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ชื่อโครงการ     พัฒนาการบริหารงานวิชาการ 
ลักษณะโครงการ    ต่อเนื่อง     ใหม่      พิเศษ 
กลยุทธ์   ข้อ2 พัฒนาศักยภาพครสูู่ครูมืออาชีพ  
    ข้อ4 บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ   
สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐาน 1  คุณภาพผู้เรียน 
  มาตรฐาน 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร    
                                          สถานศึกษา 
  มาตรฐาน 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น         
                                          สำคัญ 
กลุ่ม/งานที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานวิชาการ     
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางกัญญาวรรณ์   รุ่งกำจัด 
ระยะเวลาดำเนินการ      ตลอดปีการศึกษา 2562 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาชาติ พ.ศ. 2542  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545   
มาตรา 22   กล่าวไว้ว่า "การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ
พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ"  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้กำหนด
คุณภาพของผู้เรียนไว้ในมาตรฐานที่ 1  และสำนักมัธยมปลายมีเป้าหมายให้โรงเรียนมัธยมทุกโรงเรียน
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน และผลการทดสอบระดับชาติเพ่ิมขึ้น ประกอบกับวิสัยทัศน์
ของโรงเรียน "  มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพตามมาตรฐานสากล สู่ประชาคมอาเซียน"  
 แต่ปรากฏว่า ผลการประเมินมาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน ยังต่ำกว่าค่าเป้าหมายที่โรงเรียน   
ประกาศไว้  และผลการทดสอบระดับชาติ (O-Net)  ยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ 

ดังนั้นฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนปิยชาติพัฒนาในพระราชูปถัมภ์ฯ  จึงจัดทำโครงการ
ส่งเสริม และยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้สถานศึกษามีการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างครอบคลุมและทันต่อการใช้งาน 
 2. เพ่ือให้ผู้รับบริการ และผู้ที่เกี่ยวข้องพึงพอใจผลการบริหารงาน และการพัฒนาผู้เรียน 
 3. เพ่ือให้สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับผู้เรยีน และท้องถิ่นเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
 4. สำนักงานวิชาการมีวัสดุเพียงพอในการบริหารงานวิชาการ และสามารถให้บริการแก่ครู และ 
นักเรียนได้ท่ัวถึง 
 5. สถานศึกษามีระบบการให้บริการครู นักเรียน และผู้ปกครอง 
 6. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
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3. เป้าหมาย 
 เป้าหมายเชิงปริมาณ  

- สำนักงานวิชาการมีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอครบถ้วนในการบริหารงานวิชาการ และ
สามารถให้บริการแก่ครูและนักเรียนได้ร้อยละ 100 

- ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการบริหารงานวิชาการ ร้อยละ 90 
 

 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  - สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนชุมชนท้องถิ่น และเทียบเคียง

มาตรฐานสากล 
- สถานศึกษามีวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่มีคุณภาพ ครบถ้วน ทันสมัย 

 
4. ขั้นตอน/วิธีดำเนินงาน 
 

 

ที ่ กิจกรรมที่ปฏิบัต ิ

ภาคเรียนที1่  
(เม.ย.62 – ก.ย.62) 

ภาคเรียนที่ 2  
(ต.ค.62– มี.ค.63) 

ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลาที่
ดำเนินการ 

งบประมาณ
(บาท) 

ระยะเวลาที่
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. 1. พัฒนางานกลุ่ม
บริหารงานวิชาการ 
- จัดทำหลักสูตร
สถานศึกษา 
- วัสดุอุปกรณ์สำนักงาน 
- จัดทำปฏิทินวิชาการ
ประจำปี 
- จัดทำข้อมูลสารสนเทศ
วิชาการ 
/ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/
กราฟสถิติเปรียบเทียบผล
การเรียน ย้อนหลัง 3 ปี 
- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
สำหรับบริการครู นักเรียน 
 

พ.ค.62 42,607.50 
(อุดหนุน15 ป ี

หนังสือ
แบบเรียน) 

พ.ย 62 36,000 
(อุดหนุน15 ป ี

หนังสือ
แบบเรียน) 

นางกัญญาวรรณ์  
รุ่งกำจัด 
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5. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง   กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 

