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ĕéšÝĆéêĆĚÜÜïðøąöćèÖćøÖŠĂÿøšćÜĂćÙćøđøĊ÷îǰĂćÙćøðøąÖĂïǰëöÿîćöǰðøĆïðøčÜïøĉđüèìĊęéĉîĒðúÜîĊĚđóČęĂđêøĊ÷öǰǰǰǰǰ
Öćø÷šć÷ēøÜđøĊ÷îēóíĉÿćøóĉì÷ćÖøǰĒêŠêŠĂöćÖøöÿćöĆâýċÖþćĕéšđðúĊę÷îĒðúÜîē÷ïć÷ĔĀšøąÜĆïÖćø÷šć÷ēøÜđøĊ÷îǰǰǰǰǰ
ēóíĉÿćøóĉì÷ćÖøǰĕüšÖŠĂîĒúąĕéšöĊÙĈÿĆęÜĔĀšìĊęîĊęđðŗéēøÜđøĊ÷îĔĀöŠ×ċĚîĂĊÖĒĀŠÜĀîċęÜĔîðŘÖćøýċÖþćǰǰģĦĢħǰ ǰđöČęĂüĆîìĊęǰǰǰǰǰǰ
ģĢ ǰǰöĊîćÙöǰǰģĦĢħǰǰēé÷öĊóøąøćßüøđüìĊ ǰđÝšćĂćüćÿüĆéöĀøøèóćøćöüøüĉĀćøĔĀš ßČęĂ ēøÜđøĊ÷îüŠćǰ ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ
�ēøÜđøĊ÷îöĀøøèóćøćö�ǰìĆĚÜîĊĚ đóČęĂđðŨîđÖĊ÷øêĉ÷ýĒÖŠēøÜđøĊ÷îĀúüÜìĊęóøąøćßìćîĒÖŠÿćöĆâßîĒĀŠÜĒøÖĔîǰǰǰǰǰǰ
ðøąđìýĕì÷ǰàċęÜóøąïćìÿöđéĘÝóøąÝčúÝĂöđÖúšćđÝšćĂ÷ĎŠĀĆü	øĆßÖćúìĊęǰĦ
ǰìøÜêĆĚÜ×ċĚîǰǰĒúąÖĈĀîéĂĆÖþø÷ŠĂüŠćǰ�ö�è��ǰǰ
ēé÷öĊîć÷úĆìíĉǰǰýĉøĉüøøèǰöćéĈøÜêĈĒĀîŠÜǰÙøĎĔĀâŠÙîĒøÖǰǰēé÷õć÷ĔîøĆýöĊ×ĂÜēøÜđøĊ÷îǰǰöĊēøÜđøĊ÷îĂČęîėêĆĚÜĂ÷ĎŠÙČĂ 
ǰǰĢ�ǰēøÜđøĊ÷îüĆéêúĉęÜßĆîǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰģ�ǰēøÜđøĊ÷îßčöìćÜêúĉęÜßĆîǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰĤ�ǰēøÜđøĊ÷îÞĉöóúĊǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ 
ǰǰĥ�ǰēøÜđøĊ÷îĂ÷ĎŠđ÷Ęîüĉì÷ć ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰĦ�ǰēøÜđøĊ÷îðŗ÷ąöĉêøǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰħ�ǰēøÜđøĊ÷îÿčüøøèóúĆïóúćĄǰǰǰǰǰǰǰǰ 
ǰǰĨ�ǰēøÜđøĊ÷îüĆéĕÖŠđêĊĚ÷ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰĩ�ǰēøÜđøĊ÷îüĆéßŠćÜđĀúĘţÖ ǰǰǰǰǰĪ�ǰēøÜđøĊ÷îüĆéēóíĉĝǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ 
Ģġ�ǰēøÜđøĊ÷îÖčýúýċÖþćǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰĢĢ�ǰēøÜđøĊ÷îüøøĆêîŤýċÖþćǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰĢģ�ǰēøÜđøĊ÷îÿčüøøèćøćöüĉì÷ćÙö 
ĢĤ�ǰēøÜđøĊ÷îüĆéìĂÜǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰĢĥ�ǰēøÜđøĊ÷îüĆéöąÖĂÖǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰĢĦ�ǰēøÜđøĊ÷îîĉúðøąóĆîíŤǰǰǰǰǰǰǰǰ 
Ģħ�ǰēøÜđøĊ÷îüĆéðøąÿćì ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰĢĨ�ǰēøÜđøĊ÷îēóíĉÿćøćóĉì÷ćÖøǰǰǰǰǰǰǰĢĩ�ǰēøÜđøĊ÷îüĆéîšĂ÷Ĕî 
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ÿĊðøąÝĈēøÜđøĊ÷îǰ  �ǰǰÿĊßöóĎǰıǰôŜć 
 

 
 

ÿĆâúĆÖþèŤēøÜđøĊ÷îǰ  �ǰǰđðúüđìĊ÷îĔîĔïđÿöćǰĀöć÷ëċÜǰĒÿÜĒĀŠÜðŦââćĔîÖøĂïÙčèíøøö 
 
ÙêĉíøøöēøÜđøĊ÷î  �ǰǰĶĂêďêćǰĀĉǰĂêďêēîǰîćēëķǰêîđðŨîìĊęóċęÜĒĀŠÜêî 
 

 
 
óøąóčìíøĎððøąÝĈēøÜđøĊ÷îǰ �ǰǰóøąóčìíøĎðǰõ�ǰð�ǰø 
 

 
 
éĂÖĕöšðøąÝĈēøÜđøĊ÷îǰ  �ǰǰéĂÖðøąéĎŠ 
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ǰǰǰǰǰǰǰǰǰĢ�Ĥǰ×šĂöĎúïčÙúćÖøǰ 
ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰĢ�Ĥ�Ģǰ×šĂöĎúñĎšïøĉĀćøÿëćîýċÖþć 

 

Ģ
ǰǰñĎšĂĈîü÷ÖćøēøÜđøĊ÷îǰüŠćìĊęøšĂ÷êøĊđÞúĉöøĆåǰǰêĉęÜĂŠüöǰ 
ǰǰǰǰǰüĉì÷åćîąǰñĎšĂĈîü÷ÖćøßĈîćâÖćøóĉđýþǰǰǰ 
ǰǰǰǰǰēìøýĆóìŤǰǰġ-ģĥĥĩ-ħħĢĨǰêŠĂǰĢģĤ   
     E-mail :ǰchalermraj@mh.ac.th 
ǰǰǰǰǰüčçĉÖćøýċÖþćÿĎÜÿčéǰǰýċÖþćýćÿêøöĀćïĆèæĉêǰ 
ǰǰǰǰǰÿć×ćÖćøïøĉĀćøÖćøýċÖþćǰ    ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ 
ǰǰǰǰǰéĈøÜêĈĒĀîŠÜìĊęēøÜđøĊ÷îîĊĚêĆĚÜĒêŠǰģĤǰÖčöõćóĆîíŤǰģĦħĥǰ 
ǰǰǰǰǰÝîëċÜðŦÝÝčïĆîđðŨîđüúćǰ��ǰđéČĂîǰǰ 
 
 

 ģ
ǰǰøĂÜñĎšĂĈîü÷ÖćøÖúčŠöïøĉĀćøüĉßćÖćøǰ 
ǰǰǰǰǰîćÜÿćüÝĆîìøŤđóĘâǰǰõĉâēâüÜýŤǰ 
ǰǰǰǰǰüĉì÷åćîąǰøĂÜñĎšĂĈîü÷ÖćøßĈîćâÖćøǰǰ 
ǰǰǰǰǰēìøýĆóìŤǰǰġ-ģĥĥĩ-ħħĢĨǰêŠĂǰĢģĦ   
     Email : chanpen@mh.ac.th  
ǰǰǰǰǰüčçĉÖćøýċÖþćÿĎÜÿčéǰǰýċÖþćýćÿêøŤöĀćïĆèæĉêǰ 
     ÿć×ćǰÖćøïøĉĀćøÖćøýċÖþćǰ 
ǰǰǰǰǰéĈøÜêĈĒĀîŠÜìĊęēøÜđøĊ÷îîĊĚêĆĚÜĒêŠǰǰĢģǰóùýÝĉÖć÷îǰģĦ��  
     ÝîëċÜðŦÝÝčïĆîđðŨîđüúćǰǰ�ǰðŘǰǰ�ǰđéČĂî 
 

 Ĥ
ǰǰøĂÜñĎšĂĈîü÷ÖćøÖúčŠöïøĉĀćøÜćîïčÙÙúǰĒúąǰ 
ǰǰǰǰǰÖúčŠöïøĉĀćøÜïðøąöćèǰ 
ǰǰǰǰǰîćÜÿćüðøąÖć÷éćüǰǰÖúĉęîđÖĉéǰ 
ǰǰǰǰǰüĉì÷åćîąǰǰøĂÜñĎšĂĈîü÷ÖćøßĈîćâÖćøǰǰ 
ǰǰǰǰǰēìøýĆóìŤǰǰġ-ģĥĥĩ-ħħĢĨǰêŠĂǰĢġĥǰ  
     Email : prakaydao@mh.ac.th    
ǰǰǰǰǰüčçĉÖćøýċÖþćÿĎÜÿčéǰǰýċÖþćýćÿêøŤöĀćïĆèæĉêǰ 
ǰǰǰǰǰÿć×ćǰÖćøïøĉĀćøÖćøýċÖþć     
ǰǰǰǰǰéĈøÜêĈĒĀîŠÜìĊęēøÜđøĊ÷îîĊĚêĆĚÜĒêŠǰǰĢģǰóùýÝĉÖć÷îǰģĦħĤǰǰ 
     ÝîëċÜðŦÝÝčïĆîđðŨîđüúćǰǰ�ǰðŘǰǰ�ǰđéČĂî 
 
 

 ĥ
ǰǰøĂÜñĎšĂĈîü÷ÖćøÖúčŠöïøĉĀćøìĆęüĕðǰ 
ǰǰǰǰǰîć÷öĉęÜǰǰ×ćüðúČĚöǰ 
ǰǰǰǰǰüĉì÷åćîąǰǰøĂÜñĎšĂĈîü÷ÖćøßĈîćâÖćøǰǰ 
ǰǰǰǰǰēìøýĆóìŤǰǰġ-ģĥĥĩ-ħħĢĨǰêŠĂǰĢģĤ  
     Email : ming.mk@mh.ac.th 
ǰǰǰǰǰüčçĉÖćøýċÖþćÿĎÜÿčéǰǰÙøčýćÿêøöĀćïĆèæĉêǰ 
ǰǰǰǰǰÿć×ćǰÖćøïøĉĀćøÖćøýċÖþćǰ 
ǰǰǰǰǰéĈøÜêĈĒĀîŠÜìĊęēøÜđøĊ÷îîĊĚêĆĚÜĒêŠǰǰĢģǰóùýÝĉÖć÷îǰģĦħĤǰǰ 
     ÝîëċÜðŦÝÝčïĆîđðŨîđüúćǰǰ�ǰðŘǰǰ�ǰđéČĂî 
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ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰĢ�Ĥ��ǰ×šĂöĎúÙøĎĒúąïčÙúćÖø ǰ 
 ǰǰǰǰǰǰǰǰĢ
ǰüĉì÷åćîą 

ÙøĎĒúąïčÙúćÖø ÙøĎ 
Ùý�Ħ 

ÙøĎ 
Ùý�ĥ 

ÙøĎ 
Ùý�Ĥ 

ÙøĎ 
Ùý�ģ 

ÙøĎ 
Ùý�Ģ 

ÙøĎ
ñĎšßŠü÷ 

ÙøĎ 
ĂĆêøćÝšćÜ 

ÙøĎ
êŠćÜßćêĉ 

úĎÖÝšćÜ 
ðøąÝĈ øüö 

ðŘÖćøýċÖþćǰ 
ģĦħ� - - Ģġ ĩ ĤĨ Ĥ ħ ģ ħ Ĩģ 

Āöć÷đĀêčǰ: øüöÙøĎìĊęðäĉïĆêĉĀîšćìĊęøĂÜñĎšĂĈîü÷ÖćøēøÜđøĊ÷îêćöēÙøÜÿøšćÜÖćøïøĉĀćøÜćî×ĂÜÿëćîýċÖþć 
ǰǰǰǰǰǰǰģ
ǰüčçĉÖćøýċÖþć 	×šĂöĎúǰèǰüĆîìĊęǰĤĢǰöĊîćÙöǰǰģĦħ�
 
 

ÖúčŠöÿćøąĄ 
ÝĈîüîêćöøąéĆïÖćøýċÖþćǰ	Ùî
 

øüö ðøĉââćêøĊ ðøĉââćēì ðøĉââćđĂÖ 
ßć÷ ĀâĉÜ øüö ßć÷ ĀâĉÜ øüö ßć÷ ĀâĉÜ øüö 

ñĎšĂĈîü÷Öćø    Ģ  Ģ    Ģ 
øĂÜñĎšĂĈîü÷Öćø    Ģ ģ Ĥ    Ĥ 
õćþćĕì÷ Ģ Ĥ ĥ  Ĥ Ĥ    Ĩ 
ÙèĉêýćÿêøŤ ĥ Ĥ Ĩ  Ģ Ģ    ĩ 
üĉì÷ćýćÿêøŤĒúąđìÙēîēú÷Ċ ĥ Ħ Ī Ģ ĥ Ħ Ģ  Ģ ĢĦ 
ÿĆÜÙöýċÖþćǰýćÿîćǰĒúą
üĆçîíøøö 

Ģ Ĩ ĩ Ģ Ģ ģ    Ģġ 

ÿč×ýċÖþćĒúąóúýċÖþć Ĥ  Ĥ  Ģ Ģ    ĥ 
ýĉúðą ģ ģ ĥ Ģ  Ģ    Ħ 
ÖćøÜćîĂćßĊó Ģ ģ Ĥ  Ģ Ģ    ĥ 
õćþćêŠćÜðøąđìý Ĥ Ħ ĩ  ģ ģ    Ģġ 
ÖĉÝÖøøöóĆçîćñĎšđøĊ÷î  Ģ Ģ     Ģ Ģ ģ 

øüö ĢĪ ģĩ ĥĨ Ħ ĢĦ ģġ Ģ Ģ ģ ħĪ 
 

ǰǰǰǰǰǰǰǰǰĤ
ǰÖúčŠöÿćøąÖćøđøĊ÷îøĎšǰĒúąõćøąÜćîÿĂîǰ(ĕöŠøüöĂĆêøćÝšćÜ) 

ÖúčŠöÿćøąÖćøđøĊ÷îøĎš ÝĈîüîǰ	Ùî
 õćøąÜćîÿĂîđÞúĊę÷×ĂÜÙøĎǰĢǰÙî 
ĔîĒêŠúąÖúčŠöÿćøąĄǰ	ßö�ǰ�ǰÿĆðéćĀŤ
 

Ģ�ǰõćþćĕì÷ Ĩ ģġ 
ģ�ǰÙèĉêýćÿêøŤ ĩ ģģ 
Ĥ�ǰüĉì÷ćýćÿêøŤĒúąđìÙēîēú÷Ċ Ģĥ ģġ 
ĥ�ǰÿĆÜÙöýċÖþćǰýćÿîćǰĒúąüĆçîíøøö ĩ ģġ 
Ħ�ǰÿč×ýċÖþćĒúąóúýċÖþć Ĥ ģġ 
ħ�ǰýĉúðą Ĥ ģĤ 
Ĩ�ǰÖćøÜćîĂćßĊó ĥ Ģĩ 
ĩ�ǰõćþćêŠćÜðøąđìý ĩ ģġ 
Ī�ǰÖĉÝÖøøöóĆçîćñĎšđøĊ÷î ģ ĢĨ 

øüö ĦĨ ģġ 
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Ģ�ĥ ×šĂöĎúîĆÖđøĊ÷î 	èǰüĆîìĊęǰĢġǰöĉëčîć÷îǰ×ĂÜðŘÖćøýċÖþćǰǰģĦħ�
ǰ 
ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰĢ
ǰÝĈĒîÖêćöøąéĆïßĆĚîìĊęđðŗéÿĂî  
 

øąéĆïßĆĚî đóý øüö 
 

ÝĈîüî
ĀšĂÜđøĊ÷î 

ÝĈîüîîĆÖđøĊ÷î 
đÞúĊę÷êŠĂĀšĂÜ ßć÷ ĀâĉÜ 

ö�ǰĢǰ 148 159 ��� � �� 
ö�ǰģ 147 133 ģ�� Ĩ �� 
ö�ǰĤǰ 114 126 ģĥ� Ĩ �� 
øüö 409 418 ��� �� �� 
ö� ĥ 93 94 ��� Ħ �� 
ö�ǰĦ 72 103 Ģ�� Ħ �� 
ö�ǰħ 67 77 Ģ�� Ħ �� 

øüö 233 274 ��� ĢĦ �� 
øüöÝĈîüîîĆÖđøĊ÷îìĆĚÜĀöé 641 692 Ģ,��� Ĥ� �� 

  

ǰǰǰǰǰǰǰ 
ģ
ǰÝĈĒîÖêćöðŘÖćøýċÖþćǰĤǰðŘ÷šĂîĀúĆÜ  

øąéĆïßĆĚî ðŘÖćøýċÖþć 
ģĦħģ ģĦħĤ ģĦħ� 

ö�Ģ ģĦĩ ģĩĪ 307 
ö�ģ ģĥĥ ģĥĩ 280 
ö�Ĥ ģħĥ ģĥĢ 240 
ö�ĥ ĢħĢ ĢĨĨ 187 
ö�Ħ ĢĦĩ ĢĦĢ 175 
ö�ħ ĢĢĦ ĢĦĨ 144 
øüö Ģ,ģġġ Ģ,ģħĤ 1,333 

ǰ 
ǰǰǰǰǰǰǰǰĢ�Ħǰ×šĂöĎúĂćÙćøÿëćîìĊę   
��� ǰǰǰǰǰĂćÙćøđøĊ÷îǰÝĈîüîǰǰĦǰǰĀúĆÜǰĂćÙćøðøąÖĂïǰÝĈîüîǰǰĢǰǰĀúĆÜǰĀšĂÜÿč×ćǰÝĈîüîǰĥǰĀúĆÜǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ
ÿîćöôčêïĂúǰÝĈîüîǰĢǰÿîćöǰǰÿîćöïćÿđÖĘêïĂúǰÝĈîüîǰĢǰÿîćöǰÿîćöüĂúđú÷ŤïĂúǰÝĈîüîǰĢǰÿîćöǰǰǰǰǰǰǰ
ÿîćöêąÖøšĂǰÝĈîüîǰĢǰÿîćöǰÿîćöđðêĂÜǰÝĈîüîǰĢǰÿîćöǰÿîćöĒïéöĉîêĆîǰÝĈîüîǰĢǰÿîćöǰĒúąǰýĎî÷ŤÖĊāćǰǰǰǰǰ
ĔîøŠöǰĕéšĒÖŠǰđìđïĉúđìîîĉÿǰđðŨîêšî 
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ǰǰǰǰǰǰǰǰĢ��ǰøć÷ßČęĂÙèąÖøøöÖćøÿëćîýċÖþć×ĆĚîóČĚîåćîēøÜđøĊ÷îöĀøøèóćøćöǰǰ 

ßČęĂǰıǰÿÖčú êĈĒĀîŠÜ 
1�ǰîćÜÿćüøĆêîćǰǰ ĂøøÙîĉê÷Ť ðøąíćîÙèąÖøøöÖćø 
��ǰîć÷ÝøĆâ ĒÖšüđĀúĘÖ ÖøøöÖćø 

��ǰîćÜÿčîĉéć  đéßąìĆêêćîîìŤ ÖøøöÖćø 

��ǰîćÜĂĆÜÿîć đÖĉéïčâÿŠÜ ÖøøöÖćø 

5. îćÜÿćüøĆêîć  ēúĀąøĆêîŤ ÖøøöÖćø 

��ǰîćÜÿćüíîüĉõć  ÿöýøĊ  ÖøøöÖćø 

��ǰóúĂćÖćýēìǰđĂÖøćß ßćêĉßĆ÷ ÖøøöÖćø 

8�ǰóøąÿöčĀŤĂîĆîêŤ  ēßêĉíĆööēö ÖøøöÖćø 

��ǰóøąÙøĎüĉíćîÿöèüĆêø   ÖøøöÖćø 
�0�ǰîćÜÿćüéüÜóø øčÝĉđø× ÖøøöÖćø 

11. îć÷íĊøĉîìøŤ ÿčøćÜÙŤýøĊøĆå ÖøøöÖćø 

12. îć÷ĂîčøĆÖþŤ đöÛóąē÷ö ÖøøöÖćø 

13. îć÷ðŦââć Ăïđß÷ ÖøøöÖćø 
14. îćÜđÿćüúĆÖþèŤ ÙÜìî  ÖøøöÖćø 

15. üŠćìĊęøšĂ÷êøĊđÞúĉöøĆå êĉęÜĂŠüö  ÖøøöÖćøĒúąđú×ćîčÖćø 

�



 

     
 

 
 
 
 
 
  
 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ñĎšĂĈîü÷ÖćøēøÜđøĊ÷î 

øĂÜñĎšĂĈîü÷ÖćøēøÜđøĊ÷î 

ÙèąÖøøöÖćøÿëćîýċÖþć 

ÖúčŠöïøĉĀćøüĉßćÖćø ÖúčŠöïøĉĀćøÜïðøąöćè ÖúčŠöïøĉĀćøÜćîïčÙÙú 

 

ÖúčŠöïøĉĀćøìĆęüĕð 

1. ÜćîïøĉĀćøÖúčŠöÿćøąÖćøđøĊ÷îøĎš 
��ǰÜćîÖĉÝÖøøöóĆçîćñĎšđøĊ÷î 
1.ǰÜćîÝĆéÖćøđøĊ÷îÿĂî 
2.ǰÜćîüĆéñúðøąđöĉîñúìćÜÖćøýċÖþć 
3.ǰÜćîÿćøÿîđìý 
4.ǰÜćîĒîąĒîüÖćøýċÖþć 
5.ǰÜćîÖćøýċÖþćóĉđýþđøĊ÷ïøŠüö 
6.ǰÜćîēøÜđøĊ÷îöćêøåćîÿćÖú 
��ǰÜćîÙĂöóĉüđêĂøŤ 
��ǰÜćîüĉÝĆ÷ĒúąîĉđìýìćÜÖćøýċÖþć 
��ǰÜćîíčøÖćøĒúąÿćøïøøèÖúčŠöïøĉĀćøüĉßćÖćø 
10. ÜćîóĆçîćĒĀúŠÜđøĊ÷îøĎšĒúąĀšĂÜÿöčé 
11.ǰÜćîđýøþåÖĉÝóĂđóĊ÷Ü 
12. ÜćîóĆçîćÖćøđøĊ÷îÖćøÿĂîĒúąÖĉÝÖøøöǰPLC 
13. ÜćîóĆçîćÿČęĂđìÙēîēú÷ĊđóČęĂÖćøýċÖþć 
���ǰÜćîøĆïîĆÖđøĊ÷î 
���ǰÜćîìąđïĊ÷îîĆÖđøĊ÷îĒúąđĂÖÿćøĀúĆÖåćî 
ǰǰǰǰǰǰìćÜÖćøýċÖþć 
���ǰÜćîîĆÖđøĊ÷îòřÖðøąÿïÖćøèŤüĉßćßĊó 
17. ÜćîóĆçîćÙčèõćóñĎšđøĊ÷îêćöĒñîÖćøđøĊ÷îøĎš 
18. ÜćîĒñîÜćîĒúąÜćîðøąÖĆîÙčèõćóÖćøýċÖþć 
ǰǰǰǰǰ 
 
 
 

ēÙøÜÿøšćÜÖćøïøĉĀćøÜćîēøÜđøĊ÷îöĀøøèóćøćö 

1. ÜćîüĉđÙøćąĀŤĒúąÝĆéìĈĒñî×ĂÜǰǰǰ 
ǰǰǰǰÿëćîýċÖþć 
2. ÜćîÝĆéêĆĚÜǰđÿîĂ×ĂĒúąÝĆéÿøø 
ǰǰǰǰÜïðøąöćè 
3. ÜćîóĆçîćøąïïðøąÖĆîÙčèõćó 
ǰǰǰǰĔîÿëćîýċÖþć 
��ǰÜćîêøüÝÿĂïǰêĉêéćöǰðøąđöĉîñúĒúą 
ǰǰǰǰøć÷ÜćîÖćøĔßšđÜĉîĒúąñúÖćøéĈđîĉîÜćî 
��ǰÜćîøąéöìøĆó÷ćÖøĒúąÖćøúÜìčî 
ǰǰǰǰđóČęĂÖćøýċÖþć 
6.ǰÜćîïøĉĀćøïĆâßĊ 
7. ÜćîïøĉĀćøÖćøđÜĉî 
��ǰÜćîêüÝÿĂïõć÷Ĕî 
9.ǰÜćîïøĉĀćøóĆÿéčĒúąÿĉîìøĆó÷Ť 
10. ÜćîÝĆéøąïïÙüïÙčöõć÷Ĕî 
11. ÜćîÿĈîĆÖÜćîÖúčŠöïøĉĀćøÜïðøąöćè 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ÜćîüćÜĒñîÖĉÝÖćøîĆÖđøĊ÷î 
2.ǰÜćîïøĉĀćøÖĉÝÖćøîĆÖđøĊ÷îĄ 
3.ǰÜćîøąïïéĎĒúßŠü÷đĀúČĂîĆÖđøĊ÷î 
4�ǰÜćîÿŠÜđÿøĉöóĆçîćÙčèíøøöǰÝøĉ÷íøøöĄ 
5.ǰÜćîÿŠÜđÿøĉöðøąßćíĉðĕê÷ǰĒúąÿõćîĆÖđøĊ÷î 
6. ÜćîðŜĂÜÖĆîĒúąĒÖšĕ×ðŦâĀć÷ćđÿóêĉéĄ 
7. ÜćîēÙøÜÜćîÙčèíøøöǰ 
8. ÜćîðøąüĆêĉ×šĂöĎúîĆÖđøĊ÷îǰÖćøöćÿć÷ 
9. ÜćîüĉîĆ÷ĒúąÙüćöðøąóùêĉîĆÖđøĊ÷î 
10.ǰÜćîðøąđöĉîñúÖćøéĈđîĉîÜćîĄ 
11. ÜćîüćÜĒñîĂĆêøćÖĈúĆÜĄ 
12. ÜćîÿøøĀćǰïøøÝčĒêŠÜêĆĚÜǰÖćø÷šć÷Ą 
13.ǰÜćîìąđïĊ÷îðøąüĆêĉĒúąïĈđĀîĘÝÙüćößĂïĄ 
14. ÜćîúÜđüúćǰÖćøúćǰöćÿć÷ 
15. ÜćîéĈđîĉîÖćøìćÜüĉîĆ÷ĒúąÖćøúÜēìþ 
16. ÜćîđÙøČęĂÜøćßĂĉÿøĉ÷ćõøèŤ 
���ǰÜćîÿŠÜđÿøĉöÖćøðøąđöĉîüĉì÷åćîąĄ 
18. ÜćîóĆçîćïčÙúćÖøĒúąđÿøĉöÿøšćÜ 
ǰǰǰǰǰǰðøąÿĉìíĉõćóĄ 
15. ÜćîĒñîÜćîĒúąðøąđöĉîñúÖćøéĈđîĉîÜćî 
16.ǰÜćîÿĈîĆÖÜćîÖúčŠöïøĉĀćøÜćîïčÙÙú 

1. Üćîÿćøïøøè 
��ǰÜćîÿĈîĆÖÜćîñĎšĂĈîü÷Öćø 
��ǰÜćîðøąÿćîÜćîÙèąÖøøöÖćøĂÜÙŤÖøõćÙĊĄ 
4.ǰÜćî÷ćîóćĀîąĒúąïøĉÖćøÿćíćøèą 
5. ÜćîÿüĆÿéĉÖćø 
6.ǰÜćîðøąßćÿĆöóĆîíŤǰ 
��ǰÜćîüĉđÙøćąĀŤĒúąÝĆéìĈĒñîĄ 
��ǰÜćîïøĉĀćøóĆÿéčĒúąÿĉîìøĆó÷ŤĄ 
9. ÜćîĂćÙćøÿëćîìĊęĒúąÿõćóĒüéúšĂö 
10. ÜćîÿĆöóĆîíŤßčößî 
11.ǰÜćîēõßîćÖćøǰĒúąîĚĈéČęö 
���ǰÜćîĂîćöĆ÷ 
13.ǰÜćîēÿêìĆýîýċÖþć 
14.ǰÜćîøĆÖþćÙüćöðúĂéõĆ÷Ąǰ 
 

ÙèąÖøøöÖćøđÙøČĂ×Šć÷ñĎšðÖÙøĂÜ 
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ÿŠüîìĊęǰ� 
ìĉýìćÜÖćøÝĆéÖćøýċÖþć×ĂÜēøÜđøĊ÷î 

 

��



 

 

ìĉýìćÜÖćøÝĆéÖćøýċÖþć×ĂÜēøÜđøĊ÷îöĀøøèóćøćö 
 

üĉÿĆ÷ìĆýîŤ 

 öčŠÜóĆçîćñĎšđøĊ÷îĔĀšöĊìĆÖþąĒĀŠÜýêüøøþìĊęǰ��ǰÿøšćÜĒøÜïĆîéćúĔÝĔĀšđÖĉéÖćøđøĊ÷îøĎšÿĎŠĂćßĊóĔîĂîćÙê 
 
 

ĂĆêúĆÖþèŤ 

 ÷ĉĚöÜŠć÷ǰîĚĈĔÝÜćö 
 
 

đĂÖúĆÖþèŤ 

 ǰēøÜđøĊ÷îÿąĂćéǰïøø÷ćÖćýéĊǰøĎšøĆÖÿćöĆÙÙĊǰöĊÝĉêĂćÿć 
 
 

óĆîíÖĉÝ 

1�ǰÝĆéÖĉÝÖøøöÿŠÜđÿøĉöĔĀšñĎšđøĊ÷îöĊìĆÖþąĒĀŠÜýêüøøþìĊęǰ��ǰöĊÙčèõćóêćöđÖèæŤöćêøåćîÖćøýċÖþćßćêĉǰĒúą 
ǰǰǰǰöćêøåćîÿćÖú 
2�ǰÝĆéÖĉÝÖøøöðúĎÖòŦÜÙčèíøøöÝøĉ÷íøøöïîóČĚîåćîÙüćöđðŨîĕì÷ǰøĎšđìŠćìĆîÖćøđðúĊę÷îĒðúÜÿõćüÖćøèŤǰđóČęĂđðŨî

óúēúÖ 
ǰǰǰǰìĊęöĊÙčèõćó 
3. ÝĆéÖĉÝÖøøöđÿøĉöÿøšćÜĒøÜïĆîéćúĔÝĔîÖćøđøĊ÷îøĎšǰđóČęĂðøąÖĂïĂćßĊóĔîĂîćÙê 
4�ǰóĆçîćÙøĎĒúąïčÙúćÖøìćÜÖćøýċÖþćĔĀšöĊÿöøøëîąĔîÖćøÝĆéÖćøđøĊ÷îøĎšĔîýêüøøþìĊęǰ21 
5�ǰóĆçîćÿČęĂđìÙēîēú÷ĊĒúąîüĆêÖøøöǰđóČęĂóĆçîćÙčèõćóÖćøýċÖþćĔîÖćøÝĆéÖćøđøĊ÷îøĎšĔîýêüøøþìĊęǰ21 
6�ǰóĆçîćðøąÿĉìíĉõćóÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøýċÖþćēé÷ĔßšđìÙēîēú÷Ċǰéšü÷øąïïÙčèõćó 
7�ǰðøąÿćîÙüćöøŠüööČĂøąĀüŠćÜđÙøČĂ×Šć÷ñĎšðÖÙøĂÜǰßčößîǰĒúąĂÜÙŤÖøĂČęîėǰĔîÖćøÝĆéÖćøýċÖþć 
 
 
 
 
 
 

��



 

 
 
 

đðŜćðøąÿÜÙŤ 

1�ǰñĎšđøĊ÷îöĊìĆÖþąìĊęÝĈđðŨîĔîýêüøøþìĊęǰ�� 
2. ñĎšđøĊ÷îöĊÙčèíøøöÝøĉ÷íøøöïîóČĚîåćîÙüćöđðŨîĕì÷ǰÿćöćøëðøĆïêĆüĔĀšđ×šćÖĆïÿõćüÖćøèŤ×ĂÜēúÖ 
3�ǰñĎšđøĊ÷îöĊĒøÜïĆîéćúĔÝĔîÖćøđøĊ÷îøĎšǰđÖĉéìĆÖþąĔîÖćøðøąÖĂïĂćßĊóĔîĂîćÙê 
4�ǰïčÙúćÖøĕéšøĆïÖćøóĆçîćĔĀšöĊÙčèõćóǰÿćöćøëÝĆéÖćøđøĊ÷îøĎšĕéšĂ÷ŠćÜÙøĎöČĂĂćßĊó 
5�ǰēøÜđøĊ÷îöĊÿČęĂđìÙēîēú÷ĊĒúąîüĆêÖøøöđĀöćąÖĆïÖćøÝĆéÖćøđøĊ÷îøĎšĔîýêüøøþìĊęǰ21 
6. ēøÜđøĊ÷îöĊÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøìĊęéĊǰöĊÿõćóĒüéúšĂöĒúąÿČęĂđìÙēîēú÷ĊìĊęđĂČĚĂêŠĂÖćøÝĆéÖćøđøĊ÷îÖćøÿĂî 
7�ǰßčößîĒúąĂÜÙŤÖøĂČęîėǰöĊÿŠüîøŠüöĔîÖćøÝĆéÖćøýċÖþć 
 
 

Öú÷čìíŤ  

Öú÷čìíŤìĊęǰ�ǰÿŠÜđÿøĉöóĆçîćĔĀšñĎšđøĊ÷îöĊìĆÖþąĒĀŠÜýêüøøþìĊęǰ��ǰđÖĉéĒøÜïĆîéćúĔÝĔîÖćøđøĊ÷îøĎšÿĎŠĂćßĊóĔîĂîćÙê 
Öú÷čìíŤìĊęǰ�ǰÿŠÜđÿøĉöÖćøÝĆéÖĉÝÖøøöìĊęđîšîðúĎÖòŦÜÙčèíøøöÝøĉ÷íøøöêćöĀúĆÖðøĆßâć×ĂÜđýøþåÖĉÝóĂđóĊ÷Üǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ 
 ǰǰǰǰǰïîóČĚîåćîÙüćöđðŨîĕì÷ 
Öú÷čìíŤìĊęǰ�ǰÿøšćÜēĂÖćÿĒúąìćÜđúČĂÖĔîÖćøđ×šćøĆïÖćøýċÖþć×ĆĚîóČĚîåćîéšü÷üĉíĊÖćøìĊęĀúćÖĀúć÷ 
Öú÷čìíŤìĊęǰ�ǰóĆçîćÿöøøëîąÙøĎĒúąïčÙúćÖøìćÜÖćøýċÖþćĔĀšðäĉïĆêĉÜćîđêĘöêćöýĆÖ÷õćóĂ÷ŠćÜÙøĎöČĂĂćßĊó 
Öú÷čìíŤìĊęǰ�ǰóĆçîćĒĀúŠÜđøĊ÷îøĎšÿČęĂîüĆêÖøøöǰĒúąđìÙēîēú÷ĊÿćøÿîđìýǰĔîÖćøÝĆéÖćøýċÖþćĂ÷ŠćÜöĊÙčèõćó 
Öú÷čìíŤìĊęǰ�ǰóĆçîćðøąÿĉìíĉõćóÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøēé÷ĔßšđìÙēîēú÷Ċéšü÷øąïïÙčèõćó 
Öú÷čìíŤìĊęǰ�ǰÿŠÜđÿøĉöÖćøöĊÿŠüîøŠüö×ĂÜđÙøČĂ×Šć÷ñĎšðÖÙøĂÜǰßčößîĒúąĂÜÙŤÖøĂČęîėǰìĊęđÖĊę÷ü×šĂÜìĆĚÜõćÙøĆåĒúąđĂÖßîǰǰǰǰǰǰ 
 ǰǰǰǰǰĔîÖćøÝĆéÖćøýċÖþć 

��



 

öćêøåćîēøÜđøĊ÷îöĀøøèóćøćö 

 
öćêøåćîÖćøýċÖþćǰøąéĆïÖćøýċÖþć×ĆĚîóČĚîåćîǰēøÜđøĊ÷îöĀøøèóćøćö 

öćêøåćîìĊęǰ�ǰÙčèõćó×ĂÜñĎšđøĊ÷îǰ 
���ǰñúÿĆöùìíĉĝìćÜüĉßćÖćø×ĂÜñĎšđøĊ÷î 

�
ǰöĊÙüćöÿćöćøëĔîÖćøĂŠćîǰÖćøđ×Ċ÷îǰÖćøÿČęĂÿćøĒúąÖćøÙĉéÙĈîüè 
�
ǰöĊÙüćöÿćöćøëĔîÖćøÙĉéüĉđÙøćąĀŤǰÙĉéĂ÷ŠćÜöĊüĉÝćøèâćèǰĂõĉðøć÷ǰĒúÖđðúĊę÷îǰǰǰǰ 
ǰǰǰǰÙüćöÙĉéđĀĘîǰĒúąĒÖšðŦâĀćǰ 
�
ǰöĊÙüćöÿćöćøëĔîÖćøÿøšćÜîüĆêÖøøö 
�
ǰöĊÙüćöÿćöćøëĔîÖćøĔßšđìÙēîēú÷ĊÿćøÿîđìýĒúąÖćøÿČęĂÿćøǰ 
�
ǰöĊñúÿĆöùìíĉĝìćÜÖćøđøĊ÷îêćöĀúĆÖÿĎêøÿëćîýċÖþćǰ 
�
ǰöĊÙüćöøĎšǰǰìĆÖþąóČĚîåćîǰǰĒúąđÝêÙêĉìĊęéĊêŠĂÜćîĂćßĊóǰ 

���ǰÙčèúĆÖþèąìĊęóċÜðøąÿÜÙŤ×ĂÜñĎšđøĊ÷î 
�
ǰÖćøöĊÙčèúĆÖþèąĒúąÙŠćîĉ÷öìĊęéĊêćöìĊęÿëćîýċÖþćÖĈĀîéǰ 
�
ǰÙüćöõĎöĉĔÝĔîìšĂÜëĉęîĒúąÙüćöđðŨîĕì÷ǰ 
�
ǰÖćø÷ĂöøĆïìĊęÝąĂ÷ĎŠøŠüöÖĆîïîÙüćöĒêÖêŠćÜĒúąĀúćÖĀúć÷ǰ 
�
ǰÿč×õćüąìćÜøŠćÜÖć÷ĒúąÝĉêÿĆÜÙö 
 

öćêøåćîìĊęǰ�ǰÖøąïüîÖćøïøĉĀćøĒúąÖćøÝĆéÖćøǰ 
����ǰöĊđðŜćĀöć÷üĉÿĆ÷ìĆýîŤǰĒúąóĆîíÖĉÝìĊęÿëćîýċÖþćÖĈĀîéßĆéđÝîǰ 
���ǰǰöĊøąïïïøĉĀćøÝĆéÖćøÙčèõćó×ĂÜÿëćîýċÖþć 
���ǰǰéĈđîĉîÜćîóĆçîćüĉßćÖćøìĊęđîšîÙčèõćó×ĂÜñĎšđøĊ÷îøĂïêćöĀúĆÖÿĎêøÿëćîýċÖþćĒúąǰǰǰǰ 
ǰǰǰǰǰǰǰìčÖÖúčŠöđðŜćĀöć÷ǰ 
���ǰǰóĆçîćÙøĎĒúąïčÙúćÖøĔĀšöĊÙüćöđßĊę÷üßćâìćÜüĉßćßĊó 
���ǰǰÝĆéÿõćóĒüéúšĂöìćÜÖć÷õćóĒúąÿĆÜÙöìĊęđĂČĚĂêŠĂÖćøÝĆéÖćøđøĊ÷îøĎšĂ÷ŠćÜöĊÙčèõćó 
���ǰǰÝĆéøąïïđìÙēîēú÷ĊÿćøÿîđìýđóČęĂÿîĆïÿîčîÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøĒúąÖćøÝĆéÖćøđøĊ÷îÖćøøĎš 
 

öćêøåćîìĊęǰ�ǰÖøąïüîÖćøÝĆéÖćøđøĊ÷îÖćøÿĂîìĊęđîšîñĎšđøĊ÷îđðŨîÿĈÙĆâ 
���ǰǰÝĆéÖćøđøĊ÷îøĎšñŠćîÖøąïüîÖćøÙĉéĒúąðäĉïĆêĉÝøĉÜǰǰĒúąÿćöćøëîĈĕððøą÷čÖêŤĔßšĔîßĊüĉêĕéšǰ 
���ǰǰĔßšÿČęĂǰǰđìÙēîēú÷ĊÿćøÿîđìýǰǰĒúąĒĀúŠÜđøĊ÷îøĎšìĊęđĂČĚĂêŠĂÖćøđøĊ÷îøĎšǰ 
���ǰǰöĊÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøßĆĚîđøĊ÷îđßĉÜïüÖ 
���ǰǰêøüÝÿĂïĒúąðøąđöĉîñĎšđøĊ÷îĂ÷ŠćÜđðŨîøąïïǰǰĒúąîĈñúöćóĆçîćñĎšđøĊ÷î 
���ǰǰöĊÖćøĒúÖđðúĊę÷îđøĊ÷îøĎšĒúąĔĀš×šĂöĎúÿąìšĂîÖúĆïđóČęĂóĆçîćĒúąðøĆïðøčÜÖćøÝĆéÖćøđøĊ÷îøĎš 
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ÿŠüîìĊęǰ� 

øć÷úąđĂĊ÷éðøąöćèÖćøÝĆéÿøøÜïðøąöćè

×ĂÜēøÜđøĊ÷îöĀøøèóćøćöǰ 
ðøąÝĈðŘÜïðøąöćèǰó�ý�ǰ���� 

 

��



 

ðøąöćèÖćøøć÷øĆïǰðŘÜïðøąöćèǰǰ����   đÜĉîĂčéĀîčî 

îĆÖđøĊ÷îøąéĆïßĆĚî 
ÝĈîüîđÜĉîĂčéĀîčîìĊę

ĕéšøĆï 
ÝĈîüîîĆÖđøĊ÷î øüö 

ö�êšî              1,750                         827     1,447,250  

ö�ðúć÷              1,900                         506        961,400  

õćÙđøĊ÷îúą ������� 

øüöǰ�ǰõćÙđøĊ÷î ������� 

 

êćøćÜÖćøÝĆéÿøøÜïðøąöćèđÜĉîĂčéĀîčîǰðŘÜïðøąöćèǰ���� 

ÖúčŠö ÿĆéÿŠüîÜïðøąöćè ÜïìĊęĕéšøĆïÝĆéÿøø 

ÖúčŠöïøĉĀćøüĉßćÖćøĒúą 
ÖúčŠöÿćøąÖćøđøĊ÷îøĎš 

69% �,���,��� 

ÖúčŠöïøĉĀćøÜïðøąöćè 3% ������ 

ÖúčŠöïøĉĀćøÜćîïčÙÙú 15% ������ 

ÖúčŠöïøĉĀćøìĆęüĕð 9% ������ 

ÜïÿĈøĂÜÝŠć÷ 4% 200,000 

øüö 100% ������� 

*Āöć÷đĀêčǰÖćøÝĆéÿøøđÜĉîđĀúČĂÝŠć÷ǰđðŨîĕðêćöéčú÷óĉîĉÝ×ĂÜñĎšĂĈîü÷Öćø 
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 ÿŠüîìĊęǰ� 
øć÷úąđĂĊ÷éÖćøéĈđîĉîÜćîêćöēÙøÜÖćø�

ÖĉÝÖøøö×ĂÜēøÜđøĊ÷îöĀøøèóćøćöǰ 
ðøąÝĈðŘÜïðøąöćèǰó�ý�ǰ���� 
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ēÙøÜÖćøìĊęǰ� 
÷ÖøąéĆïñúÿĆöùìíĉĝìćÜÖćøđøĊ÷î 

 

 ÝĞćîüîǰǰ��ǰǰÖĉÝÖøøö 

 1.  êĉüǰO-Net îĆÖđøĊ÷îßĆĚîǰö�3 đđúąǰö�6 
 2.  óĆçîćñĎšđøĊ÷îêćöđđîüìćÜǰPISA 
 3.  Science Excellence 
 4.  Inside O-net ĕì÷ 
 5.  ÿøšćÜÿøøÙŤñúÜćîßčöîčö 
 6.  ÿĂîđÿøĉöđóĉęöÙüćöøĎš 
 7.  ÿĂîðøĆïóČĚîåćîîĆÖđøĊ÷îßĆĚîǰö�1 Ēúąǰö�4 
 8.  ÙŠć÷óĆÖĒøöúĎÖđÿČĂđîêøîćøĊǰö�1 
 ��ǰǰÙŠć÷óĆÖĒøöúĎÖđÿČĂđîêøîćøĊǰö�2 
 ���ǰǰÙŠć÷óĆÖĒøöúĎÖđÿČĂđîêøîćøĊǰö�3 
 11.  ĀĆêëýċÖþćÖšćüÿĎŠĂćßĊó 
 12.  Let's Level Up Your Skills! 
 13.  ÜćîüĆéĒúąðøąđöĉîñúìćÜÖćøýċÖþć 
 14.  îĉđìýÖćøÿĂîõć÷ĔîÿëćîýċÖþć 
 15.  üĉÝĆ÷ĔîßĆĚîđøĊ÷î 
 16.  5 îćìĊǰöĊÿćøą 
 17.  ÖĊāćđóČęĂÿč×õćó 
 18.  óĆçîćìĆÖþąÖćøÙĉéÿøšćÜÿøøÙŤ 
 19.  óĆçîćìĆÖþąÖćøÙĉéđßĉÜÙĞćîüè 
 20.  Social Quiz 
 21.  ÖĉÝÖøøöÿĞćîĆÖÜćîÖúčŠöïøĉĀćøüĉßćÖćø 
 22.  ÜćîÿŠÜđÿøĉöÖćøÝĆéÖĉÝÖøøöÖćøđøĊ÷îÖćøÿĂî 
 23.  đìÙîĉÙóĉßĉêēÝì÷ŤǰÿĆÜÙöýċÖþć 
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โครงการ / งาน  ยกระดดบผลสดมฤทธธธทางการเรรยน

ลลกษณะงาน / โครงการ โครงการตตอเนนนอง
ยกระดดบมาตรฐาน

โครงการใหมต
รดกษามาตรฐาน พดฒนาสสตความเปปนเลธศ

จดดกธจกรรมสตงเสรธมใหหผสหเรรยนมรทดกษะแหตงศตวรรษทรน 21 มรคคณภาพตามเกณฑฑมาตรฐานการศศกษาชาตธ และ
มาตรฐานสากล
พดฒนาคคณภาพการจดดการเรรยนรสหดหวยระบบคคณภาพตามมาตรฐานการศศกษาชาตธและมาตรฐานสากล
พดฒนาสนนอเทคโนโลยรและนวดตกรรม เพนนอพดฒนาคคณภาพการศศกษาอยตางตตอเนนนอง
พดฒนาประสธทธธภาพการบรธหารจดดการศศกษาโดยใชหเทคโนโลยร ดหวยระบบคคณภาพ

พลนธกกจ  

ผสหเรรยนมรทดกษะแหตงศตวรรษทรน21 และมรคคณภาพตามมาตรฐานการศศกษาขดขนพนขนฐานของ
โรงเรรยน
โรงเรรยนมรการบรธหารจดดการทรนดร มรสภาพแวดลหอมและสนนอเทคโนโลยรทรนเอนขอตตอการจดดการเรรยน
การสอน

เปปาประสงคค  

กลยยทธค  กลยคทธฑทรน 1. สตงเสรธมพดฒนาใหหผสหเรรยนมรทดกษะแหตงศตวรรษทรน 21 เกธดแรงบดนดาลใจในการเรรยนรสหสสตอาชรพใน
อนาคต

สนองมาตรฐานททท มาตรฐานทรน 1, 2

ประเดดนการพธจารณาทรน 1.1, 1.2, 2.2, 2.3, 2.4สนองประเดดนพกจารณาททท 
ประเดดนการพธจารณายตอยทรน 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 2.2.1, 2.3.1, 
2.4.1

สนองประเดดนพกจารณายยอยททท 

มาตรฐานการศศกษาของสถานศศกษา มาตรฐานทรน 1

ระยะเวลาดดาเนกนการ
01 ตคลาคม 2564 - 30 กดนยายน 2565

หลลกการและเหตยผล 
          พระราชบดญญดตธการศศกษา พคทธศศกษา 2542 มาตร 6 ไดห กลตาวไวหวตา การจดดการศศกษาตหองเปปนไปเพนนอพดฒนาคน
ไทยใหหเปปนมนคษยฑทรนสมบสรณฑ ทดขงรตางกาย จธตใจ สตธปปญญา ความรสหและความสคข นอกจากนรขในหมวด 4 มาตร 23 ขหอ 2 และ
ขหอ 4 การจดดการศศกษาตหองเนหนความสสาคดญทดขงความรสห คคณธรรม กระบวนการเรรยนรสหและบสรณาการตามความเหมาะสม
ของแตตละระดดบการศศกษาในเรนนองความรสหและทดกษะดหานวธทยาศาสตรฑและเทคโนโลยร รวมทดขงความรสหความเขหาใจและ
ประสบการณฑเรนนองการจดดการ การบสารคงรดกษาการใชหประโยชนฑจากทรดพยากรธรรมชาตธและสธนงแวดลหอมอยตางสมดคลและยดง
ยนน ความรสหดหานทดกษะคณธตศาสตรฑ และดหานภาษา เนหนการใชหภาษาไทยอยตางถสกตหอง รวมทดขงปลสกฝปงคคณธรรม คตานธยมทรนดร
งาม คคณลดกษณะอดงพศงประสงคฑไวหในทคกวธชา
ซศนงสอดคลหองกดบกลยคทธฑขหอทรน 1 ของสสานดกงานคณะกรรมการการศศกษาขดขนพนขนฐาน ทรนมคตงพดฒนาคคณภาพผสหเรรยนทคกระดดบ

ทคกประเภท และสอดคลหองกดบกลยคทธฑขหอทรน 3 ของสสานดกงานเขตพนขนทรนการศศกษามดธยมศศกษาเขต 1 ทรนมคตงพดฒนาคคณภาพ
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และมาตรฐานการศศกษาทคกระดดบ 
และจากหลดกสสตรแกนกลางการศศกษาขดขนพนขนฐาน พ.ศ. 2551 กสาหนดใหหมรการวดดและประเมธนผลการเรรยนรสหของผสหเรรยน

ไวห 3 ระดดบ คนอ ระดดบชดขนเรรยน ระดดบสถานศศกษา และระดดบชาตธ ทดขงนรขเพนนอตรวจสอบทดขงความกหาวหนหาดหานการเรรยนรสหและ
ความรสหทรนผสหเรรยนมร ปรากฏวตาผลสดมฤทธธธของนดกเรรยนโรงเรรยนมหรรณพาราม ทคกระดดบในภาพรวมนดบตดขงแตต ระดดบสถาน
ศศกษา ระดดบเขตพนขนทรน และระดดบชาตธ ยดงไมตเปปนทรนนตาพอใจ โรงเรรยนมหรรณพารามจศงจสาเปปนตหองเรตงพดฒนาผลสดมฤทธธธทาง
การเรรยนของนดกเรรยนทคกกลคตมสาระการเรรยนรสหและทคกระดดบชดขน เพนนอใหหผสหเรรยนผสหเรรยนมรความรสหความสามารถตามหลดกสสตร 
โดยมรผลสดมฤทธธธทางการเรรยนเฉลรนย 8 กลคตมสาระการเรรยนรสห ผลการทดสอบระดดบชาตธขดขนพนขนฐาน (O-NET) ผลการประเมธน
ผสหเรรยนตามสมรรถนะสสาคดญตามหลดกสสตร ผลการประเมธนการอตาน คธดวธเคราะหฑและเขรยน และผลการทดสอบความ
สามารถดหานภาษ การคธดคสานวณ และความสามารถในการใชหเหตคผลเปปนไปตามเกณฑฑทรนกสาหนด
วลตถยประสงคค
ผลผลกต  (outputs)
1. เพนนอใหหผสหเรรยนมรผลสดมฤทธธธทางการเรรยนเฉลรนยทดขง 8 กลคตมสาระการเรรยนรสหสสงขศขน
2. เพนนอใหหผสหเรรยนมรผลการทดสอบระดดบชาตธขดขนพนขนฐาน (O-NET) สสงขศขน
3. เพนนอใหหผสหเรรยนมรสมรรถนะสสาคดญตามหลดกสสตร 5 ดหาน สสงขศขน
4. เพนนอใหหผสหเรรยนมรทดกษะการอตาน คธดวธเคราะหฑและเขรยนสสงขศขน
5. เพนนอใหหผสหเรรยนมรความสามารถดหานภาษา คธดคสานวณและใชหเหตคผลสสงขศขน
ผลลลพธค  (outcomes)
ผลลดพธฑ

1. ผสหเรรยนทรนมรความสามารถ และทดกษะทางวธชาการ เขหารตวมแขตงขดนทดกษะทางวธชาการทดขงภายในและภายนอกสถาน
ศศกษา รหอยละ 80
2. ผสหเรรยนทรนเขหารตวมกธจกรรมสามารถแสวงหาความรสหดหวยตนเองจากแหลตงเรรยนรสห ตตาง ๆ ทดขงภายใน และภายนอกสถาน
ศศกษา รหอยละ 80
3. ผสหเรรยนสามารถพดฒนาทดกษะและผลสดมฤทธธธของตนเองตามเปปาหมายขหอสถานศศกษา รหอยละ 90
4. ผสหเรรยนมรผลการทดสอบระดดบชาตธขดขนพนขนฐาน (O-NET) สสงขศขน รหอยละ 5 จากคะเเนนปปทรนผตานมา

เชกงปรกมาณ
เปปาหมาย

นดกเรรยนมรผลสดมฤทธธธทางการเรรยนอยสตในเกณฑฑมาตรฐานตามทรนสถานศศกษากสาหนด สามารถพดฒนาผลสดมฤทธธธของตน
เองใหหสสงขศขนไดหตามความถนดดและความสามารถของตนเอง

เชกงคยณภาพ
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โครงการ / งาน ยกระดลบผลสลมฤทธกธทางการเรทยน  

ททท กกจกรรม
เงกน
อยดหนยน

เรทยนฟรท 
15 ปป

เงกน
รายไดด

เงกน
ออทน ๆ รวม หมายเหตย

ตธว O-Net นดกเรรยนชดขน 
ม.3 เเละ ม.6

กลคตมบรธหาร

วธชาการ

 1,100.00  54,000.00  55,100.001

พดฒนาผสหเรรยนตามเเนวทาง 
PISA

กลคตมบรธหาร

วธชาการ
2

Science Excellence กลคตมบรธหาร

วธชาการ

 7,000.00  7,000.003

inside O-NET ไทย กลคตมบรธหาร

วธชาการ
4

สรหางสรรคฑผลงานชคมนคม กลคตมบรธหาร

วธชาการ

 1,800.00  1,800.005

สอนเสรธมเพธนมความรสห กลคตมบรธหาร

วธชาการ

 2,000.00  2,000.006

สอนปรดบพนขนฐาน นดกเรรยน
ชดขน ม.1 และ ม.4

กลคตมบรธหาร

วธชาการ

 548,000.00  548,000.007

กธจกรรมคตายลสกเสนอ เนตร
นารร ม.1

กลคตมบรธหาร

วธชาการ

 8,380.00  173,940.00  182,320.008

กธจกรรมคตายลสกเสนอ เนตร
นารร ม.2

กลคตมบรธหาร

วธชาการ

 7,420.00  162,600.00  170,020.009

กธจกรรมคตายลสกเสนอ เนตร
นารร ม.3

กลคตมบรธหาร

วธชาการ

 7,420.00  145,800.00  153,220.0010

หดตถศศกษากหาวสสตอาชรพ กลคตมบรธหาร

วธชาการ
11

Lets Level Up Your 
Skills

กลคตมบรธหาร

วธชาการ

 2,050.00  2,050.0012

งานวดดและประเมธนผลทาง
การศศกษา

กลคตมบรธหาร

วธชาการ

 122,060.00  122,060.0013

นธเทศการสอนภายใน
สถานศศกษา

กลคตมบรธหาร

วธชาการ

 1,500.00  1,500.0014

วธจดยในชดขนเรรยน กลคตมบรธหาร

วธชาการ

 950.00  950.0015

5 นาทร มรสาระ กลคตมบรธหาร

วธชาการ
16

��



โครงการ / งาน ยกระดลบผลสลมฤทธกธทางการเรทยน  

ททท กกจกรรม
เงกน
อยดหนยน

เรทยนฟรท 
15 ปป

เงกน
รายไดด

เงกน
ออทน ๆ รวม หมายเหตย

หดตถศศกษากหาวสสตอาชรพ กลคตมบรธหาร

วธชาการ
17

กรฬาเพนนอสคขภาพ กลคตมบรธหาร

วธชาการ

 22,700.00  22,700.0018

กธจกรรมพดฒนาทดกษะการ
คธดสรหางสรรคฑ

กลคตมบรธหาร

วธชาการ

 15,470.00  15,470.0019

การพดฒนาทดกษะการคธด
เชธงคสานวณ

กลคตมบรธหาร

วธชาการ

 27,000.00  27,000.0020

Social Quiz กลคตมบรธหาร

วธชาการ

 2,760.00  2,760.0021

กธจกรรมสสานดกงานกลคตม
บรธหารวธชาการ

กลคตมบรธหาร

วธชาการ

 6,314.00  6,314.0022

งานสตงเสรธมการจดด
กธจกรรมการเรรยนการสอน

กลคตมบรธหาร

วธชาการ

 2,086,589.00  2,086,589.0023

เทคนธพธชธตโจทยฑ สดงคม
ศศกษา

กลคตมบรธหาร

วธชาการ

 3,000.00  3,000.0024

 2,325,513.00  536,340.00  548,000.00  3,409,853.00รวมทลทงสกทน
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การประเมกนผล

เครอทองมออทททใชดวกธทการประเมกนตลวชททวลดความสดาเรดจ

นดกเรรยนมรผลสดมฤทธธธทางการเรรยนอยสตใน
เกณฑฑมาตรฐานตามทรนสถานศศกษากสาหนด 
สามารถพดฒนาผลสดมฤทธธธของตนเองใหหสสง
ขศขนไดหตามความถนดดและความสามารถ
ของตนเอง

การทดสอบ การประเมธน การสอบถาม 
การสดงเกต

แบบทดสอบ แบบประเมธน แบบสอบถาม 
แบบสดงเกต

ผลทททคาดวยาจะไดดรลบ
ผสหเรรยนมรความรสหความสามารถตามหลดกสสตร โดยมรผลสดมฤทธธธทางการเรรยนเฉลรนย 8 กลคตมสาระการเรรยนรสห 
ผลการทดสอบระดดบชาตธขดขนพนขนฐาน (O-NET) 
ผลการประเมธนผสหเรรยนตามสมรรถนะสสาคดญตามหลดกสสตร 
ผลการประเมธนการอตาน คธดวธเคราะหฑและเขรยน และ
ผลการทดสอบความสามารถดหานภาษ การคธดคสานวณ และความสามารถในการใชหเหตคผลเปปนไปตามเกณฑฑทรนกสาหนด
เพธนมขศขนตามเปปาหมายทรนกสาหนด

ลงชอทอ  อนยมลตกโครงการ / งาน  ยกระดลบผลสลมฤทธกธทางการเรทยน  
ผผดรลบผกดชอบโครงการ/งาน

ผผดอนยมลตกโครงการ

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

ผผดตรวจสอบ

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

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

เเผนงานกลคตมบรธหารวธชาการ
 ( นางสาวดลฤดร ปปสสา ) 

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

(   เฉลธมรดฐ  ตธนงอตวม   )
ผสหอสานวยการโรงเรรยนมหรรณพาราม

ครส
 ( นางสาวดลฤดร ปปสสา ) 

รองผสหอสานวยการกลคตมบรธหารวธชาการ
 ( นางสาวจดนทรฑเพดญ ภธญโญวงศฑ ) 

วตาทรนรหอยตรร

ผผดเสนอโครงการ/งาน
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โครงการ / งาน ยกระดดบผลสดมฤทธธธทางการเรรยน

กกจกรรม ตธว O-Net นดกเรรยนชดชน ม.3 เเละ ม.6

ลลกษณะงาน / โครงการ โครงการตตอเนนนอง
ยกระดดบมาตรฐาน

โครงการใหมต
รดกษามาตรฐาน พดฒนาสสตความเปปนเลธศ

ประเภท กธจกรรมใหมต กธจกรรมตตอเนนนอง งานประจจา

การดดาเนกนโครงการ เสรรจสธชนแลลว กจาลดงดจาเนธนการ ยดงไมตไดลดจาเนธนการ

หนนวยงานทททรลบผกดชอบ กลลตมบรธหารวธชาการ

หนนวยงานยนอย งานกลลตมบรธหารวธชาการ

ผผผรลบผกดชอบ น.ส.ดลฤดร ปปสสา

ระยะเวลาดดาเนกนการ 10/10/2564  -  30/05/2565

สถานทททดดาเนกนการ โรงเรรยนมหรรณพาราม

งบประมาณ 55,100.00  บาท

พลนธกกจ  จดดกธจกรรมสตงเสรธมใหลผสลเรรยนมรทดกษะแหตงศตวรรษทรน 21 มรคลณภาพตามเกณฑฑมาตรฐานการศศกษาชาตธ และ
มาตรฐานสากล
พดฒนาคลณภาพการจดดการเรรยนรสลดลวยระบบคลณภาพตามมาตรฐานการศศกษาชาตธและมาตรฐานสากล
พดฒนาสนนอเทคโนโลยรและนวดตกรรม เพนนอพดฒนาคลณภาพการศศกษาอยตางตตอเนนนอง
พดฒนาประสธทธธภาพการบรธหารจดดการศศกษาโดยใชลเทคโนโลยร ดลวยระบบคลณภาพ
ผสลเรรยนมรทดกษะแหตงศตวรรษทรน21 และมรคลณภาพตามมาตรฐานการศศกษาขดชนพนชนฐานของโรงเรรยน
โรงเรรยนมรการบรธหารจดดการทรนดร มรสภาพแวดลลอมและสนนอเทคโนโลยรทรนเอนชอตตอการจดดการเรรยนการสอน

เปปาประสงคค  

กลยลทธฑทรน 1. สตงเสรธมพดฒนาใหลผสลเรรยนมรทดกษะแหตงศตวรรษทรน 21 เกธดแรงบดนดาลใจในการเรรยนรสลสสตอาชรพใน
อนาคต

กลยยทธค  

สนองมาตรฐานททท มาตรฐานทรน 1

ประเดรนการพธจารณาทรน 1.1สนองประเดดนพกจารณาททท 
ประเดรนการพธจารณายตอยทรน 1.1.1, 1.1.5สนองประเดดนพกจารณายนอยททท 

มาตรฐานทรน 1มาตรฐานการศศกษาของสถานศศกษา
หลลกการและเหตยผล 
          พระราชบดญญดตธการศศกษา พลทธศศกษา 2542 มาตร 6 ไดล กลตาวไวลวตา การจดดการศศกษาตลองเปปนไปเพนนอพดฒนาคน
ไทยใหลเปปนมนลษยฑทรนสมบสรณฑ ทดชงรตางกาย จธตใจ สตธปปญญา ความรสลและความสลข นอกจากนรชในหมวด 4 มาตร 23 ขลอ 2 
และขลอ 4 การจดดการศศกษาตลองเนลนความสจาคดญทดชงความรสล คลณธรรม กระบวนการเรรยนรสลและบสรณาการตามความเหมาะ
สมของแตตละระดดบการศศกษาในเรนนองความรสลและทดกษะดลานวธทยาศาสตรฑและเทคโนโลยร รวมทดชงความรสลความเขลาใจและ
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ประสบการณฑเรนนองการจดดการ การบจารลงรดกษาการใชลประโยชนฑจากทรดพยากรธรรมชาตธและสธนงแวดลลอมอยตางสมดลลและ
ยดงยนน ความรสลดลานทดกษะคณธตศาสตรฑ และดลานภาษา เนลนการใชลภาษาไทยอยตางถสกตลอง รวมทดชงปลสกฝปงคลณธรรม คตานธยม
ทรนดรงาม คลณลดกษณะอดงพศงประสงคฑไวลในทลกวธชา
ซศนงสอดคลลองกดบกลยลทธฑขลอทรน 1 ของสจานดกงานคณะกรรมการการศศกษาขดชนพนชนฐาน ทรนมลตงพดฒนาคลณภาพผสลเรรยน

ทลกระดดบทลกประเภท และสอดคลลองกดบกลยลทธฑขลอทรน 3 ของสจานดกงานเขตพนชนทรนการศศกษามดธยมศศกษาเขต 1 ทรนมลตงพดฒนา
คลณภาพและมาตรฐานการศศกษาทลกระดดบ 
และจากหลดกสสตรแกนกลางการศศกษาขดชนพนชนฐาน พ.ศ. 2551 กจาหนดใหลมรการวดดและประเมธนผลการเรรยนรสลของผสล

เรรยนไวล 3 ระดดบ คนอ ระดดบชดชนเรรยน ระดดบสถานศศกษา และระดดบชาตธ ทดชงนรชเพนนอตรวจสอบทดชงความกลาวหนลาดลานการเรรยน
รสลและความรสลทรนผสลเรรยนมร ปรากฏวตาผลสดมฤทธธธของนดกเรรยนโรงเรรยนมหรรณพาราม ทลกระดดบในภาพรวมนดบตดชงแตต ระดดบ
สถานศศกษา ระดดบเขตพนชนทรน และระดดบชาตธ ยดงไมตเปปนทรนนตาพอใจ โรงเรรยนมหรรณพารามจศงจจาเปปนตลองเรตงพดฒนาผล
สดมฤทธธธทางการเรรยนของนดกเรรยนทลกกลลตมสาระการเรรยนรสลและทลกระดดบชดชน เพนนอใหลผสลเรรยนผสลเรรยนมรความรสลความสามารถ
ตามหลดกสสตร โดยมรผลสดมฤทธธธทางการเรรยนเฉลรนย 8 กลลตมสาระการเรรยนรสล ผลการทดสอบระดดบชาตธขดชนพนชนฐาน (O-NET) 
ผลการประเมธนผสลเรรยนตามสมรรถนะสจาคดญตามหลดกสสตร ผลการประเมธนการอตาน คธดวธเคราะหฑและเขรยน และผลการ
ทดสอบความสามารถดลานภาษ การคธดคจานวณ และความสามารถในการใชลเหตลผลเปปนไปตามเกณฑฑทรนกจาหนด
วลตถยประสงคค

1. เพนนอใหลนดกเรรยนมรระดดบผลการเรรยนผตานเกณฑฑการประเมธนผลการทดสอบระดดบชาตธทลกรายวธชา
2. เพนนอใหลนดกเรรยนมรคะแนนเฉลรนยผลสดมฤทธธธทางการเรรยนเพธนมขศชน รลอยละ 5 อยตางตตอเนนนอง

เปปาหมาย
เชกงปรกมาณ :

1.นดกเรรยนชดชน ม.3  มรผลการเรรยนเฉลรนยระดดบโรงเรรยนในการทดสอบระดดบชาตธเพธนมขศชน 
          รลอยละ 5  อยตางตตอเนนนอง
2.นดกเรรยนชดชน ม.6  มรผลการเรรยนเฉลรนยระดดบโรงเรรยนในการทดสอบระดดบชาตธเพธนมขศชน 
          รลอยละ 5 อยตางตตอเนนนอง

เชกงคยณภาพ :
นดกเรรยนระดดบชดชน ม.3 และ ม.6 ไดลรดบความรสลเทคนธคและประสบการณฑในการทจาขลอสอบทรนหลากหลาย สามารถ
นจาไปปรดบใชลในการทดสอบระดดบชาตธใหลเกธดประโยชนฑไดลเพธนมมากขศชน

��



ขลขนตอนการดดาเนกนงาน

การดดาเนกนงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานททท ผผผรลบผกดชอบ

( P )  ขลขนเตรทยมการ หดวหนลากลลตมสาระการ

เรรยนรสลประชลมคณะทจางาน
1 พฤศจธกายน 
2564 ถศง 30 
พฤศจธกายน 

2564

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม

-

( D )  ขลขนดดาเนกนการ 1 ธดนวาคม 2564 

ถศง 30 กลมภาพดนธฑ 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม

1. วธชการ

2. หดวหนลากลลตมสาระ

การเรรยนรสล

3. นดกเรรยนชดชนมดธยม

ศศกษาปปทรน 3  ทรนมรความ

ประสงคฑจะเขลารตวม

ทดสอบ

4. นดกเรรยนชดชนมดธยม

ศศกษาปปทรน 6 ทลกคน

1. กจาหนดปฏธทธนการดจาเนธนงาน 2. กลลตมสาระการ
เรรยนรสลทรนเกรนยวขลองจดดหาวธทยากรภายนอกทรนมรความรสล
ความสามารถ 3. จดดกธจกรรมตธว O
 - Net ม.3 และ ม.6 โดยวธทยากรภายนอก

365.00 (อลดหนลน)

54,000.00 (อนนนๆ)

( C )  ขลขนตกดตามประเมกนผล
1.ตธดตามผลการทดสอบระดดบชาตธนดกเรรยนชดชน ม.3 
เเละ ม.6
2.ใหลครสเเละนดกเรรยนทจาเเบบสอบถามความพศงพอใจ

นางสาวดลฤดร ปปสสา30 
พฤษภาคม 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม
-

( A )  ขลขนปรลบปรยงแกผไข
ปรดบปรลงเเกลไขตามขลอเสนอเเนะ

การตกดตามประเมกนผล
ผลผลธต
1. นดกเรรยนชดชน ม.3  มรผลการเรรยนเฉลรนยระดดบโรงเรรยนในการทดสอบระดดบชาตธทลกรายวธชาเพธนมขศชน อยตางตตอเนนนอง (
รลอยละ 5)

2. นดกเรรยนชดชน ม.6  มรผลการเรรยนเฉลรนยระดดบโรงเรรยนในการทดสอบระดดบชาตธทลกรายวธชาเพธนมขศชน อยตางตตอเนนนอง (
รลอยละ 5)
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ตลวชทขวลดความสดาเรดจ
ผลลดพธฑ
        นดกเรรยนระดดบชดชน ม.3 และ ม.6 ไดลรดบความรสลเทคนธคและประสบการณฑในการทจาขลอสอบทรนหลากหลาย 
สามารถนจาไปปรดบใชลในการทดสอบระดดบชาตธใหลเกธดประโยชนฑไดลเพธนมมากขศชน (รลอยละ 90)

วกธทการประเมกน
1. ประเมธนผลจากผลการทดสอบระดดบชาตธของนดกเรรยนชดชนมดธยมศศกษาปปทรน 3 จจานวน 4 รายวธชา ไดลเเกต ภาษา
ไทย วธทยาศาสตรฑ คณธตศาสตรฑ เเละภาษาอดงกฤษ
2. ประเมธนผลจากผลการทดสอบระดดบชาตธของนดกเรรยนชดชนมดธยมศศกษาปปทรน 6 จจานวน 5 รายวธชา ไดลเเกต ภาษา
ไทย วธทยาศาสตรฑ คณธตศาสตรฑ ภาษาอดงกฤษ เเละสดงคมศศกษา
3. เเบบประเมธนความพศงพอใจ

เครรทองมรอทททใชผ
- ผลการทดสอบระดดบชาตธขดชนพนชนฐาน (O-Net) ประจจาปปการศศกษา 2564

- แบบประเมธนความพศงพอใจ
ผลทททคาดวนาจะไดผรลบ

1. นดกเรรยนชดชน ม.3  มรผลการเรรยนเฉลรนยระดดบโรงเรรยนในการทดสอบระดดบชาตธทลกรายวธชาเพธนมขศชน อยตางตตอเนนนอง (
รลอยละ 5)

2. นดกเรรยนชดชน ม.6  มรผลการเรรยนเฉลรนยระดดบโรงเรรยนในการทดสอบระดดบชาตธทลกรายวธชาเพธนมขศชน อยตางตตอเนนนอง (
รลอยละ 5)

3.  นดกเรรยนระดดบชดชน ม.3 และ ม.6 ไดลรดบความรสลเทคนธคและประสบการณฑในการทจาขลอสอบทรนหลากหลาย สามารถ
นจาไปปรดบใชลในการทดสอบระดดบชาตธใหลเกธดประโยชนฑไดลเพธนมมากขศชน (รลอยละ 90)
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ทรลพยากรและคนาใชผจนายกกจกรรม

ททท รายการคนาใชผจนาย
ประมาณการ
ราคา/หนนวย

ประเภทของเงกน
รวมเงกนจดานวน หนนวยนลบ

คตาตอบเเทนวธทยากร บาท 54  1,000.00  54,000.001 เงธนโครงการเรรยน
ฟรร 15 ปป

วดสดลอลปกรณฑประกอบกธจกรรม บาท 1  1,100.00  1,100.002 งบอลดหนลน

รวมเงกน  55,100.00

สรยปงบประมาณ
งบอลดหนลน 1,100.00   บาท
เงธนโครงการเรรยนฟรร 15 ปป 54,000.00   บาท

55,100.00   บาทรวม
ลงชรทอ  อนยมลตกกกจกรรม  ตกว O-Net นลกเรทยนชลขน ม.3 เเละ ม.6
ภายใตผโครงการ / งาน  ยกระดลบผลสลมฤทธกธทางการเรทยน

ผผผอนยมลตกกกจกรรม

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

ผผผเหดนชอบ

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

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

เเผนงานกลลตมบรธหารวธชาการ
 ( นางสาวดลฤดร ปปสสา ) 

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

ผผผเสนอ

(   เฉลธมรดฐ  ตธนงอตวม   )
ผสลอจานวยการโรงเรรยนมหรรณพาราม

ครส

รองผสลอจานวยการกลลตมบรธหารวธชาการ
 ( นางสาวจดนทรฑเพรญ ภธญโญวงศฑ ) 

ผผผรลบผกดชอบ

น.ส.ดลฤดร ปปสสา

วตาทรนรลอยตรร
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โครงการ / งาน ยกระดดบผลสดมฤทธธธทางการเรรยน

กกจกรรม พดฒนาผผผเรรยนตามเเนวทาง PISA

ลลกษณะงาน / โครงการ โครงการตตอเนนนอง
ยกระดดบมาตรฐาน

โครงการใหมต
รดกษามาตรฐาน พดฒนาสผตความเปปนเลธศ

ประเภท กธจกรรมใหมต กธจกรรมตตอเนนนอง งานประจจา

การดดาเนกนโครงการ เสรรจสธสนแลผว กจาลดงดจาเนธนการ ยดงไมตไดผดจาเนธนการ

หนนวยงานทททรลบผกดชอบ กลลตมบรธหารวธชาการ

หนนวยงานยนอย งานกลลตมบรธหารวธชาการ

ผผผรลบผกดชอบ น.ส.ดลฤดร ปปสสา

ระยะเวลาดดาเนกนการ 10/10/2564  -  30/09/2565

สถานทททดดาเนกนการ โรงเรรยนมหรรณพาราม

งบประมาณ 0.00  บาท

พลนธกกจ  จดดกธจกรรมสตงเสรธมใหผผผผเรรยนมรทดกษะแหตงศตวรรษทรน 21 มรคลณภาพตามเกณฑฑมาตรฐานการศศกษาชาตธ และ
มาตรฐานสากล
พดฒนาคลณภาพการจดดการเรรยนรผผดผวยระบบคลณภาพตามมาตรฐานการศศกษาชาตธและมาตรฐานสากล
พดฒนาสนนอเทคโนโลยรและนวดตกรรม เพนนอพดฒนาคลณภาพการศศกษาอยตางตตอเนนนอง
พดฒนาประสธทธธภาพการบรธหารจดดการศศกษาโดยใชผเทคโนโลยร ดผวยระบบคลณภาพ
ผผผเรรยนมรทดกษะแหตงศตวรรษทรน21 และมรคลณภาพตามมาตรฐานการศศกษาขดสนพนสนฐานของโรงเรรยน
โรงเรรยนมรการบรธหารจดดการทรนดร มรสภาพแวดลผอมและสนนอเทคโนโลยรทรนเอนสอตตอการจดดการเรรยนการสอน

เปปาประสงคค  

กลยลทธฑทรน 1. สตงเสรธมพดฒนาใหผผผผเรรยนมรทดกษะแหตงศตวรรษทรน 21 เกธดแรงบดนดาลใจในการเรรยนรผผสผตอาชรพใน
อนาคต

กลยยทธค  

สนองมาตรฐานททท มาตรฐานทรน 1

ประเดรนการพธจารณาทรน 1.1สนองประเดดนพกจารณาททท 
ประเดรนการพธจารณายตอยทรน 1.1.1, 1.1.5สนองประเดดนพกจารณายนอยททท 

มาตรฐานทรน 1มาตรฐานการศศกษาของสถานศศกษา
หลลกการและเหตยผล 
          พระราชบดญญดตธการศศกษา พลทธศศกษา 2542 มาตร 6 ไดผ กลตาวไวผวตา การจดดการศศกษาตผองเปปนไปเพนนอพดฒนาคน
ไทยใหผเปปนมนลษยฑทรนสมบผรณฑ ทดสงรตางกาย จธตใจ สตธปปญญา ความรผผและความสลข นอกจากนรสในหมวด 4 มาตร 23 ขผอ 2 
และขผอ 4 การจดดการศศกษาตผองเนผนความสจาคดญทดสงความรผผ คลณธรรม กระบวนการเรรยนรผผและบผรณาการตามความเหมาะ
สมของแตตละระดดบการศศกษาในเรนนองความรผผและทดกษะดผานวธทยาศาสตรฑและเทคโนโลยร รวมทดสงความรผผความเขผาใจและ
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ประสบการณฑเรนนองการจดดการ การบจารลงรดกษาการใชผประโยชนฑจากทรดพยากรธรรมชาตธและสธนงแวดลผอมอยตางสมดลลและ
ยดงยนน ความรผผดผานทดกษะคณธตศาสตรฑ และดผานภาษา เนผนการใชผภาษาไทยอยตางถผกตผอง รวมทดสงปลผกฝปงคลณธรรม คตานธยม
ทรนดรงาม คลณลดกษณะอดงพศงประสงคฑไวผในทลกวธชา
ซศนงสอดคลผองกดบกลยลทธฑขผอทรน 1 ของสจานดกงานคณะกรรมการการศศกษาขดสนพนสนฐาน ทรนมลตงพดฒนาคลณภาพผผผเรรยน

ทลกระดดบทลกประเภท และสอดคลผองกดบกลยลทธฑขผอทรน 3 ของสจานดกงานเขตพนสนทรนการศศกษามดธยมศศกษาเขต 1 ทรนมลตงพดฒนา
คลณภาพและมาตรฐานการศศกษาทลกระดดบ 
และจากหลดกสผตรแกนกลางการศศกษาขดสนพนสนฐาน พ.ศ. 2551 กจาหนดใหผมรการวดดและประเมธนผลการเรรยนรผผของผผผ

เรรยนไวผ 3 ระดดบ คนอ ระดดบชดสนเรรยน ระดดบสถานศศกษา และระดดบชาตธ ทดสงนรสเพนนอตรวจสอบทดสงความกผาวหนผาดผานการเรรยน
รผผและความรผผทรนผผผเรรยนมร ปรากฏวตาผลสดมฤทธธธของนดกเรรยนโรงเรรยนมหรรณพาราม ทลกระดดบในภาพรวมนดบตดสงแตต ระดดบ
สถานศศกษา ระดดบเขตพนสนทรน และระดดบชาตธ ยดงไมตเปปนทรนนตาพอใจ โรงเรรยนมหรรณพารามจศงจจาเปปนตผองเรตงพดฒนาผล
สดมฤทธธธทางการเรรยนของนดกเรรยนทลกกลลตมสาระการเรรยนรผผและทลกระดดบชดสน เพนนอใหผผผผเรรยนผผผเรรยนมรความรผผความสามารถ
ตามหลดกสผตร โดยมรผลสดมฤทธธธทางการเรรยนเฉลรนย 8 กลลตมสาระการเรรยนรผผ ผลการทดสอบระดดบชาตธขดสนพนสนฐาน (O-NET) 
ผลการประเมธนผผผเรรยนตามสมรรถนะสจาคดญตามหลดกสผตร ผลการประเมธนการอตาน คธดวธเคราะหฑและเขรยน และผลการ
ทดสอบความสามารถดผานภาษ การคธดคจานวณ และความสามารถในการใชผเหตลผลเปปนไปตามเกณฑฑทรนกจาหนด
วลตถยประสงคค
เพนนอใหผนดกเรรยนในระดดบชดสน ม.3 ไดผฝฝกทดกษะในการทจาขผอสอบ PISA ในรายวธชาคณธตศาสตรฑ วธทยาศาสตรฑ เเละภาษา
ไทย

เปปาหมาย
เชกงปรกมาณ :

[1] นดกเรรยนชดสน ม.3 เขผาฝฝกทจาขผอสอบ PISA ผตาน www.pisacenter.obec  เพธนมขศสนรผอยละ 90
[2] กลลตมสาระการเรรยนรผผคณธตศาสตรฑ วธทยาศาสตรฑ เเละภาษาไทย นจาเเนวขผอสอบ PISA มาบผรณาการในการ
จดดการเรรยนการสอนในรายวธชาคธดเปปนรผอยละ 20

เชกงคยณภาพ :
นดกเรรยนระดดบชดสน ม.3 ไดผรดบความรผผเทคนธคและประสบการณฑในการทจาขผอสอบทรนหลากหลาย สามารถนจาไปปรดบ
ใชผในการทดสอบระดดบชาตธเเละระดดบนานาชาตธ ใหผเกธดประโยชนฑไดผเพธนมขศสน
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ขลขนตอนการดดาเนกนงาน

การดดาเนกนงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานททท ผผผรลบผกดชอบ

( P )  ขลขนเตรทยมการ กลลตมสาระการเรรยนรผผ

คณธตศาสตรฑ

กลลตมสาระการเรรยนรผผ

วธทยาศาสตรฑ

สาระเทคโนโลยร

กลลตมสาระการเรรยนรผผ

ภาษาไทย

กลลตมบรธหารวธชาการ

ประชลมคณะกรรมการทรนเกรนยวขผอง
1 พฤศจธกายน 
2564 ถศง 30 
พฤศจธกายน 

2564

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม

-

( D )  ขลขนดดาเนกนการ 1 ธดนวาคม 2564 

ถศง 30 กดนยายน 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม

กลลตมสาระการเรรยนรผผ

คณธตศาสตรฑ

กลลตมสาระการเรรยนรผผ

วธทยาศาสตรฑ

สาระเทคโนโลยร

กลลตมสาระการเรรยนรผผ

ภาษาไทย

กลลตมบรธหารวธชาการ

1. กจาหนดปฏธทธนการดจาเนธนงาน 2. กลลตมสาระการ
เรรยนรผผทรนเกรนยวขผองกจาหนดวธธรการเขผาทจาขผอสอบ PISA 
ผตาน www.pisacenter.obec เเละการนจาขผอ
สอบออกมาใหผนดกเรรยนทดลองทจา 3. จดดใหผนดกเรรยน
ไดผทดลองทจาขผอสอบ PISA โดยวธธรการบผรณาการ

0.00 (อลดหนลน) 

( C )  ขลขนตกดตามประเมกนผล
ตธดตามผลจากจจานวนครดสงการเขผาทจาขผอสอบ PISA 
ของนดกเรรยนชดสนมดธยมศศกษาปปทรน 3 ผตาน 
www.pisacenter.obec เเละการนจาขผอสอบ PISA 
มาบผรณาการในรายวธชาคณธตศาสตรฑ วธทยาศาสตรฑ เเ
ละภาษาไทย โดยการรายงานผตานหดวหนผากลลตมสาระ
การเรรยนรผผ

กลลตมสาระการเรรยนรผผ

คณธตศาสตรฑ

กลลตมสาระการเรรยนรผผ

วธทยาศาสตรฑ

สาระเทคโนโลยร

กลลตมสาระการเรรยนรผผ

ภาษาไทย

กลลตมบรธหารวธชาการ

1 ธดนวาคม 
2564 ถศง 30 
กดนยายน 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม
-

( A )  ขลขนปรลบปรยงแกผไข
นจาปปญหาอลปสรรคตตางๆทรนเเตตละกลลตมสาระพบเจอมาปรดบปรลงในครดสงตตอๆไป

การตกดตามประเมกนผล

��



- รายงานการเขผาทจาสอบผตาน www.pisacenter.obec ของนดกเรรยนชดสนมดธยมศศกษาปปทรน 3 ของกลลตมสาระการเรรยนรผผ
คณธตศาสตรฑ กลลตมสาระการเรรยนรผผวธทยาศาตรฑเเละเทคโนโลยร เเละกลลตมสาระกาเรรยนรผผภาษาไทย โดยความรตวมมนอ
ของสาระเทคโนโลยร
- รายงานการนจาขผอสอบ PISA ไปบผรณาการในการจดดการเรรยนการสอนในรายวธชาคณธตศาสตรฑ วธทยาศาสตรฑ เเละ
ภาษาไทย
ตลวชทขวลดความสดาเรดจ
จจานวนครดสงในการเขผาทจาขผอสอบ PISA ในรายวธชา คณธตศาสตรฑ วธทยาศาสตรฑ เเละภาษาไทย ของนดกเรรยนชดสน
มดธยมศศกษาชดสนปปทรน 3 ผตาน www.pisacenter.obec เเละรายการการนจาขผอสอบ PISA ไปบผรณาการในการ
จดดการเรรยนการสอนของ ทดสง 3 กลลตมสาระการเรรยนรผผ

วกธทการประเมกน
กลลตมสาระคณธตศาสตรฑ / กลลตมสาระวธทยาศาสตรฑ /กลลตมสาระภาษาไทย รายงานผตานเเบบสจารวจการเขผาทจาขผอ
สอบของนดกเรรยน

เครรทองมรอทททใชผ
- เเบบสจารวจการเขผาทจาขผอสอบ

ผลทททคาดวนาจะไดผรลบ
- นดกเรรยนชดสนมดธยมศศกษาปปทรน 3 รผอยละ 90 ไดผเขผาทจาเเบบทดสอบ PISA ผตาน www.pisacenter.obec 
- กลลตมสาระนจาขผอสอบ PISA ไปบผรณาการในการจดดการเรรยนการสอน คธดเปปนรผอยละ 20
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ทรลพยากรและคนาใชผจนายกกจกรรม

ททท รายการคนาใชผจนาย
ประมาณการ
ราคา/หนนวย

ประเภทของเงกน
รวมเงกนจดานวน หนนวยนลบ

1

รวมเงกน

สรยปงบประมาณ
   บาท
   บาทรวม

ลงชรทอ  อนยมลตกกกจกรรม  พลฒนาผผผเรทยนตามเเนวทาง PISA
ภายใตผโครงการ / งาน  ยกระดลบผลสลมฤทธกธทางการเรทยน

ผผผอนยมลตกกกจกรรม

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

ผผผเหดนชอบ

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

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

เเผนงานกลลตมบรธหารวธชาการ
 ( นางสาวดลฤดร ปปสสา ) 

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

ผผผเสนอ

(   เฉลธมรดฐ  ตธนงอตวม   )
ผผผอจานวยการโรงเรรยนมหรรณพาราม

ครผ

รองผผผอจานวยการกลลตมบรธหารวธชาการ
 ( นางสาวจดนทรฑเพรญ ภธญโญวงศฑ ) 

ผผผรลบผกดชอบ

น.ส.ดลฤดร ปปสสา

วตาทรนรผอยตรร
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โครงการ / งาน ยกระดดบผลสดมฤทธธธทางการเรรยน

กกจกรรม Science Excellence

ลลกษณะงาน / โครงการ โครงการตตอเนนนอง
ยกระดดบมาตรฐาน

โครงการใหมต
รดกษามาตรฐาน พดฒนาสสตความเปปนเลธศ

ประเภท กธจกรรมใหมต กธจกรรมตตอเนนนอง งานประจจา

การดดาเนกนโครงการ เสรรจสธสนแลลว กจาลดงดจาเนธนการ ยดงไมตไดลดจาเนธนการ

หนนวยงานทททรลบผกดชอบ กลลตมบรธหารวธชาการ

หนนวยงานยนอย กลลตมสาระฯวธทยาศาสตรร

ผผผรลบผกดชอบ น.ส.ดลฤดร ปปสสา

ระยะเวลาดดาเนกนการ 10/10/2564  -  30/09/2565

สถานทททดดาเนกนการ โรงเรรยนมหรรณพาราม

งบประมาณ 7,000.00  บาท

พลนธกกจ  จดดกธจกรรมสตงเสรธมใหลผสลเรรยนมรทดกษะแหตงศตวรรษทรน 21 มรคลณภาพตามเกณฑรมาตรฐานการศศกษาชาตธ และ
มาตรฐานสากล
พดฒนาคลณภาพการจดดการเรรยนรสลดลวยระบบคลณภาพตามมาตรฐานการศศกษาชาตธและมาตรฐานสากล
พดฒนาสนนอเทคโนโลยรและนวดตกรรม เพนนอพดฒนาคลณภาพการศศกษาอยตางตตอเนนนอง
พดฒนาประสธทธธภาพการบรธหารจดดการศศกษาโดยใชลเทคโนโลยร ดลวยระบบคลณภาพ
ผสลเรรยนมรทดกษะแหตงศตวรรษทรน21 และมรคลณภาพตามมาตรฐานการศศกษาขดสนพนสนฐานของโรงเรรยน
โรงเรรยนมรการบรธหารจดดการทรนดร มรสภาพแวดลลอมและสนนอเทคโนโลยรทรนเอนสอตตอการจดดการเรรยนการสอน

เปปาประสงคค  

กลยลทธรทรน 1. สตงเสรธมพดฒนาใหลผสลเรรยนมรทดกษะแหตงศตวรรษทรน 21 เกธดแรงบดนดาลใจในการเรรยนรสลสสตอาชรพใน
อนาคต

กลยยทธค  

สนองมาตรฐานททท มาตรฐานทรน 1

ประเดรนการพธจารณาทรน 1.1สนองประเดดนพกจารณาททท 
ประเดรนการพธจารณายตอยทรน 1.1.5สนองประเดดนพกจารณายนอยททท 

มาตรฐานทรน 1มาตรฐานการศศกษาของสถานศศกษา
หลลกการและเหตยผล 
          พระราชบดญญดตธการศศกษา พลทธศศกษา 2542 มาตร 6 ไดล กลตาวไวลวตา การจดดการศศกษาตลองเปปนไปเพนนอพดฒนาคน
ไทยใหลเปปนมนลษยรทรนสมบสรณร ทดสงรตางกาย จธตใจ สตธปปญญา ความรสลและความสลข นอกจากนรสในหมวด 4 มาตร 23 ขลอ 2 
และขลอ 4 การจดดการศศกษาตลองเนลนความสจาคดญทดสงความรสล คลณธรรม กระบวนการเรรยนรสลและบสรณาการตามความเหมาะ
สมของแตตละระดดบการศศกษาในเรนนองความรสลและทดกษะดลานวธทยาศาสตรรและเทคโนโลยร รวมทดสงความรสลความเขลาใจและ
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ประสบการณรเรนนองการจดดการ การบจารลงรดกษาการใชลประโยชนรจากทรดพยากรธรรมชาตธและสธนงแวดลลอมอยตางสมดลลและ
ยดงยนน ความรสลดลานทดกษะคณธตศาสตรร และดลานภาษา เนลนการใชลภาษาไทยอยตางถสกตลอง รวมทดสงปลสกฝปงคลณธรรม คตานธยม
ทรนดรงาม คลณลดกษณะอดงพศงประสงครไวลในทลกวธชา
ซศนงสอดคลลองกดบกลยลทธรขลอทรน 1 ของสจานดกงานคณะกรรมการการศศกษาขดสนพนสนฐาน ทรนมลตงพดฒนาคลณภาพผสลเรรยน

ทลกระดดบทลกประเภท และสอดคลลองกดบกลยลทธรขลอทรน 3 ของสจานดกงานเขตพนสนทรนการศศกษามดธยมศศกษาเขต 1 ทรนมลตงพดฒนา
คลณภาพและมาตรฐานการศศกษาทลกระดดบ 
และจากหลดกสสตรแกนกลางการศศกษาขดสนพนสนฐาน พ.ศ. 2551 กจาหนดใหลมรการวดดและประเมธนผลการเรรยนรสลของผสล

เรรยนไวล 3 ระดดบ คนอ ระดดบชดสนเรรยน ระดดบสถานศศกษา และระดดบชาตธ ทดสงนรสเพนนอตรวจสอบทดสงความกลาวหนลาดลานการเรรยน
รสลและความรสลทรนผสลเรรยนมร ปรากฏวตาผลสดมฤทธธธของนดกเรรยนโรงเรรยนมหรรณพาราม ทลกระดดบในภาพรวมนดบตดสงแตต ระดดบ
สถานศศกษา ระดดบเขตพนสนทรน และระดดบชาตธ ยดงไมตเปปนทรนนตาพอใจ โรงเรรยนมหรรณพารามจศงจจาเปปนตลองเรตงพดฒนาผล
สดมฤทธธธทางการเรรยนของนดกเรรยนทลกกลลตมสาระการเรรยนรสลและทลกระดดบชดสน เพนนอใหลผสลเรรยนผสลเรรยนมรความรสลความสามารถ
ตามหลดกสสตร โดยมรผลสดมฤทธธธทางการเรรยนเฉลรนย 8 กลลตมสาระการเรรยนรสล ผลการทดสอบระดดบชาตธขดสนพนสนฐาน (O-NET) 
ผลการประเมธนผสลเรรยนตามสมรรถนะสจาคดญตามหลดกสสตร ผลการประเมธนการอตาน คธดวธเคราะหรและเขรยน และผลการ
ทดสอบความสามารถดลานภาษ การคธดคจานวณ และความสามารถในการใชลเหตลผลเปปนไปตามเกณฑรทรนกจาหนด
วลตถยประสงคค
เพนนอใหลนดกเรรยนมรผลสดมฤทธธธทางการเรรยนในวธชาวธทยาศาสตรรระดดบ 3 ขศสนไป

เปปาหมาย
เชกงปรกมาณ :
นดกเรรยนทรนเรรยนวธชาวธทยาศาสตรรรลอยละ 70 มรระดดบผลการเรรยนระดดบ 3 ขศสนไป

เชกงคยณภาพ :
นดกเรรยนทลกคนไดลรดบการพดฒนาทจาใหลสามารถยกระดดบผลสดมฤทธธธทางการเรรยนวธชาวธทยาศาสตรรเพธนมขศสนจากปปการ
ศศกษาทรนผตานมา
- นดกเรรยนทลกคนมรผลสดมฤทธธธทางการเรรยนตามเกณฑรมาตรฐานการศศกษา
- นดกเรรยนมรระดดบผลการเรรยนสสงกวตาเกณฑรสถานศศกษากจาหนด
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ขลขนตอนการดดาเนกนงาน

การดดาเนกนงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานททท ผผผรลบผกดชอบ

( P )  ขลขนเตรทยมการ ครสกลลตมสาระการเรรยน

รสลวธทยาศาสตรรทลกทตานจดดประชลมกลลตมสาระการเรรยนรสลวธทยาศาสตรรเพนนอชรส
เเจงเเนวทางการปฏธบดตธกธจกรรม

10 ตลลาคม 
2564 ถศง 30 
กดนยายน 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม

-

( D )  ขลขนดดาเนกนการ 10 ตลลาคม 2564 

ถศง 30 กดนยายน 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม

ครสกลลตมสาระการเรรยน

รสลวธทยาศาสตรรทลกทตาน

1. ครสเเตตละวธชาจดดการเรรยนการสอนทรนเนลนผสลเรรยน
เปปนสจาคดญ 2. ครสนจาเทคนธควธธรการจดดการเรรยนรสลทรนทดน
สมดยเเละทดนตตอการเปลรนยนเเปลง 3. ครสออกเเบบ
กธจกรรมการจดดการเรรยนรสลทรนเอนสอตตอความเเตกตตาง
ของผสลเรรยนเปปนสจาคดญ

7,000.00 (อลดหนลน) 

( C )  ขลขนตกดตามประเมกนผล
ตธดตามเเละประเมธนผลจากการตดดสธนผลการเรรยน
ในเเตตละชดสนปป

ครสกลลตมสาระการเรรยน

รสลวธทยาศาสตรรทลกทตาน
10 ตลลาคม 

2564 ถศง 30 
กดนยายน 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม
-

( A )  ขลขนปรลบปรยงแกผไข
ปรดบปรลงเเกลไขสจาหรดบนดกเรรยนทรนมรระดดบผลการเรรยนไมตถศงเกณฑรทรนไดลตดสงเปปาหมายไวล โดยการออกเเบบกธจกรรมเเละจดดสอนซตอมเสรธมตตอไป

การตกดตามประเมกนผล
นดกเรรยนทรนเรรยนวธชาวธทยาศาสตรรรลอยละ 70 มรระดดบผลการเรรยนระดดบ 3 ขศสนไป

ตลวชทขวลดความสดาเรดจ
- นดกเรรยนทลกคนไดลรดบการพดฒนาทจาใหลสามารถยกระดดบผลสดมฤทธธธทางการเรรยนวธชาวธทยาศาสตรรเพธนมขศสนจากปป
การศศกษาทรนผตานมา
- นดกเรรยนทลกคนมรผลสดมฤทธธธทางการเรรยนตามเกณฑรมาตรฐานการศศกษา

วกธทการประเมกน
-ประเมธนกธจกรรมผตานระดดบผลการเรรยนวธชาวธทยาศาสตรรทลกระดดบชดสน

เครรทองมรอทททใชผ
ขลอมสล SGS ทลกรายวธชาวธทยาศาสตรร

ผลทททคาดวนาจะไดผรลบ
นดกเรรยนทรนเรรยนวธชาวธทยาศาสตรรรลอยละ 70 มรระดดบผลการเรรยนระดดบ 3 ขศสนไป
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ทรลพยากรและคนาใชผจนายกกจกรรม

ททท รายการคนาใชผจนาย
ประมาณการ
ราคา/หนนวย

ประเภทของเงกน
รวมเงกนจดานวน หนนวยนลบ

วดสดลอลปกรณรประกอบกธจกรรม บาท 1  7,000.00  7,000.001 งบอลดหนลน

รวมเงกน  7,000.00

สรยปงบประมาณ
งบอลดหนลน 7,000.00   บาท

7,000.00   บาทรวม
ลงชรทอ  อนยมลตกกกจกรรม  Science Excellence
ภายใตผโครงการ / งาน  ยกระดลบผลสลมฤทธกธทางการเรทยน

ผผผอนยมลตกกกจกรรม

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

ผผผเหดนชอบ

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

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

เเผนงานกลลตมบรธหารวธชาการ
 ( นางสาวดลฤดร ปปสสา ) 

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

ผผผเสนอ

(   เฉลธมรดฐ  ตธนงอตวม   )
ผสลอจานวยการโรงเรรยนมหรรณพาราม

ครสผสลรดบผธดชอบกธจกรรม

รองผสลอจานวยการกลลตมบรธหารวธชาการ
 ( นางสาวจดนทรรเพรญ ภธญโญวงศร ) 

ผผผรลบผกดชอบ

น.ส.ดลฤดร ปปสสา

วตาทรนรลอยตรร
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โครงการ / งาน ยกระดดบผลสดมฤทธธธทางการเรรยน

กกจกรรม inside O-NET ไทย

ลลกษณะงาน / โครงการ โครงการตตอเนนนอง
ยกระดดบมาตรฐาน

โครงการใหมต
รดกษามาตรฐาน พดฒนาสสตความเปปนเลธศ

ประเภท กธจกรรมใหมต กธจกรรมตตอเนนนอง งานประจจา

การดดาเนกนโครงการ เสรรจสธสนแลลว กจาลดงดจาเนธนการ ยดงไมตไดลดจาเนธนการ

หนนวยงานทททรลบผกดชอบ กลลตมบรธหารวธชาการ

หนนวยงานยนอย กลลตมสาระฯภาษาไทย

ผผผรลบผกดชอบ นายนฤเทพ บดวพดฒนน

ระยะเวลาดดาเนกนการ 01/10/2564  -  30/09/2565

สถานทททดดาเนกนการ โรงเรรยนมหรรณพาราม

งบประมาณ 0.00  บาท

พลนธกกจ  จดดกธจกรรมสตงเสรธมใหลผสลเรรยนมรทดกษะแหตงศตวรรษทรน 21 มรคลณภาพตามเกณฑนมาตรฐานการศศกษาชาตธ และ
มาตรฐานสากล
พดฒนาคลณภาพการจดดการเรรยนรสลดลวยระบบคลณภาพตามมาตรฐานการศศกษาชาตธและมาตรฐานสากล
พดฒนาสนนอเทคโนโลยรและนวดตกรรม เพนนอพดฒนาคลณภาพการศศกษาอยตางตตอเนนนอง
พดฒนาประสธทธธภาพการบรธหารจดดการศศกษาโดยใชลเทคโนโลยร ดลวยระบบคลณภาพ
ผสลเรรยนมรทดกษะแหตงศตวรรษทรน21 และมรคลณภาพตามมาตรฐานการศศกษาขดสนพนสนฐานของโรงเรรยน
โรงเรรยนมรการบรธหารจดดการทรนดร มรสภาพแวดลลอมและสนนอเทคโนโลยรทรนเอนสอตตอการจดดการเรรยนการสอน

เปปาประสงคค  

กลยลทธนทรน 1. สตงเสรธมพดฒนาใหลผสลเรรยนมรทดกษะแหตงศตวรรษทรน 21 เกธดแรงบดนดาลใจในการเรรยนรสลสสตอาชรพใน
อนาคต

กลยยทธค  

สนองมาตรฐานททท มาตรฐานทรน 1

ประเดรนการพธจารณาทรน 1.1สนองประเดดนพกจารณาททท 
ประเดรนการพธจารณายตอยทรน 1.1.5สนองประเดดนพกจารณายนอยททท 

มาตรฐานทรน 1มาตรฐานการศศกษาของสถานศศกษา
หลลกการและเหตยผล 
          ตามทรนกระทรวงศศกษาธธการ ไดลดจาเนธนการปฏธรสปการศศกษา ซศนงเนลนในการยกระดดบคลณภาพผสลเรรยน   ใหลเตรม
ศดกยภาพ กลยลทธนทรน 1 พดฒนาคลณภาพและ มาตรฐานการศศกษาทลกระดดบตามหลดกสสตรและสตงเสรธมความสามารถดลาน
เทคโนโลยรเพนนอเปปนเครนนองมนอในการเรรยนรสล คณะกรรมการนโยบายปฏธรสปการศศกษา        ในทศวรรษทรนสองไดลกจาหนด 
เปปาหมายใหลผลสดมฤทธธธทางการเรรยนในวธชาหลดกจากการทดสอบระดดบชาตธ        มร คะแนนเฉลรนยมากกวตา รลอยละ 50 
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และจลดเนลนทรน 3 ของสจานดกงานคณะกรรมการการศศกษาขดสนพนสนฐาน ผลสดมฤทธธธทางการ เรรยน 5 กลลตมสาระวธชาหลดก เพธนม
ขศสนอยตางนลอยรลอยละ 5จากผลการทดสอบระดดบชาตธขดสนพนสนฐาน ปปการศศกษา 2561 พบวตา ผลสดมฤทธธธทางการเรรยนภาษา
ไทยของนดกเรรยนชดสนมดธยมศศกษาปปทรน 3  และมดธยมศศกษาปปทรน 6  ไมตเปปนทรนนตาพอใจนดก  กลลตมสาระการเรรยนรสลภาษาไทย จศง
ไดลดจาเนธนการยกระดดบผลสดมฤทธธธทางการเรรยนของโรงเรรยนอยตางตตอเนนนอง
วลตถยประสงคค
เพนนอพดฒนาผลสดมฤทธธธของนดกเรรยนชดสนม.3 และ ม.6 ใหลมรคะแนนผลการทดสอบวดดผลระดดบชาตธขดสนพนสนฐาน (O-NET) 
วธชาภาษาไทยสสงขศสน

เปปาหมาย
เชกงปรกมาณ :
นดกเรรยนม.3 และ ม.6 มรคตาเฉลรนยคะแนนผลการทดสอบวดดผลระดดบชาตธขดสนพนสนฐาน (O-NET) วธชาภาษาไทยสสงขศสน
รลอยละ 5

เชกงคยณภาพ :
นดกเรรยนม.3 และ ม.6 มรคตาเฉลรนยคะแนนการทดสอบวดดผลระดดบชาตธขดสนพนสนฐาน (O-NET) วธชาภาษาไทย สสงขศสน
กวตาปปทรนผตานมา
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ขลขนตอนการดดาเนกนงาน

การดดาเนกนงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานททท ผผผรลบผกดชอบ

( P )  ขลขนเตรทยมการ นายนฤเทพ  บดวพดฒนน

ประชลมบลคลากรเพนนอ ดจาเนธนงานตามโครงการ
1 ตลลาคม 

2564 ถศง 30 
กดนยายน 

2565

หลองกลลตมสาระ

การเรรยนรสลภาษา

ไทย

-

( D )  ขลขนดดาเนกนการ 1 ตลลาคม 2564 

ถศง 30 กดนยายน 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม

ครสกลลตมสาระการเรรยน

รสลภาษาไทย

 (อลดหนลน) 

( C )  ขลขนตกดตามประเมกนผล
วธเคราะหนผลการสอบ O-Net ม.3และ ม.6

นายนฤเทพ  บดวพดฒนน1 ตลลาคม 
2564 ถศง 30 
กดนยายน 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม
-

( A )  ขลขนปรลบปรยงแกผไข
พธจารณาวธธรการสอนยกระดดบผลสดมฤทธธธ

การตกดตามประเมกนผล
วธเคราะหนผลการสอบ O-Net ม.3และ ม.6

ตลวชทขวลดความสดาเรดจ
นดกเรรยนม.3 และ ม.6 มรผลสดมฤทธธธทางการเรรยนตามหลดกสสตรสถานศศกษา มรคตาเฉลรนยคะแนนผลการทดสอบวดดผล
ระดดบชาตธขดสนพนสนฐาน (O-NET) วธชาภาษาไทยสสงขศสน

วกธทการประเมกน
เปรรยบเทรยบผลการสอบ O-Net ม.3และ ม.6

เครรทองมรอทททใชผ
ผลการสอบ O-Net ม.3และ ม.6

ผลทททคาดวนาจะไดผรลบ
พดฒนาผลสดมฤทธธธของนดกเรรยนชดสนม.3 และ ม.6 ใหลมรคะแนนผลการทดสอบวดดผลระดดบชาตธขดสนพนสนฐาน (O-NET) วธชา
ภาษาไทยสสงขศสน
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ทรลพยากรและคนาใชผจนายกกจกรรม

ททท รายการคนาใชผจนาย
ประมาณการ
ราคา/หนนวย

ประเภทของเงกน
รวมเงกนจดานวน หนนวยนลบ

1

รวมเงกน

สรยปงบประมาณ
   บาท
   บาทรวม

ลงชรทอ  อนยมลตกกกจกรรม  inside O-NET ไทย
ภายใตผโครงการ / งาน  ยกระดลบผลสลมฤทธกธทางการเรทยน

ผผผอนยมลตกกกจกรรม

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

ผผผเหดนชอบ

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

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

เเผนงานกลลตมบรธหารวธชาการ
 ( นางสาวดลฤดร  ปปสสา ) 

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

ผผผเสนอ

(   เฉลธมรดฐ  ตธนงอตวม   )
ผสลอจานวยการโรงเรรยนมหรรณพาราม

ครส

รองผสลอจานวยการกลลตมบรธหารวธชาการ
 ( นางสาวจดนทรนเพรญ ภธญโญวงศน ) 

ผผผรลบผกดชอบ

นายนฤเทพ บดวพดฒนน

วตาทรนรลอยตรร
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โครงการ / งาน ยกระดดบผลสดมฤทธธธทางการเรรยน

กกจกรรม สรรางสรรคคผลงานชชมนชม

ลลกษณะงาน / โครงการ โครงการตตอเนนนอง
ยกระดดบมาตรฐาน

โครงการใหมต
รดกษามาตรฐาน พดฒนาสสตความเปปนเลธศ

ประเภท กธจกรรมใหมต กธจกรรมตตอเนนนอง งานประจจา

การดดาเนกนโครงการ เสรรจสธสนแลรว กจาลดงดจาเนธนการ ยดงไมตไดรดจาเนธนการ

หนนวยงานทททรลบผกดชอบ กลชตมบรธหารวธชาการ

หนนวยงานยนอย กลชตมกธจกรรมพดฒนาผสรเรรยน

ผผผรลบผกดชอบ นายกธตตธภสมธ  มรมอญ

ระยะเวลาดดาเนกนการ 10/10/2564  -  30/09/2565

สถานทททดดาเนกนการ โรงเรรยนมหรรณพาราม

งบประมาณ 1,800.00  บาท

พลนธกกจ  จดดกธจกรรมสตงเสรธมใหรผสรเรรยนมรทดกษะแหตงศตวรรษทรน 21 มรคชณภาพตามเกณฑคมาตรฐานการศศกษาชาตธ และ
มาตรฐานสากล
พดฒนาคชณภาพการจดดการเรรยนรสรดรวยระบบคชณภาพตามมาตรฐานการศศกษาชาตธและมาตรฐานสากล
พดฒนาสนนอเทคโนโลยรและนวดตกรรม เพนนอพดฒนาคชณภาพการศศกษาอยตางตตอเนนนอง
พดฒนาประสธทธธภาพการบรธหารจดดการศศกษาโดยใชรเทคโนโลยร ดรวยระบบคชณภาพ
ผสรเรรยนมรทดกษะแหตงศตวรรษทรน21 และมรคชณภาพตามมาตรฐานการศศกษาขดสนพนสนฐานของโรงเรรยน
โรงเรรยนมรการบรธหารจดดการทรนดร มรสภาพแวดลรอมและสนนอเทคโนโลยรทรนเอนสอตตอการจดดการเรรยนการสอน

เปปาประสงคค  

กลยชทธคทรน 1. สตงเสรธมพดฒนาใหรผสรเรรยนมรทดกษะแหตงศตวรรษทรน 21 เกธดแรงบดนดาลใจในการเรรยนรสรสสตอาชรพใน
อนาคต

กลยยทธค  

สนองมาตรฐานททท มาตรฐานทรน 1

ประเดรนการพธจารณาทรน 1.1สนองประเดดนพกจารณาททท 
ประเดรนการพธจารณายตอยทรน 1.1.5สนองประเดดนพกจารณายนอยททท 

มาตรฐานทรน 1มาตรฐานการศศกษาของสถานศศกษา
หลลกการและเหตยผล 
          กธจกรรมชชมนชมเปปนกธจกรรมทรนมชตงพดฒนาความรดบผธดชอบ การทจางานรตวมกดน การรสรจดกแกรปปญหา  การตดดสธนใจทรน
เหมาะสม ความมรเหตชผล  การชตวยเหลนอแบตงปปนกดน   โดยจดดใหรสอดคลรองกดบความสามารถ ความถนดด และความสนใจ
ของผสรเรรยน ตามความเหมาะสมและสอดคลรองกดบวชฒธภาวะของผสรเรรยน บรธบทของสถานศศกษาและทรองถธนน
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วลตถยประสงคค
เพนนอสตงเสรธมใหรผสรเรรยนมรแนวทางพดฒนาตนเองอยตางรอบดราน เตรมศดกยภาพ ตามความสนใจ ความถนดด ความตรองการ 
เหมาะสมกดบชตวงวดยและวชฒธภาวะ แสดงผลงานอยตางสรรางสรรคค

เปปาหมาย
เชกงปรกมาณ :
นดกเรรยนรรอยละ 80 ผตานการเขรารตวมชชมนชมกธจกรรม

เชกงคยณภาพ :
นดกเรรยนพดฒนาตนเองอยตางรอบดราน เตรมศดกยภาพ ตามความสนใจ ความถนดด          ความตรองการ ความ
เหมาะสมกดบชตวงวดยและวชฒธภาวะ แสดงผลงานอยตางสรรางสรรคค

��



ขลขนตอนการดดาเนกนงาน

การดดาเนกนงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานททท ผผผรลบผกดชอบ

( P )  ขลขนเตรทยมการ นายกธตตธภสมธ มรมอญ

กจาหนดแนวทางในดจาเนธนกธจกรรม
10 ตชลาคม 

2564 ถศง 30 
กดนยายน 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม

-

( D )  ขลขนดดาเนกนการ 10 ตชลาคม 2564 

ถศง 31 มรนาคม 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม

นายกธตตธภสมธ มรมอญ

จดดกธจกรรมชชมนชม 1,800.00 (อชดหนชน) 

( C )  ขลขนตกดตามประเมกนผล
สรชปผล และรายงานผล

31 มรนาคม 
2565

-

( A )  ขลขนปรลบปรยงแกผไข
นจาผลทรนไดรไปปรดบปรชงพดฒนา

การตกดตามประเมกนผล
การเขรารตวมกธจกรรมชชมนชม

ตลวชทขวลดความสดาเรดจ
ผสรเรรยนมรผลสดมฤทธธธทางการเรรยนตามเปปาหมายทรนสถานศศกษากจาหนด,ผสรเรรยนมรความกลราแสดงออกและสามารถ
แสดงความสามารถของตนไดรอยตางเหมาะสม

วกธทการประเมกน
การเขรารตวมกธจกรรมชชมนชม

เครรทองมรอทททใชผ
แบบบดนทศกการเขรารตวมกธจกรรมชชมนชม

ผลทททคาดวนาจะไดผรลบ
นดกเรรยนรรอยละ 80 พดฒนาตนเองอยตางรอบดราน เตรมศดกยภาพ ตามความสนใจ ความถนดด   ความตรองการ ความ
เหมาะสมกดบชตวงวดยและวชฒธภาวะ แสดงผลงานอยตางสรรางสรรคค
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ทรลพยากรและคนาใชผจนายกกจกรรม

ททท รายการคนาใชผจนาย
ประมาณการ
ราคา/หนนวย

ประเภทของเงกน
รวมเงกนจดานวน หนนวยนลบ

ฟฟวเจอรคบอรคด แผตน 60  30.00  1,800.001 งบอชดหนชน

รวมเงกน  1,800.00

สรยปงบประมาณ
งบอชดหนชน 1,800.00   บาท

1,800.00   บาทรวม
ลงชรทอ  อนยมลตกกกจกรรม  สรผางสรรคคผลงานชยมนยม
ภายใตผโครงการ / งาน  ยกระดลบผลสลมฤทธกธทางการเรทยน

ผผผอนยมลตกกกจกรรม

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

ผผผเหดนชอบ

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

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

เเผนงานกลชตมบรธหารวธชาการ
 ( น.ส.ดลฤดร  ปปสสา ) 

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

ผผผเสนอ

(   เฉลธมรดฐ  ตธนงอตวม   )
ผสรอจานวยการโรงเรรยนมหรรณพาราม

หดวหนรากลชตมกธจกรรมพดฒนาผสรเรรยน

รองผสรอจานวยการกลชตมบรธหารวธชาการ
 ( นางสาวจดนทรคเพรญ ภธญโญวงศค ) 

ผผผรลบผกดชอบ

นายกธตตธภสมธ  มรมอญ

วตาทรนรรอยตรร
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โครงการ / งาน ยกระดดบผลสดมฤทธธธทางการเรรยน

กกจกรรม สอนเสรธมเพธพมความรรร

ลลกษณะงาน / โครงการ โครงการตตอเนนพอง
ยกระดดบมาตรฐาน

โครงการใหมต
รดกษามาตรฐาน พดฒนาสรตความเปปนเลธศ

ประเภท กธจกรรมใหมต กธจกรรมตตอเนนพอง งานประจจา

การดดาเนกนโครงการ เสรรจสธสนแลรว กจาลดงดจาเนธนการ ยดงไมตไดรดจาเนธนการ

หนนวยงานทททรลบผกดชอบ กลลตมบรธหารวธชาการ

หนนวยงานยนอย กลลตมสาระฯคณธตศาสตรร

ผผผรลบผกดชอบ น.ส.ผกายมาศ เหมชรเกรยรตธธ
,น.ส.ปปญชานร สมภดกดร

ระยะเวลาดดาเนกนการ 11/11/2564  -  20/09/2565

สถานทททดดาเนกนการ หรองคณธตศาสตรร โรงเรรยนมหรรณพาราม

งบประมาณ 2,000.00  บาท

พลนธกกจ  จดดกธจกรรมสตงเสรธมใหรผรรเรรยนมรทดกษะแหตงศตวรรษทรพ 21 มรคลณภาพตามเกณฑรมาตรฐานการศศกษาชาตธ และ
มาตรฐานสากล
พดฒนาคลณภาพการจดดการเรรยนรรรดรวยระบบคลณภาพตามมาตรฐานการศศกษาชาตธและมาตรฐานสากล
พดฒนาสนพอเทคโนโลยรและนวดตกรรม เพนพอพดฒนาคลณภาพการศศกษาอยตางตตอเนนพอง
พดฒนาประสธทธธภาพการบรธหารจดดการศศกษาโดยใชรเทคโนโลยร ดรวยระบบคลณภาพ
ผรรเรรยนมรทดกษะแหตงศตวรรษทรพ21 และมรคลณภาพตามมาตรฐานการศศกษาขดสนพนสนฐานของโรงเรรยน
โรงเรรยนมรการบรธหารจดดการทรพดร มรสภาพแวดลรอมและสนพอเทคโนโลยรทรพเอนสอตตอการจดดการเรรยนการสอน

เปปาประสงคค  

กลยลทธรทรพ 1. สตงเสรธมพดฒนาใหรผรรเรรยนมรทดกษะแหตงศตวรรษทรพ 21 เกธดแรงบดนดาลใจในการเรรยนรรรสรตอาชรพใน
อนาคต

กลยยทธค  

สนองมาตรฐานททท มาตรฐานทรพ 1

ประเดรนการพธจารณาทรพ 1.1สนองประเดดนพกจารณาททท 
ประเดรนการพธจารณายตอยทรพ 1.1.1สนองประเดดนพกจารณายนอยททท 

มาตรฐานทรพ 1มาตรฐานการศศกษาของสถานศศกษา
หลลกการและเหตยผล 
          พระราชบดญญดตธการศศกษา พลทธศศกษา 2542 มาตร 6 ไดร กลตาวไวรวตา การจดดการศศกษาตรองเปปนไปเพนพอพดฒนาคน
ไทยใหรเปปนมนลษยรทรพสมบรรณร ทดสงรตางกาย จธตใจ สตธปปญญา ความรรรและความสลข นอกจากนรสในหมวด 4 มาตร 23 ขรอ 2 
และขรอ 4 การจดดการศศกษาตรองเนรนความสจาคดญทดสงความรรร คลณธรรม กระบวนการเรรยนรรรและบรรณาการตามความเหมาะ
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สมของแตตละระดดบการศศกษาในเรนพองความรรรและทดกษะดรานวธทยาศาสตรรและเทคโนโลยร รวมทดสงความรรรความเขราใจและ
ประสบการณรเรนพองการจดดการ การบจารลงรดกษาการใชรประโยชนรจากทรดพยากรธรรมชาตธและสธพงแวดลรอมอยตางสมดลลและ
ยดงยนน ความรรรดรานทดกษะคณธตศาสตรร และดรานภาษา เนรนการใชรภาษาไทยอยตางถรกตรอง รวมทดสงปลรกฝปงคลณธรรม คตานธยม
ทรพดรงาม คลณลดกษณะอดงพศงประสงครไวรในทลกวธชา
ซศพงสอดคลรองกดบกลยลทธรขรอทรพ 1 ของสจานดกงานคณะกรรมการการศศกษาขดสนพนสนฐาน ทรพมลตงพดฒนาคลณภาพผรรเรรยน

ทลกระดดบทลกประเภท และสอดคลรองกดบกลยลทธรขรอทรพ 3 ของสจานดกงานเขตพนสนทรพการศศกษามดธยมศศกษาเขต 1 ทรพมลตงพดฒนา
คลณภาพและมาตรฐานการศศกษาทลกระดดบ 
และจากหลดกสรตรแกนกลางการศศกษาขดสนพนสนฐาน พ.ศ. 2551 กจาหนดใหรมรการวดดและประเมธนผลการเรรยนรรรของผรร

เรรยนไวร 3 ระดดบ คนอ ระดดบชดสนเรรยน ระดดบสถานศศกษา และระดดบชาตธ ทดสงนรสเพนพอตรวจสอบทดสงความกราวหนราดรานการเรรยน
รรรและความรรรทรพผรรเรรยนมร ปรากฏวตาผลสดมฤทธธธของนดกเรรยนโรงเรรยนมหรรณพาราม ทลกระดดบในภาพรวมนดบตดสงแตต ระดดบ
สถานศศกษา ระดดบเขตพนสนทรพ และระดดบชาตธ ยดงไมตเปปนทรพนตาพอใจ โรงเรรยนมหรรณพารามจศงจจาเปปนตรองเรตงพดฒนาผล
สดมฤทธธธทางการเรรยนของนดกเรรยนทลกกลลตมสาระการเรรยนรรรและทลกระดดบชดสน เพนพอใหรผรรเรรยนผรรเรรยนมรความรรรความสามารถ
ตามหลดกสรตร โดยมรผลสดมฤทธธธทางการเรรยนเฉลรพย 8 กลลตมสาระการเรรยนรรร ผลการทดสอบระดดบชาตธขดสนพนสนฐาน (O-NET) 
ผลการประเมธนผรรเรรยนตามสมรรถนะสจาคดญตามหลดกสรตร ผลการประเมธนการอตาน คธดวธเคราะหรและเขรยน และผลการ
ทดสอบความสามารถดรานภาษ การคธดคจานวณ และความสามารถในการใชรเหตลผลเปปนไปตามเกณฑรทรพกจาหนด
วลตถยประสงคค

1. เพนพอสตงเสรธมความรรรดรานการคธดคจานวณใหรกดบนดกเรรยนทรพอตอนคณธตศาสตรร
2. เพนพอใหรนดกเรรยนทรพอตอนทางดรานการคธดคจานวณมรระดดบผลสดมฤทธธธทางการเรรยนวธชาคณธตศาสตรรอยรตในระดดบผตาน
เกณฑร 50 คะแนน

เปปาหมาย
เชกงปรกมาณ :
นดกเรรยนจจานวน 30 คนทรพอตอนทางดรานการคธดคจานวณ

เชกงคยณภาพ :
นดกเรรยนรรอยละ 80 ทรพเขรารดบการสอนเสรธมมรระดดบผลสดมฤทธธธทางการเรรยนวธชาคณธตศาสตรรและเฉลรพยอยรตในระดดบ
ผตานเกณฑร 50 คะแนน
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ขลขนตอนการดดาเนกนงาน

การดดาเนกนงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานททท ผผผรลบผกดชอบ

( P )  ขลขนเตรทยมการ ครรทลกคนในกลลตม

สาระฯประชลมและดจาเนธนการการแผน
11 

พฤศจธกายน 
2564 ถศง 20 
กดนยายน 

2565

หรองคณธตศาสตรร-

( D )  ขลขนดดาเนกนการ 1 พฤศจธกายน 

2564 ถศง 30 

กดนยายน 2565

หรองคณธตศาสตรร ครรทลกคนในกลลตม

สาระฯ

สอนเสรธมเพธพมความรรร 2,000.00 (อลดหนลน) 

( C )  ขลขนตกดตามประเมกนผล
ทจาแบบทดสอบหลดงเรรยนเสรธมความรรร

ครรทลกคนในกลลตม

สาระฯ

หรองคณธตศาสตรร-

( A )  ขลขนปรลบปรยงแกผไข
นจาแบบทดสอบมาปรดบปรลงหาคตาความยากงตาย

การตกดตามประเมกนผล
แบบทดสอบกตอนเรรยนและหลดงเรรยน

ตลวชทขวลดความสดาเรดจ
นดกเรรยนรรอยละ 80 ทรพเขรารดบการสอนเสรธมมรระดดบผลสดมฤทธธธทางการเรรยนวธชาคณธตศาสตรรและเฉลรพยอยรตในระดดบ
ผตานเกณฑร 50 คะแนน

วกธทการประเมกน
แบบทดสอบความกราวหนราของผรรเรรยน

เครรทองมรอทททใชผ
แบบทดสอบ

ผลทททคาดวนาจะไดผรลบ
นดกเรรยนรรอยละ 80 ทรพเขรารดบการสอนเสรธมมรระดดบผลสดมฤทธธธทางการเรรยนวธชาคณธตศาสตรรและเฉลรพยอยรตในระดดบผตาน
เกณฑร 50 คะแนน
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ทรลพยากรและคนาใชผจนายกกจกรรม

ททท รายการคนาใชผจนาย
ประมาณการ
ราคา/หนนวย

ประเภทของเงกน
รวมเงกนจดานวน หนนวยนลบ

กระดาษ รรม 20  100.00  2,000.001 งบอลดหนลน

รวมเงกน  2,000.00

สรยปงบประมาณ
งบอลดหนลน 2,000.00   บาท

2,000.00   บาทรวม
ลงชรทอ  อนยมลตกกกจกรรม  สอนเสรกมเพกทมความรผผ
ภายใตผโครงการ / งาน  ยกระดลบผลสลมฤทธกธทางการเรทยน

ผผผอนยมลตกกกจกรรม

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

ผผผเหดนชอบ

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

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

เเผนงานกลลตมบรธหารวธชาการ
 ( นางสาวดลฤดร ปปสสา ) 

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

ผผผเสนอ

(   เฉลธมรดฐ  ตธพงอตวม   )
ผรรอจานวยการโรงเรรยนมหรรณพาราม

ครร

รองผรรอจานวยการกลลตมบรธหารวธชาการ
 ( นางสาวจดนทรรเพรญ ภธญโญวงศร ) 

ผผผรลบผกดชอบ

น.ส.ปปญชานร สมภดกดร

วตาทรพรรอยตรร
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โครงการ / งาน ยกระดดบผลสดมฤทธธธทางการเรรยน

กกจกรรม สอนปรดบพพพนฐาน นดกเรรยนชดพน ม.1 และ ม.4

ลลกษณะงาน / โครงการ โครงการตตอเนพนอง
ยกระดดบมาตรฐาน

โครงการใหมต
รดกษามาตรฐาน พดฒนาสสตความเปปนเลธศ

ประเภท กธจกรรมใหมต กธจกรรมตตอเนพนอง งานประจจา

การดดาเนกนโครงการ เสรรจสธพนแลลว กจาลดงดจาเนธนการ ยดงไมตไดลดจาเนธนการ

หนนวยงานทททรลบผกดชอบ กลลตมบรธหารวธชาการ

หนนวยงานยนอย งานกลลตมบรธหารวธชาการ

ผผผรลบผกดชอบ นายอภธชาตธ แสนโคตร

ระยะเวลาดดาเนกนการ 01/04/2565  -  15/05/2565

สถานทททดดาเนกนการ โรงเรรยนมหรรณพาราม

งบประมาณ 548,000.00  บาท

พลนธกกจ  จดดกธจกรรมสตงเสรธมใหลผสลเรรยนมรทดกษะแหตงศตวรรษทรน 21 มรคลณภาพตามเกณฑฑมาตรฐานการศศกษาชาตธ และ
มาตรฐานสากล
พดฒนาคลณภาพการจดดการเรรยนรสลดลวยระบบคลณภาพตามมาตรฐานการศศกษาชาตธและมาตรฐานสากล
พดฒนาสพนอเทคโนโลยรและนวดตกรรม เพพนอพดฒนาคลณภาพการศศกษาอยตางตตอเนพนอง
พดฒนาประสธทธธภาพการบรธหารจดดการศศกษาโดยใชลเทคโนโลยร ดลวยระบบคลณภาพ
ผสลเรรยนมรทดกษะแหตงศตวรรษทรน21 และมรคลณภาพตามมาตรฐานการศศกษาขดพนพพพนฐานของโรงเรรยน
โรงเรรยนมรการบรธหารจดดการทรนดร มรสภาพแวดลลอมและสพนอเทคโนโลยรทรนเอพพอตตอการจดดการเรรยนการสอน

เปปาประสงคค  

กลยลทธฑทรน 1. สตงเสรธมพดฒนาใหลผสลเรรยนมรทดกษะแหตงศตวรรษทรน 21 เกธดแรงบดนดาลใจในการเรรยนรสลสสตอาชรพใน
อนาคต

กลยยทธค  

สนองมาตรฐานททท มาตรฐานทรน 1

ประเดรนการพธจารณาทรน 1.1, 1.2สนองประเดดนพกจารณาททท 
ประเดรนการพธจารณายตอยทรน 1.1.5, 1.2.3สนองประเดดนพกจารณายนอยททท 

มาตรฐานทรน 1มาตรฐานการศศกษาของสถานศศกษา
หลลกการและเหตยผล 
          พระราชบดญญดตธการศศกษา พลทธศศกษา 2542 มาตร 6 ไดล กลตาวไวลวตา การจดดการศศกษาตลองเปปนไปเพพนอพดฒนาคน
ไทยใหลเปปนมนลษยฑทรนสมบสรณฑ ทดพงรตางกาย จธตใจ สตธปปญญา ความรสลและความสลข นอกจากนรพในหมวด 4 มาตร 23 ขลอ 2 
และขลอ 4 การจดดการศศกษาตลองเนลนความสจาคดญทดพงความรสล คลณธรรม กระบวนการเรรยนรสลและบสรณาการตามความเหมาะ
สมของแตตละระดดบการศศกษาในเรพนองความรสลและทดกษะดลานวธทยาศาสตรฑและเทคโนโลยร รวมทดพงความรสลความเขลาใจและ
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ประสบการณฑเรพนองการจดดการ การบจารลงรดกษาการใชลประโยชนฑจากทรดพยากรธรรมชาตธและสธนงแวดลลอมอยตางสมดลลและ
ยดงยพน ความรสลดลานทดกษะคณธตศาสตรฑ และดลานภาษา เนลนการใชลภาษาไทยอยตางถสกตลอง รวมทดพงปลสกฝปงคลณธรรม คตานธยม
ทรนดรงาม คลณลดกษณะอดงพศงประสงคฑไวลในทลกวธชา
ซศนงสอดคลลองกดบกลยลทธฑขลอทรน 1 ของสจานดกงานคณะกรรมการการศศกษาขดพนพพพนฐาน ทรนมลตงพดฒนาคลณภาพผสลเรรยน

ทลกระดดบทลกประเภท และสอดคลลองกดบกลยลทธฑขลอทรน 3 ของสจานดกงานเขตพพพนทรนการศศกษามดธยมศศกษาเขต 1 ทรนมลตงพดฒนา
คลณภาพและมาตรฐานการศศกษาทลกระดดบ 
และจากหลดกสสตรแกนกลางการศศกษาขดพนพพพนฐาน พ.ศ. 2551 กจาหนดใหลมรการวดดและประเมธนผลการเรรยนรสลของผสล

เรรยนไวล 3 ระดดบ คพอ ระดดบชดพนเรรยน ระดดบสถานศศกษา และระดดบชาตธ ทดพงนรพเพพนอตรวจสอบทดพงความกลาวหนลาดลานการเรรยน
รสลและความรสลทรนผสลเรรยนมร ปรากฏวตาผลสดมฤทธธธของนดกเรรยนโรงเรรยนมหรรณพาราม ทลกระดดบในภาพรวมนดบตดพงแตต ระดดบ
สถานศศกษา ระดดบเขตพพพนทรน และระดดบชาตธ ยดงไมตเปปนทรนนตาพอใจ โรงเรรยนมหรรณพารามจศงจจาเปปนตลองเรตงพดฒนาผล
สดมฤทธธธทางการเรรยนของนดกเรรยนทลกกลลตมสาระการเรรยนรสลและทลกระดดบชดพน เพพนอใหลผสลเรรยนผสลเรรยนมรความรสลความสามารถ
ตามหลดกสสตร โดยมรผลสดมฤทธธธทางการเรรยนเฉลรนย 8 กลลตมสาระการเรรยนรสล ผลการทดสอบระดดบชาตธขดพนพพพนฐาน (O-NET) 
ผลการประเมธนผสลเรรยนตามสมรรถนะสจาคดญตามหลดกสสตร ผลการประเมธนการอตาน คธดวธเคราะหฑและเขรยน และผลการ
ทดสอบความสามารถดลานภาษ การคธดคจานวณ และความสามารถในการใชลเหตลผลเปปนไปตามเกณฑฑทรนกจาหนด
วลตถยประสงคค

1. เพพนอใหลนดกเรรยนใหมตทลกคนมรความรสลพพพนฐาน 5 วธชาหลดก
2. เพพนอใหลนดกเรรยนใหมตทลกคนมรความพรลอมและสามารถปรดบตดวในการเรรยนและการอยสตรตวมกดนในโรงเรรยนมหรรณ-
พารามอยตางมรความสลข

เปปาหมาย
เชกงปรกมาณ :

1. นดกเรรยนระดดบชดพน ม. 1 และ ม. 4 มรความรสลพพพนฐาน 5 รายวธชาหลดกในการเรรยนโดยมร
    ผลทดสอบหลดงเรรยนสสงกวตากตอนเรรยน รลอยละ 80
2. นดกเรรยน มรความพศงพอใจในการเรรยนปรดบพพพนฐาน และมรความพรลอมสามารถปรดบตดว
    ในการเรรยนและการอยสตรตวมกดนในโรงเรรยนมหรรณพารามอยตางมรความสลข รลอยละ 90

เชกงคยณภาพ :
1. นดกเรรยนระดดบชดพน ม. 1 และ ม. 4 มรความรสลพพพนฐาน 5 รายวธชาหลดก
2. นดกเรรยน ม.1 และ ม. 4 มรความพรลอมและสามารถปรดบตดวในการเรรยนและการอยสตรตวมกดนในโรงเรรยนมหรรณ
พารามอยตางมรความสลข
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ขลขนตอนการดดาเนกนงาน

การดดาเนกนงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานททท ผผผรลบผกดชอบ

( P )  ขลขนเตรทยมการ นายอภธชาตธ แสนโคตร

1. ประชลมผสลบรธหารและคณะครสสจาหรดบกจาหนดวดนใน
การจดดกธจกรรม
2. แตตงตดพงคจาสดนงในการจดดกธจกรรม

1 เมษายน 
2565 ถศง 15 
พฤษภาคม 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม

-

( D )  ขลขนดดาเนกนการ 1 เมษายน 2565 

ถศง 15 พฤษภาคม 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม

นายอภธชาตธ แสนโคตร

จดดสอนปรดบพพพนฐาน นดกเรรยนชดพน ม.1 และ ม.4 0.00 (อลดหนลน)

548,000.00 (อพนนๆ)

( C )  ขลขนตกดตามประเมกนผล
1. กจากดบตธดตามครสและนดกเรรยนในการเขลารตวม
กธจกรรมสอนปรดบพพพนฐาน นดกเรรยนชดพน ม.1 และ ม.4
2. ใหลนดกเรรยนทจาแบบทดสอบกตอนเรรยน และหลดง
เรรยนปรดบพพพนฐาน
3. ใหลนดกเรรยนทจาแบบสอบถามความพศงพอใจในการ
เรรยนปรดบพพพนฐาน

นายอภธชาตธ แสนโคตร1 เมษายน 
2565 ถศง 15 
พฤษภาคม 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม
-

( A )  ขลขนปรลบปรยงแกผไข
นจาผลการประเมธนมาปรดบปรลงแกลไขในการจดดกธจกรรมในปปการศศกษาตตอไป

การตกดตามประเมกนผล
1. เปรรยบเทรยบคะแนนกตอนเรรยนและหลดงเรรยน
2. สจารวจคะแนนหลดงเรรยนของนดกเรรยนทรนมรผลการเรรยนตดพงแตตรลอยละ 60 ขศพนไป
3. สจารวจความพศงพอใจของนดกเรรยนทรนเรรยนปรดบพพพนฐาน
ตลวชทขวลดความสดาเรดจ

1. รลอยละของนดกเรรยนระดดบชดพน ม. 1 และ ม. 4 มรความรสลพพพนฐาน 5 รายวธชาหลดกในการเรรยนโดยมรผลทดสอบ
หลดงเรรยนสสงกวตากตอนเรรยน
2. รลอยละของนดกเรรยนระดดบชดพน ม. 1 และ ม. 4 มรความรสลพพพนฐาน 5 รายวธชาหลดกในการเรรยนโดยมรผลทดสอบ
หลดงเรรยนไดลคะแนนรลอยละ 60 ขศพนไป
3. รลอยละของนดกเรรยนทรนมรความพศงพอใจในการเรรยนปรดบพพพนฐาน และมรความพรลอมสามารถปรดบตดวในการเรรยน
และการอยสตรตวมกดนในโรงเรรยนมหรรณพารามอยตางมรความสลข ในระดดบดรขศพนไป

วกธทการประเมกน
1. ใหลนดกเรรยนทจาแบบทดสอบกตอนเรรยน และหลดกเรรยน
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2. ใหลนดกเรรยนทจาแบบสอบถามความพศงพอใจในการเรรยนปรดบพพพนฐาน
เครรทองมรอทททใชผ

1. แบบทดสอบกตอนเรรยนและหลดงเรรยน
2. แบบสอบถามความพศงพอใจในการเรรยนปรดบพพพนฐาน

ผลทททคาดวนาจะไดผรลบ
1. นดกเรรยนระดดบชดพน ม. 1 และ ม. 4 มรความรสลพพพนฐาน 5 รายวธชาหลดก
2. นดกเรรยน ม.1 และ ม. 4 มรความพรลอมและสามารถปรดบตดวในการเรรยนและการอยสตรตวมกดนในโรงเรรยนมหรรณ
พารามอยตางมรความสลข
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ทรลพยากรและคนาใชผจนายกกจกรรม

ททท รายการคนาใชผจนาย
ประมาณการ
ราคา/หนนวย

ประเภทของเงกน
รวมเงกนจดานวน หนนวยนลบ

คตาเสพพอนดกเรรยน ตดว 552  150.00  82,800.001 อพนน ๆ ()

คตาตอบแทนครสผสลสอน ชดนวโมง 650  400.00  260,000.002 อพนน ๆ ()

คตาทจาเอกสารประกอบการเรรยน ชลด 552  100.00  55,200.003 อพนน ๆ ()

คตาตอบแทนบลคลากรทางการศศกษา
อพนนๆ

วดน 10  10,000.00  100,000.004 อพนน ๆ ()

สนดบสนลนคตา นพจาและคตาไฟ รร. วดน 10  5,000.00  50,000.005 อพนน ๆ ()

รวมเงกน  548,000.00

สรยปงบประมาณ
อพนน ๆ () 548,000.00   บาท

548,000.00   บาทรวม
ลงชรทอ  อนยมลตกกกจกรรม  สอนปรลบพรขนฐาน นลกเรทยนชลขน ม.1 และ ม.4
ภายใตผโครงการ / งาน  ยกระดลบผลสลมฤทธกธทางการเรทยน

ผผผอนยมลตกกกจกรรม

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

ผผผเหดนชอบ

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

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

เเผนงานกลลตมบรธหารวธชาการ
 ( น.ส.ดลฤดร  ปปสสา ) 

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

ผผผเสนอ

(   เฉลธมรดฐ  ตธนงอตวม   )
ผสลอจานวยการโรงเรรยนมหรรณพาราม

ครสผสลรดบผธดชอบกธจกรรม

รองผสลอจานวยการกลลตมบรธหารวธชาการ
 ( น.ส.จดนทรฑเพรญ ภธญโญวงศฑ ) 

ผผผรลบผกดชอบ

นายอภธชาตธ แสนโคตร

วตาทรนรลอยตรร
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โครงการ / งาน ยกระดดบผลสดมฤทธธธทางการเรรยน

กกจกรรม กธจกรรมคคายลลกเสสอ เนตรนารร ม.1

ลลกษณะงาน / โครงการ โครงการตคอเนสนอง
ยกระดดบมาตรฐาน

โครงการใหมค
รดกษามาตรฐาน พดฒนาสลคความเปปนเลธศ

ประเภท กธจกรรมใหมค กธจกรรมตคอเนสนอง งานประจจา

การดดาเนกนโครงการ เสรรจสธสนแลลว กจาลดงดจาเนธนการ ยดงไมคไดลดจาเนธนการ

หนนวยงานทททรลบผกดชอบ กลลคมบรธหารวธชาการ

หนนวยงานยนอย กลลคมกธจกรรมพดฒนาผลลเรรยน

ผผผรลบผกดชอบ นายอาทธตยย พลสลวรรณ
,นายกธตตธภลมธ  มรมอญ

ระยะเวลาดดาเนกนการ 11/10/2564  -  30/09/2565

สถานทททดดาเนกนการ โรงเรรยนมหรรณพาราม

งบประมาณ 182,320.00  บาท

พลนธกกจ  จดดกธจกรรมสคงเสรธมใหลผลลเรรยนมรทดกษะแหคงศตวรรษทรน 21 มรคลณภาพตามเกณฑยมาตรฐานการศศกษาชาตธ และ
มาตรฐานสากล
พดฒนาคลณภาพการจดดการเรรยนรลลดลวยระบบคลณภาพตามมาตรฐานการศศกษาชาตธและมาตรฐานสากล
พดฒนาสสนอเทคโนโลยรและนวดตกรรม เพสนอพดฒนาคลณภาพการศศกษาอยคางตคอเนสนอง
พดฒนาประสธทธธภาพการบรธหารจดดการศศกษาโดยใชลเทคโนโลยร ดลวยระบบคลณภาพ
ผลลเรรยนมรทดกษะแหคงศตวรรษทรน21 และมรคลณภาพตามมาตรฐานการศศกษาขดสนพสสนฐานของโรงเรรยน
โรงเรรยนมรการบรธหารจดดการทรนดร มรสภาพแวดลลอมและสสนอเทคโนโลยรทรนเอสสอตคอการจดดการเรรยนการสอน

เปปาประสงคค  

กลยลทธยทรน 1. สคงเสรธมพดฒนาใหลผลลเรรยนมรทดกษะแหคงศตวรรษทรน 21 เกธดแรงบดนดาลใจในการเรรยนรลลสลคอาชรพใน
อนาคต

กลยยทธค  

สนองมาตรฐานททท มาตรฐานทรน 1

ประเดรนการพธจารณาทรน 1.1สนองประเดดนพกจารณาททท 
ประเดรนการพธจารณายคอยทรน 1.1.5สนองประเดดนพกจารณายนอยททท 

มาตรฐานทรน 1มาตรฐานการศศกษาของสถานศศกษา
หลลกการและเหตยผล 
          การจดดการศศกษาเพสนอใหลครอบคลลมทลกกลลคมประสบการณย  เพสนอตอบสนองหลดกสลตรและแผนการศศกษาแหคงชาตธ 
เพสนอใหลนดกเรรยน เกคง ดร มรสลข และมรความสลขกดบการเรรยนทางโรงเรรยนจะตลองจดดการเรรยนการสอนทลกกลลคมสาระการเรรยนรลล
อยคางมรคลณภาพโดยเฉพาะกธจกรรมพดฒนาผลลเรรยน นดกเรรยนทลกคนตลองไดลรดบการเรรยนรลลอยคางทดนวถศง  โดยทางโรงเรรยนเปปนผลล
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จดดตอบสนองผลลเรรยน ดดงนดสนกธจกรรมเขลาคคายลลกเสสอนดกเรรยนทลกคนในระดดบชดสน ม.1ของโรงเรรยนจะตลองเขลารควมในกธจกรรม
เขลาคคายลลกเสสออยคางทดนวถศงทลกคน เพราะเปปนกธจกรรมทรนสคงเสรธมในดลานความสามดคคร มรระเบรยบวธนดย จธตสาธารณะ จศง
เหมาะสมทรนตลองจดดกธจกรรมใหลแกคผลลเรรยน
วลตถยประสงคค
เพสนอสคงเสรธมใหลผลลเรรยนฝฝกตนใหลมรระเบรยบวธนดยกคอใหลเกธดประโยชนยตคอสดงคมในดลานตคางๆ เสรยสละสามดคครมรจธตสาธารณะ
เพสนอสควนรวม และมรคลณลดกษณะอดนพศงประสงคยตามทรนสถานศศกษากจาหนด

เปปาหมาย
เชกงปรกมาณ :
นดกเรรยนระดดบชดสน ม.1 รลอยละ 80 ผคานการรควมกธจกรรมคคายลลกเสสอ เนตรนารร

เชกงคยณภาพ :
นดกเรรยนมรระเบรยบวธนดยกคอใหลเกธดประโยชนยตคอสดงคมในดลานตคาง ๆ ตรงตามคลณลดกษณะอดนพศงประสงคยตามทรนหลดก
สลตรกจาหนด
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ขลขนตอนการดดาเนกนงาน

การดดาเนกนงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานททท ผผผรลบผกดชอบ

( P )  ขลขนเตรทยมการ นายอาทธตยย พล

สลวรรณ,นายกธตตธภลมธ  

มรมอญ

ประชลมบลคลากรในโรงเรรยน   
เสนอโครงการเพสนอขออนลมดตธ
แตคงตดสงคณะกรรมการ

11 ตลลาคม 
2564 ถศง 30 
กดนยายน 

2565

โรงเรรยนมหรรร

พาราม

-

( D )  ขลขนดดาเนกนการ 11 ตลลาคม 2564 

ถศง 30 กดนยายน 

2565

โรงเรรยนมหรรร

พาราม

นายอาทธตยย พล

สลวรรณ,นายกธตตธภลมธ  

มรมอญ

คคาใชลจคายกธจกรรมคคายลลกเสสอ เนตรนารร 8,380.00 (อลดหนลน)

173,940.00 (อสนนๆ)

( C )  ขลขนตกดตามประเมกนผล
นธเทศ กจากดบ ตธดตาม

นายอาทธตยย พล

สลวรรณ,นายกธตตธภลมธ  

มรมอญ

30 กดนยายน 
2565

โรงเรรยนมหรรร

พาราม
-

( A )  ขลขนปรลบปรยงแกผไข
นจาผลการตรวจสอบ ทบทวนและนธเทศงานไปใชลปรดบปรลง แกลไข พดฒนาการดจาเนธนงานในปปถดดไป

การตกดตามประเมกนผล
ประเมธนจากการทดสอบและปฏธบดตธจรธง

ตลวชทขวลดความสดาเรดจ
ผลลเรรยนสามารถสรลปความคธด นจาเสนอวธธรคธด แกลปปญหา และกจาหนดเปปาหมาย คาดการณย ตดดสธนใจแกลปปญหาตคางๆ
ไดล ,ผลลเรรยนมรผลสดมฤทธธธทางการเรรยนตามเปปาหมายทรนสถานศศกษากจาหนด

วกธทการประเมกน
ประเมธนจากการทดสอบและปฏธบดตธจรธง

เครรทองมรอทททใชผ
แบบประเมธนความพศงพอใจ

ผลทททคาดวนาจะไดผรลบ
นดกเรรยนมรความรดบผธดชอบ เสรยสละ สามดคคร มรจธตสาธารณะ และมรระเบรยบวธนดย
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ทรลพยากรและคนาใชผจนายกกจกรรม

ททท รายการคนาใชผจนาย
ประมาณการ
ราคา/หนนวย

ประเภทของเงกน
รวมเงกนจดานวน หนนวยนลบ

คคาใชลจคาย (รวมอาหาร 7 มสสอ,
วธทยากร,ทรนพดก)

คน 307  420.00  128,940.001 เงธนโครงการเรรยน
ฟรร 15 ปป

คคารถโดยสารพดดลม คดน 5  9,000.00  45,000.002 เงธนโครงการเรรยน
ฟรร 15 ปป

แผคนปปายไวนธล ตร.ม 6  60.00  360.003 งบอลดหนลน

คคาพวงมาลดย พวง 2  50.00  100.004 งบอลดหนลน

คคาเบรสยเลรสยงครลวดนไปคคาย คน 15  480.00  7,200.005 งบอลดหนลน

คคาเบรสยเลรสยงครลสจารวจคคายคคาย คน 3  240.00  720.006 งบอลดหนลน

รวมเงกน  182,320.00

สรยปงบประมาณ
งบอลดหนลน 8,380.00   บาท
เงธนโครงการเรรยนฟรร 15 ปป 173,940.00   บาท

182,320.00   บาทรวม
ลงชรทอ  อนยมลตกกกจกรรม  กกจกรรมคนายลผกเสรอ เนตรนารท ม.1
ภายใตผโครงการ / งาน  ยกระดลบผลสลมฤทธกธทางการเรทยน

ผผผอนยมลตกกกจกรรม

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

ผผผเหดนชอบ

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

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

เเผนงานกลลคมบรธหารวธชาการ
 ( น.ส.ดลฤดร  ปปสสา ) 

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

ผผผเสนอ

(   เฉลธมรดฐ  ตธนงอควม   )
ผลลอจานวยการโรงเรรยนมหรรณพาราม

หดวหนลากธจกรรมลลกเสสอ เนตรนารร ม.1

รองผลลอจานวยการกลลคมบรธหารวธชาการ
 ( นางสาวจดนทรยเพรญ ภธญโญวงศย ) 

ผผผรลบผกดชอบ

นายกธตตธภลมธ  มรมอญ

วคาทรนรลอยตรร
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โครงการ / งาน ยกระดดบผลสดมฤทธธธทางการเรรยน

กกจกรรม กธจกรรมคคายลลกเสสอ เนตรนารร ม.2

ลลกษณะงาน / โครงการ โครงการตคอเนสนอง
ยกระดดบมาตรฐาน

โครงการใหมค
รดกษามาตรฐาน พดฒนาสลคความเปปนเลธศ

ประเภท กธจกรรมใหมค กธจกรรมตคอเนสนอง งานประจจา

การดดาเนกนโครงการ เสรรจสธสนแลลว กจาลดงดจาเนธนการ ยดงไมคไดลดจาเนธนการ

หนนวยงานทททรลบผกดชอบ กลลคมบรธหารวธชาการ

หนนวยงานยนอย กลลคมกธจกรรมพดฒนาผลลเรรยน

ผผผรลบผกดชอบ นายกธตตธภลมธ  มรมอญ
,น.ส.วธมณเทรยร เพาะบลญ

ระยะเวลาดดาเนกนการ 11/10/2564  -  30/09/2565

สถานทททดดาเนกนการ โรงเรรยนมหรรณพาราม

งบประมาณ 170,020.00  บาท

พลนธกกจ  จดดกธจกรรมสคงเสรธมใหลผลลเรรยนมรทดกษะแหคงศตวรรษทรน 21 มรคลณภาพตามเกณฑฑมาตรฐานการศศกษาชาตธ และ
มาตรฐานสากล
พดฒนาคลณภาพการจดดการเรรยนรลลดลวยระบบคลณภาพตามมาตรฐานการศศกษาชาตธและมาตรฐานสากล
พดฒนาสสนอเทคโนโลยรและนวดตกรรม เพสนอพดฒนาคลณภาพการศศกษาอยคางตคอเนสนอง
พดฒนาประสธทธธภาพการบรธหารจดดการศศกษาโดยใชลเทคโนโลยร ดลวยระบบคลณภาพ
ผลลเรรยนมรทดกษะแหคงศตวรรษทรน21 และมรคลณภาพตามมาตรฐานการศศกษาขดสนพสสนฐานของโรงเรรยน
โรงเรรยนมรการบรธหารจดดการทรนดร มรสภาพแวดลลอมและสสนอเทคโนโลยรทรนเอสสอตคอการจดดการเรรยนการสอน

เปปาประสงคค  

กลยลทธฑทรน 1. สคงเสรธมพดฒนาใหลผลลเรรยนมรทดกษะแหคงศตวรรษทรน 21 เกธดแรงบดนดาลใจในการเรรยนรลลสลคอาชรพใน
อนาคต

กลยยทธค  

สนองมาตรฐานททท มาตรฐานทรน 1

ประเดรนการพธจารณาทรน 1.1สนองประเดดนพกจารณาททท 
ประเดรนการพธจารณายคอยทรน 1.1.5สนองประเดดนพกจารณายนอยททท 

มาตรฐานทรน 1มาตรฐานการศศกษาของสถานศศกษา
หลลกการและเหตยผล 
          การจดดการศศกษาเพสนอใหลครอบคลลมทลกกลลคมประสบการณฑ  เพสนอตอบสนองหลดกสลตรและแผนการศศกษาแหคงชาตธ 
เพสนอใหลนดกเรรยน เกคง ดร มรสลข และมรความสลขกดบการเรรยนทางโรงเรรยนจะตลองจดดการเรรยนการสอนทลกกลลคมสาระการเรรยนรลล
อยคางมรคลณภาพโดยเฉพาะกธจกรรมพดฒนาผลลเรรยน นดกเรรยนทลกคนตลองไดลรดบการเรรยนรลลอยคางทดนวถศง  โดยทางโรงเรรยนเปปนผลล
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จดดตอบสนองผลลเรรยน ดดงนดสนกธจกรรมเขลาคคายลลกเสสอนดกเรรยนทลกคนในระดดบชดสน ม.2 ของโรงเรรยนจะตลองเขลารควมใน
กธจกรรมเขลาคคายลลกเสสออยคางทดนวถศงทลกคน เพราะเปปนกธจกรรมทรนสคงเสรธมในดลานความสามดคคร มรระเบรยบวธนดย จธตสาธารณะ 
จศงเหมาะสมทรนตลองจดดกธจกรรมใหลแกคผลลเรรยน
วลตถยประสงคค
เพสนอสคงเสรธมใหลผลลเรรยนฝฝกตนใหลมรระเบรยบวธนดยกคอใหลเกธดประโยชนฑตคอสดงคมในดลานตคางๆ เสรยสละสามดคครมรจธตสาธารณะ
เพสนอสควนรวม และมรคลณลดกษณะอดนพศงประสงคฑตามทรนสถานศศกษากจาหนด

เปปาหมาย
เชกงปรกมาณ :
นดกเรรยนระดดบชดสน ม.2 รลอยละ 80 ผคานการรควมกธจกรรมคคายลลกเสสอ เนตรนารร

เชกงคยณภาพ :
นดกเรรยนมรระเบรยบวธนดยกคอใหลเกธดประโยชนฑตคอสดงคมในดลานตคาง ๆ ตรงตามคลณลดกษณะอดนพศงประสงคฑตามทรนหลดก
สลตรกจาหนด

��



ขลขนตอนการดดาเนกนงาน

การดดาเนกนงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานททท ผผผรลบผกดชอบ

( P )  ขลขนเตรทยมการ นายกธตตธภลมธ  มร

มอญ,น.ส.วธมณเทรยร 

เพาะบลญ

ประชลมบลคลากรในโรงเรรยน   
เสนอโครงการเพสนอขออนลมดตธ
แตคงตดสงคณะกรรมการ

11 ตลลาคม 
2564 ถศง 30 
กดนยายน 

2565

โรงเรรยนมหรรร

พาราม

-

( D )  ขลขนดดาเนกนการ 11 ตลลาคม 2564 

ถศง 30 กดนยายน 

2565

โรงเรรยนมหรรร

พาราม

นายกธตตธภลมธ  มร

มอญ,น.ส.วธมณเทรยร 

เพาะบลญ

คคาใชลจคายกธจกรรมคคายลลกเสสอ เนตรนารร ม.2 7,420.00 (อลดหนลน)

162,600.00 (อสนนๆ)

( C )  ขลขนตกดตามประเมกนผล
นธเทศ กจากดบ ตธดตาม

นายกธตตธภลมธ  มร

มอญ,น.ส.วธมณเทรยร 

เพาะบลญ

โรงเรรยนมหรรร

พาราม
-

( A )  ขลขนปรลบปรยงแกผไข
นจาผลการตรวจสอบ ทบทวนและนธเทศงานไปใชลปรดบปรลง แกลไข พดฒนาการดจาเนธนงานในปปถดดไป

การตกดตามประเมกนผล
ประเมธนจากการทดสอบและปฏธบดตธจรธง

ตลวชทขวลดความสดาเรดจ
ผลลเรรยนสามารถสรลปความคธด นจาเสนอวธธรคธด แกลปปญหา และกจาหนดเปปาหมาย คาดการณฑ ตดดสธนใจแกลปปญหาตคางๆ
ไดล ,ผลลเรรยนมรผลสดมฤทธธธทางการเรรยนตามเปปาหมายทรนสถานศศกษากจาหนด

วกธทการประเมกน
ประเมธนจากการทดสอบและปฏธบดตธจรธง

เครรทองมรอทททใชผ
แบบประเมธนความพศงพอใจ

ผลทททคาดวนาจะไดผรลบ
นดกเรรยนมรความรดบผธดชอบ เสรยสละ สามดคคร มรจธตสาธารณะ และมรระเบรยบวธนดย
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ทรลพยากรและคนาใชผจนายกกจกรรม

ททท รายการคนาใชผจนาย
ประมาณการ
ราคา/หนนวย

ประเภทของเงกน
รวมเงกนจดานวน หนนวยนลบ

คคาใชลจคาย (รวมอาหาร 7 มสสอ,
วธทยากร,ทรนพดก)

คน 280  420.00  117,600.001 เงธนโครงการเรรยน
ฟรร 15 ปป

คคารถโดยสารพดดลม คดน 5  9,000.00  45,000.002 เงธนโครงการเรรยน
ฟรร 15 ปป

ไวนธว ตร.ม 6  60.00  360.003 งบอลดหนลน

คคาพวงมาลดย พวง 2  50.00  100.004 งบอลดหนลน

คคาเบรสยเลรสยงครลวดนไปคคาย คน 13  480.00  6,240.005 งบอลดหนลน

คคาเบรสยเลรสยงครลสจารวจคคายคคาย คน 3  240.00  720.006 งบอลดหนลน

รวมเงกน  170,020.00

สรยปงบประมาณ
งบอลดหนลน 7,420.00   บาท
เงธนโครงการเรรยนฟรร 15 ปป 162,600.00   บาท

170,020.00   บาทรวม
ลงชรทอ  อนยมลตกกกจกรรม  กกจกรรมคนายลผกเสรอ เนตรนารท ม.2
ภายใตผโครงการ / งาน  ยกระดลบผลสลมฤทธกธทางการเรทยน

ผผผอนยมลตกกกจกรรม

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

ผผผเหดนชอบ

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

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

เเผนงานกลลคมบรธหารวธชาการ
 ( น.ส.ดลฤดร  ปปสสา ) 

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

ผผผเสนอ

(   เฉลธมรดฐ  ตธนงอควม   )
ผลลอจานวยการโรงเรรยนมหรรณพาราม

หดวหนลากธจกรรมลลกเสสอ เนตรนารร ม.2

รองผลลอจานวยการกลลคมบรธหารวธชาการ
 ( นางสาวจดนทรฑเพรญ ภธญโญวงศฑ ) 

ผผผรลบผกดชอบ

น.ส.วธมณเทรยร เพาะบลญ

วคาทรนรลอยตรร
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โครงการ / งาน ยกระดดบผลสดมฤทธธธทางการเรรยน

กกจกรรม กธจกรรมคคายลลกเสสอ เนตรนารร ม.3

ลลกษณะงาน / โครงการ โครงการตคอเนสนอง
ยกระดดบมาตรฐาน

โครงการใหมค
รดกษามาตรฐาน พดฒนาสลคความเปปนเลธศ

ประเภท กธจกรรมใหมค กธจกรรมตคอเนสนอง งานประจจา

การดดาเนกนโครงการ เสรรจสธสนแลลว กจาลดงดจาเนธนการ ยดงไมคไดลดจาเนธนการ

หนนวยงานทททรลบผกดชอบ กลลคมบรธหารวธชาการ

หนนวยงานยนอย กลลคมกธจกรรมพดฒนาผลลเรรยน

ผผผรลบผกดชอบ นายอธทธธณดตธ เสวกโกเมต
,นายกธตตธภลมธ  มรมอญ

ระยะเวลาดดาเนกนการ 11/10/2564  -  30/09/2565

สถานทททดดาเนกนการ โรงเรรยนมหรรณพาราม

งบประมาณ 153,220.00  บาท

พลนธกกจ  จดดกธจกรรมสคงเสรธมใหลผลลเรรยนมรทดกษะแหคงศตวรรษทรน 21 มรคลณภาพตามเกณฑฑมาตรฐานการศศกษาชาตธ และ
มาตรฐานสากล
พดฒนาคลณภาพการจดดการเรรยนรลลดลวยระบบคลณภาพตามมาตรฐานการศศกษาชาตธและมาตรฐานสากล
พดฒนาสสนอเทคโนโลยรและนวดตกรรม เพสนอพดฒนาคลณภาพการศศกษาอยคางตคอเนสนอง
พดฒนาประสธทธธภาพการบรธหารจดดการศศกษาโดยใชลเทคโนโลยร ดลวยระบบคลณภาพ
ผลลเรรยนมรทดกษะแหคงศตวรรษทรน21 และมรคลณภาพตามมาตรฐานการศศกษาขดสนพสสนฐานของโรงเรรยน
โรงเรรยนมรการบรธหารจดดการทรนดร มรสภาพแวดลลอมและสสนอเทคโนโลยรทรนเอสสอตคอการจดดการเรรยนการสอน

เปปาประสงคค  

กลยลทธฑทรน 1. สคงเสรธมพดฒนาใหลผลลเรรยนมรทดกษะแหคงศตวรรษทรน 21 เกธดแรงบดนดาลใจในการเรรยนรลลสลคอาชรพใน
อนาคต

กลยยทธค  

สนองมาตรฐานททท มาตรฐานทรน 1

ประเดรนการพธจารณาทรน 1.1สนองประเดดนพกจารณาททท 
ประเดรนการพธจารณายคอยทรน 1.1.5สนองประเดดนพกจารณายนอยททท 

มาตรฐานทรน 1มาตรฐานการศศกษาของสถานศศกษา
หลลกการและเหตยผล 
          การจดดการศศกษาเพสนอใหลครอบคลลมทลกกลลคมประสบการณฑ  เพสนอตอบสนองหลดกสลตรและแผนการศศกษาแหคงชาตธ 
เพสนอใหลนดกเรรยน เกคง ดร มรสลข และมรความสลขกดบการเรรยนทางโรงเรรยนจะตลองจดดการเรรยนการสอนทลกกลลคมสาระการเรรยนรลล
อยคางมรคลณภาพโดยเฉพาะกธจกรรมพดฒนาผลลเรรยน นดกเรรยนทลกคนตลองไดลรดบการเรรยนรลลอยคางทดนวถศง  โดยทางโรงเรรยนเปปนผลล
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จดดตอบสนองผลลเรรยน ดดงนดสนกธจกรรมเขลาคคายลลกเสสอนดกเรรยนทลกคนในระดดบชดสน ม.3ของโรงเรรยนจะตลองเขลารควมในกธจกรรม
เขลาคคายลลกเสสออยคางทดนวถศงทลกคน เพราะเปปนกธจกรรมทรนสคงเสรธมในดลานความสามดคคร มรระเบรยบวธนดย จธตสาธารณะ จศง
เหมาะสมทรนตลองจดดกธจกรรมใหลแกคผลลเรรยน
วลตถยประสงคค
เพสนอสคงเสรธมใหลผลลเรรยนฝฝกตนใหลมรระเบรยบวธนดยกคอใหลเกธดประโยชนฑตคอสดงคมในดลานตคางๆ เสรยสละสามดคครมรจธตสาธารณะ
เพสนอสควนรวม และมรคลณลดกษณะอดนพศงประสงคฑตามทรนสถานศศกษากจาหนด

เปปาหมาย
เชกงปรกมาณ :
นดกเรรยนระดดบชดสน ม.3 รลอยละ 80 ผคานการรควมกธจกรรมคคายลลกเสสอ เนตรนารร

เชกงคยณภาพ :
นดกเรรยนมรระเบรยบวธนดยกคอใหลเกธดประโยชนฑตคอสดงคมในดลานตคาง ๆ ตรงตามคลณลดกษณะอดนพศงประสงคฑตามทรนหลดก
สลตรกจาหนด
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ขลขนตอนการดดาเนกนงาน

การดดาเนกนงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานททท ผผผรลบผกดชอบ

( P )  ขลขนเตรทยมการ นายอธทธธณดตธ เสวกโก

เมต,นายกธตตธภลมธ  มร

มอญ

ประชลมบลคลากรในโรงเรรยน   
เสนอโครงการเพสนอขออนลมดตธ
แตคงตดสงคณะกรรมการ

11 ตลลาคม 
2564 ถศง 30 
กดนยายน 

2565

โรงเรรยนมหรรร

พาราม

-

( D )  ขลขนดดาเนกนการ 11 ตลลาคม 2564 

ถศง 30 กดนยายน 

2565

โรงเรรยนมหรรร

พาราม

นายอธทธธณดตธ เสวกโก

เมต,นายกธตตธภลมธ  มร

มอญ

คคาใชลจคายกธจกรรมคคายลลกเสสอ เนตรนารร ม.3 7,420.00 (อลดหนลน)

145,800.00 (อสนนๆ)

( C )  ขลขนตกดตามประเมกนผล
นธเทศ กจากดบ ตธดตาม

นายอธทธธณดตธ เสวกโก

เมต,นายกธตตธภลมธ  มร

มอญ

30 กดนยายน 
2565

โรงเรรยนมหรรร

พาราม
-

( A )  ขลขนปรลบปรยงแกผไข
นจาผลการตรวจสอบ ทบทวนและนธเทศงานไปใชลปรดบปรลง แกลไข พดฒนาการดจาเนธนงานในปปถดดไป

การตกดตามประเมกนผล
ประเมธนจากการทดสอบและปฏธบดตธจรธง

ตลวชทขวลดความสดาเรดจ
ผลลเรรยนสามารถสรลปความคธด นจาเสนอวธธรคธด แกลปปญหา และกจาหนดเปปาหมาย คาดการณฑ ตดดสธนใจแกลปปญหาตคางๆ
ไดล ,ผลลเรรยนมรผลสดมฤทธธธทางการเรรยนตามเปปาหมายทรนสถานศศกษากจาหนด

วกธทการประเมกน
ประเมธนจากการทดสอบและปฏธบดตธจรธง

เครรทองมรอทททใชผ
แบบประเมธนความพศงพอใจ

ผลทททคาดวนาจะไดผรลบ
นดกเรรยนมรความรดบผธดชอบ เสรยสละ สามดคคร มรจธตสาธารณะ และมรระเบรยบวธนดย
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ทรลพยากรและคนาใชผจนายกกจกรรม

ททท รายการคนาใชผจนาย
ประมาณการ
ราคา/หนนวย

ประเภทของเงกน
รวมเงกนจดานวน หนนวยนลบ

คคาใชลจคาย (รวมอาหาร 7 มสสอ,
วธทยากร,ทรนพดก)

คน 240  420.00  100,800.001 เงธนโครงการเรรยน
ฟรร 15 ปป

คคารถโดยสารพดดลม คดน 5  9,000.00  45,000.002 เงธนโครงการเรรยน
ฟรร 15 ปป

ไวนธว ตร.ม 6  60.00  360.003 งบอลดหนลน

คคาพวงมาลดย พวง 2  50.00  100.004 งบอลดหนลน

คคาเบรสยเลรสยงครลวดนไปคคาย คน 13  480.00  6,240.005 งบอลดหนลน

คคาเบรสยเลรสยงครลสจารวจคคายคคาย คน 3  240.00  720.006 งบอลดหนลน

รวมเงกน  153,220.00

สรยปงบประมาณ
งบอลดหนลน 7,420.00   บาท
เงธนโครงการเรรยนฟรร 15 ปป 145,800.00   บาท

153,220.00   บาทรวม
ลงชรทอ  อนยมลตกกกจกรรม  กกจกรรมคนายลผกเสรอ เนตรนารท ม.3
ภายใตผโครงการ / งาน  ยกระดลบผลสลมฤทธกธทางการเรทยน

ผผผอนยมลตกกกจกรรม

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

ผผผเหดนชอบ

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

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

เเผนงานกลลคมบรธหารวธชาการ
 ( น.ส.ดลฤดร  ปปสสา ) 

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

ผผผเสนอ

(   เฉลธมรดฐ  ตธนงอควม   )
ผลลอจานวยการโรงเรรยนมหรรณพาราม

หดวหนลากธจกรรมลลกเสสอ เนตรนารร ม.3

รองผลลอจานวยการกลลคมบรธหารวธชาการ
 ( นางสาวจดนทรฑเพรญ ภธญโญวงศฑ ) 

ผผผรลบผกดชอบ

นายอธทธธณดตธ เสวกโกเมต

วคาทรนรลอยตรร
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โครงการ / งาน ยกระดดบผลสดมฤทธธธทางการเรรยน

กกจกรรม Lets Level Up Your Skills

ลลกษณะงาน / โครงการ โครงการตตอเนนนอง
ยกระดดบมาตรฐาน

โครงการใหมต
รดกษามาตรฐาน พดฒนาสสตความเปปนเลธศ

ประเภท กธจกรรมใหมต กธจกรรมตตอเนนนอง งานประจจา

การดดาเนกนโครงการ เสรรจสธสนแลลว กจาลดงดจาเนธนการ ยดงไมตไดลดจาเนธนการ

หนนวยงานทททรลบผกดชอบ กลลตมบรธหารวธชาการ

หนนวยงานยนอย กลลตมสาระฯภาษาตตางประเทศ

ผผผรลบผกดชอบ นางเสาวลดกษณณ คงทน

ระยะเวลาดดาเนกนการ 01/10/2564  -  31/03/2565

สถานทททดดาเนกนการ โรงเรรยนมหรรณพาราม

งบประมาณ 2,050.00  บาท

พลนธกกจ  จดดกธจกรรมสตงเสรธมใหลผสลเรรยนมรทดกษะแหตงศตวรรษทรน 21 มรคลณภาพตามเกณฑณมาตรฐานการศศกษาชาตธ และ
มาตรฐานสากล
พดฒนาคลณภาพการจดดการเรรยนรสลดลวยระบบคลณภาพตามมาตรฐานการศศกษาชาตธและมาตรฐานสากล
พดฒนาสนนอเทคโนโลยรและนวดตกรรม เพนนอพดฒนาคลณภาพการศศกษาอยตางตตอเนนนอง
พดฒนาประสธทธธภาพการบรธหารจดดการศศกษาโดยใชลเทคโนโลยร ดลวยระบบคลณภาพ
ผสลเรรยนมรทดกษะแหตงศตวรรษทรน21 และมรคลณภาพตามมาตรฐานการศศกษาขดสนพนสนฐานของโรงเรรยน
โรงเรรยนมรการบรธหารจดดการทรนดร มรสภาพแวดลลอมและสนนอเทคโนโลยรทรนเอนสอตตอการจดดการเรรยนการสอน

เปปาประสงคค  

กลยลทธณทรน 1. สตงเสรธมพดฒนาใหลผสลเรรยนมรทดกษะแหตงศตวรรษทรน 21 เกธดแรงบดนดาลใจในการเรรยนรสลสสตอาชรพใน
อนาคต

กลยยทธค  

สนองมาตรฐานททท มาตรฐานทรน 1

ประเดรนการพธจารณาทรน 1.1สนองประเดดนพกจารณาททท 
ประเดรนการพธจารณายตอยทรน 1.1.5สนองประเดดนพกจารณายนอยททท 

มาตรฐานทรน 1มาตรฐานการศศกษาของสถานศศกษา
หลลกการและเหตยผล 
          พระราชบดญญดตธการศศกษา พลทธศศกษา 2542 มาตร 6 ไดล กลตาวไวลวตา การจดดการศศกษาตลองเปปนไปเพนนอพดฒนาคน
ไทยใหลเปปนมนลษยณทรนสมบสรณณ ทดสงรตางกาย จธตใจ สตธปปญญา ความรสลและความสลข นอกจากนรสในหมวด 4 มาตร 23 ขลอ 2 
และขลอ 4 การจดดการศศกษาตลองเนลนความสจาคดญทดสงความรสล คลณธรรม กระบวนการเรรยนรสลและบสรณาการตามความเหมาะ
สมของแตตละระดดบการศศกษาในเรนนองความรสลและทดกษะดลานวธทยาศาสตรณและเทคโนโลยร รวมทดสงความรสลความเขลาใจและ
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ประสบการณณเรนนองการจดดการ การบจารลงรดกษาการใชลประโยชนณจากทรดพยากรธรรมชาตธและสธนงแวดลลอมอยตางสมดลลและ
ยดงยนน ความรสลดลานทดกษะคณธตศาสตรณ และดลานภาษา เนลนการใชลภาษาไทยอยตางถสกตลอง รวมทดสงปลสกฝปงคลณธรรม คตานธยม
ทรนดรงาม คลณลดกษณะอดงพศงประสงคณไวลในทลกวธชา
ซศนงสอดคลลองกดบกลยลทธณขลอทรน 1 ของสจานดกงานคณะกรรมการการศศกษาขดสนพนสนฐาน ทรนมลตงพดฒนาคลณภาพผสลเรรยน

ทลกระดดบทลกประเภท และสอดคลลองกดบกลยลทธณขลอทรน 3 ของสจานดกงานเขตพนสนทรนการศศกษามดธยมศศกษาเขต 1 ทรนมลตงพดฒนา
คลณภาพและมาตรฐานการศศกษาทลกระดดบ 
และจากหลดกสสตรแกนกลางการศศกษาขดสนพนสนฐาน พ.ศ. 2551 กจาหนดใหลมรการวดดและประเมธนผลการเรรยนรสลของผสล

เรรยนไวล 3 ระดดบ คนอ ระดดบชดสนเรรยน ระดดบสถานศศกษา และระดดบชาตธ ทดสงนรสเพนนอตรวจสอบทดสงความกลาวหนลาดลานการเรรยน
รสลและความรสลทรนผสลเรรยนมร ปรากฏวตาผลสดมฤทธธธของนดกเรรยนโรงเรรยนมหรรณพาราม ทลกระดดบในภาพรวมนดบตดสงแตต ระดดบ
สถานศศกษา ระดดบเขตพนสนทรน และระดดบชาตธ ยดงไมตเปปนทรนนตาพอใจ โรงเรรยนมหรรณพารามจศงจจาเปปนตลองเรตงพดฒนาผล
สดมฤทธธธทางการเรรยนของนดกเรรยนทลกกลลตมสาระการเรรยนรสลและทลกระดดบชดสน เพนนอใหลผสลเรรยนผสลเรรยนมรความรสลความสามารถ
ตามหลดกสสตร โดยมรผลสดมฤทธธธทางการเรรยนเฉลรนย 8 กลลตมสาระการเรรยนรสล ผลการทดสอบระดดบชาตธขดสนพนสนฐาน (O-NET) 
ผลการประเมธนผสลเรรยนตามสมรรถนะสจาคดญตามหลดกสสตร ผลการประเมธนการอตาน คธดวธเคราะหณและเขรยน และผลการ
ทดสอบความสามารถดลานภาษ การคธดคจานวณ และความสามารถในการใชลเหตลผลเปปนไปตามเกณฑณทรนกจาหนด
วลตถยประสงคค
เพนนอพดฒนาผลสดมฤทธธธของนดกเรรยนชดสนม.3 และ ม.6 ใหลมรคะแนนผลการทดสอบวดดผลระดดบชาตธขดสนพนสนฐาน (O-NET) 
วธชาภาษาอดงกฤษสสงขศสน

เปปาหมาย
เชกงปรกมาณ :
นดกเรรยนม.3 และ ม.6 มรคตาเฉลรนยคะแนนผลการทดสอบวดดผลระดดบชาตธขดสนพนสนฐาน (O-NET) วธชาภาษาอดงกฤษสสง
ขศสนรลอยละ 5

เชกงคยณภาพ :
นดกเรรยนม.3 และ ม.6 มรคตาเฉลรนยคะแนนการทดสอบวดดผลระดดบชาตธขดสนพนสนฐาน (O-NET) วธชาภาษาอดงกฤษ สสง
ขศสนกวตาปปทรนผตานมา
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ขลขนตอนการดดาเนกนงาน

การดดาเนกนงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานททท ผผผรลบผกดชอบ

( P )  ขลขนเตรทยมการ นางเสาวลดกษณณ คงทน

ประชลมบลคลากรในกลลตมสาระการเรรยนรสลเพนนอดจาเนธน
งานตามโครงการ

1 ตลลาคม 
2564 ถศง 31 
ตลลาคม 2564

หลองกลลตมสาระ

การเรรยนรสลภาษา

ตตางประเทศ

-

( D )  ขลขนดดาเนกนการ 1 มกราคม 2565 

ถศง 31 มรนาคม 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม

ครสผสลสอนภาษาอดงกฤษ

ทลกคน

ดจาเนธนการจดดกธจกรรมการเรรยนการสอน แบบเจาะ
ลศกการทจาขลอสอบ O
 - NET

2,050.00 (อลดหนลน) 

( C )  ขลขนตกดตามประเมกนผล
ศศกษาและตธดตามจากผลการสอบ O-Net ม.3 และ 
ม.6

นางสาวปปยะเนตร มตวง

มรคตา
31 มรนาคม 

2564

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม
-

( A )  ขลขนปรลบปรยงแกผไข
วธเคราะหณผลการสอบและพธจารณาวธธรการสอนยกระดดบผลสดมฤทธธธใหลสสงขศสน

การตกดตามประเมกนผล
ศศกษาและตธดตามจากผลการสอบ O-Net ม.3 และ ม.6

ตลวชทขวลดความสดาเรดจ
นดกเรรยนม.3 และ ม.6 มรผลสดมฤทธธธทางการเรรยนตามหลดกสสตรสถานศศกษา มรคตาเฉลรนยคะแนนผลการทดสอบวดดผล
ระดดบชาตธขดสนพนสนฐาน (O-NET) วธชาภาษาภาษาอดงกฤษสสงขศสน

วกธทการประเมกน
ศศกษาและตธดตามจากผลการสอบ O-Net ม.3 และ ม.6

เครรทองมรอทททใชผ
ตารางคะแนนแสดงผลการสอบ O-Net ม.3 และ ม.6

ผลทททคาดวนาจะไดผรลบ
พดฒนาผลสดมฤทธธธของนดกเรรยนชดสน ม.3 และ ม.6 ใหลมรคะแนนผลการทดสอบวดดผลระดดบชาตธขดสนพนสนฐาน (O-NET) วธชา
ภาษาอดงกฤษสสงขศสน
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ทรลพยากรและคนาใชผจนายกกจกรรม

ททท รายการคนาใชผจนาย
ประมาณการ
ราคา/หนนวย

ประเภทของเงกน
รวมเงกนจดานวน หนนวยนลบ

หมศกเตธมปากกาไวทณบอรณด PILOT โหล 1  700.00  700.001 งบอลดหนลน

ปากกาไวทณบอรณด PILOT ปากกลม สร
นสจาเงธน

โหล 2  200.00  400.002 งบอลดหนลน

กระดาษถตายเอกสาร A4 70 แกรม 
500 แผตน Idea Max

รรม 10  95.00  950.003 งบอลดหนลน

รวมเงกน  2,050.00

สรยปงบประมาณ
งบอลดหนลน 2,050.00   บาท

2,050.00   บาทรวม
ลงชรทอ  อนยมลตกกกจกรรม  Lets Level Up Your Skills
ภายใตผโครงการ / งาน  ยกระดลบผลสลมฤทธกธทางการเรทยน

ผผผอนยมลตกกกจกรรม

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

ผผผเหดนชอบ

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

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

เเผนงานกลลตมบรธหารวธชาการ
 ( นางสาวดลฤดร ปปสสา ) 

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

ผผผเสนอ

(   เฉลธมรดฐ  ตธนงอตวม   )
ผสลอจานวยการโรงเรรยนมหรรณพาราม

ครสผสลรดบผธดชอบกธจกรรม

รองผสลอจานวยการกลลตมบรธหารวธชาการ
 ( นางสาวจดนทรณเพรญ ภธญโญวงศณ ) 

ผผผรลบผกดชอบ

นางเสาวลดกษณณ คงทน

วตาทรนรลอยตรร
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โครงการ / งาน ยกระดดบผลสดมฤทธธธทางการเรรยน

กกจกรรม งานวดดและประเมธนผลทางการศศกษา

ลลกษณะงาน / โครงการ โครงการตตอเนนนอง
ยกระดดบมาตรฐาน

โครงการใหมต
รดกษามาตรฐาน พดฒนาสสตความเปปนเลธศ

ประเภท กธจกรรมใหมต กธจกรรมตตอเนนนอง งานประจจา

การดดาเนกนโครงการ เสรรจสธสนแลลว กจาลดงดจาเนธนการ ยดงไมตไดลดจาเนธนการ

หนนวยงานทททรลบผกดชอบ กลลตมบรธหารวธชาการ

หนนวยงานยนอย งานกลลตมบรธหารวธชาการ

ผผผรลบผกดชอบ น.ส.ภธญญดา พรมกลาง

ระยะเวลาดดาเนกนการ 01/10/2564  -  30/11/2564

สถานทททดดาเนกนการ โรงเรรยนมหรรณพาราม

งบประมาณ 122,060.00  บาท

พลนธกกจ  จดดกธจกรรมสตงเสรธมใหลผสลเรรยนมรทดกษะแหตงศตวรรษทรน 21 มรคลณภาพตามเกณฑฑมาตรฐานการศศกษาชาตธ และ
มาตรฐานสากล
พดฒนาคลณภาพการจดดการเรรยนรสลดลวยระบบคลณภาพตามมาตรฐานการศศกษาชาตธและมาตรฐานสากล
พดฒนาสนนอเทคโนโลยรและนวดตกรรม เพนนอพดฒนาคลณภาพการศศกษาอยตางตตอเนนนอง
พดฒนาประสธทธธภาพการบรธหารจดดการศศกษาโดยใชลเทคโนโลยร ดลวยระบบคลณภาพ
ผสลเรรยนมรทดกษะแหตงศตวรรษทรน21 และมรคลณภาพตามมาตรฐานการศศกษาขดสนพนสนฐานของโรงเรรยน
โรงเรรยนมรการบรธหารจดดการทรนดร มรสภาพแวดลลอมและสนนอเทคโนโลยรทรนเอนสอตตอการจดดการเรรยนการสอน

เปปาประสงคค  

กลยลทธฑทรน 1. สตงเสรธมพดฒนาใหลผสลเรรยนมรทดกษะแหตงศตวรรษทรน 21 เกธดแรงบดนดาลใจในการเรรยนรสลสสตอาชรพใน
อนาคต

กลยยทธค  

สนองมาตรฐานททท มาตรฐานทรน 1

ประเดรนการพธจารณาทรน 1.1สนองประเดดนพกจารณาททท 
ประเดรนการพธจารณายตอยทรน 1.1.5สนองประเดดนพกจารณายนอยททท 

มาตรฐานทรน 1มาตรฐานการศศกษาของสถานศศกษา
หลลกการและเหตยผล 
          พระราชบดญญดตธการศศกษา พลทธศศกษา 2542 มาตร 6 ไดล กลตาวไวลวตา การจดดการศศกษาตลองเปปนไปเพนนอพดฒนาคน
ไทยใหลเปปนมนลษยฑทรนสมบสรณฑ ทดสงรตางกาย จธตใจ สตธปปญญา ความรสลและความสลข นอกจากนรสในหมวด 4 มาตร 23 ขลอ 2 
และขลอ 4 การจดดการศศกษาตลองเนลนความสจาคดญทดสงความรสล คลณธรรม กระบวนการเรรยนรสลและบสรณาการตามความเหมาะ
สมของแตตละระดดบการศศกษาในเรนนองความรสลและทดกษะดลานวธทยาศาสตรฑและเทคโนโลยร รวมทดสงความรสลความเขลาใจและ
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ประสบการณฑเรนนองการจดดการ การบจารลงรดกษาการใชลประโยชนฑจากทรดพยากรธรรมชาตธและสธนงแวดลลอมอยตางสมดลลและ
ยดงยนน ความรสลดลานทดกษะคณธตศาสตรฑ และดลานภาษา เนลนการใชลภาษาไทยอยตางถสกตลอง รวมทดสงปลสกฝปงคลณธรรม คตานธยม
ทรนดรงาม คลณลดกษณะอดงพศงประสงคฑไวลในทลกวธชา
ซศนงสอดคลลองกดบกลยลทธฑขลอทรน 1 ของสจานดกงานคณะกรรมการการศศกษาขดสนพนสนฐาน ทรนมลตงพดฒนาคลณภาพผสลเรรยน

ทลกระดดบทลกประเภท และสอดคลลองกดบกลยลทธฑขลอทรน 3 ของสจานดกงานเขตพนสนทรนการศศกษามดธยมศศกษาเขต 1 ทรนมลตงพดฒนา
คลณภาพและมาตรฐานการศศกษาทลกระดดบ 
และจากหลดกสสตรแกนกลางการศศกษาขดสนพนสนฐาน พ.ศ. 2551 กจาหนดใหลมรการวดดและประเมธนผลการเรรยนรสลของผสล

เรรยนไวล 3 ระดดบ คนอ ระดดบชดสนเรรยน ระดดบสถานศศกษา และระดดบชาตธ ทดสงนรสเพนนอตรวจสอบทดสงความกลาวหนลาดลานการเรรยน
รสลและความรสลทรนผสลเรรยนมร ปรากฏวตาผลสดมฤทธธธของนดกเรรยนโรงเรรยนมหรรณพาราม ทลกระดดบในภาพรวมนดบตดสงแตต ระดดบ
สถานศศกษา ระดดบเขตพนสนทรน และระดดบชาตธ ยดงไมตเปปนทรนนตาพอใจ โรงเรรยนมหรรณพารามจศงจจาเปปนตลองเรตงพดฒนาผล
สดมฤทธธธทางการเรรยนของนดกเรรยนทลกกลลตมสาระการเรรยนรสลและทลกระดดบชดสน เพนนอใหลผสลเรรยนผสลเรรยนมรความรสลความสามารถ
ตามหลดกสสตร โดยมรผลสดมฤทธธธทางการเรรยนเฉลรนย 8 กลลตมสาระการเรรยนรสล ผลการทดสอบระดดบชาตธขดสนพนสนฐาน (O-NET) 
ผลการประเมธนผสลเรรยนตามสมรรถนะสจาคดญตามหลดกสสตร ผลการประเมธนการอตาน คธดวธเคราะหฑและเขรยน และผลการ
ทดสอบความสามารถดลานภาษ การคธดคจานวณ และความสามารถในการใชลเหตลผลเปปนไปตามเกณฑฑทรนกจาหนด
วลตถยประสงคค

1. เพนนอใหลผสลเรรยนมรผลสดมฤทธธธทางการเรรยนเฉลรนยทดสง 8 กลลตมสาระการเรรยนรสลสสงขศสน
2. เพนนอใหลผสลเรรยนมรผลการทดสอบระดดบชาตธขดสนพนสนฐาน (O-NET) สสงขศสน
3. เพนนอใหลผสลเรรยนมรสมรรถนะสจาคดญตามหลดกสสตร 5 ดลาน สสงขศสน
4. เพนนอใหลผสลเรรยนมรทดกษะการอตาน คธดวธเคราะหฑและเขรยนสสงขศสน
5. เพนนอใหลผสลเรรยนมรความสามารถดลานภาษา คธดคจานวณและใชลเหตลผลสสงขศสน

เปปาหมาย
เชกงปรกมาณ :

1. ผสลเรรยนทรนมรความสามารถ และทดกษะทางวธชาการ เขลารตวมแขตงขดนทดกษะทางวธชาการทดสงภายในและภายนอก
สถานศศกษา รลอยละ 80
2. ผสลเรรยนทรนเขลารตวมกธจกรรมสามารถแสวงหาความรสลดลวยตนเองจากแหลตงเรรยนรสล ตตาง ๆ ทดสงภายใน และภายนอก
สถานศศกษา รลอยละ 80
3. ผสลเรรยนสามารถพดฒนาทดกษะและผลสดมฤทธธธของตนเองตามเปปาหมายขลอสถานศศกษา รลอยละ 90
4. ผสลเรรยนมรผลการทดสอบระดดบชาตธขดสนพนสนฐาน (O-NET) สสงขศสน รลอยละ 5 จากคะเเนนปปทรนผตานมา

เชกงคยณภาพ :
นดกเรรยนมรผลสดมฤทธธธทางการเรรยนอยสตในเกณฑฑมาตรฐานตามทรนสถานศศกษากจาหนด สามารถพดฒนาผลสดมฤทธธธของ
ตนเองใหลสสงขศสนไดลตามความถนดดและความสามารถของตนเอง
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ขลขนตอนการดดาเนกนงาน

การดดาเนกนงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานททท ผผผรลบผกดชอบ

( P )  ขลขนเตรทยมการ นางสาวภธญญดา พรม

กลางวางแผนการทจางานและจดดทจาปฏธทธนวดดและประเมธน
ผลทางการศศกษา

1 ตลลาคม 
2564 ถศง 30 
พฤศจธกายน 

2564

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม

-

( D )  ขลขนดดาเนกนการ 1 ตลลาคม 2564 

ถศง 30 กดนยายน 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม

โรงเรรยนมหรรณพา

ราม

คตาวดสดล อลปกรณฑดจาเนธนการวดดและประเมธนผล 122,060.00 (อลดหนลน) 

( C )  ขลขนตกดตามประเมกนผล
1. นดกเรรยนไดลรดบการประเมธนผลทางการศศกษาระดดบ
สถานศศกาา ระดดบเขตพนสนทรนและระดดบชาตธ
2. นดกเรรยนจบการศศกษาตามเกณฑฑทรนกระทรวง
ศศกษาธธการกจาหนด
3. นดกเรรยนมรผลการเรรยนตธด 0,ร., มส. และ มผ. ลด
ลงจากปปทรนผตานมา
4. บลคลากรไดลรดบการพดฒนาดลานความรสลและทดกษะ
ดลานการวดดและประเมธนผล

โรงเรรยนมหรรณพา

ราม
1 ตลลาคม 

2564 ถศง 30 
กดนยายน 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม
-

( A )  ขลขนปรลบปรยงแกผไข
1. ปรดบปรลงแนวทางการตธดตามนดกเรรยนทรนเกณฑฑไมตจบการศศกษาตามเกณฑฑ ใหลผสลเรรยนและครสผสลสอนสามารถดจาเนธนกธจกรรมไดลคลตองตดวมากขศสน
2.จดดอบรมการวดดและประเมธนผลผสลเรรยนสจาหรดบการศศกษาศตวรรษทรน 21 เพนนอใหลครสผสลสอนสามารถวดดและประเมธนผลผสลเรรยนไดลเหมาะสมกดบ
สถานการณฑในปปจจลบดนและทรนกจาลดงจะเกธดขศสนในอนาคต

การตกดตามประเมกนผล
1. นดกเรรยนไดลรดบการประเมธนผลทางการศศกษาระดดบสถานศศกาา ระดดบเขตพนสนทรนและระดดบชาตธ
2. นดกเรรยนจบการศศกษาตามเกณฑฑทรนกระทรวงศศกาาธธการกจาหนด
3. นดกเรรยนมรผลการเรรยนตธด 0,ร., มส. และ มผ. ลดลงจากปปทรนผตานมา
4. บลคลากรไดลรดบการพดฒนาดลานความรสลและทดกษะดลานการวดดและประเมธนผลและนจามาปฏธบดตธไดลจรธง โดยวธเคราะหฑ
จากจจานวนนดกเรรยนทรนไมตผตานตามเกณฑฑวดดและประเมธนผลทางการศศกษา
ตลวชทขวลดความสดาเรดจ

1. นดกเรรยนรลอยละ 100 ไดลรดบการประเมธนผลทางการศศกษาระดดบสถานศศกาา ระดดบเขตพนสนทรนและระดดบชาตธ
2. นดกเรรยนมรผลการเรรยนตธด 0,ร., มส. และ มผ. ลดลงจากปปทรนผตานมา
4. บลคลากรไดลรดบการพดฒนาดลานความรสลและทดกษะดลานการวดดและประเมธนผลและนจามาปฏธบดตธไดลจรธง โดย
วธเคราะหฑจากจจานวนนดกเรรยนทรนไมตผตานตามเกณฑฑวดดและประเมธนผลทางการศศกษา
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วกธทการประเมกน
ใชลการวดดและประเมธนผลทางการศศกษาตามแนวทางปฏธบดตธของกระทรวงศศกษาธธการ

เครรทองมรอทททใชผ
คสตมนอการวดดและประเมธนผลทางการศศกษาของโรงเรรยนมหรรณพารามและของกระทรวงศศกษาธธการ

ผลทททคาดวนาจะไดผรลบ
ผสลเรรยนมรความรสลความสามารถตามหลดกสสตร โดยมรผลสดมฤทธธธทางการเรรยนเฉลรนย 8 กลลตมสาระการเรรยนรสล 
ผลการทดสอบระดดบชาตธขดสนพนสนฐาน (O-NET) 
ผลการประเมธนผสลเรรยนตามสมรรถนะสจาคดญตามหลดกสสตร 
ผลการประเมธนการอตาน คธดวธเคราะหฑและเขรยน และ
ผลการทดสอบความสามารถดลานภาษ การคธดคจานวณ และความสามารถในการใชลเหตลผลเปปนไปตามเกณฑฑทรนกจาหนด
เพธนมขศสนตามเปปาหมายทรนกจาหนด
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ทรลพยากรและคนาใชผจนายกกจกรรม

ททท รายการคนาใชผจนาย
ประมาณการ
ราคา/หนนวย

ประเภทของเงกน
รวมเงกนจดานวน หนนวยนลบ

ซองกระดลมขยายขลาง F4 คละสร ซอง 40  25.00  1,000.001 งบอลดหนลน

เชนอกฟางมลวนใหญต มลวน 90  40.00  3,600.002 งบอลดหนลน

กระดาษทจาเกรยรตธบดตรปปปมทอง A4 สร
ขาว

รรม 6  195.00  1,170.003 งบอลดหนลน

กระดาษถตายเอกสาร A 4 80 แกรม 
Idea Work

รรม 100  110.00  11,000.004 งบอลดหนลน

กระดาษสอบ ต.2 ก (180ใบ) ชลด 30  65.00  1,950.005 งบอลดหนลน

กระดาษปกการฑดสร A4 120 แกรม 
250 แผตน  คละสร

รรม 2  130.00  260.006 งบอลดหนลน

ปากกาลบคจาผธด  ลธควธดเปเปอรฑ 
ขนาด  7 มล.

แทตง 4  65.00  260.007 งบอลดหนลน

แทตนตดดกระดาษ ฐานโลหะ หนลา
กวลาง : 12 นธสว

แทตน 1  945.00  945.008 งบอลดหนลน

แฟปมหนรบ A4 สดน 2.5 ซม. เลตม 5  65.00  325.009 งบอลดหนลน

ลวดเยรบกระดาษ เบอรฑ 10 กลตอง 4  160.00  640.0010 งบอลดหนลน

ลวดเยรบกระดาษ เบอรฑ 35 กลตอง 4  70.00  280.0011 งบอลดหนลน

ปากกาลสกลนนน สรนสจาเงธน ยรนหลอ เรโน กลตอง 1  260.00  260.0012 งบอลดหนลน

ดธนสอดจา 2 B ควอนตดสม 910+920 กลตอง 1  140.00  140.0013 งบอลดหนลน

แผตนพลาสตธกลสกฟสก 2 มม. 49×65 
ซม. สรนสจาเงธน

แผตน 30  35.00  1,050.0014 งบอลดหนลน

สกกอตเทปใส 3M 500 ขนาด 1 นธสว 
ยาว 36 หลา

อดน 10  40.00  400.0015 งบอลดหนลน

เทปกาว 2 หนลา 12มมX5ม. สกกอตชฑ 
FLEXI

ชธสน 5  135.00  675.0016 งบอลดหนลน

ปากกามารฑคเกอรฑ หดวกลม ไพลรอต สร
เขรยว ดจา แดง นสจาเงธน

ดลาม 10  22.00  220.0017 งบอลดหนลน

ปากกาสรนสจา  12 สร ชลด 2  70.00  140.0018 งบอลดหนลน

ลวดเสรยบกระดาษตรามลา กลตอง 20  8.00  160.0019 งบอลดหนลน

ขรสผศสงนดบแบงคฑ 40 กรดม ตรามลา ตลดบ 4  35.00  140.0020 งบอลดหนลน
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ททท รายการคนาใชผจนาย
ประมาณการ
ราคา/หนนวย

ประเภทของเงกน
รวมเงกนจดานวน หนนวยนลบ

เทปเยนนอกาว 2 หนลา 10มม.x20ม. ชธสน 5  58.00  290.0021 งบอลดหนลน

เครนนองเจาะตาไกต แซนโกล SK9717 อดน 1  360.00  360.0022 งบอลดหนลน

ตาไกตทองเหลนอง (กลตอง100ตดว) แซ
นโกล

กลตอง 3  25.00  75.0023 งบอลดหนลน

คลธปบอรฑดพลาสตธก A4 คละสร แผตน 10  40.00  400.0024 งบอลดหนลน

คตา Grader Application 
(Application ตรวจขลอสอบ และ
วธเคราะหฑขลอสอบ)

ปปการ
ศศกษา

 1  90,400.00  90,400.0025 งบอลดหนลน

เทปเยนนอกาวสองหนลา3M no.777 
ขนาด12 มม. X 10 หลา (แกน 3นธสว)

อดน 5  27.00  135.0026 งบอลดหนลน

สมลดเสนอเซรน นสจาเงธน เลตม 2  150.00  300.0027 งบอลดหนลน

กระดาษกาวสร แกน 3" 1"x20y. ยสนธ
เทป สรนสจาเงธน ชมพส ดจา

มลวน 5  46.00  230.0028 งบอลดหนลน

กระดาษกาวยตน 48.มม. x 20 หลา มลวน 10  37.00  370.0029 งบอลดหนลน

ซองจดหมาย พธมพฑครลฑ แพรค 2  57.00  114.0030 งบอลดหนลน

โบวฑตธดเกรยรตธบดตร ชธสน 80  2.00  160.0031 งบอลดหนลน

พลาสตธกใสหลลมบอรฑด หนา 0.09 มธล 
ยาว 90 หลา

มลวน 1  1,400.00  1,400.0032 งบอลดหนลน

ปปายพลาสตธกคลลองคอคละสร อดน 40  18.00  720.0033 งบอลดหนลน

กาวแทตงยสฮส ขนาด 40 กรดม แทตง 5  75.00  375.0034 งบอลดหนลน

ทรนถอนลวด โรบธน 469 อดน 2  70.00  140.0035 งบอลดหนลน

ซองขยายขลางนสจาตาล 9x12 3/4" (
แพรค50ซอง)

แพรค 2  295.00  590.0036 งบอลดหนลน

ไมลบรรทดดฟลตเหลรก 12 นธสว อธนคา อดน 3  35.00  105.0037 งบอลดหนลน

ตะแกรงเอกสาร 1 ชดสน Robbin อดน 5  85.00  425.0038 งบอลดหนลน

คลธปดจา 32 มม. (กลตอง24ตดว) ดจา กลตอง 2  55.00  110.0039 งบอลดหนลน

คลธปดจา 15 มม. (กลตอง60ตดว) ดจา กลตอง 2  63.00  126.0040 งบอลดหนลน

กระดาษโปสเตอรฑ 2 หนลา   คละสร แผตน 20  6.00  120.0041 งบอลดหนลน

ไสลแฟปมพลาสตธก อเนกประสงคฑ แพรค 1  500.00  500.0042 งบอลดหนลน

��



ททท รายการคนาใชผจนาย
ประมาณการ
ราคา/หนนวย

ประเภทของเงกน
รวมเงกนจดานวน หนนวยนลบ

ขนาด A4  (500 แผตน)
รวมเงกน  122,060.00

สรยปงบประมาณ
งบอลดหนลน 122,060.00   บาท

122,060.00   บาทรวม
ลงชรทอ  อนยมลตกกกจกรรม  งานวลดและประเมกนผลทางการศศกษา
ภายใตผโครงการ / งาน  ยกระดลบผลสลมฤทธกธทางการเรทยน

ผผผอนยมลตกกกจกรรม

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

ผผผเหดนชอบ

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

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

เเผนงานกลลตมบรธหารวธชาการ
 ( นางสาวดลฤดร ปปสสา ) 

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

ผผผเสนอ

(   เฉลธมรดฐ  ตธนงอตวม   )
ผสลอจานวยการโรงเรรยนมหรรณพาราม

หดวหนลางานวดดและประเมธนผล

รองผสลอจานวยการกลลตมบรธหารวธชาการ
 ( นางสาวจดนทรฑเพรญ ภธญโญวงศฑ ) 

ผผผรลบผกดชอบ

น.ส.ภธญญดา พรมกลาง

วตาทรนรลอยตรร
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โครงการ / งาน ยกระดดบผลสดมฤทธธธทางการเรรยน

กกจกรรม นธเทศการสอนภายในสถานศศกษา

ลลกษณะงาน / โครงการ โครงการตตอเนนนอง
ยกระดดบมาตรฐาน

โครงการใหมต
รดกษามาตรฐาน พดฒนาสสตความเปปนเลธศ

ประเภท กธจกรรมใหมต กธจกรรมตตอเนนนอง งานประจจา

การดดาเนกนโครงการ เสรรจสธสนแลลว กจาลดงดจาเนธนการ ยดงไมตไดลดจาเนธนการ

หนนวยงานทททรลบผกดชอบ กลลตมบรธหารวธชาการ

หนนวยงานยนอย งานกลลตมบรธหารวธชาการ

ผผผรลบผกดชอบ น.ส.จารลวรรณ  เทรยนเงธน

ระยะเวลาดดาเนกนการ 20/10/2564  -  23/10/2565

สถานทททดดาเนกนการ โรงเรรยนมหรรณพาราม

งบประมาณ 1,500.00  บาท

พลนธกกจ  จดดกธจกรรมสตงเสรธมใหลผสลเรรยนมรทดกษะแหตงศตวรรษทรน 21 มรคลณภาพตามเกณฑฑมาตรฐานการศศกษาชาตธ และ
มาตรฐานสากล
พดฒนาคลณภาพการจดดการเรรยนรสลดลวยระบบคลณภาพตามมาตรฐานการศศกษาชาตธและมาตรฐานสากล
พดฒนาสนนอเทคโนโลยรและนวดตกรรม เพนนอพดฒนาคลณภาพการศศกษาอยตางตตอเนนนอง
พดฒนาประสธทธธภาพการบรธหารจดดการศศกษาโดยใชลเทคโนโลยร ดลวยระบบคลณภาพ
ผสลเรรยนมรทดกษะแหตงศตวรรษทรน21 และมรคลณภาพตามมาตรฐานการศศกษาขดสนพนสนฐานของโรงเรรยน
โรงเรรยนมรการบรธหารจดดการทรนดร มรสภาพแวดลลอมและสนนอเทคโนโลยรทรนเอนสอตตอการจดดการเรรยนการสอน

เปปาประสงคค  

กลยลทธฑทรน 1. สตงเสรธมพดฒนาใหลผสลเรรยนมรทดกษะแหตงศตวรรษทรน 21 เกธดแรงบดนดาลใจในการเรรยนรสลสสตอาชรพใน
อนาคต

กลยยทธค  

สนองมาตรฐานททท มาตรฐานทรน 1

ประเดรนการพธจารณาทรน 1.1สนองประเดดนพกจารณาททท 
ประเดรนการพธจารณายตอยทรน 1.1.5สนองประเดดนพกจารณายนอยททท 

มาตรฐานทรน 1มาตรฐานการศศกษาของสถานศศกษา
หลลกการและเหตยผล 
          พระราชบดญญดตธการศศกษา พลทธศศกษา 2542 มาตร 6 ไดล กลตาวไวลวตา การจดดการศศกษาตลองเปปนไปเพนนอพดฒนาคน
ไทยใหลเปปนมนลษยฑทรนสมบสรณฑ ทดสงรตางกาย จธตใจ สตธปปญญา ความรสลและความสลข นอกจากนรสในหมวด 4 มาตร 23 ขลอ 2 
และขลอ 4 การจดดการศศกษาตลองเนลนความสจาคดญทดสงความรสล คลณธรรม กระบวนการเรรยนรสลและบสรณาการตามความเหมาะ
สมของแตตละระดดบการศศกษาในเรนนองความรสลและทดกษะดลานวธทยาศาสตรฑและเทคโนโลยร รวมทดสงความรสลความเขลาใจและ
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ประสบการณฑเรนนองการจดดการ การบจารลงรดกษาการใชลประโยชนฑจากทรดพยากรธรรมชาตธและสธนงแวดลลอมอยตางสมดลลและ
ยดงยนน ความรสลดลานทดกษะคณธตศาสตรฑ และดลานภาษา เนลนการใชลภาษาไทยอยตางถสกตลอง รวมทดสงปลสกฝปงคลณธรรม คตานธยม
ทรนดรงาม คลณลดกษณะอดงพศงประสงคฑไวลในทลกวธชา
ซศนงสอดคลลองกดบกลยลทธฑขลอทรน 1 ของสจานดกงานคณะกรรมการการศศกษาขดสนพนสนฐาน ทรนมลตงพดฒนาคลณภาพผสลเรรยน

ทลกระดดบทลกประเภท และสอดคลลองกดบกลยลทธฑขลอทรน 3 ของสจานดกงานเขตพนสนทรนการศศกษามดธยมศศกษาเขต 1 ทรนมลตงพดฒนา
คลณภาพและมาตรฐานการศศกษาทลกระดดบ 
และจากหลดกสสตรแกนกลางการศศกษาขดสนพนสนฐาน พ.ศ. 2551 กจาหนดใหลมรการวดดและประเมธนผลการเรรยนรสลของผสล

เรรยนไวล 3 ระดดบ คนอ ระดดบชดสนเรรยน ระดดบสถานศศกษา และระดดบชาตธ ทดสงนรสเพนนอตรวจสอบทดสงความกลาวหนลาดลานการเรรยน
รสลและความรสลทรนผสลเรรยนมร ปรากฏวตาผลสดมฤทธธธของนดกเรรยนโรงเรรยนมหรรณพาราม ทลกระดดบในภาพรวมนดบตดสงแตต ระดดบ
สถานศศกษา ระดดบเขตพนสนทรน และระดดบชาตธ ยดงไมตเปปนทรนนตาพอใจ โรงเรรยนมหรรณพารามจศงจจาเปปนตลองเรตงพดฒนาผล
สดมฤทธธธทางการเรรยนของนดกเรรยนทลกกลลตมสาระการเรรยนรสลและทลกระดดบชดสน เพนนอใหลผสลเรรยนผสลเรรยนมรความรสลความสามารถ
ตามหลดกสสตร โดยมรผลสดมฤทธธธทางการเรรยนเฉลรนย 8 กลลตมสาระการเรรยนรสล ผลการทดสอบระดดบชาตธขดสนพนสนฐาน (O-NET) 
ผลการประเมธนผสลเรรยนตามสมรรถนะสจาคดญตามหลดกสสตร ผลการประเมธนการอตาน คธดวธเคราะหฑและเขรยน และผลการ
ทดสอบความสามารถดลานภาษ การคธดคจานวณ และความสามารถในการใชลเหตลผลเปปนไปตามเกณฑฑทรนกจาหนด
วลตถยประสงคค

1. เพนนอใหลผสลเรรยนมรผลสดมฤทธธธทางการเรรยนเฉลรนยทดสง 8 กลลตมสาระการเรรยนรสลสสงขศสน
2. เพนนอใหลผสลเรรยนมรผลการทดสอบระดดบชาตธขดสนพนสนฐาน (O-NET) สสงขศสน
3. เพนนอใหลผสลเรรยนมรสมรรถนะสจาคดญตามหลดกสสตร 5 ดลาน สสงขศสน
4. เพนนอใหลผสลเรรยนมรทดกษะการอตาน คธดวธเคราะหฑและเขรยนสสงขศสน
5. เพนนอใหลผสลเรรยนมรความสามารถดลานภาษา คธดคจานวณและใชลเหตลผลสสงขศสน

เปปาหมาย
เชกงปรกมาณ :

1. ผสลเรรยนทรนมรความสามารถ และทดกษะทางวธชาการ เขลารตวมแขตงขดนทดกษะทางวธชาการทดสงภายในและภายนอก
สถานศศกษา รลอยละ 80
2. ผสลเรรยนทรนเขลารตวมกธจกรรมสามารถแสวงหาความรสลดลวยตนเองจากแหลตงเรรยนรสล ตตาง ๆ ทดสงภายใน และภายนอก
สถานศศกษา รลอยละ 80
3. ผสลเรรยนสามารถพดฒนาทดกษะและผลสดมฤทธธธของตนเองตามเปปาหมายขลอสถานศศกษา รลอยละ 90
4. ผสลเรรยนมรผลการทดสอบระดดบชาตธขดสนพนสนฐาน (O-NET) สสงขศสน รลอยละ 5 จากคะเเนนปปทรนผตานมา

เชกงคยณภาพ :
นดกเรรยนมรผลสดมฤทธธธทางการเรรยนอยสตในเกณฑฑมาตรฐานตามทรนสถานศศกษากจาหนด สามารถพดฒนาผลสดมฤทธธธของ
ตนเองใหลสสงขศสนไดลตามความถนดดและความสามารถของตนเอง
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ขลขนตอนการดดาเนกนงาน

การดดาเนกนงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานททท ผผผรลบผกดชอบ

( P )  ขลขนเตรทยมการ นางสาวจารลวรรณ  

เทรยนเงธน1 วางแผน/ประชลมเตรรยมความพรลอมกตอนการนธเทศ
2 หดวหนลางานนธเทศแจลงหดวหนลากลลตมสาระการเรรยนรสล
ทลกกลลตม ใหลดจาเนธนการนธเทศภายในกลลตมสาระฯ 
3.แจลงตารางนธเทศโดยผสลบรธหาร
4. แจลงครสในกลลตมสาระฯ นธเทศภายในดลวยวธธรการ
สดงเกตการณฑสอน แลลวสตงผลใหลหดวหนลากลลตมสาระฯ
ใหลเสรรจสธสนกตอนปปดภาคเรรยนทรน 2/2564 และ ภาค
เรรยนทรน 1/2565
4 แจลงหดวหนลากลลตมสาระฯ สตงผลการนธเทศทรนหดวหนลา
งานนธเทศเพนนอสรลปผล ขดสนประเมธนผลการนธเทศการ
สอนดลวยวธธรการสดงเกตการสอน

1-7 
พฤศจธกายน 

2564

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม

-

( D )  ขลขนดดาเนกนการ 8 พฤศจธกายน 

2564 ถศง 31 

สธงหาคม 2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม

นางสาวจารลวรรณ  

เทรยนเงธน

ดจาเนธนการตามกระบวนการนธเทศ 1,500.00 (อลดหนลน) 

( C )  ขลขนตกดตามประเมกนผล
ตธดตามประเมธนผลการนธเทศการสอนภายใน
โรงเรรยน

นางสาวจารลวรรณ  

เทรยนเงธน
31 ส.ค. 65 โรงเรรยนมหรรณ

พาราม
-

( A )  ขลขนปรลบปรยงแกผไข
ปรดบปรลงแกลไขตามขลอเสนอแนะ

การตกดตามประเมกนผล
ประเมธนผลการการสอน

ตลวชทขวลดความสดาเรดจ
ผสลเรรยนมรผลสดมฤทธธธทางการเรรยนตามเปปาหมายทรนสถานศศกษากจาหนด

วกธทการประเมกน
ประเมธนจากการนธเทศการสอน

เครรทองมรอทททใชผ
แบบนธเทศการสอน
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ผลทททคาดวนาจะไดผรลบ
ผสลเรรยนมรความรสลความสามารถตามหลดกสสตร โดยมรผลสดมฤทธธธทางการเรรยนเฉลรนย 8 กลลตมสาระการเรรยนรสล 
ผลการทดสอบระดดบชาตธขดสนพนสนฐาน (O-NET) 
ผลการประเมธนผสลเรรยนตามสมรรถนะสจาคดญตามหลดกสสตร 
ผลการประเมธนการอตาน คธดวธเคราะหฑและเขรยน และ
ผลการทดสอบความสามารถดลานภาษ การคธดคจานวณ และความสามารถในการใชลเหตลผลเปปนไปตามเกณฑฑทรนกจาหนด
เพธนมขศสนตามเปปาหมายทรนกจาหนด
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ทรลพยากรและคนาใชผจนายกกจกรรม

ททท รายการคนาใชผจนาย
ประมาณการ
ราคา/หนนวย

ประเภทของเงกน
รวมเงกนจดานวน หนนวยนลบ

นธเทศการสอน ครดสง 1  1,500.00  1,500.001 งบอลดหนลน

รวมเงกน  1,500.00

สรยปงบประมาณ
งบอลดหนลน 1,500.00   บาท

1,500.00   บาทรวม
ลงชรทอ  อนยมลตกกกจกรรม  นกเทศการสอนภายในสถานศศกษา
ภายใตผโครงการ / งาน  ยกระดลบผลสลมฤทธกธทางการเรทยน

ผผผอนยมลตกกกจกรรม

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

ผผผเหดนชอบ

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

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

เเผนงานกลลตมบรธหารวธชาการ
 ( นางสาวดลฤดร ปปสสา ) 

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

ผผผเสนอ

(   เฉลธมรดฐ  ตธนงอตวม   )
ผสลอจานวยการโรงเรรยนมหรรณพาราม

หดวหนลางานนธเทศ

รองผสลอจานวยการกลลตมบรธหารวธชาการ
 ( นางสาวจดนทรฑเพรญ ภธญโญวงศฑ ) 

ผผผรลบผกดชอบ

น.ส.จารลวรรณ  เทรยนเงธน

วตาทรนรลอยตรร
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โครงการ / งาน ยกระดดบผลสดมฤทธธธทางการเรรยน

กกจกรรม วธจดยในชดชนเรรยน

ลลกษณะงาน / โครงการ โครงการตตอเนนนอง
ยกระดดบมาตรฐาน

โครงการใหมต
รดกษามาตรฐาน พดฒนาสสตความเปปนเลธศ

ประเภท กธจกรรมใหมต กธจกรรมตตอเนนนอง งานประจจา

การดดาเนกนโครงการ เสรรจสธชนแลลว กจาลดงดจาเนธนการ ยดงไมตไดลดจาเนธนการ

หนนวยงานทททรลบผกดชอบ กลลตมบรธหารวธชาการ

หนนวยงานยนอย งานกลลตมบรธหารวธชาการ

ผผผรลบผกดชอบ น.ส.จารลวรรณ  เทรยนเงธน

ระยะเวลาดดาเนกนการ 01/11/2564  -  31/10/2565

สถานทททดดาเนกนการ โรงเรรยนมหรรณพาราม

งบประมาณ 950.00  บาท

พลนธกกจ  จดดกธจกรรมสตงเสรธมใหลผสลเรรยนมรทดกษะแหตงศตวรรษทรน 21 มรคลณภาพตามเกณฑฑมาตรฐานการศศกษาชาตธ และ
มาตรฐานสากล
พดฒนาคลณภาพการจดดการเรรยนรสลดลวยระบบคลณภาพตามมาตรฐานการศศกษาชาตธและมาตรฐานสากล
พดฒนาสนนอเทคโนโลยรและนวดตกรรม เพนนอพดฒนาคลณภาพการศศกษาอยตางตตอเนนนอง
พดฒนาประสธทธธภาพการบรธหารจดดการศศกษาโดยใชลเทคโนโลยร ดลวยระบบคลณภาพ
ผสลเรรยนมรทดกษะแหตงศตวรรษทรน21 และมรคลณภาพตามมาตรฐานการศศกษาขดชนพนชนฐานของโรงเรรยน
โรงเรรยนมรการบรธหารจดดการทรนดร มรสภาพแวดลลอมและสนนอเทคโนโลยรทรนเอนชอตตอการจดดการเรรยนการสอน

เปปาประสงคค  

กลยลทธฑทรน 1. สตงเสรธมพดฒนาใหลผสลเรรยนมรทดกษะแหตงศตวรรษทรน 21 เกธดแรงบดนดาลใจในการเรรยนรสลสสตอาชรพใน
อนาคต

กลยยทธค  

สนองมาตรฐานททท มาตรฐานทรน 2

ประเดรนการพธจารณาทรน 2.4สนองประเดดนพกจารณาททท 
ประเดรนการพธจารณายตอยทรน 2.4.1สนองประเดดนพกจารณายนอยททท 

มาตรฐานทรน 1มาตรฐานการศศกษาของสถานศศกษา
หลลกการและเหตยผล 
          พระราชบดญญดตธการศศกษา พลทธศศกษา 2542 มาตร 6 ไดล กลตาวไวลวตา การจดดการศศกษาตลองเปปนไปเพนนอพดฒนาคน
ไทยใหลเปปนมนลษยฑทรนสมบสรณฑ ทดชงรตางกาย จธตใจ สตธปปญญา ความรสลและความสลข นอกจากนรชในหมวด 4 มาตร 23 ขลอ 2 
และขลอ 4 การจดดการศศกษาตลองเนลนความสจาคดญทดชงความรสล คลณธรรม กระบวนการเรรยนรสลและบสรณาการตามความเหมาะ
สมของแตตละระดดบการศศกษาในเรนนองความรสลและทดกษะดลานวธทยาศาสตรฑและเทคโนโลยร รวมทดชงความรสลความเขลาใจและ
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ประสบการณฑเรนนองการจดดการ การบจารลงรดกษาการใชลประโยชนฑจากทรดพยากรธรรมชาตธและสธนงแวดลลอมอยตางสมดลลและ
ยดงยนน ความรสลดลานทดกษะคณธตศาสตรฑ และดลานภาษา เนลนการใชลภาษาไทยอยตางถสกตลอง รวมทดชงปลสกฝปงคลณธรรม คตานธยม
ทรนดรงาม คลณลดกษณะอดงพศงประสงคฑไวลในทลกวธชา
ซศนงสอดคลลองกดบกลยลทธฑขลอทรน 1 ของสจานดกงานคณะกรรมการการศศกษาขดชนพนชนฐาน ทรนมลตงพดฒนาคลณภาพผสลเรรยน

ทลกระดดบทลกประเภท และสอดคลลองกดบกลยลทธฑขลอทรน 3 ของสจานดกงานเขตพนชนทรนการศศกษามดธยมศศกษาเขต 1 ทรนมลตงพดฒนา
คลณภาพและมาตรฐานการศศกษาทลกระดดบ 
และจากหลดกสสตรแกนกลางการศศกษาขดชนพนชนฐาน พ.ศ. 2551 กจาหนดใหลมรการวดดและประเมธนผลการเรรยนรสลของผสล

เรรยนไวล 3 ระดดบ คนอ ระดดบชดชนเรรยน ระดดบสถานศศกษา และระดดบชาตธ ทดชงนรชเพนนอตรวจสอบทดชงความกลาวหนลาดลานการเรรยน
รสลและความรสลทรนผสลเรรยนมร ปรากฏวตาผลสดมฤทธธธของนดกเรรยนโรงเรรยนมหรรณพาราม ทลกระดดบในภาพรวมนดบตดชงแตต ระดดบ
สถานศศกษา ระดดบเขตพนชนทรน และระดดบชาตธ ยดงไมตเปปนทรนนตาพอใจ โรงเรรยนมหรรณพารามจศงจจาเปปนตลองเรตงพดฒนาผล
สดมฤทธธธทางการเรรยนของนดกเรรยนทลกกลลตมสาระการเรรยนรสลและทลกระดดบชดชน เพนนอใหลผสลเรรยนผสลเรรยนมรความรสลความสามารถ
ตามหลดกสสตร โดยมรผลสดมฤทธธธทางการเรรยนเฉลรนย 8 กลลตมสาระการเรรยนรสล ผลการทดสอบระดดบชาตธขดชนพนชนฐาน (O-NET) 
ผลการประเมธนผสลเรรยนตามสมรรถนะสจาคดญตามหลดกสสตร ผลการประเมธนการอตาน คธดวธเคราะหฑและเขรยน และผลการ
ทดสอบความสามารถดลานภาษ การคธดคจานวณ และความสามารถในการใชลเหตลผลเปปนไปตามเกณฑฑทรนกจาหนด
วลตถยประสงคค

1. เพนนอใหลผสลเรรยนมรผลสดมฤทธธธทางการเรรยนเฉลรนยทดชง 8 กลลตมสาระการเรรยนรสลสสงขศชน
2. เพนนอใหลผสลเรรยนมรผลการทดสอบระดดบชาตธขดชนพนชนฐาน (O-NET) สสงขศชน
3. เพนนอใหลผสลเรรยนมรสมรรถนะสจาคดญตามหลดกสสตร 5 ดลาน สสงขศชน
4. เพนนอใหลผสลเรรยนมรทดกษะการอตาน คธดวธเคราะหฑและเขรยนสสงขศชน
5. เพนนอใหลผสลเรรยนมรความสามารถดลานภาษา คธดคจานวณและใชลเหตลผลสสงขศชน

เปปาหมาย
เชกงปรกมาณ :

1. ผสลเรรยนทรนมรความสามารถ และทดกษะทางวธชาการ เขลารตวมแขตงขดนทดกษะทางวธชาการทดชงภายในและภายนอก
สถานศศกษา รลอยละ 80
2. ผสลเรรยนทรนเขลารตวมกธจกรรมสามารถแสวงหาความรสลดลวยตนเองจากแหลตงเรรยนรสล ตตาง ๆ ทดชงภายใน และภายนอก
สถานศศกษา รลอยละ 80
3. ผสลเรรยนสามารถพดฒนาทดกษะและผลสดมฤทธธธของตนเองตามเปปาหมายขลอสถานศศกษา รลอยละ 90
4. ผสลเรรยนมรผลการทดสอบระดดบชาตธขดชนพนชนฐาน (O-NET) สสงขศชน รลอยละ 5 จากคะเเนนปปทรนผตานมา

เชกงคยณภาพ :
นดกเรรยนมรผลสดมฤทธธธทางการเรรยนอยสตในเกณฑฑมาตรฐานตามทรนสถานศศกษากจาหนด สามารถพดฒนาผลสดมฤทธธธของ
ตนเองใหลสสงขศชนไดลตามความถนดดและความสามารถของตนเอง
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ขลขนตอนการดดาเนกนงาน

การดดาเนกนงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานททท ผผผรลบผกดชอบ

( P )  ขลขนเตรทยมการ นางสาวจารลวรรณ  

เทรยนเงธน1 ขดชนวางแผน/ประชลมเตรรยมความพรลอมเกรนยวกดบ
งานวธจดย
2 หดวหนลางานวธจดยแจลงหดวหนลากลลตมสาระการเรรยนรสล
ทลกกลลตม เกรนยวกดบการวธจดยในชดชนเรรยน
3 แจลงครสในกลลตมสาระฯ ทจาวธจดยในชดชนเรรยน แลลวสตง
ผลใหลหดวหนลากลลตมสาระฯ
4 หดวหนลากลลตมสาระฯ สตงวธจดยในชดชนเรรยนใหลหดวหนลา
งานวธจดยเพนนอสรลปผล

1-7 
พฤศจธกายน 

2564

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม

-

( D )  ขลขนดดาเนกนการ 8 พฤศจธกายน 

2564 ถศง 31 

ตลลาคม 2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม

นางสาวจารลวรรณ  

เทรยนเงธน

ดจาเนธนการวธจดยในชดชนเรรยน 950.00 (อลดหนลน) 

( C )  ขลขนตกดตามประเมกนผล
ตธดตามประเมธนผลวธจดยในชดชนเรรยน

นางสาวจารลวรรณ  

เทรยนเงธน
8 พฤศจธกายน 
2564 ถศง 31 
ตลลาคม 2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม
-

( A )  ขลขนปรลบปรยงแกผไข
ปรดบปรลงแกลไขตามคจาแนะนจา

การตกดตามประเมกนผล
ประเมธนผลงานวธจดย

ตลวชทขวลดความสดาเรดจ
ผสลเรรยนมรผลสดมฤทธธธทางการเรรยนตามเปปาหมายทรนสถานศศกษากจาหนด

วกธทการประเมกน
ประเมธนผลใหลคะแนนงานวธจดย

เครรทองมรอทททใชผ
แบบประเมธนผลงานวธจดย

ผลทททคาดวนาจะไดผรลบ
ผสลเรรยนมรความรสลความสามารถตามหลดกสสตร โดยมรผลสดมฤทธธธทางการเรรยนเฉลรนย 8 กลลตมสาระการเรรยนรสล 
ผลการทดสอบระดดบชาตธขดชนพนชนฐาน (O-NET) 
ผลการประเมธนผสลเรรยนตามสมรรถนะสจาคดญตามหลดกสสตร 
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ผลการประเมธนการอตาน คธดวธเคราะหฑและเขรยน และ
ผลการทดสอบความสามารถดลานภาษ การคธดคจานวณ และความสามารถในการใชลเหตลผลเปปนไปตามเกณฑฑทรนกจาหนด
เพธนมขศชนตามเปปาหมายทรนกจาหนด
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ทรลพยากรและคนาใชผจนายกกจกรรม

ททท รายการคนาใชผจนาย
ประมาณการ
ราคา/หนนวย

ประเภทของเงกน
รวมเงกนจดานวน หนนวยนลบ

นธเทศการสอน ครดชง 1  950.00  950.001 งบอลดหนลน

รวมเงกน  950.00

สรยปงบประมาณ
งบอลดหนลน 950.00   บาท

950.00   บาทรวม
ลงชรทอ  อนยมลตกกกจกรรม  วกจลยในชลขนเรทยน
ภายใตผโครงการ / งาน  ยกระดลบผลสลมฤทธกธทางการเรทยน

ผผผอนยมลตกกกจกรรม

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

ผผผเหดนชอบ

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

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

เเผนงานกลลตมบรธหารวธชาการ
 ( นางสาวดลฤดร ปปสสา ) 

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

ผผผเสนอ

(   เฉลธมรดฐ  ตธนงอตวม   )
ผสลอจานวยการโรงเรรยนมหรรณพาราม

หดวหนลางานวธจดย

รองผสลอจานวยการกลลตมบรธหารวธชาการ
 ( นางสาวจดนทรฑเพรญ ภธญโญวงศฑ ) 

ผผผรลบผกดชอบ

น.ส.จารลวรรณ  เทรยนเงธน

วตาทรนรลอยตรร
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โครงการ / งาน ยกระดดบผลสดมฤทธธธทางการเรรยน

กกจกรรม 5 นาทร มรสาระ

ลลกษณะงาน / โครงการ โครงการตตอเนนนอง
ยกระดดบมาตรฐาน

โครงการใหมต
รดกษามาตรฐาน พดฒนาสสตความเปปนเลธศ

ประเภท กธจกรรมใหมต กธจกรรมตตอเนนนอง งานประจจา

การดดาเนกนโครงการ เสรรจสธสนแลลว กจาลดงดจาเนธนการ ยดงไมตไดลดจาเนธนการ

หนนวยงานทททรลบผกดชอบ กลลตมบรธหารวธชาการ

หนนวยงานยนอย กลลตมสาระฯศธลปะ

ผผผรลบผกดชอบ นายกฤตธกร บลญมร

ระยะเวลาดดาเนกนการ 01/04/2565  -  30/09/2565

สถานทททดดาเนกนการ โรงเรรยนมหรรณพาราม

งบประมาณ 0.00  บาท

พลนธกกจ  จดดกธจกรรมสตงเสรธมใหลผสลเรรยนมรทดกษะแหตงศตวรรษทรน 21 มรคลณภาพตามเกณฑฑมาตรฐานการศศกษาชาตธ และ
มาตรฐานสากล
พดฒนาคลณภาพการจดดการเรรยนรสลดลวยระบบคลณภาพตามมาตรฐานการศศกษาชาตธและมาตรฐานสากล
พดฒนาสนนอเทคโนโลยรและนวดตกรรม เพนนอพดฒนาคลณภาพการศศกษาอยตางตตอเนนนอง
พดฒนาประสธทธธภาพการบรธหารจดดการศศกษาโดยใชลเทคโนโลยร ดลวยระบบคลณภาพ
ผสลเรรยนมรทดกษะแหตงศตวรรษทรน21 และมรคลณภาพตามมาตรฐานการศศกษาขดสนพนสนฐานของโรงเรรยน
โรงเรรยนมรการบรธหารจดดการทรนดร มรสภาพแวดลลอมและสนนอเทคโนโลยรทรนเอนสอตตอการจดดการเรรยนการสอน

เปปาประสงคค  

กลยลทธฑทรน 1. สตงเสรธมพดฒนาใหลผสลเรรยนมรทดกษะแหตงศตวรรษทรน 21 เกธดแรงบดนดาลใจในการเรรยนรสลสสตอาชรพใน
อนาคต

กลยยทธค  

สนองมาตรฐานททท มาตรฐานทรน 1

ประเดรนการพธจารณาทรน 1.2สนองประเดดนพกจารณาททท 
ประเดรนการพธจารณายตอยทรน 1.2.2สนองประเดดนพกจารณายนอยททท 

มาตรฐานทรน 1มาตรฐานการศศกษาของสถานศศกษา
หลลกการและเหตยผล 
          แนวการจดดการศศกษาตามพระราชบดญญดตธการศศกษาแหตงชาตธ พ.ศ.2542 ไดลกจาหนดใหลสถานศศกษา ตลองยศดหลดก
การศศกษาวตา ผสลเรรยนทลกคนมรความสามารถเรรยนรสลและพดฒนาตนเองไดลดร และถนอวตาผสลเรรยนมรความสจาคดญทรนสลด การจดดการ
ศศกษาตลองสตงเสรธมใหลผสลเรรยน สามารถพดฒนาตนเองตามธรรมชาตธและเตรมศดกยภาพตามความถนดดและความสนใจดลาน
ศธลปะ-ดนตรร-นาฏศธลปป
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วลตถยประสงคค
๑.เพนนอสตงเสรธมและใหลความรสลเฉพาะดลานทดศนศธลปป ดนตรร นาฏศธลปป
๒.เพนนอสรลางแรงบดนดาลใจในการเรรยนทดศนศธลปป ดนตรร นาฏศธลปป

เปปาหมาย
เชกงปรกมาณ :
ผสลเรรยนรลอยละ 80 เขลารตวมกธจกรรมดลานทดศนศธลปป ดนตรร เเละนาฏศธลปปอยตางมรความสลข

เชกงคยณภาพ :
ผสลเรรยนมรผลการเรรยนในรายวธชาทดศนศธลปป ดนตรร นาฏศธลปป ทรนสสงขศสน
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ขลขนตอนการดดาเนกนงาน

การดดาเนกนงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานททท ผผผรลบผกดชอบ

( P )  ขลขนเตรทยมการ นายกฤตธกร บลญมร

ประชลทกลลตมสาระการเรรยนรสลศธลปะ
1 เมษายน 

2565 ถศง 30 
กดนยายน 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม

-

( D )  ขลขนดดาเนกนการ 1 เมษายน 2565 

ถศง 30 กดนยายน 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม

นายกฤตธกร บลญมร

 (อลดหนลน) 

( C )  ขลขนตกดตามประเมกนผล
เเบบวดดความพศงพอใจ

นายกฤตธกร บลญมร1 เมษายน 
2565 ถศง 30 
กดนยายน 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม
-

( A )  ขลขนปรลบปรยงแกผไข
นจาผลทรนไดลไปปรดบปรลงแกลไขในปปถดดไป

การตกดตามประเมกนผล
เเบบวดดความพศงพอใจ

ตลวชทขวลดความสดาเรดจ
ผสลเรรยนมรความสนใจ และแรงบดนดาลใจในการเรรยนทดศนศธลปป ดนตรร นาฏศธลปป

วกธทการประเมกน
เเบบวดดความพศงพอใจ

เครรทองมรอทททใชผ
เเบบวดดความพศงพอใจ

ผลทททคาดวนาจะไดผรลบ
ผสลเรรยนมรความสนใจ และแรงบดนดาลใจในการเรรยนทดศนศธลปป ดนตรร นาฏศธลปป
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ทรลพยากรและคนาใชผจนายกกจกรรม

ททท รายการคนาใชผจนาย
ประมาณการ
ราคา/หนนวย

ประเภทของเงกน
รวมเงกนจดานวน หนนวยนลบ

1

รวมเงกน

สรยปงบประมาณ
   บาท
   บาทรวม

ลงชรทอ  อนยมลตกกกจกรรม  5 นาทท มทสาระ
ภายใตผโครงการ / งาน  ยกระดลบผลสลมฤทธกธทางการเรทยน

ผผผอนยมลตกกกจกรรม

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

ผผผเหดนชอบ

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

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

เเผนงานกลลตมบรธหารวธชาการ
 ( นางสาวดลฤดร ปปสสา ) 

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

ผผผเสนอ

(   เฉลธมรดฐ  ตธนงอตวม   )
ผสลอจานวยการโรงเรรยนมหรรณพาราม

ครสผสลรดบผธดชอบกธจกรรม

รองผสลอจานวยการกลลตมบรธหารวธชาการ
 ( นางสาวจดนทรฑเพรญ ภธญโญวงศฑ ) 

ผผผรลบผกดชอบ

นายกฤตธกร บลญมร

วตาทรนรลอยตรร
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โครงการ / งาน ยกระดดบผลสดมฤทธธธทางการเรรยน

กกจกรรม หดตถศศกษากกาวสสสอาชรพ

ลลกษณะงาน / โครงการ โครงการตสอเนนนอง
ยกระดดบมาตรฐาน

โครงการใหมส
รดกษามาตรฐาน พดฒนาสสสความเปปนเลธศ

ประเภท กธจกรรมใหมส กธจกรรมตสอเนนนอง งานประจจา

การดดาเนกนโครงการ เสรรจสธสนแลกว กจาลดงดจาเนธนการ ยดงไมสไดกดจาเนธนการ

หนนวยงานทททรลบผกดชอบ กลลสมบรธหารวธชาการ

หนนวยงานยนอย กลลสมสาระฯการงานอาชรพ

ผผผรลบผกดชอบ นางลดกขณา เอนสอใจ

ระยะเวลาดดาเนกนการ 01/10/2564  -  31/10/2564

สถานทททดดาเนกนการ โรงเรรยนมหรรณพาราม

งบประมาณ 0.00  บาท

พลนธกกจ  จดดกธจกรรมสสงเสรธมใหกผสกเรรยนมรทดกษะแหสงศตวรรษทรน 21 มรคลณภาพตามเกณฑฑมาตรฐานการศศกษาชาตธ และ
มาตรฐานสากล
พดฒนาคลณภาพการจดดการเรรยนรสกดกวยระบบคลณภาพตามมาตรฐานการศศกษาชาตธและมาตรฐานสากล
พดฒนาสนนอเทคโนโลยรและนวดตกรรม เพนนอพดฒนาคลณภาพการศศกษาอยสางตสอเนนนอง
พดฒนาประสธทธธภาพการบรธหารจดดการศศกษาโดยใชกเทคโนโลยร ดกวยระบบคลณภาพ
ผสกเรรยนมรทดกษะแหสงศตวรรษทรน21 และมรคลณภาพตามมาตรฐานการศศกษาขดสนพนสนฐานของโรงเรรยน
โรงเรรยนมรการบรธหารจดดการทรนดร มรสภาพแวดลกอมและสนนอเทคโนโลยรทรนเอนสอตสอการจดดการเรรยนการสอน

เปปาประสงคค  

กลยลทธฑทรน 1. สสงเสรธมพดฒนาใหกผสกเรรยนมรทดกษะแหสงศตวรรษทรน 21 เกธดแรงบดนดาลใจในการเรรยนรสกสสสอาชรพใน
อนาคต

กลยยทธค  

สนองมาตรฐานททท มาตรฐานทรน 1

ประเดรนการพธจารณาทรน 1.1สนองประเดดนพกจารณาททท 
ประเดรนการพธจารณายสอยทรน 1.1.5สนองประเดดนพกจารณายนอยททท 

มาตรฐานทรน 1มาตรฐานการศศกษาของสถานศศกษา
หลลกการและเหตยผล 
          พระราชบดญญดตธการศศกษา พลทธศศกษา 2542 มาตร 6 ไดก กลสาวไวกวสา การจดดการศศกษาตกองเปปนไปเพนนอพดฒนาคน
ไทยใหกเปปนมนลษยฑทรนสมบสรณฑ ทดสงรสางกาย จธตใจ สตธปปญญา ความรสกและความสลข นอกจากนรสในหมวด 4 มาตร 23 ขกอ 2 
และขกอ 4 การจดดการศศกษาตกองเนกนความสจาคดญทดสงความรสก คลณธรรม กระบวนการเรรยนรสกและบสรณาการตามความเหมาะ
สมของแตสละระดดบการศศกษาในเรนนองความรสกและทดกษะดกานวธทยาศาสตรฑและเทคโนโลยร รวมทดสงความรสกความเขกาใจและ
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ประสบการณฑเรนนองการจดดการ การบจารลงรดกษาการใชกประโยชนฑจากทรดพยากรธรรมชาตธและสธนงแวดลกอมอยสางสมดลลและ
ยดงยนน ความรสกดกานทดกษะคณธตศาสตรฑ และดกานภาษา เนกนการใชกภาษาไทยอยสางถสกตกอง รวมทดสงปลสกฝปงคลณธรรม คสานธยม
ทรนดรงาม คลณลดกษณะอดงพศงประสงคฑไวกในทลกวธชา
ซศนงสอดคลกองกดบกลยลทธฑขกอทรน 1 ของสจานดกงานคณะกรรมการการศศกษาขดสนพนสนฐาน ทรนมลสงพดฒนาคลณภาพผสกเรรยน

ทลกระดดบทลกประเภท และสอดคลกองกดบกลยลทธฑขกอทรน 3 ของสจานดกงานเขตพนสนทรนการศศกษามดธยมศศกษาเขต 1 ทรนมลสงพดฒนา
คลณภาพและมาตรฐานการศศกษาทลกระดดบ 
และจากหลดกสสตรแกนกลางการศศกษาขดสนพนสนฐาน พ.ศ. 2551 กจาหนดใหกมรการวดดและประเมธนผลการเรรยนรสกของผสก

เรรยนไวก 3 ระดดบ คนอ ระดดบชดสนเรรยน ระดดบสถานศศกษา และระดดบชาตธ ทดสงนรสเพนนอตรวจสอบทดสงความกกาวหนกาดกานการเรรยน
รสกและความรสกทรนผสกเรรยนมร ปรากฏวสาผลสดมฤทธธธของนดกเรรยนโรงเรรยนมหรรณพาราม ทลกระดดบในภาพรวมนดบตดสงแตส ระดดบ
สถานศศกษา ระดดบเขตพนสนทรน และระดดบชาตธ ยดงไมสเปปนทรนนสาพอใจ โรงเรรยนมหรรณพารามจศงจจาเปปนตกองเรสงพดฒนาผล
สดมฤทธธธทางการเรรยนของนดกเรรยนทลกกลลสมสาระการเรรยนรสกและทลกระดดบชดสน เพนนอใหกผสกเรรยนผสกเรรยนมรความรสกความสามารถ
ตามหลดกสสตร โดยมรผลสดมฤทธธธทางการเรรยนเฉลรนย 8 กลลสมสาระการเรรยนรสก ผลการทดสอบระดดบชาตธขดสนพนสนฐาน (O-NET) 
ผลการประเมธนผสกเรรยนตามสมรรถนะสจาคดญตามหลดกสสตร ผลการประเมธนการอสาน คธดวธเคราะหฑและเขรยน และผลการ
ทดสอบความสามารถดกานภาษ การคธดคจานวณ และความสามารถในการใชกเหตลผลเปปนไปตามเกณฑฑทรนกจาหนด
วลตถยประสงคค

