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คำนำ 
  

 แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 256๕ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากร
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ซึ่งเป็นแนวทางการปฏิบัติงานให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี โดยให้
ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มุ ่งเน้นในการสร้างเสริมให้ผู ้เรียนเป็นผู ้มีความรู้  
คู่คุณธรรม สามารถทำประโยชน์ให้กับสังคม และประเทศชาติต่อไป และเพื่อให้การดำเนินการของ
โรงเรียนบรรลุผลตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนพระ
ตำหนักสวนกุหลาบ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ - ๒๕๖๘ 
 หวังอย่างยิ่งแผนปฏิบัติการเล่มนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้เกี่ยวข้องทุกคนจะนำไปปฏิบัติให้
เกิดผลสำเร็จตามแผนงาน โครงการที่กำหนดไว้ทุกประการ ขอขอบคุณบุคลากรทุกคนที่ได้ร่วมกัน   
ให้แนวคิด และร่วมมือจัดทำแผนปฏิบัติการจนสำเร็จ ไว้ ณ โอกาสนี้ 
 
 
 
 

    (นางจินดา สรรประสิทธิ์) 
                                        ผู้อำนวยการโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 
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ประวัติโรงเรียน 
 

 พุทธศักราช 2525 ซึ่งเป็นปีเฉลิมฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานคณะกรรมการปฏิสังขรณ์วัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระบรมมหาราชวัง
โปรดเกล้าฯ ให้บูรณะซ่อมแซมอาคารพระตำหนักสวนกุหลาบ และอาคารโรงโขน ซึ่งอยู่ห่างกันประมาณ 500 
เมตร  ให้ใช้การได้ และมีพระราชดำริว ่า “ในอดีตพระตำหนักสวนกุหลาบ เคยเป็นที ่ต ั ้งโ รงเร ียน 
มาก่อน ฉะนั้นเมื่อซ่อมแซมแล้ว ก็ควรให้เป็นโรงเรียนเหมือนเดิม เพื่อพัฒนาคน และชุมชนไปด้วย และจะ
เป็นประโยชน์ต่อบ้านเมือง”    
  สำนักพระราชวังได้มีหนังสือด่วนมากที่  พว.0011/864 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2525 ให้สำนักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ จัดตั ้งโรงเรียนประถมศึกษา ในโครงการตามพระราชดำริใน  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ขึ้นในบริเวณพระบรมมหาราชวัง และขอให้ดำเนินการ
จัดตั้งในปีการศึกษา 2525 สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ได้ส่งเรื่ องให้สำนักงานการ
ประถมศึกษากรุงเทพมหานครนำเสนอคณะกรรมการการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ในคราวประชุมครั้งที่  
3/2525  เมื่อวันที่ 23  มีนาคม 2525 คณะกรรมการฯ มีมติเป็นเอกฉันท์ในการจัดตั้งโรงเรียน และได้กราบ
บังคมทูลขอพระราชทานนามโรงเรียนว่า “โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ” คณะกรรมการการประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร จึงได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2525   
  ในวันที่ 9 เมษายน 2525 สำนักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได้มีคำสั่งที่ 51/2525
แต่งตั้งนางสาวกาญจนา  เมฆสวรรค์  ตำแหน่งอาจารย์ 2 โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่ง
อุปถัมภ์) รักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 
 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ เปิดทำการสอนเมื่อวันที่  17  พฤษภาคม  2525 โดยใช้อาคารโรง
โขนเป็นอาคารเรียนเปิดสอน 4 ห้องเรียน คือ อนุบาล 1 (2 ห้อง) อนุบาล 2 (1 ห้อง) และชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 1 (1 ห้อง)  มีนักเรียนทั้งสิ้น 104 คน เป็นโรงเรียนสหศึกษา และขยายชั้นเรียนปีละ 1 ชั้น จนถึงชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2530 
 1  มิถ ุนายน  2525 สำนักพระราชวังขอให้สำนักงานการประถมศึกษากร ุงเทพมหานคร  
เปิดสถานรับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียนขึ้น เป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนเรียกว่า “ศูนย์เด็กปฐมวัยโรงเรียนพระตำหนัก
สวนกุหลาบ” รับเด็กอายุตั้งแต่ 2 ขวบครึ่ง ถึง 4 ขวบ (ต่อมาเปลี่ยนเป็นรับเด็กอายุ ตั้งแต่ 3 ขวบ) 
 ปีการศึกษา 2526 โรงเรียนเปิดสอนเด็กหูหนวกปฐมวัย 2 ห้อง ตามพระราชดำริ ในสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นโครงการทดลองเรียกว่า “โครงการศูนย์ทดลองเด็กหูหนวกปฐมวัย”
ฝึกอบรมเตรียมความพร้อมให้เด็กหูหนวกระดับก่อนวัยเรียน รับเด็กตั้งแต่อายุ 3 ปี และเตรียมความพร้อมให้
เป็นเวลา 3 – 4 ปี   
 ปีการศึกษา  2530 นักเรียนรุ่นแรกจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้เข้ารับ
พระราชทานประกาศนียบัตรจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จองค์ประธาน
คณะกรรมการศึกษาประจำโรงเรียน ต่อมาเปลี่ยนเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และรุ่นต่อ ๆ มาก็
ได้รับพระมหากรุณาธิคุณมาโดยตลอดจนถึงปีการศึกษา 2550  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รุ่นแรกเข้ารับ
พระราชทานประกาศนียบัตรจนถึงปัจจุบัน 

 วันที่ 1 พฤษภาคม  2538 คณะกรรมการการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได้ประกาศจัดตั้ง
โรงเรียนอนุบาลมหามงคลซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่บ้านมหามงคล 1 ถนนพุทธมณฑลสาย 2 แขวงบางไผ่ เขตภาษีเจริญ 
เป็นสาขาโรงเร ียนพระตำหนักสวนกุหลาบ เพื ่อสนองพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  
สยามบรมราชกุมารี  ในการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน  ในหมู่บ้านมหามงคลซึ่งเป็นบุตรหลานของข้าราชบริพาร  
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และเด็กบริเวณใกล้เคียงให้มีความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยเรียนในระดับประถมศึกษา และเพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในมหามงคลวโรกาสทรงครองราชย์ครบ  50 ปี  โดยในปีการศึกษา 2538 เปิด
สอนชั้นอนุบาล 1 จำนวน 1 ห้อง และขยายถึงชั้นอนุบาล 2 อีก 1 ห้องเรียน   
 การขยายชั ้นเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนได้รับอนุญาตให้ขยายชั ้นเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น โดยให้รับนักเรียนสหศึกษา ประเภท ไป – กลับ ตามคำสั่งคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ที่ 257/2548 ซึ่งเป็นไปตามความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพระบรมมหาราชวัง 
ที่ประสงค์จะให้ขยายชั้นเรียนจนถึงจบการศึกษาภาคบังคับ เพื่อให้โอกาสนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ได้เข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และให้โอกาสนักเรียนจากสถานศึกษาอ่ืน ที่มีบิดามารดา หรือผู้ปกครองที่
ท ำ ง า น อ ย ู ่ บ ร ิ เ ว ณ ใ ก ล ้ เ ค ี ย ง โ ร ง เ ร ี ย น พ ร ะ ต ำ ห น ั ก ส ว น ก ุ ห ล า บ ไ ด ้ เ ข ้ า เ ร ี ย น ด ้ ว ย  โ ด ย 
ปีการศึกษา  2548 เปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 2 ห้องเรียน นักเรียน 66  คน และขยาย
ต่อไปจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2550 ทั้งนี้ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ
โรงเรียน ซึ่งมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธาน ได้พระราชทานพระราช
วินิจฉัยเห็นชอบในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาครั้งที่  2/2547  เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2547และ
ครั้งที่ 1/2548  เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2548 
 

 
 
 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องหมายประจำโรงเรียน เป็นภาพพระมหาพิชัยมงกุฎ             
บนชื ่อโรงเรียน และได้รับพระราชทานคำขวัญประจำโรงเรียน ให้เป็นมิ ่งขวัญแก่คณะครู  และนักเรียน      
ประกอบบทพระราชนิพนธ์  ซึ่งโรงเรียนถือว่าเป็นปรัชญาประจำโรงเรียน ดังนี้ 
 

ปญฺญาว   ธเนน   เสยฺโย 
ปัญญาเทียวประเสริฐกว่าทรัพย์ 

 
 
   เงินทองทรัพย์สิ่งนั้น  วัวควาย 
  โจรลักขโมยขาย    แย่งยื้อ 
  ซื้อสรรพสิ่งทั้งหลาย   ด้วยทรัพย์      นั่นแล 
  แต่มิอาจใช้ซื้อ    สุขแท้นิพพาน 
   ปัญญาเป็นทรัพย์ล้ำ  เลอเลิศ 
  เป็นสิ่งอันประเสริฐ   ยิ่งล้น 
  อาจก่อเกียรติช่วยเชิด   ชูชื่อ 
  รู้จักนำตนพ้น    จากห้วงทุกข์กรรม 
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คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 
 การดำเนินงานของโรงเรียนเดิม มีคณะกรรมการที่ปรึกษาประจำโรงเรียนคณะหนึ่ง เพื่อดำเนินงาน
ตามพระราชวินิจฉัยของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งต่อมาคณะกรรมการคณะนี้  
ได้เปลี่ยนสภาพเป็นคณะกรรมการศึกษาประจำโรงเรียน (ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการแต่งตั้ง
คณะกรรมการศึกษาประจำโรงเรียนประถมศึกษา พ.ศ. 2525) ในปีการศึกษา 2539 กระทรวงศึกษาธิการ  
ได้ยกเลิกระเบียบว่าด้วยการแต่งตั ้งคณะกรรมการศึกษาประจำโรงเรียนประถมศึกษา พ.ศ. 2525 และ
ประกาศใช้ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยคณะกรรมการโรงเรียนประถมศึกษา พ.ศ. 2539 โรงเรียน
พระตำหนักสวนกุหลาบ ได้ดำเนินการตามข้อกำหนดของระเบียบนี ้ โดยได้ประชุมครูเพื ่อคัดเลือก
คณะกรรมการโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ที ่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ได้ขออนุมัติเป็นกรณีพิเศษ  
ในการให้บุคคลที่เป็นคณะกรรมการการศึกษาของโรงเรียนทั้งหมดเป็นกรรมการโรงเรียน ตามระเบียบนี้ซ่ึง
ขณะนี้ได้รับการยกเว้น และประธานคณะกรรมการการประถมศึกษากรุงเทพมหานครได้ลงนามแต่งตั้ง
คณะกรรมการโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบเป็นที ่เรียบร้อยแล้ว โดยให้ดำรงตำแหน่งตั ้งแต่วันที ่ 5 
กุมภาพันธ์ 2540 ถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2543 และเปลี่ยนชื่อคณะกรรมการเป็น “คณะกรรมการโรงเรียน
พระตำหนักสวนกุหลาบ”    
  ต่อมาเม่ือวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2543  ได้มีระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. 2543 ประกาศให้ยกเลิก “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยคณะกรรมการ
โรงเรียนประถมศึกษา พ.ศ. 2539” ดังกล่าว จึงได้เปลี่ยนชื ่อเป็น“คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียน 
พระตำหนักสวนกุหลาบ และขอพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณ ให้สมเด็จองค์ประธานฯ ทรงดำรงตำแหน่ง   
และเป็นกรรมการเหมือนเดิม  มติหรือข้อตกลงใดๆที่เคยกำหนดไว้ของคณะกรรมการโรงเรียนพระตำหนัก  
สวนกุหลาบ ให้ถือเป็นมติของคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ด้วยสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี   ทรงมีพระราชบัญชาให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียน
พระตำหนักสวนกุหลาบ  ปีละ 2 ครั้ง    
 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบชุดปัจจุบันตามคำสั่งสำนักงาน
การประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2543 คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ที่ 111/2553 ลงวันที่  26 พฤศจิกายน 2553 และคำสั่งสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ที่431/2557 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2557 มีพระนาม และรายนาม 
ดังนี้ 

1. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี  
       ประธานกรรมการ 

2. เลขาธิการพระราชวัง     กรรมการ 
3. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ     กรรมการ 
4. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กรรมการ 
5. เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กรรมการ 
6. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  กรรมการ 
7. ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  กรรมการ 
8. เลขานุการกรมสำนักพระราชวัง    กรรมการ 
9. นายสุวัฒน์  เงินฉ่ำ     กรรมการ 
10. คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา    กรรมการ 
11. นายสมเกียรติ ชอบผล      กรรมการ 
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12. นางพัฒนา เกตุกาญจโน      กรรมการ 
13. ผู้อำนวยการโรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย)   กรรมการ 
14. ผู้อำนวยการโรงเรียนช่างฝีมือในวัง (หญิง)   กรรมการ 
15. ผู้อำนวยการโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ  กรรมการและเลขานุการ 

 
ปัจจุบ ันโรงเร ียนพระตำหนักสวนกุหลาบ สังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษา

กรุงเทพมหานคร  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนตั้งอยู่ใน
พระบรมมหาราชวัง ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์  
10200 โทรศ ัพท ์  0 2222 6561,  0 2222 4871 โทรสาร 0 2222 6557  Website : 
phratumnuk.ac.th 
 

การจัดการศึกษา 
  โรงเรียนจัดการศึกษา 3 ระดับ คือ ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 1.   ระดับปฐมวัย มีการจัดการศึกษาท้ัง อนุบาลศึกษา และการศึกษาพิเศษ ดังนี้ 
  1.1  อนุบาลศึกษา เน้นการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาทั้งด้านร่างกาย 
อารมณ์ สังคม จิตใจ และสติปัญญา สร้างรากฐานชีวิต ให้พัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ตามเจตนารมณ์
ของรัฐธรรมนูญ โดยใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2560 เป็นแนวทาง  
ในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา (ระดับปฐมวัย) พ.ศ. 2561 โดยชั้นอนุบาลรับนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 3 ขวบ
ขึ้นไป  ใช้เวลาเรียน 3 ปี ในชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึง อนุบาลปีที่ 3 
  1.2  ศูนย์ทดลองเด็กหูหนวกปฐมวัย เป็นโครงการตามพระราชดำริในสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่เปิดสอนเด็กหูหนวกตั้งแต่อายุ 3 ปี ขึ้นไป ตั้งแต่ปีการศึกษา 2526 ให้มี
ความพร้อมที่จะช่วยเหลือตนเองได้ สามารถสื่อความหมายเบื้องต้นตามวัย ตามศักยภาพของเด็กแต่ละคน 
ตลอดจนเพิ ่มพูนสติปัญญา ความสามารถตามหลักสูตรที ่โรงเรียนจัดทำขึ ้น ว ิธ ีสอนใช้ทั ้งการสาธิต  
การปฏิบัติจริง และการศึกษานอกสถานที่ โดยเน้นพัฒนาการทางด้านภาษาด้วยวิธีการสอนพูดด้วยเทคโนโลยี
ที่ทันสมัย การอ่านริมฝีปาก และการใช้ภาษามืออย่างง่าย ๆ ผสมผสานกัน โดยรับเด็กที่สูญเสียการได้ยินเกิน
กว่า 90  เดซิเบล ไม่มีความพิการอย่างอื่นซ้ำซ้อน และเป็นเด็กที่ผ่านการตรวจวินิจฉัยจากแพทย์ภาควิชาโสต  
ศอ นาสิก และลาริงซ์วิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี และคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาว่าสามารถรับเข้าเรียนได้ 
จัดการเรียนการสอนเป็นเวลา 3 ปี เพ่ือให้มีความพร้อมที่จะไปเรียนต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนเรียน
ร่วม หรือโรงเรียนการศึกษาพิเศษต่อไป  เมื่อสิ้นปีการศึกษา 2544 มีเด็กจบไปจากโครงการ 15 รุ่น  จำนวน  
186  คน ไปเรียนต่อชั้น ป.1 – ป.6 โดยไปศึกษาต่อระดับมัธยมในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษาเป็นส่วน
ใหญ่  สำหรับนักเรียนรุ่นที่ 16 และ17 ที่จบชั้นปีที่ 4 (ชั้นสูงสุดของโครงการ)ในปีการศึกษา 2545 – 2546 
อีกจำนวนปีละ 9 คน รวม 18 คน ขอสมัครเข้าเรียนร่วมระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 
โรงเรียนจึงขยายโครงการศูนย์ทดลองฯ โดยรับเข้าเรียนร่วมในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ตามความต้องการของ
ผู้ปกครอง ความพร้อมของโรงเรียน และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนพระตำหนัก
สวนกุหลาบ โดยรับเข้าเรียนในปีการศึกษา  2546  และปีการศึกษา 2547 และรับนักเรียนเรียนร่วมที่จบ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2552  และในปีการศึกษา 2552  
ได้จัดการเรียนการสอนแบบสองภาษาตามแนวการจัดการศึกษาของวอลดอร์ฟ 
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 2.   ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 จัดการศึกษาโดยใช้หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนพระตำหนัก 
สวนกุหลาบ พุทธศักราช 2561 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 3.   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ ัดการเร ียนการสอนโดยใช้หลักสูตรสถานศึกษาโรงเร ียน  
พระตำหนักสวนกุหลาบ พุทธศักราช 2561 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

รายช่ือผู้บริหารโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 
 1.   พ.ศ.   2525 – 2531  คุณกาญจนา   เมฆสวรรค์ 
 2.   พ.ศ.   2531 – 2533  นางนภา   สุวรรณเทศ 
 3.   พ.ศ.   2533 – 2549  นางอุดมศิลป์   ศรีสมบูรณ์ 
 4.   พ.ศ.   2549 – 2561  นางพัฒนา   เกตุกาญจโน 
  5.   พ.ศ.  2562 – ๒๕๖๕   นางจินดา  สรรประสิทธิ์ 
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งานโรงเรียนตามแนวพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

 
           

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 

ระดับปฐมวัย 
การศึกษาภาคบังคับ   

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – มัธยมศกึษาปีท่ี 3  สุขภาพอนามัยนักเรียน 

อนุบาล 1 – 3 ศูนย์ทดลองเด็กหูหนวกปฐมวัย 

  

สุขศาสตร์ในโรงเรียน อาหารกลางวัน 

ห้องสมุดโรงเรียน 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 
คัดลายมือ 

การอ่านออกเสียง  ท่องจำ 

เน้นการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน 

เน้นกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์

จริยศึกษา 

ประเพณีวัฒนธรรมไทย 

เน้นให้มีสุขภาพกายแข็งแรง  สุขภาพจิตดี  
พัฒนาการทางกายเหมาะสมกับวยั 

ยิมนาสติก 

ดนตรี  นาฏศลิป ์

ทัศนศิลป์ (ลายไทย) 

งานดอกไม้สด 

การส่งเสริมงานเกษตร 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา  
ศาสนา  และวัฒนธรรม 

กลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

โครงการเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

เน้นทักษะการฟังสำเนยีงเจ้าของภาษา กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

การบริการทางการแพทย ์
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จำนวนห้องเรียนและจำนวนนักเรียน  ปีการศึกษา 256๕ 
 

ลำดับ
ที ่

ชั้นเรียน ห้องเรียน จำนวนนักเรียน หมายเหตุ 
ชาย หญิง รวม 

1 อนุบาล 1/1 1 ๑๑ ๑๐ ๒๑   
2 อนุบาล 1/2 1 ๑๑ ๙ ๒๐   
๓ อนุบาล ๑/พิเศษ ๑ ๑ ๐ ๑  

รวมอนุบาล 1 3 ๒๓ ๑๙ ๔๒   
๔ อนุบาล 2/1 1 ๑๑ ๑๓ ๒๔   
๕ อนุบาล 2/2 1 ๘ ๑๓ ๒๑   
๖ อนุบาล ๒/๓ ๑ ๗ ๑๔ ๒๑  
๗ อนุบาล ๒/พิเศษ ๑ ๒ ๑ ๓  

รวมอนุบาล 2 ๔ ๒๘ ๔๑ ๖๙   
๘ อนุบาล 3/1 1 ๑๗ ๑๓ ๓๐  
๙ อนุบาล 3/2 1 ๑๕ ๑๓ ๒๘  

๑๐ อนุบาล ๓/พิเศษ ๑ ๐ ๕ ๕  
รวมอนุบาล 3 3 ๓๒ ๓๑ ๖๓  

รวมก่อนประถม ๑๐ ๘๓ ๙๑ ๑๗๔   
๑๑ ประถมศึกษาปีที่ 1/1 1 ๑๙ ๑๑ ๓๐   
๑๒ ประถมศึกษาปีที่ 1/2 1 ๑๗ ๑๓ ๓๐   
๑๓ ประถมศึกษาปีที่ 1/3 1 ๑๗ ๑๒ ๒๙   
๑๔ ประถมศึกษาปีที่ 1/พิเศษ 1 ๐ ๐ ๐   

รวมประถมศึกษาปีที่ 1 4 ๕๓ ๓๖ ๘๙   
๑๕ ประถมศึกษาปีที่ 2/1 1 ๑๑ ๑๔ ๒๕   
๑๖ ประถมศึกษาปีที่ 2/2 1 ๑๓ ๑๑ ๒๔   
๑๗ ประถมศึกษาปีที่ 2/3 1 ๑๓ ๑๑ ๒๔   
๑๘ ประถมศึกษาปีที่ 2/พิเศษ 1 ๑ ๒ ๓   

รวมประถมศึกษาปีที่ 2 4 ๓๘ ๓๘ ๗๖   
๑๙ ประถมศึกษาปีที่ 3/1 1 ๑๑ ๑๑ ๒๒   
๒๐ ประถมศึกษาปีที่ 3/2 1 ๑๐ ๑๒ ๒๒   
๒๑ ประถมศึกษาปีที่ 3/3 1 ๑๓ ๙ ๒๒   
๒๒ ประถมศึกษาปีที่ 3/พิเศษ 1 ๔ ๓ ๗   
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ลำดับ
ที ่

ชั้นเรียน ห้องเรียน จำนวนนักเรียน หมายเหตุ 
ชาย หญิง รวม 

รวมประถมศึกษาปีที่ 3 4 ๓๘ ๓๕ ๗๓  
๒๓ ประถมศึกษาปีที่ 4/1 1 ๑๕ ๑๔ ๒๙   
๒๔ ประถมศึกษาปีที่ 4/2 1 ๑๓ ๑๖ ๒๙   
๒๕ ประถมศึกษาปีที่ 4/3 1 ๑๕ ๑๓ ๒๘   
๒๖ ประถมศึกษาปีที่ 4/พิเศษ 1 ๐ ๕ ๕   

รวมประถมศึกษาปีที่ 4 4 ๔๓ ๔๘ ๙๑  
๒๗ ประถมศึกษาปีที่ 5/1 1 ๑๗ ๑๔ ๓๑   
๒๘ ประถมศึกษาปีที่ 5/2 1 ๑๖ ๑๕ ๓๑   
๒๙ ประถมศึกษาปีที่ 5/3 1 ๑๗ ๑๔ ๓๑   
๓๐ ประถมศึกษาปีที่ 5/พิเศษ 1 ๔ ๐ ๔   

รวมประถมศึกษาปีที่ 5 4 ๕๔ ๔๓ ๙๗  
๓๑ ประถมศึกษาปีที่ 6/1 1 ๑๖ ๑๒ ๒๘   
๓๒ ประถมศึกษาปีที่ 6/2 1 ๑๗ ๑๑ ๒๘   
๓๓ ประถมศึกษาปีที่ 6/3 1 ๑๔ ๑๓ ๒๗   
๓๔ ประถมศึกษาปีที่ 6/พิเศษ 1 ๖ ๓ ๙   

รวมประถมศึกษาปีที่ 6 4 ๕๓ ๓๙ ๙๒  
รวมประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6  24 ๒๗๙ ๒๓๙ ๕๑๘   

๓๕ มัธยมศึกษาปีที ่1/1 1 ๑๔ ๑๐ ๒๔   
๓๖ มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 1 ๑๔ ๙ ๒๓   

รวมมัธยมศึกษาปีที่ 1 2 ๒๘ ๑๙ ๔๗   
๓๗ มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 1 ๘ ๑๐ ๑๘   
๓๘ มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 1 ๘ ๑๑ ๑๙   

รวมมัธยมศึกษาปีที่ 2 2 ๑๖ ๒๑ ๓๗  
๓๙ มัธยมศึกษาปีที่ 3/1 1 ๑๓ ๑๓ ๒๖   
๔๐ มัธยมศึกษาปีที่ 3/2 1 ๑๓ ๑๒ ๒๕   

รวมมัธยมศึกษาปีที่ 3 2 ๒๖ ๒๕ ๕๑  
รวมมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 3  6 ๗๐ ๖๕ ๑๓๕   

รวมทั้งสิ้น ๔๐ ๔๓๒ ๓๙๕ ๘๒๗   
  นักเรียนบกพร่องทางการได้ยิน  ๔๖  คน   นักเรียนมีปัญหาด้านสติปัญญา  ๑  คน 
 นักเรียนมีปัญหาการอ่าน/เขียน  ๒๐ คน   นักเรียนมีปัญหาด้านพฤติกรรม  ๐ คน 
  นักเรียนมีปัญหาด้านออทิสติก    ๐  คน    รวม   ๖๗   คน 
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รายช่ือบุคลากรโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ปีการศึกษา 256๕ 
 

ที ่ ชื่อ - นามสกุล  ปฏิบัติหน้าที ่ 

๑ นางสาวพัชรินทร์ เบญจมพรชัย 
รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ  
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน 

๒ นายสมโพชน์  เหลื่อมล้ำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนงานบริหารทั่วไป 
๓ นางสาวนพวรรณ  มาสร้อย อนุบาล 1/1   
๔ นางสาวอารยา มูฮำหมัดยูโซ๊ะ อนุบาล ๑/๒ 
๕ นางสาวศิริรัตน์ เตชะสิริวิชัย อนุบาล 2/1 
๖ นางสาวณัฐณิชา  วิชาภรณ์ อนุบาล 2/2 
๗ นางจุฑา  สุขใส อนุบาล ๒/๓ 
๘ นางสาวเมธาวี กันหะคุณ อนุบาล ๓/๑ 
๙ นางสาวมณทิวา คีรีรัตน์ อนุบาล ๓/2 

๑๐ นางสาวกชนิภา ทาระธรรม อนุบาล ๑ (พิเศษ) / อนุบาล ๒ (พิเศษ) 
๑๑ นางญุพดี ธงภักดี อนุบาล ๓ (พิเศษ) 
๑๒ นางสาวรุจิรา อัศวสันติ ประถมศึกษาปีที่ 1/1 
๑๓ นางรุจิเรข  ดุลยสุข ประถมศึกษาปีที่ 1/2   
๑๔ นางสุภารัตน์  สิทธิรัตนพงศ์ ประถมศึกษาปีที่ 1/3   
๑๕ นางสาวมนต์ชนก  รื่นสุข ประถมศึกษาปีที่ 2/1   
๑๖ นางสมบุญ  จันทร์ศิริ ประถมศึกษาปีที่ 2/2   
๑๗ นายอรุโณ  คงคาลอย ประถมศึกษาปีที่ 2/3   
๑๘ นายมนตรี รวมพร ประถมศึกษาปีที่ ๒ (พิเศษ) / ประถมศึกษาปีที่ ๕ (พิเศษ) 
๑๙ นางสาวนันทนัช  แท่งทอง ประถมศึกษาปีที่ 3/1  
๒๐ นางสาวนฤมล  มุกธวัตร ประถมศึกษาปีที่ 3/2   
๒๑ นางสาวพรทิพย์  ฉิมวัย ประถมศึกษาปีที่ 3/3  
๒๒ นางสาวไอรดา จำปาสา ประถมศึกษาปีที่ 3 (พิเศษ) 
๒๓ นางสาวปิยวรรณ คำเส็ง ประถมศึกษาปีที่ 4/1   
๒๔ นายวัชรัศนิ์ ทิพย์ลุ้ย ประถมศึกษาปีที่ 4/2   
๒๕ นางสาวกัลยรัตน์ แย้มเทศ ประถมศึกษาปีที่ 4/3   
๒๖ นางสาวบุษบง เสมามล ประถมศึกษาปีที่ ๔ (พิเศษ) 
๒๗ นายเสกสรรค์ ชีวรัตน์ ประถมศึกษาปีที่ ๔ (พิเศษ) 
๒๘ นางสาววิภาวรรณ ถิตย์ประดิษฐ์ ประถมศึกษาปีที่ 5/1   
๒๙ นางสาวปรารถนา ลิมป์ประสิทธิพร ประถมศึกษาปีที่ 5/2 
๓๐ นางสาววันวิสาข์ กาเส็ม ประถมศึกษาปีที่ 5/3   
๓๑ นางสาวสิริวิภาพร สระศรี ประถมศึกษาปีที่ ๖/1   
๓๒ นางสาวฐนิตา เส้งเนตร ประถมศึกษาปีที่ ๖/2 



 

10 
 

 

ที ่ ชื่อ - นามสกุล  ปฏิบัติหน้าที ่ 
๓๓ นายภานุพงศ์ เพชรรัตน์ ประถมศึกษาปีที่ ๖/3   
๓๔ นางสาววันดี พิมพ์วัน ประถมศึกษาปีที่ ๖ (พิเศษ) 
๓๕ นางสาวรัชนีพร จันทร์มี มัธยมศึกษาปีที่ ๑/๑  
๓๖ นางวรรณรยา ดาศรี มัธยมศึกษาปีที่ ๑/๑ 
๓๗ นางสาวชนาธิปต์ สุขไกรไทย มัธยมศึกษาปีที ่1/2  
๓๘ นางสาวสินีนารถ ขันธลักษณ์ มัธยมศึกษาปีที ่1/2  
๓๙ นางภัทรวดี ฟองคำ มัธยมศึกษาปีที ่๒/๑  
๔๐ นางสาวอภิรดี ทองเพ็ง มัธยมศึกษาปีที่ 2/๑  
๔๑ นางสาวยุพิน แซ่เฮ๊ียบ มัธยมศึกษาปีที ่2/๒  
๔๒ นายธนพล เสนากัลป์ มัธยมศึกษาปีที ่2/2  
๔๓ นางสาวปาริชาติ  นิ่มทัศนศิริ มัธยมศึกษาปีที ่๓/๑  
๔๔ นางสาวสุพรทิพย์ กมลชวรัตน์ มัธยมศึกษาปีที่ ๓/๑  
๔๕ นางปนิศราณัชช์ จันทร์นวล มัธยมศึกษาปีที ่๓/๒  
๔๖ นายพัชร์ธีรเชษฐ์ สุวรรณ ์ มัธยมศึกษาปีที ่๓/2  
๔๗ นางกอบกุล เนตรสูตร ครูอาวุโส / ป.๒ 
๔๘ นางโชติกา แสงอำพันธ์ ครูอาวุโส / มัธยมศึกษา 
๔๙ นางจุฑามาศ หันยอ ครูอาวุโส / ศูนย์ทดลองฯ 
๕๐ นางสาวกฤษณา ธาราศักดิ์ ครูอาวุโส / อนุบาล 
๕๑ นางสาวนุสรา ปลื้มปรีชา ช่วยสายชั้นอนุบาล ๓ (พิเศษ) 
๕๒ นางนัยนา พงษ์สีดา ช่วยสายชั้น ป.๑ 
๕๓ นางสาวธัชพร คำชามา ช่วยสายชั้น ป.๑ 
๕๔ นางสาวบุญญารัตน์ จับสี ช่วยสายชั้น ป.๑ 
๕๕ นางขนิษฐา สีคาม ช่วยสายชั้น ป.๒ 
๕๖ นายปฏิภาณ เทพพิทักษ์ ช่วยสายชั้น ป.๒ 
๕๗ นางสาวเสาวลักษณ์ สิงห์เงิน ช่วยสายชั้น ป.๒ 
๕๘ นางสาวคุณัญญา สร้อยนาค ช่วยสายชั้น ป.๓ 
๕๙ นางสาวกรชนก เพชรพรรณ ช่วยสายชั้น ป.๓ 
๖๐ จ่าเอกจิรพงศ ์ จิรวัฒน์ ช่วยสายชั้น ป.๓ 
๖๑ นางสาวธารินี สุขเวช ช่วยสายชั้น ป.๔ 
๖๒ นางสาวรัตนพร เสียงล้ำ ช่วยสายชั้น ป.๔ 
๖๓ นางสาวอภิวาร ชี้เจง ช่วยสายชั้น ป.๕ 
๖๔ นางสาวนันทวัน ทองนพคุณ ช่วยสายชั้น ป.๕ 
๖๕ นางสาวขนิษฐา ทัศเทียม ช่วยสายชั้น ป.๕ 
๖๖ นางมยุรี แสงรัตนทองคำ ช่วยสายชั้น ป.๖ 
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ที ่ ชื่อ - นามสกุล  ปฏิบัติหน้าที ่ 
๖๗ นายวัชรศักดิ์ เชียงแรง ช่วยสายชั้น ป.๖ 
๖๘ จ่าเอกนพดล  คุ้มพะเนียด ช่วยสายชั้น ป.๖ 
๖๙ นางสมฤทัย  คงคาลอย ช่วยสายชั้น ม.๑ 
๗๐ นางสาวชญากาณฑ์ จันทาบ ช่วยสายชั้น ม.๒ 
๗๑ นายป.นราชัย พลายด้วง ช่วยสายชั้น ม.๒ 
๗๒ นางสาวจิตสุภา  ลิขิตรุ่งโรจน ์ ช่วยสายชั้น ม.๓ 
๗๓ Mr. Ali Alpha Fofana สอนภาษาอังกฤษ 
 
เจ้าหน้าที่ พี่เลี้ยง คนงาน คนครัว ภารโรง โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 
 

ที ่ ชื่อ - นามสกุล  ปฏิบัติหน้าที ่ 
๑ นางสาวอัญชลี   อุดมศักดิ์ ธุรการ/ข้อมูลสารสนเทศ (กองทุนฯ) 
๒ นางสาวสุภาพร  ยวงกระโทก เจ้าหน้าที่ธุรการ (งบประมาณ) 
๓ นางสาวศรัณญา  ดุษดี เจ้าหน้าที่ธุรการ (งบประมาณ) 
๔ นางสาวกิตติมา ศรีนาราง ธุรการ/ข้อมูลสารสนเทศ (กองทุนฯ) 
๕ นางสาวสุรีรัตน์  เพิงขุนทด พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ (กองทุนฯ) 
๖ นางสาวสมหญิง  พรศรีรัตนรักษ์ พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ (งบประมาณ) 
๗ นางสาวเพชรี  เลียบจันทร์ พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ (งบประมาณ) 
๘ นางสาวศุภานัน ลุ้นสง่า พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ (งบประมาณ) 
๙ นางสาวอรทัย  ไทรทอง พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ (งบประมาณ) 

๑๐ นางมาริษา   ชัยธงรัตน์ ลูกจ้างประจำ (แม่บ้าน) 
๑๑ นางประเดิม   สุพรรณ ลูกจ้างประจำ (พนักงานสถานที่) 
๑๒ นางสาวมะลิวัลย์  ยังม ี ลูกจ้างกองทุน (คนงาน) 
๑๓ นางสาวเลี่ยม  พับขุนทด ลูกจ้างกองทุน (คนงาน) 
๑๔ นางกรรณิการ ์ณ บางกรวย ลูกจ้างกองทุน (คนงาน) 
๑๕ นางพิมลพร  เอียดดำ นักการภารโรง (งบประมาณ) 
๑๖ นางสาวหทัยรัตน์  ชื่นวันทา คนงาน 
๑๗ นางรานนา  ยามี คนงาน 
๑๘ นางสาวมยุรี ยางสุด คนงาน 
๑๙ นายนิรันดร์  อ่ิมจันทึก พนักงานขับรถ 
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พระอาจารย์/วิทยากรอาสาสมัคร 
 

ที่ ชื่อ - นามสกุล  ปฏิบัติหน้าที่  
1 พระธวัชชัย  ถาวรธมฺโม พระอาจารย์สอนจริยศึกษา ชัน้อนุบาล 1 – 2   
2 พระมหานพดล ปุญฺญสุวฑฺฒโก พระอาจารย์สอนจริยศึกษา ชัน้ ป. 1 – 2    
3 พระมหานพรัตน์  อภิชชฺโว พระอาจารย์สอนจริยศึกษา ชัน้ ป. 3 – 4   
4 พระญาณสุนทร (วิฑูรย์ ปาสาทิโก) พระอาจารย์สอนจริยศึกษา ชัน้ ป. 5 – 6   
5 นายเกษม  วรพิทักษ์  สอนชมรมมายากล 
6 นางสาวศรีผ่อง  จิตกรณ์กิจศิลป์ สอนชมรมสนทนาภาษาจีน 
7 นางศิริพร  เบญจมพรชัย สอนเศรษฐกิจพอเพียง ม.1-3 
8 จ่าเอกหญิงฝนทิพย ์ ศรีสุข สอนดนตรีสากล 
9 จ่าเอกกฤษฎา  เนตรโรจน์ สอนดนตรีสากล 

10 นางภัทราภรณ์  ไชยยงค์บุตร สอนโขน 
11 นางสาวศศิวิมล  บัวบาน สอนโขน 
12 นางสาววรารัตน ์ มีวัตร สอนโขน 
13 นางสาวธัญพิชชา  สัจจะปฐมกิจ สอนโขน 
14 นายนันธพงศ์  โพธิ์ปิดทอง สอนโขน 
15 นายภาณุพงศ์  วิระโชติกุล สอนโขน 
16 นายอนันต์  นกสูงเนิน สอนโขน 
17 นายกันต์  จามรมาร สอนโขน 
18 นายอภิชัย  ทองปรอน สอนโขน 

 
 
 

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ที่ ชื่อ - นามสกุล  ฝึกสอนชั้น 
๑ นางสาวบัณฑิตา อ่ิมเจริญ อนุบาล ๑/๑ 
๒ นางสาวฐานันน์ รามชนะ อนุบาล ๑/๒ 
๓ นายบรรณวัชร วิรัชกุล อนุบาล ๒/๓ 
๔ นางสาวณิชารีย์ พุ่มพวง อนุบาล ๓/๒ 
๕ นางสาวกิ่งกาญจน์ นารินทร์ยาง ประถมศึกษาปีที่  
๖ นางสาวพรปวีณ์ บูรณ์เจริญ ประถมศึกษาปีที่ 

๗ นางสาวจุฬาลักษณ์ พรมนุ่น 
ประถมศึกษาปีที่ ๑ / ประถมศึกษาปีที่ ๒ / ประถมศึกษาปีที่ ๔ 
/ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

๘ นายธนกร ป้านสุวรรณ์ ประถมศึกษาปีที่ ๓ / ประถมศึกษาปีที่ ๕ / มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

๙ นางสาวกัลยรัตน์ กองบุญเรือง 
ประถมศึกษาปีที่ ๓ / ประถมศึกษาปีที่ ๔ / ประถมศึกษาปีที่ ๕ 
/ ประถมศึกษาปีที่ ๖ 

๑๐ นายสุธีร์รัตน์ พุทธวงค์ ประถมศึกษาปีที่ ๔ / ประถมศึกษาปีที่ ๖ / มัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
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จำนวนบุคลากร  จำแนกตามเพศ  สังกัด  และตำแหน่งหน้าที่  ปีการศึกษา  256๔ 

 

ที ่ ตำแหน่ง / หน้าที่ ชาย หญิง รวม หมายเหตุ 
1 ครู 

1.1   ข้าราชการครู 
 

๑๑ 
 

๔๗ 
 

๕๘ 
- สอนที่ ร.ร.พ.ส.ก. ๕๖ คน 
- มาช่วยราชการ 1 คน 
- ไปช่วยสอนร.ร.จิตรลดา 2 คน 

1.2   พนักงานราชการ - ๒ ๒  
1.3   ครูอัตราจ้าง - ๔ ๔  
1.4   ลูกจ้างกองทุนโรงเรียนฯ 1 ๗ ๘  
1.5   ครูต่างประเทศ 1 - 1  

รวม ๑๓ ๖๐ ๗๓  
2 ลูกจ้างประจำ - 2 2  
3 ลูกจ้างชั่วคราว 

3.1   ธุรการ (โครงการคืนครูให้นักเรียน) 
 
- 

 
2 

 
2 

 

3.2   พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ - 4 4  
3.3   คนครัว (เงินรายได้สถานศึกษา) - ๔ ๔  

รวม - ๑๐ ๑๐  
4 ลูกจ้างกองทุนโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 

4.1   เจ้าหน้าที ่
 
- 

 
2 

 
2 

 

4.2   พ่ีเลี้ยง - ๑ ๑  
4.3   พนักงานขับรถ 1 - 1  
4.4   พนักงานสถานที่/ คนครัว - ๓ ๓  

รวม 1 ๖ ๗  
5 พระอาจารย์ 4 - 4 ม. มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
6 วิทยากรอาสาสมัคร และวิทยากรพิเศษ 

6.1  กองทัพเรือ 
 

3 
 

1 
 

4 
 

6.2  ผู้เชี่ยวชาญ และอาจารย์ 6 6 12  
รวม 9 7 16  

รวมทั้งสิ้น ๒๗ ๘๕ ๑๑๒  
 
 

 



  แผนปฏิบัติแผนปฏิบัติการ ประจำปีการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖การศึกษา ๒๕๖๕๕  โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ  

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่าย ชมรมศิษย์เก่า 

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป 

การบริหารวิชาการ การบริหารบุคคล การบริหารงบประมาณ การบริหารทั่วไป 

งาน โครงการพระราชดำริ 

-  งานบริหารหลักสูตรสถานศึกษา 
   และการจัดการเรียนการสอน 
-  งานวัดประเมินผลการจัดการเรยีนการสอน 
-  งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน 
-  งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา 
-  งานนิเทศเพือ่พัฒนาคุณภาพฯ 
-  การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ 
-  ห้องสมุด 
-  การใช้ทรัพยากรของชุมชนเพื่อการเรยีน 
   การสอน 
- งานบริการวิชาการแก่ชุมชน 
-  งานกิจการนักเรียน 

-  งานพัฒนานโยบายและแผนพัฒนาคุณภาพ 
    การ ศึกษา 
-  งานจัดสรรและบริหารงบประมาณ 
-  งานตรวจสอบ ติดตามประเมินผลและรายงาน 
-  งานระดม ทรัพยากร 
-  งานการเงินและการบญัช ี
-  งานพัสดุและสินทรัพย ์
-  งานอาคารสถานท่ี การบำรุงซ่อมแซม 
    ปรับปรุง 
    
  

-  งานวางแผนอัตรากำลังและกำหนด 
    ตำแหน่ง 
-  งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
-  งานพัฒนาบุคลากร 
-  งานรักษาวินัยและการออกจากราชการ 
-  งานเลื่อนขั้นเงินเดือน 
-  งานพัฒนามาตรฐานและจรรยาบรรณ 
    วิชาชีพ 
-  งานบำรุงขวัญ กำลังใจและบุคลากรดเีด่น 

-  งานสารบรรณ ธุรการ  
    ทะเบียน สถิต ิ
-  งานเลขานุการ 
-  งานสารสนเทศเพื่อการบริหาร 
-  งานพัฒนาระบบบริหารและ 
   พัฒนาองค์กร 
-  งานประชาสัมพนัธ์ 
-  งานร่วมกิจกรรมชุมชนฯ 
-  งานควบคุมตรวจสอบภายใน 
-  งานสำมะโนโรงเรียน 
 การรับและจำหน่ายนักเรยีน 

๑๔
 



 
 แผนปฏิบัติแผนปฏิบัติการ ประจำปีการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖การศึกษา ๒๕๖๕๕  โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ  

รายละเอียดของงานจากการกระจายอำนาจการบริหารและการจดัการศึกษา 
     ด้านวิชาการ  17  ภาระงาน           ด้านงบประมาณ  22 / 20  ภาระงาน 
 

(ก)   การพัฒนาหรือการดำเนินการเก่ียวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสตูร
ท้องถิ่น 

(ข)   การวางแผนงานดา้นวชิาการ  
(ค)   การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
(ง)   การพัฒนาหลักสตูรของสถานศึกษา   
(จ)   การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
(ฉ)   การวัดผล  ประเมินผล  และดำเนนิการเทียบโอนผลการเรียน 
(ช)   การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 
(ซ)   การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 
(ฌ)   การนิเทศการศึกษา 
(ญ)   การแนะแนว 
(ฎ)   การพัฒนาระบบประกันคณุภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา   
(ฏ)   การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 
(ฐ)   การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวชิาการกับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืน 
(ฑ) การส่งเสริมและสนับสนนุงานวชิาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน 

สถานประกอบการและสถาบนัอ่ืนที่จัดการศึกษา 
(ฒ)   การจัดทำระเบียบและแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับงานดา้นวชิาการของสถานศึกษา 
(ณ)   การคัดเลือกหนังสือ  แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา 
(ด)   การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

(ก)  การจัดทำแผนงบประมาณและคำขอตั้งงบประมาณเพื่อเสนอต่อเลขาธิการคณะกรรมการการ
สถานศึกษาขัน้พื้นฐาน   

(ข)   การจัดทำแผนปฏบิัติการใช้จ่ายเงนิตามทีไ่ด้รับจดัสรรงบประมาณจากสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยตรง   

(ค)   การอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
(ง)   การขอโอนและการขอเปลีย่นแปลงงบประมาณ   
(จ)   การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
(ฉ)   การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ 
(ช)   การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้ผลผลิตจากงบประมาณ 
(ซ)   การระดมทรัพยากรและการลงทนุเพื่อการศึกษา   
(ฌ)   การปฏิบตัิงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายเก่ียวกับกองทนุเพื่อการศึกษา 
(ญ)   การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
(ฎ)   การวางแผนพัสด ุ
(ฏ)   การกำหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์  หรือสิ่งก่อสร้างที่ใช้เงิน

งบประมาณเพื่อเสนอต่อเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(ฐ)   การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการจัดทำและจัดหาพัสดุ 
(ฑ)   การจัดหาพสัด ุ
(ฒ)   การควบคุมดูแลบำรุงรักษาและจำหน่วยพสัด ุ
(ณ)   การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน   
(ด)   การเบิกเงินจากคลัง ( เฉพาะสถานศึกษา  ประเภทที่  1 ) 
(ต)   การรับเงิน  การเก็บรักษาเงินและการจา่ยเงิน 
(ถ)   การนำเงินส่งคลัง  ( เฉพาะสถานศึกษาประเภทที่  1 ) 
(ท)   การจัดทำบัญชี  การเงิน 
(ช)   การจัดทำรายงานทางการเงินและงบการเงิน 
(น)   การจัดทำและจัดหาแบบพิมพ์บัญชี  ทะเบียน  และรายงาน 
 

 

   ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน 

๑๕
 



 
 แผนปฏิบัติแผนปฏิบัติการ ประจำปีการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖การศึกษา ๒๕๖๕๕  โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ  

รายละเอียดของงานจากการกระจายอำนาจการบริหารและการจดัการศึกษา 
           ด้านบริหารงานบุคคล 20  ภาระงาน       ด้านการบริหารทั่วไป 22  ภาระงาน 
 

(ก)   การวางแผนอัตรากำลงั   
(ข)   การจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(ค)   การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
(ง)   การเปลี่ยนตำแหนง่ให้สูงขึ้น  การย้ายข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา 
(จ)   การดำเนนิการเก่ียวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
(ฉ)   การลาของบุคลากรสังกัดสถานศึกษาที่ไม่มีระเบยีบกำหนดไว้โดยเฉพาะ 
(ช)   การประเมินผลการปฏิบัตงิาน 
(ซ)   การดำเนนิการทางวินัยและการลงโทษ 
(ฌ)   การสั่งพักราชการและสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
(ญ)   การรายงานการดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ 
(ฎ)   การอุทธรณ์และการร้องทกุข์ 
(ฏ)   การออกจากราชการ 
(ฐ)   การจัดระบบและการจัดทำทะเบียนประวัติ 
(ฑ)   การจัดทำบัญชีรายชื่อและให้ความเห็นเก่ียวกับการเสนอขอพระราชทานเคร่ือง

อิสริยาภรณ์ 
(ฒ)   การสง่เสริมการประเมินวทิยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(ณ)   การส่งเสริมและยกย่องเชดิชูเกียรติ 
(ด)   การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
(ต)   การส่งเสริมวนิัย  คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 
(ถ)   การริเร่ิมส่งเสริมการขอรับใบอนุญาตประกอบวชิาชีพครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา 
(ท)   การพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาการดำเนินการที่เกี่ยวกับการ

บริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

(ก)   การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
(ข)   การประสานงานและพฒันาเครือข่ายการศึกษา 
(ค)   การวางแผนการบริหารงานการศึกษา   
(ง)   งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน 
(จ)   การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร 
(ฉ)   การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน 
(ช)   งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
(ซ)   การดำเนนิงานธุรการ 
(ฌ)   การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 
(ญ)   การจัดทำสำมะโนผู้เรียน 
(ฎ)   การรับนักเรียน   
(ฏ)   การเสนอความคิดเห็นเก่ียวกับเร่ืองการจัดตั้ง  ยุบ  รวมหรือเลิกสถานศึกษา   
(ฐ)   การประสานการจัดการศกึษาในระบบ  นอกระบบและตามอัธยาศัย 
(ฑ)   การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา   
(ฒ)   การทัศนศึกษา 
(ณ)   งานกิจการนักเรียน 
(ด)   การประชาสัมพันธง์านการศึกษา 
(ต)   การส่งเสริม  สนับสนนุและประสานการจัดการศึกษาของบุคคล  ชุมชน  องค์กร  

หน่วยงานและสถาบนัสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา 
(ถ)   งานประสานราชการกับสว่นภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น 
(ท)   การรายงานผลการปฏิบัตงิาน 
(ธ)   การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน 
(น)   แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน 

   ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน 

๑๖
 



 

๑๗ 
 

 

แผนผังโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ  ปีการศึกษา  256๕ 
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ประตูศรีสดุาวงศ ์

1. อาคารโรงโขน 
2. อาคารอเนกประสงค์ 2 
3. ศูนย์ทดลองเด็กหูหนวกปฐมวัย 
4. อาคารอเนกประสงค์  3 (ชั้นม.1 – 3) 
5. อาคารยิมนาสติกและพลศึกษา 
6. ป้อมมณีปราการ 
7. อาคารอเนกประสงค์  1 (ชั้น ป.6) 
8. อาคารพระตำหนักสวนกุหลาบ (ชั้น ป.6) 
9. อาคารแถวเต๊งห้องที่ 14 – 57   

(ชั้น ป.1 – 5  และห้องพิเศษ) 
    10. อาคารศูนย์เด็กปฐมวัย 
    11. อาคารอนุบาล1-2 
    12. อาคารอเนกประสงค์ 4 (ห้องพิเศษ) 
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หมายเหตุ  พ้ืนที่อาคารของโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบทั้งหมด 2 ไร่ 3 งาน 87 ตารางวา  

                  พ้ืนที่ใช้สอย 4,750 ตารางเมตร  



 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2 
วิสัยทัศน์ พนัธกิจ กลยุทธ์ 

ปีการศึกษา 256๕ 
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วิสัยทัศน์ (Vision) 
ภายในปีการศึกษา ๒๕๖๘ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ จัดการศึกษาให้นักเรียนเป็นบุคคลแห่ง 

การเรียนรู้ คู่คุณธรรม มุ่งพัฒนาครูเป็นผู้อำนวยการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา โรงเรียนเป็น
ต้นแบบแห่งการเรียนร่วม ภายใต้การบริหารตามแนวทางศาสตร์พระราชา 

 

พันธกิจ (Mission) 
1. จัดการศึกษาตั้งแต่ชั้นอนุบาล-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
2. จัดการศึกษาให้นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
3. ครูเป็นผู้จัดการเรียนการสอนโดยเป็นผู้อำนวยการเรียนรู้ 
4. บริหารองค์กรโดยใช้เทคโนโลย ี
5. พัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนต้นแบบการเรียนร่วม 
6. บริหารตามแนวทางศาสตร์พระราชา 
 

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
  มารยาทงาม บุคลิกภาพดี วจีไพเราะ บ่มเพาะจิตอาสา 
 

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
  งานฝีมือภูมิปัญญาไทยในวังหลวง  
 

ค่านิยมองค์กร 
  องค์กรแห่งความเป็นเลิศ  เชิดชูคุณธรรม นำความรู้ สู่ความพอเพียง 
 

 PSK Core values 
 

 P = Power (พลังในการสร้างสรรค์คนดี มารยาทงาม พลังโลกอนาคต) 
 S = Stratery (วางแผนเป็นผู้นำในยุค New normal) 
 K = Knowledge (ความรู้) 
 
 

เป้าประสงค์ 
 1. ผู้เรียนระดับปฐมวัย มีพัฒนาการ ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ที่เหมาะสมตาม
วัย โดยกระบวนการเรียนรู้ผ่านการเล่น การปฏิบัติจริง ตามหลักการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 
 2. ผู้เรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานทุกคน ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ และเสมอภาค ตาม
หลักองค์ 4 แห่งการศึกษา ทั้งทางด้านพุทธิศึกษา จริยศึกษา หัตถศึกษา พลศึกษา และมีความสามารถในการใช้
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สื่อสารในชีวิตประจำวันและโลกของการทำงาน 
 3. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และค่านิยมหลักของคนไทย 
12 ประการ มีวิถีการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 4. ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมพัฒนาให้มีคุณภาพตามศักยภาพ 
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5. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพ มีสมรรถนะตามสายงาน และวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์   

6. โรงเรียนมีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ที่มุ่งสร้างองค์กรสู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
กลยุทธ์ของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ - ๒๕๖๘  
 1. ส่งเสริมนักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม 
 2. พัฒนาครูให้เป็นผู้อำนวยการเรียนรู้ 

3. ขับเคลื่อนการบริหาร จัดการตามแนวศาสตร์พระราชา 
 4. พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม  

5. พัฒนาโรงเรียนเป็นต้นแบบแห่งการเรียนร่วม 
 

จุดเน้น 
 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ได้กำหนดจุดเน้นให้สอดคล้องกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ซึ่งแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 
  ส่วนที่  1  จุดเน้นด้านผู้เรียน 
  ส่วนที่  2  จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ส่วนที่  3  จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ 
 

ส่วนที่  1  จุดเน้นด้านผู้เรียน 
  1. ผู้เรียนมีสมรรถนะสำคัญ สู่มาตรฐานสากล ดังต่อไปนี้ 
      1.1  ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษามีพัฒนาการด้านร่างกายอารมณ์ สังคม จิตใจ และสติปัญญาที่
สมดุล เหมาะสมกับวัย และเรียนรู้อย่างมีความสุข 
       1.2 ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีความสามารถด้านภาษา อ่านออก เขียนได้ ด้านคำนวณ และด้าน
การใช้เหตุผลที่เหมาะสม 
      1.3 ผู ้ เร ียนชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 6 ช ั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 3  มีผลสัมฤทธิ ์ทางการเร ียนจาก  
การทดสอบระดับชาติ ( O-NET) กลุ่มสาระหลักเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 
      1.4 ผู้เรียนมีทักษะชีวิต ทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์
อ ย ่ า งน ้ อ ย  2  ภ าษา  ท ั กษะด ้ า น เท ค โน โ ลย ี ส า ร ส น เ ทศ  เพ ื ่ อ เ ป ็ น เ ค ร ื ่ อ ง ม ื อ ใ น ก า ร เ ร ี ย น รู้   
  2. ผู ้เร ียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และค่านิยมหลักของ 
คนไทย 12 ประการ มีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้ค้นพบศักยภาพของตนเองในการเรียนรู้ การศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ
ในอนาคต  
  4. โรงเรียนมีเครือข่ายการจัดการศึกษา 
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ส่วนที่  2 จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  1. ครูได้รับพัฒนาองค์ความรู้ และทักษะในการสื่อสาร มีสมรรถนะในการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
      1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่ 
       1.2 ครูได้รับการพัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้
สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ  
      1.3 ครูสามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเป็นประชาคมอาเซียน และศตวรรษที่ 
21 โดยประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ และการสื่อสารอย่างเหมาะสม 
 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตวิญญาณของความเป็นครู การเป็นครูมืออาชีพ และยึดมั่นใน
จรรยาบรรณของวิชาชีพ 
 
ส่วนที่ 3 จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ 
  1. โรงเรียนมีการจัดองค์กรโครงสร้าง ระบบการบริหารงาน พัฒนาองค์กรเป็นระบบครบวงจร 
 2. โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการ รวมทั้งพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ภายในสถานศึกษาท่ี
ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 
 3. โรงเรียนมีการประกันคุณภายในของสถานศึกษาตามที่กฎในกระทรวงกำหนด 
 4. โรงเรียนมีการบริหารงบประมาณ ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
 5. โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษา เพ่ือมุ่งสร้างองค์กรสู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  
 

 การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และจุดเน้นในการจัดการศึกษา โรงเรียนพระตำหนัก                          
สวนกุหลาบเน้นหลักการสำคัญดังนี้ 
  1. ม ุ ่ งสน ับสน ุนการจ ัดการศ ึกษาระด ับห ้องเร ียนและรายบ ุคคล โดยเน ้นผ ู ้ เร ียนเป ็นสำคัญ                          
 2. ม ุ ่งเน ้นการพัฒนาการจ ัดการศึกษา โดยใช ้ข ้อม ูลจาการการประเมินคุณภาพภายนอกและ               
การประกันคุณภาพภายใน ผล O – NET ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การนิเทศ การติดตาม และการมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