 
6. การติดตามประเมินผล 
 
 
 

ที ่ กิจกรรมที่ปฏิบัต ิ

ภาคเรียนที1่  
(เม.ย.62 – ก.ย.62) 

ภาคเรียนที่ 2  
(ต.ค.62– มี.ค.63) 

ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลาที่
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาที่
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน/ตาม
ข้อตกลงของสถานศึกษา 
และกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
- กิจกรรมส่งเสริมความ
เป็นเลิศด้านทักษะ
วิชาการ(แข่งขันทักษะ
วิชาการ) 
- ให้บริการทางวิชาการ 
เครือข่ายชุมชน 

ส.ค. 62 - ธ.ค. 62 30,000 
(พัฒนาผู้เรียน) 

 

นางสาวธัญรดี   
วิชาจารย ์

3. กิจกรรมซ่อมแซม 
อุปกรณ์ต่างๆ ของฝ่าย
บริการงานวิชาการ 

พ.ค. 62 30,000 
(อุดหนุน) 

พ.ย. 62 30,000 
(อุดหนุน) 

นางกัญญาวรรณ ์
รุ่งกำจัด 

4. การทำคลังข้อสอบ 
 

พ.ค.62 59,000 
(อุดหนุน) 

  นางสาวธัญรด ี
วิชาจารย ์

5. ค่ายลอยตัวได้  
ว่ายน้ำเป็น 

มิ.ย. 62 10,000 
(พัฒนาผู้เรียน) 

 

พ.ย. 62 10,000 
(พัฒนาผู้เรียน) 

 

กลุ่มสาระฯสุข
ศึกษาพลศึกษา 

6. กิจกรรมวิชาชีพ เบเกอรี่
ปิยชาติ (ค่าวิทยากร
,วัสดุอุปกรณ์) 

ตลอดปี
การศึกษา 

16,000 
(อุดหนุน) 

 16,000 
(อุดหนุน) 

กลุ่มสาระฯการ
งานอาชีพ 

7. ส่งเสริมความเป็นเลิศ
ดนตรี(ค่าวิทยากร) 

ตลอดปี
การศึกษา 

10,000 
(อุดหนุน) 

 10,000 
(อุดหนุน) 

กลุ่มสาระฯศิลปะ 

8. ส่งเสริมความเป็นเลิศ
ด้านกีฬารักบี้ 

ตลอดปี
การศึกษา 

10,000 
(อุดหนุน) 

 10,000 
(อุดหนุน) 

กลุ่มสาระฯสุข
ศึกษาพลศึกษา 

รวมเงิน 177,607.50 142,000 319,607.50 
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ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
วิธีวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล 

1.ร้อยละ 100 ของคณะครูและนักเรียนได้รับบริการ 
อย่างทั่วถึง และครอบคลุม 
2. ผู้ปกครองผู้รับบริการและผู้ที่เกี่ยวข้องพึงพอใจผลการ 
บริหารงาน และการพัฒนาผู้เรียน 
3.ครูมีความพึงพอใจในการใช้บริการ 

- การสังเกต  
- สอบถาม 
- ตรวจผลงาน 

 

- แบบสังเกต 
- แบบสอบถาม 
- สภาพจริง 
- เอกสารหลักฐาน 
- ภาพถ่าย 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
1. งานต่างๆในสำนักงานบริหารงานบริหารงานวิชาการมีการพัฒนา และจัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้ 

เพียงพอในการบริหารงานวิชาการ และสามารถให้บริการแก่ครู และนักเรียนได้ทั่วถึง 
 2. คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองมีความพึงพอใจในการรับบริการ 
8. สถานที่ดำเนินการ  สำนักงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
               
 
 

    ผู้เสนอโครงการ             ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

 .....................................................             .................................................. 
  ( นางกัญญาวรรณ์    รุ่งกำจัด )                          (นางกัญญาวรรณ์  รุ่งกำจัด) 
 หัวหน้างานกลุ่มบริหารงานวิชาการ   ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 
 

                   ผู้อนุมัติโครงการ 
 

  ................................................. 
                                             ( นางสาวสุกัญญา  เพาะบุญ ) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

 
 
 
 
 
 