1. เพนนอใหกผสกเรรยนมรผลสดมฤทธธธทางการเรรยนสสงขศสน
2. เพนนอใหกนดกเรรยนทลกคนไดกฝฝกทดกษะกระบวนการคธด การฝฝกปฏธบดตธจรธงตามความสมดครใจและความถนดดของตนเอง

เปปาหมาย
เชกงปรกมาณ :
ผกผเรรยนรกอยละ 70 มรผลการเรรยน 3 ขศสนไป

เชกงคยณภาพ :
นดกเรรยนมรผลสดมฤทธธธทางการเรรยนอยสสในเกณฑฑมาตรฐานตามทรนสถานศศกษากจาหนด สามารถพดฒนาผลสดมฤทธธธของ
ตนเองใหกสสงขศสนไดกตามความถนดดและความสามารถของตนเอง
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ขลขนตอนการดดาเนกนงาน

การดดาเนกนงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานททท ผผผรลบผกดชอบ

( P )  ขลขนเตรทยมการ นางลดกขณา เอนสอใจ

ประชลมคณะทจางานกลสผมสาระการเรรยนรสกการงาน
อาชรพ

1 ตลลาคม 
2564 ถศง 31 
ตลลาคม 2564

หกองกลสผมสาระ

การงานอาชรพ

-

( D )  ขลขนดดาเนกนการ 1 ตลลาคม 2564 

ถศง 30 กดนยายน 

2565

กลสผมสาระการ

งานอาชรพ

นางลดกขณา เอนสอใจ

ดจาเนธนการกธจกรรมหดตถศศกษากกาวสสสอาชรพ 0.00 (อลดหนลน) 

( C )  ขลขนตกดตามประเมกนผล
สรลปผล และรายงานผล

นางลดกขณา เอนสอใจ30 กดนยายน 
2565

กลสผมสาระการ

งานอาชรพ
-

( A )  ขลขนปรลบปรยงแกผไข
นจาผลการประเมธนมาปรดบปรลงแกกไขและพดฒนาตสอไป

การตกดตามประเมกนผล
จากแบบประเมธนผลสดมฤทธธธทางการเรรยน

ตลวชทขวลดความสดาเรดจ
นดกเรรยนรกอยละ 70 มรผลสดมฤทธธธทางการเรรยนแตสละวธชาตามเกณฑฑ

วกธทการประเมกน
จากแบบประเมธนผลสดมฤทธธธทางการเรรยน

เครรทองมรอทททใชผ
แบบประเมธนผลสดมฤทธธธทางการเรรยน

ผลทททคาดวนาจะไดผรลบ
ผสกเรรยนมรความรสกความสามารถตามหลดกสสตร
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ทรลพยากรและคนาใชผจนายกกจกรรม

ททท รายการคนาใชผจนาย
ประมาณการ
ราคา/หนนวย

ประเภทของเงกน
รวมเงกนจดานวน หนนวยนลบ

ไมสใชกงบประมาณ  0  0.00  0.001 งบอลดหนลน

รวมเงกน  .00

สรยปงบประมาณ
งบอลดหนลน 0.00   บาท

0.00   บาทรวม
ลงชรทอ  อนยมลตกกกจกรรม  หลตถศศกษากผาวสผนอาชทพ
ภายใตผโครงการ / งาน  ยกระดลบผลสลมฤทธกธทางการเรทยน

ผผผอนยมลตกกกจกรรม

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

ผผผเหดนชอบ

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

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

เเผนงานกลลสมบรธหารวธชาการ
 ( นางสาวดลฤดร ปปสสา ) 

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

ผผผเสนอ

(   เฉลธมรดฐ  ตธนงอสวม   )
ผสกอจานวยการโรงเรรยนมหรรณพาราม

ครสผสกรดบผธดชอบกธจกรรม

รองผสกอจานวยการกลลสมบรธหารวธชาการ
 ( นางสาวจดนทรฑเพรญ ภธญโญวงศฑ ) 

ผผผรลบผกดชอบ

นางลดกขณา เอนสอใจ

วสาทรนรกอยตรร
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โครงการ / งาน ยกระดดบผลสดมฤทธธธทางการเรรยน

กกจกรรม กรฬาเพพพอสสขภาพ

ลลกษณะงาน / โครงการ โครงการตตอเนพพอง
ยกระดดบมาตรฐาน

โครงการใหมต
รดกษามาตรฐาน พดฒนาสสตความเปปนเลธศ

ประเภท กธจกรรมใหมต กธจกรรมตตอเนพพอง งานประจจา

การดดาเนกนโครงการ เสรรจสธสนแลลว กจาลดงดจาเนธนการ ยดงไมตไดลดจาเนธนการ

หนนวยงานทททรลบผกดชอบ กลสตมบรธหารวธชาการ

หนนวยงานยนอย กลสตมสาระฯสสขศศกษา พลศศกษา

ผผผรลบผกดชอบ น.ส.วธมณเทรยร เพาะบสญ

ระยะเวลาดดาเนกนการ 01/10/2564  -  30/09/2565

สถานทททดดาเนกนการ โรงเรรยนมหรรณพาราม

งบประมาณ 22,700.00  บาท

พลนธกกจ  จดดกธจกรรมสตงเสรธมใหลผสลเรรยนมรทดกษะแหตงศตวรรษทรพ 21 มรคสณภาพตามเกณฑฑมาตรฐานการศศกษาชาตธ และ
มาตรฐานสากล
พดฒนาคสณภาพการจดดการเรรยนรสลดลวยระบบคสณภาพตามมาตรฐานการศศกษาชาตธและมาตรฐานสากล
พดฒนาสพพอเทคโนโลยรและนวดตกรรม เพพพอพดฒนาคสณภาพการศศกษาอยตางตตอเนพพอง
พดฒนาประสธทธธภาพการบรธหารจดดการศศกษาโดยใชลเทคโนโลยร ดลวยระบบคสณภาพ
ผสลเรรยนมรทดกษะแหตงศตวรรษทรพ21 และมรคสณภาพตามมาตรฐานการศศกษาขดสนพพสนฐานของโรงเรรยน
โรงเรรยนมรการบรธหารจดดการทรพดร มรสภาพแวดลลอมและสพพอเทคโนโลยรทรพเอพสอตตอการจดดการเรรยนการสอน

เปปาประสงคค  

กลยสทธฑทรพ 1. สตงเสรธมพดฒนาใหลผสลเรรยนมรทดกษะแหตงศตวรรษทรพ 21 เกธดแรงบดนดาลใจในการเรรยนรสลสสตอาชรพใน
อนาคต

กลยยทธค  

สนองมาตรฐานททท มาตรฐานทรพ 1

ประเดรนการพธจารณาทรพ 1.2สนองประเดดนพกจารณาททท 
ประเดรนการพธจารณายตอยทรพ 1.2.4สนองประเดดนพกจารณายนอยททท 

มาตรฐานทรพ 1มาตรฐานการศศกษาของสถานศศกษา
หลลกการและเหตยผล 
          การจดดการศศกษาตามเจตนารมณฑ ของ พ.ร.บ. การศศกษาแหตงชาตธ พ.ศ. 2542 (แกลไขเพธพมเตธม             พ.ศ. 
2545) ใหลความสจาคดญตตอการจดดกระบวนการเรรยนรสล เพพพอพดฒนาผสลเรรยนใหลเปปนมนสษยฑทรพสมบรสณฑ                                  
ทดสงรตางกาย จธตใจ สตธปปญญา ความรสล คสณธรรม มรจรธยธรรมและวดฒนธรรมในการดจารงชรวธต                       สามารถอยสต
รตวมกดบผสลอพพนไดลอยตางมรความสสข 
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การสตงเสรธมการออกกจาลดงกายเพพพอสสขภาพและกรฬา  จะทจาใหลรตางกายแขรงแรงจธตใจสดชพพน                           ดดง
คจากลตาวทรพวตา “จธตใจทรพงดงามยตอมอยสตในรตางกายทรพแขรงแร”  (Sound  mind in  sound  body)  แสดงวตารตางกายกดบจธต
ใจ มรความสดมพดนธฑกดนยตางแยกไมตออก  ถลารตางกายแขรงแรงจธตใจกรจะเบธกบานหรพอในทางกดบกดน  ถลามรจธตใจทรพเขลมแขรง  จะ
เกธดพลดงหรพอกจาลดงใจ  ทจาใหลรตางกายแขรงแรงขศสน
วลตถยประสงคค

1. เพพพอสตงเสรธมใหลผสลเรรยนมรความรสล ชพพนชอบและเหรนคสณคตาของกธจกรรมดลานกรฬา
2. เพพพอใหลผสลเรรยนมรสสขภาพกาย สสขภาพจธต และมรสสขนธสดยทรพดร

เปปาหมาย
เชกงปรกมาณ :

1.นดกเรรยนรลอยละ 70 มรความรสล ชพพนชอบและเหรนคสณคตาของกธจกรรมดลานกรฬา
2.นดกเรรยนรลอยละ 70 มรนสจาหนดก สตวนสสง  และมรสมรรถภาพทางกายตามเกณฑฑมาตรฐาน
กรมอนามดย
3.นดกเรรยนรลอยละ 70 มรสสขนธสดยในการดสแลสสขภาพและออกกจาลดงกาย

เชกงคยณภาพ :
ผสลเรรยนเปปนผสลทรพมรคสณลดกษณะทรพพศงประสงคฑและเปปนผสลมรสสขภาพแขรงแรง
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ขลขนตอนการดดาเนกนงาน

การดดาเนกนงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานททท ผผผรลบผกดชอบ

( P )  ขลขนเตรทยมการ ครสวธมณเทรยร

-ประชสมกลสตมบรธหารวธชาการ เพพพอกจาหนดนโยบาย
การพดฒนานดกเรรยน
-ประชสมคณะกรรมการเพพพอวางแผนการจดดกธจกรรม

1 ตสลาคม 
2564 ถศง 30 
กดนยายน 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม

-

( D )  ขลขนดดาเนกนการ 1 ตสลาคม 2564 

ถศง 30 กดนยายน 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม

ครสวธมณเทรยร

จดดซพสออสปกรณฑในการจดดการเรรยนการสอน 22,700.00 (อสดหนสน) 

( C )  ขลขนตกดตามประเมกนผล
ประเมธนผลการดจาเนธนงานกธจกรรม

ครสวธมณเทรยร1 มร.ค. 2564
1 ก.ย. 2564

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม
-

( A )  ขลขนปรลบปรยงแกผไข
-วธเคราะหฑและนจาผลประเมธนไปใชลในการพดฒนาอยตางตตอเนพพอง
-สรสปผลการประเมธนเปปนเอกสารเสนอฝฝายบรธหาร

การตกดตามประเมกนผล
ประเมธนผล

ตลวชทขวลดความสดาเรดจ
1. มรสสขนธสดยในการดสแลสสขภาพและออกกจาลดงกายสมพจาเสมอ
2. มรนสจาหนดก สตวนสสง  และมรสมรรถภาพทางกายตามเกณฑฑมาตรฐานกรมอนามดย
3. เขลารตวมกธจกรรมดลานกรฬา/นดนทนาการ

วกธทการประเมกน
สอบถามความพศงพอใจ

เครรทองมรอทททใชผ
แบบสอบถามความพศงพอใจในการดจาเนธนกธจกรรมกรฬาเพพพอสสขภาพ

ผลทททคาดวนาจะไดผรลบ
ผสลเรรยนมรความรสลความสามารถตามหลดกสสตร โดยมรผลสดมฤทธธธทางการเรรยนเฉลรพย 8 กลสตมสาระการเรรยนรสล 
ผลการทดสอบระดดบชาตธขดสนพพสนฐาน (O-NET) 
ผลการประเมธนผสลเรรยนตามสมรรถนะสจาคดญตามหลดกสสตร 
ผลการประเมธนการอตาน คธดวธเคราะหฑและเขรยน และ
ผลการทดสอบความสามารถดลานภาษ การคธดคจานวณ และความสามารถในการใชลเหตสผลเปปนไปตามเกณฑฑทรพกจาหนด
เพธพมขศสนตามเปปาหมายทรพกจาหนด
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ทรลพยากรและคนาใชผจนายกกจกรรม

ททท รายการคนาใชผจนาย
ประมาณการ
ราคา/หนนวย

ประเภทของเงกน
รวมเงกนจดานวน หนนวยนลบ

ลสกฟสตซอล ลสก 10  450.00  4,500.001 งบอสดหนสน

ไมลปปงปอง อดน 10  100.00  1,000.002 งบอสดหนสน

ไมลแบดมธนตดน อดน 10  120.00  1,200.003 งบอสดหนสน

เบาะยธมนาสตธก อดน 3  2,500.00  7,500.004 งบอสดหนสน

ลสกวอลเลยฑบอล ลสก 6  500.00  3,000.005 งบอสดหนสน

ลสกบาสเกตบอล ลสก 5  500.00  2,500.006 งบอสดหนสน

ตาขตายบาสเกตบอล คสต 2  300.00  600.007 งบอสดหนสน

ตาขตขายฟสตซอล คสต 1  1,500.00  1,500.008 งบอสดหนสน

ลสกแบดมธนตดน หลอด 3  300.00  900.009 งบอสดหนสน

รวมเงกน  22,700.00

สรยปงบประมาณ
งบอสดหนสน 22,700.00   บาท

22,700.00   บาทรวม
ลงชรทอ  อนยมลตกกกจกรรม  กทฬาเพรทอสยขภาพ
ภายใตผโครงการ / งาน  ยกระดลบผลสลมฤทธกธทางการเรทยน

ผผผอนยมลตกกกจกรรม

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

ผผผเหดนชอบ

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

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

เเผนงานกลสตมบรธหารวธชาการ
 ( นางสาวดลฤดร ปปสสา ) 

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

ผผผเสนอ

(   เฉลธมรดฐ  ตธพงอตวม   )
ผสลอจานวยการโรงเรรยนมหรรณพาราม

หดวหนลากลสตมสาระการเรรยนรสลสสขศศกษาและพลศศกษา

รองผสลอจานวยการกลสตมบรธหารวธชาการ
 ( นางสาวจดนทรฑเพรญ ภธญโญวงศฑ ) 

ผผผรลบผกดชอบ

น.ส.วธมณเทรยร เพาะบสญ

วตาทรพรลอยตรร

��



โครงการ / งาน ยกระดดบผลสดมฤทธธธทางการเรรยน

กกจกรรม กธจกรรมพดฒนาทดกษะการคธดสรรางสรรคค

ลลกษณะงาน / โครงการ โครงการตตอเนนนอง
ยกระดดบมาตรฐาน

โครงการใหมต
รดกษามาตรฐาน พดฒนาสสตความเปปนเลธศ

ประเภท กธจกรรมใหมต กธจกรรมตตอเนนนอง งานประจจา

การดดาเนกนโครงการ เสรรจสธสนแลรว กจาลดงดจาเนธนการ ยดงไมตไดรดจาเนธนการ

หนนวยงานทททรลบผกดชอบ กลลตมบรธหารวธชาการ

หนนวยงานยนอย งานเทคโนโลยร

ผผผรลบผกดชอบ นายอาทธตยค พลสลวรรณ

ระยะเวลาดดาเนกนการ 01/10/2564  -  30/09/2565

สถานทททดดาเนกนการ หรองคอมพธวเตอรค

งบประมาณ 15,470.00  บาท

พลนธกกจ  จดดกธจกรรมสตงเสรธมใหรผสรเรรยนมรทดกษะแหตงศตวรรษทรน 21 มรคลณภาพตามเกณฑคมาตรฐานการศศกษาชาตธ และ
มาตรฐานสากล
พดฒนาคลณภาพการจดดการเรรยนรสรดรวยระบบคลณภาพตามมาตรฐานการศศกษาชาตธและมาตรฐานสากล
พดฒนาสนนอเทคโนโลยรและนวดตกรรม เพนนอพดฒนาคลณภาพการศศกษาอยตางตตอเนนนอง
พดฒนาประสธทธธภาพการบรธหารจดดการศศกษาโดยใชรเทคโนโลยร ดรวยระบบคลณภาพ
ผสรเรรยนมรทดกษะแหตงศตวรรษทรน21 และมรคลณภาพตามมาตรฐานการศศกษาขดสนพนสนฐานของโรงเรรยน
โรงเรรยนมรการบรธหารจดดการทรนดร มรสภาพแวดลรอมและสนนอเทคโนโลยรทรนเอนสอตตอการจดดการเรรยนการสอน

เปปาประสงคค  

กลยลทธคทรน 1. สตงเสรธมพดฒนาใหรผสรเรรยนมรทดกษะแหตงศตวรรษทรน 21 เกธดแรงบดนดาลใจในการเรรยนรสรสสตอาชรพใน
อนาคต

กลยยทธค  

สนองมาตรฐานททท มาตรฐานทรน 1

ประเดรนการพธจารณาทรน 1.1สนองประเดดนพกจารณาททท 
ประเดรนการพธจารณายตอยทรน 1.1.3สนองประเดดนพกจารณายนอยททท 

มาตรฐานทรน 1มาตรฐานการศศกษาของสถานศศกษา
หลลกการและเหตยผล 
          กระทรวงศศกษาธธการไดรทบทวนหลดกสสตรแกนกลางการศศกษาขดสนพนสนฐาน พลทธศดกราช 2551 และไดรบรรจล
สาระการออกแบบและเทคโนโลยร ไวรในหลดกสสตรแกนกลางการศศกษาขดสนพนสนฐาน ฉบดบปรดบปรลง 2560 ซศนงมรความสจาคดญ
ตตอการพดฒนาประเทศ และเปปนรากฐานสจาคดญทรนจะชตวยใหรมนลษยคมรความคธดรธเรธนม สรรางสรรคค คธดอยตางมรเหตลผล ความรสร
ทางดรานวธทยาการคอมพธวเตอรค เปปนการเรรยนดรวยการใชรสมองสรรางสรรคคผลงานในการทจางาน การเรรยนรสรผตานการลงมนอ
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ทจาเพนนอสรรางสรรคคนวดตกรรมใหมต ๆ กดบอลปกรณคจรธง ซศนงจะเปปนรากฐานใหรกดบครส และนดกเรรยน ทลกคน 
 โรงเรรยนมหรรณพาราม ตระหนดกถศงความสจาคดญของการพดฒนานดกเรรยนและครสในการพดฒนาทดกษะความคธดรธเรธนม 

สรรางสรรคค คธดอยตางมรเหตลผล ซศนงเปปนทดกษะทรนจจาเปปนในศตวรรษทรน 21 ทรนเหมาะกดบผสรเรรยนในแตตละระดดบชดสน เพนนอใหรเกธด
ทดกษะการคธดอยตางเปปนระบบ รสรจดกวธธรการนจาเอาเทคโนโลยรดธจธทดลไปสรรางนวดตกรรมทรนเอนสอประโยชนคตตอการดจารงชรวธต
วลตถยประสงคค

1. เพนนอพดฒนานดกเรรยนในดรานการสรรางสรรคคผลงานผตานการปฏธบดตธจรธง
2. เพนนอสามารถนจาความรสรไปเชนนอมโยงกดบชรวธตจรธงไดรอยตางมรประสธทธธภาพ

เปปาหมาย
เชกงปรกมาณ :
นดกเรรยนรรอยละ 70 มรผลสดมฤทธธธรายวธชาการออกแบบและเทคโนโลยรในระดดบ 3 ขศสนไป

เชกงคยณภาพ :
นดกเรรยนมรความสามารถใชรทดกษะความคธดสรรางสรรคคอยสตในระดดบดรขศสนไป
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ขลขนตอนการดดาเนกนงาน

การดดาเนกนงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานททท ผผผรลบผกดชอบ

( P )  ขลขนเตรทยมการ นายอาทธตยค  พล

สลวรรณประชลมคณะทจางานเพนนอวางแผนการจดดกธจกรรม
1 ตลลาคม 

2564 ถศง 30 
กดนยายน 

2565

หรองพดกครส

คอมพธวเตอรค 

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม

-

( D )  ขลขนดดาเนกนการ 1 เมษายน 2565 

ถศง 30 กดนยายน 

2565

หรองพดกครส

คอมพธวเตอรค 

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม

นายอาทธตยค  พล

สลวรรณ

จดดกธจกรรมการเรรยนการสอน รายวธชาการออกแบบ
และเทคโนโลยร

15,470.00 (อลดหนลน) 

( C )  ขลขนตกดตามประเมกนผล
สรลปผล และรายงานผล

นายอาทธตยค  พล

สลวรรณ
20 - 30 
กดนยายน 

2565

หรองพดกครส

คอมพธวเตอรค 

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม

-

( A )  ขลขนปรลบปรยงแกผไข
นจาผลทรนไดรไปปรดบปรลงและพดฒนา

การตกดตามประเมกนผล
ประเมธนชธสนงานจากรายวธชาการออกแบบและเทคโนโลยร

ตลวชทขวลดความสดาเรดจ
นดกเรรยนมรความสามารถใชรทดกษะความคธดสรรางสรรคคอยสตในระดดบดรขศสนไป

วกธทการประเมกน
ประเมธนชธสนงานจากรายวธชาการออกแบบและเทคโนโลยร

เครรทองมรอทททใชผ
แบบประเมธนชธสนงาน

ผลทททคาดวนาจะไดผรลบ
นดกเรรยนไดรรดบการพดฒนาดรานความคธดสรรางสรรคค และสามารถนจาความรสรไปเชนนอมโยงกดบชรวธตจรธงไดรอยตางมร
ประสธทธธภาพ
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ทรลพยากรและคนาใชผจนายกกจกรรม

ททท รายการคนาใชผจนาย
ประมาณการ
ราคา/หนนวย

ประเภทของเงกน
รวมเงกนจดานวน หนนวยนลบ

อลปกรณคการเรรยนการสอนราย
วธชาการออกแบบและเทคโนโลยร

ครดสง 1  15,470.00  15,470.001 งบอลดหนลน

รวมเงกน  15,470.00

สรยปงบประมาณ
งบอลดหนลน 15,470.00   บาท

15,470.00   บาทรวม
ลงชรทอ  อนยมลตกกกจกรรม  กกจกรรมพลฒนาทลกษะการคกดสรผางสรรคค
ภายใตผโครงการ / งาน  ยกระดลบผลสลมฤทธกธทางการเรทยน

ผผผอนยมลตกกกจกรรม

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

ผผผเหดนชอบ

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

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

เเผนงานกลลตมบรธหารวธชาการ
 ( นางสาวดลฤดร  ปปสสา ) 

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

ผผผเสนอ

(   เฉลธมรดฐ  ตธนงอตวม   )
ผสรอจานวยการโรงเรรยนมหรรณพาราม

ครสผสรรดบผธดชอบกธจกรรม

รองผสรอจานวยการกลลตมบรธหารวธชาการ
 ( นางสาวจดนทรคเพรญ ภธญโญวงศค ) 

ผผผรลบผกดชอบ

นายอาทธตยค พลสลวรรณ

วตาทรนรรอยตรร
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โครงการ / งาน ยกระดดบผลสดมฤทธธธทางการเรรยน

กกจกรรม การพดฒนาทดกษะการคธดเชธงคคานวณ

ลลกษณะงาน / โครงการ โครงการตตอเนนนอง
ยกระดดบมาตรฐาน

โครงการใหมต
รดกษามาตรฐาน พดฒนาสสตความเปปนเลธศ

ประเภท กธจกรรมใหมต กธจกรรมตตอเนนนอง งานประจคา

การดดาเนกนโครงการ เสรรจสธสนแลลว กคาลดงดคาเนธนการ ยดงไมตไดลดคาเนธนการ

หนนวยงานทททรลบผกดชอบ กลลตมบรธหารวธชาการ

หนนวยงานยนอย งานเทคโนโลยร

ผผผรลบผกดชอบ นายสลวธบสลยย พธมพยศรวงษย

ระยะเวลาดดาเนกนการ 15/10/2564  -  15/10/2565

สถานทททดดาเนกนการ หลองคอมพธวเตอรย

งบประมาณ 27,000.00  บาท

พลนธกกจ  จดดกธจกรรมสตงเสรธมใหลผสลเรรยนมรทดกษะแหตงศตวรรษทรน 21 มรคลณภาพตามเกณฑยมาตรฐานการศศกษาชาตธ และ
มาตรฐานสากล
พดฒนาคลณภาพการจดดการเรรยนรสลดลวยระบบคลณภาพตามมาตรฐานการศศกษาชาตธและมาตรฐานสากล
พดฒนาสนนอเทคโนโลยรและนวดตกรรม เพนนอพดฒนาคลณภาพการศศกษาอยตางตตอเนนนอง
พดฒนาประสธทธธภาพการบรธหารจดดการศศกษาโดยใชลเทคโนโลยร ดลวยระบบคลณภาพ
ผสลเรรยนมรทดกษะแหตงศตวรรษทรน21 และมรคลณภาพตามมาตรฐานการศศกษาขดสนพนสนฐานของโรงเรรยน
โรงเรรยนมรการบรธหารจดดการทรนดร มรสภาพแวดลลอมและสนนอเทคโนโลยรทรนเอนสอตตอการจดดการเรรยนการสอน

เปปาประสงคค  

กลยลทธยทรน 1. สตงเสรธมพดฒนาใหลผสลเรรยนมรทดกษะแหตงศตวรรษทรน 21 เกธดแรงบดนดาลใจในการเรรยนรสลสสตอาชรพใน
อนาคต

กลยยทธค  

สนองมาตรฐานททท มาตรฐานทรน 1

ประเดรนการพธจารณาทรน 1.1สนองประเดดนพกจารณาททท 
ประเดรนการพธจารณายตอยทรน 1.1.4สนองประเดดนพกจารณายนอยททท 

มาตรฐานทรน 1มาตรฐานการศศกษาของสถานศศกษา
หลลกการและเหตยผล 
          กระทรวงศศกษาธธการไดลทบทวนหลดกสสตรแกนกลางการศศกษาขดสนพนสนฐาน พลทธศดกราช 2551 และไดลบรรจลสาระ
วธทยาการคคานวณ ไวลในหลดกสสตรแกนกลางการศศกษาขดสนพนสนฐาน ฉบดบปรดบปรลง 2560 ซศนงมรความสคาคดญตตอการพดฒนา
ประเทศ และเปปนรากฐานสคาคดญทรนจะชตวยใหลมนลษยยมรความคธดรธเรธนม สรลางสรรคย คธดอยตางมรเหตลผล เปปนระบบ ตลอดจน 
การใชลทดกษะการคธดเชธงคคานวณ ความรสลทางดลานวธทยาการคอมพธวเตอรย และการโคลดดธสง เปปนการเรรยนดลวยการใชลสมอง
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สรลางสรรคยผลงานในการทคางาน การเรรยนรสลผตานการลงมนอทคาเพนนอสรลางสรรคยนวดตกรรมใหมตๆ ผตาน Coding Thailand 
และทดกษะดลานดธจธตดลอนนนๆ กดบอลปกรณยจรธง ซศนงจะเปปนรากฐานใหลกดบครส และนดกเรรยน ทลกคน 

 โรงเรรยนมหรรณพาราม ตระหนดกถศงความสคาคดญของการพดฒนานดกเรรยนและครสในการพดฒนาทดกษะแนวคธดเชธง
คคานวณซศนงเปปนทดกษะทรนจคาเปปนในศตวรรษทรน 21 จศงจดดใหลมรการเรรยนการสอนใหลผสลเรรยนไดลพดฒนาทดกษะดลานวธทยาการ
คอมพธวเตอรย วธทยาการคคานวณ และการโคลดดธสงทรนเหมาะกดบผสลเรรยนในแตตละระดดบชดสน เพนนอใหลเกธดทดกษะการคธดอยตางเปปน
ระบบ รสลจดกวธธรการนคาเอาเทคโนโลยรดธจธทดลไปสรลางนวดตกรรมทรนเอนสอประโยชนยตตอการดคารงชรวธต
วลตถยประสงคค

1. เพนนอพดฒนานดกเรรยนในดลานการคธดเชธงคคานวณและทดกษะดลาน Coding
2. เพนนอสตงเสรธมการเรรยนรสลดลานเทคโนโลยรดธจธทดลและมรพนสนฐานการรสลเทตาทดนสนนอและขตาวสาร

เปปาหมาย
เชกงปรกมาณ :
นดกเรรยนรลอยละ 70 มรผลสดมฤทธธธรายวธชาวธทยาการคคานวณในระดดบ 3 ขศสนไป

เชกงคยณภาพ :
นดกเรรยนมรความสามารถใชลทดกษะการคธดเชธงคคานวณอยสตในระดดบดรขศสนไป
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ขลขนตอนการดดาเนกนงาน

การดดาเนกนงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานททท ผผผรลบผกดชอบ

( P )  ขลขนเตรทยมการ นายสลวธบสลยย  พธมพยศร

วงษยประชลมคณะทคางานเพนนอวางแผนการจดดกธจกรรม
15 ตลลาคม 

2564 ถศง 15 
ตลลาคม 2565

หลองเรรยน

คอมพธวเตอรย

-

( D )  ขลขนดดาเนกนการ 1 พฤศจธกายน 

2564 ถศง 31 

มรนาคม 2565

หลองเรรยน

คอมพธวเตอรย

ครสคอมพธวเตอรย

อลปกรณย KidBright32iP Education Kit 19,500.00 (อลดหนลน) 

หลตนยนตย MAQUEEN 7,500.00 (อลดหนลน) 

( C )  ขลขนตกดตามประเมกนผล
สรลปผล  และรายงานผล

ครสคอมพธวเตอรย1 พฤศจธกายน 
2564 ถศง 31 
มรนาคม 2565

หลองเรรยน

คอมพธวเตอรย
-

( A )  ขลขนปรลบปรยงแกผไข
นคาผลทรนไดลไปปรดบปรลงและพดฒนา

การตกดตามประเมกนผล
ประเมธนชธสนงานจากรายวธชาวธทยาการคคานวณ

ตลวชทขวลดความสดาเรดจ
ผลผลธต
นดกเรรยนรลอยละ 70 มรผลสดมฤทธธธรายวธชาวธทยาการคคานวณในระดดบ 3 ขศสนไป
ผลลดพธย
นดกเรรยนมรความสามารถใชลทดกษะการคธดเชธงคคานวณอยสตในระดดบดรขศสนไป

วกธทการประเมกน
ประเมธนชธสนงานจากรายวธชาวธทยาการคคานวณ

เครรทองมรอทททใชผ
แบบประเมธนชธสนงาน

ผลทททคาดวนาจะไดผรลบ
นดกเรรยนไดลรดบการพดฒนาดลานการคธดเชธงวธเคราะหยและสตงเสรธมการเรรยนรสลดลานเทคโนโลยรดธจธทดลและมรพนสนฐานการรสลเทตา
ทดนสนนอและขตาวสาร
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ทรลพยากรและคนาใชผจนายกกจกรรม

ททท รายการคนาใชผจนาย
ประมาณการ
ราคา/หนนวย

ประเภทของเงกน
รวมเงกนจดานวน หนนวยนลบ

อลปกรณย KidBright32iP Education 
Kit

ชลด 5  3,900.00  19,500.001 งบอลดหนลน

หลตนยนตย MAQUEEN ชลด 5  1,500.00  7,500.002 งบอลดหนลน

รวมเงกน  27,000.00

สรยปงบประมาณ
งบอลดหนลน 27,000.00   บาท

27,000.00   บาทรวม
ลงชรทอ  อนยมลตกกกจกรรม  การพลฒนาทลกษะการคกดเชกงคดานวณ
ภายใตผโครงการ / งาน  ยกระดลบผลสลมฤทธกธทางการเรทยน

ผผผอนยมลตกกกจกรรม

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

ผผผเหดนชอบ

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

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

เเผนงานกลลตมบรธหารวธชาการ
 ( นางสาวดลฤดร ปปสสา ) 

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

ผผผเสนอ

(   เฉลธมรดฐ  ตธนงอตวม   )
ผสลอคานวยการโรงเรรยนมหรรณพาราม

ครสผสลรดบผธดชอบกธจกรรม

รองผสลอคานวยการกลลตมบรธหารวธชาการ
 ( นางสาวจดนทรยเพรญ ภธญโญวงศย ) 

ผผผรลบผกดชอบ

นายสลวธบสลยย พธมพยศรวงษย

วตาทรนรลอยตรร
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โครงการ / งาน ยกระดดบผลสดมฤทธธธทางการเรรยน

กกจกรรม Social Quiz

ลลกษณะงาน / โครงการ โครงการตตอเนนนอง
ยกระดดบมาตรฐาน

โครงการใหมต
รดกษามาตรฐาน พดฒนาสสตความเปปนเลธศ

ประเภท กธจกรรมใหมต กธจกรรมตตอเนนนอง งานประจจา

การดดาเนกนโครงการ เสรรจสธสนแลลว กจาลดงดจาเนธนการ ยดงไมตไดลดจาเนธนการ

หนนวยงานทททรลบผกดชอบ กลลตมบรธหารวธชาการ

หนนวยงานยนอย กลลตมสาระฯสดงคมศศกษา

ผผผรลบผกดชอบ น.ส.สธรธมา ศรรยาภดย

ระยะเวลาดดาเนกนการ 16/10/2564  -  16/10/2565

สถานทททดดาเนกนการ โรงเรรยนมหรรณพาราม

งบประมาณ 2,760.00  บาท

พลนธกกจ  จดดกธจกรรมสตงเสรธมใหลผสลเรรยนมรทดกษะแหตงศตวรรษทรน 21 มรคลณภาพตามเกณฑฑมาตรฐานการศศกษาชาตธ และ
มาตรฐานสากล
พดฒนาคลณภาพการจดดการเรรยนรสลดลวยระบบคลณภาพตามมาตรฐานการศศกษาชาตธและมาตรฐานสากล
พดฒนาสนนอเทคโนโลยรและนวดตกรรม เพนนอพดฒนาคลณภาพการศศกษาอยตางตตอเนนนอง
พดฒนาประสธทธธภาพการบรธหารจดดการศศกษาโดยใชลเทคโนโลยร ดลวยระบบคลณภาพ
ผสลเรรยนมรทดกษะแหตงศตวรรษทรน21 และมรคลณภาพตามมาตรฐานการศศกษาขดสนพนสนฐานของโรงเรรยน
โรงเรรยนมรการบรธหารจดดการทรนดร มรสภาพแวดลลอมและสนนอเทคโนโลยรทรนเอนสอตตอการจดดการเรรยนการสอน

เปปาประสงคค  

กลยลทธฑทรน 1. สตงเสรธมพดฒนาใหลผสลเรรยนมรทดกษะแหตงศตวรรษทรน 21 เกธดแรงบดนดาลใจในการเรรยนรสลสสตอาชรพใน
อนาคต

กลยยทธค  

สนองมาตรฐานททท มาตรฐานทรน 1

ประเดรนการพธจารณาทรน 1.1สนองประเดดนพกจารณาททท 
ประเดรนการพธจารณายตอยทรน 1.1.2สนองประเดดนพกจารณายนอยททท 

มาตรฐานทรน 1มาตรฐานการศศกษาของสถานศศกษา
หลลกการและเหตยผล 
          พระราชบดญญดตธการศศกษา พลทธศศกษา 2542 มาตร 6 ไดล กลตาวไวลวตา การจดดการศศกษาตลองเปปนไปเพนนอพดฒนาคน
ไทยใหลเปปนมนลษยฑทรนสมบสรณฑ ทดสงรตางกาย จธตใจ สตธปปญญา ความรสลและความสลข นอกจากนรสในหมวด 4 มาตร 23 ขลอ 2 
และขลอ 4 การจดดการศศกษาตลองเนลนความสจาคดญทดสงความรสล คลณธรรม กระบวนการเรรยนรสลและบสรณาการตามความเหมาะ
สมของแตตละระดดบการศศกษาในเรนนองความรสลและทดกษะดลานวธทยาศาสตรฑและเทคโนโลยร รวมทดสงความรสลความเขลาใจและ
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ประสบการณฑเรนนองการจดดการ การบจารลงรดกษาการใชลประโยชนฑจากทรดพยากรธรรมชาตธและสธนงแวดลลอมอยตางสมดลลและ
ยดงยนน ความรสลดลานทดกษะคณธตศาสตรฑ และดลานภาษา เนลนการใชลภาษาไทยอยตางถสกตลอง รวมทดสงปลสกฝปงคลณธรรม คตานธยม
ทรนดรงาม คลณลดกษณะอดงพศงประสงคฑไวลในทลกวธชา
ซศนงสอดคลลองกดบกลยลทธฑขลอทรน 1 ของสจานดกงานคณะกรรมการการศศกษาขดสนพนสนฐาน ทรนมลตงพดฒนาคลณภาพผสลเรรยน

ทลกระดดบทลกประเภท และสอดคลลองกดบกลยลทธฑขลอทรน 3 ของสจานดกงานเขตพนสนทรนการศศกษามดธยมศศกษาเขต 1 ทรนมลตงพดฒนา
คลณภาพและมาตรฐานการศศกษาทลกระดดบ 
และจากหลดกสสตรแกนกลางการศศกษาขดสนพนสนฐาน พ.ศ. 2551 กจาหนดใหลมรการวดดและประเมธนผลการเรรยนรสลของผสล

เรรยนไวล 3 ระดดบ คนอ ระดดบชดสนเรรยน ระดดบสถานศศกษา และระดดบชาตธ ทดสงนรสเพนนอตรวจสอบทดสงความกลาวหนลาดลานการเรรยน
รสลและความรสลทรนผสลเรรยนมร ปรากฏวตาผลสดมฤทธธธของนดกเรรยนโรงเรรยนมหรรณพาราม ทลกระดดบในภาพรวมนดบตดสงแตต ระดดบ
สถานศศกษา ระดดบเขตพนสนทรน และระดดบชาตธ ยดงไมตเปปนทรนนตาพอใจ โรงเรรยนมหรรณพารามจศงจจาเปปนตลองเรตงพดฒนาผล
สดมฤทธธธทางการเรรยนของนดกเรรยนทลกกลลตมสาระการเรรยนรสลและทลกระดดบชดสน เพนนอใหลผสลเรรยนผสลเรรยนมรความรสลความสามารถ
ตามหลดกสสตร โดยมรผลสดมฤทธธธทางการเรรยนเฉลรนย 8 กลลตมสาระการเรรยนรสล ผลการทดสอบระดดบชาตธขดสนพนสนฐาน (O-NET) 
ผลการประเมธนผสลเรรยนตามสมรรถนะสจาคดญตามหลดกสสตร ผลการประเมธนการอตาน คธดวธเคราะหฑและเขรยน และผลการ
ทดสอบความสามารถดลานภาษ การคธดคจานวณ และความสามารถในการใชลเหตลผลเปปนไปตามเกณฑฑทรนกจาหนด
วลตถยประสงคค

1. เพนนอใหลผสลเรรยนมรผลสดมฤทธธธทางการเรรยนเฉลรนยทดสง 8 กลลตมสาระการเรรยนรสลสสงขศสน
2. เพนนอใหลผสลเรรยนมรผลการทดสอบระดดบชาตธขดสนพนสนฐาน (O-NET) สสงขศสน
3. เพนนอใหลผสลเรรยนมรสมรรถนะสจาคดญตามหลดกสสตร 5 ดลาน สสงขศสน
4. เพนนอใหลผสลเรรยนมรทดกษะการอตาน คธดวธเคราะหฑและเขรยนสสงขศสน
5. เพนนอใหลผสลเรรยนมรความสามารถดลานภาษา คธดคจานวณและใชลเหตลผลสสงขศสน

เปปาหมาย
เชกงปรกมาณ :

1. ผสลเรรยนทรนมรความสามารถ และทดกษะทางวธชาการ เขลารตวมแขตงขดนทดกษะทางวธชาการทดสงภายในและภายนอก
สถานศศกษา รลอยละ 80
2. ผสลเรรยนทรนเขลารตวมกธจกรรมสามารถแสวงหาความรสลดลวยตนเองจากแหลตงเรรยนรสล ตตาง ๆ ทดสงภายใน และภายนอก
สถานศศกษา รลอยละ 80
3. ผสลเรรยนสามารถพดฒนาทดกษะและผลสดมฤทธธธของตนเองตามเปปาหมายขลอสถานศศกษา รลอยละ 90
4. ผสลเรรยนมรผลการทดสอบระดดบชาตธขดสนพนสนฐาน (O-NET) สสงขศสน รลอยละ 5 จากคะเเนนปปทรนผตานมา

เชกงคยณภาพ :
นดกเรรยนมรผลสดมฤทธธธทางการเรรยนอยสตในเกณฑฑมาตรฐานตามทรนสถานศศกษากจาหนด สามารถพดฒนาผลสดมฤทธธธของ
ตนเองใหลสสงขศสนไดลตามความถนดดและความสามารถของตนเอง
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ขลขนตอนการดดาเนกนงาน

การดดาเนกนงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานททท ผผผรลบผกดชอบ

( P )  ขลขนเตรทยมการ นางสาวสธรธมา ศรรยา

ภดยประชลมครสในกลลตมสาระฯ วางแผนดจาเนธนการ
16 ตลลาคม 

2564 ถศง 30 
กดนยายน 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม

-

( D )  ขลขนดดาเนกนการ
 (อลดหนลน) 

( C )  ขลขนตกดตามประเมกนผล
ประกาศผลรางวดล สรลปโครงการ

15 กดนยายน 
2565

-

( A )  ขลขนปรลบปรยงแกผไข

การตกดตามประเมกนผล
นดกเรรยนตอบแบบสอบถาม

ตลวชทขวลดความสดาเรดจ
นดกเรรยนรลอยละ 80 ของผสลเขลารตวมสามารถตอบคจาถามไดลถสกตลองผตานเกณฑฑทรนกจาหนดไวล

วกธทการประเมกน
ใชลแบบสอบถาม

เครรทองมรอทททใชผ
แบบประเมธน

ผลทททคาดวนาจะไดผรลบ
ผสลเรรยนมรความรสลความสามารถตามหลดกสสตร โดยมรผลสดมฤทธธธทางการเรรยนเฉลรนย 8 กลลตมสาระการเรรยนรสล 
ผลการทดสอบระดดบชาตธขดสนพนสนฐาน (O-NET) 
ผลการประเมธนผสลเรรยนตามสมรรถนะสจาคดญตามหลดกสสตร 
ผลการประเมธนการอตาน คธดวธเคราะหฑและเขรยน และ
ผลการทดสอบความสามารถดลานภาษ การคธดคจานวณ และความสามารถในการใชลเหตลผลเปปนไปตามเกณฑฑทรนกจาหนด
เพธนมขศสนตามเปปาหมายทรนกจาหนด

���



ทรลพยากรและคนาใชผจนายกกจกรรม

ททท รายการคนาใชผจนาย
ประมาณการ
ราคา/หนนวย

ประเภทของเงกน
รวมเงกนจดานวน หนนวยนลบ

คตาของรางวดล รางวดล 6  200.00  1,200.001 งบอลดหนลน

คตาของรางวดล รางวดล 6  160.00  960.002 งบอลดหนลน

คตาของรางวดล รางวดล 6  100.00  600.003 งบอลดหนลน

รวมเงกน  2,760.00

สรยปงบประมาณ
งบอลดหนลน 2,760.00   บาท

2,760.00   บาทรวม
ลงชรทอ  อนยมลตกกกจกรรม  Social Quiz
ภายใตผโครงการ / งาน  ยกระดลบผลสลมฤทธกธทางการเรทยน

ผผผอนยมลตกกกจกรรม

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

ผผผเหดนชอบ

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

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

เเผนงานกลลตมบรธหารวธชาการ
 ( นางสาวดลฤดร ปปสสา ) 

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

ผผผเสนอ

(   เฉลธมรดฐ  ตธนงอตวม   )
ผสลอจานวยการโรงเรรยนมหรรณพาราม

ครสผสลรดบผธดชอบกธจกรรม

รองผสลอจานวยการกลลตมบรธหารวธชาการ
 ( นางสาวจดนทรฑเพรญ ภธญโญวงศฑ ) 

ผผผรลบผกดชอบ

น.ส.สธรธมา ศรรยาภดย

วตาทรนรลอยตรร
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โครงการ / งาน ยกระดดบผลสดมฤทธธธทางการเรรยน

กกจกรรม กธจกรรมสสานดกงานกลลลมบรธหารวธชาการ

ลลกษณะงาน / โครงการ โครงการตลอเนนนอง
ยกระดดบมาตรฐาน

โครงการใหมล
รดกษามาตรฐาน พดฒนาสสลความเปปนเลธศ

ประเภท กธจกรรมใหมล กธจกรรมตลอเนนนอง งานประจสา

การดดาเนกนโครงการ เสรรจสธสนแลลว กสาลดงดสาเนธนการ ยดงไมลไดลดสาเนธนการ

หนนวยงานทททรลบผกดชอบ กลลลมบรธหารวธชาการ

หนนวยงานยนอย งานกลลลมบรธหารวธชาการ

ผผผรลบผกดชอบ น.ส.สธรธมา ศรรยาภดย

ระยะเวลาดดาเนกนการ 16/10/2564  -  30/09/2565

สถานทททดดาเนกนการ โรงเรรยนมหรรณพาราม

งบประมาณ 6,314.00  บาท

พลนธกกจ  จดดกธจกรรมสลงเสรธมใหลผสลเรรยนมรทดกษะแหลงศตวรรษทรน 21 มรคลณภาพตามเกณฑฑมาตรฐานการศศกษาชาตธ และ
มาตรฐานสากล
พดฒนาคลณภาพการจดดการเรรยนรสลดลวยระบบคลณภาพตามมาตรฐานการศศกษาชาตธและมาตรฐานสากล
พดฒนาสนนอเทคโนโลยรและนวดตกรรม เพนนอพดฒนาคลณภาพการศศกษาอยลางตลอเนนนอง
พดฒนาประสธทธธภาพการบรธหารจดดการศศกษาโดยใชลเทคโนโลยร ดลวยระบบคลณภาพ
ผสลเรรยนมรทดกษะแหลงศตวรรษทรน21 และมรคลณภาพตามมาตรฐานการศศกษาขดสนพนสนฐานของโรงเรรยน
โรงเรรยนมรการบรธหารจดดการทรนดร มรสภาพแวดลลอมและสนนอเทคโนโลยรทรนเอนสอตลอการจดดการเรรยนการสอน

เปปาประสงคค  

กลยลทธฑทรน 1. สลงเสรธมพดฒนาใหลผสลเรรยนมรทดกษะแหลงศตวรรษทรน 21 เกธดแรงบดนดาลใจในการเรรยนรสลสสลอาชรพใน
อนาคต

กลยยทธค  

สนองมาตรฐานททท มาตรฐานทรน 2

ประเดรนการพธจารณาทรน 2.3สนองประเดดนพกจารณาททท 
ประเดรนการพธจารณายลอยทรน 2.3.1สนองประเดดนพกจารณายนอยททท 

มาตรฐานทรน 1มาตรฐานการศศกษาของสถานศศกษา
หลลกการและเหตยผล 
          พระราชบดญญดตธการศศกษา พลทธศศกษา 2542 มาตร 6 ไดล กลลาวไวลวลา การจดดการศศกษาตลองเปปนไปเพนนอพดฒนาคน
ไทยใหลเปปนมนลษยฑทรนสมบสรณฑ ทดสงรลางกาย จธตใจ สตธปปญญา ความรสลและความสลข นอกจากนรสในหมวด 4 มาตร 23 ขลอ 2 
และขลอ 4 การจดดการศศกษาตลองเนลนความสสาคดญทดสงความรสล คลณธรรม กระบวนการเรรยนรสลและบสรณาการตามความเหมาะ
สมของแตลละระดดบการศศกษาในเรนนองความรสลและทดกษะดลานวธทยาศาสตรฑและเทคโนโลยร รวมทดสงความรสลความเขลาใจและ
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ประสบการณฑเรนนองการจดดการ การบสารลงรดกษาการใชลประโยชนฑจากทรดพยากรธรรมชาตธและสธนงแวดลลอมอยลางสมดลลและ
ยดงยนน ความรสลดลานทดกษะคณธตศาสตรฑ และดลานภาษา เนลนการใชลภาษาไทยอยลางถสกตลอง รวมทดสงปลสกฝปงคลณธรรม คลานธยม
ทรนดรงาม คลณลดกษณะอดงพศงประสงคฑไวลในทลกวธชา
ซศนงสอดคลลองกดบกลยลทธฑขลอทรน 1 ของสสานดกงานคณะกรรมการการศศกษาขดสนพนสนฐาน ทรนมลลงพดฒนาคลณภาพผสลเรรยน

ทลกระดดบทลกประเภท และสอดคลลองกดบกลยลทธฑขลอทรน 3 ของสสานดกงานเขตพนสนทรนการศศกษามดธยมศศกษาเขต 1 ทรนมลลงพดฒนา
คลณภาพและมาตรฐานการศศกษาทลกระดดบ 
และจากหลดกสสตรแกนกลางการศศกษาขดสนพนสนฐาน พ.ศ. 2551 กสาหนดใหลมรการวดดและประเมธนผลการเรรยนรสลของผสล

เรรยนไวล 3 ระดดบ คนอ ระดดบชดสนเรรยน ระดดบสถานศศกษา และระดดบชาตธ ทดสงนรสเพนนอตรวจสอบทดสงความกลาวหนลาดลานการเรรยน
รสลและความรสลทรนผสลเรรยนมร ปรากฏวลาผลสดมฤทธธธของนดกเรรยนโรงเรรยนมหรรณพาราม ทลกระดดบในภาพรวมนดบตดสงแตล ระดดบ
สถานศศกษา ระดดบเขตพนสนทรน และระดดบชาตธ ยดงไมลเปปนทรนนลาพอใจ โรงเรรยนมหรรณพารามจศงจสาเปปนตลองเรลงพดฒนาผล
สดมฤทธธธทางการเรรยนของนดกเรรยนทลกกลลลมสาระการเรรยนรสลและทลกระดดบชดสน เพนนอใหลผสลเรรยนผสลเรรยนมรความรสลความสามารถ
ตามหลดกสสตร โดยมรผลสดมฤทธธธทางการเรรยนเฉลรนย 8 กลลลมสาระการเรรยนรสล ผลการทดสอบระดดบชาตธขดสนพนสนฐาน (O-NET) 
ผลการประเมธนผสลเรรยนตามสมรรถนะสสาคดญตามหลดกสสตร ผลการประเมธนการอลาน คธดวธเคราะหฑและเขรยน และผลการ
ทดสอบความสามารถดลานภาษ การคธดคสานวณ และความสามารถในการใชลเหตลผลเปปนไปตามเกณฑฑทรนกสาหนด
วลตถยประสงคค

1. เพนนอใหลผสลเรรยนมรผลสดมฤทธธธทางการเรรยนเฉลรนยทดสง 8 กลลลมสาระการเรรยนรสลสสงขศสน
2. เพนนอใหลผสลเรรยนมรผลการทดสอบระดดบชาตธขดสนพนสนฐาน (O-NET) สสงขศสน
3. เพนนอใหลผสลเรรยนมรสมรรถนะสสาคดญตามหลดกสสตร 5 ดลาน สสงขศสน
4. เพนนอใหลผสลเรรยนมรทดกษะการอลาน คธดวธเคราะหฑและเขรยนสสงขศสน
5. เพนนอใหลผสลเรรยนมรความสามารถดลานภาษา คธดคสานวณและใชลเหตลผลสสงขศสน

เปปาหมาย
เชกงปรกมาณ :

1. ผสลเรรยนทรนมรความสามารถ และทดกษะทางวธชาการ เขลารลวมแขลงขดนทดกษะทางวธชาการทดสงภายในและภายนอก
สถานศศกษา รลอยละ 80
2. ผสลเรรยนทรนเขลารลวมกธจกรรมสามารถแสวงหาความรสลดลวยตนเองจากแหลลงเรรยนรสล ตลาง ๆ ทดสงภายใน และภายนอก
สถานศศกษา รลอยละ 80
3. ผสลเรรยนสามารถพดฒนาทดกษะและผลสดมฤทธธธของตนเองตามเปปาหมายขลอสถานศศกษา รลอยละ 90
4. ผสลเรรยนมรผลการทดสอบระดดบชาตธขดสนพนสนฐาน (O-NET) สสงขศสน รลอยละ 5 จากคะเเนนปปทรนผลานมา

เชกงคยณภาพ :
นดกเรรยนมรผลสดมฤทธธธทางการเรรยนอยสลในเกณฑฑมาตรฐานตามทรนสถานศศกษากสาหนด สามารถพดฒนาผลสดมฤทธธธของ
ตนเองใหลสสงขศสนไดลตามความถนดดและความสามารถของตนเอง
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ขลขนตอนการดดาเนกนงาน

การดดาเนกนงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานททท ผผผรลบผกดชอบ

( P )  ขลขนเตรทยมการ นางสาวสธรธมา ศรรยา

ภดยประชลมวางแผน
16 ตลลาคม 

2564 ถศง 30 
กดนยายน 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม

-

( D )  ขลขนดดาเนกนการ 16 ตลลาคม 2564 

ถศง 30 กดนยายน 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม

นางสาวสธรธมา ศรรยา

ภดย

กธจกรรมสสานดกงานกลลลมบรธหารวธชาการ 6,314.00 (อลดหนลน) 

( C )  ขลขนตกดตามประเมกนผล
สรลปและประเมธนผล

นางสาวสธรธมา ศรรยา

ภดย
30 กดนยายน 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม
-

( A )  ขลขนปรลบปรยงแกผไข
นสาผลทรนไดลไปปรดบปรลงแกลไขในปปถดดไป

การตกดตามประเมกนผล
ผลการแบบประเมธนผลเปปนรลอยละ

ตลวชทขวลดความสดาเรดจ
ครสไดลใชลวดสดล และอลปกรณฑของฝฝายบรธหารวธชาการในการจดดการเรรยนรสลใหลเกธดประโยชนฑสสงสลด  และพดฒนาสสานดก
งานไดลอยลางมรประสธทธธภาพ

วกธทการประเมกน
คณะครสทสาแบบประเมธน

เครรทองมรอทททใชผ
แบบประเมธน

ผลทททคาดวนาจะไดผรลบ
ผสลเรรยนมรความรสลความสามารถตามหลดกสสตร โดยมรผลสดมฤทธธธทางการเรรยนเฉลรนย 8 กลลลมสาระการเรรยนรสล 
ผลการทดสอบระดดบชาตธขดสนพนสนฐาน (O-NET) 
ผลการประเมธนผสลเรรยนตามสมรรถนะสสาคดญตามหลดกสสตร 
ผลการประเมธนการอลาน คธดวธเคราะหฑและเขรยน และ
ผลการทดสอบความสามารถดลานภาษ การคธดคสานวณ และความสามารถในการใชลเหตลผลเปปนไปตามเกณฑฑทรนกสาหนด
เพธนมขศสนตามเปปาหมายทรนกสาหนด
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ทรลพยากรและคนาใชผจนายกกจกรรม

ททท รายการคนาใชผจนาย
ประมาณการ
ราคา/หนนวย

ประเภทของเงกน
รวมเงกนจดานวน หนนวยนลบ

กระดาษA4 รรม 35  95.00  3,325.001 งบอลดหนลน

ลวดเสรยบกระดาษ กลลอง 17  10.00  170.002 งบอลดหนลน

แมรคเยรบกระดาษตราชลาง  ธิอดน 6  53.00  318.003 งบอลดหนลน

ลสกแมรค แพรค 1  145.00  145.004 งบอลดหนลน

เครนนองเจาะกระดาษตราชลาง อดน 1  169.00  169.005 งบอลดหนลน

กรรไกร อดน 3  40.00  120.006 งบอลดหนลน

เทปใส อดน 6  19.00  114.007 งบอลดหนลน

หมศกเตธมสรแดง ขวด 2  72.00  144.008 งบอลดหนลน

หมศกเตธมสรดสา ขวด 2  72.00  144.009 งบอลดหนลน

หมศกเตธมสรนสสาเงธน ขวด 2  72.00  144.0010 งบอลดหนลน

หมศกเตธมสรเหลนอง ขวด 2  72.00  144.0011 งบอลดหนลน

กาวแทลง แทลง 8  76.00  608.0012 งบอลดหนลน

ปากกาลสกลนนน แพรค 1  155.00  155.0013 งบอลดหนลน

โพสตฑอธท เลลม 5  30.00  150.0014 งบอลดหนลน

กระดาษสตธตกเกอรฑ แพรค 2  150.00  300.0015 งบอลดหนลน

ปากกาสรเมจธค แพรค 2  82.00  164.0016 งบอลดหนลน

รวมเงกน  6,314.00

สรยปงบประมาณ
งบอลดหนลน 6,314.00   บาท

6,314.00   บาทรวม
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ลงชรทอ  อนยมลตกกกจกรรม  กกจกรรมสดานลกงานกลยนมบรกหารวกชาการ
ภายใตผโครงการ / งาน  ยกระดลบผลสลมฤทธกธทางการเรทยน

ผผผอนยมลตกกกจกรรม

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

ผผผเหดนชอบ

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

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

เเผนงานกลลลมบรธหารวธชาการ
 ( นางสาวดลฤดร ปปสสา ) 

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

ผผผเสนอ

(   เฉลธมรดฐ  ตธนงอลวม   )
ผสลอสานวยการโรงเรรยนมหรรณพาราม

ครสผสลรดบผธดชอบกธจกรรม

รองผสลอสานวยการกลลลมบรธหารวธชาการ
 ( นางสาวจดนทรฑเพรญ ภธญโญวงศฑ ) 

ผผผรลบผกดชอบ

น.ส.สธรธมา ศรรยาภดย

วลาทรนรลอยตรร
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โครงการ / งาน ยกระดดบผลสดมฤทธธธทางการเรรยน

กกจกรรม งานสสงเสรธมการจดดกธจกรรมการเรรยนการสอน

ลลกษณะงาน / โครงการ โครงการตสอเนนนอง
ยกระดดบมาตรฐาน

โครงการใหมส
รดกษามาตรฐาน พดฒนาสสสความเปปนเลธศ

ประเภท กธจกรรมใหมส กธจกรรมตสอเนนนอง งานประจจา

การดดาเนกนโครงการ เสรรจสธสนแลลว กจาลดงดจาเนธนการ ยดงไมสไดลดจาเนธนการ

หนนวยงานทททรลบผกดชอบ กลลสมบรธหารวธชาการ

หนนวยงานยนอย งานกลลสมบรธหารวธชาการ

ผผผรลบผกดชอบ น.ส.ปปยะวรรณ เรนองสา

ระยะเวลาดดาเนกนการ 01/10/2564  -  30/09/2565

สถานทททดดาเนกนการ โรงเรรยนมหรรณพาราม

งบประมาณ 2,086,589.00  บาท

พลนธกกจ  จดดกธจกรรมสสงเสรธมใหลผสลเรรยนมรทดกษะแหสงศตวรรษทรน 21 มรคลณภาพตามเกณฑฑมาตรฐานการศศกษาชาตธ และ
มาตรฐานสากล
พดฒนาคลณภาพการจดดการเรรยนรสลดลวยระบบคลณภาพตามมาตรฐานการศศกษาชาตธและมาตรฐานสากล
พดฒนาสนนอเทคโนโลยรและนวดตกรรม เพนนอพดฒนาคลณภาพการศศกษาอยสางตสอเนนนอง
พดฒนาประสธทธธภาพการบรธหารจดดการศศกษาโดยใชลเทคโนโลยร ดลวยระบบคลณภาพ
ผสลเรรยนมรทดกษะแหสงศตวรรษทรน21 และมรคลณภาพตามมาตรฐานการศศกษาขดสนพนสนฐานของโรงเรรยน
โรงเรรยนมรการบรธหารจดดการทรนดร มรสภาพแวดลลอมและสนนอเทคโนโลยรทรนเอนสอตสอการจดดการเรรยนการสอน

เปปาประสงคค  

กลยลทธฑทรน 1. สสงเสรธมพดฒนาใหลผสลเรรยนมรทดกษะแหสงศตวรรษทรน 21 เกธดแรงบดนดาลใจในการเรรยนรสลสสสอาชรพใน
อนาคต

กลยยทธค  

สนองมาตรฐานททท มาตรฐานทรน 2

ประเดรนการพธจารณาทรน 2.2สนองประเดดนพกจารณาททท 
ประเดรนการพธจารณายสอยทรน 2.2.1สนองประเดดนพกจารณายนอยททท 

มาตรฐานทรน 1มาตรฐานการศศกษาของสถานศศกษา
หลลกการและเหตยผล 
          พระราชบดญญดตธการศศกษา พลทธศศกษา 2542 มาตร 6 ไดล กลสาวไวลวสา การจดดการศศกษาตลองเปปนไปเพนนอพดฒนาคน
ไทยใหลเปปนมนลษยฑทรนสมบสรณฑ ทดสงรสางกาย จธตใจ สตธปปญญา ความรสลและความสลข นอกจากนรสในหมวด 4 มาตร 23 ขลอ 2 
และขลอ 4 การจดดการศศกษาตลองเนลนความสจาคดญทดสงความรสล คลณธรรม กระบวนการเรรยนรสลและบสรณาการตามความเหมาะ
สมของแตสละระดดบการศศกษาในเรนนองความรสลและทดกษะดลานวธทยาศาสตรฑและเทคโนโลยร รวมทดสงความรสลความเขลาใจและ
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ประสบการณฑเรนนองการจดดการ การบจารลงรดกษาการใชลประโยชนฑจากทรดพยากรธรรมชาตธและสธนงแวดลลอมอยสางสมดลลและ
ยดงยนน ความรสลดลานทดกษะคณธตศาสตรฑ และดลานภาษา เนลนการใชลภาษาไทยอยสางถสกตลอง รวมทดสงปลสกฝปงคลณธรรม คสานธยม
ทรนดรงาม คลณลดกษณะอดงพศงประสงคฑไวลในทลกวธชา
ซศนงสอดคลลองกดบกลยลทธฑขลอทรน 1 ของสจานดกงานคณะกรรมการการศศกษาขดสนพนสนฐาน ทรนมลสงพดฒนาคลณภาพผสลเรรยน

ทลกระดดบทลกประเภท และสอดคลลองกดบกลยลทธฑขลอทรน 3 ของสจานดกงานเขตพนสนทรนการศศกษามดธยมศศกษาเขต 1 ทรนมลสงพดฒนา
คลณภาพและมาตรฐานการศศกษาทลกระดดบ 
และจากหลดกสสตรแกนกลางการศศกษาขดสนพนสนฐาน พ.ศ. 2551 กจาหนดใหลมรการวดดและประเมธนผลการเรรยนรสลของผสล

เรรยนไวล 3 ระดดบ คนอ ระดดบชดสนเรรยน ระดดบสถานศศกษา และระดดบชาตธ ทดสงนรสเพนนอตรวจสอบทดสงความกลาวหนลาดลานการเรรยน
รสลและความรสลทรนผสลเรรยนมร ปรากฏวสาผลสดมฤทธธธของนดกเรรยนโรงเรรยนมหรรณพาราม ทลกระดดบในภาพรวมนดบตดสงแตส ระดดบ
สถานศศกษา ระดดบเขตพนสนทรน และระดดบชาตธ ยดงไมสเปปนทรนนสาพอใจ โรงเรรยนมหรรณพารามจศงจจาเปปนตลองเรสงพดฒนาผล
สดมฤทธธธทางการเรรยนของนดกเรรยนทลกกลลสมสาระการเรรยนรสลและทลกระดดบชดสน เพนนอใหลผสลเรรยนผสลเรรยนมรความรสลความสามารถ
ตามหลดกสสตร โดยมรผลสดมฤทธธธทางการเรรยนเฉลรนย 8 กลลสมสาระการเรรยนรสล ผลการทดสอบระดดบชาตธขดสนพนสนฐาน (O-NET) 
ผลการประเมธนผสลเรรยนตามสมรรถนะสจาคดญตามหลดกสสตร ผลการประเมธนการอสาน คธดวธเคราะหฑและเขรยน และผลการ
ทดสอบความสามารถดลานภาษ การคธดคจานวณ และความสามารถในการใชลเหตลผลเปปนไปตามเกณฑฑทรนกจาหนด
วลตถยประสงคค

1. เพนนอใหลผสลเรรยนมรผลสดมฤทธธธทางการเรรยนเฉลรนยทดสง 8 กลลสมสาระการเรรยนรสลสสงขศสน
2. เพนนอใหลผสลเรรยนมรผลการทดสอบระดดบชาตธขดสนพนสนฐาน (O-NET) สสงขศสน
3. เพนนอใหลผสลเรรยนมรสมรรถนะสจาคดญตามหลดกสสตร 5 ดลาน สสงขศสน
4. เพนนอใหลผสลเรรยนมรทดกษะการอสาน คธดวธเคราะหฑและเขรยนสสงขศสน
5. เพนนอใหลผสลเรรยนมรความสามารถดลานภาษา คธดคจานวณและใชลเหตลผลสสงขศสน

เปปาหมาย
เชกงปรกมาณ :

1. ผสลเรรยนทรนมรความสามารถ และทดกษะทางวธชาการ เขลารสวมแขสงขดนทดกษะทางวธชาการทดสงภายในและภายนอก
สถานศศกษา รลอยละ 80
2. ผสลเรรยนทรนเขลารสวมกธจกรรมสามารถแสวงหาความรสลดลวยตนเองจากแหลสงเรรยนรสล ตสาง ๆ ทดสงภายใน และภายนอก
สถานศศกษา รลอยละ 80
3. ผสลเรรยนสามารถพดฒนาทดกษะและผลสดมฤทธธธของตนเองตามเปปาหมายขลอสถานศศกษา รลอยละ 90
4. ผสลเรรยนมรผลการทดสอบระดดบชาตธขดสนพนสนฐาน (O-NET) สสงขศสน รลอยละ 5 จากคะเเนนปปทรนผสานมา

เชกงคยณภาพ :
นดกเรรยนมรผลสดมฤทธธธทางการเรรยนอยสสในเกณฑฑมาตรฐานตามทรนสถานศศกษากจาหนด สามารถพดฒนาผลสดมฤทธธธของ
ตนเองใหลสสงขศสนไดลตามความถนดดและความสามารถของตนเอง
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ขลขนตอนการดดาเนกนงาน

การดดาเนกนงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานททท ผผผรลบผกดชอบ

( P )  ขลขนเตรทยมการ นางสาวปปยะวรรณ  

เรนองสา1. กลลสมสาระสสงรายการสอน
2. จดดตารางสอน

1 ตลลาคม 
2564 ถศง 30 
กดนยายน 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม

-

( D )  ขลขนดดาเนกนการ 1 ตลลาคม 2564 

ถศง 30 กดนยายน 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม

นางสาวปปยะวรรณ  

เรนองสา

คสาวดสดลอลปกรณฑ 6,589.00 (อลดหนลน) 

คสาสาธารณสปโภค 1,680,000.00 (อลดหนลน) 

คสาหมศก + กระดาษโรเนรยว 250,000.00 (อลดหนลน) 

คสาซสอมเเซมเเอรฑเเละอลปกรณฑสสงเสรธมการสอน 150,000.00 (อลดหนลน) 

( C )  ขลขนตกดตามประเมกนผล
ครสและนดกเรรยนมรตารางเรรยนใชล

นางสาวปปยะวรรณ  

เรนองสา
1 ตลลาคม 

2564 ถศง 30 
กดนยายน 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม
-

( A )  ขลขนปรลบปรยงแกผไข
นจาผลทรนไดลไปปรดบปรลงแกลไขในปปถดดไป

การตกดตามประเมกนผล
ดจาเนธนการตามเปปาหมาย คธดเปปนรลอยละ 100

ตลวชทขวลดความสดาเรดจ
ครสออกแบบการจดดการเรรยนการสอนและพดฒนากระบวนการเรรยนรสลไดลดรยธนงขศสน

วกธทการประเมกน
แบบสอบถาม

เครรทองมรอทททใชผ
แบบสอบถาม

ผลทททคาดวนาจะไดผรลบ
ผสลเรรยนมรความรสลความสามารถตามหลดกสสตร โดยมรผลสดมฤทธธธทางการเรรยนเฉลรนย 8 กลลสมสาระการเรรยนรสล 
ผลการทดสอบระดดบชาตธขดสนพนสนฐาน (O-NET) 
ผลการประเมธนผสลเรรยนตามสมรรถนะสจาคดญตามหลดกสสตร 
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ผลการประเมธนการอสาน คธดวธเคราะหฑและเขรยน และ
ผลการทดสอบความสามารถดลานภาษ การคธดคจานวณ และความสามารถในการใชลเหตลผลเปปนไปตามเกณฑฑทรนกจาหนด
เพธนมขศสนตามเปปาหมายทรนกจาหนด
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ทรลพยากรและคนาใชผจนายกกจกรรม

ททท รายการคนาใชผจนาย
ประมาณการ
ราคา/หนนวย

ประเภทของเงกน
รวมเงกนจดานวน หนนวยนลบ

คสาวดสดลอลปกรณฑ  1  6,589.00  6,589.001 งบอลดหนลน

คสาสาธารณสปโภค เดนอน 10  168,000.00  1,680,000.002 งบอลดหนลน

คสาหมศก+คสากระดาษโรเนรยว บาท 1  250,000.00  250,000.003 งบอลดหนลน

คสาซสอมเเซมเเอรฑเเละอลปกรณฑสสงเสรธม
การสอน

บาท 1  150,000.00  150,000.004 งบอลดหนลน

รวมเงกน  2,086,589.00

สรยปงบประมาณ
งบอลดหนลน 2,086,589.00   บาท

2,086,589.00   บาทรวม
ลงชรทอ  อนยมลตกกกจกรรม  งานสนงเสรกมการจลดกกจกรรมการเรทยนการสอน
ภายใตผโครงการ / งาน  ยกระดลบผลสลมฤทธกธทางการเรทยน

ผผผอนยมลตกกกจกรรม

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

ผผผเหดนชอบ

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

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

เเผนงานกลลสมบรธหารวธชาการ
 ( นางสาวดลฤดร ปปสสา ) 

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

ผผผเสนอ

(   เฉลธมรดฐ  ตธนงอสวม   )
ผสลอจานวยการโรงเรรยนมหรรณพาราม

ครสผสลรดบผธดชอบกธจกรรม

รองผสลอจานวยการกลลสมบรธหารวธชาการ
 ( นางสาวจดนทรฑเพรญ ภธญโญวงศฑ ) 

ผผผรลบผกดชอบ

น.ส.ปปยะวรรณ เรนองสา

วสาทรนรลอยตรร
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โครงการ / งาน ยกระดดบผลสดมฤทธธธทางการเรรยน

กกจกรรม เทคนธพธชธตโจทยย สดงคมศศกษา

ลลกษณะงาน / โครงการ โครงการตตอเนนนอง
ยกระดดบมาตรฐาน

โครงการใหมต
รดกษามาตรฐาน พดฒนาสสตความเปปนเลธศ

ประเภท กธจกรรมใหมต กธจกรรมตตอเนนนอง งานประจจา

การดดาเนกนโครงการ เสรรจสธสนแลลว กจาลดงดจาเนธนการ ยดงไมตไดลดจาเนธนการ

หนนวยงานทททรลบผกดชอบ กลลตมบรธหารวธชาการ

หนนวยงานยนอย กลลตมสาระฯสดงคมศศกษา

ผผผรลบผกดชอบ น.ส.กธตตธภา นธมา

ระยะเวลาดดาเนกนการ 01/10/2564  -  30/09/2565

สถานทททดดาเนกนการ โรงเรรยนมหรรณพาราม

งบประมาณ 3,000.00  บาท

พลนธกกจ  จดดกธจกรรมสตงเสรธมใหลผสลเรรยนมรทดกษะแหตงศตวรรษทรน 21 มรคลณภาพตามเกณฑยมาตรฐานการศศกษาชาตธ และ
มาตรฐานสากล
พดฒนาคลณภาพการจดดการเรรยนรสลดลวยระบบคลณภาพตามมาตรฐานการศศกษาชาตธและมาตรฐานสากล
พดฒนาสนนอเทคโนโลยรและนวดตกรรม เพนนอพดฒนาคลณภาพการศศกษาอยตางตตอเนนนอง
พดฒนาประสธทธธภาพการบรธหารจดดการศศกษาโดยใชลเทคโนโลยร ดลวยระบบคลณภาพ
ผสลเรรยนมรทดกษะแหตงศตวรรษทรน21 และมรคลณภาพตามมาตรฐานการศศกษาขดสนพนสนฐานของโรงเรรยน
โรงเรรยนมรการบรธหารจดดการทรนดร มรสภาพแวดลลอมและสนนอเทคโนโลยรทรนเอนสอตตอการจดดการเรรยนการสอน

เปปาประสงคค  

กลยลทธยทรน 1. สตงเสรธมพดฒนาใหลผสลเรรยนมรทดกษะแหตงศตวรรษทรน 21 เกธดแรงบดนดาลใจในการเรรยนรสลสสตอาชรพใน
อนาคต

กลยยทธค  

สนองมาตรฐานททท มาตรฐานทรน 1

ประเดรนการพธจารณาทรน 1.1สนองประเดดนพกจารณาททท 
ประเดรนการพธจารณายตอยทรน 1.1.1สนองประเดดนพกจารณายนอยททท 

มาตรฐานทรน 1มาตรฐานการศศกษาของสถานศศกษา
หลลกการและเหตยผล 
          พระราชบดญญดตธการศศกษา พลทธศศกษา 2542 มาตร 6 ไดล กลตาวไวลวตา การจดดการศศกษาตลองเปปนไปเพนนอพดฒนาคน
ไทยใหลเปปนมนลษยยทรนสมบสรณย ทดสงรตางกาย จธตใจ สตธปปญญา ความรสลและความสลข นอกจากนรสในหมวด 4 มาตร 23 ขลอ 2 
และขลอ 4 การจดดการศศกษาตลองเนลนความสจาคดญทดสงความรสล คลณธรรม กระบวนการเรรยนรสลและบสรณาการตามความเหมาะ
สมของแตตละระดดบการศศกษาในเรนนองความรสลและทดกษะดลานวธทยาศาสตรยและเทคโนโลยร รวมทดสงความรสลความเขลาใจและ
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ประสบการณยเรนนองการจดดการ การบจารลงรดกษาการใชลประโยชนยจากทรดพยากรธรรมชาตธและสธนงแวดลลอมอยตางสมดลลและ
ยดงยนน ความรสลดลานทดกษะคณธตศาสตรย และดลานภาษา เนลนการใชลภาษาไทยอยตางถสกตลอง รวมทดสงปลสกฝปงคลณธรรม คตานธยม
ทรนดรงาม คลณลดกษณะอดงพศงประสงคยไวลในทลกวธชา
ซศนงสอดคลลองกดบกลยลทธยขลอทรน 1 ของสจานดกงานคณะกรรมการการศศกษาขดสนพนสนฐาน ทรนมลตงพดฒนาคลณภาพผสลเรรยน

ทลกระดดบทลกประเภท และสอดคลลองกดบกลยลทธยขลอทรน 3 ของสจานดกงานเขตพนสนทรนการศศกษามดธยมศศกษาเขต 1 ทรนมลตงพดฒนา
คลณภาพและมาตรฐานการศศกษาทลกระดดบ 
และจากหลดกสสตรแกนกลางการศศกษาขดสนพนสนฐาน พ.ศ. 2551 กจาหนดใหลมรการวดดและประเมธนผลการเรรยนรสลของผสล

เรรยนไวล 3 ระดดบ คนอ ระดดบชดสนเรรยน ระดดบสถานศศกษา และระดดบชาตธ ทดสงนรสเพนนอตรวจสอบทดสงความกลาวหนลาดลานการเรรยน
รสลและความรสลทรนผสลเรรยนมร ปรากฏวตาผลสดมฤทธธธของนดกเรรยนโรงเรรยนมหรรณพาราม ทลกระดดบในภาพรวมนดบตดสงแตต ระดดบ
สถานศศกษา ระดดบเขตพนสนทรน และระดดบชาตธ ยดงไมตเปปนทรนนตาพอใจ โรงเรรยนมหรรณพารามจศงจจาเปปนตลองเรตงพดฒนาผล
สดมฤทธธธทางการเรรยนของนดกเรรยนทลกกลลตมสาระการเรรยนรสลและทลกระดดบชดสน เพนนอใหลผสลเรรยนผสลเรรยนมรความรสลความสามารถ
ตามหลดกสสตร โดยมรผลสดมฤทธธธทางการเรรยนเฉลรนย 8 กลลตมสาระการเรรยนรสล ผลการทดสอบระดดบชาตธขดสนพนสนฐาน (O-NET) 
ผลการประเมธนผสลเรรยนตามสมรรถนะสจาคดญตามหลดกสสตร ผลการประเมธนการอตาน คธดวธเคราะหยและเขรยน และผลการ
ทดสอบความสามารถดลานภาษ การคธดคจานวณ และความสามารถในการใชลเหตลผลเปปนไปตามเกณฑยทรนกจาหนด
วลตถยประสงคค
เพนนอพดฒนาผลสดมฤทธธธทางการเรรยนในรายวธชาสดงคมศศกษาตามเปปาหมายของสถานศศกษา

เปปาหมาย
เชกงปรกมาณ :
นดกเรรยนในระดดบชดสน ม.1 - ม.6  มรผลสดมฤทธธธทางการเรรยนในรายวธชาสดงคมศศกษา  ตดสงแตตระดดบ 2.50 ขศสนไป  คธด
เปปนรลอยละ 70

เชกงคยณภาพ :
นดกเรรยนมรผลสดมฤทธธธทางการเรรยนอยสตในเกณฑยมาตรฐานตามทรนสถานศศกษากจาหนด สามารถพดฒนาผลสดมฤทธธธของ
ตนเองใหลสสงขศสนไดลตามความถนดดและความสามารถของตนเอง
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ขลขนตอนการดดาเนกนงาน

การดดาเนกนงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานททท ผผผรลบผกดชอบ

( P )  ขลขนเตรทยมการ คณะครส กลลตมสาระการ

เรรยนรสลสดงคมศศกษา 

ศาสนาและวดฒนธรรม

ประชลมคณะครส กลลตมสาระการเรรยนรสลสดงคมศศกษา 
เพนนอ ดจาเนธนงานตามโครงการ

1 ตลลาคม 
2564 ถศง 30 
กดนยายน 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม

-

( D )  ขลขนดดาเนกนการ 1 ตลลาคม 2564 

ถศง 30 กดนยายน 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม

นางสาวกธตตธภา  นธมา

หนดงสนอ / อลปกรณย / สนนอการสอน สจาหรดบนดกเรรยน
ชดสน ม.1 
 -  ม.6

3,000.00 (อลดหนลน) 

( C )  ขลขนตกดตามประเมกนผล
ตธดตามเเละประเมธนผลจากการตดดสธนผลการเรรยน
ในเเตตละชดสนปป

คณะครส กลลตมสาระการ

เรรยนรสลสดงคมศศกษา 

ศาสนาและวดฒนธรรม

10 ตลลาคม 
2564 ถศง 30 
กดนยายน 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม
-

( A )  ขลขนปรลบปรยงแกผไข
ครสผสลสอนแตตละระดดบชดสน จดดสอนซตอมเสรธมในรายวธชาสดงคมศศกษา  สจาหรดบนดกเรรยนทรนมรระดดบผลการเรรยนไมตถศงเกณฑยทรนไดลตดสงเปปาหมายไวล

การตกดตามประเมกนผล
- แบบสรลปผลสดมฤทธธธทางการเรรยนในรายวธชาสดงคมศศกษา ระดดบชดสน ม.1 - ม.6
- แบบประเมธนผล
ตลวชทขวลดความสดาเรดจ
นดกเรรยนในระดดบชดสน ม.1 - ม.6  มรผลสดมฤทธธธทางการเรรยนในรายวธชาสดงคมศศกษา  ตดสงแตตระดดบ 2.50 ขศสนไป  คธด
เปปนรลอยละ 70

วกธทการประเมกน
- ใชลการสรลปผลสดมฤทธธธทางการเรรยนในรายวธชาสดงคมศศกษา ระดดบชดสน ม.1 - ม.6
- ใชลแบบทดสอบความรสล

เครรทองมรอทททใชผ
-  รายงานผลสดมฤทธธธทางการเรรยนในรายวธชาสดงคมศศกษา ระดดบชดสน ม.1 - ม.6  
-  แบบทดสอบ

ผลทททคาดวนาจะไดผรลบ
ผสลเรรยนมรความรสลความสามารถตามหลดกสสตร โดยมรผลสดมฤทธธธทางการเรรยนเฉลรนย 8 กลลตมสาระการเรรยนรสล 
ผลการทดสอบระดดบชาตธขดสนพนสนฐาน (O-NET) 
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ผลการประเมธนผสลเรรยนตามสมรรถนะสจาคดญตามหลดกสสตร 
ผลการประเมธนการอตาน คธดวธเคราะหยและเขรยน และ
ผลการทดสอบความสามารถดลานภาษ การคธดคจานวณ และความสามารถในการใชลเหตลผลเปปนไปตามเกณฑยทรนกจาหนด
เพธนมขศสนตามเปปาหมายทรนกจาหนด
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ทรลพยากรและคนาใชผจนายกกจกรรม

ททท รายการคนาใชผจนาย
ประมาณการ
ราคา/หนนวย

ประเภทของเงกน
รวมเงกนจดานวน หนนวยนลบ

หนดงสนอ / อลปกรณย / สนนอการสอน ชตวงชดสน 2  1,500.00  3,000.001 งบอลดหนลน

รวมเงกน  3,000.00

สรยปงบประมาณ
งบอลดหนลน 3,000.00   บาท

3,000.00   บาทรวม
ลงชรทอ  อนยมลตกกกจกรรม  เทคนกพกชกตโจทยค สลงคมศศกษา
ภายใตผโครงการ / งาน  ยกระดลบผลสลมฤทธกธทางการเรทยน

ผผผอนยมลตกกกจกรรม

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

ผผผเหดนชอบ

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

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

เเผนงานกลลตมบรธหารวธชาการ
 ( นางสาวดลฤดร ปปสสา ) 

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

ผผผเสนอ

(   เฉลธมรดฐ  ตธนงอตวม   )
ผสลอจานวยการโรงเรรยนมหรรณพาราม

ครสผสลรดบผธดชอบกธจกรรม

รองผสลอจานวยการกลลตมบรธหารวธชาการ
 ( นางสาวจดนทรยเพรญ ภธญโญวงศย ) 

ผผผรลบผกดชอบ

น.ส.กธตตธภา นธมา

วตาทรนรลอยตรร
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ēÙøÜÖćøìĊęǰ� 
ÿŠÜđÿøĉöýĆÖ÷õćóñĎšđøĊ÷î 

 

 ÝĞćîüîǰǰ��ǰǰÖĉÝÖøøö 

 1.  üĆîÿčîìøõĎŠÿĎŠüĆîõćþćĕì÷ 
 2.  ÿŠÜđÿøĉöÙüćöđðŨîđúĉýìćÜìĆÖþąõćþćĕì÷ 
 3.  üĆîÿĞćÙĆâ×ĂÜúĎÖđÿČĂ 
 4.  ÖĉÝÖøøöîĆÖýċÖþćüĉßćìĀćø 
 5.  ýċÖþćđøĊ÷îøĎšìćÜüĉì÷ćýćÿêøŤîĂÖÿëćîýċÖþć 
 6.  öĀøøèóŤîĉìøøýüĉßćÖćø 
 7.  ÿŠÜđÿøĉöóĆçîćîĆÖđøĊ÷îđóČęĂÙüćöđðŨîđúĉýìćÜÙèĉêýćÿêøŤ 
 8.  ĀöćÖúšĂö 
 ��ǰǰMath day 
 ���ǰǰÿŠÜđÿøĉöóĆçîćîĆÖđøĊ÷îđóČęĂÙüćöđðŨîđúĉýìćÜüĉì÷ćýćÿêøŤ 
 11.  ìĆýîýċÖþćǰîĆÖđøĊ÷îǰö�� 
 ���ǰǰìĆýîýċÖþćǰîĆÖđøĊ÷îǰö�� 
 ���ǰǰìĆýîýċÖþćǰîĆÖđøĊ÷îǰö�� 
 14.  ÙŠć÷ĂćßĊóÿĞćĀøĆïîĆÖđøĊ÷îĒñîÖćøđøĊ÷îõćþćĒúąíčøÖĉÝǰ	ÖćøìŠĂÜđìĊę÷ü
 
 15.  óĆçîćìĆÖþąéšćîýĉúðąǰéîêøĊǰîćäýĉúðşÿĎŠÙüćöđðŨîđúĉýǰ 
 ǰǰǰǰǰǰǰ	ÙŠć÷đêøĊ÷öÙüćöóøšĂöēé÷üĉì÷ćÖøõć÷îĂÖĔîÖćøĒ×ŠÜ×ĆîýĉúðĀĆêëÖøøö 
ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰîĆÖđøĊ÷î
 
 16.  ÖĉÝÖøøöòřÖýćÿêøŤàšĂöýĉúðşÿĎŠđÿšîìćÜýĉúðŗîöČĂĂćßĊóǰ�ÖćøòřÖàšĂöîĂÖđüúćđøĊ÷î 
 ǰǰǰǰǰǰǰđóČęĂÿŠÜđÿøĉöìĆÖþąéšćîýĉúðąǰéîêøĊǰîćäýĉúðş� 
 17.  ÿŠÜđÿøĉöÙüćöđðŨîđúĉýìćÜìĆÖþąÖćøÜćîĂćßĊó 
 18.  ÿŠÜđÿøĉöóĆçîćìĆÖþąîĆÖđøĊ÷îđóČęĂÙüćöđðŨîđúĉýìćÜõćþćêŠćÜðøąđìý 
 19.  Ē×ŠÜ×ĆîìĆÖþąìćÜéšćîõćþćõć÷îĂÖÿëćîýċÖþć 
 20.  ÙŠć÷õćþćÿĞćĀøĆïîĆÖđøĊ÷îĒñîÖćøđøĊ÷îéšćîõćþć 
 21.  Crossword Challenge 
 22.  Christmas Festival with Lang Crews 
 ���ǰǰđìýÖćúĂćø÷íøøöêąüĆîĂĂÖǰ	ÝĊîǰ-ǰâĊęðčśî
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ēÙøÜÖćøìĊęǰ� 
ÿŠÜđÿøĉöýĆÖ÷õćóñĎšđøĊ÷î 

 

 ÝĞćîüîǰǰ��ǰǰÖĉÝÖøøö 

 24.  ÙŠć÷üĉßćÖćøÿŠÜđÿøĉöýĆÖ÷õćóñĎšđøĊ÷îǰÖćøĒ×ŠÜ×ĆîÖĊāćõć÷Ĕî 
 25.  ÙŠć÷üĉßćÖćøÿŠÜđÿøĉöýĆÖ÷õćóñĎšđøĊ÷îǰÖĊāćđóČęĂÙüćöđðŨîđúĉý 
 26.  Fitness for health 
 27.  MH Workout Challenge 
 28.  ÿŠÜđÿøĉöìĆÖþąÙüćöđðŨîđúĉýìćÜđìÙēîēú÷Ċ 
 29.  ÙŠć÷üĉßćÖćøÿŠÜđÿøĉöýĆÖ÷õćóñĎšđøĊ÷îǰInnovative Engineering 
 30.  ÿĆðéćĀŤüĉì÷ćýćÿêøŤ 
 31.  ÿŠÜđÿøĉöóĆçîćîĆÖđøĊ÷îđóČęĂÙüćöđðŨîđúĉýìćÜÿĆÜÙöýċÖþć 
 ���ǰǰÙŠć÷üĉì÷ćýćÿêøŤ 
 ���ǰǰöĂÜÿĆÜÙöñŠćîđúîÿŤ 
 34.  ÿŠÜđÿøĉöēÙøÜÜćîüĉì÷ćýćÿêøŤ 
 ���ǰǰßčößîđđĀŠÜÖćøđøĊ÷îøĎšìćÜüĉßćßĊó 
 ���ǰǰóĆçîćîĆÖđøĊ÷îéšćîđýøþåÖĉÝóĂđóĊ÷Ü 
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โครงการ / งาน  สสงเสรรมศศกยภาพผผผเรรยน

ลลกษณะงาน / โครงการ โครงการตสอเนนนอง
ยกระดศบมาตรฐาน

โครงการใหมส
รศกษามาตรฐาน พศฒนาสผสความเปปนเลรศ

จศดกรจกรรมสสงเสรรมใหผผผผเรรยนมรทศกษะแหสงศตวรรษทรน 21 มรคคณภาพตามเกณฑฑมาตรฐานการศศกษาชาตร และ
มาตรฐานสากล
จศดกรจกรรมปลผกฝฝงจรตสสานศก รศกษา สนบสาน ถสายทอดความเปปนไทยและเขผาใจความหลากหลายทาง
วศฒนธรรม

พลนธกกจ  

ผผผเรรยนมรทศกษะแหสงศตวรรษทรน21 และมรคคณภาพตามมาตรฐานการศศกษาขศขนพนขนฐานของ
โรงเรรยน

เปปาประสงคค  

กลยยทธค  กลยคทธฑทรน 1. สสงเสรรมพศฒนาใหผผผผเรรยนมรทศกษะแหสงศตวรรษทรน 21 เกรดแรงบศนดาลใจในการเรรยนรผผสผสอาชรพใน
อนาคต

สนองมาตรฐานททท มาตรฐานทรน 1, 2, 3

ประเดดนการพรจารณาทรน 1.1, 1.2, 2.2, 3.1, 3.3สนองประเดดนพกจารณาททท 
ประเดดนการพรจารณายสอยทรน 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 1.1.6, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.4, 2.2.1, 
3.1.1, 3.3.1

สนองประเดดนพกจารณายยอยททท 

มาตรฐานการศศกษาของสถานศศกษา มาตรฐานทรน 1

ระยะเวลาดดาเนกนการ
01 ตคลาคม 2564 - 30 กศนยายน 2565

หลลกการและเหตยผล 
          การจศดการเรรยนการสอนตามพระราชบศญญศตรการจศดการศศกษาแหสงชาตร ปป พ.ศ.2542 มคสงเสรรมสรผาง
ใหผผผผเรรยนมรสสวนรสวมในกรจกรรมการเรรยนการสอน และพศฒนาผผผเรรยนใหผเกรดการเรรยนรผผ สามารถครดเปปน ทสาเปปน
และแกผปฝญหาเปปน ปฝจจคบศนโลกมรการเปลรนยนแปลงอยสางรวดเรดวในทคก ๆ ดผาน ฉะนศขนโรงเรรยนจศงไดผจศดโครงการ
สสงเสรรมพศฒนาศศกยภาพผผผเรรยน เพนนอใหผผผผเรรยน ไดผพศฒนาตนเองในดผานความรผผ ความสามารถ ดผานเทคโนโลยร
รวมถศงคคณลศกษณะอศนพศงประสงคฑ ตามนโยบายของสถานศศกษา โดยจศดกรจกรรมทรนหลากหลาย คนอ กรจกรรมคสาย
วรชาการ กรจกรรมเวทรคนเกสง เปปนกรจกรรมสสงเสรรมใหผผผผเรรยนรผผจศกคผนควผาหาความรผผดผวยตนเองและรผผจศกตนเองเหดน
คคณคสาในตนเองมากยรนงขศขน และกรจกรรมพศฒนาความสามารถดผานการครดวรเคราะหฑและเขรยน เพนนอสสงเสรรมและ
พศฒนาใหผผผผเรรยนใหผมรศศกยภาพเหมาะสมตามวศย ไดผรศบการพศฒนาและสสงเสรรมทรนถผกทางและเหมาะสม เปปน
ทรศพยากรทรนมรคคณภาพยรนง ทสาประโยชนฑใหผกศบสศงคมและประเทศชาตรตสอไปในอนาคต
วลตถยประสงคค
ผลผลกต  (outputs)
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1. เพนนอใหผผผผเรรยนไดผทสากรจกรรมทรนหลากหลาย ฝฝกฝนใหผผผผเรรยนแสวงหาความรผผ ขผอมผล การจศดการขผอมผลการวรเคราะหฑ
ขผอมผล การนสาเสนอขผอมผล ตามกระบวนการเรรยนรผผอยสางเหมาะสม รผผจศกคผนควผาหาความรผผดผวยตนเอง รผผจศกตนเองและ
เหดนคคณคสาของตน
2. เพนนอสสงเสรรมใหผผผผเรรยนมรความรผผและทศกษะทางวรชาการตามศศกยภาพของตน เกรดทศกษะ การครดวรเคราะหฑ การสรคป
เนนขอหา ใจความสสาคศญ รผผจศกใชผเวลาวสางใหผเกรดประโยชนฑและสามารถนสาไปปรศบใชผในชรวรตประจสาวศนไดผ
3. เพนนอสรผางบรรยากาศทางวรชาการ การจศดการเรรยนรผผทรนนสาสนใจมากยรนงขศขน ผผผเรรยนใหผมรสคนทรรยภาพและสคขภาวะทาง
รสางกายจรตใจทรนดร
4. เพนนอใหผผผผเรรยนมรคคณธรรม จรรยธรรม และคสานรยมทรนพศงประสงคฑ
ผลลลพธค  (outcomes)
1. ผผผเรรยนมรคคณธรรม จรรยธรรม และคสานรยมทรนพศงประสงคฑ
2. ผผผเรรยน รผผจศกคผนควผาหาความรผผดผวยตนเอง รผผจศกตนเองและเหดนคคณคสาของตน เกรดทศกษะการครด
วรเคราะหฑ การสรคปเนนขอหา ใจความสสาคศญ รผผจศกใชผเวลาวสางใหผเกรดประโยชนฑและสามารถนสาไปปรศบใชผในชรวรตประจสาวศน
3. ผผผเรรยนเกรดสคนทรรยภาพและสคขภาวะทางรสางกายจรตใจทรนดร
4. ผผผเรรยนมรความสามารถดผานตสาง ๆ ไดผรศบการสสงเสรรมและพศฒนาศศกยภาพทรนมรอยผสภายใน
ไดผแสดงออกอยสางเตดมศศกยภาพ
5. ผลการดสาเนรนโครงการอยผสในระดศบ ดร

1. นศกเรรยนโรงเรรยนมหรรณพารามจสานวน 1200 คนเขผารสวมกรจกรรม
2. ผผผบรรหาร ครผ ผผผเรรยน รผอยละ 80 มรความพศงพอใจในการดสาเนรนโครงการ

เชกงปรกมาณ
เปปาหมาย

1. ผผผเรรยนมรคคณธรรม จรรยธรรม และคสานรยมทรนพศงประสงคฑ
2. ผผผเรรยน รผผจศกคผนควผาหาความรผผดผวยตนเอง รผผจศกตนเองและเหดนคคณคสาของตน เกรดทศกษะการครด
วรเคราะหฑ การสรคปเนนขอหา ใจความสสาคศญ รผผจศกใชผเวลาวสางใหผเกรดประโยชนฑและสามารถนสาไปปรศบใชผในชรวรตประจสาวศน
3. ผผผเรรยนเกรดสคนทรรยภาพและสคขภาวะทางรสางกายจรตใจทรนดร
4. ผผผเรรยนมรความสามารถดผานตสาง ๆ ไดผรศบการสสงเสรรมและพศฒนาศศกยภาพทรนมรอยผสภายใน
ไดผแสดงออกอยสางเตดมศศกยภาพ
5. ผลการดสาเนรนโครงการอยผสในระดศบ ดร

เชกงคยณภาพ
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โครงการ / งาน สยงเสรกมศลกยภาพผผผเรทยน  

ททท กกจกรรม
เงกน
อยดหนยน

เรทยนฟรท 
15 ปป

เงกน
รายไดผ

เงกน
ออทน ๆ รวม หมายเหตย

วศนสคนทรภผสสผสวศนภาษาไทย กลคสมบรรหาร

วรชาการ

 18,750.00  18,750.001

สสงเสรรมความเปปนเลรศทาง
ทศกษะภาษาไทย

กลคสมบรรหาร

วรชาการ

 9,400.00  9,400.002

วศนสสาคศญของลผกเสนอ กลคสมบรรหาร

วรชาการ

 3,580.00  3,580.003

วศนสสาคศญของลผกเสนอ กลคสมบรรหาร

วรชาการ

 3,580.00  3,580.004

กรจกรรมนศกศศกษาวรชา
ทหาร

กลคสมบรรหาร

วรชาการ

 7,744.00  7,744.005

ศศกษาเรรยนรผผทางวรทยา
ศาสตรฑนอกสถานศศกษา

กลคสมบรรหาร

วรชาการ

 50,000.00  50,000.006

มหรรณพฑนรทรรศวรชาการ กลคสมบรรหาร

วรชาการ

 72,150.00  72,150.007

สสงเสรรมพศฒนานศกเรรยน
เพนนอความเปปนเลรศทาง
คณรตศาสตรฑ

กลคสมบรรหาร

วรชาการ

 12,000.00  12,000.008

หมากลผอม กลคสมบรรหาร

วรชาการ

 12,000.00  12,000.009

math day กลคสมบรรหาร

วรชาการ

 4,498.00  4,498.0010

สสงเสรรมพศฒนานศกเรรยน
เพนนอความเปปนเลรศทาง
วรทยาศาสตรฑ

กลคสมบรรหาร

วรชาการ

 5,000.00  5,000.0011

กรจกรรมทศศนศศกษา นศก
เรรยน ม.4

กลคสมบรรหาร

วรชาการ

 56,100.00  56,100.0012

กรจกรรมทศศนศศกษา นศก
เรรยน ม.5

กลคสมบรรหาร

วรชาการ

 52,500.00  52,500.0013

กรจกรรมทศศนศศกษา นศก
เรรยน ม.6

กลคสมบรรหาร

วรชาการ

 43,200.00  43,200.0014

คสายอาชรพสสาหรศบนศกเรรยน
แผนการเรรยนภาษาและ

กลคสมบรรหาร

วรชาการ

 40,950.00  40,950.0015
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โครงการ / งาน สยงเสรกมศลกยภาพผผผเรทยน  

ททท กกจกรรม
เงกน
อยดหนยน

เรทยนฟรท 
15 ปป

เงกน
รายไดผ

เงกน
ออทน ๆ รวม หมายเหตย

ธครกรจ (การทสองเทรนยว)
พศฒนาทศกษะดผานศรลปะ 
ดนตรร นาฏศรลปปสผสความ
เปปนเลรศ ( คสายเตรรยม
ความพรผอมโดยวรทยากร
ภายนอกในการแขสงขศน
ศรลปหศตถกรรมนศกเรรยน )

กลคสมบรรหาร

วรชาการ

 31,000.00  11,000.00  42,000.0016

กรจกรรมฝฝกศาสตรฑซผอม
ศรลปปสผสเสผนทางศรลปปนมนอ
อาชรพ "การฝฝกซผอมนอก
เวลาเรรยนเพนนอสสงเสรรม
ทศกษะดผานศรลปะ ดนตรร 
นาฏศรลปป"

กลคสมบรรหาร

วรชาการ
17

คสายอาชรพสสาหรศบนศกเรรยน
แผนการเรรยนภาษาและ
ธครกรจ (การทสองเทรนยว)

กลคสมบรรหาร

วรชาการ

 40,950.00  40,950.0018

สสงเสรรมความเปปนเลรศทาง
ทศกษะการงานอาชรพ

กลคสมบรรหาร

วรชาการ

 11,298.00  11,298.0019

สสงเสรรมพศฒนาทศกษะนศก
เรรยนเพนนอความเปปนเลรศ
ทางภาษาตสางประเทศ

กลคสมบรรหาร

วรชาการ

 6,730.00  6,730.0020

แขสงขศนทศกษะทางดผาน
ภาษาภายนอกสถาน
ศศกษา

กลคสมบรรหาร

วรชาการ

 5,000.00  5,000.0021

คสายภาษาสสาหรศบนศกเรรยน
แผนการเรรยนดผานภาษา

กลคสมบรรหาร

วรชาการ

 15,375.00  36,000.00  51,375.0022

Crossword Challenge กลคสมบรรหาร

วรชาการ

 4,200.00  4,200.0023

Christmas Festival 
with Lang Crews

กลคสมบรรหาร

วรชาการ

 13,675.00  13,675.0024

เทศกาลอารยธรรมตะวศน
ออก (จรน - ญรนปคปน)

กลคสมบรรหาร

วรชาการ

 8,375.00  8,375.0025
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โครงการ / งาน สยงเสรกมศลกยภาพผผผเรทยน  

ททท กกจกรรม
เงกน
อยดหนยน

เรทยนฟรท 
15 ปป

เงกน
รายไดผ

เงกน
ออทน ๆ รวม หมายเหตย

คสายวรชาการสสงเสรรม
ศศกยภาพผผผเรรยน การแขสง
ขศนกรฬาภายใน

กลคสมบรรหาร

วรชาการ

 13,310.00  293,260.00 279,950.0026

คสายวรชาการสสงเสรรม
ศศกยภาพผผผเรรยน กรฬาเพนนอ
ความเปปนเลรศ

กลคสมบรรหาร

วรชาการ

 20,000.00  20,000.00  40,000.0027

Fitness for health กลคสมบรรหาร

วรชาการ

 45,000.00  45,000.0028

MH WORKOUT 
CHALLENGE

กลคสมบรรหาร

วรชาการ

 10,000.00  10,000.0029

กรจกรรมสสงเสรรมทศกษะ
ความเปปนเลรศทาง
เทคโนโลยร

กลคสมบรรหาร

วรชาการ

 7,655.00  7,655.0030

คสายวรชาการสสงเสรรม
ศศกยภาพผผผเรรยน 
Innovative Engineering

กลคสมบรรหาร

วรชาการ

 40,000.00  40,000.0031

สศปดาหฑวรทยาศาสตรฑ กลคสมบรรหาร

วรชาการ

 5,000.00  5,000.0032

สสงเสรรมพศฒนาผผผเรรยนเพนนอ
ความเปปนเลรศทางสศงคม

กลคสมบรรหาร

วรชาการ

 6,000.00  6,000.0033

คสายวรทยาศาสตรฑ กลคสมบรรหาร

วรชาการ

 40,000.00  40,000.0034

มองสศงคมผสานเลนสฑ กลคสมบรรหาร

วรชาการ

 5,410.00  5,410.0035

สสงเสรรมโครงงานวรทยา
ศาสตรฑ

กลคสมบรรหาร

วรชาการ

 9,785.00  9,785.0036

ชคมชนเเหสงการเรรยนรผผทาง
วรชาชรพ

กลคสมบรรหาร

วรชาการ

 3,150.00  3,150.0037

กรจกรรมพศฒนาแหลสงเรรยน
รผผนศกเรรยนและชคมชนดผาน
เศรษฐกรจพอเพรยง

กลคสมบรรหาร

วรชาการ

 10,475.00  10,475.0038

 400,140.00  340,700.00  70,000.00  1,090,790.00 279,950.00รวมทลทงสกทน
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การประเมกนผล

เครอทองมออทททใชผวกธทการประเมกนตลวชททวลดความสดาเรดจ

1. ผผผเรรยนมรคคณธรรม จรรยธรรม และคสา
นรยมทรนพศงประสงคฑ
2. ผผผเรรยน รผผจศกคผนควผาหาความรผผดผวยตน
เอง รผผจศกตนเองและเหดนคคณคสาของตน 
เกรดทศกษะการครด
วรเคราะหฑ การสรคปเนนขอหา ใจความสสาคศญ 
รผผจศกใชผเวลาวสางใหผเกรดประโยชนฑและ
สามารถนสาไปปรศบใชผในชรวรตประจสาวศน
3. ผผผเรรยนเกรดสคนทรรยภาพและสคขภาวะ
ทางรสางกายจรตใจทรนดร
4. ผผผเรรยนมรความสามารถดผานตสาง ๆ ไดผ
รศบการสสงเสรรมและพศฒนาศศกยภาพทรนมรอยผส
ภายใน
ไดผแสดงออกอยสางเตดมศศกยภาพ
5. ผลการดสาเนรนโครงการอยผสในระดศบ ดร

การประเมรบ การสอบถาม แบบประเมรบ แบบสอบถาม

ผลทททคาดวยาจะไดผรลบ
1. ผผผเรรยนไดผทสากรจกรรมทรนหลากหลาย ฝฝกฝนใหผผผผเรรยนแสวงหาความรผผ ขผอมผล การจศดการขผอมผล การ
วรเคราะหฑขผอมผล การนสาเสนอขผอมผล ตามกระบวนการเรรยนรผผอยสางเหมาะสม รผผจศกคผนควผาหาความรผผดผวยตนเอง
รผผจศกตนเองและเหดนคคณคสาของตน
2. ผผผเรรยนมรความรผผและทศกษะทางวรชาการตามศศกยภาพของตน เกรดทศกษะ การครดวรเคราะหฑ การสรคป
เนนขอหา ใจความสสาคศญ รผผจศกใชผเวลาวสางใหผเกรดประโยชนฑและสามารถน าไปปรศบใชผในชรวรตประจสาวศนไดผ
3. ผผผเรรยนใหผมรสคนทรรยภาพและสคขภาวะทางรสางกายจรตใจทรนดร
4. ผผผเรรยนมรคคณธรรม จรรยธรรม และคสานรยมทรนพศงประสงคฑ
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ลงชอทอ  อนยมลตกโครงการ / งาน  สยงเสรกมศลกยภาพผผผเรทยน  
ผผผรลบผกดชอบโครงการ/งาน

ผผผอนยมลตกโครงการ

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

ผผผตรวจสอบ

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

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

เเผนงานกลคสมบรรหารวรชาการ
 ( นางสาวดลฤดร ปฝสสา ) 

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

(   เฉลรมรศฐ  ตรนงอสวม   )
ผผผอสานวยการโรงเรรยนมหรรณพาราม

ครผ
 ( น.ส.จารควรรณ เทรยนเงรน ) 

รองผผผอสานวยการกลคสมบรรหารวรชาการ
 ( นางสาวจศนทรฑเพดญ ภรญโญวงศฑ ) 

วสาทรนรผอยตรร

ผผผเสนอโครงการ/งาน
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โครงการ / งาน สสงเสรรมศศกยภาพผผผเรรยน

กกจกรรม วศนสสนทรภผสสผสวศนภาษาไทย

ลลกษณะงาน / โครงการ โครงการตสอเนนนอง
ยกระดศบมาตรฐาน

โครงการใหมส
รศกษามาตรฐาน พศฒนาสผสความเปปนเลรศ

ประเภท กรจกรรมใหมส กรจกรรมตสอเนนนอง งานประจจา

การดดาเนกนโครงการ เสรรจสรสนแลผว กจาลศงดจาเนรนการ ยศงไมสไดผดจาเนรนการ

หนนวยงานทททรลบผกดชอบ กลสสมบรรหารวรชาการ

หนนวยงานยนอย กลสสมสาระฯภาษาไทย

ผผผรลบผกดชอบ น.ส.ณฐพร ชาวพงษษ

ระยะเวลาดดาเนกนการ 10/10/2564  -  30/09/2565

สถานทททดดาเนกนการ โรงเรรยนมหรรณพาราม

งบประมาณ 18,750.00  บาท

พลนธกกจ  จศดกรจกรรมสสงเสรรมใหผผผผเรรยนมรทศกษะแหสงศตวรรษทรน 21 มรคสณภาพตามเกณฑษมาตรฐานการศศกษาชาตร และ
มาตรฐานสากล
จศดกรจกรรมปลผกฝฝงจรตสจานศก รศกษา สนบสาน ถสายทอดความเปปนไทยและเขผาใจความหลากหลายทาง
วศฒนธรรม
ผผผเรรยนมรทศกษะแหสงศตวรรษทรน21 และมรคสณภาพตามมาตรฐานการศศกษาขศสนพนสนฐานของโรงเรรยนเปปาประสงคค  
กลยสทธษทรน 1. สสงเสรรมพศฒนาใหผผผผเรรยนมรทศกษะแหสงศตวรรษทรน 21 เกรดแรงบศนดาลใจในการเรรยนรผผสผสอาชรพใน
อนาคต

กลยยทธค  

สนองมาตรฐานททท มาตรฐานทรน 1

ประเดรนการพรจารณาทรน 1.2สนองประเดดนพกจารณาททท 
ประเดรนการพรจารณายสอยทรน 1.2.2สนองประเดดนพกจารณายนอยททท 

มาตรฐานทรน 1มาตรฐานการศศกษาของสถานศศกษา
หลลกการและเหตยผล 
          วศฒนธรรมเปปนสรนงสะทผอนใหผเหรนถศงคสณคสาวรถรชรวรตทรนชสมชนและทผองถรนนตสาง ๆ ไดผพศฒนาและสรผางสรรคษขศสนเพนนอใชผ
เปปนเครนนองมนอในการดจาเนรนชรวรต โดยแสดงออกในรผปแบบและวรธรการทรนหลากหลาย   ทศสงในรผปแบบของวรถรชรวรต ขนบ
ธรรมเนรยมประเพณร ภผมรปฝญญา ศรลปะ เปปนตผน เพนนอเปปนการปลผกจรตสจานศกและกระตสผนใหผคนในชสมชนทผองถรนนเกรดความ
ตระหนศก มรความตนนนตศวและเขผามามรสสวนรสวมในการฟฟฟนฟผเผยแพรส  และสนบสานภผมรปฝญญาทผองถรนน
ประเทศไทยมรวศฒนธรรมอศนเปปนมรดกทรนสนบทอดกศนมาชผานาน โดยเฉพาะวศฒนธรรมทางดผานภาษา ขนบธรรมเนรยม

และมารยาทไทยนศสนจศดเปปนเอกลศกษณษสจาคศญยรนงทรนแสดงถศงความเปปนชาตรไทยไดผเปปนอยสางดรทวสาทสกวศนนรสการเปลรนยนแปลง
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ทางสศงคมและการแพรสกระจายของวศฒนธรรมจากประเทศตสางๆ ภายใตผกระแสโลกาภรวศตนษทจาใหผเยาวชนไทยในยสค
ปฝจจสบศนซศมซศบและรศบเอาวศฒนธรรมตสางประเทศมาใชผมากขศสนเรนนอยๆ      การแสดงออกทางวศฒนธรรมไทยเปลรนยนแปลง
ไป 
กลสสมสาระการเรรยนรผผภาษาไทยเลรงเหรนความสจาคศญดศงกลสาวจศงจศดกรจกรรมวศนสสนทรภผสและวศนภาษาไทยแหสงชาตร 

โครงการ  ขศสน โดยเพนนอสนบสานและรศกษาไวผซศนงภาษาและวศฒนธรรมไทยอศนเปปนเอกลศกษณษของชาตร
วลตถยประสงคค
เพนนอใหผนศกเรรยนไดผ เหรนคสณคสาของวศฒนธรรมไทยดผานภาษาและวรรณคดร

เปปาหมาย
เชกงปรกมาณ :
นศกเรรยนรผอยละ 95  เหรนคสณคสาของวศฒนธรรมไทยดผานภาษาและวรรณคดรไทย

เชกงคยณภาพ :
นศกเรรยนเหรนคสณคสาของวศฒนธรรมดผานภาษาและวรรณคดรไทยและมรสสวนรสวมในการอนสรศกษษวศฒนธรรมดผานภาษา
และวรรณคดรไทย
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ขลขนตอนการดดาเนกนงาน

การดดาเนกนงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานททท ผผผรลบผกดชอบ

( P )  ขลขนเตรทยมการ นางสาวณฐพร  ชาว

พงษษประชสมบสคลากรกลสสมสาระฯภาษาไทยเพนนอมอบ
หมายงาน

10 ตสลาคม 
2564 ถศง 30 
กศนยายน 

2565

หผองกลสสมสาระ

การเรรยนรผผภาษา

ไทย

-

( D )  ขลขนดดาเนกนการ 10 ตสลาคม 2564 

ถศง 30 กศนยายน 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม

ครผกลสสมสาระการเรรยน

รผผภาษาไทย

จศดงานวศนสสนทรภผสสผสวศนภาษาไทย 18,750.00 (อสดหนสน) 

( C )  ขลขนตกดตามประเมกนผล
ทจาแบบสอบถามการเขผารสวมงานวศนสสนทรภผสสผสวศน
ภาษาไทย

นางสาวณฐพร  ชาว

พงษษ
10 ตสลาคม 

2564 ถศง 30 
กศนยายน 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม
-

( A )  ขลขนปรลบปรยงแกผไข
ดจาเนรนการปรสบปรสงแกผไขกรจกรรมตามความเหมาะสมจากความครดเหรนในแบบสอบถาม

การตกดตามประเมกนผล
ทจาแบบสอบถามการเขผารสวมงานวศนสสนทรภผสสผสวศนภาษาไทย

ตลวชทขวลดความสดาเรดจ
ผผผเรรยนสามารถแสดงออกถศงการมรสสนทรรยภาพ และเหรนคสณคสาของศรลปะวศฒนธรรมไทย,ผผผเรรยนมรความกลผา
แสดงออกและสามารถแสดงความสามารถของตนไดผอยสางเหมาะสม

วกธทการประเมกน
ทจาแบบสอบถามการเขผารสวมงานวศนสสนทรภผสสผสวศนภาษาไทย

เครรทองมรอทททใชผ
แบบสอบถามการเขผารสวมงานวศนสสนทรภผสสผสวศนภาษาไทย

ผลทททคาดวนาจะไดผรลบ
เพนนอใหผนศกเรรยนไดผ เหรนคสณคสาของวศฒนธรรมไทยดผานภาษาและวรรณคดร
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ทรลพยากรและคนาใชผจนายกกจกรรม

ททท รายการคนาใชผจนาย
ประมาณการ
ราคา/หนนวย

ประเภทของเงกน
รวมเงกนจดานวน หนนวยนลบ

รางวศลนศกเรรยนแสดงบนเวทร ชสด 5  500.00  2,500.001 งบอสดหนสน

ผผาซศบใน เมตร 20  50.00  1,000.002 งบอสดหนสน

คสาเชสาชสดการแสดง ชสด 6  500.00  3,000.003 งบอสดหนสน

แผสนฟฟวเจอรษบอรษด แผสน 30  45.00  1,350.004 งบอสดหนสน

สรโปสเตอรษ ขวด 10  200.00  2,000.005 งบอสดหนสน

แผสนโฟม แผสน 20  60.00  1,200.006 งบอสดหนสน

โฟมกาว 2 หนผา มผวน 15  180.00  2,700.007 งบอสดหนสน

รางวศลซสผมกรจกรรม ซสผม 10  500.00  5,000.008 งบอสดหนสน

รวมเงกน  18,750.00

สรยปงบประมาณ
งบอสดหนสน 18,750.00   บาท

18,750.00   บาทรวม
ลงชรทอ  อนยมลตกกกจกรรม  วลนสยนทรภผนสผนวลนภาษาไทย
ภายใตผโครงการ / งาน  สนงเสรกมศลกยภาพผผผเรทยน

ผผผอนยมลตกกกจกรรม

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

ผผผเหดนชอบ

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

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

เเผนงานกลสสมบรรหารวรชาการ
 ( นางสาวดลฤดร  ปฝสสา ) 

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

ผผผเสนอ

(   เฉลรมรศฐ  ตรนงอสวม   )
ผผผอจานวยการโรงเรรยนมหรรณพาราม

ครผผผผรศบผรดชอบกรจกรรม

รองผผผอจานวยการกลสสมบรรหารวรชาการ
 ( นางสาวจศนทรษเพรญ ภรญโญวงศษ ) 

ผผผรลบผกดชอบ

น.ส.ณฐพร ชาวพงษษ

วสาทรนรผอยตรร
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โครงการ / งาน สสงเสรรมศศกยภาพผผผเรรยน

กกจกรรม สสงเสรรมความเปปนเลรศทางทศกษะภาษาไทย

ลลกษณะงาน / โครงการ โครงการตสอเนนนอง
ยกระดศบมาตรฐาน

โครงการใหมส
รศกษามาตรฐาน พศฒนาสผสความเปปนเลรศ

ประเภท กรจกรรมใหมส กรจกรรมตสอเนนนอง งานประจจา

การดดาเนกนโครงการ เสรรจสรสนแลผว กจาลศงดจาเนรนการ ยศงไมสไดผดจาเนรนการ

หนนวยงานทททรลบผกดชอบ กลลสมบรรหารวรชาการ

หนนวยงานยนอย กลลสมสาระฯภาษาไทย

ผผผรลบผกดชอบ น.ส.รวรพร บลญมณร

ระยะเวลาดดาเนกนการ 10/10/2564  -  30/09/2565

สถานทททดดาเนกนการ โรงเรรยนมหรรณพาราม

งบประมาณ 9,400.00  บาท

พลนธกกจ  จศดกรจกรรมสสงเสรรมใหผผผผเรรยนมรทศกษะแหสงศตวรรษทรน 21 มรคลณภาพตามเกณฑฑมาตรฐานการศศกษาชาตร และ
มาตรฐานสากล
จศดกรจกรรมปลผกฝฝงจรตสจานศก รศกษา สนบสาน ถสายทอดความเปปนไทยและเขผาใจความหลากหลายทาง
วศฒนธรรม
ผผผเรรยนมรทศกษะแหสงศตวรรษทรน21 และมรคลณภาพตามมาตรฐานการศศกษาขศสนพนสนฐานของโรงเรรยนเปปาประสงคค  
กลยลทธฑทรน 1. สสงเสรรมพศฒนาใหผผผผเรรยนมรทศกษะแหสงศตวรรษทรน 21 เกรดแรงบศนดาลใจในการเรรยนรผผสผสอาชรพใน
อนาคต

กลยยทธค  

สนองมาตรฐานททท มาตรฐานทรน 1

ประเดรนการพรจารณาทรน 1.1สนองประเดดนพกจารณาททท 
ประเดรนการพรจารณายสอยทรน 1.1.1สนองประเดดนพกจารณายนอยททท 

มาตรฐานทรน 1มาตรฐานการศศกษาของสถานศศกษา
หลลกการและเหตยผล 
          ภาษาไทยเปปนเอกลศกษณฑประจจาชาตร เปปนสมบศตรทางวศฒนธรรมอศนกสอใหผเกรดความเปปนเอกภาพ และเสรรมสรผาง
บลคลรกภาพของคนในชาตรใหผมรความเปปนไทย เปปนเครนนองมนอในการตรดตสอสนนอสารความเขผาใจและความสศมพศนธฑทรนดรตสอกศน 
ทจาใหผสามารถประกอบกรจธลระ การงานและดจารงชรวรตรสวมกศนในสศงคมประชาชาตรไดผอยสางสศนตรสลข   และเปปนเครนนองมนอใน
การแสวงหาความรผผ ประสบการณฑ จากแหลสงขผอมผลสารสนเทศตสางๆ เพนนอพศฒนาความรผผ ความครด วรเคราะหฑ วรจารณฑ และ
สรผางสรรคฑใหผทศนตสอการเปลรนยนแปลงทางสศงคม สจาหรศบทศกษะภาษาไทยเปปนทศกษะทรนตผองฝฝกฝนจนเกรดความชจานาญ   
ในการใชผภาษาเพนนอการสนนอสาร   การอสาน การฟฝงเปปนทศกษะของการแสดงออกดผวยการแสดงความครดเหรน ความรผผและ
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ประสบการณฑการเรรยนรผผภาษาไทยจศงตผองเรรยนเพนนอการสนนอสารใหผสามารถรศบรผผขผอมผลขสาวสารไดผอยสางพรนรจพรเคราะหฑ
สามารถเลนอกใชผคจา เรรยบเรรยงความครด  ความรผผ  และใชผภาษาไดผถผกตผองตามกฎเกณฑฑ ไดผตรงตามความหมาย และถผก
ตผองตามกาลเทศะ  บลคคล และใชผไดผอยสางมรประสรทธรภาพ
กลลสมสาระการเรรยนวรภาษาไทย โรงเรรยนมหรรณพารามจศงมองเหรนความสจาคศญในดผานทศกษะของผผผเรรยน ซศนงเปปนพนสน

ฐานของผผผเรรยนในการพศฒนาทศกษะอนนนๆ จศงไดผจศดโครงการสสงเสรรมความเปปนเลรศและพศฒนาอศจฉรรยภาพภาษาไทยเพนนอ
พศฒนาผผผเรรยนตามศศกยภาพและเรรยนไดผอยสางมรความสลข ซศนงจะสสงผลสศมฤทธรธทางการเรรยนทรนสผงขศสน
วลตถยประสงคค
เพนนอใหผนศกเรรยนทรนมรความสามารถพรเศษไดผพศฒนาตนเองทางดผานทศกษะภาษาไทยอยสางเตรมศศกยภาพและเขผารสวมแขสง
ขศนทศกษะภาษาไทยภายในและภายนอกโรงเรรยน

เปปาหมาย
เชกงปรกมาณ :

1.นศกเรรยนทรนมรความสนใจทางดผานทศกษะภาษาไทย 200 คน ไดผเขผารสวมกรจกรรมแขสงขศนทศกษะภาษาไทยใน
โรงเรรยน 
2.นศกเรรยนทรนเขผารสวมเเขสงขศนทศกษะภาษาไทยภายนอก รผอยละ 10ไดผรศบรางวศลจากการเขผารสวมการเเขสงขศน

เชกงคยณภาพ :
นศกเรรยนทรนมรความสามารถพรเศษและความถนศดทางภาษาไทย ไดผรศบการสสงเสรรม                                               
และพศฒนาเตรมตามศศกยภาพไดผในระดศบดรขศสนไป
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ขลขนตอนการดดาเนกนงาน

การดดาเนกนงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานททท ผผผรลบผกดชอบ

( P )  ขลขนเตรทยมการ นางสาวรวรพร  บลญมณร

ประชลมบลคลากรเพนนอดจาเนรนงานตามโครงการ
10 ตลลาคม 

2564 ถศง 30 
กศนยายน 

2565

หผองกลลสมสาระ

การเรรยนรผผภาษา

ไทย

-

( D )  ขลขนดดาเนกนการ 10 ตลลาคม 2564 

ถศง 30 กศนยายน 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม และ

สถานทรนแขสงขศน

ทศกษะภาษาไทย

ภายนอก

ครผกลลสมสาระการเรรยน

รผผภาษาไทย

รางวศลแขสงทศกษะภาษาไทยภายในโรงเรรยนระดศบ ม. 
ตผน

3,500.00 (อลดหนลน) 

รางวศลแขสงทศกษะภาษาไทยภายในโรงเรรยนระดศบ ม. 
ปลาย

3,500.00 (อลดหนลน) 

คสาอาหารนศกเรรยนแขสงทศกษะภาษาไทยภายนอก
โรงเรรยน

2,400.00 (อลดหนลน) 

( C )  ขลขนตกดตามประเมกนผล
ทจาแบบสอบถามการเขผารสวมแขสงทศกษะภาษาไทย

นางสาวรวรพร  บลญมณร10 ตลลาคม 
2564 ถศง 30 
กศนยายน 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม
-

( A )  ขลขนปรลบปรยงแกผไข
ดจาเนรนการปรศบปรลงแกผไขตามความครดเหรนทรนเหมาะสม

การตกดตามประเมกนผล
ทจาแบบสอบถามการเขผารสวมแขสงทศกษะภาษาไทย

ตลวชทขวลดความสดาเรดจ
ผผผเรรยนสามารถอสาน เขรยน สนนอสาร ไดผตามความเหมาะสมมรความสามรถในการครดคจานวนและนจาไปใชผในชรวรต
ประจจาวศนไดผ

วกธทการประเมกน
นศกเรรยนทจาแบบสอบถามการเขผารสวมแขสงทศกษะภาษาไทย

เครรทองมรอทททใชผ
แบบสอบถามการเขผารสวมแขสงทศกษะภาษาไทย
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ผลทททคาดวนาจะไดผรลบ
นศกเรรยนทรนมรความสามารถพรเศษไดผพศฒนาตนเองทางดผานทศกษะภาษาไทยอยสางเตรมศศกยภาพและเขผารสวมแขสงขศนทศกษะ
ภาษาไทยภายในและภายนอกโรงเรรยน
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ทรลพยากรและคนาใชผจนายกกจกรรม

ททท รายการคนาใชผจนาย
ประมาณการ
ราคา/หนนวย

ประเภทของเงกน
รวมเงกนจดานวน หนนวยนลบ

รางวศลแขสงทศกษะภาษาไทยภายใน
โรงเรรยนระดศบ ม. ตผน

รายการ 5  700.00  3,500.001 งบอลดหนลน

รางวศลแขสงทศกษะภาษาไทยภายใน
โรงเรรยนระดศบ ม.ปลาย

รายการ 5  700.00  3,500.002 งบอลดหนลน

คสาอาหารนศกเรรยนแขสงทศกษะภาษา
ไทยภายนอกโรงเรรยน

คน 40  60.00  2,400.003 งบอลดหนลน

รวมเงกน  9,400.00

สรยปงบประมาณ
งบอลดหนลน 9,400.00   บาท

9,400.00   บาทรวม
ลงชรทอ  อนยมลตกกกจกรรม  สนงเสรกมความเปปนเลกศทางทลกษะภาษาไทย
ภายใตผโครงการ / งาน  สนงเสรกมศลกยภาพผผผเรทยน

ผผผอนยมลตกกกจกรรม

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

ผผผเหดนชอบ

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

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

เเผนงานกลลสมบรรหารวรชาการ
 ( นางสาวดลฤดร  ปฝสสา ) 

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

ผผผเสนอ

(   เฉลรมรศฐ  ตรนงอสวม   )
ผผผอจานวยการโรงเรรยนมหรรณพาราม

ครผ

รองผผผอจานวยการกลลสมบรรหารวรชาการ
 ( นางสาวจศนทรฑเพรญ ภรญโญวงศฑ ) 

ผผผรลบผกดชอบ

น.ส.รวรพร บลญมณร

วสาทรนรผอยตรร
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โครงการ / งาน สสงเสรรมศศกยภาพผผผเรรยน

กกจกรรม วศนสสาคศญของลผกเสสอ

ลลกษณะงาน / โครงการ โครงการตสอเนสนอง
ยกระดศบมาตรฐาน

โครงการใหมส
รศกษามาตรฐาน พศฒนาสผสความเปปนเลรศ

ประเภท กรจกรรมใหมส กรจกรรมตสอเนสนอง งานประจสา

การดดาเนกนโครงการ เสรรจสรสนแลผว กสาลศงดสาเนรนการ ยศงไมสไดผดสาเนรนการ

หนนวยงานทททรลบผกดชอบ กลลสมบรรหารวรชาการ

หนนวยงานยนอย กลลสมกรจกรรมพศฒนาผผผเรรยน

ผผผรลบผกดชอบ นายอรทธรณศตร เสวกโกเมต
,นายกรตตรภผมร  มรมอญ

ระยะเวลาดดาเนกนการ 10/10/2564  -  30/09/2565

สถานทททดดาเนกนการ โรงเรรยนมหรรณพาราม

งบประมาณ 3,580.00  บาท

พลนธกกจ  จศดกรจกรรมสสงเสรรมใหผผผผเรรยนมรทศกษะแหสงศตวรรษทรน 21 มรคลณภาพตามเกณฑฑมาตรฐานการศศกษาชาตร และ
มาตรฐานสากล
จศดกรจกรรมปลผกฝฝงจรตสสานศก รศกษา สสบสาน ถสายทอดความเปปนไทยและเขผาใจความหลากหลายทาง
วศฒนธรรม
ผผผเรรยนมรทศกษะแหสงศตวรรษทรน21 และมรคลณภาพตามมาตรฐานการศศกษาขศสนพสสนฐานของโรงเรรยนเปปาประสงคค  
กลยลทธฑทรน 1. สสงเสรรมพศฒนาใหผผผผเรรยนมรทศกษะแหสงศตวรรษทรน 21 เกรดแรงบศนดาลใจในการเรรยนรผผสผสอาชรพใน
อนาคต

กลยยทธค  

สนองมาตรฐานททท มาตรฐานทรน 1

ประเดรนการพรจารณาทรน 1.2สนองประเดดนพกจารณาททท 
ประเดรนการพรจารณายสอยทรน 1.2.2สนองประเดดนพกจารณายนอยททท 

มาตรฐานทรน 1มาตรฐานการศศกษาของสถานศศกษา
หลลกการและเหตยผล 
          กรจกรรมวศนสสาคศญของลผกเสสอ เปปนกรจกรรมทรนปลผกฝฝงความจงรศกภศกดรตสอพระมหากษศตรรยฑ ใหผมรความรศกชาตร นศบ
ถสอศาสนาเเละปลผกฝฝงความสามศคครในหมผสคณะ ไมสทสาลายซศนงกศนเเละกศน มลสงพศฒนาความมรระเบรยบวรนศย ความเปปนผผผนสา ผผผ
ตามทรนดร ความรศบผรดชอบ การทสางานรสวมกศน การรผผจศกเเกผปฝญหา การตศดสรนใจทรนเหมาะสม ความมรเหตลมรผล การชสวยเหลสอ
เเบสงปฝนกศน เอสสออาทร เเละสมานฉศนทฑ โดยจศดใหผสอดคลผองกศบความสามารถ ความถนศด เเละความสนใจของผผผเรรยนตาม
ความเหมาะสมเเละสอดคลผองกศบวลฒรภาวะของผผผเรรยน บรรบทของสถานศศกษาเเละทผองถรนน เพสนอเเสดงถศงความรศบผรดชอบ 
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ความดรงาม เเละความเสรยสละตสอสศงคม มรจรตสาธารณะ
วลตถยประสงคค
เพสนอสสงเสรรมใหผผผผเรรยนรสาลศกในพระมหากรลณาธรคลณของสถาบศนพระมหากษศตรรยฑ เเละตระหนศกถศงความสสาคศญของ
กรจการลผกเสสอ

เปปาหมาย
เชกงปรกมาณ :
นศกเรรยนระดศบชศสน ม.1 - ม.3 รผอยละ 80 ผสานการเขผารสวมกรจกรรมวศนสสาคศญของลผกเสสอ

เชกงคยณภาพ :
นศกเรรยนรสาลศกในพระมหากรลณาธรคลณของสถาบศนพระมหากษศตรรยฑ เเละมรความตระหนศกถศงความสสาคศญของกรจการ
ลผกเสสอ ตรงตามคลณลศกษณะอศนพศงประสงคฑตามทรนสถานศศกษากสาหนด
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ขลขนตอนการดดาเนกนงาน

การดดาเนกนงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานททท ผผผรลบผกดชอบ

( P )  ขลขนเตรทยมการ นายกรตตรภผมร มรมอญ,

นายอรทธรณศตร เสวกโก

เมต

กสาหนดแนวทางในดสาเนรนกรจกรรมวศนสสาคศญของลผก
เสสอ

10 ตลลาคม 
2564 ถศง 30 
กศนยายน 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม

-

( D )  ขลขนดดาเนกนการ 10 ตลลาคม 2564 

ถศง 31 มรนาคม 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม

นายกรตตรภผมร มรมอญ,

นายอรทธรณศตร เสวกโก

เมต

จศดกรจกรรมวศนสสาคศญของลผกเสสอ 3,580.00 (อลดหนลน) 

( C )  ขลขนตกดตามประเมกนผล
สรลปผล และรายงานผล

นายกรตตรภผมร มรมอญ,

นายอรทธรณศตร เสวกโก

เมต

31 มรนาคม 
2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม
-

( A )  ขลขนปรลบปรยงแกผไข
นสาผลไปปรศบปรลงพศฒนา

การตกดตามประเมกนผล
แบบสอบถาม

ตลวชทขวลดความสดาเรดจ
ผผผเรรยนผสานการประเมรนคลณลศกษณะอศนพศงประสงคฑ,ผผผเรรยนมรคลณธรรม จรรยธรรม ตามเกณฑฑมาตรฐานคลณภาพการ
ศศกษาทรนโรงเรรยนกสาหนด,ผผผเรรยนมรสสวนรสวมในการอนลรศกษฑประเพณร ศรลปวศฒนธรรม ของทผองถรนนและของชาตร

วกธทการประเมกน
สอบถามนศกเรรยนทรนเขผารสวมกรจกรรม

เครรทองมรอทททใชผ
แบบสอบถามความครดเหรน

ผลทททคาดวนาจะไดผรลบ
1. ผผผเรรยนไดผทสากรจกรรมทรนหลากหลาย ฝฝกฝนใหผผผผเรรยนแสวงหาความรผผ ขผอมผล การจศดการขผอมผล การ
วรเคราะหฑขผอมผล การนสาเสนอขผอมผล ตามกระบวนการเรรยนรผผอยสางเหมาะสม รผผจศกคผนควผาหาความรผผดผวยตนเอง
รผผจศกตนเองและเหรนคลณคสาของตน
2. ผผผเรรยนมรความรผผและทศกษะทางวรชาการตามศศกยภาพของตน เกรดทศกษะ การครดวรเคราะหฑ การสรลป
เนสสอหา ใจความสสาคศญ รผผจศกใชผเวลาวสางใหผเกรดประโยชนฑและสามารถน าไปปรศบใชผในชรวรตประจสาวศนไดผ
3. ผผผเรรยนใหผมรสลนทรรยภาพและสลขภาวะทางรสางกายจรตใจทรนดร
4. ผผผเรรยนมรคลณธรรม จรรยธรรม และคสานรยมทรนพศงประสงคฑ
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ทรลพยากรและคนาใชผจนายกกจกรรม

ททท รายการคนาใชผจนาย
ประมาณการ
ราคา/หนนวย

ประเภทของเงกน
รวมเงกนจดานวน หนนวยนลบ

ไวนรว ตร.ม. 48  60.00  2,880.001 งบอลดหนลน

พวงมาลศย พวง 2  100.00  200.002 งบอลดหนลน

กรวยกระทงสศกการะ ชลด 1  500.00  500.003 งบอลดหนลน

รวมเงกน  3,580.00

สรยปงบประมาณ
งบอลดหนลน 3,580.00   บาท

3,580.00   บาทรวม
ลงชรทอ  อนยมลตกกกจกรรม  วลนสดาคลญของลผกเสรอ
ภายใตผโครงการ / งาน  สนงเสรกมศลกยภาพผผผเรทยน

ผผผอนยมลตกกกจกรรม

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

ผผผเหดนชอบ

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

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

เเผนงานกลลสมบรรหารวรชาการ
 ( น.ส.ดลฤดร  ปฝสสา ) 

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

ผผผเสนอ

(   เฉลรมรศฐ  ตรนงอสวม   )
ผผผอสานวยการโรงเรรยนมหรรณพาราม

หศวหนผางานลผกเสสอเนตรนารร

รองผผผอสานวยการกลลสมบรรหารวรชาการ
 ( นางสาวจศนทรฑเพรญ ภรญโญวงศฑ ) 

ผผผรลบผกดชอบ

นายอรทธรณศตร เสวกโกเมต

วสาทรนรผอยตรร
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โครงการ / งาน สสงเสรรมศศกยภาพผผผเรรยน

กกจกรรม วศนสสาคศญของลผกเสสอ

ลลกษณะงาน / โครงการ โครงการตสอเนสนอง
ยกระดศบมาตรฐาน

โครงการใหมส
รศกษามาตรฐาน พศฒนาสผสความเปปนเลรศ

ประเภท กรจกรรมใหมส กรจกรรมตสอเนสนอง งานประจสา

การดดาเนกนโครงการ เสรรจสรสนแลผว กสาลศงดสาเนรนการ ยศงไมสไดผดสาเนรนการ

หนนวยงานทททรลบผกดชอบ กลลสมบรรหารวรชาการ

หนนวยงานยนอย กลลสมกรจกรรมพศฒนาผผผเรรยน

ผผผรลบผกดชอบ นายกรตตรภผมร  มรมอญ
,นายอรทธรณศตร เสวกโกเมต

ระยะเวลาดดาเนกนการ 11/10/2564  -  30/09/2565

สถานทททดดาเนกนการ โรงเรรยนมหรรณพาราม

งบประมาณ 3,580.00  บาท

พลนธกกจ  จศดกรจกรรมสสงเสรรมใหผผผผเรรยนมรทศกษะแหสงศตวรรษทรน 21 มรคลณภาพตามเกณฑฑมาตรฐานการศศกษาชาตร และ
มาตรฐานสากล
จศดกรจกรรมปลผกฝฝงจรตสสานศก รศกษา สสบสาน ถสายทอดความเปปนไทยและเขผาใจความหลากหลายทาง
วศฒนธรรม
ผผผเรรยนมรทศกษะแหสงศตวรรษทรน21 และมรคลณภาพตามมาตรฐานการศศกษาขศสนพสสนฐานของโรงเรรยนเปปาประสงคค  
กลยลทธฑทรน 1. สสงเสรรมพศฒนาใหผผผผเรรยนมรทศกษะแหสงศตวรรษทรน 21 เกรดแรงบศนดาลใจในการเรรยนรผผสผสอาชรพใน
อนาคต

กลยยทธค  

สนองมาตรฐานททท มาตรฐานทรน 1

ประเดรนการพรจารณาทรน 1.2สนองประเดดนพกจารณาททท 
ประเดรนการพรจารณายสอยทรน 1.2.2สนองประเดดนพกจารณายนอยททท 

มาตรฐานทรน 1มาตรฐานการศศกษาของสถานศศกษา
หลลกการและเหตยผล 
          กรจกรรมวศนสสาคศญของลผกเสสอ เปปนกรจกรรมทรนปลผกฝฝงความจงรศกภศกดรตสอพระมหากษศตรรยฑ ใหผมรความรศกชาตร นศบ
ถสอศาสนาเเละปลผกฝฝงความสามศคครในหมผสคณะ ไมสทสาลายซศนงกศนเเละกศน มลสงพศฒนาความมรระเบรยบวรนศย ความเปปนผผผนสา ผผผ
ตามทรนดร ความรศบผรดชอบ การทสางานรสวมกศน การรผผจศกเเกผปฝญหา การตศดสรนใจทรนเหมาะสม ความมรเหตลมรผล การชสวยเหลสอ
เเบสงปฝนกศน เอสสออาทร เเละสมานฉศนทฑ โดยจศดใหผสอดคลผองกศบความสามารถ ความถนศด เเละความสนใจของผผผเรรยนตาม
ความเหมาะสมเเละสอดคลผองกศบวลฒรภาวะของผผผเรรยน บรรบทของสถานศศกษาเเละทผองถรนน เพสนอเเสดงถศงความรศบผรดชอบ 
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ความดรงาม เเละความเสรยสละตสอสศงคม มรจรตสาธารณะ
วลตถยประสงคค
เพสนอสสงเสรรมใหผผผผเรรยนรสาลศกในพระมหากรลณาธรคลณของสถาบศนพระมหากษศตรรยฑ เเละตระหนศกถศงความสสาคศญของ
กรจการลผกเสสอ

เปปาหมาย
เชกงปรกมาณ :
นศกเรรยนระดศบชศสน ม.1 - ม.3 รผอยละ 80 ผสานการเขผารสวมกรจกรรมวศนสสาคศญของลผกเสสอ

เชกงคยณภาพ :
นศกเรรยนรสาลศกในพระมหากรลณาธรคลณของสถาบศนพระมหากษศตรรยฑ เเละมรความตระหนศกถศงความสสาคศญของกรจการ
ลผกเสสอ ตรงตามคลณลศกษณะอศนพศงประสงคฑตามทรนสถานศศกษากสาหนด
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ขลขนตอนการดดาเนกนงาน

การดดาเนกนงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานททท ผผผรลบผกดชอบ

( P )  ขลขนเตรทยมการ นายกรตตรภผมร มรมอญ,

นายอรทธรณศตร เสวก

โกมล

กสาหนดแนวทางในดสาเนรนกรจกรรมวศนสสาคศญของลผก
เสสอ

11 ตลลาคม 
2564 ถศง 30 
กศนยายน 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม

-

( D )  ขลขนดดาเนกนการ 11 ตลลาคม 2564 

ถศง 31 มรนาคม 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม

นายกรตตรภผมร มรมอญ,

นายอรทธรณศตร เสวก

โกมล

กรจกรรมวศนสสาคศญของลผกเสสอ 3,580.00 (อลดหนลน) 

( C )  ขลขนตกดตามประเมกนผล
สรลปผล และรายงานผล

นายกรตตรภผมร มรมอญ,

นายอรทธรณศตร เสวก

โกมล

31 มรนาคม 
2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม
-

( A )  ขลขนปรลบปรยงแกผไข
นสาผลไปปรศบปรลงพศฒนา

การตกดตามประเมกนผล
สอบถาม

ตลวชทขวลดความสดาเรดจ
ผผผเรรยนผสานการประเมรนคลณลศกษณะอศนพศงประสงคฑ,ผผผเรรยนมรคลณธรรม จรรยธรรม ตามเกณฑฑมาตรฐานคลณภาพการ
ศศกษาทรนโรงเรรยนกสาหนด,ผผผเรรยนมรสสวนรสวมในการอนลรศกษฑประเพณร ศรลปวศฒนธรรม ของทผองถรนนและของชาตร

วกธทการประเมกน
สอบถามนศกเรรยนทรนเขผารสวมกรจกรรม

เครรทองมรอทททใชผ
แบบสอบถามความครดเหรน

ผลทททคาดวนาจะไดผรลบ
1. ผผผเรรยนไดผทสากรจกรรมทรนหลากหลาย ฝฝกฝนใหผผผผเรรยนแสวงหาความรผผ ขผอมผล การจศดการขผอมผล การ
วรเคราะหฑขผอมผล การนสาเสนอขผอมผล ตามกระบวนการเรรยนรผผอยสางเหมาะสม รผผจศกคผนควผาหาความรผผดผวยตนเอง
รผผจศกตนเองและเหรนคลณคสาของตน
2. ผผผเรรยนมรความรผผและทศกษะทางวรชาการตามศศกยภาพของตน เกรดทศกษะ การครดวรเคราะหฑ การสรลป
เนสสอหา ใจความสสาคศญ รผผจศกใชผเวลาวสางใหผเกรดประโยชนฑและสามารถน าไปปรศบใชผในชรวรตประจสาวศนไดผ
3. ผผผเรรยนใหผมรสลนทรรยภาพและสลขภาวะทางรสางกายจรตใจทรนดร
4. ผผผเรรยนมรคลณธรรม จรรยธรรม และคสานรยมทรนพศงประสงคฑ
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ทรลพยากรและคนาใชผจนายกกจกรรม

ททท รายการคนาใชผจนาย
ประมาณการ
ราคา/หนนวย

ประเภทของเงกน
รวมเงกนจดานวน หนนวยนลบ

ไวนรล ขนาด 8 ม. X 3 ตร.ม. 48  60.00  2,880.001 งบอลดหนลน

พวงมาลศย ดอกไมผสด พวง 2  100.00  200.002 งบอลดหนลน

กรวยกระทงสศกการะ ชลด 1  500.00  500.003 งบอลดหนลน

รวมเงกน  3,580.00

สรยปงบประมาณ
งบอลดหนลน 3,580.00   บาท

3,580.00   บาทรวม
ลงชรทอ  อนยมลตกกกจกรรม  วลนสดาคลญของลผกเสรอ
ภายใตผโครงการ / งาน  สนงเสรกมศลกยภาพผผผเรทยน

ผผผอนยมลตกกกจกรรม

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

ผผผเหดนชอบ

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

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

เเผนงานกลลสมบรรหารวรชาการ
 ( น.ส.ดลฤดร  ปฝสสา ) 

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

ผผผเสนอ

(   เฉลรมรศฐ  ตรนงอสวม   )
ผผผอสานวยการโรงเรรยนมหรรณพาราม

หศวหนผางานลผกเสสอเนตรนารร

รองผผผอสานวยการกลลสมบรรหารวรชาการ
 ( นางสาวจศนทรฑเพรญ ภรญโญวงศฑ ) 

ผผผรลบผกดชอบ

นายอรทธรณศตร เสวกโกเมต

วสาทรนรผอยตรร
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โครงการ / งาน สสงเสรรมศศกยภาพผผผเรรยน

กกจกรรม กรจกรรมนศกศศกษาวรชาทหาร

ลลกษณะงาน / โครงการ โครงการตสอเนนนอง
ยกระดศบมาตรฐาน

โครงการใหมส
รศกษามาตรฐาน พศฒนาสผสความเปปนเลรศ

ประเภท กรจกรรมใหมส กรจกรรมตสอเนนนอง งานประจจา

การดดาเนกนโครงการ เสรรจสรสนแลผว กจาลศงดจาเนรนการ ยศงไมสไดผดจาเนรนการ

หนนวยงานทททรลบผกดชอบ กลลสมบรรหารวรชาการ

หนนวยงานยนอย กลลสมกรจกรรมพศฒนาผผผเรรยน

ผผผรลบผกดชอบ นายอนลวศฒนน ไชยศรลปป

ระยะเวลาดดาเนกนการ 11/10/2564  -  30/09/2565

สถานทททดดาเนกนการ โรงเรรยนมหรรณพาราม

งบประมาณ 7,744.00  บาท

พลนธกกจ  จศดกรจกรรมสสงเสรรมใหผผผผเรรยนมรทศกษะแหสงศตวรรษทรน 21 มรคลณภาพตามเกณฑนมาตรฐานการศศกษาชาตร และ
มาตรฐานสากล
จศดกรจกรรมปลผกฝฝงจรตสจานศก รศกษา สนบสาน ถสายทอดความเปปนไทยและเขผาใจความหลากหลายทาง
วศฒนธรรม
ผผผเรรยนมรทศกษะแหสงศตวรรษทรน21 และมรคลณภาพตามมาตรฐานการศศกษาขศสนพนสนฐานของโรงเรรยนเปปาประสงคค  
กลยลทธนทรน 1. สสงเสรรมพศฒนาใหผผผผเรรยนมรทศกษะแหสงศตวรรษทรน 21 เกรดแรงบศนดาลใจในการเรรยนรผผสผสอาชรพใน
อนาคต

กลยยทธค  

สนองมาตรฐานททท มาตรฐานทรน 1

ประเดรนการพรจารณาทรน 1.2สนองประเดดนพกจารณาททท 
ประเดรนการพรจารณายสอยทรน 1.2.2สนองประเดดนพกจารณายนอยททท 

มาตรฐานทรน 1มาตรฐานการศศกษาของสถานศศกษา
หลลกการและเหตยผล 
          การจศดการเรรยนการสอนตามพระราชบศญญศตรการจศดการศศกษาแหสงชาตร ปป พ.ศ.2542 มลสงเสรรมสรผาง
ใหผผผผเรรยนมรสสวนรสวมในกรจกรรมการเรรยนการสอน และพศฒนาผผผเรรยนใหผเกรดการเรรยนรผผ สามารถครดเปปน ทจาเปปน
และแกผปฝญหาเปปน ปฝจจลบศนโลกมรการเปลรนยนแปลงอยสางรวดเรรวในทลก ๆ ดผาน ฉะนศสนโรงเรรยนจศงไดผจศดโครงการ
สสงเสรรมพศฒนาศศกยภาพผผผเรรยน เพนนอใหผผผผเรรยน ไดผพศฒนาตนเองในดผานความรผผ ความสามารถ ดผานเทคโนโลยร
รวมถศงคลณลศกษณะอศนพศงประสงคน ตามนโยบายของสถานศศกษา โดยจศดกรจกรรมทรนหลากหลาย คนอ กรจกรรมคสาย
วรชาการ กรจกรรมเวทรคนเกสง เปปนกรจกรรมสสงเสรรมใหผผผผเรรยนรผผจศกคผนควผาหาความรผผดผวยตนเองและรผผจศกตนเองเหรน
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คลณคสาในตนเองมากยรนงขศสน และกรจกรรมพศฒนาความสามารถดผานการครดวรเคราะหนและเขรยน เพนนอสสงเสรรมและ
พศฒนาใหผผผผเรรยนใหผมรศศกยภาพเหมาะสมตามวศย ไดผรศบการพศฒนาและสสงเสรรมทรนถผกทางและเหมาะสม เปปน
ทรศพยากรทรนมรคลณภาพยรนง ทจาประโยชนนใหผกศบสศงคมและประเทศชาตรตสอไปในอนาคต
วลตถยประสงคค

1. เพนนอใหผผผผเรรยนไดผทจากรจกรรมทรนหลากหลาย ฝฝกฝนใหผผผผเรรยนแสวงหาความรผผ ขผอมผล การจศดการขผอมผลการวรเคราะหน
ขผอมผล การนจาเสนอขผอมผล ตามกระบวนการเรรยนรผผอยสางเหมาะสม รผผจศกคผนควผาหาความรผผดผวยตนเอง รผผจศกตนเองและ
เหรนคลณคสาของตน
2. เพนนอสสงเสรรมใหผผผผเรรยนมรความรผผและทศกษะทางวรชาการตามศศกยภาพของตน เกรดทศกษะ การครดวรเคราะหน การสรลป
เนนสอหา ใจความสจาคศญ รผผจศกใชผเวลาวสางใหผเกรดประโยชนนและสามารถนจาไปปรศบใชผในชรวรตประจจาวศนไดผ
3. เพนนอสรผางบรรยากาศทางวรชาการ การจศดการเรรยนรผผทรนนสาสนใจมากยรนงขศสน ผผผเรรยนใหผมรสลนทรรยภาพและสลขภาวะทาง
รสางกายจรตใจทรนดร
4. เพนนอใหผผผผเรรยนมรคลณธรรม จรรยธรรม และคสานรยมทรนพศงประสงคน

เปปาหมาย
เชกงปรกมาณ :
นศกเรรยน ม.ปลาย ทรนเขผารสวมกรจกรรมรศกษาดรนแดน 103 คน

เชกงคยณภาพ :
นศกเรรยนทรนเขผารสวมกรจกรรมพศฒนาตนเองตามความสนใจ มรระเบรยบวรนศยกสอใหผเกรดประโยชนนตสอสศงคมในดผานตสาง ๆ 
อยสางตสอเนนนองสมนจาเสมอ ตรงตามคลณลศกษณะอศนพศงประสงคนตามทรนสถานศศกษากจาหนด
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ขลขนตอนการดดาเนกนงาน

การดดาเนกนงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานททท ผผผรลบผกดชอบ

( P )  ขลขนเตรทยมการ นายอนลวศฒนน ไชยศรลปป

-ประชลมกลลสมบรรหารวรชาการ เพนนอกจาหนดนโยบาย
การพศฒนานศกเรรยน
-ประชลมคณะกรรมการเพนนอวางแผนการจศดกรจกรรม

11 ตลลาคม 
2564 ถศง 30 
กศนยายน 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม

-

( D )  ขลขนดดาเนกนการ 11 ตลลาคม 2564 

ถศง 30 กศนยายน 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม

นายอนลวศฒนน ไชยศรลปป

กรจกรรมนศกศศกษาวรชาทหาร 7,744.00 (อลดหนลน) 

( C )  ขลขนตกดตามประเมกนผล
ประเมรนผลการดจาเนรนงานกรจกรรม

นายอนลวศฒนน ไชยศรลปป30 กศนยายน 
2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม
-

( A )  ขลขนปรลบปรยงแกผไข
-วรเคราะหนและนจาผลประเมรนไปใชผในการพศฒนาอยสางตสอเนนนอง
-สรลปผลการประเมรนเปปนเอกสารเสนอฝฝายบรรหาร

การตกดตามประเมกนผล
ประเมรลผล

ตลวชทขวลดความสดาเรดจ
นศกเรรยนทรนเขผารสวมกรจกรรมพศฒนาตนเองตามความสนใจ มรระเบรยบวรนศยกสอใหผเกรดประโยชนนตสอสศงคมในดผานตสาง ๆ 
อยสางตสอเนนนองสมนจาเสมอ ตรงตามคลณลศกษณะอศนพศงประสงคนตามทรนสถานศศกษากจาหนด

วกธทการประเมกน
ประเมรนความครดเหรน

เครรทองมรอทททใชผ
แบบประเมรนความครดเหรน

ผลทททคาดวนาจะไดผรลบ
ผผผเรรยนไดผพศฒนาตนเอง ตามความสนใจ เหมาะสมกศบชสวงวศยและวลฒรภาวะ  มรระเบรยบวรนศยกสอใหผเกรดประโยชนนตสอ
สศงคมในดผานตสาง ๆ อยสางตสอเนนนองสมนจาเสมอ ตรงคลณลศกษณะอศนพศงประสงคนตามทรนสถานกจาหนด
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ทรลพยากรและคนาใชผจนายกกจกรรม

ททท รายการคนาใชผจนาย
ประมาณการ
ราคา/หนนวย

ประเภทของเงกน
รวมเงกนจดานวน หนนวยนลบ

บรสยเลรสยง (นจานศกเรรยนไปฝฝกภาค
สนาม)

วศน 14  240.00  3,360.001 งบอลดหนลน

คสานสจามศนรถ สสวนตศว กรโลเมตร ละ 4 
บาท 274 กม.

รอบ 4  1,096.00  4,384.002 งบอลดหนลน

รวมเงกน  7,744.00

สรยปงบประมาณ
งบอลดหนลน 7,744.00   บาท

7,744.00   บาทรวม
ลงชรทอ  อนยมลตกกกจกรรม  กกจกรรมนลกศศกษาวกชาทหาร
ภายใตผโครงการ / งาน  สนงเสรกมศลกยภาพผผผเรทยน

ผผผอนยมลตกกกจกรรม

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

ผผผเหดนชอบ

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

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

เเผนงานกลลสมบรรหารวรชาการ
 ( นางสาวดลฤดร ปฝสสา ) 

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

ผผผเสนอ

(   เฉลรมรศฐ  ตรนงอสวม   )
ผผผอจานวยการโรงเรรยนมหรรณพาราม

หศวหนผากรจกรรมนศกศศกษาวรชาทหาร

รองผผผอจานวยการกลลสมบรรหารวรชาการ
 ( นางสาวจศนทรนเพรญ ภรญโญวงศน ) 

ผผผรลบผกดชอบ

นายอนลวศฒนน ไชยศรลปป

วสาทรนรผอยตรร
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โครงการ / งาน สสงเสรรมศศกยภาพผผผเรรยน

กกจกรรม ศศกษาเรรยนรผผทางวรทยาศาสตรรนอกสถานศศกษา

ลลกษณะงาน / โครงการ โครงการตสอเนนนอง
ยกระดศบมาตรฐาน

โครงการใหมส
รศกษามาตรฐาน พศฒนาสผสความเปปนเลรศ

ประเภท กรจกรรมใหมส กรจกรรมตสอเนนนอง งานประจจา

การดดาเนกนโครงการ เสรรจสรสนแลผว กจาลศงดจาเนรนการ ยศงไมสไดผดจาเนรนการ

หนนวยงานทททรลบผกดชอบ กลลสมบรรหารวรชาการ

หนนวยงานยนอย กลลสมสาระฯวรทยาศาสตรร

ผผผรลบผกดชอบ นายอภรชาตร แสนโคตร

ระยะเวลาดดาเนกนการ 01/08/2565  -  31/08/2565

สถานทททดดาเนกนการ โรงเรรยนมหรรณพาราม

งบประมาณ 50,000.00  บาท

พลนธกกจ  จศดกรจกรรมสสงเสรรมใหผผผผเรรยนมรทศกษะแหสงศตวรรษทรน 21 มรคลณภาพตามเกณฑรมาตรฐานการศศกษาชาตร และ
มาตรฐานสากล
จศดกรจกรรมปลผกฝฝงจรตสจานศก รศกษา สนบสาน ถสายทอดความเปปนไทยและเขผาใจความหลากหลายทาง
วศฒนธรรม
ผผผเรรยนมรทศกษะแหสงศตวรรษทรน21 และมรคลณภาพตามมาตรฐานการศศกษาขศสนพนสนฐานของโรงเรรยนเปปาประสงคค  
กลยลทธรทรน 1. สสงเสรรมพศฒนาใหผผผผเรรยนมรทศกษะแหสงศตวรรษทรน 21 เกรดแรงบศนดาลใจในการเรรยนรผผสผสอาชรพใน
อนาคต

กลยยทธค  

สนองมาตรฐานททท มาตรฐานทรน 1

ประเดรนการพรจารณาทรน 1.1สนองประเดดนพกจารณาททท 
ประเดรนการพรจารณายสอยทรน 1.1.2, 1.1.3สนองประเดดนพกจารณายนอยททท 

มาตรฐานทรน 1มาตรฐานการศศกษาของสถานศศกษา
หลลกการและเหตยผล 
          จากแนวทางการจศดการศศกษาตาม พ.ร.บ. การศศกษาแหสงชาตร พ.ศ.2542 (แกผไขเพรนมเตรม พ.ศ. 2545) ระบลไวผใน
มาตรา 22 วสา การจศดการศศกษาตผองยศดหลศกวสาผผผเรรยนทลกคนมรความสามารถเรรยนรผผและพศฒนาตนเองไดผ และถนอวสาผผผเรรยน
 
 
มรความสจาคศญทรนสลด กระบวนการจศดการศศกษาตผองสสงเสรรมใหผผผผเรรยนพศฒนาตามธรรมชาตรและเตรมตามศศกยภาพ และใน
มาตรา 24 กจาหนดใหผสถานศศกษาจศดเนนสอหาสาระและกรจกรรมใหผสอดคลผองกศบความสนใจและความถนศดของผผผเรรยน โดย
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คจานศงถศงความแตกตสางระหวสางบลคคล และจากแผนการศศกษาแหสงชาตร พ.ศ. 2560-2579 ไดผกจาหนดเปปาหมายใหผนศกเรรยน
ตผองไดผรศบการพศฒนาขรดความสามารถทรนมรอยผสในตศวตนของแตสละบลคคล และมรคลณลศกษณะนรสศยทรนพศงประสงคร มรองครความรผผ
ทรนสจาคศญและทศกษะการเรรยนรผผในศตวรรษทรน 21 กลลสมสาระการเรรยนรผผวรทยาศาสตรร ถนอเปปนหนผาทรทททรนตผองจศดกรจกรรมใหผผผผ
เรรยนไดผคผนหาและพศฒนาศศกยภาพดผานวรทยาศาสตรรและเทคโนโลยรของตนเองใหผสผงขศสน
วลตถยประสงคค

1. เพนนอกระตลผนใหผนศกเรรยนเกรดความสนใจในดผานวรทยาศาสตรรและเทคโนโลยร
2. เพนนอสสงเสรรมใหผนศกเรรยนมรความรผผ ความเขผาใจในดผานวรทยาศาสตรร และเทคโนโลยร
3. เพนนอสสงเสรรมใหผนศกเรรยนมรทศกษะการแสวงหาความรผผดผวยตนเอง จากแหลสงเรรยนรผผตสาง ๆ ภายนอกสถานศศกษา

เปปาหมาย
เชกงปรกมาณ :

1. นศกเรรยนทรนเขผารสวมกรจกรรมรผอยละ 90 มรความสนใจในดผานวรทยาศาสตรรและเทคโนโลยร
    ในระดศบดรขศสนไป
2. นศกเรรยนทรนเขผารสวมกรจกรรมรผอยละ 90 มรความรผผ ความเขผาใจในดผานวรทยาศาสตรรและ
    เทคโนโลยรในระดศบดรขศสนไป
3. นศกเรรยนทรนเขผารสวมกรจกรรมรผอยละ 90 มรทศกษะการแสวงความรผผดผวยตนเอง 
    จากแหลสงเรรยนรผผภายนอกสถานศศกษาในระดศบดรขศสนไป

เชกงคยณภาพ :
นศกเรรยนมรความสนใจในดผานวรทยาศาสตรรและเทคโนโลยร มรความรผผ ความเขผาใจในดผานวรทยาศาสตรรและเทคโนโลยร
และมรทศกษะการแสวงความรผผดผวยตนเอง จากแหลสงเรรยนรผผภายนอกสถานศศกษาในระดศบดรขศสนไป
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ขลขนตอนการดดาเนกนงาน

การดดาเนกนงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานททท ผผผรลบผกดชอบ

( P )  ขลขนเตรทยมการ นายอภรชาตร  แสน

โคตร1.ประชลมคณะครผกลลสมสาระการเรรยนรผผวรทยาศาสตรร
เพนนอกจาหนดวศนทจากรจกรรม
2.แตสงตศสงคณะกรรมการดจาเนรนงาน

1 สรงหาคม 
2565 ถศง 31 
สรงหาคม 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม

-

( D )  ขลขนดดาเนกนการ 1 สรงหาคม 2565 

ถศง 31 สรงหาคม 

2565

สถานทรนศศกษา

เรรยนรผผนอกสถาน

ศศกษา

นายอภรชาตร  แสน

โคตร

นจานศกเรรยนไปศศกษาเรรยนรผผทางวรทยาศาสตรรนอก
สถานศศกษา

0.00 (อลดหนลน)

50,000.00 (อนนนๆ)

( C )  ขลขนตกดตามประเมกนผล
ใหผนศกเรรยนทรนเขผารสวมกรจกรรมทจาแบบสอบถาม การ
เขผารสวมกรจกรรม

นายอภรชาตร  แสน

โคตร
1 สรงหาคม 

2565 ถศง 31 
สรงหาคม 

2565

สถานทรนศศกษา

เรรยนรผผนอกสถาน

ศศกษา

-

( A )  ขลขนปรลบปรยงแกผไข
นจาผลการประเมรนและขผอเสนอแนะมาปรศบปรลงการจศดกรจกรรมในปปงบประมาณตสอไป

การตกดตามประเมกนผล
1. ดผจากจจานวนนศกเรรยนทรนเขผารสวมกรจกรรม
2. ดผจากรผอยละของนศกเรรยนทรนเขผารสวมกรจกรรม ทรนมรความสนใจในดผานวรทยาศาสตรรและเทคโนโลยรในระดศบดรขศสนไป
3. ดผจากรผอยละของนศกเรรยนทรนเขผารสวมกรจกรรม ทรนความรผผ ความเขผาใจในดผานวรทยาศาสตรรและเทคโนโลยรในระดศบดรขศสน
ไป
4. ดผจากรผอยละของนศกเรรยนทรนเขผารสวมกรจกรรม ทรนมรทศกษะการแสวงความรผผดผวยตนเอง จากแหลสงเรรยนรผผภายนอกสถาน
ศศกษาในระดศบดรขศสนไป
ตลวชทขวลดความสดาเรดจ

1. นศกเรรยนทรนเขผารสวมกรจกรรมรผอยละ 90 มรความสนใจในดผานวรทยาศาสตรรและ  
    เทคโนโลยรในระดศบดรขศสนไป
2. นศกเรรยนทรนเขผารสวมกรจกรรมรผอยละ 90 มรความรผผ ความเขผาใจในดผานวรทยาศาสตรรและ
    เทคโนโลยรในระดศบดรขศสนไป
3. นศกเรรยนทรนเขผารสวมกรจกรรมรผอยละ 90 มรทศกษะการแสวงความรผผดผวยตนเอง 
    จากแหลสงเรรยนรผผภายนอกสถานศศกษาในระดศบดรขศสนไป

วกธทการประเมกน
1. สจารวจจจานวนนศกเรรยนทรนเขผารสวมกรจกรรม
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2. ใหผนศกเรรยนทรนเขผารสวมกรจกรรมทจาแบบสอบถามความครดเหรน
เครรทองมรอทททใชผ
แบบสจารวจ,แบบสอบถาม

ผลทททคาดวนาจะไดผรลบ
นศกเรรยนมรความสนใจในดผานวรทยาศาสตรรและเทคโนโลยร มรความรผผ ความเขผาใจในดผานวรทยาศาสตรรและเทคโนโลยร
และมรทศกษะการแสวงความรผผดผวยตนเอง จากแหลสงเรรยนรผผภายนอกสถานศศกษาในระดศบดรขศสนไป
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ทรลพยากรและคนาใชผจนายกกจกรรม

ททท รายการคนาใชผจนาย
ประมาณการ
ราคา/หนนวย

ประเภทของเงกน
รวมเงกนจดานวน หนนวยนลบ

คสาจผางรถโดยสารสจาหรศบนจานศกเรรยน
ไปรสวมกรจกรรม

คศน 10  5,000.00  50,000.001 อนนน ๆ (งบ
ประมาณสนศบ
สนลนจาก อพวช.)

รวมเงกน  50,000.00

สรยปงบประมาณ
อนนน ๆ (งบประมาณสนศบสนลนจาก อพวช.) 50,000.00   บาท

50,000.00   บาทรวม
ลงชรทอ  อนยมลตกกกจกรรม  ศศกษาเรทยนรผผทางวกทยาศาสตรคนอกสถานศศกษา
ภายใตผโครงการ / งาน  สนงเสรกมศลกยภาพผผผเรทยน

ผผผอนยมลตกกกจกรรม

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

ผผผเหดนชอบ

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

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

แผนงานกลลสมบรรหารวรชาการ
 ( นางสาวดลฤดร ปฝสสา ) 

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

ผผผเสนอ

(   เฉลรมรศฐ  ตรนงอสวม   )
ผผผอจานวยการโรงเรรยนมหรรณพาราม

ครผผผผรศบผรดชอบกรจกรรม

รองผผผอจานวยการกลลสมบรรหารวรชาการ
 ( น.ส.จศนทรรเพรญ  ภรญโยวงศร ) 

ผผผรลบผกดชอบ

นายอภรชาตร แสนโคตร

วสาทรนรผอยตรร
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โครงการ / งาน สสงเสรรมศศกยภาพผผผเรรยน

กกจกรรม มหรรณพพนรทรรศวรชาการ

ลลกษณะงาน / โครงการ โครงการตสอเนนนอง
ยกระดศบมาตรฐาน

โครงการใหมส
รศกษามาตรฐาน พศฒนาสผสความเปปนเลรศ

ประเภท กรจกรรมใหมส กรจกรรมตสอเนนนอง งานประจจา

การดดาเนกนโครงการ เสรรจสรสนแลผว กจาลศงดจาเนรนการ ยศงไมสไดผดจาเนรนการ

หนนวยงานทททรลบผกดชอบ กลลสมบรรหารวรชาการ

หนนวยงานยนอย งานกลลสมบรรหารวรชาการ

ผผผรลบผกดชอบ นายอภรชาตร แสนโคตร

ระยะเวลาดดาเนกนการ 01/01/2565  -  31/01/2565

สถานทททดดาเนกนการ โรงเรรยนมหรรณพาราม

งบประมาณ 72,150.00  บาท

พลนธกกจ  จศดกรจกรรมสสงเสรรมใหผผผผเรรยนมรทศกษะแหสงศตวรรษทรน 21 มรคลณภาพตามเกณฑพมาตรฐานการศศกษาชาตร และ
มาตรฐานสากล
จศดกรจกรรมปลผกฝฝงจรตสจานศก รศกษา สนบสาน ถสายทอดความเปปนไทยและเขผาใจความหลากหลายทาง
วศฒนธรรม
ผผผเรรยนมรทศกษะแหสงศตวรรษทรน21 และมรคลณภาพตามมาตรฐานการศศกษาขศสนพนสนฐานของโรงเรรยนเปปาประสงคค  
กลยลทธพทรน 1. สสงเสรรมพศฒนาใหผผผผเรรยนมรทศกษะแหสงศตวรรษทรน 21 เกรดแรงบศนดาลใจในการเรรยนรผผสผสอาชรพใน
อนาคต

กลยยทธค  

สนองมาตรฐานททท มาตรฐานทรน 1, 2

ประเดรนการพรจารณาทรน 1.1, 2.2สนองประเดดนพกจารณาททท 
ประเดรนการพรจารณายสอยทรน 1.1.2, 1.1.3, 2.2.1สนองประเดดนพกจารณายนอยททท 

มาตรฐานทรน 1มาตรฐานการศศกษาของสถานศศกษา
หลลกการและเหตยผล 
          จากแนวทางการจศดการศศกษาตาม พ.ร.บ. การศศกษาแหสงชาตร พ.ศ.2542 (แกผไขเพรนมเตรม พ.ศ. 2545) ระบลไวผใน
มาตรา 22 วสา การจศดการศศกษาตผองยศดหลศกวสาผผผเรรยนทลกคนมรความสามารถเรรยนรผผและพศฒนาตนเองไดผ และถนอวสาผผผเรรยน
มรความสจาคศญทรนสลด กระบวนการจศดการศศกษาตผองสสงเสรรมใหผผผผเรรยนพศฒนาตามธรรมชาตรและเตรมตามศศกยภาพ และใน
มาตรา 24 กจาหนดใหผสถานศศกษาจศดเนนสอหาสาระและกรจกรรมใหผสอดคลผองกศบความสนใจและความถนศดของผผผเรรยน โดย
คจานศงถศงความแตกตสางระหวสางบลคคล และจากแผนการศศกษาแหสงชาตร พ.ศ. 2560-2579 ไดผกจาหนดเปปาหมายใหผนศกเรรยน
ตผองไดผรศบการพศฒนาขรดความสามารถทรนมรอยผสในตศวตนของแตสละบลคคล และมรคลณลศกษณะนรสศยทรนพศงประสงคพ มรองคพความรผผ

���



ทรนสจาคศญและทศกษะการเรรยนรผผในศตวรรษทรน 21 กลลสมบรรหารวรชาการ ถนอเปปนหนผาทรทททรนตผองจศดกรจกรรมใหผผผผเรรยนไดผฝฝกทศกษะ
 
 
การทจางานเปปนทรม มรความครดรรเรรนมสรผางสรรคพ สามารถแสวงหาความรผผไดผดผวยตนเองและพศฒนาศศกยภาพของตนใหผสผงขศสน 
รวมทศสงใหผครผและนศกเรรยนในระดศบประถมศศกษาในเขตพนสนทรนบรรการและบรรเวณใกลผเครยงไดผมรสสวนรสวมในการแสดงความ
สามารถทางวรชาการ สสงผลใหผสถานศศกษาเปปนทรนรผผจศกมากขศสน
วลตถยประสงคค

1. เพนนอใหผนศกเรรยนมรทศกษะการทจางานเปปนทรม มรความครดรรเรรนม สรผางสรรคพ และสามารถแสวงหาความรผผดผวยตนเองใน
ระดศบดรขศสนไป
2. เพนนอใหผครผและนศกเรรยนในระดศบประถมศศกษาในเขตพนสนทรนบรรการและบรรเวณใกลผเครยงไดผมรสสวนรสวมในการแสดง
ความสามารถทางวรชาการ
3. เพนนอประชาสศมพศยธพใหผสถานศศกษาเปปนทรนรผผจศกแกสโรงในระดศบประถมศศกษาในเขตพนสนทรนบรรการและบรรเวณใกลผเครยง

เปปาหมาย
เชกงปรกมาณ :

1. นศกเรรยนรผอยละ 90 มรทศกษะการทจางานเปปนทรม มรความครดรรเรรนม สรผางสรรคพ และสามารถแสวงหาความรผผดผวย
ตนเองในระดศบดรขศสนไป
2. ครผและนศกเรรยนในระดศบประถมศศกษาในเขตพนสนทรนบรรการและบรรเวณใกลผเครยงไดผมรสสวนรสวมในการแสดงความ
สามารถทางวรชาการ จจานวน 400 คน ขศสนไป
3. สถานศศกษาเปปนทรนรผผจศกแกสโรงในระดศบประถมศศกษาในเขตพนสนทรนบรรการและบรรเวณใกลผเครยง จจานวน 22 
โรงเรรยน ขศสนไป

เชกงคยณภาพ :
นศกเรรยนมรทศกษะการทจางานเปปนทรม มรความครดรรเรรนม สรผางสรรคพ และสามารถแสวงหาความรผผดผวยตนเองในระดศบดร
ขศสนไป ครผและนศกเรรยนในระดศบประถมศศกษาในเขตพนสนทรนบรรการและบรรเวณใกลผเครยงไดผมรสสวนรสวมในการแสดง
ความสามารถทางวรชาการ สถานศศกษาเปปนทรนรผผจศกแกสโรงในระดศบประถมศศกษาในเขตพนสนทรนบรรการและบรรเวณใกลผ
เครยงมากขศสน
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ขลขนตอนการดดาเนกนงาน

การดดาเนกนงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานททท ผผผรลบผกดชอบ

( P )  ขลขนเตรทยมการ นายอภรชาตร แสนโคตร

1.ประชลมคณะครผกลลสมบรรหารวรชาการ เพนนอกจาหนด
วศนจศดกรจกรรม
2.แตสงตศสงคณะกรรมการดจาเนรนงาน
3.ประชลมคณะกรรมการดจาเนรนงาน เพนนอวางแผน
การจศดกรจกรรม

1 มกราคม 
2565 ถศง 31 
มกราคม 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม

-

( D )  ขลขนดดาเนกนการ 1 มกราคม 2565 

ถศง 31 มกราคม 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม

นายอภรชาตร แสนโคตร

จศดกรจกรรมมหรรพพนรทรรศวรชาการ 72,150.00 (อลดหนลน) 

( C )  ขลขนตกดตามประเมกนผล
1.สจารวจจจานวนนศกเรรยนโรงเรรยนมหรรณพารามทรน
เขผารสวมกรจกรรม
2.สจารวจจจานวนครผและนศกเรรยนระดศบประถมศศกษา
ทรนเขผารสวมกรจกรรม
3.สจารวจจจานวนสถานศศกษาในระดศบประถมศศกษาทรน
เขผารสวมกรจกรรม
4.ใหผครผและนศกเรรยนทจาแบบสอบถามความครดเหรน

นายอภรชาตร แสนโคตร1 มกราคม 
2565 ถศง 31 
มกราคม 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม
-

( A )  ขลขนปรลบปรยงแกผไข
นจาผลการประเมรน และขผอเสนอแนะมาปรศบปรลงในการทจากรจกรรมในปปงบประมาณตสอไป

การตกดตามประเมกนผล
1. ดผจากรผอยละของนศกเรรยนทรนเขผารวมกรจกรรมและมรทศกษะการทจางานเปปนทรม มรความครดรรเรรนม สรผางสรรคพ และ
สามารถแสวงหาความรผผดผวยตนเองในระดศบดรขศสนไป
2. ดผจากจจานวนครผและนศกเรรยนในระดศบประถมศศกษาในเขตพนสนทรนบรรการและบรรเวณใกลผเครยงไดผมรสสวนรสวมในการ
แสดงความสามารถทางวรชาการ
3. ดผจากจจานวนสถานศศกษาในระดศบประถมศศกษาในเขตพนสนทรนบรรการและบรรเวณใกลผเครยงทรนเขผารสวมกรจกรรม
ตลวชทขวลดความสดาเรดจ

1. นศกเรรยนรผอยละ 90 มรทศกษะการทจางานเปปนทรม มรความครดรรเรรนม สรผางสรรคพ และสามารถแสวงหาความรผผดผวย
ตนเองในระดศบดรขศสนไป
2. ครผและนศกเรรยนในระดศบประถมศศกษาในเขตพนสนทรนบรรการและบรรเวณใกลผเครยงไดผมรสสวนรสวมในการแสดงความ
สามารถทางวรชาการ จจานวน 400 คน ขศสนไป
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3. สถานศศกษาเปปนทรนรผผจศกแกสโรงในระดศบประถมศศกษาในเขตพนสนทรนบรรการและบรรเวณใกลผเครยง จจานวน 22 
โรงเรรยน ขศสนไป

วกธทการประเมกน
1.สจารวจจจานวนนศกเรรยนโรงเรรยนมหรรณพารามทรนเขผารสวมกรจกรรม
2.สจารวจจจานวนครผและนศกเรรยนระดศบประถมศศกษาทรนเขผารสวมกรจกรรม
3.สจารวจจจานวนสถานศศกษาในระดศบประถมศศกษาทรนเขผารสวมกรจกรรม

เครรทองมรอทททใชผ
แบบสจารวจ,แบบสอบถามความครดเหรน

ผลทททคาดวนาจะไดผรลบ
1. นศกเรรยนมรทศกษะการทจางานเปปนทรม มรความครดรรเรรนม สรผางสรรคพ และสามารถแสวงหาความรผผดผวยตนเองในระดศบดร
ขศสนไป
2.ครผและนศกเรรยนในระดศบประถมศศกษาในเขตพนสนทรนบรรการและบรรเวณใกลผเครยงไดผมรสสวนรสวมในการแสดงความ
สามารถทางวรชาการ
3. สถานศศกษาเปปนทรนรผผจศกแกสโรงในระดศบประถมศศกษาในเขตพนสนทรนบรรการและบรรเวณใกลผเครยง
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ทรลพยากรและคนาใชผจนายกกจกรรม

ททท รายการคนาใชผจนาย
ประมาณการ
ราคา/หนนวย

ประเภทของเงกน
รวมเงกนจดานวน หนนวยนลบ

กระดาษทจาเกรยรตรบศตร A4 หสอ 30  150.00  4,500.001 งบอลดหนลน

หมศกพรมพพคอมพรวเตอรพ EPSON 
L3150

กลสอง 12  250.00  3,000.002 งบอลดหนลน

ถผวยรางวศลแขสงขศนกรฬา และดนตรร ใบ 5  650.00  3,250.003 งบอลดหนลน

ปปายไวนรล ขนาด 2.5 X 8.5  เมตร ฝฝน 1  1,400.00  1,400.004 งบอลดหนลน

ปผนขาว ถลง 7  50.00  350.005 งบอลดหนลน

พวงกลญแจตลตกตา ถลง 40  160.00  6,400.006 งบอลดหนลน

คสาอลปกรณพจศดกรจกรรม ใหผกลลสมสาระ 
ฯ

กลลสม 8  1,500.00  12,000.007 งบอลดหนลน

รางวศลนศกเรรยนทรนเขผารวมการแขสงขศน กลลสม 8  2,000.00  16,000.008 งบอลดหนลน

อาหารวสาง คน 174  25.00  4,350.009 งบอลดหนลน

นสจาดนนม ขวด 400  6.00  2,400.0010 งบอลดหนลน

อาหารกลางวศน คน 370  50.00  18,500.0011 งบอลดหนลน

รวมเงกน  72,150.00

สรยปงบประมาณ
งบอลดหนลน 72,150.00   บาท

72,150.00   บาทรวม
ลงชรทอ  อนยมลตกกกจกรรม  มหรรณพคนกทรรศวกชาการ
ภายใตผโครงการ / งาน  สนงเสรกมศลกยภาพผผผเรทยน

ผผผอนยมลตกกกจกรรม

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

ผผผเหดนชอบ

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

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

เเผนงานกลลสมบรรหารวรชาการ
 ( น.ส.ดลฤดร  ปฝสสา ) 

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

ผผผเสนอ

(   เฉลรมรศฐ  ตรนงอสวม   )
ผผผอจานวยการโรงเรรยนมหรรณพาราม

ครผผผผรศบผรดชอบกรจกรรม

รองผผผอจานวยการกลลสมบรรหารวรชาการ
 ( น.ส.จศนทรพเพรญ ภรญโญวงศพ ) 

ผผผรลบผกดชอบ

นายอภรชาตร แสนโคตร

วสาทรนรผอยตรร
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โครงการ / งาน สสงเสรรมศศกยภาพผผผเรรยน

กกจกรรม สสงเสรรมพศฒนานศกเรรยนเพพพอความเปปนเลรศทางคณรตศาสตรร

ลลกษณะงาน / โครงการ โครงการตสอเนพพอง
ยกระดศบมาตรฐาน

โครงการใหมส
รศกษามาตรฐาน พศฒนาสผสความเปปนเลรศ

ประเภท กรจกรรมใหมส กรจกรรมตสอเนพพอง งานประจจา

การดดาเนกนโครงการ เสรรจสรสนแลผว กจาลศงดจาเนรนการ ยศงไมสไดผดจาเนรนการ

หนนวยงานทททรลบผกดชอบ กลลสมบรรหารวรชาการ

หนนวยงานยนอย กลลสมสาระฯคณรตศาสตรร

ผผผรลบผกดชอบ น.ส.ผกายมาศ เหมชผเกรยรตรต

ระยะเวลาดดาเนกนการ 11/10/2564  -  01/11/2564

สถานทททดดาเนกนการ หผองคณรตศาสตรร โรงเรรยนมหรรณพาราม

งบประมาณ 12,000.00  บาท

พลนธกกจ  จศดกรจกรรมสสงเสรรมใหผผผผเรรยนมรทศกษะแหสงศตวรรษทรพ 21 มรคลณภาพตามเกณฑรมาตรฐานการศศกษาชาตร และ
มาตรฐานสากล
จศดกรจกรรมปลผกฝฝงจรตสจานศก รศกษา สพบสาน ถสายทอดความเปปนไทยและเขผาใจความหลากหลายทาง
วศฒนธรรม
ผผผเรรยนมรทศกษะแหสงศตวรรษทรพ21 และมรคลณภาพตามมาตรฐานการศศกษาขศสนพพสนฐานของโรงเรรยนเปปาประสงคค  
กลยลทธรทรพ 1. สสงเสรรมพศฒนาใหผผผผเรรยนมรทศกษะแหสงศตวรรษทรพ 21 เกรดแรงบศนดาลใจในการเรรยนรผผสผสอาชรพใน
อนาคต

กลยยทธค  

สนองมาตรฐานททท มาตรฐานทรพ 1

ประเดรนการพรจารณาทรพ 1.1สนองประเดดนพกจารณาททท 
ประเดรนการพรจารณายสอยทรพ 1.1.2สนองประเดดนพกจารณายนอยททท 

มาตรฐานทรพ 1มาตรฐานการศศกษาของสถานศศกษา
หลลกการและเหตยผล 
          การจศดการเรรยนการสอนตามพระราชบศญญศตรการจศดการศศกษาแหสงชาตร ปป พ.ศ.2542 มลสงเสรรมสรผาง
ใหผผผผเรรยนมรสสวนรสวมในกรจกรรมการเรรยนการสอน และพศฒนาผผผเรรยนใหผเกรดการเรรยนรผผ สามารถครดเปปน ทจาเปปน
และแกผปฝญหาเปปน ปฝจจลบศนโลกมรการเปลรพยนแปลงอยสางรวดเรรวในทลก ๆ ดผาน ฉะนศสนโรงเรรยนจศงไดผจศดโครงการ
สสงเสรรมพศฒนาศศกยภาพผผผเรรยน เพพพอใหผผผผเรรยน ไดผพศฒนาตนเองในดผานความรผผ ความสามารถ ดผานเทคโนโลยร
รวมถศงคลณลศกษณะอศนพศงประสงคร ตามนโยบายของสถานศศกษา โดยจศดกรจกรรมทรพหลากหลาย คพอ กรจกรรมคสาย
วรชาการ กรจกรรมเวทรคนเกสง เปปนกรจกรรมสสงเสรรมใหผผผผเรรยนรผผจศกคผนควผาหาความรผผดผวยตนเองและรผผจศกตนเองเหรน
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คลณคสาในตนเองมากยรพงขศสน และกรจกรรมพศฒนาความสามารถดผานการครดวรเคราะหรและเขรยน เพพพอสสงเสรรมและ
พศฒนาใหผผผผเรรยนใหผมรศศกยภาพเหมาะสมตามวศย ไดผรศบการพศฒนาและสสงเสรรมทรพถผกทางและเหมาะสม เปปน
ทรศพยากรทรพมรคลณภาพยรพง ทจาประโยชนรใหผกศบสศงคมและประเทศชาตรตสอไปในอนาคต
วลตถยประสงคค

1.เพพพอสสงเสรรมความถนศดและความสนใจทางคณรตศาสตรรของนศกเรรยนภายในและภายนอกสถานศศกษา
2.เพพพอใหผนศกเรรยนไดผเรรยนรผผทศกษะกระบวนการทางคณรตศาสตรร และนจาความรผผไปใชผในการแกผปฝญหาไดผอยสางเหมาะสม

เปปาหมาย
เชกงปรกมาณ :

1. นศกเรรยนทรพไดผรศบการสสงเสรรมใหผเขผารสวมการแขสงขศนทางคณรตศาสตรรภายในสถานศศกษาจจานวน 120 คน
2. นศกเรรยนทรพไดผรศบารสสงเสรรมใหสเขผารสวมการแขสงขศนทางคณรตศาสตรรภายนอกโรงเรรยนจจานวน 10 คน

เชกงคยณภาพ :
นศกเรรยนทรพเขผารสวมการแขสงขศนไดผเรรยนรผผทศกษะกระบวนการทางคณรตศาสตรรและนจาความรผผไปใชผแกผปฝญหาไดผใน
ระดศบดร
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ขลขนตอนการดดาเนกนงาน

การดดาเนกนงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานททท ผผผรลบผกดชอบ

( P )  ขลขนเตรทยมการ ครผในกลลสมสาระฯ

ประชลมและวางแผน
11 ตลลาคม 
2564 ถศง 1 
พฤศจรกายน 

2564

หผองคณรตศาสตรร 

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม

-

( D )  ขลขนดดาเนกนการ 1 พฤศจรกายน 

2564 ถศง 30 

กศนยายน 2565

หผองคณรตศาสตรร 

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม

ครผในกลลสมสาระฯ

สสงเสรรมพศฒนานศกเรรยนเพพพอความเปปนเลรศทาง
คณรตศาสตรร

12,000.00 (อลดหนลน) 

( C )  ขลขนตกดตามประเมกนผล
ประเมรนผลการดจาเนรนงานโดยแบบประเมรน

ครผในกลลสมสาระฯ30 กศนยายน 
2565

หผองคณรตศาสตรร 

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม

-

( A )  ขลขนปรลบปรยงแกผไข
นจาผลการประเมรนมาปรศบปรลงหาแนวทางในการแกผไขตสอไป

การตกดตามประเมกนผล
ใชผแบบประเมรนในการประเมรนผล

ตลวชทขวลดความสดาเรดจ
นศกเรรยนทรพเขผารสวมการแขสงขศนไดผเรรยนรผผทศกษะกระบวนการทางคณรตศาสตรรและนจาความรผผไปใชผแกผปฝญหาไดผใน
ระดศบดร

วกธทการประเมกน
ใชผแบบประเมรนในการประเมรนผล

เครรทองมรอทททใชผ
แบบประเมรน

ผลทททคาดวนาจะไดผรลบ
1. ผผผเรรยนไดผทจากรจกรรมทรพหลากหลาย ฝฝกฝนใหผผผผเรรยนแสวงหาความรผผ ขผอมผล การจศดการขผอมผล การ
วรเคราะหรขผอมผล การนจาเสนอขผอมผล ตามกระบวนการเรรยนรผผอยสางเหมาะสม รผผจศกคผนควผาหาความรผผดผวยตนเอง
รผผจศกตนเองและเหรนคลณคสาของตน
2. ผผผเรรยนมรความรผผและทศกษะทางวรชาการตามศศกยภาพของตน เกรดทศกษะ การครดวรเคราะหร การสรลป
เนพสอหา ใจความสจาคศญ รผผจศกใชผเวลาวสางใหผเกรดประโยชนรและสามารถน าไปปรศบใชผในชรวรตประจจาวศนไดผ
3. ผผผเรรยนใหผมรสลนทรรยภาพและสลขภาวะทางรสางกายจรตใจทรพดร
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4. ผผผเรรยนมรคลณธรรม จรรยธรรม และคสานรยมทรพพศงประสงคร
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ทรลพยากรและคนาใชผจนายกกจกรรม

ททท รายการคนาใชผจนาย
ประมาณการ
ราคา/หนนวย

ประเภทของเงกน
รวมเงกนจดานวน หนนวยนลบ

ของรางวศลการแขสงขศน คน 50  200.00  10,000.001 งบอลดหนลน

คสาอาหารกลางวศน คน 40  50.00  2,000.002 งบอลดหนลน

รวมเงกน  12,000.00

สรยปงบประมาณ
งบอลดหนลน 12,000.00   บาท

12,000.00   บาทรวม
ลงชรทอ  อนยมลตกกกจกรรม  สนงเสรกมพลฒนานลกเรทยนเพรทอความเปปนเลกศทางคณกตศาสตรค
ภายใตผโครงการ / งาน  สนงเสรกมศลกยภาพผผผเรทยน

ผผผอนยมลตกกกจกรรม

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

ผผผเหดนชอบ

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

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

เเผนงานกลลสมบรรหารวรชาการ
 ( นางสาวดลฤดร ปฝสสา ) 

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

ผผผเสนอ

(   เฉลรมรศฐ  ตรพงอสวม   )
ผผผอจานวยการโรงเรรยนมหรรณพาราม

ครผผผผรศบผรดชอบกรจกรรม

รองผผผอจานวยการกลลสมบรรหารวรชาการ
 ( นางสาวจศนทรรเพรญ ภรญโญวงศร ) 

ผผผรลบผกดชอบ

น.ส.ผกายมาศ เหมชผเกรยรตรต

วสาทรพรผอยตรร
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โครงการ / งาน สสงเสรรมศศกยภาพผผผเรรยน

กกจกรรม หมากลผอม

ลลกษณะงาน / โครงการ โครงการตสอเนนนอง
ยกระดศบมาตรฐาน

โครงการใหมส
รศกษามาตรฐาน พศฒนาสผสความเปปนเลรศ

ประเภท กรจกรรมใหมส กรจกรรมตสอเนนนอง งานประจจา

การดดาเนกนโครงการ เสรรจสรสนแลผว กจาลศงดจาเนรนการ ยศงไมสไดผดจาเนรนการ

หนนวยงานทททรลบผกดชอบ กลลสมบรรหารวรชาการ

หนนวยงานยนอย กลลสมสาระฯคณรตศาสตรร

ผผผรลบผกดชอบ นายวโรตมร ศรรรศตนพาทานนทร

ระยะเวลาดดาเนกนการ 11/10/2564  -  30/09/2565

สถานทททดดาเนกนการ โรงเรรยนมหรรณพาราม

งบประมาณ 12,000.00  บาท

พลนธกกจ  จศดกรจกรรมสสงเสรรมใหผผผผเรรยนมรทศกษะแหสงศตวรรษทรน 21 มรคลณภาพตามเกณฑรมาตรฐานการศศกษาชาตร และ
มาตรฐานสากล
จศดกรจกรรมปลผกฝฝงจรตสจานศก รศกษา สนบสาน ถสายทอดความเปปนไทยและเขผาใจความหลากหลายทาง
วศฒนธรรม
ผผผเรรยนมรทศกษะแหสงศตวรรษทรน21 และมรคลณภาพตามมาตรฐานการศศกษาขศสนพนสนฐานของโรงเรรยนเปปาประสงคค  
กลยลทธรทรน 1. สสงเสรรมพศฒนาใหผผผผเรรยนมรทศกษะแหสงศตวรรษทรน 21 เกรดแรงบศนดาลใจในการเรรยนรผผสผสอาชรพใน
อนาคต

กลยยทธค  

สนองมาตรฐานททท มาตรฐานทรน 1

ประเดรนการพรจารณาทรน 1.1สนองประเดดนพกจารณาททท 
ประเดรนการพรจารณายสอยทรน 1.1.2สนองประเดดนพกจารณายนอยททท 

มาตรฐานทรน 1มาตรฐานการศศกษาของสถานศศกษา
หลลกการและเหตยผล 
          การจศดการเรรยนการสอนตามพระราชบศญญศตรการจศดการศศกษาแหสงชาตร ปป พ.ศ.2542 มลสงเสรรมสรผาง
ใหผผผผเรรยนมรสสวนรสวมในกรจกรรมการเรรยนการสอน และพศฒนาผผผเรรยนใหผเกรดการเรรยนรผผ สามารถครดเปปน ทจาเปปน
และแกผปฝญหาเปปน ปฝจจลบศนโลกมรการเปลรนยนแปลงอยสางรวดเรรวในทลก ๆ ดผาน ฉะนศสนโรงเรรยนจศงไดผจศดโครงการ
สสงเสรรมพศฒนาศศกยภาพผผผเรรยน เพนนอใหผผผผเรรยน ไดผพศฒนาตนเองในดผานความรผผ ความสามารถ ดผานเทคโนโลยร
รวมถศงคลณลศกษณะอศนพศงประสงคร ตามนโยบายของสถานศศกษา โดยจศดกรจกรรมทรนหลากหลาย คนอ กรจกรรมคสาย
วรชาการ กรจกรรมเวทรคนเกสง เปปนกรจกรรมสสงเสรรมใหผผผผเรรยนรผผจศกคผนควผาหาความรผผดผวยตนเองและรผผจศกตนเองเหรน
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คลณคสาในตนเองมากยรนงขศสน และกรจกรรมพศฒนาความสามารถดผานการครดวรเคราะหรและเขรยน เพนนอสสงเสรรมและ
พศฒนาใหผผผผเรรยนใหผมรศศกยภาพเหมาะสมตามวศย ไดผรศบการพศฒนาและสสงเสรรมทรนถผกทางและเหมาะสม เปปน
ทรศพยากรทรนมรคลณภาพยรนง ทจาประโยชนรใหผกศบสศงคมและประเทศชาตรตสอไปในอนาคต
วลตถยประสงคค

1.เพนนอสสงเสรรมความถนศดและความสนใจทางหมากลผอมของนศกเรรยน
2.เพนนอใหผนศกเรรยนไดผเรรยนรผผการเลสนหมากลผอม และนจาความรผผไปใชผในการแกผปฝญหาไดผอยสางเหมาะสม

เปปาหมาย
เชกงปรกมาณ :
นศกเรรยนทรนไดผรศบการสสงเสรรมใหผเขผารสวมการแขสงขศนทางหมากลผอมภายนอกจจานวน 15 คน

เชกงคยณภาพ :
นศกเรรยนทรนเขผารสวมการแขสงขศนไดผเรรยนรผผทศกษะการเลสนหมากลผอม และนจาความรผผไปใชผในการแกผปฝญหาไดผในระดศบดร
ขศสนไป
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ขลขนตอนการดดาเนกนงาน

การดดาเนกนงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานททท ผผผรลบผกดชอบ

( P )  ขลขนเตรทยมการ ครผในกลลสมสาระฯ

คณรตศาสตรรประชลมวางแผนดจาเนรนงาน คศดสรรนศกเรรยนมาแขสง
ขศน

11 ตลลาคม 
2564 ถศง 30 
กศนยายน 

2565

หผองคณรตศาสตรร 

โรงเรรยนมหรรณ

พารม

-

( D )  ขลขนดดาเนกนการ 1 พฤศจรกายน 

2564 ถศง 30 

กศนยายน 2565

หผองคณรตศาสตรร 

โรงเรรยนมหรรณ

พารม

ครผในกลลสมสาระฯ

คณรตศาสตรร

หมากลผอม 12,000.00 (อลดหนลน) 

( C )  ขลขนตกดตามประเมกนผล
ใหผนศกเรรยนทจาแบบประเมรน

ครผในกลลสมสาระฯ

คณรตศาสตรร
30 กศนยายน 

2565

หผองคณรตศาสตรร 

โรงเรรยนมหรรณ

พารม

-

( A )  ขลขนปรลบปรยงแกผไข
นจาคสาทรนไดผจากแบบประเมรนมาปรศบเปลรนยนแนวทางการฝฝกซผอมหมากลผอม

การตกดตามประเมกนผล
การใหผนศกเรรยนทจาแบบประเมรน

ตลวชทขวลดความสดาเรดจ
นศกเรรยนทรนเขผารสวมการแขสงขศนไดผเรรยนรผผทศกษะการเลสนหมากลผอม และนจาความรผผไปใชผในการแกผปฝญหาไดผในระดศบดร
ขศสนไป

วกธทการประเมกน
ใหผนศกเรรยนทจาแบบประเมรน

เครรทองมรอทททใชผ
แบบประเมรน

ผลทททคาดวนาจะไดผรลบ
1. ผผผเรรยนไดผทจากรจกรรมทรนหลากหลาย ฝฝกฝนใหผผผผเรรยนแสวงหาความรผผ ขผอมผล การจศดการขผอมผล การ
วรเคราะหรขผอมผล การนจาเสนอขผอมผล ตามกระบวนการเรรยนรผผอยสางเหมาะสม รผผจศกคผนควผาหาความรผผดผวยตนเอง
รผผจศกตนเองและเหรนคลณคสาของตน
2. ผผผเรรยนมรความรผผและทศกษะทางวรชาการตามศศกยภาพของตน เกรดทศกษะ การครดวรเคราะหร การสรลป
เนนสอหา ใจความสจาคศญ รผผจศกใชผเวลาวสางใหผเกรดประโยชนรและสามารถน าไปปรศบใชผในชรวรตประจจาวศนไดผ
3. ผผผเรรยนใหผมรสลนทรรยภาพและสลขภาวะทางรสางกายจรตใจทรนดร
4. ผผผเรรยนมรคลณธรรม จรรยธรรม และคสานรยมทรนพศงประสงคร
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ทรลพยากรและคนาใชผจนายกกจกรรม

ททท รายการคนาใชผจนาย
ประมาณการ
ราคา/หนนวย

ประเภทของเงกน
รวมเงกนจดานวน หนนวยนลบ

รายการชรงถผวยพระราชทาน คสา
อาหาร (4 ครศสง)

คน 10  200.00  2,000.001 งบอลดหนลน

รายการชรงถผวยพระราชทานคสาทรนพศก
ตสางจศงหวศด 1 ครศสง

หลศง 1  5,400.00  5,400.002 งบอลดหนลน

คสาวรทยากรทผองถรนน 1 คน ชศนวโมง 10  200.00  2,000.003 งบอลดหนลน

การแขสงขศนรายการอนนนๆ(คสาอาหาร
นศกเรรยน)

คน 52  50.00  2,600.004 งบอลดหนลน

รวมเงกน  12,000.00

สรยปงบประมาณ
งบอลดหนลน 12,000.00   บาท

12,000.00   บาทรวม
ลงชรทอ  อนยมลตกกกจกรรม  หมากลผอม
ภายใตผโครงการ / งาน  สนงเสรกมศลกยภาพผผผเรทยน

ผผผอนยมลตกกกจกรรม

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

ผผผเหดนชอบ

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

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

เเผนงานกลลสมบรรหารวรชาการ
 ( นางสาวดลฤดร ปฝสสา ) 

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

ผผผเสนอ

(   เฉลรมรศฐ  ตรนงอสวม   )
ผผผอจานวยการโรงเรรยนมหรรณพาราม

ครผผผผรศบผรดชอบกรจกรรม

รองผผผอจานวยการกลลสมบรรหารวรชาการ
 ( นางสาวจศนทรรเพรญ ภรญโญวงศร ) 

ผผผรลบผกดชอบ

นายวโรตมร ศรรรศตนพาทานนทร

วสาทรนรผอยตรร
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โครงการ / งาน สสงเสรรมศศกยภาพผผผเรรยน

กกจกรรม math day

ลลกษณะงาน / โครงการ โครงการตสอเนนนอง
ยกระดศบมาตรฐาน

โครงการใหมส
รศกษามาตรฐาน พศฒนาสผสความเปปนเลรศ

ประเภท กรจกรรมใหมส กรจกรรมตสอเนนนอง งานประจจา

การดดาเนกนโครงการ เสรรจสรสนแลผว กจาลศงดจาเนรนการ ยศงไมสไดผดจาเนรนการ

หนนวยงานทททรลบผกดชอบ กลลสมบรรหารวรชาการ

หนนวยงานยนอย กลลสมสาระฯคณรตศาสตรร

ผผผรลบผกดชอบ น.ส.สลมนา แทนบลญชสวย

ระยะเวลาดดาเนกนการ 01/10/2564  -  30/09/2565

สถานทททดดาเนกนการ โรงเรรยนมหรรณพาราม

งบประมาณ 4,498.00  บาท

พลนธกกจ  จศดกรจกรรมสสงเสรรมใหผผผผเรรยนมรทศกษะแหสงศตวรรษทรน 21 มรคลณภาพตามเกณฑรมาตรฐานการศศกษาชาตร และ
มาตรฐานสากล
จศดกรจกรรมปลผกฝฝงจรตสจานศก รศกษา สนบสาน ถสายทอดความเปปนไทยและเขผาใจความหลากหลายทาง
วศฒนธรรม
ผผผเรรยนมรทศกษะแหสงศตวรรษทรน21 และมรคลณภาพตามมาตรฐานการศศกษาขศสนพนสนฐานของโรงเรรยนเปปาประสงคค  
กลยลทธรทรน 1. สสงเสรรมพศฒนาใหผผผผเรรยนมรทศกษะแหสงศตวรรษทรน 21 เกรดแรงบศนดาลใจในการเรรยนรผผสผสอาชรพใน
อนาคต

กลยยทธค  

สนองมาตรฐานททท มาตรฐานทรน 1

ประเดรนการพรจารณาทรน 1.1สนองประเดดนพกจารณาททท 
ประเดรนการพรจารณายสอยทรน 1.1.2สนองประเดดนพกจารณายนอยททท 

มาตรฐานทรน 1มาตรฐานการศศกษาของสถานศศกษา
หลลกการและเหตยผล 
          การจศดการเรรยนการสอนตามพระราชบศญญศตรการจศดการศศกษาแหสงชาตร ปป พ.ศ.2542 มลสงเสรรมสรผาง
ใหผผผผเรรยนมรสสวนรสวมในกรจกรรมการเรรยนการสอน และพศฒนาผผผเรรยนใหผเกรดการเรรยนรผผ สามารถครดเปปน ทจาเปปน
และแกผปฝญหาเปปน ปฝจจลบศนโลกมรการเปลรนยนแปลงอยสางรวดเรรวในทลก ๆ ดผาน ฉะนศสนโรงเรรยนจศงไดผจศดโครงการ
สสงเสรรมพศฒนาศศกยภาพผผผเรรยน เพนนอใหผผผผเรรยน ไดผพศฒนาตนเองในดผานความรผผ ความสามารถ ดผานเทคโนโลยร
รวมถศงคลณลศกษณะอศนพศงประสงคร ตามนโยบายของสถานศศกษา โดยจศดกรจกรรมทรนหลากหลาย คนอ กรจกรรมคสาย
วรชาการ กรจกรรมเวทรคนเกสง เปปนกรจกรรมสสงเสรรมใหผผผผเรรยนรผผจศกคผนควผาหาความรผผดผวยตนเองและรผผจศกตนเองเหรน
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คลณคสาในตนเองมากยรนงขศสน และกรจกรรมพศฒนาความสามารถดผานการครดวรเคราะหรและเขรยน เพนนอสสงเสรรมและ
พศฒนาใหผผผผเรรยนใหผมรศศกยภาพเหมาะสมตามวศย ไดผรศบการพศฒนาและสสงเสรรมทรนถผกทางและเหมาะสม เปปน
ทรศพยากรทรนมรคลณภาพยรนง ทจาประโยชนรใหผกศบสศงคมและประเทศชาตรตสอไปในอนาคต
วลตถยประสงคค

1.เพนนอจศดกรจกรรมทรนสสงเสรรมทศกษะและกระบวนการทางคณรตศาสตรรใหผกศบนศกเรรยน
2.เพนนอใหผนศกเรรยนไดผเรรยนรผผทศกษะและกระบวนการทางคณรตศาสตรร และสามารถนจาไปใชผในชรวรตประจจาวศนไดผ

เปปาหมาย
เชกงปรกมาณ :
รผอยละ 90 ไดผเขผารสวมกรจกรรม Math Day

เชกงคยณภาพ :
นศกเรรยนไดผเรรยนรผผทศกษะและกระบวนการทางคณรตศาสตรร และสามารถนจาไปใชผในชรวรตประจจาวศนไดผในระดศบ ดร 
ขศสนไป
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ขลขนตอนการดดาเนกนงาน

การดดาเนกนงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานททท ผผผรลบผกดชอบ

( P )  ขลขนเตรทยมการ ครผในกลลสมสาระฯ

คณรตศาสตรรประชลมวางแผนการจศดงาน
1 ตลลาคม 

2564 ถศง 30 
กศนยายน 

2565

หผองคณรตศาสตรร 

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม

-

( D )  ขลขนดดาเนกนการ 1 สรงหาคม 2565 

ถศง 30 สรงหาคม 

2565

หผองคณรตศาสตรร 

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม

ครผในกลลสมสาระฯ

คณรตศาสตรร

math day 4,500.00 (อลดหนลน) 

( C )  ขลขนตกดตามประเมกนผล
ทจากรจกรรม ทจาแบบประเมรน

ครผในกลลสมสาระฯ

คณรตศาสตรร
1 กศนยายน 

2564

หผองคณรตศาสตรร 

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม

-

( A )  ขลขนปรลบปรยงแกผไข
นจาคสาทรนไดผจากการประเมรนมาปรศบปรลงหาแนวทางการดจาเนรนงานตสอไป

การตกดตามประเมกนผล
ทจากรจกรรม ทจาแบบประเมรน

ตลวชทขวลดความสดาเรดจ
นศกเรรยนไดผเรรยนรผผทศกษะและกระบวนการทางคณรตศาสตรร และสามารถนจาไปใชผในชรวรตประจจาวศนไดผในระดศบ ดร 
ขศสนไป

วกธทการประเมกน
การใหผนศกเรรยนตอบแบบประเมรน

เครรทองมรอทททใชผ
แบบประเมรน

ผลทททคาดวนาจะไดผรลบ
1. ผผผเรรยนไดผทจากรจกรรมทรนหลากหลาย ฝฝกฝนใหผผผผเรรยนแสวงหาความรผผ ขผอมผล การจศดการขผอมผล การ
วรเคราะหรขผอมผล การนจาเสนอขผอมผล ตามกระบวนการเรรยนรผผอยสางเหมาะสม รผผจศกคผนควผาหาความรผผดผวยตนเอง
รผผจศกตนเองและเหรนคลณคสาของตน
2. ผผผเรรยนมรความรผผและทศกษะทางวรชาการตามศศกยภาพของตน เกรดทศกษะ การครดวรเคราะหร การสรลป
เนนสอหา ใจความสจาคศญ รผผจศกใชผเวลาวสางใหผเกรดประโยชนรและสามารถน าไปปรศบใชผในชรวรตประจจาวศนไดผ
3. ผผผเรรยนใหผมรสลนทรรยภาพและสลขภาวะทางรสางกายจรตใจทรนดร
4. ผผผเรรยนมรคลณธรรม จรรยธรรม และคสานรยมทรนพศงประสงคร
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ทรลพยากรและคนาใชผจนายกกจกรรม

ททท รายการคนาใชผจนาย
ประมาณการ
ราคา/หนนวย

ประเภทของเงกน
รวมเงกนจดานวน หนนวยนลบ

กระดาษเกรยรตรบศตร การรดเรรยบ 
ขนาด A4(50แผสน) คละสร

รรม 5  100.00  500.001 งบอลดหนลน

กระดาษสตรกเกอรร ขาวดผาน A4 (50
แผสน)

หสอ 5  120.00  600.002 งบอลดหนลน

ฟฟวเจอรรบอรรด ขนาด 122×65ซม. 
หนา 2 มม.

