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การให้ความเห็นชอบ 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 ครั้งที่  2/2562 
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ได้พิจารณาแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563                   
ของโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 แล้ว เห็นชอบให้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ            
พ.ศ. 2563 ของโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 ได้ 
 
 
 
       (ดร. สุรพงษ์  รุ่งวารินทร์) 
       ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 
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ค าน า 

 
เอกสารแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือประกอบการวางแผน

ปฏิบัติงานในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ อ าเภอดอนเจดีย์                           
จังหวัดสุพรรณบุรี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  ซึ่งจะเป็นแนวทางให้ทุกกลุ่มงาน ทุกงานได้ปฏิบัติงานอย่างมีเป้าหมาย มีคุณภาพ บังเกิดผลดีแก่การ
จัดการศึกษาให้แก่ผู้เรียนทุกคน รวมทั้งตัวครูผู้จัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการ และการพัฒนาชุมชน  
ด้านการศึกษาของโรงเรียน ตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของชาติ นโยบายปฏิรูปการศึกษา และแผนการ
ศึกษาชาติ 

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะมีประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้องและ
ขอขอบคุณผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สมาคมผู้ปกครอง     
ครูและผู้สนับสนุนการศึกษา เครือข่ายผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่มีส่วนให้ข้อมูลในการจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ า  ปีงบประมาณฉบับนี้ให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

 

 
 

                                          (นายบุญช่วย   อ้นสืบสาย)     

   ผู้อ านวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ 
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สารบัญ 

 

ค าน า 
เรื่อง            หน้า 
 

ส่วนที่  ๑   ข้อมูลทั่วไป          ๑ 
ส่วนที่  ๒   ทิศทางการพัฒนาของสถานศึกษา       9 
ส่วนที ่ ๓   รายละเอียดแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63    13 
ส่วนที่  ๔   กระบวนการน าแผนสู่การปฏิบัติ                                                                        36 
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ส่วนที่ ๑ 
ข้อมูลทั่วไป 

๑. ข้อมูลพื้นฐาน 
  ๑.๑ ชื่อสถานศึกษา  โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ 

   ตั้งอยู่เลขท่ี...-... หมู่ที่ ๓  ถนน อู่ยา - ดอนเจดีย์  ต าบลดอนเจดีย์ อ าเภอดอนเจดีย์  
       จังหวัดสุพรรณบุรี    รหัสไปรษณีย์ ๗๒๑๗๐     
       โทรศัพท์ ๐๓-๕๕๙๑-๐๑๒     โทรสาร ๐๓-๕๕๙๒-๐๔๐    Website www.banharn๑.ac.th 
 ๑.๒ เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ 

      ๑.๓ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ และระดับประกาศนียบัตร 
           วิชาชีพ (ปวช.)  
      ๑.๔ มีเขตพ้ืนที่บริการทางการศึกษาในเขตอ าเภอดอนเจดีย์ 

๑. ต าบลดอนเจดีย์  หมู่ที่ ๑ - ๙   
๒. ต าบลไร่รถ  หมู่ที่ ๑ - ๑๐  
๓. ต าบลหนองสาหร่าย หมู่ที่ ๑ - ๑๐  
๔. ต าบลทะเลบก หมู่ที่ ๓ - ๘ ,๑๒ 

๒.  ข้อมูลด้านผูบ้ริหาร 
     ๒.๑  ผู้อ านวยการโรงเรียน ชื่อ-สกุล นายบุญช่วย อ้นสืบสาย โทรศัพท์ ๐8๙-54๖-7๒94   
            E-mail: Chuay2505@windowslive.com  
            วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท  สาขาการบริหารการศึกษา   
            ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่วันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 2 ปี 1 เดือน 
๓. ประวัติโดยย่อ ค าขวัญ และวัตถุประสงค์เฉพาะของสถานศึกษา 

ประวัติของสถานศึกษา   
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ ก่อตั้งขึ้นโดย ฯพณฯบรรหารและคุณหญิงแจ่มใส ศิลปอาชา ได้ซื้อที่ดิน

สร้างอาคารเรียน พร้อมทั้งจัดวัสดุครุภัณฑ์ต่างๆ มอบให้แก่กรมสามัญศึกษากระทรวง ศึกษาธิการ ปัจจุบันมีเนื้อ
ที่ทั้งหมด ๔๓ ไร่ ๕๗  ตารางวามีการรับนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ และพิจารณารับนักเรียนที่มีความสามารถ
พิเศษ  ด้านศิลปะ ดนตรี กีฬาฟุตบอลและโยธวาทิต พร้อมทั้งรับนักเรียนในพ้ืนที่บริการในเขต สพม.๙ ที่มีความ
ประสงคจ์ะเข้าเรียนเป็นล าดับรองลงมา ได้เปิดท าการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. 
๒๕๑๒ เป็นโรงเรียนแบบสหศึกษาเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๖ และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.๑-๓) ปัจจุบันได้รับยกย่องให้เป็น โรงเรียนดีใกล้บ้าน รุ่นที่ ๑, โรงเรียน
มาตรฐานสากล รุ่นที่ ๒ และโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล (๑ ต าบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ) 

สัญลักษณ์โรงเรียน สมเด็จพระนเรศวรทรงช้างศึกภายในวงกลมใต้ฐานเจดีย์ยุทธหัตถี 
คติพจน์   ความพร้อมเพรียงของหมู่คณะท าให้เกิดสุข 
คติธรรม   สุขา  สงฺฆสฺส  สามัคคี 
สีประจ าโรงเรียน  ด าเหลือง 
อักษรย่อ  บ.จ.๑ 
ปรัชญา   เรียนดี  มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม  สัมพันธ์ชุมชน 
ค าขวัญ   การศึกษาวางรากฐาน บรรหาร ฯ สร้างอนาคต 

 
 
 

http://www.banharn๑.ac.th/
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4. ข้อมูลครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน  
 4.1 ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา (ข้อมูล ณ วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2562) 

สังกัด/กลุ่ม
สาระ จ า

นว
น 

เพ
ศ วุฒิการศึกษาสูงสุด วิทยฐานะ มา

ช่วย
ราชก
าร 

ชา
ย 

หญิ
ง 

ต่ า
กว่

า 
ป.

ตร
ี 

ป.
ตร

ี 

ป.
โท

 

ป.
เอ

ก 

คร
ูผู้ช

่วย
 

คศ
.1

 

คศ
.2

 

คศ
.3

 

คศ
. 4

 

ผู้อ านวยการ 1 1 
   

1 
    

1 
  

รอง
ผู้อ านวยการ 

0 
            

ครูผู้สอน 
1. กลุ่มสาระฯ 
ภาษาไทย 

11 4 7 
 

10 1 
 

2 4 4 1 
  

2. กลุ่มสาระฯ 
วิทยาศาสตร์ 

17 4 13 
 

5 11 1 2 5 5 5 
  

3. กลุ่มสาระฯ 
คณิตศาสตร์ 

16 5 11 
 

11 5 
 

4 6 1 5 
  

4. กลุ่มสาระฯ 
ภาษาต่างประเ
ทศ 

19 
 

19 
 

15 4 
 

8 6 2 3 
  

5. กลุ่มสาระฯ 
สังคมศึกษาฯ 

13 3 10 
 

9 4 
 

5 2 1 5 
  

6. กลุ่มสาระฯ  
สุขศึกษาฯ 

6 5 1  5 1   4 1 1  1 

7. กลุ่มสาระฯ 
ศิลปะ 

7 2 5  5 2  2 3 1 1   

8. กลุ่มสาระฯ 
การงานอาชีพ
ฯ 

17 5 12  12 5  4 2 4 7   

ครูแนะแนว 2  2  1 1  1 1     
ครูบรรณารักษ์ 3 1 2  3   1 1  1   
รวมครู 
ประจ าการ 

112 30 82  76 35 1 29 34 19 30 0 2 

พนักงาน
ราชการ 

4 3 1  3 1        

รวมพนักงาน
ราชการ 

4 3 1  3 1        

ครูอัตราจ้าง 3  3  3         
รวมครูอัตรา
จ้าง 

3  3  3         

รวมครูทั้งสิ้น 119 33 86  82 36 1 29 34 19 30  2 
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สังกัด/กลุ่ม
สาระ จ า

นว
น 

เพ
ศ วุฒิการศึกษาสูงสุด วิทยฐานะ 

มาช่วย
ราชการ ชา

ย 

หญิ
ง 

ต่ า
กว่

า 
ป.

