
 
 

 
 

 
 
 

  
 
 
 

สวนท่ี 5 
รายละเอียดของโครงการ/กจิกรรมและความสอดคลอง 

 

 

 

 

 

            งานแผนงาน  ฝายบริหารงบประมาณและงานบุคคล 

โรงเรียนสงวนหญิง  จังหวัดสุพรรณบุรี 
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1. โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการคุณภาพ 
กลยุทธ   พัฒนาระบบบริหารคุณภาพแบบมีสวนรวม 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ ฝายบริหารงบประมาณและงานบคุคล                               
ผูรับผิดชอบโครงการ นางสาวเนตรดาว   ล้ําสุขดี  
ระยะเวลาดําเนินการ พฤษภาคม  2565 –   มีนาคม  2566 
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 สงเสริมการจัดการเรียนรู ท่ีสํา คัญ โดยเฉพาะการบริหารจัดการของโรงเรียนท่ีเนนการพัฒนาท้ังระบบ
ของโรงเรียน ซ่ึงหมายถึง การดําเนินงานในทุกองคประกอบของโรงเรียนใหไปสูเปาหมายเดียวกัน คือ คุณภาพของ
นักเรียนตามวิสัยทัศนท่ีโรงเรียนกําหนด ดังนั้นโรงเรียนจึงไดดําเนินการตามกิจกรรมหลักตอไปนี้ กระจายอํานาจ
กาบริหารตามบทบาทหนาท่ี ระบบการประกันคุณภาพ ระบบและใหบริการขอมูลสารสนเทศ และการบริหาร
จัดการงานสํานักงาน ตัวบงชี้ท่ีแสดงถึงการพัฒนาท้ังระบบของโรงเรียนจึงประกอบดวย การกําหนดเปาหมายใน
การพัฒนาท่ีมีจุดเนน การพัฒนาคุณภาพนักเรียนอยางชัดเจน การกําหนดแผนยุทธศาสตรสอดคลองกับเปาหมาย 
การกําหนดแผนการดําเนินงานในทุกองคประกอบของโรงเรียนสอดคลองกับเปาหมายและเปนไปตามแผนยุทธ
ศาสตร การจัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายใน การจัดทํารายงานประจําปเพ่ือรายงานผูเก่ียวของและสอดคลอง
กับแนวทางประกันคุณภาพภายนอก การดําเนินงานของโรงเรียนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 
2542 เนนการมีสวนรวมของผู ท่ีมีสวนเก่ียวของกับการจัดการศึกษาของโรงเรียน ดังนั้นทุกองคกรในโรงเรียนใช 
SY STEP เปนหลักในการบริหารงานเพ่ือขับเคลื่อนภารกิจตางๆของโรงเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
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  ฝายบริหารท่ัวไป  และฝาย
ประกันคุณภาพ) มีการบริหารอยางมีระบบและมีสวนรวมในระดับดีมาก  
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2. โครงการพัฒนาระบบ (เครือขาย) เทคโนโลยี   
กลยุทธ   พัฒนาระบบบริหารคุณภาพแบบมีสวนรวม 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ ฝายบริหารวิชาการ    
ผูรับผิดชอบโครงการ นางศุภานัน   เอกธีรธรรม 
ระยะเวลาดําเนินการ พฤษภาคม  2565 – มีนาคม  2566 
สอดคลองกับกลยุทธ   สพม.9  กลยุทธ 1 , สพฐ. กลยุทธ 5 
สอดคลองกับมาตรฐาน   มาตรฐานท่ี 2 และ 3 
 

 

หลักการและเหตุผล 
ปจจุบันเทคโนโลยีทางการศึกษาไดมีการเปลี่ยนแปลงขอบเขตขยายกวางมากขึ้น  โดยมิไดมีการจํากัด

อยูเพียงดานการใชสื่อการเรียนการสอนท่ีทันสมัย การนําเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณและวิธีการจัดการเรียนการ
สอนท่ีทันสมัยเทานั้น แตในยุคของสารสนเทศและการส่ือสาร ICT เชนปจจุบัน ระบบคอมพิวเตอรและ
เครือขายไดเขามามีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาการจัดการศึกษาเปนอยางมาก ดวยคุณสมบัติท่ีสามารถ
ประมวลผล นําเสนอในแบบสื่อผสม เปนเครื่องมือดานการสื่อสารและดานความรูจากแหลงเรียนรูไดมากมาย
หลายรูปแบบดวยเหตุนี้การจัดการศึกษาภายในสถานศึกษา จึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีตองไดรับการพัฒนาใน
ดานระบบคอมพิวเตอรและเครือขายอันเปนโครงสรางพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู ท่ีมี
ประสิทธิภาพทันตอความตองการของผู เรียนในปจจุบัน  ดังนั้นโรงเรียนจึงไดดําเนินการตามกิจกรรมหลัก
ตอไปนี้ พัฒนาระบบเครือขายเทคโนโลยี ปรับปรุงหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร พัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยี 
และจัดบริการสืบคนขอมูลโดยสื่อเทคโนโลยี ซ่ึงการนําเทคโนโลยีทางการศึกษามาใชในสถานศึกษาไดรับการ
กําหนดเปนนโยบายระดับชาติ  ดังเชนพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 หมวดท่ี 9 เรื่อง
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสาร  เขามามีสวนสําคัญในการพัฒนา  โรงเรียนสงวนหญิงเปนโรงเรียนหนึ่ง
ท่ีนําระบบเครือขายเทคโนโลยีมาใชในการจัดการศึกษาของโรงเรียน  จึงจัดใหมีผูรับผิดชอบดูแลระบบ
บํารุงรักษาอุปกรณ และพัฒนาระบบเครือขายเทคโนโลยีใหทันสมัย  สามารถใชงานไดอยางคลองตัวอยางมี
ประสิทธิภาพและตอเนื่อง 
วัตถุประสงค 
 1.  เพ่ือพัฒนาระบบเครือขายเทคโนโลยีใหมีคุณภาพมากขึ้น 
 2.  เพ่ือพัฒนาหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรใหสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 
เปาหมาย   
 ดานปริมาณ 
       1. หองสํานักงานของฝาย/กลุมสาระฯ/งาน  มีอุปกรณคอมพิวเตอรเพ่ือการใชงาน  
                    คิดเปนรอยละ 95 
       2. หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร มีอุปกรณเพ่ือการใชจัดการเรียนการสอน คิดเปนรอยละ 95 
       3. หองจัดบริการสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ต  มีอุปกรณเพ่ือใหบริการการสืบคนเพียงพอ      
                    คิดเปนรอยละ 95    