3. พัฒนาการบริหารสถานศึกษา โดยการบูรณาการในการใช้ทรัพยากรและความร่วมมือให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ผู้เรียน 
 

 
 



 
 
 
 
 

ส่วนที่ 3 
แผนงาน โครงการ 
ปีการศึกษา 256๕ 
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โครงสร้างหลักสตูร 
 

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 และหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2561 ได้มี
การกำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ จำนวน 12 มาตรฐาน 29 ตัวบ่งชี้ ที่เป็นไปตามเป้าหมายในการ
พัฒนาเด็กที่มีความสัมพันธ์กับมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และสภาพที่พึงประสงค์เป็นพฤติกรรม 
ความสามารถของเด็กแต่ละวัยที่คาดหวังให้เกิดขึ้นกับเด็ก บนพื้นฐานพัฒนาการตามวัยหรือความสามารถ
ตามธรรมชาติของเด็ก เพื่อนำไปใช้กำหนดสาระการเรียนรู้ในการจัดประสบการณ์ และประเมินพัฒนาการ
ของเด็ก ดังนี้ 
 1. พัฒนาการด้านร่างกาย ประกอบด้วย 2 มาตรฐานคือ 

  มาตรฐานที่ 1 ร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยที่ดี 
  มาตรฐานที่ 2 กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง ใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและประสาน
สัมพันธ์กัน 

  2. พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ประกอบด้วย 3 มาตรฐานคือ 
  มาตรฐานที่ 3 มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข 
  มาตรฐานที่ 4 ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว 
  มาตรฐานที่ 5 มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม 

  3. พัฒนาการด้านสังคม ประกอบด้วย 3 มาตรฐานคือ 
  มาตรฐานที่ 6 มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  มาตรฐานที่ 7 รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย 
  มาตรฐานที่ 8 อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 

  ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  4. พัฒนาการด้านสติปัญญา ประกอบด้วย 4 มาตรฐานคือ 

  มาตรฐานที่ 9   ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย 
  มาตรฐานที่ 10 มีความสามารถในการคิดที่เป็นพ้ืนฐานในการเรียนรู้ 
  มาตรฐานที่ 11 มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 
  มาตรฐานที่ 12 มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ 

  ได้เหมาะสมกับวัย 
หลักการจัดการศึกษาปฐมวัย 
 การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย อายุ 3 – 6 ปี เป็นการจัดในลักษณะของการอบรมเลี้ยงดู และ
ส่งเสริมพัฒนาการตามอนุสัญญาว่าสิทธิเด็ก คือ ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาตามวัย และ
ความสามารถของแต่ละบุคคลเพื ่อเป็นพื ้นฐานในการดำรงชีว ิตและอยู ่ในสังคมได้อย่างมีความสุข                    
โดยมีหลักการจัดดังนี้ 
 1. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาการที่ครอบคลุมกับเด็กปฐมวัยทุกคน 
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 2. ยึดหลักการอบรมเลี้ยงดูเด็กและให้การศึกษาที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ โดยคำนึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลและวิถีชีวิตของเด็กและองค์กรตามบริบทของชุมชน สังคม และวัฒนธรรมไทย 
 3. ยึดการพัฒนาเด็กโดยองค์รวมผ่านการเล่น และกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย 
 4. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้สามารถดำรงชีวิตประจำวันตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ได้อย่างมีคุณภาพและมีความสุข 
 5. สร้างความรู้ ความเข้าใจ ประสานความร่วมมือระหว่างครอบครัว ชุมชน สถานศึกษา และ 
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 พัฒนาการของเด็ก แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 
 1. พัฒนาการด้านร่างกาย 
 2. พัฒนาการด้านอารมณ์ – จิตใจ 
 3. พัฒนาการด้านสังคม  
 4. พัฒนาการด้านสติปัญญา  
 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยมุ่งให้เด็กมีพัฒนาการตามวัยเต็มศักยภาพ และมีความพร้อมในการเรียนรู้
ต่อไป จึงกำหนดจุดหมายเพื่อให้เกิดกับเด็กเมื่อจบการศึกษาระดับปฐมวัย ดังนี้ 
 1. ร่างกายเจริญเติบโตตามวัย แข็งแรง และมีสุขนิสัยที่ดี 
 2. สุขภาพจิตดี มีสุนทรียภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตใจที่ดีงาม 
 3. มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่น               
ได้อย่างมีความสุข 
 4. มีทักษะการคิด การใช้ภาษาสื่อสาร และการแสวงหาความรู้ได้เหมาะสมกับวัย 
 สาระการเรยีนรู้  เปน็สื่อกลางในการจัดประสบการณก์ารเรียนรู้ให้กับเด็ก เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 
ทุกด้านให้เป็นไปตามจดุหมายของหลักสตูรที่กำหนด ประกอบดว้ย ประสบการณ์สำคัญ และสาระที่ควร
เรียนรู ้ดงันี ้
 ประสบการณ์สำคัญ ประสบการณ์สำคัญเป็นแนวทางสำหรับผู้สอนนำไปใช้ในการออกแบบการจัด
ประสบการณ์ให้เด็กปฐมวัยเรียนรู้ ลงมือปฏิบัติ และได้รับการส่งเสริมพัฒนาการครอบคลุมทุกด้าน  
 สาระที่ควรเรียนรู้ เป็นเรื่องราวรอบตัวเด็กที่นำมาเป็นสื่อกลางในการจัดกิจกรรมให้เด็กเกิดแนวคิด
หลังจากนำสาระที่ควรรู้นั้นๆมาจัดประสบการณ์ให้เด็ก เพื่อให้บรรลุจุดหมายที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ไม่เน้นการ
ท่องจำเนื้อหา ผู้สอนสามารถกำหนดรายละเอียดขึ้นเองให้สอดคล้องกับวัย ความต้องการ และความสนใจ
ของเด็ก โดยให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์สำคัญ ทั้งนี้ อาจยืดหยุ่นเนื้อหาได้โดยคำนึงถึง 
ประสบการณ์และสิ่งแวดล้อมในชีวิตจริงของเด็ก ดังนี้ 
 2.1 เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก  
 2.2 เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก  
 2.3 ธรรมชาติรอบตัว  
 2.4 สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก  
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หลักการจัดประสบการณ์ 
 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ได้กำหนดหลักการจัดประสบการณ์ไว้ ดังนี้ 
 1. จัดประสบการณ์การเล่นและการเรียนรู้อย่างหลากหลาย เพื่อพัฒนาเด็กโดยองค์รวมอย่าง
เพียงพอ 
  2. เน้นเด็กเป็นสำคัญ สนองความต้องการ ความสนใจ โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 
และบริบทของสังคมที่เด็กอาศัยอยู่ 
 3. จัดให้เด็กได้รับการพัฒนาโดยใช้ความสำคัญทั้งกับกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็ก 
 4. จัดประเมินพัฒนาการให้เป็นกระบวนการอย่างต่อเนื ่องและเป็นส่วนหนึ ่งของการจัด
ประสบการณ์ พร้อมทั้งนำผลการประเมินพัฒนาเด็กอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับวัย 
 5. ให้ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็ก 
หลักการจัดกิจกรรมประจำวัน 
 1. กำหนดระยะเวลาในการจัดกิจกรรมแต่ละกิจกรรม ให้เหมาะสมกับเด็กในแต่ละวันและยืดหยุ่น
ได้ตามความต้องการและความสนใจของเด็ก 
   วัย 3 – 4  ปี มีความสนใจสั้นประมาณ 8 – 12 นาที 
   วัย 4 – 5  ปี มีความสนใจสั้นประมาณ 12 – 15 นาที 

วัย 5 – 6  ปี มีความสนใจสั้นประมาณ 15 – 20 นาที 
 2. กิจกรรมที่ต้องใช้ความคิด ทั้งในกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่ ไม่ควรใช้เวลาต่อเนื่องนานเกินกว่า                   
20 นาที 
 3. กิจกรรมที่เด็กมีอิสระเลือกเล่นเสรี เพื่อให้เด็กได้เลือกตัดสินใจ เกิดทักษะการคิดแก้ปัญหา                 
คิดสร้างสรรค์ เช่น การเล่นตามมุม เล่นกลางแจ้ง ฯลฯ ใช้เวลาประมาณ 40 – 60 นาที 
 4. กิจกรรมควรมีความสมดุลระหว่างกิจกรรมในห้องและนอกห้องเรียน 
ขอบข่ายของกิจกรรมประจำวัน 
 การเลือกกิจกรรมที่นำมาจัดในแต่ละวันต้องครอบคลุม เช่น พัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ พัฒนากลา้มเนื้อ
เล็ก พัฒนาอารมณ์ จิตใจ และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาสังคมนิสัย พัฒนาความคิด พัฒนาภาษา 
และส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในการนำไปใช้ของแต่ละ
หน่วยงานและสภาพชุมชน ที่สำคัญครูต้องคำนึงถึงการจัดกิจกรรมให้ครอบคลุม 
พัฒนาการทุกด้านแต่ต้องให้ครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้ 
 1. การพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่  
  2. การพัฒนากล้ามเนื้อเล็ก  
 3. การพัฒนาอารมณ์ จิตใจ และปลูกฝังคุณธรรม  
 4. การพัฒนาสังคมนิสัย  
  5. การพัฒนาการคิด  
 6. การพัฒนาภาษา 
  7. การส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์  
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แนวทางการจัดกิจกรรมประจำวัน 
  1. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 
  2. กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ 
  3. กิจกรรมการเล่นตามมุม 
  4. กิจกรรมเสรมิประสบการณ์ 
  5. กิจกรรมการเล่นกลางแจง้ 
  6. กิจกรรมเกมการศึกษา 
 

ตารางกิจกรรมประจำวัน 
ระยะเวลา กิจกรรม 

07.30 – 08.00 น. รับเด็ก   
08.00 – 08.15 น. เคารพธงชาติ / สวดมนต์ 
08.15 – 09.00 น. สนทนาข่าว / เหตุการณ์ประจำวัน / เล่านิทานคุณธรรม 
09.00 – 09.20 น. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 
09.20 – 09.30 น. พัก (ดื่มนม) 
09.30 – 08.50 น. กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 
09.50 – 10.40 น. กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ / กิจกรรมการเล่นตามมุม 
10.40 – 11.00 น. กิจกรรมการเล่นกลางแจ้ง 
11.00 – 11.30 น. พัก (รับประทานอาหารกลางวัน) 
11.30 – 12.00 น. แปรงฟัน / เปลี่ยนชุดนอน 
12.00 – 14.00 น. นอนพักผ่อน 
14.00 – 14.15 น. ตื่นนอน/เก็บที่นอน/ล้างหน้า/เปลี่ยนชุดนักเรียน 
14.15 – 14.30 น. รับประทานอาหารว่าง 
14.30 – 15.00 น. กิจกรรมเกมการศึกษา/เตรียมตัวกลับบ้าน 

 
หมายเหตุ : ตารางกิจกรรมประจำวัน สามารถปรับเปลี่ยนยืดหยุ่นได้ตามเวลาที่เหมาะสม หากมีเหตุการณ์อื่นใดที่
เด็กสนใจเกิดขึ้นนำมาสอนได้ทันทีโดยใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์ แบบโครงการ (Project Approach) หาก
ประสงค์จะพาเด็กไป ทัศนศึกษานอกสถานที่ก็อาจงดกิจกรรมประจำวันแต่ละช่วงเวลานั้นได้ 
 

กิจกรรมที่เน้นปลูกฝังเพิ่มเติมให้เด็กปฏิบัติจริงของสายชั้นปฐมวัยโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 
 การพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยเน้นสมองเป็นฐานการเรียนรู้ สามารถตอบสนอง
ความต้องการของผู้ปกครองและชุมชนได้ระดับดีมาก สายชั้นปฐมวัยได้จัดกิจกรรมที่หลากหลาย ดังนี้ 
 1. กิจกรรมวัฒนธรรมไทยเป็นกจิกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กเหน็ความสำคญัและเห็นคุณค่าของความเปน็
ไทยปลูกจิตสำนึกในความเป็นไทย มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ เด็กมีคุณธรรมจริยธรรมและมีจิตใจที่ดี เน้น
ก ิจกรรมปลูกฝ ังให ้เด ็กได ้ร ับซ ึมซ ับมารยาท และแสดงความเคารพต่อผู้ อ ื ่นตามวัฒนธรรมไทย  
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เด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งตระหนักถึงคุณค่าอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและความ
เป็นอยู่อย่างพอเพียง สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ กิจกรรมที่จัดขึ้น เช่น โครงการปฐมวัยร่วมใจรักษ์
วัฒนธรรมไทย โครงการลานวัดลานวัง โครงการตักบาตรร่วมกัน สร้างสรรค์ความดี ชีวีเป็นสุข กิจกรรมเล่า
นิทานทุกวันศุกร์ โครงการพัฒนาคุณธรรมสร้างสรรค์เด็กปฐมวัยสู่ความพอเพียง 
 2. กิจกรรมรักการอ่านเปน็การเสริมสร้างนสิัยรักการอ่านหนงัสือและการใช้หนังสือให้ถูกต้อง เด็กได้
เรียนรู้ภาษา กระตุ้นให้เด็กได้เรียนรู้และพัฒนาภาษาได้ดขีึ้น เช่น เล่าเรื่องจากนิทาน วาดภาพเป็นเรื่อง, เล่น
บทบาทสมมติจากนิทาน ฯลฯ  
 3. โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย เป็นโครงการหนึ่งที่ส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับเด็ก
ปฐมวัย ของมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาและบริษัทนานมีบุ ๊คส์จำกัด ร่วมมือริเริ ่มโครงการ  
นำร่อง บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย เพื่อปลูกฝังนิสัยรักวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กอย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกหัด
สังเกต รู ้จักตั ้งคำถามและค้นหาคำตอบด้วยตัวเอง เพื ่อเตรียมตัวให้เด็กเติบโตเป็นนักวิทยาศาสตร์   
 เด็กๆได้ทดลองอย่างน้อยใน 1 ปีการศึกษา เด็กๆได้ทดลองอย่างน้อย 20 การทดลอง และ  
ทำโครงงาน 2 โครงงาน เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ค้นคว้าหาคำตอบ คาดคะเนคำตอบ และทดลอง 
เพื่อหาคำตอบนั้นด้วยตนเอง 
 ๔. กิจกรรมภูมิปัญญาไทย เป็นกิจกรรมที่ปลูกฝังเด็กปฐมวัยเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยในวังหลวง 
เพื่อให้เด็กได้ลงมือปฎิบัติด้วยตนเอง เช่น การร้อยดอกไม้ การทำแป้งพวง เป็นต้น กิจกรรมภูมิปัญญาไทย
สามารถส่งเสริมพัฒนาการของเด็กทั้งด้านร่างกาย การประสานสัมพันธ์ ระหว่างตากับมือ พัฒนาการด้าน
อารมรณ์-จิตใจ ส่งเสริมให้เด็กเกิดความภาคภูมิในในตนเองเมื่อทำผลงานเสร็จ การเกิดสมาธิขณะทำผลงาน 
พัฒนาการด้านสังคม ส่งเสริมให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย และพัฒนาการด้านสติปัญญา 
ส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้อย่างเป็นลำดับขั้นตอน การแก้ปัญหาขณะสร้างสรรค์ผลงาน เป็นต้น  
    เด็กๆจะได้ทำกิจกรรมภูมิปัญญาไทย สัปดาห์ละ ๑ ชั่วโมง โดยจัดกิจกรรมให้มีความเหมาะสมกับ
วัยของเด็ก เพื่อให้เด็กได้ลงมือสร้างผลงานด้วยตนเองเริ่มจากการเรียนรู้วัสดุอุปกรณ์ ดอกไม้ที่ใช้สำหรับการ
สร้างผลงาน และลงมือปฏิบัติตามขั้นตอนทีละขั้นตอนด้วยตนเอง  
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สรุปผังมโนทัศน์สาระการเรียนรู้เดก็ปฐมวัยทีส่อดคลอ้งกับหลกัสตูรสถานศึกษาปฐมวัย 
เดก็ปฐมวยัเรยีนอะไร เรียนอย่างไร และไดอ้ะไร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เรียนอะไร 

เรียนอย่างไร 

เรียนอะไร 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ พุทธศักราช โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ พุทธศักราช 225566๕๕  
ระดับประถมศึกษา ชัน้ประถมศกึษาปีที่ ระดับประถมศึกษา ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 11  ––  33  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 11  ชั้นประถมศึกษาปีที่ชั้นประถมศึกษาปีที่  22  ชั้นประถมศึกษาปีที่ชั้นประถมศึกษาปีที่  33  

รหัสวิชารหัสวิชา  รายวิชาพ้ืนฐานรายวิชาพ้ืนฐาน  
เวลาเวลา  

รหัสวิชารหัสวิชา  รายวิชาพ้ืนฐานรายวิชาพ้ืนฐาน  
เวลาเวลา  

รหัสวิชารหัสวิชา  รายวิชาพ้ืนฐานรายวิชาพ้ืนฐาน  
เวลาเวลา  

ชั่วโมงชั่วโมง  ชั่วโมงชั่วโมง  ชั่วโมงชั่วโมง  
ท ท 1111110011  ภาษาไทยภาษาไทย  220000  ทท  1122110011  ภาษาไทยภาษาไทย  220000  ทท  1133110011  ภาษาไทยภาษาไทย  220000  

ค ค 1111110011  คณิตศาสตร์คณิตศาสตร์  220000  คค  1122110011  คณิตศาสตร์คณิตศาสตร์  220000  คค  1133110011  คณิตศาสตร์คณิตศาสตร์  220000  

ว ว 1111110011  วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์  8800  วว  1122110011  วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์  8800  วว  1133110011  วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์  8800  
ส ส 1111110011  สังคมศึกษาฯสังคมศึกษาฯ  8800  สส  1122110011  สังคมศึกษาฯสังคมศึกษาฯ  8800  สส  1133110011  สังคมศึกษาฯสังคมศึกษาฯ  8800  
ส ส 1111110022  ประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์  4400  สส  1122110022  ประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์  4400  สส  1133110022  ประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์  4400  

พ พ 1111110011  
สุขศึกษาและสุขศึกษาและ  

8800  พ พ 1122110011  
สุขศึกษาและสุขศึกษาและ  

8800  พ พ 1133110011  
สุขศึกษาและสุขศึกษาและ  

8800  
พลศึกษาพลศึกษา  พลศึกษาพลศึกษา  พลศึกษาพลศึกษา  

ศ ศ 1111110011  ศิลปะศิลปะ  8800  ศศ  1122110011  ศิลปะศิลปะ  8800  ศศ  1133110011  ศิลปะศิลปะ  8800  

ง ง 1111110011  
การงานอาชีพการงานอาชีพ  

4400  ง ง 1122110011  
การงานอาชีพการงานอาชีพ  
และเทคโนโลยีและเทคโนโลยี  

4400  ง ง 1133110011  
การงานอาชีพและการงานอาชีพและ
เทคโนโลยีเทคโนโลยี  

4400  
และเทคโนโลยีและเทคโนโลยี  

อ อ 1111110011  ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษ  4400  ออ  1122110011  ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษ  4400  ออ  1133110011  ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษ  4400  
รวมรายวิชาพื้นฐานรวมรายวิชาพื้นฐาน  884400  รวมรายวิชาพื้นฐานรวมรายวิชาพื้นฐาน  884400  รวมรายวิชาพื้นฐานรวมรายวิชาพื้นฐาน  884400  

รหัสวิชารหัสวิชา  รายวิชาเพ่ิมเติมรายวิชาเพ่ิมเติม  
เวลาเวลา  

รหัสวิชารหัสวิชา  รายวิชาเพ่ิมเติมรายวิชาเพ่ิมเติม  
เวลาเวลา  

รหัสวิชารหัสวิชา  รายวิชาเพ่ิมเติมรายวิชาเพ่ิมเติม  
เวลาเวลา  

ชั่วโมงชั่วโมง  ชั่วโมงชั่วโมง  ชั่วโมงชั่วโมง  
ส ส 1111223311  หน้าที่พลเมือง หน้าที่พลเมือง 11  4400  สส  1122223322  หน้าที่พลเมือง หน้าที่พลเมือง 22  4400  สส  1133223333  หน้าที่พลเมือง หน้าที่พลเมือง 33  4400  

รวมรายวิชาเพิ่มเติมรวมรายวิชาเพิ่มเติม  4400  รวมรายวิชาเพิ่มเติมรวมรายวิชาเพิ่มเติม  4400  รวมรายวิชาเพิ่มเติมรวมรายวิชาเพิ่มเติม  4400  

กิจกรรมกิจกรรม
พัฒนาพัฒนา
ผู้เรียนผู้เรียน  

11..  กิจกรรมแนะแนวกิจกรรมแนะแนว  4400  

กิจกรรมกิจกรรม
พัฒนาพัฒนา
ผู้เรียนผู้เรียน  

11..  กิจกรรมแนะแนวกิจกรรมแนะแนว  4400  

กิจกรรมกิจกรรม
พัฒนาพัฒนา
ผู้เรียนผู้เรียน  

11..  กิจกรรมแนะแนวกิจกรรมแนะแนว  4400  

22..  กิจกรรมนักเรยีนกิจกรรมนักเรยีน      22..  กิจกรรมนักเรยีนกิจกรรมนักเรยีน      22..  กิจกรรมนักเรยีนกิจกรรมนักเรยีน      

22..11  ลูกเสอืลูกเสอื--ยุวกาชาดยุวกาชาด  4400  22..11  ลูกเสอืลูกเสอื--ยุวกาชาดยุวกาชาด  4400  22..11  ลูกเสอืลูกเสอื--ยุวกาชาดยุวกาชาด  4400  

22..22  ชมรมชมรม  3300  22..22  ชมรมชมรม  3300  22..22  ชมรมชมรม  3300  

33..  กิจกรรม เพื่อสังคมฯกิจกรรม เพื่อสังคมฯ    1100  33..  กิจกรรม เพื่อสังคมฯกิจกรรม เพื่อสังคมฯ    1100  33..  กิจกรรม เพื่อสังคมฯกิจกรรม เพื่อสังคมฯ    1100  

รวมรวม  112200  รวมรวม  112200  รวมรวม  112200  

รวมท้ังหมดรวมท้ังหมด  11000000  รวมท้ังหมดรวมท้ังหมด  11000000  รวมท้ังหมดรวมท้ังหมด  11000000  

หมายเหตุ:หมายเหตุ:    11..  วิชาหน้าทีพลเมือง เป็นรายวิชาเพิ่มเติมวิชาหน้าทีพลเมือง เป็นรายวิชาเพิ่มเติม  โดยบูรณาการลงสู่กิจกรรมท่ีโรงเรียนดำเนินการอยู่แล้ว โดยไม่เพิ่มชั่วโมงเรียนโดยบูรณาการลงสู่กิจกรรมท่ีโรงเรียนดำเนินการอยู่แล้ว โดยไม่เพิ่มชั่วโมงเรียน  
                                      เช่น เช่น กิจกรรมหน้าเสาธงกิจกรรมหน้าเสาธง  กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมตามประเพณี กิจกรรมลูกเสือ กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมตามประเพณี กิจกรรมลูกเสือ --  ยุวกาชาด กิจกรรมเพื่อสังคมฯยุวกาชาด กิจกรรมเพื่อสังคมฯ  เป็นต้นเป็นต้น    
                              22..  กิจกรรมกิจกรรม  ""ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้""    ได้แก่ เศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่ภูมิปัญญาไทย (ได้แก่ เศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่ภูมิปัญญาไทย (22))        รักการอ่านลายมืองามรักการอ่านลายมืองาม    
                                      และมารยาทไทยและมารยาทไทย  ((11))      ภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนรู้  ((22))    รู้รอบเทคโนโลยี (รู้รอบเทคโนโลยี (11))  
                              ๓๓..  รายวิชาศึกษาค้นคว้าเพ่ือเรียนรู้ (รายวิชาศึกษาค้นคว้าเพ่ือเรียนรู้ ( IISS11  และและ IISS22))  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 11  บูรณาการกับรายวิชาภาษาไทย และบูรณาการกับรายวิชาภาษาไทย และ    
                                      ช้ัช้ันประถมศึกษาปีท่ี นประถมศึกษาปีท่ี 22  --  33  บูรณาการกับรายวิชาวิทยาศาสตร์บูรณาการกับรายวิชาวิทยาศาสตร์   
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ พุทธศักราช โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ พุทธศักราช 225566๕๕  
ระดับประถมศึกษา ชัน้ประถมศกึษาปีที่ ระดับประถมศึกษา ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 44  ––  66  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ชั้นประถมศึกษาปีที่  44  ชั้นประถมศึกษาปีที่ชั้นประถมศึกษาปีที่  55  ชั้นประถมศึกษาปีที่ชั้นประถมศึกษาปีที่  66  

รหัสวิชารหัสวิชา  รายวชิาพื้นฐานรายวชิาพื้นฐาน  
เวลาเวลา  

รหัสวิชารหัสวิชา  รายวชิาพื้นฐานรายวชิาพื้นฐาน  
เวลาเวลา  

รหัสวิชารหัสวิชา  รายวชิาพื้นฐานรายวชิาพื้นฐาน  
เวลาเวลา  

ชั่วโมงชั่วโมง  ชั่วโมงชั่วโมง  ชั่วโมงชั่วโมง  

ท ท 1144110011  ภาษาไทยภาษาไทย  116600  ทท  1155110011  ภาษาไทยภาษาไทย  116600  ทท  1166110011  ภาษาไทยภาษาไทย  116600  
ค ค 1144110011  คณิตศาสตร์คณิตศาสตร์  116600  คค  1155110011  คณิตศาสตร์คณิตศาสตร์  116600  คค  1166110011  คณิตศาสตร์คณิตศาสตร์  116600  

ว ว 1144110011  วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์  8800  วว  1155110011  วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์  8800  วว  1166110011  วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์  8800  
ส ส 1144110011  สังคมศึกษาฯสังคมศึกษาฯ  8800  สส  1155110011  สังคมศึกษาฯสังคมศึกษาฯ  8800  สส  1166110011  สังคมศึกษาฯสังคมศึกษาฯ  8800  
ส ส 1144110022  ประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์  4400  สส  1155110022  ประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์  4400  สส  1166110022  ประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์  4400  
พ พ 1144110011  สุขศึกษาและพลศึกษาสุขศึกษาและพลศึกษา  8800  พ พ 1155110011  สุขศึกษาและพลศึกษาสุขศึกษาและพลศึกษา  8800  พ พ 1166110011  สุขศึกษาและพลศึกษาสุขศึกษาและพลศึกษา  8800  
ศ ศ 1144110011  ศิลปะศิลปะ  8800  ศศ  1155110011  ศิลปะศิลปะ  8800  ศศ  1166110011  ศิลปะศิลปะ  8800  

ง ง 1144110011  
การการงานอาชีพงานอาชีพ  

8800  ง ง 1155110011  
การงานอาชีพการงานอาชีพ  

8800  ง ง 1166110011  
การงานอาชีพการงานอาชีพ  

8800  
และเทคโนโลยีและเทคโนโลยี  และเทคโนโลยีและเทคโนโลยี  และเทคโนโลยีและเทคโนโลยี  

อ อ 1144110011  ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษ  8800  ออ  1155110011  ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษ  8800  ออ  1166110011  ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษ  8800  

รวมรายวิชาพื้นฐานรวมรายวิชาพื้นฐาน  884400  รวมรายวิชาพื้นฐานรวมรายวิชาพื้นฐาน  884400  รวมรายวิชาพื้นฐานรวมรายวิชาพื้นฐาน  884400  

รหัสวิชารหัสวิชา  รายวิชาเพ่ิมเติมรายวิชาเพ่ิมเติม  
เวลาเวลา  

รหัสวิชารหัสวิชา  รายวิชาเพ่ิมเติมรายวิชาเพ่ิมเติม  
เวลาเวลา  

รหัสวิชารหัสวิชา  รายวิชาเพ่ิมเติมรายวิชาเพ่ิมเติม  
เวลาเวลา  

ชั่วโมงชั่วโมง  ชั่วโมงชั่วโมง  ชั่วโมงชั่วโมง  

ส ส 1144223344  หน้าที่พลเมือง หน้าที่พลเมือง 44  4400  สส  1155223355  หน้าที่พลเมือง หน้าที่พลเมือง 55  4400  สส  1166223366  หน้าที่พลเมือง หน้าที่พลเมือง 66  4400  

II  1144220011  
การศกึษาค้นคว้าการศกึษาค้นคว้า  

4400  
                        

เพื่อเรียนรูก้ารสื่อสารเพื่อเรียนรูก้ารสื่อสาร                          

รวมรายวิชาเพิ่มเติมรวมรายวิชาเพิ่มเติม  8800  รวมรายวิชาเพิ่มเติมรวมรายวิชาเพิ่มเติม  4400  รวมรายวิชาเพิ่มเติมรวมรายวิชาเพิ่มเติม  4400  

กิจกรรมกิจกรรม
พัฒนาพัฒนา
ผู้เรียนผู้เรียน  

11..  กิจกรรมแนะแนวกิจกรรมแนะแนว  4400  

กิจกรรมกิจกรรม
พัฒนาพัฒนา
ผู้เรียนผู้เรียน  

11..  กิจกรรมแนะแนวกิจกรรมแนะแนว  4400  

กิจกรรมกิจกรรม
พัฒนาพัฒนา
ผู้เรียนผู้เรียน  

11..  กิจกรรมแนะแนวกิจกรรมแนะแนว  4400  

22..  กิจกรรมนักเรยีนกิจกรรมนักเรยีน      22..  กิจกรรมนักเรยีนกิจกรรมนักเรยีน      22..  กิจกรรมนักเรยีนกิจกรรมนักเรยีน      

22..11  ลูกเสอืลูกเสอื--ยุวกาชาดยุวกาชาด  4400  22..11  ลูกเสอืลูกเสอื--ยุวกาชาดยุวกาชาด  4400  22..11  ลูกเสอืลูกเสอื--ยุวกาชาดยุวกาชาด  4400  

22..22  ชมรมชมรม  3300  22..22  ชมรมชมรม  3300  22..22  ชมรมชมรม  3300  

33..  กิจกรรม เพื่อกิจกรรม เพื่อ  

สังคมฯ สังคมฯ 1100  ชั่วโมงชั่วโมง  
1100  

33..  กิจกรรม เพื่อกิจกรรม เพื่อ  

สังคมฯ สังคมฯ 1100  ชั่วโมงชั่วโมง  

    33..  กิจกรรม เพื่อกิจกรรม เพื่อ  

สังคมฯ สังคมฯ 1100  ชั่วโมงชั่วโมง  
1100  

    

            33..11    การนำความรู้การนำความรู้  

ไปใช้บริการสังคมไปใช้บริการสังคม  ((IISS33))  
1100  

        

                

รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  112200  รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  112200  รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  112200  

รวมท้ังหมดรวมท้ังหมด  11004400  รวมท้ังหมดรวมท้ังหมด  11000000  รวมท้ังหมดรวมท้ังหมด  11000000  

หมายเหตุ:หมายเหตุ:    11..  วิชาหน้าทีพลเมอืง วิชาหน้าทีพลเมอืง เป็นรายวิชาเพิ่มเติมเป็นรายวิชาเพิ่มเติม  โดยบูรณาการลงสูก่ิจกรรมที่โรงเรยีนดำเนนิการอยู่แลว้ โดยไม่เพิม่ชั่วโมงเรียนโดยบูรณาการลงสูก่ิจกรรมที่โรงเรยีนดำเนนิการอยู่แลว้ โดยไม่เพิม่ชั่วโมงเรียน  
                                      เชน่ กิจกรรมหน้าเสาธงเชน่ กิจกรรมหน้าเสาธง  กจิกรรมกีฬาส ีกจิกรรมตามประเพณี กิจกรรมลูกเสอื กจิกรรมกีฬาส ีกจิกรรมตามประเพณี กิจกรรมลูกเสอื --  ยวุกาชาด กจิกรรมเพือ่สังคมฯยวุกาชาด กจิกรรมเพือ่สังคมฯ  เป็นต้นเป็นต้น    
                            22..  กิจกรรมกิจกรรม  ""ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้""      
                                                  --  ชั้น ป.ชั้น ป.44  ได้แก่ได้แก่  เศรษฐกจิพอเพยีงเคียงคู่ภูมิปัญญาไทย (เศรษฐกจิพอเพยีงเคียงคู่ภูมิปัญญาไทย (22))    ดนตรีไทย (ดนตรีไทย (11))    ภาษาอังกฤษเพื่อการเรยีนรู้ (ภาษาอังกฤษเพื่อการเรยีนรู้ (22))      
                                                  --  ชั้น ป.ชั้น ป.55  ได้แก่ได้แก่  เศรษฐกจิพอเพยีงเคียงคู่ภูมิปัญญาไทย (เศรษฐกจิพอเพยีงเคียงคู่ภูมิปัญญาไทย (22))    ดนตรีไทย (ดนตรีไทย (11))    ภาษาอังกฤษเพื่อการเรยีนรู้ (ภาษาอังกฤษเพื่อการเรยีนรู้ (22))    พี่ช่วยนอ้ง (พี่ช่วยนอ้ง (11))    
                                                  --  ชั้น ป.ชั้น ป.66  ได้แก่ได้แก่  เศรษฐกจิพอเพยีงเคียงคู่ภูมิปัญญาไทย (เศรษฐกจิพอเพยีงเคียงคู่ภูมิปัญญาไทย (22))    ดนตรีไทย (ดนตรีไทย (11))    ภาษาอังกฤษเพื่อการเรยีนรู้ (ภาษาอังกฤษเพื่อการเรยีนรู้ (22))    ภาษาจนี (ภาษาจนี (11))    
                            33..  รายวชิาศึกษาคน้คว้าเพือ่เรยีนรู้ (รายวชิาศึกษาคน้คว้าเพือ่เรยีนรู้ ( IISS11  และและIISS22))  ชั้นประถมศกึษาปีที่ ชั้นประถมศกึษาปีที่ 66  บูรณาการกับรายวชิาวทิยาศาสตร์บูรณาการกับรายวชิาวทิยาศาสตร์    

  



  

2299  
  

  

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ พุทธศักราช โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ พุทธศักราช 22556600  
ระดับมัธยมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน้  ตอนตน้    ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1  

ภาคเรียนที่ภาคเรียนที่  11  ภาคเรียนที่ภาคเรียนที่  22  
รหัสวิชารหัสวิชา  รายวิชาพ้ืนฐานรายวิชาพ้ืนฐาน  นก.นก.  ((ชม.)ชม.)  รหัสวิชารหัสวิชา  รายวิชาพ้ืนฐานรายวิชาพ้ืนฐาน  นก.นก.  ((ชม.)ชม.)  

ท ท 2211110011  ภาษาไทย ภาษาไทย 11  11..55  ((6600))  ทท  2211110022  ภาษาไทย ภาษาไทย 22  11..55  ((6600))  
ค ค 2211110011  คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 11  11..55  ((6600))  คค  2211110022  คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 22  11..55  ((6600))  
ว ว 2211110011  วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 11  11..55  ((6600))  วว  2211110022  วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 22  11..55  ((6600))  
ส ส 2211110011  สังคมศึกษา สังคมศึกษา 11  11..00((4400))  สส  2211110044  สังคมศึกษา สังคมศึกษา 22  11..00((4400))  
ส ส 2211110022  ประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ 11  00..55  ((2200))  สส  2211110055  ประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ 22  00..55  ((2200))  
สส2211110033  พระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนา  11  00..55((2200))  สส2211110066  พระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนา  22  00..55((2200))  
พ พ 2211110011  สุขศึกษา สุขศึกษา 11  00..55  ((2200))  พพ  2211110033  สุขศึกษา สุขศึกษา 22  00..55  ((2200))  
พ พ 2211110022  พลศึกษา พลศึกษา 11  00..55  ((2200))  พพ  2211110044  พลศึกษา พลศึกษา 22  00..55  ((2200))  
ศ ศ 2211110011  ทัศนศิลป์ ทัศนศิลป์ 11  00..55  ((2200))  ศศ  2211110033  ทัศนศิลป์ ทัศนศิลป์ 22  00..55  ((2200))  
ศ ศ 2211110022  ดนตรไีทย/นาฏศลิป์ ดนตรไีทย/นาฏศลิป์ 11  00..55  ((2200))  ศศ  2211110044  ดนตรไีทย/นาฏศลิป์ ดนตรไีทย/นาฏศลิป์ 22  00..55  ((2200))  
ง ง 2211110011  การงานอาชีพ การงานอาชีพ 11  00..55  ((2200))  งง  2211110033  การงานอาชีพ การงานอาชีพ 22  00..55  ((2200))  
ง ง 2211110022  คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ 11    00..55  ((2200))  งง  2211110044  คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ 22  00..55  ((2200))  
อ อ 2211110011  ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 11  11..55  ((6600))  ออ  2211110022  ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 22  11..55  ((6600))  

รวมรายวิชาพ้ืนฐานรวมรายวิชาพ้ืนฐาน  1111..00  ((444400))  รวมรายวิชาพ้ืนฐานรวมรายวิชาพ้ืนฐาน  1111..00  ((444400))  
รหัสวิชารหัสวิชา  รายวิชาเพ่ิมเติมรายวิชาเพ่ิมเติม  นก.นก.  ((ชม.)ชม.)  รหัสวิชารหัสวิชา  รายวิชาเพ่ิมเติมรายวิชาเพ่ิมเติม  นก.นก.  ((ชม.)ชม.)  

ว ว 2211220011  วิทยาศาสตร์ เพิ่มเติม วิทยาศาสตร์ เพิ่มเติม 11  11  ((4400))  วว  2211220022  วิทยาศาสตร์ เพิ่มเติม วิทยาศาสตร์ เพิ่มเติม 22  11  ((4400))  
ส ส 2211223311  หน้าท่ีพลเมือง หน้าท่ีพลเมือง 11  00..55  ((2200))  สส  2211223322  หน้าท่ีพลเมือง หน้าท่ีพลเมือง 22  00..55  ((2200))  
อ อ 2211220011  ภาษาอังกฤษ เพิ่มเติม ภาษาอังกฤษ เพิ่มเติม 11  11  ((4400))  ออ  2211220022  ภาษาอังกฤษ เพิ่มเติม ภาษาอังกฤษ เพิ่มเติม 22  11  ((4400))  

รวมรายวิชาเพ่ิมเติมรวมรายวิชาเพ่ิมเติม  22..55  ((110000))  รวมรายวิชาเพ่ิมเติมรวมรายวิชาเพ่ิมเติม  22..55  ((110000))  

กิจกรรมกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนพัฒนาผู้เรียน  

กิจกรรมนกัเรียนกิจกรรมนกัเรียน  นก.นก.  ((ชม.)ชม.)  

กิจกรรมกิจกรรม
พัฒนาพัฒนา
ผู้เรียนผู้เรียน  

กิจกรรมนกัเรียนกิจกรรมนกัเรียน  นก.นก.  ((ชม.)ชม.)  
11..  กิจกรรมแนะแนวกิจกรรมแนะแนว  2200  11..  กิจกรรมแนะแนวกิจกรรมแนะแนว  2200  
22..  กิจกรรมนักเรียนกิจกรรมนักเรียน                22..  กิจกรรมนักเรียนกิจกรรมนักเรียน                
      22..11  ลูกเสือลูกเสือ--ยุวกาชาดยุวกาชาด  2200        22..11  ลูกเสือลูกเสือ--ยุวกาชาดยุวกาชาด  2200  
      22..22  ชมรม (ตามความสนใจ)ชมรม (ตามความสนใจ)  1155        22..22  ชมรม (ตามความสนใจ)ชมรม (ตามความสนใจ)  1155  
33..  กิจกรรมเพื่อสังคมและกิจกรรมเพื่อสังคมและ  55  33..  กิจกรรมเพื่อสังคมและกิจกรรมเพื่อสังคมและ  55  
สาธารณประโยชน์สาธารณประโยชน์      สาธารณประโยชน์สาธารณประโยชน์      

รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  6600  รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  6600  
รวมเวลาเรียนทั้งหมดรวมเวลาเรียนทั้งหมด  1133..55  ((660000))  รวมเวลาเรียนทั้งหมดรวมเวลาเรียนทั้งหมด  1133..55  ((660000))  

หมายเหตุหมายเหตุ::    11..  วิชาหน้าทีพลเมืองวิชาหน้าทีพลเมือง  เป็นรายวิชาเพิ่มเติม เป็นรายวิชาเพิ่มเติม โดยบูรณาการลงสู่กิจกรรมท่ีโรงเรียนดำเนินการอยู่แล้วโดยบูรณาการลงสู่กิจกรรมท่ีโรงเรียนดำเนินการอยู่แล้ว  โดยไม่เพิ่มช่ัวโมงเรียนโดยไม่เพิ่มช่ัวโมงเรียน  

                                        เช่น กิจกรรมหน้าเสาธงเช่น กิจกรรมหน้าเสาธง  กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมตามประเพณี กิจกรรมลูกเสือ กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมตามประเพณี กิจกรรมลูกเสือ --  ยุวกาชาด กิจกรรมเพื่อสังคมฯยุวกาชาด กิจกรรมเพื่อสังคมฯ  เป็นตน้เป็นตน้    

                              22..  กิจกรรมกิจกรรม  ""ลดเวลาเรียน ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้เพิ่มเวลารู้""    ได้แก่ เศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่ภูมิปญัญาไทย (ได้แก่ เศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่ภูมิปญัญาไทย (22))        เทคโนโลยีรอบรู้ (เทคโนโลยีรอบรู้ (11))  

                                      รู้จักอาเซียนรู้จักอาเซียน  ((11))    ค้นคว้าหาความรู้ (ค้นคว้าหาความรู้ (11))      มารยาทไทย (มารยาทไทย (11))  

                              33..  รายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง    ((IISS11  และและ IISS22))    บูรณาการกับวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่บูรณาการกับวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มติมมติม  

  
  
  



  

3300  
  

  

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ พุทธศักราช โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ พุทธศักราช 225566๕๕  
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  

ภาคเรียนที่ภาคเรียนที่  11  ภาคเรียนที่ภาคเรียนที่  22  
รหัสวิชารหัสวิชา  รายวิชาพ้ืนฐานรายวิชาพ้ืนฐาน  นก.นก.  ((ชม.)ชม.)  รหัสวิชารหัสวิชา  รายวิชาพ้ืนฐานรายวิชาพ้ืนฐาน  นก.นก.  ((ชม.)ชม.)  

ท ท 2222110011  ภาษาไทย ภาษาไทย 33  11..55  ((6600))  ทท  2222110022  ภาษาไทย ภาษาไทย 44  11..55  ((6600))  
ค ค 2222110011  คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 33  11..55  ((6600))  คค  2222110022  คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 44  11..55  ((6600))  
ว ว 2222110011  วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 33  11..55  ((6600))  วว  2222110022  วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 44  11..55  ((6600))  
ส ส 2222110011  สังคมศึกษา สังคมศึกษา 33  11..00  ((4400))  สส  2222110044  สังคมศึกษา สังคมศึกษา 44  11..55  ((6600))  
ส ส 2222110022  ประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ 33  00..55  ((2200))  สส  2222110055  ประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ 44  00..55  ((2200))  
ส ส 2222110033  พระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนา  33  00..55  ((2200))  สส  2222110066  พระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนา  44  00..55  ((2200))  
พ พ 2222110011  สุขศึกษา สุขศึกษา 33  00..55  ((2200))  พพ  2222110033  สุขศึกษา สุขศึกษา 44  00..55  ((2200))  
พ พ 2222110022  พลศึกษา พลศึกษา 33  00..55  ((2200))  พพ  2222110044  พลศึกษา พลศึกษา 44  00..55  ((2200))  
ศ ศ 2222110011  ทัศนศิลป์ ทัศนศิลป์ 33  00..55  ((2200))  ศศ  2222110033  ทัศนศิลป์ ทัศนศิลป์ 44  00..55  ((2200))  
ศ ศ 2222110022  ดนตรไีทย/นาฏศลิป์ ดนตรไีทย/นาฏศลิป์ 33  00..55  ((2200))  ศศ  2222110044  ดนตรไีทย/นาฏศลิป์ ดนตรไีทย/นาฏศลิป์ 44  00..55  ((2200))  
ง ง 2222110011  การงานอาชีพ การงานอาชีพ 33  00..55  ((2200))  งง  2222110033  การงานอาชีพ การงานอาชีพ 44  00..55  ((2200))  
ง ง 2222110022  คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ 33  00..55  ((2200))  งง  2222110044  คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ 44  00..55  ((2200))  
อ อ 2222110011  ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 33  11..55  ((6600))  ออ  2222110022  ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 44  11..55  ((6600))  

รวมรายวิชาพ้ืนฐานรวมรายวิชาพ้ืนฐาน  1111..00  ((444400))  รวมรายวิชาพ้ืนฐานรวมรายวิชาพ้ืนฐาน  1111..00  ((444400))  
รหัสวิชารหัสวิชา  รายวิชาเพ่ิมเติมรายวิชาเพ่ิมเติม  นก.นก.  ((ชม.)ชม.)  รหัสวิชารหัสวิชา  รายวิชาเพ่ิมเติมรายวิชาเพ่ิมเติม  นก.นก.  ((ชม.)ชม.)  

ว ว 2222220011  วิทยาศาสตร์ เพิ่มเติม วิทยาศาสตร์ เพิ่มเติม 33  11..00  ((4400))  วว  2222220022  วิทยาศาสตร์ เพิ่มเติม วิทยาศาสตร์ เพิ่มเติม 44  11..00  ((4400))  
ส ส 2222223333  หน้าท่ีพลเมือง หน้าท่ีพลเมือง 33  00..55  ((2200))  สส  2222223344  หน้าท่ีพลเมือง หน้าท่ีพลเมือง 44  00..55  ((2200))  
อ อ 2222220011  ภาษาอังกฤษ เพิ่มเติม ภาษาอังกฤษ เพิ่มเติม 33  11..00  ((4400))  ออ  2222220022  ภาษาอังกฤษ เพิ่มเติม ภาษาอังกฤษ เพิ่มเติม 44  11..00  ((4400))  
II  2222220011  การศึกษาค้นคว้าและสร้างการศึกษาค้นคว้าและสร้าง  11..00  ((4400))  II  2222220022  การสื่อสารและการนำเสนอการสื่อสารและการนำเสนอ  11..00    ((4400))  

    องค์ความรู้องค์ความรู้                  
รวมรายวิชาเพ่ิมเติมรวมรายวิชาเพ่ิมเติม  33..55  ((114400))  รวมรายวิชาเพ่ิมเติมรวมรายวิชาเพ่ิมเติม  33..55  ((110000))  

กิจกรรมกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนพัฒนาผู้เรียน  

กิจกรรมกิจกรรม  นก.นก.  ((ชม.)ชม.)  

กิจกรรมกิจกรรม
พัฒนาพัฒนา
ผู้เรียนผู้เรียน  

กิจกรรมกิจกรรม  นก.นก.  ((ชม.)ชม.)  
11..  กิจกรรมแนะแนวกิจกรรมแนะแนว  2200  11..  กิจกรรมแนะแนวกิจกรรมแนะแนว  2200  
22..  กิจกรรมนักเรียนกิจกรรมนักเรียน                22..  กิจกรรมนักเรียนกิจกรรมนักเรียน                
      22..11  ลูกเสือลูกเสือ--ยุวกาชาดยุวกาชาด  2200        22..11  ลูกเสือลูกเสือ--ยุวกาชาดยุวกาชาด  2200  
      22..22  ชมรม (ตามความสนใจ)ชมรม (ตามความสนใจ)  1155        22..22  ชมรม (ตามความสนใจ)ชมรม (ตามความสนใจ)  1155  
33..  กิจกรรมเพื่อสังคมและกิจกรรมเพื่อสังคมและ  55  33..  กิจกรรมเพื่อสังคมและกิจกรรมเพื่อสังคมและ  55  
สาธารณประโยชน์สาธารณประโยชน์      สาธารณประโยชน์สาธารณประโยชน์      

รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  6600  รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  6600  
รวมเวลาเรียนทั้งหมดรวมเวลาเรียนทั้งหมด  1144..55  ((664400))  รวมเวลาเรียนทั้งหมดรวมเวลาเรียนทั้งหมด  1144..55  ((664400))  

หมายเหตุหมายเหตุ::    11..  วิชาหน้าทีพลเมืองวิชาหน้าทีพลเมือง  เป็นรายวิชาเพิ่มเติม โดยบูรณาการลงสู่กิจกรรมท่ีโรงเรียนดำเนินการอยู่แล้วเป็นรายวิชาเพิ่มเติม โดยบูรณาการลงสู่กิจกรรมท่ีโรงเรียนดำเนินการอยู่แล้ว  โดยไม่เพิ่มช่ัวโมงเรียนโดยไม่เพิ่มช่ัวโมงเรียน  

                                      เช่น กิจกรรมหน้าเสาธงเช่น กิจกรรมหน้าเสาธง  กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมตามประเพณี กิจกรรมลูกเสือ กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมตามประเพณี กิจกรรมลูกเสือ --  ยุวกาชาด กิจกรรมเพื่อสังคมฯยุวกาชาด กิจกรรมเพื่อสังคมฯ  เป็นตน้เป็นตน้    

                              22..  กิจกรรมกิจกรรม  ""ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้""    ได้แก่ เศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่ภูมิปญัญาไทย (ได้แก่ เศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่ภูมิปญัญาไทย (22))        เทคโนโลยีรอบรู้ (เทคโนโลยีรอบรู้ (11))  

                                                    มารยาทไทย (มารยาทไทย (11))  



  

3311  
  

  

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ พุทธศักราช โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ พุทธศักราช 225566๕๕  
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  

ภาคเรียนที่ภาคเรียนที่  11  ภาคเรียนที่ภาคเรียนที่  22  
รหัสวิชารหัสวิชา  รายวิชาพ้ืนฐานรายวิชาพ้ืนฐาน  นก.นก.  ((ชม.)ชม.)  รหัสวิชารหัสวิชา  รายวิชาพ้ืนฐานรายวิชาพ้ืนฐาน  นก.นก.  ((ชม.)ชม.)  

ท ท 2233110011  ภาษาไทย ภาษาไทย 55  11..55  ((6600))  ทท  2233110022  ภาษาไทย ภาษาไทย 66  11..55  ((6600))  
ค ค 2233110011  คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 55  11..55  ((6600))  คค  2233110022  คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 66  11..55  ((6600))  
ว ว 2233110011  วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 55  11..55  ((6600))  วว  2233110022  วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 66  11..55  ((6600))  
ส ส 2233110011  สังคมศึกษา สังคมศึกษา 55  11..00  ((4400))  สส  2233110044  สังคมศึกษา สังคมศึกษา 66  11..00  ((4400))  
ส ส 2233110022  ประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ 55  00..55  ((2200))  สส  2233110055  ประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ 66  00..55  ((2200))  
ส ส 2233110033  พระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนา  55  00..55  ((2200))  สส  2233110066  พระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนา  66  00..55  ((2200))  
พ พ 2233110011  สุขศึกษา สุขศึกษา 55  00..55  ((2200))  พพ  2233110033  สุขศึกษา สุขศึกษา 66  00..55  ((2200))  
พ พ 2233110022  พลศึกษา พลศึกษา 55  00..55  ((2200))  พพ  2233110044  พลศึกษา พลศึกษา 66  00..55  ((2200))  
ศ ศ 2233110011  ทัศนศิลป์ ทัศนศิลป์ 55  00..55  ((2200))  ศศ  2233110033  ทัศนศิลป์ ทัศนศิลป์ 66  00..55  ((2200))  
ศ ศ 2233110022  ดนตรไีทย/นาฏศลิป์ ดนตรไีทย/นาฏศลิป์ 55  00..55  ((2200))  ศศ  2233110044  ดนตรไีทย/นาฏศลิป์ ดนตรไีทย/นาฏศลิป์ 66  00..55  ((2200))  
ง ง 2233110011  การงานอาชีพ การงานอาชีพ 55  00..55  ((2200))  งง  2233110033  การงานอาชีพ การงานอาชีพ 66  00..55  ((2200))  
ง ง 2233110022  คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ 55  00..55  ((2200))  งง  2233110044  คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ 66  00..55  ((2200))  
อ อ 2233110011  ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 55  11..55  ((6600))  ออ  2233110022  ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 66  11..55  ((6600))  

รวมรายวิชาพ้ืนฐานรวมรายวิชาพ้ืนฐาน  1111..00  ((444400))  รวมรายวิชาพ้ืนฐานรวมรายวิชาพ้ืนฐาน  1111..00  ((444400))  
รหัสวิชารหัสวิชา  รายวิชาเพ่ิมเติมรายวิชาเพ่ิมเติม  นก.นก.  ((ชม.)ชม.)  รหัสวิชารหัสวิชา  รายวิชาเพ่ิมเติมรายวิชาเพ่ิมเติม  นก.นก.  ((ชม.)ชม.)  

ว ว 2233220011  วิทยาศาสตร์ เพิ่มเติม วิทยาศาสตร์ เพิ่มเติม 55  11..00  ((4400))  วว  2233220022  วิทยาศาสตร์ เพิ่มเติม วิทยาศาสตร์ เพิ่มเติม 66  11..00((4400))  
ส ส 2233223355  หน้าท่ีพลเมือง หน้าท่ีพลเมือง 55  00..55  ((2200))  สส  2233223366  หน้าท่ีพลเมือง หน้าท่ีพลเมือง 66  00..55  ((2200))  
อ อ 2233220011  ภาษาอังกฤษ เพิ่มเติม ภาษาอังกฤษ เพิ่มเติม 55  11..00  ((4400))  ออ  2233220022  ภาษาอังกฤษ เพิ่มเติม ภาษาอังกฤษ เพิ่มเติม 66  11..00  ((4400))  

รวมรายวิชาเพ่ิมเติมรวมรายวิชาเพ่ิมเติม  22..55  ((110000))  รวมรายวิชาเพ่ิมเติมรวมรายวิชาเพ่ิมเติม  22..55    ((110000))  

กิจกรรมกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนพัฒนาผู้เรียน  

กิจกรรมกิจกรรม  นก.นก.  ((ชม.)ชม.)  