ตร
ี 

ป.
ตร

ี 

ป.
โท

 

ป.
เอ

ก 

คร
ูผู้ช

่วย
 

คศ
.1

 

คศ
.2

 

คศ
.3

 

คศ
. 4

 

เจ้าหน้าที่ 2 1 1 1 1 
        

ลูกจ้างประจ า 2 2 
 

2 
         

ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

13 7 6 13 1 
        

รวมลูกจ้าง 17 10 7 16 2 
        

ครู
ชาวต่างชาติ 

3 2 1 
 

3 
        

รวมบุคลากร
ทั้งหมด 

13
9 

45 94 16 87 36 1 29 34 19 30 0 2 

รวมบุคลากร
ทั้งหมด                 

(หากไม่รวม
ครูต่างชาติ) 

13
6 

43 93 16 84 36 1 29 34 19 30 0 2 

ในระบบ 
EMIS 

(ไม่รวมครูมา
ช่วยราชการ) 

13
7 

43 93 15 85 36 1 27 33 18 30 0 
 

 
4.2 ข้อมูลครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน จ านวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น ๒,196 คน จ าแนก
ตามระดับชั้นที่เปิดสอน (ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน  2562) 
 

ระดับชั้นเรียน จ านวนนักเรียน จ านวนห้อง 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 462 11 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 424 11 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 405 10 
รวม ๑,291 32 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 290 ๗ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 262 ๗ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 239 7 
รวม 791 ๒1 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 41 ๑ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 34 ๑ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 39 ๑ 
รวม ปวช. 114 ๓ 

รวมทั้งสิ้น 2,196 ๕6 
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5. ข้อมูลอาคารสถานที่  
     - เนื้อท่ี ๔๓ ไร่ ๕๗ ตารางวา 
     - อาคารเรียนและอาคารประกอบ ๗  หลัง ได้แก่ อาคารส านักงาน ๑ หลัง อาคารเรียน ๖ หลัง อาคาร    
       เอนกประสงค์ ๔ หลัง  ได้แก่ หอประชุมเอนกประสงค์ ๑ หลัง โรงฝึกพลศึกษา ๑ หลัง  
       โรงอาหาร ๑ หลัง  โรงฝึกงาน ๑ หลัง หอพักนักกีฬา ๑ หลัง ส้วม ๕ หลัง 
     - สนามฟุตบอล ๑ สนาม สนามบาสเกตบอล ๑ สนาม  สนามวอลเล่ย์บอล ๑ สนาม  
       ลานออกก าลังกาย ๑ ลาน   
     - สระว่ายน้ ามาตรฐาน ๑ สระ  
     - ห้องเรียนทั้งหมด ๕4 ห้องเรียน แบ่งเป็น 
        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓  = 11:11:10 
        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6  = ๗:๗:7  
   ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 - 3 = ๑:๑:๑ 
     - จ านวนห้องท่ีจัดไว้ใช้ปฏิบัติกิจกรรมเฉพาะ  ได้แก่ 
  ๑) ห้องสมุดมีขนาด ๔๙๒ ตารางเมตร  
  ๒) ห้องปฏิบัติการ 
           ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์      จ านวน    ๘ ห้อง 
  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์      จ านวน    ๔ ห้อง 
  ห้องปฏิบัติการทางภาษา          จ านวน    ๒  ห้อง 

     ห้องฝ่ายบริหาร                     จ านวน     ๖   ห้อง 
     ห้องโสตทัศนศึกษาและห้องประชุม    จ านวน    ๔   ห้อง 
     ห้องเกียรติยศ เกียรติภูมิ           จ านวน    ๒   ห้อง 
     ห้องทะเบียนและวัดผล             จ านวน    ๑   ห้อง 
     ห้องพัสดุและการเงิน                จ านวน    ๒   ห้อง 
     ห้องประชาสัมพันธ์                  จ านวน    ๑    ห้อง 
     ห้องแนะแนว                         จ านวน    ๑    ห้อง 
     ห้องกิจกรรมนักเรียน                จ านวน    ๒    ห้อง 
     ห้องเรียนสีเขียว                      จ านวน    ๑    ห้อง 
     ห้องกิจกรรมสหกรณ์                 จ านวน    ๑    ห้อง 
     ธนาคารโรงเรียน                      จ านวน    ๑    ห้อง 
     ห้องเรียนเพชรบรรหาร ฯ            จ านวน    ๑   ห้อง 

       ห้องศูนย์ปฏิบัติการคณิตศาสตร์     จ านวน    ๑   ห้อง 
       ห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ   จ านวน    ๑๐   ห้อง 

     ห้องดนตรีไทย                 จ านวน    ๒   ห้อง 
     ห้องโยธวาทิต                  จ านวน    ๒    ห้อง 
     ห้องพิมพ์ดีด                    จ านวน    ๒   ห้อง 
     ห้องคหกรรม                   จ านวน    ๑   ห้อง 
     ห้องพยาบาล      .            จ านวน    ๑   ห้อง 
     ห้องพลศึกษา                  จ านวน    ๒   ห้อง 
     ห้องเรียนอัจฉริยะ             จ านวน    ๑   หอ้ง 
     ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    จ านวน    ๑   ห้อง 
     ห้องกิจกรรมนักเรียน     จ านวน    ๑   ห้อง 
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6. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
    ๑) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะห่างจากสถานที่ราชการและตลาดดอนเจดีย์ ๑.๕ กิโลเมตร
เป็นชุมชนบางตา หน้าโรงเรียนติดถนนที่มีร้านค้าและตึกแถว ทิศใต้เป็นร้านค้า หลังโรงเรียน เป็นหมู่บ้าน
จัดสรรและทุ่งนามีประชากรประมาณ ๔๗,๐๐๐ คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ วัดสระศรีเจริญ 
หมู่บ้านจัดสรรและทุ่งนา อาชีพหลักของชุมชน คือ ท าการเกษตร ค้าขาย รับจ้างส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ 
ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปคือ เพลงพื้นบ้าน (อีแซว) 
    ๒) ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ ม.๖ อาชีพหลัก คือเกษตรกร (คิดเป็นร้อยละ ๕๐) ส่วนใหญ่นับ
ถือศาสนาพุทธ (คิดเป็นร้อยละ ๙๐) ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี ๒๗,๐๐๐ บาท 
จ านวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว ๖ คน  
    ๓) โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
        โอกาส 
 - มีแหล่งเรียนรู้จ านวนมากและหลากหลาย เช่น วัด หอสมุด อนุสาวรีย์ แหล่งเรียนรู้บริเวณใกล้เคียง 
 - ได้รับการสนับสนุนจากผู้มีอุปการะโรงเรียน มีสมาคมศิษย์เก่า มูลนิธิ สมาคมผู้ปกครองและ
คณะกรรมการ   
   สถานศึกษาท่ีเข้มแข็ง  
 - ผู้ปกครองและชุมชนให้การยอมรับมีความรู้สึกร่วมเป็นเจ้าของและสนับสนุนการด าเนินงานของ
โรงเรียน  
 - นักเรียนมีความสามารถเฉพาะหลายด้าน  
 - มีระบบเทคโนโลยีและการสื่อสารที่ทันสมัยจ านวนมาก อาคารสถานที่มีความพร้อมและมีสนาม
ฟุตบอลและสระว่ายน้ าที่มีมาตรฐาน  
 - ผู้บริหารและบุคลากรมีความรู้ความสามารถ  
        ข้อจ ากัด 
 - ผลจากการพัฒนาโรงเรียนอย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรม สร้างการยอมรับศรัทธาจากผู้ปกครอง  
จ านวนความต้องการเข้าเรียนของนักเรียนมากขึ้น ส่งผลต่อการวางแผนรองรับการเจริญเติบโตในทุกๆ ด้าน  
 - การปรับเปลี่ยนบุคลากร การสนับสนุนจากภาครัฐและผู้ปกครองต้องอาศัยเวลาและความเข้าใจ
ประสานประโยชน์ซึ่งเป็นแนวทางท่ีชัดเจนจะได้รับโอกาสมากขึ้น  
 - ผลของปัจจัยด้านอ่ืนๆ ที่เกิดจากบริบทของโรงเรียน สิ่งแวดล้อม เช่น ด้านการสอน การมาร่วม
กิจกรรมนอกเวลาเรียนปกติ 
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7. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
    7.๑ โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาช่วงชั้นที่ ๓ (ม.๑ - ม.๓) 

ระดับ 
ชั้น 

เวลาเรียน (ชั่วโมง) 
 

รวม ไทย คณิต วิทย์ 
 

สังคมฯ 
 

สุขศึกษา ศิลปะ การงานฯ 
ภาษาต่าง 
ประเทศ 

เพิ่มเติม กิจกรรม 

ม.๑ ๑๒๐ ๑๒๐ 180 ๑๖๐ ๘๐ ๘๐ 20 ๑๒๐ 
ไม่น้อยกว่า 
200 ชม. 

๑๒๐ ๑,๒๐๐ 

ม.๒ ๑๒๐ ๑๒๐ 180 ๑๖๐ ๘๐ ๘๐ 20 ๑๒๐ 
ไม่น้อยกว่า 
200 ชม. 

๑๒๐ ๑,๒๐๐ 

ม.๓ ๑๒๐ ๑๒๐ 18๐ ๑๖๐ ๘๐ ๘๐ 20 ๑๒๐ 
ไม่น้อยกว่า 
200 ชม. 

๑๒๐ ๑,๒๐๐ 

รวม ๓๖๐ ๓๖๐ 540 ๔๘๐ ๒๔๐ ๒๔๐ 60 ๓๖๐ 600 ๓๖๐ ๓,๖๐๐ 
 
๑) จ านวนชั่วโมงท่ีจัดให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น รวมเรียนทั้งปี  
    ไม่น้อยกว่า  ๑,๒๐๐ ชั่วโมง 
๒) ระบบการเรียนรู้/พัฒนาผู้เรียนเน้นเป็นพิเศษ คือ ห้องเรียนแผนวิทย์-คณิต และห้องเรียนอัจฉริยะ 
    ที่เพ่ิมชั่วโมง ตามจุดเน้นและความพร้อมที่สถานศึกษาก าหนด  

          ๓) สาระการเรียนรู้ท้องถิ่นท่ีเด่นในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้แก่ เพลงพื้นบ้าน โยธวาทิต กระบี่ 
              กระบอง  ว่ายน้ า ฟุตบอล ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น 

 
    7.๒ โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาช่วงชั้นที่ ๔  (ม.๔- ม.๖ และ ปวช.) 

ระดับ 
ชั้น 

เวลาเรียน (ชั่วโมง) 
 

รวม ไทย คณิต วิทย์ 
 

สังคมฯ 
 

สุข
ศึกษา 

ศิลปะ 
การ
งานฯ 

ภาษาต่าง 
ประเทศ 

เพิ่มเติม กิจกรรม 

ม.๔ ๘๐ ๘๐ 100 ๑๒๐ ๔๐ ๔๐ 20 ๘๐ 
ไม่น้อยกว่า 
1,600 ชม. 

๑๒๐ 
รวม 3 ป ี

ไม่น้อยกว่า 
3,600 ชั่วโมง 

ม.๕ ๘๐ ๘๐ 100 ๑๐๐ ๔๐ ๔๐ 20 ๘๐ 
ไม่น้อยกว่า 
1,600 ชม. 

