


แผนปฏิบัติการโรงเรียนสองดาววทิยาคม ปงบประมาณ 

 

 

ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

 การจัดทําแผนปฏิบัติการของโรงเรียนสองดาววิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 23 ประจําปงบประมาณ 

ความตองการของโรงเรียน โดยแตละกลุมงานและกลุมสาระการเรียนรู

โครงการที่วิเคราะหจากมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา และยังสอดคลองกบัตามวิสัยทัศน พันธกิจ กลยุทธ และแนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียน จึง

นําเรียนเสนอในที่ประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษา

 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานไดพิจารณาตรวจสอบแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 

จึงเห็นชอบอนุมัติใหดําเนินการกิจกรรมและ

โรงเรียนสองดาววิทยาคม ได 
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ก 

ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

การจัดทําแผนปฏิบัติการของโรงเรียนสองดาววิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประจําปงบประมาณ 2562 ไดผานการศึกษาวิเคราะหเบื้องตนเกี่ยวกับสภาพปญหาและ

ความตองการของโรงเรียน โดยแตละกลุมงานและกลุมสาระการเรียนรูไดเสนอกิจกรรมที่สอดคลอง

โครงการที่วิเคราะหจากมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน

บตามวิสัยทัศน พันธกิจ กลยุทธ และแนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียน จึง

นําเรียนเสนอในที่ประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อขอความเห็นชอบ 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานไดพิจารณาตรวจสอบแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 

กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 

ลงชื่อ       

           (พระครูอุดมญาณโสภณ) 

  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

             โรงเรียนสองดาววิทยาคม 

 

ลงชื่อ       

  (นางวรรณธนา  เถายะบุตร) 

          ผูอํานวยการโรงเรียนสองดาววิทยาคม 

 

  

ฉบับปรับปรุง มกราคม 2562) ก 

ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

การจัดทําแผนปฏิบัติการของโรงเรียนสองดาววิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ไดผานการศึกษาวิเคราะหเบื้องตนเกี่ยวกับสภาพปญหาและ

ไดเสนอกิจกรรมที่สอดคลองกับ

โครงการที่วิเคราะหจากมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน

บตามวิสัยทัศน พันธกิจ กลยุทธ และแนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียน จึง

เพื่อขอความเห็นชอบ  

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานไดพิจารณาตรวจสอบแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2562 

ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2562 ของ

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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 คูมือการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 

โครงการของแตละหนวยงานภายในโรงเรียนสองดาววิทยาคม และผูที่เกี่ยวของ สามารถจัดทําแผนปฏิ

ประจําปงบประมาณ 2562 ไดสอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนสองดาววิทยาคม โดยภายใน

คูมือประกอบดวยทิศทางการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน กลยุทธระดับองคกร แผนงาน และโครงการ 

เพื่อใหผูที่ เกี่ยวของนําไปเปนกรอบในการจัดทํารายละเอียดแผนดําเนินงานของแตล

 หวังวาเอกสารคูมือการจัดทําแผนปฏิบัติราชการข

ประโยชนตอผูบริหาร ครู และผูมีสวนเกี่ยวของตอไป
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ข 

คํานํา 

คูมือการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2562 ฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพ่ือใหผูรับผิดชอบแผนงาน 

โครงการของแตละหนวยงานภายในโรงเรียนสองดาววิทยาคม และผูที่เกี่ยวของ สามารถจัดทําแผนปฏิ

ไดสอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนสองดาววิทยาคม โดยภายใน

คูมือประกอบดวยทิศทางการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน กลยุทธระดับองคกร แผนงาน และโครงการ 

เพื่อใหผูที่ เกี่ยวของนําไปเปนกรอบในการจัดทํารายละเอียดแผนดําเนินงานของแตล

หวังวาเอกสารคูมือการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของโรงเรียนสองดาววิทยาคมฉบับนี้ 

ประโยชนตอผูบริหาร ครู และผูมีสวนเกี่ยวของตอไป 

          งานแผนงาน 

       กลุมบริหารงานงบประมาณ

         โรงเรียนสองดาววิทยาคม

  

ฉบับปรับปรุง มกราคม 2562) ข 

ฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพ่ือใหผูรับผิดชอบแผนงาน 

โครงการของแตละหนวยงานภายในโรงเรียนสองดาววิทยาคม และผูที่เกี่ยวของ สามารถจัดทําแผนปฏิบัติการ 

ไดสอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนสองดาววิทยาคม โดยภายใน

คูมือประกอบดวยทิศทางการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน กลยุทธระดับองคกร แผนงาน และโครงการ 

เพื่อใหผูที่ เกี่ยวของนําไปเปนกรอบในการจัดทํารายละเอียดแผนดําเนินงานของแตละกิจกรรม 

องโรงเรียนสองดาววิทยาคมฉบับนี้ จะเปน

กลุมบริหารงานงบประมาณ 

โรงเรียนสองดาววิทยาคม 
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เรื่อง 

ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

คํานํา 

สารบัญ 

บทที่ 1 ขอมูลสภาพทั่วไปของโรงเรียนสองดาววิทยาคม

- ประวัติความเปนมา 

- โครงสรางการบริหารโรงเรียน

- ขอมูลเกี่ยวกับบุคลากร 

- แผนภูมิกระบวนการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน

- โครงสรางองคกรของโรงเรียนสองดาววิทยาคม

- ขอมูลเกี่ยวกับอาคาร สถานที่

- ขอมูลเกี่ยวกับผูเรียน 

บทที่ 2 ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

- วิสัยทัศน 

- พันธกิจ 

- เปาประสงค 

- จุดเนน 

- กลยุทธ 

- มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

- นโยบายในการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

บทที่ 3 การวิเคราะหสถานภาพของโรงเรียน

- การวิเคราะหสภาพภายนอก

- การวิเคราะหสภาพภายใน

- การบริหารแผนสูการปฏิบัติ

บทที่ 4 รายละเอียดแผนการใชงบประมาณ

- ประมาณการเงินอุดหนุนรายหัว

- งบประมาณรายรับ – รายจาย

- การจัดสรรเงินงบประมาณตามสัดสวน 

- ประมาณการเงินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ประจําปงบประมาณ 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนสองดาววทิยาคม ปงบประมาณ 2562 (ฉบับปรับปรุง มกราคม 

ค 

สารบัญ 

ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ขอมูลสภาพทั่วไปของโรงเรียนสองดาววิทยาคม 

โครงสรางการบริหารโรงเรียน 

แผนภูมิกระบวนการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 

โครงสรางองคกรของโรงเรียนสองดาววิทยาคม 

สถานที่ 

ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

นโยบายในการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานคณะกรรมการ

การวิเคราะหสถานภาพของโรงเรียน(SWOT) 
การวิเคราะหสภาพภายนอก 

การวิเคราะหสภาพภายใน 

การบริหารแผนสูการปฏิบัติ 

รายละเอียดแผนการใชงบประมาณ 

ประมาณการเงินอุดหนุนรายหัว ประจําปงบประมาณ 2562 

รายจาย 

การจัดสรรเงินงบประมาณตามสัดสวน 10 : 30 : 60 

ประมาณการเงินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ประจําปงบประมาณ 2562 

ฉบับปรับปรุง มกราคม 2562) ค 

 
หนา 

ก 

ข 

ค 

1 

1 

4 

4 

7 

8 

9 

11 

12 

12 

12 

12 

13 

13 

15 

และสํานักงานคณะกรรมการ 16 

33 

33 

35 

38 

41 

41 

41 

42 

42 
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เรื่อง 
- การจัดสรรเงินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

- รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 

- การจัดสรรงบประมาณ จําแนกตามกลุมงาน

- การจัดสรรงบประมาณ แยกตามโครงการ

- จําแนกโครงการตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายใน

- ตัวอยางแผนการดําเนินงานโครงการ ประจําปงบประมาณ 

- ตัวอยางแผนการจัดกิจกรรม ประจําปงบประมาณ 

บทที่ 5 การกํากับติดตาม ประเมินผลและรายงาน

- สาระสําคัญของการติดตามและประเมินผล

- ระบบและกลไกในการติดตามและประเมินผล

- แผนการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผน

- การปรับแผนปฏิบัติการประจําป

- การประเมินแผน/โครงการ

- การตรวจสอบ 

- แผนผังการตรวจสอบคุณภาพของงาน

- การรายงานผลและการจัดทําสารสนเทศ

ตัวอยางแบบสรุปรายงานผลกาจัดกิจกรรม

ภาคผนวก 

- คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 

- คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณางบประมาณ ประจําปงบประมาณ 

- คําสั่งแตงตั้งผูรับผิดชอบโครงการและกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ 

ประจําปงบประมาณ 2562

- คําสั่งแตงตั้งผูรับผิดชอบโครงการ

โครงการตามแผนปฏิบัติการ
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ง 

สารบัญ(ตอ) 

การจัดสรรเงินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 2562 

การจัดสรรงบประมาณ จําแนกตามกลุมงาน/กลุมสาระการเรียนรู 

การจัดสรรงบประมาณ แยกตามโครงการ 

จําแนกโครงการตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายใน

ตัวอยางแผนการดําเนินงานโครงการ ประจําปงบประมาณ 2562 (งปม.2) 

ตัวอยางแผนการจัดกิจกรรม ประจําปงบประมาณ 2562 (งปม.3) 

การกํากับติดตาม ประเมินผลและรายงาน 

สาระสําคัญของการติดตามและประเมินผล 

ระบบและกลไกในการติดตามและประเมินผล 

แผนการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผน 

การปรับแผนปฏิบัติการประจําป 

โครงการ/กิจกรรม 

แผนผังการตรวจสอบคุณภาพของงาน/โครงการ 

การรายงานผลและการจัดทําสารสนเทศ 

ตัวอยางแบบสรุปรายงานผลกาจัดกิจกรรม 

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2562 

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณางบประมาณ ประจําปงบประมาณ 2562 

คําสั่งแตงตั้งผูรับผิดชอบโครงการและกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ  

2562 

ผูรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ผูประเมินโครงการ/กิจกรรม และหัวหนา

ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2562 (ฉบับปรับปรุง มกราคม 

ฉบับปรับปรุง มกราคม 2562) ง 

หนา 
42 

43 

44 

62 

จําแนกโครงการตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายใน 69 

70 

76 

82 

82 

83 

84 

85 

86 

86 

87 

87 

89 

99 

100 

103 

กิจกรรม และหัวหนา

ฉบับปรับปรุง มกราคม 2562) 

105 

 

115 

 



แผนปฏิบัติการโรงเรียนสองดาววทิยาคม ปงบประมาณ 

 

 
 

ขอมูลสภาพทั่วไปของโรงเรียนสองดาววิทยาคม

1. ประวัติความเปนมา 

 โรงเรียนสองดาววิทยาคม ที่ตั้ง 

สังกัด  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 

กระทรวงศึกษาธิการ  โทร  042-

website www.songdaowit.ac.th

127 ไร 1 งาน 84.9  ตารางวา  

ตําบลปทุมวาป   

   ประวัติโรงเรียนโดยยอ

 เปดทําการสอนเม่ือวันที่ 1

วัดปาโนนสะอาด ตําบลสองดาว อําเภอสองดาว จังหวัดสกลนคร 

ซึ่งเดิมเปนที่ปลูกหญาเลี้ยงสัตวในเนื้อท่ีกรมสามัญศึกษา

ใหทางโรงเรียน  ดังรายการตอไปนี้ 

  1.  อาคารเรียนแบบ 

ทางวิทยาศาสตร หองปฏิบัติการทางภาษา หองสํานักงานกลุมงานบริหารทั่วไป กลุ

หองพักครู หองพยาบาล หองประชาสัมพันธ

  2. อาคารเรียนแบบ 

บริหารงานวิชาการ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร หองปฏิบัติการคณิตศาสตร 

ทางไกลผานดาวเทียม และหองสมุด

  3. อาคารโรงฝกงาน จํานวน 

อาคารอุตสาหกรรม และอาคารคหกรรม โดยอุปกรณตาง ๆ ไดรับงบประมาณในโครงการโรงเรียนมัธยมพัฒนา

ชนบท (มพช.2 รุนที่ 1) 

  4.  อาคารมูลนิธิ ฯ 

ตามแบบอาคารเรียน 208 เพื่อใชเปนที่พักของนักเรียนซึ่งมีบานอยูหางไกลจากโรงเรียนและมีปญหาในการ

เดินทางกลับบาน งบประมาณที่ใชในการกอสราง 

ไดมีพิธีเปดอาคารเมื่อวันที่ 18 เดือน 

มาเปนประธาน ปจจุบันโรงเรียนใชเปน ศูนยการเรียนดานวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น จัดแสดงเครื่องมือ

เครื่องใชโบราณและงานหัตถกรรมที่เปนภูมิปญญาทองถิ่น 

ดนตรี หองปฏิบัติการทัศนศิลป ดนตรี การแสดงพื้นบาน และใตถุนเปนโรงอาหาร

แผนปฏิบัติการโรงเรียนสองดาววทิยาคม ปงบประมาณ 2562 (ฉบับปรับปรุง มกราคม 

1 

บทที่ 1 

ขอมูลสภาพทั่วไปของโรงเรียนสองดาววิทยาคม 

โรงเรียนสองดาววิทยาคม ที่ตั้ง 88 หมู 9 ตําบลสองดาว  อําเภอสองดาว  จังหวัดสกลนคร

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

-786023 โทรสาร  042-786148  e-mail songdao_wit@hotmail.com 

www.songdaowit.ac.th เปดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

  เขตพ้ืนที่บริการ  4  ตําบล คือ ตําบลสองดาว ตําบลวัฒนา ตําบลทาศิลา 

ประวัติโรงเรียนโดยยอ 

1 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2518 ในปการศึกษาแรกไดอาศัย

อําเภอสองดาว จังหวัดสกลนคร เปนที่เรียน ตอมาไดยายมา

วในเนื้อท่ีกรมสามัญศึกษา(เดิม) ไดจัดสรรอัตรากําลังอาคารเรียน อาคารประกอบ

 

อาคารเรียนแบบ 216 ก (อาคาร 1) จํานวน 1 หลัง ใชเปนหองเรียน หองปฏิบัติการ

ทางวิทยาศาสตร หองปฏิบัติการทางภาษา หองสํานักงานกลุมงานบริหารทั่วไป กลุมงานบริหารงบประมาณ

หองพยาบาล หองประชาสัมพันธ ธนาคารโรงเรียน หองแนะแนว  

อาคารเรียนแบบ 324 ล /27 (อาคาร2) ใชเปนหองเรียน หองโสตทัศนศึกษา สํานักงานกลุม

วิชาการ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร หองปฏิบัติการคณิตศาสตร หองประวัติศาสตร ศูนยการเรียน

และหองสมุด 

อาคารโรงฝกงาน จํานวน 2 หลัง 3 หนวย สรางตามแบบ มพช. เปนโรงฝกงานอาคา

และอาคารคหกรรม โดยอุปกรณตาง ๆ ไดรับงบประมาณในโครงการโรงเรียนมัธยมพัฒนา

อาคารมูลนิธิ ฯ (อาคาร3) ไดรับเงินงบประมาณจากมูลนิธิพระอาจารยวัน 

เพื่อใชเปนที่พักของนักเรียนซึ่งมีบานอยูหางไกลจากโรงเรียนและมีปญหาในการ

งบประมาณที่ใชในการกอสราง จํานวน 1,300,000 บาท (หนึ่งลานสามแสนบาทถวน

เดือน มกราคม พ.ศ. 2529 โดย พณฯ เชาว ณ ศิลวนัต 

ปจจุบันโรงเรียนใชเปน ศูนยการเรียนดานวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น จัดแสดงเครื่องมือ

เครื่องใชโบราณและงานหัตถกรรมที่เปนภูมิปญญาทองถิ่น นอกจากนี้ยังใชเปนอาคารเรียน

ดนตรี หองปฏิบัติการทัศนศิลป ดนตรี การแสดงพื้นบาน และใตถุนเปนโรงอาหาร และรานคาสวัสดิการโรงเรียน

ฉบับปรับปรุง มกราคม 2562) 1 

จังหวัดสกลนคร   

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

mail songdao_wit@hotmail.com 

ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 มเีนื้อท่ี 

ตําบล คือ ตําบลสองดาว ตําบลวัฒนา ตําบลทาศิลา  

ในปการศึกษาแรกไดอาศัยศาลาการเปรียญของ

ตอมาไดยายมา ณ ทีต่ั้งปจจุบัน  

ไดจัดสรรอัตรากําลังอาคารเรียน อาคารประกอบ

ใชเปนหองเรียน หองปฏิบัติการ 

มงานบริหารงบประมาณ

ใชเปนหองเรียน หองโสตทัศนศึกษา สํานักงานกลุม

หองประวัติศาสตร ศูนยการเรียน

เปนโรงฝกงานอาคารเกษตร  

และอาคารคหกรรม โดยอุปกรณตาง ๆ ไดรับงบประมาณในโครงการโรงเรียนมัธยมพัฒนา

ประมาณจากมูลนิธิพระอาจารยวัน อุตตโม จัดสราง 

เพื่อใชเปนที่พักของนักเรียนซึ่งมีบานอยูหางไกลจากโรงเรียนและมีปญหาในการ

หนึ่งลานสามแสนบาทถวน)  

โดย พณฯ เชาว ณ ศิลวนัต องคมนตรี ใหเกียรติ 

ปจจุบันโรงเรียนใชเปน ศูนยการเรียนดานวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น จัดแสดงเครื่องมือ

นอกจากนี้ยังใชเปนอาคารเรียน และหองปฏิบัติการ

และรานคาสวัสดิการโรงเรียน 



แผนปฏิบัติการโรงเรียนสองดาววทิยาคม ปงบประมาณ 

 

 
 

  5. อาคารหอประชุม 1

  6. บานพักครู 5 หลัง  

  7. อาคารหอพักผูเรียน

  8. ศาลาธรรม แบบ 8

  9. โรงรถ จํานวน 3 โรง

  10. อาคารกิจการนักเรียน

   แผนที่โรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนสองดาววทิยาคม ปงบประมาณ 2562 (ฉบับปรับปรุง มกราคม 

2 

1 หลัง 

หลัง   

อาคารหอพักผูเรียน แบบ 35 ปจจุบันใชเปนบานพักครูและบุคลากรทางการศึกษา

8 เหลี่ยม 

โรง 

อาคารกิจการนักเรียน 

  

ฉบับปรับปรุง มกราคม 2562) 2 

เปนบานพักครูและบุคลากรทางการศึกษา 

N 



แผนปฏิบัติการโรงเรียนสองดาววทิยาคม ปงบประมาณ 

 

 
 

ตราประจําโรงเรียน  :  พิพิธภัณฑพระอาจารยวัน อุตตโม 

       ขางลางมีชื่อโรงเรียน

 

 

 

 

 

 

พิพิธภัณฑ

เมฆ       

วงกลม      

คติธรรม

สีมวง : ความรัก 

สีแสด : ความเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย และมีความรู

 

เอกลักษณของโรงเรียน 

อัตลักษณ 

 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนสองดาววทิยาคม ปงบประมาณ 2562 (ฉบับปรับปรุง มกราคม 
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พิพิธภัณฑพระอาจารยวัน อุตตโม ลอยอยูเหนือเมฆลอมรอบดวยวงกลม

ขางลางมีชื่อโรงเรียน 
 

 

ความหมาย 

พิพิธภัณฑ   : เปนความดีที่เยาวชนควรประพฤติ ปฏิบัติ 

            : ความบริสุทธิ์ ความรมรื่น ความสงบ 

       : ความสามัคคีและการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

 

อักษรยอ  :  ส.ด.ว. 

คําขวัญ : งานคือชีวิต 

 

คติธรรม        :  สุวิชาโน ภวงั  โหตุ  (ผูรูดีเปนผูเจริญ) 

 

สีประจําโรงเรียน : มวง-แสด 

 

ความหมาย 

ความรัก ความเสียสละและความผูกพันที่มีตอสถาบัน 

ความเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย และมีความรู 

เอกลักษณของโรงเรียน : วัฒนธรรมเดน เนนคุณธรรมนําความรู

อัตลักษณ : โรงเรียนสงเสริมความเปนวัฒนธรรมไทย 

ฉบับปรับปรุง มกราคม 2562) 3 

ลอยอยูเหนือเมฆลอมรอบดวยวงกลม 

 

 

 

 

เนนคุณธรรมนําความรู 



แผนปฏิบัติการโรงเรียนสองดาววทิยาคม ปงบประมาณ 

 

 
 

2. โครงสรางการบริหารโรงเรียน 

 ผูบริหารโรงเรียน นางวรรณธนา เถายะบุตร ตําแหนง ผูอํานวยการ

ชํานาญการพิเศษ วุฒิการศึกษา ศษ

โรงเรียนแบบนิติบุคคล ดังนี้ 

 1. นายหาญ   ทนุจันทร 

 2. นายวิมาน   บรรณการกิจ

 3. นายจุลทรัพย   ไพศาล 

 4. นางยุพิน   ขนัธวิชัย 

 5. นางสาวรัญจวน   ไชยโวหาร

 6. นางสาวแสงเดือน  พรหมสุขันธ

 7. นายปริวรรต  ฟองออน

 8. นายโชคชัย  สวุรรณอินทร

3. ขอมูลเกี่ยวกับบุคลากร 

 1) ฝายบริหาร 

ตารางที่ 1 แสดงขอมูลเกี่ยวกับคณะผูบริหารโรงเรียนสองดาววิทยาคม

ที ่ ชื่อ-สกุล 

1 นางวรรณธนา   เถายะบุตร 

2 นายหาญ   ทนุจันทร 

3 นายวิมาน   บรรณการกิจ 

4 นายจุลทรัพย   ไพศาล 

5 นางยุพิน   ขันธวิชัย 

6 นางสาวรัญจวน   ไชยโวหาร 

7 นางสาวแสงเดือน  พรหมสุขันธ

8 นายปริวรรต  ฟองออน 

9 นายโชคชัย  สุวรรณอินทร 

 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนสองดาววทิยาคม ปงบประมาณ 2562 (ฉบับปรับปรุง มกราคม 

4 

 

ผูบริหารโรงเรียน นางวรรณธนา เถายะบุตร ตําแหนง ผูอํานวยการสถานศึกษา 

ศษ.ม. บริหารการศึกษา ไดแตงตั้งบุคลากรปฏิบัติหนาที่ตามสายงานการบริหาร

   รองผูอํานวยการ 

นายวิมาน   บรรณการกิจ  รักษาการในตําแหนงรองผูอํานวยการ

   รักษาการในตําแหนงรองผูอํานวยการ

   หัวหนากลุมงานบริหาบุคคล 

นางสาวรัญจวน   ไชยโวหาร  หัวหนากลุมงานบริหารงบประมาณ

นางสาวแสงเดือน  พรหมสุขันธ  หัวหนากลุมงานบริหารวิชาการ 

ปริวรรต  ฟองออน   หัวหนากลุมงานบริหารกิจการนักเรียน

โชคชัย  สวุรรณอินทร  หัวหนากลุมงานบริหารทั่วไป 

แสดงขอมูลเกี่ยวกับคณะผูบริหารโรงเรียนสองดาววิทยาคม 

ตําแหนง อันดับ

ผูอํานวยการ คศ

รองผูอํานวยการ คศ

รักษาการในตําแหนงรองผูอํานวยการ คศ

รักษาการในตําแหนงรองผูอํานวยการ คศ

หัวหนากลุมงานบริหารบุคคล คศ

 หัวหนากลุมงานบริหารงบประมาณ คศ

นางสาวแสงเดือน  พรหมสุขันธ หัวหนากลุมงานบริหารวิชาการ คศ

หัวหนากลุมงานบริหารกิจการนักเรียน คศ

หัวหนากลุมงานบริหารทั่วไป คศ
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 วิทยฐานะ ผูอํานวยการ

ไดแตงตั้งบุคลากรปฏิบัติหนาที่ตามสายงานการบริหาร

รักษาการในตําแหนงรองผูอํานวยการ 

รักษาการในตําแหนงรองผูอํานวยการ 

งบประมาณ 

บริหารกิจการนักเรียน 

อันดับ วุฒิสูงสุด 

คศ.3 ศษ.ม.บริหารการศึกษา 

คศ.3 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

คศ.3 ศษ.บ. การสอนคณิตศาสตร 

คศ.3 ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป 

คศ.3 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

คศ.3 ค.บ. ธุรกิจศึกษา 

คศ.3 ค.ม.หลักสูตรและการสอน 

คศ.3 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

คศ.3 กศม. บริหารการศึกษา 



แผนปฏิบัติการโรงเรียนสองดาววทิยาคม ปงบประมาณ 

 

 
 

 2) หลักการบริหารจัดการศึกษา

  ผูบริหารยึดหลักการบริหาร เทคนิคการบริหารแบบ การพัฒนาตามกระบวนการ 

และ SBM ดังนี ้

การบริหารตามกระบวนการ

  โรงเรียนสองดาววิทยาค

การวางแผนอยางรอบคอบ เพื่อการปฏิบัติอยางคอยเปนคอยไป แลวจึงตรวจสอบผลที่เกิดข้ึน วิธีการปฏิบัติ

ใดมีประสิทธิภาพสูงสุด จะจัดใหเปนมาตรฐาน 

การปฏิบัติใหมเพื่อใชความพยายามใหมากข้ึนกวาเดิมโดยสามารถสรุปไดดังนี้

  1. วางแผน (Plan) 

กรอบหัวขอที่ตองการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง 

การปฏิบัติงาน ฯลฯ พรอมกับมีการพิจารณาวามีความจําเปนตองใชขอมูลใดบาง เพื่อการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง

นั้น โดยระบุวิธีการเก็บขอมูลใหชัดเจน นอกจากนี้โรงเรียนไดวิเคราะหขอมูลที่รวบรวม แลวกําหนดทา

การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงดังกลาว การวางแผนของโรงเรียนสามารถคาดการณสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคต และชวยลด

ความสูญเสียตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นไดทั้งในดานแรงงาน วัตถุดิบ ชั่วโมงการทํางาน เงิน เวลา ฯลฯ 

โดยสรุปแลวโรงเรียนมีการวางแผนที่ชวยใหรับรูสภาพปจจุบัน พรอม

ในอนาคต ดวยการผสมผสานประสบการณ ความรูและทักษะอยางลงตัว

   1.1 วางแผนอนาคต เปนการวางแผนสําหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

จะเกิดขึ้น อันไดแก จัดทําแผนสรางหองเรียนพิเศษตาง ๆ

หลักสูตรที่เนนทักษะดานอาชีพ และการสนับสนุนสงเสริ

การศึกษาไทยแลนด 4.0 เปนตน 

   1.2 วางแผนปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เปนการวางแผนเพื่อเปลี่ยนแปลงสภาพท่ีเกิดขึ้น 

ในปจจุบันเพื่อสภาพที่ดีขึ้น เพื่อพัฒนา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับสภาพแวดลอมที่เกี่ยวของกับการเรียน

การสอนเปนหลัก ไดแก การวางแผนจัดซอมแซมอาคารเรียน ปรับปรุงหองน้ํา หองสวม จัดระเบียบการใช

ทรัพยากรในสวนตาง ๆ ของอาคารสถานที่เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุ

 2. ปฏิบัติ (DO) โรงเรียนไดดําเนินการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามทางเลือกที่ไดกําหนดไว

ในแผนงาน/โครงการที่ไดจัดทําไว โดยตรวจสอบระหวางการปฏิบัติ พรอมกับสื่อสารใหผูที่เก่ียวของรับทราบ 

เพื่อดูความคืบหนาที่เกิดขึ้น โดยจัดทําแบบติดตามการปฏิบัติงานแตละฝาย
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หลักการบริหารจัดการศึกษา 

ผูบริหารยึดหลักการบริหาร เทคนิคการบริหารแบบ การพัฒนาตามกระบวนการ 

การบริหารตามกระบวนการ PDCA 

โรงเรียนสองดาววิทยาคม มีการบริหารโรงเรียนโดยใชกระบวนการ PDCA 

การวางแผนอยางรอบคอบ เพื่อการปฏิบัติอยางคอยเปนคอยไป แลวจึงตรวจสอบผลที่เกิดข้ึน วิธีการปฏิบัติ

มีประสิทธิภาพสูงสุด จะจัดใหเปนมาตรฐาน หากไมสามารถบรรลุเปาหมายไดจะดําเนินการมองหาวิธี

การปฏิบัติใหมเพื่อใชความพยายามใหมากข้ึนกวาเดิมโดยสามารถสรุปไดดังนี้ 

Plan) โรงเรียนสองดาววิทยาคมมีขั้นตอนการวางแผนครอบคลุมถึงการกําหนด

ที่ตองการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงการพัฒนาสิ่งใหม ๆ การแกปญหาที่เกิดขึ้นจาก

การปฏิบัติงาน ฯลฯ พรอมกับมีการพิจารณาวามีความจําเปนตองใชขอมูลใดบาง เพื่อการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง

นั้น โดยระบุวิธีการเก็บขอมูลใหชัดเจน นอกจากนี้โรงเรียนไดวิเคราะหขอมูลที่รวบรวม แลวกําหนดทา

การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงดังกลาว การวางแผนของโรงเรียนสามารถคาดการณสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคต และชวยลด

ความสูญเสียตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นไดทั้งในดานแรงงาน วัตถุดิบ ชั่วโมงการทํางาน เงิน เวลา ฯลฯ 

โดยสรุปแลวโรงเรียนมีการวางแผนที่ชวยใหรับรูสภาพปจจุบัน พรอมกับกําหนดสภาพท่ีตองการใหเกิดขึ้น

ในอนาคต ดวยการผสมผสานประสบการณ ความรูและทักษะอยางลงตัว โดยโรงเรียนมีการวางแผนหลัก ๆ ดังนี้

วางแผนอนาคต เปนการวางแผนสําหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

อันไดแก จัดทําแผนสรางหองเรียนพิเศษตาง ๆ การจัดทําแผนการเรียนศิลป ภาษา 

หลักสูตรที่เนนทักษะดานอาชีพ และการสนับสนุนสงเสริมการใชสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อใหตอบสนองกับ

วางแผนปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เปนการวางแผนเพื่อเปลี่ยนแปลงสภาพท่ีเกิดขึ้น 

ปจจุบันเพื่อสภาพที่ดีขึ้น เพื่อพัฒนา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับสภาพแวดลอมที่เกี่ยวของกับการเรียน

การสอนเปนหลัก ไดแก การวางแผนจัดซอมแซมอาคารเรียน ปรับปรุงหองน้ํา หองสวม จัดระเบียบการใช

ทรัพยากรในสวนตาง ๆ ของอาคารสถานที่เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด เปนตน 

โรงเรียนไดดําเนินการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามทางเลือกที่ไดกําหนดไว

โครงการที่ไดจัดทําไว โดยตรวจสอบระหวางการปฏิบัติ พรอมกับสื่อสารใหผูที่เก่ียวของรับทราบ 

โดยจัดทําแบบติดตามการปฏิบัติงานแตละฝาย/งาน/กิจกรรม หากเปนการปรับปรุง
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ผูบริหารยึดหลักการบริหาร เทคนิคการบริหารแบบ การพัฒนาตามกระบวนการ PDCA  

PDCA ประกอบดวย 

การวางแผนอยางรอบคอบ เพื่อการปฏิบัติอยางคอยเปนคอยไป แลวจึงตรวจสอบผลที่เกิดข้ึน วิธีการปฏิบัติ 

หากไมสามารถบรรลุเปาหมายไดจะดําเนินการมองหาวิธี 

โรงเรียนสองดาววิทยาคมมีขั้นตอนการวางแผนครอบคลุมถึงการกําหนด

ซึ่งรวมถึงการพัฒนาสิ่งใหม ๆ การแกปญหาที่เกิดขึ้นจาก 

การปฏิบัติงาน ฯลฯ พรอมกับมีการพิจารณาวามีความจําเปนตองใชขอมูลใดบาง เพื่อการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง

นั้น โดยระบุวิธีการเก็บขอมูลใหชัดเจน นอกจากนี้โรงเรียนไดวิเคราะหขอมูลที่รวบรวม แลวกําหนดทางเลือกใน 

การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงดังกลาว การวางแผนของโรงเรียนสามารถคาดการณสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคต และชวยลด

ความสูญเสียตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นไดทั้งในดานแรงงาน วัตถุดิบ ชั่วโมงการทํางาน เงิน เวลา ฯลฯ  

กับกําหนดสภาพท่ีตองการใหเกิดขึ้น 

โดยโรงเรียนมีการวางแผนหลัก ๆ ดังนี้ 

วางแผนอนาคต เปนการวางแผนสําหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต หรือกําลัง 

การจัดทําแผนการเรียนศิลป ภาษา – ธุรกิจสมัยใหม 

มการใชสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อใหตอบสนองกับ

วางแผนปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เปนการวางแผนเพื่อเปลี่ยนแปลงสภาพท่ีเกิดขึ้น 

ปจจุบันเพื่อสภาพที่ดีขึ้น เพื่อพัฒนา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับสภาพแวดลอมที่เกี่ยวของกับการเรียน

การสอนเปนหลัก ไดแก การวางแผนจัดซอมแซมอาคารเรียน ปรับปรุงหองน้ํา หองสวม จัดระเบียบการใช

โรงเรียนไดดําเนินการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามทางเลือกที่ไดกําหนดไว 

โครงการที่ไดจัดทําไว โดยตรวจสอบระหวางการปฏิบัติ พรอมกับสื่อสารใหผูที่เก่ียวของรับทราบ 

กิจกรรม หากเปนการปรับปรุง
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ในหนวยงานผูบริหารจะมีการแจงหรือประกาศไว เมื่อถึงกําหนดการดําเนินงาน หรือในที่ประชุมครู เพื่อจะได

มั่นใจวาโครงการ/งาน/กิจกรรมตาง ๆ เกิดความผิดพลาดนอยที่สุด

 3. ตรวจสอบ (Check) 

จากการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง โดยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากฝาย

สงแบบประเมินเขาสูการตรวจสอบ ซึ่งโรงเรียนจะดําเนินการสรุปเปนภาพรวมและผลของการปฏิบัติงาน

เปนระยะ ทําใหทราบวาการปฏิบัติงานสามารถบรรลุเปาหมายหรือวัตถุประสงค

การตรวจสอบดังกลาว มีระยะเวลาทุก 

แกไขในลําดับตอไป 

 4. ดําเนินงานใหเหมาะสม 

การประเมินที่ไดรับการวิเคราะหขอมูลไปดําเนินงานใหเหมาะสมจะพิจารณาผลที่ไดจากการตรวจสอบ ซึ่งมีอยู 

2 กรณี คือ ผลที่เกิดขึ้นเปนไปตามแผนที่วางไว หรือไมเปนไปตามแผนที่วางไว หากเปนกรณีแรก ก็ใหนํา

แนวทางหรือกระบวนการปฏิบัตินั้นมาจัดทําใหเปนมาตรฐาน พรอมทั้

หมายถึงสามารถบรรลุเปาหมายไดเร็วกวาเดิม หรือเสียคาใชจายนอยกวาเดิม หรือทําใหคุณภาพดียิ่งขึ้นก็ได 

แตถาหากเปนกรณีที่สอง ซึ่งก็คือผลที่ไดไมบรรลุวัตถุประสงคตามแผนที่วางไว ฝาย

ที่รวบรวมไวมาวิเคราะห และพิจารณาวาควรจะดําเนินการอยางไรตอไป

การบริหารตามกระบวนการ 

  แนวทางการดําเนินการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ที่โรงเรียนสองดาววิทยาคมนําไปปรับใช

ดําเนินการมีขั้นตอนการดําเนินงาน ดังตอไปนี้

  วิเคราะหศักยภาพของโรงเรียน

  1. กําหนดวิสัยทัศน เปาหมาย

  2. กําหนดกลยุทธ วางแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการ

  3. ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ

  4. ประเมินตนเอง ประเมินภายใน

  5. รายงานประจําป รายงานการประเมินตนเอง
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ในหนวยงานผูบริหารจะมีการแจงหรือประกาศไว เมื่อถึงกําหนดการดําเนินงาน หรือในที่ประชุมครู เพื่อจะได

กิจกรรมตาง ๆ เกิดความผิดพลาดนอยที่สุด 

Check) โรงเรียนมีกระบวนการตรวจสอบไดแก การประเมินผลที่ไดรับ

จากการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง โดยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากฝาย/งาน/กิจกรรมที่ไดดําเนินการแลว 

สงแบบประเมินเขาสูการตรวจสอบ ซึ่งโรงเรียนจะดําเนินการสรุปเปนภาพรวมและผลของการปฏิบัติงาน

รปฏิบัติงานสามารถบรรลุเปาหมายหรือวัตถุประสงคที่ไดกําหนดไวหรือไม 

การตรวจสอบดังกลาว มีระยะเวลาทุก 3 เดือน ขอมูลที่ไดจากการตรวจสอบจะนําไปวิเคราะหเพื่อหามาตรการ

ดําเนินงานใหเหมาะสม (Act) โรงเรียนดําเนินการใหทุกฝาย/งาน/

การประเมินที่ไดรับการวิเคราะหขอมูลไปดําเนินงานใหเหมาะสมจะพิจารณาผลที่ไดจากการตรวจสอบ ซึ่งมีอยู 

กรณี คือ ผลที่เกิดขึ้นเปนไปตามแผนที่วางไว หรือไมเปนไปตามแผนที่วางไว หากเปนกรณีแรก ก็ใหนํา

แนวทางหรือกระบวนการปฏิบัตินั้นมาจัดทําใหเปนมาตรฐาน พรอมทั้งหาวิธีการที่จะปรับปรุงใหดีขึ้นไปอีก 

หมายถึงสามารถบรรลุเปาหมายไดเร็วกวาเดิม หรือเสียคาใชจายนอยกวาเดิม หรือทําใหคุณภาพดียิ่งขึ้นก็ได 

แตถาหากเปนกรณีที่สอง ซึ่งก็คือผลที่ไดไมบรรลุวัตถุประสงคตามแผนที่วางไว ฝาย/งาน

รวมไวมาวิเคราะห และพิจารณาวาควรจะดําเนินการอยางไรตอไป 

การบริหารตามกระบวนการ SBM (School – Based Management) 

แนวทางการดําเนินการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ที่โรงเรียนสองดาววิทยาคมนําไปปรับใช

ดําเนินการมีขั้นตอนการดําเนินงาน ดังตอไปนี้ 

พของโรงเรียน 

กําหนดวิสัยทัศน เปาหมาย 

กําหนดกลยุทธ วางแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการ 

ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ 

ประเมินตนเอง ประเมินภายใน 

รายงานประจําป รายงานการประเมินตนเอง 

ฉบับปรับปรุง มกราคม 2562) 6 

ในหนวยงานผูบริหารจะมีการแจงหรือประกาศไว เมื่อถึงกําหนดการดําเนินงาน หรือในที่ประชุมครู เพื่อจะได

ยนมีกระบวนการตรวจสอบไดแก การประเมินผลที่ไดรับ 

กิจกรรมที่ไดดําเนินการแลว  

สงแบบประเมินเขาสูการตรวจสอบ ซึ่งโรงเรียนจะดําเนินการสรุปเปนภาพรวมและผลของการปฏิบัติงาน 

ที่ไดกําหนดไวหรือไม  

เดือน ขอมูลที่ไดจากการตรวจสอบจะนําไปวิเคราะหเพื่อหามาตรการ

/กิจกรรมนําผล 

การประเมินที่ไดรับการวิเคราะหขอมูลไปดําเนินงานใหเหมาะสมจะพิจารณาผลที่ไดจากการตรวจสอบ ซึ่งมีอยู  

กรณี คือ ผลที่เกิดขึ้นเปนไปตามแผนที่วางไว หรือไมเปนไปตามแผนที่วางไว หากเปนกรณีแรก ก็ใหนํา

งหาวิธีการที่จะปรับปรุงใหดีขึ้นไปอีก 

หมายถึงสามารถบรรลุเปาหมายไดเร็วกวาเดิม หรือเสียคาใชจายนอยกวาเดิม หรือทําใหคุณภาพดียิ่งขึ้นก็ได  

งาน/กิจกรรม จะนําขอมูล 

แนวทางการดําเนินการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ที่โรงเรียนสองดาววิทยาคมนําไปปรับใช



แผนปฏิบัติการโรงเรียนสองดาววทิยาคม ปงบประมาณ 

 

 
 

 จากกระบวนการดังกลาวสามารถนํามาเขียนเปนแผนภูมิใหเห็นความสัมพันธที่เปนอันหนึ่ง

อันเดียวกันของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานการปฏิรูปการเรียนรู และการประกันคุณภาพการศึกษาไดดังนี้
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จากกระบวนการดังกลาวสามารถนํามาเขียนเปนแผนภูมิใหเห็นความสัมพันธที่เปนอันหนึ่ง

อันเดียวกันของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานการปฏิรูปการเรียนรู และการประกันคุณภาพการศึกษาไดดังนี้
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จากกระบวนการดังกลาวสามารถนํามาเขียนเปนแผนภูมิใหเห็นความสัมพันธที่เปนอันหนึ่ง 

อันเดียวกันของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานการปฏิรูปการเรียนรู และการประกันคุณภาพการศึกษาไดดังนี้ 



แผนปฏิบัติการโรงเรียนสองดาววทิยาคม ปงบประมาณ 

 

 
 

โครงสรางองคกรของโรงเรียนสองดาววิทยาคม

โรงเรียนสองดา

หัวหนากลุมงานบริหาร

วิชาการ 

งาน 

หัวหนากลุมงานบริหาร

บุคคล 

งาน 

1. งานอํานวยการศึกษา 

2. งานบริหารหลักสูตร 

3. งานทะเบียนนักเรียน 

4. งานวัดและประเมินผล 

5. งานบริหารกลุมสาระ     

การเรียนรู 

6. งานหองสมุด 

7. งานแนะแนว 

8. งานวิจัยทางการศึกษา 

9. งานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

10. งานคอมพิวเตอร 

11. งานจัดการเรียน        

 การสอน 

12. งานนิเทศการศึกษา 

13. งานพัฒนาแหลงเรียนรู 

14. งานสงเสริมความรูสู 

ชุมชน 

 

 

1. งานอํานวยการสํานักงาน

2. งานวินัยขาราชการครู

3. งานอัตรากําลัง สรรหาและ

บรรจุแตงตั้ง 

4. งานพัฒนาและสงเสริม

ความกาวหนาวิชาชีพครู

5. งานสงเสริมคุณธรรม 

จริยธรรมขาราชการครู

  

 

สมาคมผูปกครอง คณะกรรมการเครือขายและคร ู

รักษาการฯ รองผูอํานวยการ

กลุมงานบริหารวิชาการ 
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โครงสรางองคกรของโรงเรียนสองดาววิทยาคม 

ววิทยาคม ไดจัดโครงสรางองคกรเพื่อการบริหารงาน ดังนี้

 
ผูอํานวยการสถานศึกษา 

รองผูอํานวยการสถานศึกษา 

หัวหนากลุมงานบริหาร หัวหนากลุมงานบริหาร

งบประมาณ 

งาน 

หัวหนากลุมงานบริหาร

ทั่วไป 

งาน 

งานอํานวยการสํานักงาน 

งานวินัยขาราชการครู 

งานอัตรากําลัง สรรหาและ

งานพัฒนาและสงเสริม

ความกาวหนาวิชาชีพครู 

งานสงเสริมคุณธรรม 

จริยธรรมขาราชการครู 

1. งานอํานวยการ

สํานักงาน 

2. งานบริหารการเงิน 

3. งานเก็บรักษาเงิน         

4. งานบริหารบัญชี          

5. งานตรวจสอบบัญชี        

6. งานบริหารพัสดุและ

สินทรัพย 

7. งานระดมทรัพยากร 

8. งานยานพาหนะและ   

รถรับ-สงนักเรียน 

9. งานแผนงาน          

 

1. งานอํานวยการ

สํานักงาน 

2. งานอาคารสถานท่ีและ

สิ่งแวดลอม 

3. งานประชาสัมพันธ

4. งานโสตทัศนศึกษา 

5. งานอนามัยโรงเรียน

6. งานโภชนาการ นํ้าดื่ม

7. งานสารบรรณ

8. ประชาสัมพันธชุมชน

9. งานธนาคารโรงเรียน

 

คณะกรรมการกลุม 

 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน

คณะกรรมการบรหิารโรงเรยีน

ฉบับปรับปรุง มกราคม 2562) 8 

การบริหารงาน ดังนี้ 

  

หัวหนากลุมงานบริหาร

 

 

หัวหนากลุมงานบริหาร

กิจการนักเรียน 

งาน 

งานอํานวยการ

งานอาคารสถานท่ีและ

งานประชาสัมพันธ         

งานโสตทัศนศึกษา          

งานอนามัยโรงเรียน        

งานโภชนาการ นํ้าดื่ม 

งานสารบรรณ 

ประชาสัมพันธชุมชน 

งานธนาคารโรงเรียน 

1. งานอํานวยการ

สํานักงาน 

2. งานระบบการดูแล

ชวยเหลือนักเรียน 

3. งานวินัยและความ

ประพฤตินักเรียน 

4. งานกิจกรรมนักเรียน 

5. งานปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติด 

6. งานสงเสริม

ประชาธิปไตย  

7. งานรักษาความ

ปลอดภัยและจราจร 

 

 

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน

คณะกรรมการบรหิารโรงเรยีน 

รักษาการฯ รองผูอํานวยการ

กลุมงานบริหารทั่วไป 
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 2) ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตารางที่ 2 แสดงขอมูลเกี่ยวกับจํานวน

ประเภท 
ชาย

ผูอํานวยการ - 

รองผูอํานวยการ 1 

ครูประจําการ 22

พนักงานราชการ 1 

ครูผูทรงคุณคาแหงแผนดิน 1 

อัตราจาง - 

ลูกจางประจํา 1 

เจาหนาที่ธุรการ 1 

นักการฯ(ลูกจาง)/แมบาน 2 

รวม 29

    

4. ขอมูลเกี่ยวกับสถานที่ 

 1) อาคารสถานที/่บานพักครู

ตารางที่ 3 แสดงขอมูลเกี่ยวกับจํานวนอาคารสถานที่ของโรงเรียนสองดาววิทยาคม

อาคารสถานที ่

อาคารเรียนแบบ 216ก 

อาคารเรียนแบบ 324ล/27 

อาคารเรียนแบบ 208 (มูลนิธ)ิ 

โรงฝกงานแบบ มพช.2 รุนที่ 1 

อาคารหอประชุม 

หองสวมครู 

หองสวมนักเรียน 

 * อาคารหอพักนักเรียน แบบ 

นักเรียนเดินทางไป-กลับ รถรับสงประจําหมูบาน

แผนปฏิบัติการโรงเรียนสองดาววทิยาคม ปงบประมาณ 2562 (ฉบับปรับปรุง มกราคม 
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ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนสองดาววิทยาคม

เพศ ตําแหนง 

ชาย หญิง ครูผูชวย ครู คศ.1 ครู คศ.2 ครู 

 1 - - - 

 - - - - 

22 17 9 9 4 

 - - - - 

 - - - - 

 2 - - - 

 - - - - 

 - - - - 

 1 - - - 

9 21 9 9 4 

     (ขอมูล ณ วันที่ 29

บานพักครู 

แสดงขอมูลเกี่ยวกับจํานวนอาคารสถานที่ของโรงเรียนสองดาววิทยาคม 

จํานวน อาคารสถานที่ 

1 หลัง บานพักครู 

1 หลัง อาคารกิจการนักเรียน 

1 หลัง ศาลาธรรม แบบ 8 เหลี่ยม 

2 หลัง อาคารหอพักนักเรียน* 

1 หลัง โรงจอดรถนักเรียน 

10 หอง โรงจอดรถครู 

4 หลัง ศาลาอเนกประสงคทรงไทย 

แบบ 35 คน ปจจุบันใชเปนบานพักครูและบุคลากรทางการศึกษา

รับสงประจําหมูบาน 
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ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนสองดาววิทยาคม 

รวม 
ครู คศ.3 

1 1 

1 1 

17 39 

- 1 

- 1 

- 2 

- 1 

- 1 

- 3 

19 50 

29 ธันวาคม 2561) 

จํานวน 

5 หลัง 

1 หลัง 

1 หลัง 

1 หลัง 

1 โรง 

2 โรง 

 1 หลัง 

เปนบานพักครูและบุคลากรทางการศึกษา เนื่องจาก
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 2) หองเรียน/หองปฏิบัติการ

ตารางที่ 4 แสดงขอมูลเกี่ยวกับจํานวน

ที ่ สถานที ่

1 อาคารเรียนแบบ 216ก 

2 อาคารเรียนแบบ 324ล/27 

3 อาคารเรียนแบบ 208 (มูลนิธิ

4 โรงฝกงานแบบ มพช.2 รุนที่ 

5 โรงฝกงานแบบ มพช.2 รุนที่ 

 *หองพิเศษ หมายถึง หองที่ใชบริหารงาน เชน หองกลุมสาระฯ หองกลุมงาน หองประชุม เปนตน

 3) สถานที่ใชจัดการเรียนการสอน

ตารางที่ 5 แสดงขอมูลเกี่ยวกับจํานวน

ที ่

1 หองท่ีใชเรียน 

2 สนามฟุตบอล 

3 สนามบาสเกตบอล 

4 สนามวอลเลยบอล 

5 สนามตะกรอ 

6 สนามเปตอง 

 

 4) หองน้ํา – หองสวม 

ตารางที่ 6 แสดงขอมูลเกี่ยวกับจํานวน

ที ่ อาคาร 

1 อาคารเรียนแบบ 216ก 

2 อาคารเรียนแบบ 324ล/27 

3 อาคารเรียนแบบ 208 (มูลนิธิ

4 หอประชุม 

5 โรงอาหาร 
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หองปฏิบัติการ/หองพิเศษ 

แสดงขอมูลเกี่ยวกับจํานวนหองเรียน หองปฏิบัติการ และหองพิเศษในโรงเรียนสองดาววิทยาคม

หองเรียน หองปฏิบัติการ *หองพิเศษ

6 8 11

 13 8 

มูลนิธิ) - 2 

รุนที่ 1 - 2 

รุนที่ 1 (2) - 1 

หองพิเศษ หมายถึง หองที่ใชบริหารงาน เชน หองกลุมสาระฯ หองกลุมงาน หองประชุม เปนตน

สถานที่ใชจัดการเรียนการสอน 

แสดงขอมูลเกี่ยวกับจํานวนสถานที่ใชจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนสองดาววิทยาคม

สถานที่เรียน 

แสดงขอมูลเกี่ยวกับจํานวนหองน้ํา และหองสวมในโรงเรียนสองดาววิทยาคม

ครู 

(หอง) 

นักเรียนชาย 

(หอง) 

นักเรียนหญิง

(หอง) 

4 - - 

 4 - - 

มูลนิธิ) 4 - - 

2 4 4 

- 4 4 

ฉบับปรับปรุง มกราคม 2562) 10 

ในโรงเรียนสองดาววิทยาคม 

หองพิเศษ รวม 

11 25 

5 26 

1 3 

- 2 

- 1 

หองพิเศษ หมายถึง หองที่ใชบริหารงาน เชน หองกลุมสาระฯ หองกลุมงาน หองประชุม เปนตน 

ในโรงเรียนสองดาววิทยาคม 

จํานวน 

40 หอง 

1 สนาม 

3 สนาม 

1 สนาม 

2 สนาม 

1 สนาม 

ในโรงเรียนสองดาววิทยาคม 

นักเรียนหญิง 

 
รวม 

4 

4 

2 

10 

8 
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5. ขอมูลเกี่ยวกับผูเรียน 

ตารางที่ 7 แสดงขอมูลเกี่ยวกับจํานวน

ระดับชั้น 

หอง

ม.1 5 

ม.2 4 

ม.3 4 

ม.4 2 

ม.5 2 

ม.6 2 

รวม 18 

*ขอมูล ณ วันท่ี 3 ธันวาคม 2561 จากการนับนักเรยีนที่มีตัวตน 

ระดับชั้น 

หอง

ม.1 5 

ม.2 4 

ม.3 5 

ม.4 3 

ม.5 2 

ม.6 2 

รวม 21 
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แสดงขอมูลเกี่ยวกับจํานวนขอมูลเกี่ยวกับผูเรียนของโรงเรียนสองดาววิทยาคม

ยอนหลัง 1 ปการศึกษา 

2560 

หอง นักเรียน หอง 

 174 4 

 138 5 

 151 4 

 71 2 

 96 2 

 91 2 

 721 19 

จากการนับนักเรยีนที่มีตัวตน ไมมีตัวตน ไมสามารถจําหนายออก และไมขอรับงบประมาณ

แนวโนมในอนาคต 2 ปการศึกษา 

2562 

หอง นักเรียน หอง 

 180 5 

 159 5 

 159 4 

 90 3 

 77 3 

 63 2 

 728 22 

ฉบับปรับปรุง มกราคม 2562) 11 

ของโรงเรียนสองดาววิทยาคม 

2561 

นักเรียน 

159 

159 

149 

77 

63 

58 

692 

ไมสามารถจําหนายออก และไมขอรับงบประมาณ 

2563 

นักเรียน 

180 

180 

159 

90 

90 

77 

776 
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ทิศทางการพัฒนา

 โรงเรียนสองดาววิทยาคมไดรวมกันกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค 

เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาของโรงเรียน

 วิสัยทัศน (Vision)  

 โรงเรียนสองดาววิทยาคม 

มีทักษะวิชาชีพ บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีความเปนไทย สูมาตรฐานสากล

 

 พันธกิจ (Missions)  

 1. พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน และมาตรฐานสากล ควบคูกับ

การฝกทักษะวิชาชีพในศตวรรษที่ 21 

 2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรู ความสามารถ ไดคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

 3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู สื่อ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ใหมี

ประสิทธิภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล

 4. พัฒนาการบริหารการศึกษาอยางมีระบบตามหลักธรรมาภิบาล โดยเนนความรวมมือระหวางโรงเรียน 

ผูปกครอง ชุมชน และภาคีเครือขาย เพื่อสงเสริมให

มาตรฐานสากล 

 

 เปาประสงค (Goals) 

 1. ผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน และมาตรฐานสากล เปนพลโลกท่ีมีคุณภาพ

สามารถประกอบอาชีพและดํารงชีวิตบนวิถีความพอเพียงอยางยั่งยืนในศตวรรษที่ 

 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ สามารถ

จัดการเรียนรูไดเทียบเคียงมาตรฐานสากล

 3. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู สื่อ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม  

ที่สงเสริมความเปนเลิศของผูเรียนเทียบเคียง

 4. โรงเรียนมีการบริหารการศึกษาอยางมีระบบตามหลักธรรมาภิบาล จากความรวมมือของทุกภาคสวน 

เพื่อขับเคลื่อนใหโรงเรียนเปนแหลงเรียนรูที่มีคุณภาพ
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บทที่ 2  

ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

โรงเรียนสองดาววิทยาคมไดรวมกันกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค จุดเนน และ

การพัฒนาของโรงเรียนดังตอไปนี้ 

รวมกับเครือขายชุมชนจัดการศึกษาดวยระบบคุณภาพ ใหผูเรียน

มีทักษะวิชาชีพ บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีความเปนไทย สูมาตรฐานสากล

พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน และมาตรฐานสากล ควบคูกับ

21 เพื่อใหมีศักยภาพเปนพลโลก บนวิถีความพอเพียงอยางยั่งยืน

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรู ความสามารถ ไดคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู สื่อ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ใหมี

ประสิทธิภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล 

พัฒนาการบริหารการศึกษาอยางมีระบบตามหลักธรรมาภิบาล โดยเนนความรวมมือระหวางโรงเรียน 

ผูปกครอง ชุมชน และภาคีเครือขาย เพื่อสงเสริมใหสถานศึกษาเปนแหลงเรียนรูที่มีคุณภาพเทียบ

ผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน และมาตรฐานสากล เปนพลโลกท่ีมีคุณภาพ

สามารถประกอบอาชีพและดํารงชีวิตบนวิถีความพอเพียงอยางยั่งยืนในศตวรรษที่ 21 ได

ลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ สามารถ

มาตรฐานสากล 

โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู สื่อ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม  

ของผูเรียนเทียบเคียงมาตรฐานสากล  

โรงเรียนมีการบริหารการศึกษาอยางมีระบบตามหลักธรรมาภิบาล จากความรวมมือของทุกภาคสวน 

เพื่อขับเคลื่อนใหโรงเรียนเปนแหลงเรียนรูที่มีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล 

ฉบับปรับปรุง มกราคม 2562) 12 

จุดเนน และยุทธศาสตร  

จัดการศึกษาดวยระบบคุณภาพ ใหผูเรียน 

มีทักษะวิชาชีพ บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีความเปนไทย สูมาตรฐานสากล 

พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน และมาตรฐานสากล ควบคูกับ 

เพื่อใหมีศักยภาพเปนพลโลก บนวิถีความพอเพียงอยางยั่งยืน 

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรู ความสามารถ ไดคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู สื่อ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ใหมี

พัฒนาการบริหารการศึกษาอยางมีระบบตามหลักธรรมาภิบาล โดยเนนความรวมมือระหวางโรงเรียน 

าเปนแหลงเรียนรูที่มีคุณภาพเทียบเคียง

ผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน และมาตรฐานสากล เปนพลโลกท่ีมีคุณภาพ

ได 

ลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ สามารถ 

โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู สื่อ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม   

โรงเรียนมีการบริหารการศึกษาอยางมีระบบตามหลักธรรมาภิบาล จากความรวมมือของทุกภาคสวน  
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 จุดเนน (Indicators) 

 1. เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนทุกกลุมสาระการเรียนรู

 2. ผูเรียนสามารถผลิตงานได

 3. ผูเรียนมีความรู คุณธรรม จริยธรรม และทักษะวิชาชีพ สามารถประกอบอาชีพและดํารงชีวิต

ในศตวรรษที่ 21 ไดอยางมีความสุข

 4. ผูเรียนมีความรู และทักษะพื้นฐาน สําหรับการศึกษาตอในระดับ สามัญศึกษา อาชีวศึกษา และ

อุดมศึกษา 

 5. พัฒนา สงเสริม ครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยใชวิจัยเปนสวน

หนึ่งของกระบวนการเรียนรู  

 6. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียง

 7. การบริหารและการจัดการศึกษามีระบบตามหลักธรรมาภิบาล มีระบบการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษาที่เขมแข็ง รองรับการประกันคุณภาพภายนอก และสงเสริมพัฒนาสิ่งแวดลอมและแหลงการเรียนรู

ที่เอ้ือตอการเรียนรู ผานกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน

 

 กลยุทธ (Strategies) 

     1. พัฒนาผูเรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมาตรฐานสากล เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม ตาม

คุณลักษณะอันพึงประสงค และมีทักษะวิชาชีพในศตวรรษที่ 

พอเพียง 

 2. พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

คุณภาพตามมาตรฐานสากล 

 4. พัฒนาระบบการบริหารการจัดการศึกษาดวยหลักธรรมาภิบาล โดยเนนกระบวนการมีสวนรวม

 5. พัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอม 

อยางมีคุณภาพ 

 