กิจกรรมกิจกรรม
พัฒนาพัฒนา
ผู้เรียนผู้เรียน  

กิจกรรมกิจกรรม  นก.นก.  ((ชม.)ชม.)  
11..  กิจกรรมแนะแนวกิจกรรมแนะแนว  2200  11..  กิจกรรมแนะแนวกิจกรรมแนะแนว  2200  
22..  กิจกรรมนักเรียนกิจกรรมนักเรียน                22..  กิจกรรมนักเรียนกิจกรรมนักเรียน                
      22..11  ลูกเสือลูกเสือ--ยุวกาชาดยุวกาชาด  2200        22..11  ลูกเสือลูกเสือ--ยุวกาชาดยุวกาชาด  2200  
      22..22  ชมรม ชมรม (ตามความสนใจ)(ตามความสนใจ)  1155        22..22  ชมรม (ตามความสนใจ)ชมรม (ตามความสนใจ)  1155  
33..  กิจกรรมเพื่อสังคมและกิจกรรมเพื่อสังคมและ      33..  กิจกรรมเพื่อสังคมและกิจกรรมเพื่อสังคมและ  55  
สาธารณประโยชน์สาธารณประโยชน์      สาธารณประโยชน์สาธารณประโยชน์      
33..11  การนำองค์ความรูไ้ปใช้การนำองค์ความรูไ้ปใช้  55          
บริการสังคม(บริการสังคม(IISS  33))              

รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  6600  รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  6600  
รวมเวลาเรียนทั้งหมดรวมเวลาเรียนทั้งหมด  1133..55  ((660000))  รวมเวลาเรียนทั้งหมดรวมเวลาเรียนทั้งหมด  1133..55  ((660000))  

หมายเหตุหมายเหตุ::    11..  วิชาหน้าทีพลเมืองวิชาหน้าทีพลเมือง  เป็นรายวิชาเพิ่มเติม โดยบูรณาการลงสู่กิจกรรมท่ีโรงเรียนดำเนินการอยู่แล้วเป็นรายวิชาเพิ่มเติม โดยบูรณาการลงสู่กิจกรรมท่ีโรงเรียนดำเนินการอยู่แล้ว  โดยไม่เพิ่มช่ัวโมงเรียนโดยไม่เพิ่มช่ัวโมงเรียน  

                                      เช่น กิจกรรมหน้าเสาธงเช่น กิจกรรมหน้าเสาธง  กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมตามประเพณี กิจกรรมลูกเสือ กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมตามประเพณี กิจกรรมลูกเสือ --  ยุวกาชาด กิจกรรมเพื่อสังคมฯยุวกาชาด กิจกรรมเพื่อสังคมฯ  เป็นตน้เป็นตน้    

                              22..  กิจกรรมกิจกรรม  ""ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้""    ได้แก่ เศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่ภูมิปญัญาไทย (ได้แก่ เศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่ภูมิปญัญาไทย (22))        เทคโนโลยีรอบรู้ (เทคโนโลยีรอบรู้ (11))  

                                      คณิตศาสตร์น่ารู้คณิตศาสตร์น่ารู้  ((11))    ค้นคว้าหาความรู้ (ค้นคว้าหาความรู้ (11))      มารยาทไทย (มารยาทไทย (11))  
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สรุปแผนงานโครงการ ปีการศึกษา  256๕ 
 

กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม 
ที ่ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ 
๑ โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย นางจุฑา สุขใส 
๒ โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นางสาวยุพิน แซ่เฮ๊ียบ 
๓ โครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านคณิตศาสตร์ นายวัชรศักดิ์  เชียงแรง 
๔ โครงการพัฒนาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์สู่ศตวรรษที่ 21 นางสุพรทิพย์  กมลชวรัตน์ 
๕ โครงการสร้างเสริมประสบการณ์ทางภาษาสู่ Thailand 4.0      นางสาวฐนิตา เส้งเนตร 
๖ โครงการส่งเสริมสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดีแก่นักเรียน นางสาวคุณัญญา สร้อยนาค 

๗ 
โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ เอื้อประโยชน์ใส่ใจ  
ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง นางสาวคุณัญญา สร้อยนาค 

๘ โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน นางสาวสิริวิภาพร สระศรี 

๙ โครงการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถให้เหมาะสมกับความ
แตกต่างระหว่างบุคคลด้วยกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

นางสาวสิริวิภาพร สระศรี 

๑๐ โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา นางสาวศิริรัตน์ เตชะสิริวิชัย 
๑๑ โครงการโรงเรียนคุณธรรม นายวัชรัศนิ์ ทิพย์ลุ้ย 
๑๒ โครงการพัฒนาห้องสมุด นางสาวชญากาณฑ์ จันทาบ 

๑๓ 
โครงการพัฒนากระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ด้วยนวัตกรรม
การศึกษาชั้นเรียน ( Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open 
Approach) 

นายวัชรศักดิ์  เชียงแรง 

๑๔ โครงการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน นางสาวนพวรรณ มาสร้อย 
๑๕ โครงการและเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไทยและนานาชาติ นางสาวฐนิตา เส้งเนตร 

๑๖ 
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

นางภัทรวดี ฟองคำ 

๑๗ 
โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนรวมทั้งการจัด
บรรยากาศในชั้นเรียน 

นางสาวนฤมล  มุกธวัตร 

๑๘ โครงการกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด นางสาวชญากาณฑ์ จันทาบ 
๑๙ โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ นายวัชรัศนิ์ ทิพย์ลุ้ย 
๒๐ โครงการวิถีประชาธิปไตย นางปนิศราณัชช์ จันทร์นวล 
๒๑ โครงการ IS (Independent Study) สู่มาตรฐานสากล นางสาวปิยวรรณ  คำเส็ง 
๒๒ โครงการยิมนาสติกพ้ืนฐานสู่ความเป็นเลิศ จ่าเอกจิรพงศ์ จิรวัฒน์ 
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กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาครูให้เป็นผู้อำนวยการเรียนรู้ 

ที ่ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ 
๑ โครงการพัฒนาครูให้เป็นผู้อำนวยการเรียนรู้  

 

กลยุทธ์ที่ ๓ ขับเคลื่อนการบริหาร จัดการตามแนวศาสตร์พระราชา 
ที ่ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ 
๑ โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามแนวศาสตร์พระราชา  

 
กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ที ่ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ 
๑ โครงการ INNOVATION SPACE นายพัชร์ธีรเชษฐ์  สุวรรณ ์
๒ โครงการ PSK SHARE นางสาวกัลยรัตน์  แย้มเทศ 
๓ โครงการพัฒนาคุณภาพเทคโนโลย ี นางสาวรตนพร   เสียงล้ำ 

 
กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาโรงเรียนเป็นต้นแบบแห่งการเรียนร่วม 

ที ่ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ 

๑ โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับเด็กท่ีมี 
ความต้องการจำเป็นพิเศษ 

นางสาวไอรดา จำปาสา 

 
แผนงานโครงการพระราชดำริ 

ที ่ ชื่อโครงการ ผู้รับชอบ 

1 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย นางสาวสดใส คำจันทร์ 
2 โครงการนักICTรุ่นเยาว์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 –  

มัธยมศึกษาปีที่ 3 
นางสาวรตนพร   เสียงล้ำ 

3 โครงการสุนทรียนาฏดุริยางค์ สร้างสรรค์ศิลปะ นางสาวชนาธิปต์  สุขไกรไทย 
๔ โครงการโรงเรียนพ่ี – โรงเรียนน้อง นางสาวฐนิตา   เส้งเนตร 
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การจัดสรรงบประมาณแผนงานโครงการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
เงินอุดหนุนรายหัว 

จากการประมาณการที่ได้รับจัดสรร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
 

ที ่ ชื่อโครงการ 
งบประมาณ 

อุดหนุน หมวดอื่นๆ 
แผนงานบุคลากร 
๑ โครงการพัฒนาครูให้เป็นผู้อำนวยการเรียนรู้ ๒๐๐,๐๐๐  

รวมเป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐  
แผนงานวิชาการ 
๑ โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย ๖๖,๐๐๐  
๒ โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ๑๗,๐๐๐  
๓ โครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านคณิตศาสตร์ ๒๒,๐๐๐  
๔ โครงการพัฒนาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์สู่ศตวรรษที่ 21 ๑๕,๐๐๐  
๕ โครงการสร้างเสริมประสบการณ์ทางภาษาสู่ Thailand 4.0      ๒๐,๐๐๐ ๔๓๐,๐๐๐ 
๖ โครงการส่งเสริมสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดีแก่

นักเรียน 
๕๕,๐๐๐  

๗ โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ เอื้อประโยชน์ใส่ใจ  
ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 

๕๐,๐๐๐  

๘ โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ๔๘,๐๐๐  
๙ โครงการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถให้เหมาะสมกับความ

แตกต่างระหว่างบุคคลด้วยกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๓๗๐,๐๐๐  

๑๐ โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ๑๐,๐๐๐  
๑๑ โครงการโรงเรียนคุณธรรม ๕,๐๐๐  
๑๒ โครงการพัฒนาห้องสมุด ๗,๐๐๐  
๑๓ โครงการพัฒนากระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ด้วยนวัตกรรม

การศึกษาชั้นเรียน ( Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open 
Approach) 

๓๐,๐๐๐  

๑๔ โครงการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ๑๐๐,๐๐๐  
๑๕ โครงการและเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไทยและนานาชาติ ๗,๐๐๐  
๑๖ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน

สถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๒๐,๐๐๐  

๑๗ โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนรวมทั้งการจัด
บรรยากาศในชั้นเรียน 

๑๐๐,๐๐๐  
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ที ่ ชื่อโครงการ 
งบประมาณ 

อุดหนุน หมวดอื่นๆ 
๑๘ โครงการกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ๕,๐๐๐  
๑๙ โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ๑๕,๐๐๐  
๒๐ โครงการวิถีประชาธิปไตย ๒๐,๐๐๐  
๒๑ โครงการ IS (Independent Study) สู่มาตรฐานสากล ๕,๐๐๐  
๒๒ โครงการยิมนาสติกพ้ืนฐานสู่ความเป็นเลิศ ๒๕,๐๐๐  
๒๓ โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามแนวศาสตร์พระราชา ๒๐,๐๐๐  
๒๔ โครงการ INNOVATION SPACE ๑๐๐,๐๐๐  
๒๕ โครงการ PSK SHARE ๒๐,๐๐๐  
๒๖ โครงการพัฒนาคุณภาพเทคโนโลย ี ๒๐๐,๐๐๐  
๒๗ โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับเด็กท่ีมี 

ความต้องการจำเป็นพิเศษ 
๑๒๐,๐๐๐  

รวมเป็นเงิน ๑,๔๗๒,๐๐๐ ๔๓๐,๐๐๐ 
แผนงานตามโครงการพระราชดำริ 
๑ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ๒๐,๐๐๐  
๒ โครงการนักICTรุ่นเยาว์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 –  

มัธยมศึกษาปีที่ 3 
๔๐,๐๐๐  

๓ โครงการสุนทรียนาฏดุริยางค์ สร้างสรรค์ศิลปะ ๑๐๐,๐๐๐  
๔ โครงการโรงเรียนพ่ี – โรงเรียนน้อง ๑๐,๐๐๐  

รวมเป็นเงิน ๑๗๐,๐๐๐  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๘๔๒,๐๐๐ ๔๓๐,๐๐๐ 

 



 
 
 
 
 

ส่วนที่ 4 
รายละเอียดโครงการ 

 
 
 

 



 
 
 
 

 
กลยุทธ์ที่ 1 

ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
คู่คุณธรรม 
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๑. ชื่อโครงการ     พัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย 
๒. แผนงาน         บริหารงานวิชาการ 
๓. สนอง/สอดคล้อง 
          กลยุทธ์โรงเรียนที่       1. ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม 
           ๓. ขับเคลื่อนการบริหาร จัดการตามแนวศาสตร์พระราชา 
๔. ผู้รับผิดชอบ       นางจุฑา  สุขใส 
๕. หลักการและเหตุผล 

เด็กปฐมวัยจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาทั้ง 4 ด้าน  ได้แก่ ด้านร่างกาย  อารมณ์-จิตใจ  สังคมและสติปัญญา
ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช  2561 เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการตามมาตราฐานการศึกษาอย่างเต็ม
ศักยภาพ  อีกทั้งเด็กปฐมวัยสามารถช่วยเหลือตนเองได้และมีทักษะชีวิตเป็นเลิศ มีจิตสำนึกและตระหนักถึงความ
เป็นไทย โดยใช้กิจกรรมกระตุ้นส่งเสริมพัฒนาการ เพื่อให้เด็กมีทักษะในการดำรงชีวิต สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืน
ได้ มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต มีสุนทรียภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ซึ่งสอดคล้องกับ
เป้าหมายมาตรฐานการศึกษาของชาติที่ต้องการให้คนไทยมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และเป็นพลเมืองดี  รวมทั้ง
ปลูกฝังเด็กให้มีความรักความเข้าใจในศิลปะประเพณีและวัฒนธรรมของไทย โดยการแต่งกายเอกลักษณ์ด้วยผ้าไทย  
ชุดไทย  การฟังเพลงไทย ร้องเพลงไทย รำไทย และการละเล่นของไทย   การที่ครูปฐมวัยจะถ่ายทอดความรู้ การ
ฝึก การอบรม  การสืบสานทางวัฒนธรรม  การสร้างสรรค์ความก้าวหน้าทางวิชาการ  การสร้างองค์ความรู้อันเกิด
จากการจัดสภาพแวดล้อม  สังคมแห่งการเรียนรู้ และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอด
ชีวิตนั้น  เด็กได้ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา  ได้เรียนรู้จากของจริง หรือศึกษาจากผู้มีความรู้เฉพาะด้าน
นั ้นๆ ส่งเสริมเด็กให้เกิดทักษะ และประสบการณ์ที ่ด ีในอนาคต  โดยให้ผ ู ้ เร ียนมีความรู ้ควบคู ่ค ุณธรรม   
สร้างความตระหนักสำนึกในคุณค่าของแนวทางศาสตร์พระราชา  โรงเรียนจึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญการพัฒนา
เด็กปฐมวัยให้มีความรู้ความเข้าใจพ้ืนฐานผ่านประสบการณ์กิจกรรมที่หลากหลาย  และส่งเสริมความคิดรวบยอดที่
ให้เด็กมีค่านิยมในการดำเนินชีวิตตามแนวทางศาสตร์พระราชา 

จากเหตุผลดังกล่าว จึงได้จัดโครงการ “การพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย” โดยจัดกิจกรรมที่ส่งเสริม
พัฒนาการทั้ง 4 ด้านและคุณธรรม จริยธรรมควบคู่กันไปด้วยในทุกกิจกรรม  รวมทั้งมีการส่งเสริมให้เด็กได้ศึกษา
แหล่งเรียนรู้พร้อมกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย  เด็กสามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและยัง
สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

 
๖. วัตถุประสงค์   

๖.๑ เพ่ือเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน 
๖.๒ เพ่ือให้เด็กปฐมวัยมีทักษะชีวิตเป็นเลิศ  ช่วยเหลือตนเองพ้ืนฐานได้ 
๖.๓ เพ่ือให้เด็กปฐมวัยมีคุณลักษณะความเป็นไทย 
๖.๔ เพ่ือให้เด็กแปฐมวัยเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางศาสตร์พระราชา และสามารถนำไปปฏิบัติใน

ชีวิตประจำวันได้ 
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๗. กิจกรรมปฐมวัย 

กิจกรรม วัน/เดือน/ปี ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นวางแผน (P) 
1. ประชุมวางแผน 

 
พ.ค.65 

 
นางจุฑา สุขใส 

2. เสนอผู้บริหาร มิ.ย.65 นางจุฑา สุขใส 

3. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ มิ.ย.65 นางจุฑา สุขใส 

4. ประชุมผู้ปกครอง ก.ค.65 ครูประจำชั้นอนุบาล ๑-๓ 

ขั้นดำเนินการ (D) 
๕. ดำเนินโครงการ 
   - กิจกรรมจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็ก
ปฐมวัย 
   - กิจกรรมวัฒนธรรมไทย 
   - กิจกรรมนันทนาการ 
   - กิจกรรมบูรณาการเรียนรู้สู่ลานวัดลานวัง  
   - กิจกรรมทัศนศึกษา 
   - กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย 

 
 

พ.ค.65 - มี.ค.66 
 

พ.ค.65 - มี.ค.66 
พ.ค.65 - มี.ค.66 

ก.พ.66 
ก.ย.65 
ก.พ.66 

 
 
นางสาวศิริรัตน์  เตชะสิริวิชัย 
 
นางสาวณัฐณิชา  วิชาภรณ์ 
นางสาวนพวรรณ  มาสร้อย 
นางจุฑา  สุขใส 
นางสาวอารยา  มูฮำหมัดยูโซ๊ะ 
นางสาวมณทิวา   คีรีรัตน์ 

ขั้นประเมินผลโครงการ (C) 
6. วิเคราะห์และประเมินผล 

 
มี.ค.66 

 
นางจุฑา สุขใส 

ขั้นสรุปโครงการ (A) 
7. รายงานผลการจัดโครงการ 

 
มี.ค.66 

 
นางจุฑา สุขใส 

 
๘. เป้าหมาย 

๘.๑ เชิงปริมาณ  
  - เด็กปฐมวัยร้อยละ 80 มีพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน มีทักษะชีวิตเป็นเลิศและช่วยเหลือตนเอง

พ้ืนฐานได้ 
๘.๒ เชิงคุณภาพ  

- เด็กปฐมวัยมีคุณลักษณะความเป็นไทย 
- เด็กปฐมวัยปฏิบัติตนตามแนวทางศาสตร์พระราชาเหมาะสมกับวัย 
 

๙. ตัวช้ีวัด 
๙.๑ เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้านสูงขึ้น 
๙.๒ เด็กปฐมวัยมีทักษะชีวิตเป็นเลิศ และช่วยเหลือตนเองได้มากขึ้น 
๙.๓ เดก็ปฐมวัยมีคุณลักษณะความเป็นไทยเพ่ิมข้ึน 
๙.๔ เด็กปฐมวัยปฏิบัติตนตามแนวทางศาสตร์พระราชาได้เหมาะสมกับวัยของตนเองมากขึ้น 
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๑๐. การวัดการประเมินผล 

วิธีการ เครื่องมือ 
1.การสังเกต 
2.การสัมภาษณ์ 

1. บันทึกการสังเกต 
2. บันทึกการสัมภาษณ์ 

 

๑๑. งบประมาณ 
จำนวน 66,000 บาท (หกหมื่นหกพันบาทถ้วน) 

ที ่ รายการ/กิจกรรม 
ค่าใช้จ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
๑ 
 

๒ 
 

๓ 
๔ 

วัสดุอุปกรณ์ และจัดทำเอกสารสำหรับการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียน 
วัสดุอุปกรณ์/เฟอร์นิเจอร์สำหรับการจัด
สภาพแวดล้อมในห้องเรียน 
สื่อสำหรับเด็กปฐมวัย 
วิทยากรสำหรับให้ความรู้ในกิจกรรมต่างๆ 

- 
 
- 
 
- 

๓,๐๐๐ 

- 
 
- 
 
- 
- 

๑๓,๐๐๐ 
 

๔๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
- 

๑๓,๐๐๐ 
 

๕๓,๐๐๐ 
 

๖๓,๐๐๐ 
๖๖,๐๐๐ 

 

๑๒. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
๑๒.๑ เด็กปฐมวัยได้รับความสนุกสนานในการร่วมกิจกรรม 
๑๒.๒ เด็กปฐมวัยมีความกล้าแสดงออกและมั่นใจในตนเอง 
๑๒.๓ เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทั้ง ๔ ด้านเหมาะสมกับวัย 
๑๒.๔ เด็กปฐมวัยปฏิบัติตนตามคุณลักษณะความเป็นไทย และแนวทางศาสตร์พระราชา 
๑๒.๕ เด็กปฐมวัยคิดแก้ปัญหาด้วยตนเอง 
๑๒.๖ เด็กปฐมวัยช่วยเหลือตนเองได้ 
๑๒.๗ เด็กปฐมวัยบอก เล่าและธิบายเหตุการณ์หรือสิ่งต่างๆให้ผู้อื่นเข้าใจได้ด้วยตนเอง 

 

13.คณะทำงาน 
 

      ๑๓.๑ นางสาวมณทิวา  คีรีรัตน์      ครู คศ.๑ 
  ๑๓.๒ นางสาวนพวรรณ  มาสร้อย  ครู คศ.๑ 
  ๑๓.๓ นางสาวอารยา  มูฮำหมัดยูโซ๊ะ ครู คศ.๑ 

๑๓.๔ นางสาวกชนิภา  ทาระธรรม  ครูผู้ช่วย 
๑๓.๕ นางสาวศิริรัตน์  เตชะสิริวิชัย ครู คศ.๒ 
๑๓.๖ นางสาวณัฐณิชา  วชิาภรณ์  ครู คศ.๑ 
๑๓.๗ นางจุฑา  สุขใส   ครู คศ.๓ 
๑๓.๘ นางสาวเมธาวี  กันหะคุณ  ครูผู้ช่วย 
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๑. ชื่อโครงการ     พัฒนาคุณภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
๒. แผนงาน         บริหารงานวิชาการ 
๓. สนอง/สอดคล้อง 
          กลยุทธ์โรงเรียนที่       1. ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม 
๔. ผู้รับผิดชอบ       นางสาวยุพิน แซ่เฮี๊ยบ 
๕. หลักการและเหตุผล 

ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติ  เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ และ
เสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย   เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร  เพื่อสร้างความเข้าใจ
และความสัมพันธ์อันดีต่อกัน  ทำให้สามารถประกอบกิจธุระการงานและสามารถดำรงชีวิตร่วมกันในสังคม
ประชาธิปไตยได้อย่างสันติสุข  ทั้งยังเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ ประสบการณ์จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศ
ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาความรู้  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  วิจารณ์ และสร้างสรรค์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมและความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ตลอดจนนำไปใช้ในการพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคงทาง
สังคมและเศรษฐกิจ  เนื่องจากภาษาไทยเป็นสมบัติของชาติที่ควรค่าแก่การเรียนรู้      ทั้งยังเป็นการอนุรักษ์และ
สืบสานให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป 

จากรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา๒๕๖๒ ในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๖ มีมาตรฐานการเรียนรู้ที่โรงเรียนควรส่งเสริมและพัฒนาต่อยอด รวมทั้งผลการทดสอบใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีผลการเรียนรู้ที่มีพัฒนาการดีขึ้ นตามลำดับ  โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ได้
ตระหนักและเห็นคุณค่าถึงความจำเป็นในการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จึงมุ่งพัฒนา
โดยการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพและสนับสนุนสื่อ อุปกรณ์ เพ่ือใช้ในการเรียนการสอน ที่เป็นมาตรฐานและ
เพียงพอต่อนักเรียนในการจัดการเรียนการสอน  ที่จะนำไปสู่การพัฒนาสูงสุดตามศักยภาพของนักเรียนอย่าง
สมบูรณ์ และสนับสนุนให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของภาษาไทย  ซึ่งจะส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาภาษาไทยของนักเรียนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกปีการศึกษา 

 
๖. วัตถุประสงค์   

๖.๑ เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยให้สูงขึ้น 
๖.๒ เพ่ือให้มีวัสดุอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยที่ส่งเสริมศักยภาพและมีจำนวน

เพียงพอกับนักเรียน 
 

๗. การดำเนินการ 

กิจกรรม วัน/เดือน/ปี ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นวางแผน (P) 
๑. ประชุมวางแผน 

 
พ.ค.๖๕ 

 

๒. เสนอผู้บริหาร พ.ค.๖๕  
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กิจกรรม วัน/เดือน/ปี ผู้รับผิดชอบ 

๓. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ พ.ค.๖๕ นางสาวยุพิน  แซ่เฮ๊ียบ 

ขั้นดำเนินการ (D) 
๔. ดำเนินโครงการ 
     - สำรวจความต้องการสื่อและอุปกรณ์ 
     - จัดหาหรือจัดซื้อสื่อและวัสดุอุปกรณ์ 
     - กิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านการเขียน 
     - กิจกรรมคัดลายมือ 
     - กิจกรรมวันสุนทรภู่ 
     - กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 
     - กิจกรรมบันทึกรักการอ่าน 
     - กิจกรรมวันสำคัญ  
        (วันเฉลิพระชนมพรรษา , วันแม่แห่งชาติ ,     
          วันชาติ ) 
     - กิจกรรมพัฒนาทักษะการเขียนตาม 
       จินตนาการเชิงสร้างสรรค์ 
     - กิจกรรมเตรียม (ซ้อม) 
       เพ่ืองานศิลปหัตถกรรมแห่งชาติ 

 
 

มิ.ย.๖๕ - มี.ค.๖๖ 
มิ.ย.๖๕ - มี.ค.๖๖ 
มิ.ย.๖๕ - มี.ค.๖๖ 
มิ.ย.๖๕ - มี.ค.๖๖ 
มิ.ย.๖๕ - มี.ค.๖๖ 
มิ.ย.๖๕ - มี.ค.๖๖ 
มิ.ย.๖๕ - มี.ค.๖๖ 
มิ.ย.๖๕ - มี.ค.๖๖ 

 
 

มิ.ย.๖๕ - มี.ค.๖๖ 
 

มิ.ย.๖๕ - มี.ค.๖๖ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
       ครูทุกท่านในกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ภาษาไทย 

ขั้นประเมินผลโครงการ (C) 
6. วิเคราะห์และประเมินผล 

 
เม.ย.๖๖ 

 

ขั้นสรุปโครงการ (A) 
7. รายงานผลการจัดโครงการ 

 
เม.ย.๖๖ 

 

 

๘. เป้าหมาย 

๘.๑ เชิงปริมาณ  

  - นักเรียนชั้น ป.๑ – ม.๓ มีพัฒนาการการเรียนรู้วิชาภาษาไทยเพ่ิมข้ึนร้อยละ๘๐ 
 - นักเรียนชั้น ป.๑ – ม.๓ มีสือ่และวัสดุอุปกรณ์เพียงพอในการเรียนรู้ร้อยละ๙๐ 
๘.๒ เชิงคุณภาพ  

- นักเรียนมีพัฒนาการการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพเป็นไปตามศักยภาพ 
- นักเรียนมีสื่อและวัสดุอุปกรณ์เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ ประสบการณ์จากแหล่งข้อมูล

สารสนเทศต่าง ๆ เพื่อพัฒนาความรู้  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  วิจารณ์ และสร้างสรรค์ให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ตลอดจนนำไปใช้ในการพัฒนา
อาชีพให้มีความม่ันคงทางสังคมและเศรษฐกิจ 
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๙. ตัวช้ีวัด 

๙.๑ นักเรียนมีพัฒนาการการเรียนรู้วิชาภาษาไทยเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๘๐ 
๙.๒ นักเรียนมีการแสวงหาความรู้ ประสบการณ์จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาความรู้  มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  วิจารณ์ และสร้างสรรค์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ตลอดจนนำไปใช้ในการพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคงทางสังคม
และเศรษฐกิจ 
 

๑๐. การวัดการประเมินผล 

วิธีการ เครื่องมือ 
๑.บันทึกการใช้วัสดุอุปกรณ์ 
๒.ประเมินศักยภาพด้านภาษาไทย 
๓. สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน 

๑. แบบบันทึก 
๒. แบบประเมิน 
๓. แบบสังเกต 

 
๑๑. งบประมาณ 

จำนวน ๑๗,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 

ที ่ รายการ/กิจกรรม 
ค่าใช้จ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
 
 

๗ 
 

๘ 

กิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านการเขียน 
กิจกรรมคัดลายมือ 
กิจกรรมวันสุนทรภู่ 
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 
กิจกรรมบันทึกรักการอ่าน 
กิจกรรมวันสำคัญ ( วันเฉลิม
พระ   ชนมพรรษา , วันแม่แห่งชาติ , วัน
ชาติ ) 
กิจกรรมพัฒนาทักษะการเขียนตาม
จินตนาการเชิงสร้างสรรค์ 
กิจกรรมเตรียม (ซ้อม)เพ่ืองาน
ศิลปหัตถกรรมแห่งชาติ 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
 
- 
 
- 
 

- 
- 

๒,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

- 
- 
 
 
- 
 
- 

 

๔,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

- 
- 

๒,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
 

๑,๐๐๐ 
 

๓,๐๐๐ 

๔,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
 

๑,๐๐๐ 
 

๓,๐๐๐ 

 

๑๒. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

๑๒.๑ นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพผ่านกิจกรรมต่างๆ 
๑๒.๒ นักเรียนมีวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพและเพียงพอในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
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๑๔. คณะทำงาน 
 
      ๑๓.๑ นางสาวยุพิน  แซ่เฮ๊ียบ  ครู คศ.๒ 
  ๑๓.๒ นางสุภารัตน์  สิทธิรัตนพงษ์  ครู คศ.๓ 
  ๑๓.๓ นางสาวสิรวิิภาพร  สระศรี  ครู คศ.๒ 
  ๑๓.๔ นายอรุโณ  คงคาลอย  ครู คศ.๒ 
  ๑๓.๕ นางสาวนฤมล  มุกธวัตร  ครู คศ.๑ 
  ๑๓.๖ นางสาวนันทนัช   แท่งทอง  ครู คศ.๑ 
  ๑๓.๗ นายพัชร์ธีรเชษฐ์   สุวรรณ์  ครู ผู้ช่วย 
  ๑๓.๘ นางสาวชญากาณฑ์   จันทาบ ครู ผู้ช่วย 
  ๑๓.๙ นางสาวขนิษฐา    ทัศเทียม  ครู ผู้ช่วย 
  ๑๓.๑๐ นางโชติกา    แสงอำพันธ์  ครู อาวุโส (จิตอาสา) 
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๑. ชื่อโครงการ     พัฒนาศักยภาพทางด้านคณิตศาสตร์ 
๒. แผนงาน         บริหารงานวิชาการ 
๓. สนอง/สอดคล้อง 
          กลยุทธ์โรงเรียนที่       1. ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม 
๔. ผู้รับผิดชอบ       นายวัชรศักดิ์  เชียงแรง 
๕. หลักการและเหตุผล 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐) เป็นการจัด
การศึกษาเพ่ือปวงชนที่เปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์อย่างต่อเนื่องและเหมาะสมตลอดชีวิต
และตามศักยภาพ  ให้ผู ้เรียนเป็นผู ้เรียนที ่มีความรู ้ความสามารถทางคณิตศาสตร์เพียงพอที ่จะสามารถนำ
ความรู้  ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่จำเป็นไปพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ ้น  ซึ่งสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์  ประกอบไปด้วย ๓ สาระ ได้แก่ สาระที่ ๑ จำนวนและพีชคณิต  สาระท่ี ๒      การวัดและเรขาคณิต  
สาระที่ ๓ สถิติและความน่าจะเป็น  โดยทั้ง  ๓  สาระ ล้วนมีความสำคัญและจำเป็นต้องพัฒนาให้นักเรียนมีองค์
ความรู้  ที่สามารถนำไปต่อยอดในการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นต่อไป อีกทั้งต้องส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักใช้เทคโนโลยี
ในการสร้างสรรค์ชิ้นงานให้มากขึ้น 

 

๖. วัตถุประสงค์   
 ๖.๑  เพ่ือปรับพื้นฐานความรู้ด้านคณิตศาสตร์ของนักเรียน 
 ๖.๒  เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
 ๖.๓  เพ่ือส่งเสริมนักเรียนที่มีศักยภาพด้านคณิตศาสตร์เข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก 
 

๗. กิจกรรม 

กิจกรรม วัน/เดือน/ปี ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นวางแผน (P) 
๑.ประชุมวางแผนจัดทำโครงการ 

 
มิ.ย.๖๕ 

 
ครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 

๒.เสนอโครงการเผื่ออนุมัติ มิ.ย.๖๕ ครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 

ขั้นดำเนินการ (D) 
๓.การดำเนินโครงการ 
   - กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ 
    
   - กิจกรรมปรับพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ 

 
พ.ค.๖๕-มี.ค.๖๖ 

 
พ.ค.๖๕-มี.ค.๖๖ 

 
นางรุจิเรข  ดุลยสุข,  

นางสาวรุจิรา  อัศวสันติ 
นางสาวพรทิพย์  ฉิมวัย 

   - กิจกรรมเซียนคิดคณิตคิดเร็ว 
   - กิจกรรมคณิตศาสตร์ในวันสำคัญ 
   - กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์ 
   - กิจกรรมการแข่งขัน A-Math  และ 24 แต้ม 
    
   - กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ 

พ.ค.๖๕-มี.ค.๖๖ 
พ.ค.๖๕-ม.ค.๖๖ 

ก.พ.๖๖ 
ก.พ.๖๖ 

 
ก.พ.๖๖ 

นายวัชรศักดิ์  เชียงแรง 
นางสมบุญ  จันทร์ศิริ 

นางสาวปรารถนา  ลิมปป์ระสิทธิพร 

นางสาวรัชนีพร  จันทร์มี, 
นางสาวจิตสุภา  ลิขิตรุ่งโรจน์

นางสาวปิยวรรณ  คำเส็ง 
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กิจกรรม วัน/เดือน/ปี ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นประเมินผลโครงการ (C) 
๔. วิเคราะห์และประเมินผล 

 
มี.ค. ๖๖ 

 
ครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 

ขั้นสรุปโครงการ (A) 
๕. รายงานผลการดำเนินโครงการ 

 
มี.ค. ๖๖ 

 
ครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 

 

๘. เป้าหมาย 
๘.๑ เชิงปริมาณ  

- นักเรียนมีร้อยละ ๘๐ ความรู้พื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์สูงขึ้น 
- นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น 
- นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีศักยภาพทางด้านคณิตศาสตร์ และเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงาน

ภายนอกมากขึ้น 
๘.๒ เชิงคุณภาพ  

- นักเรียนมีความรู้พ้ืนฐานทางด้านคณิตศาสตร์สูงขึ้น 
- นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มข้ึน 
- นักเรียนมีศักยภาพทางด้านคณิตศาสตร์ และเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานภายนอกมากขึ้น 

 

๙. ตัวช้ีวัด 
 ๙.๑  นักเรียนมีพ้ืนฐานความรู้ด้านคณิตศาสตร์สูงขึ้น 
 ๙.๒  นักเรียนมีผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น 
 ๙.๓  นักเรียนมีศักยภาพด้านคณิตศาสตร์และเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก 
 

๑๐. การวัดการประเมินผล 

วิธีการ เครื่องมือ 
๑. การสังเกต 
๒. การสัมภาษณ์ 
๓. ทดสอบ 

๑. บันทึกการสังเกต 
๒. บันทึกการสัมภาษณ์ 
๓. แบบทดสอบ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

45 
 

 

๑๑. งบประมาณ 
จำนวน ๒๒,๐๐๐ บาท (สองหมื่นสองพันบาทถ้วน) 

ที ่ รายการ/กิจกรรม 
ค่าใช้จ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

๑ 
กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้าน
คณิตศาสตร์ 

  ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ 

๒ กิจกรรมปรับพ้ืนฐานทางด้านคณิตศาสตร์   ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ 
๓ กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์   ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ 
๔ กิจกรรมเซียนคิดคณิตคิดเร็ว   ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ 

๕ 
กิจกรรมการแข่งขัน A – Math และ เกม 
24 แต้ม 

  ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ 

๖ กิจกรรมคณิตศาสตร์ในวันสำคัญ   ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ 
๗ กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์   ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ 

 

๑๒. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

๑๒.๑ นักเรียนทุกคนมีความรู้พ้ืนฐานวิชาคณิตศาสตร์ดีขึ้น 
 ๑๒.๒ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เพ่ิมข้ึน 
 ๑๒.๓ นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
 ๑๒.๓ นักเรียนทุกคนเจคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ 

13.คณะทำงาน 

      ๑๓.๑ นายวัชรศักดิ์  เชียงแรง   ครู คศ.๑ 
  ๑๓.๒ นางรุจิเรข  ดุลยสุข   ครู คศ.๓ 
  ๑๓.๓ นางสาวรุจิรา  อัศวสันติ   ครูอัตราจ้าง 

๑๓.๔   นางสมบุญ  จันทร์ศิริ   ครู คศ.๒  
๑๓.๕   นางสาวพรทิพย์  ฉิมวัย   ครูอัตราจ้าง 
๑๓.๖   นางสาวปิยวรรณ  คำเส็ง   ครูผู้ช่วย 
๑๓.๗   นางสาวปรารถนา  ลมิป์ประสิทธิพร ครู คศ.๑ 
๑๓.๘   นางสาวรัชนีพร  จันทร์มี   ครู คศ.๓ 
๑๓.๗   นางสาวจิตสุภา  ลิขติรุ่งโรจน์  ครู คศ.๑ 
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1. ชื่อโครงการ     พัฒนาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์สู่ศตวรรษที่ 21 
2. แผนงาน         บริหารงานวิชาการ 
3. สนอง/สอดคล้อง 
          กลยุทธ์โรงเรียนที่       1. ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม          
4. ผู้รับผิดชอบ       นางสุพรทิพย์  กมลชวรัตน์ 
5. หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันในศตวรรษที่ 21 เป็นยุคที่มีความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีการสื่อสาร
อย่างเห็นได้ชัดเจน ดังนั้น การจัดการศึกษาและการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จึงไม่ใช่กระบวนการถ่ายทอดความรู้ 
แต่คือการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับนักเรียนและสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน ได้ ดังนั้นจึงควร
จัดให้ผู ้เรียนได้เรียนรู ้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื ่อง มิใช่การจดจำเนื ้อหาวิชา เน้นการเรียนรู ้ที ่เกิดจาก  
ความต้องการของผู้เรียนอย่างแท้จริงและลงมือปฏิบัติเพื่อให้เกิดประสบการณ์ตรงและต่อยอดความรู้นั้นได้ด้วย
ตนเอง 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นทักษะสำคัญที่แสดงถึงการมีกระบวนการคิด อย่างมีเหตุ มีผลตาม
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทำให้ผู้เรียน และผู้ปฏิบัติเกิดความเข้าใจในเนื้อหาทางวิทยาศาสตร์ สามารถเรียนรู้ 
และพัฒนาตนเองไปสู่กระบวนการคิดที่ซับซ้อนมากขึ้น ทั้งยังส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านบริบทความเป็นจริง และเป็น
การสร้างโอกาสให้ผู ้เรียนได้เข้าถึงสื่อเทคโนโลยี เครื่องมือ และแหล่งเรียนรู้ที ่มีคุณภาพ เพื่อส่งเสริมให้เกิด
ความสามารถ และความชำนาญในการคิด เพื ่อค้นหาความรู ้ และการแก้ไขปัญหา โดยใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ อาทิ การสังเกต การวัด การคำนวณ การจำแนก การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับเวลา  
การจัดกระทำ และสื่อความหมายข้อมูล การลงความคิดเห็น การพยากรณ์ การตั้งสมมติฐาน การกำหนดนิยาม  
การกำหนดตัวแปร การทดลอง การวิเคราะห์ และแปลผลข้อมูล การสรุปผลข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และ
แม่นยำ 

 
6. วัตถุประสงค์   

6.1 เพ่ือให้นักเรียนสามารถใช้ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวันและประกอบอาชีพใน
อนาคตได้ 

6.2 เพ่ือให้นักเรียนมีความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิดวิเคราะห์วิจารณ์ และสามารถแก้ปัญหาได้อย่างเป็น
ระบบ 
 
7. กิจกรรม 

กิจกรรม วัน/เดือน/ปี ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นวางแผน (P) 
1. ประชุมวางแผน 

 
พ.ค.65 

 
นางสุพรทิพย์ กมลชวรัตน์ 

2. เสนอผู้บริหาร มิ.ย.65 นางสุพรทิพย์ กมลชวรัตน์ 

3. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ มิ.ย.65 นางสุพรทิพย์ กมลชวรัตน์ 
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กิจกรรม วัน/เดือน/ปี ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นดำเนินการ (D) 
4. ดำเนินโครงการ 
   - กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 
    
   - กิจกรรมสะเต็มศึกษา 
    

 
 
 

มิ.ย.65 - ม.ค.66 
 

มิ.ย.65 - ก.พ.66 

 
นางสาวปาริชาติ นิ่มทัศนศิริ 
นางสุพรทิพย์ กมลชวรัตน์ 
นายภานุพงศ์ เพชรรัตน์ 
นางสาวกัลยารัตน์ แย้มสนเทศ 
 

ขั้นประเมินผลโครงการ (C) 
5. วิเคราะห์และประเมินผล 

 
มี.ค.66 -เม.ย.66 

นายป.นราชัย พลายด้วง 
นางสาวรตนพร เสียงล้ำ 

ขั้นสรุปโครงการ (A) 
6. รายงานผลการจัดโครงการ 

 
มี.ค.66 -เม.ย.66 

 
นางสุพรทิพย์ กมลชวรัตน์ 

 
8. เป้าหมาย 

๘.๑ เชิงปริมาณ  
  - จำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 ร้อยละ 90 เข้าร่วมกิจกรรมวัน

วิทยาศาสตร์และกิจกรรมสะเต็มศึกษา 
๘.๒ เชิงคุณภาพ  

- นักเรียนใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการเรียนวิทยาศาสตร์และนำไปบูรณาการกับ
วิชาอ่ืนๆ ได้ 

- นักเรียนมีความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิดวิเคราะห์วิจารณ์ และแก้ปัญหากับสถานการณ์ในปัจจุบัน
ได้อย่างเหมาะสม 

- นักเรียนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
 

9. ตัวช้ีวัด 
9.1 ร้อยละ 70 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 ใช้ทักษะกระบวนการ  

วิทยาศาสตร์ ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมในชีวิตประจำวัน 
9.2 ร้อยละ 70 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่3 มีความคิดเป็นเหตุเป็นผลคิด 

วิเคราะห์ วิจารณ์ และสามารถแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ 
9.3 ร้อยละ 80 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความทัศนคติที่ดีต่อทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในระดับมากข้ึนไป 
 
10. การวัดการประเมินผล 

วิธีการ เครื่องมือ 
1. การสังเกตการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 1. แบบสังเกตการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
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วิธีการ เครื่องมือ 
2. การสังเกตการนำทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
3. การสังเกตทักษะกระบวนการคิดและแก้ปัญหา 
 
4. การประเมินทักษะกระบวนการคิดและ
แก้ปัญหา 
5. การสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ
การจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 

2. แบบสังเกตการนำทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
3.แบบสังเกตสังเกตทักษะกระบวนการคิดและ
แก้ปัญหา 
4. แบบประเมินทักษะกระบวนการคิดและ
แก้ปัญหา 
5. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ
การจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 

 
11. งบประมาณ 

จำนวน 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

ที ่ รายการ/กิจกรรม 
ค่าใช้จ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1 
2 
3 
 

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 
กิจกรรมสะเต็มศึกษา 
อุปกรณ์ที่ส่งเสริมทักษะที่จำเป็น(อุปกรณ์
ห้องปฏิบัติการ) 

- 
- 
- 
 

2,000 
1,000 

- 
 

3,000 
2,000 
7,000 

5,000 
8,000 

15,000 

 
12. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1 นักเรียนเกิดการเรียนรู้ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่คงทน และใช้ทักษะต่าง ๆ                       
ในชีวิตประจำวันแห่งศตวรรษที่ 21 

12.2 นักเรียนมีความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิดวิเคราะห์วิจารณ์ และสามารถแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ 
12.3 นักเรียนมีความชอบและสนุกกับกิจกรรมวิทยาศาสตร์และมีผลสัมฤทธิ์วิชาวิทยาศาสตร์ที่สูงขึ้น 

 
13.คณะทำงาน 
 

      13.1 นางสาวปาริชาติ นิม่ทัศนศิริ 
        13.2 นางสุพรทิพย์ กมลชวรัตน์ 

13.3 นายภานุพงศ์ เพชรรัตน์ 
13.4 นางสาวกัลยารัตน์ แย้มสนเทศ 
13.5 นายป.นราชัย พลายด้วง 
13.6 นางสาวรตนพร เสียงลำ้ 
๑๓.๗ นางสาวกรชนก เพชรพรรณ 
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1. ชื่อโครงการ   สร้างเสริมประสบการณ์ทางภาษาสู่ Thailand 4.0 
2. แผนงาน   บริหารงานวิชาการ 
3. สนอง/สอดคล้อง 

กลยุทธ์โรงเรียนที่       1. ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม 
4. ผู้รับผิดชอบ   นางสาวฐนิตา  เส้งเนตร 
    ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ 
5. หลักการและเหตุผล 
 การศึกษาในยุคโลกาภิวัตน์มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  ทั้งนวัตกรรมเทคโนโลยี  ทั้งทางด้านภาษา  
เพื ่อให้นักเรียนมีความรู ้เท่าทันต่อเหตุการณ์ของยุคโลกาภิวัตน์  ดังนั ้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา                   
ขั ้นพื ้นฐานจึงกำหนดให้โรงเรียนได้พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับสามารถใช้เทคโนโลยี                
เพื ่อเป็นเครื ่องมือในการเรียนรู ้  เพ่ิมผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนอย่างน้อยร้อยละ  4  เพิ ่มศักยภาพนักเรียน                             
ใ น ด ้ า น ภ า ษ า  แ ล ะ เ ต ร ี ย ม ค ว า ม พร ้ อ ม ส ู ่ ป ร ะ ช า ค ม อ า เ ซ ี ย น ใ น ป ี พ . ศ .  2 5 5 8  ด ั ง น ั ้ น ท า ง                                                  
โรงเร ียนพระตำหนักสวนกุหลาบจึงได้จ ัดกิจกรรมสนั บสนุนและส่งเสริมให้น ักเร ียนได้บรรล ุผลสำเร็จ                        
ตามเป้าหมาย  และตัวชี้วัดโดยเน้นการเรียนรู้ทั้ง 4 ทักษะ คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน และสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ 
 โดยกระบวนการเร ียนร ู ้ว ิชาภาษาต ่างประเทศในระดับช ั ้นประถมศึกษาและชั ้นม ัธยมศึกษา                                         
ตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้  จะเกิดประโยชน์สูงสุดได้ต้องมีการปรับพื้นฐานความรู้ของผู้เรียนให้เหมาะสมกับระดับ
ของผู้เรียนในแต่ละช่วงชั้น และส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นคนกล้าพูดและกล้าแสดงออกในการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
มากกว่าหนึ่งภาษา  ทางโรงเรียนได้คำนึงถึงเหตุผลดังกล่าว  จึงได้จัดโครงการความรู้สู่ภาษาอังกฤษร่วมกับสถาบัน  
CPA  จัดค่ายวิชาภาษาอังกฤษ  เพื่อปรับพื้นฐานผู้เรียนให้เหมาะสมกับผู้เรียน  เพื่อที่จะได้เริ ่มต้นเรียนตาม
หลักสูตรของสถานศึกษาได้อย่างมีคุณภาพใกล้เคียงกัน  
 
6.  วัตถุประสงค์   

6.1  เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางด้านภาษาสู่สากล 
 6.2  เพื่อเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างน้อยร้อยละ  4 
 6.3  เพื่อฝึกทักษะทางด้านภาษาในชีวิตประจำวันให้กับผู้เรียน 

6.4  เพื่อให้นักเรียนเกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 
6.5  เพื่อให้นักเรียนได้ทบทวนความรู้เดิม และมีความรู้เพิ่มมากขึ้น 
6.6  เพื่อให้นักเรียนเกิดความมั่นใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 
6.7  นักเรียนและครูผู้สอนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
6.8  ครูผู้สอนได้พัฒนาเทคนิคการสอนภาษา 

 
7.  กิจกรรม 

กิจกรรม วัน/เดือน/ปี ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นวางแผน (P) 
1. จัดทำโครงการขออนุมัติ 

 
พ.ค.65 

 
นางสาวฐนิตา เส้งเนตร 
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กิจกรรม วัน/เดือน/ปี ผู้รับผิดชอบ 

2. ประชุมคณะกรรมการ พ.ค.65 นางสาวฐนิตา เส้งเนตร 

ขั้นดำเนินการ (D) 
๓. จัดกิจกรรม 
   - พัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ 
   -  PSK Morning Talk 
   -  English  is fun 
   -  My English note 
   - กิจกรรม H.E.L.P. (Hands on English 
Language Program) 
   - กิจกรรมสอนเสริมเพ่ิมยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน ป.6 
และ ม.3 
    - กิจกรรม English Camp 

 
มิ.ย.-ก.ย. ๖๕, 

พ.ย.๖๕- ก.พ.๖๖ 

 
ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

ขั้นประเมินผลโครงการ (C) 
๔. สรุปผลและประเมินผล 

 
มี.ค.66 นางสาวฐนิตา เส้งเนตร 

ขั้นสรุปโครงการ (A) 
5. รายงานผลโครงการ 

 
มี.ค.66 นางสาวฐนิตา เส้งเนตร 

 
8.  เป้าหมาย 
 8.1  เชิงปริมาณ 

- ผู้เรียนโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางด้านภาษาอังกฤษตามจุดเน้นที่
สพฐ. ได้กำหนด  คือเพ่ิมร้อยละ  4 

 - จัดกิจกรรมที่หลากหลายให้นักเรียนได้ฝึกทักษะทางภาษาทั้ง  4  ด้าน  (ฟัง พูด อ่าน เขียน)  ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

  - นักเรียนชั้น ป.1 - ป.6 และ ม. 1 – 3 ได้เรียนภาษาจีน 
8.2 เชิงคุณภาพ 

  - นักเรียนชั้น  ป.1 - ม.3  มีผลสัมฤทธิ์ทางด้านภาษาอังกฤษสูงกว่าเกณฑ์ของโรงเรียน 
  - นักเรียนได้รับการกระตุ้นส่งเสริมพัฒนาทางด้านภาษาสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
 
9. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

9.1 นักเรียนโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้านสูงขึ้น 
9.2 นักเรียนชั้น  ป.1 - ม.3  มีผลสัมฤทธิ์ทางด้านภาษาอังกฤษสูงกว่าเกณฑ์ของโรงเรียน 
9.3 นักเรียนโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางด้านภาษาอังกฤษตามจุดเน้นที่สพฐ. 

ได้กำหนด  คือเพ่ิมร้อยละ  4 
9.4 นักเรียนได้นำภาษาอังกฤษไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
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10.  การวัดและประเมินผลโครงการ 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

1. ผลงานของนักเรียน - การนำเสนอกิจกรรมหน้าเสาธง 
- การจัดป้ายนิเทศความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์
และวันสำคัญ 

- แบบสอบถาม 
- แบบประเมินผล 
- แบบสังเกต 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน 

- ทดสอบตามตัวชี้วัด 
- สอบวัดผลปลายภาค 

- ข้อสอบ 

3. แผนการจัดกิจกรรม - จัดทำแผนตามเนื้อหาสาระและวิธีวัดและ
ประเมินผล 

- แผนการจัดกิจกรรม 

 

11.  ทรัพยากรที่ต้องการ 
 11.1  บุคลากร 

 1)  เจ้าหน้าที่จากสถาบัน  Center for Professional Assessment (Thailand) 
2)  ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ 
3)  ครูชาวต่างประเทศ 
4) คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนสายปัญญา 
5) คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 
6) นิสิตจีน จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 11.2  งบประมาณ  600,000  บาท 
   1) ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ สอนภาษาอังกฤษ  43,000 x 10 เดือน = 430,000 บาท 
  2) ค่าวัสดุอุปกรณ์อ่ืน ๆ และการจัดกิจกรรม                  40,000 บาท 
   3) ค่ายติว O - NET        12,000 บาท 
   4) กิจกรรม Oversea Experience        300,000 บาท 
 

12.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑๒.1  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางด้านภาษาอังกฤษอย่างน้อย ร้อยละ  4 
 ๑๒.๒  นักเรียนมีโอกาสได้ทำกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
 ๑๒.๓  นักเรียนมีการพัฒนาทางด้านภาษาเพ่ือการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

13.คณะทำงาน 
 

      13.1 นางสาวฐนิตา เส้งเนตร  ครู คศ.๑ 
        13.2 นางสาววภิาวรรณ ถิตย์ประดิษฐ์ ครู คศ.๑ 

13.3 นางสาวอภิรดี ทองเพ็ง  ครู คศ.๑ 
13.4 นางสาวธารินี สุขเวช  ครู คศ.๒ 
13.5 นางสาวนันทวัน ทองนพคุณ  ครู คศ.๑ 
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1. ชื่อโครงการ        ส่งเสริมสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดีแก่นักเรียน 
2. แผนงาน        บริหารวิชาการและบริหารทั่วไป 
3. สนอง/สอดคล้อง   
 กลยุทธ์โรงเรียนที่  1. ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม  
4. ผู้รับผิดชอบ   นางสาวคุณัญญา สร้อยนาค 
5.  หลักการและเหตุผล 

จากกระแสโลกาภิวัฒน์ อันเกิดจากความเจริญเติบโตทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเฉพาะ        
อย่างยิ ่งเทคโนโลยีสารสนเทศ ( Information Technology ) เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้สังคมโลกอยู ่ในภาวะ                     
ไร ้พรหมแดน และนำโลกสู ่การจัดระเบียบใหม่ทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ก่อให้เกิดโอกาสและ                
ภัยคุกคามต่อคุณภาพชีวิตของพลโลกในด้านต่าง ๆ สังคมไทยในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลกจะต้อง
ปรับตัว โดยการพัฒนาคน ซึ่งหมายถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสมรรถภาพของคนให้มีพ้ืนฐานในการคิด เรียนรู้ 
และทักษะในการจัดการและการดำรงชีวิต สามารถเผชิญกับปัญหาสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 1 บททั่วไป ความมุ่งหมายและหลักการ มาตรา 6      
ที่ระบุไว้ว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
ความรู้  และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ ร่วมกับผู้อื ่นได้อย่างมีความสุข                   
( สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2549: 12 ) 

การเสริมสร้างสุขภาพกับการศึกษา เป็นสิ่งที่จะต้องดำเนินการควบคู่กันไป การพัฒนาเด็กและเยาวชน  จึง
อยู่ที่กระบวนการจัดการศึกษาและการสร้างสุขภาพ ภายใต้ความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง นับตั้งแต่ระดับ
ครอบครัว โรงเรียน ชุมชนและองค์กรในท้องถิ่น ซึ่งจะต้องมีการประสานความร่วมมือ ประสานประโยชน์ที่เอื้อต่อ
การพัฒนาเด็กให้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขและปลอดภัย 

ว ิชาส ุขศ ึกษาและพลศ ึกษาเป ็นการศ ึกษาด ้านส ุขภาพท ี ่ม ี เป ้าหมายเพ ื ่ อการดำรงส ุขภาพ                             
การสร้างเสริมสุขภาพ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล ครอบครัว และชุมชนให้ยั่งยืน การจัดกิจกรรมเป็นผล
จากการเรียนรู้ของผู้เรียน ที่นำมาใช้ในสถานการณ์จริง เพื่อให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ตรง ได้นำความรู้และทักษะ
จากการเรียนรู้มาบูรณาการเชื่อมโยงในชีวิตจริง ฝึกการทำงานเป็นกลุ่ม การจัดการ การแก้ปัญหา ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ก่อให้เกิดคุณธรรม จริยธรรม และมีทักษะในการดำรงชีวิตที่ดีและมีคุณภาพ 
 ทั้งนี้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มีความตระหนัก                        
เห็นความสำคัญและความจำเป็นในการส่งเสริมสุขภาพของนักเรียน จึงได้จัดกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพต่างๆ
เพื่อให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาสุขภาพร่างกายของตนเอง  มีอนามัยสมบูรณ์ร่างกายแข็งแรง 
มีสุขนิสัย และสุขภาพจิตที่ดีเพ่ือปลูกฝังให้ผู้เรียนมีวินัยต่อตนเองในการรู้จักการรักษาความสะอาดของร่างกาย การ
ระมัดระวังตนเองในเรื่องสุขภาพ และรู้จักการป้องกันโรคต่างๆรวมทั้งสิ่งที่เป็นภัยต่อชีวิต เพื่อเป็นการลดการ
เจ็บป่วยและการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ โดยมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา การ
ส่งเสริมในเรื่องของการจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้และสุขภาพ การเฝ้าระวังภาวะสุขภาพ
และการเจริญเติบโตของนักเรียน การบริการตรวจสุขภาพประจำวันและประจำปี รวมทั้งการทดสอบสมรรถภาพ
ทางกาย ส่งเสริมการออกกำลังกาย การเล่นกีฬาและนันทนาการ ในโรงเรียนและนอกเวลาเรียน จัดการแข่งขันกีฬา
ภายในและภายนอกโรงเรียน การบริการรักษาพยาบาลเบื้องต้นแก่นักเรียน   การเสริมสร้างสุขนิสัยที่ดีแก่นักเรียน
ที่เน้นสุขบัญญัติแห่งชาติ  การให้คำปรึกษาเพ่ือแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพจิตและสุขภาพฟัน การ
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รณรงค์ป้องกันโรคต่างๆและรณรงค์การรักษาสุขภาพร่างกายผ่านกิจกรรมและวันสำคัญทางสาธารณสุขต่างๆ อีก
ทั้งการส่งเสริมให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระ การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน เป็นต้น   
6. วัตถุประสงค์ 

๖.๑  เพ ื ่อให ้น ักเร ียน คร ูและบ ุคลากรในโรงเร ียนได ้ร ับการบร ิการร ักษาพยาบาลเบ ื ้องต้น                            
เมื ่อมีการเจ็บป่วยอย่างถูกต้อง รวมทั ้งบริการยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ที ่ม ีค ุณภาพและเพียงพอ                    
และนำส่งนักเรียนที่เจ็บป่วยและประสบอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในโรงเรียนที่เกินความสามารถของเจ้าหน้าที่จะดูแลให้
การปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้ และแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ รวมทั้งนำส่งโรงพยาบาลที่อยู่ในเขตพ้ืนที่บริการ 

๖.๒ เพื่อให้บริการและสร้างเสริม สุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของนักเรียน และบุคลากรในโรงเรียน                   
โดยเจ้าหน้าที่งานอนามัยโรงเรียน 

๖.๓ เพ่ือให้โรงเรียนมีห้องปฐมพยาบาลที่ได้มาตรฐานถูกสุขลักษณะและเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสุขอนามัย 
๖.๔ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง มีเจตคติและค่านิยม ที่เหมาะสม มีทักษะ                  

การปฏิบัติด้านสุขภาพจนเป็นสุขนิสัยที่ดีโดยเน้นสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ  
๖.๕ เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี ร่าเริงแจ่มใส มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อน ครู และผู้อ่ืน

สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
6.๖ เพ่ือให้นักเรียนได้รับการดูแลและเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพ  
๖.๗ เพ่ือให้นักเรียนมีภาวะการณ์เจริญเติบโตที่เหมาะสม มีน้ำหนักส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตาม

เกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
๖.๘ เพื ่อส ่งเสร ิมให ้น ักเร ียนร ักออกกำลังกาย การเล ่นกีฬาและนันทนาการ ร ู ้จ ักใช ้เวลาว่าง                                   

ให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากสารเสพติดและอบายมุข 
 
7. กิจกรรม   

กิจกรรม วันเดือนปี ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นวางแผน (P) 
1. ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม แต่งตั้ง
คณะกรรมการและเสนอโครงการ  

 
พ.ค.  

 
นางสาวคุณัญญา สร้อยนาคและ

ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
ขั้นดำเนินการ (D) 
2. ดำเนินการจัดกิจกรรม  
กิจกรรมพัฒนาเรือนพยาบาล 
-จัดซื้อยา เวชภัณฑ์ต่างๆ 
-การจัดป้ายนิเทศและสื่อรณรงค์ในห้อง
พยาบาล 
- การใช้ห้องพยาบาลเป็นแหล่งเรียนรู้ 
กิจกรรมงานอนามัยโรงเรียน 
- การให้บริการรักษาพยาบาลเบื้องต้น 
- การชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูง 

 
พ.ค.-มี.ค. 