ดานคุณภาพ    
1. ระบบการบรหิารงานมีความคลองตัวสูงปรับเปลี่ยนไดเหมาะสมตามสถานการณและ   
เปนไปตามขอกําหนดของเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ 

        2. ผูรับบริการและผูท่ีเก่ียวของพึงพอใจอยูในระดับดีขึ้นไป คิดเปนรอยละ 95 
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3.  โครงการสงเสริมระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
กลยุทธ   พัฒนาระบบบริหารคุณภาพแบบมีสวนรวม 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ ฝายบริหารกิจการนักเรียน 
ผูรับผิดชอบ  นายโยธิน   พูลกําลัง 
ระยะเวลาดําเนินการ พฤษภาคม 2565 – เมษายน 2566 
สอดคลองกับกลยุทธ      สพม.9  กลยุทธ 1 , สพฐ. กลยุทธ 5 
สอดคลองกับมาตรฐาน มาตรฐานท่ี 1 , 2 และ 3 
 

หลักการและเหตุผล 
  การพัฒนานักเรียนใหเปนบุคคลท่ีมีคุณภาพท้ังดานรางกาย จิตใจ สติปญญา ความสามารถ มีคุณธรรม 

จริยธรรม และมีวิถีชีวิตท่ีเปนสุขตามท่ีสังคมมุงหวังไว โดยผานกระบวนการทางการศึกษานั้น นอกจากจะดําเนินการดวย
การสงเสริม สนับสนุนนักเรียนแลว การปองกันและการชวยเหลือแกปญหาตาง ๆ  ท่ีเกิดขึ้นกับนักเรียนเปนสิ่งสําคัญ
ประการหนึ่งของการพัฒนา เนื่องจากสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปท้ังดานการสื่อสาร และเทคโนโลยีตาง ๆ ซ่ึงการดูแล
ชวยเหลือนักเรียน  เปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งท่ีจะชวยใหนักเรียนเปนผู มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา โรงเรียน
สงวนหญิงตระหนักถึงความสําคัญของระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  โดยเฉพาะครูและบุคลากรทุกคนในโรงเรียน  ซ่ึงมีครู
ท่ีปรึกษาเปนหลักสําคัญในการดําเนินกิจกรรมตามกระบวนการดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  เพ่ือให 
การดูแลชวยเหลือนักเรียนมีความใกลชิด  ดวยความรัก  ความเมตตา  ความเอ้ืออาทร  เอาใจใสดูแลนักเรียนอยาง
สมํ่าเสมอ  ใหความรู  อบรม  สงเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาใหนักเรียนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  เติบโตมาเปนเยาวชนท่ีดีมี
คุณคาทางสังคมตอไป  โดยมีกิจกรรมท่ีสงเสริมและสนับสนุนตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนดังนี้  การเยี่ยมบานนักเรียน 
การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน กิจกรรมสงเสริมนักเรียน กิจกรรมปองกันและแกไขปญหา และ
กิจกรรมสงตอ ซ่ึงมีการดําเนินการตลอดปการศึกษาอยางตอเนื่อง 
วัตถุประสงค 
     1. เพ่ือใหการดําเนินงานดูแลชวยเหลือนักเรียนเปนไปอยางมีระบบและมีประสิทธิภาพ 
     2. เพ่ือสรางความสัมพันธอันดีระหวางครูกับศิษย  โรงเรียนกับชุมชน  ในการมีสวนรวมเฝาระวังดูแลนักเรียน 
     3. เพ่ือใหนักเรียนไดรับการดูแลชวยเหลืออยางท่ัวถึงและตรงตามสภาพปญหา 
     4. เพ่ือใหนักเรียนมีพัฒนาการทางดานรางกาย อารมณ จิตใจ และสังคม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค
ตามท่ีกําหนด 
เปาหมาย 

ดานปริมาณ   
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  1 – 6  ทุกคน  ไดรับการดูแลเอาใจใส สงเสริม ปองกัน และแกไขปญหา 

ตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน คิดเปนรอยละ 94 
ดานคุณภาพ  

     - โรงเรียนมีระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนท่ีเขมแข็งและมีประสิทธิภาพคิดเปนรอยละ 84 
     - นักเรียนมีทักษะในการดําเนินชีวิต เรียนรูอยางมีความสุข และดํารงตนอยูในสังคมไดอยางเหมาะสม มี
พัฒนาการทางดานรางกาย อารมณ จิตใจ และสังคม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามท่ีกําหนดคิดเปนรอยละ 94 
     - นักเรียนทุกคนไดรับการดูแลเอาใจใส สงเสริม ปองกัน และแกไขปญหาอยางท่ัวถึงและตรงตามสภาพ 
ปญหาอยูในระดับดีขึ้นไป คิดเปนรอยละ 94 
     - นักเรียนและครู  โรงเรียนกับชุมชน  มีความสัมพันธอันดีและครูกับผูปกครอง รวมถึงชุมชนมีสวนรวมใน
การเฝาระวังดูแลนักเรียนอยูในระดับดีขึ้นไป คิดเปนรอยละ 94 
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4. โครงการพัฒนาครูและบุคลากร 
กลยุทธ    พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรตามมาตรฐานวิชาชีพ 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ   ฝายบริหารงบประมาณและงานบุคคล   
ผูรับผิดชอบโครงการ นางสาวเนตรดาว   ล้ําสุขดี 
ระยะเวลาดําเนินการ พฤษภาคม  2565 -  มีนาคม  2566 
สอดคลองกับกลยุทธ สพม.9  กลยุทธ 5 , สพฐ. กลยุทธ  3 
สอดคลองกับมาตรฐาน   มาตรฐานท่ี 2 และ 3 

