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                                                         ส่วนที่ 1 
      ข้อมูลพื้นฐาน 

 

 

 

 

งานแผนงาน  ฝ่ายบริหารงบประมาณและงานบุคคล 

โรงเรียนสงวนหญิง  จังหวัดสุพรรณบุรี 
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1. ข้อมูลทั่วไป  

1.1 โรงเรียนสงวนหญิง  ที่ตั้งเลขที่ 134 ถนนประชาธิปไตย ต าบลท่าพ่ีเลี้ยง อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี  
จังหวัดสุพรรณบุรี 72000 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โทร . 0-3552-1659  
 โทรสาร 0-3552-5568  e-mail: sa_nguanying@sysp.ac.th  website: http://www.sysp.ac.th  

1.2 เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
1.3 เขตพ้ืนที่บริการโรงเรียนสงวนหญิง ได้แก่ ต าบลท่าพ่ีเลี้ยง รั้วใหญ่ สนามชัย ท่าระหัด ไผ่ขวาง  

พิหารแดง ดอนมะสังข์ โคกโคเฒ่า ดอนตาล ทับตีเหล็ก โพธิ์พระยา ดอนก ายานหมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 5 และ 9 และ
ต าบลบ้านโพธิ์ หมู่ที่ 3 และ 7 

1.4 ประวัติโรงเรียน โรงเรียนสตรีสุพรรณบุรี (สงวนหญิง)  ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2472 โดยแยกมาจากโรงเรียน
ประจ าจังหวัดกรรณสูตศึกษาลัย เดิมการศึกษาของจังหวัดสุพรรณบุรีจัดแบบสหศึกษา และมีโรงเรียนประจ า
จังหวัดเพียงแห่งเดียว ต่อมาพระยาพิศาลสารเกษตร (พร พิมพสุต) ซึ่งขณะนั้นเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี 
เห็นสมควรจะได้แยกนักเรียนสตรีไว้ต่างหาก ไม่ปะปนกับนักเรียนชาย เพ่ือเป็นการขยายการศึกษาแก่สตรี         
ในจังหวัดสุพรรณบุรี จึงได้สร้างโรงเรียนโดยสละทรัพย์ส่วนตัวบ้าง เรี่ยไรจากพ่อค้า คหบดี และประชาชนบ้าง    
การก่อสร้าง ได้เริ่มขึ้นที่วัดเจดีย์ยอดเหล็กซึ่งเป็นที่ตั้งศาลากลางเก่าใกล้ตลาดจังหวัดสุพรรณบุรี เนื้อที่ 2 ไร่ 2 งาน 
65 ตารางวา ในปีแรก ปัจจุบันเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น รับนักเรียนหญิงล้วน ยกเว้นนักเรียน
โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (EP) และโครงการส่งเสริม
ความสามารถพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (SMART CLASS) เป็นสหศึกษา ส่วนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
เป็นสหศึกษา มีโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (SMTE) และ
โครงการพัฒนาประเทศไทย เป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค Education Hub : International Program     
โดยมีผู้บริหารด าเนินงาน ปรับปรุง ขยายกิจการของโรงเรียนจนถึงปัจจุบัน 
 
2. ข้อมูลด้านการบริหาร 
 2.1 ผู้อ านวยการโรงเรียน นายนิติกรณ์   ฉันท์วงศ์ชนะ  โทรศัพท์  08 -9919-7475  e-mail: 
Nitikorn@sysp.ac.th  การศึกษาระดับ ปริญญาเอก สาขาบริหารการศึกษา (ค.ด.) มหาวิทยาลัยราชภัฏ     
วไลยอลงกรณ์  ด ารงต าแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2560 จนถึงปัจจุบัน 
 2.2 รองผู้อ านวยการโรงเรียน 4 คน 
                นางสาวสมใจ  สืบวัฒนพงษกุล  การศึกษาระดับ ปริญญาเอก  สาขาการบริหารการศึกษา   

      นางกรชศา  เพชรปภาสิน       การศึกษาระดับ ปริญญาโท  สาขาการบริหารการศึกษา     
        นางเนตร์ชุกร  หอมไม่วาย         การศึกษาระดับ ปริญญาโท  สาขาการบริหารการศึกษา 

      นายธีรพล  ขยันการนาว ี          การศึกษาระดับ ปริญญาโท  สาขาการบริหารการศึกษา 
 

 

สภาพปัจจุบัน  ข้อมลูพื้นฐาน  คุณภาพการศึกษา 
โรงเรียนสงวนหญิง 

 

http://www.sysp.ac.th/
mailto:Nitikorn@sysp.ac.th%20%20การศึกษา
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3. ระบบโครงสร้างการบริหาร 
 การบริหารจัดการศึกษา โรงเรียนสงวนหญิง แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น 4 ฝ่าย ได้แก่          
ฝ่ายบริหารงบประมาณและงานบุคคล ฝ่ายบริหารวิชาการ ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน และฝ่ายบริหารทั่วไป    
ผู้บริหารยึดหลักการบริหารที่มีกระบวนการปฏิบัติงานสอดคล้องกับวงจรคุณภาพ PDCA  
 

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนสงวนหญิง 
 
 

  
 
            
    
    
 

 
                

            ภาพที่ 1 แสดงโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนสงวนหญิง 
 
4. ข้อมูลนักเรียน 

ข้อมูลนักเรียน (ณ วันที่ 16 พฤษภาคม ของปีการศึกษาที่รายงาน) ดังนี้ 
4.1 จ านวนนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการทั้งสิ้น 181 คน 
4.2 จ านวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น 2,743 คน   
 

จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน  

ระดับชัน้เรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยต่อห้อง 
ชาย หญิง 

ม. 1 13 18 506 524 19.10 

ม. 2 13 28 441 469 17.10 

ม. 3 13 26 508 534 19.47 

รวม 39 72 1,455 1,527  

ม. 4 12 26 438 464 16.92 

ม. 5 11 13 368 381 13.89 

ม. 6 11 15 356 371 13.53 

รวม 34 54 1,162 1,216  

รวมทั้งหมด 73 126 2,617 2,743  

ผู้อ านวยการโรงเรียน 

 
คณะกรรมการสถานศึกษา 

 
รองผู้อ านวยการโรงเรียน 

 

ฝ่ายบริหารงบประมาณและงานบุคคล 

 

ฝ่ายบริหารวิชาการ 

 

ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 

 

ฝ่ายบริหารทั่วไป 
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5.  ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตารางที่ 1 จ านวนและร้อยละของครูและบุคลากรจ าแนกตามวิทยาฐานะ (ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2562) 
 

ต าแหน่ง วิทยฐานะ จ านวน ร้อยละ 
ผู้อ านวยการโรงเรียน ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ คศ.3 1 0.69 

รองผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ คศ.3 4 2.78 

คร ู ครูเชี่ยวชาญ คศ.4 1 0.69 

คร ู ครูช านาญการพิเศษ คศ.3 36 25.00 

คร ู ครูช านาญการ คศ.2 14 9.72 

คร ู ครู คศ.1 54 37.50 

คร ู ครูผู้ช่วย 29 20.14 

คร ู พนักงานราชการ 1 0.69 

คร ู ครูจ้างสอน 4 2.78 

รวม 144 100.00 
 
 
 
ตารางที่  2  จ านวนและร้อยละของลูกจ้าง 
 

ต าแหน่งลูกจ้าง ประเภท จ านวน ร้อยละ 

ลูกจ้างประจ า พนักงานขับรถ 2 4.88 

ลูกจ้างประจ า นักการภารโรง 2 4.88 

ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานขับรถ 1 2.44 

ลูกจ้างชั่วคราว นักการภารโรง 14 34.15 

ลูกจ้างชั่วคราว ยาม 3 7.32 

ลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่ส านักงาน 19 46.34 

รวม 41 100 
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ตารางที่  3  จ านวนและร้อยละของครูต่างชาติ   
 

ต าแหน่งครู ประเภท จ านวน ร้อยละ 

ครูต่างชาติ สอน EP 6 40.00 

ครูต่างชาติ สอนภาษาอังกฤษ 3 20.00 

ครูต่างชาติ สอน Hub 4 26.67 

ครูต่างชาติ สอนภาษาเกาหลี 1 6.67 

ครูต่างชาติ สอนภาษาญี่ปุน่ 1 6.67 

รวม 15 100.00 

 
 
6.  ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้และการใช้ 
 6.1 อาคารเรียนและอาคารประกอบ จ านวน 22 หลัง ได้แก่ อาคารเรียน 6 หลัง และอาคารอ่ืน ๆ อีก             
16 หลัง เช่น อาคารอเนกประสงค์, อาคารโรงฝึกพละหอประชุม, โรงฝึกงานคหกรรม, โรงฝึกงานเกษตรกรรม, 
อาคารดนตรี – โยธวาทิต 
 6.2 จ านวนห้องเรียนทั้งหมด 73 ห้องเรียน แบ่งเป็น 
      ชั้น ม.1 - 3     จ านวน  39  ห้องเรียน 

     ชั้น ม.4 - 6     จ านวน  34  ห้องเรียน 

 
              ภาพที่ 2 แสดงแผนผังโรงเรียนสงวนหญิง 
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7. สภาพชุมชนโดยรวม 
โรงเรียนสงวนหญิง เป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี ชุมชน

โดยรอบโรงเรียนจึงเป็นชุมชนเมืองมีย่านเศรษฐกิจส าคัญอยู่ใกล้โรงเรียน ได้แก่ ตลาดเทศบาล มีวัด สถานศึกษา 
สถาบันการเงิน หน่วยงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ โรงแรม และบ้านพักของข้าราชการ ลักษณะของชุมชน
โดยรวมจึงเป็นชุมชนที่พัฒนาแล้ว และให้ความสนใจในกิจการของโรงเรียน โรงเรียนจึงได้รับความร่วมมือจาก
ชุมชนพอสมควร 

 

องค์กรปกครองท้องถิ่น สถานศึกษา หน่วยงานต่าง ของรัฐ หรือเอกชน วัด กลุ่มประชาชน                  
ในบริเวณใกล้เคียงที่สามารถประสานงานเป็นเครือข่ายกับสถานศึกษาเพ่ือใช้ทรัพยากรร่วมกันพัฒนาการศึกษา
และการสนับสนุนการศึกษา ประกอบด้วย 

1. เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 
2. อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี 
3. ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี 
4. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 
5. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี 
6. ศาลจังหวัดสุพรรณบุรีแผนกคดีเด็กและครอบครัว 
7. ส านักงานแรงงานและสวัสดิการสังคมจังหวัดสุพรรณบุรี 
8. ส านักงานการไฟฟ้าจังหวัดสุพรรณบุรี 
9. ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี 
10. กองบังคับการต ารวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี 
11. สถานีต ารวจภูธรอ าเภอเมืองสุพรรณบุรี 
12. หอสมุดแห่งชาติภาคตะวันตก 
13. โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช และโรงพยาบาลเอกชนอื่น ๆ  
14. วัดสุวรรณภูมิ 
15. วัดปราสาททอง 
16. วัดป่าเลไลยก์ 
17. วัดไชนาวาส 
18. วัดโพธิ์คลาน 
19. วัดประตูสาร 
20. โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 
21. วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี 
22. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี 
23. สถาบันการพลศึกษาสุพรรณบุรี 
24. วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี 
25. วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี 
26. ศูนย์พลศึกษาและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 
27. ส านักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย  จังหวัดสุพรรณบุรี 
28. อ่ืน ๆ อีก ที่มีสถานที่ตั้งอยู่ในอ าเภอเมืองสุพรรณบุรี 
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                                       ส่วนที่ 2 
                      ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศกึษา 

 

 

 

 

 

 

          งานแผนงาน  ฝ่ายบริหารงบประมาณและงานบุคคล 

                                            โรงเรียนสงวนหญิง  จังหวัดสุพรรณบุรี 
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ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  

 
 

 
 

โรงเรียนสงวนหญิงเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล จัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ                 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่ความเป็นเลิศภายในปี 2562 

 
 
 

 
 
          1. พัฒนาระบบการบริหารงานคุณภาพ การจัดหลักสูตรและการเรียนรู้ตามมาตรฐานสากล                                
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรของโรงเรียน 
3. ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้วยการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน 
4. ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพโรงเรียนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 

1. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสอดคล้อง                                   
กับข้อก าหนดของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ 

2. ครูและบุคลากรมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
3. นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
4. โรงเรียนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ภายใต้ระบบการประกันคุณภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 วิสัยทัศน ์

  พันธกิจ 

เป้าประสงค ์
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1. พัฒนาระบบบริหารคุณภาพแบบมีส่วนร่วม 
 2. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 3. พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
 4. พัฒนาการจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
 5. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้   
 
 
 
 
 
 1.  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
 2.  ซื่อสัตย์สุจริต 
 3.  มีวินัย 

4.  ใฝ่เรียนรู ้
5.  อยู่อย่างพอเพียง 
6.  มุ่งม่ันในการท างาน 
7.  รักความเป็นไทย 
8.  มีจิตสาธารณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

  กลยุทธ ์
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  โรงเรียนได้ก าหนดโครงการหลักตามกลยุทธ์ไว้ 21 โครงการ พร้อมทั้งได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานตามการพัฒนางานโครงการในกลยุทธ์ดังนี้ 

 
            ตารางแสดง กลยุทธ์ มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและโครงการหลักของโรงเรียน 
 

