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การพิจารณาเห็นชอบแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2561 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม  (พระตําหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

 

 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม  (พระตําหนัก

สวนกุหลาบมัธยม) เห็นชอบแผนปฏิบัติการ  ประจําปงบประมาณ 2561 ของโรงเรียน ตามท่ีผูอํานวยการ 

โรงเรียนไดอนุมัติใชแลว ขอใหการดําเนินงานในโครงการตาง ๆ ตามแผนกลยุทธระดับตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ

ตามแผนปฏิบัติการในปงบประมาณนี้ ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคในการบริหาร  และการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาท่ีกําหนดไว  โดยเปนไปตามความมุงหมายของทางราชการทุกประการ   

ในนามของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานขอแสดงความช่ืนชมตอผูบริหาร และคณาจารย

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม  (พระตําหนักสวนกุหลาบมัธยม) ท่ีไดมีความวิริยะอุตสาหะ

จัดทําแผนปฏิบัติการ  ประจําปงบประมาณ 2561 อยางละเอียดรอบคอบ ท้ังนี้โดยคํานึงถึงมาตรฐาน

การศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  และสอดคลองกับแนว

ทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ.2552 – 2561) ท่ีมุงเนนใหคนไทยไดเรียนรูตลอดชีวิต

อยางมีคุณภาพ  และการเรียนรูสูมาตรฐานสากล 

 

ใหความเห็นชอบ ณ วันท่ี  18  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.2560 

 

 

      ลงช่ือ     

                 (ดร. วรศักด์ิ   วชัรกําธร) 

               ประธานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

       โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 

            (พระตําหนักสวนกุหลาบมัธยม) 



คํานํา 
 

ดวยหลักการจัดการศึกษาในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช  2542  ได

กําหนดใหกระทรวงศึกษาธิการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาดานวิชาการ     

งบประมาณ  การบริหารบุคคลและการบริหารท่ัวไป  ไปยังคณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษา  

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาโดยตรง   เพื่อใหสถานศึกษาสามารถบริหารจัด

การศึกษาไดอยางคลองตัวและมีประสิทธิภาพ   โดยใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวม   และการ

บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการจัดการศึกษา 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตําหนักสวนกุหลาบมัธยม)  ไดรับคัดเลือก

จากสํานักงานการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ใหเปนโรงเรียนผูนําการเปล่ียนแปลงเพื่อรองรับการกระจาย

อํานาจตามโครงการของกระทรวงศึกษาธิการ  ซึ่งในการบริหารการศึกษานั้นจําเปนตองมีการวางแผน

เพื่อพัฒนาโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพตามโครงการดังกลาว  โรงเรียนจึงจําเปนตองจัดทําแผนปฏิบัติ

การ  ประจําปงบประมาณ 2561  เพื่อรองรับการกระจายอํานาจข้ึน  เพื่อใชเปนคูมือและแนวทางใน

การดําเนินงานพัฒนาโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพตอไป 

 ขอขอบคุณคณะครู  และคณะกรรมการท่ีเกี่ยวของทุกฝาย  ท่ีใหการสนับสนุน  ความ

รวมมือในการรวมคิด  รวมทํา  และรวมตัดสินใจในการจัดทําแผนปฏิบัติการ  ประจําปงบประมาณ 

2561  ของโรงเรียนใหสําเร็จเรียบรอยเปนอยางดี  หวังวาทุกหนวยงานของโรงเรียนจะไดนํา

แผนปฏิบัติการ  ประจําปงบประมาณ 2561  ฉบับนี้ไปใชเปนแนวทางในการดําเนินงาน   เพื่อจัดทํา

โครงการและกิจกรรมของหนวยงานโดยมุงหวังใหเกิดประโยชนสูงสุดตอนักเรียน  บุคลากร และ

โรงเรียน 

 

 

 

              (ดร. นพดล   เดนดวง) 

     ผูอํานวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 

         (พระตําหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

 

 

 

 

 



สารบญั 

 
เร่ือง           หนา 

 

สวนท่ี 1 บทนํา          1 

- ขอมูลท่ัวไปของโรงเรียน       2 

- ประวัติและความเปนมาของโรงเรียน      3 

- ขอมูลครูและบุคลากรในโรงเรียน      4 

- โครงสรางการบริหารงานของโรงเรียน     8 

- ขอมูลดานอาคารสถานท่ี       9 

- ขอมูลดานการจัดการศึกษาของโรงเรียน     11 

สวนท่ี 2 ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ปงบประมาณ 2561   12 

- นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ    13 

- นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน     15 

- นโยบายสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9   21 

- นโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม  23 

(พระตําหนักสวนกุหลาบมัธยม) ปงบประมาณ 2558-2561 

- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ใหใชมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน  34 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  

- มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 35 

ฉบับลงวันท่ี 11  ตุลาคม พ.ศ.2559 

สวนท่ี 3 รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 2561   37 

สวนท่ี 4 การดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ประจําปงบประมาณ 2561  48 

- โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2561   49 

- โครงการท่ี 1  โครงการสงเสริมการบริหารการจัดการศึกษาโดยมุงเนน  50 

การกระจายอํานาจตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

- โครงการท่ี 2  โครงการสงเสริมการจัดสภาพแวดลอมและการบริการ  56 

ท่ีสงเสริมใหผูเรียนเปนไปตามศักยภาพ 

- โครงการท่ี 3  โครงการพัฒนาผูเรียนใหมีความรูและทักษะท่ี   65 

จําเปนตามหลักสูตร 

- โครงการท่ี 4  โครงการสงเสริมและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  73 



สารบญั (ตอ) 

 
เร่ือง           หนา 

 

- โครงการท่ี 5  โครงการสงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม  80 

ตามคานิยมหลักของคนไทย 12  ประการ  และมีคุณลักษณะตาม  

เบญจวิถีของสถานศึกษา 

- โครงการท่ี 6  โครงการสงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมีจิตสํานึก   89 

ในการอนุรกัษทรัพยากรธรรมชาติ 

-  และส่ิงแวดลอม  และหางไกลยาเสพติด 

- โครงการท่ี 7  โครงการสงเสริมและพัฒนาทักษะในการใช ICT   93   

เพื่อการเรียนรู  การสืบคน  และการนําเสนอผลงาน 

- โครงการท่ี 8  โครงการสงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะในการทํางาน  99 

และการประกอบอาชีพ 

- โครงการท่ี 9  โครงการสงเสริมและพัฒนาการเรียนรูตามแนวพระราชดําริ  104 

และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

- โครงการท่ี 10  โครงการสงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมีสุขภาวะท่ีดี   109  

และมีสุนทรียภาพ  มีลักษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตรี และกีฬา 

- โครงการท่ี 11  โครงการสงเสริมและพฒันาผูเรียนท่ีมีความตองการพิเศษ 117 

ใหไดรับพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

- โครงการท่ี 12  โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา   123 

- โครงการท่ี 13  โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  130   

- โครงการท่ี 14  โครงการพัฒนาสถานศึกษาใหเปนไปตามนโยบาย  134 

แนวทางการปฏิรูปการศึกษา และระบบการประกันคุณภาพภายใน 

ของสถานศึกษา 

- โครงการท่ี 15  งานสงเสริมการบริหารการจัดการศึกษา (งานประจํา)  138 

 

  

 

 



สารบญัรูปภาพ 

 
รูปท่ี           หนา 

 

1 แสดงโครงสรางการบริหารของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม  8 

 (พระตําหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

2 แสดงกลยุทธการบริหารโรงเรียน “4 ยุทธวิธี  9  วิถี”    24 

 

แผนภูมิ 

1 แสดงประมาณการรายรับเงินนอกงบประมาณของโรงเรียน    39 

2 แสดงจํานวนการจัดสรรงบประมาณสําหรับเงินอุดหนุนรายหัว (งบรัฐบาล)   45 

 ท่ีใชในการดําเนินงานตาง ๆ ของโรงเรียน ประจําปงบประมาณ 2561    

3 แสดงการจัดสรรงบประมาณตามกลุมบริหารงานตาง ๆ ของโรงเรียน  45 

 ประจําปงบประมาณ 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบญัตาราง 

 
ตารางท่ี           หนา 

 

1 แสดงจํานวนบุคลากรในโรงเรียน จําแนกตามปการศึกษา    5 

2 จํานวนขาราชการ จําแนกตามเพศ ตําแหนงวิทยฐานะ และวุฒิการศึกษา  6 

3 จํานวนนักเรียนจําแนกตามปการศึกษา      6 

4 จํานวนนักเรยีนประจํา  (หอพัก)       7 

5 เปาหมายและตัวช้ีวัดความสําเร็จ      27 

6 การประมาณการรายรับเงินนอกบประมาณของโรงเรียน    38 

 ประจําปงบประมาณ 2561  

7 การประมาณการรายจายเงินนอกงบประมาณของโรงเรยีน     40 

 ประจําปงบประมาณ 2561    

8 การจัดสรรเงินงบประมาณเงินนอกงบประมาณของโรงเรียน (ตามรายหัวนักเรียน) 41 

 ประจําปงบประมาณ 2561 

9 การจัดสรรงบประมาณเงินนอกงบประมาณตามกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียน  42 

 ประจําปงบประมาณ  2561 

10 จํานวนงบประมาณท่ีนํามาจัดสรรสําหรับดําเนินงานตามโครงการตาง ๆ  43 

 ของโรงเรียน ประจําปงบประมาณ 2561 

11 การจัดสรรงบประมาณตามกลุมบริหารงานตาง ๆ ของโรงเรียน   44 

 ประจําปงบประมาณ 2561  (จําแนกตามกลุมบริหาร)     

12 แสดงการจัดสรรงบประมาณตามโครงการ/กิจกรรมของโรงเรียน   46 

 ประจําปงบประมาณ 2561  

      

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 

ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

 
 
 
 
 
 

 
 

1 

*******************************************************************************************************
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)



 

ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน 
   
ชื่อโรงเรียน  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม   

(พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
สถำนทีต่ั้ง  เลขที่  299  หมู่ 5   ถนนศาลายา-บางภาษี   ต าบลศาลายา   

อ าเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม  73170 
พื้นที ่   เนื้อที ่  38  ไร ่ 9  ตารางวา 
โทรศัพท ์  02-4313614-5, 034-297663    
โทรสำร  034-297664 
ชื่อ Website  http://www.kjn.ac.th  
สังกัด   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  9 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
ตรำประจ ำโรงเรียน  รัศมีเหนือพระมงกุฎและพระมหามงกุฎเป็นสีเหลืองทอง 

    พระปรมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร. อยู่ใต้พระมหามงกุฎเป็นสีเหลืองทอง 
    แถบโบว์สีม่วงตัดขอบสีน้ าเงิน มีชื่อเต็มว่า  

“กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม”  ตัวอักษรสีเหลืองทอง  
ใต้พระปรมาภิไธย ย่อ ภ.ป.ร.  

 
ค ำขวญัพระรำชทำน รักษ์ศักดิ์ศรี มคีุณธรรม น าวิชาการ สืบสานงานพระราชด าริ   
คติพจนพ์ระรำชทำน “ปญญฺา ว ธเนน เสยฺโย”  ปัญญาเทียวประเสริฐกว่าทรพัย ์
อัตลักษณ ์  เชิดชูคุณธรรม  เลิศล้ าวิชาการ 
เอกลักษณ ์  นักเรียนมีความเป็นสุภาพบุรุษ  สุภาพสตร ี
วัฒนธรรมโรงเรียน   “มีระบบอาวุโส  มีความรักในองคก์ร  มีความสามัคค ี

ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน” 
ค่ำนยิม    “เคารพความแตกต่าง  ให้เกียรตซิึ่งกันและกัน กล้าคิด กล้าท า  

และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง”   
สีพระรำชทำน  สีเหลือง เป็นสปีระจ าวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
สีม่วง  เป็นสีประจ าวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  

สยามบรมราชกุมาร ี
ต้นไม้ประจ ำโรงเรียน ต้นราชพฤกษ์ 
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ประวตัิและควำมเป็นมำของโรงเรียน 
   

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม  (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)  ถือก าเนิดขึ้นจาก
พระราชด าริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี  ที่จะจัดสร้างโรงเรียนพระต าหนัก
สวนกุหลาบมัธยมเพื่อให้เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา  ในการรองรับนักเรียนที่จะจบการศึกษาจากโรงเรียน
พระต าหนักสวนกุหลาบ  บุตรหลานข้าราชบริพาร  ทหาร  ต ารวจตระเวนชายแดนและประชาชนทั่วไปใน
ท้องที่จังหวัดนครปฐมได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น   ซึ่งเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียนใน
ท้องถิ่นภูมิภาค    

ส านักพระราชวังจึงได้ขอความร่วมมือจากกระทรวงศึกษาธิการให้จัดตั้งโรงเรียนดังกล่าวขึ้น   
กระทรวงศึกษาธิการได้น้อมรับพระราชด าริและเนื่องในมหามงคลวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราชทรงครองสิริราชสมบัติครบ  50  ปี   กระทรวงศึกษาธิการจึงได้จัดตั้งโรงเรียนใน
เขตการศึกษาต่าง ๆ อีก 8 โรง  โดยในระหว่างที่รอพระราชทานชื่อได้ตั้งชื่อโรงเรียนทั้ง  9  โรงนี้  เมื่อ
วันที่  27  กุมภาพันธ์  2538   ว่า  “โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช ทรงครองราชย์ครบ  50  ปี”  แล้วมีชื่อจังหวัดต่อท้ายจึงได้ชื่อว่า “โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงครองราชย์ครบ  50  ปี  จังหวัดนครปฐม”  
ต าบลศาลายา  กิ่งอ าเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม  ต่ อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ             
ได้พระราชทานมงคลนาม เมื่อวันที่  28  กุมภาพันธ์  2538  ว่า “โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
นครปฐม ” 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี  ได้เสด็จพระราชด าเนินทรงวางศิลาฤกษ์
โรงเรียนพร้อมทั้งทรงปลูกต้นราชพฤกษ์  เพื่อเป็นต้นไม้ประจ าโรงเรียนเมื่อวันศุกร์ที่  10 มีนาคม 2538 

ขณะที่โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  นครปฐม  (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)  ก าลัง
ก่อสร้างในสถานที่ตั้งดังกล่า  โรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์จากทางราชการให้ด าเนินการจัดการเรียน
การสอนเป็นการชั่วคราว ณ บริเวณ วัดไร่ขิง อ าเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม  และเมื่อการก่อสร้าง
อาคารเรียนบริเวณโรงเรียนในสถานที่ตั้งจริงเสร็จเรียบร้อยแล้ว  โรงเรียนจึงได้ด าเนินการย้ายสถานที่ท า
การเมื่อต้นในปีการศึกษา  2542  และด าเนินการมาจนถึงปัจจุบัน   
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ข้อมูลครูและบุคลำกรในโรงเรียน 
 
 

ผู้บริหำรโรงเรยีน 

 นางสายพิณ มณีศร ี  ปฏิบัติหน้าที่   25 มีนาคม 2538 - 30 ตุลาคม 2544 
 นางลัดดา    ผลวัฒนะ          ปฏิบัติหน้าที่   31  ตุลาคม 2544 - 17 พฤศจิกายน 2547 
 ว่าที่ รต.ปิยะ  ทรัพย์สมบูรณ ์   รองผู้อ านวยการฯรักษาราชการแทนผู้อ านวยการโรงเรียน 
     ปฏิบัติหน้าที่   18  พฤศจิกายน  2547 - 19 มิถุนายน 2548 
 นายประเสริฐ บุญฤทธิ์    ปฏิบัติหน้าที่   20  มิถุนายน 2548 – 30  กันยายน 2549 
 นายบุญชู      ฉิมพุก     รองผู้อ านวยการฯ รกัษาราชการแทนผู้อ านวยการโรงเรียน 
     ปฏิบัติหน้าที่   1  ตุลาคม 2549 – 3 มกราคม 2550 
 นางสุรีย์พร   สุนทรศารทลู  ปฏิบัติหน้าที่    4  มกราคม 2550 - 30  กันยายน 2554 
 นายจิรวัฒน์   บุญเฉย  รองผู้อ านวยการฯ รักษาราชการแทนผู้อ านวยโรงเรียน 
     ปฏิบัติหน้าที่   1  ตุลาคม 2554 - 13   ตุลาคม 2554 
 ดร. นพดล  เด่นดวง  ปฏิบัติหนา้ที่   14  ตุลาคม  2554  ถึง  ปัจจุบัน    
 
บุคลำกรสำยบริหำรในปัจจบุัน 
 ดร. นพดล      เด่นดวง     ผู้อ านวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 
     (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)   
 นางสาวสุญาดา  เฮงชัยโย รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
     และรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ 
 นายธนกฤต ธรรมวณิชย์ รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
     และรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 
 นายชาญชัย    ชาญฤทธิ์ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
 
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของโรงเรียน 
 นายวรศักดิ์            วัชรก าธร               ประธานกรรมการ 
 พระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตตฺนธฺโร)      กรรมการที่เปน็ผู้แทนพระภกิษุสงฆ์ 
 พระครูพิพิธธรรมภาณ(สมมิตร อาจารสิริ)   กรรมการที่เปน็ผู้แทนพระภกิษุสงฆ์ 
 นายแสงเทียน         อยู่เถา                  กรรมการที่เปน็ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
 นายสมเกียรติ         พิณทอง                กรรมการที่เปน็ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
 นายนิพนธ์            ยอดค าปัน              กรรมการที่เปน็ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
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 นายอิทธิพัทธ์         เจนวิจักษณ์            กรรมการที่เปน็ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
 นายสุวรรณ           วังสุขจติ                กรรมการที่เปน็ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
 นายธีรพงศ์            ฟังเร็ว                   กรรมการที่เปน็ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
 นางประภาวรรณ     ราชศิริส่งศรี            กรรมการที่เปน็ผู้แทนองค์กรชุมชน 
 นายณัฐวัฒน์          ปริยพาณิชย์            กรรมการที่เปน็ผู้แทนองค์กรปกครองส่วน 
       ท้องถิ่น 
 นายยศวรรธน์         เสนนะ                  กรรมการที่เปน็ผู้แทนผู้ปกครอง 
 นางสาวพิทยา         อึ้งบุญชู                 กรรมการที่เปน็ผู้แทนคร ู
 นายสายชล           ศรีเอม                  กรรมการที่เปน็ผู้แทนศิษย์เกา่ 
 นายนพดล            เด่นดวง                 กรรมการและเลขานุการ 
 
 

ตำรำงที่ 1  ตำรำงแสดงจ ำนวนบุคลำกรในโรงเรียน  จ ำแนกตำมปกีำรศึกษำ 
   

บุคลำกร 
จ ำนวนบุคลำกร  ปีกำรศึกษำ 

2557 2558 2559 2560 
ผู้บริหาร/ข้าราชการคร ู 100 101 103 116 

ครูผู้ทรงคุณค่าฯ - 2 2 2 
พนักงานราชการ 3 3 3 3 

ครูอัตราจ้าง 15 17 16 12 
ครูต่างชาติ - 2 2 2 

ลูกจ้างประจ า  2 2 2 2 
เจ้าหน้าที่ส านักงาน 17 17 12 13 

พนักงานขับรถ 3 3 3 2 
ลูกจ้างช่ัวคราว 18 22 23 26 

รวม 158 165 162 178 
 

หมายเหตุ  ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลำคม พ.ศ. 2560 
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ตำรำงที่ 2 จ ำนวนข้ำรำชกำร จ ำแนกตำมเพศ ต ำแหน่งวิทยฐำนะ และวุฒิทำงกำรศึกษำ   

ประเภท 

จ ำนวนข้ำรำชกำร 

รวม ช ญ 
ต ำแหน่งวิทยฐำนะ วุฒิกำรศึกษำ 

ไม่ม ี   
วิทยฐำนะ 

ช ำนำญ
กำร 

ช ำนำญ
กำรพิเศษ 

เชี่ยว 
ชำญ 

เชี่ยวชำญ
พิเศษ 

ตรี โท เอก 

ฝ่ายบริหาร 3 2 1 -   2 1 - - 2 1 
ภาษาไทย 11 - 11 4 2 5 - - 6 5 - 

สังคมศึกษา  ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

14 3 11 7 2 5 - - 7 7 - 

สุขศึกษาและพลศึกษา 7 3 4 2 3 2 - - 6 1 - 
วิทยาศาสตร์ 21 8 13 9 7 5 - - 10 11 - 
คณิตศาสตร ์ 17 6 11 6 5 6 - - 7 9 1 

ภาษาต่างประเทศ 18 1 17 5 10 3 - - 10 8 - 
การงาน อาชีพและ

เทคโนโลยี 
19 8 11 7 6 6 - - 13 6 - 

ศิลปศึกษา 4 3 1 1 2 1 - - 3 1 - 
แนะแนว 2 - 2 1 - 1 - - - 2 - 

รวม 116 34 82 42 37 36 1 - 62 52 2 
 

หมายเหตุ  ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลำคม พ.ศ. 2560 
 

ตำรำงที่ 3 จ ำนวนนักเรียนจ ำแนกตำมปีกำรศึกษำ 
 

ระดับชั้น 
จ ำนวนนักเรียนในปีกำรศึกษำ 

2558 2559 2560 2561 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 440 466 496 482 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 432 431 460 496 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 443 428 427 460 

รวมชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น 1,315 1,325 1,383 1,438 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 331 334 352 376 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 323 324 322 352 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 314 321 323 322 

รวมชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย 968 979 997 1,050 

รวม 2,283 2,304 2,380 2,488 

หมายเหตุ  จ ำนวนนักเรียนปีกำรศึกษำ 2561  ประมำณกำรจำกกำรรับสมัครจ ำนวนนักเรียน  
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ตำรำงที่ 4 ข้อมูลจ ำนวนนักเรียนประจ ำ (หอพัก) 

ระดับชั้น 
จ ำนวนนักเรียนในปีกำรศึกษำ 

2558 2559 2560 2561 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 35 37 33 20 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 25 28 27 33 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 32 21 25 27 

รวมชั้นมัธยมศึกษำตอนตน้ 92 86 85 80 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 13 19 28 20 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 28 9 14 28 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 10 22 9 14 

รวมชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย 51 50 51 62 

รวม 143 136 136 142 

 
หมายเหตุ  จ ำนวนนักเรียนหอพักปีกำรศกึษำ 2561  ประมำณกำรจำกกำรรับสมคัรจ ำนวนนักเรียน  
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1. งานอ านวยการ
ส านักงาน   
2. งานบริหารหลักสูตร  
3. งานทะเบียนนักเรียน 
4. งานวัดและประเมินผล 
5. งานบริหารกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 
6. งานห้องสมุด 
7. งานแนะแนว 
8. งานวิจัยทางการศึกษา 
9. งานกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 
10. งานคอมพิวเตอร์ 
11. งานจัดการเรียนการ
สอน 
12. งานนิเทศการศึกษา 
13. งานพัฒนาแหล่ง
เรียนรู ้
14. งานส่งเสริมความรู้สู่
ชุมชน 
15. งานส านักทดสอบ 
 

1. งานอ านวยการส านักงาน 
2. งานวินัยข้าราชการครู 
3. งานอัตราก าลัง สรรหา และ
บรรจุแต่งตั้ง 
4. งานพัฒนาและส่งเสริม 
ความก้าวหน้าวิชาชีพครู 
5. งานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนและงาน
เครือข่ายผู้ปกครอง 
6. งานวินัยและความประพฤติ
นักเรียน 
7. งานกิจกรรมนักเรียน 
8. งานเบญจวิถี 
9. งานป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 
10. งานส่งเสริมคุณธรรม  
จริยธรรม 
11. งานส่งเสริมประชาธิปไตย 
12. งานรักษาความปลอดภัย
และจราจร 
13. งานธนาคารความด ี
 

 

1.  งานอ านวยการ
ส านักงาน 
2. งานบริหารการเงิน 
3. งานเก็บรักษาเงิน   
4. งานบริหารบัญชี 
5. งานตรวจสอบบัญชี 
6. งานบริหารพัสดุและ
สินทรัพย์ 
7. งานสารบรรณ  
8. งานระดมทรัพยากร  
9. งานยานพาหนะและรถ
รับ-ส่งนักเรียน  
10. งานธนาคารโรงเรียน 

 

1. งานอ านวยการ
ส านักงาน 
2. งานอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อม 
3. งานประชาสัมพันธ์  
4. งานโสตทัศนศึกษา 
5. งานอนามัยโรงเรียน 
6. งานโภชนาการ น้ าดื่ม 
7. งานสวัสดิการครูและ
นักเรียน 
8. งานหอพักนักเรียน 
9. งานประชาสัมพันธ์
ชุมชน 
 
 

1. งานอ านวยการ
ส านักงาน  
2. งานแผนงาน  
3. งานวิจัยและพัฒนา 
4. งานสารสนเทศ 
5. งานจัดสรรงบประมาณ 
6. งานติดตามและ
ประเมินโครงการ 
7. งานควบคุมภายใน 
8. งานประกันคุณภาพ 
9. งานรับนักเรียน 
10. งานกลุ่มกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย 
 

 

โครงสร้ำงกำรบริหำรของโรงเรียน  
  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

รูปที ่1 แสดงโครงสร้ำงกำรบริหำรของโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย นครปฐม 
(พระต ำหนักสวนกุหลำบมัธยม) 

สมาคมผู้ปกครอง คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองและครู 

ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 

รองผู้อ านวยการ 
กลุ่มบริหารวิชาการ 

 

รองผู้อ านวยการ 
กลุ่มบริหารทั่วไป 

 

รองผู้อ านวยการ 
กลุ่มงานนโยบายและแผน 

 

รองผู้อ านวยการ 
กลุ่มบริหารงบประมาณ 

 

รองผู้อ านวยการ 
กลุ่มบริหารบุคคล 

 หัวหน้า 
กลุ่มบริหารวิชาการ 

 

หัวหน้า 
กลุ่มบริหารบุคคล 

 

หัวหน้า 
กลุ่มบริหารงบประมาณ 

 

หัวหน้า 
กลุ่มบริหารทั่วไป 

 

หัวหน้า 
งานนโยบายและแผน 

 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

คณะกรรมการกลุ่ม 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)



 

ข้อมูลด้ำนอำคำรสถำนที ่
  
1. อาคารกาญจนภูมินทร์    เป็นอาคารเรียนแบบพิเศษ  6  ชั้น  1  หลัง   
 ชั้นล่าง   ประกอบด้วย  ห้องผู้อ านวยการ  ห้องกลุ่มบริหารวิชาการ  ห้องกลุ่มบรหิารงานบุคคล   
   ห้องกลุ่มบริหารงบประมาณ ห้องกลุ่มบริหารทั่วไป  ห้องพยาบาล และหอ้ง 
   ประชาสัมพันธ์  และห้องน้ าห้องส้วมชาย จ านวน 6 ห้อง  และห้องน้ าห้องส้วมหญิง  
   จ านวน  6  ห้อง 
 ชั้นที่ 2 ประกอบด้วย ห้องพิเศษจ านวน  7  ห้องได้แก่ ห้องด าริราชรังสรรค์  ห้องสมุด  
   ห้องแนะแนว  ศูนย์วิชาภาษาต่างประเทศ  และห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
   ภาษาต่างประเทศ  ห้องปฏิบัติการภาษาต่างประเทศ 3 ห้อง  และห้องเก็บของ  
   ห้องน้ าห้องส้วมชาย จ านวน 6  ห้อง  และห้องน้ าห้องส้วมหญิง จ านวน 6  ห้อง 
 ชั้นที่ 3 ประกอบด้วย ห้องพิเศษจ านวน  13 ห้อง ได้แก่ ห้องกลุ่มบริหารนโยบายและแผน  

ห้องเรียนสีเขียว  ศูนย์วิชาวิทยาศาสตร์ จ านวน 2  ห้อง  หอ้งพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์  ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์   ห้องปฏิบัติการเคมี  ห้องปฏิบัติการชีววิทยา   
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ และห้องเก็บของ   ห้องน้ าห้องส้วมชาย 
จ านวน  6  ห้อง  และห้องน้ าห้องส้วมหญิง จ านวน  6  ห้อง 

 ชั้นที่ 4   ประกอบด้วย ห้องพิเศษจ านวน 6  ห้องได้แก่ ศูนย์วิชาภาษาไทยและห้องพักครู             
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย  ห้องดนตรีไทย  ศูนย์วชิาดนตรีและห้องพักครู                
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ ห้องเก็บของ ห้องเรียนจ านวน  10  ห้อง  ห้องน้ า            
ห้องส้วมชาย จ านวน  6  ห้อง  และห้องน้ าห้องส้วมหญิง จ านวน  6  ห้อง 

 ชั้นที่ 5   ประกอบด้วย ห้องพิเศษจ านวน  6 ห้องได้แก่ ห้องพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์            
3  ห้องและห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์   ห้องพักครกูลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์  ห้องเก็บของ ห้องเรียนจ านวน 10  ห้อง  ห้องน้ าห้องส้วมชาย 
จ านวน  6  ห้อง  และห้องน้ าห้องส้วมหญิง จ านวน 6 ห้อง 

 ชั้นที่ 6 ประกอบด้วย  ห้องพิเศษจ านวน  4  ห้อง  ได้แก่ ห้องพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  ศูนย์วิชาสังคมศึกษาและ
ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา  ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์  

  ห้องเก็บของ  ห้องจริยธรรม  ห้องเรียน จ านวน 10 ห้อง ห้องน้ าห้องส้วมชาย  
  จ านวน 6  ห้อง  และห้องน้ าห้องส้วมหญิง จ านวน  6  ห้อง 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)



 

2. อาคารสิรินทร์พัฒนา     เป็นอาคารอเนกประสงค์  3  ชั้น   
 ชั้น 1   ประกอบด้วย  ห้องอาหารครู  ร้านค้าสวัสดกิารโรงเรียน และโรงอาหาร 
 ชั้น 2   ประกอบด้วย   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาการงานและอาชีพ  พักครูกลุม่สาระการเรียนรู้ 
   สุขศึกษาและพลศึกษา  ห้องคหกรรม  ห้องอิเล็คทรอนิคส์  ห้องตัดเย็บ   ห้องงานไฟฟ้า    
   ศูนย์วิชาพลานามัย ห้องน้ าห้องส้วมชาย จ านวน 2 ห้องและห้องน้ าชั้นส้วมหญิง   
   จ านวน 2 ห้อง                            
 ชั้น 3   ประกอบด้วย  หอประชุม หอ้งน้ า-ห้องส้วมชาย 2ห้องและห้องน้ าห้องส้วมหญิง 2  หอ้ง  
3. อาคารเรียนแบบ 324ล/55ก 
4. อาคารหอประชุม 101 ล-27 (พิเศษ) 
5. อาคารชั่วคราว  ประกอบด้วยห้องเรียน จ านวน 5  ห้องเรียน 
6. อาคารปิ่นฉัตร  อาคารหอพักชาย   3  ชั้น   1  หลัง   
7. อาคารภัทรเทพ  อาคารหอพักหญิง  3  ชั้น   1  หลัง   
8. บ้านพักครู แบบ 207 ล 2  ชั้น 1  หลัง 
9. แฟลตภารโรง  3  ชั้น 1  หลัง  ( 10 หน่วย) 
10. โรงหุงต้ม   1   หลัง 
11. สนามฟุตบอล  1 สนาม 
12. สนามบาสเกตบอล  1 สนาม 
13. สนามวอลเลยบ์อล  1 สนาม 
14. สนามเซปักตระกร้อ  1 สนาม 
15. โรงบ าบัดน้ าเสีย  1 หลัง 
16. หอถัง   1 หลัง 
17. โรงรถช่ัวคราว  2  โรง 
18. โรงเพาะช าชั่วคราว  1 โรง 
19. ซุ้มพระ   1 หลัง 
20. เสาธง   1 เสา   
21. งานยานพาหนะ ซึ่งโรงเรียนมีจ านวนยานพาหนะ  จ าแนกตามประเภท ดังนี้ 

- รถบัสขนาดจ านวน  60  ที่นัง่   จ านวน   1   คัน 
- รถตู ้    จ านวน   5   คัน 
- รถยนต์ 4  ล้อ    จ านวน   1  คัน 
- รถจักรยานยนต ์   จ านวน   1  คัน 
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ข้อมูลด้ำนกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียน 
 

 
 

การจัดการศึกษาชนิดของโรงเรียนเป็นแบบสหศึกษา  การศึกษาแบ่งออกเป็น  2  ระดับ  คือ 
1.  ระดับมัธยมศกึษาตอนต้น ได้แก่ มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 
2.   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่ มัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 

 การด าเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียนในปีการศึกษานี้ยึดแนวทางตามมาตรฐานการศึกษา เพื่อ 
การประเมินคุณภาพภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) โดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียน
เป็นศูนย์กลาง   ส่งเสริมให้นักเรียนใฝ่หาความรู้  เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และ
ค่านิยมที่พึงประสงค์  เห็นความส าคัญในศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย  มีจิตวิญญาณประชาธิปไตย มี
ความสามารถในการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ  มีสุขนิสัย  สุขภาพกายและสุขภาพจิตดี  
สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  สอดคล้องกับสภาวะทางเศรษฐกิจในยุคนี้ 
  นอกจากนี้โรงเรียนต้องด าเนินการตามโครงการพระราชด าริ  โดยค านึงถึงค าขวัญของโรงเรียน
ที่ว่า   “รักษ์ศักดิ์ศรี  มีคุณธรรม  น ำวิชำกำร  สืบสำนงำนพระรำชด ำริ”   เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ใน
การสร้างเยาวชนที่ดีมาเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศชาติ 

ประเภทของนักเรียนแบ่งเป็น  2  ประเภท 
1. ประเภทนักเรียนประจ า   
2. ประเภทนักเรียนไป – กลับ 
จ ำนวนห้องเรยีน   
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 36 ห้องเรียน   

  (ม.1 จ านวน 12 ห้อง, ม.2 จ านวน 12 ห้อง, ม.3 จ านวน 12 ห้อง) 
  ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 30 ห้องเรียน  
  (ม.4 จ านวน 10 ห้อง, ม.5 จ านวน 10 ห้อง, ม.6 จ านวน  10 ห้อง) 
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ส่วนที่ 2 
ทิศทำงกำรพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ 

ปีงบประมำณ 2561 
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 นโยบำยกำรจัดกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร 

 

 
จุดเน้นนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการทั้ง 6 ด้าน ซึ่งสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี      

(พ.ศ.2560-2579)  คือ 
1) กำรเรียนกำรสอน เพื่อความปรองดอง ความสามัคคี โดยใช้รูปแบบ Active Learning 

(ความมั่นคง) โดยจะต้องด าเนินงานและกิจกรรมส าคัญ อาทิ การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ , 
ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้, เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ, สร้าง
ภูมิคุ้มกันและพัฒนาทักษะชีวิต เป็นต้น 

2) สร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน พัฒนาก าลังคนให้มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะ
ด้าน (การผลิต พัฒนาก าลังคน และสร้างความสามารถในการแข่งขัน) โดยจะต้องด าเนินงานและกิจกรรม
ส าคัญ อาทิ จัดการศึกษาเพื่อความเชี่ยวชาญ/เป็นเลิศเฉพาะด้าน , Echo English Vocational, ผลิต
ก าลังคนด้านอาชีวะ, ประสานพลังประชารัฐด้านการศึกษา, พัฒนาครูแกนน าด้านการจัดการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp) เป็นต้น 

3) พัฒนำหลักสูตร ผลิต และพัฒนำครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (การพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน) โดยจะต้องด าเนินงานและกิจกรรมส าคัญ อาทิ จัดการศึกษาเด็กปฐมวัย 
(อนุบาล 1-3), วางแผนให้ผล PISA สูงขึ้น, ประเมินผล O-NET วิชาสังคม วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์, เพิ่ม
วิชาภูมิศาสตร์ ICT และ Design and Technology, ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม, รณรงค์ “เกลียดการ
โกง”, ผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (สพฐ. สอศ.), พัฒนาและอบรมครูเชื่อมโยงกับการได้รับวิทยฐานะ เป็น
ต้น 

4) บริหำรสถำนศึกษำ เพิ่มโอกำสทำงกำรศึกษำผ่ำนเทคโนโลยีดิจิทัล (การสร้างโอกาส ความ
เสมอภาค และการลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา) โดยจะต้องด าเนินงานและกิจกรรมส าคัญ อาทิ 
โครงการโรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน ( ICU : Intensive Care 
Unit), เสริมสร้างคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐาน, จัดการศึกษาส าหรับกลุ่มที่มีความต้องการ
พิเศษ, พัฒนาการศึกษาในพ้ืนที่พิเศษ, ขับเคลื่อนแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา เป็นต้น 

5) สร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ จิตส ำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมตระหนักในการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม (การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม) โดย
จะต้องด าเนินงานและกิจกรรมส าคัญ อาทิ พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ผลกระทบภัยธรรมชาติและภัยพิบัติ , ปลูกจิตส านึก/นิสัยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ, 
ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น 

6) ปรับปรุงโครงสร้ำงและกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนใน
การจัดการศึกษา (การพัฒนาระบบและการบริหารจัดการ) โดยจะต้องด าเนินงานและกิจกรรมส าคัญ อาทิ 
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ปรับปรุง แก้ไข ระเบียบและกฎหมายการศึกษา, เพิ่มประสิทธิภาพการบรหิารจัดการสถานศึกษา, ส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา เป็นต้น 

 
แผนพัฒนำกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
กระทรวงศึกษาธิการ  ได้จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12    

(พ.ศ. 2560 – 2564) ส าหรับเป็นเครื่องมือในการก ากับทิศทางการปฏิบัติงานของกระทรวงศึกษาธิการ 
และส่วนราชการ/หน่วยงานในสังกัด  โดยได้น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เป็น
กรอบในการด าเนินงาน เพื่อสร้างผลผลิต ผลลัพธ์ให้เกิดกับผู้เรียนได้อย่างมีความสอดคล้องกับทิศทางการ
พัฒนาประเทศในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) และ
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ซึ่งได้ระบุสาระส าคัญเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์   และกลยุทธ์ 
ของกระทรวงศึกษาธิการ ที่สามารถตอบสนองต่อเป้าหมายของการพัฒนาประเทศได้ทั้งมิติความมั่นคง 
มติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติการบริหารจัดการภาครัฐ ได้อย่างเป็นรูปธรรม  
 