 
งานอนามัยโรงเรียน 

ครูประจำชั้น 
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กิจกรรม วันเดือนปี ผู้รับผิดชอบ 
- หมอน้อยวัยใสใส่ใจสุขภาพ 
- การตรวจสุขภาพร่างกายประจำวัน 
- การตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี 
- การตรวจวัดสายตาและการได้ยินเบื้องต้น 
- การทดสอบสมรรถภาพทางกาย     
-การรณรงค์เรื่องการดูแลสุขภาพในกิจกรรม
ต่างๆและวันสำคัญทางสาธารณสุข 
- สุขภาพจิตในโรงเรียน 
- ทันตกรรมป้องกันในโรงเรียน 
- การเสริมสร้างสุขนิสัยที่ดีแก่นักเรียนที่เน้น
สุขบัญญัติแห่งชาติ 
- การต่อต้านสารเสพติดและอบายมุข 
- การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคแก่
นักเรียน 
- ประกันสวัสดิภาพนักเรียน(ประกัน
อุบัติเหตุ) 
กิจกรรมพลศึกษาในโรงเรียน 
- ส่งเสริมการออกกำลังกายการเล่นกีฬาและ 
นันทนาการในโรงเรียน   
- กายบริหารแม่ไม้มวยไทยและ 
กิจกรรมเข้าจังหวะหน้าเสาธง และกิจกรรม
PSK Workout From Home 
- การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน (กีฬาสี) 
-การแข่งขันกีฬาภายนอกโรงเรียนและกีฬา
สานสัมพันธ์ต่างๆ 
กิจกรรมการแข่งขันที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาเพื่อ
พัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 
- งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน   
- การแข่งขันทักษะและความสามารถของ
นักเรียนที่เกี่ยวข้องกลับกลุ่มสาระฯ 

พ.ค.-มี.ค.  

3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

พ.ค.-มี.ค. นางสาวคุณัญญา สร้อยนาค 
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กิจกรรม วันเดือนปี ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นประเมินผลโครงการ (C) 
๗.  กำกับติดตาม และประเมินผล  

 
มิ.ย.-ต.ค. 
พ.ย.-มี.ค. 

 
นางสาวคุณัญญา สร้อยนาค 

ขั้นสรุปโครงการ (A) 
๘. สรุปผลการดำเนินงาน 

 
มี.ค. 

 
นางสาวคุณัญญา สร้อยนาค 

 
8. เป้าหมาย 

๘.๑ เชิงปริมาณ 
- นักเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียนร้อยละ 100 ได้รับการบริการรักษาพยาบาลเบื้องต้น                              

เมื ่อมีการเจ็บป่วยอย่างถูกต้อง รวมทั ้งบริการยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ที ่ม ีค ุณภาพและเพียงพอ                    
และนำส่งนักเรียนที่เจ็บป่วยและประสบอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในโรงเรียนที่เกินความสามารถของเจ้าหน้าที่จะดูแลให้
การปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้ และแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ รวมทั้งนำส่งโรงพยาบาลที่อยู่ในเขตพ้ืนที่บริการ 

- นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน ร้อยละ 100 ได้รับบริการและสร้างเสริม สุขนิสัยในการดูแล
สุขภาพจากงานอนามัยโรงเรียน 

- นักเรียน ร้อยละ 85 มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง มีเจตคติและค่านิยม ที่เหมาะสม มีทักษะ                  
การปฏิบัติตนด้านสุขภาพจนเป็นสุขนิสัยที่ดีโดยเน้นสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ  

- นักเรียน ร้อยละ 85 มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี ร่าเริงแจ่มใส มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อน ครู 
และผู้อ่ืนสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

- นักเรียน ร้อยละ 100 ได้รับการดูแลและเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพ  
- นักเรียนร้อยละ 70 มีภาวะการณ์เจริญเติบโตที่เหมาะสม มีน้ำหนักส่วนสูง และมีสมรรถภาพ               

ทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
  - นักเรียน ร้อยละ 80  รักออกกำลังกาย การเล่นกีฬาและนันทนาการ รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ ห่างไกลจากสารเสพติดและอบายมุข 

  ๘.๒ เชิงคุณภาพ 
  - โรงเรียนมีห้องปฐมพยาบาลที่ได้มาตรฐานถูกสุขลักษณะและเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสุขอนามัย 
นักเรียนครูและบุคลากรในโรงเรียน ได้รับการบริการรักษาพยาบาลเบื้องต้นเมื่อมีการเจ็บป่วยอย่างถูกต้อง และ
ได้รับการส่งต่ออย่างเหมาะสม 
  - นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนได้รับบริการและสร้างเสริม สุขนิสัยในการดูแลสุขภาพจาก                 
งานอนามัยโรงเรียน 

- โรงเรียนมีห้องปฐมพยาบาลที่ได้มาตรฐานถูกสุขลักษณะและเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสุขอนามัย 
  - นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง มีเจตคติและค่านิยม ที่เหมาะสม มีทักษะ การปฏิบัติ
ด้านสุขภาพ จนเป็นสุขนิสัยที่ดีโดยเน้นสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ 
  - นักเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี ร่าเริงแจ่มใส มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อน ครู และผู้อ่ืน
สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
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  - ผู้เรียนมีภาวะการณ์เจริญเติบโต และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข  

- นักเรียนรู้จักดูแลสุขภาพกายและจิตของตนเอง มีสุขนิสัยที่ดี และออกกำลังกาย เล่นกีฬาและ                
เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการอย่างสม่ำเสมอ 
9. ตัวช้ีวัด 

๙.๑ ร้อยละของนักเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียนที ่ได้ร ับการบริการรักษาพยาบาลเบื ้องต้น                              
เมื ่อมีการเจ็บป่วยอย่างถูกต้อง รวมทั ้งบริการยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ที ่ม ีค ุณภาพและเพียงพอ                    
และนำส่งนักเรียนที่เจ็บป่วยและประสบอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในโรงเรียนที่เกินความสามารถของเจ้าหน้าที่จะดูแลให้
การปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้ และแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ รวมทั้งนำส่งโรงพยาบาลที่อยู่ในเขตพ้ืนที่บริการ 

๙.๒ ร้อยละนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนที่ได้รับบริการและสร้างเสริม สุขนิสัยในการดูแลสุขภาพจาก
งานอนามัยโรงเรียน 

๙.๓ โรงเรียนมีห้องปฐมพยาบาลที่ได้มาตรฐานถูกสุขลักษณะและเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสุขอนามัย 
๙.๔ ร้อยละของนักเรียน มีความรู ้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง มีเจตคติและค่านิยม ที ่เหมาะสม มีทักษะ                   

การปฏิบัติตนด้านสุขภาพจนเป็นสุขนิสัยที่ดีโดยเน้นสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ  
๙.๕ ร้อยละของนักเรียนที่มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี ร่าเริงแจ่มใส มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อน ครู และ

ผู้อื่นสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
๙.๖ ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการดูแลและเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพ  
๙.๗ ร้อยละของนักเรียนที่มีภาวะการณ์เจริญเติบโตที่เหมาะสม มีน้ำหนักส่วนสูง และมีสมรรถภาพ                    

ทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
๙.๘ ร้อยละของนักเรียน รักออกกำลังกาย การเล่นกีฬาและนันทนาการ รู้จักใช้เวลาว่าง ให้เกิดประโยชน์ 

ห่างไกลจากสารเสพติดและอบายมุข 
10. การวัดและประเมินตัวชี้วัด 

วิธีการ เครื่องมือ 

- สำรวจ/ตรวจสอบข้อมูลนักเรียน -แบบสรุปผลโครงการ/กิจกรรม 
-แบบประเมินการตรวจสุขภาพนักเรียน
ประจำวัน 
-แบบประเมินการตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี 
-แบบประเมินการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
-แบบประเมินภาวะการณ์เจริญเติบโตของ
นักเรียน 
- แบบประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัย 
- บันทึกสถิติการใช้บริการรักษาพยาบาลเบื้องต้น 

- สังเกตการจัดกิจกรรม แบบสังเกต 

- สอบถามความคิดเห็นของผู้ที่เก่ียวข้อง แบบสอบถาม 
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11. งบประมาณ 
     งบประมาณ จำนวน 55,000  บาท (-----------ห้าหมืน่ห้าพันบาทถ้วน----------) 
     รายละเอียดประมาณการ ขอถัวจ่ายตามที่จ่ายจริง       

ที ่ รายการ/กิจกรรม 
ค่าใช้จ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1 
 

2 
 

3 
 
 

๔ 
 

๕ 
 

๖ 
 

๗ 
๘ 

การจัดซื้อเวชภัณฑ์ ยา ที่จำเป็นสำหรับห้อง
พยาบาล          
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชา                
สุขศึกษาและพลศึกษา  
การจัดทำป้ายนิเทศ สื่อต่างๆ ที่เป็น 
การรณรงค์ต่างๆ   
การจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาและการบำรุงรักษา/
ซ่อมแซม   
การจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน
โรงเรียน    
การจัดบริการทดสอบสมรรถภาพทางกาย  
ค่ายานพาหนะเมื่อนำนักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมการแข่งขันต่างๆ  
ค่าบริการอาหารว่างแก่วิทยากร  
วัสดุอุปกรณ์    
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3,000บาท 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3,00๐บาท 
๘,000 บาท 
 

12,000 บาท 
 

3,000   บาท 
  
3,000   บาท 

 
๕,000  บาท 

 
1๐,000 บาท 

 
 
 
 

3,000  บาท 
๕,000   บาท 

 

 12,000 บาท 
 

 ๑๕,000 บาท 
 

 ๑๘,000 บาท 
 

๒๓,000บาท 
 

๓๓,000 บาท 
 

3๖,000 บาท 
3๙,000บาท 
๔๗,000 บาท 
๕๐,000 บาท 
๕๕,000 บาท 

 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑๒.๑ ทุกคนในโรงเรียนมีสุขภาพที่ดี มีทักษะการดูแลสุขภาพของตนเองได้เหมาะสม 
๑๒.๒ นักเรียนมีความมั่นใจกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม เข้ากับผู้อ่ืนได้ และเรียนรู้อย่างมีความสุข 
๑๒.๓ นักเรียน คณะครู บุคลากรในโรงเรียนและผู้ปกครองมีความพึงพอใจในกิจกรรมงานอนามัยของ

โรงเรียน 
๑๒.๔ โรงเรียนมีเครือข่ายกับหน่วยงานสาธารณสุขในการส่งเสริมสุขภาพของทุกคนในโรงเรียน 

 
13.คณะทำงาน 

๑๓.๑ นางสาวคุณัญญา  สร้อยนาค  ครู  ค.ศ.1  
๑๓.๒ นางสาวปนิศราณัชช์  จันทร์นวล  ครู  ค.ศ.1   
๑๓.๓ จ่าเอกจิรพงศ์  จิรวัฒน์   วิทยากรทหารเรือ   
๑๓.๔ จ่าเอกนพดล  คุ้มพะเนียด   วิทยากรทหารเรือ 
๑๓.๕ ครูประจำชั้น 
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1. ชื่อโครงการ        พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ เอ้ือประโยชน์ใส่ใจ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 
2. แผนงาน       บริหารวิชาการและบริหารทั่วไป 
3. สนอง/สอดคล้อง  
 กลยุทธ์โรงเรียนที่  1. ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม  
4. ผู้รับผิดชอบ   นางสาวคุณัญญา สร้อยนาค 
5.  หลักการและเหตุผล 
       ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ หมวดที่ ๔   แนว
การจัดการศึกษา มาตรา ๒๒ ระบุว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด  กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ  ในการจะพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานด้านผู้เรียนของคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานในแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้  ซึ่งเป็นการพัฒนานักเรียนอย่างรอบด้าน ทั้งด้านร่างกายสังคม อารมณ์  
จิตใจ  และสติปัญญา ตลอดจนคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมจะต้องสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้  เพื่อให้
นักเรียนได้มีความรู้และประสบการณ์นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม  และมีความสุข  ตามสภาวะการ
เปลี่ยนแปลงในปัจจุบันทุกๆ ด้าน อันจะส่งผลต่อด้านการเรียนและการประพฤติปฏิบัติตนเป็นอย่างมาก   
        ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นการส่งเสริมพัฒนา  การป้องกัน  และการแก้ไขปัญหาให้แก่นักเรียน  
เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  มีภูมิคุ ้มกันทางจิตใจที่เข้มแข็ง  มีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีทักษะการ
ดำรงชีวิต  และรอดพ้นจากวิกฤติทั้งปวง แต่สภาพปัจจุบัน พบว่า มีปัญหาหลายด้านที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนของ
นักเรียนอย่างต่อเนื่องตลอดมาทั้งด้านครอบครัว ด้านเศรษฐกิจ ด้านสุขภาพ ด้านพฤติกรรม ซึ่งส่งผลต่อการเรียน
ของนักเรียน โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ จึงดำเนินการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ให้มีความหลากหลาย
สนองต่อปัญหาและความต้องการของผู้เรียน  โดยเน้นให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและดำเนินการอย่างต่อเนื่องด้วยเหตุผล
ดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น 
 

6. วัตถุประสงค์ 
๖.๑ เพ่ือจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ และครอบคลุมผู้เรียนทุกคน 
๖.๒ เพ่ือให้โรงเรียน  ผู้ปกครอง  ชุมชน  ผู้ที่เก่ียวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานที่  มีการทำงานร่วมกันโดย

ผ่านกระบวนการทำงานที่มีระบบ ให้สอดคล้องกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน   
๖.๓ ส่งเสริมผู้เรียนด้วยกิจกรรมป้องกัน  แก้ไข และพัฒนาผู้เรียนตามสภาพอย่างเหมาะสม 
๖.๔ เพ่ือให้นักเรียนมีความตั้งใจและมุ่งมั่นในการเรียนรู้อย่างมีความสุข  

 
7. กิจกรรม   

กิจกรรม วันเดือนปี ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นวางแผน (P) 
1. ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม แต่งตั้ง
คณะกรรมการและเสนอโครงการ  

 
พ.ค.  

 
นางสาวคุณัญญา สร้อยนาคและ

ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
ขั้นดำเนินการ (D) 
2. ดำเนินการจัดกิจกรรม  

 
พ.ค.-มี.ค. 

 
ฝ่ายวิชาการ 
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กิจกรรม วันเดือนปี ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมครูห่วงใย ใส่ใจนักเรียนทุกคน 
- จัดครูประจำชั้น  
- รู้จักนักเรียนรายบุคคล 
- คัดกรองนักเรียน 
- เยี่ยมบ้านนักเรียน 
- ดูแลคัดกรองปัญหาสุขภาพ และควบคุม
ภาวะโภชนาการ การตรวจสุขภาพประจำวัน 
- ช่วยเหลือและส่งต่อนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
/กลุ่มปัญหา 
- การเรียนร่วม 

ฝ่ายบริหารทั่วไป 
งานอนามัยโรงเรียน 

ครูประจำชั้น 

3. ดำเนินการจัดกิจกรรม  
พัฒนานักเรียนด้วยกิจกรรม 
- ส่งเสริมกิจกรรมด้านวิชาการ 
- กิจกรรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติด 
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- กิจกรรมวันสำคัญต่างๆ 

พ.ค.-มี.ค. นางสาวคุณัญญา สร้อยนาค 

๔. มอบทุนการศึกษา (นักเรียนที่สมควร
ได้รับความช่วยเหลือ) 
 

พ.ค.-มี.ค. ฝ่ายการเงิน 

๕. การประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน  
ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 

ครั้งที่ ๑๑ มิ.ย. 65 
ครั้งที่ ๒ ................ 

คณะครู 

๖. ประชุมผู้ปกครองเครือข่าย ส.ค. และ ธ.ค. นางสาวคุณัญญา สร้อยนาค 
ขั้นประเมินผลโครงการ (C) 
๗. นิเทศ ติดตาม และประเมินผล  

 
พ.ค.-มี.ค. 

 
นางสาวคุณัญญา สร้อยนาค 

ขั้นสรุปโครงการ (A) 
๘. สรุปผลการดำเนินงาน 

 
มี.ค. 

 
นางสาวคุณัญญา สร้อยนาค 

 
8. เป้าหมาย 

๘.๑ เชิงปริมาณ 
  - ครู ผู้ปกครองทุกคน รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานที่ ได้เข้าร่วมกิจกรรม                   
ในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

- นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับการดูแลช่วยเหลือจากผู้ปกครอง ครู และบุคคลที่เกี่ยวข้อง อย่าง
ทั่วถึงตรงตามสภาพปัญหาอย่างเหมาะสม 

- นักเรียนร้อยละ 80 มีความตั้งใจและมีความมุ่งมั่นในการเรียนรู้อย่างมีความสุข 
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  ๘.๒ เชิงคุณภาพ 
- ครูและผู้ปกครองให้ความร่วมมือกับกิจกรรมในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในระดับดี 

  - นักเรียน มีความพร้อมในด้านต่างๆ มากขึ้นและได้รับการดูแลช่วยเหลือตามสภาพปัญหา                    
และความต้องการ  
  - นักเรียนมีความรู้ ความตั้งใจเกิดความมุ่งมั่นในการเรียน มีความกระตือรือร้นในการเรียน                  
อย่างมีความสุข 
9. ตัวช้ีวัด 

๙.๑ โรงเรียนจัดระบบดูแลช่วยเหลือที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมผู้เรียนทุกคน 
      ๙.๒ ร้อยละของผู้ปกครองที่พึงพอใจในกิจกรรมในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน 
     ๙.๓ ร้อยละของนักเรียนที่มีความตั้งใจและมีความมุ่งม่ันในการเรียนรู้อย่างมีความสุข 
 
10. การวัดและประเมินตัวชี้วัด 

วิธีการ เครื่องมือ 

- สำรวจ/ตรวจสอบข้อมูลนักเรียน แบบตรวจสอบรายการ 

- สังเกตการจัดกิจกรรม แบบสังเกต 

- สอบถามความคิดเห็นของผู้ที่เก่ียวข้อง แบบสอบถาม 

 
11. งบประมาณ 
     จำนวน 50,000 บาท (----------ห้าหมื่นบาทถ้วน--------------) 
     รายละเอียดประมาณการ ขอถัวจ่ายตามที่จ่ายจริง  

ที ่ รายการ/กิจกรรม 
ค่าใช้จ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1 
 

2 
 

3 
 

กิจกรรมครูห่วงใย ใส่ใจนักเรียนทุกคน  
 
พัฒนานักเรียนด้วยกิจกรรม  
   
การประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน  
และการประชุมผู้ปกครองเครือข่าย   

 
 
 

 
 
 
 
 

20,000 บาท 
 

20,000 บาท 
 

10,000 บาท 

20,000 บาท 
 

40,000 บาท 
 

50,000 บาท 
 

 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑๒.๑ ครูและผู้ปกครองทุกคนเห็นความสำคัญของกิจกรรมในระบบดูแลช่วยเหลือ เพื่อให้นักเรียน                   
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่กำหนด 
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๑๒.๒ นักเรียน มีความพร้อมในด้านต่างๆ และได้รับการดูแลช่วยเหลือตามสภาพปัญหาและความต้องการ
ของแต่ละบุคคล 

๑๒.๓ นักเรียนสามารถพ่ึงตนเอง ช่วยเหลือตนเองได้ และอยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุข 
 

13.คณะทำงาน 
๑๓.๑ นางสาวคุณัญญา สร้อยนาค  ครู  ค.ศ.1  
๑๓.๒ นางมยุรี แสงรัตนทองคำ  ครู  ค.ศ.3     
๑๓.๓ นางจุฑา สุขใส   ครู  ค.ศ.3   
๑๓.๔ นางสาวรุจิรา อัศวสันต ิ  ครูอัตราจ้าง   
๑๓.๕ นางสมบุญ จันทร์ศิริ  ครู  ค.ศ.2   
๑๓.๖ นางสาวพรทิพย์  ฉิมวัย ครูอัตราจ้าง   
๑๓.๗ นางสาวปิยวรรณ  คำเส็ง       ครูผู้ช่วย    
๑๓.๘ นางสาวปรารถนา ลิมป์ประสิทธิพร ครู  ค.ศ.1   
๑๓.๙ นายภานุพงศ์  เพชรรัตน์  ครู  ค.ศ.1    
๑๓.๑๐ นางสาวไอรดา จำปาสา  ครู  ค.ศ.1   

 ๑๓.11 นางสาวปนิศราณัชช์  จันทร์นวล ครู  ค.ศ.1 
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๑. ชื่อโครงการ     ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
๒. แผนงาน         บริหารงานวิชาการ 
๓. สนอง/สอดคล้อง 

กลยุทธ์โรงเรียนที่  1. ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม  
๔. ผู้รับผิดชอบ       นางสาวสิริวิภาพร  สระศรี 
๕. หลักการและเหตุผล 
           ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ(ฉบับที่๔) พุทธศักราช ๒๕๖๒ มาตราที่ ๒๒ การจัดการศึกษา ต้อง
ยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการ
ศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ตามนโยบายของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ได้กำหนดให้เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ 
โดยส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ตามช่วงวัย ส่งเสริมสนับสนุนการนำผลการประเมินใน
ระดับสถานศึกษา ระดับชาติ และระดับนานาชาติ มาใช้พัฒนาการเรียนรู้ ให้เกิดคุณภาพแก่ผู้เรียน ทั้งนี้เพื่อให้
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์และศักยภาพตามเป้าหมายของหลักสูตรและนโยบายการศึกษา จึงจัดทำโครงการนี้ขึ้น 

 
๖. วัตถุประสงค์   
         ๖.๑ นักเรียนเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นไปตามเกณฑ์ 
         ๖.๒ นักเรียนมีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 
         ๖.๓ นักเรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน เป็นไปตามเกณฑ์ 
         ๖.๔ นักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ 
 
๗. กิจกรรม 

กิจกรรม วัน/เดือน/ปี ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นวางแผน (P) 
1. ประชุมวางแผน 

 
พ.ค.65 

 
นางสาวสิริวิภาพร สระศรี 

2. เสนอผู้บริหาร มิ.ย.65 นางสาวสิริวิภาพร สระศรี 

3. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ มิ.ย.65 นางสาวสิริวิภาพร สระศรี 

ขั้นดำเนินการ (D) 
๔. ดำเนินโครงการ 
   - กิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านเขียน นักเรียน ป.๑    
   - กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียน ป.๓ 
   - กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียน ป.๖ 
   - กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียน ม.๓  

 
 

มิ.ย.๖๕-มี.ค.๖๖ 
มิ.ย.๖๕-มี.ค.๖๖ 

พ.ค.65 - มี.ค.66 
พ.ค.65 - มี.ค.66 
ส.ค.๖๕-ก.พ.๖๖ 

 
 
คณะครูสายชั้น ป.๑ 
คณะครูสายชั้น ป.๓ 
คณะครูสายชั้น ป.๖ 
คณะครูสายชั้น ม.๓ 
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กิจกรรม วัน/เดือน/ปี ผู้รับผิดชอบ 

   - กิจกรรมวิชาการสานสัมพันธ์ 
   - กิจกรรมซ่อมเสริมการเรียนรู้ 
   - การวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอน 

พ.ค.65 - มี.ค.66 
พ.ค.65 - มี.ค.66 

คณะครูสายชั้น ป.๑-ม.๓ 
คณะครูสายชั้น ป.๑-ม.๓ 
คณะครูสายชั้น ป.๑-ม.๓ 

ขั้นประเมินผลโครงการ (C) 
6. วิเคราะห์และประเมินผล 

 
มี.ค.66 

 
คณะครูสายชั้น ป.๑-ม.๓ 

ขั้นสรุปโครงการ (A) 
7. รายงานผลการจัดโครงการ 

 
มี.ค.66 

 
นางสาวสิริวิภาพร สระศรี 

 
๘. เป้าหมาย 

๘.๑ เชิงปริมาณ  
  - นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับดี ขึ้นไป 

                     - นักเรียนร้อยละ ๑๐๐  มีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญผ่านเกณฑ์ประเมิน 
                     - นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ มีผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนผ่านเกณฑ์การประเมิน 
                     - นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ 

๘.๒ เชิงคุณภาพ  
- นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
 

๙. ตัวช้ีวัด 
๙.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๙.๒ ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร 
๙.๓ ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 

           ๙.๔ ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET , NT , RT) 
 
๑๐. การวัดการประเมินผล 

วิธีการ เครื่องมือ 
1.การบันทึก 
2.การสังเกต 

1. บันทึกผลการเรียนรู้ 
2. บันทึกการสังเกต 
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๑๑. งบประมาณ 
จำนวน ๔๘,000 บาท (สี่หมื่นแปดกันบาทถ้วน) 

ที ่ รายการ/กิจกรรม 
ค่าใช้จ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
๑ 
 

๒ 
 

๓ 
๔ 

วัสดุอุปกรณ์ และจัดทำเอกสารสำหรับการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียน 
วัสดุอุปกรณ์และจัดทำเอกสารสำหรับการ
ทำกิจกรรม 
สื่อการเรียนรู้ 
วิทยากรสำหรับให้ความรู้ในกิจกรรมต่างๆ 

- 
 
- 
 
- 

๓,๐๐๐ 

- 
 
- 
 
- 
- 

๓๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๕,๐๐๐ 
- 

๓๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๕,๐๐๐ 
๔๘,๐๐๐ 

๑๒. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
๑๒.๑ นักเรียนมีความรู้ความสามารถหมาะสมตามวัย 
๑๒.๒ นักเรียนมทักษะความรู้เพ่ือการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ 
๑๒.๓ ครูมีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
13.คณะทำงาน 
 

      ๑๓.๑ นางสาวรุจิรา อัศวสันติ     ครู คศ.๑ 
  ๑๓.๒ นางสมบุญ จันทร์ศิริ  ครู คศ.๑ 
  ๑๓.๓ นางสาวพรทิพย์ ฉิมวัย           ครู คศ.๑ 

๑๓.๔ นางสาวปิยวรรณ            ครู คศ.๑ 
๑๓.๕ นางสาวปรารถนา ลิมป์ประสิทธิพร ครู คศ.๒ 
๑๓.๖ นายภานุพงศ์ เพชรรัตน์  ครู คศ.๑ 
๑๓.๗ นายวชัรศักดิ์  เชียงแรง  ครู คศ.๑ 
๑๓.๘ นางสาวสิรวิิภาพร สระศรี  ครู คศ.๒ 
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๑. ชื่อโครงการ     ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถให้เหมาะสมกับความแตกต่างระหว่าง 
บุคคลด้วยกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

๒. แผนงาน         บริหารงานวิชาการ 
๓. สนอง/สอดคล้อง 

กลยุทธ์โรงเรียนที่  1. ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม 
๔. ผู้รับผิดชอบ      นางสาวสิริวิภาพร  สระศรี 
๕. หลักการและเหตุผล 
           พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ(ฉบับที่๔) พุทธศักราช ๒๕๖๒ กำหนดแนวการจัดการศึกษาว่า ผู้เรียน
ทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนสำคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาต้อง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับ
ความสนใจและความถนัดของผู้เรียน คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ
เผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้ในการป้องกันแก้ปัญหาและเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ประกอบกับมี
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมและเทคโนโลยี ก่อให้เกิดทั้งผลดีและผลเสียต่อการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน
ของบุคคล จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินชีวิตให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
           กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเน้นการจัดกิจกรรมในลักษณะของการบูรณาการองค์ความรู้ต่างๆที่เก้ือกูล 
ส่งเสริมการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระให้มีความรู้กว้างขวางมากขึ้น  เสริมสร้างทักษะชีวิต วุฒิภาวะทางอารมณ์ ศีลธรรม
และจริยธรรม กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต จึงจัดโครงการนี้ขึ้น 

 
๖. วัตถุประสงค์   
         ๖.๑ เพ่ือมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น 
         ๖.๒ เพ่ือให้มีทักษะในการดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสมและมีความสุข 
         ๖.๓ เพื่อให้มีจิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ 
 
๗. กิจกรรม 

กิจกรรม วัน/เดือน/ปี ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นวางแผน (P) 
1. ประชุมวางแผน 

 
พ.ค.65 

 
นางสาวสิริวิภาพร สระศรี 

2. เสนอผู้บริหาร มิ.ย.65 นางสาวสิริวิภาพร สระศรี 

3. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ มิ.ย.65 นางสาวสิริวิภาพร สระศรี 

ขั้นดำเนินการ (D) 
๔. ดำเนินโครงการ 
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กิจกรรม วัน/เดือน/ปี ผู้รับผิดชอบ 

    ๔.๑ กิจกรรมแนะแนว 
   - กิจกรรมโฮมรูม 
   - กิจกรรมการคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคล 
   - กิจกรรมสุขภาพจิตในโรงเรียน 
   - กิจกรรมแนะแนวอาชีพ 
   ๔.๒ กิจกรรมนักเรียน 
   - กิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ ยุวกาชาด 
   - กิจกรรมครู D.A.R.E 
   - กิจกรรมชมรม 
   - กิจกรรมทัศนศึกษา ป.๑-ม.๓ 
   - กิจกรรมวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 
   - กิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 
 - กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ ยุวกาชาด ป.๔-ม.๓ 
   - กิจกรรม Day Camp ลูกเสือ ยุวกาชาด ป.๑-๓ 
   ๔.๓ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
   - กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในวันสำคัญต่างๆ 
   - กิจกรรมโครงงานคุณธรรม  

พ.ค.65 - มี.ค.66 
พ.ค.65 – ก.ค.66 
พ.ค.65 - มี.ค.66 
ม.ค.65 - มี.ค.๖๖ 
พ.ค.๖๕-ก.พ.๖๖ 
 

พ.ค.65 - มี.ค.66 
พ.ค.65 - มี.ค.66 
มิ.ย.๖๕-ก.พ.๖๖ 

มิ.ย.๖๕ 
ต.ค.๖๕ 

พ.ค.๖๕-ม.ค.๖๖
ส.ค.๖๕-ก.พ.๖๖ 
ส.ค.๖๕-ก.พ.๖๖ 

 
พ.ค.๖๕-มี.ค.๖๖ 
มิ.ย.๖๕-ก.พ.๖๖ 

คณะครูสายชั้น ป.๑-ม.๓ 
คณะครูสายชั้น ป.๑-ม.๓ 
ครูคุณัญญา 
ครูคุณัญญา 
 
คณะครูสายชั้น ป.๑-ม.๓ 
คณะครูสายชั้น ป.๕ 
คณะครูสายชั้น ป.๑-ม.๓ 
คณะครูสายชั้น ป.๑-ม.๓ 
คณะครูสายชั้น ป.๑-ม.๓ 
คณะครูสายชั้น ป.๑-ม.๓ 
คณะครูสายชั้น ป.๔-ม.๓ 
คณะครูสายชั้น ป.๑-ป.๓ 
 
คณะครูสายชั้น ป.๑-ม.๓ 
คณะครูสายชั้น ป.๖ 

ขั้นประเมินผลโครงการ (C) 
6. วิเคราะห์และประเมินผล 

 
มี.ค.66 

 
คณะครูสายชั้น ป.๑-ม.๓ 

ขั้นสรุปโครงการ (A) 
7. รายงานผลการจัดโครงการ 

 
มี.ค.66 

 
นางสาวสิริวิภาพร สระศรี 

 
๘. เป้าหมาย 

๘.๑ เชิงปริมาณ  
  - นักเรียนร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – มัธยมศึกษาปีที่ ๓ เข้าร่วมโครงการ

ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถให้เหมาะสมกับความแตกต่างระหว่างบุคคลด้วยกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๘.๒ เชิงคุณภาพ  

- นักเรียนสามารถนำความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมไปใช้ในการดำเนินชีวิต เป็นคนดีของ
ครอบครัวและสังคม 
           -นักเรียนมีวินัย รู้จักตนเอง และบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม 

 
๙. ตัวช้ีวัด 

๙.๑ ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนว 
๙.๒ ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมนักเรียน 
๙.๓ ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ 
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๑๐. การวัดการประเมินผล 

วิธีการ เครื่องมือ 
1.การบันทึก 
2.การสังเกต 

1. บันทึกผลการเข้าร่วมกิจกรรม 
2. บันทึกการสังเกต 

 
๑๑. งบประมาณ 

จำนวน ๓๗๐,000 บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) 

ที ่ รายการ/กิจกรรม 
ค่าใช้จ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
๑ 

 ๒ 
 ๓ 
๔ 
๕ 

ค่าตอบแทนวิทยากร 
ค่าพาหนะ 
ค่าเข้าร่วมกิจกรรม 
ค่าของรางวัล 
ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดกิจกรรม 

๕,๐๐๐ 
- 
- 
- 
- 
 

- 
๑๖๕,๐๐๐ 
๑๙๓,๐๐๐ 

- 
- 
 

- 
- 
- 

๒,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 

๕,๐๐๐ 
๑๗๐,๐๐๐ 
๓๖๓,๐๐๐ 
๓๖๕,๐๐๐ 
๓๗๐,๐๐๐ 

 
๑๒. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

๑๒.๑ นักเรียนเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น 
๑๒.๒ นักเรียนมีทักษะในการดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสมและมีความสุข 
๑๒.๓ นักเรียนมีจิตสำนึกในการรับผิดชอบตนเอง สังคม และประเทศชาติ 
๑๒.๔ นักเรียนมีการพัฒนาศักยภาพของตนเอง และสามารถนำความรู้ไปใช้ในการดำเนินชีวิต 

 
13.คณะทำงาน 
 

      ๑๓.๑ นางสาวสิรวิิภาพร สระศรี     ครู คศ.๑ 
  ๑๓.๒ นางสาวคุณัญญา สร้อยนาค  ครู คศ.๑ 
  ๑๓.๓ คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 

๑๓.๔ คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ 
๑๓.๕ คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 
๑๓.๖ คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ 
๑๓.๗ คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
๑๓.๘ คณะครูสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ 
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๑. ชื่อโครงการ     พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
๒. แผนงาน         บริหารงานวิชาการ 
๓. สนอง/สอดคล้อง 

กลยุทธ์โรงเรียนที่  1. ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม 
๔. ผู้รับผิดชอบ       นางสาวศิริรัตน์ เตชะสิริวิชัย 
๕. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 หมวด 6 
มาตรา 48 กำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ให้
ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และ
ให้มีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกปีการศึกษา ดังนั้น เพื่อให้
ตอบสนองพระราชบัญญัติดังกล่าว งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากรจึง
ได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น เพื่อดำเนินการประสานงานระบบประคุณภาพภายในโรงเรียน โดยส่งเสริมให้ทุกฝ่ายเข้ามา
มีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน และจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) โดยมีมาตรฐาน
การศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษาเป็นกรอบการดำเนินงาน ซึ่งผลจากการดำเนินงานดังกล่าวทำให้โรงเรียนทราบจุดเด่น จุดที่ควรปรับปรุง 
และใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนในปีการศึกษาต่อไป 
 โครงการนี้จัดทำขึ้นตามกรอบกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 เพื่อการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา และเตรียมการสำหรับการประเมินคุณภาพภายนอก ซึ่งจะทำให้เกิดความมั่นใจแก่
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายว่าการจัดการศึกษาของโรงเรียนมี คุณภาพ ได้มาตรฐาน และคงรักษาไว้ซึ่งมาตรฐาน จาก
การดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน 
 
๖. วัตถุประสงค ์

๖.๑ เพ่ือพัฒนาระบบงานประกันให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพตามท่ีกฏกระทรวงกำหนด 
 ๖.๒ เพ่ือจัดทำมาตรฐานการศึกษาและแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 ๖.๓ เพ่ือดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 ๖.๔ เพ่ือให้มีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนแทศในการบริหารจัดการ 
 ๖.๕ เพ่ือให้มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 6.๖ เพ่ือให้โรงเรียนมีการนำผลการประเงินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 ๖.๗ เพ่ือให้โรงเรียนมีการจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
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๗. กิจกรรม 
กิจกรรม วัน / เดือน / ปี ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ (P) 
1. จัดทำโครงการฯ นำเสนอต่อฝ่ายบริหาร 

 
พ.ค. - มิ.ย. 

 
นางสาวศิริรัตน์ เตชะสิริวิชัย 

ขั้นดำเนินการ (D) 
2. ดำเนินงานตามโครงการฯ ต่างๆ เพื่อพัฒนา
สถานศึกษาตามวัตถุประสงค์ 

 
มิ.ย. - มี.ค. 

 
นางสาวศิริรัตน์ เตชะสิริวิชัย 

ขั้นนิเทศติดตามผล (C) 
3. ผู้บริหารสถานศึกษานิเทศติดตามการดำเนินงาน
และคอยอำนวยความสะดวกในการดำเนินกิจกรรม
ของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามภาระงานที่โครงการ
กำหนด 

 
มิ.ย. - มี.ค. 

 
นางสาวศิริรัตน์ เตชะสิริวิชัย 

ขั้นสรุปผลและประเมินผล (A) 
4. สรุปประเมินโครงการ/กิจกรรมย่อย 

 
ก.พ. - เม.ย. 

 
นางสาวศิริรัตน์ เตชะสิริวิชัย 

๕.จัดทำรายงานโครงการ/กิจกรรมย่อย เสนอฝ่าย
บริหาร 

มี.ค. - เม.ย. นางสาวศิริรัตน์ เตชะสิริวิชัย 

 
๘. เป้าหมาย 

๘.๑ เชิงปริมาณ  
   - โรงเรียนมีมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่เหมาะสมตาม
หลักวิชาการร้อยละ 80 
  - โรงเรียนมีการดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาร้อยละ 100 
  - โรงเรียนมีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการได้อย่าง
เหมาะสมร้อยละ 80 
  - โรงเรียนมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาร้อยละ 100 
  - โรงเรียนมีการนำผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้ในการวางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องร้อยละ 100 
  - โรงเรียนมีการรายงานการประเมินคุณภาพภายในประจำปีการศึกษา 2565 

๘.๒ เชิงคุณภาพ  
  โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีการจัดทำ
และดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา มีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีการนำผลการ
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ประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอกไปใช้วางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการจัดทำ
รายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
 
๙. ตัวช้ีวัด 

๙.๑ ร้อยละของมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่เหมาะสมตามหลัก
วิชาการ 

๙.๒ ร้อยละของการดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 ๙.๓ ร้อยละของการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการได้อย่างเหมาะสม 

 ๙.๔ ร้อยละของการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
 ๙.๕ ร้อยละของการนำผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

๙.๖ การรายงานการประเมินคุณภาพภายในประจำปีการศึกษา 2565 
 
๑๐. การวัดการประเมินผล 

วิธีการ เครื่องมือ 
1. การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา แบบตรวจสอบ 
2. การจัดทำและดำเนินการตามแผนการจัดการศึกษาที่มุ่งพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

แบบตรวจสอบ 

3. การจัดระบบข้อมูลสารสนทศและใช้สารสนเทศในการบริการ
จัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

แบบประเมินกิจกรรม 

4. การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

แบบตรวจสอบ 

5. การนำผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

แบบตรวจสอบ 

6. การจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพ
ภายใน 

แบบตรวจสอบ 

 
๑๑. งบประมาณ 

จำนวน  ๑๐,๐๐๐   บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

ที ่ รายการ/กิจกรรม 
ค่าใช้จ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
๑ ค่าวัสดุอุปกรณ์ - - ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ 
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๑๒. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
๑๒.๑ โรงเรียนมีการพัฒนาระบบงานประกันให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพตามที่กฏกระทรวงกำหนด 
๑๒.๒ โรงเรียนการจัดทำมาตรฐานการศึกษาและแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
๑๒.๓ โรงเรียนมีการนำแผนพัฒนาไปสู่การดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
๑๒.๔ โรงเรียนมีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ 
๑๒.๕ โรงเรียนมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
๑๒.๖ โรงเรียนมีการจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 

 
13.คณะทำงาน 
 

      ๑๓.๑ นางสาวศิริรัตน์ เตชะสิริวิชัย  ครู คศ.๒ 
  ๑๓.๒ คณะครูทุกท่าน   
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๑. ชื่อโครงการ     โรงเรียนคุณธรรม 
๒. แผนงาน         บริหารงานวิชาการ 
๓. สนอง/สอดคล้อง 

กลยุทธ์โรงเรียนที่  1. ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม 
๓.  ขับเคลื่อนการบริหาร จัดการตามแนวศาสตร์พระราชา 

๔. ผู้รับผิดชอบ       นายวัชรัศนิ์ ทิพย์ลุ้ย 
๕. หลักการและเหตุผล 

ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการเทคโนโลยีสมัยใหม่  ที่เป็นโลกของสังคมออน์ไลน์  ทำให้สังคมปัจจุบันมี
การเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่  ความคิดและค่านิยมของเด็กไทยอย่าง
มาก  ข้อเท็จจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าเด็กไทยอีกไม่น้อยอยู่ในความเสี่ยงต่อการดับอนาคตตนเองตั้งแต่วัยเยาว์ และ
แน่นอนที่แนวโน้มความรุนแรงของปัญหานับทวีขึ้น ย่อมอาจดับอนาคตสังคมไทยได้ด้วย  จากการที่เราไม่อาจดูแล
อุ้มชูคนรุ่นใหม่ของเราได้ดีพอซึ่งเด็กไทยเหล่านี้อยู่ในช่วงวัยของการแสวงหา อัตลักษณ์แห่งตนมีความปรารถนาที่
จะสร้างสัมพันธภาพทางสังคมและต้องการประสบความสำเร็จในการพัฒนาตนอย่างแท้จริง  การพัฒนาจะครบ
สมบูรณ์นั้น ต้องพัฒนาและให้ความสำคัญต่อหลักศีลธรรม  เพราะการพัฒนาที่แท้จริงต้องการหลายมิติ เพราะ
มนุษย์มีความซับซ้อน จำต้องเจริญเติบโตทุกๆ ด้านจนกระทั่งเกิดจิตสำนึกห่วงใยต่อมนุษย์ด้วยกัน  และอยากทำดี
ต่อผู้อื่น จึงจะสามารถทำให้มนุษย์ มีความสอดคล้องกันระหว่างความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีและศีลธรรม อัน
จะทำให้มนุษย์ดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างชาญฉลาดและปกติสุข 

จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕  ได้กล่าว
ไว้ในมาตราที่ ๒๓-๒๔ และ ๒๖  เกี่ยวกับการจัดการศึกษา  สรุปได้ว่า  ต้องเน้นความสำคัญทั้งความรู้และคุณธรรม
การจัดกระบวนการเรียนรู้ต้องบูรณาการความรู้ต่างๆ  เช่น  ความรู้เกี่ยวกับตนเอง  ทักษะทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  ศาสนา  ศีลปะและวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาไทย  ทักษะในการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตอย่างมี
ความสุข  โดยผสมผสานสาระความรู้เหล่านั้นให้ได้สัดส่วนสมดุลกัน  รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  ค่านิยมที่ดี
งาม  และคุณธรรม จริยธรรม  ไว้ในทุกวิชาและให้สถานศึกษาจัดการประเมินผู้เรียน  โดยพิจารณาพัฒนาการ
พฤติกรรมของผู้เรียน  การสังเกตพฤติกรรมการเรียน  การร่วมกิจกรรมและการทดสอบควบคู่ไปในกระบวนการ
เรียนการสอน  ตามความเหมาะสมในระดับและรูปแบบการศึกษา  ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายปฏิรูป
การศึกษาโดยยึดคุณธรรมนำความรู้  มุ่งมั่นขยายโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชนได้รับการศึกษาที่มี คุณภาพอย่าง
กว้างขวางและทั่วถึง  โดยคำนึงถึงการพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน  ครอบคลุม  ทั้งด้านพฤติกรรม  จิตใจ  และ
ปัญญา  นอกเหนือจากการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  นอกจากนี้ยังได้ส่งเสริมและสร้างความ
ตระหนักให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกในคุณค่าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ความสมานฉันท์  สันติวิธี  วิถีประชาธิปไตย  
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่สังคมต้องการในด้านคุณธรรม จริยธรรม  ค่านิยม  จิตสำนึก  สามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข  ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก (สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา : ๒๕๔๘)  
และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรับปรุง ๒๕๖๐)  คุณธรรม จริยธรรม  
ที่เรียกว่าคุณลักษณะอันพึงประสงของผู้เรียนไว้  ๘  ประการ  คือ  รักชาติ ศาสตร์ กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  
ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการทำงาน  รักความเป็นไทย  และมีจิตสาธารณะ    

จากเหตุผลความจำเป็นดังกล่าว  โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ จึงดำเนินโครงการนี้ขึ้นเพื่อการให้การ
อบรมด้านคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียน เป็นการช่วยให้นักเรียนได้รับการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพในด้านต่างๆ 
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อาทิ ด้านบุคลิกภาพ สังคมจิตวิญญาณ ศาสนาและคุณธรรมหลักอื่นๆ  เพื่อเป็นแนวทางให้นักเรียนรู้จักและเข้าใจ
ตนเอง เตรียมตัวให้พร้อมในการดำรงชีวิตเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพของประเทศต่อไป 
๖. วัตถุประสงค์ 
 ๖.๑ เพื่อให้นักเรียน ครู ผู ้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงผู้เกี ่ยวข้องกับโรง เรียนเป็นผู้มี
คุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงาน  
 ๖.๒ เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ ๕ ประการ คือ 
ความพอเพียง  ความรับผิดชอบ  ความมีวินัย  ความซื่อสัตย์สุจริต  และจิตอาสา 
 ๖.๓ เพ่ือโรงเรียนเป็นแบบอย่างในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียน  
 

๗. กิจกรรม 

ที ่ กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน วัน เดือน ปี ผู้รับผิดชอบ 
๑ ขั้นวางแผน (P) 

เสนอโครงการขออนุมัติโครงการ 
พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายวัชรัศนิ์  ทิพย์ลุ้ย 

๒ ประชุมวางแผนดำเนินตามโครงการ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายวัชรัศนิ์  ทิพย์ลุ้ย 
๓ ขั้นดำเนินการ (D) 

กิจกรรมที่ ๑   
กิจกรรมการส่งเสริมโครงงานคุณธรรมใน
สายชั้น และการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. ระดับ ๔ ดาว 

ตลอดปีการศึกษา นายวัชรัศนิ์  ทิพย์ลุ้ย 
คณะครูโรงเรียน 
พระตำหนักสวนกุหลาบ 

๔ กิจกรรมที่ ๒   
กิจกรรมจิตอาสาเพ่ือสร้างสรรค์ประโยชน์ 

ตลอดปีการศึกษา คณะครูโรงเรียน 
พระตำหนักสวนกุหลาบ 

๕ กิจกรรมที่ ๓   
กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย 

ตุลาคม ๒๕๖๕ – 
มกราคม ๒๕๖๖ 

คณะครูโรงเรียน 
พระตำหนักสวนกุหลาบ 

๖ กิจกรรมที่ ๔   
กิจกรรมนักเรียนดีศรีพระตำหนักฯ 

มกราคม ๒๕๖๖ คณะครูโรงเรียน 
พระตำหนักสวนกุหลาบ 

๗ กิจกรรมที่ ๕   
กิจกรรมค่ายคุณธรรม 

พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นายวัชรัศนิ์  ทิพย์ลุ้ย 
 

๘ กิจกรรมที่ ๖   
กิจกรรมค่ายยุวชนคนคุณธรรม   

พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นายวัชรัศนิ์  ทิพย์ลุ้ย 

๙ กิจกรรมที่ ๗   
กิจกรรมการแข่งขัน และหรือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และถอดบทเรียนโครงงานคุณธรรม 

พฤศจิกายน ๒๕๖๕ – 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 

นายวัชรัศนิ์  ทิพย์ลุ้ย 
นางสาวสิริวิภาพร  สระศรี 

๑๐ กิจกรรมที่ ๘   
กิจกรรมครอบครัวคุณธรรม 

ตลอดปีการศึกษา นายวัชรัศนิ์  ทิพย์ลุ้ย 

๑๑ ขั้นประเมินผลโครงการ (C) 
นิเทศและติดตามผล 

มีนาคม ๒๕๖๖ นายวัชรัศนิ์  ทิพย์ลุ้ย 
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๑๒ ขั้นสรุปโครงการ (A) 
สรุปและรายงานผล 

มีนาคม ๒๕๖๖ นายวัชรัศนิ์  ทิพย์ลุ้ย 

   
๘. เป้าหมาย 

๘.๑ เชิงปริมาณ 
- นักเรียนโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ  ทุกคนเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม 

  - นักเรียนโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ทุกคน ได้ร ับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม              
ที่พึงประสงค ์
  - นักเรียนโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ร้อยละ ๘๐ สามารถปฏิบัติ และนำเสนอกิจกรรมที่
ประสบความสำเร็จในโครงการได้ 
 
           ๘.๒ เชิงคุณภาพ  

- นักเรียนโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มีคุณธรรม จริยธรรมและสามารถอยู ่ร ่วมกัน          
อย่างมีความสุข 
  - นักเรียนโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ทุกคนสามารถนำเอากิจกรรมที่ประสบความสำเร็จไป
เป็นแบบในการดำเนินกิจกรรมประจำวันของนักเรียนได้ 
 
๙. ตัวช้ีวัด 

๙.๑ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมีโครงงานคุณธรรมครบทุกสายชั ้นและครอบคลุมคุณธรรม  
อัตลักษณ์ ๕ ประการ 

๙.๒ ร้อยละของนักเรียนได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะชีวิตด้าน กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม ๕ ประการ 

๙.๓ ร้อยละของนักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการ  
๙.๔ ร้อยละของนักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะของผู้เรียน  
๙.๕ ร้อยละของนักเรียนมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม  

 
๑๐. การวัดและประเมินตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัด วิธีการ เครื่องมือ 
๑. โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมีโครงงาน
ค ุณธรรมครบท ุกสายช ั ้นและครอบคลุม
คุณธรรมอัตลักษณ์ ๕ ประการ 

- ประเมินโครงงาน
คุณธรรมของสายชั้น 
- ประเมินคุณธรรม 

อัตลักษณ์ ๕ ประการ 

- แบบประเมินโครงงาน
คุณธรรมของสายชั้น 
- แบบประเมินคุณธรรม 

อัตลักษณ์ ๕ ประการ 
๒. ร้อยละของนักเรียนได้เรียนรู้และพัฒนา
ทักษะชีวิตด้าน กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม ๕ 
ประการ 

ประเมินการเรียนรู้และ
พัฒนาทักษะชีวิตด้าน 
กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม 
๕ ประการ 

แบบประเมินการเรียนรู้และ
พัฒนาทักษะชีวิตด้าน 
กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม ๕ 
ประการ 
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๓. ร้อยละของนักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการ  

ประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ ๘ ประการ 

แบบประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ ๘ ประการ 

๔. ร้อยละของนักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน
สมรรถนะของผู้เรียน  

ประเมินสมรรถนะของ
ผู้เรียน 

แบบประเมินสมรรถนะของ
ผู้เรียน 

๕. ร้อยละของนักเรียนมีความพึงพอใจในการ
เข้าร่วมกิจกรรม 

ประเมินความพึงพอใจใน
การเข้าร่วมกิจกรรม 

แบบประเมินความพึงพอใจ
ในการเข้าร่วมกิจกรรม 

๑๑. งบประมาณ 
 จำนวน  ๕,๐๐๐  บาท  
การประมาณค่าใช้จ่าย 

กิจกรรม รายการ 
รายละเอียด 

ประเภท
งบประมาณ จำนวน 

ราคาต่อ
หน่วย 

รวมเงิน 

โครงการโรงเรียน
คุณธรรม 

๑. กระดาษ A4 80 แกรม 
๓. กระดาษการ์ด 180 แกรม 
๔. ฟิวเจอร์บอร์ด 80x130 

๑๐ รีม 
๖ รีม 
๒ โหล            

  
เงินอุดหนุน

รายหัว
ประถม 

รวมเงิน  - 
รวมเงินทั้งสิ้น (ห้าพันบาทถ้วน) ๕,๐๐๐ - 

 
๑๒. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

๑๒.๑ นักเรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพอย่างรอบด้านเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งทางร่างกาย 
สติปัญญาอารมณ์และสังคม เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตสำนึกของการทำประโยชน์เพื่อสังคม 
จัดการตนเองได้และอยู่ร่วมกีบผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

 ๑๒.๒ นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและมีระเบียบวินัย 

 ๑๒.๓ นักเรียนมีจิตสำนึกของการทำประโยชน์เพื่อสังคมโดยไม่หวังผลตอบแทน 

 ๑๒.๔ มีจิตสำนึกของการเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 

 ๑๒.๕ นักเรียนเกิดทักษะการทำงานร่วมกัน รู้จักบทบาทหน้าที่และเคารพในความคิดเห็นของผู้อ่ืนตามวิถี
ประชาธิปไตย 

 ๑๒.๖ นักเรียนสามารถศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตนเองและนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้าง
ประโยชน์ให้กับโรงเรียน ชุมชน ประเทศชาติและสังคมโลก 

 
๑๓. คณะทำงาน 
 ๑๓.๑ นายวชัรัศนิ์  ทิพย์ลุ้ย    ครู คศ.๑ 
 ๑๓.๒ นางภัทรวดี  ฟองคำ    ครู คศ.๓ 
 ๑๓.๓ นางสาวสิรวิิภาพร สระศรี    ครู คศ.๒ 
 ๑๓.๔ คณะครูโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ทุกคน  
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๑. ชื่อโครงการ     พัฒนาห้องสมุด 
๒. แผนงาน         บริหารงานวิชาการ 
๓. สนอง/สอดคล้อง 
          กลยุทธ์โรงเรียนที่       ๑. ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม 
           ๔. พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
๔. ผู้รับผิดชอบ       นางสาวชญากาณฑ์   จันทาบ 
๕. หลักการและเหตุผล 

การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ ๒๑ มุ่งให้ครูจัดการเรียนรู้แบบให้ผู้เรียนได้ลงมือกระทำ (Active 
learning) โดยครูเป็นเพียงผู้สนับสนุนหรือโค้ชที่คอยให้คำแนะนำ และจัดประสบการณ์ที่เหมาะสมกับธรรมชาติ
ของเนื้อหา ทำให้ผู้เรียนได้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง และเป็นองค์ความรู้ที่คงทน 
 จากหลักการของการจัดการเรียนรู้แบบให้ผู้เรียนได้ลงมือกระทำ (Active learning) จะส่งผลให้ผู้เรียนมี
บทบาทในการแสวงหาความรู้ และเรียนรู้อย่างมีปฏิสัมพันธ์จนเกิดความรู้ ความเข้าใจนำไปประยุกต์ใช้สามารถ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่าหรือสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ และพัฒนาตนเองอย่างเต็มความสามารถ รวมถึงการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสร่วมอภิปราย เพ่ือฝึกทักษะการสื่อสารทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
และทักษะต่าง ๆ พัฒนาขึ้นแต่กระบวนการดังกล่าวต้องอาศัยแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมและทันสมัย 
 ดังนั้น การพัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมและทันสมัยจึงเป็นสิ่งจำเป็น เพราะนอกจากจะ
ช่วยส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ ยังเป็นสถานที่ท่ีให้ผู้เรียนได้สืบค้นความรู้รอบตัว หรือสิ่ง
ที่ผู้เรียนสนใจเป็นพิเศษ อีกทั้งผลที่ตามมาคือทำให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านมากข้ึน ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนพระ
ตำหนักสวนกุหลาบได้เล็งเห็นถึงผลที่จะเกิดกับรุ่นน้อง พ.ส.ก. จึงร่วมกันดำเนินการให้เกิดการพัฒนาห้องสมุดของ
โรงเรียนด้วยการสนับสนุนของศิษย์เก่า และหน่วยงานต่าง ๆ    

 
๖. วัตถุประสงค์   

๖.๑ เพ่ือพัฒนาห้องสมุดให้มีความเหมาะสมและทันสมัย 
๖.๒ เพ่ือส่งเสริมการสืบค้นข้อมูลด้วยตนเองให้แก่ผู้เรียน 
๖.๓ เพ่ือเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านให้แก่ผู้เรียน 

 
๗. การดำเนินการ 

กิจกรรม วัน/เดือน/ปี ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นวางแผน (P) 
๑. ประชุมวางแผน 

 
พ.ค.๖๕ นางสาวชญากาณฑ์   จันทาบ 
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กิจกรรม วัน/เดือน/ปี ผู้รับผิดชอบ 

๒. เสนอผู้บริหาร มิ.ย.๖๕ นางสาวชญากาณฑ์   จันทาบ 
๓. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ มิ.ย.๖๕ นางสาวชญากาณฑ์   จันทาบ 
๔. สำรวจความพร้อมของห้องสมุด ก.ค.๖๕ นางสาวชญากาณฑ์   จันทาบ 

ขั้นดำเนินการ (D) 
๕. ดำเนินโครงการ 
   - กิจกรรมรักการอ่านและส่งเสริมการอ่าน 
   - กิจกรรมรักการอ่านอ่านดีมีรางวัล 
   - กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  
     “ชวนกันมา อ่านเสริมเติมฝัน” 
   - กิจกรรมห้องสมุดสัญจร 
   - กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน “พี่เล่า...น้องรัก” 

 
 

พ.ค.๖๕ - มี.ค.๖๖ 
พ.ค.๖๕ - มี.ค.๖๖ 

 
พ.ค.๖๕ - มี.ค.๖๖ 
พ.ค.๖๕ - มี.ค.๖๖ 
ส.ค.๖๕ - ก.พ.๖๖ 

 
 