๑๒๐ 

ม.๖ ๘๐ ๘๐ 100 ๑๐๐ ๔๐ ๔๐ 20 ๘๐ 
ไม่น้อยกว่า 
1,600 ชม. 

๑๒๐ 

รวม ๒๔๐ ๒๔๐ 300 ๓๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 60 ๒๔๐ 1,600 ๓๖๐  

1) จ านวนชั่วโมงท่ีจัดให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมเรียน 3 ปี  
    ไม่น้อยกว่า 3,600 ชั่วโมง 
2) ระบบการเรียนรู้/การพัฒนาผู้เรียนที่เน้นเป็นพิเศษ คือ แผนวิทย์-คณิต และภาษา - สังคมฯ 

              และรายวิชาเพ่ิมเติมเรียนตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
3) สาระการเรียนรู้ท้องถิ่นท่ีเด่นในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้แก่ เพลงพื้นบ้าน โยธวาทิต กระบี ่   
    กระบอง  ว่ายน้ า ฟุตบอล ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น 
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8.  ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 
 - รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันการเขียนเรียงความภาษาจีน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 68  
 - รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (skit) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 68  
 - รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (skit) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 68 
 - รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันต่อค าศัพท์ภาษาอังกฤษ (crossword) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 68  
 - รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันพูดเพ่ืออาชีพภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 68 
 - รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 68 
 - รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการท่องอาขยานท านองเสนาะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 68  
 - รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ใน
คณิตศาสตร์ ไปประยุกต์ใช้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 68  
 - รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (science show) ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 68  
 - รางวัลเหรียญทอง การประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 68  
  - รางวัลเหรียญทอง การประกวดละครประวัติศาสตร์  (skit) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับ                      
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 68  
 - รางวัลเหรียญทอง การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 68 
 - รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 68 
 - รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันประติมากรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 68 
 - รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 68 
 - รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 68 
 - รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 68 
 - รางวัลเหรียญทอง การประดวดหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 68 
 - รางวัลเหรียญทอง การประกวดโครงงานอาชีพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 68 
 - รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันท าอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 68 
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 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬานักเรียนกรมพลศึกษา รุ่นอายไุม่เกิน 14 ปี ประเภท ก.  
 - รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันฟุตบอล เยาวชนเงินล้าน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ลีกคัพ 
ครั้งที่ 7 อายุไม่เกิน ๑5 ปี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (6 ปีติดต่อกัน) 
    - รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันฟุตบอล กีฬานักเรียนระหว่างโรงเรียน อายุไม่เกิน ๑๕ ปี  
 - รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันฟุตบอล กีฬานักเรียนระหว่างโรงเรียน อายุไม่เกิน ๑8 ปี 
 - รางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันฟุตบอล กีฬานักเรียนธนาคารออมสิน ระดับจังหวัดสุพรรณบุรี  
อายุไม่เกิน 18 ปี 
   - ได้เป็นตัวแทนชิงแชมป์ประเทศไทย การแข่งขันฟุตบอลรายการ KING POWER CUP 
2019/2020 รอบภูมิภาคภาคกลางและตะวันตก อายุไม่เกิน ๑5 ปี  
 - เด็กชายพิชเญศ สีตะระโส นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนนักกีฬาฟุตบอล
ทีมชาติ อายุไม่เกิน 12 ปี  
 - เด็กชายนัฏฐวัฒน์ เอ่ียมประเสริฐ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนนักกีฬา
ฟุตบอลทีมชาติ อายุไม่เกิน 15 ปี  
 - นักเรียนได้ศึกษาต่อในโรงเรียนเครือการแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตร ในปี พ.ศ.2562                
(โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย,โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย และโรงเรียนอัสสัมชัญกรุงเทพ) 
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ส่วนที่ ๒ 
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

1. แผนยุทธศาสตร์ 
    วิสัยทัศน์  (Vision) 
 มุง่พัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญาเลิศ เชิดชูคุณธรรม ด ารงความเป็นไทย ก้าวไปสู่มาตรฐานสากล 

Developing students to be excellent. Praising virtue. Maintaining being Thai. Moving       
forward to world to world class standard. 

    พันธกิจ  (Mission) 
       ๑. พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก 

๒. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมความเป็นไทยโดยยึดหลักปรัชญาของ     
    เศรษฐกิจ พอเพียง 

        ๓. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้เทียบเคียงมาตรฐานสากล 
        ๔. จัดหลักสูตรและการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
        ๕. บริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ 
        ๖. จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้มีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ ๒๑ 
       ๗. ส่งเสริมอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของโรงเรียนตามวัฒนธรรมขององค์กร 
    เป้าประสงค์  (Targets) 

 ๑. ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก 
๒. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมความเป็นไทยโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

       ๓. ครู และบุคลากรทางการศึกษาจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ     
     ๔. มีการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
        ๕. มีการบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ 
        ๖. มีสภาพแวดล้อมในโรงเรียนที่มีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
         ๗. ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของโรงเรียน 
   8.  มีการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีคุณภาพ 
          9.  ผู้เรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือ และส่งเสริมพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 
    กลยุทธ์ (Strategy) 
   กลยุทธ์ที่ ๑  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
         กลยุทธ์ที่ ๒  ส่งเสริม พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมความเป็นไทยโดยยึดหลัก  
                  ปรชัญา ของเศรษฐกิจพอเพียง 
          กลยุทธ์ที่ ๓  ส่งเสริม  พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ 
         กลยุทธ์ที่ ๔  ยกระดับการจัดการเรียนการสอนของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เทียบเคียง 

      มาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ที่ ๕  พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ที่ ๖  ส่งเสริมการบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยระบบคุณภาพ 

          กลยุทธ์ที่ ๗  พัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้มีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษท่ี ๒๑ 
          กลยุทธ์ที่ ๘  เสริมสร้างอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของโรงเรียนโดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
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    อัตลักษณ์ของสถานศึกษา (Identity) 
  สืบสานภูมิปัญญา มารยาทดี กีฬาเด่น 
 Maintaining local wisdom. Having good etiquette. Being excellent in sport.   

    เอกลักษณ์ของสถานศึกษา (Uniqueness) 
        ความเป็นเลิศทางด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา 

     Art , music and sport at its best.   
2. มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ. 2562 
    มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
     ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
    ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ  

    ๒) มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย  
            แลกเปลี่ยนความ คิดเห็น  และแก้ปัญหา 

    ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
         3.1) รายวชิาเพ่ิมเติม IS  โครงงาน  สะเต็ม  
    ๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
    ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
        5.1) รายวิชาพ้ืนฐาน ผลการเรียนเฉลี่ยระดับ 3.00 
        5.2) รายวิชาเพ่ิมเติม ผลการเรียนเฉลี่ยระดับ 3.00 
    ๖) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติต่องานอาชีพ 
     ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
    ๑) มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  
    ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
    ๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
    ๔) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
    มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
     2.1 การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
     ๒.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
     2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
                  และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
     2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
     2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
     2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  
    มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
     3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
     3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
     3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
     3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียนและมีประสิทธิภาพ 
     3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
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3. การบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
    โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น ๕ กลุ่มงาน ได้แก่  

๑. กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
๒. กลุ่มงานบริหารงบประมาณ 
๓. กลุ่มงานบริหารงานบุคคล 
๔. กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
๕. กลุ่มงานกิจการนักเรียน 

     ผู้บริหารยึดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมใช้เทคนิคการบริหารแบบพัฒนาตามกระบวนการ PDCA  

                       โครงสร้างการบริหารโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
๔. เป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
    การด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ได้แก่ 

1. การพัฒนามาตรฐานสถานศึกษา (SMART SCHOOL) โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสถานศึกษาตาม 
    มาตรฐานสากล 
2. การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน (SMART LEADERSHIP & SMART TEACHER)  โดยมุ่งเน้น        
    การปฏิบัติงานของผู้บริหารและครู 
๓. การพัฒนามาตรฐานผู้เรยีน (SMART STUDENT) มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญาเลิศ   
    เชิดชูคุณธรรม ด ารงความเป็นไทย  ก้าวไปสู่มาตรฐานสากล 
 

รองผู้อ านวยการ 
กลุ่มงานบริหารวิชาการ 

 รองผู้อ านวยการ  
  กลุ่มงานบริหาร

งบประมาณ 

รองผู้อ านวยการ 
กลุ่มงานกิจการ

นักเรียน 
 

ฝ่ายนโยบายและแผน 
1. กลุ่มนโยบายและแผน 

    1.1 งานนโยบายและแผน 
    1 .2 งานนิเทศก ากบัติดตาม 
           แล ประเมินผล 

2. กลุ่มงานประกนัคุณภาพ
การศึกษา  
    2.1  งานประเมินคุณภาพ 
            - ภายใน 
            - ภายนอก 

 
 

 

  
   
    
 

รองผู้อ านวยการ  
กลุ่มงานบริหารท่ัวไป 
      

รองผู้อ านวยการ 
กลุ่มงาน

บริหารงานบุคคล 
 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มูลนิธิบรรหาร-แจ่มใส 

สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑  
 

สมาคมผู้ปกครอง ครูและผู้สนับสนุน
การศึกษาฯ 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

หัวหน้ากลุ่มงาน  / หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู ้
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๔. การพัฒนาสิ่งแวดล้อม ( SMART ENVIRONMENT)  มุ่งเน้นความสะอาด /เรียบร้อย/สวยงาม  
    ประหยัดพลังงาน และรักษาสิ่งแวดล้อม 
5.  วิธีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ในประเด็นต่อไปนี้ 

