
~ 27 ~ 

 
 

 
 
 

  
 
 
 

สวนท่ี 5 
รายละเอียดของโครงการ/กจิกรรมและความสอดคลอง 

 

 

 

 

 

            งานแผนงาน  ฝายบริหารงบประมาณและงานบุคคล 

โรงเรียนสงวนหญิง  จังหวัดสุพรรณบุรี 
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1. โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการคุณภาพ 
กลยุทธ   พัฒนาระบบบริหารคุณภาพแบบมีสวนรวม 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ ฝายบริหารงบประมาณและงานบุคคล                               
ผูรับผิดชอบโครงการ นางเนตรชุกร  หอมไมวาย  
ระยะเวลาดําเนินการ พฤษภาคม  2563 –   มีนาคม  2564 
สอดคลองกับกลยุทธ  สพม.9  กลยุทธ 1 , สพฐ. กลยุทธ 5 
สอดคลองกับมาตรฐาน   มาตรฐานท่ี 1 , 2 และ 3 
 
หลักการและเหตุผล 

จากแนวคิดจากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ซ่ึงเปนกฎหมายท่ีกําหนดชั้นเพ่ือแกไขหรือ
แกปญหาทางการศึกษา และถือไดวาเปนเครื่องมือสําคัญในการปฏิรูปการศึกษา ท่ีมุงเนนใหนักเรียนเกิดการเรียนรู 
โดยมีเปาหมายใหนักเรียนเปนคนเกง ดี และมีความสุข ซ่ึงจําเปนตองอาศัยปจจัยหลายประการ ไดแก ดานการ
บริหารจัดการ ดานการจัดการเรียนรู และดานการเรียนรูของนักเรียน การบริหารจัดการนับเปนองคประกอบท่ี
สนับสนุน สงเสริมการจัดการเรียนรูท่ีสําคัญ โดยเฉพาะการบริหารจัดการของโรงเรียนท่ีเนนการพัฒนาท้ังระบบ
ของโรงเรียน ซ่ึงหมายถึง การดําเนินงานในทุกองคประกอบของโรงเรียนใหไปสูเปาหมายเดียวกัน คือ คุณภาพของ
นักเรียนตามวิสัยทัศนท่ีโรงเรียนกําหนด ดังนั้นตัวบงชี้ท่ีแสดงถึงการพัฒนาท้ังระบบของโรงเรียนจึงประกอบดวย 
การกําหนดเปาหมายในการพัฒนาท่ีมีจุดเนน การพัฒนาคุณภาพนกัเรียนอยางชัดเจน การกําหนดแผนยุทธศาสตร
สอดคลองกับเปาหมาย การกําหนดแผนการดําเนินงานในทุกองคประกอบของโรงเรียนสอดคลองกับเปาหมายและ
เปนไปตามแผนยุทธศาสตร การจัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายใน การจัดทํารายงานประจําปเพ่ือรายงาน
ผูเก่ียวของและสอดคลองกับแนวทางประกันคุณภาพภายนอก การดําเนินงานของโรงเรียนตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 เนนการมีสวนรวมของผูท่ีมีสวนเก่ียวของกับการจัดการศึกษาของโรงเรียน ดังนั้น
ทุกองคกรในโรงเรียนใช SY STEP เปนหลักในการบริหารงานเพ่ือขับเคลื่อนภารกิจตางๆของโรงเรียนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

 
 
วัตถุประสงค 
 1.  เพ่ือโรงเรียนมีการบริหารจัดการตามรูปแบบ SY STEP อยางเปนระบบมีประสิทธิภาพ 
 2.  เพ่ือใหโรงเรียนมีวัสดุอุปกรณในการจัดการเรียนการสอนเพียงพอ 
 3.  เพ่ือดําเนินการบริหารสินทรัพยถูกตองตามระเบียบและเกิดประโยชนสูงสุด 
 4.  เพ่ือดูแลระบบสาธารณูปโภค  ปรับปรุงภูมิทัศนในโรงเรียนใหสวยงามและปลอดภัย 
 
เปาหมาย 

ดานปริมาณ บุคลากรในโรงเรียนรอยละ 100 มีสวนรวมในการบริหารจัดการอยางมีระบบ 
และเกิดประสิทธิภาพ 

ดานคุณภาพ   ฝายบริหารงานโรงเรียนสงวนหญิง รอยละ 90 คือ (ฝายบริหารวิชาการ  ฝายบริหาร
กิจการนักเรียน ฝายบริหารงบประมาณและงานบุคคล  ฝายบรหิารท่ัวไป  และฝาย
ประกันคุณภาพ) มีการบริหารอยางมีระบบและมีสวนรวมในระดับดีมาก  
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2. โครงการพัฒนาระบบ (เครือขาย) เทคโนโลยี   
กลยุทธ   พัฒนาระบบบริหารคุณภาพแบบมีสวนรวม 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ ฝายบริหารวิชาการ    
ผูรับผิดชอบโครงการ นายโยธิน   พูลกําลัง 
ระยะเวลาดําเนินการ พฤษภาคม  2563 – มีนาคม  2564 
สอดคลองกับกลยุทธ   สพม.9  กลยุทธ 1 , สพฐ. กลยุทธ 5 
สอดคลองกับมาตรฐาน   มาตรฐานท่ี 2 และ 3 
 

 

หลักการและเหตุผล 
ปจจุบันเทคโนโลยีทางการศึกษาไดมีการเปลี่ยนแปลงขอบเขตขยายกวางมากข้ึน  โดยมิไดมีการจํากัด

อยูเพียงดานการใชสื่อการเรียนการสอนท่ีทันสมัย การนําเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณและวิธีการจัดการเรียนการ
สอนท่ีทันสมัยเทานั้น แตในยุคของสารสนเทศและการสื่อสาร ICT เชนปจจุบัน ระบบคอมพิวเตอรและ
เครือขายไดเขามามีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาการจัดการศึกษาเปนอยางมาก ดวยคุณสมบัติท่ีสามารถ
ประมวลผล นําเสนอในแบบสื่อผสม เปนเครื่องมือดานการสื่อสารและดานความรูจากแหลงเรียนรูไดมากมาย
หลายรูปแบบดวยเหตุนี้การจัดการศึกษาภายในสถานศึกษา จึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีตองไดรับการพัฒนาใน
ดานระบบคอมพิวเตอรและเครือขายอันเปนโครงสรางพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนการเรียนรูท่ีมี
ประสิทธิภาพทันตอความตองการของผู เรียนในปจจุบัน   ซ่ึงการนําเทคโนโลยีทางการศึกษามาใชใน
สถานศึกษาไดรับการกําหนดเปนนโยบายระดับชาติ  ดังเชนพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
หมวดท่ี 9 เรื่องเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสาร  เขามามีสวนสําคัญในการพัฒนา  โรงเรียนสงวนหญิง
เปนโรงเรียนหนึ่งท่ีนําระบบเครือขายเทคโนโลยีมาใชในการจัดการศึกษาของโรงเรียน  จึงจัดใหมีผูรับผิดชอบ
ดูแลระบบบํารุงรักษาอุปกรณ และพัฒนาระบบเครือขายเทคโนโลยีใหทันสมัย  สามารถใชงานไดอยางคลอง
ตัวอยางมีประสิทธิภาพและตอเนื่อง 

 
วัตถุประสงค 
 1.  เพ่ือพัฒนาระบบเครือขายเทคโนโลยีใหมีคุณภาพมากข้ึน 
 2.  เพ่ือพัฒนาหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรใหสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
เปาหมาย   
 ดานปริมาณ 
       1. หองสํานักงานของฝาย/กลุมสาระฯ/งาน  มีอุปกรณคอมพิวเตอรเพ่ือการใชงาน  
                    คิดเปนรอยละ 95 
       2. หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร มีอุปกรณเพ่ือการใชจัดการเรียนการสอน คิดเปนรอยละ 95 
       3. หองจัดบริการสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ต  มีอุปกรณเพ่ือใหบริการการสืบคนเพียงพอ      
                    คิดเปนรอยละ 95    