วิสัยทัศน์ (Visions) 
 “มุ่งพัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรู้คู่คุณธรรม  มีคุณภำพชีวิตที่ดี  มีควำมสุขในสังคม”  
 “ผู้เรียน”  หมายถึง เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ที่ได้รับบริการจาก
กระทรวงศึกษาธิการ 
 “มีความรู้คู่คุณธรรม”  หมายถึง รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต ขยันอดทน 
สติปัญญา แบ่งปัน ซึ่งเป็น ๒เงื่อนไขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 “มีคุณภาพชีวิตที่ด”ี  หมายถึง มีอาชีพ มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในการด ารงชีวิต 
 “มีความสุข”  หมายถึง ความอยู่ดีมีสุข สามารถอยู่ร่วมกันอย่างเอื้ออาทร มีความสามัคคี
ปรองดอง“สังคม”หมายถึง สังคมไทย ภูมิภาคอาเซียน และสังคมโลก 
 
พันธกิจ (Mission) 

1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสู่สากล 
2. เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างทั่วถึง เท่าเทียม 
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 

 
ยุทธศำสตร์/กลยุทธ์ (Strategies)  

1. ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล   
2. ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา   

14 

*******************************************************************************************************
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)



 

3. ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของ     
การพัฒนาประเทศ   

4. ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอด
ชีวิต   

5. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
6. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด

การศึกษา 
 

 
                 นโยบำยกำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
 
วิสัยทัศน์ (Visions) 
 การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล   บนพื้นฐานของ  
ความเป็นไทย 

พันธกิจ (Mission) 
1. สง่เสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ 
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร  และ

ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการ ที่เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบ ต่อคุณภาพ 

การศึกษา และบูรณาการการจัดการศึกษา  

เป้ำประสงค์ (Goals) 
 เพื่อให้การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล           
บนพื้นฐานของความเป็นไทย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงก าหนดเป้าประสงค์ ดังน้ี 

1. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน มีพัฒนาการ
เหมาะสมตามวัย และมีคุณภาพ 

2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอ
ภาค 

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการท างาน                       
ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 

4. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และสถานศึกษา มี
ประสิทธิภาพ และเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 
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5. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เน้นการท างานแบบบูรณาการ  มีเครือข่าย
การบริหารจัดการ  บริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา และกระจายอ านาจ  และ
ความรับผิดชอบสู่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 

6. พื้นที่พิเศษ ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  และพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษา              
ที่เหมาะสมตามบริบทของพื้นที ่

7. หน่วยงานทุกระดับพัฒนาสื่อ  เทคโนโลยี  และระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัด
การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
ยุทธศำสตร์/กลยุทธ์ (Strategies) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการพฒันาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการส่งเสริม พัฒนาคร ูและบุคลากรทางการศึกษา  
 ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเทา่เทียม การเขา้ถึงบริการทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษา 
 

โดยมียุทธศาสตร์ในการด าเนินงานดังนี้ 
ยุทธศำสตรท์ี่ 1 ด้ำนกำรจดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง 
1. เสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลัก และกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมี

พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
1.1 น้อมน าแนวพระราชด าริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษา 

หรือ “ศาสตร์พระราชา” มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน 
1.2 ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท์ สันติวิธี ต่อต้านการ

ทุจริตคอรัปช่ัน และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
1.3 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ผ่าน

หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และความเป็นพลเมือง 
2. ปลูกฝังผู้เรียนด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมที่พึงประสงค์  

2.1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน ที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
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2.2 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ เช่น อาชญากรรม และ
ความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ สิ่งเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม่ ภัยจากไซเบอร์ ฯลฯ 

3. พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนในเขตพื้นที่พิเศษให้เหมำะสมตำมบริบทของพื้นที่ 
3.1 เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
3.2 เขตระเบียงเศรษฐกิจ 
3.3 เขตสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
3.4 เขตพ้ืนทีช่ายแดน  
3.5 เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

         ฯลฯ 
 
 ยุทธศำสตร์ที่ 2  ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน และส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
 1. เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรพัฒนำผู้เรียนอย่ำงมีคุณภำพด้วยกำรปรับหลักสูตร กำร
วัดและประเมินผลที่เหมำะสม 
  1.1 ปรับปรุงหลักสูตรในระดับปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และน า
หลักสูตรไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ และจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตร ตามความจ าเป็น
และความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม 
  1.2 ส่งเสริมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษา
ประเทศคูค่้า และภาษาอาเซียนอย่างน้อย 1 ภาษา 
  1.3 พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลทุกระดับ ให้มีคุณภาพและมาตรฐานน าไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ 
 2. พัฒนำคุณภำพกระบวนกำรเรียนรู้ 
  2.1 พัฒนาผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา ให้มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ 
สังคม และสตปัิญญา ให้มีความพร้อมเข้าสู่การเรียนในระดับที่สูงขึ้น 
  2.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรยีนสามารถอา่นออกเขียนได้ตามช่วงวัย 
  2.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน 
  2.4 ส่งเสรมการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active 
Learning) เน้นทักษะกระบวนการ ให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ในทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้งในและนอกห้องเรียน 
  2.5 ส่งเสรมิให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
  2.6 ปลูกฝังทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนระดับก่อน 
ประถมศึกษาตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
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  2.7 สนับสนุนการผลิต จัดหาและใช้สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่ง
อ านวยความสะดวกที่หลากหลายรวมทั้งการพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาในการ
จัดการเรียนรู้ได้ทั้งในห้องเรียน และนอกห้องเรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ 
  2.8 ส่งเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพ ควบคู่ไปกับวิชาสามัญ เช่น ทวิศึกษา (Dual 
Education), หลักสูตรระยะสั้น 
  2.9 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ (ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส 
และผู้มีความสามารถพิเศษ) ให้เต็มตามศักยภาพด้วยรูปแบบที่เหมาะสม 
  2.10 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ
อย่างเข้มแข็งต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 
 3. สร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
  3.1 ยกระดับผลการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA (Programmer for 
International Student Assessment) 
  3.2 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในด้านต่างๆ 
  3.3 ส่งเสรมการเรียนรู้เชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ เช่น สะเต็มศึกษา (Science 
Technology Engineering and Mathematics Education : STEM Education) เ พื่ อ พั ฒ น า
กระบวนการคิด และการสร้างสรรคน์วตักรรมเพื่อสร้างมลูค่าเพิ่ม สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0 
 4. ส่งเสริมสนับสนุนกำรท ำวิจัย และน ำผลกำรวิจัยไปใช้พฒันำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 
  4.1 ส่งเสริมการท าวิจัยเพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา 
  4.2 ส่งเสริมการท าวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล โดย
เน้นให้มีการวิจัยในชั้นเรียน 
 
 ยุทธศำสตร์ที่ 3 ดำ้นกำรส่งเสริม พฒันำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
 1. พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้สำมำรถจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ ในรูปแบบ
ที่หลำกหลำย เช่น 
  1.1 TEPE Online (Teachers and Educational Personals Enhancement Based on 
Mission and Functional Areas as Majors) 
  1.2 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) 
  1.3 การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 
  ฯลฯ 
 2. พัฒนำระบบกำรบริหำรงำนบุคคลให้มีประสิทธิภำพ โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องดังนี้ 
  2.1 การก าหนดแผนอัตราก าลัง การสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การประเมินและการพัฒนา 
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  2.2 การสร้างแรงจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและก าลังใจในการท างาน 
 
 ยุทธศำสตร์ที่ 4 ด้ำนโอกำสควำมเสมอภำค และควำมเท่ำเทียม กำรเข้ำถึงบริกำรทำง
กำรศึกษำ  
 1. เพิ่มโอกำสกำรเข้ำถงึกำรศึกษำที่มีคุณภำพ  
  1.1 ส่งเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนให้ได้รบโอกาสในการเข้ารับบริการทางการศึกษาอย่าง
ทั่วถึงมีคุณภาพและเสมอภาค 
  1.2 สร้างความเข้มแข็งของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบส่งเสรมความประพฤติ
นักเรียน ระบบคุ้มครองนักเรียน และการสรา้งภูมิคุ้มกันทางสังคม 
 2. ลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ  
  2.1 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดการศึกษาที่เหมาะสม ส าหรับเด็กด้อยโอกาสที่
ไม่อยู่ในทะเบียนราษฎร เช่น เด็กไร้สัญชาติ เด็กพลัดถิ่ น เด็กต่างด้าว เด็กไทยที่ไม่มีเลขประจ าตัว
ประชาชน เป็นต้น 
  2.2 ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง 
เช่น การพัฒนาคุณภาพศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance learning information 
technology :DLIT), การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
(Distance Learning Television : DLTV) ฯลฯ 
 
 ยุทธศำสตร์ที่ 5  ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 1. จัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิต 
  1.1 ส่งเสรมิสนับสนุนการสร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน้อมน า 
แนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 
  1.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และ
สื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกบการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม 
  1.3 สร้างเครือขา่ยความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม 
 
 ยุทธศำสตร์ที่ 6 ด้ำนกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมใน
กำรจัดกำรศึกษำ 
 1. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 
  1.1 พัฒนาระบบการวางแผน การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ การก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล เพือ่การบริหารจัดการที่มีประสิทธภิาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
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  1.2 พัฒนาระบบงบประมาณและการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  1.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการศึกษา ที่มีมาตรฐานเชื่อมโยงและเข้าถึงได้ 
  1.4 สร้างความเข้มแข็ง และยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของพื้นที่ เช่น โรงเรียน
ที่ประสบปัญหาวิกฤตทางการศึกษา (ICU), โรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน), โรงเรียนคุณธรรม, โรงเรียน
ห้องเรียนกีฬา, โรงเรียนมาตรฐานสากล ฯลฯ 
  1.5 ส่งเสรมิระบบประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง 
  1.6 ยกย่องเชิดชูเกียรติส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
สถานศึกษา และองค์คณะบุคคล ที่มีผลงานเชิงประจักษ์ 
 2. สร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรบริหำรจัดกำรแบบมีส่วนรวม 
  2.1 ส่งเสริมการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาโดยใช้พื้นที่ เป็นฐาน (Area-base 
Management), รูปแบบการบริหารแบบกระจายอ านาจ “CLUSTERs” เป็นต้น 
  2.2 เขตพื้นที่การศึกษาจัดท าแผนบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัด  และส านักงานศึกษาธิการภาค 
  2.3 สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย เช่น เครือข่าย
ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนสหวิทยาเขต กลุ่มโรงเรียน ฯลฯ  
  2.4 ส่งเสรมิและพฒันาโรงเรียนด้วยพลังประชารัฐอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน 
 3. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
  3.1 ส่งเสริมสนับสนุนผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ 
สร้างความตระหนักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การก ากับดูแล ตลอดจนการส่วนร่วมรับผิดชอบในการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
  3.2 ประสานสถาบันหรือหน่วยงานทางการศึกษาให้คัดเลือกผู้เรียนเข้าศึกษาต่อด้วยวิธีการที่
หลากหลาย 
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นโยบำยกำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 9 
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 (จังหวัดสุพรรณบุรี - นครปฐม) เป็นองค์กรที่
ส่งเสริม สนับสนุน และจัดการมัธยมศึกษาอย่างมีคุณภาพ  

พันธกิจ (Mission) 
 1. ส่งเสริม สนับสนุนและด าเนินการให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้เข้าเรียนและ เรียนจนจบ
หลักสูตร 
 2. ส่งเสริม / เร่งรัดให้สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐาน 
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
 4. ประสานและสนับสนุนเครอืข่ายนิเทศในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
 ยุทธศำสตร์ สพม.9 
 ยุทธศำสตร์ที่ 1  ขยำยโอกำสและเสริมสร้ำงควำมเท่ำเทียมกันในกำรเรียนต่อมัธยมศึกษำ 
 มำตรกำร: เพิ่มอัตราการเรียนต่อ  และลดอัตราการออกกลางคัน 

1.1 ส ารวจสภาพและวางแผนจัดการมัธยมศึกษาในภาพรวมของประเทศ  และในแต่ละ
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

1.2 สนับสนุนการด าเนินงานเพื่อให้สามารถเข้าถึงและให้บริการผู้เรียนได้อย่างทั่วถึงและ
เหมาะสม 

1.3 พัฒนาการศึกษาทางเลือกส าหรับกลุ่มเป้าหมายพิเศษ 
1.4 วางระบบการศึกษาส าหรับผูเ้รียนที่มาจากครอบครัวที่ยากจนให้ได้รับการสนับสนุนที่

จ าเป็นต่อการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 ยุทธศำสตร์ที่ 2 ยกระดับและพัฒนำคุณภำพของสถำนศึกษำ  ผู้บรหิำรและครูระดบั
มัธยมศึกษำให้เข้ำสู่มำตรฐำน และยกสู่ระดับสำกล 
 มำตรกำร 

2.1 พัฒนาโรงเรียนที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทุกโรง และโรงเรียนขยาย
โอกาสที่มีนักเรียนในระดับมธัยมศึกษาตอนต้นไม่น้อยกว่า 90 คน 

2.2 ยกระดับโรงเรียนที่มีการแข่งขันสูงให้พัฒนาสู่มาตรฐานสากล 
2.3 พัฒนาคุณภาพผู้บริหารเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐาน และเพ่ิมพนูประสิทธิภาพสู่ความเป็น

เลิศ 
2.4 จัดอัตราครูให้มีตามเกณฑ์  และพัฒนายกระดับความรู้และทักษะในการจัดการเรียน

การสอนที่มีอยูเ่ดิมให้สูงขึ้น 
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2.5 จัดตั้งศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ในเครือข่าย  ส่งเสรมิประสิทธิภาพการ
มัธยมศกึษาตอนปลายจังหวัด 
 ยุทธศำสตร์ที่ 3  พัฒนำคุณภำพนักเรียนสูม่ำตรฐำน  สรำ้งควำมเป็นเลิศ  และยกระดับสู่
มำตรฐำนสำกล 
 มำตรกำร 
  3.1  พัฒนานักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายให้มผีลสมัฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
และมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
  3.2  สร้างความเป็นเลิศให้นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย และมีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 
 ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำให้สถำนศึกษำเพื่อ
รองรับกำรกระจำยอ ำนำจ 
 มำตรฐำน 

4.1  การกระจายอ านาจให้โรงเรียนกับผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน  และสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่ 

4.2  พัฒนาการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาเพื่อรองรับการ
กระจายอ านาจ
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นโยบำยกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนกำญจนำภเิษกวิทยำลัย นครปฐม 
               (พระต ำหนักสวนกุหลำบมัธยม)  ประจ ำปีงบประมำณ 2561 

 
อัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ 
 “เชิดชูคณุธรรม  เลิศล้ าวิชาการ” 

วิสัยทัศน ์ (Visions) 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)  เป็นองค์กรแห่ง 

การเรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม เลิศล้ าวิชาการ สืบสานงานพระราชด าริ ธ ารงความเป็นไทย ก้าวไกลสู่สากล 

พันธกิจ  (Mission) 
1. ส่งเสริมระบบบริหารจดัการ ที่เน้นการมีสว่นร่วมและกระจายอ านาจตามหลักธรรมาภิบาล  
2. ส่งเสริมผู้เรยีนให้เป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสุข บนพื้นฐานความเป็นไทย  
3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และมีความเป็นเลิศทางวิชาการสู่สากล 
4. ส่งเสริมให้บคุลากรเทิดทนูสถาบันพระมหากษัตริย์และสืบสานงานพระราชด าริ 
5. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพเต็มตามศักยภาพ 
6. ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม สื่อเทคโนโลยี สารสนเทศและภาษา  

เป้ำประสงค์  (Goals) 
1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมและ

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด ารงชีวิตตามวิถีปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง และมีศักยภาพเป็นพลโลก   
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ  มีกระบวนการจัดการเรียน

การสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล  และเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
3. โรงเรียนมีระบบการบริหารการจัดการด้วยระบบคุณภาพ โดยใช้เทคโนโลยีและหลักธรรมาภิบาล   

กลยุทธ์ (STRATEGIES) 
โรงเรียนได้บริหารจัดการศึกษา โดยกลยุทธ์ในการบริหารโรงเรียน  “4 ยุทธวิธ ี9 วิถ”ี ดังนี ้

  
ยุทธวิธีที่ 1 พัฒนำองค์กรให้พร้อมบริกำร 

วิถีที่ 1 ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารโรงเรียน 
วิถีที่ 2 พัฒนาภูมิทัศน์ของโรงเรียน   
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ยุทธวิธีที่ 2  พัฒนำวิชำกำรเพื่อกำรเรียนรู้ 
วิถีที่ 3 การจัดการเรียนการสอน โดยใช้ ICT  
วิถีที่ 4 พัฒนากระบวนการคิด  
วิถีที่ 5 พัฒนาการอ่านและการเขียน   
วิถีที่ 6 ห้องเรียนคุณภาพ   
วิถีที่ 7 การยกระดับความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

ยุทธวิธีที่ 3  พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
วิถีที่ 8 พัฒนาครูและบุคลากรเพื่อการปฏิบัติงาน 

ยุทธวิธีที่ 4   กำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำสู่มำตรฐำนสำกล  
วิถีที่ 9 พัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล (World Class Standard School) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 2 แสดงกลยุทธ์กำรบรหิำรโรงเรียน “4 ยุทธวิธี 9 วิถ”ี 
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เป้ำหมำยเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียน 
 ยุทธวิธีที่ 1  พัฒนำองค์กรให้พร้อมบริกำร 

1. สถานศึกษามีการบริหารจัดการโดยมุ่งเน้นการกระจายอ านาจ  การสร้างเครือข่ายและรับผิดชอบ

ต่อผลการด าเนินงาน   

2. สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อม  และการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

 

ยุทธวิธีที่ 2  พัฒนำวชิำกำรเพื่อกำรเรียนรู้  

1. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะทีจ่ าเป็นตามหลักสูตร  

2. ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  และชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 6  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการ

ทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net)  กลุ่มสาระหลักเพิม่ขึ้น 

3. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมหลกัของคนไทย 12  ประการ  และมีคุณลักษณะตาม 

เบญจวิถีของสถานศึกษาที่ได้ก าหนดไว้   

4. ผู้เรียนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และห่างไกลยาเสพติด 

5. ผู้เรียนมีทักษะในการใช้ ICT  เพื่อการเรียนรู้  การสืบค้น  และการน าเสนอผลงาน 

6. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ  คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มี

ความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์  ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างสมเหตุสมผล  

7. ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

8. ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมให้มีแรงจูงใจสู่อาชีพ  ด้วยการแนะแนว  และได้รับการพัฒนาความรู้

ทักษะที่เหมาะสมเพื่อการมีงานท าในอนาคต  มีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถ

ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต  

9. ผู้เรียนมีทักษะการแก้ปัญหา ทักษะชีวิต และอยู่อย่างพอเพียง  มีความมุง่มั่นในการศึกษาและ

การท างาน  สามารถปรับตัวเข้ากับพหุวัฒนธรรม บนพ้ืนฐานวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย 

10. ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี  และมสีุนทรียภาพ  มีลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา  

11. ผู้เรียนได้รับการวัดและประเมินผลที่หลากหลายเหมาะสมตามศักยภาพเป็นรายบุคคล 

12. ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาเต็มตามศักยภาพเป็น

รายบุคคล 

13. ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมความรู้และความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร ์ 

ภาษา และเทคโนโลย ี

14. สถานศึกษามีการส่งเสริมและพัฒนาการวิจัยของผู้เรียนที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
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 ยุทธวิธีที่ 3  พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาองค์ความรู้  ตรงตามความต้องการของบุคคล และ

สถานศึกษา 
2. ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาวิธีจัดการเรียนรู้ ที่ใช้ทักษะกระบวนการคิด  รวมทั้ง

การวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ 
4. ผู้บริหารสถานศึกษา  สามารถบริหารงานทุกด้านให้มีประสิทธิภาพ  และเกิดประสิทธิผล   
5. คณะกรรมการสถานศึกษา  และผู้ปกครอง  ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 

ยุทธวิธีที่ 4  พัฒนำคุณภำพสู่มำตรฐำนสำกล 

1. สถานศึกษามีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  และกระบวนการจัดการเรียนรู้  เพื่อให้

ผู้เรียนมีสมรรถนะส าคัญสูม่าตรฐานสากล 

2. สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

3. สถานศึกษามีการจัดท าโครงการ/กิจกรรม  ตามนโยบายแนวทางการปฏิรูปการศึกษา  ให้บรรลุ

เป้าหมายตามวิสัยทัศน์  ปรัชญา  และจุดเน้นที่ก าหนด  เพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้

ยกระดับคุณภาพสูงขึ้นตามมาตรฐานสากล   

คุณลักษณะทีพ่ึงประสงค ์
1.   มีระเบียบวินัย   บุคลิกภาพ  และสุขภาพกาย-สุขภาพจิตที่ดี    
2. การใฝ่รู้  ใฝ่เรยีน    
3. การมีคุณธรรม จริยธรรม  ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม    
4. สืบสานงานพระราชด าริและอนุรักษ์ความเป็นไทย    
5. การอ่าน  คิด  วิเคราะห์  สังเคราะห์ 
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ตำรำงที่ 5  เป้ำหมำยและตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

ยุทธวิธีที่ 1  พัฒนำองค์กรให้พร้อมบริกำร 

เป้ำหมำย ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

1. สถานศึกษามีการบริหารจัดการโดยมุ่งเน้นการ
กระจายอ านาจ  การสร้างเครือข่ายและรับผิดชอบต่อ
ผลการด าเนินงาน   

1.1 สถานศึกษามีการปรับปรงุและพัฒนา
โครงสร้างการบริหารจัดการโดยมุ่งเน้นการกระจาย
อ านาจ  การสร้างเครือข่ายและรับผิดชอบต่อผลการ
ด าเนินงาน ให้เป็นไปตามระบบประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา 

1.2  สถานศึกษามีการบริหารจัดการโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล  ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน  และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเข้ามามสี่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

1.3 สถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากทุกภาค
ส่วนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการส่งเสริมและ
สนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการจัดการศึกษา  

2. สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อม  และการ
บริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  

2.1 สถานศึกษามหี้องเรียน  ห้องปฏบิัติการ  
อาคารเรียนมั่นคง  สะอาดและปลอดภัย  มีสิ่งอ านวย
ความสะดวกพอเพียง  อยู่ในสภาพใช้การได้ดี  
สภาพแวดล้อมร่มรื่น  และมแีหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 

2.2 สถานศึกษามีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ภายในสถานศึกษา และใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา  เพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา  รวมทั้งผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

2.3 สถานศึกษามีการจัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อ 
และเทคโนโลยสีารสนเทศที่เอื้อให้ผู้เรียนเรยีนรู้ด้วย
ตนเอง  และหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

2.4 สถานศึกษามีการพัฒนาระบบ ICT เพื่อใช้ใน
การบริหารและการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

27 

*******************************************************************************************************
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)



 

 

 

 

 

 

ยุทธวิธีที่ 2   พัฒนำวชิำกำรเพื่อกำรเรียนรู้ 

เป้ำหมำย ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

1. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะทีจ่ าเป็นตาม
หลักสูตร  

1.1 ผู้เรียนทุกคนมผีลสมัฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละ
กลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์การวัดและประเมินผล 

1.2 ผู้เรียนทุกคนมผีลการประเมนิสมรรถนะ
ส าคัญตามหลกัสูตรเป็นไปตามเกณฑ ์

2. ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการ
ทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net)  กลุ่มสาระหลัก
เพิ่มขึ้น 

2.1 ค่าเฉลี่ยร้อยละของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
3  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net)  กลุ่ม
สาระหลักเพิ่มขึ้น  โดยรวมเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า        
ร้อยละ 3 

3. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมหลกั
ของคนไทย 12  ประการ  และมีคุณลักษณะตาม 
เบญจวิถีของสถานศกึษาที่ได้ก าหนดไว้   

3.1 ผู้เรียนทุกคนมคีุณธรรม จริยธรรม ตาม
ค่านิยมหลักของคนไทย 12  ประการ  และมี
คุณลักษณะตามเบญจวิถีของสถานศึกษาที่ได้ก าหนดไว้   

4. ผู้เรียนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และห่างไกลยา
เสพติด 

4.1 ผู้เรียนทุกคนมจีิตส านึกในการอนรุักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

4.2 ผู้เรียนทุกคนปอ้งกันตนเองให้ห่างไกลยาเสพ
ติด  และแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน 

5. ผู้เรียนมีทักษะในการใช้ ICT  เพื่อการเรียนรู้  
การสืบค้น  และการน าเสนอผลงาน 

5.1 ผู้เรียนทุกคนมทีักษะในการใช้ ICT  เพื่อการ
เรียนรู้  การสบืค้น  และการน าเสนอผลงาน 

6. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็น
ระบบ  คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มี
ความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์  
ตัดสินใจแก้ปญัหาได้อย่างสมเหตุสมผล  

6.1 ร้อยละของผู้เรียนสามารถสรปุความคิดจาก
เรื่องที่อ่าน ฟัง  และดู  สามารถสื่อสารด้วยการพูด 
หรือเขียนตามความคิดของตนเองได้ 

6.2 ร้อยละของผู้เรียนมีความคิดริเริ่ม  และ
สร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ  มีการก าหนด
เป้าหมาย  คาดการณ์และตัดสินใจแก้ปญัหาโดยมี
เหตุผลประกอบ 
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ยุทธวิธีที่ 2   พัฒนำวชิำกำรเพื่อกำรเรียนรู้  (ต่อ) 
เป้ำหมำย ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

7. ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

7.1 ร้อยละของผู้เรียนมีมีนิสัยรักการอ่านและ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้  
และสื่อต่างๆรอบตัว 

7.2 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู 
พูด เขียน และตั้งค าถามเพ่ือค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม  
มีการเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน 

8. ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมให้มีแรงจูงใจสู่อาชีพ  
ด้วยการแนะแนว  และได้รับการพัฒนาความรู้ทักษะที่
เหมาะสมเพื่อการมีงานท าในอนาคต  มีทักษะในการ
ท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
และมีเจตคติทีด่ีต่ออาชีพสุจริต  

8.1 ผู้เรียนทุกคนมแีรงจูงใจสู่อาชีพ  และการมี
งานท าในอนาคต 

8.2 ผู้เรียนทุกคนมทีักษะในการท างาน รักการ
ท างาน โดยสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้  และมีเจต
คติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

9. ผู้เรียนมีทักษะการแก้ปัญหา ทักษะชีวิต และ
อยู่อย่างพอเพียง  มีความมุ่งมั่นในการศึกษาและการ
ท างาน  สามารถปรับตัวเข้ากับพหุวัฒนธรรม บน
พื้นฐานวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย 

9.1 ผู้เรียนทุกคนสามารถแก้ปัญหา  มีทักษะชีวิต 
และอยู่อย่างพอเพียง  ตามแนวพระราชด ารัสและ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 

9.2 ผู้เรียนทุกคนมคีวามมุ่งมั่นในการศึกษา  และ
การท างาน  สามารถปรับตัวเข้ากับพหุวัฒนธรรม 
ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง 

10. ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี  และมสีุนทรียภาพ  มี
ลักษณะนิสัยดา้นศิลปะ ดนตรี และกีฬา  

10.1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีสุขนิสัยในการดูแล
สุขภาพและออกก าลังกายสม่ าเสมอ  มีน้ าหนัก 
ส่วนสูงและมสีมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 

10.2 ร้อยละของผู้เรียนที่เห็นคุณคา่ในตนเอง มี
ความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม  มีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดี  และให้เกียรติผู้อ่ืน 

10.3 ร้อยละของผู้เรียนที่สร้างผลงานจากการเข้า
ร่วมกิจกรรมดา้นศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กฬีา/
นันทนาการ ตามจินตนาการ 
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ยุทธวิธีที่ 2   พัฒนำวชิำกำรเพื่อกำรเรียนรู้  (ต่อ) 
เป้ำหมำย ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

11. ผู้เรียนได้รับการวัดและประเมินผลที่
หลากหลายเหมาะสมตามศักยภาพเป็นรายบุคคล 

11.1  ผู้เรียนทกุคนได้รับการวัดและปะเมินผลที่
หลากหลายเหมาะสมตามศักยภาพเป็นรายบุคคล 

12. ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริม  
สนับสนุน  และพัฒนาเต็มตามศักยภาพเป็นรายบุคคล 

12.1   ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการ
ส่งเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาเต็มตามศักยภาพเป็น
รายบุคคลไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 80 

13. ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมความรู้และ
ความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  
ภาษา และเทคโนโลย ี

13.1 ผู้เรียนที่มีความรู้ความสามารถพิเศษ
ทางด้านวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ ภาษา และ
เทคโนโลย ีไดร้ับการสนับสนนุ  และได้รับความ
ช่วยเหลือในการพัฒนาทักษะความรู้อย่างต่อเนื่อง 

14. สถานศึกษามีการส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย
ของผู้เรียนที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

14.1 ผู้เรียนได้รับการส่งเสริม และพัฒนา
งานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

14.2 ร้อยละของผู้เรียนมีงานวิจัย ที่สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้ 

ยุทธวิธีที่ 3   พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
เป้ำหมำย ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา
องค์ความรู้  ตรงตามความต้องการของบุคคล และ
สถานศึกษา 

1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา
องค์ความรู้  ตรงตามความต้องการของบุคคล และ
สถานศึกษา 

1.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน  มีส่วน
ร่วมในการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้  การมีส่วนร่วม
จากผู้มีส่วนเกีย่วข้อง  และทุกภาคส่วนให้เกิดชุมชน
แห่งการเรียนรู ้

1.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนผ่านการ
ประเมินการพัฒนาวิธีการจัดการเรียนรู้ที่มทีักษะ
กระบวนการคิด  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  

1.4 ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมี       
ID- Plan และน าไปใช้ในการพัฒนาตนเอง 
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ยุทธวิธีที่ 3   พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (ต่อ) 
เป้ำหมำย ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

 1.5 ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน  
สามารถประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  และ
การสื่อสารที่ทนัสมัย 

1.6 ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีจิต
วิญญาณของความเป็นครู  การเป็นครูมืออาชีพ และ
ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ 

1.7 ครูทุกคนมีการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคม
อาเซียน 

2. ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

2.1 ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้ง
ด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ  และ
คุณลักษณะทีพ่ึงประสงค์ 

2.2 ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและใช้
ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียน 

2.3 ครูมีการออกแบบการวัด  และประเมินผล
และจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่าง
บุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา 

2.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกบั
การน าบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการ
ในการจัดการเรียนรู้ 

2.5 ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหา
ให้แก่ผู้เรียนทัง้ด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วย
ความเสมอภาค 

2.6 ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลในการปรับการ
สอน 

2.7 ครูมีการจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับ
มอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ 
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ยุทธวิธีที่ 3   พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (ต่อ) 
เป้ำหมำย ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา
วิธีจัดการเรียนรู้ ที่ใช้ทักษะกระบวนการคิด  รวมทั้งการ
วัดและประเมินผลการเรียนรู ้

3.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีขวัญก าลังใน
การท างาน  และมีผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ์ตาม
เกณฑ์ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรต ิ

4. ผู้บริหารสถานศึกษา  สามารถบริหารงานทุก
ด้านให้มีประสิทธิภาพ  และเกิดประสิทธิผล   

4.1  ผู้บริหารสถานศึกษา  สามารถบรหิารงานทุก
ด้านให้มีประสิทธิภาพ  และเกิดประสิทธิผล  มี
ความสามารถบริหารสถานศกึษาในศตวรรษที่ ๒๑  ใน
ระดับดีขึ้นไป 

4.2  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์  ภาวะผู้น า  และ
ความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน  ใชห้ลักการ
บริหารแบบมีส่วนร่วม และใชข้้อมูลผลการประเมิน 
ผลการวิจัย  เป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการ
จัดการ 

4.3  ผู้บริหารสามารถจัดการศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายตามที่ก าหนดไว้  บริหารส่งเสริมพร้อมรับ
การกระจายอ านาจ 

5. คณะกรรมการสถานศึกษา  และผู้ปกครอง  
ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 

5.1  คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่
ตามที่ระเบียบก าหนด 

5.2  คณะกรรมการสถานศึกษาก าหับติดตาม  
ดูแล  และขับเคลื่อนการด าเนินงานของสถานศึกษา
ให้บรรลุความส าเร็จตามเป้าหมาย 

5.3  ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาสถานศึกษา 

ยุทธวิธีที่ 4  พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศกึษำสู่มำตรฐำนสำกล 
เป้ำหมำย ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

1. สถานศึกษามีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา  และกระบวนการจัดการเรียนรู้  เพื่อให้
ผู้เรียนมีสมรรถนะส าคัญสู่มาตรฐานสากล 

1.1 สถานศึกษามหีลักสูตรสถานศึกษา  และ
โครงสร้างเวลาเรียนที่เหมาะสมกับผู้เรียน 

1.2 สถานศึกษาได้รับการยกระดับมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษในแต่ละช่วงชั้น 
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ยุทธวิธีที่ 4  พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศกึษำสู่มำตรฐำนสำกล (ต่อ) 
เป้ำหมำย ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

 1.3 ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ
ส าคัญตามที่ก าหนดในหลักสูตรสถานศึกษา 

2. สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

     2.1  สถานศึกษามีการก าหนดและจัดท ามาตรฐาน
ของสถานศึกษา  ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 
     2.2  สถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบ  และ
จัดท ารายงานประจ าปี  เพื่อสรุปผลการด าเนินงาน
ของสถานศึกษา  และน าผลการประเมินทั้งภายในและ
ภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 
     2.3  สถานศึกษามีการจดัระบบข้อมูลสารสนเทศ  
และใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนา
คุณภาพของสถานศึกษา 

3. สถานศึกษามีการจัดท าโครงการ/กิจกรรม  
ตามนโยบายแนวทางการปฏิรูปการศึกษา  ให้บรรลุ
เป้าหมายตามวิสยัทัศน์  ปรัชญา  และจุดเน้นที่ก าหนด  
เพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับ
คุณภาพสูงขึ้นตามมาตรฐานสากล   

     3.1   สถานศึกษามีการจดัโครงการ/ กิจกรรม  
และผลการด าเนินงาน ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตาม
เป้าหมาย  วิสยัทัศน์  และจดุเน้นของสถานศึกษา 
     3.2  สถานศึกษามีการจดัโครงการ/กิจกรรม  เพื่อ
ตอบสนองนโยบาย  จุดเน้น  ตามแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา  มผีลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 
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 ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร 
เรื่อง ให้ใช้มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ 

ฉบบัลงวันที่ 11 ตุลำคม พ.ศ.2559 
 
 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและประกันคุณภาพการศึกษา
ทั้งภายในและภายนอกของทุกระดับก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป และสภาขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปประเทศได้เสนอให้ชะลอการประเมินทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความเข้าใจ 
และทราบแนวทางการปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันนั้น สพฐ. ได้ด าเนินการปรับและพัฒนามาตรฐาน
ดังกล่าวโดยสอดคล้องตามนโยบายของรัฐ จุดเน้นของการปฏิรูปการศึกษา และสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
ไป โดยมีแนวคิดว่ามาตรฐานที่ก าหนดต้องสามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุได้ ประเมินได้อย่างเป็นรูปธรรม 
กระชับ สามารถสะท้อนคุณภาพการศึกษาได้อย่างแท้จริง เน้นการประเมินสภาพจริง ไม่ยุ่งยาก สร้าง
มาตรฐานระบบการประเมินเพื่อลดภาระการจัดเก็บข้อมูล และลดการจัดท าเอกสารที่ใช้ในการประเมิน 
 มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันที่ 11 
ตุลาคม พ.ศ. 2559 โดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ) ได้มีการ
ลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการไปแล้วนั้น  ึ่มีจ านวน 4 มาตรฐาน คือ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของ
ผู้เรียน (1.ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน และ 2.คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน) มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และมาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
 ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานฉบับนี้ เพื่อเป็นหลักในการเทียบเคียงส าหรับสถานศึกษา 
หน่วยงานต้นสังกัด และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้งประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ในการพัฒนา 
ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ ให้ใช้กับสถานศึกษาที่เปิด
สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกสังกัด 
 สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสามารถใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ ฉบับลงวันที่ 
11 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เป็นกรอบในการวางแผนและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ตั้งแต่การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปีที่มุ่งสู่มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา รวมถึง
การจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา โดยด าเนินการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ได้ด าเนินการตามกรอบมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ ฉบับใหม่ และปรับ
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปีเพื่อมุ่งมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาภายใต้กรอบ 4 มาตรฐานที่กระทรวงฯ ได้ประกาศใช ้
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 มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ ฉบับนี้ มีความสอดคล้องกับมาตรฐานเพื่อการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสี่ที่ สมศ.จะน าไปใช้เป็นกรอบมาตรฐานในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ที่จะเกิดขึ้น
ต่อไป 
 
 มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ  

ฉบับลงวันที่ ๑๑ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ 
มีจ านวน ๔ มาตรฐาน คือ  
  มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  
   ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
   ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  
  มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ  
  มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสทิธิผล 
 
มำตรฐำนที่ ๑  คุณภำพของผู้เรียน 
 ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน  
  ๑) ความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละ
ระดับชั้น 
  ๒) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย  แลกเปลีย่นความคิดเห็น
และแก้ปัญหา 
  ๓) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
   ๔) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตร 
  ๕) ผลสมัฤทธิท์างการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 
  ๖) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการท างาน 
 ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  ๑)  มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและ
วัฒนธรรม 
อันดีของสังคม 
  ๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย 
  ๓)  ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย 
  ๔)  สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสงัคม 
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มำตรฐำนที่ ๒  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ 
  ๑. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน ์และพันธกิจ ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  
  ๒. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
   ๑) การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน ทุก
กลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
   ๒) การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรใหม้ีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
   ๓) การวางแผนและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 
   ๔) การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้             
อย่างมีคุณภาพ 
  ๓. การมีส่วนรว่มของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา                    
ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
  ๔. การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
 
มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผูเ้รียนเปน็ส ำคัญ 
  ๑. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
  ๒. การจัดการเรียนการสอนทีย่ึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
  ๓. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมี
ประสิทธิภาพ 
 
มำตรฐำนที่ ๔ ระบบกำรประกันคุณภำพภำยในที่มปีระสทิธิผล 
  การใช้ระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดีย่ิงขึ้น 
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ส่วนที่ 3 

รำยละเอียดกำรจัดสรรงบประมำณ 
ประจ ำปีงบประมำณ 2561 
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ตางรางท่ี 6  ตารางประมาณการรายรับเงินนอกงบประมาณของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
(พระตําหนักสวนกุหลาบมัธยม)  ประจําปีงบประมาณ 2561

รายการ จํานวนเงิน หมายเหตุ
1. เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน
      ม.ต้น (1,438 + 1,383) x 1,750  =  4,936,750
      ม.ปลาย (1,050 + 997) x 1,900  =  3,889,300
2. เงินเรียนฟรี 15 ปี   ม.ต้น = 1,237,940
                            ม.ปลาย = 981,600

รวมเงินอุดหนุนของสถานศึกษา 11,045,590

1. เงินรายได้ (ระดมทรัพยากร : ค่าสอนคอมพิวเตอร์,   ค่าจ้างครูต่างชาติ ,
 ค่าจ้างครูเฉพาะสาขา , ค่าห้องปรับอากาศ , ค่าจ้างเจ้าหน้าท่ี , ค่ายาม , 
ทําความสะอาดห้องน้ํา ,ค่าบํารุงสถานท่ี)

ยกเว้น : นร. ห้องเรยีน English      
Program

    - ม.ต้น (1,438 + 1,383) x 4,650 =  13,117,650
    - ม.ปลาย (1,050 + 997) x 4,650 = 9,518,550              
    - หอพัก (142 + 136) x 5,500  = 1,529,000
2. เงินรายได้
    - ค่าเช่าร้านค้า (3,000 x 14 x 8.5 = 357,000)
    - ค่าต่อสัญญาร้านค้า (10,000 x 14 = 140,000)
    - ร้าน KPN GROUP (20,000)
    - ร้านค้าสวัสดิการ (6,500 x 8.5 = 55,250)
3. ค่าบริการรถตู้ (1,000 x 200 ) 200,000

รวมเงินรายได้ของสถานศึกษา 24,937,450

1. ค่ากิจกรรมกลุ่มและกิจกรรมอ่ืน ๆ (200 x 2488)+(100 x 2380) 735,600 ใช้รายการบริจาคและกิจกรรมโรงเรียน
2. ค่าอาหารในการจัดกิจกรรม
         ม.ต้น (1,438 + 1,383) x  450 =  1,269,450
         ม.ปลาย (1,050) x 450 = 472,500
3. เงินรายได้ (ระดมทรัพยากร : ค่าประกันอุบัติเหตุ , ค่าตรวจสุขภาพ , 
บริการสื่อสารออนไลน์)
    - ค่าประกันอุบัติเหตุ (2,488 x 300) =  746,400
    - ค่าตรวจสุขภาพ (2,488 x 150) = 373,200
    - ค่าบริการติดต่อสื่อสารออนไลน์ (2488+2380) x 150 = 730,200

รวมเงินรายได้ของสถานศึกษา (พัฒนาคุณภาพผู้เรียน) 4,327,350

ประเภท  เงินรายได้ของสถานศึกษา (สําหรับพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)

24,165,200

1,741,950

1,849,800
ใช้ในกิจกรรมเก่ียวกับสวัสดิภาพ

นักเรียน

572,250

ประเภท  เงินอุดหนุนของสถานศึกษา

ประเภท  เงินรายได้ของสถานศึกษา

8,826,050
สําหรับจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
และกิจกรรม น.ร.