 สมรรถนะที่สําคัญของผูเรียน

 โรงเรียนสองดาววิทยาคม 

ใหบรรลุมาตรฐานการเรียนรูที่กําหนดนั้น จะชว

 1. ความสามารถในการสื่อสาร

ถายทอดความคิด ความรูความเขาใจ ความรูสึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลก

ประสบการณอันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาตอรองเพ่ือขจัดและลดปญหา

ความขัดแยงตาง ๆ การเลือกรับหรือไมรับขอมูลขาวสารดวยหลักเหตุผล และความถูกตอง ตลอดจนเลือกใช
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เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนทุกกลุมสาระการเรียนรู 

ไดอยางสรางสรรค 

ผูเรียนมีความรู คุณธรรม จริยธรรม และทักษะวิชาชีพ สามารถประกอบอาชีพและดํารงชีวิต

ไดอยางมีความสุข 

ผูเรียนมีความรู และทักษะพื้นฐาน สําหรับการศึกษาตอในระดับ สามัญศึกษา อาชีวศึกษา และ

พัฒนา สงเสริม ครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยใชวิจัยเปนสวน

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล โดยบูรณาการทักษะอาชีพและการมีงานทํา

การบริหารและการจัดการศึกษามีระบบตามหลักธรรมาภิบาล มีระบบการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษาที่เขมแข็ง รองรับการประกันคุณภาพภายนอก และสงเสริมพัฒนาสิ่งแวดลอมและแหลงการเรียนรู

ผานกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 

พัฒนาผูเรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมาตรฐานสากล เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม ตาม

คุณลักษณะอันพึงประสงค และมีทักษะวิชาชีพในศตวรรษที่ 21 เพื่อการดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนรูดวยการทําวิจัย สรางนวัตกรรมทางการศึกษาที่มี

พัฒนาระบบการบริหารการจัดการศึกษาดวยหลักธรรมาภิบาล โดยเนนกระบวนการมีสวนรวม

พัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอม แหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่น ที่เอื้อตอการเรียนรู

สมรรถนะที่สําคัญของผูเรียน 

มุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู ซึ่งการพัฒนาผูเรียน

ใหบรรลุมาตรฐานการเรียนรูที่กําหนดนั้น จะชวยใหผูเรียนเกิดสมรรถนะท่ีสําคัญ 5 ประการ ดังนี้

ความสามารถในการสื่อสาร เปนความสามารถในการรับและสงสาร มีวัฒนธรรมในการใชภาษา

ถายทอดความคิด ความรูความเขาใจ ความรูสึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลก เปลี่ยนขอมูลขาวสาร 

ประสบการณอันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาตอรองเพ่ือขจัดและลดปญหา

ความขัดแยงตาง ๆ การเลือกรับหรือไมรับขอมูลขาวสารดวยหลักเหตุผล และความถูกตอง ตลอดจนเลือกใช
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ผูเรียนมีความรู คุณธรรม จริยธรรม และทักษะวิชาชีพ สามารถประกอบอาชีพและดํารงชีวิต 

ผูเรียนมีความรู และทักษะพื้นฐาน สําหรับการศึกษาตอในระดับ สามัญศึกษา อาชีวศึกษา และ

พัฒนา สงเสริม ครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยใชวิจัยเปนสวน

มาตรฐานสากล โดยบูรณาการทักษะอาชีพและการมีงานทํา 

การบริหารและการจัดการศึกษามีระบบตามหลักธรรมาภิบาล มีระบบการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษาที่เขมแข็ง รองรับการประกันคุณภาพภายนอก และสงเสริมพัฒนาสิ่งแวดลอมและแหลงการเรียนรู 

พัฒนาผูเรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมาตรฐานสากล เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม ตาม

เพื่อการดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

การจัดการเรียนรูดวยการทําวิจัย สรางนวัตกรรมทางการศึกษาที่มี

พัฒนาระบบการบริหารการจัดการศึกษาดวยหลักธรรมาภิบาล โดยเนนกระบวนการมีสวนรวม 

แหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่น ที่เอื้อตอการเรียนรู 

มุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู ซึ่งการพัฒนาผูเรียน 

ประการ ดังนี้ 

เปนความสามารถในการรับและสงสาร มีวัฒนธรรมในการใชภาษา

เปลี่ยนขอมูลขาวสาร และ

ประสบการณอันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาตอรองเพ่ือขจัดและลดปญหา

ความขัดแยงตาง ๆ การเลือกรับหรือไมรับขอมูลขาวสารดวยหลักเหตุผล และความถูกตอง ตลอดจนเลือกใช



แผนปฏิบัติการโรงเรียนสองดาววทิยาคม ปงบประมาณ 

 

 
 

วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบที่มีตอตนเองและสั

 2. ความสามารถในการคิด 

อยางสรางสรรค การคิดอยางมีวิจารณญาณ และการคิดเปนระบบ เพื่อนําไปสูการสรางองคความรูหรือ

สารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมไดอยางเหมาะสม

 3. ความสามารถในการแกปญหา

อยางถูกตองเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและขอมูลสารสนเทศ เขาใจความสัมพันธ

และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณตาง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู ประยุกตความรูมาใชในการปองกัน

และแกไขปญหา และมีการตัดสินที่มีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบที่เกิดข้ึนตอตนเอง สังคม และ

สิ่งแวดลอม 

 4. ความสามารถในการใชทักษะชีว ิต

การดําเนินชีวิตประจําวัน การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูอยางตอเนื่อง การทํางาน และการอยู

ดวยการเสริมความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล การจัดการปญหาและความขัดแยงตาง ๆ อยางเหมาะสม 

การปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอม และรูจักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไมพึงประสงค

ที่สงผลกระทบตอตนเองและผูอื่น 

 5. ความสามารถในการใช

มีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในดานการเรียนรู การสื่อสาร การทํางาน 

การแกปญหาอยางสรางสรรค ถูกตองเหมาะสม และมีคุณธรรม

 

 คุณลักษณะอันพึงประสงค

โรงเรียนสองดาววิทยาคม มุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค เพื่อใหสามารถอยูรวมกับ

ผูอื่นในสังคมไดอยางมีความสุข ในฐานะเปนพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ดังนี้

 1. รักชาติ ศาสน กษัตริย 

 2. ซื่อสัตยสุจริต 

 3. มีวินัย 

 4. ใฝเรียนรู  

 5. อยูอยางพอเพียง 

 6. มุงมั่นในการทํางาน 

 7. รักความเปนไทย 

 8. มีจิตสาธารณะ 
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วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบที่มีตอตนเองและสังคม 

ความสามารถในการคิด เปนความสามารถในการคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห การคิด

อยางสรางสรรค การคิดอยางมีวิจารณญาณ และการคิดเปนระบบ เพื่อนําไปสูการสรางองคความรูหรือ

สารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมไดอยางเหมาะสม 

รแกปญหา เปนความสามารถในการแกปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ที่เผชิญได

อยางถูกตองเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและขอมูลสารสนเทศ เขาใจความสัมพันธ

และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณตาง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู ประยุกตความรูมาใชในการปองกัน

และมีการตัดสินที่มีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบที่เกิดข้ึนตอตนเอง สังคม และ

ความสามารถในการใชทักษะชีว ิต เปนความสามารถในการนํากระบวนการตาง ๆ ไปใชใน

การดําเนินชีวิตประจําวัน การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูอยางตอเนื่อง การทํางาน และการอยู

ดวยการเสริมความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล การจัดการปญหาและความขัดแยงตาง ๆ อยางเหมาะสม 

การปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอม และรูจักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไมพึงประสงค

 

ความสามารถในการใชเทคโนโลย ีเปนความสามารถในการเลือกและใชเทคโนโลยีดานตาง ๆ และ

มีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในดานการเรียนรู การสื่อสาร การทํางาน 

การแกปญหาอยางสรางสรรค ถูกตองเหมาะสม และมีคุณธรรม 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

วิทยาคม มุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค เพื่อใหสามารถอยูรวมกับ

ผูอื่นในสังคมไดอยางมีความสุข ในฐานะเปนพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ดังนี้ 
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เปนความสามารถในการคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห การคิด 

อยางสรางสรรค การคิดอยางมีวิจารณญาณ และการคิดเปนระบบ เพื่อนําไปสูการสรางองคความรูหรือ

เปนความสามารถในการแกปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ที่เผชิญได

อยางถูกตองเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและขอมูลสารสนเทศ เขาใจความสัมพันธ  

และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณตาง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู ประยุกตความรูมาใชในการปองกัน 

และมีการตัดสินที่มีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบที่เกิดข้ึนตอตนเอง สังคม และ

เปนความสามารถในการนํากระบวนการตาง ๆ ไปใชใน 

การดําเนินชีวิตประจําวัน การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูอยางตอเนื่อง การทํางาน และการอยูรวมกันในสังคม

ดวยการเสริมความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล การจัดการปญหาและความขัดแยงตาง ๆ อยางเหมาะสม  

การปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอม และรูจักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไมพึงประสงค 

เปนความสามารถในการเลือกและใชเทคโนโลยีดานตาง ๆ และ 

มีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในดานการเรียนรู การสื่อสาร การทํางาน 

วิทยาคม มุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค เพื่อใหสามารถอยูรวมกับ
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 คานิยม 12 ประการ ของ คสช

 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย

 2. ซื่อสัตย เสียสละ อดทน

 3. กตัญูตอพอแม ผูปกครอง ครูบาอาจารย

 4. ใฝหาความรู หมั่นศึกษาเลาเรียนทั้งทางตรงและทางออม

 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย

 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย

 7. เขาใจเรียนรูการเปนประชาธิปไตย

 8. มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผูนอยรูจักการเคารพผูใหญ

 9. มีสติรูตัว รูคิด รูทํา 

 10. รูจักดํารงตนอยูโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 11. มีความเขมแข็งทั้งรางกายและจิตใจ ไมยอมแพตออํานาจฝายต่ํา

 12. คํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวมมากกวาผลประโยชน

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษา

 แนบทายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ใหใชมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนยการศึกษาพิเศษ ฉบับลงวันที่ 

 มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษา

  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน 

   1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

   1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน

  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

แตละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

  1) มคีวามสามารถในการอาน 

  2) มคีวามสามารถในการคิด

และแกปญหา 

  3) มคีวามสามารถในการ

  4) มคีวามสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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ประการ ของ คสช. 

มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 

ซื่อสัตย เสียสละ อดทน 

กตัญูตอพอแม ผูปกครอง ครูบาอาจารย 

ใฝหาความรู หมั่นศึกษาเลาเรียนทั้งทางตรงและทางออม 

รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย 

มีศีลธรรม รักษาความสัตย 

เขาใจเรียนรูการเปนประชาธิปไตย 

มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผูนอยรูจักการเคารพผูใหญ 

รูจักดํารงตนอยูโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

รางกายและจิตใจ ไมยอมแพตออํานาจฝายต่ํา  

คํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวมมากกวาผลประโยชน 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

แนบทายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ใหใชมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนยการศึกษาพิเศษ ฉบับลงวันที่ 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2561 มีจํานวน 3 มาตรฐาน ไดแก

คุณภาพของผูเรียน  

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน  

คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน 

กระบวนการบริหารและการจัดการ  

กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  

 

คุณภาพของผูเรียน 

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน  

ความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคดิคํานวณ 

ความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมวีิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ความสามารถในการสรางนวัตกรรม 

สามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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แนบทายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ใหใชมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนยการศึกษาพิเศษ ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561 

มาตรฐาน ไดแก 

 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
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  5) มผีลสัมฤทธิ์ทางการเรีย

  6) มีความรู ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน

  1) มีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด

  2) ความภูมิใจในทองถิ่น

  3) การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตาง

  4) สุขภาวะทางรางกาย และ

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

  2.1 มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจ

  2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพ

  2.3 ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตร

กลุมเปาหมาย 

  2.4 พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

  2.5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ

  2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรยีนเปนสําคัญ

  3.1 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได

  3.2 ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ

  3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก

  3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ 

  3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู

  

นโยบายในการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การศึกษาไทย 4.0   

การศึกษาไทย 4.0 คือ การจัดการศึกษาที่สอดคลองกับพฤติกรรมของผูเรียนที่เปลี่ยนไปการ

ประยุกตใชเทคโนโลยีสมัยใหมเปนเครื่องกระตุนการเรียนรู มุงเนนใหผูเรียนสรางสรรคนวัตกรรมและการวิจัย

ดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถแขงขันของประเทศ
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

มีความรู ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ 

คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน 

มีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด 

ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย  

ยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 

สุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม 

กระบวนการบริหารและการจัดการ 

มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน  

มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก

พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ

จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรยีนเปนสําคัญ 

จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได

ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอ้ือตอการเรียนรู 

มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน

มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู

นโยบายในการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การจัดการศึกษาที่สอดคลองกับพฤติกรรมของผูเรียนที่เปลี่ยนไปการ

ประยุกตใชเทคโนโลยีสมัยใหมเปนเครื่องกระตุนการเรียนรู มุงเนนใหผูเรียนสรางสรรคนวัตกรรมและการวิจัย

ดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถแขงขันของประเทศ 
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สถานศึกษาและทุก

จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 

จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู 

จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได 

และนําผลมาพัฒนาผูเรียน 

มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู 

นโยบายในการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

การจัดการศึกษาที่สอดคลองกับพฤติกรรมของผูเรียนที่เปลี่ยนไปการ

ประยุกตใชเทคโนโลยีสมัยใหมเปนเครื่องกระตุนการเรียนรู มุงเนนใหผูเรียนสรางสรรคนวัตกรรมและการวิจัย
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เสนทางสูการศึกษาไทย 4

สนับสนุนโครงการสําคัญ ไดแก ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู การยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ พัฒนาและสงเสริม

ผูมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี พัฒนานักวิจัยหลากหลายสาขาการ

เรียนการสอน STEM การศึกษา ความรวมมือ 

การศึกษา 4.0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูเรียน  สรางนวัตกรรมเองได

 

ผูเรียน สรางองคความรูเอง

 

ผูเรียน เรียนรูดวยตนเอง

 

ผูเรียน เรียนรูจากอาจารย
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4.0 : เพื่อใหกาวไปสูการศึกษาไทย 4.0 กระทรวงศึกษาธิการไดจัดสงเสริม

สนับสนุนโครงการสําคัญ ไดแก ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู การยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ พัฒนาและสงเสริม

ผูมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี พัฒนานักวิจัยหลากหลายสาขาการ

การศึกษา ความรวมมือ “สานพลังประชารัฐ” 

ผูเรียน  สรางนวัตกรรมเองได 

ผูเรียน สรางองคความรูเอง 

ผูเรียน เรียนรูดวยตนเอง 

เรียนรูจากอาจารย 

การศึกษา 

4.0 

การศึกษา 

3.0 

การศึกษา 

2.0 

การศึกษา 

1.0 
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กระทรวงศึกษาธิการไดจัดสงเสริม

สนับสนุนโครงการสําคัญ ไดแก ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู การยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ พัฒนาและสงเสริม

ผูมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี พัฒนานักวิจัยหลากหลายสาขาการจัดการ



แผนปฏิบัติการโรงเรียนสองดาววทิยาคม ปงบประมาณ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

การดําเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ

1. การสรางคนดี ใหบานเมือง ดวยการสงเสริมโครงงานพัฒนาจริยคุณ

ประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนและแนวทางการดําเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม 

เขตพ้ืนที่การศึกษา 4 ภูมิภาค เพื่อพัฒนาวิทยากร และผูนิเทศ ซึ่งมีหนาที่ขยายผลการดําเนินงานสูโรงเรียน และ

กํากับติดตามการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด

2. การเสริมสรางคุณธรรม ใหผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

การพัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา

เหลานี้ทําหนาที่คืนคุณธรรมสูหองเรียน และเยาวชนของชาติตอไป

3. การสรางความเขมแข็งใหโรงเรียนคุณธรรม

ทีส่ามารถประเมินผลการดําเนินงานของโรงเรียนไดอยางตอเนื่องจากทุกแหง และชวยลดภาระในการเตรียมการ

ประเมินผลใหกับโรงเรียน รวมไปถึงการประชาสัมพันธ และการสรางเวทีเชิดชูเกียรติใหกับโรงเรียนคุณธรรม

ที่ประสบความสําเร็จในการดําเนินงาน ผานโครงการโรงเรียนดีตองมีที่ยื

4. การพัฒนาระบบฐานขอมูลโครงการโรงเรียนคุณธรรม

คุณธรรม และดําเนินการวิจัยพัฒนา เพื่อสราง และจัดเก็บองคความรูอันเปนประโยชนในการพัฒนาโรงเรียน

อื่นๆ ตอไป 

5. การพัฒนานวัตกรรมสรางเครือขายกับหนวยงานภายนอก

คุณธรรม ทั้งในระดับทองถิ่น ระดับภูมิภาค ไปจนถึงระดับประเทศ เพื่อกอใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู และการ

สรางความเขมแข็งในการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
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การดําเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

การสรางคนดี ใหบานเมือง ดวยการสงเสริมโครงงานพัฒนาจริยคุณ ซึ่งที่ผานมาไดดําเนินการ

ประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนและแนวทางการดําเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม 

เพื่อพัฒนาวิทยากร และผูนิเทศ ซึ่งมีหนาที่ขยายผลการดําเนินงานสูโรงเรียน และ

กํากับติดตามการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด 

การเสริมสรางคุณธรรม ใหผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา " โรงเรียนคุ

การพัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อคืนคุรุชน คนคุณธรรมสูสังคม และใหคุรุชน คนคุณธรรม

เหลานี้ทําหนาที่คืนคุณธรรมสูหองเรียน และเยาวชนของชาติตอไป 

การสรางความเขมแข็งใหโรงเรียนคุณธรรม ผานการพัฒนานวัตกรรมระบบการประเมินออนไลน

สามารถประเมินผลการดําเนินงานของโรงเรียนไดอยางตอเนื่องจากทุกแหง และชวยลดภาระในการเตรียมการ

ประเมินผลใหกับโรงเรียน รวมไปถึงการประชาสัมพันธ และการสรางเวทีเชิดชูเกียรติใหกับโรงเรียนคุณธรรม

ที่ประสบความสําเร็จในการดําเนินงาน ผานโครงการโรงเรียนดีตองมีที่ยืน 

การพัฒนาระบบฐานขอมูลโครงการโรงเรียนคุณธรรม โดยการพัฒนา Best Practice

คุณธรรม และดําเนินการวิจัยพัฒนา เพื่อสราง และจัดเก็บองคความรูอันเปนประโยชนในการพัฒนาโรงเรียน

การพัฒนานวัตกรรมสรางเครือขายกับหนวยงานภายนอก โดยการสงเสริ

ทั้งในระดับทองถิ่น ระดับภูมิภาค ไปจนถึงระดับประเทศ เพื่อกอใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู และการ

สรางความเขมแข็งในการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ 
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ซึ่งที่ผานมาไดดําเนินการ

ประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนและแนวทางการดําเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม ระดับสํานักงาน

เพื่อพัฒนาวิทยากร และผูนิเทศ ซึ่งมีหนาที่ขยายผลการดําเนินงานสูโรงเรียน และ

โรงเรียนคณุธรรม"  โดย

และใหคุรุชน คนคุณธรรม

ผานการพัฒนานวัตกรรมระบบการประเมินออนไลน

สามารถประเมินผลการดําเนินงานของโรงเรียนไดอยางตอเนื่องจากทุกแหง และชวยลดภาระในการเตรียมการ

ประเมินผลใหกับโรงเรียน รวมไปถึงการประชาสัมพันธ และการสรางเวทีเชิดชูเกียรติใหกับโรงเรียนคุณธรรม 

Best Practice โรงเรียน

คุณธรรม และดําเนินการวิจัยพัฒนา เพื่อสราง และจัดเก็บองคความรูอันเปนประโยชนในการพัฒนาโรงเรียน

โดยการสงเสริม เครือขาย

ทั้งในระดับทองถิ่น ระดับภูมิภาค ไปจนถึงระดับประเทศ เพื่อกอใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู และการ



แผนปฏิบัติการโรงเรียนสองดาววทิยาคม ปงบประมาณ 

 

 
 

 "รูปแบบของโรงเรียนคุณธรรมนั้น เปนเรื่องที่ไมซับซอนและทําไดงาย เปนการลงทุนต่ําแตไดกําไร

และสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียนไดจริง โดยหลักการของโรงเรียนคุณธรรมสามารถนําไปใชไดกับ

โรงเรียนในทุกศาสนา ไมผูกขาดกับศาสนาใดศาสนาหนึ่ง เปรียบเสมือนเปนคุณธรรมสากล ที่จะชวยให

พฤติกรรมที่ไมพึงประสงคในโรงเรียน 

การพัฒนาเยาวชน ผูปกครอง และชุมชน ไดอยางยั่งยืน

แนวทางดําเนินงาน: 5 กรอบแนวทางดําเนินงาน

กรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม ที่ตองชวยกันปลูกฝงใหแกผูบริหาร ครู และนักเรียน 

   1) ความพอเพียง 

   2) ความกตัญู 

   3) ความซื่อสัตยสุจริต 

   4) ความรับผิดชอบ 

   5) อุดมการณคุณธรรม 

ตัวชี้ว ัดโรงเรียนคุณธรรม ม ี7 ขอ ดังนี้

ตัวชี้ว ัดคุณธรรม

1. มีกระบวนการพัฒนาคุณธรรม 

2. มีกลไกคณะทํางานและใชโครงงานคุณธรรมเปน

เครื่องมือที่ทุกคนมีสวนรวมในการลงมือปฏิบัติเพื่อ

พัฒนาโรงเรียนคุณธรรม 

3. พฤตกิรรมที่พึงประสงค ในโรงเรียนเพิ่มขึ้น
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รูปแบบของโรงเรียนคุณธรรมนั้น เปนเรื่องที่ไมซับซอนและทําไดงาย เปนการลงทุนต่ําแตไดกําไร

และสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียนไดจริง โดยหลักการของโรงเรียนคุณธรรมสามารถนําไปใชไดกับ

โรงเรียนในทุกศาสนา ไมผูกขาดกับศาสนาใดศาสนาหนึ่ง เปรียบเสมือนเปนคุณธรรมสากล ที่จะชวยให

พฤติกรรมที่ไมพึงประสงคในโรงเรียน "ลดลง" และสงเสริมใหเกิดพฤติกรรมทีพ่ึงประสงค 

การพัฒนาเยาวชน ผูปกครอง และชุมชน ไดอยางยั่งยืน" 

กรอบแนวทางดําเนินงาน 7 ตัวชี้ว ัด 

ที่ตองชวยกันปลูกฝงใหแกผูบริหาร ครู และนักเรียน 5 

ขอ ดังนี้ 

ตัวชี้ว ัดคุณธรรม หลักฐาน / รองรอย 

 จริยธรรมโรงเรียน 1. ผูบริหาร ครู นักเรียน และบุคลากร ทราบ แผนการ

พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียน

2. มีภาพความสัมพันธที่ดีระหวางครู นักเรียน 

ผูบริหาร กรรมการสถานศึกษา และผูปกครอง

3. ครูและนักเรียนมีความสุข ยิ้มแยม แจมใส ทักทาย 

โตตอบอยางมีสัมมาคารวะ 

4. สภาพแวดลอมของโรงเรียนสะอาด รมรื่น นาเ

มีกลไกคณะทํางานและใชโครงงานคุณธรรมเปน

เครื่องมือที่ทุกคนมีสวนรวมในการลงมือปฏิบัติเพื่อ

5. ครู นักเรียน ผูบริหาร แบงงานรับผิดชอบพัฒนา

โรงเรียนคุณธรรม 

6. มีโครงงานคุณธรรม/กิจกรรมคุณธรรมที่แตละคนมี

สวนรวมลงมือปฏิบัติ 

กรรมที่พึงประสงค ในโรงเรียนเพิ่มขึ้น 7. ครู นักเรียน ผูบริหาร มีวินัยในการปฏิบัติตามหนาที่

รับผิดชอบ 

8. ครู นักเรียน ผูบริหาร มีพฤติกรรมที่พึงประสงค 

ตามที่กําหนดไวในคุณธรรมอัตลักษณของโรงเรียน
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รูปแบบของโรงเรียนคุณธรรมนั้น เปนเรื่องที่ไมซับซอนและทําไดงาย เปนการลงทุนต่ําแตไดกําไรมาก 

และสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียนไดจริง โดยหลักการของโรงเรียนคุณธรรมสามารถนําไปใชไดกับ

โรงเรียนในทุกศาสนา ไมผูกขาดกับศาสนาใดศาสนาหนึ่ง เปรียบเสมือนเปนคุณธรรมสากล ที่จะชวยให

พึงประสงค "เพิ่มขึ้น" ซึ่งนับเปน

5 ประการ ไดแก  

รองรอย / ลักษณะที่พบ 

และบุคลากร ทราบ แผนการ

พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียน 

มีภาพความสัมพันธที่ดีระหวางครู นักเรียน 

ผูบริหาร กรรมการสถานศึกษา และผูปกครอง 

ครูและนักเรียนมีความสุข ยิ้มแยม แจมใส ทักทาย 

สภาพแวดลอมของโรงเรียนสะอาด รมรื่น นาเรียน 

ครู นักเรียน ผูบริหาร แบงงานรับผิดชอบพัฒนา

กิจกรรมคุณธรรมที่แตละคนมี

ครู นักเรียน ผูบริหาร มีวินัยในการปฏิบัติตามหนาที่

ครู นักเรียน ผูบริหาร มีพฤติกรรมที่พึงประสงค 

ตามที่กําหนดไวในคุณธรรมอัตลักษณของโรงเรียน 



แผนปฏิบัติการโรงเรียนสองดาววทิยาคม ปงบประมาณ 

 

 
 

ตัวชี้ว ัดคุณธรรม

4. พฤติกรรมที่ไมพึงประสงค ในโรงเรียนลดลง

5. เกิดกระบวนการมีสวนรวมในการพัฒนา 

คุณธรรม จริยธรรมในโรงเรยีนจากทุกภาคสวนที่

เกี่ยวของ เชน ผูบริหารโรงเรียน ครู บุคลากร 

นักเรียน ผูปกครอง ชุมชน 

6. มีองคความรู นวัตกรรม การสรางเสริมคุณธรรม 

จริยธรรม และการบูรณาการกับการจัดการเรียนรูใน

ชั้นเรียน 

7. เปนแหลงเรียนรูของโรงเรียนคุณธรรม
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ตัวชี้ว ัดคุณธรรม หลักฐาน / รองรอย 

พฤติกรรมที่ไมพึงประสงค ในโรงเรียนลดลง 9. ครู นักเรียน ผูบริหาร ลดพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค

ลง 

เกิดกระบวนการมีสวนรวมในการพัฒนา 

คุณธรรม จริยธรรมในโรงเรยีนจากทุกภาคสวนที่

เกี่ยวของ เชน ผูบริหารโรงเรียน ครู บุคลากร 

10. บรรยากาศในโรงเรียนทุกภาคสวนรวมมือกัน 

ปฏิบัติงาน ครู นักเรียน ผูบริหาร รวมกันปฏิบัติงาน              

เพื่อบรรลุพฤติกรรมที่พึงประสงค ตามที่กําหนดไวใน

คุณธรรมอัตลักษณของโรงเรียน

มีองคความรู นวัตกรรม การสรางเสริมคุณธรรม 

จริยธรรม และการบูรณาการกับการจัดการเรียนรูใน

11. มีองคความรู นวัตกรรม การสรา

จริยธรรม ที่เผยแพรได และ/หรือมีแผนการเรียนการ

สรางเสริมคุณธรรม จริยธรรมในชั้นเรียน

เปนแหลงเรียนรูของโรงเรียนคุณธรรม 12. โรงเรียนมีความพรอมในการเปนศึกษาดูงาน

พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
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รองรอย / ลักษณะที่พบ 

ผูบริหาร ลดพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค

บรรยากาศในโรงเรียนทุกภาคสวนรวมมือกัน 

น ผูบริหาร รวมกันปฏิบัติงาน              

เพื่อบรรลุพฤติกรรมที่พึงประสงค ตามที่กําหนดไวใน

คุณธรรมอัตลักษณของโรงเรียน 

มีองคความรู นวัตกรรม การสรางเสริมคุณธรรม 

หรือมีแผนการเรียนการ

สรางเสริมคุณธรรม จริยธรรมในชั้นเรียน 

โรงเรียนมีความพรอมในการเปนศึกษาดูงาน
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 ดวยยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 

กําหนดวิสัยทัศนวา “สังคมไทยมีวินัย โปรงใส ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมและรวมกันปองกันและปราบปราม

การทุจริต เปนที่ยอมรับในระดับสากล

คุณธรรมจริยธรรมของคนไทยใหสูงขึ้น อันจะสงผลตอคาดัชนีชี้วัดภาพลักษณคอรรัปชั่น 

Perception Index: CPI) ของประเทศไทยสูงขึ้น โดยตั้งคาเปาหมายไวที่รอยละ 

2556 ที่ผานมา ประเทศไทยไดคะแนนความโปร

ทั้งหมด 177 ประเทศทั่วโลก นอกจากนี้ สํานักงาน ป

ยุทธศาสตร เพื่อนําไปสูการบรรลุเปาหมายใน 

จริยธรรม ใหยึดถอืประโยชนสวนรวมมากวาประโยชนสวนตน ใหเกิดความเขมแข็งมากที่สุดเพราะเปนอนาคต

ของชาติ ซึ่งนับเปนความพยายามที่ดีของ สํานักงาน ป

รัฐธรรมนูญในการดําเนินการจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันปราบปรามการทุจริต เพื่อใชเปน

ชี้นําในการดําเนินการแกไขปญหาการทุจริตของประเทศ

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในฐานะที่รับผิดชอบงานจัดการศึกษาเยาวชนสวนใหญ

ของประเทศ ใหเปนพลเมืองที่มีคุณภาพในอนาคต ไดอนุมัติให สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ดําเนิน

โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

สุจริต โดยใหความสําคัญกับการเตรียมการดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต

วางรากฐานการปลูกจิตสํานึกซึ่งเปนกลไกในการป

 ดังนั้นเพื่อใหนักเรียน ครู ผูบริหาร และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ไดตระหนัก รูเขาใจและคิดอยางมี

เหตุผลซึมซับคุณคาแหงความดีอยางเปนธรรมชาติและสรางความรูสึกผิดชอบชั่วดี ภูมิในการ

และพรอมที่จะคนเปนเกงที่ไมโกง อีกท้ังสรางเครือขายชุ

หนวยงานและองคกรที่ทํางานดานปองกันและปราบปรามการทุจริต อยางเปน

เกณฑมาตรฐานเพื่อประเมินโรงเรียนสจุริต และไดรับการพัฒนาและประเมินตนเองตามเกณฑมาตรฐานโรงเรยีนสจุริต

เพื่อรับการประเมินจากคณะกรรมการฯ 
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ดวยยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ

สังคมไทยมีวินัย โปรงใส ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมและรวมกันปองกันและปราบปราม

การทุจริต เปนที่ยอมรับในระดับสากล” มีเปาหมายหลักเพ่ือลดปญหาการทุจริตในสังคมไทยและยกระดับ

คุณธรรมจริยธรรมของคนไทยใหสูงขึ้น อันจะสงผลตอคาดัชนีชี้วัดภาพลักษณคอรรัปชั่น 

ของประเทศไทยสูงขึ้น โดยตั้งคาเปาหมายไวที่รอยละ 50 ในป พ

ที่ผานมา ประเทศไทยไดคะแนนความโปรงใสเพียงรอยละ 35 คะแนน อยูอันดับที่ 

ประเทศทั่วโลก นอกจากนี้ สํานักงาน ป.ป.ช. ยังไดกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินการไว 

ยุทธศาสตร เพื่อนําไปสูการบรรลุเปาหมายใน 4 กลุม โดยเฉพาะกลุมเด็กเยาวชน โดยการปลูกฝงคุณธรรม 

อประโยชนสวนรวมมากวาประโยชนสวนตน ใหเกิดความเขมแข็งมากที่สุดเพราะเปนอนาคต

ซึ่งนับเปนความพยายามที่ดีของ สํานักงาน ป.ป.ช และภาคีทุกภาคสวนโดยเฉพาะองคกรตาม

รัฐธรรมนูญในการดําเนินการจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันปราบปรามการทุจริต เพื่อใชเปน

ชี้นําในการดําเนินการแกไขปญหาการทุจริตของประเทศ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในฐานะที่รับผิดชอบงานจัดการศึกษาเยาวชนสวนใหญ

ของประเทศ ใหเปนพลเมืองที่มีคุณภาพในอนาคต ไดอนุมัติให สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ดําเนิน

จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ปองกันการทุจริต

สุจริต โดยใหความสําคัญกับการเตรียมการดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต ใน

วางรากฐานการปลูกจิตสํานึกซึ่งเปนกลไกในการปองกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศชาติ

ดังนั้นเพื่อใหนักเรียน ครู ผูบริหาร และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ไดตระหนัก รูเขาใจและคิดอยางมี

เหตุผลซึมซับคุณคาแหงความดีอยางเปนธรรมชาติและสรางความรูสึกผิดชอบชั่วดี ภูมิในการ

และพรอมที่จะคนเปนเกงที่ไมโกง อีกท้ังสรางเครือขายชุมชนองคกรแหงการปองกันทุจริต ของความรวมมือจาก

หนวยงานและองคกรที่ทํางานดานปองกันและปราบปรามการทุจริต อยางเปนรูปธรรมชดัเจนตอเนื่อง

เกณฑมาตรฐานเพื่อประเมินโรงเรียนสจุริต และไดรับการพัฒนาและประเมินตนเองตามเกณฑมาตรฐานโรงเรยีนสจุริต

ประเมินจากคณะกรรมการฯ (โครงการโรงเรียนสุจรติ) ซึ่งแบงออกเปนรายมาตรฐาน ดังนี้
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ศ.2556-2560) ได

สังคมไทยมีวินัย โปรงใส ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมและรวมกันปองกันและปราบปราม

งคมไทยและยกระดับ

คุณธรรมจริยธรรมของคนไทยใหสูงขึ้น อันจะสงผลตอคาดัชนีชี้วัดภาพลักษณคอรรัปชั่น (Corruption 

ในป พ.ศ. 2560 (โดยในป 

อยูอันดับที่ 102 จากการจัดอันดับ

ยังไดกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินการไว 5 

กลุม โดยเฉพาะกลุมเด็กเยาวชน โดยการปลูกฝงคุณธรรม 

อประโยชนสวนรวมมากวาประโยชนสวนตน ใหเกิดความเขมแข็งมากที่สุดเพราะเปนอนาคต

ช และภาคีทุกภาคสวนโดยเฉพาะองคกรตาม

รัฐธรรมนูญในการดําเนินการจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันปราบปรามการทุจริต เพื่อใชเปนกรอบ

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในฐานะที่รับผิดชอบงานจัดการศึกษาเยาวชนสวนใหญ

ของประเทศ ใหเปนพลเมืองที่มีคุณภาพในอนาคต ไดอนุมัติให สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ดําเนิน

ปองกันการทุจริต” ภายใตชื่อ โรงเรียน

ในสถานศึกษา เพื่อ

ของประเทศชาติ 

ดังนั้นเพื่อใหนักเรียน ครู ผูบริหาร และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ไดตระหนัก รูเขาใจและคิดอยางมี

เหตุผลซึมซับคุณคาแหงความดีอยางเปนธรรมชาติและสรางความรูสึกผิดชอบชั่วดี ภูมิในการ ทําความดี รังเกียจ

มชนองคกรแหงการปองกันทุจริต ของความรวมมือจาก

รูปธรรมชดัเจนตอเนื่อง จึงพัฒนา

เกณฑมาตรฐานเพื่อประเมินโรงเรียนสจุริต และไดรับการพัฒนาและประเมินตนเองตามเกณฑมาตรฐานโรงเรยีนสจุริต

ซึ่งแบงออกเปนรายมาตรฐาน ดังนี ้ 
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 มาตรฐานที่ 1 การบริหารงานวิชาการ

  ตัวชี้วัดที่ 1 การจัดการเรียนรู

  ตัวชี้วัดที่ 2 การจัดกิจกรรมสงเสริมโครงการโรงเรียนสุจริต

  ตัวชี้วัดที่ 3 การนิเทศภายใน

  ตัวชี้วัดที่ 4 การบริการดานวิชาการ

 มาตรฐานที่ 2 การบริหารงบประมาณ

             ตวัชี้วัดที่ 1  การวางแผนงบประมาณ

             ตวัชี้วัดที่ 2  การใชจายงบประมาณ

          ตัวชี้วัดที่ 3  การติดตามผลการใชจายงบประมาณ

 มาตรฐานที่ 3 การบริหารงานบุคลากร

 ตัวชี้วัดที่ 1 การพัฒนาบุคลากร

  ตัวชี้วัดที่ 2 การสรางขวัญกําลังใจ 

 มาตรฐานที่ 4 งานบริหารทั่วไป

  ตัวชี้วัดที่ 1 การจัดบรรยากาศภายในโรงเรียน

  ตัวชี้วัดที่ 2 ความสัมพันธชุมชน

           มาตรฐานที่ 5 ผลลัพธและภาพความสําเร็จ

  ตัวชี้วัดที่ 1 ผูบริหาร

  ตัวชี้วัดที่ 2 ครู 

  ตัวชี้วัดที่ 3 นักเรียน

  ตัวชี้วัดที่ 4 โรงเรียน

  ตัวชี้วัดที่ 5 ชุมชน
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การบริหารงานวิชาการ 

การจัดการเรียนรู 

การจัดกิจกรรมสงเสริมโครงการโรงเรียนสุจริต 

การนิเทศภายใน 

การบริการดานวิชาการ 

การบริหารงบประมาณ 

การวางแผนงบประมาณ 

การใชจายงบประมาณ 

การติดตามผลการใชจายงบประมาณ 

การบริหารงานบุคลากร 

การพัฒนาบุคลากร 

การสรางขวัญกําลังใจ  

งานบริหารทั่วไป 

การจัดบรรยากาศภายในโรงเรียน 

ความสัมพันธชุมชน 

ผลลัพธและภาพความสําเร็จ 

ผูบริหาร 

นักเรียน 

โรงเรียน 

ชุมชน 
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หลักการและเหตุผล   

 โรงเรียนมาตรฐานสากลเปนนวัตกรรมการจัดการศึกษาที่ สพฐ

ยกระดับการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพมาตรฐานเทียบเทาสากล ดวยการใหโรงเรียนในโครงการพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษาและจัดกระบวนการเรียนรูใหผูเรียนบรรลุคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนดของหลั

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 และเพิ่มเติม

ปรับปรุงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ การจัดหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการสําหรับโรงเรียนใน

โครงการเพื่อแกปญหาคุณภาพการศึกษาของประเทศไทย เชน ผลคะแนน 

ของนักเรียนอยูในระดับต่ํา เปนตน ตั้งแตปการศึกษา 

ลักษณะของโรงเรียนมาตรฐานสากล

 โรงเรียนมาตรฐานสากล ( 

และจัดการเรียนการสอน อยางมีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล รวมทั้ง มีการบริหารจัดการ

คุณภาพ เพื่อใหไดผูเรียนที่มีคุณภาพ

เทียบเคียงมาตรฐานสากล ( World class standard) 

กับเจตนารมณของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 

เยาวชนสําหรับยุคศตวรรษที่ 21 อีกทั้งเปนไปตามปฏิญญาวาดวยการจัดการศึกษาของ 

to know, Learning to do, Learning to live with the others, Learning to be

คุณลักษณะของโรงเรียนมาตรฐานสากล

 การดําเนินการของโรงเรียนมาตรฐาน

ไปพรอมๆกัน และตองดําเนินการทั้งระบบ คือ 
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โรงเรียนมาตรฐานสากลเปนนวัตกรรมการจัดการศึกษาที่ สพฐ. นํามาใชเปนมาตรการเรงดวนในการ

ยกระดับการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพมาตรฐานเทียบเทาสากล ดวยการใหโรงเรียนในโครงการพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษาและจัดกระบวนการเรียนรูใหผูเรียนบรรลุคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนดของหลั

และเพิ่มเติมสาระการเรียนรูความเปนสากล ตั้งแตปการศึกษา 

การจัดหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการสําหรับโรงเรียนใน

โครงการเพื่อแกปญหาคุณภาพการศึกษาของประเทศไทย เชน ผลคะแนน O-NET GAT PAT PISA 

นระดับต่ํา เปนตน ตั้งแตปการศึกษา 2555 

ลักษณะของโรงเรียนมาตรฐานสากล   

( World - class standard school) หมายถึง โรงเรียนที่พัฒนาหลักสูตร

และจัดการเรียนการสอน อยางมีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล รวมทั้ง มีการบริหารจัดการ

เพื่อใหไดผูเรียนที่มีคุณภาพ คือเปนผูที่มีความรูความสามารถและคุณลักษณะ 

World class standard) และมีศักยภาพเปนพลโลก ( World citizen) 

กับเจตนารมณของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ทีมุ่งเนนการพัฒนา

อีกทั้งเปนไปตามปฏิญญาวาดวยการจัดการศึกษาของ UNESCO 

to know, Learning to do, Learning to live with the others, Learning to be 

คุณลักษณะของโรงเรียนมาตรฐานสากล  

การดําเนินการของโรงเรียนมาตรฐานสากลนั้น จะประสบความสําเร็จไดจะตอง มีการพัฒนา

ไปพรอมๆกัน และตองดําเนินการทั้งระบบ คือ ดานหลักสูตร  การจัดการเรียนการสอน
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นํามาใชเปนมาตรการเรงดวนในการ

ยกระดับการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพมาตรฐานเทียบเทาสากล ดวยการใหโรงเรียนในโครงการพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษาและจัดกระบวนการเรียนรูใหผูเรียนบรรลุคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนดของหลักสูตรแกนกลาง

สาระการเรียนรูความเปนสากล ตั้งแตปการศึกษา 2553 และ

การจัดหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการสําหรับโรงเรียนใน

NET GAT PAT PISA และ TIMSS 

หมายถึง โรงเรียนที่พัฒนาหลักสูตร

และจัดการเรียนการสอน อยางมีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล รวมทั้ง มีการบริหารจัดการ ดวยระบบ

คือเปนผูที่มีความรูความสามารถและคุณลักษณะ (Learner Profile) 

World citizen) สอดคลอง

มุงเนนการพัฒนา คุณภาพ

UNESCO คือ Learning 

สากลนั้น จะประสบความสําเร็จไดจะตอง มีการพัฒนา หลายมิติ

การจัดการเรียนการสอน  การบริหารจัดการ  
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มิใชเปนการจัดการศึกษาเพียงบางสวนของโรงเรียน หรือจัดเปนแผนการเรียนมาตรฐานสากล

ในโรงเรียนมาตรฐานสากลจะตองมีจุดมุงหมายและทิศทางที่ชัดเจน คือ

1) พัฒนาผูเรียนใหมีศักยภาพเปนพลโลก 

[เปนเลิศวิชาการ,สื่อสารสองภาษา

 สรางวิถีแหงการรูแจง สรางแรงกระตุนใหมๆ ใหผูเรียนเกิดความมุงม่ัน 

การแสวงหาความรูสามารถวิเคราะหและสรุป

ประสิทธิภาพ และมีจิตสาธารณะและสํานึกในการบริการสังคม

 

2) ยกระดับการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 

 โดยคํานึงถึงความหลากห

กัน มีการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมในการเพิ่มพูนศักยภาพของผูเรียน สงเสริมพหุปญญาของเด็ก บน

พื้นฐานของความเขาใจ รูใจ และมีการใชกระบวนการคัดกรองในระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนเปน

รายบุคคล เพื่อใหสามารถพัฒนาไปสู

 

3) ยกระดับการบริหารจัดการดวยคุณภาพ 

 พัฒนาศักยภาพขององคกรใหไดมาตรฐานสากล สอดคลองเหมาะสมกับบริบทของตัวเอง 

สามารถระดมทรัพยากร จากแหลงตางๆ และศึกษาแนวทางจากแบบอยางความสําเร็จที่หลากหลาย 

เพื่อปรับใชไดอยางเหมาะสม

จากการประสานความรวมมือ ในชุมชน ทองถิ่น ไปสูภูมิภาค จนกระทั่งถึงเครือขายระดับชาติและนา

ชาติในที่สุด ทั้งนี้เพราะคุณภาพองเยาวชน

มนุษยชาติ 

การดําเนินงานของโรงเรียนมาตรฐานสากล

1. ยกระดับการจัดการเรียนการสอนใหเทียบเคียงมาตรฐานสากลหรือมาตรฐานของประเทศชั้นนําที่มี

คุณภาพการศึกษาสูง 

2. ยกระดับการบริหารจัดการของโรงเรียนใหมีการบริหารดวยระบบคุณภาพตามเกณฑรางวัลคุณภาพ

แหงชาติ (TQA) มี 3 ระดับ คือ 

3. พัฒนาผูเรียนใหมีศักยภาพเปนพลโลก
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มิใชเปนการจัดการศึกษาเพียงบางสวนของโรงเรียน หรือจัดเปนแผนการเรียนมาตรฐานสากล

ตรฐานสากลจะตองมีจุดมุงหมายและทิศทางที่ชัดเจน คือ 

พัฒนาผูเรียนใหมีศักยภาพเปนพลโลก (World Citizen)  

สื่อสารสองภาษา, ล้ําหนาทางความคิด , ผลิตงานอยางสรางสรรค

สรางวิถีแหงการรูแจง สรางแรงกระตุนใหมๆ ใหผูเรียนเกิดความมุงม่ัน 

การแสวงหาความรูสามารถวิเคราะหและสรุป องคความรู มีความสามารถในการสื่อสารอยางมี

ประสิทธิภาพ และมีจิตสาธารณะและสํานึกในการบริการสังคม 

ยกระดับการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล ( World-Class Standard)

โดยคํานึงถึงความหลากหลายของผูเรียนซึ่งมีภูมิปญญา ความสามารถ และความถนัดแตกตาง

มีการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมในการเพิ่มพูนศักยภาพของผูเรียน สงเสริมพหุปญญาของเด็ก บน

รูใจ และมีการใชกระบวนการคัดกรองในระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนเปน

รถพัฒนาไปสู จุดสูงสุดแหงศักยภาพ 

ยกระดับการบริหารจัดการดวยคุณภาพ ( Quality System Management)

พัฒนาศักยภาพขององคกรใหไดมาตรฐานสากล สอดคลองเหมาะสมกับบริบทของตัวเอง 

จากแหลงตางๆ และศึกษาแนวทางจากแบบอยางความสําเร็จที่หลากหลาย 

รับใชไดอยางเหมาะสม รวมทั้งมีการสรางเครือขายในการจัดการศึกษาในทุกระดับ ซึ่งอาจ เริ่มตน

จากการประสานความรวมมือ ในชุมชน ทองถิ่น ไปสูภูมิภาค จนกระทั่งถึงเครือขายระดับชาติและนา

คุณภาพองเยาวชน คือ อนาคตของชุมชน ความหวังของชาติ แล

การดําเนินงานของโรงเรียนมาตรฐานสากล  

ยกระดับการจัดการเรียนการสอนใหเทียบเคียงมาตรฐานสากลหรือมาตรฐานของประเทศชั้นนําที่มี

ยกระดับการบริหารจัดการของโรงเรียนใหมีการบริหารดวยระบบคุณภาพตามเกณฑรางวัลคุณภาพ

ระดับ คือ SCQA OBECQA และ TQA 

พัฒนาผูเรียนใหมีศักยภาพเปนพลโลก 
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มิใชเปนการจัดการศึกษาเพียงบางสวนของโรงเรียน หรือจัดเปนแผนการเรียนมาตรฐานสากล การจัดการศึกษา

ผลิตงานอยางสรางสรรค] 

สรางวิถีแหงการรูแจง สรางแรงกระตุนใหมๆ ใหผูเรียนเกิดความมุงม่ัน รักและเพลิดเพลินใน         

องคความรู มีความสามารถในการสื่อสารอยางมี

Class Standard) 

วามสามารถ และความถนัดแตกตาง

มีการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมในการเพิ่มพูนศักยภาพของผูเรียน สงเสริมพหุปญญาของเด็ก บน

รูใจ และมีการใชกระบวนการคัดกรองในระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนเปน

Quality System Management) 

พัฒนาศักยภาพขององคกรใหไดมาตรฐานสากล สอดคลองเหมาะสมกับบริบทของตัวเอง 

จากแหลงตางๆ และศึกษาแนวทางจากแบบอยางความสําเร็จที่หลากหลาย 

รวมทั้งมีการสรางเครือขายในการจัดการศึกษาในทุกระดับ ซึ่งอาจ เริ่มตน

จากการประสานความรวมมือ ในชุมชน ทองถิ่น ไปสูภูมิภาค จนกระทั่งถึงเครือขายระดับชาติและนา

คือ อนาคตของชุมชน ความหวังของชาติ และของมวล

ยกระดับการจัดการเรียนการสอนใหเทียบเคียงมาตรฐานสากลหรือมาตรฐานของประเทศชั้นนําที่มี

ยกระดับการบริหารจัดการของโรงเรียนใหมีการบริหารดวยระบบคุณภาพตามเกณฑรางวัลคุณภาพ
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ความสําเร็จของโรงเรียนมาตรฐานสากล

 ความสําเร็จของโรงเรียนมาตรฐานสากล คือ 

ทางวิชาการ สื่อสารอยางนอย 2 ภาษา ล้ําหนาทางความคิด ผลิตงานอยางสร

สังคมโลก 

เปาหมายความสําเร็จของโรงเรียนมาตรฐานสากล

 เปาหมายความสําเร็จของโรงเรียนมาตรฐานสากล คือ 

เปาหมาย ไดแก 1) เปนเลิศทางวิชาการ

สรางสรรค 5) รวมกันรับผิดชอบตอสังคมโลก

เปาหมายขอ 1 เปนเลิศทางวิชาการ

 :  หมายถึง นักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุมสาระการเรียนรูสูง 

เปาหมายขอ 2 สื่อสารสองภาษา 

 :  หมายถึง นักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล มีทักษะและความสามารถ ดานภาษา ทั้งภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษสูง ในระดับเดียวกับนักเรียนของประเทศที่มีคุณภาพการศึกษาสูง ทั้งเพ่ือ

ความรู เพื่อการติดตอสื่อสาร เพื่อการนําเสนอผลงาน เพื่อการโตแยงใหเหตุผล และเพื่อการเจร

รวมมือ ทั้งดาน การฟง การพูด การอาน และการเขียน และนักเรียน

เรียนวิชาภาษาตางประเทศภาษาที่สองเพิ่มมากขึ้น

เปาหมายขอ 3 ล้ําหนาทางความคิด

 : หมายถึง นักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากลมีความคิดริเริ่ม สรางสรรค

อยางวิทยาศาสตร (Scientific Thinking)

ทักษะความสามารถในการคิดวิเคราะห 

สูง ในระดับเดียวกับนักเรียนของประเทศที่มีคุณภาพการศึกษาสู
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ความสําเร็จของโรงเรียนมาตรฐานสากล   

ความสําเร็จของโรงเรียนมาตรฐานสากล คือ คุณภาพของผูเรียนมีศักยภาพเปนพลโลก

ภาษา ล้ําหนาทางความคิด ผลิตงานอยางสรางสรรค รวมกันรับผิดชอบตอ

เปาหมายความสําเร็จของโรงเรียนมาตรฐานสากล   

เปาหมายความสําเร็จของโรงเรียนมาตรฐานสากล คือ เปาหมายและตัวชี้ว ัดความสําเร็จดานผูเรียน 

เปนเลิศทางวิชาการ  2) สื่อสารสองภาษา 3) ล้ําหนาทางความคิด 4)

รวมกันรับผิดชอบตอสังคมโลก และผลคะแนน PISA และ TIMSS 

เปนเลิศทางวิชาการ  

หมายถึง นักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุมสาระการเรียนรูสูง 

  

นักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล มีทักษะและความสามารถ ดานภาษา ทั้งภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษสูง ในระดับเดียวกับนักเรียนของประเทศที่มีคุณภาพการศึกษาสูง ทั้งเพ่ือการศึกษาคนควาหา

ความรู เพื่อการติดตอสื่อสาร เพื่อการนําเสนอผลงาน เพื่อการโตแยงใหเหตุผล และเพื่อการเจร

รวมมือ ทั้งดาน การฟง การพูด การอาน และการเขียน และนักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากลมีความ

เรียนวิชาภาษาตางประเทศภาษาที่สองเพิ่มมากขึ้น 

ล้ําหนาทางความคิด  

หมายถึง นักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากลมีความคิดริเริ่ม สรางสรรค (Creative Thinking) 

(Scientific Thinking) และมีความคิดอยางมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) 

ทักษะความสามารถในการคิดวิเคราะห (Analytical thinking) ในการแกปญหาและในการใช 

ในระดับเดียวกับนักเรียนของประเทศที่มีคุณภาพการศึกษาสูง 
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คุณภาพของผูเรียนมีศักยภาพเปนพลโลก ดังนี้ เปนเลิศ

างสรรค รวมกันรับผิดชอบตอ

เปาหมายและตัวชี้ว ัดความสําเร็จดานผูเรียน 5 

4) ผลิตงานอยาง

หมายถึง นักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุมสาระการเรียนรูสูง  

นักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล มีทักษะและความสามารถ ดานภาษา ทั้งภาษาไทยและ

การศึกษาคนควาหา

ความรู เพื่อการติดตอสื่อสาร เพื่อการนําเสนอผลงาน เพื่อการโตแยงใหเหตุผล และเพื่อการเจรจาความ

โรงเรียนมาตรฐานสากลมีความสนใจ

(Creative Thinking) มีความคิด

(Critical Thinking) รวมถึงมี

การแกปญหาและในการใช ICT เพื่อการเรียนรู
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เปาหมายขอ 4 ผลิตงานอยางสรางสรรค

 : หมายถึง นักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล มีทักษะความสามารถใน

(Independent Study) และมีความสามารถในผลิตผลงานดานตางๆดวยตนเองอยางมีคุณภาพสูง

เปาหมายขอ 5 รวมกันรับผิดชอบตอสังคมโลก

 : หมายถึง นักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล เปนผูที่มีจิตสาธารณะ มีสํานึกในการบริการสังคม มีความ

รับผิดชอบตอสังคม และมีจิตสํานึกในการสงเสริม พิทักษ และปกป

เกี่ยวกับวิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม และสถานะภาพทาง เศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดลอมของประเทศตางๆ 

โดยเฉพาะกลุมประเทศอาเซียนอยูในระดับสูง

ทักษะของเด็กในศตวรรษที่ 21 ประกอบดวย การเรียนรู 

 3R คือ Reading-อานออก

 8C คือ 

 – Critical Thinking and Problem Solving : 

 – Creativity and Innovation : 

 – Cross-cultural Understanding : 

วัฒนธรรม 

 – Collaboration teamwork and leadership : 

 – Communications information and media literacy : 

 – Computing and ICT literacy : 

 – Career and learning skills : 

 – Compassion : มีคุณธรรม มีเมตตา กรุณา มีระเบียบวินัย ซึ่งเปนคุณลักษณะพ้ืนฐานสําคัญของ

ทักษะข้ันตนทั้งหมด และเปนคุณลักษณะที่เด็กไทยจําเปนตองมี
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ผลิตงานอยางสรางสรรค  

หมายถึง นักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล มีทักษะความสามารถในการศึกษาเรียนรูดวยตนเอง 

และมีความสามารถในผลิตผลงานดานตางๆดวยตนเองอยางมีคุณภาพสูง

รวมกันรับผิดชอบตอสังคมโลก  

หมายถึง นักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล เปนผูที่มีจิตสาธารณะ มีสํานึกในการบริการสังคม มีความ

รับผิดชอบตอสังคม และมีจิตสํานึกในการสงเสริม พิทักษ และปกปองสิ่งแวดลอม ตลอดจนมีความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับวิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม และสถานะภาพทาง เศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดลอมของประเทศตางๆ 

ยนอยูในระดับสูง 

ประกอบดวย การเรียนรู 3R x 8C ตลอดชีว ิต 

อานออก, (W)Riting-เขียนได, (A)Rithenmatics-คิดเลขเปน 

Critical Thinking and Problem Solving : การคิดอยางมีวิจารณญาณ แกไขปญหาได

Creativity and Innovation : คิดอยางสรางสรรค คิดเชิงนวัตกรรม 

cultural Understanding : ความเขาใจความแตกตางทางวัฒนธรรม กระบวนการคิดขาม

Collaboration teamwork and leadership : ความรวมมือ การทํางานเปนทีม และภาวะผูนํา

Communications information and media literacy : ทักษะในการสื่อสาร และการรูเทาทันสื่อ

Computing and ICT literacy : ทักษะการใชคอมพิวเตอร และการรูเทาทันเทคโนโลยี

Career and learning skills : ทักษะทางอาชีพ และการเรียนรู 

มีคุณธรรม มีเมตตา กรุณา มีระเบียบวินัย ซึ่งเปนคุณลักษณะพ้ืนฐานสําคัญของ

ทักษะข้ันตนทั้งหมด และเปนคุณลักษณะที่เด็กไทยจําเปนตองมี 
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การศึกษาเรียนรูดวยตนเอง 

และมีความสามารถในผลิตผลงานดานตางๆดวยตนเองอยางมีคุณภาพสูง 

หมายถึง นักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล เปนผูที่มีจิตสาธารณะ มีสํานึกในการบริการสังคม มีความ

องสิ่งแวดลอม ตลอดจนมีความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับวิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม และสถานะภาพทาง เศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดลอมของประเทศตางๆ 

 

การคิดอยางมีวิจารณญาณ แกไขปญหาได 

ามแตกตางทางวัฒนธรรม กระบวนการคิดขาม

ความรวมมือ การทํางานเปนทีม และภาวะผูนํา 

ทักษะในการสื่อสาร และการรูเทาทันสื่อ 

ะการใชคอมพิวเตอร และการรูเทาทันเทคโนโลยี 

มีคุณธรรม มีเมตตา กรุณา มีระเบียบวินัย ซึ่งเปนคุณลักษณะพ้ืนฐานสําคัญของ



แผนปฏิบัติการโรงเรียนสองดาววทิยาคม ปงบประมาณ 

 

 
 

 

รูปภาพแสดงทักษะของเด็กในศตวรรษที่ 
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ทักษะของเด็กในศตวรรษที่ 21 ประกอบดวย การเรียนรู 3R x 8C 
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3R x 8C ตลอดชีว ิต 
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หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางการดําเนินชีวิตที่ตองอาศัยความรอบรู รอบคอบ และระมัดระวัง ในการ

วางแผนและดําเนินการทุกขึ้นตอน ภายใต 

 ความพอประมาณ (Moderation)  

กระทํา 5 ประการ คือ 

 ดานจิตใจ  คือ  เริ่มตนจากตนเองตองเขมเข็งมีสติ  มีปญญาเพ่ือใหสามารถึงตนเองได ตลอดจนตองมี