ดานคุณภาพ    
1. ระบบการบริหารงานมีความคลองตัวสูงปรับเปลี่ยนไดเหมาะสมตามสถานการณและ   
เปนไปตามขอกําหนดของเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ 

        2. ผูรับบริการและผูท่ีเก่ียวของพึงพอใจอยูในระดับดีข้ึนไป คิดเปนรอยละ 95 
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3.  โครงการสงเสริมระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
กลยุทธ   พัฒนาระบบบริหารคุณภาพแบบมีสวนรวม 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ ฝายบริหารกิจการนักเรียน 
ผูรับผิดชอบ  นางกรชศา  เพชรปภาสิน 
ระยะเวลาดําเนินการ กรกฎาคม 2563 – เมษายน 2564 
สอดคลองกับกลยุทธ      สพม.9  กลยุทธ 1 , สพฐ. กลยุทธ 5 
สอดคลองกับมาตรฐาน มาตรฐานท่ี 1 , 2 และ 3 
 
หลักการและเหตุผล 
 

  การพัฒนานักเรียนใหเปนบุคคลท่ีมีคุณภาพท้ังดานรางกาย จิตใจ สติปญญา ความสามารถ มีคุณธรรม 
จริยธรรม และมีวิถีชีวิตท่ีเปนสุขตามท่ีสังคมมุงหวังไว โดยผานกระบวนการทางการศึกษานั้น ดวยการสงเสริม 
สนับสนุน การปองกัน และการชวยเหลือแกปญหาตาง ๆ  ท่ีเกิดข้ึนกับนักเรียนเปนสิ่งสําคัญ ซ่ึงการดูแลชวยเหลือ
นักเรียน  เปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งท่ีจะชวยใหนักเรียนเปนผูมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนสงวน
หญิง  ตระหนักถึงความสําคัญของระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  โดยเฉพาะครูและบุคลากรทุกคนในโรงเรียน   
ซ่ึงมีครูท่ีปรึกษาเปนหลักสําคัญในการดําเนินกิจกรรมตามกระบวนการดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  
เพ่ือใหการดูแลชวยเหลือนักเรียนมีความใกลชิด  ดวยความรัก  ความเมตตา  ความเอ้ืออาทร  เอาใจใสดูแล
นักเรียนอยางสมํ่าเสมอ  ใหความรู  อบรม  สงเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาใหนักเรียนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  เติบโต
มาเปนเยาวชนท่ีดีมีคุณคาทางสังคมตอไป 
 
วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหการดําเนินงานดูแลชวยเหลือนักเรียนเปนไปอยางมีระบบและมีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือสรางความสัมพันธอันดีระหวางครูกับศิษย  โรงเรียนกับชุมชน  ในการมีสวนรวมเฝาระวัง

ดูแลนักเรียน 
3. เพ่ือใหนักเรียนไดรับการดูแลชวยเหลืออยางท่ัวถึงและตรงตามสภาพปญหา 
 

เปาหมาย 
 ดานปริมาณ   

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  1 – 6  ทุกคน  ไดรับการดูแลเอาใจใส สงเสริม ปองกัน และแกไข
ปญหาคิดเปนรอยละ 92 
 ดานคุณภาพ  

- โรงเรียนมีระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนท่ีเขมแข็งและมีประสิทธิภาพคิดเปนรอยละ 92 
- นักเรียนมีทักษะในการดําเนินชีวิต  เรียนรูอยางมีความสุข  และดํารงตนอยูในสังคมไดอยาง    

เหมาะสมคิดเปนรอยละ 92 
- นักเรียนทุกคนไดรับการดูแลเอาใจใส สงเสริม ปองกัน และแกไขปญหาอยางท่ัวถึงและตรงตามสภาพ 

ปญหาอยูในระดับคุณภาพดีข้ึนไปคิดเปนรอยละ 92 
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4. โครงการพัฒนาครูและบุคลากร 
กลยุทธ    พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรตามมาตรฐานวิชาชีพ 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ   ฝายบริหารงบประมาณและงานบุคคล   
ผูรับผิดชอบโครงการ นางเนตรชุกร  หอมไมวาย 
ระยะเวลาดําเนินการ พฤษภาคม  2563  -  มีนาคม  2564 
สอดคลองกับกลยุทธ สพม.9  กลยุทธ 5 , สพฐ. กลยุทธ  3 
สอดคลองกับมาตรฐาน   มาตรฐานท่ี 2 และ 3 
 
หลักการและเหตุผล 
 การท่ีจะนําสถานศึกษาเขาสูมาตรฐานการศึกษา  เปนองคกรแหงการเรียนรูสามารถแขงขันกับนานา
ประเทศ  ครูและบุคลากรนับวามีสวนในการขับเลื่อนตามยุทธศาสตรและการจัดการเรียนการสอนใหนักเรียนมี
คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของสังคม  ครูและบุคลากรควรมีวิสัยทัศนท่ีกวางไกล  มีความรู  เทคนิควิธีและ
กระบวนการท่ีจะพัฒนาศักยภาพของนักเรียน  ท้ังดานความรู  คุณธรรมจริยธรรม  โรงเรียนสงวนหญิง  มุงม่ันท่ี
จะพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนใหมีความพรอมตามมาตรฐานวิชาชีพ  สามารถปฏิบัติหนาท่ีไดเต็มศักยภาพดวยการ
สงเขารวมประชุม  สัมมนาอบรม  และศึกษาดูงาน  ท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน 
 
วัตถุประสงค 
 1.  เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะในการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ 
 2.  เพ่ือสงเสริมความรูและทักษะเฉพาะดานใหแกบุคลากรของโรงเรียน 
 3.  เพ่ือพัฒนาศักยภาพและเสริมสรางความสัมพันธอันดีของบุคลากรในโรงเรียน 
 4.  เพ่ือใหครูและบุคลากรไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  รวมท้ังแลกเปลี่ยนเรียนรู  Best Practice  
 
เปาหมาย 
 ดานปริมาณ ครูและบุคลากรโรงเรียนสงวนหญิง  รอยละ  85   เขารับการพัฒนา 
 ดานคุณภาพ   ครูและบุคลากร รอยละ 95  ไดรับการพัฒนาใหมีคุณภาพปฏิบัติตนไดตามมาตรฐาน
การปฏิบัติงานและมาตรฐานวิชาชีพ 
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5. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
กลยุทธ    พัฒนาผูเรียนสูความเปนเลิศทางวิชาการ 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ   ฝายบริหารวิชาการ  
ผูรับผิดชอบโครงการ นายโยธิน   พูลกําลัง 
ระยะเวลาดําเนินการ พฤษภาคม  2561 – มีนาคม  2562 
สอดคลองกับกลยุทธ สพม.9  กลยุทธ 5 , สพฐ. กลยุทธ  3 
สอดคลองกับมาตรฐาน   มาตรฐานท่ี 1 , 2 และ 3 
 