 
หลักการและเหตุผล 
 การท่ีจะนําสถานศึกษาเขาสูมาตรฐานการศึกษา  เปนองคกรแหงการเรียนรูสามารถแขงขันกับนานาประเทศ  
ครูและบุคลากรนับวามีสวนในการขับเลื่อนตามยุทธศาสตรและการจัดการเรียนการสอนใหนักเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงคของสังคม  ครูและบุคลากรควรมีวิสัยทัศนท่ีกวางไกล  มีความรู   เทคนิควิธีและกระบวนการท่ีจะพัฒนา
ศักยภาพของนักเรียน  ท้ังดานความรู  คุณธรรมจริยธรรม ดังนั้นโรงเรียนจึงไดดําเนินการตามกิจกรรมหลักตอไปนี้ 
อบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน และเสริมสรางประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน โรงเรียนสงวนหญิง  มุงม่ันท่ีจะพัฒนา
บคุลากรในโรงเรียนใหมีความพรอมตามมาตรฐานวิชาชีพ  สามารถปฏิบัติหนาท่ีไดเต็มศักยภาพดวยการสงเขารวม
ประชุม  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  ไดรับการพัฒนาใหมีคุณภาพปฏิบัติตนไดตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานและมาตรฐานวิชาชีพ 
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5. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
กลยุทธ    พัฒนาการจัดการศึกษาสูความเปนเลิศทางวิชาการ 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ   ฝายบริหารวิชาการ  
ผูรับผิดชอบโครงการ นางศุภานัน   เอกธีรธรรม 
ระยะเวลาดําเนินการ พฤษภาคม  2565 – มีนาคม  2566 
สอดคลองกับกลยุทธ สพม.9  กลยุทธ 5 , สพฐ. กลยุทธ  3 
สอดคลองกับมาตรฐาน   มาตรฐานท่ี 1 , 2 และ 3 

 
หลักการและเหตุผล 
 หลักสูตรสถานศึกษาเปนหลักสูตรท่ีใชในการจัดการเรียนการสอนในระดับสถานศึกษา จัดทําขึ้นเพ่ือให
สอดคลองกับสภาพสังคม  ความตองการและความสนใจของผู เรียน  ความตองการของทองถิ่นและท่ีสําคัญตอง
สอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551  ดังนั้นโรงเรียนจึงไดดําเนินการตาม
กิจกรรมหลักตอไปนี้ พัฒนาหลักสูตร มัธยมศึกษาตอนตน พัฒนาหลักสูตร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การวิจัย
พัฒนาการจัดการเรียนรู และนิเทศการจัดการเรียนรู ซ่ึงมุงเนนท่ีจะพัฒนาผู เรียนใหบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู
ท่ีกําหนดไว  หลักสูตรสถานศึกษาจะชวยใหการจัดการเรียนรู เปนไปตามแผนหรือแนวทางท่ีไดกําหนดไวไดอยาง 
ตอเนื่องตลอดหลักสูตร   ซ่ึงการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษามีความสําคัญในการกําหนดทิศทางการเรียนรูของ
ผูเรียน ดังนั้น เพ่ือสรางความม่ันใจแกผูปกครอง  ชุมชนวาผูเรียนไดรับการพัฒนาใหมีคุณภาพตามท่ีคาดหวังตามท่ี
กําหนดในมาตรฐานการเรียนรู   และการเปนสมาชิกท่ีดีของชุมชน  ตลอดจนตามความคาดหวังของสถานศึกษา  
จําเปนตองมีการติดตามผลการใชหลักสูตร วิจัยและพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
วัตถุประสงค 

1.  เพ่ือดําเนินการติดตามผลการใชหลักสูตรสถานศึกษาอยางตอเนื่อง 
 2.  เพ่ือดําเนินการวิจัยพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและประเมินผลการใชหลักสูตร 
 
เปาหมาย 

ดานปริมาณ   
  - โรงเรียนมีหลักสูตรท่ีตอบสนองความตองการของนักเรียนและผู มีสวนเก่ียวของกับการจัดการศึกษา 

คิดเปนรอยละ 90 
ดานคุณภาพ   
 - ความพึงพอใจของ ผูบริหาร ครู นักเรียน ผูปกครองและชุมชนท่ีมีตอหลักสูตรสถานศึกษาอยูใน

ระดับดีขึ้นไป คิดเปนรอยละ 95 
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6. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
กลยุทธ   พัฒนาการจัดการศึกษาสูความเปนเลิศทางวิชาการ 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ ฝายบริหารวิชาการ    
ผูรับผิดชอบโครงการ นางศุภานัน   เอกธีรธรรม 
ระยะเวลาดําเนินการ พฤษภาคม  2565 – มีนาคม  2566 
สอดคลองกับกลยุทธ  สพม.9  กลยุทธ 5 , สพฐ. กลยุทธ 3  
สอดคลองกับมาตรฐาน  มาตรฐานท่ี 1 , 2 และ 3 
 

 

หลักการและเหตุผล 
 ปจจุบันสั งคมไทยมีกระแสการเปล่ียนแปลงดานตาง ๆ เกิดขึ้น อยางรวดเร็วมากจนสงผลใหเกิ ด 
วิกฤติการณหลายรูปแบบขึ้นในสังคมท้ังทางดานเศรษฐกิจสังคม การเมือง วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม นอกจากนั้น
ยังสงผลใหเกิดกระแสเรียกรองการปฏิรูปการศึกษาขึ้นเพ่ือใหการศึกษาเปนเครื่องมือในการพัฒนา เศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรม และการเมืองของประเทศอยางแทจริง ดังนั้นโรงเรียนจึงไดดําเนินการตามกิจกรรมหลักตอไปนี้ 
พัฒนาการจัดการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สงเสริมการใชสื่อ เทคโนโลยีและแหลงภูมิปญญา
ทองถิ่น การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก และวิเคราะหและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ เปาหมายของการจัด
การศึกษาจะตองมุง สรางสรรคสังคมใหมีลักษณะท่ีเอ้ืออํานวยตอการพัฒนาประเทศชาติโดยรวม  มุงสรางคนหรือ
ผูเรียนซ่ึงเปน ผลผลิตโดยตรงใหมีคุณลักษณะท่ีมีศักยภาพและความสามารถท่ีจะพัฒนาตนเองและสังคมไปสู
ความสําเร็จได  การจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ คือ วิธีการท่ีสามารถสราง และพัฒนาผูเรียนให
เกิด คุณลักษณะตาง ๆ ท่ีตองการในยุคโลกาภิวัตนเนื่องจากเปนการจัดการเรียนการสอนท่ีใหความสําคัญกับ
ผูเรียน สงเสริมใหผูเรียนรูจักเรียนรูดวยตนเอง เรียนในเรื่องท่ีสอดคลองกับความสามารถและความตองการของ
ตนเอง และไดพัฒนาศักยภาพของตนเองอยางเต็มท่ี ซ่ึงครูผูสอนเปนตัวจักรท่ีสําคัญท่ีสุดในการจัดทําและนํา
หลักสูตรสถานศึกษาไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ
ตามท่ีกําหนดในมาตรฐานการเรียนรูท่ีหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551 กําหนดไว 
จึงจําเปนท่ีจะตองสงเสริมการจัดกิจกรรมสงเสริมครูอยางตอเนื่อง  เปนระยะ ๆ ใหครูมีความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพและเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 
วัตถุประสงค 
 เพ่ือสงเสริมครูใหมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ  และเนนผูเรียน  
เปนสําคัญ 
 