นางสาวชญากาณฑ์   จันทาบ 
นางสาวชญากาณฑ์   จันทาบ 
 
นางสาวชญากาณฑ์   จันทาบ 
นางสาวชญากาณฑ์   จันทาบ 
นางสาวชญากาณฑ์   จันทาบ 

ขั้นประเมินผลโครงการ (C) 
6. วิเคราะห์และประเมินผล 

 
มี.ค.๖๖ นางสาวชญากาณฑ์   จันทาบ 

ขั้นสรุปโครงการ (A) 
7. รายงานผลการจัดโครงการ 

 
มี.ค.๖๖ นางสาวชญากาณฑ์   จันทาบ 

 
๘. เป้าหมาย 

๘.๑ เชิงปริมาณ  
  - ผู้เรียนอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ สามารถสืบค้นข้อมูลจากห้องสมุด         
๘.๒ เชิงคุณภาพ  

- ผู้เรียนมีพึงพอใจมากท่ีสุดกับห้องสมุดที่ได้รับการพัฒนา 
- ผู้เรียนมีทักษะในการสืบค้นข้อมูลด้วยตนเอง 
- ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน 
 

๙. ตัวช้ีวัด 
๙.๑ ผู้เรียนร้อยละ ๗๐ ได้ใช้ห้องสมุดในการสืบค้นข้อมูล 
๙.๒ ผู้เรียนร้อยละ ๗๐ สามารถสืบค้นข้อมูลด้วยตนเองได้ 
๙.๓ ผู้เรียนร้อยละ ๗๐ มีนิสยัรักการอ่าน 
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๑๐. การวัดการประเมินผล 

วิธีการ เครื่องมือ 
1.สำรวจ 
2.สำรวจ 

1. แบบสำรวจ 
2. แบบสำรวจ 

 

๑๑. งบประมาณ 
จำนวน ๗,๐๐๐ บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน) 

ที ่ รายการ/กิจกรรม 
ค่าใช้จ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
๑ กิจกรรมห้องสมุด - - ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ 

 

๑๒. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
๑๒.๑ โรงเรียนมีห้องสมุดที่เหมาะสมและทันสมัยต่อการสืบค้นข้อมูล 
๑๒.๒ ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะในการสืบค้นข้อมูล 
๑๒.๓ ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน 
๑๒.๔ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์เป้าหมายของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 
13. คณะทำงาน 
      ๑๓.๑ นางมยุรี    แสงรัตนทองคำ  ครู คศ.๓ 
  ๑๓.๒ นางสาวชญากาณฑ์   จันทาบ ครู ผู้ช่วย 
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๑. ชื่อโครงการ     พัฒนากระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน   
( Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) 

๒. แผนงาน         บริหารงานวิชาการ 
๓. สนอง/สอดคล้อง 
          กลยุทธ์โรงเรียนที่       ๑. ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม 
๔. ผู้รับผิดชอบ       นายวัชรศักดิ์  เชียงแรง 
๕. หลักการและเหตุผล 
 กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายในการพัฒนาเยาวชนของชาติให ้เข ้าส ู ่โลกในยุคศตวรรษที ่ 21                         
โดยมุ ่งส่งเสริมผู ้เร ียนให้มีคุณธรรม รักความเป็นไทย มีทักษะการคิดว ิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ มีทักษะ                   
ด้านเทคโนโลยี สามารถทำงานร ่วมกับผ ู ้อ ื ่น และสามารถอยู ่ร ่วมก ับผ ู ้อ ื ่นในส ังคมโลกได้อย ่างส ันติ  
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) อีกท้ังหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 มุ่งเน้นให้ผู้เรียน
เกิดสมรรถนะที่สำคัญด้านการคิดและการแก้ปัญหา ดังนี้  

ความสามารถในการค ิด  เป ็นความสามารถในการค ิดว ิ เคราะห ์ การค ิดส ังเคราะห ์ การคิด                              
อย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพ่ือนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศ
เพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 

ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสมบนพื ้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ ์และ                       
การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 

จากที่กล่าวมาการพัฒนากระบวนการคิดนับเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่มุ่งให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิดและ
สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง ซึ่งนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และการจัดการเรียนการสอน
ด้วยวิธีการแบบเปิด (Open Approach) เป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถพัฒนากระบวนการคิดและความสามารถใน
การแก้ปัญหากับผู้เรียน โดยเริ่มจากการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์  

แนวทางการพัฒนากระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน ( Lesson Study) 
และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) ครูจะเป็นผู้สร้างสถานการณ์ปัญหาให้กับผู้เรียน โดยเชื่อมโยงให้เกี่ยวข้อง
กับชีวิตประจำวัน โดยมุ่งเน้นนักเรียนสามารถแก้ปัญหาด้วยวิธีการที่หลากหลายและเหมาะสมด้วยตนเอง 
 
๖. วัตถุประสงค์   

๖.๑ เพ่ือพัฒนากระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน  
๖.๒ เพ่ือพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางด้านคณิตศาสตร์ของนักเรียน  
๖.๓ เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจของครูในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ด้วยนวัตกรรม

การศึกษาชั้นเรียน (lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach)  
๖.๔ เพ่ือพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) 
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๗. กิจกรรม 

กิจกรรม วัน/เดือน/ปี ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นวางแผน (P) 
๑.ประชุมวางแผนจัดทำโครงการ 

 
พ.ค.๖๕ 

 
ครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 

๒.เสนอโครงการเผื่ออนุมัติ มิ.ย.๖๕ ครูวัชรศักดิ์ 

ขั้นดำเนินการ (D) 
๓. การดำเนินโครงการ 
   - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
   - ศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการคิด 
     ทางคณิตศาสตร์ และการแก้ปัญหา  
    - ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน 
    - นิเทศกำกับติดตาม  

 
 

มิ.ย.๖๕ 
พ.ค.๖๕-มิ.ย.๖๕ 

 
พ.ค.๖๕-ก.พ.๖๕ 
พ.ค.๖๕-ม.ค..๖๖ 

 
 

ครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
 

ขั้นประเมินผลโครงการ (C) 
๔. วิเคราะห์และประเมินผล 

 
มี.ค. ๖๖ 

 
ครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 

ขั้นสรุปโครงการ (A) 
๕. รายงานผลการดำเนินโครงการ 

 
มี.ค. ๖๖ 

 
ครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 

 
๘. เป้าหมาย 

๘.๑ เชิงปริมาณ  
- นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ และสามารถแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง

เหมาะสม 
- คณะครูผู้สอนรายวิชาคณิตศาสตร์ร้อยละ ๘๐ ได้รับการอบรมพัฒนาความรู้ ความเข้าใจในการ                  

จัดการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน ( lesson Study) และ วิธีการแบบเปิด 
(Open Approach)    
  - คณะครูผู้สอนร้อยละ ๑๐๐ ได้พัฒนาการทำงานร่วมกันด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community: PLC) ในการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ เทคนิครูปแบบการสอน และ
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้อย่างหลากหลาย 

๘.๒ เชิงคุณภาพ  
- นักเรียนมีกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ และสามารถแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

  - คณะครูผู้สอนรายวิชาคณิตศาสตร์ได้รับการอบรมพัฒนาความรู้ ความเข้าใจในการ  จัดการ
เรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (lesson Study) และ วิธีการแบบเปิด (Open 
Approach)    
  - คณะครูผู้สอนได้พัฒนาการทำงานร่วมกันด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional 
Learning Community: PLC) ในการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู ้ เทคนิครูปแบบการสอน และการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้อย่างหลากหลาย 
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๙. ตัวช้ีวัด 
 ๙.๑  นักเรียนมีทักษะและกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์สูงขึ้น 

 ๙.๒  นักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาทางด้านคณิตศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 ๙.๓  ครูผู้สอนรู้และเข้าใจและจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน 

(lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 

๑๐. การวัดการประเมินผล 

วิธีการ เครื่องมือ 
๑. การสังเกต 
๒. การสัมภาษณ์ 
๓. ทดสอบ 

๑. บันทึกการสังเกต 
๒. บันทึกการสัมภาษณ์ 
๓. แบบทดสอบ 

 
๑๑. งบประมาณ 

จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) 

ที ่ รายการ/กิจกรรม 
ค่าใช้จ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

๑ 
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน Lesson 
Study 

  ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 

๒ จัดอบรมครูผู้สอน  ๑๐.๐๐๐  ๑๐,๐๐๐ 
 

๑๒. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
๑๒.๑ นักเรียนมีพัฒนาการด้านกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ที่ดีขึ้น  
๑๒.๒ นักเรียนมีพัฒนาการด้านทักษะการแก้ปัญหาทางด้านคณิตศาสตร์ที่ดีขึ้น  
๑๒.๓ นักเรียนมีความกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์  
๑๒.๔ คณะครูได้พัฒนาความรู้ ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ด้วยนวัตกรรม

การศึกษาชั้นเรียน (lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach)  
๑๒.๕ คณะครูได้พัฒนาการทำงานร่วมกันด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning 

Community: PLC) 
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๑๓. คณะทำงาน 
      ๑๓.๑ นายวัชรศักดิ์  เชียงแรง   ครู คศ.๑  
  ๑๓.๒ นางรุจิเรข  ดุลยสุข   ครู คศ.๓  
  ๑๓.๓ นางสาวรุจิรา  อัศวสันติ   ครูอัตราจ้าง 

๑๓.๔   นางสมบุญ  จันทร์ศิริ   ครู คศ.๒ 
๑๓.๕   นางสาวพรทิพย์  ฉิมวัย   ครูอัตราจ้าง  
๑๓.๖   นางสาวปิยวรรณ  คำเส็ง   ครูผู้ช่วย 
๑๓.๗   นางสาวปรารถนา  ลมิป์ประสิทธิพร ครู คศ.๑ 
๑๓.๘   นางสาวรัชนีพร  จันทร์มี   ครู คศ.๒ 
๑๓.๙  นางสาวจิตสภุา  ลิขิตรุ่งโรจน์  ครู คศ.๑ 
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๑. ชื่อโครงการ     ยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
๒. แผนงาน         บริหารงานวิชาการ 
๓. สนอง/สอดคล้อง 
          กลยุทธ์โรงเรียนที่       1. ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม 
๔. ผู้รับผิดชอบ       นางสาวนพวรรณ มาสร้อย 
๕. หลักการและเหตุผล 

ในโลกยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านวิทยาการ สังคม เศรษฐกิจ แหล่งความรู้ และมีความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ แยกแยะ และการตัดสินใจที่แม่นยำรวดเร็วและรู้เท่า
ทันต่อเหตุการณ์ในสังคมมีความซับซ้อนมากขึ้น จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนานักเรียนให้เท่าทันต่อความเปลี่ยนแปลง
ของโลกปัจจุบันตลอดเวลา  คุณภาพการจัดการศึกษาจึงเป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ศตวรรษ
ที่ 21 ของประเทศไทย โดยเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้แบบ Active Learning กระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความ
จำเป็นจึงได้กำหนดนโยบายการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพขึ้น เพื่อสร้างประชาชนให้เข้มแข็ ง มีพลังในการพัฒนา
ประเทศที่ยั ่งยืน โดยเน้นการยกระดับผู้คุณภาพผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ   โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบได้
ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา จึงมุ่งให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุก
ระดับชั ้นและทุกกลุ ่มสาระการเรียนรู ้ในทิศทางที่ ส ูงขึ ้นอย่างต่อเนื ่อง และพัฒนาสมรรถนะหลัก ได้แก่  
ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะ
ชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี โดยการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning เพื่อพัฒนาให้
ผู้เรียนมีความสามารถติดตัวเมื่อจบการศึกษาจากโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 

จากความสำคัญและความจำเป็นดังกล่าว โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ จึงได้จัดทำโครงการยกระดับ
คุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เพ่ือให้นักเรียนเรียนมีความรู้ความสามารถทางวิชาการเพิ่มข้ึนทุก
ระดับชั้นและทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ือนักเรียนเกิดการพัฒนาตนเองในทุกด้าน  

 
๖. วัตถุประสงค์   

๖.๑ เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และทุกระดับชั้นให้สูงขึ้นเม่ือเทียบ
กับปีที่ผ่านมา 

๖.๒ เพ่ือพัฒนาสมรรถนะของนักเรียนในด้านความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้
ทักษะชีวิต และการใช้เทคโนโลยี 
 
๗. กิจกรรม 

กิจกรรม วัน/เดือน/ปี ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นวางแผน (P) 
1. ประชุมคณะทำงานเพ่ือชี้แจงโครงการ และ
มอบหมายภาระงาน 

 
พ.ค. - มิ.ย. 65 

 
นางสาวนพวรรณ มาสร้อย 

ขั้นดำเนินการ (D) 
๒. ดำเนินการตามกิจกรรม 
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กิจกรรม วัน/เดือน/ปี ผู้รับผิดชอบ 

   - พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาท้ังระดับปฐมวัย - 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
   - ค่ายภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ 
   - กิจกรรมซ่อมเสริมสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 
   - กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ 
   - กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ 
   - กิจกรรมสอนเข้มนักเรียนชั้นป.๖ และ ม.๓ 
    
   - กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
   - กิจกรรมพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน 
   - กิจกรรมพัฒนาการออกข้อสอบ และทำคลัง
ข้อสอบ 
   - กิจกรรมการวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาการ
เรียนการสอนของครู 

มิ.ย. - ก.ย. ๖๕ 
และพ.ย. ๖๕ - 

มี.ค. ๖๖ 

- นางสาวนพวรรณ มาสร้อย 
 
- นางสาวฐนิตา เส้งเนตร 
- หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
- นางสาวนพวรรณ มาสร้อย 
 
- นางปนิศราณัชช์ จันทร์นวล 
 
- นายภานุพงศ์ เพชรรัตน์ และ 
นางปนิศราณัชช์ จันทร์นวล 
- หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
- นางสาวยุพิน แซ่เฮ๊ียบ 
- นางสาวนพวรรณ มาสร้อย 
 
- นางสาวนพวรรณ มาสร้อย 

ขั้นประเมินผลโครงการ (C) 
๓. ติดตามและประเมินผล 

 
ก.ค. - ก.ย. ๖๕ 
และ มี.ค.66 

 
นางสาวนพวรรณ มาสร้อย 

ขั้นสรุปโครงการ (A) 
๔. รายงานผลการจัดโครงการ 

 
มี.ค. - พ.ค. 66 

 
นางสาวนพวรรณ มาสร้อย 

 
๘. เป้าหมาย 

๘.๑ เชิงปริมาณ  
  - นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ร้อยละ ๙๐ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ 

เพ่ิมข้ึน 
๘.๒ เชิงคุณภาพ  

- นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
- นักเรียนมีความสามารถในด้านความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะ

ชีวิต และการใช้เทคโนโลยี 
- ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้ความสำคัญกับการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของนักเรียน 
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๙. ตัวช้ีวัด 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - มัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เพ่ิมขึ้น 
 

๑๐. การวัดการประเมินผล 

วิธีการ เครื่องมือ 
1.การสังเกตจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

1. แบบฝึกทักษะ 
๒. ใบความรู้ 
๓. แบบสังเกตพฤติกรรม 
๔. แบบทดสอบ 

 

๑๑. งบประมาณ 

จำนวน ๑๐๐,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 

ที ่ รายการ/กิจกรรม 
ค่าใช้จ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
๑ 
 

๒ 
 
 

๓ 
 
 
 

๔ 
๕ 

วัสดุอุปกรณ์สำหรับการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 
การจัดค่ายส่งเสริมการเรียนรู้ 
วัสดุอุปกรณ์สำหรับการวัดและประเมินผล
ของนักเรียน 
วัสดุอุปกรณ์สำหรับกิจกรรมงานปิดภาค
เรียน (ให้กำลังใจนักเรียนที่ศึกษาจบ และ
นักเรียนที่ได้รับรางวัลทางด้านวิชาการ 
พฤติกรรมที่ดี) 
วัสดุอุปกรณ์สำหรับฝ่ายวิชาการ 
โปรแกรมการวัดและประเมินผลของ
นักเรียน 

- 
 

๓,๐๐๐ 
- 
 
- 
 
 
 
- 
- 

- 
 

๒,๐๐๐ 
- 
 
- 
 
 
 
- 

๖,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 

 
๙,๐๐๐ 

 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
- 

๑๐,๐๐๐ 
 

๒๕,๐๐๐ 
๓๕,๐๐๐ 

 
๔๔,๐๐๐ 

 
 
 

๙๔,๐๐๐ 
๑๐๐,๐๐๐ 

 

๑๒. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

๑๒.๑ นักเรียนมีความรู้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามาตรฐานและตัวชี้วัดเป็นไปตามเป้าหมาย 
๑๒.๒ นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต และการใช้
เทคโนโลยี 
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13.คณะทำงาน 
 

      ๑๓.๑ นางสาวนพวรรณ มาสร้อย      ครู คศ.๑ 
  ๑๓.๒ นางสาวจุฑา สุขใส    ครู คศ.๓ 

๑๓.๗ นางสาวยุพิน แซ่เฮ๊ียบ   ครู คศ.๒ 
๑๓.๑๒ นางสมบุญ  จันทร์ศิริ   ครู คศ.๒ 
๑๓.๑๐ นางขนิษฐา สีคาม   ครู คศ.๒ 

  ๑๓.๓ นายวชัรศักดิ์ เชียงแรง   ครู คศ.๑ 
๑๓.๔ นางสาวฐนิตา เส้งเนตร   ครู คศ.๑ 
๑๓.๕ นายวชัรัตนิ์ ทิพย์ลุ้ย   ครู คศ.๑ 
๑๓.๘ นางสาวปาริชาติ นิ่มทัศนศิริ   ครู คศ.๑ 

๑๓.๑๗ นางปนิศราณัชช์ จันทร์นวล  ครู คศ.๑ 
๑๓.๖ นางสาวชนาธิปต์ สุขไกรไทย  ครู คศ.๑ 
๑๓.๙ นางสาวคุณัญญา สร้อยนาค   ครู คศ.๑ 

๑๓.๑๕ นางสาวปรารถนา ลมิป์ประสิทธิพร  ครู คศ.๑ 
๑๓.๑๖ นายภานุพงศ์ เพชรรัตน์   ครู คศ.๑ 
๑๓.๑๑ นางสาวรุจิรา อัศวสนัติ   ครูอัตราจ้าง 
๑๓.๑๓ นางสาวพรทิพย์  ฉิมวัย   ครูอัตราจ้าง 
๑๓.๑๔ นางสาวปิยวรรณ คำเส็ง   ครูผู้ช่วย 
๑๓.๑๘ นางสาวกัลยรัตน์ แยม้เทศ   ครูผู้ช่วย 
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๑. ชื่อโครงการ     แลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไทยและนานาชาติ 
๒. แผนงาน         บริหารงานวิชาการ 
๓. สนอง/สอดคล้อง 
          กลยุทธ์โรงเรียนที่       1. ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม 
๔. ผู้รับผิดชอบ       นางสาวฐนิตา เส้งเนตร 
๕. หลักการและเหตุผล 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน  พุทธศักราช 2551 ได้กล่าวถึงความสำคัญของการเรียน
ภาษาต่างประเทศไว้ดังนี้ “ในสังคมโลกปัจจุบัน การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งใน
ชีวิตประจำวัน เนื่องจากเป็นเครื่องมือสำคัญในการติดต่อสื่อสาร การศึกษา การแสวงหา ความรู้ การประกอบ
อาชีพ การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและมุมมองของสังคมโลก นำมาซึ่งมิตรไมตรีและความร่วมมือกับ
ประเทศตา่งๆ ช่วยพัฒนาผู้เรียนให้มีความเข้าใจตนเองและผู้อ่ืนดีขึ้น เรียนรู้และเข้าใจความแตกต่างของภาษาและ
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี การคิด สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง มีเจตคติที่ดีต่อการใช้
ภาษาต่างประเทศ และใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารได้ รวมทั้งเข้าถึ งองค์ความรู้ต่าง ๆ ได้ง่ายและกว้างขึ้น 
มีวิสัยทัศน์ในการดำเนินชีวิต” 
 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบเห็นประโยชน์ในการส่งเสริมวัฒนธรรมเรียนรู้ของผู้เรียน จึงได้จัดกิจกรรม
ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีโอกาสแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมกับนานาชาติ   สามารถปฏิบัติตนต่อกันอย่างถูกต้อง
เหมาะสม มีความเข้าใจภาคภูมิใจในภาษาและวัฒนธรรมไทยและสามารถถ่ายทอดความเป็นไทยให้คนต่างชาติได้
รู้จักมากยิ่งขึ้น  
 
๖. วัตถุประสงค์ 
 ๖.1 เพ่ือให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้ภาษาและร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษาจีน ญี่ปุ่น และอังกฤษ 
 ๖.2 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักสังเกต วิเคราะห์ สอบถาม และรวบรวมความรู้ที่ได้จากการสัมผัสจริง 
 ๖.3 เพ่ือให้นักเรียนรู้จักพัฒนามิตรภาพ ฝึกทักษะความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี รู้จักประสานความร่วมมือ
ในหมู่คณะและแบ่งปันทรัพยากรกับผู้อ่ืน 
 
๗. กิจกรรม 

กิจกรรม วัน/เดือน/ปี ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นวางแผน (P) 
1. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน 

 
พ.ค.๖๕ นางสาวฐนิตา เส้งเนตร 

๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ พ.ค.๖๕ นางสาวฐนิตา เส้งเนตร 

ขั้นดำเนินการ (D) 
๓. ดำเนินโครงการและกิจกรรม ดังนี้ 
    - จัดกิจกรรมเสริมทักษะด้านภาษา 

 
 

มิ.ย. - ส.ค. ๖๕ 
ก.ค. - ธ.ค. ๖๕ 

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 
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กิจกรรม วัน/เดือน/ปี ผู้รับผิดชอบ 

    - จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพด้านภาษา
และวัฒนธรรม 
    - จัดค่ายคลินิคภาษานานาชาติ  
๔. ทดสอบนักเรียน 

 
ม.ค. - มี.ค. ๖๖ 

มี.ค. ๖๖ 

ขั้นประเมินผลโครงการ (C) 
๕. กำกับ ติดตาม ดูแล 
๖. ประเมินผล 

 
มี.ค. ๖๖ 
มี.ค. ๖๖ 

 
นางสาวฐนิตา เส้งเนตร 
นางสาวฐนิตา เส้งเนตร 

ขั้นสรุปโครงการ (A) 
7. รายงานผลการจัดโครงการ 

 
เม.ย ๖๖ นางสาวฐนิตา เส้งเนตร 

 
๘. เป้าหมาย 

๘.๑ เชิงปริมาณ  
  - นักเรียนร้อยละ 80 ที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความสามารถและมีศักยภาพการใช้

ภาษาต่างประเทศ 
  - นักเรียนร้อยละ 80 มีความเข้าใจทักษะการใช้ชีวิตในการอยู่ร่วมกันในสังคมโลกและเข้าใจ

วัฒนธรรมที่แตกต่าง 
๘.๒ เชิงคุณภาพ  

- นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาความรู้และศักยภาพการใช้ภาษาในสถานการณ์จริง
จากนานาชาติ 

 
๙. ตัวช้ีวัด 

๙.๑ นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้รับประสบการณ์ตรงในการฝึกภาษานานาชาติ 
๙.๒ นักเรียนมีความรู้และเจตคติท่ีดีเห็นความสำคัญและคุณค่าในการเรียนภาษานานาชาติ 
๙.๓ นักเรียนมีความมั่นใจในตนเอง กล้าพูด กล้าแสดงออกและเรียนรู้ที่จะปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมที่

แตกต่าง 
๑๐. การวัดการประเมินผล 

วิธีการ เครื่องมือ 
๑. ประเมินจากการตอบแบบสอบถาม 
๒. ประเมินจากแบบสอบถามความรู้และความ
คิดเห็น 
๓. ประเมินพฤติกรรม 
๔. การสัมภาษณ์ 

๑. แบบสอบถาม 
๒. แบบสอบถาม 
 
๓. แบบสำรวจพฤติกรรม 
๔. แบบสัมภาษณ์ 
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๑๑. งบประมาณ 
     เงินงบประมาณ   ๗,000   บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน) 

ที ่ รายการ/กิจกรรม 
ค่าใช้จ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
 

ค่าจัดกิจกรรม 
ค่ารางวัล 
ค่าจัดค่าย คลินิคภาษา 
ค่าเอกสารเสริมความรู้ ใบงาน 
แบบฝึกหัดกิจกรรม 

- 
- 
- 
- 

๒,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

- 

- 
- 
- 

๓,๐๐๐ 

๒,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๔,๐๐๐ 
๗,๐๐๐ 

 

๑๒. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

๑๒.๑ นักเรียนได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียนที่ทรงคุณค่า และเป็นการ
ส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ 

๑๒.๒ นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้รับการฝึกฝนทักษะความเป็นผู้นำ มีความพร้อม มีความสัมพันธ์ที่ดี 
สามารถประสานความร่วมมือในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างสร้างสรรค์ 

 

13.คณะทำงาน 
 

      ๑๓.๑ นางสาวฐนิตา เส้งเนตร  ครู คศ.๑ 
  ๑๓.๒ นางสาววภิาวรรณ ถิตย์ประดิษฐ์ ครู คศ.๑ 
  ๑๓.๓ นางสาวอภิรดี ทองเพ็ง  ครู คศ.๑ 
  ๑๓.๔ นางสาวธารินี สุขเวช  ครู คศ.๒ 
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๑. ชื่อโครงการ     เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  
      “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
๒. แผนงาน         บริหารงานวิชาการ 
๓. สนอง/สอดคล้อง 
          กลยุทธ์โรงเรียนที่       1. ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม 

๓.  ขับเคลื่อนการบริหาร จัดการตามแนวศาสตร์พระราชา 
๔. ผู้รับผิดชอบ       นางภัทรวดี ฟองคำ 
๕. หลักการและเหตุผล 

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับสถาบันจิตวิทยาความมั่นคงสถาบันวิชาการ
ป้องกันประเทศ  ได้ให้โรงเรียนเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใ นสถานศึกษา 
“ป้องกันการทุจริต” ภายใต้ชื ่อ “โรงเรียนสุจริต (Upright School)”  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการพัฒนา
ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกล  เป็นผู้นำแห่ง
การเรียนรู้  มีระบบวิถีพอเพียง  มีความซื่อสัตย์สุจริต  รับผิดชอบและปราศจากอบายมุข  บนฐานการเรียนรู้ที่เท่า
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอันจะนำไปสู่องค์กรที่ทันสมัย  โดยเน้นไปที่คุณลักษณะอันพึงประสงค์  ๕  ประการ  ของ
โรงเรียนสุจริต  คือ  ทักษะกระบวนการคิด  มีวินัย  ซื่อสัตย์สุจริต  อยู่อย่างพอเพียง  และมีจิตสาธารณะ  โครงการ 
“โรงเรียนสุจริต” นี้  เป็นโครงการที่มีการจัดการเรียนการสอน  ที่เน้นถึงความสำคัญของการคิดอย่างมีเหตุผล  
คุณค่าความดี  การรู้ผิดชอบชั่วดี  การภูมิใจในการทำความดีและรังเกียจการโกง  รวมถึงการเติบโตไปเป็นคนเก่งที่
ไม่โกงโดยการเน้นทักษะ  ๕  ด้าน  ในปีการศึกษา ๒๕๖๕ นี้  โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ  ได้มีการปรับปรุง
และพัฒนากิจกรรมในโครงการนี้  เพื่อให้มีความเหมาะสมชัดเจน  และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  โดยกิจกรรมต่างๆ  
ในโครงการได้รับการพิจารณาและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการดำเนินโครงการ  ซึ่งทุกกิจกรรมที่อยู่ในโครงการ
โรงเรียนสุจริตนั้น  มุ่งส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะความสุจริตของนักเรียน 
 
๖. วัตถุประสงค์ 
 ๖.๑ เพื่อให้นักเรียน ครู ผู ้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงผู้เกี ่ยวข้องกับโรงเรียนเป็นผู้มี
คุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติงาน  
 ๖.๒ เพ่ือให้นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๕ ประการ  
ของโรงเรียนสุจริต  คือ  ทักษะกระบวนการคิด  มีวินัย  ซื่อสัตย์สุจริต  อยู่อย่างพอเพียง  และมีจิตสาธารณะ   
 ๖.๓ เพ่ือโรงเรียนเป็นแบบอย่างในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียน  
  
๗. กิจกรรม 

ที ่ กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน วัน เดือน ปี ผู้รับผิดชอบ 
๑ ขั้นวางแผน (P) 

เสนอโครงการขออนุมัติโครงการ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นางภัทรวดี  ฟองคำ 
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ที ่ กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน วัน เดือน ปี ผู้รับผิดชอบ 
๒ ประชุมวางแผนดำเนินตามโครงการ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นางภัทรวดี  ฟองคำ 

นายวัชรัศนิ์  ทิพย์ลุ้ย 
๓ ขั้นดำเนินการ (D) 

กิจกรรมที่ ๑   
กิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา 

ตลอดปีการศึกษา นางภัทรวดี  ฟองคำ 
นายวัชรัศนิ์  ทิพย์ลุ้ย 
นางสาวรตนพร เสียงล้ำ  
นายป.นราชัย  พลายด้วง 

๔ กิจกรรมที่ ๒   
กิจกรรมบริษัทสร้างการดี ๔.๐ 

ตลอดปีการศึกษา นางภัทรวดี  ฟองคำ 
นางวรรณรยา  ดาศรี 

๕ กิจกรรมที่ ๓   
กิจกรรม ๑ โรงเรียน ๑ นวัตกรรมต้านทุจริต 

ตลอดปีการศึกษา นายวัชรัศนิ์  ทิพย์ลุ้ย 
 

๖ กิจกรรมที่ ๔   
กิจกรรมการผลิตสื่อสร้างสรรค์ต้านทุจริต
ศึกษา (สื่อภาพยนตร์สั้น) 

ตลอดปีการศึกษา นางสาวสิริวิภาพร  สระศรี 
นางสาวรตนพร เสียงล้ำ  
นายป.นราชัย  พลายด้วง 

๗ กิจกรรมที่ ๕   
กิจกรรม Best Practice  

ตลอดปีการศึกษา นายวัชรัศนิ์  ทิพย์ลุ้ย 
 

๘ กิจกรรมที่ ๖   
กิจกรรม ป.ป.ช. สพฐ. น้อย 

ตลอดปีการศึกษา นางภัทรวดี  ฟองคำ 
นายวัชรัศนิ์  ทิพย์ลุ้ย 

๙ กิจกรรมที่ ๗   
กิจกรรมการใช้หลักสูตรต้านทุจริต 

ตลอดปีการศึกษา นายวัชรัศนิ์  ทิพย์ลุ้ย 
นางสาวนพวรรณ  มาสร้อย 

๑๐ กิจกรรมที่ ๘   
กิจกรรมค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน” 
(เยาวชนไทยหัวใจสตรอง) 

พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นายวัชรัศนิ์  ทิพย์ลุ้ย 

๑๑ กิจกรรมที่ ๙   
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต 

มกราคม - 
มีนาคม ๒๕๖๖ 

นางภัทรวดี  ฟองคำ 
นายวัชรัศนิ์  ทิพย์ลุ้ย 

๑๒ ขั้นประเมินผลโครงการ (C) 
นิเทศและติดตามผล 

มีนาคม ๒๕๖๖ นางภัทรวดี  ฟองคำ 
นายวัชรัศนิ์  ทิพย์ลุ้ย 

๑๓ ขั้นสรุปโครงการ (A) 
สรุปและรายงานผล มีนาคม ๒๕๖๖ นายวัชรัศนิ์  ทิพย์ลุ้ย 

 
๘. เป้าหมาย 

๘.๑ เชิงปริมาณ 
- นักเรียนโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม 

  - นักเรียนโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ได้รับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมที่พึงประสงค์ 
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  - นักเรียนโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ร้อยละ ๘๐ สามารถปฏิบัติ และนำเสนอกิจกรรม                       
ที่ประสบความสำเร็จในโครงการได้ 
           ๘.๒ เชิงคุณภาพ  

- นักเรียนโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มีคุณธรรม จริยธรรมและสามารถอยู ่ร ่วมกัน          
อย่างมีความสุข 
  - นักเรียนโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ทุกคนสามารถนำเอากิจกรรมที่ประสบความสำเร็จไป
เป็นแบบในการดำเนินกิจกรรมประจำวันของนักเรียนได้ 
 
๙. ตัวช้ีวัด 

๙.๑ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมีการจัดกิจกรรมทุกสายชั ้นและครอบคลุมคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ โครงการโรงเรียนสุจริต ๕ ประการ 

๙.๒ ร้อยละของนักเรียนได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะชีวิตด้าน  กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
โครงการโรงเรียนสุจริต ๕ ประการ   

๙.๓ ร้อยละของนักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๘ ประการ   

๙.๔ ร้อยละของนักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะของผู้เรียน  
๙.๕ ร้อยละของนักเรียนมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม  

 
๑๐. การวัดและประเมินตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัด วิธีการ เครื่องมือ 
๑. โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมีการจัด
กิจกรรมทุกสายชั้นและครอบคลุมคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ โครงการโรงเรียนสุจริต ๕ 
ประการ 

- ประเมินการจัดกิจกรรม
ของสายชั้น 
- ประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ โครงการ
โรงเรียนสุจริต ๕ 
ประการ 

- แบบประเมินการจัด
กิจกรรมของสายชั้น 
- แบบประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ โครงการ
โรงเรียนสุจริต ๕ ประการ 

๒. ร้อยละของนักเรียนได้เรียนรู ้และพัฒนา
ทักษะชีวิตด้าน กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ โครงการโรงเรียนสุจริต ๕ ประการ   

ประเมินการเรียนรู้และ
พัฒนาทักษะชีวิตด้าน 
กิจกรรมพัฒนา
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ โครงการ
โรงเรียนสุจริต ๕ 
ประการ   

แบบประเมินการเรียนรู้และ
พัฒนาทักษะชีวิตด้าน 
กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ โครงการ
โรงเรียนสุจริต ๕ ประการ   
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ตัวช้ีวัด วิธีการ เครื่องมือ 
๓. ร้อยละของนักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน
ค ุณล ักษณะอันพึงประสงค ์ตามหลักส ูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๘ ประการ   

ประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ ๘ ประการ 

แบบประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ ๘ ประการ 

๔. ร้อยละของนักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน
สมรรถนะของผู้เรียน  

ประเมินสมรรถนะของ
ผู้เรียน 

แบบประเมินสมรรถนะของ
ผู้เรียน 

๕. ร้อยละของนักเรียนมีความพึงพอใจในการ
เข้าร่วมกิจกรรม  

ประเมินความพึงพอใจใน
การเข้าร่วมกิจกรรม 

แบบประเมินความพึงพอใจ
ในการเข้าร่วมกิจกรรม 

 
๑๑. งบประมาณ 
 จำนวน  ๒๐,๐๐๐  บาท  
การประมาณค่าใช้จ่าย 

กิจกรรม รายการ 
รายละเอียด 

ประเภท
งบประมาณ จำนวน 

ราคาต่อ
หน่วย 

รวมเงิน 

โครงการ
เสริมสร้าง
คุณธรรม 
จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา 
“ป้องกันการ
ทุจริต”  
(โครงการ
โรงเรียนสุจริต)  

๑. กระดาษ A๔ ๘๐ แกรม 
๒. กระดาษการ์ด ๑๘๐ แกรม 
๓. ฟิวเจอร์บอร์ด ๘๐x๑๓๐ 
๔. ปากกาเคมี ตราม้า คละสี 
๕. กระดาษร้อยปอร์นแผ่นใหญ่ 
๖. สีไม ้
๗. แฟ้ม ๓ ห่วง ตราช้าง 
๘. ไส้แฟ้ม 

๑๐ รีม 
๖ รีม 
๒ โหล  
๑ โหล  
๒ โหล   
๒ โหล  
๑ โหล  
๑ โหล      

  

เงินอุดหนุน
รายหัว
ประถม 

รวมเงิน  - 
รวมเงินทั้งสิ้น (สองหม่ืนบาทถ้วน) ๒๐,๐๐๐ - 

 
๑๒. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

๑. นักเรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพอย่างรอบด้านเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งทางร่างกาย 
สติปัญญาอารมณ์และสังคม เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม  มีระเบียบวินัย  มีจิตสำนึกของการทำประโยชน์เพื่อสงัคม 
จัดการตนเองได้และอยู่ร่วมกีบผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
 ๒. นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและมีระเบียบวินัย 
 ๓. นักเรียนมีจิตสำนึกของการทำประโยชน์เพื่อสังคมโดยไม่หวังผลตอบแทน 
 ๔. มีจิตสำนึกของการเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
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 ๕. นักเรียนเกิดทักษะการทำงานร่วมกัน รู้จักบทบาทหน้าที่และเคารพในความคิดเห็นของผู้อื่นตามวิถี
ประชาธิปไตย 

๖. นักเรียนสามารถศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตนเองและนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้าง
ประโยชน์ให้กับโรงเรียน ชุมชน  ประเทศชาติและสังคมโลก 

 
๑๓. คณะทำงาน 
 ๑. นางภัทรวด ี  ฟองคำ    ครู คศ.๓ 
 ๒. นายวัชรัศนิ ์  ทิพย์ลุ้ย    ครู คศ.๑ 
 ๓. นางสาวสิริวภิาพร สระศรี    ครู คศ.๒ 
 ๔. นางวรรณรยา  ดาศรี    ครู คศ.๑ 
 ๕. นางสาวรตนพร เสียงล้ำ    ครูอัตราจ้าง 
 ๖. นายป.นราชัย  พลายด้วง   ครูผู้ช่วย 
 ๗. คณะครูโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ทุกคน   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

95 
 

 

๑. ชื่อโครงการ     พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนรวมทั้งการจัดบรรยากาศในชั้นเรียน 

๒. แผนงาน         บริหารงานวิชาการ 
๓. สนอง/สอดคล้อง 

กลยุทธ์โรงเรียนที่       1. ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม 
๔. ผู้รับผิดชอบ    นางสาวนฤมล มุกธวัตร 
๕. หลักการและเหตุผล 
             การเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ครูผู้สอนควรให้ความสำคัญกับการจัดการเรียนรู้โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมในการกำหนดเนื้อหาการจัดการเรียนการสอนในทุกรายวิชา โดยเน้นการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนา
ผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ จัดบรรยากาศที่เอื ้อต่อการเรียนการสอนใช้นวัตกรรมการ เรียนรู้โดยการบูรณาการ
เทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การพัฒนาทักษะกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน เป็นแนวทางการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และสามารถบูรณาการความรู้
ไปเชื่อมโยงและแก้ปัญหา ในชีวิตจริงได ้

 
๖. วัตถุประสงค์   

๖.๑ เพ่ือให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการกำหนดเนื้อหา และกิจกรรมในการจัดการเรียนการสอน 
 ๖.๒ เพ่ือให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนการสอน 
 ๖.๓ เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ 
 ๖.๔ เพ่ือให้ผู้เรียนได้นำความรู้จากกระบวนการจัดการเรียนการสอนไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
 
๗. แผนการดำเนนิงาน 

กิจกรรม วัน/เดือน/ปี ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นวางแผน (P) 
1. ประชุมวางแผน 

 
พ.ค.๖๕ นางสาวนฤมล มุกธวัตร 

2. ประชุมผู้ปกครอง มิ.ย.๖๕ นางสาวนฤมล มุกธวัตร 

3. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ มิ.ย.๖๕ นางสาวนฤมล มุกธวัตร 

4. เสนอผู้บริหาร ก.ค.๖๕  

ขั้นดำเนินการ (D) 
๕. ดำเนินโครงการ 
   - กิจกรรมจดับรรยากาศในชั้นเรียน 
   - กิจกรรมพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการ
สอน   

 
 

พ.ค.๖๕ - มี.ค.๖๖ 
 

พ.ค.๖๕ - มี.ค.๖๖ 
พ.ค.๖๕ - มี.ค.๖๖ 

 
 
นางสาวนฤมล มุกธวัตร 
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กิจกรรม วัน/เดือน/ปี ผู้รับผิดชอบ 

   - กิจกรรมบูรณาการเรียนรู้สู่ลานวัดลานวัง  
   - กิจกรรมทัศนศึกษา 

ก.พ.๖๖ 
 

ขั้นประเมินผลโครงการ (C) 
6. วิเคราะห์และประเมินผล 

 
มี.ค.๖๖ นางสาวนฤมล มุกธวัตร 

ขั้นสรุปโครงการ (A) 
7. รายงานผลการจัดโครงการ 

 
มี.ค.๖๖ นางสาวนฤมล มุกธวัตร 

 

๘. เป้าหมาย 
๘.๑ เชิงปรมิาณ  
      นักเรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามศักยภาพของนักเรียน 
๘.๒ เชิงคุณภาพ 
       นักเรียนมีความรู้ ความสามารถ ตามศักยภาพของตนเอง 
 

๙. ตัวช้ีวัด 
๙.๑ ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเอง กำหนดเนื้อหาสาระ  กิจกรรมที่สอดคล้องกับความสนใจ 

 ๙.๒ ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม สื่อการเรียนและอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้ 
 ๙.๓ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดการแก้ปัญหา ได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่ง
เรียนรู้ที่หลากหลาย สรุปองค์ความรู้นำไปประยุกต์ใช้ได้ 
 ๙.๔ จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ แสดงออก นำเสนอผลแสดงความคิดเห็น คิดเป็น ทำเป็น รักการ
อ่าน แสวงหาความรู้จากเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 
 

๑๐. การวัดการประเมินผล 
 

ที ่ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
๑ 
 

๒ 
 

๓ 
 
 

ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเอง กำหนดเนื้อหาสาระ  
กิจกรรมที่สอดคล้องกับความสนใจ 
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน
และอำนวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดการแก้ปัญหา  

สังเกต 
บันทึก 
สังเกต 
บันทึก 
สังเกต 
บันทึก 

 

แบบสังเกต 
แบบบันทึก 
แบบสังเกต 
แบบบันทึก 
แบบสังเกต 
แบบบันทึก 
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ที ่ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
๔ ได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย สรุปองค์

ความรู้นำไปประยุกต์ใช้ได้จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ 
แสดงออก นำเสนอผลแสดงความคิดเห็น คิดเป็น ทำเป็น รักการ
อ่าน แสวงหาความรู้จากเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างเป็นรูปธรรม
และต่อเนื่อง 

สังเกต 
บันทึก 

 

แบบสังเกต 
แบบบันทึก 

 

๑๑. งบประมาณ 
จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 

ที ่ รายการ/กิจกรรม 
ค่าใช้จ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
๑ 
๒ 
๓ 

อุปกรณ์ในชั้นเรียน 
อุปกรณ์ใช้จัดแสดงผลงาน 
อุปกรณ์สำหรับจัดตกแต่งห้องเรียน 

  ๔๐,๐๐๐ 
๒๐,๐๐๐ 
๔๐,๐๐๐ 

๔๐,๐๐๐ 
๒๐,๐๐๐ 
๔๐,๐๐๐ 

 

 
๑๒. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ ตามความถนัดและความสามารถ แสวงหาความรู้ได้อย่าง
หลากหลาย ใช้เทคโนโลยีในเชิงสร้างสรรค์ ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก และนำความรู้
ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
 
13. คณะทำงาน 
 

      ๑๓.๑ นางสาวนฤมล มุกธวัตร      ครู คศ.๑ 
  ๑๓.๒ คณะครูโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 
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๑. ชื่อโครงการ      กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด   
๒. แผนงาน         บริหารงานวิชาการ 
๓. สนอง/สอดคล้อง 
          กลยุทธ์โรงเรียนที่       ๑. ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม 
           ๓. ขับเคลื่อนการบริหาร จัดการตามแนวศาสตร์พระราชา 
๔. ผู้รับผิดชอบ       นางสาวชญากาณฑ์    จันทาบ 
๕. หลักการและเหตุผล 

การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที ่ ๒๑ มุ ่งให้ครูจัดการเรียนรู ้แบบให้ผู ้เร ียนได้ลงมือกระทำ 
(Activelearning)โดยครูเป็นเพียงผู้สนับสนุนหรือโค้ชที่คอยให้คำแนะนำและจัดประสบการณ์ที่เหมาะสมกับ    
ธรรมชาติของเนื้อหาทำให้ผู้เรียนได้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองและเป็นองค์ความรู้ที่คงทน  

 กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดยังกระตุ้นการพัฒนาทักษะการอ่านทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ประสบการณ์ต่าง ๆ 
ผ่านการอ่าน เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนากระบวนการอ่านอย่างเป็นระบบ การอ่านจับใจความ และการเขียนอย่างมี
ระเบียบ รวมไปถึงการมีจุดมุ่งหมายให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน ตามรอยองค์ประธานโรงเรียนพระตำหนักสวน
กุหลาบ ที่เป็นต้นแบบแห่งนักอ่านต่อไป  

 
๖. วัตถุประสงค์   

๖.๑ เพ่ือให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน 
๖.๒ เพ่ือให้นักเรียนได้มีประสบการณ์จากการอ่านมากข้ึน 

 
๗. การดำเนินการ 

กิจกรรม วัน/เดือน/ปี ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นวางแผน (P) 
1. ประชุมวางแผน 

 
พ.ค.๖๕ 

 

2. เสนอผู้บริหาร มิ.ย.๖๕  

3. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ มิ.ย.๖๕  

4. สำรวจความพร้อมของห้องสมุด ก.ค.65  

ขั้นดำเนินการ (D) 
๕. ดำเนินโครงการ 
   - ดำเนินการประชาสัมพันธ์ 
   - ดำเนินกิจกรรม  
        ช่วงที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑ 

 
 

ก.ค.๖๕ - ส.ค.๖๕ 
 

ก.ย.๖๕ - ต.ค.๖๕ 

 
 
นางสาวชญากาณฑ์   จันทาบ 
 
นางสาวชญากาณฑ์   จันทาบ 



 

99 
 

 

กิจกรรม วัน/เดือน/ปี ผู้รับผิดชอบ 

        ช่วงที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒ 
 

ม.ค.๖๖ - ก.พ.๖๖ นางสาวชญากาณฑ์   จันทาบ 

ขั้นประเมินผลโครงการ (C) 
6. วิเคราะห์และประเมินผล 

 
มี.ค.๖๖ 

 

ขั้นสรุปโครงการ (A) 
7. รายงานผลการจัดโครงการ 

 
มี.ค.๖๖ 

 

 
๘. เป้าหมาย 

๘.๑ เชิงปริมาณ  
  - ผู้เรียนอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด  
๘.๒ เชิงคุณภาพ  

- ผู้เรียนมีพึงพอใจมากท่ีสุดกับกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 
- ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน 

 
๙. ตัวช้ีวัด 

๙.๑ ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีส่วนร่วมกับกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 
๙.๒ ผู้เรียนร้อยละ ๗๐ มีนิสยัรักการอ่าน (สังเกตจากการจดบันทึก) 
 

๑๐. การวัดการประเมินผล 

วิธีการ เครื่องมือ 
1.สำรวจ 
2.สำรวจ 

1. แบบสำรวจ 
2. เอกสารประกอบกิจกรรม 

 
๑๑. งบประมาณ 

จำนวน ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) 

ที ่ รายการ/กิจกรรม 
ค่าใช้จ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
๑ 
๒ 

ค่าดำเนินการจัดกิจกรรม 
ค่ารางวัลและจัดทำเกียรติบัตร 

- ๓,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

- ๓,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
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๑๒. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
๑๒.๑ เพ่ือให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านมากข้ึน 
๑๒.๒ เพ่ือให้นักเรียนได้มีประสบการณ์จากการอ่านมากขึ้น 

 
 
13.คณะทำงาน 
      ๑๓.๑ นางสาวชญากาณฑ์      จันทาบ ครู ผู้ช่วย 
  ๑๓.๒ คณะครูโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 
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๑. ชื่อโครงการ      โรงเรียนวิถีพุทธ   
๒. แผนงาน         บริหารงานวิชาการ 
๓. สนอง/สอดคล้อง 
          กลยุทธ์โรงเรียนที่       ๑. ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม 

๓.  ขับเคลื่อนการบริหาร จัดการตามแนวศาสตร์พระราชา 
๔. ผู้รับผิดชอบ       นายวัชรัศนิ์ ทิพย์ลุ้ย 
๕. หลักการและเหตุผล 

การปลูกฝัง อบรม ฝึกฝนนักเรียน ตามวิธ ีการของพระพุทธศาสนา  โดยเน้นบูรณาการตามหลัก            
ไตรสิขา  อันมีศีล  สมาธิ  ปัญญา  เรียนรู้ผ่านการพัฒนา “ทำให้ดู  อยู่ให้เห็น  ร่มเย็นให้สัมผัส”  มีปัญญา            
รู้เข้าใจในคุณค่า และการปลูกฝังค่านิยมที่พึงประสงค์  การฝึกฝนให้ผู้เรียนได้นำหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์               
พระสัมมาส ัมพุทธเจ ้า  ไปประพฤติปฏิบ ัต ิ ในช ีว ิตประจำว ัน  จะทำให้น ักเร ียนมีค ุณธรรมนำความรู้                   
พัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ เป็นคนดี คนเก่งของสังคม ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง                       
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข 
 การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์นั้นควรปลูกฝังให้เกิดกับ
นักเรียนทุกช่วงวัย  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงการเรียนรู้ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพราะเป็นช่วงวัยที่เริ่มต้น
การศึกษา และการเรียนรู้สิ ่งต่างๆ โดยที่นักเรียนได้เรียนรู้ในสิ่งที่ดีงามตั้งแต่เริ ่มแรกก็ย่อมส่งผลให้นักเรียน       
เป็นคนดี  ซึ่งคุณลักษณะอันดีงามของบุคคลที่โรงเรียนจัดให้นักเรียนได้เรียน  โดยการพัฒนาคุณลักษณะดังกล่าว  
ต้องประกอบด้วย  ๓  ส่วน ได้แก่  ความรอบรู ้ด้านศีลธรรม(Moral Knowing)  สำนึกทางจริยธรรม(Moral 
Feeling) และการแสดงออกทางจริยธรรม (Moral Action) โดยจะต้องมีกลยุทธ์ในการดำเนินการ  โดยจะต้อง
ดำเนินการผ่านกลยุทธ์ห้องเรียน (Classroom Strategies) และกลยุทธ์ทั้งโรงเรียน (School wide Strategies) 
ซึ่งการดำเนินการจะต้องควบคู่กันไปทั้งการเรียนการสอนในห้องเรียน และต้องดำเนินการทั้งโรงเรียน ทุกฝ่ายที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องจะร่วมมือกันในการพัฒนา  ทั้งผู้บริหาร  ครู  บุคลากรทางการศึกษา  ผู้ปกครอง  วัด  ชุมชน และ
หน่วยงานต่างๆ  เป็นการประสานความร่วมมือเพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Thomas Lickona : 
๑๙๙๒) 
 โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  เป็นกิจกรรมที่กระตุ้นให้นักเรียนแสดงพฤติกรรมออกไปในทางที่ ดี  สังคม
ยอมรับ  มีการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  รวมถึงการปลูกฝังให้นักเรียนมีความจงรักภัคดีต่อชาติ  ศาสนา 
พระมหากษัตริย์  และการสำนึกในความเป็นไทย  การปฏิบัติตนให้ถูกกับกาลเทศะ การอยู ่ร ่วมกับผู ้อ่ืน                       
อย่างมีความสุข มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์แข็งแรง มีความพอเพียง ตลอดทั้งเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ        
เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม และเป็นกำลังสำคัญ  ในการพัฒนาประเทศชาติ  การจัดกิจกรรมตามแนวทางของ
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  สามารถแก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์และค่านิยมของนักเรียนให้นักเรียนเป็นผู้
ที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมท่ีเป็นไปตามความต้องการของสังคม และประเทศชาติ   
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ดังนั้น  โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ  จึงได้ดำเนินงานการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ขึ้น ในปี
การศึกษา ๒๕๖๕ (โครงการต่อเนื่อง)  เพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ พระราชทานของโรงเรียน
พระตำหนักสวนกุหลาบ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืนสืบไป  
 
๖. วัตถุประสงค์ 

๖.๑ เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ  ดำเนินชีวิต

ตามแนววิถีพุทธ เพื ่อเป็นคนดี คนเก่ง มีความรอบรู ้ควบคู ่กับการมีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม  และอยู่                

ในสังคมได้อย่างมีความสุข  

 
๗. กิจกรรม 

ที ่ กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน วัน เดือน ปี ผู้รับผิดชอบ 
๑ ขั้นวางแผน (P) 

เสนอโครงการขออนุมัติโครงการ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายวัชรัศนิ์  ทิพย์ลุ้ย 
๒ ประชุมวางแผนดำเนินตามโครงการ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายวัชรัศนิ์  ทิพย์ลุ้ย 
๓ ขั้นดำเนินการ (D) 

กิจกรรมที่ ๑   
กิจกรรมการจัดทำแผนบูรณาการโรงเรียน 
วิถีพุทธ และขับเคลื่อนโครงการโรงเรียน 
วิถีพุทธ 

 
พฤษภาคม - 

มิถุนายน 2565 

 
นายวัชรัศนิ์  ทิพย์ลุ้ย 

๔ กิจกรรมที่ ๒   
กิจกรรมพระสอนศีลธรรม ในโรงเรียน วิชาจ
ริยศึกษาและการแนะแนว 

ตลอดปีการศึกษา นายวัชรัศนิ์  ทิพย์ลุ้ย 
นางสาวอภิวาร  ชี้แจง 
ครูประจำชั้นทุกคน 

๕ กิจกรรมที่ ๓   
กิจกรรมการสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ 

ตุลาคม ๒๕๖๕ – 
มกราคม ๒๕๖๖ 

นายวัชรัศนิ์  ทิพย์ลุ้ย 

๖ กิจกรรมที่ ๔   
กิจกรรมการสวดโอ้เอ้วิหารราย 

พฤษภาคม –  
ตุลาคม ๒๕๖๕ 

นายวัชรัศนิ์  ทิพย์ลุ้ย 
นางสาวยุพิน  แซ่เฮี๊ยบ 

๗ กิจกรรมที่ ๕   
กิจกรรมโครงงานคุณธรรม  “ภูมิปัญญา
ธรรมภูมิปัญญาไทย” 

ตลอดปีการศึกษา นายวัชรัศนิ์  ทิพย์ลุ้ย 
นางสาวสิริวิภาพร  สระศรี 

๘ กิจกรรมที่ ๖   
กิจกรรมพุทธศาสนสุภาษิต 

ตลอดปีการศึกษา คณะครูโรงเรียน 
พระตำหนักสวนกุหลาบ 
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ที ่ กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน วัน เดือน ปี ผู้รับผิดชอบ 
 
 

๙ กิจกรรมที่ ๗   
กิจกรรมการเข้าค่ายคุณธรรมวิถีพุทธ  
ของครู และนักเรียน 

พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นายวัชรัศนิ์  ทิพย์ลุ้ย 

๑๐ กิจกรรมที่ ๘   
กิจกรรมครอบครัวคุณธรรมวิถีพุทธ  
“วิถีธรรม วิถีไทย”  

พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นายวัชรัศนิ์  ทิพย์ลุ้ย 

๑๑ กิจกรรมที่ ๙   
กิจกรรมการอบรม และการสอบธรรมศึกษา 
ชั้นตรี ชั้นโท และชั้นเอก 

สิงหาคม – 
พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

นายวัชรัศนิ์  ทิพย์ลุ้ย 
นางสาวอภิวาร  ชี้แจง 
ครูประจำชั้นทุกคน 

๑๒ กิจกรรมที่ ๑๐   
กิจกรรมการสอบธรรมะทางก้าวหน้า  
และการแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ 

ธันวาคม ๒๕๖๕ – 
มกราคม ๒๕๖๖ 

นายวัชรัศนิ์  ทิพย์ลุ้ย 
นางภัทรวดี  ฟองคำ 

๑๓ กิจกรรมที่ ๑๑   
กิจกรรมส่งเสริมการรักชาติ ศาสนา  
และสถาบัน พระมหากษัตริย์ 

ตลอดปีการศึกษา คณะครูโรงเรียน 
พระตำหนักสวนกุหลาบ 

๑๔ กิจกรรมที่ ๑๒   
กิจกรรมสร้างสรรค์คนดี ชีวีมีสุข ทำบุญตัก
บาตรร่วมกันทุกวันธรรมสวนะ 

ตลอดปีการศึกษา นายวัชรัศนิ์  ทิพย์ลุ้ย 
นางสาวอภิวาร  ชี้แจง 

ครูประจำชั้น 

๑๕ กิจกรรมที่ ๑๓   
กิจกรรมเสริมสร้างประชาธิปไตย  
และวินัยนักเรียน 

พฤษภาคม ๒๕๖๕ นางปนิศราณัชช์  จันทร์นวล 
นางสาววันวิสาข์  กาเส็ม 

๑๖ กิจกรรมที่ ๑๔   
กิจกรรมวันสำคัญของชาติ 

ตลอดปีการศึกษา คณะครูโรงเรียน 
พระตำหนักสวนกุหลาบ 

๑๗ กิจกรรมที่ ๑๕   
กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา ประเพณี และ
วัฒนธรรม 