2,219,540
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ตางรางท่ี 6 (ต่อ) ตารางประมาณการรายรับเงินนอกงบประมาณของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
(พระตําหนักสวนกุหลาบมัธยม)  ประจําปีงบประมาณ 2561

รายการ จํานวนเงิน หมายเหตุ
1. เงินรายได้หอพัก
    - ม.ต้น (80 + 85) x 19,500 =  3,217,500
    - ม.ปลาย (62 + 51) x 18,500 = 2,090,500
    - ม.1,4 (40 x 11,500) = 460,000
2. เงินรายได้ห้องเรียน EP
    - ม.ต้น (150 x 27,600)+(60 x 29,650) =  5,919,000
    - ม.ปลาย (30 x 32,600) = 978,000

รวมเงินอ่ืนๆ 12,665,000
รวมรายรับเงินนอกงบประมาณของสถานศึกษา 52,975,390

6,897,000
สําหรับจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ห้องเรียน EP

ประเภท  เงินอ่ืน ๆ

5,768,000

ค่าซักรีด ค่าอาหาร ค่ากิจกรรม ของใช้
ส่วนตัวนักเรียนใหม่

11,045,590
20.85%

24,937,450
47.07%

4,327,350
8.17%

12,665,000
23.91%

แผนภูมิท่ี 1 แสดงประมาณการรายรับเงินนอกงบประมาณ
ของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตําหนักสวนกุหลาบมัธยม)  

ประจําปีงบประมาณ 2561

เงินอุดหนุนของสถานศึกษา  (เงินอุดหนุนรายหัว และเงินเรียนฟรี 15 ปี)

เงินรายได้ของสถานศึกษา

เงินรายได้ของสถานศึกษา (สําหรับพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)

เงินอ่ืนๆ (เงินหอพัก, และห้องเรียน EP)
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ตางรางท่ี 7  ตารางประมาณการรายจ่ายเงินนอกงบประมาณของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
(พระตําหนักสวนกุหลาบมัธยม)  ประจําปีงบประมาณ 2561

รายการรายจ่าย จํานวนเงิน (บาท) 

การประมาณรายรับจากเงินรายได้ของสถานศึกษา และเงินรายได้ (สําหรับพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) 

ประจําปีงบประมาณ 2561 ยอดรวมท้ังสิ้น

24,937,450

1. ค่าสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า+นํ้าประปา+โทรศัพท์ เฉลี่ย เดือนละประมาณ  650,000 บาท  จํานวน  12 
เดือน)

7,800,000

2. เงินเดือน (รวมค่าประกันสังคม) คนงานนักการภารโรง  30 คน คนละประมาณ 10,410  บาท  
จํานวน 12 เดือน (เงินเดือน + ค่าครองชีพ + ประกันสังคม = 9910 + 500)   
3. เงินเดือน (รวมค่าประกันสังคม) เจ้าหน้าท่ีสํานักงาน 15 คน คนละ 16,670 บาท จํานวน 12 เดือน 3,000,600
4. เงินเดือน (รวมค่าประกันสังคม) ครูอัตราจ้างจํานวน 11 คน คนละ 16,670 บาท จํานวน 12 เดือน 2,200,440
5. เงินค่าจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศ จํานวน 6 คน คนละ 30,000 บาท จํานวน 12 เดือน 2,160,000
6. ค่าจ้างยามรักษาการณ์ (เหมาจ่ายเดือนละ 60,000 บาท จํานวน 12 เดือน) 720,000

รวม รายการท่ี 2 - 6 (ค่าจ้างบุคลากร) 11,828,640

7. ค่าเช่า Host เว็บไซต์โรงเรียน www.kjn.ac.th 40,000

8. ค่าซ่อมบํารุงเครื่องแม่ข่าย (Server)  150,000
9. ค่าเช่าระบบอินเตอร์เน็ต
 - lead line 3 BB  เดือนละ 42,800 บาท จํานวน 12 เดือน

รวม รายการท่ี 7 - 9  (ค่าดําเนินการด้าน ICT) 703,600

10. ค่าเงินประกันอุบัติเหตุและตรวจสุขภาพ 1,119,600

11. ค่าบริการติดต่อสื่อสารออนไลน์ 730,200

12. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักเรียน 735,600

13. ค่าอาหารในการจัดกิจกรรม 1,741,950

14. ค่าบํารุงอาคารสถานท่ีและกิจกรรม 277,860

 รวมประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดปีงบประมาณ 2561 24,937,450

3,747,600

513,600                 
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ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6

880 880 880 950 950 950

ด้านวิชาการ

 - กิจกรรมส่งเสริมทางด้านสุขภาพและกีฬา 50 50 50 100 100 100
 - กิจกรรมวัฒนธรรมไทย เทศกาลปีใหม่ 50 50 50 50 50 50
 - กิจกรรมการแสดงผลงานทางวิชาการของนักเรียน 100 100 100 100 100 100
 - กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 30 30 30 200 200 200

ด้านคุณธรรม จริยธรรม
 - กิจกรรมค่ายคุณธรรม 100 100 100 150 150 150
 - พักแรมลูกเสือ,ยุวกาชาด 200 200 200

ด้านทัศนศึกษา
 - เศรษฐกิจพอเพียง 150 150 150 150 150 150

ด้าน ICT
 - ICT 200 200 200 200 200 200
หมายเหตุ
ม.ต้น      ภาคเรียนละ 440  บาท / คน    คิดเป็น ปีการศึกษาละ  880 บาท / คน

ม.ปลาย    ภาคเรียนละ 475  บาท / คน    คิดเป็น ปีการศึกษาละ  950 บาท / คน

รายการ/ระดับ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
 - ค่ากิจกรรมกลุ่มและกิจกรรมอ่ืน ๆ 300 300 300 300 300 300

 - ค่าอาหารนักเรียนเข้าค่ายคุณธรรม  3  วัน 400 400 400 400 400 400
 - ค่าอาหารนักเรียนทัศนศึกษา  1 วัน 50 50 50 50 50 50
 - ค่าอาหารนักเรียนเข้าค่าย ลูกเสือ - ยุวกาชาด 450 450 450  -  - -

รายการ/ระดับ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6

 - ค่าเงินประกันอุบัติเหตุ 300 300 300 300 300 300
 - ค่าตรวจสุขภาพ 150 150 150 150 150 150

 - ค่าบริการติดต่อสื่อสารออนไลน์ 300 300 300 300 300 300

เงินรายได้ของสถานศึกษา

ตารางที่ 8 การจัดสรรงบประมาณเงินนอกงบประมาณของโรงเรียน (ตามรายหัวนักเรียน)  ประจําปีงบประมาณ 

2561

ด้าน/ระดับ

เงินรายได้ของสถานศึกษา  (พัฒนาคุณภาพผู้เรียน)

เงินเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ  (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
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ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
1. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและกีฬา      24,100      24,800     23,000     37,600     35,200      32,200     176,900
2. กิจกรรมวัฒนธรรมไทย (ปีใหม่)      24,800      23,000     21,350     17,600     16,100      16,150     119,000
3. กิจกรรมแสดงผลงานทางวิชาการ      49,600      46,000      42,700      35,200      32,200      32,300      238,000
4. กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน

     14,460      14,880      13,800      75,200      70,400      64,400      253,140

5. ค่ายคุณธรรม      48,200      49,600     46,000     56,400     52,800      48,300     301,300
6. ค่ายลูกเสือ - ยุวกาชาด      99,200      92,000     85,400  -  -   -     276,600
7. ทัศนศึกษา (เศรษฐกิจพอเพียง)      74,400      69,000     64,050     52,800     48,300      48,450     357,000
8. บริการอินเตอร์เน็ต      96,400      99,200     92,000     75,200     70,400      64,400     497,600

รวมเงิน    431,160    418,480    388,300    350,000    325,400    306,200    2,219,540

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
1. กิจกรรมกลุ่มและกิจกรรมอ่ืน ๆ    146,000     145,200    134,700    110,400    102,600      96,700 735,600
2. ค่าอาหารเข้าค่ายคุณธรรม     192,800     198,400     184,000     150,400     140,800     128,800 995,200
3. ค่าอาหารทัศนศึกษา      24,100      24,800      23,000      18,800      17,600      16,100 124,400
4. ค่าอาหารเข้าค่ายลูกเสือ,        ยุว
กาชาด

    223,200     207,000     192,150   -   -   - 622,350

รวมเงิน 586,100   575,400   533,850   279,600   261,000   241,600   2,477,550   

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
1. ค่าเงินประกันอุบัติเหตุ     144,600     148,800     138,000     112,800     105,600      96,600 746,400
2. ค่าตรวจสุขภาพ      72,300      74,400      69,000      56,400      52,800      48,300 373,200
3. ค่าบริการติดต่อสื่อสารออนไลน์     146,700     143,400     133,050     109,200     101,100      96,750 730,200

รวมเงิน 216,900   223,200   207,000   169,200   158,400   144,900   1,849,800   

ตารางที่ 9 การจัดสรรงบประมาณเงินนอกงบประมาณตามกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน                                  
ประจําปีงบประมาณ 2561

เงินรายได้ของสถานศึกษา  (พัฒนาคุณภาพผู้เรียน)

เงินเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ  (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  

รวม
จํานวนเงิน

รายการกิจกรรม

จํานวนเงิน
รวมรายการกิจกรรม

จํานวนเงิน
รวม

เงินรายได้ของสถานศึกษา

รายการกิจกรรม
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ประเภทเงิน รายการ จํานวนเงิน (บาท) หมายเหตุ
1.1 เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน ปี 61 8,826,050
1.2 เงินเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ 2,219,540

11,045,590
2.1 เงินรายได้ (ระดมทรัพยากร) 24,165,200
2.2 เงินรายได้ค่าเช่าร้านค้า 572,250
2.3 เงินรายได้ค่าบริการรถตู้ 200,000
3.1 เงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักเรียน 735,600 สําหรับสมทบกลุ่มกาญจนาคนละ 20 

บาทและกิจกรรมนักเรียนอ่ืน ๆ
3.2 เงินค่าอาหารในการจัดกิจกรรม 1,741,950

3.3 เงินประกันอุบัติเหตุและตรวจสุขภาพ
1,119,600

3.4 เงินบริการติดต่อสื่อสารออนไลน์ 730,200
29,264,800

 4.1 เงินกิจกรรมนักเรียนหอพัก 5,768,000 เงินบัญชีหอพัก
4.2 เงินรายได้ห้องเรียน EP 6,897,000 ใช้จ่ายสําหรับกิจกรรมต่าง ๆ ของ

นักเรียนห้องเรียน EP

12,665,000

หมายเหตุ   เงินอุดหนุนค่าใช้จ่าย (งบรัฐบาล)  นักเรียน ม.ต้น คนละ 3,500 บาท /ปี และ ม.ปลาย 3,800 บาท / ปี

โรงเรียนจะได้รับเป็นเงินประมาณ  8,826,050 บาท   มีข้อกําหนดให้นําไปใช้จ่ายเก่ียวกับ
1.  การจัดการเรียนการสอน  และกิจกรรมพัฒนานักเรียนร้อยละ  60  เป็นเงิน  5,295,630  บาท
2.  ดําเนินการบริหาร ร้อยละ 30  เป็นเงิน   2,647,815  บาท
3.  งบกลาง ร้อยละ 10  เป็นเงิน   882,605   บาท

รวมเงินอ่ืน ๆ  (หอพัก , และ EP)

         4. เงินอ่ืนๆ

ตารางที่ 10  จํานวนงบประมาณที่นํามาจัดสรรสําหรับดําเนินงานตามโครงการต่าง ๆ ของโรงเรียน ประจําปี
งบประมาณ 2561

รวมเงินรายได้ของสถานศึกษา

1. เงินอุดหนุน

 ใช้สําหรับค่าสาธารณูปโภคและ
เงินเดือนครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าท่ี และ
ลูกจ้างช่ัวคราว

ใช้ในกิจกรรมเก่ียวกับสวัสดิภาพ
นักเรียน

2. เงินรายได้ของ
สถานศึกษา

     3.  เงินรายได้        
ของสถานศึกษา      

(พัฒนาคุณภาพผู้เรียน)

รวมเงินอุดหนุน
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8,826,050    29,264,800   2,219,540     5,768,000  514,110   9,376,125     55,968,625  

กลุ่มบริหารวิชาการ 3,027,165     328,315        761,900         -            191,410    558,550         4,867,340     

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 472,870        -               -               -            20,500      299,940         793,310        

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 137,300        -               -               -            20,000      150,000         307,300        

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 99,000         -               -               -            55,000      6,897,000      7,051,000     

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 116,550        -               -               -            20,000      -               136,550        

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 113,700        -               -               -            20,450      60,200          194,350        

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ 153,800        -               -               -            20,000      -               173,800        

งานคอมพิวเตอร์ 610,750        344,110        199,490         -            20,000      40,320          1,214,670     

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ 455,027        -               178,000         -            40,000      731,140         1,404,167     

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา 125,000        -               -               -            20,000      -               145,000        

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 153,420        622,350        276,600         -            4,750       251,875         1,308,995     

รวมกลุ่มบริหารวิชาการ 5,464,582    1,294,775     1,415,990     -           432,110   8,989,025     17,596,482  

รวมกลุ่มบริหารงานบุคคล 1,036,119    13,978,440   777,300       -           20,000     -              15,811,859  

รวมกลุ่มบริหารงบประมาณ 1,121,689    7,950,000     -              -           20,000     -              9,091,689    

รวมกลุ่มบริหารท่ัวไป 126,000       5,184,480     26,250         5,768,000  22,000     387,100       11,513,830  

รวมกลุ่มนโยบายและแผน 195,055       330,000       -              -           20,000     -              545,055       

งบกลาง 882,605       527,105       -              -           -          -              1,409,710    

8,826,050    29,264,800   2,219,540     5,768,000  514,110   9,376,125     55,968,625  รวมงบประมาณท่ีใช้

ตารางที่ 11 การจัดสรรงบประมาณตามกลุ่มบริหารงานต่าง ๆ ประจําปีงบประมาณ 2561

การจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ 2561

หน่วยงาน/กิจกรรม
อุดหนุน รายได้ เรียนฟรี หอพัก สวัสดิการ อื่น ๆ รวมท้ังหมด
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17,596,482 
31%

15,811,859 
28%

9,091,689 
16%

11,513,830 
21%

545,055 
1%

1,409,710 
3%

แผนภูมิที่ 3  แสดงการจัดสรรงบประมาณตามกลุ่มบริหารงานต่าง ๆ 
ประจําปีงบประมาณ 2561

กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงบประมาณ

กลุ่มบริหารท่ัวไป กลุ่มนโยบายและแผน งบกลาง

5,295,630 
60%

2,647,815 
30%

882,605 
10%

แผนภูมิที่ 2 แสดงการจัดสรรงบประมาณสาํหรับเงินอุดหนนุรายหัว (งบรัฐบาล)
เพื่อนํามาใช้ในการดําเนินงานต่าง ๆ ของโรงเรียน  ประจําปีงบประมาณ 2561  

ด้านการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมพัฒนานักเรียน ด้านการบริหาร งบกลาง
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8,826,050    29,264,800  2,219,540   5,768,000   514,110    9,376,125    55,968,625      
1 โครงการส่งเสริมการบริหารการจัด

การศึกษาโดยมุ่งเน้นการกระจายอํานาจ

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

55,500         330,000        -            -            -            -              385,500           

2  โครงการส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อม

และการบริการท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นไป

ตามศักยภาพ

1,019,500     3,592,110     199,490      5,768,000    6,250        2,914,200     13,499,550       

3  โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และ

ทักษะที่จําเป็นตามหลักสูตร

419,070       504,000        252,600      -            500           535,930        1,712,100         

4  โครงการส่งเสริมและยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

296,755       -              280,000      -            39,000       361,750        977,505           

5  โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มี

คุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมหลักของ

คนไทย 12  ประการ  และมีคุณลักษณะ

ตาม เบญจวิถีของสถานศึกษา

313,679       1,843,750     353,900      -            3,450        237,575        2,752,354         

6  โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มี

จิตสํานึกในการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  

และห่างไกลยาเสพติด

68,000         -              -            -            -            6,000           74,000             

7  โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะในการ

ใช้ ICT  เพ่ือการเรียนรู้  การสืบค้น  และ

การนําเสนอผลงาน

19,500         281,250        26,250        -            -            30,100          357,100           

8  โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มี

ทักษะในการทํางาน และการประกอบ

อาชีพ

13,800         -              -            -            -            -              13,800             

9  โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้

ตามแนวพระราชดําริ และปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง

236,970       127,400        406,500      -            34,500       -              805,370           

10  โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มี

สุขภาวะที่ดี  และมีสุนทรียภาพ มี

ลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา

419,127       214,500        297,000      -            -            486,140        1,416,767         

11  โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มี

ความต้องการพิเศษให้ได้รับพัฒนาเต็ม

ตามศักยภาพ

2,196,350     70,000         403,800      -            35,000       4,059,380     6,764,530         

ตารางที่ 12 การจัดสรรงบประมาณตามโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน  ประจําปีงบประมาณ 2561

การจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ 2561

คก.
ที่

สวัสดิการ อื่น ๆ รวมทั้งหมด
ชื่อโครงการ/กิจกรรม

อุดหนุน รายได้ เรียนฟรี หอพัก
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8,826,050    29,264,800  2,219,540   5,768,000   514,110    9,376,125    55,968,625      
12  โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา

355,480       323,315        -            -            71,910       219,500        970,205           

13  โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร

สถานศึกษา

26,200         -              -            -            -            83,800          110,000           

14  โครงการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นไป

ตามนโยบายแนวทางการปฏิรูปการศึกษา

 และระบบการประกันคุณภาพภายใน

ของสถานศึกษา

101,615       -              -            -            32,000       28,000          161,615           

15  งานส่งเสริมการบริหารการจัดการศึกษา 

(งานประจํา)

2,401,899     21,451,370   -            -            291,500     413,750        24,558,519       

7,943,445    28,737,695  2,219,540   5,768,000   514,110    9,376,125    54,558,915      
882,605      527,105       1,409,710       

8,826,050    29,264,800  2,219,540   5,768,000   514,110    9,376,125    55,968,625      

รวมงบประมาณโครงการ

รวมเงินที่ใช้ไปทั้งหมด

คก.
ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
อุดหนุน รายได้ เรียนฟรี หอพัก สวัสดิการ

งบกลาง

อื่น ๆ รวมทั้งหมด

ตารางที่ 12 (ต่อ) การจัดสรรงบประมาณตามโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน  ประจําปีงบประมาณ 2561
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ส่วนที่ 4 

การด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 
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โครงการตามแผนปฏบิัตกิาร  ประจ าปีงบประมาณ 2561 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

 
1. โครงการที่ 1 โครงการส่งเสริมการบริหารการจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นการกระจายอ านาจ 

 ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. โครงการที่ 2  โครงการส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน 

 เป็นไปตามศักยภาพ 
3. โครงการที่ 3  โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
4. โครงการที่ 4  โครงการส่งเสริมและยกระดบัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
5. โครงการที่ 5  โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมหลัก 

 ของคนไทย 12  ประการ  และมีคุณลักษณะตาม เบญจวิถีของสถานศึกษา 
6. โครงการที่ 6  โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

 และสิ่งแวดล้อม  และห่างไกลยาเสพติด 
7. โครงการที่ 7  โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะในการใช้ ICT  เพื่อการเรียนรู้  การสืบค้น   

 และการน าเสนอผลงาน 
8. โครงการที่ 8  โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการท างาน และการประกอบอาชีพ 
9. โครงการที่ 9  โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ตามแนวพระราชด าริ  

 และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
10. โครงการที่ 10  โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาวะที่ดี  และมีสุนทรียภาพ   

 มีลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา 
11. โครงการที่ 11  โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษให้ได้รบัพัฒนา 

 เต็มตามศักยภาพ 
12. โครงการที่ 12  โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
13. โครงการที่ 13  โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา   
14. โครงการที่ 14  โครงการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายแนวทางการปฏิรูปการศึกษา  

 และระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
15.  โครงการที่ 15  งานส่งเสริมการบริหารการจัดการศึกษา (งานประจ า) 
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โครงการ / งาน  โครงการททท 1  โครงการสสงเสรรมการบรรหารการจจดการศศกษาโดยมมสงเนนนการกระจายออานาจ ตามหลจก

ปรจชญาของเศรษฐกรจพอเพทยง

ขนอ 1  สสงเสรรมระบบบรรหารจจดการ ทททเนนนการมทสสวนรสวมและกระจายออานาจตามหลจกธรรมาภรบาล

ขนอ 6 สสงเสรรมการใชนนวจตกรรม สสทอเทคโนโลยท สารสนเทศและภาษา

พพนธกกจ  

ขนอ 3  โรงเรทยนมทระบบการบรรหารการจจดการดนวยระบบคมณภาพโดยใชนเทคโนโลยท  เนนนการบรรหารแบบมท

สสวนรสวม  และหลจกธรรมาภรบาล

เปปาประสงคค  

กลยยทธค  กลยมทธธททท 1. ยมทธวรธทททท 1  พจฒนาองคธกรใหนพรนอมบรรการ

อพตลพกษณค เชรดชชคมณธรรม  เลรศลลอาวรชาการ

เอกลพกษณค นจกเรทยนมทความเปปนสมภาพบมรมษ สมภาพสตรท

มาตรฐานการศศกษาชาตก  มาตรฐานททท 2

มาตรฐานตามกฎกระทรวง  มาตรฐานททท 2

กลยยทธค สพฐ. กลยมทธธททท 1, 6

กลยมทธธททท 4กลยยทธค สพม.

ระยะเวลาดดาเนกนการ

ปปงบประมาณ  2561  (1 ตมลาคม 2560- 30 กจนยายน 2561)

หลพกการและเหตยผล 

          แผนพจฒนาเศรษฐกรจและสจงคมแหสงชาตร ฉบจบททท 10 (พ.ศ. 2550 – 2554) ไดนกอาหนดพจนธกรจในการพจฒนา

ประเทศใชนทจลงหมด 4 ขนอ และดนานการบรรหาร กอาหนดพจนธกรจไวนวสา การพจฒนาระบบบรรหารจจดการประเทศใหนเกรดธรรมา

ภรบาลภายใตนระบอบประชาธรปไตย ทททมทองคธพระมหากษจตรรยธเปปนประมมข มมสงสรนางกลไกและกฎระเบทยบทททเอสลอตสอการ

กระจายผลประโยชนธจากการพจฒนาสชสทมกภาคท ควบคชสกจบการสรนางเสรรมความโปรสงใส สมจรรต ยมตรธรรม รจบผรดชอบตสอ

สาธารณะมทการกระจายออานาจและกระบวนการททททมกภาคสสวนมทสสวนรสวมในการตจดสรนใจ สชสความเปปนธรรมทางเศรษฐกรจ

สจงคมและการใชนทรจพยากร และมทวจตถมประสงคธ เพสทอเสรรมสรนางธรรมาภรบาลในการบรรหารจจดการประเทศสชสภาครจฐ ภาค

ธมรกรจ เอกชนและภาคประชาชน และขยายบทบาทขทดความสามารถขององคธกรปกครองสสวนทนองถรทน ควบคชสกจนดารเสรรม

สรนางกลไกและกระบวนการมทสสวนรสวมในการพจฒนาวจฒนธรรมประชาธรปไตย ใหนเกรดผลในทางปฏรบจตร ตสอการอยชสรสวมกจน

อยสางสจนตรสมข  การเพรทมประสรทธรภาพในการบรรหารจจดการศศกษาอยสางมทคมณภาพ  ตนองอาศจยความพรนอมหลายดนาน  เชสน  

ดนานอาคารสถานททท  ดนานบมคลากร  ดนานวจสดม  อมปกรณธ  เทคโนโลยทและดนานงบประมาณทททเพทยงพอ  และความสามารถใน

การบรรหารจจดการ  ซศทงความสามารถในการบรรหารบางเรสทอง  ควรไดนรจบความเหหนชอบ  จากเครสอขสายการศศกษาดนานตสาง ๆ 

เชสน  คณะกรรมการสถานศศกษา   เครสอขสายผชนปกครอง  และความเหหนชอบของคณะครช  นจกเรทยน  ซศทงเปปนการสสงเสรรมใหน

ทมกฝฝายมทสสวนรสวมในการเสนอแนวครดรสวมกจน  ใหนทมกฝฝายมทความตระหนจก  เหหนความสอาคจญในการจจดการศศกษา  และ

พจฒนาผชนเรทยนรสวมกจน  นอกจากนจลนการระดมทรจพยากรและปปจจจยทางการศศกษา  ยจงตนองอาศจยเครสอขสายสถานศศกษา  
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องคธกรเอกชน  หรสอหนสวยงานรจฐอสทน ๆ ซศทงจะเปปนกอาลจงสอาคจญในการระดมคนและจจดหาวจสดม  อมปกรณธ  ใหนกจบสถานศศกษา

ไดน  รวมถศงเครสอขสายผชนปกครอง  ศรษยธเกสาและครชของโรงเรทยน  กหเปปนกอาลจงสอาคจญอทกสสวนหนศทงดนวย   สสวนการพจฒนา

บมคลากรในสถานศศกษาสามารถอาศจยเครสอขสายครชและบมคลากรทางการศศกษา  รสวมกจนวางแผน  ดอาเนรนงาน  ตรวจสอบ

และประเมรนคมณภาพการศศกษา  รสวมกจนผลรตสสทอ  นวจตกรรมตสาง ๆ ใหนเกรดเครสอขสายการเรทยนรชน  เครสอขสายการพจฒนาดนาน

ตสางๆ ใหนเกรดประสรทธรภาพและประสรทธรผลไดนอยสางรวดเรหว

          ในปปจจมบจนโรงเรทยนจจดใหนมทเครสอขสายหลายประเภทในสถานศศกษา  เชสน  สมาคมผชนปกครอง  สมาคมศรษยธเกสา  

และเครสอขสายผชนปกครองตามระบบดชแลชสวยเหลสอนจกเรทยน  เครสอขสายครชและบมคลากรทางการศศกษาภายในโรงเรทยน  เปปน

ตนน  เครสอขสายเหลสานทลรสวมกจนพจฒนาคมณภาพการศศกษาอยสางตสอเนสทองตลอดมา โรงเรทยนมทการบรรหารจจดการศศกษา หลายรชป

แบบโดยการบชรณาการเพสทอใหนเกรดประโยชนธสชงสมดตสอผชนเรทยน ผชนปกครอง และบมคลากรภายในโรงเรทยน เชสน การบรรหารเชรง

กลยมทธธ เปปนการนอาแผนเชรงกลยมทธธ มาปฏรบจตรควบคมม ตรดตาม และประเมรนผล ใน 3 ขจลนตอน คสอ การวางแผนกลยมทธธ 

การนอากลยมทธธไปปฏรบจตร การควบคมมเชรงกลยมทธธ และการบรรหารจจดการบนานเมสองทททดท เปปนแนวทางในการจจดระเบทยบเพสทอ

ใหนสจงคมของประเทศ สามรถอยชสรสวมกจนไดนอยสางสงบสมข และตจลงอยชสในความถชกตนองเปปนธรรม ตามหลจกพสลนฐานการบรรหาร

กรจการบนานเมสองและสจงคมทททดท ดจงนทล คสอ หลจกนรตรกรรม หลจกคมณธรรม หลจกความโปรสงใส หลจกการมทสสวนรสวม หลจกความรจบ

ผรดชอบ หลจกความคมนมคสา และการบรรหารโดยใชนโรงเรทยนเปปนฐาน เปปนการบรรหารจจดการศศกษาของสถานศศกษา ตามความ

ตนองการจอาเปปนของโรงเรทยนและทนองถรทน โดยมทสสวนรสวมของผชนมทสสวนไดนเสทย โดยอาศจยหลจกการการบรรหารดจงนทล เชสน การ

กระจายออานาจ การมทสสวนรสวม การพจฒนาระบบสารสนเทศ การพจฒนาความรชนและทจกษะ การตรวจสอบและความโปรสง

ใส การสรนางแรงจชงใจ และระบบการบรรหารมมสงผลสจมฤทธรธ เปปนการบรรหารทททตนองคอานศงถศงประชาชนและผลสจมฤทธรธของงาน 

เพสทอใหนการทอางานของภาครจฐ มมสงเนนน ผลลจพธธของงานมากกวสาเนนนปปจจจยนอาเขนา กระบวนการทอางานและกฎระเบทยบททท

เครสงครจด โดยมทการวจดผลอยสางเปปนรชปธรรม การบรรหารมมสงผลสจมฤทธรธ ใหนความสอาคจญในการกอาหนดวรสจยทจศนธ  พจนธกรจ 

วจตถมประสงคธ เปปาหมายทททชจดเจน และการกอาหนดผลผลรตผลลจพธธทททสอดคลนองกจน รวมถศงมทการกอาหนดตจวชทลวจดผล การ

ดอาเนรนงานทททชจดเจนในการวจดความกนาวหนนาในการปฏรบจตรงาน เพสทอใหนการทอางานมทประสรทธรภาพ ประสรทธรผล มทความรจบผรด

ชอบตสอประชาชน และเกรดความคมนมคสาในการใชนภาษทของประชาชน และงบประมาณแผสนดรน

1. เพสทอสสงเสรรมความรสวมมสอของเครสอขสายตสาง ๆ ในการจจดการศศกษาของโรงเรทยน

2. เพสทอใหนคณะผชนบรรหารสามารถบรรหารจจดการศศกษาใหนบรรลมตามเปปาหมายทททกอาหนดไวนโดยใชนโรงเรทยนเปปนฐาน (SBM)

3. เพสทอใหนคณะกรรมการสถานศศกษาสามารถปฏรบจตรหนนาทททตามทททกฎหมายไดนกอาหนดไวน

4. เพสทอใหนคณะกรรมการเครสอขสายผชนปกครอง สมาคมผชนปกครอง  สามารถสสงเสรรมและสนจบสนมนการจจดการศศกษาของ

โรงเรทยน

วพตถยประสงคค

ผลผลกต  (outputs)

ผลลพพธค  (outcomes)

1. สถานศศกษามทการบรรหารจจดการโดยมมสงเนนนการกระจายออานาจ  การสรนางเครสอขสายและรจบผรดชอบตสอผลการดอาเนรน

งาน

2. โรงเรทยนมทการบรรหารงานแบบมทสสวนรสวมของทมกภาคสสวนทททเกททยวขนองกจบการจจดการศศกษา

3. โรงเรทยนมทคณะกรรมการเครสอขสายผชนปกครองและสมาคมผชนปกครองในการสสงเสรรมและสนจบสนมนการจจดการศศกษา

ของโรงเรทยน
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1. สถานศศกษามทการปรจบปรมงและพจฒนาโครงสรนางการบรรหารจจดการโดยมมสงเนนนการกระจายออานาจ  การสรนางเครสอ

ขสายและรจบผรดชอบตสอผลการดอาเนรนงาน ใหนเปปนไปตามระบบประกจนคมณภาพภายในของสถานศศกษา

2. สถานศศกษามทการบรรหารจจดการโดยยศดหลจกธรรมาภรบาล  สสงเสรรมใหนทมกภาคสสวน  และผชนมทสสวนไดนสสวนเสทยเขนามามท

สสวนรสวมในการจจดการศศกษา

3. สถานศศกษาไดนรจบความรสวมมสอจากทมกภาคสสวนและผชนมทสสวนไดนสสวนเสทย ในการสสงเสรรมและสนจบสนมนทรจพยากรเพสทอ

การจจดการศศกษา

เชกงปรกมาณ

เปปาหมาย

1. โรงเรทยนมทคณะกรรมการสถานศศกษาทททมทคมณสมบจตรตามเกณฑธ

2. โรงเรทยนมทคณะกรรมการเครสอขสายผชนปกครองและสมาคมผชนปกครองในการสสงเสรรมและสนจบสนมนการจจดการศศกษา

ของโรงเรทยนอยสางมทคมณภาพ

เชกงคยณภาพ
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โครงการ / งาน โครงการททท 1  โครงการสสงเสรกมการบรกหารการจพดการศศกษาโดยมยสงเนนนการกระจายอดานาจ ตามหลพก

ปรพชญาของเศรษฐกกจพอเพทยง  

ททท กกจกรรม
เงกน

อยดหนยน

เรทยนฟรท 

15 ปป

เงกน

รายไดน

เงกน

ออทน ๆ
รวม หมายเหตย

การประชมมสจมมนาระดม

ความครดเหหนเพสทอพจฒนา

คมณภาพการจจดการศศกษา 

ประจอาปปงบประมาณ 

2562

กลมสมงานนโยบาย

และแผน

 25,500.00  35,500.00 10,000.001

รายงานการใชนงบประมาณ 

ประจอาปปงบประมาณ 

2561

กลมสมงานนโยบาย

และแผน

2

การประชมมจจดสรรงบ

ประมาณ ประจอาปปงบ

ประมาณ 2562

กลมสมงานนโยบาย

และแผน

 200,000.00 200,000.003

ประชมมสจมมนาเพสทอพจฒนา

กลมสมโรงเรทยนกาญจนา

ภรเษกวรทยาลจย

กลมสมงานนโยบาย

และแผน

 120,000.00 120,000.004

การประกวดกรจกรรมทททมท

การปฏรบจตรทททเปปนเลรศ Best 

Practice

กลมสมงานนโยบาย

และแผน

 30,000.00 30,000.005

 25,500.00  385,500.00 360,000.00รวมทพทงสกทน
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การประเมกนผล

เครอทองมออทททใชนวกธทการประเมกนตพวชททวพดความสดาเรรจ

1. สถานศศกษามทการบรรหารจจดการโดยยศด

หลจกธรรมาภรบาล  สสงเสรรมใหนทมกภาคสสวน  

และผชนมทสสวนไดนสสวนเสทยเขนามามทสสวนรสวมใน

การจจดการศศกษา

การสอบถาม, การสจมภาษณธ, ตรวจสอบ

จากเอกสารทททเกททยวขนอง

แบบประเมรน, แบบสอบถาม

2. สถานศศกษาไดนรจบความรสวมมสอจากทมก

ภาคสสวนและผชนมทสสวนไดนสสวนเสทย ในการสสง

เสรรมและสนจบสนมนทรจพยากรเพสทอการ

จจดการศศกษา

การสอบถาม, การสจมภาษณธ, ตรวจสอบ

จากเอกสารทททเกททยวขนอง

แบบประเมรน, แบบสอบถาม

3. สถานศศกษามทการปรจบปรมงและพจฒนา

โครงสรนางการบรรหารจจดการโดยมมสงเนนน

การกระจายออานาจ  การสรนางเครสอขสาย

และรจบผรดชอบตสอผลการดอาเนรนงาน ใหน

เปปนไปตามระบบประกจนคมณภาพภายใน

ของสถานศศกษา

การสอบถาม, การสจมภาษณธ, ตรวจสอบ

จากเอกสารทททเกททยวขนอง

แบบประเมรน, แบบสอบถาม

ผลทททคาดวสาจะไดนรพบ
1. สถานศศกษาไดนรจบความรสวมมสอจากทมกภาคสสวนและผชนมทสสวนไดนสสวนเสทย ในการสสงเสรรมและสนจบสนมนทรจพยากรเพสทอการ

จจดการศศกษา

2. สถานศศกษาไดนรจบการสนจบสนมนทรจพยากรเพสทอการศศกษา

3. คณะผชนบรรหารสามารถบรรหารจจดการศศกษาใหนบรรลมตามเปปาหมายทททกอาหนดไวนโดยใชนโรงเรทยนเปปนฐาน (SBM)  และเนนน

การมทสสวนรสวม

4. นจกเรทยน ผชนปกครองและชมมชนพศงพอใจผลการบรรหารการจจดการศศกษาของโรงเรทยน

5. คณะกรรมการสถานศศกษาขจลนพสลนฐานรชนและปฏรบจตรหนนาทททตามระเบทยบทททกอาหนด  คอยกอากจบตรดตาม ดชแลและขจบเคลสทอน

การดอาเนรนงานของสถานศศกษาใหนบรรลมผลสอาเรหจตามเปปาหมาย

 ม6. สถานศศกษามทการปรจบปรมงและพจฒนาโครงสรนางการบรรหารจจดการโดยมมสงเนนนการกระจายออานาจ  การสรนางเครสอขสาย

และรจบผรดชอบตสอผลการดอาเนรนงาน ใหนเปปนไปตามระบบประกจนคมณภาพภายในของสถานศศกษา

7. สถานศศกษามทการบรรหารจจดการโดยยศดหลจกธรรมาภรบาล  สสงเสรรมใหนทมกภาคสสวน  และผชนมทสสวนไดนสสวนเสทยเขนามามทสสวน

รสวมในการจจดการศศกษา

8. สถานศศกษาไดนรจบความรสวมมสอจากทมกภาคสสวนและผชนมทสสวนไดนสสวนเสทย ในการสสงเสรรมและสนจบสนมนทรจพยากรเพสทอการ

จจดการศศกษา

9. โรงเรทยนมทคณะกรรมการเครสอขสายผชนปกครองและสมาคมผชนปกครองในการสสงเสรรมและสนจบสนมนการจจดการศศกษาของ

โรงเรทยนอยสางมทคมณภาพ
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ลงชอทอ  อนยมพตกโครงการ / งาน  โครงการททท 1  โครงการสสงเสรกมการบรกหารการจพดการศศกษาโดยมยสงเนนนการ

กระจายอดานาจ ตามหลพกปรพชญาของเศรษฐกกจพอเพทยง  

ผผนรพบผกดชอบโครงการ

 ผผนเหรนชอบโครงการ

................................................
 ( นางสาวสมญาดา  เฮงชจยโย ) 

รองผชนออานวยการกลมสมบรรหารงบประมาณ

ผผนอนยมพตกโครงการ

................................................