             กลยุทธ์ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน                    โครงการหลัก 
1. พัฒนาระบบบริหารคุณภาพ 
แบบมีส่วนร่วม 

มาตรฐานที่ 1-15 1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบ 
การบริหารจัดการในโรงเรียน 

 มาตรฐานที่ 3, 7, 8, 11 และ 13 2. โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยี 
 มาตรฐานที่ 8, 9 และ 12 3. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ 
 มาตรฐานที่ 2, 7 และ 10 4. โครงการส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือ 

นักเรียน 
2. พัฒนาศักยภาพครูและ 
บุคลากรตามมาตรฐานวิชาชีพ 

มาตรฐานที่ 7, 8 และ 9 5. โครงการพัฒนาครู และบุคลากร 

3. พัฒนาหลักสูตรและการจัดการ 
เรียนรู้ 

มาตรฐานที่ 5 และ 10 6. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

 มาตรฐานที่ 5 และ 10 7. โครงการส่งเสริมครูให้มีความสามารถ 
ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมี 
ประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 มาตรฐานที่ 1 – 6, 8, 10, 11 8. โครงการส่งเสริมนักเรียนให้มีความรู้และ 
ทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 

 มาตรฐานที ่6, 7, 8, 9, 11  
และ 13 

9. โครงการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ 
เทคโนโลยีทางการศึกษา 

 มาตรฐานที่ 4 10. โครงการส่งเสริมความสามารถในการคิด 
 มาตรฐานที ่2, 3, 4, 6, 10  

และ 13 
 

11. โครงการส่งเสริมนักเรียนให้มีทักษะใน 
การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ 
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

 

 

 

 

 
 

 กลยุทธ์  มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและโครงการหลัก 
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ตารางแสดง กลยุทธ์  มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและโครงการหลักของโรงเรียน (ต่อ) 

             กลยุทธ์ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน                    โครงการหลัก 
3. พัฒนาหลักสูตรและการจัดการ 
เรียนรู้ (ต่อ) 

มาตรฐานที่ 2 12. โครงการพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม  
จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 

มาตรฐานที่ 1, 2, 6, 10, 11 
และ 13 

13. โครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ 

มาตรฐานที ่1, 3 และ 6 14. โครงการส่งเสริมนักเรียนให้มีสุขภาวะที่ดี 
และมีสุนทรียภาพ 

4. พัฒนาการจัดการศึกษา 
สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 

มาตรฐานที ่4, 5, 6 และ 10 15. โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนสู่ 
ความเป็นเลิศ 

มาตรฐานที ่10 16. โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนสู่ความ 
เป็นเลิศ 

มาตรฐานที ่2 และ 11 17. โครงการส่งเสริมนักเรียนให้มีจิตส านึก 
ในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

5. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้   

มาตรฐานที่ 7, 9, 11 และ 13 18. โครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ 
ภายในและภายนอกสถานศึกษา 

มาตรฐานที ่9 และ 13 19. โครงการส่งเสริมวิถีการเรียนรู้โดยความ 
ร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ เอกชนและชุมชน 

มาตรฐานที ่13 20. โครงการพัฒนาการจัดการความรู้ 
มาตรฐานที ่8, 9 และ 12 21. โครงการนิเทศติดตาม 
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ตารางแสดงเป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จและโครงการ/กิจกรรม 
 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารคุณภาพแบบมีส่วนร่วม 

 
 
 

ตารางแสดงเป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จและโครงการ/กิจกรรม 
 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรตามมาตรฐานวิชาชีพ 

 
 
 
 
 

                โครงการ                                  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบ 
การบริหารจัดการในโรงเรียน 
 

1. บุคลากรในโรงเรียนร้อยละ 100 มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการอย่างมี 
ระบบและเกิดประสิทธิภาพ 
2. ฝ่ายบริหารงานโรงเรียนสงวนหญิง คือ (ฝ่ายบริหารงบประมาณและ 
งานบุคคล, ฝ่ายบริหารวิชาการ, ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน และ 
ฝ่ายบริหารทั่วไป) มีการบริหารอย่างมีระบบและมีส่วนร่วม 

2. โครงการพัฒนาระบบเครือข่าย 
เทคโนโลยี 
 

1. ห้องส านักงานของฝ่าย/กลุ่มสาระฯ/งานทุกห้อง (ร้อยละ 100) 
2. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ทุกห้อง (ร้อยละ 100) 
3. ห้องจัดบริการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต ทุกห้อง (ร้อยละ 100) 
4. ระบบเครือขา่ยเทคโนโลยีของโรงเรียนมีคุณภาพ ทันสมัย และใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. โครงการพัฒนาระบบข้อมูล 
สารสนเทศ 
 

1. บุคลากรในโรงเรียน ร้อยละ 90 ใช้ระบบสารสนเทศให้เกิดประโยชน์ 
2. บุคลากรในโรงเรียน ร้อยละ 85 มีการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศและ 
เผยแพร่อย่างมีระบบ 

4. โครงการส่งเสริมระบบดูแล 
ช่วยเหลือนักเรียน 
 

1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  ได้รับการดูแลนักเรียนคิดเป็นร้อยละ 
90 
2. นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ที่เข้มแข็งคิดเป็นร้อยละ 99 

                  โครงการ                                  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
5. โครงการพัฒนาครูและบุคลากร 1. ครูและบุคลากรโรงเรียนสงวนหญิง ร้อยละ 85 เข้ารับการพัฒนา 

2. ครูและบุคลากร ร้อยละ 95 ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพปฏิบัติตน 
ได้ตามมาตรฐาน การปฏิบัติงานและมาตรฐานวิชาชีพ 
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ตารางแสดงเป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จและโครงการ/กิจกรรม 
 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 

 
 
 

                 โครงการ                               ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
6. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 1. มีการวิจัยพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและประเมินผลการใช้หลักสูตร 

ทุกปีการศึกษา อย่างน้อย 1 เรื่อง 
2. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาเป็นหลักสูตรมาตรฐาน สอดคล้องและ
ครอบคลุมหลักสูตรของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

7. โครงการส่งเสริมครูให้มีความสามารถ 
ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมี 
ประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

1. ครูผู้สอนทุกคน (ร้อยละ 100) สามารถพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

8. โครงการส่งเสริมนักเรียนให้มีความรู้ 
และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ 3 – 4 คิดเป็นร้อยละ 86 
2. คะแนนผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ของนักเรียนชั้น ม.3 
และ ม.6 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม   
คิดเป็นร้อยละ 80 
3. นักเรียนสอบผ่านการวัดระดับความสามารถทางภาษาจากสถาบัน 
ภาษา คิดเป็นร้อยละ 8 
4. นักเรียนที่จบชั้น ม.3 และ ม.6 สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
คิดเป็นร้อยละ 99 
5. นักเรียนมีผลการประเมินผลการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ระดับดี 
ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ  89 
6. นักเรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
มากขึ้น ร้อยละ 86 

9. โครงการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ 
เทคโนโลยีทางการศึกษา 

1. ครูผู้สอนทุกคน (ร้อยละ 100) สามารถพัฒนาและใช้สื่อ นวัตกรรม 
และเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดกระบวนการเรียนรู้แก่ผู้เรียน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

10. โครงการส่งเสริมความสามารถ 
ในการคดิ 

1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ทุกคนมีทักษะกระบวนการคิดเป็น 
ร้อยละ 98 
2. นักเรียนมีผลงานที่เกิดจากการคิด ตัดสินใจและแก้ปัญหาอยู่ในระดับดี
ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 90 ของนักเรียนทั้งหมด 

11. โครงการส่งเสริมนักเรียนให้มีทักษะ 
ในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการ 
เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

1. ผลงานของนักเรียนจากการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองระดับดีขึ้นไป  
คิดเป็นร้อยละ 90 ทุกปีการศึกษา 
2. นักเรียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้   
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องมากข้ึน 
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ตารางแสดงเป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จและโครงการ/กิจกรรม 
 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  โครงการ                                 ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
12. โครงการพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม  
จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 

1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม 
ที่พึงประสงค์ คิดเป็นร้อยละ 99 

13. โครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ 1.นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปฏิบัติตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
คิดเป็นร้อยละ 90 
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม 
ที่พึงประสงค์ตามเป้าหมายของโครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ 11  
เป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 99 

14. โครงการส่งเสริมนักเรียนให้มีสุข
ภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 

1. นักเรียนร้อยละ 80 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกาย 
อย่างสม่ าเสมอ 
2. นักเรียนร้อยละ 80 มีน้ าหนัก ส่วนสูงและมีสมรรถภาพทางกาย 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
3. นักเรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูงและมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์   
รวมทั้งรู้จักดูแลตนเองให้มีความปลอดภัยจากสิ่งเสพติดให้โทษ และ 
หลีกเลี่ยงตนเองจากภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง เห็นคุณค่าในตนเอง 
มีความม่ันใจกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและ 
ให้เกียรติผู้อื่น 
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ตารางแสดงเป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จและโครงการ/กิจกรรม 
 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาการจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  โครงการ                                 ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
15. โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียน 
สู่ความเป็นเลิศ 

1. ผู้เรียนที่มีความสามารถเฉพาะทางเป็นที่ประจักษ์ สามารถแข่งขัน 
ในระดับชาติ คิดเป็นร้อยละ 10 
2. ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันทางวิชาการระดับชาติ คิดเป็น 
ร้อยละ 8 
3. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการอย่างมี
คุณภาพและประสิทธิภาพ 

16. โครงการส่งเสริมการใช้ภาษาไทยและ 
ภาษาต่างประเทศ 

1. ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่ใช้ภาษาไทยภาษาอังกฤษ ภาษาจีนและ 
ภาษาญี่ปุ่นในการสื่อสารได้ 
2. ร้อยละ 75 ของนักเรียนที่สอบผ่านการวัดระดับความสามารถทาง 
ภาษาจากสถาบันระดับชาติ    
3. ร้อยละ 80 นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้ทางภาษาและ 
วัฒนธรรม 

17. โครงการส่งเสริมนักเรียนให้มีจิตส านึก 
ในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

1. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมสร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ร้อยละ 80 
มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับดีมาก 
2. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานร้อยละ 80 มีจิตส านึกรักษ์ 
พลังงานไฟฟ้าภายในบ้านอยู่ในระดับดีมาก 
3. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมและเรียนรู้ทักษะชีวิตตามหลัก 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4. นักเรียนร้อยละ 80 มีความพึงพอใจสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน 
อยู่ในระดับดีมาก 
5. นักเรียนร้อยละ 80 มีความพึงพอใจ สภาพภายในห้องเรียนของกลุ่ม 
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย อยู่ในระดับดีมาก 
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ตารางแสดงเป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จและโครงการ/กิจกรรม 
 

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

 
 
 

 
 

                  โครงการ                                 ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
18. โครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ 
ภายในและภายนอกสถานศึกษา 

1. ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องต่อการใช้แหล่งเรียนรู้ ทั้งภายในและ 
ภายนอกสถานศกึษาอยู่ในระดับดี ขึ้นไปร้อยละ 85 
2. จ านวนครูที่จัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนและผู้เกี่ยวข้อง โดยใช้แหล่ง 
เรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
3. แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาร้อยละ 85 มีมาตรฐาน ส่งผลต่อ 
การเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี 
4. ผลการจัดการเรียนรู้เกิดจากการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก 
สถานศึกษาร้อยละ 85          

19. โครงการส่งเสริมวิถีการเรียนรู้โดย 
ความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ เอกชน 
และชุมชน 

1. ร่วมกิจกรรมสร้างสัมพันธ์กับองค์กรภาครัฐ เอกชนและชุมชนไม่น้อย 
กว่าร้อยละ 86 ของการติดต่อประสานงาน 
2. ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อยู่ในระดับดี 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
3. ร้อยละ 85 โรงเรียนกับองค์กรภาครัฐ เอกชนและชุมชนร่วมมือกัน 
ส่งเสริมการเรียนรู้ของทุกภาคส่วน 
4. ร้อยละ 84 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนกับองค์กรภาครัฐ   
เอกชนและชุมชนด าเนินไปอย่างมี ประสิทธิภาพ 

20. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 1. ความพึงพอใจของบุคลากรต่อการจัดการเรียนรู้ ระดับดีขึ้นไปคิดเป็น
ร้อยละ 88 
2. ร้อยละของการเผยแพร่นวัตกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ   
คิดเป็นร้อยละ 85 
3. มีการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมเผยแพร่ทั้งในประเทศ 
และต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง 

21. โครงการนิเทศติดตาม 1. บุคลากรทุกฝ่ายได้รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ร้อยละ 90 
2. มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาทุกมาตรฐานได้รับการนิเทศ 
ติดตาม และประเมินผล 
3. สถานศึกษาจดัการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้การนิเทศติด 
ตามเป็นกระบวนการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบ 
และต่อเนื่อง 



21 

 
 
 
 

 
 
 

 
ส่วนที่ 4 

 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของโครงการ/กิจกรรมหลัก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานแผนงาน  ฝ่ายบริหารงบประมาณและงานบุคคล 

โรงเรียนสงวนหญิง  จังหวัดสุพรรณบุรี 
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          ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
 
 

โรงเรียนได้ก ำหนดโครงกำรหลักตำมกลยุทธ์ไว้ 21 โครงกำร ซ่ึงสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
โดยก ำหนดค่ำเป้ำหมำยและตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของโครงกำรและผู้รับผิดชอบ  ดังนี้ 