ตลอดปีการศึกษา คณะครูโรงเรียน 
พระตำหนักสวนกุหลาบ 

๑๘ กิจกรรมที่ ๑๖   
กิจกรรมบูรณาการเรียนรู้สู่ลานวัด ลานวัง 

ตลอดปีการศึกษา คณะครูโรงเรียน 
พระตำหนักสวนกุหลาบ 
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ที ่ กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน วัน เดือน ปี ผู้รับผิดชอบ 
๑๙ กิจกรรมที่ ๑๗   

กิจกรรม ๒ นาทีมีมารยาทงาม 
ตลอดปีการศึกษา คณะครูโรงเรียน 

พระตำหนักสวนกุหลาบ 

๒๐ กิจกรรมที่ ๑๘   
กิจกรรมจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ 

ตลอดปีการศึกษา คณะครูโรงเรียน 
พระตำหนักสวนกุหลาบ 

๒๑ กิจกรรมที่ ๑๙   
กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 
ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

เมษายน ๒๕๖๖ นายวัชรัศนิ์  ทิพย์ลุ้ย 
นางสาวอภิวาร  ชี้แจง 

๒๒ กิจกรรมที่ ๒๐   
กิจกรรมการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 

กรกฎาคม ๒๕๖๕ นายวชัรัศนิ์  ทิพยล์ุ้ย 
นางสาวอภิวาร  ชี้แจง 
ครูสายชั้น ป. ๔ / ม. ๑ 

๒๓ กิจกรรมที่ ๒๑   
กิจกรรมการพิจารณาอาหาร  
และทานมังสวิรัสติทุกวันธรรมสวนะ 

ตลอดปีการศึกษา คณะครูโรงเรียน 
พระตำหนักสวนกุหลาบ 

๒๔ กิจกรรมที่ ๒๒   
กิจกรรมบันทึกรักความดี “ธนาคารความดี” และ
การยกย่อง ชื่นชมคนทำดี 

มกราคม ๒๕๖๖ นายวัชรัศนิ์  ทิพย์ลุ้ย 

๒๕ กิจกรรมที่ ๒๓   
กิจกรรมการ บริหารจิต เจริญปัญญา 
ก่อนเข้าเรียน/ประชุมผู้บริหาร ครู 

ตลอดปีการศึกษา นายวัชรัศนิ์  ทิพย์ลุ้ย 

๒๖ กิจกรรมที่ ๒๔   
กิจกรรมบันทึกรักความดี 

ตลอดปีการศึกษา นายวัชรัศนิ์  ทิพย์ลุ้ย 

๒๗ ขั้นประเมินผลโครงการ (C) 
นิเทศและติดตามผล มีนาคม ๒๕๖๖ นายวัชรัศนิ์  ทิพย์ลุ้ย 

๒๘ ขั้นสรุปโครงการ (A) 
สรุปและรายงานผล มีนาคม ๒๕๖๖ นายวัชรัศนิ์  ทิพย์ลุ้ย 
     

๘. เป้าหมาย 
๘.๑ เชิงปริมาณ 

- ผ ู ้บร ิหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเร ียน โรงเร ียนพระตำหนักสวนกุหลาบ  
ในปีการศึกษา ๒๕๖๕  ทุกคน 
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  - ผู้ปกครองเครือข่าย โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ห้องเรียนละ ๒ คน  
          ๘.๒ เชิงคุณภาพ  

- ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มีการดำเนิน
ชีวิตตามแนววิถีพุทธ เพื่อเป็นคนดี คนเก่ง มีความรอบรู้ควบคู่กับการมีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม  และอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข 
  - นักเรียนโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ทุกคน  สามารถนำเอากิจกรรมที่ประสบความสำเร็จ
ไปเป็นแบบในการดำเนินกิจกรรมประจำวันของนักเรียนได้ 
 

๙. ตัวช้ีวัด 
๙.๑ ร้อยละของผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานในทุกกิจกรรมของโครงการ 

๙.๒ ร้อยละของนักเรียนมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม  
๙.๓ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ เป็นโรงเรียนวิถีพุทธ พระราชทาน 

 

๑๐. การวัดและประเมินตัวชี้วัด 
ตัวช้ีวัด วิธีการ เครื่องมือ 

๑. ร้อยละของผลการขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ในทุกกิจกรรมของโครงการ 

การประเมินผลการ
ขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ในแต่ละกิจกรรม 

แบบประเมินผลการ
ขับเคลื่อนการดำเนินงานใน
แต่ละกิจกรรม 

๒. ร้อยละของนักเรียนมีความพึงพอใจในการ
เข้าร่วมกิจกรรม  

การประเมินความพึง
พอใจในการเข้าร่วม
กิจกรรม 

แบบประเมินความพึงพอใจ
ในการเข้าร่วมกิจกรรม 

๓. โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ เป็น
โรงเรียนวิถีพุทธ พระราชทาน 

ส่งโครงการโรงเรียนวิถี
พุทธเข้ารับการประเมิน 

ผลการประเมิน 

 
๑๑. งบประมาณ 
 จำนวน  ๑๕,๐๐๐  บาท  

กิจกรรม รายการ 
รายละเอียด 

ประเภท
งบประมาณ จำนวน 

ราคาต่อ
หน่วย 

รวมเงิน 

โครงการโรงเรียน
วิถีพุทธ 

๑. ป้ายไวนิล 
๒. กระดาษ A๔ ๘๐ แกรม 
๓. กระดาษการ์ด ๑๘๐ แกรม 
๔. เทปกาวขาว ๒ หน้า   

๕ ผืน 
๗ รีม 
๖ รีม 

  

เงินอุดหนุน
รายหัว
ประถม 
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๕. กระโปสเตอร์สีอ่อน ๒ หน้า 
๖. แฟ้ม A๔ หุ้มปก PVC 
๗. ฟิวเจอร์บอร์ด ๘๐x๑๓๐ 

๑๒ ม้วน           
๑ โหล 
๑ โหล 
๑ โหล 

รวมเงิน  - 
รวมเงินทั้งสิ้น (หนึ่งหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) ๑๕,๐๐๐ - 

 
๑๒. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑๒.๑ มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  ตามแนวทางอัตลักษณ์โรงเรียนวิถีพุทธ  
๒๙  ประการ  โดยมีผลการดำเนินงานเป็นที่ประจักษ์ และเป็นที่ยอมรับของสังคม  จนได้รับการยกย่องจาก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  เป็นศูนย์การเรียนรู้คุณธรรม 

๑๒.๒ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ได้รับการประกาศเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ พระราชทาน  
๑๒.๓ ผู้บริหาร  ครู  ผู้ปกครอง  ตระหนักถึงความสำคัญ  นำหลักพุทธธรรมมาใช้ในการบริหารจัดการ 

การทำงาน และการดำรงชีวิต  โดยการลด ละ เลิก อบายมุข 
 ๑๒.๔ นักเรียนได้เรียนรู้ และนำหลักพุทธธรรมไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน  โดยการกิน  อยู่  ดู  ฟัง  ตาม
หลักไตรสิขา เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข นักเรียนมีมารยาท เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ รู้จักบาป บุญ คุณ โทษ  ตลอดจน
เป็นการสืบสานรักษาและสืบทอดประเพณี และวัฒนธรรมในท้องถิ่น 

๑๒.๕ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และความร่วมมือระหว่าง ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงาน
ต่างๆ ในชุมชน ชุมชนมีความชื่นชมยินดีให้การสนับสนุนงานของโรงเรียนมากขึ้น เกิดความสมัครสมานสามัคคี 
ความสมานฉันท์ของหน่วยงาน โดยความร่วมมือของทุกฝ่ายตามหลักการของ บว๒ร : บ้าน-วัด-(วัง)-โรงเรียน/
ราชการในท้องถิ่น 

 
๑๓. คณะทำงาน 
 ๑๓.๑ นายวชัรัศนิ์  ทิพย์ลุ้ย  ครู คศ.๑ 
 ๑๓.๒ นางภัทรวดี  ฟองคำ  ครู คศ.๓ 
 ๑๓.๓ นางสาวสิรวิิภาพร สระศรี  ครู คศ.๒ 
 ๑๓.๔ นางสาวอภิวาร  ชี้แจง  ครูกองทุนฯ 

๑๓.๕ นางปนิศราณัชช์ จันทร์นวล  ครู คศ.๑   
๑๓.๖ นางสาววันวิสาข์  กาเส็ม  ครูผู้ช่วย 
๑๓.๗ นางสาวรตนพร  เสียงล้ำ  ครูอัตราจ้าง 
๑๓.๘ นายป.นราชัย  พลายด้วง  ครูผู้ช่วย 
๑๓.๙ คณะครูโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ทุกคน 
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๑. ชื่อโครงการ      วิถีประชาธิปไตย 
๒. แผนงาน         บริหารงานวิชาการ 
๓. สนอง/สอดคล้อง 
          กลยุทธ์โรงเรียนที่       ๑. ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม 

๓. ขับเคลื่อนการบริหาร จัดการตามแนวศาสตร์พระราชา 
๔. ผู้รับผิดชอบ       นางปนิศราณัชช์ จันทร์นวล 
    นางสาววันวิสาข์  กาเส็ม 
๕. หลักการและเหตุผล 

ประเทศไทยใช้รูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ดังนั้น 
ประชากรของประเทศไทย จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความเข้าใจในระบบและระบอบการปกครอง ดังกล่าว เพื่อให้
สามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ คือ สถาบันการศึกษาที่มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มีค่านิยมที่ดี
ทางประชาธิปไตย รวมทั้งคุณลักษณะที่ดีด้านคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต รักและภาคภูมิใจในระบอบ
พระมหากษัตริย์อันเป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของปวงชนชาวไทย  

โครงการวิถีประชาธิปไตยจะเป็นพื้นที่สำคัญในการสร้างพลังการแบ่งปันองค์ความรู้ในการพัฒนาศักยภาพ
ความเป็นผู้นำของนักเรียนโดยน้อมนำศาสตร์ของพระราชามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
 
๖. วัตถุประสงค์ 

๖.๑ เพ่ือให้นักเรียนเข้าใจและสามารถปฏิบัติตนตามหลักประชาธิปไตย 
๖.๒ เพ่ือพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ และผู้ตามที่ดี ตามระบอบประชาธิปไตยของโรงเรียน 
๖.๓ เพ่ือให้นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรม ตามโครงการวิถีประชาธิปไตย  

 
๗. กิจกรรม 

ที ่ กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน วัน เดือน ปี ผู้รับผิดชอบ 

1. 
ขั้นวางแผน (P) 
เสนอโครงการขออนุมัติโครงการ พฤษภาคม 2565 นางปนิศราณัชช์  จันทร์นวล 

2. ประชุมวางแผนดำเนินตามโครงการ มิถุนายน 2565 นางปนิศราณัชช์  จันทร์นวล 
3. ดำเนินการติดต่อประสานงานสถานที่ - คณะทำงาน 

4. 

ขั้นดำเนินการ (D) 
กิจกรรมที่ 1 
กิจกรรม “ส่งเสริมประชาธิปไตย                   
การเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน” 

 
พฤษภาคม - มิถุนายน 

2565 

 
นางสาววันวิสาข์  กาเส็ม               

และคณะ 

5. กิจกรรมที่ 2 
ตลอดทั้งปีการศึกษา

2565 
นางสาววันวิสาข์  กาเส็ม  

นางปนิศราณัชช์  จันทร์นวล 
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ที ่ กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน วัน เดือน ปี ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม “ตามนโยบายของสภานักเรียน                 
ปี2565” 

นางสาวคุนัญญา สร้อยนาค               

6. 
กิจกรรมที่ 3 
กิจกรรม“พัฒนาศักยภาพสภานักเรียน” 

ตลอดทั้งปีการศึกษา
2565 

 นางปนิศราณัชช์  จันทร์นวล 
และคณะ 

7. 
กิจกรรมที่ 4 
กิจกรรมนิทรรศการ“นำเสนอผลงานตาม
นโยบายสภานักเรียนปี2565” 

กุมภาพันธ์ 2566 
นางสาววันวิสาข์  กาเส็ม  

นางปนิศราณัชช์  จันทร์นวล 
นางสาวคุนัญญา สร้อยนาค               

8. 
ขั้นประเมินผลโครงการ (C) 
ประเมินผล มีนาคม 2566 นางสาววันวิสาข์  กาเส็ม 

9. 
ขั้นสรุปโครงการ (A) 
สรุปและรายงานผล มีนาคม 2566 นางปนิศราณัชช์  จันทร์นวล 

 
๘. เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ  
   - นักเรียนร้อยละ 85 มีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตนตามหลักประชาธิปไตย 

- นักเรียนร้อยละ 85 มีความพึงพอใจต่อในการจัดกิจกรรมตามนโยบายของสภานักเรียน 
ปี 2565  

- นักเรียนร้อยละ 85 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการวิถี
ประชาธิปไตย  
 
๙. ตัวช้ีวัด 

๙.๑ ร้อยละของนักเรียนที่เข้าใจและสามารถปฏิบัติตนตามหลักประชาธิปไตย 
๙.๒ ร้อยละของนักเรียนมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมตามนโยบายของสภานักเรียนปี 2565 
๙.๓ ร้อยละของนักเรียนความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการวิถีประชาธิปไตย         
 

๑๐. การวัดและประเมินตัวชี้วัด 
ตัวช้ีวัด วิธีการ เครื่องมือ 

1. นักเรียนเข้าใจและสามารถปฏิบัติตนตาม
หลักประชาธิปไตย 

การประเมิน แบบประเมิน 

2. นักเรียนมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม
ตามนโยบายของสภานักเรียนปี 2565 

การประเมิน แบบประเมิน 

๓. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วม
กิจกรรม ตามโครงการวิถีประชาธิปไตย  

การประเมิน แบบประเมิน 



 

109 
 

 

๑๑. งบประมาณ 
จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท  (สองหมื่นบาทถ้วน) 

กิจกรรม รายการ 
รายละเอียด 

ประเภท
งบประมาณ จำนวน 

ราคาต่อ
หน่วย 

รวมเงิน 

กิจกรรมที่ 1 
กิจกรรม “ส่ง 
เสริมประชา ธิป
ไตยการเลือกตั้ง
คณะกรรม การ
สภานักเรียน” 

1. ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การ
เลือกตั้งสภานักเรียนประจำปี 
๒. กระดาษ A4 80 แกรม 
3. กระดาษโฟโต้ 130 แกรม 
4. เทปกาวขาว 2 หน้า ¾ นิ้ว 
5. กระโปสเตอร์สีอ่อน 2 หน้า 
6. ปากาเคมีตราม้า 2หัว 
7. สีเมจิก (ชุด12สี) ตราม้า H-110 
8. สีไม้ คอลลีน 24สี 
9. แฟ้ม A4 หุ้มปก PVC 
10. ฟิวเจอร์บอร์ด80x130 
๑๑.กระดาษเทาขาว 
๑๒. เข็มสัญลักษณ์ สภานักเรียน 

1 
5 
3 
1 
5             
6 
8 
2 
2 
2 
4 
8 
๑1 

  
เงินอุดหนุน
รายหัว
ประถม 

รวมเงิน   
กิจกรรมที่ 2 
กิจกรรม “ตาม
นโยบายของสถา
นักเรียน                 
ปี2565” 

1.กระดาษ A4 80 แกรม 
2.กระดาษการ์ด A4 สี 120 แกรม 
3. กระดาษโฟโต้ 130 แกรม 

3              
3 
๓ 

  
เงินอุดหนุน
รายหัว
ประถม 

รวมเงิน   
กิจกรรมที่ 3 
กิจกรรม “พัฒนา
ศักยภาพสภา
นักเรียน” 

1. ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การ
พัฒนาศักยภาพนักเรียนประจำปี 
2. อาหารว่าง 
 

   
เงินอุดหนุน
รายหัว
ประถม 

กิจกรรมที่ 4 
กิจกรรม
นิทรรศการ
“นำเสนอผลงาน
ตามนโยบายสภา
นักเรียนปี
2565” 
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กิจกรรม รายการ 
รายละเอียด 

ประเภท
งบประมาณ จำนวน 

ราคาต่อ
หน่วย 

รวมเงิน 

รวมเงิน  - 
รวมเงินทั้งสิ้น (สองหม่ืนบาทถ้วน) ๒๐,๐๐๐ - 

 
๑๒. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

๑๒.๑ มีนิสัยความเป็นผู้นำ และผู้ตามที่ดี จากการเรียนรู้วิถีการทางประชาธิปไตย 
๑๒.๒ นักเรียนได้ฝึกการปฏิบัติตนและเข้าใจความเป็นประชาธิปไตย 
๑๒.๓ นักเรียนพัฒนาตนเองทางคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์น้อมนำศาสตร์พระราชา 

 
13.คณะทำงาน 

๑๓.1 นางปนิศราณัชช์  จันทร์นวล   ครู คศ.๑  
๑๓.๒ นางสาววันวิสาข์  กาเส็ม    ครูผู้ช่วย 
๑๓.๓  นางภัทรวดี ฟองคำ    ครู คศ.๒    
๑๓.๔ นางสุพรทิพย์  กมลชวรัตน์    ครู คศ.๑ 
๑๓.๕ นางปาริชาติ นิ่มทัศนศิริ    ครู คศ.๑ 
๑๓.๖ นางสาวกัลยรัตน์  แย้มเทศ    ครูผู้ช่วย 
๑๓.๗ นายพัชร์ธีรเชษฐ์ สุวรรณ์    ครูผู้ช่วย 
๑๓.๘ นางสาวปิยวรรณ คำเสง็    ครูผู้ช่วย 
๑๓.๙ นายป.นราชัย  พลายด้วง    ครูผู้ช่วย 
๑๓.๑๐. นางสาวคุนัญญา  สร้อยนาค   ครู คศ.๑ 
๑๓.๑๑ นายวชัรัศนิ์ ทิพย์ลุ้ย    ครู คศ.๑ 
1๓.๑๒ นางสาวสินีนารถ  ขนัธลักษณ์   ครูผู้ช่วย 

 
   
 
 
 
 
 
 
 



 

111 
 

 

๑. ชื่อโครงการ      IS (Independent  Study) สู่มาตรฐานสากล 
๒. แผนงาน         บริหารงานวิชาการ 
๓. สนอง/สอดคล้อง 
          กลยุทธ์โรงเรียนที่       ๑. ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม 

๓. ขับเคลื่อนการบริหาร จัดการตามแนวศาสตร์พระราชา 
๔. ผู้รับผิดชอบ       นางสาวปิยวรรณ  คำเส็ง 

นางสาวชญากาณฑ์  จันทาบ 
๕. หลักการและเหตุผล 
 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ( Independent Study : IS) ถือเป็นส่วนสำคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนา
โรงเรียนเพ่ือนำไปสู่โรงเรียนมาตรฐานสากลโดยเน้นการพัฒนาทักษะทางด้านกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบให้แก่
ผู้เรียน รวมถึงการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าอย่างอิสระ จากประเด็นที่ผู้เรียนสนใจ โดยเริ่มตั้งแต่การ
กำหนดประเด็นปัญหา ซึ่งอาจเป็น Pudlic Issue และ Global Issue และดำเนินการค้นคว้าแสวงหาความรู้จาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพ่ือนำไปสู่การสรุปองค์
ความรู้ จากนั้นหาวิธีการที่เหมาะสมในการสื่อสาร นำเสนอให้ผู้อื่นได้รับทราบ และสามารถนำความรู้ที่ได้จาก
การศึกษาค้นคว้าไปใช้ประโยชน์แก่สาธารณะ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นกระบวนการที่เชื่อมโยงต่อเนื่องกันตลอดแนวภายใต้ 
“การศึกษาค้นคว้ากด้วยตนเอง (Indepentdent Study : IS) โดยประกอบด้วย 
 IS 1 - การศ ึ กษาค ้ นคว ้ าและสร ้ า งองค ์ ค วามร ู ้  ( Re sea r ch  and Knowledge Formation) 
เป็นสาระท่ีมุ่งให้ผู้เรียนกำหนดประเด็นปัญหา ตั้งสมมติฐาน ค้นคว้า แสวงหาความรู้และฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ และสร้างองค์ความรู้ 
 IS 2 - การสื ่อสารและการนำเสนอ (Communication and Presentation) เป็นสาระที ่มุ ่งให้ผู ้เรียน 
นำความร ู ้ท ี ่ ได ้ร ับ มาพัฒนาว ิธ ีการการถ่ายทอด/ส ื ่อสารความหมาย/แนวค ิด ข ้อมูลและองค์ความรู้  
ด้วยวิธีการนำเสนอที่เหมาะสม หลากหลายรูปแบบ และมีประสิทธิภาพ 
 IS 3 - การนำองค์ความรู ้ไปใช้บริการสังคม (Social Service Activity) เป็นสาระที ่ม ุ ่งให้ผ ู ้ เร ียน  
นำ/ประยุกต์องค์ความรู ้ ไปสู ่การปฏิบัต ิ หรือนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต ่อสังคม เกิดบริการสาธารณะ                      
(Public Service) 
 การจัดโครงการการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent  Study : IS)  นอกจากจะเป็นการพัฒนา
ทักษะทางด้านกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบให้แก่ผู้เรียน ยังเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดจากการศึกษา
ค้นคว้าอิสระของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - มัธยมศึกษาปีที่ ๓ และเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ 
ประสบการณ์ระหว่างผู้เรียนทุกระดับชั้น ตลอดจนคณะครูผู ้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว นอกจากนี้ยังเป็นการ
สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา ๒๕๕๙ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการด้วย 
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๖. วัตถุประสงค์ 
 ๖.๑ เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของการจัดการศึกษา โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
 ๖.2 เพ่ือพัฒนาผู้เรียน ด้านการถ่ายทอด / สื่อสารความหมาย / แนวคิด ข้อมูลและองค์ความรู้ 
ด้วยวิธีการนำเสนอที่เหมาะสม หลากหลายรูปแบบ และมีประสิทธิภาพ 
 ๖.3 เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียน นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์สู่การปฏิบัติ หรือนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 
เกิดบริการสาธารณะ (Public Service) 
 
๗. กิจกรรม 

ที ่ กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน วัน เดือน ปี ผู้รับผิดชอบ 

1. 
ขั้นวางแผน (P) 
เสนอโครงการขออนุมัติโครงการ พฤษภาคม 2565 นางปิยวรรณ  คำเส็ง 

2. ประชุมวางแผนดำเนินตามโครงการ มิถุนายน 2565 นางปิยวรรณ  คำเส็ง 

3. 

ขั้นดำเนินการ (D) 
กิจกรรมที่ 1 
กิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งเน้น ให้ผู้เรียน
มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 

พฤษภาคม - กันยายน 
2565 

นางสาวปิยวรรณ  คำเส็ง 
นางสาวชญากาณฑ์  จันทาบ                

4. 

กิจกรรมที่ 2 
กิจกรรมการเรียนการสอนที่ถ่ายทอด/ 
สื่อสารความหมาย/แนวคิด ข้อมูลและองค์
ความรู้ ด้วยวิธีการนำเสนอที่เหมาะสม 
หลากหลายรูปแบบ 

พฤษภาคม - กันยายน 
2565 

นางสาวปิยวรรณ  คำเส็ง 
นางสาวชญากาณฑ์  จันทาบ                

5. 

กิจกรรมที่ 3 
กิจกรรมที่ผู้เรียนสามารถนำความรู้ ที่ได้ไป
ประยุกต์สู่การปฏิบัติ หรือนำไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคม เกิดบริการสาธารณะ 
(Public Service) 

ตลอดทั้งปีการศึกษา
2565 

นางสาวปิยวรรณ  คำเส็ง 
นางสาวชญากาณฑ์  จันทาบ               

และคณะ 

6. 
กิจกรรมที่ 4 
กิจกรรมเปิดบ้าน IS 

กุมภาพันธ์ 2566 
นางสาวปิยวรรณ  คำเส็ง 

นางสาวชญากาณฑ์  จันทาบ               
และคณะ  

7. 
ขั้นประเมินผลโครงการ (C) 
ประเมินผล มีนาคม 2566 นางสาวชญากาณฑ์  จันทาบ 

9. 
ขั้นสรุปโครงการ (A) 
สรุปและรายงานผล มีนาคม 2566 นางปิยวรรณ  คำเส็ง 
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๘. เป้าหมาย 
 ๘.๑ เชิงปริมาณ 
  - ร้อยละ 100 ของคณะครู  มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษา โดยมุ่งเน้นให้
ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
        - ร้อยละ 100  ของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการIS (Independent  Study) สู่
มาตรฐานสากลมีทักษะการคิดวิเคราะห ์สังเคราะห์ และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
 ๘.๒ เชิงคุณภาพ 
  - ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห ์และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง โดยสามารถกำหนด
ประเด็นปัญหา ตั้งสมมติฐาน ค้นคว้า แสวงหาความรู้ 
                - ผู้เรียนสามารถถ่ายทอด / สื่อสารความหมาย / แนวคิด ข้อมูลและองค์ความรู้ ด้วยวิธีการ
นำเสนอท่ีเหมาะสม หลากหลายรูปแบบ และมีประสิทธิภาพ  
                - ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์สู่การปฏิบัติ หรือนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม เกิด
บริการสาธารณะ (Public Service)           
 
๙. ตัวช้ีวัด 
 ๙.๑ ร้อยละของผู้สอนมีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษา โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะ
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
 ๙.๒ ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ IS (Independent  Study) สู่มาตรฐานสากลมี
ทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
 ๙.๓ ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมตามโครงการ IS (Independent  
Study) สู่มาตรฐานสากล ในระดับมากข้ึนไป 
 
๑๐. การวัดและประเมินตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัด วิธีการ เครื่องมือ 

1. ร้อยละ  70 ของผู้สอน
มีพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของ
การจัดการศึกษา 
โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 

การสังเกต ,ผลงานผู้เรียน - แบบสังเกต  

- แบบวิเคราะห์ผลงานผู้เรียน  
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ตัวช้ีวัด วิธีการ เครื่องมือ 

2. ร้อยละ 70                                        
ของผู้เรียนสามารถถ่ายทอด / 
สื่อสารความหมาย / แนวคิด 
ข้อมูลและองค์ความรู้ 
ด้วยวิธีการนำเสนอที่เหมาะสม 
หลากหลายรูปแบบ 
และมีประสิทธิภาพ 

การสังเกต ผลงานผู้เรียน,                 
การนำเสนอ   การสัมภาษณ์ 

- แบบสังเกต 

- แบบบันทึกการนำเสนอตัวอย่าง   
ผลงานนักเรียน 

- แบบสัมภาษณ์ 

 

3. ร้อยละ 80 
ของผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการ   
จัดกิจกรรมตามโครงการ IS 
(Independent Study) 
สู่มาตรฐานสากล 

การสังเกต, การสอบถาม - แบบสังเกต 

- แบบประเมินความพึงพอใจ 

 

 
๑๑. งบประมาณ 
 จำนวน ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) 
การประมาณค่าใช้จ่าย 
ที ่ รายการ / กิจกรรม ค่าใช้จ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน  - - 2,000 2,000 

2 จัดกิจกรรมเปิดบ้าน IS - - 3,000 3,000 

รวม 5,000 

๑๒. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
๑๒.๑ ผลงานจากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  ของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 

3 ของผู้เรียนโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบได้รับการเผยแพร่ 
 ๑2.๒ ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ในการนำเสนอผลงานต่อที่ประชุมและได้รับการพัฒนาทักษะการนำ    
เสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
 ๑๒.3 ผู้เรียนและคณะครูที่เข้าร่วมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันทำให้เกิดการพัฒนา  
ผลงานต่อไป 
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 ๑๒.๔ ผู้เรียนได้รับการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาผลงานด้านการศึกษาค้นคว้าอิสระ ให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น 
๑๒.๕ ผู้เรียนได้รับการพัฒนาด้านทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
 

๑๓. คณะทำงาน 
๑๓.๑ นางปิยวรรณ  คำเส็ง    ครูผู้ช่วย 
๑๓.๒ นางสาวชญากาณฑ์  จันทาบ   ครูผู้ช่วย 
๑๓.๓ นายวชัรัศนิ์  ทิพย์ลุ้ย    ครู คศ.๑ 
๑๓.๔ นางสาวกัลยรัตน์  แย้มเทศ    ครูผู้ช่วย     
๑๓.๕ นาวสาวธารินี  สุขเวช    ครู คศ.๒ 
๑๓.๖ นางสาวรตนพร  เสียงล้ำ    ครูอัตราจ้าง 
๑๓.๗ นางสาวยุพิน  แซ่เฮี๊ยบ    ครู คศ.๒ 
๑๓.๘ นางภัทรวดี  ฟองคำ    ครู คศ.๓ 
๑๓.๙ นางสาวอภิรดี  ทองเพ็ง    ครู คศ.๑ 
๑๓.๑๐ นายป.นราชัย  พลายด้วง    ครูผู้ช่วย 
๑๓.๑๑ นายธนพล  เสนากัสป์    ครูกองทุนฯ 
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๑. ชื่อโครงการ      ยิมนาสติกพื้นฐานสู่ความเป็นเลิศ 
๒. แผนงาน         บริหารงานวิชาการ 
๓. สนอง/สอดคล้อง 
          กลยุทธ์โรงเรียนที่       ๑. ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม 

๓. ขับเคลื่อนการบริหาร จัดการตามแนวศาสตร์พระราชา 
๔. ผู้รับผิดชอบ       จ่าเอกจิรพงศ์ จิรวัฒน์ 

๕. หลักการและเหตุผล 
  การจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน ส่งเสริมให้มีความสมบูรณ์ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจสังคม และ
สติปัญญา โดยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้แบบ Active Learning ผ่านการลงมือปฏิบัติตามความสนใจของตนเอง โดย
มีครูเป็นผู้ให้การสนับสนุนและอำนวยความสะดวกทางการเรียนรู้  ซึ่งในปัจจุบันผู้เรียนได้ให้ความสนใจกิจกรรม
ทางด้านกีฬามากยิ่งขึ้น และใส่ใจเรื่องของสุขภาพของตนเองมากขึ้น โรงเรียนได้จัดกิจกรรมกีฬายิมนาสติกขึ้น เพ่ือ
เป็นการพัฒนาด้านทักษะความสามารถทางด้านกีฬาให้ได้มาตรฐาน  อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงของ
โรงเรียนได้อีกทางหนึ่ง ตลอดจนการรู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ อันจะส่งผลให้ผู้เรียนมีลักษณะที่พึง
ประสงค์ สอดคล้องกับความต้องการของผู้ปกครอง ชุมชนและเป็นการจัดกิจกรรมร่วมฉลองปีมหามงคล 

๖. วัตถุประสงค ์
  ๖.๑   เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนให้  ได้ออกกำลังกาย 
  ๖.๒   เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียน  รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
  ๖.๓   เพื่อคัดเลือกนักกีฬาและฝึกซ้อมกีฬายิมนาสติก และเป็นตัวแทนของโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันใน
ระดับ อำเภอ  จังหวัด  ตลอดจนระดับชาติ 
  ๖.๔  เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์ สร้างความเป็นเลิศทางกีฬาได้มากยิ่งขึ้น 
 
๗. กิจกรรม 

กิจกรรม วัน/เดือน/ปี ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นวางแผน (P) 
๑. ประชุมวางแผน 

 
พ.ค.๖๕ จ่าเอกจิรพงศ์ จิรวัฒน์ 

๒. เสนอผู้บริหาร พ.ค.๖๕ จ่าเอกจิรพงศ์ จิรวัฒน์ 
๓. มอบหมายงานผู้รับผิดชอบ มิ.ย. ๖๕  
ขั้นดำเนินการ (D) 
๔. ดำเนินกิจกรรมยิมนาสติก 
   - กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการ
ดำเนินการฝึกซ้อมกิจกรรมยิมนาสติกกิจกรรม
ยิมนาสติก 

 
 

มิ.ย. ๖๕ 
 
 

 
 
จ่าเอกจิรพงศ์ จิรวัฒน์ 
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กิจกรรม วัน/เดือน/ปี ผู้รับผิดชอบ 

   - ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง 

   - ดำเนินการฝึกซ้อมยิมนาสติก 

มิ.ย. ๖๕ 
มิ.ย. ๖๕ - มี.ค. ๖๖ 

จ่าเอกจิรพงศ์ จิรวัฒน์ 
จ่าเอกจิรพงศ์ จิรวัฒน์ 

ขั้นประเมินผลโครงการ (C) 
๕. กำกับติดตามและประเมินผล 

 
มี.ค.๖๖ จ่าเอกจิรพงศ์ จิรวัฒน์ 

ขั้นสรุปโครงการ (A) 
๖. รายงานผลการจัดโครงการ 

 
มี.ค.๖๖ จ่าเอกจิรพงศ์ จิรวัฒน์ 

 

๘. เป้าหมาย 
๘.๑ เชิงปริมาณ  

นักเรียนร้อยละ ๘๐  เป็นตัวแทนของโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬายิมนาสติก 
  ๘.2 เชิงคุณภาพ  

นักเรียนทุกคนเข้าฝึกซ้อมมีความรู้และทักษะในด้านการกีฬายิมนาสติก 
 
๙. ตัวช้ีวัด 
  ๙.1  นักเรียนที่เข้าฝึกซ้อมทุกคน  มีความรู้และทักษะในด้านการกีฬายิมนาสติก 
  ๙.2  นักเรียนที่เข้าฝึกซ้อมร้อยละ 80  เป็นตัวแทนของโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา   
 
๑๐. การวัดการประเมินผล 

วิธีการ เครื่องมือ 
1. การสังเกต 1. บันทึกการสังเกต 

 

๑๑. งบประมาณ 
จำนวน ๒๕,๐๐๐ บาท (สองหมื่อนห้าพันบาทถ้วน) 

ที ่ รายการ/กิจกรรม 
ค่าใช้จ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
๑ อุปกรณ์สำหรับยิมนาสติก - - ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ 

 

๑๒. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  ๑๒.1  ทำให้นักเรียนมีความรู้และทักษะในด้านการกีฬา 
  ๑๒.2  ทำให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  โดยปราศจากปัญหายาเสพติด 
  ๑๒.3  ทำให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 
  ๑๒.4  ทำให้นักเรียนมีความรัก สามัคคี รู้แพ้ ชนะ และการให้อภัย   
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  ๑๒.5  ทำให้นักเรียนได้คัดเลือกเป็นตัวแทนของโรงเรียนเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันในระดับ  อำเภอ                 
จังหวัด  ตลอดจนระดับชาติ 
 
 

13.คณะทำงาน 
 

 ๑๓.๑ จ่าเอกจิรพงศ์ จิรวัฒน์       คร ู
  ๑๓.๒ จ่าเอกนพดล  คุ้มพะเนียด   ครู  
  ๑๓.๓ คณะครูโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ  
 
 
 
 
 

 

 
 



 
 
 
 

 
กลยุทธ์ที่ ๒ 

พัฒนาครูใหเ้ป็นผู้อำนวยการเรียนรู้ 
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1.ชื่อโครงการ    โครงการพัฒนาครูให้เป็นผู้อำนวยการเรียนรู้ 
2.แผนงาน   การบริหารงานบุคลากร  
3.สนอง/สอดคล้อง  

กลยุทธ์ที่ ๒  พัฒนาครูให้เป็นผู้อำนวยการเรียนรู้ 
4.ผู้รับผิดชอบ  
5.หลักการและเหตุผล  
 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามพ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ นั้น เน้นการจัดการเรียน
การสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผู้สอนเป็นผู้ช่วยส่งเสริมแนะแนวทางให้เกิดองค์ความรู้แก่ผู้เรียนทั้งแหล่งเรียนรู้
ภายใน และภายนอกห้องเรียน และนำเอาเทคโนโลยีมาผสมผสานให้เกิดการเรียนรู้มากที่สุด 
 จากการสำรวจพบว่า ครูบางท่านยังขาดทักษะการใช้สื ่อเทคโนโลยีทางด้านการศึกษา เทคนิควิธีการ
จัดการเรียนรู้โดยครูเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน 
 จากสภาพปัญหาดังกล่าว โรงเรียนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาความรู้ ความสามารถของ
บุคลากรในโรงเรียนจึงจำเป็นต้องมีการศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมเพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ และเปิดโลกทัศน์
แบบต่างๆ นำมาถ่ายทอดสู่ผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
6.วัตถุประสงค ์
 ๖.๑ เพ่ือให้ครูมีความรู้ความเข้าใจในการเป็นผู้อำนวยการเรียนรู้ 

๖.๒ เพ่ือให้ครูมีทักษะในการเป็นผู้อำนวยการเรียนรู้ 
๖.๓ เพ่ือให้ครูมีความพึงพอใจที่ดีในการเป็นผู้อำนวยการเรียนรู้ 

 
7.กิจกรรม 

กิจกรรม วันเดือนปี ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นวางแผน (P) 
 1 ประชุมวางแผนการดำเนินกิจกรรม พ.ค. 65 นางภัทรวดี ฟองคำ 

ขั้นดำเนินการ (D) 
2. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องพัฒนาครูสู่ 
ผู้อำนวยการเรียนรู้ 
3. กิจกรรมศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ 
4. กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ( PLC ) 
5.กิจกรรมบัดดี้เพ่ือนครู 
 
6.กิจกรรมนิเทศการสอน 
7.กิจกรรมส่งเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ 

 
มิ.ย. 65 ,พ.ย. 65 
 
ต.ค. 65 
มิ.ย. ๖๕ - ก.พ. ๖๖ 
มิ.ย. ๖๕ - ก.พ. ๖๖ 
 
ก.ย. ๖๕ - ก.พ. ๖๖ 
ก.พ. ๖๖ 

 
นางสาวฐนิตา เส้งเนตร 
 
นางภัทรวดี ฟองคำ 
นางขนิษฐา สีคาม 
นางสาวชนาธิปต์  
  สุขไกรไทย 
นางสาวยุพิน แซ่เฮ๊ีย
นางสาวคุณัญญา  
  สร้อยนาค 
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กิจกรรม วันเดือนปี ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นประเมินผลโครงการ (C) 
8.ประเมินผลโครงการ 

 
1-15 มี.ค. 66 

 
นางสาวปาริชาติ   
   นิ่มทัศนศิริ 

 ขั้นสรุปโครงการ (A) 
9.จัดทำเอกสารสรุปโครงการ  

  
 16 - 31 มี.ค. 66 

  
นางขนิษฐา สีคาม 

 
8. เป้าหมาย  
       ๘.๑ เชิงปริมาณ 
  - ครูร้อยละ 90 มีความรู้ความเข้าใจในการเป็นผู้อำนวยการเรียนรู้ 
       ๘.๒ เชิงคุณภาพ 
  - ครูมีทักษะในการเป็นผู้อำนวยการเรียนรู้อยู่ในระดับดี 
  - ครูมีความพึงพอใจที่ดีในการเป็นผู้อำนวยการเรียนรู้อยู่ในระดับดีมาก 
 
9.ตัวช้ีวัด  
 ๙.๑ ร้อยละของครูมีความรู้ความเข้าใจในการเป็นผู้อำนวยการเรียนรู้ 
 ๙.๒ ระดับทักษะของครูในการเป็นผู้อำนวยการเรียนรู้ 
 ๙.๓ ระดับความพึงพอใจของครูในการเป็นผู้อำนวยการเรียนรู้  
 
10.การวัดและประเมิน ตัวชี้วัด (สอดคล้องกับตัวชี้วัด) 

วิธีการ เครื่องมือ 

 1. การทดสอบ แบบทดสอบ 

 2. การสังเกต แบบสังเกต 

 3. การประเมิน แบบประเมิน  

 
11. งบประมาณ (แนบงบประมาณ) 
จำนวน 200,000 บาท ( สองแสนบาทถ้วน ) 
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12.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
 ๑๒.๑ ครูและนักเรียนมีความสุขในการเรียนรู้ร่วมกัน 
 ๑๒.๒ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น 
 ๑๒.๓ ผู้ปกครองมีความพึงพอใจในกระบวนการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน 

๑๒.๔ ชุมชนมีความเชื่อม่ันศรัทธาในโรงเรียน  
 
๑๓. คณะทำงาน 
 ๑๓.๑ นางมยุรี แสงรัตนทองคำ  ครู คศ.๓ 
      ๑๓.๒ นางภัทรวดี ฟองคำ   ครู คศ.๓ 
 ๑๓.๓ นางสาวยุพิน แซ่เฮ๊ีย  ครู คศ.๒ 
 ๑๓.๔ นางขนิษฐา สีคาม   ครู คศ.๒ 

๑๓.๕ นางสาวปาริชาติ นิ่มทัศนศิริ  ครู คศ.๑ 
๑๓.๖ นางสาวฐนิตา เส้งเนตร  ครู คศ.๑ 
๑๓.๗ นางสาวคุณัญญา สร้อยนาค  ครู คศ.๑ 
๑๓.๘ นางสาวชนาธิปต์ สุขไกรไทย ครู คศ.๑ 
๑๓.๙ คณะครูทุกท่าน 

 
 

 
 

 
 
 



 
 
 
 

 
กลยุทธ์ที่ ๓ 

ขับเคลื่อนการบริหาร  
จัดการตามแนวศาสตร์พระราชา 
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๑. ชื่อโครงการ     ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามแนวศาสตร์พระราชา 
๒. แผนงาน         บริหารงานวิชาการ 
๓. สนอง/สอดคล้อง 

กลยุทธ์โรงเรียนที่  ๓. ขับเคลื่อนการบริหาร จัดการตามแนวศาสตร์พระราชา 

๔. ผู้รับผิดชอบ        
๕. หลักการและเหตุผล 

ศาสตร์พระราชาคือองค์ความรู้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร กระทรวงศึกษาธิการมีการนำขบวนการขับเคลื่อนในสถานศึกษาอย่างเป็นทางการ โดยมีการนำ
ความรู้ ความเข้าใจในการนำศาสตร์พระราชามาปฏิบัติงานในองค์กรทั้งด้านบริหาร และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบเป็นโรงเรียนในพระราชดำริ ของกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ที่
ต้องการสืบสานพระราชปณิธานการจัดการศึกษาจึงขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้โดยนำศาสาตร์พระราชามา
ประยุกต์ในการจัดการเรียนการสอน จากเหตุผลและความสำคัญดังกล่าวจึงเห็นสมควรให้มีการจัดทำโครงการ
ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามแนวศาสตร์พระราชา เพื่อให้บรรลุตามกลยุทธ์ที่ 3 

 
๖. วัตถุประสงค์   

๖.๑ เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจตามแนวศาสตร์พระราชา 
๖.๒ เพ่ือให้ครูมีความรู้ความเข้าใจตามแนวศาสตร์พระราชา 
๖.๓ เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะ กระบวนการ ตามแนวศาสตร์พระราชา 
๖.๔ เพ่ือให้ครูมีทักษะ กระบวนการ ตามแนวศาสตร์พระราชา 
 

๗. กิจกรรม 

กิจกรรม วัน / เดือน / ปี ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นวางแผน (P) 
1. ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม 

 
พ.ค. 

 
นายวัชรศักดิ์ เชียงแรง 

ขั้นดำเนินการ (D) 
2. ดำเนินกิจกรรม 
    - ฝึกฝนคุณธรรมในชั้นเรียน 
    - กิจกรรมฝากเงินเพื่อการออม 
    - เรียนรูภู้มิปัญญาไทยในวังหลวง / มารยาทไทย 
    - นำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้บูรณาการสู่ลานวัดลานวัง 
    - ศึกษาดูงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
    - แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครู ผู้ปกครอง นักเรียน ชุมชน 

 
 

พ.ค. - มิ.ย.  
พ.ค. - ต.ค. 
พ.ค. - มี.ค. 
ก.ค. - ก.ย. 

ต.ค. 
มี.ค. 

 
 

นางรุจิเรข ดุลยสุข 
นางสุภารัตน์  สิทธิรัตนพงศ์
นางสาวนันทนัช  แท่งทอง 

นายอรุโณ คงคาลอย 
นางสาวนฤมล  มุกธวัตร 
นางสาวรัชนีพร จันทร์มี 

ขั้นประเมินผลโครงการ (C) 
3. ประเมินผล / สรุปผล 

 
มี.ค. นางสาววิภาวรรณ ถิตย์ประดิษฐ์ 
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ขั้นสรุปโครงการ (A) 
4. รายงานผลการดำเนินโครงการ 

 
มี.ค. 

 
นางสาวสิริวิภาพร สระศรี 

๘. เป้าหมาย 
๘.๑ เชิงปริมาณ  

   - นักเรียนร้อยละ 80 มีความรู้ความเข้าใจตามแนวศาสตร์พระราชา 
  - ครูทุกคนมีความรู้ความเข้าใจตามแนวศาสตร์พระราชา 
  - นักเรียนร้อยละ 80 มีทักษะกระบวนการตามแนวศาสตร์พระราชา 
  - ครูทุกคนมีทักษะกระบวนการตามแนวศาสตร์พระราชา 

๘.๒ เชิงคุณภาพ  
- นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจตามแนวศาสตร์พรราชา 

  - ครูทุกคนมีความรู้ความเข้าใจตามแนวศาสตร์พรราชา 
  - นักเรียนมีทักษะ กระบวนการตามแนวศาสตร์พรราชา 
  - ครูทุกคนมีทักษะ กระบานการตามแนวศาสตร์พรราชา 

 
๙. ตัวช้ีวัด 

๙.๑ ร้อยละของนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจตามแนวศาสตร์พระราชา 
๙.๒ ร้อยละของครูมีความรู้ความเข้าใจตามแนวศาสตร์พระราชา 
๙.๓ ร้อยละของนักเรียนมีทักษะกระบวนการตามแนวศาสตร์พระราชา 
๙.๔ ร้อยละของนักเรียนมีทักษะกระบวนการตามแนวศาสตร์พระราชา 

 
๑๐. การวัดการประเมินผล 

วิธีการ เครื่องมือ 
1. การทดสอบนักเรียน แบบทดสอบ 
2. ตรวจสอบความรู้ความเข้าใจครู แบบบันทึกความรู้ 
3. การสังเกตกระบวนการทำงานของนักเรียน แบบสังเกต 
4. การสังเกตกระบวนการทำงานของครู แบบสังเกต 

 

๑๑. งบประมาณ 
จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 
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๑๒. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
๑๒.๑ นักเรียนมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
๑๒.๒ นักเรียนมีนิสัยรักการออม 
๑๒.๓ นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
๑๒.๔ เกิดกระบวนการการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมในองค์กร 

 

13.คณะทำงาน 
 

      ๑๓.๑ นายวชัรศักดิ์ เชียงแรง  ครู คศ.๑ 
 ๑๓.๒ นางรุจิเรข ดุลยสุข   ครู คศ.๒ 
  ๑๓.๓ นางสุภารัตน์  สิทธิรัตนพงศ์  ครู คศ.๓ 

๑๓.๔ นางสาวนันทนัช  แท่งทอง  คร ูคศ.๑ 
๑๓.๕ นายอรุโณ คงคาลอย   ครู คศ.๒ 
๑๓.๖ นางสาวนฤมล  มุกธวัตร  ครู คศ.๑ 
๑๓.๗ นางสาวรัชนีพร จันทรม์ี   ครู คศ.๒ 
๑๓.๘ นางสาววภิาวรรณ ถิตย์ประดิษฐ์ คร ูคศ.๑ 
๑๓.๙ นางสาวสิรวิิภาพร สระศรี  ครู คศ.๒ 

 
 

 
 
 



 
 
 
 

 
กลยุทธ์ที่ ๔ 

พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
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๑. ชื่อโครงการ     INNOVATION SPACE 
๒. แผนงาน    บริหารงานวิชาการ 
๓. สนอง/สอดคล้อง 
 กลยุทธ์โรงเรียนที่  ๔. พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
๔. ผู้รับผิดชอบ    นายพัชร์ธีรเชษฐ์  สุวรรณ์ 
๕. หลักการและเหตุผล 
 จากนโยบายกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายที่มุ่งเน้นในการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะ กรบวนการคิด การ
วางแผนอย่างเป็นรบบ (CODING) ส่งเสริมการใช้จินตนาการเพื่อแก้ปัญหาที่พบในแต่ละวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ปรับบทบาทขงครูให้เป็นผู้อำนวยการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามคุณลักษณที่กำหนด 
 สืบเนื่องจากนโยบายดังกล่าวโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบได้ดำเนินกิจกรรมที่เล็งเห็นถึงผลประโยชน์
ของผู้เรียนที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว แต่เพื่อยกระดับคุณภาพให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้น จึงจำเป็นจะต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน
สร้างนวัตกรรมบนพ้ืนฐานของความเป็นไทย มีพ้ืนฐานที่ให้ผู้เรียนได้แสดงออกอย่างภาคภูมิ 
 ดังที่กล่าวมาข้างต้น โครงการ INNOVATION SPACE จึงจะเป็นโครงการที่กระตุ้นส่งเสริม ผลักดันให้
นักเรียนเป็นนักนวัตกร ที่มีทักษะความคิดขั้นพ้ืนฐานอย่างเป็นระบบต่อไป 
 
๖. วัตถุประสงค์ 
 ๖.๑ เพ่ือให้นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ 
 ๖.๒ เพ่ือให้นักเรียนสร้างนวัตกรรมที่บูรณาการความเป็นไทย 
 ๖.๓ เพ่ือให้นักเรียนนำเสนอผลงานของตนเองผ่านกิจกรรมที่ได้จัดขึ้น 
๗. กิจกรรม  

กิจกรรม วัน/เดือน/ปี ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นวางแผน (P) 
๑. ประชุมคณะทำงานและวางแผนการจัดทำโครงการ 

พ.ค.-มิ.ย. นายพัชร์ธีรเชษฐ์ สุวรรณ์ 
นางสาวกัลยรัตน์ แย้มเทศ 

๒. เสนออนุมัติโครงการ มิ.ย. นางสาวนันทวัน ทองนพคุณ 
นางสาววันวิสาข์ กาเส็ม 

๓. แต่งตั้งคณะทำงาน มิ.ย. นางปนิศราณัชช์ จันทร์นวล 
นางสาวชญากาณฑ์ จันทาบ 
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กิจกรรม วัน/เดือน/ปี ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นดำเนินการ (D) 
๔. กิจกรรมที่ ๑ : นักนวัตกรตัวน้อย 
                    *อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “กลยุทธ์การสอน
ให้นักเรียนคิดอย่างเป็นระบบ” 
                    *สัปดาห์สร้างสรรค์สื่อเพ่ือพัฒนาการสอน
อย่างเป็นระบบ                                                          
                    *ส่งเสริมการคิดอย่างเป็นระบบด้วย
นวัตกรรมการสอน 
๕. กิจกรรมที่ ๒ : ลานวัด-ลานวัง 
                    *มหกรรม PLERN ส่งเสริมแบบเรียนปนเล่น 
                    *ส่งเสริมผู้เรยีนสร้างนวัตกรรมบูรณาการภูมิ
ปัญญาไทย 
๖. กิจกรรมที่ ๓ : INNOVATION WEEK 
                    *นำเสนอผลงานนวัตกรรม PLAY & LEARN 
INNOVATION SPACE 

 
 

มิ.ย. 
 
 

ก.ค. 
 

ก.ค.-ต.ค 
 
 

พ.ย. 
ธ.ค. 

 
 

ก.พ. 

 
 

นายพัชร์ธีรเชษฐ์ สุวรรณ์ 
นางสาวกัลยรัตน์ แย้มเทศ 

 
นายพัชร์ธีรเชษฐ์ สุวรรณ์ 

 

นางสาวนันทวัน ทองนพคุณ 
นางสาวชญากาณฑ์ จันทาบ 

 
คณะทำงาน 

นางปนิศราณัชช์ จันทร์นวล 
 
 

นายพัชร์ธีรเชษฐ์ สุวรรณ์ 
คณครูโรงเรียนพระตำหนักสวน

กุหลาบ 

ขั้นประเมินผลโครงการ (C) 
๗. ประเมินผล 
 

มี.ค. 
 

นางสาววันวิสาข์ กาเส็ม 

ขั้นสรุปโครงการ (A) 
๘. สรุปรายงานผลโครงการ 
 

มี.ค. นายพัชร์ธีรเชษฐ์ สุวรรณ์ 
นางสาววันวิสาข์ กาเส็ม 

นางปนิศราณัชช์ จันทร์นวล 
  
๘. เป้าหมาย(สอดคล้องกับวัตถุประสงค์) 
 เชิงปริมาณ 

- นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้ทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ (CODING) 
- นักเรียนร้อยล ๙๐ สามารถสร้างนวัตกรรมที่บูรณาการกับความเป็นไทย 

- นักเรียนร้อยละ ๙๐ นำเสนอผลงานของตนเองผ่านกิจกรรมที่จัดขึ้น 

๙. ตัวช้ีวัด  
 ๙.๑ นักเรียนจำนวน ๖๒๘ คนได้เรียนรู้ทักษะ การคิดอย่างเป็นระบบ (CODING) 
 ๙.๒ นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในชิ้นงานนวัตกรรมบูรณาการความเป็นไทย 
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 ๙.๓ นักเรียนได้นำเสนอผลงานผ่านโครงการ INNOVATION SPACE 

๑๐.การวัดแลประเมิน ตัวช้ีวัด  
วิธีการ เครื่องมือ 

๑. สังเกตพฤติกรรม การเข้าร่วม แบบสังเกตพฤติกรรม 
๒. สังเกตพฤติกรรมการเรียน แบบบันทึกข้อมูลการเข้าเรียน 
๓. ตรวจชิ้นงานของผู้เรียน แบบประเมินชิ้นงาน 

 

๑๑. งบประมาณ  
 จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (จำนวนหนึ่งแสนบาทถ้วน) 
 

๑๒. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
 ๑๒.๑ โรงเรียนเป็นต้นแบบของโรงเรียนนวัตกรรม 

 ๑๒.๒ ผู้เรียนมีความเป็นพลโลก มีทักษะ การคิด การตัดสินใจอย่างเป็นระบบ 

 ๑๒.๓ ครูเป็นต้นแบบนักนวัตกรรมสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้โรงเรียนอ่ืนได้ 
 

๑๓. คณะทำงาน 

๑๓.๑ นายพัชร์ธีรเชษฐ์ สุวรรณ์  ครูผู้ช่วย 
 ๑๓.๒ นางสาวกัลยรัตน์ แย้มเทศ  ครูผู้ช่วย 

๑๓.๓ นางสาวนันทวัน ทองนพคุณ  ครูผู้ช่วย 
 ๑๓.๔ นางสาววันวิสาข์ กาเส็ม  ครูผู้ช่วย 

๑๓.๕ นางปนิศราณัชช์ จันทร์นวล  ครู คศ.๑ 
 ๑๓.๖ นางสาวชญากาณฑ์ จันทาบ  ครูผู้ช่วย 
 ๑๓.๗ คณะครูทุกท่าน 
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๑. ชื่อโครงการ     PSK SHARE 
๒. แผนงาน    บริหารงานวิชาการ / บริหารงานทั่วไป 
๓. สนอง/สอดคล้อง 
 กลยุทธ์โรงเรียนที่  ๔. พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
๔. ผู้รับผิดชอบ    นางสาวกัลยรัตน์  แย้มเทศ 
๕. หลักการและเหตุผล 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา ถือเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาการศึกษา เป็นผู ้ที ่ให้การส่งเสริม
สนับสนุนและจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของสถานศึกษาครู
และบุคลากรทางการศึกษาจำเป็นต้องหมั่นฝึกและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีการแสวงหาความรู้และเทคนิควิธีการ
ใหม ่ๆ อีกท้ังต้องเพ่ิมพูนประสบการณ์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา เพ่ือให้รู้เท่าทันกับกระแสโลกาภิ
วัตน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

จากข้อความที่กล่าวมาข้างต้น ครูจำเป็นต้องมีองค์ความรู้ที่เท่าทันโลกอยู่เสมอ การพัฒนาตนเองอยู่เป็น
ประจำ จะเป็นคุณลักษณะที่ดีอย่างยิ่ง อีกทั้งส่งเสริมให้ครูในโรงเรียนที่มีองค์ความรู้ได้แบ่งปันประสบการณ์ ก็จะ
เป็นการส่งเสริมศักยภาพที่ดีอย่างยิ่ง สร้างความภาคภูมิใจที่ดีต่อตนเองและวิชาชีพ 

PSK SHARE จะเป็นพ้ืนที่สำคัญของการแบ่งปันองค์ความรู้และนวัตกรรมต่าง ๆ ที่สร้างขึ้น ลดช่องว่างระหว่าง
วัยด้วยการให้องค์ความรู้เป็นฐาน สร้างพลังในการพัฒนางานและลงไปสู่ผู้เรียนต่อไป 
 
๖. วัตถุประสงค์ 

๖.๑ เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรให้มีองค์ความรู้และเทคนิคใหม่ ๆ สู่ความเป็นเลิศทางนวัตกรรม 
๖.๒ เพ่ือให้ครูและบุคลากรสร้างและใช้สื่อเทคโนโลยีนวัตกรรม 
 

๗. กิจกรรม 
กิจกรรม เดือน / ปี ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นวางแผน (P) 
1. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน 
ขั้นดำเนินการ (D) 
2. อบรมและพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศทาง
นวัตกรรม 
       - ครั้งที่ 1 
       - ครั้งที่ 2 
3. ศึกษาดูงาน 
ขั้นประเมินผลโครงการ (C) 

 
พ.ค. - มิ.ย. 

 
มิ.ย. - ก.พ. 

 
 
 

ต.ค. - ธ.ค. 
 

ม.ค. - ก.พ. 