แผสน 20  45.00  900.003 งบอลดหนลน

ไวนรล 3.7×9 ตาราง
เมตร

 33  60.00  1,998.004 งบอลดหนลน

รางวศล เชสน ขนม หสอ 10  50.00  500.005 งบอลดหนลน

รวมเงกน  4,498.00

สรยปงบประมาณ
งบอลดหนลน 4,498.00   บาท

4,498.00   บาทรวม
ลงชรทอ  อนยมลตกกกจกรรม  math day
ภายใตผโครงการ / งาน  สนงเสรกมศลกยภาพผผผเรทยน

ผผผอนยมลตกกกจกรรม

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

ผผผเหดนชอบ

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

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

เเผนงานกลลสมบรรหารวรชาการ
 ( นางสาวดลฤดร ปฝสสา ) 

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

ผผผเสนอ

(   เฉลรมรศฐ  ตรนงอสวม   )
ผผผอจานวยการโรงเรรยนมหรรณพาราม

ครผผผผรศบผรดชอบกรจกรรม

รองผผผอจานวยการกลลสมบรรหารวรชาการ
 ( นางสาวจศนทรรเพรญ ภรญโญวงศร ) 

ผผผรลบผกดชอบ

น.ส.สลมนา แทนบลญชสวย

วสาทรนรผอยตรร
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โครงการ / งาน สสงเสรรมศศกยภาพผผผเรรยน

กกจกรรม สสงเสรรมพศฒนานศกเรรยนเพพพอความเปปนเลรศทางวรทยาศาสตรร

ลลกษณะงาน / โครงการ โครงการตสอเนพพอง
ยกระดศบมาตรฐาน

โครงการใหมส
รศกษามาตรฐาน พศฒนาสผสความเปปนเลรศ

ประเภท กรจกรรมใหมส กรจกรรมตสอเนพพอง งานประจจา

การดดาเนกนโครงการ เสรรจสรสนแลผว กจาลศงดจาเนรนการ ยศงไมสไดผดจาเนรนการ

หนนวยงานทททรลบผกดชอบ กลลสมบรรหารวรชาการ

หนนวยงานยนอย กลลสมสาระฯวรทยาศาสตรร

ผผผรลบผกดชอบ นายอภรชาตร แสนโคตร

ระยะเวลาดดาเนกนการ 01/11/2564  -  30/09/2565

สถานทททดดาเนกนการ โรงเรรยนมหรรณพาราม และหนสวยงานภายนอกสถานศศกษา

งบประมาณ 5,000.00  บาท

พลนธกกจ  จศดกรจกรรมสสงเสรรมใหผผผผเรรยนมรทศกษะแหสงศตวรรษทรพ 21 มรคลณภาพตามเกณฑรมาตรฐานการศศกษาชาตร และ
มาตรฐานสากล
จศดกรจกรรมปลผกฝฝงจรตสจานศก รศกษา สพบสาน ถสายทอดความเปปนไทยและเขผาใจความหลากหลายทาง
วศฒนธรรม
ผผผเรรยนมรทศกษะแหสงศตวรรษทรพ21 และมรคลณภาพตามมาตรฐานการศศกษาขศสนพพสนฐานของโรงเรรยนเปปาประสงคค  
กลยลทธรทรพ 1. สสงเสรรมพศฒนาใหผผผผเรรยนมรทศกษะแหสงศตวรรษทรพ 21 เกรดแรงบศนดาลใจในการเรรยนรผผสผสอาชรพใน
อนาคต

กลยยทธค  

สนองมาตรฐานททท มาตรฐานทรพ 1

ประเดรนการพรจารณาทรพ 1.1สนองประเดดนพกจารณาททท 
ประเดรนการพรจารณายสอยทรพ 1.1.5สนองประเดดนพกจารณายนอยททท 

มาตรฐานทรพ 1มาตรฐานการศศกษาของสถานศศกษา
หลลกการและเหตยผล 
          การจศดการเรรยนการสอนตามพระราชบศญญศตรการจศดการศศกษาแหสงชาตร ปป พ.ศ.2542 มลสงเสรรมสรผาง
ใหผผผผเรรยนมรสสวนรสวมในกรจกรรมการเรรยนการสอน และพศฒนาผผผเรรยนใหผเกรดการเรรยนรผผ สามารถครดเปปน ทจาเปปน
และแกผปฝญหาเปปน ปฝจจลบศนโลกมรการเปลรพยนแปลงอยสางรวดเรรวในทลก ๆ ดผาน ฉะนศสนโรงเรรยนจศงไดผจศดโครงการ
สสงเสรรมพศฒนาศศกยภาพผผผเรรยน เพพพอใหผผผผเรรยน ไดผพศฒนาตนเองในดผานความรผผ ความสามารถ ดผานเทคโนโลยร
รวมถศงคลณลศกษณะอศนพศงประสงคร ตามนโยบายของสถานศศกษา โดยจศดกรจกรรมทรพหลากหลาย คพอ กรจกรรมคสาย
วรชาการ กรจกรรมเวทรคนเกสง เปปนกรจกรรมสสงเสรรมใหผผผผเรรยนรผผจศกคผนควผาหาความรผผดผวยตนเองและรผผจศกตนเองเหรน
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คลณคสาในตนเองมากยรพงขศสน และกรจกรรมพศฒนาความสามารถดผานการครดวรเคราะหรและเขรยน เพพพอสสงเสรรมและ
พศฒนาใหผผผผเรรยนใหผมรศศกยภาพเหมาะสมตามวศย ไดผรศบการพศฒนาและสสงเสรรมทรพถผกทางและเหมาะสม เปปน
ทรศพยากรทรพมรคลณภาพยรพง ทจาประโยชนรใหผกศบสศงคมและประเทศชาตรตสอไปในอนาคต
วลตถยประสงคค

1. เพพพอใหผนศกเรรยนทรพมรความสามารถทางวรทยาศาสตรรไดผพศฒนาตนเองอยสางเตรมศศกยภาพ
2. เพพพอสสงเสรรมนศกเรรยนทรพมรความสามารถทางวรทยาศาสตรรเขผารสวมแขสงขศนทศกษะทศสงภายในและภายนอกสถานศศกษา

เปปาหมาย
เชกงปรกมาณ :

1. นศกเรรยนทรพมรความสามารถทางวรทยาศาสตรร จจานวน 50 คน ไดผพศฒนาตนเองอยสางเตรมศศกยภาพ
2. นศกเรรยนทรพมรความสามารถทางวรทยาศาสตรร จจานวน 50 คน เขผารสวมแขสงขศนทศกษะทศสงภายในและภายนอกสถาน
ศศกษา
3. นศกเรรยนทรพเขผารสวมแขสงขศนทศกษะทางวรทยาศาสตรรภายนอกสถานศศกษาไดผรศบรางวศล รผอยละ 50

เชกงคยณภาพ :
นศกเรรยนทรพมรความสามารถทางวรทยาศาสตรรไดผดผพศฒนาตนเองอยสางเตรมศศกยภาพ พรผอมทศสงเขผารสวมแขสงขศนทศกษะทศสง
ภายในและภายนอกสถานศศกษา สสงผลใหผผลสศมฤทธรทางการเรรยนสผงขศสน
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ขลขนตอนการดดาเนกนงาน

การดดาเนกนงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานททท ผผผรลบผกดชอบ

( P )  ขลขนเตรทยมการ นายอภรชาตร  แสน

โคตร1.ประชลมเตรรยมการ
2. สจารวจความตผองการเขผารสวมการเเขสงขศนในเเตสล
ะชสวง
3. ฝฝกซผอมนศกเรรยนตามรายการแขสงข

1 พฤศจรกายน 
2564 ถศง 30 
กศนยายน 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม และ

หนสวยงานภาย

นอกสถานศศกษา

-

( D )  ขลขนดดาเนกนการ 1 พฤศจรกายน 

2564 ถศง 30 

กศนยายน 2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม และ

หนสวยงานภาย

นอกสถานศศกษา

นายอภรชาตร  แสน

โคตร

จศดกรจกรรมแขสงขศนทศกษะทางวรทยาศาสตรรทศสงภายใน
และภายนอกสถานศศกษา

5,000.00 (อลดหนลน) 

( C )  ขลขนตกดตามประเมกนผล
1. ประเมรนจากจจานวนนศกเรรยนทรพเขผารสวมกรจกรรม
2. ประเมรนจากรผอยละของจจานวนนศกเรรยนทรพไดผรศบ
รางวศลการแขสงขศน
3. ประเมรนจากผลสศมฤทรททางการเรรยนของนศกเรรยนทรพ
เขผารสวมกรจกรรม

นายอภรชาตร  แสน

โคตร
1 พฤศจรกายน 
2564 ถศง 30 
กศนยายน 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม และ

หนสวยงานภาย

นอกสถานศศกษา

-

( A )  ขลขนปรลบปรยงแกผไข
นจาผลการประเมรนมาปรศบปรลงในการจศดกรจกรรมตสอไป

การตกดตามประเมกนผล
1. ประเมรนจากจจานวนนศกเรรยนทรพเขผารสวมกรจกรรม
2. ประเมรนจากรผอยละของจจานวนนศกเรรยนทรพไดผรศบรางวศลการแขสงขศน
3. ประเมรนจากผลสศมฤทรททางการเรรยนของนศกเรรยนทรพเขผารสวมกรจกรรม
ตลวชทขวลดความสดาเรดจ

1. นศกเรรยนทรพมรความสามารถทางวรทยาศาสตรร จจานวน 50 คน ไดผพศฒนาตนเองอยสางเตรมศศกยภาพ
2. นศกเรรยนทรพมรความสามารถทางวรทยาศาสตรร จจานวน 50 คน เขผารสวมแขสงขศนทศกษะทศสงภายในและภายนอกสถาน
ศศกษา
3. นศกเรรยนทรพเขผารสวมแขสงขศนทศกษะทางวรทยาศาสตรรภายนอกสถานศศกษาไดผรศบรางวศล รผอยละ 50
4. นศกเรรยนทรพเขผารสวมกรจกรรมมรผลสศมฤทธรททางการเรรยนในรายวรชาวรทยาศาสตรรอยผสในระดศบ 3 ขศสนไป รผอยละ 90

วกธทการประเมกน
1. สจารวจจจานวนนศกเรรยนทรพเขผารสวมกรจกรรม
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2. สจารวจรผอยละของจจานวนนศกเรรยนทรพไดผรศบรางวศลการแขสงขศน
3. ตรวจสอบผลลสศมฤทรททางการเรรยนของนศกเรรยนทรพเขผารสวมกรจกรรม

เครรทองมรอทททใชผ
แบบสจารวจ

ผลทททคาดวนาจะไดผรลบ
นศกเรรยนทรพมรความสามารถทางวรทยาศาสตรรไดผดผพศฒนาตนเองอยสางเตรมศศกยภาพ พรผอมทศสงเขผารสวมแขสงขศนทศกษะทศสง
ภายในและภายนอกสถานศศกษา สสงผลใหผผลสศมฤทธรทางการเรรยนสผงขศสน
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ทรลพยากรและคนาใชผจนายกกจกรรม

ททท รายการคนาใชผจนาย
ประมาณการ
ราคา/หนนวย

ประเภทของเงกน
รวมเงกนจดานวน หนนวยนลบ

คสาอาหารนศกเรรยนทรพเขผารสวมแขสงขศน
ภายนอกสถานศศกษา

คน 30  50.00  1,500.001 งบอลดหนลน

คสาวศสดลอลปกรณรสจาหรศบฝฝกซผอมและ
เขผารสวมการแขสงขศน

ชรสน 10  100.00  1,000.002 งบอลดหนลน

ของรางวศลนศกเรรยนทรพเขผารสวมการแขสง
ขศนภายในสถานศศกษา

รายการ 5  500.00  2,500.003 งบอลดหนลน

รวมเงกน  5,000.00

สรยปงบประมาณ
งบอลดหนลน 5,000.00   บาท

5,000.00   บาทรวม
ลงชรทอ  อนยมลตกกกจกรรม  สนงเสรกมพลฒนานลกเรทยนเพรทอความเปปนเลกศทางวกทยาศาสตรค
ภายใตผโครงการ / งาน  สนงเสรกมศลกยภาพผผผเรทยน

ผผผอนยมลตกกกจกรรม

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

ผผผเหดนชอบ

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

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

เเผนงานกลลสมบรรหารวรชาการ
 ( นางสาวดลฤดร ปฝสสา ) 

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

ผผผเสนอ

(   เฉลรมรศฐ  ตรพงอสวม   )
ผผผอจานวยการโรงเรรยนมหรรณพาราม

ครผผผผรศบผรดชอบกรจกรรม

รองผผผอจานวยการกลลสมบรรหารวรชาการ
 ( น.ส.จศนทรรเพรญ ภรญโญวงศร ) 

ผผผรลบผกดชอบ

นายอภรชาตร แสนโคตร

วสาทรพรผอยตรร
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โครงการ / งาน สสงเสรรมศศกยภาพผผผเรรยน

กกจกรรม กรจกรรมทศศนศศกษา นศกเรรยน ม.4

ลลกษณะงาน / โครงการ โครงการตสอเนนนอง
ยกระดศบมาตรฐาน

โครงการใหมส
รศกษามาตรฐาน พศฒนาสผสความเปปนเลรศ

ประเภท กรจกรรมใหมส กรจกรรมตสอเนนนอง งานประจจา

การดดาเนกนโครงการ เสรรจสรสนแลผว กจาลศงดจาเนรนการ ยศงไมสไดผดจาเนรนการ

หนนวยงานทททรลบผกดชอบ กลลสมบรรหารวรชาการ

หนนวยงานยนอย กลลสมกรจกรรมพศฒนาผผผเรรยน

ผผผรลบผกดชอบ น.ส.กาญจนา วรสรงหห
,นายกรตตรภผมร  มรมอญ

ระยะเวลาดดาเนกนการ 12/10/2564  -  30/09/2565

สถานทททดดาเนกนการ โรงเรรยนมหรรณพาราม

งบประมาณ 56,100.00  บาท

พลนธกกจ  จศดกรจกรรมสสงเสรรมใหผผผผเรรยนมรทศกษะแหสงศตวรรษทรน 21 มรคลณภาพตามเกณฑหมาตรฐานการศศกษาชาตร และ
มาตรฐานสากล
จศดกรจกรรมปลผกฝฝงจรตสจานศก รศกษา สนบสาน ถสายทอดความเปปนไทยและเขผาใจความหลากหลายทาง
วศฒนธรรม
ผผผเรรยนมรทศกษะแหสงศตวรรษทรน21 และมรคลณภาพตามมาตรฐานการศศกษาขศสนพนสนฐานของโรงเรรยนเปปาประสงคค  
กลยลทธหทรน 1. สสงเสรรมพศฒนาใหผผผผเรรยนมรทศกษะแหสงศตวรรษทรน 21 เกรดแรงบศนดาลใจในการเรรยนรผผสผสอาชรพใน
อนาคต

กลยยทธค  

สนองมาตรฐานททท มาตรฐานทรน 1

ประเดรนการพรจารณาทรน 1.2สนองประเดดนพกจารณาททท 
ประเดรนการพรจารณายสอยทรน 1.2.2สนองประเดดนพกจารณายนอยททท 

มาตรฐานทรน 1มาตรฐานการศศกษาของสถานศศกษา
หลลกการและเหตยผล 
          การจศดการเรรยนการสอนตามพระราชบศญญศตรการจศดการศศกษาแหสงชาตร ปป พ.ศ.2542 มลสงเสรรมสรผาง
ใหผผผผเรรยนมรสสวนรสวมในกรจกรรมการเรรยนการสอน และพศฒนาผผผเรรยนใหผเกรดการเรรยนรผผ สามารถครดเปปน ทจาเปปน
และแกผปฝญหาเปปน ปฝจจลบศนโลกมรการเปลรนยนแปลงอยสางรวดเรรวในทลก ๆ ดผาน ฉะนศสนโรงเรรยนจศงไดผจศดโครงการ
สสงเสรรมพศฒนาศศกยภาพผผผเรรยน เพนนอใหผผผผเรรยน ไดผพศฒนาตนเองในดผานความรผผ ความสามารถ ดผานเทคโนโลยร
รวมถศงคลณลศกษณะอศนพศงประสงคห ตามนโยบายของสถานศศกษา โดยจศดกรจกรรมทรนหลากหลาย คนอ กรจกรรมคสาย
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วรชาการ กรจกรรมเวทรคนเกสง เปปนกรจกรรมสสงเสรรมใหผผผผเรรยนรผผจศกคผนควผาหาความรผผดผวยตนเองและรผผจศกตนเองเหรน
คลณคสาในตนเองมากยรนงขศสน และกรจกรรมพศฒนาความสามารถดผานการครดวรเคราะหหและเขรยน เพนนอสสงเสรรมและ
พศฒนาใหผผผผเรรยนใหผมรศศกยภาพเหมาะสมตามวศย ไดผรศบการพศฒนาและสสงเสรรมทรนถผกทางและเหมาะสม เปปน
ทรศพยากรทรนมรคลณภาพยรนง ทจาประโยชนหใหผกศบสศงคมและประเทศชาตรตสอไปในอนาคต
วลตถยประสงคค
เพนนอพศฒนาคลณภาพผผผเรรยนใหผมรทศกษะในการแสวงหาความรผผดผวยตนเอง เปปนคนใฝฝรผผใฝฝเรรยน พศฒนาตนเองอยสางตสอ
เนนนอง และสสงเสรรมใหผผผผเรรยนเปลรนยนบรรยากาศ ในการเรรยนรผผดผวยตนเองและไดผรศบประสบการณหตรง

เปปาหมาย
เชกงปรกมาณ :
นศกเรรยนระดศบชศสน ม.4 รผอยละ 100 ไดผเขผารสวมกรจกรรมทศศนศศกษา

เชกงคยณภาพ :
นศกเรรยนรศบประสบการณหตรงเพรนมเตรมจากแหลสงเรรยนรผผ มรโลกทศศนหทรนกวผางขศสน ศศกษาคผนควผาและพศฒนาตนเองจาก
แหลสงเรรยนรผผภายนอก ตระหนศกถศงความสจาคศญของแหลสงเรรยนรผผและไดผรศบประสบการณหตรงจากแหลสงเรรยนรผผภาย
ในทผองถรนนและประเทศ สามารถนจามาพศฒนาตนเองและพศฒนานศกเรรยนเพรนมขศสน
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ขลขนตอนการดดาเนกนงาน

การดดาเนกนงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานททท ผผผรลบผกดชอบ

( P )  ขลขนเตรทยมการ น.ส.กาญจนา วรสรงหห

ประชลมหศวหนผาระดศบชศสน ม.4 เพนนอชรสเเจงเเนวทางการ
ปฏรบศตรกรจกรรมทศศนศศกษา กจาหนดสถานทรน

12 ตลลาคม 
2564 ถศง 30 
กศนยายน 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม

-

( D )  ขลขนดดาเนกนการ 12 ตลลาคม 2564 

ถศง 30 กศนยายน 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม

น.ส.กาญจนา วรสรงหห

กรจกรรมทศศนศศกษา ม.4 0.00 (อลดหนลน)

56,100.00 (อนนนๆ)

( C )  ขลขนตกดตามประเมกนผล
แบบสอบถาม

น.ส.กาญจนา วรสรงหหโรงเรรยนมหรรณ

พาราม
-

( A )  ขลขนปรลบปรยงแกผไข
นจาผลการตรวจสอบ ทบทวนและนรเทศงานไปใชผปรศบปรลง แกผไข พศฒนาการดจาเนรนงานในปปตสอไป

การตกดตามประเมกนผล
สอบถาม

ตลวชทขวลดความสดาเรดจ
ผผผเรรยนสามารถสรลปความครด นจาเสนอวรธรครด แกผปฝญหา และกจาหนดเปปาหมาย คาดการณห ตศดสรนใจแกผปฝญหาตสางๆ
ไดผ

วกธทการประเมกน
แบบสอบถาม

เครรทองมรอทททใชผ
แบบสอบถาม

ผลทททคาดวนาจะไดผรลบ
นศกเรรยนผผผเขผารสวมกรจกรรมมรโลกทศศนหทรนกวผางขศสนสรผางเสรรมประสบการณหตรงคผนควผาและพศฒนาตนเองเพนนอประโยชนหใน
การเรรยนรผผตสอไปในอนาคต นศกเรรยนผผผเขผารสวมกรจกรรมเกรดความตระหนศกถศงความสจาคศญ ของแหลสงเรรยนรผผภายในทผอง
ถรนนและประเทศ
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ทรลพยากรและคนาใชผจนายกกจกรรม

ททท รายการคนาใชผจนาย
ประมาณการ
ราคา/หนนวย

ประเภทของเงกน
รวมเงกนจดานวน หนนวยนลบ

คสากรจกรรมทศศนศศกษา วศน 1  56,100.00  56,100.001 เงรนโครงการเรรยน
ฟรร 15 ปป

รวมเงกน  56,100.00

สรยปงบประมาณ
เงรนโครงการเรรยนฟรร 15 ปป 56,100.00   บาท

56,100.00   บาทรวม
ลงชรทอ  อนยมลตกกกจกรรม  กกจกรรมทลศนศศกษา นลกเรทยน ม.4
ภายใตผโครงการ / งาน  สนงเสรกมศลกยภาพผผผเรทยน

ผผผอนยมลตกกกจกรรม

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

ผผผเหดนชอบ

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

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

เเผนงานกลลสมบรรหารวรชาการ
 ( น.ส.ดลฤดร  ปฝสสา ) 

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

ผผผเสนอ

(   เฉลรมรศฐ  ตรนงอสวม   )
ผผผอจานวยการโรงเรรยนมหรรณพาราม

หศวหนผาระดศบชศสน ม.4

รองผผผอจานวยการกลลสมบรรหารวรชาการ
 ( นางสาวจศนทรหเพรญ ภรญโญวงศห ) 

ผผผรลบผกดชอบ

น.ส.กาญจนา วรสรงหห

วสาทรนรผอยตรร
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โครงการ / งาน สสงเสรรมศศกยภาพผผผเรรยน

กกจกรรม กรจกรรมทศศนศศกษา นศกเรรยน ม.5

ลลกษณะงาน / โครงการ โครงการตสอเนนนอง
ยกระดศบมาตรฐาน

โครงการใหมส
รศกษามาตรฐาน พศฒนาสผสความเปปนเลรศ

ประเภท กรจกรรมใหมส กรจกรรมตสอเนนนอง งานประจจา

การดดาเนกนโครงการ เสรรจสรสนแลผว กจาลศงดจาเนรนการ ยศงไมสไดผดจาเนรนการ

หนนวยงานทททรลบผกดชอบ กลลสมบรรหารวรชาการ

หนนวยงานยนอย กลลสมกรจกรรมพศฒนาผผผเรรยน

ผผผรลบผกดชอบ นายนจาชศย แสนศรลปป
,นายกรตตรภผมร  มรมอญ

ระยะเวลาดดาเนกนการ 12/10/2564  -  30/09/2565

สถานทททดดาเนกนการ โรงเรรยนมหรรณพาราม

งบประมาณ 52,500.00  บาท

พลนธกกจ  จศดกรจกรรมสสงเสรรมใหผผผผเรรยนมรทศกษะแหสงศตวรรษทรน 21 มรคลณภาพตามเกณฑฑมาตรฐานการศศกษาชาตร และ
มาตรฐานสากล
จศดกรจกรรมปลผกฝฝงจรตสจานศก รศกษา สนบสาน ถสายทอดความเปปนไทยและเขผาใจความหลากหลายทาง
วศฒนธรรม
ผผผเรรยนมรทศกษะแหสงศตวรรษทรน21 และมรคลณภาพตามมาตรฐานการศศกษาขศสนพนสนฐานของโรงเรรยนเปปาประสงคค  
กลยลทธฑทรน 1. สสงเสรรมพศฒนาใหผผผผเรรยนมรทศกษะแหสงศตวรรษทรน 21 เกรดแรงบศนดาลใจในการเรรยนรผผสผสอาชรพใน
อนาคต

กลยยทธค  

สนองมาตรฐานททท มาตรฐานทรน 1

ประเดรนการพรจารณาทรน 1.2สนองประเดดนพกจารณาททท 
ประเดรนการพรจารณายสอยทรน 1.2.2สนองประเดดนพกจารณายนอยททท 

มาตรฐานทรน 1มาตรฐานการศศกษาของสถานศศกษา
หลลกการและเหตยผล 
          การจศดการเรรยนการสอนตามพระราชบศญญศตรการจศดการศศกษาแหสงชาตร ปป พ.ศ.2542 มลสงเสรรมสรผาง
ใหผผผผเรรยนมรสสวนรสวมในกรจกรรมการเรรยนการสอน และพศฒนาผผผเรรยนใหผเกรดการเรรยนรผผ สามารถครดเปปน ทจาเปปน
และแกผปฝญหาเปปน ปฝจจลบศนโลกมรการเปลรนยนแปลงอยสางรวดเรรวในทลก ๆ ดผาน ฉะนศสนโรงเรรยนจศงไดผจศดโครงการ
สสงเสรรมพศฒนาศศกยภาพผผผเรรยน เพนนอใหผผผผเรรยน ไดผพศฒนาตนเองในดผานความรผผ ความสามารถ ดผานเทคโนโลยร
รวมถศงคลณลศกษณะอศนพศงประสงคฑ ตามนโยบายของสถานศศกษา โดยจศดกรจกรรมทรนหลากหลาย คนอ กรจกรรมคสาย
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วรชาการ กรจกรรมเวทรคนเกสง เปปนกรจกรรมสสงเสรรมใหผผผผเรรยนรผผจศกคผนควผาหาความรผผดผวยตนเองและรผผจศกตนเองเหรน
คลณคสาในตนเองมากยรนงขศสน และกรจกรรมพศฒนาความสามารถดผานการครดวรเคราะหฑและเขรยน เพนนอสสงเสรรมและ
พศฒนาใหผผผผเรรยนใหผมรศศกยภาพเหมาะสมตามวศย ไดผรศบการพศฒนาและสสงเสรรมทรนถผกทางและเหมาะสม เปปน
ทรศพยากรทรนมรคลณภาพยรนง ทจาประโยชนฑใหผกศบสศงคมและประเทศชาตรตสอไปในอนาคต
วลตถยประสงคค
เพนนอพศฒนาคลณภาพผผผเรรยนใหผมรทศกษะในการแสวงหาความรผผดผวยตนเอง เปปนคนใฝฝรผผใฝฝเรรยน พศฒนาตนเองอยสางตสอ
เนนนอง และสสงเสรรมใหผผผผเรรยนเปลรนยนบรรยากาศ ในการเรรยนรผผดผวยตนเองและไดผรศบประสบการณฑตรง

เปปาหมาย
เชกงปรกมาณ :
นศกเรรยนระดศบชศสน ม.5 รผอยละ 100 ไดผเขผารสวมกรจกรรมทศศนศศกษา

เชกงคยณภาพ :
นศกเรรยนรศบประสบการณฑตรงเพรนมเตรมจากแหลสงเรรยนรผผ มรโลกทศศนฑทรนกวผางขศสน ศศกษาคผนควผาและพศฒนาตนเองจาก
แหลสงเรรยนรผผภายนอก ตระหนศกถศงความสจาคศญของแหลสงเรรยนรผผและไดผรศบประสบการณฑตรงจากแหลสงเรรยนรผผภาย
ในทผองถรนนและประเทศ สามารถนจามาพศฒนาตนเองและพศฒนานศกเรรยนเพรนมขศสน
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ขลขนตอนการดดาเนกนงาน

การดดาเนกนงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานททท ผผผรลบผกดชอบ

( P )  ขลขนเตรทยมการ นายนจาชศย แสนศรลปป

ประชลมหศวหนผาระดศบชศสน ม.5 เพนนอชรสเเจงเเนวทางการ
ปฏรบศตรกรจกรรมทศศนศศกษา กจาหนดสถานทรน

12 ตลลาคม 
2564 ถศง 30 
กศนยายน 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม

-

( D )  ขลขนดดาเนกนการ 12 ตลลาคม 2564 

ถศง 30 กศนยายน 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม

นายนจาชศย แสนศรลปป

กรจกรรมทศศนศศกษา ม.5 0.00 (อลดหนลน)

52,500.00 (อนนนๆ)

( C )  ขลขนตกดตามประเมกนผล
แบบสอบถาม

นายนจาชศย แสนศรลปป30 กศนยายน 
2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม
-

( A )  ขลขนปรลบปรยงแกผไข
นจาผลการตรวจสอบ ทบทวนและนรเทศงานไปใชผปรศบปรลง แกผไข พศฒนาการดจาเนรนงานในปปตสอไป

การตกดตามประเมกนผล
สอบถาม

ตลวชทขวลดความสดาเรดจ
ผผผเรรยนสามารถสรลปความครด นจาเสนอวรธรครด แกผปฝญหา และกจาหนดเปปาหมาย คาดการณฑ ตศดสรนใจแกผปฝญหาตสางๆ
ไดผ

วกธทการประเมกน
แบบสอบถาม

เครรทองมรอทททใชผ
แบบสอบถาม

ผลทททคาดวนาจะไดผรลบ
นศกเรรยนผผผเขผารสวมกรจกรรมมรโลกทศศนฑทรนกวผางขศสนสรผางเสรรมประสบการณฑตรงคผนควผาและพศฒนาตนเองเพนนอประโยชนฑใน
การเรรยนรผผตสอไปในอนาคต นศกเรรยนผผผเขผารสวมกรจกรรมเกรดความตระหนศกถศงความสจาคศญ ของแหลสงเรรยนรผผภายในทผอง
ถรนนและประเทศ
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ทรลพยากรและคนาใชผจนายกกจกรรม

ททท รายการคนาใชผจนาย
ประมาณการ
ราคา/หนนวย

ประเภทของเงกน
รวมเงกนจดานวน หนนวยนลบ

คสากรจกรรมทศศนศศกษา ม.5 วศน 1  52,500.00  52,500.001 เงรนโครงการเรรยน
ฟรร 15 ปป

รวมเงกน  52,500.00

สรยปงบประมาณ
เงรนโครงการเรรยนฟรร 15 ปป 52,500.00   บาท

52,500.00   บาทรวม
ลงชรทอ  อนยมลตกกกจกรรม  กกจกรรมทลศนศศกษา นลกเรทยน ม.5
ภายใตผโครงการ / งาน  สนงเสรกมศลกยภาพผผผเรทยน

ผผผอนยมลตกกกจกรรม

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

ผผผเหดนชอบ

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

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

เเผนงานกลลสมบรรหารวรชาการ
 ( น.ส.ดลฤดร  ปฝสสา ) 

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

ผผผเสนอ

(   เฉลรมรศฐ  ตรนงอสวม   )
ผผผอจานวยการโรงเรรยนมหรรณพาราม

หศวหนผาระดศบชศสน ม.5

รองผผผอจานวยการกลลสมบรรหารวรชาการ
 ( นางสาวจศนทรฑเพรญ ภรญโญวงศฑ ) 

ผผผรลบผกดชอบ

นายนจาชศย แสนศรลปป

วสาทรนรผอยตรร
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โครงการ / งาน สสงเสรรมศศกยภาพผผผเรรยน

กกจกรรม กรจกรรมทศศนศศกษา นศกเรรยน ม.6

ลลกษณะงาน / โครงการ โครงการตสอเนนนอง
ยกระดศบมาตรฐาน

โครงการใหมส
รศกษามาตรฐาน พศฒนาสผสความเปปนเลรศ

ประเภท กรจกรรมใหมส กรจกรรมตสอเนนนอง งานประจจา

การดดาเนกนโครงการ เสรรจสรสนแลผว กจาลศงดจาเนรนการ ยศงไมสไดผดจาเนรนการ

หนนวยงานทททรลบผกดชอบ กลลสมบรรหารวรชาการ

หนนวยงานยนอย กลลสมกรจกรรมพศฒนาผผผเรรยน

ผผผรลบผกดชอบ นายวโรตมม ศรรรศตนพาทานนทม
,นายกรตตรภผมร  มรมอญ

ระยะเวลาดดาเนกนการ 12/10/2564  -  30/09/2565

สถานทททดดาเนกนการ โรงเรรยนมหรรณพาราม

งบประมาณ 43,200.00  บาท

พลนธกกจ  จศดกรจกรรมสสงเสรรมใหผผผผเรรยนมรทศกษะแหสงศตวรรษทรน 21 มรคลณภาพตามเกณฑมมาตรฐานการศศกษาชาตร และ
มาตรฐานสากล
จศดกรจกรรมปลผกฝฝงจรตสจานศก รศกษา สนบสาน ถสายทอดความเปปนไทยและเขผาใจความหลากหลายทาง
วศฒนธรรม
ผผผเรรยนมรทศกษะแหสงศตวรรษทรน21 และมรคลณภาพตามมาตรฐานการศศกษาขศสนพนสนฐานของโรงเรรยนเปปาประสงคค  
กลยลทธมทรน 1. สสงเสรรมพศฒนาใหผผผผเรรยนมรทศกษะแหสงศตวรรษทรน 21 เกรดแรงบศนดาลใจในการเรรยนรผผสผสอาชรพใน
อนาคต

กลยยทธค  

สนองมาตรฐานททท มาตรฐานทรน 1

ประเดรนการพรจารณาทรน 1.2สนองประเดดนพกจารณาททท 
ประเดรนการพรจารณายสอยทรน 1.2.2สนองประเดดนพกจารณายนอยททท 

มาตรฐานทรน 1มาตรฐานการศศกษาของสถานศศกษา
หลลกการและเหตยผล 
          การจศดการเรรยนการสอนตามพระราชบศญญศตรการจศดการศศกษาแหสงชาตร ปป พ.ศ.2542 มลสงเสรรมสรผาง
ใหผผผผเรรยนมรสสวนรสวมในกรจกรรมการเรรยนการสอน และพศฒนาผผผเรรยนใหผเกรดการเรรยนรผผ สามารถครดเปปน ทจาเปปน
และแกผปฝญหาเปปน ปฝจจลบศนโลกมรการเปลรนยนแปลงอยสางรวดเรรวในทลก ๆ ดผาน ฉะนศสนโรงเรรยนจศงไดผจศดโครงการ
สสงเสรรมพศฒนาศศกยภาพผผผเรรยน เพนนอใหผผผผเรรยน ไดผพศฒนาตนเองในดผานความรผผ ความสามารถ ดผานเทคโนโลยร
รวมถศงคลณลศกษณะอศนพศงประสงคม ตามนโยบายของสถานศศกษา โดยจศดกรจกรรมทรนหลากหลาย คนอ กรจกรรมคสาย
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วรชาการ กรจกรรมเวทรคนเกสง เปปนกรจกรรมสสงเสรรมใหผผผผเรรยนรผผจศกคผนควผาหาความรผผดผวยตนเองและรผผจศกตนเองเหรน
คลณคสาในตนเองมากยรนงขศสน และกรจกรรมพศฒนาความสามารถดผานการครดวรเคราะหมและเขรยน เพนนอสสงเสรรมและ
พศฒนาใหผผผผเรรยนใหผมรศศกยภาพเหมาะสมตามวศย ไดผรศบการพศฒนาและสสงเสรรมทรนถผกทางและเหมาะสม เปปน
ทรศพยากรทรนมรคลณภาพยรนง ทจาประโยชนมใหผกศบสศงคมและประเทศชาตรตสอไปในอนาคต
วลตถยประสงคค
เพนนอพศฒนาคลณภาพผผผเรรยนใหผมรทศกษะในการแสวงหาความรผผดผวยตนเอง เปปนคนใฝฝรผผใฝฝเรรยน พศฒนาตนเองอยสางตสอ
เนนนอง และสสงเสรรมใหผผผผเรรยนเปลรนยนบรรยากาศ ในการเรรยนรผผดผวยตนเองและไดผรศบประสบการณมตรง

เปปาหมาย
เชกงปรกมาณ :
นศกเรรยนระดศบชศสน ม.6 รผอยละ 100 ไดผเขผารสวมกรจกรรมทศศนศศกษา

เชกงคยณภาพ :
นศกเรรยนรศบประสบการณมตรงเพรนมเตรมจากแหลสงเรรยนรผผ มรโลกทศศนมทรนกวผางขศสน ศศกษาคผนควผาและพศฒนาตนเองจาก
แหลสงเรรยนรผผภายนอก ตระหนศกถศงความสจาคศญของแหลสงเรรยนรผผและไดผรศบประสบการณมตรงจากแหลสงเรรยนรผผภาย
ในทผองถรนนและประเทศ สามารถนจามาพศฒนาตนเองและพศฒนานศกเรรยนเพรนมขศสน
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ขลขนตอนการดดาเนกนงาน

การดดาเนกนงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานททท ผผผรลบผกดชอบ

( P )  ขลขนเตรทยมการ นายวโรตมม ศรรรศตนพา

ทานนทมประชลมหศวหนผาระดศบชศสน ม.6 เพนนอชรสเเจงเเนวทางการ
ปฏรบศตรกรจกรรมทศศนศศกษา กจาหนดสถานทรน

12 ตลลาคม 
2564 ถศง 30 
กศนยายน 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม

-

( D )  ขลขนดดาเนกนการ 12 ตลลาคม 2564 

ถศง 30 กศนยายน 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม

นายวโรตมม ศรรรศตนพา

ทานนทม

กรจกรรมทศศนศศกษา ม.6 0.00 (อลดหนลน)

43,200.00 (อนนนๆ)

( C )  ขลขนตกดตามประเมกนผล
แบบสอบถาม

นายวโรตมม ศรรรศตนพา

ทานนทม
30 กศนยายน 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม
-

( A )  ขลขนปรลบปรยงแกผไข
นจาผลการตรวจสอบ ทบทวนและนรเทศงานไปใชผปรศบปรลง แกผไข พศฒนาการดจาเนรนงานในปปตสอไป

การตกดตามประเมกนผล
สอบถาม

ตลวชทขวลดความสดาเรดจ
ผผผเรรยนสามารถสรลปความครด นจาเสนอวรธรครด แกผปฝญหา และกจาหนดเปปาหมาย คาดการณม ตศดสรนใจแกผปฝญหาตสางๆ
ไดผ

วกธทการประเมกน
แบบสอบถาม

เครรทองมรอทททใชผ
แบบสอบถาม

ผลทททคาดวนาจะไดผรลบ
นศกเรรยนผผผเขผารสวมกรจกรรมมรโลกทศศนมทรนกวผางขศสนสรผางเสรรมประสบการณมตรงคผนควผาและพศฒนาตนเองเพนนอประโยชนมใน
การเรรยนรผผตสอไปในอนาคต นศกเรรยนผผผเขผารสวมกรจกรรมเกรดความตระหนศกถศงความสจาคศญ ของแหลสงเรรยนรผผภายในทผอง
ถรนนและประเทศ
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ทรลพยากรและคนาใชผจนายกกจกรรม

ททท รายการคนาใชผจนาย
ประมาณการ
ราคา/หนนวย

ประเภทของเงกน
รวมเงกนจดานวน หนนวยนลบ

คสากรจกรรมทศศนศศกษา ม.6 วศน 1  43,200.00  43,200.001 เงรนโครงการเรรยน
ฟรร 15 ปป

รวมเงกน  43,200.00

สรยปงบประมาณ
เงรนโครงการเรรยนฟรร 15 ปป 43,200.00   บาท

43,200.00   บาทรวม
ลงชรทอ  อนยมลตกกกจกรรม  กกจกรรมทลศนศศกษา นลกเรทยน ม.6
ภายใตผโครงการ / งาน  สนงเสรกมศลกยภาพผผผเรทยน

ผผผอนยมลตกกกจกรรม

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

ผผผเหดนชอบ

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

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

เเผนงานกลลสมบรรหารวรชาการ
 ( น.ส.ดลฤดร  ปฝสสา ) 

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

ผผผเสนอ

(   เฉลรมรศฐ  ตรนงอสวม   )
ผผผอจานวยการโรงเรรยนมหรรณพาราม

ครผผผผรศบผรดชอบกรจกรรม

รองผผผอจานวยการกลลสมบรรหารวรชาการ
 ( นางสาวจศนทรมเพรญ ภรญโญวงศม ) 

ผผผรลบผกดชอบ

นายวโรตมม ศรรรศตนพาทานนทม

วสาทรนรผอยตรร
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โครงการ / งาน สสงเสรรมศศกยภาพผผผเรรยน

กกจกรรม คสายอาชรพสสาหรศบนศกเรรยนแผนการเรรยนภาษาและธธรกรจ (การทสองเทรทยว)

ลลกษณะงาน / โครงการ โครงการตสอเนนทอง
ยกระดศบมาตรฐาน

โครงการใหมส
รศกษามาตรฐาน พศฒนาสผสความเปปนเลรศ

ประเภท กรจกรรมใหมส กรจกรรมตสอเนนทอง งานประจสา

การดดาเนกนโครงการ เสรรจสรสนแลผว กสาลศงดสาเนรนการ ยศงไมสไดผดสาเนรนการ

หนนวยงานทททรลบผกดชอบ กลธสมบรรหารวรชาการ

หนนวยงานยนอย กลธสมสาระฯการงานอาชรพ

ผผผรลบผกดชอบ นางลศกขณา เอนสอใจ

ระยะเวลาดดาเนกนการ 01/10/2564  -  30/09/2565

สถานทททดดาเนกนการ โรงเรรยนมหรรณพาราม

งบประมาณ 40,950.00  บาท

พลนธกกจ  จศดกรจกรรมสสงเสรรมใหผผผผเรรยนมรทศกษะแหสงศตวรรษทรท 21 มรคธณภาพตามเกณฑฑมาตรฐานการศศกษาชาตร และ
มาตรฐานสากล
จศดกรจกรรมปลผกฝฝงจรตสสานศก รศกษา สนบสาน ถสายทอดความเปปนไทยและเขผาใจความหลากหลายทาง
วศฒนธรรม
ผผผเรรยนมรทศกษะแหสงศตวรรษทรท21 และมรคธณภาพตามมาตรฐานการศศกษาขศสนพนสนฐานของโรงเรรยนเปปาประสงคค  
กลยธทธฑทรท 1. สสงเสรรมพศฒนาใหผผผผเรรยนมรทศกษะแหสงศตวรรษทรท 21 เกรดแรงบศนดาลใจในการเรรยนรผผสผสอาชรพใน
อนาคต

กลยยทธค  

สนองมาตรฐานททท มาตรฐานทรท 1, 3

ประเดรนการพรจารณาทรท 1.1, 3.1สนองประเดดนพกจารณาททท 
ประเดรนการพรจารณายสอยทรท 1.1.2, 1.1.6, 3.1.1สนองประเดดนพกจารณายนอยททท 

มาตรฐานทรท 1มาตรฐานการศศกษาของสถานศศกษา
หลลกการและเหตยผล 
          การจศดการเรรยนการสอนตามพระราชบศญญศตรการจศดการศศกษาแหสงชาตร ปป พ.ศ.2542 มธสงเสรรมสรผาง
ใหผผผผเรรยนมรสสวนรสวมในกรจกรรมการเรรยนการสอน และพศฒนาผผผเรรยนใหผเกรดการเรรยนรผผ สามารถครดเปปน ทสาเปปน
และแกผปฝญหาเปปน ปฝจจธบศนโลกมรการเปลรทยนแปลงอยสางรวดเรรวในทธก ๆ ดผาน ฉะนศสนโรงเรรยนจศงไดผจศดโครงการ
สสงเสรรมพศฒนาศศกยภาพผผผเรรยน เพนทอใหผผผผเรรยน ไดผพศฒนาตนเองในดผานความรผผ ความสามารถ ดผานเทคโนโลยร
รวมถศงคธณลศกษณะอศนพศงประสงคฑ ตามนโยบายของสถานศศกษา โดยจศดกรจกรรมทรทหลากหลาย คนอ กรจกรรมคสาย
วรชาการ กรจกรรมเวทรคนเกสง เปปนกรจกรรมสสงเสรรมใหผผผผเรรยนรผผจศกคผนควผาหาความรผผดผวยตนเองและรผผจศกตนเองเหรน
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คธณคสาในตนเองมากยรทงขศสน และกรจกรรมพศฒนาความสามารถดผานการครดวรเคราะหฑและเขรยน เพนทอสสงเสรรมและ
พศฒนาใหผผผผเรรยนใหผมรศศกยภาพเหมาะสมตามวศย ไดผรศบการพศฒนาและสสงเสรรมทรทถผกทางและเหมาะสม เปปน
ทรศพยากรทรทมรคธณภาพยรทง ทสาประโยชนฑใหผกศบสศงคมและประเทศชาตรตสอไปในอนาคต
วลตถยประสงคค
เพนทอจศดกรจกรรมสสงเสรรมใหผผผผเรรยนมรความรผผและทศกษะทางดผานอาชรพในสาขาตสาง ๆ ตามศศกยภาพของตน เกรดทศกษะ 
การครดวรเคราะหฑ การสรธปเนนสอหา ใจความสสาคศญ รผผจศกใชผเวลาวสางใหผเกรดประโยชนฑและสามารถนสาไปปรศบผในชรวรต
ประจสาวศนไดผ

เปปาหมาย
เชกงปรกมาณ :
นศกเรรยนแผนการเรรยนภาษาและธธรกรจ (ทสองเทรทยว) เขผารสวมกรจกรรมรผอยละ 100

เชกงคยณภาพ :
ผผผเรรยนเกรดทศกษะในการแสวงหาความรผผ การทสางาน และการอยสผรสวมกศนเปปนหมผสคณะ
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ขลขนตอนการดดาเนกนงาน

การดดาเนกนงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานททท ผผผรลบผกดชอบ

( P )  ขลขนเตรทยมการ นางลศกขณา เอนสอใจ

ประชธมคณะทสางานเพนทอเตรรยมการจศดกรจกรรม
1 ตธลาคม 

2564 ถศง 30 
กศนยายน 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม

-

( D )  ขลขนดดาเนกนการ 1 ตธลาคม 2564 

ถศง 30 กศนยายน 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม

นางลศกขณา เอนสอใจ

คสายอาชรพสสาหรศบนศกเรรยนแผนการเรรยนภาษาและ
ธธรกรจ (การทสองเทรทยว)

0.00 (อธดหนธน)

40,950.00 (อนทนๆ)

( C )  ขลขนตกดตามประเมกนผล
ทสาผแบบประเมรนความพศงพอใจในการเขผารสวม
กรจกรรม

นางลศกขณา เอนสอใจกศนยายน 
2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม
-

( A )  ขลขนปรลบปรยงแกผไข
นสาผลการประเมรนมาสรธปและรายงานผล เพนทอปรศบปรธงการจศดกรจกรรมในปปการศศกษาผตสอไป

การตกดตามประเมกนผล
ทสาแบบประเมรนความพศงพอใจในการเขผารสวมกรจกรรมคสายสสาหรศบนศกเรรยนแผนการเรรยนภาษาและธธรกรจ

ตลวชทขวลดความสดาเรดจ
ผผผเรรยนแผนการเรรยนภาษาและธธรกรจ มรความรผผและทศกษะทางดผานอาชรพในสาขาตสาง ๆ รผผจศกใชผเวลาวสางใหผเกรด
ประโยชนฑ และสามารถนสาไปปรศบใชผในชรวรตประจสาวศนไดผ

วกธทการประเมกน
แบบประเมรนความพศงพอใจ

เครรทองมรอทททใชผ
แบบประเมรนความพศงพอใจ

ผลทททคาดวนาจะไดผรลบ
1. ผผผเรรยนไดผทสากรจกรรมทรทหลากหลาย ฝฝกฝนใหผผผผเรรยนแสวงหาความรผผ ขผอมผล การจศดการขผอมผล การ
วรเคราะหฑขผอมผล การนสาเสนอขผอมผล ตามกระบวนการเรรยนรผผอยสางเหมาะสม รผผจศกคผนควผาหาความรผผดผวยตนเอง
รผผจศกตนเองและเหรนคธณคสาของตน
2. ผผผเรรยนมรความรผผและทศกษะทางวรชาการตามศศกยภาพของตน เกรดทศกษะ การครดวรเคราะหฑ การสรธป
เนนสอหา ใจความสสาคศญ รผผจศกใชผเวลาวสางใหผเกรดประโยชนฑและสามารถน าไปปรศบใชผในชรวรตประจสาวศนไดผ
3. ผผผเรรยนใหผมรสธนทรรยภาพและสธขภาวะทางรสางกายจรตใจทรทดร
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4. ผผผเรรยนมรคธณธรรม จรรยธรรม และคสานรยมทรทพศงประสงคฑ
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ทรลพยากรและคนาใชผจนายกกจกรรม

ททท รายการคนาใชผจนาย
ประมาณการ
ราคา/หนนวย

ประเภทของเงกน
รวมเงกนจดานวน หนนวยนลบ

คสาวรทยากร คน 2  3,600.00  7,200.001 เงรนโครงการเรรยน
ฟรร 15 ปป

คสาอาหารกลางวศน คน 225  50.00  11,250.002 เงรนโครงการเรรยน
ฟรร 15 ปป

คสาอาหารวสาง คน 225  50.00  11,250.003 เงรนโครงการเรรยน
ฟรร 15 ปป

คสาวศสดธฝฝก คน 225  50.00  11,250.004 เงรนโครงการเรรยน
ฟรร 15 ปป

รวมเงกน  40,950.00

สรยปงบประมาณ
เงรนโครงการเรรยนฟรร 15 ปป 40,950.00   บาท

40,950.00   บาทรวม
ลงชรทอ  อนยมลตกกกจกรรม  คนายอาชทพสดาหรลบนลกเรทยนแผนการเรทยนภาษาและธยรกกจ (การทนองเทททยว)
ภายใตผโครงการ / งาน  สนงเสรกมศลกยภาพผผผเรทยน

ผผผอนยมลตกกกจกรรม

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

ผผผเหดนชอบ

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

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

เเผนงานกลธสมบรรหารวรชาการ
 ( นางสาวดลฤดร ปฝสสา ) 

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

ผผผเสนอ

(   เฉลรมรศฐ  ตรทงอสวม   )
ผผผอสานวยการโรงเรรยนมหรรณพาราม

ครผผผผรศบผรดชอบกรจกรรม

รองผผผอสานวยการกลธสมบรรหารวรชาการ
 ( นางสาวจศนทรฑเพรญ ภรญโญวงศฑ ) 

ผผผรลบผกดชอบ

นางลศกขณา เอนสอใจ

วสาทรทรผอยตรร
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โครงการ / งาน สสงเสรรมศศกยภาพผผผเรรยน

กกจกรรม พศฒนาทศกษะดผานศรลปะ ดนตรร นาฏศรลปปสผสความเปปนเลรศ ( คสายเตรรยมความพรผอมโดยวรทยากรภายนอกใน
การแขสงขศนศรลปหศตถกรรมนศกเรรยน )

ลลกษณะงาน / โครงการ โครงการตสอเนนนอง
ยกระดศบมาตรฐาน

โครงการใหมส
รศกษามาตรฐาน พศฒนาสผสความเปปนเลรศ

ประเภท กรจกรรมใหมส กรจกรรมตสอเนนนอง งานประจจา

การดดาเนกนโครงการ เสรรจสรสนแลผว กจาลศงดจาเนรนการ ยศงไมสไดผดจาเนรนการ

หนนวยงานทททรลบผกดชอบ กลลสมบรรหารวรชาการ

หนนวยงานยนอย กลลสมสาระฯศรลปะ

ผผผรลบผกดชอบ นายกฤตรกร บลญมร

ระยะเวลาดดาเนกนการ 01/04/2565  -  30/09/2565

สถานทททดดาเนกนการ โรงเรรยนมหรรณพาราม

งบประมาณ 42,000.00  บาท

พลนธกกจ  จศดกรจกรรมสสงเสรรมใหผผผผเรรยนมรทศกษะแหสงศตวรรษทรน 21 มรคลณภาพตามเกณฑฑมาตรฐานการศศกษาชาตร และ
มาตรฐานสากล
จศดกรจกรรมปลผกฝฝงจรตสจานศก รศกษา สนบสาน ถสายทอดความเปปนไทยและเขผาใจความหลากหลายทาง
วศฒนธรรม
ผผผเรรยนมรทศกษะแหสงศตวรรษทรน21 และมรคลณภาพตามมาตรฐานการศศกษาขศสนพนสนฐานของโรงเรรยนเปปาประสงคค  
กลยลทธฑทรน 1. สสงเสรรมพศฒนาใหผผผผเรรยนมรทศกษะแหสงศตวรรษทรน 21 เกรดแรงบศนดาลใจในการเรรยนรผผสผสอาชรพใน
อนาคต

กลยยทธค  

สนองมาตรฐานททท มาตรฐานทรน 1

ประเดรนการพรจารณาทรน 1.2สนองประเดดนพกจารณาททท 
ประเดรนการพรจารณายสอยทรน 1.2.2สนองประเดดนพกจารณายนอยททท 

มาตรฐานทรน 1มาตรฐานการศศกษาของสถานศศกษา
หลลกการและเหตยผล 
          แนวการจศดการศศกษาตามพระราชบศญญศตรการศศกษาแหสงชาตร พ.ศ.2542 ไดผกจาหนดใหผสถานศศกษา ตผองยศดหลศก
การศศกษาวสา ผผผเรรยนทลกคนมรความสามารถเรรยนรผผและพศฒนาตนเองไดผดร และถนอวสาผผผเรรยนมรความสจาคศญทรนสลด การจศดการ
ศศกษาตผองสสงเสรรมใหผผผผเรรยน สามารถพศฒนาตนเองตามธรรมชาตรและเตรมศศกยภาพตามความถนศดและความสนใจดผาน
ศรลปะ-ดนตรร-นาฏศรลปป
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วลตถยประสงคค
1  เพนนอสสงเสรรมใหผผผผเรรยนไดผฝฝกฝนและมรความพรผอมในการเขผารสวมแขสงขศนกรจกรรมดผานศรลปะ  ดนตรร  นาฏศรลปป              

2  เพนนอใหผผผผเรรยนไดผเรรยนรผผประสบการณฑตรงจากการแขสงขศนดผานศรลปะ  ดนตรร  นาฏศรลปป                                                                                                                                                                                                                                                  
3  เพนนอสสงเสรรมและตอบสนองความสามารถ ความถนศดและความสนใจของผผผเรรยน

เปปาหมาย
เชกงปรกมาณ :
ผผผเรรยนมรความพรผอมในการเขผารสวมการแขสงขศนกรจกรรมดผานศรลปะ  ดนตรร  นาฏศรลปป  จจานวน 100 คน  
ศรลปะ 10 คน ดนตรรไทย 20 คน  
ดนตรรสากล         30 คน นาฏศรลปป 40 คน

เชกงคยณภาพ :
1.  ผผผเรรยนไดผเขผารสวมกรจกรรมดผานดผานศรลปะ  ดนตรร  นาฏศรลปป                             
2.  ผผผเรรยนไดผเรรยนรผผประสบการณฑตรงดผานศรลปะ  ดนตรร  นาฏศรลปป                             
3.  ผผผเรรยนไดผฝฝกฝนความสามารถความถนศด ตามความสนใจของตนเองในดผานศรลปะ  ดนตรร  นาฏศรลปป
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ขลขนตอนการดดาเนกนงาน

การดดาเนกนงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานททท ผผผรลบผกดชอบ

( P )  ขลขนเตรทยมการ นายกฤตรกร บลญมร

ประชลมกลลสมสาระการเรรยนรผผศรลปะ
1 เมษายน 

2565 ถศง 30 
กศนยายน 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม

-

( D )  ขลขนดดาเนกนการ 1 เมษายน 2565 

ถศง 30 กศนยายน 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม

นายกฤตรกร บลญมร

พศฒนาทศกษะดผานศรลปะ ดนตรร นาฏศรลปปสผสความเปปน
เลรศ ( คสายเตรรยมความพรผอมโดยวรทยากรภายนอก
ในการแขสงขศนศรลปหศตถกรรมนศกเรรยน )

0.00 (อลดหนลน)

42,000.00 (อนนนๆ)

( C )  ขลขนตกดตามประเมกนผล
เเบบวศดความพศงพอใจ

นายกฤตรกร บลญมร1 เมษายน 
2565 ถศง 30 
กศนยายน 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม
-

( A )  ขลขนปรลบปรยงแกผไข
นจาผลทรนไดผไปปรศบปรลงแกผไขในปปถศดไป

การตกดตามประเมกนผล
เเบบวศดความพศงพอใจ

ตลวชทขวลดความสดาเรดจ
ผผผเรรยนทรนเขผารสวมกรจกรรมแขสงขศนทศกษะภายนอกโรงเรรยน

วกธทการประเมกน
เเบบวศดความพศงพอใจ

เครรทองมรอทททใชผ
เเบบวศดความพศงพอใจ

ผลทททคาดวนาจะไดผรลบ
ผผผเรรยนทรนเขผารสวมกรจกรรมแขสงขศนทศกษะภายนอกโรงเรรยนไดผฝฝกฝนและมรความพรผอมในการเขผารสวมแขสงขศนกรจกรรม
ดผานศรลปะ  ดนตรร  นาฏศรลปป เรรยนรผผประสบการณฑตรงจากการแขสงขศนโดยตรง                                                                                                                                                                                                                                                
สสงเสรรมและตอบสนองความสามารถ ความถนศดและความสนใจของผผผเรรยน
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ทรลพยากรและคนาใชผจนายกกจกรรม

ททท รายการคนาใชผจนาย
ประมาณการ
ราคา/หนนวย

ประเภทของเงกน
รวมเงกนจดานวน หนนวยนลบ

คสาตอบเเทนวรทยากร  1  11,000.00  11,000.001 เงรนโครงการเรรยน
ฟรร 15 ปป

คสาอาหารเเละเบรค  480  50.00  24,000.002 งบอลดหนลน

วศสดลอลปกรณฑ  1  7,000.00  7,000.003 งบอลดหนลน

รวมเงกน  42,000.00

สรยปงบประมาณ
งบอลดหนลน 31,000.00   บาท
เงรนโครงการเรรยนฟรร 15 ปป 11,000.00   บาท

42,000.00   บาทรวม
ลงชรทอ  อนยมลตกกกจกรรม  พลฒนาทลกษะดผานศกลปะ ดนตรท นาฏศกลปปสผนความเปปนเลกศ ( คนายเตรทยมความพรผอมโดย
วกทยากรภายนอกในการแขนงขลนศกลปหลตถกรรมนลกเรทยน )
ภายใตผโครงการ / งาน  สนงเสรกมศลกยภาพผผผเรทยน

ผผผอนยมลตกกกจกรรม

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

ผผผเหดนชอบ

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

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

เเผนงานกลลสมบรรหารวรชาการ
 ( นางสาวดลฤดร ปฝสสา ) 

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

ผผผเสนอ

(   เฉลรมรศฐ  ตรนงอสวม   )
ผผผอจานวยการโรงเรรยนมหรรณพาราม

ครผผผผรศบผรดชอบกรจกรรม

รองผผผอจานวยการกลลสมบรรหารวรชาการ
 ( นางสาวจศนทรฑเพรญ ภรญโญวงศฑ ) 

ผผผรลบผกดชอบ

นายกฤตรกร บลญมร

วสาทรนรผอยตรร
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โครงการ / งาน สสงเสรรมศศกยภาพผผผเรรยน

กกจกรรม กรจกรรมฝฝกศาสตรรซผอมศรลปปสผสเสผนทางศรลปปนมมออาชรพ "การฝฝกซผอมนอกเวลาเรรยนเพมพอสสงเสรรมทศกษะดผาน
ศรลปะ ดนตรร นาฏศรลปป"

ลลกษณะงาน / โครงการ โครงการตสอเนมพอง
ยกระดศบมาตรฐาน

โครงการใหมส
รศกษามาตรฐาน พศฒนาสผสความเปปนเลรศ

ประเภท กรจกรรมใหมส กรจกรรมตสอเนมพอง งานประจจา

การดดาเนกนโครงการ เสรรจสรสนแลผว กจาลศงดจาเนรนการ ยศงไมสไดผดจาเนรนการ

หนนวยงานทททรลบผกดชอบ กลลสมบรรหารวรชาการ

หนนวยงานยนอย กลลสมสาระฯศรลปะ

ผผผรลบผกดชอบ นายกฤตรกร บลญมร

ระยะเวลาดดาเนกนการ 01/10/2564  -  30/09/2565

สถานทททดดาเนกนการ โรงเรรยนมหรรณพาราม

งบประมาณ 0.00  บาท

พลนธกกจ  จศดกรจกรรมสสงเสรรมใหผผผผเรรยนมรทศกษะแหสงศตวรรษทรพ 21 มรคลณภาพตามเกณฑรมาตรฐานการศศกษาชาตร และ
มาตรฐานสากล
จศดกรจกรรมปลผกฝฝงจรตสจานศก รศกษา สมบสาน ถสายทอดความเปปนไทยและเขผาใจความหลากหลายทาง
วศฒนธรรม
ผผผเรรยนมรทศกษะแหสงศตวรรษทรพ21 และมรคลณภาพตามมาตรฐานการศศกษาขศสนพมสนฐานของโรงเรรยนเปปาประสงคค  
กลยลทธรทรพ 1. สสงเสรรมพศฒนาใหผผผผเรรยนมรทศกษะแหสงศตวรรษทรพ 21 เกรดแรงบศนดาลใจในการเรรยนรผผสผสอาชรพใน
อนาคต

กลยยทธค  

สนองมาตรฐานททท มาตรฐานทรพ 1

ประเดรนการพรจารณาทรพ 1.2สนองประเดดนพกจารณาททท 
ประเดรนการพรจารณายสอยทรพ 1.2.2สนองประเดดนพกจารณายนอยททท 

มาตรฐานทรพ 1มาตรฐานการศศกษาของสถานศศกษา
หลลกการและเหตยผล 
          แนวการจศดการศศกษาตามพระราชบศญญศตรการศศกษาแหสงชาตร พ.ศ.2542 ไดผกจาหนดใหผสถานศศกษา ตผองยศดหลศก
การศศกษาวสา ผผผเรรยนทลกคนมรความสามารถเรรยนรผผและพศฒนาตนเองไดผดร และถมอวสาผผผเรรยนมรความสจาคศญทรพสลด การจศดการ
ศศกษาตผองสสงเสรรมใหผผผผเรรยน สามารถพศฒนาตนเองตามธรรมชาตรและเตรมศศกยภาพตามความถนศดและความสนใจดผาน
ศรลปะ-ดนตรร-นาฏศรลปป
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วลตถยประสงคค
1. เพมพอสสงเสรรมใหผผผผเรรยนมรความรผผและทศกษะทางศรลปะ ดนตรร นาฏศรลปปตามศศกยภาพของตน เกรดทศกษะการ

ปฏรบศตร รผผจศกใชผเวลาวสางใหผเกรดประโยชนรและสามารถนจาไปปรศบใชผในชรวรตประจจาวศนไดผ
2. เพมพอสรผางเเรงบศนดาลใจใหผผผผเรรยนมรความสนใจดผานศรลปะ ดนตรร นาฏศรลปปมากยรพงขศสน ผผผเรรยนใหผมรสลนทรรยภาพ

และสลขภาวะทางรสางกายจรตใจทรพดร ผผผเรรยนมรคลณธรรม จรรยธรรม และคสานรยมทรพพศงประสงคร
เปปาหมาย
เชกงปรกมาณ :
เชรงปรรมาณ :ผผผเรรยนแผนการเรรยน และชมรมดผานศรลปะ  ดนตรร  นาฏศรลปป รสวมกรจกรรม  จจานวน 100 คน  
ศรลปะ 10 คน ดนตรรไทย 20 คน  
ดนตรรสากล         30 คน นาฏศรลปป 40 คน

เชกงคยณภาพ :
เชรงคลณภาพ : นศกเรรยนเเผนการเรรยน และชมรมศรลปะ ดนตรร นาฏศรลปป มรความพศงพอใจในกรจกรรม รผอยละ 80
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ขลขนตอนการดดาเนกนงาน

การดดาเนกนงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานททท ผผผรลบผกดชอบ

( P )  ขลขนเตรทยมการ นายกฤตรกร บลญมร

ประชลมกลลสมสาระการเรรยนรผผศรลปะ
1 ตลลาคม 

2564 ถศง 30 
กศนยายน 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม

-

( D )  ขลขนดดาเนกนการ 1 ตลลาคม 2564 

ถศง 30 กศนยายน 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม

นายกฤตรกร บลญมร

 (อลดหนลน) 

( C )  ขลขนตกดตามประเมกนผล
เเบบวศดความพศงพอใจ

นายกฤตรกร บลญมร1 ตลลาคม 
2564 ถศง 30 
กศนยายน 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม
-

( A )  ขลขนปรลบปรยงแกผไข
นจาผลทรพไดผไปปรศบปรลงแกผไขในปปถศดไป

การตกดตามประเมกนผล
เเบบวศดความพศงพอใจ

ตลวชทขวลดความสดาเรดจ
ผผผเรรยนแผนการเรรยน และชมรมศรลปะ ดนตรร นาฏศรลปปไดผรศบประสบการณรและไดผเขผา
รสวมแขสงขศนทศกษะทศสงในและนอกสถานศศกษา

วกธทการประเมกน
เเบบวศดความพศงพอใจ

เครรทองมรอทททใชผ
เเบบวศดความพศงพอใจ

ผลทททคาดวนาจะไดผรลบ
ผผผเรรยนแผนการเรรยน และชมรมศรลปะ ดนตรร นาฏศรลปปไดผรศบประสบการณรและไดผเขผา
รสวมแขสงขศนทศกษะทศสงในและนอกสถานศศกษา
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ทรลพยากรและคนาใชผจนายกกจกรรม

ททท รายการคนาใชผจนาย
ประมาณการ
ราคา/หนนวย

ประเภทของเงกน
รวมเงกนจดานวน หนนวยนลบ

1

รวมเงกน

สรยปงบประมาณ
   บาท
   บาทรวม

ลงชรทอ  อนยมลตกกกจกรรม  กกจกรรมฝฝกศาสตรคซผอมศกลปปสผนเสผนทางศกลปปนมรออาชทพ "การฝฝกซผอมนอกเวลาเรทยนเพรทอ
สนงเสรกมทลกษะดผานศกลปะ ดนตรท นาฏศกลปป"
ภายใตผโครงการ / งาน  สนงเสรกมศลกยภาพผผผเรทยน

ผผผอนยมลตกกกจกรรม

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

ผผผเหดนชอบ

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

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

เเผนงานกลลสมบรรหารวรชาการ
 ( นางสาวดลฤดร ปฝสสา ) 

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

ผผผเสนอ

(   เฉลรมรศฐ  ตรพงอสวม   )
ผผผอจานวยการโรงเรรยนมหรรณพาราม

ครผผผผรศบผรดชอบกรจกรรม

รองผผผอจานวยการกลลสมบรรหารวรชาการ
 ( นางสาวจศนทรรเพรญ ภรญโญวงศร ) 

ผผผรลบผกดชอบ

นายกฤตรกร บลญมร

วสาทรพรผอยตรร
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โครงการ / งาน สสงเสรรมศศกยภาพผผผเรรยน

กกจกรรม สสงเสรรมความเปปนเลรศทางทศกษะการงานอาชรพ

ลลกษณะงาน / โครงการ โครงการตสอเนนนอง
ยกระดศบมาตรฐาน

โครงการใหมส
รศกษามาตรฐาน พศฒนาสผสความเปปนเลรศ

ประเภท กรจกรรมใหมส กรจกรรมตสอเนนนอง งานประจจา

การดดาเนกนโครงการ เสรรจสรสนแลผว กจาลศงดจาเนรนการ ยศงไมสไดผดจาเนรนการ

หนนวยงานทททรลบผกดชอบ กลลสมบรรหารวรชาการ

หนนวยงานยนอย กลลสมสาระฯการงานอาชรพ

ผผผรลบผกดชอบ น.ส.ดวงเดนอน กลรบอลบล

ระยะเวลาดดาเนกนการ 01/10/2564  -  31/10/2564

สถานทททดดาเนกนการ โรงเรรยนมหรรณพาราม, ภายนอกสถานศศกษา

งบประมาณ 11,298.00  บาท

พลนธกกจ  จศดกรจกรรมสสงเสรรมใหผผผผเรรยนมรทศกษะแหสงศตวรรษทรน 21 มรคลณภาพตามเกณฑฑมาตรฐานการศศกษาชาตร และ
มาตรฐานสากล
จศดกรจกรรมปลผกฝฝงจรตสจานศก รศกษา สนบสาน ถสายทอดความเปปนไทยและเขผาใจความหลากหลายทาง
วศฒนธรรม
ผผผเรรยนมรทศกษะแหสงศตวรรษทรน21 และมรคลณภาพตามมาตรฐานการศศกษาขศสนพนสนฐานของโรงเรรยนเปปาประสงคค  
กลยลทธฑทรน 1. สสงเสรรมพศฒนาใหผผผผเรรยนมรทศกษะแหสงศตวรรษทรน 21 เกรดแรงบศนดาลใจในการเรรยนรผผสผสอาชรพใน
อนาคต

กลยยทธค  

สนองมาตรฐานททท มาตรฐานทรน 1, 3

ประเดรนการพรจารณาทรน 1.1, 3.1สนองประเดดนพกจารณาททท 
ประเดรนการพรจารณายสอยทรน 1.1.6, 3.1.1สนองประเดดนพกจารณายนอยททท 

มาตรฐานทรน 1มาตรฐานการศศกษาของสถานศศกษา
หลลกการและเหตยผล 
          การจศดการเรรยนการสอนตามพระราชบศญญศตรการจศดการศศกษาแหสงชาตร ปป พ.ศ.2542 มลสงเสรรมสรผาง
ใหผผผผเรรยนมรสสวนรสวมในกรจกรรมการเรรยนการสอน และพศฒนาผผผเรรยนใหผเกรดการเรรยนรผผ สามารถครดเปปน ทจาเปปน
และแกผปฝญหาเปปน ปฝจจลบศนโลกมรการเปลรนยนแปลงอยสางรวดเรรวในทลก ๆ ดผาน ฉะนศสนโรงเรรยนจศงไดผจศดโครงการ
สสงเสรรมพศฒนาศศกยภาพผผผเรรยน เพนนอใหผผผผเรรยน ไดผพศฒนาตนเองในดผานความรผผ ความสามารถ ดผานเทคโนโลยร
รวมถศงคลณลศกษณะอศนพศงประสงคฑ ตามนโยบายของสถานศศกษา โดยจศดกรจกรรมทรนหลากหลาย คนอ กรจกรรมคสาย
วรชาการ กรจกรรมเวทรคนเกสง เปปนกรจกรรมสสงเสรรมใหผผผผเรรยนรผผจศกคผนควผาหาความรผผดผวยตนเองและรผผจศกตนเองเหรน
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คลณคสาในตนเองมากยรนงขศสน และกรจกรรมพศฒนาความสามารถดผานการครดวรเคราะหฑและเขรยน เพนนอสสงเสรรมและ
พศฒนาใหผผผผเรรยนใหผมรศศกยภาพเหมาะสมตามวศย ไดผรศบการพศฒนาและสสงเสรรมทรนถผกทางและเหมาะสม เปปน
ทรศพยากรทรนมรคลณภาพยรนง ทจาประโยชนฑใหผกศบสศงคมและประเทศชาตรตสอไปในอนาคต
วลตถยประสงคค

1. นศกเรรยนทรนไดผรศบการสสงเสรรมใหผเขผารสวมการแขสงขศนทศกษะการงานอาชรพ (ภายในสถานศศกษา) จจานวน 145 คน
2. นศกเรรยนทรนไดผรศบการสสงเสรรมใหผเขผารสวมการแขสงขศนทศกษะการงานอาชรพ (ภายนอกสถานศศกษา) จจานวน 10 คน

เปปาหมาย
เชกงปรกมาณ :
นศกเรรยนทรนมรความสามารถและทศกษะการงานอาชรพ เขผารสวมแขสงขศนทศกษะภายในและภายนอกสถานศศกษา

เชกงคยณภาพ :
ผผผเรรยนมรความสามารถดผานตสาง ๆ ไดผรศบการสสงเสรรมและพศฒนาศศกยภาพทรนมรอยสผภายในไดผแสดงออกอยสางเตรม
ศศกยภาพ
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ขลขนตอนการดดาเนกนงาน

การดดาเนกนงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานททท ผผผรลบผกดชอบ

( P )  ขลขนเตรทยมการ น.ส.ดวงเดนอน กลรบ

อลบลประชลมคณะทจางานกลสผมสาระการเรรยนรผผการงาน
อาชรพ

1 ตลลาคม 
2564 ถศง 31 
ตลลาคม 2564

หผองกลสผมสาระ

การงานอาชรพ

-

( D )  ขลขนดดาเนกนการ 1 ตลลาคม 2564 

ถศง 30 กศนยายน 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม

ภายนอกสถาน

ศศกษา

น.ส.ดวงเดนอน กลรบ

อลบล

จศดกรจกรรมการแขสงขศนทศกษะการงานอาชรพภายใน
สถานศศกษา

9,298.00 (อลดหนลน) 

สสงนศกเรรยนเขผารสวมการแขสงขศนทศกษะภายนอกสถาน
ศศกษา

2,000.00 (อลดหนลน) 

( C )  ขลขนตกดตามประเมกนผล
สรลปผล และรายงานผล

น.ส.ดวงเดนอน กลรบ

อลบล
กศนยายน 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม
-

( A )  ขลขนปรลบปรยงแกผไข
นจาผลการสรลปและรายงานผล มาปรศบปรลงแกผไขและพศฒนาตสอไป

การตกดตามประเมกนผล
- การแขสงขศนทศกษะการงานอาชรพภายในสถานศศกษา ทจาแบบประเมรนความพศงพอใจ
- การแขสงขศนทศกษะภายนอกสถานศศกษา ไดผรศบรางวศลจากการแขสงขศนทศกษะการงานอาชรพภายนอกสถานศศกษา
ตลวชทขวลดความสดาเรดจ
นศกเรรยนไดผเขผารสวมการแขสงขศน ไดผเรรยนรผผทศกษะกระบวนการ เกรดความครดสรผางสรรคฑตามศศกยภาพของตนโดยเขผา
รสวมแขสงขศนทศสงภายในและภายนอกสถานศศกษา

วกธทการประเมกน
- ใหผนศกเรรยนทรนเขผารสวมการแขสงขศนทจาแบบประเมรนความพศงพอใจ
- นศกเรรยนทรนแขสงขศนทศกษะการงานอาชรพไดผรศบรางวศลจากการแขสงขศน

เครรทองมรอทททใชผ
แบบประเมรนความพศงพอใจ

ผลทททคาดวนาจะไดผรลบ
1. ผผผเรรยนไดผทจากรจกรรมทรนหลากหลาย ฝฝกฝนใหผผผผเรรยนแสวงหาความรผผ ขผอมผล การจศดการขผอมผล การ
วรเคราะหฑขผอมผล การนจาเสนอขผอมผล ตามกระบวนการเรรยนรผผอยสางเหมาะสม รผผจศกคผนควผาหาความรผผดผวยตนเอง
รผผจศกตนเองและเหรนคลณคสาของตน
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2. ผผผเรรยนมรความรผผและทศกษะทางวรชาการตามศศกยภาพของตน เกรดทศกษะ การครดวรเคราะหฑ การสรลป
เนนสอหา ใจความสจาคศญ รผผจศกใชผเวลาวสางใหผเกรดประโยชนฑและสามารถน าไปปรศบใชผในชรวรตประจจาวศนไดผ
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ทรลพยากรและคนาใชผจนายกกจกรรม

ททท รายการคนาใชผจนาย
ประมาณการ
ราคา/หนนวย

ประเภทของเงกน
รวมเงกนจดานวน หนนวยนลบ

วศสดลอลปกรณฑการแขสงขศนจศดสวนถาด
ชนสน ม.1

ทรม 8  250.00  2,000.001 งบอลดหนลน

วศสดลอลปกรณฑการแขสงขศนทจาอาหาร
ไทย

ทรม 7  250.00  1,750.002 งบอลดหนลน

วศสดลอลปกรณฑการแขสงขศนจศดสวนถาด
ชนสน ม.3

ทรม 7  250.00  1,750.003 งบอลดหนลน

วศสดลอลปกรณฑการแขสงขศนงานประดรษฐฑ ทรม 5  250.00  1,250.004 งบอลดหนลน

กระดาษเกรยรตรบศตร A4 หสอ 1  148.00  148.005 งบอลดหนลน

ของขวศญรางวศลชนะเลรศ รางวศล 4  300.00  1,200.006 งบอลดหนลน

ของขวศญรางวศลรองชนะเลรศอศนดศบ 1 รางวศล 4  200.00  800.007 งบอลดหนลน

ของขวศญรางวศลรองชนะเลรศอศนดศบ 2 รางวศล 4  100.00  400.008 งบอลดหนลน

วศสดลอลปกรณฑการแขสงขศนทศกษะภาย
นอก

ครศสผง 4  500.00  2,000.009 งบอลดหนลน

รวมเงกน  11,298.00

สรยปงบประมาณ
งบอลดหนลน 11,298.00   บาท

11,298.00   บาทรวม
ลงชรทอ  อนยมลตกกกจกรรม  สนงเสรกมความเปปนเลกศทางทลกษะการงานอาชทพ
ภายใตผโครงการ / งาน  สนงเสรกมศลกยภาพผผผเรทยน

ผผผอนยมลตกกกจกรรม

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

ผผผเหดนชอบ

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

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

เเผนงานกลลสมบรรหารวรชาการ
 ( นางสาวดลฤดร ปฝสสา ) 

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

ผผผเสนอ

(   เฉลรมรศฐ  ตรนงอสวม   )
ผผผอจานวยการโรงเรรยนมหรรณพาราม

ครผผผผรศบผรดชอบกรจกรรม

รองผผผอจานวยการกลลสมบรรหารวรชาการ
 ( นางสาวจศนทรฑเพรญ ภรญโญวงศฑ ) 

ผผผรลบผกดชอบ

น.ส.ดวงเดนอน กลรบอลบล

วสาทรนรผอยตรร
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โครงการ / งาน สสงเสรรมศศกยภาพผผผเรรยน

กกจกรรม สสงเสรรมพศฒนาทศกษะนศกเรรยนเพพพอความเปปนเลรศทางภาษาตสางประเทศ

ลลกษณะงาน / โครงการ โครงการตสอเนพพอง
ยกระดศบมาตรฐาน

โครงการใหมส
รศกษามาตรฐาน พศฒนาสผสความเปปนเลรศ

ประเภท กรจกรรมใหมส กรจกรรมตสอเนพพอง งานประจจา

การดดาเนกนโครงการ เสรรจสรสนแลผว กจาลศงดจาเนรนการ ยศงไมสไดผดจาเนรนการ

หนนวยงานทททรลบผกดชอบ กลลสมบรรหารวรชาการ

หนนวยงานยนอย กลลสมสาระฯภาษาตสางประเทศ

ผผผรลบผกดชอบ น.ส.ชนศตตา ชพพนจรตตต

ระยะเวลาดดาเนกนการ 01/10/2564  -  30/09/2565

สถานทททดดาเนกนการ หผองกลลสมสาระการเรรยนรผผภาษาตสางประเทศ

งบประมาณ 6,730.00  บาท

พลนธกกจ  จศดกรจกรรมสสงเสรรมใหผผผผเรรยนมรทศกษะแหสงศตวรรษทรพ 21 มรคลณภาพตามเกณฑตมาตรฐานการศศกษาชาตร และ
มาตรฐานสากล
จศดกรจกรรมปลผกฝฝงจรตสจานศก รศกษา สพบสาน ถสายทอดความเปปนไทยและเขผาใจความหลากหลายทาง
วศฒนธรรม
ผผผเรรยนมรทศกษะแหสงศตวรรษทรพ21 และมรคลณภาพตามมาตรฐานการศศกษาขศสนพพสนฐานของโรงเรรยนเปปาประสงคค  
กลยลทธตทรพ 1. สสงเสรรมพศฒนาใหผผผผเรรยนมรทศกษะแหสงศตวรรษทรพ 21 เกรดแรงบศนดาลใจในการเรรยนรผผสผสอาชรพใน
อนาคต

กลยยทธค  

สนองมาตรฐานททท มาตรฐานทรพ 3

ประเดรนการพรจารณาทรพ 3.1สนองประเดดนพกจารณาททท 
ประเดรนการพรจารณายสอยทรพ 3.1.1สนองประเดดนพกจารณายนอยททท 

มาตรฐานทรพ 1มาตรฐานการศศกษาของสถานศศกษา
หลลกการและเหตยผล 
          การจศดการศศกษาถพอวสาผผผเรรยนทลกคนมรความสามารถสผงสลดและตผองจศดการศศกษาใหผสอดคลผองกศบ
ความถนศด ความสนใจของผผผเรรยน ฝฝกกระบวนการครดวรเคราะหต เรรยนรผผจากประสบการณตจรรง ครดเปปน ทจาเปปน
แกผปฝญหาเปปน กลลสมสาระการเรรยนรผผภาษาตสางประเทศจศงไดผจศดกรจกรรมตสางๆ เพพพอพศฒนาคลณภาพนศกเรรยน
และกระบวนการเรรยนรผผดผวยวรธรการทรพหลากหลายเพพพอใหผ ผผผเรรยนมรสลนทรรยภาพ และลศกษณะนรสศยดผานศรลปะ
ดนตรร มรความสามารถในการครดวรเคราะหต ครดสศงเคราะหต มรวรจารณญาณ มรความครดสรผางสรรคต ครดไตรสตรอง
และมรวรสศยทศศนต มรทศกษะในการทจางาน รศกการทจางาน สามารถทจางานรสวมกศบผผผอพพนไดผ โดยใหผนศกเรรยนไดผทจา
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กรจกรรมตามความถนศดและแสดงออกถศงความสามารถของแตสละบลคคลเพพพอเปปนการขศบเคลพพอนนโยบายการจศดการศศกษา
ดศงกลสาวกลลสมสาระการเรรยนรผผภาษาตสางประเทศจศงจศดกรจกรรมนรสอยสางตสอเนพพอง โดยปรศบกรจกรรมใหผนสาสนใจ และสนอง
ตอบความตผองการของผผผเรรยนใหผมากยรพงขศสน โดยนจาผลการประเมรนกรจกรรม ระดศบความพศงพอใจ ขผอเสนอแนะตลอดจน
ปฝญหาทรพพบในการดจาเนรนกรจกรรมในปปทรพผสานมามาพศฒนาการจศดกรจกรรมเพพพอใหผกรจกรรมดจาเนรนไปตามวศตถลประสงคตและ
บรรลลเปปาหมายตศสงไวผ
วลตถยประสงคค

1. เพพพอใหผผผผเรรยนไดผทจากรจกรรมทรพหลากหลาย ฝฝกฝนใหผผผผเรรยนแสวงหาความรผผ ขผอมผล การจศดการขผอมผลการวรเคราะหต
ขผอมผล การนจาเสนอขผอมผล ตามกระบวนการเรรยนรผผอยสางเหมาะสม รผผจศกคผนควผาหาความรผผดผวยตนเอง รผผจศกตนเองและ
เหรนคลณคสาของตน
2. เพพพอสสงเสรรมใหผผผผเรรยนมรความรผผและทศกษะทางวรชาการตามศศกยภาพของตน เกรดทศกษะ การครดวรเคราะหต การสรลป
เนพสอหา ใจความสจาคศญ รผผจศกใชผเวลาวสางใหผเกรดประโยชนตและสามารถนจาไปปรศบใชผในชรวรตประจจาวศนไดผ
3. เพพพอสรผางบรรยากาศทางวรชาการ การจศดการเรรยนรผผทรพนสาสนใจมากยรพงขศสน ผผผเรรยนใหผมรสลนทรรยภาพและสลขภาวะทาง
รสางกายจรตใจทรพดร

เปปาหมาย
เชกงปรกมาณ :

1. นศกเรรยนโรงเรรยนมหรรณพารามจจานวน 200 คนเขผารสวมกรจกรรม
2. นศกเรรยนรผอยละ 80 มรความพศงพอใจในการดจาเนรนกรจกรรม

เชกงคยณภาพ :
1. ผผผเรรยนมรความสามารถดผานตสาง ๆ ไดผรศบการสสงเสรรมและพศฒนาศศกยภาพทรพมรอยผสภายใน
ไดผแสดงออกอยสางเตรมศศกยภาพ
2. ผลการดจาเนรนกรจกรรม อยผสในระดศบดร
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ขลขนตอนการดดาเนกนงาน

การดดาเนกนงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานททท ผผผรลบผกดชอบ

( P )  ขลขนเตรทยมการ นางสาวชนศตตา ชพพน

จรตตตประชลมคณะทจางาน จศดแบสงหนผาทรพความรศบผรดชอบ
การแขสงขศนรายการตสาง ๆ

1 ตลลาคม 
2564 ถศง 30 
กศนยายน 

2565

หผองกลลสมสาระ

การเรรยนรผผภาษา

ตสางประเทศ

-

( D )  ขลขนดดาเนกนการ 1 ธศนวาคม 2564 

ถศง 24 ธศนวาคม 

2564

หผองกลลสมสาระ

การเรรยนรผผภาษา

ตสางประเทศ

ครผกลลสมสาระการเรรยน

รผผภาษาตสางประเทศ

สสงเสรรมพศฒนาทศกษะนศกเรรยนเพพพอความเปปนเลรศทาง
ภาษาตสางประเทศ

6,730.00 (อลดหนลน) 

( C )  ขลขนตกดตามประเมกนผล
สรลปผลและรายงานผล

นางสาวชนศตตา ชพพน

จรตตต
10 มกราคม 

2565

หผองกลลสมสาระ

การเรรยนรผผภาษา

ตสางประเทศ

-

( A )  ขลขนปรลบปรยงแกผไข
พรจารณาเรพพองความเหมาะสมของการแขสงขศนรายการตสาง ๆ

การตกดตามประเมกนผล
- สรลปผลการแขสงขศนรายการตสาง ๆ
- สรลปจจานวนผผผเขผารสวมกรจกรรมในแตสละรายการ
ตลวชทขวลดความสดาเรดจ
มรนศกเรรยนมากกวสา 200 คนเขผารสวมกรจกรรม

วกธทการประเมกน
สรลปผลการแขสงขศนรายการตสาง ๆ

เครรทองมรอทททใชผ
รายงานสรลปผลการแขสงขศน

ผลทททคาดวนาจะไดผรลบ
1. ผผผเรรยนไดผทจากรจกรรมทรพหลากหลาย ฝฝกฝนใหผผผผเรรยนแสวงหาความรผผ ขผอมผล การจศดการขผอมผล การ
วรเคราะหตขผอมผล การนจาเสนอขผอมผล ตามกระบวนการเรรยนรผผอยสางเหมาะสม รผผจศกคผนควผาหาความรผผดผวยตนเอง
รผผจศกตนเองและเหรนคลณคสาของตน
2. ผผผเรรยนมรความรผผและทศกษะทางวรชาการตามศศกยภาพของตน เกรดทศกษะ การครดวรเคราะหต การสรลป
เนพสอหา ใจความสจาคศญ รผผจศกใชผเวลาวสางใหผเกรดประโยชนตและสามารถน าไปปรศบใชผในชรวรตประจจาวศนไดผ
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ทรลพยากรและคนาใชผจนายกกจกรรม

ททท รายการคนาใชผจนาย
ประมาณการ
ราคา/หนนวย

ประเภทของเงกน
รวมเงกนจดานวน หนนวยนลบ

กระดาษวาดเขรยน 100 ปอนดต แผสน
ใหญส

แผสน 10  15.00  150.001 งบอลดหนลน

แผสนพลาสตรกใสทจาปก ขนาด A4 
(100 แผสน)

หสอ 2  180.00  360.002 งบอลดหนลน

กระดาษการตดขาว 120 เเกรม 
จจานวน 50 เเผสน

หสอ 4  55.00  220.003 งบอลดหนลน

ของรางวศล ชนะเลรศ รางวศล 10  300.00  3,000.004 งบอลดหนลน

ของรางวศล รองชนะเลรศอศนดศบทรพ 1 รางวศล 10  200.00  2,000.005 งบอลดหนลน

ของรางวศล รองชนะเลรศอศนดศบทรพ 2 รางวศล 10  100.00  1,000.006 งบอลดหนลน

รวมเงกน  6,730.00

สรยปงบประมาณ
งบอลดหนลน 6,730.00   บาท

6,730.00   บาทรวม
ลงชรทอ  อนยมลตกกกจกรรม  สนงเสรกมพลฒนาทลกษะนลกเรทยนเพรทอความเปปนเลกศทางภาษาตนางประเทศ
ภายใตผโครงการ / งาน  สนงเสรกมศลกยภาพผผผเรทยน

ผผผอนยมลตกกกจกรรม

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

ผผผเหดนชอบ

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

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

เเผนงานกลลสมบรรหารวรชาการ
 ( นางสาวดลฤดร ปฝสสา ) 

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

ผผผเสนอ

(   เฉลรมรศฐ  ตรพงอสวม   )
ผผผอจานวยการโรงเรรยนมหรรณพาราม

ครผผผผรศบผรดชอบกรจกรรม

รองผผผอจานวยการกลลสมบรรหารวรชาการ
 ( นางสาวจศนทรตเพรญ ภรญโญวงศต ) 

ผผผรลบผกดชอบ

น.ส.ชนศตตา ชพพนจรตตต

วสาทรพรผอยตรร
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โครงการ / งาน สสงเสรรมศศกยภาพผผผเรรยน

กกจกรรม แขสงขศนทศกษะทางดผานภาษาภายนอกสถานศศกษา

ลลกษณะงาน / โครงการ โครงการตสอเนนนอง
ยกระดศบมาตรฐาน

โครงการใหมส
รศกษามาตรฐาน พศฒนาสผสความเปปนเลรศ

ประเภท กรจกรรมใหมส กรจกรรมตสอเนนนอง งานประจจา

การดดาเนกนโครงการ เสรรจสรสนแลผว กจาลศงดจาเนรนการ ยศงไมสไดผดจาเนรนการ

หนนวยงานทททรลบผกดชอบ กลลสมบรรหารวรชาการ

หนนวยงานยนอย กลลสมสาระฯภาษาตสางประเทศ

ผผผรลบผกดชอบ น.ส.ชนศตตา ชนนนจรตตต

ระยะเวลาดดาเนกนการ 01/10/2564  -  30/09/2565

สถานทททดดาเนกนการ โรงเรรยนมหรรณพาราม

งบประมาณ 5,000.00  บาท

พลนธกกจ  จศดกรจกรรมสสงเสรรมใหผผผผเรรยนมรทศกษะแหสงศตวรรษทรน 21 มรคลณภาพตามเกณฑตมาตรฐานการศศกษาชาตร และ
มาตรฐานสากล
จศดกรจกรรมปลผกฝฝงจรตสจานศก รศกษา สนบสาน ถสายทอดความเปปนไทยและเขผาใจความหลากหลายทาง
วศฒนธรรม
ผผผเรรยนมรทศกษะแหสงศตวรรษทรน21 และมรคลณภาพตามมาตรฐานการศศกษาขศสนพนสนฐานของโรงเรรยนเปปาประสงคค  
กลยลทธตทรน 1. สสงเสรรมพศฒนาใหผผผผเรรยนมรทศกษะแหสงศตวรรษทรน 21 เกรดแรงบศนดาลใจในการเรรยนรผผสผสอาชรพใน
อนาคต

กลยยทธค  

สนองมาตรฐานททท มาตรฐานทรน 3

ประเดรนการพรจารณาทรน 3.1สนองประเดดนพกจารณาททท 
ประเดรนการพรจารณายสอยทรน 3.1.1สนองประเดดนพกจารณายนอยททท 

มาตรฐานทรน 1มาตรฐานการศศกษาของสถานศศกษา
หลลกการและเหตยผล 
          การจศดการเรรยนการสอนตามพระราชบศญญศตรการจศดการศศกษาแหสงชาตร ปป พ.ศ.2542 มลสงเสรรมสรผาง
ใหผผผผเรรยนมรสสวนรสวมในกรจกรรมการเรรยนการสอน และพศฒนาผผผเรรยนใหผเกรดการเรรยนรผผ สามารถครดเปปน ทจาเปปน
และแกผปฝญหาเปปน ปฝจจลบศนโลกมรการเปลรนยนแปลงอยสางรวดเรรวในทลก ๆ ดผาน ฉะนศสนโรงเรรยนจศงไดผจศดโครงการ
สสงเสรรมพศฒนาศศกยภาพผผผเรรยน เพนนอใหผผผผเรรยน ไดผพศฒนาตนเองในดผานความรผผ ความสามารถ ดผานเทคโนโลยร
รวมถศงคลณลศกษณะอศนพศงประสงคต ตามนโยบายของสถานศศกษา โดยจศดกรจกรรมทรนหลากหลาย คนอ กรจกรรมคสาย
วรชาการ กรจกรรมเวทรคนเกสง เปปนกรจกรรมสสงเสรรมใหผผผผเรรยนรผผจศกคผนควผาหาความรผผดผวยตนเองและรผผจศกตนเองเหรน
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คลณคสาในตนเองมากยรนงขศสน และกรจกรรมพศฒนาความสามารถดผานการครดวรเคราะหตและเขรยน เพนนอสสงเสรรมและ
พศฒนาใหผผผผเรรยนใหผมรศศกยภาพเหมาะสมตามวศย ไดผรศบการพศฒนาและสสงเสรรมทรนถผกทางและเหมาะสม เปปน
ทรศพยากรทรนมรคลณภาพยรนง ทจาประโยชนตใหผกศบสศงคมและประเทศชาตรตสอไปในอนาคต
วลตถยประสงคค

1. เพนนอใหผผผผเรรยนไดผทจากรจกรรมทรนหลากหลาย ฝฝกฝนใหผผผผเรรยนแสวงหาความรผผ ขผอมผล การจศดการขผอมผลการวรเคราะหต
ขผอมผล การนจาเสนอขผอมผล ตามกระบวนการเรรยนรผผอยสางเหมาะสม รผผจศกคผนควผาหาความรผผดผวยตนเอง รผผจศกตนเองและ
เหรนคลณคสาของตน
2. เพนนอสสงเสรรมใหผผผผเรรยนมรความรผผและทศกษะทางวรชาการตามศศกยภาพของตน เกรดทศกษะ การครดวรเคราะหต การสรลป
เนนสอหา ใจความสจาคศญ รผผจศกใชผเวลาวสางใหผเกรดประโยชนตและสามารถนจาไปปรศบใชผในชรวรตประจจาวศนไดผ
3. เพนนอใหผนศกเรรยนไดผมรโอกาสเปปดโลกทศศนตทางดผานการใชผภาษา

เปปาหมาย
เชกงปรกมาณ :
นศกเรรยนโรงเรรยนมหรรณพารามจจานวน 30 คนเขผารสวมกรจกรรมดผานภาษาตสางประเทศ

เชกงคยณภาพ :
ผผผเรรยนมรความสามารถดผานตสาง ๆ ไดผรศบการสสงเสรรมและพศฒนาศศกยภาพทรนมรอยผสภายในไดผแสดงออกอยสางเตรม
ศศกยภาพ

���



ขลขนตอนการดดาเนกนงาน

การดดาเนกนงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานททท ผผผรลบผกดชอบ

( P )  ขลขนเตรทยมการ นางสาวชนศตตา ชนนน

จรตตต1. ประชลมเตรรยมงาน 
2. คผนหารายการการแขสงขศนตสาง ๆ เพนนอสสงนศกเรรยน
เขผารสวมการแขสงขศน

1 ตลลาคม 
2564 ถศง 30 
กศนยายน 

2565

หผองกลลสมสาระ

การเรรยนรผผภาษา

ตสางประเทศ

-

( D )  ขลขนดดาเนกนการ 1 พฤศจรกายน 

2564 ถศง 30 

กศนยายน 2565

หผองกลลสมสาระ

การเรรยนรผผภาษา

ตสางประเทศ

นางสาวชนศตตา ชนนน

จรตตต

 (อลดหนลน) 

( C )  ขลขนตกดตามประเมกนผล
สรลปผลการแขสงขศนรายการตสาง ๆ

นางสาวชนศตตา ชนนน

จรตตต
30 กศนยายน 

2565

หผองกลลสมสาระ

การเรรยนรผผภาษา

ตสางประเทศ

-

( A )  ขลขนปรลบปรยงแกผไข
นจาผลทรนไดผไปปรศบปรลงแกผไขในปปถศดไป

การตกดตามประเมกนผล
สรลปผลการแขสงขศนรายการตสาง ๆ

ตลวชทขวลดความสดาเรดจ
นศกเรรยนโรงเรรยนมหรรณพารามอยสางนผอย 30 คนไดผเขผารสวมการแขสงขศนทศกษะทางดผานภาษาตสางประเทศภาย
นอกสถานศศกษา

วกธทการประเมกน
สรลปผลการแขสงขศนรายการตสาง ๆ

เครรทองมรอทททใชผ
- แบบสจารวจการเขผารสวมการแขสงขศน
- สรลปผลการแขสงขศน

ผลทททคาดวนาจะไดผรลบ
1. เพนนอใหผผผผเรรยนไดผทจากรจกรรมทรนหลากหลาย ฝฝกฝนใหผผผผเรรยนแสวงหาความรผผ ขผอมผล การจศดการขผอมผลการวรเคราะหต
ขผอมผล การนจาเสนอขผอมผล ตามกระบวนการเรรยนรผผอยสางเหมาะสม รผผจศกคผนควผาหาความรผผดผวยตนเอง รผผจศกตนเองและ
เหรนคลณคสาของตน
2. เพนนอสสงเสรรมใหผผผผเรรยนมรความรผผและทศกษะทางวรชาการตามศศกยภาพของตน เกรดทศกษะ การครดวรเคราะหต การสรลป
เนนสอหา ใจความสจาคศญ รผผจศกใชผเวลาวสางใหผเกรดประโยชนตและสามารถนจาไปปรศบใชผในชรวรตประจจาวศนไดผ
3. เพนนอใหผนศกเรรยนไดผมรโอกาสเปปดโลกทศศนตทางดผานการใชผภาษา

���



ทรลพยากรและคนาใชผจนายกกจกรรม

ททท รายการคนาใชผจนาย
ประมาณการ
ราคา/หนนวย

ประเภทของเงกน
รวมเงกนจดานวน หนนวยนลบ

คสาสมศครเขผารสวมการแขสงขศน คน 30  100.00  3,000.001 งบอลดหนลน

คสาเบรสยเลรสยงสจาหรศบนศกเรรยน คน 40  50.00  2,000.002 งบอลดหนลน

รวมเงกน  5,000.00

สรยปงบประมาณ
งบอลดหนลน 5,000.00   บาท

5,000.00   บาทรวม
ลงชรทอ  อนยมลตกกกจกรรม  แขนงขลนทลกษะทางดผานภาษาภายนอกสถานศศกษา
ภายใตผโครงการ / งาน  สนงเสรกมศลกยภาพผผผเรทยน

ผผผอนยมลตกกกจกรรม

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

ผผผเหดนชอบ

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

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

เเผนงานกลลสมบรรหารวรชาการ
 ( นางสาวดลฤดร ปฝสสา ) 

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

ผผผเสนอ

(   เฉลรมรศฐ  ตรนงอสวม   )
ผผผอจานวยการโรงเรรยนมหรรณพาราม

ครผผผผรศบผรดชอบกรจกรรม

รองผผผอจานวยการกลลสมบรรหารวรชาการ
 ( นางสาวจศนทรตเพรญ ภรญโญวงศต ) 

ผผผรลบผกดชอบ

น.ส.ชนศตตา ชนนนจรตตต

วสาทรนรผอยตรร
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โครงการ / งาน สสงเสรรมศศกยภาพผผผเรรยน

กกจกรรม คสายภาษาสสาหรศบนศกเรรยนแผนการเรรยนดผานภาษา

ลลกษณะงาน / โครงการ โครงการตสอเนนนอง
ยกระดศบมาตรฐาน

โครงการใหมส
รศกษามาตรฐาน พศฒนาสผสความเปปนเลรศ

ประเภท กรจกรรมใหมส กรจกรรมตสอเนนนอง งานประจสา

การดดาเนกนโครงการ เสรรจสรสนแลผว กสาลศงดสาเนรนการ ยศงไมสไดผดสาเนรนการ

หนนวยงานทททรลบผกดชอบ กลลสมบรรหารวรชาการ

หนนวยงานยนอย กลลสมสาระฯภาษาตสางประเทศ

ผผผรลบผกดชอบ น.ส.ชนศตตา ชนนนจรตตต

ระยะเวลาดดาเนกนการ 01/05/2565  -  30/09/2565

สถานทททดดาเนกนการ โรงเรรยนมหรรณพาราม

งบประมาณ 51,375.00  บาท

พลนธกกจ  จศดกรจกรรมสสงเสรรมใหผผผผเรรยนมรทศกษะแหสงศตวรรษทรน 21 มรคลณภาพตามเกณฑตมาตรฐานการศศกษาชาตร และ
มาตรฐานสากล
จศดกรจกรรมปลผกฝฝงจรตสสานศก รศกษา สนบสาน ถสายทอดความเปปนไทยและเขผาใจความหลากหลายทาง
วศฒนธรรม
ผผผเรรยนมรทศกษะแหสงศตวรรษทรน21 และมรคลณภาพตามมาตรฐานการศศกษาขศสนพนสนฐานของโรงเรรยนเปปาประสงคค  
กลยลทธตทรน 1. สสงเสรรมพศฒนาใหผผผผเรรยนมรทศกษะแหสงศตวรรษทรน 21 เกรดแรงบศนดาลใจในการเรรยนรผผสผสอาชรพใน
อนาคต

กลยยทธค  

สนองมาตรฐานททท มาตรฐานทรน 3

ประเดรนการพรจารณาทรน 3.1สนองประเดดนพกจารณาททท 
ประเดรนการพรจารณายสอยทรน 3.1.1สนองประเดดนพกจารณายนอยททท 

มาตรฐานทรน 1มาตรฐานการศศกษาของสถานศศกษา
หลลกการและเหตยผล 
          การจศดการเรรยนการสอนตามพระราชบศญญศตรการจศดการศศกษาแหสงชาตร ปป พ.ศ.2542 มลสงเสรรมสรผาง
ใหผผผผเรรยนมรสสวนรสวมในกรจกรรมการเรรยนการสอน และพศฒนาผผผเรรยนใหผเกรดการเรรยนรผผ สามารถครดเปปน ทสาเปปน
และแกผปฝญหาเปปน ปฝจจลบศนโลกมรการเปลรนยนแปลงอยสางรวดเรรวในทลก ๆ ดผาน ฉะนศสนโรงเรรยนจศงไดผจศดโครงการ
สสงเสรรมพศฒนาศศกยภาพผผผเรรยน เพนนอใหผผผผเรรยน ไดผพศฒนาตนเองในดผานความรผผ ความสามารถ ดผานเทคโนโลยร
รวมถศงคลณลศกษณะอศนพศงประสงคต ตามนโยบายของสถานศศกษา โดยจศดกรจกรรมทรนหลากหลาย คนอ กรจกรรมคสาย
วรชาการ กรจกรรมเวทรคนเกสง เปปนกรจกรรมสสงเสรรมใหผผผผเรรยนรผผจศกคผนควผาหาความรผผดผวยตนเองและรผผจศกตนเองเหรน
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คลณคสาในตนเองมากยรนงขศสน และกรจกรรมพศฒนาความสามารถดผานการครดวรเคราะหตและเขรยน เพนนอสสงเสรรมและ
พศฒนาใหผผผผเรรยนใหผมรศศกยภาพเหมาะสมตามวศย ไดผรศบการพศฒนาและสสงเสรรมทรนถผกทางและเหมาะสม เปปน
ทรศพยากรทรนมรคลณภาพยรนง ทสาประโยชนตใหผกศบสศงคมและประเทศชาตรตสอไปในอนาคต
วลตถยประสงคค

1. เพนนอใหผนศกเรรยนมรความสามารถในการวรเคราะหตและครดอยสางมรวรจารณญาณ อภรปราย แลกเปลรนยนความครดเหรนและ
แกผปฝญหา
2. เพนนอใหผนศกเรรยนมรทศศนคตรทรนดรตสอการเรรยนภาษาตสางประเทศ

เปปาหมาย
เชกงปรกมาณ :

1. นศกเรรยนแผนการเรรยนภาษา โรงเรรยนมหรรณพารามจสานวน 170 คนเขผารสวมกรจกรรม
2. ผลการดสาเนรนกรจกรรมอยผสในเกณฑตดรขศสนไป

เชกงคยณภาพ :
นศกเรรยนรผอยละ 80 ทรนเขผาคสายจสานวน 170 คน มรทศศนคตรทรนดรตสอการเรรยนภาษาตสางประเทศ
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ขลขนตอนการดดาเนกนงาน

การดดาเนกนงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานททท ผผผรลบผกดชอบ

( P )  ขลขนเตรทยมการ นางสาวชนศตตา ชนนน

จรตตตประชลมวางแผนการจศดกรจกรรม
1 พฤษภาคม 
2565 ถศง 30 
กศนยายน 

2565

หผองกลลสมสาระ

การเรรยนรผผภาษา

ตสางประเทศ

-

( D )  ขลขนดดาเนกนการ 15 พฤษภาคม 

2565 ถศง 30 

กศนยายน 2565

หผองกลลสมสาระ

การเรรยนรผผภาษา

ตสางประเทศ

คณะครผกลลสมสาระการ

เรรยนรผผภาษาตสาง

ประเทศ

คสาดสาเนรนการจศดกรจกรรม 0.00 (อลดหนลน)

51,375.00 (อนนนๆ)

( C )  ขลขนตกดตามประเมกนผล
ทสาแบบประเมรนความพศงพอใจ

นางสาวชนศตตา ชนนน

จรตตต
15 กศนยายน 

2565

หผองกลลสมสาระ

การเรรยนรผผภาษา

ตสางประเทศ

-

( A )  ขลขนปรลบปรยงแกผไข
พผดคลยถศงปฝญหา และวรธรการแกผไข เพนนอนสาไปปรศบใชผในปปตสอไป

การตกดตามประเมกนผล
นศกเรรยนทสาแบบประเมรนความพศงพอใจ

ตลวชทขวลดความสดาเรดจ
ผผผเรรยนสามารถสรลปความครด นสาเสนอวรธรครด แกผปฝญหา และกสาหนดเปปาหมาย คาดการณต ตศดสรนใจแกผปฝญหาตสางๆ
ไดผ ,ผผผเรรยนมรความกลผาแสดงออกและสามารถแสดงความสามารถของตนไดผอยสางเหมาะสม

วกธทการประเมกน
ทสาแบบประเมรน

เครรทองมรอทททใชผ
แบบประเมรนความพศงพอใจ

ผลทททคาดวนาจะไดผรลบ
- นศกเรรยนมรความสามารถในการวรเคราะหตและครดอยสางมรวรจารณญาณ อภรปราย แลกเปลรนยนความครดเหรนและแกผ
ปฝญหา
- นศกเรรยนมรทศศนคตรทรนดรตสอการเรรยนภาษาตสางประเทศ
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ทรลพยากรและคนาใชผจนายกกจกรรม

ททท รายการคนาใชผจนาย
ประมาณการ
ราคา/หนนวย

ประเภทของเงกน
รวมเงกนจดานวน หนนวยนลบ

คสาวรทยากร 6 ชศนวโมง/วศน คน 6  6,000.00  36,000.001 เงรนโครงการเรรยน
ฟรร 15 ปป

คสาอาหารกลางวศน 1 มนสอ สสาหรศบนศก
เรรยน

คน 170  50.00  8,500.002 งบอลดหนลน

คสาอาหารกลางวศน 1 มนสอ สสาหรศบ
วรทยากรและบลคลากร

คน 25  80.00  2,000.003 งบอลดหนลน

คสาอาหารวสาง 1 มนสอ สสาหรศบนศกเรรยน 
วรทยากรและบลคลากร

คน 195  25.00  4,875.004 งบอลดหนลน

รวมเงกน  51,375.00

สรยปงบประมาณ
งบอลดหนลน 15,375.00   บาท
เงรนโครงการเรรยนฟรร 15 ปป 36,000.00   บาท

51,375.00   บาทรวม
ลงชรทอ  อนยมลตกกกจกรรม  คนายภาษาสดาหรลบนลกเรทยนแผนการเรทยนดผานภาษา
ภายใตผโครงการ / งาน  สนงเสรกมศลกยภาพผผผเรทยน

ผผผอนยมลตกกกจกรรม

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

ผผผเหดนชอบ

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

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

เเผนงานกลลสมบรรหารวรชาการ
 ( นางสาวดลฤดร ปฝสสา ) 

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

ผผผเสนอ

(   เฉลรมรศฐ  ตรนงอสวม   )
ผผผอสานวยการโรงเรรยนมหรรณพาราม

ครผผผผรศบผรดชอบกรจกรรม

รองผผผอสานวยการกลลสมบรรหารวรชาการ
 ( นางสาวจศนทรตเพรญ ภรญโญวงศต ) 

ผผผรลบผกดชอบ

น.ส.ชนศตตา ชนนนจรตตต

วสาทรนรผอยตรร
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โครงการ / งาน สสงเสรรมศศกยภาพผผผเรรยน

กกจกรรม Crossword Challenge

ลลกษณะงาน / โครงการ โครงการตสอเนนนอง
ยกระดศบมาตรฐาน

โครงการใหมส
รศกษามาตรฐาน พศฒนาสผสความเปปนเลรศ

ประเภท กรจกรรมใหมส กรจกรรมตสอเนนนอง งานประจจา

การดดาเนกนโครงการ เสรรจสรสนแลผว กจาลศงดจาเนรนการ ยศงไมสไดผดจาเนรนการ

หนนวยงานทททรลบผกดชอบ กลลสมบรรหารวรชาการ

หนนวยงานยนอย กลลสมสาระฯภาษาตสางประเทศ

ผผผรลบผกดชอบ น.ส.ชนศตตา ชนนนจรตตต

ระยะเวลาดดาเนกนการ 01/10/2564  -  30/09/2565

สถานทททดดาเนกนการ โรงเรรยนมหรรณพาราม

งบประมาณ 4,200.00  บาท

พลนธกกจ  จศดกรจกรรมสสงเสรรมใหผผผผเรรยนมรทศกษะแหสงศตวรรษทรน 21 มรคลณภาพตามเกณฑตมาตรฐานการศศกษาชาตร และ
มาตรฐานสากล
จศดกรจกรรมปลผกฝฝงจรตสจานศก รศกษา สนบสาน ถสายทอดความเปปนไทยและเขผาใจความหลากหลายทาง
วศฒนธรรม
ผผผเรรยนมรทศกษะแหสงศตวรรษทรน21 และมรคลณภาพตามมาตรฐานการศศกษาขศสนพนสนฐานของโรงเรรยนเปปาประสงคค  
กลยลทธตทรน 1. สสงเสรรมพศฒนาใหผผผผเรรยนมรทศกษะแหสงศตวรรษทรน 21 เกรดแรงบศนดาลใจในการเรรยนรผผสผสอาชรพใน
อนาคต

กลยยทธค  

สนองมาตรฐานททท มาตรฐานทรน 3

ประเดรนการพรจารณาทรน 3.1สนองประเดดนพกจารณาททท 
ประเดรนการพรจารณายสอยทรน 3.1.1สนองประเดดนพกจารณายนอยททท 

มาตรฐานทรน 1มาตรฐานการศศกษาของสถานศศกษา
หลลกการและเหตยผล 
          การจศดการเรรยนการสอนภาษาอศงกฤษในปฝจจลบศนสามารถจศดไดผหลากหลายวรธรทศสงในหผองเรรยนและนอกหผองเรรยน 
การเลสน Crossword นศบเปปนอรกหนศนงกรจกรรมทรนกระตลผนใหผนศกเรรยนสนใจภาษาอศงกฤษมากขศสน ทจาใหผผผผเรรยนเกรดการฝฝก
กระบวนการครด การวางแผนอยสางมรระบบ อรกทศสงยศงทจาใหผนศกเรรยนมรความสนลกสนานเพลรดเพลรน มรทศศนคตรทรนดรตสอภาษา
อศงกฤษ รผผจศกการใชผเวลาวสางใหผเกรดประโยชนต และเปปนอรกทางเลนอกหนศนงในการคศดเลนอกตศวแทนนศกเรรยนเพนนอไปแขสงขศนภาย
นอกสถานศศกษา ซศนงกลลสมสาระการเรรยนรผผภาษาตสางประเทศ โรงเรรยนมหรรณพารามไดผเลรงเหรนถศงความสจาคศญของการจศด
กระบวนการเรรยนรผผทรนเนผนผผผเรรยนเปปนสจาคศญและการพศฒนาศศกยภาพผผผเรรยนรายบลคคล โดยพรผอมทรนจะใหผการสนศบสนลน
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อยสางจรรงจศง และตสอเนนนองในการสสงเสรรมทศกษะดผานการเลสน Crossword โดยโรงเรรยนไดผมรการวางแผนในการคศดเลนอก
และสสงผผผเรรยนเขผารสวมการแขสงขศนกศบหนสวยงานภายนอก และเพนนอจศดสรรงบประมาณใหผเพรยงพอเหมาะสม และเตรรยม
ความพรผอมของผผผเรรยนโดยมรครผผผผมรความชจานาญรศบผรดชอบใหผคจาปรศกษาอยสางใกลผชรด โดยเปปนโครงการสสงเสรรมอศจฉรรย
ภาพ Crossword Games ของกลลสมสาระการเรรยนรผผภาษาตสางประเทศอรกดผวย
วลตถยประสงคค

1. เพนนอสสงเสรรมใหผนศกเรรยนไดผฝฝกสมองดผานความจจา การวางแผนและการครดอยสางเปปนระบบ
2. เพนนอสสงเสรรมใหผนศกเรรยนไดผพศฒนาทศกษะและมรประสบการณตในการแขสงขศนทศสงภายในและภายนอกสถานศศกษา

เปปาหมาย
เชกงปรกมาณ :
นศกเรรยนระดศบชศสนมศธยมศศกษาปปทรน 1 – 6 ของโรงเรรยนมหรรณพาราม จจานวน 30 คนเขผารสวมกรจกรรม

เชกงคยณภาพ :
นศกเรรยนทรนเขผารสวมกรจกรรม อยสางนผอย 20 คน ไดผรศบประสบการณตในการแขสงขศนทศสงภายในและภายนอกสถาน
ศศกษา มรการเรรยนรผผและพศฒนาตนเองทางดผานกระบวนการครดอยสางเปปนระบบ
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ขลขนตอนการดดาเนกนงาน

การดดาเนกนงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานททท ผผผรลบผกดชอบ

( P )  ขลขนเตรทยมการ นางสาวชนศตตา ชนนน

จรตตต1. ประชลมคณะทจางาน
2. จศดเตรรยมอลปกรณตสจาหรศบการฝฝกซผอมและการแขสง
ขศน

1 ตลลาคม 
2564 ถศง 30 
กศนยายน 

2565

กลลสมสาระการ

เรรยนรผผภาษาตสาง

ประเทศ

-

( D )  ขลขนดดาเนกนการ 1 พฤศจรกายน 

2564 ถศง 30 

กศนยายน 2565

กลลสมสาระการ

เรรยนรผผภาษาตสาง

ประเทศ

นางสาวชนศตตา ชนนน

จรตตต

คสาดจาเนรนการจศดกรจกรรม 4,200.00 (อลดหนลน) 

( C )  ขลขนตกดตามประเมกนผล
นศกเรรยนทจาแบบทดสอบวศดระดศบความสามารถดผาน
การจดจจาคจาศศพทต

นางสาวชนศตตา ชนนน

จรตตต
31 สรงหาคม 

2565

กลลสมสาระการ

เรรยนรผผภาษาตสาง

ประเทศ

-

( A )  ขลขนปรลบปรยงแกผไข
พผดคลยถศงปฝญหาและขผอเสนอแนะ

การตกดตามประเมกนผล
นศกเรรยนทรนเขผารสวมโครงการเกรดทศกษะดผานการเลสน Crossword

ตลวชทขวลดความสดาเรดจ
นศกเรรยนไดผเขผารสวมการแขสงขศน Crossword ทรนหนสวยงานภายในและนอกจศดขศสน

วกธทการประเมกน
ทจาแบบสอบถาม

เครรทองมรอทททใชผ
แบบสอบถามความพศงพอใจ

ผลทททคาดวนาจะไดผรลบ
นศกเรรยนไดผเขผารสวมการแขสงขศน Crossword ทรนหนสวยงานภายในและนอกจศดขศสน อยสางนผอยภาคเรรยนละ 1 ครศสง
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ทรลพยากรและคนาใชผจนายกกจกรรม

ททท รายการคนาใชผจนาย
ประมาณการ
ราคา/หนนวย

ประเภทของเงกน
รวมเงกนจดานวน หนนวยนลบ

นาฬรกาจศบเวลาครอสเวรรตด Pursun 
Digital Clock

เครนนอง 3  1,400.00  4,200.001 งบอลดหนลน

รวมเงกน  4,200.00

สรยปงบประมาณ
งบอลดหนลน 4,200.00   บาท

4,200.00   บาทรวม
ลงชรทอ  อนยมลตกกกจกรรม  Crossword Challenge
ภายใตผโครงการ / งาน  สนงเสรกมศลกยภาพผผผเรทยน

ผผผอนยมลตกกกจกรรม

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

ผผผเหดนชอบ

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

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

เเผนงานกลลสมบรรหารวรชาการ
 ( นางสาวดลฤดร ปฝสสา ) 

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

ผผผเสนอ

(   เฉลรมรศฐ  ตรนงอสวม   )
ผผผอจานวยการโรงเรรยนมหรรณพาราม

ครผผผผรศบผรดชอบกรจกรรม

รองผผผอจานวยการกลลสมบรรหารวรชาการ
 ( นางสาวจศนทรตเพรญ ภรญโญวงศต ) 

ผผผรลบผกดชอบ

น.ส.ชนศตตา ชนนนจรตตต

วสาทรนรผอยตรร
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โครงการ / งาน สสงเสรรมศศกยภาพผผผเรรยน

กกจกรรม Christmas Festival with Lang Crews

ลลกษณะงาน / โครงการ โครงการตสอเนนนอง
ยกระดศบมาตรฐาน

โครงการใหมส
รศกษามาตรฐาน พศฒนาสผสความเปปนเลรศ

ประเภท กรจกรรมใหมส กรจกรรมตสอเนนนอง งานประจจา

การดดาเนกนโครงการ เสรรจสรสนแลผว กจาลศงดจาเนรนการ ยศงไมสไดผดจาเนรนการ

หนนวยงานทททรลบผกดชอบ กลลสมบรรหารวรชาการ

หนนวยงานยนอย กลลสมสาระฯภาษาตสางประเทศ

ผผผรลบผกดชอบ น.ส.ปปยะเนตร มสวงมรคสา

ระยะเวลาดดาเนกนการ 01/10/2564  -  31/01/2565

สถานทททดดาเนกนการ สนามชมพผ-ฟฟา โรงเรรยนมหรรณพาราม

งบประมาณ 13,675.00  บาท

พลนธกกจ  จศดกรจกรรมสสงเสรรมใหผผผผเรรยนมรทศกษะแหสงศตวรรษทรน 21 มรคลณภาพตามเกณฑฑมาตรฐานการศศกษาชาตร และ
มาตรฐานสากล
จศดกรจกรรมปลผกฝฝงจรตสจานศก รศกษา สนบสาน ถสายทอดความเปปนไทยและเขผาใจความหลากหลายทาง
วศฒนธรรม
ผผผเรรยนมรทศกษะแหสงศตวรรษทรน21 และมรคลณภาพตามมาตรฐานการศศกษาขศสนพนสนฐานของโรงเรรยนเปปาประสงคค  
กลยลทธฑทรน 1. สสงเสรรมพศฒนาใหผผผผเรรยนมรทศกษะแหสงศตวรรษทรน 21 เกรดแรงบศนดาลใจในการเรรยนรผผสผสอาชรพใน
อนาคต

กลยยทธค  

สนองมาตรฐานททท มาตรฐานทรน 3

ประเดรนการพรจารณาทรน 3.1สนองประเดดนพกจารณาททท 
ประเดรนการพรจารณายสอยทรน 3.1.1สนองประเดดนพกจารณายนอยททท 

มาตรฐานทรน 1มาตรฐานการศศกษาของสถานศศกษา
หลลกการและเหตยผล 
          กรจกรรมสสงเสรรมทางดผานภาษาอศงกฤษ เพนนอพศฒนาทศกษะ ฟฝง พผด อสานและเขรยน ทจาใหผนศกเรรยนไดผรศบความรผผทศสง
ทางตรงจากในหผองเรรยนและนอกหผองเรรยน กรจกรรมพศฒนาสสงเสรรมศศกยภาพของผผผเรรยน 
จะทจาใหผผลสศมฤทธรธทางการเรรยนของนศกเรรยนสผงขศสน และผผผเรรยนมรเจตคตรทรนดรตสอการเรรยนรผผภาษาตสางประเทศ

ดศงนศสนการจศด มรกรจกรรม ประเพณรทรนสสงเสรรมผผผเรรยนใหผรผผจศกประเพณร วศฒนธรรมของเจผาของภาษาและของตสาง
ประเทศ จะเปปนการบผรณาการเรรยนรผผ ซศนงควรจะอนลรศกษฑ  ตลอดจนนศกเรรยนยศงขาดความรผผ ความเขผาใจเกรนยวกศบประเพณร 
วศฒนธรรม ดศงนศสนหากสามารถจศดหาวรธรการเสรรมสรผางองคฑความรผผ ดศงกลสาวใหผแกสเดรกและเยาวชน อรกทศสงการเรรยนรผผ 
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ประเพณรทศสงของชาวไทยและชาวตะวศนตกในเรนนองประเพณรและวศฒนธรรมการเรรยนรผผ กลลสมสาระการเรรยนรผผภาษาตสาง
ประเทศ จจาเปปนทรนจะตผองใหผผผผเรรยนไดผเรรยนรผผและแสดงออกถศงวศฒนธรรม ประเพณรดศงกลสาวในการฝฝกฝนดผานการใชผภาษา
ทสาทาง การพผดการสนนอสาร เพนนอใหผเกรดความเขผาใจและการสนบทอดการปฏรบศตรตสอไป
โรงเรรยนมหรรณพาราม รสวมกศบกลลสมสาระการเรรยนรผผภาษาตสางประเทศ ไดผพรจารณาจศดโครงการพศฒนาสสงเสรรมภาษา

ตสางประเทศ ขศสน เพนนอมลสงสอดแทรกความรผผ ความเขผาใจทรนถผกตผองลงในกรจกรรมเฉลรมฉลองการสศงสรรคฑและกรจกรรมตสางๆ
วลตถยประสงคค
เพนนอสสงเสรรมใหผนศกเรรยนมรโอกาสในการใชผทศกษะดผานภาษา

เปปาหมาย
เชกงปรกมาณ :
นศกเรรยนโรงเรรยนมหรรณพาราม รผอยละ 70 จากจจานวน 1200 คนเขผารสวมกรจกรรม

เชกงคยณภาพ :
นศกเรรยนมรความสนใจกรจกรรมทางดผานทศกษะภาษาตสางประเทศอยผสในระดศบมาก
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ขลขนตอนการดดาเนกนงาน

การดดาเนกนงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานททท ผผผรลบผกดชอบ

( P )  ขลขนเตรทยมการ นางสาวปปยะเนตร มสวง

มรคสา1. ประชลมจศดเตรรยมงาน
2. จศดเตรรยมฐานกรจกรรมการเรรยนรผผ

1 ตลลาคม 
2564 ถศง 31 
มกราคม 

2565

หผองกลลสมสาระ

การเรรยนรผผภาษา

ตสางประเทศ

-

( D )  ขลขนดดาเนกนการ 1 พฤศจรกายน 

2564 ถศง 30 

ธศนวาคม 2564

หผองกลลสมสาระ

การเรรยนรผผภาษา

ตสางประเทศ

นายนจาชศย แสนศรลปป

คสาวศสดลอลปกรณฑสจาหรศบดจาเนรนการจศดกรจกรรม 13,675.00 (อลดหนลน) 

( C )  ขลขนตกดตามประเมกนผล
1. ทจาแบบสอบถามประเมรนความพศงพอใจ
2. สรลปผลการดจาเนรนงาน

นางสาวกลลภศสสร ปฟอง

คจา
25 ธศนวาคม 

2564

หผองกลลสมสาระ

การเรรยนรผผภาษา

ตสางประเทศ

-

( A )  ขลขนปรลบปรยงแกผไข
พผดคลย สรลปปฝญหาทรนพบ เพนนอเปปนแนวทางสจาหรศบปปตสอไป

การตกดตามประเมกนผล
ทจาแบบสอบถามประเมรนความพศงพอใจ

ตลวชทขวลดความสดาเรดจ
นศกเรรยนมรความสนใจกรจกรรมทางดผานทศกษะภาษาตสางประเทศอยผสในระดศบมาก

วกธทการประเมกน
ทจาแบบสอบถามประเมรนความพศงพอใจ

เครรทองมรอทททใชผ
แบบประเมรนความพศงพอใจ

ผลทททคาดวนาจะไดผรลบ
นศกเรรยนมรโอกาสในการใชผทศกษะดผานภาษามากขศสน
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ทรลพยากรและคนาใชผจนายกกจกรรม

ททท รายการคนาใชผจนาย
ประมาณการ
ราคา/หนนวย

ประเภทของเงกน
รวมเงกนจดานวน หนนวยนลบ

คสาไวนรล Backdrop แผสน 1  2,000.00  2,000.001 งบอลดหนลน

แผสนพลาสตรกใสทจาปก ขนาด A4 
(100 แผสน)

หสอ 2  180.00  360.002 งบอลดหนลน

ลผกอมสจาหรศบแจกนศกเรรยนและผผผเขผา
รสวมกรจกรรม

ถลง 50  40.00  2,000.003 งบอลดหนลน

โฟมหนา 3 นรสว แผสน 20  104.00  2,080.004 งบอลดหนลน

ลวด มศด 2  100.00  200.005 งบอลดหนลน

เสผนเอรน มผวน 3  50.00  150.006 งบอลดหนลน

สเปรยฑสรทองและสรเงรน กระปปอง 4  50.00  200.007 งบอลดหนลน

ขนมสจาหรศบแจกนศกเรรยนและผผผเขผา
รสวมกรจกรรม

ชลด 1  3,000.00  3,000.008 งบอลดหนลน

สรอะครรลรค กระปปอง 10  125.00  1,250.009 งบอลดหนลน

แปรงทาสร อศน 5  165.00  825.0010 งบอลดหนลน

สกกอตเทปใส 3 M No 600 ขนาด 
12 มม. x 66 เมตร. (1/2 นรสว)

กลสอง 1  100.00  100.0011 งบอลดหนลน

สกกอตเทปใส 3 M No 600 ขนาด 
18 มม. x 66 เมตร (3/4 นรสว)

กลสอง 1  160.00  160.0012 งบอลดหนลน

สกกอตเทปใส 3 M No 600 ขนาด 
24 x 66 เมตร (1 นรสว)

กลสอง 1  190.00  190.0013 งบอลดหนลน

โฟมเทปกาว 2 หนผา 3 M ยาว 5 
เมตร+แถมมผวนเลรก

มผวน 1  180.00  180.0014 งบอลดหนลน

ผผาเทปแลคซรน ขนาด 1.5 นรสว สรดจา มผวน 2  40.00  80.0015 งบอลดหนลน

ผผาเทปแลคซรน ขนาด 1.5 นรสว สร
นสจาเงรน

มผวน 2  40.00  80.0016 งบอลดหนลน

ผผาเทปแลคซรน ขนาด 1.5 นรสว สรแดง มผวน 2  40.00  80.0017 งบอลดหนลน

ผผาเทปแลคซรน ขนาด 1.5 นรสว สรมสวง มผวน 2  40.00  80.0018 งบอลดหนลน

ผผาเทปแลคซรน ขนาด 1.5 นรสว สรชมพผ มผวน 2  40.00  80.0019 งบอลดหนลน

ผผาเทปแลคซรน ขนาด 1.5 นรสว สรเขรยว
เขผม

มผวน 2  40.00  80.0020 งบอลดหนลน
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ททท รายการคนาใชผจนาย
ประมาณการ
ราคา/หนนวย

ประเภทของเงกน
รวมเงกนจดานวน หนนวยนลบ

ผผาเทปแลคซรน ขนาด 2 นรสว สรดจา มผวน 2  50.00  100.0021 งบอลดหนลน

ผผาเทปแลคซรน ขนาด 2 นรสว สรนสจาเงรน มผวน 2  50.00  100.0022 งบอลดหนลน

ผผาเทปแลคซรน ขนาด 2 นรสว สรแดง มผวน 2  50.00  100.0023 งบอลดหนลน

ผผาเทปแลคซรน ขนาด 2 นรสว สรมสวง มผวน 2  50.00  100.0024 งบอลดหนลน

ผผาเทปแลคซรน ขนาด 2 นรสว สรชมพผ มผวน 2  50.00  100.0025 งบอลดหนลน

รวมเงกน  13,675.00

สรยปงบประมาณ
งบอลดหนลน 13,675.00   บาท

13,675.00   บาทรวม
ลงชรทอ  อนยมลตกกกจกรรม  Christmas Festival with Lang Crews
ภายใตผโครงการ / งาน  สนงเสรกมศลกยภาพผผผเรทยน

ผผผอนยมลตกกกจกรรม

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

ผผผเหดนชอบ

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

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

เเผนงานกลลสมบรรหารวรชาการ
 ( นางสาวดลฤดร ปฝสสา ) 

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

ผผผเสนอ

(   เฉลรมรศฐ  ตรนงอสวม   )
ผผผอจานวยการโรงเรรยนมหรรณพาราม

ครผผผผรศบผรดชอบกรจกรรม

รองผผผอจานวยการกลลสมบรรหารวรชาการ
 ( นางสาวจศนทรฑเพรญ ภรญโญวงศฑ ) 

ผผผรลบผกดชอบ

น.ส.ปปยะเนตร มสวงมรคสา

วสาทรนรผอยตรร
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โครงการ / งาน สสงเสรรมศศกยภาพผผผเรรยน

กกจกรรม เทศกาลอารยธรรมตะวศนออก (จรน - ญรญปปปน)

ลลกษณะงาน / โครงการ โครงการตสอเนนญอง
ยกระดศบมาตรฐาน

โครงการใหมส
รศกษามาตรฐาน พศฒนาสผสความเปปนเลรศ

ประเภท กรจกรรมใหมส กรจกรรมตสอเนนญอง งานประจจา

การดดาเนกนโครงการ เสรรจสรสนแลผว กจาลศงดจาเนรนการ ยศงไมสไดผดจาเนรนการ

หนนวยงานทททรลบผกดชอบ กลปสมบรรหารวรชาการ

หนนวยงานยนอย กลปสมสาระฯภาษาตสางประเทศ

ผผผรลบผกดชอบ น.ส.ปาฏลร  พรหมอสอน

ระยะเวลาดดาเนกนการ 01/10/2564  -  31/03/2565

สถานทททดดาเนกนการ ใตผอาคาร 3

งบประมาณ 8,375.00  บาท

พลนธกกจ  จศดกรจกรรมสสงเสรรมใหผผผผเรรยนมรทศกษะแหสงศตวรรษทรญ 21 มรคปณภาพตามเกณฑฑมาตรฐานการศศกษาชาตร และ
มาตรฐานสากล
จศดกรจกรรมปลผกฝฝงจรตสจานศก รศกษา สนบสาน ถสายทอดความเปปนไทยและเขผาใจความหลากหลายทาง
วศฒนธรรม
ผผผเรรยนมรทศกษะแหสงศตวรรษทรญ21 และมรคปณภาพตามมาตรฐานการศศกษาขศสนพนสนฐานของโรงเรรยนเปปาประสงคค  
กลยปทธฑทรญ 1. สสงเสรรมพศฒนาใหผผผผเรรยนมรทศกษะแหสงศตวรรษทรญ 21 เกรดแรงบศนดาลใจในการเรรยนรผผสผสอาชรพใน
อนาคต

กลยยทธค  

สนองมาตรฐานททท มาตรฐานทรญ 3

ประเดรนการพรจารณาทรญ 3.1สนองประเดดนพกจารณาททท 
ประเดรนการพรจารณายสอยทรญ 3.1.1สนองประเดดนพกจารณายนอยททท 

มาตรฐานทรญ 1มาตรฐานการศศกษาของสถานศศกษา
หลลกการและเหตยผล 
          เนนญองดผวยทางโรงเรรยนมหรรณพาราม มรการจศดการเรรยนการสอนในรายวรชาภาษาจรนและภาษาญรญปปปน เพนญอใหผ
สอดคลผองกศบการจศดกรจกรรมการเรรยนรผผทศสงสองรายวรชา จศงไดผมรการจศดกรจกรรมเทศกาลอารยธรรมตะวศนตก (จรน-ญรญปปปน) 
ขศสน เพนญอเสรรมสรผางความรผผ ทศกษะ และประสบการณฑ ใหผกศบนศกเรรยนทรญเรรยนในรายวรชาเพรญมเตรมภาษาจรนและภาษาญรญปปปน 
และนศกเรรยนทศญวไปทรญสนใจเขผารสวมกรจกรรม
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วลตถยประสงคค
เพนญอสสงเสรรมใหผนศกเรรยนมรโอกาสในการใชผทศกษะดผานภาษาตะวศนออก (จรน - ญรญปปปน)

เปปาหมาย
เชกงปรกมาณ :
นศกเรรยนโรงเรรยนมหรรณพาราม รผอยละ 60 จากจจานวน 1200 คนเขผารสวมกรจกรรม

เชกงคยณภาพ :
นศกเรรยนมรความสนใจกรจกรรมทางดผานอารยธรรมตะวศนออก (จรน - ญรญปปปน) อยผสในระดศบมาก
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ขลขนตอนการดดาเนกนงาน

การดดาเนกนงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานททท ผผผรลบผกดชอบ

( P )  ขลขนเตรทยมการ นางสาวปาฏลร พรหม

อสอน1. ประชปมจศดเตรรยมงาน
2. จศดเตรรยมฐานกรจกรรมการเรรยนรผผ

1 ตปลาคม 
2564 ถศง 31 
มรนาคม 2565

หผองกลปสมสาระ

การเรรยนรผผภาษา

ตสางประเทศ

-

( D )  ขลขนดดาเนกนการ 1 ธศนวาคม 2564 

ถศง 28 กปมภาพศนธฑ 

2565

หผองกลปสมสาระ

การเรรยนรผผภาษา

ตสางประเทศ

นางสาวปาฏลร พรหม

อสอน

คสาวศสดปอปปกรณฑสจาหรศบดจาเนรนการจศดกรจกรรม 8,355.00 (อปดหนปน) 

( C )  ขลขนตกดตามประเมกนผล
1. ทจาแบบสอบถามประเมรนความพศงพอใจ
2. สรปปผลการดจาเนรนงาน

นางสาวปาฏลร พรหม

อสอน
20 กปมภาพศนธฑ 

2565

หผองกลปสมสาระ

การเรรยนรผผภาษา

ตสางประเทศ

-

( A )  ขลขนปรลบปรยงแกผไข
พผดคปย สรปปปฝญหาทรญพบ เพนญอเปปนแนวทางสจาหรศบปปตสอไป

การตกดตามประเมกนผล
ทจาแบบสอบถามประเมรนความพศงพอใจ

ตลวชทขวลดความสดาเรดจ
นศกเรรยนมรความสนใจกรจกรรมทางดผานทศกษะภาษาตสางประเทศอยผสในระดศบมาก

วกธทการประเมกน
ทจาแบบสอบถามประเมรนความพศงพอใจ

เครรทองมรอทททใชผ
แบบประเมรนความพศงพอใจ

ผลทททคาดวนาจะไดผรลบ
นศกเรรยนไดผเรรยนรผผและใชผทศกษะดผานภาษาตะวศนออก (จรน - ญรญปปปน) มากขศสน
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ทรลพยากรและคนาใชผจนายกกจกรรม

ททท รายการคนาใชผจนาย
ประมาณการ
ราคา/หนนวย

ประเภทของเงกน
รวมเงกนจดานวน หนนวยนลบ

กระดาษรผอยปอนดฑขนาด A4 200 
แกรม (50แผสน)

หสอ 1  150.00  150.001 งบอปดหนปน

กระดาษโปสเตอรฑแขรง คละสร แผสน 36  12.00  432.002 งบอปดหนปน

กระดาษโอรรกามร คละสร (60แผสน) หสอ 2  320.00  640.003 งบอปดหนปน

กระดาษการฑดสรแผสนใหญสขนาด31 x 
43นรสว 120แกรม คละสร

แผสน 12  10.00  120.004 งบอปดหนปน

กระดาษโปสเตอรฑ 2 หนผา คละสร แผสน 36  6.00  216.005 งบอปดหนปน

ปากกาหมศกเจลM&G 1.0mm สรดจา แทสง 5  20.00  100.006 งบอปดหนปน

ปากกาหมศกเจลM&G 1.0mm สร
นสจาเงรน

แทสง 5  20.00  100.007 งบอปดหนปน

สรไมผแทสงยาว กลสองแดง ตรามผา 24 สร กลสอง 5  90.00  450.008 งบอปดหนปน

สรเมจรกแทสงยาว 12 สร มาสเตอรฑอารฑต กลสอง 5  75.00  375.009 งบอปดหนปน

สรเทรยนจศมโบผ 12 สร มาสเตอรฑอารฑต กลสอง 5  30.00  150.0010 งบอปดหนปน

กาวแทสงยผฮผ ขนาด 40 กรศม แทสง 4  75.00  300.0011 งบอปดหนปน

เชนอกขาว-แดง มผวนใหญส มผวน 3  60.00  180.0012 งบอปดหนปน

เชนอกฟาง มผวนใหญส มผวน 1  40.00  40.0013 งบอปดหนปน

เทปกาวบาง 2 หนผา ขนาด 1 นรสว 
ยาว20 เมตร

มผวน 2  50.00  100.0014 งบอปดหนปน

เทปกาวบาง 2 หนผา ขนาด 1.5 นรสว 
ยาว20 เมตร

มผวน 1  70.00  70.0015 งบอปดหนปน

เทปกาวยสนสร ขนาด1นรสว คละสร มผวน 4  25.00  100.0016 งบอปดหนปน

เทปกาวยสนสร ขนาด1.5 นรสว คละสร มผวน 4  35.00  140.0017 งบอปดหนปน

เทปกาวยสนสร ขนาด2 นรสว คละสร มผวน 2  45.00  90.0018 งบอปดหนปน

ปากกาเขรยน CD ตรามผา3สร ชปด 1  100.00  100.0019 งบอปดหนปน

ฟฟวเจอรฑบอรฑด ขนาด 122 x 65 ซม.
หนา2 มม.

แผสน 5  45.00  225.0020 งบอปดหนปน

กระดาษถสายเอกสาร A4 70แกรม 
500 แผสน Idea Max

รรม 2  95.00  190.0021 งบอปดหนปน
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ททท รายการคนาใชผจนาย
ประมาณการ
ราคา/หนนวย

ประเภทของเงกน
รวมเงกนจดานวน หนนวยนลบ

กระดาษสจาหรศบเขรยนพผสกศนขนาด 38 
x 27ซม. (50แผสน)

หสอ 2  110.00  220.0022 งบอปดหนปน

นสจาหมศกเขรยนตศวอศกษร 8 ออนซฑ ขวด 1  75.00  75.0023 งบอปดหนปน

พผสกศนเบอรฑ12 (6ดผาม) ชปด 1  252.00  252.0024 งบอปดหนปน

กระดาษการฑดขาว A4 180แกรม 
(50 แผสน)

หสอ 4  65.00  260.0025 งบอปดหนปน

กระดาษสรโปสเตอรฑ ขนาด A4 80 
แกรม

แพค 10  30.00  300.0026 งบอปดหนปน

ไวนรลพนสนหลศง แผสน 1  3,000.00  3,000.0027 งบอปดหนปน

รวมเงกน  8,375.00

สรยปงบประมาณ
งบอปดหนปน 8,375.00   บาท

8,375.00   บาทรวม
ลงชรทอ  อนยมลตกกกจกรรม  เทศกาลอารยธรรมตะวลนออก (จทน - ญททปยปน)
ภายใตผโครงการ / งาน  สนงเสรกมศลกยภาพผผผเรทยน

ผผผอนยมลตกกกจกรรม

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

ผผผเหดนชอบ

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

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

เเผนงานกลปสมบรรหารวรชาการ
 ( นางสาวดลฤดร ปฝสสา ) 

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

ผผผเสนอ

(   เฉลรมรศฐ  ตรญงอสวม   )
ผผผอจานวยการโรงเรรยนมหรรณพาราม

ครผผผผรศบผรดชอบกรจกรรม

รองผผผอจานวยการกลปสมบรรหารวรชาการ
 ( นางสาวจศนทรฑเพรญ ภรญโญวงศฑ ) 

ผผผรลบผกดชอบ

น.ส.ปาฏลร  พรหมอสอน

วสาทรญรผอยตรร
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โครงการ / งาน สสงเสรรมศศกยภาพผผผเรรยน

กกจกรรม คสายวรชาการสสงเสรรมศศกยภาพผผผเรรยน การแขสงขศนกรฬาภายใน

ลลกษณะงาน / โครงการ โครงการตสอเนนนอง
ยกระดศบมาตรฐาน

โครงการใหมส
รศกษามาตรฐาน พศฒนาสผสความเปปนเลรศ

ประเภท กรจกรรมใหมส กรจกรรมตสอเนนนอง งานประจจา

การดดาเนกนโครงการ เสรรจสรสนแลผว กจาลศงดจาเนรนการ ยศงไมสไดผดจาเนรนการ

หนนวยงานทททรลบผกดชอบ กลลสมบรรหารวรชาการ

หนนวยงานยนอย กลลสมสาระฯสลขศศกษา พลศศกษา

ผผผรลบผกดชอบ น.ส.วรมณเทรยร เพาะบลญ

ระยะเวลาดดาเนกนการ 01/10/2564  -  30/09/2565

สถานทททดดาเนกนการ โรงเรรยนมหรรณพาราม

งบประมาณ 293,260.00  บาท

พลนธกกจ  จศดกรจกรรมสสงเสรรมใหผผผผเรรยนมรทศกษะแหสงศตวรรษทรน 21 มรคลณภาพตามเกณฑฑมาตรฐานการศศกษาชาตร และ
มาตรฐานสากล
จศดกรจกรรมปลผกฝฝงจรตสจานศก รศกษา สนบสาน ถสายทอดความเปปนไทยและเขผาใจความหลากหลายทาง
วศฒนธรรม
ผผผเรรยนมรทศกษะแหสงศตวรรษทรน21 และมรคลณภาพตามมาตรฐานการศศกษาขศสนพนสนฐานของโรงเรรยนเปปาประสงคค  
กลยลทธฑทรน 1. สสงเสรรมพศฒนาใหผผผผเรรยนมรทศกษะแหสงศตวรรษทรน 21 เกรดแรงบศนดาลใจในการเรรยนรผผสผสอาชรพใน
อนาคต

กลยยทธค  

สนองมาตรฐานททท มาตรฐานทรน 1

ประเดรนการพรจารณาทรน 1.2สนองประเดดนพกจารณาททท 
ประเดรนการพรจารณายสอยทรน 1.2.4สนองประเดดนพกจารณายนอยททท 

มาตรฐานทรน 1มาตรฐานการศศกษาของสถานศศกษา
หลลกการและเหตยผล 
          แผนพศฒนาเศรษฐกรจและสศงคม สสงเสรรมพศฒนาคนใหผเปปนมนลษยฑทรนสมบผรณฑดผานตสางๆ และแผนพศฒนาทางการ
ศศกษา นโยบายสรผางเยาวชนใหผเปปนคนดร คนเกสงมรความสลข ในวรถรชรวรตจารรตประเพณร สรนงแวดลผอมปรศบตศวใหผเขผากศบการ
เปลรนยนแปลงยลคโลกาภรวศฒนฑ ซศนงมรผลกระทบกศบเศรษฐกรจ สศงคม การศศกษาและสลขภาพของคนเปปนอยสางยรนง
กลลสมสาระการเรรยนรผผสลขศศกษาและพลศศกษา มรมาตรฐานการเรรยนรผผและวรสศยทศศนฑ มลสงใหผผผผเรรยนพศฒนาทางดผานรสางกาย 

อารมณฑ สศงคมและสตรปฝญญาและจรตวรญญาณ อศนจะทจาใหผคนมรสลขภาพดรอยสางยศนงยนน ทศสงนรสในการพศฒนากระบวนการเรรยน
รผผ จจาเปปนตผองมรการจศดกรจกรรมสสงเสรรมใหผผผผเรรยนไดผออกกจาลศงกายและไดผพศฒนาการ เรรยนรผผกรจกรรมกระบวนการเรรยนรผผ 
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ใหผผผผเรรยนไดผพศฒนา
วลตถยประสงคค

1. เพนนอใหผผผผเรรยนมรสลขภาพกาย  สลขภาพจรต  และมรสลขนรสศยทรนดร
2. เพนนอใหผผผผเรรยนมรสลนทรรยภาพชนนนชอบและเหรนคลณคสาของกรจกรรมดผานกรฬา

เปปาหมาย
เชกงปรกมาณ :

1.นศกเรรยนรผอยละ 70 มรสลขนรสศยในการดผแลสลขภาพและออกกจาลศงกาย
2.นศกเรรยนรผอยละ 70 มรมนลษยฑสศมพศนธฑทรนดร  ใหผเกรยรตรผผผอนนน และมองโลกในแงสดร
3.นศกเรรยนรผอยละ 70 เขผารสวมกรจกรรมดผานกรฬา/นศนทนาการ

เชกงคยณภาพ :
ผผผเรรยนเปปนผผผทรนมรคลณลศกษณะทรนพศงประสงคฑและเปปนผผผมรสลขภาพแขรงแรง
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ขลขนตอนการดดาเนกนงาน

การดดาเนกนงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานททท ผผผรลบผกดชอบ

( P )  ขลขนเตรทยมการ ครผวรมณเทรยร

-ประชลมกลลสมบรรหารวรชาการ เพนนอกจาหนดนโยบาย
การพศฒนานศกเรรยน
-ประชลมคณะกรรมการเพนนอวางแผนการจศดกรจกรรม

1 ตลลาคม 
2564 ถศง 30 
กศนยายน 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม

-

( D )  ขลขนดดาเนกนการ 1 ตลลาคม 2564 

ถศง 30 สรงหาคม 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม

ครผวรมณเทรยร

คสาเสนสอกรฬาสร 0.00 (อลดหนลน)

199,950.00 (อนนนๆ)

คสาบจารลงสรและเงรนรางวศล 0.00 (อลดหนลน)

80,000.00 (อนนนๆ)

คสาอลปกรณฑในการจศดกรจกรรม 0.00 (อลดหนลน)

13,310.00 (อนนนๆ)

( C )  ขลขนตกดตามประเมกนผล
-ประเมรนผลการดจาเนรนงานกรจกรรม

ครผวรมณเทรยร1 ตลลาคม 
2564 ถศง 30 
สรงหาคม 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม
-

( A )  ขลขนปรลบปรยงแกผไข
-วรเคราะหฑและนจาผลประเมรนไปใชผในการพศฒนาอยสางตสอเนนนอง
-สรลปผลการประเมรนเปปนเอกสารเสนอฝฝายบรรหาร

การตกดตามประเมกนผล
ประเมรนผล

ตลวชทขวลดความสดาเรดจ
ผผผเรรยนเปปนผผผทรนมรคลณลศกษณะทรนพศงประสงคฑและเปปนผผผมรสลขภาพแขรงแรง

วกธทการประเมกน
ประเมรนความครดเหรน

เครรทองมรอทททใชผ
แบบประเมรนความครดเหรนตสอการจศดกรจกรรมกรฬาสร

ผลทททคาดวนาจะไดผรลบ
ผผผเรรยนมรสลขภาพกาย  สลขภาพจรต  และมรสลขนรสศยทรนดร มรสลนทรรยภาพชนนนชอบและเหรนคลณคสาของกรจกรรมดผานกรฬา
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ทรลพยากรและคนาใชผจนายกกจกรรม

ททท รายการคนาใชผจนาย
ประมาณการ
ราคา/หนนวย

ประเภทของเงกน
รวมเงกนจดานวน หนนวยนลบ

คสาเสนสอกรฬาสร ตศว 1,333  150.00  199,950.001 รายไดผสถานศศกษา

คสาบจารลงสรและเงรนรางวศล สร 4  20,000.00  80,000.002 รายไดผสถานศศกษา

คสาอลปกรณฑในการจศดกรจกรรม ครศสง 1  13,310.00  13,310.003 งบอลดหนลน

รวมเงกน  293,260.00

สรยปงบประมาณ
งบอลดหนลน 13,310.00   บาท
รายไดผสถานศศกษา 279,950.00   บาท

293,260.00   บาทรวม
ลงชรทอ  อนยมลตกกกจกรรม  คนายวกชาการสนงเสรกมศลกยภาพผผผเรทยน การแขนงขลนกทฬาภายใน
ภายใตผโครงการ / งาน  สนงเสรกมศลกยภาพผผผเรทยน

ผผผอนยมลตกกกจกรรม

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

ผผผเหดนชอบ

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

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

เเผนงานกลลสมบรรหารวรชาการ
 ( นางสาวดลฤดร ปฝสสา ) 

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

ผผผเสนอ

(   เฉลรมรศฐ  ตรนงอสวม   )
ผผผอจานวยการโรงเรรยนมหรรณพาราม

ครผผผผรศบผรดชอบกรจกรรม

รองผผผอจานวยการกลลสมบรรหารวรชาการ
 ( นางสาวจศนทรฑเพรญ ภรญโญวงศฑ ) 

ผผผรลบผกดชอบ

น.ส.วรมณเทรยร เพาะบลญ

วสาทรนรผอยตรร
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โครงการ / งาน สสงเสรรมศศกยภาพผผผเรรยน

กกจกรรม คสายวรชาการสสงเสรรมศศกยภาพผผผเรรยน กรฬาเพพพอความเปปนเลรศ

ลลกษณะงาน / โครงการ โครงการตสอเนพพอง
ยกระดศบมาตรฐาน

โครงการใหมส
รศกษามาตรฐาน พศฒนาสผสความเปปนเลรศ

ประเภท กรจกรรมใหมส กรจกรรมตสอเนพพอง งานประจจา

การดดาเนกนโครงการ เสรรจสรสนแลผว กจาลศงดจาเนรนการ ยศงไมสไดผดจาเนรนการ

หนนวยงานทททรลบผกดชอบ กลลสมบรรหารวรชาการ

หนนวยงานยนอย กลลสมสาระฯสลขศศกษา พลศศกษา

ผผผรลบผกดชอบ น.ส.วรมณเทรยร เพาะบลญ

ระยะเวลาดดาเนกนการ 01/10/2564  -  30/09/2565

สถานทททดดาเนกนการ โรงเรรยนมหรรณพาราม

งบประมาณ 40,000.00  บาท

พลนธกกจ  จศดกรจกรรมสสงเสรรมใหผผผผเรรยนมรทศกษะแหสงศตวรรษทรพ 21 มรคลณภาพตามเกณฑฑมาตรฐานการศศกษาชาตร และ
มาตรฐานสากล
จศดกรจกรรมปลผกฝฝงจรตสจานศก รศกษา สพบสาน ถสายทอดความเปปนไทยและเขผาใจความหลากหลายทาง
วศฒนธรรม
ผผผเรรยนมรทศกษะแหสงศตวรรษทรพ21 และมรคลณภาพตามมาตรฐานการศศกษาขศสนพพสนฐานของโรงเรรยนเปปาประสงคค  
กลยลทธฑทรพ 1. สสงเสรรมพศฒนาใหผผผผเรรยนมรทศกษะแหสงศตวรรษทรพ 21 เกรดแรงบศนดาลใจในการเรรยนรผผสผสอาชรพใน
อนาคต

กลยยทธค  

สนองมาตรฐานททท มาตรฐานทรพ 3

ประเดรนการพรจารณาทรพ 3.1สนองประเดดนพกจารณาททท 
ประเดรนการพรจารณายสอยทรพ 3.1.1สนองประเดดนพกจารณายนอยททท 

มาตรฐานทรพ 1มาตรฐานการศศกษาของสถานศศกษา
หลลกการและเหตยผล 
          หลศกสผตรการเรรยนการสอนในปฝจจลบศน ไดผมลสงเนผนสสงเสรรมศศกยภาพของผผผเรรยน ใหผครดเปปน ทจาเปปนและแกผปฝญหา
เปปน ใหผมรความสมบผรณฑดผานรสางกาย อารมณฑ จรตใจและสศงคม โดยไดผแสดงออกถศงความรผผความสามารถทจางานรสวมกศนเปปน
หมผสคณะไดผ ในปฝจจลบศนผผผเรรยนไดผสนใจกรจกรรมทางดผานกรฬามากยรพงขศสน โรงเรรยนไดผจศดกรจกรรมกรฬาประเภทตสางๆทรพหลาก
หลาย อรกทศสงยศงเปปนการประชาสศมพศนธฑชพพอเสรยงของโรงเรรยนไดผอรกทางหนศพง ตลอดจนการรผผจศกการใชผเวลาวสางใหผเปปน
ประโยชนฑ อศนจะสสงผลใหผผผผเรรยนมรลศกษณะทรพพศงประสงคฑ สอดคลผองกศบความตผองการของผผผปกครอง ชลมชน

���



วลตถยประสงคค
1. เพพพอใหผผผผเรรยนไดผมรพศฒนาการทางดผานรสางกาย อารมณฑและจรตใจ
2. เพพพอใหผผผผเรรยนไดผรผผจศกกฎกตรกา มารยาทและระเบรยบ วรนศยมากยรพงขศสน
3. เพพพอใหผผผผเรรยนไดผรผผจศกการออกกจาลศงกายอยสางถผกวรธรในกรฬาแตสละประเภท
4. เพพพอใหผผผผเรรยนไดผมรประสบการณฑ สรผางความเปปนเลรศทางกรฬาไดผมากยรพงขศสน

เปปาหมาย
เชกงปรกมาณ :

1.นศกเรรยน 120 คน มรพศฒนาการทางดผานรสางกาย อารมณฑและจรตใจ
2.นศกเรรยน 120 คน รผผจศกกฎกตรกา มารยาทและระเบรยบ วรนศยมากยรพงขศสน
3.นศกเรรยน 120 คน รผผจศกการออกกจาลศงกายอยสางถผกวรธรในกรฬาแตสละประเภท
4.นศกเรรยน 120 คน มรประสบการณฑ สรผางความเปปนเลรศทางกรฬาไดผมากยรพงขศสน

เชกงคยณภาพ :
ผผผเรรยนมรพศฒนาการทางดผานรสางกาย อารมณฑและจรตใจ รผผจศกกฎกตรกา มารยาทและระเบรยบ วรนศย การออกกจาลศง
กายอยสางถผกวรธรในกรฬาแตสละประเภท และมรประสบการณฑ สรผางความเปปนเลรศทางกรฬาไดผมากยรพงขศสน
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ขลขนตอนการดดาเนกนงาน

การดดาเนกนงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานททท ผผผรลบผกดชอบ

( P )  ขลขนเตรทยมการ น.ส.วรมณเทรยร เพาะ

บลญ-ประชลมกลลสมบรรหารวรชาการ เพพพอกจาหนดนโยบาย
การพศฒนานศกเรรยน
-ประชลมคณะกรรมการเพพพอวางแผนการจศดกรจกรรม

1 ตลลาคม 
2564 ถศง 30 
กศนยายน 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม

-

( D )  ขลขนดดาเนกนการ 1 ตลลาคม 2564 

ถศง 30 กศนยายน 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม

น.ส.วรมณเทรยร เพาะ

บลญ

คสาสมศครและเบรสยเลรสยงในการแขสงขศน 0.00 (อลดหนลน)

20,000.00 (อพพนๆ)

คสาชลดในการฝฝกซผอมกรฬา 0.00 (อลดหนลน)

20,000.00 (อพพนๆ)

( C )  ขลขนตกดตามประเมกนผล
ประเมรนผลการดจาเนรนงานกรจกรรม

น.ส.วรมณเทรยร เพาะ

บลญ
1 ตลลาคม 

2564 ถศง 30 
กศนยายน 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม
-

( A )  ขลขนปรลบปรยงแกผไข
-วรเคราะหฑและนจาผลประเมรนไปใชผในการพศฒนาอยสางตสอเนพพอง
 -สรลปผลการประเมรนเปปนเอกสารเสนอฝฝายบรรหาร

การตกดตามประเมกนผล
ประเมรนผล

ตลวชทขวลดความสดาเรดจ
1. มรพศฒนาการทางดผานรสางกาย อารมณฑและจรตใจ
2. รผผจศกกฎกตรกา มารยาทและระเบรยบ วรนศยมากยรพงขศสน
3. รผผจศกการออกกจาลศงกายอยสางถผกวรธรในกรฬาแตสละประเภท
4. มรประสบการณฑ สรผางความเปปนเลรศทางกรฬาไดผมากยรพงขศสน

วกธทการประเมกน
สอบถามความพศงพอใจ

เครรทองมรอทททใชผ
แบบสอบถามความพศงพอใจในการดจาเนรนกรจกรรมกรฬาเพพพอความเปปนเลรศ
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ผลทททคาดวนาจะไดผรลบ
ผผผเรรยนมรพศฒนาการทางดผานรสางกาย อารมณฑและจรตใจ รผผจศกกฎกตรกา มารยาทและระเบรยบ วรนศย การออกกจาลศง
กายอยสางถผกวรธรในกรฬาแตสละประเภท และมรประสบการณฑ สรผางความเปปนเลรศทางกรฬาไดผมากยรพงขศสน

���



ทรลพยากรและคนาใชผจนายกกจกรรม

ททท รายการคนาใชผจนาย
ประมาณการ
ราคา/หนนวย

ประเภทของเงกน
รวมเงกนจดานวน หนนวยนลบ

คสาสมศครและเบรสยเลรสยงในการแขสงขศน ครศสง 20  1,000.00  20,000.001 เงรนโครงการเรรยน
ฟรร 15 ปป

คสาชลดในการฝฝกซผอมกรฬา ชลด 50  400.00  20,000.002 อพพน ๆ ()

รวมเงกน  40,000.00

สรยปงบประมาณ
เงรนโครงการเรรยนฟรร 15 ปป 20,000.00   บาท
อพพน ๆ () 20,000.00   บาท

40,000.00   บาทรวม
ลงชรทอ  อนยมลตกกกจกรรม  คนายวกชาการสนงเสรกมศลกยภาพผผผเรทยน กทฬาเพรทอความเปปนเลกศ
ภายใตผโครงการ / งาน  สนงเสรกมศลกยภาพผผผเรทยน

ผผผอนยมลตกกกจกรรม

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

ผผผเหดนชอบ

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

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

เเผนงานกลลสมบรรหารวรชาการ
 ( นางสาวดลฤดร ปฝสสา ) 

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

ผผผเสนอ

(   เฉลรมรศฐ  ตรพงอสวม   )
ผผผอจานวยการโรงเรรยนมหรรณพาราม

หศวหนผากลลสมสาระการเรรยนรผผสลขศศกษาและพลศศกษา

รองผผผอจานวยการกลลสมบรรหารวรชาการ
 ( นางสาวจศนทรฑเพรญ ภรญโญวงศฑ ) 

ผผผรลบผกดชอบ

น.ส.วรมณเทรยร เพาะบลญ

วสาทรพรผอยตรร
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โครงการ / งาน สสงเสรรมศศกยภาพผผผเรรยน

กกจกรรม Fitness for health

ลลกษณะงาน / โครงการ โครงการตสอเนนนอง
ยกระดศบมาตรฐาน

โครงการใหมส
รศกษามาตรฐาน พศฒนาสผสความเปปนเลรศ

ประเภท กรจกรรมใหมส กรจกรรมตสอเนนนอง งานประจจา

การดดาเนกนโครงการ เสรรจสรสนแลผว กจาลศงดจาเนรนการ ยศงไมสไดผดจาเนรนการ

หนนวยงานทททรลบผกดชอบ กลลสมบรรหารวรชาการ

หนนวยงานยนอย กลลสมสาระฯสลขศศกษา พลศศกษา

ผผผรลบผกดชอบ นายอนลวศฒนน ไชยศรลปป
,น.ส.วรมณเทรยร เพาะบลญ

ระยะเวลาดดาเนกนการ 01/10/2564  -  30/09/2565

สถานทททดดาเนกนการ โรงเรรยนมหรรณพาราม

งบประมาณ 45,000.00  บาท

พลนธกกจ  จศดกรจกรรมสสงเสรรมใหผผผผเรรยนมรทศกษะแหสงศตวรรษทรน 21 มรคลณภาพตามเกณฑนมาตรฐานการศศกษาชาตร และ
มาตรฐานสากล
จศดกรจกรรมปลผกฝฝงจรตสจานศก รศกษา สนบสาน ถสายทอดความเปปนไทยและเขผาใจความหลากหลายทาง
วศฒนธรรม
ผผผเรรยนมรทศกษะแหสงศตวรรษทรน21 และมรคลณภาพตามมาตรฐานการศศกษาขศสนพนสนฐานของโรงเรรยนเปปาประสงคค  
กลยลทธนทรน 1. สสงเสรรมพศฒนาใหผผผผเรรยนมรทศกษะแหสงศตวรรษทรน 21 เกรดแรงบศนดาลใจในการเรรยนรผผสผสอาชรพใน
อนาคต

กลยยทธค  

สนองมาตรฐานททท มาตรฐานทรน 1

ประเดรนการพรจารณาทรน 1.2สนองประเดดนพกจารณาททท 
ประเดรนการพรจารณายสอยทรน 1.2.4สนองประเดดนพกจารณายนอยททท 

มาตรฐานทรน 1มาตรฐานการศศกษาของสถานศศกษา
หลลกการและเหตยผล 
          การจศดการศศกษาตามเจตนารมณน ของ พ.ร.บ. การศศกษาแหสงชาตร พ.ศ. 2542 ( แกผไขเพรนมเตรม พ.ศ. 2545 ) ใหผ
ความสจาคศญตสอการจศดกระบวนการเรรยนรผผ เพนนอพศฒนาผผผเรรยนใหผเปปนมนลษยนทรนสมบผรณนทศสง รสางกาย จรตใจ สตรปฝญญา ความรผผ 
คลณธรรม มรจรรยธรรม และวศฒนธรรมในการดจารงชรวรต สามารถอยผสรสวมกศบผผผอนนนไดผอยสางมรความสลข 
 หลศกสผตรการเรรยนการสอนในปฝจจลบศน ไดผมลสงเนผนสสงเสรรมศศกยภาพของผผผเรรยน ใหผครดเปปน ทจาเปปนและแกผปฝญหาเปปน ใหผมร
ความสมบผรณนดผานรสางกาย อารมณน จรตใจและสศงคม โดยไดผแสดงออกถศงความรผผความสามารถทจางานรสวมกศนเปปนหมผสคณะ
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ไดผ ในปฝจจลบศนโรงเรรยนมหรรณพารามไดผเปปดหลศกสผตรวรทยาศาสตรนการกรฬา และมรนศกเรรยนทรนใหผความสนใจเปปนอยสางมาก 
กลลสมสาระการเรรยนรผผสลขศศกษาและพลศศกษาจศงจศดทจาโครงการ Fitness for Health ขศสนเพนนอสสงเสรรมใหผผผผเรรยนไดผมรโอกาส
เรรยนรผผจากประสบการณนจรรง อจานวยความสะดวกในการจศดการเรรยน การสอนใหผผผผเรรยนเกรดการเรรยนรผผและฝฝกฝนอยสาง
เตรมทรน และเกรดการพศฒนาผผผเรรยนอยสางเตรมตามศศกยภาพ โดยไดผรศบประสบการณนตรงจากการไดผลงมนอปฏรบศตรดผวยตนเองทรน
จะนจาไปสผสการเรรยนรผผไดผอยสางมรประสรทธรภาพ รสวมทศสงพศฒนาศผนยนออกกจาลศงกายใหผมรความเหมาะสมและเอนสอตสอการใหผ
บรรการการออกกจาลศงกาย
วลตถยประสงคค

1. เพนนอสสงเสรรมทศกษะดผานวรทยาศาสตรนการกรฬา  
2.พศฒนาศผนยนออกกจาลศงกายใหผมรความเหมาะสมและเอนสอตสอการใหผบรรการการออกกจาลศงกาย

เปปาหมาย
เชกงปรกมาณ :

1.นศกเรรยน รผอยละ 70 มรพศฒนาการทางดผานรสางกาย อารมณนและจรตใจ
2.นศกเรรยน รผอยละ 70 รผผจศกมารยาทและระเบรยบ วรนศยมากยรนงขศสน
3.นศกเรรยน รผอยละ 70 รผผจศกการออกกจาลศงกายอยสางถผกวรธร
4.นศกเรรยน รผอยละ 70 มรประสบการณน สรผางความเปปนเลรศทางวรทยาศาสตรนการกรฬาไดผมากยรนงขศสน

เชกงคยณภาพ :
ผผผเรรยนมรพศฒนาการทางดผานรสางกาย อารมณนและจรตใจ รผผจศกมารยาทและระเบรยบ วรนศยมากยรนงขศสน รผผจศกการออก
กจาลศงกายอยสางถผกวรธร มรประสบการณน สรผางความเปปนเลรศทางวรทยาศาสตรนการกรฬาไดผมากยรนงขศสน
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ขลขนตอนการดดาเนกนงาน

การดดาเนกนงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานททท ผผผรลบผกดชอบ

( P )  ขลขนเตรทยมการ นายอนลวศฒนน ไชยศรลปป

น.ส.วรมณเทรยร เพาะ

บลญ

-ประชลมกลลสมบรรหารวรชาการ เพนนอกจาหนดนโยบาย
การพศฒนานศกเรรยน
-ประชลมคณะกรรมการเพนนอวางแผนการจศดกรจกรรม

1 ตลลาคม 
2564 ถศง 30 
กศนยายน 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม

-

( D )  ขลขนดดาเนกนการ 1 ตลลาคม 2564 

ถศง 30 กศนยายน 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม

นายอนลวศฒนน ไชยศรลปป

น.ส.วรมณเทรยร เพาะ

บลญ

ลผสวรนงไฟฟฟา 35,000.00 (อลดหนลน) 

ทรวรจอแบน 10,000.00 (อลดหนลน) 

( C )  ขลขนตกดตามประเมกนผล
ประเมรนผลการดจาเนรนงานกรจกรรม

นายอนลวศฒนน ไชยศรลปป

น.ส.วรมณเทรยร เพาะ

บลญ

1 ตลลาคม 
2564 ถศง 30 
กศนยายน 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม
-

( A )  ขลขนปรลบปรยงแกผไข
-วรเคราะหนและนจาผลประเมรนไปใชผในการพศฒนาอยสางตสอเนนนอง
-สรลปผลการประเมรนเปปนเอกสารเสนอฝฝายบรรหาร

การตกดตามประเมกนผล
ประเมรนผลการดจาเนรนงานกรจกรรม

ตลวชทขวลดความสดาเรดจ
1.นศกเรรยนมรพศฒนาการทางดผานรสางกาย อารมณนและจรตใจ
2.นศกเรรยนรผผจศกมารยาทและระเบรยบ วรนศยมากยรนงขศสน
3.นศกเรรยนรผผจศกการออกกจาลศงกายอยสางถผกวรธร
4.นศกเรรยนมรประสบการณน สรผางความเปปนเลรศทางวรทยาศาสตรนการกรฬาไดผมากยรนงขศสน

วกธทการประเมกน
สอบถามความพศงพอใจ

เครรทองมรอทททใชผ
แบบสอบถามความพศงพอใจตสอการใชผบรรการหผองฟปตเนต

ผลทททคาดวนาจะไดผรลบ
ผผผเรรยนมรพศฒนาการทางดผานรสางกาย อารมณนและจรตใจ รผผจศกมารยาทและระเบรยบ วรนศยมากยรนงขศสน รผผจศกการออกกจาลศง
กายอยสางถผกวรธร มรประสบการณน สรผางความเปปนเลรศทางวรทยาศาสตรนการกรฬาไดผมากยรนงขศสน
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3. ผผผเรรยนใหผมรสลนทรรยภาพและสลขภาวะทางรสางกายจรตใจทรนดร
4. ผผผเรรยนมรคลณธรรม จรรยธรรม และคสานรยมทรนพศงประสงคน
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ทรลพยากรและคนาใชผจนายกกจกรรม

ททท รายการคนาใชผจนาย
ประมาณการ
ราคา/หนนวย

ประเภทของเงกน
รวมเงกนจดานวน หนนวยนลบ

ลผสวรนงไฟฟฟา เครนนอง 1  35,000.00  35,000.001 งบอลดหนลน

ทรวรจอแบน เครนนอง 1  10,000.00  10,000.002 งบอลดหนลน

รวมเงกน  45,000.00

สรยปงบประมาณ
งบอลดหนลน 45,000.00   บาท

45,000.00   บาทรวม
ลงชรทอ  อนยมลตกกกจกรรม  Fitness for health
ภายใตผโครงการ / งาน  สนงเสรกมศลกยภาพผผผเรทยน

ผผผอนยมลตกกกจกรรม

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

ผผผเหดนชอบ

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

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

เเผนงานกลลสมบรรหารวรชาการ
 ( นางสาวดลฤดร ปฝสสา ) 

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

ผผผเสนอ

(   เฉลรมรศฐ  ตรนงอสวม   )
ผผผอจานวยการโรงเรรยนมหรรณพาราม

ครผผผผรศบผรดชอบกรจกรรม

รองผผผอจานวยการกลลสมบรรหารวรชาการ
 ( นางสาวจศนทรนเพรญ ภรญโญวงศน ) 

ผผผรลบผกดชอบ

น.ส.วรมณเทรยร เพาะบลญ

วสาทรนรผอยตรร

���



โครงการ / งาน สสงเสรรมศศกยภาพผผผเรรยน

กกจกรรม MH WORKOUT CHALLENGE

ลลกษณะงาน / โครงการ โครงการตสอเนนนอง
ยกระดศบมาตรฐาน

โครงการใหมส
รศกษามาตรฐาน พศฒนาสผสความเปปนเลรศ

ประเภท กรจกรรมใหมส กรจกรรมตสอเนนนอง งานประจจา

การดดาเนกนโครงการ เสรรจสรสนแลผว กจาลศงดจาเนรนการ ยศงไมสไดผดจาเนรนการ

หนนวยงานทททรลบผกดชอบ กลลสมบรรหารวรชาการ

หนนวยงานยนอย กลลสมสาระฯสลขศศกษา พลศศกษา

ผผผรลบผกดชอบ น.ส.วรมณเทรยร เพาะบลญ

ระยะเวลาดดาเนกนการ 01/10/2564  -  30/09/2565

สถานทททดดาเนกนการ โรงเรรยนมหรรณพาราม

งบประมาณ 10,000.00  บาท

พลนธกกจ  จศดกรจกรรมสสงเสรรมใหผผผผเรรยนมรทศกษะแหสงศตวรรษทรน 21 มรคลณภาพตามเกณฑฑมาตรฐานการศศกษาชาตร และ
มาตรฐานสากล
จศดกรจกรรมปลผกฝฝงจรตสจานศก รศกษา สนบสาน ถสายทอดความเปปนไทยและเขผาใจความหลากหลายทาง
วศฒนธรรม
ผผผเรรยนมรทศกษะแหสงศตวรรษทรน21 และมรคลณภาพตามมาตรฐานการศศกษาขศสนพนสนฐานของโรงเรรยนเปปาประสงคค  
กลยลทธฑทรน 1. สสงเสรรมพศฒนาใหผผผผเรรยนมรทศกษะแหสงศตวรรษทรน 21 เกรดแรงบศนดาลใจในการเรรยนรผผสผสอาชรพใน
อนาคต

กลยยทธค  

สนองมาตรฐานททท มาตรฐานทรน 1

ประเดรนการพรจารณาทรน 1.2สนองประเดดนพกจารณาททท 
ประเดรนการพรจารณายสอยทรน 1.2.4สนองประเดดนพกจารณายนอยททท 

มาตรฐานทรน 1มาตรฐานการศศกษาของสถานศศกษา
หลลกการและเหตยผล 
          หลศกการและเหตลผล โครงการ MH WORKOUT CHALLENGE เปปนโครงการทรนใหผความรผผทศกษะและสรผางเจตคตร
ทรนดรในการดผแลสลขภาพ การออกกจาลศงกาย การเลนอกรศบประทาน และการเปลรนยนแปลงการบรรโภคอาหารใหผกศบกลลสมเสรนยง 
เพนนอสรผางจรตสจานศกในการปรศบเปลรนยนพฤตรกรรมการบรรโภคอาหารและลดปฝญหาภาวะโภชนาการเกรนของกลลสมเสรนยง ไดผจศด
โครงการลดนสจาหนศกสศกนรดพรชรตโรคโรคอผวน กลลสมเปปาหมายทรนเขผารสวมโครงการ จจานวน 50 คน ผผผทรนเขผารสวมโครงการไดผปรศบ
เปลรนยนพฤตรกรรมการบรรโภคอาหารและการออกกจาลศงกาย เมนนอเปรรยบเทรยบกศบเกณฑฑมาตรฐานการเตรบโตนสจาหนศกสสวน
สผงแลผวยศงมรภาวะนสจาหนศกเกรน ดศงนศสนกลลสมสาระการเรรยนรผผสลขศศกษาและพลศศกษาจศงไดผจศดโครงการ MH WORKOUT 

���



CHALLENGE
วลตถยประสงคค

1. เพนนอสสงเลรรมกรจกรรมทางกายใหผแกสนศกเรรยนชศสนมศธยมศศกษาศศกชาปปทรน 1 ถศงชศสนมศธยมศศกษาปปทรน 6 และบลคลากรในโรง
เรรยนมหรรณพาราม
2. เพนนอเสรรมสรผางสมรรถภาพทางดผานการเจรรญเตรบโตของกลผามเนนสอและกระดผกใหผผผผเรรยนและบลคลากรมรนสจาหนศกและ
สสวนสผงทรนสมสสวน ไมสเกรดภาวะโภชนาการเกรน
3. เพนนอปลผกจรตสจานศก สรผางสลนรสศยใหผเดรกใสสใจดผแลสลขภาพของตนเองและการออกกจาลศงกาย

เปปาหมาย
เชกงปรกมาณ :

1. นศกเรรยน 50 คน ทรนมรภาวะ นสจาหนศกเกรนเขผารสวมกรจกรรมทางกายตามความสนใจของตนเอง
2.บลคลากร 10 คน ทรนมรภาวะ นสจาหนศกเกรนเขผารสวมกรจกรรมทางกายตามความสนใจของตนเอง
3.นศกเรรยน 50 คน ทรนมรภาวะนสจาหนศกเกรนมรจรตสจานศก สรผางสขนรสศยใหผเดรกใสสใจดผแลสลขภาพของตนเอง และการออก
กจาลศงกาย
4.บลคลากร 10 คน ทรนมรภาวะนสจาหนศกเกรนมรจรตสจานศก สรผางสลขนรสศยใหผเดรกใสสใจดผแลสลขภาพของตนเอง และการออก
กจาลศงกาย

เชกงคยณภาพ :
นศกเรรยนและบลคลากรทรนมรภาว:นสจาหนศกเกรน เลรรมสรผางสมรรถภาพทางดผานการเจรรญเตรบโตของกลผามเนนสอและ
กระดผก ใหผผผผเรรยนและบลคลากรมรนสจาหนศกและ สสวนสผงทรนสมสสวน ไมสเกรดภาวะโภชนาการเกรน
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ขลขนตอนการดดาเนกนงาน

การดดาเนกนงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานททท ผผผรลบผกดชอบ

( P )  ขลขนเตรทยมการ น.ส.วรมณเทรยร เพาะ

บลญ-ประชลมกลลสมบรรหารวรชาการ เพนนอกจาหนดนโยบาย
การพศฒนานศกเรรยน
-ประชลมคณะกรรมการเพนนอวางแผนการจศดกรจกรรม

1 ตลลาคม 
2564 ถศง 30 
กศนยายน 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม

-

( D )  ขลขนดดาเนกนการ 1 ตลลาคม 2564 

ถศง 30 กศนยายน 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม

น.ส.วรมณเทรยร เพาะ

บลญ

ของรางวศลสมนาคลณ 7,000.00 (อลดหนลน) 

โลสรางวศล 1,000.00 (อลดหนลน) 

เครนนองชศนงนสจาหนศก 2,000.00 (อลดหนลน) 

( C )  ขลขนตกดตามประเมกนผล
ประเมรนผลการดจาเนรนงานกรจกรรม

น.ส.วรมณเทรยร เพาะ

บลญ
1 ตลลาคม 

2564 ถศง 30 
กศนยายน 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม
-

( A )  ขลขนปรลบปรยงแกผไข
-วรเคราะหฑและนจาผลประเมรนไปใชผในการพศฒนาอยสางตสอเนนนอง
-สรลปผลการประเมรนเปปนเอกสารเสนอฝฝายบรรหาร

การตกดตามประเมกนผล
ประเมรนผลการดจาเนรนงานกรจกรรม

ตลวชทขวลดความสดาเรดจ
1. นศกเรรยนทรมรภาวะนสจาหนศกเกรนเขผารสวมกรจกรรมทางกายตามความสรนใจของตนเอง
2.บลคลากรทรนมรภาวะนสจาหนศกเกรนเขผารสวมกรจกรรมทางกายตามความสนใจของตนเอง
3.นศกเรรยนทรนมรภาวะนสจาหนศกเกรนมรจรตสจานศก สรผางสลขนรสศยใหผเดรกใสสใจดผแลสลขภาพของตนเอง และการออกกจาลศงกาย
4.บลคลากรทรนมรภาวะนสจาหนศกเกรนมรจรตสจานศกสรผางสลขนรสศยใหผเดรกใสสใจดผแลสลขภาพของตนเอง และการออกกจาลศงกาย

วกธทการประเมกน
สอบถามความพศงพอใจ

เครรทองมรอทททใชผ
แบบสอบถามความพศงพอในในการดจาเนรนกรจกรรม MH WORKOUT CHALLENGE

ผลทททคาดวนาจะไดผรลบ
นศกเรรยนและบลคลากรทรนมรภาว:นสจาหนศกเกรน เลรรมสรผางสมรรถภาพทางดผานการเจรรญเตรบโตของกลผามเนนสอและกระดผก 
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ใหผผผผเรรยนและบลคลากรมรนสจาหนศกและ สสวนสผงทรนสมสสวน ไมสเกรดภาวะโภชนาการเกรน
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ทรลพยากรและคนาใชผจนายกกจกรรม

ททท รายการคนาใชผจนาย
ประมาณการ
ราคา/หนนวย

ประเภทของเงกน
รวมเงกนจดานวน หนนวยนลบ

ของรางวศลสมนาคลณ รางวศล 10  700.00  7,000.001 งบอลดหนลน

โลสรางวศล ถผวย 4  250.00  1,000.002 งบอลดหนลน

เครนนองชศนงนสจาหนศก เครนนอง 1  2,000.00  2,000.003 งบอลดหนลน

รวมเงกน  10,000.00

สรยปงบประมาณ
งบอลดหนลน 10,000.00   บาท

10,000.00   บาทรวม
ลงชรทอ  อนยมลตกกกจกรรม  MH WORKOUT CHALLENGE
ภายใตผโครงการ / งาน  สนงเสรกมศลกยภาพผผผเรทยน

ผผผอนยมลตกกกจกรรม

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

ผผผเหดนชอบ

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

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

เเผนงานกลลสมบรรหารวรชาการ
 ( นางสาวดลฤดร ปฝสสา ) 

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

ผผผเสนอ

(   เฉลรมรศฐ  ตรนงอสวม   )
ผผผอจานวยการโรงเรรยนมหรรณพาราม

หศวหนผากลลสมสาระการเรรยนรผผสลขศศกษาแลพลศศกษา

รองผผผอจานวยการกลลสมบรรหารวรชาการ
 ( นางสาวจศนทรฑเพรญ ภรญโญวงศฑ ) 

ผผผรลบผกดชอบ

น.ส.วรมณเทรยร เพาะบลญ

วสาทรนรผอยตรร

���



โครงการ / งาน สสงเสรรมศศกยภาพผผผเรรยน

กกจกรรม กรจกรรมสสงเสรรมทศกษะความเปปนเลรศทางเทคโนโลยร

ลลกษณะงาน / โครงการ โครงการตสอเนนนอง
ยกระดศบมาตรฐาน

โครงการใหมส
รศกษามาตรฐาน พศฒนาสผสความเปปนเลรศ

ประเภท กรจกรรมใหมส กรจกรรมตสอเนนนอง งานประจจา

การดดาเนกนโครงการ เสรรจสรสนแลผว กจาลศงดจาเนรนการ ยศงไมสไดผดจาเนรนการ

หนนวยงานทททรลบผกดชอบ กลลสมบรรหารวรชาการ

หนนวยงานยนอย งานเทคโนโลยร

ผผผรลบผกดชอบ นายอาทรตยย พลสลวรรณ

ระยะเวลาดดาเนกนการ 01/10/2564  -  30/09/2565

สถานทททดดาเนกนการ หผองคอมพรวเตอรย

งบประมาณ 7,655.00  บาท

พลนธกกจ  จศดกรจกรรมสสงเสรรมใหผผผผเรรยนมรทศกษะแหสงศตวรรษทรน 21 มรคลณภาพตามเกณฑยมาตรฐานการศศกษาชาตร และ
มาตรฐานสากล
จศดกรจกรรมปลผกฝฝงจรตสจานศก รศกษา สนบสาน ถสายทอดความเปปนไทยและเขผาใจความหลากหลายทาง
วศฒนธรรม
ผผผเรรยนมรทศกษะแหสงศตวรรษทรน21 และมรคลณภาพตามมาตรฐานการศศกษาขศสนพนสนฐานของโรงเรรยนเปปาประสงคค  
กลยลทธยทรน 1. สสงเสรรมพศฒนาใหผผผผเรรยนมรทศกษะแหสงศตวรรษทรน 21 เกรดแรงบศนดาลใจในการเรรยนรผผสผสอาชรพใน
อนาคต

กลยยทธค  

สนองมาตรฐานททท มาตรฐานทรน 1

ประเดรนการพรจารณาทรน 1.1สนองประเดดนพกจารณาททท 
ประเดรนการพรจารณายสอยทรน 1.1.4สนองประเดดนพกจารณายนอยททท 

มาตรฐานทรน 1มาตรฐานการศศกษาของสถานศศกษา
หลลกการและเหตยผล 
          พ.ร.บ. การศศกษาแหสงชาตร พ.ศ. 2542 หมวด 9 เทคโนโลยรเพนนอการศศกษา มาตรา 65 ใหผมรการพศฒนาบลคลากร
ทศสงดผานผผผผลรต และผผผใชผเทคโนโลยรเพนนอการศศกษาเพนนอใหผมรความรผผ ความสามารถ และทศกษะในการผลรต รวมทศสงการใชผ
เทคโนโลยรทรนเหมาะสมมรคลณภาพ และประสรทธรภาพ มาตรา  66  ผผผเรรยนมรสรทธรไดผรศบการพศฒนาขรดความสามารถในการใชผ
เทคโนโลยรเพนนอการศศกษาในโอกาสแรกทรนทจาไดผเพนนอใหผมรความรผผและทศกษะเพรยงพอทรนจะใชผเทคโนโลยรเพนนอการศศกษาในการ
แสวงหาความรผผดผวยตนเองไดผอยสางตสอเนนนองตลอดชรวรตและมาตรา  67  รศฐตผองสสงเสรรมใหผมรการวรจศยและพศฒนา การผลรต
และการพศฒนาเทคโนโลยรเพนนอการศศกษารวมทศสงการตรดตาม ตรวจสอบ และประเมรนผลการใชผเทคโนโลยรเพนนอการศศกษา
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เพนนอใหผเกรดการใชผทรนคลผมคสาและเหมาะสมกศบกระบวนการเรรยนรผผของคนไทย
โรงเรรยนมหรรณพาราม ตระหนศกถศงความสจาคศญของการพศฒนา นศกเรรยน ควบคผสไปกศบเทคโนโลยรของสถานศศกษา  

การจศดใหผเกรดการแขสงขศนทศกษะทางเทคโนโลยรทศสงภายในและภายนอกสถานศศกษาจศงเปปนสรนงทรนจจาเปปนในการพศฒนา
ศศกยภาพ ตรงตามเจตนารมณยของ พ.ร.บ. การศศกษาแหสงชาตร และ หลศกสผตรแกนกลางการศศกษาขศสนพนสนฐาน พ.ศ. 2551 
(ฉบศบปรศบปรลง 2560)
วลตถยประสงคค
เพนนอสสงเสรรมทศกษะทางเทคโนโลยรของผผผเรรยนอยสางเตรมศศกยภาพทศสงภายในและภายนอกสถานศศกษา

เปปาหมาย
เชกงปรกมาณ :

1. นศกเรรยนทรนเขผารสวมเเขสงขศนทศกษะทางเทคโนโลยรภายในโรงเรรยนรผอยละ 80 มรความพศงพอใจในการแขสงขศนใน
ระดศบดรขศสนไป 
2. นศกเรรยนทรนเขผารสวมเเขสงขศนทศกษะทางเทคโนโลยรภายนอก รผอยละ 50 ไดผรศบรางวศลจากการเขผารสวมการเเขสงขศน

เชกงคยณภาพ :
นศกเรรยนทรนมรทศกษะทางดผานเทคโนโลยรไดผพศฒนาตนเองอยสางเตรมศศกยภาพและมรโอกาสในการ
แลกเปลรนยนเรรยนรผผซศนงกศนและกศน
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ขลขนตอนการดดาเนกนงาน

การดดาเนกนงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานททท ผผผรลบผกดชอบ

( P )  ขลขนเตรทยมการ นายอาทรตยย  พล

สลวรรณประชลมคณะทจางานเพนนอวางแผนการจศดกรจกรรม
1 ตลลาคม 

2564 ถศง 30 
กศนยายน 

2565

หผองคอมพรวเตอรย

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม

-

( D )  ขลขนดดาเนกนการ 1 ตลลาคม 2564 

ถศง 30 ตลลาคม 

2565

หผองคอมพรวเตอรย

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม

นายอาทรตยย  พล

สลวรรณ

กรจกรรมแขสงขศนทศกษะทางเทคโนโลยร 7,655.00 (อลดหนลน) 

( C )  ขลขนตกดตามประเมกนผล
สรลปผล และรายงานผล

นายอาทรตยย  พล

สลวรรณ
20 - 30 
ตลลาคม 2565

หผองคอมพรวเตอรย

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม

-

( A )  ขลขนปรลบปรยงแกผไข
นจาผลการประเมรนไปพศฒนา

การตกดตามประเมกนผล
การประเมรนความพศงพอใจในการจศดกรจกรรม

ตลวชทขวลดความสดาเรดจ
นศกเรรยนทรนมรทศกษะทางดผานเทคโนโลยรไดผพศฒนาตนเองอยสางเตรมศศกยภาพและมรโอกาสในการแลกเปลรนยนเรรยนรผผซศนง
กศนและกศน

วกธทการประเมกน
ประเมรนความพศงพอใจในการจศดกรจกรรม

เครรทองมรอทททใชผ
แบบประเมรนความพศงพอใจ

ผลทททคาดวนาจะไดผรลบ
นศกเรรยนมรทศกษาดผานเทคโนโลยรไดผพศฒนาตนเองอยสางเตรมศศกยภาพ  มรโอกาสในการแลกเปลรนยนเรรยนรผผ

���



ทรลพยากรและคนาใชผจนายกกจกรรม

ททท รายการคนาใชผจนาย
ประมาณการ
ราคา/หนนวย

ประเภทของเงกน
รวมเงกนจดานวน หนนวยนลบ

กรจกรรมแขสงขศนทศกษะทางเทคโนโลยร ครศสง 1  7,655.00  7,655.001 งบอลดหนลน

รวมเงกน  7,655.00

สรยปงบประมาณ
งบอลดหนลน 7,655.00   บาท

7,655.00   บาทรวม
ลงชรทอ  อนยมลตกกกจกรรม  กกจกรรมสนงเสรกมทลกษะความเปปนเลกศทางเทคโนโลยท
ภายใตผโครงการ / งาน  สนงเสรกมศลกยภาพผผผเรทยน

ผผผอนยมลตกกกจกรรม

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

ผผผเหดนชอบ

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

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

เเผนงานกลลสมบรรหารวรชาการ
 ( นางสาวดลฤดร  ปฝสสา ) 

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

ผผผเสนอ

(   เฉลรมรศฐ  ตรนงอสวม   )
ผผผอจานวยการโรงเรรยนมหรรณพาราม

ครผผผผรศบผรดชอบกรจกรรม

รองผผผอจานวยการกลลสมบรรหารวรชาการ
 ( นางสาวจศนทรยเพรญ ภรญโญวงศย ) 

ผผผรลบผกดชอบ

นายอาทรตยย พลสลวรรณ

วสาทรนรผอยตรร
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โครงการ / งาน สสงเสรรมศศกยภาพผผผเรรยน

กกจกรรม คสายวรชาการสสงเสรรมศศกยภาพผผผเรรยน Innovative Engineering

ลลกษณะงาน / โครงการ โครงการตสอเนนนอง
ยกระดศบมาตรฐาน

โครงการใหมส
รศกษามาตรฐาน พศฒนาสผสความเปปนเลรศ

ประเภท กรจกรรมใหมส กรจกรรมตสอเนนนอง งานประจจา

การดดาเนกนโครงการ เสรรจสรสนแลผว กจาลศงดจาเนรนการ ยศงไมสไดผดจาเนรนการ

หนนวยงานทททรลบผกดชอบ กลลสมบรรหารวรชาการ

หนนวยงานยนอย งานเทคโนโลยร

ผผผรลบผกดชอบ นายสลวรบผลยย พรมพยศรวงษย

ระยะเวลาดดาเนกนการ 15/10/2564  -  30/09/2565

สถานทททดดาเนกนการ โรงเรรยนมหรรณพาราม

งบประมาณ 40,000.00  บาท

พลนธกกจ  จศดกรจกรรมสสงเสรรมใหผผผผเรรยนมรทศกษะแหสงศตวรรษทรน 21 มรคลณภาพตามเกณฑยมาตรฐานการศศกษาชาตร และ
มาตรฐานสากล
จศดกรจกรรมปลผกฝฝงจรตสจานศก รศกษา สนบสาน ถสายทอดความเปปนไทยและเขผาใจความหลากหลายทาง
วศฒนธรรม
ผผผเรรยนมรทศกษะแหสงศตวรรษทรน21 และมรคลณภาพตามมาตรฐานการศศกษาขศสนพนสนฐานของโรงเรรยนเปปาประสงคค  
กลยลทธยทรน 1. สสงเสรรมพศฒนาใหผผผผเรรยนมรทศกษะแหสงศตวรรษทรน 21 เกรดแรงบศนดาลใจในการเรรยนรผผสผสอาชรพใน
อนาคต

กลยยทธค  

สนองมาตรฐานททท มาตรฐานทรน 1

ประเดรนการพรจารณาทรน 1.1สนองประเดดนพกจารณาททท 
ประเดรนการพรจารณายสอยทรน 1.1.3สนองประเดดนพกจารณายนอยททท 

มาตรฐานทรน 1มาตรฐานการศศกษาของสถานศศกษา
หลลกการและเหตยผล 
          พ.ร.บ.  การศศกษาแหสงชาตร  พ.ศ. 2542  และฉบศบแกผไข (ฉบศบทรน 2) พ.ศ. 2545  กจาหนดแนวทางการจศดการ
ศศกษาไวผในมาตรา 24 ขผอ 2 ฝฝกทศกษะกระบวนการครด  การจศดการ  การเผชรญสถานการณย  และประยลกตยความรผผมาใชผ
เพนนอปปองกศนและแกผไขปฝญหา  และจศดกรจกรรมใชผผผผเรรยนไดผเรรยนรผผจากประสบการณยจรรง  ฝฝกการปฏรบศตรใหผทจาไดผ  ครดเปปน  
และเกรดการใฝฝรผผตสอเนนนอง  
โรงเรรยนมหรรณพารามไดผเปปดแผนการเรรยนวรศวกรรมศาสตรยและเทคโนโลยรซศนงสสงเสรรมใหผมรทศกษะ 5 ดผาน  ไดผแกส  การ
เรรยนรผผดผวยตนเอง  มรความครดสรผางสรรคย  เปปนนศกปฏรบศตร  มรทศกษะทางสศงคม  และตระหนศกในคลณธรรมและจรรยธรรม  
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เพนนอใหผเปปนไปตามเจตนารมณยของ พ.ร.บ.  การศศกษาแหสงชาตร  และแผนการเรรยนใหมสของปปการศศกษา  2563 จศงไดผจศด
กรจกรรมเพนนอฝฝกฝนใหผผผผเรรยนไดผมรความรผผดผานฮารยดแวรย  ซอฟตยแวรย  การเขรยนโปรแกรมอยสางมรหลศกการและกระบวนการ
ครด  การแกผปฝญหาอยสางเปปนระบบ  ซศนงเปปนพนสนฐานทรนสจาคศญตสอการนจาไปใชผในชรวรตประจจาวศน
วลตถยประสงคค

1. เพนนอใหผผผผเรรยนไดผทจากรจกรรมทรนหลากหลาย ฝฝกฝนใหผผผผเรรยนแสวงหาความรผผ ขผอมผล การจศดการขผอมผลการวรเคราะหย
ขผอมผล การนจาเสนอขผอมผล ตามกระบวนการเรรยนรผผอยสางเหมาะสม รผผจศกคผนควผาหาความรผผดผวยตนเอง รผผจศกตนเองและ
เหรนคลณคสาของตน
2. เพนนอสสงเสรรมใหผผผผเรรยนมรความรผผและทศกษะทางวรชาการตามศศกยภาพของตน เกรดทศกษะ การครดวรเคราะหย การสรลป
เนนสอหา ใจความสจาคศญ รผผจศกใชผเวลาวสางใหผเกรดประโยชนยและสามารถนจาไปปรศบใชผในชรวรตประจจาวศนไดผ
3. เพนนอสรผางบรรยากาศทางวรชาการ การจศดการเรรยนรผผทรนนสาสนใจมากยรนงขศสน ผผผเรรยนใหผมรสลนทรรยภาพและสลขภาวะทาง
รสางกายจรตใจทรนดร
4. เพนนอใหผผผผเรรยนมรคลณธรรม จรรยธรรม และคสานรยมทรนพศงประสงคย

เปปาหมาย
เชกงปรกมาณ :

1. นศกเรรยนรผอยละ 100 ไดผเขผารสวมกรจกรรมดผานวรศวกรรมศาสตรยและเทคโนโลยร 
2. นศกเรรยนสรผางนวศตกรรมทางเทคโนโลยรอยสางนผอยคนละ 2 ชรสนงาน

เชกงคยณภาพ :
นศกเรรยนนจาความรผผทางดผานวรศวกรรมศาสตรยและเทคโนโลยรไปแกผปฝญหาในชรวรตประจจาวศนไดผ และเกรดการเรรยนรผผไดผ
อยสางมรประสรทธรภาพ
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ขลขนตอนการดดาเนกนงาน

การดดาเนกนงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานททท ผผผรลบผกดชอบ

( P )  ขลขนเตรทยมการ นายสลวรบผลยย  พรมพยศร

วงษยประชลมคณะทจางานเพนนอวางแผนการจศดกรจกรรมคสาย
วรศวกรรมศาสตรยและเทคโนโลยร

15 ตลลาคม 
2564 ถศง 30 
กศนยายน 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม

-

( D )  ขลขนดดาเนกนการ 1 พฤศจรกายน 

2564 ถศง 31 

มรนาคม 2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม

ครผคอมพรวเตอรย

อลปกรณยหลสนยนตย 30,000.00 (อลดหนลน) 

คสายวรศวกรรมศาสตรยและเทคโนโลยร 0.00 (อลดหนลน)

50,000.00 (อนนนๆ)

อลปกรณยเสรรมหลสนยนตย 0.00 (อลดหนลน)

10,000.00 (อนนนๆ)

( C )  ขลขนตกดตามประเมกนผล
สรลปผล  และรายงานผล

ครผคอมพรวเตอรย25 มรนาคม 
2564

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม
-

( A )  ขลขนปรลบปรยงแกผไข
นจาผลทรนไดผไปปรศบปรลงและพศฒนา

การตกดตามประเมกนผล
การประเมรนชรสนงานนวศตกรรมทางเทคโนโลยร

ตลวชทขวลดความสดาเรดจ
ผลผลรต 
1. นศกเรรยนรผอยละ 100 ไดผเขผารสวมกรจกรรมดผานวรศวกรรมศาสตรยและเทคโนโลยร 
2. นศกเรรยนสรผางนวศตกรรมทางเทคโนโลยรอยสางนผอยคนละ 2 ชรสนงาน
ผลลศพธย
นศกเรรยนนจาความรผผทางดผานวรศวกรรมศาสตรยและเทคโนโลยรไปแกผปฝญหาในชรวรตประจจาวศนไดผ และเกรดการเรรยนรผผไดผ
อยสางมรประสรทธรภาพ

วกธทการประเมกน
ประเมรนชรสนงานจากการสรผางนวศตกรรมทางเทคโนโลยร

เครรทองมรอทททใชผ
แบบประเมรนชรสนงาน
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ผลทททคาดวนาจะไดผรลบ
นศกเรรยนนจาความรผผทรนไดผไปสรผางสรรคยนวศตกรรมทางเทคโนโลยรและสามารถนจาไปแกผปฝญหาในชรวรตประจจาวศนไดผ
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ทรลพยากรและคนาใชผจนายกกจกรรม

ททท รายการคนาใชผจนาย
ประมาณการ
ราคา/หนนวย

ประเภทของเงกน
รวมเงกนจดานวน หนนวยนลบ

คสายเตรรยมวรศวกรรมศาสตรยและ
เทคโนโลยร

ครศสง 1  40,000.00  40,000.001 เงรนโครงการเรรยน
ฟรร 15 ปป

รวมเงกน  40,000.00

สรยปงบประมาณ
เงรนโครงการเรรยนฟรร 15 ปป 40,000.00   บาท

40,000.00   บาทรวม
ลงชรทอ  อนยมลตกกกจกรรม  คนายวกชาการสนงเสรกมศลกยภาพผผผเรทยน Innovative Engineering
ภายใตผโครงการ / งาน  สนงเสรกมศลกยภาพผผผเรทยน

ผผผอนยมลตกกกจกรรม

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

ผผผเหดนชอบ

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

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

เเผนงานกลลสมบรรหารวรชาการ
 ( นางสาวดลฤดร ปฝสสา ) 

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

ผผผเสนอ

(   เฉลรมรศฐ  ตรนงอสวม   )
ผผผอจานวยการโรงเรรยนมหรรณพาราม

ครผ

รองผผผอจานวยการกลลสมบรรหารวรชาการ
 ( นางสาวจศนทรยเพรญ ภรญโญวงศย ) 

ผผผรลบผกดชอบ

นายสลวรบผลยย พรมพยศรวงษย

วสาทรนรผอยตรร
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โครงการ / งาน สสงเสรรมศศกยภาพผผผเรรยน

กกจกรรม สศปดาหหวรทยาศาสตรห

ลลกษณะงาน / โครงการ โครงการตสอเนนนอง
ยกระดศบมาตรฐาน

โครงการใหมส
รศกษามาตรฐาน พศฒนาสผสความเปปนเลรศ

ประเภท กรจกรรมใหมส กรจกรรมตสอเนนนอง งานประจจา

การดดาเนกนโครงการ เสรรจสรสนแลผว กจาลศงดจาเนรนการ ยศงไมสไดผดจาเนรนการ

หนนวยงานทททรลบผกดชอบ กลลสมบรรหารวรชาการ

หนนวยงานยนอย กลลสมสาระฯวรทยาศาสตรห

ผผผรลบผกดชอบ น.ส.ณศฐตรญา พลทธรโชตร

ระยะเวลาดดาเนกนการ 01/07/2565  -  30/09/2565

สถานทททดดาเนกนการ โรงเรรยนมหรรณพาราม

งบประมาณ 5,000.00  บาท

พลนธกกจ  จศดกรจกรรมสสงเสรรมใหผผผผเรรยนมรทศกษะแหสงศตวรรษทรน 21 มรคลณภาพตามเกณฑหมาตรฐานการศศกษาชาตร และ
มาตรฐานสากล
จศดกรจกรรมปลผกฝฝงจรตสจานศก รศกษา สนบสาน ถสายทอดความเปปนไทยและเขผาใจความหลากหลายทาง
วศฒนธรรม
ผผผเรรยนมรทศกษะแหสงศตวรรษทรน21 และมรคลณภาพตามมาตรฐานการศศกษาขศสนพนสนฐานของโรงเรรยนเปปาประสงคค  
กลยลทธหทรน 1. สสงเสรรมพศฒนาใหผผผผเรรยนมรทศกษะแหสงศตวรรษทรน 21 เกรดแรงบศนดาลใจในการเรรยนรผผสผสอาชรพใน
อนาคต

กลยยทธค  

สนองมาตรฐานททท มาตรฐานทรน 3

ประเดรนการพรจารณาทรน 3.1สนองประเดดนพกจารณาททท 
ประเดรนการพรจารณายสอยทรน 3.1.1สนองประเดดนพกจารณายนอยททท 

มาตรฐานทรน 1มาตรฐานการศศกษาของสถานศศกษา
หลลกการและเหตยผล 
          การจศดการเรรยนการสอนตามพระราชบศญญศตรการจศดการศศกษาแหสงชาตร ปป พ.ศ.2542 มลสงเสรรมสรผาง
ใหผผผผเรรยนมรสสวนรสวมในกรจกรรมการเรรยนการสอน และพศฒนาผผผเรรยนใหผเกรดการเรรยนรผผ สามารถครดเปปน ทจาเปปน
และแกผปฝญหาเปปน ปฝจจลบศนโลกมรการเปลรนยนแปลงอยสางรวดเรรวในทลก ๆ ดผาน ฉะนศสนโรงเรรยนจศงไดผจศดโครงการ
สสงเสรรมพศฒนาศศกยภาพผผผเรรยน เพนนอใหผผผผเรรยน ไดผพศฒนาตนเองในดผานความรผผ ความสามารถ ดผานเทคโนโลยร
รวมถศงคลณลศกษณะอศนพศงประสงคห ตามนโยบายของสถานศศกษา โดยจศดกรจกรรมทรนหลากหลาย คนอ กรจกรรมคสาย
วรชาการ กรจกรรมเวทรคนเกสง เปปนกรจกรรมสสงเสรรมใหผผผผเรรยนรผผจศกคผนควผาหาความรผผดผวยตนเองและรผผจศกตนเองเหรน
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คลณคสาในตนเองมากยรนงขศสน และกรจกรรมพศฒนาความสามารถดผานการครดวรเคราะหหและเขรยน เพนนอสสงเสรรมและ
พศฒนาใหผผผผเรรยนใหผมรศศกยภาพเหมาะสมตามวศย ไดผรศบการพศฒนาและสสงเสรรมทรนถผกทางและเหมาะสม เปปน
ทรศพยากรทรนมรคลณภาพยรนง ทจาประโยชนหใหผกศบสศงคมและประเทศชาตรตสอไปในอนาคต
วลตถยประสงคค

1. เพนนอสสงเสรรมใหผนศกเรรยนใชผทศกษะกระบวนการทางวรทยาศาสตรหในการครดวรเคราะหหแลกเปลรนยนความครดเหรน มรความ
ครดสรผางสรรคหและแกผปฝญหาไดผ
2. เพนนอสสงเสรรมใหผนศกเรรยนมรทศกษะในการแสวงหาความรผผดผวยตนเอง รผผจศกการนจาเสนอผลงานตนเอง และกลผา
แสดงออกในสรนงทรนถผกตผอง

เปปาหมาย
เชกงปรกมาณ :
นศกเรรยนเขผารสวมกรจกรรมสศปดาหหวรทยาศาสตรห รผอยละ 90

เชกงคยณภาพ :
นศกเรรยนมรทศกษะในการแสวงหาความรผผดผวยตนเอง รผผจศกการนจาเสนอผลงานตนเอง และกลผาแสดงออกมากขศสน
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ขลขนตอนการดดาเนกนงาน

การดดาเนกนงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานททท ผผผรลบผกดชอบ

( P )  ขลขนเตรทยมการ ครผกลลสมสาระการเรรยน

รผผวรทยาศาสตรหฯ และ

นศกเรรยนโรงเรรยนมหร

รณพาราม

1.ประชลมวางแผนการจศดกรจกรรม
2.ดจาเนรนการจศดกรจกรรมในชสวงเดนอน สรงหาคม (
กรจกรรมหลศกจศดวศนทรน 18 สรงหาคม)
3.สรลปกรจกรรมและประเมรนผล

1 กรกฏาคม 
2565 ถศง 30 
กศนยายน 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม

-

( D )  ขลขนดดาเนกนการ 1 สรงหาคม 2565 

ถศง 30 สรงหาคม 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม

นางสาวณศฐตรญา พลทธร

โชตร

อลปกรณหสจาหรศบการจศดการแสดงหนผาเวทร 1,000.00 (อลดหนลน) 

อลปกรณหสจาหรศบการจศดกรจกรรม และฐานวศนวรทยา
ศาสตรห

4,000.00 (อลดหนลน) 

( C )  ขลขนตกดตามประเมกนผล
ประเมรนผลกรจกรรมจาก
1. จจานวนการเขผารสวมกรจกรรมของนศกเรรยน
2. การทจาใบกรจกรรมการเขผารสวมกรจกรรมของนศก
เรรยน

ครผกลลสมสาระการเรรยน

รผผวรทยาศาสตรหฯ และ

นศกเรรยนโรงเรรยนมหร

รณพาราม

1 สรงหาคม 
2564 ถศง 30 
สรงหาคม 

2564

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม
-

( A )  ขลขนปรลบปรยงแกผไข
การนจาผลการดจาเนรนงานมาวรเคราะหหและจศดทจาขผอเสนอแนะสจาหรศบการจศดกรจกรรมในครศสงถศดไป

การตกดตามประเมกนผล
1. จจานวนการเขผารสวมกรจกรรมของนศกเรรยน
2. การทจาใบกรจกรรมการเขผารสวมกรจกรรมของนศกเรรยน
ตลวชทขวลดความสดาเรดจ

1. นศกเรรยนเขผารสวมกรจกรรมรผอยละ 90 ขศสนไป
2. นศกเรรยนไดผใชผทศกษะกระบวนการทางวรทยาศาสตรหในการครดวรเคราะหหแลกเปลรนยนความครดเหรน มรความครดสรผาง
สรรคหและแกผปฝญหา
3. นศกเรรยนมรทศกษะในการแสวงหาความรผผดผวยตนเอง รผผจศกการนจาเสนอผลงานตนเอง และกลผาแสดงออกในสรนงทรนถผก
ตผอง

วกธทการประเมกน
1. การสจารวจจจานวนการเขผารสวมกรจกรรมของนศกเรรยน
2. การใหผนศกเรรยนทจาใบกรจกรรมการเขผารสวมฐานกรจกรรมงานสศปดาหหวรทยาศาสตรห
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เครรทองมรอทททใชผ
1. แบบสจารวจจจานวนการเขผารสวมกรจกรรมของนศกเรรยน
2. ใบกรจกรรมการเขผารสวมกรจกรรมของนศกเรรยน

ผลทททคาดวนาจะไดผรลบ
1. นศกเรรยนเขผารสวมกรจกรรมรผอยละ 90 ขศสนไป
2. นศกเรรยนไดผใชผทศกษะกระบวนการทางวรทยาศาสตรหในการครดวรเคราะหหแลกเปลรนยนความครดเหรน มรความครดสรผาง
สรรคหและแกผปฝญหา
3. นศกเรรยนมรทศกษะในการแสวงหาความรผผดผวยตนเอง รผผจศกการนจาเสนอผลงานตนเอง และกลผาแสดงออกในสรนงทรนถผก
ตผอง
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ทรลพยากรและคนาใชผจนายกกจกรรม

ททท รายการคนาใชผจนาย
ประมาณการ
ราคา/หนนวย

ประเภทของเงกน
รวมเงกนจดานวน หนนวยนลบ

อลปกรณหสจาหรศบการจศดการแสดงหนผา
เวทร

ครศสง 1  1,000.00  1,000.001 งบอลดหนลน

อลปกรณหสจาหรศบการจศดกรจกรรม และ
ฐานวศนวรทยาศาสตรห

ครศสง 1  4,000.00  4,000.002 งบอลดหนลน

รวมเงกน  5,000.00

สรยปงบประมาณ
งบอลดหนลน 5,000.00   บาท

5,000.00   บาทรวม
ลงชรทอ  อนยมลตกกกจกรรม  สลปดาหควกทยาศาสตรค
ภายใตผโครงการ / งาน  สนงเสรกมศลกยภาพผผผเรทยน

ผผผอนยมลตกกกจกรรม

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

ผผผเหดนชอบ

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

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

เเผนงานกลลสมบรรหารวรชาการ
 ( นางสาวดลฤดร ปฝสสา ) 

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

ผผผเสนอ

(   เฉลรมรศฐ  ตรนงอสวม   )
ผผผอจานวยการโรงเรรยนมหรรณพาราม

ครผผผผรศบผรดชอบกรจกรรม

รองผผผอจานวยการกลลสมบรรหารวรชาการ
 ( นางสาวจศนทรหเพรญ ภรญโญวงศห ) 

ผผผรลบผกดชอบ

น.ส.ณศฐตรญา พลทธรโชตร

วสาทรนรผอยตรร

���



โครงการ / งาน สสงเสรรมศศกยภาพผผผเรรยน

กกจกรรม สสงเสรรมพศฒนาผผผเรรยนเพพพอความเปปนเลรศทางสศงคม

ลลกษณะงาน / โครงการ โครงการตสอเนพพอง
ยกระดศบมาตรฐาน

โครงการใหมส
รศกษามาตรฐาน พศฒนาสผสความเปปนเลรศ

ประเภท กรจกรรมใหมส กรจกรรมตสอเนพพอง งานประจจา

การดดาเนกนโครงการ เสรรจสรสนแลผว กจาลศงดจาเนรนการ ยศงไมสไดผดจาเนรนการ

หนนวยงานทททรลบผกดชอบ กลลสมบรรหารวรชาการ

หนนวยงานยนอย กลลสมสาระฯสศงคมศศกษา

ผผผรลบผกดชอบ น.ส.นรธรมา อศศวบลญญาเลรศ

ระยะเวลาดดาเนกนการ 01/10/2564  -  30/09/2565

สถานทททดดาเนกนการ นอกสถานศศกษา

งบประมาณ 6,000.00  บาท

พลนธกกจ  จศดกรจกรรมสสงเสรรมใหผผผผเรรยนมรทศกษะแหสงศตวรรษทรพ 21 มรคลณภาพตามเกณฑฑมาตรฐานการศศกษาชาตร และ
มาตรฐานสากล
จศดกรจกรรมปลผกฝฝงจรตสจานศก รศกษา สพบสาน ถสายทอดความเปปนไทยและเขผาใจความหลากหลายทาง
วศฒนธรรม
ผผผเรรยนมรทศกษะแหสงศตวรรษทรพ21 และมรคลณภาพตามมาตรฐานการศศกษาขศสนพพสนฐานของโรงเรรยนเปปาประสงคค  
กลยลทธฑทรพ 1. สสงเสรรมพศฒนาใหผผผผเรรยนมรทศกษะแหสงศตวรรษทรพ 21 เกรดแรงบศนดาลใจในการเรรยนรผผสผสอาชรพใน
อนาคต

กลยยทธค  

สนองมาตรฐานททท มาตรฐานทรพ 3

ประเดรนการพรจารณาทรพ 3.1สนองประเดดนพกจารณาททท 
ประเดรนการพรจารณายสอยทรพ 3.1.1สนองประเดดนพกจารณายนอยททท 

มาตรฐานทรพ 1มาตรฐานการศศกษาของสถานศศกษา
หลลกการและเหตยผล 
          กรจกรรมสสงเสรรมพศฒนาผผผเรรยนเพพพอความเปปนเลรศทางสศงคม เปปนการเพรพมศศกยภาพของผผผเรรยนนอกสถานศศกษา 
เพพพอฝฝกทศกษะทางวรชาการและความครดสรผางสรรคฑของนศกเรรยนในการกลผาครด กลผาทจา กลผาแสดงออก
วลตถยประสงคค

1.เพพพอใหผนศกเรรยนไดผแสดงออกซศพงความสามารถทางวรชาการ
2.เพพพอใหผนศกเรรยนไดผแลกเปลรพยน เรรยนรผผประสบการณฑจากการแขสงขศนภายนอกสถานศศกษา
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เปปาหมาย
เชกงปรกมาณ :
นศกเรรยนทลกระดศบชศสนเขผารสวมกรจกรรมสสงเสรรมพศฒนาความเปปนเลรศทางสศงคม

เชกงคยณภาพ :
นศกเรรยนไดผเขผารสวมแขสงขศนทศกษะภายนอกสถานศศกษา
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ขลขนตอนการดดาเนกนงาน

การดดาเนกนงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานททท ผผผรลบผกดชอบ

( P )  ขลขนเตรทยมการ นางสาวนรธรมา อศศวบลญ

ญาเลรศประชาสศมพศนธฑกรจกรรมใหผนศกเรรยนทรพสนใจเขผารสวม
กรจกรรม

1 ตลลาคม 
2564 ถศง 30 
กศนยายน 

2565

นอกสถานศศกษา-

( D )  ขลขนดดาเนกนการ 1 ตลลาคม 2564 

ถศง 30 กศนยายน 

2565

นอกสถานศศกษา นางสาวนรธรมา อศศวบลญ

ญาเลรศ

คสาเบรสยเลรสยงนศกเรรยนในการแขสงขศนนอกสถานศศกษา 2,000.00 (อลดหนลน) 

คสาวศสดลและอลปกรณฑตสางๆในการแขสงขศนศรลป
หศตถกรรม

4,000.00 (อลดหนลน) 

( C )  ขลขนตกดตามประเมกนผล
ตรดตามการเขผารสวมกรจกรรมของนศกเรรยนนอกสถาน
ศศกษา

นางสาวนรธรมา อศศวบลญ

ญาเลรศ
1 ตลลาคม 

2564 ถศง 30 
กศนยายน 

2565

นอกสถานศศกษา-

( A )  ขลขนปรลบปรยงแกผไข
นจาผลการประเมรนการเขผารสวมกรจกรรมของนศกเรรยนมาปรศบปรศบใหผดรขศสนในครศสงตสอไป

การตกดตามประเมกนผล
นศกเรรยนทรพเขผารสวมกรจกรรม

ตลวชทขวลดความสดาเรดจ
นศกเรรยนไดผแสดงออกซศพงความสามารถทางวรชาการและเรรยนรผผประสบการณฑจากการแขสงขศน

วกธทการประเมกน
แจกแบบประเมรนใหผกศบนศกเรรยนทรพเขผารสวมกรจกรรม

เครรทองมรอทททใชผ
แบบประเมรนความพศงพอใจกรจกรรมสสงเสรรมพศฒนาผผผเรรยนเพพพอความเปปนเลรศทางสศงคม

ผลทททคาดวนาจะไดผรลบ
1.นศกเรรยนไดผแสดงออกซศพงความสามารถทางวรชาการ
2.นศกเรรยนไดผแลกเปลรลลยนเรรยนรผผและมรประสบการณฑในการแขสงขศนนอกสถานศศกษา
3.นศกเรรยนสามารถนจาความรผผทรพไดผรศบภายในโรงเรรยนมาใชผในการแขสงขศนภายนอกสถานศศกษา
4.นศกเรรยนไดผใชผทศกษะ ความครดสรผางสรรคฑทรพมรในตศวนศกเรรยนใหผเกรดประโยชนฑแกสตนเองและผผผอพพน
5.หลศงจากเขผารสวมกรจกรรม นศกเรรยนมรความกลผาใการเขผารสวมกรจกรรมนอกสถานศ฿กษา
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ทรลพยากรและคนาใชผจนายกกจกรรม

ททท รายการคนาใชผจนาย
ประมาณการ
ราคา/หนนวย

ประเภทของเงกน
รวมเงกนจดานวน หนนวยนลบ

คสาเบรสยเลรสยงนศกเรรยนในการแขสงขศน
นอกสถานศศกษา

คน 40  50.00  2,000.001 งบอลดหนลน

คสาวศสดลและอลปกรณฑตสางๆในการแขสง
ขศนศรลปหศตถกรรม

กรจกรรม 8  500.00  4,000.002 งบอลดหนลน

รวมเงกน  6,000.00

สรยปงบประมาณ
งบอลดหนลน 6,000.00   บาท

6,000.00   บาทรวม
ลงชรทอ  อนยมลตกกกจกรรม  สนงเสรกมพลฒนาผผผเรทยนเพรทอความเปปนเลกศทางสลงคม
ภายใตผโครงการ / งาน  สนงเสรกมศลกยภาพผผผเรทยน

ผผผอนยมลตกกกจกรรม

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

ผผผเหดนชอบ

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

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

เเผนงานกลลสมบรรหารวรชาการ
 ( นายอภรชาตร เเสนโคตร ) 

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

ผผผเสนอ

(   เฉลรมรศฐ  ตรพงอสวม   )
ผผผอจานวยการโรงเรรยนมหรรณพาราม

ครผ

รองผผผอจานวยการกลลสมบรรหารวรชาการ
 ( นางสาวจศนทรฑเพรญ ภรญโญวงศฑ ) 

ผผผรลบผกดชอบ

น.ส.นรธรมา อศศวบลญญาเลรศ

วสาทรพรผอยตรร
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โครงการ / งาน สสงเสรรมศศกยภาพผผผเรรยน

กกจกรรม คสายวรทยาศาสตรร

ลลกษณะงาน / โครงการ โครงการตสอเนนนอง
ยกระดศบมาตรฐาน

โครงการใหมส
รศกษามาตรฐาน พศฒนาสผสความเปปนเลรศ

ประเภท กรจกรรมใหมส กรจกรรมตสอเนนนอง งานประจจา

การดดาเนกนโครงการ เสรรจสรสนแลผว กจาลศงดจาเนรนการ ยศงไมสไดผดจาเนรนการ

หนนวยงานทททรลบผกดชอบ กลลสมบรรหารวรชาการ

หนนวยงานยนอย กลลสมสาระฯวรทยาศาสตรร

ผผผรลบผกดชอบ น.ส.จรราพร ยกตศสง

ระยะเวลาดดาเนกนการ 01/04/2565  -  30/09/2565

สถานทททดดาเนกนการ โรงเรรยนมหรรณพาราม

งบประมาณ 40,000.00  บาท

พลนธกกจ  จศดกรจกรรมสสงเสรรมใหผผผผเรรยนมรทศกษะแหสงศตวรรษทรน 21 มรคลณภาพตามเกณฑรมาตรฐานการศศกษาชาตร และ
มาตรฐานสากล
จศดกรจกรรมปลผกฝฝงจรตสจานศก รศกษา สนบสาน ถสายทอดความเปปนไทยและเขผาใจความหลากหลายทาง
วศฒนธรรม
ผผผเรรยนมรทศกษะแหสงศตวรรษทรน21 และมรคลณภาพตามมาตรฐานการศศกษาขศสนพนสนฐานของโรงเรรยนเปปาประสงคค  
กลยลทธรทรน 1. สสงเสรรมพศฒนาใหผผผผเรรยนมรทศกษะแหสงศตวรรษทรน 21 เกรดแรงบศนดาลใจในการเรรยนรผผสผสอาชรพใน
อนาคต

กลยยทธค  

สนองมาตรฐานททท มาตรฐานทรน 3

ประเดรนการพรจารณาทรน 3.1สนองประเดดนพกจารณาททท 
ประเดรนการพรจารณายสอยทรน 3.1.1สนองประเดดนพกจารณายนอยททท 

มาตรฐานทรน 1มาตรฐานการศศกษาของสถานศศกษา
หลลกการและเหตยผล 
          การเรรยนรผผวรทยาศาสตรรสจาหรศบผผผเรรยน คนอ การเรรยนรผผจากประสบการณร ปรากฏการณร เหตลการณร วศตถล สรนงมรชรวรต 
และสรนงตสางๆในโลกรอบตศว ซศนงเปปนโอกาสทรนจะทจาใหผผผผเรรยนไดผคผนพบกศบคจาตอบของทลกปรากฏการณรดผวยตศวเอง โดยมลสง
หวศงใหผผผผเรรยนสามารถเชนนอมโยงความรผผ ประสบการณรเขผากศบกระบวนการครดทางวรทยาศาสตรรไดผ ผสานการทดลอง การ
สรผางแบบจจาลอง ผนวกกศบการครดเชรงวรพากษร และสรผางสรรคร นอกจากนศสน การเรรยนรผผและเขผาใจวรทยาศาสตรรยศงนจาไปสผส
การคผนพบวสาวรทยาศาสตรรเปปนปฝจจศยพนสนฐาน เพนนอสนศบสนลนการสรผางและใชผเทคโนโลยร ซศนงนจาไปสผสความเจรรญกผาวหนผาใน
ดผานตสางๆ เชสน อลตสาหกรรม การแพทยร รวมไปถศงการยกระดศบคลณภาพชรวรต ดศงนศสนกลลสมสาระการเรรยนรผผวรทยาศาสตรร 
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โรงเรรยนมหรรณพารามไดผตระหนศกถศงความสจาคศญของการสสงเสรรม พศฒนาศศกยภาพการเรรยนรผผและความสามารถทาง
ดผานวรทยาศาสตรรของนศกเรรยนเปปนสจาคศญ จศงไดผจศดโครงการคสายวรทยาศาสตรรขศสน เพนนอพศฒนาการเรรยนรผผของนศกเรรยนและ
มลสงเนผนการฝฝกทศกษะกระบวนการครด เรรยนรผผจากประสบการณรจรรง การใชผกระบวนการทางวรทยาศาสตรรในการแกผปฝญหา
ไดผอยสางเปปนระบบ มรเจตคตรทรนดรตสอการเรรยนรผผวรทยาศาสตรร มรจรตสาธารณะ และประยลกตรความรผผทรนไดผรศบมาใชผในการ
ปปองกศนและแกผปฝญหาไดผอยสางผผผมรจรตวรทยาศาสตรร
วลตถยประสงคค

1. เพนนอใหผนศกเรรยนมรทศกษะทางวรทยาศาสตรร การครดวรเคราะหร มรความครดรรเรรนมสรผางสรรคร อภรปรายแลกเปลรนยนความ
ครดเหรนและแกผปฝญหาไดผ
2. เพนนอใหผนศกเรรยนเกรดเจตคตรทรนดรตสอการเรรยนวรทยาศาสตรร

เปปาหมาย
เชกงปรกมาณ :

1. นศกเรรยนโรงเรรยนมหรรณพารามจจานวน 150 คนเขผารสวมกรจกรรม

เชกงคยณภาพ :
นศกเรรยนรผอยละ 80 ทรนเขผารสวมกรจกรรมมรทศกษะทางดผานวรทยาศาสตรรและเจตคตรทรนดรตสอการเรรยนวรทยาศาสตรรใน
ระดศบดรขศสนไป
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ขลขนตอนการดดาเนกนงาน

การดดาเนกนงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานททท ผผผรลบผกดชอบ

( P )  ขลขนเตรทยมการ นางสาวจรราพร  ยกตศสง

และครผกลลสมสาระการ

เรรยนรผผวรทยาศาสตรร

และเทคโนโลยร

วางแผนและเตรรยมการสจาหรศบการจศดกรจกรรม
1 เมษายน 

2565 ถศง 30 
กศนยายน 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม

-

( D )  ขลขนดดาเนกนการ 1 เมษายน 2565 

ถศง 30 กศนยายน 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม

นางสาวจรราพร  ยกตศสง

 (อลดหนลน) 

( C )  ขลขนตกดตามประเมกนผล
ตรดตามและประเมรนผลการเขผาคสาย

นางสาวจรราพร  ยกตศสง1 เมษายน 
2565 ถศง 30 
กศนยายน 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม
-

( A )  ขลขนปรลบปรยงแกผไข
นจาผลการประเมรนและขผอเสนอแนะมาแกผไขปรศบปรลง

การตกดตามประเมกนผล
1. ตรวจสอบจจานวนผผผเขผารสวมกรจกรรม
2. ผผผเขผารสวมกรจกรรมทจาแบบประเมรนทศกษะและเจตคตรตสอการเรรยนวรทยาศาสตรร
ตลวชทขวลดความสดาเรดจ

1. นศกเรรยนเขผารสวมกรจกรรม 150 คน
2.นศกเรรยนรผอยละ 80 ทรนเขผารสวมกรจกรรมมรทศกษะทางดผานวรทยาศาสตรรและเจตคตรทรนดรตสอการเรรยนวรทยาศาสตรรใน
ระดศบดรขศสนไป

วกธทการประเมกน
1. ตรวจสอบจจานวนผผผเขผารสวมกรจกรรม
2. ผผผเขผารสวมกรจกรรมทจาแบบประเมรนทศกษะและเจตคตรตสอการเรรยนวรทยาศาสตรร

เครรทองมรอทททใชผ
1. แบบลงทะเบรยนผผผเขผารสวมกรจกรรม
2. แบบประเมรนทศกษะและเจตคตรตสอการเรรยนวรทยาศาสตรร

ผลทททคาดวนาจะไดผรลบ
1. นศกเรรยนมรทศกษะทางวรทยาศาสตรร การครดวรเคราะหร มรความครดรรเรรนมสรผางสรรคร อภรปรายแลกเปลรนยนความครดเหรน
และแกผปฝญหาไดผ
2. นศกเรรยนเกรดเจตคตรทรนดรตสอการเรรยนวรทยาศาสตรร
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ทรลพยากรและคนาใชผจนายกกจกรรม

ททท รายการคนาใชผจนาย
ประมาณการ
ราคา/หนนวย

ประเภทของเงกน
รวมเงกนจดานวน หนนวยนลบ

อาหารกลางวศน 1 มนสอ คน 150  50.00  7,500.001 งบอลดหนลน

อาหารวสาง 2 มนสอ คน 150  50.00  7,500.002 งบอลดหนลน

คสาวรทยากร และอลปกรณรสจาหรศบจศด
กรจกรรมคสายวรทยาศาสตรร

ครศสง 1  25,000.00  25,000.003 งบอลดหนลน

รวมเงกน  40,000.00

สรยปงบประมาณ
งบอลดหนลน 40,000.00   บาท

40,000.00   บาทรวม
ลงชรทอ  อนยมลตกกกจกรรม  คนายวกทยาศาสตรค
ภายใตผโครงการ / งาน  สนงเสรกมศลกยภาพผผผเรทยน

ผผผอนยมลตกกกจกรรม

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

ผผผเหดนชอบ

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

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

เเผนงานกลลสมบรรหารวรชาการ
 ( นางสาวดลฤดร ปฝสสา ) 

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

ผผผเสนอ

(   เฉลรมรศฐ  ตรนงอสวม   )
ผผผอจานวยการโรงเรรยนมหรรณพาราม

ครผผผผรศบผรดชอบกรจกรรม

รองผผผอจานวยการกลลสมบรรหารวรชาการ
 ( นางสาวจศนทรรเพรญ ภรญโญวงศร ) 

ผผผรลบผกดชอบ

น.ส.จรราพร ยกตศสง

วสาทรนรผอยตรร
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โครงการ / งาน สสงเสรรมศศกยภาพผผผเรรยน

กกจกรรม มองสศงคมผสานเลนสส

ลลกษณะงาน / โครงการ โครงการตสอเนนนอง
ยกระดศบมาตรฐาน

โครงการใหมส
รศกษามาตรฐาน พศฒนาสผสความเปปนเลรศ

ประเภท กรจกรรมใหมส กรจกรรมตสอเนนนอง งานประจจา

การดดาเนกนโครงการ เสรรจสรสนแลผว กจาลศงดจาเนรนการ ยศงไมสไดผดจาเนรนการ

หนนวยงานทททรลบผกดชอบ กลลสมบรรหารวรชาการ

หนนวยงานยนอย กลลสมสาระฯสศงคมศศกษา

ผผผรลบผกดชอบ น.ส.กาญจนา วรสรงหส

ระยะเวลาดดาเนกนการ 17/10/2564  -  30/09/2565

สถานทททดดาเนกนการ โรงเรรยนมหรรณพาราม

งบประมาณ 5,410.00  บาท

พลนธกกจ  จศดกรจกรรมสสงเสรรมใหผผผผเรรยนมรทศกษะแหสงศตวรรษทรน 21 มรคลณภาพตามเกณฑสมาตรฐานการศศกษาชาตร และ
มาตรฐานสากล
จศดกรจกรรมปลผกฝฝงจรตสจานศก รศกษา สนบสาน ถสายทอดความเปปนไทยและเขผาใจความหลากหลายทาง
วศฒนธรรม
ผผผเรรยนมรทศกษะแหสงศตวรรษทรน21 และมรคลณภาพตามมาตรฐานการศศกษาขศสนพนสนฐานของโรงเรรยนเปปาประสงคค  
กลยลทธสทรน 1. สสงเสรรมพศฒนาใหผผผผเรรยนมรทศกษะแหสงศตวรรษทรน 21 เกรดแรงบศนดาลใจในการเรรยนรผผสผสอาชรพใน
อนาคต

กลยยทธค  

สนองมาตรฐานททท มาตรฐานทรน 1

ประเดรนการพรจารณาทรน 1.1สนองประเดดนพกจารณาททท 
ประเดรนการพรจารณายสอยทรน 1.1.3สนองประเดดนพกจารณายนอยททท 

มาตรฐานทรน 1มาตรฐานการศศกษาของสถานศศกษา
หลลกการและเหตยผล 
          การจศดการเรรยนการสอนตามพระราชบศญญศตรการจศดการศศกษาแหสงชาตร ปป พ.ศ.2542 มลสงเสรรมสรผาง
ใหผผผผเรรยนมรสสวนรสวมในกรจกรรมการเรรยนการสอน และพศฒนาผผผเรรยนใหผเกรดการเรรยนรผผ สามารถครดเปปน ทจาเปปน
และแกผปฝญหาเปปน ปฝจจลบศนโลกมรการเปลรนยนแปลงอยสางรวดเรรวในทลก ๆ ดผาน ฉะนศสนโรงเรรยนจศงไดผจศดโครงการ
สสงเสรรมพศฒนาศศกยภาพผผผเรรยน เพนนอใหผผผผเรรยน ไดผพศฒนาตนเองในดผานความรผผ ความสามารถ ดผานเทคโนโลยร
รวมถศงคลณลศกษณะอศนพศงประสงคส ตามนโยบายของสถานศศกษา โดยจศดกรจกรรมทรนหลากหลาย คนอ กรจกรรมคสาย
วรชาการ กรจกรรมเวทรคนเกสง เปปนกรจกรรมสสงเสรรมใหผผผผเรรยนรผผจศกคผนควผาหาความรผผดผวยตนเองและรผผจศกตนเองเหรน
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คลณคสาในตนเองมากยรนงขศสน และกรจกรรมพศฒนาความสามารถดผานการครดวรเคราะหสและเขรยน เพนนอสสงเสรรมและ
พศฒนาใหผผผผเรรยนใหผมรศศกยภาพเหมาะสมตามวศย ไดผรศบการพศฒนาและสสงเสรรมทรนถผกทางและเหมาะสม เปปน
ทรศพยากรทรนมรคลณภาพยรนง ทจาประโยชนสใหผกศบสศงคมและประเทศชาตรตสอไปในอนาคต
วลตถยประสงคค

1.เพนนอสสงเสรรมใหผผผผเรรยนมรทศกษะการครด วรเคราะหส เกรนยวกศบสศงคมศศกษาฯ
2.เพนนอสสงเสรรมใหผผผผเรรยนกลผาแสดงออกและมรความครดสรผางสรรคส

เปปาหมาย
เชกงปรกมาณ :

1. นศกเรรยนระดศบชศสนม.ปลาย รผอยละ 80 มรทศกษะการครด วรเคราะหส เกรนยวกศบสศงคมศศกษาฯ
2. นศกเรรยนระดศบชศสนมศธยมศศกษาตอนปลาย รผอยละ 80 มรความกลผาแสดงออกและความครดสรผางสรรคส

เชกงคยณภาพ :
1. นศกเรรยนระดศบชศสนม.ปลาย มรทศกษะการครด วรเคราะหส เกรนยวกศบสศงคมศศกษาฯ โดยการทรนสามารถนจาเอาหศวขผอไปตร
ความและสนนอสารออกมาผสานทางรผปภาพ
2. นศกเรรยนระดศบชศสนม.ปลาย มรความกลผาแสดงออกและความครดสรผางสรรคส จากการถสายภาพดผวยการตรความหศว
ขผอทรนใหผดผวยตนเอง
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ขลขนตอนการดดาเนกนงาน

การดดาเนกนงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานททท ผผผรลบผกดชอบ

( P )  ขลขนเตรทยมการ นางสาวกาญจนา วร

สรงหสประชลมเตรรยมการจศดกรจกรรม
1 ตลลาคม 

2564 ถศง 30 
กศนยายน 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม

-

( D )  ขลขนดดาเนกนการ 1 ตลลาคม 2564 

ถศง 30 กศนยายน 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม

นางสาวกาญจนา วร

สรงหส

จศดกรจกรรม 5,410.00 (อลดหนลน) 

( C )  ขลขนตกดตามประเมกนผล
สรลปกรจกรรมและดผผลของแบบประเมรนผล

นางสาวกาญจนา วร

สรงหส
1 ตลลาคม 

2564 ถศง 30 
กศนยายน 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม
-

( A )  ขลขนปรลบปรยงแกผไข
ประชลมหารนอสรลปผลการดจาเนรนกรจกรรม

การตกดตามประเมกนผล
แบบสอบถามความพศงพอใจ

ตลวชทขวลดความสดาเรดจ
1. นศกเรรยนรผอยละ 70 ของผผผเขผารสวมกรจกรรม มรความกลผาแสดงออกและความครดสรผางสรรคส จากการนจาเอาหศว
ขผอไปตรความและสนนอสารออกมาผสานทางรผปภาพ

วกธทการประเมกน
นศกเรรยนทจาแบบสอบถามความพศงพอใจ

เครรทองมรอทททใชผ
แบบสอบถามความพศงพอใจ

ผลทททคาดวนาจะไดผรลบ
1. นศกเรรยนรผอยละ 70 ของผผผเขผารสวมกรจกรรม มรความกลผาแสดงออกและความครดสรผางสรรคส จากการนจาเอาหศวขผอไป
ตรความและสนนอสารออกมาผสานทางรผปภาพ
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ทรลพยากรและคนาใชผจนายกกจกรรม

ททท รายการคนาใชผจนาย
ประมาณการ
ราคา/หนนวย

ประเภทของเงกน
รวมเงกนจดานวน หนนวยนลบ

"กระดาษโฟโตผกรอสซรน 180 แกรม  
A4 (100 แผสน)"

หสอ 1  350.00  350.001 งบอลดหนลน

"กระดาษปกการสดสร A4 120 แกรม  
250 แผสน สรขาว"

หสอ 2  130.00  260.002 งบอลดหนลน

รางวศล อศนดศบ 2 รางวศล 3  200.00  600.003 งบอลดหนลน

รางวศล อศนดศบ3 รางวศล 3  100.00  300.004 งบอลดหนลน

รางวศล อศนดศบ1 รางวศล 3  300.00  900.005 งบอลดหนลน

คสาวรทยากรภายนอก ชศนวโมง 3  1,000.00  3,000.006 งบอลดหนลน

รวมเงกน  5,410.00

สรยปงบประมาณ
งบอลดหนลน 5,410.00   บาท

5,410.00   บาทรวม
ลงชรทอ  อนยมลตกกกจกรรม  มองสลงคมผนานเลนสค
ภายใตผโครงการ / งาน  สนงเสรกมศลกยภาพผผผเรทยน

ผผผอนยมลตกกกจกรรม

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

ผผผเหดนชอบ

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

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

เเผนงานกลลสมบรรหารวรชาการ
 ( นางสาวดลฤดร ปฝสสา ) 

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

ผผผเสนอ

(   เฉลรมรศฐ  ตรนงอสวม   )
ผผผอจานวยการโรงเรรยนมหรรณพาราม

หศวหนผากลลสมสาระการเรรยนรผผสศงคมศศกษาฯ

รองผผผอจานวยการกลลสมบรรหารวรชาการ
 ( นางสาวจศนทรสเพรญ ภรญโญวงศส ) 

ผผผรลบผกดชอบ

น.ส.กาญจนา วรสรงหส

วสาทรนรผอยตรร
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โครงการ / งาน สสงเสรรมศศกยภาพผผผเรรยน

กกจกรรม สสงเสรรมโครงงานวรทยาศาสตรร

ลลกษณะงาน / โครงการ โครงการตสอเนนนอง
ยกระดศบมาตรฐาน

โครงการใหมส
รศกษามาตรฐาน พศฒนาสผสความเปปนเลรศ

ประเภท กรจกรรมใหมส กรจกรรมตสอเนนนอง งานประจจา

การดดาเนกนโครงการ เสรรจสรสนแลผว กจาลศงดจาเนรนการ ยศงไมสไดผดจาเนรนการ

หนนวยงานทททรลบผกดชอบ กลลสมบรรหารวรชาการ

หนนวยงานยนอย กลลสมสาระฯวรทยาศาสตรร

ผผผรลบผกดชอบ น.ส.ปปยะวรรณ เรนองสา

ระยะเวลาดดาเนกนการ 01/10/2564  -  30/09/2565

สถานทททดดาเนกนการ โรงเรรยนมหรรรพาราม

งบประมาณ 9,785.00  บาท

พลนธกกจ  จศดกรจกรรมสสงเสรรมใหผผผผเรรยนมรทศกษะแหสงศตวรรษทรน 21 มรคลณภาพตามเกณฑรมาตรฐานการศศกษาชาตร และ
มาตรฐานสากล
จศดกรจกรรมปลผกฝฝงจรตสจานศก รศกษา สนบสาน ถสายทอดความเปปนไทยและเขผาใจความหลากหลายทาง
วศฒนธรรม
ผผผเรรยนมรทศกษะแหสงศตวรรษทรน21 และมรคลณภาพตามมาตรฐานการศศกษาขศสนพนสนฐานของโรงเรรยนเปปาประสงคค  
กลยลทธรทรน 1. สสงเสรรมพศฒนาใหผผผผเรรยนมรทศกษะแหสงศตวรรษทรน 21 เกรดแรงบศนดาลใจในการเรรยนรผผสผสอาชรพใน
อนาคต

กลยยทธค  

สนองมาตรฐานททท มาตรฐานทรน 3

ประเดรนการพรจารณาทรน 3.1สนองประเดดนพกจารณาททท 
ประเดรนการพรจารณายสอยทรน 3.1.1สนองประเดดนพกจารณายนอยททท 

มาตรฐานทรน 1มาตรฐานการศศกษาของสถานศศกษา
หลลกการและเหตยผล 
          การจศดการเรรยนการสอนตามพระราชบศญญศตรการจศดการศศกษาแหสงชาตร ปป พ.ศ.2542 มลสงเสรรมสรผาง
ใหผผผผเรรยนมรสสวนรสวมในกรจกรรมการเรรยนการสอน และพศฒนาผผผเรรยนใหผเกรดการเรรยนรผผ สามารถครดเปปน ทจาเปปน
และแกผปฝญหาเปปน ปฝจจลบศนโลกมรการเปลรนยนแปลงอยสางรวดเรรวในทลก ๆ ดผาน ฉะนศสนโรงเรรยนจศงไดผจศดโครงการ
สสงเสรรมพศฒนาศศกยภาพผผผเรรยน เพนนอใหผผผผเรรยน ไดผพศฒนาตนเองในดผานความรผผ ความสามารถ ดผานเทคโนโลยร
รวมถศงคลณลศกษณะอศนพศงประสงคร ตามนโยบายของสถานศศกษา โดยจศดกรจกรรมทรนหลากหลาย คนอ กรจกรรมคสาย
วรชาการ กรจกรรมเวทรคนเกสง เปปนกรจกรรมสสงเสรรมใหผผผผเรรยนรผผจศกคผนควผาหาความรผผดผวยตนเองและรผผจศกตนเองเหรน
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คลณคสาในตนเองมากยรนงขศสน และกรจกรรมพศฒนาความสามารถดผานการครดวรเคราะหรและเขรยน เพนนอสสงเสรรมและ
พศฒนาใหผผผผเรรยนใหผมรศศกยภาพเหมาะสมตามวศย ไดผรศบการพศฒนาและสสงเสรรมทรนถผกทางและเหมาะสม เปปน
ทรศพยากรทรนมรคลณภาพยรนง ทจาประโยชนรใหผกศบสศงคมและประเทศชาตรตสอไปในอนาคต
วลตถยประสงคค

1. เพนนอใหผผผผเรรยนไดผทจากรจกรรมทรนหลากหลาย ฝฝกฝนใหผผผผเรรยนแสวงหาความรผผ ขผอมผล การจศดการขผอมผลการวรเคราะหร
ขผอมผล การนจาเสนอขผอมผล ตามกระบวนการเรรยนรผผอยสางเหมาะสม รผผจศกคผนควผาหาความรผผดผวยตนเอง รผผจศกตนเองและ
เหรนคลณคสาของตน
2. เพนนอสสงเสรรมใหผผผผเรรยนมรความรผผและทศกษะทางวรชาการตามศศกยภาพของตน เกรดทศกษะ การครดวรเคราะหร การสรลป
เนนสอหา ใจความสจาคศญ รผผจศกใชผเวลาวสางใหผเกรดประโยชนรและสามารถนจาไปปรศบใชผในชรวรตประจจาวศนไดผ
3. เพนนอสรผางบรรยากาศทางวรชาการ การจศดการเรรยนรผผทรนนสาสนใจมากยรนงขศสน ผผผเรรยนใหผมรสลนทรรยภาพและสลขภาวะทาง
รสางกายจรตใจทรนดร
4. เพนนอใหผผผผเรรยนมรคลณธรรม จรรยธรรม และคสานรยมทรนพศงประสงคร

เปปาหมาย
เชกงปรกมาณ :

1. นศกเรรยนโรงเรรยนมหรรณพารามจจานวน 1200 คนเขผารสวมกรจกรรม
2. ผผผบรรหาร ครผ ผผผเรรยน รผอยละ 80 มรความพศงพอใจในการดจาเนรนโครงการ

เชกงคยณภาพ :
1. ผผผเรรยนมรคลณธรรม จรรยธรรม และคสานรยมทรนพศงประสงคร
2. ผผผเรรยน รผผจศกคผนควผาหาความรผผดผวยตนเอง รผผจศกตนเองและเหรนคลณคสาของตน เกรดทศกษะการครด
วรเคราะหร การสรลปเนนสอหา ใจความสจาคศญ รผผจศกใชผเวลาวสางใหผเกรดประโยชนรและสามารถนจาไปปรศบใชผในชรวรตประจจา
วศน
3. ผผผเรรยนเกรดสลนทรรยภาพและสลขภาวะทางรสางกายจรตใจทรนดร
4. ผผผเรรยนมรความสามารถดผานตสาง ๆ ไดผรศบการสสงเสรรมและพศฒนาศศกยภาพทรนมรอยผสภายใน
ไดผแสดงออกอยสางเตรมศศกยภาพ
5. ผลการดจาเนรนโครงการอยผสในระดศบ ดร
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ขลขนตอนการดดาเนกนงาน

การดดาเนกนงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานททท ผผผรลบผกดชอบ

( P )  ขลขนเตรทยมการ ครผปปยะวรรณ  เรนองสา

ผผผเรรยนทศสงระดศบ ม.ตผน และม.ปลาย ไดผแสดงความ
สามารถทางวรทยาศาสตรร ในการแขสงขศนโครงงาน
วรทยาศาสตรรไดผเตรมตามศศกยภาพมากขศสน

1 ตลลาคม 
2564 ถศง 30 
กศนยายน 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม

-

( D )  ขลขนดดาเนกนการ 1 ตลลาคม 2564 

ถศง 30 กศนยายน 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม

ครผปปยะวรรณ  เรนองสา

9,785.00 (อลดหนลน) 

( C )  ขลขนตกดตามประเมกนผล
นศกเรรยนนจาเสนอโครงงาน

ครผปปยะวรรณ  เรนองสา1 ตลลาคม 
2564 ถศง 30 
กศนยายน 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม
-

( A )  ขลขนปรลบปรยงแกผไข
นจาผลทรนไดผไปปรศบปรลงแกผไขในปปถศดไป

การตกดตามประเมกนผล
ดจาเนรนการตามเปปาหมาย ครดเปปนรผอยละ 100

ตลวชทขวลดความสดาเรดจ
ผผผเรรยนทศสงระดศบ ม.ตผน และม.ปลาย ไดผแสดงความสามารถทางวรทยาศาสตรร ในการ
แขสงขศนโครงงานวรทยาศาสตรรไดผเตรมตามศศกยภาพมากขศสน

วกธทการประเมกน
แบบประเมรนกรจกรรม

เครรทองมรอทททใชผ
แบบประเมรน

ผลทททคาดวนาจะไดผรลบ
1. ผผผเรรยนไดผทจากรจกรรมทรนหลากหลาย ฝฝกฝนใหผผผผเรรยนแสวงหาความรผผ ขผอมผล การจศดการขผอมผล การ
วรเคราะหรขผอมผล การนจาเสนอขผอมผล ตามกระบวนการเรรยนรผผอยสางเหมาะสม รผผจศกคผนควผาหาความรผผดผวยตนเอง
รผผจศกตนเองและเหรนคลณคสาของตน
2. ผผผเรรยนมรความรผผและทศกษะทางวรชาการตามศศกยภาพของตน เกรดทศกษะ การครดวรเคราะหร การสรลป
เนนสอหา ใจความสจาคศญ รผผจศกใชผเวลาวสางใหผเกรดประโยชนรและสามารถน าไปปรศบใชผในชรวรตประจจาวศนไดผ
3. ผผผเรรยนใหผมรสลนทรรยภาพและสลขภาวะทางรสางกายจรตใจทรนดร
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4. ผผผเรรยนมรคลณธรรม จรรยธรรม และคสานรยมทรนพศงประสงคร
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ทรลพยากรและคนาใชผจนายกกจกรรม

ททท รายการคนาใชผจนาย
ประมาณการ
ราคา/หนนวย

ประเภทของเงกน
รวมเงกนจดานวน หนนวยนลบ

คสาวศสดลอลปกรณร ครศสง 5  1,957.00  9,785.001 งบอลดหนลน

รวมเงกน  9,785.00

สรยปงบประมาณ
งบอลดหนลน 9,785.00   บาท

9,785.00   บาทรวม
ลงชรทอ  อนยมลตกกกจกรรม  สนงเสรกมโครงงานวกทยาศาสตรค
ภายใตผโครงการ / งาน  สนงเสรกมศลกยภาพผผผเรทยน

ผผผอนยมลตกกกจกรรม

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

ผผผเหดนชอบ

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

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

เเผนงานกลลสมบรรหารวรชาการ
 ( นางสาวดลฤดร ปฝสสา ) 

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

ผผผเสนอ

(   เฉลรมรศฐ  ตรนงอสวม   )
ผผผอจานวยการโรงเรรยนมหรรณพาราม

ครผ คศ.1

รองผผผอจานวยการกลลสมบรรหารวรชาการ
 ( นางสาวจศนทรรเพรญ ภรญโญวงศร ) 

ผผผรลบผกดชอบ

น.ส.ปปยะวรรณ เรนองสา

วสาทรนรผอยตรร
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โครงการ / งาน สสงเสรรมศศกยภาพผผผเรรยน

กกจกรรม ชชมชนเเหสงการเรรยนรผผทางวรชาชรพ

ลลกษณะงาน / โครงการ โครงการตสอเนนนอง
ยกระดศบมาตรฐาน

โครงการใหมส
รศกษามาตรฐาน พศฒนาสผสความเปปนเลรศ

ประเภท กรจกรรมใหมส กรจกรรมตสอเนนนอง งานประจจา

การดดาเนกนโครงการ เสรรจสรสนแลผว กจาลศงดจาเนรนการ ยศงไมสไดผดจาเนรนการ

หนนวยงานทททรลบผกดชอบ กลชสมบรรหารวรชาการ

หนนวยงานยนอย งานกลชสมบรรหารวรชาการ

ผผผรลบผกดชอบ น.ส.ปปยะวรรณ เรนองสา

ระยะเวลาดดาเนกนการ 01/10/2564  -  30/09/2565

สถานทททดดาเนกนการ โรงเรรยนมหรรณพาราม

งบประมาณ 3,150.00  บาท

พลนธกกจ  จศดกรจกรรมสสงเสรรมใหผผผผเรรยนมรทศกษะแหสงศตวรรษทรน 21 มรคชณภาพตามเกณฑฑมาตรฐานการศศกษาชาตร และ
มาตรฐานสากล
จศดกรจกรรมปลผกฝฝงจรตสจานศก รศกษา สนบสาน ถสายทอดความเปปนไทยและเขผาใจความหลากหลายทาง
วศฒนธรรม
ผผผเรรยนมรทศกษะแหสงศตวรรษทรน21 และมรคชณภาพตามมาตรฐานการศศกษาขศสนพนสนฐานของโรงเรรยนเปปาประสงคค  
กลยชทธฑทรน 1. สสงเสรรมพศฒนาใหผผผผเรรยนมรทศกษะแหสงศตวรรษทรน 21 เกรดแรงบศนดาลใจในการเรรยนรผผสผสอาชรพใน
อนาคต

กลยยทธค  

สนองมาตรฐานททท มาตรฐานทรน 3

ประเดรนการพรจารณาทรน 3.1, 3.3สนองประเดดนพกจารณาททท 
ประเดรนการพรจารณายสอยทรน 3.1.1, 3.3.1สนองประเดดนพกจารณายนอยททท 

มาตรฐานทรน 1มาตรฐานการศศกษาของสถานศศกษา
หลลกการและเหตยผล 
          การจศดการเรรยนการสอนตามพระราชบศญญศตรการจศดการศศกษาแหสงชาตร ปป พ.ศ.2542 มชสงเสรรมสรผาง
ใหผผผผเรรยนมรสสวนรสวมในกรจกรรมการเรรยนการสอน และพศฒนาผผผเรรยนใหผเกรดการเรรยนรผผ สามารถครดเปปน ทจาเปปน
และแกผปฝญหาเปปน ปฝจจชบศนโลกมรการเปลรนยนแปลงอยสางรวดเรรวในทชก ๆ ดผาน ฉะนศสนโรงเรรยนจศงไดผจศดโครงการ
สสงเสรรมพศฒนาศศกยภาพผผผเรรยน เพนนอใหผผผผเรรยน ไดผพศฒนาตนเองในดผานความรผผ ความสามารถ ดผานเทคโนโลยร
รวมถศงคชณลศกษณะอศนพศงประสงคฑ ตามนโยบายของสถานศศกษา โดยจศดกรจกรรมทรนหลากหลาย คนอ กรจกรรมคสาย
วรชาการ กรจกรรมเวทรคนเกสง เปปนกรจกรรมสสงเสรรมใหผผผผเรรยนรผผจศกคผนควผาหาความรผผดผวยตนเองและรผผจศกตนเองเหรน
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คชณคสาในตนเองมากยรนงขศสน และกรจกรรมพศฒนาความสามารถดผานการครดวรเคราะหฑและเขรยน เพนนอสสงเสรรมและ
พศฒนาใหผผผผเรรยนใหผมรศศกยภาพเหมาะสมตามวศย ไดผรศบการพศฒนาและสสงเสรรมทรนถผกทางและเหมาะสม เปปน
ทรศพยากรทรนมรคชณภาพยรนง ทจาประโยชนฑใหผกศบสศงคมและประเทศชาตรตสอไปในอนาคต
วลตถยประสงคค

1. เพนนอใหผผผผเรรยนไดผทจากรจกรรมทรนหลากหลาย ฝฝกฝนใหผผผผเรรยนแสวงหาความรผผ ขผอมผล การจศดการขผอมผลการวรเคราะหฑ
ขผอมผล การนจาเสนอขผอมผล ตามกระบวนการเรรยนรผผอยสางเหมาะสม รผผจศกคผนควผาหาความรผผดผวยตนเอง รผผจศกตนเองและ
เหรนคชณคสาของตน
2. เพนนอสสงเสรรมใหผผผผเรรยนมรความรผผและทศกษะทางวรชาการตามศศกยภาพของตน เกรดทศกษะ การครดวรเคราะหฑ การสรชป
เนนสอหา ใจความสจาคศญ รผผจศกใชผเวลาวสางใหผเกรดประโยชนฑและสามารถนจาไปปรศบใชผในชรวรตประจจาวศนไดผ
3. เพนนอสรผางบรรยากาศทางวรชาการ การจศดการเรรยนรผผทรนนสาสนใจมากยรนงขศสน ผผผเรรยนใหผมรสชนทรรยภาพและสชขภาวะทาง
รสางกายจรตใจทรนดร
4. เพนนอใหผผผผเรรยนมรคชณธรรม จรรยธรรม และคสานรยมทรนพศงประสงคฑ

เปปาหมาย
เชกงปรกมาณ :

1. นศกเรรยนโรงเรรยนมหรรณพารามจจานวน 1200 คนเขผารสวมกรจกรรม
2. ผผผบรรหาร ครผ ผผผเรรยน รผอยละ 80 มรความพศงพอใจในการดจาเนรนโครงการ

เชกงคยณภาพ :
1. ผผผเรรยนมรคชณธรรม จรรยธรรม และคสานรยมทรนพศงประสงคฑ
2. ผผผเรรยน รผผจศกคผนควผาหาความรผผดผวยตนเอง รผผจศกตนเองและเหรนคชณคสาของตน เกรดทศกษะการครด
วรเคราะหฑ การสรชปเนนสอหา ใจความสจาคศญ รผผจศกใชผเวลาวสางใหผเกรดประโยชนฑและสามารถนจาไปปรศบใชผในชรวรตประจจา
วศน
3. ผผผเรรยนเกรดสชนทรรยภาพและสชขภาวะทางรสางกายจรตใจทรนดร
4. ผผผเรรยนมรความสามารถดผานตสาง ๆ ไดผรศบการสสงเสรรมและพศฒนาศศกยภาพทรนมรอยผสภายใน
ไดผแสดงออกอยสางเตรมศศกยภาพ
5. ผลการดจาเนรนโครงการอยผสในระดศบ ดร

���



ขลขนตอนการดดาเนกนงาน

การดดาเนกนงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานททท ผผผรลบผกดชอบ

( P )  ขลขนเตรทยมการ นางสาวปปยะวรรณ  

เรนองสา1. บศนทศกขผอความจศดตศสงกลชสมชชมชนเเหสงการเรรยนรผผ
ทางวรชาชรพ
2. เรรนมทจาชชมชนเเหสงการเรรยนรผผทางวรชาชรพ

1 ตชลาคม 
2564 ถศง 30 
กศนยายน 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม

-

( D )  ขลขนดดาเนกนการ 1 ตชลาคม 2564 

ถศง 30 กศนยายน 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม

นางสาวปปยะวรรณ  

เรนองสา

คสาวศสดชอชปกรณฑ 3,150.00 (อชดหนชน) 

( C )  ขลขนตกดตามประเมกนผล
สสงชชมชนเเหสงการเรรยนรผผทางวรชาชรพ ทชกๆ 2 อาทรตยฑ

นางสาวปปยะวรรณ  

เรนองสา
1 ตชลาคม 

2564 ถศง 30 
กศนยายน 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม
-

( A )  ขลขนปรลบปรยงแกผไข
นจาผลทรนไดผไปปรศบปรชงแกผไขในปปถศดไป

การตกดตามประเมกนผล
1.ครผรผอยละ 80 มรสมรรถนะตรงตามสายงานและมรวศฒนธรรมการทจางานทรนมชสงผลสศมฤทธรธ     
2.ผผผเรรยนรผอยละ 80 มรคชณภาพและมรพศฒนาการเตรมตามศศกยภาพ
ตลวชทขวลดความสดาเรดจ

1. ครผมรสมรรถนะตรงตามสายงานและมรวศฒนธรรมการทจางานทรนมชสงผลสศมฤทธรธทรนสผงขศสน
2. ผผผเรรยนมรคชณภาพและมรพศฒนาการเตรมตามศศกยภาพทรนสผงขศสน

วกธทการประเมกน
แบบสอบถาม

เครรทองมรอทททใชผ
แบบสอบถาม

ผลทททคาดวนาจะไดผรลบ
1. ผผผเรรยนไดผทจากรจกรรมทรนหลากหลาย ฝฝกฝนใหผผผผเรรยนแสวงหาความรผผ ขผอมผล การจศดการขผอมผล การ
วรเคราะหฑขผอมผล การนจาเสนอขผอมผล ตามกระบวนการเรรยนรผผอยสางเหมาะสม รผผจศกคผนควผาหาความรผผดผวยตนเอง
รผผจศกตนเองและเหรนคชณคสาของตน
2. ผผผเรรยนมรความรผผและทศกษะทางวรชาการตามศศกยภาพของตน เกรดทศกษะ การครดวรเคราะหฑ การสรชป
เนนสอหา ใจความสจาคศญ รผผจศกใชผเวลาวสางใหผเกรดประโยชนฑและสามารถน าไปปรศบใชผในชรวรตประจจาวศนไดผ
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3. ผผผเรรยนใหผมรสชนทรรยภาพและสชขภาวะทางรสางกายจรตใจทรนดร
4. ผผผเรรยนมรคชณธรรม จรรยธรรม และคสานรยมทรนพศงประสงคฑ
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ทรลพยากรและคนาใชผจนายกกจกรรม

ททท รายการคนาใชผจนาย
ประมาณการ
ราคา/หนนวย

ประเภทของเงกน
รวมเงกนจดานวน หนนวยนลบ

คสาวศสดชอชปกรณฑ ครศสง 1  3,150.00  3,150.001 งบอชดหนชน

รวมเงกน  3,150.00

สรยปงบประมาณ
งบอชดหนชน 3,150.00   บาท

3,150.00   บาทรวม
ลงชรทอ  อนยมลตกกกจกรรม  ชยมชนเเหนงการเรทยนรผผทางวกชาชทพ
ภายใตผโครงการ / งาน  สนงเสรกมศลกยภาพผผผเรทยน

ผผผอนยมลตกกกจกรรม

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

ผผผเหดนชอบ

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

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

เเผนงานกลชสมบรรหารวรชาการ
 ( นางสาวดลฤดร ปฝสสา ) 

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

ผผผเสนอ

(   เฉลรมรศฐ  ตรนงอสวม   )
ผผผอจานวยการโรงเรรยนมหรรณพาราม

ครผผผผรศบผรดชอบกรจกรรม

รองผผผอจานวยการกลชสมบรรหารวรชาการ
 ( นางสาวจศนทรฑเพรญ ภรญโญวงศฑ ) 

ผผผรลบผกดชอบ

น.ส.ปปยะวรรณ เรนองสา

วสาทรนรผอยตรร
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โครงการ / งาน สสงเสรรมศศกยภาพผผผเรรยน

กกจกรรม กรจกรรมพศฒนาแหลสงเรรยนรผผนศกเรรยนและชชมชนดผานเศรษฐกรจพอเพรยง

ลลกษณะงาน / โครงการ โครงการตสอเนนนอง
ยกระดศบมาตรฐาน

โครงการใหมส
รศกษามาตรฐาน พศฒนาสผสความเปปนเลรศ

ประเภท กรจกรรมใหมส กรจกรรมตสอเนนนอง งานประจจา

การดดาเนกนโครงการ เสรรจสรสนแลผว กจาลศงดจาเนรนการ ยศงไมสไดผดจาเนรนการ

หนนวยงานทททรลบผกดชอบ กลชสมบรรหารวรชาการ

หนนวยงานยนอย งานกลชสมบรรหารวรชาการ

ผผผรลบผกดชอบ น.ส.กฤษณา ประชากชล

ระยะเวลาดดาเนกนการ 21/10/2564  -  30/09/2565

สถานทททดดาเนกนการ สวนเศรษฐกรจพอเพรยง

งบประมาณ 10,475.00  บาท

พลนธกกจ  จศดกรจกรรมสสงเสรรมใหผผผผเรรยนมรทศกษะแหสงศตวรรษทรน 21 มรคชณภาพตามเกณฑฑมาตรฐานการศศกษาชาตร และ
มาตรฐานสากล
จศดกรจกรรมปลผกฝฝงจรตสจานศก รศกษา สนบสาน ถสายทอดความเปปนไทยและเขผาใจความหลากหลายทาง
วศฒนธรรม
ผผผเรรยนมรทศกษะแหสงศตวรรษทรน21 และมรคชณภาพตามมาตรฐานการศศกษาขศสนพนสนฐานของโรงเรรยนเปปาประสงคค  
กลยชทธฑทรน 1. สสงเสรรมพศฒนาใหผผผผเรรยนมรทศกษะแหสงศตวรรษทรน 21 เกรดแรงบศนดาลใจในการเรรยนรผผสผสอาชรพใน
อนาคต

กลยยทธค  

สนองมาตรฐานททท มาตรฐานทรน 1

ประเดรนการพรจารณาทรน 1.2สนองประเดดนพกจารณาททท 
ประเดรนการพรจารณายสอยทรน 1.2.1สนองประเดดนพกจารณายนอยททท 

มาตรฐานทรน 1มาตรฐานการศศกษาของสถานศศกษา
หลลกการและเหตยผล 
          การจศดการเรรยนการสอนตามพระราชบศญญศตรการจศดการศศกษาแหสงชาตร ปป พ.ศ.2542 มชสงเสรรมสรผาง
ใหผผผผเรรยนมรสสวนรสวมในกรจกรรมการเรรยนการสอน และพศฒนาผผผเรรยนใหผเกรดการเรรยนรผผ สามารถครดเปปน ทจาเปปน
และแกผปฝญหาเปปน ปฝจจชบศนโลกมรการเปลรนยนแปลงอยสางรวดเรรวในทชก ๆ ดผาน ฉะนศสนโรงเรรยนจศงไดผจศดโครงการ
สสงเสรรมพศฒนาศศกยภาพผผผเรรยน เพนนอใหผผผผเรรยน ไดผพศฒนาตนเองในดผานความรผผ ความสามารถ ดผานเทคโนโลยร
รวมถศงคชณลศกษณะอศนพศงประสงคฑ ตามนโยบายของสถานศศกษา โดยจศดกรจกรรมทรนหลากหลาย คนอ กรจกรรมคสาย
วรชาการ กรจกรรมเวทรคนเกสง เปปนกรจกรรมสสงเสรรมใหผผผผเรรยนรผผจศกคผนควผาหาความรผผดผวยตนเองและรผผจศกตนเองเหรน
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คชณคสาในตนเองมากยรนงขศสน และกรจกรรมพศฒนาความสามารถดผานการครดวรเคราะหฑและเขรยน เพนนอสสงเสรรมและ
พศฒนาใหผผผผเรรยนใหผมรศศกยภาพเหมาะสมตามวศย ไดผรศบการพศฒนาและสสงเสรรมทรนถผกทางและเหมาะสม เปปน
ทรศพยากรทรนมรคชณภาพยรนง ทจาประโยชนฑใหผกศบสศงคมและประเทศชาตรตสอไปในอนาคต
วลตถยประสงคค

1. เพนนอใหผผผผเรรยนไดผทจากรจกรรมทรนหลากหลาย ฝฝกฝนใหผผผผเรรยนแสวงหาความรผผ ขผอมผล การจศดการขผอมผลการวรเคราะหฑ
ขผอมผล การนจาเสนอขผอมผล ตามกระบวนการเรรยนรผผอยสางเหมาะสม รผผจศกคผนควผาหาความรผผดผวยตนเอง รผผจศกตนเองและ
เหรนคชณคสาของตน
2. เพนนอสสงเสรรมใหผผผผเรรยนมรความรผผและทศกษะทางวรชาการตามศศกยภาพของตน เกรดทศกษะ การครดวรเคราะหฑ การสรชป
เนนสอหา ใจความสจาคศญ รผผจศกใชผเวลาวสางใหผเกรดประโยชนฑและสามารถนจาไปปรศบใชผในชรวรตประจจาวศนไดผ
3. เพนนอสรผางบรรยากาศทางวรชาการ การจศดการเรรยนรผผทรนนสาสนใจมากยรนงขศสน ผผผเรรยนใหผมรสชนทรรยภาพและสชขภาวะทาง
รสางกายจรตใจทรนดร
4. เพนนอใหผผผผเรรยนมรคชณธรรม จรรยธรรม และคสานรยมทรนพศงประสงคฑ

เปปาหมาย
เชกงปรกมาณ :

1. นศกเรรยนโรงเรรยนมหรรณพารามจจานวน 1200 คนเขผารสวมกรจกรรม
2. ผผผบรรหาร ครผ ผผผเรรยน รผอยละ 80 มรความพศงพอใจในการดจาเนรนโครงการ

เชกงคยณภาพ :
1. ผผผเรรยนมรคชณธรรม จรรยธรรม และคสานรยมทรนพศงประสงคฑ
2. ผผผเรรยน รผผจศกคผนควผาหาความรผผดผวยตนเอง รผผจศกตนเองและเหรนคชณคสาของตน เกรดทศกษะการครด
วรเคราะหฑ การสรชปเนนสอหา ใจความสจาคศญ รผผจศกใชผเวลาวสางใหผเกรดประโยชนฑและสามารถนจาไปปรศบใชผในชรวรตประจจา
วศน
3. ผผผเรรยนเกรดสชนทรรยภาพและสชขภาวะทางรสางกายจรตใจทรนดร
4. ผผผเรรยนมรความสามารถดผานตสาง ๆ ไดผรศบการสสงเสรรมและพศฒนาศศกยภาพทรนมรอยผสภายใน
ไดผแสดงออกอยสางเตรมศศกยภาพ
5. ผลการดจาเนรนโครงการอยผสในระดศบ ดร
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ขลขนตอนการดดาเนกนงาน

การดดาเนกนงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานททท ผผผรลบผกดชอบ

( P )  ขลขนเตรทยมการ ครผกฤษณา  ประชากชล 

และ คณะวางแผนการดจาเนรนงาน
21 ตชลาคม 

2564 ถศง 30 
กศนยายน 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม

-

( D )  ขลขนดดาเนกนการ 21 ตชลาคม 2564 

ถศง 30 กศนยายน 

2565

lโรงเรรยนมหรรณ

พาราม

ครผกฤษณา  ประชากชล 

และ คณะ

ประชาสศมพศนธฑโครงการ/รศบสมศครนศกเรรยนสนใจเขผา
รสวมโครงการ

0.00 (อชดหนชน) 

จศดคสายอบรมนศกเรรยนเรนนองเศรษฐกรจพอเพรยง 10,475.00 (อชดหนชน) 

กรจกรรมพศฒนาแหลสงเรรยนรผผนศกเรรยนและชชมชนดผาน
เศรษฐกรจพอเพรยง

0.00 (อชดหนชน) 

( C )  ขลขนตกดตามประเมกนผล
ผผผเรรยนสามารถสรชปความครด นจาเสนอวรธรครด แกผ
ปฝญหา และกจาหนดเปปาหมาย คาดการณฑ ตศดสรนใจ
แกผปฝญหาตสางๆไดผ

ครผกฤษณา  ประชากชล 

และ คณะ
21 ตชลาคม 

2564 ถศง 30 
กศนยายน 

2565

lโรงเรรยนมหรรณ

พาราม
-

( A )  ขลขนปรลบปรยงแกผไข
นจาผลทรนไดผไปปรศบปรชงแกผไขในปปถศดไป

การตกดตามประเมกนผล
ผผผเรรยนสามารถสรชปความครด นจาเสนอวรธรครด แกผปฝญหา และกจาหนดเปปาหมาย คาดการณฑ ตศดสรนใจแกผปฝญหาตสางๆไดผ

ตลวชทขวลดความสดาเรดจ
1. นศกเรรยน มรความรผผ  และทศกษะดจาเนรนชรวรตตามหลศกปรศชญาของ   �    เศรษฐกรจพอเพรยงมากขศสนรผอยละ 80 
2. นศกเรรยนเปปนผผผนจาในการจศดกรจกรรมเพนนอสสงเสรรมการดจาเนรนชรวรต�     ตามหลศกปรศชญาของเศรษฐกรจพอเพรยง 
รผอยละ 70

วกธทการประเมกน
สศงเกตการทจางาน
ตรดตามผลงาน
แบบประเมรนผลงานทจางาน

เครรทองมรอทททใชผ
ใบบศนทศกสศงเกตการทจางาน
ใบบศนทศกตรดตามผลงาน
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แบบประเมรนผลงานทจางาน
ผลทททคาดวนาจะไดผรลบ

1. ผผผเรรยนไดผทจากรจกรรมทรนหลากหลาย ฝฝกฝนใหผผผผเรรยนแสวงหาความรผผ ขผอมผล การจศดการขผอมผล การ
วรเคราะหฑขผอมผล การนจาเสนอขผอมผล ตามกระบวนการเรรยนรผผอยสางเหมาะสม รผผจศกคผนควผาหาความรผผดผวยตนเอง
รผผจศกตนเองและเหรนคชณคสาของตน
2. ผผผเรรยนมรความรผผและทศกษะทางวรชาการตามศศกยภาพของตน เกรดทศกษะ การครดวรเคราะหฑ การสรชป
เนนสอหา ใจความสจาคศญ รผผจศกใชผเวลาวสางใหผเกรดประโยชนฑและสามารถน าไปปรศบใชผในชรวรตประจจาวศนไดผ
3. ผผผเรรยนใหผมรสชนทรรยภาพและสชขภาวะทางรสางกายจรตใจทรนดร
4. ผผผเรรยนมรคชณธรรม จรรยธรรม และคสานรยมทรนพศงประสงคฑ
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ทรลพยากรและคนาใชผจนายกกจกรรม

ททท รายการคนาใชผจนาย
ประมาณการ
ราคา/หนนวย

ประเภทของเงกน
รวมเงกนจดานวน หนนวยนลบ

กระดาษการฑสร 120 แกรม 50 แผสน หสอ 2  50.00  100.001 งบอชดหนชน

กระดาษดรจรตอลถสายเอกสาร 70 แก
รม

รรม 3  95.00  285.002 งบอชดหนชน

กระดาษA4 ขนาด 70 แกรม รรม 10  95.00  950.003 งบอชดหนชน

พลาสตรกเคลนอบบศตร A4 หนา 125 
ไมคอน

กลสอง 2  245.00  490.004 งบอชดหนชน

ปปายไวนรล ขนาด 2.5 X 8.5 เมตร ฝฝน 1  1,400.00  1,400.005 งบอชดหนชน

อาหารวสาง คน 200  25.00  5,000.006 งบอชดหนชน

ของทรนระลศก คน 3  750.00  2,250.007 งบอชดหนชน

รวมเงกน  10,475.00

สรยปงบประมาณ
งบอชดหนชน 10,475.00   บาท

10,475.00   บาทรวม
ลงชรทอ  อนยมลตกกกจกรรม  กกจกรรมพลฒนาแหลนงเรทยนรผผนลกเรทยนและชยมชนดผานเศรษฐกกจพอเพทยง
ภายใตผโครงการ / งาน  สนงเสรกมศลกยภาพผผผเรทยน

ผผผอนยมลตกกกจกรรม

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

ผผผเหดนชอบ

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

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

เเผนงานกลชสมบรรหารวรชาการ
 ( นางสาวดลฤดร ปฝสสา ) 