 
              ตำรำงแสดงค่ำเป้ำหมำยและตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของโครงกำรและและผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารคุณภาพแบบมีส่วนร่วม 

เป้าหมาย
ความส าเร็จ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
โครงการ/กิจกรรม 
(มาตรฐาน.ตัวบ่งชี้) 

ผู้รับผิดชอบ 

1. โรงเรียน
บริหำรจัดกำร
ตำมระบบ
คุณภำพ  
 

1. โรงเรียนบริหำรจัดกำร
ด้วยระบบงำน SY-STEP 
2. ระบบกำรบริหำรงำน       
มีควำมคล่องตัวสูง
ปรับเปลี่ยนได้เหมำะสม
ตำมสถำนกำรณ์และ
เป็นไปตำมข้อก ำหนดของ
เกณฑ์รำงวัลคุณภำพ
แห่งชำติ 
3. ร้อยละของผู้รับ 
บริกำรและผู้เกี่ยวข้องพึง
พอใจอยู่ในระดับดีขึ้นไป  
 

1. โครงการส่ ง เสริมและพัฒ นาระบบ 
การบริหารจัดการในโรงเรียน 
กิจกรรม 
1. ระบบกำรประกันคุณภำพ (ทุกมำตรฐำน) 
2. กำรบริหำรจัดกำรงำนส ำนักงำน (8.3) 
3. กระจำยอ ำนำจกำรบริหำรจัดกำรตำม 
บทบำทหน้ำที่ที่รับผิดชอบ (8.1-2,4) 
4. ทบทวนภำรกิจองค์กร (8.1,8.4,12.4-5) 

ฝ่ายบริหารงบประมาณ
และงานบุคคล 
 
1. ประกันคุณภำพ 
2. ฝ่ำย, กลุ่มสำระ 
3. ฝ่ำยบริหำรทุกฝ่ำย 
4. ฝ่ำยบริหำรทุกฝ่ำย 

2. โครงการพัฒนาระบบเครือข่าย
เทคโนโลยี 
กิจกรรม 
1. จัดท ำระบบเครือข่ำยเทคโนโลยีให้ม ี
คุณภำพ (3.4,8.1,11.1,13.1) 
2. พัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้เกี่ยวกับกำรใช้ 
ระบบเครือข่ำยเทคโนโลยี (7.4,13.2) 
3. ปรับปรุงห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์  
(8.3,11.1) 
4. จัดบริกำรสืบค้นข้อมูลโดยสื่อเทคโนโลยี 
(3.1,3.3-4,11.1,11.3,13.1) 

ฝ่ายบริหารวิชาการ 
 
1. งำนพัฒนำระบบ 
เครือข่ำยฯ 
2. กลุ่มสำระกำรงำนฯ 
(คอมพิวเตอร์)      
3. กลุ่มสำระกำรงำนฯ 
(คอมพิวเตอร์)      
4. ศูนย์สื่อฯ/resource/
ห้องสมุด/ห้องเรียน 
พิเศษวิทยำศำสตร์ฯ  
(สสวท. และ สอวน.)             
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กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารคุณภาพแบบมีส่วนร่วม 
เป้าหมาย

ความส าเร็จ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมายความส าเร็จ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

1. โรงเรียน
บริหำรจัดกำร 
ด้วยระบบ
คุณภำพ  
 

1. โรงเรียนบริหำรจัดกำร
ด้วยระบบงำน SY-STEP 
2. ระบบกำรบริหำรงำน       
มีควำมคล่องตัวสูง
ปรับเปลี่ยนได้เหมำะสม
ตำมสถำนกำรณ์และ
เป็นไปตำมข้อก ำหนดของ
เกณฑ์รำงวัลคุณภำพ
แห่งชำติ 
3. ร้อยละของผู้รับ 
บริกำรและผู้เกี่ยวข้องพึง
พอใจอยู่ในระดับดีขึ้นไป  
 

3. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ 
กิจกรรม 
1. จัดระบบจัดเก็บข้อมูลสำรสนเทศ 
(8.2-3,8.5-6,9.3,12.3) 
2. ให้บริกำรข้อมูลสำรสนเทศ (12.3) 

ฝ่ายแผนงานและ
ประกันคุณภาพทาง
การศึกษา (สารสนเทศ) 
1. สำรสนเทศ 
2. สำรสนเทศ 

  4. โครงการส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
กิจกรรม 
1. รู้จักผู้เรียนเป็นรำยบุคคล (7.2) 
2. คัดกรองนักเรียน (7.2,7.6) 
3. ส่งเสริมนักเรียน (2.1) 
4. ป้องกันและแก้ไขปัญหำ (10.6) 
5. ส่งต่อ (10.6) 

ฝ่ายบริหาร          
กิจการนักเรียน 
1-5 กิจกำรนักเรียน 
 
 
 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรตามมาตรฐานวิชาชีพ 
1. ครูและ
บุคลำกรได้รับกำร
พัฒนำให้มี
คุณภำพ  
ปฏิบัติงำนได้ตำม
มำตรฐำนกำร
ปฏิบัติงำนและ
มำตรฐำนวิชำชีพ 

1. ร้อยละของครูและ
บุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำ
ให้มีคุณภำพ ปฏิบัติงำนได้
ตำมมำตรฐำนวิชำชีพ 
2. ร้อยละของครูที่ได้รับ
กำรพัฒนำสู่ครูมืออำชีพ 
3. ร้อยละของครูและ
บุคลำกรพึงพอใจอยู่ใน
ระดับดีข้ึนไป 

5. โครงการพัฒนาครูและบุคลากร 
กิจกรรม 
1. อบรม ประชุม สัมมนำ (7.1-9,8.4) 
2. ศึกษำดูงำน (8.4) 
3. เสริมสร้ำงประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน 
(7.1-9,8.4,8.6) 

ฝ่ายบริหารงบประมาณ
และงานบุคคล 
1. บริหำรงบประมำณ/
บริหำรวิชำกำร 
2. บริหำรวิชำกำร/ 
บริหำรทั่วไป 
3. บริหำรงบประมำณ 
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กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 

เป้าหมาย
ความส าเร็จ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
โครงการ/กิจกรรม 
(มาตรฐาน.ตัวบ่งชี้) 

ผู้รับผิดชอบ 

1. โรงเรียนมี                   
หลักสูตร
กำรศึกษำ            
สอดคล้องและ
ครอบคลุม
หลักสูตร
แกนกลำง
กำรศึกษำ            
ขั้นพ้ืนฐำน 
 

1. โรงเรียนมีหลักสูตรที่
ตอบสนองควำมต้องกำร
ของนักเรียนและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับกำรจัด
กำรศึกษำ 
2. ควำมพึงพอใจของ 
ผู้บริหำร ครู นักเรียน 
ผู้ปกครองและชุมชน            
ที่มีต่อหลักสูตร
สถำนศึกษำอยู่ในระดับดี
ขึ้นไป 

6. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
กิจกรรม 
1. พัฒนำหลักสูตร ระดับมัธยมศึกษำ 
ตอนต้น/EP/ห้องเรียนพิเศษ 
วิทยำศำสตร์ตำมแนวทำง สสวท. และ สอวน. 
(5.1-4,10.1-3)  
2. พัฒนำหลักสูตร ระดับมัธยมศึกษำ 
ตอนปลำย/IEP/ห้องเรียนพิเศษ 
วิทยำศำสตร์ฯ (5.1-4,10.1-3) 

ฝ่ายบริหารวิชาการ 
 
1. งำนพัฒนำ
หลักสูตร/โครงกำร
ห้องเรียนพิเศษ 
2. งำนพัฒนำ
หลักสูตร/โครงกำร
ห้องเรียนพิเศษ 

2. ครูจัดกำรเรียน
กำรสอนได้อย่ำง 
มีประสิทธิภำพ  
 
 

1. ร้อยละของครูที่จัดกำร
เรียนกำรสอนโดยเน้น
ผู้เรียนเป็นส ำคัญอยู่ใน
ระดับดีข้ึนไป 

7. โครงการส่งเสริมครูให้มีความสามารถใน
การจัดการเรียนการสอนอย่างมี 
ประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
กิจกรรม 
1. ส่งเสริมกำรใช้แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญำ 
ท้องถิ่น (7.4,11.1,13.1-2) 
2. พัฒนำครูในกำรจัดท ำแผนจัดกำรเรียนรู้ 
(7.1-7) 
3. นิเทศกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
(8.2,8.6,10.5) 

ฝ่ายบริหารวิชาการ 
 
 
 
1. งำนส ำนักงำน
วิชำกำร 
2. งำนพัฒนำ    
หลักสูตร 
3. ส ำนักงำนวิชำกำร 
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กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 

เป้าหมาย
ความส าเร็จ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
โครงการ/กิจกรรม 
(มาตรฐาน.ตัวบ่งชี้) 

ผู้รับผิดชอบ 

3. นักเรียน                
มีคุณภำพตำม
มำตรฐำน
กำรศึกษำข้ัน
พ้ืนฐำนและ
มำตรฐำนสำกล 
 
 
 
 

 ตัวชี้วัด  ร้อยละ............... 
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนในระดับ 3-4 
2. นักเรียนมีค่ำเฉลี่ยกำร
ทดสอบระดับชำติสูงกว่ำ
ค่ำเฉลี่ยระดับประเทศ 
3. นักเรียนสอบผ่ำนกำร
วัดระดับควำมสำมำรถทำง
ภำษำจำกสถำบันภำษำ 
4. ร้อยละของนักเรียนที่
ศึกษำต่อในระดับที่สูงขึ้น 
5. นักเรียนมีทักษะใน   
กำรคิดวิเครำะห์  
สังเครำะห์และคิดเชื่อมโยง
อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
6. นักเรียนมีควำมสำมำรถ
อ่ำนคิดวิเครำะห์และ 
เขียนสื่อควำมอยู่ใน 
ระดับดีข้ึนไป 
7. นักเรียนแสวงหำควำมรู้
ด้วยตนเอง จำกแหล่ง
เรียนรู้และสื่อต่ำงๆ   
 8. นักเรียนมีคุณธรรม
จริยธรรมและค่ำนิยมที่ 
พึงประสงค์อยู่ใน 
ระดับดีข้ึนไป 
9. นักเรียนมีสุขภำวะที่ดี
และมีสุนทรียภำพอยู่ใน
ระดับดีข้ึนไป 

8. โครงการส่งเสริมนักเรียนให้มีความรู้และ
ทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
กิจกรรม  
1. เตรียมควำมพร้อมก่อนกำรเรียน  
 โดยกำรท ำสมำธิหรือสงบนิ่ง (2.1)  
2. พัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน (5.1-4) 
3. ส่งเสริมกำรอ่ำน (3.1-2) 
4. ประกวดแข่งขันทักษะด้ำนต่ำง ๆ ภำยใน  
โรงเรียน  (1.4,1.6,4.4,6.1-3) 
5. จัดค่ำยวิชำกำร (1.4,2.4,3.1-4,4.2,6.1-3, 
8.1,8.3,10.3-4) 
6. กิจกรรมเสริมศักยภำพนักเรียน 
(1.1,1.6,4.4,10.2-3,11.2) 

ฝ่ายบริหารวิชาการ 
 
 
1. สังคมศึกษำฯ 
2. ทุกกลุ่มสำระ 
3. ภำษำไทย/ห้องสมุด 
4. ทุกกลุ่มสำระ 
5. วิทย์/คณิต/EP/ 
ห้องเรียนพิเศษ
วิทยำศำสตร์ฯ (สสวท.
และสอวน.)/กลุ่มสำระฯ 
6. ทุกกลุ่มสำระ 
 

9. โครงการพัฒนาสื่อ  นวัตกรรมและ 
เทคโนโลยีทางการศึกษา 
กิจกรรม   
1. กำรพัฒนำสื่อ  นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทำงกำรศึกษำ (7.4,8.1,13.1) 
2. พัฒนำห้องเรียนคุณภำพสู่ควำมเป็นเลิศ 
(3.1,3.4,7.4,7.7,7.9,8.6,9.2-3,11.1,13.1) 
3. จัดบริกำรโสตทัศน์ (3.4,7.4,11.1,11.3, 
13.1) 

ฝ่ายบริหารวิชาการ 
 
 
1. ทุกกลุ่มสำระ 
2. ทุกกลุ่มสำระ 
3. งำนโสตฯ 

10. โครงการส่งเสริมความสามารถในการคิด 
กิจกรรม (ทุกกลุ่มสำระต้องท ำ) 
1. พัฒนำควำมสำมำรถในกำรคิด (4.1-4) 

โครงการห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์ 
ตามแนวทาง สสวท. 
และ สอวน.           
1. ทุกกลุ่มสำระ   
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กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 

เป้าหมาย
ความส าเร็จ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
โครงการ/กิจกรรม 
(มาตรฐาน.ตัวบ่งชี้) 

ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 

 11. โครงการส่งเสริมนักเรียนให้มีทักษะใน
การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
กิจกรรม 
1. สร้ำงผลงำนจำกกำรค้นคว้ำควำมรู้ด้วย 
   ตนเอง (3.1-4) 
2. กิจกรรมชุมนุม  
   (2.1,3.3,4.4,6.1-4,10.3,13.2) 

ฝ่ายบริหารวิชาการ           

(งานพัฒนาหลักสูตร) 
 