 
นางสาวกัลยรัตน์ แย้มเทศ 
 
นายพัชร์ธีรเชษฐ์ สุวรรณ 
 
 
 
นางสาวปิยวรรณ คำเส็ง 
 
นางสาวสินีนารถ ขันธลักษณ์ 
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กิจกรรม เดือน / ปี ผู้รับผิดชอบ 
4. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการสร้าง
และใช้สื่อเทคโนโลยี 
 
ขั้นสรุปโครงการ (A) 
5. สรุปผลการดำเนินโครงการ 

 
 

มี.ค. - เม.ย. 

 
 
นางสาววันวิสาข์ กาเส็ม 

 
๘. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

- ครูและบุคลากรทุกคนมีองค์ความรู้และเทคนิคใหม่ ๆ สู่ความเป็นเลิศทางนวัตกรรม 
- ครูและบุคลากรทุกคนสร้างและใช้สื่อเทคโนโลยีนวัตกรรม 

 
๙. ตัวช้ีวัด 

๙.๑ จำนวนครูและบุคลากรทุกคนมีองค์ความรู้และเทคนิคใหม่ ๆ สู่ความเป็นเลิศทางนวัตกรรม 
๙.๒  จำนวนครูและบุคลากรทุกคนสร้างและใช้สื่อเทคโนโลยีนวัตกรรม 

 
๑๐. การวัดและประเมินตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัด วิธีการ เครื่องมือ 
1. จำนวนครูและบุคลากรทุกคนมีองค์ความรู้
และเทคนิคใหม่ ๆ สู่ความเป็นเลิศทาง
นวัตกรรม 

ประเมิน แบบประเมิน 

2. จำนวนครูและบุคลากรทุกคนสร้างและใช้
สื่อเทคโนโลยีนวัตกรรม 

ตรวจสอบ แบบสำรวจการสร้างและใช้
นวัตกรรม 

 
๑๑. งบประมาณ 
 จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 
 
๑๒. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑๒.๑ ครูและบุคลากรมีองค์ความรู้และเทคนิควิธีการใหม่ ๆ 
 ๑๒.๒ ครูและบุคลากรนำสื่อนวัตกรรมไปใช้พัฒนาผู้เรียน 
 ๑๒.๓ ลดช่องว่างระหว่างวัยภายในองค์กร 
 ๑๒.๔ สามารถส่งผลงานนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ 
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๑๓. คณะทำงาน 
 ๑๓.๑ นางสาวกัลยรัตน์ แย้มเทศ  ครูผู้ช่วย 
 ๑๓.๒ นายพัชร์ธีรเชษฐ์ สุวรรณ  ครูผู้ช่วย 

๑๓.๓ นางสาวปิยวรรณ คำเสง็  ครูผู้ช่วย 
๑๓.๔ นางสาวสินีนารถ ขันธลักษณ์ ครูผู้ช่วย 
๑๓.๕ นางสาววันวิสาข์ กาเส็ม  ครูผู้ช่วย 
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๑. ชื่อโครงการ     พัฒนาคุณภาพเทคโนโลยี 
๒. แผนงาน    บริหารงานวิชาการ / บริหารงานทั่วไป / บริหารงบประมาณ /  

บริหารกิจการนักเรียน 
๓. สนอง/สอดคล้อง 
 กลยุทธ์โรงเรียนที่  1. ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม 
    2. พัฒนาครูให้เป็นผู้อำนวยการการเรียนรู้ 
    4. พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
    ๕. พัฒนาโรงเรียนเป็นต้นแบบแห่งการเรียนร่วม 
๔. ผู้รับผิดชอบ    นางสาวรตนพร เสียงล้ำ 
๕. หลักการและเหตุผล 
 เทคโนโลยีเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งในยุคโลกาภิวัฒน์ จากการสำรวจพบว่าครู บุคลากรและผู้เรียนส่วนใหญ่
ยังมีข้อจำกัดด้านคุณภาพของเครื่องมือทางเทคโนโลยีและระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตในการจัดการเรียนการสอน 
รวมทั้งระบบงานของสถานศึกษา  ดังนั้นการพัฒนาคุณภาพเทคโนโลยีเพ่ือครู  บุคลากรและผู้เรียนจึงมีความสำคัญ
และจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเร่งแก้ไขและพัฒนา เพ่ือให้เกิดความพร้อมและศักยภาพในระบบการบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษาและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 
๖. วัตถุประสงค์ 

K ๖.๑ เพ่ือให้ครู บุคลากรและผู้เรียนมีความรู้และทักษะในการใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี 
 P ๖.๒ เพ่ือให้ครู บุคลากรและผู้เรียนสามารถเข้าถึงสัญญาณอินเทอร์เน็ตได้ 
 A ๖.๓ เพ่ือให้ครู บุคลากรและผู้เรียนมีเจตคติที่ดีและมีคุณลักษณะการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม 
 
๗. กิจกรรม 

กิจกรรม วัน / เดือน / ปี ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นวางแผน (P) 
1. ประชุมวางแผนดำเนินการ 

 
มิ.ย. – ส.ค. 

นางสาวธัชพร คำชามา 
นางสาวรัตนพร เสียงล้ำ 
นายป.นราชัย พลายด้วง 

ขั้นดำเนินการ (D) 
2. อบรมครู บุคลากรและผู้เรียนเกี่ยวกับการใช้
เครื่องมือทางเทคโนโลยี Hardware และ 
Software 

 
ก.ย. 

 
นางสาวธัชพร คำชามา 
 

3. ศึกษาดูงานเทคโนโลยีโรงเรียนเครือข่าย ก.ย. - ต.ค. นางสาวรัตนพร เสียงล้ำ 
4. นิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูและ
บุคลากรตามสายงาน 

ต.ค. นายป.นราชัย พลายด้วง 

ขั้นประเมินผลโครงการ (C)  นางสาวธัชพร คำชามา 
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กิจกรรม วัน / เดือน / ปี ผู้รับผิดชอบ 
5. นิเทศ ติดตาม ประเมินผลผู้เรียนผ่าน
แบบสอบถามเจตคติ 

ต.ค. นางสาวรัตนพร เสียงล้ำ 
นายป.นราชัย พลายด้วง 

ขั้นสรุปโครงการ (A) 
๖. รายงานผลการจัดโครงการ 

 
มี.ค. 

 
นางสาวธัชพร คำชามา 
นางสาวรัตนพร เสียงล้ำ 
นายป.นราชัย พลายด้วง 

 
๘. เป้าหมาย 

๘.๑ เชิงปริมาณ     
- ทุกคนมีความรู้และทักษะในการใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี 

  - สามารถเข้าถึงสัญญาณอินเทอร์เน็ต 
 ๘.๒ เชิงคุณภาพ  

- ครู บุคลากรและผู้เรียนมีเจตคติและคุณลักษณะการใช้เทคโนโลยีอยู่ในระดับ “ดีมาก” 
 
๙. ตัวช้ีวัด 

๙.๑ จำนวนครู บุคลากรและนักเรียนมีความรู้และทักษะในการใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี 
 ๙.๒ จำนวนครู บุคลากรและนักเรียนที่สามารถเข้าถึงสัญญาณอินเทอร์เน็ต 
 ๙.๓ ระดับเจตคติและคุณลักษณะการใช้เทคโนโลยีของครู บุคลากรและผู้เรียน 
 
๑๐. การวัดและการประเมิน ตัวช้ีวัด 

วิธีการ เครื่องมือ 
ทดสอบ แบบทดสอบความรู้และทักษะการใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี 
สำรวจ แบบสำรวจการเข้าถึงสัญญาณอินเทอร์เน็ตของครู บุคลากรและนักเรียน 
สอบถาม แบบสอบถามเจตคติและคุณลักษณะการใช้เทคโนโลยีของครู บุคลากร 

และผู้เรียน 
 
๑๑. งบประมาณ (แนบประมาณ) 

จำนวน   200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) 
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12.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑๒.๑ ครู บุคลากรและผู้เรียนเกิดความรู้ ทักษะการใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี 
 ๑๒.๒ ครู บุคลากรและผู้เรียนเข้าถึงสัญญาณอินเทอร์เน็ตได้อย่างทั่วถึง 

๑๒.๓ ทุกคนในโรงเรียนเกิดความพร้อมและศักยภาพในระบบการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
และสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 

13.คณะทำงาน 
 ๑๓.๑ นางสาวธชัพร คำชามา  ครูผู้ช่วย 
 ๑๓.๒ นางสารตนพร เสียงล้ำ  ครูอัตราจ้าง 
 ๑๓.๓ นายป.นราชัย พลายด้วง ครูผู้ช่วย 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
กลยุทธ์ที่ ๕ 

พัฒนาโรงเรยีนเป็นต้นแบบแห่งการเรียนร่วม 
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๑. ชื่อโครงการ     พัฒนาคุณภาพการจัดการศกึษาสำหรับเด็กพิเศษ 
๒. แผนงาน         บริหารงานวิชาการ 
๓. สนอง/สอดคล้อง 

กลยุทธ์โรงเรียนที่  ๕. พัฒนาโรงเรียนเป็นต้นแบบแห่งการเรียนร่วม 
๔. ผู้รับผิดชอบ       นางสาวไอรดา จำปาสา 
5.  หลักการและเหตุผล 

จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ ที่แสดง
เจตนารมณ์การยกระดับการศึกษาของประชาชนให้สูงขึ้น โดยกำหนดสิทธิและโอกาสของประชาชนในการได้รับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า ๑๒ ปีที่รัฐต้องจัดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เด็กและเยาวชนพิการทุกประเภทมีสิทธิ 
และโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ ซึ่งสอดคล้องเชื่อมโยงกับพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับ
คนพิการ พ.ศ.๒๕๕๑ ที่กล่าวถึงสิทธิทางการศึกษาของคนพิการในการได้รับโอกาส และบริการทางการศึกษา ใน
ทุกระบบและทุกรูปแบบที่หลากหลายอย่างมีคุณภาพและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.๒๕๔๒-๒๕๕๙) ที่ได้ให้ความสำคัญกับการนำแผนสู่การปฏิบัติ 
เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21 เน้นเป้าหมาย ๓ ด้าน คือ การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา การขยายโอกาสทางการศึกษา และการส่งเสริมให้นักเรียนพิการได้รับโอกาสและบริการทางการศึกษา 
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๕ ที่กล่าวถึงสิทธิทางการศึกษา
ของคนพิการในการได้รับโอกาสและบริการทางการศึกษาในทุกระบบ และทุกรูปแบบที่หลากหลายอย่างมีคุณภาพ 
และดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตามศักยภาพของแต่ละบุคคล โดยเน้นการศึกษาแบบ “เรียนร่วม”เพ่ือ
นำไปสู่การเป็นต้นแบบโรงเรียนเรียนร่วม ตลอดจนการประกันคุณภาพของการให้บริการทางการศึกษาให้กับเด็ก
พิการเรียนร่วม ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐานตามโครงสร้างซีท ( SEAT 
Framework) 

ดังนั้น โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ  จึงได้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มี
ความต้องการจำเป็นพิเศษ เพ่ือส่งเสริมให้เด็กท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ และ
เพ่ือให้ครุและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีทักษะในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 

6. วัตถุประสงค ์
 6.1 เพื่อให้นักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษมีความรู้และมีทักษะในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข 
 6.2 เพื่อให้ครูในชั้นเรียนปกติ ครูการศึกษาพิเศษ และบุคลากรทางการศึกษา มีทักษะในการทำงาน
ร่วมกัน และทักษะในการจัดการเรียนการสอน สำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ  
 6.3 เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาพิเศษ มีเจตคติท่ีดีร่วมกัน 
 6.4 ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาพิเศษ 
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7. กิจกรรมตามโครงการ 
กิจกรรม วัน/เดือน/ปี ผู้รับผิดชอบ 

๑.ขั้นวางแผน (P) 
- ประชุมครูและวางแผนเพื่อปรึกษา หารือถึงปัญหาใน
การดำเนินงานของโครงการในปีการศึกษาที่ผ่านมา 
- ครูร ่วมกันเสนอแนะ แนวทาง แก้ไข ปรับปรุง และ
พัฒนาการดำเนินงานของโครงการให้บรรลุเป้าหมาย 
- ขออนุมัติโครงการ 

พฤษภาคม 2565 คณะครูการศึกษาพิเศษ 

๒. ขั้นดำเนินการ (D) 
- กิจกรรมปฐมนิเทศ ให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง เกี่ยวกับการ
จัดการศึกษาพิเศษในโรงเรียน 

พ.ค. 65 - มี.ค. 66 
 

นางสาวไอรดา  จำปาสา และ
นางสาวนุสรา  ปลื้มปรีชา 

- กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมทักษะการ
สื่อสารโดยใช้ภาษามือสำหรับครู ผู้ปกครอง และนักเรียน
ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 

พ.ค. 65 - มี.ค. 66 
นางสาวไอรดา  จำปาสา และ

นายเสกสรร  ชีวรัตน์ 

- กิจกรรมการอบรมให้ความรู้ด้านการศึกษาพิเศษสำหรับ
ครู บุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียนที่มีความต้องการ
จำเป็นพิเศษ พ.ค. 65 - มี.ค. 66 นางสาวไอรดา  จำปาสา 
- กิจกรรมศึกษาดูงานด้านการศึกษาพิเศษ ทั้งใน และ
ต่างประเทศ 
- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบวอลดอร์ฟ (Waldorf) 
(การจัดการเร ียนการสอนแบบสองภาษาสำหรับเด็ก              
หูหนวก ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟ) 

พ.ค. 65 - มี.ค. 66 
นางสาวบุษบง   เสมามล และ

นายเสกสรร  ชีวรัตน์ 

- กิจกรรมนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการศึกษาพิเศษ พ.ค. 65 - มี.ค. 66 นางสาวบุษบง   เสมามล 

- กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมกัน พ.ค. 65 - มี.ค. 66 นางสาวกชนิภา  ทาระธรรม 

- ส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะชีวิตจากแหล่งเรียนรู้นอก
สถานที่  พ.ค. 65 - มี.ค. 66 นางสาววันดี  พิมพ์วัน 

- กิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาทักษะทางวิชาการ (แข่งขัน
ศิลปหัตกรรมเด็กพิเศษ) พ.ค. 65 - มี.ค. 66 นายมนตรี รวมพร 
-จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการศึกษาพิเศษ 

3. ขั้นประเมินผลโครงการ (C) 
- กำกับ ติดตาม และประเมินผลโครงการ มีนาคม 2566 คณะครูการศึกษาพิเศษ 
4. ขั้นสรุปโครงการ (A) 
 - สรุปและรายงานผลการดำเนินงานโครงการ มีนาคม 2566 คณะครูการศึกษาพิเศษ 
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8. เป้าหมาย 
 8.๑ เชิงปริมาณ 

- นักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทุกคนมีความรู้และมีทักษะในการอยู่ร่วมกับผู ้อื ่นได้อย่างมี
ความสุข 

- ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีทักษะในการทำงานและการจัดการเรียนการสอนร่วมกัน 
 
          8.๒ เชิงคุณภาพ 

- เป็นโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรว่ม (Inclusive Education) 
- ผู้ปกครองมีทักษะในการดูแลนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษเป็นอย่างดี 
 

9. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
 9.๑ นักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ จำนวน 67 คน มีความรู้และทักษะในการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนดีขึ้น
 9.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะในการทำงานร่วมกัน 
 9.๓  ผู้ปกครองมีทักษะในการดูแลนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษเป็นอย่างดี 
 

10. การวัดและประเมินผลตัวชี้วัด 
 
 

วิธีการ เครื่องมือที่ใช้ 
- การทดสอบอย่างหลากหลายวิธี - แบบทดสอบ,แบบประเมินคุณลักษณะ 
- การสังเกต - แบบสังเกต 
- การประเมิน - แบบประเมิน,แบบสำรวจ,แบบนิเทศ 

 

11. งบประมาณ จำนวน 12๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหม่ืนบาทถ้วน)  
     รายละเอียดประมาณการ ขอถัวจ่ายตามที่จ่ายจริง 

ที ่ รายการ/กิจกรรม 
ค่าใช้จ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

๑. กิจกรรมปฐมนิเทศ ให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง เกี่ยวกับ
การจัดการศึกษาพิเศษในโรงเรียน  

- - - - 

๒. กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือส่งเสริมทักษะ
การสื่อสารโดยใช้ภาษามือสำหรับครู ผู้ปกครอง และ
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 

- 4,000 
 

1,000 
 

5,000 
 

 

๓. กิจกรรมการอบรมให้ความรู้ด้านการศึกษาพิเศษ
สำหรับครู บุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียนที่มี
ความต้องการจำเป็นพิเศษ 

4,000 
 

4,000 
 

- 8,000 
 

 



 

137 
 

 

ที ่ รายการ/กิจกรรม 
ค่าใช้จ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

๔ กิจกรรมศึกษาดูงานด้านการศึกษาพิเศษ ทั้งใน และ
ต่างประเทศ 

- 25,000 - 25,000 

๕ กิจกรรมการเรียนการสอนแบบวอลดอร์ฟ 
(Waldorf) (การจัดการเรียนการสอนแบบสองภาษา
สำหรับเด็กหูหนวก ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟ) 

- 37,000 5,0๐๐ 42,000 

6 กิจกรรมนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการศึกษาพิเศษ 
(ภาคเรียนละ 1 ครั้ง) 

- 4,0๐๐ - 4,0๐๐ 

7 กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมกัน - 4,0๐๐ - 4,0๐๐ 
8 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะชีวิตจากแหล่ง

เรียนรู้นอกสถานที่ 
- 12,0๐๐ - 12,0๐๐ 

9 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะทางวิชาการ (แข่งขัน
ศิลปหัตกรรมเด็กพิเศษ)  

- 10,๐๐๐ 2,0๐๐ 12,๐๐๐ 

10 กิจกรรมเป ิดบ ้านการศ ึกษาพ ิ เศษ และจ ัดทำ
นวัตกรรมการเรียนการสอนเด็กพิเศษ  
(ปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง)  

- 8,0๐๐ - 8,0๐๐ 

 
12. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.๑  โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบยกระดับการจัดการศึกษาพิเศษ 
 12.๒  นักเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน 
 12.๓  โรงเรียนมีนวัตกรรมการสอนที่คลอบคลุมในการจัดการศึกษา 
 12.๔  ผู้ปกครองมีความเชื่อมั่นในการจัดการศึกษาพิเศษของโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 
 12.๕ ครูการศึกษาพิเศษ มีองค์ความรู้ ทักษะ และเป็น  Coach ในการสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนา    
การจัดการศึกษาแบบเรียนร่วม 
 12.6 เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ และเครือข่ายความร่วมมือเรื่องการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วม 
 

๑๓. คณะทำงาน 
 ๑๓.๑ นางสาวไอรดา  จำปาสา   ครู คศ.๑ 
 ๑๓.๒ นางสาวบุษบง   เสมามล  ครู คศ.๓ 
 ๑๓.๓ นายมนตรี รวมพร   ครูผู้ช่วย 
 ๑๓.๔ นางสาวกชนิภา  ทาระธรรม  ครูผู้ช่วย 
 ๑๓.๕ นางสาวนุสรา  ปลื้มปรีชา  ครูอัตราจ้าง 
 ๑๓.๖ นายเสกสรร  ชีวรัตน์  ครูผู้ช่วย 
 ๑๓.๗ นางสาววันดี  พิมพ์วัน  ครูอัตราจ้าง 
 



 
 
 
 
 
 

โครงการพระราชดำริ 
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๑. ชื่อโครงการ        บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
๒. แผนงาน        บริหารงานวิชาการ 
๓. สนอง/สอดคล้อง   
          กลยุทธ์โรงเรียนที่       1. ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม 
           ๓  ขับเคลื่อนการบริหาร จัดการตามแนวศาสตร์พระราชา 
๔. ผู้รับผิดชอบ   นางสาวมณทิวา คีรีรัตน์  
๕. หลักการและเหตุผล 

วิทยาศาสตร์เป็นเจตคติแห่งความกระตือรือร้น ความสนใจ และการแก้ปัญหาเพ่ือสร้างการเป็นนักคิด
อย่างเป็นกระบวนการ การเรียนวิทยาศาสตร์เป็นการเรียนรู้เพื่อฝึกเด็กให้บูรณาการความรู้ต่างๆเข้าด้วยกันโดยให้
เด็กรู้จักสังเกต ค้นหา ให้เหตุผลหรือทดลองด้วยตนเองด้วยเหตุนี้การเรียนวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยต้องเริ่ม
จากทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ได้แก่การสังเกต การคิด การค้นคว้าหาคำตอบ การให้เหตุผลตามด้วยการเรียน
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และความรู้ทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้ประสบการณ์ตรงและ
ทดลองปฏิบัติการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติรอบตัวเด็กเป็นสาระหลักสำหรับเด็กปฐมวัยในการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ที่น่าตื่นเต้น ด้วยตนเองอย่างมีความสุขโดยการเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ เข้าด้วยกันซึ่งมีการค้นคว้า
ร่วมกันระหว่างเด็กและครูรวมถึงสร้างกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง และยังส่งเสริมความสามารถด้านภาษา สังคม 
และทักษะการเคลื่อนไหวสามารถปลูกฝังจิตวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กอย่าง มีประสิทธิภาพและมีกิจกรรมเชื่อมโยงกับ
ผู้ปกครองเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยจากการศึกษาโครงการ
ต้นแบบจากประเทศเยอรมันคือ “Hausder kleinen Forscher”  

ด้วยเหตุนี้ มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาจึงริเริ่มโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย” 
เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย ดังนั้นจึงได้จัดทำโครงการขึ้น
เพ่ือให้เด็กปฐมวัยเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
๖. วัตถุประสงค์ 

๖.๑ เพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ที่เหมาะสมกับวัย 
๖.๒ เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ผ่านประสบการณ์ตรง 
๖.๓ เพ่ือให้นักเรียนนำกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
 

๗. กิจกรรม   
กิจกรรม วันเดือนปี ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นวางแผน (P) 
๑. ประชุมคณะกรรมการวางแผนจัดทำ
โครงการ 

 
พ.ค. ๖๕ 

 
นางสาวมณทิวา คีรีรัตน์ 

๒. นำเสนอโครงการต่อผู้บริหาร พ.ค. ๖๕ นางสาวมณทิวา คีรีรัตน์ 
ขั้นดำเนินการ (D) 
๓. ดำเนินงานตามแผนที่กำหนด 

 
มิ.ย. ๖๕ - ก.พ. ๖๖ 

 
 

นางสาวนพวรรณ  มาสร้อย 
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กิจกรรม วันเดือนปี ผู้รับผิดชอบ 
    - จัดกิจกรรมการทดลองโครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย 
    - จัดกิจกรรมการเรียนรู้สนุกกับ
วิทยาศาสตร์  

นางสาวอารยา มูฮำหมัดยูโซ๊ะ 
นางสาวกชนิภา  ทาระธรรม 
นางสาวศิริรัตน์  เตชะสิริวิชัย 
นางสาวณัฐณิชา  วิชาภรณ์ 

นางจุฑา  สุขใส 
นางสาวเมธาวี  กันหะคุณ 
นางสาวมณทิวา   คีรีรัตน์ 

ขั้นประเมินผลโครงการ (C) 
๔. ประเมินและปรับปรุงการดำเนินงาน 
    - ก่อนการดำเนินงาน 
    - ระหว่างการดำเนินงาน 
    - หลังการดำเนินงาน 

 
 

มิ.ย. ๖๕ 
ก.ค. ๖๕ - ม.ค. ๖๖ 

ก.พ. ๖๕ 

 
 

นางสาวนพวรรณ  มาสร้อย 
นางสาวอารยา มูฮำหมัดยูโซ๊ะ 
นางสาวกชนิภา  ทาระธรรม 
นางสาวศิริรัตน์  เตชะสิริวิชัย 
นางสาวณัฐณิชา  วิชาภรณ์ 

นางจุฑา  สุขใส 
นางสาวเมธาวี  กันหะคุณ 
นางสาวมณทิวา   คีรีรัตน์ 

ขั้นสรุปโครงการ (A) 
๕. รายงานผลการดำเนินงาน 

 
มี.ค. ๖๖ 

 
นางสาวมณทิวา   คีรีรัตน์ 

 

๘. เป้าหมาย 
๘.๑ เชิงปริมาณ 
 - เด็กปฐมวัยร้อยละ ๘๐ มีทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ที่เหมาะสมกับวัย 

- เด็กปฐมวัยร้อยละ ๘๐ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ผ่านการจัดกิจกรรมการทดลอง
วิทยาศาสตร์ 

 - เด็กปฐมวัยร้อยละ ๘๐ นำทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน 
  ๘.๒ เชิงคุณภาพ 
  - เด็กปฐมวัยมีทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ที่เหมาะสมกับวัย และได้รับการจัดประสบการณ์
ตรง ผ่านการจัดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ 
  - เด็กปฐมวัยได้ลงมือทดลองวิทยาศาสตร์โดยใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้าด้วยตนเอง โดยใช้
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 
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๙. ตัวช้ีวัด 
 ๙.๑ เด็กปฐมวัยเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และใช้วิธีการสืบเสาะหาความรู้ผ่านการลงมือ
ปฏิบัติด้วยตนเองมากข้ึน 
 ๙.๒ เด็กปฐมวัยสามารถคิดแก้ปัญหาด้วยตนเองได้มากขึ้น 
 

๑๐. การวัดและประเมินตัวชี้วัด 
วิธีการ เครื่องมือ 

๑. การสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน แบบบันทึกพฤติกรรม 

๒. ผลงานของนักเรียน แบบบันทึกการทดลอง / แบบบันทึกการ
สัมภาษณ์ 

 

๑๑. งบประมาณ 
  จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 

ที ่ รายการ/กิจกรรม 
ค่าใช้จ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
๑ 
๒ 

วัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์สำหรับการทดลอง 
วัสดุอุปกรณ์การนำเสนอผลงานของนักเรียน
ระดับปฐมวัย 

- 
- 

- 
- 
 

๑๐,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 
๒๐,๐๐๐ 

 

๑๒. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑๒.๑ เด็กปฐมวัยเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และการสืบเสาะหาความรู้ด้วยตนเอง  
ผ่านการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง 
 ๑๒.๒ เด็กปฐมวัยเกิดความสนุนสนานขณะทำกิจกรรม 
 ๑๒.๓ เด็กปฐมวัยสามารถอธิบายผลงาน และผลการทดลองได้ 
 

๑๓. คณะทำงาน 
 

      ๑๓.๑ นางสาวมณทิวา  คีรีรัตน์      ครู คศ.๑ 
  ๑๓.๒ นางสาวนพวรรณ  มาสร้อย  ครู คศ.๑ 
  ๑๓.๓ นางสาวอารยา  มูฮำหมัดยูโซ๊ะ ครู คศ.๑ 

๑๓.๔ นางสาวกชนิภา  ทาระธรรม  ครูผู้ช่วย 
๑๓.๕ นางสาวศิริรัตน์  เตชะสิริวิชัย ครู คศ.๒ 
๑๓.๖ นางสาวณัฐณิชา  วชิาภรณ์  ครู คศ.๑ 
๑๓.๗ นางจุฑา  สุขใส   ครู คศ.๓ 
๑๓.๘ นางสาวเมธาวี  กันหะคุณ  ครูผู้ช่วย 
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๑. ชื่อโครงการ      นักICTรุ่นเยาว์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 
๒. แผนงาน         บริหารงานวิชาการ 
๓. สนอง/สอดคล้อง 
          กลยุทธ์โรงเรียนที่       1. ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม 
           ๓  ขับเคลื่อนการบริหาร จัดการตามแนวศาสตร์พระราชา 
๔. ผู้รับผิดชอบ       นางสาวรตนพร  เสียงล้ำ 
๕. หลักการและเหตุผล 

สืบเนื ่องมาจากโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า                              
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ได้คัดเลือกโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่มีคุณภาพมาประยุกต์ใช้ใน                
วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ โดยครูผู้สอนได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านสื่อคอมพิวเตอร์และ                     
มีการประเมินตามสภาพความเป็นจริงและตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑                
นี้ได้กำหนดสาระการเรียนรู้ออกเป็น ๔ สาระ ได้แก่ สาระที่ ๑ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาระที่ ๒ วิทยาศาสตร์
กายภาพ สาระที่ ๓ วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ และสาระที่ ๔ เทคโนโลยี  ซึ่งองค์ประกอบของหลักสูตร ทั้งใน
ด้านของเนื้อหา การจัดการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผล การเรียนรู้นั ้นมีความสำคัญอย่างยิ ่งใน  
การวางรากฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของผู้เรียนในแต่ละระดับชั้นให้มี ความต่อเนื่องเชื่อมโยงกันตั้งแต่ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑ จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ สำหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้กำหนด
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง ที่ผู้เรียนจำเป็นต้องเรียนเป็นพื้นฐาน เพื่อให้สามารถ นำความรู้นี้ไปใช้ใน 
การดำรงชีวิต หรือศึกษาต่อในวิชาชีพที่ต้องใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ โดยจัดเรียงลำดับความยากง่ าย  
ของเนื้อหาทั้ง ๔ สาระในแต่ละระดับชั้นให้มีการเชื่อมโยงความรู้กับกระบวนการเรียนรู้ และการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้ที ่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาความคิด ทั้งความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์วิ จารณ์  
มีทักษะที่สำคัญทั้งทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ในการค้นคว้าและสร้าง  
องค์ความรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สามารถแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ สามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูล
หลากหลายและประจักษ์พยานที่ตรวจสอบได้   

โรงเรียนได้เห็นความสำคัญของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อแสวงหาความรู้                    
จึงได้จัดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ห้องและได้พัฒนาจากการคัดเลือกโปรแกรมช่วยสอนเป็น 
การสร้างสื่อเพื่อให้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีที่เกิดอย่างรวดเร็วในปัจจุบันและเพื่อให้มี  
ความสอดคล้องและเชื ่อมโยงกันภายในสาระการเรียนรู ้ เดียวกันและระหว่างสาระการเรียนรู ้ในกลุ ่มสาระ  
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตลอดจนเพ่ือให้เพ่ือให้มีความสอดคล้องยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพ
ผู ้เร ียนในระดับการศึกษาขั ้นพื ้นฐานและประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 2 การเพิ ่มโอกาสให้ผู ้เร ียนเข้าถึงบริการ 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ 
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๖. วัตถุประสงค์   

6.1 เพ่ือให้มีทักษะที่สำคัญในการศึกษาค้นคว้าและคิดค้นทางเทคโนโลยี 
 6.2 เพ่ือพัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการ ความสามารถในการแก้ปัญหาและการจัดการทักษะใน 
การสื่อสาร และความสามารถในการตัดสินใจ  

6.3 เพ่ือนำความรู้ความเข้าใจในเรื่องเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและการดำรงชีวิต 
6.4 เพ่ือให้เป็นคนมีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมในการใช้เทคโนโลยี 

อย่างสร้างสรรค์ 
๗. กิจกรรม 

กิจกรรม วัน/เดือน/ปี ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นวางแผน (P) 
1. ประชุมวางแผน 

 
พ.ค.65 

 

2. เสนอผู้บริหาร พ.ค.65  

3. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ พ.ค.65 คณะครูเทคโนโลยี 

4. จัดทำแผนการสอน พ.ค.65-มิ.ย.65 คณะครูเทคโนโลยี 

๕.การคัดเลือกโปรแกรมต่างๆ พ.ค.65-มิ.ย.65 คณะครูเทคโนโลยี 

ขั้นดำเนินการ (D) 
6. ดำเนินโครงการ 
   - จัดกิจกรรมเสริมทักษะเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี 
   - จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพด้าน
เทคโนโลยีโดยการสร้างสื่อต่างๆตามวัย 
   - ทดสอบความรู้ 
 

 
 

พ.ค.65 - มี.ค.66 
พ.ค.65 - มี.ค.66 
พ.ค.65 - มี.ค.66 

 
 

คณะครูเทคโนโลยี 
คณะครูเทคโนโลยี 
คณะครูเทคโนโลยี 

ขั้นประเมินผลโครงการ (C) 
7. วิเคราะห์และประเมินผล 

 
มี.ค.66 

คณะครูเทคโนโลยี 

ขั้นสรุปโครงการ (A) 
8. รายงานผลการจัดโครงการ 

 
มี.ค.66 

คณะครูเทคโนโลยี 
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๘. เป้าหมาย 
๘.๑ เชิงปริมาณ  
  -นักเรียนร้อยละ ๑๐0 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 สามารถสร้างสื่อ 

ผลงานต่างๆ ด้านเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม 
- นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความรู้ความเข้าใจ 

ในเรื่องเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและการดำรงชีวิต 
 

๘.๒ เชิงคุณภาพ  
-นักเรียนเป็นคน มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมในการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ 
-นักเรียนมีความรู้ด้านเทคโนโลยีอย่างทันยุคทันเหตุการณ์และพร้อมรับมือ แก้ไขปัญหาต่างๆ 
 

๙. ตัวช้ีวัด 

๙.๑ นักเรียนร้อยละ 80 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 สามารถสร้างสื่อผลงาน
ต่างๆ ด้านเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม 
 ๙.๒ นักเรียนร้อยละ 80 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 นำความรู้ความเข้าใจเรื่อง 
เทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและการดำรงชีวิต 
 ๙.๓ นักเรียนร้อยละ ๘๐ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความรู้และเจตคติที่ดีเห็น    
ความสำคัญและคุณค่าในการเรียนเทคโนโลยี 
 ๙.๔ นักเรียนร้อยละ ๘๐ ในระดับชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 1 - มัธยมศึกษาปีที ่ 3 เป็นคน มีคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมในการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ 
 
๑๐. การวัดการประเมินผล 

วิธีการ เครื่องมือ 
1. ประเมินจากการทดสอบ 
2. ประเมินจากแบบสอบถามความรู้และความ
คิดเห็น 
3. ประเมินพฤติกรรม 
4. การสัมภาษณ์ 
5. แบบทดสอบ 

1. แบบทดสอบ 
2. แบบสอบถาม 
3. แบบสำรวจพฤติกรรม 
4. แบบสัมภาษณ์ 
5. แบบทดสอบ 
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๑๑. งบประมาณ 

จำนวน 40,000 บาท (หกหมื่นหกพันบาทถ้วน) 

ที ่ รายการ/กิจกรรม 
ค่าใช้จ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1 
2 
3 
4 
5 

ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดทำสื่อต่างๆ 
ค่าโปรแกรมต่างๆในเรียนการสอน 
ค่าตอบแทนวิทยากร 
ค่าเอกสารเสริมความรู้ ใบงาน แบบฝึก
กิจกรรมค่าซ่อมบำรุงอุปกรณ์ต่างๆด้าน
เทคโนโลยี 

- 
- 

10,000 
- 
- 

- 
- 
- 

๕,000 
- 

๕,000 
๑๐,000 

- 
- 

๑๐,๐๐๐ 

๕,000 
๑๐,000 
๑๐,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๒. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

12.1 นักเรียนมีความรู้ด้านเทคโนโลยีอย่างทันยุคทันเหตุการณ์ 
 12.2 นักเรียนมีความรู้และเจตคติที่ดีเห็นความสำคัญและคุณค่าในการเรียนเทคโนโลยี 

12.3 นักเรียนเป็นคน มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมในการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ 
 
13. คณะทำงาน 
 

      ๑๓.๑ นางสาวรตนพร  เสียงล้ำ  ครูอัตราจ้าง 
  13.2 นายป.นราชัย พลายด้วง  ครูผู้ช่วย 
  13.3 นางสาวกรชนก เพชรพรรณ  ครูผู้ช่วย 
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1. ชื่อโครงการ     สุนทรียนาฏดุริยางค์ สร้างสรรค์ศิลปะ 
2. แผนงาน    บริหารงานวิชาการ 
3. สนอง/สอดคล้อง  

กลยุทธ์โรงเรียนที่       1. ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม 
           ๓  ขับเคลื่อนการบริหาร จัดการตามแนวศาสตร์พระราชา 
4. ผู้รับผิดชอบ    นางสาวชนาธิปต์ สุขไกรไทย 
5. หลักการและเหตุผล  

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี องค์ประธาน 
คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ทรงมีพระราชดำริเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมของไทย 
และการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับสภาพของโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนได้น้อมนำพระราชดำริ 
มาดำเนินการให้เกิดผลในด้านศิลปวัฒนธรรมไทย ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นไทยซึ่งผู้เรียนได้รับ 
โอกาสในการพัฒนาความสามารถอย่างเต็มตามศักยภาพ  
 
6.วัตถุประสงค์ 

๖.๑ เพ่ือสนองแนวพระราชดำริด้านทัศนศิลป์ ดนตรีไทย และนาฏศิลป์    
๖.๒ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนฝึกทักษะด้านทัศนศิลป์ ดนตรีไทย และนาฏศิลป์ 
๖.๓ เพ่ือส่งเสริมผู้เรียนเป็นรายบุคคลที่มีความสามารถพิเศษเฉพาะด้านต่าง ๆ ให้พัฒนาได้เต็มศักยภาพ 
๖.๔ เพื ่อส่งเสริมให้เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมของชาติและได้ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ ใน

พระบรมมหาราชวัง 

7. กิจกรรม  
 

กิจกรรม วัน/เดือน/ปี ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นวางแผน (P) 
1.ประชุมวางแผนการดำเนินกิจกรรม 

 
พ.ค. 65 

 
นางสาวชนาธิปต์ สุขไกรไทย 

ขั้นดำเนินการ (D) 
๒. ขั้นดำเนินการโครงการ 
๒.๑ กิจกรรมทัศนศิลป์ 
   - ฝึกซ้อมด้านทัศนศิลป์ 
   - การเขียนลายไทย 
   - การวาดภาพในวันสำคัญ 
๒.๒ กิจกรรมดนตรี 
    - ฝึกซ้อมการบรรเลงดนตรีไทย            
    - จัดการบรรเลงดนตรีไทย 
ในกิจกรรมต่างๆ ทั้งในและนอกโรงเรียน 
    - คำนับครูดนตรีไทย 

 
 

มิ.ย 65 - มี.ค. 66 
 
 
 

มิ.ย 65 - มี.ค. 66 
 
 
 
 

 
 

นางวรรณรยา ดาศร,ี 
นางนัยนา พงษ์สีดา 
 
 
นางสมฤทัย คงคาลอย, 
นายธนพล เสนากัลป์ 
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กิจกรรม วัน/เดือน/ปี ผู้รับผิดชอบ 

    - บำรุงรักษาเครื่องดนตรีไทย 
    - จัดซื้อเครื่องดนตรีไทย 
๒.๓ กิจกรรมนาฏศิลป์ 
   - ฝึกซ้อมการแสดงนาฏศิลป์ 
   - จัดการแสดงในกิจกรรมต่างๆ ทั้งในและนอก
โรงเรียน 
   - บำรุงรักษาเครื่องแต่งกาย 
   - จัดซื้อเครื่องแต่งกายและ 
เครื่องประดับ 
   - การประดิษฐ์เครื่องประดับ 
๒.๔ กิจกรรมนิทรรศการคนสร้างภาพ 

 
 

มิ.ย 65 - มี.ค. 66 
 
 
 
 
 

 
 

ก.พ. 66 

 
 
นางสาวชนาธิปต์ สุขไกรไทย 
 
 
 
 
 
 
 
นางสาวชนาธิปต์ สุขไกรไทย 

ขั้นประเมินผลโครงการ (C) 
๓.ประเมินผลโครงการ 

 
1-15 มี.ค. 66 

 
นางสาวชนาธิปต์ สุขไกรไทย 

ขั้นสรุปโครงการ (A) 
๔.จัดทำเอกสารสรุปโครงการ 

  
16 - 31 มี.ค. 66 

  
นางสาวชนาธิปต์ สุขไกรไทย 

 
8. เป้าหมาย  
       ๘.๑ เชิงปริมาณ 
  - นักเรียนร้อยละ 100 ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติทางด้านทัศนศิลป์ ดนตรีไทย และนาฏศิลป์ 
  - นักเรียนที่มีสนใจ และมีความสามารถพิเศษร้อยละ 90 ได้เข้าร่วมแสดงผลงาน และร่วม
กิจกรรมในโอกาสต่างๆทั้งในและนอกโรงเรียน            
       ๘.๒ เชิงคุณภาพ 
  - นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ทางด้านทัศนศิลป์ ดนตรีไทย และนาฏศิลป์อยู่ใน
ระดับดี 
  - นักเรียนมีความพึงพอใจที่ดีในการเรียนวิชาทัศนศิลป์ ดนตรีไทย และนาฏศิลป์อยู่ในระดับดีมาก 
 
9. ตัวช้ีวัด  
 ๙.๑ ร้อยละของนักเรียนได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติทางด้านทัศนศิลป์ ดนตรีไทย และนาฏศิลป์ 
 ๙.๒ ร้อยละของนักเรียนที่มีสนใจ และมีความสามารถพิเศษ ได้เข้าร่วมแสดงผลงาน และร่วมกิจกรรมใน
โอกาสต่างๆทั้งในและนอกโรงเรียน   
 ๙.๓ ระดับความสามารถปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ทางด้านทัศนศิลป์ ดนตรีไทย และนาฏศิลป์      
 ๙.๔ ระดับความพึงพอใจที่ดีในการเรียนวิชาทัศนศิลป์ ดนตรีไทย และนาฏศิลป์อยู่ในระดับดีมาก  
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10.การวัดและประเมิน ตัวชี้วัด  

วิธีการ เครื่องมือ 

 1. การสังเกต แบบสังเกต 

 2. การสังเกต แบบสังเกต 

 3. การประเมิน แบบประเมิน  

 4. การประเมิน แบบประเมิน  

 
11.งบประมาณ (แนบงบประมาณ) 

จำนวน 100,000 บาท ( หนึ่งแสนบาทถ้วน ) 
       รายละเอียดประมาณการ ขอถัวจ่ายตามที่จ่ายจริง  

ที ่ รายการ/กิจกรรม 
ค่าใช้จ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1 
2 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 

๔ 

กิจกรรมทัศนศิลป์ 
กิจกรรมดนตรี 
     ๒.๑ พิธีคำนับครูดนตรีไทย 
     ๒.๒ ฝึกซ้อมดนตรีไทย 
     ๒.๓ จัดการบรรเลงดนตรีไทยใน 
กิจกรรมต่างๆ ทั้งในและนอกโรงเรียน 
      ๒.๔ บำรุงรักษาเครื่องดนตรีไทย 
      ๒.๕ จัดซื้อเครื่องดนตรีไทยใหม่ 
(สำหรับเครื่องที่ชำรุด) 
กิจกรรมนาฏศิลป์ 
     ๓.๑ ฝึกซ้อมนาฏศิลป์ 
     ๓.๒ จัดการแสดงในกิจกรรมต่างๆ 
ทั้งในและนอกโรงเรียน 
      ๓.๓ บำรุงรักษาเครื่องแต่งกาย 
      ๓.๔ จัดซื้อเครื่องแต่งกายและ 
เครื่องประดับ 
      ๓.๕ การประดิษฐ์เครื่องประดับ 
กิจกรรมนิทรรศการคนสร้างภาพ 

- 
 
- 
- 
- 
 
- 
- 
 
 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 

- 
 

5,๐๐๐ 
- 
- 
 
- 
- 
 
 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 

2๐,๐๐๐ 
 
- 
- 
- 
 

๑๕,๐๐๐ 
- 
 
 
- 
- 
 

5,๐๐๐ 
4๐,๐๐๐ 

 
5,000 

10,0๐๐ 

2๐,๐๐๐ 
 

5,๐๐๐ 
- 
- 
 

๑๕,๐๐๐ 
- 
 
 
- 
- 
 

5,๐๐๐ 
4๐,๐๐๐ 

 
5,๐๐๐ 

10,0๐๐ 
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12.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
 ๑๒.๑ ครูและนักเรียนมีความสุขในการเรียนรู้ร่วมกัน 
 ๑๒.๒ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น 
 ๑๒.๓ ผู้ปกครองมีความพึงพอใจในกระบวนการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน 
 ๑๒.๔ ชุมชนมีความเชื่อม่ันศรัทธาในโรงเรียน  
 
13. คณะทำงาน 
      ๑๓.๑ นางสาวชนาธิปต์ สุขไกรไทย  ครู คศ.๑ 
  13.2 นางวรรณรยา ดาศรี  ครู คศ.๑ 
 ๑๓.๓ นางนัยนา พงษ์สีดา   ครกูองทุนฯ 
 ๑๓.๔ นางสมฤทัย  คงคาลอย  ครูกองทุนฯ 
 ๑๓.๕ นายธนพล เสนากัลป์  ครูอัตราจ้าง 
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1. ชื่อโครงการ       โรงเรียนพี่ – โรงเรียนน้อง 
2. แผนงาน            บริหารงานวิชาการ 
3. สนอง/สอดคล้อง 

กลยุทธ์โรงเรียนที่       1. ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม 
           ๓  ขับเคลื่อนการบริหาร จัดการตามแนวศาสตร์พระราชา 
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ      นางสาวฐนิตา     เส้งเนตร 
5. หลักการและเหตุผล 
  

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551 ได้กล่าวถึงความสำคัญของการเรียน
ภาษาต่างประเทศไว้ดังนี้ “ในสังคมโลกปัจจุบัน การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งใน
ชีวิตประจำวัน เนื่องจากเป็นเครื่องมือสำคัญในการติดต่อสื่อสาร การศึกษา การแสวงหา ความรู้ การประกอบ
อาชีพ การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและมุมมองของสังคมโลก นำมาซึ่งมิตรไมตรีและความร่วมมือกับ
ประเทศต่าง ๆ ช่วยพัฒนาผู้เรียนให้มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่นดีขึ้น เรียนรู้และเข้าใจความแตกต่างของภาษา
และวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี การคิด สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง มีเจตคติที่ดีต่อการใช้
ภาษาต่างประเทศ และใช้ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารได้ รวมทั้งเข้าถึงองค์ความรู้ต่าง ๆ ได้ง่ายและกว้างขึ้น 
มีวิสัยทัศน์ในการดำเนินชีวิต” 
 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบเห็นประโยชน์ในการส่งเสริมวัฒนธรรมเรียนรู้ของผู้เรียน จึงได้จัดกิจกรรม
ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีโอกาสแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมกับนานาชาติ  สามารถปฏิบัติตนต่อกันอย่างถูกต้อง
เหมาะสม มีความเข้าใจภาคภูมิใจในภาษาและวัฒนธรรมไทยและสามารถถ่ายทอดความเป็นไทยให้คนต่างชาติได้
รู้จักมากยิ่งขึ้น  
 
6. วัตถุประสงค์ 
 6.1  เพ่ือให้ครูและนักเรียนของโรงเรียนพี่มีโอกาสดูแลช่วยเหลือและสนับสนุนโรงเรียนน้อง  (โรงเรียนวัด
พลอยกระจ่างศรี  ตำบลบางสมบูรณ์  อำเภอองครักษ์  จังหวัดนครนายก) 
 6.2 เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  และพัฒนาสมรรถนะสำคัญของผู้อื่น 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

150 
 

 

7. กิจกรรม 
 

กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม 
2. จัดทำกำหนดการกิจกรรม 
3.  จัดกิจกรรมเสริมทักษะด้านภาษา 
4. ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพด้านภาษา
และวัฒนธรรม 
5. จัดค่ายคลีนิคภาษานานาชาติ 
7. ทดสอบนักเรียน 
8. กำกับ ติดตาม ดูแล 
9. ประเมินผล/รายงาน 

มิถุนายน  2565 
มิถุนายน  2565 
กันยายน 2565 

พฤศจิกายน 2565 
 

ธันวาคม  2565 
มกราคม 2566 

กุมภาพันธ์  2566 
มีนาคม 2566 

- 
- 

1,000 บาท 
1,000 บาท 

- 
5,000 บาท 
1,000 บาท 

- 
- 

     
 
 
 
      หวัหน้ากลุ่มสาระฯ 
      และคณะกรรมการ 
       กลุ่มสาระฯ 

 
8. เป้าหมาย 
 8.1 เชิงปริมาณ   

- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษา ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนพ่ี –  
โรงเรียนน้อง  ร้อยละ 100   

- จัดกิจกรรมโรงเรียนพี่ – โรงเรียนน้อง  อย่างน้อยปีละ  1  ครั้ง 
 8.2 เชิงคุณภาพ  

       - โรงเรียนน้องได้รับการดูแลช่วยเหลือและสนับสนุนจากโรงเรียนพ่ี 
       - นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  และมัธยมศึกษา  ที่มึความสนใจข้าร่วมโครงการมีคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์และสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนที่ดีขึ้น 
 

 

9. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
9.1 มีการจัดกิจกรรมโรงเรียนพี่ – โรงเรียนน้องอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
9.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษา  ที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการได้มีส่วนร่วมในการ

จัดกิจกรรม  ร้อยละ  100 
9.3  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษา  ที่เข้าร่วมโครงการ  มีการพัฒนาคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์และสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
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10. การวัดและประเมินผล 
ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1.นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้รับประสบการณ์ตรง
ในการฝึกภาษาต่างประเทศ 
2. นักเรียนมีความรู้และเจตคติที่ดีเห็นความสำคัญ 
และคุณค่าในการเรียนภาษาต่างประเทศ 
3. นักเรียนมีความมั่นใจในตนเอง กล้าพูด กล้า
แสดงออกและเรียนรู้ที่จะปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อม
ที่แตกต่าง 

- ประเมินจากการตอบ
แบบสอบถาม 
- ประเมินจากแบบสอบถาม
ความรู้และความคิดเห็น 
- ประเมินพฤติกรรม 
- การสัมภาษณ์ 

- แบบสอบถาม 
 
-แบบสอบถาม 
 
-แบบสำรวจพฤติกรรม 
- แบบสัมภาษณ์ 

 
11. งบประมาณ 
    เงินงบประมาณ         10,000   บาท 
                  
12. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

๑๒.๑ นักเรียนได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียนที่ทรงคุณค่า และเป็นการ
ส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ 

๑๒.๒ นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้รับการฝึกฝนทักษะความเป็นผู้นำ มีความพร้อม มีความสัมพันธ์ที่ดี 
สามารถประสานความร่วมมือในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างสร้างสรรค์ 
 
13. คณะทำงาน 
      ๑๓.๑ นางสาวฐนิตา เส้งเนตร  ครู คศ.๑ 
  13.2 หัวหน้ากลุ่มสาระท้ัง ๘ กลุ่มสาระ 
 ๑๓.๓ คณะครูของโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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วันปฏิบัติราชการประจำปีการศึกษา 256๕ 
ภาคเรียนที่ 1 (2๐ สัปดาห์ ๙๒ วัน) 

 
สัปดาห์ จำนวนวัน วัน เดือน ปี หมายเหตุ 

1 
2 
3 

๔ 
๕ 
๒ 

๑๗ - ๒๐ พ.ค. ๒๕๖๕ 
๒๓ - ๒๗ พ.ค. ๒๕๖๕ 
๓๐ - ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๕ 

พฤษภาคม ๒๕๖๕ (๑๑ วัน) 
 

๓ (ต่อ) 
 

๔ 
๕ 
๖ 
๗ 

๒ 
 

๕ 
๕ 
๕ 
๔ 

๑ - ๒ มิ.ย. ๒๕๖๕ 
 

๖ - ๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๕ 
๑๓ - ๑๗ มิ.ย. ๒๕๖๕ 
๒๐ - ๒๔ มิ.ย. ๒๕๖๕ 
๒๗ - ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๕ 

มิถุนายน ๒๕๖๕ (๒๑ วัน) /  
๓ มิ.ย. หยุดวันเฉลิมฯ พระราชินี 

 

๗ (ต่อ) 
๘ 
๙ 
 
 

๑๐ 
๑๑ 

๑ 
๕ 
๒ 
 
 

๕ 
๓ 
 

๑ ก.ค. ๒๕๖๕ 
๔ - ๘ ก.ค. ๒๕๖๕ 

๑๑ - ๑๒ ก.ค. ๒๕๖๕ 
 
 

๑๘ - ๒๒ ก.ค. ๒๕๖๕ 
๒๕ - ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๕ 

กรกฎาคม ๒๕๖๕ (๑๖ วัน) 
 

๑๓ ก.ค. หยุดวันอาสาฬหบูชา 
๑๔ ก.ค. หยุดวันเข้าพรรษา 
๑๕ ก.ค. หยุดพิเศษ (ครม.) 

 
๒๘ ก.ค. หยุดวันเฉลิม ฯ รัชการที่ ๑๐ 

๒๙ ก.ค. วันหยุดพิเศษ (ครม.) 
๑๒ 
๑๓ 
๑๔ 
๑๕ 
๑๖ 

๕ 
๔ 
๕ 
๕ 
๓ 

๑ - ๕ ส.ค. ๒๕๖๕ 
๘ – ๑๑ ส.ค. ๒๕๖๕ 
๑๕ - ๑๙ ส.ค. ๒๕๖๕ 
๒๒ - ๒๖ ส.ค. ๒๕๖๕ 
๒๙ - ๓๑ ส.ค. ๒๕๖๕ 

สิงหาคม ๒๕๖๕ (๒๒ วัน) 
๑๒ ส.ค. หยุดวันแม่แห่งชาติ 

๑๖ (ต่อ) 
๑๗ 
๑๘ 
๑๙ 
๒๐ 

๒ 
๕ 
๕ 
๕ 
๕ 

๑ - ๒ ก.ย. ๒๕๖๕ 
๕ - ๙ ก.ย. ๒๕๖๕ 

๑๒ - ๑๖ ก.ย. ๒๕๖๕ 
๑๙ - ๒๓ ก.ย. ๒๕๖๕ 
๒๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕ 

กันยายน ๒๕๖๔ (๒๒ วัน) 
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     วันปฏิบัติราชการประจำปีการศึกษา 256๕ 
ภาคเรียนที่ 2 (๑๘ สัปดาห์ ๘๙ วัน) 

 
สัปดาห์ จำนวนวัน วัน เดือน ปี หมายเหตุ 

๒๑ 
๒๒ 
๒๓ 
๒๔ 
๒๕ 

๔ 
๕ 
๕ 
๕ 
๓ 

๑ - ๔ พ.ย. ๒๕๖๕ 
๗ - ๑๑ พ.ย. ๒๕๖๕ 

๑๔ - ๑๘ พ.ย. ๒๕๖๕ 
๒๑ - ๒๕ พ.ย. ๒๕๖๕ 
๒๘ - ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๕ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๕ (๒๒ วัน) 

๒๕ (ต่อ) 
๒๖ 
๒๗ 
๒๘ 
๒๙ 

๒ 
๔ 
๔ 
๕ 
๔ 

๑ - ๒ ธ.ค. ๒๕๖๕ 
๖ - ๙ ธ.ค. ๒๕๖๕ 

๑๓ - ๑๖ ธ.ค. ๒๕๖๕ 
๑๙ - ๒๓ ธ.ค. ๒๕๖๕ 
๒๖ - ๒๙ ธ.ค. ๒๕๖๕ 

ธันวาคม ๒๕๖๕ (๑๙ วัน) 
๕ ธ.ค. หยุดวันคล้ายวันเฉลิมฯ รัชกาลที่ ๙ 

๑๒ ธ.ค. วันหยุดชดเชยวันรฐัธรรมนูญ 
 

๓๐ ธ.ค. วันหยุดพิเศษ (ครม.) 
๓๐ 

 
๓๑ 
๓๒ 
๓๓ 
๓๔ 

๔ 
 

๕ 
๕ 
๕ 
๒ 

๓ – ๖ ม.ค. ๒๕๖๖ 
 

๙ - ๑๓ ม.ค. ๒๕๖๖ 
๑๖ - ๒๐ ม.ค. ๒๕๖๖ 
๒๓ - ๒๗ ม.ค. ๒๕๖๖ 
๓๐ - ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๖ 

มกราคม ๒๕๖๖ (๒๑ วัน) /  
๒ ม.ค. วันหยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่ 

๓๔ (ต่อ) 
๓๕ 
๓๖ 
๓๗ 
๓๘ 

๓ 
๕ 
๕ 
๕ 
๒ 

๑ - ๓ ก.พ. ๒๕๖๖ 
๖ - ๑๐ ก.พ. ๒๕๖๖ 

๑๓ - ๑๗ ก.พ. ๒๕๖๖ 
๒๐ - ๒๔ ก.พ. ๒๕๖๖ 
๒๗ - ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๖ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ (๒๐ วัน) 
 
 

๓๘ (ต่อ) 
๓๙ 

๓ 
๔ 

๑ - ๓ มี.ค. ๒๕๖๕ 
๗ - ๑๐ มี.ค. ๒๕๖๕ 

มีนาคม ๒๕๖๕ ( ๗ วัน) 
๖ มี.ค. หยุดวันมาฆบูชา 
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ปฏิทินปฏิบัติงาน โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ปีการศึกษา 256๕ 
 

วัน กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
ทุกวันอังคาร กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชมรมต่าง ๆ) ครูประจำชมรม 

ทุกวันสิ้นเดือน 
ส่งผลการตรวจสุขภาพ 
ทะเบียนคุมอาหารเสริม (นม) 

ครูประจำชั้น 
 

ทุกวันที่ 5 ของเดือน 
ส่งเรื่องเบิกเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน 
ค่าเช่าบ้าน ค่ารักษาพยาบาล และช่วยการศึกษาบุตร 

ฝ่ายการเงิน 

ทุกวันที่ 10 ของเดือน 
ส่งรายการรับ – จ่าย 
ส่งรายละเอียดการจ่ายเงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับบริจาค 
ส่งรายงานการใช้สาธารณูปโภค 

ฝ่ายการเงิน 

ทุกวันศุกร์ 
กิจกรรมสวดมนต์สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ
หน้าเสาธง 

นางสาวอภิวาร ชี้แจง และ 
คณะครูทุกระดับชั้น 

วันศุกร์สัปดาห์ที่ 2 จัดบริการทางการแพทย์ (พ่นยากำจัดยุง) หัวหน้างานอนามัย 
วันอาทิตย์ 
ทุกสัปดาห์ ๆ ละครั้ง 

ฉีดพ่นย่าฆ่าเชื้อโรค หัวหน้างานฝ่ายบริหารทั่วไป 

วันอาทิตย์ 
ทุกสัปดาห์ ๆ ละครั้ง 

สารสัมพันธ์บ้าน โรงเรียน : ปฐมวัย คณะครูระดับชั้นอนุบาล 

ทุกวันธรรมสวนะ 

กิจกรรมทำบุญตักบาตรเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนา หัวหน้าสายชั้น/ครูกลุ่มสาระ ฯ 
สังคมศึกษา 

กิจกรรมส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ครูทุกระดับชั้น 
กิจกรรมพัฒนานักเรียนบนโรงโขน 

หัวหน้าสายชั้น 
และครูทุกระดับชั้น 

การอบรมด้านคุณธรรม –  จริยธรรม 
การสวดมนต์ 
การฝึกร้องเพลงประจำโรงเรียน 
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพวิชาการ ครูทุกระดับชั้น 

ทุกเช้า 
วันจันทร์ – วันศุกร์  

กิจกรรมพ่ีรับ-ส่งน้อง นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษารับน้อง
จากหน้าประตูช่องกุดนำส่งที่อาคารโรงโขนและศูนย์
ทดลอง ฯ เวลา 07.00 – 08.00 น. 