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

ผผผเสนอ

(   เฉลรมรศฐ  ตรนงอสวม   )
ผผผอจานวยการโรงเรรยนมหรรณพาราม

ครผ

รองผผผอจานวยการกลชสมบรรหารวรชาการ
 ( นางสาวจศนทรฑเพรญ ภรญโญวงศฑ ) 

ผผผรลบผกดชอบ

น.ส.กฤษณา ประชากชล

วสาทรนรผอยตรร

���



 

ēÙøÜÖćøìĊęǰ� 
ÿŠÜđÿøĉöÖćøđøĊ÷îøĎšÿĎŠĂćßĊó 

 

 ÝĞćîüîǰǰ��ǰǰÖĉÝÖøøö 

 1.  ÙŠć÷üĉßćÖćøÿŠÜđÿøĉöýĆÖ÷õćóñĎšđøĊ÷îǰ	math camp) 
 2.  ÿČęĂõćþćÿøšćÜÿøøÙŤ 
 3.  îćîćÿćøąĂćßĊó 
 4.  ÿŠÜđÿøĉöýĉúðüĆçîíøøöéšćîýĉúðąǰéîêøĊîćäýĉúðş 
 5.  ÖĉÝÖøøöĒîąĒîüÖćøýċÖþćêŠĂĒúąðøąÖĂïĂćßĊó 
 6.  ēÙøÜÖćøÙŠć÷üĉßćÖćøÿŠÜđÿøĉöýĆÖ÷õćóñĎšđøĊ÷îǰĒñîÖćøđøĊ÷îüĉì÷ćýćÿêøŤÖćøÖĊāć 
 7.  ÝĉêĂćÿćĂĂîĕúîŤ 
 8.  ÖĉÝÖøøöǰîĉđìýǰCreativity 
 ��ǰǰÙŠć÷üĉßćÖćøÿŠÜđÿøĉöýĆÖ÷õćó×ĂÜñĎšđøĊ÷î	ÙŠć÷đÿČĚĂÖøćüîŤ
 
 ���ǰǰPre-Law Camp 
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โครงการ / งาน  สสงเสรรมการเรรยนรรรสรสอาชรพ

ลลกษณะงาน / โครงการ โครงการตสอเนนนอง
ยกระดดบมาตรฐาน

โครงการใหมส
รดกษามาตรฐาน พดฒนาสรสความเปปนเลรศ

จดดกรจกรรมสสงเสรรมใหรผรรเรรยนมรทดกษะแหสงศตวรรษทรน 21 มรคคณภาพตามเกณฑฑมาตรฐานการศศกษาชาตร และ
มาตรฐานสากล
จดดกรจกรรมปลรกฝฝงจรตสสานศก รดกษา สนบสาน ถสายทอดความเปปนไทยและเขราใจความหลากหลายทาง
วดฒนธรรม
จดดกรจกรรมปลรกฝฝงจรตสสานศกในการอนครดกษฑสรนงแวดลรอม รรรเทสาทดนการเปลรนยนแปลงภาวการณฑเพนนอเปปนพลโลกทรน
มรคคณภาพ
พดฒนาสนนอเทคโนโลยรและนวดตกรรม เพนนอพดฒนาคคณภาพการศศกษาอยสางตสอเนนนอง

พลนธกกจ  

ผรรเรรยนมรทดกษะแหสงศตวรรษทรน21 และมรคคณภาพตามมาตรฐานการศศกษาขดขนพนขนฐานของ
โรงเรรยน

เปปาประสงคค  

กลยยทธค  กลยคทธฑทรน 1. สสงเสรรมพดฒนาใหรผรรเรรยนมรทดกษะแหสงศตวรรษทรน 21 เกรดแรงบดนดาลใจในการเรรยนรรรสรสอาชรพใน
อนาคต
กลยคทธฑทรน 7. สสงเสรรมการมรสสวนรสวมของเครนอขสายผรรปกครอง ชคมชนและองคฑกรอนนนๆ ทรนเกรนยวขรองทดขงภาครดฐและ
เอกชน ในการจดดการศศกษา

สนองมาตรฐานททท มาตรฐานทรน 1, 3

ประเดดนการพรจารณาทรน 1.1, 1.2, 3.1สนองประเดดนพกจารณาททท 
ประเดดนการพรจารณายสอยทรน 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.6, 1.2.2, 3.1.1สนองประเดดนพกจารณายยอยททท 

มาตรฐานการศศกษาของสถานศศกษา มาตรฐานทรน 1

ระยะเวลาดดาเนกนการ
01 ตคลาคม 2564 - 30 กดนยายน 2565

หลลกการและเหตยผล 
          พระราชบดญญดตรการศศกษาแหสงชาตร พ.ศ. 2542 แกรไขเพรนมเตรม (ฉบดบทรน2) พ.ศ. 2545 ไดรกสาหนด  แนวการจดดการ
ศศกษาไวรในมาตรา 23 ขรอ 5 วสา ดรวยการจดดการศศกษาตรองเนรนความสสาคดญในดรานความรรร และทดกษะ ในการประกอบ
อาชรพ และ การดสารงชรวรตอยสางมรความสคข และในมาตรา 24 ขรอ 2 วสาดรวย     ฝฝกทดกษะ กระบวนการครด การจดดการ การ
เผชรญสถานการณฑ และการประยคกตฑความรรร มาใชรเพนนอปปองกดนและแกรไขปฝญหา
นดกเรรยนในศตวรรษทรน 21 จะตรองมรทดกษะดรานชรวรตและอาชรพ ทดกษะดรานความรสวมมนอ การทสางานเปปนทรม และภาวะผรร

นสาในการดสารงชรวรตและทสางานในยคคปฝจจคบดนใหรประสบความสสาเรดจ เพนนอใหรเปปนไปตามเจตนารมณฑขรางตรน
โรงเรรยนมหรรณาพาราม จศงจดดกรจกรรมทรนมคสงสสงเสรรมทดกษะในการทสางาน สามารถทสางานรสวมกดบผรรอนนนและมรเจตคตรทรนดร

!3
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ตสออาชรพสคจรรต
วลตถยประสงคค
ผลผลกต  (outputs)
เพนนอใหรนดกเรรยนทดกษะในการทสางาน รดกการทสางาน สามารถทสางานรสวมกดบผรรอนนนไดร  และมรเจตคตรทรนดรตสออาชรพสคจรรตและ
ไดรเรรยนรรรวดฒนธรรมของตสางชาตร
ผลลลพธค  (outcomes)
ผรรเรรยนไดรรดบการฝฝกทดษะทางอาชรพ มรทดกษะทางอาชรพทรนสามารถนสาไปใชรใหรเกรดประโยชนฑ และสามารถนสาไปประยคกตฑ
ใชรในชรวรตประจสาวดน

1. นดกเรรยนมรความสามารถในการวางแผนการทสางานและดสาเนรนการจนสสาเรดจ รรอยละ 90 
2. นดกเรรยนมรความสามารถในการทสางานเปปนทรม รรอยละ 90 
3. นดกเรรยนมรความรรรความสามารถเจตคตรทรนดรตสออาชรพสคจรรต รรอยละ 90

เชกงปรกมาณ
เปปาหมาย

นดกเรรยนมรทดกษะในการทสางาน รดกการทสางาน สามารถทสางานรสวมกดบผรรอนนนไดรและมรเจตคตร   
ทรนดรตสออาชรพสคจรรต

เชกงคยณภาพ
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โครงการ / งาน สยงเสรกมการเรทยนรรรสรยอาชทพ  

ททท กกจกรรม
เงกน
อยดหนยน

เรทยนฟรท 
15 ปป

เงกน
รายไดร

เงกน
ออทน ๆ รวม หมายเหตย

คสายวรชาการสสงเสรรม
ศดกยภาพผรรเรรยน (math 
camp)

กลคสมบรรหาร

วรชาการ

 36,000.00  36,000.001

สนนอภาษาสรรางสรรคฑ กลคสมบรรหาร

วรชาการ

 4,800.00  4,800.002

นานาสาระอาชรพ กลคสมบรรหาร

วรชาการ

 10,650.00  10,650.003

สสงเสรรมศรลปวดฒนธรรม
ดรานศรลปะ ดนตรร 
นาฏศรลปป

กลคสมบรรหาร

วรชาการ

 151,090.00  151,090.004

กรจกรรมแนะแนวการ
ศศกษาตสอและประกอบ
อาชรพ

กลคสมบรรหาร

วรชาการ

 13,000.00  13,000.005

โครงการคสายวรชาการสสง
เสรรมศดกยภาพผรรเรรยน แผน
การเรรยนวรทยาศาสตรฑการ
กรฬา

กลคสมบรรหาร

วรชาการ

 22,350.00  21,750.00  44,100.006

จรตอาสาออนไลนฑ กลคสมบรรหาร

วรชาการ

 3,600.00  3,600.007

กรจกรรมนรเทศ Creativity กลคสมบรรหาร

วรชาการ

 30,000.00  30,000.008

คสายวรชาการสสงเสรรม
ศดกยภาพของผรรเรรยน(คสาย
เสนขอกราวนฑ)

กลคสมบรรหาร

วรชาการ

 60,000.00  60,000.009

Pre-Law Camp กลคสมบรรหาร

วรชาการ

 30,000.00  30,000.0010

 361,490.00  21,750.00  383,240.00รวมทลทงสกทน
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การประเมกนผล

เครอทองมออทททใชรวกธทการประเมกนตลวชททวลดความสดาเรดจ

ผรรเรรยนไดรรดบการฝฝกทดษะทางอาชรพ มร
ทดกษะทางอาชรพทรนสามารถนสาไปใชรใหรเกรด
ประโยชนฑ และสามารถนสาไปประยคกตฑใชร
ในชรวรตประจสาวดน

การประเมรน การสอบถาม การสดงเกต แบบประเมรน แบบสอบถาม แบบสดงเกต

ผลทททคาดวยาจะไดรรลบ
ผรรเรรยนไดรรดบการฝฝกทดษะทางอาชรพ มรทดกษะทางอาชรพทรนสามารถนสาไปใชรใหรเกรดประโยชนฑ และสามารถนสาไปประยคกตฑใชรใน
ชรวรตประจสาวดน

ลงชอทอ  อนยมลตกโครงการ / งาน  สยงเสรกมการเรทยนรรรสรยอาชทพ  
ผรรรลบผกดชอบโครงการ/งาน

ผรรอนยมลตกโครงการ

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

ผรรตรวจสอบ

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

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

เเผนงานกลคสมบรรหารวรชาการ
 ( นางสาวดลฤดร ปฝสสา ) 

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

(   เฉลรมรดฐ  ตรนงอสวม   )
ผรรอสานวยการโรงเรรยนมหรรณพาราม

ครร
 ( นางลดกขณา เอนขอใจ ) 

รองผรรอสานวยการกลคสมบรรหารวรชาการ
 ( นางสาวจดนทรฑเพดญ ภรญโญวงศฑ ) 

วสาทรนรรอยตรร

ผรรเสนอโครงการ/งาน
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โครงการ / งาน สสงเสรรมการเรรยนรรรสรสอาชรพ

กกจกรรม คสายวรชาการสสงเสรรมศศกยภาพผรรเรรยน (math camp)

ลลกษณะงาน / โครงการ โครงการตสอเนนนอง
ยกระดศบมาตรฐาน

โครงการใหมส
รศกษามาตรฐาน พศฒนาสรสความเปปนเลรศ

ประเภท กรจกรรมใหมส กรจกรรมตสอเนนนอง งานประจจา

การดดาเนกนโครงการ เสรรจสรสนแลรว กจาลศงดจาเนรนการ ยศงไมสไดรดจาเนรนการ

หนนวยงานทททรลบผกดชอบ กลลสมบรรหารวรชาการ

หนนวยงานยนอย กลลสมสาระฯคณรตศาสตรร

ผผผรลบผกดชอบ นายธรระพศนธลร  นาคายน

ระยะเวลาดดาเนกนการ 01/10/2564  -  31/03/2565

สถานทททดดาเนกนการ โรงเรรยนมหรรณพาราม

งบประมาณ 36,000.00  บาท

พลนธกกจ  จศดกรจกรรมสสงเสรรมใหรผรรเรรยนมรทศกษะแหสงศตวรรษทรน 21 มรคลณภาพตามเกณฑรมาตรฐานการศศกษาชาตร และ
มาตรฐานสากล
จศดกรจกรรมปลรกฝฝงจรตสจานศก รศกษา สนบสาน ถสายทอดความเปปนไทยและเขราใจความหลากหลายทาง
วศฒนธรรม
จศดกรจกรรมปลรกฝฝงจรตสจานศกในการอนลรศกษรสรนงแวดลรอม รรรเทสาทศนการเปลรนยนแปลงภาวการณรเพนนอเปปนพลโลกทรน
มรคลณภาพ
พศฒนาสนนอเทคโนโลยรและนวศตกรรม เพนนอพศฒนาคลณภาพการศศกษาอยสางตสอเนนนอง
ผรรเรรยนมรทศกษะแหสงศตวรรษทรน21 และมรคลณภาพตามมาตรฐานการศศกษาขศสนพนสนฐานของโรงเรรยนเปปาประสงคค  
กลยลทธรทรน 1. สสงเสรรมพศฒนาใหรผรรเรรยนมรทศกษะแหสงศตวรรษทรน 21 เกรดแรงบศนดาลใจในการเรรยนรรรสรสอาชรพใน
อนาคต

กลยยทธค  

กลยลทธรทรน 7. สสงเสรรมการมรสสวนรสวมของเครนอขสายผรรปกครอง ชลมชนและองครกรอนนนๆ ทรนเกรนยวขรองทศสงภาครศฐและ
เอกชน ในการจศดการศศกษา

สนองมาตรฐานททท มาตรฐานทรน 1

ประเดรนการพรจารณาทรน 1.1สนองประเดดนพกจารณาททท 
ประเดรนการพรจารณายสอยทรน 1.1.2สนองประเดดนพกจารณายนอยททท 

มาตรฐานทรน 1มาตรฐานการศศกษาของสถานศศกษา
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หลลกการและเหตยผล 
          สาระสจาคศญในแนวทางการจศดการศศกษาตาม พ.ร.บ. การศศกษาแหสงชาตร พ.ศ. 2542                            (
แกรไขเพรนมเตรม พ.ศ.2545) ระบลไวรในมาตรา 22 วสา การจศดการศศกษาตรองยศดหลศกวสาผรรเรรยนทลกคนมรความสามารถเรรยนรรร
 
 
และพศฒนาตนเองไดร และถนอวสาผรรเรรยนมรความสจาคศญทรนสลด    กระบวนการจศดการศศกษาตรองสสงเสรรมใหรผรรเรรยนสามารถ
พศฒนาตามธรรมชาตรและเตรมตามศศกยภาพ และในมาตรา 24 กจาหนดใหรสถานศศกษาจศดเนนสอหาสาระและกรจกรรมใหรสอด
คลรองกศบความสนใจและความถนศดของผรรเรรยน โดยคจานศงถศงความแตกตสางระหวสางบลคคล ดศงนศสนการจศดการศศกษา  จศงตรอง
เปปนไปในรรปแบบทรนเหมาะสมกศบความสามารถและศศกยภาพแตสละบลคคล โรงเรรยนมหรรณพาราม ถนอเปปนหนราทรน  ทรนตรอง
จศดกรจกรรมใหรผรรเรรยนไดรครนหาและพศฒนาศศกยภาพของตนใหรสรงขศสน รวมทศสงผรรทรนมรความสามารถพรเศษเพนนอทรนจะไดรรศบการสสง
เสรรมและพศฒนาใหรถศงขรดความสามารถสรงสลด
วลตถยประสงคค
เพนนอใหรผรรเรรยนนจาความรรร ทศกษะและกระบวนการทางคณรตศาสตรรไปประยลกตรใชรในการเรรยนรรรสรนงตสางๆและในชรวรตจรรง
ไดรอยสางมรประสรทธรภาพ

เปปาหมาย
เชกงปรกมาณ :
ผรรเรรยนทรนสนใจจจานวน 100 คนนจาความรรร ทศกษะและกระบวนการทางคณรตศาสตรรไปประยลกตรใชรในการเรรยนรรรสรนง
ตสางๆและในชรวรตจรรง

เชกงคยณภาพ :
ผรรเรรยนสามารถนจาความรรร ทศกษะและกระบวนการทางคณรตศาสตรรไปประยลกตรใชรในการเรรยนรรรสรนงตสางๆและในชรวรต
จรรงไดรอยสางมรประสรทธรภาพ
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ขลขนตอนการดดาเนกนงาน

การดดาเนกนงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานททท ผผผรลบผกดชอบ

( P )  ขลขนเตรทยมการ นายธรระพศนธลร นาคายน

ประชลมคณะทจางาน
1 ตลลาคม 

2564 ถศง 31 
มรนาคม 2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม

-

( D )  ขลขนดดาเนกนการ 1 ตลลาคม 2564 

ถศง 31 มรนาคม 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม

นายธรระพศนธลร นาคายน

คสายวรชาการสสงเสรรมศศกยภาพผรรเรรยน (math camp) 36,000.00 (อลดหนลน) 

( C )  ขลขนตกดตามประเมกนผล
สรลปผล และรายงานผล

นายธรระพศนธลร นาคายน1 มรนาคม 
2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม
-

( A )  ขลขนปรลบปรยงแกผไข
นจาผลทรนไดรจากการสรลป และขรอเสนอแนะตสางๆ นจาไปปรศบปรลงในปปถศดไป

การตกดตามประเมกนผล
ประเมรนจากการเขรารสวมกรจกรรม

ตลวชทขวลดความสดาเรดจ
ผรรเรรยนสามารถนจาความรรร ทศกษะและกระบวนการทางคณรตศาสตรรไปประยลกตรใชรในการเรรยนรรรสรนงตสางๆและในชรวรต
จรรงไดรอยสางมรประสรทธรภาพ

วกธทการประเมกน
ประเมรนจากการรสวมกรจกรรม

เครรทองมรอทททใชผ
แบบประเมรนทศกษะและกระบวนการทางคณรตศาสตรร

ผลทททคาดวนาจะไดผรลบ
ผรรเรรยนนจาความรรร ทศกษะและกระบวนการทางคณรตศาสตรรไปประยลกตรใชรในการเรรยนรรรสรนงตสางๆและในชรวรตจรรงไดรอยสาง
มรประสรทธรภาพ
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ทรลพยากรและคนาใชผจนายกกจกรรม

ททท รายการคนาใชผจนาย
ประมาณการ
ราคา/หนนวย

ประเภทของเงกน
รวมเงกนจดานวน หนนวยนลบ

คสารถรศบจราง คศน 2  6,000.00  12,000.001 งบอลดหนลน

คสาอาหารหลศก 1 มนสอ คน 100  50.00  5,000.002 งบอลดหนลน

คสาอาหารวสาง 2 มนสอ (มนสอละ 25 บาท) คน 100  50.00  5,000.003 งบอลดหนลน

อลปกรณรการจศดคสาย คน 100  140.00  14,000.004 งบอลดหนลน

รวมเงกน  36,000.00

สรยปงบประมาณ
งบอลดหนลน 36,000.00   บาท

36,000.00   บาทรวม
ลงชรทอ  อนยมลตกกกจกรรม  คนายวกชาการสนงเสรกมศลกยภาพผผผเรทยน (math camp)
ภายใตผโครงการ / งาน  สนงเสรกมการเรทยนรผผสผนอาชทพ

ผผผอนยมลตกกกจกรรม

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

ผผผเหดนชอบ

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

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

เเผนงานกลลสมบรรหารวรชาการ
 ( นางสาวดลฤดร ปฝสสา ) 

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

ผผผเสนอ

(   เฉลรมรศฐ  ตรนงอสวม   )
ผรรอจานวยการโรงเรรยนมหรรณพาราม

ครรผรรรศบผรดชอบกรจกรรม

รองผรรอจานวยการกลลสมบรรหารวรชาการ
 ( นางสาวจศนทรรเพรญ ภรญโญวงศร ) 

ผผผรลบผกดชอบ

นายธรระพศนธลร  นาคายน

วสาทรนรรอยตรร
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โครงการ / งาน สสงเสรรมการเรรยนรรรสรสอาชรพ

กกจกรรม สสสอภาษาสรรางสรรคค

ลลกษณะงาน / โครงการ โครงการตสอเนสสอง
ยกระดดบมาตรฐาน

โครงการใหมส
รดกษามาตรฐาน พดฒนาสรสความเปปนเลรศ

ประเภท กรจกรรมใหมส กรจกรรมตสอเนสสอง งานประจจา

การดดาเนกนโครงการ เสรรจสรสนแลรว กจาลดงดจาเนรนการ ยดงไมสไดรดจาเนรนการ

หนนวยงานทททรลบผกดชอบ กลลสมบรรหารวรชาการ

หนนวยงานยนอย กลลสมสาระฯภาษาไทย

ผผผรลบผกดชอบ น.ส.ณภดทรควรดญญค พรมพคหลสอ

ระยะเวลาดดาเนกนการ 10/10/2564  -  30/09/2565

สถานทททดดาเนกนการ โรงเรรยนมหรรณพาราม

งบประมาณ 4,800.00  บาท

พลนธกกจ  จดดกรจกรรมสสงเสรรมใหรผรรเรรยนมรทดกษะแหสงศตวรรษทรส 21 มรคลณภาพตามเกณฑคมาตรฐานการศศกษาชาตร และ
มาตรฐานสากล
จดดกรจกรรมปลรกฝฝงจรตสจานศก รดกษา สสบสาน ถสายทอดความเปปนไทยและเขราใจความหลากหลายทาง
วดฒนธรรม
จดดกรจกรรมปลรกฝฝงจรตสจานศกในการอนลรดกษคสรสงแวดลรอม รรรเทสาทดนการเปลรสยนแปลงภาวการณคเพสสอเปปนพลโลกทรส
มรคลณภาพ
พดฒนาสสสอเทคโนโลยรและนวดตกรรม เพสสอพดฒนาคลณภาพการศศกษาอยสางตสอเนสสอง
ผรรเรรยนมรทดกษะแหสงศตวรรษทรส21 และมรคลณภาพตามมาตรฐานการศศกษาขดสนพสสนฐานของโรงเรรยนเปปาประสงคค  
กลยลทธคทรส 1. สสงเสรรมพดฒนาใหรผรรเรรยนมรทดกษะแหสงศตวรรษทรส 21 เกรดแรงบดนดาลใจในการเรรยนรรรสรสอาชรพใน
อนาคต

กลยยทธค  

กลยลทธคทรส 7. สสงเสรรมการมรสสวนรสวมของเครสอขสายผรรปกครอง ชลมชนและองคคกรอสสนๆ ทรสเกรสยวขรองทดสงภาครดฐและ
เอกชน ในการจดดการศศกษา

สนองมาตรฐานททท มาตรฐานทรส 1

ประเดรนการพรจารณาทรส 1.1สนองประเดดนพกจารณาททท 
ประเดรนการพรจารณายสอยทรส 1.1.1, 1.1.6สนองประเดดนพกจารณายนอยททท 

มาตรฐานทรส 1มาตรฐานการศศกษาของสถานศศกษา
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หลลกการและเหตยผล 
          ภาษาไทยเปปนเอกลดกษณคประจจาชาตร เปปนสมบดตรทางวดฒนธรรมอดนกสอใหรเกรดความเปปนเอกภาพ และเสรรมสรราง
บลคลรกภาพของคนในชาตรใหรมรความเปปนไทย เปปนเครสสองมสอในการตรดตสอสสสอสารความเขราใจและความสดมพดนธคทรสดรตสอกดน 
ทจาใหรสามารถประกอบกรจธลระ การงานและดจารงชรวรตรสวมกดนในสดงคมประชาชาตรไดร
กลลสมสาระการเรรยนวรภาษาไทย โรงเรรยนมหรรณพารามจศงมองเหรนความสจาคดญในดรานทดกษะของผรรเรรยน ซศสงเปปนพสสนฐาน
ของผรรเรรยนในการพดฒนาทดกษะอสสนๆ จศงไดรจดดกรจกรรมสสสอภาษาสรรางสรรคคขศสนเพสสอสสงเสรรมพสสนฐานการเรรยนรรรสรสอาชรพใน
อนาคต
วลตถยประสงคค
เพสสอใหรนดกเรรยนเหรนความสจาคดญของภาษาไทยสามารถใชรภาษาไทยเปปนเครสสองมสอสสสอสารงานอาชรพ และการดจาเนรน
ชรวรตไดรอยสางมร ประสรทธรภาพ

เปปาหมาย
เชกงปรกมาณ :
นดกเรรยนทรสเขรารสวมกรจกรรมรรอยละ70ใชรภาษาไทยในการสสสอสารเพสสออาชรพไดรอยสางมรประสรทธรภาพ

เชกงคยณภาพ :
นดกเรรยนเหรนความสจาคดญของภาษาไทยและมรสสวนรสวมใชรภาษาในการสสสอสารทจากรจกรรมอยรสในระดดบดรขศสนไป รรอย
ละ 70
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ขลขนตอนการดดาเนกนงาน

การดดาเนกนงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานททท ผผผรลบผกดชอบ

( P )  ขลขนเตรทยมการ นางสาวณภดทรควรดญญค  

พรมพคหลสอประชลมบลคลากรเพสสอวางแผนกรจกรรม
10 ตลลาคม 

2564 ถศง 30 
กดนยายน 

2565

หรองกลลสมสาระ

การเรรยนรรรภาษา

ไทย

-

( D )  ขลขนดดาเนกนการ 10 ตลลาคม 2564 

ถศง 30 กดนยายน 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม

ครรกลลสมสาระการเรรยน

รรรภาษาไทย

ดจาเนรนการแสดงความสามารถผลงานสสสอภาษาสรราง
สรรคค

4,800.00 (อลดหนลน) 

( C )  ขลขนตกดตามประเมกนผล
นดกเรรยนทจาแบบสอบถามการเขรารสวมกรจกรรมสสสอ
ภาษาสรรางสรรคค

นางสาวณภดทรควรดญญค  

พรมพคหลสอ
30 กดนยายน 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม
-

( A )  ขลขนปรลบปรยงแกผไข
ดจาเนรนการปรดบปรลงกรจกรรมตามขรอแนะนจาทรสเหมาะสม

การตกดตามประเมกนผล
ทจาแบบสอบถามการเขรารสวมกรจกรรมสสสอภาษาสรรางสรรคค

ตลวชทขวลดความสดาเรดจ
ผรรเรรยนสามารถอสาน เขรยน สสสอสาร ไดรตามความเหมาะสมมรความสามรถในการครดคจานวนและนจาไปใชรในชรวรต
ประจจาวดนไดร,ผรรเรรยนสามารถสรรางนวดตกรรมของตนเองไดร,ผรรเรรยนมรทดกษะทางอาชรพและสามารถใชรความรรรทาง
อาชรพใหรเกรดประโยชนคไดร,ผรรเรรยนมรความกลราแสดงออกและสามารถแสดงความสามารถของตนไดรอยสางเหมาะสม

วกธทการประเมกน
ทจาแบบสอบถามการเขรารสวมกรจกรรมสสสอภาษาสรรางสรรคค

เครรทองมรอทททใชผ
แบบสอบถามการเขรารสวมกรจกรรมสสสอภาษาสรรางสรรคค

ผลทททคาดวนาจะไดผรลบ
นดกเรรยนเหรนความสจาคดญของภาษาไทยสามารถใชรภาษาไทยเปปนเครสสองมสอสสสอสารงานอาชรพ และการดจาเนรนชรวรตไดร
อยสางมร ประสรทธรภาพ
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ทรลพยากรและคนาใชผจนายกกจกรรม

ททท รายการคนาใชผจนาย
ประมาณการ
ราคา/หนนวย

ประเภทของเงกน
รวมเงกนจดานวน หนนวยนลบ

รางวดลการจดดกรจกรรมสสสอภาษาสรราง
สรรคค ม.1

รางวดล 4  200.00  800.001 งบอลดหนลน

รางวดลการจดดกรจกรรมสสสอภาษาสรราง
สรรคค ม.2

รางวดล 4  200.00  800.002 งบอลดหนลน

รางวดลการจดดกรจกรรมสสสอภาษาสรราง
สรรคค ม.3

รางวดล 4  200.00  800.003 งบอลดหนลน

รางวดลการจดดกรจกรรมสสสอภาษาสรราง
สรรคค ม.4

รางวดล 4  200.00  800.004 งบอลดหนลน

รางวดลการจดดกรจกรรมสสสอภาษาสรราง
สรรคค ม.5

รางวดล 4  200.00  800.005 งบอลดหนลน

รางวดลการจดดกรจกรรมสสสอภาษาสรราง
สรรคค ม.6

รางวดล 4  200.00  800.006 งบอลดหนลน

รวมเงกน  4,800.00

สรยปงบประมาณ
งบอลดหนลน 4,800.00   บาท

4,800.00   บาทรวม
ลงชรทอ  อนยมลตกกกจกรรม  สรทอภาษาสรผางสรรคค
ภายใตผโครงการ / งาน  สนงเสรกมการเรทยนรผผสผนอาชทพ

ผผผอนยมลตกกกจกรรม

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

ผผผเหดนชอบ

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

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

เเผนงานกลลสมบรรหารวรชาการ
 ( นางสาวดลฤดร  ปฝสสา ) 

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

ผผผเสนอ

(   เฉลรมรดฐ  ตรสงอสวม   )
ผรรอจานวยการโรงเรรยนมหรรณพาราม

ครร

รองผรรอจานวยการกลลสมบรรหารวรชาการ
 ( นางสาวจดนทรคเพรญ ภรญโญวงศค ) 

ผผผรลบผกดชอบ

น.ส.ณภดทรควรดญญค พรมพคหลสอ

วสาทรสรรอยตรร
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โครงการ / งาน สสงเสรรมการเรรยนรรรสรสอาชรพ

กกจกรรม นานาสาระอาชรพ

ลลกษณะงาน / โครงการ โครงการตสอเนนนอง
ยกระดดบมาตรฐาน

โครงการใหมส
รดกษามาตรฐาน พดฒนาสรสความเปปนเลรศ

ประเภท กรจกรรมใหมส กรจกรรมตสอเนนนอง งานประจจา

การดดาเนกนโครงการ เสรรจสรสนแลรว กจาลดงดจาเนรนการ ยดงไมสไดรดจาเนรนการ

หนนวยงานทททรลบผกดชอบ กลลสมบรรหารวรชาการ

หนนวยงานยนอย กลลสมสาระฯการงานอาชรพ

ผผผรลบผกดชอบ นางเทวร โพธรธไพจรตร

ระยะเวลาดดาเนกนการ 01/10/2564  -  30/10/2564

สถานทททดดาเนกนการ กลสลมสาระการเรรยนรรรการงานอาชรพ

งบประมาณ 10,650.00  บาท

พลนธกกจ  จดดกรจกรรมสสงเสรรมใหรผรรเรรยนมรทดกษะแหสงศตวรรษทรน 21 มรคลณภาพตามเกณฑฑมาตรฐานการศศกษาชาตร และ
มาตรฐานสากล
จดดกรจกรรมปลรกฝฝงจรตสจานศก รดกษา สนบสาน ถสายทอดความเปปนไทยและเขราใจความหลากหลายทาง
วดฒนธรรม
จดดกรจกรรมปลรกฝฝงจรตสจานศกในการอนลรดกษฑสรนงแวดลรอม รรรเทสาทดนการเปลรนยนแปลงภาวการณฑเพนนอเปปนพลโลกทรน
มรคลณภาพ
พดฒนาสนนอเทคโนโลยรและนวดตกรรม เพนนอพดฒนาคลณภาพการศศกษาอยสางตสอเนนนอง
ผรรเรรยนมรทดกษะแหสงศตวรรษทรน21 และมรคลณภาพตามมาตรฐานการศศกษาขดสนพนสนฐานของโรงเรรยนเปปาประสงคค  
กลยลทธฑทรน 1. สสงเสรรมพดฒนาใหรผรรเรรยนมรทดกษะแหสงศตวรรษทรน 21 เกรดแรงบดนดาลใจในการเรรยนรรรสรสอาชรพใน
อนาคต

กลยยทธค  

กลยลทธฑทรน 7. สสงเสรรมการมรสสวนรสวมของเครนอขสายผรรปกครอง ชลมชนและองคฑกรอนนนๆ ทรนเกรนยวขรองทดสงภาครดฐและ
เอกชน ในการจดดการศศกษา

สนองมาตรฐานททท มาตรฐานทรน 1, 3

ประเดรนการพรจารณาทรน 1.1, 3.1สนองประเดดนพกจารณาททท 
ประเดรนการพรจารณายสอยทรน 1.1.6, 3.1.1สนองประเดดนพกจารณายนอยททท 

มาตรฐานทรน 1มาตรฐานการศศกษาของสถานศศกษา
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หลลกการและเหตยผล 
          พระราชบดญญดตรการศศกษาแหสงชาตร พ.ศ. 2542 แกรไขเพรนมเตรม (ฉบดบทรน2) พ.ศ. 2545 ไดรกจาหนด  แนวการจดดการ
ศศกษาไวรในมาตรา 23 ขรอ 5 วสา ดรวยการจดดการศศกษาตรองเนรนความสจาคดญในดรานความรรร และทดกษะ ในการประกอบ
อาชรพ และ การดจารงชรวรตอยสางมรความสลข และในมาตรา 24 ขรอ 2 วสาดรวย     ฝฝกทดกษะ กระบวนการครด การจดดการ 
การเผชรญสถานการณฑ และการประยลกตฑความรรร มาใชรเพนนอปปองกดนและแกรไขปฝญหา
นดกเรรยนในศตวรรษทรน 21 จะตรองมรทดกษะดรานชรวรตและอาชรพ ทดกษะดรานความรสวมมนอ การทจางานเปปนทรม และภาวะผรร

นจาในการดจารงชรวรตและทจางานในยลคปฝจจลบดนใหรประสบความสจาเรรจ เพนนอใหรเปปนไปตามเจตนารมณฑขรางตรน
โรงเรรยนมหรรณาพาราม จศงจดดกรจกรรมทรนมลสงสสงเสรรมทดกษะในการทจางาน สามารถทจางานรสวมกดบผรรอนนนและมรเจตคตรทรนดร

ตสออาชรพสลจรรต
วลตถยประสงคค

1. เพนนอใหรนดกเรรยนทดกษะในการทจางาน รดกการทจางาน สามารถทจางานรสวมกดบผรรอนนนไดร  และมรเจตคตรทรนดรตสออาชรพสลจรรต
แ
2. เพนนอสรรางทดศนคตรทรนดรตสอการประกอบอาชรพทรนสลจรรตรดบผรดชอบตสอสดงคม และพดฒนาตนเองสรสการเปปนผรลประกอบการ
รสลนเยาวฑ

เปปาหมาย
เชกงปรกมาณ :

1. นดกเรรยนมรความสามารถในการทจางานเปปนทรม รรอยละ 90 
2. นดกเรรยนมรความรรรความสามารถเจตคตรทรนดรตสออาชรพสลจรรต รรอยละ 90

เชกงคยณภาพ :
นดกเรรยนมรทดกษะในการทจางาน รดกการทจางาน สามารถทจางานรสวมกดบผรรอนนนไดรและมรเจตคตร   
ทรนดรตสออาชรพสลจรรต
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ขลขนตอนการดดาเนกนงาน

การดดาเนกนงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานททท ผผผรลบผกดชอบ

( P )  ขลขนเตรทยมการ นางเทวร โพธรธไพจรตร

ประชลมคณะทจางานกลสลมสาระการเรรยนอาชรพ
1 ตลลาคม 

2564 ถศง 30 
ตลลาคม 2564

หรองกลสลมสาระ

การงานอาชรพ

-

( D )  ขลขนดดาเนกนการ 1 ตลลาคม 2564 

ถศง 30 ตลลาคม 

2565

หรองเรรยนกลสลม

สาระการงาน

อาชรพ

นางเทวร โพธรธไพจรตร

 (อลดหนลน) 

( C )  ขลขนตกดตามประเมกนผล
การสสงชรสนงานของนดกเรรยน
ทจาแบบสอบถามความพศงพอใจ

นางเทวร โพธรธไพจรตร30 กดนยายน 
2565

หรองเรรยนกลสลม

สาระการงาน

อาชรพ

-

( A )  ขลขนปรลบปรยงแกผไข
พรดคลยถศงประเดรนปฝญหาทรนพบจากการจดดกรจกรรม / การสสงชรสนงาน / การทจาแบบสอบถามความพศงพอใจ เพนนอนจาไปปรดบปรลง พดฒนา ในปปการ
ศศกษาหนรา

การตกดตามประเมกนผล
1. ชรสนงานของนดกเรรยน
2. แบบสอบถามความพศงพอใจ
ตลวชทขวลดความสดาเรดจ
นดกเรรยนมรทดกษะทางอาชรพและสามารถใชรความรรรทางอาชรพใหรเกรดประโยชนฑ

วกธทการประเมกน
1. จากการประเมรนชรสนงาน
2. จากแบบสอบถามความพศงพอใจ

เครรทองมรอทททใชผ
แบบประเมรนชรสนงาน / แบบสอบถามความพศงพอใจ

ผลทททคาดวนาจะไดผรลบ
ผรรเรรยนไดรรดบการฝฝกทดษะทางอาชรพ มรทดกษะทางอาชรพทรนสามารถนจาไปใชรใหรเกรดประโยชนฑ และสามารถนจาไปประยลกตฑ
ใชรในชรวรตประจจาวดน
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ทรลพยากรและคนาใชผจนายกกจกรรม

ททท รายการคนาใชผจนาย
ประมาณการ
ราคา/หนนวย

ประเภทของเงกน
รวมเงกนจดานวน หนนวยนลบ

ใยโพลรเอสเตอรฑ กรโลกรดม 1  150.00  150.001 งบอลดหนลน

ผราใยบดว แพรค 8  30.00  240.002 งบอลดหนลน

พสวงกลญแจ หสอ 1  80.00  80.003 งบอลดหนลน

รรบบรสนผรา ขนาด 1 นรสว  5  40.00  200.004 งบอลดหนลน

ขวดบรรจลภดณฑฑ โหล 2  100.00  200.005 งบอลดหนลน

ไสรปปนกาวขนาดเลรก กรโลกรดม 1  200.00  200.006 งบอลดหนลน

กรานบดว มดด 1  80.00  80.007 งบอลดหนลน

ฟอรสาเทปสรเขรยวเขรม มรวน 3  20.00  60.008 งบอลดหนลน

ดรายมาลดยตราไพสปปอกเดรง หลอด 1  30.00  30.009 งบอลดหนลน

ดอกรดกพลาสตรก หสอ 1  150.00  150.0010 งบอลดหนลน

แกกสหลงตรม ถดง 4  400.00  1,600.0011 งบอลดหนลน

เครนนองอบขนมวอฟเฟฟล HOMEMATE 
รสลน HOM-TSK2105B

เครนนอง 1  2,000.00  2,000.0012 งบอลดหนลน

ชามชลด พรรอมโตกหวาย ขนาด 20 
นรสว

ชลด 1  2,500.00  2,500.0013 งบอลดหนลน

จดกรเยรบผรา Brother รสลน JV1400 เครนนอง 1  3,000.00  3,000.0014 งบอลดหนลน

พลสมโฟมทรงขราวบรณฑฑ เบอรฑ 7 พลสม 2  80.00  160.0015 งบอลดหนลน

รวมเงกน  10,650.00

สรยปงบประมาณ
งบอลดหนลน 10,650.00   บาท

10,650.00   บาทรวม
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ลงชรทอ  อนยมลตกกกจกรรม  นานาสาระอาชทพ
ภายใตผโครงการ / งาน  สนงเสรกมการเรทยนรผผสผนอาชทพ

ผผผอนยมลตกกกจกรรม

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

ผผผเหดนชอบ

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

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

เเผนงานกลลสมบรรหารวรชาการ
 ( นางสาวดลฤดร ปฝสสา ) 

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

ผผผเสนอ

(   เฉลรมรดฐ  ตรนงอสวม   )
ผรรอจานวยการโรงเรรยนมหรรณพาราม

ครรผรรรดบผรดชอบกรจกรรม

รองผรรอจานวยการกลลสมบรรหารวรชาการ
 ( นางสาวจดนทรฑเพรญ ภรญโญวงศฑ ) 

ผผผรลบผกดชอบ

นางเทวร โพธรธไพจรตร

วสาทรนรรอยตรร
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โครงการ / งาน สสงเสรรมการเรรยนรรรสรสอาชรพ

กกจกรรม สสงเสรรมศรลปววฒนธรรมดรานศรลปะ ดนตรร นาฏศรลปป

ลลกษณะงาน / โครงการ โครงการตสอเนนนอง
ยกระดวบมาตรฐาน

โครงการใหมส
รวกษามาตรฐาน พวฒนาสรสความเปปนเลรศ

ประเภท กรจกรรมใหมส กรจกรรมตสอเนนนอง งานประจจา

การดดาเนกนโครงการ เสรรจสรสนแลรว กจาลวงดจาเนรนการ ยวงไมสไดรดจาเนรนการ

หนนวยงานทททรลบผกดชอบ กลลสมบรรหารวรชาการ

หนนวยงานยนอย กลลสมสาระฯศรลปะ

ผผผรลบผกดชอบ นายกฤตรกร บลญมร

ระยะเวลาดดาเนกนการ 01/10/2564  -  30/09/2565

สถานทททดดาเนกนการ โรงเรรยนมหรรณพาราม

งบประมาณ 151,090.00  บาท

พลนธกกจ  จวดกรจกรรมสสงเสรรมใหรผรรเรรยนมรทวกษะแหสงศตวรรษทรน 21 มรคลณภาพตามเกณฑฑมาตรฐานการศศกษาชาตร และ
มาตรฐานสากล
จวดกรจกรรมปลรกฝฝงจรตสจานศก รวกษา สนบสาน ถสายทอดความเปปนไทยและเขราใจความหลากหลายทาง
ววฒนธรรม
จวดกรจกรรมปลรกฝฝงจรตสจานศกในการอนลรวกษฑสรนงแวดลรอม รรรเทสาทวนการเปลรนยนแปลงภาวการณฑเพนนอเปปนพลโลกทรน
มรคลณภาพ
พวฒนาสนนอเทคโนโลยรและนววตกรรม เพนนอพวฒนาคลณภาพการศศกษาอยสางตสอเนนนอง
ผรรเรรยนมรทวกษะแหสงศตวรรษทรน21 และมรคลณภาพตามมาตรฐานการศศกษาขวสนพนสนฐานของโรงเรรยนเปปาประสงคค  
กลยลทธฑทรน 1. สสงเสรรมพวฒนาใหรผรรเรรยนมรทวกษะแหสงศตวรรษทรน 21 เกรดแรงบวนดาลใจในการเรรยนรรรสรสอาชรพใน
อนาคต

กลยยทธค  

กลยลทธฑทรน 7. สสงเสรรมการมรสสวนรสวมของเครนอขสายผรรปกครอง ชลมชนและองคฑกรอนนนๆ ทรนเกรนยวขรองทวสงภาครวฐและ
เอกชน ในการจวดการศศกษา

สนองมาตรฐานททท มาตรฐานทรน 1

ประเดรนการพรจารณาทรน 1.2สนองประเดดนพกจารณาททท 
ประเดรนการพรจารณายสอยทรน 1.2.2สนองประเดดนพกจารณายนอยททท 

มาตรฐานทรน 1มาตรฐานการศศกษาของสถานศศกษา
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หลลกการและเหตยผล 
          แนวการจวดการศศกษาตามพระราชบวญญวตรการศศกษาแหสงชาตร พ.ศ.2542 ไดรกจาหนดใหรสถานศศกษา ตรองยศดหลวก
การศศกษาวสา ผรรเรรยนทลกคนมรความสามารถเรรยนรรรและพวฒนาตนเองไดรดร และถนอวสาผรรเรรยนมรความสจาควญทรนสลด การจวดการ
ศศกษาตรองสสงเสรรมใหรผรรเรรยน สามารถพวฒนาตนเองตามธรรมชาตรและเตรมศวกยภาพตามความถนวดและความสนใจดราน
ศรลปะ-ดนตรร-นาฏศรลปป
วลตถยประสงคค
เพนนอสสงเสรรมการจวดการเรรยนการสอนและกรจกรรมดรานศรลปะ ดนตรร นาฏศรลปป

เปปาหมาย
เชกงปรกมาณ :
เชรงปรรมาณ :ผรรเรรยนรรอยละ 80     มรความพศงพอใจในการเขรารสวมกรจกรรมดรานศรลปะ ดนตรร นาฏศรลปป  อยสางมร
ความสลข ในระดวบทรนดรขศสน

เชกงคยณภาพ :
เชรงคลณภาพ :1.  ผรรเรรยนมรความรรรสศกชนนนชอบ เหรนคลณคสาของศรลปะ ดนตรร นาฏศรลปป เกรดทวกษะ และ          
ผลงานความสามารถดรานศรลปะ ดนตรร นาฏศรลปปดรวยความภาคภรมรใจ      

2.  ผรรเรรยนเขรารสวมกรจกรรมดรานศรลปะ ดนตรร นาฏศรลปป  มรความพศงพอใจ
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ขลขนตอนการดดาเนกนงาน

การดดาเนกนงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานททท ผผผรลบผกดชอบ

( P )  ขลขนเตรทยมการ นายกฤตรกร บลญมร

ประชลมกลลสมสาระการเรรยนรรรศรลปะ
1 ตลลาคม 

2564 ถศง 30 
กวนยายน 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม

-

( D )  ขลขนดดาเนกนการ 1 ตลลาคม 2564 

ถศง 30 กวนยายน 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม

นายกฤตรกร บลญมร

กรจกรรมสสงเสรรมศรลปววฒนธรรมดรานศรลปะ ดนตรร 
นาฏศรลปป

151,090.00 (อลดหนลน) 

( C )  ขลขนตกดตามประเมกนผล
เเบบววดความพศงพอใจ

นายกฤตรกร บลญมร1 ตลลาคม 
2564 ถศง 30 
กวนยายน 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม
-

( A )  ขลขนปรลบปรยงแกผไข
นจาผลทรนไดรไปปรวบปรลงแกรไขในปปถวดไป

การตกดตามประเมกนผล
เเบบววดความพศงพอใจ

ตลวชทขวลดความสดาเรดจ
ผรรเรรยนแผนการเรรยนและชมรมศรลปะ ดนตรร นาฏศรลปปเกรดทวกษะ และประสบการณฑตรงในศาสตรฑวรชาเฉพาะดราน

วกธทการประเมกน
เเบบววดความพศงพอใจ

เครรทองมรอทททใชผ
เเบบววดความพศงพอใจ

ผลทททคาดวนาจะไดผรลบ
ผรรเรรยนแผนการเรรยนและชมรมศรลปะ ดนตรร นาฏศรลปปเกรดทวกษะ และประสบการณฑตรงในศาสตรฑ
วรชาเฉพาะดราน
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ทรลพยากรและคนาใชผจนายกกจกรรม

ททท รายการคนาใชผจนาย
ประมาณการ
ราคา/หนนวย

ประเภทของเงกน
รวมเงกนจดานวน หนนวยนลบ

ครรมรองพนสน MTI ขวด 5  728.00  3,640.001 งบอลดหนลน

อายไลเนอรฑ ขวด 5  120.00  600.002 งบอลดหนลน

ดรนสอเขรยนครสว เเทสง 10  30.00  300.003 งบอลดหนลน

เเปปงพวฟฟป ตลวบ 5  200.00  1,000.004 งบอลดหนลน

กรกฟดจา กรโลกรวม 2  180.00  360.005 งบอลดหนลน

สรปฝดเเกรมเเบบถาดรวมสร ถาด 2  630.00  1,260.006 งบอลดหนลน

สเปรยฑฉรดผม โหล 2  360.00  720.007 งบอลดหนลน

สเปรยฑฝลฝน ขวด 4  150.00  600.008 งบอลดหนลน

3 M กลสอง 1  175.00  175.009 งบอลดหนลน

เขรมกรนทองเยรบเครนนอง โหล 2  30.00  60.0010 งบอลดหนลน

ดรายตรามะพรราว โหล 2  150.00  300.0011 งบอลดหนลน

เนรตบางคลลมผม โหล 3  120.00  360.0012 งบอลดหนลน

พวฟฟปกจามะหยรน อวน 10  45.00  450.0013 งบอลดหนลน

พวฟฟปฟองนสจา อวน 10  35.00  350.0014 งบอลดหนลน

หวรหาง อวน 4  30.00  120.0015 งบอลดหนลน

กาวตรดขนตาปลอม กลสอง 5  100.00  500.0016 งบอลดหนลน

ยางรวดผม ถลง 1  75.00  75.0017 งบอลดหนลน

ใบมรดขนนก โหล 2  135.00  270.0018 งบอลดหนลน

ขนตาปลอม กลสอง 10  280.00  2,800.0019 งบอลดหนลน

หววหลสนพรรอมขาตวสง ชลด 2  2,490.00  4,980.0020 งบอลดหนลน

เตารรดไอนสจาแบบหมรอตรม (2600 
ววตตฑ) รลสน sv6040+โตตะ Tefal

เครนนอง 1  4,000.00  4,000.0021 งบอลดหนลน

กจาไลหววบววทองเหลนองแบบธรรมดา ครส 8  450.00  3,600.0022 งบอลดหนลน

กจาไลหววบววทองเหลนองแบบดลนลาย ครส 6  850.00  5,100.0023 งบอลดหนลน

กจาไลเเผง ครส 4  900.00  3,600.0024 งบอลดหนลน
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ททท รายการคนาใชผจนาย
ประมาณการ
ราคา/หนนวย

ประเภทของเงกน
รวมเงกนจดานวน หนนวยนลบ

เทรรดชาตรร ยอด 4  7,000.00  28,000.0025 งบอลดหนลน

ลรสน ALTO SAX กลสอง 1  1,200.00  1,200.0026 งบอลดหนลน

ลรสน CLERINET กลสอง 1  1,200.00  1,200.0027 งบอลดหนลน

ลรสน TENOR SAX กลสอง 1  1,200.00  1,200.0028 งบอลดหนลน

ไมรกลองสเเนรฑ ครส 3  350.00  1,050.0029 งบอลดหนลน

สายกรตารฑโปรสง ชลด 3  250.00  750.0030 งบอลดหนลน

สายกรตารฑไฟฟปา ชลด 3  250.00  750.0031 งบอลดหนลน

สายเบส ชลด 2  250.00  500.0032 งบอลดหนลน

ไมรเบลไลลา ครส 4  80.00  320.0033 งบอลดหนลน

นสจามวนทสอสไลดฑทรอมโบน ขวด 1  240.00  240.0034 งบอลดหนลน

นสจามวนทสอลรกสรบ ขวด 1  270.00  270.0035 งบอลดหนลน

นสจามวนกระเดนนองนรสว ขวด 1  300.00  300.0036 งบอลดหนลน

ครยฑบรอด เครนนอง 3  5,600.00  16,800.0037 งบอลดหนลน

นสจายาเชรดเครนนอง ขวด 4  250.00  1,000.0038 งบอลดหนลน

รางระนาดเอก ราง 1  3,700.00  3,700.0039 งบอลดหนลน

รางระนาดทลรม ราง 1  3,700.00  3,700.0040 งบอลดหนลน

ผนนระนาดเอก ผนน 1  8,500.00  8,500.0041 งบอลดหนลน

ผนนระนาดทลรม ผนน 1  5,500.00  5,500.0042 งบอลดหนลน

ฆรองวงใหญส วง 1  16,000.00  16,000.0043 งบอลดหนลน

ฆรองวงเลรก วง 1  16,000.00  16,000.0044 งบอลดหนลน

กระดาษวาดเขรยนเดสตรา 100 ปอนดฑ 
ขนาด 22*30 นรสว

เเผสน 20  15.00  300.0045 งบอลดหนลน

สรโปสเตอรฑมาสเตอรฑอารฑท ชลดจรตรกร
นรอย

ชลด 6  70.00  420.0046 งบอลดหนลน

สรนสจาศรลปากรเเบบหลอด 12 สร 12 
ML.

กลสอง 3  380.00  1,140.0047 งบอลดหนลน

สรโปสเตอรฑโตโตร ขนาด 120 ML. ขวด 3  70.00  210.0048 งบอลดหนลน
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ททท รายการคนาใชผจนาย
ประมาณการ
ราคา/หนนวย

ประเภทของเงกน
รวมเงกนจดานวน หนนวยนลบ

สรไมรคอลรน เเทสงยาว 24 สร กลสอง 3  140.00  420.0049 งบอลดหนลน

สรชอลฑคเพนเทล 36 สร กลสอง 5  130.00  650.0050 งบอลดหนลน

ชลดปฝปนดรนกลาง ชลด 1  65.00  65.0051 งบอลดหนลน

ดรนเหนรยว กรอน 10  60.00  600.0052 งบอลดหนลน

ใบมรด CUTTER OPEN L. ซอง 1  40.00  40.0053 งบอลดหนลน

ใบมรด CUTTER ENDURA ชลด 1  45.00  45.0054 งบอลดหนลน

หลสนเเบบอวโลกรเตศวร ตวว 1  2,000.00  2,000.0055 งบอลดหนลน

หลสนเเบบลายไทย ชลด 1  3,000.00  3,000.0056 งบอลดหนลน

รวมเงกน  151,090.00

สรยปงบประมาณ
งบอลดหนลน 151,090.00   บาท

151,090.00   บาทรวม
ลงชรทอ  อนยมลตกกกจกรรม  สนงเสรกมศกลปวลฒนธรรมดผานศกลปะ ดนตรท นาฏศกลปป
ภายใตผโครงการ / งาน  สนงเสรกมการเรทยนรผผสผนอาชทพ

ผผผอนยมลตกกกจกรรม

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

ผผผเหดนชอบ

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

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

เเผนงานกลลสมบรรหารวรชาการ
 ( นางสาวดลฤดร ปฝสสา ) 

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

ผผผเสนอ

(   เฉลรมรวฐ  ตรนงอสวม   )
ผรรอจานวยการโรงเรรยนมหรรณพาราม

ครรผรรรวบผรดชอบกรจกรรม

รองผรรอจานวยการกลลสมบรรหารวรชาการ
 ( นางสาวจวนทรฑเพรญ ภรญโญวงศฑ ) 

ผผผรลบผกดชอบ

นายกฤตรกร บลญมร

วสาทรนรรอยตรร
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โครงการ / งาน สสงเสรรมการเรรยนรรรสรสอาชรพ

กกจกรรม กรจกรรมแนะแนวการศศกษาตสอและประกอบอาชรพ

ลลกษณะงาน / โครงการ โครงการตสอเนนนอง
ยกระดดบมาตรฐาน

โครงการใหมส
รดกษามาตรฐาน พดฒนาสรสความเปปนเลรศ

ประเภท กรจกรรมใหมส กรจกรรมตสอเนนนอง งานประจจา

การดดาเนกนโครงการ เสรรจสรสนแลรว กจาลดงดจาเนรนการ ยดงไมสไดรดจาเนรนการ

หนนวยงานทททรลบผกดชอบ กลลสมบรรหารวรชาการ

หนนวยงานยนอย กลลสมกรจกรรมพดฒนาผรรเรรยน

ผผผรลบผกดชอบ น.ส.ทวรนดนทท ชลสมจรตร

ระยะเวลาดดาเนกนการ 01/10/2564  -  30/09/2565

สถานทททดดาเนกนการ โรงเรรยนมหรรณพาราม

งบประมาณ 13,000.00  บาท

พลนธกกจ  จดดกรจกรรมสสงเสรรมใหรผรรเรรยนมรทดกษะแหสงศตวรรษทรน 21 มรคลณภาพตามเกณฑทมาตรฐานการศศกษาชาตร และ
มาตรฐานสากล
จดดกรจกรรมปลรกฝฝงจรตสจานศก รดกษา สนบสาน ถสายทอดความเปปนไทยและเขราใจความหลากหลายทาง
วดฒนธรรม
จดดกรจกรรมปลรกฝฝงจรตสจานศกในการอนลรดกษทสรนงแวดลรอม รรรเทสาทดนการเปลรนยนแปลงภาวการณทเพนนอเปปนพลโลกทรน
มรคลณภาพ
พดฒนาสนนอเทคโนโลยรและนวดตกรรม เพนนอพดฒนาคลณภาพการศศกษาอยสางตสอเนนนอง
ผรรเรรยนมรทดกษะแหสงศตวรรษทรน21 และมรคลณภาพตามมาตรฐานการศศกษาขดสนพนสนฐานของโรงเรรยนเปปาประสงคค  
กลยลทธททรน 1. สสงเสรรมพดฒนาใหรผรรเรรยนมรทดกษะแหสงศตวรรษทรน 21 เกรดแรงบดนดาลใจในการเรรยนรรรสรสอาชรพใน
อนาคต

กลยยทธค  

กลยลทธททรน 7. สสงเสรรมการมรสสวนรสวมของเครนอขสายผรรปกครอง ชลมชนและองคทกรอนนนๆ ทรนเกรนยวขรองทดสงภาครดฐและ
เอกชน ในการจดดการศศกษา

สนองมาตรฐานททท มาตรฐานทรน 1

ประเดรนการพรจารณาทรน 1.1สนองประเดดนพกจารณาททท 
ประเดรนการพรจารณายสอยทรน 1.1.6สนองประเดดนพกจารณายนอยททท 

มาตรฐานทรน 1มาตรฐานการศศกษาของสถานศศกษา
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หลลกการและเหตยผล 
          พระราชบดญญดตรการศศกษาแหสงชาตร พ.ศ. 2542 แกรไขเพรนมเตรม (ฉบดบทรน2) พ.ศ. 2545 ไดรกจาหนดแนวการจดดการ
ศศกษาไวรในมาตรา 23 ขรอ 5 วสา ดรวยการจดดการศศกษาตรองเนรนความสจาคดญในดรานความรรร และทดกษะ ในการประกอบ
อาชรพ และ การดจารงชรวรตอยสางมรความสลข และในมาตรา 24 ขรอ 2 วสาดรวยฝฝกทดกษะ กระบวนการครด การจดดการ การ
เผชรญสถานการณท และการประยลกตทความรรร มาใชรเพนนอปปองกดนและแกรไขปฝญหา
          นดกเรรยนในศตวรรษทรน 21 จะตรองมรทดกษะดรานชรวรตและอาชรพ ทดกษะดรานความรสวมมนอ การทจางานเปปนทรม และ
ภาวะผรรนจาในการดจารงชรวรตและทจางานในยลคปฝจจลบดนใหรประสบความสจาเรรจ เพนนอใหรเปปนไปตามเจตนารมณทขรางตรน
          โรงเรรยนมหรรณาพาราม จศงจดดกรจกรรมทรนมลสงสสงเสรรมทดกษะในการทจางาน สามารถทจางานรสวมกดบผรรอนนนและมร
เจตคตรทรนดรตสออาชรพสลจรรต
วลตถยประสงคค
เพนนอใหรนดกเรรยนทดกษะในการทจางาน รดกการทจางาน สามารถทจางานรสวมกดบผรรอนนนไดร และมรเจตคตรทรนดรตสออาชรพสลจรรตและ
ไดรเรรยนรรรวดฒนธรรมของตสางชาตร

เปปาหมาย
เชกงปรกมาณ :

1. นดกเรรยนมรความสามารถในการวางแผนการทจางานและดจาเนรนการจนสจาเรรจ รรอยละ 90 
2. นดกเรรยนมรความสามารถในการทจางานเปปนทรม รรอยละ 90 
3. นดกเรรยนมรความรรรความสามารถเจตคตรทรนดรตสออาชรพสลจรรต รรอยละ 90

เชกงคยณภาพ :
นดกเรรยนมรทดกษะในการทจางาน รดกการทจางาน สามารถทจางานรสวมกดบผรรอนนนไดรและมรเจตคตร   
ทรนดรตสออาชรพสลจรรต
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ขลขนตอนการดดาเนกนงาน

การดดาเนกนงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานททท ผผผรลบผกดชอบ

( P )  ขลขนเตรทยมการ น.ส.ทวรนดนทท ชลสมจรตร

1. สจารวจความสนใจของนดกเรรยน
2. ตรดตสอประสานงานกดบสถาบดนการศศกษา

1 ตลลาคม 
2564 ถศง 30 
กดนยายน 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม

-

( D )  ขลขนดดาเนกนการ 1 พฤศจรกายน 

2564 ถศง 30 

กดนยายน 2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม

น.ส.ทวรนดนทท ชลสมจรตร 

น.ส.กฤษณา ประชา

กลล

 (อลดหนลน) 

( C )  ขลขนตกดตามประเมกนผล
สรลปผลกรจกรรม ประเมรนผลกรจกรรม และรายงาน
ผลการจดดกรจกรรม

น.ส.ทวรนดนทท ชลสมจรตร30 กดนยายน 
2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม
-

( A )  ขลขนปรลบปรยงแกผไข
นจาผลทรนไดรไปปรดบปรลงแกรไขในปปถดดไป

การตกดตามประเมกนผล
แบบประเมรนความพศงพอใจ

ตลวชทขวลดความสดาเรดจ
ผรรเรรยนมรทดกษะทางอาชรพและสามารถใชรความรรรทางอาชรพใหรเกรดประโยชนทไดร

วกธทการประเมกน
แบบสอบถามพศงพอใจตสอการใหรบรรการสนเทศขรอมรลการศศกษาตสอและประกอบอาชรพ (นดกเรรยนชดสนมดธยมศศกษาปป
ทรน 3 และ 6)

เครรทองมรอทททใชผ
1. แบบสอบถามพศงพอใจตสอการใหรบรรการสนเทศขรอมรลการศศกษาตสอและประกอบอาชรพ
2. แบบสจารวจขรอมรลการศศกษาตสอและประกอบอาชรพของนดกเรรยนชดสนมดธยมศศกษาปปทรน 6 
ปปการศศกษา........ โรงเรรยนมหรรณพาราม

ผลทททคาดวนาจะไดผรลบ
ผรรเรรยนไดรรดบการฝฝกทดษะทางอาชรพ มรทดกษะทางอาชรพทรนสามารถนจาไปใชรใหรเกรดประโยชนท และสามารถนจาไปประยลกตท
ใชรในชรวรตประจจาวดน
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ทรลพยากรและคนาใชผจนายกกจกรรม

ททท รายการคนาใชผจนาย
ประมาณการ
ราคา/หนนวย

ประเภทของเงกน
รวมเงกนจดานวน หนนวยนลบ

คสาของทรนระลศก ชรสน 5  200.00  1,000.001 งบอลดหนลน

คสารถเดรนทาง คดน 4  3,000.00  12,000.002 งบอลดหนลน

รวมเงกน  13,000.00

สรยปงบประมาณ
งบอลดหนลน 13,000.00   บาท

13,000.00   บาทรวม
ลงชรทอ  อนยมลตกกกจกรรม  กกจกรรมแนะแนวการศศกษาตนอและประกอบอาชทพ
ภายใตผโครงการ / งาน  สนงเสรกมการเรทยนรผผสผนอาชทพ

ผผผอนยมลตกกกจกรรม

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

ผผผเหดนชอบ

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

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

เเผนงานกลลสมบรรหารวรชาการ
 ( น.ส.ดลฤดร  ปฝสสา ) 

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

ผผผเสนอ

(   เฉลรมรดฐ  ตรนงอสวม   )
ผรรอจานวยการโรงเรรยนมหรรณพาราม

หดวหนรางานแนะแนว

รองผรรอจานวยการกลลสมบรรหารวรชาการ
 ( นางสาวจดนทรทเพรญ ภรญโญวงศท ) 

ผผผรลบผกดชอบ

น.ส.ทวรนดนทท ชลสมจรตร

วสาทรนรรอยตรร
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โครงการ / งาน สสงเสรรมการเรรยนรรรสรสอาชรพ

กกจกรรม โครงการคสายวรชาการสสงเสรรมศศกยภาพผรรเรรยน แผนการเรรยนวรทยาศาสตรรการกรฬา

ลลกษณะงาน / โครงการ โครงการตสอเนนนอง
ยกระดศบมาตรฐาน

โครงการใหมส
รศกษามาตรฐาน พศฒนาสรสความเปปนเลรศ

ประเภท กรจกรรมใหมส กรจกรรมตสอเนนนอง งานประจจา

การดดาเนกนโครงการ เสรรจสรสนแลรว กจาลศงดจาเนรนการ ยศงไมสไดรดจาเนรนการ

หนนวยงานทททรลบผกดชอบ กลลสมบรรหารวรชาการ

หนนวยงานยนอย กลลสมสาระฯสลขศศกษา พลศศกษา

ผผผรลบผกดชอบ นายอนลวศฒนร ไชยศรลปป
,นายธรรธร วรศวปตร
,น.ส.วรมณเทรยร เพาะบลญ

ระยะเวลาดดาเนกนการ 01/10/2564  -  30/09/2565

สถานทททดดาเนกนการ โรงเรรยนมหรรณพาราม

งบประมาณ 44,100.00  บาท

พลนธกกจ  จศดกรจกรรมสสงเสรรมใหรผรรเรรยนมรทศกษะแหสงศตวรรษทรน 21 มรคลณภาพตามเกณฑรมาตรฐานการศศกษาชาตร และ
มาตรฐานสากล
จศดกรจกรรมปลรกฝฝงจรตสจานศก รศกษา สนบสาน ถสายทอดความเปปนไทยและเขราใจความหลากหลายทาง
วศฒนธรรม
จศดกรจกรรมปลรกฝฝงจรตสจานศกในการอนลรศกษรสรนงแวดลรอม รรรเทสาทศนการเปลรนยนแปลงภาวการณรเพนนอเปปนพลโลกทรน
มรคลณภาพ
พศฒนาสนนอเทคโนโลยรและนวศตกรรม เพนนอพศฒนาคลณภาพการศศกษาอยสางตสอเนนนอง
ผรรเรรยนมรทศกษะแหสงศตวรรษทรน21 และมรคลณภาพตามมาตรฐานการศศกษาขศสนพนสนฐานของโรงเรรยนเปปาประสงคค  
กลยลทธรทรน 1. สสงเสรรมพศฒนาใหรผรรเรรยนมรทศกษะแหสงศตวรรษทรน 21 เกรดแรงบศนดาลใจในการเรรยนรรรสรสอาชรพใน
อนาคต

กลยยทธค  

กลยลทธรทรน 7. สสงเสรรมการมรสสวนรสวมของเครนอขสายผรรปกครอง ชลมชนและองครกรอนนนๆ ทรนเกรนยวขรองทศสงภาครศฐและ
เอกชน ในการจศดการศศกษา

สนองมาตรฐานททท มาตรฐานทรน 3

ประเดรนการพรจารณาทรน 3.1สนองประเดดนพกจารณาททท 
ประเดรนการพรจารณายสอยทรน 3.1.1สนองประเดดนพกจารณายนอยททท 

มาตรฐานทรน 1มาตรฐานการศศกษาของสถานศศกษา
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หลลกการและเหตยผล 
          พ.ร.บ.  การศศกษาแหสงชาตร  พ.ศ. 2542  และฉบศบแกรไข (ฉบศบทรน 2) พ.ศ. 2545  กจาหนดแนวทางการจศดการ
ศศกษาไวรในมาตรา 24 ขรอ 2 ฝฝกทศกษะกระบวนการครด  การจศดการ  การเผชรญสถานการณร  และประยลกตรความรรรมาใชร
เพนนอปปองกศนและแกรไขปฝญหา  และจศดกรจกรรมใชรผรรเรรยนไดรเรรยนรรรจากประสบการณรจรรง  ฝฝกการปฏรบศตรใหรทจาไดร  ครดเปปน  
และเกรดการใฝฝรรรตสอเนนนอง   
โรงเรรยนมหรรณพารามไดรเปปดแผนการเรรยนวรทยาศาสตรรการกรฬา จศงจศดใหรมรกรจกรรมเพนนอสรรางโอกาสทางการศศกษาใหร
กศบผรรเรรยน และสสงเสรรมใหรเกรดแรงบศนดาลใจในการศศกษาตสอในระดศบอลดมศศกษาทรนสอดคลรองกศบแผนการเรรยนตามหลศก
สรตรใหมสของโรงเรรยน
วลตถยประสงคค

1. เพนนอสสงเสรรมทศกษะดรานวรทยาศาสตรรการกรพา
2. เพนนอสรรางเสรรมประสบการณรตรงใหรกศบนศกเรรยนทรนเพรนมเตรมจากการเรรยนในหรองเรรยน

เปปาหมาย
เชกงปรกมาณ :
นศกเรรยนจจานวน 100 คน เขรารสวมคสายวรชาการสสงเสรรมศศกยภาพผรรเรรยนแผนการเรรยนวรทยาศาสตรรการกรฬา

เชกงคยณภาพ :
ผรรเรรยนสามารถนจาความรรร และประสบการณรทรนไดรจากการทศศนศศกษามาใชรในการเรรยนและการดจาเนรนชรวรตประจจา
วศนไดร
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ขลขนตอนการดดาเนกนงาน

การดดาเนกนงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานททท ผผผรลบผกดชอบ

( P )  ขลขนเตรทยมการ นายอนลวศฒนร ไชยศรลปป,

นายธรรธร วรศวปตร,น.ส.

วรมณเทรยร เพาะบลญ

ประชลมคณะทจางานเพนนอวางแผนการจศดกรจกรรมฟฝน
เฟฟองสานฝฝน

1 ตลลาคม 
2564 ถศง 30 
กศนยายน 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม

-

( D )  ขลขนดดาเนกนการ 1 ตลลาคม 2564 

ถศง 30 กศนยายน 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม

นายอนลวศฒนร ไชยศรลปป,

นายธรรธร วรศวปตร,น.ส.

วรมณเทรยร เพาะบลญ

จศดกรจกรรมคสายวรชาการสสงเสรรมศศกยภาพผรรเรรยน 
แผนการเรรยนวรทยาศาสตรรการกรฬา

20,100.00 (อลดหนลน)

24,000.00 (อนนนๆ)

( C )  ขลขนตกดตามประเมกนผล
สรลปผล  และรายงานผล

นายอนลวศฒนร ไชยศรลปป,

นายธรรธร วรศวปตร,น.ส.

วรมณเทรยร เพาะบลญ

1 ตลลาคม 
2564 ถศง 30 
กศนยายน 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม
-

( A )  ขลขนปรลบปรยงแกผไข
นจาผลทรนไดรไปปรศบปรลงและพศฒนา

การตกดตามประเมกนผล
การประเมรนความพศงพอใจในการจศดกรจกรรม

ตลวชทขวลดความสดาเรดจ
1.นศกเรรยนเเผนการเรรยนวรทยาศาสตรรการกรฬาไดรเขรารสวมกรจกรรม 
2.นศกเรรยนเเผนการเรรยนวรทยาศาสตรรการกรฬา เกรดแรงบศนดาลใจในการศศกษา

วกธทการประเมกน
การประเมรนความพศงพอใจ

เครรทองมรอทททใชผ
แบบสอบถามความพศงพอใจในการดจาเนรนกรจกรรมคสายวรชาการสสงเสรรมศศกยภาพผรรเรรยน แผนการเรรยนวรทยา
ศาสตรรการกรฬา

ผลทททคาดวนาจะไดผรลบ
ผรรเรรยนสามารถนจาความรรร และประสบการณรทรนไดรจากการทศศนศศกษามาใชรในการเรรยนและการดจาเนรนชรวรตประจจาวศนไดร
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ทรลพยากรและคนาใชผจนายกกจกรรม

ททท รายการคนาใชผจนาย
ประมาณการ
ราคา/หนนวย

ประเภทของเงกน
รวมเงกนจดานวน หนนวยนลบ

คสาใชรจสาย (รวมอาหาร 4 มนสอ,
วรทยากร,ทรนพศก)

คน 45  350.00  15,750.001 เงรนโครงการเรรยน
ฟรร 15 ปป

คสารถโดยสารพศดลม คศน 1  6,000.00  6,000.002 งบอลดหนลน

คสารถโดยสารพศดลม คศน 1  6,000.00  6,000.003 เงรนโครงการเรรยน
ฟรร 15 ปป

คสาใชรชจสาย (อาหาร 1 มนสอ) คน 45  50.00  2,250.004 งบอลดหนลน

คสาวรทยากร ครศสง 1  9,600.00  9,600.005 งบอลดหนลน

คสาอาหาร คน 90  50.00  4,500.006 งบอลดหนลน

รวมเงกน  44,100.00

สรยปงบประมาณ
งบอลดหนลน 22,350.00   บาท
เงรนโครงการเรรยนฟรร 15 ปป 21,750.00   บาท

44,100.00   บาทรวม
ลงชรทอ  อนยมลตกกกจกรรม  โครงการคนายวกชาการสนงเสรกมศลกยภาพผผผเรทยน แผนการเรทยนวกทยาศาสตรคการกทฬา
ภายใตผโครงการ / งาน  สนงเสรกมการเรทยนรผผสผนอาชทพ

ผผผอนยมลตกกกจกรรม

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

ผผผเหดนชอบ

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

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

เเผนงานกลลสมบรรหารวรชาการ
 ( นางสาวดลฤดร ปฝสสา ) 

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

ผผผเสนอ

(   เฉลรมรศฐ  ตรนงอสวม   )
ผรรอจานวยการโรงเรรยนมหรรณพาราม

หศวหนรากลลสมสาระการเรรยนรรรสลขศศกษาและพลศศกษา

รองผรรอจานวยการกลลสมบรรหารวรชาการ
 ( นางสาวจศนทรรเพรญ ภรญโญวงศร ) 

ผผผรลบผกดชอบ

น.ส.วรมณเทรยร เพาะบลญ

วสาทรนรรอยตรร
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โครงการ / งาน สสงเสรรมการเรรยนรรรสรสอาชรพ

กกจกรรม จรตอาสาออนไลนน

ลลกษณะงาน / โครงการ โครงการตสอเนนนอง
ยกระดดบมาตรฐาน

โครงการใหมส
รดกษามาตรฐาน พดฒนาสรสความเปปนเลรศ

ประเภท กรจกรรมใหมส กรจกรรมตสอเนนนอง งานประจจา

การดดาเนกนโครงการ เสรรจสรสนแลรว กจาลดงดจาเนรนการ ยดงไมสไดรดจาเนรนการ

หนนวยงานทททรลบผกดชอบ กลลสมบรรหารวรชาการ

หนนวยงานยนอย กลลสมสาระฯสดงคมศศกษา

ผผผรลบผกดชอบ น.ส.นรธรมา อดศวบลญญาเลรศ

ระยะเวลาดดาเนกนการ 01/10/2564  -  30/09/2565

สถานทททดดาเนกนการ โรงเรรยนมหรรณพาราม

งบประมาณ 3,600.00  บาท

พลนธกกจ  จดดกรจกรรมสสงเสรรมใหรผรรเรรยนมรทดกษะแหสงศตวรรษทรน 21 มรคลณภาพตามเกณฑนมาตรฐานการศศกษาชาตร และ
มาตรฐานสากล
จดดกรจกรรมปลรกฝฝงจรตสจานศก รดกษา สนบสาน ถสายทอดความเปปนไทยและเขราใจความหลากหลายทาง
วดฒนธรรม
จดดกรจกรรมปลรกฝฝงจรตสจานศกในการอนลรดกษนสรนงแวดลรอม รรรเทสาทดนการเปลรนยนแปลงภาวการณนเพนนอเปปนพลโลกทรน
มรคลณภาพ
พดฒนาสนนอเทคโนโลยรและนวดตกรรม เพนนอพดฒนาคลณภาพการศศกษาอยสางตสอเนนนอง
ผรรเรรยนมรทดกษะแหสงศตวรรษทรน21 และมรคลณภาพตามมาตรฐานการศศกษาขดสนพนสนฐานของโรงเรรยนเปปาประสงคค  
กลยลทธนทรน 1. สสงเสรรมพดฒนาใหรผรรเรรยนมรทดกษะแหสงศตวรรษทรน 21 เกรดแรงบดนดาลใจในการเรรยนรรรสรสอาชรพใน
อนาคต

กลยยทธค  

กลยลทธนทรน 7. สสงเสรรมการมรสสวนรสวมของเครนอขสายผรรปกครอง ชลมชนและองคนกรอนนนๆ ทรนเกรนยวขรองทดสงภาครดฐและ
เอกชน ในการจดดการศศกษา

สนองมาตรฐานททท มาตรฐานทรน 3

ประเดรนการพรจารณาทรน 3.1สนองประเดดนพกจารณาททท 
ประเดรนการพรจารณายสอยทรน 3.1.1สนองประเดดนพกจารณายนอยททท 

มาตรฐานทรน 1มาตรฐานการศศกษาของสถานศศกษา
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หลลกการและเหตยผล 
          จรตอาสา เปปนงานทรนทจาดรวยความสมดครใจ เสรยสละ เพนนอผลแหสงความดรโดยไมสหวดงผลตอบแทน และไมสแบสงแยก
เพศ อายลฐานะทางสดงคม เศรษฐกรจ หรนอ ยศ ตาแหนสงใด การจดดกรจกรรมจรตอาสาออนไลนน เพนนอปลรกจรตสจานศกใหรกดบนดก
เรรยนใหรรรรจดกการเสรยสละเพนนอสสวนรวม
วลตถยประสงคค
เพนนอใหรนดกเรรยนรรรจดกใชรเวลาวสางในการวดากภาพเพนนอเดรกดรอยโอกาส

เปปาหมาย
เชกงปรกมาณ :
นดกเรรยนทลกระดดบชดสนเขรารสวมกรจกรรมวาดภาพเพนนอเดรกดรอยโอกาส

เชกงคยณภาพ :
นดกเรรยนรรรจดกการใชรเวลาวสางใหรเกรดประโยชนนตสอบลคคลอนนน
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ขลขนตอนการดดาเนกนงาน

การดดาเนกนงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานททท ผผผรลบผกดชอบ

( P )  ขลขนเตรทยมการ นางสาวนรธรมา  อดศว

บลญญาเลรศประชาสดมพดนธนกรจกรรมจรตอาสาออนไลนนใหรกดบนดก
เรรยนโรงเรรยนมหรรณพาราม

1 ตลลาคม 
2564 ถศง 30 
กดนยายน 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม

-

( D )  ขลขนดดาเนกนการ 1 ตลลาคม 2564 

ถศง 30 กดนยายน 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม

นางสาวนรธรมา  อดศว

บลญญาเลรศ

รางวดลชนะเลรศ 6 รางวดล 1,800.00 (อลดหนลน) 

รางวดลรองชนะเลรศอดนดดบหนศนง 6 รางวดล 1,200.00 (อลดหนลน) 

รางวดลรองชนะเลรศอดนดดบสอง  6 รางวดล 600.00 (อลดหนลน) 

( C )  ขลขนตกดตามประเมกนผล
ตรดตามการเขรารสวมกรจกรรมของนดกเรรยน

นางสาวนรธรมา  อดศว

บลญญาเลรศ
1 ตลลาคม 

2564 ถศง 30 
กดนยายน 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม
-

( A )  ขลขนปรลบปรยงแกผไข
นจาผลการประเมรนการเขรารสวมกรจกรรมของนดกเรรยนมาปรดบปรลงแกรไขใหรดรขศสนในครดสงตสอไป

การตกดตามประเมกนผล
นดกเรรยนทรนเขรารสวมกรจกรรมจรตอาสาออนไลนน

ตลวชทขวลดความสดาเรดจ
นดกเรรยนทรนเขรารสวมกรจกรรมจรตอาสาออนไลนนไดรทจาประโยชนนเพนนอบลคคลอนนน

วกธทการประเมกน
โดยแจกแบบประเมรนความพศงพอใจใหรกดบนดกเรรยนทรนเขรารสวมกรจกรรม

เครรทองมรอทททใชผ
แบบประเมรนความพศงพอใจในการเขรารสวมกรจกรรมจรตอาสาออนไลนน

ผลทททคาดวนาจะไดผรลบ
1.นดกเรรยนไดรแสดงความครดสรรางสรรคนเกรนยวกดบการวาดภาพผสาน Application ตสางๆลงบนโทรศดพทน
2.นดกเรรยนไดรจรนตนาการและถสายทอดความรรรสศกไปยดงเดรกดรอยโอกาส
3.นดกเรรยนสามารถนจาความรรรทรนเกรนยวกดบจรตสาธารณะในวรชาหนราทรนพลเมนองมาใชรในการจรนตนาการวาดภาพ
4.นดกเรรยนสามารถใชรทดกษะการวาดภาพระบายสรดรวย Application ตสางๆ ใหรเกรดประโยชนนแกสตนเองและผรรอนนน
5.หลดงการเขรารสวมกรจกรรม นดกเรรยนไดรเรรยนรรรเกสยวกดบการทจาประโยชนนเพนนอบลคคลอนนน
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ทรลพยากรและคนาใชผจนายกกจกรรม

ททท รายการคนาใชผจนาย
ประมาณการ
ราคา/หนนวย

ประเภทของเงกน
รวมเงกนจดานวน หนนวยนลบ

รางวดลชนะเลรศ รางวดล 6  300.00  1,800.001 งบอลดหนลน

รางวดลรองชนะเลรศอดนดดบทรนหนศนง รางวดล 6  200.00  1,200.002 งบอลดหนลน

รางวดลรองชนะเลรศอดนดดบทรนสอง รางวดล 6  100.00  600.003 งบอลดหนลน

รวมเงกน  3,600.00

สรยปงบประมาณ
งบอลดหนลน 3,600.00   บาท

3,600.00   บาทรวม
ลงชรทอ  อนยมลตกกกจกรรม  จกตอาสาออนไลนค
ภายใตผโครงการ / งาน  สนงเสรกมการเรทยนรผผสผนอาชทพ

ผผผอนยมลตกกกจกรรม

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

ผผผเหดนชอบ

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

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

เเผนงานกลลสมบรรหารวรชาการ
 ( นางสาวดลฤดร ปฝสสา ) 

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

ผผผเสนอ

(   เฉลรมรดฐ  ตรนงอสวม   )
ผรรอจานวยการโรงเรรยนมหรรณพาราม

ครร

รองผรรอจานวยการกลลสมบรรหารวรชาการ
 ( นางสาวจดนทรนเพรญ ภรญโญวงศน ) 

ผผผรลบผกดชอบ

น.ส.นรธรมา อดศวบลญญาเลรศ

วสาทรนรรอยตรร
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โครงการ / งาน สสงเสรรมการเรรยนรรรสรสอาชรพ

กกจกรรม กรจกรรมนรเทศ Creativity

ลลกษณะงาน / โครงการ โครงการตสอเนนนอง
ยกระดดบมาตรฐาน

โครงการใหมส
รดกษามาตรฐาน พดฒนาสรสความเปปนเลรศ

ประเภท กรจกรรมใหมส กรจกรรมตสอเนนนอง งานประจจา

การดดาเนกนโครงการ เสรรจสรสนแลรว กจาลดงดจาเนรนการ ยดงไมสไดรดจาเนรนการ

หนนวยงานทททรลบผกดชอบ กลลสมบรรหารวรชาการ

หนนวยงานยนอย งานเทคโนโลยร

ผผผรลบผกดชอบ นายอนลชา บลญรรนทรร

ระยะเวลาดดาเนกนการ 01/10/2564  -  30/09/2565

สถานทททดดาเนกนการ หรองคอมพรวเตอรร

งบประมาณ 30,000.00  บาท

พลนธกกจ  จดดกรจกรรมสสงเสรรมใหรผรรเรรยนมรทดกษะแหสงศตวรรษทรน 21 มรคลณภาพตามเกณฑรมาตรฐานการศศกษาชาตร และ
มาตรฐานสากล
จดดกรจกรรมปลรกฝฝงจรตสจานศก รดกษา สนบสาน ถสายทอดความเปปนไทยและเขราใจความหลากหลายทาง
วดฒนธรรม
จดดกรจกรรมปลรกฝฝงจรตสจานศกในการอนลรดกษรสรนงแวดลรอม รรรเทสาทดนการเปลรนยนแปลงภาวการณรเพนนอเปปนพลโลกทรน
มรคลณภาพ
พดฒนาสนนอเทคโนโลยรและนวดตกรรม เพนนอพดฒนาคลณภาพการศศกษาอยสางตสอเนนนอง
ผรรเรรยนมรทดกษะแหสงศตวรรษทรน21 และมรคลณภาพตามมาตรฐานการศศกษาขดสนพนสนฐานของโรงเรรยนเปปาประสงคค  
กลยลทธรทรน 1. สสงเสรรมพดฒนาใหรผรรเรรยนมรทดกษะแหสงศตวรรษทรน 21 เกรดแรงบดนดาลใจในการเรรยนรรรสรสอาชรพใน
อนาคต

กลยยทธค  

กลยลทธรทรน 7. สสงเสรรมการมรสสวนรสวมของเครนอขสายผรรปกครอง ชลมชนและองครกรอนนนๆ ทรนเกรนยวขรองทดสงภาครดฐและ
เอกชน ในการจดดการศศกษา

สนองมาตรฐานททท มาตรฐานทรน 1

ประเดรนการพรจารณาทรน 1.1สนองประเดดนพกจารณาททท 
ประเดรนการพรจารณายสอยทรน 1.1.3สนองประเดดนพกจารณายนอยททท 

มาตรฐานทรน 1มาตรฐานการศศกษาของสถานศศกษา
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หลลกการและเหตยผล 
          จากนโยบายดรานการศศกษาไดรกจาหนดใหรจดดการศศกษาเพนนอพดฒนาคนใหรมรความรรรดรานเทคโนโลยร ทดนตสอการเปลรนยน
แปลงของสดงคม ซศนงปรากฏในจลดเนรน ใหรเพรนมศดกยภาพนดกเรรยนในดรานภาษา ดรานคณรตศาสตรร ดรานวรทยาศาสตรร และดราน
เทคโนโลยรเพนนอพดฒนาสรสความเปปนหนศนงในสองของภรมรภาคเอเชรยตะวดนออก เฉรยงใตร (Excellence)และตามพระราช
บดญญดตรการศศกษาแหสงชาตร พ.ศ. 2542 และทรนแกรไขเพรนมเตรม (ฉบดบทรน 2) พ.ศ.2545 หมวด 9 วสาดรวยเทคโนโลยรการศศกษา 
มาตรา 66 “ผรรเรรยน   มรสรทธรไดรรดบการพดฒนาขรดความสามารถในการใชรเทคโนโลยรเพนนอการศศกษาในโอกาสแรกทรนทจาไดร 
เพนนอใหรมรความรรรและทดกษะเพรยงพอทรนจะใชรเทคโนโลยรเพนนอการศศกษาในการแสวงหาความรรรดรวยตนเองไดรอยสางตสอเนนนอง
ตลอดชรวรต

โรงเรรยนมหรรณพารามไดรเปปดแผนการเรรยนภาษาและเทคโนโลยรซศนงสสงเสรรมใหรมรทดกษะทรนสอดคลรองกดบศตวรรษทรนท21 
ไดรแกส  การเรรยนรรรดรวยตนเอง  มรความครดสรรางสรรคร  ทดกษะทางภาษา และตระหนดกในคลณธรรมและจรรยธรรม  เพนนอใหร
เปปนไปตามเจตนารมณรของ พ.ร.บ.  การศศกษาแหสงชาตร  จศงไดรจดดกรจกรรมเพนนอฝฝกฝนใหรผรรเรรยนดรานภาษาและเทคโนโลยร
ไปแกรปฝญหาในชรวรตประจจาวดนไดร และเกรดการเรรยนรรรไดรอยสางมรประสรทธรภาพ
วลตถยประสงคค

1. เพนนอใหรนดกเรรยนนจาความรรรทรนไดรไปสรรางสรรครผลงานในชรวรตประจจาวดน 
2. เพนนอสสงเสรรมทดกษะทางดรานภาษาและเทคโนโลยร

เปปาหมาย
เชกงปรกมาณ :

1. นดกเรรยนรรอยละ 100 ไดรเขรารสวมกรจกรรมดรานภาษาและเทคโนโลยร 
2. นดกเรรยนสรรางสรรครชรสนงานเกรนยวกดบทางดรานนรเทศ หรนอ สนนอสรนงพรมพร หรนอ มดลตรมรเดรยอยสางนรอยคนละ 1 ชรสนงาน

เชกงคยณภาพ :
นดกเรรยนนจาความรรรทางดรานภาษาและเทคโนโลยรไปแกรปฝญหาในชรวรตประจจาวดนไดร และเกรด     
การเรรยนรรรไดรอยสางมรประสรทธรภาพ
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ขลขนตอนการดดาเนกนงาน

การดดาเนกนงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานททท ผผผรลบผกดชอบ

( P )  ขลขนเตรทยมการ นายอนลชา บลญรรนทรร

ประชลมคณะทจางานเพนนอวางแผนการจดดกรจกรรมคสาย
ภาษาและเทคโนโลยร

1 ตลลาคม 
2564 ถศง 30 
กดนยายน 

2565

หรองคอมพรวเตอรร 

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม

-

( D )  ขลขนดดาเนกนการ 1 ตลลาคม 2564 

ถศง 30 กดนยายน 

2565

หรองคอมพรวเตอรร 

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม

นายอนลชา บลญรรนทรร

 (อลดหนลน) 

( C )  ขลขนตกดตามประเมกนผล
สรลปผล  และรายงานผล

นายอนลชา บลญรรนทรร20-30 
กดนยายน 

2565

หรองคอมพรวเตอรร 

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม

-

( A )  ขลขนปรลบปรยงแกผไข
นจาผลทรนไดรไปปรดบปรลงและพดฒนา

การตกดตามประเมกนผล
การประเมรนชรสนงานเกรนยวกดบทางดรานนรเทศ หรนอ สนนอสรนงพรมพร หรนอ มดลตรมรเดรย

ตลวชทขวลดความสดาเรดจ
นดกเรรยนนจาความรรรทางดรานภาษาและเทคโนโลยรไปแกรปฝญหาในชรวรตประจจาวดนไดร และเกรดการเรรยนรรรไดรอยสางมร
ประสรทธรภาพ

วกธทการประเมกน
ประเมรนชรสนงานจากการออกแบบเกรนยวกดบงานดรนนรเทศ หรนอ สนนอสรนงพรมพร หรนอ มดลตรมรเดรย

เครรทองมรอทททใชผ
แบบประเมรนชรสนงาน

ผลทททคาดวนาจะไดผรลบ
นดกเรรยนนจาความรรรทางดรานภาษาและเทคโนโลยรไปแกรปฝญหาในชรวรตประจจาวดนไดร
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ทรลพยากรและคนาใชผจนายกกจกรรม

ททท รายการคนาใชผจนาย
ประมาณการ
ราคา/หนนวย

ประเภทของเงกน
รวมเงกนจดานวน หนนวยนลบ

กรจกรรม นรเทศ Creativity ครดสง 1  30,000.00  30,000.001 งบอลดหนลน

รวมเงกน  30,000.00

สรยปงบประมาณ
งบอลดหนลน 30,000.00   บาท

30,000.00   บาทรวม
ลงชรทอ  อนยมลตกกกจกรรม  กกจกรรมนกเทศ Creativity
ภายใตผโครงการ / งาน  สนงเสรกมการเรทยนรผผสผนอาชทพ

ผผผอนยมลตกกกจกรรม

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

ผผผเหดนชอบ

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

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

เเผนงานกลลสมบรรหารวรชาการ
 ( นางสาวดลฤดร  ปฝสสา ) 

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

ผผผเสนอ

(   เฉลรมรดฐ  ตรนงอสวม   )
ผรรอจานวยการโรงเรรยนมหรรณพาราม

ครรผรรรดบผรดชอบกรจกรรม

รองผรรอจานวยการกลลสมบรรหารวรชาการ
 ( นางสาวจดนทรรเพรญ ภรญโญวงศร ) 

ผผผรลบผกดชอบ

นายอนลชา บลญรรนทรร

วสาทรนรรอยตรร
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โครงการ / งาน สสงเสรรมการเรรยนรรรสรสอาชรพ

กกจกรรม คสายวรชาการสสงเสรรมศศกยภาพของผรรเรรยน(คสายเสสสอกราวนน)

ลลกษณะงาน / โครงการ โครงการตสอเนสนอง
ยกระดศบมาตรฐาน

โครงการใหมส
รศกษามาตรฐาน พศฒนาสรสความเปปนเลรศ

ประเภท กรจกรรมใหมส กรจกรรมตสอเนสนอง งานประจจา

การดดาเนกนโครงการ เสรรจสรสนแลรว กจาลศงดจาเนรนการ ยศงไมสไดรดจาเนรนการ

หนนวยงานทททรลบผกดชอบ กลลสมบรรหารวรชาการ

หนนวยงานยนอย กลลสมสาระฯวรทยาศาสตรน

ผผผรลบผกดชอบ น.ส.ภรญญดา พรมกลาง

ระยะเวลาดดาเนกนการ 01/10/2564  -  30/11/2564

สถานทททดดาเนกนการ โรงเรรยนมหรรณพาราม

งบประมาณ 60,000.00  บาท

พลนธกกจ  จศดกรจกรรมสสงเสรรมใหรผรรเรรยนมรทศกษะแหสงศตวรรษทรน 21 มรคลณภาพตามเกณฑนมาตรฐานการศศกษาชาตร และ
มาตรฐานสากล
จศดกรจกรรมปลรกฝฝงจรตสจานศก รศกษา สสบสาน ถสายทอดความเปปนไทยและเขราใจความหลากหลายทาง
วศฒนธรรม
จศดกรจกรรมปลรกฝฝงจรตสจานศกในการอนลรศกษนสรนงแวดลรอม รรรเทสาทศนการเปลรนยนแปลงภาวการณนเพสนอเปปนพลโลกทรน
มรคลณภาพ
พศฒนาสสนอเทคโนโลยรและนวศตกรรม เพสนอพศฒนาคลณภาพการศศกษาอยสางตสอเนสนอง
ผรรเรรยนมรทศกษะแหสงศตวรรษทรน21 และมรคลณภาพตามมาตรฐานการศศกษาขศสนพสสนฐานของโรงเรรยนเปปาประสงคค  
กลยลทธนทรน 1. สสงเสรรมพศฒนาใหรผรรเรรยนมรทศกษะแหสงศตวรรษทรน 21 เกรดแรงบศนดาลใจในการเรรยนรรรสรสอาชรพใน
อนาคต

กลยยทธค  

กลยลทธนทรน 7. สสงเสรรมการมรสสวนรสวมของเครสอขสายผรรปกครอง ชลมชนและองคนกรอสนนๆ ทรนเกรนยวขรองทศสงภาครศฐและ
เอกชน ในการจศดการศศกษา

สนองมาตรฐานททท มาตรฐานทรน 1

ประเดรนการพรจารณาทรน 1.1สนองประเดดนพกจารณาททท 
ประเดรนการพรจารณายสอยทรน 1.1.6สนองประเดดนพกจารณายนอยททท 

มาตรฐานทรน 1มาตรฐานการศศกษาของสถานศศกษา
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หลลกการและเหตยผล 
          พระราชบศญญศตรการศศกษาแหสงชาตร พ.ศ. 2542 แกรไขเพรนมเตรม (ฉบศบทรน2) พ.ศ. 2545 ไดรกจาหนด  แนวการจศดการ
ศศกษาไวรในมาตรา 23 ขรอ 5 วสา ดรวยการจศดการศศกษาตรองเนรนความสจาคศญในดรานความรรร และทศกษะ ในการประกอบ
อาชรพ และ การดจารงชรวรตอยสางมรความสลข และในมาตรา 24 ขรอ 2 วสาดรวย     ฝฝกทศกษะ กระบวนการครด การจศดการ 
การเผชรญสถานการณน และการประยลกตนความรรร มาใชรเพสนอปปองกศนและแกรไขปฝญหา
นศกเรรยนในศตวรรษทรน 21 จะตรองมรทศกษะดรานชรวรตและอาชรพ ทศกษะดรานความรสวมมสอ การทจางานเปปนทรม และภาวะผรร

นจาในการดจารงชรวรตและทจางานในยลคปฝจจลบศนใหรประสบความสจาเรรจ เพสนอใหรเปปนไปตามเจตนารมณนขรางตรน
โรงเรรยนมหรรณาพาราม จศงจศดกรจกรรมทรนมลสงสสงเสรรมทศกษะในการทจางาน สามารถทจางานรสวมกศบผรรอสนนและมรเจตคตรทรนดร

ตสออาชรพสลจรรต
วลตถยประสงคค
เพสนอใหรนศกเรรยนทศกษะในการทจางาน รศกการทจางาน สามารถทจางานรสวมกศบผรรอสนนไดร  และมรเจตคตรทรนดรตสออาชรพสลจรรต
และไดรเรรยนรรรวศฒนธรรมของตสางชาตร

เปปาหมาย
เชกงปรกมาณ :

1. นศกเรรยนมรความสามารถในการวางแผนการทจางานและดจาเนรนการจนสจาเรรจ รรอยละ 90 
2. นศกเรรยนมรความสามารถในการทจางานเปปนทรม รรอยละ 90 
3. นศกเรรยนมรความรรรความสามารถเจตคตรทรนดรตสออาชรพสลจรรต รรอยละ 90

เชกงคยณภาพ :
นศกเรรยนมรทศกษะในการทจางาน รศกการทจางาน สามารถทจางานรสวมกศบผรรอสนนไดรและมรเจตคตร   
ทรนดรตสออาชรพสลจรรต
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ขลขนตอนการดดาเนกนงาน

การดดาเนกนงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานททท ผผผรลบผกดชอบ

( P )  ขลขนเตรทยมการ นางสาวภรญญดา พรม

กลางประชลมคณะกรรมการ
1 ตลลาคม 

2564 ถศง 30 
พฤศจรกายน 

2564

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม

-

( D )  ขลขนดดาเนกนการ 1 ตลลาคม 2564 

ถศง 30 กศนยายน 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม

นางสาวภรญญดา พรม

กลาง

จศดกรจกรรมคสาย 60,000.00 (อลดหนลน) 

( C )  ขลขนตกดตามประเมกนผล
ใหรนศกเรรยนทจาแบบสอบถามเพสนอดรผลลศพธนทรนไดรจาก
การไปคสาย

นางสาวภรญญดา พรม

กลาง
1 ตลลาคม 

2564 ถศง 30 
กศนยายน 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม
-

( A )  ขลขนปรลบปรยงแกผไข
นจาผลทรนไดรไปปรศบปรลงแกรไขตสอไป

การตกดตามประเมกนผล
ใหรนศกเรรยนทจาแบบสอบถามเพสนอดรผลลศพธนทรนไดรจากการไปคสาย

ตลวชทขวลดความสดาเรดจ
นศกเรรยนเเผนการเรรยนวรทยาศาสตรนการแพทยนทรนไดรเขรารสวมคสายของทางมหาวรทยาลศยไดรรศบขรอมรลเกรนยวกศบการ
ศศกษาตสอเกรนยวกศบคณะแพทยศาสตรนและการประกอบอาชรพเปปนแพทยนหลศงจบการศศกษาไปแลรว

วกธทการประเมกน
นศกเรรยนทจาแบบสอบถามความรรรทรนไดรรศบและความพศงพอใจในการจศดคสาย

เครรทองมรอทททใชผ
แบบสอบถามความรรรทรนไดรรศบและความพศงพอใจในการจศดคสาย

ผลทททคาดวนาจะไดผรลบ
ผรรเรรยนไดรรศบการฝฝกทศษะทางอาชรพ มรทศกษะทางอาชรพทรนสามารถนจาไปใชรใหรเกรดประโยชนน และสามารถนจาไปประยลกตน
ใชรในชรวรตประจจาวศน
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ทรลพยากรและคนาใชผจนายกกจกรรม

ททท รายการคนาใชผจนาย
ประมาณการ
ราคา/หนนวย

ประเภทของเงกน
รวมเงกนจดานวน หนนวยนลบ

จศดกรจกรรมคสาย ครศสง 30,000  1.00  30,000.001 งบอลดหนลน

คสารถ คศน 3  5,000.00  15,000.002 งบอลดหนลน

คสาอาหารกลางวศน คน 150  50.00  7,500.003 งบอลดหนลน

คสาอาหารวสาง 2 มสสอ คน 150  50.00  7,500.004 งบอลดหนลน

รวมเงกน  60,000.00

สรยปงบประมาณ
งบอลดหนลน 60,000.00   บาท

60,000.00   บาทรวม
ลงชรทอ  อนยมลตกกกจกรรม  คนายวกชาการสนงเสรกมศลกยภาพของผผผเรทยน(คนายเสรขอกราวนค)
ภายใตผโครงการ / งาน  สนงเสรกมการเรทยนรผผสผนอาชทพ

ผผผอนยมลตกกกจกรรม

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

ผผผเหดนชอบ

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

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

เเผนงานกลลสมบรรหารวรชาการ
 ( นางสาวดลฤดร ปฝสสา ) 

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

ผผผเสนอ

(   เฉลรมรศฐ  ตรนงอสวม   )
ผรรอจานวยการโรงเรรยนมหรรณพาราม

ครรผรรรศบผรดชอบกรจกรรม

รองผรรอจานวยการกลลสมบรรหารวรชาการ
 ( นางสาวจศนทรนเพรญ ภรญโญวงศน ) 

ผผผรลบผกดชอบ

น.ส.ภรญญดา พรมกลาง

วสาทรนรรอยตรร
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โครงการ / งาน สสงเสรรมการเรรยนรรรสรสอาชรพ

กกจกรรม Pre-Law Camp

ลลกษณะงาน / โครงการ โครงการตสอเนนนอง
ยกระดดบมาตรฐาน

โครงการใหมส
รดกษามาตรฐาน พดฒนาสรสความเปปนเลรศ

ประเภท กรจกรรมใหมส กรจกรรมตสอเนนนอง งานประจจา

การดดาเนกนโครงการ เสรรจสรสนแลรว กจาลดงดจาเนรนการ ยดงไมสไดรดจาเนรนการ

หนนวยงานทททรลบผกดชอบ กลลสมบรรหารวรชาการ

หนนวยงานยนอย กลลสมสาระฯสดงคมศศกษา

ผผผรลบผกดชอบ น.ส.กาญจนา วรสรงหห

ระยะเวลาดดาเนกนการ 01/10/2564  -  30/09/2565

สถานทททดดาเนกนการ สถานทรนภายนอกโรงเรรยนมหรรณพาราม

งบประมาณ 30,000.00  บาท

พลนธกกจ  จดดกรจกรรมสสงเสรรมใหรผรรเรรยนมรทดกษะแหสงศตวรรษทรน 21 มรคลณภาพตามเกณฑหมาตรฐานการศศกษาชาตร และ
มาตรฐานสากล
จดดกรจกรรมปลรกฝฝงจรตสจานศก รดกษา สนบสาน ถสายทอดความเปปนไทยและเขราใจความหลากหลายทาง
วดฒนธรรม
จดดกรจกรรมปลรกฝฝงจรตสจานศกในการอนลรดกษหสรนงแวดลรอม รรรเทสาทดนการเปลรนยนแปลงภาวการณหเพนนอเปปนพลโลกทรน
มรคลณภาพ
พดฒนาสนนอเทคโนโลยรและนวดตกรรม เพนนอพดฒนาคลณภาพการศศกษาอยสางตสอเนนนอง
ผรรเรรยนมรทดกษะแหสงศตวรรษทรน21 และมรคลณภาพตามมาตรฐานการศศกษาขดสนพนสนฐานของโรงเรรยนเปปาประสงคค  
กลยลทธหทรน 1. สสงเสรรมพดฒนาใหรผรรเรรยนมรทดกษะแหสงศตวรรษทรน 21 เกรดแรงบดนดาลใจในการเรรยนรรรสรสอาชรพใน
อนาคต

กลยยทธค  

กลยลทธหทรน 7. สสงเสรรมการมรสสวนรสวมของเครนอขสายผรรปกครอง ชลมชนและองคหกรอนนนๆ ทรนเกรนยวขรองทดสงภาครดฐและ
เอกชน ในการจดดการศศกษา

สนองมาตรฐานททท มาตรฐานทรน 3

ประเดรนการพรจารณาทรน 3.1สนองประเดดนพกจารณาททท 
ประเดรนการพรจารณายสอยทรน 3.1.1สนองประเดดนพกจารณายนอยททท 

มาตรฐานทรน 1มาตรฐานการศศกษาของสถานศศกษา
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หลลกการและเหตยผล 
          พระราชบดญญดตรการศศกษาแหสงชาตร พ.ศ. 2542 แกรไขเพรนมเตรม (ฉบดบทรน2) พ.ศ. 2545 ไดรกจาหนด  แนวการจดดการ
ศศกษาไวรในมาตรา 23 ขรอ 5 วสา ดรวยการจดดการศศกษาตรองเนรนความสจาคดญในดรานความรรร และทดกษะ ในการประกอบ
อาชรพ และ การดจารงชรวรตอยสางมรความสลข และในมาตรา 24 ขรอ 2 วสาดรวย     ฝฝกทดกษะ กระบวนการครด การจดดการ 
การเผชรญสถานการณห และการประยลกตหความรรร มาใชรเพนนอปปองกดนและแกรไขปฝญหา
นดกเรรยนในศตวรรษทรน 21 จะตรองมรทดกษะดรานชรวรตและอาชรพ ทดกษะดรานความรสวมมนอ การทจางานเปปนทรม และภาวะผรร

นจาในการดจารงชรวรตและทจางานในยลคปฝจจลบดนใหรประสบความสจาเรรจ เพนนอใหรเปปนไปตามเจตนารมณหขรางตรน
โรงเรรยนมหรรณาพาราม จศงจดดกรจกรรมทรนมลสงสสงเสรรมทดกษะในการทจางาน สามารถทจางานรสวมกดบผรรอนนนและมรเจตคตรทรนดร

ตสออาชรพสลจรรต
วลตถยประสงคค

1. เพนนอใหรผรรเรรยนใชรความรรรทรนไดรจากทดกษะการศศกษาครนควรานจามาประยลกตหใชรในการจดดกรจกรรมดรานนรตรศาสตรและการ
เมนองการปกครอง

เปปาหมาย
เชกงปรกมาณ :
นดกเรรยนแผนการเรรยนนรตรศาสตรหและการเมนองการปกครอง รรอยละ 95 มรโอกาสฝฝกฝนทดกษะดรานอาชรพทรนเกรนยวกดบ
นรตรศาสตรหและการเมนองการปกครอง และเขรารสวมกรจกรรมทรนชสวยเสรรมสรรางประสบการณหตรงในสายวรชาชรพ

เชกงคยณภาพ :
นดกเรรยนแผนการเรรยนนรตรศาสตรหและการเมนองการปกครอง มรโอกาสฝฝกฝนทดกษะดรานอาชรพทรนเกรนยวกดบนรตรศาสตรห
และการเมนองการปกครอง และมรแรงบดนดาลใจในการเรรยนตสอทางดรานนรตรศาสตรหและการเมนองการปกคาอง
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ขลขนตอนการดดาเนกนงาน

การดดาเนกนงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานททท ผผผรลบผกดชอบ

( P )  ขลขนเตรทยมการ นางสาวกาญจนา วร

สรงหหประชลมเตรรยมการจดดกรจกรรม
1 ตลลาคม 

2564 ถศง 30 
กดนยายน 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม

-

( D )  ขลขนดดาเนกนการ 1 ตลลาคม 2564 

ถศง 30 กดนยายน 

2565

สถานทรนภายนอก

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม

นางสาวกาญจนา วร

สรงหห

 (อลดหนลน) 

( C )  ขลขนตกดตามประเมกนผล
สรลปกรจกรรมและดรผลของแบบประเมรนผล

นางสาวกาญจนา วร

สรงหห
1 ตลลาคม 

2564 ถศง 30 
กดนยายน 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม
-

( A )  ขลขนปรลบปรยงแกผไข
ประชลมหารนอสรลปผลการดจาเนรนกรจกรรม

การตกดตามประเมกนผล
แบบสอบถามความพศงพอใจ

ตลวชทขวลดความสดาเรดจ
นดกเรรยน รรอยละ 70 ไดรฝฝกฝนทดกษะดรานอาชรพทรนเกรนยวกดบนรตรศาสตรหและการเมนองการปกครอง เพนนอเสรรมสรราง
ประสบการณหตรงในสายวรชาชรพ

วกธทการประเมกน
นดกเรรยนทจาแบบสอบถามความพศงพอใจ

เครรทองมรอทททใชผ
แบบสอบถามความพศงพอใจ

ผลทททคาดวนาจะไดผรลบ
นดกเรรยน รรอยละ 70 ไดรฝฝกฝนทดกษะดรานอาชรพทรนเกรนยวกดบนรตรศาสตรหและการเมนองการปกครอง เพนนอเสรรมสรราง
ประสบการณหตรงในสายวรชาชรพ
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ทรลพยากรและคนาใชผจนายกกจกรรม

ททท รายการคนาใชผจนาย
ประมาณการ
ราคา/หนนวย

ประเภทของเงกน
รวมเงกนจดานวน หนนวยนลบ

คสาอาหารและเครนนองดนนม คน 110  50.00  5,500.001 งบอลดหนลน

คสารถบดส คดน 2  7,000.00  14,000.002 งบอลดหนลน

คสาอาหารวสาง คน 110  25.00  2,750.003 งบอลดหนลน

คสาวรทยากร ชดนวโมง 6  1,000.00  6,000.004 งบอลดหนลน

คสาอนนนๆ ครดสง 1  1,750.00  1,750.005 งบอลดหนลน

รวมเงกน  30,000.00

สรยปงบประมาณ
งบอลดหนลน 30,000.00   บาท

30,000.00   บาทรวม
ลงชรทอ  อนยมลตกกกจกรรม  Pre-Law Camp
ภายใตผโครงการ / งาน  สนงเสรกมการเรทยนรผผสผนอาชทพ

ผผผอนยมลตกกกจกรรม

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

ผผผเหดนชอบ

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

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

เเผนงานกลลสมบรรหารวรชาการ
 ( นางสาวดลฤดร ปฝสสา ) 

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

ผผผเสนอ

(   เฉลรมรดฐ  ตรนงอสวม   )
ผรรอจานวยการโรงเรรยนมหรรณพาราม

หดวหนรากลลสมสาระการเรรยนรรรสดงคมศศกษาฯ

รองผรรอจานวยการกลลสมบรรหารวรชาการ
 ( นางสาวจดนทรหเพรญ ภรญโญวงศห ) 

ผผผรลบผกดชอบ

น.ส.กาญจนา วรสรงหห

วสาทรนรรอยตรร
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โครงการ / งาน  พพฒนาคคณภาพนพกเรรยนหหองเรรยนพพเศษ Smartclass

ลลกษณะงาน / โครงการ โครงการตตอเนนนอง
ยกระดพบมาตรฐาน

โครงการใหมต
รพกษามาตรฐาน พพฒนาสสตความเปปนเลพศ

จพดกพจกรรมสตงเสรพมใหหผสหเรรยนมรทพกษะแหตงศตวรรษทรน 21 มรคคณภาพตามเกณฑฑมาตรฐานการศศกษาชาตพ และ
มาตรฐานสากล
พพฒนาคคณภาพการจพดการเรรยนรสหดหวยระบบคคณภาพตามมาตรฐานการศศกษาชาตพและมาตรฐานสากล
พพฒนาสนนอเทคโนโลยรและนวพตกรรม เพนนอพพฒนาคคณภาพการศศกษาอยตางตตอเนนนอง
พพฒนาประสพทธพภาพการบรพหารจพดการศศกษาโดยใชหเทคโนโลยร ดหวยระบบคคณภาพ

พลนธกกจ  

ผสหเรรยนมรทพกษะแหตงศตวรรษทรน21 และมรคคณภาพตามมาตรฐานการศศกษาขพขนพนขนฐานของ
โรงเรรยน

เปปาประสงคค  

กลยยทธค  กลยคทธฑทรน 1. สตงเสรพมพพฒนาใหหผสหเรรยนมรทพกษะแหตงศตวรรษทรน 21 เกพดแรงบพนดาลใจในการเรรยนรสหสสตอาชรพใน
อนาคต

สนองมาตรฐานททท มาตรฐานทรน 1, 2

ประเดดนการพพจารณาทรน 1.1, 1.2, 2.3สนองประเดดนพกจารณาททท 
ประเดดนการพพจารณายตอยทรน 1.1.5, 1.2.1, 1.2.3, 1.2.4, 2.3.1สนองประเดดนพกจารณายยอยททท 

มาตรฐานการศศกษาของสถานศศกษา มาตรฐานทรน 1

ระยะเวลาดดาเนกนการ
01 ตคลาคม 2564 - 30 กพนยายน 2565

หลลกการและเหตยผล 
          จากปรพชญาและวพตถคประสงคฑการจพดการศศกษาสสาหรพบผสหเรรยนทรนมรความสามารถพพเศษ ทางวพทยาศาสตรฑและ
คณพตศาสตรฑ โดยใหหสถานศศกษาจพดการศศกษาแบบบสรณาการความรสหทางวพทยาศาสตรฑ คณพตศาสตรฑ และ เทคโนโลยรโดยยศด
ผสหเรรยนเปปนสสาคพญ เพนนอใหหผสหเรรยนไดหรพบการพพฒนาอยตางเตดมตามศพกยภาพเปปนรายบคคคล เนหนทพกษะการคพดระดพบสสง ดหาน
กระบวนการแกหปปญหา การคพดอยตางมรวพจารณญาณ และ การคพดสรหางสรรคฑ โดยใหหมรความสามารถในการสนบเสาะหาความ
รสหไดหดหวยตนเองอยตางเปปนระบบ และมรคคณธรรมจรพยธรรม เพนนอเปปนฐานในการพพฒนากสาลพงคนดหานวพทยาศาสตรฑ 
คณพตศาสตรฑและเทคโนโลยรของประเทศ โดยมคตงเนหนการสตงเสรพมการเรรยนตามความสนใจอยตางเตดมตามศพกยภาพพรหอมทพขง
ปลสกฝปง ใหหมรเจตคตพทางวพทยาศาสตรฑและมรความเปปนนพกวพจพยอยตางลศกซศขง โรงเรรยนมหรรณพาราม ไดหตระหนพกถศงความ
สสาคพญของการสตงเสรพมและพพฒนาศพกยภาพของผสหเรรยนใหหเหมาะสมกพบความสามารถ ความสนใจ จศงไดหดสาเนพนการจพดตพขง
โครงการหหองเรรยนพพเศษวพทยาศาสตรฑ - คณพตศาสตรฑ ระดพบชพขนมพธยมศศกษาตอนตหนและตอนปลายขศขน เพนนอสตงเสรพมและ
พพฒนาศพกยภาพของผสหเรรยน รวมทพขงใหหการจพดการศศกษาบรรลคตามวพตถคประสงคฑและเปปนไปตามปรพชญาการศศกษา
วลตถยประสงคค
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ผลผลกต  (outputs)
1.เพนนอสตงเสรพมใหหนพกเรรยนมรความรสหและทพกษะกระบวนการทางวพทยาศาสตรฑ
2.เพนนอสตงเสรพมใหหนพกเรรยนมรศพกยภาพในการเรรยนรสห มรความรสหความเชรนยวชาญในรายวพชาวพทยาศาสตรฑ คณพตศาสตรฑและ
สามารถนสาความรสหไปประยคกตฑใชหในการเรรยนและศศกษาตตอในระดพบทรนสสงขศขน
ผลลลพธค  (outcomes)
1. นพกเรรยนไดหทสากพจกรรมฝฝกปฏพบพตพการทางวพทยาศาสตรฑ จสานวน 3 ครพขง/ภาคเรรยน
2. นพกเรรยนรหอยละ 70 ขศขนไป มรความรสหและทพกษะกระบวนการทางวพทยาศาสตรฑ รวมทพขงมรความสามารถในการคพด
วพเคราะหฑ อภพปรายแลกเปลรนยนความคพดเหดน แกหปปญหาและนสาไปประยคกตฑใชหในสถานการณฑตตางๆ อยตางเหมาะสม อยสต
ในระดพบดร
3.นพกเรรยนมรผลสพมฤทธพธทางการเรรยนในรายวพชาวพทยาศาสตรฑและคณพตศาสตรฑทรนสอนดหวยอาจารยฑพพเศษอยสตในระดพบ 2.5 
ขศขนไป รหอยละ 70

1.นพกเรรยนไดหทสากพจกรรมฝฝกปฏพบพตพการทางวพทยาศาสตรฑ จสานวน 3 ครพขง/ภาคเรรยน
2.นพกเรรยนไดหรพบการจพดการเรรยนรสหดหวยอาจารยฑพพเศษในรายวพชาวพทยาศาสตรฑและคณพตศาสตรฑ จสานวน 40 คาบ/วพชา/
ภาคเรรยน

เชกงปรกมาณ
เปปาหมาย

1.นพกเรรยนรหอยละ 70 ขศขนไป มรความรสหและทพกษะกระบวนการทางวพทยาศาสตรฑ รวมทพขงมรความสามารถในการคพด
วพเคราะหฑ อภพปรายแลกเปลรนยนความคพดเหดน แกหปปญหาและนสาไปประยคกตฑใชหในสถานการณฑตตางๆ อยตางเหมาะสม อยสต
ในระดพบดร
2.นพกเรรยนมรผลสพมฤทธพธทางการเรรยนในรายวพชาวพทยาศาสตรฑและคณพตศาสตรฑทรนสอนดหวยอาจารยฑพพเศษอยสตในระดพบ 2.5 
ขศขนไป

เชกงคยณภาพ
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โครงการ / งาน พลฒนาคยณภาพนลกเรทยนหหองเรทยนพกเศษ Smartclass  

ททท กกจกรรม
เงกน
อยดหนยน

เรทยนฟรท 
15 ปป

เงกน
รายไดห

เงกน
ออทน ๆ รวม หมายเหตย

โครงงานวพทยาศาสตรฑ-
คณพตศาสตรฑ

กลคตมบรพหาร

วพชาการ

 35,000.00 35,000.001

3R camp for life in the 
future

กลคตมบรพหาร

วพชาการ

 296,800.00 296,800.002

ฝฝกปฏพบพตพการทางวพทยา
ศาสตรฑนอกสถานศศกษา 
ชตวงทรน 1

กลคตมบรพหาร

วพชาการ

 371,100.00 371,100.003

กพจกรรมพพฒนาคคณภาพนพก
เรรยนดหวยอาจารยฑพพเศษ 
ชตวงทรน 1

กลคตมบรพหาร

วพชาการ

 240,000.00 240,000.004

พพฒนาหหองเรรยนพพเศษและ
ซตอมบสารคง ชตวงทรน 1

กลคตมบรพหาร

วพชาการ

 63,000.00 63,000.005

21st Century Skills 
and Competency  ชตวง
ทรน 1

กลคตมบรพหาร

วพชาการ

 53,700.00 53,700.006

ประชาสพมพพนธฑ กลคตมบรพหาร

วพชาการ

 10,000.00 10,000.007

กพจกรรมพพฒนาคคณภาพนพก
เรรยนดหวยอาจารยฑพพเศษ 
ชตวงทรน 2

กลคตมบรพหาร

วพชาการ

 280,000.00 280,000.008

ฝฝกปฏพบพตพการทางวพทยา
ศาสตรฑนอกสถานศศกษา 
ชตวงทรน 2

กลคตมบรพหาร

วพชาการ

 260,820.00 260,820.009

คตายวพทยาศาสตรฑเพนนอการ
อนครพกษฑทรพพยากร
ธรรมชาตพและสพนงแวดลหอม

กลคตมบรพหาร

วพชาการ

 498,560.00 498,560.0010

 2,108,980.00 2,108,980.00รวมทลทงสกทน
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การประเมกนผล

เครอทองมออทททใชหวกธทการประเมกนตลวชททวลดความสดาเรดจ

1.นพกเรรยนไดหรพบการจพดการเรรยนรสหในการ
ฝฝกปฏพบพตพการทางวพทยาศาสตรฑ จสานวน 3 
ครพขง/ภาคเรรยน
2.นพกเรรยนรหอยละ 70 ขศขนไป มรความรสหและ
ทพกษะกระบวนการทางวพทยาศาสตรฑ รวม
ทพขงมรความสามารถในการคพดวพเคราะหฑ 
อภพปรายแลกเปลรนยนความคพดเหดน แกห
ปปญหาและนสาไปประยคกตฑใชหใน
สถานการณฑตตางๆ อยตางเหมาะสม อยสตใน
ระดพบดร
3.นพกเรรยนไดหรพบการจพดการเรรยนรสหดหวย
อาจารยฑพพเศษในรายวพชาวพทยาศาสตรฑและ
คณพตศาสตรฑ จสานวน 40 คาบ/วพชา/ภาค
เรรยน
4.นพกเรรยนมรผลสพมฤทธพธทางการเรรยนใน
รายวพชาวพทยาศาสตรฑและคณพตศาสตรฑทรน
สอนดหวยอาจารยฑพพเศษอยสตในระดพบ 2.5 
ขศขนไป  รหอยละ 70

การทดสอบ การประเมพน การสอบถาม แบบทดสอบ แบบประเมพน แบบสอบถาม

ผลทททคาดวยาจะไดหรลบ
1.นพกเรรยนไดหรพบการจพดการเรรยนรสหในการฝฝกปฏพบพตพการทางวพทยาศาสตรฑ จสานวน 3 ครพขง/ภาคเรรยน
2.นพกเรรยนรหอยละ 70 ขศขนไป มรความรสหและทพกษะกระบวนการทางวพทยาศาสตรฑ รวมทพขงมรความสามารถในการคพดวพเคราะหฑ 
อภพปรายแลกเปลรนยนความคพดเหดน แกหปปญหาและนสาไปประยคกตฑใชหในสถานการณฑตตางๆ อยตางเหมาะสม อยสตในระดพบดร
3.นพกเรรยนไดหรพบการจพดการเรรยนรสหดหวยอาจารยฑพพเศษในรายวพชาวพทยาศาสตรฑและคณพตศาสตรฑ จสานวน 40 คาบ/วพชา/ภาค
เรรยน
4.นพกเรรยนมรผลสพมฤทธพธทางการเรรยนในรายวพชาวพทยาศาสตรฑและคณพตศาสตรฑทรนสอนดหวยอาจารยฑพพเศษอยสตในระดพบ 2.5 ขศขน
ไป  รหอยละ 70
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ลงชอทอ  อนยมลตกโครงการ / งาน  พลฒนาคยณภาพนลกเรทยนหหองเรทยนพกเศษ Smartclass  
ผผหรลบผกดชอบโครงการ/งาน

ผผหอนยมลตกโครงการ

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

ผผหตรวจสอบ

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

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

เเผนงานกลคตมบรพหารวพชาการ
 ( นางสาวดลฤดร ปปสสา ) 

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

(   เฉลพมรพฐ  ตพนงอตวม   )
ผสหอสานวยการโรงเรรยนมหรรณพาราม

ครส
 ( นายศพกดพธชพย ราชนพยม ) 

รองผสหอสานวยการกลคตมบรพหารวพชาการ
 ( นางสาวจพนทรฑเพดญ ภพญโญวงศฑ ) 

วตาทรนรหอยตรร

ผผหเสนอโครงการ/งาน
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โครงการ / งาน พพฒนาคคณภาพนพกเรรยนหหองเรรยนพพเศษ Smartclass

กกจกรรม โครงงานวพทยาศาสตรร-คณพตศาสตรร

ลลกษณะงาน / โครงการ โครงการตตอเนนนอง
ยกระดพบมาตรฐาน

โครงการใหมต
รพกษามาตรฐาน พพฒนาสสตความเปปนเลพศ

ประเภท กพจกรรมใหมต กพจกรรมตตอเนนนอง งานประจจา

การดดาเนกนโครงการ เสรรจสพสนแลหว กจาลพงดจาเนพนการ ยพงไมตไดหดจาเนพนการ

หนนวยงานทททรลบผกดชอบ กลคตมบรพหารวพชาการ

หนนวยงานยนอย งานหหองเรรยนพพเศษ

ผผผรลบผกดชอบ นายพคฒพพงศร มะเดโช
,น.ส.ผกายมาศ เหมชสเกรยรตพต
,นายศพกดพตชพย ราชนพยม
,น.ส.ภพญญดา พรมกลาง

ระยะเวลาดดาเนกนการ 01/10/2564  -  31/03/2565

สถานทททดดาเนกนการ โรงเรรยนมหรรณพาราม

งบประมาณ 35,000.00  บาท

พลนธกกจ  จพดกพจกรรมสตงเสรพมใหหผสหเรรยนมรทพกษะแหตงศตวรรษทรน 21 มรคคณภาพตามเกณฑรมาตรฐานการศศกษาชาตพ และ
มาตรฐานสากล
พพฒนาคคณภาพการจพดการเรรยนรสหดหวยระบบคคณภาพตามมาตรฐานการศศกษาชาตพและมาตรฐานสากล
พพฒนาสนนอเทคโนโลยรและนวพตกรรม เพนนอพพฒนาคคณภาพการศศกษาอยตางตตอเนนนอง
พพฒนาประสพทธพภาพการบรพหารจพดการศศกษาโดยใชหเทคโนโลยร ดหวยระบบคคณภาพ
ผสหเรรยนมรทพกษะแหตงศตวรรษทรน21 และมรคคณภาพตามมาตรฐานการศศกษาขพสนพนสนฐานของโรงเรรยนเปปาประสงคค  
กลยคทธรทรน 1. สตงเสรพมพพฒนาใหหผสหเรรยนมรทพกษะแหตงศตวรรษทรน 21 เกพดแรงบพนดาลใจในการเรรยนรสหสสตอาชรพใน
อนาคต

กลยยทธค  

สนองมาตรฐานททท มาตรฐานทรน 1

ประเดรนการพพจารณาทรน 1.2สนองประเดดนพกจารณาททท 
ประเดรนการพพจารณายตอยทรน 1.2.1สนองประเดดนพกจารณายนอยททท 

มาตรฐานทรน 1มาตรฐานการศศกษาของสถานศศกษา
หลลกการและเหตยผล 
          จากปรพชญาและวพตถคประสงครการจพดการศศกษาสจาหรพบผสหเรรยนทรนมรความสามารถพพเศษ ทางวพทยาศาสตรรและ
คณพตศาสตรร โดยใหหสถานศศกษาจพดการศศกษาแบบบสรณาการความรสหทางวพทยาศาสตรร คณพตศาสตรร และ เทคโนโลยรโดย
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ยศดผสหเรรยนเปปนสจาคพญ เพนนอใหหผสหเรรยนไดหรพบการพพฒนาอยตางเตรมตามศพกยภาพเปปนรายบคคคล เนหนทพกษะการคพดระดพบสสง 
ดหานกระบวนการแกหปปญหา การคพดอยตางมรวพจารณญาณ และ การคพดสรหางสรรคร โดยใหหมรความสามารถในการสนบเสาะหา
ความรสหไดหดหวยตนเองอยตางเปปนระบบ และมรคคณธรรมจรพยธรรม เพนนอเปปนฐานในการพพฒนากจาลพงคนดหานวพทยาศาสตรร 
คณพตศาสตรรและเทคโนโลยรของประเทศ โดยมคตงเนหนการสตงเสรพมการเรรยนตามความสนใจอยตางเตรมตามศพกยภาพพรหอมทพสง
ปลสกฝปง ใหหมรเจตคตพทางวพทยาศาสตรรและมรความเปปนนพกวพจพยอยตางลศกซศสง โรงเรรยนมหรรณพาราม ไดหตระหนพกถศงความ
สจาคพญของการสตงเสรพมและพพฒนาศพกยภาพของผสหเรรยนใหหเหมาะสมกพบความสามารถ ความสนใจ จศงไดหดจาเนพนการจพดตพสง
โครงการหหองเรรยนพพเศษวพทยาศาสตรร - คณพตศาสตรร ระดพบชพสนมพธยมศศกษาตอนตหนและตอนปลายขศสน เพนนอสตงเสรพมและ
พพฒนาศพกยภาพของผสหเรรยน รวมทพสงใหหการจพดการศศกษาบรรลคตามวพตถคประสงครและเปปนไปตามปรพชญาการศศกษา
วลตถยประสงคค
เพนนอสตงเสรพมใหหนพกเรรยนสรหางสรรครโครงงานวพทยาศาสตรร – คณพตศาสตรร

เปปาหมาย
เชกงปรกมาณ :
นพกเรรยนหหองเรรยนพพเศษรหอยละ 100 เขหารตวมกพจกรรมโครงงาน

เชกงคยณภาพ :
นพกเรรยนหหองเรรยนพพเศษทรนเขหารตวมกพจกรรมโครงงาน รหอยละ 70 ขศสนไป มรทพกษะกระบวนการทจาโครงงานวพทยา
ศาสตรร - คณพตศาสตรร อยสตในระดพบดร
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ขลขนตอนการดดาเนกนงาน

การดดาเนกนงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานททท ผผผรลบผกดชอบ

( P )  ขลขนเตรทยมการ น.ส.ผกายมาศ เหมชส

เกรยรตพต

น.ส.ภพญญดา พรม

กลาง

วางแผนจพดทจากพจกรรม
1 ตคลาคม 

2564 ถศง 31 
มรนาคม 2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม

-

( D )  ขลขนดดาเนกนการ 1 ตคลาคม 2564 

ถศง 31 มรนาคม 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม

น.ส.ผกายมาศ เหมชส

เกรยรตพต

น.ส.ภพญญดา พรม

กลาง

 (อคดหนคน) 

( C )  ขลขนตกดตามประเมกนผล
ตรวจสอบการดจาเนพนการทจาโครงงานของนพกเรรยน

น.ส.ผกายมาศ เหมชส

เกรยรตพต

น.ส.ภพญญดา พรม

กลาง

1 ตคลาคม 
2564 ถศง 31 
มรนาคม 2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม
-

( A )  ขลขนปรลบปรยงแกผไข
กจากพบตพดตามการทจาโครงงานของนพกเรรยนและตรวจความถสกตหองสมบสรณรของโครงงาน

การตกดตามประเมกนผล
ประเมพนผลโดยพพจารณาจากจจานวนการเขหารตวมกพจกรรมของนพกเรรยนและความสจาเรรจของการดจาเนพนการทจาโครงงาน 
และประเมพนทพกษะกระบวนการทางวพทยาศาสตรรดหวยเลตมรายงานผลของการทจาโครงงาน
ตลวชทขวลดความสดาเรดจ

1. นพกเรรยนรหอยละ 100 เขหารตวมกพจกรรมโครงการ
2. นพกเรรยนรหอยละ 70 ทรนเขหารตวมกพจกรรมโครงงาน มรทพกษะกระบวนการทจาโครงงานอยสตในระดพบดร

วกธทการประเมกน
1. ประเมพนจากจจานวนโครงงานของนพกเรรยนทรนจพดทจาสจาเรรจ
2. ประเมพนจากทพกษะกระบวนทางวพทยาศาสตรร - คณพตศาสตรร โดยใชหเลตมรายงานผลของการทจาโครงงาน

เครรทองมรอทททใชผ
1. แบบรายงานจจานวนของโครงงานทรนทจาสจาเรรจ
2. เลตมรายงานผลของโครงงานแตตละโครงงาน

ผลทททคาดวนาจะไดผรลบ
1. นพกเรรยนรหอยละ 100 เขหารตวมกพจกรรมโครงการ
2. นพกเรรยนรหอยละ 70 ทรนเขหารตวมกพจกรรมโครงงาน มรทพกษะกระบวนการทจาโครงงานอยสตในระดพบดร
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ทรลพยากรและคนาใชผจนายกกจกรรม

ททท รายการคนาใชผจนาย
ประมาณการ
ราคา/หนนวย

ประเภทของเงกน
รวมเงกนจดานวน หนนวยนลบ

คตาวพสดคอคปกรณร ครพสง 4  7,000.00  28,000.001 รายไดหสถานศศกษา

คตาวพทยากร ครพสง 2  3,500.00  7,000.002 รายไดหสถานศศกษา

รวมเงกน  35,000.00

สรยปงบประมาณ
รายไดหสถานศศกษา 35,000.00   บาท

35,000.00   บาทรวม
ลงชรทอ  อนยมลตกกกจกรรม  โครงงานวกทยาศาสตรค-คณกตศาสตรค
ภายใตผโครงการ / งาน  พลฒนาคยณภาพนลกเรทยนหผองเรทยนพกเศษ Smartclass

ผผผอนยมลตกกกจกรรม

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

ผผผเหดนชอบ

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

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

เเผนงานกลคตมบรพหารวพชาการ
 ( นางสาวดลฤดร ปปสสา ) 

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

ผผผเสนอ

(   เฉลพมรพฐ  ตพนงอตวม   )
ผสหอจานวยการโรงเรรยนมหรรณพาราม

ครส

รองผสหอจานวยการกลคตมบรพหารวพชาการ
 ( นางสาวจพนทรรเพรญ ภพญโญวงศร ) 

ผผผรลบผกดชอบ

นายศพกดพตชพย ราชนพยม

วตาทรนรหอยตรร
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โครงการ / งาน พพฒนาคคณภาพนพกเรรยนหหองเรรยนพพเศษ Smartclass

กกจกรรม 3R camp for life in the future

ลลกษณะงาน / โครงการ โครงการตตอเนนนอง
ยกระดพบมาตรฐาน

โครงการใหมต
รพกษามาตรฐาน พพฒนาสสตความเปปนเลพศ

ประเภท กพจกรรมใหมต กพจกรรมตตอเนนนอง งานประจจา

การดดาเนกนโครงการ เสรรจสพสนแลหว กจาลพงดจาเนพนการ ยพงไมตไดหดจาเนพนการ

หนนวยงานทททรลบผกดชอบ กลคตมบรพหารวพชาการ

หนนวยงานยนอย งานหหองเรรยนพพเศษ

ผผผรลบผกดชอบ น.ส.จพราพร ยกตพสง
,นายพคฒพพงศศ มะเดโช
,นายศพกดพดชพย ราชนพยม

ระยะเวลาดดาเนกนการ 01/10/2564  -  30/04/2565

สถานทททดดาเนกนการ โรงเรรยนมหรรณพาราม

งบประมาณ 296,800.00  บาท

พลนธกกจ  จพดกพจกรรมสตงเสรพมใหหผสหเรรยนมรทพกษะแหตงศตวรรษทรน 21 มรคคณภาพตามเกณฑศมาตรฐานการศศกษาชาตพ และ
มาตรฐานสากล
พพฒนาคคณภาพการจพดการเรรยนรสหดหวยระบบคคณภาพตามมาตรฐานการศศกษาชาตพและมาตรฐานสากล
พพฒนาสนนอเทคโนโลยรและนวพตกรรม เพนนอพพฒนาคคณภาพการศศกษาอยตางตตอเนนนอง
พพฒนาประสพทธพภาพการบรพหารจพดการศศกษาโดยใชหเทคโนโลยร ดหวยระบบคคณภาพ
ผสหเรรยนมรทพกษะแหตงศตวรรษทรน21 และมรคคณภาพตามมาตรฐานการศศกษาขพสนพนสนฐานของโรงเรรยนเปปาประสงคค  
กลยคทธศทรน 1. สตงเสรพมพพฒนาใหหผสหเรรยนมรทพกษะแหตงศตวรรษทรน 21 เกพดแรงบพนดาลใจในการเรรยนรสหสสตอาชรพใน
อนาคต

กลยยทธค  

สนองมาตรฐานททท มาตรฐานทรน 1

ประเดรนการพพจารณาทรน 1.2สนองประเดดนพกจารณาททท 
ประเดรนการพพจารณายตอยทรน 1.2.3สนองประเดดนพกจารณายนอยททท 

มาตรฐานทรน 1มาตรฐานการศศกษาของสถานศศกษา
หลลกการและเหตยผล 
          จากปรพชญาและวพตถคประสงคศการจพดการศศกษาสจาหรพบผสหเรรยนทรนมรความสามารถพพเศษ ทางวพทยาศาสตรศและ
คณพตศาสตรศ โดยใหหสถานศศกษาจพดการศศกษาแบบบสรณาการความรสหทางวพทยาศาสตรศ คณพตศาสตรศ และ เทคโนโลยรโดย
ยศดผสหเรรยนเปปนสจาคพญ เพนนอใหหผสหเรรยนไดหรพบการพพฒนาอยตางเตรมตามศพกยภาพเปปนรายบคคคล เนหนทพกษะการคพดระดพบสสง 
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ดหานกระบวนการแกหปปญหา การคพดอยตางมรวพจารณญาณ และ การคพดสรหางสรรคศ โดยใหหมรความสามารถในการสนบเสาะหา
ความรสหไดหดหวยตนเองอยตางเปปนระบบ และมรคคณธรรมจรพยธรรม เพนนอเปปนฐานในการพพฒนากจาลพงคนดหานวพทยาศาสตรศ 
คณพตศาสตรศและเทคโนโลยรของประเทศ โดยมคตงเนหนการสตงเสรพมการเรรยนตามความสนใจอยตางเตรมตามศพกยภาพพรหอมทพสง
ปลสกฝปง ใหหมรเจตคตพทางวพทยาศาสตรศและมรความเปปนนพกวพจพยอยตางลศกซศสง โรงเรรยนมหรรณพาราม ไดหตระหนพกถศงความ
สจาคพญของการสตงเสรพมและพพฒนาศพกยภาพของผสหเรรยนใหหเหมาะสมกพบความสามารถ ความสนใจ จศงไดหดจาเนพนการจพดตพสง
โครงการหหองเรรยนพพเศษวพทยาศาสตรศ - คณพตศาสตรศ ระดพบชพสนมพธยมศศกษาตอนตหนและตอนปลายขศสน เพนนอสตงเสรพมและ
พพฒนาศพกยภาพของผสหเรรยน รวมทพสงใหหการจพดการศศกษาบรรลคตามวพตถคประสงคศและเปปนไปตามปรพชญาการศศกษา
วลตถยประสงคค
เพนนอสตงเสรพมใหหนพกเรรยนมรศพกยภาพในการเรรยนรสห มรความรสหความเชรนยวชาญในรายวพชาวพทยาศาสตรศ �                   
คณพตศาสตรศและสามารถนจาความรสหไปประยคกตศใชหในการเรรยนและศศกษาตตอในระดพบทรนสสงขศสน

เปปาหมาย
เชกงปรกมาณ :
นพกเรรยนรหอยละ 90 เขหารตวมกพจกรรม 3R camp for life in the future

เชกงคยณภาพ :
นพกเรรยนรหอยละ 70 ขศสนไป สามารถบสรณาการความรสหคณพตศาสตรศและวพทยาศาสตรศ ทพสงดหานการคพด วพเคราะหศ 
อภพปรายแลกเปลรนยนความคพดเหรน แกหปปญหาและนจาไปประยคกตศใชหในสถานการณศตตางๆ 
อยตางเหมาะสม อยสตในระดพบดร
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ขลขนตอนการดดาเนกนงาน

การดดาเนกนงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานททท ผผผรลบผกดชอบ

( P )  ขลขนเตรทยมการ นายพคฒพพงศศ มะเดโช

น.ส.จพราพร ยกตพสงวางแผนดจาเนพนกพจกรรม
1 ตคลาคม 

2564 ถศง 30 
เมษายน 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม

-

( D )  ขลขนดดาเนกนการ 1 ตคลาคม 2564 

ถศง 30 เมษายน 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พารามและสถาน

ทรนจพดกพจกรรม

นายพคฒพพงศศ มะเดโช

น.ส.จพราพร ยกตพสง

 (อคดหนคน) 

( C )  ขลขนตกดตามประเมกนผล
ตพดตามการดจาเนพนการ การเตรรยมการของการจพด
กพจกรรม

นายพคฒพพงศศ มะเดโช

น.ส.จพราพร ยกตพสง
1 ตคลาคม 

2564 ถศง 30 
เมษายน 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พารามและสถาน

ทรนจพดกพจกรรม

-

( A )  ขลขนปรลบปรยงแกผไข
พพจารณาผลการดจาเนพนงานในขพสนตอนตตางๆ

การตกดตามประเมกนผล
ประเมพนจากการเขหารตวมกพจกรรมของนพกเรรยนและใชหแบบสอบถามเกรนยวกพบทพกษะทรนไดหรพบจากการกพจกรรม

ตลวชทขวลดความสดาเรดจ
นพกเรรยนรหอยละ 90 เขหารตวมกพจกรรม 3R camp for life in the future

วกธทการประเมกน
1.ประเมพนจากจจานวนของนพกเรรยนในการเขหารตวมกพจกรรม
2.ใหหนพกเรรยนทรนเขหารตวมกพจกรรมทจาแบบสอบถามเกรนยวกพบทพกษะ กระบวนการทางวพทยาศาสตรศ

เครรทองมรอทททใชผ
1.แบบสรคปสรคปจจานวนนพกเรรยนทรนเขหารตวมกพจกรรม
2.แบบสอบถามเกรนยวกพบทพกษะในการทจากพจกรรม

ผลทททคาดวนาจะไดผรลบ
เชพงปรพมาณ  นพกเรรยนรหอยละ 90 เขหารตวมกพจกรรม 3R camp for life in the future 
                           
เชพงคคณภาพ   นพกเรรยนรหอยละ 70 ขศสนไป สามารถบสรณาการความรสหคณพตศาสตรศและวพทยาศาสตรศ ทพสงดหานการคพด
วพเคราะหศ อภพปรายแลกเปลรนยนความคพดเหรน แกหปปญหาและนจาไปประยคกตศใชหในสถานการณศตตางๆ อยตางเหมาะสม อยสต
ในระดพบดร
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ทรลพยากรและคนาใชผจนายกกจกรรม

ททท รายการคนาใชผจนาย
ประมาณการ
ราคา/หนนวย

ประเภทของเงกน
รวมเงกนจดานวน หนนวยนลบ

คตาทรนพพก คน 170  300.00  51,000.001 รายไดหสถานศศกษา

คตาอาหารหลพก คน 170  480.00  81,600.002 รายไดหสถานศศกษา

คตาอาหารวตาง คน 170  60.00  10,200.003 รายไดหสถานศศกษา

คตากพจกรรม คน 170  200.00  34,000.004 รายไดหสถานศศกษา

คตาจหางเหมารถโดยสาร คพน 4  30,000.00  120,000.005 รายไดหสถานศศกษา

รวมเงกน  296,800.00

สรยปงบประมาณ
รายไดหสถานศศกษา 296,800.00   บาท

296,800.00   บาทรวม
ลงชรทอ  อนยมลตกกกจกรรม  3R camp for life in the future
ภายใตผโครงการ / งาน  พลฒนาคยณภาพนลกเรทยนหผองเรทยนพกเศษ Smartclass

ผผผอนยมลตกกกจกรรม

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

ผผผเหดนชอบ

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

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

เเผนงานกลคตมบรพหารวพชาการ
 ( นางสาวดลฤดร ปปสสา ) 

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

ผผผเสนอ

(   เฉลพมรพฐ  ตพนงอตวม   )
ผสหอจานวยการโรงเรรยนมหรรณพาราม

ครส

รองผสหอจานวยการกลคตมบรพหารวพชาการ
 ( นางสาวจพนทรศเพรญ ภพญโญวงศศ ) 

ผผผรลบผกดชอบ

นายพคฒพพงศศ มะเดโช

วตาทรนรหอยตรร
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โครงการ / งาน พพฒนาคคณภาพนพกเรรยนหหองเรรยนพพเศษ Smartclass

กกจกรรม ฝฝกปฏพบพตพการทางวพทยาศาสตรรนอกสถานศศกษา ชชวงทรท 1

ลลกษณะงาน / โครงการ โครงการตชอเนนทอง
ยกระดพบมาตรฐาน

โครงการใหมช
รพกษามาตรฐาน พพฒนาสสชความเปปนเลพศ

ประเภท กพจกรรมใหมช กพจกรรมตชอเนนทอง งานประจจา

การดดาเนกนโครงการ เสรรจสพสนแลหว กจาลพงดจาเนพนการ ยพงไมชไดหดจาเนพนการ

หนนวยงานทททรลบผกดชอบ กลคชมบรพหารวพชาการ

หนนวยงานยนอย งานหหองเรรยนพพเศษ

ผผผรลบผกดชอบ นายธรระพพนธคร  นาคายน
,นายศพกดพดชพย ราชนพยม

ระยะเวลาดดาเนกนการ 01/10/2564  -  31/03/2565

สถานทททดดาเนกนการ โรงเรรยนมหรรณพารามและมหาวพทยาลพยในเครนอขชาย

งบประมาณ 371,100.00  บาท

พลนธกกจ  จพดกพจกรรมสชงเสรพมใหหผสหเรรยนมรทพกษะแหชงศตวรรษทรท 21 มรคคณภาพตามเกณฑรมาตรฐานการศศกษาชาตพ และ
มาตรฐานสากล
พพฒนาคคณภาพการจพดการเรรยนรสหดหวยระบบคคณภาพตามมาตรฐานการศศกษาชาตพและมาตรฐานสากล
พพฒนาสนทอเทคโนโลยรและนวพตกรรม เพนทอพพฒนาคคณภาพการศศกษาอยชางตชอเนนทอง
พพฒนาประสพทธพภาพการบรพหารจพดการศศกษาโดยใชหเทคโนโลยร ดหวยระบบคคณภาพ
ผสหเรรยนมรทพกษะแหชงศตวรรษทรท21 และมรคคณภาพตามมาตรฐานการศศกษาขพสนพนสนฐานของโรงเรรยนเปปาประสงคค  
กลยคทธรทรท 1. สชงเสรพมพพฒนาใหหผสหเรรยนมรทพกษะแหชงศตวรรษทรท 21 เกพดแรงบพนดาลใจในการเรรยนรสหสสชอาชรพใน
อนาคต

กลยยทธค  

สนองมาตรฐานททท มาตรฐานทรท 1

ประเดรนการพพจารณาทรท 1.2สนองประเดดนพกจารณาททท 
ประเดรนการพพจารณายชอยทรท 1.2.1สนองประเดดนพกจารณายนอยททท 

มาตรฐานทรท 1มาตรฐานการศศกษาของสถานศศกษา
หลลกการและเหตยผล 
          จากปรพชญาและวพตถคประสงครการจพดการศศกษาสจาหรพบผสหเรรยนทรทมรความสามารถพพเศษ ทางวพทยาศาสตรรและ
คณพตศาสตรร โดยใหหสถานศศกษาจพดการศศกษาแบบบสรณาการความรสหทางวพทยาศาสตรร คณพตศาสตรร และ เทคโนโลยรโดย
ยศดผสหเรรยนเปปนสจาคพญ เพนทอใหหผสหเรรยนไดหรพบการพพฒนาอยชางเตรมตามศพกยภาพเปปนรายบคคคล เนหนทพกษะการคพดระดพบสสง 
ดหานกระบวนการแกหปปญหา การคพดอยชางมรวพจารณญาณ และ การคพดสรหางสรรคร โดยใหหมรความสามารถในการสนบเสาะหา
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ความรสหไดหดหวยตนเองอยชางเปปนระบบ และมรคคณธรรมจรพยธรรม เพนทอเปปนฐานในการพพฒนากจาลพงคนดหานวพทยาศาสตรร 
คณพตศาสตรรและเทคโนโลยรของประเทศ โดยมคชงเนหนการสชงเสรพมการเรรยนตามความสนใจอยชางเตรมตามศพกยภาพพรหอมทพสง
ปลสกฝปง ใหหมรเจตคตพทางวพทยาศาสตรรและมรความเปปนนพกวพจพยอยชางลศกซศสง โรงเรรยนมหรรณพาราม ไดหตระหนพกถศงความ
สจาคพญของการสชงเสรพมและพพฒนาศพกยภาพของผสหเรรยนใหหเหมาะสมกพบความสามารถ ความสนใจ จศงไดหดจาเนพนการจพดตพสง
โครงการหหองเรรยนพพเศษวพทยาศาสตรร - คณพตศาสตรร ระดพบชพสนมพธยมศศกษาตอนตหนและตอนปลายขศสน เพนทอสชงเสรพมและ
พพฒนาศพกยภาพของผสหเรรยน รวมทพสงใหหการจพดการศศกษาบรรลคตามวพตถคประสงครและเปปนไปตามปรพชญาการศศกษา
วลตถยประสงคค

1.เพนทอสชงเสรพมใหหนพกเรรยนมรความรสหและทพกษะกระบวนการทางวพทยาศาสตรร
2.เพนทอสชงเสรพมใหหนพกเรรยนมรศพกยภาพในการเรรยนรสห มรความรสหความเชรทยวชาญในรายวพชาวพทยาศาสตรร คณพตศาสตรรและ
สามารถนจาความรสหไปประยคกตรใชหในการเรรยนและศศกษาตชอในระดพบทรทสสงขศสน

เปปาหมาย
เชกงปรกมาณ :

1.นพกเรรยนไดหทจากพจกรรมฝฝกปฏพบพตพการทางวพทยาศาสตรร จจานวน 3 ครพสง/ภาคเรรยน

เชกงคยณภาพ :
1.นพกเรรยนรหอยละ 70 ขศสนไป มรความรสหและทพกษะกระบวนการทางวพทยาศาสตรร รวมทพสงมรความสามารถในการคพด
วพเคราะหร อภพปรายแลกเปลรทยนความคพดเหรน แกหปปญหาและนจาไปประยคกตรใชหในสถานการณรตชางๆ อยชางเหมาะสม 
อยสชในระดพบดร
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ขลขนตอนการดดาเนกนงาน

การดดาเนกนงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานททท ผผผรลบผกดชอบ

( P )  ขลขนเตรทยมการ นายศพกดพดชพย ราชนพยม

นายธรระพพนธคร นาคายนวางแผนดจาเนพนการทจากพจกรรม
1 ตคลาคม 

2564 ถศง 31 
มรนาคม 2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม

-

( D )  ขลขนดดาเนกนการ 1 ตคลาคม 2564 

ถศง 31 มรนาคม 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม และ

มหาวพทยาลพยใน

เครนอขชาย

นายศพกดพดชพย ราชนพยม

นายธรระพพนธคร นาคายน

คชาจพดกพจกรรม 0.00 (อคดหนคน)

371,100.00 (อนทนๆ)

( C )  ขลขนตกดตามประเมกนผล
ตพดตามการดจาเนพนการจพดกพจกรรม

นายศพกดพดชพย ราชนพยม

นายธรระพพนธคร นาคายน
1 ตคลาคม 

2564 ถศง 31 
มรนาคม 2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม และ

มหาวพทยาลพยใน

เครนอขชาย

-

( A )  ขลขนปรลบปรยงแกผไข
พพจารณารายงานสรคปการดจาเนพนกพจกรรม

การตกดตามประเมกนผล
1. ประเมพนจากการเขหารชวมกพจกรรมของนพกเรรยน
2. ประเมพนจากรายงานผลปฏพบพตพการทางวพทยาศาสตรร
ตลวชทขวลดความสดาเรดจ

1. นพกเรรยนไดหทจากพจกรรมฝฝกปฏพบพตพการทางวพทยาศาสตรร จจานวน 3 ครพสง/ภาคเรรยน
2. นพกเรรยนรหอยละ 70 ขศสนไป มรความรสหและทพกษะกระบวนการทางวพทยาศาสตรร รวมทพสงมรความสามารถในการคพด
วพเคราะหร อภพปรายแลกเปลรทยนความคพดเหรน แกหปปญหาและนจาไปประยคกตรใชหในสถานการณรตชางๆ อยชางเหมาะ
สมอยสชในระดพบดร

วกธทการประเมกน
1. ตรวจสอบจากรายชนทอและจจานวนนพกเรรยนทรทเขหารชวมกพจกรรม
2. ตรวจรายงานผลปฏพบพตพการทางวพทยาศาสตรร

เครรทองมรอทททใชผ
1. แบบสรคปรายชนทอและจจานวนนพกเรรยนทรทเขหารชวมกพจกรรม
2. แบบรายงานผลปฏพบพตพการทางวพทยาศาสตรร

ผลทททคาดวนาจะไดผรลบ
1.นพกเรรยนไดหรพบการจพดการเรรยนรสหในการฝฝกปฏพบพตพการทางวพทยาศาสตรร จจานวน 3 ครพสง/ภาคเรรยน
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2.นพกเรรยนรหอยละ 70 ขศสนไป มรความรสหและทพกษะกระบวนการทางวพทยาศาสตรร รวมทพสงมรความสามารถในการคพด
วพเคราะหร อภพปรายแลกเปลรทยนความคพดเหรน แกหปปญหาและนจาไปประยคกตรใชหในสถานการณรตชางๆ อยชางเหมาะสม อยสช
ในระดพบดร
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ทรลพยากรและคนาใชผจนายกกจกรรม

ททท รายการคนาใชผจนาย
ประมาณการ
ราคา/หนนวย

ประเภทของเงกน
รวมเงกนจดานวน หนนวยนลบ

คชาจพดกพจกรรม ระดพบ ม.ตหน คน 114  1,500.00  171,000.001 รายไดหสถานศศกษา

คชาจพดกพจกรรม ระดพบ ม.ปลาย คน 56  1,500.00  84,000.002 รายไดหสถานศศกษา

คชาอาหารหลพก ม.ตหน คน 114  150.00  17,100.003 รายไดหสถานศศกษา

คชาอาหารหลพก ม.ปลาย คน 56  150.00  8,400.004 รายไดหสถานศศกษา

คชาอาหารวชางเชหา-บชาย ม.ตหน คน 114  180.00  20,520.005 รายไดหสถานศศกษา

คชาอาหารวชางเชหา - บชาย ม.ปลาย คน 56  180.00  10,080.006 รายไดหสถานศศกษา

คชาจหางเหมารถโดยสาร ม.ตหน คพน 3  15,000.00  45,000.007 รายไดหสถานศศกษา

คชาเหมารถโดยสาร ม.ปลาย คพน 1  15,000.00  15,000.008 รายไดหสถานศศกษา

รวมเงกน  371,100.00

สรยปงบประมาณ
รายไดหสถานศศกษา 371,100.00   บาท

371,100.00   บาทรวม
ลงชรทอ  อนยมลตกกกจกรรม  ฝฝกปฏกบลตกการทางวกทยาศาสตรคนอกสถานศศกษา ชนวงททท 1
ภายใตผโครงการ / งาน  พลฒนาคยณภาพนลกเรทยนหผองเรทยนพกเศษ Smartclass

ผผผอนยมลตกกกจกรรม

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

ผผผเหดนชอบ

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

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

เเผนงานกลคชมบรพหารวพชาการ
 ( นางสาวดลฤดร ปปสสา ) 

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

ผผผเสนอ

(   เฉลพมรพฐ  ตพทงอชวม   )
ผสหอจานวยการโรงเรรยนมหรรณพาราม

ครส

รองผสหอจานวยการกลคชมบรพหารวพชาการ
 ( นางสาวจพนทรรเพรญ ภพญโญวงศร ) 

ผผผรลบผกดชอบ

นายศพกดพดชพย ราชนพยม

วชาทรทรหอยตรร

���



โครงการ / งาน พพฒนาคคณภาพนพกเรรยนหหองเรรยนพพเศษ Smartclass

กกจกรรม กพจกรรมพพฒนาคคณภาพนพกเรรยนดหวยอาจารยยพพเศษ ชชวงทรท 1

ลลกษณะงาน / โครงการ โครงการตชอเนนทอง
ยกระดพบมาตรฐาน

โครงการใหมช
รพกษามาตรฐาน พพฒนาสสชความเปปนเลพศ

ประเภท กพจกรรมใหมช กพจกรรมตชอเนนทอง งานประจจา

การดดาเนกนโครงการ เสรรจสพสนแลหว กจาลพงดจาเนพนการ ยพงไมชไดหดจาเนพนการ

หนนวยงานทททรลบผกดชอบ กลคชมบรพหารวพชาการ

หนนวยงานยนอย งานหหองเรรยนพพเศษ

ผผผรลบผกดชอบ นายอภพชาตพ แสนโคตร
,นายศพกดพดชพย ราชนพยม

ระยะเวลาดดาเนกนการ 01/10/2564  -  31/03/2565

สถานทททดดาเนกนการ โรงเรรยนมหรรณพาราม

งบประมาณ 240,000.00  บาท

พลนธกกจ  จพดกพจกรรมสชงเสรพมใหหผสหเรรยนมรทพกษะแหชงศตวรรษทรท 21 มรคคณภาพตามเกณฑยมาตรฐานการศศกษาชาตพ และ
มาตรฐานสากล
พพฒนาคคณภาพการจพดการเรรยนรสหดหวยระบบคคณภาพตามมาตรฐานการศศกษาชาตพและมาตรฐานสากล
พพฒนาสนทอเทคโนโลยรและนวพตกรรม เพนทอพพฒนาคคณภาพการศศกษาอยชางตชอเนนทอง
พพฒนาประสพทธพภาพการบรพหารจพดการศศกษาโดยใชหเทคโนโลยร ดหวยระบบคคณภาพ
ผสหเรรยนมรทพกษะแหชงศตวรรษทรท21 และมรคคณภาพตามมาตรฐานการศศกษาขพสนพนสนฐานของโรงเรรยนเปปาประสงคค  
กลยคทธยทรท 1. สชงเสรพมพพฒนาใหหผสหเรรยนมรทพกษะแหชงศตวรรษทรท 21 เกพดแรงบพนดาลใจในการเรรยนรสหสสชอาชรพใน
อนาคต

กลยยทธค  

สนองมาตรฐานททท มาตรฐานทรท 1

ประเดรนการพพจารณาทรท 1.1สนองประเดดนพกจารณาททท 
ประเดรนการพพจารณายชอยทรท 1.1.5สนองประเดดนพกจารณายนอยททท 

มาตรฐานทรท 1มาตรฐานการศศกษาของสถานศศกษา
หลลกการและเหตยผล 
          จากปรพชญาและวพตถคประสงคยการจพดการศศกษาสจาหรพบผสหเรรยนทรทมรความสามารถพพเศษ ทางวพทยาศาสตรยและ
คณพตศาสตรย โดยใหหสถานศศกษาจพดการศศกษาแบบบสรณาการความรสหทางวพทยาศาสตรย คณพตศาสตรย และ เทคโนโลยรโดย
ยศดผสหเรรยนเปปนสจาคพญ เพนทอใหหผสหเรรยนไดหรพบการพพฒนาอยชางเตรมตามศพกยภาพเปปนรายบคคคล เนหนทพกษะการคพดระดพบสสง 
ดหานกระบวนการแกหปปญหา การคพดอยชางมรวพจารณญาณ และ การคพดสรหางสรรคย โดยใหหมรความสามารถในการสนบเสาะหา
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ความรสหไดหดหวยตนเองอยชางเปปนระบบ และมรคคณธรรมจรพยธรรม เพนทอเปปนฐานในการพพฒนากจาลพงคนดหานวพทยาศาสตรย 
คณพตศาสตรยและเทคโนโลยรของประเทศ โดยมคชงเนหนการสชงเสรพมการเรรยนตามความสนใจอยชางเตรมตามศพกยภาพพรหอมทพสง
ปลสกฝปง ใหหมรเจตคตพทางวพทยาศาสตรยและมรความเปปนนพกวพจพยอยชางลศกซศสง โรงเรรยนมหรรณพาราม ไดหตระหนพกถศงความ
สจาคพญของการสชงเสรพมและพพฒนาศพกยภาพของผสหเรรยนใหหเหมาะสมกพบความสามารถ ความสนใจ จศงไดหดจาเนพนการจพดตพสง
โครงการหหองเรรยนพพเศษวพทยาศาสตรย - คณพตศาสตรย ระดพบชพสนมพธยมศศกษาตอนตหนและตอนปลายขศสน เพนทอสชงเสรพมและ
พพฒนาศพกยภาพของผสหเรรยน รวมทพสงใหหการจพดการศศกษาบรรลคตามวพตถคประสงคยและเปปนไปตามปรพชญาการศศกษา
วลตถยประสงคค
เพนทอสชงเสรพมใหหนพกเรรยนมรศพกยภาพในการเรรยนรสห มรความรสหความเชรทยวชาญในรายวพชาวพทยาศาสตรยและ�                   
คณพตศาสตรยและสามารถนจาความรสหไปประยคกตยใชหในการเรรยนและศศกษาตชอในระดพบทรทสสงขศสน

เปปาหมาย
เชกงปรกมาณ :
นพกเรรยนไดหรพบการจพดการเรรยนรสหดหวยอาจารยยพพเศษในรายวพชาวพทยาศาสตรยและคณพตศาสตรย 
จจานวน 20 คาบ/วพชา/ภาคเรรยน

เชกงคยณภาพ :
นพกเรรยนมรผลสพมฤทธพดทางการเรรยนในรายวพชาวพทยาศาสตรยและคณพตศาสตรยทรทสอนดหวยอาจารยยพพเศษอยสชในระดพบ 
3.0 ขศสนไป
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ขลขนตอนการดดาเนกนงาน

การดดาเนกนงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานททท ผผผรลบผกดชอบ

( P )  ขลขนเตรทยมการ นายศพกดพดชพย ราชนพยม

นายอภพชาาตพ แสน

โคตร

วางแผนดจาเนพนการจพดกพจกรรม
1 ตคลาคม 

2564 ถศง 31 
มรนาคม 2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม

-

( D )  ขลขนดดาเนกนการ 1 ตคลาคม 2564 

ถศง 31 มรนาคม 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม

นายศพกดพดชพย ราชนพยม

นายอภพชาาตพ แสน

โคตร

จหางครสสอนรายวพชาเพพทมเตพม 0.00 (อคดหนคน)

240,000.00 (อนทนๆ)

( C )  ขลขนตกดตามประเมกนผล
ตพดตามการจพดการเรรยนการสอนนพกเรรยน

นายศพกดพดชพย ราชนพยม

นายอภพชาาตพ แสน

โคตร

1 ตคลาคม 
2564 ถศง 31 
มรนาคม 2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม
-

( A )  ขลขนปรลบปรยงแกผไข
พพจารณาจากผลการจพดการเรรยนการสอนและผลสพมฤทธพดทางการเรรยน

การตกดตามประเมกนผล
1. ประเมพนจากแบบประเมพนความพศงพอใจในการจพดการเรรยนการสอน
2. ประเมพนจากผลสพมฤทธพดของนพกเรรยน
ตลวชทขวลดความสดาเรดจ
นพกเรรยนมรผลสพมฤทธพดทางการเรรยนในรายวพชาวพทยาศาสตรยและคณพตศาสตรยทรทสอนดหวยอาจารยยพพเศษอยสชในระดพบ 
3.0 ขศสนไป รหอยละ 70

วกธทการประเมกน
1. ใหหนพกเรรยนประเมพนดหวยแบบประเมพนความพศงพอใจในการจพดการเรรยนการสอน
2. ประเมพนจากผลสพมฤทธพดทางการเรรยนของนพกเรรยน

เครรทองมรอทททใชผ
1.แบบประเมพนประเมพนความพศงพอใจ
2.แบบรายงานผลการเรรยนรายวพชา

ผลทททคาดวนาจะไดผรลบ
1. นพกเรรยนไดหรพบการจพดการเรรยนรสหดหวยอาจารยยพพเศษในรายวพชาวพทยาศาสตรยและคณพตศาสตรย 
จจานวน 20 คาบ/วพชา/ภาคเรรยน
2.นพกเรรยนมรผลสพมฤทธพดทางการเรรยนในรายวพชาวพทยาศาสตรยและคณพตศาสตรยทรทสอนดหวยอาจารยยพพเศษอยสชในระดพบ 
  3.0 ขศสนไป
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ทรลพยากรและคนาใชผจนายกกจกรรม

ททท รายการคนาใชผจนาย
ประมาณการ
ราคา/หนนวย

ประเภทของเงกน
รวมเงกนจดานวน หนนวยนลบ

คชาจหางครส ครพสง 8  30,000.00  240,000.001 รายไดหสถานศศกษา

รวมเงกน  240,000.00

สรยปงบประมาณ
รายไดหสถานศศกษา 240,000.00   บาท

240,000.00   บาทรวม
ลงชรทอ  อนยมลตกกกจกรรม  กกจกรรมพลฒนาคยณภาพนลกเรทยนดผวยอาจารยคพกเศษ ชนวงททท 1
ภายใตผโครงการ / งาน  พลฒนาคยณภาพนลกเรทยนหผองเรทยนพกเศษ Smartclass

ผผผอนยมลตกกกจกรรม

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

ผผผเหดนชอบ

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

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

เเผนงานกลคชมบรพหารวพชาการ
 ( นางสาวดลฤดร ปปสสา ) 

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

ผผผเสนอ

(   เฉลพมรพฐ  ตพทงอชวม   )
ผสหอจานวยการโรงเรรยนมหรรณพาราม

ครส

รองผสหอจานวยการกลคชมบรพหารวพชาการ
 ( นางสาวจพนทรยเพรญ ภพญโญวงศย ) 

ผผผรลบผกดชอบ

นายศพกดพดชพย ราชนพยม

วชาทรทรหอยตรร
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โครงการ / งาน พพฒนาคคณภาพนพกเรรยนหหองเรรยนพพเศษ Smartclass

กกจกรรม พพฒนาหหองเรรยนพพเศษและซซอมบบารคง ชซวงทรท 1

ลลกษณะงาน / โครงการ โครงการตซอเนนทอง
ยกระดพบมาตรฐาน

โครงการใหมซ
รพกษามาตรฐาน พพฒนาสสซความเปปนเลพศ

ประเภท กพจกรรมใหมซ กพจกรรมตซอเนนทอง งานประจบา

การดดาเนกนโครงการ เสรรจสพสนแลหว กบาลพงดบาเนพนการ ยพงไมซไดหดบาเนพนการ

หนนวยงานทททรลบผกดชอบ กลคซมบรพหารวพชาการ

หนนวยงานยนอย งานหหองเรรยนพพเศษ

ผผผรลบผกดชอบ น.ส.สคมนา แทนบคญชซวย
,นายพคฒพพงศศ มะเดโช
,นายศพกดพดชพย ราชนพยม

ระยะเวลาดดาเนกนการ 01/10/2564  -  30/04/2565

สถานทททดดาเนกนการ โรงเรรยนมหรรณพาราม

งบประมาณ 63,000.00  บาท

พลนธกกจ  จพดกพจกรรมสซงเสรพมใหหผสหเรรยนมรทพกษะแหซงศตวรรษทรท 21 มรคคณภาพตามเกณฑศมาตรฐานการศศกษาชาตพ และ
มาตรฐานสากล
พพฒนาคคณภาพการจพดการเรรยนรสหดหวยระบบคคณภาพตามมาตรฐานการศศกษาชาตพและมาตรฐานสากล
พพฒนาสนทอเทคโนโลยรและนวพตกรรม เพนทอพพฒนาคคณภาพการศศกษาอยซางตซอเนนทอง
พพฒนาประสพทธพภาพการบรพหารจพดการศศกษาโดยใชหเทคโนโลยร ดหวยระบบคคณภาพ
ผสหเรรยนมรทพกษะแหซงศตวรรษทรท21 และมรคคณภาพตามมาตรฐานการศศกษาขพสนพนสนฐานของโรงเรรยนเปปาประสงคค  
กลยคทธศทรท 1. สซงเสรพมพพฒนาใหหผสหเรรยนมรทพกษะแหซงศตวรรษทรท 21 เกพดแรงบพนดาลใจในการเรรยนรสหสสซอาชรพใน
อนาคต

กลยยทธค  

สนองมาตรฐานททท มาตรฐานทรท 1

ประเดรนการพพจารณาทรท 1.2สนองประเดดนพกจารณาททท 
ประเดรนการพพจารณายซอยทรท 1.2.4สนองประเดดนพกจารณายนอยททท 

มาตรฐานทรท 1มาตรฐานการศศกษาของสถานศศกษา
หลลกการและเหตยผล 
          จากปรพชญาและวพตถคประสงคศการจพดการศศกษาสบาหรพบผสหเรรยนทรทมรความสามารถพพเศษ ทางวพทยาศาสตรศและ
คณพตศาสตรศ โดยใหหสถานศศกษาจพดการศศกษาแบบบสรณาการความรสหทางวพทยาศาสตรศ คณพตศาสตรศ และ เทคโนโลยรโดย
ยศดผสหเรรยนเปปนสบาคพญ เพนทอใหหผสหเรรยนไดหรพบการพพฒนาอยซางเตรมตามศพกยภาพเปปนรายบคคคล เนหนทพกษะการคพดระดพบสสง 
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ดหานกระบวนการแกหปปญหา การคพดอยซางมรวพจารณญาณ และ การคพดสรหางสรรคศ โดยใหหมรความสามารถในการสนบเสาะหา
ความรสหไดหดหวยตนเองอยซางเปปนระบบ และมรคคณธรรมจรพยธรรม เพนทอเปปนฐานในการพพฒนากบาลพงคนดหานวพทยาศาสตรศ 
คณพตศาสตรศและเทคโนโลยรของประเทศ โดยมคซงเนหนการสซงเสรพมการเรรยนตามความสนใจอยซางเตรมตามศพกยภาพพรหอมทพสง
ปลสกฝปง ใหหมรเจตคตพทางวพทยาศาสตรศและมรความเปปนนพกวพจพยอยซางลศกซศสง โรงเรรยนมหรรณพาราม ไดหตระหนพกถศงความ
สบาคพญของการสซงเสรพมและพพฒนาศพกยภาพของผสหเรรยนใหหเหมาะสมกพบความสามารถ ความสนใจ จศงไดหดบาเนพนการจพดตพสง
โครงการหหองเรรยนพพเศษวพทยาศาสตรศ - คณพตศาสตรศ ระดพบชพสนมพธยมศศกษาตอนตหนและตอนปลายขศสน เพนทอสซงเสรพมและ
พพฒนาศพกยภาพของผสหเรรยน รวมทพสงใหหการจพดการศศกษาบรรลคตามวพตถคประสงคศและเปปนไปตามปรพชญาการศศกษา
วลตถยประสงคค
เพนทอพพฒนาหหองเรรยนพพเศษ Smart class ใหหมรความพรหอม เอนสอประโยชนศตซอการจพดการเรรยนการสอน

เปปาหมาย
เชกงปรกมาณ :
ปรพบปรคงหหองเรรยนพพเศษ จบานวน 1 หหอง

เชกงคยณภาพ :
หหองเรรยนพพเศษ Smart class มรความพรหอมสบาหรพบการใชหงาน
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ขลขนตอนการดดาเนกนงาน

การดดาเนกนงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานททท ผผผรลบผกดชอบ

( P )  ขลขนเตรทยมการ นายพคฒพพงศศ มะเดโช

น.ส.สคมนา แทนบคญ

ชซวย

วางแผนดบาเนพนกพจกรรม
1 ตคลาคม 

2564 ถศง 30 
เมษายน 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม

-

( D )  ขลขนดดาเนกนการ 1 ตคลาคม 2564 

ถศง 30 เมษายน 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม

นายพคฒพพงศศ มะเดโช

น.ส.สคมนา แทนบคญ

ชซวย

ซซอมบบารคง ปรพบปรคงหหองเรรยน 0.00 (อคดหนคน)

63,000.00 (อนทนๆ)

( C )  ขลขนตกดตามประเมกนผล
ตพดตามการดบาเนพนการซซอมบบารคงและพพฒนาหหอง
เรรยน

นายพคฒพพงศศ มะเดโช

น.ส.สคมนา แทนบคญ

ชซวย

1 ตคลาคม 
2564 ถศง 30 
เมษายน 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม
-

( A )  ขลขนปรลบปรยงแกผไข
พพจารณาจากรายงานการดบาเนพนกพจกรรม

การตกดตามประเมกนผล
1.ประเมพนจากจบานวนของการปรพบปรคง พพฒนา
2.ประเมพนจากนพกเรรยน
ตลวชทขวลดความสดาเรดจ
หหองเรรยนพพเศษ Smart class มรความพรหอมเเละเอนสอประโยชนศตซอการจพดการเรรยนการสอน

วกธทการประเมกน
1.พพจารณาจากรายงานสรคปการดบาเนพนกพจกรรม
2.ใหหนพกเรรยนประเมพนดหวยแบบประเมพนความพศงพอใจ

เครรทองมรอทททใชผ
1. รายงานผลการดบาเนพนกพจกรรม
2. แบบประเมพนความพศงพอใจ

ผลทททคาดวนาจะไดผรลบ
1.ปรพบปรคงหหองเรรยนพพเศษ จบานวน 1 หหอง
2.หหองเรรยนพพเศษ Smart class มรความพรหอมสบาหรพบการใชหงาน
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ทรลพยากรและคนาใชผจนายกกจกรรม

ททท รายการคนาใชผจนาย
ประมาณการ
ราคา/หนนวย

ประเภทของเงกน
รวมเงกนจดานวน หนนวยนลบ

คซาปรพบปรคงพพฒนาหหองเรรยนและซซอม
บบารคง

ครพสง 10  6,300.00  63,000.001 รายไดหสถานศศกษา

รวมเงกน  63,000.00

สรยปงบประมาณ
รายไดหสถานศศกษา 63,000.00   บาท

63,000.00   บาทรวม
ลงชรทอ  อนยมลตกกกจกรรม  พลฒนาหผองเรทยนพกเศษและซนอมบดารยง ชนวงททท 1
ภายใตผโครงการ / งาน  พลฒนาคยณภาพนลกเรทยนหผองเรทยนพกเศษ Smartclass

ผผผอนยมลตกกกจกรรม

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

ผผผเหดนชอบ

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

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

เเผนงานกลคซมบรพหารวพชาการ
 ( นางสาวดลฤดร ปปสสา ) 

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

ผผผเสนอ

(   เฉลพมรพฐ  ตพทงอซวม   )
ผสหอบานวยการโรงเรรยนมหรรณพาราม

ครส

รองผสหอบานวยการกลคซมบรพหารวพชาการ
 ( นางสาวจพนทรศเพรญ ภพญโญวงศศ ) 

ผผผรลบผกดชอบ

นายพคฒพพงศศ มะเดโช

วซาทรทรหอยตรร
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โครงการ / งาน พพฒนาคคณภาพนพกเรรยนหหองเรรยนพพเศษ Smartclass

กกจกรรม 21st Century Skills and Competency  ชชวงทรท 1

ลลกษณะงาน / โครงการ โครงการตชอเนนทอง
ยกระดพบมาตรฐาน

โครงการใหมช
รพกษามาตรฐาน พพฒนาสสชความเปปนเลพศ

ประเภท กพจกรรมใหมช กพจกรรมตชอเนนทอง งานประจจา

การดดาเนกนโครงการ เสรรจสพสนแลหว กจาลพงดจาเนพนการ ยพงไมชไดหดจาเนพนการ

หนนวยงานทททรลบผกดชอบ กลคชมบรพหารวพชาการ

หนนวยงานยนอย งานหหองเรรยนพพเศษ

ผผผรลบผกดชอบ นายศพกดพดชพย ราชนพยม
,น.ส.ณพฐตพญา พคทธพโชตพ
,นายพคฒพพงศศ มะเดโช
,น.ส.ชนพตตา ชนทนจพตตศ

ระยะเวลาดดาเนกนการ 01/10/2564  -  30/04/2565

สถานทททดดาเนกนการ โรงเรรยนมหรรณพารามและสถานทรทจพดกพจกรรม

งบประมาณ 53,700.00  บาท

พลนธกกจ  จพดกพจกรรมสชงเสรพมใหหผสหเรรยนมรทพกษะแหชงศตวรรษทรท 21 มรคคณภาพตามเกณฑศมาตรฐานการศศกษาชาตพ และ
มาตรฐานสากล
พพฒนาคคณภาพการจพดการเรรยนรสหดหวยระบบคคณภาพตามมาตรฐานการศศกษาชาตพและมาตรฐานสากล
พพฒนาสนทอเทคโนโลยรและนวพตกรรม เพนทอพพฒนาคคณภาพการศศกษาอยชางตชอเนนทอง
พพฒนาประสพทธพภาพการบรพหารจพดการศศกษาโดยใชหเทคโนโลยร ดหวยระบบคคณภาพ
ผสหเรรยนมรทพกษะแหชงศตวรรษทรท21 และมรคคณภาพตามมาตรฐานการศศกษาขพสนพนสนฐานของโรงเรรยนเปปาประสงคค  
กลยคทธศทรท 1. สชงเสรพมพพฒนาใหหผสหเรรยนมรทพกษะแหชงศตวรรษทรท 21 เกพดแรงบพนดาลใจในการเรรยนรสหสสชอาชรพใน
อนาคต

กลยยทธค  

สนองมาตรฐานททท มาตรฐานทรท 1

ประเดรนการพพจารณาทรท 1.2สนองประเดดนพกจารณาททท 
ประเดรนการพพจารณายชอยทรท 1.2.1สนองประเดดนพกจารณายนอยททท 

มาตรฐานทรท 1มาตรฐานการศศกษาของสถานศศกษา
หลลกการและเหตยผล 
          จากปรพชญาและวพตถคประสงคศการจพดการศศกษาสจาหรพบผสหเรรยนทรทมรความสามารถพพเศษ ทางวพทยาศาสตรศและ
คณพตศาสตรศ โดยใหหสถานศศกษาจพดการศศกษาแบบบสรณาการความรสหทางวพทยาศาสตรศ คณพตศาสตรศ และ เทคโนโลยรโดย
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ยศดผสหเรรยนเปปนสจาคพญ เพนทอใหหผสหเรรยนไดหรพบการพพฒนาอยชางเตรมตามศพกยภาพเปปนรายบคคคล เนหนทพกษะการคพดระดพบสสง 
ดหานกระบวนการแกหปปญหา การคพดอยชางมรวพจารณญาณ และ การคพดสรหางสรรคศ โดยใหหมรความสามารถในการสนบเสาะหา
ความรสหไดหดหวยตนเองอยชางเปปนระบบ และมรคคณธรรมจรพยธรรม เพนทอเปปนฐานในการพพฒนากจาลพงคนดหานวพทยาศาสตรศ 
คณพตศาสตรศและเทคโนโลยรของประเทศ โดยมคชงเนหนการสชงเสรพมการเรรยนตามความสนใจอยชางเตรมตามศพกยภาพพรหอมทพสง
ปลสกฝปง ใหหมรเจตคตพทางวพทยาศาสตรศและมรความเปปนนพกวพจพยอยชางลศกซศสง โรงเรรยนมหรรณพาราม ไดหตระหนพกถศงความ
สจาคพญของการสชงเสรพมและพพฒนาศพกยภาพของผสหเรรยนใหหเหมาะสมกพบความสามารถ ความสนใจ จศงไดหดจาเนพนการจพดตพสง
โครงการหหองเรรยนพพเศษวพทยาศาสตรศ - คณพตศาสตรศ ระดพบชพสนมพธยมศศกษาตอนตหนและตอนปลายขศสน เพนทอสชงเสรพมและ
พพฒนาศพกยภาพของผสหเรรยน รวมทพสงใหหการจพดการศศกษาบรรลคตามวพตถคประสงคศและเปปนไปตามปรพชญาการศศกษา
วลตถยประสงคค
เพนทอสชงเสรพมใหหนพกเรรยนมรทพกษะแหชงศตวรรษทรท 21 และสามารถนจาความรสหไปประยคกตศใชหใน                       การ
เรรยนและศศกษาตชอในระดพบทรทสสงขศสน

เปปาหมาย
เชกงปรกมาณ :
นพกเรรยนรหอยละ 90 เขหารชวมกพจกรรม 21st Century Skills and Competency

เชกงคยณภาพ :
นพกเรรยนรหอยละ 70 ขศสนไป สามารถบสรณาการความรสหและทพกษะแหชงศตวรรษ 21 รวมทพสงอภพปรายแลกเปลรทยน
ความคพดเหรน แกหปปญหาและนจาไปประยคกตศใชหในสถานการณศตชางๆอยชางเหมาะสม อยสชในระดพบดร
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ขลขนตอนการดดาเนกนงาน

การดดาเนกนงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานททท ผผผรลบผกดชอบ

( P )  ขลขนเตรทยมการ น.ส.ณพฐตพญา พคทธพโชตพ

น.ส.ชนพตตา ชนทนจพตวางแผนดจาเนพนกพจกรรม
1 ตคลาคม 

2564 ถศง 30 
เมษายน 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม

-

( D )  ขลขนดดาเนกนการ 1 ตคลาคม 2564 

ถศง 30 เมษายน 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม

น.ส.ณพฐตพญา พคทธพโชตพ

น.ส.ชนพตตา ชนทนจพต

คชาจพดกพจกรรม 0.00 (อคดหนคน)

53,700.00 (อนทนๆ)

( C )  ขลขนตกดตามประเมกนผล
กจากพบตพดตามการดจาเนพนการทจากพจกรรม

น.ส.ณพฐตพญา พคทธพโชตพ

น.ส.ชนพตตา ชนทนจพต
1 ตคลาคม 

2564 ถศง 30 
เมษายน 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม
-

( A )  ขลขนปรลบปรยงแกผไข
พพจารณาจากรายงานผลการดจาเนพนกพจกรรม

การตกดตามประเมกนผล
1. ประเมพนจากแบบสรคปการเขหารชวมกพจกรรมของนพกเรรยน
2. ประเมพนจากแบบประเมพนการเขหารชวมกพจกรรมของนพกเรรยน
ตลวชทขวลดความสดาเรดจ
นพกเรรยนรหอยละ 90 เขหารชวมกพจกรรม 21st Century Skills and Competency

วกธทการประเมกน
1. พพจารณาจากรายงานสรคปการทจากพจกรรม
2. ใหหนพกเรรยนประเมพนจากแบบประเมพนการเขหารชวมกพจกรรม

เครรทองมรอทททใชผ
1. รายงานสรคปกพจกรรม
2. แบบประเมพนทพกษะกระบวนการทางวพทยาศาสตรศ

ผลทททคาดวนาจะไดผรลบ
1. นพกเรรยนรหอยละ 90 เขหารชวมกพจกรรม 21st Century Skills and Competency
2. นพกเรรยนรหอยละ 70 ขศสนไป สามารถบสรณาการความรสหและทพกษะแหชงศตวรรษ 21 รวมทพสงอภพปรายแลกเปลรทยน
ความคพดเหรน แกหปปญหาและนจาไปประยคกตศใชหในสถานการณศตชางๆอยชางเหมาะสม อยสชในระดพบดร
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ทรลพยากรและคนาใชผจนายกกจกรรม

ททท รายการคนาใชผจนาย
ประมาณการ
ราคา/หนนวย

ประเภทของเงกน
รวมเงกนจดานวน หนนวยนลบ

คชาอาหารหลพก คน 170  50.00  8,500.001 รายไดหสถานศศกษา

คชาอาหารวชาง เชหา - บชาย คน 170  60.00  10,200.002 รายไดหสถานศศกษา

คชากพจกรรม คน 170  200.00  34,000.003 รายไดหสถานศศกษา

คชาของทรทระลศก ชพสน 1  1,000.00  1,000.004 รายไดหสถานศศกษา

รวมเงกน  53,700.00

สรยปงบประมาณ
รายไดหสถานศศกษา 53,700.00   บาท

53,700.00   บาทรวม
ลงชรทอ  อนยมลตกกกจกรรม  21st Century Skills and Competency  ชนวงททท 1
ภายใตผโครงการ / งาน  พลฒนาคยณภาพนลกเรทยนหผองเรทยนพกเศษ Smartclass

ผผผอนยมลตกกกจกรรม

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

ผผผเหดนชอบ

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

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

เเผนงานกลคชมบรพหารวพชาการ
 ( นางสาวดลฤดร ปปสสา ) 

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

ผผผเสนอ

(   เฉลพมรพฐ  ตพทงอชวม   )
ผสหอจานวยการโรงเรรยนมหรรณพาราม

ครส

รองผสหอจานวยการกลคชมบรพหารวพชาการ
 ( นางสาวจพนทรศเพรญ ภพญโญวงศศ ) 

ผผผรลบผกดชอบ

นายศพกดพดชพย ราชนพยม

วชาทรทรหอยตรร

���



โครงการ / งาน พพฒนาคคณภาพนพกเรรยนหหองเรรยนพพเศษ Smartclass

กกจกรรม ประชาสพมพพนธธ

ลลกษณะงาน / โครงการ โครงการตตอเนนนอง
ยกระดพบมาตรฐาน

โครงการใหมต
รพกษามาตรฐาน พพฒนาสสตความเปปนเลพศ

ประเภท กพจกรรมใหมต กพจกรรมตตอเนนนอง งานประจจา

การดดาเนกนโครงการ เสรรจสพสนแลหว กจาลพงดจาเนพนการ ยพงไมตไดหดจาเนพนการ

หนนวยงานทททรลบผกดชอบ กลคตมบรพหารวพชาการ

หนนวยงานยนอย งานหหองเรรยนพพเศษ

ผผผรลบผกดชอบ นายศพกดพดชพย ราชนพยม
,นายนจาชพย แสนศพลปป
,น.ส.กคลภพสสร ปปองคจา

ระยะเวลาดดาเนกนการ 01/10/2564  -  31/03/2565

สถานทททดดาเนกนการ โรงเรรยนมหรรณพารามและโรงเรรยนระดพบประถมศศกษา

งบประมาณ 10,000.00  บาท

พลนธกกจ  จพดกพจกรรมสตงเสรพมใหหผสหเรรยนมรทพกษะแหตงศตวรรษทรน 21 มรคคณภาพตามเกณฑธมาตรฐานการศศกษาชาตพ และ
มาตรฐานสากล
พพฒนาคคณภาพการจพดการเรรยนรสหดหวยระบบคคณภาพตามมาตรฐานการศศกษาชาตพและมาตรฐานสากล
พพฒนาสนนอเทคโนโลยรและนวพตกรรม เพนนอพพฒนาคคณภาพการศศกษาอยตางตตอเนนนอง
พพฒนาประสพทธพภาพการบรพหารจพดการศศกษาโดยใชหเทคโนโลยร ดหวยระบบคคณภาพ
ผสหเรรยนมรทพกษะแหตงศตวรรษทรน21 และมรคคณภาพตามมาตรฐานการศศกษาขพสนพนสนฐานของโรงเรรยนเปปาประสงคค  
กลยคทธธทรน 1. สตงเสรพมพพฒนาใหหผสหเรรยนมรทพกษะแหตงศตวรรษทรน 21 เกพดแรงบพนดาลใจในการเรรยนรสหสสตอาชรพใน
อนาคต

กลยยทธค  

สนองมาตรฐานททท มาตรฐานทรน 2

ประเดรนการพพจารณาทรน 2.3สนองประเดดนพกจารณาททท 
ประเดรนการพพจารณายตอยทรน 2.3.1สนองประเดดนพกจารณายนอยททท 

มาตรฐานทรน 1มาตรฐานการศศกษาของสถานศศกษา
หลลกการและเหตยผล 
          จากปรพชญาและวพตถคประสงคธการจพดการศศกษาสจาหรพบผสหเรรยนทรนมรความสามารถพพเศษ ทางวพทยาศาสตรธและ
คณพตศาสตรธ โดยใหหสถานศศกษาจพดการศศกษาแบบบสรณาการความรสหทางวพทยาศาสตรธ คณพตศาสตรธ และ เทคโนโลยรโดย
ยศดผสหเรรยนเปปนสจาคพญ เพนนอใหหผสหเรรยนไดหรพบการพพฒนาอยตางเตรมตามศพกยภาพเปปนรายบคคคล เนหนทพกษะการคพดระดพบสสง 

���



ดหานกระบวนการแกหปปญหา การคพดอยตางมรวพจารณญาณ และ การคพดสรหางสรรคธ โดยใหหมรความสามารถในการสนบเสาะหา
ความรสหไดหดหวยตนเองอยตางเปปนระบบ และมรคคณธรรมจรพยธรรม เพนนอเปปนฐานในการพพฒนากจาลพงคนดหานวพทยาศาสตรธ 
คณพตศาสตรธและเทคโนโลยรของประเทศ โดยมคตงเนหนการสตงเสรพมการเรรยนตามความสนใจอยตางเตรมตามศพกยภาพพรหอมทพสง
ปลสกฝปง ใหหมรเจตคตพทางวพทยาศาสตรธและมรความเปปนนพกวพจพยอยตางลศกซศสง โรงเรรยนมหรรณพาราม ไดหตระหนพกถศงความ
สจาคพญของการสตงเสรพมและพพฒนาศพกยภาพของผสหเรรยนใหหเหมาะสมกพบความสามารถ ความสนใจ จศงไดหดจาเนพนการจพดตพสง
โครงการหหองเรรยนพพเศษวพทยาศาสตรธ - คณพตศาสตรธ ระดพบชพสนมพธยมศศกษาตอนตหนและตอนปลายขศสน เพนนอสตงเสรพมและ
พพฒนาศพกยภาพของผสหเรรยน รวมทพสงใหหการจพดการศศกษาบรรลคตามวพตถคประสงคธและเปปนไปตามปรพชญาการศศกษา
วลตถยประสงคค
เพนนอเผยแพรตขตาวสารและประชาสพมพพนธธการเขหาศศกษาตตอในโครงหหองเรรยนพพเศษ

เปปาหมาย
เชกงปรกมาณ :
เผยแพรตขตาวสารและประชาสพมพพนธธในโรงเรรยนระดพบประถมศศกษา จจานวน 30 โรงเรรยน

เชกงคยณภาพ :
นพกเรรยนระดพบประถมศศกษารหอยละ 70 ขศสนไป ทรนไดหรพบขหอมสลประชาสพมพพนธธ มรความเขหาใจและสนใจเขหาศศกษาตตอ
ในโครงการหหองเรรยนพพเศษ
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ขลขนตอนการดดาเนกนงาน

การดดาเนกนงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานททท ผผผรลบผกดชอบ

( P )  ขลขนเตรทยมการ น.ส.กคลภพสสร ปปองคจา

นายนจาชพย แสนศพลปปวางแผนดจาเนพนการทจากพจกรรม
1 ตคลาคม 

2564 ถศง 31 
มรนาคม 2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม

-

( D )  ขลขนดดาเนกนการ 1 ตคลาคม 2564 

ถศง 31 มรนาคม 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม

น.ส.กคลภพสสร ปปองคจา

นายนจาชพย แสนศพลปป

คตาจพดทจาสนนอประชาสพมพพนธธและของทรนระลศก 0.00 (อคดหนคน)

10,000.00 (อนนนๆ)

( C )  ขลขนตกดตามประเมกนผล
ตพดตามการดจาเนพนกพจกรรมประชาสพมพพนธธ

น.ส.กคลภพสสร ปปองคจา

นายนจาชพย แสนศพลปป
1 ตคลาคม 

2564 ถศง 31 
มรนาคม 2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม
-

( A )  ขลขนปรลบปรยงแกผไข
รายงานสรคปผลการดจาเนพนกพจกรรม

การตกดตามประเมกนผล
1.ประเมพนจากรายงานผลการดจาเนพนกพจกรรม
2.ประเมพนจากผลการประเมพนของนพกเรรยนทรนเขหารตวมกพจกรรม
ตลวชทขวลดความสดาเรดจ
นพกเรรยนระดพบประถมศศกษา รหอยละ 90 เขหารตวมกพจกรรม

วกธทการประเมกน
1.พพจารณาจากรายงานผลการดจาเนพนกพจกรรม
2.ใหหนพกเรรยนทจาแบบประเมพนจากการเขหารตวมกพจกรรม

เครรทองมรอทททใชผ
1.รายงานสรคปผลการดจาเนพนการของกพจกรรม
2.แบบประเมพนความพศงพอใจ

ผลทททคาดวนาจะไดผรลบ
1.ไดหเผยแพรตขตาวสารและประชาสพมพพนธธในโรงเรรยนระดพบประถมศศกษา จจานวน 30 โรงเรรยน 
2.นพกเรรยนระดพบประถมศศกษารหอยละ 70 ขศสนไป ทรนไดหรพบขหอมสลประชาสพมพพนธธ มรความเขหาใจและสนใจเขหาศศกษาตตอใน
โครงการหหองเรรยนพพเศษ

���



ทรลพยากรและคนาใชผจนายกกจกรรม

ททท รายการคนาใชผจนาย
ประมาณการ
ราคา/หนนวย

ประเภทของเงกน
รวมเงกนจดานวน หนนวยนลบ

คตาจพดทจาโปรเตอรธประชาสพมพพนธธ แผตน 350  25.00  8,750.001 รายไดหสถานศศกษา

คตาจพดทจาของทรนระลศก ชคด 5  250.00  1,250.002 รายไดหสถานศศกษา

รวมเงกน  10,000.00

สรยปงบประมาณ
รายไดหสถานศศกษา 10,000.00   บาท

10,000.00   บาทรวม
ลงชรทอ  อนยมลตกกกจกรรม  ประชาสลมพลนธค
ภายใตผโครงการ / งาน  พลฒนาคยณภาพนลกเรทยนหผองเรทยนพกเศษ Smartclass

ผผผอนยมลตกกกจกรรม

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

ผผผเหดนชอบ

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

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

เเผนงานกลคตมบรพหารวพชาการ
 ( นางสาวดลฤดร ปปสสา ) 

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

ผผผเสนอ

(   เฉลพมรพฐ  ตพนงอตวม   )
ผสหอจานวยการโรงเรรยนมหรรณพาราม

ครส

รองผสหอจานวยการกลคตมบรพหารวพชาการ
 ( นางสาวจพนทรธเพรญ ภพญโญวงศธ ) 

ผผผรลบผกดชอบ

น.ส.กคลภพสสร ปปองคจา

วตาทรนรหอยตรร
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โครงการ / งาน พพฒนาคคณภาพนพกเรรยนหหองเรรยนพพเศษ Smartclass

กกจกรรม กพจกรรมพพฒนาคคณภาพนพกเรรยนดหวยอาจารยยพพเศษ ชชวงทรท 2

ลลกษณะงาน / โครงการ โครงการตชอเนนทอง
ยกระดพบมาตรฐาน

โครงการใหมช
รพกษามาตรฐาน พพฒนาสสชความเปปนเลพศ

ประเภท กพจกรรมใหมช กพจกรรมตชอเนนทอง งานประจจา

การดดาเนกนโครงการ เสรรจสพสนแลหว กจาลพงดจาเนพนการ ยพงไมชไดหดจาเนพนการ

หนนวยงานทททรลบผกดชอบ กลคชมบรพหารวพชาการ

หนนวยงานยนอย งานหหองเรรยนพพเศษ

ผผผรลบผกดชอบ นายพคฒพพงศย มะเดโช
,นายอภพชาตพ แสนโคตร
,นายศพกดพดชพย ราชนพยม

ระยะเวลาดดาเนกนการ 01/10/2564  -  30/09/2565

สถานทททดดาเนกนการ โรงเรรยนมหรรณพาราม

งบประมาณ 280,000.00  บาท

พลนธกกจ  จพดกพจกรรมสชงเสรพมใหหผสหเรรยนมรทพกษะแหชงศตวรรษทรท 21 มรคคณภาพตามเกณฑยมาตรฐานการศศกษาชาตพ และ
มาตรฐานสากล
พพฒนาคคณภาพการจพดการเรรยนรสหดหวยระบบคคณภาพตามมาตรฐานการศศกษาชาตพและมาตรฐานสากล
พพฒนาสนทอเทคโนโลยรและนวพตกรรม เพนทอพพฒนาคคณภาพการศศกษาอยชางตชอเนนทอง
พพฒนาประสพทธพภาพการบรพหารจพดการศศกษาโดยใชหเทคโนโลยร ดหวยระบบคคณภาพ
ผสหเรรยนมรทพกษะแหชงศตวรรษทรท21 และมรคคณภาพตามมาตรฐานการศศกษาขพสนพนสนฐานของโรงเรรยนเปปาประสงคค  
กลยคทธยทรท 1. สชงเสรพมพพฒนาใหหผสหเรรยนมรทพกษะแหชงศตวรรษทรท 21 เกพดแรงบพนดาลใจในการเรรยนรสหสสชอาชรพใน
อนาคต

กลยยทธค  

สนองมาตรฐานททท มาตรฐานทรท 1

ประเดรนการพพจารณาทรท 1.1สนองประเดดนพกจารณาททท 
ประเดรนการพพจารณายชอยทรท 1.1.5สนองประเดดนพกจารณายนอยททท 

มาตรฐานทรท 1มาตรฐานการศศกษาของสถานศศกษา
หลลกการและเหตยผล 
          จากปรพชญาและวพตถคประสงคยการจพดการศศกษาสจาหรพบผสหเรรยนทรทมรความสามารถพพเศษ ทางวพทยาศาสตรยและ
คณพตศาสตรย โดยใหหสถานศศกษาจพดการศศกษาแบบบสรณาการความรสหทางวพทยาศาสตรย คณพตศาสตรย และ เทคโนโลยรโดย
ยศดผสหเรรยนเปปนสจาคพญ เพนทอใหหผสหเรรยนไดหรพบการพพฒนาอยชางเตรมตามศพกยภาพเปปนรายบคคคล เนหนทพกษะการคพดระดพบสสง 
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ดหานกระบวนการแกหปปญหา การคพดอยชางมรวพจารณญาณ และ การคพดสรหางสรรคย โดยใหหมรความสามารถในการสนบเสาะหา
ความรสหไดหดหวยตนเองอยชางเปปนระบบ และมรคคณธรรมจรพยธรรม เพนทอเปปนฐานในการพพฒนากจาลพงคนดหานวพทยาศาสตรย 
คณพตศาสตรยและเทคโนโลยรของประเทศ โดยมคชงเนหนการสชงเสรพมการเรรยนตามความสนใจอยชางเตรมตามศพกยภาพพรหอมทพสง
ปลสกฝปง ใหหมรเจตคตพทางวพทยาศาสตรยและมรความเปปนนพกวพจพยอยชางลศกซศสง โรงเรรยนมหรรณพาราม ไดหตระหนพกถศงความ
สจาคพญของการสชงเสรพมและพพฒนาศพกยภาพของผสหเรรยนใหหเหมาะสมกพบความสามารถ ความสนใจ จศงไดหดจาเนพนการจพดตพสง
โครงการหหองเรรยนพพเศษวพทยาศาสตรย - คณพตศาสตรย ระดพบชพสนมพธยมศศกษาตอนตหนและตอนปลายขศสน เพนทอสชงเสรพมและ
พพฒนาศพกยภาพของผสหเรรยน รวมทพสงใหหการจพดการศศกษาบรรลคตามวพตถคประสงคยและเปปนไปตามปรพชญาการศศกษา
วลตถยประสงคค
เพนทอสชงเสรพมใหหนพกเรรยนมรศพกยภาพในการเรรยนรสห มรความรสหความเชรทยวชาญในรายวพชาวพทยาศาสตรย คณพตศาสตรยและ
สามารถนจาความรสหไปประยคกตยใชหในการเรรยนและศศกษาตชอในระดพบทรทสสงขศสน

เปปาหมาย
เชกงปรกมาณ :
นพกเรรยนไดหรพบการจพดการเรรยนรสหดหวยอาจารยยพพเศษในรายวพชาวพทยาศาสตรยและคณพตศาสตรย จจานวน 20 คาบ/
วพชา/ภาคเรรยน

เชกงคยณภาพ :
นพกเรรยนมรผลสพมฤทธพดทางการเรรยนในรายวพชาวพทยาศาสตรยและคณพตศาสตรยทรทสอนดหวยอาจารยยพพเศษอยสชในระดพบ 
3.0 ขศสนไป
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ขลขนตอนการดดาเนกนงาน

การดดาเนกนงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานททท ผผผรลบผกดชอบ

( P )  ขลขนเตรทยมการ นายศพกดพดชพย ราชนพยม

นายอภพชาตพ แสนโคตรวางแผนดจาเนพนกพจกรรม
1 ตคลาคม 

2564 ถศง 30 
กพนยายน 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม

-

( D )  ขลขนดดาเนกนการ 16 พฤษภาคม 

2565 ถศง 30 

กพนยายน 2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม

นายศพกดพดชพย ราชนพยม

นายอภพชาตพ แสนโคตร

จหางครสพพเศษสอนรายวพชาเพพทมเตพม 0.00 (อคดหนคน)

280,000.00 (อนทนๆ)

( C )  ขลขนตกดตามประเมกนผล
ตพดตามผลการดจาเนพนกพจกรรมการจพดการเรรยนการ
สอนดหวยอาจารยยพพเศษ

นายศพกดพดชพย ราชนพยม

นายอภพชาตพ แสนโคตร
16 

พฤษภาคม 
2565 ถศง 30 
กพนยายน 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม
-

( A )  ขลขนปรลบปรยงแกผไข
พพจารณาจากรายงานสรคปผลการดจาเนพนกพจกรรม

การตกดตามประเมกนผล
1.ประเมพนจากการจพดการเรรยนการสอนของรายวพชาเพพทมเตพมดหวยแบบประเมพนความพศงพอใจ
2.ประเมพนจากผลสพมฤทธพดทางการเรรยนของนพกเรรยน
ตลวชทขวลดความสดาเรดจ
นพกเรรยนมรผลสพมฤทธพดทางการเรรยนในรายวพชาวพทยาศาสตรยและคณพตศาสตรยทรทสอนดหวยอาจารยยพพเศษอยสชในระดพบ 
3.0 ขศสนไป รหอยละ 70

วกธทการประเมกน
1.พพจารณาจากรายงานสรคปผลการจพดการเรรยนการสอน
2.พพจารณาจากรายงานผลสพมฤทธพดทางการเรรยนของนพกเรรยน

เครรทองมรอทททใชผ
1.แบบรายงานสรคปผลการจพดการเรรยนการสอน
2.รายงานผลสพมฤทธพดทางการเรรยนของนพกเรรยน
3.แบบประเมพนความพศงพอใจ

ผลทททคาดวนาจะไดผรลบ
1.นพกเรรยนไดหรพบการจพดการเรรยนรสหดหวยอาจารยยพพเศษในรายวพชาวพทยาศาสตรยและคณพตศาสตรย จจานวน 20 คาบ/วพชา/
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ภาคเรรยน
2.นพกเรรยนมรผลสพมฤทธพดทางการเรรยนในรายวพชาวพทยาศาสตรยและคณพตศาสตรยทรทสอนดหวยอาจารยยพพเศษอยสชในระดพบ 
  3.0 ขศสนไป
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ทรลพยากรและคนาใชผจนายกกจกรรม

ททท รายการคนาใชผจนาย
ประมาณการ
ราคา/หนนวย

ประเภทของเงกน
รวมเงกนจดานวน หนนวยนลบ

คชาจหางครส ครพสง 8  35,000.00  280,000.001 รายไดหสถานศศกษา

รวมเงกน  280,000.00

สรยปงบประมาณ
รายไดหสถานศศกษา 280,000.00   บาท

280,000.00   บาทรวม
ลงชรทอ  อนยมลตกกกจกรรม  กกจกรรมพลฒนาคยณภาพนลกเรทยนดผวยอาจารยคพกเศษ ชนวงททท 2
ภายใตผโครงการ / งาน  พลฒนาคยณภาพนลกเรทยนหผองเรทยนพกเศษ Smartclass

ผผผอนยมลตกกกจกรรม

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

ผผผเหดนชอบ

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

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

เเผนงานกลคชมบรพหารวพชาการ
 ( นางสาวดลฤดร ปปสสา ) 

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

ผผผเสนอ

(   เฉลพมรพฐ  ตพทงอชวม   )
ผสหอจานวยการโรงเรรยนมหรรณพาราม

ครส

รองผสหอจานวยการกลคชมบรพหารวพชาการ
 ( นางสาวจพนทรยเพรญ ภพญโญวงศย ) 

ผผผรลบผกดชอบ

นายศพกดพดชพย ราชนพยม

วชาทรทรหอยตรร
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โครงการ / งาน พพฒนาคคณภาพนพกเรรยนหหองเรรยนพพเศษ Smartclass

กกจกรรม ฝฝกปฏพบพตพการทางวพทยาศาสตรรนอกสถานศศกษา ชชวงทรท 2

ลลกษณะงาน / โครงการ โครงการตชอเนนทอง
ยกระดพบมาตรฐาน

โครงการใหมช
รพกษามาตรฐาน พพฒนาสสชความเปปนเลพศ

ประเภท กพจกรรมใหมช กพจกรรมตชอเนนทอง งานประจจา

การดดาเนกนโครงการ เสรรจสพสนแลหว กจาลพงดจาเนพนการ ยพงไมชไดหดจาเนพนการ

หนนวยงานทททรลบผกดชอบ กลคชมบรพหารวพชาการ

หนนวยงานยนอย งานหหองเรรยนพพเศษ

ผผผรลบผกดชอบ นายธรระพพนธคร นาคายน
,นายศพกดพดชพย ราชนพยม

ระยะเวลาดดาเนกนการ 01/10/2564  -  30/09/2565

สถานทททดดาเนกนการ โรงเรรยนมหรรณพาราม และมหาวพทยาลพยในเครนอขชาย

งบประมาณ 260,820.00  บาท

พลนธกกจ  จพดกพจกรรมสชงเสรพมใหหผสหเรรยนมรทพกษะแหชงศตวรรษทรท 21 มรคคณภาพตามเกณฑรมาตรฐานการศศกษาชาตพ และ
มาตรฐานสากล
พพฒนาคคณภาพการจพดการเรรยนรสหดหวยระบบคคณภาพตามมาตรฐานการศศกษาชาตพและมาตรฐานสากล
พพฒนาสนทอเทคโนโลยรและนวพตกรรม เพนทอพพฒนาคคณภาพการศศกษาอยชางตชอเนนทอง
พพฒนาประสพทธพภาพการบรพหารจพดการศศกษาโดยใชหเทคโนโลยร ดหวยระบบคคณภาพ
ผสหเรรยนมรทพกษะแหชงศตวรรษทรท21 และมรคคณภาพตามมาตรฐานการศศกษาขพสนพนสนฐานของโรงเรรยนเปปาประสงคค  
กลยคทธรทรท 1. สชงเสรพมพพฒนาใหหผสหเรรยนมรทพกษะแหชงศตวรรษทรท 21 เกพดแรงบพนดาลใจในการเรรยนรสหสสชอาชรพใน
อนาคต

กลยยทธค  

สนองมาตรฐานททท มาตรฐานทรท 1

ประเดรนการพพจารณาทรท 1.2สนองประเดดนพกจารณาททท 
ประเดรนการพพจารณายชอยทรท 1.2.1สนองประเดดนพกจารณายนอยททท 

มาตรฐานทรท 1มาตรฐานการศศกษาของสถานศศกษา
หลลกการและเหตยผล 
          จากปรพชญาและวพตถคประสงครการจพดการศศกษาสจาหรพบผสหเรรยนทรทมรความสามารถพพเศษ ทางวพทยาศาสตรรและ
คณพตศาสตรร โดยใหหสถานศศกษาจพดการศศกษาแบบบสรณาการความรสหทางวพทยาศาสตรร คณพตศาสตรร และ เทคโนโลยรโดย
ยศดผสหเรรยนเปปนสจาคพญ เพนทอใหหผสหเรรยนไดหรพบการพพฒนาอยชางเตรมตามศพกยภาพเปปนรายบคคคล เนหนทพกษะการคพดระดพบสสง 
ดหานกระบวนการแกหปปญหา การคพดอยชางมรวพจารณญาณ และ การคพดสรหางสรรคร โดยใหหมรความสามารถในการสนบเสาะหา
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ความรสหไดหดหวยตนเองอยชางเปปนระบบ และมรคคณธรรมจรพยธรรม เพนทอเปปนฐานในการพพฒนากจาลพงคนดหานวพทยาศาสตรร 
คณพตศาสตรรและเทคโนโลยรของประเทศ โดยมคชงเนหนการสชงเสรพมการเรรยนตามความสนใจอยชางเตรมตามศพกยภาพพรหอมทพสง
ปลสกฝปง ใหหมรเจตคตพทางวพทยาศาสตรรและมรความเปปนนพกวพจพยอยชางลศกซศสง โรงเรรยนมหรรณพาราม ไดหตระหนพกถศงความ
สจาคพญของการสชงเสรพมและพพฒนาศพกยภาพของผสหเรรยนใหหเหมาะสมกพบความสามารถ ความสนใจ จศงไดหดจาเนพนการจพดตพสง
โครงการหหองเรรยนพพเศษวพทยาศาสตรร - คณพตศาสตรร ระดพบชพสนมพธยมศศกษาตอนตหนและตอนปลายขศสน เพนทอสชงเสรพมและ
พพฒนาศพกยภาพของผสหเรรยน รวมทพสงใหหการจพดการศศกษาบรรลคตามวพตถคประสงครและเปปนไปตามปรพชญาการศศกษา
วลตถยประสงคค
เพนทอสชงเสรพมใหหนพกเรรยนมรความรสหและทพกษะกระบวนการทางวพทยาศาสตรร

เปปาหมาย
เชกงปรกมาณ :
นพกเรรยนไดหทจากพจกรรมฝฝกปฏพบพตพการทางวพทยาศาสตรร จจานวน 2 ครพสง/ภาคเรรยน

เชกงคยณภาพ :
นพกเรรยนรหอยละ 70 ขศสนไป มรความรสหและทพกษะกระบวนการทางวพทยาศาสตรร รวมทพสงมรความสามารถในการคพด
วพเคราะหร อภพปรายแลกเปลรทยนความคพดเหรน แกหปปญหาและนจาไปประยคกตรใชหในสถานการณรตชางๆ อยชางเหมาะสม 
อยสชในระดพบดร
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ขลขนตอนการดดาเนกนงาน

การดดาเนกนงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานททท ผผผรลบผกดชอบ

( P )  ขลขนเตรทยมการ นายศพกดพดชพย ราชนพยม

นายธรระพพนธคร นาคายนวางแผนดจาเนพนการทจากพจกรรม
1 ตคลาคม 

2564 ถศง 30 
กพนยายน 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม

-

( D )  ขลขนดดาเนกนการ 1 ตคลาคม 2564 

ถศง 30 กพนยายน 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พารามและ

มหาวพทยาลพย

เครนอขชาย

นายศพกดพดชพย ราชนพยม

นายธรระพพนธคร นาคายน

นจานพกเรรยนไปฝฝกปฏพบพตพการทางวพทยาศาสตรร 0.00 (อคดหนคน)

260,820.00 (อนทนๆ)

( C )  ขลขนตกดตามประเมกนผล
ตพดตามการดจาเนพนกพจกรรม

นายศพกดพดชพย ราชนพยม

นายธรระพพนธคร นาคายน
1 ตคลาคม 

2564 ถศง 30 
กพนยายน 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พารามและ

มหาวพทยาลพย

เครนอขชาย

-

( A )  ขลขนปรลบปรยงแกผไข
พพจารณาจากรายสรคปผลการดจาเนพนการทจากพจกรรม

การตกดตามประเมกนผล
1. ประเมพนจากการเขหารชวมกพจกรรมของนพกเรรยน
2. ประเมพนจากแบบรายงานผลปฏพบพตพการทางวพทยาศาสตรร
3. ประเมพนจากแบบประเมพนความพศงพอใจตชอกพจกรรม
ตลวชทขวลดความสดาเรดจ

1. นพกเรรยนไดหทจากพจกรรมฝฝกปฏพบพตพการทางวพทยาศาสตรร จจานวน 2 ครพสง/ภาคเรรยน
2. นพกเรรยนรหอยละ 70 ขศสนไป มรความรสหและทพกษะกระบวนการทางวพทยาศาสตรร รวมทพสงมรความสามารถในการคพด
วพเคราะหร อภพปรายแลกเปลรทยนความคพดเหรน แกหปปญหาและนจาไปประยคกตรใชหในสถานการณรตชางๆ อยชางเหมาะสม 
อยสชในระดพบดร

วกธทการประเมกน
1. พพจารณาจากรายงานสรคปจจานวนนพกเรรยนทรทเขหารชวมกพจกรรม
2. ตรวจแบบรายงานผลปฏพบพตพการทางวพทยาศาสตรร
3. ใหหนพกเรรยนทจาแบบประเมพนความพศงพอใจตชอกพจกรรม

เครรทองมรอทททใชผ
1. แบบรายงานสรคปจจานวนนพกเรรยนทรทเขหารชวมกพจกรรม
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2. แบบรายงานผลปฏพบพตพการทางวพทยาศาสตรร
3. แบบประเมพนความพศงพอใจตชอกพจกรรม

ผลทททคาดวนาจะไดผรลบ
1. นพกเรรยนไดหทจากพจกรรมฝฝกปฏพบพตพการทางวพทยาศาสตรร จจานวน 2 ครพสง/ภาคเรรยน
2. นพกเรรยนรหอยละ 70 ขศสนไป มรความรสหและทพกษะกระบวนการทางวพทยาศาสตรร รวมทพสงมรความสามารถในการคพด
วพเคราะหร อภพปรายแลกเปลรทยนความคพดเหรน แกหปปญหาและนจาไปประยคกตรใชหในสถานการณรตชางๆ อยชางเหมาะสม อยสช
ในระดพบดร
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ทรลพยากรและคนาใชผจนายกกจกรรม

ททท รายการคนาใชผจนาย
ประมาณการ
ราคา/หนนวย

ประเภทของเงกน
รวมเงกนจดานวน หนนวยนลบ

คชาจพดกพจกรรม ระดพบ ม.ตหน คน 121  1,000.00  121,000.001 รายไดหสถานศศกษา

คชาจพดกพจกรรม ระดพบ ม.ปลาย คน 60  1,000.00  60,000.002 รายไดหสถานศศกษา

คชาอาหารหลพก ม.ตหน คน 121  100.00  12,100.003 รายไดหสถานศศกษา

คชาอาหารหลพก ม.ปลาย คน 60  100.00  6,000.004 รายไดหสถานศศกษา

คชาอาหารวชางเชหา - บชาย ม.ตหน คน 121  120.00  14,520.005 รายไดหสถานศศกษา

คชาอาหารวชางเชหา - บชาย ม.ปลาย คน 60  120.00  7,200.006 รายไดหสถานศศกษา

คชาเหมารถโดยสาร ม.ตหน คพน 3  10,000.00  30,000.007 รายไดหสถานศศกษา

คชาเหมารถโดยสาร ม.ปลาย คพน 1  10,000.00  10,000.008 รายไดหสถานศศกษา

รวมเงกน  260,820.00

สรยปงบประมาณ
รายไดหสถานศศกษา 260,820.00   บาท

260,820.00   บาทรวม
ลงชรทอ  อนยมลตกกกจกรรม  ฝฝกปฏกบลตกการทางวกทยาศาสตรคนอกสถานศศกษา ชนวงททท 2
ภายใตผโครงการ / งาน  พลฒนาคยณภาพนลกเรทยนหผองเรทยนพกเศษ Smartclass

ผผผอนยมลตกกกจกรรม

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

ผผผเหดนชอบ

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

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

เเผนงานกลคชมบรพหารวพชาการ
 ( นางสาวดลฤดร ปปสสา ) 

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

ผผผเสนอ

(   เฉลพมรพฐ  ตพทงอชวม   )
ผสหอจานวยการโรงเรรยนมหรรณพาราม

ครส

รองผสหอจานวยการกลคชมบรพหารวพชาการ
 ( นางสาวจพนทรรเพรญ ภพญโญวงศร ) 

ผผผรลบผกดชอบ

นายศพกดพดชพย ราชนพยม

วชาทรทรหอยตรร
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โครงการ / งาน พพฒนาคคณภาพนพกเรรยนหหองเรรยนพพเศษ Smartclass

กกจกรรม คคายวพทยาศาสตรรเพพพอการอนครพกษรทรพพยากรธรรมชาตพและสพพงแวดลหอม

ลลกษณะงาน / โครงการ โครงการตคอเนพพอง
ยกระดพบมาตรฐาน

โครงการใหมค
รพกษามาตรฐาน พพฒนาสสคความเปปนเลพศ

ประเภท กพจกรรมใหมค กพจกรรมตคอเนพพอง งานประจจา

การดดาเนกนโครงการ เสรรจสพสนแลหว กจาลพงดจาเนพนการ ยพงไมคไดหดจาเนพนการ

หนนวยงานทททรลบผกดชอบ กลคคมบรพหารวพชาการ

หนนวยงานยนอย งานหหองเรรยนพพเศษ

ผผผรลบผกดชอบ น.ส.ปปญชานร สมภพกดร
,นายพคฒพพงศร มะเดโช
,นายธรระพพนธคร นาคายน
,นายศพกดพดชพย ราชนพยม

ระยะเวลาดดาเนกนการ 01/10/2564  -  30/09/2565

สถานทททดดาเนกนการ โรงเรรยนมหรรณพารามและสถานทรพจพดกพจกรรม

งบประมาณ 498,560.00  บาท

พลนธกกจ  จพดกพจกรรมสคงเสรพมใหหผสหเรรยนมรทพกษะแหคงศตวรรษทรพ 21 มรคคณภาพตามเกณฑรมาตรฐานการศศกษาชาตพ และ
มาตรฐานสากล
พพฒนาคคณภาพการจพดการเรรยนรสหดหวยระบบคคณภาพตามมาตรฐานการศศกษาชาตพและมาตรฐานสากล
พพฒนาสพพอเทคโนโลยรและนวพตกรรม เพพพอพพฒนาคคณภาพการศศกษาอยคางตคอเนพพอง
พพฒนาประสพทธพภาพการบรพหารจพดการศศกษาโดยใชหเทคโนโลยร ดหวยระบบคคณภาพ
ผสหเรรยนมรทพกษะแหคงศตวรรษทรพ21 และมรคคณภาพตามมาตรฐานการศศกษาขพสนพพสนฐานของโรงเรรยนเปปาประสงคค  
กลยคทธรทรพ 1. สคงเสรพมพพฒนาใหหผสหเรรยนมรทพกษะแหคงศตวรรษทรพ 21 เกพดแรงบพนดาลใจในการเรรยนรสหสสคอาชรพใน
อนาคต

กลยยทธค  

สนองมาตรฐานททท มาตรฐานทรพ 1

ประเดรนการพพจารณาทรพ 1.2สนองประเดดนพกจารณาททท 
ประเดรนการพพจารณายคอยทรพ 1.2.1สนองประเดดนพกจารณายนอยททท 

มาตรฐานทรพ 1มาตรฐานการศศกษาของสถานศศกษา
หลลกการและเหตยผล 
          จากปรพชญาและวพตถคประสงครการจพดการศศกษาสจาหรพบผสหเรรยนทรพมรความสามารถพพเศษ ทางวพทยาศาสตรรและ
คณพตศาสตรร โดยใหหสถานศศกษาจพดการศศกษาแบบบสรณาการความรสหทางวพทยาศาสตรร คณพตศาสตรร และ เทคโนโลยรโดย
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ยศดผสหเรรยนเปปนสจาคพญ เพพพอใหหผสหเรรยนไดหรพบการพพฒนาอยคางเตรมตามศพกยภาพเปปนรายบคคคล เนหนทพกษะการคพดระดพบสสง 
ดหานกระบวนการแกหปปญหา การคพดอยคางมรวพจารณญาณ และ การคพดสรหางสรรคร โดยใหหมรความสามารถในการสพบเสาะหา
ความรสหไดหดหวยตนเองอยคางเปปนระบบ และมรคคณธรรมจรพยธรรม เพพพอเปปนฐานในการพพฒนากจาลพงคนดหานวพทยาศาสตรร 
คณพตศาสตรรและเทคโนโลยรของประเทศ โดยมคคงเนหนการสคงเสรพมการเรรยนตามความสนใจอยคางเตรมตามศพกยภาพพรหอมทพสง
ปลสกฝปง ใหหมรเจตคตพทางวพทยาศาสตรรและมรความเปปนนพกวพจพยอยคางลศกซศสง โรงเรรยนมหรรณพาราม ไดหตระหนพกถศงความ
สจาคพญของการสคงเสรพมและพพฒนาศพกยภาพของผสหเรรยนใหหเหมาะสมกพบความสามารถ ความสนใจ จศงไดหดจาเนพนการจพดตพสง
โครงการหหองเรรยนพพเศษวพทยาศาสตรร - คณพตศาสตรร ระดพบชพสนมพธยมศศกษาตอนตหนและตอนปลายขศสน เพพพอสคงเสรพมและ
พพฒนาศพกยภาพของผสหเรรยน รวมทพสงใหหการจพดการศศกษาบรรลคตามวพตถคประสงครและเปปนไปตามปรพชญาการศศกษา
วลตถยประสงคค

1. เพพพอสคงเสรพมใหหนพกเรรยนมรจพตสจานศกในการอนครพกษรทรพพยากรธรรมชาตพและสพพงแวดลหอม 
2. เพพพอสคงเสรพมใหหนพกเรรยนประยคกตรความรสหและทพกษะดหานวพทยาศาสตรร ในการอนครพกษรทรพพยากรธรรมชาตพและสพพงแวด
ลหอม

เปปาหมาย
เชกงปรกมาณ :
นพกเรรยนหหองเรรยนพพเศษ รหอยละ 95 เขหารควมกพจกรรม

เชกงคยณภาพ :
นพกเรรยนมรจพตสจานศกในการอนครพกษรทรพพยากรธรรมชาตพและสพพงแวดลหอมพรหอมทพสงประยคกตรความรสหและทพกษะทาง
ดหานวพทยาศาสตรรในการอนครพกษรทรพพยากรธรรมชาตพและสพพงแวดลหอม ในระดพบดร ขศสนไป
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ขลขนตอนการดดาเนกนงาน

การดดาเนกนงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานททท ผผผรลบผกดชอบ

( P )  ขลขนเตรทยมการ นายธรระพพนธคร นาคายน

น.ส.ปปญชานร สมภพกดรวางแผนดจาเนพนกพจกรรม
1 ตคลาคม 

2564 ถศง 30 
กพนยายน 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม

-

( D )  ขลขนดดาเนกนการ 1 ตคลาคม 2564 

ถศง 30 กพนยายน 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พารามและสถาน

ทรพจพดกพจกรรม

นายธรระพพนธคร นาคายน

น.ส.ปปญชานร สมภพกดร

คคาดจาเนพนการกพจกรรม 0.00 (อคดหนคน)

498,560.00 (อพพนๆ)

( C )  ขลขนตกดตามประเมกนผล
ตพดตามการดจาเนพนการของกพจกรรม

นายธรระพพนธคร นาคายน

น.ส.ปปญชานร สมภพกดร
1 ตคลาคม 

2564 ถศง 30 
กพนยายน 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พารามและสถาน

ทรพจพดกพจกรรม

-

( A )  ขลขนปรลบปรยงแกผไข
พพจารณาจากรายงานสรคปการจพดกพจกรรม

การตกดตามประเมกนผล
1. พพจารณาจากจจานวนนพกเรรยนทรพเขหารควมกพจกรรม
2. พพจารณาจากแบบประเมพนทพกษะและกระบวนการทางวพทยาศาสตรร
3. พพจารณาจากแบบประเมพนความพศงพอใจ
ตลวชทขวลดความสดาเรดจ
นพกเรรยนมรจพตสจานศกในการอนครพกษรทรพพยากรธรรมชาตพและสพพงแวดลหอมพรหอมทพสงประยคกตรความรสหและทพกษะทาง
ดหานวพทยาศาสตรรในการอนครพกษรทรพพยากรธรรมชาตพและสพพงแวดลหอม ในระดพบดร ขศสนไป

วกธทการประเมกน
1. ใหหนพกเรรยนทจาแบบลงทะเบรยนเขหารควมกพจกรรม
2. ใหหนพกเรรยนทจาแบบประเมพนทพกษะและกระบวนการทางวพทยาศาสตรร
3. ใหหนพกเรรยนทจาแบบประเมพนความพศงพอใจ

เครรทองมรอทททใชผ
1. แบบลงทะเบรยนเขหารควมกพจกรรม
2. แบบประเมพนทพกษะและกระบวนการทางวพทยาศาสตรร
3. แบบประเมพนความพศงพอใจ

���



ผลทททคาดวนาจะไดผรลบ
1. นพกเรรยนหหองเรรยนพพเศษ รหอยละ 95 เขหารควมกพจกรรม
2. นพกเรรยนมรจพตสจานศกในการอนครพกษรทรพพยากรธรรมชาตพและสพพงแวดลหอมพรหอมทพสงประยคกตรความรสหและทพกษะทางดหาน
วพทยาศาสตรรในการอนครพกษรทรพพยากรธรรมชาตพและสพพงแวดลหอม ในระดพบดร ขศสนไป

���



ทรลพยากรและคนาใชผจนายกกจกรรม

ททท รายการคนาใชผจนาย
ประมาณการ
ราคา/หนนวย

ประเภทของเงกน
รวมเงกนจดานวน หนนวยนลบ

คคาทรพพพก คน 181  400.00  72,400.001 รายไดหสถานศศกษา

คคาอาหารหลพก คน 181  840.00  152,040.002 รายไดหสถานศศกษา

คคาอาหารวคาง เชหา - บคาย คน 181  120.00  21,720.003 รายไดหสถานศศกษา

คคากพจกรรม คน 181  400.00  72,400.004 รายไดหสถานศศกษา

คคาเหมารถโดยสารปรพบอากาศ คพน 4  45,000.00  180,000.005 รายไดหสถานศศกษา

รวมเงกน  498,560.00

สรยปงบประมาณ
รายไดหสถานศศกษา 498,560.00   บาท

498,560.00   บาทรวม
ลงชรทอ  อนยมลตกกกจกรรม  คนายวกทยาศาสตรคเพรทอการอนยรลกษคทรลพยากรธรรมชาตกและสกทงแวดลผอม
ภายใตผโครงการ / งาน  พลฒนาคยณภาพนลกเรทยนหผองเรทยนพกเศษ Smartclass

ผผผอนยมลตกกกจกรรม

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

ผผผเหดนชอบ

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

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

เเผนงานกลคคมบรพหารวพชาการ
 ( นางสาวดลฤดร ปปสสา ) 

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

ผผผเสนอ

(   เฉลพมรพฐ  ตพพงอควม   )
ผสหอจานวยการโรงเรรยนมหรรณพาราม

ครส

รองผสหอจานวยการกลคคมบรพหารวพชาการ
 ( นางสาวจพนทรรเพรญ ภพญโญวงศร ) 

ผผผรลบผกดชอบ

นายพคฒพพงศร มะเดโช

วคาทรพรหอยตรร

���



 

 

ēÙøÜÖćøìĊęǰ� 
ÖćøÝĆéÖćøđøĊ÷îøĎšìĊęđîšîñĎšđøĊ÷îđðŨîÿĞćÙĆâ 

 

 ÝĞćîüîǰǰ��ǰǰÖĉÝÖøøö 

 1.  óĆçîćÿČęĂĒúąĒĀúŠÜđøĊ÷îøĎšÖúčŠöÿćøąõćþćĕì÷ 
 2.  óĆçîćÿČęĂĒúąĒĀúŠÜđøĊ÷îøĎšÖúčŠöÖĉÝÖøøöóĆçîćñĎšđøĊ÷î 
 3.  óĆçîćĀúĆÖÿĎêøÿëćîýċÖþć 
 4.  óĆçîćÿČęĂĒúąĒĀúŠÜđøĊ÷îøĎšÖúčŠöÿćøąÙèĉêýćÿêøŤ 
 5.  óĆçîćĒĀúŠÜđøĊ÷îøĎšĒúąîüĆêÖøøöÖúčŠöÿćøąÖćøđøĊ÷îøĎšÿĆÜÙöýċÖþćĄ 
 6.  óĆçîćÿČęĂÖćøđøĊ÷îøĎšÖúčŠöÿćøąÖćøđøĊ÷îøĎšýĉúðą 
 7.  óĆçîćÿČęĂĒúąĒĀúŠÜđøĊ÷îøĎšÖúčŠöÿćøąÖćøđøĊ÷îøĎšõćþćêŠćÜðøąđìý 
 8.  ÝĆéìĞć×šĂöĎúøąïïÿćøÿîđìý 
 ��ǰǰÝĆéĔĀšïøĉÖćøÜćîĒîąĒîüĒúąÖćøÝĆéÖĉÝÖøøöĒîąĒîüĔîßĆĚîđøĊ÷î 
 ���ǰǰóĆçîćÿČęĂĒúąĒĀúŠÜđøĊ÷îøĎšÖúčŠöÿćøąÿč×ýċÖþćĒúąóúýċÖþć 
 ���ǰǰóĆçîćĀšĂÜđøĊ÷îóĉđýþǰßŠüÜìĊęǰ� 
 ���ǰǰöĆÙÙčđìýÖŤîšĂ÷êćöøĂ÷ðøąüĆêĉýćÿêøŤ 
 ���ǰǰÜćîìąđïĊ÷îĒúąđĂÖÿćøìćÜÖćøýċÖþć 
 

 
 
 
 
 
 

���



โครงการ / งาน  การจจดการเรรยนรรรทรทเนรนผรรเรรยนเปปนสสาคจญ

ลลกษณะงาน / โครงการ โครงการตตอเนนทอง
ยกระดจบมาตรฐาน

โครงการใหมต
รจกษามาตรฐาน พจฒนาสรตความเปปนเลลศ

จจดกลจกรรมสตงเสรลมการมรสสขภาวะทรทดร มรสสนทรรยภาพ มรทจกษะในการดสารงชรวลตตามหลจกปรจชญาของเศรษฐกลจ
พอเพรยง
จจดกลจกรรมสตงเสรลมใหรผรรเรรยนมรทจกษะแหตงศตวรรษทรท 21 มรคสณภาพตามเกณฑฑมาตรฐานการศศกษาชาตล และ
มาตรฐานสากล
พจฒนาสนทอเทคโนโลยรและนวจตกรรม เพนทอพจฒนาคสณภาพการศศกษาอยตางตตอเนนทอง
พจฒนาประสลทธลภาพการบรลหารจจดการศศกษาโดยใชรเทคโนโลยร ดรวยระบบคสณภาพ

พลนธกกจ  

บสคลากรไดรรจบการพจฒนาใหรมรคสณภาพ สามารถปฏลบจตลงานไดรอยตางมนออาชรพ
โรงเรรยนมรการบรลหารจจดการทรทดร มรสภาพแวดลรอมและสนทอเทคโนโลยรทรทเอนออตตอการจจดการเรรยน
การสอน

เปปาประสงคค  

กลยยทธค  กลยสทธฑทรท 5. พจฒนาแหลตงเรรยนรรรสนทอนวจตกรรม และเทคโนโลยรสารสนเทศ ในการจจดการศศกษาอยตางมรคสณภาพ
สนองมาตรฐานททท มาตรฐานทรท 1, 2, 3

ประเดดนการพลจารณาทรท 1.1, 2.5, 2.6, 3.1, 3.2, 3.4, 3.5สนองประเดดนพกจารณาททท 
ประเดดนการพลจารณายตอยทรท 1.1.5, 2.5.1, 2.6.1, 3.1.1, 3.2.1, 3.4.1, 3.5.1สนองประเดดนพกจารณายยอยททท 

มาตรฐานการศศกษาของสถานศศกษา มาตรฐานทรท 3

ระยะเวลาดดาเนกนการ
01 ตสลาคม 2564 - 30 กจนยายน 2565

หลลกการและเหตยผล 
          ตามพระราชบจญญจตลการศศกษาแหตงชาตล พ.ศ. 2542 กลตาววตา การจจดการศศกษาตรองยศดหลจกทรทวตาผรรเรรยนทสกคนมร
ความสามารถเรรยนรรรและพจฒนาตนเองไดร และถนอวตาผรรเรรยนมรความสสาคจญทรทสสด กระบวนการจจด การศศกษาตรองสตงเสรลมใหรผรร
เรรยนสามารถพจฒนาตามธรรมชาตลและเตดมตามศจกยภาพ สอดคลรองกจบความสนใจ และความถนจดของผรรเรรยน มรโอกาสไดร
ฝฝกทจกษะการคลด การแสดงออก การจจดการการเผชลญสถานการณฑและการประยสกตฑความรรรมาใชรเพนทอปปองกจนและแกรไข
ปปญหาไดร  “วลธรการสอน” เปปนหจวใจของครร การสอนจะบรรลสผลตามจสดประสงคฑไดรหรนอไมตนจอน ขศอนอยรตกจบความรรรความ
สามารถของผรรสอนทจองดรานวลชาการ วลชาชรพ ทจกษะ และเทคนลคการสอนเปปนสสาคจญ กลตาวคนอ ผรรสอนตรองมรความรรรดร (
ศาสตรฑ) และมรเทคนลคการสอนดร (ศลลปป) หมายความวตาผรรเปปนครรจะตรองรรรจจกศาสตรฑการสอนและใชรศลลปปการสอนซศทงเปปน
เทคนลคการสอนไดรเปปนอยตางดร 
ดจงนจอน การสตงเสรลมการเรรยนของนจกเรรยนใหรมรประสลทธลภาพสรงสสด สตวนหนศทงขศอนอยรตกจบการพจฒนาใหรครรมรการสอนทรทมร
ประสลทธลภาพนจอนเอง โรงเรรยนมหรรณพาราม ไดรตระหนจกถศงความสสาคจญในการพจฒนาครร เพนทอใหรสามารถปฏลบจตลภารกลจไดร
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อยตางสมบรรณฑดจงกลตาว จศงไดรจจดใหรมรโครงการสตงเสรลมการใชรสนทอและการจจดการเรรยนรรรทรทเนรนผรรเรรยนเปปนสสาคจญ เพนทอเปปนแนว
ทางในการจจดการเรรยนการสอน  ใหรครรผรรสอนไดรมรแนวคลด ทจกษะ เทคนลคการจจดการเรรยนการสอน การถตายทอดความรรร 
และสามารถนสาไปใชรในการจจดการเรรยนการสอนไดรอยตางมรประสลทธลภาพตตอไป
วลตถยประสงคค
ผลผลกต  (outputs)
1.  เพนทอผลจกดจนใหรเกลดการพจฒาการเรรยนการสอนทรทเนรนผรรเรรยนเปปนสสาคจญแบบยจทงยนน
2. เพนทอปรจบปรสงประสลทธลภาพการเรรยนการสอนใหรอยรตในระดจบสากล
3.  เพนทอใหรเกลดกระบวนการวลจจยในชจอนเรรยน
ผลลลพธค  (outcomes)
ผลลจพธฑ

ครรและบสคลากรรรอยละ 90 ออกแบบการเรรยนรรรและจจดการเรรยนรรรทรทตอบสนองความแตกตตางระหวตางบสคคล และใชรสนทอ
เทคโนโลยรเหมาะสม ผนวกกจบการนสาบรลบทและภรมลปปญญาทรองถลทนมาบรรณาการ เพนทอนสาผรรเรรยนไปสรตเปปาหมาย

เชกงปรกมาณ
เปปาหมาย

ครรและบสคลากรทางการศศกษา ครรมรความรรร ความสามารถ จจดการเรรยนรรรไดรอยตางหลากหลาย มรการพจฒนาและแสวงหา
ความรรรใหรมรสมรรถนะสรง  ในการปฏลบจตลหนราทรทไดรเหมาะสม  ผลลตสนทอทรทใชรพจฒนาการเรรยนการสอนใหรเพรยงพอตตอความ
ตรองการอยตางมนออาชรพ และพจฒนาตนเองอยตางตตอเนนทอง

เชกงคยณภาพ
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โครงการ / งาน การจลดการเรทยนรรรทททเนรนผรรเรทยนเปปนสดาคลญ  

ททท กกจกรรม
เงกน
อยดหนยน

เรทยนฟรท 
15 ปป

เงกน
รายไดร

เงกน
ออทน ๆ รวม หมายเหตย

พจฒนาสนทอและแหลตงเรรยนรรร
กลสตมสาระการเรรยนรรรภาษา
ไทย

กลสตมบรลหาร

วลชาการ

 23,720.00  23,720.001

พจฒนาสนทอและแหลตงเรรยนรรร
กลสตมกลจกรรมพจฒนาผรรเรรยน

กลสตมบรลหาร

วลชาการ

 4,160.00  4,160.002

พจฒนาหลจกสรตรสถาน
ศศกษา

กลสตมบรลหาร

วลชาการ

 1,500.00  1,500.003

พจฒนาสนทอและแหลตงเรรยนรรร
กลสตมสาระการเรรยนรรร
คณลตศาสตรฑ

กลสตมบรลหาร

วลชาการ

 2,010.00  2,010.004

พจฒนาแหลตงเรรยนรรรและ
นวจตกรรมกลสตมสาระฯ
สจงคมศศกษาฯ

กลสตมบรลหาร

วลชาการ

 30,000.00  30,000.005

พจฒนาสนทอการเรรยนรรรกลสตม
สาระการเรรยนรรรศลลปะ

กลสตมบรลหาร

วลชาการ

 35,000.00  35,000.006

พจฒนาสนทอและแหลตงเรรยนรรร
กลสตมสาระการเรรยนรรรภาษา
ตตางประเทศ

กลสตมบรลหาร

วลชาการ

 7,280.00  7,280.007

จจดทสาขรอมรลระบบ
สารสนเทศ

กลสตมบรลหาร

วลชาการ

 3,020.00  3,020.008

จจดใหรบรลการงานแนะแนว
และการจจดกลจกรรมแนะ
แนวในชจอนเรรยน

กลสตมบรลหาร

วลชาการ

 2,700.00  2,700.009

พจฒนาสนทอและแหลตงเรรยนรรร
กลสตมสาระสสขศศกษาและ
พลศศกษา

กลสตมบรลหาร

วลชาการ

 10,000.00  10,000.0010

พจฒนาหรองเรรยนพลเศษ 
ชตวงทรท 2

กลสตมบรลหาร

วลชาการ

 233,020.00 233,020.0011

มจคคสเทศกฑนรอยตามรอย
ประวจตลศาสตรฑ

กลสตมบรลหาร

วลชาการ

 1,800.00  1,800.0012

งานทะเบรยนและเอกสาร
ทางการศศกษา

กลสตมบรลหาร

วลชาการ

 13,018.00  13,018.0013
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โครงการ / งาน การจลดการเรทยนรรรทททเนรนผรรเรทยนเปปนสดาคลญ  

ททท กกจกรรม
เงกน
อยดหนยน

เรทยนฟรท 
15 ปป

เงกน
รายไดร

เงกน
ออทน ๆ รวม หมายเหตย

 จัพจฒนาสนทอและแหลตงการ
เรรยนรรรกลสตมสาระการงาน
อาชรพ

กลสตมบรลหาร

วลชาการ

 11,670.00  11,670.0014

พจฒนาสนทอ/อสปกรณฑทาง
วลทยาศาสตรฑ

กลสตมบรลหาร

วลชาการ

 40,000.00  40,000.0015

 185,878.00  418,898.00 233,020.00รวมทลทงสกทน

การประเมกนผล

เครอทองมออทททใชรวกธทการประเมกนตลวชททวลดความสดาเรดจ

ครรและบสคลากรรรอยละ 90 สามารถออก
แบบการเรรยนรรรและจจดการเรรยนรรรทรทตอบ
สนองความแตกตตางระหวตางบสคคล และ
ใชรสนทอเทคโนโลยรเหมาะสม ผนวกกจบการ
นสาบรลบทและภรมลปปญญาทรองถลทนมา
บรรณาการ เพนทอนสาผรรเรรยนไปสรตเปปาหมาย

สสารวจขรอมรลครร และเกดบขรอมรล
สารสนเทศ

แบบสสารวจ แบบสอบถาม

ผลทททคาดวยาจะไดรรลบ
ครรและบสคลากรทางการศศกษา ครรมรความรรร ความสามารถ จจดการเรรยนรรรไดรอยตางหลากหลาย มรการพจฒนาและแสวงหา
ความรรรใหรมรสมรรถนะสรง  ในการปฏลบจตลหนราทรทไดรเหมาะสม  ผลลตสนทอทรทใชรพจฒนาการเรรยนการสอนใหรเพรยงพอตตอความตรอง
การอยตางมนออาชรพ และพจฒนาตนเองอยตางตตอเนนทอง