เปาหมาย   
 ดานปริมาณ    
           - ครูจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญอยูในระดับดีขึ้นไป คิดเปนรอยละ 95 
 ดานคุณภาพ    

- ครูสามารถพัฒนาการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญไดอยางมีประสิทธิภาพ คิดเปนรอยละ 95 
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7.  โครงการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
กลยุทธ     พัฒนาการจัดการศึกษาสูความเปนเลิศทางวิชาการ 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  ฝายบริหารวิชาการ    
ผูรับผิดชอบโครงการ นางศุภานัน   เอกธีรธรรม 
ระยะเวลาดําเนินการ พฤษภาคม  2565 – มีนาคม  2566 
สอดคลองกับกลยุทธ สพม.9  กลยุทธ 6 , สพฐ. กลยุทธ 1 , 2 และ 5  
สอดคลองกับมาตรฐาน   มาตรฐานท่ี  1 , 2 และ 3 
 

 

หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาคุณภาพการเรียนรูของผูเรียนใหประสบผลสําเร็จนั้น  ผู เรียนจะตองไดรับการพัฒนาและ
ประเมินตามตัวชี้วัดเพ่ือใหบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู  สะทอนสมรรถนะสําคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค
ของผู เรียน ดังนั้นโรงเรียนจึงไดดําเนินการตามกิจกรรมหลักตอไปนี้  พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สงเสริมการ
อาน คิดและเขียนสื่อความ กิจกรรมเสริมศักยภาพผูเรียน และติดตามนักเรียนท่ีมีผลการเรียนไมผานการประเมิน
ซ่ึงเปนเปาหมายหลักในการวัดและประเมินผลการเรียนรูในทุกระดับ  ไมวาจะเปนระดับชั้นเรียนระดับสถานศึกษา  
ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  และระดับชาติ  และจากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542  ไดกลาวถึง แนว
พัฒนาใหผู เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยตามเกณฑผู เรียน ระดับผลการประเมินไดใชเปนขอมูลและ
สารสนเทศท่ีแสดงพัฒนาการความกาวหนา  และความสําเร็จทางการเรียนของผูเรียน  ใชเปนขอมูลในการ
ปรับปรุงนโยบาย หลักสตูร  วิธีการจัดการเรียนการสอน  ตลอดจนใชเปนขอมูลในการเทียบเคียงคุณภาพ
การศึกษาในระดับตาง ๆ เพ่ือนําไปใชในการวางแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา  ตลอดจนเปนขอมูล
สนับสนุน การตัดสินใจในระดับนโยบายของประเทศโรงเรียนสงวนหญิง  จึงคิดพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหสูงขึ้นอยาง
ตอเนื่องเทากับเกณฑเปาหมายท่ีกําหนด และผูเรียนสามารถสื่อความคิดผานการพูด เขียน หรือนําเสนอดวยวิธี
ตาง ๆ ได 
วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการและยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอนในโรงเรียน 

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

เปาหมาย   
 ดานปริมาณ 
      1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับ  3 – 4  คิดเปนรอยละ 85 
      2. นักเรียนมีคาเฉลี่ยการทดสอบระดับชาติสูงกวาคาเฉลี่ยระดับประเทศ คิดเปนรอยละ 80 
      3. นักเรยีนสอบผานการวัดระดับความสามารถทางภาษาจากสถาบันภาษา 

         คิดเปนรอยละ 85  
      4. รอยละของนักเรียน ท่ีศึกษาตอในระดับท่ีสูงขึ้น คิดเปนรอยละ 95 ดานคุณภาพ    

     1. นักเรียนมีทักษะในการคิดวิเคราะห  สังเคราะหและคิดเชื่อมโยงอยูในระดับดีขึ้นไป   
          คิดเปนรอยละ  90 

      2. นักเรียนมีความสามารถอานคิดวิเคราะหและเขียนสื่อความอยูในระดับดีขึ้นไป  
                    คิดเปนรอยละ  90 
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8.  โครงการพัฒนานักเรียนใหมีความรูทักษะและเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ  
กลยุทธ   พัฒนาการจัดการศึกษาสูความเปนเลิศทางวิชาการ 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ ฝายบริหารวิชาการ    
ผูรับผิดชอบโครงการ นางศุภานัน   เอกธีรธรรม 
ระยะเวลาดําเนินการ พฤษภาคม  2565 – มีนาคม  2566 
สอดคลองกับกลยุทธ สพม.9  กลยุทธ 6 , สพฐ. กลยุทธ 1 , 2 และ 5  
สอดคลองกับมาตรฐาน  มาตรฐานท่ี 1 , 2 และ 3 
 

 

หลักการและเหตุผล 
  พระราชบัญญั ติการศึกษาแหงชาติพ.ศ. 2542 ในมาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู โดยให

สถานศึกษาจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน มุงเนนใหนักเรียนคิดเปน ทําเปน

โดยเรียนรูจากประสบการณจริง ใหนักเรียนไดฝกทักษะ  กระบวนการคิด  การจัดการ  การเผชิญสถานการณ  

และการประยุกตความรู ท่ีไดมาใชเพ่ือปองกันและแกไขปญหา ดังนั้นโรงเรียนจึงไดดําเนินการตามกิจกรรมหลัก

ตอไปนี้  แขงขันทักษะตางๆภายในโรงเรียน จัดคายวิชาการ กิจกรรมชุมนุม และตลาดนัดมืออาชีพ โดยเนนให

นักเรยีนไดเรียนรูควบคูกับการปฏิบัติ เพ่ือใหเกิดทักษะความชํานาญ รูจักการวางแผน การบริหารจัดการงานอยาง