 
1. ทุกกลุ่มสำระ   
2. กิจกรรมพัฒนำ
ผู้เรียน 

12. โครงการพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
กิจกรรม 
1. ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (2.1) 
2. เอ้ืออำทรและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มี 
    พระคุณ (2.2) 
3. สืบสำนหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
    (2.1-4) 
4. ส่งเสริมกิจกรรมตำมแนวทำงวิถีพุทธ  
    (2.1-4) 

ฝ่ายบริหารกิจการ
นักเรียน 
 
1. วิชำกำร 
2. กิจกำรนักเรียน/ 
   สังคมศึกษำฯ 
3. กิจกำรนักเรียน/ 
   สังคมศึกษำฯ 
4. กิจกำรนักเรียน/ 
   สังคมศึกษำฯ 
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  13. โครงการเยาวชนคนดีศรสีุพรรณ 
กิจกรรม 
1. รักษ์สะอำด (2.1,2.4.6.3,11.1) 
2. รักษ์สิ่งแวดล้อม (2.4,11.1) 
3. รักษ์ประชำธิปไตย (2.3) 
4. รักษ์ประหยัดและอดออม (2.1) 
5. รักษ์ศีลธรรม (2.1) 
6. รักษ์ควำมเป็นไทย/รักษ์มำรยำทไทย (2.1)  
7. รักษ์วินัยจรำจร (2.1) 
8. รักษ์กำรตรงเวลำ (2.1) 
9. รักษ์กำรเข้ำแถวตำมล ำดับ (2.1) 
10. รักษ์ระเบียบวินัยสถำนศึกษำ (2.1) 
11. ไม่พัวพันยำเสพติด (1.3,10.6,13.2) 

ฝ่ายบริหารกิจการ
นักเรียน 
1. กิจกำรนักเรียน 
2. วิทยำศำสตร์ 
3. กิจกำรนักเรียน 
4. ธนำคำร ร.ร. 
5. สังคมศึกษำฯ 
6. สังคมศึกษำฯ 
7. กิจกำรนักเรียน 
8. กิจกำรนักเรียน 
9. กิจกำรนักเรียน 
10. กิจกำรนักเรียน 
11. กิจกำรนักเรียน 

  14. โครงการส่งเสริมนักเรียนให้มีสุขภาวะที่ดี
และมีสุนทรียภาพ   
กิจกรรม 
1. ส่งเสริมสุขนิสัยด้ำนศิลปะ  (1.6,6.2-3)  
2. ส่งเสริมสุขนิสัยในกำรดูแลสุขภำพและ 
   กำรออกก ำลังกำย (1.1-3,6) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้    
สุขศึกษาและพล
ศึกษา 
1. ศิลปะ 
2. สุขศึกษำ /
พลำนำมัย 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาการจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 

1. ผู้เรียนเป็นเลิศ
วิชำกำร 
 

1. ร้อยละของนักเรียนที่มี
ควำมสำมำรถเฉพำะทำง 
ที่ส่งเข้ำแข่งขัน              
เป็นที่ประจักษ์ในระดับชำติ 
2. อัตรำกำรเพ่ิมของ 
รำงวัล/กำรสอบเข้ำศึกษำ
ต่อ/ผ่ำนเกณฑ์กำรวัด     
ที่ได้รับจำกกำรแข่งขัน 
ทำงวิชำกำร/กำรทดสอบ
ระดับชำติ 

15. โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนสู่ความ
เป็นเลิศ 
กิจกรรม 
1. ส่งเสริมนักเรียนเข้ำร่วมกำรแข่งขันทุกกลุ่ม  
   สำระฯ (ภำยนอก) (4.2,4.4,6.1-3,10.3) 
2. ส่งเสริมนักเรียนสอบเข้ำศึกษำต่อ/ผ่ำน 
   เกณฑ์กำรวัดจำกสถำบันกำรทดสอบฯ  
   (ท่ีอ้ำงอิงได้) (5.1-4) 
 

ฝ่ายบริหารวิชาการ 
 
 
1. ทุกกลุ่มสำระฯ 
 
2. ทุกกลุ่มสำระฯ 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
เป้าหมาย

ความส าเร็จ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

โครงการ/กิจกรรม 
(มาตรฐาน.ตัวบ่งชี้) 

ผู้รับผิดชอบ 
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กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาการจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 

เป้าหมาย
ความส าเร็จ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
โครงการ/กิจกรรม 
(มาตรฐาน.ตัวบ่งชี้) 

ผู้รับผิดชอบ 
 

2. ผู้เรียนสื่อสำร
ได้อย่ำงน้อย  
2 ภำษำ 
 

1. ร้อยละของนักเรียนที่ใช้
ภำษำไทย/ภำษำอังกฤษ 
และภำษำต่ำงประเทศที่
สองอ่ืน ๆ ในกำรสื่อสำรได้ 
2. ร้อยละของนักเรียนที่
สอบผ่ำนกำรวัดระดับ
ควำมสำมำรถทำงภำษำ
จำกสถำบันระดับชำติ 

16. โครงการส่งเสริมการใช้ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ 
กิจกรรม 
1. ทดสอบควำมสำมำรถทำงภำษำ (10.3) 
2. ส่งเสริมกำรใช้ภำษำต่ำงประเทศใน 
   โรงเรียน (10.2-4) 
3. แลกเปลี่ยนภำษำและวัฒนธรรม 
   ในต่ำงประเทศ (1.5,2.3,10.3,13.1-2) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 
 
1. ภำษำต่ำงประเทศ/
EP  
2. ภำษำต่ำงประเทศ/
EP                        
3. ภำษำต่ำงประเทศ /
ห้องเรียนพิเศษ
วิทยำศำสตร์ฯ /EP 
 

3. ผู้เรียนล้ ำหน้ำ
ทำงควำมคิด 
 
 

1. ร้อยละของนักเรียนที่
สร้ำงกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และจัดท ำโครงงำน
ควำมคิดเพ่ือ
สำธำรณประโยชน์ 
2. ร้อยละของนักเรียน
สำมำรถมีควำมคิดริเริ่ม
สร้ำงสรรค ์เพ่ือประโยชน์
ต่อตนเอง สังคม และ
ประเทศชำติ 

มีกิจกรรมโครงกำรที่ 7/9/10/15/17/19 
รองรับ 
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ตำรำงแสดงค่ำเป้ำหมำยและตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของโครงกำรและและผู้รับผิดชอบ (ต่อ) 

  
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาการจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 

เป้าหมาย
ความส าเร็จ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
โครงการ/กิจกรรม 
(มาตรฐาน.ตัวบ่งชี้) 

ผู้รับผิดชอบ 

4. ผู้เรียนผลิตงำน
อย่ำงสร้ำงสรรค์ 

1. ร้อยละของนักเรียนที่มี
ผลงำนกำรประดิษฐ์ 
สร้ำงสรรค์และออกแบบ
ผลงำนเข้ำแข่งขันในเวที
ระดับชำติ 
2. ร้อยละของนักเรียนที่
สำมำรถใช้เทคโนโลยีใน
กำรเรียนรู้  ออกแบบ 
สร้ำงสรรค์งำนทั้งด้ำน
วิชำกำรหรืออำชีพ โดย
สำมำรถสื่อสำร น ำเสนอ 
เผยแพร่ และแลกเปลี่ยน
ผลงำนในระดับชำติได้ได้ 

มีกิจกรรมโครงกำรที่ 9/10/15 /16/ 20  
รองรับแล้ว 
 
 
 
 
 

 

5. ผู้เรียนร่วมกัน
รับผิดชอบต่อ
สังคมโลก 
 
 
 
 
 

1. ร้อยละของนักเรียนที่มี
ควำมรับผิดชอบต่อสังคม
เป็นพลเมืองดี                   
มีควำมสำมำรถตำม
สมรรถนะหลัก  
อนุรักษส์ิ่งแวดล้อม  
และมีอุดมกำรณ์
ประชำธิปไตย                
(เยำวชนคนดีฯ) 

17. โครงการส่งเสริมนักเรียนให้มีจิตส านึก 
ในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
กิจกรรม 

1. สร้ำงจิตส ำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม (2.4,11.1) 
2. อนุรักษ์พลังงำน (2.4,11.1) 
3. พัฒนำสภำพแวดล้อม (2.4,11.1) 
 

ฝ่ายบริหารวิชาการ 
 
    
1. วิทยำศำสตร์/
กิจกำรนักเรียน 
2. ห้องเรียนสีเขียว 
3. บริหำรทั่วไป    
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ตำรำงแสดงค่ำเป้ำหมำยและตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของโครงกำรและและผู้รับผิดชอบ (ต่อ) 

  

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้   

เป้าหมาย
ความส าเร็จ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
โครงการ/กิจกรรม 
(มาตรฐาน.ตัวบ่งชี้) 

ผู้รับผิดชอบ 

1. โรงเรียนเป็น
สังคมแห่งกำร
เรียนรู้ 
 
 
 
 
 

1. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ 
ที่หลำกหลำย 
2. ร้อยละของผู้บริหำร ครู  
นักเรียน และผู้เกี่ยวข้องที่
ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภำยใน
และภำยนอก 
 3. ควำมพึงพอใจของ 
ผู้บริหำร ครู  นักเรียน
ผู้เกี่ยวข้องต่อกำรใช้แหล่ง
เรียนรู้อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
4. ควำมพึงพอใจของ
ผู้เกี่ยวข้องต่อกำรจัด
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียน
รู้อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

18. โครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้
ภายในและภายนอกสถานศึกษา 
กิจกรรม 
1. พัฒนำแหล่งเรียนรู้ภำยในโรงเรียน (11.1) 
2. ส่งเสริมกำรใช้แหล่งเรียนรู้ภำยในและนอก 
   โรงเรียน (7.4,9.3,13.1) 

ฝ่ายบริหารวิชาการ 
 
 
1. บริหำรทั่วไป/ 
กลุ่มสำระ 
2. ส ำนักงำนวิชำกำร 
 

19. โครงการส่งเสริมวิถีการเรียนรู้โดยความ
ร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ  เอกชนและชุมชน 
กิจกรรม 
1. สัมพันธ์ชุมชน (9.3,13.1) 
2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (13.1-2) 

ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 
 
1. บริหำรทั่วไป/ 
วิชำกำร 
 2. วิชำกำร 

2. โรงเรียนมีกำร
จัดกำรควำมรู้  
และกำรสร้ำง
นวัตกรรม
เผยแพร่ทั้งใน
ประเทศและ
ต่ำงประเทศ 

1. ร้อยละของกำรเผยแพร่
นวัตกรรมทั้งในประเทศ
และต่ำงประเทศ 
2. ควำมพึงพอใจของ
บุคลำกรต่อกำรจัดกำร
ควำมรู้ อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
 

20. โครงการพัฒนาการจัดการความรู้ 
กิจกรรม 
1. จัดระบบกำรจัดเก็บควำมรู้ (13.1-2) (บังคับ) 
2. เข้ำถึงและแบ่งปันควำมรู้ (13.2) 
3. ติดตำมผลกำรด ำเนินงำน กำรจัดกำรเรียนรู้
ทั้งในและต่ำงประเทศ ตำมควำมต้องกำร
จ ำเป็น (13.1) 

ฝ่ายบริหารวิชาการ 
 
1. ทุกกลุ่มสำระ/ 
กิจกรรมพัฒนำฯ 
2. วิชำกำร  
3. วิชำกำร 
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กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้   

เป้าหมาย
ความส าเร็จ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
โครงการ/กิจกรรม 
(มาตรฐาน.ตัวบ่งชี้) 

ผู้รับผิดชอบ 

3. โรงเรียนมี
คุณภำพตำม
มำตรฐำน
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ 

1. ร้อยละของมำตรฐำน
กำรศึกษำของสถำนศึกษำ
อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

21. โครงการนิเทศติดตาม 
กิจกรรม 
1. ประชุมทบทวนกำรด ำเนินงำน (12.4) 
2. ติดตำมผลกำรด ำเนินงำน (12.2) 
3. นิเทศ (8.2,9.2) 

ฝ่ายแผนงานและ
ประกันคุณภาพทาง
ทางการศึกษา 
1. ประกันคุณภำพ 
2. แผนงำน 
3. ประกันคุณภำพ 
 



 

 
 

 
 
 

  
 
 
 

ส่วนที่ 5 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมและความสอดคลอ้ง 

 

 

 

 

 

            งานแผนงาน  ฝ่ายบริหารงบประมาณและงานบุคคล 

โรงเรียนสงวนหญิง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 
 
 

 



 

 
 

 
1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการในโรงเรียน 
กลยุทธ์    พัฒนาระบบบริหารคุณภาพแบบมีส่วนร่วม 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ฝ่ายบริหารงบประมาณและงานบุคคล                               
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายธีรพล  ขยันการนาวี  
ระยะเวลาด าเนินการ  16 พฤษภาคม 2562 – 15 มีนาคม 2563 
สอดคล้องกับกลยุทธ์   สพม.9  กลยุทธ์ 4, สพฐ. กลยุทธ์ 4 
สอดคล้องกับมาตรฐาน    มาตรฐานที่ 1-15 
 