ลงชอทอ  อนยมลตกโครงการ / งาน  การจลดการเรทยนรรรทททเนรนผรรเรทยนเปปนสดาคลญ  
ผรรรลบผกดชอบโครงการ/งาน

ผรรอนยมลตกโครงการ

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

ผรรตรวจสอบ

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

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

เเผนงานกลสตมบรลหารวลชาการ
 ( นางสาวดลฤดร ปปสสา ) 

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

(   เฉลลมรจฐ  ตลทงอตวม   )
ผรรอสานวยการโรงเรรยนมหรรณพาราม

ครร
 ( นางสาวชนจตตา ชนทนจลตตฑ ) 

รองผรรอสานวยการกลสตมบรลหารวลชาการ
 ( นางสาวจจนทรฑเพดญ ภลญโญวงศฑ ) 

วตาทรทรรอยตรร

ผรรเสนอโครงการ/งาน
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โครงการ / งาน การจจดการเรรยนรรรทรทเนรนผรรเรรยนเปปนสสาคจญ

กกจกรรม พจฒนาสสทอและแหลลงเรรยนรรรกลลลมสาระการเรรยนรรรภาษาไทย

ลลกษณะงาน / โครงการ โครงการตลอเนสทอง
ยกระดจบมาตรฐาน

โครงการใหมล
รจกษามาตรฐาน พจฒนาสรลความเปปนเลลศ

ประเภท กลจกรรมใหมล กลจกรรมตลอเนสทอง งานประจสา

การดดาเนกนโครงการ เสรรจสลสนแลรว กสาลจงดสาเนลนการ ยจงไมลไดรดสาเนลนการ

หนนวยงานทททรลบผกดชอบ กลลลมบรลหารวลชาการ

หนนวยงานยนอย กลลลมสาระฯภาษาไทย

ผผผรลบผกดชอบ นางธลดารจตนน บรรณวนลช

ระยะเวลาดดาเนกนการ 10/10/2564  -  30/09/2565

สถานทททดดาเนกนการ โรงเรรยนมหรรณพาราม

งบประมาณ 23,720.00  บาท

พลนธกกจ  จจดกลจกรรมสลงเสรลมการมรสลขภาวะทรทดร มรสลนทรรยภาพ มรทจกษะในการดสารงชรวลตตามหลจกปรจชญาของเศรษฐกลจ
พอเพรยง
จจดกลจกรรมสลงเสรลมใหรผรรเรรยนมรทจกษะแหลงศตวรรษทรท 21 มรคลณภาพตามเกณฑนมาตรฐานการศศกษาชาตล และ
มาตรฐานสากล
พจฒนาสสทอเทคโนโลยรและนวจตกรรม เพสทอพจฒนาคลณภาพการศศกษาอยลางตลอเนสทอง
พจฒนาประสลทธลภาพการบรลหารจจดการศศกษาโดยใชรเทคโนโลยร ดรวยระบบคลณภาพ
บลคลากรไดรรจบการพจฒนาใหรมรคลณภาพ สามารถปฏลบจตลงานไดรอยลางมสออาชรพ
โรงเรรยนมรการบรลหารจจดการทรทดร มรสภาพแวดลรอมและสสทอเทคโนโลยรทรทเอสสอตลอการจจดการเรรยนการสอน

เปปาประสงคค  

กลยลทธนทรท 5. พจฒนาแหลลงเรรยนรรรสสทอนวจตกรรม และเทคโนโลยรสารสนเทศ ในการจจดการศศกษาอยลางมรคลณภาพกลยยทธค  
สนองมาตรฐานททท มาตรฐานทรท 3

ประเดรนการพลจารณาทรท 3.2สนองประเดดนพกจารณาททท 
ประเดรนการพลจารณายลอยทรท 3.2.1สนองประเดดนพกจารณายนอยททท 

มาตรฐานทรท 3มาตรฐานการศศกษาของสถานศศกษา
หลลกการและเหตยผล 
          อาคารสถานทรท บรรยากาศ และสลทงแวดลรอมของโรงเรรยน เปปนองคนประกอบสสาคจญตลอการเรรยนรรรของ ผรรเรรยน ซศทง
เปปนปปจจจยสสาคจญในการสลงเสรลมการสอนของครร  สสทอการสอน ชลวยสรรางรากฐานทรทเปปนรรปธรรมขศสนในความคลดของผรรเรรยน 
ชลวยเรราความสนใจของผรรเรรยน เพราะผรรเรรยนสามารถใชรประสาทสจมผจสไดรดรวยตา หร และการเคลสทอนไหวจจบตรองไดรแทน
การฟปงหรสอดรเพรยงอยลางเดรยว จศงเปปนรากฐานในการพจฒนาการเรรยนรรรและชลวยความทรงจสาอยลางถาวร ผรรเรรยนจะสามารถ
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นสาประสบการณนเดลมไปสจมพจนธนกจบประสบการณนใหมล ๆ ไดร เมสทอมรพสสนฐานประสบการณนเดลมทรทดรอยรลแลรว
กลลลมสาระการเรรยนรรรภาษาไทยเหรนความสสาคจญดจงกลลาวขรางตรนจศงจจดโครงการจจดพจฒนาสสทอและแหลลงเรรยนรรรกลลลมสาระ

การเรรยนรรรภาษาไทย เพสทอชลวยใหรผรรเรรยนไดรมรพจฒนาการทางความคลด อยลางตลอเนสทอง ชลวยเพลทมทจกษะและเสรลมสรรางความ
เขราใจในการเรรยนรรร
วลตถยประสงคค
เพสทอใหรนจกเรรยนไดรใชรหรองเรรยนภาษาไทยทรทมรสสทอเเละสภาพแวดลรอมทางกายภาพทรทเอสสอตลอการเรรยนรรร

เปปาหมาย
เชกงปรกมาณ :
นจกเรรยนรรอยละ 70 มรความพศงพอใจในระดจบดรตลอการใชรหรองเรรยนภาษาไทยทรทมรสสทอเเละสภาพแวดลรอมทาง
กายภาพทรทเอสสอตลอการเรรยนรรร

เชกงคยณภาพ :
หรองเรรยนภาษาไทยทรทมรสสทอเเละสภาพแวดลรอมทางกายภาพทรทเอสสอตลอการเรรยนรรร อยรลในระดจบดรขศสนไป รรอยละ 70
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ขลขนตอนการดดาเนกนงาน

การดดาเนกนงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานททท ผผผรลบผกดชอบ

( P )  ขลขนเตรทยมการ นางธลดารจตนน  บรรณวนล

ชประชลมบลคลากรเพสทอ ดสาเนลนงานตามโครงการ
10 ตลลาคม 

2564 ถศง 30 
กจนยายน 

2565

หรองกลลลมสาระ

การเรรยนรรรภาษา

ไทย

-

( D )  ขลขนดดาเนกนการ 10 ตลลาคม 2564 

ถศง 30 กจนยายน 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม

ครรกลลลมสาระการเรรยน

รรรภาษาไทย

จจดทสาสสทอเเละจจดสภาพแวดลรอมทางกายภาพทรทเอสสอ
ตลอการเรรยนรรร

23,720.00 (อลดหนลน) 

( C )  ขลขนตกดตามประเมกนผล
นจกเรรยนทสาแบบสอบถามการใชรสสทอและสภาพแวด
ลรอมหรองเรรยนภาษาไทย

นางธลดารจตนน  บรรณวนล

ช
30 กจนยายน 

2565

หรองกลลลมสาระ

การเรรยนรรรภาษา

ไทย

-

( A )  ขลขนปรลบปรยงแกผไข
จจดดสาเนลนการปรจบปรลงแกรไขตามความคลดเหรนทรทเหมาะสม

การตกดตามประเมกนผล
ทสาแบบสอบถามการใชรสสทอและสภาพแวดลรอมหรองเรรยนภาษาไทย

ตลวชทขวลดความสดาเรดจ
ครรมรความรรรความสามารถในการจจดการเรรยนการสอนทรทเนรนผรรเรรยนเปปนสสาคจญสามารถสอนใหรผรรเรรยนนสาความรรรไป
ใชรในชรวลตประจสาวจนไดร

วกธทการประเมกน
ทสาแบบสอบถามการใชรสสทอและสภาพแวดลรอมหรองเรรยนภาษาไทย

เครรทองมรอทททใชผ
แบบสอบถามการใชรสสทอและสภาพแวดลรอมหรองเรรยนภาษาไทย

ผลทททคาดวนาจะไดผรลบ
นจกเรรยนไดรใชรหรองเรรยนภาษาไทยทรทมรสสทอเเละสภาพแวดลรอมทางกายภาพทรทเอสสอตลอการเรรยนรรร
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ทรลพยากรและคนาใชผจนายกกจกรรม

ททท รายการคนาใชผจนาย
ประมาณการ
ราคา/หนนวย

ประเภทของเงกน
รวมเงกนจดานวน หนนวยนลบ

กระดาษถลายเอกสาร 70 แกรม รรม 16  95.00  1,520.001 งบอลดหนลน

กระดาษโปสเตอรนสร2หนรา แผลน 50  6.00  300.002 งบอลดหนลน

ไสรแฟฟม หลอ 14  25.00  350.003 งบอลดหนลน

ปากกาไวทนบอรนด โหล 2  200.00  400.004 งบอลดหนลน

ตลจบหมศกเครสทองปรลรน canon mp 
287 รลลน 810 ดสา

กลลอง 4  800.00  3,200.005 งบอลดหนลน

ตลจบหมศกเครสทองปรลรน canon mp 
287 รลลน 811 สร

กลลอง 4  800.00  3,200.006 งบอลดหนลน

หมศกเตลมปรลรนเตอรน canon mp 287 
ดสา เหลสอง นสสาเงลน แดง

ชลด 2  480.00  960.007 งบอลดหนลน

กระดาษการนดสร120แกรม หลอ 1  130.00  130.008 งบอลดหนลน

หมศกเตลมปรลรนเตอรน hp 12 A กลลอง 2  2,400.00  4,800.009 งบอลดหนลน

หมศกเตลมปรลรนเตอรน hp k2062 
no.704 สรดสา

ตลจบ 2  380.00  760.0010 งบอลดหนลน

หมศกเตลมปรลรนเตอรน hp k2062 
no.704 สร

ตลจบ 2  380.00  760.0011 งบอลดหนลน

กระดาษวาดเขรยน 100 ปอนดน A4 หลอ 4  120.00  480.0012 งบอลดหนลน

แผลนฟฟวเจอรนบอรนด แผลน 50  45.00  2,250.0013 งบอลดหนลน

กระดาษสตลรกเกอรนใส A 4 แพรก 1  150.00  150.0014 งบอลดหนลน

เทปลบคสาผลด ขนาด5 มลล tombo 
mono cf-5x8 mm

อจน 8  60.00  480.0015 งบอลดหนลน

ดอกไมรมลมบอรนดโฟมยาง ชด 20  40.00  800.0016 งบอลดหนลน

กาว toa ขนาด 16 oz กระปลก 4  45.00  180.0017 งบอลดหนลน

คลาซลอมเครสทองprinter ครจสง 2  1,000.00  2,000.0018 งบอลดหนลน

คลลปหนรบกระดาษ 15 มม. สรดสา กลลอง 2  75.00  150.0019 งบอลดหนลน

คลลปหนรบกระดาษ 32 มม. สรดสา กลลอง 2  75.00  150.0020 งบอลดหนลน

แฟฟม แฟฟม 7  100.00  700.0021 งบอลดหนลน
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รวมเงกน  23,720.00

สรยปงบประมาณ
งบอลดหนลน 23,720.00   บาท

23,720.00   บาทรวม
ลงชรทอ  อนยมลตกกกจกรรม  พลฒนาสรทอและแหลนงเรทยนรผผกลยนมสาระการเรทยนรผผภาษาไทย
ภายใตผโครงการ / งาน  การจลดการเรทยนรผผทททเนผนผผผเรทยนเปปนสดาคลญ

ผผผอนยมลตกกกจกรรม

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

ผผผเหดนชอบ

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

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

เเผนงานกลลลมบรลหารวลชาการ
 ( นางสาวดลฤดร  ปปสสา ) 

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

ผผผเสนอ

(   เฉลลมรจฐ  ตลทงอลวม   )
ผรรอสานวยการโรงเรรยนมหรรณพาราม

ครร

รองผรรอสานวยการกลลลมบรลหารวลชาการ
 ( นางสาวจจนทรนเพรญ ภลญโญวงศน ) 

ผผผรลบผกดชอบ

นางธลดารจตนน บรรณวนลช

วลาทรทรรอยตรร
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โครงการ / งาน การจจดการเรรยนรรรทรทเนรนผรรเรรยนเปปนสสาคจญ

กกจกรรม พจฒนาสสทอและแหลลงเรรยนรรรกลลลมกกจกรรมพจฒนาผรรเรรยน

ลลกษณะงาน / โครงการ โครงการตลอเนสทอง
ยกระดจบมาตรฐาน

โครงการใหมล
รจกษามาตรฐาน พจฒนาสรลความเปปนเลกศ

ประเภท กกจกรรมใหมล กกจกรรมตลอเนสทอง งานประจสา

การดดาเนกนโครงการ เสรรจสกสนแลรว กสาลจงดสาเนกนการ ยจงไมลไดรดสาเนกนการ

หนนวยงานทททรลบผกดชอบ กลลลมบรกหารวกชาการ

หนนวยงานยนอย กลลลมกกจกรรมพจฒนาผรรเรรยน

ผผผรลบผกดชอบ นายอนลวจฒนน ไชยศกลปป
,นายกกตตกภรมก  มรมอญ

ระยะเวลาดดาเนกนการ 11/10/2564  -  30/09/2565

สถานทททดดาเนกนการ โรงเรรยนมหรรณพาราม

งบประมาณ 4,160.00  บาท

พลนธกกจ  จจดกกจกรรมสลงเสรกมการมรสลขภาวะทรทดร มรสลนทรรยภาพ มรทจกษะในการดสารงชรวกตตามหลจกปรจชญาของเศรษฐกกจ
พอเพรยง
จจดกกจกรรมสลงเสรกมใหรผรรเรรยนมรทจกษะแหลงศตวรรษทรท 21 มรคลณภาพตามเกณฑนมาตรฐานการศศกษาชาตก และ
มาตรฐานสากล
พจฒนาสสทอเทคโนโลยรและนวจตกรรม เพสทอพจฒนาคลณภาพการศศกษาอยลางตลอเนสทอง
พจฒนาประสกทธกภาพการบรกหารจจดการศศกษาโดยใชรเทคโนโลยร ดรวยระบบคลณภาพ
บลคลากรไดรรจบการพจฒนาใหรมรคลณภาพ สามารถปฏกบจตกงานไดรอยลางมสออาชรพ
โรงเรรยนมรการบรกหารจจดการทรทดร มรสภาพแวดลรอมและสสทอเทคโนโลยรทรทเอสสอตลอการจจดการเรรยนการสอน

เปปาประสงคค  

กลยลทธนทรท 5. พจฒนาแหลลงเรรยนรรรสสทอนวจตกรรม และเทคโนโลยรสารสนเทศ ในการจจดการศศกษาอยลางมรคลณภาพกลยยทธค  
สนองมาตรฐานททท มาตรฐานทรท 3

ประเดรนการพกจารณาทรท 3.2สนองประเดดนพกจารณาททท 
ประเดรนการพกจารณายลอยทรท 3.2.1สนองประเดดนพกจารณายนอยททท 

มาตรฐานทรท 3มาตรฐานการศศกษาของสถานศศกษา
หลลกการและเหตยผล 
          กกจกรรมพจฒนาผรรเรรยนเปปนกกจกรรมทรทมลลงพจฒนาความมรระเบรยบวกนจย ความเปปนผรรนสาผรรตามทรทดร ความรจบผกดชอบ 
การทสางานรลวมกจน การรรรจจกแกรปปญหา  การตจดสกนใจทรทเหมาะสม ความมรเหตลผล            การชลวยเหลสอแบลงปปนกจน   เอสสอ
อาทร และสมานฉจนทน  โดยจจดใหรสอดคลรองกจบความสามารถ ความถนจด และความสนใจของผรรเรรยน ใหรไดรปฏกบจตกดรวยตน
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เองในทลกขจสนตอน ปฏกบจตกตามแผน ประเมกนและปรจบปรลงการทสางาน เนรนการทสางานรลวมกจนเปปนกลลลม ตามความเหมาะสม
และสอดคลรองกจบวลฒกภาวะของผรรเรรยน จศงจสาเปปนตรองมรสสทอการเรรยนรรรเปปนองคนประกอบสสาคจญ ในการพจฒนาความรรรและ
ประสบการณนใหรแกลผรรเรรยน      สสทอการเรรยนรรรมรหลายชนกด สกทงสสาคจญคสอผรรสอนจะตรองเลสอกและใชรสสทอการเรรยนรรรใหรเหมาะ
กจบบทเรรยนหรสอกกจกรรม สสทอการเรรยนรรรนจสนจศงมรความจสาเปปนจะตรองมรความพรรอมใชรงานไดรอยลางสะดวกและทรทสสาคจญคสอ
เมสทอนสามาใชรแลรว ชลวยใหรการเรรยนการเรรยนรรรมรประสกทธกภาพ
วลตถยประสงคค
เพสทอสลงเสรกมใหรผรรเรรยนสามารถเรรยนรรรจากสสทอทรทหลากหลายเอสสอใหรเกกดการเรรยนรรรดรวยตนเองและมรสลวนรลวม

เปปาหมาย
เชกงปรกมาณ :
นจกเรรยนทรทเขรารลวมกกจกรรมพจฒนาผรรเรรยนรรอยละ 70 ไดรใชรสสทอการเรรยนรรร ทรทหลากหลายเอสสอใหรเกกดการเรรยนรรรดรวยตน
เองและมรสลวนรลวม

เชกงคยณภาพ :
นจกเรรยน ไดรใชรสสทอการเรรยนรรร ทรทหลากหลายเอสสอใหรเกกดการเรรยนรรรดรวยตนเองและมรสลวนรลวม
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ขลขนตอนการดดาเนกนงาน

การดดาเนกนงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานททท ผผผรลบผกดชอบ

( P )  ขลขนเตรทยมการ นายกกตตกภรมก มรมอญ,

นายอนลวจฒนน ไชยศกลปปกสาหนดแนวทางในดสาเนกนกกจกรรมพจฒนาสสทอเพสทอการ
จจดการเรรยนรรร

11 ตลลาคม 
2564 ถศง 30 
กจนยายน 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม

-

( D )  ขลขนดดาเนกนการ 11 ตลลาคม 2564 

ถศง 30 กจนยายน 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม

นายกกตตกภรมก มรมอญ,

นายอนลวจฒนน ไชยศกลปป

กกจกรรมพจฒนาสสทอและแหลลงเรรยนรรรกกจกรรมพจฒนาผรร
เรรยน

4,610.00 (อลดหนลน) 

( C )  ขลขนตกดตามประเมกนผล
สรลปผล และรายงานผล

นายกกตตกภรมก มรมอญ,

นายอนลวจฒนน ไชยศกลปป
30 กจนยายน 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม
-

( A )  ขลขนปรลบปรยงแกผไข
นสาผลทรทไดรไปปรจบปรลงพจฒนา

การตกดตามประเมกนผล
แบบสอบถาม

ตลวชทขวลดความสดาเรดจ
นจกเรรยนสามารถเรรยนรรรจากสสทอทรทมรคลณภาพ สามารถนสาความรรรไปใชรประโยชนนไดร

วกธทการประเมกน
สอบถาม

เครรทองมรอทททใชผ
แบบสอบถามสอบถามความคกดเหรน

ผลทททคาดวนาจะไดผรลบ
ใสลผลทรทคาดวลาจะไดรรจบตามวจตถลประสงคน
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ทรลพยากรและคนาใชผจนายกกจกรรม

ททท รายการคนาใชผจนาย
ประมาณการ
ราคา/หนนวย

ประเภทของเงกน
รวมเงกนจดานวน หนนวยนลบ

กระดาษ A4 5 ขนาด 70 แกรม รรม 20  120.00  2,400.001 งบอลดหนลน

กาวลาเทรกซน 32 ออนซน ขวด 2  75.00  150.002 งบอลดหนลน

กาวแทลง 10 กรจม แพรค 6 แทลง แพค 1  90.00  90.003 งบอลดหนลน

กรรไกร อจน 2  60.00  120.004 งบอลดหนลน

คลกปหนรบกระดาษ 15 มม. สรดสา กลลอง 2  75.00  150.005 งบอลดหนลน

คลกปหนรบกระดาษ 32 มม. สรดสา กลลอง 2  75.00  150.006 งบอลดหนลน

เทปกาวสองหนราบาง อจน 4  60.00  240.007 งบอลดหนลน

ลวดเสรยบกระดาษ 33มม. สรเงกน 300 
ตจว/กลลอง

กลลอง 2  70.00  140.008 งบอลดหนลน

เครสทองเยรบกระดาษ no.35 เครสทอง 2  150.00  300.009 งบอลดหนลน

ลวดเยรบกระดาษ เบอรน 35 กลลอง 4  45.00  180.0010 งบอลดหนลน

ปากกามารนคเกอรน 2 หจว หมศกคละสร แพค 2  60.00  120.0011 งบอลดหนลน

มรดคจตเตอรน อจน 2  60.00  120.0012 งบอลดหนลน

รวมเงกน  4,160.00

สรยปงบประมาณ
งบอลดหนลน 4,160.00   บาท

4,160.00   บาทรวม
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ลงชรทอ  อนยมลตกกกจกรรม  พลฒนาสรทอและแหลนงเรทยนรผผกลยนมกกจกรรมพลฒนาผผผเรทยน
ภายใตผโครงการ / งาน  การจลดการเรทยนรผผทททเนผนผผผเรทยนเปปนสดาคลญ

ผผผอนยมลตกกกจกรรม

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

ผผผเหดนชอบ

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

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

เเผนงานกลลลมบรกหารวกชาการ
 ( น.ส.ดลฤดร  ปปสสา ) 

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

ผผผเสนอ

(   เฉลกมรจฐ  ตกทงอลวม   )
ผรรอสานวยการโรงเรรยนมหรรณพารามรองผรรอสานวยการกลลลมบรกหารวกชาการ

 ( นางสาวจจนทรนเพรญ ภกญโญวงศน ) 

ผผผรลบผกดชอบ

ตสาแหนลง  ................................................
นายกกตตกภรมก  มรมอญ

วลาทรทรรอยตรร
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โครงการ / งาน การจจดการเรรยนรรรทรทเนรนผรรเรรยนเปปนสสาคจญ

กกจกรรม พจฒนาหลจกสรตรสถานศศกษา

ลลกษณะงาน / โครงการ โครงการตตอเนนทอง
ยกระดจบมาตรฐาน

โครงการใหมต
รจกษามาตรฐาน พจฒนาสรตความเปปนเลลศ

ประเภท กลจกรรมใหมต กลจกรรมตตอเนนทอง งานประจสา

การดดาเนกนโครงการ เสรรจสลสนแลรว กสาลจงดสาเนลนการ ยจงไมตไดรดสาเนลนการ

หนนวยงานทททรลบผกดชอบ กลลตมบรลหารวลชาการ

หนนวยงานยนอย งานกลลตมบรลหารวลชาการ

ผผผรลบผกดชอบ นายอภลชาตล แสนโคตร

ระยะเวลาดดาเนกนการ 01/01/2565  -  31/03/2565

สถานทททดดาเนกนการ โรงเรรยนมหรรณพาราม

งบประมาณ 1,500.00  บาท

พลนธกกจ  จจดกลจกรรมสตงเสรลมการมรสลขภาวะทรทดร มรสลนทรรยภาพ มรทจกษะในการดสารงชรวลตตามหลจกปรจชญาของเศรษฐกลจ
พอเพรยง
จจดกลจกรรมสตงเสรลมใหรผรรเรรยนมรทจกษะแหตงศตวรรษทรท 21 มรคลณภาพตามเกณฑฑมาตรฐานการศศกษาชาตล และ
มาตรฐานสากล
พจฒนาสนทอเทคโนโลยรและนวจตกรรม เพนทอพจฒนาคลณภาพการศศกษาอยตางตตอเนนทอง
พจฒนาประสลทธลภาพการบรลหารจจดการศศกษาโดยใชรเทคโนโลยร ดรวยระบบคลณภาพ
บลคลากรไดรรจบการพจฒนาใหรมรคลณภาพ สามารถปฏลบจตลงานไดรอยตางมนออาชรพ
โรงเรรยนมรการบรลหารจจดการทรทดร มรสภาพแวดลรอมและสนทอเทคโนโลยรทรทเอนสอตตอการจจดการเรรยนการสอน

เปปาประสงคค  

กลยลทธฑทรท 5. พจฒนาแหลตงเรรยนรรรสนทอนวจตกรรม และเทคโนโลยรสารสนเทศ ในการจจดการศศกษาอยตางมรคลณภาพกลยยทธค  
สนองมาตรฐานททท มาตรฐานทรท 1, 3

ประเดรนการพลจารณาทรท 1.1, 3.4, 3.5สนองประเดดนพกจารณาททท 
ประเดรนการพลจารณายตอยทรท 1.1.5, 3.4.1, 3.5.1สนองประเดดนพกจารณายนอยททท 

มาตรฐานทรท 3มาตรฐานการศศกษาของสถานศศกษา
หลลกการและเหตยผล 
          หลจกสรตรสถานศศกษา  เปปนแมตบทสสาคจญในการจจดการเรรยนการสอน  เพนทอใหรผรรเรรยนบรรลลเปปาหมายทรทกสาหนด  
การพจฒนาหลจกสรตรเปปนภารกลจสสาคจญของสถานศศกษาทรทจะตรองมรทการดสาเนลนงานเปปนระเบรยบแบบแผนตตอเนนทองกจนไป  ซศทง
เรลทมจากการวางจลดมลตงหมายในการดสาเนลนงานนรสจะตรองคสานศงถศงหลจกสรตรตตาง ๆ ทรทสรรางขศสนมาใหมตตรองมรประสลทธลภาพ
มากกวตาหลจกสรตรเดลม  จะตรองสนองตอบความตรองการของผรรเรรยนและทรองถลทน  และนสาไปใชรเปปนแนวทางในการจจดการ
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เรรยนการสอนทรทเนรนผรรเรรยนเปปนสสาคจญ  ครรและผรรเกรทยวขรองกจบการพจฒนาหลจกสรตรจศงจสาเปปนตรองมรความรรร  ความเขราใจใน
เปปาหมายของการพจฒนา  โดยคสานศงถศงประโยชนฑในดรานการพจฒนาจลตใจและทจศนคตลของนจกเรรยนดรวย  การดสาเนลนงานจศง
ตรองไดรรจบความรตวมมนอและการประสานงานอยตางดรจากเจราหนราทรทผรรเกรทยวขรองในทางดรานหลจกสรตรทลก ๆ ดราน และตรองมรผรร
นสาทรทชสานาญมรความสามารถในหนราทรทการงานเปปนอยตางดร  การหลจกสรตรและกระบวนการเรรยนรรร  จะเปปนเครนทองมนอสสาคจญ
ในการเปลรทยนแปลงพฤตลกรรมผรรเรรยน  โรงเรรยนจศงตรองพจฒนาหลจกสรตรและพจฒนากระบวนการเรรยนรรรไปพรรอมกจน
วลตถยประสงคค

1. เพนทอใหรมรหลจกสรตรตามสมรรถนะของผรรเรรยนทรททจนสมจย และสอดคลรองกจบสภาพสจงคมในปปจจลบจน
2. เพนทอใหรครรและนจกเรรยนโรงเรรยนมหรรณพารามไดรใชรหลจกสรตรตามสมรรถนะของผรรเรรยนทรททจนสมจยและ
    สอดคลรองกจบสภาพสจงคมในปปจจลบจน
3. เพนทอใหรนจกเรรยนมรผลสจมฤทธลธทางการเรรยนดรขศสน

เปปาหมาย
เชกงปรกมาณ :

1. โรงเรรยนมรหลจกสรตรสถานศศกษาตามสมรรถนะของผรรเรรยนทรททจนสมจย และสอดคลรองกจบสภาพสจงคมในปปจจลบจน 
จสานวน 16 แผนการเรรยน

2. นจกเรรยนรรอยละ 100 ไดรใชร โรงเรรยนมรหลจกสรตรสถานศศกษาตามสมรรถนะของผรรเรรยนทรททจนสมจย และสอด
คลรองกจบสภาพสจงคมในปปจจลบจน
 3. ครรรรอยละ 100 ไดรใชรโรงเรรยนมรหลจกสรตรสถานศศกษาตามสมรรถนะของผรรเรรยนทรททจนสมจย และสอดคลรองกจบ
สภาพสจงคมในปปจจลบจน
        4. หลจกสรตรสถานศศกษามรคลณภาพ โดยครรและบลคลากรทางการศศกษา นจกเรรยน ผรรปกครอง มรความพศงพอใจ
ในหลจกสรตรสถานศศกษา อยรตทรทรรอยละ 90
        5. เพนทอใหรนจกเรรยนมรผลสจมฤทธลธทางการเรรยนอยรตในระดจบดร รรอยละ 70

เชกงคยณภาพ :
มรหลจกสรตรสถานศศกษาตามสมรรถนะของผรรเรรยนทรททจนสมจย และสอดคลรองกจบสภาพสจงคมในปปจจลบจน ครรไดรนสาหลจก
สรตรสถานศศกษาไปใชรในการจจดการเรรยนการสอนไดรอยตางมรประสลทธลภาพเกลดผลสจมฤทธลธทางการเรรยน และผรรเรรยน
ไดรเรรยนรรรในรายวลชาทรทถรกตรองสอดคลรองกจบสมรรถนะและ ความตรองการของผรรเรรยน นจกเรรยนมรผลสจมฤทธลธทางการ
เรรยนอยรตในระดจบดรมากขศสน
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ขลขนตอนการดดาเนกนงาน

การดดาเนกนงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานททท ผผผรลบผกดชอบ

( P )  ขลขนเตรทยมการ นายอภลชาตล แสนโคตร

1.จจดประชลมคณะผรรบรลหารและคณะครรเพนทอพลจารณา
หลจกสรตรสถานศศกษา
2. แตรงตจสงคณะกรรมการดสาเนลนงาน
3. จจดอบรมเพนทอพจฒนาหลจกสรตรสถานศศกษา

1 มกราคม 
2565 ถศง 31 
มรนาคม 2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม

-

( D )  ขลขนดดาเนกนการ 1 มกราคม 2565 

ถศง 31 มรนาคม 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม

นายอภลชาตล แสนโคตร

จจดทสาเลตมหลจกสรตรสถานศศกษา 1,500.00 (อลดหนลน) 

( C )  ขลขนตกดตามประเมกนผล
ประเมลนหลจกสรตรสถานศศกษาเมนทอนสาไปใชรจรลง โดย
ครรและบลคลากรทางการศศกษา นจกเรรยน ผรรปกครอง

นายอภลชาตล แสนโคตร1 มกราคม 
2565 ถศง 31 
มรนาคม 2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม
-

( A )  ขลขนปรลบปรยงแกผไข
นสาผลการประเมลนหลจกสรตรสถานศศกษามาปรจบปรลงหลจกสรตรสถานศศกษาใหรทจนสมจย ตรงตามความตรองการของผรรเรรยนและสจงคมในอนาคต

การตกดตามประเมกนผล
1. จสานวนแผนการเรรยน ในหลจกสรตรสถานศศกษา
2. รรอยละของนจกเรรยนทรทไดรใชรลจกสรตรสถานศศกษา
3. รรอยละของครรทรทไดรไดรใชรหลจกสรตรสถานศศกษา
4. ระดจบคลณภาพของหลจกสรตรสถานศศกษา และความพศงพอใจของผรรใชรหลจกสรตรสถานศศกษา
5. ผลสจมฤทธลธทางการเรรยนของนจกเรรยน
ตลวชทขวลดความสดาเรดจ

1. มรหลจกสรตรสถานศศกษาตามสมรรถนะของผรรเรรยนทรททจนสมจย  
    และสอดคลรองกจบสภาพสจงคมในปปจจลบจน  จสานวน 16 หลจกสรตร
2. ครร และนจกเรรยนรรอยละ 100 ไดรใชรหลจกสรตรสถานศศกษาตามสมรรถนะของผรรเรรยนทรท 
    ทจนสมจย และสอดคลรองกจบสภาพสจงคมในปปจจลบจน ในการจจดการเรรยน
3. มรผลการประเมลนการใชรหลจกสรตรสถานศศกษาตามสมรรถนะ อยรตในระดจบดรขศสนไป 
    รรอยละ 90 ขศสนไป
4. นจกเรรยนมรผลสจมฤทธลธทางการเรรยนอยรตในระดจบดร รรอยละ 70

วกธทการประเมกน
1. ใหรครรและบลคลากรทางการศศกษา นจกเรรยน ผรรปกครองทสา แบบประเมลนหลจกสรตรสถานศศกษาและ แบบสอบถาม
ความพศงพอในในการใชรหลจกสรตรสถานศศกษา 
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2. สสารวจขรอมรลผลสจมฤทธลธทางการเรรยนของนจกเรรยน
เครรทองมรอทททใชผ

1. แบบประเมลนหลจกสรตรสถานศศกษา
2. แบบสอบถามความพศงพอในในการใชรหลจกสรตรสถานศศกษา

ผลทททคาดวนาจะไดผรลบ
ครรและบลคลากรทางการศศกษา ครรมรความรรร ความสามารถ จจดการเรรยนรรรไดรอยตางหลากหลาย มรการพจฒนาและแสวง
หาความรรรใหรมรสมรรถนะสรง  ในการปฏลบจตลหนราทรทไดรเหมาะสม  ผลลตสนทอทรทใชรพจฒนาการเรรยนการสอนใหรเพรยงพอตตอ
ความตรองการอยตางมนออาชรพ และพจฒนาตนเองอยตางตตอเนนทอง รรอยละของนจกเรรยนมรผลสจมฤทธลธทางการเรรยนอยรตใน
ระดจบดรมากขศสน
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ทรลพยากรและคนาใชผจนายกกจกรรม

ททท รายการคนาใชผจนาย
ประมาณการ
ราคา/หนนวย

ประเภทของเงกน
รวมเงกนจดานวน หนนวยนลบ

คตาจจดทสาเลตมหลจกสรตรสถานศศกษา เลตม 15  100.00  1,500.001 งบอลดหนลน

รวมเงกน  1,500.00

สรยปงบประมาณ
งบอลดหนลน 1,500.00   บาท

1,500.00   บาทรวม
ลงชรทอ  อนยมลตกกกจกรรม  พลฒนาหลลกสผตรสถานศศกษา
ภายใตผโครงการ / งาน  การจลดการเรทยนรผผทททเนผนผผผเรทยนเปปนสดาคลญ

ผผผอนยมลตกกกจกรรม

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

ผผผเหดนชอบ

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

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

เเผนงานกลลตมบรลหารวลชาการ
 ( น.ส.ดลฤดร  ปปสสา ) 

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

ผผผเสนอ

(   เฉลลมรจฐ  ตลทงอตวม   )
ผรรอสานวยการโรงเรรยนมหรรณพาราม

ครรผรรรจบผลดชอบกลจกรรม

รองผรรอสานวยการกลลตมบรลหารวลชาการ
 ( น.ส.จจนทรฑเพรญ ภลญโญวงศฑ ) 

ผผผรลบผกดชอบ

นายอภลชาตล แสนโคตร

วตาทรทรรอยตรร
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โครงการ / งาน การจจดการเรรยนรรรทรทเนรนผรรเรรยนเปปนสสาคจญ

กกจกรรม พจฒนาสสทอและแหลลงเรรยนรรรกลลลมสาระการเรรยนรรรคณณตศาสตรร

ลลกษณะงาน / โครงการ โครงการตลอเนสทอง
ยกระดจบมาตรฐาน

โครงการใหมล
รจกษามาตรฐาน พจฒนาสรลความเปปนเลณศ

ประเภท กณจกรรมใหมล กณจกรรมตลอเนสทอง งานประจสา

การดดาเนกนโครงการ เสรรจสณสนแลรว กสาลจงดสาเนณนการ ยจงไมลไดรดสาเนณนการ

หนนวยงานทททรลบผกดชอบ กลลลมบรณหารวณชาการ

หนนวยงานยนอย กลลลมสาระฯคณณตศาสตรร

ผผผรลบผกดชอบ นายคะเณศรร สมรจตนร

ระยะเวลาดดาเนกนการ 01/10/2564  -  30/09/2565

สถานทททดดาเนกนการ โรงเรรยนมหรรณพาราม หรองเรรยน 321 - 325

งบประมาณ 2,010.00  บาท

พลนธกกจ  จจดกณจกรรมสลงเสรณมการมรสลขภาวะทรทดร มรสลนทรรยภาพ มรทจกษะในการดสารงชรวณตตามหลจกปรจชญาของเศรษฐกณจ
พอเพรยง
จจดกณจกรรมสลงเสรณมใหรผรรเรรยนมรทจกษะแหลงศตวรรษทรท 21 มรคลณภาพตามเกณฑรมาตรฐานการศศกษาชาตณ และ
มาตรฐานสากล
พจฒนาสสทอเทคโนโลยรและนวจตกรรม เพสทอพจฒนาคลณภาพการศศกษาอยลางตลอเนสทอง
พจฒนาประสณทธณภาพการบรณหารจจดการศศกษาโดยใชรเทคโนโลยร ดรวยระบบคลณภาพ
บลคลากรไดรรจบการพจฒนาใหรมรคลณภาพ สามารถปฏณบจตณงานไดรอยลางมสออาชรพ
โรงเรรยนมรการบรณหารจจดการทรทดร มรสภาพแวดลรอมและสสทอเทคโนโลยรทรทเอสสอตลอการจจดการเรรยนการสอน

เปปาประสงคค  

กลยลทธรทรท 5. พจฒนาแหลลงเรรยนรรรสสทอนวจตกรรม และเทคโนโลยรสารสนเทศ ในการจจดการศศกษาอยลางมรคลณภาพกลยยทธค  
สนองมาตรฐานททท มาตรฐานทรท 3

ประเดรนการพณจารณาทรท 3.2สนองประเดดนพกจารณาททท 
ประเดรนการพณจารณายลอยทรท 3.2.1สนองประเดดนพกจารณายนอยททท 

มาตรฐานทรท 3มาตรฐานการศศกษาของสถานศศกษา
หลลกการและเหตยผล 
          ตามพระราชบจญญจตณการศศกษาแหลงชาตณ พ.ศ. 2542 กลลาววลา การจจดการศศกษาตรองยศดหลจกทรทวลาผรรเรรยนทลกคนมร
ความสามารถเรรยนรรรและพจฒนาตนเองไดร และถสอวลาผรรเรรยนมรความสสาคจญทรทสลด กระบวนการจจด การศศกษาตรองสลงเสรณมใหร
ผรรเรรยนสามารถพจฒนาตามธรรมชาตณและเตรมตามศจกยภาพ สอดคลรองกจบความสนใจ และความถนจดของผรรเรรยน มรโอกาส
ไดรฝฝกทจกษะการคณด การแสดงออก การจจดการการเผชณญสถานการณรและการประยลกตรความรรรมาใชรเพสทอปปองกจนและแกรไข
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ปปญหาไดร  “วณธรการสอน” เปปนหจวใจของครร การสอนจะบรรลลผลตามจลดประสงครไดรหรสอไมลนจสน ขศสนอยรลกจบความรรรความ
สามารถของผรรสอนทจสงดรานวณชาการ วณชาชรพ ทจกษะ และเทคนณคการสอนเปปนสสาคจญ กลลาวคสอ ผรรสอนตรองมรความรรรดร (
ศาสตรร) และมรเทคนณคการสอนดร (ศณลปป) หมายความวลาผรรเปปนครรจะตรองรรรจจกศาสตรรการสอนและใชรศณลปปการสอนซศทงเปปน
เทคนณคการสอนไดรเปปนอยลางดร 
ดจงนจสน การสลงเสรณมการเรรยนของนจกเรรยนใหรมรประสณทธณภาพสรงสลด สลวนหนศทงขศสนอยรลกจบการพจฒนาใหรครรมรการสอนทรทมร
ประสณทธณภาพนจสนเอง โรงเรรยนมหรรณพาราม ไดรตระหนจกถศงความสสาคจญในการพจฒนาครร เพสทอใหรสามารถปฏณบจตณภารกณจ
ไดรอยลางสมบรรณรดจงกลลาว จศงไดรจจดใหรมรโครงการสลงเสรณมการใชรสสทอและการจจดการเรรยนรรรทรทเนรนผรรเรรยนเปปนสสาคจญ เพสทอเปปน
แนวทางในการจจดการเรรยนการสอน  ใหรครรผรรสอนไดรมรแนวคณด ทจกษะ เทคนณคการจจดการเรรยนการสอน การถลายทอด
ความรรร และสามารถนสาไปใชรในการจจดการเรรยนการสอนไดรอยลางมรประสณทธณภาพตลอไป
วลตถยประสงคค

1. เพสทอพจฒนาผรรเรรยนใหรมรผลสจมฤทธณธทางการเรรยนสรงขศสน
2. เพสทอจจดหาสสทออลปกรณรสสาหรจบการเรรยนการสอนอยลางมรประสณทธณภาพ

เปปาหมาย
เชกงปรกมาณ :
นจกเรรยนจสานวน 1,200 คน และครรกลลลมสาระการเรรยนรรรคณณตศาสตรร โดยเนรนผรรเรรยนเปปนสสาคจญ

เชกงคยณภาพ :
ผรรเรรยนมรผลสจมฤทธณธทางการเรรยนรายวณชาคณณตศาสตรรสรงขศสน
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ขลขนตอนการดดาเนกนงาน

การดดาเนกนงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานททท ผผผรลบผกดชอบ

( P )  ขลขนเตรทยมการ ครรกลลลมสาระ

คณณตศาสตรรประชลมและวางแผนการดสาเนณนงาน
1 ตลลาคม 

2564 ถศง 30 
กจนยายน 

2565

หรองคณณตศาสตรร-

( D )  ขลขนดดาเนกนการ 1 พฤศจณกายน 

2564 ถศง 30 

กจนยายน 2565

หรองคณณตศาสตรร ครรกลลลมสาระ

คณณตศาสตรร

พจฒนาสสทอและแหลลงเรรยนรรรกลลลมสาระการเรรยนรรร
คณณตศาสตรร

2,010.00 (อลดหนลน) 

( C )  ขลขนตกดตามประเมกนผล
ทสาแบบประเมณนการใชรหรองเรรยน

ครรกลลลมสาระ

คณณตศาสตรร
30 กจนยายน 

2565

หรองคณณตศาสตรร-

( A )  ขลขนปรลบปรยงแกผไข
นสาผลทรทไดรจากแบบประเมณนมาปรจบปรลงแกรไข

การตกดตามประเมกนผล
ใชรแบบประเมณนการใชรหรองเรรยน

ตลวชทขวลดความสดาเรดจ
นจกเรรยนจสานวน 1,200 คน และครรกลลลมสาระการเรรยนรรรคณณตศาสตรร โดยเนรนผรรเรรยนเปปนสสาคจญ

วกธทการประเมกน
ใชรแบบประเมณนการใชรหรองเรรยนใหรแกลนจกเรรยน

เครรทองมรอทททใชผ
แบบประเมณน

ผลทททคาดวนาจะไดผรลบ
นจกเรรยนจสานวน 1,200 คน และครรกลลลมสาระการเรรยนรรรคณณตศาสตรร โดยเนรนผรรเรรยนเปปนสสาคจญ ทสาใหลนจกเรรยนมรสภาพ
แวดลรอมและสลงเสรณมศจกยภาพในการเรรยนรรรใหรสรงขศสน
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ทรลพยากรและคนาใชผจนายกกจกรรม

ททท รายการคนาใชผจนาย
ประมาณการ
ราคา/หนนวย

ประเภทของเงกน
รวมเงกนจดานวน หนนวยนลบ

สกอตเทปใส 3 M No 600 ขนาด12
มม× 66ม 1/2 นณสว

มรวน 3  100.00  300.001 งบอลดหนลน

ลวดเยรบกระดาษ MAX No10(1000 
ตจว)บรรจล 24 กลลอง

กลลอง 1  150.00  150.002 งบอลดหนลน

เทปกาวยลนสร ขนาด 1 นณสว คละสร มรวน 6  25.00  150.003 งบอลดหนลน

กระดาษโปสเตอรร 2 หนรา คละสร แผลน 50  6.00  300.004 งบอลดหนลน

เทปกาว สตณกเกอรรตรเสรน พรวรซร 5 มม. มรวน 2  25.00  50.005 งบอลดหนลน

เทปกาวบาง 2 หนรา 1/4 นณสว ยาว 20 
เมตร

มรวน 6  15.00  90.006 งบอลดหนลน

เครสทองเยรบกระดาษ MAX No10N อจน 2  75.00  150.007 งบอลดหนลน

เครสทองเยรบกระดาษ MAX No50 อจน 1  280.00  280.008 งบอลดหนลน

กระดาษปกการรดสร A4 120 แกรม 
250 แผลน ชมพร-ฟปา

รรม 4  135.00  540.009 งบอลดหนลน

รวมเงกน  2,010.00

สรยปงบประมาณ
งบอลดหนลน 2,010.00   บาท

2,010.00   บาทรวม
ลงชรทอ  อนยมลตกกกจกรรม  พลฒนาสรทอและแหลนงเรทยนรผผกลยนมสาระการเรทยนรผผคณกตศาสตรค
ภายใตผโครงการ / งาน  การจลดการเรทยนรผผทททเนผนผผผเรทยนเปปนสดาคลญ

ผผผอนยมลตกกกจกรรม

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

ผผผเหดนชอบ

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

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

เเผนงานกลลลมบรณหารวณชาการ
 ( นางสาวดลฤดร ปปสสา ) 

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

ผผผเสนอ

(   เฉลณมรจฐ  ตณทงอลวม   )
ผรรอสานวยการโรงเรรยนมหรรณพาราม

ครรผรรรจบผณดชอบกณจกรรม

รองผรรอสานวยการกลลลมบรณหารวณชาการ
 ( นางสาวจจนทรรเพรญ ภณญโญวงศร ) 

ผผผรลบผกดชอบ

นายคะเณศรร สมรจตนร

วลาทรทรรอยตรร
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โครงการ / งาน การจจดการเรรยนรรรทรทเนรนผรรเรรยนเปปนสสาคจญ

กกจกรรม พจฒนาแหลลงเรรยนรรรและนวจตกรรมกลลลมสาระฯสจงคมศศกษาฯ

ลลกษณะงาน / โครงการ โครงการตลอเนนทอง
ยกระดจบมาตรฐาน

โครงการใหมล
รจกษามาตรฐาน พจฒนาสรลความเปปนเลลศ

ประเภท กลจกรรมใหมล กลจกรรมตลอเนนทอง งานประจสา

การดดาเนกนโครงการ เสรรจสลสนแลรว กสาลจงดสาเนลนการ ยจงไมลไดรดสาเนลนการ

หนนวยงานทททรลบผกดชอบ กลลลมบรลหารวลชาการ

หนนวยงานยนอย กลลลมสาระฯสจงคมศศกษา

ผผผรลบผกดชอบ นางอภลรดร วจศราตลยานนทท

ระยะเวลาดดาเนกนการ 11/10/2564  -  11/10/2565

สถานทททดดาเนกนการ หรอง 528

งบประมาณ 30,000.00  บาท

พลนธกกจ  จจดกลจกรรมสลงเสรลมการมรสลขภาวะทรทดร มรสลนทรรยภาพ มรทจกษะในการดสารงชรวลตตามหลจกปรจชญาของเศรษฐกลจ
พอเพรยง
จจดกลจกรรมสลงเสรลมใหรผรรเรรยนมรทจกษะแหลงศตวรรษทรท 21 มรคลณภาพตามเกณฑทมาตรฐานการศศกษาชาตล และ
มาตรฐานสากล
พจฒนาสนทอเทคโนโลยรและนวจตกรรม เพนทอพจฒนาคลณภาพการศศกษาอยลางตลอเนนทอง
พจฒนาประสลทธลภาพการบรลหารจจดการศศกษาโดยใชรเทคโนโลยร ดรวยระบบคลณภาพ
บลคลากรไดรรจบการพจฒนาใหรมรคลณภาพ สามารถปฏลบจตลงานไดรอยลางมนออาชรพ
โรงเรรยนมรการบรลหารจจดการทรทดร มรสภาพแวดลรอมและสนทอเทคโนโลยรทรทเอนสอตลอการจจดการเรรยนการสอน

เปปาประสงคค  

กลยลทธททรท 5. พจฒนาแหลลงเรรยนรรรสนทอนวจตกรรม และเทคโนโลยรสารสนเทศ ในการจจดการศศกษาอยลางมรคลณภาพกลยยทธค  
สนองมาตรฐานททท มาตรฐานทรท 3

ประเดรนการพลจารณาทรท 3.2สนองประเดดนพกจารณาททท 
ประเดรนการพลจารณายลอยทรท 3.2.1สนองประเดดนพกจารณายนอยททท 

มาตรฐานทรท 3มาตรฐานการศศกษาของสถานศศกษา
หลลกการและเหตยผล 
          ตามพระราชบจญญจตลการศศกษาแหลงชาตล พ.ศ. 2542 กลลาววลา การจจดการศศกษาตรองยศดหลจกทรทวลาผรรเรรยนทลกคนมร
ความสามารถเรรยนรรรและพจฒนาตนเองไดร และถนอวลาผรรเรรยนมรความสสาคจญทรทสลด กระบวนการจจด การศศกษาตรองสลงเสรลมใหร
ผรรเรรยนสามารถพจฒนาตามธรรมชาตลและเตรมตามศจกยภาพ สอดคลรองกจบความสนใจ และความถนจดของผรรเรรยน มรโอกาส
ไดรฝฝกทจกษะการคลด การแสดงออก การจจดการการเผชลญสถานการณทและการประยลกตทความรรรมาใชรเพนทอปปองกจนและแกรไข
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ปปญหาไดร  “วลธรการสอน” เปปนหจวใจของครร การสอนจะบรรลลผลตามจลดประสงคทไดรหรนอไมลนจสน ขศสนอยรลกจบความรรรความ
สามารถของผรรสอนทจสงดรานวลชาการ วลชาชรพ ทจกษะ และเทคนลคการสอนเปปนสสาคจญ กลลาวคนอ ผรรสอนตรองมรความรรรดร (
ศาสตรท) และมรเทคนลคการสอนดร (ศลลปป) หมายความวลาผรรเปปนครรจะตรองรรรจจกศาสตรทการสอนและใชรศลลปปการสอนซศทงเปปน
เทคนลคการสอนไดรเปปนอยลางดร 
ดจงนจสน การสลงเสรลมการเรรยนของนจกเรรยนใหรมรประสลทธลภาพสรงสลด สลวนหนศทงขศสนอยรลกจบการพจฒนาใหรครรมรการสอนทรทมร
ประสลทธลภาพนจสนเอง โรงเรรยนมหรรณพาราม ไดรตระหนจกถศงความสสาคจญในการพจฒนาครร เพนทอใหรสามารถปฏลบจตลภารกลจ
ไดรอยลางสมบรรณทดจงกลลาว จศงไดรจจดใหรมรโครงการสลงเสรลมการใชรสนทอและการจจดการเรรยนรรรทรทเนรนผรรเรรยนเปปนสสาคจญ เพนทอเปปน
แนวทางในการจจดการเรรยนการสอน  ใหรครรผรรสอนไดรมรแนวคลด ทจกษะ เทคนลคการจจดการเรรยนการสอน การถลายทอด
ความรรร และสามารถนสาไปใชรในการจจดการเรรยนการสอนไดรอยลางมรประสลทธลภาพตลอไป
วลตถยประสงคค

1.  เพนทอผลจกดจนใหรเกลดการพจฒาการเรรยนการสอนทรทเนรนผรรเรรยนเปปนสสาคจญแบบยจทงยนน
2. เพนทอปรจบปรลงประสลทธลภาพการเรรยนการสอนใหรอยรลในระดจบสากล
3.  เพนทอใหรเกลดกระบวนการวลจจยในชจสนเรรยน

เปปาหมาย
เชกงปรกมาณ :
ครรและบลคลากรรรอยละ 90 ออกแบบการเรรยนรรรและจจดการเรรยนรรรทรทตอบสนองความแตกตลางระหวลางบลคคล และ
ใชรสนทอเทคโนโลยรเหมาะสม ผนวกกจบการนสาบรลบทและภรมลปปญญาทรองถลทนมาบรรณาการ เพนทอนสาผรรเรรยนไปสรลเปปาหมาย

เชกงคยณภาพ :
ครรและบลคลากรทางการศศกษา ครรมรความรรร ความสามารถ จจดการเรรยนรรรไดรอยลางหลากหลาย มรการพจฒนาและ
แสวงหาความรรรใหรมรสมรรถนะสรง  ในการปฏลบจตลหนราทรทไดรเหมาะสม  ผลลตสนทอทรทใชรพจฒนาการเรรยนการสอนใหรเพรยง
พอตลอความตรองการอยลางมนออาชรพ และพจฒนาตนเองอยลางตลอเนนทอง
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ขลขนตอนการดดาเนกนงาน

การดดาเนกนงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานททท ผผผรลบผกดชอบ

( P )  ขลขนเตรทยมการ ครรอภลรดร  วจศราตลยา

นนททประชลมครรกลลลมสาระฯ สจงคมศศกษาฯ
11 ตลลาคม 

2564 ถศง 11 
ตลลาคม 2565

หรอง 528-

( D )  ขลขนดดาเนกนการ 1 พฤศจลกายน 

2564 ถศง 11 

กจนยายน 2565

หรอง 528 ครรอภลรดร  วจศราตลยา

นนทท

1. ประชาสจมพจนธทใหรครรในกลลลมสาระฯสจงคมศศกษาฯ  
แจรงรายการพจสดลทรทตรองการใหรจจดซนสอ

0.00 (อลดหนลน) 

2. ทสาเรนทองเบลกพจสดลอลปกรณทกลลลมสาระฯ สจงคม
ศศกษาฯ

30,000.00 (อลดหนลน) 

( C )  ขลขนตกดตามประเมกนผล
ทสาแบบประเมลนความพศงพอใจ

ครรอภลรดร  วจศราตลยา

นนทท
30 กจนยายน 

2565

หรอง 528-

( A )  ขลขนปรลบปรยงแกผไข

การตกดตามประเมกนผล
ความพศงพอใจในการจจดกลจกรรม

ตลวชทขวลดความสดาเรดจ
ครรและบลคลากรทางการศศกษาสามารถผลลตและใหรบรลการสนทอและเทคโนโลยรสารสนเทศ  ทรทเอนสอใหรผรรเรรยนเรรยนรรร
ดรวยตนเองและหรนอเรรยนรรรแบบมรสลวนรลวม ,สถานศศกษามรหรองเรรยน หรองปฏลบจตลการ อาคารเรรยนมจทนคง สะอาดและ
ปลอดภจย มรสลทงอสานวยความสะดวก พอเพรยง อยรลในสภาพใชรการไดรดร สภาพแวดลรอมรลมรนทน และมรแหลลงเรรยนรรร
สสาหรจบผรรเรรยน

วกธทการประเมกน
ครรกลลลลลมสาระฯ สจงคมศศกษา ฯ ทสาแบบประเมลนความพศงพอใจ

เครรทองมรอทททใชผ
แบบประเมลนความพศงพอใจ

ผลทททคาดวนาจะไดผรลบ
ครรและบลคลากรทางการศศกษา ครรมรความรรร ความสามารถ จจดการเรรยนรรรไดรอยลางหลากหลาย มรการพจฒนาและแสวง
หาความรรรใหรมรสมรรถนะสรง  ในการปฏลบจตลหนราทรทไดรเหมาะสม  ผลลตสนทอทรทใชรพจฒนาการเรรยนการสอนใหรเพรยงพอตลอ
ความตรองการอยลางมนออาชรพ และพจฒนาตนเองอยลางตลอเนนทอง
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ทรลพยากรและคนาใชผจนายกกจกรรม

ททท รายการคนาใชผจนาย
ประมาณการ
ราคา/หนนวย

ประเภทของเงกน
รวมเงกนจดานวน หนนวยนลบ

คลาวจสดลอลปกรณณท ครจสง 2  15,000.00  30,000.001 งบอลดหนลน

รวมเงกน  30,000.00

สรยปงบประมาณ
งบอลดหนลน 30,000.00   บาท

30,000.00   บาทรวม
ลงชรทอ  อนยมลตกกกจกรรม  พลฒนาแหลนงเรทยนรผผและนวลตกรรมกลยนมสาระฯสลงคมศศกษาฯ
ภายใตผโครงการ / งาน  การจลดการเรทยนรผผทททเนผนผผผเรทยนเปปนสดาคลญ

ผผผอนยมลตกกกจกรรม

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

ผผผเหดนชอบ

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

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

เเผนงานกลลลมบรลหารวลชาการ
 ( นางสาวดลฤดร ปปสสา ) 

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

ผผผเสนอ

(   เฉลลมรจฐ  ตลทงอลวม   )
ผรรอสานวยการโรงเรรยนมหรรณพาราม

ครรผรรรจบผลดชอบกลจกรรม

รองผรรอสานวยการกลลลมบรลหารวลชาการ
 ( นางสาวจจนทรทเพรญ ภลญโญวงศท ) 

ผผผรลบผกดชอบ

นางอภลรดร วจศราตลยานนทท

วลาทรทรรอยตรร
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โครงการ / งาน การจจดการเรรยนรรรทรทเนรนผรรเรรยนเปปนสสาคจญ

กกจกรรม พจฒนาสสทอการเรรยนรรรกลลลมสาระการเรรยนรรรศศลปะ

ลลกษณะงาน / โครงการ โครงการตลอเนสทอง
ยกระดจบมาตรฐาน

โครงการใหมล
รจกษามาตรฐาน พจฒนาสรลความเปปนเลศศ

ประเภท กศจกรรมใหมล กศจกรรมตลอเนสทอง งานประจสา

การดดาเนกนโครงการ เสรรจสศสนแลรว กสาลจงดสาเนศนการ ยจงไมลไดรดสาเนศนการ

หนนวยงานทททรลบผกดชอบ กลลลมบรศหารวศชาการ

หนนวยงานยนอย กลลลมสาระฯศศลปะ

ผผผรลบผกดชอบ นายกฤตศกร บลญมร

ระยะเวลาดดาเนกนการ 01/10/2564  -  30/09/2565

สถานทททดดาเนกนการ กลลลมสาระการเรรยนรรรศศลปะ โรงเรรยนมหรรณพาราม

งบประมาณ 35,000.00  บาท

พลนธกกจ  จจดกศจกรรมสลงเสรศมการมรสลขภาวะทรทดร มรสลนทรรยภาพ มรทจกษะในการดสารงชรวศตตามหลจกปรจชญาของเศรษฐกศจ
พอเพรยง
จจดกศจกรรมสลงเสรศมใหรผรรเรรยนมรทจกษะแหลงศตวรรษทรท 21 มรคลณภาพตามเกณฑฑมาตรฐานการศศกษาชาตศ และ
มาตรฐานสากล
พจฒนาสสทอเทคโนโลยรและนวจตกรรม เพสทอพจฒนาคลณภาพการศศกษาอยลางตลอเนสทอง
พจฒนาประสศทธศภาพการบรศหารจจดการศศกษาโดยใชรเทคโนโลยร ดรวยระบบคลณภาพ
บลคลากรไดรรจบการพจฒนาใหรมรคลณภาพ สามารถปฏศบจตศงานไดรอยลางมสออาชรพ
โรงเรรยนมรการบรศหารจจดการทรทดร มรสภาพแวดลรอมและสสทอเทคโนโลยรทรทเอสสอตลอการจจดการเรรยนการสอน

เปปาประสงคค  

กลยลทธฑทรท 5. พจฒนาแหลลงเรรยนรรรสสทอนวจตกรรม และเทคโนโลยรสารสนเทศ ในการจจดการศศกษาอยลางมรคลณภาพกลยยทธค  
สนองมาตรฐานททท มาตรฐานทรท 3

ประเดรนการพศจารณาทรท 3.2สนองประเดดนพกจารณาททท 
ประเดรนการพศจารณายลอยทรท 3.2.1สนองประเดดนพกจารณายนอยททท 

มาตรฐานทรท 3มาตรฐานการศศกษาของสถานศศกษา
หลลกการและเหตยผล 
          แนวการจจดการศศกษาตามพระราชบจญญจตศการศศกษาแหลงชาตศ พ.ศ.2542 ไดรกสาหนดใหรสถานศศกษา ตรองยศดหลจก
การศศกษาวลา ผรรเรรยนทลกคนมรความสามารถเรรยนรรรและพจฒนาตนเองไดรดร และถสอวลาผรรเรรยนมรความสสาคจญทรทสลด การจจดการ
ศศกษาตรองสลงเสรศมใหรผรรเรรยน สามารถพจฒนาตนเองตามธรรมชาตศและเตรมศจกยภาพตามความถนจดและความสนใจดราน
ศศลปะ-ดนตรร-นาฏศศลปป
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วลตถยประสงคค
เพสทอพจฒนาสสทอ เเละเเหลลงเรรยนรรรในกลลลมสาระการเรรยนรรรศศลปะใหรมรศจกยภาพเเละเอสสอตลอการจจดกศจกรรมการจจดการ
เรรยนการสอน

เปปาหมาย
เชกงปรกมาณ :
ครรเเละนจกเรรยนรรอยละ 80 มรความพศงพอใจตลอสสทอ เเละเเหลลงเรรยนรรรในกลลลมสาระการเรรยนรรรศศลปะ

เชกงคยณภาพ :
ครร เเละนจกเรรยนไดรใชรสสทอ เเละเเหลลงเรรยนรรรของกลลลมสาระการเรรยนรรรศศลปะ
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ขลขนตอนการดดาเนกนงาน

การดดาเนกนงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานททท ผผผรลบผกดชอบ

( P )  ขลขนเตรทยมการ นายกฤตศกร บลญมร

ประชลมคณะกรรมการกลลลมสาระการเรรยนรรรศศลปะ
1 ตลลาคม 

2564 ถศง 30 
กจนยายน 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม

-

( D )  ขลขนดดาเนกนการ 1 ตลลาคม 2564 

ถศง 30 กจนยายน 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม

นายกฤตศกร บลญมร

กศจกรรมพจฒนาสสทอการเรรยนรรรกลลลมสาระการเรรยนรรร
ศศลปะ

35,000.00 (อลดหนลน) 

( C )  ขลขนตกดตามประเมกนผล
เเบบวจดความพศงพอใจ

นายกฤตศกร บลญมร1 ตลลาคม 
2564 ถศง 30 
กจนยายน 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม
-

( A )  ขลขนปรลบปรยงแกผไข
นสาขรอมรลทรทไดรไปปรจบปรลงแกรไขในปปถจดไป

การตกดตามประเมกนผล
เเบบวจดความพศงพอใจ

ตลวชทขวลดความสดาเรดจ
ผรรเรรยนมรผลสจมฤทธศธทางการเรรยนวศชาศศลปะ ดนตรร นาฏศศลปปทรทดรขศสน

วกธทการประเมกน
เเบบวจดความพศงพอใจ

เครรทองมรอทททใชผ
เเบบวจดความพศงพอใจ

ผลทททคาดวนาจะไดผรลบ
ครรและบลคลากรกลลลมสาระการเรรยนรรรศศลปะ มรความรรร ความสามารถ จจดการเรรยนรรรไดรอยลางหลากหลาย มรการพจฒนา
และแสวงหาความรรรใหรมรสมรรถนะสรง  ในการปฏศบจตศหนราทรทไดรเหมาะสม  ผลศตสสทอทรทใชรพจฒนาการเรรยนการสอนใหรเพรยง
พอตลอความตรองการอยลางมสออาชรพ และพจฒนาตนเองอยลางตลอเนสทอง
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ทรลพยากรและคนาใชผจนายกกจกรรม

ททท รายการคนาใชผจนาย
ประมาณการ
ราคา/หนนวย

ประเภทของเงกน
รวมเงกนจดานวน หนนวยนลบ

เครสทองเยรบกระดาษ ขนาด 200 เเผลน เครสทอง 1  2,200.00  2,200.001 งบอลดหนลน

หมศกปรศสนเตอรฑ Epson ขนาด 100 
ml

ขวด 4  250.00  1,000.002 งบอลดหนลน

กระดาษถลายเอกสาร 70 เเกรม 500 
เเผลน

รรม 5  95.00  475.003 งบอลดหนลน

กระดาษโรเนรยวบรรรฟ รรม 5  70.00  350.004 งบอลดหนลน

กระดาษเกรยรตศบจตร การฑดเรรยบ A4 หลอ 1  100.00  100.005 งบอลดหนลน

เเฟฟมเอกสารสจนกวราง 2.5 นศสว ขนาด 
A4

เเฟฟม 6  55.00  330.006 งบอลดหนลน

ไสรเเฟฟมเอนกประสงคฑ ขนาด A4 หลอ 9  25.00  225.007 งบอลดหนลน

สกรอตเทปใส 3M ขนาด 18 mm * 
66 mm

มรวน 4  50.00  200.008 งบอลดหนลน

คลศปดสา เบอรฑ 109 ขนาด 42 mm กลลอง 1  55.00  55.009 งบอลดหนลน

คลศปดสาเบอรฑ 108 ขนาด 51 mm หลอ 1  65.00  65.0010 งบอลดหนลน

ซลอมบสารลงเครสทองดนตรรไทย  1  15,000.00  15,000.0011 งบอลดหนลน

ซลอมบสารลงเครสทองดนตรรสากล  1  15,000.00  15,000.0012 งบอลดหนลน

รวมเงกน  35,000.00

สรยปงบประมาณ
งบอลดหนลน 35,000.00   บาท

35,000.00   บาทรวม
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ลงชรทอ  อนยมลตกกกจกรรม  พลฒนาสรทอการเรทยนรผผกลยนมสาระการเรทยนรผผศกลปะ
ภายใตผโครงการ / งาน  การจลดการเรทยนรผผทททเนผนผผผเรทยนเปปนสดาคลญ

ผผผอนยมลตกกกจกรรม

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

ผผผเหดนชอบ

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

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

เเผนงานกลลลมบรศหารวศชาการ
 ( นางสาวดลฤดร ปปสสา ) 

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

ผผผเสนอ

(   เฉลศมรจฐ  ตศทงอลวม   )
ผรรอสานวยการโรงเรรยนมหรรณพาราม

ครรผรรรจบผศดชอบกศจกรรม

รองผรรอสานวยการกลลลมบรศหารวศชาการ
 ( นางสาวจจนทรฑเพรญ ภศญโญวงศฑ ) 

ผผผรลบผกดชอบ

นายกฤตศกร บลญมร

วลาทรทรรอยตรร
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โครงการ / งาน การจจดการเรรยนรรรทรทเนรนผรรเรรยนเปปนสสาคจญ

กกจกรรม พจฒนาสสทอและแหลลงเรรยนรรรกลลลมสาระการเรรยนรรรภาษาตลางประเทศ

ลลกษณะงาน / โครงการ โครงการตลอเนสทอง
ยกระดจบมาตรฐาน

โครงการใหมล
รจกษามาตรฐาน พจฒนาสรลความเปปนเลลศ

ประเภท กลจกรรมใหมล กลจกรรมตลอเนสทอง งานประจสา

การดดาเนกนโครงการ เสรรจสลสนแลรว กสาลจงดสาเนลนการ ยจงไมลไดรดสาเนลนการ

หนนวยงานทททรลบผกดชอบ กลลลมบรลหารวลชาการ

หนนวยงานยนอย กลลลมสาระฯภาษาตลางประเทศ

ผผผรลบผกดชอบ นายนสาชจย แสนศลลปป

ระยะเวลาดดาเนกนการ 01/10/2564  -  30/09/2565

สถานทททดดาเนกนการ กลลลมสาระการเรรยนรรรภาษาตลางประเทศ

งบประมาณ 7,280.00  บาท

พลนธกกจ  จจดกลจกรรมสลงเสรลมการมรสลขภาวะทรทดร มรสลนทรรยภาพ มรทจกษะในการดสารงชรวลตตามหลจกปรจชญาของเศรษฐกลจ
พอเพรยง
จจดกลจกรรมสลงเสรลมใหรผรรเรรยนมรทจกษะแหลงศตวรรษทรท 21 มรคลณภาพตามเกณฑฑมาตรฐานการศศกษาชาตล และ
มาตรฐานสากล
พจฒนาสสทอเทคโนโลยรและนวจตกรรม เพสทอพจฒนาคลณภาพการศศกษาอยลางตลอเนสทอง
พจฒนาประสลทธลภาพการบรลหารจจดการศศกษาโดยใชรเทคโนโลยร ดรวยระบบคลณภาพ
บลคลากรไดรรจบการพจฒนาใหรมรคลณภาพ สามารถปฏลบจตลงานไดรอยลางมสออาชรพ
โรงเรรยนมรการบรลหารจจดการทรทดร มรสภาพแวดลรอมและสสทอเทคโนโลยรทรทเอสสอตลอการจจดการเรรยนการสอน

เปปาประสงคค  

กลยลทธฑทรท 5. พจฒนาแหลลงเรรยนรรรสสทอนวจตกรรม และเทคโนโลยรสารสนเทศ ในการจจดการศศกษาอยลางมรคลณภาพกลยยทธค  
สนองมาตรฐานททท มาตรฐานทรท 3

ประเดรนการพลจารณาทรท 3.2สนองประเดดนพกจารณาททท 
ประเดรนการพลจารณายลอยทรท 3.2.1สนองประเดดนพกจารณายนอยททท 

มาตรฐานทรท 3มาตรฐานการศศกษาของสถานศศกษา
หลลกการและเหตยผล 
          ตามพระราชบจญญจตลการศศกษาแหลงชาตล พ.ศ. 2542 กลลาววลา การจจดการศศกษาตรองยศดหลจกทรทวลาผรรเรรยนทลกคนมร
ความสามารถเรรยนรรรและพจฒนาตนเองไดร และถสอวลาผรรเรรยนมรความสสาคจญทรทสลด กระบวนการจจด การศศกษาตรองสลงเสรลมใหร
ผรรเรรยนสามารถพจฒนาตามธรรมชาตลและเตรมตามศจกยภาพ สอดคลรองกจบความสนใจ และความถนจดของผรรเรรยน มรโอกาส
ไดรฝฝกทจกษะการคลด การแสดงออก การจจดการการเผชลญสถานการณฑและการประยลกตฑความรรรมาใชรเพสทอปปองกจนและแกรไข
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ปปญหาไดร  “วลธรการสอน” เปปนหจวใจของครร การสอนจะบรรลลผลตามจลดประสงคฑไดรหรสอไมลนจสน ขศสนอยรลกจบความรรรความ
สามารถของผรรสอนทจสงดรานวลชาการ วลชาชรพ ทจกษะ และเทคนลคการสอนเปปนสสาคจญ กลลาวคสอ ผรรสอนตรองมรความรรรดร (
ศาสตรฑ) และมรเทคนลคการสอนดร (ศลลปป) หมายความวลาผรรเปปนครรจะตรองรรรจจกศาสตรฑการสอนและใชรศลลปปการสอนซศทงเปปน
เทคนลคการสอนไดรเปปนอยลางดร 
ดจงนจสน การสลงเสรลมการเรรยนของนจกเรรยนใหรมรประสลทธลภาพสรงสลด สลวนหนศทงขศสนอยรลกจบการพจฒนาใหรครรมรการสอนทรทมร
ประสลทธลภาพนจสนเอง โรงเรรยนมหรรณพาราม ไดรตระหนจกถศงความสสาคจญในการพจฒนาครร เพสทอใหรสามารถปฏลบจตลภารกลจ
ไดรอยลางสมบรรณฑดจงกลลาว จศงไดรจจดใหรมรโครงการสลงเสรลมการใชรสสทอและการจจดการเรรยนรรรทรทเนรนผรรเรรยนเปปนสสาคจญ เพสทอเปปน
แนวทางในการจจดการเรรยนการสอน  ใหรครรผรรสอนไดรมรแนวคลด ทจกษะ เทคนลคการจจดการเรรยนการสอน การถลายทอด
ความรรร และสามารถนสาไปใชรในการจจดการเรรยนการสอนไดรอยลางมรประสลทธลภาพตลอไป
วลตถยประสงคค
เพสทอใหรนจกเรรยนไดรใชรหรองเรรยนภาษาตลางประเทศทรทมรสสทอเเละสภาพแวดลรอมทางกายภาพทรทเอสสอตลอการเรรยนรรร

เปปาหมาย
เชกงปรกมาณ :
ครรกลลลมสาระการเรรยนรรรภาษาตลางประเทศ รรอยละ 80 ออกแบบการเรรยนรรรและจจดการเรรยนรรรทรทตอบสนองความ
แตกตลางระหวลางบลคคล และใชรสสทอเทคโนโลยรเหมาะสม ผนวกกจบการนสาบรลบทและภรมลปปญญาทรองถลทนมาบรรณาการ 
เพสทอนสาผรรเรรยนไปสรลเปปาหมาย

เชกงคยณภาพ :
ครรครรมรความรรร ความสามารถ สามารถจจดการเรรยนรรรไดรอยลางหลากหลาย มรการพจฒนาและแสวงหาความรรรใหรมร
สมรรถนะสรงในการปฏลบจตลหนราทรทไดรเหมาะสม ผลลตสสทอทรทใชรพจฒนาการเรรยนการสอนใหรเพรยงพอตลอความตรองการ
อยลางมสออาชรพและพจฒนาตนเองอยลางตลอเนสทอง
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ขลขนตอนการดดาเนกนงาน

การดดาเนกนงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานททท ผผผรลบผกดชอบ

( P )  ขลขนเตรทยมการ นายนสาชจย แสนศลลปป

ประชลมงาน จจดเตรรยมหจวขรอการผลลตสสทอ
1 ตลลาคม 

2564 ถศง 30 
กจนยายน 

2565

หรองกลลลมสาระ

การเรรยนรรรภาษา

ตลางประเทศ

-

( D )  ขลขนดดาเนกนการ 1 พฤศจลกายน 

2564 ถศง 31 

สลงหาคม 2565

หรองกลลลมสาระ

การเรรยนรรรภาษา

ตลางประเทศ

ครรกลลลมสาระการเรรยน

รรรภาษาตลางประเทศ

คลาวจสดลอลปกรณฑในการดสาเนลนกลจกรรม 7,280.00 (อลดหนลน) 

( C )  ขลขนตกดตามประเมกนผล
1. จจดทสาบจญชรการจจดทสาและใชรสสทอของครรในกลลลม
สาระการเรรยนรรร
2. นจกเรรยนทสาแบบสอบถามการใชรสสทอและสภาพ
แวดลรอมหรองเรรยนภาษาตลางประเทศ

นายนสาชจย แสนศลลปป31 สลงหาคม 
2565

-

( A )  ขลขนปรลบปรยงแกผไข
จจดดสาเนลนการปรจบปรลงแกรไขตามความคลดเหรนทรทเหมาะสม

การตกดตามประเมกนผล
จจดทสาบจญชรการจจดทสาและใชรสสทอของครรในกลลลมสาระการเรรยนรรร

ตลวชทขวลดความสดาเรดจ
ครรมรความรรรความสามารถในการจจดการเรรยนการสอนทรทเนรนผรรเรรยนเปปนสสาคจญสามารถสอนใหรผรรเรรยนนสาความรรรไป
ใชรในชรวลตประจสาวจนไดร

วกธทการประเมกน
จจดทสาบจญชรการจจดทสาและใชรสสทอของครรในกลลลมสาระการเรรยนรรร

เครรทองมรอทททใชผ
บจญชรการจจดทสาและใชรสสทอของครรในกลลลมสาระการเรรยนรรร

ผลทททคาดวนาจะไดผรลบ
นจกเรรยนไดรใชรหรองเรรยนภาษาตลางประเทศทรทมรสสทอเเละสภาพแวดลรอมทางกายภาพทรทเอสสอตลอการเรรยนรรร
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ทรลพยากรและคนาใชผจนายกกจกรรม

ททท รายการคนาใชผจนาย
ประมาณการ
ราคา/หนนวย

ประเภทของเงกน
รวมเงกนจดานวน หนนวยนลบ

กระดาษถลายเอกสาร A4 70 แกรม 
500 แผลน Idea Max

รรม 6  95.00  570.001 งบอลดหนลน

หมศกเตลมพรลสนเตอรฑ EPSON L360 
เซรต 4 สร

ชลด 3  800.00  2,400.002 งบอลดหนลน

หมศกเตลมพรลสนเตอรฑ EPSON L360 สร
ดสา

ขวด 5  200.00  1,000.003 งบอลดหนลน

กระดาษการฑดขาว 120 เเกรม 
จสานวน 50 เเผลน

หลอ 6  55.00  330.004 งบอลดหนลน

แทลนชารฑทถลานไฟ GP Power Bank 
9 V พรรอมถลาน 9V 2 กรอน

ชลด 1  980.00  980.005 งบอลดหนลน

คลาซลอมบสารลงเครสทองพรลสนเตอรฑ (ครจสงทรท 
1)

ครจสง 1  500.00  500.006 งบอลดหนลน

คลาซลอมบสารลงเครสทองพรลสนเตอรฑ (ครจสงทรท 
2)

ครจสง 1  500.00  500.007 งบอลดหนลน

คลาซลอมบสารลงเครสทองพรลสนเตอรฑ (ครจสงทรท 
3)

ครจสง 1  500.00  500.008 งบอลดหนลน

คลาซลอมบสารลงเครสทองพรลสนเตอรฑ (ครจสงทรท 
4)

ครจสง 1  500.00  500.009 งบอลดหนลน

รวมเงกน  7,280.00

สรยปงบประมาณ
งบอลดหนลน 7,280.00   บาท

7,280.00   บาทรวม
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ลงชรทอ  อนยมลตกกกจกรรม  พลฒนาสรทอและแหลนงเรทยนรผผกลยนมสาระการเรทยนรผผภาษาตนางประเทศ
ภายใตผโครงการ / งาน  การจลดการเรทยนรผผทททเนผนผผผเรทยนเปปนสดาคลญ

ผผผอนยมลตกกกจกรรม

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

ผผผเหดนชอบ

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

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

เเผนงานกลลลมบรลหารวลชาการ
 ( นางสาวดลฤดร ปปสสา ) 

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

ผผผเสนอ

(   เฉลลมรจฐ  ตลทงอลวม   )
ผรรอสานวยการโรงเรรยนมหรรณพาราม

ครรผรรรจบผลดชอบกลจกรรม

รองผรรอสานวยการกลลลมบรลหารวลชาการ
 ( นางสาวจจนทรฑเพรญ ภลญโญวงศฑ ) 

ผผผรลบผกดชอบ

นายนสาชจย แสนศลลปป

วลาทรทรรอยตรร
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โครงการ / งาน การจจดการเรรยนรรรทรทเนรนผรรเรรยนเปปนสสาคจญ

กกจกรรม จจดทสาขรอมรลระบบสารสนเทศ

ลลกษณะงาน / โครงการ โครงการตตอเนนทอง
ยกระดจบมาตรฐาน

โครงการใหมต
รจกษามาตรฐาน พจฒนาสรตความเปปนเลลศ

ประเภท กลจกรรมใหมต กลจกรรมตตอเนนทอง งานประจสา

การดดาเนกนโครงการ เสรรจสลสนแลรว กสาลจงดสาเนลนการ ยจงไมตไดรดสาเนลนการ

หนนวยงานทททรลบผกดชอบ กลลตมบรลหารวลชาการ

หนนวยงานยนอย งานกลลตมบรลหารวลชาการ

ผผผรลบผกดชอบ นายอนลชา บลญรลนทรร

ระยะเวลาดดาเนกนการ 10/10/2564  -  30/09/2565

สถานทททดดาเนกนการ โรงเรรยนมหรรณพาราม

งบประมาณ 3,020.00  บาท

พลนธกกจ  จจดกลจกรรมสตงเสรลมการมรสลขภาวะทรทดร มรสลนทรรยภาพ มรทจกษะในการดสารงชรวลตตามหลจกปรจชญาของเศรษฐกลจ
พอเพรยง
จจดกลจกรรมสตงเสรลมใหรผรรเรรยนมรทจกษะแหตงศตวรรษทรท 21 มรคลณภาพตามเกณฑรมาตรฐานการศศกษาชาตล และ
มาตรฐานสากล
พจฒนาสนทอเทคโนโลยรและนวจตกรรม เพนทอพจฒนาคลณภาพการศศกษาอยตางตตอเนนทอง
พจฒนาประสลทธลภาพการบรลหารจจดการศศกษาโดยใชรเทคโนโลยร ดรวยระบบคลณภาพ
บลคลากรไดรรจบการพจฒนาใหรมรคลณภาพ สามารถปฏลบจตลงานไดรอยตางมนออาชรพ
โรงเรรยนมรการบรลหารจจดการทรทดร มรสภาพแวดลรอมและสนทอเทคโนโลยรทรทเอนสอตตอการจจดการเรรยนการสอน

เปปาประสงคค  

กลยลทธรทรท 5. พจฒนาแหลตงเรรยนรรรสนทอนวจตกรรม และเทคโนโลยรสารสนเทศ ในการจจดการศศกษาอยตางมรคลณภาพกลยยทธค  
สนองมาตรฐานททท มาตรฐานทรท 2

ประเดรนการพลจารณาทรท 2.6สนองประเดดนพกจารณาททท 
ประเดรนการพลจารณายตอยทรท 2.6.1สนองประเดดนพกจารณายนอยททท 

มาตรฐานทรท 3มาตรฐานการศศกษาของสถานศศกษา
หลลกการและเหตยผล 
          พ.ร.บ. การศศกษาเเหตงชาตล พ.ศ. 2542 หมวด 9 เทคโนโลยรเพนทอการศศกษา มาตรา 65 ใหรมรการพจฒนาบลคลากร
ทจสงดรานผรรผลลต เเละผรรใชรเทคโนโลยรเพนทอการศศกษาเพนทอใหรมรความรรร ความสามารถ เเละทจกษะในการผลลต รวมทจสงการใชร
เทคโนโลยรทรทเหมาะสมมรคลณภาพ เเละประสลทธลภาพ เเละมาตรา 67 รจฐตรองสตงเสรลมใหรมรการวลจจยเเละพจฒนา การผลลตเเละ
การพจฒนาเทคโนโลยรเพนทอการศศกษารวมทจสงการตลดตาม ตรวจสอบ เเละประเมลนผลการใชรเทคโนโลยรเพนทอการศศกษาเพนทอใหร
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เกลดการใชรทรทคลรมคตาเเละเหมาะสมกจบกระบวนการเรรยนรรรของคนไทย
โรงเรรยนมหรรณพาราม จศงไดรจจดทสาระบบสารสนเทศทรทมรขรอมรลอยตางเพรยงพอตตอการดสาเนลนงานประกจนคลณภาพการศศกษา
ภายในสถานศศกษา เพนทอสนองหลจกเกณฑรเเละวลธรการประกจนคลณภาพการศศกษามรการจจดโครงสรรางการบรลหารจจดการ 
พลจารณาเเตตงตจสงคณะกรรมการพจฒนาระบบขรอมรลสารสนเทศเพนทอวางเเผนพจฒนาระบบสารสนเทศ ใหรเปปนไปตามเเผนทรท
วางไวร การดสาเนลนการเเละจจดทสารายงานการพจฒนาระบบขรอมรลสารสนเทศประจสาปปอยตางเหมาะสม
วลตถยประสงคค

1.เพนทอใหรมรการจจดเกรบขรอมรลนจกเรรยนในเวรบของกระทรวงตามกสาหนด
2.เพนทอใหรมรการจจดการขรอมรลสารสนเทศของโรงเรรยนอยตางเปปนระบบ
3.เพนทอใหรมรขรอมรลสารสนเทศทรทครอบคลลมและทจนตตอการใชรงาน
4.เพนทอใหรครรสามารถใชรขรอมรลสารสนเทศในการพจฒนาการเรรยนรรร

เปปาหมาย
เชกงปรกมาณ :

1. สถานศศกษามรการจจดเกรบขรอมรลนจกเรรยนในเวรบของกระทรวงตามกสาหนดรรอยละ 100
2. สถานศศกษามรการจจดการขรอมรลสารสนเทศของโรงเรรยน รรอยละ 90
3. สถานศศกษาเผยแพรตขรอมรลสารสนเทศของโรงเรรยน รรอยละ 90

เชกงคยณภาพ :
สถานศศกษามรการจจดการขรอมรลสารสนเทศ จจดเกรบขรอมรลนจกเรรยนอยตางครอบคลลม และทจนตตอการใชรงาน ครร
สามารถใชรขรอมรลสารสนเทศในการพจฒนาการเรรยนรรร
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ขลขนตอนการดดาเนกนงาน

การดดาเนกนงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานททท ผผผรลบผกดชอบ

( P )  ขลขนเตรทยมการ นายอนลชา บลญรลนทรร

ประชลมคณะกรรมการงานสารสนเทศเพนทอวางแผน
การจจดกลจกรรม

10 ตลลาคม 
2564 ถศง 30 
กจนยายน 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม

-

( D )  ขลขนดดาเนกนการ 10 ตลลาคม 2564 

ถศง 30 กจนยายน 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม

คณะกรรมการงาน

สารสนเทศ

จจดทสาเอกสารสารสนเทศประจสาปป 3,020.00 (อลดหนลน) 

( C )  ขลขนตกดตามประเมกนผล
สรลปและประเมลนผล

นายอนลชา บลญรลนทรร10 ตลลาคม 
2564 ถศง 30 
กจนยายน 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม
-

( A )  ขลขนปรลบปรยงแกผไข
นสาผลการประเมลนมาปรจบปรลงพจฒนา

การตกดตามประเมกนผล
การประเมลนความพศงพอใจ

ตลวชทขวลดความสดาเรดจ
สถานศศกษาสามารถนสาระบบเทคโนโลยรสารสนเทศมาใชรในการบรลหารและจจดการเรรยนรรรไดรอยตางมรประสลทธลภาพ

วกธทการประเมกน
การประเมลนความพศงพอใจ

เครรทองมรอทททใชผ
แบบประเมลนความพศงพอใจการจจดทสาขรอมรลสารสนเทศ

ผลทททคาดวนาจะไดผรลบ
โรงเรรยนมรการบรลหารจจดการขรอมรลสารสนเทศไดรอยตางมรประสลทธลภาพ ถรกตรอง ครบถรวนเเละครอบคลลมตามมาตรฐาน
ของสสานจกงานคณะกรรมการการศศกษาขจสนพนสนฐาน
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ทรลพยากรและคนาใชผจนายกกจกรรม

ททท รายการคนาใชผจนาย
ประมาณการ
ราคา/หนนวย

ประเภทของเงกน
รวมเงกนจดานวน หนนวยนลบ

กระดาษถตายเอกสาร 70 แกรม 500 
แผตน

รรม 10  95.00  950.001 งบอลดหนลน

กระดาษเกรยรตลบจตร การรดเรรยบ A4 หตอ 3  100.00  300.002 งบอลดหนลน

หมศกเตลมปรลสนเตอรร EPSON 100 ml.  
(สรแดง ฟฟา เหลนอง ดสา)

ขวด 4  250.00  1,000.003 งบอลดหนลน

แฟฟมเกรบเอกสาร สจนกวราง 2.5 นลสว 
ขนาด A4

แฟฟม 14  55.00  770.004 งบอลดหนลน

รวมเงกน  3,020.00

สรยปงบประมาณ
งบอลดหนลน 3,020.00   บาท

3,020.00   บาทรวม
ลงชรทอ  อนยมลตกกกจกรรม  จลดทดาขผอมผลระบบสารสนเทศ
ภายใตผโครงการ / งาน  การจลดการเรทยนรผผทททเนผนผผผเรทยนเปปนสดาคลญ

ผผผอนยมลตกกกจกรรม

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

ผผผเหดนชอบ

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

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

เเผนงานกลลตมบรลหารวลชาการ
 ( นางสาวดลฤดร ปปสสา ) 

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

ผผผเสนอ

(   เฉลลมรจฐ  ตลทงอตวม   )
ผรรอสานวยการโรงเรรยนมหรรณพาราม

ครร

รองผรรอสานวยการกลลตมบรลหารวลชาการ
 ( นางสาวจจนทรรเพรญ ภลญโญวงศร ) 

ผผผรลบผกดชอบ

นายอนลชา บลญรลนทรร

วตาทรทรรอยตรร
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โครงการ / งาน การจจดการเรรยนรรรทรทเนรนผรรเรรยนเปปนสสาคจญ

กกจกรรม พจฒนาสสทอและแหลลงเรรยนรรรกลลลมสาระสลขศศกษาและพลศศกษา

ลลกษณะงาน / โครงการ โครงการตลอเนสทอง
ยกระดจบมาตรฐาน

โครงการใหมล
รจกษามาตรฐาน พจฒนาสรลความเปปนเลลศ

ประเภท กลจกรรมใหมล กลจกรรมตลอเนสทอง งานประจสา

การดดาเนกนโครงการ เสรรจสลสนแลรว กสาลจงดสาเนลนการ ยจงไมลไดรดสาเนลนการ

หนนวยงานทททรลบผกดชอบ กลลลมบรลหารวลชาการ

หนนวยงานยนอย กลลลมสาระฯสลขศศกษา พลศศกษา

ผผผรลบผกดชอบ นายธรรธร วลศวปตล
,น.ส.วลมณเทรยร เพาะบลญ

ระยะเวลาดดาเนกนการ 01/10/2564  -  30/09/2565

สถานทททดดาเนกนการ โรงเรรยนมหรรณพาราม

งบประมาณ 10,000.00  บาท

พลนธกกจ  จจดกลจกรรมสลงเสรลมการมรสลขภาวะทรทดร มรสลนทรรยภาพ มรทจกษะในการดสารงชรวลตตามหลจกปรจชญาของเศรษฐกลจ
พอเพรยง
จจดกลจกรรมสลงเสรลมใหรผรรเรรยนมรทจกษะแหลงศตวรรษทรท 21 มรคลณภาพตามเกณฑฑมาตรฐานการศศกษาชาตล และ
มาตรฐานสากล
พจฒนาสสทอเทคโนโลยรและนวจตกรรม เพสทอพจฒนาคลณภาพการศศกษาอยลางตลอเนสทอง
พจฒนาประสลทธลภาพการบรลหารจจดการศศกษาโดยใชรเทคโนโลยร ดรวยระบบคลณภาพ
บลคลากรไดรรจบการพจฒนาใหรมรคลณภาพ สามารถปฏลบจตลงานไดรอยลางมสออาชรพ
โรงเรรยนมรการบรลหารจจดการทรทดร มรสภาพแวดลรอมและสสทอเทคโนโลยรทรทเอสสอตลอการจจดการเรรยนการสอน

เปปาประสงคค  

กลยลทธฑทรท 5. พจฒนาแหลลงเรรยนรรรสสทอนวจตกรรม และเทคโนโลยรสารสนเทศ ในการจจดการศศกษาอยลางมรคลณภาพกลยยทธค  
สนองมาตรฐานททท มาตรฐานทรท 2, 3

ประเดรนการพลจารณาทรท 2.5, 3.2สนองประเดดนพกจารณาททท 
ประเดรนการพลจารณายลอยทรท 2.5.1, 3.2.1สนองประเดดนพกจารณายนอยททท 

มาตรฐานทรท 3มาตรฐานการศศกษาของสถานศศกษา
หลลกการและเหตยผล 
          สสทอการสอนเปปนองคฑประกอบสสาคจญตลอความสสาเรรจของการจจดการเรรยนการสอนทรทเนรนผรรเรรยนเปปนสสาคจญใน
แตลละวลชาหรสอแตลละหนลวยของการเรรยนรรร การพจฒนาสสทอการเรรยนการสอนโดยเนรนกระบวนการคลด การเผชลญ
ปปญหา สอดคลรองกจบธรรมชาตล สจมพจนธฑกจบสจงคมและตรงตามความสนใจของผรรเรรยน ซศทงจะเปปนเครสทองมสอใหร
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ผรรเรรยนไดรศศกษาหาความรรรไดรดรวยตนเอง การพจฒนาสสทอการสอนทรทมรคลณภาพ จะทสาใหรการเรรยนการสอนมร
ประสลทธลภาพดรไปดรวย และจากผลสจมฤทธลธทางการเรรยนของผรรเรรยนโรงเรรยนมารดาวนารจกษฑพบวลา ผรรเรรยนมร
ผลสจมฤทธลธทางการเรรยนไมลเปปนไปตามเปปาหมายทรทก าหนดไวร สาเหตลหนศทงเปปนเพราะครรผรรสอนขาดสสทอการเรรยนการ
สอนทรททจนสมจย ใชรสสทอเกลาทรทมรจสานวนนรอย ไมลเพรยงพอกจบจสานวนเดรก ไมลเรราความสนใจของผรรเรรยนและไมลสลงเสรลม
ใหรผรรเรรยนไดรเลสอกตามความสนใจ
การจจดทสาโครงการพจฒนาสสทอการเรรยนการสอนเปปนวลธรการอยลางหนศทงในการกระตลรนและสลงเสรลมใหรครรไดร
พจฒนาสสทอ ผลลตสสทอ ใชรสสทอในการเรรยนการสอนทรทสอดคลรองกจบผลการเรรยนรรร ทรทเนรนใหรผรรเรรยนปฏลบจตลกลจกรรมและ
ครนพบความรรรดรวยตนเองโดยใชรกลจกรรมการเรรยนรรรทรทหลากหลายเนรนผรรเรรยนเปปนสสาคจญ
วลตถยประสงคค
เพสทอพจฒนาสสทอกลลลมสาระการเรรยนรรรสลขศศกษาและพลศศกษา ใหรสามารถจจดการเรรยนการสอนทรทเนรนผรลเรรยนเปปนสสาคจญ ใหร
ผรรเรรยนเกลดการเรรยนรรลไดรอยลางมรประสลทธลภาพ

เปปาหมาย
เชกงปรกมาณ :
ครรเเละนจกเรรยนรรอยละ 80  มรความพศงพอใจตลอสสทอเเละเเหลลงเรรยนรรรในกลลลมสาระการเรรยนรรรสลขศศกษาและพลศศกษา
ในระดจบดรขศสนไป

เชกงคยณภาพ :
ครรเเละนจกเรรยนโรงเรรยนมหรรณพารามไดรใชรเเละพศงพอใจตลอสสทอเเละเเหลลงเรรยนรรรในกลลลมสาระการเรรยนรรรสลขศศกษา
และพลศศกษา
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ขลขนตอนการดดาเนกนงาน

การดดาเนกนงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานททท ผผผรลบผกดชอบ

( P )  ขลขนเตรทยมการ ครรวลมณเทรยร

ครรธรรธร-ประชลมกลลลมบรลหารวลชาการ เพสทอกสาหนดนโยบาย
การพจฒนานจกเรรยน
-ประชลมคณะกรรมการเพสทอวางแผนการจจดกลจกรรม

1 ตลลาคม 
2564 ถศง 30 
กจนยายน 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม

-

( D )  ขลขนดดาเนกนการ 1 ตลลาคม 2564 

ถศง 30 กจนยายน 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม

ครรวลมณเทรยร

ครรธรรธร

จจดซสสอวจสดล อลปกรณฑเพสทอจจดทสาสสทอเเละเเหลลงเรรยนรรรทรท
ใชรประกอบการจจดการเรรยนการสอนกลลลมสาระการ
เรรยนรรรสลขศศกษาและพลศศกษา

10,000.00 (อลดหนลน) 

( C )  ขลขนตกดตามประเมกนผล
ประเมลนผลการดสาเนลนงานกลจกรรม

ครรวลมณเทรยร

ครรธรรธร
1 มร.ค. 2565
1 ก.ย. 2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม
-

( A )  ขลขนปรลบปรยงแกผไข
-วลเคราะหฑและนสาผลประเมลนไปใชรในการพจฒนาอยลางตลอเนสทอง
-สรลปผลการประเมลนเปปนเอกสารเสนอฝฝายบรลหาร

การตกดตามประเมกนผล
ประเมลนผลการดสาเนลนงานกลจกรรม

ตลวชทขวลดความสดาเรดจ
ครรเเละนจกเรรยนโรงเรรยนมหรรณพารามไดรใชรเเละพศงพอใจตลอสสทอเเละเเหลลงเรรยนรรรในกลลลมสาระการเรรยนรรรสลขศศกษา
และพลศศกษา

วกธทการประเมกน
สอบถามความพศงพอใจ

เครรทองมรอทททใชผ
แบบสอบถามความพศงพอใจตลอสสทอเเละเเหลลงเรรยนรรรในกลลลมสาระการเรรยนรรรสลขศศกษาและพลศศกษา

ผลทททคาดวนาจะไดผรลบ
ครรและบลคลากรทางการศศกษา ครรมรความรรร ความสามารถ จจดการเรรยนรรรไดรอยลางหลากหลาย มรการพจฒนาและแสวง
หาความรรรใหรมรสมรรถนะสรง  ในการปฏลบจตลหนราทรทไดรเหมาะสม  ผลลตสสทอทรทใชรพจฒนาการเรรยนการสอนใหรเพรยงพอตลอ
ความตรองการอยลางมสออาชรพ และพจฒนาตนเองอยลางตลอเนสทอง
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ทรลพยากรและคนาใชผจนายกกจกรรม

ททท รายการคนาใชผจนาย
ประมาณการ
ราคา/หนนวย

ประเภทของเงกน
รวมเงกนจดานวน หนนวยนลบ

หมศกปรลสนเตอรฑรลลน hp p1005 รลลน 
A35 จสานวน 1 ตลจบ

ตลจบ 1  3,000.00  3,000.001 งบอลดหนลน

หมศกเตลมปรลสนเตอรฑ รลลน Epson 
L3110 รลลน Epson 003 สรดสา

ขวด 2  300.00  600.002 งบอลดหนลน

หมศกเตลมปรลสนเตอรฑ รลลน Epson 
L3110 รลลน Epson 003 หมศกสร 3 สร

ขวด 6  300.00  1,800.003 งบอลดหนลน

"กระดาษถลายเอกสาร 70 แกรม 500 
แผลน "

รรม 10  95.00  950.004 งบอลดหนลน

กระดาษเกรยรตลบจตร การฑดเรรยบ A4 หลอ 1  100.00  100.005 งบอลดหนลน

กระดาษโฟโตร หลอ 1  150.00  150.006 งบอลดหนลน

คลลปดสา เบอรฑ 109 (ขนาด 42 มม.) กลลอง 1  55.00  55.007 งบอลดหนลน

คลลปดสา เบอรฑ 108 (ขนาด 51 มม.) กลลอง 1  65.00  65.008 งบอลดหนลน

ซลอมแซมอลปกรณฑและสสทอการเรรยน
การสอน

ครจสง 1  3,280.00  3,280.009 งบอลดหนลน

รวมเงกน  10,000.00

สรยปงบประมาณ
งบอลดหนลน 10,000.00   บาท

10,000.00   บาทรวม
ลงชรทอ  อนยมลตกกกจกรรม  พลฒนาสรทอและแหลนงเรทยนรผผกลยนมสาระสยขศศกษาและพลศศกษา
ภายใตผโครงการ / งาน  การจลดการเรทยนรผผทททเนผนผผผเรทยนเปปนสดาคลญ

ผผผอนยมลตกกกจกรรม

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

ผผผเหดนชอบ

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

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

เเผนงานกลลลมบรลหารวลชาการ
 ( นางสาวดลฤดร ปปสสา ) 

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

ผผผเสนอ

(   เฉลลมรจฐ  ตลทงอลวม   )
ผรรอสานวยการโรงเรรยนมหรรณพาราม

หจวหนรากลลลมสาระการเรรยนรรรสลขศศกษาและพลศศกษา

รองผรรอสานวยการกลลลมบรลหารวลชาการ
 ( นางสาวจจนทรฑเพรญ ภลญโญวงศฑ ) 

ผผผรลบผกดชอบ

น.ส.วลมณเทรยร เพาะบลญ

วลาทรทรรอยตรร
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โครงการ / งาน การจจดการเรรยนรรรทรทเนรนผรรเรรยนเปปนสสาคจญ

กกจกรรม จจดใหรบรรการงานแนะแนวและการจจดกรจกรรมแนะแนวในชจชนเรรยน

ลลกษณะงาน / โครงการ โครงการตตอเนนทอง
ยกระดจบมาตรฐาน

โครงการใหมต
รจกษามาตรฐาน พจฒนาสรตความเปปนเลรศ

ประเภท กรจกรรมใหมต กรจกรรมตตอเนนทอง งานประจสา

การดดาเนกนโครงการ เสรรจสรชนแลรว กสาลจงดสาเนรนการ ยจงไมตไดรดสาเนรนการ

หนนวยงานทททรลบผกดชอบ กลลตมบรรหารวรชาการ

หนนวยงานยนอย กลลตมกรจกรรมพจฒนาผรรเรรยน

ผผผรลบผกดชอบ น.ส.ทวรนจนทท ชลตมจรตร

ระยะเวลาดดาเนกนการ 01/11/2564  -  30/09/2565

สถานทททดดาเนกนการ โรงเรรยนมหรรณพาราม

งบประมาณ 2,700.00  บาท

พลนธกกจ  จจดกรจกรรมสตงเสรรมการมรสลขภาวะทรทดร มรสลนทรรยภาพ มรทจกษะในการดสารงชรวรตตามหลจกปรจชญาของเศรษฐกรจ
พอเพรยง
จจดกรจกรรมสตงเสรรมใหรผรรเรรยนมรทจกษะแหตงศตวรรษทรท 21 มรคลณภาพตามเกณฑทมาตรฐานการศศกษาชาตร และ
มาตรฐานสากล
พจฒนาสนทอเทคโนโลยรและนวจตกรรม เพนทอพจฒนาคลณภาพการศศกษาอยตางตตอเนนทอง
พจฒนาประสรทธรภาพการบรรหารจจดการศศกษาโดยใชรเทคโนโลยร ดรวยระบบคลณภาพ
บลคลากรไดรรจบการพจฒนาใหรมรคลณภาพ สามารถปฏรบจตรงานไดรอยตางมนออาชรพ
โรงเรรยนมรการบรรหารจจดการทรทดร มรสภาพแวดลรอมและสนทอเทคโนโลยรทรทเอนชอตตอการจจดการเรรยนการสอน

เปปาประสงคค  

กลยลทธททรท 5. พจฒนาแหลตงเรรยนรรรสนทอนวจตกรรม และเทคโนโลยรสารสนเทศ ในการจจดการศศกษาอยตางมรคลณภาพกลยยทธค  
สนองมาตรฐานททท มาตรฐานทรท 3

ประเดรนการพรจารณาทรท 3.2สนองประเดดนพกจารณาททท 
ประเดรนการพรจารณายตอยทรท 3.2.1สนองประเดดนพกจารณายนอยททท 

มาตรฐานทรท 3มาตรฐานการศศกษาของสถานศศกษา
หลลกการและเหตยผล 
          ตามพระราชบจญญจตรการศศกษาแหตงชาตร พ.ศ. 2542 กลตาววตา การจจดการศศกษาตรองยศดหลจกทรทวตาผรรเรรยนทลกคนมร
ความสามารถเรรยนรรรและพจฒนาตนเองไดร และถนอวตาผรรเรรยนมรความสสาคจญทรทสลด กระบวนการจจด การศศกษาตรองสตงเสรรมใหร
ผรรเรรยนสามารถพจฒนาตามธรรมชาตรและเตรมตามศจกยภาพ สอดคลรองกจบความสนใจ และความถนจดของผรรเรรยน มรโอกาส
ไดรฝฝกทจกษะการครด การแสดงออก การจจดการการเผชรญสถานการณทและการประยลกตทความรรรมาใชรเพนทอปปองกจนและแกรไข
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ปปญหาไดร  “วรธรการสอน” เปปนหจวใจของครร การสอนจะบรรลลผลตามจลดประสงคทไดรหรนอไมตนจชน ขศชนอยรตกจบความรรรความ
สามารถของผรรสอนทจชงดรานวรชาการ วรชาชรพ ทจกษะ และเทคนรคการสอนเปปนสสาคจญ กลตาวคนอ ผรรสอนตรองมรความรรรดร (
ศาสตรท) และมรเทคนรคการสอนดร (ศรลปป) หมายความวตาผรรเปปนครรจะตรองรรรจจกศาสตรทการสอนและใชรศรลปปการสอนซศทงเปปน
เทคนรคการสอนไดรเปปนอยตางดร 
ดจงนจชน การสตงเสรรมการเรรยนของนจกเรรยนใหรมรประสรทธรภาพสรงสลด สตวนหนศทงขศชนอยรตกจบการพจฒนาใหรครรมรการสอนทรทมร
ประสรทธรภาพนจชนเอง โรงเรรยนมหรรณพาราม ไดรตระหนจกถศงความสสาคจญในการพจฒนาครร เพนทอใหรสามารถปฏรบจตรภารกรจ
ไดรอยตางสมบรรณทดจงกลตาว จศงไดรจจดใหรมรโครงการสตงเสรรมการใชรสนทอและการจจดการเรรยนรรรทรทเนรนผรรเรรยนเปปนสสาคจญ เพนทอเปปน
แนวทางในการจจดการเรรยนการสอน  ใหรครรผรรสอนไดรมรแนวครด ทจกษะ เทคนรคการจจดการเรรยนการสอน การถตายทอด
ความรรร และสามารถนสาไปใชรในการจจดการเรรยนการสอนไดรอยตางมรประสรทธรภาพตตอไป
วลตถยประสงคค

1. เพนทอผลจกดจนใหรเกรดการพจฒาการเรรยนการสอนทรทเนรนผรรเรรยนเปปนสสาคจญแบบยจทงยนน
2. เพนทอปรจบปรลงประสรทธรภาพการเรรยนการสอนใหรอยรตในระดจบสากล
3. เพนทอใหรเกรดกระบวนการวรจจยในชจชนเรรยน

เปปาหมาย
เชกงปรกมาณ :
ครรและบลคลากรรรอยละ 90 ออกแบบการเรรยนรรรและจจดการเรรยนรรรทรทตอบสนองความแตกตตางระหวตางบลคคล และ
ใชรสนทอเทคโนโลยรเหมาะสม ผนวกกจบการนสาบรรบทและภรมรปปญญาทรองถรทนมาบรรณาการ เพนทอนสาผรรเรรยนไปสรตเปปาหมาย

เชกงคยณภาพ :
ครรและบลคลากรทางการศศกษา ครรมรความรรร ความสามารถ จจดการเรรยนรรรไดรอยตางหลากหลาย มรการพจฒนาและ
แสวงหาความรรรใหรมรสมรรถนะสรง ในการปฏรบจตรหนราทรทไดรเหมาะสม  ผลรตสนทอทรทใชรพจฒนาการเรรยนการสอนใหรเพรยง
พอตตอความตรองการอยตางมนออาชรพ และพจฒนาตนเองอยตางตตอเนนทอง
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ขลขนตอนการดดาเนกนงาน

การดดาเนกนงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานททท ผผผรลบผกดชอบ

( P )  ขลขนเตรทยมการ น.ส.ทวรนจนทท ชลตมจรตร

เกรบรวบรวมขรอมรลนจกเรรยนเปปนรายบลคคล
1 พฤศจรกายน 
2564 ถศง 30 
กจนยายน 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม

-

( D )  ขลขนดดาเนกนการ 1 พฤศจรกายน 

2564 ถศง 30 

กจนยายน 2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม

น.ส.ทวรนจนทท ชลตมจรตร

1. จจดบรรการหลจกของงานแนะแนว 5 บรรการ 0.00 (อลดหนลน) 

2. จจดกรจกรรมแนะแนวในชจชนเรรยน 2,700.00 (อลดหนลน) 

( C )  ขลขนตกดตามประเมกนผล
สรลปผล และรายงานผล

น.ส.ทวรนจนทท ชลตมจรตร30 กจนยายน 
2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม
-

( A )  ขลขนปรลบปรยงแกผไข
นสาผลทรทไดรไปปรจบปรลงแกรไขในปปถจดไป

การตกดตามประเมกนผล
ครรและบลคลากรทางการศศกษาสามารถผลรตและใหรบรรการสนทอและเทคโนโลยรสารสนเทศทรทเอนชอใหรผรรเรรยนเรรยนรรรดรวยตน
เอง และหรนอเรรยนรรรแบบมรสตวนรตวม (ประเมรนผลโดยผรรเรรยน)
ตลวชทขวลดความสดาเรดจ
ครรและบลคลากรทางการศศกษาสามารถผลรตและใหรบรรการสนทอและเทคโนโลยรสารสนเทศ  ทรทเอนชอใหรผรรเรรยนเรรยนรรร
ดรวยตนเองและหรนอเรรยนรรรแบบมรสตวนรตวม ,สถานศศกษามรหรองเรรยน หรองปฏรบจตรการ อาคารเรรยนมจทนคง สะอาดและ
ปลอดภจย มรสรทงอสานวยความสะดวก พอเพรยง อยรตในสภาพใชรการไดรดร สภาพแวดลรอมรตมรนทน และมรแหลตงเรรยนรรร
สสาหรจบผรรเรรยน

วกธทการประเมกน
แบบประเมรนความพศงพอใจ

เครรทองมรอทททใชผ
แบบสอบถามความครดเหรนเกรทยวกจบการดสาเนรนกรจกรรมแนะแนว

ผลทททคาดวนาจะไดผรลบ
ครรและบลคลากรทางการศศกษา ครรมรความรรร ความสามารถ จจดการเรรยนรรรไดรอยตางหลากหลาย มรการพจฒนาและแสวง
หาความรรรใหรมรสมรรถนะสรง ในการปฏรบจตรหนราทรทไดรเหมาะสม ผลรตสนทอทรทใชรพจฒนาการเรรยนการสอนใหรเพรยงพอตตอ
ความตรองการอยตางมนออาชรพ และพจฒนาตนเองอยตางตตอเนนทอง
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ทรลพยากรและคนาใชผจนายกกจกรรม

ททท รายการคนาใชผจนาย
ประมาณการ
ราคา/หนนวย

ประเภทของเงกน
รวมเงกนจดานวน หนนวยนลบ

หมศกเตรมปรรชนเตอรท EPSON 100 ml.  
(สรแดง ฟปา เหลนอง ดสา)

ขวด 4  250.00  1,000.001 งบอลดหนลน

กระดาษถตายเอกสาร 70 แกรม 500 
แผตน

รรม 5  95.00  475.002 งบอลดหนลน

กระดาษโรเนรยว ปรรรฟ รรม 5  70.00  350.003 งบอลดหนลน

กระดาษเกรยรตรบจตร การทดเรรยบ A4 หตอ 1  100.00  100.004 งบอลดหนลน

แฟปมเกรบเอกสาร สจนกวราง 2.5 นรชว 
ขนาด A4

แฟปม 6  55.00  330.005 งบอลดหนลน

ไสรแฟปมพลาสตรก อเนกประสงคทขนาด 
A4 (20 แผตน)

หตอ 9  25.00  225.006 งบอลดหนลน

สกรอตเทปใส 3 M No 600 ขนาด 
18 มม. x 66 เมตร (3/4 นรชว)

มรวน 2  50.00  100.007 งบอลดหนลน

คลรปดสา เบอรท 109 (ขนาด 42 มม.) กลตอง 1  55.00  55.008 งบอลดหนลน

คลรปดสา เบอรท 108 (ขนาด 51 มม.) กลตอง 1  65.00  65.009 งบอลดหนลน

รวมเงกน  2,700.00

สรยปงบประมาณ
งบอลดหนลน 2,700.00   บาท

2,700.00   บาทรวม
ลงชรทอ  อนยมลตกกกจกรรม  จลดใหผบรกการงานแนะแนวและการจลดกกจกรรมแนะแนวในชลขนเรทยน
ภายใตผโครงการ / งาน  การจลดการเรทยนรผผทททเนผนผผผเรทยนเปปนสดาคลญ

ผผผอนยมลตกกกจกรรม

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

ผผผเหดนชอบ

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

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

เเผนงานกลลตมบรรหารวรชาการ
 ( น.ส.ดลฤดร  ปปสสา ) 

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

ผผผเสนอ

(   เฉลรมรจฐ  ตรทงอตวม   )
ผรรอสานวยการโรงเรรยนมหรรณพาราม

หจวหนรางานแนะแนว

รองผรรอสานวยการกลลตมบรรหารวรชาการ
 ( นางสาวจจนทรทเพรญ ภรญโญวงศท ) 

ผผผรลบผกดชอบ

น.ส.ทวรนจนทท ชลตมจรตร

วตาทรทรรอยตรร
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โครงการ / งาน การจจดการเรรยนรรรทรทเนรนผรรเรรยนเปปนสสาคจญ

กกจกรรม พจฒนาหรองเรรยนพพเศษ ชชวงทรท 2

ลลกษณะงาน / โครงการ โครงการตชอเนนทอง
ยกระดจบมาตรฐาน

โครงการใหมช
รจกษามาตรฐาน พจฒนาสรชความเปปนเลพศ

ประเภท กพจกรรมใหมช กพจกรรมตชอเนนทอง งานประจสา

การดดาเนกนโครงการ เสรรจสพสนแลรว กสาลจงดสาเนพนการ ยจงไมชไดรดสาเนพนการ

หนนวยงานทททรลบผกดชอบ กลลชมบรพหารวพชาการ

หนนวยงานยนอย งานหรองเรรยนพพเศษ

ผผผรลบผกดชอบ น.ส.สลมนา แทนบลญชชวย
,นายพลฒพพงศศ มะเดโช
,นายศจกดพดชจย ราชนพยม

ระยะเวลาดดาเนกนการ 01/10/2564  -  30/09/2565

สถานทททดดาเนกนการ โรงเรรยนมหรรณพาราม

งบประมาณ 233,020.00  บาท

พลนธกกจ  จจดกพจกรรมสชงเสรพมการมรสลขภาวะทรทดร มรสลนทรรยภาพ มรทจกษะในการดสารงชรวพตตามหลจกปรจชญาของเศรษฐกพจ
พอเพรยง
จจดกพจกรรมสชงเสรพมใหรผรรเรรยนมรทจกษะแหชงศตวรรษทรท 21 มรคลณภาพตามเกณฑศมาตรฐานการศศกษาชาตพ และ
มาตรฐานสากล
พจฒนาสนทอเทคโนโลยรและนวจตกรรม เพนทอพจฒนาคลณภาพการศศกษาอยชางตชอเนนทอง
พจฒนาประสพทธพภาพการบรพหารจจดการศศกษาโดยใชรเทคโนโลยร ดรวยระบบคลณภาพ
บลคลากรไดรรจบการพจฒนาใหรมรคลณภาพ สามารถปฏพบจตพงานไดรอยชางมนออาชรพ
โรงเรรยนมรการบรพหารจจดการทรทดร มรสภาพแวดลรอมและสนทอเทคโนโลยรทรทเอนสอตชอการจจดการเรรยนการสอน

เปปาประสงคค  

กลยลทธศทรท 5. พจฒนาแหลชงเรรยนรรรสนทอนวจตกรรม และเทคโนโลยรสารสนเทศ ในการจจดการศศกษาอยชางมรคลณภาพกลยยทธค  
สนองมาตรฐานททท มาตรฐานทรท 2

ประเดรนการพพจารณาทรท 2.5สนองประเดดนพกจารณาททท 
ประเดรนการพพจารณายชอยทรท 2.5.1สนองประเดดนพกจารณายนอยททท 

มาตรฐานทรท 3มาตรฐานการศศกษาของสถานศศกษา
หลลกการและเหตยผล 
          ตามพระราชบจญญจตพการศศกษาแหชงชาตพ พ.ศ. 2542 กลชาววชา การจจดการศศกษาตรองยศดหลจกทรทวชาผรรเรรยนทลกคนมร
ความสามารถเรรยนรรรและพจฒนาตนเองไดร และถนอวชาผรรเรรยนมรความสสาคจญทรทสลด กระบวนการจจด การศศกษาตรองสชงเสรพมใหร
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ผรรเรรยนสามารถพจฒนาตามธรรมชาตพและเตรมตามศจกยภาพ สอดคลรองกจบความสนใจ และความถนจดของผรรเรรยน มรโอกาส
ไดรฝฝกทจกษะการคพด การแสดงออก การจจดการการเผชพญสถานการณศและการประยลกตศความรรรมาใชรเพนทอปปองกจนและแกรไข
ปปญหาไดร  “วพธรการสอน” เปปนหจวใจของครร การสอนจะบรรลลผลตามจลดประสงคศไดรหรนอไมชนจสน ขศสนอยรชกจบความรรรความ
สามารถของผรรสอนทจสงดรานวพชาการ วพชาชรพ ทจกษะ และเทคนพคการสอนเปปนสสาคจญ กลชาวคนอ ผรรสอนตรองมรความรรรดร (
ศาสตรศ) และมรเทคนพคการสอนดร (ศพลปป) หมายความวชาผรรเปปนครรจะตรองรรรจจกศาสตรศการสอนและใชรศพลปปการสอนซศทงเปปน
เทคนพคการสอนไดรเปปนอยชางดร 
ดจงนจสน การสชงเสรพมการเรรยนของนจกเรรยนใหรมรประสพทธพภาพสรงสลด สชวนหนศทงขศสนอยรชกจบการพจฒนาใหรครรมรการสอนทรทมร
ประสพทธพภาพนจสนเอง โรงเรรยนมหรรณพาราม ไดรตระหนจกถศงความสสาคจญในการพจฒนาครร เพนทอใหรสามารถปฏพบจตพภารกพจ
ไดรอยชางสมบรรณศดจงกลชาว จศงไดรจจดใหรมรโครงการสชงเสรพมการใชรสนทอและการจจดการเรรยนรรรทรทเนรนผรรเรรยนเปปนสสาคจญ เพนทอเปปน
แนวทางในการจจดการเรรยนการสอน  ใหรครรผรรสอนไดรมรแนวคพด ทจกษะ เทคนพคการจจดการเรรยนการสอน การถชายทอด
ความรรร และสามารถนสาไปใชรในการจจดการเรรยนการสอนไดรอยชางมรประสพทธพภาพตชอไป
วลตถยประสงคค
เพนทอพจฒนาหรองเรรยนพพเศษ Smart class ใหรมรความพรรอม เอนสอประโยชนศตชอการจจดการเรรยนการสอน

เปปาหมาย
เชกงปรกมาณ :
ปรจบปรลงหรองเรรยนพพเศษ จสานวน 1 หรอง

เชกงคยณภาพ :
หรองเรรยนพพเศษ Smart class มรความพรรอมสสาหรจบการใชรงาน
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ขลขนตอนการดดาเนกนงาน

การดดาเนกนงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานททท ผผผรลบผกดชอบ

( P )  ขลขนเตรทยมการ นายพลฒพพงศศ มะเดโช

น.ส.สลมนา แทนบลญ

ชชวย

วางแผนดสาเนพนการจจดกพจกรรม
1 ตลลาคม 

2564 ถศง 30 
กจนยายน 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม

-

( D )  ขลขนดดาเนกนการ 1 ตลลาคม 2564 

ถศง 30 กจนยายน 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม

นายพลฒพพงศศ มะเดโช

น.ส.สลมนา แทนบลญ

ชชวย

คชาปรจบปรลงพจฒนาหรองเรรยน 0.00 (อลดหนลน)

233,020.00 (อนทนๆ)

( C )  ขลขนตกดตามประเมกนผล
ตพดตามการดสาเนพนงานของกพจกรรม

นายพลฒพพงศศ มะเดโช

น.ส.สลมนา แทนบลญ

ชชวย

1 ตลลาคม 
2564 ถศง 30 
กจนยายน 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม
-

( A )  ขลขนปรลบปรยงแกผไข
พพจารณาจากรายงานผลของการดสาเนพนกพจกรรม

การตกดตามประเมกนผล
ประเมพนจากผลของการดสาเนพนงานปรจบปรลงและพจฒนาหรองเรรยน

ตลวชทขวลดความสดาเรดจ
หรองเรรยนพพเศษ Smart class มรความพรรอมเเละเอนสอประโยชนศตชอการจจดการเรรยนการสอน

วกธทการประเมกน
พพจารณารายงานผลการดสาเนพนงานปรจบปรลงและพจฒนาหรองเรรยน

เครรทองมรอทททใชผ
แบบรายงานการปรจบปรลง พจฒนาหรองเรรยน

ผลทททคาดวนาจะไดผรลบ
1.ไดรปรจบปรลงหรองเรรยนพพเศษ จสานวน 1 หรอง
2.มรหรองเรรยนพพเศษ Smart class ทรทมรความพรรอมสสาหรจบการใชรงาน
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ทรลพยากรและคนาใชผจนายกกจกรรม

ททท รายการคนาใชผจนาย
ประมาณการ
ราคา/หนนวย

ประเภทของเงกน
รวมเงกนจดานวน หนนวยนลบ

คชาปรจบปรลงพจฒนาหรองเรรยน ครจสง 5  46,604.00  233,020.001 รายไดรสถานศศกษา

รวมเงกน  233,020.00

สรยปงบประมาณ
รายไดรสถานศศกษา 233,020.00   บาท

233,020.00   บาทรวม
ลงชรทอ  อนยมลตกกกจกรรม  พลฒนาหผองเรทยนพกเศษ ชนวงททท 2
ภายใตผโครงการ / งาน  การจลดการเรทยนรผผทททเนผนผผผเรทยนเปปนสดาคลญ

ผผผอนยมลตกกกจกรรม

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

ผผผเหดนชอบ

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

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

เเผนงานกลลชมบรพหารวพชาการ
 ( นางสาวดลฤดร ปปสสา ) 

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

ผผผเสนอ

(   เฉลพมรจฐ  ตพทงอชวม   )
ผรรอสานวยการโรงเรรยนมหรรณพาราม

ครร

รองผรรอสานวยการกลลชมบรพหารวพชาการ
 ( นางสาวจจนทรศเพรญ ภพญโญวงศศ ) 

ผผผรลบผกดชอบ

นายพลฒพพงศศ มะเดโช

วชาทรทรรอยตรร
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โครงการ / งาน การจจดการเรรยนรรรทรทเนรนผรรเรรยนเปปนสสาคจญ

กกจกรรม มจคคคเทศกกนรอยตามรอยประวจตตศาสตรก

ลลกษณะงาน / โครงการ โครงการตตอเนนทอง
ยกระดจบมาตรฐาน

โครงการใหมต
รจกษามาตรฐาน พจฒนาสรตความเปปนเลตศ

ประเภท กตจกรรมใหมต กตจกรรมตตอเนนทอง งานประจสา

การดดาเนกนโครงการ เสรรจสตสนแลรว กสาลจงดสาเนตนการ ยจงไมตไดรดสาเนตนการ

หนนวยงานทททรลบผกดชอบ กลคตมบรตหารวตชาการ

หนนวยงานยนอย กลคตมสาระฯสจงคมศศกษา

ผผผรลบผกดชอบ นางสาวสคนรยก เกรยรตตสมพร

ระยะเวลาดดาเนกนการ 01/10/2564  -  30/09/2565

สถานทททดดาเนกนการ โรงเรรยนมหรรณพาราม

งบประมาณ 1,800.00  บาท

พลนธกกจ  จจดกตจกรรมสตงเสรตมการมรสคขภาวะทรทดร มรสคนทรรยภาพ มรทจกษะในการดสารงชรวตตตามหลจกปรจชญาของเศรษฐกตจ
พอเพรยง
จจดกตจกรรมสตงเสรตมใหรผรรเรรยนมรทจกษะแหตงศตวรรษทรท 21 มรคคณภาพตามเกณฑกมาตรฐานการศศกษาชาตต และ
มาตรฐานสากล
พจฒนาสนทอเทคโนโลยรและนวจตกรรม เพนทอพจฒนาคคณภาพการศศกษาอยตางตตอเนนทอง
พจฒนาประสตทธตภาพการบรตหารจจดการศศกษาโดยใชรเทคโนโลยร ดรวยระบบคคณภาพ
บคคลากรไดรรจบการพจฒนาใหรมรคคณภาพ สามารถปฏตบจตตงานไดรอยตางมนออาชรพ
โรงเรรยนมรการบรตหารจจดการทรทดร มรสภาพแวดลรอมและสนทอเทคโนโลยรทรทเอนสอตตอการจจดการเรรยนการสอน

เปปาประสงคค  

กลยคทธกทรท 5. พจฒนาแหลตงเรรยนรรรสนทอนวจตกรรม และเทคโนโลยรสารสนเทศ ในการจจดการศศกษาอยตางมรคคณภาพกลยยทธค  
สนองมาตรฐานททท มาตรฐานทรท 3

ประเดรนการพตจารณาทรท 3.1, 3.2, 3.5สนองประเดดนพกจารณาททท 
ประเดรนการพตจารณายตอยทรท 3.1.1, 3.2.1, 3.5.1สนองประเดดนพกจารณายนอยททท 

มาตรฐานทรท 3มาตรฐานการศศกษาของสถานศศกษา
หลลกการและเหตยผล 
          ตามพระราชบจญญจตตการศศกษาแหตงชาตต พ.ศ. 2542 กลตาววตา การจจดการศศกษาตรองยศดหลจกทรทวตาผรรเรรยนทคกคนมร
ความสามารถเรรยนรรรและพจฒนาตนเองไดร และถนอวตาผรรเรรยนมรความสสาคจญทรทสคด กระบวนการจจด การศศกษาตรองสตงเสรตมใหร
ผรรเรรยนสามารถพจฒนาตามธรรมชาตตและเตรมตามศจกยภาพ สอดคลรองกจบความสนใจ และความถนจดของผรรเรรยน มรโอกาส
ไดรฝฝกทจกษะการคตด การแสดงออก การจจดการการเผชตญสถานการณกและการประยคกตกความรรรมาใชรเพนทอปปองกจนและแกรไข
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ปปญหาไดร  “วตธรการสอน” เปปนหจวใจของครร การสอนจะบรรลคผลตามจคดประสงคกไดรหรนอไมตนจสน ขศสนอยรตกจบความรรรความ
สามารถของผรรสอนทจสงดรานวตชาการ วตชาชรพ ทจกษะ และเทคนตคการสอนเปปนสสาคจญ กลตาวคนอ ผรรสอนตรองมรความรรรดร (
ศาสตรก) และมรเทคนตคการสอนดร (ศตลปป) หมายความวตาผรรเปปนครรจะตรองรรรจจกศาสตรกการสอนและใชรศตลปปการสอนซศทงเปปน
เทคนตคการสอนไดรเปปนอยตางดร 
ดจงนจสน การสตงเสรตมการเรรยนของนจกเรรยนใหรมรประสตทธตภาพสรงสคด สตวนหนศทงขศสนอยรตกจบการพจฒนาใหรครรมรการสอนทรทมร
ประสตทธตภาพนจสนเอง โรงเรรยนมหรรณพาราม ไดรตระหนจกถศงความสสาคจญในการพจฒนาครร เพนทอใหรสามารถปฏตบจตตภารกตจ
ไดรอยตางสมบรรณกดจงกลตาว จศงไดรจจดใหรมรโครงการสตงเสรตมการใชรสนทอและการจจดการเรรยนรรรทรทเนรนผรรเรรยนเปปนสสาคจญ เพนทอเปปน
แนวทางในการจจดการเรรยนการสอน  ใหรครรผรรสอนไดรมรแนวคตด ทจกษะ เทคนตคการจจดการเรรยนการสอน การถตายทอด
ความรรร และสามารถนสาไปใชรในการจจดการเรรยนการสอนไดรอยตางมรประสตทธตภาพตตอไป
วลตถยประสงคค

1.เพนทอฝฝกทจกษะการเปปนมจคคคเทศกกและเปปนการประชาสจมพจนธกชคมชนของตนเอง
2.เพนทอเปปนการฝฝกทจกษะการใชรภาษาในการสนทอสาร
3.เพนทอใหรนจกเรรยนไดรรรรจจกทรจพยากรการทตองเทรทยวของทรองถตทนและนสาเสนอแหลตงทตองเทรทยวทางประวจตตศาสตรกรวมถศง
มรดกทางวจฒนธรรมและภรมตปปญญาทรองถตทน

เปปาหมาย
เชกงปรกมาณ :
นจกเรรยนรรอยละ 80 ทรทเขรารตวมกตจกรรมเกตดการพจฒนาศจกยภาพของตนเอง

เชกงคยณภาพ :
นจกเรรยนเกตดความสนใจทรทจะแสวงหาแหลตงทตองเทรทยวทางประวจตตศาสตรกรวมถศงมรดกทางวจฒนธรรมและ
ภรมตปปญญาในทรองถตทนของตนเอง เพนทอใหรนจกเรรยนนสาความรรรทรทไดรมาประยคกตกเพนทอใหรเกตดประโยชนกในชรวตตประจสาวจน
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ขลขนตอนการดดาเนกนงาน

การดดาเนกนงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานททท ผผผรลบผกดชอบ

( P )  ขลขนเตรทยมการ นางสาวสคนรยก เกรยรตต

สมพรรจบสมจครนจกเรรยนเขรารตวมกตจกรรม
1 ตคลาคม 

2564 ถศง 30 
กจนยายน 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม

-

( D )  ขลขนดดาเนกนการ 10 ตคลาคม 2564 

ถศง 30 กจนยายน 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม

นางสาวสคนรยก เกรยรตต

สมพร

มจคคคเทศกกนรอยตามรอยประวจตตศาสตรก 1,800.00 (อคดหนคน) 

( C )  ขลขนตกดตามประเมกนผล
ตตดตามการเขรารตวมกตจกรรมของนจกเรรยน

นางสาวสคนรยก เกรยรตต

สมพร
10 ตคลาคม 

2564 ถศง 30 
กจนยายน 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม
-

( A )  ขลขนปรลบปรยงแกผไข
นสาผลการประเมตนการเขรารตวมกตจกรรมของนจกเรรยนมาปรจบปรคงแกรไขใหรดรขศสนในครจสงตตอไป

การตกดตามประเมกนผล
นจกเรรยนทรทเขรารตวมกตจกรรมทสาแบบประเมตนความพศงพอใจ

ตลวชทขวลดความสดาเรดจ
นจกเรรยนเกตดความสนใจทรทจะแสวงหาและนสาเสนอแหลตงทตองเทรทยวทางประวจตตศาสตรกรวมถศงมรดกทางวจฒนธรรม
และภรมตปปญญาทรองถตทนของตนเองใหรผรรอนทนไดรรรรจจก

วกธทการประเมกน
ใชรแบบประเมตนความพศงพอใจการจจดกตจกรรมมจคคคเทศกกนรอยตามรอยประวจตตศาสตรก

เครรทองมรอทททใชผ
แบบประเมตนความพศงพอใจจจดกตจกรรมมจคคคเทศกกนรอยตามรอยประวจตตศาสตรก

ผลทททคาดวนาจะไดผรลบ
นจกเรรยนเกตดความสนใจทรทจะแสวงหาและนสาเสนอแหลตงทตองเทรทยวทางประวจตตศาสตรกรวมถศงมรดกทางวจฒนธรรมและ
ภรมตปปญญาทรองถตทนของตนเองใหรผรรอนทนไดรรรรจจก
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ทรลพยากรและคนาใชผจนายกกจกรรม

ททท รายการคนาใชผจนาย
ประมาณการ
ราคา/หนนวย

ประเภทของเงกน
รวมเงกนจดานวน หนนวยนลบ

ของรางวจล บาท 3  300.00  900.001 งบอคดหนคน

ของรางวจล บาท 3  200.00  600.002 งบอคดหนคน

ของรางวจล บาท 3  100.00  300.003 งบอคดหนคน

รวมเงกน  1,800.00

สรยปงบประมาณ
งบอคดหนคน 1,800.00   บาท

1,800.00   บาทรวม
ลงชรทอ  อนยมลตกกกจกรรม  มลคคยเทศกคนผอยตามรอยประวลตกศาสตรค
ภายใตผโครงการ / งาน  การจลดการเรทยนรผผทททเนผนผผผเรทยนเปปนสดาคลญ

ผผผอนยมลตกกกจกรรม

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

ผผผเหดนชอบ

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

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

เเผนงานกลคตมบรตหารวตชาการ
 ( นางสาวดลฤดร ปปสสา ) 

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

ผผผเสนอ

(   เฉลตมรจฐ  ตตทงอตวม   )
ผรรอสานวยการโรงเรรยนมหรรณพาราม

ครรผรรรจบผตดชอบกตจกรรม

รองผรรอสานวยการกลคตมบรตหารวตชาการ
 ( นางสาวจจนทรกเพรญ ภตญโญวงศก ) 

ผผผรลบผกดชอบ

นางสาวสคนรยก เกรยรตตสมพร

วตาทรทรรอยตรร
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โครงการ / งาน การจจดการเรรยนรรรทรทเนรนผรรเรรยนเปปนสสาคจญ

กกจกรรม งานทะเบรยนและเอกสารทางการศศกษา

ลลกษณะงาน / โครงการ โครงการตตอเนนทอง
ยกระดจบมาตรฐาน

โครงการใหมต
รจกษามาตรฐาน พจฒนาสรตความเปปนเลลศ

ประเภท กลจกรรมใหมต กลจกรรมตตอเนนทอง งานประจสา

การดดาเนกนโครงการ เสรรจสลสนแลรว กสาลจงดสาเนลนการ ยจงไมตไดรดสาเนลนการ

หนนวยงานทททรลบผกดชอบ กลลตมบรลหารวลชาการ

หนนวยงานยนอย งานกลลตมบรลหารวลชาการ

ผผผรลบผกดชอบ น.ส.จลราพร ยกตจสง

ระยะเวลาดดาเนกนการ 01/10/2564  -  30/09/2565

สถานทททดดาเนกนการ โรงเรรยนมหรรณพาราม

งบประมาณ 13,018.00  บาท

พลนธกกจ  จจดกลจกรรมสตงเสรลมการมรสลขภาวะทรทดร มรสลนทรรยภาพ มรทจกษะในการดสารงชรวลตตามหลจกปรจชญาของเศรษฐกลจ
พอเพรยง
จจดกลจกรรมสตงเสรลมใหรผรรเรรยนมรทจกษะแหตงศตวรรษทรท 21 มรคลณภาพตามเกณฑฑมาตรฐานการศศกษาชาตล และ
มาตรฐานสากล
พจฒนาสนทอเทคโนโลยรและนวจตกรรม เพนทอพจฒนาคลณภาพการศศกษาอยตางตตอเนนทอง
พจฒนาประสลทธลภาพการบรลหารจจดการศศกษาโดยใชรเทคโนโลยร ดรวยระบบคลณภาพ
บลคลากรไดรรจบการพจฒนาใหรมรคลณภาพ สามารถปฏลบจตลงานไดรอยตางมนออาชรพ
โรงเรรยนมรการบรลหารจจดการทรทดร มรสภาพแวดลรอมและสนทอเทคโนโลยรทรทเอนสอตตอการจจดการเรรยนการสอน

เปปาประสงคค  

กลยลทธฑทรท 5. พจฒนาแหลตงเรรยนรรรสนทอนวจตกรรม และเทคโนโลยรสารสนเทศ ในการจจดการศศกษาอยตางมรคลณภาพกลยยทธค  
สนองมาตรฐานททท มาตรฐานทรท 1

ประเดรนการพลจารณาทรท 1.1สนองประเดดนพกจารณาททท 
ประเดรนการพลจารณายตอยทรท 1.1.5สนองประเดดนพกจารณายนอยททท 

มาตรฐานทรท 3มาตรฐานการศศกษาของสถานศศกษา
หลลกการและเหตยผล 
          หลจกสรตรแกนกลางการศศกษาขจสนพนสนฐาน พลทธศจกราช 2551 มรความมลตงเนรนใหรผรรเรรยนมรความรรรมร
คลณธรรมกระบวนการเรรยนรรร และบรรณาการตามความเหมาะสมของ แตตละระดจบการศศกษา โดยยศดหลจก
ความมรเอกภาพดรานนโยบายและมรความหลากหลายในการปฏลบจตล ก าหนดจลดหมายทรทเปปนมาตรฐานการเรรยนรรร
ในภาพรวม 12 ปป สาระการเรรยนรรร มาตรฐานการเรรยนรรร 8 กลลตมสาระการเรรยนรรร มาตรฐานการเรรยนรรร และ
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ตจวชรสวจด ซศทงถนอเปปนมาตรฐานทรทจ าเปปนส าหรจบการพจฒนาคลณภาพชรวลต ความเปปนไทย ความเปปนพลเมนองดรของ
ชาตล การด ารงชรวลตและการประกอบอาชรพตลอดจนเพนทอการศศกษาตตอ สตงเสรลมใหรผรรเรรยนไดรพจฒนาและเรรยนรรร
ดรวยตนเองอยตางตตอเนนทองตลอดชรวลต โดยถนอวตาผรรเรรยนมรความส าคจญทรทสลดสามารถพจฒนาตามธรรมชาตล และเตรม
ศจกยภาพ เปปนหลจกสรตรทรทเปปดโอกาสใหรสถานศศกษาจจดหลจกสรตรไดรยนดหยลตนทจสงดรานเนนสอหาสาระ เวลา และการ
จจดการเรรยนรรร โดยมรหลจกการวจดผลประเมลนผลทรทสอดคลรองกจบมาตรา 26 ของพระราชบจญญจตลการศศกษา
พลทธศจกราช 2542 กลตาวคนอ การวจดผลตามหลจกสรตรการศศกษาขจสนพนสนฐานเนรนการปฏลบจตลประเมลนการอตาน
คลดวลเคราะหฑ เขรยนดรวยวลธรการทรทหลากหลายตตอเนนทองควบครตไปกจบกลจกรรมการเรรยนรรร เพนทอตรวจสอบการเรรยนรรร
ของผรรเรรยนแตตละชตวงชจสน ดจงนจสนงานทะเบรยนและวจดผลจศงไดรจจดกลจกรรมตตาง ๆ เพนทอใหรสอดคลรองกจบหลจกการขรางตรน
วลตถยประสงคค

1. เพนทอใหรนจกเรรยนทรทจบหลจกสรตรทลกชตวงชจสนไดรรจบแบบระเบรยนแสดงผลการเรรยนและใบประกาศนรยบจตรทรทถรกตรองตรง
ตามทรทกระทรวงศศกษาธลการกสาหนด
2. เพนทอใหรบรลการดรานการจจดบรลการขรอมรล สารสนเทศและเอกสารทางการศศกษา และผรรรจบบรลการไดรรจบความพศงพอใจ

เปปาหมาย
เชกงปรกมาณ :
รรอยละ 90 ของผรรรจบบรลการ มรความพศงพอใจตตองานทะเบรยนในระดจบมากขศสนไป

เชกงคยณภาพ :
งานทะเบรยนบรลการขรอมรลไดรรวดเรรว และมรประสลทธลภาพ
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ขลขนตอนการดดาเนกนงาน

การดดาเนกนงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานททท ผผผรลบผกดชอบ

( P )  ขลขนเตรทยมการ นางสาวจลราพร  ยกตจสง

มรการลงทะเบรยนรายวลชาและลงทะเบรยนนจกเรรยน
1 ตลลาคม 

2564 ถศง 30 
กจนยายน 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม

-

( D )  ขลขนดดาเนกนการ 1 ตลลาคม 2564 

ถศง 30 กจนยายน 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม

นางสาวจลราพร  ยกตจสง

เอกสารปพ.1,2,3 และอลปกรณฑทรทใชรในงานทะเบรยน 13,018.00 (อลดหนลน) 

( C )  ขลขนตกดตามประเมกนผล
ตรวจสอบเอกสารทางการศศกษาและผรรรจบบรลการทสา
แบบประเมลนความพศงพอใจ

นางสาวจลราพร  ยกตจสง1 ตลลาคม 
2564 ถศง 30 
กจนยายน 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม
-

( A )  ขลขนปรลบปรยงแกผไข
นสาผลจากการประเมลนความพศงพอใจมาแกรไขปรจบปรลงในสตวนทรทยจงบกพรตอง

การตกดตามประเมกนผล
รรอยละ 90 ของผรรรจบบรลการ มรความพศงพอใจตตองานทะเบรยนในระดจบมากขศสนไป

ตลวชทขวลดความสดาเรดจ
ความพศงพอใจของผรรรจบบรลการทรทมรตตองานทะเบรยน

วกธทการประเมกน
วจดความพศงพอใจ

เครรทองมรอทททใชผ
แบบประเมลนความพศงพอใจตตองานทะเบรยน

ผลทททคาดวนาจะไดผรลบ
1. นจกเรรยนทรทจบหลจกสรตรทลกชตวงชจสนไดรรจบแบบระเบรยนแสดงผลการเรรยนและใบประกาศนรยบจตรทรทถรกตรองตรงตามทรท
กระทรวงศศกษาธลการกสาหนด
2. ไดรบรลการดรานการจจดบรลการขรอมรล สารสนเทศและเอกสารทางการศศกษา และผรรรจบบรลการไดรรจบความพศงพอใจ
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ทรลพยากรและคนาใชผจนายกกจกรรม

ททท รายการคนาใชผจนาย
ประมาณการ
ราคา/หนนวย

ประเภทของเงกน
รวมเงกนจดานวน หนนวยนลบ

ระเบรยนแสดงผลการเรรยน(ปพ.1)ชจสน
มจธยมศศกษาตอนตรนใชรกจบ
คอมพลวเตอรฑ

เลตม 4  180.00  720.001 งบอลดหนลน

ใบประกาศนรยบจตร(ปพ.2)ชจสนมจธยม
ศศกษาตอนตรน

แผตน 400  3.00  1,200.002 งบอลดหนลน

ระเบรยนแสดงผลการเรรยน(ปพ.1)ชจสน
มจธยมศศกษาตอนปลายใชรกจบ
คอมพลวเตอรฑ

เลตม 2  180.00  360.003 งบอลดหนลน

ใบประกาศนรยบจตร(ปพ.2)ชจสนมจธยม
ศศกษาตอนปลาย

แผตน 200  3.00  600.004 งบอลดหนลน

ระเบรยนแสดงผลการเรรยน(ปพ.3)ชจสน
มจธยมศศกษาตอนตรนใชรกจบ
คอมพลวเตอรฑ

แผตน 100  5.00  500.005 งบอลดหนลน

ระเบรยนแสดงผลการเรรยน(ปพ.3)ชจสน
มจธยมศศกษาตอนปลายใชรกจบ
คอมพลวเตอรฑ

แผตน 50  5.00  250.006 งบอลดหนลน

หมศกเครนทองปรลสนทฑ Canon LB 
P2900 (12A)

อจน 2  2,400.00  4,800.007 งบอลดหนลน

กระดาษเกรยรตลบจตร การฑดเรรยบ
ขนาด A4 ขาว (50แผตน)

หตอ 8  100.00  800.008 งบอลดหนลน

กระดาษถตายเอกสาร A4 70 แกรม 
500 แผตน Idea Max

รรม 10  95.00  950.009 งบอลดหนลน

กระดาษถตายเอกสาร A4 80 แกรม 
500 แผตน Idea Max

รรม 5  110.00  550.0010 งบอลดหนลน

TOA กาวลาเทรกซฑ 16 ออนซฑ อจน 2  26.00  52.0011 งบอลดหนลน

ลวดเสรยบกระดาษกลม แพรค 1  110.00  110.0012 งบอลดหนลน

หมศกเตลมแทตนประทจบสรนสสาเงลน ตรามรา อจน 1  13.00  13.0013 งบอลดหนลน

หมศกเตลมแทตนประทจบสรแดง ตรามรา อจน 1  13.00  13.0014 งบอลดหนลน

ซองนสสาตาลขยายขราง ขนาด A4 ซอง 500  4.00  2,000.0015 งบอลดหนลน

ซองจดหมายขาว พลมพฑครลฑ 
10.8x23.5 ซม. 555 9/125 (50

แพรค 2  50.00  100.0016 งบอลดหนลน
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ททท รายการคนาใชผจนาย
ประมาณการ
ราคา/หนนวย

ประเภทของเงกน
รวมเงกนจดานวน หนนวยนลบ

ซอง/แพรค)
รวมเงกน  13,018.00

สรยปงบประมาณ
งบอลดหนลน 13,018.00   บาท

13,018.00   บาทรวม
ลงชรทอ  อนยมลตกกกจกรรม  งานทะเบทยนและเอกสารทางการศศกษา
ภายใตผโครงการ / งาน  การจลดการเรทยนรผผทททเนผนผผผเรทยนเปปนสดาคลญ

ผผผอนยมลตกกกจกรรม

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

ผผผเหดนชอบ

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

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

เเผนงานกลลตมบรลหารวลชาการ
 ( นางสาวดลฤดร  ปปสสา ) 

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

ผผผเสนอ

(   เฉลลมรจฐ  ตลทงอตวม   )
ผรรอสานวยการโรงเรรยนมหรรณพาราม

ครรผรรรจบผลดชอบกลจกรรม

รองผรรอสานวยการกลลตมบรลหารวลชาการ
 ( นางสาวจจนทรฑเพรญ ภลญโญวงศฑ ) 

ผผผรลบผกดชอบ

น.ส.จลราพร ยกตจสง

วตาทรทรรอยตรร
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โครงการ / งาน การจจดการเรรยนรรรทรทเนรนผรรเรรยนเปปนสสาคจญ

กกจกรรม ัจัพจฒนาสสทอและแหลลงการเรรยนรรรกลลลมสาระการงานอาชรพ

ลลกษณะงาน / โครงการ โครงการตลอเนสทอง
ยกระดจบมาตรฐาน

โครงการใหมล
รจกษามาตรฐาน พจฒนาสรลความเปปนเลลศ

ประเภท กลจกรรมใหมล กลจกรรมตลอเนสทอง งานประจสา

การดดาเนกนโครงการ เสรรจสลสนแลรว กสาลจงดสาเนลนการ ยจงไมลไดรดสาเนลนการ

หนนวยงานทททรลบผกดชอบ กลลลมบรลหารวลชาการ

หนนวยงานยนอย กลลลมสาระฯการงานอาชรพ

ผผผรลบผกดชอบ นายศลวนจท อะโนราช
,นางเทวร โพธลธไพจลตร
,น.ส.ดวงเดสอน กลรบอลบล
,นางลจกขณา เอสสอใจ

ระยะเวลาดดาเนกนการ 16/10/2564  -  16/10/2565

สถานทททดดาเนกนการ โรงเรรยนมหรรณพาราม

งบประมาณ 11,670.00  บาท

พลนธกกจ  จจดกลจกรรมสลงเสรลมการมรสลขภาวะทรทดร มรสลนทรรยภาพ มรทจกษะในการดสารงชรวลตตามหลจกปรจชญาของเศรษฐกลจ
พอเพรยง
จจดกลจกรรมสลงเสรลมใหรผรรเรรยนมรทจกษะแหลงศตวรรษทรท 21 มรคลณภาพตามเกณฑฑมาตรฐานการศศกษาชาตล และ
มาตรฐานสากล
พจฒนาสสทอเทคโนโลยรและนวจตกรรม เพสทอพจฒนาคลณภาพการศศกษาอยลางตลอเนสทอง
พจฒนาประสลทธลภาพการบรลหารจจดการศศกษาโดยใชรเทคโนโลยร ดรวยระบบคลณภาพ
บลคลากรไดรรจบการพจฒนาใหรมรคลณภาพ สามารถปฏลบจตลงานไดรอยลางมสออาชรพ
โรงเรรยนมรการบรลหารจจดการทรทดร มรสภาพแวดลรอมและสสทอเทคโนโลยรทรทเอสสอตลอการจจดการเรรยนการสอน

เปปาประสงคค  

กลยลทธฑทรท 5. พจฒนาแหลลงเรรยนรรรสสทอนวจตกรรม และเทคโนโลยรสารสนเทศ ในการจจดการศศกษาอยลางมรคลณภาพกลยยทธค  
สนองมาตรฐานททท มาตรฐานทรท 2

ประเดรนการพลจารณาทรท 2.5สนองประเดดนพกจารณาททท 
ประเดรนการพลจารณายลอยทรท 2.5.1สนองประเดดนพกจารณายนอยททท 

มาตรฐานทรท 3มาตรฐานการศศกษาของสถานศศกษา
หลลกการและเหตยผล 
          ตามพระราชบจญญจตลการศศกษาแหลงชาตล พ.ศ. 2542 กลลาววลา การจจดการศศกษาตรองยศดหลจกทรทวลาผรรเรรยนทลกคนมร
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ความสามารถเรรยนรรรและพจฒนาตนเองไดร และถสอวลาผรรเรรยนมรความสสาคจญทรทสลด กระบวนการจจด การศศกษาตรองสลงเสรลมใหร
ผรรเรรยนสามารถพจฒนาตามธรรมชาตลและเตรมตามศจกยภาพ สอดคลรองกจบความสนใจ และความถนจดของผรรเรรยน มรโอกาส
ไดรฝฝกทจกษะการคลด การแสดงออก การจจดการการเผชลญสถานการณฑและการประยลกตฑความรรรมาใชรเพสทอปปองกจนและแกรไข
ปปญหาไดร  “วลธรการสอน” เปปนหจวใจของครร การสอนจะบรรลลผลตามจลดประสงคฑไดรหรสอไมลนจสน ขศสนอยรลกจบความรรรความ
สามารถของผรรสอนทจสงดรานวลชาการ วลชาชรพ ทจกษะ และเทคนลคการสอนเปปนสสาคจญ กลลาวคสอ ผรรสอนตรองมรความรรรดร (
ศาสตรฑ) และมรเทคนลคการสอนดร (ศลลปป) หมายความวลาผรรเปปนครรจะตรองรรรจจกศาสตรฑการสอนและใชรศลลปปการสอนซศทงเปปน
เทคนลคการสอนไดรเปปนอยลางดร 
ดจงนจสน การสลงเสรลมการเรรยนของนจกเรรยนใหรมรประสลทธลภาพสรงสลด สลวนหนศทงขศสนอยรลกจบการพจฒนาใหรครรมรการสอนทรทมร
ประสลทธลภาพนจสนเอง โรงเรรยนมหรรณพาราม ไดรตระหนจกถศงความสสาคจญในการพจฒนาครร เพสทอใหรสามารถปฏลบจตลภารกลจ
ไดรอยลางสมบรรณฑดจงกลลาว จศงไดรจจดใหรมรโครงการสลงเสรลมการใชรสสทอและการจจดการเรรยนรรรทรทเนรนผรรเรรยนเปปนสสาคจญ เพสทอเปปน
แนวทางในการจจดการเรรยนการสอน  ใหรครรผรรสอนไดรมรแนวคลด ทจกษะ เทคนลคการจจดการเรรยนการสอน การถลายทอด
ความรรร และสามารถนสาไปใชรในการจจดการเรรยนการสอนไดรอยลางมรประสลทธลภาพตลอไป
วลตถยประสงคค

1.  เพสทอผลจกดจนใหรเกลดการพจฒาการเรรยนการสอนทรทเนรนผรรเรรยนเปปนสสาคจญแบบยจทงยสน
2. เพสทอปรจบปรลงประสลทธลภาพการเรรยนการสอนใหรอยรลในระดจบสากล
3.  เพสทอใหรเกลดกระบวนการวลจจยในชจสนเรรยน

เปปาหมาย
เชกงปรกมาณ :
ครรและบลคลากรรรอยละ 90 ออกแบบการเรรยนรรรและจจดการเรรยนรรรทรทตอบสนองความแตกตลางระหวลางบลคคล และ
ใชรสสทอเทคโนโลยรเหมาะสม ผนวกกจบการนสาบรลบทและภรมลปปญญาทรองถลทนมาบรรณาการ เพสทอนสาผรรเรรยนไปสรลเปปาหมาย

เชกงคยณภาพ :
ครรและบลคลากรทางการศศกษา ครรมรความรรร ความสามารถ จจดการเรรยนรรรไดรอยลางหลากหลาย มรการพจฒนาและ
แสวงหาความรรรใหรมรสมรรถนะสรง  ในการปฏลบจตลหนราทรทไดรเหมาะสม  ผลลตสสทอทรทใชรพจฒนาการเรรยนการสอนใหรเพรยง
พอตลอความตรองการอยลางมสออาชรพ และพจฒนาตนเองอยลางตลอเนสทอง
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ขลขนตอนการดดาเนกนงาน

การดดาเนกนงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานททท ผผผรลบผกดชอบ

( P )  ขลขนเตรทยมการ นายศลวนจท  อะโนราช

เตรรยทการดสาเนลนการทสากลจกรรม
16 ตลลาคม 

2564 ถศง 16 
ตลลาคม 2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม

-

( D )  ขลขนดดาเนกนการ 1 ตลลาคม 2564 

ถศง 30 กจนยายน 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม

นายศลวนจท  อะโนราช

 (อลดหนลน) 

( C )  ขลขนตกดตามประเมกนผล
ดสาเนลนการประเมลนกลจกรรม

นายศลวนจท  อะโนราช1 ตลลาคม 
2564-30
กจนยายน 

2565

โรวเรรยนมหรรณ

พาราม
-

( A )  ขลขนปรลบปรยงแกผไข

การตกดตามประเมกนผล
ตลดตามการดสาเนลนกลจกรรม

ตลวชทขวลดความสดาเรดจ
ไดรพจฒนาสสทอและและการเรรยนรรรกลลลมสาระการงานอาชรพ

วกธทการประเมกน
แบบประเมลนความพศงพอใจ

เครรทองมรอทททใชผ
แบบประเมลนความพศงพอใจ

ผลทททคาดวนาจะไดผรลบ
ครรและบลคลากรทางการศศกษา ครรมรความรรร ความสามารถ จจดการเรรยนรรรไดรอยลางหลากหลาย มรการพจฒนาและแสวง
หาความรรรใหรมรสมรรถนะสรง  ในการปฏลบจตลหนราทรทไดรเหมาะสม  ผลลตสสทอทรทใชรพจฒนาการเรรยนการสอนใหรเพรยงพอตลอ
ความตรองการอยลางมสออาชรพ และพจฒนาตนเองอยลางตลอเนสทอง
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ทรลพยากรและคนาใชผจนายกกจกรรม

ททท รายการคนาใชผจนาย
ประมาณการ
ราคา/หนนวย

ประเภทของเงกน
รวมเงกนจดานวน หนนวยนลบ

กระดาษถลายเอกสาร A4 70 แกรม 
500 แผลน

รรม 10  95.00  950.001 งบอลดหนลน

กระดาษเกรยรตลบจตร การฑดเรรยบ A4 
50 แผลน สรขาว

หลอ 2  100.00  200.002 งบอลดหนลน

กระดาษปกการฑดสร A4 500 แผลน 
คละสร

หลอ 2  130.00  260.003 งบอลดหนลน

ลวดเยรบกระดาษ MAX No 10 
บรรจล 24 กลลอง

กลลอง 1  150.00  150.004 งบอลดหนลน

เครสทองยลงบอรฑด MAX  รลลน TG-A ตจว 1  1,200.00  1,200.005 งบอลดหนลน

ลวดยลงบอรฑด MAX No T3-10 mm 
(1000 ตจว)

กลลอง 5  30.00  150.006 งบอลดหนลน

กาวลาเทรกซฑ TOA 32 ออนซฑ ขวด 5  70.00  350.007 งบอลดหนลน

เทปกาว 2 หนราบาง 1 นลสว มรวน 5  50.00  250.008 งบอลดหนลน

เทปกาว 2 หนราบาง 1/2 นลสว มรวน 4  25.00  100.009 งบอลดหนลน

ผราเทปแลรกซรน ขนาด 1.5 นลสว มรวน 5  40.00  200.0010 งบอลดหนลน

กระดาษกาวยลนสร ขนาด 1 นลสว x 20 
หลา

มรวน 8  20.00  160.0011 งบอลดหนลน

กระดาษกาวยลนสร ขนาด 1.5 นลสว x 
20 หลา

มรวน 8  35.00  280.0012 งบอลดหนลน

สกกอตเทปใส 3M No600 (ขนาด 1 
นลสว)

มรวน 4  25.00  100.0013 งบอลดหนลน

ลวดเสรยบกระดาษ กลลอง 8  15.00  120.0014 งบอลดหนลน

ปากกาลบคสาผลด ลลควลดเปเปอรฑ 
ขนาด 7 มล

แทลง 4  65.00  260.0015 งบอลดหนลน

ปากกาไวทฑบอรฑด PILOT โหล 1  200.00  200.0016 งบอลดหนลน

หมศกเตลมเครสทองพรลสนเตอรฑ CANON     
สรดสา

กลลอง 4  310.00  1,240.0017 งบอลดหนลน

หมศกเตลมเครสทองพรลสนเตอรฑ CANON     
สรชมพร

กลลอง 2  150.00  300.0018 งบอลดหนลน

หมศกเตลมเครสทองพรลสนเตอรฑ CANON     กลลอง 2  150.00  300.0019 งบอลดหนลน
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ททท รายการคนาใชผจนาย
ประมาณการ
ราคา/หนนวย

ประเภทของเงกน
รวมเงกนจดานวน หนนวยนลบ

สรฟปา
หมศกเตลมเครสทองพรลสนเตอรฑ CANON     
สรเหลสอง

กลลอง 2  150.00  300.0020 งบอลดหนลน

ไวนลล ขนาด 90 x 70 เซนตลเมตร แผน 1  200.00  200.0021 งบอลดหนลน

ไวนลล ขนาด 2 X 3 เมตร แผลน 1  400.00  400.0022 งบอลดหนลน

คลาซลอมวจสดล อลปกรณฑ กลลลมสาระการ
งานอาชรพ

ครจสง 2  2,000.00  4,000.0023 งบอลดหนลน

รวมเงกน  11,670.00

สรยปงบประมาณ
งบอลดหนลน 11,670.00   บาท

11,670.00   บาทรวม
ลงชรทอ  อนยมลตกกกจกรรม   ลัพลฒนาสรทอและแหลนงการเรทยนรผผกลยนมสาระการงานอาชทพ
ภายใตผโครงการ / งาน  การจลดการเรทยนรผผทททเนผนผผผเรทยนเปปนสดาคลญ

ผผผอนยมลตกกกจกรรม

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

ผผผเหดนชอบ

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

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

เเผนงานกลลลมบรลหารวลชาการ
 ( นางสาวดลฤดร ปปสสา ) 

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

ผผผเสนอ

(   เฉลลมรจฐ  ตลทงอลวม   )
ผรรอสานวยการโรงเรรยนมหรรณพาราม

ครร

รองผรรอสานวยการกลลลมบรลหารวลชาการ
 ( นางสาวจจนทรฑเพรญ ภลญโญวงศฑ ) 

ผผผรลบผกดชอบ

นายศลวนจท อะโนราช

วลาทรทรรอยตรร
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โครงการ / งาน การจจดการเรรยนรรรทรทเนรนผรรเรรยนเปปนสสาคจญ

กกจกรรม พจฒนาสสทอ/ออปกรณณทางววทยาศาสตรณ

ลลกษณะงาน / โครงการ โครงการตตอเนสทอง
ยกระดจบมาตรฐาน

โครงการใหมต
รจกษามาตรฐาน พจฒนาสรตความเปปนเลวศ

ประเภท กวจกรรมใหมต กวจกรรมตตอเนสทอง งานประจสา

การดดาเนกนโครงการ เสรรจสวสนแลรว กสาลจงดสาเนวนการ ยจงไมตไดรดสาเนวนการ

หนนวยงานทททรลบผกดชอบ กลอตมบรวหารววชาการ

หนนวยงานยนอย กลอตมสาระฯววทยาศาสตรณ

ผผผรลบผกดชอบ น.ส.ณจฐตวญา พอทธวโชตว
,น.ส.กมลชนก  คนชาญ

ระยะเวลาดดาเนกนการ 01/10/2564  -  30/09/2565

สถานทททดดาเนกนการ โรงเรรยนมหรรณพาราม

งบประมาณ 40,000.00  บาท

พลนธกกจ  จจดกวจกรรมสตงเสรวมการมรสอขภาวะทรทดร มรสอนทรรยภาพ มรทจกษะในการดสารงชรววตตามหลจกปรจชญาของเศรษฐกวจ
พอเพรยง
จจดกวจกรรมสตงเสรวมใหรผรรเรรยนมรทจกษะแหตงศตวรรษทรท 21 มรคอณภาพตามเกณฑณมาตรฐานการศศกษาชาตว และ
มาตรฐานสากล
พจฒนาสสทอเทคโนโลยรและนวจตกรรม เพสทอพจฒนาคอณภาพการศศกษาอยตางตตอเนสทอง
พจฒนาประสวทธวภาพการบรวหารจจดการศศกษาโดยใชรเทคโนโลยร ดรวยระบบคอณภาพ
บอคลากรไดรรจบการพจฒนาใหรมรคอณภาพ สามารถปฏวบจตวงานไดรอยตางมสออาชรพ
โรงเรรยนมรการบรวหารจจดการทรทดร มรสภาพแวดลรอมและสสทอเทคโนโลยรทรทเอสสอตตอการจจดการเรรยนการสอน

เปปาประสงคค  

กลยอทธณทรท 5. พจฒนาแหลตงเรรยนรรรสสทอนวจตกรรม และเทคโนโลยรสารสนเทศ ในการจจดการศศกษาอยตางมรคอณภาพกลยยทธค  
สนองมาตรฐานททท มาตรฐานทรท 3

ประเดรนการพวจารณาทรท 3.2สนองประเดดนพกจารณาททท 
ประเดรนการพวจารณายตอยทรท 3.2.1สนองประเดดนพกจารณายนอยททท 

มาตรฐานทรท 3มาตรฐานการศศกษาของสถานศศกษา
หลลกการและเหตยผล 
          ตามพระราชบจญญจตวการศศกษาแหตงชาตว พ.ศ. 2542 กลตาววตา การจจดการศศกษาตรองยศดหลจกทรทวตาผรรเรรยนทอกคนมร
ความสามารถเรรยนรรรและพจฒนาตนเองไดร และถสอวตาผรรเรรยนมรความสสาคจญทรทสอด กระบวนการจจด การศศกษาตรองสตงเสรวมใหร
ผรรเรรยนสามารถพจฒนาตามธรรมชาตวและเตรมตามศจกยภาพ สอดคลรองกจบความสนใจ และความถนจดของผรรเรรยน มรโอกาส
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ไดรฝฝกทจกษะการควด การแสดงออก การจจดการการเผชวญสถานการณณและการประยอกตณความรรรมาใชรเพสทอปปองกจนและแกรไข
ปปญหาไดร  “ววธรการสอน” เปปนหจวใจของครร การสอนจะบรรลอผลตามจอดประสงคณไดรหรสอไมตนจสน ขศสนอยรตกจบความรรรความ
สามารถของผรรสอนทจสงดรานววชาการ ววชาชรพ ทจกษะ และเทคนวคการสอนเปปนสสาคจญ กลตาวคสอ ผรรสอนตรองมรความรรรดร (
ศาสตรณ) และมรเทคนวคการสอนดร (ศวลปป) หมายความวตาผรรเปปนครรจะตรองรรรจจกศาสตรณการสอนและใชรศวลปปการสอนซศทงเปปน
เทคนวคการสอนไดรเปปนอยตางดร 
ดจงนจสน การสตงเสรวมการเรรยนของนจกเรรยนใหรมรประสวทธวภาพสรงสอด สตวนหนศทงขศสนอยรตกจบการพจฒนาใหรครรมรการสอนทรทมร
ประสวทธวภาพนจสนเอง โรงเรรยนมหรรณพาราม ไดรตระหนจกถศงความสสาคจญในการพจฒนาครร เพสทอใหรสามารถปฏวบจตวภารกวจ
ไดรอยตางสมบรรณณดจงกลตาว จศงไดรจจดใหรมรโครงการสตงเสรวมการใชรสสทอและการจจดการเรรยนรรรทรทเนรนผรรเรรยนเปปนสสาคจญ เพสทอเปปน
แนวทางในการจจดการเรรยนการสอน  ใหรครรผรรสอนไดรมรแนวควด ทจกษะ เทคนวคการจจดการเรรยนการสอน การถตายทอด
ความรรร และสามารถนสาไปใชรในการจจดการเรรยนการสอนไดรอยตางมรประสวทธวภาพตตอไป
วลตถยประสงคค
เพสทอใหรมรสสทอและนวจตกรรมทรทมรคอณภาพและเอสสอตตอการจจดกวจกรรมการเรรยนการสอนทางดราน ววทยาศาสตรณเพรยงพอตตอ
การพจฒนานจกเรรยน

เปปาหมาย
เชกงปรกมาณ :
มรสสทอและนวจตกรรมทรทมรคอณภาพและเอสสอตตอการจจดกวจกรรมการเรรยนการสอนทางดรานววทยาศาสตรณ เพรยงพอตตอ
การพจฒนานจกเรรยนจสานวน 1,300 คน

เชกงคยณภาพ :
ครรใชรสสทอและนวจตกรรมทรทมรคอณภาพและเอสสอตตอการจจดกวจกรรมการเรรยนการสอนทางดรานววทยาศาสตรณ เพรยงพอ
ตตอการพจฒนานจกเรรยน รรอยละ 90
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ขลขนตอนการดดาเนกนงาน

การดดาเนกนงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานททท ผผผรลบผกดชอบ

( P )  ขลขนเตรทยมการ ครรกลอตมสาระการเรรยน

รรรววทยาศาสตรณฯ1.ครรในกลอตมสาระรตวมประชอมและวางแผนการจจดซสสอ
ออปกรณณสสาหรจบใชรในการจจดการเรรยนการสอน

1 ตอลาคม 
2564 ถศง 30 
กจนยายน 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม

-

( D )  ขลขนดดาเนกนการ 1 ตอลาคม 2564 

ถศง 30 กจนยายน 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม

นางสาวกมลชนก คน

ชาญ

นางสาวณจฐตวญา พอทธว

โชตว

วจสดอออปกรณณสสทอการเรรยนรรรววทยาศาสตรณ 40,000.00 (ออดหนอน) 

( C )  ขลขนตกดตามประเมกนผล
ตวดตามผลการดสาเนวนงานและจจดทสาแบบสอบถาม
ความพศงพอใจสสาหรจบครรในกลอตมสาระ

นางสาวกมลชนก คน

ชาญ

นางสาวณจฐตวญา พอทธว

โชตว

1 ตอลาคม 
2564 ถศง 30 
กจนยายน 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม
-

( A )  ขลขนปรลบปรยงแกผไข
รวบรวมขรอมรลสรอปผลแลรวจจดทสาเปปนขรอเสนอแนะเพสทอใชรในการปรจบปรองและพจฒนา

การตกดตามประเมกนผล
ตวดตามผลการดสาเนวนงานและจจดทสาแบบสอบถามความพศงพอใจสสาหรจบครรในกลอตมสาระ

ตลวชทขวลดความสดาเรดจ
มรสสทอและนวจตกรรมทตทใชรประกอบการเรรยนการสอนทรทมรคอณภาพและ เอสสอตตอการจจดกวจกรรมการเรรยนการสอน ทาง
ดรานววทยาศาสตรณ

วกธทการประเมกน
การทสาแบบสอบถามความพศงพอใจของครรในกลอตมสาระ

เครรทองมรอทททใชผ
แบบสอบถามความพศงพอใจ

ผลทททคาดวนาจะไดผรลบ
มรสสทอและนวจตกรรมทตทใชรประกอบการเรรยนการสอนทรทมรคอณภาพและ เอสสอตตอการจจดกวจกรรมการเรรยนการสอน ทาง
ดรานววทยาศาสตรณ
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ทรลพยากรและคนาใชผจนายกกจกรรม

ททท รายการคนาใชผจนาย
ประมาณการ
ราคา/หนนวย

ประเภทของเงกน
รวมเงกนจดานวน หนนวยนลบ

วจสดอออปกรณณทางววทยาศาตรณ ครจสง 2  20,000.00  40,000.001 งบออดหนอน

รวมเงกน  40,000.00

สรยปงบประมาณ
งบออดหนอน 40,000.00   บาท

40,000.00   บาทรวม
ลงชรทอ  อนยมลตกกกจกรรม  พลฒนาสรทอ/อยปกรณคทางวกทยาศาสตรค
ภายใตผโครงการ / งาน  การจลดการเรทยนรผผทททเนผนผผผเรทยนเปปนสดาคลญ

ผผผอนยมลตกกกจกรรม

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

ผผผเหดนชอบ

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

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

เเผนงานกลอตมบรวหารววชาการ
 ( นางสาวดลฤดร ปปสสา ) 

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

ผผผเสนอ

(   เฉลวมรจฐ  ตวทงอตวม   )
ผรรอสานวยการโรงเรรยนมหรรณพาราม

ครรผรรรจบผวดชอบกวจกรรม

รองผรรอสานวยการกลอตมบรวหารววชาการ
 ( นางสาวจจนทรณเพรญ ภวญโญวงศณ ) 

ผผผรลบผกดชอบ

น.ส.ณจฐตวญา พอทธวโชตว

วตาทรทรรอยตรร
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โครงการ / งาน  สสงเสรรมการอสาน-เขขยน

ลลกษณะงาน / โครงการ โครงการตสอเนนนอง
ยกระดดบมาตรฐาน

โครงการใหมส
รดกษามาตรฐาน พดฒนาสสสความเปปนเลรศ

จดดกรจกรรมสสงเสรรมใหหผสหเรขยนมขทดกษะแหสงศตวรรษทขน 21 มขคคณภาพตามเกณฑฑมาตรฐานการศศกษาชาตร และ
มาตรฐานสากล

พลนธกกจ  

ผสหเรขยนมขทดกษะแหสงศตวรรษทขน21 และมขคคณภาพตามมาตรฐานการศศกษาขดขนพนขนฐานของ
โรงเรขยน

เปปาประสงคค  

กลยยทธค  กลยคทธฑทขน 1. สสงเสรรมพดฒนาใหหผสหเรขยนมขทดกษะแหสงศตวรรษทขน 21 เกรดแรงบดนดาลใจในการเรขยนรสหสสสอาชขพใน
อนาคต

สนองมาตรฐานททท มาตรฐานทขน 1, 2, 3

ประเดดนการพรจารณาทขน 1.1, 2.5, 2.6, 3.2สนองประเดดนพกจารณาททท 
ประเดดนการพรจารณายสอยทขน 1.1.1, 2.5.1, 2.6.1, 3.2.1สนองประเดดนพกจารณายยอยททท 

มาตรฐานการศศกษาของสถานศศกษา มาตรฐานทขน 1

ระยะเวลาดดาเนกนการ
01 ตคลาคม 2564 - 30 กดนยายน 2565

หลลกการและเหตยผล 
          การอสานจดดเปปนพนขนฐานทขนสสาคดญของการเรขยนรสหและการพดฒนาสตรปปญญาของคนในสดงคมไทย การอสานทสาใหหเกรด
การพดฒนาดหานสตรปปญญา ความรสห ความสามารถ พฤตรกรรมและคสานรยมตสาง ๆ รวมทดขงชสวยใน การเปลขนยนแปลงการดสาเนรน
ชขวรตโดยพดฒนาไปสสสสรนงทขนดขทขนสคดของชขวรต การอสานจศงมขความสสาคดญตสอชขวรตมนคษยฑอยสาง ยรนง ๒ ประการ คนอ ประการแรก
สสาคดญตสอชขวรตประจสาวดน กลสาวคนอ การอสานเปปนการแสวงหาความรสหเพนนอนสามาใชห ในการดสารงชขวรตประจสาวดน ประการทขนสอง
มขความสสาคดญตสอการเรขยน เพราะการอสานเปปนหดวใจของการจดดกรจกรรมทดขงหลายในการเรขยนการสอน และมขความสสาคดญ
ยรนงตสอความสสาเรดจ อดนสสงผลตสอการเรขยนรสหในทคกกลคสมสาระการเรขยนรสห หากเรรนมตหนดขรากฐานการอสานของเดดกกดจะดขดหวย การ
สรหางนรสดยรดกการอสานใหหแกสเดดกและเยาวชนเปปนเรนนองสสาคดญ เพราะการอสานเปปนทดกษะทขนจสาเปปน สสาหรดบการศศกษาหาความรสห
ควบคสสกดบทดกษะอนนน การอสานเปปนพนขนฐานทขนสสาคดญของการเรขยนรสหและการพดฒนา สตรปปญญาของคนในสดงคม การอสานทสาใหห
เกรดการพดฒนาดหานสตรปปญญา ความรสห ความสามารถ พฤตรกรรมและ คสานรยมตสาง ๆ รวมทดขงชสวยในการเปลขนยนแปลงการ
ดสาเนรนชขวรตพดฒนาไปสสสสรนงทขนดขทขนสคดของชขวรต การอสานจศงมข ความสสาคดญตสอเดดกและเยาวชนเปปนอยสางยรนง ปปจจคบดนการอสาน
หนดงสนอของคนไทยเปปนกรจกรรมทขนไมสแพรสหลาย การอสานหนดงสนอทขนดขและมขสาระยรนงนหอยลงไปสาเหตคมขอยสสหลายประการ นดบ
ตดขงแตสการขาดแคลนหนดงสนอทขนดข และ การขาดแรงจสงใจและแรงกระตคหนใหหเหดนความสสาคดญของการอสาน ตลอดจนนรสดยรดก
การอสาน ทดขงในและนอกสถานทขน ดดงนดขน การอสานหนดงสนอจนเกรดเปปนนรสดย จสาเปปนตหองมขการปลสกฝปงและชดกชวนใหหเกรด เพนนอ
ใหหเดดกและเยาวชนมขความสามารถและมขทดกษะในการครดวรเคราะหฑ ทดกษะการใชหภาษาทดขงภาษาไทย และภาษาตสาง
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ประเทศ โดยเฉพาะอยสางยรนง การจดดกรจกรรมสสงเสรรมนรสดยรดกการอสาน เปปนสสวนสสาคดญทขนจะชสวย ขดบเคลนนอนการปฏรรสปการ
เรขยนการสอนไปสสสการปฏรบดตรใหหเกรดผลเปปนรสปธรรมเรดวขศขนและทสาใหหการดสาเนรนการตาม เจตนารมณฑของกระทรวง
ศศกษาธรการเปปนไปอยสางมขประสรทธรภาพ โดยไดหดสาเนรนงานโครงการสสงเสรรมนรสดยรดก การอสานมาโดยตลอดอยสางตสอเนนนองจน
ถศงปปจจคบดน โรงเรขยนมหรรณพารามเหดนความสสาคดญและตระหนดกถศงความสสาคดญในการปลสกฝปงนรสดยรดกการอสาน และการ
เรขยนรสห จศงไดหจดดกรจกรรมทขนสสงเสรรมนรสดยรดกการอสานและการเรขยนรสห บรรจคไวหในแผนปฏรบดตรการประจสาปป โดยมขเปปาหมายเพนนอ
สสงเสรรมนรสดยรดกการอสานใหหกดบนดกเรขยนทคกระดดบชดขนและมขครสเขหารสวมกรจกรรมของโครงการ
วลตถยประสงคค
ผลผลกต  (outputs)
1.เพนนอพดฒนาผสหเรขยนเปปนบคคคลแหสงการเรขยนรสห มขนรสดยรดกการอสาน รดกการคหนควหา เกรดการใฝฝรสห
และน าไปสสสการปฏรบดตรในชขวรตประจสาวดน
2. เพนนอพดฒนาผสหเรขยนใหหมขทดกษะกระบวนการแสวงหาความรสห รดกการเรขยนรสหและพดฒนาตนเองอยสางตสอเนนนอง
3. เพนนอสสงเสรรมใหหนดกเรขยนใชหเวลาวสางใหหเปปนประโยชนฑ
4.เพนนอใหหนดกเรขยนชดขนมดธยมศศกษาปปทขน 1 ทขนอสานเขขยนไมสคลสอง ใหหมขพดฒนาการอสาน เขขยนภาษาไทย
4. เพนนอสสงเสรรมใหหนดกเรขยนรสหจดกเลนอกอสานหนดงสนอทขนดขมขประโยชนฑอยสางหลากหลาย นสาไปพดฒนาทดกษะการเขขยนบดนทศก
ความรสหจากเรนนองทขนอสาน ตามความครดของนดกเรขยน
ผลลลพธค  (outcomes)
1.นดกเรขยนมขนรสดยรดกการอสาน รสหจดกแสวงหาความรสหดหวยตนเองและพดฒนาระดดบผลสดมฤทธรธทางการเรขยนดขขศขน
2.ผสหเรขยนสามารถอสาน เขขยน สนนอสาร ไดหตามความเหมาะสมมขความสามรถในการครดคสานวนและนสาไปใชหในชขวรตประจสา
วดนไดห

นดกเรขยนโรงเรขยนมหรรณพาราม 1,200 คน
1. นดกเรขยนรหอยละ ๘๐ มขนรสดยรดกการอสาน การเขขยนและการฟปง รสหจดกตดขงคสาถามเพนนอหาเหตคผล
2. นดกเรขยนรหอยละ ๘๐ รสหจดกแสวงหาความรสหจากสนนอและแหลสงเรขยนรสหตสางๆทดขงในและนอกสถานศศกษา
3. นดกเรขยนรหอยละ ๘๐ มขวรธขการเรขยนรสหของตนเองและเรขยนรสหรสวมกดบผสหอนนนไดห สนคกกดบการเรขยนและชอบมาโรงเรขยน
4.นดกเรขยน ม.1 ทขนอสานเขขยนภาษาไทยไมสคลสองมขพดฒนาการในการอสาน เขขยนภาษาไทยรหอยละ 70

เชกงปรกมาณ
เปปาหมาย

1.นดกเรขยนความสามารถในการอสาน การเขขยน การสนนอสารไดหอยสางมขประสรทธรภาพ
2.นดกเรขยน ม.1 ทขนอสานเขขยนภาษาไทยไมสคลสอง มขทดกษะการในการอสาน เขขยนภาษาไทยอยสสในระดดบดขขศขนไป รหอยละ 70

เชกงคยณภาพ
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โครงการ / งาน สยงเสรกมการอยาน-เขทยน  

ททท กกจกรรม
เงกน
อยดหนยน

เรทยนฟรท 
15 ปป

เงกน
รายไดด

เงกน
ออทน ๆ รวม หมายเหตย

พดฒนาทดกษะการอสาน
เขขยนภาษาไทย

กลคสมบรรหาร

วรชาการ

 2,000.00  2,000.001

ฉลาดรสหดหานการอสาน กลคสมบรรหาร

วรชาการ
2

สสงเสรรมการอสาน กลคสมบรรหาร

วรชาการ

 50,860.00  50,860.003

 52,860.00  52,860.00รวมทลทงสกทน
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การประเมกนผล

เครอทองมออทททใชดวกธทการประเมกนตลวชททวลดความสดาเรดจ

1.นดกเรขยนมขนรสดยรดกการอสาน รสหจดกแสวงหา
ความรสหดหวยตนเองและพดฒนาระดดบผล
สดมฤทธรธทางการเรขยนดขขศขน
2.ผสหเรขยนสามารถอสาน เขขยน สนนอสาร ไดห
ตามความเหมาะสมมขความสามรถในการ
ครดคสานวนและนสาไปใชหในชขวรตประจสาวดน
ไดห

การทดสอบ การประเมรน การสดงเกต แบบทดสอบ แบบประเมรน แบบสดงเกต

ผลทททคาดวยาจะไดดรลบ
1.นดกเรขยนในโรงเรขยนมหรรณพารามทคกคน มขทดกษะในการอสาน การเขขยน  ผสานเกณฑฑมาตรฐานของโรงเรขยน
2.เพนนอใหหนดกเรขยนชดขนมดธยมศศกษาปปทขน 1 ทขนอสานเขขยนไมสคลสอง ใหหมขพดฒนาการอสาน เขขยนภาษาไทย

ลงชอทอ  อนยมลตกโครงการ / งาน  สยงเสรกมการอยาน-เขทยน  
ผผดรลบผกดชอบโครงการ/งาน

ผผดอนยมลตกโครงการ

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

ผผดตรวจสอบ

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

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

เเผนงานกลคสมบรรหารวรชาการ
 ( นางสาวดลฤดข ปปสสา ) 

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

(   เฉลรมรดฐ  ตรนงอสวม   )
ผสหอสานวยการโรงเรขยนมหรรณพาราม

ครส
 ( นางสาวดวงเดนอน กลขบอคบล ) 

รองผสหอสานวยการกลคสมบรรหารวรชาการ
 ( นางสาวจดนทรฑเพดญ ภรญโญวงศฑ ) 

วสาทขนรหอยตรข

ผผดเสนอโครงการ/งาน
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โครงการ / งาน สสงเสรรมการอสาน-เขขยน

กกจกรรม พพฒนาทพกษะการอสานเขขยนภาษาไทย

ลลกษณะงาน / โครงการ โครงการตสอเนนนอง
ยกระดพบมาตรฐาน

โครงการใหมส
รพกษามาตรฐาน พพฒนาสสสความเปปนเลรศ

ประเภท กรจกรรมใหมส กรจกรรมตสอเนนนอง งานประจจา

การดดาเนกนโครงการ เสรรจสรสนแลลว กจาลพงดจาเนรนการ ยพงไมสไดลดจาเนรนการ

หนนวยงานทททรลบผกดชอบ กลลสมบรรหารวรชาการ

หนนวยงานยนอย กลลสมสาระฯภาษาไทย

ผผผรลบผกดชอบ น.ส.จารลวรรณ  เทขยนเงรน

ระยะเวลาดดาเนกนการ 10/10/2564  -  30/09/2565

สถานทททดดาเนกนการ โรงเรขยนมหรรณพาราม

งบประมาณ 2,000.00  บาท

พลนธกกจ  จพดกรจกรรมสสงเสรรมใหลผสลเรขยนมขทพกษะแหสงศตวรรษทขน 21 มขคลณภาพตามเกณฑฑมาตรฐานการศศกษาชาตร และ
มาตรฐานสากล
ผสลเรขยนมขทพกษะแหสงศตวรรษทขน21 และมขคลณภาพตามมาตรฐานการศศกษาขพสนพนสนฐานของโรงเรขยนเปปาประสงคค  
กลยลทธฑทขน 1. สสงเสรรมพพฒนาใหลผสลเรขยนมขทพกษะแหสงศตวรรษทขน 21 เกรดแรงบพนดาลใจในการเรขยนรสลสสสอาชขพใน
อนาคต

กลยยทธค  

สนองมาตรฐานททท มาตรฐานทขน 1

ประเดรนการพรจารณาทขน 1.1สนองประเดดนพกจารณาททท 
ประเดรนการพรจารณายสอยทขน 1.1.1สนองประเดดนพกจารณายนอยททท 

มาตรฐานทขน 1มาตรฐานการศศกษาของสถานศศกษา
หลลกการและเหตยผล 
          การพพฒนาผสลเรขยนตามหลพกสสตรการศศกษาขพสนพนสนฐาน มลสงพพฒนาใหลผสลเรขยนเปปนคนทขนสมบสรณฑและสมดลลทพสงดลานจรต
ใจ รสางกาย สตรปปญญา อารมณฑและสพงคม โดยมลสงเนลนการพพฒนาผสลเรขยนใหลมขความรสล ความสามารถทพสงดลานวรชาการวรชางาน
และวรชาชขพ เพนนอใหลสามารถดจารงชขวรตอยสสในสพงคมอยสางมขความสลขพศนงตนเองไดล อยสสกพบผสลอนนนอยสางสรลางสรรคฑ พพฒนาสพงคม
และสรนงแวดลลอม วรชาภาษาไทย มลสงเนลนใหลผสลเรขยนมขพนสนความรสลทพกษะการฟปงการดสการพสด การอสานและการเขขยน การสสง
เสรรมความสามารถทางภาษาไทยของผสลเรขยนจศงจจาเปปนอยสางยรนงทขนครสจะตลองจพดกรจกรรมเพนนอพพฒนาศพกยภาพของนพกเรขยน  
แตสจากสถานการณฑการศศกษาของชาตร ทขนลสาสลดสจานพกงานคณะกรรมการการศศกษาขพสนพนสนฐาน (สพฐ.) ไดลเผยผลสจารวจพบ
วสา เดรกไทยอสานไมสออก เขขยนไมสไดลยพงมขอยสสเปปนจจานวนมาก และสนบเนนนองจากการทขนกระทรวงศศกษาธรการ (ศธ.) ไดลประกาศ
นโยบายและกจาหนดจลดมลสงหมายสจาคพญในการพพฒนาการศศกษาของชาตร เพนนอพพฒนาผสลเรขยนใหลสามารถครดวรเคราะหฑ เรขยนรสล
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ไดลดลวยตนเอง มขคลณลพกษณะอพนพศงประสงคฑตามหลพกคสานรยม 12 ประการ และมขทพกษะทขนจจาเปปนสจาหรพบศตวรรษทขน 21 ซศนง
การพพฒนาคลณลพกษณะของผสลเรขยนดพงกลสาว เรนนองของการอสานออกเขขยนไดลถนอวสาเปปนหพวใจสจาคพญตสอการพพฒนาตนเองและ
การเรขยนรสลในระดพบทขนสสงขศสน รวมถศงการเรขยนรสลดลานภาษา (Literacy) กรถนอเปปนเรนนองทขนสจาคพญเพราะจะนจาไปสสสการเรขยนรสลวรชา
อนนนตสอไป
ดพงนพสนเพนนอเปปนการแกลปปญหานพกเรขยนอสานไมสคลสองเขขยนไมสคลสองกลลสมสาระการเรขยนรสลภาษาไทย โรงเรขยนมหรรณพา

ราม จศงจพดกรจกรรมพพฒนาทพกษะการอสานเขขยนภาษาไทยแกลแกลปปญหาดพงกลสาว และเปปนการสสงเสรรมใหลนพกเรขยนมขนรสพยรพก
การอสาน สามารถพพฒนาตนเอง ทพสงยพงเปปนการสสงเสรรมนพกเรขยนใหลเกรดความภาคภสมรใจ
วลตถยประสงคค
เพนนอใหลนพกเรขยนชพสนมพธยมศศกษาปปทขน 1 ทขนอสานเขขยนไมสคลสอง ใหลมขพพฒนาการอสาน เขขยนภาษาไทย

เปปาหมาย
เชกงปรกมาณ :
นพกเรขยน ม.1 ทขนอสานเขขยนภาษาไทยไมสคลสองมขพพฒนาการในการอสาน เขขยนภาษาไทยรลอยละ 70

เชกงคยณภาพ :
นพกเรขยน ม.1 ทขนอสานเขขยนภาษาไทยไมสคลสอง มขทพกษะการในการอสาน เขขยนภาษาไทยอยสสในระดพบดขขศสนไป รลอยละ 
70
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ขลขนตอนการดดาเนกนงาน

การดดาเนกนงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานททท ผผผรลบผกดชอบ

( P )  ขลขนเตรทยมการ นางสาวจารลวรรณ  

เทขยนเงรนประชลมบลคลากรเพนนอ ดจาเนรนงานตามโครงการ
10 ตลลาคม 

2564 ถศง 30 
กพนยายน 

2565

หลองกลลสมสาระ

การเรขยนรสลภาษา

ไทย

-

( D )  ขลขนดดาเนกนการ 10 ตลลาคม 2564 

ถศง 30 กพนยายน 

2565

หลองกลลสมสาระ

การเรขยนรสลภาษา

ไทย

ครสกลลสมสาระการเรขยน

รสลภาษาไทย

จพดคพดกรองและสอนนพกเรขยนอสานเขขยนไมสคลสอง 7,600.00 (อลดหนลน) 

( C )  ขลขนตกดตามประเมกนผล
นพกเรขยนทขนอสานเขขยนไมสคลสองทจาแบบประเมรนการ
อสานเขขยนภาษาไทย

นางสาวจารลวรรณ  

เทขยนเงรน
30 กพนยายน 

2565

หลองกลลสมสาระ

การเรขยนรสลภาษา

ไทย

-

( A )  ขลขนปรลบปรยงแกผไข
ดจาเนรนการปรพบปรลงวรธขกระบวนการฝฝกอสานเขขยนตามความเหมาะสม

การตกดตามประเมกนผล
นพกเรขยนทขนอสานเขขยนไมสคลสองทจาแบบประเมรนการอสานเขขยนภาษาไทย

ตลวชทขวลดความสดาเรดจ
ผสลเรขยนสามารถอสาน เขขยน สนนอสาร ไดลตามความเหมาะสมมขความสามรถในการครดคจานวนและนจาไปใชลในชขวรต
ประจจาวพนไดล

วกธทการประเมกน
ทจาแบบประเมรนการอสานเขขยนภาษาไทย

เครรทองมรอทททใชผ
แบบประเมรนการอสานเขขยนภาษาไทย

ผลทททคาดวนาจะไดผรลบ
เพนนอใหลนพกเรขยนชพสนมพธยมศศกษาปปทขน 1 ทขนอสานเขขยนไมสคลสอง ใหลมขพพฒนาการอสาน เขขยนภาษาไทย
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ทรลพยากรและคนาใชผจนายกกจกรรม

ททท รายการคนาใชผจนาย
ประมาณการ
ราคา/หนนวย

ประเภทของเงกน
รวมเงกนจดานวน หนนวยนลบ

รางวพลแขสงขพนสจาหรพบนพกเรขยนอสาน
เขขยนภาษาไทย

รางวพล 4  500.00  2,000.001 งบอลดหนลน

รวมเงกน  2,000.00

สรยปงบประมาณ
งบอลดหนลน 2,000.00   บาท

2,000.00   บาทรวม
ลงชรทอ  อนยมลตกกกจกรรม  พลฒนาทลกษะการอนานเขทยนภาษาไทย
ภายใตผโครงการ / งาน  สนงเสรกมการอนาน-เขทยน

ผผผอนยมลตกกกจกรรม

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

ผผผเหดนชอบ

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

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

เเผนงานกลลสมบรรหารวรชาการ
 ( นางสาวดลฤดข  ปปสสา ) 

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

ผผผเสนอ

(   เฉลรมรพฐ  ตรนงอสวม   )
ผสลอจานวยการโรงเรขยนมหรรณพาราม

ครส

รองผสลอจานวยการกลลสมบรรหารวรชาการ
 ( นางสาวจพนทรฑเพรญ ภรญโญวงศฑ ) 

ผผผรลบผกดชอบ

น.ส.จารลวรรณ  เทขยนเงรน

วสาทขนรลอยตรข

���



โครงการ / งาน สสงเสรรมการอสาน-เขขยน

กกจกรรม ฉลาดรรรดรานการอสาน

ลลกษณะงาน / โครงการ โครงการตสอเนนนอง
ยกระดดบมาตรฐาน

โครงการใหมส
รดกษามาตรฐาน พดฒนาสรสความเปปนเลรศ

ประเภท กรจกรรมใหมส กรจกรรมตสอเนนนอง งานประจจา

การดดาเนกนโครงการ เสรรจสรสนแลรว กจาลดงดจาเนรนการ ยดงไมสไดรดจาเนรนการ

หนนวยงานทททรลบผกดชอบ กลลสมบรรหารวรชาการ

หนนวยงานยนอย กลลสมสาระฯภาษาไทย

ผผผรลบผกดชอบ น.ส.เครนอวดลยย ปลจฉาการ

ระยะเวลาดดาเนกนการ 10/10/2564  -  30/09/2565

สถานทททดดาเนกนการ โรงเรขยนมหรรณพาราม

งบประมาณ 0.00  บาท

พลนธกกจ  จดดกรจกรรมสสงเสรรมใหรผรรเรขยนมขทดกษะแหสงศตวรรษทขน 21 มขคลณภาพตามเกณฑยมาตรฐานการศศกษาชาตร และ
มาตรฐานสากล
ผรรเรขยนมขทดกษะแหสงศตวรรษทขน21 และมขคลณภาพตามมาตรฐานการศศกษาขดสนพนสนฐานของโรงเรขยนเปปาประสงคค  
กลยลทธยทขน 1. สสงเสรรมพดฒนาใหรผรรเรขยนมขทดกษะแหสงศตวรรษทขน 21 เกรดแรงบดนดาลใจในการเรขยนรรรสรสอาชขพใน
อนาคต

กลยยทธค  

สนองมาตรฐานททท มาตรฐานทขน 1

ประเดรนการพรจารณาทขน 1.1สนองประเดดนพกจารณาททท 
ประเดรนการพรจารณายสอยทขน 1.1.1สนองประเดดนพกจารณายนอยททท 

มาตรฐานทขน 1มาตรฐานการศศกษาของสถานศศกษา
หลลกการและเหตยผล 
          จากนโยบายของกระทรวงศศกษาธรการทขนไดรกจาหนดใหรมขการพดฒนาและเตรขยมความพรรอมคนไทยสรสสดงคมในโลก
ศตวรรษทขน 21 โดยเฉพาะการพดฒนาคลณภาพการศศกษา จะตรองพดฒนาผรรเรขยนใหรสามารถครด วรเคราะหย เรขยนรรรไดรดรวยตน
เอง มขคลณลดกษณะทขนพศงประสงคย และทดกษะทขนจจาเปปนสจาหรดบศตวรรษทขน 21สจานดกวรชาการและมาตรฐานการศศกษา สจานดก
งานคณะกรรมการการศศกษาขดสนพนสนฐาน (สพฐ.) ในฐานะทขนเปปนหนสวยงานทขนรดบผรดชอบประเมรนผลทดสอบ PISA ตระหนดก
ถศงความสจาคดญของการพดฒนาคลณภาพผรรเรขยนใหรทดดเทขยมนานาชาตร จศงไดรเสนอใหรแตสงตดสงคณะกรรมการเรสงรดดพดฒนา
คลณภาพการจดดการเรขยนการสอนเพนนอยกระดดบผลการทดสอบ PISA ของ ศธ. พรรอมทดสงจดดทจาแผนยลทธศาสตรยการยก
ระดดบคลณภาพการจดดการเรขยนการสอนและประเมรนผลการเรขยนของนดกเรขยน โดยใชรองคยความรรรจากการเขรารสวมโครงการ 
PISA  
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ดดงนดสนเพนนอเปปนการสนดบสนลนนโยบายของสจานดกวรชาการและมาตรฐานการศศกษา สจานดกงานคณะกรรมการการศศกษา
ขดสนพนสนฐาน (สพฐ.) กลลสมสาระการเรขยนรรรภาษาไทย โรงเรขยนมหรรณพาราม จศงจดดกรจกรรมฉลาดรรรดรานการอสานขศสนเพนนอ
เปปนการสสงเสรรมใหรนดกเรขยนมขนรสดยรดกการอสาน สามารถพดฒนาตนเอง ทดสงยดงมขความรดกและผรกพดนกดบการอสาน เพนนอใหรบรรลล
เปปาหมาย พดฒนาความรรรและศดกยภาพ และการมขสสวนรสวมในสดงคม
วลตถยประสงคค
เพนนอใหรนดกเรขยนมขความรรรและทดกษะอสานเขราใจ ตขความ แปลความ และประเมรนครดวรเคราะหยตามเกณฑย

เปปาหมาย
เชกงปรกมาณ :
มขทดกษะอสานเขราใจ ตขความ แปลความ และประเมรนครดวรเคราะหยผสานเกณฑยในระดดบพอใชรขศสนไป รรอยละ 70

เชกงคยณภาพ :
นดกเรขยนมขทดกษะอสานเขราใจ ตขความ แปลความ และประเมรนครดวรเคราะหยอยรสในระดดบดขขศสนไป รรอยละ 70
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ขลขนตอนการดดาเนกนงาน

การดดาเนกนงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานททท ผผผรลบผกดชอบ

( P )  ขลขนเตรทยมการ น.ส.เครนอวดลยย ปลจฉา

การประชลมบลคลากรเพนนอ ดจาเนรนงานตามโครงการ
10 ตลลาคม 

2564 ถศง 30 
กดนยายน 

2565

หรองกลลสมสาระ

การเรขยนรรรภาษา

ไทย

-

( D )  ขลขนดดาเนกนการ 10 ตลลาคม 2564 

ถศง 30 กดนยายน 

2565

โรงเรขยนมหรรณ

พาราม

ครรกลลสมสาระการเรขยน

รรรภาษาไทย

 (อลดหนลน) 

( C )  ขลขนตกดตามประเมกนผล
นดกเรขยนทจาแบบประเมรนการอสานแนว PISA

น.ส.เครนอวดลยย ปลจฉา

การ
30 กดนยายน 

2565

โรงเรขยนมหรรณ

พาราม
-

( A )  ขลขนปรลบปรยงแกผไข
ปรดบปรลงแกรไขตามความเหมาะสม

การตกดตามประเมกนผล
นดกเรขยนทจาแบบประเมรนการอสานแนว PISA

ตลวชทขวลดความสดาเรดจ
ผรรเรขยนสามารถอสาน เขขยน สนนอสาร ไดรตามความเหมาะสมมขความสามรถในการครดคจานวนและนจาไปใชรในชขวรต
ประจจาวดนไดร

วกธทการประเมกน
ทจาแบบประเมรนการอสาน

เครรทองมรอทททใชผ
แบบประเมรนการอสาน

ผลทททคาดวนาจะไดผรลบ
นดกเรขยนมขความรรรและทดกษะอสานเขราใจ ตขความ แปลความ และประเมรนครดวรเคราะหยตามเกณฑย
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ทรลพยากรและคนาใชผจนายกกจกรรม

ททท รายการคนาใชผจนาย
ประมาณการ
ราคา/หนนวย

ประเภทของเงกน
รวมเงกนจดานวน หนนวยนลบ

1

รวมเงกน

สรยปงบประมาณ
   บาท
   บาทรวม

ลงชรทอ  อนยมลตกกกจกรรม  ฉลาดรผผดผานการอนาน
ภายใตผโครงการ / งาน  สนงเสรกมการอนาน-เขทยน

ผผผอนยมลตกกกจกรรม

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

ผผผเหดนชอบ

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

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

เเผนงานกลลสมบรรหารวรชาการ
 ( นางสาวดลฤดข  ปปสสา ) 

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

ผผผเสนอ

(   เฉลรมรดฐ  ตรนงอสวม   )
ผรรอจานวยการโรงเรขยนมหรรณพาราม

ครร

รองผรรอจานวยการกลลสมบรรหารวรชาการ
 ( นางสาวจดนทรยเพรญ ภรญโญวงศย ) 

ผผผรลบผกดชอบ

น.ส.เครนอวดลยย ปลจฉาการ

วสาทขนรรอยตรข
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โครงการ / งาน สสงเสรรมการอสาน-เขขยน

กกจกรรม สสงเสรรมการอสาน

ลลกษณะงาน / โครงการ โครงการตสอเนนนอง
ยกระดดบมาตรฐาน

โครงการใหมส
รดกษามาตรฐาน พดฒนาสสสความเปปนเลรศ

ประเภท กรจกรรมใหมส กรจกรรมตสอเนนนอง งานประจจา

การดดาเนกนโครงการ เสรรจสรสนแลลว กจาลดงดจาเนรนการ ยดงไมสไดลดจาเนรนการ

หนนวยงานทททรลบผกดชอบ กลลสมบรรหารวรชาการ

หนนวยงานยนอย งานกลลสมบรรหารวรชาการ

ผผผรลบผกดชอบ น.ส.ดวงเดนอน กลขบอลบล

ระยะเวลาดดาเนกนการ 01/10/2564  -  30/09/2565

สถานทททดดาเนกนการ หลองสมลด

งบประมาณ 50,860.00  บาท

พลนธกกจ  จดดกรจกรรมสสงเสรรมใหลผสลเรขยนมขทดกษะแหสงศตวรรษทขน 21 มขคลณภาพตามเกณฑฑมาตรฐานการศศกษาชาตร และ
มาตรฐานสากล
ผสลเรขยนมขทดกษะแหสงศตวรรษทขน21 และมขคลณภาพตามมาตรฐานการศศกษาขดสนพนสนฐานของโรงเรขยนเปปาประสงคค  
กลยลทธฑทขน 1. สสงเสรรมพดฒนาใหลผสลเรขยนมขทดกษะแหสงศตวรรษทขน 21 เกรดแรงบดนดาลใจในการเรขยนรสลสสสอาชขพใน
อนาคต

กลยยทธค  

สนองมาตรฐานททท มาตรฐานทขน 2, 3

ประเดรนการพรจารณาทขน 2.5, 2.6, 3.2สนองประเดดนพกจารณาททท 
ประเดรนการพรจารณายสอยทขน 2.5.1, 2.6.1, 3.2.1สนองประเดดนพกจารณายนอยททท 

มาตรฐานทขน 1มาตรฐานการศศกษาของสถานศศกษา
หลลกการและเหตยผล 
          การอสานจดดเปปนพนสนฐานทขนสจาคดญของการเรขยนรสลและการพดฒนาสตรปปญญาของคนในสดงคมไทย การอสานทจาใหลเกรด
การพดฒนาดลานสตรปปญญา ความรสล ความสามารถ พฤตรกรรมและคสานรยมตสาง ๆ รวมทดสงชสวยใน การเปลขนยนแปลงการ
ดจาเนรนชขวรตโดยพดฒนาไปสสสสรนงทขนดขทขนสลดของชขวรต การอสานจศงมขความสจาคดญตสอชขวรตมนลษยฑอยสาง ยรนง ๒ ประการ คนอ ประการ
แรกสจาคดญตสอชขวรตประจจาวดน กลสาวคนอ การอสานเปปนการแสวงหาความรสลเพนนอนจามาใชล ในการดจารงชขวรตประจจาวดน ประการ
ทขนสองมขความสจาคดญตสอการเรขยน เพราะการอสานเปปนหดวใจของการจดดกรจกรรมทดสงหลายในการเรขยนการสอน และมขความ
สจาคดญยรนงตสอความสจาเรรจ อดนสสงผลตสอการเรขยนรสลในทลกกลลสมสาระการเรขยนรสล หากเรรนมตลนดขรากฐานการอสานของเดรกกรจะดข
ดลวย การสรลางนรสดยรดกการอสานใหลแกสเดรกและเยาวชนเปปนเรนนองสจาคดญ เพราะการอสานเปปนทดกษะทขนจจาเปปน สจาหรดบการ
ศศกษาหาความรสลควบคสสกดบทดกษะอนนน การอสานเปปนพนสนฐานทขนสจาคดญของการเรขยนรสลและการพดฒนา สตรปปญญาของคนใน
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สดงคม การอสานทจาใหลเกรดการพดฒนาดลานสตรปปญญา ความรสล ความสามารถ พฤตรกรรมและ คสานรยมตสาง ๆ รวมทดสงชสวยใน
การเปลขนยนแปลงการดจาเนรนชขวรตพดฒนาไปสสสสรนงทขนดขทขนสลดของชขวรต การอสานจศงมข ความสจาคดญตสอเดรกและเยาวชนเปปนอยสางยรนง 
ปปจจลบดนการอสานหนดงสนอของคนไทยเปปนกรจกรรมทขนไมสแพรสหลาย การอสานหนดงสนอทขนดขและมขสาระยรนงนลอยลงไปสาเหตลมขอยสส
หลายประการ นดบตดสงแตสการขาดแคลนหนดงสนอทขนดข และ การขาดแรงจสงใจและแรงกระตลลนใหลเหรนความสจาคดญของการอสาน 
ตลอดจนนรสดยรดกการอสาน ทดสงในและนอกสถานทขน ดดงนดสน การอสานหนดงสนอจนเกรดเปปนนรสดย จจาเปปนตลองมขการปลสกฝปงและชดก
ชวนใหลเกรด เพนนอใหลเดรกและเยาวชนมขความสามารถและมขทดกษะในการครดวรเคราะหฑ ทดกษะการใชลภาษาทดสงภาษาไทย และ
ภาษาตสางประเทศ โดยเฉพาะอยสางยรนง การจดดกรจกรรมสสงเสรรมนรสดยรดกการอสาน เปปนสสวนสจาคดญทขนจะชสวย ขดบเคลนนอนการ
ปฏรรสปการเรขยนการสอนไปสสสการปฏรบดตรใหลเกรดผลเปปนรสปธรรมเรรวขศสนและทจาใหลการดจาเนรนการตาม เจตนารมณฑ
ของกระทรวงศศกษาธรการเปปนไปอยสางมขประสรทธรภาพ โดยไดลดจาเนรนงานโครงการสสงเสรรมนรสดยรดก การอสานมาโดยตลอด
อยสางตสอเนนนองจนถศงปปจจลบดน โรงเรขยนมหรรณพารามเหรนความสจาคดญและตระหนดกถศงความสจาคดญในการปลสกฝปงนรสดยรดก
การอสาน และการเรขยนรสล จศงไดลจดดกรจกรรมทขนสสงเสรรมนรสดยรดกการอสานและการเรขยนรสล บรรจลไวลในแผนปฏรบดตรการประจจาปป 
โดยมขเปปาหมายเพนนอสสงเสรรมนรสดยรดกการอสานใหลกดบนดกเรขยนทลกระดดบชดสนและมขครสเขลารสวมกรจกรรมของโครงการ
วลตถยประสงคค

1.เพนนอพดฒนาผสลเรขยนเปปนบลคคลแหสงการเรขยนรสล มขนรสดยรดกการอสาน รดกการคลนควลา เกรดการใฝฝรสล
และน าไปสสสการปฏรบดตรในชขวรตประจจาวดน
2. เพนนอพดฒนาผสลเรขยนใหลมขทดกษะกระบวนการแสวงหาความรสล รดกการเรขยนรสลและพดฒนาตนเองอยสางตสอเนนนอง
3. เพนนอสสงเสรรมใหลนดกเรขยนใชลเวลาวสางใหลเปปนประโยชนฑ
4.เพนนอใหลนดกเรขยนชดสนมดธยมศศกษาปปทขน 1 ทขนอสานเขขยนไมสคลสอง ใหลมขพดฒนาการอสาน เขขยนภาษาไทย
4. เพนนอสสงเสรรมใหลนดกเรขยนรสลจดกเลนอกอสานหนดงสนอทขนดขมขประโยชนฑอยสางหลากหลาย นจาไปพดฒนาทดกษะการเขขยนบดนทศก
ความรสลจากเรนนองทขนอสาน ตามความครดของนดกเรขยน

เปปาหมาย
เชกงปรกมาณ :
นดกเรขยนโรงเรขยนมหรรณพาราม 1,200 คน
1. นดกเรขยนรลอยละ ๘๐ มขนรสดยรดกการอสาน การเขขยนและการฟปง รสลจดกตดสงคจาถามเพนนอหาเหตลผล
2. นดกเรขยนรลอยละ ๘๐ รสลจดกแสวงหาความรสลจากสนนอและแหลสงเรขยนรสลตสางๆทดสงในและนอกสถานศศกษา
3. นดกเรขยนรลอยละ ๘๐ มขวรธขการเรขยนรสลของตนเองและเรขยนรสลรสวมกดบผสลอนนนไดล สนลกกดบการเรขยนและชอบมา
โรงเรขยน
4.นดกเรขยน ม.1 ทขนอสานเขขยนภาษาไทยไมสคลสองมขพดฒนาการในการอสาน เขขยนภาษาไทยรลอยละ 70

เชกงคยณภาพ :
1.นดกเรขยนความสามารถในการอสาน การเขขยน การสนนอสารไดลอยสางมขประสรทธรภาพ
2.นดกเรขยน ม.1 ทขนอสานเขขยนภาษาไทยไมสคลสอง มขทดกษะการในการอสาน เขขยนภาษาไทยอยสสในระดดบดขขศสนไป รลอยละ 
70
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ขลขนตอนการดดาเนกนงาน

การดดาเนกนงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานททท ผผผรลบผกดชอบ

( P )  ขลขนเตรทยมการ นางสาวดวงเดนอน 

กลขบอลบลประชลมคณะกรรมการหลองสมลดวางแผนดจาเนรนงาน
1 ตลลาคม 

2564 ถศง 30 
กดนยายน 

2565

หลองสมลดโรงเรขยน

มหรรณพาราม

-

( D )  ขลขนดดาเนกนการ 1 ตลลาคม 2564 

ถศง 30 กดนยายน 

2565

หลองสมลดโรงเรขยน

มหรรณพาราม

นางสาวดวงเดนอน 

กลขบอลบล

สสงเสรรมการอสาน 50,800.00 (อลดหนลน) 

( C )  ขลขนตกดตามประเมกนผล
. แบบประเมรนกรจกรรมตสางๆ

นางสาวดวงเดนอน 

กลขบอลบล
1 ตลลาคม 

2564 ถศง 30 
กดนยายน 

2565

หลองสมลดโรงเรขยน

มหรรณพาราม
-

( A )  ขลขนปรลบปรยงแกผไข
ตรวจสอบการดจาเนรนกรจกรรม

การตกดตามประเมกนผล
ทจาแบบประเมรนกรจกรรมตสางๆ

ตลวชทขวลดความสดาเรดจ
นดกเรขยนมขนรสดยรดกการอสาน รสลจดกแสวงหาความรสลดลวยตนเองและรสลจดกใชลเวลาวสางใหลเปปนประโยชนฑดลวยการอสาน
หนดงสนอ

วกธทการประเมกน
ประเมรนความพศงพอใจกรจกรรมตสางๆ

เครรทองมรอทททใชผ
แบบประเมรนความพศงพอใจกรจกรรมตสางๆ

ผลทททคาดวนาจะไดผรลบ
1.นดกเรขยนในโรงเรขยนมหรรณพารามทลกคน มขทดกษะในการอสาน การเขขยน  ผสานเกณฑฑมาตรฐานของโรงเรขยน
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ทรลพยากรและคนาใชผจนายกกจกรรม

ททท รายการคนาใชผจนาย
ประมาณการ
ราคา/หนนวย

ประเภทของเงกน
รวมเงกนจดานวน หนนวยนลบ

คสาวดสดลกรจกรรมสสงเสรรมการอสาน  1  50,860.00  50,860.001 งบอลดหนลน

รวมเงกน  50,860.00

สรยปงบประมาณ
งบอลดหนลน 50,860.00   บาท

50,860.00   บาทรวม
ลงชรทอ  อนยมลตกกกจกรรม  สนงเสรกมการอนาน
ภายใตผโครงการ / งาน  สนงเสรกมการอนาน-เขทยน

ผผผอนยมลตกกกจกรรม

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

ผผผเหดนชอบ

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

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

เเผนงานกลลสมบรรหารวรชาการ
 ( นางสาวดลฤดข ปปสสา ) 

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

ผผผเสนอ

(   เฉลรมรดฐ  ตรนงอสวม   )
ผสลอจานวยการโรงเรขยนมหรรณพาราม

ครส

รองผสลอจานวยการกลลสมบรรหารวรชาการ
 ( นางสาวจดนทรฑเพรญ ภรญโญวงศฑ ) 

ผผผรลบผกดชอบ

น.ส.ดวงเดนอน กลขบอลบล

วสาทขนรลอยตรข
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 8.  óĆçîćìĆÖþąÖćøđúŠćîĉìćîÙčèíøøö 
 9.  úĂ÷ÖøąìÜ 
 ���ǰǰĀúŠĂđìĊ÷îĒúąëüć÷đìĊ÷îóøøþć 
 ���ǰǰÙŠć÷Ùčèíøøö 
 ���ǰǰïøøóßćÿćöđèø�êĆÖïćêøðøąÝĞćüĆîóùĀĆÿïéĊ 
 ���ǰǰSocial Camp 
 ���ǰǰÿŠÜđÿøĉöðøąßćíĉðĕê÷ĔîēøÜđøĊ÷î 
 ���ǰǰÜćîÿõćîĆÖđøĊ÷î 
 ���ǰǰðåöîĉđìý 
 ���ǰǰðŦÝÞĉöîĉđìý 
 ���ǰǰÝćÖïčÙÙúÿĎŠßčößî 
 ���ǰǰö�è�ǰNEW GEN 
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โครงการ / งาน  สสงเสรรมคคณลลกษณะอลนพพงประสงคคของผผผเรรยน

ลลกษณะงาน / โครงการ โครงการตสอเนนนอง
ยกระดลบมาตรฐาน

โครงการใหมส
รลกษามาตรฐาน พลฒนาสผสความเปปนเลรศ

จลดกรจกรรมสสงเสรรมคคณธรรม จรรยธรรม และคคณลลกษณะอลนพพงประสงคค
จลดกรจกรรมสสงเสรรมการมรสคขภาวะทรนดร มรสคนทรรยภาพ มรทลกษะในการดดารงชรวรตตามหลลกปรลชญาของเศรษฐกรจ
พอเพรยง
จลดกรจกรรมปลผกฝฝงจรตสดานพก รลกษา สนบสาน ถสายทอดความเปปนไทยและเขผาใจความหลากหลายทาง
วลฒนธรรม

พลนธกกจ  

ผผผเรรยนมรคคณธรรม จรรยธรรม รลกษคความเปปนไทย เขผาใจความหลากหลายของวลฒนธรรมเปปาประสงคค  

กลยยทธค  กลยคทธคทรน 2. สสงเสรรมการจลดกรจกรรมการเรรยนรผผทรนเนผนปลผกฝฝงคคณธรรมจรรยธรรมตามหลลกปรลชญาของ
เศรษฐกรจพอเพรยง บนพนพนฐานความเปปนไทย

สนองมาตรฐานททท มาตรฐานทรน 1, 3

ประเดดนการพรจารณาทรน 1.2, 3.1สนองประเดดนพกจารณาททท 
ประเดดนการพรจารณายสอยทรน 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 3.1.1สนองประเดดนพกจารณายยอยททท 

มาตรฐานการศศกษาของสถานศศกษา มาตรฐานทรน 1

ระยะเวลาดดาเนกนการ
01 ตคลาคม 2564 - 30 กลนยายน 2565

หลลกการและเหตยผล 
          พระราชบลญญลตรการศพกษาแหสงชาตร พ.ศ. 2542 แกผไขเพรนมเตรม (ฉบลบทรน2) พ.ศ. 2545 (ฉบลบทรน3) พ.ศ. 2551 และ(
ฉบลบทรน4) พ.ศ. 2562 ไดผกดาหนดความมคสงหมายการศพกษาเพนนอ มคสงพลฒนาคนไทยใหผเปปนมนคษยคทรนสมบผรณค ทลพงรสางกาย จรตใจ 
สตรปฝญญา ความรผผ และคคณธรรม มรจรรยธรรมและวลฒนธรรมในการดดารงวลฒนธรรมในการดดารงชรวรตสามารถอยผสรสวมกลบผผผอนนน
ไดผอยสางมรความสคขในกระบวนการเรรยนรผผตผองมคสงปลผกฝฝงจรตสดานลกทรนถผกตผองเกรนยวกลบการเมนองการปกครองในระบอบ
ประชาธรปไตยอลนมรพระมหากษลตรรยคทรงเปปนประมคข รผผจลกรลกษาและสสงเสรรม สรทธรหนผาทรน เสรรภาพ ความเคารพกฎหมาย 
ความเสมอภาค และศลกดรดศรรความเปปนมนคษยค 
สลงคมไทยทคกวลนนรพเปลรนยนแปลงไปสผสยคคเทคโนโลยรดรจรตอล
ทดาใหผสภาพของคนในสลงคมเปลรนยนแปลงไปโดยยพดตรดกลบวลตถคนรยม ขาดคคณธรรมภายในจรตใจ
ฉะนลพนการปลผกฝฝงคคณธรรม จรรยธรรม ภายใตผการปกครองระบอบประชาธรปไตยอลนมรพระมหากษลตรรยคทรงเปปนประมคข
เปปนสรนงทรนจดาเปปนสดาหรลบคนในสลงคม ดลงนลพนเพนนอใหผนลกเรรยนซพนงเปปนเยาวชนทรนจะเตรบโตเปปนกดาลลงสดาคลญของประเทศชาตร
ไดผตระหนลกรผผถพงเรนนองเหลสานรพ
จพงเกรดโครงการนรพขพพนเพนนอบสมเพาะและปลผกฝฝงนลกเรรยนทลพงรสางกายและจรตใจใหผเปปนบคคคลทรนมรศรลธรรม พรผอมทรนจะอนครลกษค
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สนบสานวลฒนธรรมประเพณรไทย ทรนมรมาแตสโบราณ
ภายใตผการปกครองระบอบประชาธรปไตยอลนมรพระมหากษลตรรยคทรงเปปนประมคข ใหผคงอยผสไวผในสลงคมไทยตสอไป
วลตถยประสงคค
ผลผลกต  (outputs)
นลกเรรยนชลพนมลธยมศพกษาปปทรน 1-6 มรจดานวน 1,200 คน

ผลลลพธค  (outcomes)
นลกเรรยนชลพนมลธยมศพกษาปปทรน 1-6 ปฏรบลตรตนตามวรสลยทลศนค ปรลชญา อลตลลกษณค รวมทลพงสสงเสรรมเอกลลกษณคและจคดเนผนของ
สถานศพกษาและสพม 1

นลกเรรยนชลพนมลธยมศพกษาปปทรน 1-6 มรจดานวน 1,200 คน

เชกงปรกมาณ
เปปาหมาย

นลกเรรยนชลพนมลธยมศพกษาปปทรน 1-6 ปฏรบลตรตนตามวรสลยทลศนค ปรลชญา อลตลลกษณค รวมทลพงสสงเสรรมเอกลลกษณคและจคดเนผนของ
สถานศพกษาและสพม 1

เชกงคยณภาพ
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โครงการ / งาน สยงเสรกมคยณลลกษณะอลนพศงประสงคคของผผผเรทยน  

ททท กกจกรรม
เงกน
อยดหนยน

เรทยนฟรท 
15 ปป

เงกน
รายไดผ

เงกน
ออทน ๆ รวม หมายเหตย

ของหายไดผคนน กลคสมบรรหารงาน

บคคคล

 2,000.00  2,000.001

พรธรไหวผครผ กลคสมบรรหารงาน

บคคคล

 7,260.00  7,260.002

วลนเดดกแหสงชาตร กลคสมบรรหารงาน

บคคคล

 10,000.00  10,000.003

ประกวดโครงงานคคณธรรม กลคสมบรรหารงาน

บคคคล

 18,600.00  18,600.004

ทผองถรนนของฉลนสานฝฝนการ
เรรยนรผผ

กลคสมบรรหารงาน

บคคคล

 40,250.00  40,250.005

พลฒนาทลกษะการรผองเพลง
คคณธรรม

กลคสมบรรหาร

วรชาการ

 3,600.00  3,600.006

วลนเฉลรมพระชนมคพรรษา กลคสมบรรหารงาน

บคคคล

 8,000.00  8,000.007

พลฒนาทลกษะเลสานรทาน
คคณธรรม

กลคสมบรรหาร

วรชาการ

 1,800.00  1,800.008

ลอยกระทง กลคสมบรรหารงาน

บคคคล

 5,100.00  5,100.009

หลสอเทรยนและถวายเทรยน
พรรษา

กลคสมบรรหารงาน

บคคคล

 18,200.00  18,200.0010

คสายคคณธรรม กลคสมบรรหารงาน

บคคคล

 22,350.00  22,350.0011

บรรพชาสามเณร/ตลก
บาตรประจดาวลนพฤหลสบดร

กลคสมบรรหารงาน

บคคคล

 3,500.00  3,500.0012

Social Camp กลคสมบรรหาร

วรชาการ

 30,000.00  30,000.0013

สสงเสรรมประชาธรปไตยใน
โรงเรรยน

กลคสมบรรหารงาน

บคคคล

 760.00  760.0014

สภานลกเรรยน กลคสมบรรหารงาน

บคคคล

 9,978.00  9,978.0015

ปฐมนรเทศ กลคสมบรรหารงาน

บคคคล

 26,500.00  26,500.0016
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โครงการ / งาน สยงเสรกมคยณลลกษณะอลนพศงประสงคคของผผผเรทยน  

ททท กกจกรรม
เงกน
อยดหนยน

เรทยนฟรท 
15 ปป

เงกน
รายไดผ

เงกน
ออทน ๆ รวม หมายเหตย

ปฝจฉรมนรเทศ กลคสมบรรหารงาน

บคคคล

 8,000.00  8,000.0017

จากบคคคลสผสชคมชน กลคสมบรรหารงาน

บคคคล

 3,000.00  3,000.0018

คสาย ม.ณ. NEW GEN กลคสมบรรหารงาน

บคคคล

 91,200.00  91,200.0019

 287,748.00  22,350.00  310,098.00รวมทลทงสกทน

การประเมกนผล

เครอทองมออทททใชผวกธทการประเมกนตลวชททวลดความสดาเรดจ

นลกเรรยนชลพนมลธยมศพกษาปปทรน 1-6 ปฏรบลตรตน
ตามวรสลยทลศนค ปรลชญา อลตลลกษณค รวมทลพง
สสงเสรรมเอกลลกษณคและจคดเนผนของสถาน
ศพกษาและสพม 1

การสอบถามความครดเหดน แบบสอบถามความครดเหดน

ผลทททคาดวยาจะไดผรลบ
นลกเรรยนชลพนมลธยมศพกษาปปทรน 1-6 ปฏรบลตรตนตามวรสลยทลศนค ปรลชญา อลตลลกษณค รวมทลพงสสงเสรรมเอกลลกษณคและจคดเนผนของ
สถานศพกษาและสพม 1

ลงชอทอ  อนยมลตกโครงการ / งาน  สยงเสรกมคยณลลกษณะอลนพศงประสงคคของผผผเรทยน  
ผผผรลบผกดชอบโครงการ/งาน

ผผผอนยมลตกโครงการ

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

ผผผตรวจสอบ

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

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

แผนงานกลคสมบรรหารงานบคคคล
 ( นางสาวสคนรยค เกรยรตรสมพร ) 
................................................

(   เฉลรมรลฐ  ตรนงอสวม   )
ผผผอดานวยการโรงเรรยนมหรรณพาราม

ครผผผผชสวย
 ( นางสาวสคนรยค เกรยรตรสมพร ) 

รองผผผอดานวยการกลคสมบรรหารงานบคคคล
 ( นางสาวประกายดาว กลรนนเกรด ) 

วสาทรนรผอยตรร

ผผผเสนอโครงการ/งาน
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โครงการ / งาน สสงเสรรมคคณลลกษณะอลนพพงประสงคคของผผผเรรยน

กกจกรรม ของหายไดผคคน

ลลกษณะงาน / โครงการ โครงการตสอเนคนอง
ยกระดลบมาตรฐาน

โครงการใหมส
รลกษามาตรฐาน พลฒนาสผสความเปปนเลรศ

ประเภท กรจกรรมใหมส กรจกรรมตสอเนคนอง งานประจจา

การดดาเนกนโครงการ เสรรจสรสนแลผว กจาลลงดจาเนรนการ ยลงไมสไดผดจาเนรนการ

หนนวยงานทททรลบผกดชอบ กลคสมบรรหารงานบคคคล

ผผผรลบผกดชอบ นายอาทรตยค พลสควรรณ

ระยะเวลาดดาเนกนการ 01/10/2564  -  30/09/2565

สถานทททดดาเนกนการ โรงเรรยนมหรรณพาราม

งบประมาณ 2,000.00  บาท

พลนธกกจ  จลดกรจกรรมสสงเสรรมคคณธรรม จรรยธรรม และคคณลลกษณะอลนพพงประสงคค
จลดกรจกรรมสสงเสรรมการมรสคขภาวะทรนดร มรสคนทรรยภาพ มรทลกษะในการดจารงชรวรตตามหลลกปรลชญาของเศรษฐกรจ
พอเพรยง
จลดกรจกรรมปลผกฝฝงจรตสจานพก รลกษา สคบสาน ถสายทอดความเปปนไทยและเขผาใจความหลากหลายทาง
วลฒนธรรม
ผผผเรรยนมรคคณธรรม จรรยธรรม รลกษคความเปปนไทย เขผาใจความหลากหลายของวลฒนธรรมเปปาประสงคค  
กลยคทธคทรน 2. สสงเสรรมการจลดกรจกรรมการเรรยนรผผทรนเนผนปลผกฝฝงคคณธรรมจรรยธรรมตามหลลกปรลชญาของ
เศรษฐกรจพอเพรยง บนพคสนฐานความเปปนไทย

กลยยทธค  

สนองมาตรฐานททท มาตรฐานทรน 1

ประเดรนการพรจารณาทรน 1.2สนองประเดดนพกจารณาททท 
ประเดรนการพรจารณายสอยทรน 1.2.1สนองประเดดนพกจารณายนอยททท 

มาตรฐานทรน 1มาตรฐานการศศกษาของสถานศศกษา
หลลกการและเหตยผล 
          ตามทรนคณะรลกษาความสงบแหสงชาตร(คสช)และกระทรวงศพกษาธรการ มรนโยบายสรผางสรรคคประเทศไทยใหผเขผม
แขรง โดยตผองสรผางคนในชาตรใหผมรคสานรยมหลลกของคนไทย 12 ประการ เพคนอเปปนพคสนฐานสจาคลญ ในการปลผกฝฝงคสานรยม 
คคณธรรม จรรยธรรมใหผเกรดขพสนกลบเยาวชนไทย ซพนงคสานรยมดลงกลสาวสอดคลผองกลบคคณลลกษณะอลนพพงประสงคค ตามหลลกสผตร
แกนกลางการศพกษาขลสนพคสนฐาน พคทธศลกราช 2551 ดลงนลสน เพคนอใหผการพลฒนาผผผเรรยนในดผานคคณธรรม จรรยธรรม และคสา
นรยมหลลก 12 ประการ มรแนวทางปฏรบลตรทรนชลดเจน งานประชาสลมพลนธค ฝฝายบรรหารทลนวไป ตระหนลกในความสจาคลญและ
ความจจาเปปนดลงกลสาวจพงไดผกรจกรรม “ของหายไดผคคน” ซพนงเปปนกรจกรรมหนพนงทรนสนลบสนคนใหผนลกเรรยน มรคคณธรรม จรรยธรรม 
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ในดผานความซคนอสลตยค สคจรรต ไมสนจาสรนงของของผผผอคนนมาเปปนของตน และรผผจลกเอคสออาทรตสอผผผอคนน นอกจากนรส เปปนกรจกรรมทรน
ยกยสองผผผทจาความดร ประกาศเกรยรตรคคณ เพคนอเปปนตลวอยสางทรนดรใหผนลกเรรยนทคกคนไดผปฏรบลตรตาม โดยนผอมนจาหลลกปรลชญาของ
เศรษฐกรจพอเพรยงของพระบาทสมเดรจพระเจผาอยผสหลวภผมรพลอดคลยเดชมาเปปนแนวทางในการดจาเนรนงาน
วลตถยประสงคค
เพคนอปลผกฝฝงใหผผผผเรรยน มรคคณธรรม จรรยธรรม และคคณลลกษณะทรนพพงประสงคคตามหลลกสผตร ในดผานความซคนอสลตยคสคจรรต 
ไมสนจาทรลพยคสรนของผผผอคนนมาเปปนของตน

เปปาหมาย
เชกงปรกมาณ :
นลกเรรยนอยสางนผอยรผอยละ 90 มรคคณลลกษณะทรนพพงประสงคคตามหลลกสผตร

เชกงคยณภาพ :
นลกเรรยนมรคคณลลกษณะทรนพพงประสงคคตามหลลกสผตร ในระดลบดรเยรนยม
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ขลขนตอนการดดาเนกนงาน

การดดาเนกนงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานททท ผผผรลบผกดชอบ

( P )  ขลขนเตรทยมการ นายอาทรตยค  พล

สควรรณประชคมคณะทจางานเพคนอวางแผนการจลดกรจกรรม
1 ตคลาคม 

2564 ถพง 30 
กลนยายน 

2565

โรงเรรยนมหรรร

พาราม

-

( D )  ขลขนดดาเนกนการ 1 ตคลาคม 2564 

ถพง 30 กลนยายน 

2565

โรงเรรยนมหรรร

พาราม

นายอาทรตยค  พล

สควรรณ

จลดทจาเกรยรตรบลตร 2,000.00 (อคดหนคน) 

( C )  ขลขนตกดตามประเมกนผล
สรคปผล และรายงานผล

นายอาทรตยค  พล

สควรรณ
30 กลนยายน 

2565

โรงเรรยนมหรรร

พาราม
-

( A )  ขลขนปรลบปรยงแกผไข
นจาผลทรนไดผไปปรลบปรคงพลฒนา

การตกดตามประเมกนผล
ประเมรนความพพงพอใจ ของผผผทรนไดผรลบสรนงของคคน

ตลวชทขวลดความสดาเรดจ
ผผผเรรยนมรคคณธรรม จรรยธรรม ตามเกณฑคมาตรฐานคคณภาพการศพกษาทรนโรงเรรยนกจาหนด

วกธทการประเมกน
ประเมรนความพพงพอใจ ของผผผทรนไดผรลบสรนงของคคน

เครรทองมรอทททใชผ
แบบประเมรนความพพงพอใจ

ผลทททคาดวนาจะไดผรลบ
นลกเรรยน เกรดความภาคภผมรใจทรนมรคคณธรรม จรรยธรรม ไมสครดนจาสรนงของของผผผอคนนมาเปปนของตน และเกรดความตระหนลก 
มลนนใจทรนอยผสในสภาพแวดลผอมทรนดร มรสลงคมดร และปลอดภลย
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ทรลพยากรและคนาใชผจนายกกจกรรม

ททท รายการคนาใชผจนาย
ประมาณการ
ราคา/หนนวย

ประเภทของเงกน
รวมเงกนจดานวน หนนวยนลบ

จลดทจาเกรยรตรบลตร ครลสง 1  2,000.00  2,000.001 งบอคดหนคน

รวมเงกน  2,000.00

สรยปงบประมาณ
งบอคดหนคน 2,000.00   บาท

2,000.00   บาทรวม
ลงชรทอ  อนยมลตกกกจกรรม  ของหายไดผครน
ภายใตผโครงการ / งาน  สนงเสรกมคยณลลกษณะอลนพศงประสงคคของผผผเรทยน

ผผผอนยมลตกกกจกรรม

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

ผผผเหดนชอบ

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

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

แผนงานกลคสมบรรหารงานบคคคล
 ( นางสาวสคนรยค เกรยรตรสมพร ) 
................................................

ผผผเสนอ

(   เฉลรมรลฐ  ตรนงอสวม   )
ผผผอจานวยการโรงเรรยนมหรรณพาราม

ครผผผผรลบผรดชอบกรจกรรม

รองผผผอจานวยการกลคสมบรรหารงานบคคคล
 ( นางสาวประกายดาว กลรนนเกรด ) 

ผผผรลบผกดชอบ

นายอาทรตยค พลสควรรณ

วสาทรนรผอยตรร
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โครงการ / งาน สสงเสรรมคคณลลกษณะอลนพพงประสงคคของผผผเรรยน

กกจกรรม พรธรไหวผครผ

ลลกษณะงาน / โครงการ โครงการตสอเนนนอง
ยกระดลบมาตรฐาน

โครงการใหมส
รลกษามาตรฐาน พลฒนาสผสความเปปนเลรศ

ประเภท กรจกรรมใหมส กรจกรรมตสอเนนนอง งานประจจา

การดดาเนกนโครงการ เสรรจสรสนแลผว กจาลลงดจาเนรนการ ยลงไมสไดผดจาเนรนการ

หนนวยงานทททรลบผกดชอบ กลคสมบรรหารงานบคคคล

หนนวยงานยนอย งานกรจการนลกเรรยน

ผผผรลบผกดชอบ นายธรระพลนธคค  นาคายน

ระยะเวลาดดาเนกนการ 01/04/2564  -  30/09/2565

สถานทททดดาเนกนการ โรงเรรยนมหรรณพาราม

งบประมาณ 7,260.00  บาท

พลนธกกจ  จลดกรจกรรมสสงเสรรมคคณธรรม จรรยธรรม และคคณลลกษณะอลนพพงประสงคค
จลดกรจกรรมสสงเสรรมการมรสคขภาวะทรนดร มรสคนทรรยภาพ มรทลกษะในการดจารงชรวรตตามหลลกปรลชญาของเศรษฐกรจ
พอเพรยง
จลดกรจกรรมปลผกฝฝงจรตสจานพก รลกษา สนบสาน ถสายทอดความเปปนไทยและเขผาใจความหลากหลายทาง
วลฒนธรรม
ผผผเรรยนมรคคณธรรม จรรยธรรม รลกษคความเปปนไทย เขผาใจความหลากหลายของวลฒนธรรมเปปาประสงคค  
กลยคทธคทรน 2. สสงเสรรมการจลดกรจกรรมการเรรยนรผผทรนเนผนปลผกฝฝงคคณธรรมจรรยธรรมตามหลลกปรลชญาของ
เศรษฐกรจพอเพรยง บนพนสนฐานความเปปนไทย

กลยยทธค  

สนองมาตรฐานททท มาตรฐานทรน 1

ประเดรนการพรจารณาทรน 1.2สนองประเดดนพกจารณาททท 
ประเดรนการพรจารณายสอยทรน 1.2.1, 1.2.2สนองประเดดนพกจารณายนอยททท 

มาตรฐานทรน 1มาตรฐานการศศกษาของสถานศศกษา
หลลกการและเหตยผล 
          ประเพณรการไหวผครผถนอเปปนเอกลลกษณคทางประเพณรอลนดรงานของชาวไทยทรนศรษยคใหผความเคารพเทรดทผนครผบา
อาจารยค ผผผถสายทอดสรรพวรชาความรผผใหผกลบศรษยค ดผวยความรลก ความเมตตา และปรารถนาดร ครผจพงเปปนบคคคลทรนมรความ
สจาคลญ  มรคคณคสาตสอประเทศชาตร การไหวผครผจพงเปปนเสมนอนการแสดงความกตลญญผกตเวทรตาคคณตสอครผผผผมรพระคคณ ซพนงใน
วลฒนธรรมไทยใหผความสจาคลญกลบคคณธรรมขผอนรสเปปนอยสางสผง 
ทางงานสสงเสรรมประชาธรปไตย และงานกรจกรรมนลกเรรยน โรงเรรยนมหรรณพารามไดผตระหนลก และเหรนถพงความ
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 สจาคลญของประเพณรไหวผครผ  จพงไดผจลดกรจกรรม "แขสงขลนประกวดพานไหวผครผ"  ขพสน  เพนนอใหผนลกเรรยนไดผแสดงออกถพงความ
กตลญญผกตเวทร ความนอบนผอม ตสอครผทรนประสรทธรธประสาทวรชาใหผแกสนลกเรรยน  และรสวมอนครลกษคและสนบสานขนมธรรมเนรยม
ประเพณรอลนดรงามของไทย ใหผคงอยผสตสอไปใน
วลตถยประสงคค

1. เพนนอใหผนลกเรรยนแสดงความเคารพ  ความกตลญญผกตเวทรตสอครผผผผมรพระคคณ  ระลพกถพงพระคคณของคคณครผ  
2. เพนนอใหผนลกเรรยนเกรดการมรสสวนรสวมในการอนครลกษค  ฟฟฟนฟผประเพณรอลนดรงามของไทย  
3.  เพนนอสรผางความสลมพลนธคอลนดรระหวสางครผกลบนลกเรรยน 
4.  เพนนอใหผนลกเรรยนไดผมรความครดสรผางสรรคคในการประดรษฐคพานไหวผครผ

เปปาหมาย
เชกงปรกมาณ :
รผอยละ 90 ของนลกเรรยนโรงเรรยนมหรรณพารามเขผารสวมกรจกรรมตามโครงการ

เชกงคยณภาพ :
นลกเรรยนไดผแสดงความกตลญญผกตเวทรตาตสอครผ เขผาใจขนมธรรมเนรยมประเพณรไทยทรนดร
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ขลขนตอนการดดาเนกนงาน

การดดาเนกนงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานททท ผผผรลบผกดชอบ

( P )  ขลขนเตรทยมการ นายธรระพลนธคค  นาคาย

นประชคมคณะกรรรมการ
1 เมษายน 

2564 ถพง 30 
กลนยายน 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม

-

( D )  ขลขนดดาเนกนการ 1 มรถคนายน 2565 

ถพง 16 มรถคนายน 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม

นายธรระพลนธคค  นาคาย

น

พรธรไหวผครผ 7,260.00 (อคดหนคน) 

( C )  ขลขนตกดตามประเมกนผล
ใชผแบบสอบถามความครดเหรนกรจกรรมพรธรไหวผครผ
ประจจาปปการศพกษา 2565 ถามครผ บคคลากรทางการ
ศพกษา และนลกเรรยน

นายธรระพลนธคค  นาคาย

น
16 มรถคนายน 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม
-

( A )  ขลขนปรลบปรยงแกผไข
นจาขผอเสนอแนะไปใชผในปปถลดไป

การตกดตามประเมกนผล
ใชผแบบสอบถามความครดเหรนกรจกรรมพรธรไหวผครผประจจาปปการศพกษา 2565 ถามครผ บคคลากรทางการศพกษา และนลก
เรรยน
ตลวชทขวลดความสดาเรดจ
นลกเรรยนไดผแสดงความกตลญญผกตเวทรตาตสอครผ เขผาใจขนมธรรมเนรยมประเพณรไทยทรนดรงามและถผกตผอง

วกธทการประเมกน
ใชผแบบสอบถามความครดเหรนกรจกรรมพรธรไหวผครผประจจาปปการศพกษา 2565 ถามครผ บคคลากรทางการศพกษา และนลก
เรรยน

เครรทองมรอทททใชผ
แบบสอบถามความครดเหรนกรจกรรมพรธรไหวผครผประจจาปปการศพกษา 2565

ผลทททคาดวนาจะไดผรลบ
ผผผเรรยนเกรดความตระหนลกและรผผคคณคสาของวลฒนธรรมประเพณรทรนดรงามของไทยสามารถใชผชรวรตตามหลลกปรลชญาของ
เศรษฐกรจพอเพรยงสามารถอนครลกษควลฒนธรรมทรนดรงามของไทยไดผ
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ทรลพยากรและคนาใชผจนายกกจกรรม

ททท รายการคนาใชผจนาย
ประมาณการ
ราคา/หนนวย

ประเภทของเงกน
รวมเงกนจดานวน หนนวยนลบ

คสาเงรนรางวลลชนะเลรศ รางวลล 4  500.00  2,000.001 งบอคดหนคน

คสาเงรนรางวลลรองชนะเลรศอลนดลบ 1 รางวลล 4  400.00  1,600.002 งบอคดหนคน

คสาเงรนรางวลลรองชนะเลรศอลนดลบ 2 รางวลล 6  250.00  1,500.003 งบอคดหนคน

ปปายไวนรล แผสน 1  2,160.00  2,160.004 งบอคดหนคน

รวมเงกน  7,260.00

สรยปงบประมาณ
งบอคดหนคน 7,260.00   บาท

7,260.00   บาทรวม
ลงชรทอ  อนยมลตกกกจกรรม  พกธทไหวผครผ
ภายใตผโครงการ / งาน  สนงเสรกมคยณลลกษณะอลนพศงประสงคคของผผผเรทยน

ผผผอนยมลตกกกจกรรม

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

ผผผเหดนชอบ

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

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

แผนงานกลคสมบรรหารงานบคคคล
 ( นางสาวสคนรยค เกรยรตรสมพร ) 
................................................