จิตสํานึกที่ดี  มีเมตตา เอื้ออาทร มีความ

 ดานสังคม  คือ  โดยเริ่มจากครอบครัว ชุมชน  และสังคม ที่ตางตองชวยเหลือเกื้อกูลกันสรางความ

เขมแข็งใหแกชุมชน รูจักผนึกกําลัง การสรางความพอดีใหกับทุกระดับของสังคม  และท่ีสําคัญคือการมี

กระบวนการเรียนรูทีเ่กิดจากฐานรากท่ีมั่นคงและแข็งแรงของชุมชน
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หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางการดําเนินชีวิตที่ตองอาศัยความรอบรู รอบคอบ และระมัดระวัง ในการ

นินการทุกขึ้นตอน ภายใต “3 หวง 2 เงื่อนไข” ดังนี้ 

Moderation)   หมายถึง ความพอดี ไมมากหรือนอยเกินไปในมิติตาง ๆ 

คือ  เริ่มตนจากตนเองตองเขมเข็งมีสติ  มีปญญาเพ่ือใหสามารถึงตนเองได ตลอดจนตองมี

จิตสํานึกที่ดี  มีเมตตา เอื้ออาทร มีความเขาใจและประนีประนอม  คํานึงถึงผลประโยชนสวนรวม

คือ  โดยเริ่มจากครอบครัว ชุมชน  และสังคม ที่ตางตองชวยเหลือเกื้อกูลกันสรางความ

เขมแข็งใหแกชุมชน รูจักผนึกกําลัง การสรางความพอดีใหกับทุกระดับของสังคม  และท่ีสําคัญคือการมี

เกิดจากฐานรากท่ีมั่นคงและแข็งแรงของชุมชน 
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เศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางการดําเนินชีวิตที่ตองอาศัยความรอบรู รอบคอบ และระมัดระวัง ในการ

หมายถึง ความพอดี ไมมากหรือนอยเกินไปในมิติตาง ๆ ของการ

คือ  เริ่มตนจากตนเองตองเขมเข็งมีสติ  มีปญญาเพ่ือใหสามารถึงตนเองได ตลอดจนตองมี

เขาใจและประนีประนอม  คํานึงถึงผลประโยชนสวนรวม 

คือ  โดยเริ่มจากครอบครัว ชุมชน  และสังคม ที่ตางตองชวยเหลือเกื้อกูลกันสรางความ

เขมแข็งใหแกชุมชน รูจักผนึกกําลัง การสรางความพอดีใหกับทุกระดับของสังคม  และท่ีสําคัญคือการมี
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ดานเศรษฐกิจ  คือ  ตองดํารงชีวิตอยูอยางพอดี ดวยการพยายามเพ่ิมรายได ลดรายจาย ไมหรูหรา  

ฟุมเฟอยพออยูพอกินสมควรตามอัตภาพและฐานะของตน

 ดานเทคโนโลยี  คือ  ควรรูจักใชเทคโนโลยีใหเหมาะสมสอดคลองกับสภาวะแวดลอมแ

ของประเทศ และควรมุงเนนพัฒนาเทคโนโลยีจากภูมิปญญาทองถิ่นใหเกิดความสอดคลองเปนประโยชนตอ

สภาพแวดลอมโดยรวมของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ

 ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

อยางฉลาดรอบคอบเพื่อใหเกิดการใชทรัพยาในการพัฒนาอยางม่ันคง ตลอดจนควรรณรงครักษา

ทรัพยากรธรรมชาติใหเกิดความยั่งยืนสูงสุด

 ความมีเหตุผล (Reasonableness)  

เปนไปอยางมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปจจัยที่เกี่ย

กระทํานั้น ๆ อยางรอบคอบ ซื่อตรง และไมโลภอยางมาก

 การมีภูมิคุมกันที่ดีในตัว (

เปลี่ยนแปลงดานตาง ๆ ที่จะเกิดข้ึน โดยคํานึงถึงความเปนไปไดของสถานก

อนาคตทั้งใกลและไกล  

เงื่อนไข การตัดสินใจและการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ  ใหอยูในระดับพอเพียงนั้นตองอาศัยทั้งความรู  

และคุณธรรมเปนพื้นฐาน  กลาวคือ

 เงื่อนไขความรู  ประกอบดวย ความรอบรูเกี่ยวกับวิชาการตาง ๆ  ที่เก่ียวของอยางรอบดาน ความ

รอบคอบท่ีจะนําความรูเหลานั้นมาพิจารณาใหเชื่อม  เพื่อประกอบการวางแผนและการใชความระมัดระวังในขั้น

ปฏิบัติ 

 เงื่อนไขคุณธรรม  ที่จะตองเสริมสรางประกอบดวย  มีความตระหนักในคุณธรรมมี

และมีความอดทน  มีความเพียร  ใชสติปญญาในการดํารงชีวิต
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คือ  ตองดํารงชีวิตอยูอยางพอดี ดวยการพยายามเพ่ิมรายได ลดรายจาย ไมหรูหรา  

ฟุมเฟอยพออยูพอกินสมควรตามอัตภาพและฐานะของตน 

คือ  ควรรูจักใชเทคโนโลยีใหเหมาะสมสอดคลองกับสภาวะแวดลอมแ

ของประเทศ และควรมุงเนนพัฒนาเทคโนโลยีจากภูมิปญญาทองถิ่นใหเกิดความสอดคลองเปนประโยชนตอ

สภาพแวดลอมโดยรวมของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ 

ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  คือ  รูจักใชอยางประหยัดและมีประสิทธิภาพ  รูจักจัดการ

เพื่อใหเกิดการใชทรัพยาในการพัฒนาอยางม่ันคง ตลอดจนควรรณรงครักษา

ทรัพยากรธรรมชาติใหเกิดความยั่งยืนสูงสุด      

Reasonableness)   หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้นจะตอง

เปนไปอยางมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปจจัยที่เกี่ยวของ ตลอดจนคํานึงถึงผลที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการ

กระทํานั้น ๆ อยางรอบคอบ ซื่อตรง และไมโลภอยางมาก  

Self-immunity)   หมายถึง การเตรียมตัวใหพรอมรับผลกระทบและการ

เปลี่ยนแปลงดานตาง ๆ ที่จะเกิดข้ึน โดยคํานึงถึงความเปนไปไดของสถานการณตาง ๆ ที่คาดวาจะเกิดข้ึนใน

การตัดสินใจและการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ  ใหอยูในระดับพอเพียงนั้นตองอาศัยทั้งความรู  

และคุณธรรมเปนพื้นฐาน  กลาวคือ 

ประกอบดวย ความรอบรูเกี่ยวกับวิชาการตาง ๆ  ที่เก่ียวของอยางรอบดาน ความ

รอบคอบท่ีจะนําความรูเหลานั้นมาพิจารณาใหเชื่อม  เพื่อประกอบการวางแผนและการใชความระมัดระวังในขั้น

ที่จะตองเสริมสรางประกอบดวย  มีความตระหนักในคุณธรรมมี

และมีความอดทน  มีความเพียร  ใชสติปญญาในการดํารงชีวิต 
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คือ  ตองดํารงชีวิตอยูอยางพอดี ดวยการพยายามเพ่ิมรายได ลดรายจาย ไมหรูหรา  

คือ  ควรรูจักใชเทคโนโลยีใหเหมาะสมสอดคลองกับสภาวะแวดลอมและความตองการ

ของประเทศ และควรมุงเนนพัฒนาเทคโนโลยีจากภูมิปญญาทองถิ่นใหเกิดความสอดคลองเปนประโยชนตอ

คือ  รูจักใชอยางประหยัดและมีประสิทธิภาพ  รูจักจัดการ

เพื่อใหเกิดการใชทรัพยาในการพัฒนาอยางม่ันคง ตลอดจนควรรณรงครักษา

    

หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้นจะตอง

วของ ตลอดจนคํานึงถึงผลที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการ

หมายถึง การเตรียมตัวใหพรอมรับผลกระทบและการ

ารณตาง ๆ ที่คาดวาจะเกิดข้ึนใน

การตัดสินใจและการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ  ใหอยูในระดับพอเพียงนั้นตองอาศัยทั้งความรู  

ประกอบดวย ความรอบรูเกี่ยวกับวิชาการตาง ๆ  ที่เก่ียวของอยางรอบดาน ความ

รอบคอบท่ีจะนําความรูเหลานั้นมาพิจารณาใหเชื่อม  เพื่อประกอบการวางแผนและการใชความระมัดระวังในขั้น

ที่จะตองเสริมสรางประกอบดวย  มีความตระหนักในคุณธรรมมคีวามซื่อสัตยสุจริต



แผนปฏิบัติการโรงเรียนสองดาววทิยาคม ปงบประมาณ 

 

 
 

 

 

 

นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  ดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด

 กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดมาตรการป

เขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติด เรียนรู

เวลาวางใหเปนประโยชนเพื่อหลีกเลี่ยงการหมกมุ

นักเรียน นักศึกษาที่ไปเกี่ยวของกับยาเสพติด

สถานศึกษาดําเนินการ ดังนี ้

1. ผูบริหารทุกระดับนํานโยบายการป

การครอบคลุมทุกกลุมเปาหมายและการมีส

2. ผูบริหารทุกระดับ คร ูอาจารย

ที่จะปกปองคุมครองดูแลชวยเหลือนักเรียนไม

กิจกรรมท้ังในหลักสูตรและกิจกรรมพัฒนาผู

3. ผูบริหารสถานศึกษา ส

สวนหนึ่งของการเรียนการสอน เชน

คุณธรรม กิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีป

ของนักเรียนนักศึกษา ทั้งในสวนของชมรมและสภานักเรียน

4. ผูบริหารสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนให

ยาเสพติด และอบายมุข จัดระบบดูแลช

ระดับในสถานศึกษา 

5. ผูบริหารสถานศึกษาจัดระบบการดําเนินงาน

ยาเสพติดและอบายมุข คือ  มาตรการปองกัน
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นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  ดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

กําหนดมาตรการปองกันเด็กและเยาวชนกอนวัยเสี่ยงและในวัยเสี่ยงไม

เรียนรูถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด รูจักวิธีปฏิเสธหลีกเลี่ยงยาเสพติดและใช

เพื่อหลีกเลี่ยงการหมกมุนมั่วสุมกับยาเสพติดและอบายมุข 

องกับยาเสพติด จึงไดกําหนดนโยบายใหผูบริหารองคกรหลัก

บริหารทุกระดับนํานโยบายการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดไปสูการปฏิบัติ

าหมายและการมีสวนรวมของทุกหนวยงานที่เก่ียวของทั้งในและนอกสถานศึกษา

อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา ตองใหความสําคัญและมีจิตสํานึกร

วยเหลือนักเรียนไมใหไปเก่ียวของกับยาเสพติด ใหความรวมมือและร

กิจกรรมท้ังในหลักสูตรและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

สงเสริม สนับสนุนจัดกิจกรรมปองกันและเฝาระวังยาเสพติดในสถานศึกษาเป

น กิจกรรม TO BE NUMBER ONE กิจกรรมเชิงสร

กิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีปองกันยาเสพติด กิจกรรมกีฬาปองกันยาเสพติด

วนของชมรมและสภานักเรียน 

บริหารสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนใหความรู เสริมสรางจิตสํานึก ทักษะชีวิต

จัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน นักศึกษาทุกคนใหทั่วถึงโดยสร

บริหารสถานศึกษาจัดระบบการดําเนินงาน 5 มาตรการ ตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอด

มาตรการปองกัน มาตรการคนหา  มาตรการรักษา  มาตรการเฝาระวัง
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อนวัยเสี่ยงและในวัยเสี่ยงไมให

จักวิธีปฏิเสธหลีกเลี่ยงยาเสพติดและใช

 ตลอดจนดูแลชวยเหลือ

กรหลัก หนวยงานและ

การปฏิบัติ จัดทําแผนปฏิบัติ

องทั้งในและนอกสถานศึกษา 

ความสําคัญและมีจิตสํานึกรวมกัน

วมมือและรวมแรงรวมใจจัด

าระวังยาเสพติดในสถานศึกษาเปน

กิจกรรมเชิงสรางสรรคตาง ๆ คาย

องกันยาเสพติด สงเสริมการรวมกลุม

ทักษะชีวิต ภูมิคุมกันตอตาน

ทั่วถึงโดยสรางเครือขายแกนนําทุก

ตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอด    

มาตรการเฝาระวัง  มาตรการ
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บริหารจัดการ ภายใตกลยุทธ 4 ตอง 

ระบบขอมูล  ตองมีเครือขาย ไมปกปดขอมูล  และไมไลนักเรียนออก

5. ผูบริหารทุกระดับ อํานวยการ

เสริมแรงใหแกผูรับผิดชอบดานยาเสพติดดีเด

กรณีพิเศษ มาตรการลงโทษบุคลากรที่ไปเกี่ยวของกับยาเสพติด

วิชาชีพคร ู

 นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการ ไดมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติด โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด

มีสาระสําคัญ เพื่อใหผูบริหารองคกรหลัก  หนวยงาน และสถานศึกษา  ดําเนินการ ดังนี้ 

 1. ผูบริหารสถานศึกษานํานโยบายการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด โครงการสถานศึกษาสีขาว 

ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ไปสูการปฏิบัติใหมีแผน

คณะผูบริหาร ครู อาจารยและกลุมเปาหมายนักเรียน นิสิต นักศึกษาทั้งในและนอกสถานศึกษา

 2. ผูบริหารหนวยงานและผูบริหารสถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน การดําเนินงานการปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติด โครงการสถานศึกษา

ดําเนินงานที่เขมแข็งตอเนื่องและยั่งยืน

 3. ผูบริหารหนวยงานและผูบริหารสถานศึกษา อํานวยการ กํากับ ติดตามและประเมินผล

ดําเนินงานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบา

จัดทํามาตรการเสริมแรงใหแกผูรับผิดชอบดวยการยกยอง ชมเชย มอบโลเกียรติยศ เกียรติบัตรและการเลื่อนขั้น

เงินเดือนกรณีพิเศษ 

 4. ผูบริหารหนวยงานและผูบริหารสถานศึกษา อํานวยการ กํากับ ติดตามและประเมินผลการ

ดําเนินงานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

ใชมาตรการลงโทษบุคลากรที่ไปเกี่ยวของกับยาเสพติด ใหออกจากราชการและเพิกถอนใบประกอบวิชาชีพครู

 5. ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจติดตามผลการดําเนินงาน และผูบริหารหนวยงานและ

ผูบริหารสถานศึกษา จัดตั้งคณะกรร

แกไขปญหายาเสพติด โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
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ตอง 2 ไม ที่กําหนดใหสถานศึกษาตองมียุทธศาสตร  ตองมีแผน

ระบบขอมูล  ตองมีเครือขาย ไมปกปดขอมูล  และไมไลนักเรียนออก 

อํานวยการ กํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานและจัดมาตรการ

านยาเสพติดดีเดน ดวยการยกยองชมเชย มอบโล เกียรติบัตร

มาตรการลงโทษบุคลากรที่ไปเกี่ยวของกับยาเสพติด ใหออกจากราชการและเพิกถอนใบประกอบ

นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการ ไดมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติด โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุข ประกาศเมื่อวันที่  

มีสาระสําคัญ เพื่อใหผูบริหารองคกรหลัก  หนวยงาน และสถานศึกษา  ดําเนินการ ดังนี้ 

ผูบริหารสถานศึกษานํานโยบายการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด โครงการสถานศึกษาสีขาว 

ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ไปสูการปฏิบัติใหมีแผนปฏิบัติการคลอบคลุมกลุมเปาหมายและการมีสวนรวมของ

คณะผูบริหาร ครู อาจารยและกลุมเปาหมายนักเรียน นิสิต นักศึกษาทั้งในและนอกสถานศึกษา

ผูบริหารหนวยงานและผูบริหารสถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน การดําเนินงานการปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติด โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข เพื่อสรางและพัฒนาระบบ

ดําเนินงานที่เขมแข็งตอเนื่องและยั่งยืน 

ผูบริหารหนวยงานและผูบริหารสถานศึกษา อํานวยการ กํากับ ติดตามและประเมินผล

ดําเนินงานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบา

จัดทํามาตรการเสริมแรงใหแกผูรับผิดชอบดวยการยกยอง ชมเชย มอบโลเกียรติยศ เกียรติบัตรและการเลื่อนขั้น

ผูบริหารหนวยงานและผูบริหารสถานศึกษา อํานวยการ กํากับ ติดตามและประเมินผลการ

ดําเนินงานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข และ

ใชมาตรการลงโทษบุคลากรที่ไปเกี่ยวของกับยาเสพติด ใหออกจากราชการและเพิกถอนใบประกอบวิชาชีพครู

ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจติดตามผลการดําเนินงาน และผูบริหารหนวยงานและ

ผูบริหารสถานศึกษา จัดตั้งคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดําเนินงานการปองกันและ

แกไขปญหายาเสพติด โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

ฉบับปรับปรุง มกราคม 2562) 31 

ไม ที่กําหนดใหสถานศึกษาตองมียุทธศาสตร  ตองมีแผนงาน  ตองมี

ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานและจัดมาตรการ

เกียรติบัตร เลื่อนขั้นเงินเดือน

ใหออกจากราชการและเพิกถอนใบประกอบ

นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการ ไดมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการปองกันและแกไข

และอบายมุข ประกาศเมื่อวันที่  2 เมษายน 2558 

มีสาระสําคัญ เพื่อใหผูบริหารองคกรหลัก  หนวยงาน และสถานศึกษา  ดําเนินการ ดังนี้  

ผูบริหารสถานศึกษานํานโยบายการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด โครงการสถานศึกษาสีขาว 

ปฏิบัติการคลอบคลุมกลุมเปาหมายและการมีสวนรวมของ

คณะผูบริหาร ครู อาจารยและกลุมเปาหมายนักเรียน นิสิต นักศึกษาทั้งในและนอกสถานศึกษา 

ผูบริหารหนวยงานและผูบริหารสถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน การดําเนินงานการปองกันและแกไข

สีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข เพื่อสรางและพัฒนาระบบ การ

ผูบริหารหนวยงานและผูบริหารสถานศึกษา อํานวยการ กํากับ ติดตามและประเมินผล การ

ดําเนินงานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข และ

จัดทํามาตรการเสริมแรงใหแกผูรับผิดชอบดวยการยกยอง ชมเชย มอบโลเกียรติยศ เกียรติบัตรและการเลื่อนขั้น

ผูบริหารหนวยงานและผูบริหารสถานศึกษา อํานวยการ กํากับ ติดตามและประเมินผลการ

โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข และ

ใชมาตรการลงโทษบุคลากรที่ไปเกี่ยวของกับยาเสพติด ใหออกจากราชการและเพิกถอนใบประกอบวิชาชีพครู 

ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจติดตามผลการดําเนินงาน และผูบริหารหนวยงานและ

มการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดําเนินงานการปองกันและ
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 6. ผูบริหารหนวยงานและผูบริหารสถานศึกษา สรุปรายงานตนสังกัดเพื่อสรุปผลรายงานศูนย

อํานวยการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา กระ

โดยการดําเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุข  มีเปาหมายเพื่อให

สถานศึกษาทุกแหงปลอดจากยาเสพติด และอบายมุข  ซึ่งสามารถเขียนเปนแผนภาพ  ไดดังนี้

 

 

  

 

 

 

 

แผนภาพแสดง  เปาหมายสถานศกึษาปลอดยาเสพตดิและอบายมุข

 

เปาหมาย 

สถานศึกษา 
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ผูบริหารหนวยงานและผูบริหารสถานศึกษา สรุปรายงานตนสังกัดเพื่อสรุปผลรายงานศูนย

อํานวยการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

โดยการดําเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุข  มีเปาหมายเพื่อให

สถานศึกษาทุกแหงปลอดจากยาเสพติด และอบายมุข  ซึ่งสามารถเขียนเปนแผนภาพ  ไดดังนี้

 

แผนภาพแสดง  เปาหมายสถานศกึษาปลอดยาเสพตดิและอบายมุข 

  

สถานศึกษาสีขาว 

ปลอดยาเสพติดและ

อบายมุข 

-

-

-

-
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ผูบริหารหนวยงานและผูบริหารสถานศึกษา สรุปรายงานตนสังกัดเพื่อสรุปผลรายงานศูนย

โดยการดําเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุข  มีเปาหมายเพื่อให

สถานศึกษาทุกแหงปลอดจากยาเสพติด และอบายมุข  ซึ่งสามารถเขียนเปนแผนภาพ  ไดดังนี้ 

- ปลอดยาเสพติด 

- ปลอดสื่อลามกอนาจาร 

- ปลอดการพนัน 

- ปลอดการทะเลาะวิวาท 
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การวิเคราะหสถานภาพของโรงเรียน

1. การวิเคราะหสภาพภายนอก

การวิเคราะหสภาพภายนอก 

1. ดานพฤติกรรมลูกคา (Customer Behaviors : C) (

ผูปกครองและประชาชนสวนใหญไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับโรงเรียนสองดาววิทยาคมไดอยางครบถวน ทั่วถึง 

ทั้งยังมีความพึงพอใจ และใหการยอมรับที่จะสงบุตรหลานเขามาศึกษ

สวนใหญที่สงเขามาเรียนนั้นเปนเด็กปกติ และเปดโอกาสใหนักเรียนที่เปนเด็กดอยโอกาส หรือเด็กพิการเขามา

เรียนรวมดวย โดยทางโรงเรียนสองดาววิทยาคมไดรวมมือกับองคกรชุมชน องคกรศาสนา องคกรปกครอง

สวนทองถิ่น หนวยงานราชการภายนอก และหนวยงานตาง ๆ ใหเขามามีบทบาท และสนับสนุนงบประมาณ

ในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพของผูเรียนทั้งสองกลุมใหมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานการศึกษา 

โดยเนนการพัฒนาผูเรียนดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค ใหสอดคลองกับเอกลักษณ 

และอัตลักษณของโรงเรียน ที่สงเสริมดานวัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมในทองถิ่น โดยมีการประชุม

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอยางนอยปละ 

ครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพ และประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง

2. ดานการเมืองและกฎหมาย 

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม ไดกําหนดใหเด็กไทยทุกคนในวัยเรียน ระหวางอายุ

ยางเขาไปที่เจ็ดถึงปที่สิบหก ตองเขารับการศึกษาภาคบังคับ 

โดยไมเสียคาใชจาย และในปจจุบันนโยบายของรัฐบาลไดมีการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแต

ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน สงผลใหอนาคตอัตราการศึกษาตอของนักเรียนอยูในระดับสูงขึ้น 

นอกจากนี้ องคกรปกครองสวนทองถิ่

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นดวย ทําใหนักเรียนไดรับโอกาสในการศึกษามากขึ้น แตเนื่องจากมีผูปกครองบางสวน

ไมเขาใจนโยบายปฏิรูปการศึกษา ขาดความรูเรื่องกฎหมาย และพระราชบัญญัติการศึกษา จึงสงผลกระทบตอ

การจัดการศึกษา อีกทั้งนโยบายของรัฐบาลมีการเปลี่ยนแปลงบอย ทําใหการดําเนินงานไมเปนไปอยางตอเนื่อง 

การจัดสรรงบประมาณรายหัวของรัฐบาลยังไมเพียงพอกับการบริหารจัดการภายในโรงเรียน การกําหนด

แผนปฏิบัติการโรงเรียนสองดาววทิยาคม ปงบประมาณ 2562 (ฉบับปรับปรุง มกราคม 

33 

บทที่ 3  

การวิเคราะหสถานภาพของโรงเรียน (SWOT) 

การวิเคราะหสภาพภายนอก 

การวิเคราะหสภาพภายนอก แบงเปน 5 ดาน ใชรูปแบบ (C-pest) คือ 

(Customer Behaviors : C) (ผูมีสวนไดสวนเสีย

และประชาชนสวนใหญไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับโรงเรียนสองดาววิทยาคมไดอยางครบถวน ทั่วถึง 

ทั้งยังมีความพึงพอใจ และใหการยอมรับที่จะสงบุตรหลานเขามาศึกษาในโรงเรียนสองดาววิทยาคม ซึ่งนักเรียน

สวนใหญที่สงเขามาเรียนนั้นเปนเด็กปกติ และเปดโอกาสใหนักเรียนที่เปนเด็กดอยโอกาส หรือเด็กพิการเขามา

เรียนรวมดวย โดยทางโรงเรียนสองดาววิทยาคมไดรวมมือกับองคกรชุมชน องคกรศาสนา องคกรปกครอง

ราชการภายนอก และหนวยงานตาง ๆ ใหเขามามีบทบาท และสนับสนุนงบประมาณ

ในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพของผูเรียนทั้งสองกลุมใหมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานการศึกษา 

โดยเนนการพัฒนาผูเรียนดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค ใหสอดคลองกับเอกลักษณ 

ะอัตลักษณของโรงเรียน ที่สงเสริมดานวัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมในทองถิ่น โดยมีการประชุม

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอยางนอยปละ 2 ครั้ง เพื่อหาแนวทางพัฒนา และสงเสริมผูเรียน โรงเรียน 

ครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพ และประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง 

นการเมืองและกฎหมาย (Political and legal : P) โรงเรียนมีอุปสรรค คือ ตามพระราชบัญญัติ

และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม ไดกําหนดใหเด็กไทยทุกคนในวัยเรียน ระหวางอายุ

ยางเขาไปที่เจ็ดถึงปที่สิบหก ตองเขารับการศึกษาภาคบังคับ 9 ป และมีสิทธิไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โดยไมเสียคาใชจาย และในปจจุบันนโยบายของรัฐบาลไดมีการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแต

ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน สงผลใหอนาคตอัตราการศึกษาตอของนักเรียนอยูในระดับสูงขึ้น 

นอกจากนี้ องคกรปกครองสวนทองถิ่นยังมีสวนรวมในการสนับสนุนการจัดการศึกษาในรูปแบบตาง ๆ ใหมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นดวย ทําใหนักเรียนไดรับโอกาสในการศึกษามากขึ้น แตเนื่องจากมีผูปกครองบางสวน

ไมเขาใจนโยบายปฏิรูปการศึกษา ขาดความรูเรื่องกฎหมาย และพระราชบัญญัติการศึกษา จึงสงผลกระทบตอ

การจัดการศึกษา อีกทั้งนโยบายของรัฐบาลมีการเปลี่ยนแปลงบอย ทําใหการดําเนินงานไมเปนไปอยางตอเนื่อง 

การจัดสรรงบประมาณรายหัวของรัฐบาลยังไมเพียงพอกับการบริหารจัดการภายในโรงเรียน การกําหนด
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ผูมีสวนไดสวนเสีย) โรงเรียนมีโอกาส คือ

และประชาชนสวนใหญไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับโรงเรียนสองดาววิทยาคมไดอยางครบถวน ทั่วถึง 

าในโรงเรียนสองดาววิทยาคม ซึ่งนักเรียน

สวนใหญที่สงเขามาเรียนนั้นเปนเด็กปกติ และเปดโอกาสใหนักเรียนที่เปนเด็กดอยโอกาส หรือเด็กพิการเขามา

เรียนรวมดวย โดยทางโรงเรียนสองดาววิทยาคมไดรวมมือกับองคกรชุมชน องคกรศาสนา องคกรปกครอง 

ราชการภายนอก และหนวยงานตาง ๆ ใหเขามามีบทบาท และสนับสนุนงบประมาณ 

ในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพของผูเรียนทั้งสองกลุมใหมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานการศึกษา  

โดยเนนการพัฒนาผูเรียนดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค ใหสอดคลองกับเอกลักษณ 

ะอัตลักษณของโรงเรียน ที่สงเสริมดานวัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมในทองถิ่น โดยมีการประชุม

ครั้ง เพื่อหาแนวทางพัฒนา และสงเสริมผูเรียน โรงเรียน 

โรงเรียนมีอุปสรรค คือ ตามพระราชบัญญัติ

และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม ไดกําหนดใหเด็กไทยทุกคนในวัยเรียน ระหวางอายุ 

ไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ป 

โดยไมเสียคาใชจาย และในปจจุบันนโยบายของรัฐบาลไดมีการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแต

ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน สงผลใหอนาคตอัตราการศึกษาตอของนักเรียนอยูในระดับสูงขึ้น 

นยังมีสวนรวมในการสนับสนุนการจัดการศึกษาในรูปแบบตาง ๆ ใหมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นดวย ทําใหนักเรียนไดรับโอกาสในการศึกษามากขึ้น แตเนื่องจากมีผูปกครองบางสวน 

ไมเขาใจนโยบายปฏิรูปการศึกษา ขาดความรูเรื่องกฎหมาย และพระราชบัญญัติการศึกษา จึงสงผลกระทบตอ

การจัดการศึกษา อีกทั้งนโยบายของรัฐบาลมีการเปลี่ยนแปลงบอย ทําใหการดําเนินงานไมเปนไปอยางตอเนื่อง 

การจัดสรรงบประมาณรายหัวของรัฐบาลยังไมเพียงพอกับการบริหารจัดการภายในโรงเรียน การกําหนด 



แผนปฏิบัติการโรงเรียนสองดาววทิยาคม ปงบประมาณ 

 

 
 

แนวทางการปฏิบัติงานของหนวยงานตนสังกัดเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงานของครู

และการจัดสรรทรัพยากรในการจัดการศึกษาไมสอดคลองกับความตองการของโรงเรียน 

3. ดานเศรษฐกิจ (Economics factor : E) 

วิทยาคม ประชากรสวนใหญเปนวัยทํางาน มีอาชีพเกษตรกรรม อาทิ การปลูกยางพาร

และยังอยูในชวงการเก็บเกี่ยวผลผลิต หลังการเก็บเกี่ยวมีการรวมกลุมของเกษตรกรทํางานฝมือดานการทอผา 

การปกผา และการจักสานจากไมไผ นอกจากนี้ ประชากรยังสามารถปลูกพืชไรอื่น ๆ ทําประมง เลี้ยงสัตว และ

มีแนวโนมทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นในอนา

เฉลี่ยอยูในระดับนอย ถึงปานกลาง ซึ่งปญหาทางดานภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยสงผลใหผูปกครองบางสวน

ขาดสภาพคลองในการบริหารจัดการเรื่องคาใชจายของบุตรหลาน ทําใหขาดความพรอมในการสนับสนุน

กิจกรรมของโรงเรียน อีกทั้งคาครองชีพสูงรายไดต่ํา ผูปกครองสวนใหญมีภาระหนี้สินจึงสงผลกระทบตอ

การใหสนับสนุนดานการศึกษา 

4. ดานสังคมและวัฒนธรรม 

โรงเรียนสองดาววิทยาคมเปนสังคม ชุมชนที่เกาแก มีวัฒ

หลากหลาย และประชาชนสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ ใชหลักศาสนายึดเหนี่ยวจิตใจ

เกษตรกรรม มีแหลงน้ําที่อุดมสมบูรณ คือ อางเก็บน้ําหนองกุง อางเก็บน้ําหวยกานเหลือง อางเก็บน้ํา

หวยเหล็กไฟ อางเก็บน้ําคําหลวง อางเก็บน้ําขนาดเล็กกระจายอยู เกือบทุกหมูบาน เชน บานหนองแวง 

บานหนองใส บานหนองลุมพุก เปนตน มีเสนทางการคมนาคมสะดวก ระบบสาธารณูปโภคอยูในระดับดี 

มีศูนยสงเสริมศิลปาชีพบานทรายทองเปนแหลงเรียนรูทางวิชาชีพ มีวัดถ้ําพวงเปนแ

ศาสนา และระบบนิเวศทางธรรมชาติที่สมบูรณ มีวัฒนธรรมประจําปดานการทํานุบํารุงศาสนา งานบุญบั้งไฟ

ถ้ําพวง งานวันอาสาฬหบูชา สักการะสังเวชนียสถาน 

เอกชนใหความรวมมือและสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเ

ภูมิปญญาทองถ่ิน อีกทั้งบริเวณใกลเคียง

ปจจัยเสี่ยงดานยาเสพติด แตพบวา นักเรียนสวนใหญประสบกับปญหาในครอบครัว เนื่องจากครอบครัว

เกิดปญหาการหยารางและอาศัยอยูกับผูปกครองที่ ไม ใชพอแม สงผล

ในการดํารงชีวิต 
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แนวทางการปฏิบัติงานของหนวยงานตนสังกัดเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

และการจัดสรรทรัพยากรในการจัดการศึกษาไมสอดคลองกับความตองการของโรงเรียน 

Economics factor : E) โรงเรียนมีอุปสรรค คือ เขตบริการของโรงเรียนสองดาว

วิทยาคม ประชากรสวนใหญเปนวัยทํางาน มีอาชีพเกษตรกรรม อาทิ การปลูกยางพารา ออย ขาว มันสําปะหลัง 

และยังอยูในชวงการเก็บเกี่ยวผลผลิต หลังการเก็บเกี่ยวมีการรวมกลุมของเกษตรกรทํางานฝมือดานการทอผา 

การปกผา และการจักสานจากไมไผ นอกจากนี้ ประชากรยังสามารถปลูกพืชไรอื่น ๆ ทําประมง เลี้ยงสัตว และ

มีแนวโนมทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นในอนาคต แตสภาพเศรษฐกิจปจจุบันทําใหรายไดผูปกครอง และชุมชนสวนใหญ

เฉลี่ยอยูในระดับนอย ถึงปานกลาง ซึ่งปญหาทางดานภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยสงผลใหผูปกครองบางสวน

ขาดสภาพคลองในการบริหารจัดการเรื่องคาใชจายของบุตรหลาน ทําใหขาดความพรอมในการสนับสนุน

งเรียน อีกทั้งคาครองชีพสูงรายไดต่ํา ผูปกครองสวนใหญมีภาระหนี้สินจึงสงผลกระทบตอ

ดานสังคมและวัฒนธรรม (Social-cultural : S) โรงเรียนมีโอกาส คือ ชุมชนในเขตพื้นที่บริการของ

โรงเรียนสองดาววิทยาคมเปนสังคม ชุมชนที่เกาแก มีวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามและ

หลากหลาย และประชาชนสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ ใชหลักศาสนายึดเหนี่ยวจิตใจ

เกษตรกรรม มีแหลงน้ําที่อุดมสมบูรณ คือ อางเก็บน้ําหนองกุง อางเก็บน้ําหวยกานเหลือง อางเก็บน้ํา

เหล็กไฟ อางเก็บน้ําคําหลวง อางเก็บน้ําขนาดเล็กกระจายอยู เกือบทุกหมูบาน เชน บานหนองแวง 

บานหนองลุมพุก เปนตน มีเสนทางการคมนาคมสะดวก ระบบสาธารณูปโภคอยูในระดับดี 

มีศูนยสงเสริมศิลปาชีพบานทรายทองเปนแหลงเรียนรูทางวิชาชีพ มีวัดถ้ําพวงเปนแ

ศาสนา และระบบนิเวศทางธรรมชาติที่สมบูรณ มีวัฒนธรรมประจําปดานการทํานุบํารุงศาสนา งานบุญบั้งไฟ

ถ้ําพวง งานวันอาสาฬหบูชา สักการะสังเวชนียสถาน 4 ตําบล ณ วัดถ้ําพวง ชุมชน หนวยงานทั้งภาครัฐและ

เอกชนใหความรวมมือและสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน รวมกันอนุรักษป

บริเวณใกลเคียงของโรงเรียนไมมีแหลงบริการที่ยั่วยุ เชน รานเกม รานคาราโอเกะ

แตพบวา นักเรียนสวนใหญประสบกับปญหาในครอบครัว เนื่องจากครอบครัว

างและอาศัยอยูกับผูปกครองที่ ไม ใชพอแม สงผลทําใหนักเรียน
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และบุคลากรทางการศึกษา 

และการจัดสรรทรัพยากรในการจัดการศึกษาไมสอดคลองกับความตองการของโรงเรียน  

โรงเรียนมีอุปสรรค คือ เขตบริการของโรงเรียนสองดาว

า ออย ขาว มันสําปะหลัง 

และยังอยูในชวงการเก็บเกี่ยวผลผลิต หลังการเก็บเกี่ยวมีการรวมกลุมของเกษตรกรทํางานฝมือดานการทอผา 

การปกผา และการจักสานจากไมไผ นอกจากนี้ ประชากรยังสามารถปลูกพืชไรอื่น ๆ ทําประมง เลี้ยงสัตว และ 

คต แตสภาพเศรษฐกิจปจจุบันทําใหรายไดผูปกครอง และชุมชนสวนใหญ

เฉลี่ยอยูในระดับนอย ถึงปานกลาง ซึ่งปญหาทางดานภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยสงผลใหผูปกครองบางสวน 

ขาดสภาพคลองในการบริหารจัดการเรื่องคาใชจายของบุตรหลาน ทําใหขาดความพรอมในการสนับสนุน

งเรียน อีกทั้งคาครองชีพสูงรายไดต่ํา ผูปกครองสวนใหญมีภาระหนี้สินจึงสงผลกระทบตอ 

โรงเรียนมีโอกาส คือ ชุมชนในเขตพื้นที่บริการของ

นธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามและ

หลากหลาย และประชาชนสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ ใชหลักศาสนายึดเหนี่ยวจิตใจ อีกทั้งเปนสังคม

เกษตรกรรม มีแหลงน้ําที่อุดมสมบูรณ คือ อางเก็บน้ําหนองกุง อางเก็บน้ําหวยกานเหลือง อางเก็บน้ํา 

เหล็กไฟ อางเก็บน้ําคําหลวง อางเก็บน้ําขนาดเล็กกระจายอยู เกือบทุกหมูบาน เชน บานหนองแวง  

บานหนองลุมพุก เปนตน มีเสนทางการคมนาคมสะดวก ระบบสาธารณูปโภคอยูในระดับดี  

มีศูนยสงเสริมศิลปาชีพบานทรายทองเปนแหลงเรียนรูทางวิชาชีพ มีวัดถ้ําพวงเปนแหลงเสนทางเรียนรูทาง

ศาสนา และระบบนิเวศทางธรรมชาติที่สมบูรณ มีวัฒนธรรมประจําปดานการทํานุบํารุงศาสนา งานบุญบั้งไฟ 

ชุมชน หนวยงานทั้งภาครัฐและ

รวมกันอนุรักษประเพณี วัฒนธรรมและ 

มีแหลงบริการที่ยั่วยุ เชน รานเกม รานคาราโอเกะ และ

แตพบวา นักเรียนสวนใหญประสบกับปญหาในครอบครัว เนื่องจากครอบครัว 

ทําใหนักเรียนเกิดความเสี่ยง 
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5. ดานเทคโนโลยี (Technological : T) 

มีอินเตอรเน็ตระบบความเร็วสูง มีระบบรักษาความปลอดภัย 

ดานเทคโนโลยีที่หลากหลาย ความพรอมดานสื่อเทคโนโลยี อุปกรณหรือโสตทัศนูปกรณที่มีคุณภาพ 

ความกาวหนาทางดานเทคโนโลยี

สามารถแสวงหาความรูไดดวยตนเอ

ความสามารถดานเทคโนโลยี มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยตอบสนองตอความตองการของผูเรียน

เห็นความสําคัญและความจําเปนในการใชเทคโนโลยี

คอมพิวเตอรในการจัดการเรียนการสอน

ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกสถานศึกษา

 จากการวิเคราะหปจจัยภายนอกทั้ง 

สองดาววิทยาคม อําเภอสองดาว จังหวัดสกลนคร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 

มีปจจัยที่เปนโอกาสมากกวาอุปสรรค กลาวคือ ผูปกครองและประชาชนสวนใหญมีความพึงพอใจ และ

ใหการยอมรับที่จะสงบุตรหลานเขามาศึกษาในโรงเรียนสองดาววิทยาคม สภาพแวดลอมอุดมสมบูรณ 

มีความหลากหลายทางดานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม มีความพรอมทางเทคโนโลยี

มีคุณภาพ ทําใหสามารถจัดการเรียนการสอนใหกับผูเรียนไดอยางทั่วถึง แตตองรอนโยบายของรัฐบาล และ

หนวยงานที่เกี่ยวของพัฒนาในสวนที่เปนอุปสรรค คือ ดานการเมืองและกฎหมาย ซึ่งผูปกครองบางสวน

ขาดความรูเรื่องกฎหมาย และนโยบายในการจัดการศึกษาของรัฐบ

ดานเศรษฐกิจ ผูปกครองสวนใหญมีรายไดต่ําในขณะที่คาครองชีพเพิ่มสูงขึ้นและมีภาระหนี้สินจํานวนมาก 

ซึ่งจําเปนตองพัฒนาทั้งสองดานนี้ใหเปนโอกาสของโรงเรียนสองดาววิทยาคม ทั้งนี้สภาพแวดลอมภายนอก

แตละดานนั้นลวนมีแนวโนมที่สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

2. การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน

การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน

 1. ดานโครงสรางและนโยบายขององคกร 

มีการแบงโครงสรางการบริหารงาน กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามโครงสราง จัดบุคลากรเขาสูงานที่ชัดเจน 

จัดแบงความรับผิดชอบใหกับบุคลากรตามความรู ความสามารถหรือความถนัด มีการวางนโยบายในการ

ปฏิบัติ งานโดยการมีสวนรวมของผูมีส วนได
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(Technological : T) โรงเรียนมีโอกาส คือ เขตบริการของโรงเรียนสองดาววิทยาคม 

มีอินเตอรเน็ตระบบความเร็วสูง มีระบบรักษาความปลอดภัย (Authentication Syst

ดานเทคโนโลยีที่หลากหลาย ความพรอมดานสื่อเทคโนโลยี อุปกรณหรือโสตทัศนูปกรณที่มีคุณภาพ 

ความกาวหนาทางดานเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร และอินเตอรเน็ต) สงผลใหนักเรียนเกิดการเรียนรูและ

สามารถแสวงหาความรูไดดวยตนเอง มีสัญญาณโทรศัพทมือถืออยางทั่วถึง มีบุคลากรที่มีทักษะ 

ความสามารถดานเทคโนโลยี มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยตอบสนองตอความตองการของผูเรียน

เห็นความสําคัญและความจําเปนในการใชเทคโนโลยี จึงใหการสงเสริมสนับสนุน ทําใหมีสื่อการเรียนการสอน

มพิวเตอรในการจัดการเรียนการสอน 

ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกสถานศึกษา 

จากการวิเคราะหปจจัยภายนอกทั้ง 5 ดาน โดยใชรูปแบบ (C-pest) ขางตน สรุปไดวาโรงเรียน

สองดาววิทยาคม อําเภอสองดาว จังหวัดสกลนคร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 

ปจจัยที่เปนโอกาสมากกวาอุปสรรค กลาวคือ ผูปกครองและประชาชนสวนใหญมีความพึงพอใจ และ

ใหการยอมรับที่จะสงบุตรหลานเขามาศึกษาในโรงเรียนสองดาววิทยาคม สภาพแวดลอมอุดมสมบูรณ 

มีความหลากหลายทางดานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม มีความพรอมทางเทคโนโลยี

มีคุณภาพ ทําใหสามารถจัดการเรียนการสอนใหกับผูเรียนไดอยางทั่วถึง แตตองรอนโยบายของรัฐบาล และ

หนวยงานที่เกี่ยวของพัฒนาในสวนที่เปนอุปสรรค คือ ดานการเมืองและกฎหมาย ซึ่งผูปกครองบางสวน

ขาดความรูเรื่องกฎหมาย และนโยบายในการจัดการศึกษาของรัฐบาลที่มีการเปลี่ยนแปลงบอย และในสวนของ

ดานเศรษฐกิจ ผูปกครองสวนใหญมีรายไดต่ําในขณะที่คาครองชีพเพิ่มสูงขึ้นและมีภาระหนี้สินจํานวนมาก 

ซึ่งจําเปนตองพัฒนาทั้งสองดานนี้ใหเปนโอกาสของโรงเรียนสองดาววิทยาคม ทั้งนี้สภาพแวดลอมภายนอก

มที่สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน  

การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน แบงเปน 6 ดาน ใชรูปแบบ 2S 4M คือ 

ดานโครงสรางและนโยบายขององคกร (Structure and Policy : S1) โรงเรียนมีจุดแข็ง คือ โรงเรียน

มีการแบงโครงสรางการบริหารงาน กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามโครงสราง จัดบุคลากรเขาสูงานที่ชัดเจน 

จัดแบงความรับผิดชอบใหกับบุคลากรตามความรู ความสามารถหรือความถนัด มีการวางนโยบายในการ

ปฏิบัติ งานโดยการมีสวนรวมของผูมีส วนไดสวนเสียทุกฝาย กําหนดแนวปฏิบัติและมีการวางแผน 
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โรงเรียนมีโอกาส คือ เขตบริการของโรงเรียนสองดาววิทยาคม 

Authentication System) มีแหลงเรียนรู 

ดานเทคโนโลยีที่หลากหลาย ความพรอมดานสื่อเทคโนโลยี อุปกรณหรือโสตทัศนูปกรณที่มีคุณภาพ 

ผลใหนักเรียนเกิดการเรียนรูและ 

ง มีสัญญาณโทรศัพทมือถืออยางทั่วถึง มีบุคลากรที่มีทักษะ มีความรู 

ความสามารถดานเทคโนโลยี มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยตอบสนองตอความตองการของผูเรียน หนวยงานภายนอก

จึงใหการสงเสริมสนับสนุน ทําใหมีสื่อการเรียนการสอน

ขางตน สรุปไดวาโรงเรียน 

สองดาววิทยาคม อําเภอสองดาว จังหวัดสกลนคร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23  

ปจจัยที่เปนโอกาสมากกวาอุปสรรค กลาวคือ ผูปกครองและประชาชนสวนใหญมีความพึงพอใจ และ 

ใหการยอมรับที่จะสงบุตรหลานเขามาศึกษาในโรงเรียนสองดาววิทยาคม สภาพแวดลอมอุดมสมบูรณ  

มีความหลากหลายทางดานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม มีความพรอมทางเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

มีคุณภาพ ทําใหสามารถจัดการเรียนการสอนใหกับผูเรียนไดอยางทั่วถึง แตตองรอนโยบายของรัฐบาล และ

หนวยงานที่เกี่ยวของพัฒนาในสวนที่เปนอุปสรรค คือ ดานการเมืองและกฎหมาย ซึ่งผูปกครองบางสวน 

าลที่มีการเปลี่ยนแปลงบอย และในสวนของ

ดานเศรษฐกิจ ผูปกครองสวนใหญมีรายไดต่ําในขณะที่คาครองชีพเพิ่มสูงขึ้นและมีภาระหนี้สินจํานวนมาก  

ซึ่งจําเปนตองพัฒนาทั้งสองดานนี้ใหเปนโอกาสของโรงเรียนสองดาววิทยาคม ทั้งนี้สภาพแวดลอมภายนอก 

มที่สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  

โรงเรียนมีจุดแข็ง คือ โรงเรียน

มีการแบงโครงสรางการบริหารงาน กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามโครงสราง จัดบุคลากรเขาสูงานที่ชัดเจน 

จัดแบงความรับผิดชอบใหกับบุคลากรตามความรู ความสามารถหรือความถนัด มีการวางนโยบายในการ

สวนเสียทุกฝาย กําหนดแนวปฏิบัติและมีการวางแผน  



แผนปฏิบัติการโรงเรียนสองดาววทิยาคม ปงบประมาณ 

 

 
 

กําหนดเปาประสงค ตัวชี้วัดไวลวงหนาอยางชัดเจน โดยมี

มีส วนรวมในการกําหนดนโยบายของโรงเรียน

สงผลใหการดําเนินงานบรรลุผล มีการ

ไดเพียงพอตอระดับคุณภาพท่ีตองการพัฒนา

และการกระจายขาวสาร 

 2. ผลผลิตและการบริการ 

สองดาววิทยาคมมีความหลากหลาย สนองความตองการของผู เรียนและชุมชน ที่ เนนทักษะพื้นฐาน

ทางดานอาชีพ และทักษะในศตวรรษที่ 

ภายนอกที่เชี่ยวชาญทางดานทักษะวิชาชีพ

แหลงเรียนรูในโรงเรียนและนอกโรงเรียนอยางหลากหลาย

มีการจัดหลักสูตรสาระเพิ่มเติม หลักสูตรทองถิ่น

นําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน มีการจัด

จริยธรรม สุขภาพพลานามัย หลักประชาธิปไตย ความคิดสรางสรรค และสงเสริมจิตสาธารณะในโรงเรียน

แตปจจุบันนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีแนวโนมลดต่ําลงเมื่อเทียบกับผลสัมฤทธิ์

ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน

ตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นมีแนวโนมที่สูงขึ้น โ

ยกระดับการบริการและนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับ

ในระดับที่สูงขึ้น เมื่อจบการศึกษาไดประกอบอาชีพที่สอดคลองกับบริบทของชุมชน และความตองการของ

ผูเรียน 

 3. บุคลากร (Man : M

จากผูปกครองและชุมชนในการจัดการศึกษา

ในการปฏิบัติงานดานการเรียนการสอน 

การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ บุคลากรของโรงเรียนมีจํานวนครบตามเกณฑที่กําหนด 

ปริญญาตรีและสอนตรงตามสาขาวิช

นําเทคโนโลยี แหลงเรียนรู และภูมิปญญาทองถิ่น

นักเรียนสูความเปนเลิศทางทักษะวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งโรงเรียนมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่
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กําหนดเปาประสงค ตัวชี้วัดไวลวงหนาอยางชัดเจน โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษา

มีสวนรวมในการกําหนดนโยบายของโรงเรียนที่ส ง เสริมวัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมในทองถิ่น

มีการจัดกิจกรรมชวยเหลือนักเรียนที่มีผลการเรียนไมสมบูรณ 

ไดเพียงพอตอระดับคุณภาพท่ีตองการพัฒนา และใชระบบ ICT และขอมูลทางอินเตอรเน็ตเพื่อการจัดการเรียนรู

ผลผลิตและการบริการ (Service and Products : S2) โรงเรียนมีจุดแข็ง คือ หลักสูตรของโรงเรียน

สองดาววิทยาคมมีความหลากหลาย สนองความตองการของผู เรียนและชุมชน ที่ เนนทักษะพื้นฐาน

ทางดานอาชีพ และทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อกาวสูมาตรฐานสากล โดยไดรับความรวมมือจากหนวยงาน

ภายนอกที่เชี่ยวชาญทางดานทักษะวิชาชีพ มีการจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูและใหบริการ

แหลงเรียนรูในโรงเรียนและนอกโรงเรียนอยางหลากหลายและมีกิจกรรมสงเสริมหลักสูตรที่หลากหลาย

สาระเพิ่มเติม หลักสูตรทองถิ่นเพื่อสนองความตองการของผู เรียน

มีการจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมเสริมทางดานความรู คุณธรรม 

จริยธรรม สุขภาพพลานามัย หลักประชาธิปไตย ความคิดสรางสรรค และสงเสริมจิตสาธารณะในโรงเรียน

แตปจจุบันนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีแนวโนมลดต่ําลงเมื่อเทียบกับผลสัมฤทธิ์

ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET) ซึ่งเมื่อเทียบกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในสวนของรายวิชา

ตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นมีแนวโนมที่สูงขึ้น โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพการศึกษา ทําใหสามารถ

ยกระดับการบริการและนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับดี เรียนจบตามหลักสูตร สอบเขาเรียนตอ

เมื่อจบการศึกษาไดประกอบอาชีพที่สอดคลองกับบริบทของชุมชน และความตองการของ

Man : M1) โรงเรียนมีจุดแข็ง คือ ผูบริหาร คณะครูและบุคลากร

จากผูปกครองและชุมชนในการจัดการศึกษา ครูและบุคลากรมีความรู  ความสามารถ 

ในการปฏิบัติงานดานการเรียนการสอน งานพิเศษ และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ สงผลให

บุคลากรของโรงเรียนมีจํานวนครบตามเกณฑที่กําหนด 

ปริญญาตรีและสอนตรงตามสาขาวิชาครบทุกกลุมสาระการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน สามารถ

นําเทคโนโลยี แหลงเรียนรู และภูมิปญญาทองถิ่นที่มีอยูมาจัดการเรียนการสอน และมีศักยภาพในการสงเสริม

นักเรียนสูความเปนเลิศทางทักษะวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งโรงเรียนมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่
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คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและชุมชน 

ที่ส ง เสริมวัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมในทองถิ่น  

มีผลการเรียนไมสมบูรณ ติด 0, ร, มส  

และขอมูลทางอินเตอรเน็ตเพื่อการจัดการเรียนรู

คือ หลักสูตรของโรงเรียน

สองดาววิทยาคมมีความหลากหลาย สนองความตองการของผู เรียนและชุมชน ที่ เนนทักษะพื้นฐาน 

เพื่อกาวสูมาตรฐานสากล โดยไดรับความรวมมือจากหนวยงาน

ที่เอื้อตอการเรียนรูและใหบริการ 

และมีกิจกรรมสงเสริมหลักสูตรที่หลากหลาย 

เรียน นักเรียนสามารถ 

การเรียนการสอนและจัดกิจกรรมเสริมทางดานความรู คุณธรรม 

จริยธรรม สุขภาพพลานามัย หลักประชาธิปไตย ความคิดสรางสรรค และสงเสริมจิตสาธารณะในโรงเรียน  

แตปจจุบันนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีแนวโนมลดต่ําลงเมื่อเทียบกับผลสัมฤทธิ์ในการทดสอบ 

ซึ่งเมื่อเทียบกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในสวนของรายวิชา 

รงเรียนมีระบบประกันคุณภาพการศึกษา ทําใหสามารถ

ยนจบตามหลักสูตร สอบเขาเรียนตอ

เมื่อจบการศึกษาไดประกอบอาชีพที่สอดคลองกับบริบทของชุมชน และความตองการของ

และบุคลากรไดรับการยอมรับ 

ครูและบุคลากรมีความรู  ความสามารถ มีประสบการณ 

พัฒนาตนเองอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ สงผลให 

บุคลากรของโรงเรียนมีจํานวนครบตามเกณฑที่กําหนด มีวุฒิการศึกษาระดับ

และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน สามารถ 

และมีศักยภาพในการสงเสริม

นักเรียนสูความเปนเลิศทางทักษะวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งโรงเรียนมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มี
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ประสิทธิภาพ ครูและบุคลากรทางการศึกษา

องคกร รักและมีสวนรวม ในการทํางานสงผลใหเกิดความสามัคคีในหมูคณะ

 4. การเงิน (Money : M

ที่มปีระสิทธิภาพเปนไปตามแผนปฏิบัติการที่กําหนดไว โดยยึดถือแนวปฏิบัติทางราชการ ระเบียบ และกฎหมาย

ที่กําหนดอยางเครงครัด บริหารการเงินโดยการมีสวนรวมของทุกฝาย เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 

จายเงินงบประมาณเปนไปตามแผนงาน

การใชเงินตามแผนปฏิบัติการอยางตอเนื่อง 

 5. วัสดุ อุปกรณ (Material : M

การเรียนการสอนไมเพียงพอ และมีสภาพชํารุด ขาดคุณภาพ และคาบํารุงรักษาวัสดุอุปกรณบางชนิดราคาสูง 

ทํ า ใหขาดงบประมาณในการบํารุ งรักษา ทํา ให

หรือหองปฏิบัติการตาง ๆ ไมเพียงพอ 

หอประชุมมีขนาดเล็ก ทําใหการจัดกิ

ในอนาคตมีแนวโนมวาจะมีจํานวนนักเรียนเพิ่มขึ้น ดังนั้นโรงเรียนตองจัดหาหรือเตรียมความพรอมดานสื่อ 

อุปกรณ ใหมีจํานวนที่เพียงพอกับผูเรียนเพื่อประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน 

 6. การบริหารจัดการ (Management : M

อยางเปนระบบ อาศัยการมีสวนรวมของบุคลากรทุกคน มีสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน มีคณะกรรมการ

บริหารงานของกลุมงาน/งาน สามารถบริหารจัดการองคกรใหมีประสิทธิภาพ อีกทั้งสงเสริมและพัฒนาบุคลากร

ใหมีทักษะความรู ความสามารถ ใหปฏิบัติหน

ครูและบุคลากรอยางตอเนื่อง ผูบริหารมีความรู ความสามารถ มีภาวะผูนํา มีวิสัยทัศนกาวไกล มีคุณธรรม

จริยธรรมและเปนแบบอยางที่ดี

แผนพัฒนาตนเอง (ID Plan) 

เปนกัลยาณมิตรในการปฏิบัติงาน

เพื่อใชในการพัฒนาโรงเรียนอยางตอเนื่อง

มีการจัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนที่มีเครือขายผูปกครองเขามามีสวนรวม
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ทางการศึกษาไดรับการเสริมสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน

องคกร รักและมีสวนรวม ในการทํางานสงผลใหเกิดความสามัคคีในหมูคณะ 

Money : M2) โรงเรียนมีจุดแข็ง คือ โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการงบประมาณ

ประสิทธิภาพเปนไปตามแผนปฏิบัติการที่กําหนดไว โดยยึดถือแนวปฏิบัติทางราชการ ระเบียบ และกฎหมาย

ที่กําหนดอยางเครงครัด บริหารการเงินโดยการมีสวนรวมของทุกฝาย เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 

จายเงินงบประมาณเปนไปตามแผนงาน/โครงการ อยางเปนระบบ โปรงใส ตรวจสอบได

การใชเงินตามแผนปฏิบัติการอยางตอเนื่อง  

Material : M3) โรงเรียนมีจุดออน คือ โรงเรียนสองดาววิทยาคมมีวัสดุ อุปกรณ  สื่อ

การเรียนการสอนไมเพียงพอ และมีสภาพชํารุด ขาดคุณภาพ และคาบํารุงรักษาวัสดุอุปกรณบางชนิดราคาสูง 

ทํ า ใหขาดงบประมาณในการบํารุ งรักษา ทํา ให ไม เพียงพอตอจํ านวนนักเรียน

ไมเพียงพอ รวมถึงหอประชุมของโรงเรียนไมเหมาะสมกับจํานวนนักเรียน

หอประชุมมีขนาดเล็ก ทําใหการจัดกิจกรรมของนักเรียนไมทั่วถึง คับแคบ และทํากิจกรรมต

ในอนาคตมีแนวโนมวาจะมีจํานวนนักเรียนเพิ่มขึ้น ดังนั้นโรงเรียนตองจัดหาหรือเตรียมความพรอมดานสื่อ 

อุปกรณ ใหมีจํานวนที่เพียงพอกับผูเรียนเพื่อประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน  

Management : M4) โรงเรียนมีจุดแข็ง คือ โรงเรียนมีการบริหารจัดการ

อยางเปนระบบ อาศัยการมีสวนรวมของบุคลากรทุกคน มีสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน มีคณะกรรมการ

งาน สามารถบริหารจัดการองคกรใหมีประสิทธิภาพ อีกทั้งสงเสริมและพัฒนาบุคลากร

ใหมีทักษะความรู ความสามารถ ใหปฏิบัติหนาที่ตามท่ีไดรับมอบหมาย มีการนิเทศติดตามผลการดําเนินงานของ