หัวหน้ากิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 
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เดือน พฤษภาคม – มิถุนายน ๒๕๖๔ 
วัน วันที่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

จันทร์ ๙ พ.ค. ๖๕ - วันเริ่มปฏิบัติงาน ครูและบุคลากร 
พุธ ๑๑ พ.ค. ๖๕ - ประชุมครูและบุคลากร เตรียมการเปิดภาคเรียน  

ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา 256๔ 
ครูและบุคลากร 

พฤหัสบดี 
 

๑๒ พ.ค. ๖๕ 
 

- ประชุมชี้แจงหัวหน้าเวรประจำวันเตรียมรับการ
เปิดภาคเรียนที่ ๑ 

หัวหน้าเวร 

จันทร์ ๑๗ พ.ค. ๖๕ - วันเปิดเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ คณะครูทุกคน 
จันทร์ - 
อังคาร 

๒๓ - ๓๑ พ.ค. ๖๕ - จัดทำสมุดลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิม
พระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชร
สุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 

ครูภานุพงศ์  
ครูกอบกุล 
ครูญุพดี 
ครูวรรณรยา 
ครูทุกคน 

จันทร์ -
พฤหัสบดี 

๓๐ พ.ค. - ๒ มิ.ย. ๖๕ - มอบเงินสนับสนุนการศึกษา  

 
 

เดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ 
วัน วันที่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

พฤหัสบดี ๒ มิ.ย. ๖๕ - กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระราชีนี ครูและบุคลากร 
ศุกร์ ๑๐ มิ.ย. 6๕ - ประชุมครู ประจำเดือนมิถุนายน ครูและบุคลากร 

เสาร์ ๑๑ มิ.ย. ๖๕ 
- ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล – 
มัธยมศึกษา และมอบเงินสนับสนุนการศึกษาแก่
นักเรียน 

คณะครู 

พฤหัสบดี ๑๖ มิ.ย. ๖๕ - กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน ครปูนิศราณัชช์ 
คณะครูสายชั้น
มัธยมศึกษา 
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เดือน กรกฎาคม 256๕ 
วัน วันที่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

จันทร์ ๑๑ ก.ค. ๖๕ - กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ครูคุณัญญา  
และครูประจำชั้น 

ศุกร์ ๘ ก.ค. 6๕ - ประชุมครู ประจำเดือนกรกฎาคม 
- กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิต “ดูแลใจครู” 

ครูและบุคลากร 

จันทร์ – 
ศุกร์ 

 

๑๑ – ๒๒ ก.ค. 6๕ 
 
 

- จัดทำสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคล 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 

ครูภานุพงศ์  
ครูกอบกุล 
ครูญุพดี 
ครูวรรณรยา 
ครูทุกคน 

อังคาร ๑๒ ก.ค. 6๕ - ถวายเทียนพรรษา ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม คณะครูทุกคน 

จันทร์ ๑๘ ก.ค. ๖๕ 
- กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ครูคุณัญญา  

และครูประจำชั้น 

อังคาร - พุธ ๑๙ - ๒๐ ก.ค. ๖๕ 

- คัดครองความสามารถในการอ่านและเขียน นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

ฝ่ายวิชาการ 
ครูยุพิน 
ครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 

จันทร์ ๒๕ ก.ค. ๖๕ - School conference ครั้งที่ 1 (Online) ครูคุณัญญา  
และครูประจำชั้น 

จันทร์ – 
ศุกร์ 

 
 
 

๑๑ - ๒๖ ก.ค. ๖๕ - ชำระค่าประกันอุบัติเหตุ ชั้นอนุบาล 2 – 3, 
ประถมศึกษาปีที่ 2 – 6 ,มัธยมศึกษาปีที่ 2 – 3  
- ชำระค่าครูชาวต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 – 
6 และมัธยมศึกษาปีที่ 2 – 3  
- ชำระค่าอาหารกลางวัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 – 3  

ครูประจำชั้น 
และเจ้าหน้าที่
การเงิน 

พุธ 
 

๒๗ ก.ค. ๖๕ 
 

- กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ฝ่ายบริหาร 
คณะครูทุกคน 

ศุกร์ 
 

๒๒ ก.ค. ๖๕ 
 

- กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 
 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 
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เดือน สิงหาคม 256๕ 
วัน วันที่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

จันทร์ ๑ ส.ค. ๖๕ - กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ครูคุณัญญา 
และครูประจำชั้น 

อังคาร ๒ ส.ค. ๖๕ - หน่วยทันตกรรมชุมชน คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ปฏิบัติงาน 

ครูคุณัญญา 
และครูประจำชั้น 

จันทร์ – 
พฤหัสบดี 

 

๑ – ๑๑ ส.ค. ๖๕ 
 
 

- จัดทำสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคล 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

ครูภานุพงศ์  
ครูกอบกุล 
ครูญุพดี 
ครูวรรณรยา 
ครูทุกคน 

ศุกร์ 
 

๕ ส.ค. 6๕ 
 

- หน่วยทันตกรรมชุมชน คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ปฏิบัติงาน 

ครูคุณัญญา 
และครูประจำชั้น 

จันทร์ ๘ ส.ค. ๖๕ - กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ครูคุณัญญา 
และครูประจำชั้น 

พุธ 
 

๑๐ ส.ค. ๖๕ 
 

- หน่วยทันตกรรมชุมชน คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ปฏิบัติงาน 

ครูคุณัญญา 
และครูประจำชั้น 

พฤหัสบดี ๑๑ ส.ค. ๖๕ - กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

ฝ่ายบริหาร  
คณะครูทุกท่าน 

จันทร์ ๑๕ ส.ค. ๖๕ - กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ครูคุณัญญา 
และครูประจำชั้น 

ศุกร์ ๑๙ ส.ค. 6๔ - ประชุมครูประจำเดือนสิงหาคม คณะครูทุกคน 
จันทร์ ๒๒ ส.ค. ๖๕ - กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ครูคุณัญญา 

และครูประจำชั้น 
จันทร์ ๒๙ ส.ค. ๖๕ - School conference ครั้งที่ ๒ (Online) ครูคุณัญญา  

และครูประจำชั้น 
จันทร์ – 

ศุกร์ 
 

๒๒ - ๒๖ ส.ค. ๖๕ 
 
 

- กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๕ 
 
 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
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เดือน กันยายน 256๕ 
วัน วันที่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
ศุกร์ 

 
๒ ก.ย. ๖๕ 

 
- หน่วยทันตกรรมชุมชน คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ปฏิบัติงาน 

ครูคุณัญญา 
และครูประจำชั้น 

อังคาร ๖ ก.ย. ๖๕ 
- หน่วยทันตกรรมชุมชน คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ปฏิบัติงาน 

ครูคุณัญญา 
และครูประจำชั้น 

ศุกร์ ๙ ก.ย. ๖๕ 
- หน่วยทันตกรรมชุมชน คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ปฏิบัติงาน 
- ประชุมครูประจำเดือนกันยายน 

- ครูคุณัญญา 
และครูประจำชั้น 
- คณะครูทุกคน 

จันทร์ – ศุกร์ 
 

๕ - ๙ ก.ย. ๖๕ 
 

 

- สอบภาคปฏิบัติและภาคความรู้ (ข้อสอบอัตนัย) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ฝ่ายวิชาการ 
ฝ่ายวัดผล  
คณะครูทุกคน 

จันทร์ – ศุกร์ 
 
 

๑๒ - ๑๖ ก.ย. ๖๔ 
 
 

- สอบกลางภาคเรียนที่ ๑ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
 

ฝ่ายวิชาการ 
ฝ่ายวัดผล  
และครูมัธยม 

จันทร์ ๒๖ ก.ย. ๖๕ - School conference ครั้งที่ ๓ (Online) ครูคุณัญญา  
และครูประจำชั้น 

จันทร์ – ศุกร์ 
 

๒๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๕ 
 
 

- สอบปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 
- ประเมินพัฒนาการนักเรียนชั้นอนุบาล 

ฝ่ายวิชาการ 
ฝ่ายวัดผล  
คณะครูทุกคน 

 
 
 

เดือน ตุลาคม 256๕ 
วัน วันที่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

จันทร์ - ศุกร์ 
๓ ต.ค. –  

๔ พ.ย. ๖๕ 
- ตรวจสอบพัสดุประจำปี คณะกรรมการ 

ศุกร์ ๒๑ ต.ค. ๖๕ - ฝึกซ้อมถวายบังคมวันปิยมหาราช คณะครูทุกคน 
อาทิตย์ 

 
๒๓ ต.ค. ๖๕ 

 
- ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช  
ณ ลานพระบรมรูปทรงม้า 

คณะครูทุกคน 
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เดือน พฤศจิกายน 256๕ 
วัน วันที่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

อังคาร ๑ พ.ย. ๖๕ - เปิดเรียนภาคเรียน ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ครูทุกคน 

เสาร์ ๑๒ พ.ย. ๖๕ 
- ประชุมผู้ปกครองและมอบเงินสนับสนุนการศึกษาแก่
นักเรียน  

คณะครูทุกคน 

 
 
 

เดือน ธันวาคม 256๕ 
วัน วันที่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
ศุกร์ ๒ ธ.ค. ๖๕ - กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ/วันดินโลก/วันคล้ายวัน 

พระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จ 
พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร 

ฝ่ายบริหารทั่วไป 
คณะครูทุกคน 

ศุกร์ 
 

๙ ธ.ค. ๖๕ 
 

- กิจกรรมวันรัฐธรรมนูญ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา 

ศุกร์ 
 
 

๒๓ ธ.ค. ๖๕ 
 
 

- กิจกรรมวันคริสต์มาส กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

จันทร์ - ศุกร์ ๑๙ - ๒๓ ธ.ค. ๖๕ - จำหน่ายพัสดุประจำปี คณะกรรมการ 
ศุกร์ ๓๐ ธ.ค. ๖๕ - กิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ครูประจำชั้น 
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เดือน มกราคม 256๖ 
วัน วันที่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
ศุกร์ ๖ ม.ค. ๖๕ - กิจกรรมทำบุญตักบาตรปีใหม่ คณะครู นักเรียน 
ศุกร์ ๑๓ ม.ค. ๖๕ - กิจกรรมวันเด็ก คณะครู นักเรียน 

จันทร์ 
 

16 ม.ค. 6๕ 
 

- วันครู 
 

ฝ่ายบุคคล 
คณะครูทุกคน 

จันทร์ – ศุกร์ 
 

๒๓ - ๒๗ ม.ค.6๕ 
 
 

- สอบกลางภาคเรียนที่ ๒ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
 
 

ฝ่ายวิชาการ 
ฝ่ายวัดผล  
และครูมัธยม 

 
 

เดือน กุมภาพันธ์ 256๖ 
วัน วันที่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
ศุกร์ ๓ ก.พ. ๖๖ - กิจกรรมวันตรุษจีน ครูนันทวัน 

คณะครูกลุ่มสาระ
ต่างประเทศ 

เสาร์ 
 
 

๑๒ ก.พ. ๖๕ 
 
 

- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติพ้ืนฐาน (O-NET)  
ปีการศึกษา 256๔ 

ครู ป.6 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

เสาร์ – 
อาทิตย์  

๑๒ - ๑๓ ก.พ. ๖๕ 
 

- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทดสอบทางการศึกษา 
ระดับชาติพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 

ครูชั้น ม.3  
ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

พฤหัสบดี 
 
 

๒๔ ก.พ. ๖๕ 
 
 

- กิจกรรมแถวเต๊งวิชาการ 
 
 

ฝ่ายวิชาการ 
และครูทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
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เดือน มีนาคม 256๖ 
วัน วันที่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
  - นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ประเมิน

ความสามารถการอ่าน (RT) 
ฝ่ายวิชาการ 
และครูชั้น ป.๑ 

  - สอบภาคปฏิบัติและภาคความรู้ (ข้อสอบอัตนัย) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ฝ่ายวิชาการ 
ฝ่ายวัดผล  
คณะครูทุกคน 

  - นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ประเมินคุณภาพ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (NT)  

ฝ่ายวิชาการ 
และครูชั้น ป.๓ 

จันทร์ – ศุกร์  
 
 

๑ – ๑๑ มี.ค. 6๖ 
 
 
 

- จัดทำสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคล 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  
สยามบรมราชกุมารี 

ครูภานุพงศ์  
ครูกอบกุล 
ครูญุพดี 
ครูวรรณรยา 
ครูทุกคน 

ศุกร์ ๓ มี.ค. ๖๖ - กิจกรรมวันมาฆบูชา ครูวัชรัศนิ์  
คณะครูและ
บุคลากร 

อังคาร - ศุกร์ 
 
 

๗ - ๑๐ มี.ค. ๖๖ 
 

- สอบปลายภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 
- ประเมินพัฒนาการนักเรียนชั้นอนุบาล 

ฝ่ายวิชาการ 
ฝ่ายวัดผล  
คณะครูทุกคน 

จันทร์-ศุกร์ 
 

 

- จัดทำเอกสารรายงานผลการประเมินรายปี 
- สรุปผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- สรุปผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน 
- สรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

คณะครูทุกคน 
 
 
 

จันทร์-ศุกร์ 
 

 

- รายงานผลการประเมินรายปี ให้ผู้ปกครองทราบ 
- ประชุมสรุปรายงานกิจกรรมโรงเรียน  
ปีการศึกษา 256๕ 
- จัดทำแผนปฏิบัติการปีการศึกษา 256๕ 
- วางแผนการจัดชั้นเรียน จัดตารางสอน  
ปีการศึกษา 256๕ 

คณะครูทุกคน 
 
 
 
 
 

  - แจ้งผลการเรียนแก่นักเรียนและผู้ปกครอง คณะครูทุกคน 
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โครงการ “ธรรมสวนะ  ตักบาตรร่วมกัน   สร้างสรรค์ความดี   ชีวีมีสุข” 
วันธรรมสวนะ   ปีการศึกษา 256๕  (ภาคเรียนที่ ๑) 

ครั้ง
ที ่

ประจำเดือน วันธรรมสวนะ วันเดือนปี 
นักเรียนแต่ละชั้น 
ตักบาตร ฟังธรรม 

หมายเหตุ 

1 
๒ 

กรกฎาคม
๒๕๖๕ 

ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๘ 
แรม ๘ ค่ำ เดือน ๘ 

วันพุธที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 
วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕  

ป. 4 – ป. 6, ม. 3 
ป. ๑ - ป. ๓,  ม. ๒ 

 
 

๓ 
๔ 

สิงหาคม
๒๕๖๕ 

ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๙ 
แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๙ 

วันศุกร์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
วันศุกร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

อนุบาล ๑ - ๓, ม. ๑ 
ป. ๔ - ป. ๖, ม. ๓ 

 

- 
- 
- 
- 

กันยายน 
๒๕๖๕ 

ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๑๐ 
ขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือน ๑๐ 
แรม ๘ ค่ำ เดือน ๑๐ 
แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐ 

วันเสาร์ที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๕ 
วันเสาร์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๕ 
วันอาทิตย์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๕ 
วันอาทิตย์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๕ 

- 
- 
- 
- 

 

 

 
 
 

โครงการ “ธรรมสวนะ  ตักบาตรร่วมกัน   สร้างสรรค์ความดี   ชีวีมีสุข” 
วันธรรมสวนะ   ปีการศึกษา 256๕  (ภาคเรียนที่ 2) 

ครั้ง
ที ่

ประจำเดือน วันธรรมสวนะ วันเดือนปี 
นักเรียนแต่ละชั้น 
ตักบาตร ฟังธรรม 

หมายเหตุ 

- 
- 
- 
- 

ตุลาคม 
๒๕๖๕ 

ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๑๑ 
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ 
แรม ๘ ค่ำ เดือน ๑๑ 
แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๑๑ 

วันจันทร์ที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ 
วันจันทร์ที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ 
วันอังคารที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ 
วันจันทร์ที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๕ 

ปิดภาคเรียน 
ปิดภาคเรียน 
ปิดภาคเรียน 
ปิดภาคเรียน 

 

๕ 
๖ 
๗ 

พฤศจิกายน 
๒๕๖๕ 

ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ 
แรม ๘ ค่ำ เดือน ๑๒ 
แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ 

วันอังคารที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 
วันพุธที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 
วันพุธที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

ป. ๑ - ป. ๓,  ม. ๒ 
อนุบาล ๑ - ๓, ม. ๑ 
ป. ๔ - ป. ๖, ม. ๓ 

 

๘ 
๙ 

๑๐
๑๑
๑๒ 

ธันวาคม 
๒๕๖๕ 

ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๑ 
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑ 
แรม ๘ ค่ำ เดือน ๑ 
แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๑ 
ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๒ 

วันพฤหัสบดีที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ 
วันพฤหัสบดีที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ 
วันศุกร์ที ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ 
วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ 
วันศุกร์ที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ 

ป. ๑ - ป. ๓,  ม. ๒ 
อนุบาล ๑ - ๓, ม. ๑ 
ป. ๔ - ป. ๖, ม. ๓ 
ป. ๑ - ป. ๓,  ม. ๒ 
อนุบาล ๑ - ๓, ม. ๑ 

 

๑๓ มกราคม 
๒๕๖๖ 

ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๒ วันศุกร์ที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๕ ป. ๔ - ป. ๖, ม. ๓ 
 

 

๑๔ 
๑๕ 

กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๖ 

แรม ๘ ค่ำ เดือน ๓ 
ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๔ 

วันจันทร์ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 
วันจันทร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

ป. ๑ - ป. ๓,  ม. ๒ 
อนุบาล ๑ - ๓, ม. ๑ 
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คำสั่งโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 
ที่      ๘๒  / 256๕ 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ   ปีการศึกษา 256๕ 
******************* 

 เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของโรงเรียนดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย  
จึงแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงานในปีการศึกษา  256๕  ดังนี้ 

1.  ฝ่ายบริหาร 

 ๑) นางจินดา สรรประสิทธิ์       ผู้อำนวยการโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 
 ๒) นาวสาวพัชรินทร์ เบญจมพรชัย       รองผู้อำนวยการโรงเรียน  รับผิดชอบงานวิชาการ 
 ๓) นายสมโพชน์ เหลื่อมล้ำ       รองผู้อำนวยการโรงเรียน     รับผิดชอบงานบริหารทั่วไป 
 
2.  ฝ่ายปฏิบัติการสอน     
     2.1  ครูประจำชั้น      
  2.1.1 ศูนย์ทดลองเด็กหูหนวกปฐมวัย  
 1) นางสาวกชนิภา ทาระธรรม  ชั้นศูนย์ทดลองฯ กลุ่มอายุ ๓ - 6 ปี  
 

 2.1.๒  ชั้นอนุบาล   
 1) นางสาวนพวรรณ มาสร้อย  ชั้นอนุบาล 1/1  
      - หัวหน้างานวิชาการ 
 ๒) นางสาวอารยา มูฮำหมัดยูโซ๊ะ  ชั้นอนุบาล ๑/๒ 
 ๓) นางสาวศิริรัตน์  เตชะสิริวิชัย  ชั้นอนุบาล 2/1   
 ๔) นางสาวณัฐณิชา  วิชาภรณ์  ชั้นอนุบาล 2/๒   
 ๕) นางจุฑา สุขใส   ชั้นอนุบาล ๒/๓ 
      - หัวหน้าสายชั้นปฐมวัย  
  ๖) นางสาวมณทิวา คีรีรัตน์  ชั้นอนุบาล ๓/๑  
 ๗) นางสาวเมธาวี กันหะคุณ  ชั้นอนุบาล ๓/๒ 
 ๘) นางสาวกฤษณา ธาราศักดิ์  ครูช่วยสายชั้นปฐมวัย 
 

 2.1.๓ ชั้นประถมศึกษา 
 1) นางสาวรุจิรา อัศวสันติ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1  

2) นางรุจิเรข  ดุลยสุข    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2    
 3) นางสุภารัตน์  สิทธิรัตนพงศ์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3   
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 ๔) นางสาวมนต์ชนก  รื่นสุข  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1  
          ๕) นางสมบุญ  จันทร์ศิริ   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2   

- เจ้าหน้าที่งานทะเบียนนักเรียน  
 ๖) นายอรุโณ  คงคาลอย   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3  
 ๗) นายมนตรี รวมพร   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/พิเศษ , ๕/พิเศษ 

๘) นางสาวนันทนัช  แท่งทอง  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1    
 ๙) นางสาวนฤมล  มุกธวัตร  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 
 1๐) นางสาวพรทิพย์  ฉิมวัย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3  
 ๑๑) นางสาวไอรดา จำปาสา  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/พิเศษ  

๑๒) นางสาวปิยวรรณ คำเส็ง  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 
๑๓) นายวัชรัศนิ์  ทิพย์ลุ้ย   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2   

 ๑๔) นางสาวกัลยรัตน์ แย้มเทศ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3 
      - ผู้ช่วยงานวชิาการ 
 ๑๕) นางสาวบุษบง เสมามล  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/พิเศษ 
 ๑๖) นายเสกสรรค์ ชีวรัตน์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/พิเศษ 
 1๗) นางสาววิภาวรรณ  ถิตยป์ระดิษฐ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 
  1๘) นางสาวปรารถนา ลิมป์ประสิทธิพร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 
      - เจ้าหน้าที่การเงิน 
 ๑๙) นางสาววันวิสาข์ กาเส็ม  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3 
 ๒๐) นางสาวสิริวิภาพร สระศรี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 
 21) นางสาวฐนิตา เส้งเนตร  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/๒ 
 22) นายภานุพงศ์ เพชรรัตน์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/๓      
 23) นางสาววันดี พิมพ์วัน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/พิเศษ 

 
2.1.๔ ชั้นมัธยมศึกษา 

 1) นางสาวรัชนีพร  จันทร์มี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 
      - คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๒ 
      - คณิตศาสตร์ น่ารู้ (กิจกรรม) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
 2) นางวรรณรยา ดาศรี    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 
      - ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – มัธยมศึกษาปีที่ 3 
 ๓) นางสาวชนาธิปต์ สุขไกรไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๒ 
      - นาฎศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
 ๔) นางสาวสินีนารถ ขันธลักษณ์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๒ 
      - ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
      - ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ 
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 ๕) นางภัทรวดี ฟองคำ   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/๑ 
      - สังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
 ๖) นางสาวอภิรดี ทองเพ็ง   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/๑ 
      - ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ – ประถมศึกษาปีที่ ๓ 
 ๗) นางสาวยุพิน แซ่เฮ๊ียบ   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๒  
      - หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย  
      - ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
 ๘) นายธนพล เสนากัลป์   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๒  
      - ดนตรีไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
 ๙) นางสาวปาริชาติ  นิ่มทัศนศิริ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/๑ 
      - ผู้ช่วยงานฝ่ายวชิาการ / บริหารทั่วไป 
      -วิทยาศาสตร์พื้นฐานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒-มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
      - วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
      - วิทยาศาสตร์เสริม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  
 ๑๐) นางสาวสุพรทิพย์ กมลชวรัตน์       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/๑ 
       - วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
      -วิทยาศาสตร์เพิ่มเติมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒-มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
      - วิทยาศาสตร์เสริม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
 ๑๑) นางปนิศราณัชช์ จันทร์นวล  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๒ 
      - หัวหน้าสายชั้นมัธยมศึกษา 
      - สุขศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ - มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

๑๒) นายพัชร์ธีรเชษฐ์ สุวรรณ์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/๒ 
      - ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
 

 2.2  ครูพิเศษ  ทำหน้าที่สอนประจำวิชา รับผิดชอบงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่
ตามท่ีได้รับมอบหมาย ดังนี้ 
 ๑) นางมยุรี  แสงรัตนทองคำ  สอนสังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม ชั้น ป.๖ 
      - หัวหน้างานบริหารบุคคล 
      - หัวหน้าโครงการอาหารกลางวัน 
              - ช่วยดูแลนักเรียนสายชั้น ป.๖ 

๒) นางขนิษฐา  สีคาม        - สอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.๑ - ๒  
      - สอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.๑ - ๓  
           - หัวหน้างานพัสดุ 
      - ช่วยดูแลนักเรียนสายชั้น ป.2 
 

๓) นางสาวนันทวัน  ทองนพคุณ  สอนภาษาจีน ชั้น ป.1 – ๖  
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     - ช่วยดูแลนักเรียนสายชั้น ป.๕  
 ๔) นายปฎิภาณ  เทพพิทักษ์  สอนสังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม ป. ๑ – ๒ 
      - ช่วยดูแลนักเรียนสายชั้น ป. ๒ 
      - เจ้าหน้าที่การเงิน 
 ๕) นางสาวธารินี  สุขเวช   สอนภาษาอังกฤษ ชั้น ป.๔ 
      สอนภาษาอังกฤษ (ครูต่างชาติ) ป.๑ และ ป.๓ 
      - ช่วยดูแลนักเรียนสายชั้น ป. ๔ 
      - เจ้าหน้าที่พัสดุ 
 ๖) นางสาวธัชพร คำชามา   สอนภาษาอังกฤษ ป.๑ - ๒ 
      - ช่วยดูแลนักเรียนสายชั้น ป. ๑ 
 ๗) นางสาวบุญญารัตน์ จับสี  สอนการงานอาชีพ 
      - ช่วยดูแลนักเรียนสายชั้น ป. ๑ 
 ๘) นางสาวเสาวลักษณ์ สิงห์เงิน  สอนวิทยาศาสตร์ ป.๑ - ๒ 
      - ช่วยดูแลนักเรียนสายชั้น ป. ๒ 
 ๙) นางสาวกรชนก เพชรพรรณ  สอนคอมพิวเตอร์  
      - ช่วยดูแลนักเรียนสายชั้น ป. ๓ 
 ๑๐) นางสาวขนิษฐา ทัศเทียม  สอนภาษาไทย ป.๕ 
      - ช่วยดูแลนักเรียนสายชั้น ป. ๕ 
 ๗) นายวัชรศักดิ์ เชียงแรง   สอนคณิตศาสตร์ ชั้น ป.๖ 
      สอนคณิตศาสตร์ (กิจกรรม) ชั้น ม.๓ 
      - หัวหน้างานบริหารทั่วไป 
      - ช่วยดูแลนักเรียนชั้น ป.๖ 
 ๘) นางสาวจิตสุภา ลิขิตรุ่งโรจน์  สอนคณิตศาสตร์ ชั้น ม.๓ 
      - หัวหน้างานงบประมาณและสินทรัพย์ 
      - ช่วยดูแลนักเรียนสายชั้น ม.๓ 
 ๙) นางสาวคุณัญญา สร้อยนาค  สอนสุขศึกษา ชั้น ป.๑ - ป.๔ 
      - งานอนามัยโรงเรียน 
      - ช่วยดูแลนักเรียนสายชั้น ป.๓ 
 ๗) นางสาวรตนพร  เสียงล้ำ  สอนเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ป.๔ - ป.๖  
                - งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน  และ Website 
      - ช่วยดูแลนักเรียนสายชั้น ป.๔ 
 
 
 
 ๘) นางกอบกุล  เนตรสูตร   ครูอาวุโส (จิตอาสา) 
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สอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.3 – ๕ 
      -จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น  
พ้ืนฐาน 
 ๙) นางโชติกา  แสงอำพันธ์  ครูอาวุโส (จิตอาสา) 

สอนเศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่ภูมิปัญญาไทย ชั้น ม.๑ – ๓ 
สอนมารยาทไทย ชั้น ป.๑ - ป.๖ 

      - ช่วยดูแลสายชั้น ม.3 
      - ช่วยงานเอกสารงานวิชาการ / ตรวจเนื้อหาข่าว / ตรวจ
ติดตามนักเรียน 
 1๐) นางนัยนา  พงษ์สีดา   สอนศิลปะ ป. 1 – ๓  
      สอนประวัติศาสตร์ ป. 1 – ๓ 
      - ช่วยดูแลนักเรียนสายชั้น ป.๑ 

1๑) นางสาวอภิวาร  ชี้แจง  สอนพระพุทธศาสนา ม.๑ - ม.๓  
      สอนจริยศึกษา อนุบาล - ป.๖   

           - ช่วยดูแลนักเรียนสายชั้น ป. 5 
 
 ๑๒) นางจุฑามาศ หันยอ   ครูอาวุโส (จิตอาสา) 
      สอนภูมิปัญญาไทย ชั้นมัธยมศึกษา 
      -จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
 ๑๓) นางญุพดี ธงภักดี   ครูอาวุโส (จิตอาสา) 

- ครูช่วยสายชั้นอนุบาล / พิเศษ 
 ๑๔) นางสาวกฤษณา ธาราศักดิ์  ครูอาวุโส (จิตอาสา) 

- ครูช่วยสายชั้นอนุบาล 
1๔) นางสมฤทัย  คงคาลอย       - สอนดนตรีไทย ป. 1 - ม. 3 

             - ช่วยดูแลนักเรียนสายชั้น ม. ๑ 
 ๑๕) นางสาวชญากาณฑ์ จันทาบ  สอนห้องสมุด 
      - งานบรรณารักษ์ 
      - ช่วยดูแลนักเรียนสายชั้น ม.๒ 
 ๑๖) นายป.นราชัย พลายด้วง  สอนคอมพิวเตอร์ 
      - ช่วยดูแลนักเรียนสายชั้น ม.๒ 
 
 
 
 ๑๕) นางกิตติมา ศรีนาราง  สอนคอมพิวเตอร์ ป.๑ - ๓ 
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- ช่วยดูแลนักเรียนสายชั้น ป.๓ 
- เจ้าหน้าที่ธุรการ 
- งาน DMC 

๑๖) จ่าเอกจิรพงศ์  จิรวัฒน์       สอนพลศึกษา   
           - ช่วยดูแลนักเรียนสายชั้น ป.๓ 
 

๑๗) จ่าเอกนพดล  คุ้มพะเนียด       สอนพลศึกษา   
           - ช่วยดูแลนักเรียนสายชั้น ป. 6 
 1๘) Ms.Anne Mothoki Aiio  สอนภาษาอังกฤษชั้น ป. 1 – ม.3   
  

3.  ฝ่ายสนับสนุน  
     3.1 วิทยากรอาสาสมัคร/พิเศษ 
 1)  พระธวัชชัย  ถาวรธมฺโม   พระอาจารย์สอนจริยศึกษา ชั้นอนุบาล 1 – 2  
  2)  พระมหานพดล ปุญฺญสุวฑฺโก   พระอาจารย์สอนจริยศึกษา ชั้น ป. 1 – 2  
  3)  พระมหานพรัตน์  อภิชชฺโว   พระอาจารย์สอนจริยศึกษา ชั้น ป. 3 – 4  
  4)  พระญาณสุนทร (วิฑูรย์  ปาสาทิโก) พระอาจารย์สอนจริยศึกษา ชั้น ป. 5 – 6  
 5) จ่าเอกหญิงฝนทิพย์  ศรีสุข  สอนดนตรีสากล ป.5 – 6  
 6) จ่าเอกกฤษดา  เนตรโรจน์  สอนดนตรีสากล ป.5 – 6  
 7) นางภัทราภรณ์  ไชยยงค์บุตร   สอนโขน 
  8) นางสาวศศิวิมล  บัวบาน  สอนโขน 
 9) นางสาววรารัตน์  มีวัตร  สอนโขน 
 10) นางสาวธัญพิชชา  สัจจะปฐมกิจ สอนโขน 
 11) นายนันธพงศ์  โพธิ์ปิดทอง  สอนโขน 
  12) นายภาณุพงศ์  วิระโชติกุล  สอนโขน 
 13) นายอนันต์  นกสูงเนิน   สอนโขน 
 14) นายกันต์  จามรมาร   สอนโขน 
  15) นายอภิชัย  ทองปรอน  สอนโขน 
 

     3.2  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และSTEM PRO 
 ๑) นางสาวบัณฑิตา อ่ิมเจริญ   ฝึกประสบการณ์ชั้นอนุบาล ๑/๑ 
 ๒) นางสาวฐานันน์ รามชนะ  ฝึกประสบการณ์ชั้นอนุบาล ๑/๒ 
 ๓) นายบรรณวัชร วิรัชกุล   ฝึกประสบการณ์ชั้นอนุบาล ๒/๓ 
 ๔) นางสาวณิชารีย์ พุ่มพวง  ฝึกประสบการณ์ชั้นอนุบาล ๓/๒ 
 ๕) นางสาวกิ่งกาญจน์ นารินทร์ยาง 
 ๖) นางสาวพรปวีณ์ บูรณ์เจริญ 

๗) นางสาวจุฬาลักษณ์ พรมนุ่น  ฝึกประสบการณ์ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ / ประถมศึกษาปีที่ ๒      
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                                                    / ประถมศึกษาปีที่ ๔ / มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
 ๘) นายธนกร ป้านสุวรรณ์   ฝึกประสบการณ์ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ / ประถมศึกษาปีที่ ๕  
                                                               / มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
 ๙) นางสาวกัลยรัตน์ กองบุญเรือง  ฝึกประสบการณ์ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ / ประถมศึกษาปีที่ ๔  
                                                               / ประถมศึกษาปีที่ ๕ / ประถมศึกษาปีที่ ๖ 
 ๑๐) นายสุธีร์รัตน์ พุทธวงค์  ฝึกประสบการณ์ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ / ประถมศึกษาปีที่ ๖  
                                                               / มัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
     3.3  เจ้าหน้าที่/พ่ีเลี้ยง และคนงานภารโรง 
 1) นางกิตติมา  ศรีนาราง   เจ้าหน้าที่ธุรการ /ข้อมูลสารสนเทศ 
 2) นางสาวอัญชลี  อุดมศักดิ์   เจ้าหน้าที่ธุรการ /ข้อมูลสารสนเทศ 
 3) นางสาวสุภาพร  ยวงกระโทก  เจ้าหน้าที่ธุรการ 
  4) นางสาวศรัณญา  ดุษดี   เจ้าหน้าที่ธุรการ 
  5) นางสาวสุรีรัตน์  เพิงขุนทด  พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ (กองทุนฯ) 
 ๖) นางสาวศุภานัน  ลุ้นสง่า  พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ (งบประมาณ) 
 ๗) นางสาวสมหญิง  พรศรีรัตนรักษ์ พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ (งบประมาณ) 
 ๘) นางสาวเพชรี  เลียบจันทร์  พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ (งบประมาณ) 
 ๙) นางสาวอรทัย  ไทรทอง   พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ (งบประมาณ) 
 1๐) นางมาริษา   ชัยธงรัตน์  แม่บ้าน 
 1๑) นางประเดิม   สุพรรณ  พนักงานสถานที่ 
 1๒) นางสาวมะลิวัลย์  ยังมี   คนงาน 
 1๓) นางสาวเลี่ยม  พับขุนทด  คนงาน 
 1๔) นางกรรณิการ์ ณ บางกรวย   คนงาน 
  1๕) นางสาวหทัยรัตน์  ชื่นวนัทา   คนงาน 
 1๖) นางรานนา ยามี   คนงาน 
  1๗) นางพิมลพร  เอียดดำ   นักการภารโรง 
  ๑๘) นางสาวมยุรี ยางสุด   คนงาน 
 ๑๙) นายนิรันดร์  อ่ิมจันทึก  พนักงานขับรถ 
 
   ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

    สั่ง ณ วันที่    ๑๕   พฤษภาคม  พ.ศ. 256๕ 
 
 

(นางจินดา สรรประสิทธิ์) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 
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คำสั่งโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 

ที ่  ๘๓   / 256๕ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ปีการศึกษา 256๕ 

************************************************************ 
 ด้วยโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ กำหนดจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 256๔ นั้น เพ่ือให้การ
ดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้ จึง
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ดังนี้ 
1. ที่ปรึกษา 
 ๑) นางจินดา สรรประสิทธิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน 
หน้าที ่ ให้คำปรึกษา แนะนำ อำนวยการ และสนับสนุนการดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 
2. คณะกรรมการดำเนินงาน     
 ๑) นางสาวพัชรินทร์ เบญจมพรชัย    รองผู้อำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
     2.1 รายงานผลการดำเนินงานและประเมินโครงการ ปีการศึกษา 256๔ 

ที ่ ผู้รับผิดชอบ ชื่อโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
1 นางสาวสดใส คำจันทร์ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ๒๐,๐๐๐ 

2 นางสาวรตนพร   เสียงล้ำ 
โครงการนัก ICTรุ่นเยาว์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 -
มัธยมศึกษาปีที่3  

๒๐,๐๐๐ 

3 นางสาวชนาธิปต์  สุขไกรไทย โครงการสุนทรียนาฏดุริยางค์ สร้างสรรค์ศิลปะ ๒๐,๐๐๐ 

4 นางสาวบุษบง  เสมามล 
โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบสองภาษา สำหรับ
เด็กหูหนวกตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟ 

๑๐,๐๐๐ 

๕ นางสาวฐนิตา   เส้งเนตร โครงการโรงเรียนพ่ี-โรงเรียนน้อง ๑๐,๐๐๐ 
๖ นางจุฑา สุขใส โครงการการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย ๑๓๐,๐๐๐ 
๗ นางสาวยุพิน  แซ่เฮี๊ยบ  โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย 
๑๗,๐๐๐ 

๘ นายวัชรศักดิ์  เชียงแรง โครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านคณิตศาสตร์ ๑๘,๐๐๐ 

๙ นางสุพรทิพย์  กมลชวรัตน์ 
โครงการพัฒนาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์สู่ศตวรรษ
ที่ 21 

๑๐,๐๐๐ 

๑๐ นางสาวฐนิตา เส้งเนตร โครงการสร้างเสริมประสบการณ์ทางภาษาสู่ Thailand 
4.0      

๒๐,๐๐๐ 
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ที ่ ผู้รับผิดชอบ ชื่อโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

๑๑ นางสาวคุณัญญา สร้อยนาค 
โครงการส่งเสริมสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดีแก่
นักเรียน 

๔๐,๐๐๐ 

๑๒ นางสาวคุณัญญา สร้อยนาค โครงการสานสายใย  ใส่ใจคุณภาพนักเรียน  ๑๐,๐๐๐ 
๑๓ นางสาวสิริวิภาพร  สระศรี โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ๔๓,๐๐๐ 
๑๔ นายภานุพงศ์  เพชรรัตน์ โครงการส่งเสริมเด็กเก่งเร่งพัฒนาศักยภาพ ๑๐,๐๐๐ 
๑๕ นางสาวสิริวิภาพร  สระศรี โครงการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถให้เหมาะสมกับ

ความแตกต่างระหว่างบุคคลด้วยกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๓๗๐,๐๐๐ 

๑๖ นางสาวศิริรัตน์ เตชะสิริวิชัย โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ๑๐,๐๐๐ 
๑๗ นายวัชรัศนิ์  ทิพย์ลุ้ย โครงการโรงเรียนคุณธรรม ๗,๐๐๐ 
๑๘ นางสาวไอรดา  จำปาสา โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ ๓๐,๐๐๐ 

๑๙ นางสาวมนต์ชนก  รื่นสุข โครงการลานวัด ลานวัง ๒๐,๐๐๐ 
๒๐ นางมยุรี  แสงรัตนทองคำ โครงการพัฒนาห้องสมุด ๗,๐๐๐ 
๒๑ นายวัชรศักดิ์  เชียงแรง โครงการพัฒนากระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ด้วย

นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน ( Lesson Study) และวิธีการ
แบบเปิด (Open Approach) 

๗,๐๐๐ 

๒๒ นางสาวปาริชาติ  นิ่มทัศนศิริ โครงการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน 

๑๐๐,๐๐๐ 

๒๓ นางสาวฐนิตา   เส้งเนตร โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไทยกับนานาชาติ ๗,๐๐๐ 
๒๔ นางภัทรวดี  ฟองคำ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน

สถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต)  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 

๗,๐๐๐ 

๒๕ นางสาวนฤมล  มุกธวัตร โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนรวมทั้ง
การจัดบรรยากาศในชั้นเรียน 

๑๐๐,๐๐๐ 

๒๖ นายพัชร์ธีรเชษฐ์ สุวรรณ ์ โครงการกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ๕,๐๐๐ 
๒๗ นายวัชรัศนิ์  ทิพย์ลุ้ย โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ๑๒,๐๐๐ 
๒๘ นางสาวนันทวัน ทองนพคุณ โครงการทักษะภาษาจีน ๕๐,๐๐๐ 
๒๙ จ่าเอกจิรพงศ ์ จิรวัฒน์ โครงการยิมนาสติกพ้ืนฐานสู่ความเป็นเลิศ ๒๕,๐๐๐ 
๓๐ นางมยุรี  แสงรัตนทองคำ  โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างขวัญและกำลังใจครู

และบุคลากรทางการศึกษา 
๑๐,๐๐๐ 

๓๑ นางสาวอภิรดี ทองเพ็ง โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครูพระตำหนักสวนกุหลาบ ๓๐,๐๐๐ 
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หน้าที ่ รายงานผลการดำเนินงานและประเมินโครงการ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ส่งผอ. ภายในวันที่ 27 มีนาคม 
256๕ 
 
 

2.2 เสนอโครงการเพื่อแก้ปัญหา หรือพัฒนาในปีการศึกษา 25๖๕ 
  นางสาวพัชรินทร์  เบญจมพรชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
         2.2.1 แผนงานโครงการพระราชดำริ 

๑. นางสาวมณทิวา คีรีรัตน์  ครู คศ.๑ 
๒. นางสาวฐนิตา เส้งเนตร  ครู คศ.๑ 
๓. นางสาวชนาธิปต์ สุขไกรไทย  คร ูคศ.๑   
๔. นางสาวรตนพร  เสียงล้ำ  พนักงานราชการ 

          ๒.๒.๒ กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม 
       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

1. นางสาวยุพิน  แซ่เฮี๊ยบ  ครู คศ.๒ ประธานกรรมการ 
2. นางสุภารัตน์  สิทธิรัตนพงศ์  ครู คศ.3 กรรมการ 
3. นางสาวสิริวิภาพร  สระศรี  ครู คศ.2 กรรมการ 
4. นางสาวนันทนัช  แท่งทอง  ครู คศ.1 กรรมการ 
5. นางสาวนฤมล  มุกธวัตร  คร ูคศ.๑ กรรมการ 
6. นางสาวรุจิรา อัศวสันติ    ครูอัตราจ้าง กรรมการ 

ที ่ ผู้รับผิดชอบ ชื่อโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
๓๒ นางสาวจิตสุภา  ลิขิตรุ่งโรจน ์ โครงการพัฒนาระบบงานงบประมาณและสินทรัพย์ตาม

มาตรฐาน 
๓๐,๐๐๐ 

๓๓ 
นายวีรพล  ขาวเขียว 

โครงการประหยัดพลังงาน บำรุง ปรับปรุงและพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 

๒๐๐,๐๐๐ 

๓๔ นายวีรพล  ขาวเขียว โครงการพัฒนางานธุรการ ระบบสารสนเทศ และการ
ประสานพัฒนาเครือข่ายทางการศึกษา 

๑๕๐,๐๐๐ 

๓๕ นางสาวพัชรินทร์ เบญจมพรชัย โครงการภูมิปัญญาไทย สร้างเด็กไทย ก้าวไกลสู่สากล ๒๐,๐๐๐ 
๓๖ นางสาวปิยวรรณ  คำเส็ง โครงการ IS (Independent Study)  

สู่มาตรฐานสากล 
๕,๐๐๐ 

๓๗ นายสมโพชน์     เหลื่อมล้ำ 
นางสาวพัชรินทร์ เบญจมพรชัย 
นางมยุรี     แสงรัตนทองคำ 
นางสาวจิตสุภา    ลิขิตรุ่งโรจน์ 

โครงการ PSK ARMOR  ๕๐,๐๐๐ 

๓๘ นางมยุรี แสงรัตนทองคำ โครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน อ.1 ถึง ม.3  ๓,๒๔๐,๐๐๐ 
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7.  นางโชติกา  แสงอำพันธ์  ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
8. นายพัชร์ธีรเชษฐ์ สุวรรณ์  ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
9. นางสาวชญากาณฑ์   จันทาบ  ครูผู้ช่วย  กรรมการ 

       กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
1. นางสาวรัชนีพร จันทร์มี  ครู คศ.๒ ประธานกรรมการ 
2. นางมยุรี  แสงรัตนทองคำ  ครู คศ.3 กรรมการ 
3. นางรุจิเรข  ดุลยสุข   ครู คศ.2 กรรมการ 
4. นางสาวชนิษฐา  ปวงประสาท  ครู คศ.2 กรรมการ 
5. นายอรุโณ  คงคาลอย   ครู คศ.๒ กรรมการ 
6. นายวัชรศักดิ์  เชียงแรง  คร ูคศ.๑ กรรมการ 
7. นางสาวจิตสุภา  ลิขิตรุ่งโรจน์  คร ูคศ.๑ กรรมการ 
8. นางสาวปรารถนา  ลิมป์ประสิทธิพร ครู คศ.๑ กรรมการ 
9. นางสาวปิยวรรณ คำเส็ง  ครูผู้ช่วย  กรรมการ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
1. นางสาวปาริชาติ  นิ่มทัศนศิริ  ครู คศ.๒   ประธานกรรมการ 
2. นางสุพรทิพย์  กมลชวรัตน์  ครู คศ.1 กรรมการ 
3. นางสาวพรทิพย์  ฉิมวัย  ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
4. นายภาณุพงศ์  เพชรรัตน์  คร ูคศ.๑ กรรมการ 
5. นางสาวกัลยรัตน์ แย้มเทศ  ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
6. นายป.นราชัย พลายด้วง  ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
7. นางสาวกรชนก เพชรพรรณ  ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
8. นางสาวรตนพร  เสียงล้ำ  พนักงานราชการ กรรมการ 

      กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
1. นางภัทรวดี  ฟองคำ   คร ูคศ.3   ประธานกรรมการ 
2. นายวัชรัศนิ์  ทิพย์ลุ้ย   คร ูคศ.๑ กรรมการ 
3. นายปฏิภาณ  เทพพิทักษ์  คร ูคศ.๑ กรรมการ 
4. นางสาวอภิวาร  ชี้แจง  ครูกองทุนฯ กรรมการ 
5. นางสาววันวิสาข์ กาเส็ม  ครูผู้ช่วย  กรรมการ 

       กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
1. นางสาวคุณัญญา  สร้อยนาค  ครูผู้ช่วย  ประธานกรรมการ 
2. นางสมบุญ  จันทร์ศิริ   ครู คศ.2 กรรมการ 
3. นางปนิศราณัชช์ จันทร์นวล  ครู คศ.1 กรรมการ 
4. จ่าเอกนพดล  คุ้มพะเนียด  วิทยากรทหารเรือ กรรมการ 
5. จ่าเอกจิรพงศ์  จิรวัฒน์  วิทยากรทหารเรือ กรรมการ 
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       กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
1. นางขนิษฐา  สีคาม   ครู คศ.๒ ประธานกรรมการ 
2. นางโชติกา  แสงอำพันธ์   ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
3. นางกอบกุล  เนตรสูตร  ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
4. นางมยุรี แสงรัตนทองคำ  ครู คศ.3 กรรมการ 

       กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
1. นางสาวชนาธิปต์  สุขไกรไทย   คร ูคศ.๑ ประธานกรรมการ 
2. นางสมฤทัย  คงคาลอย  ครูกองทุนฯ กรรมการ 
3. นางวรรณรยา ดาศรี   ครคูศ.๑  กรรมการ 
4. นางนัยนา  พงษ์สีดา   ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
5. นายธนพล  เสนากัสป์  ครูกองทุน ฯ กรรมการ 

       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
1. นางสาวฐนิตา  เส้งเนตร  ครู คศ.1 ประธานกรรมการ 
2. นางสาวอภิรดี  ทองเพ็ง  ครู คศ.๑ กรรมการ 
3. นางสาววิภาวรรณ  ถิตย์ประดิษฐ์ ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
4. นางสาวธารินี  สุขเวช   ครู คศ.2  กรรมการ 
5. นางสาวสินีนารถ ขันธลักษณ์  ครูผู้ช่วย  กรรมการ 

       กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. นายสมโพชน์  เหลื่อมล้ำ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
2. นางสาวพัชรินทร์ เบญจมพรชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการ 
3. นางสาวคุณัญญา สร้อยนาค  ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
4. นางสาวพรทิพย์  ฉิมวัย  ครูอัตราจ้าง กรรมการ 

       ระดับก่อนประถมศึกษา / การศึกษาพิเศษ 
1. นางจุฑา สุขใส   ครู คศ.3 ประธานกรรมการ 
2. นางสาวบุษบง เสมามล  ครู คศ.3 กรรมการ 
3. นางสาวศิริรัตน์  เตชะสิริวิชัย   ครู คศ.๒  กรรมการ 
4. นางสาวอารยา มูฮำหมัดยูโซ๊ะ  ครู คศ.๑ กรรมการ 
5. นางสาวนพวรรณ  มาสร้อย  คร ูคศ.๑ กรรมการ 
6. นางสาวมณทิวา คีรีรัตน์  ครู คศ.๑ กรรมการ 
7. นางสาวไอรดา จำปาสา  ครู คศ.๑ กรรมการ 
8. นางสาวณัฐณิชา  วิชาภรณ์  ครู คศ.๑ กรรมการ 
9. นางสาวเมธาวี กันหะคุณ  ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
10. นายเสกสรรค์ ชีวรัตน์   ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
11. นายมนตรี รวมพร   ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
12. นางสาวนุสรา ปลื้มปรีชา  ครูอัตรจ้าง กรรมการ 
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13. นางสาววันดี พิมพ์วัน   ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
 ๒.๒.๓ กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาครูให้เป็นผู้อำนวยการเรียนรู้  

 ๑. นางสาวมยุรี แสงรัตนทองคำ  ครู คศ.๓ ประธานกรรมการ 
    ๒. นางภัทรวดี ฟองคำ   ครู คศ.๓ กรรมการ 
   ๓. นางสาวยุพิน แซ่เฮ๊ีย   ครู คศ.๒ กรรมการ 
   ๔. นางขนิษฐา สีคาม   ครู คศ.๒ กรรมการ 

๕. นางสาวปาริชาติ นิ่มทัศนศิริ  ครู คศ.๑ กรรมการ 
๖. นางสาวฐนิตา เส้งเนตร  ครู คศ.๑ กรรมการ 
๗. นางสาวคุณัญญา สร้อยนาค  ครู คศ.๑ กรรมการ 
๘. นางสาวชนาธิปต์ สุขไกรไทย  ครู คศ.๑ กรรมการ 
 

 ๒.๒.๔ กลยุทธ์ที่ ๓ ขับเคลื่อนการบริหาร จัดการตามแนวศาสตร์พระราชา  

         ๑. นายวัชรศักดิ์ เชียงแรง   ครู คศ.๑ ประธรานกรรมการ 
   ๒. นางสุภารัตน์  สิทธิรัตนพงศ์  ครู คศ.๓ กรรมการ 
    ๓. นางรุจิเรข ดุลยสุข   ครู คศ.๒ กรรมการ 

๔. นายอรุโณ คงคาลอย    ครู คศ.๒ กรรมการ 
๕. นางสาวรัชนีพร จันทร์มี   ครู คศ.๒ กรรมการ 
๖. นางสาวสิริวภิาพร สระศรี  ครู คศ.๒ กรรมการ 
๗. นางสาวนันทนัช  แท่งทอง  ครู คศ.๑ กรรมการ 
๘. นางสาวนฤมล  มุกธวัตร  ครู คศ.๑ กรรมการ 
๙. นางสาววิภาวรรณ ถิตย์ประดิษฐ์ ครู คศ.๑ กรรมการ 

 ๒.๒.๕ กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
๑. นางปนิศราณัชช์ จันทร์นวล  ครู คศ.๑ ประธานกรรมการ 
๒. นายพัชร์ธีรเชษฐ์ สวุรรณ์  ครูผู้ช่วย  กรรมการ 

   ๓. นางสาวกัลยรัตน์ แย้มเทศ  ครูผู้ช่วย  กรรมการ 

๔. นางสาวนันทวัน ทองนพคุณ  ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
   ๕. นางสาววันวสิาข์ กาเส็ม  ครูผู้ช่วย  กรรมการ 

   ๖. นางสาวชญากาณฑ์ จันทาบ  ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
๗. นางสาวปิยวรรณ คำเส็ง  ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
๘. นางสาวสินีนารถ ขันธลักษณ์  ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
๙. นางสาวธัชพร คำชามา   ครูผู้ช่วย  กรรมการ 

   ๑๐. นางสารตนพร เสียงล้ำ  พนักงานราชการ กรรมการ 
   ๑๑. นายป.นราชัย พลายด้วง  ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
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 ๒.๒.๖ กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาโรงเรียนเป็นต้นแบบแห่งการเรียนร่วม 
1. นางสาวบุษบง เสมามล  ครู คศ.3 ประธานกรรมการ 
2. นางสาวไอรดา จำปาสา  ครู คศ.๑ กรรมการ 
3. นายเสกสรรค์ ชีวรัตน์   ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
4. นายมนตรี รวมพร   ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
5. นางสาวนุสรา ปลื้มปรีชา  ครูอัตรจ้าง กรรมการ 
6. นางสาววันดี พิมพ์วัน   ครูอัตราจ้าง กรรมการ 

หน้าที ่ เขียนโครงการ ปีการศึกษา 25๖๕ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ส่งผอ.ภายในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๕ 
 
3. คณะกรรมการจัดทำรูปเล่มแผนปฏิบัติการ 
 3.1 นางสาวพัชรินทร์ เบญจมพรชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
 3.๒ นางสาวจิตสุภา ลิขิตรุ่งโรจน์  ครู คศ.๑  กรรมการ 
 ๓.๓ นางปนิศราณัชช์ จันทร์นวล  ครู คศ.๑  กรรมการ 
 3.๔ นางไอรดา จำสา   ครผูู้ช่วย   กรรมการ 
 ๓.๕ นางสาวชญากาณฑ์ จันทาบ  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
 3.๖ นางกอบกุล  เนตรสูตร    ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
 3.๗ นางสาวสุภาพร  ยวงกระโทก  เจ้าหน้าที่ธุรการ  กรรมการ 
 3.๘ นางสาวศรัณญา  ดุษดี  เจ้าหน้าที่ธุรการ  กรรมการ 
 3.๙ นางสาวรตนพร  เสียงล้ำ  พนักงานราชการ  กรรมการ 

3.1๐ นางกิตติมา  ศรีนาราง  ลูกจ้างกองทุนฯ  กรรมการ 
๓.๑๑ นางสาวศิริรัตน์ เตชะสริิวิชัย  ครู คศ.๒  กรรมการ 

 3.1๒ นางสาวนพวรรณ มาสร้อย  ครู คศ.๑  กรรมการและเลขานุการ 
 
หน้าที ่ 1. จัดทำข้อมูลแผนปฏิบัติการให้เป็นปัจจุบันในส่วนที่ 1-2-3 และภาคผนวกให้เสร็จ ภายในวันที่ ๒๖ 
พฤษภาคม ๒๕๖๕  

2. จัดพิมพ์ข้อมูลที่ดำเนินการและแผนงานโครงการ ที่ ผอ.ตรวจดูแล้ว ให้เสร็จเรียบร้อย ภายในวันที่   
๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
 3. ตรวจทาน แล้วส่ง ผอ. พิจารณา เรียบร้อยแล้วเข้าเล่ม ภายในวันที่  ๒๖  พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
 
 

   ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
    สั่ง ณ วันที่       ๕    พฤษภาคม    พ.ศ. 256๕ 
 
 
 

          (นางจินดา สรรประสิทธิ์) 
            ผู้อำนวยการโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 
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