 ผผนเหรนชอบโครงการ

................................................

................................................

หจวหนนางานแผนงานโรงเรทยน
 ( นางอรวรรณ  สระทองอยชส ) 
................................................

ผผนเสนอโครงการ

(   นายนพดล เดสนดวง   )
ผชนออานวยการโรงเรทยนกาญจนาภรเษกวรทยาลจย  นครปฐม                

( พระตอาหนจกสวนกมหลาบมจธยม )

หจวหนนางานควบคมมภายใน
 ( นางจรรจสยา  นาคราช ) 

ปฏรบจตรหนนาทททรองผชนออานวยการกลมสมนโยบายและแผน
 ( นายชาญชจย  ชาญฤทธรธ ) 
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โครงการ / งาน  โครงการททท 2  โครงการสสงเสรรมการจจดสภาพแวดลลอมและการบรรการทททสสงเสรรมใหลผผลเรทยนเปปนไปตาม

ศจกยภาพ

ขลอ 1  สสงเสรรมระบบบรรหารจจดการ ทททเนลนการมทสสวนรสวมและกระจายออานาจตามหลจกธรรมาภรบาล

ขลอ 6 สสงเสรรมการใชลนวจตกรรม สสทอเทคโนโลยท สารสนเทศและภาษา

พพนธกกจ  

ขลอ 3  โรงเรทยนมทระบบการบรรหารการจจดการดลวยระบบคคณภาพโดยใชลเทคโนโลยท  เนลนการบรรหารแบบมท

สสวนรสวม  และหลจกธรรมาภรบาล

เปปาประสงคค  

กลยยทธค  กลยคทธธททท 1. ยคทธวรธทททท 1  พจฒนาองคธกรใหลพรลอมบรรการ

อพตลพกษณค เชรดชผคคณธรรม  เลรศลลอาวรชาการ

เอกลพกษณค นจกเรทยนมทความเปปนสคภาพบครคษ สคภาพสตรท

สนองดดานททท  ดลานททท 2, 3

มาตรฐานททท 2, 3สนองมาตรฐานการศศกษาททท  

ตจวบสงชทลททท 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.3สนองตพวบบงชทชททท  

มาตรฐานการศศกษาชาตก  มาตรฐานททท 3

มาตรฐานตามกฎกระทรวง  มาตรฐานททท 2

กลยยทธค สพฐ. กลยคทธธททท 1, 4, 5, 6

กลยคทธธททท 4กลยยทธค สพม.

ระยะเวลาดดาเนกนการ

ปปงบประมาณ 2561 (1 ตคลาคม 2560-30 กจนยายน 2561)

หลพกการและเหตยผล 

          ตามพระราชบจญญจตรการศศกษาแหสงชาตร มาตราททท 24 ขลอ 5 การจจดกระบวนการเรทยนรผลใหลสถานศศกษาและหนสวย

งานทททเกททยวขลองดอาเนรนการสสงเสรรมและสนจบสนคนใหลผผลสอนสามารถจจดบรรยากาศ สภาพแวดลลอม สสทอการสอน และออานวย

ความสะดวกเพสทอใหลผผลเรทยนเกรดการเรทยนรผลและมทความรอบรผลรวมทจลงสามารถใชลการวรจจยเปปนสสวนหนศทงของกระบวนการเรทยนรผล 

ทจลงนทลผผลสอนและผผลเรทยนอาจเรทยนรผลไปพรลอม ๆ กจนจากสสทอและแหลสงวรทยาการตสาง ๆ เพสทอใหลเอสลอตสอการเรทยนรผลอยสางมท

ประสรทธรภาพ  บรรยากาศ สภาพแวดลลอม และการบรรการทททดททททเหมาะสมจะสสงเสรรมใหลผผลเรทยนไดลพจฒนาเตตมศจกยภาพ 

สภาพแวดลลอมทททดทเปปนสสวนสอาคจญในการเสรรมสรลางคนใหลเปปนทรจพยากรทททมทคคณคสา ทางดลาน ความรผล ความครดคคณธรรม 

และจรรยธรรมอจนพศงประสงคธ ไดลมทผผลกลสาววสา ครผอาจแบสงเปปน ๒ ประเภท คสอครผทททพผดไดลและครผทททพผดไมสไดล ครผทททพผดไดลเปปนครผ

ทททรผลจจกกจนดทและเปปนทททยกยสองไดลรจบการยอมรจบวสามทความสอาคจญยรทง แตสครผทททพผดไมสไดลมจกไดลรจบการกลสาวถศงนลอย บรรยากาศ 

สรทงแวดลลอมและการบรรการทททโรงเรทยนจจดใหลอยสางเหมาะสมถสอวสาเปปนครผทททพผดไมสไดล เชสทอวสาโรงเรทยนสะอาด รสมรสทน เรทยบงสาย 

สดชสทน สงบ แจสมใส มทชทวรตชทวา วจสดค อาคารสถานทททไดลรจบการดผแล มทความเปปนปปจจคบจน พรลอมทททจะใหลครผและนจกเรทยนไดลใชล

ตลอดเวลายสอมจะทอาใหลครผและนจกเรทยนไดลรจบอรทธรพล ทอาใหลเปปนคนละเอทยดอสอน จรตใจแจสมใส รจกสวยรจกงาม รจกความ
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สะอาด รจกความสงบเรทยบงสายและรจกความรสมรสทนไปดลวย ถสอวสาคคณธรรมตสาง  อจนพศงประสงคธตามหลจกสผตรจะเกรดขศลนในตจว

นจกเรทยนไดลเปปนอยสางมาก โดยครผทททพผดไมสไดลนทลจศงเหตนเปปนการสมควร ทททโรงเรทยนตลองพยายามจจดบรรยากาศ สภาพแวดลลอม

และบรรการทททเหมาะสม เพสทอประโยชนธทททเดตกจะไดลเตตมศจกยภาพของตนเอง  ดลวยโรงเรทยนไดลกอาหนดทททจะพจฒนางานดลาน

อาคารสถานททท และสรทงแวดลลอม ตลอดจนการใหลบรรการตสาง ๆ ทททสนจบสนคนการเรทยนการสอนใหลไดลมาตรฐานสากล ซศทงตลอง

มทการจจดภผมรทจศนธสภาพแวดลลอมในโรงเรทยนใหลเกรดความสวยงาม อยสางเหมาะสม มทบรรยากาศรสมรสทน มทสรทงออานวยความ

สะดวกเพทยงพอ มทความปลอดภจยตสอผผลใชลงาน การดผแลรจกษาความสะอาด และการจจดซสอมบอารคงรจกษาอาคารสถานททท วจสดค

อคปกรณธครคภจณฑธประกอบอาคาร ใหลคงสภาพเดรม มทความสวยงาม มทความเหมาะสมทททจะเปปนสถานศศกษาไดลตลอดเวลา

       เพสทอใหลการดอาเนรนงานเปปนไปอยสางตสอเนสทอง มทประสรทธรภาพ และบรรลคตามมาตรฐานการศศกษาขจลนพสลนฐาน มาตรฐาน

ททท 2 กระบวนการบรรหารและการจจดการของผผลบรรหารสถานศศกษา  โรงเรทยนจศงไดลจจดทอาโครงการพจฒนาอาคารสถานททท 

และสรทงแวดลลอม ขศลน โรงเรทยนกาญจนาภรเษกวรทยาลจย นครปฐม (พระตอาหนจกสวนกคหลาบมจธยม) จอาเปปนตลองพจฒนาอาคาร

สถานทททและสรทงแวดลลอม สรทงออานวยความสะดวก ระบบสาธารณผปโภค การบอารคงรจกษาอคปกรณธเครสทองใชล ใหลอยผสในสภาพททท

พรลอมใชลงาน นอาไปสผสการพจฒนาผผลเรทยนทคกดลานและการเรทยนรผลแบบมทสสวนรสวม เชสน การใชลแหลสงเรทยนรผล  สถานทททสอาหรจบพจก

ผสอนหยสอนใจในการทอากรจกรรมตสาง ๆ เพสทอใหลผผลเรทยนมทสคนทรทยภาพทางกายและจรตใจทททดท อจนจะสสงผลตสอคคณภาพการ

ศศกษา เรทยนอยสางมทความสคข และเปปนมนคษยธทททสมบผรณธทจลงรสางกาย จรตใจ อารมณธ สจงคม และสตรปปญญา  เพราะโรงเรทยน

เปรทยบเสมสอนบลานหลจงทททสองของนจกเรทยน

1.  เพสทอใหลมทหลองเรทยน หลองปฏรบจตรการ อาคารเรทยนมจทนคง สะอาดและปลอดภจย มทสรทงออานวยความสะดวก พอเพทยง อยผส

ในสภาพใชลการไดลดท สภาพแวดลลอมรสม รสทน และมทแหลสงเรทยนรผลสอาหรจบผผลเรทยน

2.  เพสทอใหลมทโครงการ กรจกรรมทททสสงเสรรมสคขภาพอนามจยและความปลอดภจยของผผลเรทยน

3.  เพสทอใหลมทหลองสมคดทททใหลบรรการสสทอและเทคโนโลยทสารสนเทศทททเอสลอใหลผผลเรทยนเรทยนรผลดลวยตนเองและหรสอเรทยนรผลแบบมท

สสวนรสวมอยสางเพทยงพอ

4.  เพสทอพจฒนา ปรจบซสอมอคปกรณธการเรทยนการสอน ดผแลสาธารณผปโภค อาคารสถานทททและสภาพแวดลลอมภายใน

โรงเรทยนใหลสะอาดไดลมาตรฐาน มทสภาพแวดลลอมรสมรสทนสสงเสรรมบรรยากาศการเรทยนการสอน

วพตถยประสงคค

ผลผลกต  (outputs)

ผลลพพธค  (outcomes)

1.  สถานศศกษามทหลองเรทยน  หลองปฏรบจตรการ  อาคารเรทยนมจทนคง  สะอาดและปลอดภจย  มทสรทงออานวยความสะดวกพอ

เพทยง  อยผสในสภาพใชลการไดลดท  สภาพแวดลลอมรสมรสทน  และมทแหลสงเรทยนรผลสอาหรจบผผลเรทยน

2.  สถานศศกษามทการสรลางและพจฒนาแหลสงเรทยนรผลภายในสถานศศกษา และใชลประโยชนธจากแหลสงเรทยนรผลทจลงภายในและ

ภายนอกสถานศศกษา  เพสทอพจฒนาการเรทยนรผลของผผลเรทยนและบคคลากรของสถานศศกษา  รวมทจลงผผลทททเกททยวขลอง

3.  สถานศศกษามทการจจดหลองสมคดทททใหลบรรการสสทอ และเทคโนโลยทสารสนเทศทททเอสลอใหลผผลเรทยนเรทยนรผลดลวยตนเอง  และหรสอ

เรทยนรผลแบบมทสสวนรสวม

4.  สถานศศกษามทการพจฒนาระบบ ICT เพสทอใชลในการบรรหารและการจจดการศศกษาไดลอยสางมทประสรทธรภาพ

1.  มทหลองเรทยน หลองปฏรบจตรการ อาคารเรทยนมจทนคง มทสรทงออานวยความสะดวก สภาพแวดลลอมรสม รสทน และมทแหลสงเรทยนรผล

เชกงปรกมาณ

เปปาหมาย
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สอาหรจบผผลเรทยน 

2.  มทโครงการ กรจกรรมทททสสงเสรรมสคขภาพอนามจยและความปลอดภจยของผผลเรทยน และจจดหลองสมคดทททใหลบรรการสสทอและ

เทคโนโลยทสารสนเทศใหลผผลเรทยนเรทยนรผลดลวยตนเองและหรสอเรทยนรผลแบบมทสสวนรสวม

1.  หลองเรทยน หลองปฏรบจตรการ อาคารเรทยนมจทนคง สะอาดและปลอดภจย มทสรทงออานวยความสะดวก  พอเพทยง อยผสใน

สภาพใชลการไดลดท สภาพแวดลลอมรสม รสทน และมทแหลสงเรทยนรผลสอาหรจบผผลเรทยนเพทยงพอในระดจบดท

2.  จจดโครงการ กรจกรรมทททสสงเสรรมสคขภาพอนามจยและความปลอดภจยของผผลเรทยนระดจบดท

3.  จจดหลองสมคดทททใหลบรรการสสทอและเทคโนโลยทสารสนเทศทททเอสลอใหลผผลเรทยนเรทยนรผลดลวยตนเองและหรสอเรทยนรผลแบบมทสสวน

รสวมอยสางเพทยงพอระดจบดท

เชกงคยณภาพ
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โครงการ / งาน โครงการททท 2  โครงการสบงเสรกมการจพดสภาพแวดลดอมและการบรกการทททสบงเสรกมใหดผผดเรทยนเปปนไปตาม

ศพกยภาพ  

ททท กกจกรรม
เงกน

อยดหนยน

เรทยนฟรท 

15 ปป

เงกน

รายไดด

เงกน

ออทน ๆ
รวม หมายเหตย

จจดหาเครสทองมสอและซสอม

บอารคงเครสทองคอมพรวเตอรธ

และอคปกรณธไอทท

กลคสมบรรหารทจทวไป 150,000.00 150,000.001

สรลางหลองศผนยธซสอมบอารคง

เครสทองคอมพรวเตอรธและ

อคปกรณธไอทท

กลคสมบรรหารทจทวไป 120,000.00 120,000.002

ปรจบปรคงระบบเสทยงหลอง

เรทยนและหลองปฏรบจตรการ

กลคสมบรรหารทจทวไป 100,000.00 100,000.003

ปรจบปรคงหลองศผนยธกลคสม

สาระการเรทยนรผลภาษาไทย

กลคสมสาระการเรทยน

รผลภาษาไทย

 48,500.00  48,500.004

พจฒนาระบบ E-Library  20,000.00  20,000.005

จจดทอาปปายสสทอนรเทศการ

เรทยนรผล ภายในหลองสมคด

 5,000.00  5,000.006

พจฒนาระบบเครสอขสายทจลง

ระบบ

งานคอมพรวเตอรธ 200,000.00  200,000.007

พจฒนาและปรจบปรคงหลอง

ประชาสจมพจนธธ

กลคสมบรรหารทจทวไป 126,000.00 126,000.008

พจฒนาแหลสงเรทยนรผลภาษา

ตสางประเทศสผสสากล

กลคสมสาระการเรทยน

รผลภาษาตสาง

ประเทศ

 2,714,200.00  2,714,200.009

งานสสงเสรรมการจจดการ

ความรผลเพสทอสจงคม

กลคสมบรรหาร

วรชาการ

 10,000.00  10,000.0010

พจฒนาระบบ E-Library งานหลองสมคด 20,000.00  20,000.0011

จจดทอาปปายสสทอนรเทศการ

เรทยนรผล ภายในหลองสมคด

งานหลองสมคด 5,000.00  5,000.0012

บรรการหลองสมคดเพสทอการ

เรทยนรผลสผสศตวรรษททท 21

งานหลองสมคด13

โรงเรทยนตลนแบบนวจตกรรม

สทเขทยว

กลคสมบรรหาร

วรชาการ

 6,250.00  6,250.0014

พจฒนาและปรจบปรคงพสลนททท

หลองสมคด

งานหลองสมคด15
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โครงการ / งาน โครงการททท 2  โครงการสบงเสรกมการจพดสภาพแวดลดอมและการบรกการทททสบงเสรกมใหดผผดเรทยนเปปนไปตาม

ศพกยภาพ  

ททท กกจกรรม
เงกน

อยดหนยน

เรทยนฟรท 

15 ปป

เงกน

รายไดด

เงกน

ออทน ๆ
รวม หมายเหตย

การสอารวจและจอาหนสาย

หนจงสสอหลองสมคด (หนจงสสอ

เกสา)

งานหลองสมคด16

ปรจบภผมรทจศนธและดผแลสรทง

แวดลลอม

กลคสมบรรหารทจทวไป 330,000.00 330,000.0017

ตรดตจลง ซสอมแซม บอารคง

สาธารณผปโภค

กลคสมบรรหารทจทวไป 900,000.00  2,430,000.00 1,530,000.0018

ตรดตจลงซสอมแซส

มสาธารณผปโภคหอพจก

กลคสมบรรหารทจทวไป 300,000.00 300,000.0019

พจฒนางานหอพจก กลคสมบรรหารทจทวไป 150,000.00  150,000.0020

พจฒนาหลองพยาบาล กลคสมบรรหารทจทวไป 41,000.00  41,000.0021

สสงเสรรมกรจกรรมนจกเรทยน

หอพจก

กลคสมบรรหารทจทวไป 450,000.00  450,000.0022

ดผแลและจจดสวจสดรการนจก

เรทยนหอพจก

กลคสมบรรหารทจทวไป 5,079,500.00  5,079,500.0023

ทอาความสะอาด ผลาคลคม

โตตะ ผลาคลคมเกลาอทล และผลาททท

ใชลตกแตสงสถานททท

กลคสมบรรหารทจทวไป 20,000.00 20,000.0024

พจฒนาหลองปฏรบจตรการ

คอมพรวเตอรธ 1503

งานคอมพรวเตอรธ25

การเชสาสจญญาณอรน

เทอรธเนตต LeaseLine

งานคอมพรวเตอรธ 199,490.00  513,600.00 314,110.0026

จจดซสลออคปกรณธออานวย

ความสะดวกงานอาคาร

สถานททท

กลคสมบรรหารทจทวไป 240,000.00 240,000.0027

พจฒนาและปรจบปรคงหลอง

แนะแนว

งานแนะแนว 20,000.00  20,000.0028

การซสอมบอารคงเครสองแมส

ขสาย (Server) สอาหรจบควบ

คคมระบบเครสอขสาย

โรงเรทยน

งานคอมพรวเตอรธ 150,000.00  150,000.0029
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โครงการ / งาน โครงการททท 2  โครงการสบงเสรกมการจพดสภาพแวดลดอมและการบรกการทททสบงเสรกมใหดผผดเรทยนเปปนไปตาม

ศพกยภาพ  

ททท กกจกรรม
เงกน

อยดหนยน

เรทยนฟรท 

15 ปป

เงกน

รายไดด

เงกน

ออทน ๆ
รวม หมายเหตย

จจดซสลออคปกรณธประกอบ

การเรทยนการสอนและ

ซสอมบอารคงหลองปฏรบจตรการ

คอมพรวเตอรธ

งานคอมพรวเตอรธ 70,000.00  100,000.00 30,000.0030

ตกแตสงศผนยธวรทยาศาสตรธ

การกทฬา (KPN FITNESS)

กลคสมสาระการเรทยน

รผลสคขศศกษา และ

พลศศกษา

31

ปรจบปรคงหลองเรทยนวรทยา

ศาสตรธการกทฬา (2207)

กลคสมสาระการเรทยน

รผลสคขศศกษา และ

พลศศกษา

 200,000.00  200,000.0032

ปรจบปรคงหลองเรทยนเทเบรล

เทนนรส

กลคสมสาระการเรทยน

รผลสคขศศกษา และ

พลศศกษา

33

ปรจบปรคงลานออกกอาลจง

กาย (บรรเวณหลจงหอพระ)

กลคสมสาระการเรทยน

รผลสคขศศกษา และ

พลศศกษา

34

ปรจบปรคงสนามฟคตบอล

พรลอมลผสวรทง

กลคสมสาระการเรทยน

รผลสคขศศกษา และ

พลศศกษา

 200,000.00  200,000.0035

ปรจบปรคงพสลนสนามกทฬา

อาคารโดมศผนยธกรจกรรม

กลคสมสาระการเรทยน

รผลสคขศศกษา และ

พลศศกษา

36

จจดทอาสนามฟคตซอลพรลอม

ระบบไฟสสองสวสาง

กลคสมสาระการเรทยน

รผลสคขศศกษา และ

พลศศกษา

37

หลองเรทยนไรลพรมแดน : 

Smart Classroom : 

DLIT

กลคสมบรรหาร

วรชาการ

 232,000.00 232,000.0038

ปรจบปรคงระบบรจกษาความ

ปลอดภจยโรงเรทยน

กลคสมบรรหารบคคคล 200,000.00  200,000.0039

จจดซสลอ วจสคอคปกรณธ / ซสอม

บอารคงระบบรจกษาความ

กลคสมบรรหารบคคคล 35,000.00  35,000.0040
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โครงการ / งาน โครงการททท 2  โครงการสบงเสรกมการจพดสภาพแวดลดอมและการบรกการทททสบงเสรกมใหดผผดเรทยนเปปนไปตาม

ศพกยภาพ  

ททท กกจกรรม
เงกน

อยดหนยน

เรทยนฟรท 

15 ปป

เงกน

รายไดด

เงกน

ออทน ๆ
รวม หมายเหตย

ปลอดภจยและการจราจร

การประดจบตกแตสงสถานททท

ในงานพรธทตสางๆ (กรณท

พรเศษ)

กลคสมบรรหารทจทวไป 100,000.00 100,000.0041

 1,024,500.00  199,490.00  9,499,950.00  14,316,050.00 3,592,110.00รวมทพชงสกชน
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การประเมกนผล

เครอทองมออทททใชดวกธทการประเมกนตพวชทชวพดความสดาเรรจ

1.  มทหลองเรทยน หลองปฏรบจตรการ อาคาร

เรทยนมจทนคง มทสรทงออานวยความสะดวก 

สภาพแวดลลอมรสม รสทน และมทแหลสงเรทยนรผล

สอาหรจบผผลเรทยน

การสอบถาม, การสจมภาษณธ, การ

ประเมรน, การสจงเกต

แบบประเมรน

2.  มทโครงการ กรจกรรมทททสสงเสรรมสคขภาพ

อนามจยและความปลอดภจยของผผลเรทยน 

และจจดหลองสมคดทททใหลบรรการสสทอและ

เทคโนโลยทสารสนเทศใหลผผลเรทยนเรทยนรผลดลวย

ตนเองและหรสอเรทยนรผลแบบมทสสวนรสวม

การประเมรน แบบประเมรน

3. รลอยละ 90  ของอาคารเรทยนและ

สภาพแวดลลอมในโรงเรทยน ตลอดถศง

สาธารณผปโภคตสางๆไดลรจบการปรจบปรคง 

ดผแลใหลใชลงาน ไดลถผกสคขอนามจย ชสวยสสง

เสรรมใหลการเรทยนการสอนมทคคณภาพดทยรทง

ขศลน

การสจงเกต, การประเมรน แบบประเมรน

ผลทททคาดวบาจะไดดรพบ
1.  มทหลองเรทยน หลองปฏรบจตรการ อาคารเรทยนมจทนคง มทสรทงออานวยความสะดวก สภาพแวดลลอมรสม รสทน และมทแหลสงเรทยนรผล

สอาหรจบผผลเรทยน

2.  สภาพแวดลลอมภายโนโรงเรทยนสะอาด  รสมรสทน  สวยงาม  มทความปลอดภจย มทบรรยากาศทททเอสลอตสอการจจดการเรทยนรผล

3.  อาคารเรทยน  อาคารประกอบตสางๆ  อยผสในสภาพดท  ปลอดภจยและเหมาะสมตสอการจจดการเรทยนการสอนอยสางมท

ประสรทธรภาพ

4.  มทโครงการ กรจกรรมทททสสงเสรรมสคขภาพอนามจยและความปลอดภจยของผผลเรทยน

5.  จจดหลองสมคดทททใหลบรรการสสทอและเทคโนโลยทสารสนเทศใหลผผลเรทยนเรทยนรผลดลวยตนเองและหรสอเรทยนรผลแบบมทสสวนรสวม

6.  สถานศศกษามทการพจฒนาระบบ ICT เพสทอใชลในการบรรหารและการจจดการศศกษาไดลอยสางมทประสรทธรภาพ

7.  อาคารเรทยนและอาคารประกอบทคกหลองมทคคณภาพพรลอมใชลในกรจกรรมการเรทยนการสอนไดลอยสางมทประสรทธรภาพ

8.  ครผใชลแหลสงเรทยนรผลในการจจดกรจกรรมการเรทยนการสอน
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ลงชอทอ  อนยมพตกโครงการ / งาน  โครงการททท 2  โครงการสบงเสรกมการจพดสภาพแวดลดอมและการบรกการทททสบงเสรกม

ใหดผผดเรทยนเปปนไปตามศพกยภาพ  

ผผดรพบผกดชอบโครงการ

 ผผดเหรนชอบโครงการ

................................................
 ( นายธนกฤต  ธรรมวนรชยธ ) 

รองผผลออานวยการกลคสมบรรหารทจทวไป

ผผดอนยมพตกโครงการ

................................................

 ผผดเหรนชอบโครงการ

................................................

................................................

หจวหนลางานแผนงานโรงเรทยน
 ( นางอรวรรณ  สระทองอยผส ) 
................................................

ผผดเสนอโครงการ

(   นายนพดล เดสนดวง   )
ผผลออานวยการโรงเรทยนกาญจนาภรเษกวรทยาลจย  นครปฐม                

( พระตอาหนจกสวนกคหลาบมจธยม )

หจวหนลางานอาคารและสถานททท
 ( นายสมเดช  พฤฒรภากร ) 

ปฏรบจตรหนลาทททรองผผลออานวยการกลคสมนโยบายและแผน
 ( นายชาญชจย  ชาญฤทธรธ ) 
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โครงการ / งาน  โครงการททท 3 โครงการพพฒนาผผผเรทยนใหผมทความรผผและทพกษะทททจจาเปปนตามหลพกสผตร

ขผอ 2  สสงเสรรมผผผเรทยนใหผเปปนพลเมมองดท มทคคณธรรม จรรยธรรม มทความสคข บนพมพนฐานความเปปนไทย

ขผอ 3  สสงเสรรมใหผผผผเรทยนมทคคณภาพตามมาตรฐานการศศกษา และมทความเปปนเลรศทางวรชาการสผสสากล

พพนธกกจ  

ขผอ 1  ผผผเรทยนมทคคณภาพตามเกณฑฑมาตรฐานการศศกษาขพพนพมพนฐาน  มทคคณธรรม จรรยธรรม มทคสานรยมและ

คคณลพกษณะทททพศงประสงคฑ ดจารงชทวรตตามวรถทปรพชญาของเศรษฐกรจพอเพทยง และมทศพกยภาพเปปนพลเมมองโลก

เปปาประสงคค  

กลยยทธค  กลยคทธฑททท 2. ยคทธวรธทททท 2   พพฒนาวรชาการเพมทอการเรทยนรผผ

อพตลพกษณค เชรดชผคคณธรรม  เลรศลพจาวรชาการ

เอกลพกษณค นพกเรทยนมทความเปปนสคภาพบครคษ สคภาพสตรท

สนองดดานททท  ดผานททท 1

มาตรฐานททท 1สนองมาตรฐานการศศกษาททท  

ตพวบสงชทพททท 1.1, 1.2สนองตพวบบงชทชททท  

มาตรฐานการศศกษาชาตก  มาตรฐานททท 1

มาตรฐานตามกฎกระทรวง  มาตรฐานททท 1

กลยยทธค สพฐ. กลยคทธฑททท 2, 4

กลยคทธฑททท 1, 2กลยยทธค สพม.

ระยะเวลาดดาเนกนการ

ปปงบประมาณ  2561  (1 ตคลาคม 2560-30 กพนยายน 2561)

หลพกการและเหตยผล 

          จากการปฏรรผปการศศกษา ตามพระราชบพญญพตรการศศกษาแหสงชาตร 2542   และ โรงเรทยนกาญจนาภรเษกวรทยาลพย 

นครปฐม  (พระตจาหนพกสวนกคหลาบมพธยม) ไดผรพบคพดเลมอกใหผเปปนโรงเรทยนมาตรฐานสากล  โดยมทเปปาหมายเพมทอพพฒนา 

คคณภาพการจพดการเรทยนการสอน เพมทอใหผผผผเรทยนมทลพกษณะทททพศงประสงคฑเปปนมาตรฐานสากล   ดพงนพพนสจานพกงานคณะ

กรรมการการศศกษาขพพนพมพนฐานจศงไดผกจาหนดทรศทางการพพฒนาคคณภาพการมพธยมศศกษายคคใหมส (พ.ศ.2553 – 2561) โดยมท

เปปาหมายดผานระบบการเรทยนรผผ  โดยใหผครผตผองพพฒนาความรผผความสามารถ มทความเชททยวชาญและจรรยาบรรณทางวรชาชทพ

ครผยคคใหมส   และจากการประเมรนคคณภาพการศศกษาเพมทอรพบรองมาตรฐานการศศกษาโดยหนสวยงานภายนอกรอบททท 3  พบ

วสา  ผลการประเมรนดผานประสรทธรผลของการจพดการเรทยนการสอนทททเนผนผผผเรทยนเปปนสจาคพญของโรงเรทยนอยผสในระดพบคคณภาพ

ดทมาก  โดยคณะกรรมการไดผใหผเหตคผลเพรทมเตรมวสาสถานศศกษาเนผนความสจาคพญของการพพฒนาครผใหผมทความรผผความสามารถ

ในการจพดกระบวนการเรทยนรผผ  ผผผบรรหาร คณะครผ  รสวมกพนกจาหนดแผนพพฒนาครผมาอยสางตสอเนมทองใหผไดผรพบการพพฒนาในวรชา

ทททสอน  พพฒนาบคคลากรใหผมทความรผผความเขผาใจและตระหนพกถศงความสจาคพญในการจพดการเรทยนรผผภายในองคฑกร  มทการ

นรเทศการสอนของครผอยสางนผอยภาคเรทยนละ 1 ครพพง  ประเมรนแผนการจพดการเรทยนรผผ  ประเมรนการจพดการเรทยนการ
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สอนอยสางสมทจาเสมอ  ครผทคกคนมทความรผผเกททยวกพบจคดมคสงหมายของหลพกสผตรแกนกลางการศศกษาขพพนพมพนฐาน พคทธศพกราช 

2551  ทจาการวรเคราะหฑหลพกสผตรตามมาตรฐานและตพวชทพวพด   จพดทจาแผนการจพดการเรทยนรผผ  กจาหนดเปปาหมายทททตผองการใหผ

เกรดขศพนกพบผผผเรทยนดผานความรผผ  ทพกษะกระบวนการ  ความครดรวบยอด  มทขผอมผลนพกเรทยนรายบคคคล  นจามาศศกษาวรเคราะหฑ  

วางแผนในการจพดการเรทยนรผผ      

          จากการพพฒนาการจพดการเรทยนการสอนใหผมทประสรทธรภาพดพงทททกลสาวมา  โรงเรทยนเหหนความสจาคพญในการพพฒนา

รผปแบบและวรธทการจพดการเรทยนการสอน การตรดตาม นรเทศ ประเมรนผลอยสางหลากหลายตรงกพบสภาพความเปปนจรรง เพมทอ

ใหผการดจาเนรนงานตสาง ๆ เปปนไปอยสางตสอเนมทอง มทประสรทธรภาพและคลสองตพว  ประกอบกพบในปปงบประมาณ 2558 ทททผสานมา  

โรงเรทยนไดผรพบงบประมาณสนพบสนคนจากรพฐบาลในโครงการยกระดพบโรงเรทยนกาญจนาภรเษกวรทยาลพยกผาวสผสความเปปนเลรศ

ดผานวรทยาศาสตรฑ คณรตศาสตรฑ  ไดผจพดกรจกรรมตามแผนปฏรบพตรการของโครงการอยสางหลากหลาย  ไดผแกส  การพพฒนาหลพก

สผตร คสายพพฒนาทพกษะวรชาการดผานวรทยาศาสตรฑ  คณรตศาสตรฑ  เทคโนโลยทและภาษา   กรจกรรมการเรทยนรผผดผวยตนเองทคก

เวลา  On Demand ,Study Room  และพพฒนาองคฑความรผผ ครผ นพกเรทยน การสรผางนวพตกรรมโดยใชผกระบวนการวรจพย   

ซศทงจากการจพดกรจกรรมทจาใหผโรงเรทยนไดผพพฒนาหลพกสผตรสผสความเปปนเลรศดผานวรทยาศาสตรฑ และคณรตศาสตรฑ อยสางตสอเนมทอง

ตพพงแตสปปการศศกษา 2554 เปปนตผนมา  โดยในปปงบประมาณ 2558  กลคสมโรงเรทยนกาญจนาภรเษกวรทยาลพย   ไดผพพฒนาหลพก

สผตรโดยเรรทมจากการจพดทจาหลพกสผตรสผสความเปปนเลรศดผานวรทยาศาสตรฑและคณรตศาสตรฑ  ทจาใหผโรงเรทยน  ครผและนพกเรทยนไดผ

รพบประสบการณฑจากการพพฒนาหลพกสผตรอยสางเปปนรผปธรรม  ไดผรพบองคฑความรผผจากการจพดทจาหลพกสผตรของกลคสมโรงเรทยน   

ซศทงสามารถใชผเปปนแนวทางในการพพฒนาหลพกสผตรสถานศศกษาของโรงเรทยนตสอไป   ดพงนพพนเพมทอใหผการใชผหลพกสผตรเปปนไป

อยสางมทคคณภาพ จศงเปปนหนผาทททของงานนรเทศภายในของโรงเรทยนทททตผองดจาเนรนการตรดตามการจพดการเรทยนการสอนตามหลพก

สผตรสถานศศกษา เพมทอใหผไดผขผอมผลทททนจามาใชผในการพพฒนาหลพกสผตร กลคสมบรรหารวรชาการจศงเหหนความสจาคพญในการจพดทจา

โครงการพพฒนาหลพกสผตร กระบวนการเรทยนรผผ กรจกรรมพพฒนาคคณภาพผผผเรทยนอยสางรอบดผาน  และการนรเทศภายในขศพน

1. เพมทอใหผผผผเรทยนมทความรผผและทพกษะทททจจาเปปนตามหลพกสผตร 

2. เพมทอใหผผผผเรทยนมทความสามารถในการครดอยสางเปปนระบบ  ครดวรเคราะหฑ ครดสพงเคราะหฑ มทวรจารณญาณ มทความครดสรผาง

สรรคฑ ครดไตรสตรอง และมทวรสพยทพศนฑ  ตพดสรนใจแกผปปญหาไดผอยสางสมเหตคสมผล 

3. เพมทอใหผผผผเรทยนมททพกษะในการแสวงหาความรผผดผวยตนเอง รพกการเรทยนรผผและพพฒนาตนเองอยสางตสอเนมทอง