หลักการและเหตุผล 
 หลักสูตรสถานศึกษาเปนหลักสูตรท่ีใชในการจัดการเรียนการสอนในระดับสถานศึกษา จัดทําข้ึนเพ่ือให
สอดคลองกับสภาพสังคม  ความตองการและความสนใจของผูเรียน  ความตองการของทองถ่ินและท่ีสําคัญตอง
สอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551  ซ่ึงมุงเนนท่ีจะพัฒนาผูเรียนใหบรรลุ
ตามมาตรฐานการเรียนรูท่ีกําหนดไว  หลักสูตรสถานศึกษาจะชวยใหการจัดการเรียนรู เปนไปตามแผนหรือ
แนวทางท่ีไดกําหนดไวไดอยางตอเนื่องตลอดหลักสูตร   ซ่ึงการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษามีความสําคัญในการ
กําหนดทิศทางการเรียนรูของผูเรียน ดังนั้น เพ่ือสรางความม่ันใจแกผูปกครอง  ชุมชนวาผูเรียนไดรับการพัฒนาให
มีคุณภาพตามท่ีคาดหวังตามท่ีกําหนดในมาตรฐานการเรียนรู  และการเปนสมาชิกท่ีดีของชุมชน  ตลอดจนตาม
ความคาดหวังของสถานศึกษา  จําเปนตองมีการติดตามผลการใชหลักสูตร วิจัยและพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่อง
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
วัตถุประสงค 

1.  เพ่ือดําเนินการติดตามผลการใชหลักสูตรสถานศึกษาอยางตอเนื่อง 
 2.  เพ่ือดําเนินการวิจัยพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและประเมินผลการใชหลักสูตร 
 
เปาหมาย 

ดานปริมาณ   
  - โรงเรียนมีหลักสูตรท่ีตอบสนองความตองการของนักเรียนและผูมีสวนเก่ียวของกับการจัดการศึกษา 

คิดเปนรอยละ 90 
ดานคุณภาพ   
 - ความพึงพอใจของ ผูบริหาร ครู นักเรียน ผูปกครองและชุมชนท่ีมีตอหลักสูตรสถานศึกษาอยูใน

ระดับดีข้ึนไป คิดเปนรอยละ 95 
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6. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคญั 
กลยุทธ   พัฒนาผูเรียนสูความเปนเลิศทางวิชาการ 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ ฝายบริหารวิชาการ    
ผูรับผิดชอบโครงการ นายโยธิน  พูลกําลัง 
ระยะเวลาดําเนินการ พฤษภาคม  2563 – มีนาคม  2564 
สอดคลองกับกลยุทธ  สพม.9  กลยุทธ 5 , สพฐ. กลยุทธ 3  
สอดคลองกับมาตรฐาน  มาตรฐานท่ี 1 , 2 และ 3 
 

 

หลักการและเหตุผล 
 ปจจุบันสังคมไทยมีกระแสการเปลี่ยนแปลงดานตาง ๆ เกิดข้ึนอยางรวดเร็วมากจนสงผลใหเกิด 
วิกฤติการณหลายรูปแบบข้ึนในสังคมท้ังทางดานเศรษฐกิจสังคม การเมือง วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม นอกจากนั้น
ยังสงผลใหเกิดกระแสเรียกรองการปฏิรูปการศึกษาข้ึนเพ่ือใหการศึกษาเปนเครื่องมือในการพัฒนา เศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรม และการเมืองของประเทศอยางแทจริง เปาหมายของการจัดการศึกษาจะตองมุง สรางสรรค
สังคมใหมีลักษณะท่ีเอ้ืออํานวยตอการพัฒนาประเทศชาติโดยรวม  มุงสรางคนหรือผูเรียนซ่ึงเปน ผลผลิตโดยตรง
ใหมีคุณลักษณะท่ีมีศักยภาพและความสามารถท่ีจะพัฒนาตนเองและสังคมไปสูความสําเร็จได  การจัดการเรียน
การสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ คือ วิธีการท่ีสามารถสราง และพัฒนาผูเรียนใหเกิด คุณลักษณะตาง ๆ ท่ีตองการ
ในยุคโลกาภิวัตนเนื่องจากเปนการจัดการเรียนการสอนท่ีใหความสําคัญกับผูเรียน สงเสริมใหผูเรียนรูจักเรียนรูดวย
ตนเอง เรียนในเรื่องท่ีสอดคลองกับความสามารถและความตองการของตนเอง และไดพัฒนาศักยภาพของตนเอง
อยางเต็มท่ี ซ่ึงครูผูสอนเปนตัวจักรท่ีสําคัญท่ีสุดในการจัดทําและนําหลักสูตรสถานศึกษาไปใชในการจัดกิจกรรม
การเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามท่ีกําหนดในมาตรฐานการเรียนรูท่ีหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551 กําหนดไวจึงจําเปนท่ีจะตองสงเสริมการจัดกิจกรรมสงเสริม
ครูอยางตอเนื่อง  เปนระยะ ๆ ใหครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพและเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ 
 
วัตถุประสงค 
 เพ่ือสงเสริมครูใหมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ  และเนนผูเรียน  
เปนสําคัญ 
 
เปาหมาย   
 ดานปริมาณ    
           - ครูจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญอยูในระดับดีข้ึนไป คิดเปนรอยละ 95 
 ดานคุณภาพ    

- ครูสามารถพัฒนาการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญไดอยางมีประสิทธิภาพ คิดเปนรอยละ 95 
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7.  โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
กลยุทธ     พัฒนาผูเรียนสูความเปนเลิศทางวิชาการ 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  ฝายบริหารวิชาการ    
ผูรับผิดชอบโครงการ นายโยธิน  พูลกําลัง  
ระยะเวลาดําเนินการ พฤษภาคม  2563 – มีนาคม  2564 
สอดคลองกับกลยุทธ สพม.9  กลยุทธ 6 , สพฐ. กลยุทธ 1 , 2 และ 5  
สอดคลองกับมาตรฐาน   มาตรฐานท่ี  1 , 2 และ 3 
 

 

หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาคุณภาพการเรียนรูของผูเรียนใหประสบผลสําเร็จนั้น  ผูเรียนจะตองไดรับการพัฒนาและ
ประเมินตามตัวชี้วัดเพ่ือใหบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู  สะทอนสมรรถนะสําคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค
ของผูเรียน  ซ่ึงเปนเปาหมายหลักในการวัดและประเมินผลการเรียนรูในทุกระดับ  ไมวาจะเปนระดับชั้นเรียน
ระดับสถานศึกษา  ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  และระดับชาติ  และจากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.
2542  ไดกลาวถึง แนวพัฒนาใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยตามเกณฑผูเรียน ระดับผลการประเมินไดใช
เปนขอมูลและสารสนเทศท่ีแสดงพัฒนาการความกาวหนา  และความสําเร็จทางการเรียนของผูเรียน  ใชเปน
ขอมูลในการปรับปรุงนโยบาย หลักสูตร  วิธีการจัดการเรียนการสอน  ตลอดจนใชเปนขอมูลในการเทียบเคียง
คุณภาพการศึกษาในระดับตาง ๆ เพ่ือนําไปใชในการวางแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา  ตลอดจนเปน
ขอมูลสนับสนุน การตัดสินใจในระดับนโยบายของประเทศโรงเรียนสงวนหญิง  จึงคิดพัฒนาคุณภาพผูเรียนให
สูงข้ึนอยางตอเนื่องเทากับเกณฑเปาหมายท่ีกําหนด และผูเรียนสามารถสื่อความคิดผานการพูด เขียน หรือ
นําเสนอดวยวิธีตาง ๆ ได 
 
วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอนในโรงเรียน 

2. เพ่ือเพ่ิมทักษะในการคิดวิเคราะห สังเคราะหและคิดเชื่อมโยงของนักเรียนในโรงเรยีน 
3. เพ่ือสงเสริมนักเรียนใหมีความสามารถในการ อาน คิด วิเคราะห และเขียน 
4. เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนไดรับการพัฒนาใหเต็มตามศักยภาพ 

  
เปาหมาย   
 ดานปริมาณ 
      1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ  3 – 4  คิดเปนรอยละ 85 
      2. นักเรียนมีคาเฉลี่ยการทดสอบระดับชาติสูงกวาคาเฉลี่ยระดับประเทศ คิดเปนรอยละ 80 
      3. นักเรียนสอบผานการวัดระดับความสามารถทางภาษาจากสถาบันภาษา 