ผผผเสนอ

(   เฉลรมรลฐ  ตรนงอสวม   )
ผผผอจานวยการโรงเรรยนมหรรณพาราม

ครผผผผรลบผรดชอบกรจกรรม

รองผผผอจานวยการกลคสมบรรหารงานบคคคล
 ( นางสาวประกายดาว กลรนนเกรด ) 

ผผผรลบผกดชอบ

นายธรระพลนธคค  นาคายน

วสาทรนรผอยตรร
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โครงการ / งาน สสงเสรรมคคณลลกษณะอลนพพงประสงคคของผผผเรรยน

กกจกรรม วลนเดดกแหสงชาตร

ลลกษณะงาน / โครงการ โครงการตสอเนนนอง
ยกระดลบมาตรฐาน

โครงการใหมส
รลกษามาตรฐาน พลฒนาสผสความเปปนเลรศ

ประเภท กรจกรรมใหมส กรจกรรมตสอเนนนอง งานประจจา

การดดาเนกนโครงการ เสรดจสรสนแลผว กจาลลงดจาเนรนการ ยลงไมสไดผดจาเนรนการ

หนนวยงานทททรลบผกดชอบ กลคสมบรรหารงานบคคคล

หนนวยงานยนอย งานกรจการนลกเรรยน

ผผผรลบผกดชอบ นายธรระพลนธคค  นาคายน

ระยะเวลาดดาเนกนการ 01/10/2564  -  31/03/2565

สถานทททดดาเนกนการ โรงเรรยนมหรรณพาราม

งบประมาณ 10,000.00  บาท

พลนธกกจ  จลดกรจกรรมสสงเสรรมคคณธรรม จรรยธรรม และคคณลลกษณะอลนพพงประสงคค
จลดกรจกรรมสสงเสรรมการมรสคขภาวะทรนดร มรสคนทรรยภาพ มรทลกษะในการดจารงชรวรตตามหลลกปรลชญาของเศรษฐกรจ
พอเพรยง
จลดกรจกรรมปลผกฝฝงจรตสจานพก รลกษา สนบสาน ถสายทอดความเปปนไทยและเขผาใจความหลากหลายทาง
วลฒนธรรม
ผผผเรรยนมรคคณธรรม จรรยธรรม รลกษคความเปปนไทย เขผาใจความหลากหลายของวลฒนธรรมเปปาประสงคค  
กลยคทธคทรน 2. สสงเสรรมการจลดกรจกรรมการเรรยนรผผทรนเนผนปลผกฝฝงคคณธรรมจรรยธรรมตามหลลกปรลชญาของ
เศรษฐกรจพอเพรยง บนพนสนฐานความเปปนไทย

กลยยทธค  

สนองมาตรฐานททท มาตรฐานทรน 1

ประเดดนการพรจารณาทรน 1.2สนองประเดดนพกจารณาททท 
ประเดดนการพรจารณายสอยทรน 1.2.1, 1.2.3, 1.2.4สนองประเดดนพกจารณายนอยททท 

มาตรฐานทรน 1มาตรฐานการศศกษาของสถานศศกษา
หลลกการและเหตยผล 
          ตามพระราชบลญญลตรการศพกษาแหสงชาตร พ.ศ. 2542 มคสงเนผนใหผนลกเรรยน เปปนคนเกสง ดร มรสคข เดดกจะเตรบโตเปปน
เยาวชนทรน เกสง ดร มรสคข จจาเปปนตผองไดผรลบการฝฝกฝนไดผเรรยนรผผไดผรลบประสบการณคตรง ไดผศพกษา เรรยนรผผ และปฏรบลตร จพงจะทจา
ใหผ เกสง ดร มรสคขไดผเพนนอเปปนการเตรรยมความพรผอมและสรผางประสบการณคใหผกลบกจาลลง สจาคลญของชาตร เดดกจพงควรรผผจลกใชผ
เวลาใหผเปปนประโยชนค มรระเบรยบวรนลย มรความเสรยสละ มรความรลบผรดชอบตสอ สลงคม หากเดดกตระหนลกถพงอนาคตของตน
เองและของชาตรโดยการปฏรบลตรตนเปปนเยาวชนทรนดรประเทศชาตรกดจะ เจรรญรคสงเรนอง รลฐบาลไดผกจาหนดใหผวลนเสารคทรน 2 ของ
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เดนอนมกราคม ทคกปป เปปนวลนเดดกแหสงชาตร โรงเรรยนมหรรณพารามไดผเลดงเหดนความสจาคลญของอนาคตของชาตรจพงจลด
กรจกรรมงานวลนเดดกแหสงชาตรขพสนเพนนอกระตคผนใหผเดดกตระหนลกถพงบทบาทอลนสจาคลญของตนตสอประเทศชาตร สสงเสรรมใหผ
เยาวชนไทย กลผาครด กลผาทจา กลผาแสดงออก ปลผกจรตสจานพกใหผเดดกและเยาวชนไดผยพดมลนนในสถาบลนชาตร ศาสนา พระมหา
กษลตรรยค และใหผเดดกเกรดความสามลคคร สามารถอยผสรสวมกลบผผผอนนนในสลงคมไดผอยสางมรความสคข
วลตถยประสงคค

1. เพนนอกระตคผนใหผเดดกตระหนลกถพงบทบาทอลนสจาคลญของตนตสอประเทศชาตร
2. เพนนอสสงเสรรมใหผเยาวชนไทย กลผาครด กลผาทจา กลผาแสดงออก
3. เพนนอปลผกจรตสจานพกใหผเดดกและเยาวชนไดผยพดมลนนในสถาบลนชาตร ศาสนา พระมหากษลตรรยค 
4. เพนนอใหผเดดกเกรดความสามลคคร สามารถอยผสรสวมกลบผผผอนนนในสลงคมไดผอยสางมรความสคข

เปปาหมาย
เชกงปรกมาณ :
นลกเรรยนชลสนมลธยมศพกษาปปทรน 1-6 มรจจานวน 1,300 คน

เชกงคยณภาพ :
นลกเรรยนมรประสบการณคตรงและเหดนคคณคสาของการจลดกรจกรรมงานวลนเดดก
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ขลขนตอนการดดาเนกนงาน

การดดาเนกนงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานททท ผผผรลบผกดชอบ

( P )  ขลขนเตรทยมการ นายธรระพลนธคค นาคายน

ประชคมคณะกรรมการ
1 ตคลาคม 

2564 ถพง 31 
มรนาคม 2565

โรงเรรยนมหรรณา

พาราม

-

( D )  ขลขนดดาเนกนการ 20 ธลนวาคม 

2564 ถพง 7 

มกราคม 2565

โรงเรรยนมหรรณา

พาราม

นายธรระพลนธคค นาคายน

วลนเดดกแหสงชาตร 10,000.00 (อคดหนคน) 

( C )  ขลขนตกดตามประเมกนผล
แบบสอบถามความครดเหดนในการจลดกรจกรรมวลนเดดก

นายธรระพลนธคค นาคายน7 มกราคม 
2565

โรงเรรยนมหรรณา

พาราม
-

( A )  ขลขนปรลบปรยงแกผไข
นจาขผอเสนอแนะไปปรลบปรคงในปปถลดไป

การตกดตามประเมกนผล
การแบบสอบถามความครดเหดนในการจลดกรจกรรมวลนเดดก

ตลวชทขวลดความสดาเรดจ
นลกเรรยนไดผตระหนลกถพงสรทธรและหนผาทรนของตนเองทรนควรทจาตนใหผเปปนประโยชนคตสอตนเอง และสลงคม การ
แสดงออกใหผถผกตผองเหมาะสมกลบวลย มรความสามลคครกลนในหมผสคณะ มรขวลญและกจาลลงใจทรนดร ทรนจะเตรบโตเปปนอนาคต
ของชาตร

วกธทการประเมกน
ใชผแบบสอบถามความครดเหดนในการจลดกรจกรรมวลนเดดก

เครรทองมรอทททใชผ
แบบสอบถามความครดเหดนในการจลดกรจกรรมวลนเดดก

ผลทททคาดวนาจะไดผรลบ
นลกเรรยนไดผตระหนลกถพงสรทธรและหนผาทรนของตนเองทรนควรทจาตนใหผเปปนประโยชนคตสอตนเอง และสลงคม การแสดงออกใหผ
ถผกตผองเหมาะสมกลบวลย มรความสามลคครกลนในหมผสคณะ มรขวลญและกจาลลงใจทรนดร ทรนจะเตรบโตเปปนอนาคตของชาตร
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ทรลพยากรและคนาใชผจนายกกจกรรม

ททท รายการคนาใชผจนาย
ประมาณการ
ราคา/หนนวย

ประเภทของเงกน
รวมเงกนจดานวน หนนวยนลบ

ตคตกตาขนาดใหญส ตลว 6  600.00  3,600.001 งบอคดหนคน

ตคตกตาขนาดกลาง ตลว 14  200.00  2,800.002 งบอคดหนคน

ตคตกตาขนาดเลดก ตลว 36  100.00  3,600.003 งบอคดหนคน

รวมเงกน  10,000.00

สรยปงบประมาณ
งบอคดหนคน 10,000.00   บาท

10,000.00   บาทรวม
ลงชรทอ  อนยมลตกกกจกรรม  วลนเดดกแหนงชาตก
ภายใตผโครงการ / งาน  สนงเสรกมคยณลลกษณะอลนพศงประสงคคของผผผเรทยน

ผผผอนยมลตกกกจกรรม

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

ผผผเหดนชอบ

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

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

แผนงานกลคสมบรรหารงานบคคคล
 ( นางสาวสคนรยค เกรยรตรสมพร ) 
................................................

ผผผเสนอ

(   เฉลรมรลฐ  ตรนงอสวม   )
ผผผอจานวยการโรงเรรยนมหรรณพาราม

ครผผผผรลบผรดชอบกรจกรรม

รองผผผอจานวยการกลคสมบรรหารงานบคคคล
 ( นางสาวประกายดาว กลรนนเกรด ) 

ผผผรลบผกดชอบ

นายธรระพลนธคค  นาคายน

วสาทรนรผอยตรร
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โครงการ / งาน สสงเสรรมคคณลลกษณะอลนพพงประสงคคของผผผเรรยน

กกจกรรม ประกวดโครงงานคคณธรรม

ลลกษณะงาน / โครงการ โครงการตสอเนนนอง
ยกระดลบมาตรฐาน

โครงการใหมส
รลกษามาตรฐาน พลฒนาสผสความเปปนเลรศ

ประเภท กรจกรรมใหมส กรจกรรมตสอเนนนอง งานประจจา

การดดาเนกนโครงการ เสรรจสรสนแลผว กจาลลงดจาเนรนการ ยลงไมสไดผดจาเนรนการ

หนนวยงานทททรลบผกดชอบ กลคสมบรรหารงานบคคคล

ผผผรลบผกดชอบ นางอภรรดร วลศราตรยานนทค

ระยะเวลาดดาเนกนการ 11/10/2564  -  11/10/2565

สถานทททดดาเนกนการ หผองเรรยน โรงเรรยนมหรรณพาราม

งบประมาณ 18,600.00  บาท

พลนธกกจ  จลดกรจกรรมสสงเสรรมคคณธรรม จรรยธรรม และคคณลลกษณะอลนพพงประสงคค
จลดกรจกรรมสสงเสรรมการมรสคขภาวะทรนดร มรสคนทรรยภาพ มรทลกษะในการดจารงชรวรตตามหลลกปรลชญาของเศรษฐกรจ
พอเพรยง
จลดกรจกรรมปลผกฝฝงจรตสจานพก รลกษา สนบสาน ถสายทอดความเปปนไทยและเขผาใจความหลากหลายทาง
วลฒนธรรม
ผผผเรรยนมรคคณธรรม จรรยธรรม รลกษคความเปปนไทย เขผาใจความหลากหลายของวลฒนธรรมเปปาประสงคค  
กลยคทธคทรน 2. สสงเสรรมการจลดกรจกรรมการเรรยนรผผทรนเนผนปลผกฝฝงคคณธรรมจรรยธรรมตามหลลกปรลชญาของ
เศรษฐกรจพอเพรยง บนพนสนฐานความเปปนไทย

กลยยทธค  

สนองมาตรฐานททท มาตรฐานทรน 1, 3

ประเดรนการพรจารณาทรน 1.2, 3.1สนองประเดดนพกจารณาททท 
ประเดรนการพรจารณายสอยทรน 1.2.1, 3.1.1สนองประเดดนพกจารณายนอยททท 

มาตรฐานทรน 1มาตรฐานการศศกษาของสถานศศกษา
หลลกการและเหตยผล 
          พระราชบลญญลตรการศพกษาแหสงชาตร พ.ศ. 2542 แกผไขเพรนมเตรม (ฉบลบทรน2) พ.ศ. 2545 (ฉบลบทรน3) พ.ศ. 2551 และ(
ฉบลบทรน4) พ.ศ. 2562 ไดผกจาหนดความมคสงหมายการศพกษาเพนนอ มคสงพลฒนาคนไทยใหผเปปนมนคษยคทรนสมบผรณค ทลสงรสางกาย จรตใจ 
สตรปฝญญา ความรผผ และคคณธรรม มรจรรยธรรมและวลฒนธรรมในการดจารงวลฒนธรรมในการดจารงชรวรตสามารถอยผสรสวมกลบผผผ
อนนนไดผอยสางมรความสคขในกระบวนการเรรยนรผผตผองมคสงปลผกฝฝงจรตสจานลกทรนถผกตผองเกรนยวกลบการเมนองการปกครองในระบอบ
ประชาธรปไตยอลนมรพระมหากษลตรรยคทรงเปปนประมคข รผผจลกรลกษาและสสงเสรรม สรทธรหนผาทรน เสรรภาพ ความเคารพกฎหมาย 
ความเสมอภาค และศลกดรดศรรความเปปนมนคษยค 
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สลงคมไทยทคกวลนนรสเปลรนยนแปลงไปสผสยคคเทคโนโลยรดรจรตอล
ทจาใหผสภาพของคนในสลงคมเปลรนยนแปลงไปโดยยพดตรดกลบวลตถคนรยม ขาดคคณธรรมภายในจรตใจ
ฉะนลสนการปลผกฝฝงคคณธรรม จรรยธรรม ภายใตผการปกครองระบอบประชาธรปไตยอลนมรพระมหากษลตรรยคทรงเปปนประมคข
เปปนสรนงทรนจจาเปปนสจาหรลบคนในสลงคม ดลงนลสนเพนนอใหผนลกเรรยนซพนงเปปนเยาวชนทรนจะเตรบโตเปปนกจาลลงสจาคลญของประเทศชาตร
ไดผตระหนลกรผผถพงเรนนองเหลสานรส
จพงเกรดโครงการนรสขพสนเพนนอบสมเพาะและปลผกฝฝงนลกเรรยนทลสงรสางกายและจรตใจใหผเปปนบคคคลทรนมรศรลธรรม พรผอมทรนจะอนครลกษค
สนบสานวลฒนธรรมประเพณรไทย ทรนมรมาแตสโบราณ
ภายใตผการปกครองระบอบประชาธรปไตยอลนมรพระมหากษลตรรยคทรงเปปนประมคข ใหผคงอยผสไวผในสลงคมไทยตสอไป
วลตถยประสงคค
นลกเรรยนชลสนมลธยมศพกษาปปทรน 1-6 มรจจานวน 1,200 คน

เปปาหมาย
เชกงปรกมาณ :
นลกเรรยนชลสนมลธยมศพกษาปปทรน 1-6 มรจจานวน 1,200 คน

เชกงคยณภาพ :
นลกเรรยนชลสนมลธยมศพกษาปปทรน 1-6 ปฏรบลตรตนตามวรสลยทลศนค ปรลชญา อลตลลกษณค รวมทลสงสสงเสรรมเอกลลกษณคและจคดเนผน
ของสถานศพกษาและสพม 1
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ขลขนตอนการดดาเนกนงาน

การดดาเนกนงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานททท ผผผรลบผกดชอบ

( P )  ขลขนเตรทยมการ ครผอภรรดร  วลศราตรยา

นนทคประชคมคณะกรรมการดจาเนรนงาน
11 ตคลาคม 

2564 ถพง 11 
ตคลาคม 2565

หผอง 528-

( D )  ขลขนดดาเนกนการ 15 พฤศจรกายน 

2564 ถพง 11 

ตคลาคม 2565

หผอง 528 ครผอภรรดร  วลศราตรยา

นนทค

1.ประชาสลมพลนธคใหผนลกเรรยนระดลบชลสนม.1
 - 6  จลดทจาโครงงานคคณธรรม

0.00 (อคดหนคน) 

2. จลดการประกวดโครงงานคคณธรรม 18,600.00 (อคดหนคน) 

( C )  ขลขนตกดตามประเมกนผล
ทจาแบบประเมรนความพพงพอใจ

ครผกลคสมสาระฯ สลงคม

ศพกษาฯ
15 กลนยายน 

2565

หผองเรรยน-

( A )  ขลขนปรลบปรยงแกผไข

การตกดตามประเมกนผล
ทจาแบบประเมรนความพพงพอใจ

ตลวชทขวลดความสดาเรดจ
ผผผเรรยนผสานการประเมรนคคณลลกษณะอลนพพงประสงคค,ผผผเรรยนมรคคณธรรม จรรยธรรม ตามเกณฑคมาตรฐานคคณภาพการ
ศพกษาทรนโรงเรรยนกจาหนด

วกธทการประเมกน
ครผและนลกเรรยนทจาแบบประเมรนความพพงพอใจ

เครรทองมรอทททใชผ
แบบประเมรนความพพงพอใจ

ผลทททคาดวนาจะไดผรลบ
นลกเรรยนชลสนมลธยมศพกษาปปทรน 1-6 ปฏรบลตรตนตามวรสลยทลศนค ปรลชญา อลตลลกษณค รวมทลสงสสงเสรรมเอกลลกษณคและจคดเนผน
ของสถานศพกษาและสพม 1
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ทรลพยากรและคนาใชผจนายกกจกรรม

ททท รายการคนาใชผจนาย
ประมาณการ
ราคา/หนนวย

ประเภทของเงกน
รวมเงกนจดานวน หนนวยนลบ

คสาวลสดคอคปกรณณค และเงรนรางวลล ครลสง 2  9,300.00  18,600.001 งบอคดหนคน

รวมเงกน  18,600.00

สรยปงบประมาณ
งบอคดหนคน 18,600.00   บาท

18,600.00   บาทรวม
ลงชรทอ  อนยมลตกกกจกรรม  ประกวดโครงงานคยณธรรม
ภายใตผโครงการ / งาน  สนงเสรกมคยณลลกษณะอลนพศงประสงคคของผผผเรทยน

ผผผอนยมลตกกกจกรรม

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

ผผผเหดนชอบ

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

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

แผนงานกลคสมบรรหารงานบคคคล
 ( นางสาวสคนรยค เกรยรตรสมพร ) 
................................................

ผผผเสนอ

(   เฉลรมรลฐ  ตรนงอสวม   )
ผผผอจานวยการโรงเรรยนมหรรณพาราม

ครผ

รองผผผอจานวยการกลคสมบรรหารงานบคคคล
 ( นางสาวประกายดาว กลรนนเกรด ) 

ผผผรลบผกดชอบ

นางอภรรดร วลศราตรยานนทค

วสาทรนรผอยตรร

���

ปmt



โครงการ / งาน สสงเสรรมคคณลลกษณะอลนพพงประสงคคของผผผเรรยน

กกจกรรม ทผองถรถนของฉลนสานฝฝนการเรรยนรผผ

ลลกษณะงาน / โครงการ โครงการตสอเนนถอง
ยกระดลบมาตรฐาน

โครงการใหมส
รลกษามาตรฐาน พลฒนาสผสความเปปนเลรศ

ประเภท กรจกรรมใหมส กรจกรรมตสอเนนถอง งานประจจา

การดดาเนกนโครงการ เสรรจสรสนแลผว กจาลลงดจาเนรนการ ยลงไมสไดผดจาเนรนการ

หนนวยงานทททรลบผกดชอบ กลคสมบรรหารงานบคคคล

ผผผรลบผกดชอบ นายอาทรตยค พลสควรรณ
,นางเสาวลลกษณค คงทน

ระยะเวลาดดาเนกนการ 01/10/2564  -  30/09/2565

สถานทททดดาเนกนการ แหลสงเรรยนรผผในทผองถรถน

งบประมาณ 40,250.00  บาท

พลนธกกจ  จลดกรจกรรมสสงเสรรมคคณธรรม จรรยธรรม และคคณลลกษณะอลนพพงประสงคค
จลดกรจกรรมสสงเสรรมการมรสคขภาวะทรถดร มรสคนทรรยภาพ มรทลกษะในการดจารงชรวรตตามหลลกปรลชญาของเศรษฐกรจ
พอเพรยง
จลดกรจกรรมปลผกฝฝงจรตสจานพก รลกษา สนบสาน ถสายทอดความเปปนไทยและเขผาใจความหลากหลายทาง
วลฒนธรรม
ผผผเรรยนมรคคณธรรม จรรยธรรม รลกษคความเปปนไทย เขผาใจความหลากหลายของวลฒนธรรมเปปาประสงคค  
กลยคทธคทรถ 2. สสงเสรรมการจลดกรจกรรมการเรรยนรผผทรถเนผนปลผกฝฝงคคณธรรมจรรยธรรมตามหลลกปรลชญาของ
เศรษฐกรจพอเพรยง บนพนสนฐานความเปปนไทย

กลยยทธค  

สนองมาตรฐานททท มาตรฐานทรถ 1

ประเดรนการพรจารณาทรถ 1.2สนองประเดดนพกจารณาททท 
ประเดรนการพรจารณายสอยทรถ 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3สนองประเดดนพกจารณายนอยททท 

มาตรฐานทรถ 1มาตรฐานการศศกษาของสถานศศกษา
หลลกการและเหตยผล 
          การจลดการศพกษาในปฝจจคบลนไดผใหผความสจาคลญกลบแหลสงเรรยนรผผและภผมรปฝญญาทผองถรถนมากขพสน โดยมรการสสงเสรรม
การนจาแหลสงเรรยนรผผ และภผมรปฝญญาทผองถรถนเขผาสผสระบบการศพกษาทคกระดลบ การจลดการเรรยนการสอนมคสงใหผความรผผทลสงทาง
ดผานภผมรปฝญญาทผองถรถนและความรผผอลนเปปนสากลควบคผสกลนไป
การจลดการเรรยนการสอน ตผองอาศลยแหลสงเรรยนรผผเปปนปฝจจลยสจาคลญทรถจะสสงเสรรมและพลฒนาการศพกษาคผนควผาของนลก

เรรยน กสอใหผเกรดวรถรชรวรตจากการเรรยนรผผภายในทผองถรถน และวลฒนธรรมเฉพาะทผองถรถนทรถแตกตสางและโดดเดสนอลนเปปน
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เอกลลกษณค ซพถงเปปนมรดกทรถทรงคคณคสายรถงของภผเกรต ทรถเอนสอตสอการศพกษาคผนควผาของนลกเรรยน อลนเปปนปฝจจลยสจาคลญทรถจะสรผาง
วรถรแหสงการเรรยนรผผ สรผางแรงกระตคผนใหผผผผเรรยนสนใจประเดรนปฝญหาตสางๆ ทรถเกรถยวกลบ
ชคมชน สลงคม เกรดความมคสงมลถนรลกและเพลรดเพลรนในการแสวงหาความรผผอลนจะสสงผลใหผสามารถวรเคราะหคและสรคป
องคคความรผผไดผดผวยตนเอง นจาไปสผสการตระหนลกและเหรนความสจาคลญของการศพกษาคผนควผาดผวยตนเองและเหรน
คคณคสาของภผมรปฝญญาทผองถรถนพรผอมทรถจะเตรบโตเปปนพลโลกไดผอยสางมรคคณภาพบนรากฐานของความเปปนไทย
ดลงนลสนเพนถอใหผเปปนไปตามเจตนารมณคในการจลดการศพกษาและบรรบทของโรงเรรยนจพงไดผจลดกรจกรรมนรสขพสน

เพนถอสสงเสรรมและพลฒนาการศพกษาคผนควผาของนลกเรรยนซพถงเปปนกรจกรรมทรถจะทจาใหผการบรรหารจลดการศพกษามร
คคณภาพตามทรถโรงเรรยนกจาหนด
วลตถยประสงคค

1. เพนถอปลผกฝฝงใหผนลกเรรยนรลกทผองถรถนของตนเอง รผผจลกปรลบตลวเขผากลบชคมชน มรความครด
สรผางสรรคค
2. เพนถอใหผนลกเรรยนมองเหรนคคณคสาและตระหนลกถพงปฝญหาในชคมชนตน เกรดความรลกและหวง
แหนพรผอมทรถจะเปปนสมาชรกทรถดรของชคมชนทลสงในปฝจจคบลนและอนาคต

เปปาหมาย
เชกงปรกมาณ :
นลกเรรยนรผอยละ 90 มองเหรนคคณคสาและรลกทผองถรถนของตนเอง รผผจลกปรลบตลวเขผากลบชคมชน
เกรดความรลกและหวงแหนชคมชนของตนเอง

เชกงคยณภาพ :
นลกเรรยนเหรนคคณคสาและรลกทผองถรถนของตนเอง รผผจลกปรลบตลวเขผากลบชคมชน
เกรดความรลกและหวงแหนชคมชนของตนเอง
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ขลขนตอนการดดาเนกนงาน

การดดาเนกนงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานททท ผผผรลบผกดชอบ

( P )  ขลขนเตรทยมการ นายอาทรตยค  พล

สควรรณ

นางเสาวลลกษณค  คง

ทน

นายธรรธร  วรศวปตร

ดจาเนรนการประชคมคณะกรรมการ
1 ตคลาคม 

2564 ถพง 30 
กลนยายน 

2565

แหลสงเรรยนรผผใน

ทผองถรถน

-

( D )  ขลขนดดาเนกนการ 1 ตคลาคม 2564 

ถพง 30 กลนยายน 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม

นายอาทรตยค  พล

สควรรณ

นางเสาวลลกษณค  คง

ทน

นายธรรธร  วรศวปตร

ศพกษาแหลสงเรรยนรผผในทผองถรถน 40,250.00 (อคดหนคน) 

( C )  ขลขนตกดตามประเมกนผล
สรคปและรายงานผล

นายอาทรตยค  พล

สควรรณ

นางเสาวลลกษณค  คง

ทน

นายธรรธร  วรศวปตร

30 กลนยายน 
2564

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม
-

( A )  ขลขนปรลบปรยงแกผไข
นจาขผอเสนอแนะมาปรลบปรคงเพนถอดจาเนรนการแกผไขในครลสงตสอไป

การตกดตามประเมกนผล
การประเมรนความพพงพอใจกรจกรรมศพกษาแหลสงเรรยนรผผในทผองถรถน

ตลวชทขวลดความสดาเรดจ
ผผผเรรยนมรสสวนรสวมในการอนครลกษคประเพณร ศรลปวลฒนธรรม ของทผองถรถนและของชาตร

วกธทการประเมกน
นลกเรรยนทจาแบบสอบถามความพพงพอใจกรจกรรมศพกษาแหลสงเรรยนรผผในทผองถรถน

เครรทองมรอทททใชผ
แบบสอบถามความพพงพอใจกรจกรรมศพกษาแหลสงเรรยนรผผในทผองถรถน

ผลทททคาดวนาจะไดผรลบ
นลกเรรยนชลสนมลธยมศพกษาปปทรถ 1-3 เหรนคคณคสาของแหลสงเรรยนรผผภผมรปฝญญาทผองถรถน เกรดความรลกหวงแหนและเกรดความรผผ
ในการอนครลกษคสรถงทรถมรคคณคสาในทผองถรถน
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ทรลพยากรและคนาใชผจนายกกจกรรม

ททท รายการคนาใชผจนาย
ประมาณการ
ราคา/หนนวย

ประเภทของเงกน
รวมเงกนจดานวน หนนวยนลบ

การไปศพกษาแหลสงเรรยนรผผ ครลสง 1  40,250.00  40,250.001 งบอคดหนคน

รวมเงกน  40,250.00

สรยปงบประมาณ
งบอคดหนคน 40,250.00   บาท

40,250.00   บาทรวม
ลงชรทอ  อนยมลตกกกจกรรม  ทผองถกทนของฉลนสานฝฝนการเรทยนรผผ
ภายใตผโครงการ / งาน  สนงเสรกมคยณลลกษณะอลนพศงประสงคคของผผผเรทยน

ผผผอนยมลตกกกจกรรม

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

ผผผเหดนชอบ

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

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

แผนงานกลคสมบรรหารงานบคคคล
 ( นางสาวสคนรยค เกรยรตรสมพร ) 
................................................

ผผผเสนอ

(   เฉลรมรลฐ  ตรถงอสวม   )
ผผผอจานวยการโรงเรรยนมหรรณพาราม

ครผผผผรลบผรดชอบกรจกรรม

รองผผผอจานวยการกลคสมบรรหารงานบคคคล
 ( นางสาวประกายดาว กลรถนเกรด ) 

ผผผรลบผกดชอบ

นายอาทรตยค พลสควรรณ

วสาทรถรผอยตรร
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โครงการ / งาน สสงเสรรมคคณลลกษณะอลนพพงประสงคคของผผผเรรยน

กกจกรรม พลฒนาทลกษะการรผองเพลงคคณธรรม

ลลกษณะงาน / โครงการ โครงการตสอเนนนอง
ยกระดลบมาตรฐาน

โครงการใหมส
รลกษามาตรฐาน พลฒนาสผสความเปปนเลรศ

ประเภท กรจกรรมใหมส กรจกรรมตสอเนนนอง งานประจจา

การดดาเนกนโครงการ เสรรจสรสนแลผว กจาลลงดจาเนรนการ ยลงไมสไดผดจาเนรนการ

หนนวยงานทททรลบผกดชอบ กลคสมบรรหารวรชาการ

หนนวยงานยนอย กลคสมสาระฯสลงคมศพกษา

ผผผรลบผกดชอบ นายศคภรลตนค แนวเนรยม

ระยะเวลาดดาเนกนการ 20/05/2565  -  22/09/2565

สถานทททดดาเนกนการ โรงเรรยนมหรรณพาราม

งบประมาณ 3,600.00  บาท

พลนธกกจ  จลดกรจกรรมสสงเสรรมคคณธรรม จรรยธรรม และคคณลลกษณะอลนพพงประสงคค
จลดกรจกรรมสสงเสรรมการมรสคขภาวะทรนดร มรสคนทรรยภาพ มรทลกษะในการดจารงชรวรตตามหลลกปรลชญาของเศรษฐกรจ
พอเพรยง
จลดกรจกรรมปลผกฝฝงจรตสจานพก รลกษา สนบสาน ถสายทอดความเปปนไทยและเขผาใจความหลากหลายทาง
วลฒนธรรม
ผผผเรรยนมรคคณธรรม จรรยธรรม รลกษคความเปปนไทย เขผาใจความหลากหลายของวลฒนธรรมเปปาประสงคค  
กลยคทธคทรน 2. สสงเสรรมการจลดกรจกรรมการเรรยนรผผทรนเนผนปลผกฝฝงคคณธรรมจรรยธรรมตามหลลกปรลชญาของ
เศรษฐกรจพอเพรยง บนพนสนฐานความเปปนไทย

กลยยทธค  

สนองมาตรฐานททท มาตรฐานทรน 1

ประเดรนการพรจารณาทรน 1.2สนองประเดดนพกจารณาททท 
ประเดรนการพรจารณายสอยทรน 1.2.2สนองประเดดนพกจารณายนอยททท 

มาตรฐานทรน 1มาตรฐานการศศกษาของสถานศศกษา
หลลกการและเหตยผล 
          พระราชบลญญลตรการศพกษาแหสงชาตร พ.ศ. 2542 แกผไขเพรนมเตรม (ฉบลบทรน2) พ.ศ. 2545 (ฉบลบทรน3) พ.ศ. 2551 และ(
ฉบลบทรน4) พ.ศ. 2562 ไดผกจาหนดความมคสงหมายการศพกษาเพนนอ มคสงพลฒนาคนไทยใหผเปปนมนคษยคทรนสมบผรณค ทลสงรสางกาย จรตใจ 
สตรปฝญญา ความรผผ และคคณธรรม มรจรรยธรรมและวลฒนธรรมในการดจารงวลฒนธรรมในการดจารงชรวรตสามารถอยผสรสวมกลบผผผ
อนนนไดผอยสางมรความสคขในกระบวนการเรรยนรผผตผองมคสงปลผกฝฝงจรตสจานลกทรนถผกตผองเกรนยวกลบการเมนองการปกครองในระบอบ
ประชาธรปไตยอลนมรพระมหากษลตรรยคทรงเปปนประมคข รผผจลกรลกษาและสสงเสรรม สรทธรหนผาทรน เสรรภาพ ความเคารพกฎหมาย 

���



ความเสมอภาค และศลกดรดศรรความเปปนมนคษยค 
สลงคมไทยทคกวลนนรสเปลรนยนแปลงไปสผสยคคเทคโนโลยรดรจรตอล
ทจาใหผสภาพของคนในสลงคมเปลรนยนแปลงไปโดยยพดตรดกลบวลตถคนรยม ขาดคคณธรรมภายในจรตใจ
ฉะนลสนการปลผกฝฝงคคณธรรม จรรยธรรม ภายใตผการปกครองระบอบประชาธรปไตยอลนมรพระมหากษลตรรยคทรงเปปนประมคข
เปปนสรนงทรนจจาเปปนสจาหรลบคนในสลงคม ดลงนลสนเพนนอใหผนลกเรรยนซพนงเปปนเยาวชนทรนจะเตรบโตเปปนกจาลลงสจาคลญของประเทศชาตร
ไดผตระหนลกรผผถพงเรนนองเหลสานรส
จพงเกรดโครงการนรสขพสนเพนนอบสมเพาะและปลผกฝฝงนลกเรรยนทลสงรสางกายและจรตใจใหผเปปนบคคคลทรนมรศรลธรรม พรผอมทรนจะอนครลกษค
สนบสานวลฒนธรรมประเพณรไทย ทรนมรมาแตสโบราณ
ภายใตผการปกครองระบอบประชาธรปไตยอลนมรพระมหากษลตรรยคทรงเปปนประมคข ใหผคงอยผสไวผในสลงคมไทยตสอไป
วลตถยประสงคค

1.เพนนอสสงเสรรมใหผนลกเรรยนใชผเวลาวสางใหผเปปนประโยชนคในการรผองเพลง
2. เพนนอเปปดโอกาสใหผนลกเรรยนไดผพลฒนาทลกษะ และสรผางประสบการณคในการแขสงขลน
3. เพนนอสนลบสนคนใหผนลกเรรยนไดผแสดงความสามารถของตนเอง

เปปาหมาย
เชกงปรกมาณ :
นลกเรรยนชลสนมลธยมศพกษาปปทรน 1-6 มรจจานวน 90 คน

เชกงคยณภาพ :
เพนนอใหผนลกเรรยน ไดผใชผเวลาใหผเกรดประโยชนคและเปปดโอกาสใหผนลกเรรยนแสดงความสามารถ

���



ขลขนตอนการดดาเนกนงาน

การดดาเนกนงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานททท ผผผรลบผกดชอบ

( P )  ขลขนเตรทยมการ นายศคภรลตนค  แนว

เนรยม1.ดจาเนรนการรลบสมลครนลกเรรยนในการเขผารสวม
ประกวด

20 
พฤษภาคม 

2565 ถพง 22 
กลนยายน 

2565

หผองกลคสม

สาระสลงคมศพกษา 

อาคาร5

-

( D )  ขลขนดดาเนกนการ 20 พฤษภาคม 

2565 ถพง 14 

กลนยายน 2565

หผองกลคสม

สาระสลงคมศพกษา 

อาคาร5

นายศคภรลตนค  แนว

เนรยม

1. มอบหมายใหผครผประจจาระดลบแจผงรลบสมลครนลก
เรรยนแขสงขลน 2. กจาหนดวลนและจลดเตรรยมสถานทรน

0.00 (อคดหนคน) 

ของรางวลล 3,600.00 (อคดหนคน) 

( C )  ขลขนตกดตามประเมกนผล
1.ใชผแบบสอบถาม

-

( A )  ขลขนปรลบปรยงแกผไข

การตกดตามประเมกนผล
ผลผลรต
นลกเรรยนสมลครเขผารสวมประกวดแขสงขลน
ผลลลพธค
นลกเรรยนรลบรางวลลการประกวดแขสงขลนรผองเพลง
ตลวชทขวลดความสดาเรดจ

1.เพนนอเปปนการผสอนคลายความตพง เครรยดจากการเรรยน 
2.เพนนอใหผนลกเรรยนมรบคคลรกภาพทรนดรและกลผาแสดงออก

วกธทการประเมกน
แบบสอบถาม

เครรทองมรอทททใชผ
แบบสอบถาม

ผลทททคาดวนาจะไดผรลบ
นลกเรรยนชลสนมลธยมศพกษาปปทรน 1-6 ปฏรบลตรตนตามวรสลยทลศนค ปรลชญา อลตลลกษณค รวมทลสงสสงเสรรมเอกลลกษณคและจคดเนผน
ของสถานศพกษาและสพม 1
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ทรลพยากรและคนาใชผจนายกกจกรรม

ททท รายการคนาใชผจนาย
ประมาณการ
ราคา/หนนวย

ประเภทของเงกน
รวมเงกนจดานวน หนนวยนลบ

เงรนรางวลล กลคสม 6  600.00  3,600.001 งบอคดหนคน

รวมเงกน  3,600.00

สรยปงบประมาณ
งบอคดหนคน 3,600.00   บาท

3,600.00   บาทรวม
ลงชรทอ  อนยมลตกกกจกรรม  พลฒนาทลกษะการรผองเพลงคยณธรรม
ภายใตผโครงการ / งาน  สนงเสรกมคยณลลกษณะอลนพศงประสงคคของผผผเรทยน

ผผผอนยมลตกกกจกรรม

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

ผผผเหดนชอบ

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

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

แผนงานกลคสมบรรหารงานวรชาการ
 ( นางสาวดลฤดร ปฝสสา ) 

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

ผผผเสนอ

(   เฉลรมรลฐ  ตรนงอสวม   )
ผผผอจานวยการโรงเรรยนมหรรณพาราม

ครผ

รองผผผอจานวยการกลคสมบรรหารวรชาการ
 ( นางสาวจลนทรคเพรญ  ภรญโญวงศค ) 

ผผผรลบผกดชอบ

นายศคภรลตนค แนวเนรยม

วสาทรนรผอยตรร

���

ปmt



โครงการ / งาน สสงเสรรมคคณลลกษณะอลนพพงประสงคคของผผผเรรยน

กกจกรรม วลนเฉลรมพระชนมคพรรษา

ลลกษณะงาน / โครงการ โครงการตสอเนนนอง
ยกระดลบมาตรฐาน

โครงการใหมส
รลกษามาตรฐาน พลฒนาสผสความเปปนเลรศ

ประเภท กรจกรรมใหมส กรจกรรมตสอเนนนอง งานประจจา

การดดาเนกนโครงการ เสรรจสรสนแลผว กจาลลงดจาเนรนการ ยลงไมสไดผดจาเนรนการ

หนนวยงานทททรลบผกดชอบ กลคสมบรรหารงานบคคคล

หนนวยงานยนอย งานกรจการนลกเรรยน

ผผผรลบผกดชอบ นางสาวสคนรยค เกรยรตรสมพร

ระยะเวลาดดาเนกนการ 01/10/2564  -  30/09/2565

สถานทททดดาเนกนการ โรงเรรยนมหรรณพาราม

งบประมาณ 8,000.00  บาท

พลนธกกจ  จลดกรจกรรมสสงเสรรมคคณธรรม จรรยธรรม และคคณลลกษณะอลนพพงประสงคค
จลดกรจกรรมสสงเสรรมการมรสคขภาวะทรนดร มรสคนทรรยภาพ มรทลกษะในการดจารงชรวรตตามหลลกปรลชญาของเศรษฐกรจ
พอเพรยง
จลดกรจกรรมปลผกฝฝงจรตสจานพก รลกษา สนบสาน ถสายทอดความเปปนไทยและเขผาใจความหลากหลายทาง
วลฒนธรรม
ผผผเรรยนมรคคณธรรม จรรยธรรม รลกษคความเปปนไทย เขผาใจความหลากหลายของวลฒนธรรมเปปาประสงคค  
กลยคทธคทรน 2. สสงเสรรมการจลดกรจกรรมการเรรยนรผผทรนเนผนปลผกฝฝงคคณธรรมจรรยธรรมตามหลลกปรลชญาของ
เศรษฐกรจพอเพรยง บนพนสนฐานความเปปนไทย

กลยยทธค  

สนองมาตรฐานททท มาตรฐานทรน 1

ประเดรนการพรจารณาทรน 1.2สนองประเดดนพกจารณาททท 
ประเดรนการพรจารณายสอยทรน 1.2.1สนองประเดดนพกจารณายนอยททท 

มาตรฐานทรน 1มาตรฐานการศศกษาของสถานศศกษา
หลลกการและเหตยผล 
          พระราชบลญญลตรการศพกษาแหสงชาตร พ.ศ. 2542 แกผไขเพรนมเตรม (ฉบลบทรน2) พ.ศ. 2545 (ฉบลบทรน3) พ.ศ. 2551 และ(
ฉบลบทรน4) พ.ศ. 2562 ไดผกจาหนดความมคสงหมายการศพกษาเพนนอ มคสงพลฒนาคนไทยใหผเปปนมนคษยคทรนสมบผรณค ทลสงรสางกาย จรตใจ 
สตรปฝญญา ความรผผ และคคณธรรม มรจรรยธรรมและวลฒนธรรมในการดจารงวลฒนธรรมในการดจารงชรวรตสามารถอยผสรสวมกลบผผผ
อนนนไดผอยสางมรความสคขในกระบวนการเรรยนรผผตผองมคสงปลผกฝฝงจรตสจานลกทรนถผกตผองเกรนยวกลบการเมนองการปกครองในระบอบ
ประชาธรปไตยอลนมรพระมหากษลตรรยคทรงเปปนประมคข รผผจลกรลกษาและสสงเสรรม สรทธรหนผาทรน เสรรภาพ ความเคารพกฎหมาย 
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ความเสมอภาค และศลกดรดศรรความเปปนมนคษยค 
สลงคมไทยทคกวลนนรสเปลรนยนแปลงไปสผสยคคเทคโนโลยรดรจรตอล
ทจาใหผสภาพของคนในสลงคมเปลรนยนแปลงไปโดยยพดตรดกลบวลตถคนรยม ขาดคคณธรรมภายในจรตใจ
ฉะนลสนการปลผกฝฝงคคณธรรม จรรยธรรม ภายใตผการปกครองระบอบประชาธรปไตยอลนมรพระมหากษลตรรยคทรงเปปนประมคข
เปปนสรนงทรนจจาเปปนสจาหรลบคนในสลงคม ดลงนลสนเพนนอใหผนลกเรรยนซพนงเปปนเยาวชนทรนจะเตรบโตเปปนกจาลลงสจาคลญของประเทศชาตร
ไดผตระหนลกรผผถพงเรนนองเหลสานรส
จพงเกรดโครงการนรสขพสนเพนนอบสมเพาะและปลผกฝฝงนลกเรรยนทลสงรสางกายและจรตใจใหผเปปนบคคคลทรนมรศรลธรรม พรผอมทรนจะอนครลกษค
สนบสานวลฒนธรรมประเพณรไทย ทรนมรมาแตสโบราณ
ภายใตผการปกครองระบอบประชาธรปไตยอลนมรพระมหากษลตรรยคทรงเปปนประมคข ใหผคงอยผสไวผในสลงคมไทยตสอไป
วลตถยประสงคค

1. เพนนอใหผนลกเรรยนตระหนลกถพงสถาบลนพระมหากษลตรรยค
2. เพนนอสสงเสรรมใหผผผผเรรยนระลพกถพงวลนสจาคลญของไทย

เปปาหมาย
เชกงปรกมาณ :
นลกเรรยนชลสนมลธยมศพกษาปปทรน 1-6 มรจจานวน 1,300 คน

เชกงคยณภาพ :
นลกเรรยนไดผแสดงความระลพกถพงสถาบลนพระมหากษลตรรยคไทยและเขผาใจขนมธรรมเนรยมประเพณรไทยทรนดรงามและถผก
ตผอง
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ขลขนตอนการดดาเนกนงาน

การดดาเนกนงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานททท ผผผรลบผกดชอบ

( P )  ขลขนเตรทยมการ นางสาวสคนรยค เกรยรตร

สมพรประชคมคณะกรรมการ
1 ตคลาคม 

2564 ถพง 30 
กลนยายน 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม

-

( D )  ขลขนดดาเนกนการ 1 ตคลาคม 2564 

ถพง 12 สรงหาคม 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม

นางสาวสคนรยค เกรยรตร

สมพร

1.ประชาสลมพลนธคใหผนลกเรรยนระดลบชลสนม.1
 - 6  จลดทจาโครงงานคคณธรรม

0.00 (อคดหนคน) 

2. จลดการประกวดโครงงานคคณธรรม 18,600.00 (อคดหนคน) 

( C )  ขลขนตกดตามประเมกนผล
แบบสอบถาม

นางสาวสคนรยค เกรยรตร

สมพร
5 ธลนวาคม 

2564       3 
มรถคนายน 

2565        
27 กรกฎาคม 
2565    12 
สรงหาคม 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม
-

( A )  ขลขนปรลบปรยงแกผไข
นจาขผอเสนอแนะไปปรลบปรคงในปปถลดไป

การตกดตามประเมกนผล
แบบสอบถาม

ตลวชทขวลดความสดาเรดจ
นลกเรรยนไดผแสดงความระลพกถพงสถาบลนพระมหากษลตรรยคไทยและเขผาใจขนมธรรมเนรยมประเพณรไทยทรนดรงามและถผก
ตผอง

วกธทการประเมกน
ใชผแบบสอบถามการจลดกรจกรรมวลนเฉลรมพระชนมคพรรษา

เครรทองมรอทททใชผ
แบบสอบถามการจลดกรจกรรมวลนเฉลรมพระชนมคพรรษา
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ผลทททคาดวนาจะไดผรลบ
นลกเรรยนไดผแสดงความระลพกถพงสถาบลนพระมหากษลตรรยคไทยและเขผาใจขนมธรรมเนรยมประเพณรไทยทรนดรงามและถผก
ตผอง
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ทรลพยากรและคนาใชผจนายกกจกรรม

ททท รายการคนาใชผจนาย
ประมาณการ
ราคา/หนนวย

ประเภทของเงกน
รวมเงกนจดานวน หนนวยนลบ

ไวนรล 4 วลนเฉลรม ครลสง 4  2,000.00  8,000.001 งบอคดหนคน

รวมเงกน  8,000.00

สรยปงบประมาณ
งบอคดหนคน 8,000.00   บาท

8,000.00   บาทรวม
ลงชรทอ  อนยมลตกกกจกรรม  วลนเฉลกมพระชนมคพรรษา
ภายใตผโครงการ / งาน  สนงเสรกมคยณลลกษณะอลนพศงประสงคคของผผผเรทยน

ผผผอนยมลตกกกจกรรม

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

ผผผเหดนชอบ

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

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

แผนงานกลคสมบรรหารงานบคคคล
 ( นางสาวสคนรยค เกรยรตรสมพร ) 
................................................

ผผผเสนอ

(   เฉลรมรลฐ  ตรนงอสวม   )
ผผผอจานวยการโรงเรรยนมหรรณพาราม

ครผผผผรลบผรดชอบกรจกรรม

รองผผผอจานวยการกลคสมบรรหารงานบคคคล
 ( นางสาวประกายดาว กลรนนเกรด ) 

ผผผรลบผกดชอบ

นางสาวสคนรยค เกรยรตรสมพร

วสาทรนรผอยตรร
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โครงการ / งาน สสงเสรรมคคณลลกษณะอลนพพงประสงคคของผผผเรรยน

กกจกรรม พลฒนาทลกษะเลสานรทานคคณธรรม

ลลกษณะงาน / โครงการ โครงการตสอเนนนอง
ยกระดลบมาตรฐาน

โครงการใหมส
รลกษามาตรฐาน พลฒนาสผสความเปปนเลรศ

ประเภท กรจกรรมใหมส กรจกรรมตสอเนนนอง งานประจจา

การดดาเนกนโครงการ เสรรจสรสนแลผว กจาลลงดจาเนรนการ ยลงไมสไดผดจาเนรนการ

หนนวยงานทททรลบผกดชอบ กลคสมบรรหารวรชาการ

หนนวยงานยนอย กลคสมสาระฯสลงคมศพกษา

ผผผรลบผกดชอบ นางอภรรดร วลศราตรยานนทค

ระยะเวลาดดาเนกนการ 15/10/2564  -  15/10/2565

สถานทททดดาเนกนการ หผอง 521

งบประมาณ 1,800.00  บาท

พลนธกกจ  จลดกรจกรรมสสงเสรรมคคณธรรม จรรยธรรม และคคณลลกษณะอลนพพงประสงคค
จลดกรจกรรมสสงเสรรมการมรสคขภาวะทรนดร มรสคนทรรยภาพ มรทลกษะในการดจารงชรวรตตามหลลกปรลชญาของเศรษฐกรจ
พอเพรยง
จลดกรจกรรมปลผกฝฝงจรตสจานพก รลกษา สนบสาน ถสายทอดความเปปนไทยและเขผาใจความหลากหลายทาง
วลฒนธรรม
ผผผเรรยนมรคคณธรรม จรรยธรรม รลกษคความเปปนไทย เขผาใจความหลากหลายของวลฒนธรรมเปปาประสงคค  
กลยคทธคทรน 2. สสงเสรรมการจลดกรจกรรมการเรรยนรผผทรนเนผนปลผกฝฝงคคณธรรมจรรยธรรมตามหลลกปรลชญาของ
เศรษฐกรจพอเพรยง บนพนสนฐานความเปปนไทย

กลยยทธค  

สนองมาตรฐานททท มาตรฐานทรน 1

ประเดรนการพรจารณาทรน 1.2สนองประเดดนพกจารณาททท 
ประเดรนการพรจารณายสอยทรน 1.2.1, 1.2.2สนองประเดดนพกจารณายนอยททท 

มาตรฐานทรน 1มาตรฐานการศศกษาของสถานศศกษา
หลลกการและเหตยผล 
          พระราชบลญญลตรการศพกษาแหสงชาตร พ.ศ. 2542 แกผไขเพรนมเตรม (ฉบลบทรน2) พ.ศ. 2545 (ฉบลบทรน3) พ.ศ. 2551 และ(
ฉบลบทรน4) พ.ศ. 2562 ไดผกจาหนดความมคสงหมายการศพกษาเพนนอ มคสงพลฒนาคนไทยใหผเปปนมนคษยคทรนสมบผรณค ทลสงรสางกาย จรตใจ 
สตรปฝญญา ความรผผ และคคณธรรม มรจรรยธรรมและวลฒนธรรมในการดจารงวลฒนธรรมในการดจารงชรวรตสามารถอยผสรสวมกลบผผผ
อนนนไดผอยสางมรความสคขในกระบวนการเรรยนรผผตผองมคสงปลผกฝฝงจรตสจานลกทรนถผกตผองเกรนยวกลบการเมนองการปกครองในระบอบ
ประชาธรปไตยอลนมรพระมหากษลตรรยคทรงเปปนประมคข รผผจลกรลกษาและสสงเสรรม สรทธรหนผาทรน เสรรภาพ ความเคารพกฎหมาย 
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ความเสมอภาค และศลกดรดศรรความเปปนมนคษยค 
สลงคมไทยทคกวลนนรสเปลรนยนแปลงไปสผสยคคเทคโนโลยรดรจรตอล
ทจาใหผสภาพของคนในสลงคมเปลรนยนแปลงไปโดยยพดตรดกลบวลตถคนรยม ขาดคคณธรรมภายในจรตใจ
ฉะนลสนการปลผกฝฝงคคณธรรม จรรยธรรม ภายใตผการปกครองระบอบประชาธรปไตยอลนมรพระมหากษลตรรยคทรงเปปนประมคข
เปปนสรนงทรนจจาเปปนสจาหรลบคนในสลงคม ดลงนลสนเพนนอใหผนลกเรรยนซพนงเปปนเยาวชนทรนจะเตรบโตเปปนกจาลลงสจาคลญของประเทศชาตร
ไดผตระหนลกรผผถพงเรนนองเหลสานรส
จพงเกรดโครงการนรสขพสนเพนนอบสมเพาะและปลผกฝฝงนลกเรรยนทลสงรสางกายและจรตใจใหผเปปนบคคคลทรนมรศรลธรรม พรผอมทรนจะอนครลกษค
สนบสานวลฒนธรรมประเพณรไทย ทรนมรมาแตสโบราณ
ภายใตผการปกครองระบอบประชาธรปไตยอลนมรพระมหากษลตรรยคทรงเปปนประมคข ใหผคงอยผสไวผในสลงคมไทยตสอไป
วลตถยประสงคค

1. นลกเรรยนชลสนมลธยมศพกษาปปทรน 1-3 ไดผรลบการปลผกฝฝงคคณธรรม จรรยธรรม ผสานการเลสานรทานคคณธรรม
2. คลดเลนอกนลกเรรยนทรนชนะการประกวดเลสานรทานคคณธรรม ระดลบละ 3 คน เพนนอเปปนตลวแทนประกวดเลสานรทานภาย
นอกสถานศพกษา

เปปาหมาย
เชกงปรกมาณ :
นลกเรรยนชนะการประกวดเลสานรทานคคณธรรม ระดลบชลสน ม.1-3  ระดลบละ 3 คน รวมเปปน 9 คน

เชกงคยณภาพ :
1.นลกเรรยนชลสนมลธยมศพกษาปปทรน 1-3 ทรนรสวมประกวดเลสานรทานไดผฝฝกความกลผาแสดงออก และแสดงความสามารถใน
การเลสานรทานคคณธรรม 
2. นลกเรรยนระดลบชลสนมลธยมศพกษาปปทรน 1-3 ไดผรลบการปลผกฝฝงคคณธรรม จรรยธรรม ผสานการเลสานรทานคคณธรรม
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ขลขนตอนการดดาเนกนงาน

การดดาเนกนงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานททท ผผผรลบผกดชอบ

( P )  ขลขนเตรทยมการ ครผอภรรดร  วลศราตรยา

นนทคประชคมคณะกรรมการดจาเนรนงาน
15 ตคลาคม 

2564 ถพง 15 
ตคลาคม 2565

หผอง 521-

( D )  ขลขนดดาเนกนการ 15 พฤศจรกายน 

2564 ถพง 15 

กลนยายน 2565

หผอง 521 ครผอภรรดร วลศราตรยา

นนทค

 (อคดหนคน) 

( C )  ขลขนตกดตามประเมกนผล
ใหผนลกเรรยนทจาแบบประเมรนความพพงพอใจ

ครผอภรรดร  วลศราตรยา

นนทคท
15 กลนยายน 

2565

หผอง 521-

( A )  ขลขนปรลบปรยงแกผไข

การตกดตามประเมกนผล
ความพพงพอใจในการจลดกรจกรรมของนลกเรรยน

ตลวชทขวลดความสดาเรดจ
ไดผนลกเรรยนชนะการประกวดเลสานรทานคคณธรรม ระดลบละ 3 รางวลล  เพนนอคลดเลนอกเปปนตลวแทนสสงประกวดภายนอก
สถานศพกษา

วกธทการประเมกน
ใหผนลกเรรยนทจาแบบประเมรนความพพงพอใจ

เครรทองมรอทททใชผ
แบบประเมรนความพพงพอใจ

ผลทททคาดวนาจะไดผรลบ
นลกเรรยนชลสนมลธยมศพกษาปปทรน 1-6 ปฏรบลตรตนตามวรสลยทลศนค ปรลชญา อลตลลกษณค รวมทลสงสสงเสรรมเอกลลกษณคและจคดเนผน
ของสถานศพกษาและสพม 1
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ทรลพยากรและคนาใชผจนายกกจกรรม

ททท รายการคนาใชผจนาย
ประมาณการ
ราคา/หนนวย

ประเภทของเงกน
รวมเงกนจดานวน หนนวยนลบ

ของรางวลล ครลสง 1  1,800.00  1,800.001 งบอคดหนคน

รวมเงกน  1,800.00

สรยปงบประมาณ
งบอคดหนคน 1,800.00   บาท

1,800.00   บาทรวม
ลงชรทอ  อนยมลตกกกจกรรม  พลฒนาทลกษะเลนานกทานคยณธรรม
ภายใตผโครงการ / งาน  สนงเสรกมคยณลลกษณะอลนพศงประสงคคของผผผเรทยน

ผผผอนยมลตกกกจกรรม

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

ผผผเหดนชอบ

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

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

แผนงานกลคสมบรรหารวรชาการ
 ( นางสาวดลฤดร ปฝสสา ) 

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

ผผผเสนอ

(   เฉลรมรลฐ  ตรนงอสวม   )
ผผผอจานวยการโรงเรรยนมหรรณพาราม

ครผ

รองผผผอจานวยการกลคสมบรรหารงานบคคคล
 ( นางสาวประกายดาว กลรนนเกรด ) 

ผผผรลบผกดชอบ

นางอภรรดร วลศราตรยานนทค

วสาทรนรผอยตรร
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โครงการ / งาน สสงเสรรมคคณลลกษณะอลนพพงประสงคคของผผผเรรยน

กกจกรรม ลอยกระทง

ลลกษณะงาน / โครงการ โครงการตสอเนนนอง
ยกระดลบมาตรฐาน

โครงการใหมส
รลกษามาตรฐาน พลฒนาสผสความเปปนเลรศ

ประเภท กรจกรรมใหมส กรจกรรมตสอเนนนอง งานประจจา

การดดาเนกนโครงการ เสรรจสรสนแลผว กจาลลงดจาเนรนการ ยลงไมสไดผดจาเนรนการ

หนนวยงานทททรลบผกดชอบ กลคสมบรรหารงานบคคคล

ผผผรลบผกดชอบ น.ส.ปาฏลร  พรหมอสอน

ระยะเวลาดดาเนกนการ 15/10/2564  -  31/03/2565

สถานทททดดาเนกนการ โรงเรรยนมหรรณพาราม

งบประมาณ 5,100.00  บาท

พลนธกกจ  จลดกรจกรรมสสงเสรรมคคณธรรม จรรยธรรม และคคณลลกษณะอลนพพงประสงคค
จลดกรจกรรมสสงเสรรมการมรสคขภาวะทรนดร มรสคนทรรยภาพ มรทลกษะในการดจารงชรวรตตามหลลกปรลชญาของเศรษฐกรจ
พอเพรยง
จลดกรจกรรมปลผกฝฝงจรตสจานพก รลกษา สนบสาน ถสายทอดความเปปนไทยและเขผาใจความหลากหลายทาง
วลฒนธรรม
ผผผเรรยนมรคคณธรรม จรรยธรรม รลกษคความเปปนไทย เขผาใจความหลากหลายของวลฒนธรรมเปปาประสงคค  
กลยคทธคทรน 2. สสงเสรรมการจลดกรจกรรมการเรรยนรผผทรนเนผนปลผกฝฝงคคณธรรมจรรยธรรมตามหลลกปรลชญาของ
เศรษฐกรจพอเพรยง บนพนสนฐานความเปปนไทย

กลยยทธค  

สนองมาตรฐานททท มาตรฐานทรน 1

ประเดรนการพรจารณาทรน 1.2สนองประเดดนพกจารณาททท 
ประเดรนการพรจารณายสอยทรน 1.2.2สนองประเดดนพกจารณายนอยททท 

มาตรฐานทรน 1มาตรฐานการศศกษาของสถานศศกษา
หลลกการและเหตยผล 
          พระราชบลญญลตรการศพกษาแหสงชาตร พ.ศ. 2542 แกผไขเพรนมเตรม (ฉบลบทรน2) พ.ศ. 2545 (ฉบลบทรน3) พ.ศ. 2551 และ(
ฉบลบทรน4) พ.ศ. 2562 ไดผกจาหนดความมคสงหมายการศพกษาเพนนอ มคสงพลฒนาคนไทยใหผเปปนมนคษยคทรนสมบผรณค ทลสงรสางกาย จรตใจ 
สตรปฝญญา ความรผผ และคคณธรรม มรจรรยธรรมและวลฒนธรรมในการดจารงวลฒนธรรมในการดจารงชรวรตสามารถอยผสรสวมกลบผผผ
อนนนไดผอยสางมรความสคขในกระบวนการเรรยนรผผตผองมคสงปลผกฝฝงจรตสจานลกทรนถผกตผองเกรนยวกลบการเมนองการปกครองในระบอบ
ประชาธรปไตยอลนมรพระมหากษลตรรยคทรงเปปนประมคข รผผจลกรลกษาและสสงเสรรม สรทธรหนผาทรน เสรรภาพ ความเคารพกฎหมาย 
ความเสมอภาค และศลกดรดศรรความเปปนมนคษยค 
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สลงคมไทยทคกวลนนรสเปลรนยนแปลงไปสผสยคคเทคโนโลยรดรจรตอล
ทจาใหผสภาพของคนในสลงคมเปลรนยนแปลงไปโดยยพดตรดกลบวลตถคนรยม ขาดคคณธรรมภายในจรตใจ
ฉะนลสนการปลผกฝฝงคคณธรรม จรรยธรรม ภายใตผการปกครองระบอบประชาธรปไตยอลนมรพระมหากษลตรรยคทรงเปปนประมคข
เปปนสรนงทรนจจาเปปนสจาหรลบคนในสลงคม ดลงนลสนเพนนอใหผนลกเรรยนซพนงเปปนเยาวชนทรนจะเตรบโตเปปนกจาลลงสจาคลญของประเทศชาตร
ไดผตระหนลกรผผถพงเรนนองเหลสานรส
จพงเกรดโครงการนรสขพสนเพนนอบสมเพาะและปลผกฝฝงนลกเรรยนทลสงรสางกายและจรตใจใหผเปปนบคคคลทรนมรศรลธรรม พรผอมทรนจะอนครลกษค
สนบสานวลฒนธรรมประเพณรไทย ทรนมรมาแตสโบราณ
ภายใตผการปกครองระบอบประชาธรปไตยอลนมรพระมหากษลตรรยคทรงเปปนประมคข ใหผคงอยผสไวผในสลงคมไทยตสอไป
วลตถยประสงคค

1.เพนนอใหผนลกเรรยนไดผมรความครดสรผางสรรคคในการประดรษฐคกระทง
2.เพนนอใหผนลกเรรยนเกรดการมรสสวนรสวมในการอนครลกษค  ฟฟฟนฟผประเพณรอลนดรงามของไทย 
 และสนบทอดใหผคงอยผสตสอไป
3.เพนนอสสงเสรรมทลกษะในการทจางานรสวมกลนของนลกเรรยน 
4.เพนนอเสรรมสรผางความสลมพลนธคทรนดรระหวสางโรงเรรยนและชคมชน

เปปาหมาย
เชกงปรกมาณ :
นลกเรรยนโรงเรรยนมหรรณพารามเขผารสวมกรจกรรมตามโครงการจจานวน 200 คน

เชกงคยณภาพ :
นลกเรรยนไดผเขผาใจขนบธรรมเนรยมประเพณรไทยทรนดรงามและถผกตผอง  และไดผพลฒนาทลกษะการทจางานรสวมกลบผผผอนนน
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ขลขนตอนการดดาเนกนงาน

การดดาเนกนงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานททท ผผผรลบผกดชอบ

( P )  ขลขนเตรทยมการ นางสาวปาฏลร พรหม

อสอนประชคมคณะทจางาน
15 ตคลาคม 

2564 ถพง 31 
มรนาคม 2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม

-

( D )  ขลขนดดาเนกนการ 15 ตคลาคม 2564 

ถพง 31 มรนาคม 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม และวลด

มณฑป

นางสาวปาฏลร พรหม

อสอน

เงรนรางวลลประกวดกระทง 5,100.00 (อคดหนคน) 

( C )  ขลขนตกดตามประเมกนผล
แบบสอบถาม

นางสาวปาฏลร พรหม

อสอน
19 

พฤศจรกายน 
2564 ถพง 31 
มรนาคม 2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม
-

( A )  ขลขนปรลบปรยงแกผไข
นจาผลทรนไดผไปปรลบปรคงแกผไขในปปถลดไป

การตกดตามประเมกนผล
ใชผแบบสอบถาม  กลบนลกเรรยน

ตลวชทขวลดความสดาเรดจ
นลกเรรยนไดผเขผาใจขนมธรรมเนรยมประเพณรไทยทรนดรงามและถผกตผอง และไดผพลฒนาทลกษะการทจางานรสวมกลบผผผอนนน

วกธทการประเมกน
แบบสอบถาม

เครรทองมรอทททใชผ
แบบสอบถาม

ผลทททคาดวนาจะไดผรลบ
ผผผเรรยนเกรดความตระหนลกและรผผคคณคสาของวลฒนธรรมประเพณรทรนดรงามของไทยสามารถใชผชรวรตตามหลลกปรลชญาของ
เศรษฐกรจพอเพรยงสามารถอนครลกษควลฒนธรรมทรนดรงามของไทยไดผ
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ทรลพยากรและคนาใชผจนายกกจกรรม

ททท รายการคนาใชผจนาย
ประมาณการ
ราคา/หนนวย

ประเภทของเงกน
รวมเงกนจดานวน หนนวยนลบ

เงรนรางวลลประกวดกระทง บาท 1  5,100.00  5,100.001 งบอคดหนคน

รวมเงกน  5,100.00

สรยปงบประมาณ
งบอคดหนคน 5,100.00   บาท

5,100.00   บาทรวม
ลงชรทอ  อนยมลตกกกจกรรม  ลอยกระทง
ภายใตผโครงการ / งาน  สนงเสรกมคยณลลกษณะอลนพศงประสงคคของผผผเรทยน

ผผผอนยมลตกกกจกรรม

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

ผผผเหดนชอบ

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

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

แผนงานกลคสมบรรหารงานบคคคล
 ( นางสาวสคนรยค เกรยรตรสมพร ) 
................................................

ผผผเสนอ

(   เฉลรมรลฐ  ตรนงอสวม   )
ผผผอจานวยการโรงเรรยนมหรรณพาราม

ครผผผผรลบผรดชอบกรจกรรม

รองผผผอจานวยการกลคสมบรรหารงานบคคคล
 ( นางสาวประกายดาว กลรนนเกรด ) 

ผผผรลบผกดชอบ

น.ส.ปาฏลร  พรหมอสอน

วสาทรนรผอยตรร

���

ปmt



โครงการ / งาน สสงเสรรมคคณลลกษณะอลนพพงประสงคคของผผผเรรยน

กกจกรรม หลสอเทรยนและถวายเทรยนพรรษา

ลลกษณะงาน / โครงการ โครงการตสอเนนนอง
ยกระดลบมาตรฐาน

โครงการใหมส
รลกษามาตรฐาน พลฒนาสผสความเปปนเลรศ

ประเภท กรจกรรมใหมส กรจกรรมตสอเนนนอง งานประจจา

การดดาเนกนโครงการ เสรรจสรสนแลผว กจาลลงดจาเนรนการ ยลงไมสไดผดจาเนรนการ

หนนวยงานทททรลบผกดชอบ กลคสมบรรหารงานบคคคล

หนนวยงานยนอย งานกรจการนลกเรรยน

ผผผรลบผกดชอบ นายศคภรลตนค แนวเนรยม

ระยะเวลาดดาเนกนการ 01/10/2564  -  20/09/2565

สถานทททดดาเนกนการ โรงเรรยนมหรรณพาราม

งบประมาณ 18,200.00  บาท

พลนธกกจ  จลดกรจกรรมสสงเสรรมคคณธรรม จรรยธรรม และคคณลลกษณะอลนพพงประสงคค
จลดกรจกรรมสสงเสรรมการมรสคขภาวะทรนดร มรสคนทรรยภาพ มรทลกษะในการดจารงชรวรตตามหลลกปรลชญาของเศรษฐกรจ
พอเพรยง
จลดกรจกรรมปลผกฝฝงจรตสจานพก รลกษา สนบสาน ถสายทอดความเปปนไทยและเขผาใจความหลากหลายทาง
วลฒนธรรม
ผผผเรรยนมรคคณธรรม จรรยธรรม รลกษคความเปปนไทย เขผาใจความหลากหลายของวลฒนธรรมเปปาประสงคค  
กลยคทธคทรน 2. สสงเสรรมการจลดกรจกรรมการเรรยนรผผทรนเนผนปลผกฝฝงคคณธรรมจรรยธรรมตามหลลกปรลชญาของ
เศรษฐกรจพอเพรยง บนพนสนฐานความเปปนไทย

กลยยทธค  

สนองมาตรฐานททท มาตรฐานทรน 1

ประเดรนการพรจารณาทรน 1.2สนองประเดดนพกจารณาททท 
ประเดรนการพรจารณายสอยทรน 1.2.2สนองประเดดนพกจารณายนอยททท 

มาตรฐานทรน 1มาตรฐานการศศกษาของสถานศศกษา
หลลกการและเหตยผล 
          พระราชบลญญลตรการศพกษาแหสงชาตร  พ.ศ. 2542  แกผไขเพรนมเตรม(ฉบลบทรน 2)  พ.ศ. 2545   แกผไขเพรนมเตรม(ฉบลบทรน 
3)  พ.ศ. 2553  แกผไขเพรนมเตรม(ฉบลบทรน 4)  พ.ศ. 2562 ไดผกจาหนด ความมคสงหมายและหลลกการในการศพกษาในมาตรา  6  
การจลดการศพกษาตผองเปปนไปเพนนอพลฒนาคนไทย        ใหผเปปนมนคษยคทรนสมบผรณคทลสงรสางกาย  จรตใจ  สตรปฝญญา  ความรผผ  
และคคณธรรม  มรจรรยธรรมและวลฒนธรรม   ในการดจารงชรวรต สามารถอยผสรสวมกลบผผผอนนนไดผ อยสางมรความสคข  และแนวการ
จลดการศพกษาไวผในมาตรา  23  ขผอ  3  วสา  ดผวยการจลดการศพกษาตผองเนผนความรผผเกรนยวกลบศาสนา ศรลปะ  วลฒนธรรม  
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การกรฬา               ภผมรปฝญญาไทย  และการประยคกตคใชผภผมรปฝญญา
ประเพณรแหสเทรยนพรรษา  เปปนประเพณรทรนถนอปฏรบลตรสนบทอดมาเปปนเวลานาน  ชาวบผานจะรสวมกลนนจาเทรยนมาถวายซพนงชสวง
ตผนกรจะถวายเปปนเทรยนเลรกๆธรรมดา ครลสนตสอมากรไดผมรการมลดเทรยนเลรกๆมารวมกลนคลผายตผนกลผวยหรนอลจาไมผไผสแลผวตรดกลบ
ฐาน  ทรนเรรยกกลนวสา  ตผนเทรยน  หรนอ  ตผนเทรยน  พคทธศาสนรกชนกรถนอโอกาสในชสวงเทศกาลเขผาพรรษาไดผไปบจาเพรญกคศล  
เชสน  ทจาบคญตลกบาตร  รลกษาศรล  สวดมนตค  ฟฝงธรรม เจรรญภาวนา  ตลอดจนไปศพกษาหาความรผผกลบพระภรกษค ซพนงตสอมาไดผ
เกรดเปปนประเพณรนรยมทรนจะใหผลผกหลานไปบวชเรรยนในชสวงเขผาพรรษา  ในชสวงเทศกาลเขผาพรรษาเปปนเวลา  3  เดนอนโดย
ใชผวลนนรสเปปนวลนเรรนมตผนใน     การกระทจาดร  ซพนงกรนลบวสาเปปนระยะเวลาทรนยาวนานเพรยงพอสจาหรลบความตลสงใจสรผางเสรรม
คคณลลกษณะ          ทรนพพงประสงคคใหผเกรดขพสน  อลนมรอานรสงสคทจาใหผตนเอง  ครอบครลวและสลงคมเกรดความสคขสงบรสมเยรน
ทางงานสสงเสรรมประชาธรปไตย  และงานสภานลกเรรยน  โรงเรรยนมหรรณพารามไดผตระหนลก       และเหรนถพงความ

สจาคลญของนลกเรรยน  จพงไดผจลดกรจกรรม  "พรธรหลสอเทรยนและถวายเทรยนจจานจาพรรษา"  ขพสน  เพนนอเปปนการสสงเสรรม  อนครลกษค  
ขนบธรรมเนรยมประเพณรอลนดรของไทยตลอดจนเปปนการปลผกฝฝงคคณธรรมและจรรยธรรมใหผแกสนลกเรรยน  รวมทลสงเปปนการ
เสรรมสรผางความรลก  ความสามลคคร  ความรสวมมนอ  ความสนคกสนานและผผกมรตรไมตรรทรนดรตสอกลน  ตลอดจนเปปนการอนครลกษค
และสนบทอดประเพณรทรนดรงามใหผคงอยผสตสอไป
วลตถยประสงคค

1. เพนนอใหผนลกเรรยนมรสสวนรสวมกรจกรรมพรธรหลสอเทรยนและถวายเทรยนจจานจาพรรษา
2. เพนนอใหผนลกเรรยนไดผดจารงรลกษาไวผซพนงศรลปวลฒนธรรมประเพณรอลนดรงามของไทย
3. เพนนอสสงเสรรมกรจกรรมขนบธรรมเนรยมประเพณรทรนสนบตสอกลนมายาวนานตลสงแตสโบราณกาล

เปปาหมาย
เชกงปรกมาณ :
นลกเรรยนโรงเรรยนมหรรณพารามเขผารสวมกรจกรรมตามโครงการจจานวน 900 คน

เชกงคยณภาพ :
นลกเรรยนมรสสวนรสวมกรจกรรมพรธรหลสอเทรยนและถวายเทรยนจจานจาเปปนการสสงเสรรม อนครลกษค  ขนบธรรมเนรยมประเพณร
อลนดรของไทยตลอดจนเปปนการปลผกฝฝงคคณธรรมและจรรยธรรมใหผแกสนลกเรรยน
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ขลขนตอนการดดาเนกนงาน

การดดาเนกนงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานททท ผผผรลบผกดชอบ

( P )  ขลขนเตรทยมการ นายศคภรลตนค  แนว

เนรยมประชคมคณะกรรมการ
1 ตคลาคม 

2564 ถพง 20 
กลนยายน 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม

-

( D )  ขลขนดดาเนกนการ 1 ตคลาคม 2564 

ถพง 15 กลนยายน 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม

นายศคภรลตนค  แนว

เนรยม

กรจกรรมวลนหลสอเทรยนพรรษาและจจานจาพรรษา 0.00 (อคดหนคน) 

กรจกรรมหลสอเทรยนจจานจาพรรษา 18,200.00 (อคดหนคน) 

( C )  ขลขนตกดตามประเมกนผล
แบบสอบถาม

นายศคภรลตนค  แนว

เนรยม
1 ตคลาคม 

2564 ถพง 15 
กลนยายน 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม
-

( A )  ขลขนปรลบปรยงแกผไข
นจาขผอเสนอแนะไปปรลบปรคงในปปถลดไป

การตกดตามประเมกนผล
แบบสอบถาม

ตลวชทขวลดความสดาเรดจ
นลกเรรยนมรความรผผ  และมรสสวนรสวมกรจกรรมพรธรหลสอเทรยนและถวายเทรยนจจานจา  เปปนการสสงเสรรม อนครลกษค  ขนบ
ธรรมเนรยมประเพณรอลนดรของไทยตลอดจนเปปนการปลผกฝฝงคคณธรรมและจรรยธรรมใหผแกสนลกเรรยน

วกธทการประเมกน
แบบสอบถาม

เครรทองมรอทททใชผ
แบบสอบถาม

ผลทททคาดวนาจะไดผรลบ
นลกเรรยนมรสสวนรสวมกรจกรรมพรธรหลสอเทรยนและถวายเทรยนจจานจาเปปนการสสงเสรรม อนครลกษค  ขนบธรรมเนรยมประเพณรอลน
ดรของไทยตลอดจนเปปนการปลผกฝฝงคคณธรรมและจรรยธรรมใหผแกสนลกเรรยน
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ทรลพยากรและคนาใชผจนายกกจกรรม

ททท รายการคนาใชผจนาย
ประมาณการ
ราคา/หนนวย

ประเภทของเงกน
รวมเงกนจดานวน หนนวยนลบ

หลสอเทรยนจจานจาพรรษา ครลสง 1  18,200.00  18,200.001 งบอคดหนคน

รวมเงกน  18,200.00

สรยปงบประมาณ
งบอคดหนคน 18,200.00   บาท

18,200.00   บาทรวม
ลงชรทอ  อนยมลตกกกจกรรม  หลนอเททยนและถวายเททยนพรรษา
ภายใตผโครงการ / งาน  สนงเสรกมคยณลลกษณะอลนพศงประสงคคของผผผเรทยน

ผผผอนยมลตกกกจกรรม

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

ผผผเหดนชอบ

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

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

แผนงานกลคสมบรรหารงานบคคคล
 ( นางสาวสคนรยค เกรยรตรสมพร ) 
................................................

ผผผเสนอ

(   เฉลรมรลฐ  ตรนงอสวม   )
ผผผอจานวยการโรงเรรยนมหรรณพาราม

ครผ

รองผผผอจานวยการกลคสมบรรหารงานบคคคล
 ( นางสาวประกายดาว กลรนนเกรด ) 

ผผผรลบผกดชอบ

นายศคภรลตนค แนวเนรยม

วสาทรนรผอยตรร
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โครงการ / งาน สสงเสรรมคคณลลกษณะอลนพพงประสงคคของผผผเรรยน

กกจกรรม คสายคคณธรรม

ลลกษณะงาน / โครงการ โครงการตสอเนนนอง
ยกระดลบมาตรฐาน

โครงการใหมส
รลกษามาตรฐาน พลฒนาสผสความเปปนเลรศ

ประเภท กรจกรรมใหมส กรจกรรมตสอเนนนอง งานประจจา

การดดาเนกนโครงการ เสรรจสรสนแลผว กจาลลงดจาเนรนการ ยลงไมสไดผดจาเนรนการ

หนนวยงานทททรลบผกดชอบ กลคสมบรรหารงานบคคคล

หนนวยงานยนอย งานสสงเสรรมพลฒนานลกเรรยนมรวรนลย คคณธรรม

ผผผรลบผกดชอบ นายศคภรลตนค แนวเนรยม

ระยะเวลาดดาเนกนการ 20/05/2565  -  23/09/2565

สถานทททดดาเนกนการ โรงเรรยนมหรรณพาราม

งบประมาณ 22,350.00  บาท

พลนธกกจ  จลดกรจกรรมสสงเสรรมคคณธรรม จรรยธรรม และคคณลลกษณะอลนพพงประสงคค
จลดกรจกรรมสสงเสรรมการมรสคขภาวะทรนดร มรสคนทรรยภาพ มรทลกษะในการดจารงชรวรตตามหลลกปรลชญาของเศรษฐกรจ
พอเพรยง
จลดกรจกรรมปลผกฝฝงจรตสจานพก รลกษา สนบสาน ถสายทอดความเปปนไทยและเขผาใจความหลากหลายทาง
วลฒนธรรม
ผผผเรรยนมรคคณธรรม จรรยธรรม รลกษคความเปปนไทย เขผาใจความหลากหลายของวลฒนธรรมเปปาประสงคค  
กลยคทธคทรน 2. สสงเสรรมการจลดกรจกรรมการเรรยนรผผทรนเนผนปลผกฝฝงคคณธรรมจรรยธรรมตามหลลกปรลชญาของ
เศรษฐกรจพอเพรยง บนพนสนฐานความเปปนไทย

กลยยทธค  

สนองมาตรฐานททท มาตรฐานทรน 1

ประเดรนการพรจารณาทรน 1.2สนองประเดดนพกจารณาททท 
ประเดรนการพรจารณายสอยทรน 1.2.2สนองประเดดนพกจารณายนอยททท 

มาตรฐานทรน 1มาตรฐานการศศกษาของสถานศศกษา
หลลกการและเหตยผล 
          พระราชบลญญลตรการศพกษาแหสงชาตร พ.ศ. 2542  แกผไขเพรนมเตรม (ฉบลบทรน 2) พ.ศ.2545  ไดผกจาหนด
ความมคสงหมายการศพกษา เพนนอมคสงพลฒนาคนไทยใหผเปปนมนคษยคทรนสมบผรณคทลสงรสางกาย จรตใจ สตรปฝญญา ความรผผ และคคณธรรม 
มรจรรยธรรมและวลฒนธรรมในการดจารงชรวรต สามารถอยผสรสวมกลบผผผอนนนไดผอยสางมรความสคข  ดลงนลสนโรงเรรยนมหรรณพารามจพง
ไดผจลดทจาโครงการพลฒนาคคณธรรม  จรรยธรรมและคสานรยมทรนดรงาม
เพนนอพลฒนาผผผเรรยนใหผบรรลคตามเปปาหมายตามการศพกษาของชาตร
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วลตถยประสงคค
1. เพนนอสสงเสรรมใหผผผผเรรยนมรคคณลลกษณะทรนพพงประสงคค 8 ประการ

2. เพนนอสสงเสรรมใหผผผผเรรยนมรคคณธรรมจรรยธรรม และคสานรยมหลลก12 ประการ
2. เพนนอสสงเสรรมใหผผผผเรรยนเหรนคคณคสาในตนเอง  เอนสออาทรผผผอนนนและกตลญญผตสอผผผมรพระคคณ
3. เพนนอสสงเสรรมใหผผผผเรรยนดจาเนรนชรวรตตามหลลกศาสนาทรนตนนลบถนอ
4. เพนนอจลดกรจกรรมสนบสาน  สรผางสรรคควลฒนธรรมประเพณร  และภผมรปฝญญาไทย

เปปาหมาย
เชกงปรกมาณ :

1.นลกเรรยนรผอยละ98มรคคณธรรมจรรยธรรมคคณลลกษณะทรนพพงประสงคคและคสานรยม12ประการ 
2.นลกเรรยนรผอยละ98ปฏรบลตรตามหลลกธรรมศาสนาทรนตนนลบถนอและสนบสานวลฒนธรรม
ประเพณรไทย

เชกงคยณภาพ :
นลกเรรยนมรคคณธรรมจรรยธรรม และคสานรยมหลลก12 ประการ
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ขลขนตอนการดดาเนกนงาน

การดดาเนกนงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานททท ผผผรลบผกดชอบ

( P )  ขลขนเตรทยมการ นายศคภรลตนค  แนว

เนรยมประชคมจลดทจาโครงการ
20 

พฤษภาคม 
2565 ถพง 23 
กลนยายน 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม

-

( D )  ขลขนดดาเนกนการ 20 พฤศจรกายน 

2565 ถพง 20 

กลนยายน 2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม

นายศคภรลตนค  แนว

เนรยม

1คสาพระวรทยากร 0.00 (อคดหนคน)

22,350.00 (อนนนๆ)

( C )  ขลขนตกดตามประเมกนผล
1. สอบถามความพพงพอใจนลกเรรยนในการเขผารสวม
กรจกรรม

นายศคภรลตนค  แนว

เนรยม
20 

พฤศจรกายน 
2565 ถพง 20 
กลนยายน 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม
-

( A )  ขลขนปรลบปรยงแกผไข
นจาผลไปปรลบปรคงใชผในปปถลดไป

การตกดตามประเมกนผล
แบบสอบถาม

ตลวชทขวลดความสดาเรดจ
นลกเรรยนมรคคณธรรมจรรยธรรม และสนบสานวลฒนธรรมประเพณรไทย

วกธทการประเมกน
แบบสอบถาม

เครรทองมรอทททใชผ
แบบสอบถาม

ผลทททคาดวนาจะไดผรลบ
นลกเรรยนมรคคณธรรมจรรยธรรม และสนบสานวลฒนธรรมประเพณรไทย
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ทรลพยากรและคนาใชผจนายกกจกรรม

ททท รายการคนาใชผจนาย
ประมาณการ
ราคา/หนนวย

ประเภทของเงกน
รวมเงกนจดานวน หนนวยนลบ

1.คสาพระวรทยากร รผป 6  3,725.00  22,350.001 อนนน ๆ ()

รวมเงกน  22,350.00

สรยปงบประมาณ
อนนน ๆ () 22,350.00   บาท

22,350.00   บาทรวม
ลงชรทอ  อนยมลตกกกจกรรม  คนายคยณธรรม
ภายใตผโครงการ / งาน  สนงเสรกมคยณลลกษณะอลนพศงประสงคคของผผผเรทยน

ผผผอนยมลตกกกจกรรม

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

ผผผเหดนชอบ

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

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

แผนงานกลคสมบรรหารงานบคคคล
 ( นางสาวสคนรยค เกรยรตรสมพร ) 
................................................

ผผผเสนอ

(   เฉลรมรลฐ  ตรนงอสวม   )
ผผผอจานวยการโรงเรรยนมหรรณพาราม

หลวหนผางานสสงเสรรมคคณธรรม

รองผผผอจานวยการกลคสมบรรหารงานบคคคล
 ( นางสาวประกายดาว กลรนนเกรด ) 

ผผผรลบผกดชอบ

นายศคภรลตนค แนวเนรยม

วสาทรนรผอยตรร
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โครงการ / งาน สสงเสรรมคคณลลกษณะอลนพพงประสงคคของผผผเรรยน

กกจกรรม บรรพชาสามเณร/ตลกบาตรประจจาวลนพฤหลสบดร

ลลกษณะงาน / โครงการ โครงการตสอเนนนอง
ยกระดลบมาตรฐาน

โครงการใหมส
รลกษามาตรฐาน พลฒนาสผสความเปปนเลรศ

ประเภท กรจกรรมใหมส กรจกรรมตสอเนนนอง งานประจจา

การดดาเนกนโครงการ เสรรจสรสนแลผว กจาลลงดจาเนรนการ ยลงไมสไดผดจาเนรนการ

หนนวยงานทททรลบผกดชอบ กลคสมบรรหารงานบคคคล

หนนวยงานยนอย งานสสงเสรรมพลฒนานลกเรรยนมรวรนลย คคณธรรม

ผผผรลบผกดชอบ นายศคภรลตนค แนวเนรยม

ระยะเวลาดดาเนกนการ 01/10/2564  -  30/09/2565

สถานทททดดาเนกนการ โรงเรรยนมหรรณพาราม

งบประมาณ 3,500.00  บาท

พลนธกกจ  จลดกรจกรรมสสงเสรรมคคณธรรม จรรยธรรม และคคณลลกษณะอลนพพงประสงคค
จลดกรจกรรมสสงเสรรมการมรสคขภาวะทรนดร มรสคนทรรยภาพ มรทลกษะในการดจารงชรวรตตามหลลกปรลชญาของเศรษฐกรจ
พอเพรยง
จลดกรจกรรมปลผกฝฝงจรตสจานพก รลกษา สนบสาน ถสายทอดความเปปนไทยและเขผาใจความหลากหลายทาง
วลฒนธรรม
ผผผเรรยนมรคคณธรรม จรรยธรรม รลกษคความเปปนไทย เขผาใจความหลากหลายของวลฒนธรรมเปปาประสงคค  
กลยคทธคทรน 2. สสงเสรรมการจลดกรจกรรมการเรรยนรผผทรนเนผนปลผกฝฝงคคณธรรมจรรยธรรมตามหลลกปรลชญาของ
เศรษฐกรจพอเพรยง บนพนสนฐานความเปปนไทย

กลยยทธค  

สนองมาตรฐานททท มาตรฐานทรน 1

ประเดรนการพรจารณาทรน 1.2สนองประเดดนพกจารณาททท 
ประเดรนการพรจารณายสอยทรน 1.2.2สนองประเดดนพกจารณายนอยททท 

มาตรฐานทรน 1มาตรฐานการศศกษาของสถานศศกษา
หลลกการและเหตยผล 
          พระราชบลญญลตรการศพกษาแหสงชาตร พ.ศ. 2542  แกผไขเพรนมเตรม (ฉบลบทรน 2) พ.ศ.2545  ไดผกจาหนด
ความมคสงหมายการศพกษา เพนนอมคสงพลฒนาคนไทยใหผเปปนมนคษยคทรนสมบผรณคทลสงรสางกาย จรตใจ สตรปฝญญา ความรผผ และคคณธรรม 
มรจรรยธรรมและวลฒนธรรมในการดจารงชรวรต สามารถอยผสรสวมกลบผผผอนนนไดผอยสางมรความสคข  ดลงนลสนโรงเรรยนมหรรณพารามจพง
ไดผจลดทจาโครงการพลฒนาคคณธรรม  จรรยธรรมและคสานรยมทรนดรงาม
เพนนอพลฒนาผผผเรรยนใหผบรรลคตามเปปาหมายตามการศพกษาของชาตร
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วลตถยประสงคค
1. เพนนอสสงเสรรมใหผผผผเรรยนมรคคณลลกษณะทรนพพงประสงคค 8 ประการ

2. เพนนอสสงเสรรมใหผผผผเรรยนมรคคณธรรมจรรยธรรม และคสานรยมหลลก12 ประการ
2. เพนนอสสงเสรรมใหผผผผเรรยนเหรนคคณคสาในตนเอง  เอนสออาทรผผผอนนนและกตลญญผตสอผผผมรพระคคณ
3. เพนนอสสงเสรรมใหผผผผเรรยนดจาเนรนชรวรตตามหลลกศาสนาทรนตนนลบถนอ
4. เพนนอจลดกรจกรรมสนบสาน  สรผางสรรคควลฒนธรรมประเพณร  และภผมรปฝญญาไทย

เปปาหมาย
เชกงปรกมาณ :

1.นลกเรรยนรผอยละ98มรคคณธรรมจรรยธรรมคคณลลกษณะทรนพพงประสงคคและคสานรยม12ประการ 
2.นลกเรรยนรผอยละ98ปฏรบลตรตามหลลกธรรมศาสนาทรนตนนลบถนอและสนบสานวลฒนธรรม
ประเพณรไทย

เชกงคยณภาพ :
นลกเรรยนมรคคณธรรมจรรยธรรม และคสานรยมหลลก12 ประการ

���



ขลขนตอนการดดาเนกนงาน

การดดาเนกนงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานททท ผผผรลบผกดชอบ

( P )  ขลขนเตรทยมการ นายศคภรลตนค  แนว

เนรยมประชคมจลดทจาโครงการ
1 ตคลาคม 

2564 ถพง 30 
กลนยายน 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม

-

( D )  ขลขนดดาเนกนการ 1 ตคลาคม 2564 

ถพง 30 กลนยายน 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม

นายศคภรลตนค  แนว

เนรยม

จลดซนสอวลสดคอคปกรณค 3,500.00 (อคดหนคน) 

( C )  ขลขนตกดตามประเมกนผล
สอบถามความพพงพอใจนลกเรรยนในการเขผารสวม
กรจกรรม

นายศคภรลตนค  แนว

เนรยม
17 

พฤษภาคม 
2565 ถพง 26 
ตคลาคม 2566

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม
-

( A )  ขลขนปรลบปรยงแกผไข
นจาไปปรลบปรคงใหผดรขพสนในกรจกรรมปปถลดไป

การตกดตามประเมกนผล
แบบสอบถาม

ตลวชทขวลดความสดาเรดจ
นลกเรรยนมรคคณธรรมจรรยธรรม และคสานรยมหลลก12 ประการ

วกธทการประเมกน
แบบสอบถาม

เครรทองมรอทททใชผ
แบบสอบถาม

ผลทททคาดวนาจะไดผรลบ
นลกเรรยนมรคคณธรรมจรรยธรรม และสนบสานวลฒนธรรมประเพณรไทย
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ทรลพยากรและคนาใชผจนายกกจกรรม

ททท รายการคนาใชผจนาย
ประมาณการ
ราคา/หนนวย

ประเภทของเงกน
รวมเงกนจดานวน หนนวยนลบ

คสาอคปกรณค วลสดค ผนน 35  100.00  3,500.001 งบอคดหนคน

รวมเงกน  3,500.00

สรยปงบประมาณ
งบอคดหนคน 3,500.00   บาท

3,500.00   บาทรวม
ลงชรทอ  อนยมลตกกกจกรรม  บรรพชาสามเณร/ตลกบาตรประจดาวลนพฤหลสบดท
ภายใตผโครงการ / งาน  สนงเสรกมคยณลลกษณะอลนพศงประสงคคของผผผเรทยน

ผผผอนยมลตกกกจกรรม

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

ผผผเหดนชอบ

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

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

แผนงานกลคสมบรรหารงานบคคคล
 ( นางสาวสคนรยค เกรยรตรสมพร ) 
................................................

ผผผเสนอ

(   เฉลรมรลฐ  ตรนงอสวม   )
ผผผอจานวยการโรงเรรยนมหรรณพาราม

หลวหนผางานสสงเสรรมคคณธรรม

รองผผผอจานวยการกลคสมบรรหารงานบคคคล
 ( นางสาวประกายดาว กลรนนเกรด ) 

ผผผรลบผกดชอบ

นายศคภรลตนค แนวเนรยม

วสาทรนรผอยตรร
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โครงการ / งาน สสงเสรรมคคณลลกษณะอลนพพงประสงคคของผผผเรรยน

กกจกรรม Social Camp

ลลกษณะงาน / โครงการ โครงการตสอเนนนอง
ยกระดลบมาตรฐาน

โครงการใหมส
รลกษามาตรฐาน พลฒนาสผสความเปปนเลรศ

ประเภท กรจกรรมใหมส กรจกรรมตสอเนนนอง งานประจจา

การดดาเนกนโครงการ เสรรจสรสนแลผว กจาลลงดจาเนรนการ ยลงไมสไดผดจาเนรนการ

หนนวยงานทททรลบผกดชอบ กลคสมบรรหารวรชาการ

หนนวยงานยนอย กลคสมสาระฯสลงคมศพกษา

ผผผรลบผกดชอบ น.ส.สรรรมา ศรรยาภลย

ระยะเวลาดดาเนกนการ 16/10/2564  -  16/01/2565

สถานทททดดาเนกนการ โรงเรรยนมหรรณพาราม

งบประมาณ 30,000.00  บาท

พลนธกกจ  จลดกรจกรรมสสงเสรรมคคณธรรม จรรยธรรม และคคณลลกษณะอลนพพงประสงคค
จลดกรจกรรมสสงเสรรมการมรสคขภาวะทรนดร มรสคนทรรยภาพ มรทลกษะในการดจารงชรวรตตามหลลกปรลชญาของเศรษฐกรจ
พอเพรยง
จลดกรจกรรมปลผกฝฝงจรตสจานพก รลกษา สนบสาน ถสายทอดความเปปนไทยและเขผาใจความหลากหลายทาง
วลฒนธรรม
ผผผเรรยนมรคคณธรรม จรรยธรรม รลกษคความเปปนไทย เขผาใจความหลากหลายของวลฒนธรรมเปปาประสงคค  
กลยคทธคทรน 2. สสงเสรรมการจลดกรจกรรมการเรรยนรผผทรนเนผนปลผกฝฝงคคณธรรมจรรยธรรมตามหลลกปรลชญาของ
เศรษฐกรจพอเพรยง บนพนสนฐานความเปปนไทย

กลยยทธค  

สนองมาตรฐานททท มาตรฐานทรน 3

ประเดรนการพรจารณาทรน 3.1สนองประเดดนพกจารณาททท 
ประเดรนการพรจารณายสอยทรน 3.1.1สนองประเดดนพกจารณายนอยททท 

มาตรฐานทรน 1มาตรฐานการศศกษาของสถานศศกษา
หลลกการและเหตยผล 
          พระราชบลญญลตรการศพกษาแหสงชาตร พ.ศ. 2542 แกผไขเพรนมเตรม (ฉบลบทรน2) พ.ศ. 2545 (ฉบลบทรน3) พ.ศ. 2551 และ(
ฉบลบทรน4) พ.ศ. 2562 ไดผกจาหนดความมคสงหมายการศพกษาเพนนอ มคสงพลฒนาคนไทยใหผเปปนมนคษยคทรนสมบผรณค ทลสงรสางกาย จรตใจ 
สตรปฝญญา ความรผผ และคคณธรรม มรจรรยธรรมและวลฒนธรรมในการดจารงวลฒนธรรมในการดจารงชรวรตสามารถอยผสรสวมกลบผผผ
อนนนไดผอยสางมรความสคขในกระบวนการเรรยนรผผตผองมคสงปลผกฝฝงจรตสจานลกทรนถผกตผองเกรนยวกลบการเมนองการปกครองในระบอบ
ประชาธรปไตยอลนมรพระมหากษลตรรยคทรงเปปนประมคข รผผจลกรลกษาและสสงเสรรม สรทธรหนผาทรน เสรรภาพ ความเคารพกฎหมาย 
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ความเสมอภาค และศลกดรดศรรความเปปนมนคษยค 
สลงคมไทยทคกวลนนรสเปลรนยนแปลงไปสผสยคคเทคโนโลยรดรจรตอล
ทจาใหผสภาพของคนในสลงคมเปลรนยนแปลงไปโดยยพดตรดกลบวลตถคนรยม ขาดคคณธรรมภายในจรตใจ
ฉะนลสนการปลผกฝฝงคคณธรรม จรรยธรรม ภายใตผการปกครองระบอบประชาธรปไตยอลนมรพระมหากษลตรรยคทรงเปปนประมคข
เปปนสรนงทรนจจาเปปนสจาหรลบคนในสลงคม ดลงนลสนเพนนอใหผนลกเรรยนซพนงเปปนเยาวชนทรนจะเตรบโตเปปนกจาลลงสจาคลญของประเทศชาตร
ไดผตระหนลกรผผถพงเรนนองเหลสานรส
จพงเกรดโครงการนรสขพสนเพนนอบสมเพาะและปลผกฝฝงนลกเรรยนทลสงรสางกายและจรตใจใหผเปปนบคคคลทรนมรศรลธรรม พรผอมทรนจะอนครลกษค
สนบสานวลฒนธรรมประเพณรไทย ทรนมรมาแตสโบราณ
ภายใตผการปกครองระบอบประชาธรปไตยอลนมรพระมหากษลตรรยคทรงเปปนประมคข ใหผคงอยผสไวผในสลงคมไทยตสอไป
วลตถยประสงคค
เพนนอใหผผผผรรยนไดผรลบความรผผและเกรดการเรรยนรผผนอกสถานทรนดผวยตนเอง

เปปาหมาย
เชกงปรกมาณ :
นลกเรรยนชลสนมลธยมศพกษาปปทรน 1-6 มรจจานวน 70 คน

เชกงคยณภาพ :
นลกเรรยนชลสนมลธยมศพกษาปปทรน 1-6 เกรดคามสนใจทรนจะแสวงหาความรผผดผวยตนเองจากแหลสงเรรยนรผผเพนนอใหผนลกเรรยนนจา
ความรผผมาใชผในชรวรตประจจาวลนใหผเกรดประโยชนค
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ขลขนตอนการดดาเนกนงาน

การดดาเนกนงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานททท ผผผรลบผกดชอบ

( P )  ขลขนเตรทยมการ ครผสรรรมา ศรรยาภลย

ประชคมวางแผนงาน มอบหมายภาระงาน
16 ตคลาคม 

2564 ถพง 16 
มกราคม 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม

-

( D )  ขลขนดดาเนกนการ
 (อคดหนคน) 

( C )  ขลขนตกดตามประเมกนผล
จลดทจาแบบสอบถาม

-

( A )  ขลขนปรลบปรยงแกผไข

การตกดตามประเมกนผล
คสารผอยละทรนไดผจากการประเมรน

ตลวชทขวลดความสดาเรดจ
นลกเรรยนทรนเขผารสวมเกรดความสนใจทรนแสวงหาคสามรผผดผวยตนเองจากแหลสงเรรยนรผผ และนจาความรผผไปประยคกตคใชผเพนนอ
ใหผเกรดประโยชนค

วกธทการประเมกน
ทจาแบบประเมรน

เครรทองมรอทททใชผ
แบบประเมนน

ผลทททคาดวนาจะไดผรลบ
นลกเรรยนชลสนมลธยมศพกษาปปทรน 1-6 ปฏรบลตรตนตามวรสลยทลศนค ปรลชญา อลตลลกษณค รวมทลสงสสงเสรรมเอกลลกษณคและจคดเนผน
ของสถานศพกษาและสพม 1
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ทรลพยากรและคนาใชผจนายกกจกรรม

ททท รายการคนาใชผจนาย
ประมาณการ
ราคา/หนนวย

ประเภทของเงกน
รวมเงกนจดานวน หนนวยนลบ

คสาอาหาร/เครนนองดนนม คน 80  50.00  4,000.001 งบอคดหนคน

คสารถบลส คลน 2  7,000.00  14,000.002 งบอคดหนคน

คสาอาหารวสาง คน 80  25.00  2,000.003 งบอคดหนคน

คสาเขผาชมนลกเรรยน คน 70  120.00  8,400.004 งบอคดหนคน

คสาเขผาชมครผ คน 10  50.00  500.005 งบอคดหนคน

คสาไวนรล แผสน 1  1,100.00  1,100.006 งบอคดหนคน

รวมเงกน  30,000.00

สรยปงบประมาณ
งบอคดหนคน 30,000.00   บาท

30,000.00   บาทรวม
ลงชรทอ  อนยมลตกกกจกรรม  Social Camp
ภายใตผโครงการ / งาน  สนงเสรกมคยณลลกษณะอลนพศงประสงคคของผผผเรทยน

ผผผอนยมลตกกกจกรรม

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

ผผผเหดนชอบ

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

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

แผนงานกลคสมบรรหารงานบคคคล
 ( นางสาวสคนรยค เกรยรตรสมพร ) 
................................................

ผผผเสนอ

(   เฉลรมรลฐ  ตรนงอสวม   )
ผผผอจานวยการโรงเรรยนมหรรณพาราม

ครผผผผรลบผรดชอบกรจกรรม

รองผผผอจานวยการกลคสมบรรหารงานบคคคล
 ( นางสาวประกายดาว กลรนนเกรด ) 

ผผผรลบผกดชอบ

น.ส.สรรรมา ศรรยาภลย

วสาทรนรผอยตรร
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โครงการ / งาน สสงเสรรมคคณลลกษณะอลนพพงประสงคคของผผผเรรยน

กกจกรรม สสงเสรรมประชาธรปไตยในโรงเรรยน

ลลกษณะงาน / โครงการ โครงการตสอเนนนอง
ยกระดลบมาตรฐาน

โครงการใหมส
รลกษามาตรฐาน พลฒนาสผสความเปปนเลรศ

ประเภท กรจกรรมใหมส กรจกรรมตสอเนนนอง งานประจจา

การดดาเนกนโครงการ เสรรจสรสนแลผว กจาลลงดจาเนรนการ ยลงไมสไดผดจาเนรนการ

หนนวยงานทททรลบผกดชอบ กลคสมบรรหารงานบคคคล

หนนวยงานยนอย งานสสงเสรรมประชาธรปไตย และสภานลกเรรยน

ผผผรลบผกดชอบ น.ส.กาญจนา วรสรงหค

ระยะเวลาดดาเนกนการ 16/10/2564  -  30/09/2565

สถานทททดดาเนกนการ โรงเรรยนมหรรณพาราม

งบประมาณ 760.00  บาท

พลนธกกจ  จลดกรจกรรมสสงเสรรมคคณธรรม จรรยธรรม และคคณลลกษณะอลนพพงประสงคค
จลดกรจกรรมสสงเสรรมการมรสคขภาวะทรนดร มรสคนทรรยภาพ มรทลกษะในการดจารงชรวรตตามหลลกปรลชญาของเศรษฐกรจ
พอเพรยง
จลดกรจกรรมปลผกฝฝงจรตสจานพก รลกษา สนบสาน ถสายทอดความเปปนไทยและเขผาใจความหลากหลายทาง
วลฒนธรรม
ผผผเรรยนมรคคณธรรม จรรยธรรม รลกษคความเปปนไทย เขผาใจความหลากหลายของวลฒนธรรมเปปาประสงคค  
กลยคทธคทรน 2. สสงเสรรมการจลดกรจกรรมการเรรยนรผผทรนเนผนปลผกฝฝงคคณธรรมจรรยธรรมตามหลลกปรลชญาของ
เศรษฐกรจพอเพรยง บนพนสนฐานความเปปนไทย

กลยยทธค  

สนองมาตรฐานททท มาตรฐานทรน 1

ประเดรนการพรจารณาทรน 1.2สนองประเดดนพกจารณาททท 
ประเดรนการพรจารณายสอยทรน 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3สนองประเดดนพกจารณายนอยททท 

มาตรฐานทรน 1มาตรฐานการศศกษาของสถานศศกษา
หลลกการและเหตยผล 
          พระราชบลญญลตรการศพกษาแหสงชาตร พ.ศ. 2542 แกผไขเพรนมเตรม (ฉบลบทรน2) พ.ศ. 2545 (ฉบลบทรน3) พ.ศ. 2551 และ(
ฉบลบทรน4) พ.ศ. 2562 ไดผกจาหนดความมคสงหมายการศพกษาเพนนอ มคสงพลฒนาคนไทยใหผเปปนมนคษยคทรนสมบผรณค ทลสงรสางกาย จรตใจ 
สตรปฝญญา ความรผผ และคคณธรรม มรจรรยธรรมและวลฒนธรรมในการดจารงวลฒนธรรมในการดจารงชรวรตสามารถอยผสรสวมกลบผผผ
อนนนไดผอยสางมรความสคขในกระบวนการเรรยนรผผตผองมคสงปลผกฝฝงจรตสจานลกทรนถผกตผองเกรนยวกลบการเมนองการปกครองในระบอบ
ประชาธรปไตยอลนมรพระมหากษลตรรยคทรงเปปนประมคข รผผจลกรลกษาและสสงเสรรม สรทธรหนผาทรน เสรรภาพ ความเคารพกฎหมาย 
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ความเสมอภาค และศลกดรดศรรความเปปนมนคษยค 
สลงคมไทยทคกวลนนรสเปลรนยนแปลงไปสผสยคคเทคโนโลยรดรจรตอล
ทจาใหผสภาพของคนในสลงคมเปลรนยนแปลงไปโดยยพดตรดกลบวลตถคนรยม ขาดคคณธรรมภายในจรตใจ
ฉะนลสนการปลผกฝฝงคคณธรรม จรรยธรรม ภายใตผการปกครองระบอบประชาธรปไตยอลนมรพระมหากษลตรรยคทรงเปปนประมคข
เปปนสรนงทรนจจาเปปนสจาหรลบคนในสลงคม ดลงนลสนเพนนอใหผนลกเรรยนซพนงเปปนเยาวชนทรนจะเตรบโตเปปนกจาลลงสจาคลญของประเทศชาตร
ไดผตระหนลกรผผถพงเรนนองเหลสานรส
จพงเกรดโครงการนรสขพสนเพนนอบสมเพาะและปลผกฝฝงนลกเรรยนทลสงรสางกายและจรตใจใหผเปปนบคคคลทรนมรศรลธรรม พรผอมทรนจะอนครลกษค
สนบสานวลฒนธรรมประเพณรไทย ทรนมรมาแตสโบราณ
ภายใตผการปกครองระบอบประชาธรปไตยอลนมรพระมหากษลตรรยคทรงเปปนประมคข ใหผคงอยผสไวผในสลงคมไทยตสอไป
วลตถยประสงคค

1.เพนนอใหผนลกเรรยนไดผเรรยนรผผและฝฝกตนเองเกรนยวกลบการใชผสรทธรเสรรภาพ  ความเสมอภาคและหนผาทรน มรความรลบผรดชอบ
รสวมกลนตามระบบประชาธรปไตย
2.เพนนอใหผนลกเรรยนไดผแสดงความครดเหรนไดผหลากหลายและแตกตสางอยสางเหมาะสม

เปปาหมาย
เชกงปรกมาณ :
นลกเรรยน รผอยละ 80 ไดผเรรยนรผผ  ฝฝกฝนตนเอง  และมรสสวนรสวมเกรนยวกลบ การใชผสรทธรเสรรภาพตามระบอบ
ประชาธรปไตย อยผสรสวมกลนอยสางมรความสคขบนความแตกตสางทางศาสนาและวลฒนธรรม

เชกงคยณภาพ :
นลกเรรยน รผอยละ 80 มรความสามารถในการแสดงความครดเหรนไดผหลากหลายและแตกตสางอยสางเหมาะสม
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ขลขนตอนการดดาเนกนงาน

การดดาเนกนงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานททท ผผผรลบผกดชอบ

( P )  ขลขนเตรทยมการ นางสาวกาญจนา วร

สรงหคเรรนมเตรรยมการประชคมและจลดทจาคคณสมบลตรของผผผ
สมลครรลบเลนอกตลสงเปปนสภานลกเรรยน

16 ตคลาคม 
2564 ถพง 30 
ธลนวาคม 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม

-

( D )  ขลขนดดาเนกนการ 1มกราคม 2565 

ถพง 30 มกราคม 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม

นางสาวกาญจนา วร

สรงหค

สสงเสรรมประชาธรปไตย 760.00 (อคดหนคน) 

( C )  ขลขนตกดตามประเมกนผล
สรคปผบการเลนอกตลสงและประกาศรายชนนอผผผทรนไดผรลบ
การเลนอกตลสงเปปนสภานลกเรรยน

นางสาวกาญจนา วร

สรงหค
1 กคมภาพลนธค 
2565 ถพง 28 
กคมภาพลนธค  

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม
-

( A )  ขลขนปรลบปรยงแกผไข
ประชคมสรคปกรจกรรม

การตกดตามประเมกนผล
แบบสอบถามความพพงพอใจ

ตลวชทขวลดความสดาเรดจ
ผผผเรรยนมรคคณธรรมจรรยธรรมบนพนสนฐานความเปปนไทย สามารถปรลบตลวใหผเขผากลบสภาวการณคของโลกตามเกณฑค
มาตรฐานคคณภาพการศพกษาทรนโรงเรรยนกจาหนด

วกธทการประเมกน
ใหผนลกเรรยนทจาแบบสอบถามความพพงพอใจ

เครรทองมรอทททใชผ
แบบสอบถามความพพงพอใจ

ผลทททคาดวนาจะไดผรลบ
นลกเรรยนชลสนมลธยมศพกษาปปทรน 1-6 ปฏรบลตรตนตามวรสลยทลศนค ปรลชญา อลตลลกษณค รวมทลสงสสงเสรรมเอกลลกษณคและจคดเนผน
ของสถานศพกษาและสพม 1
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ทรลพยากรและคนาใชผจนายกกจกรรม

ททท รายการคนาใชผจนาย
ประมาณการ
ราคา/หนนวย

ประเภทของเงกน
รวมเงกนจดานวน หนนวยนลบ

กระดาษ A4 70 แกรม 500 แผสน 
Idea Max

รรม 4  95.00  380.001 งบอคดหนคน

กระดาษปกการคดสร A4 120 แกรม 
250 แผสน สรขาว

หสอ 2  130.00  260.002 งบอคดหนคน

กระดาษโปสเตอรค แขรง สรเทาขาว แผสน 10  12.00  120.003 งบอคดหนคน

รวมเงกน  760.00

สรยปงบประมาณ
งบอคดหนคน 760.00   บาท

760.00   บาทรวม
ลงชรทอ  อนยมลตกกกจกรรม  สนงเสรกมประชาธกปไตยในโรงเรทยน
ภายใตผโครงการ / งาน  สนงเสรกมคยณลลกษณะอลนพศงประสงคคของผผผเรทยน

ผผผอนยมลตกกกจกรรม

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

ผผผเหดนชอบ

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

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

แผนงานกลคสมบรรหารงานบคคคล
 ( นางสาวสคนรยค เกรยรตรสมพร ) 
................................................

ผผผเสนอ

(   เฉลรมรลฐ  ตรนงอสวม   )
ผผผอจานวยการโรงเรรยนมหรรณพาราม

ครผผผผรลบผรดชอบกรจกรรม

รองผผผอจานวยการกลคสมบรรหารงานบคคคล
 ( นางสาวประกายดาว กลรนนเกรด ) 

ผผผรลบผกดชอบ

น.ส.กาญจนา วรสรงหค

วสาทรนรผอยตรร
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โครงการ / งาน สสงเสรรมคคณลลกษณะอลนพพงประสงคคของผผผเรรยน

กกจกรรม สภานลกเรรยน

ลลกษณะงาน / โครงการ โครงการตสอเนนนอง
ยกระดลบมาตรฐาน

โครงการใหมส
รลกษามาตรฐาน พลฒนาสผสความเปปนเลรศ

ประเภท กรจกรรมใหมส กรจกรรมตสอเนนนอง งานประจจา

การดดาเนกนโครงการ เสรรจสรสนแลผว กจาลลงดจาเนรนการ ยลงไมสไดผดจาเนรนการ

หนนวยงานทททรลบผกดชอบ กลคสมบรรหารงานบคคคล

หนนวยงานยนอย งานสสงเสรรมประชาธรปไตย และสภานลกเรรยน

ผผผรลบผกดชอบ น.ส.กาญจนา วรสรงหค

ระยะเวลาดดาเนกนการ 16/10/2564  -  30/09/2565

สถานทททดดาเนกนการ โรงเรรยนมหรรณพาราม

งบประมาณ 9,978.00  บาท

พลนธกกจ  จลดกรจกรรมสสงเสรรมคคณธรรม จรรยธรรม และคคณลลกษณะอลนพพงประสงคค
จลดกรจกรรมสสงเสรรมการมรสคขภาวะทรนดร มรสคนทรรยภาพ มรทลกษะในการดจารงชรวรตตามหลลกปรลชญาของเศรษฐกรจ
พอเพรยง
จลดกรจกรรมปลผกฝฝงจรตสจานพก รลกษา สนบสาน ถสายทอดความเปปนไทยและเขผาใจความหลากหลายทาง
วลฒนธรรม
ผผผเรรยนมรคคณธรรม จรรยธรรม รลกษคความเปปนไทย เขผาใจความหลากหลายของวลฒนธรรมเปปาประสงคค  
กลยคทธคทรน 2. สสงเสรรมการจลดกรจกรรมการเรรยนรผผทรนเนผนปลผกฝฝงคคณธรรมจรรยธรรมตามหลลกปรลชญาของ
เศรษฐกรจพอเพรยง บนพนสนฐานความเปปนไทย

กลยยทธค  

สนองมาตรฐานททท มาตรฐานทรน 1

ประเดรนการพรจารณาทรน 1.2สนองประเดดนพกจารณาททท 
ประเดรนการพรจารณายสอยทรน 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4สนองประเดดนพกจารณายนอยททท 

มาตรฐานทรน 1มาตรฐานการศศกษาของสถานศศกษา
หลลกการและเหตยผล 
          พระราชบลญญลตรการศพกษาแหสงชาตร พ.ศ. 2542 แกผไขเพรนมเตรม (ฉบลบทรน2) พ.ศ. 2545 (ฉบลบทรน3) พ.ศ. 2551 และ(
ฉบลบทรน4) พ.ศ. 2562 ไดผกจาหนดความมคสงหมายการศพกษาเพนนอ มคสงพลฒนาคนไทยใหผเปปนมนคษยคทรนสมบผรณค ทลสงรสางกาย จรตใจ 
สตรปฝญญา ความรผผ และคคณธรรม มรจรรยธรรมและวลฒนธรรมในการดจารงวลฒนธรรมในการดจารงชรวรตสามารถอยผสรสวมกลบผผผ
อนนนไดผอยสางมรความสคขในกระบวนการเรรยนรผผตผองมคสงปลผกฝฝงจรตสจานลกทรนถผกตผองเกรนยวกลบการเมนองการปกครองในระบอบ
ประชาธรปไตยอลนมรพระมหากษลตรรยคทรงเปปนประมคข รผผจลกรลกษาและสสงเสรรม สรทธรหนผาทรน เสรรภาพ ความเคารพกฎหมาย 
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ความเสมอภาค และศลกดรดศรรความเปปนมนคษยค 
สลงคมไทยทคกวลนนรสเปลรนยนแปลงไปสผสยคคเทคโนโลยรดรจรตอล
ทจาใหผสภาพของคนในสลงคมเปลรนยนแปลงไปโดยยพดตรดกลบวลตถคนรยม ขาดคคณธรรมภายในจรตใจ
ฉะนลสนการปลผกฝฝงคคณธรรม จรรยธรรม ภายใตผการปกครองระบอบประชาธรปไตยอลนมรพระมหากษลตรรยคทรงเปปนประมคข
เปปนสรนงทรนจจาเปปนสจาหรลบคนในสลงคม ดลงนลสนเพนนอใหผนลกเรรยนซพนงเปปนเยาวชนทรนจะเตรบโตเปปนกจาลลงสจาคลญของประเทศชาตร
ไดผตระหนลกรผผถพงเรนนองเหลสานรส
จพงเกรดโครงการนรสขพสนเพนนอบสมเพาะและปลผกฝฝงนลกเรรยนทลสงรสางกายและจรตใจใหผเปปนบคคคลทรนมรศรลธรรม พรผอมทรนจะอนครลกษค
สนบสานวลฒนธรรมประเพณรไทย ทรนมรมาแตสโบราณ
ภายใตผการปกครองระบอบประชาธรปไตยอลนมรพระมหากษลตรรยคทรงเปปนประมคข ใหผคงอยผสไวผในสลงคมไทยตสอไป
วลตถยประสงคค

1.เพนนอใหผนลกเรรยนไดผเรรยนรผผและฝฝกตนเองเกรนยวกลบการใชผสรทธรเสรรภาพ  ความเสมอภาคและหนผาทรน           มรความรลบ
ผรดชอบรสวมกลนตามระบบประชาธรปไตย
2.เพนนอใหผนลกเรรยนไดผแสดงความครดเหรนไดผหลากหลายและแตกตสางอยสางเหมาะสม
3.เพนนอใหผนลกเรรยนมรความกลผาแสดงออกในการทจางานและชสวยเหลนอผผผอนนน

เปปาหมาย
เชกงปรกมาณ :
นลกเรรยนรผอยละ 80 ไดผเรรยนรผผ  ฝฝกฝนตนเอง  และมรสสวนรสวมเกรนยวกลบ การใชผสรทธรเสรรภาพตามระบอบ
ประชาธรปไตย อยผสรสวมกลนอยสางมรความสคขบนความแตกตสางทางศาสนาและวลฒนธรรม

เชกงคยณภาพ :
1.นลกเรรยนรผอยละ 80 มรความสามาระในการแสดงความครดเหรนไดผหลากหลายและแตกตสางอยสางเหมาะสม
2.นลกเรรยนรผอยละ 80 มรความกลผาแสดงออกในการทจางานและชสวยเหลนอผผผอนนน
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ขลขนตอนการดดาเนกนงาน

การดดาเนกนงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานททท ผผผรลบผกดชอบ

( P )  ขลขนเตรทยมการ นางสาวกาญจนา วร

สรงหคประชคมและวางแผนแนวทางการจลดกรจกรรม
16 ตคลาคม 

2564 ถพง 30 
กลนยายน 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม

-

( D )  ขลขนดดาเนกนการ 16 ตคลาคม 2564 

ถพง 30 กลนยายน 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม

นางสาวกาญจนา วร

สรงหค

สภานลกเรรยน 9,978.00 (อคดหนคน) 

( C )  ขลขนตกดตามประเมกนผล
สรคปการดจาเนรนการจลดกรจกรรม

นางสาวกาญจนา วร

สรงหค
16 ตคลาคม 

2564 ถพง 30 
กลนยายน 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม
-

( A )  ขลขนปรลบปรยงแกผไข
ประชคมสรคปการดจาเนรนกรจกรรม

การตกดตามประเมกนผล
แบบสอบถามความพพงพอใจ

ตลวชทขวลดความสดาเรดจ
นลกเรรยนมรคคณธรรมจรรยธรรมบนพนสนฐานความเปปนไทย สามารถปรลบตลวใหผเขผากลบสภาวการณคของโลกตามเกณฑค
มาตรฐานคคณภาพการศพกษาทรนโรงเรรยนกจาหนด

วกธทการประเมกน
นลกเรรยนทจาแบบสอบถามความพพงพอใจ

เครรทองมรอทททใชผ
แบบสอบถามความพพงพอใจ

ผลทททคาดวนาจะไดผรลบ
นลกเรรยนมรคคณธรรมจรรยธรรมบนพนสนฐานความเปปนไทย สามารถปรลบตลวใหผเขผากลบสภาวการณคของโลกตามเกณฑค
มาตรฐานคคณภาพการศพกษาทรนโรงเรรยนกจาหนด
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ทรลพยากรและคนาใชผจนายกกจกรรม

ททท รายการคนาใชผจนาย
ประมาณการ
ราคา/หนนวย

ประเภทของเงกน
รวมเงกนจดานวน หนนวยนลบ

กระดาษ A4 70 แกรม 500 แผสน 
Idea Max

รรม 4  95.00  380.001 งบอคดหนคน

กระดาษการคดสร120แกรม ขนาด A4  
(สรขาว)

รรม 2  130.00  260.002 งบอคดหนคน

แฟฟมเกรบโชวคเอกสาร 3 หสวง ปกสอด 
ตราชผาง No 444 A4

เลสม 4  100.00  400.003 งบอคดหนคน

ธงโรงเรรยนแบบปฝก ขนาด 120*80 
เซนตรเมตร

ผนน 1  4,000.00  4,000.004 งบอคดหนคน

ปฟายคลผองคอ อลน 30  25.00  750.005 งบอคดหนคน

ธงโรงเรรยน ขนาด 120*80 
เซนตรเมตร

ผนน 10  150.00  1,500.006 งบอคดหนคน

เสาธงโรงเรรยน สรนสจาตาลหลวทอง สผง 2 
เมตร

ตผน 1  250.00  250.007 งบอคดหนคน

เสาธงโรงเรรยน สรสขาวหลวมน สผง 2 
เมตร

ตผน 10  80.00  800.008 งบอคดหนคน

ขาตลสงดอกรลก สรนสจาตาล อลน 1  400.00  400.009 งบอคดหนคน

กระดาษโปสเตอรค 2 หนผา สรเหลนอง แผสน 4  6.00  24.0010 งบอคดหนคน

กระดาษโปสเตอรค 2 หนผา สรนสจาเงรน แผสน 4  6.00  24.0011 งบอคดหนคน

กระดาษโปสเตอรค 2 หนผา สรแดง แผสน 4  6.00  24.0012 งบอคดหนคน

กระดาษโปสเตอรค 2 หนผา สรฟฟา แผสน 4  6.00  24.0013 งบอคดหนคน

กระดาษโปสเตอรค 2 หนผา สรชมพผ แผสน 4  6.00  24.0014 งบอคดหนคน

กระดาษโปสเตอรค 2 หนผา สรเขรยว แผสน 4  6.00  24.0015 งบอคดหนคน

กระดาษโปสเตอรค 2 หนผา สรมสวง แผสน 4  6.00  24.0016 งบอคดหนคน

กระดาษโปสเตอรค 2 หนผา สรดจา แผสน 10  15.00  150.0017 งบอคดหนคน

กระดาษโปสเตอรค แขรง สรดจา แผสน 5  12.00  60.0018 งบอคดหนคน

ปปนยรงกาว ขนาดเลรก อลน 2  150.00  300.0019 งบอคดหนคน

กรรไกรขนาด 8 นรสว KTV อลน 2  60.00  120.0020 งบอคดหนคน

มรดคลตเตอรค ขนาดใหญส เหลรก นานมร อลน 2  60.00  120.0021 งบอคดหนคน
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ททท รายการคนาใชผจนาย
ประมาณการ
ราคา/หนนวย

ประเภทของเงกน
รวมเงกนจดานวน หนนวยนลบ

ปลลลกไฟฟฟานรรภลย อลน 1  320.00  320.0022 งบอคดหนคน

รวมเงกน  9,978.00

สรยปงบประมาณ
งบอคดหนคน 9,978.00   บาท

9,978.00   บาทรวม
ลงชรทอ  อนยมลตกกกจกรรม  สภานลกเรทยน
ภายใตผโครงการ / งาน  สนงเสรกมคยณลลกษณะอลนพศงประสงคคของผผผเรทยน

ผผผอนยมลตกกกจกรรม

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

ผผผเหดนชอบ

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

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

แผนงานกลคสมบรรหารงานบคคคล
 ( นางสาวสคนรยค เกรยรตรสมพร ) 
................................................

ผผผเสนอ

(   เฉลรมรลฐ  ตรนงอสวม   )
ผผผอจานวยการโรงเรรยนมหรรณพาราม

ครผผผผรลบผรดชอบกรจกรรม

รองผผผอจานวยการกลคสมบรรหารงานบคคคล
 ( นางสาวประกายดาว กลรนนเกรด ) 

ผผผรลบผกดชอบ

น.ส.กาญจนา วรสรงหค

วสาทรนรผอยตรร
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โครงการ / งาน สสงเสรรมคคณลลกษณะอลนพพงประสงคคของผผผเรรยน

กกจกรรม ปฐมนรเทศ

ลลกษณะงาน / โครงการ โครงการตสอเนนนอง
ยกระดลบมาตรฐาน

โครงการใหมส
รลกษามาตรฐาน พลฒนาสผสความเปปนเลรศ

ประเภท กรจกรรมใหมส กรจกรรมตสอเนนนอง งานประจจา

การดดาเนกนโครงการ เสรรจสรสนแลผว กจาลลงดจาเนรนการ ยลงไมสไดผดจาเนรนการ

หนนวยงานทททรลบผกดชอบ กลคสมบรรหารงานบคคคล

หนนวยงานยนอย งานระดลบชลสนและระเบรยบวรนลย

ผผผรลบผกดชอบ น.ส.กาญจนา วรสรงหค

ระยะเวลาดดาเนกนการ 16/10/2564  -  30/09/2565

สถานทททดดาเนกนการ โรงเรรยนมหรรณพาราม

งบประมาณ 26,500.00  บาท

พลนธกกจ  จลดกรจกรรมสสงเสรรมคคณธรรม จรรยธรรม และคคณลลกษณะอลนพพงประสงคค
จลดกรจกรรมสสงเสรรมการมรสคขภาวะทรนดร มรสคนทรรยภาพ มรทลกษะในการดจารงชรวรตตามหลลกปรลชญาของเศรษฐกรจ
พอเพรยง
จลดกรจกรรมปลผกฝฝงจรตสจานพก รลกษา สนบสาน ถสายทอดความเปปนไทยและเขผาใจความหลากหลายทาง
วลฒนธรรม
ผผผเรรยนมรคคณธรรม จรรยธรรม รลกษคความเปปนไทย เขผาใจความหลากหลายของวลฒนธรรมเปปาประสงคค  
กลยคทธคทรน 2. สสงเสรรมการจลดกรจกรรมการเรรยนรผผทรนเนผนปลผกฝฝงคคณธรรมจรรยธรรมตามหลลกปรลชญาของ
เศรษฐกรจพอเพรยง บนพนสนฐานความเปปนไทย

กลยยทธค  

สนองมาตรฐานททท มาตรฐานทรน 1

ประเดรนการพรจารณาทรน 1.2สนองประเดดนพกจารณาททท 
ประเดรนการพรจารณายสอยทรน 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4สนองประเดดนพกจารณายนอยททท 

มาตรฐานทรน 1มาตรฐานการศศกษาของสถานศศกษา
หลลกการและเหตยผล 
          พระราชบลญญลตรการศพกษาแหสงชาตร พ.ศ. 2542 แกผไขเพรนมเตรม (ฉบลบทรน2) พ.ศ. 2545 (ฉบลบทรน3) พ.ศ. 2551 และ(
ฉบลบทรน4) พ.ศ. 2562 ไดผกจาหนดความมคสงหมายการศพกษาเพนนอ มคสงพลฒนาคนไทยใหผเปปนมนคษยคทรนสมบผรณค ทลสงรสางกาย จรตใจ 
สตรปฝญญา ความรผผ และคคณธรรม มรจรรยธรรมและวลฒนธรรมในการดจารงวลฒนธรรมในการดจารงชรวรตสามารถอยผสรสวมกลบผผผ
อนนนไดผอยสางมรความสคขในกระบวนการเรรยนรผผตผองมคสงปลผกฝฝงจรตสจานลกทรนถผกตผองเกรนยวกลบการเมนองการปกครองในระบอบ
ประชาธรปไตยอลนมรพระมหากษลตรรยคทรงเปปนประมคข รผผจลกรลกษาและสสงเสรรม สรทธรหนผาทรน เสรรภาพ ความเคารพกฎหมาย 
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ความเสมอภาค และศลกดรดศรรความเปปนมนคษยค 
สลงคมไทยทคกวลนนรสเปลรนยนแปลงไปสผสยคคเทคโนโลยรดรจรตอล
ทจาใหผสภาพของคนในสลงคมเปลรนยนแปลงไปโดยยพดตรดกลบวลตถคนรยม ขาดคคณธรรมภายในจรตใจ
ฉะนลสนการปลผกฝฝงคคณธรรม จรรยธรรม ภายใตผการปกครองระบอบประชาธรปไตยอลนมรพระมหากษลตรรยคทรงเปปนประมคข
เปปนสรนงทรนจจาเปปนสจาหรลบคนในสลงคม ดลงนลสนเพนนอใหผนลกเรรยนซพนงเปปนเยาวชนทรนจะเตรบโตเปปนกจาลลงสจาคลญของประเทศชาตร
ไดผตระหนลกรผผถพงเรนนองเหลสานรส
จพงเกรดโครงการนรสขพสนเพนนอบสมเพาะและปลผกฝฝงนลกเรรยนทลสงรสางกายและจรตใจใหผเปปนบคคคลทรนมรศรลธรรม พรผอมทรนจะอนครลกษค
สนบสานวลฒนธรรมประเพณรไทย ทรนมรมาแตสโบราณ
ภายใตผการปกครองระบอบประชาธรปไตยอลนมรพระมหากษลตรรยคทรงเปปนประมคข ใหผคงอยผสไวผในสลงคมไทยตสอไป
วลตถยประสงคค

1.เพนนอสสงเสรรมใหผผผผเรรยนมรความประพฤตรดร มรระเบรยบวรนลย
2.เพนนอสสงเสรรมใหผผผผเรรยนเกรดความรลกความศรลทธาในโรงเรรยน คคณครผและเพนนอนนลกเรรยน

เปปาหมาย
เชกงปรกมาณ :

1.นลกเรรยน รผอยละ 90 มรความประพฤตรดร มรระเบรยบวรนลย
2.นลกเรรยน รผอยละ 90 เกรดความรลกความภาคภผมรใจในโรงเรรยน คคณครผและเพนนอนนลกเรรยน

เชกงคยณภาพ :
นลกเรรยนมรความประพฤตรดร มรระเบรยบวรนลย และมรความรลกความภาคภผมรใจในโรงเรรยน คคณครผและเพนนอนนลกเรรยน
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ขลขนตอนการดดาเนกนงาน

การดดาเนกนงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานททท ผผผรลบผกดชอบ

( P )  ขลขนเตรทยมการ นางสาวกาญจนา วร

สรงหคประชคมเตรรยมการจลดกรจกรรม
16 ตคลาคม 

2564 ถพง 30 
กลนยายน 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม

-

( D )  ขลขนดดาเนกนการ 16 ตคลาคม 2564 

ถพง 30 กลนยายน 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม

นางสาวกาญจนา วร

สรงหค

ปฐมนรเทศ 26,500.00 (อคดหนคน) 

( C )  ขลขนตกดตามประเมกนผล
สรคปกรจกรรมและดผผลของแบบประเมรนผล

นางสาวกาญจนา วร

สรงหค
16 ตคลาคม 

2564 ถพง 30 
กลนยายน 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม
-

( A )  ขลขนปรลบปรยงแกผไข
ประชคมหารนอสรคปผลการดจาเนรนกรจกรรม

การตกดตามประเมกนผล
แบบสอบถามความพพงพอใจ

ตลวชทขวลดความสดาเรดจ
นลกเรรยนผสานการประเมรนคคณลลกษณะอลนพพงประสงคค ผผผเรรยนมรคคณธรรม จรรยธรรม ตามเกณฑคมาตรฐานคคณภาพ
การศพกษาทรนโรงเรรยนกจาหนด

วกธทการประเมกน
นลกเรรยนทจาแบบสอบถามความพพงพอใจ

เครรทองมรอทททใชผ
แบบสอบถามความพพงพอใจ

ผลทททคาดวนาจะไดผรลบ
นลกเรรยนผสานการประเมรนคคณลลกษณะอลนพพงประสงคค ผผผเรรยนมรคคณธรรม จรรยธรรม ตามเกณฑคมาตรฐานคคณภาพการ
ศพกษาทรนโรงเรรยนกจาหนด
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ทรลพยากรและคนาใชผจนายกกจกรรม

ททท รายการคนาใชผจนาย
ประมาณการ
ราคา/หนนวย

ประเภทของเงกน
รวมเงกนจดานวน หนนวยนลบ

คสาอาหารกลางวลน คน 450  50.00  22,500.001 งบอคดหนคน

คสาอนนน ๆ ครลสง 1  4,000.00  4,000.002 งบอคดหนคน

รวมเงกน  26,500.00

สรยปงบประมาณ
งบอคดหนคน 26,500.00   บาท

26,500.00   บาทรวม
ลงชรทอ  อนยมลตกกกจกรรม  ปฐมนกเทศ
ภายใตผโครงการ / งาน  สนงเสรกมคยณลลกษณะอลนพศงประสงคคของผผผเรทยน

ผผผอนยมลตกกกจกรรม

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

ผผผเหดนชอบ

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

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

แผนงานกลคสมบรรหารงานบคคคล
 ( นางสาวสคนรยค เกรยรตรสมพร ) 
................................................

ผผผเสนอ

(   เฉลรมรลฐ  ตรนงอสวม   )
ผผผอจานวยการโรงเรรยนมหรรณพาราม

ครผผผผรลบผรดชอบกรจกรรม

รองผผผอจานวยการกลคสมบรรหารงานบคคคล
 ( นางสาวประกายดาว กลรนนเกรด ) 

ผผผรลบผกดชอบ

น.ส.กาญจนา วรสรงหค

วสาทรนรผอยตรร
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โครงการ / งาน สสงเสรรมคคณลลกษณะอลนพพงประสงคคของผผผเรรยน

กกจกรรม ปปจฉรมนรเทศ

ลลกษณะงาน / โครงการ โครงการตสอเนนนอง
ยกระดลบมาตรฐาน

โครงการใหมส
รลกษามาตรฐาน พลฒนาสผสความเปปนเลรศ

ประเภท กรจกรรมใหมส กรจกรรมตสอเนนนอง งานประจจา

การดดาเนกนโครงการ เสรรจสรสนแลผว กจาลลงดจาเนรนการ ยลงไมสไดผดจาเนรนการ

หนนวยงานทททรลบผกดชอบ กลคสมบรรหารงานบคคคล

หนนวยงานยนอย งานระดลบชลสนและระเบรยบวรนลย

ผผผรลบผกดชอบ น.ส.กาญจนา วรสรงหค

ระยะเวลาดดาเนกนการ 16/10/2564  -  30/09/2565

สถานทททดดาเนกนการ โรงเรรยนมหรรณพาราม

งบประมาณ 8,000.00  บาท

พลนธกกจ  จลดกรจกรรมสสงเสรรมคคณธรรม จรรยธรรม และคคณลลกษณะอลนพพงประสงคค
จลดกรจกรรมสสงเสรรมการมรสคขภาวะทรนดร มรสคนทรรยภาพ มรทลกษะในการดจารงชรวรตตามหลลกปรลชญาของเศรษฐกรจ
พอเพรยง
จลดกรจกรรมปลผกฝปงจรตสจานพก รลกษา สนบสาน ถสายทอดความเปปนไทยและเขผาใจความหลากหลายทาง
วลฒนธรรม
ผผผเรรยนมรคคณธรรม จรรยธรรม รลกษคความเปปนไทย เขผาใจความหลากหลายของวลฒนธรรมเปปาประสงคค  
กลยคทธคทรน 2. สสงเสรรมการจลดกรจกรรมการเรรยนรผผทรนเนผนปลผกฝปงคคณธรรมจรรยธรรมตามหลลกปรลชญาของ
เศรษฐกรจพอเพรยง บนพนสนฐานความเปปนไทย

กลยยทธค  

สนองมาตรฐานททท มาตรฐานทรน 1

ประเดรนการพรจารณาทรน 1.2สนองประเดดนพกจารณาททท 
ประเดรนการพรจารณายสอยทรน 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3สนองประเดดนพกจารณายนอยททท 

มาตรฐานทรน 1มาตรฐานการศศกษาของสถานศศกษา
หลลกการและเหตยผล 
          พระราชบลญญลตรการศพกษาแหสงชาตร พ.ศ. 2542 แกผไขเพรนมเตรม (ฉบลบทรน2) พ.ศ. 2545 (ฉบลบทรน3) พ.ศ. 2551 และ(
ฉบลบทรน4) พ.ศ. 2562 ไดผกจาหนดความมคสงหมายการศพกษาเพนนอ มคสงพลฒนาคนไทยใหผเปปนมนคษยคทรนสมบผรณค ทลสงรสางกาย จรตใจ 
สตรปปญญา ความรผผ และคคณธรรม มรจรรยธรรมและวลฒนธรรมในการดจารงวลฒนธรรมในการดจารงชรวรตสามารถอยผสรสวมกลบผผผ
อนนนไดผอยสางมรความสคขในกระบวนการเรรยนรผผตผองมคสงปลผกฝปงจรตสจานลกทรนถผกตผองเกรนยวกลบการเมนองการปกครองในระบอบ
ประชาธรปไตยอลนมรพระมหากษลตรรยคทรงเปปนประมคข รผผจลกรลกษาและสสงเสรรม สรทธรหนผาทรน เสรรภาพ ความเคารพกฎหมาย 
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ความเสมอภาค และศลกดรดศรรความเปปนมนคษยค 
สลงคมไทยทคกวลนนรสเปลรนยนแปลงไปสผสยคคเทคโนโลยรดรจรตอล
ทจาใหผสภาพของคนในสลงคมเปลรนยนแปลงไปโดยยพดตรดกลบวลตถคนรยม ขาดคคณธรรมภายในจรตใจ
ฉะนลสนการปลผกฝปงคคณธรรม จรรยธรรม ภายใตผการปกครองระบอบประชาธรปไตยอลนมรพระมหากษลตรรยคทรงเปปนประมคข
เปปนสรนงทรนจจาเปปนสจาหรลบคนในสลงคม ดลงนลสนเพนนอใหผนลกเรรยนซพนงเปปนเยาวชนทรนจะเตรบโตเปปนกจาลลงสจาคลญของประเทศชาตร
ไดผตระหนลกรผผถพงเรนนองเหลสานรส
จพงเกรดโครงการนรสขพสนเพนนอบสมเพาะและปลผกฝปงนลกเรรยนทลสงรสางกายและจรตใจใหผเปปนบคคคลทรนมรศรลธรรม พรผอมทรนจะอนครลกษค
สนบสานวลฒนธรรมประเพณรไทย ทรนมรมาแตสโบราณ
ภายใตผการปกครองระบอบประชาธรปไตยอลนมรพระมหากษลตรรยคทรงเปปนประมคข ใหผคงอยผสไวผในสลงคมไทยตสอไป
วลตถยประสงคค

1.เพนนอสสงเสรรมใหผผผผเรรยนมรความประพฤตรดร มรระเบรยบวรนลย
2.เพนนอสสงเสรรมใหผผผผเรรยนเกรดความรลกความศรลทธาในโรงเรรยนและคคณครผ

เปปาหมาย
เชกงปรกมาณ :

1.นลกเรรยน รผอยละ 90 มรความประพฤตรดร มรระเบรยบวรนลย
2.นลกเรรยน รผอยละ 90 เกรดความรลกความศรลทธาในโรงเรรยน คคณครผและเพนนอนนลกเรรยน

เชกงคยณภาพ :
นลกเรรยนมรความประพฤตรดร มรระเบรยบวรนลย และมรความรลกความภาคภผมรใจในโรงเรรยน คคณครผและเพนนอนนลกเรรยน
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ขลขนตอนการดดาเนกนงาน

การดดาเนกนงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานททท ผผผรลบผกดชอบ

( P )  ขลขนเตรทยมการ นางสาวกาญจนา วร

สรงหคประชคมเตรรยมการจลดกรจกรรม
16 ตคลาคม 

2564 ถพง 30 
กลนยายน 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม

-

( D )  ขลขนดดาเนกนการ 16 ตคลาคม 2564 

ถพง 30 กลนยายน 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม

นางสาวกาญจนา วร

สรงหค

ปปจฉรมนรเทศ 8,000.00 (อคดหนคน) 

( C )  ขลขนตกดตามประเมกนผล
สรคปกรจกรรมและดผผลของแบบประเมรนผล

นางสาวกาญจนา วร

สรงหค
16 ตคลาคม 

2564 ถพง 30 
กลนยายน 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม
-

( A )  ขลขนปรลบปรยงแกผไข
ประชคมหารนอสรคปผลการดจาเนรนกรจกรรม

การตกดตามประเมกนผล
แบบสอบถามความพพงพอใจ

ตลวชทขวลดความสดาเรดจ
นลกเรรยนผสานการประเมรนคคณลลกษณะอลนพพงประสงคค ผผผเรรยนมรคคณธรรม จรรยธรรม ตามเกณฑคมาตรฐานคคณภาพ
การศพกษาทรนโรงเรรยนกจาหนด

วกธทการประเมกน
นลกเรรยนทจาแบบสอบถามความพพงพอใจ

เครรทองมรอทททใชผ
แบบสอบถามความพพงพอใจ

ผลทททคาดวนาจะไดผรลบ
นลกเรรยนผสานการประเมรนคคณลลกษณะอลนพพงประสงคค ผผผเรรยนมรคคณธรรม จรรยธรรม ตามเกณฑคมาตรฐานคคณภาพการ
ศพกษาทรนโรงเรรยนกจาหนด
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ทรลพยากรและคนาใชผจนายกกจกรรม

ททท รายการคนาใชผจนาย
ประมาณการ
ราคา/หนนวย

ประเภทของเงกน
รวมเงกนจดานวน หนนวยนลบ

คสาวรทยากร ชลนวโมง 2  1,000.00  2,000.001 งบอคดหนคน

คสาบายศรร ชคด 1  1,500.00  1,500.002 งบอคดหนคน

คสาวลสดคอคปกรณคตกแตสง ชคด 3  500.00  1,500.003 งบอคดหนคน

คสาของทรนระลพกแจกนลกเรรยน ชคด 1  3,000.00  3,000.004 งบอคดหนคน

รวมเงกน  8,000.00

สรยปงบประมาณ
งบอคดหนคน 8,000.00   บาท

8,000.00   บาทรวม
ลงชรทอ  อนยมลตกกกจกรรม  ปปจฉกมนกเทศ
ภายใตผโครงการ / งาน  สนงเสรกมคยณลลกษณะอลนพศงประสงคคของผผผเรทยน

ผผผอนยมลตกกกจกรรม

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

ผผผเหดนชอบ

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

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

แผนงานกลคสมบรรหารงานบคคคล
 ( นางสาวสคนรยค เกรยรตรสมพร ) 
................................................

ผผผเสนอ

(   เฉลรมรลฐ  ตรนงอสวม   )
ผผผอจานวยการโรงเรรยนมหรรณพาราม

ครผผผผรลบผรดชอบกรจกรรม

รองผผผอจานวยการกลคสมบรรหารงานบคคคล
 ( นางสาวประกายดาว กลรนนเกรด ) 

ผผผรลบผกดชอบ

น.ส.กาญจนา วรสรงหค

วสาทรนรผอยตรร
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โครงการ / งาน สสงเสรรมคคณลลกษณะอลนพพงประสงคคของผผผเรรยน

กกจกรรม จากบคคคลสผสชคมชน

ลลกษณะงาน / โครงการ โครงการตสอเนนนอง
ยกระดลบมาตรฐาน

โครงการใหมส
รลกษามาตรฐาน พลฒนาสผสความเปปนเลรศ

ประเภท กรจกรรมใหมส กรจกรรมตสอเนนนอง งานประจจา

การดดาเนกนโครงการ เสรรจสรสนแลผว กจาลลงดจาเนรนการ ยลงไมสไดผดจาเนรนการ

หนนวยงานทททรลบผกดชอบ กลคสมบรรหารงานบคคคล

หนนวยงานยนอย งานบรรหารกรจการนลกเรรยน ความประพฤตร ระเบรยบวรนลย ระดลบชลสน

ผผผรลบผกดชอบ นายนจาชลย แสนศรลปป
,น.ส.กาญจนา วรสรงหค

ระยะเวลาดดาเนกนการ 01/11/2564  -  30/11/2564

สถานทททดดาเนกนการ วลดและชคมชน บรรเวณรอบโรงเรรยนมหรรณพาราม

งบประมาณ 3,000.00  บาท

พลนธกกจ  จลดกรจกรรมสสงเสรรมคคณธรรม จรรยธรรม และคคณลลกษณะอลนพพงประสงคค
จลดกรจกรรมสสงเสรรมการมรสคขภาวะทรนดร มรสคนทรรยภาพ มรทลกษะในการดจารงชรวรตตามหลลกปรลชญาของเศรษฐกรจ
พอเพรยง
จลดกรจกรรมปลผกฝฝงจรตสจานพก รลกษา สนบสาน ถสายทอดความเปปนไทยและเขผาใจความหลากหลายทาง
วลฒนธรรม
ผผผเรรยนมรคคณธรรม จรรยธรรม รลกษคความเปปนไทย เขผาใจความหลากหลายของวลฒนธรรมเปปาประสงคค  
กลยคทธคทรน 2. สสงเสรรมการจลดกรจกรรมการเรรยนรผผทรนเนผนปลผกฝฝงคคณธรรมจรรยธรรมตามหลลกปรลชญาของ
เศรษฐกรจพอเพรยง บนพนสนฐานความเปปนไทย

กลยยทธค  

สนองมาตรฐานททท มาตรฐานทรน 1

ประเดรนการพรจารณาทรน 1.2สนองประเดดนพกจารณาททท 
ประเดรนการพรจารณายสอยทรน 1.2.1สนองประเดดนพกจารณายนอยททท 

มาตรฐานทรน 1มาตรฐานการศศกษาของสถานศศกษา
หลลกการและเหตยผล 
          พระราชบลญญลตรการศพกษาแหสงชาตร พ.ศ. 2545 มรแนวทางการจลดการศพกษาตามมาตราทรน 29 ใหผสถานศพกษารสวม
กลบบคคคล ครอบครลว ชคมชน องคคกรชคมชน องคคกรทผองถรนน เอกชน องคคกรเอกชน องคคกรวรชาชรพ สถาบลนการศพกษา สถาน
ประกอบการและสถาบลนสลงคมอนนน สสงเสรรมความเขผมแขรงของชคมชน โดยจลดกระบวนการ เรรยนรผผภายในชคมชนเพนนอใหผ
ชคมชนมรจลดการศพกษาอบรม มรการแสวงหาความรผผ ขผอมผลขสาวสารและรผผจลกเลนอกสรร ภผมรปฝญญาและวรทยากรตสาง ๆ เพนนอ
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พลฒนาชคมชนใหผสอดคลผองกลบสภาพปฝญหาและความตผองการ รวมทลสงวรธรการ สนลบสนคนใหผมรการแลกเปลรนยนประสบการณค
การพลฒนาระหวสางชคมชนกลบโรงเรรยน 
         โรงเรรยนถนอเปปนสสวนหนพนงของชคมชน ดลงนลสนการสสงนลกเรรยนเขผารสวมกรจกรรมทรนหนสวยงานทลสงภาครลฐและเอกชน ใน
ชคมชนจลดขพสน ถนอเปปนสรนงสจาคลญทลสงการแขสงขลนทลกษะทางวรชาการ ความสามารถพรเศษ ตลอดจนการเขผารสวมกรจกรรม ตาม
เทศกาลประเพณรของชคมชน ซพนงท าใหผนลกเรรยนไดผเพรนมพผนประสบการณคนอกหผองเรรยน และเปปดโอกาสใหผนลกเรรยน ไดผแสดง
ความสามารถนจาชนนอเสรยงมาสผสตนเองและโรงเรรยนอรกทลสงยลงเปปนการสรผางความสลมพลนธคทรนดรระหวสางโรงเรรยนและ ชคมชนอรก
ดผวย 
          โรงเรรยนมหรรณพารามไดผเลรงเหรนความสจาคลญในการสรผางสลมพลนธภาพทรนดรระหวสางชคมชนกลบโรงเรรยนเพราะ 
โรงเรรยนมรความจจาปปนตผองใหผชคมชนเขผามามรสสวนรสวมในการจลดการศพกษาโดยมรการประสานงานกจาหนดแนวทาง ในการ
พลฒนาโรงเรรยน ใชผสถานทรนในชคมชนจลดเปปนแหลสงเรรยนรผผเพนนอใหผเกรดประโยชนคสผงสคดตสอผผผเรรยน จพงไดผจลดใหผ มรการดจาเนรนงาน
โครงการนรสขพสน
วลตถยประสงคค

1. เพนนอสสงเสรรมใหผผผผเรรยนมรความประพฤตรเปปนผผผทรนมรความเอนสอเฟฟฟอเผนนอแผส และชสวยเหลนอผผผอนนนในสลงคม

เปปาหมาย
เชกงปรกมาณ :
ผผผเรรยนรผอยละ 90 มรความประพฤตรเปปนผผผทรนมรความเอนสอเฟฟฟอเผนนอแผส และชสวยเหลนอผผผอนนนในสลงคม

เชกงคยณภาพ :
ผผผเรรยนมรความประพฤตรเปปนผผผทรนมรความเอนสอเฟฟฟอเผนนอแผส และชสวยเหลนอผผผอนนนในสลงคมมากขพสน
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ขลขนตอนการดดาเนกนงาน

การดดาเนกนงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานททท ผผผรลบผกดชอบ

( P )  ขลขนเตรทยมการ นางสาวกาญจนา วร

สรงหค, นายนจาชลย แสน

ศรลปป, นายวโรฒนค ศรร

รลตนาพาทานนทค

1. ประชคมวางแผน
2. ปฏรบลตรงาน
3. สรคปกรจกรรม

1 พฤศจรกายน 
2564 ถพง 30 
พฤศจรกายน 

2564

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม และ

ชคมชนโดยรอบ

-

( D )  ขลขนดดาเนกนการ 1 มรนาคม 2565 

ถพง 1 เมษายน 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม และ

ชคมชนโดยรอบ

นางสาวกาญจนา วร

สรงหค, นายนจาชลย แสน

ศรลปป, นายวโรฒนค ศรร

รลตนาพาทานนทค

ปปายประชาสลมพลนธค 2,000.00 (อคดหนคน) 

อคปกรณคทจาความสะอาด 1,000.00 (อคดหนคน) 

( C )  ขลขนตกดตามประเมกนผล
สรคปผล และรายงานผล

นางสาวกาญจนา วร

สรงหค, นายนจาชลย แสน

ศรลปป, นายวโรฒนค ศรร

รลตนาพาทานนทค

1 มรนาคม 
2565 ถพง 1 
เมษายน 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม และ

ชคมชนโดยรอบ

-

( A )  ขลขนปรลบปรยงแกผไข
นจาขผอเสนอแนะทรนไดผรลบมาประบปรคงแกผไขในครลสงถลดไป

การตกดตามประเมกนผล
ใชผแบบสอบถามความพพนงพอใจ

ตลวชทขวลดความสดาเรดจ
ผผผเรรยนรผอยละ 90 มรความประพฤตรเปปนผผผทรนมรความเอนสอเฟฟฟอเผนนอแผส และชสวยเหลนอผผผอนนนในสลงคม

วกธทการประเมกน
หลลงจากเสรรจกรนกรรมใหผนลกเรรยนทจาแบบสอบถามความพพนงพอใจ

เครรทองมรอทททใชผ
แบบสอบถามความพพนงพอใจ

ผลทททคาดวนาจะไดผรลบ
ผผผเรรยนมรความประพฤตรเปปนผผผทรนมรความเอนสอเฟฟฟอเผนนอแผส และชสวยเหลนอผผผอนนนในสลงคม
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ทรลพยากรและคนาใชผจนายกกจกรรม

ททท รายการคนาใชผจนาย
ประมาณการ
ราคา/หนนวย

ประเภทของเงกน
รวมเงกนจดานวน หนนวยนลบ

ปปายประชาสลมพลนธค แผสน 1  2,000.00  2,000.001 งบอคดหนคน

อคปกรณคทจาความสะอาด ชคด 1  1,000.00  1,000.002 งบอคดหนคน

รวมเงกน  3,000.00

สรยปงบประมาณ
งบอคดหนคน 3,000.00   บาท

3,000.00   บาทรวม
ลงชรทอ  อนยมลตกกกจกรรม  จากบยคคลสผนชยมชน
ภายใตผโครงการ / งาน  สนงเสรกมคยณลลกษณะอลนพศงประสงคคของผผผเรทยน

ผผผอนยมลตกกกจกรรม

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

ผผผเหดนชอบ

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

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

แผนงานกลคสมบรรหารงานบคคคล
 ( นางสาวสคนรยค เกรยรตรสมพร ) 
................................................

ผผผเสนอ

(   เฉลรมรลฐ  ตรนงอสวม   )
ผผผอจานวยการโรงเรรยนมหรรณพาราม

ครผผผผรลบผรดชอบกรจกรรม

รองผผผอจานวยการกลคสมบรรหารงานบคคคล
 ( นางสาวประกายดาว กลรนนเกรด ) 

ผผผรลบผกดชอบ

นายนจาชลย แสนศรลปป

วสาทรนรผอยตรร

���

ปmt



โครงการ / งาน สสงเสรรมคคณลลกษณะอลนพพงประสงคคของผผผเรรยน

กกจกรรม คสาย ม.ณ. NEW GEN

ลลกษณะงาน / โครงการ โครงการตสอเนนนอง
ยกระดลบมาตรฐาน

โครงการใหมส
รลกษามาตรฐาน พลฒนาสผสความเปปนเลรศ

ประเภท กรจกรรมใหมส กรจกรรมตสอเนนนอง งานประจจา

การดดาเนกนโครงการ เสรรจสรสนแลผว กจาลลงดจาเนรนการ ยลงไมสไดผดจาเนรนการ

หนนวยงานทททรลบผกดชอบ กลคสมบรรหารงานบคคคล

ผผผรลบผกดชอบ นายสควรบผลยค พรมพคศรวงษค

ระยะเวลาดดาเนกนการ 01/10/2564  -  30/09/2565

สถานทททดดาเนกนการ โรงเรรยนมหรรณพาราม

งบประมาณ 91,200.00  บาท

พลนธกกจ  จลดกรจกรรมสสงเสรรมคคณธรรม จรรยธรรม และคคณลลกษณะอลนพพงประสงคค
จลดกรจกรรมสสงเสรรมการมรสคขภาวะทรนดร มรสคนทรรยภาพ มรทลกษะในการดจารงชรวรตตามหลลกปรลชญาของเศรษฐกรจ
พอเพรยง
จลดกรจกรรมปลผกฝฝงจรตสจานพก รลกษา สนบสาน ถสายทอดความเปปนไทยและเขผาใจความหลากหลายทาง
วลฒนธรรม
ผผผเรรยนมรคคณธรรม จรรยธรรม รลกษคความเปปนไทย เขผาใจความหลากหลายของวลฒนธรรมเปปาประสงคค  
กลยคทธคทรน 2. สสงเสรรมการจลดกรจกรรมการเรรยนรผผทรนเนผนปลผกฝฝงคคณธรรมจรรยธรรมตามหลลกปรลชญาของ
เศรษฐกรจพอเพรยง บนพนสนฐานความเปปนไทย

กลยยทธค  

สนองมาตรฐานททท มาตรฐานทรน 1

ประเดรนการพรจารณาทรน 1.2สนองประเดดนพกจารณาททท 
ประเดรนการพรจารณายสอยทรน 1.2.1, 1.2.3, 1.2.4สนองประเดดนพกจารณายนอยททท 

มาตรฐานทรน 1มาตรฐานการศศกษาของสถานศศกษา
หลลกการและเหตยผล 
          จากวรสลยทลศนค หลลกสผตรแกนกลาง การศพกษาขลสนพนสนฐาน พ.ศ. 2551 มคสงพลฒนาผผผเรรยนทคกคน ซพนงเปปนกจาลลง ของ
ชาตรใหผเปปนมนคษยคทรนมรความสมดคล ทลสงดผานรสางกาย ความรผผ คคณธรรม มรจรตสจานพกในความเปปนพลเมนองไทยและเปปน พลโลก
ยพดมลนนในการปกครองระบอบประชาธรปไตยอลนมรพระมหากษลตรรยคทรงเปปนประมคข มรความรผผและทลกษะพนสนฐาน รวมทลสง
เจตคตร ซพนงจจาเปปนตสอการศพกษาตสอ การประกอบอาชรพและการศพกษาตลอดชรวรต โดยมคสงเนผนผผผเรรยนเปปนสจาคลญ บนพนสนฐาน
ความเชนนอวสา ทคกคนสามารถเรรยนรผผ และพลฒนาตนเองไดผเตรมศลกยภาพ โดยไดผกจาหนดคคณลลกษณะอลนพพง ประสงคค ไวผใน
หลลกสผตรแกนกลาง การศพกษาขลสนพนสนฐาน พ.ศ. 2551 จจานวน 8 ขผอ
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งานบรรหารกรจการนลกเรรยน กลคสมงานกรจการนลกเรรยน โรงเรรยนมหรรณพารามซพนงมรหนผาทรน ใหผการสสงเสรรม สนลบสนคนและ
พลฒนาผผผเรรยนใหผมรคคณลลกษณะอลนพพงประสงคค ตามหลลกสผตรแกนกลาง การศพกษาขลสนพนสนฐาน พ.ศ. 2551 และดจาเนรนการ
ประเมรนคคณลลกษณะอลนพพงประสงคคของนลกเรรยนในดผานวรนลย และกรณร ทรนมรนลกเรรยนไมสผสาน คคณลลกษณะอลนพพงประสงคค 
กลคสมบรรหารกรจการนลกเรรยน จพงไดผดจาเนรนการจลดคสาย ม.ณ. NEW GEN ใหผกลบนลกเรรยน ดลงกลสาว เขผารสวมกรจกรรม ดผวย
ความคาดหวลงทรนจะใหผนลกเรรยนรผผจลกตนเอง และพลฒนาตน ใหผมรคคณธรรมจรรยธรรม มคสงมลนนพลฒนาใหผนลกเรรยนเปปนผผผนจาทรนดรของ
สลงคมในอนาคต
วลตถยประสงคค

1. เพนนอเสรรมสรผางใหผนลกเรรยนมรวรนลยในตนเอง
2. เพนนอใหผนลกเรรยนสามารถปรลบเปลรนยนพฤตรกรรมทรนไมสพพงประสงคค
3. เพนนอลดปฝญหาหาพฤตรกรรมทรนไมสพพงประสงคคของนลกเรรยนใหผลดนผอยลง

เปปาหมาย
เชกงปรกมาณ :
นลกเรรยนโรงเรรยนมหรรณพารามเขผารสวมกรจกรรมตามโครงการจจานวน 200 คน

เชกงคยณภาพ :
นลกเรรยนเปปนคนดร มรวรนลยในตนเองมรพฤตรกรรมทรนดรขพสนและผสานคคณลลกษณะอลนพพงประสงคค สามารถจบชสวงชลสนตาม
โครงสรผางหลลกสผตร 2551
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ขลขนตอนการดดาเนกนงาน

การดดาเนกนงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานททท ผผผรลบผกดชอบ

( P )  ขลขนเตรทยมการ นายสควรบผลยค  พรมพคศร

วงษคประชคมคณะกรรมการ
1 ตคลาคม 

2564 ถพง 30 
กลนยายน 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม

-

( D )  ขลขนดดาเนกนการ 1 ตคลาคม 2564 

ถพง 30 กลนยายน 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม

นายสควรบผลยค  พรมพคศร

วงษค

คสาจลดกรจกรรม 91,200.00 (อคดหนคน) 

( C )  ขลขนตกดตามประเมกนผล
แบบสอบถาม

นายสควรบผลยค  พรมพคศร

วงษค
1 ตคลาคม 

2564 ถพง 30 
กลนยายน 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม
-

( A )  ขลขนปรลบปรยงแกผไข
นจาขผอเสนอแนะไปปรลบปรคงในปปถลดไป

การตกดตามประเมกนผล
แบบสอบถาม

ตลวชทขวลดความสดาเรดจ
นลกเรรยนเปปนคนดร มรวรนลยในตนเองมรพฤตรกรรมทรนดรขพสนและผสานคคณลลกษณะอลนพพงประสงคค สามารถจบชสวงชลสนตาม
โครงสรผางหลลกสผตร 2551

วกธทการประเมกน
แบบสอบถาม

เครรทองมรอทททใชผ
แบบสอบถาม

ผลทททคาดวนาจะไดผรลบ
นลกเรรยนเปปนคนดร มรวรนลยในตนเองมรพฤตรกรรมทรนดรขพสนและผสานคคณลลกษณะอลนพพงประสงคค สามารถจบชสวงชลสนตามโครง
สรผางหลลกสผตร 2551
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ทรลพยากรและคนาใชผจนายกกจกรรม

ททท รายการคนาใชผจนาย
ประมาณการ
ราคา/หนนวย

ประเภทของเงกน
รวมเงกนจดานวน หนนวยนลบ

คสาสมนาคคณพรธรกร ครลสง 4  12,800.00  51,200.001 งบอคดหนคน

อาหารมนสอหลลก ครลสง 4  5,000.00  20,000.002 งบอคดหนคน

อาหารวสาง ครลสง 4  5,000.00  20,000.003 งบอคดหนคน

รวมเงกน  91,200.00

สรยปงบประมาณ
งบอคดหนคน 91,200.00   บาท

91,200.00   บาทรวม
ลงชรทอ  อนยมลตกกกจกรรม  คนาย ม.ณ. NEW GEN
ภายใตผโครงการ / งาน  สนงเสรกมคยณลลกษณะอลนพศงประสงคคของผผผเรทยน

ผผผอนยมลตกกกจกรรม

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

ผผผเหดนชอบ

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

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

แผนงานกลคสมบรรหารงานบคคคล
 ( นางสาวสคนรยค เกรยรตรสมพร ) 
................................................

ผผผเสนอ

(   เฉลรมรลฐ  ตรนงอสวม   )
ผผผอจานวยการโรงเรรยนมหรรณพาราม

ครผผผผรลบผรดชอบกรจกรรม

รองผผผอจานวยการกลคสมบรรหารงานบคคคล
 ( นางสาวประกายดาว กลรนนเกรด ) 

ผผผรลบผกดชอบ

นายสควรบผลยค พรมพคศรวงษค

วสาทรนรผอยตรร
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ÿŠÜđÿøĉöøąïïéĎĒúßŠü÷đĀúČĂîĆÖđøĊ÷î 

 

 ÝĞćîüîǰǰ�ǰǰÖĉÝÖøøö 

 1.  folk song êšćî÷ćđÿóêĉé 
 2.  ÖćøÝĆéÖćøýċÖþćÿĞćĀøĆïîĆÖđøĊ÷îóĉđýþđøĊ÷îøŠüö 
 3.  ÝĆéÖĉÝÖøøöÿŠÜđÿøĉöýĆÖ÷õćóîĆÖđøĊ÷îóĉđýþđøĊ÷îøŠüö 
 4.  ìčîÖćøýċÖþć 
 5.  úćîÖĊāćêšćî÷ćđÿóêĉé 
 6.  øèøÜÙŤüĆîêŠĂêšćî÷ćđÿóêĉé 
 7.  üĆîÜéÿĎïïčĀøĊęēúÖ 
 8.  đêšîǰCover Dance 
 ��ǰǰÜćîøąïïéĎĒúßŠü÷đĀúČĂîĆÖđøĊ÷î 
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โครงการ / งาน  สสงเสรรมระบบดดแลชสวยเหลลอนนกเรรยน

ลลกษณะงาน / โครงการ โครงการตสอเนลนอง
ยกระดนบมาตรฐาน

โครงการใหมส
รนกษามาตรฐาน พนฒนาสดสความเปปนเลรศ

จนดกรจกรรมสสงเสรรมการมรสสขภาวะทรนดร มรสสนทรรยภาพ มรทนกษะในการดดารงชรวรตตามหลนกปรนชญาของเศรษฐกรจ
พอเพรยง
ประสานความรสวมมลอระหวสางเครลอขสายผดผปกครอง ชสมชน และองคคกรอลนนๆในการจนดการศศกษา

พลนธกกจ  

ผดผเรรยนมรคสณธรรม จรรยธรรม รนกษคความเปปนไทย เขผาใจความหลากหลายของวนฒนธรรม
ชสมชนและองคคกรอลนนๆ มรสสวนรสวมในการจนดการศศกษา

เปปาประสงคค  

กลยยทธค  กลยสทธคทรน 3. สรผางโอกาสและทางเลลอกในการเขผารนบการศศกษาขนขนพลขนฐานดผวยวรธรการทรนหลากหลาย
สนองมาตรฐานททท มาตรฐานทรน 1, 2

ประเดดนการพรจารณาทรน 1.2, 2.2สนองประเดดนพกจารณาททท 
ประเดดนการพรจารณายสอยทรน 1.2.3, 1.2.4, 2.2.1สนองประเดดนพกจารณายยอยททท 

มาตรฐานการศศกษาของสถานศศกษา มาตรฐานทรน 2

ระยะเวลาดดาเนกนการ
01 ตสลาคม 2564 - 30 กนนยายน 2565

หลลกการและเหตยผล 
          การดดแลชสวยเหลลอนนกเรรยนเปปนกระบวนการหนศนงในการบรรหารจนดการศศกษาของสถานศศกษาทรนจะดดาเนรนงานดดแล
ชสวยเหลลอนนกเรรยนทรนมรขนขนตอนวรธรการและเครลนองมลอการทดางานทรนชนดเจน มรครดครดทรนปรศกษาเปปนบสคลากรหลนกในการดดาเนรน
งานดนงกลสาวโดยการมรสสวนรสวมของบสคลากรและเครลอขสายทรนเกรนยวขผองทนขงภายในและภายนอกสถานศศกษา อาทร คณะ
กรรมการสถานศศกษาขนขนพลขนฐาน ผดผปกครอง ชสมชน ผดผบรรหาร ครดทสกคน ฯลฯ สดานนกงานเขตพลขนทรนการศศกษา สดานนกงานคณะ
กรรมการการศศกษาขนขนพลขนฐาน (สพฐ.) จศงกดาหนดนโยบายสดาคนญใหผสถานศศกษาในสนงกนดทสกแหสงจนดใหผมรระบบการดดแลชสวย
เหลลอนนกเรรยน และดดาเนรนการอยสางจรรงจนงตสอเนลนอง เพลนอใหผเกรดความยนนงยลน ซศนงนนกเรรยนทสกคนจะตผองไดผรนบการดดแลชสวย
เหลลอ พรทนกษคปกปปองคสผมครองอยสางรอบดผาน ดผวยกระบวนการทรนถดกตผอง เหมาะสมและทนนการณค ไดผรนบการพนฒนาในทสกมรตร 
เพลนอใหผเปปนคนดร เกสง ดดารงชรวรตอยสางมรความสสขและปลอดภนยในสภาพสนงคมปปจจสบนน
วลตถยประสงคค
ผลผลกต  (outputs)
นนกเรรยนทสกกลสสม จดานวน 1200 คน กลสสมปกตร กลสสมเสรนยง กลสสมมรปปญหา ไดผรนบการดดแลชสวยเหลลอ

ผลลลพธค  (outcomes)
สถานศศกษามรระบบการดดแลชสวยเหลลอนนกเรรยนทรนเขผมแขดง สามารถดดแลชสวยเหลลอพรทนกษคปกปปองคสผมครองนนกเรรยนในทสก
มรตร ดผวยกระบวนการเสรรมสรผางภดมรคสผมกนนทางสนงคมและทนกษะชรวรตทรนเหมาะสม นนกเรรยนรดผเทสาทนนปปญหาและ
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สถานการณคพรผอมทรนจะเรรยนรดผอยสางมรประสรทธรภาพ และพรผอมรนบการพนฒนาอยสางรอบดผาน

นนกเรรยนทสกกลสสม จดานวน 1200 คน กลสสมปกตร กลสสมเสรนยง กลสสมมรปปญหา ไดผรนบการดดแลชสวยเหลลอ

เชกงปรกมาณ
เปปาหมาย

สถานศศกษามรระบบการดดแลชสวยเหลลอนนกเรรยนทรนเขผมแขดง สามารถดดแลชสวยเหลลอพรทนกษคปกปปองคสผมครองนนกเรรยนในทสก
มรตร ดผวยกระบวนการเสรรมสรผางภดมรคสผมกนนทางสนงคมและทนกษะชรวรตทรนเหมาะสม นนกเรรยนรดผเทสาทนนปปญหาและ
สถานการณคพรผอมทรนจะเรรยนรดผอยสางมรประสรทธรภาพ และพรผอมรนบการพนฒนาอยสางรอบดผาน

เชกงคยณภาพ
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โครงการ / งาน สยงเสรกมระบบดดแลชยวยเหลลอนลกเรทยน  

ททท กกจกรรม
เงกน
อยดหนยน

เรทยนฟรท 
15 ปป

เงกน
รายไดด

เงกน
อลทน ๆ รวม หมายเหตย

folk song ตผานยาเสพตรด กลสสมบรรหารงาน

บสคคล

 8,000.00  8,000.001

การจนดการศศกษาสดาหรนบ
นนกเรรยนพรเศษเรรยนรสวม

กลสสมบรรหาร

วรชาการ

 5,600.00  5,600.002

จนดกรจกรรมสสงเสรรม
ศนกยภาพนนกเรรยนพรเศษ
เรรยนรสวม

กลสสมบรรหาร

วรชาการ
3

ทสนการศศกษา กลสสมบรรหารงาน

บสคคล
4

ลานกรฬาตผานยาเสพตรด กลสสมบรรหารงาน

บสคคล

 11,000.00  11,000.005

รณรงคควนนตสอตผานยาเสพ
ตรดโลก

กลสสมบรรหารงาน

บสคคล

 5,000.00  5,000.006

วนนงดสดบบสหรรนโลก กลสสมบรรหารงาน

บสคคล

 3,000.00  3,000.007

เตผน cover dance กลสสมบรรหารงาน

บสคคล

 5,500.00  5,500.008

งานระบบดดแลชสวยเหลลอ
นนกเรรยน

กลสสมบรรหารงาน

บสคคล

 69,080.00  69,080.009

 107,180.00  107,180.00รวมทลทงสกทน
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การประเมกนผล

เครลทองมลอทททใชดวกธทการประเมกนตลวชททวลดความสดาเรดจ

สถานศศกษามรระบบการดดแลชสวยเหลลอนนก
เรรยนทรนเขผมแขดง สามารถดดแลชสวยเหลลอ
พรทนกษคปกปปองคสผมครองนนกเรรยนในทสกมรตร 
ดผวยกระบวนการเสรรมสรผางภดมรคสผมกนนทาง
สนงคมและทนกษะชรวรตทรนเหมาะสม นนกเรรยน
รดผเทสาทนนปปญหาและสถานการณคพรผอมทรน
จะเรรยนรดผอยสางมรประสรทธรภาพ และพรผอม
รนบการพนฒนาอยสางรอบดผาน

แบบสอบถามความครดเหดน แบบสอบถามความครดเหดน

ผลทททคาดวยาจะไดดรลบ
สถานศศกษามรระบบการดดแลชสวยเหลลอนนกเรรยนทรนเขผมแขดง สามารถดดแลชสวยเหลลอพรทนกษคปกปปองคสผมครองนนกเรรยนในทสกมรตร 
ดผวยกระบวนการเสรรมสรผางภดมรคสผมกนนทางสนงคมและทนกษะชรวรตทรนเหมาะสม นนกเรรยนรดผเทสาทนนปปญหาและสถานการณคพรผอม
ทรนจะเรรยนรดผอยสางมรประสรทธรภาพ และพรผอมรนบการพนฒนาอยสางรอบดผาน

ลงชลทอ  อนยมลตกโครงการ / งาน  สยงเสรกมระบบดดแลชยวยเหลลอนลกเรทยน  
ผดดรลบผกดชอบโครงการ/งาน

ผดดอนยมลตกโครงการ

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

ผดดตรวจสอบ

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

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

แผนงานกลสสมบรรหารงานบสคคล
 ( นางสาวสสนรยค เกรยรตรสมพร ) 
................................................

(   เฉลรมรนฐ  ตรนงอสวม   )
ผดผอดานวยการโรงเรรยนมหรรณพาราม

ครด
 ( นางสาวณภนทรควรนญญค พรมพคหลสอ ) 

รองผดผอดานวยการกลสสมบรรหารงานบสคคล
 ( นางสาวประกายดาว กลรนนเกรด ) 

วสาทรนรผอยตรร

ผดดเสนอโครงการ/งาน
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โครงการ / งาน สสงเสรรมระบบดดแลชสวยเหลลอนนกเรรยน

กกจกรรม folk song ตตานยาเสพตรด

ลลกษณะงาน / โครงการ โครงการตสอเนลนอง
ยกระดนบมาตรฐาน

โครงการใหมส
รนกษามาตรฐาน พนฒนาสดสความเปปนเลรศ

ประเภท กรจกรรมใหมส กรจกรรมตสอเนลนอง งานประจจา

การดดาเนกนโครงการ เสรรจสรสนแลตว กจาลนงดจาเนรนการ ยนงไมสไดตดจาเนรนการ

หนนวยงานทททรลบผกดชอบ กลลสมบรรหารงานบลคคล

หนนวยงานยนอย งานปปองกนนและแกตไขปปญหายาเสพตรดฯ

ผผผรลบผกดชอบ นายธรระพนนธลธ  นาคายน

ระยะเวลาดดาเนกนการ 01/10/2564  -  31/03/2565

สถานทททดดาเนกนการ โรงเรรยนมหรรณพาราม

งบประมาณ 8,000.00  บาท

พลนธกกจ  จนดกรจกรรมสสงเสรรมการมรสลขภาวะทรนดร มรสลนทรรยภาพ มรทนกษะในการดจารงชรวรตตามหลนกปรนชญาของเศรษฐกรจ
พอเพรยง
ประสานความรสวมมลอระหวสางเครลอขสายผดตปกครอง ชลมชน และองคธกรอลนนๆในการจนดการศศกษา
ผดตเรรยนมรคลณธรรม จรรยธรรม รนกษธความเปปนไทย เขตาใจความหลากหลายของวนฒนธรรม
ชลมชนและองคธกรอลนนๆ มรสสวนรสวมในการจนดการศศกษา

เปปาประสงคค  

กลยลทธธทรน 3. สรตางโอกาสและทางเลลอกในการเขตารนบการศศกษาขนสนพลสนฐานดตวยวรธรการทรนหลากหลายกลยยทธค  
สนองมาตรฐานททท มาตรฐานทรน 1

ประเดรนการพรจารณาทรน 1.2สนองประเดดนพกจารณาททท 
ประเดรนการพรจารณายสอยทรน 1.2.3, 1.2.4สนองประเดดนพกจารณายนอยททท 

มาตรฐานทรน 2มาตรฐานการศศกษาของสถานศศกษา
หลลกการและเหตยผล 
          ดนตรรเปปนสรนงทรนธรรมชาตรใหตมาพรตอมๆกนบชรวรตมนลษยธเปปนทนสงศาสตรธและศรลปปอยสางหนศนงทรนชสวยใหตชรวรตมนลษยธมรความ
สลข สนลกสนานรลนนเรรง ชสวยขจนดความเครรยดภายในจรตใจเปปนเครลนองกลสอมเกลาความรดตสศกนศกครดใหตมรความเบรกบาน เกรด
ความสงบและผสอนคลาย จะเหรนไดตวสาดนตรรนนสนมรความสจาคนญตสอทลกชนชาตร ทลกเพศทลกวนย มนลษยธเราใชตดนตรรเปปนเครลนอง
กระตลตนในการทจากรจกรรมตสางๆ ในชรวรตประจจาวนน เชสน การเรรยน การออกกจาลนงกาย หรลอแมตกระทนนงใชตดนตรรบจาบนดรนกษา 
โรคตสางๆ และแกตไขปปญหายาเสพตรด สจาหรนบวนยรลสนและเยาวชน ซศนงเปปนทรนพยากรมนลษยธทรนมรคลณคสา ควรไดตรนบการสสงเสรรม
และพนฒนาในทลกๆดตาน เพลนอใหตเปปนกจาลนงและอนาคตทรนดรของชาตร
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วลตถยประสงคค
1. เพลนอใหตนนกเรรยนใชตเวลาวสางใหตเปปนประโยชนธหสางไกลยาเสพตรด 
2. เปปดโอกาสใหตนนกเรรยนไดตมรประสบการณธในการแขสงขนนดตานดนตรร 
3. เพลนอสรตางเสรรมใหตนนกเรรยนมรจรตใจทรนดรงาม มรความสามนคคร และสรตางมรตรภาพในโรงเรรยน

เปปาหมาย
เชกงปรกมาณ :
นนกเรรยน 100 คน รดตจนกใชตเวลาวสางใหตเกรดประโยชนธ ไมสไปยลสงเกรนยวกนบยาเสพตรด โดยใชตดนตรรเปปนสลนอในการแกต
ปปญหา

เชกงคยณภาพ :
นนกเรรยนรดตจนกใชตเวลาวสางใหตเกรดประโยชนธไมสไปยลสงเกรนยวกนบยาเสพตรด โดยใชตดนตรรเปปนสลนอในการแกตปปญหา
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ขลขนตอนการดดาเนกนงาน

การดดาเนกนงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานททท ผผผรลบผกดชอบ

( P )  ขลขนเตรทยมการ นายธรระพนนธลธ นาคายน

-ประชลมกลลสมบรรหารงานบลคคล เพลนอกจาหนดนโยบาย
การพนฒนานนกเรรยน
-ประชลมคณะกรรมการเพลนอวางแผนการจนดกรจกรรม

1 ตลลาคม 
2564 ถศง 31 
มรนาคม 2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม

-

( D )  ขลขนดดาเนกนการ 1 ธนนวาคม 2564 

ถศง 7 มกราคม 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม

นายธรระพนนธลธ นาคายน

folk song ตตานยาเสพตรด 8,000.00 (อลดหนลน) 

( C )  ขลขนตกดตามประเมกนผล
ประเมรนผลการดจาเนรนงานกรจกรรมโดยใชตแบบสอบ
ถามความครดเหรน

นายธรระพนนธลธ นาคายน7 มกราคม 
2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม
-

( A )  ขลขนปรลบปรยงแกผไข
- วรเคราะหธและนจาผลประเมรนไปใชตในการพนฒนาอยสางตสอเนลนอง
- สรลปผลการประเมรนเปปนเอกสารเสนอฝฝายบรรหาร

การตกดตามประเมกนผล
การแบบประเมรนความครดเหรนของนนกเรรยน

ตลวชทขวลดความสดาเรดจ
นนกเรรยนรดตจนกใชตเวลาวสางใหตเกรดประโยชนธ ไมสไปยลสงเกรนยวกนบยาเสพตรด โดยใชตดนตรรเปปนสลนอในการแกตปปญหา

วกธทการประเมกน
ใชตแบบประเมรนความครดเหรนของนนกเรรยน

เครรทองมรอทททใชผ
แบบประเมรนความครดเหรนของนนกเรรยน

ผลทททคาดวนาจะไดผรลบ
นนกเรรยนรดตจนกใชตเวลาวสางใหตเกรดประโยชนธ ไมสไปยลสงเกรนยวกนบยาเสพตรด โดยใชตดนตรรเปปนสลนอในการแกตปปญหา
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ทรลพยากรและคนาใชผจนายกกจกรรม

ททท รายการคนาใชผจนาย
ประมาณการ
ราคา/หนนวย

ประเภทของเงกน
รวมเงกนจดานวน หนนวยนลบ

คสาเงรนรางวนลชนะเลรศ รางวนล 2  2,000.00  4,000.001 งบอลดหนลน

คสาเงรนรางวนลรองชนะเลรศอนนดนบ 1 รางวนล 2  1,200.00  2,400.002 งบอลดหนลน

คสาเงรนรางวนลรองชนะเลรศอนนดนบ 2 รางวนล 2  800.00  1,600.003 งบอลดหนลน

รวมเงกน  8,000.00

สรยปงบประมาณ
งบอลดหนลน 8,000.00   บาท

8,000.00   บาทรวม
ลงชรทอ  อนยมลตกกกจกรรม  folk song ตผานยาเสพตกด
ภายใตผโครงการ / งาน  สนงเสรกมระบบดผแลชนวยเหลรอนลกเรทยน

ผผผอนยมลตกกกจกรรม

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

ผผผเหดนชอบ

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

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

แผนงานกลลสมบรรหารงานบลคคล
 ( นางสาวสลนรยธ เกรยรตรสมพร ) 
................................................

ผผผเสนอ

(   เฉลรมรนฐ  ตรนงอสวม   )
ผดตอจานวยการโรงเรรยนมหรรณพาราม

ครดผดตรนบผรดชอบกรจกรรม

รองผดตอจานวยการกลลสมบรรหารงานบลคคล
 ( นางสาวประกายดาว กลรนนเกรด ) 

ผผผรลบผกดชอบ

นายธรระพนนธลธ  นาคายน

วสาทรนรตอยตรร
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โครงการ / งาน สสงเสรรมระบบดดแลชสวยเหลลอนนกเรรยน

กกจกรรม การจนดการศศกษาสสาหรนบนนกเรรยนพรเศษเรรยนรสวม

ลลกษณะงาน / โครงการ โครงการตสอเนลนอง
ยกระดนบมาตรฐาน

โครงการใหมส
รนกษามาตรฐาน พนฒนาสดสความเปปนเลรศ

ประเภท กรจกรรมใหมส กรจกรรมตสอเนลนอง งานประจสา

การดดาเนกนโครงการ เสรรจสรสนแลลว กสาลนงดสาเนรนการ ยนงไมสไดลดสาเนรนการ

หนนวยงานทททรลบผกดชอบ กลลสมบรรหารวรชาการ

หนนวยงานยนอย กลลสมกรจกรรมพนฒนาผดลเรรยน

ผผผรลบผกดชอบ นางเสาวนรยย  เปรมดรลกรนตนย

ระยะเวลาดดาเนกนการ 01/10/2564  -  30/09/2565

สถานทททดดาเนกนการ โรงเรรยนมหรรณพาราม

งบประมาณ 5,600.00  บาท

พลนธกกจ  จนดกรจกรรมสสงเสรรมการมรสลขภาวะทรนดร มรสลนทรรยภาพ มรทนกษะในการดสารงชรวรตตามหลนกปรนชญาของเศรษฐกรจ
พอเพรยง
ประสานความรสวมมลอระหวสางเครลอขสายผดลปกครอง ชลมชน และองคยกรอลนนๆในการจนดการศศกษา
ผดลเรรยนมรคลณธรรม จรรยธรรม รนกษยความเปปนไทย เขลาใจความหลากหลายของวนฒนธรรม
ชลมชนและองคยกรอลนนๆ มรสสวนรสวมในการจนดการศศกษา

เปปาประสงคค  

กลยลทธยทรน 3. สรลางโอกาสและทางเลลอกในการเขลารนบการศศกษาขนสนพลสนฐานดลวยวรธรการทรนหลากหลายกลยยทธค  
สนองมาตรฐานททท มาตรฐานทรน 1

ประเดรนการพรจารณาทรน 1.2สนองประเดดนพกจารณาททท 
ประเดรนการพรจารณายสอยทรน 1.2.3สนองประเดดนพกจารณายนอยททท 

มาตรฐานทรน 2มาตรฐานการศศกษาของสถานศศกษา
หลลกการและเหตยผล 
          จากแผนการปฏรรดปการศศกษาเพลนอคนพรการ ผดลดลอยโอกาสทางการศศกษา และผดลทรนมรความสามารถพรเศษ
ของกระทรวงศศกษาธรการ ไดลมลสงเนลนใหลทลกคนมรสรทธรและโอกาสเทสาเทรยมกนน กสาหนดใหลมรการจนดโรงเรรยนเรรยนรสวม ซศนงโรง
เรรยนมหรรณพาราม ไดลเปปนโรงเรรยนแกนนสาจนดการเรรยนรสวม รนบนนกเรรยนพรเศษเขลาเรรยนในชนสนรสวมกนบเดรกปกตร
เนลนองจากเดรกทรนมรความตลองการพรเศษแตสละบลคคลมรสภาพแตกตสางกนน การจนดการเรรยนการสอนจสาเปปนตลองใชลสลนอ 

อลปกรณยเทคโนโลยรชสวยในการฝฝกพนฒนา สรนงอสานวยความสะดวก บรรการและความชสวยเหลลอทรนเหมาะสมกนบนนกเรรยนแลลว 
ครดผดลสอนตลองจนดโปรแกรมการเรรยนทรนเหมาะสมกนบศนกยภาพของแตสละบลคคล ตลอดจนการจนดประสบการณยเพลนอใหลนนก
เรรยนมรพนฒนาการทางสนงคม การสลนอสารและพฤตรกรรม ซศนงเปปนกระบวนการใหลความชสวยเหลลออยสางเปปนระบบ อนนจะสสง
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ผลตสอการพนฒนาคลณภาพชรวรตสสาหรนบนนกเรรยนกลลสมนรส  งานการศศกษาพรเศษเรรยนรสวมจศงไดลจนดทสาโครงการนรสขศสนเพลนอสสงเสรรม
และชสวยเหลลอใหลเดรกพรเศษสามารถเรรยนรดลและพนฒนาตนเองอยสางตสอเนลนอง
วลตถยประสงคค

1. เพลนอใหลนนกเรรยนพรเศษเรรยนรสวมไดลรนบการจนดกรจกรรมการเรรยนการสอนตามศนกยภาพ และสนองตสอความแตกตสาง
ระหวสางบลคคล 
2. เพลนอใหลนนกเรรยนพรเศษเรรยนรสวมไดลรนบการวนดและประเมรนผลทรนมลสงเนลนพนฒนาการเรรยนรดลดลวยวรธรทรนหลากหลาย

เปปาหมาย
เชกงปรกมาณ :
นนกเรรยนพรเศษเรรยนรสวม จสานวน 7 คน มรผลการประเมรนผสานเกณฑยทรนระบลไวลในแผนการศศกษาเฉพาะบลคคล (IEP)

เชกงคยณภาพ :
นนกเรรยนพรเศษเรรยนรสวมทลกคนผสานเกณฑยการประเมรนทรนระบลไวลในแผนการศศกษาเฉพาะบลคคล (IEP)
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ขลขนตอนการดดาเนกนงาน

การดดาเนกนงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานททท ผผผรลบผกดชอบ

( P )  ขลขนเตรทยมการ ครดการศศกษาพรเศษ

1. คนดเลลอกนนกเรรยนทรนมรความสามารถ/ความสนใจ
ทางดลานศรลปะ
2. จนดกลลสมนนกเรรยน 2 กลลสม (กลลสมวาดภาพระบายสร 
และกลลสมโปรแกรม Paint)

1 - 30 พ.ค. 
65

โรงเรรยน-

( D )  ขลขนดดาเนกนการ 1 มร.ย. 65 - 30 

ก.ย. 65

โรงเรรยน ครดการศศกษาพรเศษ

1. จนดทสาแผนการศศกษาเฉพาะบลคคล 2. จนดทสาแผน
การสอนเฉพาะบลคคล 3. จนดสอนเสรรม 4. จนดทสา
แบบฝฝกหนด/จนดหาสลนอสสาหรนบนนกเรรยน

2,000.00 (อลดหนลน)

5,600.00 (อลนนๆ)

( C )  ขลขนตกดตามประเมกนผล
วนดและประเมรนผลเทอม 1 และ เทอม 2

ครดการศศกษาพรเศษ31 มร.ค. 65
     30 ก.ย. 

65

โรงเรรยน-

( A )  ขลขนปรลบปรยงแกผไข
-

การตกดตามประเมกนผล
นนกเรรยนพรเศษเรรยนรสวม จสานวน 7 คน มรผลการประเมรนผสานเกณฑยทรนระบลไวลในแผนการศศกษาเฉพาะบลคคล (IEP)

ตลวชทขวลดความสดาเรดจ
นนกเรรยนพรเศษเรรยนรสวมทลกคนผสานเกณฑยการประเมรนทรนระบลไวลในแผนการศศกษาเฉพาะบลคคล (IEP)

วกธทการประเมกน
แบบสอบถามความพศงพอใจนนกเรรยนพรเศษเรรยนรสวมจสานวน 7 คน

เครรทองมรอทททใชผ
แบบสอบถาม

ผลทททคาดวนาจะไดผรลบ
สถานศศกษามรระบบการดดแลชสวยเหลลอนนกเรรยนทรนเขลมแขรง สามารถดดแลชสวยเหลลอพรทนกษยปกปปองคลลมครองนนกเรรยนในทลก
มรตร ดลวยกระบวนการเสรรมสรลางภดมรคลลมกนนทางสนงคมและทนกษะชรวรตทรนเหมาะสม นนกเรรยนรดลเทสาทนนปปญหาและ
สถานการณยพรลอมทรนจะเรรยนรดลอยสางมรประสรทธรภาพ และพรลอมรนบการพนฒนาอยสางรอบดลาน
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ทรลพยากรและคนาใชผจนายกกจกรรม

ททท รายการคนาใชผจนาย
ประมาณการ
ราคา/หนนวย

ประเภทของเงกน
รวมเงกนจดานวน หนนวยนลบ

กระดาษA4 ขนาด70 แกรม รรม 10  95.00  950.001 งบอลดหนลน

กระดาษการยดสร 120แกรม หสอ 2  50.00  100.002 งบอลดหนลน

พลาสตรกเคลลอบบนตร A4 หนา 125 
ไมคอน

กลสอง 2  245.00  490.003 งบอลดหนลน

หมศก EPSON 003 ชลด 4สร ชลด 2  800.00  1,600.004 งบอลดหนลน

กระดาษ 100ปอนดย ขนาดใหญส แผสน 10  20.00  200.005 งบอลดหนลน

ปากกาลดกลลนน 0.5 มม. สรนสสาเงรนตรา
มลา

แทสง 50  4.00  200.006 งบอลดหนลน

ดรนสอHB แพรคละ 50แทสง ตรามลา แพรค 1  130.00  130.007 งบอลดหนลน

ดรนสอ2B กลสองละ 12 แทสง สเตรด
เลอรย Mark13212

กลสอง 3  60.00  180.008 งบอลดหนลน

ปากกาลบคสาผรด 4.2มล. เพนเทล ดลาม 5  60.00  300.009 งบอลดหนลน

สรโปสเตอรย 5สร ชลด 2  100.00  200.0010 งบอลดหนลน

สรไมลคอลลรน 120สร กลสอง 1  700.00  700.0011 งบอลดหนลน

สรนสสา 5มล. (กลสองละ12สร)มาสเตอรย
อารยต

กลสอง 1  60.00  60.0012 งบอลดหนลน

สรชอลยค 12 (กลสองละ12สร) เพนเทล กลสอง 1  50.00  50.0013 งบอลดหนลน

แฟปม2หสวง A4 ตราชลาง แฟปม 8  55.00  440.0014 งบอลดหนลน

รวมเงกน  5,600.00

สรยปงบประมาณ
งบอลดหนลน 5,600.00   บาท

5,600.00   บาทรวม
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ลงชรทอ  อนยมลตกกกจกรรม  การจลดการศศกษาสดาหรลบนลกเรทยนพกเศษเรทยนรนวม
ภายใตผโครงการ / งาน  สนงเสรกมระบบดผแลชนวยเหลรอนลกเรทยน

ผผผอนยมลตกกกจกรรม

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

ผผผเหดนชอบ

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

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

แผนงานกลลสมบรรหารวรชาการ
 ( นางสาวดลฤดร ปปสสา ) 

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

ผผผเสนอ

(   เฉลรมรนฐ  ตรนงอสวม   )
ผดลอสานวยการโรงเรรยนมหรรณพาราม

ครดการศศกษาพรเศษ

รองผดลอสานวยการกลลสมบรรหารวรชาการ
 ( นางสาวจนนทรยเพรญ ภรญโญวงศย ) 

ผผผรลบผกดชอบ

นางเสาวนรยย  เปรมดรลกรนตนย

วสาทรนรลอยตรร
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โครงการ / งาน สสงเสรรมระบบดดแลชสวยเหลลอนนกเรรยน

กกจกรรม จนดกรจกรรมสสงเสรรมศนกยภาพนนกเรรยนพรเศษเรรยนรสวม

ลลกษณะงาน / โครงการ โครงการตสอเนลนอง
ยกระดนบมาตรฐาน

โครงการใหมส
รนกษามาตรฐาน พนฒนาสดสความเปปนเลรศ

ประเภท กรจกรรมใหมส กรจกรรมตสอเนลนอง งานประจจา

การดดาเนกนโครงการ เสรรจสรสนแลลว กจาลนงดจาเนรนการ ยนงไมสไดลดจาเนรนการ

หนนวยงานทททรลบผกดชอบ กลลสมบรรหารวรชาการ

หนนวยงานยนอย กลลสมกรจกรรมพนฒนาผดลเรรยน

ผผผรลบผกดชอบ นางเสาวนรยย  เปรมดรลกรนตนย

ระยะเวลาดดาเนกนการ 01/10/2564  -  31/03/2565

สถานทททดดาเนกนการ โรงเรรยนมหรรณพาราม

งบประมาณ 0.00  บาท

พลนธกกจ  จนดกรจกรรมสสงเสรรมการมรสลขภาวะทรนดร มรสลนทรรยภาพ มรทนกษะในการดจารงชรวรตตามหลนกปรนชญาของเศรษฐกรจ
พอเพรยง
ประสานความรสวมมลอระหวสางเครลอขสายผดลปกครอง ชลมชน และองคยกรอลนนๆในการจนดการศศกษา
ผดลเรรยนมรคลณธรรม จรรยธรรม รนกษยความเปปนไทย เขลาใจความหลากหลายของวนฒนธรรม
ชลมชนและองคยกรอลนนๆ มรสสวนรสวมในการจนดการศศกษา

เปปาประสงคค  

กลยลทธยทรน 3. สรลางโอกาสและทางเลลอกในการเขลารนบการศศกษาขนสนพลสนฐานดลวยวรธรการทรนหลากหลายกลยยทธค  
สนองมาตรฐานททท มาตรฐานทรน 1

ประเดรนการพรจารณาทรน 1.2สนองประเดดนพกจารณาททท 
ประเดรนการพรจารณายสอยทรน 1.2.3สนองประเดดนพกจารณายนอยททท 

มาตรฐานทรน 2มาตรฐานการศศกษาของสถานศศกษา
หลลกการและเหตยผล 
          นนกเรรยนพรเศษเรรยนรสวมมรขลอจจากนดในการปฏรบนตรกรจวนตรประจจาวนน หรลอการเขลาไปมรสสวนรสวมทางสนงคมรวมทนสง
พฤตรกรรมทรนเปปนปปญหาตสอการเรรยนรดล ความครดสรลางสรรคย จรนตนาการ และมรสมาธร การจนดกรจกรรมทางดลานศรลปะเปปน
แนวทางหนศนงทรนสามารถพนฒนา และปรนบเปลรนยนใหลเกรดพฤตรกรรมทรนพศงประสงคย รวมทนสงเปปนการใหลโอกาสแกสนนกเรรยนไดลมร
สสวนรสวมการแสดงผลงานอนนจะสสงผลใหลเกรดความรดลสศกภาคภดมรใจ งานการศศกษาพรเศษเรรยนรสวมจศงไดลจนดทจาโครงการนรสขศสน
เพลนอสสงเสรรมและชสวยเหลลอใหลเดรกพรเศษสามารถเรรยนรดลและพนฒนาตนเองอยสางตสอเนลนอง
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วลตถยประสงคค
เพลนอใหลนนกเรรยนพรเศษเรรยนรสวมสรลางผลงานจากการเขลารสวมกรจกรรมทางดลานศรลปะตามจรนตนาการ

เปปาหมาย
เชกงปรกมาณ :
นนกเรรยนพรเศษเรรยนจจานวน 7 คน สามารถสรลางผลงานจากการเขลารสวมกรจกรรมทางดลานศรลปะ ตามจรนตนาการ
ทนสงในโรงเรรยนและนอกโรงเรรยน

เชกงคยณภาพ :
นนกเรรยนพรเศษเรรยนรสวมมรพนฒนาการดลานศรลปะเพรนมขศสน
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ขลขนตอนการดดาเนกนงาน

การดดาเนกนงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานททท ผผผรลบผกดชอบ

( P )  ขลขนเตรทยมการ ครดการศศกษาพรเศษ

1. คนดเลลอกนนกเรรยนทรนมรความสามารถ/ความสนใจ
ทางดลานศรลปะ
2. จนดกลลสมนนกเรรยน 2 กลลสม (กลลสมวาดภาพระบายสร 
และกลลสมโปรแกรม Paint)

1 ตลลาคม 
2564 ถศง 31 
มรนาคม 2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม

-

( D )  ขลขนดดาเนกนการ 1 ตลลาคม 2564 

ถศง 31 มรนาคม 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม

ครดการศศกษาพรเศษ

จนดกรจกรรมสสงเสรรมศนกยภาพนนกเรรยนพรเศษเรรยนรสวม 0.00 (อลดหนลน) 

( C )  ขลขนตกดตามประเมกนผล
1.จนดกรจกรรมทางดลานศรลปะ การวาดภาพระบายสร/
การใชลโปรแกรมวาดภาพ 
2. จนดใหลนนกเรรยนไดลฝฝกซลอมกรจกรรมทรนถนนดเพลนอ
เตรรยมเขลาแขสงขนนงานศรลปหนตถกรรมนนกเรรยนพรเศษ
เรรยนรสวม
3. สรลปผลการจนดกรจกรรมและรายงานผล

ครดการศศกษาพรเศษ 31 มรนาคม 
2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม
-

( A )  ขลขนปรลบปรยงแกผไข
สรลปผล และรายงานผล

การตกดตามประเมกนผล
การสอบถาม
ผลงานนนกเรรยน
ตลวชทขวลดความสดาเรดจ
ผดลเรรยนสามารถใชลชรวรตรสวมกนนอยดสภายใตลความแตกตสาง และความหลากหลายของสนงคมไดลอยสางมรความสลข

วกธทการประเมกน
การสอบถาม
ผลงานนนกเรรยน

เครรทองมรอทททใชผ
การสอบถาม
ผลงานนนกเรรยน
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ผลทททคาดวนาจะไดผรลบ
นนกเรรยนพรเศษเรรยนรสวมมรพนฒนาการดลานศรลปะเพรนมขศสน
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ทรลพยากรและคนาใชผจนายกกจกรรม

ททท รายการคนาใชผจนาย
ประมาณการ
ราคา/หนนวย

ประเภทของเงกน
รวมเงกนจดานวน หนนวยนลบ

1

รวมเงกน

สรยปงบประมาณ
   บาท
   บาทรวม

ลงชรทอ  อนยมลตกกกจกรรม  จลดกกจกรรมสนงเสรกมศลกยภาพนลกเรทยนพกเศษเรทยนรนวม
ภายใตผโครงการ / งาน  สนงเสรกมระบบดผแลชนวยเหลรอนลกเรทยน

ผผผอนยมลตกกกจกรรม

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

ผผผเหดนชอบ

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

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

แผนงานกลลสมบรรหารวรชาการ
 ( นางสาวดลฤดร ปปสสา ) 

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

ผผผเสนอ

(   เฉลรมรนฐ  ตรนงอสวม   )
ผดลอจานวยการโรงเรรยนมหรรณพาราม

ครดการศศกษาพรเศษ

รองผดลอจานวยการกลลสมบรรหารงวรชาการ
 ( นางสาวจนนทรยเพรญ ภรญโญวงศย ) 

ผผผรลบผกดชอบ

นางเสาวนรยย  เปรมดรลกรนตนย

วสาทรนรลอยตรร
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โครงการ / งาน สสงเสรรมระบบดดแลชสวยเหลลอนนกเรรยน

กกจกรรม ททนการศศกษา

ลลกษณะงาน / โครงการ โครงการตสอเนลนอง
ยกระดนบมาตรฐาน

โครงการใหมส
รนกษามาตรฐาน พนฒนาสดสความเปปนเลรศ

ประเภท กรจกรรมใหมส กรจกรรมตสอเนลนอง งานประจจา

การดดาเนกนโครงการ เสรรจสรสนแลลว กจาลนงดจาเนรนการ ยนงไมสไดลดจาเนรนการ

หนนวยงานทททรลบผกดชอบ กลทสมบรรหารงานบทคคล

ผผผรลบผกดชอบ น.ส.ทวรนนนทท ชทสมจรตร

ระยะเวลาดดาเนกนการ 01/11/2564  -  30/09/2565

สถานทททดดาเนกนการ โรงเรรยนมหรรณพาราม

งบประมาณ 0.00  บาท

พลนธกกจ  จนดกรจกรรมสสงเสรรมการมรสทขภาวะทรนดร มรสทนทรรยภาพ มรทนกษะในการดจารงชรวรตตามหลนกปรนชญาของเศรษฐกรจ
พอเพรยง
ประสานความรสวมมลอระหวสางเครลอขสายผดลปกครอง ชทมชน และองคทกรอลนนๆในการจนดการศศกษา
ผดลเรรยนมรคทณธรรม จรรยธรรม รนกษทความเปปนไทย เขลาใจความหลากหลายของวนฒนธรรม
ชทมชนและองคทกรอลนนๆ มรสสวนรสวมในการจนดการศศกษา

เปปาประสงคค  

กลยททธททรน 3. สรลางโอกาสและทางเลลอกในการเขลารนบการศศกษาขนสนพลสนฐานดลวยวรธรการทรนหลากหลายกลยยทธค  
สนองมาตรฐานททท มาตรฐานทรน 2

ประเดรนการพรจารณาทรน 2.2สนองประเดดนพกจารณาททท 
ประเดรนการพรจารณายสอยทรน 2.2.1สนองประเดดนพกจารณายนอยททท 

มาตรฐานทรน 2มาตรฐานการศศกษาของสถานศศกษา
หลลกการและเหตยผล 
          การดดแลชสวยเหลลอนนกเรรยนเปปนกระบวนการหนศนงในการบรรหารจนดการศศกษาของสถานศศกษาทรนจะดจาเนรนงานดดแล
ชสวยเหลลอนนกเรรยนทรนมรขนสนตอนวรธรการและเครลนองมลอการทจางานทรนชนดเจน มรครดครดทรนปรศกษาเปปนบทคลากรหลนกในการดจาเนรน
งานดนงกลสาวโดยการมรสสวนรสวมของบทคลากรและเครลอขสายทรนเกรนยวขลองทนสงภายในและภายนอกสถานศศกษา อาทร คณะ
กรรมการสถานศศกษาขนสนพลสนฐาน ผดลปกครอง ชทมชน ผดลบรรหาร ครดททกคน ฯลฯ สจานนกงานเขตพลสนทรนการศศกษา สจานนกงาน
คณะกรรมการการศศกษาขนสนพลสนฐาน (สพฐ.) จศงกจาหนดนโยบายสจาคนญใหลสถานศศกษาในสนงกนดททกแหสงจนดใหลมรระบบการ
ดดแลชสวยเหลลอนนกเรรยน และดจาเนรนการอยสางจรรงจนงตสอเนลนอง เพลนอใหลเกรดความยนนงยลน ซศนงนนกเรรยนททกคนจะตลองไดลรนบการ
ดดแลชสวยเหลลอ พรทนกษทปกปปองคทลมครองอยสางรอบดลาน ดลวยกระบวนการทรนถดกตลอง เหมาะสมและทนนการณท ไดลรนบการ
พนฒนาในททกมรตร เพลนอใหลเปปนคนดร เกสง ดจารงชรวรตอยสางมรความสทขและปลอดภนยในสภาพสนงคมปปจจทบนน
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          การจนดการศศกษาของโรงเรรยนไดลเปปดโอกาสใหลนนกเรรยนทรนขาดแคลนททนทรนพยท ไดลรนบการสสงเสรรมและสนนบสนทนททน
การศศกษา เพลนอนนกเรรยนทรนประพฤตรดรแตสขาดแคลนททนทรนพยทไดลรนบการศศกษาและพนฒนาศนกยภาพของตนเองใหลทนนกนบโลก
ปปจจทบนน และยนงเปปนการสสงเสรรมอนาคตทางการศศกษาใหลกนบนนกเรรยนในการศศกษาตสอระดนบทรนสดงขศสนตสอไป
          ดนงนนสนโรงเรรยนจศงเหรนความสจาคนญของการดจาเนรนโครงการนรส เพลนอชสวยเหลลอนนกเรรยนเปปนรายบทคคล ซศนงมรสสวนสสง
เสรรมทจาใหลผดลเรรยนตนสงใจเรรยนและเรรยนอยสางมรความสทข
วลตถยประสงคค

1. เพลนอสสงเสรรมใหลเครลอขสายผดลปกครอง ชทมชน และองคทกรอลนนๆ ทรนเกรนยวขลองทนสงภาครนฐและเอกชนมรสสวนรสวมในการ
จนดการศศกษาของโรงเรรยน
2. เพลนอใหลมรการระดมททนและทรนพยากรมาจนดเปปนททนการศศกษาใหลแกสนนกเรรยน

เปปาหมาย
เชกงปรกมาณ :

1. ไดลรนบเงรนททนการศศกษาจากเครลอขสายผดลปกครอง ชทมชน และองคทกรอลนน ๆ ทรนเกรนยวขลองทนสงภาครนฐและเอกชน 
จจานวน 200,000 บาท
  2. มรการระดมททนและทรนพยากรมาจนดเปปนททนการศศกษาใหลแกสนนกเรรยน จจานวน 100 คน

เชกงคยณภาพ :
1. เครลอขสายผดลปกครอง ชทมชน และองคทกรอลนน ๆ ทรนเกรนยวขลองทนสงภาครนฐ และเอกชนใหลการสนนบสนทนททนการศศกษา
เปปนอยสางดร
  2. นนกเรรยนทรนไดลรนบททนการศศกษามรโอกาสทางการศศกษาเพรนมขศสน

���



ขลขนตอนการดดาเนกนงาน

การดดาเนกนงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานททท ผผผรลบผกดชอบ

( P )  ขลขนเตรทยมการ น.ส.ทวรนนนทท ชทสมจรตร

1. จนดตนสงคณะทจางานฝฝายจนดหาททนการศศกษา และ
ฝฝายคนดเลลอก นนกเรรยนรนบ ททนการศศกษา
2. จนดประชทมคณะกรรมการวางแผนดจาเนรนการใน
การจนดหาททนและคนดเลลอก นนกเรรยนรนบททนประสาน
งานกนบฝฝายทรนเกรนยวขลอง

1 พฤศจรกายน 
2564 ถศง 30 
กนนยายน 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม

-

( D )  ขลขนดดาเนกนการ 1 พฤศจรกายน 

2564 ถศง 30 

กนนยายน 2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม

น.ส.ทวรนนนทท ชทสมจรตร

1. คณะกรรมการดจาเนรนการพรจารณาคนดเลลอกนนก
เรรยนรนบททน ขอบรรจาคเงรนททนการศศกษา และจนดสรร
ททน ฯ

0.00 (อทดหนทน) 

2. จนดมอบททนการศศกษา 0.00 (อทดหนทน) 

( C )  ขลขนตกดตามประเมกนผล
สรทปผล และรายงานผล

น.ส.ทวรนนนทท ชทสมจรตร30 กนนยายน 
2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม
-

( A )  ขลขนปรลบปรยงแกผไข
นจาผลทรนไดลไปปรนบปรทงแกลไขในปปถนดไป

การตกดตามประเมกนผล
แบบสอบถามความพศงพอใจ

ตลวชทขวลดความสดาเรดจ
ผดลเรรยนสามารถใชลชรวรตรสวมกนนอยดสภายใตลความแตกตสาง และความหลากหลายของสนงคมไดลอยสางมรความสทข

วกธทการประเมกน
แบบสอบถามความพศงพอใจ

เครรทองมรอทททใชผ
แบบสอบถามความพศงพอใจตสอการดจาเนรนงานพรธรมอบททนการศศกษา ประจจาปปการศศกษา ....

ผลทททคาดวนาจะไดผรลบ
สถานศศกษามรระบบการดดแลชสวยเหลลอนนกเรรยนทรนเขลมแขรง สามารถดดแลชสวยเหลลอพรทนกษทปกปปองคทลมครองนนกเรรยนในททก
มรตร ดลวยกระบวนการเสรรมสรลางภดมรคทลมกนนทางสนงคมและทนกษะชรวรตทรนเหมาะสม นนกเรรยนรดลเทสาทนนปปญหาและ
สถานการณทพรลอมทรนจะเรรยนรดลอยสางมรประสรทธรภาพ และพรลอมรนบการพนฒนาอยสางรอบดลาน
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ทรลพยากรและคนาใชผจนายกกจกรรม

ททท รายการคนาใชผจนาย
ประมาณการ
ราคา/หนนวย

ประเภทของเงกน
รวมเงกนจดานวน หนนวยนลบ

1

รวมเงกน

สรยปงบประมาณ
   บาท
   บาทรวม

ลงชรทอ  อนยมลตกกกจกรรม  ทยนการศศกษา
ภายใตผโครงการ / งาน  สนงเสรกมระบบดผแลชนวยเหลรอนลกเรทยน

ผผผอนยมลตกกกจกรรม

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

ผผผเหดนชอบ

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

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

แผนงานกลทสมบรรหารงานบทคคล
 ( นางสาวสทนรยท เกรยรตรสมพร ) 
................................................

ผผผเสนอ

(   เฉลรมรนฐ  ตรนงอสวม   )
ผดลอจานวยการโรงเรรยนมหรรณพาราม

หนวหนลางานแนะแนว

รองผดลอจานวยการกลทสมบรรหารงานบทคคล
 ( นางสาวประกายดาว กลรนนเกรด ) 

ผผผรลบผกดชอบ

น.ส.ทวรนนนทท ชทสมจรตร

วสาทรนรลอยตรร
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โครงการ / งาน สสงเสรรมระบบดดแลชสวยเหลลอนนกเรรยน

กกจกรรม ลานกรฬาตตานยาเสพตรด

ลลกษณะงาน / โครงการ โครงการตสอเนลนอง
ยกระดนบมาตรฐาน

โครงการใหมส
รนกษามาตรฐาน พนฒนาสดสความเปปนเลรศ

ประเภท กรจกรรมใหมส กรจกรรมตสอเนลนอง งานประจจา

การดดาเนกนโครงการ เสรรจสรสนแลตว กจาลนงดจาเนรนการ ยนงไมสไดตดจาเนรนการ

หนนวยงานทททรลบผกดชอบ กลลสมบรรหารงานบลคคล

หนนวยงานยนอย งานปปองกนนและแกตไขปปญหายาเสพตรดฯ

ผผผรลบผกดชอบ น.ส.วรมณเทรยร เพาะบลญ

ระยะเวลาดดาเนกนการ 01/10/2564  -  30/09/2565

สถานทททดดาเนกนการ โรงเรรยนมหรรณพาราม

งบประมาณ 11,000.00  บาท

พลนธกกจ  จนดกรจกรรมสสงเสรรมการมรสลขภาวะทรนดร มรสลนทรรยภาพ มรทนกษะในการดจารงชรวรตตามหลนกปรนชญาของเศรษฐกรจ
พอเพรยง
ประสานความรสวมมลอระหวสางเครลอขสายผดตปกครอง ชลมชน และองคคกรอลนนๆในการจนดการศศกษา
ผดตเรรยนมรคลณธรรม จรรยธรรม รนกษคความเปปนไทย เขตาใจความหลากหลายของวนฒนธรรม
ชลมชนและองคคกรอลนนๆ มรสสวนรสวมในการจนดการศศกษา

เปปาประสงคค  

กลยลทธคทรน 3. สรตางโอกาสและทางเลลอกในการเขตารนบการศศกษาขนสนพลสนฐานดตวยวรธรการทรนหลากหลายกลยยทธค  
สนองมาตรฐานททท มาตรฐานทรน 1

ประเดรนการพรจารณาทรน 1.2สนองประเดดนพกจารณาททท 
ประเดรนการพรจารณายสอยทรน 1.2.4สนองประเดดนพกจารณายนอยททท 

มาตรฐานทรน 2มาตรฐานการศศกษาของสถานศศกษา
หลลกการและเหตยผล 
          จากสถานการณคทนนวไปของสนงคมในปปจจลบนน พบวสา สนงคมประสบกนบปปญหาตสาง ๆ  มากมาย 
ทนสงปปญหาทางดตานสลขภาพอนามนย  ปปญหาปปญหายาเสพตรดทรนแพรสระบาดอยดสในชลมชน โดยปปญหาความขนดแยตงของกลลสม
เยาวชนประชาชน   จากปปญหาดนงกลสาวจะสสงผลกระทบตสอการพนฒนาประเทศและชลมชน  ทจาใหตคลณภาพชรวรตของคนใน
สนงคม มรคลณภาพชรวรตตนจา  โดยเฉพาะปปญหาสลขภาพอนามนยทรนพบวสาประชาชนขาดการดดแลสลขภาพตนเอง รวมทนสงขาดการ
ออกกจาลนงกาย  นอกจากนรสปปญหายาเสพตรดทรนกจาลนงแพรสระบาดอยดสในชลมชนขณะนรส  ไดตเปปนสาเหตลในการเกรดปปญหาอลนนตาม
มา เชสน ปปญหาอาชญากรรม ปปญหาเดรกออกจากโรงเรรยนกลางคนน   
    โรงเรรยนมหรรณพาราม ไดตตระหนนกถศงปปญหาดนงกลสาว จศงจนดโครงการลานกรฬาตตานยาเสพตรดขศสน                        
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โดยจนดการแขสงขนนกรฬาซศนงเปปนกรจกรรมทรนกสอใหตเกรดการพนฒนาทนสงรสางกาย จรตใจ อารมณค และสนงคม                    สรตาง
บลคคลใหตเปปนผดตมรระเบรยบวรนนย มรความสามนคคร มรคลณธรรม มรความรนบผรดชอบ และรดตจนกใชตเวลาวสาง                    ใหตเกรด
ประโยชนค นอกจากนรส การเลสนและการแขสงกรฬายนงมรความสจาคนญตสอการพนฒนาคลณภาพชรวรต                         ของนนก
เรรยน โดยเฉพาะการนจากรจกรรมกรฬามาเปปนเครลนองมลอในการตสอตตานและปปองกนนการใชตยาเสพตรด ชสวยใหตหสางไกล
จากอบายมลข สรตางเสรรมสลขนรสนยสลขภาพทรนดร
วลตถยประสงคค

1. เพลนอใหตนนกเรรยนสามารถปปองกนนตนเองจากสารเสพตรดใหตโทษและหลรกเลรนยงตนเองจากสภาวะเสรนยง
2. เพลนอใหตนนกเรรยนรดตจนกใชตเวลาวสางใหตเกรดประโยชนค ไมสไปยลสงเกรนยวกนบยาเสพตรด

เปปาหมาย
เชกงปรกมาณ :

1.นนกเรรยน 200 คน สามารถปปองกนนตนเองจากสารเสพตรดใหตโทษและหลรกเลรนยงตนเองจากสภาวะเสรนยง
2.นนกเรรยน 200 คน รดตจนกใชตเวลาวสางใหตเกรดประโยชนค ไมสไปยลสงเกรนยวกนบยาเสพตรด

เชกงคยณภาพ :
นนกเรรยนสามารถปปองกนนตนเองจากสารเสพตรดใหตโทษและหลรกเลรนยงตนเองจากสภาวะเสรนยง และรดตจนกใชตเวลาวสาง
ใหตเกรดประโยชนค ไมสไปยลสงเกรนยวกนบยาเสพตรด
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ขลขนตอนการดดาเนกนงาน

การดดาเนกนงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานททท ผผผรลบผกดชอบ

( P )  ขลขนเตรทยมการ ครดวรมณเทรยร

-ประชลมกลลสมบรรหารงานบลคคล เพลนอกจาหนดนโยบาย
การพนฒนานนกเรรยน
-ประชลมคณะกรรมการเพลนอวางแผนการจนดกรจกรรม

1 ตลลาคม 
2564 ถศง 30 
กนนยายน 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม

-

( D )  ขลขนดดาเนกนการ 1 ตลลาคม 2564 

ถศง 30 กนนยายน 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม

ครดวรมณเทรยร

จนดกรจกรรมลานกรฬาตตานยาเสพตรด 11,000.00 (อลดหนลน) 

( C )  ขลขนตกดตามประเมกนผล
-ประเมรนผลการดจาเนรนงานกรจกรรม

ครดวรมณเทรยร1 ตลลาคม 
2564 ถศง 30 
กนนยายน 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม
-

( A )  ขลขนปรลบปรยงแกผไข
- วรเคราะหคและนจาผลประเมรนไปใชตในการพนฒนาอยสางตสอเนลนอง
- สรลปผลการประเมรนเปปนเอกสารเสนอฝฝายบรรหาร

การตกดตามประเมกนผล
ประเมรนผลการดจาเนรนงานกรจกรรม

ตลวชทขวลดความสดาเรดจ
นนกเรรยนสามารถปปองกนนตนเองจากสารเสพตรดใหตโทษและหลรกเลรนยงตนเองจากสภาวะเสรนยง และรดตจนกใชตเวลาวสาง
ใหตเกรดประโยชนค ไมสไปยลสงเกรนยวกนบยาเสพตรด

วกธทการประเมกน
ประเมรนความครดเหรนตสอการจนดกรจกรรมลานกรฬาตตานยาเสพตรด

เครรทองมรอทททใชผ
แบบประเมรนความครดเหรนตสอการจนดกรจกรรมลานกรฬาตตานยาเสพตรด

ผลทททคาดวนาจะไดผรลบ
นนกเรรยนสามารถปปองกนนตนเองจากสารเสพตรดใหตโทษและหลรกเลรนยงตนเองจากสภาวะเสรนยง และรดตจนกใชตเวลาวสางใหต
เกรดประโยชนค ไมสไปยลสงเกรนยวกนบยาเสพตรด
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ทรลพยากรและคนาใชผจนายกกจกรรม

ททท รายการคนาใชผจนาย
ประมาณการ
ราคา/หนนวย

ประเภทของเงกน
รวมเงกนจดานวน หนนวยนลบ

จนดกรจกรรมลานกรฬาตตานยาเสพตรด ครนสง 1  11,000.00  11,000.001 งบอลดหนลน

รวมเงกน  11,000.00

สรยปงบประมาณ
งบอลดหนลน 11,000.00   บาท

11,000.00   บาทรวม
ลงชรทอ  อนยมลตกกกจกรรม  ลานกทฬาตผานยาเสพตกด
ภายใตผโครงการ / งาน  สนงเสรกมระบบดผแลชนวยเหลรอนลกเรทยน

ผผผอนยมลตกกกจกรรม

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

ผผผเหดนชอบ

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

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

แผนงานกลลสมบรรหารงานบลคคล
 ( นางสาวสลนรยค เกรยรตรสมพร ) 
................................................

ผผผเสนอ

(   เฉลรมรนฐ  ตรนงอสวม   )
ผดตอจานวยการโรงเรรยนมหรรณพารามรองผดตอจานวยการกลลสมบรรหารงานบลคคล

 ( นางสาวประกายดาว กลรนนเกรด ) 

ผผผรลบผกดชอบ

ตจาแหนสง  ................................................
น.ส.วรมณเทรยร เพาะบลญ

วสาทรนรตอยตรร
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โครงการ / งาน สสงเสรรมระบบดดแลชสวยเหลลอนนกเรรยน

กกจกรรม รณรงคควนนตสอตตานยาเสพตรดโลก

ลลกษณะงาน / โครงการ โครงการตสอเนลนอง
ยกระดนบมาตรฐาน

โครงการใหมส
รนกษามาตรฐาน พนฒนาสดสความเปปนเลรศ

ประเภท กรจกรรมใหมส กรจกรรมตสอเนลนอง งานประจจา

การดดาเนกนโครงการ เสรรจสรสนแลตว กจาลนงดจาเนรนการ ยนงไมสไดตดจาเนรนการ

หนนวยงานทททรลบผกดชอบ กลลสมบรรหารงานบลคคล

หนนวยงานยนอย งานปปองกนนและแกตไขปปญหายาเสพตรดฯ

ผผผรลบผกดชอบ น.ส.วรมณเทรยร เพาะบลญ

ระยะเวลาดดาเนกนการ 01/10/2564  -  30/09/2565

สถานทททดดาเนกนการ นนกเรรยนโรงเรรยนมหรรณพาราม

งบประมาณ 5,000.00  บาท

พลนธกกจ  จนดกรจกรรมสสงเสรรมการมรสลขภาวะทรนดร มรสลนทรรยภาพ มรทนกษะในการดจารงชรวรตตามหลนกปรนชญาของเศรษฐกรจ
พอเพรยง
ประสานความรสวมมลอระหวสางเครลอขสายผดตปกครอง ชลมชน และองคคกรอลนนๆในการจนดการศศกษา
ผดตเรรยนมรคลณธรรม จรรยธรรม รนกษคความเปปนไทย เขตาใจความหลากหลายของวนฒนธรรม
ชลมชนและองคคกรอลนนๆ มรสสวนรสวมในการจนดการศศกษา

เปปาประสงคค  

กลยลทธคทรน 3. สรตางโอกาสและทางเลลอกในการเขตารนบการศศกษาขนสนพลสนฐานดตวยวรธรการทรนหลากหลายกลยยทธค  
สนองมาตรฐานททท มาตรฐานทรน 1

ประเดรนการพรจารณาทรน 1.2สนองประเดดนพกจารณาททท 
ประเดรนการพรจารณายสอยทรน 1.2.4สนองประเดดนพกจารณายนอยททท 

มาตรฐานทรน 2มาตรฐานการศศกษาของสถานศศกษา
หลลกการและเหตยผล 
          ปปญหายาเสพตรดในสถานศศกษาไดตทวรความรลนแรงขศสน โดยเฉพาะอยสางยรนงปปญหาการใชตยาเสพตรดของนนกเรรยน
และเยาวชนซศนงมรการใชตยาเสพตรดทรนรตายแรงเกลอบทลกประเภท สรนงทรนนสาเปปนหสวงสจาหรนบเยาวชนกลลสมนรสคลอ การสดญเสรย
ทรนพยากรทรนสจาคนญอนนเปปนกจาลนงของชาตรในอนาคต ความลตมเหลวทางการศศกษา ความเสรยหายของเศรษฐกรจในครอบครนว
ทรนคาดหวนงการมรงานทจาของลดกหลานภายหลนงสจาเรรจการศศกษา  
โรงเรรยนมหรรณพารามตระหนนกถศงความสจาคนญถศงคลณภาพชรวรตของนนกเรรยนและบลคลากรในโรงเรรยน จศงไดตจนด

โครงการรณรงคควนนตสอตตานยาเสพตรดโลก เพลนอสรตางภดมรคลตมกนนในสถานศศกษาใหตนนกเรรยนและบลคลากรในโรงเรรยนหสางไกล
ยาเสพตรด
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วลตถยประสงคค
1. เพลนอใหตนนกเรรยนไดตรนบการเสรรมสรตางความเขตมแขรงในการปปองกนนและแกตไขปปญหายาเสพตรด
2. เพลนอใหตนนกเรรยนตระหนนกถศงพรษภนยของยาเสพตรดใหตโทษ

เปปาหมาย
เชกงปรกมาณ :

1.นนกเรรยนและบลคลากรทลกคนในโรงเรรยนมหรรณพารามรตอยละ 90 ปลอดจากยาเสพตรด
2.นนกเรรยนรตอยละ 90 สามารถปปองกนนตนเองจากสารเสพตรดใหตโทษและหลรกเลรนยงตนเอง                    
จากสภาวะเสรนยง
3.นนกเรรยนรตอยละ 90 ตระหนนกถศงพรษภนยของยาเสพตรดใหตโทษ

เชกงคยณภาพ :
สามารถปปองกนนและแกตไขปปญหายาเสพตรดในสถานศศกษา นนกเรรยนสามารถปปองกนนตนเอง                           
จากสารเสพตรดใหตโทษและหลรกเลรนยงตนเองจากสภาวะเสรนยง และตระหนนกถศงพรษภนยของยาเสพตรดใหตโทษ
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ขลขนตอนการดดาเนกนงาน

การดดาเนกนงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานททท ผผผรลบผกดชอบ

( P )  ขลขนเตรทยมการ ครดวรมณเทรยร

-ประชลมกลลสมบรรหารงานบลคคล เพลนอกจาหนดนโยบาย
การพนฒนานนกเรรยน
-ประชลมคณะกรรมการเพลนอวางแผนการจนดกรจกรรม

1 ตลลาคม 
2564 ถศง 30 
กนนยายน 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม

-

( D )  ขลขนดดาเนกนการ 1 ตลลาคม 2564 

ถศง 30 กนนยายน 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม

ครดวรมณเทรยร

จนดกรจกรรมรณรงคควนนตสอตตานยาเสพตรดโลก 5,000.00 (อลดหนลน) 

( C )  ขลขนตกดตามประเมกนผล
-ประเมรนผลการดจาเนรนงานกรจกรรม

ครดวรมณเทรยร1 ตลลาคม 
2564 ถศง 30 
กนนยายน 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม
-

( A )  ขลขนปรลบปรยงแกผไข
- วรเคราะหคและนจาผลประเมรนไปใชตในการพนฒนาอยสางตสอเนลนอง
- สรลปผลการประเมรนเปปนเอกสารเสนอฝฝายบรรหาร

การตกดตามประเมกนผล
ประเมรนผลการดจาเนรนงานกรจกรรม

ตลวชทขวลดความสดาเรดจ
1. นนกเรรยนและบลคลากรทลกคนในโรงเรรยนมหรรณพาราม ปลอดจากยาเสพตรด
2. สามารถปปองกนนตนเองจากสารเสพตรดใหตโทษและหลรกเลรนยงตนเอง                    
จากสภาวะเสรนยง
3. ตระหนนกถศงพรษภนยของยาเสพตรดใหตโทษ

วกธทการประเมกน
ประเมรนความครดเหรนตสอการจนดกรจกรรมวนนตสอตตานยาเสพตรดโลก

เครรทองมรอทททใชผ
แบบประเมรนความครดเหรนตสอการจนดกรจกรรมวนนตสอตตานยาเสพตรดโลก

ผลทททคาดวนาจะไดผรลบ
1.นนกเรรยนและบลคลากรทลกคนในโรงเรรยนมหรรณพารามปลอดจากยาเสพตรด
2.นนกเรรยนสามารถปปองกนนตนเองจากสารเสพตรดใหตโทษและหลรกเลรนยงตนเองจากสภาวะเสรนยง
3.นนกเรรยนตระหนนกถศงพรษภนยของยาเสพตรดใหตโทษ
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ทรลพยากรและคนาใชผจนายกกจกรรม

ททท รายการคนาใชผจนาย
ประมาณการ
ราคา/หนนวย

ประเภทของเงกน
รวมเงกนจดานวน หนนวยนลบ

จนดกรจกรรมรณรงคควนนตสอตตานยาเสพ
ตรดโลก

ครนสง 1  5,000.00  5,000.001 งบอลดหนลน

รวมเงกน  5,000.00

สรยปงบประมาณ
งบอลดหนลน 5,000.00   บาท

5,000.00   บาทรวม
ลงชรทอ  อนยมลตกกกจกรรม  รณรงคควลนตนอตผานยาเสพตกดโลก
ภายใตผโครงการ / งาน  สนงเสรกมระบบดผแลชนวยเหลรอนลกเรทยน

ผผผอนยมลตกกกจกรรม

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

ผผผเหดนชอบ

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

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

แผนงานกลลสมบรรหารงานบลคคล
 ( นางสาวสลนรยค เกรยรตรสมพร ) 
................................................

ผผผเสนอ

(   เฉลรมรนฐ  ตรนงอสวม   )
ผดตอจานวยการโรงเรรยนมหรรณพาราม

ครด

รองผดตอจานวยการกลลสมบรรหารงานบลคคล
 ( นางสาวประกายดาว กลรนนเกรด ) 

ผผผรลบผกดชอบ

น.ส.วรมณเทรยร เพาะบลญ

วสาทรนรตอยตรร
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โครงการ / งาน สสงเสรรมระบบดดแลชสวยเหลลอนนกเรรยน

กกจกรรม วนนงดสดบบบหรรรโลก

ลลกษณะงาน / โครงการ โครงการตสอเนลรอง
ยกระดนบมาตรฐาน

โครงการใหมส
รนกษามาตรฐาน พนฒนาสดสความเปปนเลรศ

ประเภท กรจกรรมใหมส กรจกรรมตสอเนลรอง งานประจจา

การดดาเนกนโครงการ เสรรจสรสนแลลว กจาลนงดจาเนรนการ ยนงไมสไดลดจาเนรนการ

หนนวยงานทททรลบผกดชอบ กลบสมบรรหารงานบบคคล

หนนวยงานยนอย งานปปองกนนและแกลไขปปญหายาเสพตรดฯ

ผผผรลบผกดชอบ น.ส.วรมณเทรยร เพาะบบญ

ระยะเวลาดดาเนกนการ 01/10/2564  -  30/09/2565

สถานทททดดาเนกนการ โรงเรรยนมหรรณพาราม

งบประมาณ 3,000.00  บาท

พลนธกกจ  จนดกรจกรรมสสงเสรรมการมรสบขภาวะทรรดร มรสบนทรรยภาพ มรทนกษะในการดจารงชรวรตตามหลนกปรนชญาของเศรษฐกรจ
พอเพรยง
ประสานความรสวมมลอระหวสางเครลอขสายผดลปกครอง ชบมชน และองคคกรอลรนๆในการจนดการศศกษา
ผดลเรรยนมรคบณธรรม จรรยธรรม รนกษคความเปปนไทย เขลาใจความหลากหลายของวนฒนธรรม
ชบมชนและองคคกรอลรนๆ มรสสวนรสวมในการจนดการศศกษา

เปปาประสงคค  

กลยบทธคทรร 3. สรลางโอกาสและทางเลลอกในการเขลารนบการศศกษาขนสนพลสนฐานดลวยวรธรการทรรหลากหลายกลยยทธค  
สนองมาตรฐานททท มาตรฐานทรร 1

ประเดรนการพรจารณาทรร 1.2สนองประเดดนพกจารณาททท 
ประเดรนการพรจารณายสอยทรร 1.2.4สนองประเดดนพกจารณายนอยททท 

มาตรฐานทรร 2มาตรฐานการศศกษาของสถานศศกษา
หลลกการและเหตยผล 
          ดลวยสจานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขนสนพลสนฐาน ไดลดจาเนรนการปปองกนนและแกลไขปปญหายาเสพตรดในสถาน
ศศกษาอยสางตสอเนลรอง ภายใตลระบบดดแลชสวยเหลลอนนกเรรยนและโครงการสถานศศกษาสรขาว ปลอดยาเสพตรดและอบายมบข 
ของศดนยคอจานวยการพลนงแผสนดรนเอาชนะยาเสพตรด กระทรวงศศกษาธรการ เพลรอใหลสถานศศกษาไดลรนบการเสรรมสรลางความ
เขลมแขรงในการปปองกนนและแกลไขปปญหายาเสพตรดในสถานศศกษาอยสางยนรงยลน
โรงเรรยนมหรรณพารามตระหนนกถศงความสจาคนญถศงคบณภาพชรวรตของนนกเรรยนและบบคลากรในโรงเรรยน จศงไดลจนด

โครงการวนนงดสดบบบหรรรโลก เพลรอสรลางภดมรคบลมกนนในสถานศศกษา ใหลนนกเรรยนและบบคลากรในโรงเรรยนหสางไกลจากบบหรรรและ
ยาเสพตรด
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วลตถยประสงคค
1. เพลรอรณรงคคสรลางความตระหนนกถศงโทษ/พรษภนยจากบบหรรร 
2. เพลรอใหลไดลความรดลในเรลรองพรษภนยจากการสดบบบหรรร
3. เพลรอนจาทนกษะการปฏรเสธและการเลรกบบหรรรไปประยบกตคใชลในชรวรตประจจาวนน

เปปาหมาย
เชกงปรกมาณ :

1.นนกเรรยนรลอยละ 90 ตระหนนกถศงโทษ/พรษภนยจากบบหรรร 
2.นนกเรรยนรลอยละ 90 มรความรดลในเรลรองพรษภนยจากการสดบบบหรรร
3.นนกเรรยนรลอยละ 90 มรทนกษะการปฏรเสธและการเลรกบบหรรรไปประยบกตคใชลในชรวรตประจจาวนน

เชกงคยณภาพ :
ผดลเรรยนมรความรดลในเรลรองพรษภนยจากการสดบบบหรรร ตระหนนกถศงโทษและพรษภนยจากบบหรรร                        และมร
ทนกษะการปฏรเสธและการเลรกบบหรรรไปประยบกตคใชลในชรวรตประจจาวนน
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ขลขนตอนการดดาเนกนงาน

การดดาเนกนงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานททท ผผผรลบผกดชอบ

( P )  ขลขนเตรทยมการ ครดวรมณเทรยร

-ประชบมกลบสมบรรหารงานบบคคล เพลรอกจาหนดนโยบาย
การพนฒนานนกเรรยน
-ประชบมคณะกรรมการเพลรอวางแผนการจนดกรจกรรม

1 ตบลาคม 
2564 ถศง 30 
กนนยายน 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม

-

( D )  ขลขนดดาเนกนการ 1 ตบลาคม 2564 

ถศง 30 กนนยายน 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม

ครดวรมณเทรยร

 (อบดหนบน) 

( C )  ขลขนตกดตามประเมกนผล
-ประเมรนผลการดจาเนรนงานกรจกรรม

ครดวรมณเทรยร1 ตบลาคม 
2564 ถศง 30 
กนนยายน 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม
-

( A )  ขลขนปรลบปรยงแกผไข
-วรเคราะหคและนจาผลประเมรนไปใชลในการพนฒนาอยสางตสอเนลรอง
-สรบปผลการประเมรนเปปนเอกสารเสนอฝฝายบรรหาร

การตกดตามประเมกนผล
ประเมรนผลการดจาเนรนงานกรจกรรม

ตลวชทขวลดความสดาเรดจ
1. ตระหนนกถศงโทษ/พรษภนยจากบบหรรร 
2. มรความรดลในเรลรองพรษภนยจากการสดบบบหรรร
3. มรทนกษะการปฏรเสธและการเลรกบบหรรรไปประยบกตคใชลในชรวรตประจจาวนน

วกธทการประเมกน
ประเมรนความครดเหรนตสอการจนดกรจกรรมวนนงดสดบบบหรรรโลก

เครรทองมรอทททใชผ
แบบประเมรนความครดเหรนตสอการจนดกรจกรรมวนนงดสดบบบหรรรโลก

ผลทททคาดวนาจะไดผรลบ
ผดลเรรยนมรความรดลในเรลรองพรษภนยจากการสดบบบหรรร ตระหนนกถศงโทษและพรษภนยจากบบหรรร และมรทนกษะการปฏรเสธและ การ
เลรกบบหรรรไปประยบกตคใชลในชรวรตประจจาวนน
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ทรลพยากรและคนาใชผจนายกกจกรรม

ททท รายการคนาใชผจนาย
ประมาณการ
ราคา/หนนวย

ประเภทของเงกน
รวมเงกนจดานวน หนนวยนลบ

จนดกรจกรรมวนนงดสดบบบหรรรโลก ครนสง 1  3,000.00  3,000.001 งบอบดหนบน

รวมเงกน  3,000.00

สรยปงบประมาณ
งบอบดหนบน 3,000.00   บาท

3,000.00   บาทรวม
ลงชรทอ  อนยมลตกกกจกรรม  วลนงดสผบบยหรททโลก
ภายใตผโครงการ / งาน  สนงเสรกมระบบดผแลชนวยเหลรอนลกเรทยน

ผผผอนยมลตกกกจกรรม

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

ผผผเหดนชอบ

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

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

แผนงานกลบสมบรรหารงานบบคคล
 ( นางสาวสบนรยค เกรยรตรสมพร ) 
................................................