เปนระบบ และเกิดผลจากการปฏิบัติงานอยางเปนรปูธรรมตามหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2560 เนนการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริง การเรียนรูดวยตนเอง การ
เรียนรูรวมกัน การเรียนรูจากธรรมชาติ การเรียนรูจากการปฏิบัติจริง และการเรียนรูแบบบูรณาการ เพ่ือสงเสริม
ใหนักเรียนมีศักยภาพ  
          ดังนั้น การจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับความสามารถของนักเรียนมีความจําเปนอยางยิ่ง ในการชวยพัฒนา
ใหนักเรียนมีพัฒนาการทางการเรียนรู เหมาะสมกับวัยและสงเสริม ใหมีนิสัยรักการเรียนรู สามารถแสวงหาความรู
ไดดวยตนเองจากแหลงเรยีนรู  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   พัฒนาคุณภาพโรงเรียนสูองคกรแหงการเรียนรู 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ ฝายบริหารกิจการนักเรียน 
ผูรับผิดชอบ  นายโยธิน   พูลกําลัง 
ระยะเวลาดําเนินการ กรกฎาคม 2565 – เมษายน 2566 
สอดคลองกับกลยุทธ      สพม.9  กลยุทธ 6 , สพฐ. กลยุทธ 1 , 2 และ 5 
สอดคลองกับมาตรฐาน มาตรฐานท่ี 1 
 

หลักการและเหตุผล 
  ดวยจงัหวัดสุพรรณบุรี จัดโครงการคนดีศรีสุพรรณ มีจุดเนนท่ีการพัฒนาเด็กและเยาวชนเปนสําคัญ  
โดยใหครอบครัว ชุมชน และสังคม เขามามีบทบาทในการสรางสรรคเด็กและเยาวชนใหมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค  โดยมีการแสดงออกเปนพฤติกรรมท่ีเหมาะสมกับวัยและสถานการณ  ดังนั้นผูนําเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ  
ทุกคนตองมีคุณลักษณะอันพึงประสงคและตัวชี้วัด 11 คุณลักษณะ ซ่ึงเปนท่ียอมรับของสังคม เยาวชนท่ีดีของ
ประเทศชาติ ประกอบดวย การรกัษาความสะอาดรางกาย บานเรือนและชุมชน มีจิตสํานึกและรวมกันอนุรักษ
สิ่งแวดลอม มีวิถีประชาธิปไตย เปนผูประหยัด  อดออมและนิยมไทย ปฏิบัติตนตามหลักเบญจศีลเบญจธรรมหรือ
หลักธรรมของศาสนา เปนผูมีมารยาทแบบไทย มีวินัยจราจร เปนคนตรงตอเวลา ปฏิบัติในการเขาแถวเรียงลําดับ
กอน-หลังในการรับบริการตางๆ ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนและกลุมโดยเครงครัดและไมพัวพันยาเสพติด 
  โครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณไดกําหนดเครือ่งมือในการประเมินพฤติกรรมเยาวชนไว  เรียกวา     
“ภูมิจริยธรรม”  ซ่ึงเปนเครื่องมือท่ีพัฒนา สงเสริม ใหทุกฝายท่ีเก่ียวของไดมีสวนรวมในการดูแลเอาใจใสและ
ติดตามประเมินผลเด็กและเยาวชน  อันจะนําไปสูความเอ้ืออาทร  ความอบอุน  ความเขมแข็งของครอบครัวและ
ชุมชน และโรงเรียนสงวนหญิงไดจัดกิจกรรมพัฒนา และสงเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงคและตัวชี้ วัด 11 
คุณลักษณะ ดังนี้ เปาหมายท่ี 1 กิจกรรมรักษสะอาด เปาหมายท่ี 3 กิจกรรมรักษประชาธิปไตย เปาหมายท่ี 5 
รักษศีลธรรม เปาหมายท่ี 6 รักษความเปนไทย เปาหมายท่ี 7 รักษวินัยจราจร เปาหมายท่ี 8 รักษการตรงเวลา 
เปาหมายท่ี 9 รักษการเขาแถวตามลําดับ เปาหมายท่ี 10 รักษระเบียบวินัยสถานศึกษา เปาหมายท่ี 11 ไมพัวพัน
ยาเสพติด ซ่ึงการดําเนินกิจกรรมกระทําภายใตกรอบการดําเนินงานของโครงการคนดีศรีสุพรรณ เพ่ือพัฒนา
นักเรียนโรงเรียนสงวนหญิงใหครบทุกดาน  
 

วัตถุประสงค 
  1. เพ่ือสรางความสัมพันธอันดีระหวางครู  ผูปกครอง  ชุมชน  และตัวเยาวชนไดรวมกันพัฒนา
คุณภาพชีวิต  เสริมสรางภูมิคุมกันใหกับตัวเองและสังคม 
  2. เพ่ือเปนแนวทางท่ีเหมาะสมในการดําเนินพฤติกรรมดวยกระบวนการเรียนรูและนําไป
ประยุกตใชในชีวิตประจําวันของตนเองได 
 

เปาหมาย 
  ดานปริมาณ  
  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1  - 6  ทุกคน  ปฏิบัติตนตามคุณลักษณะอันพึงประสงคและตัวชี้วัด  
11 คุณลักษณะ  คิดเปนรอยละ  94 
  ดานคุณภาพ  
นักเรียนโรงเรียนสงวนหญิงทุกคน มีแนวทางท่ีเหมาะสมในการดําเนินพฤติกรรมดวยกระบวนการเรียนรู
ตามเปาหมายของโครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ 11เปาหมาย อยูในระดับคุณภาพ ดีขึ้นไปคิดเปน 
รอยละ  94 
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10.  โครงการสงเสริมนักเรียนใหมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ 
กลยุทธ            พัฒนาการจัดการศึกษาสูความเปนเลิศทางวิชาการ 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ   ฝายบริหารวิชาการ 
ผูรับผิดชอบโครงการ    นางศุภานัน   เอกธีรธรรม 
ระยะเวลาดําเนินการ   พฤษภาคม 2565 – มีนาคม 2566 
สอดคลองกับกลยุทธ   สพม.9  กลยุทธ 6 , สพฐ. กลยุทธ  1 , 2 และ 5    
สอดคลองกับมาตรฐาน  มาตรฐานท่ี 1 
 

 