         คิดเปนรอยละ 85  
      4. รอยละของนักเรียน ท่ีศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน คิดเปนรอยละ 95 ดานคุณภาพ    

     1. นักเรียนมีทักษะในการคิดวิเคราะห  สังเคราะหและคิดเชื่อมโยงอยูในระดับดีข้ึนไป   
          คิดเปนรอยละ  90 

      2. นักเรียนมีความสามารถอานคิดวิเคราะหและเขียนสื่อความอยูในระดับดีข้ึนไป  
                    คิดเปนรอยละ  90 
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8.  โครงการพัฒนานักเรียนใหมีความรูทักษะและเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ  
กลยุทธ   พัฒนาผูเรียนสูความเปนเลิศทางวิชาการ 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ ฝายบริหารวิชาการ    
ผูรับผิดชอบโครงการ นายโยธิน   พูลกําลัง  
ระยะเวลาดําเนินการ พฤษภาคม  2563 – มีนาคม  2564 
สอดคลองกับกลยุทธ สพม.9  กลยุทธ 6 , สพฐ. กลยุทธ 1 , 2 และ 5  
สอดคลองกับมาตรฐาน  มาตรฐานท่ี 1 , 2 และ 3 
 

 

หลักการและเหตุผล 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพ.ศ. 2542 ในมาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู โดยให

สถานศึกษาจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน มุงเนนใหนักเรียนคิดเปน  ทําเปน

โดยเรียนรูจากประสบการณจริง ใหนักเรียนไดฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ และ

การประยุกตความรูท่ีไดมาใชเพ่ือปองกันและแกไขปญหา โดยเนนใหนักเรียนไดเรียนรูควบคูกับการปฏิบัติ เพ่ือให

เกิดทักษะความชํานาญ รูจักการวางแผน การบริหารจัดการงานอยางเปนระบบ และเกิดผลจากการปฏิบัติงาน

อยางเปนรูปธรรมตามหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2560 เนน

การจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริง การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูรวมกัน การเรียนรูจากธรรมชาติ การ
เรียนรูจากการปฏิบัติจริง และการเรียนรูแบบบูรณาการ เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนมีศักยภาพ  
          ดังนั้น การจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับความสามารถของนักเรียนมีความจําเปนอยางยิ่ง ในการชวยพัฒนา
ใหนักเรียนมีพัฒนาการทางการเรียนรูเหมาะสมกับวัยและสงเสริม ใหมีนิสัยรักการเรียนรู สามารถแสวงหาความรู
ไดดวยตนเองจากแหลงเรียนรู มีทักษะในการคิดวิเคราะห  คิดสังเคราะห ชวยพัฒนา ทักษะในการทํางาน  
เชื่อมโยงความรู ท่ีเรียนในหองเรียนกับการสรางสรรคชิ้นงานผลงาน และการเรียนรูจากการลงมือปฏิบัติ สามารถ
นําความรู ไปประยุกตใชตอไป 
 
วัตถุประสงค 

1. เพ่ือสงเสริมนักเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได และมี

เจตคติท่ีดีตออาชีพสุจริต  

 2. เพ่ือสงเสริมนักเรียนใหมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรู และพัฒนา

ตนเองอยางตอเนื่อง  

 

เปาหมาย   
 ดานปริมาณ 
 รอยละ 90 ของนักเรียน มีการแสวงหาความรูดวยตนเอง จากแหลงเรียนรูและสื่อตาง ๆ 

ดานคุณภาพ 
นักเรียนท่ีเลือกเรียนวิชาโครงงานอาชีพ รอยละ 85 มีทักษะในการปฏิบัติงาน สามารถสรางผลงาน

ท่ีดีมีคุณภาพ และใชเปนแนวทางในการประกอบอาชีพตอไปในอนาคตรอยละ 90 ของนักเรียน มีการ
แสวงหาความรูดวยตนเอง จากแหลงเรียนรูและสื่อตาง ๆ 
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 9.   โครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ 
กลยุทธ   พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ ฝายบริหารกิจการนักเรียน 
ผูรับผิดชอบ  นางกรชศา  เพชรปภาสิน 
ระยะเวลาดําเนินการ กรกฎาคม 2563 – เมษายน 2564 
สอดคลองกับกลยุทธ      สพม.9  กลยุทธ 6 , สพฐ. กลยุทธ 1 , 2 และ 5 
สอดคลองกับมาตรฐาน มาตรฐานท่ี 1 
 
หลักการและเหตุผล 
  ดวยจังหวัดสุพรรณบุรี จัดโครงการคนดีศรีสุพรรณ มีจุดเนนท่ีการพัฒนาเด็กและเยาวชนเปนสําคัญ  
โดยใหครอบครัว ชุมชน และสังคม เขามามีบทบาทในการสรางสรรคเด็กและเยาวชนใหมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค  โดยมีการแสดงออกเปนพฤติกรรมท่ีเหมาะสมกับวัยและสถานการณ  ดังนั้นผูนําเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ  
ทุกคนตองมีคุณลักษณะอันพึงประสงคและตัวชี้วัด  11 คุณลักษณะ ซ่ึงเปนท่ียอมรับของสังคม เยาวชนท่ีดีของ
ประเทศชาติ ประกอบดวย การรักษาความสะอาดรางกาย บานเรือนและชุมชน มีจิตสํานึกและรวมกันอนุรักษ
สิ่งแวดลอม มีวิถีประชาธิปไตย เปนผูประหยัด  อดออมและนิยมไทย ปฏิบัติตนตามหลักเบญจศีลเบญจธรรมหรือ
หลักธรรมของศาสนา เปนผูมีมารยาทแบบไทย มีวินัยจราจร เปนคนตรงตอเวลา ปฏิบัติในการเขาแถวเรียงลําดับ
กอน-หลัง ในการรับบริการตางๆ ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนและกลุมโดยเครงครัด และไมพัวพัน 
ยาเสพติด 
  โครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณไดกําหนดเครื่องมือในการประเมินพฤติกรรมเยาวชนไว  เรียกวา “ภูมิ
จริยธรรม”  ซ่ึงเปนเครื่องมือท่ีพัฒนา สงเสริม ใหทุกฝายท่ีเก่ียวของไดมีสวนรวมในการดูแลเอาใจใสและติดตาม
ประเมินผลเด็กและเยาวชน  อันจะนําไปสูความเอ้ืออาทร  ความอบอุน  ความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 
 
วัตถุประสงค 
  1. เพ่ือสรางความสัมพันธอันดีระหวางครู  ผูปกครอง  ชุมชน  และตัวเยาวชนไดรวมกันพัฒนา
คุณภาพชีวิต  เสริมสรางภูมิคุมกันใหสังคม 
  2. เพ่ือเปนแนวทางท่ีเหมาะสมในการดําเนินพฤติกรรม  ดวยกระบวนการเรียนรูและนําไป
ประยุกตใชในชีวิตประจําวันของตนเองได 
 
 

เปาหมาย 
  ดานปริมาณ  
  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 - 6  ทุกคน  ปฏิบัติตนตามคุณลักษณะอันพึงประสงคและตัวชี้วัด  
11 คุณลักษณะ  คิดเปนรอยละ  95 
  ดานคุณภาพ  
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  นักเรียนโรงเรียนสงวนหญิงทุกคน  มีแนวทางท่ีเหมาะสมในการดําเนินพฤติกรรมดวย
กระบวนการเรียนรูตามเปาหมายของโครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ 11 เปาหมาย อยูในระดับคุณภาพ  
ดีข้ึนไปคิดเปนรอยละ  95 
 