ผูบริหารมีความรู ความสามารถ มีภาวะผูนํา มีวิสัยทัศนกาวไกล มีคุณธรรม

จริยธรรมและเปนแบบอยางที่ดี สงเสริมใหบุคลากรไดรับการพัฒนาตนเอง สงเสริมใหครูทุกคนจัดทํา

 บริหารจัดการโดยใชหลักธรรมาภิบาลและการมีสวนรวม 

เปนกัลยาณมิตรในการปฏิบัติงาน ประสานงานกับหนวยงานอื่นในการพัฒนาโรงเรียน

เพื่อใชในการพัฒนาโรงเรียนอยางตอเนื่อง สงผลใหจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ

จัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนที่มีเครือขายผูปกครองเขามามีสวนรวม  
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ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน มีวัฒนธรรม

โรงเรียนมีจุดแข็ง คือ โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการงบประมาณ 

ประสิทธิภาพเปนไปตามแผนปฏิบัติการที่กําหนดไว โดยยึดถือแนวปฏิบัติทางราชการ ระเบียบ และกฎหมาย

ที่กําหนดอยางเครงครัด บริหารการเงินโดยการมีสวนรวมของทุกฝาย เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล การใช

โครงการ อยางเปนระบบ โปรงใส ตรวจสอบได และมีการรายงานผล

โรงเรียนมีจุดออน คือ โรงเรียนสองดาววิทยาคมมีวัสดุ อุปกรณ  สื่อ

การเรียนการสอนไมเพียงพอ และมีสภาพชํารุด ขาดคุณภาพ และคาบํารุงรักษาวัสดุอุปกรณบางชนิดราคาสูง 

ไม เพียงพอตอจํ านวนนักเรียน รวมถึ งหองพิ เศษ 

ไมเหมาะสมกับจํานวนนักเรียน เนื่องจาก

ไมทั่วถึง คับแคบ และทํากิจกรรมตาง ๆ ไมสะดวกและ

ในอนาคตมีแนวโนมวาจะมีจํานวนนักเรียนเพิ่มขึ้น ดังนั้นโรงเรียนตองจัดหาหรือเตรียมความพรอมดานสื่อ วัสดุ 

คือ โรงเรียนมีการบริหารจัดการ 

อยางเปนระบบ อาศัยการมีสวนรวมของบุคลากรทุกคน มีสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน มีคณะกรรมการ

งาน สามารถบริหารจัดการองคกรใหมีประสิทธิภาพ อีกทั้งสงเสริมและพัฒนาบุคลากร

นิเทศติดตามผลการดําเนินงานของ

ผูบริหารมีความรู ความสามารถ มีภาวะผูนํา มีวิสัยทัศนกาวไกล มีคุณธรรม

สงเสริมใหครูทุกคนจัดทํา 

ธรรมาภิบาลและการมีสวนรวม และใชความ 

ประสานงานกับหนวยงานอื่นในการพัฒนาโรงเรียน มีแผนและโครงการ 

สงผลใหจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ และโรงเรียน 



แผนปฏิบัติการโรงเรียนสองดาววทิยาคม ปงบประมาณ 

 

 
 

 ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในสถานศึกษา

 จากการวิเคราะหปจจัยภายในโดยแบงเปน 

สองดาววิทยาคม อําเภอสองดาว จังหวัดสกลนคร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 

มีปจจัยที่เปนจุดแข็งมากกวาจุดออน กลาวคือ ถึงแมวาวัสดุ อุปกรณเทคโนโลยีที่ใชเปนสื่อในการจัดการเรียนรู

ใหกับผูเรียนยังไมเพียงพอในบางหองเรียน 

สอนที่หลากหลาย มีทักษะเชี่ยวชาญในสาขาวิชา จึงสามารถจัดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ สวนในดาน

โครงสรางและนโยบาย ดานผลผลิตและการบริการ ดานบุคลากร ดานประสิทธิภาพในการบริหารการเงิน และ

ดานการบริหารจัดการ ลวนมีจุดแข็ง ที่เอื้อตอการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนไดในอนาคต แตทั้งนี้สิ่งที่

โรงเรียนตองเตรียมใหพรอมในอนาคต คือ สื่อ วัสดุ อุปกรณที่ใชในการจัดการเรียนรูในชั้นเรียน

การบริหารแผนสูการปฏิบัติ 

 แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 

ใหบริการการศึกษาที่เชื่อมโยงสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และ

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 และ

ความสําเร็จและกระบวนการนําแผนสูการปฏิบัติ ดังนี้

 การจัดสรรทรัพยากรเพื่อการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ

 โรงเรียนสองดาววิทยาคม

เพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานตามภารกิจ พันธกิจ กลยุทธ จุดเนน ของ

 1. งบประมาณดําเนินการ

       1.1 ดําเนินงานตามกลยุทธ จุดเนน โครงการ กิจกรรม 

  1.2 งบประมาณตามความจําเปนพื้นฐาน เพื่อใชบริหารจัดการ

จัดสรรตามเกณฑ เชน คาสาธารณูปโภค 

 ปจจัยความสําเร็จ 

 1. ผูบริหารการศึกษาทุกระดับใหความสําคัญในการบริหารจัดการ 

และการทํางานแบบมีสวนรวมที่เอ้ือตอการพัฒนาความคิดริเริ่มสรางสรรค การปฏิบัติงานใหบรรลุตาม
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ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในสถานศึกษา 

จากการวิเคราะหปจจัยภายในโดยแบงเปน 6 ดาน ซึ่งใชรูปแบบ 2S 4M ขางตน สรุปไดวาโรงเรียน

สองดาววิทยาคม อําเภอสองดาว จังหวัดสกลนคร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 

มีปจจัยที่เปนจุดแข็งมากกวาจุดออน กลาวคือ ถึงแมวาวัสดุ อุปกรณเทคโนโลยีที่ใชเปนสื่อในการจัดการเรียนรู

ใหกับผูเรียนยังไมเพียงพอในบางหองเรียน แตครูมีความรูความสามารถในการผลิตสื่อการสอน จัดการเรียนการ

สอนที่หลากหลาย มีทักษะเชี่ยวชาญในสาขาวิชา จึงสามารถจัดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ สวนในดาน

โครงสรางและนโยบาย ดานผลผลิตและการบริการ ดานบุคลากร ดานประสิทธิภาพในการบริหารการเงิน และ

หารจัดการ ลวนมีจุดแข็ง ที่เอื้อตอการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนไดในอนาคต แตทั้งนี้สิ่งที่

โรงเรียนตองเตรียมใหพรอมในอนาคต คือ สื่อ วัสดุ อุปกรณที่ใชในการจัดการเรียนรูในชั้นเรียน

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ เปนเครื่องมือสําคัญในการปฏิบัติงานเพื่อสงมอบผลผลิตการ

ใหบริการการศึกษาที่เชื่อมโยงสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานเขตพื้นที่

และหนวยงานที่เกี่ยวของ โรงเรียนสองดาววิทยาคม จึงไดกําหนดปจจัย

การนําแผนสูการปฏิบัติ ดังนี้ 

การจัดสรรทรัพยากรเพื่อการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 

โรงเรียนสองดาววิทยาคม ไดกําหนดแนวทางการจัดสรรงบประมาณปงบประมาณ พ

เพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานตามภารกิจ พันธกิจ กลยุทธ จุดเนน ของโรงเรียน ดังนี้ 

งบประมาณดําเนินการ  

ดําเนินงานตามกลยุทธ จุดเนน โครงการ กิจกรรม  

งบประมาณตามความจําเปนพื้นฐาน เพื่อใชบริหารจัดการสถานศึกษา ทั้งนี้พิจารณา

คาสาธารณูปโภค ฯลฯ 

ผูบริหารการศึกษาทุกระดับใหความสําคัญในการบริหารจัดการ โดยมุงเนนผลสัมฤทธิ์ของงาน 

และการทํางานแบบมีสวนรวมที่เอ้ือตอการพัฒนาความคิดริเริ่มสรางสรรค การปฏิบัติงานใหบรรลุตาม

ฉบับปรับปรุง มกราคม 2562) 38 

ขางตน สรุปไดวาโรงเรียน 

สองดาววิทยาคม อําเภอสองดาว จังหวัดสกลนคร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23             

มีปจจัยที่เปนจุดแข็งมากกวาจุดออน กลาวคือ ถึงแมวาวัสดุ อุปกรณเทคโนโลยีที่ใชเปนสื่อในการจัดการเรียนรู

แตครูมีความรูความสามารถในการผลิตสื่อการสอน จัดการเรียนการ

สอนที่หลากหลาย มีทักษะเชี่ยวชาญในสาขาวิชา จึงสามารถจัดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ สวนในดาน

โครงสรางและนโยบาย ดานผลผลิตและการบริการ ดานบุคลากร ดานประสิทธิภาพในการบริหารการเงิน และ

หารจัดการ ลวนมีจุดแข็ง ที่เอื้อตอการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนไดในอนาคต แตทั้งนี้สิ่งที่

โรงเรียนตองเตรียมใหพรอมในอนาคต คือ สื่อ วัสดุ อุปกรณที่ใชในการจัดการเรียนรูในชั้นเรียน 

เปนเครื่องมือสําคัญในการปฏิบัติงานเพื่อสงมอบผลผลิตการ

สํานักงานเขตพื้นที่

จึงไดกําหนดปจจัย

กําหนดแนวทางการจัดสรรงบประมาณปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ศึกษา ทั้งนี้พิจารณา

โดยมุงเนนผลสัมฤทธิ์ของงาน 

และการทํางานแบบมีสวนรวมที่เอ้ือตอการพัฒนาความคิดริเริ่มสรางสรรค การปฏิบัติงานใหบรรลุตาม



แผนปฏิบัติการโรงเรียนสองดาววทิยาคม ปงบประมาณ 

 

 
 

วัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดไว

 2. หนวยงานที่เกี่ยวของสงเสริมการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตรในการพัฒนาการปฏิบัติงาน

อยางเปนระบบ 

 3. เชื่อมโยงความสําเร็จของการปฏิบัติงานกับการบริหารงานบุคคลอยางชัดเจน

 4. บริหารจัดการโดยเปดโอกาสใหทุกภาคสวนมีสวนรวมและยึดหลักธรรมาภิบาล

 กระบวนการนําแผนสูการปฏิบัติ

 1. สื่อสารทิศทางองคกรทั้งวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค จุดเนนการพัฒนา 

ใหบริการหนวยงาน ใหบุคลากรทุกระดับรับรูและเขาใจตรงกันอยางทั่วถึง

 2. จัดโครงสราง กระบวนการทํางาน และมอบหมายผูรับผิดชอบปฏิบัติงาน ทั้งเจาภาพหลัก 

เจาภาพรอง และผูสนับสนุน พรอมกําหนดบทบาทความรับผิดชอบอยางชัดเจน

 3. วิเคราะหเปรียบเทียบส

แผนปฏิบัติงานใหบรรลุตามเปาหมายวัตถุประสงค

 4. ดําเนินงาน กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการที่กําหนด

 5. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อใ

โดยติดตามความกาวหนาประจําป การประเมินผลระยะครึ่งป และการประเมินผล

 6. สรางกลไกการขับเคลื่อนและตรวจสอบสาธารณะ โดยรายงานผลการปฏิบัติงานประจําป

สูสาธารณชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ

 ปฏิทินการบริหารแผนสูการปฏิบัติ

ระยะเวลา 

กันยายน 2561 (1

(2

(3)  

งบประมาณ
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วัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดไว 

หนวยงานที่เกี่ยวของสงเสริมการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตรในการพัฒนาการปฏิบัติงาน

เชื่อมโยงความสําเร็จของการปฏิบัติงานกับการบริหารงานบุคคลอยางชัดเจน

บริหารจัดการโดยเปดโอกาสใหทุกภาคสวนมีสวนรวมและยึดหลักธรรมาภิบาล

กระบวนการนําแผนสูการปฏิบัต ิ

สื่อสารทิศทางองคกรทั้งวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค จุดเนนการพัฒนา 

ใหบริการหนวยงาน ใหบุคลากรทุกระดับรับรูและเขาใจตรงกันอยางทั่วถึง 

จัดโครงสราง กระบวนการทํางาน และมอบหมายผูรับผิดชอบปฏิบัติงาน ทั้งเจาภาพหลัก 

เจาภาพรอง และผูสนับสนุน พรอมกําหนดบทบาทความรับผิดชอบอยางชัดเจน 

วิเคราะหเปรียบเทียบสภาพปจจุบัน และเปาหมายตามนโยบาย เพื่อกําหนดกลยุทธและจัดทํา

แผนปฏิบัติงานใหบรรลุตามเปาหมายวัตถุประสงค 

ดําเนินงาน กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการที่กําหนด 

ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อใหการนํากลยุทธสูการปฏิบัติอยา

ป การประเมินผลระยะครึ่งป และการประเมินผล เมื่อสิ้นสุดปงบประมาณ

สรางกลไกการขับเคลื่อนและตรวจสอบสาธารณะ โดยรายงานผลการปฏิบัติงานประจําป

สูสาธารณชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ 

ปฏิทินการบริหารแผนสูการปฏิบัติ 

แนวปฏิบัติ 

1) สพฐ. แจงนโยบาย ทิศทาง การดําเนินงานปงบประมาณ พ

2) สพม.เขต 23. แจงรางแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ

3)  โรงเรียนดําเนินการประชุมเพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป

งบประมาณ 

ฉบับปรับปรุง มกราคม 2562) 39 

หนวยงานที่เกี่ยวของสงเสริมการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตรในการพัฒนาการปฏิบัติงาน

เชื่อมโยงความสําเร็จของการปฏิบัติงานกับการบริหารงานบุคคลอยางชัดเจน 

บริหารจัดการโดยเปดโอกาสใหทุกภาคสวนมีสวนรวมและยึดหลักธรรมาภิบาล 

สื่อสารทิศทางองคกรทั้งวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค จุดเนนการพัฒนา และเปาหมายการ

จัดโครงสราง กระบวนการทํางาน และมอบหมายผูรับผิดชอบปฏิบัติงาน ทั้งเจาภาพหลัก 

ภาพปจจุบัน และเปาหมายตามนโยบาย เพื่อกําหนดกลยุทธและจัดทํา

หการนํากลยุทธสูการปฏิบัติอยาเปนรูปธรรม 

เมื่อสิ้นสุดปงบประมาณ 

สรางกลไกการขับเคลื่อนและตรวจสอบสาธารณะ โดยรายงานผลการปฏิบัติงานประจําป 

แจงนโยบาย ทิศทาง การดําเนินงานปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

แจงรางแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

โรงเรียนดําเนินการประชุมเพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป



แผนปฏิบัติการโรงเรียนสองดาววทิยาคม ปงบประมาณ 

 

 
 

ระยะเวลา 

(4)

เพื่อลง

ตุลาคม 2561 นําเสนอแผนปฏิบัติการตอท่ีประชุมคณะครู บุคลากรในโรงเรียนสูการ

ปฏิบัติงานตามแผนงาน

ตุลาคม 2561 – 

กันยายน 2562 

ดําเนินกิจกรรม

  

15 ตุลาคม 2562 รายงานผลการดําเนินงานรอบ 

 

 ทั้งนี้การบริหารงบประมาณใหคํานึงถึงความคุมคา คุมทุน ประหยัด และเกิดประโยชน

ตอผูเรียนสูงสุด สอดคลองกับกลยุทธ จุดเนนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23  

วิธีการบริหารงบประมาณ การเงิน การคลัง
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แนวปฏิบัติ 

4) เสนอแผนปฏิบัติการประจําปตอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

เพื่อลงนามเห็นชอบ 

นําเสนอแผนปฏิบัติการตอท่ีประชุมคณะครู บุคลากรในโรงเรียนสูการ

ปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการตาง ๆ 

ดําเนินกิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 

 

รายงานผลการดําเนินงานรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2561

ทั้งนี้การบริหารงบประมาณใหคํานึงถึงความคุมคา คุมทุน ประหยัด และเกิดประโยชน

ตอผูเรียนสูงสุด สอดคลองกับกลยุทธ จุดเนนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

23  โดยการดําเนินงาน ถูกตองตามวัตถุประสงคของงบประมาณและระเบียบ

วิธีการบริหารงบประมาณ การเงิน การคลัง 

ฉบับปรับปรุง มกราคม 2562) 40 

เสนอแผนปฏิบัติการประจําปตอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

นําเสนอแผนปฏิบัติการตอท่ีประชุมคณะครู บุคลากรในโรงเรียนสูการ

การประจําปงบประมาณ 2562 

1 – กันยายน 2562) 

ทั้งนี้การบริหารงบประมาณใหคํานึงถึงความคุมคา คุมทุน ประหยัด และเกิดประโยชน 

ตอผูเรียนสูงสุด สอดคลองกับกลยุทธ จุดเนนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขต

ถูกตองตามวัตถุประสงคของงบประมาณและระเบียบ



แผนปฏิบัติการโรงเรียนสองดาววทิยาคม ปงบประมาณ 

 

 
 

ประจําปงบประมาณ 

งบประมาณรายรับ 

รายการ 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

รวม (คนละ 3,500) 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 

รวม (คนละ 3,800) 

รวมทั้งสิ้น 
 

 *ขอมูล ณ วันท่ี 3 ธันวาคม 2561 

งบประมาณรายจาย 

รายการ

1. คาสาธารณูปโภค  

2. คาจางบุคลากร (นักการฯ และแมบาน

รวมรายจาย

คงเหลือจัดสรร
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บทที่ 4  

รายละเอียดแผนการใชงบประมาณ 

ประมาณการเงินอุดหนุนรายหัว 

ประจําปงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)

จํานวนคน จํานวนเงิน 

157 549,500.00 

141 493,500.00 

121 423,500.00 

419 1,466,500.00 

77 292,600.00 

63 239,400.00 

85 323,000.00 

225 855,000.00 

644 2,321,500.00 

2561 จากสรุปยอดการนับนักเรียนที่มตีัวตน เพื่อรับงบประมาณจัดสรรจากรัฐบาล 

รายการ จํานวนเงิน

นักการฯ และแมบาน) 

รายจาย 

คงเหลือจัดสรร 
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2562) 

หมายเหตุ 

  

  

  

   

  

  

  

  

   

จากสรุปยอดการนับนักเรียนที่มตีัวตน เพื่อรับงบประมาณจัดสรรจากรัฐบาล  

จํานวนเงิน/ป 

350,000.00 

288,000.00 

638,000.00 

1,683,500.00 
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การจัดสรรตามสัดสวน 10 : 30 : 60

 

 

ประมาณการเงินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามโครงการเรียนฟรี 

รายการ

1. งบสํารองจาย 10% 

2. งบบริหาร 30% 

3. งบวิชาการ 60% 

รวม

รายการ 

ม.ตน (440/ภาคเรียน) 

ม.ปลาย (475/ภาคเรียน) 

รวม 

 

  

จัดสรรเงินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามโครงการเรียนฟรี 

เงินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน (เรียนฟรี

1. กิจกรรมดานวิชาการ 

2. กิจกรรมดานคุณธรรม 

3. กิจกรรมทัศนศึกษา 

4. กิจกรรมบริการ ICT 

รวม 
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10 : 30 : 60 

ประมาณการเงินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามโครงการเรียนฟรี 15 ป อยางมีคุณภาพ ประจําปงบประมาณ 

รายการ จํานวนเงิน

1,010,100

รวม 1,683,500

จํานวนคน 
จํานวนเงิน 

ภาคเรียนที่ 2/61 ภาคเรียนที่ 1/62

419.00 184,360.00 184,360

225.00 106,875.00 106,875.00

644.00 291,235.00 291,235

พัฒนาผูเรียนตามโครงการเรียนฟรี 15 ป อยางมีคุณภาพ ไดดังนี้ 

เรียนฟร)ี 

198,050.00   

128,140.00   

128,140.00   

128,140.00   

582,470.00 

 

ฉบับปรับปรุง มกราคม 2562) 42 

อยางมีคุณภาพ ประจําปงบประมาณ 2562 

จํานวนเงิน หมายเหตุ 

168,350.00 
 

505,050.00 
 

1,010,100.00 
 

1,683,500.00 
 

หมายเหตุ 
1/62 รวม 

360.00 368,720.00   

5.00 213,750.00   

291,235.00 582,470.00   

 

  

  

  

  

 
 



แผนปฏิบัติการโรงเรียนสองดาววทิยาคม ปงบประมาณ 

 

 
 

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนสองดาววทิยาคม ปงบประมาณ 2562 (ฉบับปรับปรุง มกราคม 
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การจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 2562

ฉบับปรับปรุง มกราคม 2562) 43 

2562 
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การจัดสรรงบประมาณ จําแนกตามกลุมงาน/กลุมสาระการเรียนรู

กลุมงานบริหารวิชาการ 

อุดหนุนฯ

1 งานหองสมุด ครูกัญญาพัชร/ครูพรพิกุล

2 พัฒนาแหลงเรียนรู ครูกัญญาพัชร/ครูพรพิกุล

3 สัปดาหหองสมุด ครูกัญญาพัชร/ครูพรพิกุล 10,000.00

4 กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู ครูวิเชียน

5 ศิลปหัตถกรรม ครูวิสณี

6 จัดซ้ือหนังสือ วารสาร สิ่งพิมพ ครูกัญญาพัชร/ครูพรพิกุล 15,000.00

7 งานทะเบียน ครูนิชาภา

8 สนับสนุนการจัดการศึกษา ครูชาญชัย 100,000.00

9 ระบบสารสนเทศ ครูวิสณี/ครูฉัตรดนัย

10 รับนักเรียน ครูกัญญาพัชร 5,000.00     

11 สงเสริมการบริหารงานตามมาตรฐานคุณภาพ(OBECQA) ครูจุลทรัพย 10,000.00    

12 พัฒนาสํานักงานกลุมบริหารงานวิชาการ ครูชาญชัย

โครงการพัฒนาระบบการบริหารการจัดการศึกษา

ที่ โครงการ/กิจกรรม ผูรับผดิชอบ

โครงการพัฒนาแหลงเรียนรู

โครงการพัฒนาผูเรียนรอบดาน

โครงการสนับสนุนสื่อ เทคโนโลยี ที่เอื้อตอการเรียนรู

แผนปฏิบัติการโรงเรียนสองดาววทิยาคม ปงบประมาณ 

กลุมสาระการเรียนรู (ปรับลด 14%  ตามมติที่ประชุมฯ ครั้งที่ 12/2561)  

อุดหนุนฯ เรียนฟรี 15 ป อ่ืน ๆ (ปรับลด14% )

7,000.00 6,020.00

0.00 0.00

10,000.00 8,600.00

5,000.00 4,300.00

80,000.00 68,800.00 24,616.00  12,180.00  

15,000.00 12,900.00

5,000.00 4,300.00

100,000.00 86,000.00 60,379.00  

100,000.00 86,000.00 35,220.00  49,190.00  

5,000.00 4,300.00

10,000.00 15,890.00 22,265.40

0.00 0.00

1 2 3

งบที่ขอใชครั้งที่
งบจัดสรร
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6,020.00 

0.00 

8,600.00 

4,300.00 

32,004.00 

12,900.00 

4,300.00 

25,621.00 

1,590.00 

4,300.00 

22,265.40 

0.00 

หมายเหตุ

ผลการดําเนินงาน

เส
ร็จ

แล
ว

กํา
ลัง

ดํา
เน

ินก
าร

ไม
ได

ทําคงเหลือ
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อุดหนุนฯ

12 ปจฉิมดาราพัฒน/มอบใบประกาศนียบัตร ครูนิชาภา 15,000.00

13 มอบเข็มดาราพัฒน ครูชาญชัย 15,000.00

14 งานประกันคุณภาพการศึกษา ครูวิเชียน 10,000.00

15 สงเสริมงานวิชาการ ครูวิเชียน 10,000.00

16 งานนิเทศการสอน ครูวิเชียน

17 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ครูฉัตรดนัย 20,000.00

18 ดาราพัฒนวิชาการ ครูแสงเดือน 20,000.00    

19 ติวเขมเต็มความรู ครูฉัตรดนัย

20 สอนปรับพ้ืนฐานนักเรียน ม.1 และ ม.4 ครูฤทัย/ครูไกรพิชญ/ครูอุบล/ครูชาญชัย

21 นักเรียนเรียนรวม ครูแสงเดือน

โครงการสงเสริมทักษะกระบวนการในการแสวงหาความรูดวยตนเอง และการจัดการเรียนรูสําหรับนักเรียนพิเศษเรียนรวม

โครงการปลูกฝงว ัฒนธรรมไทย และภูมิปญญาทองถิ่น

โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน

โครงการสงเสริมการทําว ิจัยในชั้นเรียน และพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา

โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม ผูรับผดิชอบ

 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนสองดาววทิยาคม ปงบประมาณ 

อุดหนุนฯ เรียนฟรี 15 ป อ่ืน ๆ (ปรับลด14%)

15,000.00 12,900.00

15,000.00 12,900.00

10,000.00 8,600.00 3,600.00    

10,000.00 8,600.00

5,000.00 4,300.00

20,000.00 17,200.00 17,164.00  

20,000.00 17,200.00 17,200.00  

10,000.00 8,600.00

10,000.00 8,600.00

10,000.00 8,600.00 8,600.00    

โครงการสงเสริมทักษะกระบวนการในการแสวงหาความรูดวยตนเอง และการจัดการเรียนรูสําหรับนักเรียนพิเศษเรียนรวม

งบจัดสรร
งบที่ขอใชครั้งท่ี

1 2 3

แผนปฏิบัติการโรงเรียนสองดาววทิยาคม ปงบประมาณ 2562 (ฉบับปรับปรุง มกราคม 2562) 45 

12,900.00 

12,900.00 

5,000.00 

8,600.00 

4,300.00 

36.00 

0.00 

8,600.00 

8,600.00 

0.00 
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อุดหนุนฯ

22 ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูโรงเรียนมาตรฐานสากล ครูชาญชัย

23 พัฒนาทักษะพ้ืนฐานวิชาชีพเพ่ือการมีงานทํา ครูฉัตรดนัย

24 สงเสริมการบริหารงานตามมาตรฐานคุณภาพ(OBECQA) ครูจุลทรัพย 10,000.00    

262,000.00

โครงการพัฒนาผูเรียนสูมาตรฐานสากล และทักษะวิชาช ีพในศตวรรษที่ 21

ที่ โครงการ/กิจกรรม ผูรับผดิชอบ

ขอมูล ณ วันที่ 11 ม.ค. 62 (ประวัติการขอใชงบประมาณที่ผานงานแผนงาน) 

รวมงบประมาณ

รวมทั้งสิ้น

 

 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนสองดาววทิยาคม ปงบประมาณ 

อุดหนุนฯ เรียนฟรี 15 ป อ่ืน ๆ (ปรับลด14% )

10,000.00 8,600.00

40,000.00 34,400.00

10,000.00 15,890.00 22,265.40

262,000.00 265,890.00 453,985.40 166,781.00 61,374.00 0.00

(สี่แสนหาหมื่นสามพันเการอยแปดสิบหาบาทสี่สิบสตางค

งบจัดสรร
งบที่ขอใชครั้งท่ี

453,985.40

1 2 3

แผนปฏิบัติการโรงเรียนสองดาววทิยาคม ปงบประมาณ 2562 (ฉบับปรับปรุง มกราคม 2562) 46 

8,600.00 

34,400.00 

22,265.40 

0.00 225,830.40

สี่แสนหาหมื่นสามพันเการอยแปดสิบหาบาทสี่สิบสตางค)
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กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

1 เสริมทักษะวิชาการ(ศิลปหัตถกรรม) ครูอุบล

2 สงเสริมนิสัยรักการอาน ครูกัญญาพัชร

3 วันสุนทรภู/วันภาษาไทย ครูอุบล/ครูพลอยลดา/ครูกัญญาพัชร

4 ภาษาไทยวันละคํา/คําพังเพย 2 ภาษา ครูอุบล

5 คายวัยใสรักษภาษาไทย ครูอุบล

6 จัดสวนวรรณคดีไทย ครูอุบล/ครูพลอยลดา

7 พัฒนาและสงเสริมการจัดการเรียนรูภาษาไทย ครูอุบล/ครูพลอยลดา

รวมงบประมาณ

รวมทั้งสิ้น

ขอมูล ณ วันที่ 11 ม.ค. 62 (ประวัติการขอใชงบประมาณที่ผานงานแผนงาน) 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม ผูรับผดิชอบ

โครงการพัฒนาผูเรียนรอบดาน

โครงการพัฒนาแหลงเรียนรู

โครงการสงเสริมทักษะกระบวนการในการแสวงหาความรูดวยตนเอง และการจัดการเรียนรูสําหรับนักเรียนพิเศษเรียนรวม

 

 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนสองดาววทิยาคม ปงบประมาณ 

อุดหนุนฯ เรียนฟรี 15 ป อ่ืนๆ (ปรับลด14%)

20,000.00 17,200.00 8,645.00    

20,000.00 17,200.00

20,000.00 17,200.00

5,000.00 4,300.00

10,000.00 8,600.00

10,000.00 8,600.00 8,600.00    

20,000.00 17,200.00 6,950.00    1,000.00  5,440.00  

55,000.00 20,000.00 90,300.00 24,195.00  1,000.00  5,440.00  

(เกาหมื่นสามรอยบาทถวน

งบที่ขอใช ครั้งที่/ยอดยกมา

1 2 3

90,300.00

งบจัดสรร

โครงการสงเสริมทักษะกระบวนการในการแสวงหาความรูดวยตนเอง และการจัดการเรียนรูสําหรับนักเรียนพิเศษเรียนรวม

แผนปฏิบัติการโรงเรียนสองดาววทิยาคม ปงบประมาณ 2562 (ฉบับปรับปรุง มกราคม 2562) 47 

8,555.00 

17,200.00 

17,200.00 

4,300.00 

8,600.00 

0.00 

5,440.00 3,810.00 

5,440.00 59,665.00

เกาหมื่นสามรอยบาทถวน)
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กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

1 สงเสริมสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนคณิตฯ ครูไตรภพ

2 คายคณิตศาสตร ครูนิชาภา

3 เตรียมความพรอมการแขงขันทักษะวิชาการ ครูไกรพิชญ

4 พัฒนาและปรับปรุงหองปฏิบัติการคณิตศาสตร ครูนิชาภา/ครูไกรพิชญ 100,000.00

รวมงบประมาณ 140,000.00

รวมทั้งสิ้น

ขอมูล ณ วันที่ 11 ม.ค. 62 (ประวัติการขอใชงบประมาณที่ผานงานแผนงาน) 

ที่ โครงการ/กิจกรรม ผูรับผดิชอบ

โครงการสนับสนุนสื่อ เทคโนโลยี ที่เอ้ือตอการเรียนรู

โครงการพัฒนาผูเรียนรอบดาน

โครงการพัฒนาแหลงเรียนรู

 

 

 

 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนสองดาววทิยาคม ปงบประมาณ 

อุดหนุนฯ เรียนฟรี 15 ป อ่ืน ๆ (ปรับลด14%)

20,000.00 17,200.00

10,000.00 8,600.00 8,600.00   

10,000.00 8,600.00 4,620.00   

100,000.00 86,000.00 31,000.00 30,000.00 

140,000.00 0.00 120,400.00 44,220.00 30,000.00 -         

(หนึ่งแสนสองหมื่นสี่รอยบาทถวน

งบที่ขอใชครั้งที/่ยอดยกมา

1 2 3

120,400.00

งบจัดสรร

แผนปฏิบัติการโรงเรียนสองดาววทิยาคม ปงบประมาณ 2562 (ฉบับปรับปรุง มกราคม 2562) 48 

17,200.00   

0.00 

3,980.00     

25,000.00   

46,180.00   

หนึ่งแสนสองหมื่นสี่รอยบาทถวน)

คงเหลือ
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กลุมสาระการเรียนรูว ิทยาศาสตร 

1 พัฒนาการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา ครูฉัตรดนัย

2 สัปดาหวันวิทยาศาสตร/กิจกรรมตลาดนัดวิชาการ 8 กลุมสาระ ครูชาญชัย/ครูทุกกลุมสาระฯ

3 พัฒนาและสงเสริมฯ(การเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อ) ครูปริวรรต

4 พัฒนาศักยภาพนักเรียนเพ่ือการแขงขันทักษะฯ ครูฉัตรดนัย

5 จัดซื้อส่ือและวัสดุอุปกรณวิทยาศาสตร ครูนิวัฒน/ครูชาญชัย

รวมงบประมาณ 120,000.00

รวมท้ังสิ้น

ขอมูล ณ วันที่ 11 ม.ค. 62 (ประวัติการขอใชงบประมาณท่ีผานงานแผนงาน) 

ที่ โครงการ/กิจกรรม ผูรับผดิชอบ

โครงการสงเสริมทักษะกระบวนการในการแสวงหาความรูดวยตนเอง และการจัดการเรียนรูสําหรับนักเรียนพิเศษเรียนรวม

โครงการพัฒนาผูเรียนรอบดาน

โครงการสนับสนุนสื่อ เทคโนโลยี ท่ีเอ้ือตอการเรียนรู

 

 

 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนสองดาววทิยาคม ปงบประมาณ 

อุดหนุนฯ เรียนฟรี 15 ป อ่ืน ๆ (ปรับลด14% )

20,000.00 17,200.00

20,000.00 17,200.00 8,600.00   

5,000.00 4,300.00

45,000.00 38,700.00 6,141.00   

30,000.00 25,800.00 12,735.00  1,125.00  

120,000.00 0.00 103,200.00 27,476.00 1,125.00 0.00

(หนึ่งแสนสามพันสองรอยบาทถวน

งบที่ขอใชครั้งที่/ยอดยกมา

1 2 3

103,200.00

งบจัดสรร

โครงการสงเสริมทักษะกระบวนการในการแสวงหาความรูดวยตนเอง และการจัดการเรียนรูสําหรับนักเรียนพิเศษเรียนรวม

แผนปฏิบัติการโรงเรียนสองดาววทิยาคม ปงบประมาณ 2562 (ฉบับปรับปรุง มกราคม 2562) 49 

17,200.00 

8,600.00 

4,300.00 

32,559.00 

11,940.00 

0.00 74,599.00

หนึ่งแสนสามพันสองรอยบาทถวน)
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กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

1 พัฒนาสื่อกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ครูภรณภัสสรณ

2 คายภาษาอังกฤษ ครูแสงเดือน

3 วันคริสตมาส ครูธวัชชัย/ครูฤทัย

4 ศิลปหัตถกรรมกลุมสาระภาษาตางประเทศ ครูฤทัย/ครูศิริพร

5 การแขงขันทักษะภายในโรงเรียน ครูธวัชชัย/ครูฤทัย    

6 English @ noon ครูธวัชชัย/ครูศิริพร

7 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารและการบริการในโรงแรม ครูฤทัย/ครูศิริพร/ครูพรพิกุล

8 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารและการทองเที่ยวในทองถ่ิน ครูธวัชชัย/ครูฤทัย

รวมงบประมาณ

รวมทั้งสิ้น

ขอมูล ณ วันที่ 11 ม.ค. 62 (ประวัติการขอใชงบประมาณท่ีผานงานแผนงาน) 

ที่ โครงการ/กิจกรรม ผูรับผดิชอบ

โครงการสนับสนุนส่ือ เทคโนโลยี ท่ีเอ้ือตอการเรียนรู

โครงการพัฒนาผูเรียนรอบดาน

โครงการปลูกฝ งว ัฒนธรรมไทย และภูมิปญญาทองถิ่น

 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนสองดาววทิยาคม ปงบประมาณ 

อุดหนุนฯ เรียนฟรี 15 ป อ่ืน ๆ (ปรับลด14%)

20,000.00 17,200.00

10,000.00 8,600.00

10,000.00 8,600.00

10,000.00 8,600.00

10,000.00    8,600.00 8,600.00 

0.00 0.00

15,000.00 12,900.00

15,000.00 12,900.00

90,000.00 0.00 77,400.00 8,600.00 0.00 0.00

(เจ็ดหมื่นเจ็ดพันสี่รอยบาทถวน

งบที่ขอใช ครั้งที่/ยอดยกมา

1 2 3

77,400.00

งบจัดสรร

แผนปฏิบัติการโรงเรียนสองดาววทิยาคม ปงบประมาณ 2562 (ฉบับปรับปรุง มกราคม 2562) 50 

17,200.00 

8,600.00 

8,600.00 

8,600.00 

0.00 

0.00 

12,900.00 

12,900.00 

0.00 68,800.00

เจ็ดหมื่นเจ็ดพันสี่รอยบาทถวน)

คงเหลือ
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กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

อุดหนุนฯ

1 พัฒนาสงเสริมคุณภาพการเรียน ครูจริญญา 20,000.00

2 พัฒนาและสงเสริมวงโยธวาฑิต ครูโชคชัย 30,000.00

3 ฝกทักษะผูเรียนในงานศิลปหัตถกรรม ครูจริญญา

4 เทศกาลศิลปะและดนตรี ครั้งที2่ ครูณัฐพงษ 10,000.00

5 สงเสริมการแขงขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ทัศนศิลป) ครูณัฐพงษ 10,000.00

6 พัฒนาและปรับปรุงหองดนตรี ครูโชคชัย

7 พัฒนาและปรับปรุงหองนาฏศิลป ครูจริญญา

8 พัฒนาสื่อการเรียนรูและฝกทักษะผูเรียนในงานศิลปหัตถกรรม ครูคมสันต

9 พัฒนาและสงเสริมการจัดการเรียนรูหองศิลปะ ครูณัฐพงษ 20,000.00

รวมงบประมาณ 75,000.00

รวมทั้งส้ิน

ขอมูล ณ วันที่ 11 ม.ค. 62 (ประวัติการขอใชงบประมาณที่ผานงานแผนงาน) 

ที่ โครงการ/กิจกรรม ผูรับผดิชอบ

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

โครงการพัฒนาผูเรียนรอบดาน

โครงการพัฒนาแหลงเรียนรู

โครงการสนับสนุนสื่อ เทคโนโลยี ที่เอ้ือตอการเรียนรู

โครงการสงเสริมทักษะกระบวนการในการแสวงหาความรูดวยตนเอง และการจัดการเรียนรูสําหรับนักเรียนพิเศษเรียนรวม

แผนปฏิบัติการโรงเรียนสองดาววทิยาคม ปงบประมาณ 

อุดหนุนฯ เรียนฟรี 15 ป อ่ืน ๆ (ปรับลด14%)

20,000.00 17,200.00

30,000.00 25,800.00

5,000.00 4,300.00

10,000.00 8,600.00 8,600.00    

10,000.00 8,600.00

5,000.00 4,300.00 4,115.00    870.00      

5,000.00 4,300.00

5,000.00 4,300.00

20,000.00 17,200.00 15,000.00  

75,000.00 0.00 64,500.00 8,600.00 0.00 0.00

(หกหมื่นส่ีพันหารอยบาทถวน

งบท่ีขอใชครั้งที/่ยอดยกมา

1 2 3

64,500.00

งบจัดสรร

โครงการสงเสริมทักษะกระบวนการในการแสวงหาความรูดวยตนเอง และการจัดการเรียนรูสําหรับนักเรียนพิเศษเรียนรวม

แผนปฏิบัติการโรงเรียนสองดาววทิยาคม ปงบประมาณ 2562 (ฉบับปรับปรุง มกราคม 2562) 51 

17,200.00 

25,800.00 

4,300.00 

0.00 

8,600.00 

-685.00 

4,300.00 

4,300.00 

2,200.00 

0.00 55,900.00

หกหมื่นส่ีพันหารอยบาทถวน)
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กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

อุดหนุนฯ

1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณกีฬา ครูเสฏฐวุฒิ/ครูธนะชัย/ครูธนศักด์ิ

2 ปรับปรุงซอมแซมสนามกีฬา ครูเสฏฐวุฒิ/ครูธนะชัย/ครูธนศักด์ิ

3 ซอมแซมวัสดุ อุปกรณ ครูเสฏฐวุฒิ/ครูธนะชัย/ครูธนศักด์ิ

4 แขงขันกีฬาภายใน ครูเสฏฐวุฒิ/ครูธนะชัย/ครูธนศักด์ิ

5 แขงขันตัวแทนสหวิทยาเขตลุมน้ําอูน ครูเสฏฐวุฒิ/ครูธนะชัย/ครูธนศักด์ิ

6 แขงขันกีฬาจังหวัด ครูเสฏฐวุฒิ/ครูธนะชัย/ครูธนศักด์ิ

7 สงเสริมพัฒนาทักษะกีฬา ครูเสฏฐวุฒิ/ครูธนะชัย/ครูธนศักด์ิ

8 จัดสรางหองกลุมสาระฯ ครูเสฏฐวุฒิ/ครูธนะชัย/ครูธนศักด์ิ

รวมงบประมาณ 160,000.00

รวมทั้งสิ้น

ขอมูล ณ วันที่ 11 ม.ค. 62 (ประวัติการขอใชงบประมาณที่ผานงานแผนงาน) 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม ผูรับผดิชอบ

โครงการสนับสนุนสื่อ เทคโนโลยี ที่เอ้ือตอการเรียนรู

โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอมในสถานศึกษา

โครงการสงเสริมสุขภาพและอนามัย

โครงการพัฒนาแหลงเรียนรู

 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนสองดาววทิยาคม ปงบประมาณ 

อุดหนุนฯ เรียนฟรี 15 ป อ่ืน ๆ (ปรับลด14% )

10,000.00 8,600.00

10,000.00 8,600.00

10,000.00 8,600.00

30,000.00 25,800.00 30,000.00 

50,000.00 43,000.00

50,000.00 43,000.00

0.00 0.00

0.00 0.00

160,000.00 0.00 137,600.00 30,000.00 0.00 0.00

(หนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันหกรอยบาทถวน

งบที่ขอใช ครั้งที/่ยอดยกมา

1 2

งบจัดสรร

3

137,600.00

แผนปฏิบัติการโรงเรียนสองดาววทิยาคม ปงบประมาณ 2562 (ฉบับปรับปรุง มกราคม 2562) 52 

8,600.00 

8,600.00 

8,600.00 

-4,200.00 

43,000.00 

43,000.00 

0.00 

0.00 

107,600.00

หนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันหกรอยบาทถวน)
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กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี

อุดหนุนฯ

1 การแขงขันทักษะทางวิชาชีพกลุมสาระฯการงานอาชีพฯ กลุมสาระฯ 20,000.00

2 งานประดิษฐ ครูจุลทรัพย

3 งานชาง ครูวิเชียน

4 งานธุรกิจ ครูรัญจวน

5 งานบาน ครูพิมพชนก

6 พัฒนาการเรียนการสอนคอมพิวเตอร ครูวิสณี

7 พัฒนาปรับปรุงหองคอมพิวเตอร ครูวิเชียน,ครูวิสณี

8 งานเกษตร ครูราตรี 10,000.00

9 ศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง ครูราตรี/ครูวิเชียน/ครูจุลทรัพย 10,000.00

10 การสรางสรรคภาพดวยการปะติด ครูวิเชียน 10,000.00

รวมงบประมาณ 120,000.00

รวมทั้งสิ้น

ขอมูล ณ วันที่ 11 ม.ค. 62 (ประวัติการขอใชงบประมาณที่ผานงานแผนงาน) 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

โครงการพัฒนาผูเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการพัฒนาผูเรียนรอบดาน

โครงการพัฒนาแหลงเรียนรู

โครงการพัฒนาผูเรียนสูมาตรฐานสากล และทักษะวิชาชีพในศตวรรษที่ 21

ที่ โครงการ/กิจกรรม ผูรับผดิชอบ

40,000.00

30,000.00

พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนกลุมสาระการเรียนรู

การงานอาชีพฯ

แผนปฏิบัติการโรงเรียนสองดาววทิยาคม ปงบประมาณ 

อุดหนุนฯ เรียนฟรี 15 ป อ่ืน ๆ (ปรับลด14% )

20,000.00 17,200.00 17,200.00   

8,600.00    

8,600.00    

4,700.00 3,900.00    

8,600.00    

10,000.00 8,600.00 8,600.00    

10,000.00 8,600.00 8,600.00    

10,000.00 8,600.00 8,600.00    

120,000.00 49,000.00 145,340.00 4,700.00 0.00 0.00 140,640.00

(หนึ่งแสนสี่หมื่นหาพันสามรอยสี่สิบบาทถวน

67,940.00   

งบที่ขอใชครั้งที/่ยอดยกมา

คงเหลือ
1 2

งบจัดสรร

3

145,340.00

40,000.00

30,000.00 49,000.00

34,400.00

67,940.00

แผนปฏิบัติการโรงเรียนสองดาววทิยาคม ปงบประมาณ 2562 (ฉบับปรับปรุง มกราคม 2562) 53 

17,200.00 

8,600.00 

8,600.00 

3,900.00 

8,600.00 





8,600.00 

8,600.00 

8,600.00 

140,640.00

หนึ่งแสนสี่หมื่นหาพันสามรอยสี่สิบบาทถวน)

67,940.00
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กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

1 เตรียมความพรอมการแขงขันทักษะวิชาการฯ ครูวัลยา

2 กิจกรรมเรียนรูสูอาเซียน ครูวัลยา/ครูภาณุวัฒน

3 โฟลคซองดนตรีลานขามป 2 ครูวัลยา

4 กิจกรรมวันสําคัญฯ/ตักบาตรเติมบุญ ครูวีณารัตน/ครูอรุณรัตน

5 คายคุณธรรม/โรงเรียนคุณธรรม ครูวัลยา/ครูวิไลพร

6 สอบธรรมศึกษา ครูวัลยา/ครูมนตรี

7 ยกระดับจิตอาสาโดยใชโครงงานเปนฐาน ครูมนัส

8 พัฒนาส่ือและยกระดับผลสัมฤทธ์ิกลุมสาระฯสังคมฯ ครูมนัส

รวมงบประมาณ

รวมท้ังสิ้น

ขอมูล ณ วันที่ 11 ม.ค. 62 (ประวัติการขอใชงบประมาณท่ีผานงานแผนงาน) 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม ผูรับผดิชอบ

โครงการพัฒนาผูเรียนรอบดาน

โครงการปลูกฝงว ัฒนธรรมไทย และภูมิปญญาทองถิ่น

โครงการพัฒนาผูเรียนใหเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

แผนปฏิบัติการโรงเรียนสองดาววทิยาคม ปงบประมาณ 

อุดหนุนฯ เรียนฟรี 15 ป อ่ืน ๆ (ปรับลด14% )

10,000.00 8,600.00

5,000.00 4,300.00

5,000.00 4,300.00

30,000.00 25,800.00

30,000.00 25,800.00

10,000.00 8,600.00

15,000.00 12,900.00

10,000.00 8,600.00

75,000.00 40,000.00 98,900.00 0.00 0.00 0.00

(เกาหมื่นแปดพันเการอยบาทถวน

งบท่ีขอใช ครั้งที่/ยอดยกมา

1 2

งบจัดสรร

3

98,900.00

แผนปฏิบัติการโรงเรียนสองดาววทิยาคม ปงบประมาณ 2562 (ฉบับปรับปรุง มกราคม 2562) 54 

8,600.00 

4,300.00 

4,300.00 

25,800.00 

25,800.00 

8,600.00 

12,900.00 

8,600.00 

98,900.00

เกาหมื่นแปดพันเการอยบาทถวน)
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กลุมงานบริหารงบประมาณ

1 งานการเงินและบัญชี ครูธวัชชัย/ครูจริญญา

2 งานพัสดุ ครูฤทัย

3 ซอมแซมพัสดุครุภัณฑ ครูมนัส

4 โรงเรียนสุจริต ครูฤทัย

5 คาสาธารณูปโภค ครูจริญญา 350,000.00

6 งานแผนงาน ครูไกรพิชญ

7 พัฒนาและปรับปรุงหองประกันคุณภาพฯ ครูรัญจวน

8 พัฒนาและปรับปรุงหองธนาคารโรงเรียน ครูธวัชชัย

9 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (SBM) ผอ.วรรณธนา/รองฯหาญ 184,360.00

10 สนับสนุนการบริหารและพัฒนาสถานศึกษา ผอ.วรรณธนา/รองฯหาญ 122,033.00

รวมงบประมาณ 640,020.00

รวมทั้งส้ิน

คาสาธารณูปโภค งบประจํา ไมลด 14%

สนับสนุนการบริหารและพัฒนาสถานศึกษา งบรายไดสถานศึกษา ไมลด 14

ขอมูล ณ วันที่ 11 ม.ค. 62 (ประวัติการขอใชงบประมาณที่ผานงานแผนงาน) 

ที่ โครงการ/กิจกรรม ผูรับผดิชอบ

โครงการพัฒนาระบบการบริหารการจัดการศึกษา

โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน

โครงการพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอมในสถานศึกษา

โครงการพิเศษ สงเสริมกิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน แนวทางการปฏิรูปการศึกษา

แผนปฏิบัติการโรงเรียนสองดาววทิยาคม ปงบประมาณ 

อุดหนุนฯ เรียนฟรี 15 ป อ่ืน ๆ (ปรับลด14% )

15,000.00 12,900.00 6,930.00   

15,000.00 12,900.00 2,500.00   2,800.00 

30,000.00 25,800.00

5,000.00 4,300.00

350,000.00 350,000.00 350,000.00

10,000.00 8,600.00 250.00     

20,660.00 17,767.60 20,660.00 

10,000.00 8,600.00

184,360.00 158,549.60 13,014.00 145,535.60

122,033.00 122,033.00 46,593.00 

640,020.00 0.00 599,417.20 43,354.00 2,800.00 0.00 553,263.20

(หาแสนเกาหมื่นเกาพันส่ีรอยสิบเจ็ดบาทยี่สิบสตางค

14%

3

599,417.20

งบที่ขอใช ครั้งที่

1 2

งบจัดสรร

แผนปฏิบัติการโรงเรียนสองดาววทิยาคม ปงบประมาณ 2562 (ฉบับปรับปรุง มกราคม 2562) 55 

5,970.00 

7,600.00 

25,800.00 

4,300.00 

350,000.00 

8,350.00 

-2,892.40 

8,600.00 

145,535.60 

75,440.00 

553,263.20

หาแสนเกาหมื่นเกาพันส่ีรอยสิบเจ็ดบาทยี่สิบสตางค)
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กลุมงานบริหารบุคคล 

อุดหนุนฯ

1 พัฒนางานสํานักงาน ครูไตรภพ

2 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรฯ ครูศิริพร 200,000.00

3 เสริมสรางขวัญและกําลังใจ ครูอรุณรัตน

4 กิจกรรมมุฑิตาจิตครูเกษียณ ครูอรุณรัตน

5 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ครูยุพิน/ครูไตรภพ

6 คาจางบุคลากร(นักการ 2 ตําแหนง/แมบาน 1 ตําแหนง)ครูยุพิน 288,000.00

รวมงบประมาณ 563,000.00

รวมทั้งสิ้น

*20,000.00  ใชงบสํารองจาย(งบผูบริหาร)

คาจางบุคลากร(นักการ 2 ตําแหนง/แมบาน 1 ตําแหนง) งบประจํา ไมลด 

ขอมูล ณ วันที่ 11 ม.ค. 62 (ประวัติการขอใชงบประมาณที่ผานงานแผนงาน) 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม ผูรับผดิชอบ

โครงการพัฒนาระบบการบริหารการจัดการศึกษา

โครงการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ

 

 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนสองดาววทิยาคม ปงบประมาณ 

อุดหนุนฯ เรียนฟรี 15 ป อ่ืน ๆ (ปรับลด14% )

20,000.00 17,200.00 19,980.00 

200,000.00 172,000.00 6,660.00  

20,000.00 *20,000.00 34,400.00 6,064.00  20,000.00 5,500.00  

30,000.00 25,800.00

5,000.00 4,300.00

288,000.00 288,000.00

563,000.00 0.00 20,000.00 541,700.00 32,704.00 20,000.00 5,500.00

(หาแสนสี่หมื่นหนึ่งพันเจ็ดรอยบาทถวน

งบประจํา ไมลด 14%

งบที่ขอใช ครั้งท่ี/ยอดยกมา

1 2 3

541,700.00

งบจัดสรร

แผนปฏิบัติการโรงเรียนสองดาววทิยาคม ปงบประมาณ 2562 (ฉบับปรับปรุง มกราคม 2562) 56 

-2,780.00 

165,340.00 

5,500.00 2,836.00 

25,800.00 

4,300.00 

288,000.00 

5,500.00 483,496.00

หาแสนสี่หมื่นหนึ่งพันเจ็ดรอยบาทถวน)
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กลุมงานบริหารทั่วไป 

อุดหนุนฯ

1 บริการงานพยาบาล ครูพลอยลดา/ครูวีณารัตน 30,000.00

2 พัฒนาอาคารสถานท่ี ครูโชคชัย 50,000.00

3 ปรับปรุงทางเดินเขาโรงเรียน ครูโชคชัย

4 พัฒนางานธุรการ ครูนนธวัฒน

5 ซอมบํารุงยานพาหนะ ครูโชคชัย 40,000.00

6 พัฒนางานปฏิคม ครูพิมพชนก/ครูณัฐพงษ 10,000.00

7 พัฒนาสํานักงานกลุมบริหารงานทั่วไป ครูพลอยลดา 15,000.00

8 รักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา ครูโชคชัย 10,000.00

9 ปรับปรุงและพัฒนาระบบเสียงหอประชุม ครูธนะชัย

10 ปรับปรุงและพัฒนาระบบเสียงหองประกันฯ ครูธนะชัย

11 ปรับปรุงและพัฒนาระบบเสียงกลางแจง ครูธนะชัย

ท่ี โครงการ/กิจกรรม ผูรับผดิชอบ

โครงการสงเสริมสุขภาพและอนามัย

โครงการพัฒนาระบบการบริหารการจัดการศึกษา

โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอมในสถานศึกษา

 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนสองดาววทิยาคม ปงบประมาณ 

อุดหนุนฯ เรียนฟรี 15 ป อ่ืน ๆ (ปรับลด14% )

30,000.00 25,800.00 20,500.00 

50,000.00 * 43,000.00 50,493.00 

0.00 0.00

5,000.00 4,300.00 5,000.00   

40,000.00 34,400.00 1,510.00   5,000.00   

10,000.00 8,600.00 2,400.00   

15,000.00 12,900.00 3,800.00   

10,000.00 8,600.00

4,000.00 3,440.00

0.00 * 0.00

0.00 * 0.00

งบที่ขอใชครั้งท่ี/ยอดยกมา

1 2 3

งบจัดสรร

แผนปฏิบัติการโรงเรียนสองดาววทิยาคม ปงบประมาณ 2562 (ฉบับปรับปรุง มกราคม 2562) 57 

5,300.00 

-7,493.00 

0.00 

-700.00 

27,890.00 

6,200.00 

9,100.00 

8,600.00 

3,440.00 

0.00 

0.00 

คงเหลือ
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อุดหนุนฯ

12 ปรับปรุงและพัฒนาระบบเสียงหองโสตฯ ครูธนะชัย

13 ปรับปรุงและพัฒนาระบบเสียงตามสาย ครูธนะชัย 10,000.00

14 ปรับปรุงและพัฒนาระบบเสียงหนาเสาธง ครูธนะชัย

15 วารสารดาราพัฒน ครูอุบล

16 งานประเพณีและงานพระราชพิธี ครูณัฐพงษ 30,000.00

รวมงบประมาณ 211,580.00

รวมทั้งส้ิน

* หากมีความจําเปนสามารถบันทึกขอความขอใชงบประมาณสํารองจาย(งบผูบริหาร

ขอมูล ณ วันที่ 11 ม.ค. 62 (ประวัติการขอใชงบประมาณที่ผานงานแผนงาน) 

โครงการปลูกฝงว ัฒนธรรมไทย และภูมิปญญาทองถิ่น

ที่ โครงการ/กิจกรรม ผูรับผดิชอบ

 

 

 

 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนสองดาววทิยาคม ปงบประมาณ 

อุดหนุนฯ เรียนฟรี 15 ป อ่ืน ๆ 0.00

0.00 * 0.00

10,000.00 8,600.00

3,000.00 2,580.00 2,500.00   

4,580.00 * 3,938.80 600.00     2,593.00   

30,000.00 19,000.00 42,140.00 2,365.00   

211,580.00 19,000.00 0.00 198,298.80 89,169.00 7,595.00   0.00

(หนึ่งแสนเกาหมื่นแปดพันสองรอยเกาสิบแปดบาทแปดสิบสตางค

งบผูบริหาร)ได

198,298.80

งบจัดสรร
งบท่ีขอใชครั้งที/่ยอดยกมา

1 2 3

แผนปฏิบัติการโรงเรียนสองดาววทิยาคม ปงบประมาณ 2562 (ฉบับปรับปรุง มกราคม 2562) 58 

0.00 

8,600.00 

80.00 

745.80 

39,775.00 

101,537.80 

หนึ่งแสนเกาหมื่นแปดพันสองรอยเกาสิบแปดบาทแปดสิบสตางค)

คงเหลือ

ผลการดําเนินงาน
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กลุมบริหารงานกิจการนักเรียน 

อุดหนุนฯ

1 สนับสนุนงานสํานักงาน ครูภรณภัสสรณ 30,000.00

2 ประชุมผูปกครอง ครูวัลยา/ครูธนศักด์ิ 10,000.00

3 ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน(เยี่ยมบานฯ) ครูภรณภัสสรณ 10,000.00

4 สภานักเรียน ครูธีระยุทธ

5 ปฐมดาราพัฒน ครูวัลยา/ครูเสฏฐวุฒิ

6 ขับขี่ปลอดภัยในโรงเรียน ครูเสฏฐวุฒิ

7 เลือกต้ังสภานักเรียน ครูธีระยุทธ

8 วันไหวครู ครูภรณภัสสรณ/ครูวัลยา

9 โรงเรียนสีขาว ครูธนศักด์ิ

10 TO BE NUMBER ONE ครูธวัชชัย/ครูณัฐพงษ/ครูวิไลพร

11 งานปองกันยาเสพติด ครูนิวัฒน 10,000.00

12 พัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนกลุมเสี่ยงฯ ครูนิวัฒน

13 งานแนะแนวศึกษาตอและอาชีพ ครูวิไลพร

14 หนึ่งใจ ติวใหนอง ครูวิไลพร      

ที่ โครงการ/กิจกรรม ผูรับผดิชอบ

โครงการพัฒนาระบบการบริหารการจัดการศึกษา

โครงการพัฒนาผูเรียนใหเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค

โครงการสงเสริมสุขภาพและอนามัย

โครงการพัฒนาผูเรียนรอบดาน

โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

แผนปฏิบัติการโรงเรียนสองดาววทิยาคม ปงบประมาณ 

อุดหนุนฯ เรียนฟรี 15 ป อ่ืน ๆ (ปรับลด14%)