      ๕.๑ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
                 น านโยบายเป้าหมายในการจัดการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา    
     ข้อเสนอแนะจากการประเมินมาตรฐานการศึกษาน าผลคะแนนการทดสอบระดับชาติ  
     รวมทัง้น าสรุปรายงานการพัฒนาประจ าปี ๒๕62   มาศึกษาและวิเคราะห์เพ่ือจัดท าแผนกลยุทธ์ 
     ในการพัฒนา 

๕.๒ การติดตามคุณภาพการศึกษา 
เมื่อมีแผน/โครงการ/กิจกรรมในการพัฒนาในแต่ละด้านแล้วมีการนิเทศตรวจติดตาม 

โดยการประชุม  สอบถาม ตรวจสอบ และมีการสรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน 
      ๕.๓ การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

                 มีการวางแนวทางในการพัฒนาให้สอดรับกับการประกันคุณภาพมีคณะกรรมการ     
ด าเนินงานการประเมินภายใน ให้ผู้รับผิดชอบสรุปประเมินคุณภาพ 
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ส่วนที่ ๓ 
รายละเอียดแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

 
รายละเอียดการด าเนินงานใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

    โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ ประชุมพิจารณาวางแผนงานการขับเคลื่อนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ
ประจ า ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ตามกรอบทิศทางการด าเนินงานในการพัฒนาการจัดการศึกษาตาม
วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ของสถานศึกษาที่โรงเรียนก าหนดตาม
ประเด็นกลยุทธ์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ โครงการ กิจกรรม งบประมาณ บทบาท วิธีการและ
ผู้รับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์  แบ่งส่วนการด าเนินงานบริหารงบประมาณ ๒ รายการ 
ดังนี้ 

๑. งบประมาณเพ่ือบริหารจัดการโรงเรียน (งบประจ า)  
  

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ งบประจ า 

ที ่ รายการค่าใช้จ่ายประจ าปี งบประมาณ (บาท) 

 ๑ ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 5,151,800 

 
- ค่าตอบแทนครูต่างชาติ 1,730,800   

 
- ค่าตอบแทนครอัูตราจ้าง 396,000 

 - ค่าตอบแทนลูกจ้างชั่วคราว 1,314,000 

 - ค่าวัสดุเชื้อเพลิง 35๐,๐๐๐ 

 -ค่าซ่อมบ ารุงลิฟท ์ 61,000 

 - ค่าวัสดุส านักงาน ๑,3๐๐,๐๐๐ 

2 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ า ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์) 2,050,000 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 7,201,800 
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 ๒. งบประมาณเพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติตามกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
 

กลยุทธ์สถานศึกษา งบประมาณ 
กลยุทธ์ที่ ๑  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 3,529,510 
กลยุทธ์ที่ ๒  ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
ความเป็นไทยโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

171,000 

กลยุทธ์ที่ ๓  ส่งเสริมพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ  193,000 

กลยุทธ์ที่ ๔  ยกระดับการจัดการเรียนการสอนของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้เทียบเคียงโรงเรียนมาตรฐานสากล 

3,872,990 

กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียง
มาตรฐานสากล 

1,727,620 

กลยุทธ์ที่ ๖  ส่งเสริมการบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยระบบคุณภาพ 4,603,735 
กลยุทธ์ที่ ๗  พัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้มีบรรยากาศแห่ง 
การเรียนรู้สู่ศตวรรษท่ี ๒๑ 

1,096,050 

กลยุทธ์ที่ ๘  เสริมสร้างอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของโรงเรียนโดยการมี 
ส่วนร่วมทุกภาคส่วน 

1,683,000 

รวมทั้งสิ้น 16,876,905 

 
            ๓. งบประมาณใช้ในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติตามโครงการและกิจกรรม จ านวน ๓4 
โครงการ  224  กิจกรรม 
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โครงการและกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
จ าแนกตามกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
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การจัดสรรงบประมาณ โครงการ / กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
 ประเภทเงิน  

 รวม  
 อุดหนุน        พัฒนาผู้เรียน   บ ารุง   ห้องเรียนพิเศษ   อื่นๆ  

  กลยุทธ์ที ่1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

1.1 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน             

  1.1.1 กิจกรรมจดัซื้อวัสดุอุปกรณก์ารเรยีนการสอนกลุ่มสาระการเรยีนรู้คณติศาสตร์             

  1.1.2 กิจกรรมสิ่งประดิษฐ์และทดลองสรา้งสรรค์ทางวิทยาศาสตร ์        5,000                   5,000  

  1.1.3 กิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร ์      10,000                 10,000  

  1.1.4 กิจกรรมยกระดับผลสมัฤทธ์ิการทดสอบขั้นพื้นฐานระดับชาตวิิชาวิทยาศาสตร์       5,000                   5,000  

  1.1.5 กิจกรรมปรับปรุงพัฒนาหอ้งคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน     70,000                 70,000  

  1.1.6 กิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้วิชาการงานและอาชีพ             

  1.1.7 กิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้วิชางานเกษตร        8,000                   8,000  

  1.1.8 กิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้วิชาช่างเชื่อมไฟฟ้า        8,000                   8,000  

  1.1.9 กิจกรรมยกระดับผลผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนปวช.๑ และ ๓      20,000                 20,000  

  1.1.10 กิจกรรมจัดซื้อเครื่องฉายโปรเจกเตอร ์      12,000                 12,000  

  1.1.11 กิจกรรมปรับพ้ืนฐานภาษาอังกฤษช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 7,235                  7,235  

  1.1.12 กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาคู่วัฒนธรรมจีน 15,580                15,580  

  1.1.13 กิจกรรมวันตรุษจีน 6,000                  6,000  

  1.1.14 กิจกรรมค่ายภาษาญี่ปุ่น 12,200                12,200  



๑๗ 
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ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
 ประเภทเงิน  

 รวม  
 อุดหนุน        พัฒนาผู้เรียน   บ ารุง   ห้องเรียนพิเศษ   อื่นๆ  

  1.1.15 กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ 7,000                  7,000  

  1.1.16 กิจกรรม Merry Christmas and Happy New Year 12,000                12,000  

  1.1.17 กิจกรรมปรับพ้ืนฐานภาษาอังกฤษช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 7,735                  7,735  

  1.1.18 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน             

  1.1.19 กิจกรรมค่ายภาษาและวฒันธรรมจีน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน             

  1.1.20 กิจกรรมจัดท าเอกสารประกอบการเรียน         8,000                   8,000  

  1.1.21 กิจกรรมวิจัยเพื่อพัฒนาการเรยีนรู้ Classroom Action Research           1,400                   1,400  

  1.1.22 กิจกรรมสอนเสรมิเตมิเตม็ความรู้ 63 (รายจ่ายประจ า)    52,600               52,600  

  1.1.23 กิจกรรมจัดการเรียนร่วม             

  1.1.24 กิจกรรมพัฒนาการการเรียนการสอนสู่มาตรฐานสากล             

  1.1.25 กิจกรรมแหล่งเรียนรู ้        4,000                   4,000  

  1.1.26 กิจกรรมซ่อมบ ารุงอุปกรณ์วิทยาศาสตร ์      20,000                 20,000  

  1.1.27 กิจกรรมปรับพ้ืนฐาน ภาษาจีน       10,000                 10,000  

  1.1.28 กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง       19,320                 19,320  

  
1.1.29 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อพัฒนาการจดัการเรียนรู้กลุม่สาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร ์

            

  รวม    268,470   52,600            321,070  



๑๘ 
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ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
 ประเภทเงิน  

 รวม  
 อุดหนุน        พัฒนาผู้เรียน   บ ารุง   ห้องเรียนพิเศษ   อื่นๆ  

1.2 
โครงการสร้างชมุชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning 
Community : PLC)  เพ่ือยกระดับการเรียนรูข้องผู้เรียนศตวรรษท่ี 21 

            

  
1.2.1 กิจกรรมรูปแบบชุมชนแห่งการเรยีนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning 
Community: PLC) เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครคูณิตศาสตร์โดยใช้
รูปแบบกิจกรรม Active Learning 

4,000                  4,000  

  
1.2.2 กิจกรรมรูปแบบชุมชนแห่งการเรยีนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning 
Community: PLC) เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครภูาษาไทยในการ
ส่งเสริมทักษะการเขียน 

            

  
1.2.3 กิจกรรมรูปแบบชุมชนแห่งการเรยีนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning 
Community: PLC) เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูวทิยาศาสตร์โดยใช้
รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย 

            

  
1.2.4 กิจกรรมรูปแบบชุมชนแห่งการเรยีนรู้วิชาชีพเพื่อการพัฒนาการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ของครสูังคมศึกษา โดยใช้รปูแบบกิจกรรม Active Learning 

            

  รวม       4,000          
         

4,000  
1.3 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร ์- คณิตศาสตร์ (เพชรบรรหาร1)             

  1.3.1 กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพทักษะและการเรียนรู้นักเรียนห้องเพชรฯ       88,900           88,900  

  
1.3.2 กิจกรรมสอบประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ (TEDET) 

      23,500           23,500  

  1.3.3 กิจกรรมศึกษาแหล่งเรยีนรูห้้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร-์คณติศาสตร ์       73,000           73,000  

  1.3.4 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศคณติศาสตร์ แข่งขันทักษะวิชาคณิตศาสตร ์       25,100           25,100  



๑๙ 
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ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
 ประเภทเงิน  

 รวม  
 อุดหนุน        พัฒนาผู้เรียน   บ ารุง   ห้องเรียนพิเศษ   อื่นๆ  

  1.3.5 กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตรส์ าหรับนักเรยีนห้องเพชร       30,000          30,000  

  1.3.6 กิจกรรมซ่อมบ ารุงห้องเพชรบรรหารฯ ๑       30,000           30,000  

  1.3.7 กิจกรรมการแข่งขันวิชาการด้านวิทยาศาสตร ์       19,600           19,600  

  1.3.8 กิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณข์องนักเรียนห้องเพชรฯ       56,500           56,500  