10.  โครงการสงเสริมนักเรียนใหมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ 
กลยุทธ             พัฒนาผูเรียนสูความเปนเลิศทางวิชาการ 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ   ฝายบริหารวิชาการ 
ผูรับผิดชอบโครงการ    นายโยธิน  พูลกําลัง 
ระยะเวลาดําเนินการ   พฤษภาคม 2563 – มีนาคม 2564 
สอดคลองกับกลยุทธ   สพม.9  กลยุทธ 6 , สพฐ. กลยุทธ  1 , 2 และ 5    
สอดคลองกับมาตรฐาน  มาตรฐานท่ี 1 
 

 

หลักการและเหตุผล 
    จากสภาพสังคมในปจจุบัน  การมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ ถือเปนลักษณะอันพึงประสงคประการแรก
ของคนไทย  แตปจจุบันสถานการณปญหาสุขภาพและการสาธารณสุขไดเปลี่ยนแปลงไปตามความกาวหนาทาง
เทคโนโลยี  ท้ังนี้สาเหตุเนื่องมาจากการมีพฤติกรรมสุขภาวะท่ีไมถูกตองของบุคคลดังนั้นเพ่ือใหผูเรียนไดมีสุขภาวะ
ท่ีดี และมีสุนทรียภาพ ซ่ึงเปนการวางรากฐานดานสุขภาพใหเขมแข็งดวยการเตรียมความพรอม  เพ่ือปองกัน
ปญหาสุขภาพตั้งแตแรกเริ่มและใหผูเรียนสามารถเผชิญกับปญหาและสภาวการณท่ีคุกคามตอสุขภาพ  โรงเรียน
สงวนหญิงพัฒนาผูเรียนใหมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพดีข้ึนเพ่ือมุงเนนการแสดงออกท่ีเหมาะสมของตนเอง
และหลีกเลี่ยงในสถานการณท่ีไมพึงประสงค  โดยเฉพาะการดูแลสุขภาพและออกกําลังกายสมํ่าเสมอ ปองกัน
ตนเองจากสิ่งเสพติดใหโทษ และหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะท่ีเสี่ยงตอผูเรียน  เรียนรูเก่ียวกับตนเองและเขาใจถึง
บทบาทหนาท่ี  มีความสัมพันธตอการมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ  
 
วัตถุประสงค 
   1. เพ่ือพัฒนาใหนักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกําลังกายอยางสมํ่าเสมอ 
     2. เพ่ือพัฒนาใหนักเรียนมีน้ําหนัก สวนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐาน 
     3. เพ่ือพัฒนานักเรียนใหรูจักปองกันตนเองจากสิ่งเสพติดใหโทษ  และหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะท่ี
เสี่ยงตอความรุนแรง  โรคภัย อุบัติเหตุ และปญหาทางเพศ 
     4. เพ่ือพัฒนาใหนักเรียนเห็นคุณคาในตนเอง มีความม่ันใจและกลาแสดงออกอยางเหมาะสม 
     5. เพ่ือพัฒนานักเรียนใหสรางผลงานจากการเขารวมกิจกรรมดานศิลปะ  ดนตรี  และกีฬา 
     6. เพ่ือพัฒนานักเรียนใหมีมนุษยสัมพันธดีท่ีและใหเกียรติผูอ่ืน   
 
เปาหมาย   
     ดานปริมาณ 
    1. นักเรียนรอยละ  80  มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกําลังกายอยางสมํ่าเสมอ 
       2. นักเรียนรอยละ  80  มีน้ําหนัก  สวนสูง  และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐาน 
     ดานคุณภาพ 
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นักเรียนรอยละ 95 มีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพอยูในระดับดีข้ึนไป  
 
 

 
 
11.  โครงการสงเสริมความสามารถในการคิดสูความเปนเลิศ 
กลยุทธ     พัฒนาผูเรียนสูความเปนเลิศทางวิชาการ 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ ฝายบริหารวิชาการ    
ผูรับผิดชอบโครงการ นายโยธิน  พูลกําลัง 
ระยะเวลาดําเนินการ พฤษภาคม  2561 – มีนาคม  2562 
สอดคลองกับกลยุทธ สพม.9  กลยุทธ 6 , สพฐ. กลยุทธ 1 , 2 และ 5    
สอดคลองกับมาตรฐาน   มาตรฐานท่ี 1 , 2 และ 3 
 

 

หลักการและเหตุผล 
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหไดมาตรฐานนั้น  นอกจากกระบวนการเรียนการสอนท่ี ถือวาเปน

กระบวนการท่ีสําคัญท่ีสุดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 แลว การจัดการเรียนรู
ตองเนนผูเรียนเปนสําคัญ   โดยใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง แสวงหาความรู โดยใชแหลงเรียนรูและวิธีการเรียนรู
ท่ีหลากหลาย สรุปองคความรูไดดวยตนเอง  การแขงขันทักษะทางวิชาการเปนอีกกิจกรรมหนึ่งท่ีจะสงเสริมให
นักเรียน ครู ผูบริหารและบุคลากรทางการศึกษาไดลงมือฝกปฏิบัติ  เรียนรูและแกไขปญหาตามสถานการณไดเปน
อยางดีและเปนการสงเสริมนักเรียน ครู ผูบริหารและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีความสามารถ ดานตาง ๆ ไดมี
โอกาส แสดงออกอยางเต็มศักยภาพ     

โรงเรียนสงวนหญิงไดรับคัดเลือกใหเขารวมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล  ตั้งแตปการศึกษา  2553  
โดยโรงเรียนมาตรฐานสากลเปนนวัตกรรมการจัดการศึกษาท่ีสํ านั กงานคณ ะกรรมการการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐาน  นํามาใชเปนมาตรการเรงดวนในการยกระดับการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพมาตรฐานเทียบ 
เทาสากล  ดวยการใหโรงเรียนในโครงการฯ  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และ
การบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพ  เพ่ือมุงเนนการพัฒนาผูเรียนใหมีศักยภาพเปนพลโลก  

มีทักษะ ความรูความสามารถ  และคุณลักษณะอันพึงประสงคในระดับเดียวกับมาตรฐานสากล   
โดยความสําเร็จดานผูเรียน  (มีศักยภาพเปนพลโลก)  มี 5 เปาหมาย คือ เปนเลิศวิชาการ สื่อสารสองภาษา  
ล้ําหนาทางความคิด ผลิตงานอยางสรางสรรค  และรวมกันรับผิดชอบตอสังคมโลก   แตจากการประเมินผลการ
ดําเนินโครงการฯ พบวาการพัฒนาผู เรียนให มี ศักยภาพเปนพลโลกดําเนินการไดผลเปนจํานวนนอย   
เม่ือเทียบกับจํานวนนักเรียนท้ังหมดและตัวชี้วัดท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนด  
จําเปนตองพัฒนาการดําเนินการและจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมศักยภาพผูเรียน สูความเปนเลิศ 
 
วัตถุประสงค 
 เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนศักยภาพผูเรียนสูความเปนเลิศ 

 



~ 66 ~ 

 
 

 

 

 

เปาหมาย   
 ดานปริมาณ 
    1. ผูเรียนท่ีมีความสามารถเฉพาะทางเปนท่ีประจักษ สามารถแขงขันในระดับชาติ คิดเปนรอยละ 5 
             2. อัตราการเพ่ิมของรางวัล/การสอบเขาศึกษาตอ/ผานเกณฑการวัดท่ีไดรับจากการแขงขันทาง
วิชาการ/การทดสอบระดับชาติ (ท่ีอางอิงได) คิดเปนรอยละ 10 
 ดานคุณภาพ    

   1. ผูเรียนไดรับการสงเสริมพัฒนาการเรียนรูดานวิชาการและการแขงขันทักษะทางวิชาการอยาง
เต็มศักยภาพคิดเปนรอยละ 90 