หลักการและเหตุผล 
 จากแนวคิดจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งเป็นกฎหมายที่ก าหนดขึ้นเพ่ือแก้ไข     
หรือแก้ปัญหาทางการศึกษา และถือได้ว่าเป็นเครื่องมือส าคัญในการปฏิรูปการศึกษา ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนเกิด       
การเรียนรู้โดยมีเป้าหมายให้นักเรียนเป็นคนเก่ง ดี และมีความสุข ซึ่งจ าเป็นต้องอาศัยปัจจัยหลายประการ ได้แก่ 
ด้านการบริหารจัดการ ด้านการจัดการเรียนรู้  และด้านการเรียนรู้ของนักเรียน การบริหารจัดการนับเป็น
องค์ประกอบที่สนับสนุน ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่ส าคัญ โดยเฉพาะการบริหารจัดการของโรงเรียนที่เน้น         
การพัฒนาทั้งระบบของโรงเรียน ซึ่งหมายถึง การด าเนินงานในทุกองค์ประกอบของโรงเรียนให้ไปสู่เป้าหมายเดียวกัน  
คือ คุณภาพของนักเรียนตามวิสัยทัศน์ที่โรงเรียนก าหนด ดังนั้นตัวบ่งชี้ที่แสดงถึงการพัฒนาทั้งระบบของโรงเรียน     
จึงประกอบด้วย การก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาที่มีจุดเน้น การพัฒนาคุณภาพนักเรียนอย่างชัดเจน การก าหนด
แผนยุทธ์ศาสตร์สอดคล้องกับเป้าหมาย การก าหนดแผนการด าเนินงานในทุกองค์ประกอบของโรงเรียนสอดคล้องกับ
เป้าหมายและเป็นไปตามแผนยุทธ์ศาสตร์ การจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายใน การจัดท ารายงานประจ าปี     
เพ่ือรายงานผู้เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับแนวทางประกันคุณภาพภายนอก การด าเนินงานของโรงเรียนตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 เน้นการมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน ดังนั้นทุกองค์กรในโรงเรียน ใช้ SY STEP เป็นหลักในการบริหารงานเพ่ือขับเคลื่อนภารกิจต่าง ๆ          
ของโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือโรงเรียนมีการบริหารจัดการตามรูปแบบ SY STEP อย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพ 
 2. เพ่ือให้โรงเรียนมีวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนเพียงพอ 
 3. เพ่ือด าเนินการบริหารสินทรัพย์ถูกต้องตามระเบียบและก่อประโยชน์สูงสุด 
 4. เพ่ือดูแลระบบสาธารณูปโภค ปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงเรียนให้สวยงามและปลอดภัย 
 
เป้าหมาย 

ด้านปริมาณ บุคลากรในโรงเรียนร้อยละ 100 มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการอย่างมีระบบและเกิด  
ประสิทธิภาพ 
 

ด้านคณุภาพ   ฝ่ายบริหารงานโรงเรียนสงวนหญิง คือ ฝ่ายงบประมาณและงานบุคคล ฝ่ายบริหาร 
วิชาการ ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน และฝ่ายบริหารทั่วไป มีการบริหารอย่างมีระบบและมีส่วนร่วม 
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2. โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยี   
กลยุทธ์    พัฒนาระบบบริหารคุณภาพแบบมีส่วนร่วม 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ฝ่ายบริหารวิชาการ    
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวสมใจ  สืบวัฒนพงษกุล 
ระยะเวลาด าเนินการ  พฤษภาคม 2562 – มีนาคม 2563 
สอดคล้องกับกลยุทธ์    สพม.9  กลยุทธ์ 4, สพฐ. กลยุทธ์ 4 
สอดคล้องกับมาตรฐาน    มาตรฐานที่ 3, 7, 8, 11 และ 13 
 
 

หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบันเทคโนโลยีทางการศึกษาได้มีการเปลี่ยนแปลงขอบเขตขยายกว้างมากขึ้น  โดยมิได้มีการจ ากัดอยู่ 

เพียงด้านการใช้สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย การน าเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และวิธีการจัดการเรียนการสอนที่
ทันสมัยเท่านั้น แต่ในยุคของสารสนเทศและการสื่อสาร ICT เช่นปัจจุบัน ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายได้เข้ามามี
บทบาทส าคัญต่อการพัฒนาการจัดการศึกษาเป็นอย่างมาก ด้วยคุณสมบัติที่สามารถประมวลผล น าเสนอในแบบ
สื่อผสม เป็นเครื่องมือด้านการสื่อสารและด้านความรู้จากแหล่งเรียนรู้ได้มากมายหลายรูปแบบ ด้วยเหตุนี้การจัด
การศึกษาภายในสถานศึกษา จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับการพัฒนาในด้านระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
อันเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพทันต่อความต้องการของผู้เรียน     
ในปัจจุบัน ซึ่งการน าเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในสถานศึกษาได้รับการก าหนดเป็นนโยบายระดับชาติ ดังเช่น
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวดที่ 9 เรื่องเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร เข้ามามี    
ส่วนส าคัญในการพัฒนาโรงเรียนสงวนหญิง เป็นโรงเรียนหนึ่งที่น าระบบเครือข่ายเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน จึงจัดให้มีผู้รับผิดชอบดูแลระบบ บ ารุงรักษาอุปกรณ์ และพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีให้ทันสมัย  
สามารถใช้งานได้อย่างคล่องตัวอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีให้มีคุณภาพมากขึ้น 
 2. เพ่ือพัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
เป้าหมาย   
 ด้านปริมาณ 
       1. ห้องส านักงานของฝ่าย/กลุ่มสาระฯ/งานทุกห้อง (ร้อยละ 100) 
       2. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ทุกห้อง (ร้อยละ 100) 
       3. ห้องจัดบริการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต ทุกห้อง (ร้อยละ 100) 
 
 ด้านคุณภาพ    
         ระบบเครือข่ายเทคโนโลยีของโรงเรียนมีคุณภาพ ทันสมัย และใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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3. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ                    
กลยุทธ์                      พัฒนาระบบบริหารคุณภาพแบบมีส่วนร่วม 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    ฝ่ายบริหารงบประมาณและงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ      นายธีรพล  ขยันการนาวี 
ระยะเวลาด าเนินการ      พฤษภาคม 2562 – มีนาคม 2563 
สอดคล้องกับกลยุทธ์             สพม.9  กลยุทธ์ 4, สพฐ. กลยุทธ์ 4   
สอดคล้องกับมาตรฐาน    มาตรฐานที่ 8, 9 และ 12 
___________________________________________________________________________ 
หลักการและเหตุผล 
 ระบบข้อมูลและสารสนเทศเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนเพื่อให้ผู้บริหาร ครู บุคคลากร
ของโรงเรียน ตลอดจนนักเรียน ผู้ปกครอง และผู้สนใจได้น าไปใช้ประโยชน์ โดยข้อมูลและสารสน เทศ             
มีแหล่งข้อมูลจากหน่วยงานในโรงเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
 
วัตถุประสงค์ 

1. จัดระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ 
2. ให้บริการข้อมูลสารสนเทศ 

 
เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ  บุคลากรในโรงเรียนร้อยละ 90 ใช้ระบบสารสนเทศให้เกิดประโยชน์  
 
 ด้านคุณภาพ  บุคลากรในโรงเรียนร้อยละ 85 มีการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศและเผยแพร่อย่างมีระบบ 
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4. โครงการส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
กลยุทธ์    พัฒนาระบบบริหารคุณภาพแบบมีส่วนร่วม 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบ   นางกรชศา  เพชรปภาสิน 
ระยะเวลาด าเนินการ  พฤษภาคม 2562 – กุมภาพันธ์ 2563 
สอดคล้องกับกลยุทธ์       สพม.9  กลยุทธ์ 4, สพฐ. กลยุทธ์ 4  
สอดคล้องกับมาตรฐาน  มาตรฐาน 2, 7 และ 10 
 

หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความสามารถ มีคุณธรรม 
จริยธรรม และมีวิถีชีวิตที่เป็นสุขตามที่สังคมมุ่งหวังไว้ โดยผ่านกระบวนการทางการศึกษานั้น ด้วยการส่งเสริม 
สนับสนุน การป้องกัน และการช่วยเหลือแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับนักเรียนเป็นสิ่งส าคัญ ซึ่งการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนจึงเป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่งที่จะช่วยให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา โรงเรียน
สงวนหญิงจึงตระหนักถึงความส าคัญที่จะต้องมีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือให้มีกระบวนการท างาน    
เป็นระบบมีความชัดเจน มีการประสานความร่วมมือกันกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน รวมถึงวิธีการจัด 
กิจกรรม และเครื่องมือต่าง ๆ ที่มีคุณภาพ ส าหรับการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่จะส่งผลให้ระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนประสบความส าเร็จ 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือกระตุ้นให้โรงเรียนเกิดการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นกระบวนการชัดเจน 
ต่อเนื่องและยั่งยืน 

2. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูกับศิษย์ โรงเรียนกับชุมชน มีส่วนร่วมในการช่วยกันเฝ้าระวัง  
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 3. เพ่ือสร้างความม่ันใจให้กับนักเรียนว่ามีครูอย่างน้อยหนึ่งคน คอยให้การดูแลทุกข์สุขอย่างใกล้ชิดและ 
ต่อเนื่อง 
  
เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ได้รับการดูแลนักเรียนคิดเป็นร้อยละ 90 
 
 ด้านคุณภาพ  นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็งคิดเป็น 
ร้อยละ 99 
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5. โครงการพัฒนาครู และบุคลากร 
กลยุทธ์      พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรตามมาตรฐานวิชาชีพ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ     ฝ่ายบริหารงบประมาณและงานบุคคล   
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายธีรพล  ขยันการนาวี 
ระยะเวลาด าเนินการ  พฤษภาคม 2562 -  มีนาคม 2563 
สอดคล้องกับกลยุทธ์  สพม.9  กลยุทธ์ 2, สพฐ. กลยุทธ์ 3  
สอดคล้องกับมาตรฐาน     มาตรฐาน 7, 8 และ 9 
 
หลักการและเหตุผล 
 การที่จะน าสถานศึกษาเข้าสู่มาตรฐานการศึกษา เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้สามารถแข่งขันกับนานา
ประเทศ ครูและบุคลากรนับว่ามีส่วนในการขับเลื่อนตามยุทธ์ศาสตร์และการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียน      
มีคุณลักษณะพึงประสงค์ของสังคม ครูและบุคลากรควรมีวิสัยทัศน์ที่ กว้างไกล มีความรู้ เทคนิควิธีและ
กระบวนการที่จะพัฒนาศักยภาพของนักเรียนทั้งด้านความรู้ คุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนสงวนหญิงมุ่งมั่นที่จะ
พัฒนาบุคลากรในโรงเรียนให้มีความพร้อมตามมาตรฐานวิชาชีพ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มศักยภาพด้วยการ    
ส่งเข้าร่วมประชุม สัมมนา อบรมและศึกษาดูงาน ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. เพ่ือส่งเสริมความรู้และทักษะเฉพาะด้านให้แก่บุคลากรของโรงเรียน 
 3. เพ่ือพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีของบุคลากรในโรงเรียน 
 4. เพ่ือให้ครูและบุคลากรได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Best Practice  
 
เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ ครูและบุคลากรโรงเรียนสงวนหญิง รอ้ยละ 85 เข้ารับการพัฒนา 
 
 ด้านคุณภาพ   ครูและบุคลากร ร้อยละ 95 ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพปฏิบัติตนได้ตามมาตรฐาน 
การปฏิบัติงานและมาตรฐานวิชาชีพ 
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6. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
กลยุทธ์    พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ฝ่ายบริหารวิชาการ    
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวสมใจ  สืบวัฒนพงษกุล 
ระยะเวลาด าเนินการ  พฤษภาคม 2562 – มีนาคม 2563 
สอดคล้องกับกลยุทธ์   สพม.9  กลยุทธ์ 3, สพฐ. กลยุทธ์ 1  
สอดคล้องกับมาตรฐาน   มาตรฐานที ่5 และ10 
 
 

หลักการและเหตุผล 
 หลักสูตรสถานศึกษาเป็นหลักสูตรที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในระดับสถานศึกษา จัดท าขึ้นเพ่ือให้
สอดคล้องกับสภาพสังคม ความต้องการและความสนใจของผู้ เรียน ความต้องการของท้องถิ่นและที่ส าคัญ          
ต้องสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งมุ่งเน้นที่จะพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุ
ตามมาตาฐานการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ หลักสูตรสถานศึกษาจะช่วยให้การจัดการเรียนรู้เป็นไปตามแผนหรือแนวทาง
ที่ได้ก าหนดไว้อย่างต่อเนื่องตลอดหลักสูตร ซึ่งการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษามีความส าคัญในการก าหนดทิศ
ทางการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 ดังนั้น เพ่ือสร้างความมั่นใจแก่ผู้ปกครอง ชุมชนว่าผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพตามที่คาดหวัง
ตามท่ีก าหนดในมาตรฐานการเรียนรู้และการเป็นสมาชิกท่ีดีของชุมชน ตลอดจนตามความคาดหวังของสถานศึกษา  
จ าเป็นต้องมีการติดตามผลการใช้หลักสูตรวิจัยและพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือด าเนินการติดตามผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 2. เพ่ือด าเนินการวิจัยพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและประเมินผลการใช้หลักสูตร 
 
เป้าหมาย   
 ด้านปริมาณ   มีการวิจัยพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและประเมินผลการใช้หลักสูตรทุกปีการศึกษา 
อย่างน้อย 1 เรื่อง 
 