4. เพมทอผผผเรทยนไดผรพบการวพดและประเมรนผลทททหลากหลายเหมาะสมตามศพกยภาพเปปนรายบคคคล

วพตถยประสงคค

ผลผลกต  (outputs)

ผลลพพธค  (outcomes)

1. โรงเรทยนมทหลพกสผตรสถานศศกษาทททมทคคณภาพ

2. ครผผผผสอนทคกกลคสมสาระไดผรพบการนรเทศอยสางนผอยภาคเรทยนละ 1 ครพพง

3. ครผผผผสอนไดผขผอมผลในการจพดกรจกรรมการเรทยนรผผและพพฒนาการเรทยนการสอนไดผตรงตามเปปาหมายของหลพก

สผตรสถานศศกษา

4. ครผในแตสละกลคสมสาระการเรทยนรผผไดผมทโอกาสแลกเปลททยนเรทยนรผผซศทงกพนและกพน

5. สถานศศกษามทการนรเทศภายใน กจากพบ ตรดตามตรวจสอบและนจาผลไปปรพบปรคงการเรทยนการสอนอยสางสมทจาเสมอ
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1. ผผผเรทยนทคกคนมทผลสพมฤทธรธทางการเรทยนแตสละกลคสมสาระเปปนไปตามเกณฑฑการวพดและประเมรนผล

2. รผอยละ 80 ของผผผเรทยนสามารถสรคปความครดจากเรมทองทททอสาน ฟปง  และดผ  สามารถสมทอสารดผวยการพผด หรมอเขทยนตาม

ความครดของตนเองไดผ

3. รผอยละ 80 ของผผผเรทยนมทความครดรรเรรทม  และสรผางสรรคฑผลงานดผวยความภาคภผมรใจ  มทการกจาหนดเปปาหมาย  คาด

การณฑและตพดสรนใจแกผปปญหาโดยมทเหตคผลประกอบ

4. รผอยละ 80 ของผผผเรทยนมทมทนรสพยรพกการอสานและแสวงหาความรผผดผวยตนเองจากหผองสมคด แหลสงเรทยนรผผ  และสมทอตสางๆ

รอบตพว

5. รผอยละ 80 ของผผผเรทยนมททพกษะในการอสาน ฟปง ดผ พผด เขทยน และตพพงคจาถามเพมทอคผนควผาหาความรผผเพรทมเตรม  มทการ

เรทยนรผผรสวมกพนเปปนกลคสม แลกเปลททยนความครดเหหนเพมทอการเรทยนรผผระหวสางกพน

6. ผผผเรทยนทคกคนไดผรพบการวพดและประเมรนผลทททหลากหลายเหมาะสมตามศพกยภาพเปปนรายบคคคล

เชกงปรกมาณ

เปปาหมาย

1. ผผผเรทยนมทความรผผและทพกษะทททจจาเปปนตามหลพกสผตร 

2. ผผผเรทยนมทความสามารถในการครดอยสางเปปนระบบ  ครดวรเคราะหฑ ครดสพงเคราะหฑ มทวรจารณญาณ มทความครดสรผางสรรคฑ 

ครดไตรสตรอง และมทวรสพยทพศนฑ  ตพดสรนใจแกผปปญหาไดผอยสางสมเหตคสมผล 

3. ผผผเรทยนมททพกษะในการแสวงหาความรผผดผวยตนเอง รพกการเรทยนรผผและพพฒนาตนเองอยสางตสอเนมทอง

4. ผผผเรทยนไดผรพบการวพดและประเมรนผลทททหลากหลายเหมาะสมตามศพกยภาพเปปนรายบคคคล

เชกงคยณภาพ
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โครงการ / งาน โครงการททท 3 โครงการพพฒนาผผดเรทยนใหดมทความรผดและทพกษะทททจดาเปปนตามหลพกสผตร  

ททท กกจกรรม
เงกน

อยดหนยน

เรทยนฟรท 

15 ปป

เงกน

รายไดด

เงกน

ออทน ๆ
รวม หมายเหตย

สสงเสรรมนพกเรทยนทททมทความ

สามารถพรเศษดผานวรทยา

ศาสตรฑ คณรตศาสตรฑ 

เทคโนโลยทและสรทงแวดลผอม 

(SMTE)

กลคสมสาระการเรทยน

รผผวรทยาศาสตรฑ

 293,940.00  293,940.001

สสงเสรรมและพพฒนาทพกษะ

ทางวรทยาศาสตรฑ

กลคสมสาระการเรทยน

รผผวรทยาศาสตรฑ

 107,120.00  107,120.002

สพปดาหฑวพนวรทยาศาสตรฑ

แหสงชาตร

กลคสมสาระการเรทยน

รผผวรทยาศาสตรฑ

 3,500.00  500.00  4,000.003

บผรณาการวรพรธทพศนา

ภาษาชาตร

กลคสมสาระการเรทยน

รผผภาษาไทย

 11,400.00  11,400.004

สพปดาหฑหผองสมคด  5,000.00  5,000.005

กรจกรรมเปปดประตผสผสแดน

มพงกรเรทยนรผผวพฒนธรรมจทน

กลคสมสาระการเรทยน

รผผภาษาตสาง

ประเทศ

 20,000.00  20,000.006

คสายพพกแรมยควกาชาด ม.2 

และ  ม.3

ยควกาชาด,กรจกรรม

พพฒนาผผผเรทยน

 43,200.00  95,000.00  351,950.00 213,750.007

กรจกรรมแนะแนวการ

ศศกษาตสอและอาชทพนพก

เรทยนชพพนมพธยมศศกษาปปททท 3 

และประชคมผผผปกครองนพก

เรทยนชพพนมพธยมศศกษาปปททท 3

งานแนะแนว 20,350.00  20,350.008

สสงเสรรมและสรผาง

ประสบการณฑทาง

คณรตศาสตรฑ

กลคสมสาระการเรทยน

รผผคณรตศาสตรฑ

 21,180.00  21,180.009

ประชคมผผผปกครองและนพก

เรทยนทททมทปปญหาผลการ

เรทยน

กลคสมบรรหาร

วรชาการ

 1,000.00  1,000.0010

คสายภาษาอพงกฤษ

เพสพอการสสพอสาร ปปงบ

ประมาณ 2561

กลคสมสาระการเรทยน

รผผภาษาตสาง

ประเทศ

11

การอบรมมารยาทในการ กลคสมสาระการเรทยน 30,000.00  30,000.0012
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โครงการ / งาน โครงการททท 3 โครงการพพฒนาผผดเรทยนใหดมทความรผดและทพกษะทททจดาเปปนตามหลพกสผตร  

ททท กกจกรรม
เงกน

อยดหนยน

เรทยนฟรท 

15 ปป

เงกน

รายไดด

เงกน

ออทน ๆ
รวม หมายเหตย

รพบประทานอาหารแบบ

สากล

รผผภาษาตสาง

ประเทศ

คสายภาษาอพงกฤษสจาหรพบ

นพกเรทยนในระดพบชพพน ม.3 – 

5  ปปงบประมาณ 2561

กลคสมสาระการเรทยน

รผผภาษาตสาง

ประเทศ

 210,490.00  210,490.0013

สพปดาหฑหผองสมคด งานหผองสมคด 5,000.00  5,000.0014

พพฒนาทพกษะชทวรตนพกเรทยน

ชพพนมพธยมศศกษาปปททท 3

งานแนะแนว 28,600.00  28,600.0015

พพฒนางานแนะแนว 5 

บรรการ และจพดกรจกรรมใน

ชพพนเรทยน

งานแนะแนว 5,000.00  5,000.0016

ยอดนพกอสาน งานหผองสมคด17

ยอดนพกบพนทศก งานหผองสมคด18

ครรสตฑมาสนานาชาตร กลคสมสาระการเรทยน

รผผภาษาตสาง

ประเทศ

 15,000.00  15,000.0019

คณรตศาสตรฑกผาวไกลสผส

สากล

กลคสมสาระการเรทยน

รผผคณรตศาสตรฑ

20

อนครพกษฑพลพงงานและสรทง

แวดลผอม

กลคสมสาระการเรทยน

รผผวรทยาศาสตรฑ

 10,000.00  10,000.0021

คณรตศาสตรฑกผาวไกลสผส

สากล

กลคสมสาระการเรทยน

รผผคณรตศาสตรฑ

 56,120.00  56,120.0022

การสสงเสรรมการเรทยนรผผผสาน

กรจกรรมอาเซทยน

กลคสมสาระการเรทยน

รผผสพงคมศศกษา  

ศาสนา และ

วพฒนธรรม

 7,000.00  7,000.0023

การจพดนรทรรศการโครง

งานนพกเรทยน

งานคอมพรวเตอรฑ24

พพฒนาผผผเรทยนดผาน

คอมพรวเตอรฑสผสโครงการ

โอลรมปปกวรชาการ (สอวน.)

งานคอมพรวเตอรฑ 39,200.00  39,200.0025
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โครงการ / งาน โครงการททท 3 โครงการพพฒนาผผดเรทยนใหดมทความรผดและทพกษะทททจดาเปปนตามหลพกสผตร  

ททท กกจกรรม
เงกน

อยดหนยน

เรทยนฟรท 

15 ปป

เงกน

รายไดด

เงกน

ออทน ๆ
รวม หมายเหตย

เขผาคสายลผกเสมอ ม.1 ลผกเสมอ,กรจกรรม

พพฒนาผผผเรทยน

 118,000.00  148,200.00 30,200.0026

งานสานสพมพพนธฑพททนผอง ม.

ปลาย

กลคสมบรรหารบคคคล 11,000.00  11,000.0027

งานอจาลาสถาบพน ม.6 กลคสมบรรหารบคคคล 7,000.00  7,000.0028

งานสสงเสรรมศพกยภาพผผผ

เรทยนและสสงเสรรมการ

จพดการศศกษา

กลคสมสาระการเรทยน

รผผสคขศศกษา และ

พลศศกษา

29

กรจกรรมสสงเสรรมศพกยภาพ

นพกเรทยนชพพนมพธยมศศกษาปปททท 

6

งานแนะแนว 3,600.00  3,600.0030

 391,670.00  241,600.00  534,930.00  1,412,150.00 243,950.00รวมทพชงสกชน
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การประเมกนผล

เครอทองมออทททใชดวกธทการประเมกนตพวชทชวพดความสดาเรรจ

1. ผผผเรทยนทคกคนมทผลสพมฤทธรธทางการเรทยน

แตสละกลคสมสาระเปปนไปตามเกณฑฑการวพด

และประเมรนผล

การประเมรน, การทดสอบ แบบประเมรน, แบบทดสอบ

2. รผอยละ 80 ของผผผเรทยนสามารถสรคป

ความครดจากเรมทองทททอสาน ฟปง  และดผ  

สามารถสมทอสารดผวยการพผด หรมอเขทยน

ตามความครดของตนเองไดผ

การประเมรน แบบประเมรน

3. รผอยละ 80 ของผผผเรทยนมทความครดรรเรรทม  

และสรผางสรรคฑผลงานดผวยความภาคภผมร

ใจ  มทการกจาหนดเปปาหมาย  คาดการณฑ

และตพดสรนใจแกผปปญหาโดยมทเหตคผล

ประกอบ

การประเมรน แบบประเมรน

4. รผอยละ 80 ของผผผเรทยนมทมทนรสพยรพกการ

อสานและแสวงหาความรผผดผวยตนเองจาก

หผองสมคด แหลสงเรทยนรผผ  และสมทอตสางๆรอบ

ตพว

การประเมรน แบบประเมรน

5. รผอยละ 80 ของผผผเรทยนมททพกษะในการ

อสาน ฟปง ดผ พผด เขทยน และตพพงคจาถามเพมทอ

คผนควผาหาความรผผเพรทมเตรม  มทการเรทยนรผผ

รสวมกพนเปปนกลคสม แลกเปลททยนความครดเหหน

เพมทอการเรทยนรผผระหวสางกพน

การประเมรน, การสพมภาษณฑ แบบประเมรน, แบบสพมภาษณฑ

4. ผผผเรทยนไดผรพบการวพดและประเมรนผลททท

หลากหลายเหมาะสมตามศพกยภาพเปปน

รายบคคคล

แบบประเมรน แบบประเมรน

ผลทททคาดวบาจะไดดรพบ
1. ผผผเรทยนมทความรผผและทพกษะทททจจาเปปนตามหลพกสผตร 

2. ผผผเรทยนมทความสามารถในการครดอยสางเปปนระบบ  ครดวรเคราะหฑ ครดสพงเคราะหฑ มทวรจารณญาณ มทความครดสรผางสรรคฑ ครด

ไตรสตรอง และมทวรสพยทพศนฑ  ตพดสรนใจแกผปปญหาไดผอยสางสมเหตคสมผล 

3. ผผผเรทยนมททพกษะในการแสวงหาความรผผดผวยตนเอง รพกการเรทยนรผผและพพฒนาตนเองอยสางตสอเนมทอง

4. ผผผเรทยนไดผรพบการวพดและประเมรนผลทททหลากหลายเหมาะสมตามศพกยภาพเปปนรายบคคคล
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ลงชอทอ  อนยมพตกโครงการ / งาน  โครงการททท 3 โครงการพพฒนาผผดเรทยนใหดมทความรผดและทพกษะทททจดาเปปนตามหลพกสผตร  

ผผดรพบผกดชอบโครงการ

 ผผดเหรนชอบโครงการ

................................................
 ( นางสาวสคญาดา  เฮงชพยโย ) 

รองผผผอจานวยการกลคสมบรรหารวรชาการ

ผผดอนยมพตกโครงการ

................................................

 ผผดเหรนชอบโครงการ

................................................

................................................

หพวหนผางานแผนงานโรงเรทยน
 ( นางอรวรรณ  สระทองอยผส ) 
................................................

ผผดเสนอโครงการ

(   นายนพดล เดสนดวง   )
ผผผอจานวยการโรงเรทยนกาญจนาภรเษกวรทยาลพย  นครปฐม                

( พระตจาหนพกสวนกคหลาบมพธยม )

หพวหนผางานนรเทศกจากพบ ตรดตาม
 ( นางกมลชนก  ภาคภผมร ) 

ปฏรบพตรหนผาทททรองผผผอจานวยการกลคสมนโยบายและแผน
 ( นายชาญชพย  ชาญฤทธรธ ) 
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โครงการ / งาน  โครงการททท 4  โครงการสสงเสรรมและยกระดดบผลสดมฤทธรธทางการเรทยน

ขขอ 3  สสงเสรรมใหขผผขเรทยนมทคคณภาพตามมาตรฐานการศศกษา และมทความเปปนเลรศทางวรชาการสผสสากลพพนธกกจ  

ขขอ 1  ผผขเรทยนมทคคณภาพตามเกณฑฑมาตรฐานการศศกษาขดขนพพขนฐาน  มทคคณธรรม จรรยธรรม มทคสานรยมและ

คคณลดกษณะทททพศงประสงคฑ ดดารงชทวรตตามวรถทปรดชญาของเศรษฐกรจพอเพทยง และมทศดกยภาพเปปนพลเมพองโลก

เปปาประสงคค  

กลยยทธค  กลยคทธฑททท 2. ยคทธวรธทททท 2   พดฒนาวรชาการเพพทอการเรทยนรผข

อพตลพกษณค เชรดชผคคณธรรม  เลรศลขดาวรชาการ

เอกลพกษณค นดกเรทยนมทความเปปนสคภาพบครคษ สคภาพสตรท

สนองดดานททท  ดขานททท 1

มาตรฐานททท 1สนองมาตรฐานการศศกษาททท  

ตดวบสงชทขททท 1.1, 1.2สนองตพวบบงชทชททท  

มาตรฐานการศศกษาชาตก  มาตรฐานททท 1

มาตรฐานตามกฎกระทรวง  มาตรฐานททท 1

กลยยทธค สพฐ. กลยคทธฑททท 2, 4, 5

กลยคทธฑททท 3กลยยทธค สพม.

ระยะเวลาดดาเนกนการ

ปปงบประมาณ 2561 (1 ตคลาคม 2560-30 กดนยายน 2561)

หลพกการและเหตยผล 

          สดานดกงานคณะกรรมการการศศกษาขดขนพพขนฐานไดขกดาหนดทรศทางการพดฒนาคคณภาพการมดธยมศศกษายคคใหมส 

(พ.ศ.2553–2561) ดขานคคณภาพผผขเรทยน ใหขผผขเรทยนมทความรผขความสามารถและมทคคณภาพไดขมาตรฐานระดดบสากลโดยมทเปปา

หมาย ผลสดมฤทธรธทางการเรทยนในวรชาหลดกจากการทดสอบระดดบชาตร  มทคะแนนเฉลททยไมสตทดากวสารขอยละ 50   และผล

สดมฤทธรธทางการศศกษาดขานคณรตศาสตรฑ  วรทยาศาสตรฑ  และการอสานไมสตทดากวสาคสาเฉลททยนานาชาตร (ผลทดสอบ PISA)  จาก

การประเมรนคคณภาพการศศกษาทดขงภายในและภายนอกสถานศศกษาในรอบททท 3  พบวสาโรงเรทยนสามารถดดาเนรนการจดดการ

ศศกษาดขานผลสดมฤทธรธทางการเรทยนของผผขเรทยน  มทผลการประเมรนในระดดบดท คณะกรรมการใหขความเหหนวสาโรงเรทยนมทจคด

เดสน   ดขานผลการจดดการศศกษา  ผผขเรทยนมทความใฝฝรผขและเรทยนรผขอยสางตสอเนพทองจากการทดาโครงงาน  ครดเปปน  ทดาเปปน  มทผล

สดมฤทธรธในภาพรวมโดยเฉลททยมทคคณภาพระดดบดท  แตสควรพดฒนาโดยทดาการประเมรนการจดดการเรทยนการสอน   กรจกรรม

พดฒนาผผขเรทยน   แบบวดดแบบทดสอบ  แบบทดสอบทดขงระดดบสถานศศกษาและระดดบชาตร  รวมทดขงขขอมผลสารสนเทศของผผข

เรทยน  มาวรเคราะหฑอยสางเปปนระบบ  และนดาผลการวรเคราะหฑ  มาหาแนวทางในการพดฒนาผผขเรทยน  วางแผนการเรทยนรผข   

การจดดกรจกรรมการเรทยนการสอน  การเรทยนรผขผสานประสบการณฑตรงทดขงภายในและนอกสถานทททโดยคดานศงถศงความแตกตสาง

ระหวสางบคคคลใหขมากทททสคด  จดดใหขมทศผนยฑการพดฒนาศดกยภาพ  การครดรวบยอด  และประสบการณฑการเรทยนรผขแบบโครง
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งานมาก ๆ ทคกกลคสมสาระการเรทยนรผขอยสางทดทวถศงกดบผผขเรทยนทคกคน  เพพทอพดฒนาทดกษะทางปปญญาใหขครบวงจรแหสงคคณภาพ    

และจากผลการทดสอบระดดบชาตรขดขนพพขนฐาน (O-NET)  ปปการศศกษา 2558  พบวสา  โรงเรทยนไดขรดบมอบโลสเกทยรตรยศเพพทอ

แสดงวสาโรงเรทยนกาญจนาภรเษกวรทยาลดย นครปฐม (พระตดาหนดกสวนกคหลาบมดธยม)  ไดขคะแนนเฉลททยผลการทดสอบทดขง

ชสวงชดขนททท 3 (ม.3)  และชสวงชดขนททท 4 (ม.6)  ปปการศศกษา 2558  ทคกรายวรชาสผงกวสาคะแนนเฉลททยระดดบประเทศ  

          จากความสดาคดญดดงทททกลสาวมาขขางตขนจะพบวสา  การสสงเสรรมความเปปนเลรศทางดขานวรชาการ  มรใชสมคสงเนขนการพดฒนา

ผลสดมฤทธรธทางการเรทยนเพทยงดขานเดทยว โรงเรทยนจศงไดขรสวมมพอกดบบคคลากรทางการศศกษาทคกภาคสสวนรสวมครดและรสวม

พดฒนาการศศกษาใหขสอดคลของกดบวรสดยทดศนฑของโรงเรทยน  คพอโรงเรทยนกาญจนาภรเษกวรทยาลดย  นครปฐม  (พระตดาหนดก

สวนกคหลาบมดธยม)  เปปนองคฑการแหสงการเรทยนรผข  เชรดชผคคณธรรม  เลรศลขดาวรชาการ   สพบงานพระราชดดารร  กขาวไกลสผสสากล  

ซศทงมทอดตลดกษณฑของโรงเรทยนคพอ  เชรดชผคคณธรรม  เลรศลขดาวรชาการ   จากการดดาเนรนงานบรรหารจดดการของโรงเรทยนทททผสานมา

ปรากฎวสาผลการทดสอบระดดบชาตรของนดกเรทยนอยผสในระดดบดท  นดกเรทยนสามารถสอบโครงการแลกเปลททยนวดฒนธรรม 

(AFS) ไดขสผงสคดของจดงหวดดนครปฐม   ผลการแขสงขดนทดกษะทางดขานวรชาการของนดกเรทยนทคกกลคสมสาระการเรทยนรผข  นดก

เรทยนชนะเลรศการแขสงขดนไดขเปปนตดวแทนของเขตพพขนทททการศศกษามดธยมศศกษา  เขต 9 เขขาแขสงขดนงานศรลปหดตถกรรมใน

ระดดบภาคกลาง  และโรงเรทยนจศงเปปนโรงเรทยนในโครงการยกระดดบโรงเรทยนกาญจนาภรเษกวรทยาลดยสผสความเปปนเลรศดขาน

วรทยาศาสตรฑและคณรตศาสตรฑ  ของกลคสมโรงเรทยนกาญจนาภรเษกวรทยาลดยทดขง 9 โรงเรทยน  เพพทอยกระดดบโรงเรทยนทางดขาน

วรชาการเพพทอกขาวสผสมาตรฐานสากล  โรงเรทยนจศงเหหนความสดาคดญของกรจกรรมสสงเสรรมความเปปนเลรศทางวรชาการอยสางรอบ

ดขาน  จศงไดขจดดทดาโครงการสสงเสรรมและยกระดดบผลสดมฤทธรธทางการเรทยนขศขน

1. เพพทอใหขผลสดมฤทธรธทางการเรทยนแตสละกลคสมสาระเปปนไปตามเกณฑฑ

2. เพพทอใหขผลการประเมรนสมรรถนะสดาคดญตามหลดกสผตรเปปนไปตามเกณฑฑ

3. เพพทอพดฒนาผลการประเมรน การอสาน ครดวรเคราะหฑ และเขทยนเปปนไปตามเกณฑฑ

4. เพพทอพดฒนาผผขเรทยนใหขมทผลการทดสอบระดดบชาตรเปปนไปตามเกณฑฑ

วพตถยประสงคค

ผลผลกต  (outputs)

ผลลพพธค  (outcomes)

ผผขเรทยนชดขนมดธยมศศกษาปปททท 3  และชดขนมดธยมศศกษาปปททท 6  มทผลสดมฤทธรธทางการเรทยนจากการทดสอบระดดบชาตรขดขนพพขน

ฐาน (O-Net)  กลคสมสาระหลดกเพรทมขศขน

1. จดานวนผผขเรทยนรขอยละ 70 มทผลสดมฤทธรธทางการเรทยนเฉลททย 8 กลคสมสาระการเรทยนรผข เพรทมขศขนรขอยละ 3

2. จดานวนผผขเรทยนรขอยละ 70 ผสานการประเมรนสมรรถนะสดาคดญตามหลดกสผตร 5 สมรรถนะ เปปนไปตามเกณฑฑทททสถาน

ศศกษาหรพอเขตพพขนทททการศศกษากดาหนด

3. จดานวนผผขเรทยนรขอยละ 70 มทผลการประเมรนการอสาน ครดวรเคราะหฑ และเขทยน เปปนไปตามเกณฑฑทททสถานศศกษาหรพอ

เขตพพขนทททการศศกษากดาหนด

4. จดานวนผผขเรทยนรขอยละ 40 ไดขผลการทดสอบรวมยอดเฉลททยระดดบชาตรสผงกวสาเกณฑฑของสถานศศกษาหรพอเขตพพขนทททการ

ศศกษากดาหนด

เชกงปรกมาณ

เปปาหมาย
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1. ผผขเรทยนมทความรผขและทดกษะทททจดาเปปนตามหลดกสผตร

2. ผผขเรทยนชดขนมดธยมศศกษาปปททท 3 และชดขนมดธยมศศกษาปปททท 6 มทผลสดมฤทธรธทางการเรทยนจากการทดสอบระดดบชาตรขดขนพพขน

ฐาน (O-Net) กลคสมสาระหลดกเพรทมขศขน

เชกงคยณภาพ
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โครงการ / งาน โครงการททท 4  โครงการสบงเสรกมและยกระดพบผลสพมฤทธกธทางการเรทยน  

ททท กกจกรรม
เงกน

อยดหนยน

เรทยนฟรท 

15 ปป

เงกน

รายไดด

เงกน

ออทน ๆ
รวม หมายเหตย

เอกนวดตกรรมเลรศลขดาภาษา กลคสมสาระการเรทยน

รผขภาษาไทย

1

สสงเสรรมการแขสงขดนทดกษะ

ทางวรชาการ

กลคสมสาระการเรทยน

รผขสดงคมศศกษา  

ศาสนา และ

วดฒนธรรม

 25,000.00  25,000.002

บผรณาการประวดตรศาสตฑ-

วดฒนธรรม ประจดาชาตร

กลคสมสาระการเรทยน

รผขสดงคมศศกษา  

ศาสนา และ

วดฒนธรรม

3

ครคภดณฑฑ / วดสดคสดานดกงาน กลคสมบรรหาร

วรชาการ

 256,505.00  291,505.00 35,000.004

คลทนรกภาษาอดงกฤษ กลคสมสาระการเรทยน

รผขภาษาตสาง

ประเทศ

5

การเรทยนเสรรมเพพทอเตรทยม

ความพรขอมของนดกเรทยน

ชดขนมดธยมศศกษาปปททท 3 

สดาหรดบการทดสอบระดดบ

ชาตร O-NET

กลคสมบรรหาร

วรชาการ

 160,000.00  120,000.00  280,000.006

การเรทยนเสรรมเพพทอเตรทยม

สอบ GAT, PAT, 9 วรชา

สามดญและ O-NETของนดก

เรทยนชดขนมดธยมศศกษาปปททท 6

กลคสมบรรหาร

วรชาการ

 120,000.00  120,000.00  240,000.007

จดดซพขอเครพทองเรทยงสดาเนา 

และเยหบกระดาษ

กลคสมบรรหาร

วรชาการ

8

การแขสงขดนทดกษะวรชาการ

ดขานคอมพรวเตอรฑกดบหนสวย

งานภายนอก

งานคอมพรวเตอรฑ 3,000.00  3,000.009

การบดนทศกขขอตกลงความ

รสวมมพอทางวรชาการภายใน

และตสางประเทศ

กลคสมบรรหาร

วรชาการ

 1,000.00  4,000.00  5,000.0010
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โครงการ / งาน โครงการททท 4  โครงการสบงเสรกมและยกระดพบผลสพมฤทธกธทางการเรทยน  

ททท กกจกรรม
เงกน

อยดหนยน

เรทยนฟรท 

15 ปป

เงกน

รายไดด

เงกน

ออทน ๆ
รวม หมายเหตย

งานวดนเกทยรตรยศ สดาหรดบผผข

ทททสามารถสอบเขขาศศกษา

ตสอในระดดบอคดมศศกษา ปป

การศศกษา 2561

กลคสมบรรหาร

วรชาการ

 45,250.00  45,250.0011

พรธทเชรดชผเกทยรตร “คนดทศรท

กาญจนา” (ดขานผลการ

เรทยนดทเยททยมและดทเดสน 

ประจดาปปการศศกษา 2560)

กลคสมบรรหาร

วรชาการ

 76,500.00  76,500.0012

ยกระดดบผลสดมฤทธรธทาง

การเรทยน

กลคสมสาระการเรทยน

รผขวรทยาศาสตรฑ

 8,250.00  8,250.0013

สสงเสรรมและพดฒนางาน

วรจดยในชดขนเรทยน

งานคอมพรวเตอรฑ 3,000.00  3,000.0014

 296,755.00  280,000.00  365,750.00  977,505.00 35,000.00รวมทพชงสกชน
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การประเมกนผล

เครอทองมออทททใชดวกธทการประเมกนตพวชทชวพดความสดาเรรจ

1. จดานวนผผขเรทยนรขอยละ 70 มทผลสดมฤทธรธ

ทางการเรทยนเฉลททย 8 กลคสมสาระการเรทยน

รผข เพรทมขศขนรขอยละ 3

การทดสอบ, การประเมรน แบบทดสอบ, แบบประเมรน

2. จดานวนผผขเรทยนรขอยละ 70 ผสานการ

ประเมรนสมรรถนะสดาคดญตามหลดกสผตร 5 

สมรรถนะ เปปนไปตามเกณฑฑทททสถานศศกษา

หรพอเขตพพขนทททการศศกษากดาหนด

การประเมรน แบบประเมรน

3. จดานวนผผขเรทยนรขอยละ 70 มทผลการ

ประเมรนการอสาน ครดวรเคราะหฑ และเขทยน 

เปปนไปตามเกณฑฑทททสถานศศกษาหรพอเขต

พพขนทททการศศกษากดาหนด

การประเมรน แบบประเมรน

4. จดานวนผผขเรทยนรขอยละ 40 ไดขผลการ

ทดสอบรวมยอดเฉลททยระดดบชาตรสผงกวสา

เกณฑฑของสถานศศกษาหรพอเขตพพขนทททการ

ศศกษากดาหนด

การประเมรน แบบประเมรน

ผลทททคาดวบาจะไดดรพบ
1. ผผขเรทยนมทความรผขและทดกษะทททจดาเปปนตามหลดกสผตร

2. เพพทอใหขผลสดมฤทธรธทางการเรทยนแตสละกลคสมสาระเปปนไปตามเกณฑฑ

3. เพพทอใหขผลการประเมรนสมรรถนะสดาคดญตามหลดกสผตรเปปนไปตามเกณฑฑ

4. ผผขเรทยนชดขนมดธยมศศกษาปปททท 3 และชดขนมดธยมศศกษาปปททท 6 มทผลสดมฤทธรธทางการเรทยนจากการทดสอบระดดบชาตรขดขนพพขนฐาน 

(O-Net) กลคสมสาระหลดกเพรทมขศขน
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ลงชอทอ  อนยมพตกโครงการ / งาน  โครงการททท 4  โครงการสบงเสรกมและยกระดพบผลสพมฤทธกธทางการเรทยน  

ผผดรพบผกดชอบโครงการ

 ผผดเหรนชอบโครงการ

................................................
 ( นางสาวสคญาดา  เฮงชดยโย ) 

รองผผขอดานวยการกลคสมบรรหารวรชาการ

ผผดอนยมพตกโครงการ

................................................

 ผผดเหรนชอบโครงการ

................................................

................................................

หดวหนขางานแผนงานโรงเรทยน
 ( นางอรวรรณ  สระทองอยผส ) 
................................................

ผผดเสนอโครงการ

(   นายนพดล เดสนดวง   )
ผผขอดานวยการโรงเรทยนกาญจนาภรเษกวรทยาลดย  นครปฐม                

( พระตดาหนดกสวนกคหลาบมดธยม )

หดวหนขางานบรรหารวรชาการ
 ( นายถรรายค  ใหญสเจรรญยรทง ) 

ปฏรบดตรหนขาทททรองผผขอดานวยการกลคสมนโยบายและแผน
 ( นายชาญชดย  ชาญฤทธรธ ) 
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โครงการ / งาน  โครงการททท 5  โครงการสสงเสรรมและพพฒนาผผผเรทยนใหผมทคคณธรรม จรรยธรรม ตามคสานรยมหลพกของคนไทย 12  

ประการ  และมทคคณลพกษณะตาม เบญจวรถทของสถานศศกษา

ขผอ 2  สสงเสรรมผผผเรทยนใหผเปปนพลเมมองดท มทคคณธรรม จรรยธรรม มทความสคข บนพมพนฐานความเปปนไทย

ขผอ 4 สสงเสรรมใหผบคคลากรเทรดทผนสถาบพนพระมหากษพตรรยยและสมบสานงานพระราชดดารร

พพนธกกจ  

ขผอ 1  ผผผเรทยนมทคคณภาพตามเกณฑยมาตรฐานการศศกษาขพพนพมพนฐาน  มทคคณธรรม จรรยธรรม มทคสานรยมและ

คคณลพกษณะทททพศงประสงคย ดดารงชทวรตตามวรถทปรพชญาของเศรษฐกรจพอเพทยง และมทศพกยภาพเปปนพลเมมองโลก

เปปาประสงคค  

กลยยทธค  กลยคทธยททท 2. ยคทธวรธทททท 2   พพฒนาวรชาการเพมทอการเรทยนรผผ

อพตลพกษณค เชรดชผคคณธรรม  เลรศลพดาวรชาการ

เอกลพกษณค นพกเรทยนมทความเปปนสคภาพบครคษ สคภาพสตรท

สนองดดานททท  ดผานททท 1

มาตรฐานททท 1สนองมาตรฐานการศศกษาททท  

ตพวบสงชทพททท 1.2สนองตพวบบงชทชททท  

มาตรฐานการศศกษาชาตก  มาตรฐานททท 1

มาตรฐานตามกฎกระทรวง  มาตรฐานททท 1

กลยยทธค สพฐ. กลยคทธยททท 2, 5

กลยคทธยททท 3กลยยทธค สพม.