  1.3.9 กิจกรรมค่ายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์นักเรียนหอ้งเพชรบรรหารฯ๑       187,630        187,630  

  
1.3.10 กิจกรรมการรับสมัครนักเรียนห้องเพชรบรรหารฯ๑ เข้าศึกษาต่อช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ และ ๔ ปีการศกึษา ๒๕๖๓ 

      6,400             6,400  

  1.3.11 กิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นักเรียนห้องเพชรฯ       297,920        297,920  

  1.3.12 กิจกรรมการเรียนรู้ด้วย Coding นักเรียนห้องเพชรฯ        34,020           34,020  

  1.3.13 กิจกรรมสารสนเทศ (ห้องเพชรบรรหารฯ๑)       18,900           18,900  

  1.3.14 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ-์ห้องเพชรฯ       42,700           42,700  

  1.3.15 กิจกรรมนิเทศตดิตาม       21,140           21,140  

  1.3.16 กิจกรรมค่ายคณิตศาสตรห์้องเพชรฯ       236,000        236,000  

  
1.3.17 กิจกรรมส่งเสรมิการพัฒนาทักษะและกระบวนการคดิทางคณิตศาสตร์นักเรียน
ห้องเพชรบรรหารฯ ๑ 

              78,500           78,500  

  1.3.18 กิจกรรมสภานักเรียนห้องเพชรบรรหารฯ๑       20,230           20,230  

 
 
 

       



๒๐ 
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ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
 ประเภทเงิน  

 รวม  
 อุดหนุน        พัฒนาผู้เรียน   บ ารุง   ห้องเรียนพิเศษ   อื่นๆ  

  1.3.19 กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ (ห้องเพชรบรรหารฯ๑)       29,640           29,640  

  1.3.20 กิจกรรมสอนเสรมิเตมิเตม็ความรู ้ (นักเรียนห้องเพชรบรรหารฯ ๑)       242,200        242,200  

  รวม       1,561,880     1,561,880  

1.4 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทย             

  1.4.1 กิจกรรมวันสุนทรภู ่ ๑๐,๓๕๐                10,350  

  1.4.2 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ๖,๕๐๐                  6,500  

  1.4.3 กิจกรรมเรียงร้อยถ้อยค าวนัส าคัญไทย             

  1.4.4 กิจกรรมค่ายรักษ์ภาษาทัศนาวรรณกรรม 5,000 11,250              16,250  

  1.4.5 กิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านและสะกดค าในภาษาไทย             

  
1.4.6 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและจดบันทึกตามพระจรยิวัตรของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 

            

  1.4.7 กิจกรรมภาษาไทยวันละค า             

  รวม ๒๑,๘๕๐       11,250            33,100  

1.5 โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ             

  
1.5.1 กิจกรรมแข่งขันงานศิลปหตัถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69/2562 และ  
ครั้งท่ี 70/2563 

    24,000                 24,000  

  1.5.2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีนสู่ความเป็นเลิศทางภาษาไทย             

  1.5.3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีนสู่ความเป็นเลิศวิทยาศาสตร์     22,000                 22,000  
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ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
 ประเภทเงิน  

 รวม  
 อุดหนุน        พัฒนาผู้เรียน   บ ารุง   ห้องเรียนพิเศษ   อื่นๆ  

  
1.5.4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีนสู่ความเป็นเลิศ  (แข่งขันงานศิลปหัตถกรรม- 
การงานอาชีพ)  

        50,000                 50,000  

  1.5.5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีนสู่ความเป็นเลิศ (แข่งขันนอกสถานศึกษาตามโอกาสต่างๆ)           5,000                   5,000  

  1.5.6 กิจกรรมพัฒนาการเรยีนการสอนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม              

  
1.5.7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีนสู่ความเป็นเลิศกลุม่สาระการเรยีนรู้ สงัคมศึกษา  
ศาสนาและวัฒนธรรม (ศิลปหตัถกรรม) 

      100,000              100,000  

  1.5.8 กิจกรรมส่งเสริมการเรยีนรูป้ระวัติศาสตร์              

  1.5.9 กิจกรรมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรูศ้ลิปะ         88,000                 88,000  

  1.5.10 กิจกรรมการแข่งขันความเป็นเลิศกลุม่สาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ 22,150                22,150  

  1.5.11 กิจกรรมแข่งขันทักษะงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69      390,000            390,000  

  1.5.12 กิจกรรมพัฒนาความเป็นเลิศกีฬาฟุตซอล      10,000                 10,000  

  1.5.13 กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมความสามารถด้านกีฬาวอลเลยบ์อล       5,000                   5,000  

  1.5.14 กิจกรรมพัฒนาความเป็นเลิศคตีะมวยไทย        5,000                   5,000  

  1.5.15 กิจกรรมโปรแกรมมิ่งสู่นวัตกรรม        5,000                   5,000  

 
รวม 336,150 390,000 

   
726,150 

1.6 โครงการอาเซียน             

  1.6.1 กิจกรรมวันอาเซียน       2,000                  2,000  

  1.6.2 กิจกรรมสัปดาห์อาเซียน        3,000                   3,000  
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ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
 ประเภทเงิน  

 รวม  
 อุดหนุน        พัฒนาผู้เรียน   บ ารุง   ห้องเรียนพิเศษ   อื่นๆ  

  1.6.3 กิจกรรมห้องเรียนอาเซยีน      10,000                 10,000  

  รวม      15,000                15,000  

1.7 โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน             

  1.7.1 กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรม (รายจ่ายประจ า)      271,750            271,750  

  

1.7.2 กิจกรรมลูกเสือ 
        - วันสมเดจ็พระมหาธีรราช 
        -. วันสถาปนาลูกเสือไทย 
        - งานชุมนุมลูกเสือส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ 
        - พัฒนาความเป็นเลิศทางด้านการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ 

        44,400               44,400  

  
1.7.3 กิจกรรมยุวกาชาด  
        - พิธีเข้าประจ าหมู่ยุวกาชาด 
        - ชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค 

  9,440            1,970         11,410  

  1.7.4 กิจกรรมงานกิจกรรมรักษาดินแดน นักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาจราจร   5,000                5,000  

  1.7.5 กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์/จิตอาสา   5,000                5,000  

  1.7.6 กิจกรรมชุมนุม             

  1.7.7 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์             

  1.7.8 กิจกรรมแนะแนว   6,100                6,100  
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ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
 ประเภทเงิน  

 รวม  
 อุดหนุน        พัฒนาผู้เรียน   บ ารุง   ห้องเรียนพิเศษ   อื่นๆ  

  1.7.9 กิจกรรมกองทุนเงินกู้ยืมเพือ่การศึกษา (กยศ.)         39,250        39,250  

  1.7.10 กิจกรรมทุนการศึกษา 30,000                30,000  

  รวม 30,000 341,690         41,220      412,910  

1.8 โครงการทัศนศึกษา (รายจ่ายประจ า)             

  1.8.1 กิจกรรมเปิดโลกการเรียนรู ้BJ๑ Tour      194,700            194,700  

  1.8.2 กิจกรรมทัศนศึกษาสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์         74,700               74,700  

  1.8.3 กิจกรรมพิพิธทัศนา ทัศนศึกษาตามแหล่งเรียนรู ้         40,000               40,000  

  1.8.4 กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู ้         36,000               36,000  

  1.8.5 กิจกรรม Special one day trip         32,000               32,000  

  1.8.6 กิจกรรมน านักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู ้         28,000               28,000  

 
รวม 

 
405,400 

   
405,400 

  กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมความเป็นไทยโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2.1 โครงการวันส าคัญทางศาสนาและวัฒนธรรมไทย (รายจ่ายประจ า)             

  2.1.2 กิจกรรมวันวิสาขบูชา   ๕,๐๐๐                5,000  

  2.1.2 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระราชินี   ๕,๐๐๐                5,000  

  2.1.3 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา   ๑๕,๐๐๐              15,000  

  2.1.4 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   ๑๕,๐๐๐              15,000  
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ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
 ประเภทเงิน  

 รวม  
 อุดหนุน        พัฒนาผู้เรียน   บ ารุง   ห้องเรียนพิเศษ   อื่นๆ  

  2.1.5 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระพันปีหลวง   ๕,๐๐๐                5,000  

  2.1.6 กิจกรรมวันสวรรคตรัชกาลที่ ๙             

  2.1.7 กิจกรรมวันปิยมหาราช             

  2.1.8 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวงรัชกาลที่ ๙   ๕,๐๐๐                5,000  

  รวม         50,000              50,000  

2.2  โครงการสถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง             

  2.2.1 กิจกรรมจัดการเรียนรู้สู่ห้องเรียนและแหล่งเรียนรู้ศาสตร์พระราชา 15,000 
    

15,000 

 รวม 15,000 
    

15,000 

2.3 โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมผู้เรียน             

  2.3.1 กิจกรรมอบรมค่ายพุทธธรรม (รายจ่ายประจ า)         25,000               25,000  

  
2.3.2 กิจกรรมจัดบรรยากาศและระบบสารสนเทศเพ่ือการพัฒนา 
งานสภานักเรียน 

        20,000                 20,000  

  2.3.3 กิจกรรมดูงานสภานักเรียนต้นแบบ        3,000                   3,000  

  2.3.4 กิจกรรมจิตอาสาสภานักเรียน        4,000                   4,000  

  2.3.5 กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน (รายจ่ายประจ า)           5,000                 5,000  

  2.3.6 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ (รายจ่ายประจ า)         10,000               10,000  

  2.3.7 กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต (ปรับพื้นฐาน) (รายจ่ายประจ า)         10,000               10,000  
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ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
 ประเภทเงิน  