ผผผเสนอ

(   เฉลรมรนฐ  ตรรงอสวม   )
ผดลอจานวยการโรงเรรยนมหรรณพาราม

ครด

รองผดลอจานวยการกลบสมบรรหารงานบบคคล
 ( นางสาวประกายดาว กลรรนเกรด ) 

ผผผรลบผกดชอบ

น.ส.วรมณเทรยร เพาะบบญ

วสาทรรรลอยตรร

���

ปmt



โครงการ / งาน สสงเสรรมระบบดดแลชสวยเหลลอนนกเรรยน

กกจกรรม เตตน cover dance

ลลกษณะงาน / โครงการ โครงการตสอเนลนอง
ยกระดนบมาตรฐาน

โครงการใหมส
รนกษามาตรฐาน พนฒนาสดสความเปปนเลรศ

ประเภท กรจกรรมใหมส กรจกรรมตสอเนลนอง งานประจจา

การดดาเนกนโครงการ เสรรจสรสนแลตว กจาลนงดจาเนรนการ ยนงไมสไดตดจาเนรนการ

หนนวยงานทททรลบผกดชอบ กลลสมบรรหารงานบลคคล

หนนวยงานยนอย งานปปองกนนและแกตไขปปญหายาเสพตรดฯ

ผผผรลบผกดชอบ น.ส.วรมณเทรยร เพาะบลญ

ระยะเวลาดดาเนกนการ 01/10/2564  -  30/09/2565

สถานทททดดาเนกนการ โรงเรรยนมหรรณพาราม

งบประมาณ 5,500.00  บาท

พลนธกกจ  จนดกรจกรรมสสงเสรรมการมรสลขภาวะทรนดร มรสลนทรรยภาพ มรทนกษะในการดจารงชรวรตตามหลนกปรนชญาของเศรษฐกรจ
พอเพรยง
ประสานความรสวมมลอระหวสางเครลอขสายผดตปกครอง ชลมชน และองคคกรอลนนๆในการจนดการศศกษา
ผดตเรรยนมรคลณธรรม จรรยธรรม รนกษคความเปปนไทย เขตาใจความหลากหลายของวนฒนธรรม
ชลมชนและองคคกรอลนนๆ มรสสวนรสวมในการจนดการศศกษา

เปปาประสงคค  

กลยลทธคทรน 3. สรตางโอกาสและทางเลลอกในการเขตารนบการศศกษาขนสนพลสนฐานดตวยวรธรการทรนหลากหลายกลยยทธค  
สนองมาตรฐานททท มาตรฐานทรน 1

ประเดรนการพรจารณาทรน 1.2สนองประเดดนพกจารณาททท 
ประเดรนการพรจารณายสอยทรน 1.2.4สนองประเดดนพกจารณายนอยททท 

มาตรฐานทรน 2มาตรฐานการศศกษาของสถานศศกษา
หลลกการและเหตยผล 
          จากกระแสนรยมเกาหลรฟฟเวอรคทรนเขตามามรอรทธรพลตสอชรวรตวนยรลสนไทย ทจาใหตเรารดตจนกกนบการเตตนชนรดหนศนงทรนเรรยกวสา 
คนฟเวอรค แดนซค (Cover Dance) คลอการนจาเพลงและการเตตนของศรลปปนทรนเราชลนนชอบมา Cover ใหมส หรลอจะพดดแบบ
งสายๆ กรคลอ “การเตตนเลรยนแบบศรลปปน” ทรนไมสเพรยงแตสจะไดตทจาตามความชอบ ความสนใจในตนวของศรลปปนทรนตนเองเลรยน
แบบเทสานนสน แตสการเตตนคนฟเวอรคเปปนงานอดรเรกในยามวสาง                    และเปปนการออกกจาลนงกาย ทรนไดตทนสงสลขภาพ
ทางกายและทางจรตใจอรกดตวย
โรงเรรยนมหรรณพารามตระหนนกถศงความสจาคนญถศงคลณภาพชรวรตของนนกเรรยนในโรงเรรยน                      จศงไดตจนด

โครงการเตตน cover dance ซศนงสรนงสจาคนญในการเตตนคลอตตองจนบจนงหวะใหตไดต และขา มลอ ตนว                          ตตอง
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สนมพนนธคกนน หมนนนดดและฝฝกซตอมเปปนประจจาอยสางสมนจาเสมอ โดยประโยชนคทรนไดตจากการเตตนคนฟเวอรค                      กรคลอ
ไดตรนบความสนลก เปปนการออกกจาลนงกายทจาใหตเรามรสลขภาพทรนแขรงแรง ใชตเวลาวสางใหตเกรดประโยชนค                     และยนง
ชสวยฝฝกความอดทนและความพยายาม นอกจากนรสยนงชสวยฝฝกความสามนคคร ความพรตอมเพรรยง                      ในการ
เตตนเปปนหมดสคณะ สถานศศกษาไดตรนบการเสรรมสรตางความเขตมแขรงในการปปองกนนและแกตไขปปญหา                  ยาเสพตรด
ในสถานศศกษาอยสางยนนงยลน
วลตถยประสงคค

1. เพลนอใหตนนกเรรยนใชตเวลาวสางใหตเกรดประโยชนค ไมสเขตาไปยลสงเกรนยวกนบยาเสพตรด
2. เพลนอสสงเสรรมใหตนนกเรรยนกลตาแสดงออกอยสางเหมาะสมในแตสละชสวงวนย

เปปาหมาย
เชกงปรกมาณ :

1.นนกเรรยน 100 คน ใชตเวลาวสางใหตเกรดประโยชนค ไมสเขตาไปยลสงเกรนยวกนบยาเสพตรด
2.นนกเรรยน 100 คน กลตาแสดงออกอยสางเหมาะสมในแตสละชสวงวนย

เชกงคยณภาพ :
นนกเรรยนมรรดตจนกใชตเวลาวสางใหตเปปนประโยชนค ไมสเขตาไปยลสงเกรนยวกนบยาเสพตรด และมรความ                       กลตา
แสดงออกอยสางเหมาะสมในแตสละชสวงวนย
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ขลขนตอนการดดาเนกนงาน

การดดาเนกนงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานททท ผผผรลบผกดชอบ

( P )  ขลขนเตรทยมการ ครดวรมณเทรยร

-ประชลมกลลสมบรรหารงานบลคคล เพลนอกจาหนดนโยบาย
การพนฒนานนกเรรยน
-ประชลมคณะกรรมการเพลนอวางแผนการจนดกรจกรรม

1 ตลลาคม 
2564 ถศง 30 
กนนยายน 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม

-

( D )  ขลขนดดาเนกนการ 1 ตลลาคม 2564 

ถศง 30 กนนยายน 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม

ครดวรมณเทรยร

จนดกรจกรรมประกวดเตตน cover dance 5,500.00 (อลดหนลน) 

( C )  ขลขนตกดตามประเมกนผล
-ประเมรนผลการดจาเนรนงานกรจกรรม

ครดวรมณเทรยร1 ตลลาคม 
2563 ถศง 30 
กนนยายน 

2564

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม
-

( A )  ขลขนปรลบปรยงแกผไข
-วรเคราะหคและนจาผลประเมรนไปใชตในการพนฒนาอยสางตสอเนลนอง
-สรลปผลการประเมรนเปปนเอกสารเสนอฝฝายบรรหาร

การตกดตามประเมกนผล
ประเมรนผลการดจาเนรนงานกรจกรรม

ตลวชทขวลดความสดาเรดจ
1. เพลนอใหตนนกเรรยนใชตเวลาวสางใหตเกรดประโยชนค ไมสเขตาไปยลสงเกรนยวกนบยาเสพตรด
2. เพลนอสสงเสรรมใหตนนกเรรยนกลตาแสดงออกอยสางเหมาะสมในแตสละชสวงวนย

วกธทการประเมกน
ประเมรนความครดเหรน

เครรทองมรอทททใชผ
แบบประเมรนความครดเหรนตสอการจนดกรจกรรม cover dance

ผลทททคาดวนาจะไดผรลบ
นนกเรรยนมรรดตจนกใชตเวลาวสางใหตเปปนประโยชนค ไมสเขตาไปยลสงเกรนยวกนบยาเสพตรด และมรความกลตาแสดงออกอยสางเหมาะ
สมในแตสละชสวงวนย
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ทรลพยากรและคนาใชผจนายกกจกรรม

ททท รายการคนาใชผจนาย
ประมาณการ
ราคา/หนนวย

ประเภทของเงกน
รวมเงกนจดานวน หนนวยนลบ

จนดกรจกรรมเตตน cover dance ครนสง 1  5,500.00  5,500.001 งบอลดหนลน

รวมเงกน  5,500.00

สรยปงบประมาณ
งบอลดหนลน 5,500.00   บาท

5,500.00   บาทรวม
ลงชรทอ  อนยมลตกกกจกรรม  เตผน cover dance
ภายใตผโครงการ / งาน  สนงเสรกมระบบดผแลชนวยเหลรอนลกเรทยน

ผผผอนยมลตกกกจกรรม

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

ผผผเหดนชอบ

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

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

แผนงานกลลสมบรรหารงานบลคคล
 ( นางสาวสลนรยค เกรยรตรสมพร ) 
................................................

ผผผเสนอ

(   เฉลรมรนฐ  ตรนงอสวม   )
ผดตอจานวยการโรงเรรยนมหรรณพาราม

ครด

รองผดตอจานวยการกลลสมบรรหารงานบลคคล
 ( นางสาวประกายดาว กลรนนเกรด ) 

ผผผรลบผกดชอบ

น.ส.วรมณเทรยร เพาะบลญ

วสาทรนรตอยตรร
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โครงการ / งาน สสงเสรรมระบบดดแลชสวยเหลลอนนกเรรยน

กกจกรรม งานระบบดดแลชสวยเหลลอนนกเรรยน

ลลกษณะงาน / โครงการ โครงการตสอเนลนอง
ยกระดนบมาตรฐาน

โครงการใหมส
รนกษามาตรฐาน พนฒนาสดสความเปปนเลรศ

ประเภท กรจกรรมใหมส กรจกรรมตสอเนลนอง งานประจจา

การดดาเนกนโครงการ เสรรจสรสนแลลว กจาลนงดจาเนรนการ ยนงไมสไดลดจาเนรนการ

หนนวยงานทททรลบผกดชอบ กลลสมบรรหารงานบลคคล

หนนวยงานยนอย งานระบบดดแลชสวยเหลลอนนกเรรยน

ผผผรลบผกดชอบ น.ส.ณภนทรรวรนญญร พรมพรหลสอ

ระยะเวลาดดาเนกนการ 01/10/2564  -  30/09/2565

สถานทททดดาเนกนการ โรงเรรยนมหรรณพาราม

งบประมาณ 69,080.00  บาท

พลนธกกจ  จนดกรจกรรมสสงเสรรมการมรสลขภาวะทรนดร มรสลนทรรยภาพ มรทนกษะในการดจารงชรวรตตามหลนกปรนชญาของเศรษฐกรจ
พอเพรยง
ประสานความรสวมมลอระหวสางเครลอขสายผดลปกครอง ชลมชน และองครกรอลนนๆในการจนดการศศกษา
ผดลเรรยนมรคลณธรรม จรรยธรรม รนกษรความเปปนไทย เขลาใจความหลากหลายของวนฒนธรรม
ชลมชนและองครกรอลนนๆ มรสสวนรสวมในการจนดการศศกษา

เปปาประสงคค  

กลยลทธรทรน 3. สรลางโอกาสและทางเลลอกในการเขลารนบการศศกษาขนสนพลสนฐานดลวยวรธรการทรนหลากหลายกลยยทธค  
สนองมาตรฐานททท มาตรฐานทรน 2

ประเดรนการพรจารณาทรน 2.2สนองประเดดนพกจารณาททท 
ประเดรนการพรจารณายสอยทรน 2.2.1สนองประเดดนพกจารณายนอยททท 

มาตรฐานทรน 2มาตรฐานการศศกษาของสถานศศกษา
หลลกการและเหตยผล 
          การดดแลชสวยเหลลอนนกเรรยนเปปนกระบวนการหนศนงในการบรรหารจนดการศศกษาของสถานศศกษาทรนจะดจาเนรนงานดดแล
ชสวยเหลลอนนกเรรยนทรนมรขนสนตอนวรธรการและเครลนองมลอการทจางานทรนชนดเจน มรครดครดทรนปรศกษาเปปนบลคลากรหลนกในการดจาเนรน
งานดนงกลสาวโดยการมรสสวนรสวมของบลคลากรและเครลอขสายทรนเกรนยวขลองทนสงภายในและภายนอกสถานศศกษา อาทร คณะ
กรรมการสถานศศกษาขนสนพลสนฐาน ผดลปกครอง ชลมชน ผดลบรรหาร ครดทลกคน ฯลฯ สจานนกงานเขตพลสนทรนการศศกษา สจานนกงาน
คณะกรรมการการศศกษาขนสนพลสนฐาน (สพฐ.) จศงกจาหนดนโยบายสจาคนญใหลสถานศศกษาในสนงกนดทลกแหสงจนดใหลมรระบบการ
ดดแลชสวยเหลลอนนกเรรยน และดจาเนรนการอยสางจรรงจนงตสอเนลนอง เพลนอใหลเกรดความยนนงยลน ซศนงนนกเรรยนทลกคนจะตลองไดลรนบการ
ดดแลชสวยเหลลอ พรทนกษรปกปปองคลลมครองอยสางรอบดลาน ดลวยกระบวนการทรนถดกตลอง เหมาะสมและทนนการณร ไดลรนบการ
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พนฒนาในทลกมรตร เพลนอใหลเปปนคนดร เกสง ดจารงชรวรตอยสางมรความสลขและปลอดภนยในสภาพสนงคมปปจจลบนน
วลตถยประสงคค

1. เพลนอดจาเนรนการปปองกนน  สสงเสรรม  พนฒนา  และแกลไขปปญหานนกเรรยน 
2. เพลนอใหลนนกเรรยนไดลรนบการดดแลชสวยเหลลออยสางมรขนสนตอนและมรระบบ
3. เพลนอใหลโรงเรรยน ผดลปกครอง หนสวยงานทรนเกรนยวขลอง หรลอชลมชนมรการทจางานรสวมกนน โดยผสานกระบวนการทจางานทรน
ชนดเจน พรลอมดลวยเอกสาร หลนกฐานการปฏรบนตรงาน สามารถตรวจสอบหรลอรนบรองการประเมรนไดล

เปปาหมาย
เชกงปรกมาณ :

1. ครดรลอยละ 95  ดจาเนรนกรจกรรมการปปองกนน  สสงเสรรม  พนฒนา  และแกลไขปปญหานนกเรรยนอยสางเปปนระบบตาม
แนวทางระบบการดดแลชสวยเหลลอนนกเรรยน
2. นนกเรรยนรลอยละ 95 ไดลรนบการปปองกนน  สสงเสรรม  พนฒนา  และแกลไขปปญหานนกเรรยนอยสางเปปนระบบ ตามแนว
ทางระบบการดดแลชสวยเหลลอนนกเรรยน

เชกงคยณภาพ :
สถานศศกษามรระบบการดดแลชสวยเหลลอนนกเรรยนทรนเขลมแขรง สามารถดดแลชสวยเหลลอพรทนกษรปกปปองคลลมครองนนกเรรยน
ในทลกมรตร ดลวยกระบวนการเสรรมสรลางภดมรคลลมกนนทางสนงคมและทนกษะชรวรตทรนเหมาะสม นนกเรรยนรดลเทสาทนนปปญหาและ
สถานการณรพรลอมทรนจะเรรยนรดลอยสางมรประสรทธรภาพ และพรลอมรนบการพนฒนาอยสางรอบดลาน
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ขลขนตอนการดดาเนกนงาน

การดดาเนกนงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานททท ผผผรลบผกดชอบ

( P )  ขลขนเตรทยมการ นางสาวณภนทรรวรนญญร 

พรมพรหลสอประชลมวางแผน ชรสแจงขนสนตอนการดจาเนรนงาน
1 ตลลาคม 

2564 ถศง 30 
กนนยายน 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม

-

( D )  ขลขนดดาเนกนการ 1 ตลลาคม 2564 

ถศง 30 กนนยายน 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม

นางสาวณภนทรรวรนญญร 

พรมพรหลสอ

กรจกรรมเยรนยมบลานนนกเรรยน 52,000.00 (อลดหนลน) 

กรจกรรมพบนนกจรตวรทยา 5,400.00 (อลดหนลน) 

ปพ.8 10,000.00 (อลดหนลน) 

แฟปมหสวงสรนสจาเงรนตราชลาง ขนาด A4 1,200.00 (อลดหนลน) 

ไสลแฟปม ขนาด A4 480.00 (อลดหนลน) 

( C )  ขลขนตกดตามประเมกนผล
ประเมรนผล

นางสาวณภนทรรวรนญญร 

พรมพรหลสอ
1 ตลลาคม 

2564 ถศง 30 
กนนยายน 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม
-

( A )  ขลขนปรลบปรยงแกผไข
นจาผลทรนไดลไปปรนบปรลงแกลไขในปปถนดไป

การตกดตามประเมกนผล
แบบประเมรนผลการดจาเนรนงานระบบดดแลชสวยเหลลอนนกเรรยน

ตลวชทขวลดความสดาเรดจ
ผดลเรรยนสามารถใชลชรวรตรสวมกนนอยดสภายใตลความแตกตสาง และความหลากหลายของสนงคมไดลอยสางมรความสลข

วกธทการประเมกน
แบบประเมรนผลการดจาเนรนงานระบบดดแลชสวยเหลลอนนกเรรยน

เครรทองมรอทททใชผ
แบบประเมรนผลการดจาเนรนงานระบบดดแลชสวยเหลลอนนกเรรยน google form

ผลทททคาดวนาจะไดผรลบ
สถานศศกษามรระบบการดดแลชสวยเหลลอนนกเรรยนทรนเขลมแขรง สามารถดดแลชสวยเหลลอพรทนกษรปกปปองคลลมครองนนกเรรยนในทลก
มรตร ดลวยกระบวนการเสรรมสรลางภดมรคลลมกนนทางสนงคมและทนกษะชรวรตทรนเหมาะสม นนกเรรยนรดลเทสาทนนปปญหาและ
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สถานการณรพรลอมทรนจะเรรยนรดลอยสางมรประสรทธรภาพ และพรลอมรนบการพนฒนาอยสางรอบดลาน
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ทรลพยากรและคนาใชผจนายกกจกรรม

ททท รายการคนาใชผจนาย
ประมาณการ
ราคา/หนนวย

ประเภทของเงกน
รวมเงกนจดานวน หนนวยนลบ

กรจกรรมเยรนยมบลาน คน 1,300  40.00  52,000.001 งบอลดหนลน

กรจกรรมพบนนกจรตวรทยา คน 3  1,800.00  5,400.002 งบอลดหนลน

ปพ.8 เลสม 500  20.00  10,000.003 งบอลดหนลน

แฟปมหสวงสรนสจาเงรนตราชลาง ขนาด A4 แฟปม 24  50.00  1,200.004 งบอลดหนลน

ไสลแฟปมขนาด A4 ชลด 24  20.00  480.005 งบอลดหนลน

รวมเงกน  69,080.00

สรยปงบประมาณ
งบอลดหนลน 69,080.00   บาท

69,080.00   บาทรวม
ลงชรทอ  อนยมลตกกกจกรรม  งานระบบดผแลชนวยเหลรอนลกเรทยน
ภายใตผโครงการ / งาน  สนงเสรกมระบบดผแลชนวยเหลรอนลกเรทยน

ผผผอนยมลตกกกจกรรม

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

ผผผเหดนชอบ

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

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

แผนงานกลลสมบรรหารงานบลคคล
 ( นางสาวสลนรยร เกรยรตรสมพร ) 
................................................

ผผผเสนอ

(   เฉลรมรนฐ  ตรนงอสวม   )
ผดลอจานวยการโรงเรรยนมหรรณพาราม

ครดผดลรนบผรดชอบกรจกรรม

รองผดลอจานวยการกลลสมบรรหารงานบลคคล
 ( นางสาวประกายดาว กลรนนเกรด ) 

ผผผรลบผกดชอบ

น.ส.ณภนทรรวรนญญร พรมพรหลสอ

วสาทรนรลอยตรร
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โครงการ / งาน  พพฒนาครรและบบคลากรใหหมมความเชมชยวชาญทางววชาชมพ

ลลกษณะงาน / โครงการ โครงการตตอเนนชอง
ยกระดพบมาตรฐาน

โครงการใหมต
รพกษามาตรฐาน พพฒนาสรตความเปปนเลวศ

พพฒนาครรและบบคลากรทางการศศกษาใหหมมสมรรถนะในการปฏวบพตวงานอยตางมนออาชมพพลนธกกจ  
บบคลากรไดหรพบการพพฒนาใหหมมคบณภาพ สามารถปฏวบพตวงานไดหอยตางมนออาชมพเปปาประสงคค  

กลยยทธค  กลยบทธธทมช 4. พพฒนาสมรรถนะครรและบบคลากรทางการศศกษาทพทงระบบใหหปฏวบพตวงานเตตมตามศพกยภาพ และ
เปปนครรมนออาชมพ

สนองมาตรฐานททท มาตรฐานทมช 2, 3

ประเดตนการพวจารณาทมช 2.4, 3.1, 3.3, 3.5สนองประเดดนพกจารณาททท 
ประเดตนการพวจารณายตอยทมช 2.4.1, 3.1.1, 3.3.1, 3.5.1สนองประเดดนพกจารณายยอยททท 

มาตรฐานการศศกษาของสถานศศกษา มาตรฐานทมช 2

ระยะเวลาดดาเนกนการ
01 ตบลาคม 2564 - 30 กพนยายน 2565

หลลกการและเหตยผล 
          จากพระราชบพญญพตวการศศกษาแหตงชาตว พ.ศ. 2542 และทมชแกหไขเพวชมเตวม (ฉบพบทมช 2) พ.ศ. 2545 ตามหมวด 7
ครรคณาจารยธและบบคลากรทางการศศกษาทมชมบตงเนหนใหหครรและบบคลากรทางการศศกษาเปปนผรหมมคบณภาพตามมาตรฐานสากลทมช
เหมาะสมกพบการเปปนววชาชมพขพทนสรงมมความพรหอมและเขหมแขตงในการเตรมยมบบคลากรใหมตและการพพฒนาบบคลากรประจจาการ
อยตางตตอเนนชองใหหเทมยบเทตามาตรฐานสากล ประกอบกพบการพพฒนาใหหเปปนไปตามคบณภาพและมาตรฐานววชาชมพ เพนชอรองรพบ
การประเมวนภายนอกตลอดจนใหหหนตวยงานทางการศศกษาระดมทรพพยากร บบคคลในชบมชนใหหมมสตวนรตวมในการจพดการ
ศศกษาโดยนจาประสบการณธ ความรอบรรห ความชจานาญ และภรมวปปญญาทหองถวชนมาใชหเพนชอใหหเกวดประโยชนธทางการศศกษาและ
ยกยตองเชวดชรผรหทมชสตงเสรวมและสนพบสนบนการศศกษา เพนชอใหหเปปนไปตามหลพกการดพงกลตาวนอกจากนพทนการจพดบรรยากาศสภาพ 
แวดลหอม สนชอการเรมยน และอจานวยความสะดวกเพนชอใหหผรหเรมยนเกวดการเรมยนรรห กตเปปนสวชงสจาคพญทมชสตงเสรวมใหหผรหเรมยนพพฒนาการ
เรมยนรรหตามธรรมชาตวอยตางเตตมศพกยภาพ 
โรงเรมยนมหรรณพารามจศงไดหจพดใหหมมโครงการพพฒนาครรใหหมมคบณลพกษณะทมชดมและมมความรรหความสามารถในการจพดการเรมยน
การสอน เพนชอใหหครรปฏวบพตวงานไดหอยตางมมประสวทธวภาพขศทนและสนพบสนบนใหหบบคลากร สรหางนวพตกรรมใหมตๆ
เพนชอใหหมมแหลตงขหอมรลสารสนเทศทมชนพกเรมยนสามารถเรมยนรรหดหวยตนเองอยตางตตอเนนชองเพนชอใหหโรงเรมยนมหรรณพารามเปปน
โรงเรมยนทมชมมคบณภาพเพวชมขศทนตามความมบตงหวพงของการจพดการศศกษาแหตงชาตว
วลตถยประสงคค
ผลผลกต  (outputs)
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ครรและบบคลากรรหอยละ 90 ไดหรพบการอบรม ศศกษาดรงาน แสวงหาความรรหเพนชอนจามาพพฒนาสมรรถนะของตนเอง

ผลลลพธค  (outcomes)
ครรและบบคลากรทางการศศกษา ครรมมความรรห ความสามารถ จพดการเรมยนรรหไดหอยตางหลากหลายมมการพพฒนาและแสวงหา
ความรรหใหหมมสมรรถนะสรง ในการปฏวบพตวหนหาทมชไดหเหมาะสม

ครรและบบคลากรรหอยละ 90 ไดหรพบการอบรม ศศกษาดรงาน แสวงหาความรรหเพนชอนจามาพพฒนาสมรรถนะของตนเอง

เชกงปรกมาณ
เปปาหมาย

ครรและบบคลากรทางการศศกษา ครรมมความรรห ความสามารถ จพดการเรมยนรรหไดหอยตางหลากหลายมมการพพฒนาและแสวงหา
ความรรหใหหมมสมรรถนะสรง ในการปฏวบพตวหนหาทมชไดหเหมาะสม

เชกงคยณภาพ
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โครงการ / งาน พลฒนาครรและบยคลากรใหหมทความเชททยวชาญทางวกชาชทพ  

ททท กกจกรรม
เงกน
อยดหนยน

เรทยนฟรท 
15 ปป

เงกน
รายไดห

เงกน
ออทน ๆ รวม หมายเหตย

พพฒนาครรและบบคลากรใหห
มมความเชมชยวชาญทาง
ววชาชมพ (ภายนอกสถาน
ศศกษา)

กลบตมบรวหารงาน

บบคคล

 100,000.00  248,380.00  348,380.001

พพฒนาครรและบบคลากรใหห
มมความเชมชยวชาญทาง
ววชาชมพ (ภายในสถาน
ศศกษา)

กลบตมบรวหารงาน

บบคคล

 105,000.00  105,000.002

สตงเสรวมการเลนชอน
ววทยฐานะ

กลบตมบรวหารงาน

บบคคล
3

อพตรากจาลพงบบคลากร กลบตมบรวหารงาน

บบคคล

 183,695.00  2,512,195.00 2,328,500.004

 388,695.00  248,380.00  2,965,575.00 2,328,500.00รวมทลทงสกทน
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การประเมกนผล

เครอทองมออทททใชหวกธทการประเมกนตลวชททวลดความสดาเรดจ

ครรและบบคลากรทางการศศกษา ครรมมความ
รรห ความสามารถ จพดการเรมยนรรหไดหอยตาง
หลากหลายมมการพพฒนาและแสวงหา
ความรรหใหหมมสมรรถนะสรง ในการปฏวบพตว
หนหาทมชไดหเหมาะสม

การสอบถามความควดเหตน แบบสอบถามความควดเหตน

ผลทททคาดวยาจะไดหรลบ
ผลทมชคาดวตาจะไดหรพบ

ลงชอทอ  อนยมลตกโครงการ / งาน  พลฒนาครรและบยคลากรใหหมทความเชททยวชาญทางวกชาชทพ  
ผรหรลบผกดชอบโครงการ/งาน

ผรหอนยมลตกโครงการ

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

ผรหตรวจสอบ

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

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

แผนงานกลบตมบรวหารงานบบคคล
 ( นางสาวสบนมยธ เกมยรตวสมพร ) 
................................................

(   เฉลวมรพฐ  ตวชงอตวม   )
ผรหอจานวยการโรงเรมยนมหรรณพาราม

ครร
 ( นางสาวชนพตตา ชนชนจวตตธ ) 

รองผรหอจานวยการกลบตมบรวหารงานบบคคล
 ( นางสาวประกายดาว กลวชนเกวด ) 

วตาทมชรหอยตรม

ผรหเสนอโครงการ/งาน
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โครงการ / งาน พพฒนาครรและบบคลากรใหหมมความเชมชยวชาญทางววชาชมพ

กกจกรรม พพฒนาครรและบบคลากรใหหมมความเชมชยวชาญทางววชาชมพ (ภายนอกสถานศศกษา)

ลลกษณะงาน / โครงการ โครงการตตอเนนชอง
ยกระดพบมาตรฐาน

โครงการใหมต
รพกษามาตรฐาน พพฒนาสรตความเปปนเลวศ

ประเภท กวจกรรมใหมต กวจกรรมตตอเนนชอง งานประจจา

การดดาเนกนโครงการ เสรรจสวสนแลหว กจาลพงดจาเนวนการ ยพงไมตไดหดจาเนวนการ

หนนวยงานทททรลบผกดชอบ กลบตมบรวหารงานบบคคล

ผผผรลบผกดชอบ น.ส.ชนพตตา ชนชนจวตตต

ระยะเวลาดดาเนกนการ 01/10/2564  -  30/10/2565

สถานทททดดาเนกนการ โรงเรมยนมหรรณพาราม

งบประมาณ 348,380.00  บาท

พลนธกกจ  พพฒนาครรและบบคลากรทางการศศกษาใหหมมสมรรถนะในการปฏวบพตวงานอยตางมนออาชมพ

บบคลากรไดหรพบการพพฒนาใหหมมคบณภาพ สามารถปฏวบพตวงานไดหอยตางมนออาชมพเปปาประสงคค  
กลยบทธตทมช 4. พพฒนาสมรรถนะครรและบบคลากรทางการศศกษาทพสงระบบใหหปฏวบพตวงานเตรมตามศพกยภาพ และ
เปปนครรมนออาชมพ

กลยยทธค  

สนองมาตรฐานททท มาตรฐานทมช 3

ประเดรนการพวจารณาทมช 3.3สนองประเดดนพกจารณาททท 
ประเดรนการพวจารณายตอยทมช 3.3.1สนองประเดดนพกจารณายนอยททท 

มาตรฐานทมช 2มาตรฐานการศศกษาของสถานศศกษา
หลลกการและเหตยผล 
          จากพระราชบพญญพตวการศศกษาแหตงชาตว พ.ศ. 2542 และทมชแกหไขเพวชมเตวม (ฉบพบทมช 2) พ.ศ. 2545 ตามหมวด 7
ครรคณาจารยตและบบคลากรทางการศศกษาทมชมบตงเนหนใหหครรและบบคลากรทางการศศกษาเปปนผรหมมคบณภาพตามมาตรฐานสากลทมช
เหมาะสมกพบการเปปนววชาชมพขพสนสรงมมความพรหอมและเขหมแขรงในการเตรมยมบบคลากรใหมตและการพพฒนาบบคลากรประจจา
การอยตางตตอเนนชองใหหเทมยบเทตามาตรฐานสากล ประกอบกพบการพพฒนาใหหเปปนไปตามคบณภาพและมาตรฐานววชาชมพ เพนชอ
รองรพบการประเมวนภายนอกตลอดจนใหหหนตวยงานทางการศศกษาระดมทรพพยากร บบคคลในชบมชนใหหมมสตวนรตวมในการ
จพดการศศกษาโดยนจาประสบการณต ความรอบรรห ความชจานาญ และภรมวปปญญาทหองถวชนมาใชหเพนชอใหหเกวดประโยชนตทางการ
ศศกษาและยกยตองเชวดชรผรหทมชสตงเสรวมและสนพบสนบนการศศกษา เพนชอใหหเปปนไปตามหลพกการดพงกลตาวนอกจากนพสนการจพด
บรรยากาศสภาพ แวดลหอม สนชอการเรมยน และอจานวยความสะดวกเพนชอใหหผรหเรมยนเกวดการเรมยนรรห กรเปปนสวชงสจาคพญทมชสตงเสรวม
ใหหผรหเรมยนพพฒนาการเรมยนรรหตามธรรมชาตวอยตางเตรมศพกยภาพ 
โรงเรมยนมหรรณพารามจศงไดหจพดใหหมมโครงการพพฒนาครรใหหมมคบณลพกษณะทมชดมและมมความรรหความสามารถในการจพดการเรมยน
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การสอน เพนชอใหหครรปฏวบพตวงานไดหอยตางมมประสวทธวภาพขศสนและสนพบสนบนใหหบบคลากร สรหางนวพตกรรมใหมตๆ
เพนชอใหหมมแหลตงขหอมรลสารสนเทศทมชนพกเรมยนสามารถเรมยนรรหดหวยตนเองอยตางตตอเนนชองเพนชอใหหโรงเรมยนมหรรณพารามเปปน
โรงเรมยนทมชมมคบณภาพเพวชมขศสนตามความมบตงหวพงของการจพดการศศกษาแหตงชาตว
วลตถยประสงคค
เพนชอใหหครรและบบคลากรไดหรพบการอบรม ศศกษาดรงานในดหานตตาง ๆ ทมชเกมชยวขหองกพบการศศกษา เพนชอนจามาพพฒนา
สมรรถนะของตนเอง และเพนชอเตรมยมความพรหอมของผรหเรมยนสรตความเปปนพลเมนองดมของสพงคม

เปปาหมาย
เชกงปรกมาณ :
ครรและบบคลากรรหอยละ 90 ไดหรพบการอบรม ศศกษาดรงานในดหานตตางๆ ทมชเกมชยวขหองกพบการศศกษา เพนชอนจามาพพฒนา
สมรรถนะของตนเอง และเพนชอเตรมยมความพรหอมของผรหเรมยนสรตความเปปนพลเมนองดมของสพงคม

เชกงคยณภาพ :
ครรและบบคลากรทางการศศกษามมความรรห ความสามารถในจพดการเรมยนรรหไดหอยตางหลากหลาย มมการพพฒนาและแสวง
หาความรรหใหหมมสมรรถนะสรง ในการปฏวบพตวหนหาทมชไดหอยตางมนออาชมพและเหมาะสม อมกทพสงยพงพพฒนาตนเองอยตางตตอ
เนนชอง
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ขลขนตอนการดดาเนกนงาน

การดดาเนกนงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานททท ผผผรลบผกดชอบ

( P )  ขลขนเตรทยมการ นางสาวชนพตตา ชนชน

จวตตตประชบมคณะกรรมการดจาเนวนงาน
1 ตบลาคม 

2564 ถศง 30 
ตบลาคม 2565

โรงเรมยนมหรรณ

พาราม

-

( D )  ขลขนดดาเนกนการ 1 ตบลาคม 2564 

ถศง 30 กพนยายน 

2565

นางสาวชนพตตา ชนชน

จวตตต

คตาดจาเนวนกวจกรรม 100,000.00 (อบดหนบน)

250,000.00 (อนชนๆ)

( C )  ขลขนตกดตามประเมกนผล
ประเมวนผล

นางสาวชนพตตา ชนชน

จวตตต
15 กพนยายน 

2565

โรงเรมยนมหรรณ

พาราม
-

( A )  ขลขนปรลบปรยงแกผไข
นจาขหอเสนอแนะไปปรพบปรบงในปปถพดไป

การตกดตามประเมกนผล
สอบถามความควดเหรน

ตลวชทขวลดความสดาเรดจ
ครรและบบคลากรทางการศศกษามมความรรห ความสามารถในจพดการเรมยนรรหไดหอยตางหลากหลาย มมการพพฒนาและแสวง
หาความรรหใหหมมสมรรถนะสรง ในการปฏวบพตวหนหาทมชไดหอยตางมนออาชมพและเหมาะสม อมกทพสงยพงพพฒนาตนเองอยตางตตอ
เนนชอง

วกธทการประเมกน
สอบถามความควดเหรน

เครรทองมรอทททใชผ
แบบสอบถามความควดเหรน

ผลทททคาดวนาจะไดผรลบ
ครรและบบคลากรทางการศศกษามมความรรห ความสามารถในจพดการเรมยนรรหไดหอยตางหลากหลาย มมการพพฒนาและแสวงหา
ความรรหใหหมมสมรรถนะสรง ในการปฏวบพตวหนหาทมชไดหอยตางมนออาชมพและเหมาะสม อมกทพสงยพงพพฒนาตนเองอยตางตตอเนนชอง
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ทรลพยากรและคนาใชผจนายกกจกรรม

ททท รายการคนาใชผจนาย
ประมาณการ
ราคา/หนนวย

ประเภทของเงกน
รวมเงกนจดานวน หนนวยนลบ

คตาทมชพพก (พพกเดมชยว) คน 1  1,500.00  1,500.001 อนชน ๆ ()

คตาทมชพพก (พพกครต) คน 80  750.00  60,000.002 อนชน ๆ ()

คตาอาหาร (เหมาจตาย 2 วพน) คน 81  480.00  38,880.003 อนชน ๆ ()

คตารถทพวรตปรพบอากาศ 2 ชพสน คพน 2  46,000.00  92,000.004 อนชน ๆ ()

คตาของรางวพล ชวสน 20  1,000.00  20,000.005 อนชน ๆ ()

คตาววทยากร (6 ชพชวโมง) * 2 วพน คน 5  7,200.00  36,000.006 อนชน ๆ ()

อบรมภายนอกสถานศศกษาของกลบตม
งาน/กลบตมสาระฯ

ครพสง 10  10,000.00  100,000.007 งบอบดหนบน

รวมเงกน  348,380.00

สรยปงบประมาณ
งบอบดหนบน 100,000.00   บาท
อนชน ๆ () 248,380.00   บาท

348,380.00   บาทรวม
ลงชรทอ  อนยมลตกกกจกรรม  พลฒนาครผและบยคลากรใหผมทความเชททยวชาญทางวกชาชทพ (ภายนอกสถานศศกษา)
ภายใตผโครงการ / งาน  พลฒนาครผและบยคลากรใหผมทความเชททยวชาญทางวกชาชทพ

ผผผอนยมลตกกกจกรรม

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

ผผผเหดนชอบ

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

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

แผนงานกลบตมบรวหารงานบบคคล
 ( นางสาวสบนมยต เกมยรตวสมพร ) 
................................................

ผผผเสนอ

(   เฉลวมรพฐ  ตวชงอตวม   )
ผรหอจานวยการโรงเรมยนมหรรณพาราม

ครรผรหรพบผวดชอบกวจกรรม

รองผรหอจานวยการกลบตมบรวหารงานบบคคล
 ( นางสาวประกายดาว กลวชนเกวด ) 

ผผผรลบผกดชอบ

น.ส.ชนพตตา ชนชนจวตตต

วตาทมชรหอยตรม
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โครงการ / งาน พพฒนาครรและบบคลากรใหหมมความเชมชยวชาญทางววชาชมพ

กกจกรรม พพฒนาครรและบบคลากรใหหมมความเชมชยวชาญทางววชาชมพ (ภายในสถานศศกษา)

ลลกษณะงาน / โครงการ โครงการตตอเนนชอง
ยกระดพบมาตรฐาน

โครงการใหมต
รพกษามาตรฐาน พพฒนาสรตความเปปนเลวศ

ประเภท กวจกรรมใหมต กวจกรรมตตอเนนชอง งานประจจา

การดดาเนกนโครงการ เสรรจสวสนแลหว กจาลพงดจาเนวนการ ยพงไมตไดหดจาเนวนการ

หนนวยงานทททรลบผกดชอบ กลบตมบรวหารงานบบคคล

ผผผรลบผกดชอบ น.ส.ชนพตตา ชนชนจวตตต

ระยะเวลาดดาเนกนการ 01/10/2564  -  30/09/2565

สถานทททดดาเนกนการ โรงเรมยนมหรรณพาราม

งบประมาณ 105,000.00  บาท

พลนธกกจ  พพฒนาครรและบบคลากรทางการศศกษาใหหมมสมรรถนะในการปฏวบพตวงานอยตางมนออาชมพ

บบคลากรไดหรพบการพพฒนาใหหมมคบณภาพ สามารถปฏวบพตวงานไดหอยตางมนออาชมพเปปาประสงคค  
กลยบทธตทมช 4. พพฒนาสมรรถนะครรและบบคลากรทางการศศกษาทพสงระบบใหหปฏวบพตวงานเตรมตามศพกยภาพ และ
เปปนครรมนออาชมพ

กลยยทธค  

สนองมาตรฐานททท มาตรฐานทมช 2

ประเดรนการพวจารณาทมช 2.4สนองประเดดนพกจารณาททท 
ประเดรนการพวจารณายตอยทมช 2.4.1สนองประเดดนพกจารณายนอยททท 

มาตรฐานทมช 2มาตรฐานการศศกษาของสถานศศกษา
หลลกการและเหตยผล 
          จากพระราชบพญญพตวการศศกษาแหตงชาตว พ.ศ. 2542 และทมชแกหไขเพวชมเตวม (ฉบพบทมช 2) พ.ศ. 2545 ตามหมวด 7
ครรคณาจารยตและบบคลากรทางการศศกษาทมชมบตงเนหนใหหครรและบบคลากรทางการศศกษาเปปนผรหมมคบณภาพตามมาตรฐานสากลทมช
เหมาะสมกพบการเปปนววชาชมพขพสนสรงมมความพรหอมและเขหมแขรงในการเตรมยมบบคลากรใหมตและการพพฒนาบบคลากรประจจา
การอยตางตตอเนนชองใหหเทมยบเทตามาตรฐานสากล ประกอบกพบการพพฒนาใหหเปปนไปตามคบณภาพและมาตรฐานววชาชมพ เพนชอ
รองรพบการประเมวนภายนอกตลอดจนใหหหนตวยงานทางการศศกษาระดมทรพพยากร บบคคลในชบมชนใหหมมสตวนรตวมในการ
จพดการศศกษาโดยนจาประสบการณต ความรอบรรห ความชจานาญ และภรมวปปญญาทหองถวชนมาใชหเพนชอใหหเกวดประโยชนตทางการ
ศศกษาและยกยตองเชวดชรผรหทมชสตงเสรวมและสนพบสนบนการศศกษา เพนชอใหหเปปนไปตามหลพกการดพงกลตาวนอกจากนพสนการจพด
บรรยากาศสภาพ แวดลหอม สนชอการเรมยน และอจานวยความสะดวกเพนชอใหหผรหเรมยนเกวดการเรมยนรรห กรเปปนสวชงสจาคพญทมชสตงเสรวม
ใหหผรหเรมยนพพฒนาการเรมยนรรหตามธรรมชาตวอยตางเตรมศพกยภาพ 
โรงเรมยนมหรรณพารามจศงไดหจพดใหหมมโครงการพพฒนาครรใหหมมคบณลพกษณะทมชดมและมมความรรหความสามารถในการจพดการเรมยน
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การสอน เพนชอใหหครรปฏวบพตวงานไดหอยตางมมประสวทธวภาพขศสนและสนพบสนบนใหหบบคลากร สรหางนวพตกรรมใหมตๆ
เพนชอใหหมมแหลตงขหอมรลสารสนเทศทมชนพกเรมยนสามารถเรมยนรรหดหวยตนเองอยตางตตอเนนชองเพนชอใหหโรงเรมยนมหรรณพารามเปปน
โรงเรมยนทมชมมคบณภาพเพวชมขศสนตามความมบตงหวพงของการจพดการศศกษาแหตงชาตว
วลตถยประสงคค
เพนชอใหหครรและบบคลากรไดหรพบการอบรม ศศกษาดรงานในดหานตตาง ๆ ทมชเกมชยวขหองกพบการศศกษา เพนชอนจามาพพฒนา
สมรรถนะของตนเอง และเพนชอเตรมยมความพรหอมของผรหเรมยนสรตความเปปนพลเมนองดมของสพงคม

เปปาหมาย
เชกงปรกมาณ :
ครรและบบคลากรรหอยละ 90 ไดหรพบการอบรม ศศกษาดรงานในดหานตตาง ๆ ทมชเกมชยวขหองกพบการศศกษา เพนชอนจามาพพฒนา
สมรรถนะของตนเอง และเพนชอเตรมยมความพรหอมของผรหเรมยนสรตความเปปนพลเมนองดมของสพงคม

เชกงคยณภาพ :
ครรและบบคลากรทางการศศกษามมความรรห ความสามารถในจพดการเรมยนรรหไดหอยตางหลากหลาย มมการพพฒนาและแสวง
หาความรรหใหหมมสมรรถนะสรง ในการปฏวบพตวหนหาทมชไดหอยตางมนออาชมพและเหมาะสม อมกทพสงยพงพพฒนาตนเองอยตางตตอ
เนนชอง
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ขลขนตอนการดดาเนกนงาน

การดดาเนกนงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานททท ผผผรลบผกดชอบ

( P )  ขลขนเตรทยมการ นางสาวชนพตตา ชนชน

จวตตตประชบมคณะกรรมการดจาเนวนงาน
1 ตบลาคม 

2564 ถศง 30 
กพนยายน 

2565

โรงเรมยนมหรรณ

พาราม

-

( D )  ขลขนดดาเนกนการ 11 ตบลาคม 2564 

ถศง 30 กพนยายน 

2565

โรงเรมยนมหรรณ

พาราม

นางสาวชนพตตา ชนชน

จวตตต

คตาดจาเนวนกวจกรรม 100,000.00 (อบดหนบน)

250,000.00 (อนชนๆ)

( C )  ขลขนตกดตามประเมกนผล
ประเมวนผล

นางสาวชนพตตา ชนชน

จวตตต
30 กพนยายน 

2564

โรงเรมยนมหรรณ

พาราม
-

( A )  ขลขนปรลบปรยงแกผไข
นจาขหอเสนอแนะไปปรพบปรบงในปปถพดไป

การตกดตามประเมกนผล
สอบถามความควดเหรนจากผรหเขหารตวมการอบรม

ตลวชทขวลดความสดาเรดจ
ครรและบบคลากรทางการศศกษามมความรรห ความสามารถในจพดการเรมยนรรหไดหอยตางหลากหลาย มมการพพฒนาและแสวง
หาความรรหใหหมมสมรรถนะสรง ในการปฏวบพตวหนหาทมชไดหอยตางมนออาชมพและเหมาะสม อมกทพสงยพงพพฒนาตนเองอยตางตตอ
เนนชอง

วกธทการประเมกน
สอบถามความควดเหรนจากผรหเขหารตวมการอบรม

เครรทองมรอทททใชผ
แบบสอบถามความควดเหรน

ผลทททคาดวนาจะไดผรลบ
ผลทมชคาดวตาจะไดหรพบ
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ทรลพยากรและคนาใชผจนายกกจกรรม

ททท รายการคนาใชผจนาย
ประมาณการ
ราคา/หนนวย

ประเภทของเงกน
รวมเงกนจดานวน หนนวยนลบ

คตาอาหารกลางวพนและคตาอาหารวตาง 
(อบรมครพสงทมช 1)

คน 80  150.00  12,000.001 งบอบดหนบน

คตาววทยากร 6 ชพชวโมง (อบรมครพสงทมช 1) คน 1  7,200.00  7,200.002 งบอบดหนบน

คตาอาหารกลางวพนและคตาอาหารวตาง 
(อบรมครพสงทมช 2)

คน 80  150.00  12,000.003 งบอบดหนบน

คตาววทยากร 6 ชพชวโมง (อบรมครพสงทมช 2) คน 2  7,200.00  14,400.004 งบอบดหนบน

กระดาษการตดขาว 120 เเกรม 
จจานวน 50 เเผตน (ครพสงทมช 1)

หตอ 6  55.00  330.005 งบอบดหนบน

คตาอาหารกลางวพนและคตาอาหารวตาง 
(อบรมครพสงทมช 3)

คน 80  150.00  12,000.006 งบอบดหนบน

คตาววทยากร 6 ชพชวโมง (อบรมครพสงทมช 3) คน 2  7,200.00  14,400.007 งบอบดหนบน

คตาอาหารกลางวพนและคตาอาหารวตาง 
(อบรมครพสงทมช 4)

คน 80  150.00  12,000.008 งบอบดหนบน

คตาววทยากร 6 ชพชวโมง (อบรมครพสงทมช 4) คน 2  7,200.00  14,400.009 งบอบดหนบน

กระดาษการตดขาว 120 เเกรม 
จจานวน 50 เเผตน (ครพสงทมช 2)

หตอ 6  55.00  330.0010 งบอบดหนบน

คตาดจาเนวนกวจกรรมอนชน ๆ (ครพสงทมช 1) ครพสง 1  2,940.00  2,940.0011 งบอบดหนบน

คตาดจาเนวนกวจกรรมอนชน ๆ (ครพสงทมช 2) ครพสง 1  3,000.00  3,000.0012 งบอบดหนบน

รวมเงกน  105,000.00

สรยปงบประมาณ
งบอบดหนบน 105,000.00   บาท

105,000.00   บาทรวม
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ลงชรทอ  อนยมลตกกกจกรรม  พลฒนาครผและบยคลากรใหผมทความเชททยวชาญทางวกชาชทพ (ภายในสถานศศกษา)
ภายใตผโครงการ / งาน  พลฒนาครผและบยคลากรใหผมทความเชททยวชาญทางวกชาชทพ

ผผผอนยมลตกกกจกรรม

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

ผผผเหดนชอบ

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

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

แผนงานกลบตมบรวหารงานบบคคล
 ( นางสาวสบนมยต เกมยรตวสมพร ) 
................................................

ผผผเสนอ

(   เฉลวมรพฐ  ตวชงอตวม   )
ผรหอจานวยการโรงเรมยนมหรรณพาราม

ครรผรหรพบผวดชอบกวจกรรม

รองผรหอจานวยการกลบตมบรวหารงานบบคคล
 ( นางสาวประกายดาว กลวชนเกวด ) 

ผผผรลบผกดชอบ

น.ส.ชนพตตา ชนชนจวตตต

วตาทมชรหอยตรม
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โครงการ / งาน พพฒนาครรและบบคลากรใหหมมความเชมชยวชาญทางววชาชมพ

กกจกรรม สสงเสรวมการเลลชอนววทยฐานะ

ลลกษณะงาน / โครงการ โครงการตสอเนลชอง
ยกระดพบมาตรฐาน

โครงการใหมส
รพกษามาตรฐาน พพฒนาสรสความเปปนเลวศ

ประเภท กวจกรรมใหมส กวจกรรมตสอเนลชอง งานประจจา

การดดาเนกนโครงการ เสรรจสวสนแลหว กจาลพงดจาเนวนการ ยพงไมสไดหดจาเนวนการ

หนนวยงานทททรลบผกดชอบ กลบสมบรวหารงานบบคคล

ผผผรลบผกดชอบ น.ส.จารบวรรณ  เทมยนเงวน

ระยะเวลาดดาเนกนการ 01/10/2564  -  30/09/2565

สถานทททดดาเนกนการ โรงเรมยนมหรรณพาราม

งบประมาณ 0.00  บาท

พลนธกกจ  พพฒนาครรและบบคลากรทางการศศกษาใหหมมสมรรถนะในการปฏวบพตวงานอยสางมลออาชมพ

บบคลากรไดหรพบการพพฒนาใหหมมคบณภาพ สามารถปฏวบพตวงานไดหอยสางมลออาชมพเปปาประสงคค  
กลยบทธธทมช 4. พพฒนาสมรรถนะครรและบบคลากรทางการศศกษาทพสงระบบใหหปฏวบพตวงานเตรมตามศพกยภาพ และ
เปปนครรมลออาชมพ

กลยยทธค  

สนองมาตรฐานททท มาตรฐานทมช 2, 3

ประเดรนการพวจารณาทมช 2.4, 3.1, 3.5สนองประเดดนพกจารณาททท 
ประเดรนการพวจารณายสอยทมช 2.4.1, 3.1.1, 3.5.1สนองประเดดนพกจารณายนอยททท 

มาตรฐานทมช 2มาตรฐานการศศกษาของสถานศศกษา
หลลกการและเหตยผล 
          จากพระราชบพญญพตวการศศกษาแหสงชาตว พ.ศ. 2542 และทมชแกหไขเพวชมเตวม (ฉบพบทมช 2) พ.ศ. 2545 ตามหมวด 7
ครรคณาจารยธและบบคลากรทางการศศกษาทมชมบสงเนหนใหหครรและบบคลากรทางการศศกษาเปปนผรหมมคบณภาพตามมาตรฐานสากลทมช
เหมาะสมกพบการเปปนววชาชมพขพสนสรงมมความพรหอมและเขหมแขรงในการเตรมยมบบคลากรใหมสและการพพฒนาบบคลากรประจจา
การอยสางตสอเนลชองใหหเทมยบเทสามาตรฐานสากล ประกอบกพบการพพฒนาใหหเปปนไปตามคบณภาพและมาตรฐานววชาชมพ เพลชอ
รองรพบการประเมวนภายนอกตลอดจนใหหหนสวยงานทางการศศกษาระดมทรพพยากร บบคคลในชบมชนใหหมมสสวนรสวมในการ
จพดการศศกษาโดยนจาประสบการณธ ความรอบรรห ความชจานาญ และภรมวปปญญาทหองถวชนมาใชหเพลชอใหหเกวดประโยชนธทางการ
ศศกษาและยกยสองเชวดชรผรหทมชสสงเสรวมและสนพบสนบนการศศกษา เพลชอใหหเปปนไปตามหลพกการดพงกลสาวนอกจากนพสนการจพด
บรรยากาศสภาพ แวดลหอม สลชอการเรมยน และอจานวยความสะดวกเพลชอใหหผรหเรมยนเกวดการเรมยนรรห กรเปปนสวชงสจาคพญทมชสสงเสรวม
ใหหผรหเรมยนพพฒนาการเรมยนรรหตามธรรมชาตวอยสางเตรมศพกยภาพ 
โรงเรมยนมหรรณพารามจศงไดหจพดใหหมมโครงการพพฒนาครรใหหมมคบณลพกษณะทมชดมและมมความรรหความสามารถในการจพดการเรมยน
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การสอน เพลชอใหหครรปฏวบพตวงานไดหอยสางมมประสวทธวภาพขศสนและสนพบสนบนใหหบบคลากร สรหางนวพตกรรมใหมสๆ
เพลชอใหหมมแหลสงขหอมรลสารสนเทศทมชนพกเรมยนสามารถเรมยนรรหดหวยตนเองอยสางตสอเนลชองเพลชอใหหโรงเรมยนมหรรณพารามเปปน
โรงเรมยนทมชมมคบณภาพเพวชมขศสนตามความมบสงหวพงของการจพดการศศกษาแหสงชาตว
วลตถยประสงคค
ครรและบบคลากรรหอยละ 90 ไดหรพบการอบรม ศศกษาดรงาน แสวงหาความรรหเพลชอนจามาพพฒนาสมรรถนะของตนเอง

เปปาหมาย
เชกงปรกมาณ :
ครรและบบคลากรรหอยละ 90 ไดหรพบการอบรม ศศกษาดรงาน แสวงหาความรรหเพลชอนจามาพพฒนาสมรรถนะของตนเอง

เชกงคยณภาพ :
ครรและบบคลากรทางการศศกษา ครรมมความรรห ความสามารถ จพดการเรมยนรรหไดหอยสางหลากหลายมมการพพฒนาและ
แสวงหาความรรหใหหมมสมรรถนะสรง ในการปฏวบพตวหนหาทมชไดหเหมาะสม
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ขลขนตอนการดดาเนกนงาน

การดดาเนกนงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานททท ผผผรลบผกดชอบ

( P )  ขลขนเตรทยมการ น.ส.จารบวรรณ  เทมยน

เงวนประชบมเพลชอทจาความเขหาใจ
1 ตบลาคม 

2564 ถศง 30 
กพนยายน 

2565

โรงเรมยนมหรรณ

พาราม

-

( D )  ขลขนดดาเนกนการ 1 ตบลาคม 2564 

ถศง 30 กพนยายน 

2565

โรงเรมยนมหรรณ

พาราม

น.ส.จารบวรรณ  เทมยน

เงวน

สสงเสรวมการเลลชอนววทยฐานะ 0.00 (อบดหนบน) 

( C )  ขลขนตกดตามประเมกนผล
ตวดตามผลการระเมวนเลลชอนววทยฐานะ

น.ส.จารบวรรณ  เทมยน

เงวน
1 ตบลาคม 

2564 ถศง 30 
กพนยายน 

2565

โรงเรมยนมหรรณ

พาราม
-

( A )  ขลขนปรลบปรยงแกผไข
ปรพบปรบงแกหไขตามคจาแนะนจา

การตกดตามประเมกนผล
ประเมวนผลการเลลชอนววทยฐานะ

ตลวชทขวลดความสดาเรดจ
ครรและบบคลากรมมคบณลพกษณะทมชเหมาะสม มมบบคลวกภาพทมชดม รพกในววชาชมพครรประพฤตวตนเหมาะสมตามกรอบ
คบณธรรม จรวยธรรม และจรรยาบรรณของววชาชมพ

วกธทการประเมกน
วพดจากคะแนนการประเมวนววทยฐานะ

เครรทองมรอทททใชผ
แบบประเมวนผลววทยฐานะ

ผลทททคาดวนาจะไดผรลบ
ครรและบบคลากรมมคบณลพกษณะทมชเหมาะสม มมบบคลวกภาพทมชดม รพกในววชาชมพครรประพฤตวตนเหมาะสมตามกรอบคบณธรรม 
จรวยธรรม และจรรยาบรรณของววชาชมพ
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ทรลพยากรและคนาใชผจนายกกจกรรม

ททท รายการคนาใชผจนาย
ประมาณการ
ราคา/หนนวย

ประเภทของเงกน
รวมเงกนจดานวน หนนวยนลบ

1

รวมเงกน

สรยปงบประมาณ
   บาท
   บาทรวม

ลงชรทอ  อนยมลตกกกจกรรม  สนงเสรกมการเลรทอนวกทยฐานะ
ภายใตผโครงการ / งาน  พลฒนาครผและบยคลากรใหผมทความเชททยวชาญทางวกชาชทพ

ผผผอนยมลตกกกจกรรม

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

ผผผเหดนชอบ

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

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

แผนงานกลบสมบรวหารงานบบคคล
 ( นางสาวสบนมยธ เกมยรตวสมพร ) 
................................................

ผผผเสนอ

(   เฉลวมรพฐ  ตวชงอสวม   )
ผรหอจานวยการโรงเรมยนมหรรณพาราม

หพวหนหางานสสงเสรวมการประเมวนววทยฐานะ

รองผรหอจานวยการกลบสมบรวหารงานบบคคล
 ( นางสาวประกายดาว กลวชนเกวด ) 

ผผผรลบผกดชอบ

น.ส.จารบวรรณ  เทมยนเงวน

วสาทมชรหอยตรม
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โครงการ / งาน พพฒนาครรและบบคลากรใหหมมความเชมชยวชาญทางววชาชมพ

กกจกรรม อพตรากกาลพงบบคลากร

ลลกษณะงาน / โครงการ โครงการตตอเนนชอง
ยกระดพบมาตรฐาน

โครงการใหมต
รพกษามาตรฐาน พพฒนาสรตความเปปนเลวศ

ประเภท กวจกรรมใหมต กวจกรรมตตอเนนชอง งานประจกา

การดดาเนกนโครงการ เสรรจสวสนแลหว กกาลพงดกาเนวนการ ยพงไมตไดหดกาเนวนการ

หนนวยงานทททรลบผกดชอบ กลบตมบรวหารงานบบคคล

หนนวยงานยนอย งานอพตรากกาลพง

ผผผรลบผกดชอบ น.ส.ดวงเดนอน กลมบอบบล

ระยะเวลาดดาเนกนการ 01/10/2564  -  30/09/2565

สถานทททดดาเนกนการ หหองบรวหารงานบบคคล

งบประมาณ 2,512,195.00  บาท

พลนธกกจ  พพฒนาครรและบบคลากรทางการศศกษาใหหมมสมรรถนะในการปฏวบพตวงานอยตางมนออาชมพ

บบคลากรไดหรพบการพพฒนาใหหมมคบณภาพ สามารถปฏวบพตวงานไดหอยตางมนออาชมพเปปาประสงคค  
กลยบทธธทมช 4. พพฒนาสมรรถนะครรและบบคลากรทางการศศกษาทพสงระบบใหหปฏวบพตวงานเตรมตามศพกยภาพ และ
เปปนครรมนออาชมพ

กลยยทธค  

สนองมาตรฐานททท มาตรฐานทมช 2

ประเดรนการพวจารณาทมช 2.4สนองประเดดนพกจารณาททท 
ประเดรนการพวจารณายตอยทมช 2.4.1สนองประเดดนพกจารณายนอยททท 

มาตรฐานทมช 2มาตรฐานการศศกษาของสถานศศกษา
หลลกการและเหตยผล 
          จากพระราชบพญญพตวการศศกษาแหตงชาตว พ.ศ. 2542 และทมชแกหไขเพวชมเตวม (ฉบพบทมช 2) พ.ศ. 2545 ตามหมวด 7
ครรคณาจารยธและบบคลากรทางการศศกษาทมชมบตงเนหนใหหครรและบบคลากรทางการศศกษาเปปนผรหมมคบณภาพตามมาตรฐานสากลทมช
เหมาะสมกพบการเปปนววชาชมพขพสนสรงมมความพรหอมและเขหมแขรงในการเตรมยมบบคลากรใหมตและการพพฒนาบบคลากรประจกา
การอยตางตตอเนนชองใหหเทมยบเทตามาตรฐานสากล ประกอบกพบการพพฒนาใหหเปปนไปตามคบณภาพและมาตรฐานววชาชมพ เพนชอ
รองรพบการประเมวนภายนอกตลอดจนใหหหนตวยงานทางการศศกษาระดมทรพพยากร บบคคลในชบมชนใหหมมสตวนรตวมในการ
จพดการศศกษาโดยนกาประสบการณธ ความรอบรรห ความชกานาญ และภรมวปปญญาทหองถวชนมาใชหเพนชอใหหเกวดประโยชนธทางการ
ศศกษาและยกยตองเชวดชรผรหทมชสตงเสรวมและสนพบสนบนการศศกษา เพนชอใหหเปปนไปตามหลพกการดพงกลตาวนอกจากนพสนการจพด
บรรยากาศสภาพ แวดลหอม สนชอการเรมยน และอกานวยความสะดวกเพนชอใหหผรหเรมยนเกวดการเรมยนรรห กรเปปนสวชงสกาคพญทมชสตงเสรวม
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ใหหผรหเรมยนพพฒนาการเรมยนรรหตามธรรมชาตวอยตางเตรมศพกยภาพ 
โรงเรมยนมหรรณพารามจศงไดหจพดใหหมมโครงการพพฒนาครรใหหมมคบณลพกษณะทมชดมและมมความรรหความสามารถในการจพดการเรมยน
การสอน เพนชอใหหครรปฏวบพตวงานไดหอยตางมมประสวทธวภาพขศสนและสนพบสนบนใหหบบคลากร สรหางนวพตกรรมใหมตๆ
เพนชอใหหมมแหลตงขหอมรลสารสนเทศทมชนพกเรมยนสามารถเรมยนรรหดหวยตนเองอยตางตตอเนนชองเพนชอใหหโรงเรมยนมหรรณพารามเปปน
โรงเรมยนทมชมมคบณภาพเพวชมขศสนตามความมบตงหวพงของการจพดการศศกษาแหตงชาตว
วลตถยประสงคค
ครรและบบคลากรรหอยละ 90 ไดหรพบการอบรม ศศกษาดรงาน แสวงหาความรรหเพนชอนกามาพพฒนาสมรรถนะของตนเอง

เปปาหมาย
เชกงปรกมาณ :
ครรและบบคลากรรหอยละ 90 ไดหรพบการอบรม ศศกษาดรงาน แสวงหาความรรหเพนชอนกามาพพฒนาสมรรถนะของตนเอง

เชกงคยณภาพ :
ครรและบบคลากรทางการศศกษา ครรมมความรรห ความสามารถ จพดการเรมยนรรหไดหอยตางหลากหลายมมการพพฒนาและ
แสวงหาความรรหใหหมมสมรรถนะสรง ในการปฏวบพตวหนหาทมชไดหเหมาะสม
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ขลขนตอนการดดาเนกนงาน

การดดาเนกนงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานททท ผผผรลบผกดชอบ

( P )  ขลขนเตรทยมการ นางสาวดวงเดนอน 

กลมบอบบลประชบม สรรหาอพตรากกาลพงบบคลากร
1 ตบลาคม 

2564 ถศง 30 
กพนยายน 

2565

โรงเรมยนมหรรณ

พาราม

-

( D )  ขลขนดดาเนกนการ 1 ตบลาคม 2564 

ถศง 30 กพนยายน 

2565

โรงเรมยนมหรรณ

พาราม

นางสาวดวงเดนอน 

กลมบอบบล

จหางครรผรหสอนและลรกจหางชพชวคราว 180,000.00 (อบดหนบน)

2,328,500.00 (อนชนๆ)

จพดทกาสารสนเทศบบคลากร 3,695.00 (อบดหนบน) 

( C )  ขลขนตกดตามประเมกนผล
ประเมวนผลการปฏวบพตวงานตาม ว6

นางสาวดวงเดนอน 

กลมบอบบล
1 ตบลาคม 

2564 ถศง 30 
กพนยายน 

2565

โรงเรมยนมหรรณ

พาราม
-

( A )  ขลขนปรลบปรยงแกผไข
รายงานและประเมวนผลการปฏวบพตวงาน

การตกดตามประเมกนผล
ประเมวนผลการปฏวบพตวงาน

ตลวชทขวลดความสดาเรดจ
มมครรและบบคลากรทางการศศกษาทมชเชมชยวชาญทางววชาชมพ

วกธทการประเมกน
จพดทการายงานผลการปฏวบพตวงาน

เครรทองมรอทททใชผ
แบบประเมวนผลการปฏวบพตวงาน ว6

ผลทททคาดวนาจะไดผรลบ
มมครรและบบคลากรทางการศศกษาทมชเชมชยวชาญทางววชาชมพ
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ทรลพยากรและคนาใชผจนายกกจกรรม

ททท รายการคนาใชผจนาย
ประมาณการ
ราคา/หนนวย

ประเภทของเงกน
รวมเงกนจดานวน หนนวยนลบ

จหางครรผรหสอนและลรกจหางชพชวคราว รายการ 1  2,328,500.00  2,328,500.001 รายไดหสถานศศกษา

คตาวพสดบจพดทกาสารสนเทศบบคลากร รายการ 1  3,695.00  3,695.002 งบอบดหนบน

จหางครร เดนอน 12  15,000.00  180,000.003 งบอบดหนบน

รวมเงกน  2,512,195.00

สรยปงบประมาณ
งบอบดหนบน 183,695.00   บาท
รายไดหสถานศศกษา 2,328,500.00   บาท

2,512,195.00   บาทรวม
ลงชรทอ  อนยมลตกกกจกรรม  อลตรากดาลลงบยคลากร
ภายใตผโครงการ / งาน  พลฒนาครผและบยคลากรใหผมทความเชททยวชาญทางวกชาชทพ

ผผผอนยมลตกกกจกรรม

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

ผผผเหดนชอบ

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

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

แผนงานกลบตมบรวหารงานบบคคล
 ( นางสาวสบนมยธ เกมยรตวสมพร ) 
................................................

ผผผเสนอ

(   เฉลวมรพฐ  ตวชงอตวม   )
ผรหอกานวยการโรงเรมยนมหรรณพาราม

ครรผรหรพบผวดชอบกวจกรรม

รองผรหอกานวยการกลบตมบรวหารงานบบคคล
 ( นางสาวประกายดาว กลวชนเกวด ) 

ผผผรลบผกดชอบ

น.ส.ดวงเดนอน กลมบอบบล

วตาทมชรหอยตรม
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โครงการ / งาน  สสงเสรรมและพพฒนาระบบบรรหารจพดการในโรงเรรยน

ลลกษณะงาน / โครงการ โครงการตสอเนนนอง
ยกระดพบมาตรฐาน

โครงการใหมส
รพกษามาตรฐาน พพฒนาสสสความเปปนเลรศ

พพฒนาครสและบบคลากรทางการศศกษาใหหมรสมรรถนะในการปฏรบพตรงานอยสางมนออาชรพ
พพฒนาคบณภาพการจพดการเรรยนรสหดหวยระบบคบณภาพตามมาตรฐานการศศกษาชาตรและมาตรฐานสากล
พพฒนาประสรทธรภาพการบรรหารจพดการศศกษาโดยใชหเทคโนโลยร ดหวยระบบคบณภาพ

พลนธกกจ  

บบคลากรไดหรพบการพพฒนาใหหมรคบณภาพ สามารถปฏรบพตรงานไดหอยสางมนออาชรพ
โรงเรรยนมรการบรรหารจพดการทรนดร มรสภาพแวดลหอมและสนนอเทคโนโลยรทรนเอนออตสอการจพดการเรรยน
การสอน
ชบมชนและองคคกรอนนนๆ มรสสวนรสวมในการจพดการศศกษา

เปปาประสงคค  

กลยยทธค  กลยบทธคทรน 6. พพฒนาประสรทธรภาพการบรรหารจพดการโดยใชหเทคโนโลยรดหวยระบบคบณภาพ
สนองมาตรฐานททท มาตรฐานทรน 2

ประเดดนการพรจารณาทรน 2.1, 2.2, 2.6สนองประเดดนพกจารณาททท 
ประเดดนการพรจารณายสอยทรน 2.1.1, 2.2.1, 2.6.1สนองประเดดนพกจารณายยอยททท 

มาตรฐานการศศกษาของสถานศศกษา มาตรฐานทรน 2

ระยะเวลาดดาเนกนการ
01 ตบลาคม 2564 - 30 กพนยายน 2565

หลลกการและเหตยผล 
          การปฏรรสปการศศกษาตามพระราชบพญญพตรการศศกษาแหสงชาตร นพอน  มรความมบสงหมายทรนจะจพดการเพนนอพพฒนาคนไทย
ใหหเปปนมนบษยคทรนสมบสรณค เปปนคนดรมรความสามารถและอยสสรสวมกพบสพงคมไดหอยสางมรความสบข    โดยกระทรวงศศกษาธรการ
กกาหนดเงนนอนไขและหลพกการในการปฏรรสปโดยยศดโรงเรรยนเปปนศสนยคกลางในการตพดสรนใจ  ใหหบบคคลหลายฝฝายเขหามามรสสวน
รสวมในการจพดการศศกษา กระจายอกานาจการบรรหารจพดการดสานวรชาการ  งบประมาณ บรรหารงานบบคคล  และบรรหารทพนว
ไป  ใหหเขตพนอนทรนการศศกษารพบผรดชอบ  และมรการกกาหนดหนหาทรนความรพบผรดชอบทรนสามารถตรวจสอบไดห  โรงเรรยนจศงมร
ฐานะเปปนนรตรบบคคล  มรอกานาจปกครอง ดสแล บการบง รพกษา  ใชหและจพดหาประโยชนคจากทรพพยคทรนมรผสหบรรจาคใหหโดยไดหรพบความ
เปปนชอบจากคณะกรรมการการศศกษาขพอนพนอนฐาน  และตหองจพดทกางบดบลประจกาปป  รายงานสาธารณชนทบกสรอนปปการศศกษา  
ดหวยเหตบดพงกลสาวโรงเรรยนจศงตหองปรพบกลยบทธคในการบรรหารจพดการใหหสอดคลหองกพบหลพกการกระจายอกานาจ เนหนการบรรหาร
โดยใชหโรงเรรยนเปปนฐาน (SBM)  เปปดโอกาสใหหผสหเกรนยวขหองเขหามามรสสวนรสวมในการบรรหารจพดการศศกษา   พพฒนาบบคลากร
ทบกกลบสมใหหมรความรสหความสามารถในการบรรหารจดการ  การจพดการเรรยนการสอนการปฏรบพตรงาน  การใชหเทคโนโลยร สรหาง
เครนอขสายการเรรยนรสหอยสางกวหางขวาง  ทกาการบรรหารจพดการความรสหอยสางมรประสรทธรภาพ  จพดบรรยากาศภายในโรงเรรยนใหห
เอนออตสอการเรรยนรสห  โดยมรเปปาหมายสกาคพญอยสสทรนการพพฒนาคบณภาพผสหเรรยนเปปนสกาคพญ
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วลตถยประสงคค
ผลผลกต  (outputs)
1.เพนนอเพรนมประสรทธรภาพของการบรรหารจพดการของโรงเรรยนใหหมรความเขหมแขดงทบกดหาน
2.เพนนอพพฒนาคบณภาพการศศกษาของโรงเรรยนใหหมรคบณภาพมาตรฐาน
ผลลลพธค  (outcomes)
โรงเรรยนมรการบรรหารจพดการทรนเปปนระบบ สามารถปฏรบพตรงานไดหอยสางถสกตหองและตรงตามระเบรยบทรนกระทรวงกกาหนด

ครสและบบคลากร รหอยละ 100

เชกงปรกมาณ
เปปาหมาย

โรงเรรยนมรการบรรหารจพดการทรนเขหมแขดง มรประสรทธรภาพ และมรคบณภาพการศศกษาตามมาตรฐาน

เชกงคยณภาพ
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โครงการ / งาน สยงเสรกมและพลฒนาระบบบรกหารจลดการในโรงเรทยน  

ททท กกจกรรม
เงกน
อยดหนยน

เรทยนฟรท 
15 ปป

เงกน
รายไดด

เงกน
ออทน ๆ รวม หมายเหตย

งานแผนงาน กลบสมบรรหารงบ

ประมาณ

 50,000.00  50,000.001

งานยานพาหนะ กลบสมบรรหารทพนวไป 60,000.00  72,000.00  132,000.002

ตรวจสอบภายใน กลบสมบรรหารงบ

ประมาณ
3

พพฒนางานพพสดบและ
สรนทรพพยค

กลบสมบรรหารงบ

ประมาณ

 20,000.00  20,000.004

งานบพญชร กลบสมบรรหารงบ

ประมาณ

 1,559.00  1,559.005

กรจกรรมจพดคอมพรวเตอรค
และระบบเครนอขสายเพนนอ
การเรรยนการสอน

กลบสมบรรหาร

วรชาการ

 18,650.00  1,452,886.00 1,434,236.006

งานสกานพกงานกลบสมบรรหาร
งบประมาณ

กลบสมบรรหารงบ

ประมาณ

 5,000.00  5,000.007

พพฒนางานสกานพกงานกลบลลม
บรรหารงานบบคคล

กลบสมบรรหารงาน

บบคคล

 12,000.00  12,000.008

งานประกพนคบณภาพภาย
ในสถานศศกษา

กลบสมบรรหารงบ

ประมาณ

 19,800.00  19,800.009

งานการเงรน กลบสมบรรหารงบ

ประมาณ

 4,000.00  4,000.0010

ประชบมผสหปกครอง กลบสมบรรหารงบ

ประมาณ

 15,000.00  15,000.0011

งานควบคบมภายใน กลบสมบรรหารงบ

ประมาณ
12

 206,009.00  72,000.00  1,712,245.00 1,434,236.00รวมทลทงสกทน
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การประเมกนผล

เครอทองมออทททใชดวกธทการประเมกนตลวชททวลดความสดาเรดจ

โรงเรรยนมรประสรทธรภาพในการบรรหาร
จพดการของโรงเรรยน มรความเขหมแขดงทบก
ดหานและคบณภาพการศศกษาของโรงเรรยนมร
คบณภาพมาตรฐาน

รสองรอยหลพกฐานการทกางาน แบบเกดบขหอมสล

ผลทททคาดวยาจะไดดรลบ
1.โรงเรรยนมรประสรทธรภาพในการบรรหารจพดการอยสางเขหมแขดงทบกดหาน
2.โรงเรรยนพพฒนาคบณภาพการศศกษาอยสางมรคบณภาพมาตรฐาน

ลงชอทอ  อนยมลตกโครงการ / งาน  สยงเสรกมและพลฒนาระบบบรกหารจลดการในโรงเรทยน  
ผผดรลบผกดชอบโครงการ/งาน

ผผดอนยมลตกโครงการ

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

ผผดตรวจสอบ

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

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

แผนงานกลบสมบรรหารงบประมาณ
 ( นายอรทธรณพฐ เสวกโกเมต ) 
................................................

(   เฉลรมรพฐ  ตรนงอสวม   )
ผสหอกานวยการโรงเรรยนมหรรณพาราม

ครส
 ( นางธรดารพตนค  บสรณวนรช ) 

รองผสหอกานวยการกลบสมบรรหารงบประมาณ
 ( นางสาวประกายดาว กลรนนเกรด ) 

วสาทรนรหอยตรร

ผผดเสนอโครงการ/งาน
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โครงการ / งาน สสงเสรรมและพพฒนาระบบบรรหารจพดการในโรงเรรยน

กกจกรรม งานแผนงาน

ลลกษณะงาน / โครงการ โครงการตสอเนนนอง
ยกระดพบมาตรฐาน

โครงการใหมส
รพกษามาตรฐาน พพฒนาสสสความเปปนเลรศ

ประเภท กรจกรรมใหมส กรจกรรมตสอเนนนอง งานประจจา

การดดาเนกนโครงการ เสรรจสรสนแลลว กจาลพงดจาเนรนการ ยพงไมสไดลดจาเนรนการ

หนนวยงานทททรลบผกดชอบ กลลสมบรรหารงบประมาณ

หนนวยงานยนอย งานแผนงาน

ผผผรลบผกดชอบ นายธรระพพนธลธ  นาคายน

ระยะเวลาดดาเนกนการ 01/10/2564  -  30/09/2565

สถานทททดดาเนกนการ โรงเรรยนมหรรณพาราม

งบประมาณ 50,000.00  บาท

พลนธกกจ  พพฒนาครสและบลคลากรทางการศศกษาใหลมรสมรรถนะในการปฏรบพตรงานอยสางมนออาชรพ
พพฒนาคลณภาพการจพดการเรรยนรสลดลวยระบบคลณภาพตามมาตรฐานการศศกษาชาตรและมาตรฐานสากล
พพฒนาประสรทธรภาพการบรรหารจพดการศศกษาโดยใชลเทคโนโลยร ดลวยระบบคลณภาพ
บลคลากรไดลรพบการพพฒนาใหลมรคลณภาพ สามารถปฏรบพตรงานไดลอยสางมนออาชรพ
โรงเรรยนมรการบรรหารจพดการทรนดร มรสภาพแวดลลอมและสนนอเทคโนโลยรทรนเอนสอตสอการจพดการเรรยนการสอน
ชลมชนและองคธกรอนนนๆ มรสสวนรสวมในการจพดการศศกษา

เปปาประสงคค  

กลยลทธธทรน 6. พพฒนาประสรทธรภาพการบรรหารจพดการโดยใชลเทคโนโลยรดลวยระบบคลณภาพกลยยทธค  
สนองมาตรฐานททท มาตรฐานทรน 2

ประเดรนการพรจารณาทรน 2.1, 2.2สนองประเดดนพกจารณาททท 
ประเดรนการพรจารณายสอยทรน 2.1.1, 2.2.1สนองประเดดนพกจารณายนอยททท 

มาตรฐานทรน 2มาตรฐานการศศกษาของสถานศศกษา
หลลกการและเหตยผล 
                    กระบวนการวางแผนเปปนการกจาหนดทรศทางหรนอแนวทางการดจาเนรนงานในอนาคตขององคธกรเนลน
กระบวนการและจลดมลสงหมายรวมทรนหนสวยงานหรนอองคธกรมลสงหวพงใหลเกรดขศสนในอนาคตเปปนเครนนองมนอทรนจะชสวยใหลการบรรหาร
และการจพดการขององคธกรมรประสรทธรภาพสสงสลด การปฏรรสปการศศกษาตามพระราชบพญญพตรการศศกษาแหสงชาตรพ.ศ.2542  
แกลไขเพรนมเตรม(ฉบพบทรน 2)  พ.ศ. 2545 ตลอดจนการปฏรรสประบบราชการตามแผนปฏรรสประบบบรรหารภาครพฐจศงไดลเนลนใหล
หนสวยงานภาครพฐมรการใชลแผนกลยลทธธของสสวนราชการและการตรวจสอบผลสพมฤทธรธของงาน เพนนอใหลทลกหนสวยงานมรแนว
ทางและทรศทางทรนชพดเจนสามารถตรวจสอบผลสพมฤทธรธของงานไดลซศนงแผนกลยลทธธดพงกลสาวสามารถทรนจะปรพบเปลรนยนไดล
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ตลอด
 
 
เวลาเพนนอใหลสอดคลลองกพบนโยบายของกระทรวงกรมและจพงหวพดและในแตสละปปงบประมาณหนสวยงานจะตลองนจาแผน
กลยลทธธทรนทพนสมพยมาแปลงไปสสสการปฏรบพตรโดยการจพดทจาแผนปฏรบพตรการประจาปปงบประมาณเพนนอเปปนการกจาหนดทางเลนอก
หรนอแนวปฏรบพตรในการดาเนรนงานรวมทพสงการกจาหนดวรธรการใชลทรพพยากรทรนมรอยสสใหลเกรดประโยชนธสสงสลดไวลลสวงหนลาแผน
ปฏรบพตรการประจจาปปงบประมาณจะเปปนเครนนองมนอสจาคพญในการนจากลยลทธธไปสสสการปฏรบพตรตามแผนงาน/โครงการทรนวางไวล
และนจาไปสสสเปปาหมายเดรยวกพนคนอความสจาเรรจอยสางมรประสรทธรภาพดพงนพสนโรงเรรยนมหรรณพารามจศงไดลจพดทจาแผนปฏรบพตร
การประจจาปปงบประมาณเพนนอใชลเปปนเครนนองมนอในการดจาเนรนงานตามภารกรจของโรงเรรยนใหลบรรลลตามวพตถลประสงคธและ
เปปาหมายทรนกจาหนดไวลซศนงโรงเรรยนมรภารกรจในการจพดการศศกษา  2  ระดพบคนอชสวงชพสนทรน3  และชสวงชพสนทรน4ภารกรจดพงกลสาวจจา
เปปนตลองใชลยลทธศาสตรธในการบรรหารจพดการ   โดยไดลพรจารณาดจาเนรนการบรรหารงบประมาณตามแผนงาน / งาน /
โครงการ  ใหลเปปนไปตามนโยบาย และจลดเนลนในการดจาเนรนงาน ประจจาปปงบประมาณ และเพนนอใหลการดจาเนรนการเปปนไป
ดลวยความเรรยบรลอยถสกตลอง  ซศนงตลองมรการกากพบตรดตามการดจาเนรนโครงการแตสละโครงการผลผลรตตรงตามเปปาหมาย
วลตถยประสงคค

1. เพนนอใหลโรงเรรยนมรแผนงานและโครงการทรนชพดเจนทพนสมพยสอดคลลองกพบความตลองการของบลคลกรและนโยบาย
2.เพนนอใหลโรงเรรยนดจาเนรนโครงการและกรจกรรมไดลถสกตลอง เปปนไปตามงบประมาณทรนไดลรพบจพดสรร และวพตถลประสงคธทรน
ตพสงไวล

เปปาหมาย
เชกงปรกมาณ :

1.จพดอบรม ประชลมครส งานแผนงาน  การจพดทจาแผนกลยลทธธ   การเขรยนแผนกรจกรรมโครงการ ปปละ 2 ครพสง
2.จพดทจาเอกสารแผนปฏรบพตรการประจจาปป 20 เลสม
3.มรการจพดทจารายงานการดจาเนรนโครงการ การประเมรนโครงการตรงตามวพตถลประสงคธ รลอยละ 80

เชกงคยณภาพ :
การปฏรบพตรงานของขลาราชการครส โรงเรรยนมหรรณพารามเปปนไปตามขลอตกลงการปฏรบพตรราชการ เกรดผลดรตสอ
ราชการ และการปฏรบพตรงานตามโครงการเปปนไปอยสางมรประสรทธรภาพ
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ขลขนตอนการดดาเนกนงาน

การดดาเนกนงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานททท ผผผรลบผกดชอบ

( P )  ขลขนเตรทยมการ นายธรระพพนธลธ นาคายน

1.การประชลมวางแผนคณะกรรมการแผนงาน
2.ทจาเอกสารชรสแจลงงบประมาณทรนโรงเรรยนไดลรพบจพด
สรร

1 ตลลาคม 
2564 ถศง 30 
กพนยายน 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม

-

( D )  ขลขนดดาเนกนการ 1 ตลลาคม 2564 

ถศง 30 กพนยายน 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม

นายธรระพพนธลธ นาคายน

ประชลมจพดทจาแผนปฏรบพตรการประจจาปป 39,000.00 (อลดหนลน) 

พพฒนางานแผนงาน 11,000.00 (อลดหนลน) 

( C )  ขลขนตกดตามประเมกนผล
1.รวบรวมโครงการตามแผนงาน
2.เสนอขออนลมพตรโครงการตสอคณะกรรมการสถาน
ศศกษา
3.ตรดตามการดจาเนรนงานและสรลปผล

นายธรระพพนธลธ นาคายน1 ตลลาคม 
2564 ถศง 30 
กพนยายน 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม
-

( A )  ขลขนปรลบปรยงแกผไข
สรลปจลดแขรงและจลดอสอนจากการประเมรนและนจาขลอเสนอแนะทรนไดลรพบจากการประเมรนมาพพฒนาปรพบปรลง พพฒนา

การตกดตามประเมกนผล
ประเมรนผลการทจากรจกรรมตามโครงการ/กรจกรรม

ตลวชทขวลดความสดาเรดจ
การปฏรบพตรงานของขลาราชการครส โรงเรรยนมหรรณพารามเปปนไปตามขลอตกลงการปฏรบพตรราชการ เกรดผลดรตสอ
ราชการ และการปฏรบพตรงานตามโครงการเปปนไปอยสางมรประสรทธรภาพ

วกธทการประเมกน
สอบถามผสลรพบบรรการและผสลทรนมรสสวนเกรนยวขลอง

เครรทองมรอทททใชผ
แบบสอบถาม แบบประเมรน สรลปงานตามโครงการ

ผลทททคาดวนาจะไดผรลบ
1. โรงเรรยนมรแผนงานและโครงการทรนชพดเจนทพนสมพยสอดคลลองกพบความตลองการของบลคลกรและนโยบาย
2. โรงเรรยนดจาเนรนโครงการและกรจกรรมไดลถสกตลอง เปปนไปตามงบประมาณทรนไดลรพบจพดสรร และวพตถลประสงคธทรนตพสงไวล
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ทรลพยากรและคนาใชผจนายกกจกรรม

ททท รายการคนาใชผจนาย
ประมาณการ
ราคา/หนนวย

ประเภทของเงกน
รวมเงกนจดานวน หนนวยนลบ

คสาอาหารหลพก (2 มนสอ มนสอละ 550 
บาท)

คน 60  550.00  33,000.001 งบอลดหนลน

คสาอาหารวสาง (4 มนสอ มนสอละ 50 บาท) คน 60  100.00  6,000.002 งบอลดหนลน

คสาถสายเอกสาร เขลาเลสม แผนปฏรบพตร
การ

เลสม 25  210.00  5,250.003 งบอลดหนลน

เทปแลคซรน มลวน 4  45.00  180.004 งบอลดหนลน

คลรปดจาเบอรธ 108 ขนาด 51 มม. กลสอง 4  60.00  240.005 งบอลดหนลน

กระดาษถสายเอกสาร A4 70แกรม 
500แผสน Idea Max

รรม 10  95.00  950.006 งบอลดหนลน

หมศกเครนนองปรรรน brother กลสอง 2  2,190.00  4,380.007 งบอลดหนลน

รวมเงกน  50,000.00

สรยปงบประมาณ
งบอลดหนลน 50,000.00   บาท

50,000.00   บาทรวม
ลงชรทอ  อนยมลตกกกจกรรม  งานแผนงาน
ภายใตผโครงการ / งาน  สนงเสรกมและพลฒนาระบบบรกหารจลดการในโรงเรทยน

ผผผอนยมลตกกกจกรรม

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

ผผผเหดนชอบ

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

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

แผนงานกลลสมบรรหารงบประมาณ
 ( นายอรทธรณพฐ เสวกโกเมต ) 
................................................

ผผผเสนอ

(   เฉลรมรพฐ  ตรนงอสวม   )
ผสลอจานวยการโรงเรรยนมหรรณพาราม

ครสผสลรพบผรดชอบกรจกรรม

รองผสลอจานวยการกลลสมบรรหารงบประมาณ
 ( นางสาวประกายดาว กลรนนเกรด ) 

ผผผรลบผกดชอบ

นายธรระพพนธลธ  นาคายน

วสาทรนรลอยตรร
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โครงการ / งาน สสงเสรรมและพพฒนาระบบบรรหารจพดการในโรงเรรยน

กกจกรรม งานยานพาหนะ

ลลกษณะงาน / โครงการ โครงการตสอเนนนอง
ยกระดพบมาตรฐาน

โครงการใหมส
รพกษามาตรฐาน พพฒนาสสสความเปปนเลรศ

ประเภท กรจกรรมใหมส กรจกรรมตสอเนนนอง งานประจจา

การดดาเนกนโครงการ เสรรจสรสนแลลว กจาลพงดจาเนรนการ ยพงไมสไดลดจาเนรนการ

หนนวยงานทททรลบผกดชอบ กลลสมบรรหารทพนวไป

หนนวยงานยนอย งานยานพาหนะ

ผผผรลบผกดชอบ น.ส.ปปยะเนตร มสวงมรคสา
,นายพลฒรพงศศ มะเดโช

ระยะเวลาดดาเนกนการ 01/10/2564  -  30/09/2565

สถานทททดดาเนกนการ โรงเรรยนมหรรณพาราม

งบประมาณ 132,000.00  บาท

พลนธกกจ  พพฒนาครสและบลคลากรทางการศศกษาใหลมรสมรรถนะในการปฏรบพตรงานอยสางมนออาชรพ
พพฒนาคลณภาพการจพดการเรรยนรสลดลวยระบบคลณภาพตามมาตรฐานการศศกษาชาตรและมาตรฐานสากล
พพฒนาประสรทธรภาพการบรรหารจพดการศศกษาโดยใชลเทคโนโลยร ดลวยระบบคลณภาพ
บลคลากรไดลรพบการพพฒนาใหลมรคลณภาพ สามารถปฏรบพตรงานไดลอยสางมนออาชรพ
โรงเรรยนมรการบรรหารจพดการทรนดร มรสภาพแวดลลอมและสนนอเทคโนโลยรทรนเอนสอตสอการจพดการเรรยนการสอน
ชลมชนและองคศกรอนนนๆ มรสสวนรสวมในการจพดการศศกษา

เปปาประสงคค  

กลยลทธศทรน 6. พพฒนาประสรทธรภาพการบรรหารจพดการโดยใชลเทคโนโลยรดลวยระบบคลณภาพกลยยทธค  
สนองมาตรฐานททท มาตรฐานทรน 2

ประเดรนการพรจารณาทรน 2.6สนองประเดดนพกจารณาททท 
ประเดรนการพรจารณายสอยทรน 2.6.1สนองประเดดนพกจารณายนอยททท 

มาตรฐานทรน 2มาตรฐานการศศกษาของสถานศศกษา
หลลกการและเหตยผล 
          การปฏรรสปการศศกษาตามพระราชบพญญพตรการศศกษาแหสงชาตร นพสน  มรความมลสงหมายทรนจะจพดการเพนนอพพฒนาคนไทย
ใหลเปปนมนลษยศทรนสมบสรณศ เปปนคนดรมรความสามารถและอยสสรสวมกพบสพงคมไดลอยสางมรความสลข    โดยกระทรวงศศกษาธรการ
กจาหนดเงนนอนไขและหลพกการในการปฏรรสปโดยยศดโรงเรรยนเปปนศสนยศกลางในการตพดสรนใจ  ใหลบลคคลหลายฝฝายเขลามามรสสวน
รสวมในการจพดการศศกษา กระจายอจานาจการบรรหารจพดการดสานวรชาการ  งบประมาณ บรรหารงานบลคคล  และบรรหารทพนว
ไป  ใหลเขตพนสนทรนการศศกษารพบผรดชอบ  และมรการกจาหนดหนลาทรนความรพบผรดชอบทรนสามารถตรวจสอบไดล  โรงเรรยนจศงมร
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ฐานะเปปนนรตรบลคคล  มรอจานาจปกครอง ดสแล บจารลง รพกษา  ใชลและจพดหาประโยชนศจากทรพพยศทรนมรผสลบรรจาคใหลโดยไดลรพบ
ความเปปนชอบจากคณะกรรมการการศศกษาขพสนพนสนฐาน  และตลองจพดทจางบดลลประจจาปป  รายงานสาธารณชนทลกสรสนปปการ
ศศกษา  ดลวยเหตลดพงกลสาวโรงเรรยนจศงตลองปรพบกลยลทธศในการบรรหารจพดการใหลสอดคลลองกพบหลพกการกระจายอจานาจ เนลน
การบรรหารโดยใชลโรงเรรยนเปปนฐาน (SBM)  เปปดโอกาสใหลผสลเกรนยวขลองเขลามามรสสวนรสวมในการบรรหารจพดการศศกษา   
พพฒนาบลคลากรทลกกลลสมใหลมรความรสลความสามารถในการบรรหารจดการ  การจพดการเรรยนการสอนการปฏรบพตรงาน  การใชล
เทคโนโลยร สรลางเครนอขสายการเรรยนรสลอยสางกวลางขวาง  ทจาการบรรหารจพดการความรสลอยสางมรประสรทธรภาพ  จพดบรรยากาศ
ภายในโรงเรรยนใหลเอนสอตสอการเรรยนรสล  โดยมรเปปาหมายสจาคพญอยสสทรนการพพฒนาคลณภาพผสลเรรยนเปปนสจาคพญ

งานยานพาหนะโรงเรรยนฝฝายบรรหารทพนวไปถนอเปปนสสวนหนศนงในการบรรหารจพดการศศกษา เปปนงานใหลการบรรหารอจานวย
ความสะดวกใหลกพบนพกเรรยน ขลาราชการครสและบลคลากรในโรงเรรยน โดย มรการตรวจสอบประสรทธรภาพความพรลอมและ
ผลการใหลบรรการในการใชลยานพาหนะ พรลอมทพสงนจาขลอบกพรสองตสางๆมาปรพบปรลงแกลไข เพนนอใหลเปปนไปดลวยความเรรยบรลอย
และเกรดประสรทธรภาพ โดยเฉพาะอยสางยรนง การใชลพลพงงานเชนสอเพลรง ความปลอดภพยของยานพาหนะ การซสอมบจารลงเพนนอ
รองรพบความตลองการ
วลตถยประสงคค
เพนนอใหลบรรการยานพาหนะในการสนพบสนลนการปฏรบพตรงานของบลคลากรทางการศศกษาเปปนไปดลวยความเรรยบรลอย

เปปาหมาย
เชกงปรกมาณ :
นพกเรรยนและบลคลากรไดลรพบบรรการยานพาหนะ ไมสตนจากวสารลอยละ 80 จากจจานวนผสลขอใชลบรรการทพสงหมด

เชกงคยณภาพ :
นพกเรรยนและบลคลากรไดลรพบบรรการดลวยความเตรมใจ  สะดวก รวดเรรว ปลอดภพย เพนนอใหลเกรดความพศงพอใจเเละ
ประโยชนศสสงสลด
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ขลขนตอนการดดาเนกนงาน

การดดาเนกนงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานททท ผผผรลบผกดชอบ

( P )  ขลขนเตรทยมการ นายพลฒรพงศศ มะเดโช

วางแผนการดจาเนรนกรจกรรม
1 ตลลาคม 

2564 ถศง 30 
กพนยายน 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม

-

( D )  ขลขนดดาเนกนการ 1 ตลลาคม 2564 

ถศง 30 กพนยายน 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม

นายพลฒรพงศศ มะเดโช

คสาดจาเนรนการเกรยวกพบยานพาหนะ 60,000.00 (อลดหนลน) 

คสานสจามพน 0.00 (อลดหนลน)

72,000.00 (อนนนๆ)

( C )  ขลขนตกดตามประเมกนผล
สรลปผลการดจาเนรนงานและประเมรนผล

นายพลฒรพงศศ มะเดโช1 ตลลาคม 
2564 ถศง 30 
กพนยายน 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม
-

( A )  ขลขนปรลบปรยงแกผไข
นจาผลทรนไดลไปปรพบปรลงแกลไขในปปถพดไป

การตกดตามประเมกนผล
แบบสอบถามความพศงพอใจ

ตลวชทขวลดความสดาเรดจ
นพกเรรยนและบลคลากรไดลรพบบรรการยานพาหนะ ไมสตนจากวสารลอยละ 80 จากจจานวนผสลขอใชลบรรการทพสงหมด

วกธทการประเมกน
แบบสอบถามความพศงพอใจ

เครรทองมรอทททใชผ
แบบสอบถาม

ผลทททคาดวนาจะไดผรลบ
นพกเรรยนและบลคลากรไดลรพบบรรการยานพาหนะ ไมสตนจากวสารลอยละ 80 จากจจานวนผสลขอใชลบรรการทพสงหมด
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ทรลพยากรและคนาใชผจนายกกจกรรม

ททท รายการคนาใชผจนาย
ประมาณการ
ราคา/หนนวย

ประเภทของเงกน
รวมเงกนจดานวน หนนวยนลบ

คสาตรวจสภาพรถประจจาปป คพน 3  200.00  600.001 งบอลดหนลน

คสา พ.ร.บ คพน 3  1,182.00  3,546.002 งบอลดหนลน

คสาตสอภาษร คพน 1  1,600.00  1,600.003 งบอลดหนลน

คสาซสอมบจารลง ปป 1  34,254.00  34,254.004 งบอลดหนลน

คสาทางดสวน เชสนรถ ฯลฯ ปป 1  20,000.00  20,000.005 งบอลดหนลน

คสานสจามพน ปป 1  72,000.00  72,000.006 อนนน ๆ (คสา
สาธารณสปโภค)

รวมเงกน  132,000.00

สรยปงบประมาณ
งบอลดหนลน 60,000.00   บาท
อนนน ๆ (คสาสาธารณสปโภค) 72,000.00   บาท

132,000.00   บาทรวม
ลงชรทอ  อนยมลตกกกจกรรม  งานยานพาหนะ
ภายใตผโครงการ / งาน  สนงเสรกมและพลฒนาระบบบรกหารจลดการในโรงเรทยน

ผผผอนยมลตกกกจกรรม

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

ผผผเหดนชอบ

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

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

แผนงานกลลสมบรรหารงบประมาณ
 ( นายอรทธรณพฐ เสวกโกเมต ) 
................................................

ผผผเสนอ

(   เฉลรมรพฐ  ตรนงอสวม   )
ผสลอจานวยการโรงเรรยนมหรรณพาราม

ครสผสลรพบผรดชอบกรจกรรม

รองผสลอจานวยการกลลสมบรรหารทพนวไป
 ( นายมรนง ขาวปลนสม ) 

ผผผรลบผกดชอบ

นายพลฒรพงศศ มะเดโช

วสาทรนรลอยตรร
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โครงการ / งาน สสงเสรรมและพพฒนาระบบบรรหารจพดการในโรงเรรยน

กกจกรรม พพฒนางานพพสดดและสรนทรพพยย

ลลกษณะงาน / โครงการ โครงการตสอเนนนอง
ยกระดพบมาตรฐาน

โครงการใหมส
รพกษามาตรฐาน พพฒนาสสสความเปปนเลรศ

ประเภท กรจกรรมใหมส กรจกรรมตสอเนนนอง งานประจจา

การดดาเนกนโครงการ เสรรจสรสนแลลว กจาลพงดจาเนรนการ ยพงไมสไดลดจาเนรนการ

หนนวยงานทททรลบผกดชอบ กลดสมบรรหารงบประมาณ

หนนวยงานยนอย งานพพสดดและสรนทรพพยย

ผผผรลบผกดชอบ นางธรดารพตนย บสรณวนรช

ระยะเวลาดดาเนกนการ 12/10/2564  -  30/09/2565

สถานทททดดาเนกนการ หลองงบประมาณ

งบประมาณ 20,000.00  บาท

พลนธกกจ  พพฒนาครสและบดคลากรทางการศศกษาใหลมรสมรรถนะในการปฏรบพตรงานอยสางมนออาชรพ
พพฒนาคดณภาพการจพดการเรรยนรสลดลวยระบบคดณภาพตามมาตรฐานการศศกษาชาตรและมาตรฐานสากล
พพฒนาประสรทธรภาพการบรรหารจพดการศศกษาโดยใชลเทคโนโลยร ดลวยระบบคดณภาพ
บดคลากรไดลรพบการพพฒนาใหลมรคดณภาพ สามารถปฏรบพตรงานไดลอยสางมนออาชรพ
โรงเรรยนมรการบรรหารจพดการทรนดร มรสภาพแวดลลอมและสนนอเทคโนโลยรทรนเอนสอตสอการจพดการเรรยนการสอน
ชดมชนและองคยกรอนนนๆ มรสสวนรสวมในการจพดการศศกษา

เปปาประสงคค  

กลยดทธยทรน 6. พพฒนาประสรทธรภาพการบรรหารจพดการโดยใชลเทคโนโลยรดลวยระบบคดณภาพกลยยทธค  
สนองมาตรฐานททท มาตรฐานทรน 2

ประเดรนการพรจารณาทรน 2.1, 2.2, 2.6สนองประเดดนพกจารณาททท 
ประเดรนการพรจารณายสอยทรน 2.1.1, 2.2.1, 2.6.1สนองประเดดนพกจารณายนอยททท 

มาตรฐานทรน 2มาตรฐานการศศกษาของสถานศศกษา
หลลกการและเหตยผล 
          การปฏรรสปการศศกษาตามพระราชบพญญพตรการศศกษาแหสงชาตร นพสน  มรความมดสงหมายทรนจะจพดการเพนนอพพฒนาคนไทย
ใหลเปปนมนดษยยทรนสมบสรณย เปปนคนดรมรความสามารถและอยสสรสวมกพบสพงคมไดลอยสางมรความสดข    โดยกระทรวงศศกษาธรการ
กจาหนดเงนนอนไขและหลพกการในการปฏรรสปโดยยศดโรงเรรยนเปปนศสนยยกลางในการตพดสรนใจ  ใหลบดคคลหลายฝฝายเขลามามรสสวน
รสวมในการจพดการศศกษา กระจายอจานาจการบรรหารจพดการดสานวรชาการ  งบประมาณ บรรหารงานบดคคล  และบรรหารทพนว
ไป  ใหลเขตพนสนทรนการศศกษารพบผรดชอบ  และมรการกจาหนดหนลาทรนความรพบผรดชอบทรนสามารถตรวจสอบไดล  โรงเรรยนจศงมร
ฐานะเปปนนรตรบดคคล  มรอจานาจปกครอง ดสแล บจารดง รพกษา  ใชลและจพดหาประโยชนยจากทรพพยยทรนมรผสลบรรจาคใหลโดยไดลรพบ
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ความเปปนชอบจากคณะกรรมการการศศกษาขพสนพนสนฐาน  และตลองจพดทจางบดดลประจจาปป  รายงานสาธารณชนทดกสรสนปปการ
ศศกษา  ดลวยเหตดดพงกลสาวโรงเรรยนจศงตลองปรพบกลยดทธยในการบรรหารจพดการใหลสอดคลลองกพบหลพกการกระจายอจานาจ เนลน
การบรรหารโดยใชลโรงเรรยนเปปนฐาน (SBM)  เปปดโอกาสใหลผสลเกรนยวขลองเขลามามรสสวนรสวมในการบรรหารจพดการศศกษา   
พพฒนาบดคลากรทดกกลดสมใหลมรความรสลความสามารถในการบรรหารจดการ  การจพดการเรรยนการสอนการปฏรบพตรงาน  การใชล
เทคโนโลยร สรลางเครนอขสายการเรรยนรสลอยสางกวลางขวาง  ทจาการบรรหารจพดการความรสลอยสางมรประสรทธรภาพ  จพดบรรยากาศ
ภายในโรงเรรยนใหลเอนสอตสอการเรรยนรสล  โดยมรเปปาหมายสจาคพญอยสสทรนการพพฒนาคดณภาพผสลเรรยนเปปนสจาคพญ
วลตถยประสงคค

1.เพนนอเพรนมประสรทธรภาพของการบรรหารจพดการของโรงเรรยนใหลมรความเขลมแขรงทดกดลาน
2.เพนนอพพฒนาคดณภาพการศศกษาของโรงเรรยนใหลมรคดณภาพมาตรฐาน

เปปาหมาย
เชกงปรกมาณ :
ครสและบดคลากร รลอยละ 100

เชกงคยณภาพ :
โรงเรรยนมรการบรรหารจพดการทรนเขลมแขรง มรประสรทธรภาพ และมรคดณภาพการศศกษาตามมาตรฐาน
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ขลขนตอนการดดาเนกนงาน

การดดาเนกนงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานททท ผผผรลบผกดชอบ

( P )  ขลขนเตรทยมการ นางธรดารพตนย  บสรณวนร

ชประชดมคณะกรรมการ
12 ตดลาคม 

2564 ถศง 30 
กพนยายน 

2565

หลองงบประมาณ-

( D )  ขลขนดดาเนกนการ 12 ตดลาคม 2564 

ถศง 30 กพนยายน 

2565

หลองงบประมาณ นางธรดารพตนย  บสรณวนร

ช

นางสาวณฐพร  ชาวง

พงษย

นางสาวอรวรรณ  ราช

แผน

พพฒนางานพพสดดและสรนทรพพยย 20,000.00 (อดดหนดน) 

( C )  ขลขนตกดตามประเมกนผล
การกจากพบตรดตาม การตรวจรพบพพสดด การลงทะเบรยน
คดมทรพพยยสรน การตรวจสอบพพสดดประจจาปป

นางธรดารพตนย  บสรณวนร

ช
30 กพนยายน 

2565

หลองงบประมาณ-

( A )  ขลขนปรลบปรยงแกผไข
ปรพบเปลรนยนเอกสาร รสปแบบออนไลนย

การตกดตามประเมกนผล
การพพฒนางานพพสดดและสรนทรพพยย เอกสารถสกตลองตามระเบรยบพพสดดฯ

ตลวชทขวลดความสดาเรดจ
มรการพพฒนาระบบบรรหารจพดการทรนเนลนคดณภาพของผสลเรรยนอยสางครอบคลดมและรอบดลาน

วกธทการประเมกน
จากเอกสารและแบบสอบถามความพศงพอใจ

เครรทองมรอทททใชผ
1.แบบประเมรนงานพพสดด
2.แบบสอบถามความพศงพอใจ

ผลทททคาดวนาจะไดผรลบ
1.โรงเรรยนมรประสรทธรภาพในการบรรหารจพดการอยสางเขลมแขรงทดกดลาน
2.โรงเรรยนพพฒนาคดณภาพการศศกษาอยสางมรคดณภาพมาตรฐาน
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ทรลพยากรและคนาใชผจนายกกจกรรม

ททท รายการคนาใชผจนาย
ประมาณการ
ราคา/หนนวย

ประเภทของเงกน
รวมเงกนจดานวน หนนวยนลบ

กระดาษถสายเอกสาร A4 รรม 20  100.00  2,000.001 งบอดดหนดน

กระดาษปรสรฟโรเนรยว หสอ 2  75.00  150.002 งบอดดหนดน

กระดาษปกการยดสร หสอ 5  130.00  650.003 งบอดดหนดน

ปากกาเขรยนครดภพณฑย ดลาม 2  100.00  200.004 งบอดดหนดน

เทปกาวบาง 2หนลา มลวน 6  50.00  300.005 งบอดดหนดน

เทปกาวยสน 1.5 นรสว มลวน 6  45.00  270.006 งบอดดหนดน

เทปใส 3/4 มลวน 6  55.00  330.007 งบอดดหนดน

มรดคพดเตอรย อพน 3  50.00  150.008 งบอดดหนดน

ลวดเสรยบกระดาษ กลสอง 12  10.00  120.009 งบอดดหนดน

ลวดเยรบกระดาษ No10 กลสอง 1  150.00  150.0010 งบอดดหนดน

กาวแทสงยสฮส 40 กรพม แทสง 3  75.00  225.0011 งบอดดหนดน

คลรปดจาเบอรย 111 กลสลอง 5  25.00  125.0012 งบอดดหนดน

คลรปดจาเบอรย 108 กลสอง 5  50.00  250.0013 งบอดดหนดน

หมศกเตรมปรรนเตอรย อรงคยเจรท ตลพบ 8  310.00  2,480.0014 งบอดดหนดน

หมศกปรรสนเตอรย LaserJet กลสอง 4  2,400.00  9,600.0015 งบอดดหนดน

ซสอมปรรสนเตอรย ครพสง 2  1,500.00  3,000.0016 งบอดดหนดน

รวมเงกน  20,000.00

สรยปงบประมาณ
งบอดดหนดน 20,000.00   บาท

20,000.00   บาทรวม
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ลงชรทอ  อนยมลตกกกจกรรม  พลฒนางานพลสดยและสกนทรลพยค
ภายใตผโครงการ / งาน  สนงเสรกมและพลฒนาระบบบรกหารจลดการในโรงเรทยน

ผผผอนยมลตกกกจกรรม

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

ผผผเหดนชอบ

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

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

แผนงานกลดสมบรรหารงบประมาณ
 ( นายอรทธรณพฐ เสวกโกเมต ) 
................................................

ผผผเสนอ

(   เฉลรมรพฐ  ตรนงอสวม   )
ผสลอจานวยการโรงเรรยนมหรรณพาราม

ครส

รองผสลอจานวยการกลดสมบรรหารงบประมาณ
 ( นางสาวประกายดาว กลรนนเกรด ) 

ผผผรลบผกดชอบ

นางธรดารพตนย บสรณวนรช

วสาทรนรลอยตรร
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โครงการ / งาน สสงเสรรมและพพฒนาระบบบรรหารจพดการในโรงเรรยน

กกจกรรม ตรวจสอบภายใน

ลลกษณะงาน / โครงการ โครงการตสอเนนนอง
ยกระดพบมาตรฐาน

โครงการใหมส
รพกษามาตรฐาน พพฒนาสสสความเปปนเลรศ

ประเภท กรจกรรมใหมส กรจกรรมตสอเนนนอง งานประจจา

การดดาเนกนโครงการ เสรรจสรสนแลลว กจาลพงดจาเนรนการ ยพงไมสไดลดจาเนรนการ

หนนวยงานทททรลบผกดชอบ กลลสมบรรหารงบประมาณ

ผผผรลบผกดชอบ นางธรดารพตนน บสรณวนรช
,นางเทวร โพธรธไพจรตร

ระยะเวลาดดาเนกนการ 12/10/2564  -  30/09/2565

สถานทททดดาเนกนการ หลองงบประมาณ

งบประมาณ 0.00  บาท

พลนธกกจ  พพฒนาครสและบลคลากรทางการศศกษาใหลมรสมรรถนะในการปฏรบพตรงานอยสางมนออาชรพ
พพฒนาคลณภาพการจพดการเรรยนรสลดลวยระบบคลณภาพตามมาตรฐานการศศกษาชาตรและมาตรฐานสากล
พพฒนาประสรทธรภาพการบรรหารจพดการศศกษาโดยใชลเทคโนโลยร ดลวยระบบคลณภาพ
บลคลากรไดลรพบการพพฒนาใหลมรคลณภาพ สามารถปฏรบพตรงานไดลอยสางมนออาชรพ
โรงเรรยนมรการบรรหารจพดการทรนดร มรสภาพแวดลลอมและสนนอเทคโนโลยรทรนเอนสอตสอการจพดการเรรยนการสอน
ชลมชนและองคนกรอนนนๆ มรสสวนรสวมในการจพดการศศกษา

เปปาประสงคค  

กลยลทธนทรน 6. พพฒนาประสรทธรภาพการบรรหารจพดการโดยใชลเทคโนโลยรดลวยระบบคลณภาพกลยยทธค  
สนองมาตรฐานททท มาตรฐานทรน 2

ประเดรนการพรจารณาทรน 2.2สนองประเดดนพกจารณาททท 
ประเดรนการพรจารณายสอยทรน 2.2.1สนองประเดดนพกจารณายนอยททท 

มาตรฐานทรน 2มาตรฐานการศศกษาของสถานศศกษา
หลลกการและเหตยผล 
          การปฏรรสปการศศกษาตามพระราชบพญญพตรการศศกษาแหสงชาตร นพสน  มรความมลสงหมายทรนจะจพดการเพนนอพพฒนาคนไทย
ใหลเปปนมนลษยนทรนสมบสรณน เปปนคนดรมรความสามารถและอยสสรสวมกพบสพงคมไดลอยสางมรความสลข    โดยกระทรวงศศกษาธรการ
กจาหนดเงนนอนไขและหลพกการในการปฏรรสปโดยยศดโรงเรรยนเปปนศสนยนกลางในการตพดสรนใจ  ใหลบลคคลหลายฝฝายเขลามามรสสวน
รสวมในการจพดการศศกษา กระจายอจานาจการบรรหารจพดการดสานวรชาการ  งบประมาณ บรรหารงานบลคคล  และบรรหารทพนว
ไป  ใหลเขตพนสนทรนการศศกษารพบผรดชอบ  และมรการกจาหนดหนลาทรนความรพบผรดชอบทรนสามารถตรวจสอบไดล  โรงเรรยนจศงมร
ฐานะเปปนนรตรบลคคล  มรอจานาจปกครอง ดสแล บจารลง รพกษา  ใชลและจพดหาประโยชนนจากทรพพยนทรนมรผสลบรรจาคใหลโดยไดลรพบ
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ความเปปนชอบจากคณะกรรมการการศศกษาขพสนพนสนฐาน  และตลองจพดทจางบดลลประจจาปป  รายงานสาธารณชนทลกสรสนปปการ
ศศกษา  ดลวยเหตลดพงกลสาวโรงเรรยนจศงตลองปรพบกลยลทธนในการบรรหารจพดการใหลสอดคลลองกพบหลพกการกระจายอจานาจ เนลน
การบรรหารโดยใชลโรงเรรยนเปปนฐาน (SBM)  เปปดโอกาสใหลผสลเกรนยวขลองเขลามามรสสวนรสวมในการบรรหารจพดการศศกษา   
พพฒนาบลคลากรทลกกลลสมใหลมรความรสลความสามารถในการบรรหารจดการ  การจพดการเรรยนการสอนการปฏรบพตรงาน  การใชล
เทคโนโลยร สรลางเครนอขสายการเรรยนรสลอยสางกวลางขวาง  ทจาการบรรหารจพดการความรสลอยสางมรประสรทธรภาพ  จพดบรรยากาศ
ภายในโรงเรรยนใหลเอนสอตสอการเรรยนรสล  โดยมรเปปาหมายสจาคพญอยสสทรนการพพฒนาคลณภาพผสลเรรยนเปปนสจาคพญ
วลตถยประสงคค

1.เพนนอเพรนมประสรทธรภาพของการบรรหารจพดการของโรงเรรยนใหลมรความเขลมแขรงทลกดลาน
2.เพนนอพพฒนาคลณภาพการศศกษาของโรงเรรยนใหลมรคลณภาพมาตรฐาน

เปปาหมาย
เชกงปรกมาณ :
ครสและบลคลากร รลอยละ 100

เชกงคยณภาพ :
โรงเรรยนมรการบรรหารจพดการทรนเขลมแขรง มรประสรทธรภาพ และมรคลณภาพการศศกษาตามมาตรฐาน
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ขลขนตอนการดดาเนกนงาน

การดดาเนกนงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานททท ผผผรลบผกดชอบ

( P )  ขลขนเตรทยมการ นางเทวร  โพธรธไพจรตร

1.การประชลมวางแผน
2.จพดทจาคจาสพนงการตรวจสอบภายใน 
3.กจาหนดวพนและเวลาในการตรวจสอบภายใน

12 ตลลาคม 
2564 ถศง 30 
กพนยายน 

2565

หลองงบประมาณ-

( D )  ขลขนดดาเนกนการ 12 ตลลาคม 2564 

ถศง 30 กพนยายน 

2565

หลองงบประมาณ นางเทวร  โพธรธไพจรตร

นางลพกขณา  เอนสอใจ

นางสาวปปยะวรรณ 

เรนองสา

การตรวจสอบเอกสารดลานงบประมาณ การเงรน 
บพญชรและพพสดล

0.00 (อลดหนลน) 

( C )  ขลขนตกดตามประเมกนผล
การตรดตามและรายงานการตรวจสอบภายในดลาน
งบประมาณ การเงรน บพญชร และพพสดล

นางเทวร  โพธรธไพจรตร

นางลพกขณา  เอนสอใจ

นางสาวปปยะวรรณ 

เรนองสา

30 กพนยายน 
2565

หลองงบประมาณ-

( A )  ขลขนปรลบปรยงแกผไข
รสปแบบวรธรการตรวจสอบเอกสาร

การตกดตามประเมกนผล
จากการตรวรจสอบเอกสารสรลปดลานงบประมาณ การเงรน บพญชรและพพสดล เมนนอสรสนปปงบประมาณ 2564

ตลวชทขวลดความสดาเรดจ
สถานศศกษาสามารถนจาระบบเทคโนโลยรสารสนเทศมาใชลในการบรรหารและจพดการเรรยนรสลไดลอยสางมรประสรทธรภาพ

วกธทการประเมกน
การตรวจสอบหลพกฐานดลานงบประมาณ

เครรทองมรอทททใชผ
แบบตรวจสอบภายใน

ผลทททคาดวนาจะไดผรลบ
1.โรงเรรยนมรประสรทธรภาพในการบรรหารจพดการอยสางเขลมแขรงทลกดลาน
2.โรงเรรยนพพฒนาคลณภาพการศศกษาอยสางมรคลณภาพมาตรฐาน
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ทรลพยากรและคนาใชผจนายกกจกรรม

ททท รายการคนาใชผจนาย
ประมาณการ
ราคา/หนนวย

ประเภทของเงกน
รวมเงกนจดานวน หนนวยนลบ

ไมสมร  0  0.00  0.001 งบอลดหนลน

รวมเงกน  .00

สรยปงบประมาณ
งบอลดหนลน 0.00   บาท

0.00   บาทรวม
ลงชรทอ  อนยมลตกกกจกรรม  ตรวจสอบภายใน
ภายใตผโครงการ / งาน  สนงเสรกมและพลฒนาระบบบรกหารจลดการในโรงเรทยน

ผผผอนยมลตกกกจกรรม

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

ผผผเหดนชอบ

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

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

แผนงานกลลสมบรรหารงบประมาณ
 ( นายอรทธรณพฐ เสวกโกเมต ) 
................................................

ผผผเสนอ

(   เฉลรมรพฐ  ตรนงอสวม   )
ผสลอจานวยการโรงเรรยนมหรรณพาราม

ครส

รองผสลอจานวยการกลลสมบรรหารงบประมาณ
 ( นางสาวประกายดาว กลรนนเกรด ) 

ผผผรลบผกดชอบ

นางเทวร โพธรธไพจรตร

วสาทรนรลอยตรร
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โครงการ / งาน สสงเสรรมและพพฒนาระบบบรรหารจพดการในโรงเรรยน

กกจกรรม งานบพญชร

ลลกษณะงาน / โครงการ โครงการตสอเนนนอง
ยกระดพบมาตรฐาน

โครงการใหมส
รพกษามาตรฐาน พพฒนาสสสความเปปนเลรศ

ประเภท กรจกรรมใหมส กรจกรรมตสอเนนนอง งานประจจา

การดดาเนกนโครงการ เสรรจสรสนแลลว กจาลพงดจาเนรนการ ยพงไมสไดลดจาเนรนการ

หนนวยงานทททรลบผกดชอบ กลลสมบรรหารงบประมาณ

ผผผรลบผกดชอบ น.ส.ปปญชานน สมภพกดร

ระยะเวลาดดาเนกนการ 01/10/2564  -  30/09/2565

สถานทททดดาเนกนการ โรงเรรยนมหรรณพาราม

งบประมาณ 1,559.00  บาท

พลนธกกจ  พพฒนาครสและบลคลากรทางการศศกษาใหลมรสมรรถนะในการปฏรบพตรงานอยสางมนออาชรพ
พพฒนาคลณภาพการจพดการเรรยนรสลดลวยระบบคลณภาพตามมาตรฐานการศศกษาชาตรและมาตรฐานสากล
พพฒนาประสรทธรภาพการบรรหารจพดการศศกษาโดยใชลเทคโนโลยร ดลวยระบบคลณภาพ
บลคลากรไดลรพบการพพฒนาใหลมรคลณภาพ สามารถปฏรบพตรงานไดลอยสางมนออาชรพ
โรงเรรยนมรการบรรหารจพดการทรนดร มรสภาพแวดลลอมและสนนอเทคโนโลยรทรนเอนสอตสอการจพดการเรรยนการสอน
ชลมชนและองคนกรอนนนๆ มรสสวนรสวมในการจพดการศศกษา

เปปาประสงคค  

กลยลทธนทรน 6. พพฒนาประสรทธรภาพการบรรหารจพดการโดยใชลเทคโนโลยรดลวยระบบคลณภาพกลยยทธค  
สนองมาตรฐานททท มาตรฐานทรน 2

ประเดรนการพรจารณาทรน 2.2สนองประเดดนพกจารณาททท 
ประเดรนการพรจารณายสอยทรน 2.2.1สนองประเดดนพกจารณายนอยททท 

มาตรฐานทรน 2มาตรฐานการศศกษาของสถานศศกษา
หลลกการและเหตยผล 
          การใชลจสายเงรนแตสละประเภทในแตสละปปนพสน ตลองเปปนไปตามหลพกการบรรหารงบประมาณ และระเบรยบขลอบพงคพบทรน
เกรนยวขลองอยสางเครสงครพด หากไมสใชลจสายใหลเปปนไปตามขลอบพงคพบและระเบรยบทรนวางไวลอาจกสอใหลเกรดผลเสรยแกสทางราชการไดล 
โรงเรรยนมหรรณพารามไดลตระหนพกถศงปปญหาดพงกลสาว จศงไดลจพดทจาโครงการพพฒนางานการเงรนการบพญชรขศสน
วลตถยประสงคค

1. เพนนอใหลการบรรหารงานบพญชรของโรงเรรยนเปปนไปตามหลพกการบรรหารงบประมาณ และระเบรยบของทางราชการ
2. เพนนอจพดทจาบพญชรเงรนสด และลงทะเบรยนคลมรายรพบ รายจสายประเภทตสาง ๆ และจพดทจารายงานงบการเงรนรายงาน
หนสวยงานทรนเกรนยวขลอง
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เปปาหมาย
เชกงปรกมาณ :

1. จพดทจาบพญชรเงรนสด และลงทะเบรยนคลมรายรพบ รายจสายประเภทตสาง ๆ
2. จพดทจารายงานงบการเงรนรายงานหนสวยงานทรนเกรนยวขลอง

เชกงคยณภาพ :
ปฏรบพตรงานบรรหารการบพญชร มรเอกสาร หลพกฐานทรนถสกตลอง ตรวจสอบไดล และปฏรบพตรหนลาทรนไดลอยสางมรประสรทธรภาพ
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ขลขนตอนการดดาเนกนงาน

การดดาเนกนงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานททท ผผผรลบผกดชอบ

( P )  ขลขนเตรทยมการ น.ส.ปปญชานน  สมภพกดร

ดจาเนรนการประชลมคณะกรรมการ
1 ตลลาคม 

2564 ถศง 15 
ตลลาคม 2564

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม

-

( D )  ขลขนดดาเนกนการ 16 ตลลาคม 2564 

ถศง 30 กพนยายน 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม

น.ส.ปปญชานน  สมภพกดร

จพดทจาบพญชร 1,559.00 (อลดหนลน) 

( C )  ขลขนตกดตามประเมกนผล
สรลปและรายงานผล

น.ส.ปปญชานน  สมภพกดร30 กพนยายน 
2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม
-

( A )  ขลขนปรลบปรยงแกผไข
นจาขลอเสนอแนะมาปรพบปรลงเพนนอดจาเนรนการแกลไขในครพสงตสอไป

การตกดตามประเมกนผล
แบบตรวจสอบรายการ(เชรคลรสตน)

ตลวชทขวลดความสดาเรดจ
บรรหารจพดการงานบพญชรอยสางถสกตลองและมรประสรทธรภาพ

วกธทการประเมกน
ใชลแบบตรวจสอบรายการ(เชรคลรสตน)

เครรทองมรอทททใชผ
แบบตรวจสอบรายการ(เชรคลรสตน)

ผลทททคาดวนาจะไดผรลบ
1.โรงเรรยนมรประสรทธรภาพในการบรรหารจพดการอยสางเขลมแขรงทลกดลาน
2.โรงเรรยนพพฒนาคลณภาพการศศกษาอยสางมรคลณภาพมาตรฐาน
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ทรลพยากรและคนาใชผจนายกกจกรรม

ททท รายการคนาใชผจนาย
ประมาณการ
ราคา/หนนวย

ประเภทของเงกน
รวมเงกนจดานวน หนนวยนลบ

สมลดเงรนสด  4  100.00  400.001 งบอลดหนลน

ปากกาแดง  12  10.00  120.002 งบอลดหนลน

ปากกานสจาเงรน  12  10.00  120.003 งบอลดหนลน

กาวยสฮส  2  30.00  60.004 งบอลดหนลน

ตราไปรษณรยนยากร  30  3.00  90.005 งบอลดหนลน

เครนนองเยรบกระดาษ แมรกซน  1  170.00  170.006 งบอลดหนลน

ลวดเยรบกระดาษ ลสกแมรกซน  1  84.00  84.007 งบอลดหนลน

กรรไกร ขนาด 6.5 นรสว  1  40.00  40.008 งบอลดหนลน

กระดาษ A4  5  95.00  475.009 งบอลดหนลน

รวมเงกน  1,559.00

สรยปงบประมาณ
งบอลดหนลน 1,559.00   บาท

1,559.00   บาทรวม
ลงชรทอ  อนยมลตกกกจกรรม  งานบลญชท
ภายใตผโครงการ / งาน  สนงเสรกมและพลฒนาระบบบรกหารจลดการในโรงเรทยน

ผผผอนยมลตกกกจกรรม

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

ผผผเหดนชอบ

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

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

แผนงานกลลสมบรรหารงบประมาณ
 ( นายอรทธรณพฐ เสวกโกเมต ) 
................................................

ผผผเสนอ

(   เฉลรมรพฐ  ตรนงอสวม   )
ผสลอจานวยการโรงเรรยนมหรรณพาราม

เจลาหนลาทรนบพญชร

รองผสลอจานวยการกลลสมบรรหารงบประมาณ
 ( นางสาวประกายดาว กลรนนเกรด ) 

ผผผรลบผกดชอบ

น.ส.ปปญชานน สมภพกดร

วสาทรนรลอยตรร
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โครงการ / งาน สสงเสรรมและพพฒนาระบบบรรหารจพดการในโรงเรรยน

กกจกรรม กรจกรรมจพดคอมพรวเตอรรและระบบเครรอขสายเพรพอการเรรยนการสอน

ลลกษณะงาน / โครงการ โครงการตสอเนรพอง
ยกระดพบมาตรฐาน

โครงการใหมส
รพกษามาตรฐาน พพฒนาสสสความเปปนเลรศ

ประเภท กรจกรรมใหมส กรจกรรมตสอเนรพอง งานประจจา

การดดาเนกนโครงการ เสรรจสรสนแลลว กจาลพงดจาเนรนการ ยพงไมสไดลดจาเนรนการ

หนนวยงานทททรลบผกดชอบ กลลสมบรรหารวรชาการ

หนนวยงานยนอย งานเทคโนโลยร

ผผผรลบผกดชอบ น.ส.อรวรรณ จรตประไพ

ระยะเวลาดดาเนกนการ 01/10/2564  -  30/09/2565

สถานทททดดาเนกนการ หลองคอมพรวเตอรร

งบประมาณ 1,452,886.00  บาท

พลนธกกจ  พพฒนาครสและบลคลากรทางการศศกษาใหลมรสมรรถนะในการปฏรบพตรงานอยสางมรออาชรพ
พพฒนาคลณภาพการจพดการเรรยนรสลดลวยระบบคลณภาพตามมาตรฐานการศศกษาชาตรและมาตรฐานสากล
พพฒนาประสรทธรภาพการบรรหารจพดการศศกษาโดยใชลเทคโนโลยร ดลวยระบบคลณภาพ
บลคลากรไดลรพบการพพฒนาใหลมรคลณภาพ สามารถปฏรบพตรงานไดลอยสางมรออาชรพ
โรงเรรยนมรการบรรหารจพดการทรพดร มรสภาพแวดลลอมและสรพอเทคโนโลยรทรพเอรสอตสอการจพดการเรรยนการสอน
ชลมชนและองครกรอรพนๆ มรสสวนรสวมในการจพดการศศกษา

เปปาประสงคค  

กลยลทธรทรพ 6. พพฒนาประสรทธรภาพการบรรหารจพดการโดยใชลเทคโนโลยรดลวยระบบคลณภาพกลยยทธค  
สนองมาตรฐานททท มาตรฐานทรพ 2

ประเดรนการพรจารณาทรพ 2.6สนองประเดดนพกจารณาททท 
ประเดรนการพรจารณายสอยทรพ 2.6.1สนองประเดดนพกจารณายนอยททท 

มาตรฐานทรพ 2มาตรฐานการศศกษาของสถานศศกษา
หลลกการและเหตยผล 
          พ.ร.บ. การศศกษาแหสงชาตร พ.ศ. 2542 หมวด 9 เทคโนโลยรเพรพอการศศกษา  มาตรา 65 ใหลมรการพพฒนาบลคลากร
ทพสงดลานผสลผลรต และผสลใชลเทคโนโลยรเพรพอการศศกษาเพรพอใหลมรความรสล ความสามารถ และทพกษะ
ในการผลรต รวมทพสงการใชลเทคโนโลยรทรพเหมาะสมมรคลณภาพ และประสรทธรภาพ     มาตรา  66  ผสลเรรยนมรสรทธรไดลรพบการ
พพฒนาขรดความสามารถในการใชลเทคโนโลยรเพรพอการศศกษาในโอกาสแรกทรพทจาไดลเพรพอใหลมรความรสลและทพกษะเพรยงพอทรพจะใชล
เทคโนโลยรเพรพอการศศกษาในการแสวงหาความรสลดลวยตนเองไดลอยสางตสอเนรพองตลอดชรวรตและมาตรา  67  รพฐตลองสสงเสรรมใหล
มรการวรจพยและพพฒนา การผลรตและการพพฒนาเทคโนโลยรเพรพอการศศกษารวมทพสงการตรดตาม ตรวจสอบ และประเมรนผล
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วลตถยประสงคค
1. เพรพอใหลโรงเรรยนมรระบบเครรอขสายอรนเตอรรเนรตทรพครอบคลลมและพรลอมใชลงาน 
2. เพรพอใหลนพกเรรยนใชลหลองปฏรบพตรการคอมพรวเตอรรไดลอยสางมรประสรทธรภาพ

เปปาหมาย
เชกงปรกมาณ :

1. โรงเรรยนมรระบบเครรอขสายอรนเตอรรเนรตทรพครอบคลลมและพรลอมใชลงานรลอยละ90  
2. นพกเรรยนรลอยละ 100  สามารถใชลหลองปฏรบพตรการคอมพรวเตอรรไดลอยสางเตรมทรพ

เชกงคยณภาพ :
นพกเรรยนและครสมรความพศงพอใจในการใชลหลองปฏรบพตรการคอมพรวเตอรรเเละระบบอรนเตอรรเนรตของโรงเรรยนใน 
ระดพบดรขศสนไป
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ขลขนตอนการดดาเนกนงาน

การดดาเนกนงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานททท ผผผรลบผกดชอบ

( P )  ขลขนเตรทยมการ น.ส.อรวรรณ  จรต

ประไพประชลมคณะทจางานเพรพอวางแผนการจพดกรจกรรม
1 ตลลาคม 

2564 ถศง 30 
กพนยายน 

2565

หลองคอมพรวเตอรร 

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม

-

( D )  ขลขนดดาเนกนการ 14 ตลลาคม 2564 

ถศง 30 กพนยายน 

2565

หลองคอมพรวเตอรร 

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม

น.ส.อรวรรณ  จรต

ประไพ

 (อลดหนลน) 

( C )  ขลขนตกดตามประเมกนผล
สรลปผล และรายงานผล

น.ส.อรวรรณ  จรต

ประไพ
20-30 
กพนยายน 

2565

หลองคอมพรวเตอรร 

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม

-

( A )  ขลขนปรลบปรยงแกผไข
นจาผลทรพไดลไปปรพบปรลงและพพฒนา

การตกดตามประเมกนผล
การประเมรนผลแบบสอบถามความพศงพอใจ

ตลวชทขวลดความสดาเรดจ
สถานศศกษาสามารถนจาระบบเทคโนโลยรสารสนเทศมาใชลในการบรรหารและจพดการเรรยนรสลไดลอยสางมรประสรทธรภา

วกธทการประเมกน
การประเมรนความพศงพอใจ

เครรทองมรอทททใชผ
แบบสอบถามความพศงพอใจ

ผลทททคาดวนาจะไดผรลบ
1.โรงเรรยนมรประสรทธรภาพในการบรรหารจพดการอยสางเขลมแขรงทลกดลาน
2.โรงเรรยนพพฒนาคลณภาพการศศกษาอยสางมรคลณภาพมาตรฐาน
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ทรลพยากรและคนาใชผจนายกกจกรรม

ททท รายการคนาใชผจนาย
ประมาณการ
ราคา/หนนวย

ประเภทของเงกน
รวมเงกนจดานวน หนนวยนลบ

เชสาหลองเรรยนคอมพรวเตอรร 2 หลอง ครพสง 2  660,618.00  1,321,236.001 รายไดลสถานศศกษา

เชสาอรนเตอรรเนรตรายเดรอน 3 วง ของ 
CAT

ครพสง 12  7,500.00  90,000.002 รายไดลสถานศศกษา

คสาบรรการเชสา Server แบบ Private 
Server +  Backup ขลอมสลเวรบไซตร

ครพสง 1  23,000.00  23,000.003 รายไดลสถานศศกษา

อลปกรณรคอมพรวเตอรร ครพสง 1  18,650.00  18,650.004 งบอลดหนลน

รวมเงกน  1,452,886.00

สรยปงบประมาณ
งบอลดหนลน 18,650.00   บาท
รายไดลสถานศศกษา 1,434,236.00   บาท

1,452,886.00   บาทรวม
ลงชรทอ  อนยมลตกกกจกรรม  กกจกรรมจลดคอมพกวเตอรคและระบบเครรอขนายเพรทอการเรทยนการสอน
ภายใตผโครงการ / งาน  สนงเสรกมและพลฒนาระบบบรกหารจลดการในโรงเรทยน

ผผผอนยมลตกกกจกรรม

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

ผผผเหดนชอบ

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

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

แผนงานกลลสมบรรหารวรชาการ
 ( นางสาวดลฤดร  ปปสสา ) 

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

ผผผเสนอ

(   เฉลรมรพฐ  ตรพงอสวม   )
ผสลอจานวยการโรงเรรยนมหรรณพาราม

ผสลรพบผรดชอบ

รองผสลอจานวยการกลลสมบรรหารวรชาการ
 ( นางสาวจพนทรรเพรญ ภรญโญวงศร ) 

ผผผรลบผกดชอบ

น.ส.อรวรรณ จรตประไพ

วสาทรพรลอยตรร
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โครงการ / งาน สสงเสรรมและพพฒนาระบบบรรหารจพดการในโรงเรรยน

กกจกรรม งานสสานพกงานกลลสมบรรหารงบประมาณ

ลลกษณะงาน / โครงการ โครงการตสอเนนนอง
ยกระดพบมาตรฐาน

โครงการใหมส
รพกษามาตรฐาน พพฒนาสสสความเปปนเลรศ

ประเภท กรจกรรมใหมส กรจกรรมตสอเนนนอง งานประจสา

การดดาเนกนโครงการ เสรรจสรสนแลลว กสาลพงดสาเนรนการ ยพงไมสไดลดสาเนรนการ

หนนวยงานทททรลบผกดชอบ กลลสมบรรหารงบประมาณ

ผผผรลบผกดชอบ น.ส.นรธรมา อพศวบลญญาเลรศ

ระยะเวลาดดาเนกนการ 01/10/2564  -  30/09/2565

สถานทททดดาเนกนการ โรงเรรยนมหรรณพาราม

งบประมาณ 5,000.00  บาท

พลนธกกจ  พพฒนาครสและบลคลากรทางการศศกษาใหลมรสมรรถนะในการปฏรบพตรงานอยสางมนออาชรพ
พพฒนาคลณภาพการจพดการเรรยนรสลดลวยระบบคลณภาพตามมาตรฐานการศศกษาชาตรและมาตรฐานสากล
พพฒนาประสรทธรภาพการบรรหารจพดการศศกษาโดยใชลเทคโนโลยร ดลวยระบบคลณภาพ
บลคลากรไดลรพบการพพฒนาใหลมรคลณภาพ สามารถปฏรบพตรงานไดลอยสางมนออาชรพ
โรงเรรยนมรการบรรหารจพดการทรนดร มรสภาพแวดลลอมและสนนอเทคโนโลยรทรนเอนสอตสอการจพดการเรรยนการสอน
ชลมชนและองคคกรอนนนๆ มรสสวนรสวมในการจพดการศศกษา

เปปาประสงคค  

กลยลทธคทรน 6. พพฒนาประสรทธรภาพการบรรหารจพดการโดยใชลเทคโนโลยรดลวยระบบคลณภาพกลยยทธค  
สนองมาตรฐานททท มาตรฐานทรน 2

ประเดรนการพรจารณาทรน 2.6สนองประเดดนพกจารณาททท 
ประเดรนการพรจารณายสอยทรน 2.6.1สนองประเดดนพกจารณายนอยททท 

มาตรฐานทรน 2มาตรฐานการศศกษาของสถานศศกษา
หลลกการและเหตยผล 
          งานสารบรรณ เปปนงานทรนเกรนยวขลองกพบการรพบและสสงหนพงสนอทางราชการ เพนนอใหลระบบงานสารบรรณดสาเนรนไป
อยสางมรประสรทธรภาพและประสรทธรผล ปปจจลบพนจศงมรการจพดเกรบในรสปแบบสารบรรณอรเลรกทรอนรกสค เพนนอปปองกพนการสสญ
หาย และเพนนอความทพนสมพยในการสนบคลนขลอมสล
วลตถยประสงคค
เพนนอรพบและะสสงหนพงสนอทางราชการตามระเบรยบงานสารบรรณเปปนไปอยสางมรระบบและมรประสรทธรภาพ
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เปปาหมาย
เชกงปรกมาณ :
ครสและบลคลากรรลอยละ 100 ไดลรพบหนพงสนอจากสสวนราชการอนนนอยสางถสกตลองและครบถลวน

เชกงคยณภาพ :
การรพบและสสงหนพงสนอทางราชการเปปนไปอยสางมรระบบและมรประสรทธรภาพ
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ขลขนตอนการดดาเนกนงาน

การดดาเนกนงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานททท ผผผรลบผกดชอบ

( P )  ขลขนเตรทยมการ นางสาวนรธรมา  อพศว

บลญญาเลรศจพดเตรรยมหนพงสนอทางราชการอรเลรกทรอนรกสคใหลกพบ
คลณครสและบลคลากรทางการศศกษา

1 ตลลาคม 
2564 ถศง 30 
กพนยายน 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม

-

( D )  ขลขนดดาเนกนการ 1 ตลลาคม 2564 

ถศง 30 กพนยายน 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม

นางสาวนรธรมา  อพศว

บลญญาเลรศ

 (อลดหนลน) 

( C )  ขลขนตกดตามประเมกนผล
ตรดตามการรพบและสสงหนพงสนอราชการแกสครสและ
บลคลากรทางการศศกษา

นางสาวนรธรมา  อพศว

บลญญาเลรศ
1 ตลลาคม 

2564 ถศง 30 
กพนยายน 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม
-

( A )  ขลขนปรลบปรยงแกผไข
นสาผลการประเมรนมาปรพบปรลงแกลไข

การตกดตามประเมกนผล
ประเมรนครสและบลคลากรทางการศศกษาทรนมาใชลบรรการงานสสานพกงาน

ตลวชทขวลดความสดาเรดจ
การบรรหารจพดการงานสสานพกงานตามระเบรยบงานสารบรรณเปปนไปอยสางมรประสรทธรภาพและประสรทธรผล

วกธทการประเมกน
แจกแบบประเมรนใหลคลณครสและบลคลากรทางการศศกษาโรงเรรยนมหรรณพาราม

เครรทองมรอทททใชผ
แบบประเมรนความพศงพอใจการใชลบรรการงานสสานพกงาน กลลสมบรรหารงบประมาณ

ผลทททคาดวนาจะไดผรลบ
ครสและบลคลากรทางการศศกษาพศงพอใจในการรพบบรรการงานสสานพกงาน
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ทรลพยากรและคนาใชผจนายกกจกรรม

ททท รายการคนาใชผจนาย
ประมาณการ
ราคา/หนนวย

ประเภทของเงกน
รวมเงกนจดานวน หนนวยนลบ

ตรายาง อพน 5  440.00  2,200.001 งบอลดหนลน

แฟปมเกรบเอกสาร สพนกวลาง  2 นรสว 
ขนาด F4

แฟปม 2  375.00  750.002 งบอลดหนลน

กลสองเอกสารหลลมแลคซรน 2 ชสอง กลสอง 12  60.00  720.003 งบอลดหนลน

เทปโฟมกาว 2 หนลา 3M ขนาด 1 
นรสว

อพน 12  50.00  600.004 งบอลดหนลน

คลรปดสาเบอรค 108 ขนาด 51 มรลลร
มเตร

กลสอง 12  10.00  120.005 งบอลดหนลน

หมศกเตรมประทพบตราสรนสสาเงรน ขวด 1  30.00  30.006 งบอลดหนลน

ถาดเครนนอง Printer Laser ถาด 1  580.00  580.007 งบอลดหนลน

รวมเงกน  5,000.00

สรยปงบประมาณ
งบอลดหนลน 5,000.00   บาท

5,000.00   บาทรวม
ลงชรทอ  อนยมลตกกกจกรรม  งานสดานลกงานกลยนมบรกหารงบประมาณ
ภายใตผโครงการ / งาน  สนงเสรกมและพลฒนาระบบบรกหารจลดการในโรงเรทยน

ผผผอนยมลตกกกจกรรม

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

ผผผเหดนชอบ

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

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

แผนงานกลลสมบรรหารงบประมาณ
 ( นายอรทธรณพฐ เสวกโกเมต ) 
................................................

ผผผเสนอ

(   เฉลรมรพฐ  ตรนงอสวม   )
ผสลอสานวยการโรงเรรยนมหรรณพาราม

ครส

รองผสลอสานวยการกลลสมบรรหารงบประมาณ
 ( นางสาวประกายดาว กลรนนเกรด ) 

ผผผรลบผกดชอบ

น.ส.นรธรมา อพศวบลญญาเลรศ

วสาทรนรลอยตรร
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โครงการ / งาน สสงเสรรมและพพฒนาระบบบรรหารจพดการในโรงเรรยน

กกจกรรม พพฒนางานสสานพกงานกลลลลมบรรหารงานบลคคล

ลลกษณะงาน / โครงการ โครงการตสอเนนนอง
ยกระดพบมาตรฐาน

โครงการใหมส
รพกษามาตรฐาน พพฒนาสสสความเปปนเลรศ

ประเภท กรจกรรมใหมส กรจกรรมตสอเนนนอง งานประจสา

การดดาเนกนโครงการ เสรรจสรสนแลลว กสาลพงดสาเนรนการ ยพงไมสไดลดสาเนรนการ

หนนวยงานทททรลบผกดชอบ กลลสมบรรหารงานบลคคล

ผผผรลบผกดชอบ น.ส.ปาฏลร  พรหมอสอน

ระยะเวลาดดาเนกนการ 01/10/2564  -  30/09/2565

สถานทททดดาเนกนการ โรงเรรยนมหรรณพาราม

งบประมาณ 12,000.00  บาท

พลนธกกจ  พพฒนาครสและบลคลากรทางการศศกษาใหลมรสมรรถนะในการปฏรบพตรงานอยสางมนออาชรพ
พพฒนาคลณภาพการจพดการเรรยนรสลดลวยระบบคลณภาพตามมาตรฐานการศศกษาชาตรและมาตรฐานสากล
พพฒนาประสรทธรภาพการบรรหารจพดการศศกษาโดยใชลเทคโนโลยร ดลวยระบบคลณภาพ
บลคลากรไดลรพบการพพฒนาใหลมรคลณภาพ สามารถปฏรบพตรงานไดลอยสางมนออาชรพ
โรงเรรยนมรการบรรหารจพดการทรนดร มรสภาพแวดลลอมและสนนอเทคโนโลยรทรนเอนสอตสอการจพดการเรรยนการสอน
ชลมชนและองคคกรอนนนๆ มรสสวนรสวมในการจพดการศศกษา

เปปาประสงคค  

กลยลทธคทรน 6. พพฒนาประสรทธรภาพการบรรหารจพดการโดยใชลเทคโนโลยรดลวยระบบคลณภาพกลยยทธค  
สนองมาตรฐานททท มาตรฐานทรน 2

ประเดรนการพรจารณาทรน 2.2สนองประเดดนพกจารณาททท 
ประเดรนการพรจารณายสอยทรน 2.2.1สนองประเดดนพกจารณายนอยททท 

มาตรฐานทรน 2มาตรฐานการศศกษาของสถานศศกษา
หลลกการและเหตยผล 
          การปฏรรสปการศศกษาตามพระราชบพญญพตรการศศกษาแหสงชาตร นพสน  มรความมลสงหมายทรนจะจพดการเพนนอพพฒนาคนไทย
ใหลเปปนมนลษยคทรนสมบสรณค เปปนคนดรมรความสามารถและอยสสรสวมกพบสพงคมไดลอยสางมรความสลข    โดยกระทรวงศศกษาธรการ
กสาหนดเงนนอนไขและหลพกการในการปฏรรสปโดยยศดโรงเรรยนเปปนศสนยคกลางในการตพดสรนใจ  ใหลบลคคลหลายฝฝายเขลามามรสสวน
รสวมในการจพดการศศกษา กระจายอสานาจการบรรหารจพดการดสานวรชาการ  งบประมาณ บรรหารงานบลคคล  และบรรหารทพนว
ไป  ใหลเขตพนสนทรนการศศกษารพบผรดชอบ  และมรการกสาหนดหนลาทรนความรพบผรดชอบทรนสามารถตรวจสอบไดล  โรงเรรยนจศงมร
ฐานะเปปนนรตรบลคคล  มรอสานาจปกครอง ดสแล บสารลง รพกษา  ใชลและจพดหาประโยชนคจากทรพพยคทรนมรผสลบรรจาคใหลโดยไดลรพบ
ความเปปนชอบจากคณะกรรมการการศศกษาขพสนพนสนฐาน  และตลองจพดทสางบดลลประจสาปป  รายงานสาธารณชนทลกสรสนปปการ
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ศศกษา  ดลวยเหตลดพงกลสาวโรงเรรยนจศงตลองปรพบกลยลทธคในการบรรหารจพดการใหลสอดคลลองกพบหลพกการกระจายอสานาจ เนลน
การบรรหารโดยใชลโรงเรรยนเปปนฐาน (SBM)  เปปดโอกาสใหลผสลเกรนยวขลองเขลามามรสสวนรสวมในการบรรหารจพดการศศกษา   
พพฒนาบลคลากรทลกกลลสมใหลมรความรสลความสามารถในการบรรหารจดการ  การจพดการเรรยนการสอนการปฏรบพตรงาน  การใชล
เทคโนโลยร สรลางเครนอขสายการเรรยนรสลอยสางกวลางขวาง  ทสาการบรรหารจพดการความรสลอยสางมรประสรทธรภาพ  จพดบรรยากาศ
ภายในโรงเรรยนใหลเอนสอตสอการเรรยนรสล  โดยมรเปปาหมายสสาคพญอยสสทรนการพพฒนาคลณภาพผสลเรรยนเปปนสสาคพญ
วลตถยประสงคค

1.เพนนอเพรนมประสรทธรภาพของการบรรหารจพดการของโรงเรรยนใหลมรความเขลมแขรงทลกดลาน
2.เพนนอพพฒนาคลณภาพการศศกษาของโรงเรรยนใหลมรคลณภาพมาตรฐาน

เปปาหมาย
เชกงปรกมาณ :
ครสและบลคลากร รลอยละ 100

เชกงคยณภาพ :
โรงเรรยนมรการบรรหารจพดการทรนเขลมแขรง มรประสรทธรภาพ และมรคลณภาพการศศกษาตามมาตรฐาน
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ขลขนตอนการดดาเนกนงาน

การดดาเนกนงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานททท ผผผรลบผกดชอบ

( P )  ขลขนเตรทยมการ นางสาวปาฏลร พรหม

อสอนประชลมวางแผน
1 ตลลาคม 

2564 ถศง 30 
กพนยายน 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม

-

( D )  ขลขนดดาเนกนการ 1 ตลลาคม 2564 

ถศง 30 กพนยายน 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม

นางสาวปาฏลร พรหม

อสอน

จพดซนสอวพสดลอลปกรณคสสานพกงาน 12,000.00 (อลดหนลน) 

( C )  ขลขนตกดตามประเมกนผล
แบบสอบถาม

นางสาวปาฏลร พรหม

อสอน
30 

พฤศจรกายน 
2564 ถศง 30 
กพนยายน 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม
-

( A )  ขลขนปรลบปรยงแกผไข
นสาผลทรนไดลไปปรพบปรลงแกลไขในปปถพดไป

การตกดตามประเมกนผล
แบบสอบถาม

ตลวชทขวลดความสดาเรดจ
ครสและบลคลากรทางการศศกษารลอยละ 100

วกธทการประเมกน
แบบสอบถาม

เครรทองมรอทททใชผ
แบบสอบถาม

ผลทททคาดวนาจะไดผรลบ
1.โรงเรรยนมรประสรทธรภาพในการบรรหารจพดการอยสางเขลมแขรงทลกดลาน
2.โรงเรรยนพพฒนาคลณภาพการศศกษาอยสางมรคลณภาพมาตรฐาน
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ทรลพยากรและคนาใชผจนายกกจกรรม

ททท รายการคนาใชผจนาย
ประมาณการ
ราคา/หนนวย

ประเภทของเงกน
รวมเงกนจดานวน หนนวยนลบ

วพสดลสสานพกงาน บาท 2  6,000.00  12,000.001 งบอลดหนลน

รวมเงกน  12,000.00

สรยปงบประมาณ
งบอลดหนลน 12,000.00   บาท

12,000.00   บาทรวม
ลงชรทอ  อนยมลตกกกจกรรม  พลฒนางานสดานลกงานกลยลลมบรกหารงานบยคคล
ภายใตผโครงการ / งาน  สนงเสรกมและพลฒนาระบบบรกหารจลดการในโรงเรทยน

ผผผอนยมลตกกกจกรรม

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

ผผผเหดนชอบ

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

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

แผนงานกลลสมบรรหารงบประมาณ
 ( นายอรทธรณพฐ เสวกโกเมต ) 
................................................

ผผผเสนอ

(   เฉลรมรพฐ  ตรนงอสวม   )
ผสลอสานวยการโรงเรรยนมหรรณพาราม

ครสผสลรพบผรดชอบกรจกรรม

รองผสลอสานวยการกลลสมบรรหารงบประมาณ
 ( นางสาวประกายดาว กลรนนเกรด ) 

ผผผรลบผกดชอบ

น.ส.ปาฏลร  พรหมอสอน

วสาทรนรลอยตรร
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โครงการ / งาน สสงเสรรมและพพฒนาระบบบรรหารจพดการในโรงเรรยน

กกจกรรม งานประกพนคคณภาพภายในสถานศศกษา

ลลกษณะงาน / โครงการ โครงการตสอเนนนอง
ยกระดพบมาตรฐาน

โครงการใหมส
รพกษามาตรฐาน พพฒนาสสสความเปปนเลรศ

ประเภท กรจกรรมใหมส กรจกรรมตสอเนนนอง งานประจจา

การดดาเนกนโครงการ เสรรจสรสนแลลว กจาลพงดจาเนรนการ ยพงไมสไดลดจาเนรนการ

หนนวยงานทททรลบผกดชอบ กลคสมบรรหารงบประมาณ

ผผผรลบผกดชอบ น.ส.มยครร วพงสะจพนทานนทท

ระยะเวลาดดาเนกนการ 01/10/2564  -  30/09/2565

สถานทททดดาเนกนการ โรงเรรยนมหรรณพาราม

งบประมาณ 19,800.00  บาท

พลนธกกจ  พพฒนาครสและบคคลากรทางการศศกษาใหลมรสมรรถนะในการปฏรบพตรงานอยสางมนออาชรพ
พพฒนาคคณภาพการจพดการเรรยนรสลดลวยระบบคคณภาพตามมาตรฐานการศศกษาชาตรและมาตรฐานสากล
พพฒนาประสรทธรภาพการบรรหารจพดการศศกษาโดยใชลเทคโนโลยร ดลวยระบบคคณภาพ
บคคลากรไดลรพบการพพฒนาใหลมรคคณภาพ สามารถปฏรบพตรงานไดลอยสางมนออาชรพ
โรงเรรยนมรการบรรหารจพดการทรนดร มรสภาพแวดลลอมและสนนอเทคโนโลยรทรนเอนสอตสอการจพดการเรรยนการสอน
ชคมชนและองคทกรอนนนๆ มรสสวนรสวมในการจพดการศศกษา

เปปาประสงคค  

กลยคทธททรน 6. พพฒนาประสรทธรภาพการบรรหารจพดการโดยใชลเทคโนโลยรดลวยระบบคคณภาพกลยยทธค  
สนองมาตรฐานททท มาตรฐานทรน 2

ประเดรนการพรจารณาทรน 2.2สนองประเดดนพกจารณาททท 
ประเดรนการพรจารณายสอยทรน 2.2.1สนองประเดดนพกจารณายนอยททท 

มาตรฐานทรน 2มาตรฐานการศศกษาของสถานศศกษา
หลลกการและเหตยผล 
          การปฏรรสปการศศกษาตามพระราชบพญญพตรการศศกษาแหสงชาตร นพสน  มรความมคสงหมายทรนจะจพดการเพนนอพพฒนาคนไทย
ใหลเปปนมนคษยททรนสมบสรณท เปปนคนดรมรความสามารถและอยสสรสวมกพบสพงคมไดลอยสางมรความสคข    โดยกระทรวงศศกษาธรการ
กจาหนดเงนนอนไขและหลพกการในการปฏรรสปโดยยศดโรงเรรยนเปปนศสนยทกลางในการตพดสรนใจ  ใหลบคคคลหลายฝฝายเขลามามรสสวน
รสวมในการจพดการศศกษา กระจายอจานาจการบรรหารจพดการดสานวรชาการ  งบประมาณ บรรหารงานบคคคล  และบรรหารทพนว
ไป  ใหลเขตพนสนทรนการศศกษารพบผรดชอบ  และมรการกจาหนดหนลาทรนความรพบผรดชอบทรนสามารถตรวจสอบไดล  โรงเรรยนจศงมร
ฐานะเปปนนรตรบคคคล  มรอจานาจปกครอง ดสแล บจารคง รพกษา  ใชลและจพดหาประโยชนทจากทรพพยททรนมรผสลบรรจาคใหลโดยไดลรพบ
ความเปปนชอบจากคณะกรรมการการศศกษาขพสนพนสนฐาน  และตลองจพดทจางบดคลประจจาปป  รายงานสาธารณชนทคกสรสนปปการ
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ศศกษา  ดลวยเหตคดพงกลสาวโรงเรรยนจศงตลองปรพบกลยคทธทในการบรรหารจพดการใหลสอดคลลองกพบหลพกการกระจายอจานาจ เนลน
การบรรหารโดยใชลโรงเรรยนเปปนฐาน (SBM)  เปปดโอกาสใหลผสลเกรนยวขลองเขลามามรสสวนรสวมในการบรรหารจพดการศศกษา   
พพฒนาบคคลากรทคกกลคสมใหลมรความรสลความสามารถในการบรรหารจดการ  การจพดการเรรยนการสอนการปฏรบพตรงาน  การใชล
เทคโนโลยร สรลางเครนอขสายการเรรยนรสลอยสางกวลางขวาง  ทจาการบรรหารจพดการความรสลอยสางมรประสรทธรภาพ  จพดบรรยากาศ
ภายในโรงเรรยนใหลเอนสอตสอการเรรยนรสล  โดยมรเปปาหมายสจาคพญอยสสทรนการพพฒนาคคณภาพผสลเรรยนเปปนสจาคพญ
วลตถยประสงคค

1.เพนนอเพรนมประสรทธรภาพของการบรรหารจพดการของโรงเรรยนใหลมรความเขลมแขรงทคกดลาน
2.เพนนอพพฒนาคคณภาพการศศกษาของโรงเรรยนใหลมรคคณภาพมาตรฐาน

เปปาหมาย
เชกงปรกมาณ :
ครสและบคคลากร รลอยละ 100

เชกงคยณภาพ :
โรงเรรยนมรการบรรหารจพดการทรนเขลมแขรง มรประสรทธรภาพ และมรคคณภาพการศศกษาตามมาตรฐาน
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ขลขนตอนการดดาเนกนงาน

การดดาเนกนงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานททท ผผผรลบผกดชอบ

( P )  ขลขนเตรทยมการ นางสาวมยครร วพงสะจพน

ทานนททจพดทจาปฏรทรนการดจาเนรนงาน
ทจาคจาสพนงแตสงตพสงคณะกรรมการดจาเนรนงาน งาน
ประกพนคคณภาพภายในสถานศศกษา

1 ตคลาคม 
2564 ถศง 30 
กพนยายน 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม

-

( D )  ขลขนดดาเนกนการ 1 ตคลาคม 2564 

ถศง 30 กพนยายน 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม

นางสาวมยครร วพงสะจพน

ทานนทท

จพดอบรมใหลความรสลเกรนยวกพบการประกพนคคณภาพภาย
ในสถานศศกษา

17,550.00 (อคดหนคน) 

จพดทจาเลสมรายงานผลการประเมรนตนเองภายใน
สถานศศกษา

2,250.00 (อคดหนคน) 

( C )  ขลขนตกดตามประเมกนผล
ประเมรนตนเองรายมาตรฐาน

นางสาวมยครร วพงสะจพน

ทานนทท
1 กคมภาพพนธท 
2565 ถศง 30 
เมษายน 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม
-

( A )  ขลขนปรลบปรยงแกผไข
เสนอฝฝายบรรหารและคณะกรรมการสถานศศกษาของโรงเรรยนเพนนอพรจารณาและปรพบปรคงแกลไข

การตกดตามประเมกนผล
ประเมรนผลจากการดจาเนรนงานของฝฝายบรรหาร คณะครสและบคคลากรทางการศศกษา  นพกเรรยน ผสลปกครอง รวมถศง
องคทกรทรนเกรนยวขลอง  ทคกฝฝายมรสสวนรสวมในการดจาเนรนการและประเมรนผลการดจาเนรนงาน
ตลวชทขวลดความสดาเรดจ

1. เพนนอพพฒนาระบบประกพนคคณภาพภายในของโรงเรรยนใหลไดลมาตรฐานตามทรนกจาหนดในกระทรวง
2. เพนนอใหลโรงเรรยนผสานการประเมรนคคณภาพทพสงภายในและภายนอกในระดพบดรขศสนไป

วกธทการประเมกน
เกรบรวบรวมขลอมสลจากการดจาเนรนโครงการ/กรจกรรม ภายในโรงเรรยน ผลการประเมรนผสลเรรยนรายบคคคล ทพสงดลานผล
สพมฤทธรธทางการเรรยนและคคณลพกษณะทรนพศงประสงคท รสองรอยหลพกฐานจากการดจาเนรนงานของฝฝายบรรหาร คณะครส
และบคคลากรทางการศศกษา และการประเมรนตนเองภายในสถานศศกษา

เครรทองมรอทททใชผ
แบบสอบถามความพศงพอใจ
แบบสอบถามตสางๆจากโครงการ/กรจกรรม ภายในโรงเรรยน
ผลสพมฤทธรธทางการเรรยนของสถานศศกษา
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ผลการประเมรนคคณลพกษณะทรนพศงประสงคทของผสลเรรยน
โครงการ/กรจกรรมทรนดจาเนรนการในปปงบประมาณ 2565

ผลทททคาดวนาจะไดผรลบ
1.โรงเรรยนมรประสรทธรภาพในการบรรหารจพดการอยสางเขลมแขรงทคกดลาน
2.โรงเรรยนพพฒนาคคณภาพการศศกษาอยสางมรคคณภาพมาตรฐาน
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ทรลพยากรและคนาใชผจนายกกจกรรม

ททท รายการคนาใชผจนาย
ประมาณการ
ราคา/หนนวย

ประเภทของเงกน
รวมเงกนจดานวน หนนวยนลบ

จพดอบรมใหลความรสลเกรนยวกพบการประ
กพนคคณภาพภายในสถานศศกาา

ครพสง 1  17,550.00  17,550.001 งบอคดหนคน

จพดทจาเลสมรายงานผลการประเมรนตน
เองภายในสถานศศกษา

ครพสง 1  2,250.00  2,250.002 งบอคดหนคน

รวมเงกน  19,800.00

สรยปงบประมาณ
งบอคดหนคน 19,800.00   บาท

19,800.00   บาทรวม
ลงชรทอ  อนยมลตกกกจกรรม  งานประกลนคยณภาพภายในสถานศศกษา
ภายใตผโครงการ / งาน  สนงเสรกมและพลฒนาระบบบรกหารจลดการในโรงเรทยน

ผผผอนยมลตกกกจกรรม

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

ผผผเหดนชอบ

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

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

แผนงานกลคสมบรรหารงบประมาณ
 ( นายอรทธรณพฐ เสวกโกเมต ) 
................................................

ผผผเสนอ

(   เฉลรมรพฐ  ตรนงอสวม   )
ผสลอจานวยการโรงเรรยนมหรรณพาราม

หพวหนลางานประกพนคคณภาพภายในสถานศศกษา

รองผสลอจานวยการกลคสมบรรหารงบประมาณ
 ( นางสาวประกายดาว กลรนนเกรด ) 

ผผผรลบผกดชอบ

น.ส.มยครร วพงสะจพนทานนทท

วสาทรนรลอยตรร
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โครงการ / งาน สสงเสรรมและพพฒนาระบบบรรหารจพดการในโรงเรรยน

กกจกรรม งานการเงรน

ลลกษณะงาน / โครงการ โครงการตสอเนนนอง
ยกระดพบมาตรฐาน

โครงการใหมส
รพกษามาตรฐาน พพฒนาสสสความเปปนเลรศ

ประเภท กรจกรรมใหมส กรจกรรมตสอเนนนอง งานประจจา

การดดาเนกนโครงการ เสรรจสรสนแลลว กจาลพงดจาเนรนการ ยพงไมสไดลดจาเนรนการ

หนนวยงานทททรลบผกดชอบ กลลสมบรรหารงบประมาณ

หนนวยงานยนอย งานการเงรน

ผผผรลบผกดชอบ น.ส.สลมนา แทนบลญชสวย

ระยะเวลาดดาเนกนการ 01/10/2564  -  30/09/2565

สถานทททดดาเนกนการ หลองงบประมาณ

งบประมาณ 4,000.00  บาท

พลนธกกจ  พพฒนาครสและบลคลากรทางการศศกษาใหลมรสมรรถนะในการปฏรบพตรงานอยสางมนออาชรพ
พพฒนาคลณภาพการจพดการเรรยนรสลดลวยระบบคลณภาพตามมาตรฐานการศศกษาชาตรและมาตรฐานสากล
พพฒนาประสรทธรภาพการบรรหารจพดการศศกษาโดยใชลเทคโนโลยร ดลวยระบบคลณภาพ
บลคลากรไดลรพบการพพฒนาใหลมรคลณภาพ สามารถปฏรบพตรงานไดลอยสางมนออาชรพ
โรงเรรยนมรการบรรหารจพดการทรนดร มรสภาพแวดลลอมและสนนอเทคโนโลยรทรนเอนสอตสอการจพดการเรรยนการสอน
ชลมชนและองคคกรอนนนๆ มรสสวนรสวมในการจพดการศศกษา

เปปาประสงคค  

กลยลทธคทรน 6. พพฒนาประสรทธรภาพการบรรหารจพดการโดยใชลเทคโนโลยรดลวยระบบคลณภาพกลยยทธค  
สนองมาตรฐานททท มาตรฐานทรน 2

ประเดรนการพรจารณาทรน 2.2สนองประเดดนพกจารณาททท 
ประเดรนการพรจารณายสอยทรน 2.2.1สนองประเดดนพกจารณายนอยททท 

มาตรฐานทรน 2มาตรฐานการศศกษาของสถานศศกษา
หลลกการและเหตยผล 
          การปฏรรสปการศศกษาตามพระราชบพญญพตรการศศกษาแหสงชาตร นพสน  มรความมลสงหมายทรนจะจพดการเพนนอพพฒนาคนไทย
ใหลเปปนมนลษยคทรนสมบสรณค เปปนคนดรมรความสามารถและอยสสรสวมกพบสพงคมไดลอยสางมรความสลข    โดยกระทรวงศศกษาธรการ
กจาหนดเงนนอนไขและหลพกการในการปฏรรสปโดยยศดโรงเรรยนเปปนศสนยคกลางในการตพดสรนใจ  ใหลบลคคลหลายฝฝายเขลามามรสสวน
รสวมในการจพดการศศกษา กระจายอจานาจการบรรหารจพดการดสานวรชาการ  งบประมาณ บรรหารงานบลคคล  และบรรหารทพนว
ไป  ใหลเขตพนสนทรนการศศกษารพบผรดชอบ  และมรการกจาหนดหนลาทรนความรพบผรดชอบทรนสามารถตรวจสอบไดล  โรงเรรยนจศงมร
ฐานะเปปนนรตรบลคคล  มรอจานาจปกครอง ดสแล บจารลง รพกษา  ใชลและจพดหาประโยชนคจากทรพพยคทรนมรผสลบรรจาคใหลโดยไดลรพบ
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ความเปปนชอบจากคณะกรรมการการศศกษาขพสนพนสนฐาน  และตลองจพดทจางบดลลประจจาปป  รายงานสาธารณชนทลกสรสนปปการ
ศศกษา  ดลวยเหตลดพงกลสาวโรงเรรยนจศงตลองปรพบกลยลทธคในการบรรหารจพดการใหลสอดคลลองกพบหลพกการกระจายอจานาจ เนลน
การบรรหารโดยใชลโรงเรรยนเปปนฐาน (SBM)  เปปดโอกาสใหลผสลเกรนยวขลองเขลามามรสสวนรสวมในการบรรหารจพดการศศกษา   
พพฒนาบลคลากรทลกกลลสมใหลมรความรสลความสามารถในการบรรหารจดการ  การจพดการเรรยนการสอนการปฏรบพตรงาน  การใชล
เทคโนโลยร สรลางเครนอขสายการเรรยนรสลอยสางกวลางขวาง  ทจาการบรรหารจพดการความรสลอยสางมรประสรทธรภาพ  จพดบรรยากาศ
ภายในโรงเรรยนใหลเอนสอตสอการเรรยนรสล  โดยมรเปปาหมายสจาคพญอยสสทรนการพพฒนาคลณภาพผสลเรรยนเปปนสจาคพญ
วลตถยประสงคค

1.เพนนอเพรนมประสรทธรภาพของการบรรหารจพดการของโรงเรรยนใหลมรความเขลมแขรงทลกดลาน
2.เพนนอพพฒนาคลณภาพการศศกษาของโรงเรรยนใหลมรคลณภาพมาตรฐาน

เปปาหมาย
เชกงปรกมาณ :
ครสและบลคลากร รลอยละ 100

เชกงคยณภาพ :
โรงเรรยนมรการบรรหารจพดการทรนเขลมแขรง มรประสรทธรภาพ และมรคลณภาพการศศกษาตามมาตรฐาน
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ขลขนตอนการดดาเนกนงาน

การดดาเนกนงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานททท ผผผรลบผกดชอบ

( P )  ขลขนเตรทยมการ นางสาวสลมนา แทน

บลญชสวยประชลมคณะกรรมการ
1 ตลลาคม 

2564 ถศง 30 
กพนยายน 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม

-

( D )  ขลขนดดาเนกนการ 1 ตลลาคม 2564 

ถศง 30 กพนยายน 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม

นางสาวสลมนา แทน

บลญชสวย

คสาเกรบขยะมสลฝอยรายปป 2,400 บาท 2,400.00 (อลดหนลน) 

คสาวพสดลอลปกรณค 1,600.00 (อลดหนลน) 

( C )  ขลขนตกดตามประเมกนผล
ประเมรนความพศงพอใจ

นางสาวสลมนา แทน

บลญชสวย
1 ตลลาคม 

2564 ถศง 30 
กพนยายน 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม
-

( A )  ขลขนปรลบปรยงแกผไข
นจาผลทรนไดลไปปรพบปรลงพพฒนาในปปถพดไป

การตกดตามประเมกนผล
การประเมรนความพศงพอใจ

ตลวชทขวลดความสดาเรดจ
มรการพพฒนาระบบบรรหารจพดการทรนเนลนคลณภาพของผสลเรรยนอยสางครอบคลลมและรอบดลาน

วกธทการประเมกน
ประเมรนความพศงพอใจ

เครรทองมรอทททใชผ
แบบประเมรนความพศงพอใจ

ผลทททคาดวนาจะไดผรลบ
1.โรงเรรยนมรประสรทธรภาพในการบรรหารจพดการอยสางเขลมแขรงทลกดลาน
2.โรงเรรยนพพฒนาคลณภาพการศศกษาอยสางมรคลณภาพมาตรฐาน
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ทรลพยากรและคนาใชผจนายกกจกรรม

ททท รายการคนาใชผจนาย
ประมาณการ
ราคา/หนนวย

ประเภทของเงกน
รวมเงกนจดานวน หนนวยนลบ

คสาเกรบขยะมสลฝอย ปป 1  2,400.00  2,400.001 งบอลดหนลน

คสาวพสดลอลปกรณค ครพสง 1  1,600.00  1,600.002 งบอลดหนลน

รวมเงกน  4,000.00

สรยปงบประมาณ
งบอลดหนลน 4,000.00   บาท

4,000.00   บาทรวม
ลงชรทอ  อนยมลตกกกจกรรม  งานการเงกน
ภายใตผโครงการ / งาน  สนงเสรกมและพลฒนาระบบบรกหารจลดการในโรงเรทยน

ผผผอนยมลตกกกจกรรม

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

ผผผเหดนชอบ

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

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

แผนงานกลลสมบรรหารงบประมาณ
 ( นายอรทธรณพฐ เสวกโกเมต ) 
................................................

ผผผเสนอ

(   เฉลรมรพฐ  ตรนงอสวม   )
ผสลอจานวยการโรงเรรยนมหรรณพาราม

ครสผสลรพบผรดชอบกรจกรรม

รองผสลอจานวยการกลลสมบรรหารงบประมาณ
 ( นางสาวประกายดาว กลรนนเกรด ) 

ผผผรลบผกดชอบ

น.ส.สลมนา แทนบลญชสวย

วสาทรนรลอยตรร
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โครงการ / งาน สสงเสรรมและพพฒนาระบบบรรหารจพดการในโรงเรรยน

กกจกรรม ประชชมผผผปกครอง

ลลกษณะงาน / โครงการ โครงการตสอเนนนอง
ยกระดพบมาตรฐาน

โครงการใหมส
รพกษามาตรฐาน พพฒนาสผสความเปปนเลรศ

ประเภท กรจกรรมใหมส กรจกรรมตสอเนนนอง งานประจจา

การดดาเนกนโครงการ เสรรจสรสนแลผว กจาลพงดจาเนรนการ ยพงไมสไดผดจาเนรนการ

หนนวยงานทททรลบผกดชอบ กลชสมบรรหารงบประมาณ

หนนวยงานยนอย งานระดมทรพพยากร

ผผผรลบผกดชอบ น.ส.รวรพร บชญมณร

ระยะเวลาดดาเนกนการ 01/10/2564  -  30/09/2565

สถานทททดดาเนกนการ โรงเรรยนมหรรณพาราม

งบประมาณ 15,000.00  บาท

พลนธกกจ  พพฒนาครผและบชคลากรทางการศศกษาใหผมรสมรรถนะในการปฏรบพตรงานอยสางมนออาชรพ
พพฒนาคชณภาพการจพดการเรรยนรผผดผวยระบบคชณภาพตามมาตรฐานการศศกษาชาตรและมาตรฐานสากล
พพฒนาประสรทธรภาพการบรรหารจพดการศศกษาโดยใชผเทคโนโลยร ดผวยระบบคชณภาพ
บชคลากรไดผรพบการพพฒนาใหผมรคชณภาพ สามารถปฏรบพตรงานไดผอยสางมนออาชรพ
โรงเรรยนมรการบรรหารจพดการทรนดร มรสภาพแวดลผอมและสนนอเทคโนโลยรทรนเอนสอตสอการจพดการเรรยนการสอน
ชชมชนและองคคกรอนนนๆ มรสสวนรสวมในการจพดการศศกษา

เปปาประสงคค  

กลยชทธคทรน 6. พพฒนาประสรทธรภาพการบรรหารจพดการโดยใชผเทคโนโลยรดผวยระบบคชณภาพกลยยทธค  
สนองมาตรฐานททท มาตรฐานทรน 2

ประเดรนการพรจารณาทรน 2.2สนองประเดดนพกจารณาททท 
ประเดรนการพรจารณายสอยทรน 2.2.1สนองประเดดนพกจารณายนอยททท 

มาตรฐานทรน 2มาตรฐานการศศกษาของสถานศศกษา
หลลกการและเหตยผล 
          การปฏรรผปการศศกษาตามพระราชบพญญพตรการศศกษาแหสงชาตร นพสน  มรความมชสงหมายทรนจะจพดการเพนนอพพฒนาคนไทย
ใหผเปปนมนชษยคทรนสมบผรณค เปปนคนดรมรความสามารถและอยผสรสวมกพบสพงคมไดผอยสางมรความสชข    โดยกระทรวงศศกษาธรการ
กจาหนดเงนนอนไขและหลพกการในการปฏรรผปโดยยศดโรงเรรยนเปปนศผนยคกลางในการตพดสรนใจ  ใหผบชคคลหลายฝฝายเขผามามรสสวน
รสวมในการจพดการศศกษา กระจายอจานาจการบรรหารจพดการดสานวรชาการ  งบประมาณ บรรหารงานบชคคล  และบรรหารทพนว
ไป  ใหผเขตพนสนทรนการศศกษารพบผรดชอบ  และมรการกจาหนดหนผาทรนความรพบผรดชอบทรนสามารถตรวจสอบไดผ  โรงเรรยนจศงมร
ฐานะเปปนนรตรบชคคล  มรอจานาจปกครอง ดผแล บจารชง รพกษา  ใชผและจพดหาประโยชนคจากทรพพยคทรนมรผผผบรรจาคใหผโดยไดผรพบ
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ความเปปนชอบจากคณะกรรมการการศศกษาขพสนพนสนฐาน  และตผองจพดทจางบดชลประจจาปป  รายงานสาธารณชนทชกสรสนปปการ
ศศกษา  ดผวยเหตชดพงกลสาวโรงเรรยนจศงตผองปรพบกลยชทธคในการบรรหารจพดการใหผสอดคลผองกพบหลพกการกระจายอจานาจ เนผน
การบรรหารโดยใชผโรงเรรยนเปปนฐาน (SBM)  เปปดโอกาสใหผผผผเกรนยวขผองเขผามามรสสวนรสวมในการบรรหารจพดการศศกษา   
พพฒนาบชคลากรทชกกลชสมใหผมรความรผผความสามารถในการบรรหารจดการ  การจพดการเรรยนการสอนการปฏรบพตรงาน  การใชผ
เทคโนโลยร สรผางเครนอขสายการเรรยนรผผอยสางกวผางขวาง  ทจาการบรรหารจพดการความรผผอยสางมรประสรทธรภาพ  จพดบรรยากาศ
ภายในโรงเรรยนใหผเอนสอตสอการเรรยนรผผ  โดยมรเปปาหมายสจาคพญอยผสทรนการพพฒนาคชณภาพผผผเรรยนเปปนสจาคพญ
วลตถยประสงคค

1.เพนนอเพรนมประสรทธรภาพของการบรรหารจพดการของโรงเรรยนใหผมรความเขผมแขรงทชกดผาน
2.เพนนอพพฒนาคชณภาพการศศกษาของโรงเรรยนใหผมรคชณภาพมาตรฐาน

เปปาหมาย
เชกงปรกมาณ :
ครผและบชคลากร รผอยละ 100

เชกงคยณภาพ :
โรงเรรยนมรการบรรหารจพดการทรนเขผมแขรง มรประสรทธรภาพ และมรคชณภาพการศศกษาตามมาตรฐาน
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ขลขนตอนการดดาเนกนงาน

การดดาเนกนงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานททท ผผผรลบผกดชอบ

( P )  ขลขนเตรทยมการ นางสาวรวรพร บชญมณร

ประชชมคณะกรรมการ
1 ตชลาคม 

2564 ถศง 30 
กพนยายน 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม

-

( D )  ขลขนดดาเนกนการ 1 ตชลาคม 2564 

ถศง 30 กพนยายน 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม

นางสาวรวรพร บชญมณร

ประชชมผผผปกครอง 15,000.00 (อชดหนชน) 

( C )  ขลขนตกดตามประเมกนผล
ประเมรนความพศงพอใจ

นางสาวรวรพร บชญมณร1 ตชลาคม 
2564 ถศง 30 
กพนยายน 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม
-

( A )  ขลขนปรลบปรยงแกผไข
นจาผลทรนไดผไปปรพบปรชงในปปถพดไป

การตกดตามประเมกนผล
สอบถามจากผผผปกครอง

ตลวชทขวลดความสดาเรดจ
ผผผปกครองเขผารสวมกรจกรรมรผอยละ100

วกธทการประเมกน
สอบถามความพศงพอใจ

เครรทองมรอทททใชผ
แบบสอบถามความพศงพอใจ

ผลทททคาดวนาจะไดผรลบ
1.โรงเรรยนมรประสรทธรภาพในการบรรหารจพดการอยสางเขผมแขรงทชกดผาน
2.โรงเรรยนพพฒนาคชณภาพการศศกษาอยสางมรคชณภาพมาตรฐาน
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ทรลพยากรและคนาใชผจนายกกจกรรม

ททท รายการคนาใชผจนาย
ประมาณการ
ราคา/หนนวย

ประเภทของเงกน
รวมเงกนจดานวน หนนวยนลบ

คสาอาหารหลพกประชชมผผผปกครอง กลสอง 270  50.00  13,500.001 งบอชดหนชน

นสจาดนนม ขวด 250  6.00  1,500.002 งบอชดหนชน

รวมเงกน  15,000.00

สรยปงบประมาณ
งบอชดหนชน 15,000.00   บาท

15,000.00   บาทรวม
ลงชรทอ  อนยมลตกกกจกรรม  ประชยมผผผปกครอง
ภายใตผโครงการ / งาน  สนงเสรกมและพลฒนาระบบบรกหารจลดการในโรงเรทยน

ผผผอนยมลตกกกจกรรม

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

ผผผเหดนชอบ

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

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

แผนงานกลชสมบรรหารงบประมาณ
 ( นายอรทธรณพฐ เสวกโกเมต ) 
................................................

ผผผเสนอ

(   เฉลรมรพฐ  ตรนงอสวม   )
ผผผอจานวยการโรงเรรยนมหรรณพาราม

หพวหนผางานระดมทรพพยากร

รองผผผอจานวยการกลชสมบรรหารงบประมาณ
 ( นางสาวประกายดาว กลรนนเกรด ) 

ผผผรลบผกดชอบ

น.ส.รวรพร บชญมณร

วสาทรนรผอยตรร
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โครงการ / งาน สสงเสรรมและพพฒนาระบบบรรหารจพดการในโรงเรรยน

กกจกรรม งานควบคคมภายใน

ลลกษณะงาน / โครงการ โครงการตสอเนนนอง
ยกระดพบมาตรฐาน

โครงการใหมส
รพกษามาตรฐาน พพฒนาสสสความเปปนเลรศ

ประเภท กรจกรรมใหมส กรจกรรมตสอเนนนอง งานประจจา

การดดาเนกนโครงการ เสรรจสรสนแลลว กจาลพงดจาเนรนการ ยพงไมสไดลดจาเนรนการ

หนนวยงานทททรลบผกดชอบ กลคสมบรรหารงบประมาณ

ผผผรลบผกดชอบ น.ส.ณฐพร ชาวพงษษ

ระยะเวลาดดาเนกนการ 01/10/2564  -  30/09/2565

สถานทททดดาเนกนการ โรงเรรยนมหรรณพาราม

งบประมาณ 0.00  บาท

พลนธกกจ  พพฒนาครสและบคคลากรทางการศศกษาใหลมรสมรรถนะในการปฏรบพตรงานอยสางมนออาชรพ
พพฒนาคคณภาพการจพดการเรรยนรสลดลวยระบบคคณภาพตามมาตรฐานการศศกษาชาตรและมาตรฐานสากล
พพฒนาประสรทธรภาพการบรรหารจพดการศศกษาโดยใชลเทคโนโลยร ดลวยระบบคคณภาพ
บคคลากรไดลรพบการพพฒนาใหลมรคคณภาพ สามารถปฏรบพตรงานไดลอยสางมนออาชรพ
โรงเรรยนมรการบรรหารจพดการทรนดร มรสภาพแวดลลอมและสนนอเทคโนโลยรทรนเอนสอตสอการจพดการเรรยนการสอน
ชคมชนและองคษกรอนนนๆ มรสสวนรสวมในการจพดการศศกษา

เปปาประสงคค  

กลยคทธษทรน 6. พพฒนาประสรทธรภาพการบรรหารจพดการโดยใชลเทคโนโลยรดลวยระบบคคณภาพกลยยทธค  
สนองมาตรฐานททท มาตรฐานทรน 2

ประเดรนการพรจารณาทรน 2.2สนองประเดดนพกจารณาททท 
ประเดรนการพรจารณายสอยทรน 2.2.1สนองประเดดนพกจารณายนอยททท 

มาตรฐานทรน 2มาตรฐานการศศกษาของสถานศศกษา
หลลกการและเหตยผล 
          งานคคมควบภายในเปปนงานบรรหารความเสรนยงของสถานศศกษา ครสและบคคลากรทางการศศกษาทคกคนมรสสวนรสวมใน
การปปองกพนความเสรนยงทรนจะเกรดขศสนในโรงเรรยน
วลตถยประสงคค
เพนนอจพดกรจกรรมควบคคมความเสรนยงในโรงเรรยน
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เปปาหมาย
เชกงปรกมาณ :
ครสและบคคลากร รลอยละ 100

เชกงคยณภาพ :
โรงเรรยนมรการบรรหารความเสรนยงทรนควบคคมไดล
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ขลขนตอนการดดาเนกนงาน

การดดาเนกนงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานททท ผผผรลบผกดชอบ

( P )  ขลขนเตรทยมการ นางสาวณฐพร ชาว

พงษษ
1 ตคลาคม 

2564 ถศง 30 
กพนยายน 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม

-

( D )  ขลขนดดาเนกนการ 1 ตคลาคม 2564 

ถศง 30 กพนยายน 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม

นางสาวณฐพร ชาว

พงษษ

งานควบคคมภายใน 0.00 (อคดหนคน) 

( C )  ขลขนตกดตามประเมกนผล
แบบประเมรนกรจกรรมการควบคคมภายใน

นางสาวณฐพร ชาว

พงษษ
1 ตคลาคม 

2564 ถศง 30 
กพนยายน 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม
-

( A )  ขลขนปรลบปรยงแกผไข
นจาผลทรนไดลไปปรพบปรคงแกลไขในปปถพดไป

การตกดตามประเมกนผล
แบบประเมรนกรจกรรมการควบคคมภายใน

ตลวชทขวลดความสดาเรดจ
โรงเรรยนมรการบรรหารความเสรนยงทรนสามารถควบคคมไดล

วกธทการประเมกน
การประเมรนงานควบคคมภายใน กรจกรรมควบคคมความเสรนยงในโรงเรรยน 4 กลคสมบรรหาร

เครรทองมรอทททใชผ
แบบประเมรนกรจกรรมการควบคคมภายใน

ผลทททคาดวนาจะไดผรลบ
โรงเรรยนมรกรจกรรมควบคคมความเสรนยงในโรงเรรยนทรนปปองกพนและสามารถแกลไขไดล
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ทรลพยากรและคนาใชผจนายกกจกรรม

ททท รายการคนาใชผจนาย
ประมาณการ
ราคา/หนนวย

ประเภทของเงกน
รวมเงกนจดานวน หนนวยนลบ

1

รวมเงกน

สรยปงบประมาณ
   บาท
   บาทรวม

ลงชรทอ  อนยมลตกกกจกรรม  งานควบคยมภายใน
ภายใตผโครงการ / งาน  สนงเสรกมและพลฒนาระบบบรกหารจลดการในโรงเรทยน

ผผผอนยมลตกกกจกรรม

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

ผผผเหดนชอบ

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

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

แผนงานกลคสมบรรหารงบประมาณ
 ( นายอรทธรณพฐ เสวกโกเมต ) 
................................................

ผผผเสนอ

(   เฉลรมรพฐ  ตรนงอสวม   )
ผสลอจานวยการโรงเรรยนมหรรณพาราม

หพวหนลางานควบคคมภายใน

รองผสลอจานวยการกลคสมบรรหารงบประมาณ
 ( นางสาวประกายดาว กลรนนเกรด ) 

ผผผรลบผกดชอบ

น.ส.ณฐพร ชาวพงษษ

วสาทรนรลอยตรร
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โครงการ / งาน  สนนบสนนนคคาใชชจคายในการจนดการศศกษา (เรรยนฟรร 15 ปป)

ลลกษณะงาน / โครงการ โครงการตคอเนนนอง
ยกระดนบมาตรฐาน

โครงการใหมค
รนกษามาตรฐาน พนฒนาสสคความเปปนเลลศ

พนฒนาคนณภาพการจนดการเรรยนรสชดชวยระบบคนณภาพตามมาตรฐานการศศกษาชาตลและมาตรฐานสากล
พนฒนาประสลทธลภาพการบรลหารจนดการศศกษาโดยใชชเทคโนโลยร ดชวยระบบคนณภาพ
ประสานความรควมมนอระหวคางเครนอขคายผสชปกครอง ชนมชน และองคคกรอนนนๆในการจนดการศศกษา

พลนธกกจ  

โรงเรรยนมรการบรลหารจนดการทรนดร มรสภาพแวดลชอมและสนนอเทคโนโลยรทรนเอนออตคอการจนดการเรรยน
การสอน

เปปาประสงคค  

กลยยทธค  กลยนทธคทรน 3. สรชางโอกาสและทางเลนอกในการเขชารนบการศศกษาขนอนพนอนฐานดชวยวลธรการทรนหลากหลาย
สนองมาตรฐานททท มาตรฐานทรน 2

ประเดดนการพลจารณาทรน 2.1, 2.2, 2.3, 2.6สนองประเดดนพกจารณาททท 
ประเดดนการพลจารณายคอยทรน 2.1.1, 2.2.1, 2.3.1, 2.6.1สนองประเดดนพกจารณายยอยททท 

มาตรฐานการศศกษาของสถานศศกษา มาตรฐานทรน 2

ระยะเวลาดดาเนกนการ
01 ตนลาคม 2564 - 30 กนนยายน 2565

หลลกการและเหตยผล 
          ดชวยรนฐธรรมนสญแหคงราชอาณาจนกรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 49 ไดชบนญญนตลวคา "บนคคลยคอมมรสลทธลเสมอในการรนบการ
ศศกษาไมคนชอยกวคา 12 ปป ทรนรนฐตชองจนดใหชอยคางทนนวถศงและมรคนณภาพโดยไมคเกดบคคาใชชจคาย" เรลนมใหชกนบนนกเรรยนตนองแตคระดนบชนอน
อนนบาล 1 จนถศงระดนบมนธยมศศกษาตอนปลายทนองสายสามนญและสายอาชรพ  งบประมาณทรนรนฐชควยเหลนอนนอนมร 5 สควน ดชวย
กนน คนอ คคาเลคาเรรยน  แบบเรรยน  เครนนองแบบนนกเรรยน  คคาอปนกรณคการเรรยน กลจกรรมพนฒนาผสชเรรยน  โดยจะไดชรนบเงลนสดไป
จนดซนออเอง 2 สควน คนอ คคาเครนนองแบบนนกเรรยนและคคาอนปกรณคการเรรยน  ทนองนรอโครงการสนนบสนนนคคาใชชจคายในการจนดการ
ศศกษาและการลงทนนดชานปปญญา  ยนงเปปนโครงการทรนชควยลดภาระของผสชปกครองและเปปดโอกาสใหชเดดกไทยทนกคนไดชเขชาถศง
การศศกษาทรนมรคนณภาพอยคางทนนวถศงเทคาเทรยมกนน
วลตถยประสงคค
ผลผลกต  (outputs)
เพนนอใหชนนกเรรยนทนกคนมรโอกาสไดชรนบการศศกษาโดยไมคเสรยคคาใชชจาาย สสาหรนบรายการหนนงสนอเรรยน  อนปกรณคการเรรยน 
เครนนองแบบนนกเรยรน และกลจกรรมพนฒนาผสชเรรยนทรนภาครนฐใหชการสนนบสนนน
ผลลลพธค  (outcomes)
นนกเรรยนทนกคนไดชรนบการศศกษาโดยไมคเสรยคคาใชชจาาย สสาหรนบรายการหนนงสนอเรรยน  อนปกรณคการเรรยน เครนนองแบบนนกเร
ยรน และกลจกรรมพนฒนาผสชเรรยนทรนภาครนฐใหชการสนนบสนนน
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1.นนกเรรยนทนกคนไดชรนบหนนงสนอเรรยนฟรร รชอยละ 100
2.นนกเรรยนทนกคนไดชรนบเงลนอนปกรณคการเรรยน ภาคเรรยนละ 2 ครนอง รชอยละ 100
3.นนกเรรยนทนกคนไดชรนบเงลนคคาเครนนองแบบนนกเรรยน ปปละ 1 ครนอง รชอยละ 100
4.นนกเรรยนทนกคนไดชเขชารควมกลจกรรมพนฒนาผสชเรรยน ม.ตชน 880 บาท  ม.ปลาย 950 บาท รชอยละ 90

เชกงปรกมาณ
เปปาหมาย

นนกเรรยนทนกคนไดชรนบการศศกษาโดยไมคเสรยคคาใชชจาาย สสาหรนบรายการหนนงสนอเรรยน  อนปกรณคการเรรยน เครนนองแบบนนกเร
ยรน และกลจกรรมพนฒนาผสชเรรยนทรนภาครนฐใหชการสนนบสนนน

เชกงคยณภาพ
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โครงการ / งาน สนลบสนยนคยาใชชจยายในการจลดการศศกษา (เรทยนฟรท 15 ปป)  

ททท กกจกรรม
เงกน
อยดหนยน

เรทยนฟรท 
15 ปป

เงกน
รายไดช

เงกน
ออทน ๆ รวม หมายเหตย

พนฒนาและบสารนงรนกษา
ระบบICTภายในโรงเรรยน

กลนคมบรลหารงบ

ประมาณ

 133,300.00  133,300.001

จคายเงลนคคาอนปกรณคการ
เรรยน 1/65

กลนคมบรลหารงบ

ประมาณ

 290,050.00  290,050.002

จคายเงลนคคาอนปกรณคการ
เรรยน 2/64

กลนคมบรลหารงบ

ประมาณ

 290,050.00  290,050.003

คคาเครนนองแบบนนกเรรยน 
1/2565

กลนคมบรลหารงบ

ประมาณ

 625,150.00  625,150.004

แบบเรรยนปปการศศกษา 
2565

กลนคมบรลหารงบ

ประมาณ

 1,155,394.00  248,056.00  1,403,450.005

 1,155,394.00  1,586,606.00  2,742,000.00รวมทลทงสกทน
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การประเมกนผล

เครอทองมออทททใชชวกธทการประเมกนตลวชททวลดความสดาเรดจ

1.นนกเรรยนทนกคนไดชรนบหนนงสนอเรรยนฟรร 
รชอยละ 100
2.นนกเรรยนทนกคนไดชรนบเงลนอนปกรณคการ
เรรยน ภาคเรรยนละ 2 ครนอง รชอยละ 100
3.นนกเรรยนทนกคนไดชรนบเงลนคคาเครนนองแบบ
นนกเรรยน ปปละ 1 ครนอง รชอยละ 100
4.นนกเรรยนทนกคนไดชเขชารควมกลจกรรม
พนฒนาผสชเรรยน ม.ตชน 880 บาท  ม.ปลาย 
950 บาท รชอยละ 90

ประเมลนสภาพจรลง เอกสารการเงลน พนสดน
และแบบสอบถามการรนบบรลการ

ผลทททคาดวยาจะไดชรลบ
1.นนกเรรยนทนกคนไดชรนบหนนงสนอเรรยนฟรร รชอยละ 100
2.นนกเรรยนทนกคนไดชรนบเงลนอนปกรณคการเรรยน ภาคเรรยนละ 2 ครนอง รชอยละ 100
3.นนกเรรยนทนกคนไดชรนบเงลนคคาเครนนองแบบนนกเรรยน ปปละ 1 ครนอง รชอยละ 100
4.นนกเรรยนทนกคนไดชเขชารควมกลจกรรมพนฒนาผสชเรรยน ม.ตชน 880 บาท  ม.ปลาย 950 บาท รชอยละ 90

ลงชอทอ  อนยมลตกโครงการ / งาน  สนลบสนยนคยาใชชจยายในการจลดการศศกษา (เรทยนฟรท 15 ปป)  
ผผชรลบผกดชอบโครงการ/งาน

ผผชอนยมลตกโครงการ

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

ผผชตรวจสอบ

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

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

แผนงานกลนคมบรลหารงบประมาณ
 ( นายอลทธลณนฐ เสวกโกเมต ) 
................................................

(   เฉลลมรนฐ  ตลนงอควม   )
ผสชอสานวยการโรงเรรยนมหรรณพาราม

ครส
 ( นางธลดารนตนค  บสรณวนลช ) 

รองผสชอสานวยการกลนคมบรลหารงบประมาณ
 ( นางสาวประกายดาว กลลนนเกลด ) 

วคาทรนรชอยตรร

ผผชเสนอโครงการ/งาน
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โครงการ / งาน สนนบสนนนคคาใชชจคายในการจนดการศศกษา (เรรยนฟรร 15 ปป)

กกจกรรม พนฒนาและบบารนงรนกษาระบบICTภายในโรงเรรยน

ลลกษณะงาน / โครงการ โครงการตคอเนนนอง
ยกระดนบมาตรฐาน

โครงการใหมค
รนกษามาตรฐาน พนฒนาสสคความเปปนเลลศ

ประเภท กลจกรรมใหมค กลจกรรมตคอเนนนอง งานประจบา

การดดาเนกนโครงการ เสรรจสลสนแลชว กบาลนงดบาเนลนการ ยนงไมคไดชดบาเนลนการ

หนนวยงานทททรลบผกดชอบ กลนคมบรลหารงบประมาณ

หนนวยงานยนอย งานแผนงาน

ผผผรลบผกดชอบ นายธรระพนนธนธ  นาคายน

ระยะเวลาดดาเนกนการ 01/10/2564  -  30/09/2565

สถานทททดดาเนกนการ โรงเรรยนมหรรณพาราม

งบประมาณ 133,300.00  บาท

พลนธกกจ  พนฒนาคนณภาพการจนดการเรรยนรสชดชวยระบบคนณภาพตามมาตรฐานการศศกษาชาตลและมาตรฐานสากล
พนฒนาประสลทธลภาพการบรลหารจนดการศศกษาโดยใชชเทคโนโลยร ดชวยระบบคนณภาพ
ประสานความรควมมนอระหวคางเครนอขคายผสชปกครอง ชนมชน และองคธกรอนนนๆในการจนดการศศกษา
โรงเรรยนมรการบรลหารจนดการทรนดร มรสภาพแวดลชอมและสนนอเทคโนโลยรทรนเอนสอตคอการจนดการเรรยนการสอนเปปาประสงคค  
กลยนทธธทรน 3. สรชางโอกาสและทางเลนอกในการเขชารนบการศศกษาขนสนพนสนฐานดชวยวลธรการทรนหลากหลายกลยยทธค  

สนองมาตรฐานททท มาตรฐานทรน 2

ประเดรนการพลจารณาทรน 2.6สนองประเดดนพกจารณาททท 
ประเดรนการพลจารณายคอยทรน 2.6.1สนองประเดดนพกจารณายนอยททท 

มาตรฐานทรน 2มาตรฐานการศศกษาของสถานศศกษา
หลลกการและเหตยผล 
          ดชวยรนฐธรรมนสญแหคงราชอาณาจนกรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 49 ไดชบนญญนตลวคา "บนคคลยคอมมรสลทธลเสมอในการรนบ
การศศกษาไมคนชอยกวคา 12 ปป ทรนรนฐตชองจนดใหชอยคางทนนวถศงและมรคนณภาพโดยไมคเกรบคคาใชชจคาย" เรลนมใหชกนบนนกเรรยนตนสงแตคระดนบ
ชนสนอนนบาล 1 จนถศงระดนบมนธยมศศกษาตอนปลายทนสงสายสามนญและสายอาชรพ  งบประมาณทรนรนฐชควยเหลนอนนสนมร 5 สควน 
ดชวยกนน คนอ คคาเลคาเรรยน  แบบเรรยน  เครนนองแบบนนกเรรยน  คคาอปนกรณธการเรรยน กลจกรรมพนฒนาผสชเรรยน  โดยจะไดชรนบเงลน
สดไปจนดซนสอเอง 2 สควน คนอ คคาเครนนองแบบนนกเรยรนและคคาอนปกรณธการเรรยน  ทนสงนรสโครงการสนนบสนนนคคาใชชจคายในการ
จนดการศศกษาและการลงทนนดชานปปญญา  ยนงเปปนโครงการทรนชควยลดภาระของผสชปกครองและเปปดโอกาสใหชเดรกไทยทนกคนไดช
เขชาถศงการศศกษาทรนมรคนณภาพอยคางทนนวถศงเทคาเทรยมกนน
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วลตถยประสงคค
เพนนอใหชครส บนคลากรทางการศศกษา และนนกเรรยนทนกคนมรโอกาสไดชใชชงานระบบอลนเตอรธเนรตไดชอยคางมรประสลทธลภาพ

เปปาหมาย
เชกงปรกมาณ :

1.นนกเรรยนสามารถใชชงานInternet ของโรงเรรยนไดชรชอยละ 100
2.ระบบInternet สามารถใชชงานไดชตลอดปปการศศกษา รชอยละ 100

เชกงคยณภาพ :
ครส บนคลาการทางการศศกษา และนนกเรรยนทนกคนไดชรนบบรลการInternet ของโรงเรรยนอยคางทนนวถศง และสามารถแกช
ปปญหาการใชชงานไดชอยคางทนนเวลาเมนนอระบบตลดขนด และสามารถนบาInternet ไปใชชไดชอยคางมรประสลทธลภาพ
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ขลขนตอนการดดาเนกนงาน

การดดาเนกนงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานททท ผผผรลบผกดชอบ

( P )  ขลขนเตรทยมการ นายธรระพนนธนธ นาคายน1 ตนลาคม 
2564 ถศง 30 
กนนยายน 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม

-

( D )  ขลขนดดาเนกนการ 1 ตนลาคม 2564 

ถศง 30 กนนยายน 

2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม

นายธรระพนนธนธ นาคายน

พนฒนาและบบารนงรนกษาระบบICTภายในโรงเรรยน คคา
อลนเตอรธเนตและอนปกรณธระบบเครนอขคาย

0.00 (อนดหนนน)

133,300.00 (อนนนๆ)

( C )  ขลขนตกดตามประเมกนผล
สบารวจความตชองการ ปปญหา อนปสรรคการใชชงาน
ของผนชใชชงาน

นายธรระพนนธนธ นาคายน15 กนนยายน 
2565

โรงเรรยนมหรรณ

พาราม
-

( A )  ขลขนปรลบปรยงแกผไข
นบาผลการประเมลนมาปรนบปรนงแกชไข

การตกดตามประเมกนผล
จบานวนของผสชใชชงานทรนมรปปญหาไมคเกลนรชอยละ 10 ของผสชใชชงานทนสงหมด

ตลวชทขวลดความสดาเรดจ
ผสชใชชงานระบบInternet ของโรงเรรยนมรความพศงพอใจรชอยละ 90

วกธทการประเมกน
ใชชสอบถามความพศงพอใจของผสชใชชงาน

เครรทองมรอทททใชผ
แบบสอบถามความพศงพอใจของผสชใชชงาน

ผลทททคาดวนาจะไดผรลบ
1.นนกเรรยนทนกคนไดชใชชระบบอลนเตอรธเนตของโรงเรรยนไดชอยคางมรประสลทธลภาพ
2.ครสและบนคลากรทางการศศกษาของโรงเรรยนสามารถนบาอลนเตอรธเนรตโรงเรรยนไปใชชใหชเกลดประโยชนธไดช
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ทรลพยากรและคนาใชผจนายกกจกรรม

ททท รายการคนาใชผจนาย
ประมาณการ
ราคา/หนนวย

ประเภทของเงกน
รวมเงกนจดานวน หนนวยนลบ

คคาอลนเตอรธเนตและอนปกรณธบบารนง
รนกษาระบบ

เดนอน 10  13,330.00  133,300.001 เงลนโครงการเรรยน
ฟรร 15 ปป

รวมเงกน  133,300.00

สรยปงบประมาณ
เงลนโครงการเรรยนฟรร 15 ปป 133,300.00   บาท

133,300.00   บาทรวม
ลงชรทอ  อนยมลตกกกจกรรม  พลฒนาและบดารยงรลกษาระบบICTภายในโรงเรทยน
ภายใตผโครงการ / งาน  สนลบสนยนคนาใชผจนายในการจลดการศศกษา (เรทยนฟรท 15 ปป)

ผผผอนยมลตกกกจกรรม

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

ผผผเหดนชอบ

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

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

แผนงานกลนคมบรลหารงบประมาณ
 ( นายอลทธลณนฐ เสวกโกเมต ) 
................................................

ผผผเสนอ

(   เฉลลมรนฐ  ตลนงอควม   )
ผสชอบานวยการโรงเรรยนมหรรณพาราม

ครสผสชรนบผลดชอบกลจกรรม

รองผสชอบานวยการกลนคมบรลหารงบประมาณ
 ( นางสาวประกายดาว กลลนนเกลด ) 

ผผผรลบผกดชอบ

นายธรระพนนธนธ  นาคายน

วคาทรนรชอยตรร

���

ปmt



โครงการ / งาน สนนบสนนนคคาใชชจคายในการจนดการศศกษา (เรรยนฟรร 15 ปป)

กกจกรรม จคายเงงนคคาอนปกรณณการเรรยน 1/65

ลลกษณะงาน / โครงการ โครงการตคอเนนนอง
ยกระดนบมาตรฐาน

โครงการใหมค
รนกษามาตรฐาน พนฒนาสสคความเปปนเลงศ

ประเภท กงจกรรมใหมค กงจกรรมตคอเนนนอง งานประจจา

การดดาเนกนโครงการ เสรรจสงสนแลชว กจาลนงดจาเนงนการ ยนงไมคไดชดจาเนงนการ

หนนวยงานทททรลบผกดชอบ กลนคมบรงหารงบประมาณ

หนนวยงานยนอย งานประจจากลนคมบรงหารงบประมาณ

ผผผรลบผกดชอบ นางธงดารนตนณ บสรณวนงช

ระยะเวลาดดาเนกนการ 11/10/2564  -  29/09/2565

สถานทททดดาเนกนการ หชองงบประมาณ

งบประมาณ 290,050.00  บาท

พลนธกกจ  พนฒนาคนณภาพการจนดการเรรยนรสชดชวยระบบคนณภาพตามมาตรฐานการศศกษาชาตงและมาตรฐานสากล
พนฒนาประสงทธงภาพการบรงหารจนดการศศกษาโดยใชชเทคโนโลยร ดชวยระบบคนณภาพ
ประสานความรควมมนอระหวคางเครนอขคายผสชปกครอง ชนมชน และองคณกรอนนนๆในการจนดการศศกษา
โรงเรรยนมรการบรงหารจนดการทรนดร มรสภาพแวดลชอมและสนนอเทคโนโลยรทรนเอนสอตคอการจนดการเรรยนการสอนเปปาประสงคค  
กลยนทธณทรน 3. สรชางโอกาสและทางเลนอกในการเขชารนบการศศกษาขนสนพนสนฐานดชวยวงธรการทรนหลากหลายกลยยทธค  

สนองมาตรฐานททท มาตรฐานทรน 2

ประเดรนการพงจารณาทรน 2.2สนองประเดดนพกจารณาททท 
ประเดรนการพงจารณายคอยทรน 2.2.1สนองประเดดนพกจารณายนอยททท 

มาตรฐานทรน 2มาตรฐานการศศกษาของสถานศศกษา
หลลกการและเหตยผล 
          ดชวยรนฐธรรมนสญแหคงราชอาณาจนกรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 49 ไดชบนญญนตงวคา "บนคคลยคอมมรสงทธงเสมอในการรนบ
การศศกษาไมคนชอยกวคา 12 ปป ทรนรนฐตชองจนดใหชอยคางทนนวถศงและมรคนณภาพโดยไมคเกรบคคาใชชจคาย" เรงนมใหชกนบนนกเรรยนตนสงแตคระดนบ
ชนสนอนนบาล 1 จนถศงระดนบมนธยมศศกษาตอนปลายทนสงสายสามนญและสายอาชรพ  งบประมาณทรนรนฐชควยเหลนอนนสนมร 5 สควน 
ดชวยกนน คนอ คคาเลคาเรรยน  แบบเรรยน  เครนนองแบบนนกเรรยน  คคาอปนกรณณการเรรยน กงจกรรมพนฒนาผสชเรรยน  โดยจะไดชรนบเงงน
สดไปจนดซนสอเอง 2 สควน คนอ คคาเครนนองแบบนนกเรรยนและคคาอนปกรณณการเรรยน  ทนสงนรสโครงการสนนบสนนนคคาใชชจคายในการ
จนดการศศกษาและการลงทนนดชานปปญญา  ยนงเปปนโครงการทรนชควยลดภาระของผสชปกครองและเปปดโอกาสใหชเดรกไทยทนกคนไดช
เขชาถศงการศศกษาทรนมรคนณภาพอยคางทนนวถศงเทคาเทรยมกนน
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วลตถยประสงคค
เพนนอใหชนนกเรรยนทนกคนมรโอกาสไดชรนบการศศกษาโดยไมคเสรยคคาใชชจาาย สจาหรนบรายการหนนงสนอเรรยน  อนปกรณณการเรรยน 
เครนนองแบบนนกเรรยน และกงจกรรมพนฒนาผสชเรรยนทรนภาครนฐใหชการสนนบสนนน

เปปาหมาย
เชกงปรกมาณ :
นนกเรรยนทนกคนไดชรนบเงงนอนปกรณณการเรรยน ภาคเรรยนละ 2 ครนสง รชอยละ 100

เชกงคยณภาพ :
นนกเรรยนทนกคนไดชรนบการศศกษาโดยไมคเสรยคคาใชชจาาย สจาหรนบอนปกรณณการเรรยนทรนภาครนฐใหชการสนนบสนนน
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ขลขนตอนการดดาเนกนงาน

การดดาเนกนงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานททท ผผผรลบผกดชอบ

( P )  ขลขนเตรทยมการ นางธงดารนตนณ  บสรณวนง

ชการประชนมวางแผนปฏงทงนการปฏงบนตงงาน การจคาย
เงงนเรรยนสนนบสนนนโครงการเรรยนฟรร 15 ปป

11 ตนลาคม 
2564 ถศง 29 
กนนยายน 

2565

หชองงบประมาณ-

( D )  ขลขนดดาเนกนการ 1 มรนาคม 2565 

ถศง 15 กนนยายน 

2565

หชองงบประมาณ นางธงดารนตนณ  บสรณวนง

ช

นางสาวสนมนา แทน

บนญชควย

นางสาวรวงพร  บนญมณร

คคาอนปกรณณการเรรยน 1/65 ม.ตชน 0.00 (อนดหนนน)

173,670.00 (อนนนๆ)

คคาอนปกรณณการเรรยน 1/65 ม.ปลาย 0.00 (อนดหนนน)

116,380.00 (อนนนๆ)

( C )  ขลขนตกดตามประเมกนผล
การประสานกนบครสทรนปรศกษาและการจคายเงงนใหชแกค
นนกเรรยนทนกคน

นางธงดารนตนณ  บสรณวนง

ช

นางสาวสนมนา แทน

บนญชควย

นางสาวรวงพร  บนญมณร

15 กนนยายน 
2565

หชองงบประมาณ-

( A )  ขลขนปรลบปรยงแกผไข
รสปแบบการจคายเงงนปรนบเปลรนยนไปตามบรงบท

การตกดตามประเมกนผล
การสอบถามความพศงพอใจในการใหชบรงการ ในการรนบเงงนเรรยนฟรร

ตลวชทขวลดความสดาเรดจ
นนกเรรยนทนกคนไดชรนบเงงนอนปกรณณการเรรยน ภาคเรรยนละ 2 ครนสง รชอยละ 100

วกธทการประเมกน
การประเมงนตามสภาพจรงง

เครรทองมรอทททใชผ
1.เอกสารการจคายเงงนเรรยนฟรร 
2.แบบสอบถามความพศงพอใจในการรนบเงงนเรรยนคคาอนปกรณณการเรรยน 1/65
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ผลทททคาดวนาจะไดผรลบ
นนกเรรยนทนกคนไดชรนบเงงนอนปกรณณการเรรยน ภาคเรรยนละ 2 ครนสง รชอยละ 100
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ทรลพยากรและคนาใชผจนายกกจกรรม

ททท รายการคนาใชผจนาย
ประมาณการ
ราคา/หนนวย

ประเภทของเงกน
รวมเงกนจดานวน หนนวยนลบ

คคาอนปกรณณการเรรยน ม.ตชน 1/65 คน 827  210.00  173,670.001 เงงนโครงการเรรยน
ฟรร 15 ปป

คคาอนปกรณณการเรรยน ม. ปลาย 1/65 คน 506  230.00  116,380.002 เงงนโครงการเรรยน
ฟรร 15 ปป

รวมเงกน  290,050.00

สรยปงบประมาณ
เงงนโครงการเรรยนฟรร 15 ปป 290,050.00   บาท

290,050.00   บาทรวม
ลงชรทอ  อนยมลตกกกจกรรม  จนายเงกนคนาอยปกรณคการเรทยน 1/65
ภายใตผโครงการ / งาน  สนลบสนยนคนาใชผจนายในการจลดการศศกษา (เรทยนฟรท 15 ปป)

ผผผอนยมลตกกกจกรรม

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

ผผผเหดนชอบ

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

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

แผนงานกลนคมบรงหารงบประมาณ
 ( นายองทธงณนฐ เสวกโกเมต ) 
................................................

ผผผเสนอ

(   เฉลงมรนฐ  ตงนงอควม   )
ผสชอจานวยการโรงเรรยนมหรรณพาราม

ครส

รองผสชอจานวยการกลนคมบรงหารงบประมาณ
 ( นางสาวประกายดาว กลงนนเกงด ) 

ผผผรลบผกดชอบ

นางธงดารนตนณ บสรณวนงช

วคาทรนรชอยตรร
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โครงการ / งาน สนนบสนนนคคาใชชจคายในการจนดการศศกษา (เรรยนฟรร 15 ปป)

กกจกรรม จคายเงงนคคาอนปกรณณการเรรยน 2/64

ลลกษณะงาน / โครงการ โครงการตคอเนนนอง
ยกระดนบมาตรฐาน

โครงการใหมค
รนกษามาตรฐาน พนฒนาสสคความเปปนเลงศ

ประเภท กงจกรรมใหมค กงจกรรมตคอเนนนอง งานประจจา

การดดาเนกนโครงการ เสรรจสงสนแลชว กจาลนงดจาเนงนการ ยนงไมคไดชดจาเนงนการ

หนนวยงานทททรลบผกดชอบ กลนคมบรงหารงบประมาณ

หนนวยงานยนอย งานประจจากลนคมบรงหารงบประมาณ

ผผผรลบผกดชอบ นางธงดารนตนณ บสรณวนงช

ระยะเวลาดดาเนกนการ 11/10/2564  -  29/09/2565

สถานทททดดาเนกนการ หชองงบประมาณ

งบประมาณ 290,050.00  บาท

พลนธกกจ  พนฒนาคนณภาพการจนดการเรรยนรสชดชวยระบบคนณภาพตามมาตรฐานการศศกษาชาตงและมาตรฐานสากล
พนฒนาประสงทธงภาพการบรงหารจนดการศศกษาโดยใชชเทคโนโลยร ดชวยระบบคนณภาพ
ประสานความรควมมนอระหวคางเครนอขคายผสชปกครอง ชนมชน และองคณกรอนนนๆในการจนดการศศกษา
โรงเรรยนมรการบรงหารจนดการทรนดร มรสภาพแวดลชอมและสนนอเทคโนโลยรทรนเอนสอตคอการจนดการเรรยนการสอนเปปาประสงคค  
กลยนทธณทรน 3. สรชางโอกาสและทางเลนอกในการเขชารนบการศศกษาขนสนพนสนฐานดชวยวงธรการทรนหลากหลายกลยยทธค  

สนองมาตรฐานททท มาตรฐานทรน 2

ประเดรนการพงจารณาทรน 2.1, 2.2, 2.3สนองประเดดนพกจารณาททท 
ประเดรนการพงจารณายคอยทรน 2.1.1, 2.2.1, 2.3.1สนองประเดดนพกจารณายนอยททท 

มาตรฐานทรน 2มาตรฐานการศศกษาของสถานศศกษา
หลลกการและเหตยผล 
          ดชวยรนฐธรรมนสญแหคงราชอาณาจนกรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 49 ไดชบนญญนตงวคา "บนคคลยคอมมรสงทธงเสมอในการรนบ
การศศกษาไมคนชอยกวคา 12 ปป ทรนรนฐตชองจนดใหชอยคางทนนวถศงและมรคนณภาพโดยไมคเกรบคคาใชชจคาย" เรงนมใหชกนบนนกเรรยนตนสงแตคระดนบ
ชนสนอนนบาล 1 จนถศงระดนบมนธยมศศกษาตอนปลายทนสงสายสามนญและสายอาชรพ  งบประมาณทรนรนฐชควยเหลนอนนสนมร 5 สควน 
ดชวยกนน คนอ คคาเลคาเรรยน  แบบเรรยน  เครนนองแบบนนกเรรยน  คคาอปนกรณณการเรรยน กงจกรรมพนฒนาผสชเรรยน  โดยจะไดชรนบเงงน
สดไปจนดซนสอเอง 2 สควน คนอ คคาเครนนองแบบนนกเรรยนและคคาอนปกรณณการเรรยน  ทนสงนรสโครงการสนนบสนนนคคาใชชจคายในการ
จนดการศศกษาและการลงทนนดชานปปญญา  ยนงเปปนโครงการทรนชควยลดภาระของผสชปกครองและเปปดโอกาสใหชเดรกไทยทนกคนไดช
เขชาถศงการศศกษาทรนมรคนณภาพอยคางทนนวถศงเทคาเทรยมกนน
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วลตถยประสงคค
เพนนอใหชนนกเรรยนทนกคนมรโอกาสไดชรนบการศศกษาโดยไมคเสรยคคาใชชจาาย สจาหรนบคคาอนปกรณณการเรรยน  ทรนภาครนฐใหชการสนนบ
สนนน

เปปาหมาย
เชกงปรกมาณ :
นนกเรรยนทนกคนไดชรนบเงงนอนปกรณณการเรรยน ภาคเรรยนละ 2 ครนสง รชอยละ 95

เชกงคยณภาพ :
นนกเรรยนทนกคนไดชรนบการศศกษาโดยไมคเสรยคคาใชชจาาย สจาหรนบคคาอนปกรณณการเรรยน  ทรนภาครนฐใหชการสนนบสนนน
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ขลขนตอนการดดาเนกนงาน

การดดาเนกนงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานททท ผผผรลบผกดชอบ

( P )  ขลขนเตรทยมการ นางธงดารนตนณ บนรณวนง

ชวางแผนการประชนมผสชปกครองเพนนอรนบเงงนคคาอนปกรณณ
การเรรยน ภาคเรรยนทรน 2 ปปการศศกษา 2564

11 ตนลาคม 
2564 ถศง 29 
กนนยายน 

2565

หชองงบประมาณ-

( D )  ขลขนดดาเนกนการ 1 พฤศจงกายน 

2564 ถศง 30 

มรนาคม 2565

หชองงบประมาณ นางสาวสนมนา  แทน

บนญชควย

นางสาวรวงพร   บนญ

มณร

ม.ปลายคคาอนปกรณณการเรรยน 2/64 0.00 (อนดหนนน)

116,380.00 (อนนนๆ)

ม.ตชน คคาอนปกรณณการเรรยน 2/64 0.00 (อนดหนนน)

173,670.00 (อนนนๆ)

( C )  ขลขนตกดตามประเมกนผล
การกจากนบตงดตามและจคายเงงนใหชแกคนนกเรรยนทนกคน

นางธงดารนตนณ บนรณวนง

ช

นางสาวสนมนา  แทน

บนญชควย

นางสาวรวงพร   บนญ

มณร

30 มรนาคม 
2565

หชองงบประมาณ-

( A )  ขลขนปรลบปรยงแกผไข
รสปแบบวงธรการจคายเงงนจะปรนบเปลรนยนตามบรงบท

การตกดตามประเมกนผล
การจคายเงงนตามสภาพจรงง

ตลวชทขวลดความสดาเรดจ
นนกเรรยนทนกคนไดชรนบเงงนคคาอนปกรณณการเรรยน

วกธทการประเมกน
การจคายเงงนตามสภาพจรงง

เครรทองมรอทททใชผ
1.เอกสารการจคายเงงนเรรยนฟรร คคาอนปกรณณการเรรยน 2/2564 
2.แบบสอบถามความพศงพอใจในการรนบบรงการ
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ผลทททคาดวนาจะไดผรลบ
นนกเรรยนทนกคนไดชรนบเงงนคคาอนปกรณณการเรรยน ภาคเรรยนทรน 2 ปปการศศกษา 2564 รชอยละ 95
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ทรลพยากรและคนาใชผจนายกกจกรรม

ททท รายการคนาใชผจนาย
ประมาณการ
ราคา/หนนวย

ประเภทของเงกน
รวมเงกนจดานวน หนนวยนลบ

ม.ตชน คคาอนปกรณณ 2/64 คน 827  210.00  173,670.001 เงงนโครงการเรรยน
ฟรร 15 ปป

ม.ปลาย คคาอนปกรณณ 2/64 คน 506  230.00  116,380.002 เงงนโครงการเรรยน
ฟรร 15 ปป

รวมเงกน  290,050.00

สรยปงบประมาณ
เงงนโครงการเรรยนฟรร 15 ปป 290,050.00   บาท

290,050.00   บาทรวม
ลงชรทอ  อนยมลตกกกจกรรม  จนายเงกนคนาอยปกรณคการเรทยน 2/64
ภายใตผโครงการ / งาน  สนลบสนยนคนาใชผจนายในการจลดการศศกษา (เรทยนฟรท 15 ปป)

ผผผอนยมลตกกกจกรรม

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

ผผผเหดนชอบ

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

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

แผนงานกลนคมบรงหารงบประมาณ
 ( นายองทธงณนฐ เสวกโกเมต ) 
................................................

ผผผเสนอ

(   เฉลงมรนฐ  ตงนงอควม   )
ผสชอจานวยการโรงเรรยนมหรรณพาราม

ครส

รองผสชอจานวยการกลนคมบรงหารงบประมาณ
 ( นางสาวประกายดาว กลงนนเกงด ) 

ผผผรลบผกดชอบ

นางธงดารนตนณ บสรณวนงช

วคาทรนรชอยตรร
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โครงการ / งาน สนนบสนนนคคาใชชจคายในการจนดการศศกษา (เรรยนฟรร 15 ปป)

กกจกรรม คคาเครรรองแบบนนกเรรยน 1/2565

ลลกษณะงาน / โครงการ โครงการตคอเนรรอง
ยกระดนบมาตรฐาน

โครงการใหมค
รนกษามาตรฐาน พนฒนาสสคความเปปนเลลศ

ประเภท กลจกรรมใหมค กลจกรรมตคอเนรรอง งานประจจา

การดดาเนกนโครงการ เสรรจสลสนแลชว กจาลนงดจาเนลนการ ยนงไมคไดชดจาเนลนการ

หนนวยงานทททรลบผกดชอบ กลนคมบรลหารงบประมาณ

ผผผรลบผกดชอบ นางธลดารนตนน บสรณวนลช

ระยะเวลาดดาเนกนการ 11/10/2564  -  22/12/2564

สถานทททดดาเนกนการ หชองงบประมาณ

งบประมาณ 625,150.00  บาท

พลนธกกจ  พนฒนาคนณภาพการจนดการเรรยนรสชดชวยระบบคนณภาพตามมาตรฐานการศศกษาชาตลและมาตรฐานสากล
พนฒนาประสลทธลภาพการบรลหารจนดการศศกษาโดยใชชเทคโนโลยร ดชวยระบบคนณภาพ
ประสานความรควมมรอระหวคางเครรอขคายผสชปกครอง ชนมชน และองคนกรอรรนๆในการจนดการศศกษา
โรงเรรยนมรการบรลหารจนดการทรรดร มรสภาพแวดลชอมและสรรอเทคโนโลยรทรรเอรสอตคอการจนดการเรรยนการสอนเปปาประสงคค  
กลยนทธนทรร 3. สรชางโอกาสและทางเลรอกในการเขชารนบการศศกษาขนสนพรสนฐานดชวยวลธรการทรรหลากหลายกลยยทธค  

สนองมาตรฐานททท มาตรฐานทรร 2

ประเดรนการพลจารณาทรร 2.1, 2.2, 2.3, 2.6สนองประเดดนพกจารณาททท 
ประเดรนการพลจารณายคอยทรร 2.1.1, 2.2.1, 2.3.1, 2.6.1สนองประเดดนพกจารณายนอยททท 

มาตรฐานทรร 2มาตรฐานการศศกษาของสถานศศกษา
หลลกการและเหตยผล 
          ดชวยรนฐธรรมนสญแหคงราชอาณาจนกรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 49 ไดชบนญญนตลวคา "บนคคลยคอมมรสลทธลเสมอในการรนบ
การศศกษาไมคนชอยกวคา 12 ปป ทรรรนฐตชองจนดใหชอยคางทนรวถศงและมรคนณภาพโดยไมคเกรบคคาใชชจคาย" เรลรมใหชกนบนนกเรรยนตนสงแตคระดนบ
ชนสนอนนบาล 1 จนถศงระดนบมนธยมศศกษาตอนปลายทนสงสายสามนญและสายอาชรพ  งบประมาณทรรรนฐชควยเหลรอนนสนมร 5 สควน 
ดชวยกนน ครอ คคาเลคาเรรยน  แบบเรรยน  เครรรองแบบนนกเรรยน  คคาอปนกรณนการเรรยน กลจกรรมพนฒนาผสชเรรยน  โดยจะไดชรนบเงลน
สดไปจนดซรสอเอง 2 สควน ครอ คคาเครรรองแบบนนกเรรยนและคคาอนปกรณนการเรรยน  ทนสงนรสโครงการสนนบสนนนคคาใชชจคายในการ
จนดการศศกษาและการลงทนนดชานปปญญา  ยนงเปปนโครงการทรรชควยลดภาระของผสชปกครองและเปปดโอกาสใหชเดรกไทยทนกคนไดช
เขชาถศงการศศกษาทรรมรคนณภาพอยคางทนรวถศงเทคาเทรยมกนน
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วลตถยประสงคค
เพรรอใหชนนกเรรยนทนกคนมรโอกาสไดชรนบการศศกษาโดยไมคเสรยคคาใชชจาาย สจาหรนบรายการหนนงสรอเรรยน  อนปกรณนการเรรยน 
เครรรองแบบนนกเรยรน และกลจกรรมพนฒนาผสชเรรยนทรรภาครนฐใหชการสนนบสนนน

เปปาหมาย
เชกงปรกมาณ :
นนกเรรยนทนกคนไดชรนบเงลนคคาเครรรองแบบนนกเรรยน ปปละ 1 ครนสง รชอยละ 100

เชกงคยณภาพ :
นนกเรรยนทนกคนไดชรนบการศศกษาโดยไมคเสรยคคาใชชจาาย สจาหรนบเครรรองแบบเรรยนทรรภาครนฐใหชการสนนบสนนน
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ขลขนตอนการดดาเนกนงาน

การดดาเนกนงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานททท ผผผรลบผกดชอบ

( P )  ขลขนเตรทยมการ นางธลดารนตนน  บสรณวนล

ชการประชนมวางแผนการจคายเงลนคคาเครรรองแบบนนก
เรรยน ปปการศศกษา 2565

11 ตนลาคม 
2564 ถศง 22 
ธนนวาคม 

2564

หชองงบประมาณ-

( D )  ขลขนดดาเนกนการ 3 กนมภาพนนธน 

2565 ถศง 22 

กนนยายน 2565

หชองงบประมาณ นางสาวสนมนา แทน

บนญชควย

นางสาวรวลพร  บนญมณร

 (อนดหนนน) 

( C )  ขลขนตกดตามประเมกนผล
การกจากนบตลดตามการจคายเงลนเรรยนฟรรใหชแกคนนกเรรยน
ทนกคน

นางธลดารนตนน  บสรณวนล

ช

นางสาวสนมนา แทน

บนญชควย

นางสาวรวลพร  บนญมณร

22 กนนยายน 
2565

หชองงบประมาณ-

( A )  ขลขนปรลบปรยงแกผไข
รสปแบบการจคายเงลนปรนบเปลรรยนตามบรลบท

การตกดตามประเมกนผล
ตามสภาพจรลงในการจคายเงลน

ตลวชทขวลดความสดาเรดจ
นนกเรรยนทนกคนไดชรนบเงลนคคาเครรรองแบบนนกเรรยน รชอยละ 100

วกธทการประเมกน
ตามสภาพจรลงในการจคายเงลน

เครรทองมรอทททใชผ
1.เอกสารการจคายเงลนเรรยนฟรร
2.แบบสอบถามความพศงพอใจ

ผลทททคาดวนาจะไดผรลบ
 นนกเรรยนทนกคนไดชรนบเงลนคคาเครรรองแบบนนกเรรยน ปปละ 1 ครนสง รชอยละ 100
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ทรลพยากรและคนาใชผจนายกกจกรรม

ททท รายการคนาใชผจนาย
ประมาณการ
ราคา/หนนวย

ประเภทของเงกน
รวมเงกนจดานวน หนนวยนลบ

คคาเครรรองแบบนนกเรรยน ม.ตชน 1/65 คน 827  450.00  372,150.001 เงลนโครงการเรรยน
ฟรร 15 ปป

คคาเครรรองแบบนนกเรรยน ม.ปลาย1/65 คน 506  500.00  253,000.002 เงลนโครงการเรรยน
ฟรร 15 ปป

รวมเงกน  625,150.00

สรยปงบประมาณ
เงลนโครงการเรรยนฟรร 15 ปป 625,150.00   บาท

625,150.00   บาทรวม
ลงชรทอ  อนยมลตกกกจกรรม  คนาเครรทองแบบนลกเรทยน 1/2565
ภายใตผโครงการ / งาน  สนลบสนยนคนาใชผจนายในการจลดการศศกษา (เรทยนฟรท 15 ปป)

ผผผอนยมลตกกกจกรรม

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

ผผผเหดนชอบ

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

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

แผนงานกลนคมบรลหารงบประมาณ
 ( นายอลทธลณนฐ เสวกโกเมต ) 
................................................

ผผผเสนอ

(   เฉลลมรนฐ  ตลรงอควม   )
ผสชอจานวยการโรงเรรยนมหรรณพาราม

ครส

รองผสชอจานวยการกลนคมบรลหารงบประมาณ
 ( นางสาวประกายดาว กลลรนเกลด ) 

ผผผรลบผกดชอบ

นางธลดารนตนน บสรณวนลช

วคาทรรรชอยตรร
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โครงการ / งาน สนนบสนนนคคาใชชจคายในการจนดการศศกษา (เรรยนฟรร 15 ปป)

กกจกรรม แบบเรรยนปปการศศกษา 2565

ลลกษณะงาน / โครงการ โครงการตคอเนนนอง
ยกระดนบมาตรฐาน

โครงการใหมค
รนกษามาตรฐาน พนฒนาสสคความเปปนเลลศ

ประเภท กลจกรรมใหมค กลจกรรมตคอเนนนอง งานประจจา

การดดาเนกนโครงการ เสรรจสลสนแลชว กจาลนงดจาเนลนการ ยนงไมคไดชดจาเนลนการ

หนนวยงานทททรลบผกดชอบ กลนคมบรลหารงบประมาณ

หนนวยงานยนอย งานประจจากลนคมบรลหารงบประมาณ

ผผผรลบผกดชอบ นางธลดารนตนน บสรณวนลช

ระยะเวลาดดาเนกนการ 12/10/2564  -  22/09/2565

สถานทททดดาเนกนการ หชองงบประมาณ

งบประมาณ 1,403,450.00  บาท

พลนธกกจ  พนฒนาคนณภาพการจนดการเรรยนรสชดชวยระบบคนณภาพตามมาตรฐานการศศกษาชาตลและมาตรฐานสากล
พนฒนาประสลทธลภาพการบรลหารจนดการศศกษาโดยใชชเทคโนโลยร ดชวยระบบคนณภาพ
ประสานความรควมมนอระหวคางเครนอขคายผสชปกครอง ชนมชน และองคนกรอนนนๆในการจนดการศศกษา
โรงเรรยนมรการบรลหารจนดการทรนดร มรสภาพแวดลชอมและสนนอเทคโนโลยรทรนเอนสอตคอการจนดการเรรยนการสอนเปปาประสงคค  
กลยนทธนทรน 3. สรชางโอกาสและทางเลนอกในการเขชารนบการศศกษาขนสนพนสนฐานดชวยวลธรการทรนหลากหลายกลยยทธค  

สนองมาตรฐานททท มาตรฐานทรน 2

ประเดรนการพลจารณาทรน 2.2สนองประเดดนพกจารณาททท 
ประเดรนการพลจารณายคอยทรน 2.2.1สนองประเดดนพกจารณายนอยททท 

มาตรฐานทรน 2มาตรฐานการศศกษาของสถานศศกษา
หลลกการและเหตยผล 
          ดชวยรนฐธรรมนสญแหคงราชอาณาจนกรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 49 ไดชบนญญนตลวคา "บนคคลยคอมมรสลทธลเสมอในการรนบ
การศศกษาไมคนชอยกวคา 12 ปป ทรนรนฐตชองจนดใหชอยคางทนนวถศงและมรคนณภาพโดยไมคเกรบคคาใชชจคาย" เรลนมใหชกนบนนกเรรยนตนสงแตคระดนบ
ชนสนอนนบาล 1 จนถศงระดนบมนธยมศศกษาตอนปลายทนสงสายสามนญและสายอาชรพ  งบประมาณทรนรนฐชควยเหลนอนนสนมร 5 สควน 
ดชวยกนน คนอ คคาเลคาเรรยน  แบบเรรยน  เครนนองแบบนนกเรรยน  คคาอปนกรณนการเรรยน กลจกรรมพนฒนาผสชเรรยน  โดยจะไดชรนบเงลน
สดไปจนดซนสอเอง 2 สควน คนอ คคาเครนนองแบบนนกเรรยนและคคาอนปกรณนการเรรยน  ทนสงนรสโครงการสนนบสนนนคคาใชชจคายในการ
จนดการศศกษาและการลงทนนดชานปปญญา  ยนงเปปนโครงการทรนชควยลดภาระของผสชปกครองและเปปดโอกาสใหชเดรกไทยทนกคนไดช
เขชาถศงการศศกษาทรนมรคนณภาพอยคางทนนวถศงเทคาเทรยมกนน
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วลตถยประสงคค
เพนนอใหชนนกเรรยนทนกคนมรโอกาสไดชรนบการศศกษาโดยไมคเสรยคคาใชชจาาย สจาหรนบรายการหนนงสนอเรรยน  อนปกรณนการเรรยน 
เครนนองแบบนนกเรรยน และกลจกรรมพนฒนาผสชเรรยนทรนภาครนฐใหชการสนนบสนนน

เปปาหมาย
เชกงปรกมาณ :
นนกเรรยนทนกคนไดชรนบหนนงสนอเรรยนฟรร รชอยละ 100

เชกงคยณภาพ :
นนกเรรยนทนกคนไดชรนบการศศกษาโดยไมคเสรยคคาใชชจาาย สจาหรนบรายการหนนงสนอเรรยน
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ขลขนตอนการดดาเนกนงาน

การดดาเนกนงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานททท ผผผรลบผกดชอบ

( P )  ขลขนเตรทยมการ นางธลดารนตนน  บสรณวนล

ช

นายอภลชาตล  แสน

โคตร

นางสาวกลตตลภา  นลมา

หนวหนชากลนคมสาระฯ

1.การประชนมวางแผนการจนดซนสอแบบเรรยน ปปการ
ศศกษา 2565 
2.นจาเสนอหนนงสนอจากกลนคมสาระฯ
3.ประชนมภาคร 4 ฝฝาย 
4.นจาเสนอเขชาทรนประชนมคณะกรรมการสถานศศกษา

12 ตนลาคม 
2564 ถศง 22 
กนนยายน 

2565

หชองประชนาม 116 

หชองโสต

ทนศนศศกษา

-

( D )  ขลขนดดาเนกนการ 1 พฤศจลกายน 

2565 ถศง 30 

สลงหาคม 2565

หชองงบประมาณ นางธลดารนตนน  บสรณวนล

ช

นางสาวณฐพร  ชาว

พงษน

นางสาวอรวรรณ  ราช

แผน

หนวหนชากลนคมสาระฯ

การจนดซนสอหนนงสนอเรรยน ปปการศศกษา 2565 0.00 (อนดหนนน)

1,403,450.00 (อนนนๆ)

( C )  ขลขนตกดตามประเมกนผล
การกจากนบตลดตามตามปฏลทลนงาน

นางธลดารนตนน  บสรณวนล

ช
30 สลงหาคม 

2565

หชองงบประมาณ-

( A )  ขลขนปรลบปรยงแกผไข
รสปแบบการประชนมปรนบเปลรนยนไปตามบรลบท

การตกดตามประเมกนผล
การรนบหนนงสนอเรรยน ปปการศศกษา 2565

ตลวชทขวลดความสดาเรดจ
ผสชเรรยนไดชรนบหนนงสนอเรรยนฟรรตลอดปปการศศกษา ไดชรนบเงลนอนปกรณนการเรรยน คคาเครนนองแบบนนกเรรยน และไดชเขชารควม
กลจกรรมพนฒนาผสชเรรยนครบทนกคน

วกธทการประเมกน
ตามสภาพจรลง

เครรทองมรอทททใชผ
เอกสารการตรวจรนบหนนงสนอเรรยน

ผลทททคาดวนาจะไดผรลบ
นนกเรรยนทนกคนไดชรนบหนนงสนอเรรยนฟรร รชอยละ 100
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ทรลพยากรและคนาใชผจนายกกจกรรม

ททท รายการคนาใชผจนาย
ประมาณการ
ราคา/หนนวย

ประเภทของเงกน
รวมเงกนจดานวน หนนวยนลบ

หนนงสนอเรรยน ชนสน ม.1  ศคน 307  808.00  248,056.001 เงลนโครงการเรรยน
ฟรร 15 ปป

หนนงสนอเรรยน ชนสน ม.2 คน 280  921.00  257,880.002 งบอนดหนนน

หนนงสนอเรรยน ชนสน ม.3 คน 240  996.00  239,040.003 งบอนดหนนน

หนนงสนอเรรยน ชนสน ม.4 คน 187  1,384.00  258,808.004 งบอนดหนนน

หนนงสนอเรรยน ชนสน ม.5 คน 175  1,326.00  232,050.005 งบอนดหนนน

หนนงสนอเรรยน ชนสน ม.6 คน 144  1,164.00  167,616.006 งบอนดหนนน

รวมเงกน  1,403,450.00

สรยปงบประมาณ
งบอนดหนนน 1,155,394.00   บาท
เงลนโครงการเรรยนฟรร 15 ปป 248,056.00   บาท

1,403,450.00   บาทรวม
ลงชรทอ  อนยมลตกกกจกรรม  แบบเรทยนปปการศศกษา 2565
ภายใตผโครงการ / งาน  สนลบสนยนคนาใชผจนายในการจลดการศศกษา (เรทยนฟรท 15 ปป)

ผผผอนยมลตกกกจกรรม

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

ผผผเหดนชอบ

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

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

แผนงานกลนคมบรลหารงบประมาณ
 ( นายอลทธลณนฐ เสวกโกเมต ) 
................................................

ผผผเสนอ

(   เฉลลมรนฐ  ตลนงอควม   )
ผสชอจานวยการโรงเรรยนมหรรณพาราม

ครส

รองผสชอจานวยการกลนคมบรลหารงบประมาณ
 ( นางสาวประกายดาว กลลนนเกลด ) 

ผผผรลบผกดชอบ

นางธลดารนตนน บสรณวนลช

วคาทรนรชอยตรร
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โครงการ / งาน  สสงเสรรมการบรรหารจจดการแบบมมสสวนรสวม

ลลกษณะงาน / โครงการ โครงการตสอเนนนอง
ยกระดจบมาตรฐาน

โครงการใหมส
รจกษามาตรฐาน พจฒนาสสสความเปปนเลรศ

จจดกรจกรรมสสงเสรรมการมมสสขภาวะทมนดม มมสสนทรมยภาพ มมทจกษะในการดดารงชมวรตตามหลจกปรจชญาของเศรษฐกรจ
พอเพมยง
จจดกรจกรรมสสงเสรรมใหหผสหเรมยนมมทจกษะแหสงศตวรรษทมน 21 มมคสณภาพตามเกณฑฑมาตรฐานการศศกษาชาตร และ
มาตรฐานสากล
จจดกรจกรรมปลสกฝฝงจรตสดานศก รจกษา สนบสาน ถสายทอดความเปปนไทยและเขหาใจความหลากหลายทาง
วจฒนธรรม
พจฒนาสนนอเทคโนโลยมและนวจตกรรม เพนนอพจฒนาคสณภาพการศศกษาอยสางตสอเนนนอง
พจฒนาประสรทธรภาพการบรรหารจจดการศศกษาโดยใชหเทคโนโลยม ดหวยระบบคสณภาพ
ประสานความรสวมมนอระหวสางเครนอขสายผสหปกครอง ชสมชน และองคฑกรอนนนๆในการจจดการศศกษา

พลนธกกจ  

ผสหเรมยนมมคสณธรรม จรรยธรรม รจกษฑความเปปนไทย เขหาใจความหลากหลายของวจฒนธรรม
โรงเรมยนมมการบรรหารจจดการทมนดม มมสภาพแวดลหอมและสนนอเทคโนโลยมทมนเอนออตสอการจจดการเรมยน
การสอน
ชสมชนและองคฑกรอนนนๆ มมสสวนรสวมในการจจดการศศกษา

เปปาประสงคค  

กลยยทธค  กลยสทธฑทมน 7. สสงเสรรมการมมสสวนรสวมของเครนอขสายผสหปกครอง ชสมชนและองคฑกรอนนนๆ ทมนเกมนยวขหองทจองภาครจฐและ
เอกชน ในการจจดการศศกษา
กลยสทธฑทมน 6. พจฒนาประสรทธรภาพการบรรหารจจดการโดยใชหเทคโนโลยมดหวยระบบคสณภาพ

สนองมาตรฐานททท มาตรฐานทมน 2

ประเดดนการพรจารณาทมน 2.2, 2.5สนองประเดดนพกจารณาททท 
ประเดดนการพรจารณายสอยทมน 2.2.1, 2.5.1สนองประเดดนพกจารณายยอยททท 

มาตรฐานการศศกษาของสถานศศกษา มาตรฐานทมน 2

ระยะเวลาดดาเนกนการ
01 ตสลาคม 2564 - 30 กจนยายน 2565

หลลกการและเหตยผล 
          งานบรรหารทจนวไป เปปนภารกรจหนศนงของโรงเรมยนในการสนจบสนสน  สสงเสรรมการปฏรบจตรงาน ของโรงเรมยนใหหบรรลส
ตามนโยบาย  และมาตรฐานการศศกษาทมนโรงเรมยนกดาหนดใหหมมประสรทธรภาพ และประสรทธรผล  เชสน  การดดาเนรนงานธสรการ  
งานเลขานสการคณะกรรมการสถานศศกษาขจอนพนอนฐาน การประสานและพจฒนาเครนอขสายการศศกษา  การสสงเสรรม  สนจบ
สนสนดหานวรชาการ  งบประมาณ  บสคลากรและบรรหารทจนวไป การสสงเสรรมและประสานงานการศศกษาในระบบ นอกระบบ  
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และ ตามอจธยาศจย การประชาสจมพจนธฑ งานการศศกษา การสสงเสรรมสนจบสนสน  และสถาบจนสจงคมอนนนทมนจจดการศศกษา  งาน
ประสานราชการกจบเขตพนอนทมนการศศกษาและหนสวยงานอนนน  การจจดระบบการควบคสมในหนสวยงาน  งานบรรการสาธารณะ
วลตถยประสงคค
ผลผลกต  (outputs)
นจกเรมยน ครส บสคลากรภายในโรงเรมยน ตลอดจนชสมชน ไดหรจบบรรการทมนสะดวกในการตรดตสอและประสานงาน

ผลลลพธค  (outcomes)
ผสหใชหบรรการไดหรจบการบรรการอยสางมมประสรทธรภาพ สะดวกรวดเรดว และมมประสรทธรภาพ

ผสหใชหบรรการรหอยละ 80 ไดหรจบการใหหบรรการอยสางมมประสรทธรภาพจากฝฝายบรรหารงานทจนวไป

เชกงปรกมาณ
เปปาหมาย

ผสหใชหบรรการไดหรจบการบรรการอยสางมมประสรทธรภาพ สะดวกรวดเรดว และดดาเนรนไปอยสางมมประสรทธรภาพ

เชกงคยณภาพ
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โครงการ / งาน สยงเสรกมการบรกหารจลดการแบบมทสยวนรยวม  

ททท กกจกรรม
เงกน
อยดหนยน

เรทยนฟรท 
15 ปป

เงกน
รายไดด

เงกน
ออทน ๆ รวม หมายเหตย

เครนอขสายผสหปกครองนจก
เรมยน

กลสสมบรรหารงาน

บสคคล

 2,000.00  2,000.001

ประสานงานคณะ
กรรมการสถานศศกษา

กลสสมบรรหารทจนวไป 2,000.00  2,000.002

งานสดานจกผสหอดานวยการ กลสสมบรรหารทจนวไป 203,000.00  203,000.003

งานประชาสจมพจนธฑ กลสสมบรรหารทจนวไป 11,000.00  11,000.004

งานสดานจกงานกลสสมบรรหาร
ทจนวไป

กลสสมบรรหารทจนวไป 16,200.00  16,200.005

งานสจมพจนธฑชสมชน กลสสมบรรหารทจนวไป 3,000.00  3,000.006

งานประสานคณะ
กรรมการสมาคมฯ

กลสสมบรรหารทจนวไป7

งานรจบนจกเรมยน กลสสมบรรหาร

วรชาการ

 25,019.00  12,600.00  37,619.008

 260,219.00  14,600.00  274,819.00รวมทลทงสกทน
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การประเมกนผล

เครอทองมออทททใชดวกธทการประเมกนตลวชททวลดความสดาเรดจ

ผสหใชหบรรการรหอยละ 80 ไดหรจบการใหหบรรการ
อยสางมมประสรทธรภาพจากฝฝายบรรหารงาน
ทจนวไป

ผสหรจบบรรการทดาแบบประเมรน หรนอแบบ
สอบถามทมนเกรดจากการประเมรนตามสภาพ
จรรง

แบบประเมรน

ผลทททคาดวยาจะไดดรลบ
ผสหใชหบรรการไดหรจบการบรรการอยสางมมประสรทธรภาพ สะดวกรวดเรดว และดดาเนรนไปอยสางมมประสรทธรภาพ

ลงชอทอ  อนยมลตกโครงการ / งาน  สยงเสรกมการบรกหารจลดการแบบมทสยวนรยวม  
ผผดรลบผกดชอบโครงการ/งาน

ผผดอนยมลตกโครงการ

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

ผผดตรวจสอบ

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

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

เเผนงานกลสสมบรรหารทจนวไป
 ( นางสาวปปยะเนตร มสวงมมคสา ) 
................................................