 ด้านคุณภาพ   โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาเป็นหลักสูตรมาตรฐาน สอดคล้องและรอบคลุมหลักสูตร 
ของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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7.  โครงการส่งเสริมครูให้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียน 
เป็นส าคัญ 
กลยุทธ์      พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   ฝ่ายบริหารวิชาการ    
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวสมใจ  สืบวัฒนพงษกุล  
ระยะเวลาด าเนินการ  พฤษภาคม 2562 – มีนาคม 2563 
สอดคล้องกับกลยุทธ์  สพม.9  กลยุทธ์ 3, สพฐ. กลยุทธ์ 1  
สอดคล้องกับมาตรฐาน    มาตรฐานที่ 7, 8, 10, 11 และ 13 
 
 

หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันสังคมไทยมีกระแสการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง  ๆ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากจนส่งผลให้ เกิด 
วิกฤติการณ์หลายรูปแบบขึ้นในสังคมทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคม การเมือง วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม นอกจากนั้น
ยังส่งผลให้เกิดกระแสเรียกร้องการปฏิรูปการศึกษาขึ้นเพ่ือให้การศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนา  เศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรม และการเมืองของประเทศอย่างแท้จริง เป้าหมายของการจัดการศึกษาจะต้องมุ่ง สร้างสรรค์
สังคมให้มีลักษณะที่เอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาประเทศชาติโดยรวม มุ่งสร้างคนหรือผู้เรียนซึ่งเป็น ผลผลิตโดยตรง  
ให้มีคุณลักษณะที่มีศักยภาพและความสามารถที่จะพัฒนาตนเองและสังคมไปสู่ความส า เร็จได้ การจัดการเรียน  
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ คือ วิธีการที่สามารถสร้าง และพัฒนาผู้เรียนให้เกิด คุณลักษณะต่าง ๆ ที่ต้องการ
ในยุคโลกาภิวัตน์เนื่องจากเป็นการจัดการเรียนการสอนที่ให้ความส าคัญกับผู้เรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักเรียนรู้   
ด้วยตนเอง เรียนในเรื่องที่สอดคล้องกับความสามารถและความต้องการของตนเอง และได้พัฒนาศักยภาพของ
ตนเองอย่างเต็มที่ ซึ่งครูผู้สอนเป็นตัวจักรที่ส าคัญที่สุดในการจัดท าและน าหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามที่ก าหนดในมาตรฐานการเรียนรู้      
ที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ก าหนดไว้ 
 จึงจ าเป็นที่จะต้องส่งเสริมการจัดกิจกรรมส่งเสริมครูอย่างต่อเนื่อง เป็นระยะ ๆ ให้ครูมีความสามารถ     
ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือส่งเสริมครูให้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ และเน้นผู้เรียน       
เป็นส าคัญ 
 
เป้าหมาย   
 ด้านปริมาณ   ครูผู้สอนทุกคน (ร้อยละ 100) 
 
 ด้านคุณภาพ   ครูสามารถพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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8.  โครงการส่งเสริมนักเรียนให้มีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
กลยุทธ์    พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ฝ่ายบริหารวิชาการ    
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวสมใจ  สืบวัฒนพงษกุล 
ระยะเวลาด าเนินการ  พฤษภาคม 2562 – มีนาคม 2563 
สอดคล้องกับกลยุทธ์  สพม.9  กลยุทธ์ 3, สพฐ. กลยุทธ์ 1  
สอดคล้องกับมาตรฐาน   มาตรฐานที ่1 – 6, 8, 10, 11 
 
 

หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้ เรียนให้ประสบผลส าเร็จนั้น ผู้ เรียนจะต้องได้รับการพัฒนา           
และประเมินตามตัวชี้วัดเพ่ือให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ สะท้อนสมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะ                
อันพึงประสงค์ของผู้เรียน ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็น
ระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับชาติ จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 ได้กล่าวถึงแนวพัฒนาให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยตามเกณฑ์ผู้เรียน ระดับผลการประเมิน
ได้ใช้เป็นข้อมูลและสารสนเทศที่แสดงพัฒนาการความก้าวหน้า และความส าเร็จทางการเรียนของผู้เรียน  ใช้เป็น
ข้อมูลในการปรับปรุงนโยบายหลักสูตร วิธีการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลในการเทียบเคียง
คุณภาพการศึกษาในระดับต่าง ๆ เพ่ือน าไปใช้ในการวางแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ตลอดจนเป็น
ข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจในระดับนโยบายของประเทศ 
 โรงเรียนสงวนหญิง จึงคิดพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเท่ากับเกณฑ์เป้าหมายที่ก าหนด  
และผู้เรียนสามารถสื่อความคิดผ่านการพูด เขียน หรือน าเสนอด้วยวิธีต่าง ๆ ได ้

 
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือจัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนให้มีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
 

เป้าหมาย   
 ด้านปริมาณ 
       1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ 3 – 4 คิดเป็นร้อยละ 86 
       2. คะแนนผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ของนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
สูงกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม คิดเป็นร้อยละ 80 
       3. นักเรียนสอบผ่านการวัดระดับความสามารถทางภาษาจากสถาบันภาษา คิดเป็นร้อยละ 8 
       4. นักเรียนที่จบชั้น ม.3 และ ม.6 สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น คิดเป็นร้อยล  99 
       5. นักเรียนมีผลการประเมินผลการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 89 
 

 ด้านคุณภาพ    นักเรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตรมากขึ้น ร้อยละ 86 
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9.  โครงการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
กลยุทธ์    พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ฝ่ายบริหารวิชาการ    
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวสมใจ  สืบวัฒนพงษกุล 
ระยะเวลาด าเนินการ  พฤษภาคม 2562 – มีนาคม 2563 
สอดคล้องกับกลยุทธ์  สพม.9  กลยุทธ์ 3, สพฐ. กลยุทธ์ 1  
สอดคล้องกับมาตรฐาน    มาตรฐานที ่6, 7, 8, 9, 11 และ 13 
 
 

หลักการและเหตุผล 
 สื่อการเรียนรู้ นวัตกรรมวิธีสอน และเทคโนโลยีทางการศึกษาเป็นเครื่องมือ/วิธีการที่ส่งเสริมสนับสนุน    
การจัดการกระบวนการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนเข้าถึงความรู้ ทักษะกระบวนการและคุณลักษณะตามมาตรฐานการเรียนรู้
ของหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ โดยค านึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางด้านสติปัญญา จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด้วยกระบวนการ
เรียนรู้ที่หลากหลายและเชื่อว่าทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ครูผู้สอนจ าเป็นต้องมีการพัฒนา
สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างสม่ าเสมอ         
สื่อ เทคโนโลยีการศึกษาเป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีประดิษฐ์หรือใช้ร่วมกับกระบวนการทางจิตวิทยาและอ่ืน ๆ 
เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ การใช้เทคโนโลยีมิได้หมายความว่า จะมี
ประสิทธิภาพคงที่เสมอไป ประสิทธิภาพของเทคโนโลยีใด ๆ ก็อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ เมื่อเปลี่ยนแปลงสถานที่ 
เปลี่ยนแปลงเวลา เปลี่ยนบุคคลที่ใช้และบุคคลที่ถูกน าไปใช้เปลี่ยนแปลง สถานที่แวดล้อมก็อาจจะท าให้
ประสิทธิภาพของเทคโนโลยีนั้นเปลี่ยนแปลงไปได้ ในกรณีที่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่จะเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพ   
ให้สูงขึ้น เทคโนโลยีนั้นก็จะยังคงใช้ต่อไปแต่เมื่อประสิทธิภาพลดลง เทคโนโลยีนั้น ๆ จึงต้องมีการปรับปรุง
จุดบกพร่องบางส่วน หรือน าเอาวิธีการใหม ่ๆ มาใช้วิธีการที่ได้รบัการปรับปรุงใหม่หรือวิธีการใหม่ 
 
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือส่งเสริมให้ครูพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 
เป้าหมาย   
 ด้านปริมาณ   ครูผู้สอนทุกคน (ร้อยละ 100) 
 
 ด้านคุณภาพ   ครูสามารถพัฒนาและใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัด 
กระบวนการเรียนรู้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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10.  โครงการส่งเสริมความสามารถในการคิด 
กลยุทธ์      พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ     โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท. และ สอวน. 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นายมานัส  ทิพย์สัมฤทธิ์กุล 
ระยะเวลาด าเนินการ     พฤษภาคม 2562 – มีนาคม 2563 
สอดคล้องกับกลยุทธ์     สพม.9  กลยุทธ์ 3, สพฐ. กลยุทธ์ 1     
สอดคล้องกับมาตรฐาน    มาตรฐานที ่4 
 
 

หลักการและเหตุผล 
      หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม รักความ   
เป็นธรรม มีทักษะการคิด วิเคราะห์ สร้างสรรค์ทักษะด้านเทคโนโลยี สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน และสามารถ    
อยู่ร่วมกับผู้ อ่ืน ในสังคมโลกได้อย่างสันติ อันจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืน  โดยมีจุดมุ่งหมาย 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ สมรรถนะส าคัญ และมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้  
ทักษะ และมีคุณธรรมบนพ้ืนฐานของความเป็นไทยควบคู่กับความเป็นสากล เพ่ือให้ผู้เรียนมีศักยภาพพร้อมที่จะ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน และมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 
         ผลการติดตามการใช้หลักสูตร การประเมินคุณภาพการศึกษา พบว่าสถานศึกษายังต้องพัฒนา 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านของทักษะการคิดวิเคราะห์ การฝึกใช้ความคิด   
และ การแสวงหาความรู้ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา ที่จะส่งผลให้  
ผู้ เรียนเพ่ิมความสามารถในการเรียนรู้ และน าไปพัฒนาประยุกต์ใช้ได้กับการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่าง             
มีประสิทธิภาพ 

 
วัตถุประสงค์ 
     1. เพ่ือพัฒนากระบวนการคิดของนักเรียนโรงเรียนสงวนหญิงจากขั้นต้นไปสู่ขั้นสูง   
     2. เพ่ือพัฒนาการคิดของนักเรียนโดยใช้กิจกรรมน าการคิด ไปสู่การคิดขั้นสูง 
 
เป้าหมาย   
     ด้านปริมาณ    นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ทุกคนมีทักษะกระบวนการคิด ร้อยละ 98 
 
 ด้านคุณภาพ  นักเรียนมีผลงานที่เกิดจากการคิด ตัดสินใจและแก้ปัญหาอยู่ในระดับดีขึ้นไปคิดเป็น 
ร้อยละ 90 ของนักเรียนทั้งหมด 
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11. โครงการส่งเสริมนักเรียนให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง   
อย่างต่อเนื่อง   
กลยุทธ์      พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ฝ่ายบริหารวิชาการ    
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวสมใจ  สืบวัฒนพงษกุล 
ระยะเวลาด าเนินการ  พฤษภาคม 2562 – มีนาคม 2563 
สอดคล้องกับกลยุทธ์  สพม.9  กลยุทธ์ 3, สพฐ. กลยุทธ์ 1  
สอดคล้องกับมาตรฐาน    มาตรฐานที ่2, 3, 4, 6, 10 และ 13 
 
 

หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้ให้ความส าคัญต่อการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างคน         
ให้มีคุณธรรม สิ่งหนึ่งที่ครูควรมีบทบาทและให้ความส าคัญ คือ การจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมและแหล่ง        
การเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง ได้แก่ ห้องสมุด ซึ่ งเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีหนังสือหลากหลาย
ประเภทให้ผู้เรียนได้อ่านศึกษาค้นคว้าเพ่ือสร้างเสริมให้มีนิสัยรักการอ่าน ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน ซึ่งเป็นรากฐานส าคัญในการ
เสริมสร้างให้เกิดความคิด วิเคราะห์  และสร้างสรรค์สิ่งใหม่  ๆ การจัดการเรียนรู้ที่ เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ            
เป็นกระบวนการส าคัญในการน าหลักสูตรสู่การปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ ต้องเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง       
ได้คิดเองในรายวิชาที่เรียน เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง การมีปฏิสัมพันธ์          
กับบุคคลหรือแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายจนสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองและน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการ
ด ารงชีวิตได้ 
 จากสภาพสังคมในปัจจุบัน และผลการประเมินต่าง ๆ พบว่าครูผู้สอนยังต้องพัฒนาการจัดการเรียนรู้      
ครูที่เกี่ยวข้องยังต้องพัฒนาการจัดให้บริการแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ เพ่ือส่งเสริม       
ให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองไปสู่ความเป็นสากล ได้แก่ ความเป็นผู้มีทักษะและความสามารถในการคิดวิเคราะห์     
การคิดสร้างสรรค์ การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รวมถึงทักษะและความสามารถด้านเทคโนโลยีด้านการท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนเพ่ือให้สอดคล้องกับเป้าหมายของการจัดการศึกษา คือ การพัฒนาคนไทยทุกคนให้เป็นคนดี คนเก่ง 
และมีความสุข 
 
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือส่งเสริมนักเรียนให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 
 
เป้าหมาย   

ด้านปริมาณ   ผลงานของนักเรียนจากการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองระดับดีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 90   
ทุกปีการศึกษา 
 

ด้านคุณภาพ   นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง   
อย่างต่อเนื่องมากข้ึน 
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12. โครงการพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
กลยุทธ์    พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบ   นางกรชศา  เพชรปภาสิน 
ระยะเวลาด าเนินการ  พฤษภาคม 2562 – กุมภาพันธ์ 2563 
สอดคล้องกับกลยุทธ์  สพม.9  กลยุทธ์ 3, สพฐ. กลยุทธ์ 1  
สอดคล้องกับมาตรฐาน    มาตรฐานที ่ 2 
 