 รวม  
 อุดหนุน        พัฒนาผู้เรียน   บ ารุง   ห้องเรียนพิเศษ   อื่นๆ  

  2.3.8 กิจกรรมวันไหว้ครู (รายจ่ายประจ า)         25,000               25,000  

  2.3.9 กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด       5,000                   5,000  

  2.3.10 กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการออมทรัพย์        5,000                   5,000  

  2.3.11 กิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัย      10,000                 10,000  

  2.3.12 กิจกรรมส่งเสริมโครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ             

  2.3.13 กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม     10,000                 10,000  

  2.3.14 กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน      16,000                 16,000  

  2.3.15 กิจกรรมประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี (ทูบีนัมเบอร์วัน)        5,000                   5,000  

  2.3.16 กิจกรรมศึกษาดูงานชมรมทูบีนัมเบอร์วัน        3,000                   3,000  

 รวม     81,000        75,000            156,000  

  กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ 

3.1 โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน             

  3.1.1 กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 35,000           35,000  

  3.1.2 กิจกรรมงานเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน        6,000          6,000  

  3.1.3 กิจกรรมส่งเสริมงานจักรยานยนต์และยานพาหนะ        3,000                 3,000  

  3.1.4 กิจกรรมงานปัจจัยพ้ืนฐาน             

  3.1.5 กิจกรรมงานเวรประจ าวัน             



๒๖ 
 

                                                                   แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 
 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
 ประเภทเงิน  

 รวม  
 อุดหนุน        พัฒนาผู้เรียน   บ ารุง   ห้องเรียนพิเศษ   อื่นๆ  

  3.1.6 กิจกรรมงานประกันอุบัติเหตุหมู่             

  
3.1.7 กิจกรรมงานส านักงานและศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
กลุ่มงานกิจการนักเรียน 

     24,000           24,000  

  3.1.8 กิจกรรมสวัสดิการร้านค้า             

  3.1.9 กิจกรรมซ่อมกล้องวงจรปิด 100,000            100,000  

  รวม    168,000           168,000  

3.2 ส่งเสริมสุขภาพ จัดซื้อยาเวชภัณฑ์และอุปกรณ์             

  3.2.1 กิจกรรมจัดซื้อยาเวชภัณฑ์และอุปกรณ์   25,000         25,000  

  รวม 725,000           25,000  

  กลยุทธ์ที่ 4 ยกระดับการจัดการเรียนการสอนของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้มาตรฐานสากล 

4.1 โครงการพัฒนาครูมาตรฐานสู่สากล             

  4.1.1 กิจกรรม STEM for Education กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์        9,690                 9,690  

  4.1.2 กิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา      30,000               30,000  

  4.1.3 กิจกรรมจัดหา จัดจ้างครูต่างชาติ 
  

1,730,800 
 

48,000 1,778,800 

  4.1.4 กิจกรรมจัดหา จัดจ้างลูกจ้างชั่วคราวต าแหน่ง ครูอัตราจ้าง      396,000         396,000  

  4.1.5 กิจกรรมจัดหา จัดจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว     1,314,000      1,314,000  
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ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
 ประเภทเงิน  

 รวม  
 อุดหนุน        พัฒนาผู้เรียน   บ ารุง   ห้องเรียนพิเศษ   อื่นๆ  

  4.1.6 กิจกรรมอบรมพัฒนาบุคลากร/พัฒนาวิชาชีพครู/ศึกษาดูงาน     313,500            19,500      33,000  

  4.1.7 กิจกรรมยกย่อง/สร้างขวัญก าลังใจ /สวัสดิการครู                

  รวม   353,190    3,440,800        67,500  3,861,490  

4.2 โครงการนิเทศการศึกษา             

  4.2.1 กิจกรรมนิเทศการศึกษา        2,500                 2,500  

  4.2.2 กิจกรรมสารสนเทศกลุ่มงานบริหารวิชาการ 4,000                4,000  

  4.2.3 กิจกรรมสารสนเทศวิชาการ 5,000                5,000  

  รวม     11,500               11,500  

 กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนมาตรฐานสากล 

5.1 โครงการยกระดับกระบวนการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล             

  5.1.1 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 50,000              50,000  

  5.1.2 กิจกรรมสะเต็มศึกษา (STEM Education) 10,000              10,000  

  5.1.3 กิจกรรมยกระดับการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาสู่มาตรฐานสากล 50,000              50,000  

  5.1.4 กิจกรรมการจัดการเรียนร่วม             

  รวม   110,000              110,000  
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ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
 ประเภทเงิน  

 รวม  
 อุดหนุน        พัฒนาผู้เรียน   บ ารุง   ห้องเรียนพิเศษ   อื่นๆ  

5.2 
 โครงการมหกรรมการศึกษา เปิดโลกแห่งการเรียนรู้สู่สากล  
 (B.J.1 Open House) 

            

  5.2.1 กิจกรรมเปิดโลกแห่งการเรียนรู้สู่สากล (BJ.1 Open house)    70,900             70,900  

  5.2.2 กิจกรรม Math for Fun         5,000                 5,000  

  5.2.3 กิจกรรมเปิดโลกแห่งการเรียนรู้สู่ภาษาไทย OPEN HOUSE ๒๕๖๒         7,000                 7,000  

  5.2.4 กิจกรรม B.J.1 SCIENCE         5,000                 5,000  

  5.2.5 กิจกรรม Open House กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 7,150                7,150  

  5.2.6 กิจกรรมเปิดโลกวิชาการ BJ1 Open House        5,000                 5,000  

  รวม      29,150   70,900            100,050  

5.3 โครงการวัดผลประเมินผลและการเทียบโอน             

  5.3.1 กิจกรรมงานวัดผลและประเมินผลการเรียน 122,000             122,000  

  5.3.2 กิจกรรมระบบงานทะเบียนวัดผล 47,010                47,010  

  5.3.3 กิจกรรมปรับปรุงส านักงานทะเบียนวัดผล 90,810                90,810  

 รวม   259,820              259,820  

5.4 โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ (MC.MK.)             

  5.4.1 กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้       5,000                   5,000  

 รวม       5,000                  5,000  
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ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
 ประเภทเงิน  

 รวม  
 อุดหนุน        พัฒนาผู้เรียน   บ ารุง   ห้องเรียนพิเศษ   อื่นๆ  

5.5 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา             

  5.5.1 กิจกรรมมอบใบประกาศนียบัตร      26,700                 26,700  

  5.5.2 กิจกรรมหลักสูตร        2,000                  2,000  

  5.5.3 กิจกรรมจัดตารางเรียน             

  รวม    28,700                28,700  

5.6 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วย ICT             

  5.6.1 กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ด้วยสื่อ ICT     74,900                 74,900  

  5.6.2 กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยด้วย ICT    79,400                 79,400  

  5.6.3 กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วย ICT     10,000                 10,000  

  5.6.4 กิจกรรมพัฒนาสื่อ ICT กลุ่มสาระสังคมศึกษา     36,000                 36,000  

  5.6.5 กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศด้วยสื่อเทคโนโลยี 23,750                23,750  

  5.6.6 กิจกรรมพัฒนาและซ่อมบ ารุงสื่อ ICT (รายจ่ายประจ า)   150,000           150,000  

  5.6.7 กิจกรรมเช่าเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (รายจ่ายประจ า)   200,000           200,000  

  
5.6.8 กิจกรรมเช่าคอมพิวเตอร์ส าหรับการเรียนการสอน 45 ชุด  
(รายจ่ายประจ า) 

  500,000           500,000  

  รวม   224,050        850,000         1,074,050  
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ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
 ประเภทเงิน  

 รวม  
 อุดหนุน        พัฒนาผู้เรียน   บ ารุง   ห้องเรียนพิเศษ   อื่นๆ  

5.7 โครงการห้องสมุดมีชีวิต             

  5.7.1 กิจกรรมแหล่งเรียนรู้ห้องสมุด     80,000                80,000  

  5.7.2 กิจกรรมการจัดบรรยากาศห้องสมุดเอ้ือต่อ         การเรียนรู้         25,000                 25,000  

  5.7.3 กิจกรรมการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน      15,000                 15,000  

  5.7.4 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางการเรียนรู้      10,000                 10,000  

  5.7.5 กิจกรรมการพัฒนาระบบโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ      15,000                 15,000  

  5.7.6 กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด       5,000                   5,000  

 รวม    150,000              150,000  

 กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมการบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยระบบคุณภาพ  

6.1 โครงการพัฒนาการบริหารการจัดการสถานศึกษาด้วยระบบคุณภาพ             

  6.1.1 กิจกรรมจัดซื้อจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ส านักงานวิชาการ      33,000                 33,000  

  6.1.2 กิจกรรมการบริหารจัดการตามเกณฑ์คุณภาพ OBECQA     20,000                 20,000  

  6.1.3 กิจกรรมพัฒนาระบบประกันคุณภาพ      25,000                 25,000  

  6.1.4 กิจกรรมจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล             

  
6.1.5 กิจกรรมพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพของกลุ่ม
งานบริหารงบประมาณ 

      150,000              150,000  

  
6.1.6 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ (วัสดุกลาง) 
(รายจ่ายประจ า) 

   1,300,000           1,300,000  
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ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
 ประเภทเงิน  

 รวม  
 อุดหนุน        พัฒนาผู้เรียน   บ ารุง   ห้องเรียนพิเศษ   อื่นๆ  

  6.1.7 กิจกรรมงบกลาง       350,000              350,000  

  
6.1.8 กิจกรรมพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ 
กลุ่มงานบริหารบุคคล 

            

  
6.1.9 กิจกรรมงานสาธารณูปโภค น้ าประปา/ไฟฟ้า/โทรศัพท์  
(รายจ่ายประจ า) 