2. ผูเรียนไดรับการพัฒนาศักยภาพสูความเปนเลิศทางวิชาการอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพคิด
เปนรอยละ 80 

    3. ผูเรียนมีความสามารถพิเศษเขาแขงขันทักษะทางวิชาการคิดเปนรอยละ 80 
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12. โครงการสงเสริมความสามารถทางภาษา 
กลยุทธ   พัฒนาผูเรียนสูความเปนเลิศทางวิชาการ 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ ฝายบริหารวิชาการ 
ผูรับผิดชอบ  นายโยธิน   พูลกําลัง 
ระยะเวลาดําเนินการ พฤษภาคม  2563 – กุมภาพันธ  2564 
สอดคลองกับกลยุทธ สพม.9  กลยุทธ 6 , สพฐ. กลยุทธ  1 , 2 และ 5 
สอดคลองกับมาตรฐาน   มาตรฐานท่ี 1 , 2 และ 3 
 

หลักการและเหตุผล 
 การเรียนภาษาตางประเทศไมไดเรียนภาษาเพ่ือความรูเก่ียวกับภาษาเทานั้น แตเรียนภาษาเพ่ือใหสามารถ
ใชภาษาเปนเครื่องมือในการติดตอสื่อสารกับผูอ่ืนไดตามความตองการในสถานการณตางๆท้ังในชีวิตประจําวันและ
การงานอาชีพ การจัดการเรียนการสอนผูเรียนจะตองมีโอกาสไดฝกทักษะการใชภาษาใหมากท่ีสุด ท้ังในหองเรียน
และนอกหองเรียน การจัดทดสอบความสามารถทางภาษา การสงเสริมการใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศใน
โรงเรียนและการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมในตางประเทศ เปนกิจกรรมท่ีเปดโอกาสใหผูเรียนไดแสดงออก
ถึงความรูความสามารถ ของผูเรียน มีความสุขและสนุกในการเขารวมกิจกรรม ผูเรียนเห็นความสําคัญของการใช
ภาษาไทยและภาษาตางประเทศ ทําใหผูเรียนสามารถนําความรูทางภาษาไประยุกตใชในชีวิตประจําวัน ใช
ภาษาไทยและภาษาตางประเทศเปนเครื่องมือในการคนควาหาความรูในการเรียนสาระการเรียนรูอ่ืนๆ ใน
การศึกษาตอ รวมท้ังในการประกอบอาชีพ 
 
วัตถุประสงค 

1. เพ่ือสงเสริมการรวมกิจกรรมการเรียนรูของนักเรียน 
2. เพ่ือเปดโอกาสใหผูเรียนไดแสดงออกถึงความรูความสามารถและศักยภาพในการใชภาษา 
3. เพ่ือใหผูเรียนมีสวนรวมในการทํางานรวมกับผูอ่ืน มีความสุขและสนุกในการเขารวมกิจกรรม 
4. เพ่ือใหผูเรียนมีเจตคติท่ีดี เห็นคุณคาและความสําคัญของการใชภาษา และเกิดความภาคภูมิใจ

ในผลงานท่ีทําได 
5. เพ่ือใหผูเรียนสามารถนําความรู ความสามารถทางภาษาไปประยุกตใชได 
 

เปาหมาย 
      ดานปริมาณ 
          1. รอยละ 85 ของนักเรียนท่ีใชภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ และภาษาตางประเทศท่ีสองอ่ืนๆ ในการ
สื่อสารได 
          2. รอยละ  10 ของนักเรียนท่ีสอบผานการวัดระดับความสามารถทางภาษาจากสถาบันระดับชาติ 
       ดานคุณภาพ    
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          1. รอยละ 80 ของนักเรียนสามารถพัฒนาศักยภาพการใชภาษาตาง ๆ อยางมีประสิทธิภาพ
ทัดเทียมสากลและเขาใจถึงวัฒนธรรมของภาษานั้น ๆ 
 
 
 
 

13. โครงการพัฒนาความสามารถในการสรางนวัตกรรม   
กลยุทธ    พัฒนาผูเรียนสูความเปนเลิศทางวิชาการ 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ ฝายบริหารวิชาการ 
ผูรับผิดชอบ  นายโยธิน   พูลกําลัง  
ระยะเวลาดําเนินการ พฤษภาคม  2563 – กุมภาพันธ  2564 
สอดคลองกับกลยุทธ สพม.9  กลยุทธ 6 , สพฐ. กลยุทธ 1 , 2 และ 5 
สอดคลองกับมาตรฐาน   มาตรฐานท่ี 1 , 2 และ 3 
 

หลักการและเหตุผล 
 การเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 เปนการกําหนดแนวทางยุทธศาสตรในการจัดการเรียนรู โดยรวมกันสราง
รูปแบบและแนวปฏิบัติในการเสริมสรางประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรูโดยเนนท่ีองคความรู ทักษะ ความ
เชี่ยวชาญและสมรรถนะท่ีเกิดกับตัวผูเรียน เพ่ือใชในการดํารงชีวิตในสังคมแหงความเปลี่ยนแปลงในปจจุบัน  
ซ่ึงทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ท่ีสําคัญทักษะหนึ่งคือ ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม  ทักษะดานนี้จุดเนน
อยูบนพ้ืนฐานแหงการสรางสรรค การคิดแบบมีวิจารณญาณ การสื่อสาร และการมีสวนรวมในการทํางาน 
  ดังนั้นการสงเสริมผูเรียนใหเปนผูมีความคิดสรางสรรค (Thinking Creativity) โดยใชเทคนิคของการ
สรางสรรคทางความคิดท่ีเปดกวาง เชน การระดมความคิด สรางสรรคสิ่งแปลกใหมและเสริมสรางคุณคาทาง
ความคิดและสติปญญา และ มีความละเอียดรอบคอบตอการคิดวิเคราะหและประเมินแนวความคิด เพ่ือนําไปสู
การปรับปรุงและพัฒนางานในเชิงสรางสรรค นอกจากนี้ยังสงเสริมใหผูเรียนเกิดการทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยาง
สรางสรรค โดยมุงพัฒนา เนนปฏิบัติและสื่อสารแนวคิดใหมๆไปสูผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพ  สอนใหผูเรียนเปด
ใจกวางและยอมรับในมุมมองหรือโลกทัศนใหมๆท่ีสงผลตอระบบการทํางาน และสนับสนุนใหผูเรียนมีความเปน
ผูนําในการสรางสรรคงาน รวมท้ังมีความรูและเขาใจในสภาพการณซ่ึงอาจเปนขอเท็จจริงหรือเปนขอจํากัด     
โดยพรอมท่ีจะยอมรับความคิดหรือสภาพการณใหมๆท่ีเกิดข้ึนนั้นได และสามารถสรางวิกฤติใหเปนโอกาสสงผลตอ
การเรียนรู และเขาใจถึงวิธีการสรางสรรคนวัตกรรมท่ีตองใชเวลาและสามารถนําเอาขอผิดพลาดมาปรับปรุงแกไข
และพัฒนางานไดอยางตอเนื่อง 
 
 

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะการคิดและสามารถสรางสรรคนวัตกรรมใหมๆ เพ่ือการนําไปใชประโยชนใน
ชีวิตประจําวันได 
2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผูเรียนใหมีความสามารถในการนําความรูไปตอยอดตามแบบในศตวรรษท่ี 21 

 
 

เปาหมาย 
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      ดานปริมาณ 
 รอยละ 90 ของนักเรียนท่ีสรางกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู และจัดทําโครงงานความคิดเพ่ือสาธารณ 
ประโยชน 
      ดานคุณภาพ 

รอยละ 90 ของนักเรียนสามารถมีความคิดริเริ่มสรางสรรคเพ่ือประโยชนตอตนเอง สังคม  
และประเทศชาติ 
 
14. โครงการพัฒนาความสามารถการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
กลยุทธ    พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ   ฝายบริหารวิชาการ  
ผูรับผิดชอบโครงการ นายโยธิน  พูลกําลัง 
ระยะเวลาดําเนินการ พฤษภาคม  2563 – กุมภาพันธ  2564 
สอดคลองกับกลยุทธ      สพม.9  กลยุทธ 6 , สพฐ. กลยุทธ 1 , 2 และ 5 
สอดคลองกับมาตรฐาน   มาตรฐานท่ี 1 , 2 และ 3 
 
หลักการและเหตุผล 
 ปจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในทุก ๆ ดาน ท้ังดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การดําเนิน

ชีวิต ความกาวหนาของเทคโนโลยีทําใหตองมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาสาระตามหลักสูตรควบคูไป กับการพัฒนา

ทักษะใหมๆ ท่ีจําเปนสําหรับศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงการเรียนรู ในศตวรรษท่ี 21 ท้ังนี้สาระวิชาไมเพียงพอสําหรับการ

เรียนรู ปจจุบันการเรียนรูสาระวิชา ควรเปนการเรียนจากการคนควาเองของผูเรียนโดยครูชวยแนะนําและชวย

ออกแบบกิจกรรมท่ีชวยใหนักเรียนแตละคนสามารถประเมินความกาวหนาของการ เรียนรูของตนเองได ท้ังนี้

ทักษะดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี  เปนอีกทักษะหนึ่งท่ีมีความสําคัญตอผูเรียนใน เนื่องดวยในปจจุบันมี

การเผยแพรขอมูลขาวสารผานทางสื่อและเทคโนโลยีมากมาย ผูเรียนจึงตองมีความสามารถในการแสดงทักษะการ

คิดอยางมีวิจารณญาณและปฏิบัติงานไดหลากหลาย โดยอาศัยความรูในหลายดาน ท้ัง ความรูดานสารสนเทศ ท่ี

ตองสามารถเขาถึงและประเมินขอมูลสารสนเทศท่ีมี เพ่ือนําไปใชและจัดการสารสนเทศ นอกจากนี้ตองมีการ

วิเคราะหสื่อ เพ่ือใหใชขอมูลสารสนเทศไดอยางถูกตอง รวมท้ังยังตองมีความสามารถในการสราง และผลิตสื่อ ท่ีมี

ประโยชน หรือแกปญหา โดยใชความรูดานเทคโนโลยีมาชวย   

 หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนในปจจุบันจึงไดมีการเพ่ิมสาระและรายวิชาท่ีมีความสําคัญตอผูเรียนใน

อนาคตนั้นคือ วิชาวิทยาการคํานวณ เปนวิชาท่ีมุงเนนใหผูเรียนเกิดทักษะดานการคิดเคราะห เพ่ือแกปญหาอยาง

เปนข้ันตอนและเปนระบบ สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการคนหา ประเมิน จัดการ พรอมท้ังนําเอาความรู

ไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดอยางสรางสรรค ซ่ึงท้ังหมดนี้คือทักษะข้ันพ้ืนฐานในการนําเอาความรูท่ีไดไปตอ

ยอดกับอีกหลากหลายวิชา และถือไดวาเปนทักษะสําคัญสําหรับเด็กไทยท่ีกาวเขาสูโลกยุค Digital Age  

อยางเต็มตัว   

 
วัตถุประสงค 
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 1.เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารความรูไปยัง
ผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 2. เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนรูจักการวางแผน  ออกแบบบ คิดอยางมีวิจารณญาณ และแกปญหาอยาง
เปนระบบ 

 

 

เปาหมาย 

    เชิงปริมาณ 

1. รอยละ 3 ของนักเรยีนท่ีมีผลงานการประดิษฐ สรางสรรคและออกแบบผลงานเขาแขงขันในเวที
ระดับชาติ/หนวยงานภายนอก 

2. รอยละ 5 ของนักเรียนท่ีสามารถใชเทคโนโลยีในการเรียนรู  ออกแบบ สรางสรรคงานท้ังดาน
วิชาการหรืออาชีพ โดยสามารถสื่อสาร นําเสนอ เผยแพรและแลกเปลี่ยนผลงานในระดับชาติได 

    เชิงคุณภาพ 

 1. รอยละ 90 ของผูเรียนมีทักษะและความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสารและนําเสนอ 

ขอมูลไดอยางถูกตองและมีคุณภาพ 
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15. โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
กลยุทธ   พัฒนาการจัดการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ ฝายบริหารกิจการนักเรียน 
ผูรับผิดชอบ  นางกรชศา  เพชรปภาสิน 
ระยะเวลาดําเนินการ กรกฎาคม 2563 – เมษายน 2564 
สอดคลองกับกลยุทธ      สพม.9  กลยุทธ 6 , สพฐ. กลยุทธ 1 , 2 และ 5 
สอดคลองกับมาตรฐาน มาตรฐานท่ี สพม.9  กลยุทธ 3 , สพฐ. กลยุทธ 
 
 
หลักการและเหตุผล 
  สภาพปจจุบัน  “ยาเสพติดและอบายมุข”  เปนปญหาสําคัญในระดับชาติ  ซ่ึงทุกรัฐบาลมีนโยบายเรงดวน
ในการแกไขอยางจริงจัง  นับวันปญหายาเสพติดยิ่งทวีความรุนแรงยิ่งข้ึน  สงผลกระทบตอการพัฒนาประเทศ      
ท้ังทางดานเศรษฐกิจ  สังคม  การเมืองและความม่ันคงของประเทศ พรอมกันนี้กระทรวงศึกษาธิการซ่ึงเล็งเห็น
ความสําคัญของการเรงแกปญหาดังกลาว  จึงเรงรัดใหทุกสถานศึกษารวมกับชุมชน มุงเนนหามาตรการในการ
ปองกันและแกไขปญหา  ควบคูกับการพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหเปนผูท่ีมีความรู  ความสามารถ  ทักษะและ
ประสบการณในการดํารงชีวิตได 
  การแพรระบาดยาเสพติดในชุมชนและสถานศึกษามีความรุนแรงมาก  โรงเรียนเปนสวนหนึ่งของชุมชน  
อาจไดรับผลกระทบจากเหตุการณดังกลาวท้ังทางตรงและทางออม  โดยผานทางชุมชน  เพราะในปจจุบันสถาบัน
ครอบครัวมีสภาวะความเสี่ยงมาก  อันมีผลทําใหวิถีการดํารงชีวิตของสังคมเปลี่ยนแปลงไป  เศรษฐกิจตกต่ํา  
เยาวชนกําลังตกอยูในสภาวะท่ีลอแหลมและเสี่ยงตอเหตุการณดังกลาวมากท่ีสุด เยาวชนบางคนตกอยูภายใต
ความแตกแยกทางครอบครัว ขาดความรัก ความเขาใจ  ความอบอุน  ท่ีควรจะไดรับจากครอบครัวของตน  ปญหา
เหลานี้มีมานานทําใหยากแกการแกไขไดโดยฉับพลันทันใดได 
  โรงเรียนสงวนหญิง  ตระหนักถึงความจําเปนท่ีจะตองเรงดําเนินการปองกันและแกไขปญหาอันอาจจะ
เกิดข้ึนกับตัวนักเรียน  ครอบครัวหรือชุมชนท่ีอาศัย  จึงจัดทําโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและ
อบายมุขข้ึนมารองรับ ซ่ึงเปนโครงการพิเศษตามแนวนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  ตามโครงการเยาวชนคนดีศรี
สุพรรณ  โดยใชโครงการสงเสริมระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนและระบบการบริหารคุณภาพ PDCA  เปน
มาตรการสงเสริม เพ่ือปองกันและแกไขปญหาสังคม  อบรม ปลูกฝงสรางจิตสํานึก  ใหนักเรยีนมีความรับผิดชอบ
ตอตนเอง  สังคม  ชุมชน  สามารถปองกันตนเองและสังคมใหหางไกลจากยาเสพติดและอบายมุขไดอยางยั่งยืน 
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วัตถุประสงค 
 1.  เพ่ือสรางความตระหนักถึงปญหา  โทษและภัยของยาเสพติดแกนักเรียนและผูท่ีเก่ียวของ 
 2. เพ่ือเสริมสรางภูมิคุมกันในการปองกันยาเสพติดแกนักเรียนและชุมชน 
 3. เพ่ือใหโรงเรียนและชุมชน  ไดรวมคิด  รวมทํา  รณรงค  ปองกัน  สารเสพติด  ท้ังในและนอกโรงเรียน 
 4. เพ่ือใหโรงเรียนเปน  “สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข”  อยางยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เปาหมาย 
         ดานปริมาณ  
   -  นักเรียนโรงเรียนสงวนหญิงทุกคน  เขารวมกิจกรรม  คิดเปนรอยละ  100 
    ดานคุณภาพ  
   -  นักเรียนโรงเรียนสงวนหญิงทุกคน  ไดรับการดูแลเอาใจใส ปองกัน คนหา รักษา และ
เสริมสรางความเขมแข็งในการเฝาระวังพฤติกรรมเสี่ยง  อยูในระดับคุณภาพดีมาก คิดเปนรอยละ  100 
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16. โครงการจัดสภาพแวดลอมและสังคมท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 
กลยุทธ    พัฒนาคุณภาพโรงเรียนสูองคการแหงการเรียนรู 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  ฝายบริหารท่ัวไป 