หลักการและเหตุผล 
    จากสภาพสังคมในปจจุบัน  การมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ ถือเปนลักษณะอันพึงประสงคประการแรก
ของคนไทย  แตปจจุบันสถานการณปญหาสุขภาพและการสาธารณสุขไดเปลี่ยนแปลงไปตามความกาวหนาทาง
เทคโนโลยี  ดังนั้นโรงเรียนจึงไดดําเนินการตามกิจกรรมหลักตอไปนี้ สงเสริมสุขนิสัยดานศิลปะ สงเสริมสุขภาวะ
ทางกายและกีฬา และพัฒนาสุขภาพจิตสังคม ท้ังนี้สาเหตุเนื่องมาจากการมีพฤติกรรมสุขภาวะท่ีไมถูกตองของ
บุคคลดังนั้นเพ่ือใหผู เรียนไดมีสุขภาวะท่ีดี และมีสุนทรียภาพ ซ่ึงเปนการวางรากฐานดานสุขภาพใหเขมแข็งดวย
การเตรียมความพรอม  เพ่ือปองกันปญหาสุขภาพต้ังแตแรกเริ่มและใหผูเรียนสามารถเผชิญกับปญหาและ
สภาวการณท่ีคุกคามตอสุขภาพ  โรงเรียนสงวนหญิงพัฒนาผู เรียนใหมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพดีขึ้นเพ่ือ
มุงเนนการแสดงออกท่ีเหมาะสมของตนเองและหลีกเลี่ยงในสถานการณท่ีไมพึงประสงค  โดยเฉพาะการดูแล
สุขภาพและออกกําลังกายสมํ่าเสมอ ปองกันตนเองจากสิ่งเสพติดใหโทษ และหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะท่ีเสี่ยงตอ
ผูเรียน  เรียนรูเก่ียวกับตนเองและเขาใจถึงบทบาทหนาท่ี  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 

นักเรียนรอยละ 95 มีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพอยูในระดับดีขึ้นไป  
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11.  โครงการสงเสริมความสามารถในการคิดสูความเปนเลิศ 
กลยุทธ     พัฒนาการจัดการศึกษาสูความเปนเลิศทางวิชาการ 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  ฝายบริหารวิชาการ    
ผูรับผิดชอบโครงการ นางศุภานัน   เอกธีรธรรม 
ระยะเวลาดําเนินการ พฤษภาคม  2565 – มีนาคม  2566 
สอดคลองกับกลยุทธ สพม.9  กลยุทธ 6 , สพฐ. กลยุทธ 1 , 2 และ 5    
สอดคลองกับมาตรฐาน   มาตรฐานท่ี 1 , 2 และ 3 
 

 

หลักการและเหตุผล 
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหไดมาตรฐานนั้น  นอกจากกระบวนการเรียนการสอนท่ี ถือวาเปน

กระบวนการท่ีสําคัญท่ีสุดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 แลว การจัดการเรียนรู
ตองเนนผูเรยีนเปนสําคัญ  โดยใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง แสวงหาความรู โดยใชแหลงเรียนรูและวิธีการเรียนรู ท่ี
หลากหลาย สรุปองคความรูไดดวยตนเอง  การแขงขนัทักษะทางวิชาการเปนอีกกิจกรรมหนึ่งท่ีจะสงเสริมให
นักเรียน ครู ผูบริหารและบุคลากรทางการศึกษาไดลงมือฝกปฏิบัติ  เรียนรูและแกไขปญหาตามสถานการณไดเปน
อยางดีและเปนการสงเสริมนกัเรียน ครู ผูบริหารและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีความสามารถ ดานตาง ๆ ไดมี
โอกาส แสดงออกอยางเต็มศักยภาพ     

โรงเรียนสงวนหญิงไดรับคัดเลือกใหเขารวมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล  ต้ังแตปการศึกษา  2553  
โดย โร งเรียนมา ตรฐานสากล เปนน วัตกร รมการ จัดการ ศึกษาท่ี สํ า นัก งา นคณะกร รมการกา รศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน  นํ ามาใชเปนมาตรการเรงดวนในการยกระดับการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพมาตรฐานเทียบ 
เทาสากล  ดวยการใหโรงเรียนในโครงการฯ  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และ
การบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพ  เพ่ือมุงเนนการพัฒนาผูเรียนใหมีศักยภาพเปนพลโลก  

มีทักษะ ความรูความสามารถ  และคุณลักษณะอันพึงประสงคในระดับเดียวกับมาตรฐานสากล   
โดยความสําเร็จดานผูเรียน  (มีศักยภาพเปนพลโลก)  มี 5 เปาหมาย คือ เปนเลิศวิชาการ สื่อสารสองภาษา  
ล้ําหนาทางความคิด ผลิตงานอยางสรางสรรค  และรวมกันรับผิดชอบตอสังคมโลก   แตจากการประเมินผลการ
ดําเนิน โคร งการฯ พบวาการพัฒนา ผูเรียน ใหมี ศักยภาพเป นพลโลกดํา เนิ น การได ผล เป นจํ าน วนนอย   
เม่ือเทียบกับจํานวนนั กเรียน ท้ังหมดและตัวชี้ วัดท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืน ฐานกําหนด  
จําเปนตองพัฒนาการดําเนินการและจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมศักยภาพผูเรียน สูความเปนเลิศ 
 