   2,050,000           2,050,000  

  รวม 3,928,000           3,928,000  

6.2 โครงการรับนักเรียน             

  
 6.2.1 กิจกรรมรับสมัครและจัดสอบนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.๑ ม.๔  
และปวช. ๑  

    30,000                 30,000  

  
 6.2.2 กิจกรรมประชุมผู้ปกครองและมอบตัวนักเรียน  ม.๑ ม.๔ 
 และปวช. ๑  

    20,000                 20,000  

  รวม     50,000               50,000  

6.3 โครงการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา             

  6.3.1 กิจกรรมเวรรักษาความปลอดภัย                1,150           1,150  

  รวม                1,150          1,150  

6.4 โครงการยานพาหนะเพื่อการศึกษาและเสริมสร้างอัตลักษณ์             

  6.4.1 กิจกรรมงานซ่อมบ ารุงยานพาหนะ     250,000              250,000  

  6.4.2 กิจกรรมงานน้ ามันเชื้อเพลิงยานพาหนะ  (รายจ่ายประจ า)    330,000              330,000  

  รวม    580,000              580,000  
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ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
 ประเภทเงิน  

 รวม  
 อุดหนุน        พัฒนาผู้เรียน   บ ารุง   ห้องเรียนพิเศษ   อื่นๆ  

6.5 โครงการประชาสัมพันธ์             

  
6.5.1 กิจกรรมน าเสนอข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารการบริการและ
เผยแพร่ 

        15,000                 15,000  

  6.5.2 กิจกรรมการฝึกอบรมนักประชาสัมพันธ์             

  6.5.3 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ประจ าวัน             

  6.5.4 กิจกรรมงานพิธีกรพิธีการประชาสัมพันธ์               

  6.5.5 กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อ ICT             

  รวม      15,000                15,000  

6.6 โครงการพัฒนาการบริหารจัดการงานบริหารทั่วไป             

  6.6.1 กิจกรรมพัฒนาบริหารจัดการงานบริหารทั่วไป             29,585         29,585  

  รวม             29,585        29,585  

 กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียน ให้มีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษท่ี 21 

7.1 โครงการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ             

  7.1.1 กิจกรรมพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ      12,100                                                                                  12,100  

  7.1.2 กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องเรียนคุณภาพภาษาไทย      16,000                 16,000  

  7.1.3 กิจกรรมปรับปรุงห้องเรียนวิทยาศาสตร์เพื่อ    การจัดการเรียนรู้        5,000                   5,000  

  7.1.4 กิจกรรมปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในห้องศิลปะ         12,000                 12,000  
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ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
 ประเภทเงิน  

 รวม  
 อุดหนุน        พัฒนาผู้เรียน   บ ารุง   ห้องเรียนพิเศษ   อื่นๆ  

  7.1.5 กิจกรรมพัฒนาห้องเรียนภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น      10,000                 10,000  

  7.1.6 กิจกรรมพัฒนาห้องเรียนภาษาอังกฤษ         1,200                   1,200  

  รวม      56,300                56,300  

7.2 โครงการดูแลอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค             

  7.2.1 กิจกรรมซ่อมบ ารุงระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง     60,000                 60,000  

  7.2.2 กิจกรรมระบบอุปโภคบริโภค      60,000                60,000  

  7.2.3 กิจกรรมซ่อมแซมอาคาร    150,000              150,000  

  7.2.4 กิจกรรมซ่อมแซมโต๊ะเก้าอ้ีนักเรียน      20,000                20,000  

  7.2.5 กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงฝึกงาน     50,000                50,000  

  7.2.6 กิจกรรม ซ่อมบ ารุงระบบปรับอากาศ      60,000                60,000  

  7.2.7 กิจกรรมงานดูแลท าความสะอาด      26,300                26,300  

  7.2.8 กิจกรรมงานก าจัดปลวก      30,000                30,000  

  7.2.9 กิจกรรมบ ารุงรักษาลิฟท์ (รายจ่ายประจ า)      61,000                 61,000  

  7.2.10 กิจกรรมงานก าจัดสิ่งปฎิกูล      20,000                 20,000  

  7.2.11 กิจกรรมจ้ดจ้างท าธงสัญลักษณ์โรงเรียน      15,000                 15,000  

  7.2.12 กิจกรรมจัดจ้างท าชุดโครงสร้างติดป้ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน         60,000                 60,000  

  7.2.13 กิจกรรมจ้างเหมาซ่อมบ ารุงลิฟท์    125,000              125,000  
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ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
 ประเภทเงิน  

 รวม  
 อุดหนุน        พัฒนาผู้เรียน   บ ารุง   ห้องเรียนพิเศษ   อื่นๆ  

  7.2.14 กิจกรรมจ้างเหมาซ่อมบ ารุงระบบบ าบัดน้ าสระว่ายน้ า    142,000              142,000  

  
7.2.15 กิจกรรมจ้างเหมาซ่อมบ ารุงอุปกรณ์การปฏิบัติงานดูแลท าความ
สะอาด 

     30,000                 30,000  

  7.2.16 กิจกรรมปรับปรุงห้องเก็บวัสดุอุปกรณ์งานดูแลอาคารสถานที่      15,000                 15,000  

  
7.2.17 กิจกรรมจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมเวทีอาคารหอประชุม
สุพรรณิการ์ 

     30,000                30,000  

  รวม   954,300              954,300  

7.3 โครงการพัฒนาปรับปรุงบ ารุงรักษาระบบงานโสตทัศนูปกรณ์             

  7.3.1 กิจกรรมซ่อมบ ารุงระบบงานโสตทัศนูปกรณ์     30,000                 30,000  

  รวม      30,000                30,000  

7.4 โครงการโรงเรียนสีเขียว             

  7.4.1 กิจกรรมขยายผลโรงเรียนสีเขียว             20,000        20,000  

  รวม             20,000        20,000  

7.5 โครงการสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในโรงเรียนถูกสุขลักษณะ             

  7.5.1 กิจกรรมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศ ในโรงเรียนถูกสุขลักษณะ      35,450                 35,450  

  รวม      35,450                35,450  
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ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
 ประเภทเงิน  

 รวม  
 อุดหนุน        พัฒนาผู้เรียน   บ ารุง   ห้องเรียนพิเศษ   อื่นๆ  

 กลยุทธ์ที่ 8 เสริมสร้างอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของโรงเรียนโดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 

8.1 โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของโรงเรียน             

  8.1.1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านวงโยธวาทิต     63,000                 63,000  

  8.1.2 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านว่ายน้ า (รายจ่ายประจ า)   150,000              150,000  

  8.1.3 กิจกรรมพัฒนาความเป็นเลิศด้านกีฬาฟุตบอล            1,362,000   1,362,000  

  8.1.4 กิจกรรมส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะต่อสู้ป้องกันตัวเองของไทย      8,000                   8,000  

  8.1.5 กิจกรรมอนุรักษ์ ส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมดนตรีไทย         70,000                 70,000  

  8.1.6 กิจกรรมถ่ายทอดเพลงพ้ืนบ้านในสถานศึกษา      10,000                 10,000  

  8.1.7 กิจกรรมส่งเสริมกีฬาภายในสุพรรณิการ์เกมส์     70,000                 70,000  

  8.1.8 กิจกรรมปรับปรุงสนามฟุตบอล     20,000                 20,000  

  รวม   391,000           1,362,000   1,753,000  

หมายเหตุ  8 กลยุทธ์  34 โครงการ  223 กิจกรรม  
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ส่วนที่ ๔ 
กระบวนการน าแผนสู่การปฏิบัติ 

 
การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ คือกระบวนการที่ผู้บริหารแปลงกลยุทธ์และนโยบาย ไปสู่แผนการด าเนินงาน

ก าหนดรายละเอียดด้านต่างๆ เช่น ด้านงบประมาณหรือวิธีการด าเนินงานซึ่งกระบวนการนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับ                        
การเปลี่ยนแปลงภายในด้านวัฒนธรรม โครงสร้างหรือระบบการบริหารเพ่ือให้สามารถด าเนินการตามกลยุทธ์
ได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยทั่วไปจะประกอบด้วย ๔ องค์ประกอบ คือ 

๑. ขั้นตอนของการก าหนดแผนและการจัดสรรทรัพยากร  
๒. ขั้นตอนของการปรับโครงสร้างองค์การเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของการใช้กลยุทธ์และการใช้

ทรัพยากร  
๓. ขั้นตอนของการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในส่วนของระบบและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เช่น  เรื่อง

ระบบข้อมูลข่าวสารระบบบริหารบุคคล (การให้การศึกษา การให้การอบรม การกระตุ้นส่งเสริมให้บุคลากร   
ในองค์การท างานได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ) 

๔. การกระจายกลยุทธ์ หากองค์การมีการสร้างวิสัยทัศน์ สร้างพันธกิจข้ึนมาแล้ว แต่ไม่ได้มีการ
ด าเนินการก็จะท าให้เกิดการสูญเปล่าได้เพราะแม้ว่าแผนเหล่านั้นจะเป็นแผนงานที่ถูกจัดท ามาอย่างดี 
ผ่านการระดมความคิดมาอย่างเข้มข้นเพียงใดก็ตาม หากไม่ลงมือปฏิบัติก็ย่อมไม่เกิดผลเป็นรูปธรรมขึ้น 
 ดังนั้นเพื่อท าให้เกิดผลจึงจ าเป็นต้องมีการกระจายแผนไปยังทุกๆ ส่วนทั่วทั้งโรงเรียนโดยต้องประสาน
กับบทบาทหน้าที่ของกลุ่มงานต่างๆ อย่างชัดเจนและเข้าใจได้ ซึ่งจากเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ (Strategic goals) 
อาจถูกแปลงเป็นเป้าหมายย่อย (Sub-goals) ก าหนดเป็นเป้าหมายประจ าปี (Annual goals) จากนั้นจะแตก
ไปเป็นเป้าหมายของแต่ละกลุ่มแต่ละโครงการเพ่ือให้ทราบว่าเป้าหมายของตนเองที่ชัดเจนนั้นคืออะไร และ
ควรจะเนินการที่เรื่องใดก่อนซึ่งนอกจากจะท าให้ผู้ปฏิบัติงานในระดับล่างสุดเข้าใจเป้าหมายที่ไม่คลาดเคลื่อน
แล้วยังมีประโยชน์ต่อกระบวนการในการวัดผลที่เหมาะสมด้วยทั้งยังช่วยให้มีการจัดสรรทรัพยากรอย่าง
เหมาะสมพอดีเพ่ือให้บรรลุผลในแต่ละกลุ่มหรือแต่ละโครงการ 