(   เฉลรมรจฐ  ตรนงอสวม   )
ผสหอดานวยการโรงเรมยนมหรรณพาราม

ครส
 ( นางสาวปปยะเนตร มสวงมมคสา ) 

รองผสหอดานวยการกลสสมบรรหารทจนวไป
 ( นายมรนง ขาวปลนอม ) 

วสาทมนรหอยตรม

ผผดเสนอโครงการ/งาน
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โครงการ / งาน สสงเสรรมการบรรหารจจดการแบบมมสสวนรสวม

กกจกรรม เครรอขสายผผผปกครองนจกเรมยน

ลลกษณะงาน / โครงการ โครงการตสอเนรนอง
ยกระดจบมาตรฐาน

โครงการใหมส
รจกษามาตรฐาน พจฒนาสผสความเปปนเลรศ

ประเภท กรจกรรมใหมส กรจกรรมตสอเนรนอง งานประจจา

การดดาเนกนโครงการ เสรรจสรสนแลผว กจาลจงดจาเนรนการ ยจงไมสไดผดจาเนรนการ

หนนวยงานทททรลบผกดชอบ กลลสมบรรหารงานบลคคล

หนนวยงานยนอย งานเครรอขสายผผผปกครอง

ผผผรลบผกดชอบ นายธมระพจนธลธ  นาคายน

ระยะเวลาดดาเนกนการ 01/10/2564  -  30/09/2565

สถานทททดดาเนกนการ โรงเรมยนมหรรณพาราม

งบประมาณ 2,000.00  บาท

พลนธกกจ  จจดกรจกรรมสสงเสรรมการมมสลขภาวะทมนดม มมสลนทรมยภาพ มมทจกษะในการดจารงชมวรตตามหลจกปรจชญาของเศรษฐกรจ
พอเพมยง
จจดกรจกรรมสสงเสรรมใหผผผผเรมยนมมทจกษะแหสงศตวรรษทมน 21 มมคลณภาพตามเกณฑธมาตรฐานการศศกษาชาตร และ
มาตรฐานสากล
จจดกรจกรรมปลผกฝฝงจรตสจานศก รจกษา สรบสาน ถสายทอดความเปปนไทยและเขผาใจความหลากหลายทาง
วจฒนธรรม
พจฒนาสรนอเทคโนโลยมและนวจตกรรม เพรนอพจฒนาคลณภาพการศศกษาอยสางตสอเนรนอง
พจฒนาประสรทธรภาพการบรรหารจจดการศศกษาโดยใชผเทคโนโลยม ดผวยระบบคลณภาพ
ประสานความรสวมมรอระหวสางเครรอขสายผผผปกครอง ชลมชน และองคธกรอรนนๆในการจจดการศศกษา
ผผผเรมยนมมคลณธรรม จรรยธรรม รจกษธความเปปนไทย เขผาใจความหลากหลายของวจฒนธรรม
โรงเรมยนมมการบรรหารจจดการทมนดม มมสภาพแวดลผอมและสรนอเทคโนโลยมทมนเอรสอตสอการจจดการเรมยนการสอน
ชลมชนและองคธกรอรนนๆ มมสสวนรสวมในการจจดการศศกษา

เปปาประสงคค  

กลยลทธธทมน 7. สสงเสรรมการมมสสวนรสวมของเครรอขสายผผผปกครอง ชลมชนและองคธกรอรนนๆ ทมนเกมนยวขผองทจสงภาครจฐและ
เอกชน ในการจจดการศศกษา

กลยยทธค  

กลยลทธธทมน 6. พจฒนาประสรทธรภาพการบรรหารจจดการโดยใชผเทคโนโลยมดผวยระบบคลณภาพ
สนองมาตรฐานททท มาตรฐานทมน 2

ประเดรนการพรจารณาทมน 2.2สนองประเดดนพกจารณาททท 
ประเดรนการพรจารณายสอยทมน 2.2.1สนองประเดดนพกจารณายนอยททท 
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มาตรฐานทมน 2มาตรฐานการศศกษาของสถานศศกษา
หลลกการและเหตยผล 
          เครรอขสายผผผปกครองครอคณะบลคคลทมนประกอบดผวยคณะของผผผปกครองนจกเรมยนในแตสละชจสนเรมยนทมนรวมตจวขศสนมา
เพรนอรสวมกจนพจฒนาโรงเรมยนและสนจบสนลนการเรมยนการสอนของโรงเรมยนตามสรทธรและหนผาทมนของผผผปกครองทมนระบลไวผใน
พระราชบจญญจตรการศศกษาแหสงชาตรพลทธศจกราช 2542 เครรอขสายผผผปกครองโรงเรมยนมหรรณพารามกสอตจสงเพรนอใหผผผผปกครอง
ไดผมมโอกาสพบปะพผดคลยกจบผผผบรรหารครผทมนปรศกษาของบลตรหลานเขผามามมบทบาทรสวมกจนแกผไขปฝญหาดผานการเรมยนการการ
เรมยนของนจกเรมยนทจาใหผเครรอขสายผผผปกครองไดผมมโอกาสพบปะหารรอกจนระหวสางผผผปกครองนจกเรมยนในหผองเดมยวกจนหรรอ
โรงเรมยนเดมยวกจนทจาใหผผผผปกครองรผผจจกบทบาทของตนเองและเสมยสละโดยการเลรอกตจวแทนผผผปกครองเขผามามมสสวนรสวมใน
การพจฒนาโรงเรมยนใหผเปปนไปอยสางยจนงยรนและปราศจากอลปสรรคเกรดผลสจมฤทธรธสผงสลดตสอนจกเรมยนและโรงเรมยนเพรนอใหผการ
ดจาเนรนงานของคณะกรรมการเครรอขสายผผผปกครองเปปนไปอยสางตสอเนรนองโรงเรมยนมหรรณพารามจศงไดผจจดกรจกรรมประชลม
เครรอขสายผผผปกครองของนจกเรมยนเพรนอประสานความเขผาใจอจนดมระหวสางผผผปกครอง ครผ และโรงเรมยน
วลตถยประสงคค

1. เพรนอใหผผผผปกครองแลกเปลมนยนความครดเหรน และรสวมหาแนวทางในการพจฒนาสถานศศกษา
2. เพรนอประสานสจมพจนธธระหวสางผผผปกครองและครผ

เปปาหมาย
เชกงปรกมาณ :
รผอยละ 80 ของผผผปกครองเครรอขสายเขผารสวมประชลมและใหผความรสวมมรอในการพจฒนาสถานศศกษา

เชกงคยณภาพ :
ผผผปกครองเครรอขสายของโรงเรมยนมมความเขผมแขรงและโรงเรมยนมมคลณภาพสผงขศสน
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ขลขนตอนการดดาเนกนงาน

การดดาเนกนงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานททท ผผผรลบผกดชอบ

( P )  ขลขนเตรทยมการ นายธมระพจนธลธ นาคายน

จจดเตรมยมขผอมผล เรมยนเชรญคณะกรรมการเครรอขสายผผผ
ปกครอง

1 ตลลาคม 
2564 ถศง 30 
กจนยายน 

2565

โรงเรมยนมหรรณ

พาราม

-

( D )  ขลขนดดาเนกนการ 1 ตลลาคม 2564 

ถศง 30 กจนยายน 

2565

โรงเรมยนมหรรณ

พาราม

นายธมระพจนธลธ นาคายน

ประชลมเครรอขสายผผผปกครองนจกเรมยน 0.00 (อลดหนลน)

2,000.00 (อรนนๆ)

( C )  ขลขนตกดตามประเมกนผล
สอบถามความครดเหรนเกมนยวกจบแนวทางในการพจฒนา
สถานศศกษา

นายธมระพจนธลธ นาคายน1 ตลลาคม 
2564 ถศง 30 
กจนยายน 

2565

โรงเรมยนมหรรณ

พาราม
-

( A )  ขลขนปรลบปรยงแกผไข
นจาขผอเสนอแนะไปปรจบปรลงในปปถจดไป

การตกดตามประเมกนผล
การสอบถามความครดเหรนเกมนยวกจบแนวทางในการพจฒนาสถานศศกษา

ตลวชทขวลดความสดาเรดจ
สถานศศกษาไดผรจบความรสวมมรอจากผผผปกครองและชลมชน ในการมมสสวนรสวมพจฒนาสถานศศกษา

วกธทการประเมกน
การใชผแบบสอบถามความครดเหรนเกมนยวกจบแนวทางในการพจฒนาสถานศศกษา

เครรทองมรอทททใชผ
แบบสอบถามความครดเหรนเกมนยวกจบแนวทางในการพจฒนาสถานศศกษา

ผลทททคาดวนาจะไดผรลบ
สถานศศกษาไดผรจบความรสวมมรอจากผผผปกครองและชลมชน ในการมมสสวนรสวมพจฒนาสถานศศกษา
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ทรลพยากรและคนาใชผจนายกกจกรรม

ททท รายการคนาใชผจนาย
ประมาณการ
ราคา/หนนวย

ประเภทของเงกน
รวมเงกนจดานวน หนนวยนลบ

คสาอาหารวสาง ครจสง 2  1,000.00  2,000.001 อรนน ๆ (เงรน
สวจสดรการ)

รวมเงกน  2,000.00

สรยปงบประมาณ
อรนน ๆ (เงรนสวจสดรการ) 2,000.00   บาท

2,000.00   บาทรวม
ลงชรทอ  อนยมลตกกกจกรรม  เครรอขนายผผผปกครองนลกเรทยน
ภายใตผโครงการ / งาน  สนงเสรกมการบรกหารจลดการแบบมทสนวนรนวม

ผผผอนยมลตกกกจกรรม

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

ผผผเหดนชอบ

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

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

เเผนงานกลลสมบรรหารงานบลคคล
 ( นางสาวสลนมยธ เกมยรตรสมพร ) 
................................................

ผผผเสนอ

(   เฉลรมรจฐ  ตรนงอสวม   )
ผผผอจานวยการโรงเรมยนมหรรณพาราม

ครผผผผรจบผรดชอบกรจกรรม

รองผผผอจานวยการกลลสมบรรหารงานบลคคล
 ( นางสาวประกายดาว กลรนนเกรด ) 

ผผผรลบผกดชอบ

นายธมระพจนธลธ  นาคายน

วสาทมนรผอยตรม
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โครงการ / งาน สสงเสรรมการบรรหารจจดการแบบมมสสวนรสวม

กกจกรรม ประสานงานคณะกรรมการสถานศศกษา

ลลกษณะงาน / โครงการ โครงการตสอเนนนอง
ยกระดจบมาตรฐาน

โครงการใหมส
รจกษามาตรฐาน พจฒนาสสสความเปปนเลรศ

ประเภท กรจกรรมใหมส กรจกรรมตสอเนนนอง งานประจจา

การดดาเนกนโครงการ เสรรจสรสนแลลว กจาลจงดจาเนรนการ ยจงไมสไดลดจาเนรนการ

หนนวยงานทททรลบผกดชอบ กลลสมบรรหารทจนวไป

หนนวยงานยนอย งานประสานงานกรรมการสถานศศกษา

ผผผรลบผกดชอบ น.ส.ปปยะเนตร มสวงมมคสา
,นายศรวนจท อะโนราช

ระยะเวลาดดาเนกนการ 11/10/2564  -  30/09/2565

สถานทททดดาเนกนการ โรงเรมยนมหรรณพาราม

งบประมาณ 2,000.00  บาท

พลนธกกจ  จจดกรจกรรมสสงเสรรมการมมสลขภาวะทมนดม มมสลนทรมยภาพ มมทจกษะในการดจารงชมวรตตามหลจกปรจชญาของเศรษฐกรจ
พอเพมยง
จจดกรจกรรมสสงเสรรมใหลผสลเรมยนมมทจกษะแหสงศตวรรษทมน 21 มมคลณภาพตามเกณฑฑมาตรฐานการศศกษาชาตร และ
มาตรฐานสากล
จจดกรจกรรมปลสกฝฝงจรตสจานศก รจกษา สนบสาน ถสายทอดความเปปนไทยและเขลาใจความหลากหลายทาง
วจฒนธรรม
พจฒนาสนนอเทคโนโลยมและนวจตกรรม เพนนอพจฒนาคลณภาพการศศกษาอยสางตสอเนนนอง
พจฒนาประสรทธรภาพการบรรหารจจดการศศกษาโดยใชลเทคโนโลยม ดลวยระบบคลณภาพ
ประสานความรสวมมนอระหวสางเครนอขสายผสลปกครอง ชลมชน และองคฑกรอนนนๆในการจจดการศศกษา
ผสลเรมยนมมคลณธรรม จรรยธรรม รจกษฑความเปปนไทย เขลาใจความหลากหลายของวจฒนธรรม
โรงเรมยนมมการบรรหารจจดการทมนดม มมสภาพแวดลลอมและสนนอเทคโนโลยมทมนเอนสอตสอการจจดการเรมยนการสอน
ชลมชนและองคฑกรอนนนๆ มมสสวนรสวมในการจจดการศศกษา

เปปาประสงคค  

กลยลทธฑทมน 7. สสงเสรรมการมมสสวนรสวมของเครนอขสายผสลปกครอง ชลมชนและองคฑกรอนนนๆ ทมนเกมนยวขลองทจสงภาครจฐและ
เอกชน ในการจจดการศศกษา

กลยยทธค  

กลยลทธฑทมน 6. พจฒนาประสรทธรภาพการบรรหารจจดการโดยใชลเทคโนโลยมดลวยระบบคลณภาพ
สนองมาตรฐานททท มาตรฐานทมน 2

ประเดรนการพรจารณาทมน 2.2สนองประเดดนพกจารณาททท 
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ประเดรนการพรจารณายสอยทมน 2.2.1สนองประเดดนพกจารณายนอยททท 
มาตรฐานทมน 2มาตรฐานการศศกษาของสถานศศกษา

หลลกการและเหตยผล 
          งานบรรหารทจนวไปเปปนภารกรจหนศนงของโรงเรมยนในการสนจบสนลน สสงเสรรมการปฏรบจตรงานของโรงเรมยนใหลบรรลล
ตามนโยบาย และมาตรฐานการศศกษาทมนโรงเรมยนกจาหนดใหลมมประสรทธรภาพและประสรทธรผล เชสน การดจาเนรนงานธลรการ  
งานเลขานลการคณะกรรมการสถานศศกษาขจสนพนสนฐาน การประสานและพจฒนาเครนอขสายการศศกษา เปปนตลน 

ในปฝจจลบจนคณะกรรมการสถานศศกษาขจสนพนสนฐาน มมบทบาทเกมนยวขลองกจบการพจฒนาการศศกษาเปปนอยสางมาก โรงเรมยนมม
ความจจาเปปนตลองชมสแจงนโยบายโครงการตสาง ๆ ทจสงการบรรหารจจดการในโรงเรมยน ตลอดจนขลอมสลขสาวสารในดลานการ
จจดการศศกษา พฤตรกรรมของนจกเรมยน ผลสจมฤทธรธทางการเรมยน เพนนอเปปนการสรลางความสจมพจนธฑทมนดมและความเขลาใจใน
บทบาทหนลาทมนของสถานศศกษา โรงเรมยนจศงไดลจจดทจาโครงการนมสขศสน
วลตถยประสงคค

1. เพนนอประสานงานทมนเกมนยวขลองของคณะกรรมการสถานศศกษาขจสนพนสนฐานและโรงเรมยน

2. เพนนอจจดทจาบอรฑดทจาเนมยบคณะกรรมการฯ
เปปาหมาย
เชกงปรกมาณ :

1. จจดการประชลมคณะกรรมการสถานศศกษาฯ จจานวน 2 ครจสงตสอปป 

2. จจดทจาบอรฑดทจาเนมยบคณะกรรมการจจานวน 1 บอรฑด
เชกงคยณภาพ :
จจดการประชลมและประสานงานกจบคณะกรรมการสถานศศกษาฯ เปปนไปดลวยความเรมยบรลอย และมมบอรฑดทจาเนมยบ
ของคณะกรรมการสถานศศกษา
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ขลขนตอนการดดาเนกนงาน

การดดาเนกนงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานททท ผผผรลบผกดชอบ

( P )  ขลขนเตรทยมการ นายศรวนจท อะโนราช

1. ประชลมงานเพนนอนจดหมายคณะกรรมการ จจดหาวจน 
เวลา สถานทมนในการถสายภาพ / ประชลมคณะ
กรรมการ
2. ดจาเนรนการตามแผน

11 ตลลาคม 
2564 ถศง 30 
กจนยายน 

2565

โรงเรมยนมหรรณ

พาราม

-

( D )  ขลขนดดาเนกนการ 1 ตลลาคม 2564 

ถศง 30 กจนยายน 

2565

โรงเรมยนมหรรณ

พาราม

นายศรวนจท อะโนราช

บอรฑดทจาเนมยบคณะกรรมการฯ 2,000.00 (อลดหนลน) 

( C )  ขลขนตกดตามประเมกนผล
แบบสอบถามความพศงพอใจการจจดประชลมคณะ
กรรมการสถานศศกษาฯ 
และตรวจสอบบอรฑดทมนจจดทจาใหลถสกตลองเรมยบรลอย

นายศรวนจท อะโนราช1 ตลลาคม 
2564 ถศง 30 
กจนยายน 

2565

โรงเรมยนมหรรณ

พาราม
-

( A )  ขลขนปรลบปรยงแกผไข
นจาผลทมนไดลไปปรจบปรลงแกลไขในปปถจดไป

การตกดตามประเมกนผล
การประเมรนความพศงพอใจ

ตลวชทขวลดความสดาเรดจ
สถานศศกษาไดลรจบความรสวมมนอจากผสลปกครองและชลมชน ในการมมสสวนรสวมพจฒนาสถานศศกษา

วกธทการประเมกน
ประเมรนความพศงพอใจ

เครรทองมรอทททใชผ
แบบประเมรนความพศงพอใจ

ผลทททคาดวนาจะไดผรลบ
1. จจดการประชลมคณะกรรมการสถานศศกษาฯ 2 ครจสงตสอปป และไดลรจบความพศงพอใจในการดจาเนรนการไมสตจากวสารลอยละ 
80

2. มมบอรฑดทจาเนมยบคณะกรรมการสถานศศกษาฯ เ
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ทรลพยากรและคนาใชผจนายกกจกรรม

ททท รายการคนาใชผจนาย
ประมาณการ
ราคา/หนนวย

ประเภทของเงกน
รวมเงกนจดานวน หนนวยนลบ

บอรฑดทจาเนมยบคณะกรรมการฯ บอรฑด 1  2,000.00  2,000.001 งบอลดหนลน

รวมเงกน  2,000.00

สรยปงบประมาณ
งบอลดหนลน 2,000.00   บาท

2,000.00   บาทรวม
ลงชรทอ  อนยมลตกกกจกรรม  ประสานงานคณะกรรมการสถานศศกษา
ภายใตผโครงการ / งาน  สนงเสรกมการบรกหารจลดการแบบมทสนวนรนวม

ผผผอนยมลตกกกจกรรม

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

ผผผเหดนชอบ

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

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

เเผนงานกลลสมบรรหารทจนวไป
 ( นางสาวปปยะเนตร มสวงมมคสา ) 
................................................

ผผผเสนอ

(   เฉลรมรจฐ  ตรนงอสวม   )
ผสลอจานวยการโรงเรมยนมหรรณพาราม

ครสผสลรจบผรดชอบกรจกรรม

รองผสลอจานวยการกลลสมบรรหารทจนวไป
 ( นายมรนง ขาวปลนสม ) 

ผผผรลบผกดชอบ

นายศรวนจท อะโนราช

วสาทมนรลอยตรม
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โครงการ / งาน สสงเสรรมการบรรหารจจดการแบบมมสสวนรสวม

กกจกรรม งานสสานจกผผผอสานวยการ

ลลกษณะงาน / โครงการ โครงการตสอเนนนอง
ยกระดจบมาตรฐาน

โครงการใหมส
รจกษามาตรฐาน พจฒนาสผสความเปปนเลรศ

ประเภท กรจกรรมใหมส กรจกรรมตสอเนนนอง งานประจสา

การดดาเนกนโครงการ เสรรจสรสนแลผว กสาลจงดสาเนรนการ ยจงไมสไดผดสาเนรนการ

หนนวยงานทททรลบผกดชอบ กลลสมบรรหารทจนวไป

หนนวยงานยนอย งานสสานจกงานผผผอสานวยการ

ผผผรลบผกดชอบ น.ส.ปปยะเนตร มสวงมมคสา
,น.ส.กลลภจสสร ปปองคสา

ระยะเวลาดดาเนกนการ 01/10/2564  -  30/09/2565

สถานทททดดาเนกนการ โรงเรมยนมหรรณพาราม

งบประมาณ 203,000.00  บาท

พลนธกกจ  จจดกรจกรรมสสงเสรรมการมมสลขภาวะทมนดม มมสลนทรมยภาพ มมทจกษะในการดสารงชมวรตตามหลจกปรจชญาของเศรษฐกรจ
พอเพมยง
จจดกรจกรรมสสงเสรรมใหผผผผเรมยนมมทจกษะแหสงศตวรรษทมน 21 มมคลณภาพตามเกณฑฑมาตรฐานการศศกษาชาตร และ
มาตรฐานสากล
จจดกรจกรรมปลผกฝฝงจรตสสานศก รจกษา สนบสาน ถสายทอดความเปปนไทยและเขผาใจความหลากหลายทาง
วจฒนธรรม
พจฒนาสนนอเทคโนโลยมและนวจตกรรม เพนนอพจฒนาคลณภาพการศศกษาอยสางตสอเนนนอง
พจฒนาประสรทธรภาพการบรรหารจจดการศศกษาโดยใชผเทคโนโลยม ดผวยระบบคลณภาพ
ประสานความรสวมมนอระหวสางเครนอขสายผผผปกครอง ชลมชน และองคฑกรอนนนๆในการจจดการศศกษา
ผผผเรมยนมมคลณธรรม จรรยธรรม รจกษฑความเปปนไทย เขผาใจความหลากหลายของวจฒนธรรม
โรงเรมยนมมการบรรหารจจดการทมนดม มมสภาพแวดลผอมและสนนอเทคโนโลยมทมนเอนสอตสอการจจดการเรมยนการสอน
ชลมชนและองคฑกรอนนนๆ มมสสวนรสวมในการจจดการศศกษา

เปปาประสงคค  

กลยลทธฑทมน 7. สสงเสรรมการมมสสวนรสวมของเครนอขสายผผผปกครอง ชลมชนและองคฑกรอนนนๆ ทมนเกมนยวขผองทจสงภาครจฐและ
เอกชน ในการจจดการศศกษา

กลยยทธค  

กลยลทธฑทมน 6. พจฒนาประสรทธรภาพการบรรหารจจดการโดยใชผเทคโนโลยมดผวยระบบคลณภาพ
สนองมาตรฐานททท มาตรฐานทมน 2

ประเดรนการพรจารณาทมน 2.2สนองประเดดนพกจารณาททท 
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ประเดรนการพรจารณายสอยทมน 2.2.1สนองประเดดนพกจารณายนอยททท 
มาตรฐานทมน 2มาตรฐานการศศกษาของสถานศศกษา

หลลกการและเหตยผล 
          งานบรรหารทจนวไป เปปนภารกรจหนศนงของโรงเรมยนในการสนจบสนลน  สสงเสรรมการปฏรบจตรงาน ของโรงเรมยนใหผบรรลล
ตามนโยบาย  และมาตรฐานการศศกษาทมนโรงเรมยนกสาหนดใหผมมประสรทธรภาพ และประสรทธรผล  เชสน  การดสาเนรนงาน
ธลรการ  งานเลขานลการคณะกรรมการสถานศศกษาขจสนพนสนฐาน การประสานและพจฒนาเครนอขสายการศศกษา  การสสงเสรรม  
สนจบสนลนดผานวรชาการ  งบประมาณ  บลคลากรและบรรหารทจนวไป การสสงเสรรมและประสานงานการศศกษาในระบบ นอก
ระบบ  และ ตามอจธยาศจย การประชาสจมพจนธฑ งานการศศกษา การสสงเสรรมสนจบสนลน  และสถาบจนสจงคมอนนนทมนจจดการ
ศศกษา  งานประสานราชการกจบเขตพนสนทมนการศศกษาและหนสวยงานอนนน  การจจดระบบการควบคลมในหนสวยงาน  
งานบรรการสาธารณะ

งานอสานวยการของสสานจกงานผผผอสานวยการโรงเรมยนมหรรณพาราม เปปนงานทมนเกมนยวขผองกจบการจจดระบบบรรหารองคฑกร 
การประสาน การใหผบรรการ การสนจบสนลนและสสงเสรรมใหผกลลสมภารกรจตลอดจนงานตสางๆ ในโรงเรมยนพจฒนา สามารถ
บรรหารจจดการและดสาเนรนงานตามบทบาทภารกรจอสานาจหนผาทมนไดผอยสางเรมยบรผอย มมประสรทธรภาพและประสรทธรผลบนพนสน
ฐานของความถผกตผอง โปรสงใส ตลอดจนสนจบสนลนการใหผบรรการขผอมผลขสาวสาร เอกสาร สนนอ อลปกรณฑทางการศศกษา และ
ทรจพยากรทมนใชผในการจจดการศศกษาแกสสถานศศกษาเพนนอใหผสถานศศกษาบรรหารจจดการไดผอยสางสะดวก คลสองตจว มมคลณภาพ 
ประสรทธรภาพและประสรทธรผล
วลตถยประสงคค
เพนนอใหผนจกเรมยน ครผ บลคลากรภายในโรงเรมยน ตลอดจนชลมชน ไดผรจบบรรการทมนสะดวกในการตรดตสอและประสานงานกจบ
ผผผอสานวยการโรงเรมยน

เปปาหมาย
เชกงปรกมาณ :
ผผผใชผบรรการรผอยละ 80 ไดผรจบการใหผบรรการอยสางมมประสรทธรภาพจากสสานจกงานผผผอสานวยการ

เชกงคยณภาพ :
ผผผใชผบรรการไดผรจบการบรรการอยสางมมประสรทธรภาพ สะดวกรวดเรรว และดสาเนรนไปอยสางมมประสรทธรภาพ
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ขลขนตอนการดดาเนกนงาน

การดดาเนกนงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานททท ผผผรลบผกดชอบ

( P )  ขลขนเตรทยมการ นางสาวกลลภจสสร ปปอง

คสา1. ประชลมวางแผนงบประมาณและขจสนตอนการ
ดสาเนรนการ

1 ตลลาคม 
2564 ถศง 30 
กจนยายน 

2565

โรงเรมยนมหรรณ

พาราม

-

( D )  ขลขนดดาเนกนการ 1 ตลลาคม 2564 

ถศง 30 กจนยายน 

2565

โรงเรมยนมหรรณ

พาราม

นางสาวกลลภจสสร ปปอง

คสา

จจดซนสออลปกรณฑเพนนอพจฒนางานสสานจกงานผผผอสานวยการ 3,000.00 (อลดหนลน) 

งบสสารอง 200,000.00 (อลดหนลน) 

( C )  ขลขนตกดตามประเมกนผล
ทสาแบบสอบภามความพศงพอใจของผผผไดผรจบบรรการ

นางสาวกลลภจสสร ปปอง

คสา
1 ตลลาคม 

2564 ถศง 30 
กจนยายน 

2565

โรงเรมยนมหรรณ

พาราม
-

( A )  ขลขนปรลบปรยงแกผไข
นสาผลทมนไดผไปปรจบปรลงพจฒนาในปปถจดไป

การตกดตามประเมกนผล
การประเมรนความพศงพอใจ

ตลวชทขวลดความสดาเรดจ
ผผผเรมยนและบลคลากรของสถานศศกษารวมทจสงผผผทมนเกมนยวขผองรสวมโครงการ กรจกรรมทมนสสงเสรรมใหผผผผเรมยนบรรลลตามเปปา
หมาย วรสจยทจศนฑ ปรจชญาและจลดเนผนของสถานศศกษา

วกธทการประเมกน
ประเมรนความพศงพอใจ

เครรทองมรอทททใชผ
แบบประเมรนความพศงพอใจ

ผลทททคาดวนาจะไดผรลบ
ผผผใชผบรรการรผอยละ 80 ไดผรจบการใหผบรรการอยสางมมประสรทธรภาพจากสสานจกงานผผผอสานวยการ
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ทรลพยากรและคนาใชผจนายกกจกรรม

ททท รายการคนาใชผจนาย
ประมาณการ
ราคา/หนนวย

ประเภทของเงกน
รวมเงกนจดานวน หนนวยนลบ

กลสองใสสนามบจตร อจน 1  370.00  370.001 งบอลดหนลน

กระดาษกลอสซมน แพค 2  250.00  500.002 งบอลดหนลน

โพสตฑ-อรท เพจมารฑกเกอรฑ 5 สม 
(1.5x5 ซม.)

แพค 2  70.00  140.003 งบอลดหนลน

กระดาษสตรกเกอรฑ แพค 2  270.00  540.004 งบอลดหนลน

กรรไกรMULTI PUR 8" รลสน 1428 อจน 2  79.00  158.005 งบอลดหนลน

กระดาษทสาปก ACQ 200 แกรม สม
ขาว

แพค 1  250.00  250.006 งบอลดหนลน

ปากกาลผกลนนน 0.5 มม. หมศกสมนสสาเงรน 
ดผามคละสม 50 ดผาม

แพค 1  179.00  179.007 งบอลดหนลน

มมดคจตเตอรฑ 45L ดสา สกกอตชฑ อจน 1  120.00  120.008 งบอลดหนลน

ไมผบรรทจดเหลรก 24นรสว อจน 1  73.00  73.009 งบอลดหนลน

เทปลบคสาผรด 6มม.x8ม. (แพรค3อจน) แพค 1  170.00  170.0010 งบอลดหนลน

กระดาษถสายเอกสาร ไอเดมย แมกซฑ 
A4 70แกรม 5 รมม

แพค 1  500.00  500.0011 งบอลดหนลน

งบสสารอง ครจสง 1  200,000.00  200,000.0012 งบอลดหนลน

รวมเงกน  203,000.00

สรยปงบประมาณ
งบอลดหนลน 203,000.00   บาท

203,000.00   บาทรวม
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ลงชรทอ  อนยมลตกกกจกรรม  งานสดานลกผผผอดานวยการ
ภายใตผโครงการ / งาน  สนงเสรกมการบรกหารจลดการแบบมทสนวนรนวม

ผผผอนยมลตกกกจกรรม

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

ผผผเหดนชอบ

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

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

เเผนงานกลลสมบรรหารทจนวไป
 ( นางสาวปปยะเนตร มสวงมมคสา ) 
................................................

ผผผเสนอ

(   เฉลรมรจฐ  ตรนงอสวม   )
ผผผอสานวยการโรงเรมยนมหรรณพาราม

ครผผผผรจบผรดชอบกรจกรรม

รองผผผอสานวยการกลลสมบรรหารทจนวไป
 ( นายมรนง ขาวปลนสม ) 

ผผผรลบผกดชอบ

น.ส.กลลภจสสร ปปองคสา

วสาทมนรผอยตรม
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โครงการ / งาน สสงเสรรมการบรรหารจจดการแบบมมสสวนรสวม

กกจกรรม งานประชาสจมพจนธธ

ลลกษณะงาน / โครงการ โครงการตสอเนนนอง
ยกระดจบมาตรฐาน

โครงการใหมส
รจกษามาตรฐาน พจฒนาสสสความเปปนเลรศ

ประเภท กรจกรรมใหมส กรจกรรมตสอเนนนอง งานประจจา

การดดาเนกนโครงการ เสรรจสรสนแลลว กจาลจงดจาเนรนการ ยจงไมสไดลดจาเนรนการ

หนนวยงานทททรลบผกดชอบ กลลสมบรรหารทจนวไป

หนนวยงานยนอย งานประชาสจมพจนธธ

ผผผรลบผกดชอบ น.ส.ปปยะเนตร มสวงมมคสา
,น.ส.กลลภจสสร ปปองคจา

ระยะเวลาดดาเนกนการ 01/10/2564  -  30/09/2565

สถานทททดดาเนกนการ โรงเรมยนมหรรณพาราม

งบประมาณ 11,000.00  บาท

พลนธกกจ  จจดกรจกรรมสสงเสรรมการมมสลขภาวะทมนดม มมสลนทรมยภาพ มมทจกษะในการดจารงชมวรตตามหลจกปรจชญาของเศรษฐกรจ
พอเพมยง
จจดกรจกรรมสสงเสรรมใหลผสลเรมยนมมทจกษะแหสงศตวรรษทมน 21 มมคลณภาพตามเกณฑธมาตรฐานการศศกษาชาตร และ
มาตรฐานสากล
จจดกรจกรรมปลสกฝฝงจรตสจานศก รจกษา สนบสาน ถสายทอดความเปปนไทยและเขลาใจความหลากหลายทาง
วจฒนธรรม
พจฒนาสนนอเทคโนโลยมและนวจตกรรม เพนนอพจฒนาคลณภาพการศศกษาอยสางตสอเนนนอง
พจฒนาประสรทธรภาพการบรรหารจจดการศศกษาโดยใชลเทคโนโลยม ดลวยระบบคลณภาพ
ประสานความรสวมมนอระหวสางเครนอขสายผสลปกครอง ชลมชน และองคธกรอนนนๆในการจจดการศศกษา
ผสลเรมยนมมคลณธรรม จรรยธรรม รจกษธความเปปนไทย เขลาใจความหลากหลายของวจฒนธรรม
โรงเรมยนมมการบรรหารจจดการทมนดม มมสภาพแวดลลอมและสนนอเทคโนโลยมทมนเอนสอตสอการจจดการเรมยนการสอน
ชลมชนและองคธกรอนนนๆ มมสสวนรสวมในการจจดการศศกษา

เปปาประสงคค  

กลยลทธธทมน 7. สสงเสรรมการมมสสวนรสวมของเครนอขสายผสลปกครอง ชลมชนและองคธกรอนนนๆ ทมนเกมนยวขลองทจสงภาครจฐและ
เอกชน ในการจจดการศศกษา

กลยยทธค  

กลยลทธธทมน 6. พจฒนาประสรทธรภาพการบรรหารจจดการโดยใชลเทคโนโลยมดลวยระบบคลณภาพ
สนองมาตรฐานททท มาตรฐานทมน 2

ประเดรนการพรจารณาทมน 2.2สนองประเดดนพกจารณาททท 
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ประเดรนการพรจารณายสอยทมน 2.2.1สนองประเดดนพกจารณายนอยททท 
มาตรฐานทมน 2มาตรฐานการศศกษาของสถานศศกษา

หลลกการและเหตยผล 
          งานบรรหารทจนวไป เปปนภารกรจหนศนงของโรงเรมยนในการสนจบสนลน  สสงเสรรมการปฏรบจตรงาน ของโรงเรมยนใหลบรรลล
ตามนโยบาย  และมาตรฐานการศศกษาทมนโรงเรมยนกจาหนดใหลมมประสรทธรภาพ และประสรทธรผล  เชสน  การดจาเนรนงาน
ธลรการ  งานเลขานลการคณะกรรมการสถานศศกษาขจสนพนสนฐาน การประสานและพจฒนาเครนอขสายการศศกษา  การสสงเสรรม  
สนจบสนลนดลานวรชาการ  งบประมาณ  บลคลากรและบรรหารทจนวไป การสสงเสรรมและประสานงานการศศกษาในระบบ นอก
ระบบ  และ ตามอจธยาศจย การประชาสจมพจนธธ งานการศศกษา การสสงเสรรมสนจบสนลน  และสถาบจนสจงคมอนนนทมนจจดการ
ศศกษา  งานประสานราชการกจบเขตพนสนทมนการศศกษาและหนสวยงานอนนน  การจจดระบบการควบคลมในหนสวยงาน  
งานบรรการสาธารณะ

การประชาสจมพจนธธโรงเรมยนถนอเปปนอมกวรธมหนศนงในการนจาขลอมสลขสาวสารและความเคลนนอนไหวตสางๆ
ภายในโรงเรมยน ทจสงในดลานการบรรหารจจดการ ดลานวรชาการ ดลานกรจกรรมการเรมยนการสอน ขลอมสลขสาวสารและ
เกรรดความรสลตสางๆ ประชาสจมพจนธธและเผยแพรสใหลชลมชนทราบ กสอใหลเกรดความรสลและความเขลาใจอจนดมตสอกจน
ระหวสางโรงเรมยนกจบชลมชนและหนสวยงานตสางๆ อจนจะกสอใหลเกรดความรสวมมนอ รสวมใจกจน ในการพจฒนาแกลไข
ปฝญหาการจจดการศศกษาและภารกรจตสางๆ ของโรงเรมยนใหลดจาเนรนไปดลวยดมและบรรลลผลตามมาตรฐานการศศกษา
ของสถานศศกษาตสอไป
วลตถยประสงคค
นจกเรมยน ครส บลคลากรภายในโรงเรมยน ตลอดจนชลมชน ไดลรจบบรรการทมนสะดวกในการตรดตสอและประสานงาน

เปปาหมาย
เชกงปรกมาณ :
นจกเรมยน ผสลปกครอง และชลมชนทราบเกมนยวกจบกรจกรรมตสาง ๆ ภายในโรงเรมยนรลอยละ 80

เชกงคยณภาพ :
นจกเรมยน ผสลปกครอง และชลมชนทราบเกมนยวกจบกรจกรรมตสาง ๆ ภายในโรงเรมยนมากขศสน
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ขลขนตอนการดดาเนกนงาน

การดดาเนกนงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานททท ผผผรลบผกดชอบ

( P )  ขลขนเตรทยมการ นางสาวกลลภจสสร ปปอง

คจาประชลมแผนและวางแผนการดจาเนรนงาน
1 ตลลาคม 

2564 ถศง 30 
กจนยายน 

2565

โรงเรมยนมหรรณ

พาราม

-

( D )  ขลขนดดาเนกนการ 1 ตลลาคม 2564 

ถศง 30 กจนยายน 

2565

โรงเรมยนมหรรณ

พาราม

นางสาวกลลภจสสร ปปอง

คจา

พจฒนางานประชาสจมพจนธธ 11,000.00 (อลดหนลน) 

( C )  ขลขนตกดตามประเมกนผล
แบบสอบถามความพศงพอใจของการใหลบรรการงาน
ประชาสจมพจนธธ

นางสาวกลลภจสสร ปปอง

คจา
1 ตลลาคม 

2564 ถศง 30 
กจนยายน 

2565

โรงเรมยนมหรรณ

พาราม
-

( A )  ขลขนปรลบปรยงแกผไข
นจาผลทมนไดลไปปรจบปรลงแกลไขในปปถจดไป

การตกดตามประเมกนผล
การประเมรนความพศงพอใจ

ตลวชทขวลดความสดาเรดจ
สถานศศกษาไดลรจบความรสวมมนอจากผสลปกครองและชลมชน ในการมมสสวนรสวมพจฒนาสถานศศกษา

วกธทการประเมกน
ประเมรนความพศงพอใจ

เครรทองมรอทททใชผ
แบบประเมรนความพศงพอใจ

ผลทททคาดวนาจะไดผรลบ
นจกเรมยน ผสลปกครอง และชลมชนทราบเกมนยวกจบกรจกรรมตสาง ๆ ภายในโรงเรมยนรลอยละ 80
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ทรลพยากรและคนาใชผจนายกกจกรรม

ททท รายการคนาใชผจนาย
ประมาณการ
ราคา/หนนวย

ประเภทของเงกน
รวมเงกนจดานวน หนนวยนลบ

ไวนรล ตาราง
เมตร

 20  65.00  1,300.001 งบอลดหนลน

ไวนรลกลอสซมน ตาราง
เมตร

 11  270.00  2,970.002 งบอลดหนลน

ไวนรลประชาสจมพจนธธ ตาราง
เมตร

 100  65.00  6,500.003 งบอลดหนลน

อลปกรณธอนนนๆ อจน 1  230.00  230.004 งบอลดหนลน

รวมเงกน  11,000.00

สรยปงบประมาณ
งบอลดหนลน 11,000.00   บาท

11,000.00   บาทรวม
ลงชรทอ  อนยมลตกกกจกรรม  งานประชาสลมพลนธค
ภายใตผโครงการ / งาน  สนงเสรกมการบรกหารจลดการแบบมทสนวนรนวม

ผผผอนยมลตกกกจกรรม

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

ผผผเหดนชอบ

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

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

แผนงานกลลสมบรรหารงานทจนวไป
 ( นางสาวปปยะเนตร มสวงมมคสา ) 
................................................

ผผผเสนอ

(   เฉลรมรจฐ  ตรนงอสวม   )
ผสลอจานวยการโรงเรมยนมหรรณพาราม

ครสผสลรจบผรดชอบกรจกรรม

รองผสลอจานวยการกลลสมบรรหารงานทจนวไป
 ( นายมรนง ขาวปลนสม ) 

ผผผรลบผกดชอบ

น.ส.กลลภจสสร ปปองคจา

วสาทมนรลอยตรม
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โครงการ / งาน สสงเสรรมการบรรหารจจดการแบบมมสสวนรสวม

กกจกรรม งานสสานจกงานกลลสมบรรหารทจทวไป

ลลกษณะงาน / โครงการ โครงการตสอเนนทอง
ยกระดจบมาตรฐาน

โครงการใหมส
รจกษามาตรฐาน พจฒนาสสสความเปปนเลรศ

ประเภท กรจกรรมใหมส กรจกรรมตสอเนนทอง งานประจสา

การดดาเนกนโครงการ เสรรจสรสนแลลว กสาลจงดสาเนรนการ ยจงไมสไดลดสาเนรนการ

หนนวยงานทททรลบผกดชอบ กลลสมบรรหารทจทวไป

หนนวยงานยนอย งานสสานจกงานกลลสมบรรหารทจทวไป

ผผผรลบผกดชอบ น.ส.ปปยะเนตร มสวงมมคสา
,น.ส.กรตตรภา นรมา

ระยะเวลาดดาเนกนการ 01/10/2564  -  30/09/2565

สถานทททดดาเนกนการ โรงเรมยนมหรรณพาราม

งบประมาณ 16,200.00  บาท

พลนธกกจ  จจดกรจกรรมสสงเสรรมการมมสลขภาวะทมทดม มมสลนทรมยภาพ มมทจกษะในการดสารงชมวรตตามหลจกปรจชญาของเศรษฐกรจ
พอเพมยง
จจดกรจกรรมสสงเสรรมใหลผสลเรมยนมมทจกษะแหสงศตวรรษทมท 21 มมคลณภาพตามเกณฑฑมาตรฐานการศศกษาชาตร และ
มาตรฐานสากล
จจดกรจกรรมปลสกฝฝงจรตสสานศก รจกษา สนบสาน ถสายทอดความเปปนไทยและเขลาใจความหลากหลายทาง
วจฒนธรรม
พจฒนาสนทอเทคโนโลยมและนวจตกรรม เพนทอพจฒนาคลณภาพการศศกษาอยสางตสอเนนทอง
พจฒนาประสรทธรภาพการบรรหารจจดการศศกษาโดยใชลเทคโนโลยม ดลวยระบบคลณภาพ
ประสานความรสวมมนอระหวสางเครนอขสายผสลปกครอง ชลมชน และองคฑกรอนทนๆในการจจดการศศกษา
ผสลเรมยนมมคลณธรรม จรรยธรรม รจกษฑความเปปนไทย เขลาใจความหลากหลายของวจฒนธรรม
โรงเรมยนมมการบรรหารจจดการทมทดม มมสภาพแวดลลอมและสนทอเทคโนโลยมทมทเอนสอตสอการจจดการเรมยนการสอน
ชลมชนและองคฑกรอนทนๆ มมสสวนรสวมในการจจดการศศกษา

เปปาประสงคค  

กลยลทธฑทมท 7. สสงเสรรมการมมสสวนรสวมของเครนอขสายผสลปกครอง ชลมชนและองคฑกรอนทนๆ ทมทเกมทยวขลองทจสงภาครจฐและ
เอกชน ในการจจดการศศกษา

กลยยทธค  

กลยลทธฑทมท 6. พจฒนาประสรทธรภาพการบรรหารจจดการโดยใชลเทคโนโลยมดลวยระบบคลณภาพ
สนองมาตรฐานททท มาตรฐานทมท 2

ประเดรนการพรจารณาทมท 2.2สนองประเดดนพกจารณาททท 
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ประเดรนการพรจารณายสอยทมท 2.2.1สนองประเดดนพกจารณายนอยททท 
มาตรฐานทมท 2มาตรฐานการศศกษาของสถานศศกษา

หลลกการและเหตยผล 
          งานบรรหารทจทวไป เปปนภารกรจหนศทงของโรงเรมยนในการสนจบสนลน  สสงเสรรมการปฏรบจตรงาน ของโรงเรมยนใหลบรรลล
ตามนโยบาย  และมาตรฐานการศศกษาทมทโรงเรมยนกสาหนดใหลมมประสรทธรภาพ และประสรทธรผล  เชสน  การดสาเนรนงาน
ธลรการ  งานเลขานลการคณะกรรมการสถานศศกษาขจสนพนสนฐาน การประสานและพจฒนาเครนอขสายการศศกษา  การสสงเสรรม  
สนจบสนลนดลานวรชาการ  งบประมาณ  บลคลากรและบรรหารทจทวไป การสสงเสรรมและประสานงานการศศกษาในระบบ นอก
ระบบ  และ ตามอจธยาศจย การประชาสจมพจนธฑ งานการศศกษา การสสงเสรรมสนจบสนลน  และสถาบจนสจงคมอนทนทมทจจดการ
ศศกษา  งานประสานราชการกจบเขตพนสนทมทการศศกษาและหนสวยงานอนทน  การจจดระบบการควบคลมในหนสวยงาน  
งานบรรการสาธารณะ
วลตถยประสงคค
นจกเรมยน ครส บลคลากรภายในโรงเรมยน ตลอดจนชลมชน ไดลรจบบรรการทมทสะดวกในการตรดตสอและประสานงาน

เปปาหมาย
เชกงปรกมาณ :
ผสลใชลบรรการรลอยละ 80 ไดลรจบการใหลบรรการอยสางมมประสรทธรภาพจากฝฝายบรรหารงานทจทวไป

เชกงคยณภาพ :
ผสลใชลบรรการไดลรจบการบรรการอยสางมมประสรทธรภาพ สะดวกรวดเรรว และดสาเนรนไปอยสางมมประสรทธรภาพ
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ขลขนตอนการดดาเนกนงาน

การดดาเนกนงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานททท ผผผรลบผกดชอบ

( P )  ขลขนเตรทยมการ นางสาวกรตตรภา นรมา

ประชลมเพนทอวางแผนการทสางาน
1 ตลลาคม 

2564 ถศง 30 
กจนยายน 

2565

โรงเรมยนมหรรณ

พาราม

-

( D )  ขลขนดดาเนกนการ 1 ตลลาคม 2564 

ถศง 30 กจนยายน 

2565

โรงเรมยนมหรรณ

พาราม

นางสาวกรตตรภา นรมา

พจฒนางานสสานจกงานกลลสมบรรหารทจทวไป 16,200.00 (อลดหนลน) 

( C )  ขลขนตกดตามประเมกนผล
ทสาแบบสอบถามความพศงพอใจของผสลรจบบรรการ

นางสาวกรตตรภา นรมา1 ตลลาคม 
2564 ถศง 30 
กจนยายน 

2565

โรงเรมยนมหรรณ

พาราม
-

( A )  ขลขนปรลบปรยงแกผไข
นสาผลทมทไดลไปปรจบปรลงพจฒนาในปปถจดไป

การตกดตามประเมกนผล
การประเมรนความพศงพอใจ

ตลวชทขวลดความสดาเรดจ
สถานศศกษาไดลรจบความรสวมมนอจากผสลปกครองและชลมชน ในการมมสสวนรสวมพจฒนาสถานศศกษา

วกธทการประเมกน
ประเมรนความพศงพอใจ

เครรทองมรอทททใชผ
แบบประเมรนความพศงพอใจ

ผลทททคาดวนาจะไดผรลบ
ผสลใหลและผสลใชลบรรการไดลรจบความสะดวกในการใชลบรรการ รลอยละ 80
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ทรลพยากรและคนาใชผจนายกกจกรรม

ททท รายการคนาใชผจนาย
ประมาณการ
ราคา/หนนวย

ประเภทของเงกน
รวมเงกนจดานวน หนนวยนลบ

เทปกาวยสน ขนาด 1.5 นรสว คละสม มลวน 19  35.00  665.001 งบอลดหนลน

เทปกาวยสน ขนาด 2 นรสว คละสม มลมวน 20  45.00  900.002 งบอลดหนลน

เทปกาวบาง 2 หนลา ขนาด 1/2 นรสว มลวน 12  20.00  240.003 งบอลดหนลน

เทปกาวบาง 2 หนลา ขนาด 1 นรสว มลวน 12  30.00  360.004 งบอลดหนลน

กาวลาเทรกซฑ TOA 32 ออนซฑ ขวด 2  125.00  250.005 งบอลดหนลน

คลรปดสาเบอรฑ 112 ขนาด 19 มม. กลสอง 3  20.00  60.006 งบอลดหนลน

คลรปดสาเบอรฑ 111 ขนาด 25 มม. กลสอง 4  25.00  100.007 งบอลดหนลน

แทสนตจดสกกอตเทป อจน 1  90.00  90.008 งบอลดหนลน

สกกอตเทปใส 3 M No. 600 3/4นรสว กลสอง 2  160.00  320.009 งบอลดหนลน

กรรไกรMULTI PUR 8" รลสน 1428 อจน 5  79.00  395.0010 งบอลดหนลน

ใบมมดคจตเตอรฑ super blade ขนาด
เลรก ( 6 ใบ)

หสอ 4  15.00  60.0011 งบอลดหนลน

ใบมมดคจตเตอรฑ super blade ขนาด
ใหญส ( 6 ใบ)

หสมอ 4  25.00  100.0012 งบอลดหนลน

ปปนยรงกาว อจน 1  200.00  200.0013 งบอลดหนลน

ไสลปปนยรงกาว กรโลกรจม 1  200.00  200.0014 งบอลดหนลน

กระดาษการฑด 150 แกรม (200 
แผสน)

หสอ 2  200.00  400.0015 งบอลดหนลน

กระดาษสตรสกเกอรฑ แบบดลาน หสอ 2  240.00  480.0016 งบอลดหนลน

ปากกาลสกลนทน กลสมอง 1  250.00  250.0017 งบอลดหนลน

เทปลบคสาผรด ตราชลาง อจน 10  50.00  500.0018 งบอลดหนลน

เครนทองเยรบกระดาษ MAX HD - 10D อจน 3  200.00  600.0019 งบอลดหนลน

เครนทองเยรบกระดาษ ตราชลาง 
DS-23S24 (FL)

อจน 1  2,400.00  2,400.0020 งบอลดหนลน

พานโตกอะลสมมเนมยม ตราแมวนสสา 22 
ซม.

ชรสน 2  300.00  600.0021 งบอลดหนลน

แฟฟมหนมบ อจมน 5  90.00  450.0022 งบอลดหนลน
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ททท รายการคนาใชผจนาย
ประมาณการ
ราคา/หนนวย

ประเภทของเงกน
รวมเงกนจดานวน หนนวยนลบ

เขรมหมลดอยสางดม กลสอง 2  70.00  140.0023 งบอลดหนลน

รางปลจลกไฟ 5 ชสอง สวรตซฑ อจน 1  690.00  690.0024 งบอลดหนลน

แทสนตจดกระดาษ ขนาด A3 (อารฑโกล 
Art 453)

อจน 1  1,300.00  1,300.0025 งบอลดหนลน

ธงชาตร 200x300 ผนน 5  250.00  1,250.0026 งบอลดหนลน

เกลาอมสสสานจกงาน ตจว 1  2,000.00  2,000.0027 งบอลดหนลน

คสาบรรการ i cloud ปป 1  1,200.00  1,200.0028 งบอลดหนลน

รวมเงกน  16,200.00

สรยปงบประมาณ
งบอลดหนลน 16,200.00   บาท

16,200.00   บาทรวม
ลงชรทอ  อนยมลตกกกจกรรม  งานสดานลกงานกลยนมบรกหารทลทวไป
ภายใตผโครงการ / งาน  สนงเสรกมการบรกหารจลดการแบบมทสนวนรนวม

ผผผอนยมลตกกกจกรรม

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

ผผผเหดนชอบ

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

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

เเผนงานกลลสมบรรหารทจทวไป
 ( นางสาวปปยะเนตร มสวงมมคสา ) 
................................................

ผผผเสนอ

(   เฉลรมรจฐ  ตรทงอสวม   )
ผสลอสานวยการโรงเรมยนมหรรณพาราม

ครสผสลรจบผรดชอบกรจกรรม

รองผสลอสานวยการกลลสมบรรหารทจทวไป
 ( นายมรทง ขาวปลนสม ) 

ผผผรลบผกดชอบ

น.ส.กรตตรภา นรมา

วสาทมทรลอยตรม
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โครงการ / งาน สสงเสรรมการบรรหารจจดการแบบมมสสวนรสวม

กกจกรรม งานสจมพจนธธชชมชน

ลลกษณะงาน / โครงการ โครงการตสอเนนนอง
ยกระดจบมาตรฐาน

โครงการใหมส
รจกษามาตรฐาน พจฒนาสสสความเปปนเลรศ

ประเภท กรจกรรมใหมส กรจกรรมตสอเนนนอง งานประจจา

การดดาเนกนโครงการ เสรรจสรสนแลลว กจาลจงดจาเนรนการ ยจงไมสไดลดจาเนรนการ

หนนวยงานทททรลบผกดชอบ กลชสมบรรหารทจนวไป

หนนวยงานยนอย งานสจมพจนธธชชมชน

ผผผรลบผกดชอบ น.ส.ปปยะเนตร มสวงมมคสา
,น.ส.กฤษณา ประชากชล

ระยะเวลาดดาเนกนการ 01/10/2564  -  30/09/2565

สถานทททดดาเนกนการ โรงเรมยนมหรรณพาราม

งบประมาณ 3,000.00  บาท

พลนธกกจ  จจดกรจกรรมสสงเสรรมการมมสชขภาวะทมนดม มมสชนทรมยภาพ มมทจกษะในการดจารงชมวรตตามหลจกปรจชญาของเศรษฐกรจ
พอเพมยง
จจดกรจกรรมสสงเสรรมใหลผสลเรมยนมมทจกษะแหสงศตวรรษทมน 21 มมคชณภาพตามเกณฑธมาตรฐานการศศกษาชาตร และ
มาตรฐานสากล
จจดกรจกรรมปลสกฝฝงจรตสจานศก รจกษา สนบสาน ถสายทอดความเปปนไทยและเขลาใจความหลากหลายทาง
วจฒนธรรม
พจฒนาสนนอเทคโนโลยมและนวจตกรรม เพนนอพจฒนาคชณภาพการศศกษาอยสางตสอเนนนอง
พจฒนาประสรทธรภาพการบรรหารจจดการศศกษาโดยใชลเทคโนโลยม ดลวยระบบคชณภาพ
ประสานความรสวมมนอระหวสางเครนอขสายผสลปกครอง ชชมชน และองคธกรอนนนๆในการจจดการศศกษา
ผสลเรมยนมมคชณธรรม จรรยธรรม รจกษธความเปปนไทย เขลาใจความหลากหลายของวจฒนธรรม
โรงเรมยนมมการบรรหารจจดการทมนดม มมสภาพแวดลลอมและสนนอเทคโนโลยมทมนเอนสอตสอการจจดการเรมยนการสอน
ชชมชนและองคธกรอนนนๆ มมสสวนรสวมในการจจดการศศกษา

เปปาประสงคค  

กลยชทธธทมน 7. สสงเสรรมการมมสสวนรสวมของเครนอขสายผสลปกครอง ชชมชนและองคธกรอนนนๆ ทมนเกมนยวขลองทจสงภาครจฐและ
เอกชน ในการจจดการศศกษา

กลยยทธค  

กลยชทธธทมน 6. พจฒนาประสรทธรภาพการบรรหารจจดการโดยใชลเทคโนโลยมดลวยระบบคชณภาพ
สนองมาตรฐานททท มาตรฐานทมน 2

ประเดรนการพรจารณาทมน 2.5สนองประเดดนพกจารณาททท 
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ประเดรนการพรจารณายสอยทมน 2.5.1สนองประเดดนพกจารณายนอยททท 
มาตรฐานทมน 2มาตรฐานการศศกษาของสถานศศกษา

หลลกการและเหตยผล 
          พระราชบจญญจตรการศศกษาแหสงชาตร พ.ศ. 2545 มมแนวทางการจจดการศศกษาตามมาตราทมน 29 ใหลสถานศศกษารสวม
กจบบชคคล ครอบครจว ชชมชน องคธกรชชมชน องคธกรทลองถรนน เอกชน องคธกรเอกชน องคธกรวรชาชมพ สถาบจนการศศกษา สถาน
ประกอบการและสถาบจนสจงคมอนนน สสงเสรรมความเขลมแขรงของชชมชน โดยจจดกระบวนการเรมยนรสลภายในชชมชนเพนนอใหลชชมชน
มมจจดการศศกษาอบรม มมการแสวงหาความรสล ขลอมสลขสาวสารและรสลจจกเลนอกสรรภสมรปฝญญาและวรทยากรตสาง ๆ เพนนอพจฒนา
ชชมชนใหลสอดคลลองกจบสภาพปฝญหาและความตลองการ รวมทจสงวรธมการสนจบสนชนใหลมมการแลกเปลมนยนประสบการณธการ
พจฒนาระหวสางชชมชนกจบโรงเรมยน

โรงเรมยนถนอเปปนสสวนหนศนงของชชมชน ดจงนจสนการสสงนจกเรมยนเขลารสวมกรจกรรมทมนหนสวยงานทจสงภาครจฐและเอกชนในชชมชนจจด
ขศสน ถนอเปปนสรนงสจาคจญทจสงการแขสงขจนทจกษะทางวรชาการ ความสามารถพรเศษ ตลอดจนการเขลารสวมกรจกรรมตามเทศกาล
ประเพณมของชชมชน ซศนงทจาใหลนจกเรมยนไดลเพรนมพสนประสบการณธนอกหลองเรมยน และเปปดโอกาสใหลนจกเรมยน
ไดลแสดงความสามารถนจาชนนอเสมยงมาสสสตนเองและโรงเรมยนอมกทจสงยจงเปปนการสรลางความสจมพจนธธทมนดมระหวสางโรงเรมยนและ
ชชมชนอมกดลวย

โรงเรมยนมหรรณพารามไดลเลรงเหรนความสจาคจญในการสรลางสจมพจนธภาพทมนดมระหวสางชชมชนกจบโรงเรมยนเพราะโรงเรมยนมม
ความจจาเปปนตลองใหลชชมชนเขลามามมสสวนรสวมในการจจดการศศกษาโดยมมการประสานงาน กจาหนดแนวทางในการพจฒนา
โรงเรมยน ใชลสถานทมนในชชมชนจจดเปปนแหลสงเรมยนรสลเพนนอใหลเกรดประโยชนธสสงสชดตสอผสลเรมยน จศงไดลจจดใหลมมการดจาเนรนงาน
กรจกรรมนมสขศสน
วลตถยประสงคค

1. เพนนอไดลรจบความรสวมมนอและการสนจบสนชนจากชชมชน
2. เพนนอใหลชชมชนเกรดความพศงพอใจภาคภสมรใจ ศรจทธา เชนนอมจนนในการจจดการศศกษาของโรงเรมยน

เปปาหมาย
เชกงปรกมาณ :

1. โรงเรมยนไดลรจบการสนจบสนชนใหลการชสวยเหลนอจากองคธกรปกครองทลองถรนน และหนสวยงานตสาง ๆ
2. โรงเรมยนเปปนทมนรสลจจกแกสผสลปกครอง ชชมชน และสจงคมภายนอกรลอยละ  90

เชกงคยณภาพ :
1. ผสลปกครองและชชมชนใหลการสนจบสนชนในเรนนองเกมนยวกจบการจจดการศศกษาของโรงเรมยน
2. โรงเรมยนเปปนทมนรสลจจก แกสผสลปกครอง ชชมชน และสจงคมภายนอก

���



ขลขนตอนการดดาเนกนงาน

การดดาเนกนงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานททท ผผผรลบผกดชอบ

( P )  ขลขนเตรทยมการ นางสาวกฤษณา 

ประชากชลประชชมและวางแผนการดจาเนรนงาน
1 ตชลาคม 

2564 ถศง 30 
กจนยายน 

2565

โรงเรมยนมหรรณ

พาราม

-

( D )  ขลขนดดาเนกนการ 1 ตชลาคม 2564 

ถศง 30 กจนยายน 

2565

โรงเรมยนมหรรณ

พาราม

นางสาวกฤษณา 

ประชากชล

คสาอาหารและเครนนองดนนม 3,000.00 (อชดหนชน) 

( C )  ขลขนตกดตามประเมกนผล
สรชปผลการดจาเนรนงานและประเมรนกรจกรรม

นางสาวกฤษณา 

ประชากชล
1 ตชลาคม 

2564 ถศง 30 
กจนยายน 

2565

โรงเรมยนมหรรณ

พาราม
-

( A )  ขลขนปรลบปรยงแกผไข
นจาผลทมนไดลไปปรจบปรชงพจฒนาในปปถจดไป

การตกดตามประเมกนผล
การประเมรนความพศงพอใจ

ตลวชทขวลดความสดาเรดจ
สถานศศกษาไดลรจบความรสวมมนอจากผสลปกครองและชชมชน ในการมมสสวนรสวมพจฒนาสถานศศกษา

วกธทการประเมกน
ประเมรนความพศงพอใจ

เครรทองมรอทททใชผ
แบบประเมรนความพศงพอใจ

ผลทททคาดวนาจะไดผรลบ
1. โรงเรมยนไดลรจบการสนจบสนชนใหลการชสวยเหลนอจากองคธกรปกครองทลองถรนน และหนสวยงานตสาง ๆ
2. โรงเรมยนเปปนทมนรสลจจก แกสผสลปกครอง ชชมชน และสจงคมภายนอกรลอยละ  90
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ทรลพยากรและคนาใชผจนายกกจกรรม

ททท รายการคนาใชผจนาย
ประมาณการ
ราคา/หนนวย

ประเภทของเงกน
รวมเงกนจดานวน หนนวยนลบ

คสาอาหารและเครนนองดนนม มนสอ 60  50.00  3,000.001 งบอชดหนชน

รวมเงกน  3,000.00

สรยปงบประมาณ
งบอชดหนชน 3,000.00   บาท

3,000.00   บาทรวม
ลงชรทอ  อนยมลตกกกจกรรม  งานสลมพลนธคชยมชน
ภายใตผโครงการ / งาน  สนงเสรกมการบรกหารจลดการแบบมทสนวนรนวม

ผผผอนยมลตกกกจกรรม

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

ผผผเหดนชอบ

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

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

เเผนงานกลชสมบรรหารทจนวไป
 ( นางสาวปปยะเนตร มสวงมมคสา ) 
................................................

ผผผเสนอ

(   เฉลรมรจฐ  ตรนงอสวม   )
ผสลอจานวยการโรงเรมยนมหรรณพาราม

ครสผสลรจบผรดชอบกรจกรรม

รองผสลอจานวยการกลชสมบรรหารทจนวไป
 ( นายมรนง ขาวปลนสม ) 

ผผผรลบผกดชอบ

น.ส.กฤษณา ประชากชล

วสาทมนรลอยตรม
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โครงการ / งาน สสงเสรรมการบรรหารจจดการแบบมมสสวนรสวม

กกจกรรม งานประสานคณะกรรมการสมาคมฯ

ลลกษณะงาน / โครงการ โครงการตสอเนนนอง
ยกระดจบมาตรฐาน

โครงการใหมส
รจกษามาตรฐาน พจฒนาสสสความเปปนเลรศ

ประเภท กรจกรรมใหมส กรจกรรมตสอเนนนอง งานประจจา

การดดาเนกนโครงการ เสรรจสรสนแลลว กจาลจงดจาเนรนการ ยจงไมสไดลดจาเนรนการ

หนนวยงานทททรลบผกดชอบ กลลสมบรรหารทจนวไป

หนนวยงานยนอย งานสมาคมครส ผสลปกครอง และศรษยยเกสา

ผผผรลบผกดชอบ น.ส.ปปยะเนตร มสวงมมคสา

ระยะเวลาดดาเนกนการ 01/10/2564  -  30/09/2565

สถานทททดดาเนกนการ โรงเรมยนมหรรณพาราม

งบประมาณ 0.00  บาท

พลนธกกจ  จจดกรจกรรมสสงเสรรมการมมสลขภาวะทมนดม มมสลนทรมยภาพ มมทจกษะในการดจารงชมวรตตามหลจกปรจชญาของเศรษฐกรจ
พอเพมยง
จจดกรจกรรมสสงเสรรมใหลผสลเรมยนมมทจกษะแหสงศตวรรษทมน 21 มมคลณภาพตามเกณฑยมาตรฐานการศศกษาชาตร และ
มาตรฐานสากล
จจดกรจกรรมปลสกฝฝงจรตสจานศก รจกษา สนบสาน ถสายทอดความเปปนไทยและเขลาใจความหลากหลายทาง
วจฒนธรรม
พจฒนาสนนอเทคโนโลยมและนวจตกรรม เพนนอพจฒนาคลณภาพการศศกษาอยสางตสอเนนนอง
พจฒนาประสรทธรภาพการบรรหารจจดการศศกษาโดยใชลเทคโนโลยม ดลวยระบบคลณภาพ
ประสานความรสวมมนอระหวสางเครนอขสายผสลปกครอง ชลมชน และองคยกรอนนนๆในการจจดการศศกษา
ผสลเรมยนมมคลณธรรม จรรยธรรม รจกษยความเปปนไทย เขลาใจความหลากหลายของวจฒนธรรม
โรงเรมยนมมการบรรหารจจดการทมนดม มมสภาพแวดลลอมและสนนอเทคโนโลยมทมนเอนสอตสอการจจดการเรมยนการสอน
ชลมชนและองคยกรอนนนๆ มมสสวนรสวมในการจจดการศศกษา

เปปาประสงคค  

กลยลทธยทมน 7. สสงเสรรมการมมสสวนรสวมของเครนอขสายผสลปกครอง ชลมชนและองคยกรอนนนๆ ทมนเกมนยวขลองทจสงภาครจฐและ
เอกชน ในการจจดการศศกษา

กลยยทธค  

กลยลทธยทมน 6. พจฒนาประสรทธรภาพการบรรหารจจดการโดยใชลเทคโนโลยมดลวยระบบคลณภาพ
สนองมาตรฐานททท มาตรฐานทมน 2

ประเดรนการพรจารณาทมน 2.2สนองประเดดนพกจารณาททท 
ประเดรนการพรจารณายสอยทมน 2.2.1สนองประเดดนพกจารณายนอยททท 
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มาตรฐานทมน 2มาตรฐานการศศกษาของสถานศศกษา
หลลกการและเหตยผล 
          คณะกรรมการสถานศศกษารสวมกจบทางโรงเรมยนมมมตรใหลจจดตจสงสมาคมครส ผสลปกครอง และศรษยยเกสามหรรณพาราม
ขศสนในปป 2564 โดยมมวจตถลประสงคยของสมาคม ดจงนมส
5.1 เพนนอสรลางความสจมพจนธยอจนดม ระหวสางผสลปกครอง และบลคลากรทางการศศกษา โรงเรมยนมหรรณ-
พาราม ใหลเกรดความรสวมมนอทมนจะสสงเสรรมการศศกษา ศมลธรรม วจฒนธรรม และสวจสดรการของนจกเรมยนโรงเรมยนมหรรณพา
ราม
5.2 เปปนศสนยยกลางแลกเปลมนยนความรสล ความครดเหรนและประสบการณย เพนนอปปองกจน และแกลปฝญหาของนจกเรมยนทมนศศกษาอยสส
ในโรงเรมยนมหรรณพาราม
5.3 เพนนอใหลคจาแนะนจาในการศศกษาตสอ และอาชมพแกสนจกเรมยนทมนกจาลจงจะจบการศศกษาของโรงเรมยน
มหรรณพาราม
5.4 เพนนอดจาเนรนการสสงเสรรมกรจกรรมทมนเกมนยวขลองกจบการศศกษาและสนจบสนลนกรจการของโรงเรมยน
มหรรณพาราม ใหลเกรดความเจรรญและความมจนนคงตสอโรงเรมยนมหรรณพาราม
5.5 เพนนอใหลความรสวมมนอกจบรจฐบาล องคยการสมาคม และบลคคล ในการทมนจะสสงเสรรมความเจรรญ
ในการศศกษา สวจสดรภาพ อนามจย เพนนอเสรรมสรลางนจกเรมยนใหลเปปนผสลมม ความรสล ความประพฤตรดมธจารงไวล
ซศนงความกตจญญสกตเวทมตสอบรดา มารดา ครส อาจารยย และผสลมมพระคลณ ใหลมมสลขภาพแขรงแรง และเปปนคนดมของประเทศชาตร
5.6 เพนนอดจาเนรนและพจฒนาระบบบรรหารสมาคม เปปนผสลประสาน ความรสวมมนอ ระหวสางองคยกรตสาง ๆ 
ทมนเกมนยวขลองในการปฏรรสปการศศกษาและสจงคมใหลเปปนไปอยสางสรลางสรรคย โปรสงใส ทจนตสอสถานการณย และ ประชาสจมพจนธย
ผลการดจาเนรนงาน เพนนอเสรรมสรลางความศรจทธาตสอโรงเรมยนมหรรณพารามในหมสสผสลปกครอง ครส นจกเรมยน ศรษยยเกสาและ
ประชาชนทจนวไป
5.7 กระทจาการอยสางใดอยสางหนศนงเพนนอใหลบรรลลวจตถลประสงคยและความเจรรญในการศศกษาของนจกเรมยนและสวจสดรภาพของ
สมาชรก ซศนงจะตลองไมสขจดตสอกฎหมาย ศมลธรรมอจนดมงาม นโยบาย และการบรรหารของโรงเรมยนมหรรณพาราม ไมสสนจบ
สนลนดลานการเงรนหรนอทรจพยยสรนแกสนจกการเมนอง หรนอพรรคการเมนองใด ไมสดจาเนรนการหาผลประโยชนยมาแบสงปฝนกจน หรนอ
เพนนอบลคคลใด และไมสเปปนลจทธรศาสนาใด

งานบรรหารทจนวไป เปปนภารกรจหนศนงของโรงเรมยนในการสนจบสนลน  สสงเสรรมการปฏรบจตรงาน ของโรงเรมยนใหลบรรลล
ตามนโยบาย  และมาตรฐานการศศกษาทมนโรงเรมยนกจาหนดใหลมมประสรทธรภาพ โดยเกมนยวของกจบงานประสานราชการกจบเขต
พนสนทมนการศศกษาและหนสวยงานอนนน กลลสมบรรหารทจนวไปจศงไดลจจดตจสงกรจกรรมประสานงานคณะกรรมการสมาคมฯ ขศสน เพนนอใหล
การดจาเนรนการตสางๆ ทมนเกมนยวขลองกจบโรงเรมยนเปปนไปไดลอยสางสะดวกและราบรนนน
วลตถยประสงคค
เพนนอประสานงานและจจดการประชลมคณะกรรมการสมาคมฯ อยสางนลอย 1 ครจสงตสอปป

เปปาหมาย
เชกงปรกมาณ :
จจดการประชลมคณะกรรมการสมาคมฯ จจานวนอยสางนลอย 1 ครจสงตสอปป

���



เชกงคยณภาพ :
จจดการประชลมและประสานงานกจบคณะกรรมการสมาคมฯ เปปนไปดลวยความเรมยบรลอย
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ขลขนตอนการดดาเนกนงาน

การดดาเนกนงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานททท ผผผรลบผกดชอบ

( P )  ขลขนเตรทยมการ นางสาวปปยะเนตร มสวง

มมคสาประชลมและวางแผนการดจาเนรนงาน
1 ตลลาคม 

2564 ถศง 30 
กจนยายน 

2565

โรงเรมยนมหรรณ

พาราม

-

( D )  ขลขนดดาเนกนการ 1 ตลลาคม 2564 

ถศง 30 กจนยายน 

2565

โรงเรมยนมหรรณ

พาราม

นางสาวปปยะเนตร มสวง

มมคสา

 (อลดหนลน) 

( C )  ขลขนตกดตามประเมกนผล
สรลปผลการดจาเนรนงานและประเมรนกรจกรรม

นางสาวปปยะเนตร มสวง

มมคสา
1 ตลลาคม 

2564 ถศง 30 
กจนยายน 

2565

โรงเรมยนมหรรณ

พาราม
-

( A )  ขลขนปรลบปรยงแกผไข
นจาผลทมนไดลมาปรจบปรลงแกลไขในปปถจดไป

การตกดตามประเมกนผล
แบบสอบถาม

ตลวชทขวลดความสดาเรดจ
สถานศศกษาไดลรจบความรสวมมนอจากผสลปกครองและชลมชน ในการมมสสวนรสวมพจฒนาสถานศศกษา,ผสลบรรหาร ครสและ
บลคลากรทางการศศกษาสามารถปฏรบจตรงานไดลอยสางตสอเนนนอง ทจสงในดลานการเรมยนการสอน การจจดการตามความ
เหมาะสม

วกธทการประเมกน
แบบสอบถามความพศงพอใจ

เครรทองมรอทททใชผ
แบบสอบถาม

ผลทททคาดวนาจะไดผรลบ
จจดการประชลมคณะกรรมการสมาคมฯ อยสางนลอย 1 ครจสงตสอปป
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ทรลพยากรและคนาใชผจนายกกจกรรม

ททท รายการคนาใชผจนาย
ประมาณการ
ราคา/หนนวย

ประเภทของเงกน
รวมเงกนจดานวน หนนวยนลบ

1

รวมเงกน

สรยปงบประมาณ
   บาท
   บาทรวม

ลงชรทอ  อนยมลตกกกจกรรม  งานประสานคณะกรรมการสมาคมฯ
ภายใตผโครงการ / งาน  สนงเสรกมการบรกหารจลดการแบบมทสนวนรนวม

ผผผอนยมลตกกกจกรรม

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

ผผผเหดนชอบ

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

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

เเผนงานกลลสมบรรหารทจนวไป
 ( นางสาวปปยะเนตร มสวงมมคสา ) 
................................................

ผผผเสนอ

(   เฉลรมรจฐ  ตรนงอสวม   )
ผสลอจานวยการโรงเรมยนมหรรณพาราม

ครสผสลรจบผรดชอบกรจกรรม

รองผสลอจานวยการกลลสมบรรหารทจนวไป
 ( นายมรนง ขาวปลนสม ) 

ผผผรลบผกดชอบ

น.ส.ปปยะเนตร มสวงมมคสา

วสาทมนรลอยตรม
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โครงการ / งาน สสงเสรรมการบรรหารจจดการแบบมมสสวนรสวม

กกจกรรม งานรจบนจกเรมยน

ลลกษณะงาน / โครงการ โครงการตสอเนนนอง
ยกระดจบมาตรฐาน

โครงการใหมส
รจกษามาตรฐาน พจฒนาสสสความเปปนเลรศ

ประเภท กรจกรรมใหมส กรจกรรมตสอเนนนอง งานประจจา

การดดาเนกนโครงการ เสรรจสรสนแลลว กจาลจงดจาเนรนการ ยจงไมสไดลดจาเนรนการ

หนนวยงานทททรลบผกดชอบ กลลสมบรรหารวรชาการ

หนนวยงานยนอย งานกลลสมบรรหารวรชาการ

ผผผรลบผกดชอบ น.ส.เครนอวจลยย ปลจฉาการ

ระยะเวลาดดาเนกนการ 01/10/2564  -  30/09/2565

สถานทททดดาเนกนการ  รโรงเรมยนมหรรณพาราม

งบประมาณ 37,619.00  บาท

พลนธกกจ  จจดกรจกรรมสสงเสรรมการมมสลขภาวะทมนดม มมสลนทรมยภาพ มมทจกษะในการดจารงชมวรตตามหลจกปรจชญาของเศรษฐกรจ
พอเพมยง
จจดกรจกรรมสสงเสรรมใหลผสลเรมยนมมทจกษะแหสงศตวรรษทมน 21 มมคลณภาพตามเกณฑยมาตรฐานการศศกษาชาตร และ
มาตรฐานสากล
จจดกรจกรรมปลสกฝฝงจรตสจานศก รจกษา สนบสาน ถสายทอดความเปปนไทยและเขลาใจความหลากหลายทาง
วจฒนธรรม
พจฒนาสนนอเทคโนโลยมและนวจตกรรม เพนนอพจฒนาคลณภาพการศศกษาอยสางตสอเนนนอง
พจฒนาประสรทธรภาพการบรรหารจจดการศศกษาโดยใชลเทคโนโลยม ดลวยระบบคลณภาพ
ประสานความรสวมมนอระหวสางเครนอขสายผสลปกครอง ชลมชน และองคยกรอนนนๆในการจจดการศศกษา
ผสลเรมยนมมคลณธรรม จรรยธรรม รจกษยความเปปนไทย เขลาใจความหลากหลายของวจฒนธรรม
โรงเรมยนมมการบรรหารจจดการทมนดม มมสภาพแวดลลอมและสนนอเทคโนโลยมทมนเอนสอตสอการจจดการเรมยนการสอน
ชลมชนและองคยกรอนนนๆ มมสสวนรสวมในการจจดการศศกษา

เปปาประสงคค  

กลยลทธยทมน 7. สสงเสรรมการมมสสวนรสวมของเครนอขสายผสลปกครอง ชลมชนและองคยกรอนนนๆ ทมนเกมนยวขลองทจสงภาครจฐและ
เอกชน ในการจจดการศศกษา

กลยยทธค  

กลยลทธยทมน 6. พจฒนาประสรทธรภาพการบรรหารจจดการโดยใชลเทคโนโลยมดลวยระบบคลณภาพ
สนองมาตรฐานททท มาตรฐานทมน 2

ประเดรนการพรจารณาทมน 2.2สนองประเดดนพกจารณาททท 
ประเดรนการพรจารณายสอยทมน 2.2.1สนองประเดดนพกจารณายนอยททท 
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มาตรฐานทมน 2มาตรฐานการศศกษาของสถานศศกษา
หลลกการและเหตยผล 
          งานบรรหารทจนวไป เปปนภารกรจหนศนงของโรงเรมยนในการสนจบสนลน  สสงเสรรมการปฏรบจตรงาน ของโรงเรมยนใหลบรรลล
ตามนโยบาย  และมาตรฐานการศศกษาทมนโรงเรมยนกจาหนดใหลมมประสรทธรภาพ และประสรทธรผล  เชสน  การดจาเนรนงาน
ธลรการ  งานเลขานลการคณะกรรมการสถานศศกษาขจสนพนสนฐาน การประสานและพจฒนาเครนอขสายการศศกษา  การสสงเสรรม  
สนจบสนลนดลานวรชาการ  งบประมาณ  บลคลากรและบรรหารทจนวไป การสสงเสรรมและประสานงานการศศกษาในระบบ นอก
ระบบ  และ ตามอจธยาศจย การประชาสจมพจนธย งานการศศกษา การสสงเสรรมสนจบสนลน  และสถาบจนสจงคมอนนนทมนจจดการ
ศศกษา  งานประสานราชการกจบเขตพนสนทมนการศศกษาและหนสวยงานอนนน  การจจดระบบการควบคลมในหนสวยงาน  
งานบรรการสาธารณะ
วลตถยประสงคค
นจกเรมยน ครส บลคลากรภายในโรงเรมยน ตลอดจนชลมชน ไดลรจบบรรการทมนสะดวกในการตรดตสอและประสานงาน

เปปาหมาย
เชกงปรกมาณ :
ผสลใชลบรรการรลอยละ 80 ไดลรจบการใหลบรรการอยสางมมประสรทธรภาพจากฝฝายบรรหารงานทจนวไป

เชกงคยณภาพ :
ผสลใชลบรรการไดลรจบการบรรการอยสางมมประสรทธรภาพ สะดวกรวดเรรว และดจาเนรนไปอยสางมมประสรทธรภาพ
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ขลขนตอนการดดาเนกนงาน

การดดาเนกนงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานททท ผผผรลบผกดชอบ

( P )  ขลขนเตรทยมการ คณะกรรมการงานรจบ

นจกเรมยนประชลมคณะกรรมการดจาเนรนงาน / จจดเตรมยมงาน
รจบนจกเรมยน

1 ตลลาคม 
2564 ถศง 30 
กจนยายน 

2565

โรงเรมยนมหรรณ

พาราม

-

( D )  ขลขนดดาเนกนการ 1 มกราคม 2565 

ถศง 30 เมษายน 

2565

โรงเรมยนมหรรณ

พาราม

คณะกรรมการงานรจบ

นจกเรมยน

คสาวจสดลทมนขอจจดซนสอจจดจลาง 25,019.00 (อลดหนลน) 

เงรนสวจสดรการ 0.00 (อลดหนลน)

12,600.00 (อนนนๆ)

( C )  ขลขนตกดตามประเมกนผล
แบบสอบถามและประเมรนผล

คณะกรรมการงานรจบ

นจกเรมยน
เม.ย. 65 โรงเรมยนมหรรณ

พาราม
-

( A )  ขลขนปรลบปรยงแกผไข
นจาผลการดจาเนรนงานมาปรจบปรลงแกลไขขลอบกพรสองในการดจาเนรนงาน

การตกดตามประเมกนผล
แบบสอบถาม และแบบประเมรนผลการจจดกรจกรรมงานรจบนจกเรมยน

ตลวชทขวลดความสดาเรดจ
โรงเรมยนสามารถดจาเนรนการรจบนจกเรมยนทมนมมคลณสมบจตรตามระเบมยบการรจบสมจครไดลตามจจานวนทมนกจาหนดไวล

วกธทการประเมกน
แบบแบบสอบถาม และแบบประเมรนผลออนไลนย

เครรทองมรอทททใชผ
แบบสอบถาม และแบบประเมรนผล

ผลทททคาดวนาจะไดผรลบ
โรงเรมยนสามารถดจาเนรนการรจบนจกเรมยนทมนมมคลณสมบจตรตามระเบมยบการรจบสมจครไดลตามจจานวนทมนกจาหนดไวล
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ทรลพยากรและคนาใชผจนายกกจกรรม

ททท รายการคนาใชผจนาย
ประมาณการ
ราคา/หนนวย

ประเภทของเงกน
รวมเงกนจดานวน หนนวยนลบ

คสาวจสดล  1  25,019.00  25,019.001 งบอลดหนลน

คสาใชลสอย  1  12,600.00  12,600.002 อนนน ๆ (สวจสดรการ)

รวมเงกน  37,619.00

สรยปงบประมาณ
งบอลดหนลน 25,019.00   บาท
อนนน ๆ (สวจสดรการ) 12,600.00   บาท

37,619.00   บาทรวม
ลงชรทอ  อนยมลตกกกจกรรม  งานรลบนลกเรทยน
ภายใตผโครงการ / งาน  สนงเสรกมการบรกหารจลดการแบบมทสนวนรนวม

ผผผอนยมลตกกกจกรรม

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

ผผผเหดนชอบ

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

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

เเผนงานกลลสมบรรหารทจนวไป
 ( นางสาวปปยะเนตร มสวงมมคสา ) 
................................................

ผผผเสนอ

(   เฉลรมรจฐ  ตรนงอสวม   )
ผสลอจานวยการโรงเรมยนมหรรณพาราม

หจวหนลางานรจบนจกเรมยน

รองผสลอจานวยการกลลสมบรรหารทจนวไป
 ( นายมรนง ขาวปลนสม ) 

ผผผรลบผกดชอบ

น.ส.เครนอวจลยย ปลจฉาการ

วสาทมนรลอยตรม
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โครงการ / งาน  จจดสภาพแวดลลอมทางกายภาพและสจงคมทททเออออตตอการจจดการเรทยนรรล

ลลกษณะงาน / โครงการ โครงการตตอเนอทอง
ยกระดจบมาตรฐาน

โครงการใหมต
รจกษามาตรฐาน พจฒนาสรตความเปปนเลลศ

จจดกลจกรรมปลรกฝฝงจลตสสานนกในการอนนรจกษษสลทงแวดลลอม รรลเทตาทจนการเปลททยนแปลงภาวการณษเพอทอเปปนพลโลกททท
มทคนณภาพ
พจฒนาประสลทธลภาพการบรลหารจจดการศนกษาโดยใชลเทคโนโลยท ดลวยระบบคนณภาพ

พลนธกกจ  

โรงเรทยนมทการบรลหารจจดการทททดท มทสภาพแวดลลอมและสอทอเทคโนโลยททททเออออตตอการจจดการเรทยน
การสอน

เปปาประสงคค  

กลยยทธค  กลยนทธษททท 6. พจฒนาประสลทธลภาพการบรลหารจจดการโดยใชลเทคโนโลยทดลวยระบบคนณภาพ

กลยนทธษททท 7. สตงเสรลมการมทสตวนรตวมของเครออขตายผรลปกครอง ชนมชนและองคษกรออทนๆ ทททเกททยวขลองทจองภาครจฐและ
เอกชน ในการจจดการศนกษา

สนองมาตรฐานททท มาตรฐานททท 2

ประเดดนการพลจารณาททท 2.5, 2.6สนองประเดดนพกจารณาททท 
ประเดดนการพลจารณายตอยททท 2.5.1, 2.6.1สนองประเดดนพกจารณายยอยททท 

มาตรฐานการศศกษาของสถานศศกษา มาตรฐานททท 2

ระยะเวลาดดาเนกนการ
01 ตนลาคม 2564 - 30 กจนยายน 2565

หลลกการและเหตยผล 
          โรงเรทยนมหรรณพารามเปปนโรงเรทยนมจธยมศนกษาขนาดใหญต เปปนโรงเรทยนของชนมชน
ทททมทบทบาทในการใหลการศนกษา พจฒนาเดดกหรออเยาวชนใหลเปปนผรลใหญต ทททดท ใหลสามารถดสารงชทวลตอยรตในสจงคมอยตางมท
ความสนข นอกจากนทอโรงเรทยนจสาตลองจจดบรลการดลานตตาง ๆ แกตนจกเรทยน คณะครร บนคลากร ผรลปกครอง และหนตวยงานใน
ทลองถลทนใหลเขลามาใชลบรลการ เชตน หลองสมนด สนามกทฬา หอประชนม ฯลฯ

โรงเรทยนมหรรณพาราม ไดลดสาเนลนการจจดการเรทยนการสอน ในระดจบชจอนมจธยมศนกษาตอนตลน และ
ระดจบชจอนมจธยมศนกษาตอนปลาย ซนทงสภาพแวดลลอมและอาคารสถานทททเปปนสลทงสสาคจญและชตวยสตงเสรลมในการเรทยนรรลใหล
ผรลเรทยนไดลใชลงานอยตางมทประสลทธลภาพ การจจดสภาพแวดลลอม การซตอมแซมอาคารสถานทททตตางๆ การปรจบภรมลทจศนษ
และแหลตงเรทยนรรล โรงเรทยนไดลตระหนจกถนงความปลอดภจยของ นจกเรทยน คณะครร ผรลปกครอง และผรลใชลบรลการในการ
จจดกลจกรรมการเรทยนการสอน หรออใชลอาคารสถานทททตตางๆในการจจดกลจกรรมใหลบรลการแกตชนมชน สภาพของอาคาร
เรทยนตลองมทความแขดงแรงทนทาน และพรลอมใชลงาน จนงตลองดสาเนลนการจจดทสาโครงการดจงกลตาว เพอทอใหลเออออตตอการจจด
กลจกรรมการเรทยนรรลตามกลนตมสาระการเรทยนรรลตตางๆ ใหลนจกเรทยนไดลเรทยนอยตางมทความสนข พรลอมทจองมทแหลตงการเรทยนรรล
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ทจองในหลองเรทยนและนอกหลองเรทยนทททหลากหลาย มทสภาพแวดลลอมทททดท มทอาคารเรทยนทททมทความปลอดภจย ระบบ
สาธารณรปโภคทททสมบรรณษ
ดจงนจอนกลนตมงานจจดสภาพแวดลลอมทางกายภาพและสจงคมทททเออออตตอการจจดการเรทยนรรล จนงจสาเปปนจะตลองซตอมแซม พจฒนา 
ปรจบปรนงใหลพรลอมใชลงาน เกลดความปลอดภจยสรงสนด เพทยงพอกจบความตลองการของโรงเรทยน และชนมชนในการจจดกลจกรรม
ตตางๆ เพอทอสตงผลใหลโรงเรทยนและนจกเรทยนมทคนณภาพตามจนดมนตงหมายของหลจกสรตร
วลตถยประสงคค
ผลผลกต  (outputs)
ครร นจกเรทยน บนคลากรภายในโรงเรทยน ตลอดจนชนมชน มทสถานทททสลทงแวดลลอมทททสะอาด ปลอดภจยในการใชลบรลการและทสา
กลจกรรม
ผลลลพธค  (outcomes)
โรงเรทยนสะอาด ปลอดภจย พรลอมใหลบรลการในการทสากลจกรรม มทสภาพแวดลลอมทททสวยงาม

เพอทอใหลโรงเรทยนมทสถานททททททสะอาด ปลอดภจย พรลอมใหลบรลการรลอยละ 80

เชกงปรกมาณ
เปปาหมาย

เพอทอใหลโรงเรทยนมทสถานททททททสะอาด ปลอดภจย พรลอมใหลบรลการอยตางมทประสลทธลภาพสรงสนด

เชกงคยณภาพ
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โครงการ / งาน จลดสภาพแวดลลอมทางกายภาพและสลงคมทททเออออตยอการจลดการเรทยนรรล  

ททท กกจกรรม
เงกน
อยดหนยน

เรทยนฟรท 
15 ปป

เงกน
รายไดล

เงกน
ออทน ๆ รวม หมายเหตย

งานพจฒนางานโสต กลนตมบรลหารทจทวไป 30,500.00  30,500.001

งานอาคาร - สถานททท (
ซตอมอาคาร)

กลนตมบรลหารทจทวไป 54,995.00  54,995.002

งานรจกษาความสะอาด
อาคาร-สถานททท

กลนตมบรลหารทจทวไป 185,000.00  185,000.003

งานรจกษาความปลอดภจย กลนตมบรลหารทจทวไป 42,900.00  42,900.004

ซตอมบสารนงชตวงททท 2 กลนตมบรลหาร

วลชาการ

 30,000.00 30,000.005

พจฒนาหลองปฏลบจตลการ
วลทยาศาสตรษ

กลนตมบรลหาร

วลชาการ

 60,000.00  60,000.006

 373,395.00  403,395.00 30,000.00รวมทลองสกอน
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การประเมกนผล

เครอทองมออทททใชลวกธทการประเมกนตลวชทอวลดความสดาเรดจ

ครร นจกเรทยน บนคลากรภายในโรงเรทยน 
ตลอดจนชนมชน มทสถานทททสลทงแวดลลอมททท
สะอาด ปลอดภจยในการใชลบรลการและทสา
กลจกรรม

แบบประเมลน สภาพจรลง แบบประเมลน รรปถตาย

ผลทททคาดวยาจะไดลรลบ
ครร นจกเรทยน บนคลากรภายในโรงเรทยน ตลอดจนชนมชน มทสถานทททสลทงแวดลลอมทททสะอาด ปลอดภจยในการใชลบรลการและทสา
กลจกรรม

ลงชอทอ  อนยมลตกโครงการ / งาน  จลดสภาพแวดลลอมทางกายภาพและสลงคมทททเออออตยอการจลดการเรทยนรรล  

ผรลรลบผกดชอบโครงการ/งาน

ผรลอนยมลตกโครงการ

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

ผรลตรวจสอบ

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

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

เเผนงานกลนตมบรลหารทจทวไป
 ( นางสาวปปยะเนตร มตวงมทคตา ) 
................................................

(   เฉลลมรจฐ  ตลทงอตวม   )
ผรลอสานวยการโรงเรทยนมหรรณพาราม

ครร
 ( นายคะเณศรษ สมรจตนษ ) 

รองผรลอสานวยการกลนตมบรลหารทจทวไป
 ( นายมลทง ขาวปลออม ) 

วตาทททรลอยตรท

ผรลเสนอโครงการ/งาน
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โครงการ / งาน จจดสภาพแวดลลอมทางกายภาพและสจงคมทททเออออตตอการจจดการเรทยนรรล

กกจกรรม งานพจฒนางานโสต

ลลกษณะงาน / โครงการ โครงการตตอเนอทอง
ยกระดจบมาตรฐาน

โครงการใหมต
รจกษามาตรฐาน พจฒนาสรตความเปปนเลลศ

ประเภท กลจกรรมใหมต กลจกรรมตตอเนอทอง งานประจจา

การดดาเนกนโครงการ เสรรจสลอนแลลว กจาลจงดจาเนลนการ ยจงไมตไดลดจาเนลนการ

หนนวยงานทททรลบผกดชอบ กลลตมบรลหารทจทวไป

หนนวยงานยนอย งานโสต

ผผผรลบผกดชอบ นายสลวลบรลยย พลมพยศรวงษย
,น.ส.ปปยะเนตร มตวงมทคตา

ระยะเวลาดดาเนกนการ 01/10/2564  -  30/09/2565

สถานทททดดาเนกนการ โรงเรทยนมหรรณพาราม

งบประมาณ 30,500.00  บาท

พลนธกกจ  จจดกลจกรรมปลรกฝฝงจลตสจานนกในการอนลรจกษยสลทงแวดลลอม รรลเทตาทจนการเปลททยนแปลงภาวการณยเพอทอเปปนพลโลกททท
มทคลณภาพ
พจฒนาประสลทธลภาพการบรลหารจจดการศนกษาโดยใชลเทคโนโลยท ดลวยระบบคลณภาพ
โรงเรทยนมทการบรลหารจจดการทททดท มทสภาพแวดลลอมและสอทอเทคโนโลยททททเออออตตอการจจดการเรทยนการสอนเปปาประสงคค  
กลยลทธยททท 6. พจฒนาประสลทธลภาพการบรลหารจจดการโดยใชลเทคโนโลยทดลวยระบบคลณภาพกลยยทธค  
กลยลทธยททท 7. สตงเสรลมการมทสตวนรตวมของเครออขตายผรลปกครอง ชลมชนและองคยกรออทนๆ ทททเกททยวขลองทจองภาครจฐและ
เอกชน ในการจจดการศนกษา

สนองมาตรฐานททท มาตรฐานททท 2

ประเดรนการพลจารณาททท 2.5, 2.6สนองประเดดนพกจารณาททท 
ประเดรนการพลจารณายตอยททท 2.5.1, 2.6.1สนองประเดดนพกจารณายนอยททท 

มาตรฐานททท 2มาตรฐานการศศกษาของสถานศศกษา
หลลกการและเหตยผล 
          โรงเรทยนมหรรณพารามเปปนโรงเรทยนมจธยมศนกษาขนาดใหญต เปปนโรงเรทยนของชลมชน
ทททมทบทบาทในการใหลการศนกษา พจฒนาเดรกหรออเยาวชนใหลเปปนผรลใหญต ทททดท ใหลสามารถดจารงชทวลตอยรตในสจงคมอยตางมท
ความสลข นอกจากนทอโรงเรทยนจจาตลองจจดบรลการดลานตตาง ๆ แกตนจกเรทยน คณะครร บลคลากร ผรลปกครอง และหนตวยงานใน
ทลองถลทนใหลเขลามาใชลบรลการ เชตน หลองสมลด สนามกทฬา หอประชลม ฯลฯ
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โรงเรทยนมหรรณพารามไดลดจาเนลนการจจดการเรทยนการสอนในระดจบชจอนมจธยมศนกษาตอนตลน และระดจบชจอนมจธยมศนกษา
ตอนปลาย ซนทงสภาพแวดลลอมและวจสดลอลปกรณยงานดลานโสตทจศนยจนงจจาเปปนจะตลองไดลรจบการปรจบปรลง พจฒนา ซตอมแซมใหล
พรลอมใชลงานและใหลบรลการเพทยงพอกจบความตลองการของโรงเรทยน และชลมชนในการจจดกลจกรรมตตางๆ เพอทอสตงผลใหล
โรงเรทยนและนจกเรทยนมทคลณภาพตามจลดมลตงหมายของหลจกสรตร
วลตถยประสงคค
เพอทอจจดซอออวจสดล อลปกรณยทททใชลในการบรลการงานโสตฯ

เปปาหมาย
เชกงปรกมาณ :
ครรและนจกเรทยนไดลรจบบรลการดลานเทคโนโลยทรลอยละ 80

เชกงคยณภาพ :
ครรและนจกเรทยนไดลใชลบรลการดลานเทคโนโลยทททททจนสมจย

���



ขลขนตอนการดดาเนกนงาน

การดดาเนกนงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานททท ผผผรลบผกดชอบ

( P )  ขลขนเตรทยมการ นายสลวลบรลยย พลมพยศร

วงษยวางแผนการดจาเนลนงาน
1 ตลลาคม 

2564 ถนง 30 
กจนยายน 

2565

โรงเรทยนมหรรณ

พาราม

-

( D )  ขลขนดดาเนกนการ 1 ตลลาคม 2564 

ถนง 30 กจนยายน 

2565

โรงเรทยนมหรรณ

พาราม

นายสลวลบรลยย พลมพยศร

วงษย

จจดซออออลปกรณยพจฒนางานโสตฯ 30,500.00 (อลดหนลน) 

( C )  ขลขนตกดตามประเมกนผล
แบบประเมลนความพนงพอใจของผรลใชลบรลการ

นายสลวลบรลยย พลมพยศร

วงษย
1 ตลลาคม 

2564 ถนง 30 
กจนยายน 

2565

โรงเรทยนมหรรณ

พาราม
-

( A )  ขลขนปรลบปรยงแกผไข
นจาผลทททไดลไปปรจบปรลงพจฒนาในปปถจดไป

การตกดตามประเมกนผล
การประเมลนความพนงพอใจ

ตลวชทขวลดความสดาเรดจ
สถานศนกษาสามารถนจาระบบเทคโนโลยทสารสนเทศมาใชลในการบรลหารและจจดการเรทยนรรลไดลอยตางมทประสลทธลภาพ

วกธทการประเมกน
ประเมลนความพนงพอใจ

เครรทองมรอทททใชผ
แบบประเมลนความพนงพอใจ

ผลทททคาดวนาจะไดผรลบ
ครรและนจกเรทยนไดลใชลบรลการสอทอเทคโนโลยทททททจนสมจย
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ทรลพยากรและคนาใชผจนายกกจกรรม

ททท รายการคนาใชผจนาย
ประมาณการ
ราคา/หนนวย

ประเภทของเงกน
รวมเงกนจดานวน หนนวยนลบ

Notebook Asus TUF Gaming 
F15 FX506LH-HN002T (Fortress 
Gray)

เครอทอง 1  26,000.00  26,000.001 งบอลดหนลน

ขาตจองไมคย ชลด 1  2,000.00  2,000.002 งบอลดหนลน

บลรอคยาง 2x4 พรลอมสาย VCT 
3x1.5 2ชตอง SOKAWA 20ม.

ชลด 2  900.00  1,800.003 งบอลดหนลน

คอไมคยสาย ตจว 5  70.00  350.004 งบอลดหนลน

คอไมคยลอย ตจว 5  70.00  350.005 งบอลดหนลน

รวมเงกน  30,500.00

สรยปงบประมาณ
งบอลดหนลน 30,500.00   บาท

30,500.00   บาทรวม
ลงชรทอ  อนยมลตกกกจกรรม  งานพลฒนางานโสต
ภายใตผโครงการ / งาน  จลดสภาพแวดลผอมทางกายภาพและสลงคมทททเอรขอตนอการจลดการเรทยนรผผ

ผผผอนยมลตกกกจกรรม

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

ผผผเหดนชอบ

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

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

เเผนงานกลลตมบรลหารทจทวไป
 ( นางสาวปปยะเนตร มตวงมทคตา ) 
................................................

ผผผเสนอ

(   เฉลลมรจฐ  ตลทงอตวม   )
ผรลอจานวยการโรงเรทยนมหรรณพาราม

ครรผรลรจบผลดชอบกลจกรรม

รองผรลอจานวยการกลลตมบรลหารทจทวไป
 ( นายมลทง ขาวปลออม ) 

ผผผรลบผกดชอบ

นายสลวลบรลยย พลมพยศรวงษย

วตาทททรลอยตรท
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โครงการ / งาน จจดสภาพแวดลลอมทางกายภาพและสจงคมทททเออออตตอการจจดการเรทยนรรล

กกจกรรม งานอาคาร - สถานททท (ซตอมอาคาร)

ลลกษณะงาน / โครงการ โครงการตตอเนอทอง
ยกระดจบมาตรฐาน

โครงการใหมต
รจกษามาตรฐาน พจฒนาสรตความเปปนเลลศ

ประเภท กลจกรรมใหมต กลจกรรมตตอเนอทอง งานประจจา

การดดาเนกนโครงการ เสรรจสลอนแลลว กจาลจงดจาเนลนการ ยจงไมตไดลดจาเนลนการ

หนนวยงานทททรลบผกดชอบ กลลตมบรลหารทจทวไป

หนนวยงานยนอย งานอาคารสถานททท

ผผผรลบผกดชอบ น.ส.ปปยะเนตร มตวงมทคตา
,นายคะเณศรร สมรจตนร

ระยะเวลาดดาเนกนการ 01/10/2564  -  30/09/2565

สถานทททดดาเนกนการ โรงเรทยนมหรรณพาราม

งบประมาณ 54,995.00  บาท

พลนธกกจ  จจดกลจกรรมปลรกฝฝงจลตสจานนกในการอนลรจกษรสลทงแวดลลอม รรลเทตาทจนการเปลททยนแปลงภาวการณรเพอทอเปปนพลโลกททท
มทคลณภาพ
พจฒนาประสลทธลภาพการบรลหารจจดการศนกษาโดยใชลเทคโนโลยท ดลวยระบบคลณภาพ
โรงเรทยนมทการบรลหารจจดการทททดท มทสภาพแวดลลอมและสอทอเทคโนโลยททททเออออตตอการจจดการเรทยนการสอนเปปาประสงคค  
กลยลทธรททท 6. พจฒนาประสลทธลภาพการบรลหารจจดการโดยใชลเทคโนโลยทดลวยระบบคลณภาพกลยยทธค  
กลยลทธรททท 7. สตงเสรลมการมทสตวนรตวมของเครออขตายผรลปกครอง ชลมชนและองครกรออทนๆ ทททเกททยวขลองทจองภาครจฐและ
เอกชน ในการจจดการศนกษา

สนองมาตรฐานททท มาตรฐานททท 2

ประเดรนการพลจารณาททท 2.5สนองประเดดนพกจารณาททท 
ประเดรนการพลจารณายตอยททท 2.5.1สนองประเดดนพกจารณายนอยททท 

มาตรฐานททท 2มาตรฐานการศศกษาของสถานศศกษา
หลลกการและเหตยผล 
          โรงเรทยนมหรรณพารามเปปนโรงเรทยนมจธยมศนกษาขนาดใหญต เปปนโรงเรทยนของชลมชน
ทททมทบทบาทในการใหลการศนกษา พจฒนาเดรกหรออเยาวชนใหลเปปนผรลใหญต ทททดท ใหลสามารถดจารงชทวลตอยรตในสจงคมอยตางมท
ความสลข นอกจากนทอโรงเรทยนจจาตลองจจดบรลการดลานตตาง ๆ แกตนจกเรทยน คณะครร บลคลากร ผรลปกครอง และหนตวยงานใน
ทลองถลทนใหลเขลามาใชลบรลการ เชตน หลองสมลด สนามกทฬา หอประชลม ฯลฯ
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โรงเรทยนมหรรณพาราม ไดลดจาเนลนการจจดการเรทยนการสอน ในระดจบชจอนมจธยมศนกษาตอนตลน และ
ระดจบชจอนมจธยมศนกษาตอนปลาย ซนทงสภาพแวดลลอมและอาคารสถานทททเปปนสลทงสจาคจญและชตวยสตงเสรลมในการเรทยนรรลใหล
ผรลเรทยนไดลใชลงานอยตางมทประสลทธลภาพ การจจดสภาพแวดลลอม การซตอมแซมอาคารสถานทททตตางๆ การปรจบภรมลทจศนร
และแหลตงเรทยนรรล โรงเรทยนไดลตระหนจกถนงความปลอดภจยของ นจกเรทยน คณะครร ผรลปกครอง และผรลใชลบรลการในการ
จจดกลจกรรมการเรทยนการสอน หรออใชลอาคารสถานทททตตางๆในการจจดกลจกรรมใหลบรลการแกตชลมชน สภาพของอาคาร
เรทยนตลองมทความแขรงแรงทนทาน และพรลอมใชลงาน จนงตลองดจาเนลนการจจดทจาโครงการดจงกลตาว เพอทอใหลเออออตตอการจจด
กลจกรรมการเรทยนรรลตามกลลตมสาระการเรทยนรรลตตางๆ ใหลนจกเรทยนไดลเรทยนอยตางมทความสลข พรลอมทจองมทแหลตงการเรทยนรรล
ทจองในหลองเรทยนและนอกหลองเรทยนทททหลากหลาย มทสภาพแวดลลอมทททดท มทอาคารเรทยนทททมทความปลอดภจย ระบบ
สาธารณรปโภคทททสมบรรณร
ดจงนจอนกลลตมงานจจดสภาพแวดลลอมทางกายภาพและสจงคมทททเออออตตอการจจดการเรทยนรรล จนงจจาเปปนจะตลองซตอมแซม พจฒนา 
ปรจบปรลงใหลพรลอมใชลงาน เกลดความปลอดภจยสรงสลด เพทยงพอกจบความตลองการของโรงเรทยน และชลมชนในการจจดกลจกรรม
ตตางๆ เพอทอสตงผลใหลโรงเรทยนและนจกเรทยนมทคลณภาพตามจลดมลตงหมายของหลจกสรตร
วลตถยประสงคค
เพอทอปรจบปรลง พจฒนา อลปกรณรและอาคารสถานทททใหลมทความปลอดภจย พรลอมใชลงาน ทจนสมจย เออออตตอการเรทยนรรลของผรล
เรทยนและสะดวกแกตผรลใชลบรลการ

เปปาหมาย
เชกงปรกมาณ :
สลทงของหรออสถานทททไดลรจบการซตอมบจารลงรลอยละ 80

เชกงคยณภาพ :
สลทงของหรออสถานทททไดลรจบการซตอมบจารลงเพอทอสามารถใชลงานไดลตตอไป
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ขลขนตอนการดดาเนกนงาน

การดดาเนกนงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานททท ผผผรลบผกดชอบ

( P )  ขลขนเตรทยมการ ครรคะเณศรร สมรจตนร

ประชลมคณะทจางานทททเกททยวขลอง สจารวจอลปกรณรจจา
เปปนตตอการซตอมบจารลง

1 ตลลาคม 
2564 ถนง 30 
กจนยายน 

2565

โรงเรทยนมหรรณ

พาราม

-

( D )  ขลขนดดาเนกนการ 1 ตลลาคม 2564 

ถนง 30 กจนยายน 

2565

โรงเรทยนมหรรณ

พาราม

ครรคะเณศรร สมรจตนร

คตาอลปกรณรซตอมบจารลง 54,995.00 (อลดหนลน) 

( C )  ขลขนตกดตามประเมกนผล
สรลปและรายงานผล

ครรคะเณศรร สมรจตนร1 ตลลาคม 
2564 ถนง 30 
กจนยายน 

2565

โรงเรทยนมหรรณ

พาราม
-

( A )  ขลขนปรลบปรยงแกผไข
นจาผลทททไดลไปปรจบปรลงแกลไขในปปถทดไป

การตกดตามประเมกนผล
แบบประเมลน

ตลวชทขวลดความสดาเรดจ
สลทงของหรออสถานทททไดลรจบการซตอมบจารลงรลอยละ 80

วกธทการประเมกน
แบบประเมลน

เครรทองมรอทททใชผ
แบบประเมลน

ผลทททคาดวนาจะไดผรลบ
ครร นจกเรทยน บลคลากรภายในโรงเรทยน ตลอดจนชลมชน มทสถานทททสลทงแวดลลอมทททสะอาด ปลอดภจยในการใชลบรลการและ
ทจากลจกรรม
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ทรลพยากรและคนาใชผจนายกกจกรรม

ททท รายการคนาใชผจนาย
ประมาณการ
ราคา/หนนวย

ประเภทของเงกน
รวมเงกนจดานวน หนนวยนลบ

หลอดไฟขนาด 36 วจตตร หลอด 150  55.00  8,250.001 งบอลดหนลน

หลอด LED NAGAS LONG TUBE 
GLASS T8 18 วจตตร DAYLIGHT

หลอด 20  120.00  2,400.002 งบอลดหนลน

เทปพจนสายไฟ โหล 1  255.00  255.003 งบอลดหนลน

ขลอตตอประปา ตตอตรง 4 หลน อจน 10  106.00  1,060.004 งบอลดหนลน

ขลอตตอประปา ตตองอ ขนาด 4 หลน อจน 10  140.00  1,400.005 งบอลดหนลน

พจดลมโคจร16 นลอว HT-C16M7(S)*
ขาว

ตจว 12  1,500.00  18,000.006 งบอลดหนลน

พจดลมเพดาน 48 นลอวAP-CF48 ตจว 4  1,200.00  4,800.007 งบอลดหนลน

กกอกนอจา 4 หลน (ซจลวาหางแดง) โหล 1  1,820.00  1,820.008 งบอลดหนลน

เทปพจนเกลทยวทตอนอจา อจน 10  15.00  150.009 งบอลดหนลน

สตารรทเตอรร S10 ฟฟา PHILIPS | 
PHILIPS | STARTER S10

ตจว 46  15.00  690.0010 งบอลดหนลน

Panasonic ชลดปลจลกกราวครต พรลอม
หนลากากเเละกลตองลอย

ตจว 10  200.00  2,000.0011 งบอลดหนลน

Panasonic สวลทซรไฟ 2 ชตอง พรลอม
หนลากากและกลตองลอย

ตจว 5  190.00  950.0012 งบอลดหนลน

สายไฟ THW IEC01 BCC 1x1.5 
ตร.มม. 100 ม. สทนอจาตาล

มลวน 1  750.00  750.0013 งบอลดหนลน

สายไฟ THW IEC01 BCC 1x1.5 
ตร.มม. 100 ม. สทฟฟา

มลวน 1  750.00  750.0014 งบอลดหนลน

ทตอตรง PVC SCG 20 มม. 2.92 ม. 
สทขาว BS

เสลน 20  44.00  880.0015 งบอลดหนลน

คลลปกลามปร PVC SCG 20 มม. 
มาตรฐาน BS สทขาว

ตจว 60  5.00  300.0016 งบอลดหนลน

กลตองพจกสายเหลททยม PVC SCG 4X4 
สทขาว

ตจว 10  27.00  270.0017 งบอลดหนลน

ขลอตตอตรง PVC SCG 20 มม. 
มาตรฐาน BS สทขาว

ตจว 60  6.00  360.0018 งบอลดหนลน

ขลอโคลง 90 PVC SCG 20 มม. BS สท ตจว 60  6.00  360.0019 งบอลดหนลน
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ททท รายการคนาใชผจนาย
ประมาณการ
ราคา/หนนวย

ประเภทของเงกน
รวมเงกนจดานวน หนนวยนลบ

ขาว
ตรลกจนนอจาฝาทนบ RACER EE01 7x12 
นลอว สทเทา

ตจว 5  170.00  850.0020 งบอลดหนลน

ทตอนอจาทลองอตางลลางหนลากระปลก 
RASLAND P8008A/30 30 ซม.

ตจว 10  330.00  3,300.0021 งบอลดหนลน

สายฉทดชจาระครบชลด HAFELE สทขาว ตจว 10  190.00  1,900.0022 งบอลดหนลน

ฝารองนจทงพลาสตลก MOYA สทขาว ตจว 10  250.00  2,500.0023 งบอลดหนลน

ไมลอจด ขนาด 6 มม. แผตน 2  500.00  1,000.0024 งบอลดหนลน

รวมเงกน  54,995.00

สรยปงบประมาณ
งบอลดหนลน 54,995.00   บาท

54,995.00   บาทรวม
ลงชรทอ  อนยมลตกกกจกรรม  งานอาคาร - สถานททท (ซนอมอาคาร)
ภายใตผโครงการ / งาน  จลดสภาพแวดลผอมทางกายภาพและสลงคมทททเอรขอตนอการจลดการเรทยนรผผ

ผผผอนยมลตกกกจกรรม

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

ผผผเหดนชอบ

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

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

เเผนงานกลลตมบรลหารทจทวไป
 ( นางสาวปปยะเนตร มตวงมทคตา ) 
................................................

ผผผเสนอ

(   เฉลลมรจฐ  ตลทงอตวม   )
ผรลอจานวยการโรงเรทยนมหรรณพาราม

ครรผรลรจบผลดชอบกลจกรรม

รองผรลอจานวยการกลลตมบรลหารทจทวไป
 ( นายมลทง ขาวปลออม ) 

ผผผรลบผกดชอบ

นายคะเณศรร สมรจตนร

วตาทททรลอยตรท
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โครงการ / งาน จจดสภาพแวดลลอมทางกายภาพและสจงคมทททเออออตตอการจจดการเรทยนรรล

กกจกรรม งานรจกษาความสะอาดอาคาร-สถานททท

ลลกษณะงาน / โครงการ โครงการตตอเนอทอง
ยกระดจบมาตรฐาน

โครงการใหมต
รจกษามาตรฐาน พจฒนาสรตความเปปนเลลศ

ประเภท กลจกรรมใหมต กลจกรรมตตอเนอทอง งานประจจา

การดดาเนกนโครงการ เสรรจสลอนแลลว กจาลจงดจาเนลนการ ยจงไมตไดลดจาเนลนการ

หนนวยงานทททรลบผกดชอบ กลลตมบรลหารทจทวไป

หนนวยงานยนอย งานอาคารสถานททท

ผผผรลบผกดชอบ น.ส.ปปยะเนตร มตวงมทคตา
,นายคะเณศรร สมรจตนร

ระยะเวลาดดาเนกนการ 01/10/2564  -  30/09/2565

สถานทททดดาเนกนการ โรงเรทยนมหรรณพาราม

งบประมาณ 185,000.00  บาท

พลนธกกจ  จจดกลจกรรมปลรกฝฝงจลตสจานนกในการอนลรจกษรสลทงแวดลลอม รรลเทตาทจนการเปลททยนแปลงภาวการณรเพอทอเปปนพลโลกททท
มทคลณภาพ
พจฒนาประสลทธลภาพการบรลหารจจดการศนกษาโดยใชลเทคโนโลยท ดลวยระบบคลณภาพ
โรงเรทยนมทการบรลหารจจดการทททดท มทสภาพแวดลลอมและสอทอเทคโนโลยททททเออออตตอการจจดการเรทยนการสอนเปปาประสงคค  
กลยลทธรททท 6. พจฒนาประสลทธลภาพการบรลหารจจดการโดยใชลเทคโนโลยทดลวยระบบคลณภาพกลยยทธค  
กลยลทธรททท 7. สตงเสรลมการมทสตวนรตวมของเครออขตายผรลปกครอง ชลมชนและองครกรออทนๆ ทททเกททยวขลองทจองภาครจฐและ
เอกชน ในการจจดการศนกษา

สนองมาตรฐานททท มาตรฐานททท 2

ประเดรนการพลจารณาททท 2.5สนองประเดดนพกจารณาททท 
ประเดรนการพลจารณายตอยททท 2.5.1สนองประเดดนพกจารณายนอยททท 

มาตรฐานททท 2มาตรฐานการศศกษาของสถานศศกษา
หลลกการและเหตยผล 
          โรงเรทยนมหรรณพารามเปปนโรงเรทยนมจธยมศนกษาขนาดใหญต เปปนโรงเรทยนของชลมชน
ทททมทบทบาทในการใหลการศนกษา พจฒนาเดรกหรออเยาวชนใหลเปปนผรลใหญต ทททดท ใหลสามารถดจารงชทวลตอยรตในสจงคมอยตางมท
ความสลข นอกจากนทอโรงเรทยนจจาตลองจจดบรลการดลานตตาง ๆ แกตนจกเรทยน คณะครร บลคลากร ผรลปกครอง และหนตวยงานใน
ทลองถลทนใหลเขลามาใชลบรลการ เชตน หลองสมลด สนามกทฬา หอประชลม ฯลฯ

���



โรงเรทยนมหรรณพาราม ไดลดจาเนลนการจจดการเรทยนการสอน ในระดจบชจอนมจธยมศนกษาตอนตลน และ
ระดจบชจอนมจธยมศนกษาตอนปลาย ซนทงสภาพแวดลลอมและอาคารสถานทททเปปนสลทงสจาคจญและชตวยสตงเสรลมในการเรทยนรรลใหล
ผรลเรทยนไดลใชลงานอยตางมทประสลทธลภาพ การจจดสภาพแวดลลอม การซตอมแซมอาคารสถานทททตตางๆ การปรจบภรมลทจศนร
และแหลตงเรทยนรรล โรงเรทยนไดลตระหนจกถนงความปลอดภจยของ นจกเรทยน คณะครร ผรลปกครอง และผรลใชลบรลการในการ
จจดกลจกรรมการเรทยนการสอน หรออใชลอาคารสถานทททตตางๆในการจจดกลจกรรมใหลบรลการแกตชลมชน สภาพของอาคาร
เรทยนตลองมทความแขรงแรงทนทาน สะอาด และพรลอมใชลงาน จนงตลองดจาเนลนการจจดทจาโครงการดจงกลตาว เพอทอใหลเออออตตอการ
จจด
กลจกรรมการเรทยนรรลตามกลลตมสาระการเรทยนรรลตตางๆ ใหลนจกเรทยนไดลเรทยนอยตางมทความสลข พรลอมทจองมทแหลตงการเรทยนรรล
ทจองในหลองเรทยนและนอกหลองเรทยนทททหลากหลาย มทสภาพแวดลลอมทททดท มทอาคารเรทยนทททมทความปลอดภจย ระบบ
สาธารณรปโภคทททสมบรรณร
ดจงนจอนงานอาคารสถานทททจนงจจาเปปนจะตลองพจฒนาและรจกษาความสะอาดเพอทอใหลเกลดบรรยากาศและสลขอนามจยทททดทแกตผรลใชล
บรลการบรลเวณโรงเรทยน และชลมชน ตอบสนองตตอการจจดกลจกรรมตตางๆ เพอทอสตงผลใหลโรงเรทยนและนจกเรทยนมทคลณภาพตาม
จลดมลตงหมายของหลจกสรตร
วลตถยประสงคค
ครร นจกเรทยน บลคลากรภายในโรงเรทยน ตลอดจนชลมชน มทสถานทททสลทงแวดลลอมทททสะอาด ปลอดภจยในการใชลบรลการและ
ทจากลจกรรม

เปปาหมาย
เชกงปรกมาณ :
เพอทอใหลโรงเรทยนมทสถานททททททสะอาด ปลอดภจย พรลอมใหลบรลการรลอยละ 80

เชกงคยณภาพ :
เพอทอใหลโรงเรทยนมทสถานททททททสะอาด ปลอดภจย พรลอมใหลบรลการอยตางมทประสลทธลภาพสรงสลด

���



ขลขนตอนการดดาเนกนงาน

การดดาเนกนงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานททท ผผผรลบผกดชอบ

( P )  ขลขนเตรทยมการ นายคะเณศรร สมรจตนร

ประชลมและวางแผนการดจาเนลนการ
1 ตลลาคม 

2564 ถนง 30 
กจนยายน 

2565

โรงเรทยนมหรรณ

พาราม

-

( D )  ขลขนดดาเนกนการ 1 ตลลาคม 2564 

ถนง 30 กจนยายน 

2565

โรงเรทยนมหรรณ

พาราม

นายคะเณศรร สมรจตนร

กจาจจดปลวก มด แมลง 52,000.00 (อลดหนลน) 

ถจงรองรจบผลาอนามจยและกจาจจดกลลทน 40,000.00 (อลดหนลน) 

ทจาความสะอาดเครอทองปรจบอากาศ 53,000.00 (อลดหนลน) 

อลปกรณรรจกษาความสะอาด 40,000.00 (อลดหนลน) 

( C )  ขลขนตกดตามประเมกนผล
สรลปและจจดทจาแบบประเมลนผลการดจาเนลนงาน

นายคะเณศรร สมรจตนร1 ตลลาคม 
2564 ถนง 30 
กจนยายน 

2565

โรงเรทยนมหรรณ

พาราม
-

( A )  ขลขนปรลบปรยงแกผไข
นจาผลทททไดลไปปรจบปรลงพจฒนาในปปถจดไป

การตกดตามประเมกนผล
การประเมลนความพนงพอใจ

ตลวชทขวลดความสดาเรดจ
โรงเรทยนมทสลทงแวดลลอมทททสะอาดและถรกสลขอนามจยรลอยละ 80

วกธทการประเมกน
ประเมลนความพนงพอใจ

เครรทองมรอทททใชผ
แบบประเมลนความพนงพอใจ

ผลทททคาดวนาจะไดผรลบ
ครร นจกเรทยน บลคลากรภายในโรงเรทยน ตลอดจนชลมชน มทสถานทททสลทงแวดลลอมทททสะอาด ปลอดภจยในการใชลบรลการและ
ทจากลจกรรม
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ทรลพยากรและคนาใชผจนายกกจกรรม

ททท รายการคนาใชผจนาย
ประมาณการ
ราคา/หนนวย

ประเภทของเงกน
รวมเงกนจดานวน หนนวยนลบ

กจาจจดปลวก มด แมลง ปป 1  52,000.00  52,000.001 งบอลดหนลน

ถจงรองรจบผลาอนามจยและกจาจจดกลลทน ปป 1  40,000.00  40,000.002 งบอลดหนลน

ทจาความสะอาดเครอทองปรจบอากาศ ปป 1  53,000.00  53,000.003 งบอลดหนลน

ถลงดจา ขนาด 36 X 40 กลโล 100  65.00  6,500.004 งบอลดหนลน

ไมลกวาดแขรง กทม. อจน 50  50.00  2,500.005 งบอลดหนลน

ไมลกวาดอตอน อจน 90  40.00  3,600.006 งบอลดหนลน

นอจายาลลางหลองนอจา 3.5 ลลตร (ชนลดกจด
พออน)

แกลอน 45  190.00  8,550.007 งบอลดหนลน

นอจายาดจบกลลทนหลองนอจา 3.8 ลลตร แกลอน 20  190.00  3,800.008 งบอลดหนลน

แปรงขจดหลองนอจา อจน 17  50.00  850.009 งบอลดหนลน

นอจายาเชรดกระจก 330 ซทซท โหล 1  420.00  420.0010 งบอลดหนลน

ทททตจกขยะสจงกะสท อจน 20  55.00  1,100.0011 งบอลดหนลน

นอจายาดจนฝลฝน 3M แกลอน 4  390.00  1,560.0012 งบอลดหนลน

ไมลดจนฝลฝนโครงเหลรกพรลอมผลา 30” อจน 5  400.00  2,000.0013 งบอลดหนลน

ผลามรอบดจนฝลฝนสทขาว 30” ผอน 20  160.00  3,200.0014 งบอลดหนลน

ไมลมรอบเหลรกหนทบ 12” ผอน 5  175.00  875.0015 งบอลดหนลน

ผลามรอบถรเปปยก 12” สทขาว ผอน 20  110.00  2,200.0016 งบอลดหนลน

สกรอตไบรรทแบบมออจจบ อจน 20  55.00  1,100.0017 งบอลดหนลน

สกรอตไบรรท + ฟองนอจา อจน 8  10.00  80.0018 งบอลดหนลน

ชลดกรทดกระจก+ฟองนอจา 10 นลอว (
แบบยาว)

อจน 2  195.00  390.0019 งบอลดหนลน

ยางไลตนอจาสเตนเลส ACCO ขนาด 25 
นลอว

อจน 2  450.00  900.0020 งบอลดหนลน

กระสอบปฝาน ผอน 15  25.00  375.0021 งบอลดหนลน

รวมเงกน  185,000.00
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สรยปงบประมาณ
งบอลดหนลน 185,000.00   บาท

185,000.00   บาทรวม
ลงชรทอ  อนยมลตกกกจกรรม  งานรลกษาความสะอาดอาคาร-สถานททท
ภายใตผโครงการ / งาน  จลดสภาพแวดลผอมทางกายภาพและสลงคมทททเอรขอตนอการจลดการเรทยนรผผ

ผผผอนยมลตกกกจกรรม

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

ผผผเหดนชอบ

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

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

เเผนงานกลลตมบรลหารทจทวไป
 ( นางสาวปปยะเนตร มตวงมทคตา ) 
................................................

ผผผเสนอ

(   เฉลลมรจฐ  ตลทงอตวม   )
ผรลอจานวยการโรงเรทยนมหรรณพาราม

ครรผรลรจบผลดชอบกลจกรรม

รองผรลอจานวยการกลลตมบรลหารทจทวไป
 ( นายมลทง ขาวปลออม ) 

ผผผรลบผกดชอบ

นายคะเณศรร สมรจตนร

วตาทททรลอยตรท
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โครงการ / งาน จจดสภาพแวดลลอมทางกายภาพและสจงคมทททเออออตตอการจจดการเรทยนรรล

กกจกรรม งานรจกษาความปลอดภจย

ลลกษณะงาน / โครงการ โครงการตตอเนอทอง
ยกระดจบมาตรฐาน

โครงการใหมต
รจกษามาตรฐาน พจฒนาสรตความเปปนเลลศ

ประเภท กลจกรรมใหมต กลจกรรมตตอเนอทอง งานประจจา

การดดาเนกนโครงการ เสรรจสลอนแลลว กจาลจงดจาเนลนการ ยจงไมตไดลดจาเนลนการ

หนนวยงานทททรลบผกดชอบ กลลตมบรลหารทจทวไป

หนนวยงานยนอย งานรจกษาความปลอดภจย

ผผผรลบผกดชอบ น.ส.ปปยะเนตร มตวงมทคตา
,นายธทรธร วลศวปตล

ระยะเวลาดดาเนกนการ 01/10/2564  -  30/09/2565

สถานทททดดาเนกนการ โรงเรทยนมหรรณพาราม

งบประมาณ 42,900.00  บาท

พลนธกกจ  จจดกลจกรรมปลรกฝฝงจลตสจานนกในการอนลรจกษษสลทงแวดลลอม รรลเทตาทจนการเปลททยนแปลงภาวการณษเพอทอเปปนพลโลกททท
มทคลณภาพ
พจฒนาประสลทธลภาพการบรลหารจจดการศนกษาโดยใชลเทคโนโลยท ดลวยระบบคลณภาพ
โรงเรทยนมทการบรลหารจจดการทททดท มทสภาพแวดลลอมและสอทอเทคโนโลยททททเออออตตอการจจดการเรทยนการสอนเปปาประสงคค  
กลยลทธษททท 6. พจฒนาประสลทธลภาพการบรลหารจจดการโดยใชลเทคโนโลยทดลวยระบบคลณภาพกลยยทธค  
กลยลทธษททท 7. สตงเสรลมการมทสตวนรตวมของเครออขตายผรลปกครอง ชลมชนและองคษกรออทนๆ ทททเกททยวขลองทจองภาครจฐและ
เอกชน ในการจจดการศนกษา

สนองมาตรฐานททท มาตรฐานททท 2

ประเดรนการพลจารณาททท 2.5สนองประเดดนพกจารณาททท 
ประเดรนการพลจารณายตอยททท 2.5.1สนองประเดดนพกจารณายนอยททท 

มาตรฐานททท 2มาตรฐานการศศกษาของสถานศศกษา
หลลกการและเหตยผล 
          โรงเรทยนมหรรณพารามเปปนโรงเรทยนมจธยมศนกษาขนาดใหญต เปปนโรงเรทยนของชลมชน
ทททมทบทบาทในการใหลการศนกษา พจฒนาเดรกหรออเยาวชนใหลเปปนผรลใหญต ทททดท ใหลสามารถดจารงชทวลตอยรตในสจงคมอยตางมท
ความสลข นอกจากนทอโรงเรทยนจจาตลองจจดบรลการดลานตตาง ๆ แกตนจกเรทยน คณะครร บลคลากร ผรลปกครอง และหนตวยงานใน
ทลองถลทนใหลเขลามาใชลบรลการ เชตน หลองสมลด สนามกทฬา หอประชลม ฯลฯ
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การจจดการศนกษาในยลคปฏลรรปการศนกษาในทศวรรษททท 2 (พ.ศ.2554-2555) และเพอทอใหลสอดคลลองกจบพระราชบจญญจตลการ
ศนกษาแหตงชาตล พ.ศ. 2542 และทททแกลไขเพลทมเตลม (ฉบจบททท 2) พ.ศ. 2545  ใหลทลกโรงเรทยนมทการพจฒนาสลทงแวดลลอมใน
โรงเรทยนใหลบรรยากาศรตมรอทน  สะดวก  ปลอดภจย และมทบรรยากาศทททเออออตตอการเรทยนรรล  ทางกลลตมบรลหารงานทจทวไปจนงไดล
จจดกลจกรรมนทอขนอนเพอทอรจกษาความปลอดภจยบรลเวณโรงเรทยน
วลตถยประสงคค

1.เพอทอใหลการดรแลรจกษาความปลอดภจยในสถานศนกษาเปปนไปดลวยความเรทยบรลอยและมทประสลทธลภาพ
2.เพอทอใหลสถานศนกษาจจดเวรดรและรจกษาความปลอดภจยโดยมท ครรเวร  ยาม นจกการและเจลาหนลาททท มาปฏลบจตลงานเปปนไป
ดลวยความเรทยบรลอยและมทประสลทธลภาพ

เปปาหมาย
เชกงปรกมาณ :
มทการบรลการทางดลานความปลอดภจยทจองในและนอกเวลาราชการรลอยละ 100

เชกงคยณภาพ :
ครรและบลคลากรไดลรจบความปลอดภจยระหวตางปฏลบจตลหนลาทททภายในโรงเรทยน
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ขลขนตอนการดดาเนกนงาน

การดดาเนกนงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานททท ผผผรลบผกดชอบ

( P )  ขลขนเตรทยมการ นายธทรธร วลศวปตล

ประชลมและวางแผนการดจาเนลนการ
1 ตลลาคม 

2564 ถนง 30 
กจนยายน 

2565

โรงเรทยนมหรรณ

พาราม

-

( D )  ขลขนดดาเนกนการ 1 ตลลาคม 2564 

ถนง 30 กจนยายน 

2565

โรงเรทยนมหรรณ

พาราม

นายธทรธร วลศวปตล

จจดซออออลปกรณษรจกษาความปลอดภจย 42,900.00 (อลดหนลน) 

( C )  ขลขนตกดตามประเมกนผล
สรลปผลการดจาเนลนงาน

นายธทรธร วลศวปตล1 ตลลาคม 
2564 ถนง 30 
กจนยายน 

2565

โรงเรทยนมหรรณ

พาราม
-

( A )  ขลขนปรลบปรยงแกผไข
นจาผลทททไดลไปปรจบปรลงแกลไขในปปถจดไป

การตกดตามประเมกนผล
การประเมลนความพนงพอใจ

ตลวชทขวลดความสดาเรดจ
สถานศนกษาสามารถนจาระบบเทคโนโลยทสารสนเทศมาใชลในการบรลหารและจจดการเรทยนรรลไดลอยตางมทประสลทธลภาพ,
ผรลบรลหาร ครรและบลคลากรทางการศนกษาสามารถปฏลบจตลงานไดลอยตางตตอเนอทอง ทจองในดลานการเรทยนการสอน การ
จจดการตามความเหมาะสม

วกธทการประเมกน
ประเมลนความพนงพอใจ

เครรทองมรอทททใชผ
แบบประเมลนความพนงพอใจ

ผลทททคาดวนาจะไดผรลบ
มทอลปกรณษเพทยงพอแกตการใหลบรลการดลานการรจกษาความปลอดภจยภายในโรงเรทยนรลอยละ 100
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ทรลพยากรและคนาใชผจนายกกจกรรม

ททท รายการคนาใชผจนาย
ประมาณการ
ราคา/หนนวย

ประเภทของเงกน
รวมเงกนจดานวน หนนวยนลบ

ซตอมบจารลงกลลองวงจรปปด งาน 1  35,000.00  35,000.001 งบอลดหนลน

ผลาปรทททนอนและปลอกหมอน ชลด 2  1,400.00  2,800.002 งบอลดหนลน

รจอวกจอนรถ อจน 1  2,600.00  2,600.003 งบอลดหนลน

กรวยกจนรถ อจน 10  250.00  2,500.004 งบอลดหนลน

รวมเงกน  42,900.00

สรยปงบประมาณ
งบอลดหนลน 42,900.00   บาท

42,900.00   บาทรวม
ลงชรทอ  อนยมลตกกกจกรรม  งานรลกษาความปลอดภลย
ภายใตผโครงการ / งาน  จลดสภาพแวดลผอมทางกายภาพและสลงคมทททเอรขอตนอการจลดการเรทยนรผผ

ผผผอนยมลตกกกจกรรม

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

ผผผเหดนชอบ

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

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

เเผนงานกลลตมบรลหารทจทวไป
 ( นางสาวปปยะเนตร มตวงมทคตา ) 
................................................

ผผผเสนอ

(   เฉลลมรจฐ  ตลทงอตวม   )
ผรลอจานวยการโรงเรทยนมหรรณพาราม

ครรผรลรจบผลดชอบกลจกรรม

รองผรลอจานวยการกลลตมบรลหารทจทวไป
 ( นายมลทง ขาวปลออม ) 

ผผผรลบผกดชอบ

นายธทรธร วลศวปตล

วตาทททรลอยตรท
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โครงการ / งาน จจดสภาพแวดลลอมทางกายภาพและสจงคมทททเออออตตอการจจดการเรทยนรรล

กกจกรรม ซตอมบบารรงชตวงททท 2

ลลกษณะงาน / โครงการ โครงการตตอเนอทอง
ยกระดจบมาตรฐาน

โครงการใหมต
รจกษามาตรฐาน พจฒนาสรตความเปปนเลลศ

ประเภท กลจกรรมใหมต กลจกรรมตตอเนอทอง งานประจบา

การดดาเนกนโครงการ เสรรจสลอนแลลว กบาลจงดบาเนลนการ ยจงไมตไดลดบาเนลนการ

หนนวยงานทททรลบผกดชอบ กลรตมบรลหารวลชาการ

หนนวยงานยนอย งานหลองเรทยนพลเศษ

ผผผรลบผกดชอบ นายพรฒลพงศศ มะเดโช
,นายนบาชจย แสนศลลปป
,นายศจกดลดชจย ราชนลยม

ระยะเวลาดดาเนกนการ 01/10/2564  -  30/09/2565

สถานทททดดาเนกนการ โรงเรทยนมหรรณพาราม

งบประมาณ 30,000.00  บาท

พลนธกกจ  จจดกลจกรรมปลรกฝฝงจลตสบานนกในการอนรรจกษศสลทงแวดลลอม รรลเทตาทจนการเปลททยนแปลงภาวการณศเพอทอเปปนพลโลกททท
มทครณภาพ
พจฒนาประสลทธลภาพการบรลหารจจดการศนกษาโดยใชลเทคโนโลยท ดลวยระบบครณภาพ
โรงเรทยนมทการบรลหารจจดการทททดท มทสภาพแวดลลอมและสอทอเทคโนโลยททททเออออตตอการจจดการเรทยนการสอนเปปาประสงคค  
กลยรทธศททท 6. พจฒนาประสลทธลภาพการบรลหารจจดการโดยใชลเทคโนโลยทดลวยระบบครณภาพกลยยทธค  
กลยรทธศททท 7. สตงเสรลมการมทสตวนรตวมของเครออขตายผรลปกครอง ชรมชนและองคศกรออทนๆ ทททเกททยวขลองทจองภาครจฐและ
เอกชน ในการจจดการศนกษา

สนองมาตรฐานททท มาตรฐานททท 2

ประเดรนการพลจารณาททท 2.5สนองประเดดนพกจารณาททท 
ประเดรนการพลจารณายตอยททท 2.5.1สนองประเดดนพกจารณายนอยททท 

มาตรฐานททท 2มาตรฐานการศศกษาของสถานศศกษา
หลลกการและเหตยผล 
          โรงเรทยนมหรรณพารามเปปนโรงเรทยนมจธยมศนกษาขนาดใหญต เปปนโรงเรทยนของชรมชน
ทททมทบทบาทในการใหลการศนกษา พจฒนาเดรกหรออเยาวชนใหลเปปนผรลใหญต ทททดท ใหลสามารถดบารงชทวลตอยรตในสจงคมอยตางมท
ความสรข นอกจากนทอโรงเรทยนจบาตลองจจดบรลการดลานตตาง ๆ แกตนจกเรทยน คณะครร บรคลากร ผรลปกครอง และหนตวยงานใน
ทลองถลทนใหลเขลามาใชลบรลการ เชตน หลองสมรด สนามกทฬา หอประชรม ฯลฯ
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โรงเรทยนมหรรณพาราม ไดลดบาเนลนการจจดการเรทยนการสอน ในระดจบชจอนมจธยมศนกษาตอนตลน และ
ระดจบชจอนมจธยมศนกษาตอนปลาย ซนทงสภาพแวดลลอมและอาคารสถานทททเปปนสลทงสบาคจญและชตวยสตงเสรลมในการเรทยนรรลใหล
ผรลเรทยนไดลใชลงานอยตางมทประสลทธลภาพ การจจดสภาพแวดลลอม การซตอมแซมอาคารสถานทททตตางๆ การปรจบภรมลทจศนศ
และแหลตงเรทยนรรล โรงเรทยนไดลตระหนจกถนงความปลอดภจยของ นจกเรทยน คณะครร ผรลปกครอง และผรลใชลบรลการในการ
จจดกลจกรรมการเรทยนการสอน หรออใชลอาคารสถานทททตตางๆในการจจดกลจกรรมใหลบรลการแกตชรมชน สภาพของอาคาร
เรทยนตลองมทความแขรงแรงทนทาน และพรลอมใชลงาน จนงตลองดบาเนลนการจจดทบาโครงการดจงกลตาว เพอทอใหลเออออตตอการจจด
กลจกรรมการเรทยนรรลตามกลรตมสาระการเรทยนรรลตตางๆ ใหลนจกเรทยนไดลเรทยนอยตางมทความสรข พรลอมทจองมทแหลตงการเรทยนรรล
ทจองในหลองเรทยนและนอกหลองเรทยนทททหลากหลาย มทสภาพแวดลลอมทททดท มทอาคารเรทยนทททมทความปลอดภจย ระบบ
สาธารณรปโภคทททสมบรรณศ
ดจงนจอนกลรตมงานจจดสภาพแวดลลอมทางกายภาพและสจงคมทททเออออตตอการจจดการเรทยนรรล จนงจบาเปปนจะตลองซตอมแซม พจฒนา 
ปรจบปรรงใหลพรลอมใชลงาน เกลดความปลอดภจยสรงสรด เพทยงพอกจบความตลองการของโรงเรทยน และชรมชนในการจจดกลจกรรม
ตตางๆ เพอทอสตงผลใหลโรงเรทยนและนจกเรทยนมทครณภาพตามจรดมรตงหมายของหลจกสรตร
วลตถยประสงคค
เพอทอซตอมบบารรงวจสดร อรปกรณศ ใหลมทความพรลอม เออออประโยชนศตตอการจจดการเรทยนการสอน

เปปาหมาย
เชกงปรกมาณ :
ซตอมบบารรงวจสดร อรปกรณศ หลองเรทยนพลเศษ จบานวน 7 หลอง

เชกงคยณภาพ :
หลองเรทยนพลเศษ smart class มทวจสดร อรปกรณศ ทททพรลอมสบาหรจบการใชลงาน
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ขลขนตอนการดดาเนกนงาน

การดดาเนกนงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานททท ผผผรลบผกดชอบ

( P )  ขลขนเตรทยมการ นายพรฒลพงศศ มะเดโช

นายนบาชจย แสนศลลปปวางแผนดบาเนลนงาน
1 ตรลาคม 

2564 ถนง 30 
กจนยายน 

2565

โรงเรทยนมหรรณ

พาราม

-

( D )  ขลขนดดาเนกนการ 1 ตรลาคม 2564 

ถนง 30 กจนยายน 

2565

โรงเรทยนมหรรณ

พาราม

นายพรฒลพงศศ มะเดโช

นายนบาชจย แสนศลลปป

คตาซตอมบบารรง 0.00 (อรดหนรน)

30,000.00 (ออทนๆ)

( C )  ขลขนตกดตามประเมกนผล
ตลดตามการดบาเนลนกลจกรรม

นายพรฒลพงศศ มะเดโช

นายนบาชจย แสนศลลปป
1 ตรลาคม 

2564 ถนง 30 
กจนยายน 

2565

โรงเรทยนมหรรณ

พาราม
-

( A )  ขลขนปรลบปรยงแกผไข
พลจารณาจากรายงานผลการดบาเนลนกลจกรรม

การตกดตามประเมกนผล
1.ประเมลนจากการซตอมบบารรง
2.ประเมลนจากความพนงพอใจของผรลใชลงาน
ตลวชทขวลดความสดาเรดจ
หลองเรทยนพลเศษ smart class มทวจสดร อรปกรณศ ทททพรลอมสบาหรจบการใชลงาน

วกธทการประเมกน
1.พลจารณาจากรายงานผลการซตอมบบารรง
2.ใหลผรลใชลงานประเมลนความพนงพอใจ

เครรทองมรอทททใชผ
1.แบบรายงานผลการซตอมบบารรง
2.แบบประเมลนความพนงพอใจ

ผลทททคาดวนาจะไดผรลบ
1. ซตอมบบารรงวจสดร อรปกรณศ หลองเรทยนพลเศษ จบานวน 7 หลอง
2. หลองเรทยนพลเศษ smart class มทวจสดร อรปกรณศ ทททพรลอมสบาหรจบการใชลงาน
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ทรลพยากรและคนาใชผจนายกกจกรรม

ททท รายการคนาใชผจนาย
ประมาณการ
ราคา/หนนวย

ประเภทของเงกน
รวมเงกนจดานวน หนนวยนลบ

คตาซตอมบบารรง ครจอง 6  5,000.00  30,000.001 รายไดลสถานศนกษา

รวมเงกน  30,000.00

สรยปงบประมาณ
รายไดลสถานศนกษา 30,000.00   บาท

30,000.00   บาทรวม
ลงชรทอ  อนยมลตกกกจกรรม  ซนอมบดารยงชนวงททท 2
ภายใตผโครงการ / งาน  จลดสภาพแวดลผอมทางกายภาพและสลงคมทททเอรขอตนอการจลดการเรทยนรผผ

ผผผอนยมลตกกกจกรรม

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

ผผผเหดนชอบ

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

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

เเผนงานกลรตมบรลหารวลชาการ
 ( นางสาวดลฤดท ปฝสสา ) 

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

ผผผเสนอ

(   เฉลลมรจฐ  ตลทงอตวม   )
ผรลอบานวยการโรงเรทยนมหรรณพาราม

ครร

รองผรลอบานวยการกลรตมบรลหารวลชาการ
 ( นางสาวจจนทรศเพรญ ภลญโญวงศศ ) 

ผผผรลบผกดชอบ

นายพรฒลพงศศ มะเดโช

วตาทททรลอยตรท
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โครงการ / งาน จจดสภาพแวดลลอมทางกายภาพและสจงคมทททเออออตตอการจจดการเรทยนรรล

กกจกรรม พจฒนาหลองปฏฏบจตฏการวฏทยาศาสตรร

ลลกษณะงาน / โครงการ โครงการตตอเนอทอง
ยกระดจบมาตรฐาน

โครงการใหมต
รจกษามาตรฐาน พจฒนาสรตความเปปนเลฏศ

ประเภท กฏจกรรมใหมต กฏจกรรมตตอเนอทอง งานประจจา

การดดาเนกนโครงการ เสรรจสฏอนแลลว กจาลจงดจาเนฏนการ ยจงไมตไดลดจาเนฏนการ

หนนวยงานทททรลบผกดชอบ กลลตมบรฏหารวฏชาการ

หนนวยงานยนอย กลลตมสาระฯวฏทยาศาสตรร

ผผผรลบผกดชอบ น.ส.ณจฐตฏญา พลทธฏโชตฏ
,นายศจกดฏดชจย ราชนฏยม

ระยะเวลาดดาเนกนการ 01/10/2564  -  30/09/2565

สถานทททดดาเนกนการ โรงเรทยนมหรรณพาราม

งบประมาณ 60,000.00  บาท

พลนธกกจ  จจดกฏจกรรมปลรกฝฝงจฏตสจานนกในการอนลรจกษรสฏทงแวดลลอม รรลเทตาทจนการเปลททยนแปลงภาวการณรเพอทอเปปนพลโลกททท
มทคลณภาพ
พจฒนาประสฏทธฏภาพการบรฏหารจจดการศนกษาโดยใชลเทคโนโลยท ดลวยระบบคลณภาพ
โรงเรทยนมทการบรฏหารจจดการทททดท มทสภาพแวดลลอมและสอทอเทคโนโลยททททเออออตตอการจจดการเรทยนการสอนเปปาประสงคค  
กลยลทธรททท 6. พจฒนาประสฏทธฏภาพการบรฏหารจจดการโดยใชลเทคโนโลยทดลวยระบบคลณภาพกลยยทธค  
กลยลทธรททท 7. สตงเสรฏมการมทสตวนรตวมของเครออขตายผรลปกครอง ชลมชนและองครกรออทนๆ ทททเกททยวขลองทจองภาครจฐและ
เอกชน ในการจจดการศนกษา

สนองมาตรฐานททท มาตรฐานททท 2

ประเดรนการพฏจารณาททท 2.5สนองประเดดนพกจารณาททท 
ประเดรนการพฏจารณายตอยททท 2.5.1สนองประเดดนพกจารณายนอยททท 

มาตรฐานททท 2มาตรฐานการศศกษาของสถานศศกษา
หลลกการและเหตยผล 
          โรงเรทยนมหรรณพารามเปปนโรงเรทยนมจธยมศนกษาขนาดใหญต เปปนโรงเรทยนของชลมชน
ทททมทบทบาทในการใหลการศนกษา พจฒนาเดรกหรออเยาวชนใหลเปปนผรลใหญต ทททดท ใหลสามารถดจารงชทวฏตอยรตในสจงคมอยตางมท
ความสลข นอกจากนทอโรงเรทยนจจาตลองจจดบรฏการดลานตตาง ๆ แกตนจกเรทยน คณะครร บลคลากร ผรลปกครอง และหนตวยงานใน
ทลองถฏทนใหลเขลามาใชลบรฏการ เชตน หลองสมลด สนามกทฬา หอประชลม ฯลฯ
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โรงเรทยนมหรรณพาราม ไดลดจาเนฏนการจจดการเรทยนการสอน ในระดจบชจอนมจธยมศนกษาตอนตลน และ
ระดจบชจอนมจธยมศนกษาตอนปลาย ซนทงสภาพแวดลลอมและอาคารสถานทททเปปนสฏทงสจาคจญและชตวยสตงเสรฏมในการเรทยนรรลใหล
ผรลเรทยนไดลใชลงานอยตางมทประสฏทธฏภาพ การจจดสภาพแวดลลอม การซตอมแซมอาคารสถานทททตตางๆ การปรจบภรมฏทจศนร
และแหลตงเรทยนรรล โรงเรทยนไดลตระหนจกถนงความปลอดภจยของ นจกเรทยน คณะครร ผรลปกครอง และผรลใชลบรฏการในการ
จจดกฏจกรรมการเรทยนการสอน หรออใชลอาคารสถานทททตตางๆในการจจดกฏจกรรมใหลบรฏการแกตชลมชน สภาพของอาคาร
เรทยนตลองมทความแขรงแรงทนทาน และพรลอมใชลงาน จนงตลองดจาเนฏนการจจดทจาโครงการดจงกลตาว เพอทอใหลเออออตตอการจจด
กฏจกรรมการเรทยนรรลตามกลลตมสาระการเรทยนรรลตตางๆ ใหลนจกเรทยนไดลเรทยนอยตางมทความสลข พรลอมทจองมทแหลตงการเรทยนรรล
ทจองในหลองเรทยนและนอกหลองเรทยนทททหลากหลาย มทสภาพแวดลลอมทททดท มทอาคารเรทยนทททมทความปลอดภจย ระบบ
สาธารณรปโภคทททสมบรรณร
ดจงนจอนกลลตมงานจจดสภาพแวดลลอมทางกายภาพและสจงคมทททเออออตตอการจจดการเรทยนรรล จนงจจาเปปนจะตลองซตอมแซม พจฒนา 
ปรจบปรลงใหลพรลอมใชลงาน เกฏดความปลอดภจยสรงสลด เพทยงพอกจบความตลองการของโรงเรทยน และชลมชนในการจจดกฏจกรรม
ตตางๆ เพอทอสตงผลใหลโรงเรทยนและนจกเรทยนมทคลณภาพตามจลดมลตงหมายของหลจกสรตร
วลตถยประสงคค
เพอทอปรจบปรลงและพจฒนาหลองปฏฏบจตฏการทางวฏทยาศาสตรรใหลมทความพรลอมสจาหรจบการจจดการเรทยนรรล

เปปาหมาย
เชกงปรกมาณ :
ปรจบปรลงและพจฒนาหลองปฏฏบจตฏการทางวฏทยาศาสตรรจจานวน 1 หลองเรทยน

เชกงคยณภาพ :
1. มทหลองปฏฏบจตฏการทางวฏทยาศาสตรรมทสภาพทททเหมาะสมและเออออตตอการจจดการเรทยนรรลใหลแกตนจกเรทยน 
2. ครรและนจกเรทยนรลอยละ 80 มทความพนงพอใจตตอการเรทยนในหลองปฏฏบจตฏการทางวฏทยาศาสตรร อยรตในระดจบดทเยททยม
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ขลขนตอนการดดาเนกนงาน

การดดาเนกนงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานททท ผผผรลบผกดชอบ

( P )  ขลขนเตรทยมการ นายศจกดฏดชจย ราชนฏยม

น.ส.ณจฐตฏญา พลทธฏโชตฏประชลมวางแผนสจาหรจบการดจาเนฏนการปรจบปรลง
พจฒนาหลองปฏฏบจตฏการทางวฏทยาศาสตรร

1 ตลลาคม 
2564 ถนง 30 
กจนยายน 

2565

โรงเรทยนมหรรณ

พาราม

-

( D )  ขลขนดดาเนกนการ 1 ตลลาคม 2564 

ถนง 30 กจนยายน 

2565

โรงเรทยนมหรรณ

พาราม

นายศจกดฏดชจย ราชนฏยม

น.ส.ณจฐตฏญา พลทธฏโชตฏ

จจดจลางปรจบปรลงพจฒนาหลองปฏฏบจตฏการทางวฏทยา
ศาสตรร

60,000.00 (อลดหนลน) 

( C )  ขลขนตกดตามประเมกนผล
ตรวจสอบการดจาเนฏนการและสรลปผลการดจาเนฏนงาน

นายศจกดฏดชจย ราชนฏยม

น.ส.ณจฐตฏญา พลทธฏโชตฏ
1 ตลลาคม 

2564 ถนง 30 
กจนยายน 

2565

โรงเรทยนมหรรณ

พาราม
-

( A )  ขลขนปรลบปรยงแกผไข
นจาขลอสรลปและขลอเสนอแนะจากการทจาแบบประเมฏนไปประชลมวางแผนสจาหรจบการปรจบปรลง พจฒนา ในปปการศนกษาตตอไป

การตกดตามประเมกนผล
1.พฏจารณาจจานวนหลองเรทยนทททไดลรจบการปรจบปรลงพจฒนา
2.พฏจารณาความพนงพอใจของครรและนจกเรทยน
ตลวชทขวลดความสดาเรดจ

1. มทหลองปฏฏบจตฏการทางวฏทยาศาสตรรมทสภาพทททเหมาะสมและเออออตตอการจจดการเรทยนรรลใหลแกตนจกเรทยน 
2. ครรและนจกเรทยนรลอยละ 80 มทความพนงพอใจตตอการเรทยนในหลองปฏฏบจตฏการทางวฏทยาศาสตรร อยรตในระดจบดทเยททยม

วกธทการประเมกน
1.ใชลแบบสจารวจสภาพความพรลอมของหลองปฏฏบจตฏการทางวฏทยาศาสตรร
2. ใหลครรและนจกเรทยนประเมฏนความพนงพอใจตตอการใชลหลองปฏฏบจตฏการทางวฏทยาศาสตรร

เครรทองมรอทททใชผ
1. แบบสจารวจสภาพความพรลอมของหลองปฏฏบจตฏการทางวฏทยาศาสตรร
2. แบบประเมฏนความพนงพอใจ

ผลทททคาดวนาจะไดผรลบ
1. มทหลองปฏฏบจตฏการทางวฏทยาศาสตรรมทสภาพทททเหมาะสมและเออออตตอการจจดการเรทยนรรลใหลแกตนจกเรทยน 
2. ครรและนจกเรทยนรลอยละ 80 มทความพนงพอใจตตอการเรทยนในหลองปฏฏบจตฏการทางวฏทยาศาสตรร อยรตในระดจบดทเยททยม
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ทรลพยากรและคนาใชผจนายกกจกรรม

ททท รายการคนาใชผจนาย
ประมาณการ
ราคา/หนนวย

ประเภทของเงกน
รวมเงกนจดานวน หนนวยนลบ

คตาจลางปรจบปรลงพจฒนาหลองปฏฏบจตฏการ ครจอง 1  60,000.00  60,000.001 งบอลดหนลน

รวมเงกน  60,000.00

สรยปงบประมาณ
งบอลดหนลน 60,000.00   บาท

60,000.00   บาทรวม
ลงชรทอ  อนยมลตกกกจกรรม  พลฒนาหผองปฏกบลตกการวกทยาศาสตรค
ภายใตผโครงการ / งาน  จลดสภาพแวดลผอมทางกายภาพและสลงคมทททเอรขอตนอการจลดการเรทยนรผผ

ผผผอนยมลตกกกจกรรม

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

ผผผเหดนชอบ

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

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

เเผนงานกลลตมบรฏหารวฏชาการ
 ( นางสาวดลฤดท ปฝสสา ) 

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

ผผผเสนอ

(   เฉลฏมรจฐ  ตฏทงอตวม   )
ผรลอจานวยการโรงเรทยนมหรรณพาราม

ครร คศ.1

รองผรลอจานวยการกลลตมบรฏหารวฏชาการ
 ( นางสาวจจนทรรเพรญ ภฏญโญวงศร ) 

ผผผรลบผกดชอบ

นายศจกดฏดชจย ราชนฏยม

วตาทททรลอยตรท

���



 

 

ēÙøÜÖćøìĊęǰ�� 
ÿŠÜđÿøĉöÿč×õćóĒúąĂîćöĆ÷ 

 

 ÝĞćîüîǰǰ�ǰǰÖĉÝÖøøö 

 1.  ðøĆïðøčÜĒúąóĆçîćēøÜĂćĀćø 
 2.  ÝĆéàČĚĂ÷ćĒúąđüßõĆèæŤ 
 3.  êøüÝÿč×õćóðøąÝĞćðŘ 
 4.  ÜćîðøąÖĆîĂčïĆêĉđĀêč 

 
 
 

���



โครงการ / งาน  สสงเสรรมสสขภาพและอนามมย

ลลกษณะงาน / โครงการ โครงการตสอเนนนอง
ยกระดมบมาตรฐาน

โครงการใหมส
รมกษามาตรฐาน พมฒนาสสสความเปปนเลรศ

พมฒนาสนนอเทคโนโลยยและนวมตกรรม เพนนอพมฒนาคสณภาพการศศกษาอยสางตสอเนนนองพลนธกกจ  
ผสผเรยยนมยทมกษะแหสงศตวรรษทยน21 และมยคสณภาพตามมาตรฐานการศศกษาขมขนพนขนฐานของ
โรงเรยยน
โรงเรยยนมยการบรรหารจมดการทยนดย มยสภาพแวดลผอมและสนนอเทคโนโลยยทยนเอนขอตสอการจมดการเรยยน
การสอน

เปปาประสงคค  

กลยยทธค  กลยสทธธทยน 6. พมฒนาประสรทธรภาพการบรรหารจมดการโดยใชผเทคโนโลยยดผวยระบบคสณภาพ
สนองมาตรฐานททท มาตรฐานทยน 2

ประเดดนการพรจารณาทยน 2.2, 2.5, 2.6สนองประเดดนพกจารณาททท 
ประเดดนการพรจารณายสอยทยน 2.2.1, 2.5.1, 2.6.1สนองประเดดนพกจารณายยอยททท 

มาตรฐานการศศกษาของสถานศศกษา มาตรฐานทยน 2

ระยะเวลาดดาเนกนการ
01 ตสลาคม 2564 - 30 กมนยายน 2565

หลลกการและเหตยผล 
          การเสรรมสรผางสสขภาพกมบการศศกษา เปปนสรนงทยนจะตผองดดาเนรนการควบคสสกมนไป การพมฒนาเดดกและเยาวชน จศงอยสสทยน
กระบวนการจมดการศศกษาและการสรผางสสขภาพ ภายใตผความรสวมมนอจากทสกฝฝายทยนเกยนยวขผอง นมบตมขงแตสระดมบครอบครมว 
โรงเรยยน ชสมชนและองคธกรในทผองถรนน ซศนงจะตผองมยการประสานความรสวมมนอ ประสานประโยชนธทยนเอนขอตสอการพมฒนาเดดกใหผ
มยสสขภาพกาย สสขภาพจรตทยนดย สามารถดดารงชยวรตอยสสในสมงคมอยสางมยความสสขและปลอดภมย ซศนงโรงเรยยนกดเปปนสถาบมนหนศนง
ของสมงคมมยหนผาทยนใหผความรสผและพมฒนาคนใหผมยสสขภาพและศมกยภาพทยนดยสามารถดดารงชยวรตอยสสในสมงคมไดผอยสางมยความสสข 
นอกจากการใหผการศศกษาแลผวการสสงเสรรมสสขภาพอนามมยในโรงเรยยน เปปนปปจจมยสดาคมญในการเรยยนรสผของเดดกและเยาวชนทยน
จะเจรรญเตรบโตเปปนผสผใหญสในวมนขผางหนผา การสสงเสรรมสสขภาพและอนามมยแกสนมกเรยยน การใหผบรรการดผานสสขภาพอนามมยการ
ใหผความรสผดผานสสขภาพชสวยใหผสามารถดดารงชยวรตอยสสในสมงคมไดผอยสางมยความสสข ทางโรงเรยยนมหรรณพารามไดผตระหนมกและ
ใหผความสดาคมญของการดสแลสสขภาพของนมกเรยยน จศงไดผจมดทดาโครงการสสงเสรรมสสขภาพและอนามมยนมกเรยยนขศขนเพนนอใหผนมก
เรยยนไดผมยยาและเวชภมณฑธทยนดยหากมยความจดาเปปนตผองเขผารมบบรรการ มยโภชนาการและสสขอนามมยแวดลผอมตามมาตรฐาน ไดผ
รมบการตรวจสสขภาพ ตลอดจนไดผรมบการคสผมครองประกมนอสบมตรเหตสจากทางโรงเรยยน
วลตถยประสงคค
ผลผลกต  (outputs)
1. เพนนอใหผนมกเรยยนไดผรมบการบรรการดผานสสขอนามมยทยนไดผมาตรฐาน
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2. เพนนอใหผนมกเรยยนไดผตรวจสสขภาพและไดผพบแพทยธเพนนอรมบการรมกษาทยนถสกตผอง
3. เพนนอใหผนมกเรยยนมยหลมกประกมนหากมยอสบมตรเหตสเกรดขศขน
ผลลลพธค  (outcomes)
1. นมกเรยยนไดผรมบการบรรการดผานสสขอนามมยทยนไดผมาตรฐาน
2. นมกเรยยนไดผตรวจสสขภาพและไดผพบแพทยธเพนนอรมบการรมกษาทยนถสกตผอง
3. นมกเรยยนมยหลมกประกมนหากมยอสบมตรเหตสเกรดขศขน

นมกเรยยนไดผรมบบรรการดผานสสขอนามมยทยนมยประสรทธรภาพรผอยละ 90

เชกงปรกมาณ
เปปาหมาย

นมกเรยยนไดผรมบบรรการดผานสสขอนามมยทยนมยประสรทธรภาพยรนงขศขน

เชกงคยณภาพ
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โครงการ / งาน สยงเสรกมสยขภาพและอนามลย  

ททท กกจกรรม
เงกน
อยดหนยน

เรทยนฟรท 
15 ปป

เงกน
รายไดด

เงกน
ออทน ๆ รวม หมายเหตย

ปรมบปรสงและพมฒนาโรง
อาหาร

กลสสมบรรหารทมนวไป 50,000.00 50,000.001

จมดซนขอยาและเวชภมณฑธ กลสสมบรรหารทมนวไป 5,000.00  5,000.002

ตรวจสสขภาพประจดาปป กลสสมบรรหารทมนวไป 140,000.00 140,000.003

งานประกมนอสบมตรเหตส กลสสมบรรหารทมนวไป 252,000.00 252,000.004

 5,000.00  447,000.00 442,000.00รวมทลทงสกทน
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การประเมกนผล

เครอทองมออทททใชดวกธทการประเมกนตลวชททวลดความสดาเรดจ

1. นมกเรยยนไดผรมบการบรรการดผาน
สสขอนามมยทยนไดผมาตรฐาน
2. นมกเรยยนไดผตรวจสสขภาพและไดผพบ
แพทยธเพนนอรมบการรมกษาทยนถสกตผอง
3. นมกเรยยนมยหลมกประกมนหากมยอสบมตรเหตส
เกรดขศขน

ประเมรนความพศงพอใจ และการรมบบรรการ 
และประเมรนสภาพจรรง

แบบประเมรน

ผลทททคาดวยาจะไดดรลบ
1. นมกเรยยนไดผรมบการบรรการดผานสสขอนามมยทยนไดผมาตรฐาน
2. นมกเรยยนไดผตรวจสสขภาพและไดผพบแพทยธเพนนอรมบการรมกษาทยนถสกตผอง
3. นมกเรยยนมยหลมกประกมนหากมยอสบมตรเหตสเกรดขศขน

ลงชอทอ  อนยมลตกโครงการ / งาน  สยงเสรกมสยขภาพและอนามลย  
ผผดรลบผกดชอบโครงการ/งาน

ผผดอนยมลตกโครงการ

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

ผผดตรวจสอบ

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

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

เเผนงานกลสสมบรรหารทมนวไป
 ( นางสาวปปยะเนตร มสวงมยคสา ) 
................................................

(   เฉลรมรมฐ  ตรนงอสวม   )
ผสผอดานวยการโรงเรยยนมหรรณพาราม

ครส
 ( นายอนสวมฒนธ ไชยศรลปป ) 

รองผสผอดานวยการกลสสมบรรหารทมนวไป
 ( นายมรนง ขาวปลนขม ) 

วสาทยนรผอยตรย

ผผดเสนอโครงการ/งาน
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โครงการ / งาน สสงเสรรมสสขภาพและอนามมย

กกจกรรม ปรมบปรสงและพมฒนาโรงอาหาร

ลลกษณะงาน / โครงการ โครงการตสอเนนนอง
ยกระดมบมาตรฐาน

โครงการใหมส
รมกษามาตรฐาน พมฒนาสสสความเปปนเลรศ

ประเภท กรจกรรมใหมส กรจกรรมตสอเนนนอง งานประจจา

การดดาเนกนโครงการ เสรรจสรสนแลลว กจาลมงดจาเนรนการ ยมงไมสไดลดจาเนรนการ

หนนวยงานทททรลบผกดชอบ กลสสมบรรหารทมนวไป

หนนวยงานยนอย งานโภชนาการ

ผผผรลบผกดชอบ น.ส.ปปยะเนตร มสวงมมคสา
,น.ส.กรตตรภา นรมา

ระยะเวลาดดาเนกนการ 01/10/2564  -  30/09/2565

สถานทททดดาเนกนการ โรงเรมยนมหรรณพาราม

งบประมาณ 50,000.00  บาท

พลนธกกจ  พมฒนาสนนอเทคโนโลยมและนวมตกรรม เพนนอพมฒนาคสณภาพการศศกษาอยสางตสอเนนนอง

ผสลเรมยนมมทมกษะแหสงศตวรรษทมน21 และมมคสณภาพตามมาตรฐานการศศกษาขมสนพนสนฐานของโรงเรมยน
โรงเรมยนมมการบรรหารจมดการทมนดม มมสภาพแวดลลอมและสนนอเทคโนโลยมทมนเอนสอตสอการจมดการเรมยนการสอน

เปปาประสงคค  

กลยสทธธทมน 6. พมฒนาประสรทธรภาพการบรรหารจมดการโดยใชลเทคโนโลยมดลวยระบบคสณภาพกลยยทธค  
สนองมาตรฐานททท มาตรฐานทมน 2

ประเดรนการพรจารณาทมน 2.5สนองประเดดนพกจารณาททท 
ประเดรนการพรจารณายสอยทมน 2.5.1สนองประเดดนพกจารณายนอยททท 

มาตรฐานทมน 2มาตรฐานการศศกษาของสถานศศกษา
หลลกการและเหตยผล 
          การเสรรมสรลางสสขภาพกมบการศศกษา เปปนสรนงทมนจะตลองดจาเนรนการควบคสสกมนไป การพมฒนาเดรกและเยาวชน จศงอยสสทมน
กระบวนการจมดการศศกษาและการสรลางสสขภาพ ภายใตลความรสวมมนอจากทสกฝฝายทมนเกมนยวขลอง นมบตมสงแตสระดมบครอบครมว 
โรงเรมยน ชสมชนและองคธกรในทลองถรนน ซศนงจะตลองมมการประสานความรสวมมนอ ประสานประโยชนธทมนเอนสอตสอการพมฒนาเดรก
ใหลมมสสขภาพกาย สสขภาพจรตทมนดม สามารถดจารงชมวรตอยสสในสมงคมอยสางมมความสสขและปลอดภมย ซศนงโรงเรมยนกรเปปนสถาบมน
หนศนงของสมงคมมมหนลาทมนใหลความรสลและพมฒนาคนใหลมมสสขภาพและศมกยภาพทมนดมสามารถดจารงชมวรตอยสสในสมงคมไดลอยสางมมความ
สสข นอกจากการใหลการศศกษาแลลวการสสงเสรรมสสขภาพอนามมยในโรงเรมยน เปปนปปจจมยสจาคมญในการเรมยนรสลของเดรกและ
เยาวชนทมนจะเจรรญเตรบโตเปปนผสลใหญสในวมนขลางหนลา ทางโรงเรมยนมหรรณพารามไดลตระหนมกและใหลความสจาคมญของการ
ดสแลสสขภาพของนมกเรมยน จศงไดลจมดทจาโครงการสสงเสรรมสสขภาพและอนามมยนมกเรมยนขศสนเพนนอใหลนมกเรมยนไดลมมโภชนาการและ
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สสขอนามมยแวดลลอมตามมาตรฐาน
วลตถยประสงคค

1. เพนนอใหลโรงอาหารของโรงเรมยนมมระเบมยบ สะอาด พรลอมใหลบรรการ
2. เพนนอสสงเสรรมใหลนมกเรมยนไดลใชลโรงอาหารทมนมมมาตรฐาน
3. เพนนอใหลผสลใชลบรรการไดลรมบความสะดวกสบายและสสขอนามมยทมนดม

เปปาหมาย
เชกงปรกมาณ :

1. มมอสปกรณธทจาความสะอาดและถสกสสขอนามมยบรรเวณโรงอาหารตลอดปปการศศกษา
2. ปรมบปรสงรลานคลาใหลไดลมาตรฐาน  จจานวน 15 รลาน

เชกงคยณภาพ :
โรงอาหารของโรงเรมยนมหรรณพาราม มมระเบมยบ สะอาด ไดลมาตรฐาน  ผสลใชลบรรการไดลรมบความสะดวกสบายและ
สสขอนามมยทมนดม  ในการรมบบรรการ
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ขลขนตอนการดดาเนกนงาน

การดดาเนกนงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานททท ผผผรลบผกดชอบ

( P )  ขลขนเตรทยมการ นางสาวกรตตรภา นรมา

วางแผนการดจาเนรนการ
1 ตสลาคม 

2564 ถศง 30 
กมนยายน 

2565

โรงเรมยนมหรรณ

พาราม

-

( D )  ขลขนดดาเนกนการ 1 ตสลาคม 2564 

ถศง 30 กมนยายน 

2565

โรงเรมยนมหรรณ

พาราม

นางสาวกรตตรภา นรมา

ปรมบปรสงและพมฒนาโรงอาหาร 0.00 (อสดหนสน)

50,000.00 (อนนนๆ)

( C )  ขลขนตกดตามประเมกนผล
จมดทจาแบบสอบถามความพศงพอใจของผสลใชลบรรการ

นางสาวกรตตรภา นรมา1 ตสลาคม 
2564 ถศง 30 
กมนยายน 

2565

โรงเรมยนมหรรณ

พาราม
-

( A )  ขลขนปรลบปรยงแกผไข
นจาผลทมนไดลไปปรมบปรสงพมฒนาตสอไป

การตกดตามประเมกนผล
การประเมรนความพศงพอใจ

ตลวชทขวลดความสดาเรดจ
มมการพมฒนาระบบบรรหารจมดการทมนเนลนคสณภาพของผสลเรมยนอยสางครอบคลสมและรอบดลาน

วกธทการประเมกน
ประเมรนความพศงพอใจ

เครรทองมรอทททใชผ
แบบประเมรนความพศงพอใจ

ผลทททคาดวนาจะไดผรลบ
1. ผสลใชลบรรการไดลรมบความสะดวกสบายและสสขอนามมยทมนดมในการรมบบรรการ
2. โรงอาหารของโรงเรมยนมหรรณพาราม มมระเบมยบ สะอาด ไดลมาตรฐาน
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ทรลพยากรและคนาใชผจนายกกจกรรม

ททท รายการคนาใชผจนาย
ประมาณการ
ราคา/หนนวย

ประเภทของเงกน
รวมเงกนจดานวน หนนวยนลบ

ไสลกรองเครนนองกรองนสจา 5 ขมสนตอน 10 
นรสว

อมน 2  2,450.00  4,900.001 รายไดลสถานศศกษา

ไสลกรองเครนนองกรองนสจา 5 ขมสนตอน 20 
นรสว

อมน 3  2,890.00  8,670.002 รายไดลสถานศศกษา

คสาบรรการเปลมนยนไสลกรอง ลลางทจา
ความสะอาด

ครมสง 2  2,000.00  4,000.003 รายไดลสถานศศกษา

เปลมนยนไสลกรองเครนนองกรองนสจากลสสม
บรรหารทมนวไป

ครมสง 2  2,500.00  5,000.004 รายไดลสถานศศกษา

โครงไฟหนลาตะแกรงแบบตรดลอย ชสด 14  1,000.00  14,000.005 รายไดลสถานศศกษา

ปรมบพนสนโรงอาหารสสวนทมนชจารสด ครมสง 1  1,000.00  1,000.006 รายไดลสถานศศกษา

ซสอมแซมถมงดมกไขมมน ถมง 13  450.00  5,850.007 รายไดลสถานศศกษา

ซสซอมแซมหลมงคาโรงอาหารบรรเวณทมน
รมนวซศม

ครมสง 1  3,000.00  3,000.008 รายไดลสถานศศกษา

สตรสกเกอรธ Social Distancing ตาราง
เมตร

 2  690.00  1,380.009 รายไดลสถานศศกษา

สบสสเหลวลลางมนอ แกลลอน 11  200.00  2,200.0010 รายไดลสถานศศกษา

รวมเงกน  50,000.00

สรยปงบประมาณ
รายไดลสถานศศกษา 50,000.00   บาท

50,000.00   บาทรวม
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ลงชรทอ  อนยมลตกกกจกรรม  ปรลบปรยงและพลฒนาโรงอาหาร
ภายใตผโครงการ / งาน  สนงเสรกมสยขภาพและอนามลย

ผผผอนยมลตกกกจกรรม

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

ผผผเหดนชอบ

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

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

เเผนงานกลสสมบรรหารทมนวไป
 ( นางสาวปปยะเนตร มสวงมมคสา ) 
................................................

ผผผเสนอ

(   เฉลรมรมฐ  ตรนงอสวม   )
ผสลอจานวยการโรงเรมยนมหรรณพาราม

ครสผสลรมบผรดชอบกรจกรรม

รองผสลอจานวยการกลสสมบรรหารทมนวไป
 ( นายมรนง ขาวปลนสม ) 

ผผผรลบผกดชอบ

น.ส.กรตตรภา นรมา

วสาทมนรลอยตรม
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โครงการ / งาน สสงเสรรมสสขภาพและอนามมย

กกจกรรม จมดซซซอยาและเวชภมณฑฑ

ลลกษณะงาน / โครงการ โครงการตสอเนซนอง
ยกระดมบมาตรฐาน

โครงการใหมส
รมกษามาตรฐาน พมฒนาสสสความเปปนเลรศ

ประเภท กรจกรรมใหมส กรจกรรมตสอเนซนอง งานประจจา

การดดาเนกนโครงการ เสรรจสรซนแลลว กจาลมงดจาเนรนการ ยมงไมสไดลดจาเนรนการ

หนนวยงานทททรลบผกดชอบ กลสสมบรรหารทมนวไป

หนนวยงานยนอย งานอนามมย

ผผผรลบผกดชอบ น.ส.ปปยะเนตร มสวงมมคสา
,นายอนสวมฒนฑ ไชยศรลปป

ระยะเวลาดดาเนกนการ 01/10/2564  -  30/09/2565

สถานทททดดาเนกนการ โรงเรมยนมหรรณพาราม

งบประมาณ 5,000.00  บาท

พลนธกกจ  พมฒนาสซนอเทคโนโลยมและนวมตกรรม เพซนอพมฒนาคสณภาพการศศกษาอยสางตสอเนซนอง

ผสลเรมยนมมทมกษะแหสงศตวรรษทมน21 และมมคสณภาพตามมาตรฐานการศศกษาขมซนพซซนฐานของโรงเรมยน
โรงเรมยนมมการบรรหารจมดการทมนดม มมสภาพแวดลลอมและสซนอเทคโนโลยมทมนเอซซอตสอการจมดการเรมยนการสอน

เปปาประสงคค  

กลยสทธฑทมน 6. พมฒนาประสรทธรภาพการบรรหารจมดการโดยใชลเทคโนโลยมดลวยระบบคสณภาพกลยยทธค  
สนองมาตรฐานททท มาตรฐานทมน 2

ประเดรนการพรจารณาทมน 2.5, 2.6สนองประเดดนพกจารณาททท 
ประเดรนการพรจารณายสอยทมน 2.5.1, 2.6.1สนองประเดดนพกจารณายนอยททท 

มาตรฐานทมน 2มาตรฐานการศศกษาของสถานศศกษา
หลลกการและเหตยผล 
          การเสรรมสรลางสสขภาพกมบการศศกษา เปปนสรนงทมนจะตลองดจาเนรนการควบคสสกมนไป การพมฒนาเดรกและเยาวชน จศงอยสสทมน
กระบวนการจมดการศศกษาและการสรลางสสขภาพ ภายใตลความรสวมมซอจากทสกฝฝายทมนเกมนยวขลอง นมบตมซงแตสระดมบครอบครมว 
โรงเรมยน ชสมชนและองคฑกรในทลองถรนน ซศนงจะตลองมมการประสานความรสวมมซอ ประสานประโยชนฑทมนเอซซอตสอการพมฒนาเดรก
ใหลมมสสขภาพกาย สสขภาพจรตทมนดม สามารถดจารงชมวรตอยสสในสมงคมอยสางมมความสสขและปลอดภมย ซศนงโรงเรมยนกรเปปนสถาบมน
หนศนงของสมงคมมมหนลาทมนใหลความรสลและพมฒนาคนใหลมมสสขภาพและศมกยภาพทมนดมสามารถดจารงชมวรตอยสสในสมงคมไดลอยสางมมความ
สสข นอกจากการใหลการศศกษาแลลวการสสงเสรรมสสขภาพอนามมยในโรงเรมยน เปปนปปจจมยสจาคมญในการเรมยนรสลของเดรกและ
เยาวชนทมนจะเจรรญเตรบโตเปปนผสลใหญสในวมนขลางหนลา การสสงเสรรมสสขภาพและอนามมยแกสนมกเรมยน การใหลบรรการดลานสสขภาพ
อนามมยการใหลความรสลดลานสสขภาพชสวยใหลสามารถดจารงชมวรตอยสสในสมงคมไดลอยสางมมความสสข ทางโรงเรมยนมหรรณพารามไดล
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ตระหนมกและใหลความสจาคมญของการดสแลสสขภาพของนมกเรมยน จศงไดลจมดทจาโครงการสสงเสรรมสสขภาพและอนามมยนมกเรมยน
ขศซนเพซนอใหลนมกเรมยนไดลมมยาและเวชภมณฑฑทมนดมหากมมความจจาเปปนตลองเขลารมบบรรการ มมโภชนาการและสสขอนามมยแวดลลอมตาม
มาตรฐาน ไดลรมบการตรวจสสขภาพ ตลอดจนไดลรมบการคสลมครองประกมนอสบมตรเหตสจากทางโรงเรมยน
วลตถยประสงคค
เพซนอใหลนมกเรมยนไดลรมบการบรรการดลานยาและเวชภมณฑฑทมนไดลมาตรฐาน

เปปาหมาย
เชกงปรกมาณ :
นมกเรมยนไดลรมบบรรการดลานยาและเวชภมณฑฑทมนมมประสรทธรภาพรลอยละ 80

เชกงคยณภาพ :
นมกเรมยนไดลรมบบรรการดลานยาและเวชภมณฑฑทมนมมประสรทธรภาพยรนงขศซน
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ขลขนตอนการดดาเนกนงาน

การดดาเนกนงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานททท ผผผรลบผกดชอบ

( P )  ขลขนเตรทยมการ นายอนสวมฒนฑ ไชยศรลปป

วางแผนและประชสมการดจาเนรนงาน
1 ตสลาคม 

2564 ถศง 30 
กมนยายน 

2565

โรงเรมยนมหรรณ

พาราม

-

( D )  ขลขนดดาเนกนการ 1 ตสลาคม 2564 

ถศง 30 กมนยายน 

2565

โรงเรมยนมหรรณ

พาราม

นายอนสวมฒนฑ ไชยศรลปป

คสาจมดซซซอยาและเวชภมณฑฑ 5,000.00 (อสดหนสน) 

( C )  ขลขนตกดตามประเมกนผล
สรสปและประเมรนผลการดจาเนรนงาน

นายอนสวมฒนฑ ไชยศรลปป1 ตสลาคม 
2564 ถศง 30 
กมนยายน 

2565

โรงเรมยนมหรรณ

พาราม
-

( A )  ขลขนปรลบปรยงแกผไข
นจาผลทมนไดลไปปรมบปรสงแกลไขในปปถมดไป

การตกดตามประเมกนผล
การประเมรนความพศงพอใจ

ตลวชทขวลดความสดาเรดจ
ผสลบรรหาร ครสและบสคลากรทางการศศกษาสามารถปฏรบมตรงานไดลอยสางตสอเนซนอง ทมซงในดลานการเรมยนการสอน การ
จมดการตามความเหมาะสม

วกธทการประเมกน
ประเมรนความพศงพอใจ

เครรทองมรอทททใชผ
แบบประเมรนความพศงพอใจ

ผลทททคาดวนาจะไดผรลบ
นมกเรมยนไดลรมบบรรการดลานยาและเวชภมณฑฑทมนมมประสรทธรภาพรลอยละ 80
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ทรลพยากรและคนาใชผจนายกกจกรรม

ททท รายการคนาใชผจนาย
ประมาณการ
ราคา/หนนวย

ประเภทของเงกน
รวมเงกนจดานวน หนนวยนลบ

ยาเวชภมณฑฑ ชสด 1  2,500.00  2,500.001 งบอสดหนสน

ถมงฉมดนซจายาฆสาเชซซอโควรด ชสด 1  2,500.00  2,500.002 งบอสดหนสน

รวมเงกน  5,000.00

สรยปงบประมาณ
งบอสดหนสน 5,000.00   บาท

5,000.00   บาทรวม
ลงชรทอ  อนยมลตกกกจกรรม  จลดซรขอยาและเวชภลณฑค
ภายใตผโครงการ / งาน  สนงเสรกมสยขภาพและอนามลย

ผผผอนยมลตกกกจกรรม

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

ผผผเหดนชอบ

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

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

เเผนงานกลสสมบรรหารทมนวไป
 ( นางสาวปปยะเนตร มสวงมมคสา ) 
................................................

ผผผเสนอ

(   เฉลรมรมฐ  ตรนงอสวม   )
ผสลอจานวยการโรงเรมยนมหรรณพาราม

ครสผสลรมบผรดชอบกรจกรรม

รองผสลอจานวยการกลสสมบรรหารทมนวไป
 ( นายมรนง ขาวปลซซม ) 

ผผผรลบผกดชอบ

นายอนสวมฒนฑ ไชยศรลปป

วสาทมนรลอยตรม
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โครงการ / งาน สสงเสรรมสสขภาพและอนามมย

กกจกรรม ตรวจสสขภาพประจจาปป

ลลกษณะงาน / โครงการ โครงการตสอเนนนอง
ยกระดมบมาตรฐาน

โครงการใหมส
รมกษามาตรฐาน พมฒนาสสสความเปปนเลรศ

ประเภท กรจกรรมใหมส กรจกรรมตสอเนนนอง งานประจจา

การดดาเนกนโครงการ เสรรจสรสนแลลว กจาลมงดจาเนรนการ ยมงไมสไดลดจาเนรนการ

หนนวยงานทททรลบผกดชอบ กลสสมบรรหารทมนวไป

หนนวยงานยนอย งานอนามมย

ผผผรลบผกดชอบ น.ส.ปปยะเนตร มสวงมมคสา
,นายอนสวมฒนน ไชยศรลปป

ระยะเวลาดดาเนกนการ 01/10/2564  -  30/09/2565

สถานทททดดาเนกนการ โรงเรมยนมหรรณพาราม

งบประมาณ 140,000.00  บาท

พลนธกกจ  พมฒนาสนนอเทคโนโลยมและนวมตกรรม เพนนอพมฒนาคสณภาพการศศกษาอยสางตสอเนนนอง

ผสลเรมยนมมทมกษะแหสงศตวรรษทมน21 และมมคสณภาพตามมาตรฐานการศศกษาขมสนพนสนฐานของโรงเรมยน
โรงเรมยนมมการบรรหารจมดการทมนดม มมสภาพแวดลลอมและสนนอเทคโนโลยมทมนเอนสอตสอการจมดการเรมยนการสอน

เปปาประสงคค  

กลยสทธนทมน 6. พมฒนาประสรทธรภาพการบรรหารจมดการโดยใชลเทคโนโลยมดลวยระบบคสณภาพกลยยทธค  
สนองมาตรฐานททท มาตรฐานทมน 2

ประเดรนการพรจารณาทมน 2.6สนองประเดดนพกจารณาททท 
ประเดรนการพรจารณายสอยทมน 2.6.1สนองประเดดนพกจารณายนอยททท 

มาตรฐานทมน 2มาตรฐานการศศกษาของสถานศศกษา
หลลกการและเหตยผล 
          การเสรรมสรลางสสขภาพกมบการศศกษา เปปนสรนงทมนจะตลองดจาเนรนการควบคสสกมนไป การพมฒนาเดรกและเยาวชน จศงอยสสทมน
กระบวนการจมดการศศกษาและการสรลางสสขภาพ ภายใตลความรสวมมนอจากทสกฝฝายทมนเกมนยวขลอง นมบตมสงแตสระดมบครอบครมว 
โรงเรมยน ชสมชนและองคนกรในทลองถรนน ซศนงจะตลองมมการประสานความรสวมมนอ ประสานประโยชนนทมนเอนสอตสอการพมฒนาเดรก
ใหลมมสสขภาพกาย สสขภาพจรตทมนดม สามารถดจารงชมวรตอยสสในสมงคมอยสางมมความสสขและปลอดภมย ซศนงโรงเรมยนกรเปปนสถาบมน
หนศนงของสมงคมมมหนลาทมนใหลความรสลและพมฒนาคนใหลมมสสขภาพและศมกยภาพทมนดมสามารถดจารงชมวรตอยสสในสมงคมไดลอยสางมมความ
สสข นอกจากการใหลการศศกษาแลลวการสสงเสรรมสสขภาพอนามมยในโรงเรมยน เปปนปปจจมยสจาคมญในการเรมยนรสลของเดรกและ
เยาวชนทมนจะเจรรญเตรบโตเปปนผสลใหญสในวมนขลางหนลา การสสงเสรรมสสขภาพและอนามมยแกสนมกเรมยน การใหลบรรการดลานสสขภาพ
อนามมยการใหลความรสลดลานสสขภาพชสวยใหลสามารถดจารงชมวรตอยสสในสมงคมไดลอยสางมมความสสข ทางโรงเรมยนมหรรณพารามไดล
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ตระหนมกและใหลความสจาคมญของการดสแลสสขภาพของนมกเรมยน จศงไดลจมดทจาโครงการสสงเสรรมสสขภาพและอนามมยนมกเรมยน
ขศสนเพนนอใหลนมกเรมยนไดลมมยาและเวชภมณฑนทมนดมหากมมความจจาเปปนตลองเขลารมบบรรการ มมโภชนาการและสสขอนามมยแวดลลอมตาม
มาตรฐาน ไดลรมบการตรวจสสขภาพ ตลอดจนไดลรมบการคสลมครองประกมนอสบมตรเหตสจากทางโรงเรมยน
วลตถยประสงคค

1. เพนนอใหลนมกเรมยนไดลรมบการบรรการดลานสสขอนามมยทมนไดลมาตรฐาน
2. เพนนอใหลนมกเรมยนไดลตรวจสสขภาพและไดลพบแพทยนเพนนอรมบการรมกษาทมนถสกตลอง

เปปาหมาย
เชกงปรกมาณ :
นมกเรมยนไดลรมบบรรการตรวจสสขภาพและคจาแนะนจาจากแพทยนรลอยละ 100

เชกงคยณภาพ :
นมกเรมยนไดลรมบการตรวจสสขภาพและไดลรมบคจาแนะนจาจากแพทยนอยสางเหมาะสม

���



ขลขนตอนการดดาเนกนงาน

การดดาเนกนงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานททท ผผผรลบผกดชอบ

( P )  ขลขนเตรทยมการ นายอนสวมฒนน ไชยศรลปป

ประชสมแผนการดจาเนรนงาน
1 ตสลาคม 

2564 ถศง 30 
กมนยายน 

2565

โรงเรมยนมหรรณ

พาราม

-

( D )  ขลขนดดาเนกนการ 1 มกราคม 2565 

ถศง 30 กมนยายน 

2565

โรงเรมยนมหรรณ

พาราม

นายอนสวมฒนน ไชยศรลปป

คสาตรวจสสขภาพประจจาปป 0.00 (อสดหนสน)

140,000.00 (อนนนๆ)

( C )  ขลขนตกดตามประเมกนผล
สรสปผลการดจาเนรนงานและผลการประเมรน

นายอนสวมฒนน ไชยศรลปป1 มกราคม 
2565 ถศง 30 
กมนยายน 

2565

โรงเรมยนมหรรณ

พาราม
-

( A )  ขลขนปรลบปรยงแกผไข
นจาผลทมนไดลไปปรมบปรสงแกลไขในปปถมดไป

การตกดตามประเมกนผล
การประเมรนความพศงพอใจ

ตลวชทขวลดความสดาเรดจ
มมการพมฒนาระบบบรรหารจมดการทมนเนลนคสณภาพของผสลเรมยนอยสางครอบคลสมและรอบดลาน

วกธทการประเมกน
ประเมรนความพศงพอใจ

เครรทองมรอทททใชผ
แบบประเมรนความพศงพอใจ

ผลทททคาดวนาจะไดผรลบ
1. นมกเรมยนไดลรมบการบรรการดลานสสขอนามมยทมนไดลมาตรฐาน
2. นมกเรมยนไดลตรวจสสขภาพและไดลพบแพทยนเพนนอรมบการรมกษาทมนถสกตลองรลอยละ 100
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ทรลพยากรและคนาใชผจนายกกจกรรม

ททท รายการคนาใชผจนาย
ประมาณการ
ราคา/หนนวย

ประเภทของเงกน
รวมเงกนจดานวน หนนวยนลบ

คสาตรวจสสขภาพ คน 1,400  100.00  140,000.001 รายไดลสถานศศกษา

รวมเงกน  140,000.00

สรยปงบประมาณ
รายไดลสถานศศกษา 140,000.00   บาท

140,000.00   บาทรวม
ลงชรทอ  อนยมลตกกกจกรรม  ตรวจสยขภาพประจดาปป
ภายใตผโครงการ / งาน  สนงเสรกมสยขภาพและอนามลย

ผผผอนยมลตกกกจกรรม

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

ผผผเหดนชอบ

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

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

เเผนงานกลสสมบรรหารทมนวไป
 ( นางสาวปปยะเนตร มสวงมมคสา ) 
................................................

ผผผเสนอ

(   เฉลรมรมฐ  ตรนงอสวม   )
ผสลอจานวยการโรงเรมยนมหรรณพาราม

ครสผสลรมบผรดชอบกรจกรรม

รองผสลอจานวยการกลสสมบรรหารทมนวไป
 ( นายมรนง ขาวปลนสม ) 

ผผผรลบผกดชอบ

นายอนสวมฒนน ไชยศรลปป

วสาทมนรลอยตรม
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โครงการ / งาน สสงเสรรมสสขภาพและอนามมย

กกจกรรม งานประกมนอสบมตรเหตส

ลลกษณะงาน / โครงการ โครงการตสอเนนนอง
ยกระดมบมาตรฐาน

โครงการใหมส
รมกษามาตรฐาน พมฒนาสสสความเปปนเลรศ

ประเภท กรจกรรมใหมส กรจกรรมตสอเนนนอง งานประจจา

การดดาเนกนโครงการ เสรรจสรสนแลลว กจาลมงดจาเนรนการ ยมงไมสไดลดจาเนรนการ

หนนวยงานทททรลบผกดชอบ กลสสมบรรหารทมนวไป

หนนวยงานยนอย งานอนามมย

ผผผรลบผกดชอบ น.ส.ปปยะเนตร มสวงมมคสา
,นายอนสวมฒนน ไชยศรลปป

ระยะเวลาดดาเนกนการ 01/10/2564  -  30/09/2565

สถานทททดดาเนกนการ โรงเรมยนมหรรณพาราม

งบประมาณ 252,000.00  บาท

พลนธกกจ  พมฒนาสนนอเทคโนโลยมและนวมตกรรม เพนนอพมฒนาคสณภาพการศศกษาอยสางตสอเนนนอง

ผสลเรมยนมมทมกษะแหสงศตวรรษทมน21 และมมคสณภาพตามมาตรฐานการศศกษาขมสนพนสนฐานของโรงเรมยน
โรงเรมยนมมการบรรหารจมดการทมนดม มมสภาพแวดลลอมและสนนอเทคโนโลยมทมนเอนสอตสอการจมดการเรมยนการสอน

เปปาประสงคค  

กลยสทธนทมน 6. พมฒนาประสรทธรภาพการบรรหารจมดการโดยใชลเทคโนโลยมดลวยระบบคสณภาพกลยยทธค  
สนองมาตรฐานททท มาตรฐานทมน 2

ประเดรนการพรจารณาทมน 2.2สนองประเดดนพกจารณาททท 
ประเดรนการพรจารณายสอยทมน 2.2.1สนองประเดดนพกจารณายนอยททท 

มาตรฐานทมน 2มาตรฐานการศศกษาของสถานศศกษา
หลลกการและเหตยผล 
          การเสรรมสรลางสสขภาพกมบการศศกษา เปปนสรนงทมนจะตลองดจาเนรนการควบคสสกมนไป การพมฒนาเดรกและเยาวชน จศงอยสสทมน
กระบวนการจมดการศศกษาและการสรลางสสขภาพ ภายใตลความรสวมมนอจากทสกฝฝายทมนเกมนยวขลอง นมบตมสงแตสระดมบครอบครมว 
โรงเรมยน ชสมชนและองคนกรในทลองถรนน ซศนงจะตลองมมการประสานความรสวมมนอ ประสานประโยชนนทมนเอนสอตสอการพมฒนาเดรก
ใหลมมสสขภาพกาย สสขภาพจรตทมนดม สามารถดจารงชมวรตอยสสในสมงคมอยสางมมความสสขและปลอดภมย ซศนงโรงเรมยนกรเปปนสถาบมน
หนศนงของสมงคมมมหนลาทมนใหลความรสลและพมฒนาคนใหลมมสสขภาพและศมกยภาพทมนดมสามารถดจารงชมวรตอยสสในสมงคมไดลอยสางมมความ
สสข นอกจากการใหลการศศกษาแลลวการสสงเสรรมสสขภาพอนามมยในโรงเรมยน เปปนปปจจมยสจาคมญในการเรมยนรสลของเดรกและ
เยาวชนทมนจะเจรรญเตรบโตเปปนผสลใหญสในวมนขลางหนลา การสสงเสรรมสสขภาพและอนามมยแกสนมกเรมยน การใหลบรรการดลานสสขภาพ
อนามมยการใหลความรสลดลานสสขภาพชสวยใหลสามารถดจารงชมวรตอยสสในสมงคมไดลอยสางมมความสสข ทางโรงเรมยนมหรรณพารามไดล
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ตระหนมกและใหลความสจาคมญของการดสแลสสขภาพของนมกเรมยน จศงไดลจมดทจาโครงการสสงเสรรมสสขภาพและอนามมยนมกเรมยน
ขศสนเพนนอใหลนมกเรมยนไดลมมยาและเวชภมณฑนทมนดมหากมมความจจาเปปนตลองเขลารมบบรรการ มมโภชนาการและสสขอนามมยแวดลลอมตาม
มาตรฐาน ไดลรมบการตรวจสสขภาพ ตลอดจนไดลรมบการคสลมครองประกมนอสบมตรเหตสจากทางโรงเรมยน
วลตถยประสงคค

1. เพนนอใหลนมกเรมยนไดลรมบการบรรการดลานสสขอนามมยทมนไดลมาตรฐาน
2. เพนนอใหลนมกเรมยนไดลตรวจสสขภาพและไดลพบแพทยนเพนนอรมบการรมกษาทมนถสกตลอง
3. เพนนอใหลนมกเรมยนมมหลมกประกมนหากมมอสบมตรเหตสเกรดขศสนรลอยละ 100

เปปาหมาย
เชกงปรกมาณ :
เพนนอใหลนมกเรมยนมมหลมกประกมนหากมมอสบมตรเหตสเกรดขศสนรลอยละ 100

เชกงคยณภาพ :
นมกเรมยนไดลรมบประกมนกรณมมมอสบมตรเหตสหรนอการเจรบปฝวยเกรดขศสนอยสางมมประสรทธรภาพ
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ขลขนตอนการดดาเนกนงาน

การดดาเนกนงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานททท ผผผรลบผกดชอบ

( P )  ขลขนเตรทยมการ นายอนสวมฒนน ไชยศรลปป

วางแผนการดจาเนรนงาน
1 ตสลาคม 

2564 ถศง 30 
กมนยายน 

2565

โรงเรมยนมหรรณ

พาราม

-

( D )  ขลขนดดาเนกนการ 1 ตสลาคม 2564 

ถศง 30 กมนยายน 

2565

โรงเรมยนมหรรณ

พาราม

นายอนสวมฒนน ไชยศรลปป

คสาประกมนอสบมตรเหตส 0.00 (อสดหนสน)

252,000.00 (อนนนๆ)

( C )  ขลขนตกดตามประเมกนผล
สรสปและประเมรนผลการดจาเนรนงาน

นายอนสวมฒนน ไชยศรลปป1 ตสลาคม 
2564 ถศง 30 
กมนยายน 

2565

โรงเรมยนมหรรณ

พาราม
-

( A )  ขลขนปรลบปรยงแกผไข
นจาผลทมนไดลไปปรมบปรสงแกลไขในปปถมดไป

การตกดตามประเมกนผล
การประเมรนความพศงพอใจ

ตลวชทขวลดความสดาเรดจ
มมการพมฒนาระบบบรรหารจมดการทมนเนลนคสณภาพของผสลเรมยนอยสางครอบคลสมและรอบดลาน

วกธทการประเมกน
ประเมรนความพศงพอใจ

เครรทองมรอทททใชผ
แบบประเมรนความพศงพอใจ

ผลทททคาดวนาจะไดผรลบ
1. นมกเรมยนไดลรมบการบรรการดลานสสขอนามมยทมนไดลมาตรฐาน
2. นมกเรมยนไดลตรวจสสขภาพและไดลพบแพทยนเพนนอรมบการรมกษาทมนถสกตลอง
3. นมกเรมยนมมหลมกประกมนหากมมอสบมตรเหตสเกรดขศสนรลอยละ 100

���



ทรลพยากรและคนาใชผจนายกกจกรรม

ททท รายการคนาใชผจนาย
ประมาณการ
ราคา/หนนวย

ประเภทของเงกน
รวมเงกนจดานวน หนนวยนลบ

คสาประกมนอสบมตรเหตส คน 1,400  180.00  252,000.001 รายไดลสถานศศกษา

รวมเงกน  252,000.00

สรยปงบประมาณ
รายไดลสถานศศกษา 252,000.00   บาท

252,000.00   บาทรวม
ลงชรทอ  อนยมลตกกกจกรรม  งานประกลนอยบลตกเหตย
ภายใตผโครงการ / งาน  สนงเสรกมสยขภาพและอนามลย

ผผผอนยมลตกกกจกรรม

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

ผผผเหดนชอบ

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

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

เเผนงานกลสสมบรรหารทมนวไป
 ( นางสาวปปยะเนตร มสวงมมคสา ) 
................................................

ผผผเสนอ

(   เฉลรมรมฐ  ตรนงอสวม   )
ผสลอจานวยการโรงเรมยนมหรรณพาราม

ครสผสลรมบผรดชอบกรจกรรม

รองผสลอจานวยการกลสสมบรรหารทมนวไป
 ( นายมรนง ขาวปลนสม ) 

ผผผรลบผกดชอบ

นายอนสวมฒนน ไชยศรลปป

วสาทมนรลอยตรม

���



 

 

 

 

 

 

 

 

 

õćÙñîüÖ 



 
 
 
 

ǰǰǰÙĞćÿĆęÜǰēøÜđøĊ÷îöĀøøèóćøćö 
ìĊęǰ����ģĦħĥ 

đøČęĂÜǰĒêŠÜêĆĚÜÙèąÖøøöÖćøÝĆéÖĉÝÖøøöðøąßčöĀúĂöĒñîðäĉïĆêĉÖćøðøąÝĞćðŘÜïðøąöćèǰģĦħ� 
��������������������������������������������� 

  éšü÷ÜćîĒñîÜćîēøÜđøĊ÷îöĀøøèóćøćöÖĞćĀîéĔĀšöĊÖćøðøąßčöđóČęĂđêøĊ÷öēÙøÜÖćøÿĞćĀøĆï
ĒñîðäĉïĆêĉÖćøðŘÜïðøąöćèǰǰģĦħĥǰǰ×ĂÜÖúčŠöïøĉĀćøĒúąÖúčŠöÿćøąÖćøđøĊ÷îøĎš ǰǰøąĀüŠćÜüĆîìĊęǰ ǰ�ǰıǰ�ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ
êčúćÙöǰǰģĦħ�ǰǰèǰĀšĂÜēÿêìĆýîýċÖþćǰǰēøÜđøĊ÷îöĀøøèóćøćöǰǰđóČęĂĔĀšÖćøéĞćđîĉîĕðéšü÷ÙüćöđøĊ÷ïøšĂ÷ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ
öĊðøąÿĉìíĉõćóǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ 
  ĂćýĆ÷ĂĞ ćîćÝêćöÙüćöĔîöćêøćǰ39ǰĒĀŠ ÜóøąøćßïĆââĆêĉ øąđïĊ ÷ïïøĉĀćøøćßÖć ø
ÖøąìøüÜýċÖþćíĉÖćøǰó�ý�ǰ2546 ĒúąöćêøćǰģĨǰĒĀŠÜóøąøćßïĆââĆêĉøąđïĊ÷ï×šćøćßÖćøÙøĎĒúąïčÙúćÖøǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ
ìćÜÖćøýċÖþćǰó�ý�ǰ2547 ÝċÜĒêŠÜêĆĚÜÙèąÖøøöÖćøéĞćđîĉîÜćîǰéĆÜîĊĚ 
 

�.  ÙèąÖøøöÖćøìĊęðøċÖþć 
      �.1  îćÜÿćüøĆêîćǰǰ   ĂøøÙîĉê÷Ť ðøąíćîÖøøöÖćø 
                �.2  îć÷ÝøĆâ   ĒÖšüđĀúĘÖ ÖøøöÖćø  
                �.3  îćÜÿčîĉéć   đéßąìĆêêćîîìŤ ÖøøöÖćø  
 ���ǰǰîćÜĂĆÜÿîćǰ   đÖĉéïčâÿŠÜ ÖøøöÖćø 
                �.5  îćÜÿćüøĆêîć   ēúĀąøĆêîŤ ÖøøöÖćø  
                �.6  îćÜÿćüíîüĉõć   ÿöýøĊ  ÖøøöÖćø  
                �.7  óúĂćÖćýēìđĂÖøćß  ßćêĉßĆ÷  ÖøøöÖćø  
                �.8  óøąÿöčĀŤĂîĆîêŤ   ēßêĉíĆööēö ÖøøöÖćø  
                �.9  óøąÙøĎüĉíćîÿöèüĆêø    ÖøøöÖćø  
                �.10 îćÜÿćüéüÜóø  øčÝĉđø×  ÖøøöÖćø  
                �.11 îć÷íĊøĉîìøŤ   ÿčøćÜÙŤýøĊøĆå ÖøøöÖćø  
                �.12 îć÷ĂîčøĆÖþŤ   đöÛóąē÷ö ÖøøöÖćø  
                �.13 îć÷ðŦââć   Ăïđß÷  ÖøøöÖćø 
 �.14 îćÜđÿćüúĆÖþèŤ  ÙÜìî  ÖøøöÖćø  
                �.15 üŠćìĊęøšĂ÷êøĊđÞúĉöøĆå  êĉęÜĂŠüö  ÖøøöÖćøĒúąđú×ćîčÖćø 
 

ǰǰǰǰ ǰǰĀîšćìĊęǰǰ  
  ǰǰĢ�ǰǰĔĀšÙĞćðøċÖþćǰĒîąîĞćǰĔĀšÖćøéĞćđîĉîÜćîđðŨîĕðéšü÷ÙüćöđøĊ÷ïøšĂ÷ǰ 
  ǰǰ��ǰǰðøąđöĉîÖĞćÖĆïĒúąêĉéêćöñúÖćøéĞćđîĉîÜćîêŠćÜė 
ǰ  ǰǰ��ǰǰĂîčöĆêĉĒñîðäĉïĆêĉÖćøðøąÝĞćðŘÜïðøąöćèǰģĦħ5 
 
 
 
 
 

����.  ÙèąÖøøöÖćøĂĞćîü÷Öćøļ 



-ģ- 
 
 

�.  ÙèąÖøøöÖćøĂĞćîü÷Öćø 
      �.1  üŠćìĊęøšĂ÷êøĊđÞúĉöøĆå  êĉęÜĂŠüö  ðøąíćîÖøøöÖćø 
 ���ǰǰîćÜÿćüðøąÖć÷éćü  ÖúĉęîđÖĉé  øĂÜðøąíćîÖøøöÖćø 
                �.3  îćÜÿćüÝĆîìøŤđóĘâ  õĉâēâüÜýŤ ÖøøöÖćø  
 �.4  îć÷öĉęÜ   ×ćüðúČĚö  ÖøøöÖćø 
 ���ǰǰîćÜíĉéćøĆêîŤǰǰ   ïĎøèüîĉßǰ ÖøøöÖćø 
 ���ǰǰîć÷íĊøąóĆîíčŤǰǰ   îćÙć÷î  ÖøøöÖćøĒúąđú×ćîčÖćø 
 

ǰǰǰǰ ǰǰĀîšćìĊęǰǰ  
  ǰǰĢ�ǰǰĔĀšÙĞćĒîąîĞćǰðøċÖþćǰüćÜĒñîǰđêøĊ÷öÖćøđÖĊę÷üÖĆïÖćøéĞćđîĉîÜćîĔĀšđðŨîĕðéšü÷ÙüćöđøĊ÷ïøšĂ÷ 
  ǰǰģ�ǰǰðøąÿćîÜćîéĞćđîĉîÜćîêŠćÜǰėǰêćöìĊęđĀĘîÿöÙüø 
 

�.ǰǰÙèąÖøøöÖćøéĞćđîĉîÜćî 
      �.1  îćÜÿćüðøąÖć÷éćü  ÖúĉęîđÖĉé  ðøąíćîÖøøöÖćø 
 �.2  îćÜÿćüÝĆîìøŤđóĘâ  õĉâēâüÜýŤ ÖøøöÖćø  
 �.3  îć÷öĉęÜ   ×ćüðúČĚö  ÖøøöÖćø 
 �.4  îć÷Ăõĉßćêĉǰǰǰǰǰǰǰǰǰ  ĒÿîēÙêø ÖøøöÖćø 
 ���ǰǰîćÜíĉéćøĆêîŤǰǰ   ïĎøèüîĉßǰ ÖøøöÖćø 
 �.6  îćÜÿćüÖĉêêĉõćǰ  îĉöć  ÖøøöÖćø 
 ���ǰǰîćÜÿćüéúùéĊǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ  ðŦÿÿć  ÖøøöÖćø 
 ���ǰǰîć÷ĂĉìíĉèĆêĉǰ ǰǰǰǰǰ  đÿüÖēÖđöê ÖøøöÖćø 
 ���ǰǰîćÜÿćüðŗ÷ąđîêøǰǰǰǰ ǰ öŠüÜöĊÙŠć  ÖøøöÖćø 
 ����ǰîć÷îùđìóǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ  ïĆüóĆçîŤ  ÖøøöÖćø 
 ����ǰǰîćÜÿćüñÖć÷öćýǰǰǰǰǰ  đĀößĎđÖĊ÷øêĉĝ ÖøøöÖćø 
 ����ǰîćÜÿćüèĆåêĉâćǰǰǰǰǰǰǰ  óčìíĉēßêĉ  ÖøøöÖćø 
 ����ǰîć÷ÿčüĉïĎú÷Ťǰ ǰǰǰǰǰǰ  óĉöóŤýøüÜþŤ ÖøøöÖćø 
 ����ǰîćÜÿćüÖćâÝîćǰǰǰǰǰǰ  üøÿĉÜĀŤ  ÖøøöÖćø 
 ����ǰîćÜÿćüßîĆêêćǰǰǰǰǰǰǰǰ  ßČęîÝĉêêŤ  ÖøøöÖćø 
 ����ǰîćÜúĆÖ×èćǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ  đĂČĚĂĔÝ  ÖøøöÖćø 
 ����ǰîć÷ÖùêĉÖøǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ  ïčâöĊ  ÖøøöÖćø 
 ����ǰîćÜÿćüüĉöèđìĊ÷øǰǰǰǰǰ  đóćąïčâ ÖøøöÖćø 
 ����ǰîć÷ÖĉêêĉõĎöĉǰ ǰǰǰǰǰ  öĊöĂâ  ÖøøöÖćø 
 ����ǰîćÜÿćüìüĉîĆîìŤǰǰǰǰǰǰǰ  ßčŠöÝĉêêŤ  ÖøøöÖćø 
 ����ǰîć÷ýĆÖéĉĝßĆ÷ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ  øćßîĉ÷ö  ÖøøöÖćø 
 ����ǰîć÷íĊøąóĆîíčŤǰǰ  îćÙć÷î  ÖøøöÖćøĒúąđú×ćîčÖćø 
 ����ǰîćÜÿćüÿčîĊ÷Ťǰ   đÖĊ÷øêĉÿöóø ÖøøöÖćøĒúąñĎšßŠü÷đú×ćîčÖćø 
 

ǰǰǰǰ ǰǰĀîšćìĊęǰǰ  
  ǰǰĢ�ǰǰÝĆéÿøøÜïðøąöćèêćöēÙøÜÖćø�ÖĉÝÖøøöìĊęñŠćîÖćøóĉÝćøèćđĀĘîßĂï 
  ǰǰģ�ǰǰøŠüöÝĆéìĞćĒñîðäĉïĆêĉÖćøðøąÝĞćðŘÜïðøąöćèǰģĦħ� 
 ǰǰǰǰǰǰ��ǰǰðøąÿćîÜćîÖĆïÙèąÖøøöÖćøĂČęîėǰìĊęđÖĊę÷ü×šĂÜǰĒúąðäĉïĆêĉĀîšćìĊęÜćîĂČęîêćöìĊęĕéšøĆïöĂïĀöć÷ 

   ����.ǰǰÙèąÖøøöÖćøòść÷ÝĆéÿëćîìĊęļ 



-Ĥ- 
�.ǰǰÙèąÖøøöÖćøòść÷ÝĆéÿëćîìĊę 

      �.1  îć÷ÙąđèýøŤǰ   ÿöøĆêîŤ  ðøąíćîÖøøöÖćø 
                �.2  îć÷ðøąÿÜÙŤǰ   ĔÝßČĚî  ÖøøöÖćø 
                �.3  îć÷ÿöóÜþŤǰ   ÖšĂîĒÖšü ÖøøöÖćø 
                �.4  îć÷ÝÜÖúǰ   Ýčš÷ðøąđÿøĉå ÖøøöÖćø 
                �.5  îć÷ðøąÿĉìíĉĝǰ   øą÷ąøüÜßĆ÷ ÖøøöÖćø 
                �.6  îć÷îĉøčêêŤǰ   ÿčüøøèĀÜÿŤ ÖøøöÖćø 
 ���ǰǰîć÷ÖĉêêĉõĎöĉǰ   öĊöĂâ  ÖøøöÖćøĒúąđú×ćîčÖćø 
 

ǰǰǰǰ ǰǰĀîšćìĊęǰǰ  
  ǰǰĢ�ǰǰÝĆéēêŢą�đÖšćĂĊĚǰïøĉđüèĀšĂÜēÿêìĆýîýċÖþćǰēøÜđøĊ÷îöĀøøèóćøćöǰđðŨîøĎðêĆüǰU ÝĞćîüîđÖšćĂĊĚǰǰǰǰ
��ǰêĆü 
 ǰǰǰǰǰǰ��ǰǰðøąÿćîÜćîÖĆïÙèąÖøøöÖćøĂČęîėǰìĊęđÖĊę÷ü×šĂÜǰĒúąðäĉïĆêĉĀîšćìĊęÜćîĂČęîêćöìĊęĕéšøĆïöĂïĀöć÷ 
 

�.ǰǰÙèąÖøøöÖćøòść÷úÜìąđïĊ÷î 
                �.1  îćÜÿćüîĉíĉöćǰ   ĂĆýüïčââćđúĉý ðøąíćîÖøøöÖćø 
      �.2  îćÜÿćüðŗâßćîŤǰ  ÿöõĆÖéĊ  ÖøøöÖćø 
 ���ǰǰîćÜÿćüÿčîĊ÷Ťǰ   đÖĊ÷øêĉÿöóø ÖøøöÖćøĒúąđú×ćîčÖćø 
  

ǰǰǰǰ ǰǰĀîšćìĊęǰǰ  
  ǰǰĢ�ǰǰéĞćđîĉîÖćøĔĀšñĎšđ×šćøŠüöðøąßčöúÜìąđïĊ÷îêćöÖĞćĀîéÖćø 
 ǰǰǰǰǰǰ��ǰǰðøąÿćîÜćîÖĆïÙèąÖøøöÖćøĂČęîėǰìĊęđÖĊę÷ü×šĂÜǰĒúąðäĉïĆêĉĀîšćìĊęÜćîĂČęîêćöìĊęĕéšøĆïöĂïĀöć÷ 
 

�.ǰǰÙèąÖøøöÖćøòść÷óĉíĊÖø 
                �.1  îć÷íĊøąóĆîíčŤ  îćÙć÷î   ðøąíćîÖøøöÖćø 
      �.2  îćÜÿćüö÷čøĊ  üĆÜÿąÝĆîìćîîìŤ  ÖøøöÖćø 
  

ǰǰǰǰ ǰǰĀîšćìĊęǰǰ  
  ǰǰĢ�ǰǰìĞćĀîšćìĊęóĉíĊÖøĒúąéĞćđîĉîÖćøðøąßčöêćöÖĞćĀîéÖćø 
 ǰǰǰǰǰǰ��ǰǰðøąÿćîÜćîÖĆïÙèąÖøøöÖćøĂČęîėǰìĊęđÖĊę÷ü×šĂÜǰĒúąðäĉïĆêĉĀîšćìĊęÜćîĂČęîêćöìĊęĕéšøĆïöĂïĀöć÷ 
 

�.ǰǰÙèąÖøøöÖćøòść÷ēÿêìĆýîĎðÖøèŤĒúąïĆîìċÖõćó 
      �.1  îć÷ÿčüĉïĎú÷Ťǰ   óĉöóŤýøüÜþŤǰ ðøąíćîÖøøöÖćø 
                �.2  îć÷Ăîčßćǰ   ïčâøĉîìøŤ ÖøøöÖćø 
                7.3  îć÷ðøąÿÜÙŤǰ   ĔÝßČĚî  ÖøøöÖćø 
                7.4  îć÷ÿöóÜþŤǰ   ÖšĂîĒÖšü  ÖøøöÖćø 
                �.5  îć÷Ăćìĉê÷Ťǰ   óúÿčüøøè ÖøøöÖćøĒúąđú×ćîčÖćø 
  

ǰǰǰǰ ǰǰĀîšćìĊęǰǰ  
  ǰǰĢ�ǰǰÝĆéđêøĊ÷öđÙøČęĂÜđÿĊ÷ÜĔĀšóøšĂöĔßšÜćî 
 ǰǰǰǰǰǰ��ǰǰïĆîìċÖõćó×èąÝĆéÖĉÝÖøøö 
 ǰǰǰǰǰǰ��ǰǰðøąÿćîÜćîÖĆïÙèąÖøøöÖćøĂČęîėǰìĊęđÖĊę÷ü×šĂÜǰĒúąðäĉïĆêĉĀîšćìĊęÜćîĂČęîêćöìĊęĕéšøĆïöĂïĀöć÷ 
 
 
 
 



-ĥ- 
�.ǰǰÙèąÖøøöÖćøòść÷îĞćđÿîĂøŠćÜēÙøÜÖćø�ÖĉÝÖøøöǰĒñîðäĉïĆêĉÖćøðøąÝĞćðŘÜïðøąöćèǰģĦħ� 

ÖúčŠöïøĉĀćø�ÖúčŠöÿćøąÖćøđøĊ÷îøĎš ÙèąÖøøöÖćøîĞćđÿîĂøŠćÜĄ 
Ģ. ÖúčŠöïøĉĀćøüĉßćÖćøǰ îćÜÿćüéúùéĊǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰðŦÿÿć 
ģ. ÖúčŠöïøĉĀćøÜćîïčÙÙú îćÜÿćüÿčîĊ÷Ťǰ ǰǰǰǰǰđÖĊ÷øêĉÿöóø 
Ĥ. ÖúčŠöïøĉĀćøÜïðøąöćè îć÷ĂĉìíĉèĆêĉǰ ǰǰǰǰǰđÿüÖēÖđöê 
ĥ. ÖúčŠöïøĉĀćøìĆęüĕð îćÜÿćüðŗ÷ąđîêøǰǰǰǰǰöŠüÜöĊÙŠć 
Ħ. ÖúčŠöÿćøąÖćøđøĊ÷îøĎšõćþćĕì÷ îć÷îùđìóǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰïĆüóĆçîŤ 
ħ. ÖúčŠöÿćøąÖćøđøĊ÷îøĎšÙèĉêýćÿêøŤ îćÜÿćüñÖć÷öćýǰǰǰǰǰđĀößĎđÖĊ÷øêĉĝ 
Ĩ. ÖúčŠöÿćøąÖćøđøĊ÷îøĎšüĉì÷ćýćÿêøŤ îćÜÿćüèĆåêĉâćǰǰǰǰǰǰǰóčìíĉēßêĉ  
ĩ. ÖúčŠöđìÙēîēú÷Ċ îć÷ÿčüĉïĎú÷Ťǰ ǰǰǰǰǰǰóĉöóŤýøüÜþŤ 
Ī. ÖúčŠöÿćøąÖćøđøĊ÷îøĎšÿĆÜÙöýċÖþćǰýćÿîćǰĄ îćÜÿćüÖćâÝîćǰǰǰǰǰǰüøÿĉÜĀŤ 
Ģġ. ÖúčŠöÿćøąÖćøđøĊ÷îøĎšõćþćêŠćÜðøąđìý îćÜÿćüßîĆêêćǰǰǰǰǰǰǰǰßČęîÝĉêêŤ 
ĢĢ. ÖúčŠöÿćøąÖćøđøĊ÷îøĎšÖćøÜćîĂćßĊóǰ îćÜúĆÖ×èćǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰđĂČĚĂĔÝ 
Ģģ. ÖúčŠöÿćøąÖćøđøĊ÷îøĎšýĉúðą îć÷ÖùêĉÖøǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰïčâöĊ 
ĢĤ. ÖúčŠöÿćøąÖćøđøĊ÷îøĎšÿč×ýċÖþćĒúąóúýċÖþć îćÜÿćüüĉöèđìĊ÷øǰǰǰǰǰđóćąïčâ 
Ģĥ. ÖúčŠöÖĉÝÖøøöóĆçîćñĎšđøĊ÷î îć÷ÖĉêêĉõĎöĉǰ ǰǰǰǰǰöĊöĂâ  
ĢĦ. ÜćîĒîąĒîü îćÜÿćüìüĉîĆîìŤǰǰǰǰǰǰǰßčŠöÝĉêêŤ 
Ģħ. ÜćîĀšĂÜđøĊ÷îóĉđýþǰSmart Class îć÷ýĆÖéĉĝßĆ÷ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰøćßîĉ÷ö 

ǰǰǰǰ 

 ǰǰĀîšćìĊęǰǰ  
  ǰǰĢ�ǰǰøüïøüöÿøčðñúÖćøéĞćđîĉîÜćîêćöēÙøÜÖćø�ÖĉÝÖøøöðŘÜïðøąöćèǰģĦħĥ 
  ǰǰ��ǰǰøŠüöÝĆéìĞćĒñîðäĉïĆêĉÖćøðøąÝĞćðŘÜïðøąöćèǰģĦħ� 
 ǰǰǰǰǰǰ��ǰǰðøąÿćîÜćîÖĆïÙèąÖøøöÖćøĂČęîėǰìĊęđÖĊę÷ü×šĂÜǰĒúąðäĉïĆêĉĀîšćìĊęÜćîĂČęîêćöìĊęĕéšøĆïöĂïĀöć÷ 
 

�.ǰǰÙèąÖøøöÖćøòść÷ÿøčðĒúąÝĆéìĞćøĎðđúŠöĒñîðäĉïĆêĉÖćøðøąÝĞćðŘ 
                �.1  îć÷íĊøąóĆîíčŤ  îćÙć÷î   ðøąíćîÖøøöÖćø 
      �.2  îćÜÿćüö÷čøĊ  üĆÜÿąÝĆîìćîîìŤ  øĂÜðøąíćîÖøøöÖćø 
 �.3  îćÜÿćüøüĉóø  ïčâöèĊ   ÖøøöÖćø 
      �.4  îćÜÿćüèåóø  ßćüóÜþŤ   ÖøøöÖćø 
                �.5  îćÜÿćüðŗâßćîŤ  ÿöõĆÖéĊ   ÖøøöÖćø 
 �.6  îć÷ĂĉìíĉèĆêĉǰ  đÿüÖēÖđöê  ÖøøöÖćø 
      �.7  îćÜÿćüÿčîĊ÷Ťǰ ǰǰǰǰǰđÖĊ÷øêĉÿöóø   ÖøøöÖćøĒúąđú×ćîčÖćø 
 

ǰǰǰǰ ǰǰĀîšćìĊęǰǰ  
  ǰǰĢ�ǰǰøüïøüö×šĂöĎúĒúąÝĆéìĞćøĎðđúŠöĒñîðäĉïĆêĉÖćøðøąÝĞćðŘÜïðøąöćèǰģĦħ� 
 ǰǰǰǰǰǰ��ǰǰðøąÿćîÜćîÖĆïÙèąÖøøöÖćøĂČęîėǰìĊęđÖĊę÷ü×šĂÜǰĒúąðäĉïĆêĉĀîšćìĊęÜćîĂČęîêćöìĊęĕéšøĆïöĂïĀöć÷ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�����.ǰÙèąÖøøöÖćøòść÷ĂćĀćøĒúąđÙøČęĂÜéČęöļ 
 
 



-Ħ- 
��.ǰÙèąÖøøöÖćøòść÷ĂćĀćøĒúąđÙøČęĂÜéČęö 

      ��.1 îćÜÿćüÖĉêêĉõćǰ  îĉöć  ðøąíćîÖøøöÖćø 
                ��.2  îćÜÿćüõĎÿčêćǰ  ēÿĕÖø  ÖøøöÖćø 
                10.3  îćÜÖßÖøǰ   ÝĉĜüøĆÖþć  ÖøøöÖćø 
                ��.4  îć÷ýĉüîĆìǰ   Ăąēîøćß ÖøøöÖćøĒúąđú×ćîčÖćø 
  

ǰǰǰǰ ǰǰĀîšćìĊęǰǰ  
  ǰǰĢ�ǰǰÝĆéđêøĊ÷öîĚĞćéČęöǰĒúąǰĂćĀćøüŠćÜǰÿĞćĀøĆïÙèąÖøøöÖćøìčÖòść÷ 
 ǰǰǰǰǰǰ��ǰǰðøąÿćîÜćîÖĆïÙèąÖøøöÖćøĂČęîėǰìĊęđÖĊę÷ü×šĂÜǰĒúąðäĉïĆêĉĀîšćìĊęÜćîĂČęîêćöìĊęĕéšøĆïöĂïĀöć÷ 
 

��.ǰǰÙèąÖøøöÖćøòść÷ÖćøđÜĉî 
      ǰ��.1  îćÜíĉéćøĆêîŤ   ïĎøèüîĉß ðøąíćîÖøøöÖćø 
                ǰ��.2  îćÜÿćüÿčöîć  ĒìîïčâßŠü÷ ÖøøöÖćø 
                 11.3  îćÜÿćüèåóø  ßćüóÜþŤ  ÖøøöÖćø 
                 11.4  îćÜÿćüðŗâßćîŤ  ÿöõĆÖéĊ  ÖøøöÖćø 
                ǰ��.4  îćÜÿćüøüĉóø  ïčâöèĊ  ÖøøöÖćøĒúąđú×ćîčÖćø 
 

ǰǰǰǰ ǰǰĀîšćìĊęǰǰ  
  ǰǰĢ�ǰǰÝĆéđêøĊ÷öîĚĞćéČęöǰĒúąǰĂćĀćøüŠćÜǰÿĞćĀøĆïÙèąÖøøöÖćøìčÖòść÷ 
 ǰǰǰǰǰǰ��ǰǰðøąÿćîÜćîÖĆïÙèąÖøøöÖćøĂČęîėǰìĊęđÖĊę÷ü×šĂÜǰĒúąðäĉïĆêĉĀîšćìĊęÜćîĂČęîêćöìĊęĕéšøĆïöĂïĀöć÷ 
 

�2.ǰǰÙèąÖøøöÖćøòść÷ðøąđöĉîñú 
      ǰ��.1  îćÜÿćüö÷čøĊǰ   üĆÜÿąÝĆîìćîîìŤ ðøąíćîÖøøöÖćø 
                ǰ��.2  îć÷ĂĉìíĉèĆêĉǰ  đÿüÖēÖđöê ÖøøöÖćø 
                 12.3  îć÷üēøêöŤǰ   ýøĊøĆêîóćìćîîìŤ ǰÖøøöÖćøĒúąđú×ćîčÖćø 
  

ǰǰǰǰ ǰǰĀîšćìĊęǰǰ  
  ǰǰĢ�ǰǰÝĆéìĞćĒïïðøąđöĉîÙüćöóċÜóĂĔÝĔîÖćøÝĆéìĞćĒñîðäĉïĆêĉÖćøðøąÝĞćðŘ 
 ǰǰǰǰǰǰ��ǰǰéĞćđîĉîÖćøðøąđöĉîñú 
 ǰǰǰǰǰǰ��ǰǰÿøčðĒúąøć÷ÜćîñúÖćøðøąđöĉîîĞćđÿîĂòść÷ïøĉĀćø 
 ǰǰǰǰǰǰ��ǰǰðøąÿćîÜćîÖĆïÙèąÖøøöÖćøĂČęîėǰìĊęđÖĊę÷ü×šĂÜǰĒúąðäĉïĆêĉĀîšćìĊęÜćîĂČęîêćöìĊęĕéšøĆïöĂïĀöć÷ 
 

ìĆĚÜîĊĚǰĔĀšñĎšìĊęĕéšøĆïÙĞćÿĆęÜðäĉïĆêĉĀîšćìĊęĂ÷ŠćÜđêĘöÙüćöÿćöćøëǰĔĀšđÖĉéñúéĊêŠĂēøÜđøĊ÷îĒúąÿŠüîøüöēé÷ĔĀšĂ÷ĎŠ
ĔîÙüćöéĎĒú×ĂÜÖúčŠöïøĉĀćøÜïðøąöćèǰÖĞćÖĆïǰéĎĒúǰĔĀšéĞćđîĉîÜćîđðŨîĕðéšü÷ÙüćöđøĊ÷ïøšĂ÷ 

 
ÿĆęÜǰǰèǰǰüĆîìĊęǰǰ6ǰǰđéČĂîêčúćÙöǰó�ý�ǰ���� 
 
 

 üŠćìĊęøšĂ÷êøĊ 
    ǰ	đÞúĉöøĆåǰǰêĉęÜĂŠüö
  

   ǰǰǰñĎšĂĞćîü÷ÖćøēøÜđøĊ÷îöĀøøèóćøćö 
 
 

 



-ħ- 

ÖĞćĀîéÖćøÝĆéÖĉÝÖøøöðøąßčöĀúĂöĒñîðäĉïĆêĉÖćøðøąÝĞćðŘÜïðøąöćèǰģĦħ� 
øąĀüŠćÜüĆîìĊęǰǰ�ǰıǰ�ǰǰêčúćÙöǰǰģĦħ�ǰǰ 

èǰĀšĂÜēÿêìĆýîýċÖþćǰǰēøÜđøĊ÷îöĀøøèóćøćö 
��������������������������������������������� 

 
üĆîìĊę đüúć ÖĉÝÖøøö 

�ǰêčúćÙöǰ���� �����ǰıǰ�����ǰî� 
 
09.00 ı 09.30 î�ǰ 
 
 
 
09.30 ı 12.00 î�ǰ 
 
09.30 ı 10.00 î� 
10.00 ı 10.30 î� 
10.30 ı 11.00 î� 
11.00 ı 11.30 î� 
11.30 ı 11.45 î� 
11.45 ı 12.00 î� 
 
12.00 ı 13.00 î� 
 
13.00 ı 16.30 î� 
 
13.00 ı 13.15 î� 
13.15 ı 13.30 î� 
13.30 ı 13.45 î� 
13.45 ı 14.00 î� 
14.00 ı 14.15 î� 
14.15 ı 14.30 î� 
14.30 ı 14.45 î� 
14.45 ı 15.00 î� 
15.00 ı 15.15 î� 
15.15 ı 15.30 î� 
 
15.30 ı 16.30 î� 

úÜìąđïĊ÷îǰèǰĀšĂÜēÿêìĆýîýċÖþćǰēøÜđøĊ÷îöĀøøèóćøćö 
 
óĉíĊđðŗéÖćøðøąßčöÝĆéìĞćĒñîðäĉïĆêĉÖćøðøąÝĞćðŘÜïðøąöćèǰ
ģĦħ5 ēé÷üŠćìĊęøšĂ÷êøĊđÞúĉöøĆåǰǰêĉęÜĂŠüöǰ 
ñĎšĂĞćîü÷ÖćøēøÜđøĊ÷îöĀøøèóćøćö 
 
ÖćøîĞćđÿîĂÿøčðñúÖćøéĞćđîĉîÜćîêćöēÙøÜÖćø�ÖĉÝÖøøöǰ
ðøąÝĞćðŘÜïðøąöćèǰģĦħ4 
ǰǰǰ�ǰÖćøîĞćđÿîĂÖúčŠöïøĉĀćøüĉßćÖćø 
ǰǰǰ�ǰÖćøîĞćđÿîĂÖúčŠöïøĉĀćøÜćîïčÙÙú 
ǰǰǰ�ǰÖćøîĞćđÿîĂÖúčŠöïøĉĀćøÜïðøąöćè 
ǰǰǰ�ǰÖćøîĞćđÿîĂÖúčŠöïøĉĀćøìĆęüĕð 
ǰǰǰ�ǰÖćøîĞćđÿîĂÖúčŠöÿćøąÖćøđøĊ÷îøĎšõćþćĕì÷ 
ǰǰǰ�ǰÖćøîĞćđÿîĂÖúčŠöÿćøąÖćøđøĊ÷îøĎšÙèĉêýćÿêøŤ 
 
óĆÖøĆïðøąìćîĂćĀćøÖúćÜüĆî 
 
ÖćøîĞćđÿîĂÿøčðñúÖćøéĞćđîĉîÜćîêćöēÙøÜÖćø�ÖĉÝÖøøöǰ
ðøąÝĞćðŘÜïðøąöćèǰģĦħ4 	êŠĂ
 
ǰǰǰ�ǰÖćøîĞćđÿîĂÖúčŠöÿćøąÖćøđøĊ÷îøĎšüĉì÷ćýćÿêøŤǰǰ 
ǰǰǰ�ǰÖćøîĞćđÿîĂÖúčŠöđìÙēîēú÷Ċ 
ǰǰǰ�ǰÖćøîĞćđÿîĂÖúčŠöÿćøąÖćøđøĊ÷îøĎšÿĆÜÙöýċÖþćǰýćÿîćǰĄ 
ǰǰǰ�ǰÖćøîĞćđÿîĂÖúčŠöÿćøąÖćøđøĊ÷îøĎšõćþćêŠćÜðøąđìý 
ǰǰǰ�ǰÖćøîĞćđÿîĂÖúčŠöÿćøąÖćøđøĊ÷îøĎšÖćøÜćîĂćßĊó 
ǰǰǰ�ǰÖćøîĞćđÿîĂÖúčŠöÿćøąÖćøđøĊ÷îøĎšýĉúðą 
ǰǰǰ�ǰÖćøîĞćđÿîĂÖúčŠöÿćøąÖćøđøĊ÷îøĎšÿč×ýċÖþćĒúąóúýċÖþć 
ǰǰǰ�ǰÖćøîĞćđÿîĂÖúčŠöÖĉÝÖøøöóĆçîćñĎšđøĊ÷î 
ǰǰǰ�ǰÖćøîĞćđÿîĂÜćîĒîąĒîü 
ǰǰǰ�ǰÖćøîĞćđÿîĂÜćîĀšĂÜđøĊ÷îóĉđýþǰSmart Class 
 
ÿøčðõćóøüöñúÖćøéĞćđîĉîÜćîêćöēÙøÜÖćø�ÖĉÝÖøøöǰ
ðøąÝĞćðŘÜïðøąöćèǰģĦħ4 

 
 
 



-Ĩ- 
 

üĆîìĊę đüúć ÖĉÝÖøøö 
�ǰêčúćÙöǰ���� �����ǰıǰ�����ǰî� 

 
09.00 ı 12.00 î�ǰ 
09.00 ı 09.30 î�ǰ 
09.30 ı 10.00 î� 
10.00 ı 10.30 î� 
10.30 ı 11.00 î� 
11.00 ı 11.15 î� 
11.15 ı 11.30 î� 
11.30 ı 11.45 î� 
11.45 ı 12.00 î� 
 
12.00 ı 13.00 î� 
 
13.00 ı 16.30 î� 
 
13.00 ı 13.15 î� 
13.15 ı 13.30 î� 
13.30 ı 13.45 î� 
13.45 ı 14.00 î� 
14.00 ı 14.15 î� 
14.15 ı 14.30 î� 
14.30 ı 14.45 î� 
14.45 ı 15.00 î� 
 
15.00 ı 16.00 î� 
 
 
16.00 ı 16.30 î� 

úÜìąđïĊ÷îǰèǰĀšĂÜēÿêìĆýîýċÖþćǰēøÜđøĊ÷îöĀøøèóćøćö 
 
ÖćøîĞćđÿîĂēÙøÜÖćø�ÖĉÝÖøøöǰðøąÝĞćðŘÜïðøąöćèǰģĦħ5 
ǰǰǰ�ǰÖćøîĞćđÿîĂÖúčŠöïøĉĀćøÜćîïčÙÙú 
ǰǰǰ�ǰÖćøîĞćđÿîĂÖúčŠöïøĉĀćøÜïðøąöćè 
ǰǰǰ�ǰÖćøîĞćđÿîĂÖúčŠöïøĉĀćøìĆęüĕð 
ǰǰǰ�ǰÖćøîĞćđÿîĂÖúčŠöïøĉĀćøüĉßćÖćø 
ǰǰǰ�ǰÖćøîĞćđÿîĂÖúčŠöÿćøąÖćøđøĊ÷îøĎšÙèĉêýćÿêøŤ 
ǰǰǰ�ǰÖćøîĞćđÿîĂÖúčŠöÿćøąÖćøđøĊ÷îøĎšüĉì÷ćýćÿêøŤǰǰ 
ǰǰǰ�ǰÖćøîĞćđÿîĂÖúčŠöđìÙēîēú÷Ċ 
ǰǰǰ�ǰÖćøîĞćđÿîĂÖúčŠöÿćøąÖćøđøĊ÷îøĎšÿĆÜÙöýċÖþćǰýćÿîćǰĄ 
 
óĆÖøĆïðøąìćîĂćĀćøÖúćÜüĆî 
 
ÖćøîĞćđÿîĂēÙøÜÖćø�ÖĉÝÖøøöǰðøąÝĞćðŘÜïðøąöćèǰģĦħ5 
	êŠĂ
 
ǰǰǰ�ǰÖćøîĞćđÿîĂÖúčŠöÿćøąÖćøđøĊ÷îøĎšõćþćêŠćÜðøąđìý 
ǰǰǰ�ǰÖćøîĞćđÿîĂÖúčŠöÿćøąÖćøđøĊ÷îøĎšÖćøÜćîĂćßĊó 
ǰǰǰ�ǰÖćøîĞćđÿîĂÖúčŠöÿćøąÖćøđøĊ÷îøĎšýĉúðą 
ǰǰǰ�ǰÖćøîĞćđÿîĂÖúčŠöÿćøąÖćøđøĊ÷îøĎšÿč×ýċÖþćĒúąóúýċÖþć 
ǰǰǰ�ǰÖćøîĞćđÿîĂÖúčŠöÖĉÝÖøøöóĆçîćñĎšđøĊ÷î 
ǰǰǰ�ǰÖćøîĞćđÿîĂÜćîĒîąĒîü 
ǰǰǰ�ǰÖćøîĞćđÿîĂÜćîĀšĂÜđøĊ÷îóĉđýþǰSmart Class 
ǰǰǰ�ǰÖćøîĞćđÿîĂÖúčŠöÿćøąÖćøđøĊ÷îøĎšõćþćĕì÷ 
 
ÜćîðøąÖĆîÙčèõćóêøüÝÿĂïÙüćöÿĂéÙúšĂÜēÙøÜÖćø/
ÖĉÝÖøøöÖĆïêĆüßĊĚüĆéĔîöćêøåćî 
 
ÿøčðēÙøÜÖćø�ÖĉÝÖøøöǰðøąÝĞćðŘÜïðøąöćèǰģĦħ5 

 
 
Āöć÷đĀêčǰ ��ǰǰóĆÖøĆïðøąìćîĂćĀćøüŠćÜ đßšćǰ�����ǰî�ǰïŠć÷ǰ�����ǰî� 
  ��ǰǰÖĞćĀîéÖćøĂćÝöĊÖćøđðúĊę÷îĒðúÜêćöÙüćöđĀöćąÿö 
 
 
 
 
 
 
 