ระยะเวลาดดาเนกนการ

ปปงบประมาณ 2561 (1 ตคลาคม 2560-30 กพนยายน 2561)

หลพกการและเหตยผล 

          ตามพระราชบพญญพตรการศศกษาแหสงชาตร พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๗ กลสาวถศง ความมคสงหมายและหลพกการจพดการศศกษา

วสา ในกระบวนการเรทยนรผผ ตผองมคสงปลผกฝฝงจรตสดานศกทททถผกตผองเกททยวกพบการเมมองการปกครองในระบอบประชาธรปไตยอพนมท

พระมหากษพตรรยยทรงเปปนประมคขรผผจพกรพกษาและสสงเสรรมสรทธร หนผาททท เสรทภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และ

ศพกดรดศรทความเปปนมนคษยย มทความภาคภผมรใจความเปปนไทย รผผจพกรพกษาผลประโยชนยสสวนรวมและของประเทศชาตร รวมทพพงสสง

เสรรม ศาสนา ศรลปะ วพฒนธรรมของชาตร  การกทฬา  ภผมรปฝญญาทผองถรทน  ภผมรปฝญญาไทย และความรผผอพนเปปนสากล ตลอดจน

อนครพกษยทรพพยากรธรรมชาตรและสรทงแวดลผอม มทความสามารถในการประกอบอาชทพ รผผจพกพศทงตนเอง มทความครดรรเรรทมสรผาง

สรรคย ใฝฝรผผ และเรทยนรผผดผวยตนเองอยสางตสอเนมทอง  นอกจากนทพการปลผกฝฝงและพพฒนานพกเรทยนใหผมทลพกษณะอพนพศงประสงคยตาม

ความมคสงหมายและหลพกการจพดการศศกษา เปปนกรจกรรมสดาคพญในการสสงเสรรมใหผนพกเรทยนเกรดการเรทยนรผผบทบาทหนผาทททความ

เปปนพลเมมองและวรถทประชาธรปไตย ไดผแกส คารวะธรรม สามพคคทธรรม ปฝญญาธรรม รวมทพพงหลพกธรรมาภรบาล การมทจรตอาสา

และพพฒนาตนเองไดผอยสางเตตมศพกยภาพ  มคสงเนผนใหผนพกเรทยน ครดเปปน  ทดาเปปน แกผปฝญหาเปปน เพมทอเปปนสมาชรกทททดทของสพงคม

ตามบทบาทและหนผาทททของตน

80 

*******************************************************************************************************
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)



          รพฐบาลปฝจจคบพน โดย พลเอกประยคทธย  จพนทรยโอชา นายกรพฐมนตรทมทแนวนโยบายในการสสงเสรรมปลผกฝฝงคสานรยม 

จรตสดานศกทททดทใหผเยาวชนและประชาชนไดผมทโอกาสแสดงออกอยสางสรผางสรรคยและกระทรวงศศกษาธรการมทนโยบายสสงเสรรม 

สนพบสนคนการพพฒนาใหผผผผเรทยนสามารถพพฒนากระบวนการครด ครดวรเคราะหย ใหผมทเวลาในการทดากรจกรรมเพมทอพพฒนาความรผผ 

ความสามารถ ทพกษะและประสบการณยปลผกฝฝงคสานรยมหลพก คคณธรรม จรรยธรรม สรผางวรนพย จรตสดานศก ความรพบผรดชอบตสอ

สพงคม การยศดมพทนในสถาบพนชาตร ศาสนา พระมหากษพตรรยยและความภาคภผมรใจในความเปปนไทย ดผวยการสสงเสรรมสนพบสนคน

ใหผมทกรจกรรมพพฒนาคคณภาพผผผเรทยนใหผเปปนผผผทททมททพกษะกระบวนการครดอยสางเปปนระบบเปปนผผผมทความรผผความสามารถ ทพกษะ

และประสบการณยจากการเรทยนรผผและปฏรบพตรจรรงโดยสนพบสนคนใหผโรงเรทยนจพดสรรเวลาจพดกรจกรรมใหผกพบนพกเรทยนมคสงหวพงเพมทอ

สรผางสรรคยประเทศไทยใหผเขผมแขตง โดยมคสงสรผางคนในชาตรใหผมทคสานรยมหลพกของคนไทย ๑๒ ประการ คมอ  ๑. มทความรพก

ชาตร ศาสนา พระมหากษพตรรยย  ๒. ซมทอสพตยย เสทยสละ อดทน มทอคดมการณยในสรทงทททดทงามเพมทอสสวนรวม  ๓. กตพญญผตสอพสอแมส ผผผ

ปกครอง ครผบาอาจารยย  ๔. ใฝฝหาความรผผ หมพทนศศกษาเลสาเรทยนทพพงทางตรงและทางอผอม  ๕. รพกษาวพฒนธรรมประเพณทไทย

อพนงดงาม  ๖. มทศทลธรรม รพกษาความสพตยย หวพงดทตสอผผผอมทน เผมทอแผส แบสงปฝน  ๗. เขผาใจเรทยนรผผการเปปนประชาธรปไตย อพนมท

พระมหากษพตรรยยทรงเปปนประมคขทททถผกตผอง  ๘. มทระเบทยบ วรนพย เคารพกฎหมาย ผผผนผอยรผผจพกเคารพผผผใหญส  ๙. มทสตรรผผตพว รผผครด 

รผผทดา รผผปฏรบพตรตามพระราชดดารพสของพระบาทสมเดตจพระเจผาอยผสหพว  ๑๐. รผผจพกดดารงตนอยผสโดยใชผหลพกปรพชญาเศรษฐกรจพอ

เพทยง  ๑๑. มทความเขผมแขตงทพพงรสางกาย และจรตใจ ไมสยอมแพผตสออดานาจฝฝายตทดา หรมอกรเลส  ๑๒.  มทความละอายเกรงกลพว

ตสอบาปตามหลพกของศาสนา คดานศงถศงผลประโยชนยของสสวนรวม และของชาตรมากกวสาผลประโยชนยของตนเอง

          โรงเรทยนกาญจนาภรเษกวรทยาลพย นครปฐม (พระตดาหนพกสวนกคหลาบมพธยม)  จศงมทแนวครดในการสสงเสรรมเพมทอ

พพฒนาคสานรยม หลพกของคนไทย ๑๒ ประการ ระดพบสถานศศกษา  โดยจพดทดาแผนการดดาเนรนงานสสงเสรรมคสานรยมหลพกของ

คนไทย ๑๒ ประการในระดพบสถานศศกษาขศพน เพมทอใชผเปปนแนวทางในการดดาเนรนงานเพมทอการพพฒนา สสงเสรรมใหผผผผเรทยนมท

คคณลพกษณะตามคสานรยมหลพกของคนไทยทพพง ๑๒ ประการตอบสนองนโยบายของรพฐบาลและกระทรวงศศกษาธรการ  สนอง

การดดาเนรนงานตามเบญจวรถทของสถานศศกษา 5 ขผอ ไดผแกส 1) เทรดทผนสถานบพน ๒) กตพญญผ  ๓) บคคลรกดท ๔)  มทวรนพย และ ๕) 

ใหผเกทยรตร  ดพงนพพน  โรงเรทยนจศงไดผจพดทดาโครงการสสงเสรรมและพพฒนาผผผเรทยนใหผมทคคณธรรม จรรยธรรม ตามคสานรยมหลพกของ

คนไทย 12  ประการ  และมทคคณลพกษณะตาม เบญจวรถทของสถานศศกษา ขศพน

1. เพมทอใหผผผผเรทยนมทคคณธรรม จรรยธรรม ตามคสานรยมหลพกของคนไทย 12  ประการ  และมทคคณลพกษณะตาม เบญจวรถท

ของสถานศศกษาทททไดผกดาหนดไวผ

2. เพมทอจพดกรจกรรมสสงเสรรมสสงเสรรมคสานรยมหลพกของคนไทย ๑๒ ประการใหผกพบนพกเรทยน

3. เพมทอบผรณาการการสสงเสรรมคสานรยมหลพกของคนไทย ๑๒ ประการกพบการจพดการเรทยนรผผตามหลพกสผตรสถานศศกษา

วพตถยประสงคค

ผลผลกต  (outputs)

ผลลพพธค  (outcomes)

เพมทอขยายผลการสสงเสรรมคสานรยมหลพกของคนไทย ๑๒ ประการสผสผผผปกครองนพกเรทยนและชคมชน

หลพกของคนไทย ๑๒ ประการ

1. ผผผเรทยนทคกคนมทคคณธรรม จรรยธรรม ตามคสานรยมหลพกของคนไทย 12  ประการ  และมทคคณลพกษณะตามเบญจวรถทของ

สถานศศกษาทททไดผกดาหนดไวผ

เชกงปรกมาณ

เปปาหมาย
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2.  โรงเรทยนมทกรจกรรมทททสสงเสรรมคคณธรรม จรรยธรรม ตามคสานรยมหลพกของคนไทย 12  ประการ  และมทคคณลพกษณะ

ตามเบญจวรถทของสถานศศกษา ไมสนผอยกวสา 5 กรจกรรม

3.  นพกเรทยนทคกคนเขผารสวมกรจกรรมสสงเสรรมคคณธรรมจรรยธรรมของโรงเรทยน  

4.  นพกเรทยนเหตนคคณคสาของการเรทยนรผผและสามารถจบหลพกสผตรไดผในเวลาทททกดาหนด

5.  นพกเรทยนมทจรตสดานศกในความเปปนไทย  เหตนคคณคสาของตนเองและผผผอมทน

1. นพกเรทยนมทคคณลพกษณะตามคสานรยมหลพกของคนไทย ๑๒ ประการตามจคดเนผนในระดพบชสวงชพพน

2. กรจกรรมในการพพฒนา สสงเสรรม คสานรยมหลพกของคนไทย ๑๒ ประการ ประสบความสดาเรตจ

เชกงคยณภาพ
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โครงการ / งาน โครงการททท 5  โครงการสบงเสรกมและพพฒนาผผดเรทยนใหดมทคยณธรรม จรกยธรรม ตามคบานกยมหลพกของคน

ไทย 12  ประการ  และมทคยณลพกษณะตาม เบญจวกถทของสถานศศกษา  

ททท กกจกรรม
เงกน

อยดหนยน

เรทยนฟรท 

15 ปป

เงกน

รายไดด

เงกน

ออทน ๆ
รวม หมายเหตย

ชคมนคมคสายอาสาพพฒนา

แผสนดรนพสอ (กผอนดรนของ

พสอ)

กรจกรรมพพฒนาผผผ

เรทยน

 100,000.00  100,000.001

ธรรมฑผตสพญจร2

ธรรมฑผตสพญจร3

ธรรมฑผตสพญจร กลคสมบรรหารบคคคล 2,500.00  2,500.004

วพนแมสแหสงชาตร 12 

สรงหาคม

กลคสมบรรหารบคคคล 17,199.00  17,199.005

วพนพสอแหสงชาตร 5 ธพนวาคม กลคสมบรรหารบคคคล 11,400.00  11,400.006

คสายคคณธรรม จรรยธรรม 

ม.6 (คสายธรรมอรนเทรนดย

ถวายเปปนพระราชกคศลแดส

พระบาทสมเดตจพระปรมร

นทรมหาภผมรพลอดคลยเดช 

บรมนาถบพรตร รพชกาลททท 

๙

 48,300.00  177,100.00 128,800.007

ศาสนกรจนดาสคขทคกสพปดาหย กลคสมบรรหารบคคคล8

ทดาความดทเฉลรมพระเกทยรตร 

(บรรพชาสามเณร)

กลคสมบรรหารบคคคล 15,000.00  15,000.009

พรธทเขผาประจดาหมผสยควกาชาด 

สมาชรกยควกาชาดระดพบชพพน

มพธยมศศกษาปปททท ๑

ยควกาชาด,กรจกรรม

พพฒนาผผผเรทยน

 5,000.00  5,000.0010

วพนคลผายวพนสถาปนายคว

กาชาดไทย

ยควกาชาด,กรจกรรม

พพฒนาผผผเรทยน

 8,360.00  1,000.00  9,360.0011

สสงเสรรมการเรทยนและการ

ฝฝกนพกศศกษาวรชาทหาร ใหผ

มทวรนพย คคณธรรม จรรยธรรม

กรจกรรมพพฒนาผผผ

เรทยน,นพกศศกษาวรชา

ทหาร

 2,000.00  2,000.0012

มารยาทงามตามวรถทไทย กลคสมสาระการเรทยน

รผผสพงคมศศกษา  

ศาสนา และ

 35,000.00  35,000.0013
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โครงการ / งาน โครงการททท 5  โครงการสบงเสรกมและพพฒนาผผดเรทยนใหดมทคยณธรรม จรกยธรรม ตามคบานกยมหลพกของคน

ไทย 12  ประการ  และมทคยณลพกษณะตาม เบญจวกถทของสถานศศกษา  

ททท กกจกรรม
เงกน

อยดหนยน

เรทยนฟรท 

15 ปป

เงกน

รายไดด

เงกน

ออทน ๆ
รวม หมายเหตย

วพฒนธรรม

รพบเขตม ภรป. กลคสมบรรหารบคคคล14

พรธทไหวผครผ กลคสมบรรหารบคคคล15

เทศนยมหาชาตร กลคสมบรรหารบคคคล16

คสายคคณธรรม จรรยธรรม 

ม.2

กลคสมบรรหารบคคคล 49,600.00  248,000.00 198,400.0017

คสายพพกแรมยควกาชาด 

ระดพบชพพน ม.1 ปปงบ

ประมาณ 2561

ยควกาชาด,กรจกรรม

พพฒนาผผผเรทยน

 12,000.00  52,600.00  182,950.00 118,350.0018

คสายคคณธรรม จรรยธรรม 

ม.6 (คสายธรรมอรนเทรนดย

ถวายเปปนพระราชกคศลแดส

พระบาทสมเดตจพระปรมร

นทรมหาภผมรพลอดคลยเดช 

บรมนาถบพรตร รพชกาลททท 

๙

กลคสมบรรหารบคคคล 48,300.00  177,100.00 128,800.0019

ชคมนคมยควกาชาด 4 

ภผมรภาค

กรจกรรมพพฒนาผผผ

เรทยน,ยควกาชาด

 6,480.00  6,480.0020

บดาเพตญประโยชนย ยควกาชาด,กรจกรรม

พพฒนาผผผเรทยน

 26,400.00  26,400.0021

คสายคคณธรรม จรรยธรรม 

ม.3

กลคสมบรรหารบคคคล 46,000.00  230,000.00 184,000.0022

ฝฝายยควกาชาดกอง

เกทยรตรยศ  ในงานวพนคลผาย

วพนสถาปนายควกาชาดไทย 

ประจดาปป  2561

ยควกาชาด,กรจกรรม

พพฒนาผผผเรทยน

 1,225.00  1,225.0023

พรธทสวนสนามและปฏรญาณ

ตน เนมทองในวพนคลผายวพน

สถาปนายควกาชาดไทย

ยควกาชาด,กรจกรรม

พพฒนาผผผเรทยน

 8,450.00  8,450.0024

อบรมยควกาชาดระเบทยบ

แถว

ยควกาชาด,กรจกรรม

พพฒนาผผผเรทยน

 14,200.00  14,200.0025
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โครงการ / งาน โครงการททท 5  โครงการสบงเสรกมและพพฒนาผผดเรทยนใหดมทคยณธรรม จรกยธรรม ตามคบานกยมหลพกของคน

ไทย 12  ประการ  และมทคยณลพกษณะตาม เบญจวกถทของสถานศศกษา  

ททท กกจกรรม
เงกน

อยดหนยน

เรทยนฟรท 

15 ปป

เงกน

รายไดด

เงกน

ออทน ๆ
รวม หมายเหตย

อบรมนพกศศกษาวรชาทหาร

จราจร รคสนททท 12

กรจกรรมพพฒนาผผผ

เรทยน,นพกศศกษาวรชา

ทหาร

 12,000.00  12,000.0026

สสงเสรรมขวพญและกดาลพงใจ

การเขผาคสายฝฝกนพกศศกษา

วรชาทหาร

นพกศศกษาวรชา

ทหาร,กรจกรรม

พพฒนาผผผเรทยน

 18,000.00  5,000.00  23,000.0027

คสายวพยใส ใจสะอาด 

เปรมทองปราดดผวยคคณธรรม 

เฉลรมพระเกทยรตร ม.5

กลคสมบรรหารบคคคล 52,800.00  193,600.00 140,800.0028

รสวมงานชคมชนในวพนสดาศพญ

ทางศาสนารสวมอนครพกษย

วพฒนธรรมและประเพณท

ไทย

กลคสมบรรหารทพทวไป 9,200.00  29,100.00  38,300.0029

โครงงานโรงเรทยนคคณธรรม กลคสมบรรหารบคคคล 29,200.00  29,200.0030

คสายรพกษยแกผว  มาดตผองตา 

และโครงการแหลสงเรทยนรผผ

คผส  คคณธรรม

กลคสมบรรหารบคคคล 48,200.00  241,000.00 192,800.0031

เยททยมบผานคคณตา - คคณยาย 

ณ ศผนยยพพฒนาการจพด

สวพสดรการสพงคมผผผสผงอายค

บผานบางแค เขตบางแค 

กรคงเทพมหานคร

 2,000.00  2,000.0032

เยททยมบผานคคณตา - คคณยาย 

ณ ศผนยยพพฒนาการจพด

สวพสดรการสพงคมผผผสผงอายค

บผานบางแค เขตบางแค 

กรคงเทพมหานคร

 2,000.00  2,000.0033

อบรมและสอบธรรมศศกษา กลคสมสาระการเรทยน

รผผสพงคมศศกษา  

ศาสนา และ

วพฒนธรรม

 7,200.00  15,650.00  22,850.0034
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โครงการ / งาน โครงการททท 5  โครงการสบงเสรกมและพพฒนาผผดเรทยนใหดมทคยณธรรม จรกยธรรม ตามคบานกยมหลพกของคน

ไทย 12  ประการ  และมทคยณลพกษณะตาม เบญจวกถทของสถานศศกษา  

ททท กกจกรรม
เงกน

อยดหนยน

เรทยนฟรท 

15 ปป

เงกน

รายไดด

เงกน

ออทน ๆ
รวม หมายเหตย

เยททยมบผานคคณตา - คคณยาย 

ณ ศผนยยพพฒนาการจพด

สวพสดรการสพงคมผผผสผงอายค

บผานบางแคเขตบางแค 

กรคงเทพมหานคร

 2,000.00  2,000.0035

เยททยมบผานคคณตา - คคณยาย 

ณ ศผนยยพพฒนาการจพด

สวพสดรการสพงคมผผผสผงอายค

บผานบางแค เขตบางแค 

กรคงเทพมหานคร

งานแนะแนว 2,000.00  2,000.0036

สรผางเสรรมสคภาพบครคษ  

สคภาพสตรท  วรถทกาญจนา

กลคสมบรรหารบคคคล 4,300.00  4,300.0037

มาดตผองตา กลคสมบรรหารบคคคล 3,840.00  3,840.0038

บรรการตรดตสอสมทอสารออ

นไลนย

กลคสมบรรหารบคคคล 730,200.00 730,200.0039

คสายคคณธรรม ม.4 กลคสมบรรหารบคคคล 56,400.00  206,800.00 150,400.0040

ธนาคารความดท กลคสมบรรหารบคคคล 50,000.00  50,000.0041

เลมอกตพพงประธานนพกเรทยน

และอบรมสภานพกเรทยน

กลคสมบรรหารบคคคล 48,000.00  48,000.0042

งานสสงเสรรมประชาธรปไตย

และงานสภานพกเรทยน

กลคสมบรรหารบคคคล 20,000.00  20,000.0043

งานชคมนคมลผกเสมอ ลผกเสมอ,กรจกรรม

พพฒนาผผผเรทยน

 30,000.00  30,000.0044

พรธทถวายราชสดคดท วพนมหา

ธทรราชเจผา

ลผกเสมอ,กรจกรรม

พพฒนาผผผเรทยน

 1,500.00  1,500.0045

พรธทสวนสนามและทบทวน

คดาปฏรญาณ

ลผกเสมอ,กรจกรรม

พพฒนาผผผเรทยน

 5,000.00  5,000.0046

การอยสยยคสายพพกแรมลผกเสมอ

สามพญรคสนใหญส  ม.2 , ม. 3

ลผกเสมอ,กรจกรรม

พพฒนาผผผเรทยน

 28,800.00  148,840.00  338,320.00 160,680.0047

 348,479.00  551,040.00  242,525.00  3,275,274.00 2,133,230.00รวมทพชงสกชน
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การประเมกนผล

เครอทองมออทททใชดวกธทการประเมกนตพวชทชวพดความสดาเรรจ

1. ผผผเรทยนทคกคนมทคคณธรรม จรรยธรรม 

ตามคสานรยมหลพกของคนไทย 12  ประการ  

และมทคคณลพกษณะตามเบญจวรถทของสถาน

ศศกษาทททไดผกดาหนดไวผ

การประเมรน, การสพงเกต แบบประเมรน, แบบสพงเกต

2.  โรงเรทยนมทกรจกรรมทททสสงเสรรมคคณธรรม 

จรรยธรรม ตามคสานรยมหลพกของคนไทย 

12  ประการ  และมทคคณลพกษณะตาม

เบญจวรถทของสถานศศกษา ไมสนผอยกวสา 5 

กรจกรรม

การประเมรน, การสพงเกต แบบประเมรน, แบบสพงเกต

3.  นพกเรทยนทคกคนเขผารสวมกรจกรรมสสง

เสรรมคคณธรรมจรรยธรรมของโรงเรทยน

การประเมรน, การสพงเกต แบบประเมรน, แบบสพงเกต

5.  นพกเรทยนทคกคนมทจรตสดานศกในความเปปน

ไทย  เหตนคคณคสาของตนเองและผผผอมทน

การประเมรน, การสพงเกต แบบประเมรน, แบบสพงเกต

ผลทททคาดวบาจะไดดรพบ
1. นพกเรทยนมทคคณลพกษณะอพนพศงประสงคยตามหลพกสผตร

2. ผผผปกครอง ชคมชน ใหผความรสวมมมอในการสสงเสรรมพพฒนาคสานรยมหลพกของคนไทย ๑๒ ประการ
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ลงชอทอ  อนยมพตกโครงการ / งาน  โครงการททท 5  โครงการสบงเสรกมและพพฒนาผผดเรทยนใหดมทคยณธรรม จรกยธรรม ตาม

คบานกยมหลพกของคนไทย 12  ประการ  และมทคยณลพกษณะตาม เบญจวกถทของสถานศศกษา  

ผผดรพบผกดชอบโครงการ

 ผผดเหรนชอบโครงการ

................................................
 ( นายธนกฤต  ธรรมวนรชยย ) 

รองผคผอดานวยการกลคสมบรรหารงานบคคคล

ผผดอนยมพตกโครงการ

................................................

 ผผดเหรนชอบโครงการ

................................................

................................................

หพวหนผางานแผนงานโรงเรทยน
 ( นางอรวรรณ  สระทองอยผส ) 
................................................

ผผดเสนอโครงการ

(   นายนพดล เดสนดวง   )
ผผผอดานวยการโรงเรทยนกาญจนาภรเษกวรทยาลพย  นครปฐม                

( พระตดาหนพกสวนกคหลาบมพธยม )

หพวหนผางานคคณธรรม จรรยธรรม
 ( นางวรรณวรภา  พฤฒรภากร ) 

ปฏรบพตรหนผาทททรองผผผอดานวยการกลคสมนโยบายและแผน
 ( นายชาญชพย  ชาญฤทธรด ) 
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โครงการ / งาน  โครงการททท 6  โครงการสสงเสรรมและพพฒนาผผผเรทยนใหผมทจรตสสานนกในการอนนรพกษษทรพพยากรธรรมชาตรและสรทง

แวดลผอม  และหสางไกลยาเสพตรด

ขผอ 2  สสงเสรรมผผผเรทยนใหผเปปนพลเมมองดท มทคนณธรรม จรรยธรรม มทความสนข บนพมพนฐานความเปปนไทยพพนธกกจ  

ขผอ 1  ผผผเรทยนมทคนณภาพตามเกณฑษมาตรฐานการศนกษาขพพนพมพนฐาน  มทคนณธรรม จรรยธรรม มทคสานรยมและ

คนณลพกษณะทททพนงประสงคษ ดสารงชทวรตตามวรถทปรพชญาของเศรษฐกรจพอเพทยง และมทศพกยภาพเปปนพลเมมองโลก

เปปาประสงคค  

กลยยทธค  กลยนทธษททท 2. ยนทธวรธทททท 2   พพฒนาวรชาการเพมทอการเรทยนรผผ

อพตลพกษณค เชรดชผคนณธรรม  เลรศลพสาวรชาการ

เอกลพกษณค นพกเรทยนมทความเปปนสนภาพบนรนษ สนภาพสตรท

สนองดดานททท  ดผานททท 1

มาตรฐานททท 1สนองมาตรฐานการศศกษาททท  

ตพวบสงชทพททท 1.2สนองตพวบบงชทชททท  

มาตรฐานการศศกษาชาตก  มาตรฐานททท 1

มาตรฐานตามกฎกระทรวง  มาตรฐานททท 1

กลยยทธค สพฐ. กลยนทธษททท 2, 5

กลยนทธษททท 3กลยยทธค สพม.

ระยะเวลาดดาเนกนการ

ปปงบประมาณ 2561 (1 ตนลาคม 2560-30 กพนยายน 2561)

หลพกการและเหตยผล 

          รพฐบาลมทนโยบายดผานสพงคมและคนณภาพชทวรต เกททยวกพบการจพดการศนกษา  สสงเสรรมการระดมทรพพยากร  เพมทอการ

ปรพบปรนง  การบรรหารจพดการศนกษา  และสสงเสรรมการกระจายอสานาจใหผทนกภาคสสวนทททมทสสวนรสวมในการจพดการศนกษา  เพมทอ

นสาไปสผสเปปาหมายคนณภาพการศนกษาและการเรทยนรผผ  ทททมนสงเนผนคนณธรรม  นสาความรผผอยสางแทผจรรง  จากนโยบายของรพฐบาล  

กระทรวงศนกษาธรการ  ไดผกสาหนดโครงการหลพกในการบรรหารงานไวผหลายโครงการ  โครงการดผานพพฒนาเดดกไทย  ไดผ

กสาหนดโครงการสรผางจรตสสานนกความเปปนไทยเพมทอพพฒนาเดดกไทยอยสางยพทงยมน  เพมทอสสงเสรรมคนณธรรม  หลพกปรพชญาเศรษฐกรจ

พอเพทยงและการแกผไขปปญหายาเสพตรด  และสรผางระบบดผแลชสวยเหลมอนพกเรทยนในสถานศนกษา  และโรงเรทยนควรจพดตพพง

ศผนยษการเรทยนรผผ  จรตอาสาชนมชน  ใหผเยาวชนเดดกไทยมทจรตสาธารณะ  มทจรตอาสาในการชสวยเหลมอสพงคมและรสวมพพฒนา

ชนมชนดผวยจรตสสานนกอพนดทงามของเดดกไทย

          ปปจจนบพนปปญหาดผานสรทงแวดลผอมและการใชผทรพพยากรธรรมชาตรอยสางฟนฟมเฟฟอยกสาลพงเปปนทททใหผความสนใจของหลาย

ฝฟาย เนมทองจากผลทททจะตามมาเกรดกพบมนนษยษและผลทททเกรดเกททยวขผองกพบการดสาเนรนชทวรตในแตสละวพน จนงมทความจสาเปปนอยสางททท

นพกเรทยนโรงเรทยนบผานโคกมสวง ตผองมทความตระหนพกถนงปปญหานทพ การจพดกรจกรรมเพมทอปลผกฝปงจรตสสานนกแหสงการอนนรพกษษและ
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พพฒนาเปปนหนผาทททของทนกคน ไมสใชสใครคนใดคนหนนทง ทททจะตผองรสวมกพนรณรงคษรผผจพกใชผอยสางคนผมคสาและตผองพยายามรพกษาใหผ

ยาวนาน โดยเฉพาะสรทงแวดลผอมทททอยผสใกลผตพว ตผองมทความหลากหลาย จผงใจใหผนพกเรทยนเกรดความสนใจและตระหนพกในทททสนด 

          ดพงนพพน  โรงเรทยนควรมทกรจกรรมตสางๆอพนหลากหลาย  ใหผนพกเรทยนไดผเรทยนรผผไดผดผวยตนเอง  ใหผนพกเรทยนมทจรตสสานนก  

เกรดจรตอาสา  ทททรสวมกพนพพฒนา อนนรพกษษ  ดผแล  รพกษาใหผเกรดความยพทงยมนตลอดไป  ดพงนพพนกรจกรรมพพฒนา  อนนรพกษษสรทงแวด

ลผอมทททอยผสใกลผตพวนพกเรทยน  เชสนโรงเรทยน  และชนมชน  เปปนอทกกรจกรรมหนนทงทททสถานศนกษา  ซนทงมทสรทงกสอสรผาง มทบรรเวณ  มท

ตผนไมผ  ทรพพยากรธรรมชาตร มทประชากรจสานวนมาก  จะตผองเรสงสรผางจรตสสานนก  ประสานความรสวมมมอ ใหผบนคลากรทนกคน  

ทนกฝฟายรวมทพพงนพกเรทยนทนกคนใหผรสวมกพนพพฒนา  อนนรพกษษ  มทจรตอาสา  รสวมกพนดผแลทรพพยากรธรรมชาตรและทรพพยษสมบพตร

ของโรงเรทยนใหผยพทงยมนตลอดไป  โรงเรทยนจนงจพดโครงการพพฒนาอนนรพกษษทรพพยากรธรรมชาตรและสรทงแวดลผอมภายในโรงเรทยน  

เพมทอใหผเกรดความรสมรมทน  สดชมทน  สวยงาม เปปนแหลสงเรทยนรผผของจรรง  หรมอเปปนแหลสงเรทยนรผผอมทน ๆ ซนทงจะสสงเสรรม  สรผาง

จรตสสานนกความเปปนไทย  ตามหลพกปรพชญาเศรษฐกรจพอเพทยงไดผเปปน

1.  เพมทอใหผนพกเรทยน มทความรผผความเขผาใจ มททพกษะเกททยวกพบการอนนรพกษษทรพพยากรธรรมชาตรและสรทงแวดลผอม  และหสาง

ไกลยาเสพตรด

2.  เพมทอเสรรมสรผางจรตสสานนกและการมทสสวนรสวมดผานทรพพยากรธรรมชาตรและสรทงแวดลผอม  และรผผจพกปปองกพนตนเองใหผหสาง

ไกลยาเสพตรด

3.  เพมทอสสงเสรรมใหผนพกเรทยน แสดงออกทางความครดดผานการอนนรพกษษทรพพยากรธรรมชาตรและสรทงแวดลผอม และเปปนกลไก

การขพบเคลมทอนเครมอขสายพลพงเยาวชนดผานการอนนรพกษษทรพพยากรธรรมชาตรและสรทงแวดลผอม

วพตถยประสงคค

ผลผลกต  (outputs)

ผลลพพธค  (outcomes)

1.  เพมทอใหผผผผเรทยนมทจรตสสานนกในการอนนรพกษษทรพพยากรธรรมชาตรและสรทงแวดลผอม  และหสางไกลยาเสพตรด

2.  เพมทอใหผนพกเรทยนรผผคนณคสาของสรทงแวดลผอมและตระหนพกถนงผลกระทบทททเกรดจากการเปลททยนแปลง

สรทงแวดลผอม

1. ผผผเรทยนทนกคนมทจรตสสานนกในการอนนรพกษษทรพพยากรธรรมชาตรและสรทงแวดลผอม 

2. ผผผเรทยนทนกคนปปองกพนตนเองใหผหสางไกลยาเสพตรด  และแกผไขปปญหายาเสพตรดในโรงเรทยน

เชกงปรกมาณ

เปปาหมาย

1.  ผผผเรทยนมทสสวนรสวมในการอนนรพกษษทรพพยากรธรรมชาตรและสรทงแวดลผอม  และรผผจพกปปองกพนตนเองใหผหสางไกลยาเสพตรด

2.  ผผผเรทยนและบนคลากรมทสสวนรสวมในการพพฒนาอนนรพกษษ  ศรลปะ  วพฒนธรรม  สรทงแวดลผอมในโรงเรทยนและชนมชน

เชกงคยณภาพ
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โครงการ / งาน โครงการททท 6  โครงการสบงเสรกมและพพฒนาผผดเรทยนใหดมทจกตสดานศกในการอนยรพกษคทรพพยากรธรรมชาตก

และสกทงแวดลดอม  และหบางไกลยาเสพตกด  

ททท กกจกรรม
เงกน

อยดหนยน

เรทยนฟรท 

15 ปป

เงกน

รายไดด

เงกน

ออทน ๆ
รวม หมายเหตย

อบรมปรพบเปลททยน

พฤตรกรรมสรผางเสรรม

ทพกษะชทวรต To be 

number one

กลนสมบรรหารบนคคล 10,000.00  10,000.001

อบรมพพฒนาคนณลพกษณะ

อพนพนงประสงคษ (ตา

สพบปะรด) รนสนททท 10

กลนสมบรรหารบนคคล 30,000.00  30,000.002

รณรงคษและตสอตผานยาเสพ

ตรด

กลนสมบรรหารบนคคล 15,000.00  15,000.003

รณรงคษและสสงเสรรมวพยรนสน

วพยใสหสางไกลยาเสพตรด

กลนสมบรรหารบนคคล 12,000.00  12,000.004

หผองเรทยนสทเขทยว กลนสมสาระการเรทยน

รผผวรทยาศาสตรษ

 1,000.00  6,000.00  7,000.005

 68,000.00  6,000.00  74,000.00รวมทพชงสกชน
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การประเมกนผล

เครอทองมออทททใชดวกธทการประเมกนตพวชทชวพดความสดาเรรจ

1. ผผผเรทยนทนกคนมทจรตสสานนกในการอนนรพกษษ

ทรพพยากรธรรมชาตรและสรทงแวดลผอม

การสพงเกต, การประเมรน, การสพมภาษณษ แบบสพงเกต, แบบประเมรน

2. ผผผเรทยนทนกคนปปองกพนตนเองใหผหสางไกล

ยาเสพตรด  และแกผไขปปญหายาเสพตรดใน

โรงเรทยน

การสพงเกต, การประเมรน, การสพมภาษณษ แบบสพงเกต, แบบประเมรน

ผลทททคาดวบาจะไดดรพบ
1.  นพกเรทยนมทความรผผความเขผาใจ มททพกษะและความสามารถในการอนนรพกษษทรพพยากรธรรมชาตรและสรทงแวดลผอมไดผถผกตผอง 

2.  เกรดแกนนสาเยาวชนในการอนนรพกษษทรพพยากรธรรมชาตรและสรทงแวดลผอม ทสาหนผาทททขพบเคลมทอนและสรผางกระแสการ

อนนรพกษษทรพพยากรธรรมชาตรและสรทงแวดลผอม และปปองกพนหลทกเลททยงตนเองใหผหสางไกลยาเสพตรด

3. นพกเรทยนและบนคลากรทางการศนกษา  มทความตระหนพก  มทจรตอาสา  เขผารสวมกรจกรรมของโรงเรทยน ชนมชน  รสวมอนนรพกษษ

สรทงแวดลผอมอยสางพอเพทยงและยพทงยมน

4. การจพดการเรทยนรผผบผรณาการ  ชสวยพพฒนาผผผเรทยนแบบองคษรวมและสามารถนสาความรผผ  ความสามารถ  หลพกเศรษฐกรจพอ

เพทยง ไปใชผในการดสารงชทวรตไดผดทยรทงขนพน

ลงชอทอ  อนยมพตกโครงการ / งาน  โครงการททท 6  โครงการสบงเสรกมและพพฒนาผผดเรทยนใหดมทจกตสดานศกในการอนยรพกษค

ทรพพยากรธรรมชาตกและสกทงแวดลดอม  และหบางไกลยาเสพตกด  

ผผดรพบผกดชอบโครงการ

 ผผดเหรนชอบโครงการ

................................................
 ( นายธนกฤต  ธรรมวนรชยษ ) 

รองผนผอสานวยการกลนสมบรรหารงานบนคคล

ผผดอนยมพตกโครงการ

................................................

 ผผดเหรนชอบโครงการ

................................................

................................................

หพวหนผางานแผนงานโรงเรทยน
 ( นางอรวรรณ  สระทองอยผส ) 
................................................

ผผดเสนอโครงการ

(   นายนพดล เดสนดวง   )
ผผผอสานวยการโรงเรทยนกาญจนาภรเษกวรทยาลพย  นครปฐม                

( พระตสาหนพกสวนกนหลาบมพธยม )

หพวหนผางานปปองกพนยาเสพตรด
 ( นางสาวศนภรา  ดทหะสรงหษ ) 

ปฏรบพตรหนผาทททรองผผผอสานวยการกลนสมนโยบายและแผน
 ( นายชาญชพย  ชาญฤทธรธ ) 
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โครงการ / งาน  โครงการททท 7  โครงการสสงเสรรมและพพฒนาทพกษะในการใชช ICT  เพพทอการเรทยนรรช  การสพบคชน  และการนนา

เสนอผลงาน

ขชอ 3  สสงเสรรมใหชผรชเรทยนมทคคณภาพตามมาตรฐานการศศกษา และมทความเปปนเลรศทางวรชาการสรสสากล

ขชอ 6 สสงเสรรมการใชชนวพตกรรม สพทอเทคโนโลยท สารสนเทศและภาษา

พพนธกกจ  

ขชอ 1  ผรชเรทยนมทคคณภาพตามเกณฑฑมาตรฐานการศศกษาขพขนพพขนฐาน  มทคคณธรรม จรรยธรรม มทคสานรยมและ

คคณลพกษณะทททพศงประสงคฑ ดนารงชทวรตตามวรถทปรพชญาของเศรษฐกรจพอเพทยง และมทศพกยภาพเปปนพลเมพองโลก

เปปาประสงคค  

กลยยทธค  กลยคทธฑททท 2. ยคทธวรธทททท 2   พพฒนาวรชาการเพพทอการเรทยนรรช

อพตลพกษณค เชรดชรคคณธรรม  เลรศลขนาวรชาการ

เอกลพกษณค นพกเรทยนมทความเปปนสคภาพบครคษ สคภาพสตรท

สนองดดานททท  ดชานททท 3

มาตรฐานททท 3สนองมาตรฐานการศศกษาททท  

ตพวบสงชทขททท 3.1สนองตพวบบงชทชททท  

มาตรฐานการศศกษาชาตก  มาตรฐานททท 1

มาตรฐานตามกฎกระทรวง  มาตรฐานททท 1, 2

กลยยทธค สพฐ. กลยคทธฑททท 1, 2, 4, 6

กลยคทธฑททท 3กลยยทธค สพม.