30,000.00 25,800.00 12,081.00 7,000.00   

10,000.00 8,600.00

10,000.00 8,600.00

5,000.00 4,300.00

40,000.00 34,400.00

0.00 0.00

0.00 0.00

10,000.00 8,600.00

5,000.00 4,300.00

10,000.00 8,600.00

10,000.00 8,600.00

5,000.00 4,300.00

5,000.00 4,300.00

5,000.00 4,300.00

งบที่ขอใชครั้งที่/ยอดยกมา

1 2 3

งบจัดสรร

แผนปฏิบัติการโรงเรียนสองดาววทิยาคม ปงบประมาณ 2562 (ฉบับปรับปรุง มกราคม 2562) 59 

6,719.00 

8,600.00 

8,600.00 

4,300.00 

34,400.00 

0.00 

0.00 

8,600.00 

4,300.00 

8,600.00 

8,600.00 

4,300.00 

4,300.00 

4,300.00 
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อุดหนุนฯ

15 พัฒนาและปรับปรุงหองแนะแนว ครูวิไลพร

รวมงบประมาณ

รวมทั้งสิ้น

ขอมูล ณ วันที่ 11 ม.ค. 62 (ประวัติการขอใชงบประมาณที่ผานงานแผนงาน) 

ผ ูรับผดิชอบ

โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอมในสถานศึกษา

ที่ โครงการ/กิจกรรม

 

 

 

 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนสองดาววทิยาคม ปงบประมาณ 

อุดหนุนฯ เรียนฟรี 15 ป อ่ืน ๆ (ปรับลด14%)

0.00 0.00

85,000.00 60,000.00 124,700.00 12,082.00 7,002.00   0.00

(หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันเจ็ดรอยบาทถวน

1 2 3

งบจัดสรร
งบท่ีขอใชครั้งที/่ยอดยกมา

124,700.00

แผนปฏิบัติการโรงเรียนสองดาววทิยาคม ปงบประมาณ 2562 (ฉบับปรับปรุง มกราคม 2562) 60 

0.00 

0.00 105,616.00

หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันเจ็ดรอยบาทถวน)

หมายเหตุ
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งานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

 

 

 

อุดหนุนฯ

1
กิจกรรมลูกเสือ

- จัดซ้ืออุปกรณการสอนลูกเสือ
ครูธีระยุทธ,ครูเสฏฐวุฒิ/ฯลฯ

2 กิจกรรมยุวกาชาด ครูพิมพชนก/ฯลฯ

3 ลูกเสือตานภัยยาเสพติด ครูเสฏฐวุฒิ

4 กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร ครูมนตร/ีครูนิวัฒน

5 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน ครูธนะชัย,ครูวิมาน

6 ทัศนศึกษา ครูธนะชัย/ครูอรุณรัตน

รวมงบประมาณ

รวมท้ังสิ้น

ขอมูล ณ วันท่ี 11 ม.ค. 62 (ประวัติการขอใชงบประมาณท่ีผานงานแผนงาน) 

โครงการพัฒนาผูเรียนใหเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค

ท่ี โครงการ/กิจกรรม ผูรับผดิชอบ

แผนปฏิบัติการโรงเรียนสองดาววทิยาคม ปงบประมาณ 

อุดหนุนฯ เรียนฟรี 15 ป อ่ืน ๆ (ปรับลด14% )

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

149,000.00 128,140.00 62,460.00 

0.00 219,000.00 188,340.00

(หนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันสามรอยสี่สิบบาทถวน188,340.00

1 2 3

70,000.00

งบจัดสรร

60,200.00

งบที่ขอใช ครั้งท่ี/ยอดยกมา

แผนปฏิบัติการโรงเรียนสองดาววทิยาคม ปงบประมาณ 2562 (ฉบับปรับปรุง มกราคม 2562) 61 




0.00  เงินนอกงบฯ

0.00 

0.00 

65,680.00 

125,880.00

หนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันสามรอยสี่สิบบาทถวน)
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60,200.00

คงเหลือ

ผลการดําเนินงาน
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การจัดสรรงบประมาณแยกตามโครงการ (ขอมูล ณ วันที่  11 มกราคม 

เงินอุดหนุน เง ินเรียนฟรี15ป

1 หนึ่งใจ ติวใหนอง ครูวิไลพร 5,000.00      

2 ดาราพัฒนวิชาการ ครูแสงเดือน 20,000.00    

3 ติวเขมเต็มความรู ครูฉัตรดนัย 10,000.00

4 สอนปรับพ้ืนฐานนักเรียน ม.1 และ ม.4 ครูฤทัย/ครูไกรพิชญ/ครูอุบล/ครูชาญชัย 10,000.00

5 พัฒนาสงเสริมคุณภาพการเรียน ครูจริญญา 20,000.00

6 งานประดิษฐ ครูจุลทรัพย

7 งานชาง ครูวิเชียน

8 งานธุรกิจ ครูรัญจวน

9 งานบาน ครูพิมพชนก

10 พัฒนาสื่อและยกระดับผลสัมฤทธ์ิกลุมสาระฯสังคมฯ ครูมนัส 10,000.00

1 ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูโรงเรียนมาตรฐานสากล ครูชาญชัย 10,000.00

2 พัฒนาทักษะพ้ืนฐานวิชาชีพเพ่ือการมีงานทํา ครูฉัตรดนัย 40,000.00

3 การแขงขันทักษะทางวิชาชีพกลุมสาระฯการงานอาชีพฯ ครูกลุมสาระฯการงานอาชีพฯ 20,000.00

โครงการที่ 2 พัฒนาผ ูเรียนสูมาตรฐานสากล และทักษะวิชาชีพในศตวรรษที่ 21

ที่ กิจกรรม ผ ูรับผดิชอบ
งบประมาณ

โครงการที่ 1 ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

40,000.00

รวมทั้งสิ้น 70,000.00

รวมทั้งสิ้น 115,000.00

พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนกลุมสาระการเรียนรู

การงานอาชีพฯ

 

 

 

 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนสองดาววทิยาคม ปงบประมาณ 

มกราคม 2562) 

อื่นๆ ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 5 ครั้งที่ 6 ครั้งที่ 7

5,000.00    

20,000.00   17,200.00  

10,000.00   

10,000.00   

20,000.00   

10,000.00

10,000.00

40,000.00

20,000.00

รวม
ประวัติการขอใชงบประมาณ

40,000.00 4,700.00    

70,000.00

115,000.00

แผนปฏิบัติการโรงเรียนสองดาววทิยาคม ปงบประมาณ 2562 (ฉบับปรับปรุง มกราคม 2562) 62 

ครั้งที่ 8 ครั้งที่ 9
 อุดหนุน

14%

 เรียนฟรี

14%

0.00 4,300.00         4,300.00      

17,200.00 17,200.00       -             

0.00 8,600.00      8,600.00      

0.00 8,600.00      8,600.00      

0.00 17,200.00       17,200.00    

0.00 8,600.00         8,600.00      

77,000.00    

0.00 8,600.00         8,600.00      

0.00 34,400.00    34,400.00    

0.00 17,200.00       17,200.00    

60,200.00    

98,900.00                          

60,200.00                          

ใชไปแลว

4,700.00

ปรับลดตามสัดสวน
คงเหลือ(ใหม)

34,400.00       29,700.00    
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เงินอุดหนุน เง ินเรียนฟร1ี5ป

1 สัปดาหหองสมุด ครูกัญญาพัชร/ครูพรพิกุล 10,000.00

2 งานแนะแนวศึกษาตอและอาชีพ ครูวิไลพร 5,000.00

3 กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู ครูวิเชียน 5,000.00

4 ศิลปหัตถกรรม ครูวิสณี 80,000.00

5 เสริมทักษะวิชาการ(ศิลปหัตถกรรม) ครูอุบล 20,000.00

6 สงเสริมนิสัยรักการอาน ครูกัญญาพัชร 20,000.00

7 วันสุนทรภู/วันภาษาไทย ครูอุบล/ครูพลอยลดา/ครูกัญญาพัชร 20,000.00

8 ภาษาไทยวันละคํา/คําพังเพย 2 ภาษา ครูอุบล 5,000.00

9 คายวัยใสรักษภาษาไทย ครูอุบล 10,000.00

10 คายคณิตศาสตร ครูนิชาภา 10,000.00

11 เตรียมความพรอมการแขงขันทักษะวิชาการ ครูไกรพิชญ 10,000.00

12 สัปดาหวันวิทยาศาสตร/กิจกรรมตลาดนัดวิชาการ 8 กลุมสาระ ครูชาญชัย/ครูทุกกลุมสาระฯ 20,000.00

13 พัฒนาและสงเสริมฯ(การเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อ) ครูปริวรรต 5,000.00

14 พัฒนาศักยภาพนักเรียนเพ่ือการแขงขันทักษะฯ ครูฉัตรดนัย 45,000.00

15 คายภาษาอังกฤษ ครูแสงเดือน 10,000.00

16 วันคริสตมาส ครูธวัชชัย/ครูฤทัย 10,000.00

17 ศิลปหัตถกรรมกลุมสาระภาษาตางประเทศ ครูฤทัย/ครูศิริพร 10,000.00

18 การแขงขันทักษะภายในโรงเรียน ครูธวัชชัย/ครูฤทัย 10,000.00

19 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและการบริการในโรงแรม ครูฤทัย/ครูศิริพร/ครูพรพิกุล 15,000.00

20 English @ noon ครูธวัชชัย/ครูศิริพร 0.00

21 พัฒนาและสงเสริมวงโยธวาฑิต ครูโชคชัย 30,000.00

22 ฝกทักษะผูเรียนในงานศิลปหัตถกรรม ครูจริญญา 5,000.00

23 เทศกาลศิลปะและดนตรี ครั้งที2่ ครูณัฐพงษ 10,000.00

24 สงเสริมการแขงขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ทัศนศิลป) ครูณัฐพงษ 10,000.00

25 การสรางสรรคภาพดวยการปะติด ครูวิเชียน 10,000.00

26 เตรียมความพรอมการแขงขันทักษะวิชาการฯ ครูวัลยา 10,000.00

27 กิจกรรมเรียนรูสูอาเซียน ครูวัลยา/ครูภาณุวัฒน 5,000.00

28 โฟลคซองดนตรีลานขามป 2 ครูวัลยา 5,000.00

รวมทั้งส้ิน 405,000.00

โครงการที่ 3 พัฒนาผูเรียนรอบดาน

ที่ กิจกรรม ผูรับผดิชอบ
งบประมาณ

แผนปฏิบัติการโรงเรียนสองดาววทิยาคม ปงบประมาณ 

อ่ืนๆ ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 5 ครั้งที่ 6 ครั้งที่ 7 ครั้งที่ 

10,000.00

5,000.00

5,000.00

80,000.00 24,616.00  12,180.00  

20,000.00 8,645.00    

20,000.00

20,000.00

5,000.00

10,000.00

10,000.00 8,600.00    

10,000.00 4,620.00    

20,000.00 8,600.00    

5,000.00

45,000.00 6,141.00    

10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00 8,600.00    

15,000.00

0.00

30,000.00

5,000.00

10,000.00 8,600.00    

10,000.00

10,000.00

10,000.00

5,000.00

5,000.00

405,000.00

รวม
ประวัติการขอใชงบประมาณ

แผนปฏิบัติการโรงเรียนสองดาววทิยาคม ปงบประมาณ 2562 (ฉบับปรับปรุง มกราคม 2562) 63 

ครั้งที่ 8 ครั้งที่ 9
 อุดหนุน

14%

 เรียนฟรี

14%

0.00 8,600.00         -             8,600.00      

0.00 4,300.00         -             4,300.00      

0.00 4,300.00         -             4,300.00      

36,796.00 -               68,800.00    32,004.00    

8,645.00 17,200.00       -             8,555.00      

0.00 17,200.00       -             17,200.00    

0.00 -               17,200.00    17,200.00    

0.00 4,300.00         -             4,300.00      

0.00 8,600.00         -             8,600.00      

8,600.00 8,600.00         -             -             

4,620.00 8,600.00         -             3,980.00      

8,600.00 17,200.00       -             8,600.00      

0.00 4,300.00         -             4,300.00      

6,141.00 38,700.00       -             32,559.00    

0.00 8,600.00         -             8,600.00      

0.00 8,600.00         -             8,600.00      

0.00 8,600.00         -             8,600.00      

8,600.00 8,600.00         -             0.00

0.00 12,900.00       -             12,900.00    

0.00 -               -             -             

0.00 25,800.00       -             25,800.00    

0.00 4,300.00         -             4,300.00      

8,600.00 8,600.00         -             -             

0.00 8,600.00         -             8,600.00      

0.00 8,600.00         -             8,600.00      

0.00 8,600.00         -             8,600.00      

0.00 4,300.00         -             4,300.00      

0.00 4,300.00         -             4,300.00      

257,698.00   348,300.00                        

คงเหลือ(ใหม)ใช ไปแลว
ปรับลดตามสัดสวน
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เงินอุดหนุน เง ินเรียนฟรี15ป

1 คายคุณธรรม/โรงเรียนคุณธรรม ครูวัลยา/ครูวิไลพร 30,000.00

2 สอบธรรมศึกษา ครูวัลยา/ครูมนตรี 10,000.00

3 ยกระดับจิตอาสาโดยใชโครงงานเปนฐาน ครูมนัส 15,000.00

4 สภานักเรียน ครูธีระยุทธ 5,000.00

5 ปฐมดาราพัฒน ครูวัลยา/ครูเสฏฐวุฒิ 40,000.00

6 ขับขี่ปลอดภัยในโรงเรียน ครูเสฏฐวุฒิ 0.00

7 เลือกต้ังสภานักเรียน ครูธีระยุทธ 0.00

8 วันไหวครู ครูภรณภัสสรณ/ครูวัลยา 10,000.00

9 กิจกรรมลูกเสือ - จัดซื้ออุปกรณการสอนลูกเสือ ครูธีระยุทธ,ครูเสฏฐวุฒิ

10 กิจกรรมยุวกาชาด ครูพิมพชนก

11 ลูกเสือตานภัยยาเสพติด ครูเสฏฐวุฒิ 0.00

12 กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร ครูมนตรี/ครูนิวัฒน 0.00

13 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน ครูธนะชัย,ครูวิมาน 0.00

14 ทัศนศึกษา ครูธนะชัย/ครูอรุณรัตน 149,000.00

1 แขงขันกีฬาภายใน ครูเสฏฐวุฒ/ิครูธนะชัย/ครูธนศักดิ์ 30,000.00

2 แขงขันตัวแทนสหวิทยาเขตลุมน้ําอูน ครูเสฏฐวุฒ/ิครูธนะชัย/ครูธนศักดิ์ 50,000.00

3 แขงขันกีฬาจังหวัด ครูเสฏฐวุฒ/ิครูธนะชัย/ครูธนศักดิ์ 50,000.00

4 สงเสริมพัฒนาทักษะกีฬา ครูเสฏฐวุฒ/ิครูธนะชัย/ครูธนศักดิ์ 0.00

5 บริการงานพยาบาล ครูพลอยลดา/ครูวีณารัตน 30,000.00

6 โรงเรียนสีขาว ครูธนศักด์ิ 5,000.00

7 TO BE NUMBER ONE ครูธวัชชัย/ครูณัฐพงษ/ครูวิไลพร 10,000.00

8 พัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนกลุมเสี่ยงฯ ครูนิวัฒน 5,000.00      

9 งานปองกันยาเสพติด ครูนิวัฒน 10,000.00

โครงการที่ 4 พัฒนาผ ูเรียนใหเปนผ ูม ีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค

โครงการที่ 5 สงเสริมสุขภาพและอนามัย

70,000.00

รวมทั้งสิ้น 329,000.00

รวมทั้งสิ้น 190,000.00

ที่ กิจกรรม ผ ูรับผดิชอบ
งบประมาณ

 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนสองดาววทิยาคม ปงบประมาณ 

อื่นๆ ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 5 ครั้งที่ 6 ครั้งที่ 7

30,000.00

10,000.00

15,000.00

5,000.00

40,000.00

0.00

0.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

149,000.00 62,460.00  

30,000.00 30,000.00  

50,000.00

50,000.00

0.00

30,000.00 20,500.00  

5,000.00

10,000.00

5,000.00

10,000.00

70,000.00

329,000.00

190,000.00

รวม
ประวัติการขอใชงบประมาณ

แผนปฏิบัติการโรงเรียนสองดาววทิยาคม ปงบประมาณ 2562 (ฉบับปรับปรุง มกราคม 2562) 64 

ครั้งที่ 8 ครั้งที่ 9
 อุดหนุน

14%

 เรียนฟรี

14%

0.00 -               25,800.00    25,800.00    

0.00 -               8,600.00      8,600.00      

0.00 12,900.00       -             12,900.00    

0.00 4,300.00         -             4,300.00      

0.00 -               34,400.00    34,400.00    

0.00 -               -             -             

0.00 -               -             -             

0.00 -               8,600.00      8,600.00      

0.00 -               -             -             

0.00 -               -             -             

0.00 -               -             -             

62,460.00 -               128,140.00   65,680.00    

220,480.00   

30,000.00 25,800.00       -             4,200.00-      

0.00 43,000.00       -             43,000.00    

0.00 43,000.00       -             43,000.00    

0.00 -               -             -             

20,500.00 25,800.00       -             5,300.00      

0.00 4,300.00         -             4,300.00      

0.00 -               8,600.00      8,600.00      

0.00 4,300.00         -             4,300.00      

0.00 8,600.00         -             8,600.00      

112,900.00   

60,200.00    60,200.00    

282,940.00                        

163,400.00                        

0.00

ใชไปแลว
ปรับลดตามสัดสวน

คงเหลือ(ใหม)
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เงินอุดหนุน เง ินเรียนฟรี15ป

1 งานเกษตร ครูราตรี 10,000.00

2 ศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง ครูราตร/ีครูวิเชียน/ครูจุลทรัพย 10,000.00

1 ปจฉิมดาราพัฒน/มอบใบประกาศนียบัตร ครูนิชาภา 15,000.00

2 มอบเข็มดาราพัฒน ครูชาญชัย 15,000.00

3 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารและการทองเท่ียวในทองถ่ิน ครูธวัชชัย/ครูฤทัย 15,000.00

4 กิจกรรมวันสําคัญฯ/ตักบาตรเติมบุญ ครูวีณารัตน/ครูอรุณรัตน 30,000.00

5 งานประเพณีและงานพระราชพิธี ครูณัฐพงษ 30,000.00 19,000.00

1 พัฒนางานวิชาการ ครูวิเชียน 10,000.00

2 งานนิเทศการสอน ครูวิเชียน 5,000.00

1 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรฯ ครูศิริพร 200,000.00

2 เสริมสรางขวัญและกําลังใจ ครูอรุณรัตน 20,000.00

3 กิจกรรมมุฑิตาจิตครูเกษียณ ครูอรุณรัตน 30,000.00

4 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ครูยุพิน/ครูไตรภพ 5,000.00

5 คาจางบุคลากร(นักการ 2 ตําแหนง/แมบาน 1 ตําแหนง) ครูยุพิน 288,000.00   

1 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ครูฉัตรดนัย 20,000.00

โครงการที่ 6 พัฒนาผ ูเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการที่ 7 ปลูกฝงว ัฒนธรรมไทย และภูมิปญญาทองถิ่น

รวมทั้งสิ้น 20,000.00

15,000.00

โครงการที่ 10 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

รวมทั้งสิ้น 563,000.00

รวมทั้งสิ้น 124,000.00

โครงการที่ 8 สงเสริมการทําว ิจัยในช ั้นเรียน และพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา 

โครงการที่ 9 พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาช ีพ

รวมทั้งสิ้น 20,000.00

รวมทั้งสิ้น

ที่ กิจกรรม ผ ูรับผดิชอบ
งบประมาณ

  

แผนปฏิบัติการโรงเรียนสองดาววทิยาคม ปงบประมาณ 

อื่นๆ ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 5 ครั้งที่ 6 ครั้งที่ 7

10,000.00 3,850.00    

10,000.00

15,000.00

15,000.00

15,000.00

30,000.00

49,000.00 2,365.00    

10,000.00

5,000.00

200,000.00 6,660.00    

*20,000.00 40,000.00 915.00      523.00      1,000.00 500.00   1,700.00   1,426.00   20,000.00   

30,000.00

5,000.00

288,000.00 

20,000.00 17,164.00  

20,000.00

15,000.00

563,000.00

124,000.00

20,000.00

รวม
ประวัติการขอใชงบประมาณ

แผนปฏิบัติการโรงเรียนสองดาววทิยาคม ปงบประมาณ 2562 (ฉบับปรับปรุง มกราคม 2562) 65 

ครั้งที่ 8 ครั้งที่ 9
 อุดหนุน

14%

 เรียนฟรี

14%

3,850.00 8,600.00         -             4,750.00      

0.00 8,600.00         -             8,600.00      

13,350.00    

0.00 12,900.00       -             12,900.00    

0.00 12,900.00       -             12,900.00    

0.00 12,900.00       -             12,900.00    

0.00 25,800.00       -             25,800.00    

2,365.00 25,800.00       16,340.00    39,775.00    

104,275.00   

0.00 8,600.00         -             8,600.00      

0.00 4,300.00         -             4,300.00      

12,900.00    

6,660.00 172,000.00      -             165,340.00   

5,500.00  31,564.00 17,200.00       *17,200.00 2,836.00      

0.00 25,800.00       -             25,800.00    

0.00 4,300.00         -             4,300.00      

0.00 247,680.00      -             247,680.00   

445,956.00   

17,164.00 17,200.00       -             36.00          

36.00          

17,200.00                          

17,200.00                          

106,640.00                        

12,900.00                          

484,180.00                        

คงเหลือ(ใหม)ใชไปแลว
ปรับลดตามสัดสวน
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เงินอุดหนุน เง ินเรียนฟร1ี5ป

1 งานทะเบียน ครูนิชาภา 5,000.00      

2 สนับสนุนการจัดการศึกษา ครูชาญชัย 100,000.00   

3 ระบบสารสนเทศ ครูวิสณี/ครูฉัตรดนัย 100,000.00    

4 พัฒนาสํานักงานกลุมบริหารงานวิชาการ ครูชาญชัย 0.00

5 สงเสริมการบริหารงานตามมาตรฐานคุณภาพ(OBECQA) ครูจุลทรัพย 10,000.00    15,890.00     

6 งานการเงินและบัญชี ครูธวัชชัย/ครูจริญญา 15,000.00    

7 งานพัสดุ ครูฤทัย 15,000.00    

8 ซอมแซมพัสดุครุภัณฑ ครูมนัส 30,000.00    

9 โรงเรียนสุจริต ครูฤทัย 5,000.00      

10 คาสารณูปโภค ครูจริญญา 350,000.00   

11 พัฒนางานสํานักงานกลุมบริหารงานบุคคล ครูไตรภพ 20,000.00    

12 พัฒนางานธุรการ ครูนนธวัฒน 5,000.00      

13 ซอมบํารุงยานพาหนะ ครูโชคชัย 40,000.00    

14 พัฒนางานปฏิคม ครูพิมพชนก/ครูณัฐพงษ 10,000.00    

15 พัฒนาสํานักงานกลุมบริหารงานทั่วไป ครูพลอยลดา 15,000.00    

16 รักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา ครูโชคชัย 10,000.00    

17 ปรับปรุงและพัฒนาระบบเสียงหอประชุม ครูธนะชัย 4,000.00      

18 ปรับปรุงและพัฒนาระบบเสียงหองประกันฯ ครูธนะชัย 0.00

19 ปรับปรุงและพัฒนาระบบเสียงกลางแจง ครูธนะชัย 0.00

20 ปรับปรุงและพัฒนาระบบเสียงหองโสตฯ ครูธนะชัย 0.00

21 ปรับปรุงและพัฒนาระบบเสียงตามสาย ครูธนะชัย 10,000.00    

22 ปรับปรุงและพัฒนาระบบเสียงหนาเสาธง ครูธนะชัย 3,000.00      

23 วารสารดาราพัฒน ครูอุบล 4,580.00      

24 สนับสนุนงานสํานักงานกลุมบริหารงานกิจการนักเรียน ครูภรณภัสสรณ 30,000.00    

25 ประชุมผูปกครอง ครูวัลยา/ครูธนศักดิ 10,000.00    

26 ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน(เยี่ยมบานฯ) ครูภรณภัสสรณ 10,000.00    

27 รับนักเรียน ครูกัญญาพัชร 5,000.00      

1 งานประกันคุณภาพการศึกษา ครูวิเชียน 10,000.00    

2 งานแผนงาน ครูไกรพิชญ 10,000.00    

โครงการที่ 11 พัฒนาระบบการบริหารการจัดการศึกษา

โครงการที่ 12 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน

รวมทั้งส้ิน 20,000.00

รวมทั้งส้ิน 822,470.00

ที่ กิจกรรม ผูรับผดิชอบ
งบประมาณ

แผนปฏิบัติการโรงเรียนสองดาววทิยาคม ปงบประมาณ 

อ่ืนๆ ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 5 ครั้งที่ 6 ครั้งที่ 7 ครั้งที่ 

5,000.00    

100,000.00 60,379.00  

100,000.00 35,220.00  49,190.00  

0.00

25,890.00   

15,000.00   6,930.00    

15,000.00   2,500.00    2,800.00    3,180.00 

30,000.00   

5,000.00    

350,000.00 

20,000.00   19,980.00  

5,000.00    5,000.00    

40,000.00   910.00      600.00      5,000.00 

10,000.00   2,400.00    

15,000.00   3,800.00    

10,000.00   

4,000.00    

** 0.00

** 0.00

** 0.00

10,000.00   

3,000.00    2,500.00    

** 4,580.00    600.00      2,593.00    

30,000.00   12,081.00  7,000.00    

10,000.00   

10,000.00   

5,000.00    

10,000.00   3,600.00    

10,000.00   250.00      

20,000.00

822,470.00

รวม
ประวัติการขอใชงบประมาณ

แผนปฏิบัติการโรงเรียนสองดาววทิยาคม ปงบประมาณ 2562 (ฉบับปรับปรุง มกราคม 2562) 66 

ครั้งที่ 8 ครั้งที่ 9
 อุดหนุน

14%

 เรียนฟรี

14%

0.00 4,300.00         -             4,300.00      

60,379.00 86,000.00       -             25,621.00    

84,410.00 -               86,000.00    1,590.00      

0.00 -               -             -             

0.00 8,600.00         13,665.40    22,265.40    

6,930.00 12,900.00       -             5,970.00      

8,480.00 12,900.00       -             4,420.00      

0.00 25,800.00       -             25,800.00    

0.00 4,300.00         -             4,300.00      

0.00 301,000.00      -             301,000.00   

19,980.00 17,200.00       -             2,780.00-      

5,000.00 4,300.00         -             700.00-        

6,510.00 34,400.00       -             27,890.00    

2,400.00 8,600.00         -             6,200.00      

3,800.00 12,900.00       -             9,100.00      

0.00 8,600.00         -             8,600.00      

0.00 3,440.00         -             3,440.00      

0.00 -               -             -             

0.00 -               -             -             

0.00 -               -             -             

0.00 8,600.00         -             8,600.00      

2,500.00 2,580.00         -             80.00          

3,193.00 3,938.80         -             745.80        

19,081.00 25,800.00       -             6,719.00      

0.00 8,600.00         -             8,600.00      

0.00 8,600.00         -             8,600.00      

0.00 4,300.00         -             4,300.00      

484,661.20   

3,600.00 8,600.00         -             5,000.00      

250.00 8,600.00         -             8,350.00      

13,350.00    17,200.00                          

707,324.20                        

ใช ไปแลว
ปรับลดตามสัดสวน

คงเหลือ(ใหม)
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เงินอุดหนุน เงินเรียนฟรี15ป

1 พัฒนาและปรับปรุงหองแนะแนว ครูวิไลพร 0.00

2 ปรับปรุงซอมแซมสนามกีฬา ครูเสฏฐวุฒิ/ครูธนะชัย/ครูธนศักดิ์ 10,000.00

3 ซอมแซมวัสดุ อุปกรณกีฬา ครูเสฏฐวุฒิ/ครูธนะชัย/ครูธนศักดิ์ 10,000.00

4 พัฒนาและปรับปรุงหองประกันคุณภาพการศึกษา ครูรัญจวน 20,660.00

5 พัฒนาและปรับปรุงหองธนาคารโรงเรียน ครูธวัชชัย 10,000.00

6 พัฒนาอาคารสถานที่ ครูโชคชัย 50,000.00

7 ปรับปรุงทางเดินเขาโรงเรียน ครูโชคชัย 0.00

1 งานหองสมุด ครูกัญญาพัชร/ครูพรพิกุล 7,000.00

2 พัฒนาแหลงเรียนรู ครูกัญญาพัชร/ครูพรพิกุล 0.00

3 จัดสวนวรรณคดีไทย ครูอุบล/ครูพลอยลดา 10,000.00

4 พัฒนาและปรับปรุงหองปฏิบัติการคณิตศาสตร ครูนิชาภา/ครูไกรพิชญ 100,000.00

5 พัฒนาและปรับปรุงหองดนตรี ครูโชคชัย 5,000.00

6 พัฒนาและปรับปรุงหองนาฏศิลป ครูจริญญา 5,000.00

7 จัดสรางหองกลุมสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา ครูเสฏฐวุฒิ/ครูธนะชัย/ครูธนศักดิ์ 0.00

8 พัฒนาการเรียนการสอนคอมพิวเตอร ครูวิสณี

9 พัฒนาและปรับปรุงหองคอมพิวเตอร ครูวิเชียน/ครูวิสณี

1 นักเรียนเรียนรวม ครูแสงเดือน 10,000.00

2 พัฒนาและสงเสริมการจัดการเรียนรูภาษาไทย ครูอุบล/ครูพลอยลดา 20,000.00

3 พัฒนาการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา ครูฉัตรดนัย 20,000.00

4 พัฒนาและสงเสริมการจัดการเรียนรูศิลปะ ครูณัฐพงษ 20,000.00

โครงการที่ 15 สงเสริมทักษะกระบวนการในการแสวงหาความรูดวยตนเอง และการจัดการเรียนรูสําหรับนักเรียนพิเศษเรียนรวม

โครงการที่ 13 พัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอมในสถานศึกษา

โครงการที่ 14 พัฒนาแหลงเรียนรู 

รวมทั้งสิ้น 100,660.00

รวมทั้งสิ้น 206,000.00

รวมทั้งสิ้น 70,000.00

30,000.00 49,000.00

ที่ กิจกรรม ผูรับผดิชอบ
งบประมาณ

 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนสองดาววทิยาคม ปงบประมาณ 

อื่นๆ ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 5 ครั้งที่ 6 ครั้งที่ 7

0.00

10,000.00

10,000.00

20,660.00 20,660.00  

10,000.00

** 50,000.00 11,580.00  900.00      1,245.00 1,470.00 10,480.00 24,818.00 

0.00

7,000.00

0.00

10,000.00 8,600.00    

100,000.00 31,000.00  30,000.00  

5,000.00 4,115.00    870.00      

5,000.00

0.00

10,000.00 8,600.00    

20,000.00 6,950.00    1,000.00    5,440.00 

20,000.00

20,000.00 15,000.00  

สงเสริมทักษะกระบวนการในการแสวงหาความรูดวยตนเอง และการจัดการเรียนรูสําหรับนักเรียนพิเศษเรียนรวม

100,660.00

79,000.00

206,000.00

70,000.00

รวม
ประวัติการขอใชงบประมาณ

แผนปฏิบัติการโรงเรียนสองดาววทิยาคม ปงบประมาณ 2562 (ฉบับปรับปรุง มกราคม 2562) 67 

ครั้งที่ 8 ครั้งที่ 9
 อุดหนุน

14%

 เรียนฟรี

14%

0.00 -               -             -             

0.00 8,600.00         -             8,600.00      

0.00 8,600.00         -             8,600.00      

20,660.00 17,767.60       -             2,892.40-      

0.00 8,600.00         -             8,600.00      

50,493.00 43,000.00       -             7,493.00-      

0.00 -               -             -             

15,414.60    

0.00 6,020.00         -             6,020.00      

0.00 -               -             -             

8,600.00 8,600.00         -             -             

61,000.00 86,000.00       -             25,000.00    

4,985.00 4,300.00         -             685.00-        

0.00 4,300.00         -             4,300.00      

0.00 -               -             -             

102,575.00   

8,600.00 -               8,600.00      -             

13,390.00 17,200.00       -             3,810.00      

0.00 17,200.00       -             17,200.00    

15,000.00 17,200.00       -             2,200.00      

23,210.00    60,200.00                          

86,567.60                          

25,800.00       42,140.00    67,940.00    

177,160.00                        

0.00

คงเหลือ(ใหม)ใชไปแลว
ปรับลดตามสัดสวน
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เงินอุดหนุน เง ินเรียนฟรี15ป

1 จัดซ้ือหนังสือ วารสาร สิ่งพิมพ ครูกัญญาพัชร/ครูพรพิกุล 15,000.00

2 สงเสริมสนับสนุนส่ือการเรียนการสอนคณิตศาสตร ครูไตรภพ 20,000.00

3 จัดซ้ือสื่อวัสดุอุปกรณวิทยาศาสตร ครูนิวัฒน/ครูชาญชัย 30,000.00

4 พัฒนาสื่อกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ครูภรณภัสสรณ 20,000.00

5 พัฒนาส่ือการเรียนรูและฝกทักษะผูเรียนในงานศิลปหัตกรรม ครูคมสันต 5,000.00

6 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณกีฬา ครูเสฏฐวุฒิ/ครูธนะชัย/ครูธนศักดิ์ 10,000.00

1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (SBM) ผอ.วรรณธนา/รองฯหาญ ***184,360.00

2 สนับสนุนการบริหารและพัฒนาสถานศึกษา กลุมงานบริหารงบประมาณ ****122,033.90

* กิจกรรมเสริมสรางขวัญและกําลังใจ ใชงบสํารองจาย (งบผูบริหาร) จํานวน 20,000 บาท

** หากมีความจําเปนตองใชงบประมาณเพ่ิมสามารถบันทึกขอความเสนอผูบริหารขอใชงบสํารองจายและงบรายไดสถานศึกษาได

***งบสํารองจาย (งบผูบริหาร)

โครงการที่ 16 สงเสริมและสนับสนุนการใชสื่อ เทคโนโลยี ที่เอื้อตอการเรียนรู

โครงการพิเศษ สงเสริมการจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน แนวทางการปฏิรูปการศึกษา

รวมทั้งส้ิน 100,000.00

รวมทั้งส้ิน 306,393.90

ที่ กิจกรรม ผูรับผดิชอบ
งบประมาณ

 

 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนสองดาววทิยาคม ปงบประมาณ 

อื่นๆ ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 5 ครั้งที่ 6 ครั้งที่ 7

15,000.00

20,000.00 550.00      

30,000.00 12,735.00   1,125.00    

20,000.00

5,000.00

10,000.00 10,000.00   

184,360.00 1,500.00    1,400.00    1,200.00    2,320.00   300.00     1,600.00   

****122,033.90 122,033.90 493.00      3,560.00    36,400.00  

****เงินรายไดสถานศึกษา

หากมีความจําเปนตองใชงบประมาณเพ่ิมสามารถบันทึกขอความเสนอผูบริหารขอใชงบสํารองจายและงบรายไดสถานศึกษาได ***** ไมรวมเงินรายไดสถานศึกษา

รวมทั้งสิ้น

100,000.00

306,393.90

รวม
ประวัติการขอใชงบประมาณ
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ครั้งที่ 8 ครั้งที่ 9
 อุดหนุน

14%

 เรียนฟรี

14%

0.00 12,900.00       -             12,900.00    

550.00 17,200.00       -             16,650.00    

13,860.00 25,800.00       -             11,940.00    

0.00 17,200.00       -             17,200.00    

0.00 4,300.00         -             4,300.00      

10,000.00 8,600.00         -             1,400.00-      

61,590.00    

8,320.00 158,549.60      -             150,229.60   

40,453.00

729,036.00 2,288,976.00   578,685.40  

*****

86,000.00                          

2,867,661.40                      3,354,490.00

ใชไปแลว
ปรับลดตามสัดสวน

คงเหลือ(ใหม)

 



แผนปฏิบัติการโรงเรียนสองดาววทิยาคม ปงบประมาณ 

 

 
 
 

มาตรฐาน

โครงการท่ี 1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

โครงการท่ี 2 พัฒนาผูเรียนสูมาตรฐานสากล และทักษะวิชาชีพในศตวรรษท่ี 

โครงการท่ี 3 พัฒนาผูเรียนรอบดาน

โครงการท่ี 4 พัฒนาผูเรียนใหเปนผูมคุีณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค

โครงการท่ี 5 สงเสริมสุขภาพและอนามยั

โครงการท่ี 6 พัฒนาผูเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการท่ี 7 ปลูกฝงวัฒนธรรมไทย และภูมปิญญาทองถิ่น

โครงการท่ี 8 สงเสริมการทําวิจัยในชั้นเรียน และพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา

โครงการท่ี 9 พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ

โครงการท่ี 10 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

โครงการท่ี 11 พัฒนาระบบการบริหารการจัดการศึกษา

โครงการท่ี 12 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน

โครงการท่ี 13 พัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานท่ี สิ่งแวดลอมในสถานศึกษา

โครงการท่ี 14 พัฒนาแหลงเรียนรู

โครงการพิเศษ สงเสริมการจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน แนวทางการปฏิรูปการศึกษา

โครงการท่ี 15 สงเสริมทักษะกระบวนการในการแสวงหาความรูดวยตนเอง และการจัดการ

เรียนรูสําหรับนักเรียนพิเศษเรียนรวม

โครงการท่ี 16 สงเสริมและสนับสนุนการใชสื่อ เทคโนโลยี ท่ีเอื้อตอการเรียนรู

1.2 คณุลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผ ูเรียนเปนสําคญั

จําแนกโครงการตามมาตรฐานการศกึษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคณุภาพภายใน

ตามประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เรื่อง ใหใช มาตรฐานการศกึษา ระดบัปฐมวัย

ระดบัการศกึษาขั้นพื้นฐาน และระดบัการศกึษาข ั้นพื้นฐานศนูยการศกึษาพิเศษ ฉบับลงว ันที่ 

มาตรฐานที่ 1 คณุภาพของผูเรียน

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน
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มาตรฐาน/โครงการ กลุมบริหารงานที่รับผดิชอบ

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมบริหารงานวิชาการ

พัฒนาผูเรียนสูมาตรฐานสากล และทักษะวิชาชีพในศตวรรษท่ี 21 กลุมบริหารงานวิชาการ

กลุมบริหารงานวิชาการ

พัฒนาผูเรียนใหเปนผูมคุีณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค กลุมบริหารงานกิจการนักเรียน

กลุมบริหารงานกิจการนักเรียน

พัฒนาผูเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุมบริหารงานทั่วไป

ปลูกฝงวัฒนธรรมไทย และภูมปิญญาทองถิ่น กลุมบริหารงานวิชาการ

สงเสริมการทําวิจัยในชั้นเรียน และพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา กลุมบริหารงานวิชาการ

พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ กลุมบริหารงานบุคคล

กลุมบริหารงานวิชาการ

พัฒนาระบบการบริหารการจัดการศึกษา กลุมบริหารงานงบประมาณ

พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน กลุมบริหารงานวิชาการ

พัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอมในสถานศึกษา กลุมบริหารงานทั่วไป

กลุมบริหารงานทั่วไป

โครงการพิเศษ สงเสริมการจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน แนวทางการปฏิรูปการศึกษา กลุมบริหารงานงบประมาณ

สงเสริมทักษะกระบวนการในการแสวงหาความรูดวยตนเอง และการจัดการ
กลุมบริหารงานวิชาการ

สงเสริมและสนับสนุนการใชสื่อ เทคโนโลยี ที่เอื้อตอการเรียนรู กลุมบริหารงานวิชาการ

กระบวนการบริหารและการจัดการ

กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผ ูเรียนเปนสําคญั

จําแนกโครงการตามมาตรฐานการศกึษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคณุภาพภายใน

ตามประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เรื่อง ใหใช มาตรฐานการศกึษา ระดบัปฐมวัย

ระดบัการศกึษาขั้นพื้นฐาน และระดบัการศกึษาขั้นพื้นฐานศนูยการศกึษาพิเศษ ฉบับลงว ันที่ 

รวมท้ังสิ้น

  

ฉบับปรับปรุง มกราคม 2562) 69 

กลุมบริหารงานที่รับผดิชอบ งบประมาณ

กลุมบริหารงานวิชาการ 98,900.00

กลุมบริหารงานวิชาการ 60,200.00

กลุมบริหารงานวิชาการ 348,300.00

กลุมบริหารงานกิจการนักเรียน 282,940.00

กลุมบริหารงานกิจการนักเรียน 163,400.00

กลุมบริหารงานทั่วไป 17,200.00

กลุมบริหารงานวิชาการ 106,640.00

กลุมบริหารงานวิชาการ 12,900.00

กลุมบริหารงานบุคคล 484,180.00

กลุมบริหารงานวิชาการ 17,200.00

กลุมบริหารงานงบประมาณ 707,324.20

กลุมบริหารงานวิชาการ 17,200.00

กลุมบริหารงานทั่วไป 86,567.60

กลุมบริหารงานทั่วไป 177,160.00

กลุมบริหารงานงบประมาณ 158,549.60

กลุมบริหารงานวิชาการ 60,200.00

กลุมบริหารงานวิชาการ 86,000.00

2,884,861.40

จําแนกโครงการตามมาตรฐานการศกึษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคณุภาพภายใน

ตามประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เรื่อง ใหใช มาตรฐานการศกึษา ระดบัปฐมวัย

ระดบัการศกึษาขั้นพื้นฐาน และระดบัการศกึษาข ั้นพื้นฐานศนูยการศกึษาพิเศษ ฉบับลงว ันที่ 6 สิงหาคม 2561
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ชื่อโครงการ  พัฒนาผูเรียนสูมาตรฐานสากล และทักษะวิชาชีพในศตวรรษที่ 

ลักษณะโครงการ  (  ) โครงการตอเนื่อง  

สนองกลยุทธของโรงเรียนขอที่ 1 

เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค และมีทักษะวิชาชีพในศตวรรษที่ 

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

 ตัวบงชี้ที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน

 ตัวชี้วัดที่ 1) มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ

   2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

      และแกปญหา 

   3) มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม

   4) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

   5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา

   6) มีความรู ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ

สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของ

 โรงเรียนมาตรฐานสากล 

 โรงเรียนสุจริต  

กลุมงานที่รับผิดชอบ กลุมบริหารงานวิชาการ

ระยะเวลาดําเนินโครงการ ตลอดปงบประมาณ 
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แผนการดําเนนิงานโครงการโรงเรียนสองดาววิทยาคม ประจําปงบประมาณ 

กลุมบริหารงานวิชาการ 

พัฒนาผูเรียนสูมาตรฐานสากล และทักษะวิชาชีพในศตวรรษที่ 21 

โครงการตอเนื่อง  ( ) โครงการใหม  (  ) โครงการพิเศษ   

 พัฒนาผูเรียนตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน และมาตรฐานสากล 

ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค และมีทักษะวิชาชีพในศตวรรษที่ 

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน 

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ

มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

 

มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 

มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

มีความรู ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ  

สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของ 

  โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง   โรงเรียนคุณธรรม

  โรงเรียนสีขาว    อื่น ๆ 

กลุมบริหารงานวิชาการ 

ตลอดปงบประมาณ 2562  
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แผนการดําเนนิงานโครงการโรงเรียนสองดาววิทยาคม ประจําปงบประมาณ 2562 

พัฒนาผูเรียนตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน และมาตรฐานสากล  

ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค และมีทักษะวิชาชีพในศตวรรษที่ 21 เพื่อการดํารงชีวิต 

 

มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ 

มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  

โรงเรียนคุณธรรม 

อื่น ๆ ………………………….. 

งปม.2 



แผนปฏิบัติการโรงเรียนสองดาววทิยาคม ปงบประมาณ 

 

 
 
 

1.  หลักการและเหตุผล 

 ตามพระราชบัญญัติ การศึกษาแหงชาติ พ

แนวทางการจัดการศึกษาตองยึดหลักวา 

สําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดประกาศแนวทางการ

ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน โรงเรียน

สงเสริมใหผูเรียนมีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ 

วิเคราะห สังเคราะห คิดแบบมีวิจารณญาณ 

ขอมูลการการเรียนรูดวยการคนควา สืบคน

คติที่ดีตองานอาชีพ ใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา เทียบเคียงเปาหมายดานผูเรียน

ของโรงเรียนมาตรฐานสากล และเพื่อใหเปนไปตามความมุงหมายของการจัดการศึกษา 

เปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรมมีจริยธรรมและ

วัฒนธรรมในการดํารงชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข

 2.  วัตถุประสงค 

1.1 เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหครูและนักเรียน

ระหวางสถานศึกษา เครือขายในสหวิทยาเขต 

 1.2 เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหนักเรียนไดแสดงออกดานศักยภาพและความสามารถพิเศษในแตละดาน 

โดยเขารวมแขงขันทักษะวิชาการตามกลุมสาระการเรียนรู

 1.3 เพื่อใหครูและนักเรียนมีการคนควาหาความรูดานวิชาการอยูเสมอ

1.4 เพื่อจัดทําแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของแตละกลุมสาระการเรียนรู

1.5 เพื่อนํารูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ สูการปฏิบัติตามแผ

ละกลุมสาระการเรียนรู 

1.6 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของแตละกลุมสาระการเรียนรู

  1.7 เพื่อพัฒนาทักษะพ้ืนฐานวิชาชีพใหกับผูเรียน โดยการฝกอบรมหลักสูตรสมรรถนะอาชีพระยะสั้น

  1.8 เพื่อพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะอาชีพระยะ

ตองการของสังคม  

  1.9 เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูที่เนนการสรางทักษะพ้ืนฐานวิชาชีพใหกับผูเรียน
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ตามพระราชบัญญัติ การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ฉบับแกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 

แนวทางการจัดการศึกษาตองยึดหลักวา ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดและถื

สําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ 

งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดประกาศแนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

โรงเรียนสองดาววิทยาคม จึงไดหาวิธีในการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ  

สงเสริมใหผูเรียนมีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ 

วิเคราะห สังเคราะห คิดแบบมีวิจารณญาณ อภิรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา 

ขอมูลการการเรียนรูดวยการคนควา สืบคนใชเทคโนโลยีสารสนเทศ สรางนวัตกรรม สงเสริมทักษะพื้นฐาน และเจต

คติที่ดีตองานอาชีพ ใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา เทียบเคียงเปาหมายดานผูเรียน

และเพื่อใหเปนไปตามความมุงหมายของการจัดการศึกษา 

เปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรมมีจริยธรรมและ

วัฒนธรรมในการดํารงชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข” 

เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหครูและนักเรียนไดรวมกิจกรรมทางวิชาการไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู

เครือขายในสหวิทยาเขต  

เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหนักเรียนไดแสดงออกดานศักยภาพและความสามารถพิเศษในแตละดาน 

โดยเขารวมแขงขันทักษะวิชาการตามกลุมสาระการเรียนรู 

ครูและนักเรียนมีการคนควาหาความรูดานวิชาการอยูเสมอ 

เพื่อจัดทําแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของแตละกลุมสาระการเรียนรู

เพื่อนํารูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ สูการปฏิบัติตามแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนขอ

เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของแตละกลุมสาระการเรียนรู 

ทักษะพ้ืนฐานวิชาชีพใหกับผูเรียน โดยการฝกอบรมหลักสูตรสมรรถนะอาชีพระยะสั้น

เพื่อพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะอาชีพระยะสั้นใหมีความสอดคลองกับบริบทของผูเรียน

เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูที่เนนการสรางทักษะพ้ืนฐานวิชาชีพใหกับผูเรียน
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ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 หมวด 4  

รถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดและถือวาผูเรียน

สําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ รวมทั้ง

ประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

หาวิธีในการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ  โดย

สงเสริมใหผูเรียนมีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ สรางคุณคางานดวยการ

คิดเห็นและแกปญหา สงเสริมใหผูเรียนหา

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ สรางนวัตกรรม สงเสริมทักษะพื้นฐาน และเจต

คติที่ดีตองานอาชีพ ใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา เทียบเคียงเปาหมายดานผูเรียน

และเพื่อใหเปนไปตามความมุงหมายของการจัดการศึกษา “การจัดการศึกษาตอง

เปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรมมีจริยธรรมและ

ไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู

เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหนักเรียนไดแสดงออกดานศักยภาพและความสามารถพิเศษในแตละดาน 

เพื่อจัดทําแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของแตละกลุมสาระการเรียนรู 

นยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของแต

ทักษะพ้ืนฐานวิชาชีพใหกับผูเรียน โดยการฝกอบรมหลักสูตรสมรรถนะอาชีพระยะสั้น 

สั้นใหมีความสอดคลองกับบริบทของผูเรียน และความ

เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูที่เนนการสรางทักษะพ้ืนฐานวิชาชีพใหกับผูเรียน 



แผนปฏิบัติการโรงเรียนสองดาววทิยาคม ปงบประมาณ 

 

 
 
 

3.  เปาหมาย  

 3.1 เปาหมายเชิงปริมาณ 

  ทุกกิจกรรมดําเนินการไดตามเปาหมายไมต่ํากวา 

3.3 เปาหมายเชิงคุณภาพ 

  นักเรียนโรงเรียนสองดาววิทยาคมทุกคน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกรายวิชาเพิ่มขึ้น และ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และ 

4.  กิจกรรมและระยะเวลาในการดําเนินงาน

ที ่ กิจกรรม 

1 
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนสูโรงเรียนมาตรฐานสากล 

2 
พัฒนาทักษะพื้นฐานวิชาชีพ

เพื่อการมีงานทํา 

3 
การแขงขันทักษะทางวิชาชีพ

กลุมสาระฯการงานอาชีพฯ 

รวมงบประมาณ 
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ทุกกิจกรรมดําเนินการไดตามเปาหมายไมต่ํากวา 80% 

 

นักเรียนโรงเรียนสองดาววิทยาคมทุกคน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกรายวิชาเพิ่มขึ้น และ

6 มผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติเพิ่มขึ้น 

กิจกรรมและระยะเวลาในการดําเนินงาน 

ปงบประมาณ 2562 

ภาคเรียนที่ 2/2561 

(ต.ค. 61 – ม.ีค. 62) 

ภาคเรียนที่ 1/256

(เม.ย. 62 – ก

วันที/่เดือน งบประมาณ วันที/่เดือน งบประมาณ

 

ต.ค. 61 – 

ม.ีค. 62 
4,300.00 

เม.ย. 62 – 

ก.ย. 62 
4,3

ต.ค. 61 – 

ม.ีค. 62 
17,200.00 

เม.ย. 62 – 

ก.ย. 62 
17,2

ต.ค. 61 – 

ม.ีค. 62 
8,600.00 

เม.ย. 62 – 

ก.ย. 62 
8,6

 30,100.00  30
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นักเรียนโรงเรียนสองดาววิทยาคมทุกคน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกรายวิชาเพิ่มขึ้น และ

ผูรับผิดชอบ 
1/2562 

ก.ย. 62) 

งบประมาณ 

4,300.00 ครชูาญชัย 

17,200.00 ครูฉัตรดนัย 

8,600.00 
ครูกลุมสาระฯการ

งานอาชีพฯ 

0,100.00 60,200.00 



แผนปฏิบัติการโรงเรียนสองดาววทิยาคม ปงบประมาณ 

 

 
 
 

5.  งบประมาณ     

5.1  ประเภทงบประมาณ 

- เงินอุดหนุน      

- เงินเรียนฟรี 15 

  รวมงบประมาณทั้งสิ้น  

5.2 รายละเอียดในการใชงบประมาณ

รายละเอียดในการใชงบประมาณ

1. กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนสูโรงเรียน

มาตรฐานสากล 

2. กิจกรรมพัฒนาทักษะพื้นฐาน

วิชาชีพเพื่อการมีงานทํา 

3. กิจกรรมการแขงขันทักษะทาง

วิชาชีพกลุมสาระฯการงานอาชีพฯ

รวมงบประมาณ 

6. หนวยงาน/ผูที่เกี่ยวของ 

6.1 โรงเรียนสองดาววิทยาคม

 6.2 วิทยาลัยการอาชีพสวางแดนดิน
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เงินอุดหนุน       จํานวน   25,800.00  บาท 

15 ป จํานวน   34,400.00  บาท 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น   จํานวน   60,200.00  บาท  

 (หกหมื่นสองรอยบาทถวน) 

รายละเอียดในการใชงบประมาณ 

รายละเอียดในการใชงบประมาณ 
งบดําเนินงาน 

ตอบแทน ใชสอย วัสดุ/ครุภัณฑ 

  8,600.00 

 34,400.00  

การแขงขันทักษะทาง

วิชาชีพกลุมสาระฯการงานอาชีพฯ 

  17,200.00 

 34,400.00 25,800.00 

วิทยาคม 

วิทยาลัยการอาชีพสวางแดนดิน 
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อื่นๆ รวม 
 

 8,600.00 

 34,400.00 

 17,200.00 

 60,200.00 
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7. วิธีประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมาย

7.1 ทุกกิจกรรมดําเนินการไดตามเปาหมายรอยละ

7.2 ระดับความพึงพอใจของผูบริหารสถานศึกษา ครู 

กิจกรรมการแขงขันทักษะวิชาการในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

ทุกระดับ 

8.  ผลที่คาดวาจะไดรับ  

 8.1  ผูเรียนมีทักษะพ้ืนฐานวิชาชีพสามารถใชในการศึกษาตอ และประกอบอาชีพได

 8.2  สถานศึกษามีหลักสูตรสมรรถนะอาชะระยะสั้นที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

 8.3  สถานศึกษามีแนวการจัดการเรียนรูที่เนนการสรางทักษะพื้นฐานวิชาชีพใหกับผูเรียน

 8.4 ทุกกลุมสาระการเรียนรูจัดทําแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ

 8.5 ปฏิบัติตามแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของแตละกลุมสาระการเรียนรู

 8.6 โรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานเ

 8.7 นักเรียนที่มีทักษะทางวิชาการไดเขารวมแขงขันทักษะทางวิชาการและทักษะตางๆ

 8.8 นักเรียนที่มีความสามารถไดมีโอกาสแสดงความสามารถและสรางชื่อเสียงใหแกโรงเรียน

 8.9 ครูและนักเรียนมีการคนควาหาความรูดานวิชาการอยูเสม

 

 

    ลงชื่อ   

    

                              ตําแหนง  หัวหนากลุม
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ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมาย วิธีการประเมิน

ทุกกิจกรรมดําเนินการไดตามเปาหมายรอยละ 80 ประเมิน

ของผูบริหารสถานศึกษา ครู ใน

กิจกรรมการแขงขันทักษะวิชาการในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

สอบถามความพึง

พอใจ 

ผูเรียนมีทักษะพ้ืนฐานวิชาชีพสามารถใชในการศึกษาตอ และประกอบอาชีพได

สถานศึกษามีหลักสูตรสมรรถนะอาชะระยะสั้นที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

สถานศึกษามีแนวการจัดการเรียนรูที่เนนการสรางทักษะพื้นฐานวิชาชีพใหกับผูเรียน

กลุมสาระการเรียนรูจัดทําแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ 

ปฏิบัติตามแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของแตละกลุมสาระการเรียนรู

โรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานเกณฑการประเมินและมีพัฒนาการดีขึ้น 

นักเรียนที่มีทักษะทางวิชาการไดเขารวมแขงขันทักษะทางวิชาการและทักษะตางๆ

นักเรียนที่มีความสามารถไดมีโอกาสแสดงความสามารถและสรางชื่อเสียงใหแกโรงเรียน

ครูและนักเรียนมีการคนควาหาความรูดานวิชาการอยูเสมอ 

ลงชื่อ   ......................................................... ผูเสนอโครงการ

      (นางสาวแสงเดือน  พรหมสุขันธ) 

ตําแหนง  หัวหนากลุมบริหารงานวิชาการ  
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วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช 

ประเมิน แบบประเมิน 

สอบถามความพึง แบบสอบถามความ

พึงพอใจ 

ผูเรียนมีทักษะพ้ืนฐานวิชาชีพสามารถใชในการศึกษาตอ และประกอบอาชีพได 

สถานศึกษามีหลักสูตรสมรรถนะอาชะระยะสั้นที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

สถานศึกษามีแนวการจัดการเรียนรูที่เนนการสรางทักษะพื้นฐานวิชาชีพใหกับผูเรียน 

ปฏิบัติตามแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของแตละกลุมสาระการเรียนรู 

 

นักเรียนที่มีทักษะทางวิชาการไดเขารวมแขงขันทักษะทางวิชาการและทักษะตางๆ 

นักเรียนที่มีความสามารถไดมีโอกาสแสดงความสามารถและสรางชื่อเสียงใหแกโรงเรียน 

ผูเสนอโครงการ 
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   ลงชื่อ   ......................................................... 