หลักการและเหตุผล 
 คุณธรรมและจริยธรรมเน้นเรื่องส าคัญยิ่งในปัจจุบัน โดยเฉพาะในยุคสังคมที่มีการแข่งขันกันมากขึ้น      
ซึ่งจะท าให้เยาวชนของชาติต้องปฏิบัติตนให้เข้ากับระบบของการแข่งขัน ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับ
มหาวิทยาลัย การเห็นแก่ตัว การเอาเปรียบมีมากขึ้น จึงก่อให้เกิดปัญหาขึ้นตามมาอีกมาก ดังนั้น การพัฒนาคน   
จึงจ าเป็นต้องเน้นให้คนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ควบคู่ไปกับการศึกษาในระดับต่าง ๆ 
โรงเรียนสงวนหญิง จึงเน้นหลักการที่ว่านักเรียนคือหัวใจหลักส าคัญของการศึกษาเพ่ือให้นักเรียนเป็นคนที่มีคุณค่า
และมีคุณภาพ สามารถรับใช้สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดยส่งเสริมการจัดกิจกรรมในหลาย
รูปแบบ เพ่ือเสริมสร้างให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีและพร้อมที่จะเป็นเยาวชนของชาติตามแบบของ
วัฒนธรรมไทยในปัจจุบัน 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
2. เพ่ือพัฒนานักเรียนให้ยึดมั่นและศรัทธา ปฏิบัติตนตามหลักธรรมค าสอน พิธีกรรม ประเพณีทาง   

พระพุทธศาสนา 
3. เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความพร้อมทั้งทางร่างกายและจิตใจและอยู่ในสังคมได้อย่าง 

มีความสุข 
 
เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 คิดเป็นร้อยละ 99 
 
 ด้านคุณภาพ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ คิดเป็น 
ร้อยละ 99  
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13. โครงการเยาวชนคนดีศรสีุพรรณ 
กลยุทธ์     พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบ   นางกรชศา  เพชรปภาสิน 
ระยะเวลาด าเนินการ  พฤษภาคม 2562 – กุมภาพันธ์ 2563 
สอดคล้องกับกลยุทธ์  สพม.9  กลยุทธ์ 3, สพฐ. กลยุทธ์ 1  
สอดคล้องกับมาตรฐาน    มาตรฐานที ่1, 2, 6, 10, 11 และ 13 
 

หลักการและเหตุผล 
 จังหวัดสุพรรณบุรี จัดโครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ เพ่ือให้เยาวชนไทย มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์     
11 ประการ เป็นที่ยอมรับของสังคม เป็นเยาวชนที่ดีของประเทศชาติ ประกอบด้วย การรักษาความสะอาดร่างกาย 
บ้านเรือนและชุมชม มีจิตส านึกและร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีวิถีประชาธิปไตย เป็นผู้ประหยัดอดออมและ   
นิยมไทย ปฏิบัติตนตามหลักเบญจศีลเบญจธรรมหรือหลักธรรมของศาสนา เป็นผู้มีมารยาทแบบไทย มีวินัยจราจร 
เป็นคนตรงเวลา ปฏิบัติในการเข้าแถวเรียงล าดับก่อน -หลัง ในการรับบริการต่าง ๆ ปฏิบัติตามกฎระเบียบ        
ของโรงเรียนและกลุ่มโดยเคร่งครัด และไม่พัวพันยาเสพติด 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ตามเป้าหมายของโครงการเยาวชน 

คนดีศรีสุพรรณ 11 เป้าหมาย 
2. เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความพร้อมทางกายและใจ 

 

เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปฏิบัติตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ คิดเป็นร้อยละ 90 
 
 ด้านคุณภาพ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1-6 มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ พึงประสงค์         
ตามเป้าหมายของโครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ 11 เป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 99  
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14. โครงการส่งเสริมนักเรียนให้มีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 
กลยุทธ์     พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                          
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวณาฏญา  นวมทิพวัลย์ 
ระยะเวลาด าเนินการ  พฤษภาคม 2562 – มีนาคม 2563 
สอดคล้องกับกลยุทธ์       สพม.9  กลยุทธ์ 3, สพฐ. กลยุทธ์ 1  
สอดคล้องกับมาตรฐาน    มาตรฐานที ่1, 3 และ 6 
 
หลักการและเหตุผล 
 จากสภาพสังคมในปัจจุบัน การมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ ถือเป็นลักษณะอันพึงประสงค์       
ประการแรกของคนไทย แต่ปัจจุบันสถานการณ์ปัญหาสุขภาพและการสาธารณสุขได้ เปลี่ยนแปลงไป              
ตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ทั้งนี้สาเหตุเนื่องมาจากการมีพฤติกรรมสุขภาวะที่ไม่ถูกต้องของบุคคล ดังนั้น
เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีสุขภาวะที่ดี และมีสุนทรียภาพ ซึ่งเป็นการวางรากฐานด้านสุขภาพให้เข้มแข็งด้วยการเตรียม
ความพร้อม เพ่ือป้องกันปัญหาสุขภาพตั้งแต่แรกเริ่มและให้ผู้เรียนสามารถเผชิญกับปัญหาและสภาวการณ์           
ที่คุกคามต่อสุขภาพ โรงเรียนสงวนหญิงพัฒนาผู้ เรียนให้มีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพดีขึ้นเพ่ือมุ่งเน้น           
การแสดงออกที่เหมาะสมของตนเองและหลีกเลี่ยงในสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์  โดยเฉพาะการดูแลสุขภาพและ
ออกก าลังกายสม่ าเสมอ ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษ และหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อผู้เรียน  
เรียนรู้เกี่ยวกบัตนเองและเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ มีความสัมพันธ์ต่อการมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือพัฒนาให้นักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ 
 2. เพ่ือพัฒนาให้นักเรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 3. เพ่ือพัฒนานักเรียนให้รู้จักป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษ และหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะ 
ที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 
 4. เพ่ือพัฒนาให้นักเรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจและกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
 5. เพ่ือพัฒนานักเรียนให้สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา 
 6. เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีมนุษยสัมพันธ์ดีที่และให้เกียรติผู้อ่ืน 
 
เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ 
  1. นักเรียนร้อยละ 80 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ 
  2. นักเรียนร้อยละ 80 มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 
   ด้านคุณภาพ นักเรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ รวมทั้งรู้จักดูแลตนเอง
ให้มีความปลอดภัยจากสิ่งเสพติดให้โทษ และหลีกเลี่ยงตนเองจากภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง เห็นคุณค่าในตนเอง   
มีความม่ันใจกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น 
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15. โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ 
กลยุทธ์   พัฒนาการจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ฝ่ายบริหารวิชาการ    
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวสมใจ  สืบวัฒนพงษกุล 
ระยะเวลาด าเนินการ  พฤษภาคม 2562 – มีนาคม 2563 
สอดคล้องกับกลยุทธ์  สพม.9  กลยุทธ์ 1, สพฐ. กลยุทธ์ 1 และ 2  
สอดคล้องกับมาตรฐาน  มาตรฐานที ่4, 5 , 6 และ 10 
 
 

หลักการและเหตุผล 
 ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานนั้น นอกจากกระบวนการเรียนการสอนที่ ถือว่าเป็น
กระบวนการที่ส าคัญที่สุดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 แล้ว การจัดการเรียนรู้
ต้องเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง แสวงหาความรู้ โดยใช้แหล่งเรียนรู้และวิธีการเรียนรู้ที่
ลากหลาย สรุปองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง การแข่งขนัทักษะทางวิชาการเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่จะส่งเสริมให้นักเรียน 
ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาได้ลงมือฝึกปฏิบัติ  เรียนรู้และแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์ได้เป็นอย่างดี
และเป็นการส่งเสริมนักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความสามารถ ด้านต่าง ๆ ได้มีโอกาส
แสดงออกอย่างเต็มศักยภาพ     

โรงเรียนสงวนหญิงได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553  
โดยโรงเรียนมาตรฐานสากลเป็นนวัตกรรมการจัดการศึกษาที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
น ามาใช้เป็นมาตรการเร่งด่วนในการยกระดับการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานเทียบเท่าสากล ด้วยการให้
โรงเรียนในโครงการฯ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการบริหารจัดการด้วย
ระบบคุณภาพ เพ่ือมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก  

มีทักษะ ความรู้ความสามารถ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับเดียวกับมาตรฐานสากล           
โดยความส าเร็จด้านผู้เรียน (มีศักยภาพเป็นพลโลก) มี 5 เป้าหมาย คือ เป็นเลิศวิชาการ สื่อสารสองภาษาล้ าหน้า
ทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ และร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก แต่จากการประเมินผลการด าเนิน
โครงการฯ พบว่าการพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลกด าเนินการได้ผลเป็นจ านวนน้อยเมื่อ เทียบกับจ านวน
นักเรียนทั้งหมดและตัวชี้วัดที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด จ าเป็นต้องพัฒนาการเนินการ
และจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน สู่ความเป็นเลิศ 
 

วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ 
 
เป้าหมาย   
 ด้านปริมาณ 
       1. ผู้เรียนที่มีความสามารถเฉพาะทางเป็นที่ประจักษ์ สามารถแข่งขันในระดับชาติคิดเป็นร้อยละ 100 
       2. ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันทางวิชาการระดับชาติ คิดเป็นร้อยละ 8 
 
 ด้านคุณภาพ ผู้ เรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการอย่างมีคุณภาพและ                               
ประสิทธิภาพ 
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16. โครงการส่งเสริมการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
กลยุทธ์                       พัฒนาการจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวฐาปนีย์  พลเสน 
 ระยะเวลาด าเนินการ     พฤษภาคม 2562 – กุมภาพันธ์ 2563 
สอดคล้องกับกลยุทธ์   สพม.9  กลยุทธ์ 1, สพฐ. กลยุทธ์ 1 และ 2  
สอดคล้องกับมาตรฐาน   มาตรฐานที ่10  
 
 

หลักการและเหตุผล 
 การเรียนภาษาต่างประเทศไม่ได้เรียนภาษาเพ่ือความรู้เกี่ยวกับภาษาเท่านั้น แต่เรียนภาษาเพ่ือให้สามารถ
ใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารกับผู้อ่ืนได้ตามความต้องการในสถานการณ์ต่าง  ๆ ทั้งในชีวิตประจ าวัน
และการงานอาชีพ การจัดการเรียนการสอนผู้เรียนจะต้องมีโอกาสได้ฝึกทักษะการใช้ภาษาให้มากที่สุด ทั้งใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียน การจัดทดสอบความสามารถทางภาษา การส่งเสริมการใช้ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศในโรงเรียนและการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมในต่างประเทศเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้
ผู้เรียนได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถของผู้เรียน มีความสุขและสนุกในการเข้าร่วมกิจกรรม ผู้เรียนเห็น
ความส าคัญของการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ท าให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ทางภาษาไประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน ใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือในการค้นคว้าหาความรู้ในการเรียนสาระการ
เรียนรู้อื่น ๆ ในการศึกษาต่อ รวมทั้งในการประกอบอาชีพ 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือส่งเสริมการร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน 
2. เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถและศักยภาพในการ ใช้ภาษาไทยและ 

ภาษาต่างประเทศ 
3. เพ่ือให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน มีความสุขและสนุกในการเข้าร่วมกิจกรรม 
4. เพ่ือให้ผู้เรียนมีเจตคติท่ีดี เห็นคุณค่าและความส าคัญของการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 

และเกิดความภาคภูมิใจในผลงานที่ท าได้ 
5. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ ความสามารถทางภาษาไปประยุกต์ใช้ได้ 

 
เป้าหมาย   

     2. ร้อยละ 75 ของนักเรียนที่สอบผ่านการวัดระดับความสามารถทางภาษาจากสถาบันระดับชาติ   
 
ด้านคุณภาพ ร้อยละ 80 นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้ทางภาษาและวัฒนธรรม 

 
 
 

          ด้านปริมาณ 
     1. ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่ใช้ภาษาไทยภาษาอังกฤษ ภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นในการสื่อสารได้ 

~ 80 ~ 



 

 
 

 
17. โครงการส่งเสริมนักเรียนให้มีจิตส านึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์                       พัฒนาการจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    ฝ่ายบริหารวิชาการ   
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวสมใจ  สืบวัฒนพงษกุล 
ระยะเวลาด าเนินการ     พฤษภาคม 2562 – กุมภาพันธ์ 2563 
สอดคล้องกับกลยุทธ์   สพม.9  กลยุทธ์ 1, สพฐ. กลยุทธ์ 1 และ 2  
สอดคล้องกับมาตรฐาน   มาตรฐานที ่2.4 และ 11.1 
 
 