ความส าเร็จของโรงเรียนนั้นเกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพในการน ากลยุทธ์ไปประยุกต์ปฏิบั ติทั้งนี้
ผู้บริหารมีการมอบหมาย และก าหนดแนวทางหรือวิธีการในการปฏิบัติงานสิ่งที่ส าคัญในการน ากลยุทธ์       
ไปปฏิบัติให้ประสบผลส าเร็จนั้น ผู้ปฏิบัติจะต้องมีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการปฏิบัติงานอย่างถ่องแท้ 
การควบคุมกลยุทธ์เป็นหน้าที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการติดตามตรวจสอบประเมินผลกลยุทธ์ที่น าไปปฏิบัติทั้งนี้
ในการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัตินั้นอาจเกิดข้อผิดพลาดที่ต้องการการปรับปรุงเพ่ือให้แน่ใจว่ากลยุทธ์นั้นจะก่อให้เกิด
ผลการปฏิบัติงานที่ตรงตามแผนที่ ได้ตั้งไว้ ซึ่งการตรวจสอบกลยุทธ์จะมีการวัดผลทั้งในเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพมีการก าหนดเกณฑ์และมาตรฐานโดยมาตรวัดการด าเนินงานที่เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มงาน ซึ่งในแต่ละ
กลุ่มงานจะมีมาตรฐานและเกณฑ์การด าเนินงานของตนเองทั้งนี้การก าหนดมาตรฐานควรมีความระมัดระวัง
เพ่ือให้สามารถสะท้อนผลการท างานได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยจะมีกลุ่มงานบริหารงบประมาณท าหน้าที่ติดตาม
ควบคุม และติดตามประเมินผลการน ากลยุทธ์สู่การปฏิบัติให้ประสบความส าเร็จตามหลักการบริหารคุณภาพ
วงจรเดมมิ่ง (Deming  Cycle) คือ การวางแผน การปฏิบัติตามแผน การตรวจสอบ การปรับปรุงและพัฒนา 
ดังนี้ 

๑. การวางแผน (P: Plan) คือการวางแผนก่อนที่เริมปฏิบัติงาน ต้องให้ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องมีส่วนร่วม 
มีการวางแผน ยอมรับเป้าหมายทิศทางตรงกันและครอบคลุมถึงการก าหนดหัวข้อวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนที่
ต้องการลงมือปฏิบัติ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง หรือพัฒนาสิ่งใหม่ๆ  
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๒.  การปฏิบัติตามแผน (D: Do) ต้องมีเอกสารและเผยแพร่ในทุกหน่วยงาน ใช้เป็นสื่อสร้างความ
เข้าใจ มีการประชุมท าความเข้าใจ หรือสื่อสารสองทางอย่างสะดวก อ านวยการ การประสาน และสนับสนุน 
ส่งเสริมให้ทุกหน่วยยึดเป้าหมายแต่หลากหลายวิธีปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ และ ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด รวมถึง
ในระหว่างการปฏิบัติงานควรเก็บข้อมูลที่ส าคัญ หรือ ข้อผิดพลาดต่าง ๆ ของงานเอาไว้เพ่ือประโยชน์ในการ
ท างานข้ันตอนต่อไป 

๓.  การตรวจสอบ (C: Check) เป็นการตรวจสอบผลการปฏิบัติ ติดตาม ก ากับ ดูแล นิเทศ รายงาน 
เผยแพร่ผลด าเนินการเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ยกย่อง
เชิดชูเกียรติให้ทุกหน่วยงาน มีการประเมินตนเอง โดยการมีส่วนร่วม และมีเครื่องมือตัวชี้วัด (KPI) ชัดเจน 

๔.  การปรับปรุงพัฒนาและแก้ปัญหา (A: Act) ให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน เพ่ือตรวจสอบ
ข้อบกพร่อง หรือสาเหตุที่งานไม่บรรลุเป้าหมาย เพ่ือพัฒนาแผนและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดเพ่ือให้
การด าเนินงานครั้งต่อไปมีประสิทธิภาพที่ดีกว่าเดิม 

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ ได้ด าเนินการพัฒนาโรงเรียนตามกลยุทธ์ทั้ง ๘ กลยุทธ์ โดยจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณที่ด าเนินการอย่างสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งระบบและบูรณาการ                  
แนวพัฒนาตามบริบทภูมิสังคมข้อมูลและจุดเน้นแต่ละปีให้เป็นองค์รวมโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ใช้โรงเรียน
เป็นฐาน เน้นการมีส่วนร่วมเป็นแรงผลักดันที่ส าคัญ มีภาคีเครือข่าย และทีมงานเป็นปัจจัยหลักท่ีจะช่วยให้เกิด
ก าลังพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน (Sustainable Development) ซึ่งได้ก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานตาม
แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ดังนี้ 
             ๑.  ขั้นตอนการด าเนินงานในแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 

1.1 ประชุมกลุ่มงานบริหาร เพ่ือวางแผนการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  
      พ.ศ. ๒๕๖3 
1.2 ประชุมกลุ่มงานบริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้ากลุ่มสาระ คณะครูเพ่ือร่วมกันวางแผน 

                 การจัดท าโครงการ/กิจกรรม 
1.3 ประชุมกลุ่มงานบริหาร /กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณะครู  ด าเนินการจัดท าโครงการ/    
      กิจกรรมตามคู่มือการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
1.4 เลขาฯกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ รวบรวมโครงการ/กิจกรรม และสรุปแบบเสนอขอ 
      งบประมาณโครงการ/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ส่งกลุ่มงานบริหาร 
1.5 เลขาฯกลุ่มงานบริหาร รวบรวมโครงการ/กิจกรรม และสรุปแบบเสนอของบประมาณ 

                โครงการ/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ส่งกลุ่มงานบริหารงบประมาณ 
1.6 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการ/   
      กิจกรรม และอนุมัติงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
๑.๗  ให้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานส่งกลุ่มงานบริหารงบประมาณ ภายใน ๓๐ วัน 
๑.๘  กลุ่มงานบริหารงบประมาณสรุปผลการด าเนินงานสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 
 
 
 
 
 
 



๓๘ 
 

                                                                   แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 
 

๒.  การติดตามผลการตรวจสอบเป็นการติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขปัญหาของโครงการ/กิจกรรม
และน าข้อเสนอแนะในรายงานการปฏิบัติงานของผู้ด าเนินการซึ่งมีความส าคัญและจ าเป็นเนื่องจากจะท า
ให้ทราบว่าปัญหาและข้อเสนอแนะตามรายงานนั้นสายการบังคับบัญชาได้รับทราบ และได้มีการสั่งการ
เพ่ือหาทางปรับปรุงและแก้ไขการด าเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดซึ่งมีขั้นตอน
การติดตามผลมีดังนี ้

(๑) วางแผนการติดตามผล 
(๒) ด าเนินการติดตามผล 
(๓) รายงานผลการติดตาม 

    โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑  ได้ก าหนดแผนการตรวจสอบ ติดตาม ผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 คือ เมื่อด าเนินการเสร็จสิ้นตามปฏิทินการด าเนินงานที่
ก าหนดแล้ว ให้ผู้รับผิดชอบการด าเนินงานจัดท ารายงานผลการด าเนินงานให้เสร็จสิ้นภายใน ๓๐ วัน และส่งต่อ
ให้กลุ่มงานบริหารงบประมาณและแผนเพ่ือรายงานต่อผู้บริหาร 
 
การจัดท าแผนปฏิบัติการของโรงเรียน 
 โรงเรียนจะใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร หรือจากการระดมทรัพยากรมานั้น โรงเรียนจะต้อง
จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี (แผนการใช้จ่ายงบประมาณ) เพ่ือเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในแผนปฏิบัติการของโรงเรียน  โดยโรงเรียนจะต้องวิ เคราะห์รายละเอียด              
การด าเนินงาน ๓ ด้าน  คือ 
 ๑. วิเคราะห์ประเด็นกลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรมที่ก าหนดพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากแผนพัฒนา
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของ สพฐ., สพม. และโรงเรียน มาก าหนดเป็น โครงการ/กิจกรรม ที่จะต้องพัฒนาใน
รอบปีตามสัดส่วนงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
 ๒. วิเคราะห์ภารกิจงานประจ าตามโครงสร้าง มาก าหนดกิจกรรมที่จะด าเนินการในรอบปีตาม
สัดส่วนงบประมาณที่ได้รับจัดสรร               
 ๓. วิเคราะห์งานตามนโยบายของหน่วยงานระดับเหนือมาก าหนดเป็นกิจกรรมในงานประจ าหรือ
งานพัฒนาตามสัดส่วนงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
 ในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี โรงเรียนจะต้องแต่งตั้งคณะท างานที่ประกอบด้วยบุคลากร
จากทุกฝ่ายที่ปฏิบัติงานเพ่ือร่วมกันวิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลผลจากการวิเคราะห์ มาสังเคราะห์เป็นแผนปฏิบัติ
การประจ าปี  แล้วน าเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ความเห็นชอบก่อนที่จะน าไปใช้ในการ
บริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนต่อไป 
 



 

 

 