    

                             ตําแหนง  รองผูอํานวยการ

 

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

    

                              ตําแหนง  ผูอํานวยการโรงเรียน

หมายเหตุ :  1. โครงการ/กิจกรรมของกลุมบรหิาร 

  ลงชื่อ ผูรับรองโครงการ

  2. ผูอนุมัติโครงการ คือ ผูอํานวยการ

   

 

 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนสองดาววทิยาคม ปงบประมาณ 2562 (ฉบับปรับปรุง มกราคม 

75 

   

......................................................... ผูรับรองโครงการ 

       ( นายหาญ  ทนุจันทร ) 

ตําแหนง  รองผูอํานวยการโรงเรียนสองดาววิทยาคม  

......................................................... ผูอนุมัติโครงการ

     ( นางวรรณธนา  เถายะบุตร ) 

ตําแหนง  ผูอํานวยการโรงเรียนสองดาววิทยาคม  

กิจกรรมของกลุมบรหิาร  หัวหนากลุมงาน  ลงชื่อ ผูเสนอโครงการ รองผูอํานวยการ

โครงการ 

ผูอนุมัติโครงการ คือ ผูอํานวยการ 
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ผูรับรองโครงการ  

ผูอนุมัติโครงการ 

รองผูอํานวยการ  
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แผนการจัดกิจกรรมโรงเรียน

ชื่อกิจกรรม   พัฒนาทักษะพื้นฐานวิชาชีพเพื่อการมีงานทํา

ชื่อโครงการ    พัฒนาผูเรียนสูมาตรฐานสากล และทักษะวิชาชีพในศตวรรษที่ 

สนองกลยุทธของโรงเรียน  

 กลยุทธที่  1 พัฒนาผูเรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และมาตรฐานสากล เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม 

ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค และมีทักษะวิชาชีพในศตวรรษที่ 

พอเพียง 

สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผูเรียน    

ตัวบงชี้ที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน

ตัวชี้วัดที่ 1) มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ

   2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

      และแกปญหา 

   3) มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม

   4) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

   5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา

   6) มีความรู ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ

ตัวบงชี้ที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน

ตัวชี้วัดที่ 1) การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด

ลักษณะกิจกรรม  (    ) กิจกรรมตอเนื่อง  

ระยะเวลาดําเนินกิจกรรม ตลอดปการศึกษา 

ผูรับผิดชอบกิจกรรม    นายฉัตรดนัย สุวรรณรงค
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กลุมบริหารงานวิชาการ 

พัฒนาทักษะพื้นฐานวิชาชีพเพื่อการมีงานทํา 

พัฒนาผูเรียนสูมาตรฐานสากล และทักษะวิชาชีพในศตวรรษที่ 21 

พัฒนาผูเรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และมาตรฐานสากล เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม 

ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค และมีทักษะวิชาชีพในศตวรรษที่ 21 เพื่อการดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

 

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ 

มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 

มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ 

คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน 

การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด 

กิจกรรมตอเนื่อง  (  ) กิจกรรมใหม 

ตลอดปการศึกษา 2562 

นายฉัตรดนัย สุวรรณรงค 
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ประจําปงบประมาณ 2562 

พัฒนาผูเรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และมาตรฐานสากล เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม  

เพื่อการดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  

งปม.3 
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1.  วัตถุประสงคของกิจกรรม 

 1.1  เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานวิชาชีพใหกับผูเรียน โดยการฝกอบรมหลักสูตรสมรรถนะอาชีพระยะสั้น

 1.2  เพื่อพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะอาชีพระยะสั้นใหมีความสอดคลองกับบริบทของผูเรียน

ของสังคม  

 1.3  เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูที่เนนการสรางทักษะพ้ืนฐานวิชาชีพใหกับผูเรียน

2.  เปาหมายของกิจกรรม 

 2.1  เปาหมายเชิงปริมาณ 

  2.1.1  รอยละ 100 ของผูเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

ฝกอบรมหลักสูตรสมรรถนะอาชีพระยะสั้น อยางนอยคนละ 

  2.1.2  รอยละ 100 ของผูเรียนที่เขารับการอบรมหลักสูตรสมรรถนะอาชีพระยะสั้นผานการอบรม และได

มาตรฐานตามที่สถาบันจัดการอบรมกําหนด

 2.1.3  รอยละ  50 ของผูเรียนที่เขารับการอบรมหลักสูตรสมรรถนะอาชีพระยะสั้น

ความรูสมรรถนะอาชีพรอยละ 80 ขึ้นไป

 2.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ 

  2.2.1  ผูเรียนมีทักษะพ้ืนฐานวิชาชีพสามารถใชในการศึกษาตอ และประกอบอาชีพได

  2.2.2  สถานศึกษามีหลักสูตรสมรรถนะอาชะระยะสั้นที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

  2.2.3  สถานศึกษามีแนวการจัดการเรียนรูที่เนนการสรางทักษะพ้ืนฐานวิชาชีพใหกับผูเรียน

3.  งบประมาณที่ใชในกิจกรรมนี้  

3.1  ประเภทงบประมาณ 

- เงินอุดหนุน 

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น  
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เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานวิชาชีพใหกับผูเรียน โดยการฝกอบรมหลักสูตรสมรรถนะอาชีพระยะสั้น

เพื่อพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะอาชีพระยะสั้นใหมีความสอดคลองกับบริบทของผูเรียน

เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูที่เนนการสรางทักษะพ้ืนฐานวิชาชีพใหกับผูเรียน 

ของผูเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และ 2 ในปการศึกษา 

กสูตรสมรรถนะอาชีพระยะสั้น อยางนอยคนละ 2 หลักสูตร 

ของผูเรียนที่เขารับการอบรมหลักสูตรสมรรถนะอาชีพระยะสั้นผานการอบรม และได

มาตรฐานตามที่สถาบันจัดการอบรมกําหนด 

ของผูเรียนที่เขารับการอบรมหลักสูตรสมรรถนะอาชีพระยะสั้น 

ขึ้นไป 

ผูเรียนมีทักษะพ้ืนฐานวิชาชีพสามารถใชในการศึกษาตอ และประกอบอาชีพได

สถานศึกษามีหลักสูตรสมรรถนะอาชะระยะสั้นที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

วการจัดการเรียนรูที่เนนการสรางทักษะพ้ืนฐานวิชาชีพใหกับผูเรียน

งบประมาณที่ใชในกิจกรรมนี้     

   

  จํานวน   34,400   บาท 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น   จํานวน  34,400   บาท  

    (สามหมื่นสี่พันสี่รอยบาทถวน) 
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เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานวิชาชีพใหกับผูเรียน โดยการฝกอบรมหลักสูตรสมรรถนะอาชีพระยะสั้น 

เพื่อพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะอาชีพระยะสั้นใหมีความสอดคลองกับบริบทของผูเรียน และความตองการ 

 

ในปการศึกษา 2562 เขารับการ

ของผูเรียนที่เขารับการอบรมหลักสูตรสมรรถนะอาชีพระยะสั้นผานการอบรม และได

 มีคะแนนเฉลี่ยการทดสอบ

ผูเรียนมีทักษะพ้ืนฐานวิชาชีพสามารถใชในการศึกษาตอ และประกอบอาชีพได 

สถานศึกษามีหลักสูตรสมรรถนะอาชะระยะสั้นที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

วการจัดการเรียนรูที่เนนการสรางทักษะพ้ืนฐานวิชาชีพใหกับผูเรียน 
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3.2  รายละเอียดในการใชงบประมาณ

รายละเอียดในการใชงบประมาณ

1. คาสมัครเรียนหลักสูตรสมรรถนะ

อาชีพระยะสั้น 

2. คาพาหนะรับสงนักเรียน 

3. คาเบี้ยเลี้ยง 

รวมงบประมาณ 

 

4. ขั้นตอนการดําเนินงาน (ตามวงจร 

ขั้นตอนการดําเนินงาน

1. ขั้นเตรียมการ (Plan) 

     1.1 ประชุมวางแผนโครงการ

     1.2 เขียนโครงการเสนอขออนุมัติ

     1.3 กําหนดหนาที่รับผิดชอบ และมอบหมายงาน

 1.4 ประสานงานกับหนวยจัดฝกอบรมหลักสูตร

สมรรถนะอาชีพระยะสั้น (วิทยาลัยการอาชีพสวางแดนดิน

2. ขั้นดําเนินการ  (Do) 

     2.1 ทําหนังสือขอความอนุเคราะหเขารับการฝกอบรม

หลักสูตรสมรรถนะอาชีพระยะสั้น และชําระคาสมัครอบรม

 2.2 นํานักเรียนเขารับการอบรมตามหลักสูตรที่กําหนดไว 

หลักสูตรละ 4 วัน รวม 30 ชั่วโมง
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รายละเอียดในการใชงบประมาณ 

รายละเอียดในการใชงบประมาณ 
งบดําเนินงาน 

ตอบแทน ใชสอย วัสดุ/ครุภัณฑ 

คาสมัครเรียนหลักสูตรสมรรถนะ  20,640 

 6,880 

 6,880 

 34,400 

ตามวงจร PDCA) 

ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา

ประชุมวางแผนโครงการ 

เขียนโครงการเสนอขออนุมัติ 

กําหนดหนาที่รับผิดชอบ และมอบหมายงาน 

กับหนวยจัดฝกอบรมหลักสูตร

วิทยาลัยการอาชีพสวางแดนดิน) 

ก.ย.  - ต.ค

2561 

ทําหนังสือขอความอนุเคราะหเขารับการฝกอบรม

หลักสูตรสมรรถนะอาชีพระยะสั้น และชําระคาสมัครอบรม 

นํานักเรียนเขารับการอบรมตามหลักสูตรที่กําหนดไว 

ชั่วโมง 

พ.ย. 2561 –

ก.ย. 2562
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อื่นๆ รวม 
 

  20,640 

  6,880 

  6,880 

  34,400 

ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

ค.  นายฉัตรดนัย 

สุวรรณรงค 

– 

2562 

นายฉัตรดนัย 

สุวรรณรงค 
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ขั้นตอนการดําเนินงาน

3. ขั้นประเมินผล (Check) 

     ตรวจสอบผลการดําเนินโครงการโดยใชการสังเกต 

แบบสอบถาม และแบบประเมิน

4. ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Action

     ประเมินผลการดําเนินกิจกรรมจากการวิเคราะห

แบบสอบถาม/แบบประเมิน และจัดทํารายงานเพื่อนําเสนอผล

การดําเนินงาน 

 

5. หนวยงาน/ผูที่เกี่ยวของ 

 5.1 วิทยาลัยการอาชีพสวางแดนดิน

 

6.  วิธีประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

6.1  รอยละ 100 ของผูเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 1 และ 2 ในปการศึกษา 

เขารับการฝกอบรมหลักสูตรสมรรถนะอาชีพ

ระยะสั้น อยางนอยคนละ 2 

6.2  รอยละ 100 ของผูเรียนที่เขารับการอบรม

หลักสูตรสมรรถนะอาชีพระยะสั้นผานการอบรม 

และไดมาตรฐานตามที่สถาบันจัดการอบรม

กําหนด 
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ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา

 

ตรวจสอบผลการดําเนินโครงการโดยใชการสังเกต 

แบบสอบถาม และแบบประเมิน 

ก.ย. 2562

Action) 

ประเมินผลการดําเนินกิจกรรมจากการวิเคราะห

แบบประเมิน และจัดทํารายงานเพื่อนําเสนอผล

ต.ค. 2562

วิทยาลัยการอาชีพสวางแดนดิน 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน 

ของผูเรียนระดับชั้น

ในปการศึกษา 2562 

เขารับการฝกอบรมหลักสูตรสมรรถนะอาชีพ

2 หลักสูตร 

ประเมิน - แบบประเมินการเขา

รับการอบรม

- ใบสมัครการเขารับ

การอบรม

ของผูเรียนที่เขารับการอบรม

หลักสูตรสมรรถนะอาชีพระยะสั้นผานการอบรม 

และไดมาตรฐานตามที่สถาบันจัดการอบรม

ประเมิน - เอกสารการรับรอง

การฝกอบรมจาก

สถาบันจัดการอบรม
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ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

2562 นายฉัตรดนัย 

สุวรรณรงค 

2562 นายฉัตรดนัย 

สุวรรณรงค 

เครื่องมือที่ใช 

แบบประเมินการเขา

รับการอบรม 

ใบสมัครการเขารับ

การอบรม 

เอกสารการรับรอง

การฝกอบรมจาก

สถาบันจัดการอบรม 
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ตัวชี้วัดความสําเร็จ

6.2 รอยละ  50 ของผูเรียนที่เขารับการอบรม

หลักสูตรสมรรถนะอาชีพระยะสั้น มีคะแนนเฉลี่ย

การทดสอบความรูสมรรถนะอาชีพรอยละ 

ขึ้นไป 

 

7.  ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 7.1  ผูเรียนมีทักษะพ้ืนฐานวิชาชีพสามารถใชในการศึกษาตอ และประกอบอาชีพได

 7.2  สถานศึกษามีหลักสูตรสมรรถนะอาชะระยะสั้นที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

 7.3  สถานศึกษามีแนวการจัดการเรียนรูที่เนนการสรางทักษะพื้นฐานวิชาชีพใหกับผูเรียน
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ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน 

ของผูเรียนที่เขารับการอบรม

หลักสูตรสมรรถนะอาชีพระยะสั้น มีคะแนนเฉลี่ย

การทดสอบความรูสมรรถนะอาชีพรอยละ 80 

ประเมิน - แบบทดสอบ

สมรรถนะอาชีพระยะ

สั้น 

 

ผูเรียนมีทักษะพ้ืนฐานวิชาชีพสามารถใชในการศึกษาตอ และประกอบอาชีพได

สถานศึกษามีหลักสูตรสมรรถนะอาชะระยะสั้นที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

สถานศึกษามีแนวการจัดการเรียนรูที่เนนการสรางทักษะพื้นฐานวิชาชีพใหกับผูเรียน

ฉบับปรับปรุง มกราคม 2562) 80 

เครื่องมือที่ใช 

แบบทดสอบ

สมรรถนะอาชีพระยะ

 

ผูเรียนมีทักษะพ้ืนฐานวิชาชีพสามารถใชในการศึกษาตอ และประกอบอาชีพได 

สถานศึกษามีหลักสูตรสมรรถนะอาชะระยะสั้นที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

สถานศึกษามีแนวการจัดการเรียนรูที่เนนการสรางทักษะพื้นฐานวิชาชีพใหกับผูเรียน 
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ประมาณการคาใชจายในการดําเนินกิจกรรม

ชื่อกิจกรรม   พัฒนาทักษะพื้นฐานวิชาชีพเพื่อการมีงานทํา

เปนสวนหนึ่งของโครงการ   พัฒนาผูเรียนสูมาตรฐานสากล และทักษะวิชาชีพในศตวรรษที่ 

งบประมาณที่ไดรับอนุมัติตามแผน

กลุมบริหารงานวิชาการ 

ที ่ รายการ 
จํานวน

หนวย

1 คาสมัครเรียน

หลักสูตรสมรรถนะ

อาชีพระยะสั้น 

600

2 คาพาหนะรับสง

นักเรียน 

8 

3 คาเบี้ยเลี้ยง 1 
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ประมาณการคาใชจายในการดําเนินกิจกรรม 

พัฒนาทักษะพื้นฐานวิชาชีพเพื่อการมีงานทํา 

พัฒนาผูเรียนสูมาตรฐานสากล และทักษะวิชาชีพในศตวรรษที่ 

งบประมาณที่ไดรับอนุมัติตามแผน  34,400  บาท 

จํานวน

หนวย 

ราคา/

หนวย 

จํานวนเงิน(บาท

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ

600 40  24,000 

 1,000  8,000 

 8,000  8,000 

   ลงชื่อ…………………………………………….

             (นายฉัตรดนัย สุวรรณรงค)
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พัฒนาผูเรียนสูมาตรฐานสากล และทักษะวิชาชีพในศตวรรษที่ 21 

บาท) 

คาวัสดุ คาครุภัณฑ 

  

  

  

…………………………………………….ผูประมาณการ 

) 
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แนวคิดเกี่ยวกับการกํากับ ติดตาม ประเมินและรายงาน

 การกํากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผลแผนงานและแผนปฏิบัติการเปนกิจกรรมสําคัญ ที่มุงรวบรวม และ

วิเคราะหขอมูลทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพแผนงานของโรงเรียนสองดาววิทยาคม เพื่อนําเสนอใหผูบริหารโรงเรียนไดรับ

ทราบขอมูลอยางตอเนื่องเปนระยะ ๆ และเพื่อตรวจสอบตลอดจนเ

การตามเปาหมายและตัวชี้วัดที่กําหนด โรงเรียนจึงไดกําหนดระบบและกลไกในการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการ 

ประจําป 2562 ขึ้น เพื่อใหสามารถนําผลของการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในปตอไปใหมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น

อยางตอเนื่อง ทั้งนี้อาจจะตองมีการปรับปรุงวิธีการดําเนินงานหรือปรับเปลี่ยนเปาหมายของกิจกรรมตาง ๆ ใหเหมาะสม

กับทรัพยากรหรือสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปในระหวางปการศึกษา ซึ่งการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการมี

วัตถุประสงคดังตอไปนี้ 

 1. เพื่อรวบรวมผลการปฏิบั

ตามเปาหมายเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพของโครงการ

 2. เพื่อตองการทราบปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานตามโครงการตาง ๆ ซึ่งจะนําไปสูการปรับแผนปฏิบัติ

การในชวงเวลาที่เหมาะสม 

 3. เพื่อตองการทราบสัมฤทธิ์ผลโดยรวมของแผนปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ที่จะนําไปใชประโยชนในการจัดทํา

แผนปฏิบัติการในระยะตอไป 

 4. เพื่อตองการทราบขอบเขตการใชประโยชนจากแผนปฏิบัติการ ในดานการบริหารและการพัฒนาประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงานของโรงเรียน 

สาระสําคัญของการติดตามและประเมินผล

 การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนสองดาววิทยาคม แบงสาระสําคัญของการติดตามและ

ประเมินผล เปน 4 สวน ดังนี้ 

 1. การติดตามเปาหมายการใชจายงบประมาณ

 2. การติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป

 3. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

 4. กระบวนการจัดทําแผนงาน
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บทที่ 5 

การกํากับติดตาม ประเมนิผลและรายงาน 

แนวคิดเกี่ยวกับการกํากับ ติดตาม ประเมินและรายงาน 

การกํากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผลแผนงานและแผนปฏิบัติการเปนกิจกรรมสําคัญ ที่มุงรวบรวม และ

วิเคราะหขอมูลทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพแผนงานของโรงเรียนสองดาววิทยาคม เพื่อนําเสนอใหผูบริหารโรงเรียนไดรับ

ทราบขอมูลอยางตอเนื่องเปนระยะ ๆ และเพื่อตรวจสอบตลอดจนเพื่อการประเมินประสิทธิผลของแผนงานและแผนปฏิบัติ

การตามเปาหมายและตัวชี้วัดที่กําหนด โรงเรียนจึงไดกําหนดระบบและกลไกในการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการ 

ขึ้น เพื่อใหสามารถนําผลของการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในปตอไปใหมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น

ตอเนื่อง ทั้งนี้อาจจะตองมีการปรับปรุงวิธีการดําเนินงานหรือปรับเปลี่ยนเปาหมายของกิจกรรมตาง ๆ ใหเหมาะสม

กับทรัพยากรหรือสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปในระหวางปการศึกษา ซึ่งการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการมี

เพื่อรวบรวมผลการปฏิบัติงานตามแผนที่กําหนดไวโดยประเมินผลจากเงื่อนไขเวลาที่ควรปฏิบัติและสัมฤทธิ์ผล

ชิงคุณภาพของโครงการ/กิจกรรมตางๆ 

เพื่อตองการทราบปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานตามโครงการตาง ๆ ซึ่งจะนําไปสูการปรับแผนปฏิบัติ

เพื่อตองการทราบสัมฤทธิ์ผลโดยรวมของแผนปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ที่จะนําไปใชประโยชนในการจัดทํา

เพื่อตองการทราบขอบเขตการใชประโยชนจากแผนปฏิบัติการ ในดานการบริหารและการพัฒนาประสิทธิภาพ

สาระสําคัญของการติดตามและประเมินผล 

การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนสองดาววิทยาคม แบงสาระสําคัญของการติดตามและ

การติดตามเปาหมายการใชจายงบประมาณ 

การติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป 

ลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

กระบวนการจัดทําแผนงาน/แผนปฏิบัติการในปถัดไป 
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การกํากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผลแผนงานและแผนปฏิบัติการเปนกิจกรรมสําคัญ ที่มุงรวบรวม และ

วิเคราะหขอมูลทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพแผนงานของโรงเรียนสองดาววิทยาคม เพื่อนําเสนอใหผูบริหารโรงเรียนไดรับ

พื่อการประเมินประสิทธิผลของแผนงานและแผนปฏิบัติ

การตามเปาหมายและตัวชี้วัดที่กําหนด โรงเรียนจึงไดกําหนดระบบและกลไกในการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการ 

ขึ้น เพื่อใหสามารถนําผลของการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในปตอไปใหมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น

ตอเนื่อง ทั้งนี้อาจจะตองมีการปรับปรุงวิธีการดําเนินงานหรือปรับเปลี่ยนเปาหมายของกิจกรรมตาง ๆ ใหเหมาะสม

กับทรัพยากรหรือสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปในระหวางปการศึกษา ซึ่งการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการมี

ติงานตามแผนที่กําหนดไวโดยประเมินผลจากเงื่อนไขเวลาที่ควรปฏิบัติและสัมฤทธิ์ผล

เพื่อตองการทราบปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานตามโครงการตาง ๆ ซึ่งจะนําไปสูการปรับแผนปฏิบัติ

เพื่อตองการทราบสัมฤทธิ์ผลโดยรวมของแผนปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ที่จะนําไปใชประโยชนในการจัดทํา

เพื่อตองการทราบขอบเขตการใชประโยชนจากแผนปฏิบัติการ ในดานการบริหารและการพัฒนาประสิทธิภาพ

การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนสองดาววิทยาคม แบงสาระสําคัญของการติดตามและ
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 ขอมูลที่ไดจากการติดตามและประเมินผลดังกลาว จําเปนตองมีการตรวจสอบและพิจารณาอยางละเอียดรอบคอบ 

เพื่อใหเกิดประโยชน มีประสิทธิภาพ และพึงพอใจของบุคลากรเพื่อสรางสรรคความรวมมือของบุคลากร

ความเชื่อมั่นในระบบและสามารถนําไปใชประโยชนไดเต็มที่

ระบบและกลไกในการติดตามและประเมินผล

 ระบบและกลไกสําคัญที่ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนงาน

พัฒนาการปฏิบัติงานของหนวยงานยอยของโรงเรียน ตามภารกิจหลักทั้

ดานการบริการวิชาการแกสังคม ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมนั้น

 ทั้งนี้คณะกรรมการจัดทําแผน จะมีการนําผลการติดตามและการประเมินแผนงาน

กรรมการบริหารและวิชาการ เพื่อพิจารณากําหนดแนวทางในการแก

ดําเนินการตามแผนงาน/โครงการในสวนของระดับปฏิบัติการมีการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการของหนวยงานยอย

ของโรงเรียน ทุกภาคการศึกษา 

 ระบบและกลไกท่ีสําคัญอีกประการหนึ่งของการติดตามและประเมินแผนงาน

แนวทางในการจัดทําแผนงาน/แผนปฏิบัติการในปถัดไป และใหดําเนินการจัดทําแผนงาน

หนวยงานยอยของโรงเรียน โดยแผนงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการจัดทําแผน 

กลุมงาน 

แผนภาพแสดงระบบและกลไกการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการ
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ขอมูลที่ไดจากการติดตามและประเมินผลดังกลาว จําเปนตองมีการตรวจสอบและพิจารณาอยางละเอียดรอบคอบ 

เพื่อใหเกิดประโยชน มีประสิทธิภาพ และพึงพอใจของบุคลากรเพื่อสรางสรรคความรวมมือของบุคลากร

ความเชื่อมั่นในระบบและสามารถนําไปใชประโยชนไดเต็มที่ 

ระบบและกลไกในการติดตามและประเมินผล 

ระบบและกลไกสําคัญที่ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนงาน/แผนปฏิบัติการไปใชในการกํากับปรับปรุงและ

พัฒนาการปฏิบัติงานของหนวยงานยอยของโรงเรียน ตามภารกิจหลักทัง้ 4 ดาน คือ ดานการเรียนการสอน ดานการวิจัย 

ดานการบริการวิชาการแกสังคม ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมนั้น 

ทั้งนี้คณะกรรมการจัดทําแผน จะมีการนําผลการติดตามและการประเมินแผนงาน

กรรมการบริหารและวิชาการ เพื่อพิจารณากําหนดแนวทางในการแกไขปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ที่อาจจะเกิดข้ึนในการ

โครงการในสวนของระดับปฏิบัติการมีการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการของหนวยงานยอย

ระบบและกลไกท่ีสําคัญอีกประการหนึ่งของการติดตามและประเมินแผนงาน/แผนปฏิบัติการ คือ การเส

แผนปฏิบัติการในปถัดไป และใหดําเนินการจัดทําแผนงาน

หนวยงานยอยของโรงเรียน โดยแผนงาน/แผนปฏิบัติการตองครอบคลุมทุกภารกิจหลัก 

ผูอํานวยการ คณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน

คณะกรรมการบริหาร

กลุมสาระการเรียนรู 

แผนภาพแสดงระบบและกลไกการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการ
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ขอมูลที่ไดจากการติดตามและประเมินผลดังกลาว จําเปนตองมีการตรวจสอบและพิจารณาอยางละเอียดรอบคอบ 

เพื่อใหเกิดประโยชน มีประสิทธิภาพ และพึงพอใจของบุคลากรเพื่อสรางสรรคความรวมมือของบุคลากรทุกฝายจนเกิด

แผนปฏิบัติการไปใชในการกํากับปรับปรุงและ

ดาน คือ ดานการเรียนการสอน ดานการวิจัย 

ทั้งนี้คณะกรรมการจัดทําแผน จะมีการนําผลการติดตามและการประเมินแผนงาน/แผนปฏิบัติการเสนอตอคณะ

ไขปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ที่อาจจะเกิดข้ึนในการ

โครงการในสวนของระดับปฏิบัติการมีการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการของหนวยงานยอย

แผนปฏิบัติการ คือ การเสนอแนะ

แผนปฏิบัติการในปถัดไป และใหดําเนินการจัดทําแผนงาน/แผนปฏิบัติการของปถัดไปทุก

 

 

คณะกรรมการ 

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

คณะกรรมการบริหาร 

แผนภาพแสดงระบบและกลไกการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการ 



แผนปฏิบัติการโรงเรียนสองดาววทิยาคม ปงบประมาณ 

 

 
 
 

แผนการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผน สรุปไดดังนี้

ลําดับ

ที ่

การติดตาม/การ

ประเมินผล 
ระยะเวลา

1 ติดตามเปาหมายการ

ใชจายงบประมาณ การศึกษา

2 ติดตามการดําเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติการ

ประจําป 

การศึกษา

3 ประเมินสัมฤทธิ์ผล

ของโครงการ การศึกษา

4 ประเมินผลประโยชน

ของแผนปฏิบัติการ การศึกษา

5 กระบวนการจัดทํา

แผนงาน/แผนปฏิบัติ

การในปถัดไป 

การศึกษา
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แผนการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผน สรุปไดดังนี้ 

ระยะเวลา ผูใหขอมูล วิธีการ 

ปลายป

การศึกษา 

กลุมบริหารงาน

งบประมาณ 

ติดตามการขออนุมัติ

งบประมาณประจําป

และการใชจาย 

ทุกภาค

การศึกษา 

ทุกหนวยงาน ติดตามการ

ปฏิบัติงานตามปฏิทิน

กิจกรรมประจําเดือน

ทุกภาค

การศึกษา 

ทุกหนวยงาน ใชแบบสอบถามและ

สัมภาษณเจาหนาที่

ระดับปฏิบัติการและ

และระดับบริหาร

ตามโครงการ 

ปลายป

การศึกษา 

ทุกหนวยงาน ใชแบบสอบถามและ

สัมภาษณเจาหนาที่

ระดับปฏิบัติการและ

และผูบริหารทุก

ระดับ 

ปลายป

การศึกษา 

ทุกหนวยงาน ประชุมระดมสมอง

,ยกราง,จัดทําแผน,

ประชาพิจารณ,สรุป

และประเมินผล 
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กลไก 

ติดตามการขออนุมัติ

งบประมาณประจําป

1) คณะกรรมการติดตาม

และประเมินผลปฏิบัติการ

การเก็บรวบรวมขอมูลและ

ประเมินผลเสนอแนะ

คณะกรรมการบริหารตาม

ชวงที่กําหนดไว 

2) คณะทํางานเก็บรวบรวม

ขอมูลและประชุมพิจารณา

เพื่อนําเสนอผลการติดตาม

ประเมินผลการติดตามตอ

คณะกรรมการบริหารเปน

ประจําทุกภาคการศึกษา 

3) ใหแตละหนวยงาน

ประชุมบุคลากรเพื่อรายงาน

ผลการปฏิบัติงานตอ

คณะทํางานและรับทราบ

รวมทั้งหาแนวทางปรับปรุง

แกไขการปฏิบัติงาน 

4) หากมีปญหาเกิดขึ้นให

คณะกรรมการบริหาร

พิจารณาหาแนวทางในการ

ปรับปรุงแกไขใหเปนไปตาม

นโยบายของโรงเรียน 

ปฏิบัติงานตามปฏิทิน

กิจกรรมประจําเดือน 

ใชแบบสอบถามและ

สัมภาษณเจาหนาที่

ระดับปฏิบัติการและ

ใชแบบสอบถามและ

สัมภาษณเจาหนาที่

ระดับปฏิบัติการและ

สรุป
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การปรับแผนปฏิบัติการประจําป 

 โดยทั่วไปแผนปฏิบัติการสามารถปรับปรุงไดตามความเปลี่ยนแปลงของทรัพยากร หรือสภาพแวดลอมตาง ๆ 

ที่เปลี่ยนแปลงไป การปรับแผนปฏิบัติการอาจทําได ดังนี้ คือการปรับแผนปฏิบัติการในระดับกิจกรรม ของโครงการตาง ๆ 

อาจมีการปรับปรุง เพิ่มเติมหรือยกเลิกกิจกรรมตาง ๆ แตวัต

เปลี่ยนแปลง การปรับแผนปฏิบัติการในระดับโครงการ หมายถึง การยกเลิก หรือปรับปรุงโครงการที่มีผลทําให

วัตถุประสงคเปาหมาย หรืองบประมาณการดําเนินงานเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมการปรับ หรือเปลี่ยนแปลงแผนปฏิบัติการ

ทั้งสองกรณีนี้ สามารถดําเนินการไดโดยใหหนวยงานตาง ๆ ดําเนินการเสนอการเปลี่ยนแปลงตอคณะกรรมการบริหาร 

เพื่อพิจารณาการขอบรรจุโครงการใหมในแผนปฏิบัติการประจําปเพ่ิมเติม ใหหนวยงานที่ประสงคจะเพ่ิมโครงการใหมใน

แผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงานนั้น ๆ สามารถดําเนินการไดโดยใ

หนวยงานดําเนินการจัดทําขอมูลรายเอียดตามแบบฟอรมการเสนอแผนปฏิบัติการประจําปที่โรงเรียนกําหนด  และเสนอ

ผานเจาหนาที่แผนงาน หัวหนากลุมบริหารงานงบประมาณ รองผูอํานวยการ และผูอํานวยการ ตามลําดับ

 จากแนวคิดดังกลาว โรงเรียนสองดาววิทยาคม จึงไดรวมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กําหนดแนวทาง

ในการกํากับ ติดตาม ประเมินผล ตรวจสอบและการรายงานผลการปฏิบัติงาน การดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ

ไวดังนี้ 

 1. การกํากับติดตาม  

  - จัดทํารูปแบบการกํากับ ติดตามงาน

  - จัดผูรับผิดชอบในการกํากับ ติดตามงาน

  - กําหนดขอบขายการกํากับ ติดตามงาน ดังนี้

 

 

 

 

 

การปฏิบัติงานตาม

แผนงาน/โครงการ 
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โดยทั่วไปแผนปฏิบัติการสามารถปรับปรุงไดตามความเปลี่ยนแปลงของทรัพยากร หรือสภาพแวดลอมตาง ๆ 

ที่เปลี่ยนแปลงไป การปรับแผนปฏิบัติการอาจทําได ดังนี้ คือการปรับแผนปฏิบัติการในระดับกิจกรรม ของโครงการตาง ๆ 

อาจมีการปรับปรุง เพิ่มเติมหรือยกเลิกกิจกรรมตาง ๆ แตวัตถุประสงคและเปาหมายของโครงการ

เปลี่ยนแปลง การปรับแผนปฏิบัติการในระดับโครงการ หมายถึง การยกเลิก หรือปรับปรุงโครงการที่มีผลทําให

วัตถุประสงคเปาหมาย หรืองบประมาณการดําเนินงานเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมการปรับ หรือเปลี่ยนแปลงแผนปฏิบัติการ

สามารถดําเนินการไดโดยใหหนวยงานตาง ๆ ดําเนินการเสนอการเปลี่ยนแปลงตอคณะกรรมการบริหาร 

เพื่อพิจารณาการขอบรรจุโครงการใหมในแผนปฏิบัติการประจําปเพ่ิมเติม ใหหนวยงานที่ประสงคจะเพ่ิมโครงการใหมใน

แผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงานนั้น ๆ สามารถดําเนินการไดโดยใหหนวยงานนั้น ๆ สามารถดําเนินการไดโดยให

หนวยงานดําเนินการจัดทําขอมูลรายเอียดตามแบบฟอรมการเสนอแผนปฏิบัติการประจําปที่โรงเรียนกําหนด  และเสนอ

ผานเจาหนาที่แผนงาน หัวหนากลุมบริหารงานงบประมาณ รองผูอํานวยการ และผูอํานวยการ ตามลําดับ

ยนสองดาววิทยาคม จึงไดรวมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กําหนดแนวทาง

ในการกํากับ ติดตาม ประเมินผล ตรวจสอบและการรายงานผลการปฏิบัติงาน การดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ

จัดทํารูปแบบการกํากับ ติดตามงาน 

จัดผูรับผิดชอบในการกํากับ ติดตามงาน 

กําหนดขอบขายการกํากับ ติดตามงาน ดังนี้ 

การกํากับ

ติดตาม 

ดานปจจัย 

ดานกระบวนการ 

ดานผลผลิต 

ปรับปรุงและพัฒนางาน 
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โดยทั่วไปแผนปฏิบัติการสามารถปรับปรุงไดตามความเปลี่ยนแปลงของทรัพยากร หรือสภาพแวดลอมตาง ๆ  

ที่เปลี่ยนแปลงไป การปรับแผนปฏิบัติการอาจทําได ดังนี้ คือการปรับแผนปฏิบัติการในระดับกิจกรรม ของโครงการตาง ๆ 

ถุประสงคและเปาหมายของโครงการ/กิจกรรม ไมมีการ

เปลี่ยนแปลง การปรับแผนปฏิบัติการในระดับโครงการ หมายถึง การยกเลิก หรือปรับปรุงโครงการที่มีผลทําให

วัตถุประสงคเปาหมาย หรืองบประมาณการดําเนินงานเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมการปรับ หรือเปลี่ยนแปลงแผนปฏิบัติการ

สามารถดําเนินการไดโดยใหหนวยงานตาง ๆ ดําเนินการเสนอการเปลี่ยนแปลงตอคณะกรรมการบริหาร  

เพื่อพิจารณาการขอบรรจุโครงการใหมในแผนปฏิบัติการประจําปเพ่ิมเติม ใหหนวยงานที่ประสงคจะเพ่ิมโครงการใหมใน

หหนวยงานนั้น ๆ สามารถดําเนินการไดโดยให

หนวยงานดําเนินการจัดทําขอมูลรายเอียดตามแบบฟอรมการเสนอแผนปฏิบัติการประจําปที่โรงเรียนกําหนด  และเสนอ

ผานเจาหนาที่แผนงาน หัวหนากลุมบริหารงานงบประมาณ รองผูอํานวยการ และผูอํานวยการ ตามลําดับ 

ยนสองดาววิทยาคม จึงไดรวมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กําหนดแนวทาง

ในการกํากับ ติดตาม ประเมินผล ตรวจสอบและการรายงานผลการปฏิบัติงาน การดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ 

 

ผลการ

ดําเนินงาน

ปญหา/

อุปสรรค 
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2. การประเมินแผน/โครงการ/กิจกรรม

 - แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผล

 - สรางเครื่องมือประเมินผล

 - ดําเนินการประเมินผลกอนดําเนินโครงการเพื่อดูความเปนไปได ระหวางดําเนินโครงการเพื่อดูความกาวหนา 

และปรับปรุงแกไขการดําเนินงาน และประเมินผลเมื่อสิ้นสุดโครงการเพื่อดูประสิทธิภาพของการดําเนินงานตามโครงการ

3. การตรวจสอบ 

 การประเมินความกาวหนาของการดําเนินงาน

วามีมากนอยเพียงใด เพื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่กําหนด การตรวจสอบจึงเปนกระบวนการที่บงชี้คุณภาพของงาน

โครงการของโรงเรียนวาประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค หรือเปาหมายหรือไมเพียงใด การตรวจสอบแบงออกเปน 

ระดับ ดังนี้ 

 3.1 การตรวจสอบคุณภาพภายใน หรือการประ

  เปนกระบวนการที่กระทําโดยผูมีสวนรวมในการดําเนินงาน

ผลสัมฤทธิ์ของงาน/โครงการและตองกระทําทุกข้ันตอนของการทํางาน ซึ่งการตรวจสอบนี้อาจจะทําเปน 

ระยะกอนดําเนินการ ระหวางดําเนินการ 

 3.2 การตรวจสอบคุณภาพภายนอก 

  เปนกระบวนการที่กระทําโดยบุคลากรหรือคณะบุคคลที่ไมไดรวมงาน

หรือตรวจสอบโดยผูปกครอง ชุมชน โดยเนนการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน

ประสบผลสําเร็จเพียงใด โดยพิจารณาท้ังดานปริมาณและคุณภาพของผลผลิต เปรียบเทียบกับวัตถุประสงคของงาน

โครงการที่กําหนดไว ผลการตรวจสอบจะเปนประโยชนตอการตัดสินใจในการตัดสินใจในการปรับปรุงและพัฒนางาน

โครงการตอไป 
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กิจกรรม 

แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผล 

สรางเครื่องมือประเมินผล 

ดําเนินการประเมินผลกอนดําเนินโครงการเพื่อดูความเปนไปได ระหวางดําเนินโครงการเพื่อดูความกาวหนา 

และประเมินผลเมื่อสิ้นสุดโครงการเพื่อดูประสิทธิภาพของการดําเนินงานตามโครงการ

การประเมินความกาวหนาของการดําเนินงาน/โครงการ ตลอดจนการพิจารณาผลสัมฤทธิ์ของงาน

วามีมากนอยเพียงใด เพื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่กําหนด การตรวจสอบจึงเปนกระบวนการที่บงชี้คุณภาพของงาน

โครงการของโรงเรียนวาประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค หรือเปาหมายหรือไมเพียงใด การตรวจสอบแบงออกเปน 

การตรวจสอบคุณภาพภายใน หรือการประเมินตนเองในโรงเรียน 

เปนกระบวนการที่กระทําโดยผูมีสวนรวมในการดําเนินงาน/โครงการ กอใหเกิดสารสนเทศในการตัดสิน

โครงการและตองกระทําทุกข้ันตอนของการทํางาน ซึ่งการตรวจสอบนี้อาจจะทําเปน 

ระยะกอนดําเนินการ ระหวางดําเนินการ และเมื่อสิ้นสุดงาน/โครงการ 

การตรวจสอบคุณภาพภายนอก  

เปนกระบวนการที่กระทําโดยบุคลากรหรือคณะบุคคลที่ไมไดรวมงาน/โครงการ ซึ่งทางโรงเรียนแตงตั้ง

หรือตรวจสอบโดยผูปกครอง ชุมชน โดยเนนการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน/โครงการ เพื่อตรวจสอบวางาน

เร็จเพียงใด โดยพิจารณาท้ังดานปริมาณและคุณภาพของผลผลิต เปรียบเทียบกับวัตถุประสงคของงาน

โครงการที่กําหนดไว ผลการตรวจสอบจะเปนประโยชนตอการตัดสินใจในการตัดสินใจในการปรับปรุงและพัฒนางาน
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ดําเนินการประเมินผลกอนดําเนินโครงการเพื่อดูความเปนไปได ระหวางดําเนินโครงการเพื่อดูความกาวหนา 

และประเมินผลเมื่อสิ้นสุดโครงการเพื่อดูประสิทธิภาพของการดําเนินงานตามโครงการ 

รณาผลสัมฤทธิ์ของงาน/โครงการนั้นๆ 

วามีมากนอยเพียงใด เพื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่กําหนด การตรวจสอบจึงเปนกระบวนการที่บงชี้คุณภาพของงาน/

โครงการของโรงเรียนวาประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค หรือเปาหมายหรือไมเพียงใด การตรวจสอบแบงออกเปน 2 

โครงการ กอใหเกิดสารสนเทศในการตัดสิน

โครงการและตองกระทําทุกข้ันตอนของการทํางาน ซึ่งการตรวจสอบนี้อาจจะทําเปน 3 ระยะ คือ  

โครงการ ซึ่งทางโรงเรียนแตงตั้ง

โครงการ เพื่อตรวจสอบวางาน/โครงการ

เร็จเพียงใด โดยพิจารณาท้ังดานปริมาณและคุณภาพของผลผลิต เปรียบเทียบกับวัตถุประสงคของงาน/

โครงการที่กําหนดไว ผลการตรวจสอบจะเปนประโยชนตอการตัดสินใจในการตัดสินใจในการปรับปรุงและพัฒนางาน/
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โรงเรียนสองดาววิทยาคมไดกําหนดรูปแบบของการตรวจสอบคุณภาพ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. การรายงานผลและจัดทําขอมูลสาระสนเทศ

 เปนการรวบรวมผลการดําเนินการ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูปกครอง ชุมชน และหนวยงานที่เกี่ยวของไดรับความสําเร็จ และปญหาอุปสรรค

เพื่อรวมมือสนับสนุนในการวางแผนพัฒนา ปรับปรุงการดําเนินงาน

 โรงเรียนสองดาววิทยาคม ไดกําหนดแนวทางในการรายงานผลการดําเนินงาน

 1. รายงานผลการดําเนินงาน

 2. สรุปผลการดําเนินงาน/โครงการ เปน 

  ระยะที่ 1 เดือน ตุลาค

  ระยะที่ 2 เดือน มีนาคม

 3. ทุกสิ้นปการศึกษา โรงเรียนจัดทํารายงานผลดําเนินงาน เพื่อเผยแพรใหชุมชน หนวยงานตนสังกัดไดทราบตอไป 

ซึ่งมีสาระของเรื่องที่จะรายงาน มีดังนี้

การตรวจสอบคุณภาพภายในโดยผูมีสวน

รวมในงาน/โครงการ

กอน

ดําเนินการ 

ระหวาง

ดําเนินการ 

ขอมูลเพื่อประกอบการ

ปรับปรุงและพัฒนา
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โรงเรียนสองดาววิทยาคมไดกําหนดรูปแบบของการตรวจสอบคุณภาพของงาน

 

การรายงานผลและจัดทําขอมูลสาระสนเทศ 

เปนการรวบรวมผลการดําเนินการงาน/โครงการ ซึ่งเปนภาระหนาที่ที่สําคัญของโรงเรียนที่จะตองรายงานผลให

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูปกครอง ชุมชน และหนวยงานที่เกี่ยวของไดรับความสําเร็จ และปญหาอุปสรรค

เพื่อรวมมือสนับสนุนในการวางแผนพัฒนา ปรับปรุงการดําเนินงาน/โครงการของโรงเรียนใหประสบผลสําเร็จในป

โรงเรียนสองดาววิทยาคม ไดกําหนดแนวทางในการรายงานผลการดําเนินงาน/โครงการ ดังนี้

รายงานผลการดําเนินงาน/โครงการ เมื่อสิ้นสุดแตละกิจกรรมท่ีกําหนดไว โดยผูรับผิดชอบโครงการ

/โครงการ เปน 2 ระยะ คือ 

เดือน ตุลาคม 

เดือน มีนาคม 

ทุกสิ้นปการศึกษา โรงเรียนจัดทํารายงานผลดําเนินงาน เพื่อเผยแพรใหชุมชน หนวยงานตนสังกัดไดทราบตอไป 

ซึ่งมีสาระของเรื่องที่จะรายงาน มีดังนี้ 

การตรวจสอบคุณภาพของงาน/โครงการ 

ภายในโดยผูมีสวน

โครงการ 

การตรวจสอบคุณภาพ

กรรมการสถานศึกษาฯ ผูปกครอง ชุมชน

 

หลัง

ดําเนินการ 

ขอมูลเพื่อประกอบการ

ปรับปรุงและพัฒนา 

ขอมูลเพื่อประกอบการ

ปรับปรุงและพัฒนา

งาน/โครงการที่มีประสิทธิภาพและ

เกิดประสิทธิผลสูงสุด
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ของงาน/โครงการ ดังนี้ 

ซึ่งเปนภาระหนาที่ที่สําคัญของโรงเรียนที่จะตองรายงานผลให

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูปกครอง ชุมชน และหนวยงานที่เกี่ยวของไดรับความสําเร็จ และปญหาอุปสรรค

โครงการของโรงเรียนใหประสบผลสําเร็จในปตอไป 

โครงการ ดังนี้ 

โครงการ เมื่อสิ้นสุดแตละกิจกรรมท่ีกําหนดไว โดยผูรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม 

ทุกสิ้นปการศึกษา โรงเรียนจัดทํารายงานผลดําเนินงาน เพื่อเผยแพรใหชุมชน หนวยงานตนสังกัดไดทราบตอไป 

การตรวจสอบคุณภาพภายนอกโดย

กรรมการสถานศึกษาฯ ผูปกครอง ชุมชน 

ขอมูลเพื่อประกอบการ

ปรับปรุงและพัฒนา 

โครงการที่มีประสิทธิภาพและ

เกิดประสิทธิผลสูงสุด 



แผนปฏิบัติการโรงเรียนสองดาววทิยาคม ปงบประมาณ 

 

 
 
 

  3.1 ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรอบป

  3.2 สรุปการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานและตัวบงชี้

  3.3 ผลสําเร็จที่เปนจุดเดน จุดดอย และจุดพัฒนาในอนาคต

  3.4 แนวทางการพัฒนาในอนาคต
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ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรอบป 

สรุปการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานและตัวบงชี้ 

ผลสําเร็จที่เปนจุดเดน จุดดอย และจุดพัฒนาในอนาคต 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

  

ฉบับปรับปรุง มกราคม 2562) 88 



แผนปฏิบัติการโรงเรียนสองดาววทิยาคม ปงบประมาณ 

 

 
 
 

 

 

 

รายงานผลการจัดกิจกรรม 

โครงการ

 

 

 

 

กลุมงาน/งาน/

โรงเรียนสองดาววิทยาคม อําเภอสองดาว จังหวัดสกลนคร

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนสองดาววทิยาคม ปงบประมาณ 2562 (ฉบับปรับปรุง มกราคม 
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ตัวอยางแบบสรุปรายงานผลการจัดกิจกรรม 

การจัดกิจกรรม .......................................

โครงการ………(โครงการใหญของ รร)………………..

ปการศึกษา ......................... 

 

 

 

/กลุมสาระการเรียนรู ...................................

สองดาววิทยาคม อําเภอสองดาว จังหวัดสกลนคร

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 

รูปภาพ 
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....................................... 

……………….. 

 

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

สองดาววิทยาคม อําเภอสองดาว จังหวัดสกลนคร 

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 



แผนปฏิบัติการโรงเรียนสองดาววทิยาคม ปงบประมาณ 

 

 
 
 

 

 

 

รายงานการประเมินการปฏิบัติงาน

กิจกรรม

โครงการ

วันที่ .......

 

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

(………………………………………..

      ผูรับผิดชอบกิจกรรม 
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รายงานการประเมินการปฏิบัติงาน

 

กิจกรรม.....................................................

โครงการ……………………………………………

....... เดือน ........................ พ.ศ. 25.......(

ปการศึกษา 2561 

 

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

………………………………………..)                                        (…ตามคําสั่งแตงตั้ง

       หัวหนาโครงการ

 

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

    (นายหาญ  ทนุจันทร) 

    รองผูอํานวยการโรงเรียนสองดาววิทยาคม

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

       (นางวรรณธนา  เถายะบุตร) 

      ผูอํานวยการโรงเรียนสองดาววิทยาคม 
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รายงานการประเมินการปฏิบัติงาน 

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

…………………………………………… 

(วันที่รายงาน) 

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

ตามคําสั่งแตงตั้งฯที่ ค/3/2562…..) 

หัวหนาโครงการ 

โรงเรียนสองดาววิทยาคม 

 



แผนปฏิบัติการโรงเรียนสองดาววทิยาคม ปงบประมาณ 

 

 
 
 

                     

สวนราชการ   โรงเรียนสองดาววิทยาคม  อําเภอสองดาว  จังหวัดสกลนคร

ที่    พิเศษ/2562     วันที่ 8 เดือน พฤศจิกายน พ

เรื่อง  รายงานผลการปฏิบัติงานกิจกรรม
 

เรียน  ผูอํานวยการโรงเรียนสองดาววิทยาคม

 ขาพเจา........................................................

…………………………………………………………………

วันที.่........ เดือน .........................พ

 จึงขอสรุปการปฏิบัติงานและการประเมินผล

1. ผูรับผิดชอบกิจกรรม คือ

1. ...........................................................................

2. .......................................................................

2. ระยะเวลาปฏิบัติงาน 

ตั้งแตวันที่ ............ เดือน

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

3. ขั้นตอนการดําเนินงาน 

1. .............................................................................................................................

2. .......................................................................

3. ......................................................................

4.  งบประมาณในการดําเนินงาน

 งบอนุมัติตามแผนปฏิบัติการ

5.  ผลที่ไดรับจากการประเมิน

1. ผลการดําเนินการ

2. ผลประเมินจากแบบประเมินความพึงพอใจในการดําเนินกิจกรรม

3. ผลการประเมินการจัดกิจกรรม จากผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 

ความเหมาะสม………(
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         บันทึกขอความ 

สองดาววิทยาคม  อําเภอสองดาว  จังหวัดสกลนคร 

เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 

กิจกรรม ........................................................................................

สองดาววิทยาคม 

..............................................................ไดปฏิบัติงานกิจกรรม………………………

…………………………………………………………………โครงการ………………………………………………………………………

พ.ศ. .............. 

นและการประเมินผลกิจกรรม มาเพื่อทราบดังนี้ 

คือ (ตามแผน) 

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

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

เดือน ........................ พ.ศ. ..………….ถึงวันที่ ............. เดือน

 (PDCA คัดลอกในแผนการดําเนินกจิกรรมฯ งปม3) 

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

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

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

งบประมาณในการดําเนินงาน (งบท่ีอนุมัติ และใชจริงตามบันทึกขอใชงบประมาณ

งบอนุมัติตามแผนปฏิบัติการ.......................................................  บาท  ใชจริง

ผลที่ไดรับจากการประเมินกิจกรรม (จากตารางแบบประเมินความพึงพอใจ หนา 

ผลการดําเนินการประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคคิดเปนรอยละ 

แบบประเมินความพึงพอใจในการดําเนินกิจกรรม เปนที่พอใจ

ผลการประเมินการจัดกิจกรรม จากผูเขารวมกิจกรรม จํานวน ……. คน โดยภาพรวมอยูในเกณฑที่มี

………(ในไฟล excel)……………. 
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.............................. 

……………………………………………… 

………………………………………………………………………แลวเสร็จตั้งแต 

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

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

เดือน ............................ พ.ศ. 

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

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

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

และใชจริงตามบันทึกขอใชงบประมาณ) 

ใชจริง  .......................บาท 

จากตารางแบบประเมินความพึงพอใจ หนา 7) 

ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคคิดเปนรอยละ ……………  

เปนที่พอใจ…………….. 

คน โดยภาพรวมอยูในเกณฑที่มี



แผนปฏิบัติการโรงเรียนสองดาววทิยาคม ปงบประมาณ 

 

 
 
 

6.  ขอดีของการดําเนินกิจกรรม 

1. .............................................................................................................................

2. .......................................................................

7.  ปญหาและอุปสรรค (จุดออน

1. .............................................................................................................................

2. .......................................................................

8.  ขอเสนอแนะ และวิธกีาร

1. ............................................................................

2. .......................................................................
 

    

                                                                    

ความเห็นของหัวหนาโครงการ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

                                                                       

                                 

                                                             

ความเห็นของรองผูอํานวยการ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

                                                                       

                                                                            

                                                             

ความเห็นของผูอํานวยการ 

……………………………………………………………………
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ขอดีของการดําเนินกิจกรรม (จุดแข็ง) 

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

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

จุดออน) 

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

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

การแกปญหา 

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

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

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

            (.............................................)

                                                                      ตําแหนง .......................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

                                                                            (……………………………………………

                                                                          หัวหนาโครงการ

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

                                                                            (นายหาญ  ทนุจันทร

                                                                          รองผูอํานวยการ

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

                                                                           (นางวรรณธนา  เถายะบุตร

                                                                           ผูอํานวยการโรงเรียน
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................................................................................................................................................. 

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

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

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

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

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

.............................................ผูรายงาน 

(.............................................)ผูรับผิดชอบกิจกรรม 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

……………………………………………) 

หัวหนาโครงการ……ตามคําสั่งแตงตั้งฯที่ ค/3/2562….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

นายหาญ  ทนุจันทร) 

รองผูอํานวยการโรงเรียนสองดาววิทยาคม 

…………………………………………………………………………….. 

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

นางวรรณธนา  เถายะบุตร)                                           

ผูอํานวยการโรงเรียนสองดาววิทยาคม 



แผนปฏิบัติการโรงเรียนสองดาววทิยาคม ปงบประมาณ 

 

 
 
 

               

 

 

กลุมงานบริหาร / กลุมสาระการเรียนรู 

กิจกรรม.............................................................................................................................

โครงการ.....................(โครงการใหญ รร

ระยะเวลาในการดําเนินการ เริ่ม....................

ผูรับผิดชอบ................................................................

 

คําชี้แจง  โปรดใสเครื่องหมาย    

1. การดําเนินกิจกรรม 

      ดําเนินการเสร็จสิ้นแลว 

      อยูในระหวางดําเนินการ   

      ยังไมไดดําเนินการ  เพราะ

2. ผลการดําเนินการประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค

      รอยละ 80 ขึ้นไป (รอยละ 

      รอยละ 70-79    (รอยละ 

      รอยละ 60-69    (รอยละ 

      รอยละ 50-59    (รอยละ 

      ต่ํากวารอยละ 49 (รอยละ 

3. จุดเดนของกิจกรรม 

    .............................................................................................................................
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โรงเรียนสองดาววิทยาคม 

แบบรายงานการดําเนินกิจกรรม 

กลุมสาระการเรียนรู / งาน ……………………………….…ป

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

โครงการใหญ รร)...................................................................................

.................................................สิ้นสุด................................................

..............................สรุปรายงานเมื่อ...............................................................

  ลงใน    หรือเติมขอความลงในชองวางที่กําหนด

  

  

เพราะ .....................................................................................................................

ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค 

รอยละ ..............) ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 

รอยละ ..............) ระดับคุณภาพ ดีมาก 

รอยละ ..............) ระดับคุณภาพ ดี 

รอยละ ..............) ระดับคุณภาพ พอใช 

รอยละ .............) ระดับคุณภาพ ปรับปรุง 

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

สําหรับ
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ปงบประมาณ 2562 

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

...... 

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

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

หรือเติมขอความลงในชองวางที่กําหนด 

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

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

สําหรับผูรับผดิชอบกิจกรรม 



แผนปฏิบัติการโรงเรียนสองดาววทิยาคม ปงบประมาณ 

 

 
 
 

    .............ขอดขีองการดําเนินกจิกรรม (จุดแข็ง

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

 

4. จุดดอยของกิจกรรม          

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

    ............ปญหาและอุปสรรค (จุดออน

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

 

5. จุดที่ควรพัฒนาของกิจกรรม 

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

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

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

6. ขอเสนอแนะอื่น ๆ 

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

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

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

7. กิจกรรมนี้เปนกิจกรรมที่ดี และมีประโยชน

    อยางไร 

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

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

    ................................................................
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จุดแข็ง ตามบันทึกขอความขางบน)...............................................................................

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

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

จุดออนตามบันทึกขอความขางบน)..................................................................

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

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

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

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

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

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

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

กรรมที่ดี และมีประโยชน เมื่อพิจารณาผลสําเร็จแลว ควรจัดในปการศึกษา

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

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

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

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

                                              (……………………………………………………

                                   ตําแหนง………………………………………….

                        (ผูรับผิดชอบกจิกรรม) 
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............................................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ในปการศึกษา ตอไปหรือไม      

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

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

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

........................................................... ผูประเมิน 

……………………………………………………) 

…………………………………………. 
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       แบบประเมินความพึงพอใจในการดําเนิน

กิจกรรม ……………………………………………..

กลุมงาน

คําชี้แจง   โปรดใสเครื่องหมาย ( 

เกณฑการประเมิน 

ระดับ 1 หมายถึง  ประเมินผลอยูในระดับต่ํากวา 

ระดับ 3 หมายถึง  ประเมินผลอยูในระดับ 

ระดับ 5 หมายถึง  ประเมินผลอยูในระดับสูงกวา 

รายการประเมิน

1. ดานทรัพยากรที่ใช 

   1.1 ความเหมาะสมของงบประมาณ

   1.2 ความเหมาะสมของกิจกรรมกับสภาพการดําเนินการจริง

   1.3 ความรวมมือของบุคลากร ผูเกี่ยวของในการปฏิบัติงาน 

   1.4 ปริมาณวัสดุอุปกรณเพียงพอสําหรับการดําเนินงาน 

   1.5 ความเหมาะสมของสถานที่ที่ใชในการดําเนินงาน

2. ประเมินกระบวนการดําเนินงานตามกระบวนการ

   2.1 กิจกรรมมีการดําเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการดําเนิน
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แบบประเมินความพึงพอใจในการดําเนินกิจกรรม / 

……………………………………………..โครงการ ……………………………………………..

กลุมงาน/งาน/กลุมสาระการเรียนรู ……………………….

) ตามรายการที่เปนจริงหรือเห็นวาเหมาะสม 

หมายถึง  ประเมินผลอยูในระดับต่ํากวา 50 %  ระดับ 2 หมายถึง  ประเมินผลอยูในระดับ 

หมายถึง  ประเมินผลอยูในระดับ 66 – 80 %   ระดับ 4 หมายถึง  ประเมินผลอยูในระดับ 

หมายถึง  ประเมินผลอยูในระดับสูงกวา 90% 

รายการประเมิน 
5 

ความเหมาะสมของงบประมาณ  

กับสภาพการดําเนินการจริง   

ความรวมมือของบุคลากร ผูเกี่ยวของในการปฏิบัติงาน / กิจกรรม  

ปริมาณวัสดุอุปกรณเพียงพอสําหรับการดําเนินงาน / กิจกรรม  

ความเหมาะสมของสถานที่ที่ใชในการดําเนินงาน / กิจกรรม  

ประเมินกระบวนการดําเนินงานตามกระบวนการ 

มีการดําเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการดําเนินกิจกรรม  

สําหรับ

ฉบับปรับปรุง มกราคม 2562) 95 

/ โครงการ 

…………………………………………….. 

………………………. 

หมายถึง  ประเมินผลอยูในระดับ 51 – 65 % 

หมายถึง  ประเมินผลอยูในระดับ 81 - 90 % 

ระดับคะแนน 

 4 3 2 1 

    

    

    

    

    

    

สําหรับผูรับผดิชอบกิจกรรม 
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รายการประเมิน

   2.2 ความเหมาะสมของกิจกรรมและขั้นตอนวิธีการดําเนิน

   2.3 ขั้นตอนและวิธีการในการดําเนิน

กิจกรรมมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคไดตามวัตถุประสงค และเปาหมายเชิง

คุณภาพ 

   2.4 ขั้นตอนและวิธีการดําเนินกิจกรรม

ผูรับผิดชอบกิจกรรม / วิทยากร / ผูเขารวมกิจกรรม

3. ประเมินผลการดําเนินงาน 

   3.1 ผลการดําเนินงานเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวมากนอยเพียงใด

   3.2 ผลการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายเชิงคุณภาพท่ีกําหนดไวมากนอย

เพียงใด 

   3.3 ผลการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายเชิงปริมาณที่กําหนดไวมากนอย

เพียงใด 

 

สรุปผลการประเมินโดยเฉลี่ย (ผลรวมทุกชองหารดวย 

 (   )  เปนที่พอใจมากที่สุด 

 (    )  เปนที่พอใจมาก ( 3.6 

 (    )  เปนที่พอใจ ( 2.5 – 

 (    )  ไมเปนที่พอใจ  ( 1.5 

 (    ) ไมเปนที่พอใจอยางยิ่ง 
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รายการประเมิน 
5 

ความเหมาะสมของกิจกรรมและขั้นตอนวิธีการดําเนินกิจกรรม  

ขั้นตอนและวิธีการในการดําเนินกิจกรรมสามารถสงผลใหผูเขารวม

มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคไดตามวัตถุประสงค และเปาหมายเชิง

 

อนและวิธีการดําเนินกิจกรรมมีการสงเสริมการมีสวนรวมระหวาง

ผูเขารวมกิจกรรม 

 

ผลการดําเนินงานเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวมากนอยเพียงใด  

ผลการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายเชิงคุณภาพท่ีกําหนดไวมากนอย  

ผลการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายเชิงปริมาณที่กําหนดไวมากนอย  

รวม  

ผลรวมทุกชองหารดวย 12) =    ……………………………………

เปนที่พอใจมากที่สุด ( 4.1 – 5.0 )    

( 3.6 – 4.0 ) 

 3.5 )  

( 1.5 – 2.4 )  

ไมเปนที่พอใจอยางยิ่ง ( ต่ํากวา 1.5 ) 
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ระดับคะแนน 

 4 3 2 1 

    

    

    

    

    

    

    

…………………………………… 
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สรุปผลการประเมินโดยเปนคารอยละ

สรุป : ผลการประเมินตามเปาหมาย
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เปนคารอยละ (ผลรวมทุกชองคูณดวย 100 แลวหารดวย 60) = 

ผลการประเมินตามเปาหมาย        (    ) บรรลุ              (    ) ไมบรรลุ 

                                                                           ลงชื่อ 

                                                                                          (……………………………………..)