หลักการและเหตุผล 
 การสร้างจิตส านึกในด้านการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เกิดกับตัวนักเรียนเป็นกิจกรรมที่ท าให้
ผู้เรียนเกิดคุณสมบัติสอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพผู้เรียนด้านที่ 2 คือ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม    
ที่พึงประสงค์ ตัวบ่งชี้ที่ 4 คือ ส่งเสริมให้ผู้เรียนตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม และเพ่ือให้
สอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพผู้เรียนดังกล่าว โรงเรียนสงวนหญิงจึงได้จัดท าโครงการ “การส่งเสริมนักเรียนให้มี
จิตส านึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม” ขึ้น โดยมีกิจกรรมหลัก 3 กิจกรรมคือ การสร้างจิตส านึกรักษ์
สิ่งแวดล้อม อนุรักษ์พลังงาน และพัฒนาสภาพแวดล้อม โดยมอบหมายให้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เป็น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือสร้างจิตส านักรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 2. เพ่ือสร้างจิตส านึกรักษ์พลังงานไฟฟ้าภายในบ้าน 
 3. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้การใช้ทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 4. เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้ปลอดภัยและเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 
เป้าหมาย   

ด้านปริมาณ ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ “การส่งเสริมนักเรียนให้มีจิตส านึก 
ในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม” 
 

ด้านคุณภาพ 
1. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมสร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ร้อยละ 80 มีจิตส านึกรักษ์ 

สิ่งแวดล้อมอยู่ในระดบัดีมาก 
  2. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานร้อยละ 80 มีจิตส านึกรักษ์พลังงานไฟฟ้า 
ภายในบ้านอยู่ในระดับดีมาก 

3. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ได้เรียนรู้การใช้ทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  4. นักเรียนร้อยละ 80 มีความพึงพอใจสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนอยู่ในระดับดีมาก 
 
 

~ 83 ~ 



 

 
 

    
18. โครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา 
กลยุทธ์    พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้   
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ฝ่ายบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวสมใจ  สืบวัฒนพงษกุล 
ระยะเวลาด าเนินการ  พฤษภาคม 2562 – มีนาคม 2563 
สอดคล้องกับกลยุทธ์        สพม.9  กลยุทธ์ 1, สพฐ. กลยุทธ์ 1 และ 2  
สอดคล้องกับมาตรฐาน  มาตรฐานที่ 7, 9, 11 และ 13 
 
 

หลักการและเหตุผล 
การจัดการศึกษาทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องร่วมมือกันจัดให้เกิดการเรียนรู้ได้ในทุกเวลาและทุกสถานที่    

เพ่ือผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตามศักยภาพการเรียนรู้ที่เกิดจากการปฏิบัติจริงจากสภาพแวดล้อมช่วยให้ผู้เรียนมี
ความรู้และมีทัศนคติที่ดีต่อสภาพแวดล้อม รักถิ่นฐาน สามารถสืบทอดความรู้จากบรรพบุรุษ เป็นการเรียนรู้ จาก
การปฏิบัติที่น าไปสู่วิชาชีพได้ การเรียนรู้ในระบบเพียงอย่างเดียวไม่สามารถท าให้ผู้เรียนทุกคนเรียนรู้ได้ตาม
ศักยภาพ  

แหล่งเรียนรู้ซึ่งเป็นสถานที่ ที่ประกอบด้วยข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ และกิจกรรมที่มีกระบวนการเรียนรู้ที่มี
รูปแบบแตกต่างจากที่มีครูเป็นผู้สอนมีการก าหนดเวลาเรียนรู้ที่ยืดหยุ่น สอดคล้องกับความต้องการและความ
พร้อมของผู้เรียน มีการวัดและประเมินผลการเรียนที่มีลักษณะเฉพาะ เหมาะสมกับการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง       
ไม่จ าเป็นต้องเหมือนกับในชั้นเรียนแหล่งเรียนรู้ส่งผลต่อการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งในเรื่องความคิด  ความเข้าใจ       
ในคุณค่า และทัศนคติได้อย่างกว้างขวาง สามารถเสริมมิติที่เป็นรูปธรรมให้แก่การศึกษาทั้งในระบบโรงเรียน     
นอกระบบ สามารถพัฒนาการเรียนรู้โดยเน้นความส าคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และการ       
บูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษาแต่ละเรื่องดังนั้นโรงเรียนจึงจัดให้มีการส่งเสริม 
การใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 
วัตถุประสงค์ 

     1. เพ่ือพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
     2. เพ่ือส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 

เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ 

     1. ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องต่อการใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาอยู่ใน 
ระดับดขีึ้นไปร้อยละ 85 

     2. จ านวนครูที่จัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนและผู้เกี่ยวข้อง โดยใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก
สถานศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 
 ด้านคุณภาพ   

     1. แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาร้อยละ 85 มีมาตรฐาน ส่งผลต่อการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี 
     2. ผลการจัดการเรียนรู้เกิดจากการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษาร้อยละ 85        
 

~ 86 ~ 



 

 
 

 
19. โครงการส่งเสริมวิถีการเรียนรู้โดยความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ เอกชนและชุมชน 
กลยุทธ์    พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้   
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ฝ่ายบริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางเนตร์ชุกร  หอมไม่วาย 
ระยะเวลาด าเนินการ  พฤษภาคม 2562 – มีนาคม 2563 
สอดคล้องกับกลยุทธ์  สพม.9  กลยุทธ์ 1, สพฐ. กลยุทธ์ 1 และ 2 
สอดคล้องกับมาตรฐาน  มาตรฐานที่ 9 และ 13 
 
 

หลักการและเหตุผล 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ได้เน้นให้ทุกส่วนของสังคม คือ บุคคล ครอบครัว

ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบัน
สังคมอ่ืน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ทั้งนี้  ผลจากการเกิดความเปลี่ยนแปลงของโลกในทุก ๆ ด้านในยุค
โลกาภิวัฒน์ ท าให้มีผลกระทบต่อสภาวะความเจริญเติบโตทั้งทางด้านสังคม สังคม การเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม 
สิ่งแวดล้อมและการศึกษา และทุกคนเห็นพ้องต้องกันที่จะต้องมีการเร่งปรับปรุงแก้ไขด้านคุณภาพการจั ด
การศึกษาโดยอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย ทั้งภาครัฐ ชุมชน เอกชน และองค์กรต่าง ๆ มาร่วมมือกันอย่างจริงจัง 
 อย่างไรก็ตามในการจัดการศึกษาต้องเป็นการจัดการศึกษาส าหรับคนทั้งมวล (Education for All) และ
ให้สังคมทั้งมวลเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา (All for Education) การศึกษาไม่ใช่เรื่องของครู โรงเรียน
หรือกระทรวงศึกษาธิการเท่านั้น แต่ทุกส่วนของสังคมต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

ดังนั้น โรงเรียนสงวนหญิงถือเป็นความจ าเป็นอย่างยิ่งที่สถานศึกษากับชุมชนจะต้องให้ความร่วมมือซึ่ง
กันและกันในการจัดการศึกษาเพ่ือให้บรรลุผลตามเป้าหมายการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ จึงส่งเสริมวิถี      
การเรียนรู้โดยความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ เอกชนและชุมชน 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับองค์กรภาครัฐ เอกชนและชุมชน 
2. เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคลากรในองค์กร ระหว่างองค์กรภาครัฐ เอกชนและชุมชน 
 

เป้าหมาย 
ด้านปริมาณ 
     1. รว่มกิจกรรมสร้างสัมพันธ์กับองค์กรภาครัฐ เอกชนและชุมชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 86 ของการติดต่อ 

ประสานงาน 
     2. ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อยู่ในระดับดีไม่น้อยกว่าร้อยละ 85  
 
ด้านคุณภาพ                                                                                                                
     1. ร้อยละ 85 โรงเรียนกับองค์กรภาครัฐ เอกชนและชุมชนร่วมมือกันส่งเสริมการเรียนรู้ของทุกภาคส่วน 
     2. ร้อยละ 84 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนกับองค์กรภาครัฐ เอกชนและชุมชนด าเนินไปอย่าง 

มีประสิทธิภาพ 
 
 

~ 88 ~ 



 

 
 

 
20. โครงการพัฒนาการจัดการความรู้ 
กลยุทธ์   พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้   
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ฝ่ายบริหารวิชาการ    
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวสมใจ  สืบวัฒนพงษกุล 
ระยะเวลาด าเนินการ  พฤษภาคม 2562 – มีนาคม 2563 
สอดคล้องกับกลยุทธ์  สพม.9  กลยุทธ์ 1, สพฐ. กลยุทธ์ 1 และ 2 
สอดคล้องกับมาตรฐาน  มาตรฐานที ่13 
 
 

หลักการและเหตุผล 
 การจัดการความรู้  (Knowledge Management) เป็นกระบวนการที่ท าอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับ          
การประมวลข้อมูล สารสนเทศ  ความคิด การกระท า ตลอดจนประสบการณ์ของบุคคลเพ่ือสร้างเป็นความรู้หรือ
นวัตกรรม และจัดเก็บในลักษณะของแหล่งข้อมูลที่บุคคลสามารถเข้าถึงได้โดยอาศัยช่องทางต่าง ๆ ที่องค์กร
จัดเตรียมไว้ เพ่ือน าความรู้ที่มีอยู่ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งก่อให้เกิดการแบ่งปันและถ่ายโอนความรู้และ
ในที่สุดความรู้ที่มีอยู่จะแพร่กระจายและไหลเวียนทั่วทั้งองค์กรอย่างสมดุล เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการพัฒนา
ผลผลิตและองค์กรการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ภายในองค์กรเป็นการน า ความรู้มาใช้ พัฒนาขีด           
ความสามารถขององค์กรให้ได้มากที่สุด โดยมีกระบวนการในการสรรหาความรู้เพ่ือถ่ายทอดและแบ่งปันไปยัง
บุคลากรเป้าหมาย ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม เพื่อพัฒนางานให้มีคุณภาพและมีผลสัมฤทธิ์ยิ่งขึ้น พัฒนาคนหรือ
ผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนพัฒนาฐานความรู้ขององค์กร การน ากระบวนการจัดการความรู้มาเป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพ และพัฒนาฐานความรู้ภายในหน่วยงาน เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายและบังเกิดผลต่อการปฏิบัติด้าน พัฒนาองค์กร ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นต้องจัดท าโครงการพัฒนาระบบ
การจัดการความรู้ (KM)  
 

วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาการจัดการความรู้ 
 

เป้าหมาย   
 ด้านปริมาณ 
       1. ความพึงพอใจของบุคลากรต่อการจัดการเรียนรู้ ระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 88 
       2. ร้อยละของการเผยแพร่นวัตกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ คิดเป็นร้อยละ 85 
 
 ด้านคุณภาพ   มีการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมเผยแพร่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
อย่างต่อเนื่อง 
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21. โครงการนิเทศติดตาม 
กลยุทธ์   พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้   
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ฝ่ายบริหารงบประมาณและงานบุคคล  
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายธีรพล  ขยันการนาวี 
ระยะเวลาด าเนินการ  16 พฤษภาคม  2561 – 15 มีนาคม  2562 
สอดคล้องกับกลยุทธ์  สพม.9  กลยุทธ์ 1, สพฐ. กลยุทธ์ 1 และ 2 
สอดคล้องกับมาตรฐาน  มาตรฐานที ่8, 9 และ 12 
 
 

หลักการและเหตุผล 
 จากการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่  2) พ.ศ. 2545 ได้ก าหนดให้มีระบบประกันคุณภาพ เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  
ซึ่งแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจ าเป็นต้องอาศัยกระบวนการปฏิบัติที่หลากหลาย กระบวนการที่ส าคัญคือ 
กระบวนการบริหารจัดการ  กระบวนการจัดการเรียนรู้ และกระบวนการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลในปัจจุบัน      
การพัฒนาคุณภาพการศึกษายอมรับการบริหารโดยใช้ระบบประกันคุณภาพ เพราะระบบประกันคุณภาพมุ่งเน้น
การป้องกัน โดยสร้างวิธีการที่ถูกต้องขึ้นตั้งแต่เริ่มต้น เพ่ือลดโอกาสที่ผลผลิตจะไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้  
การนิเทศเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับหน่วยงานทุกระดับ สะท้อนให้เห็นถึงการด าเนินงานและเป็นกระบวนการที่
เสริมสร้างให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือเป็นข้อมูลในการวางแผนในการพัฒนาการศึกษา 
นอกจากนั้นยังมุ่งให้เกิดความร่วมมือและประสานงานกันภายใต้ระบบการบริหารงานของโรงเรียน เพ่ือควบคุม
มาตรฐานและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 ดังนั้น ในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพนั้นต้องใช้การนิเทศติดตามเป็นกระบวนการ  
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
และมีคุณภาพที่สูงขึ้น โรงเรียนสงวนหญิงตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นในเรื่องนี้จึงได้จัดท า 
โครงการนิเทศติดตามขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. พัฒนาคน เป็นการให้ค าแนะน าช่วยเหลือ เมื่อนิเทศแล้วบุคลากรภายในโรงเรียนได้รับความรู้และมี
ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
 2. พัฒนางาน เป็นการสร้างสรรค์วิธีการท างานของบุคลากรในโรงเรียนทุกคนทุกกลุ่มให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 
 3. ประสานสัมพันธ์ เป็นการร่วมมือสร้างความเข้าใจในการท างานร่วมกัน 
 4. สร้างขวัญและก าลังใจ เป็นการสร้างความม่ันใจ ความสบายใจและมีก าลังใจในการท างาน 
 
เป้าหมาย   
 ด้านปริมาณ 
       1. บุคลากรทุกฝ่ายได้รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ร้อยละ 90 
       2. มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาทุกมาตรฐานได้รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
 

 ด้านคุณภาพ  สถานศึกษาจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้การนิเทศติดตามเป็นกระบวนการ 
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

~ 93 ~ 