วัตถุประสงค 
 เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนศักยภาพผูเรียนสูความเปนเลิศ 
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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   พัฒนาการจัดการศึกษาสูความเปนเลิศทางวิชาการ 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ ฝายบริหารวิชาการ 
ผูรับผิดชอบ  นางศุภานัน   เอกธีรธรรม 
ระยะเวลาดําเนินการ พฤษภาคม  2565 – กุมภาพันธ  2566 
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 ของผู เรียน มีความสุขและสนุกในการเขารวมกิจกรรม ผูเรียนเห็นความสําคัญของการใช
ภาษาไทยและภาษาตางประเทศ ทําใหผู เรียนสามารถนําความรูทางภาษาไประยุกตใชในชีวิตประจําวัน ใช
ภาษาไทยและภาษาตางประเทศเปนเครื่องมือในการคนควาหาความรูในการเรียนสาระการเรียนรู อ่ืนๆ 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    
          1. รอยละ 80 ของนักเรียนสามารถพัฒนาศักยภาพการใชภาษาตาง ๆ อยางมีประสิทธิภาพ
ทัดเทียมสากลและเขาใจถึงวัฒนธรรมของภาษานั้น ๆ 
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13. โครงการพัฒนาความสามารถในการสรางนวัตกรรม   
กลยุทธ    พัฒนาการจัดการศึกษาสูความเปนเลิศทางวิชาการ 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ ฝายบริหารวิชาการ 
ผูรับผิดชอบ  นางศุภานัน   เอกธีรธรรม 
ระยะเวลาดําเนินการ พฤษภาคม  2565 – กุมภาพันธ  2566 
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 
  ดังนั้นการสงเสริมผู เรียนใหเปนผู มีความคิดสรางสรรค (Thinking Creativity) โดยใชเทคนิคของการ
สรางสรรคทางความคิดท่ีเปดกวาง เชน การระดมความคิด สรางสรรค ส่ิงแปลกใหมและเสริมสรางคุณคาทาง
ความคิดและสติปญญา และ มีความละเอียดรอบคอบตอการคิดวิเคราะหและประเมินแนวความคิด เพ่ือนําไปสู
การปรับปรุงและพัฒนางานในเชิงสรางสรรค นอกจากนี้ยังสงเสริมใหผูเรียนเกิดการทํางานรวมกับผู อ่ืนไดอยาง
สรางสรรค โดยมุงพัฒนา เนนปฏิบัติและสื่อสารแนวคิดใหมๆไปสูผู อ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพ  สอนใหผูเรียนเปด
ใจกวางและยอมรับในมุมมองหรือโลกทัศนใหมๆท่ีสงผลตอระบบการทํางาน และสนับสนุนใหผู เรียนมีความเปน
ผูนําในการสรางสรรคงาน รวมท้ังมีความรูและเขาใจในสภาพการณซ่ึงอาจเปนขอเท็จจริงหรือเปนขอจํา กัด     
โดยพรอมท่ีจะยอมรับความคิดหรือสภาพการณใหมๆท่ีเกิดขึ้นนั้นได และสามารถสรางวิกฤติใหเปนโอกาสสงผลตอ
การเรียนรู และเขาใจถึงวิธีการสรางสรรคนวัตกรรมท่ีตองใชเวลาและสามารถนําเอาขอผิดพลาดมาปรับปรุงแกไข
และพัฒนางานไดอยางตอเนื่อง 
 
 

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะการคิดและสามารถสรางสรรคนวัตกรรมใหมๆ เพ่ือการนําไปใชประโยชนใน
ชีวิตประจําวันได 
2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผูเรียนใหมีความสามารถในการนําความรูไปตอยอดตามแบบในศตวรรษท่ี 21 

 
 

เปาหมาย 
      ดานปริมาณ 
 รอยละ 90 ของนักเรียนท่ีสรางกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู และจัดทําโครงงานความคิดเพ่ือสาธารณ 
ประโยชน 
      ดานคุณภาพ 

รอยละ 90 ของนักเรียนสามารถมีความคิดริเริ่มสรางสรรคเพ่ือประโยชนตอตนเอง สังคม  
และประเทศชาติ 
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14. โครงการพัฒนาความสามารถการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
กลยุทธ    พัฒนาการจัดการศึกษาสูความเปนเลิศทางวิชาการ 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ   ฝายบริหารวิชาการ  
ผูรับผิดชอบโครงการ นางศุภานัน   เอกธีรธรรม 
ระยะเวลาดําเนินการ พฤษภาคม  2565 – กุมภาพันธ  2566 
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 ควรเปนการเรียนจากการคนควาเองของผู เรียนโดยครูชวยแนะนําและชวย

ออกแบบกิจกรรมท่ีชวยใหนักเรียนแตละคนสามารถประเมินความกาวหนาของการ เรียนรูของตนเองได ท้ังนี้

ทักษะดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลย ี 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

เปนขั้นตอนและเปนระบบ สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการคนหา ประเมิน จัดการ พรอมท้ังนําเอาความรู

ไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดอยางสรางสรรค ซ่ึงท้ังหมดนี้คือทักษะขั้นพ้ืนฐานในการนําเอาความรูท่ีไดไปตอ

ยอดกับอีกหลากหลายวิชา และถือไดวาเปนทักษะสําคัญสําหรับเด็กไทยท่ีกาวเขาสูโลกยุค Digital Age  

อยางเต็มตัว   

 
วัตถุประสงค 

 1.เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารความรูไปยัง
ผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 2. เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนรูจักการวางแผน  ออกแบบบ คิดอยางมีวิจารณญาณ และแกปญหาอยาง
เปนระบบ 
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เปาหมาย 

    เชิงปริมาณ

1. รอยละ 3 ของนักเรียนท่ีมีผลงานการประดิษฐ สรางสรรคและออกแบบผลงานเขาแขงขันในเวที
ระดับชาติ/หนวยงานภายนอก 

2. รอยละ 5 ของนักเรียนท่ีสามารถใชเทคโนโลยีในการเรียนรู  ออกแบบ สรางสรรคงานท้ังดาน
วิชาการหรืออาชีพ โดยสามารถสื่อสาร นําเสนอ เผยแพรและแลกเปลี่ยนผลงานในระดับชาติได 

    เชิงคุณภาพ 

 1. รอยละ 90 ของผูเรียนมีทักษะและความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสารและนําเสนอ 

ขอมูลไดอยางถูกตองและมีคุณภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ 91 ~ 

 
 

15. โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
กลยุทธ   พัฒนาคุณภาพโรงเรียนสูองคกรแหงการเรียนรู 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ ฝายบริหารกิจการนักเรียน 
ผูรับผิดชอบ  นายโยธิน   พูลกําลัง 
ระยะเวลาดําเนินการ กรกฎาคม 2565 – เมษายน 2566 
สอดคลองกับกลยุทธ      สพม.9  กลยุทธ 6 , สพฐ. กลยุทธ 1 , 2 และ 5 
สอดคลองกับมาตรฐาน มาตรฐานท่ี 1,2 และ 3 
 