                                                                                            ผูรับผิดชอบกิจกรรม
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=    ………………………………. 

……………………………………..) 

ผูรับผิดชอบกิจกรรม 
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เอ

1. สรุปผลจากเครื่องมือท่ีใชทุกชนิดเปนตาราง พรอมทั้งอภิปรายผล

2. ภาคผนวก 

2.1 แผนการดําเนินการกิจกรรม

2.2 คําสั่งโรงเรียนสองดาววิทยาคม

2.3 เครื่องมือท่ีใชประเมินความสําเร็จของโครงการ เชน แบบสอบถาม แบบทดสอบ เปนตน

2.4 เอกสารที่เกี่ยวของกับการทํากิจกรรม

  - หนังสือเชิญวิทยากร

  - สําเนาใบลงเวลาปฏิบัติงาน

  - หนังสือขอความรวมมือจากหนวยงานอื่นๆ เชน ขอ

  - รายชื่อผูเขารวมกิจกรรม

  - เอกสารเกี่ยวกับงบประมาณที่ใชในการดําเนินการ

  - หนังสือราชการอ่ืนๆ

  - ผลงาน 

  - สําเนาเกียรติบัตร

  - รางวัลที่ไดรับ 

- รูปภาพประกอบกิจกรรม

- อื่น ๆ 
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เอกสารประกอบการรายงานสรุปการดําเนินกิจกรรม

 

สรุปผลจากเครื่องมือท่ีใชทุกชนิดเปนตาราง พรอมทั้งอภิปรายผล 

แผนการดําเนินการกิจกรรม(งปม.3) 

สองดาววิทยาคม(ถาม)ี 

เครื่องมือท่ีใชประเมินความสําเร็จของโครงการ เชน แบบสอบถาม แบบทดสอบ เปนตน

กับการทํากิจกรรม 

หนังสือเชิญวิทยากร 

สําเนาใบลงเวลาปฏิบัติงาน 

หนังสือขอความรวมมือจากหนวยงานอื่นๆ เชน ขอความอนุเคราะหโรงพยาบาล

รายชื่อผูเขารวมกิจกรรม 

เอกสารเกี่ยวกับงบประมาณที่ใชในการดําเนินการ 

หนังสือราชการอ่ืนๆ 

สําเนาเกียรติบัตร 

รูปภาพประกอบกิจกรรม 
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การดําเนินกิจกรรม 

เครื่องมือท่ีใชประเมินความสําเร็จของโครงการ เชน แบบสอบถาม แบบทดสอบ เปนตน 

ความอนุเคราะหโรงพยาบาล 
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ภาคผนวก 
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แผนปฏิบัติการโรงเรียนสองดาววทิยาคม ปงบประมาณ 

 

 
 
 

เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการ

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

 ดวยโรงเรียนสองดาววิทยาคม ไดมีการกําหนดใหจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 

แนวทางในการบริหารโรงเรียน และเพ่ือการประกันคุณภาพภายในที่มีป

จึงแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเปน
 

๑. คณะกรรมการฝายอํานวยการ 

 ๑. นางวรรณธนา  เถายะบุตร

 ๒. นายหาญ  ทนุจันทร 

 ๓. นายอุทิศ  จันลาเศษ 

 ๔. นายวิมาน   บรรณการกิจ

 ๕. นายจุลทรัพย  ไพศาล 

 ๖. นางอรุณรัตน  มูลตรีแกว

 ๗. นางสาวรัญจวน  ไชยโวหาร

 ๘. นางยุพิน  ขันธวิชัย 

 ๙. นายนุกูล  ศิริขันธ 

 ๑๐. นายไกรพิชญ ภูพิธาร

 หนาที่ ประสานงาน วางแผนการดําเนินงาน 

ดวยความเรียบรอย บรรลุวัตถุประสงค

 

๒. คณะกรรมการฝายจัดทําแผนปฏิบัติการ 

 ๒.๑ กลุมบริหารงานวิชาการ

  ๑. นางยุพิน  ขันธวิชัย

  ๒. นายชาญชัย  ยาทองไชย 
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คําสั่งโรงเรียนสองดาววิทยาคม 

๑๕๑/๒๕๖๑ 

แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 

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

ดวยโรงเรียนสองดาววิทยาคม ไดมีการกําหนดใหจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 

แนวทางในการบริหารโรงเรียน และเพ่ือการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ โรงเรียนสองดาววิทยาคม 

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเปนคณะกรรมการการดําเนินงาน ดังนี้

 

งวรรณธนา  เถายะบุตร ผูอํานวยการโรงเรียน   

  รองผูอํานวยการโรงเรียน   

  ที่ปรึกษากลุมบริหารงานบุคคล  

นายวิมาน   บรรณการกิจ หัวหนากลุมบริหารงานกิจการนักเรียน 

  หัวหนากลุมบริหารงานทั่วไป  

นางอรุณรัตน  มูลตรีแกว หัวหนากลุมบริหารงานบุคคล  

งสาวรัญจวน  ไชยโวหาร หัวหนากลุมบริหารงานงบประมาณ 

  หัวหนากลุมบริหารงานวิชาการ           

  ครูผูทรงคุณคาฯ    

ยไกรพิชญ ภูพิธาร เจาหนาที่แผนงาน          

ประสานงาน วางแผนการดําเนินงาน ใหการสนับสนุนตลอดจนแกปญหาที่เกิดข้ึนในการดําเนินงานเปนไป

ดวยความเรียบรอย บรรลุวัตถุประสงค 

ฝายจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ 

วิชาการ 

ขันธวิชัย  หัวหนากลุมบริหารงานวิชาการ 

นายชาญชัย  ยาทองไชย  ครูผูชวย    

ฉบับปรับปรุง มกราคม 2562) 100 

ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ 

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

ดวยโรงเรียนสองดาววิทยาคม ไดมีการกําหนดใหจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ สําหรับใชเปน

ระสิทธิภาพ โรงเรียนสองดาววิทยาคม  

คณะกรรมการการดําเนินงาน ดังนี้ 

 ประธานกรรมการ 

 รองประธาน 

 กรรมการ 

 กรรมการ 

 กรรมการ 

 กรรมการ 

 กรรมการ 

  กรรมการ 

 กรรมการ 

 กรรมการ/เลขานุการ 

สนับสนุนตลอดจนแกปญหาที่เกิดข้ึนในการดําเนินงานเปนไป

           ประธานกรรมการ 

   กรรมการ/เลขานุการ 



แผนปฏิบัติการโรงเรียนสองดาววทิยาคม ปงบประมาณ 

 

 
 
 

 ๒.๒ กลุมบริหารงานงบประมาณ

  ๑. นางสาวรัญจวน  ไชยโวหาร

  ๒. นางสาวฤทัย  กองทอง

 

 ๒.๓ กลุมบริหารงานบุคคล

  ๑. นางอรุณรัตน  มูลตรีแกว

  ๒. นายไตรภพ  บุญรักษา

  

 ๒.๔ กลุมบริหารงานกิจการนักเรียน

  ๑. นายวิมาน   บรรณการกิจ

  ๒. นายธนศักดิ์  เจริญเขต

 

 ๒.๕ กลุมบริหารงานทั่วไป

  ๑. นายจุลทรัพย  ไพศาล

  ๒. นายณัฐพงษ  สุโนนคุณ

 

 ๒.๖ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย

  ๑. นางสาวพลอยลดา  ทองคํา

  ๒. นางสาวอุบล  เหมือนสิงห

 

 ๒.๗ กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร

  ๑. นายวิมาน   บรรณการกิจ

  ๒. นางนิชาภา  อึ้งสกุล

 

 ๒.๘ กลุมสาระการเรียนรูว ิทยาศาสตร

  ๑. นายปริวรรต  ฟองออน

  ๒. นายฉัตรดนัย  

  

 ๒.๙ กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

  ๑. นางภรณภัสสรณ  ฟองออน

  ๒. นายธวชัชัย  พรมสุวรรณ
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งบประมาณ 

งสาวรัญจวน  ไชยโวหาร หัวหนากลุมบริหารงานงบประมาณ

นางสาวฤทัย  กองทอง  ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการ 

บุคคล 

นางอรุณรัตน  มูลตรีแกว หัวหนากลุมบริหารงานบุคคล 

นายไตรภพ  บุญรักษา   ครูผูชวย    

กิจการนักเรียน 

บรรณการกิจ หัวหนากลุมบริหารงานกิจการนักเรียน

นายธนศักดิ์  เจริญเขต   ครูผูชวย    

บริหารงานทั่วไป 

ลทรัพย  ไพศาล  หัวหนากลุมบริหารงานทั่วไป 

นายณัฐพงษ  สุโนนคุณ ครูผูชวย    

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

นางสาวพลอยลดา  ทองคํา หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย

งสาวอุบล  เหมือนสิงห   ครูผูชวย   

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

บรรณการกิจ หัวหนากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร

งนิชาภา  อึ้งสกุล  ครู    

กลุมสาระการเรียนรูว ิทยาศาสตร 

ปริวรรต  ฟองออน หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร

นายฉัตรดนัย  สุวรรณรงค ครูผูชวย    

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

นางภรณภัสสรณ  ฟองออน หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

นายธวชัชัย  พรมสุวรรณ   ครูผูชวย   
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งบประมาณ ประธานกรรมการ 

  กรรมการ/เลขานุการ 

  ประธานกรรมการ 

  กรรมการ/เลขานุการ 

กิจการนักเรียน ประธานกรรมการ 

  กรรมการ/เลขานุการ 

  ประธานกรรมการ 

  กรรมการ/เลขานุการ 

หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ประธานกรรมการ 

  กรรมการ/เลขานุการ 

คณิตศาสตร ประธานกรรมการ 

  กรรมการ/เลขานุการ 

วิทยาศาสตร ประธานกรรมการ 

  กรรมการ/เลขานุการ 

หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ประธานกรรมการ 

  กรรมการ/เลขานุการ 



แผนปฏิบัติการโรงเรียนสองดาววทิยาคม ปงบประมาณ 

 

 
 
 

๒.๑๐ กลุมสาระการเรียนรู

  ๑. นางวีณารัตน  กองโพธิ์

  ๒. นางสาววัลยา  ดวงใจ

 

๒.๑๑ กลุมสาระการเรียนรู

  ๑. นายธนะชัย  มูลตรีแกว

  ๒. นายเสฏฐวุฒิ  ไชยฮั่ง

 

๒.๑๒ กลุมสาระการเรียนรู

  ๑. นายโชคชัย  สุวรรณอินทร

  ๒. นางสาวจริญญา  โพธิ์ศรี

 

๒.๑๒ กลุมสาระการเรียนรู

  ๑. นายวิเชียน  มาตราช

  ๒. นางราตรี  หอมไสย

 

 หนาที่  จัดทํา/ประสานงาน

ของกลุมงาน/งาน/กลุมสาระการเรียนรูที่ไดรับผิดชอบใหแลวเสร็จภายในวันที่ 

 

 ขอใหคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งในคําสั่งนี้ปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบ

ลุลวงดวยดี มีประสิทธิภาพตามที่มุงหวัง เกิดผลดีแกโรงเรียนและทางราชการสืบไป

   

ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่  ๓  สิงหาคม

 

   สั่ง  ณ  วันที่  
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กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

นางวีณารัตน  กองโพธิ์  หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา

นางสาววัลยา  ดวงใจ  ครู    

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา/งานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

นายธนะชัย  มูลตรีแกว หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา

นายเสฏฐวุฒิ  ไชยฮั่ง  ครูผูชวย    

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

นายโชคชัย  สุวรรณอินทร หัวหนากลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

นางสาวจริญญา  โพธิ์ศร ี  ครูผูชวย   

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ และเทคโนโลย ี

นายวิเชียน  มาตราช  หัวหนากลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพฯ

นางราตรี  หอมไสย   ครูผูชวย   

ประสานงาน/สนับสนุน/อํานวยความสะดวกในการจัดเตรียมเอกสารแผนการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ

กลุมสาระการเรียนรูที่ไดรับผิดชอบใหแลวเสร็จภายในวันที่ ๒๐ สิงหาคม พ

ขอใหคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งในคําสั่งนี้ปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายอยางเต็มความสามารถและสําเร็จ

ลุลวงดวยดี มีประสิทธิภาพตามที่มุงหวัง เกิดผลดีแกโรงเรียนและทางราชการสืบไป 

สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เปนตนไป 

สั่ง  ณ  วันที่  ๓  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

   

     ลงชื่อ               

   (นางวรรณธนา  เถายะบุตร) 

              ผูอํานวยการโรงเรียนสองดาววิทยาคม         
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สังคมศึกษาฯ ประธานกรรมการ 

  กรรมการ/เลขานุการ 

งานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

สุขศึกษาฯ ประธานกรรมการ 

  กรรมการ/เลขานุการ 

  ประธานกรรมการ 

  กรรมการ/เลขานุการ 

การงานอาชีพฯ  ประธานกรรมการ 

  กรรมการ/เลขานุการ 

อํานวยความสะดวกในการจัดเตรียมเอกสารแผนการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ 

สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

หมายอยางเต็มความสามารถและสําเร็จ

ผูอํานวยการโรงเรียนสองดาววิทยาคม          



แผนปฏิบัติการโรงเรียนสองดาววทิยาคม ปงบประมาณ 

 

 
 
 

 

 

เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ

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

 ดวยโรงเรียนสองดาววิทยาคม ไดจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 

สองดาววิทยาคม ที่ ๑๕๑/๒๕๖๑ 

ลงวันที่ ๓  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ประสิทธิผลแลวนั้น บัดนี้จึงกําหนดใหมีการพิจารณางบประมาณตามที่แตละกลุมบริหารงานและกลุมสาระการเรียนรู ได

เสนอขออนุมัติงบประมาณตามโครงการและกิจกรรมในวันที่ 

หองโสตทัศนศึกษา เพื่อใหเกิดความคลองตัวในการบริหารจัดการงบประมาณและการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย 

จึงแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเปน
 

๑. คณะกรรมการฝายอํานวยการ 

 ๑. นางวรรณธนา  เถายะบุตร

 ๒. นายหาญ  ทนุจันทร 

 ๓. นายอุทิศ  จันลาเศษ 

 ๔. นายวิมาน   บรรณการกิจ

 ๕. นายจุลทรัพย  ไพศาล 

 ๖. นางสาวแสงเดือน  พรหมสุขันธ

 ๗. นางสาวรัญจวน  ไชยโวหาร

 ๘. นางยุพิน  ขันธวิชัย 

 ๙. นายนุกูล  ศิริขันธ 

 ๑๐. นายไกรพิชญ ภูพิธาร

 ๑๑. นางราตรี  หอมไสย 

 ๑๒. นางสาวอุบล  เหมือนสิงห

 หนาที่ อํานวยการใหการพิจารณางบประมาณประจําปเปนไปดวยความเรียบรอย

๒. คณะกรรมการพิจารณางบประมาณ 

 ๑. นางวรรณธนา  เถายะบุตร
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คําสั่งโรงเรียนสองดาววิทยาคม 

๒๐๐/๒๕๖๑ 

แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณางบประมาณ ประจําปงบประมาณ 

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

ดวยโรงเรียนสองดาววิทยาคม ไดจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 

๒๕๖๑ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการ

 สําหรับใชเปนแนวทางในการบริหารโรงเรียน และเพื่อการประกันคุณภาพภายในที่มี

ประสิทธิผลแลวนั้น บัดนี้จึงกําหนดใหมีการพิจารณางบประมาณตามที่แตละกลุมบริหารงานและกลุมสาระการเรียนรู ได

ออนุมัติงบประมาณตามโครงการและกิจกรรมในวันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

หองโสตทัศนศึกษา เพื่อใหเกิดความคลองตัวในการบริหารจัดการงบประมาณและการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย 

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเปนคณะกรรมการการดําเนินงาน ดังนี้

 

งวรรณธนา  เถายะบุตร  ผูอํานวยการโรงเรียน  

   รองผูอํานวยการโรงเรียน  

   ที่ปรึกษากลุมบริหารงานบุคคล 

นายวิมาน   บรรณการกิจ  หัวหนากลุมบริหารงานกิจการนักเรียน

   หัวหนากลุมบริหารงานทั่วไป 

สาวแสงเดือน  พรหมสุขันธ  หัวหนากลุมบริหารงานบุคคล 

งสาวรัญจวน  ไชยโวหาร  หัวหนากลุมบริหารงานงบประมาณ

   หัวหนากลุมบริหารงานวิชาการ 

   ครูผูทรงคุณคาฯ   

ยไกรพิชญ ภูพิธาร  เจาหนาที่แผนงาน  

   ครูผูชวย    

วอุบล  เหมือนสิงห  ครูผูชวย    

อํานวยการใหการพิจารณางบประมาณประจําปเปนไปดวยความเรียบรอย

พิจารณางบประมาณ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ 

งวรรณธนา  เถายะบุตร  ผูอํานวยการโรงเรียน  
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ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ 

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

ดวยโรงเรียนสองดาววิทยาคม ไดจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ ตามคําสั่งโรงเรียน 

จัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒  

สําหรับใชเปนแนวทางในการบริหารโรงเรียน และเพื่อการประกันคุณภาพภายในที่มี

ประสิทธิผลแลวนั้น บัดนี้จึงกําหนดใหมีการพิจารณางบประมาณตามที่แตละกลุมบริหารงานและกลุมสาระการเรียนรู ได

๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. เปนตนไป ณ 

หองโสตทัศนศึกษา เพื่อใหเกิดความคลองตัวในการบริหารจัดการงบประมาณและการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย 

ารดําเนินงาน ดังนี้ 

  ประธานกรรมการ 

  รองประธาน 

  กรรมการ 

กิจการนักเรียน กรรมการ 

  กรรมการ 

  กรรมการ 

งบประมาณ กรรมการ 

           กรรมการ 

  กรรมการ 

 กรรมการและเลขานุการ 

 กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

อํานวยการใหการพิจารณางบประมาณประจําปเปนไปดวยความเรียบรอย 

  ประธานกรรมการ 
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 ๒. นายหาญ  ทนุจันทร 

 ๓. นางยุพิน  ขันธวิชัย 

 ๔. นางสาววิสณี  สีนนตร ี

 ๕. นางสาวรัญจวน  ไชยโวหาร

 ๖. นางสาวจริญญา  โพธิ์ศรี

 ๗. นางสาวแสงเดือน  พรหมสุขันธ

 ๘. นายไตรภพ  บุญรักษา 

 ๙. นายวิมาน   บรรณการกิจ

 ๑๐. นางภรณภัสสรณ  ฟองออน

 ๑๑. นายจุลทรัพย  ไพศาล

 ๑๒. นางสาวพลอยลดา  ทองคํา

 ๑๓. นางสาวกัญญาพัชร ศรีทะเบียน 

 ๑๔. นางนิชาภา  อึ้งสกุล 

 ๑๕. นายนิวัฒน  สินไชย 

 ๑๖. นางสาวฤทัย  กองทอง

 ๑๗. นางวีณารัตน  กองโพธิ์

 ๑๘. นายธนะชัย  มูลตรีแกว

 ๑๙. นายโชคชัย  สุวรรณอินทร

 ๒๐. นายวิเชียน  มาตราช 

 ๒๑. นายไกรพิชญ ภูพิธาร

 ๒๒. นางราตรี  หอมไสย 

 ๒๓. นางสาวอุบล  เหมือนสิงห

 หนาที่ รวมประชุมพิจารณางบประมาณประจําปงบประมาณ 
 

 ขอใหคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งในคําสั่งนี้ปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายอยางเต็มคว

ลุลวงดวยดี มีประสิทธิภาพตามที่มุงหวัง เกิดผลดีแกโรงเรียนและทางราชการสืบไป

  

 ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่  ๑๘  เดือน กันยายน
 

   สั่ง  ณ  วันที่  
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   รองผูอํานวยการโรงเรียน  

   ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ 

   ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการ 

งสาวรัญจวน  ไชยโวหาร  ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ 

นางสาวจริญญา  โพธิ์ศร ี  ครูผูชวย    

สาวแสงเดือน  พรหมสุขันธ  ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ 

    ครูผูชวย    

นายวิมาน   บรรณการกิจ  ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ 

นางภรณภัสสรณ  ฟองออน   ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ 

ลทรัพย  ไพศาล  ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ 

นางสาวพลอยลดา  ทองคํา  ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ 

นางสาวกัญญาพัชร ศรีทะเบียน  ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการ 

   ครู    

   ครู    

นางสาวฤทัย  กองทอง  ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการ 

นางวีณารัตน  กองโพธิ์  ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ 

นายธนะชัย  มูลตรีแกว  ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ 

นายโชคชัย  สุวรรณอินทร  ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ 

   ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการ 

ยไกรพิชญ ภูพิธาร  ครูผูชวย    

   ครูผูชวย    

นางสาวอุบล  เหมือนสิงห  ครูผูชวย    

รวมประชุมพิจารณางบประมาณประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ 

ขอใหคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งในคําสั่งนี้ปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายอยางเต็มคว

ลุลวงดวยดี มีประสิทธิภาพตามที่มุงหวัง เกิดผลดีแกโรงเรียนและทางราชการสืบไป 

เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เปนตนไป 

สั่ง  ณ  วันที่  ๑๘  เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

    ลงชื่อ               

   (นางวรรณธนา  เถายะบุตร) 

              ผูอํานวยการโรงเรียนสองดาววิทยาคม         
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  รองประธาน 

            กรรมการ 

   กรรมการ 

  กรรมการ 

  กรรมการ 

  กรรมการ 

  กรรมการ 

  กรรมการ 

  กรรมการ 

  กรรมการ 

  กรรมการ 

  กรรมการ 

  กรรมการ 

  กรรมการ 

  กรรมการ 

  กรรมการ 

  กรรมการ 

  กรรมการ 

  กรรมการ 

 กรรมการและเลขานุการ 

 กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

ขอใหคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งในคําสั่งนี้ปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายอยางเต็มความสามารถและสําเร็จ

ผูอํานวยการโรงเรียนสองดาววิทยาคม          



แผนปฏิบัติการโรงเรียนสองดาววทิยาคม ปงบประมาณ 

 

 
 
 

 

 

เรื่อง แตงตั้งผูรับผิดชอบโครงการและกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ 

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

 เพื่อใหการปฏิบัติงานของโรงเรียนสองดาววิทยาคม ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 

ไดอยางมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชนสูงสุดตอผูเรียน ครูและบุคล

สถานศึกษาที่มีประสิทธิผล เปนแนวทางการบริหารจัดการศึกษาใหกับผูเรียน ทางโรงเรียนจึงขอแตงตั้งคณะกรรมการ

ดําเนินงาน ผูรับผิดชอบโครงการและกิจกรรมตามปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 
 

๑. คณะกรรมการฝายอํานวยการ 

 ๑. นางวรรณธนา  เถายะบุตร

 ๒. นายหาญ  ทนุจันทร 

 ๓. นายวิมาน   บรรณการกิจ

 ๔. นายจุลทรัพย  ไพศาล 

 ๕. นางสาวแสงเดือน  พรหมสุขันธ

 ๖. นางสาวรัญจวน  ไชยโวหาร

 ๗. นางยุพิน  ขันธวิชัย 

 ๘. นายไกรพิชญ ภูพิธาร 

  

 หนาที่ อํานวยความสะดวก ใหการสนับสนุน คําปรึกษาและแนวทางการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย

บรรลุตามวัตถุประสงค 

 

๒. คณะผูรับผิดชอบโครงการและกิจกรรมประจําปงบประมาณ 
 

 ๒.๑ กลุมบริหารงานวิชาการ

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ผูรับผิดชอบกิจกรรมในโครงการ
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คําสั่งโรงเรียนสองดาววิทยาคม 

๒๑๓/๒๕๖๑ 

ผูรับผิดชอบโครงการและกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 

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

เพื่อใหการปฏิบัติงานของโรงเรียนสองดาววิทยาคม ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 

ไดอยางมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชนสูงสุดตอผูเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา และเพื่อการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษาที่มีประสิทธิผล เปนแนวทางการบริหารจัดการศึกษาใหกับผูเรียน ทางโรงเรียนจึงขอแตงตั้งคณะกรรมการ

ดําเนินงาน ผูรับผิดชอบโครงการและกิจกรรมตามปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ 

 

งวรรณธนา  เถายะบุตร  ผูอํานวยการโรงเรียน  

   รองผูอํานวยการโรงเรียน  

นายวิมาน   บรรณการกิจ  หัวหนากลุมบริหารงานกิจการนักเรียน

   หัวหนากลุมบริหารงานทั่วไป 

สาวแสงเดือน  พรหมสุขันธ  หัวหนากลุมบริหารงานบุคคล 

งสาวรัญจวน  ไชยโวหาร  หัวหนากลุมบริหารงานงบประมาณ

   หัวหนากลุมบริหารงานวิชาการ 

   เจาหนาที่แผนงาน  

อํานวยความสะดวก ใหการสนับสนุน คําปรึกษาและแนวทางการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย

คณะผูรับผิดชอบโครงการและกิจกรรมประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ 

กลุมบริหารงานวิชาการ 

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน    

ผูรับผิดชอบกิจกรรมในโครงการ ดังนี้ 
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ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ 

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

เพื่อใหการปฏิบัติงานของโรงเรียนสองดาววิทยาคม ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ 

ากรทางการศึกษา และเพื่อการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษาที่มีประสิทธิผล เปนแนวทางการบริหารจัดการศึกษาใหกับผูเรียน ทางโรงเรียนจึงขอแตงตั้งคณะกรรมการ

๒๕๖๒ ดังนี้ 

  ประธานกรรมการ 

  รองประธาน 

กิจการนักเรียน กรรมการ 

  กรรมการ 

  กรรมการ 

งบประมาณ กรรมการ 

           กรรมการ 

 กรรมการและเลขานุการ 

อํานวยความสะดวก ใหการสนับสนุน คําปรึกษาและแนวทางการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย



แผนปฏิบัติการโรงเรียนสองดาววทิยาคม ปงบประมาณ 

 

 
 
 

๑. นางอรุณรัตน  มูลตรีแกว

     นางสาววิไลพร  พรมผัน

 ๒. นางยุพิน  ขันธวิชัย

 ๓. นายฉัตรดนัย  สุวรรณรงค

 ๔. นางสาวจริญญา  โพธิ์ศรี

   

 ๕. นางสาวฤทัย  กองทอง

     นายไกรพิชญ  ภูพิธาร

     นางสาวอุบล  เหมือนสิงห

     นายชาญชัย  ยาท

 ๖. นายวิเชียน  มาตราช

     นายจุลทรัพย  ไพศาล

     นางสาวรัญจวน  ไชยโวหาร

     นางพิมพชนก  จรรยา

 ๗. นายมนัส  ทวีกัน

   

   

โครงการพัฒนาผูเรียนสูมาตรฐานสากล

ผูรับผิดชอบกิจกรรมในโครงการ

 ๑. นางสาววัลยา  

   

 ๒. นายฉัตรดนัย  สุวรรณรงค

   

 ๓. ครูกลุมสาระฯการงานอาชีพฯ
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างอรุณรัตน  มูลตรีแกว ครู  กิจกรรมหนึ่งใจ ติวใหนอง

นางสาววิไลพร  พรมผัน ครู 

นางยุพิน  ขันธวิชัย  ครู  กิจกรรมดาราพัฒนวิชาการ

นายฉัตรดนัย  สุวรรณรงค ครูผูชวย  กิจกรรม ติวเขมเต็มความรู

นางสาวจริญญา  โพธิ์ศร ี ครูผูชวย  กิจกรรมพัฒนาสงเสริมคุณภาพการเรียน

     นาฏศิลป   

นางสาวฤทัย  กองทอง  ครู  กิจกรรมสอนปรับพื้นฐานนักเรียน ม

นายไกรพิชญ  ภูพิธาร  ครูผูชวย 

นางสาวอุบล  เหมือนสิงห ครูผูชวย 

นายชาญชัย  ยาทองไชย ครูผูชวย 

นายวิเชียน  มาตราช  ครู  กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระ

นายจุลทรัพย  ไพศาล  ครู  การเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

นางสาวรัญจวน  ไชยโวหาร ครู  (งานประดิษฐ งานชาง งานธุรกิจ และงานบาน

นางพิมพชนก  จรรยาเพศ ครู 

นายมนัส  ทวีกัน  ครู  กิจกรรมพัฒนาสื่อและยกระดับผลสัมฤทธิ์

     กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และ

     วัฒนธรรม 

โครงการพัฒนาผูเรียนสูมาตรฐานสากล และทักษะวิชาชีพในศตวรรษที่ 

ผูรับผิดชอบกิจกรรมในโครงการ ดังนี้ 

นางสาววัลยา  ดวงใจ  ครู  กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสู

     โรงเรียนมาตรฐานสากล

นายฉัตรดนัย  สุวรรณรงค ครูผูชวย  กิจกรรมพัฒนาทักษะพ้ืนฐานวิชาชีพ

     เพื่อการมีงานทํา 

ครูกลุมสาระฯการงานอาชีพฯ   กิจกรรมแขงขันทักษะทางวิชาชีพกลุมสาระ

     การเรียนรูการงานอาชีและเทคโนโลยี
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หนึ่งใจ ติวใหนอง 

กิจกรรมดาราพัฒนวิชาการ 

ติวเขมเต็มความรู 

กิจกรรมพัฒนาสงเสริมคุณภาพการเรียน 

กิจกรรมสอนปรับพื้นฐานนักเรียน ม.๑ และ ม.๔ 

กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระ- 

การเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี  

งานประดิษฐ งานชาง งานธุรกิจ และงานบาน) 

กิจกรรมพัฒนาสื่อและยกระดับผลสัมฤทธิ์ 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และ 

ละทักษะวิชาชีพในศตวรรษที่ 21 

กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสู- 

โรงเรียนมาตรฐานสากล 

กิจกรรมพัฒนาทักษะพ้ืนฐานวิชาชีพ- 

 

กิจกรรมแขงขันทักษะทางวิชาชีพกลุมสาระ- 

การเรียนรูการงานอาชีและเทคโนโลย ี



แผนปฏิบัติการโรงเรียนสองดาววทิยาคม ปงบประมาณ 

 

 
 
 

โครงการพัฒนาผูเรียนรอบดาน

ผูรับผิดชอบกิจกรรมในโครงการ

 ๑. นางสาวพรทิพย  มุงคุณคําซาว

   

๒. นางอรุณรัตน  มูลตรีแกว

     นางสาววิไลพร  พรมผัน

     นางวีณารัตน  กองโพธิ์

 ๓. นายวิเชียน  มาตราช

   

 ๔. นางสาววิสณี  สีนนตรี

 ๕. นางสาวอุบล  เหมือนสิงห

   

 ๖. นางสาวพลอยลดา  ทองคํา

     นางสาวอุบล  เหมือนสิงห

     นางสาวกัญญาพัชร  ศรีทะเบียน  ครู

 ๗. นางสาวปราณี  ชุมพลภักดี   

 ๘. นางนิชาภา  อึ้งสกุล

 ๙. นายไกรพิชญ  ภูพิธาร

   

 ๑๐. นายชาญชัย  ยาทองไชย

 ๑๑. ครูทุกกลุมสาระการเรียนรู

 ๑๒. นายปริวรรต  ฟองออน

 ๑๓. นายฉัตรดนัย  สุวรรณรงค

   

 ๑๔. นางสาวแสงเดือน  พรหมสุขันธ  ครู

 ๑๕. นายธวัชชัย  พรมสุวรรณ
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โครงการพัฒนาผูเรียนรอบดาน  

ผูรับผิดชอบกิจกรรมในโครงการ ดังนี้   

นางสาวพรทิพย  มุงคุณคําซาว ครู  กิจกรรมสัปดาหหองสมุด

     กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน

างอรุณรัตน  มูลตรีแกว ครู  กิจกรรมงานแนะแนวศึกษาตอ

นางสาววิไลพร  พรมผัน ครู 

นางวีณารัตน  กองโพธิ์  ครู 

นายวิเชียน  มาตราช  ครู  กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู

     กิจกรรมการสรางสรรคภาพดวยการปะติด

นางสาววิสณี  สีนนตร ี ครู  กิจกรรมศิลปหัตถกรรม

นางสาวอุบล  เหมือนสิงห ครูผูชวย  กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ

     กิจกรรมคายวัยใสรักษภาษาไทย

นางสาวพลอยลดา  ทองคํา ครู  กิจกรรมวันสุนทรภู

นางสาวอุบล  เหมือนสิงห ครูผูชวย  

นางสาวกัญญาพัชร  ศรีทะเบียน  ครู 

นางสาวปราณี  ชุมพลภักดี   พนักงานราชการ กิจกรรมภาษาไทยวันละคํา

นางนิชาภา  อึ้งสกุล  ครู  กิจกรรมคายคณิตศาสตร

นายไกรพิชญ  ภูพิธาร  ครูผูชวย  กิจกรรมเตรียมความพรอมการแขงขันทักษะ

     วิชาการกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

นายชาญชัย  ยาทองไชย ครูผูชวย  กิจกรรมสัปดาหวันวิทยาศาสตร

ครูทุกกลุมสาระการเรียนรู   กิจกรรมตลาดนัดวิชาการ 

นายปริวรรต  ฟองออน ครู  กิจกรรมการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

นายฉัตรดนัย  สุวรรณรงค ครูผูชวย  กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนเพื่อการแขงขัน

     ทักษะวิชาการกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร

นางสาวแสงเดือน  พรหมสุขันธ  ครู  กิจกรรมคายภาษาอังกฤษ

นายธวัชชัย  พรมสุวรรณ ครูผูชวย  กิจกรรมวันคริสตมาส

ฉบับปรับปรุง มกราคม 2562) 107 

กิจกรรมสัปดาหหองสมุด 

กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน 

กิจกรรมงานแนะแนวศึกษาตอและอาชีพ 

กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู 

กิจกรรมการสรางสรรคภาพดวยการปะติด 

กิจกรรมศิลปหัตถกรรม 

กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ(ศิลปหัตถกรรม) 

กิจกรรมคายวัยใสรักษภาษาไทย 

กิจกรรมวันสุนทรภู/วันภาษาไทย 

กิจกรรมภาษาไทยวันละคํา 

กิจกรรมคายคณิตศาสตร 

กิจกรรมเตรียมความพรอมการแขงขันทักษะ- 

วิชาการกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  

ปดาหวันวิทยาศาสตร 

กิจกรรมตลาดนัดวิชาการ ๘ กลุมสาระฯ 

กิจกรรมการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนเพื่อการแขงขัน- 

ทักษะวิชาการกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

กิจกรรมคายภาษาอังกฤษ 

กิจกรรมวันคริสตมาส 



แผนปฏิบัติการโรงเรียนสองดาววทิยาคม ปงบประมาณ 

 

 
 
 

โครงการพัฒนาผูเรียนรอบดาน

ผูรับผิดชอบกิจกรรมในโครงการ

 ๑๖. นางสาวฤทัย  กองท

   

   

   

   

   

 ๑๗. นายโชคชัย  สุวรรณอินทร

 ๑๘. นางสาวจริญญา โพธิ์ศรี

   

 ๑๙. นายณัฐพงษ  สุโนนคุณ

   

   

 ๒๐. นางสาววัลยา  ดวงใจ

   

   

   

 โครงการปลูกฝงวัฒนธรรมไทย และภูมิปญญาทองถิ่น

ผูรับผิดชอบกิจกรรมในโครงการ

 ๑. นายฉัตรดนัย  สุวรรณรงค

 ๒. นางยุพิน  ขันธวิชัย

 ๓. นางสาวฤทัย  กองทอง

   

 ๔. นางสาววัลยา  ดวงใจ

 ๕. นายจุลทรัพย  ไพศาล
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โครงการพัฒนาผูเรียนรอบดาน (ตอ) 

ผูรับผิดชอบกิจกรรมในโครงการ ดังนี้ 

นางสาวฤทัย  กองทอง ครู  กิจกรรมศิลปหัตถกรรมกลุมสาระการเรียนรู

     ภาษาตางประเทศ

     กิจกรรมการแขงขันทักษะภายในโรงเรียน

     กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

     กิจกรรมภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและ

     การบริการในโรงแรม

นายโชคชัย  สุวรรณอินทร ครู  กิจกรรมพัฒนาและสงเสริมวงโยธวาฑิต

นางสาวจริญญา โพธิ์ศรี ครูผูชวย  กิจกรรมฝกทักษะผูเรียนในงานศิลปหัตถกรรม

     กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ

นายณัฐพงษ  สุโนนคุณ ครูผูชวย  กิจกรรมเทศกาลศิลปะและดนตรี ครั้งที่ 

     กิจกรรมสงเสริมการแข

     กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

นางสาววัลยา  ดวงใจ ครู  กิจกรรมเตรียมความพรอมการแขงขันทักษะ

     วิชาการกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ

     กิจกรรมเรียนรูสูอาเซียน

     กิจกรรมโฟลคซองดนตรีลานขามป

ปลูกฝงวัฒนธรรมไทย และภูมิปญญาทองถิ่น  

ผูรับผิดชอบกิจกรรมในโครงการ ดังนี้ 

นายฉัตรดนัย  สุวรรณรงค ครูผูชวย  กิจกรรมปจฉิมดาราพัฒน

นางยุพิน  ขันธวิชัย  ครู  กิจกรรมมอบเข็มดาราพัฒน

นางสาวฤทัย  กองทอง  ครู  กิจกรรมภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและ

     การทองเที่ยวในทองถิ่น

นางสาววัลยา  ดวงใจ  ครู  กิจกรรมวันสําคัญฯ

นายจุลทรัพย  ไพศาล  ครู  กิจกรรมงานประเพณีและงานพระราชพิธี
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กิจกรรมศิลปหัตถกรรมกลุมสาระการเรียนรู- 

ภาษาตางประเทศ 

กิจกรรมการแขงขันทักษะภายในโรงเรียน- 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

กิจกรรมภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและ 

การบริการในโรงแรม 

กิจกรรมพัฒนาและสงเสริมวงโยธวาฑิต 

กิจกรรมฝกทักษะผูเรียนในงานศิลปหัตถกรรม 

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

กิจกรรมเทศกาลศิลปะและดนตรี ครั้งที่ ๒ 

กิจกรรมสงเสริมการแขงขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ (ทัศนศิลป) 

กิจกรรมเตรียมความพรอมการแขงขันทักษะ- 

วิชาการกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ 

กิจกรรมเรียนรูสูอาเซียน 

กิจกรรมโฟลคซองดนตรีลานขามป 2 

กิจกรรมปจฉิมดาราพัฒน/มอบใบประกาศนียบัตร

กิจกรรมมอบเข็มดาราพัฒน 

กิจกรรมภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและ 

การทองเที่ยวในทองถิ่น 

กิจกรรมวันสําคัญฯ/ตักบาตรเติมบุญ 

กิจกรรมงานประเพณีและงานพระราชพิธี 



แผนปฏิบัติการโรงเรียนสองดาววทิยาคม ปงบประมาณ 

 

 
 
 

 โครงการสงเสริมการทําวิจัยในชั้นเรียน และพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษ

ผูรับผิดชอบกิจกรรมในโครงการ

 ๑. นางสาววัลยา  ดวงใจ

 ๒. นายวิเชียน  มาตราช

 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

ผูรับผิดชอบกิจกรรมในโครงการ

 ๑. นายฉัตรดนัย  สุวรรณรงค

 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน

ผูรับผิดชอบกิจกรรมในโครงการ

 ๑. นายวิเชียน  มาตราช

 ๒. นายไกรพิชญ  ภูพิธาร

 โครงการสงเสริมทักษะกระบวนการในการแสวงหาความรูดวยตนเอง และการจัดการเรียนรูสําหรับ

นักเรียนพิเศษเรียนรวม 

ผูรับผิดชอบกิจกรรมในโครงการ

 ๑. นางสาวพลอยลดา  ทองคํา

     นางสาวอุบล  เหมือนสิงห

 ๒. นายฉัตรดนัย  สุวรรณรงค

 ๓. นายณัฐพงษ  สุโนนคุณ

 ๔. นางยุพิน  ขันธวิชัย

 โครงการสงเสริมและสนับสนุนการใชสื่อ เทคโนโลยี ที่เอื้อตอการเรียนรู

ผูรับผิดชอบกิจกรรมในโครงการ

 ๑. นางสาวพรทิพย  มุงคุณคําซาว

 ๒. นางนิชาภา  อี้งสกุล

   

 ๓. นายนิวัฒน  สินไชย
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โครงการสงเสริมการทําวิจัยในชั้นเรียน และพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษ

ผูรับผิดชอบกิจกรรมในโครงการ ดังนี้ 

นางสาววัลยา  ดวงใจ  ครู  กิจกรรมพัฒนางานวิชาการ

นายวิเชียน  มาตราช  ครู  กิจกรรมงานนิเทศการสอน

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

ผูรับผิดชอบกิจกรรมในโครงการ ดังนี้ 

นายฉัตรดนัย  สุวรรณรงค ครูผูชวย  กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 

ผูรับผิดชอบกิจกรรมในโครงการ ดังนี้ 

นายวิเชียน  มาตราช  ครู  กิจกรรมงานประกันคุณภาพการศึกษา

นายไกรพิชญ  ภูพิธาร  ครูผูชวย  กิจกรรมงานแผนงาน

โครงการสงเสริมทักษะกระบวนการในการแสวงหาความรูดวยตนเอง และการจัดการเรียนรูสําหรับ

 

ผูรับผิดชอบกิจกรรมในโครงการ ดังนี้ 

นางสาวพลอยลดา  ทองคํา ครู  กิจกรรมพัฒนาและสงเสริมการจัดการเรียนรู

นางสาวอุบล  เหมือนสิงห ครูผูชวย  ภาษาไทย 

นายฉัตรดนัย  สุวรรณรงค ครูผูชวย  กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา

นายณัฐพงษ  สุโนนคุณ ครูผูชวย  กิจกรรมพัฒนาและสงเสริมการจัดการเรียนรูศิลปะ

นางยุพิน  ขันธวิชัย  ครู  กิจกรรมนักเรียนเรียนรวม

โครงการสงเสริมและสนับสนุนการใชสื่อ เทคโนโลยี ที่เอื้อตอการเรียนรู

ผูรับผิดชอบกิจกรรมในโครงการ ดังนี้ 

นางสาวพรทิพย  มุงคุณคําซาว ครู  กิจกรรมจัดซื้อหนังสือ วารสาร สิ่งพิมพ

นางนิชาภา  อี้งสกุล  ครู  กิจกรรมสงเสริมสนับสนุนสื่อการเรียนการสอน

     คณิตศาสตร 

นายนิวัฒน  สินไชย  ครู  กิจกรรมจัดซื้อสื่อวัสดุอุปกรณวิทยาศาสตร
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โครงการสงเสริมการทําวิจัยในชั้นเรียน และพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา 

กิจกรรมพัฒนางานวิชาการ 

กิจกรรมงานนิเทศการสอน 

กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

กิจกรรมงานประกันคุณภาพการศึกษา 

กิจกรรมงานแผนงาน 

โครงการสงเสริมทักษะกระบวนการในการแสวงหาความรูดวยตนเอง และการจัดการเรียนรูสําหรับ 

กิจกรรมพัฒนาและสงเสริมการจัดการเรียนรู-

กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา 

กิจกรรมพัฒนาและสงเสริมการจัดการเรียนรูศิลปะ 

กิจกรรมนักเรียนเรียนรวม 

โครงการสงเสริมและสนับสนุนการใชสื่อ เทคโนโลยี ที่เอื้อตอการเรียนรู 

กิจกรรมจัดซื้อหนังสือ วารสาร สิ่งพิมพ 

กิจกรรมสงเสริมสนับสนุนสื่อการเรียนการสอน- 

กิจกรรมจัดซื้อสื่อวัสดุอุปกรณวิทยาศาสตร 



แผนปฏิบัติการโรงเรียนสองดาววทิยาคม ปงบประมาณ 

 

 
 
 

 โครงการสงเสริมและสนับสนุนการใชสื่อ เทคโนโลยี ที่เอื้อตอการเรียนรู

ผูรับผิดชอบกิจกรรมในโครงการ

 ๔. นางภรณภัสสรณ  ฟองออน

   

 ๕. นายคมสันต  หอมสมบัติ

   

 ๖. นายเสฏฐวุฒิ  ไชยฮั่ง

๒.๒ กลุมบริหารงานกิจการนักเรียน

 โครงการพัฒนาผูเรียนใหเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค

ผูรับผิดชอบกิจกรรมในโครงการ

 ๑. นางสาววัลยา  ดวงใจ

   

 ๒. นายมนัส  ทวีกัน

 ๓. นายธีระยุทธ  แซวกระโทก

   

   

 ๔. นายวิมาน  บรรณการกิจ

   

 ๕. นายเสฏฐวุฒิ  ไชยฮั่ง

   

   

 ๖. นายประวิทย  รูวันมอม

 ๗. นางพิมพชนก  จรรยาเพศ

 ๘. นายมนตรี  ลาผม

 ๙. นายธนะชัย  มูลตรีแกว

  

แผนปฏิบัติการโรงเรียนสองดาววทิยาคม ปงบประมาณ 2562 (ฉบับปรับปรุง มกราคม 

110 

โครงการสงเสริมและสนับสนุนการใชสื่อ เทคโนโลยี ที่เอื้อตอการเรียนรู

ผูรับผิดชอบกิจกรรมในโครงการ ดังนี้ 

นางภรณภัสสรณ  ฟองออน ครู  กิจกรรมพัฒนาสื่อกลุมสาระการเรียนรู

     ภาษาตางประเทศ

นายคมสันต  หอมสมบัติ ครูผูชวย  กิจกรรมพัฒนาสื่อการเรียนรูและฝกทักษะผูเรียน

     ในงานศิลปหัตถกรรม

นายเสฏฐวุฒิ  ไชยฮั่ง  ครูผูชวย  กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณกีฬา

กลุมบริหารงานกิจการนักเรียน 

โครงการพัฒนาผูเรียนใหเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค

ผูรับผิดชอบกิจกรรมในโครงการ ดังนี้  

นางสาววัลยา  ดวงใจ  ครู  กิจกรรมคายคุณธรรม

     กิจกรรมสอบธรรมศึกษา

นายมนัส  ทวีกัน  ครู  กิจกรรมยกระดับจิตอาสาโดยใชโครงงานเปนฐาน

นายธีระยุทธ  แซวกระโทก ครู  กิจกรรมสภานักเรียน

     กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน

     กิจกรรมลูกเสือ 

นายวิมาน  บรรณการกิจ ครู  กิจกรรมปฐมดาราพัฒน

     กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน

นายเสฏฐวุฒิ  ไชยฮั่ง  ครูผูชวย  กิจกรรมขับขี่ปลอดภัยในโรงเรียน

     กิจกรรมจัดซื้ออุปกรณการสอนลูกเสือ

     กิจกรรมลูกเสือตานภัยยาเสพติด

นายประวิทย  รูวันมอม ครู  กิจกรรมวันไหวครู

นางพิมพชนก  จรรยาเพศ ครู  กิจกรรมยุวกาชาด

ลาผม  ครู  กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร

นายธนะชัย  มูลตรีแกว ครู  กิจกรรมทัศนศึกษา
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โครงการสงเสริมและสนับสนุนการใชสื่อ เทคโนโลยี ที่เอื้อตอการเรียนรู (ตอ) 

กิจกรรมพัฒนาสื่อกลุมสาระการเรียนรู- 

ภาษาตางประเทศ 

กิจกรรมพัฒนาสื่อการเรียนรูและฝกทักษะผูเรียน- 

ในงานศิลปหัตถกรรม 

กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณกีฬา 

โครงการพัฒนาผูเรียนใหเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค  

กิจกรรมคายคุณธรรม/โรงเรียนคุณธรรม 

กิจกรรมสอบธรรมศึกษา 

กิจกรรมยกระดับจิตอาสาโดยใชโครงงานเปนฐาน 

กิจกรรมสภานักเรียน 

กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน 

 

กิจกรรมปฐมดาราพัฒน 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน 

กิจกรรมขับขี่ปลอดภัยในโรงเรียน 

กิจกรรมจัดซื้ออุปกรณการสอนลูกเสือ 

กิจกรรมลูกเสือตานภัยยาเสพติด 

กิจกรรมวันไหวครู 

กิจกรรมยุวกาชาด 

กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 

กิจกรรมทัศนศึกษา 



แผนปฏิบัติการโรงเรียนสองดาววทิยาคม ปงบประมาณ 

 

 
 
 

โครงการสงเสริมสุขภาพและอนามัย

ผูรับผิดชอบกิจกรรมในโครงการ

 ๑. นายเสฏฐวุฒิ  ไชยฮั่ง

   

 ๒. นายธนะชัย  มูลตรีแกว

   

 ๓. นางสาวพลอยลดา  ทองคํา

 ๔. นายธนศักดิ์  เจริญเขต

 ๕. นายธวชัชัย  พรมสุวรรณ

     นายณัฐพงษ  สุโนนคุณ

 ๖. นายนิวัฒน  สินไชย

   

   

๒.๓ กลุมบริหารงานงบประมาณ

 โครงการพัฒนาระบบการบริหารการจัดการศึกษา

ผูรับผิดชอบกิจกรรมในโครงการ

 ๑. นางนิชาภา  อึ้งสกุล

 ๒. นายชาญชัย  ยาทองไชย

 ๓. นางสาววิสณี  สีนนตรี

 ๔. นางยุพิน  ขันธวิชัย

 ๕. ครูกลุมบริหารงานวิชาการ

   

 ๖. นายธวชัชัย  พรมสุวรรณ

 ๗. นางสาวฤทัย  กองทอง

   

 ๘. นายมนัส  ทวีกัน
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โครงการสงเสริมสุขภาพและอนามัย 

ผูรับผิดชอบกิจกรรมในโครงการ ดังนี้ 

นายเสฏฐวุฒิ  ไชยฮั่ง  ครูผูชวย  กิจกรรมแขงขันกีฬาภายใน

     กิจกรรมสงเสริมพัฒนาทักษะกีฬา

นายธนะชัย  มูลตรีแกว ครู  กิจกรรมแขงขันตัวแทนสหวิทยาเขตลุมน้ําอูน

     กิจกรรมแขงขันกีฬาจังหวัด

นางสาวพลอยลดา  ทองคํา ครู  กิจกรรมบริการงานพยาบาล

นายธนศักดิ์  เจริญเขต  ครูผูชวย  กิจกรรมโรงเรียนสีขาว

นายธวชัชัย  พรมสุวรรณ ครูผูชวย  กิจกรรม TO BE NUMBER ONE

นายณัฐพงษ  สุโนนคุณ ครูผูชวย 

นายนิวัฒน  สินไชย  ครู  กิจกรรมพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน

     กลุมเสี่ยง 

     กิจกรรมงานปองกันยาเสพติด

กลุมบริหารงานงบประมาณ 

โครงการพัฒนาระบบการบริหารการจัดการศึกษา 

ผูรับผิดชอบกิจกรรมในโครงการ ดังนี้ 

อึ้งสกุล  ครู  กิจกรรมงานทะเบียน

นายชาญชัย  ยาทองไชย ครูผูชวย  กิจกรรมสนับสนุนการจัดการศึกษา

นางสาววิสณี  สีนนตร ี ครู  กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศ

นางยุพิน  ขันธวิชัย  ครู  กิจกรรมพัฒนาสํานักงานกลุมบริหารงานวิชาการ

ครูกลุมบริหารงานวิชาการ   กิจกรรมสงเสริมการบริหารงานตามมาตรฐาน

     คุณภาพ (OBECQA)

นายธวชัชัย  พรมสุวรรณ ครูผูชวย  กิจกรรมพัฒนางานการเงินและบัญชี

นางสาวฤทัย  กองทอง  ครู  กิจกรรมพัฒนางานพัสดุ

     กิจกรรมโรงเรียนสุจริต

นายมนัส  ทวีกัน  ครู  กิจกรรมงานซอมแซมพัสดุครุภัณฑ
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กิจกรรมแขงขันกีฬาภายใน 

กิจกรรมสงเสริมพัฒนาทักษะกีฬา 

กิจกรรมแขงขันตัวแทนสหวิทยาเขตลุมน้ําอูน 

กิจกรรมแขงขันกีฬาจังหวัด 

กิจกรรมบริการงานพยาบาล 

กิจกรรมโรงเรียนสีขาว 

TO BE NUMBER ONE 

กิจกรรมพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

กิจกรรมงานปองกันยาเสพติด 

กิจกรรมงานทะเบียน 

กิจกรรมสนับสนุนการจัดการศึกษา 

กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศ 

กิจกรรมพัฒนาสํานักงานกลุมบริหารงานวิชาการ 

กิจกรรมสงเสริมการบริหารงานตามมาตรฐาน- 

OBECQA) 

กิจกรรมพัฒนางานการเงินและบัญชี  

กิจกรรมพัฒนางานพัสดุ 

กิจกรรมโรงเรียนสุจริต  

กิจกรรมงานซอมแซมพัสดุครุภัณฑ 



แผนปฏิบัติการโรงเรียนสองดาววทิยาคม ปงบประมาณ 

 

 
 
 

 โครงการพัฒนาระบบการบริหารการจัดการศึกษา

ผูรับผิดชอบกิจกรรมในโครงการ

 ๙. นางสาวจริญญา  โพธิ์ศรี

 ๑๐. นายไตรภพ  บุญรักษา

   

 ๑๑. นางสาวเฟองฟา คําทะเนตร

 ๑๒. นายจุลทรัพย  ไพศาล

   

 ๑๓. นางพิมพชนก  

 ๑๔. นายธนะชัย  มูลตรีแกว

   

   

   

   

   

 ๑๕. นางสาวอุบล  เหมือนสิงห

 ๑๖. นางภรณภัสสรณ ฟองออน

   

   

   

 ๑๗. นางสาวกัญญาพัชร  ศรีทะเบียน  ครู

 ๑๘. นายวิมาน  บรรณการกิจ

 โครงการพิเศษ สงเสริมการจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน แนวทางการปฏิรูปการศึกษา

ผูรับผิดชอบกิจกรรมในโครงการ

 ๑. นางวรรณธนา  เถายะบุตร

     นายหาญ  ทนุจันทร
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โครงการพัฒนาระบบการบริหารการจัดการศึกษา (ตอ) 

ผูรับผิดชอบกิจกรรมในโครงการ ดังนี้ 

นางสาวจริญญา  โพธิ์ศร ี ครูผูชวย  กิจกรรมบริหารคาใชจายสาธารณูปโภค

นายไตรภพ  บุญรักษา ครู  กิจกรรมพัฒนางานสํานักงานกลุมบริหาร

     งานบุคคล 

นางสาวเฟองฟา คําทะเนตร ครูธุรการ กิจกรรมพัฒนางานธุรการ

นายจุลทรัพย  ไพศาล ครู  กิจกรรมซอมบํารุงยานพาหนะ

     กิจกรรมรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา

นางพิมพชนก  จรรยาเพศ ครู  กิจกรรมพัฒนางานปฏิคม

นายธนะชัย  มูลตรีแกว ครู  กิจกรรมพัฒนาระบบเสียงหอประชุม

     กิจกรรมพัฒนาระบบเสียงหองประกันคุณภาพฯ

     กิจกรรมพัฒนาระบบเสียงกลางแจง

     กิจกรรมพัฒนาระบบเสียงหองโสตทัศศึกษา

     กิจกรรมพัฒนาระบบเสียงตามส

     กิจกรรมพัฒนาระบบเสียงหนาเสาธง

นางสาวอุบล  เหมือนสิงห ครูผูชวย  กิจกรรมวารสารดาราพัฒน

นางภรณภัสสรณ ฟองออน ครู  กิจกรรมสนับสนุนงานสํานักงานกลุมบริหาร

     งานกิจการนักเรียน

     กิจกรรมพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน

     (งานเยี่ยมบานนักเรียน

นางสาวกัญญาพัชร  ศรีทะเบียน  ครู  กิจกรรมประชุมผูปกครอง

นายวิมาน  บรรณการกิจ ครู  กิจกรรมรับนักเรียน

โครงการพิเศษ สงเสริมการจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน แนวทางการปฏิรูปการศึกษา

ผูรับผิดชอบกิจกรรมในโครงการ ดังนี้ 

นางวรรณธนา  เถายะบุตร ผูอํานวยการ  กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร

นายหาญ  ทนุจันทร  รองผูอํานวยการ  จัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
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กิจกรรมบริหารคาใชจายสาธารณูปโภค 

กิจกรรมพัฒนางานสํานักงานกลุมบริหาร- 

กิจกรรมพัฒนางานธุรการ 

กิจกรรมซอมบํารุงยานพาหนะ 

กิจกรรมรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา 

กิจกรรมพัฒนางานปฏิคม 

กิจกรรมพัฒนาระบบเสียงหอประชุม 

กิจกรรมพัฒนาระบบเสียงหองประกันคุณภาพฯ 

กิจกรรมพัฒนาระบบเสียงกลางแจง 

กิจกรรมพัฒนาระบบเสียงหองโสตทัศศึกษา 

กิจกรรมพัฒนาระบบเสียงตามสาย  

กิจกรรมพัฒนาระบบเสียงหนาเสาธง 

กิจกรรมวารสารดาราพัฒน 

กิจกรรมสนับสนุนงานสํานักงานกลุมบริหาร- 

งานกิจการนักเรียน 

กิจกรรมพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน- 

งานเยี่ยมบานนักเรียน) 

กิจกรรมประชุมผูปกครอง 

กิจกรรมรับนักเรียน 

โครงการพิเศษ สงเสริมการจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร- 

จัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (SBM) 
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๒.๔ กลุมบริหารงานบุคคล

 โครงการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ

ผูรับผิดชอบกิจกรรมในโครงการ

 ๑. นางสาวอุบล  เหมือนสิงห

   

   

 ๒. นางสาวแสงเดือน  พรหมสุขันธ

   

   

   

๒.๕ กลุมบริหารงานทั่วไป

 โครงการพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอมในสถานศึกษา

ผูรับผิดชอบกิจกรรมในโครงการ

 ๑. นางสาววิไลพร  พรมผัน

 ๒. นายเสฏฐวุฒิ  ไชยฮั่ง

   