ระยะเวลาดดาเนกนการ

ปปงบประมาณ 2561 (1 ตคลาคม 2560-30 กพนยายน 2561)

หลพกการและเหตยผล 

          แผนพพฒนาเศรษฐกรจและสพงคมแหสงชาตร  ฉบพบททท  10  (พ.ศ. 2550 - 2554)  ไดชกนาหนดวรสพยทพศนฑในการพพฒนา

ประเทศไวชหลายประการในการพพฒนาคนมคสงใหชคนมทคคณภาพพรชอมคคณธรรมและรอบรรชอยสางเทสาทพน มทสคขภาวะทททดท อยรสใน

ครอบครพวทททอบอคสน ชคมชนทททแขขงแรง พศทงตนเองไดช มทความมพทนคงในการดนารงชทวรตอยสางมทศพกดรดศรท  ภายใตชดคลยภาพของความ

หลากหลายทางทรพพยากรธรรมชาตรและสรทงแวดลชอม  และกนาหนดเปปาหมายการพพฒนาคคณภาพของคนใหชคนไทย  ทคกคน

ไดชรพบการพพฒนาทพขงทางรสางกาย  จรตใจ  ความรรชความสามารถ  ทพกษะการประกอบอาชทพและมทความมพทนคงในการดนารง

ชทวรตครอบครอบทคกกลคสมเปปาหมาย  เพพทอเสรรมสรชางศพกยภาพใหชกพบตนเองทททจะนนาไปสรสความเขชมแขขงของครอบครพวชคมชน

และสพงคมไทย  ซศทงนโยบายรพฐบาลปปจจคบพน  เกททยวกพบดชานสพงคมและคคณภาพชทวรตและดชานการศศกษา  มทนโยบายปฏรรรปการ

ศศกษาทพขงระบบ  โดยปฏรรรปโครงสรชางและการบรรหารการจพดการ  การปรพบปรคงกฎหมาย ใหชสอดคลชองกพบรพฐธรรมนรญ  

และระดมทรพพยากร  เพพทอการปรพบปรคงการบรรหารจพดการศศกษา  ตพขงแตสระดพบการศศกษาขพขนพพขนฐาน  จนถศงระดพบอคดมศศกษา  

พพฒนาครร  พพฒนาระบบการคพดเลพอกเขชาสรสมหาวรทยาลพย  พพฒนาหลพกสรตรรวมทพขงปรพบหลพกสรตรวรชาแกนหลพก  รวมถศงวรชา

ประวพตรศาสตรฑ  ปรพบปรคงสพทอการเรทยนการสอน  พพฒนาทพกษะในการครดวรเคราะหฑ  ปรพบบทบาทการศศกษานอกโรงเรทยนเปปน
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สนานพกงานการศศกษาตลอดชทวรต  จพดใหชมทศรนยฑการศศกษาตลอดชทวรต  เพพทอการเรทยนรรช   ทททเหมาะสมในแตสละพพขนททท  ตลอดถศง

การสสงเสรรม  การกระจายอนานาจในทคกภาคสสวน  มทสสวนรสวมในการจพดการศศกษา  เพพทอนนาไปสรสเปปาหมายคคณภาพการศศกษา

และการเรทยนรรชทททมคสงเนชนคคณธรรมนนาความรรชอยสางแทชจรรง  นอกจากนพขนนโยบายดชานเทคโนโลยท  มทการสสงเสรรมใหชเดขก

เยาวชนและประชาชนใชชประโยชนฑ  จากเทคโนโลยทสารสนเทศ  เชรงสรชางสรรคฑอยสางชาญฉลาดเพพทอเสรรมสรชางการเรทยนรรช

          สนานพกงานคณะกรรมการการศศกษาขพขนพพขนฐาน ไดชตระหนพกถศงประโยชนฑและความสนาคพญในการนนาเทคโนโลยท

สารสนเทศมาใชชในดชานการจพดการศศกษา  จะเหขนไดชจากนโยบายดชานการศศกษาไดชกนาหนดใหชจพดการศศกษาเพพทอพพฒนาคนใหช

มทความรรชดชานเทคโนโลยท ทพนตสอการเปลททยนแปลงของสพงคม ซศทงปรากฏในจคดเนชน ใหชเพรทมศพกยภาพนพกเรทยนในดชานภาษา 

ดชานคณรตศาสตรฑ ดชานวรทยาศาสตรฑ และดชานเทคโนโลยทเพพทอพพฒนาสรสความเปปนหนศทงในสองของภรมรภาคเอเชทยตะวพนออก

เฉทยงใตช (Excellence)  และตามพระราชบพญญพตรการศศกษาแหสงชาตร พ.ศ. 2542 และทททแกชไขเพรทมเตรม (ฉบพบททท 2) 

พ.ศ.2545 หมวด 9 วสาดชวยเทคโนโลยทการศศกษา มาตรา 66 “ผรชเรทยนมทสรทธรไดชรพบการพพฒนาขทดความสามารถในการใชช

เทคโนโลยทเพพทอการศศกษาในโอกาสแรกททททนาไดช เพพทอใหชมทความรรชและทพกษะเพทยงพอทททจะใชชเทคโนโลยทเพพทอการศศกษาในการ

แสวงหาความรรชดชวยตนเองไดชอยสางตสอเนพทองตลอดชทวรต”

          ดพงนพขน  สถานศศกษาจศงมทหนชาทททดนาเนรนการจพดการศศกษาใหชสอดคลชองกพบนโยบายของรพฐ ดชวยการสสงเสรรมใหชนพก

เรทยนมททพกษะดชานคอมพรวเตอรฑและสามารถใชชเทคโนโลยทเพพทอการศศกษา โดยมคสงพพฒนากระบวนการเรทยนรรชใหชทพนตสอการ

เปลททยนแปลงทางเทคโนโลยท เรทยนรรชไดชดชวยตนเองจากแหลสงเรทยนรรชตสางๆ ไดชอยสางหลากหลายตสอเนพทองและทพนสมพย ดชวยเหตค

นทขโรงเรทยนจศงไดชจพดทนาโครงการสสงเสรรมและพพฒนาทพกษะในการใชช ICT เพพทอการเรทยนรรช  การสพบคชน และการนนาเสนอผล

งาน ขศขนเพพทอใหชผรชเรทยนมททพกษะในการใชช ICT เพพทอการเรทยนรรช การสพบคชน และการนนาเสนอผลงาน

1. เพพทอใหชโรงเรทยนมทหชองปฏรบพตรการคอมพรวเตอรฑทททมทระบบการอรนเทอรฑเนขตทททสามารถ

จพดการเรทยนรรชแกสนพกเรทยนในโรงเรทยนบชานเชรงดอยสคเทพไดช

2. เพพทอนพกเรทยนมทความรรชและนพกเรทยนมททพกษะดชานการใชชคอมพรวเตอรฑในการสพบคชนขชอมรลทททเกททยวขชองกพบการเรทยนรรช

3. เพพทอใหชนพกเรทยนทคกคนไดชรพบบรรการสารสนเทศในการสพบคชนขชอมรลบนระบบเครพอขสายไดช

4. เพพทอใหชโรงเรทยนมทศพกยภาพในการพพฒนาบคคลากรในดชาน ICT เพพทอรองรพบในการพพฒนา

วพตถยประสงคค

ผลผลกต  (outputs)

ผลลพพธค  (outcomes)

1. เพพทอใหชผรชเรทยนมททพกษะในการใชช ICT  เพพทอการเรทยนรรช  การสพบคชน  และการนนาเสนอผลงาน

2. เพพทอสรชางโอกาสการเรทยนรรชดชานเทคโนโลยท การสรชางและพพฒนาสพทอใหชกพบครรและนพกเรทยน สามารถพพฒนาตาม

ธรรมชาตรและศพกยภาพไดช

3. เพพทอใหชครรและนพกเรทยนนนาเทคโนโลยทไปใชชใหชเกรดประโยชนฑในในการเรทยนการสอนอยสางมทคคณภาพ

1. ผรชเรทยนทคกคนมททพกษะในการใชช ICT  เพพทอการเรทยนรรช  การสพบคชน  และการนนาเสนอผลงาน

2. ผรชเรทยนทคกคน ไดชรพบการพพฒนาทพกษะในการสพบคชนสารสนเทศบนระบบเครพอขสายทททถรกตชอง ปลอดภพย

3. โรงเรทยนมทหชองปฏรบพตรการคอมพรวเตอรฑทททมทระบบการอรนเทอรฑเนขตทททมทประสรทธรภาพสรง

เชกงปรกมาณ

เปปาหมาย
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1.  ผรชเรทยนสามารถใชช ICT เพพทอการเรทยนรรช  การสพบคชน  และการนนาเสนอผลงานไดชอยสางมทประสรทธรภาพ

2.  ครรและนพกเรทยนไดชรพบการพพฒนาความรรช ความสามารถ ดชานเทคโนโลยทการสรชางและพพฒนาสพทอการเรทยนการสอน 

เพพทอพพฒนาการเรทยนการสอนใหชทพนสมพยตสอการเปลททยนแปลงดชานเทคโนโลยท

เชกงคยณภาพ
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โครงการ / งาน โครงการททท 7  โครงการสบงเสรกมและพพฒนาทพกษะในการใชด ICT  เพพทอการเรทยนรรด  การสพบคดน  และ

การนดาเสนอผลงาน  

ททท กกจกรรม
เงกน

อยดหนยน

เรทยนฟรท 

15 ปป

เงกน

รายไดด

เงกน

อพทน ๆ
รวม หมายเหตย

KPN Channel ดรงาน/

ออกกองนอกสถานททท

กลคสมบรรหารทพทวไป 5,000.00 5,000.001

คสาย KPN SHOTFILM กลคสมบรรหารทพทวไป 26,250.00  26,250.002

จพดหาและซซอมแซม

อคปกรณฑ KPN CHANNEL

กลคสมบรรหารทพทวไป 131,250.00 131,250.003

สรชาง KPN CHANNEL 

STUDIO

กลคสมบรรหารทพทวไป 85,000.00 85,000.004

สพขอมพลตรมทเดทยเคลพทอนทททไดช กลคสมบรรหารทพทวไป 60,000.00 60,000.005

โครงการพพฒนาศพกยภาพ

ดชานหคสนยนตฑ

งานคอมพรวเตอรฑ6

สสงเสรรมการใชชสพทอและ

เทคโนโลยทเพพทอการเรทยนรรช

ของผรชเรทยน

ยควกาชาด,กรจกรรม

พพฒนาผรชเรทยน

 30,100.00  30,100.007

การอบรมเชรงปฏรบพตรการ 

การสรชางสพทอวทดทโอ

งานคอมพรวเตอรฑ 19,500.00  19,500.008

ประกวดออกแบบ

โปสเตอรฑ โดบใชชโปรแกรม

คอมพรวเตอรฑ

งานคอมพรวเตอรฑ9

 19,500.00  26,250.00  30,100.00  357,100.00 281,250.00รวมทพชงสกชน
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การประเมกนผล

เครพทองมพอทททใชดวกธทการประเมกนตพวชทชวพดความสดาเรรจ

1. ผรชเรทยนทคกคนมททพกษะในการใชช ICT  

เพพทอการเรทยนรรช  การสพบคชน  และการนนา

เสนอผลงาน

การประเมรน แบบประเมรน

2. ผรชเรทยนทคกคน ไดชรพบการพพฒนาทพกษะใน

การสพบคชนสารสนเทศบนระบบเครพอขสายททท

ถรกตชอง ปลอดภพย

การประเมรน แบบประเมรน

3. โรงเรทยนมทหชองปฏรบพตรการคอมพรวเตอรฑ

ทททมทระบบการอรนเทอรฑเนขตทททมท

ประสรทธรภาพสรง

การประเมรน, การสพมภาษณฑ, การสพงเกต แบบประเมรน

ผลทททคาดวบาจะไดดรพบ
1. ผรชเรทยนมทความรรช  ความสามารถดชาน  ICT  เพรทมขศขนตามศพกยภาพของแตสละบคคคล

2. ผรชเรทยน  ครร  ผรชปกครอง  มทความพศงพอใจ  ตสอการพพฒนาการจพดการเรทยนรรชของ โรงเรทยน

3. โรงเรทยนมทหชองปฏรบพตรการและแหลสงเรทยนรรชใหชบรรการแกสบคคลากรของโรงเรทยน และชคมชนไดชอยสางมทประสรทธรภาพ

4.  ครรและนพกเรทยนไดชรพบประสบการณฑใหมส ๆ ดชานเทคโนโลยทการสรชางและพพฒนาสพทอ และสามารถพพฒนาตามธรรมชาตร

และศพกยภาพ

5.  ครรและนพกเรทยนสามารถสรชางและพพฒนาสพทอการเรทยนการสอน โดยใชชวรธทการครดและการทนางาน อยสางเปปนระบบและมท

กระบวนการ และการทนางานระบบกลคสม
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ลงชพทอ  อนยมพตกโครงการ / งาน  โครงการททท 7  โครงการสบงเสรกมและพพฒนาทพกษะในการใชด ICT  เพพทอการเรทยนรรด  

การสพบคดน  และการนดาเสนอผลงาน  

ผรดรพบผกดชอบโครงการ

 ผรดเหรนชอบโครงการ

................................................
 ( นางสาวสคญาดา  เฮงชพยโย ) 

รองผรชอนานวยการกลคสมบรรหารวรชาการ

ผรดอนยมพตกโครงการ

................................................

 ผรดเหรนชอบโครงการ

................................................

................................................

หพวหนชางานแผนงานโรงเรทยน
 ( นางอรวรรณ  สระทองอยรส ) 
................................................

ผรดเสนอโครงการ

(   นายนพดล เดสนดวง   )
ผรชอนานวยการโรงเรทยนกาญจนาภรเษกวรทยาลพย  นครปฐม                

( พระตนาหนพกสวนกคหลาบมพธยม )

หพวหนชางานคอมพรวเตอรฑ
 ( นางสาวอคษณทยฑ  นชอยศรท ) 

ปฏรบพตรหนชาทททรองผรชอนานวยการกลคสมนโยบายและแผน
 ( นายชาญชพย  ชาญฤทธรด ) 
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โครงการ / งาน  โครงการททท 8  โครงการสสงเสรรมและพพฒนาผผผเรทยนใหผมททพกษะในการททางาน และการประกอบอาชทพ

ขผอ 2  สสงเสรรมผผผเรทยนใหผเปปนพลเมมองดท มทคคณธรรม จรรยธรรม มทความสคข บนพมพนฐานความเปปนไทย

ขผอ 3  สสงเสรรมใหผผผผเรทยนมทคคณภาพตามมาตรฐานการศศกษา และมทความเปปนเลรศทางวรชาการสผสสากล

พพนธกกจ  

ขผอ 1  ผผผเรทยนมทคคณภาพตามเกณฑฑมาตรฐานการศศกษาขพพนพมพนฐาน  มทคคณธรรม จรรยธรรม มทคสานรยมและ

คคณลพกษณะทททพศงประสงคฑ ดทารงชทวรตตามวรถทปรพชญาของเศรษฐกรจพอเพทยง และมทศพกยภาพเปปนพลเมมองโลก

เปปาประสงคค  

กลยยทธค  กลยคทธฑททท 2. ยคทธวรธทททท 2   พพฒนาวรชาการเพมทอการเรทยนรผผ

อพตลพกษณค เชรดชผคคณธรรม  เลรศลพทาวรชาการ

เอกลพกษณค นพกเรทยนมทความเปปนสคภาพบครคษ สคภาพสตรท

มาตรฐานการศศกษาชาตก  มาตรฐานททท 1

มาตรฐานตามกฎกระทรวง  มาตรฐานททท 1

กลยยทธค สพฐ. กลยคทธฑททท 2, 4, 5

กลยคทธฑททท 3กลยยทธค สพม.

ระยะเวลาดดาเนกนการ

ปปงบประมาณ 2561 (1 ตคลาคม 2560-30 กพนยายน 2561)

หลพกการและเหตยผล 

          พ.ร.บ. การศศกษาแหสงชาตร พ.ศ. 2542  (แกผไขเพรทมเตรมพ.ศ.2545) กทาหนดแนวทางการจพดการศศกษาไวผในมาตรา 

23 ขผอ 5 วสาดผวยการจพดการศศกษาตผองเนผนความสทาคพญในดผานความรผผ และทพกษะการประกอบอาชทพและการดทารงชทวรต

อยสางมทความสคข และในมาตรา 24 ขผอ 2 วสาดผวยการฝฝกทพกษะ กระบวนการครด การจพดการ การเผชรญสถานการณฑ และ

การประยคกตฑความรผผมาใชผเพมทอปปองกพนและแกผไขปปญหา  เพมทอใหผเปปนไปตามเจตนารมณฑ ของ พ.ร.บ. การศศกษาแหสงชาตร 

จากมาตรฐานการศศกษาขพพนพมพนฐาน ของกระทรวงศศกษาธรการ  ไดผกทาหนดใหผผผผเรทยนมททพกษะในการททางาน  รพกการททางาน  

สามารถททางานรสวมกพบผผผอมทนไดผและมทเจตคตรทททดทตสออาชทพสคจรรต  และนโยบายของรพฐมนตรทวสาการระทรวงศศกษาธรการ  ดผาน

การพพฒนาการศศกษาเพมทอการพพฒนาประเทศ  กทาหนดใหผโรงเรทยนพพฒนาศพกยภาพ : Tablet (เชมทอมโยงการเรทยนประถม

ศศกษา มพธยมศศกษา อาชทวศศกษาและอคดมศศกษา) FexCenter พพฒนาสถานศศกษา: แหลสงเรทยนรผผตามกลคสมอาชทพสผสความเปปน

เลรศ สสงเสรรมการมทงานททา : ศผนยฑบสมเพาะผผผประกอบการ  สทานพกงานคณะกรรมการการศศกษาขพพนพมพนฐานจศงไดผกทาหนดทรศ

ทางการพพฒนาคคณภาพการมพธยมศศกษายคคใหมส (พ.ศ.2553 – 2561)  โดยมทเปปาหมายดผานคคณภาพผผผเรทยน ใหผผผผเรทยนทคกคน

พพฒนาทพกษะเพมทอการดทารงชทวรต ในดผานการจพดการตนเอง  การบรรโภค  การเรทยนรผผ  ทพกษะทางสพงคมและการจพดการสรผาง

งานอาชทพ  

          เนมทองจากปปจจคบพนนทพการงานอาชทพเปปนสรทงทททสทาคพญ ตสอการดทารงชทวรตของคนในปปจจคบพน และตามแนวทางพระราช

ดทารพสของพระบาทสมเดดจพระเจผาอยผสหพวทททวสาดผวยเรมทองของ “ทางเศรษฐกรจพอเพทยง” เขผาใจ มทความครดสรผางสรรคฑ มททพกษะ 

มทคคณธรรม มทจรตสทานศกในการใชผพลพงงานทรพพยากรและสรทงแวดลผอมในการททางานเพมทอการดทารงชทวรตและครอบครพวทททเกททยว
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กพบงานบผาน งานเกษตร งานชสาง งานประดรษฐฑ และงานธครกรจมททพกษะ กระบวนการททางาน การจพดการ การททางานเปปน

กลคสม การแสวงหาความรผผ สามารถแกผปปญหาในการททางาน รพกการททางาน และมทเจตคตรทททดทตสองานเขผาใจ มททพกษะ มท

ประสบการณฑในงานอาชทพสคจรรต มทคคณธรรม มทเจตคตรทททดทตสองานอาชทพ และเหดนแนวทางในการประกอบอาชทพสคจรรต ซศทงถมอ

เปปนกรจกรรมพพฒนาผผผเรทยนและเปปนการฝฝกปฏรบพตรโครงงานอาชทพ  ทพพงนทพการจพดกรจกรรมดพงกลสาวเพมทอใหผผผผเรทยนมทความรผผและ

ทพกษะขพพนพมพนฐานเกททยวกพบการจพดการโครงงานอาชทพและทพกษะในการประกอบอาชทพเขผาใจมทความครดสรผางสรรคฑ มททพกษะ 

มทคคณธรรม มทจรตสทานศกในการใชผพลพงงานทรพพยากรและสรทงแวดลผอม ในการททางานเพมทอการดทารงชทวรตและครอบครพวทททเกททยว

กพบงานบผาน งานเกษตร งานชสาง งานประดรษฐฑ และงานธครกรจ  เพมทอใหผผผผเรทยนไดผลงมมอปฏรบพตรงานอาชทพอยสางครบวงจรและ

มทประสบการณฑในการประกอบอาชทพโดยเฉพาะอาชทพอรสระเพมทอใหผผผผเรทยนเหดนคคณคสาและความจทาเปปนของการประกอบ

อาชทพและมองเหดนชสองทางในการประกอบอาชทพและเพมทอปลผกฝปงคคณธรรมจรรยธรรมและคสานรยมในการททางานการพศทงตน

เองและรพกการททางาน

          โรงเรทยนกาญจนาภรเษกวรทยาลพย นครปฐม (พระตทาหนพกสวนกคหลาบมพธยม)  เปปนโรงเรทยนเฉลรมพระเกทยรตรททท

จพดการเรทยนการสอนโดยมคสงเนผนตามวรถทปรพชญาของเศรษฐกรจพอเพทยง จศงไดผจพดททาโครงการสสงเสรรมและพพฒนาผผผเรทยนใหผมท

ทพกษะในการททางาน และการประกอบอาชทพ  ขศพนเพมทอใหผผผผเรทยนไดผรพบการสสงเสรรมใหผมทแรงจผงใจสผสอาชทพ  ดผวยการแนะแนว  

และไดผรพบการพพฒนาความรผผทพกษะทททเหมาะสมเพมทอการมทงานททาในอนาคต  มททพกษะในการททางาน รพกการททางาน สามารถ

ททางานรสวมกพบผผผอมทนไดผ และมทเจตคตรทททดทตสออาชทพสคจรรต

1. เพมทอใหผผผผเรทยนไดผรพบการสสงเสรรมใหผมทแรงจผงใจสผสอาชทพ  ดผวยการแนะแนว  

2. เพมทอใหผผผผเรทยนไดผรพบการพพฒนาความรผผทพกษะทททเหมาะสมเพมทอการมทงานททาในอนาคต  มททพกษะในการททางาน รพกการ

ททางาน 

3. เพมทอใหผผผผเรทยนสามารถททางานรสวมกพบผผผอมทนไดผ และมทเจตคตรทททดทตสออาชทพสคจรรต

วพตถยประสงคค

ผลผลกต  (outputs)

ผลลพพธค  (outcomes)

1. เพมทอใหผผผผเรทยนนทาความรผผเกททยวกพบงานอาชทพไปปรพบใชผในชทวรตประจทาวพน

2. เพมทอใหผนพกเรทยนทททเขผารสวมกรจกรรมมททพศนคตรทททดทตสองานอาชทพสคจรรต

3. เพมทอใหผนพกเรทยนมทจรตสทานศกอนครพกษฑ และภาคภผมรใจในอาชทพทผองถรทน

4. เพมทอใหผนพกเรทยนสามารถนทาความรผผเกททยวกพบงานอาชทพเพมทอพพฒนาทพกษะชทวรตไดผ

1. นพกเรทยนรผอยละ   90 มทการวางแผนการททางานและดทาเนรนงานจนสทาเรดจ

2. นพกเรทยนรผอยละ   90 ททางานอยสางมทความสคข  มคสงมพทน พพฒนางาน  และภผมรใจในผลงานของตนเอง

3. นพกเรทยนรผอยละ   90 ททางานรสวมกพบผผผอมทนไดผ

4. นพกเรทยนรผอยละ   90 มทความรผผสศกทททดทตสออาชทพสคจรรตและหาความรผผเกททยวกพบอาชทพทททตนเองสนใจ

เชกงปรกมาณ

เปปาหมาย

1. ผผผเรทยนมททพกษะการททางาน สามารถรสวมงานกพบผผผอมทนไดผอยสางมทความสคข และมทความเพทยรพยายาม อดทนอดกลพพน 

ละเอทยด รอบคอบ ตสอการททางานใหผสทาเรดจและมทความสคข 

เชกงคยณภาพ
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2. ผผผเรทยนสามารถพพฒนางาน และภผมรใจในผลงานของตนเอง 

3. ผผผเรทยนทททไดผเขผารสวมกรจกรรมสสวนใหญสเปปนผผผทททมทความรผผสศกทททดทตสออาชทพสคจรรตและหาความรผผเกททยวกพบอาชทพทททตนเอง

สนใจ
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โครงการ / งาน โครงการททท 8  โครงการสสงเสรกมและพพฒนาผผผเรทยนใหผมททพกษะในการทดางาน และการประกอบอาชทพ  

ททท กกจกรรม
เงกน

อยดหนยน

เรทยนฟรท 

15 ปป

เงกน

รายไดผ

เงกน

ออทน ๆ
รวม หมายเหตย

การฝฝกฝนทพกษะการ

ประกอบอาชทพและการ

ดทาเนรนธครกรจ

กลคสมสาระการเรทยน

รผผการงานอาชทพ 

และเทคโนโลยท

 4,700.00  4,700.001

รผานลผกแกผวกาญจนาพอ

เพทยง

กลคสมสาระการเรทยน

รผผการงานอาชทพ 

และเทคโนโลยท

 9,100.00  9,100.002

 13,800.00  13,800.00รวมทพทงสกทน
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การประเมกนผล

เครอทองมออทททใชผวกธทการประเมกนตพวชททวพดความสดาเรรจ

1. นพกเรทยนรผอยละ   90 มทการวางแผน

การททางานและดทาเนรนงานจนสทาเรดจ

การสพมภาษณฑ, การประเมรน, การสพงเกต แบบประเมรน, แบบสพมภาษณฑ, แบบ

สพงเกต

2. นพกเรทยนรผอยละ   90 ททางานอยสางมท

ความสคข  มคสงมพทน พพฒนางาน  และภผมรใจ

ในผลงานของตนเอง

การประเมรน, การสพงเกต แบบประเมรน, แบบสพมภาษณฑ, แบบ

สพงเกต

3. นพกเรทยนรผอยละ   90 มทความรผผสศกทททดท

ตสออาชทพสคจรรตและหาความรผผเกททยวกพบ

อาชทพทททตนเองสนใจ

การประเมรน, การสพงเกต แบบประเมรน, แบบสพมภาษณฑ, แบบ

สพงเกต

ผลทททคาดวสาจะไดผรพบ
1. ผผผเรทยน มทการวางแผนการททางานและดทาเนรนงานจนสทาเรดจ 

2. ผผผเรทยนสามารถททางานอยสางมทความสคข  มคสงมพทน พพฒนางาน  และภผมรใจในผลงานของตนเอง

3. ผผผเรทยนสามารถททางานรสวมกพบผผผอมทนไดผ มทความรผผสศกทททดทตสออาชทพสคจรรตและหาความรผผเกททยวกพบอาชทพทททตนเองสนใจ

4. ผผผเรทยนสามารถนทาความรผผเกททยวกพบงานอาชทพเพมทอพพฒนาทพกษะชทวรตไดผ

ลงชอทอ  อนยมพตกโครงการ / งาน  โครงการททท 8  โครงการสสงเสรกมและพพฒนาผผผเรทยนใหผมททพกษะในการทดางาน และ

การประกอบอาชทพ  

ผผผรพบผกดชอบโครงการ

 ผผผเหรนชอบโครงการ

................................................
 ( นางสาวสคญาดา  เฮงชพยโย ) 

รองผผผอทานวยการกลคสมบรรหารวรชาการ

ผผผอนยมพตกโครงการ

................................................

 ผผผเหรนชอบโครงการ

................................................

................................................

หพวหนผางานแผนงานโรงเรทยน
 ( นางอรวรรณ  สระทองอยผส ) 
................................................

ผผผเสนอโครงการ

(   นายนพดล เดสนดวง   )
ผผผอทานวยการโรงเรทยนกาญจนาภรเษกวรทยาลพย  นครปฐม                

( พระตทาหนพกสวนกคหลาบมพธยม )

หพวหนผากลคสมสาระฯ การงานอาชทพและเทคโนโลยท
 ( นางสาววรไล  จรรมงคลกาล ) 

ปฏรบพตรหนผาทททรองผผผอทานวยการกลคสมนโยบายและแผน
 ( นายชาญชพย  ชาญฤทธรธ ) 
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โครงการ / งาน  โครงการททท 9 โครงการสสงเสรรมและพพฒนาการเรทยนรรรตามหลพกปรพชญาของเศรษฐกรจพอเพทยง และการเรทยน

รรรตามแนวพระราชดดารร

ขรอ 2  สสงเสรรมผรรเรทยนใหรเปปนพลเมมองดท มทคคณธรรม จรรยธรรม มทความสคข บนพมพนฐานความเปปนไทย

ขรอ 4 สสงเสรรมใหรบคคลากรเทรดทรนสถาบพนพระมหากษพตรรยยและสมบสานงานพระราชดดารร

พพนธกกจ  

ขรอ 1  ผรรเรทยนมทคคณภาพตามเกณฑยมาตรฐานการศศกษาขพพนพมพนฐาน  มทคคณธรรม จรรยธรรม มทคสานรยมและ

คคณลพกษณะทททพศงประสงคย ดดารงชทวรตตามวรถทปรพชญาของเศรษฐกรจพอเพทยง และมทศพกยภาพเปปนพลเมมองโลก

เปปาประสงคค  

กลยยทธค  กลยคทธยททท 2. ยคทธวรธทททท 2   พพฒนาวรชาการเพมทอการเรทยนรรร

อพตลพกษณค เชรดชรคคณธรรม  เลรศลพดาวรชาการ

เอกลพกษณค นพกเรทยนมทความเปปนสคภาพบครคษ สคภาพสตรท

สนองดดานททท  ดรานททท 1, 3

มาตรฐานททท 1, 3สนองมาตรฐานการศศกษาททท  

ตพวบสงชทพททท 1.2, 3.2สนองตพวบบงชทชททท  

มาตรฐานการศศกษาชาตก  มาตรฐานททท 1, 2

มาตรฐานตามกฎกระทรวง  มาตรฐานททท 1, 3

กลยยทธค สพฐ. กลยคทธยททท 1

กลยคทธยททท 1, 2กลยยทธค สพม.

ระยะเวลาดดาเนกนการ

ปปงบประมาณ  2561  (1 ตคลาคม 2560-30 กพนยายน 2561)

หลพกการและเหตยผล 

          พระบาทสมเดดจพระเจราอยรสหพวภรมรพลอดคลยเดชมหาราช ทรงมทพระราชดดารพสแกสพสกนรกรชาวไทยเกททยวกพบการ

ดดาเนรนชทวรตโดยยศดหลพกปรพชญาของเศรษฐกรจพอเพทยง ซศทงเปปนปรพชญาทททตพพงอยรสบน พมพนฐานของทางสายกลางและความไมส

ประมาท โดยคดานศงการรรรจพกพศทงตนเอง ความพอประมาณ พอมทพอกรน พอมทพอใชร ความมทเหตคผล การสรรางภรมรคครมกพนทททดทใน

ตพว ตลอดจนใชรความรรรความรอบคอบ และคคณธรรมประกอบการวางแผนตพดสรนใจและกระทดาในสรทงทททควรจะเปปน เพมทอใหร

สามารถดดารงชทวรตอยสางยพทงยมนภายใตรกระแสโลกาภรวพฒนยและความเปลททยนแปลงตสาง ๆ

          ปปจจคบพนประเทศไทยประสบปปญหาตสาง ๆ  หลายดรานทพพงทางดรานการศศกษา  เศรษฐกรจ  สพงคม  สรทงแวดลรอมตลอด

จนการดดารงชทวรตทททยากลดาบาก   อพนเนมทองมาจากการนดาทรพพยากรทททมทอยรสมาใชรอยสางมากมาย  ดรวยพระบารมท พระอพจฉรรย

ภาพ และพระมหากรคณาธรคคณทททพระองคยทททมทตสอพสกนรกรปวงชนชาวไทยทคกหมรสเหลสา พระองคยไดรพระราชทาน โครงการอพน

เนมทองมาจากพระราชดดารรใหรกพบประชาชนชาวไทยทคกภาคทพทวประเทศไทย ไวรเปปนแบบอยสางในการแกรปปญหา  แบบอยสางใน

การใชรทรพพยากรอยสางมทคคณคสาและยพทนยมน ตลอดจนมทวรธทการทททสอดคลรองกพบความเปปนอยรสในทรองถรทนนพพน ๆ  โดยแตสละ

โครงการจะนดามาซศทงคคณภาพชทวรตทททดท  และความสคข  สดาหรพบผรรทททนรอมนดามาปฏรบพตร   

104 

*******************************************************************************************************
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)



          โรงเรทยนกาญจนาภรเษกวรทยาลพย  นครปฐม  (พระตดาหนพกสวนกคหลาบมพธยม) เปปนสถานศศกษาทททกสอตพพงขศพนใน

วโรกาสเฉลรมฉลอง  50  ปปกาญจนาภรเษก  และกดาหนดวรสพยทพศนย ในการสมบสานงานพระราชดดารร  ดพงนพพน  โรงเรทยนจศงไดร

เลดงเหดนความสดาคพญของเศรษฐกรจพอเพทยงเพมทอนดามาใชรในชทวรตประจดาวพน   และเพมทอสสงเสรรมใหรผรรเรทยนรรรจพกความพอเพทยง 

ปลรกฝปง อบรม บสมเพาะใหรผรรเรทยนมทความสมดคลทางเศรษฐกรจ สพงคม สรทงแวดลรอม และวพฒนธรรม โดยสอดแทรกแนวครด

ปรพชญาของเศรษฐกรจพอเพทยงใหรเขราเปปนสสวนหนศทงของชทวรต  เพมทอสอนใหรผรรเรทยนรรรจพกการใชรชทวรตไดรอยสางสมดคล ตามแนวทาง

เศรษฐกรจพอเพทยงเหดนคคณคสาของทรพพยากรตสาง ๆ รรรจพกอยรสรสวมกพบผรรอมทน รรรจพกเอมพอเฟฟฟอเผมทอแผสและแบสงปปน มทจรตสดานศกรพกษยสรทง

แวดลรอม และเหดนคคณคสาของวพฒนธรรมคสานรยม ความเปปนไทย ทสามกลางการเปลททยนแปลงตสางๆ รรรวสาตนเองเปปนองคย

ประกอบหนศทงในสรทงแวดลรอมและวพฒนธรรมของโลก การกระทดาของตนยสอมมทผลและเชมทอมโยงกพบสภาพแวดลรอมในโลกททท

ตนเองเปปนสมาชรกอยรสดรวย   ซศทงจากความสดาคพญดพงกลสาวจศงเกรดเปปนโครงการสสงเสรรมและพพฒนาการเรทยนรรรตามแนวพระ

ราชดดารร และปรพชญาของเศรษฐกรจพอเพทยง ขศพนเพมทอใหรผรรเรทยนไดรเรทยนรรรเกททยวกพบโครงการอพนเนมทองมาจากพระราชดดารรใหร

และดดาเนรนชทวรตตามรอยเบมพองพระยคคลบาท  มทความเขราใจ และสามารถนรอมนดาหลพกปรพชญาของเศรษกรจพอเพทยงมาใชรใน

การดดาเนรนชทวรตในทรองถรทนของตนเองตสอไป

1. เพมทอสสงเสรรมการเรทยนรรรตามแนวพระราชดดารรและตามหลพกปรพชญาของเศรษฐกรจพอเพทยง  มาบรรณาการกพบการจพด

กรจกรรมเรทยนการสอน

2. เพมทอเทรดทรนสถาบพนพระมหากษพตรรยย และธดารงความเปปนไทย

3. เพมทอใหรนพกเรทยนมทความรรร ความเขราใจเกททยวกพบหลพกปรพชญาของเศรษฐกรจพอเพทยง  และสามารถนดาไปปรพบใชรในชทวรต

ประจดาวพนไดรอยสางถรกตรอง

4. เพมทอใหรนพกเรทยนเปปนผรรมทคคณลพกษณะอพนพศงประสงคยตามหลพกปรพชญาของเศรษฐกรจพอเพทยง

วพตถยประสงคค

ผลผลกต  (outputs)

ผลลพพธค  (outcomes)

1. เพมทอใหรผรรเรทยนสามารถแกรปปญหา  มททพกษะชทวรต และอยรสอยสางพอเพทยง  ตามแนวพระราชดดารพสและปรพชญาของ

เศรษฐกรจพอเพทยง

2. เพมทอใหรผรรเรทยนมทความมคสงมพทนในการศศกษา  และการทดางาน  สามารถปรพบตพวเขรากพบพหควพฒนธรรม ยอมรพบความครด

และวพฒนธรรมทททแตกตสาง

1. ผรรเรทยนรรอยละ 95 สามารถแกรปปญหา  มททพกษะชทวรต และอยรสอยสางพอเพทยง  ตามแนวพระราชดดารพสและปรพชญาของ

เศรษฐกรจพอเพทยง

2. ผรรเรทยนรรอยละ 95 มทความมคสงมพทนในการศศกษา  และการทดางาน  สามารถปรพบตพวเขรากพบพหควพฒนธรรม ยอมรพบความ

ครดและวพฒนธรรมทททแตกตสาง

เชกงปรกมาณ

เปปาหมาย

ผรรเรทยนมททพกษะการแกรปปญหา ทพกษะชทวรต และอยรสอยสางพอเพทยง  มทความมคสงมพทนในการศศกษาและการทดางาน  สามารถ

ปรพบตพวเขรากพบพหควพฒนธรรม บนพมพนฐานวพฒนธรรมทททดทงามของไทย

เชกงคยณภาพ
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โครงการ / งาน โครงการททท 9 โครงการสบงเสรกมและพพฒนาการเรทยนรรดตามหลพกปรพชญาของเศรษฐกกจพอเพทยง และ

การเรทยนรรดตามแนวพระราชดดารก  

ททท กกจกรรม
เงกน

อยดหนยน

เรทยนฟรท 

15 ปป

เงกน

รายไดด

เงกน

ออทน ๆ
รวม หมายเหตย

สสงเสรรมการเรทยนรรรการทดา

ผลรตภพณฑยตสาง ๆ จากพมช

สมคนไพรโดยบรรณาการ

หลพกปรพชญาของเศรษฐกรจ

พอเพทยง

กลคสมสาระการเรทยน

รรรวรทยาศาสตรย

 3,000.00  3,000.001

พพฒนาความครดเพมทอชทวรตททท

พอเพทยง

กลคสมสาระการเรทยน

รรรภาษาไทย

 8,450.00  8,450.002

ทพศนศศกษาตามโครงการ

สมบสารงานพระราชดดารร 

รพชกาลททท 9 ระดพบชพพนมพธยม

ศศกษาปปททท 6

กลคสมบรรหารบคคคล3

รายการเสทยงตามสาย  

และรายการเชรานทพททท กภน.

กลคสมบรรหารทพทวไป 10,000.00  10,000.004

การเยททยมบรานนพกเรทยน กลคสมบรรหารบคคคล5

ทพศนศศกษาตามโครงการ

สมบสารงานพระราชดดารร 

รพชกาลททท 9 ระดพบชพพนมพธยม

ศศกษาปปททท 6

กลคสมบรรหารบคคคล 48,450.00  64,550.00 16,100.006

ทพศนศศกษาตามโครงการ

สมบสานงานพระราชดดารร 

ม.3

กลคสมบรรหารบคคคล 64,050.00  87,050.00 23,000.007

ทพศนศศกษาตามโครงการ

สมบสานงานพระราชดดารร 

ม.2

กลคสมบรรหารบคคคล 69,000.00  93,800.00 24,800.008

การขพบเคลมทอนสถานศศกษา

พอเพทยงสรสศรนยยการเรทยนรรร

พอเพทยง

กลคสมบรรหาร

วรชาการ

 20,000.00  20,000.009

ทพศนศศกษาตามโครงการ

สมบสานงานพระราชดดารร 

ม.5

กลคสมบรรหารบคคคล 48,300.00  65,900.00 17,600.0010

สวนเกษตรพอเพทยง กลคสมสาระการเรทยน 100,000.00  100,000.0011

106 

*******************************************************************************************************
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)



โครงการ / งาน โครงการททท 9 โครงการสบงเสรกมและพพฒนาการเรทยนรรดตามหลพกปรพชญาของเศรษฐกกจพอเพทยง และ

การเรทยนรรดตามแนวพระราชดดารก  

ททท กกจกรรม
เงกน

อยดหนยน

เรทยนฟรท 

15 ปป

เงกน

รายไดด

เงกน

ออทน ๆ
รวม หมายเหตย

รรรการงานอาชทพ 

และเทคโนโลยท

ทพศนศศกษาตามโครงการ

สมบสานพระราชดดารรชพพน

มพธยมศศกษาปปททท 1

กลคสมบรรหารบคคคล 74,400.00  98,500.00 24,100.0012

สสงเสรรมและพพฒนาการ

เรทยนรรรตามแนวพระราช

ดดารร และปรพชญาเศษฐกรจ

พอเพทยง

กลคสมสาระการเรทยน

รรรสพงคมศศกษา  

ศาสนา และ

วพฒนธรรม

 7,500.00  7,500.0013

ทพศนศศกษาตามโครงการ

สมบสานงานพระราชดดารร 

ม.4

กลคสมบรรหารบคคคล 52,800.00  71,600.00 18,800.0014

สสงเสรรมอาชทพชคมนคมกทฬา

และนพนทนาการ ตามหลพก

ปรพชญาของเศรษฐกรจพอ

เพทยง

กลคสมสาระการเรทยน

รรรสคขศศกษา และ

พลศศกษา

15

KPN รพกการออม มทวรนพย

ทางการเงรน ตามแนวพระ

ราชดดารรสรสวรถทชทวรตเศรษฐกรจ

พอเพทยง

กลคสมสาระการเรทยน

รรรคณรตศาสตรย

 30,000.00  30,000.0016

การบดาเพดญประโยชนยกพบ

โรงเรทยนตดารวจตระเวน

ชายแดน

กลคสมบรรหารบคคคล 47,680.00  47,680.0017

จพดทดาขรอมรลพฤกษศาสตรย

เพมทอการเรทยนรรร

กลคสมสาระการเรทยน

รรรวรทยาศาสตรย

 20,000.00  20,000.0018

 246,630.00  357,000.00  728,030.00 124,400.00รวมทพชงสกชน
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การประเมกนผล

เครอทองมออทททใชดวกธทการประเมกนตพวชทชวพดความสดาเรรจ

1. ผรรเรทยนรรอยละ 95 สามารถแกรปปญหา  

มททพกษะชทวรต และอยรสอยสางพอเพทยง  ตาม

แนวพระราชดดารพสและปรพชญาของ

เศรษฐกรจพอเพทยง

การสพงเกต, การประเมรน แบบสพงเกต, แบบประเมรน

2. ผรรเรทยนรรอยละ 95 มทความมคสงมพทนในการ

ศศกษา  และการทดางาน  สามารถปรพบตพว

เขรากพบพหควพฒนธรรม ยอมรพบความครด

และวพฒนธรรมทททแตกตสาง

การสพงเกต, การประเมรน แบบสพงเกต, แบบประเมรน

ผลทททคาดวบาจะไดดรพบ
1. ผรรเรทยนมทความรรร ความเขราใจเกททยวกพบหลพกปรพชญาของเศรษฐกรจพอเพทยง

2. ผรรเรทยนสามารถปฏรบพตรตามหลพกปรพชญาของเศรษฐกรจพอเพทยงไดรอยสางถรกตรอง

3. ผรรเรทยนเปปนผรรมทคคณลพกษณะอพนพศงประสงคยตามหลพกปรพชญาของเศรษฐกรจพอเพทยง

4. ผรรเรทยนรรรจพกแหลสงเรทยนรรรหลพกปรพชญาเศรษฐกรจพอเพทยงและนดาไปปรพบใชรกพบชทวรต

ลงชอทอ  อนยมพตกโครงการ / งาน  โครงการททท 9 โครงการสบงเสรกมและพพฒนาการเรทยนรรดตามหลพกปรพชญาของ

เศรษฐกกจพอเพทยง และการเรทยนรรดตามแนวพระราชดดารก  

ผรดรพบผกดชอบโครงการ

 ผรดเหรนชอบโครงการ

................................................
 ( นางสาวสคญาดา เฮงชพยโย ) 

รองผรรอดานวยการกลคสมบรรหารวรชาการ

ผรดอนยมพตกโครงการ

................................................