ผูรับผิดชอบ   นายยอดชาย  ขุนสังวาลย  
ระยะเวลาดําเนินการ  กรกฎาคม 2563 – กุมภาพันธ 2563 

สอดคลองกับกลยุทธ  สพม.9  กลยุทธ 3,  สพฐ. กลยุทธ 5 
สอดคลองกับมาตรฐาน  มาตรฐานท่ี 2 และ 3 
 

 

หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนสงวนหญิงเปนโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญพิเศษ ไดดําเนินการจัดการเรียนการสอนท้ัง
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ซ่ึงอาคารสถานท่ี และสภาพแวดลอม
ภายในโรงเรียนเปนสิ่งสําคัญท่ีชวยสงเสริมการเรียนรูใหกับผูเรียนไดใชงานอยางมีประสิทธิภาพ  การจัด
สภาพแวดลอม การซอมแซมอาคารสถานท่ีตางๆ การปรับภูมิทัศน และแหลงเรียนรู โรงเรียนไดตระหนัก
ถึงความปลอดภัยของนักเรียน คณะครู ผูปกครอง และผูใชบริการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน หรือ
แมแตการใหบริการดานอาคารสถานท่ีแกชุมชน สภาพของอาคารเรียนตองมีความแข็งแรงทนทาน และ
พรอมใชงาน เพ่ือใหคณะครูและนักเรียนไดเรียนอยางมีความสุข พรอมท้ังมีแหลงการเรียนรู ท้ังในหองเรยีน
และนอกหองเรียนท่ีหลากหลายมีสภาพแวดลอมท่ีดี  มีอาคารเรียนท่ีมีความปลอดภัย มีระบบ
สาธารณูปโภคท่ีสมบูรณ  

จากความเปนมาและความสําคัญในขางตนกลุมงานอาคารสถานท่ี  จึงจําเปนตองปรับปรุง 
ซอมแซมอาคาร สถานท่ี และภูมิทัศนบริเวรโรงเรียนใหมีความสวยงาม  มีความปลอดภัย  พอเพียงตอ
ความตองการของโรงเรียน และชุมชนในการจัดกิจกรรมตาง ๆ เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนนโยบายในดาน
ตาง ๆ ของโรงเรียน        ใหนักเรียนมีคุณภาพตามจุดมุงหมายของหลักสูตร สอดคลองกับพันธกิจ และ
วิสัยทัศนขององคกร  
 
วัดถุประสงค  

1.  เพ่ือใหโรงเรียนมีพัสดุและครุภัณฑท่ีเพียงพอตอการจัดการเรียนการสอน 

2.  เพ่ือซอมแซมและดูแลอาคารสถานท่ี ระบบสาธารณูปโภค และภูมิทัศนภายในโรงเรียนให 
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เปาหมาย  

ดานปริมาณ   ฝายบริหารท่ัวไปสามารถใหบริการบุคลากรในโรงเรียนรอยละ 80   
ดานคุณภาพ  ฝายบริหารท่ัวไปสามารถใหบริการบุคลากรในโรงเรียนอยางมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 

17. โครงการพัฒนาการจัดการความรู 
กลยุทธ                     พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ   ฝายบริหารวิชาการ   
ผูรับผิดชอบโครงการ   นายโยธิน   พูลกําลัง 
ระยะเวลาดําเนินการ    พฤษภาคม  2563 – มีนาคม  2564 
สอดคลองกับกลยุทธ      สพม.9  กลยุทธ 3 , สพฐ. กลยุทธ 5 
สอดคลองกับมาตรฐาน  มาตรฐานท่ี 2 และ 3 
 

 

หลักการและเหตุผล 
การจัดการความรู  (Knowledge Management)  เปนกระบวนการท่ีทําอยางเปนระบบเก่ียวกับ           

การประมวลขอมูล  สารสนเทศ  ความคิด  การกระทํา  ตลอดจนประสบการณของบุคคลเพ่ือสรางเปนความรู
หรือนวัตกรรม  และจัดเก็บในลักษณะของแหลงขอมูลท่ีบุคคลสามารถเขาถึงไดโดยอาศัยชองทางตาง ๆ ท่ีองคกร
จัดเตรียมไว  เพ่ือนําความรูท่ีมีอยูไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน  ซ่ึงกอใหเกิดการแบงปนและถายโอนความรู  
และในท่ีสุดความรูท่ีมีอยูจะแพรกระจายและไหลเวียนท่ัวท้ังองคกรอยางสมดุล  เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการ
พัฒนาผลผลิตและองคกร  การพัฒนาระบบการจัดการความรูภายในองคกรเปนการนําความรูมาใชพัฒนาขีด
ความ สามารถของ องคกรใหไดมากท่ีสุด โดยมีกระบวนการในการสรรหาความรูเพ่ือถายทอดและแบงปนไปยัง
บุคลากรเปาหมาย ไดอยางถูกตองและเหมาะสม เพ่ือพัฒนางานใหมีคุณภาพและมีผลสัมฤทธิ์ยิ่งข้ึน พัฒนาคนหรือ
ผูปฏิบัติงาน ตลอดจนพัฒนาฐานความรูขององคกร การนํากระบวนการจัดการความรูมาเปนเครื่องมือในการ
พัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพ และพัฒนาฐานความรูภายในหนวยงาน เพ่ือใหบรรลุ
เปาหมายและบังเกิดผลตอการปฏิบัติดาน พัฒนาองคกร ดังนั้น จึงมีความจําเปนตองจัดทําโครงการพัฒนาระบบ
การจัดการความรู (KM)  

 
วัตถุประสงค 
 เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาการจัดการความรู 
 
เปาหมาย   
 ดานปริมาณ 
       1. ความพึงพอใจของบุคลากรตอการจัดการเรียนรู  ระดับดีข้ึนไป  คิดเปนรอยละ  95 
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       2. รอยละของการเผยแพรนวัตกรรมท้ังในประเทศและตางประเทศ  คิดเปนรอยละ  90 
 ดานคุณภาพ    
                 1. มีการจัดการความรูและการสรางนวัตกรรมเผยแพรท้ังในประเทศและตางประเทศอยางตอเนื่อง 
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