 ๓. นางสาวรัญจวน  ไชยโวหาร

   

 ๔. นายธวชัชัย  พรมสุวรรณ

   

 ๕. นายปริวรรต  ฟองออน

     นายโชคชัย  สุวรรณอินทร

 ๖. นายจุลทรัพย  ไพศาล

 โครงการพัฒนาแหลงเรียนรู

ผูรับผิดชอบกิจกรรมในโครงการ

 ๑. นางสาวพรทิพย  มุงคุณคําซาว
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กลุมบริหารงานบุคคล 

โครงการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ

ผูรับผิดชอบกิจกรรมในโครงการ ดังนี้ 

นางสาวอุบล  เหมือนสิงห ครูผูชวย   กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร

      กิจกรรมเสริมสรางขวัญและกําลังใจ

      กิจกรรมมุฑิตาจิตครูเกษียณ

นางสาวแสงเดือน  พรหมสุขันธ  คร ู   กิจกรรมประชุมคณะกรรมการ

      สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน

      กิจกรรมบริหารคาจางบุคลากร

      (นักการ 

ทั่วไป 

โครงการพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอมในสถานศึกษา

ผูรับผิดชอบกิจกรรมในโครงการ ดังนี้ 

นางสาววิไลพร  พรมผัน  คร ู  กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงหองแนะแนว

นายเสฏฐวุฒิ  ไชยฮั่ง   ครูผูชวย  กิจกรรมปรับปรุงซอมแซมสนามกีฬา

      กิจกรรมซอมแซมวัสดุ อุปกรณกีฬา

นางสาวรัญจวน  ไชยโวหาร  คร ู  กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงหองประกัน

      คุณภาพการศึกษา

พรมสุวรรณ  ครูผูชวย  กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงหองธนาคาร

      โรงเรียน

นายปริวรรต  ฟองออน  คร ู  กิจกรรมพัฒนาอาคารสถานที่

นายโชคชัย  สุวรรณอินทร  คร ู

นายจุลทรัพย  ไพศาล   คร ู  กิจกรรมปรับปรุงทางเดินเขาโรงเรียน

โครงการพัฒนาแหลงเรียนรู 

ผูรับผิดชอบกิจกรรมในโครงการ ดังนี้ 

นางสาวพรทิพย  มุงคุณคําซาว  คร ู  กิจกรรมงานหองสมุด

      กิจกรรมพัฒนาแหลงเรียนรู
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โครงการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ 

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร 

กิจกรรมเสริมสรางขวัญและกําลังใจ 

กิจกรรมมุฑิตาจิตครูเกษียณ 

กิจกรรมประชุมคณะกรรมการ- 

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

กิจกรรมบริหารคาจางบุคลากร- 

นักการ 2 ตําแหนง/แมบาน 1 ตําแหนง)

โครงการพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอมในสถานศึกษา 

กรรมพัฒนาและปรับปรุงหองแนะแนว 

กิจกรรมปรับปรุงซอมแซมสนามกีฬา 

กิจกรรมซอมแซมวัสดุ อุปกรณกีฬา 

กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงหองประกัน- 

คุณภาพการศึกษา 

กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงหองธนาคาร- 

โรงเรียน 

กิจกรรมพัฒนาอาคารสถานที่ 

กิจกรรมปรับปรุงทางเดินเขาโรงเรียน 

กิจกรรมงานหองสมุด 

กิจกรรมพัฒนาแหลงเรียนรู 
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 ๒. นางสาวพลอยลดา  ทองคํา

     นางสาวอุบล  เหมือนสิงห

 ๓. นางนิชาภา  อึ้งสกุล

     นายไกรพิชญ  ภูพิธาร

 ๔. นายโชคชัย  สุวรรณอินทร

 ๕. นางสาวจริญญา  โพธิ์ศรี

 ๖. นายธนศักดิ์  เจริญเข

   

 ๗. นายวิเชียน  มาตราช

     นางสาววิสณี  สีนนตรี

 โครงการพัฒนาผูเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ผูรับผิดชอบกิจกรรมในโครงการ

 ๑. นางราตรี  หอมไสย

 ๒. นายจุลทรัพย  ไพศาล

     นายวิเชียน  มาตราช

     นางราตรี  หอมไสย

 หนาที่ ดําเนินการตามแผนการจัดกิจกรรม 

เกิดประโยชนสูงสุดตอผูเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา 

 

 ขอใหคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งในคําสั่งนี้ปฏิบัติ

ลุลวงดวยดี มีประสิทธิภาพตามที่มุงหวัง เกิดผลดีแกโรงเรียนและทางราชการสืบไป

   

ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่  ๑  เดือน ตุลาคม
 

   สั่ง  ณ  วันที่  
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นางสาวพลอยลดา  ทองคํา  คร ู  กิจกรรมจัดสวนวรรณคดีไทย

นางสาวอุบล  เหมือนสิงห  ครูผูชวย   

นางนิชาภา  อึ้งสกุล   คร ู  กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุง

นายไกรพิชญ  ภูพิธาร   ครูผูชวย  หองปฏิบัติการคณิตศาสตร

นายโชคชัย  สุวรรณอินทร  คร ู  กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงหองดนตรี

นางสาวจริญญา  โพธิ์ศร ี  ครูผูชวย  กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงหองนาฏศิลป

นายธนศักดิ์  เจริญเขต   ครูผูชวย  กิจกรรมจัดสรางหองกลุมสาระ

      การเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา

นายวิเชียน  มาตราช   คร ู  กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน

นางสาววิสณี  สีนนตรี   คร ู  คอมพิวเตอร

โครงการพัฒนาผูเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ผูรับผิดชอบกิจกรรมในโครงการ ดังนี้ 

นางราตรี  หอมไสย  ครูผูชวย  กิจกรรมงานเกษตร

นายจุลทรัพย  ไพศาล  ครู  กิจกรรมศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง

นายวิเชียน  มาตราช  ครู 

นางราตรี  หอมไสย  ครูผูชวย 

ดําเนินการตามแผนการจัดกิจกรรม (งปม.3) ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ 

เกิดประโยชนสูงสุดตอผูเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา  

ขอใหคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งในคําสั่งนี้ปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายอยางเต็มความสามารถและสําเร็จ

ลุลวงดวยดี มีประสิทธิภาพตามที่มุงหวัง เกิดผลดีแกโรงเรียนและทางราชการสืบไป 

เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เปนตนไป 

สั่ง  ณ  วันที่  ๒๘  เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑  

     ลงชื่อ               

   (นางวรรณธนา  เถายะบุตร) 

              ผูอํานวยการโรงเรียนสองดาววิทยาคม      
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กิจกรรมจัดสวนวรรณคดีไทย 

กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุง- 

หองปฏิบัติการคณิตศาสตร 

กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงหองดนตรี

กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงหองนาฏศิลป

กิจกรรมจัดสรางหองกลุมสาระ- 

การเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน- 

คอมพิวเตอร/ปรับปรุงหองคอมพิวเตอร 

กิจกรรมงานเกษตร 

กิจกรรมศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 

๒๕๖๒ ใหบรรลุวัตถุประสงค เพื่อให

หนาที่ที่ไดรับมอบหมายอยางเต็มความสามารถและสําเร็จ

    

ผูอํานวยการโรงเรียนสองดาววิทยาคม       



แผนปฏิบัติการโรงเรียนสองดาววทิยาคม ปงบประมาณ 

 

 
 
 

 

เรื่อง แตงตั้งผูรับผิดชอบโครงการ

ตามแผนปฏิบัติการ 

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

 ดวยมติที่ประชุมโรงเรียนสองดาววิทยาคมครั้งที่ 

ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ ที่สืบเนื่องมาจากการตรวจสอบยืนยันการมีตัวตนของนักเรียนที่จะขอรับงบประมาณจัดสรร

จากรัฐบาล ประจําปงบประมาณ 

และหนาที่งานพิเศษของขาราชการครูและบุคล

วิทยาคม ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา และเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิผล 

เปนแนวทางการบริหารจัดการศึกษาใหกับผูเรียน ทางโรงเรียนจึงขอแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม ผูประเมินผลโครงการ

(ฉบับปรับปรุง มกราคม ๒๕๖๒) ดังนี้
 

๑. คณะกรรมการฝายอํานวยการ 

 ๑. นางวรรณธนา  เถายะบุตร

 ๒. นายหาญ  ทนุจันทร 

 ๓. นายวิมาน   บรรณการกิจ

 ๔. นายจุลทรัพย  ไพศาล 

 ๕. นางสาวแสงเดือน  พรหมสุขันธ

 ๖. นายโชคชัย  สุวรรณอินทร

 ๗. นางยุพิน  ขันธวิชัย 

 ๘. นายปริวรรต  ฟองออน

 ๙. นางสาวรัญจวน  ไชยโวหาร

 ๑๐. นายไกรพิชญ ภูพิธาร

 หนาที่ อํานวยความสะดวก ใหการสนับสนุน คําปรึกษาและแนวทางการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย

บรรลุตามวัตถุประสงค 
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คําสั่งโรงเรียนสองดาววิทยาคม 

ค/๓/๒๕๖๒ 

ผูรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ผูประเมินโครงการ/กิจกรรม และหัวหนาโครงการ 

ตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง มกราคม 

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

ดวยมติที่ประชุมโรงเรียนสองดาววิทยาคมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ มีมติใหแกไขและปรับปรุงแผนปฏิบัติการ 

ที่สืบเนื่องมาจากการตรวจสอบยืนยันการมีตัวตนของนักเรียนที่จะขอรับงบประมาณจัดสรร

จากรัฐบาล ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ อีกทั้งโรงเรียนสองดาววิทยาคมไดมีการปรับเปลี่ยนโครงสรางการบริหารงาน 

และหนาที่งานพิเศษของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแลวนั้น เพื่อใหการปฏิบัติงานของโรงเรียนสองดาว

วิทยาคม ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ ไดอยางมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชนสูงสุดตอผูเรียน 

ากรทางการศึกษา สถานศึกษา และเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิผล 

เปนแนวทางการบริหารจัดการศึกษาใหกับผูเรียน ทางโรงเรียนจึงขอแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ

กิจกรรม ผูประเมินผลโครงการ/กิจกรรม และหัวหนาโครงการ ตามแผนปฏิบัติก

ดังนี้ 

 

งวรรณธนา  เถายะบุตร  ผูอํานวยการโรงเรียน  

   รองผูอํานวยการโรงเรียน  

นายวิมาน   บรรณการกิจ  รักษาการฯ รองผูอํานวยการโรงเรียน

   รักษาการฯ รองผูอํานวยการโรงเรียน

สาวแสงเดือน  พรหมสุขันธ  หัวหนากลุมงานบริหารวิชาการ 

นายโชคชัย  สุวรรณอินทร  หัวหนากลุมงานบริหารทั่วไป 

   หัวหนากลุมงานบริหารบุคคล 

นายปริวรรต  ฟองออน  หัวหนากลุมงานบริหารกิจการนักเรียน

งสาวรัญจวน  ไชยโวหาร  หัวหนากลุมงานบริหารงบประมาณ

ยไกรพิชญ ภูพิธาร  เจาหนาที่แผนงาน  

อํานวยความสะดวก ใหการสนับสนุน คําปรึกษาและแนวทางการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย
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กิจกรรม และหัวหนาโครงการ  

ฉบับปรับปรุง มกราคม ๒๕๖๒) 

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

มีมติใหแกไขและปรับปรุงแผนปฏิบัติการ  

ที่สืบเนื่องมาจากการตรวจสอบยืนยันการมีตัวตนของนักเรียนที่จะขอรับงบประมาณจัดสรร

มีการปรับเปลี่ยนโครงสรางการบริหารงาน 

กรทางการศึกษาแลวนั้น เพื่อใหการปฏิบัติงานของโรงเรียนสองดาว

ไดอยางมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชนสูงสุดตอผูเรียน 

ากรทางการศึกษา สถานศึกษา และเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิผล  

เปนแนวทางการบริหารจัดการศึกษาใหกับผูเรียน ทางโรงเรียนจึงขอแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ

กิจกรรม และหัวหนาโครงการ ตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ 

  ประธานกรรมการ 

  รองประธานกรรมการ 

รองผูอํานวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 

รองผูอํานวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 

  กรรมการ 

           กรรมการ 

           กรรมการ 

กิจการนักเรียน กรรมการ 

งบประมาณ กรรมการ 

   กรรมการและเลขานุการ 

อํานวยความสะดวก ใหการสนับสนุน คําปรึกษาและแนวทางการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย



แผนปฏิบัติการโรงเรียนสองดาววทิยาคม ปงบประมาณ 

 

 
 
 

๒. คณะผูรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม 

    (ฉบับปรับปรุง มกราคม ๒๕๖๒

 ๒.๑ กลุมงานบริหารวิชาการ

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ผูรับผิดชอบกิจกรรมในโครงการ

 ๑. นางสาววิไลพร  พรมผัน

 ๒. นางสาวแสงเดือน  พรหมสุขันธ   ครู

 ๓. นายฉัตรดนัย  

 ๔. นางสาวจริญญา  โพธิ์ศรี

 ๕. นางสาวฤทัย  กองทอง

     นายไกรพิชญ  ภูพิธาร

     นางสาวอุบล  เหมือนสิงห

     นายชาญชัย  ยาทองไชย

 ๖. นายวิเชียน  มาตราช

     นายจุลทรัพย  ไพศาล

     นางสาวรัญจวน  ไชยโวหาร

     นางพิมพชนก  จรรยาเพศ

 ๗. นายมนัส  ทวีกัน

   

   

โครงการพัฒนาผูเรียนสูมาตรฐานสากล

ผูรับผิดชอบกิจกรรมในโครงการ

 ๑. นายชาญชัย  ยาทองไชย

   

 ๒. นายฉัตรดนัย  สุวรรณรงค

     นายวิเชียน  มาตราช
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กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒

๒๕๖๒)  

กลุมงานบริหารวิชาการ  

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน    

ผูรับผิดชอบกิจกรรมในโครงการ ดังนี้ 

นางสาววิไลพร  พรมผัน   คร ู  กิจกรรมหนึ่งใจ ติวใหนอง

นางสาวแสงเดือน  พรหมสุขันธ   ครู  กิจกรรมดาราพัฒนวิชาการ

นายฉัตรดนัย  สุวรรณรงค ครูผูชวย  กิจกรรม ติวเขมเต็มความรู

นางสาวจริญญา  โพธิ์ศร ี ครู  กิจกรรมพัฒนาสงเสริมคุณภาพการเรียนนาฏศิลป  

นางสาวฤทัย  กองทอง  ครู  กิจกรรมสอนปรับพื้นฐานนักเรียน ม

นายไกรพิชญ  ภูพิธาร  ครูผูชวย 

นางสาวอุบล  เหมือนสิงห ครูผูชวย 

นายชาญชัย  ยาทองไชย ครู 

นายวิเชียน  มาตราช  ครู  กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระ

นายจุลทรัพย  ไพศาล  ครู  การเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

นางสาวรัญจวน  ไชยโวหาร ครู  (งานประดิษฐ งานชาง งานธุรกิจ และงานบาน

นางพิมพชนก  จรรยาเพศ ครู 

นายมนัส  ทวีกัน  ครู  กิจกรรมพัฒนาสื่อและยกระดับผลสัมฤทธิ์

     กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และ

     วัฒนธรรม 

โครงการพัฒนาผูเรียนสูมาตรฐานสากล และทักษะวิชาชีพในศตวรรษที่ 

บผิดชอบกิจกรรมในโครงการ ดังนี้ 

นายชาญชัย  ยาทองไชย ครู  กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสู

     โรงเรียนมาตรฐานสากล

นายฉัตรดนัย  สุวรรณรงค ครูผูชวย  กิจกรรมพัฒนาทักษะพ้ืนฐานวิชาชีพ

นายวิเชียน  มาตราช  ครู  เพื่อการมีงานทํา 
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๒๕๖๒  

หนึ่งใจ ติวใหนอง     

กิจกรรมดาราพัฒนวิชาการ 

ติวเขมเต็มความรู 

กิจกรรมพัฒนาสงเสริมคุณภาพการเรียนนาฏศิลป   

กิจกรรมสอนปรับพื้นฐานนักเรียน ม.๑ และ ม.๔ 

กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระ- 

การเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี  

นชาง งานธุรกิจ และงานบาน) 

กิจกรรมพัฒนาสื่อและยกระดับผลสัมฤทธิ์ 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และ 

ละทักษะวิชาชีพในศตวรรษที่ 21 

กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสู- 

โรงเรียนมาตรฐานสากล 

กิจกรรมพัฒนาทักษะพ้ืนฐานวิชาชีพ- 

 



แผนปฏิบัติการโรงเรียนสองดาววทิยาคม ปงบประมาณ 

 

 
 
 

 ๓. ครูกลุมสาระฯการงานอาชีพฯ

   

โครงการพัฒนาผูเรียนรอบดาน

ผูรับผิดชอบกิจกรรมในโครงการ

 ๑. นางสาวกัญญาพัชร  ศรีทะเบียน   ครู

     นางสาวพรพิกุล  ใจศิริ

 ๒. นางสาววิไลพร  พรมผัน

 ๓. นายวิเชียน  มาตราช

   

 ๔. นางสาววิสณี  สี

 ๕. นางสาวอุบล  เหมือนสิงห

   

 ๖. นางสาวพลอยลดา  ทองคํา

     นางสาวอุบล  เหมือนสิงห

 ๗. นางสาวกัญญาพัชร

 ๘. นางสาวอุบล  เหมือนสิงห

 ๙. นางนิชาภา  อึ้งสกุล

 ๑๐. นายไกรพิชญ  ภูพิธาร

   

 ๑๑. นายชาญชัย  ยาทองไชย

 ๑๒. ครูทุกกลุมสาระการเรียนรู

 ๑๓. นายปริวรรต  ฟองออน

 ๑๔. นายฉัตรดนัย  สุวรรณรงค

   

 ๑๕. นางสาวแสงเดือน  พรหมสุขันธ  ครู

 ๑๖. นายธวัชชัย  พรมสุวรรณ

       นางสาวฤทัย  กองทอง
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ครูกลุมสาระฯการงานอาชีพฯ   กิจกรรมแขงขันทักษะทางวิชาชีพกลุมสาระ

     การเรียนรูการงานอาชี

โครงการพัฒนาผูเรียนรอบดาน  

ผูรับผิดชอบกิจกรรมในโครงการ ดังนี้   

นางสาวกัญญาพัชร  ศรีทะเบียน   คร ู  กิจกรรมสัปดาหหองสมุด

นางสาวพรพิกุล  ใจศิริ  ครูอัตราจาง กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน

นางสาววิไลพร  พรมผัน ครู  กิจกรรมงานแนะแนวศึกษาตอและอาชีพ

นายวิเชียน  มาตราช  ครู  กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู

     กิจกรรมการสรางสรรคภาพดวยการปะติด

นางสาววิสณี  สีนนตร ี ครู  กิจกรรมศิลปหัตถกรรม

นางสาวอุบล  เหมือนสิงห ครูผูชวย  กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ

     กิจกรรมคายวัยใสรักษภาษาไทย

นางสาวพลอยลดา  ทองคํา ครู  กิจกรรมวันสุนทรภู

นางสาวอุบล  เหมือนสิงห ครูผูชวย  

นางสาวกัญญาพัชร  ศรีทะเบียน  ครู  กิจกรรมวันภาษาไทย

นางสาวอุบล  เหมือนสิงห ครูผูชวย  กิจกรรมภาษาไทยวันละคํา

นางนิชาภา  อึ้งสกุล  ครู  กิจกรรมคายคณิตศาสตร

นายไกรพิชญ  ภูพิธาร ครูผูชวย  กิจกรรมเตรียมความพรอมการแขงขันทักษะ

     วิชาการกลุมสาระการเรี

นายชาญชัย  ยาทองไชย ครู  กิจกรรมสัปดาหวันวิทยาศาสตร

ครูทุกกลุมสาระการเรียนรู   กิจกรรมตลาดนัดวิชาการ 

นายปริวรรต  ฟองออน ครู  กิจกรรมการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

นายฉัตรดนัย  สุวรรณรงค ครูผูชวย  กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนเพื่อการแขงขัน

     ทักษะวิชาการกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร

นางสาวแสงเดือน  พรหมสุขันธ  ครู  กิจกรรมคายภาษาอังกฤษ

นายธวัชชัย  พรมสุวรรณ ครูผูชวย  กิจกรรมวันคริสตมาส

นางสาวฤทัย  กองทอง ครู 
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กิจกรรมแขงขันทักษะทางวิชาชีพกลุมสาระ- 

การเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

กิจกรรมสัปดาหหองสมุด 

กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน 

กิจกรรมงานแนะแนวศึกษาตอและอาชีพ 

กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู 

กิจกรรมการสรางสรรคภาพดวยการปะติด 

กิจกรรมศิลปหัตถกรรม 

กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ(ศิลปหัตถกรรม) 

กิจกรรมคายวัยใสรักษภาษาไทย 

กิจกรรมวันสุนทรภู 

กิจกรรมวันภาษาไทย 

กิจกรรมภาษาไทยวันละคํา 

กิจกรรมคายคณิตศาสตร 

กิจกรรมเตรียมความพรอมการแขงขันทักษะ- 

วิชาการกลุมสาระการเรยีนรูคณิตศาสตร  

กิจกรรมสัปดาหวันวิทยาศาสตร 

กิจกรรมตลาดนัดวิชาการ ๘ กลุมสาระฯ 

กิจกรรมการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนเพื่อการแขงขัน- 

ทักษะวิชาการกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

กิจกรรมคายภาษาอังกฤษ 

กิจกรรมวันคริสตมาส 



แผนปฏิบัติการโรงเรียนสองดาววทิยาคม ปงบประมาณ 

 

 
 
 

 ๑๗. นางสาวฤทัย  กองทอง

       นางสาวศิริพร  ใจหลัก

 ๑๘. นางสาวฤทัย  กองทอง

       นายธวัชชัย  พรมสุวรรณ

๑๙. นางสาวฤทัย  กองทอง

       นางสาวศิริพร  ใจหลัก

       นางสาวพรพิกุล  ใจศิริ

 ๒๐. นายโชคชัย  สุวรรณอินทร

 ๒๑. นางสาวจริญญา โพธิ์ศรี

   

 ๒๒. นายณัฐพงษ  สุโนนคุณ

   

   

 ๒๓. นางสาววัลยา  ดวงใจ

   

       นายภาณุวัฒน  ชะยุมาตร    พนักงานราชการ

   

 ๒๔. นายธวชัชัย  พรมสุวรรณ

       นางสาวศิริพร  ใจหลัก

 โครงการปลูกฝงวัฒนธรรมไทย และภูมิปญญาทองถิ่น

ผูรับผิดชอบกิจกรรมในโครงการ

 ๑. นางนิชาภา  อึ้งสกุล

 ๒. นายวิเชียน  มาตราช

 ๓. นางสาวฤทัย  กองทอง

     นายธวชัชัย  พรมสุวรรณ
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วฤทัย  กองทอง ครู  กิจกรรมศิลปหัตถกรรมกลุมสาระการเรียนรู

นางสาวศิริพร  ใจหลัก ครู  ภาษาตางประเทศ

นางสาวฤทัย  กองทอง ครู  กิจกรรมการแขงขันทักษะภายในโรงเรียน

นายธวัชชัย  พรมสุวรรณ ครูผูชวย  กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

นางสาวฤทัย  กองทอง ครู  กิจกรรมภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและ

นางสาวศิริพร  ใจหลัก ครู  การบริการในโรงแรม

นางสาวพรพิกุล  ใจศิร ิ ครูอัตราจาง 

นายโชคชัย  สุวรรณอินทร ครู  กิจกรรมพัฒนาและสงเสริมวงโยธวาฑิต

นางสาวจริญญา โพธิ์ศรี ครู  กิจกรรมฝกทักษะผูเรียนในงานศิลปหัตถกรรม

     กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ

นายณัฐพงษ  สุโนนคุณ ครูผูชวย  กิจกรรมเทศกาลศิลปะและดนตรี ครั้งที่ 

     กิจกรรมสงเสริมการแขงขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน

     กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

วัลยา  ดวงใจ ครู  กิจกรรมเตรียมความพรอมการแขงขันทักษะ

     วิชาการกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ

นายภาณุวัฒน  ชะยุมาตร    พนักงานราชการ กิจกรรมเรียนรูสูอาเซียน

     กิจกรรมโฟลคซองดนตรีลานขามป

นายธวชัชัย  พรมสุวรรณ ครูผูชวย  กิจกรรม English @ noon

นางสาวศิริพร  ใจหลัก ครู 

ปลูกฝงวัฒนธรรมไทย และภูมิปญญาทองถิ่น  

ผูรับผิดชอบกิจกรรมในโครงการ ดังนี้ 

นางนิชาภา  อึ้งสกุล  ครู  กิจกรรมปจฉิมดาราพัฒน

นายวิเชียน  มาตราช  ครู  กิจกรรมมอบเข็มดาราพัฒน

นางสาวฤทัย  กองทอง  ครู  กิจกรรมภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและ

นายธวชัชัย  พรมสุวรรณ ครูผูชวย  การทองเที่ยวในทองถิ่น
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กิจกรรมศิลปหัตถกรรมกลุมสาระการเรียนรู- 

ภาษาตางประเทศ 

กิจกรรมการแขงขันทักษะภายในโรงเรียน- 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

กิจกรรมภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและ 

การบริการในโรงแรม 

กิจกรรมพัฒนาและสงเสริมวงโยธวาฑิต 

กรรมฝกทักษะผูเรียนในงานศิลปหัตถกรรม 

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

กิจกรรมเทศกาลศิลปะและดนตรี ครั้งที่ ๒ 

กิจกรรมสงเสริมการแขงขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ (ทัศนศิลป) 

กิจกรรมเตรียมความพรอมการแขงขันทักษะ- 

วิชาการกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ 

กิจกรรมเรียนรูสูอาเซียน 

กิจกรรมโฟลคซองดนตรีลานขามป 2 

English @ noon 

กิจกรรมปจฉิมดาราพัฒน/มอบใบประกาศนียบัตร

กิจกรรมมอบเข็มดาราพัฒน 

กิจกรรมภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและ 

การทองเที่ยวในทองถิ่น 



แผนปฏิบัติการโรงเรียนสองดาววทิยาคม ปงบประมาณ 

 

 
 
 

 ๔. นางอรุณรัตน  มูลตรีแกว

     นางวีณารัตน  กองโพธิ์

 ๕. นายณัฐพงษ  สุโนนคุณ

 โครงการสงเสริมการทําวิจัยในชั้นเรียน และพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา

ผูรับผิดชอบกิจกรรมในโครงการ

 ๑. นายวิเชียน  มาตราช

   

 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

ผูรับผิดชอบกิจกรรมในโครงการ

 ๑. นายฉัตรดนัย  สุวรรณรงค

 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน

ผูรับผิดชอบกิจกรรมในโครงการ

 ๑. นายวิเชียน  มาตราช

 ๒. นายไกรพิชญ  ภูพิธาร

 โครงการสงเสริมทักษะกระบวนการในการแสวงหาความรูดวยตนเอง และการจัดการเรียนรูสําหรับ

นักเรียนพิเศษเรียนรวม 

ผูรับผิดชอบกิจกรรมในโครงการ

 ๑. นางสาวพลอยลดา  ทองคํา

     นางสาวอุบล  เหมือนสิงห

 ๒. นายฉัตรดนัย  สุวรรณรงค

 ๓. นายณัฐพงษ  สุโนนคุณ

 ๔. นางสาวแสงเดือน  พรหมสุขันธ ครู

โครงการสงเสริมและสนับสนุนการใชสื่อ เทคโนโลยี ที่เอื้อตอการเรียนรู

ผูรับผิดชอบกิจกรรมในโครงการ

 ๑. นางสาวกัญญาพัชร  ศรีทะเบียน   ครู
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นางอรุณรัตน  มูลตรีแกว ครู  กิจกรรมวันสําคัญฯ

นางวีณารัตน  กองโพธิ์  ครู 

นายณัฐพงษ  สุโนนคุณ ครู  กิจกรรมงานประเพณีและงานพระราชพิธี

โครงการสงเสริมการทําวิจัยในชั้นเรียน และพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา

ผูรับผิดชอบกิจกรรมในโครงการ ดังนี้ 

นายวิเชียน  มาตราช  ครู  กิจกรรมสงเสริมงานวิชาการ

     กิจกรรมงานนิเทศการสอน

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

ผูรับผิดชอบกิจกรรมในโครงการ ดังนี้ 

นายฉัตรดนัย  สุวรรณรงค ครูผูชวย  กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 

ผูรับผิดชอบกิจกรรมในโครงการ ดังนี้ 

นายวิเชียน  มาตราช  ครู  กิจกรรมงานประกันคุณภาพการศึกษา

นายไกรพิชญ  ภูพิธาร  ครูผูชวย  กิจกรรมงานแผนงาน

โครงการสงเสริมทักษะกระบวนการในการแสวงหาความรูดวยตนเอง และการจัดการเรียนรูสําหรับ

 

ผูรับผิดชอบกิจกรรมในโครงการ ดังนี้ 

นางสาวพลอยลดา  ทองคํา ครู  กิจกรรมพัฒนาและสงเสริมการจัดการเรียนรู

นางสาวอุบล  เหมือนสิงห ครูผูชวย  ภาษาไทย 

นายฉัตรดนัย  สุวรรณรงค ครูผูชวย  กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา

นายณัฐพงษ  สุโนนคุณ ครูผูชวย  กิจกรรมพัฒนาและสงเสริมการจัดการเรียนรูศิล

นางสาวแสงเดือน  พรหมสุขันธ ครู  กิจกรรมนักเรียนเรียนรวม

โครงการสงเสริมและสนับสนุนการใชสื่อ เทคโนโลยี ที่เอื้อตอการเรียนรู

ผูรับผิดชอบกิจกรรมในโครงการ ดังนี้ 

นางสาวกัญญาพัชร  ศรีทะเบียน   คร ู  กิจกรรมจัดซื้อหนังสือ วารสาร สิ่งพิมพ

ฉบับปรับปรุง มกราคม 2562) 119 

กิจกรรมวันสําคัญฯ/ตักบาตรเติมบุญ 

กิจกรรมงานประเพณีและงานพระราชพิธี 

โครงการสงเสริมการทําวิจัยในชั้นเรียน และพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา 

กิจกรรมสงเสริมงานวิชาการ 

กิจกรรมงานนิเทศการสอน 

กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

กิจกรรมงานประกันคุณภาพการศึกษา 

กิจกรรมงานแผนงาน 

โครงการสงเสริมทักษะกระบวนการในการแสวงหาความรูดวยตนเอง และการจัดการเรียนรูสําหรับ 

กิจกรรมพัฒนาและสงเสริมการจัดการเรียนรู-

กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา 

กิจกรรมพัฒนาและสงเสริมการจัดการเรียนรูศิลปะ 

กิจกรรมนักเรียนเรียนรวม 

โครงการสงเสริมและสนับสนุนการใชสื่อ เทคโนโลยี ที่เอื้อตอการเรียนรู 

กิจกรรมจัดซื้อหนังสือ วารสาร สิ่งพิมพ 



แผนปฏิบัติการโรงเรียนสองดาววทิยาคม ปงบประมาณ 

 

 
 
 

๒. นายไตรภพ  บุญรักษา

   

 ๓. นายนิวัฒน  สินไชย

     นายชาญชัย  ยาทองไชย

 ๔. นางภรณภัสสรณ  ฟองออน

   

 ๕. นายคมสันต  หอมสมบัติ

   

 ๖. นายเสฏฐวุฒิ  ไชยฮั่ง

     นายธนะชัย  มูลตรีแกว

     นายธนศักดิ์  เจริญเขต

๒.๒ กลุมงานบริหารกิจการนักเรียน

 โครงการพัฒนาผูเรียนใหเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค

ผูรับผิดชอบกิจกรรมในโครงการ

 ๑. นางสาววัลยา  ดวงใจ

     นางสาววิไลพร  พรมผัน

 ๒. นางสาววัลยา  ดวงใจ

     นายมนตรี  ลาผม

 ๓. นายมนัส  ทวีกัน

 ๔. นายธีระยุทธ  แซวกระโทก

   

 ๕. นางสาววัลยา  ดวงใจ

     นายเสฏฐวุฒิ  ไชยฮั่ง

 ๖. นายเสฏฐวุฒิ  ไชยฮั่ง

   

   

 ๗. นางภรณภัสสรณ  ฟองออน

     นางสาววัลยา  ดวงใจ
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ตรภพ  บุญรักษา  ครู  กิจกรรมสงเสริมสนับสนุนสื่อการเรียนการสอน

     คณิตศาสตร 

นายนิวัฒน  สินไชย  ครู  กิจกรรมจัดซื้อสื่อวัสดุอุปกรณวิทยาศาสตร

นายชาญชัย  ยาทองไชย ครู 

นางภรณภัสสรณ  ฟองออน ครู  กิจกรรมพัฒนาสื่อกลุมสาระการเรียนรู

     ภาษาตางประเทศ

นายคมสันต  หอมสมบัติ ครูผูชวย  กิจกรรมพัฒนาสื่อการเรียนรูและฝกทักษะผูเรียน

     ในงานศิลปหัตถกรรม

นายเสฏฐวุฒิ  ไชยฮั่ง  ครูผูชวย  กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณกีฬา

นายธนะชัย  มูลตรีแกว ครู 

นายธนศักดิ์  เจริญเขต ครูผูชวย 

กลุมงานบริหารกิจการนักเรียน 

โครงการพัฒนาผูเรียนใหเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค

ผูรับผิดชอบกิจกรรมในโครงการ ดังนี้  

นางสาววัลยา  ดวงใจ  ครู  กิจกรรมคายคุณธรรม

นางสาววิไลพร  พรมผัน ครู 

นางสาววัลยา  ดวงใจ  ครู  กิจกรรมสอบธรรมศึกษา

นายมนตรี  ลาผม   ครู 

นายมนัส  ทวีกัน  ครู  กิจกรรมยกระดับจิตอาสาโดยใชโครงงานเปนฐาน

นายธีระยุทธ  แซวกระโทก ครู  กิจกรรมสภานักเรียน

     กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน

นางสาววัลยา  ดวงใจ  ครู  กิจกรรมปฐมดาราพัฒน

นายเสฏฐวุฒิ  ไชยฮั่ง  ครู    

นายเสฏฐวุฒิ  ไชยฮั่ง  ครู  กิจกรรมขับขี่ปลอดภัยในโรงเรียน

     กิจกรรมจัดซื้ออุปกรณการสอนลูกเสือ

     กิจกรรมลูกเสือตานภัยยาเสพติด

นางภรณภัสสรณ  ฟองออน ครู  กิจกรรมวันไหวครู

นางสาววัลยา  ดวงใจ  ครู   
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กิจกรรมสงเสริมสนับสนุนสื่อการเรียนการสอน- 

กิจกรรมจัดซื้อสื่อวัสดุอุปกรณวิทยาศาสตร 

กิจกรรมพัฒนาสื่อกลุมสาระการเรียนรู- 

ภาษาตางประเทศ 

กิจกรรมพัฒนาสื่อการเรียนรูและฝกทักษะผูเรียน- 

ในงานศิลปหัตถกรรม 

กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณกีฬา 

โครงการพัฒนาผูเรียนใหเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค  

กิจกรรมคายคุณธรรม/โรงเรียนคุณธรรม 

กิจกรรมสอบธรรมศึกษา 

กิจกรรมยกระดับจิตอาสาโดยใชโครงงานเปนฐาน 

กิจกรรมสภานักเรียน 

กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน 

กิจกรรมปฐมดาราพัฒน 

   

กิจกรรมขับขี่ปลอดภัยในโรงเรียน 

กิจกรรมจัดซื้ออุปกรณการสอนลูกเสือ 

กิจกรรมลูกเสือตานภัยยาเสพติด 

กิจกรรมวันไหวครู 



แผนปฏิบัติการโรงเรียนสองดาววทิยาคม ปงบประมาณ 

 

 
 
 

 ๘. นายมนตรี  ลาผม

     นายนิวัฒน  สินไชย

 ๙. นายธนะชัย  มูลตรีแกว

     นางอรุณรัตน  มูลตรีแกว

     นางยุพิน  ขันธวิชัย

 ๑๐. นายธนะชัย  มูลตรีแกว

       นายวิมาน  บรรณการกิจ

       นางอรุณรัตน  มูลตรีแกว

       นางสาวกัญญาพัชร  ศรีทะเบียน    ครู

 ๑๑. ครูที่ไดรับแตงตั้งตามคําสั่งใหสอนกิจกรรมลูกเสือ

 ๑๒. ครูที่ไดรับแตงตั้งตามคําสั่งใหสอนกิจ

  

 โครงการสงเสริมสุขภาพและอนามัย

ผูรับผิดชอบกิจกรรมในโครงการ

 ๑. นายเสฏฐวุฒิ  ไชยฮั่ง

     นายธนะชัย  มูลตรีแกว

     นายธนศักดิ์  เจริญเขต

   

 ๓. นางวีณารัตน  กองโพธิ์

     นางสาวพลอยลดา  ทองคํา

 ๔. นายธนศักดิ์  เจริญเขต

 ๕. นายธวชัชัย  พรมสุวรรณ

     นายณัฐพงษ  สุโนนคุณ

     นางสาววิไลพร  พรมผัน

 ๖. นายนิวัฒน  สินไชย
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นายมนตรี  ลาผม  ครู  กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร

นายนิวัฒน  สินไชย  ครู 

นายธนะชัย  มูลตรีแกว ครู  กิจกรรมทัศนศึกษา

นางอรุณรัตน  มูลตรีแกว ครู 

นางยุพิน  ขันธวิชัย  ครู 

นายธนะชัย  มูลตรีแกว ครู  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน

นายวิมาน  บรรณการกิจ ครู   

นางอรุณรัตน  มูลตรีแกว ครู 

นางสาวกัญญาพัชร  ศรีทะเบียน    ครู 

ครูที่ไดรับแตงตั้งตามคําสั่งใหสอนกิจกรรมลูกเสือ กิจกรรมลูกเสือ

ครูที่ไดรับแตงตั้งตามคําสั่งใหสอนกิจกรรมยุวกาชาด   กิจกรรมยุวกาชาด

โครงการสงเสริมสุขภาพและอนามัย 

ผูรับผิดชอบกิจกรรมในโครงการ ดังนี้ 

นายเสฏฐวุฒิ  ไชยฮั่ง  ครู  กิจกรรมแขงขันกีฬาภายใน

นายธนะชัย  มูลตรีแกว ครู  กิจกรรมสงเสริมพัฒนาทักษะกีฬา

นายธนศักดิ์  เจริญเขต  ครูผูชวย  กิจกรรมแขงขันตัวแทนสหวิทยาเขตลุมน้ําอูน

     กิจกรรมแขงขันกีฬาจังหวัด

นางวีณารัตน  กองโพธิ์  ครู  กิจกรรมบริการงานพยาบาล

นางสาวพลอยลดา  ทองคํา ครู 

นายธนศักดิ์  เจริญเขต  ครูผูชวย  กิจกรรมโรงเรียนสีขาว

นายธวชัชัย  พรมสุวรรณ ครูผูชวย  กิจกรรม TO BE NUMBER ONE

นายณัฐพงษ  สุโนนคุณ ครูผูชวย 

นางสาววิไลพร  พรมผัน ครู 

นายนิวัฒน  สินไชย  ครู  กิจกรรมพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน

     กลุมเสี่ยง 

     กิจกรรมงานปองกันยาเสพติด
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กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 

กิจกรรมทัศนศึกษา 

รรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน 

กิจกรรมลูกเสือ 

กิจกรรมยุวกาชาด 

กิจกรรมแขงขันกีฬาภายใน 

กิจกรรมสงเสริมพัฒนาทักษะกีฬา 

กิจกรรมแขงขันตัวแทนสหวิทยาเขตลุมน้ําอูน 

กิจกรรมแขงขันกีฬาจังหวัด 

กิจกรรมบริการงานพยาบาล 

กิจกรรมโรงเรียนสีขาว 

TO BE NUMBER ONE 

กิจกรรมพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน- 

กิจกรรมงานปองกันยาเสพติด 



แผนปฏิบัติการโรงเรียนสองดาววทิยาคม ปงบประมาณ 

 

 
 
 

๒.๓ กลุมงานบริหารงบประมาณ

 โครงการพัฒนาระบบการบริหารการจัดการศึกษา

ผูรับผิดชอบกิจกรรมในโครงการ

 ๑. นางนิชาภา  อึ้งสกุล

 ๒. นายชาญชัย  ยาทองไชย

 ๓. นางสาววิสณี  สีนนตรี

     นายฉัตรดนัย  สุวรรณรงค 

 ๔. นายชาญชัย  ยาทองไชย

 ๕. นายจุลทรัพย  ไพศาล

   

 ๖. นายธวชัชัย  พรมสุวรรณ

     นางสาวจริญญา  โพธิ์ศรี

 ๗. นางสาวฤทัย  กองทอง

   

 ๘. นายมนัส  ทวีกัน

 ๙. นางสาวจริญญา  โพธิ์ศรี

 ๑๐. นายไตรภพ  บุญรักษา

   

 ๑๑. นายนนธวัฒน  ยะสะกะ

 ๑๒. นายโชคชัย  สุวรรณอินทร

   

 ๑๓. นางพิมพชนก  จรรยาเพศ

       นายณัฐพงษ  สุโนนคุณ
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กลุมงานบริหารงบประมาณ 

การพัฒนาระบบการบริหารการจัดการศึกษา 

ผูรับผิดชอบกิจกรรมในโครงการ ดังนี้ 

อึ้งสกุล  ครู  กิจกรรมงานทะเบียน

นายชาญชัย  ยาทองไชย ครู  กิจกรรมสนับสนุนการจัดการศึกษา

นางสาววิสณี  สีนนตร ี ครู  กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศ

นายฉัตรดนัย  สุวรรณรงค  ครูผูชวย 

นายชาญชัย  ยาทองไชย ครู  กิจกรรมพัฒนาสํานักงานกลุมบริหารงานวิชาการ

นายจุลทรัพย  ไพศาล  ครู  กิจกรรมสงเสริมการบริหารงานตามมาตรฐาน

     คุณภาพ (OBECQA)

นายธวชัชัย  พรมสุวรรณ ครูผูชวย  กิจกรรมพัฒนางานการเงินและบัญชี

นางสาวจริญญา  โพธิ์ศร ี ครู  

นางสาวฤทัย  กองทอง  ครู  กิจกรรมพัฒนางานพัสดุ

     กิจกรรมโรงเรียนสุจริต

นายมนัส  ทวีกัน  ครู  กิจกรรมงานซอมแซมพัสดุครุภัณฑ

นางสาวจริญญา  โพธิ์ศร ี ครู  กิจกรรมบริหารคาใชจาย

นายไตรภพ  บุญรักษา ครู  กิจกรรมพัฒนางานสํานักงานกลุมบริหาร

     งานบุคคล 

นายนนธวัฒน  ยะสะกะ เจาหนาที่ธุรการ กิจกรรมพัฒนางานธุรการ

นายโชคชัย  สุวรรณอินทร ครู  กิจกรรมซอมบํารุงยานพาหนะ

     กิจกรรมรักษาความปลอดภัยในสถานศึก

นางพิมพชนก  จรรยาเพศ ครู  กิจกรรมพัฒนางานปฏิคม

นายณัฐพงษ  สุโนนคุณ ครูผูชวย 
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กิจกรรมงานทะเบียน 

กิจกรรมสนับสนุนการจัดการศึกษา 

กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศ 

กิจกรรมพัฒนาสํานักงานกลุมบริหารงานวิชาการ 

กิจกรรมสงเสริมการบริหารงานตามมาตรฐาน- 

OBECQA) 

กิจกรรมพัฒนางานการเงินและบัญชี 

กิจกรรมพัฒนางานพัสดุ 

กิจกรรมโรงเรียนสุจริต  

กิจกรรมงานซอมแซมพัสดุครุภัณฑ 

กิจกรรมบริหารคาใชจายสาธารณูปโภค 

กิจกรรมพัฒนางานสํานักงานกลุมบริหาร- 

กิจกรรมพัฒนางานธุรการ 

กิจกรรมซอมบํารุงยานพาหนะ 

กิจกรรมรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา 

กิจกรรมพัฒนางานปฏิคม 



แผนปฏิบัติการโรงเรียนสองดาววทิยาคม ปงบประมาณ 

 

 
 
 

 ๑๔. นายธนะชัย  มูลตรีแกว

   

   

   

   

   

 ๑๕. นางสาวอุบล  เหมือนสิงห

       นายณัฐพงษ  สุโนนคุณ

       นายธวัชชัย  พรมสุวรรณ

       นายไกรพิชญ  ภูพิธาร

       ครูที่ไดรับแตงตั้งตามคําสั่งกิจกรรมวารสารดาราพัฒน

 ๑๖. นางภรณภัสสรณ ฟองออน

   

   

   

 ๑๗. นางสาววัลยา  ดวงใจ

       นายธนศักดิ์  เจริญเขต

 ๑๘. นางสาวกัญญาพัชร  ศรีทะเบียน    ครู

 

 โครงการพิเศษ สงเสริมการจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน แนวทางการปฏิรูปการศึกษา

ผูรับผิดชอบกิจกรรมในโครงการ

 ๑. นางวรรณธนา  เถายะบุตร

     นายหาญ  ทนุจันทร
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นายธนะชัย  มูลตรีแกว ครู  กิจกรรมพัฒนาระบบเสียงหอประชุม

     กิจกรรมพัฒนาระบบเสียงหองประกันคุณภาพฯ

     กิจกรรมพัฒนาระบบเสียงกลางแจง

     กิจกรรมพัฒนาระบบเสียงหองโสตทัศศึกษา

     กิจกรรมพัฒนาระบบเสียงตามสาย

     กิจกรรมพัฒนาระบบเสียงหนาเสาธง

นางสาวอุบล  เหมือนสิงห ครูผูชวย  กิจกรรมวารสารดาราพัฒน

นายณัฐพงษ  สุโนนคุณ ครูผูชวย 

นายธวัชชัย  พรมสุวรรณ ครูผูชวย 

นายไกรพิชญ  ภูพิธาร ครูผูชวย 

ครูที่ไดรับแตงตั้งตามคําสั่งกิจกรรมวารสารดาราพัฒน 

นางภรณภัสสรณ ฟองออน ครู  กิจกรรมสนับสนุนงานสํานักงานกลุมบริหาร

     งานกิจการนักเรียน

     กิจกรรมพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน

     (งานเยี่ยมบานนักเรียน

นางสาววัลยา  ดวงใจ ครู  กิจกรรมประชุมผูปกครอง

นายธนศักดิ์  เจริญเขต ครูผูชวย 

นางสาวกัญญาพัชร  ศรีทะเบียน    ครู  กิจกรรมรับนักเรียน

โครงการพิเศษ สงเสริมการจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน แนวทางการปฏิรูปการศึกษา

รับผิดชอบกิจกรรมในโครงการ ดังนี้ 

นางวรรณธนา  เถายะบุตร ผูอํานวยการ  กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร

นายหาญ  ทนุจันทร  รองผูอํานวยการ  จัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 

      กิจกรรมสนับสนุนการบริหารและพัฒนา

      สถานศึกษา
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กิจกรรมพัฒนาระบบเสียงหอประชุม 

กิจกรรมพัฒนาระบบเสียงหองประกันคุณภาพฯ 

กิจกรรมพัฒนาระบบเสียงกลางแจง 

กิจกรรมพัฒนาระบบเสียงหองโสตทัศศึกษา 

กิจกรรมพัฒนาระบบเสียงตามสาย  

กิจกรรมพัฒนาระบบเสียงหนาเสาธง 

กิจกรรมวารสารดาราพัฒน 

กิจกรรมสนับสนุนงานสํานักงานกลุมบริหาร- 

งานกิจการนักเรียน 

กิจกรรมพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน- 

งานเยี่ยมบานนักเรียน) 

กิจกรรมประชุมผูปกครอง 

กิจกรรมรับนักเรียน 

โครงการพิเศษ สงเสริมการจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร- 

จัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (SBM) 

กิจกรรมสนับสนุนการบริหารและพัฒนา- 

สถานศึกษา 
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๒.๔ กลุมงานบริหารบุคคล

 โครงการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ

ผูรับผิดชอบกิจกรรมในโครงการ

 ๑. นางสาวศิริพร  ใจหลัก

 ๒. นางอรุณรัตน  มูลตรีแกว

   

 ๓. นางยุพิน  ขันธวิชัย

     นายไตรภพ  บุญรักษา

   

   

๒.๕ กลุมงานบริหารทั่วไป

 โครงการพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอมในสถานศึกษา

ผูรับผิดชอบกิจกรรมในโครงการ

 ๑. นางสาววิไลพร  พรมผัน

 ๒. นายเสฏฐวุฒิ  ไชยฮั่ง

     นายธนะชัย  มูลตรีแกว

     นายธนศักดิ์  เจริญเขต

 ๓. นางสาวรัญจวน  ไชยโวหาร

   

 ๔. นายธวชัชัย  พรมสุวรรณ

   

 ๕. นายโชคชัย  สุวรรณอินทร
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กลุมงานบริหารบุคคล 

โครงการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ

ผูรับผิดชอบกิจกรรมในโครงการ ดังนี้ 

นางสาวศิริพร  ใจหลัก  ครู   กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร

นางอรุณรัตน  มูลตรีแกว ครู   กิจกรรมเสริมสรางขวัญและกําลังใจ

      กิจกรรมมุฑิตาจิตครูเกษียณ

นางยุพิน  ขันธวิชัย  ครู   กิจกรรมประชุมคณะกรรมการ

นายไตรภพ  บุญรักษา  ครู   สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน

      กิจกรรมบริหารคาจางบุคลากร

      (นักการ 

ทั่วไป 

โครงการพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอมในสถานศึกษา

ผูรับผิดชอบกิจกรรมในโครงการ ดังนี้ 

นางสาววิไลพร  พรมผัน  คร ู  กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงหองแนะแนว

นายเสฏฐวุฒิ  ไชยฮั่ง   คร ู  กิจกรรมปรับปรุงซอมแซมสนามกีฬา

นายธนะชัย  มูลตรีแกว  คร ู  กิจกรรมซอมแซมวัสดุ อุปกรณกีฬา

นายธนศักดิ์  เจริญเขต   ครูผูชวย 

นางสาวรัญจวน  ไชยโวหาร  คร ู  กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงหองประกัน

      คุณภาพการศึกษา

นายธวชัชัย  พรมสุวรรณ  ครูผูชวย  กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงหองธนาคาร

      โรงเรียน

นายโชคชัย  สุวรรณอินทร  คร ู  กิจกรรมพัฒนาอาคารสถานที่

      กิจกรรมปรับปรุงทางเดินเขาโรงเรียน
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โครงการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ 

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร 

กิจกรรมเสริมสรางขวัญและกําลังใจ 

กิจกรรมมุฑิตาจิตครูเกษียณ 

กิจกรรมประชุมคณะกรรมการ- 

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

กิจกรรมบริหารคาจางบุคลากร- 

นักการ 2 ตําแหนง/แมบาน 1 ตําแหนง) 

โครงการพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอมในสถานศึกษา 

กรรมพัฒนาและปรับปรุงหองแนะแนว 

กิจกรรมปรับปรุงซอมแซมสนามกีฬา 

กิจกรรมซอมแซมวัสดุ อุปกรณกีฬา 

กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงหองประกัน- 

คุณภาพการศึกษา 

กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงหองธนาคาร- 

โรงเรียน 

กิจกรรมพัฒนาอาคารสถานที่ 

กิจกรรมปรับปรุงทางเดินเขาโรงเรียน 
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 โครงการพัฒนาแหลงเรียนรู

ผูรับผิดชอบกิจกรรมในโครงการ

 ๑. นางสาวกัญญาพัชร  ศรีทะเบียน

   

 ๒. นางสาวพลอยลดา  ทองคํา

     นางสาวอุบล  เหมือนสิงห

 ๓. นางนิชาภา  อึ้งสกุล

     นายไกรพิชญ  ภูพิธาร

 ๔. นายโชคชัย  สุวรรณอินทร

 ๕. นางสาวจริญญา  โพธิ์ศรี

 ๖. นายธนศักดิ์  เจริญเขต

   

 ๗. นายวิเชียน  มาตราช

     นางสาววิสณี  สีนนตรี

 โครงการพัฒนาผูเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ผูรับผิดชอบกิจกรรมในโครงการ

 ๑. นางราตรี  หอมไสย

 ๒. นายจุลทรัพย  ไพศาล

     นายวิเชียน  มาตราช

     นางราตรี  หอมไสย

 หนาที่ ดําเนินการตามแผนการจัดกิจกรรม 

เกิดประโยชนสูงสุดตอผูเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

๓. ผูประเมินโครงการ/กิจกรรม และหัวหนาโครงการ ตามแผนปฏิบัติการ 

    (ฉบับปรับปรุง มกราคม ๒๕๖๒

๓.๑ ผูประเมินโครงการ/กิจกรรม และหัวหนาโครงการ

นางสาวแสงเดือน  พรหมสุขันธ 
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โครงการพัฒนาแหลงเรียนรู 

ผูรับผิดชอบกิจกรรมในโครงการ ดังนี้ 

นางสาวกัญญาพัชร  ศรีทะเบียน คร ู  กิจกรรมงานหองสมุด

      กิจกรรมพัฒนาแหลงเรียนรู

นางสาวพลอยลดา  ทองคํา  คร ู  กิจกรรมจัดสวนวรรณคดีไทย

นางสาวอุบล  เหมือนสิงห  ครูผูชวย   

นางนิชาภา  อึ้งสกุล   คร ู  กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุง

นายไกรพิชญ  ภูพิธาร   ครูผูชวย  หองปฏิบัติการคณิตศาสตร

นายโชคชัย  สุวรรณอินทร  คร ู  กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงหองดนตรี

นางสาวจริญญา  โพธิ์ศร ี  คร ู  กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงหองนาฏศิลป

นายธนศักดิ์  เจริญเขต   ครูผูชวย  กิจกรรมจัดสรางหองกลุมสาระ

      การเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา

นายวิเชียน  มาตราช   คร ู  กิจกรรมพัฒนาการเรี

นางสาววิสณี  สีนนตรี   คร ู  คอมพิวเตอร

โครงการพัฒนาผูเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ผูรับผิดชอบกิจกรรมในโครงการ ดังนี้ 

นางราตรี  หอมไสย  ครูผูชวย  กิจกรรมงานเกษตร

นายจุลทรัพย  ไพศาล  ครู  กิจกรรมศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง

นายวิเชียน  มาตราช  ครู 

นางราตรี  หอมไสย  ครูผูชวย 

ดําเนินการตามแผนการจัดกิจกรรม (งปม.3) ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ 

เกิดประโยชนสูงสุดตอผูเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา  

กิจกรรม และหัวหนาโครงการ ตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 

๒๕๖๒) 

กิจกรรม และหัวหนาโครงการกลุมงานบริหารวิชาการ

นางสาวแสงเดือน  พรหมสุขันธ    หัวหนากลุมงานบริหารวิชาการ   
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กิจกรรมงานหองสมุด 

กิจกรรมพัฒนาแหลงเรียนรู 

กิจกรรมจัดสวนวรรณคดีไทย 

กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุง- 

หองปฏิบัติการคณิตศาสตร 

กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงหองดนตรี

กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงหองนาฏศิลป

กิจกรรมจัดสรางหองกลุมสาระ- 

การเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

กิจกรรมพัฒนาการเรยีนการสอน- 

คอมพิวเตอร/ปรับปรุงหองคอมพิวเตอร 

กิจกรรมงานเกษตร 

กิจกรรมศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 

๒๕๖๒ ใหบรรลุวัตถุประสงค เพื่อให

ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒  

วิชาการ  
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๓.๒ ผูประเมินโครงการ/กิจกรรม และหัวหนาโครงการ

นายปริวรรต  ฟองออน 

๓.๓ ผูประเมินโครงการ/กิจกรรม และหัวหนาโครงการ

นางสาวรัญจวน  ไชยโวหาร 

๓.๔ ผูประเมินโครงการ/กิจกรรม

นางยุพิน  ขันธวิชัย 

๓.๕ ผูประเมินโครงการ/กิจกรรม

นายโชคชัย   สวุรรณอินทร

 หนาที่ ติดตามและประเมินผลกิจกรรมทุกกิจกรรมในแบบรายงานผลการจัดกิจกรรมภายใตโครงการที่กลุมงานได

รับผิดชอบใหมีประสิทธิภาพ เปนไปตามจุดประสงคของแผนการจัดกิจกรรม 

 ขอใหคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งในคําสั่งนี้ปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายอยางเต็มความสามารถและสําเร็จ

ลุลวงดวยดี มีประสิทธิภาพตามที่มุงหวัง เกิดผลดีแกโรงเรียนและทางราชการสืบไป

   

ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่  ๑๐  เดือน มกราคม

 

   สั่ง  ณ  วันที่  
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กิจกรรม และหัวหนาโครงการกลุมงานบริหารกิจการนักเรียน

นายปริวรรต  ฟองออน     หัวหนากลุมงานบริหารกิจการนักเรียน

กิจกรรม และหัวหนาโครงการกลุมงานบริหารงบประมาณ

นางสาวรัญจวน  ไชยโวหาร    หัวหนากลุมงานบริหารงบประมาณ

กิจกรรม และหัวหนาโครงการกลุมงานบริหารบุคคล

นางยุพิน  ขันธวิชัย     หัวหนากลุมงานบริหารบุคคล   

กิจกรรมกลุมงานบริหารทั่วไป   

นายโชคชัย   สวุรรณอินทร   หัวหนากลุมงานบริหารทั่วไป   

ติดตามและประเมินผลกิจกรรมทุกกิจกรรมในแบบรายงานผลการจัดกิจกรรมภายใตโครงการที่กลุมงานได

รับผิดชอบใหมีประสิทธิภาพ เปนไปตามจุดประสงคของแผนการจัดกิจกรรม (งปม.3) ประจําปงบประมาณ 

ขอใหคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งในคําสั่งนี้ปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายอยางเต็มความสามารถและสําเร็จ

ลุลวงดวยดี มีประสิทธิภาพตามที่มุงหวัง เกิดผลดีแกโรงเรียนและทางราชการสืบไป 

เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เปนตนไป 

วันที่  ๑๐ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

   

     ลงชื่อ               

   (นางวรรณธนา  เถายะบุตร) 

              ผูอํานวยการโรงเรียนสองดาววิทยาคม         

ฉบับปรับปรุง มกราคม 2562) 126 

กิจการนักเรียน   

กิจการนักเรียน   

งบประมาณ   

งบประมาณ 

บุคคล   

ติดตามและประเมินผลกิจกรรมทุกกิจกรรมในแบบรายงานผลการจัดกิจกรรมภายใตโครงการที่กลุมงานได

ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒   

ขอใหคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งในคําสั่งนี้ปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายอยางเต็มความสามารถและสําเร็จ

ผูอํานวยการโรงเรียนสองดาววิทยาคม          