หลักการและเหตุผล 
  สภาพปจจุบัน  “ยาเสพติดและอบายมุข”  เปนปญหาสําคัญในระดับชาติ  ซ่ึงทุกรัฐบาลมีนโยบายเรงดวน
ในการแกไขอยางจริงจัง  นับวันปญหายาเสพติดยิ่งทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น  สงผลกระทบตอการพัฒนาประเทศ      
ท้ังทางดานเศรษฐกิจ  สังคม  การเมืองและความม่ันคงของประเทศ พรอมกันนี้กระทรวงศึกษาธิการซ่ึงเล็งเห็น
ความสําคัญของการเรงแกปญหาดังกลาว  จึงเรงรัดใหทุกสถานศึกษารวมกับชุมชน มุงเนนหามาตรการในการ
ปองกันและแกไขปญหา  ควบคูกับการพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหเปนผู ท่ีมีความรู  ความสามารถ  ทักษะและ
ประสบการณในการดํารงชีวิตได 
  การแพรระบาดยาเสพติดในชุมชนและสถานศึกษามีความรุนแรงมาก  โรงเรียนเปนสวนหนึ่งของชุมชน  
อาจไดรับผลกระทบจากเหตุการณดังกลาวท้ังทางตรงและทางออม  โดยผานทางชุมชน  เพราะในปจจุบันสถาบัน
ครอบครัวมีสภาวะความเส่ียงมาก  อันมีผลทําใหวิถีการดํารงชีวิตของสังคมเปล่ียนแปลงไป  เศรษฐกิจตกตํ่า  
เยาวชนกําลังตกอยูในสภาวะท่ีลอแหลมและเสี่ยงตอเหตุการณดังกลาวมากท่ีสุด เยาวชนบางคนตกอยูภายใต
ความแตกแยกทางครอบครัว ขาดความรัก ความเขาใจ  ความอบอุน  ท่ีควรจะไดรับจากครอบครัวของตน  ปญหา
เหลานี้มีมานานทําใหยากแกการแกไขไดโดยฉับพลันทันใดได 
  โรงเรียนสงวนหญิง  ตระหนักถึงความจําเปนท่ีจะตองเรงดําเนินการปองกันและแกไขปญหาอันอาจจะ
เกิดขึ้นกับตัวนักเรียน  ครอบครัวหรือชุมชนท่ีอาศัย  จึงจัดทําโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข ซ่ึงเปนโครงการพิเศษตามแนวนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและตามโครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ     
โดยใชโครงการสงเสริมระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนและระบบการบริหารคุณภาพ PDCA  เปนมาตรการ
สงเสริม เพ่ือปองกันและแกไขปญหาสังคม  อบรม ปลูกฝงสรางจิตสํานึกใหนักเรียนมีความรับผิดชอบตอตนเอง  
สังคม  ชุมชน  สามารถปองกันตนเองและสังคมใหหางไกลจากยาเสพติดและอบายมุขไดอยางยั่งยืน รวมถึงจัด
กิจกรรม TO BE NUMBER ONE  เพ่ือพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของนักเรียนใหเปนคนรุนใหมท่ีเชื่อม่ันและ
ภาคภูมิใจในตนเอง มีภูมิคุมกันทางจิตใจและไมยุงเก่ียวกับยาเสพติด  
 

วัตถุประสงค 
 1.  เพ่ือสรางความตระหนักถึงปญหา  โทษและภัยของยาเสพติดแกนักเรียนและผูท่ีเก่ียวของ 
 2.  เพ่ือเสริมสรางภูมิคุมกันในการปองกันยาเสพติดแกนักเรียนและชุมชน 
 3.  เพ่ือใหโรงเรียนและชุมชน  ไดรวมคิด  รวมทํา  รณรงค  ปองกัน  สารเสพติด  ท้ังในและนอกโรงเรียน 
 4.  เพ่ือใหโรงเรียนเปน  “สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข”  อยางยั่งยืน 
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เปาหมาย 
         ดานปริมาณ  
   -  นักเรียนโรงเรียนสงวนหญิงทุกคน  เขารวมกิจกรรม  คิดเปนรอยละ  100 
    ดานคุณภาพ  
   -  นักเรียนโรงเรียนสงวนหญิงทุกคน  ไดรับการดูแลเอาใจใส ปองกัน คนหา รักษา และ
เสริมสรางความเขมแข็งในการเฝาระวังพฤติกรรมเสี่ยง  อยูในระดับคุณภาพดีขึ้นไป คิดเปนรอยละ  94 
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16. โครงการจัดสภาพแวดลอมและสังคมท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 
กลยุทธ    พัฒนาคุณภาพโรงเรียนสูองคการแหงการเรียนรู 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  ฝายบริหารท่ัวไป 

ผูรับผิดชอบ   นางกรชศา   เพชรปภาสิน 

ระยะเวลาดําเนินการ  พฤษภาคม  2565 – มีนาคม  2566 
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 ท้ังในหองเรียน
และนอกห องเรียนท่ีหลากหลา ยมีสภาพแวดลอม ท่ีดี  มีอาคา รเรียน ท่ีมีควา มปลอดภั ย มีร ะบบ
สาธารณูปโภคท่ีสมบูรณ  

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

1.  เพ่ือใหโรงเรียนมีพัสดุและครุภัณฑท่ีเพียงพอตอการจัดการเรียนการสอน 

2.  เพ่ือซอมแซมและดูแลอาคารสถานท่ี ระบบสาธารณูปโภค และภูมิทัศนภายในโรงเรียนให 
 

เปาหมาย  

ดานปริมาณ   ฝายบริหารท่ัวไปสามารถใหบริการบุคลากรในโรงเรียนรอยละ 91   
ดานคุณภาพ  ฝายบริหารท่ัวไปสามารถใหบริการบุคลากรในโรงเรียนอยางมีประสิทธิภาพ 

รอยละ 91 
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17. โครงการพัฒนาการจัดการความรู 
กลยุทธ                     พัฒนาการจัดการศึกษาสูความเปนเลิศทางวิชาการ 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ    ฝายบริหารวิชาการ   
ผูรับผิดชอบโครงการ   นางศุภานัน   เอกธีรธรรม 
ระยะเวลาดําเนินการ    พฤษภาคม  2565 – มีนาคม  2566 
สอดคลองกับกลยุทธ      สพม.9  กลยุทธ 3 , สพฐ. กลยุทธ 5 
สอดคลองกับมาตรฐาน  มาตรฐานท่ี 2 และ 3 
 

 

หลักการและเหตุผล 
การจั ดการความรู  (Knowledge Management)  เปนกระบวนการท่ี ทําอยางเปน ระบบเก่ีย วกับ           

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

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