 ผรดเหรนชอบโครงการ

................................................

................................................

หพวหนรางานแผนงาน
 ( นางอรวรรณ  สระทองอยรส ) 
................................................

ผรดเสนอโครงการ

(   นายนพดล เดสนดวง   )
ผรรอดานวยการโรงเรทยนกาญจนาภรเษกวรทยาลพย  นครปฐม                

( พระตดาหนพกสวนกคหลาบมพธยม )

หพวหนรากลคสมสาระฯ สพงคมศศกษา
 ( นางสาวปปยะภรณย  มะลพยเถาวย ) 

ปฏรบพตรหนราทททรองผรรอดานวยการกลคสมนโยบายและแผน
 ( นายชาญชพย  ชาญฤทธรธ ) 
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โครงการ / งาน  โครงการททท 10 โครงการสสงเสรรมและพพฒนาผผผเรทยนใหผมทสสขภาวะทททดท  และมทสสนทรทยภาพ  มทลพกษณะนรสพย

ดผานศรลปะ ดนตรท และกทฬา

ขผอ 2  สสงเสรรมผผผเรทยนใหผเปปนพลเมมองดท มทคสณธรรม จรรยธรรม มทความสสข บนพมพนฐานความเปปนไทย

ขผอ 3  สสงเสรรมใหผผผผเรทยนมทคสณภาพตามมาตรฐานการศศกษา และมทความเปปนเลรศทางวรชาการสผสสากล

พพนธกกจ  

ขผอ 1  ผผผเรทยนมทคสณภาพตามเกณฑฑมาตรฐานการศศกษาขพพนพมพนฐาน  มทคสณธรรม จรรยธรรม มทคสานรยมและ

คสณลพกษณะทททพศงประสงคฑ ดดารงชทวรตตามวรถทปรพชญาของเศรษฐกรจพอเพทยง และมทศพกยภาพเปปนพลเมมองโลก

เปปาประสงคค  

กลยยทธค  กลยสทธฑททท 2. ยสทธวรธทททท 2   พพฒนาวรชาการเพมทอการเรทยนรผผ

อพตลพกษณค เชรดชผคสณธรรม  เลรศลพดาวรชาการ

เอกลพกษณค นพกเรทยนมทความเปปนสสภาพบสรสษ สสภาพสตรท

สนองดดานททท  ดผานททท 1

มาตรฐานททท 1สนองมาตรฐานการศศกษาททท  

ตพวบสงชทพททท 1.1, 1.2สนองตพวบบงชทชททท  

มาตรฐานการศศกษาชาตก  มาตรฐานททท 1

มาตรฐานตามกฎกระทรวง  มาตรฐานททท 1

กลยยทธค สพฐ. กลยสทธฑททท 2, 4, 5

กลยสทธฑททท 3กลยยทธค สพม.

ระยะเวลาดดาเนกนการ

ปปงบประมาณ 2561 (1 ตสลาคม 2560-30 กพนยายน 2561)

หลพกการและเหตยผล 

          ตามพระราชบพญญพตรการศศกษาแหสงชาตร พสทธศพกราช 2542  แกผไขเพรทมเตรม (ฉบพบททท 3) พ.ศ. 2553  มสสงเนผนใหผนพก

เรทยนเปปนคน เกสง ดท มทสสข   และมาตรฐานการศศกษาของสดานพกงานการศศกษาขพพนพมพนฐานดผานคสณภาพผผผเรทยนใหผนพกเรทยนมท

สสขภาวะทททดทและมทสสนทรทยภาพ  พพฒนาผผผเรทยนใหผเปปนมนสษยฑทททสมบผรณฑทพพง รสางกาย จรตใจ สตรปปญญา หลทกเลททยงตสอความ

รสนแรง โรคภพย  อสบพตรเหตสและปปญหาความรสนแรงอทกทพพงความรผผ คสณธรรม มทจรรยธรรม และวพฒนธรรมในการดดารงชทวรต 

สามารถอยผสรสวมกพบผผผอมทนไดผอยสางมทความสสข  เพมทอใหผการจพดการศศกษาบรรลสเปปาหมายตามมาตรฐานการศศกษาดผานสสขภาวะ

ของผผผเรทยน    จศงไดผมทการกดาหนดทรศทางการพพฒนาคสณภาพการมพธยมศศกษายสคใหมส (พ.ศ. 2553 – 2561)  ใหผนพกเรทยน

แสดงความรผผความสามารถ ความถนพดเฉพาะทางเปปนทททประจพกษฑในระดพบชาตร  และนานาชาตร   จากพระราชบพญญพตรการ

ศศกษาแหสงชาตรและนโยบายทททกลสาวมาขผางตผน โรงเรทยนกาญจนาภรเษกวรทยาลพย นครปฐม (พระตดาหนพกสวนกสหลาบมพธยม)  

ซศทงเปปนโรงเรทยนเฉลรมพระเกทยรตรเนมทองในวโรกาสมหามงคลทรงครองราชยฑ ครบ 50 ปป  ไดผนดาแนวทางความเปปนพระ

อพจฉรรยภาพขององคฑพระบาทสมเดดจพระเจผาอยผสหพว    เปปนแนวปฏรบพตรมสสงเนผนใหผโรงเรทยนกดาหนดจสดเนผนใหผนพกเรทยนทสกคน

ตผองมทความสามารถดผานกทฬาและดนตรท คนละ 1 อยสาง  อทกทพพงผลจากการประเมรนคสณภาพการศศกษาทพพงภายในและภาย
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นอกสถานศศกษาในรอบททท 3 พบวสา โรงเรทยนสามารถดดาเนรนการจพดการศศกษาดผานการสสงเสรรมใหผนพกเรทยนมทสสขภาวะทททดทและ

มทสสนทรทยภาพไดผในระดพบดทมาก   มทผลการพพฒนาบรรลสตามปรพชญา และอพตลพกษณฑของโรงเรทยน   นพกเรทยนมทความเปปน

สสภาพบสรสษ สสภาพสตรท เปปนเอกลพกษณฑของสถานศศกษา  การมทสสขภาวะทททดทและมทสสนทรทยภาพ ถมอเปปนลพกษณะอพนพศง

ประสงคฑประการแรกของคนไทย แตสปปจจสบพนสถานการณฑปปญหาสสขภาพและการสาธารณสสขไดผเปลททยนแปลงไปตามความ

กผาวหนผาทางเทคโนโลยท  ทพพงนทพสาเหตสเนมทองมาจากการมทพฤตรกรรมสสขภาวะทททไมสถผกตผองของบสคคลตลอดจนปปญหาสภาพ

แวดลผอมทพพงทางกายภาพและทางสพงคม ซศทงนพบวพนแนวโนผมของปปญหาเหลสานทพมทความรสนแรง

          ดพงนพพนเพมทอใหผผผผเรทยนไดผมทสสขภาวะทททดท และมทสสนทรทยภาพ ซศทงเปปนการวางรากฐานดผานสสขภาพใหผเขผมแขดงดผวยการ

เตรทยมความพรผอมเพมทอปปองกพนปปญหาสสขภาพตพพงแตสแรกเรรทมเพมทอใหผผผผเรทยนสามารถเผชรญกพบปปญหา  และสภาวการณฑทททคสก

คามตสอสสขภาพไดผ  โรงเรทยนกาญจนาภรเษกวรทยาลพย นครปฐม (พระตดาหนพกสวนกสหลาบมพธยม)  จศงไดผพพฒนาผผผเรทยนใหผมทสสข

ภาวะทททดทและมทสสนทรทยภาพดทขศพน  เพมทอมสสงเนผนใหผผผผเรทยนกลผาแสดงออกตามความเหมาะสม  และความถนพดของตนเพมทอหลทก

เลททยงในสถานการณฑ  ทททไมสพศงประสงคฑโดยเฉพาะการดผแลสสขภาพและออกกดาลพงกายสมทดาเสมอ ปปองกพนตนเองจากสรทงเสพ

ตรดใหผโทษ และหลทกเลททยงตนเองจากสภาวะทททเสททยงตสอผผผเรทยน เรทยนรผผเกททยวกพบตนเองและเขผาใจถศงบทบาทหนผาทททของบสคคล

ในครอบครพวรวมทพพงการความรสนแรง โรคภพย อสบพตรเหตสและปปญหาทางเพศ  ซศทงมทความสพมพพนธฑตสอการมทสสขภาวะทททดทและมท

สสนทรทยภาพ

1. เพมทอใหผผผผเรทยนมทสสขนรสพยในการดผแลสสขภาพและออกกดาลพงกายสมทดาเสมอ  มทนพดาหนพก สสวนสผงและมทสมรรถภาพทาง

กายตามเกณฑฑมาตรฐาน

2. เพมทอใหผผผผเรทยนเหดนคสณคสาในตนเอง มทความมพทนใจ กลผาแสดงออกอยสางเหมาะสม  มทมนสษยสพมพพนธฑทททดท  และใหผเกทยรตร

ผผผอมทน

3. เพมทอใหผผผผเรทยนสามารถสรผางผลงานจากการเขผารสวมกรจกรรมดผานศรลปะ ดนตรท/นาฏศรลปป กทฬา/นพนทนาการ ตาม

จรนตนาการ

วพตถยประสงคค

ผลผลกต  (outputs)

ผลลพพธค  (outcomes)

1.  ผผผเรทยนทสกคนไดผรพบการพพฒนาใหผมทสสขภาวะทททดทและมทสสนทรทยภาพตามเกณฑฑทททโรงเรทยนกดาหนด

2.  เพมทอใหผผผผเรทยนเหดนคสณคสาในตนเอง  มทความมพทนใจ  กลผาแสดงออกอยสางเหมาะสม

3.  เพมทอใหผผผผเรทยนมทมนสษยสพมพพนธฑทททดทและใหผเกทยรตรผผผอมทน

1. ผผผเรทยนรผอยละ 85 มทสสขนรสพยในการดผแลสสขภาพ สสขนรสพย และออกกดาลพงกายอยสางสมทดาเสมอ      

2. ผผผเรทยนรผอยละ 85 มทนพดาหนพก สสวนสผง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑฑมาตรฐาน 

3. ผผผเรทยนรผอยละ  85 สามารถปปองกพนตนเองจากสรทงเสพตรดใหผโทษและหลทกเลททยงตนเองจากสภาวะทททเสททยงตสอความ

รสนแรง โรคภพย และอสบพตรเหตสรวมทพพงปปญหาทางเพศ 

4. ผผผเรทยนรผอยละ 85 เหดนคสณคสาในตนเอง มทความมพทนใจ กลผาแสดงออกอยสางเหมาะสม 

5. ผผผเรทยนรผอยละ 85 มทมนสษยสพมพพนธฑทททดท และใหผเกทยรตรผผผอมทน 

6. ผผผเรทยนรผอยละ 90 สามารถสรผางผลงานจากการเขผารสวมกรจกรรมดผานศรลปะ  ดนตรท/นาฏศรลปป กทฬา/นพนทนาการ

เชกงปรกมาณ

เปปาหมาย
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1. ผผผเรทยนมทสสขนรสพยในการดผแลสสขภาพ สสขนรสพย และออกกดาลพงกายอยสางสมทดาเสมอ มทนพดาหนพก สสวนสผง และสมรรถภาพ

ทางกายตามเกณฑฑมาตรฐาน 

2. ผผผเรทยนสามารถปปองกพนตนเองจากสรทงเสพตรดใหผโทษและหลทกเลททยงตนเองจากสภาวะทททเสททยงตสอความรสนแรง โรคภพย 

อสบพตรเหตส  และปปญหาทางเพศ เหดนคสณคสาในตนเอง มทความมพทนใจกลผาแสดงออกอยสางเหมาะสม 

3. ผผผเรทยนมทมนสษสพมพพนธฑ ทททดทและใหผเกทยรตรผผผอมทน  รวมทพพงสามารถสรผางผลงานจากการเขผารสวมกรจกรรมดผานศรลปะ  

ดนตรท/นาฏศรลปป   กทฬา/นพนทนาการ ตามจรนตนาการ

เชกงคยณภาพ
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โครงการ / งาน โครงการททท 10 โครงการสบงเสรกมและพพฒนาผผดเรทยนใหดมทสยขภาวะทททดท  และมทสยนทรทยภาพ  มทลพกษณะ

นกสพยดดานศกลปะ ดนตรท และกทฬา  

ททท กกจกรรม
เงกน

อยดหนยน

เรทยนฟรท 

15 ปป

เงกน

รายไดด

เงกน

ออทน ๆ
รวม หมายเหตย

กาญจนาเกมสฑ (ทพศนศรลปป,

ดนตรทไทย,ดนตรทสากล,

นาฏศรลปป,ขพบรผอง)

กลสสมสาระการเรทยน

รผผศรลปะ

1

จพดกรจกรรมปปจฉรมนรเทศนพก

เรทยน ชพพนมพธยมศศกษาปปททท 6 

ปปการศศกษาปป 2560

งานแนะแนว 10,340.00  49,500.00  34,500.00  97,340.00 3,000.002

พพฒนางานโภชนาการ กลสสมบรรหารทพทวไป 214,500.00 214,500.003

จพดซมพอ จพดหาวพสดสอสปกรณฑ

กทฬา

กลสสมสาระการเรทยน

รผผสสขศศกษา และ

พลศศกษา

 125,027.00  125,027.004

กทฬาสพมพพนธฑ กลสสมสาระการเรทยน

รผผสสขศศกษา และ

พลศศกษา

5

จพดซมพอ จพดหาวพสดสอสปกรณฑ

เพมทอการเรทยนการสอน

สสขศศกษาและพลศศกษา

กลสสมสาระการเรทยน

รผผสสขศศกษา และ

พลศศกษา

 30,000.00  30,000.006

กทฬาสพมพพนธฑ กลสสมสาระการเรทยน

รผผสสขศศกษา และ

พลศศกษา

 50,000.00  178,000.00  228,000.007

การแสดงงานตผอนรพบ กลสสมสาระการเรทยน

รผผศรลปะ

 20,000.00  20,000.008

อบรมพมพนฐานทางดผาน

นาฏศรลปปไทย

กลสสมสาระการเรทยน

รผผศรลปะ

 20,000.00  20,000.009

การแขสงขพนกทฬาภายนอก กลสสมสาระการเรทยน

รผผสสขศศกษา และ

พลศศกษา

 50,000.00  50,000.0010

สสงเสรรมและพพฒนา

ศพกยภาพดผานการแสดง

นาฏศรลปป

กลสสมสาระการเรทยน

รผผศรลปะ

11

การทดสอบและเสรรมสรผาง

สมรรถภาพทางกาย

กลสสมสาระการเรทยน

รผผสสขศศกษา และ

 60,680.00  60,680.0012
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โครงการ / งาน โครงการททท 10 โครงการสบงเสรกมและพพฒนาผผดเรทยนใหดมทสยขภาวะทททดท  และมทสยนทรทยภาพ  มทลพกษณะ

นกสพยดดานศกลปะ ดนตรท และกทฬา  

ททท กกจกรรม
เงกน

อยดหนยน

เรทยนฟรท 

15 ปป

เงกน

รายไดด

เงกน

ออทน ๆ
รวม หมายเหตย

พลศศกษา

กตพญญผเชรดชผ บผชาศรล

ปาจารยฑ

กลสสมสาระการเรทยน

รผผศรลปะ

 40,000.00  40,000.0013

เปปดโลกวรชาการ (OPEN 

HOUSE)

กลสสมสาระการเรทยน

รผผสสขศศกษา และ

พลศศกษา

14

การแขสงขพนกทฬากลสสม

โรงเรทยนกาญจนาภรเษก

วรทยาลพย ครพพงททท 18

กลสสมสาระการเรทยน

รผผสสขศศกษา และ

พลศศกษา

 350,000.00  350,000.0015

กรจกรรมมวยไทยใจกลผา กลสสมสาระการเรทยน

รผผสสขศศกษา และ

พลศศกษา

 75,460.00  75,460.0016

แขสงขพนทพกษะวรชาการของ

กลสสมสาระการเรทยนรผผศรลปะ 

(ภายนอกสถานศศกษา)

กลสสมสาระการเรทยน

รผผศรลปะ

 10,000.00  10,000.0017

แขสงขพนทพกษะวรชาการของ

กลสสมสาระการเรทยนรผผศรลปะ 

(ภายในสถานศศกษา)

กลสสมสาระการเรทยน

รผผศรลปะ

18

งานสามประสานสพมพพนธฑ กลสสมบรรหารบสคคล 27,000.00  27,000.0019

สรผางหผองซผอมดนตรทสากล(

สตรรง)

กลสสมสาระการเรทยน

รผผศรลปะ

20

อบรมพมพนฐานการขพบรผอง กลสสมสาระการเรทยน

รผผศรลปะ

 5,000.00  5,000.0021

สสงเสรรมและพพฒนา

ศพกยภาพดผานการขพบรผอง

ประสานเสทยง

กลสสมสาระการเรทยน

รผผศรลปะ

22

ซสอมเครมทองดนตรทวงโยธวา

ฑรต

กลสสมสาระการเรทยน

รผผศรลปะ

 30,000.00  30,000.0023

งานเฉลรมฉลองขศพนปปใหมส

และวพนเดดกแหสงชาตร

กลสสมบรรหารบสคคล 119,000.00  119,000.0024

กรจกรรมสสงเสรรมสสขภาพ งานแนะแนว 9,100.00  9,100.0025
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โครงการ / งาน โครงการททท 10 โครงการสบงเสรกมและพพฒนาผผดเรทยนใหดมทสยขภาวะทททดท  และมทสยนทรทยภาพ  มทลพกษณะ

นกสพยดดานศกลปะ ดนตรท และกทฬา  

ททท กกจกรรม
เงกน

อยดหนยน

เรทยนฟรท 

15 ปป

เงกน

รายไดด

เงกน

ออทน ๆ
รวม หมายเหตย

จรต รสวมกพบคณะพยาบาล

ศาสตรฑมหาวรทยาลพยมหรดล

 426,467.00  346,500.00  520,640.00  1,511,107.00 217,500.00รวมทพชงสกชน
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การประเมกนผล

เครอทองมออทททใชดวกธทการประเมกนตพวชทชวพดความสดาเรรจ

1. ผผผเรทยนรผอยละ 85 มทสสขนรสพยในการดผแล

สสขภาพ สสขนรสพย และออกกดาลพงกายอยสาง

สมทดาเสมอ

การสพงเกต, การประเมรน แบบประเมรน

2. ผผผเรทยนรผอยละ 85 มทนพดาหนพก สสวนสผง 

และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑฑ

มาตรฐาน

การสพงเกต, การประเมรน แบบประเมรน

3. ผผผเรทยนรผอยละ  85 สามารถปปองกพนตน

เองจากสรทงเสพตรดใหผโทษและหลทกเลททยงตน

เองจากสภาวะทททเสททยงตสอความรสนแรง โรค

ภพย และอสบพตรเหตสรวมทพพงปปญหาทางเพศ

การสพงเกต, การประเมรน แบบประเมรน

4. ผผผเรทยนรผอยละ 85 เหดนคสณคสาในตนเอง 

มทความมพทนใจ กลผาแสดงออกอยสางเหมาะ

สม

การประเมรน แบบประเมรน

5. ผผผเรทยนรผอยละ 85 มทมนสษยสพมพพนธฑทททดท 

และใหผเกทยรตรผผผอมทน

การประเมรน แบบประเมรน

6. ผผผเรทยนรผอยละ 90 สามารถสรผางผลงาน

จากการเขผารสวมกรจกรรมดผานศรลปะ  

ดนตรท/นาฏศรลปป กทฬา/นพนทนาการ

การประเมรน แบบประเมรน

ผลทททคาดวบาจะไดดรพบ
1. ผผผเรทยนมทสสขนรสพยในการดผแลสสขภาพ สสขนรสพย และออกกดาลพงกายอยสางสมทดาเสมอ มทนพดาหนพก สสวนสผง และสมรรถภาพทาง

กายตามเกณฑฑมาตรฐาน 

2. ผผผเรทยนสามารถปปองกพนตนเองจากสรทงเสพตรดใหผโทษและหลทกเลททยงตนเองจากสภาวะทททเสททยงตสอความรสนแรง โรคภพย 

อสบพตรเหตส  และปปญหาทางเพศ เหดนคสณคสาในตนเอง มทความมพทนใจกลผาแสดงออกอยสางเหมาะสม 

3. ผผผเรทยนมทมนสษสพมพพนธฑ ทททดทและใหผเกทยรตรผผผอมทน  รวมทพพงสามารถสรผางผลงานจากการเขผารสวมกรจกรรมดผานศรลปะ  ดนตรท/

นาฏศรลปป   กทฬา/นพนทนาการ ตามจรนตนาการ

4.  ผผผเรทยนไดผรพบการพพฒนาใหผมทสสขภาวะทททดทและมทสสนทรทยภาพตามเกณฑฑทททโรงเรทยนกดาหนด
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ลงชอทอ  อนยมพตกโครงการ / งาน  โครงการททท 10 โครงการสบงเสรกมและพพฒนาผผดเรทยนใหดมทสยขภาวะทททดท  และมท

สยนทรทยภาพ  มทลพกษณะนกสพยดดานศกลปะ ดนตรท และกทฬา  

ผผดรพบผกดชอบโครงการ

 ผผดเหรนชอบโครงการ

................................................
 ( นางสาวสสญาดา  เฮงชพยโย ) 

รองผผผอดานวยการกลสสมบรรหารวรชาการ

ผผดอนยมพตกโครงการ

................................................

 ผผดเหรนชอบโครงการ

................................................

................................................

หพวหนผางานแผนงานโรงเรทยน
 ( นางอรวรรณ  สระทองอยผส ) 
................................................

ผผดเสนอโครงการ

(   นายนพดล เดสนดวง   )
ผผผอดานวยการโรงเรทยนกาญจนาภรเษกวรทยาลพย  นครปฐม                

( พระตดาหนพกสวนกสหลาบมพธยม )

หพวหนผากลสสมสาระฯ สสขศศกษา พลศศกษา
 ( นายบสญชสวย  ทองคสผม ) 

ปฏรบพตรหนผาทททรองผผผอดานวยการกลสสมนโยบายและแผน
 ( นายชาญชพย  ชาญฤทธรธ ) 
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โครงการ / งาน  โครงการททท 11  โครงการสสงเสรรมและพพฒนาผผผเรทยนทททมทความตผองการพรเศษใหผไดผรพบพพฒนาเตตมตาม

ศพกยภาพ

ขผอ 1  สสงเสรรมระบบบรรหารจพดการ ทททเนผนการมทสสวนรสวมและกระจายออานาจตามหลพกธรรมาภรบาล

ขผอ 2  สสงเสรรมผผผเรทยนใหผเปปนพลเมมองดท มทคคณธรรม จรรยธรรม มทความสคข บนพมพนฐานความเปปนไทย

ขผอ 3  สสงเสรรมใหผผผผเรทยนมทคคณภาพตามมาตรฐานการศศกษา และมทความเปปนเลรศทางวรชาการสผสสากล

พพนธกกจ  

ขผอ 1  ผผผเรทยนมทคคณภาพตามเกณฑฑมาตรฐานการศศกษาขพพนพมพนฐาน  มทคคณธรรม จรรยธรรม มทคสานรยมและ

คคณลพกษณะทททพศงประสงคฑ ดอารงชทวรตตามวรถทปรพชญาของเศรษฐกรจพอเพทยง และมทศพกยภาพเปปนพลเมมองโลก

เปปาประสงคค  

กลยยทธค  กลยคทธฑททท 2. ยคทธวรธทททท 2   พพฒนาวรชาการเพมทอการเรทยนรผผ

อพตลพกษณค เชรดชผคคณธรรม  เลรศลพอาวรชาการ

เอกลพกษณค นพกเรทยนมทความเปปนสคภาพบครคษ สคภาพสตรท

สนองดดานททท  ดผานททท 1, 3

มาตรฐานททท 1, 3สนองมาตรฐานการศศกษาททท  

ตพวบสงชทพททท 1.1, 1.2, 3.1สนองตพวบบงชทชททท  

มาตรฐานการศศกษาชาตก  มาตรฐานททท 1, 3

มาตรฐานตามกฎกระทรวง  มาตรฐานททท 3

กลยยทธค สพฐ. กลยคทธฑททท 2, 4, 5

กลยคทธฑททท 1, 3กลยยทธค สพม.

ระยะเวลาดดาเนกนการ

ปปงบประมาณ 2561 (1 ตคลาคม 2560-30 กพนยายน 2561)

หลพกการและเหตยผล 

          สาระสอาคพญในแนวทางการจพดการศศกษาตาม พ.ร.บ. การศศกษาแหสงชาตร พ.ศ. 2542 ( แกผไขเพรทมเตรม พ.ศ. 2545) 

ระบคไวผในมาตรา 22 วสา  การจพดการศศกษาตผองยศดหลพกวสาผผผเรทยนทคกคนมทความสามารถเรทยนรผผและพพฒนาตนเองไดผ และถมอ

วสาผผผเรทยนมทความสอาคพญทททสคด กระบวนการจพดการศศกษาตผองสสงเสรรมใหผผผผเรทยนสามารถพพฒนาตามธรรมชาตรและเตตมตาม

ศพกยภาพ และในมาตรา 24 กอาหนดใหผสถานศศกษาจพดเนมพอหาสาระและกรจกรรมใหผสอดคลผองกพบความสนใจและความถนพด

ของผผผเรทยน โดยคอานศงถศงความแตกตสางระหวสางบคคคล ดพงนพพนการจพดการศศกษาจศงตผองเปปนไปในรผปแบบทททเหมาะสมกพบความ

สามารถและศพกยภาพแตสละบคคคล ซศทงเปปนหนผาททททททโรงเรทยนตผองจพดกรจกรรมใหผผผผเรทยนไดผคผนหาและพพฒนาศพกยภาพของตน

ใหผสผงขศพน รวมทพพงผผผทททมทความสามารถพรเศษ เพมทอทททจะไดผรพบการสสงเสรรมและพพฒนาใหผถศงขทดความสามารถสผงสคด

          นโยบายสอานพกงานคณะกรรมการการศศกษาขพพนพมพนฐานไดผกอาหนดเปปาหมายไวผวสา  ผผผเรทยนทททมทความตผองการพรเศษ

ควรไดผรพบการสสงเสรรม สนพบสนคน และพพฒนา เตตมตามศพกยภาพเปปนรายบคคคล ไมสนผอยกวสารผอยละ ๘๐ผผผพรการ ซศทงไดผแกส  ผผผ

ดผอยโอกาสและผผผเรทยนในพมพนทททพรเศษ,  ผผผเรทยนทททมทความสามารถพรเศษ,  ผผผเรทยนภายใตผการจพดการศศกษาโดยครอบครพว 
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สถานประกอบการ และศผนยฑการเรทยน และผผผเรทยนทททตผองการความคคผมครองและชสวยเหลมอเปปนกรณทพรเศษ  เปปนตผน  ดผวย

เหตคนทพ  โรงเรทยนจศงไดผจพดทอาโครงการสสงเสรรมและพพฒนาผผผเรทยนทททมทความตผองการพรเศษใหผไดผรพบการพพฒนาเตตมตามศพกยภาพ

ขศพน  เพมทอพพฒนานพกเรทยนทททมทคคณลพกษณะดพงกลสาว ใหผไดผรพบการพพฒนาเตตมตามศพกยภาพเปปนรายบคคคล

1.  เพมทอจพดกรจกรรมพพฒนาผผผเรทยนทททสสงเสรรมและตอบสนองความตผองการ  ความสามารถ  ความถนพด และความสนใจ

ของผผผเรทยน

2.  เพมทอใหผนพกเรทยนไดผเรทยนรผผรสวมกพนเปปนกลคสม แลกเปลททยนความครดเหตนเพมทอการเรทยนรผผระหวสางกพน

3.  เพมทอสสงเสรรมและตอบสนองความสามารถและความถนพดของผผผเรทยนทางวรทยาศาสตรฑใหผเตตมศพกยภาพ

4.  เพมทอใหผนพกเรทยนแสดงความสามารถพรเศษ และความถนพดอยสางเตตมศพกยภาพ

วพตถยประสงคค

ผลผลกต  (outputs)

ผลลพพธค  (outcomes)

1.  เพมทอใหผผผผเรทยนทททมทความตผองการพรเศษไดผรพบการสสงเสรรม  สนพบสนคน  และพพฒนาเตตมตามศพกยภาพเปปนรายบคคคล

2.  เพมทอใหผผผผเรทยนไดผรพบการสสงเสรรมความรผผและความสามารถพรเศษทางดผานวรทยาศาสตรฑ  คณรตศาสตรฑ  ภาษา และ

เทคโนโลยท

3.  เพมทอใหผสถานศศกษามทการสสงเสรรมและพพฒนาการวรจพยของผผผเรทยนทททสามารถนอาไปใชผประโยชนฑไดผ

1.  ผผผเรทยนทททมทความตผองการพรเศษไดผรพบการสสงเสรรม  สนพบสนคน  และพพฒนาเตตมตามศพกยภาพเปปนรายบคคคลไมสนผอย

กวสารผอยละ 80

2.  ผผผเรทยนทททมทความรผผความสามารถพรเศษทางดผานวรทยาศาสตรฑ  คณรตศาสตรฑ ภาษา และเทคโนโลยท ไดผรพบการสนพบ

สนคน  และไดผรพบความชสวยเหลมอในการพพฒนาทพกษะความรผผอยสางตสอเนมทอง

3.  ผผผเรทยนไดผรพบการสสงเสรรม และพพฒนางานวรจพยทททสามารถนอาไปใชผประโยชนฑไดผ

4.  รผอยละของผผผเรทยนมทงานวรจพย ทททสามารถนอาไปใชผประโยชนฑไดผ

เชกงปรกมาณ

เปปาหมาย

1.  โรงเรทยนจพดกรจกรรมพพฒนาผผผเรทยนทททสสงเสรรมและตอบสนองความตผองการ  ความสามารถ  ความถนพด และความ

สนใจของผผผเรทยน

2.  นพกเรทยนไดผเรทยนรผผรสวมกพนเปปนกลคสม แลกเปลททยนความครดเหตนเพมทอการเรทยนรผผระหวสางกพน

3.  โรงเรทยนจพดกรจกรรมทททสสงเสรรมและตอบสนองความสามารถและความถนพดของผผผเรทยนทางวรทยาศาสตรฑใหผเตตม

ศพกยภาพ

4.   นพกเรทยนแสดงความสามารถพรเศษ และความถนพดอยสางเตตมศพกยภาพ

เชกงคยณภาพ

118 

*******************************************************************************************************
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)



โครงการ / งาน โครงการททท 11  โครงการสบงเสรกมและพพฒนาผผดเรทยนทททมทความตดองการพกเศษใหดไดดรพบพพฒนาเตตมตาม

ศพกยภาพ  

ททท กกจกรรม
เงกน

อยดหนยน

เรทยนฟรท 

15 ปป

เงกน

รายไดด

เงกน

ออทน ๆ
รวม หมายเหตย

เพชรภาษาไทย กลคสมสาระการเรทยน

รผผภาษาไทย

 12,700.00  12,700.001

สสงเสรรมและพพฒนาหผอง

เรทยนพรเศษภาษาอพงกฤษ 

English Program

กลคสมสาระการเรทยน

รผผภาษาตสาง

ประเทศ

 13,591,000.00  13,591,000.002

การแขสงขพนทพกษะการงาน

อาชทพ

กลคสมสาระการเรทยน

รผผการงานอาชทพ 

และเทคโนโลยท

 10,000.00  10,000.003

สสงเสรรมการแขสงขพนทพกษะ

วรชาการภายใน

กลคสมสาระการเรทยน

รผผภาษาตสาง

ประเทศ

 3,000.00  3,000.004

การสสงเสรรมอพจฉรรยภาพ

ของผผผเรทยน

กลคสมบรรหาร

วรชาการ

 23,800.00  23,800.005

กรจกรรมการสมทอสาร-เรทยน

ภาษาตสางประเทศกพบเจผา

ของภาษา 

(Conversation with 

Native Speekers)

กลคสมสาระการเรทยน

รผผภาษาตสาง

ประเทศ

 5,911,600.00  5,911,600.006

การจพดทอาเอกสารประกอบ

การเรทยนการสอนและ

สอานพกงาน

กลคสมบรรหาร

วรชาการ

 2,025,600.00  2,025,600.007

การแขสงขพนทพกษะทาง

วรชาการของผผผเรทยน

กลคสมบรรหาร

วรชาการ

 380,000.00  380,000.008

ประชคมเครมอขสายผผผ

ปกครอง (ภาคเรทยนททท 1,2)

กลคสมบรรหารบคคคล 40,000.00  40,000.009

กรจกรรมพพฒนาการเรทยน

การสอนภาษาจทนทททมท

คคณภาพ (High Quality 

Chinese Language 

Training Program)

กลคสมสาระการเรทยน

รผผภาษาตสาง

ประเทศ

10

ทสองพรพรธภพณฑฑ กลคสมสาระการเรทยน

รผผสพงคมศศกษา  

 45,000.00  45,000.0011
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โครงการ / งาน โครงการททท 11  โครงการสบงเสรกมและพพฒนาผผดเรทยนทททมทความตดองการพกเศษใหดไดดรพบพพฒนาเตตมตาม

ศพกยภาพ  

ททท กกจกรรม
เงกน

อยดหนยน

เรทยนฟรท 

15 ปป

เงกน

รายไดด

เงกน

ออทน ๆ
รวม หมายเหตย

ศาสนา และ

วพฒนธรรม

คสายคณรตศาสตรฑ กลคสมสาระการเรทยน

รผผคณรตศาสตรฑ

 109,000.00  109,000.0012

นพกเรทยนแลกเปลททยนเพมทอ

การศศกษาและวพฒนธรรม

ไทย – นานาชาตร

กลคสมสาระการเรทยน

รผผภาษาตสาง

ประเทศ

 35,000.00  35,000.0013

สสงเสรรมแขสงขพนทพกษะภาย

นอก

กลคสมสาระการเรทยน

รผผภาษาตสาง

ประเทศ

 30,000.00  30,000.0014

พพฒนาสมทอการเรทยนการ

สอนหผองเรทยนพรเศษ 

SMTE

งานคอมพรวเตอรฑ 40,320.00  40,320.0015

จพดหาสมทอประกอบการ

เรทยนการสอนรายวรชา 

ง20206 การควบคคม

ไมโครคอนโทรลเลอรฑ

งานคอมพรวเตอรฑ 64,050.00  64,050.0016

การบรรหารจพดการองเรทยน

พรเศษวรทยศาสตรฑ 

คณรตศาสตรฑ เทคโนโลยท

และสรทงแวดลผอม

กลคสมบรรหาร

วรชาการ

 70,000.00 70,000.0017

สสงเสรรมการจพดทอาโครงงาน

ทางวรทยาศาสตรฑโดยใชผ

วรจพยเปปนฐาน

กลคสมสาระการเรทยน

รผผวรทยาศาสตรฑ

 10,000.00  10,000.0018

สสงเสรรมความรสวมมมอทาง

วรชาการ (MOU) ระหวสาง

ประเทศ

กลคสมสาระการเรทยน

รผผภาษาตสาง

ประเทศ

 1,000.00  1,000.0019

 2,196,350.00  403,800.00  19,731,920.00  22,402,070.00 70,000.00รวมทพชงสกชน
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การประเมกนผล

เครอทองมออทททใชดวกธทการประเมกนตพวชทชวพดความสดาเรตจ

1.  ผผผเรทยนทททมทความตผองการพรเศษไดผรพบ

การสสงเสรรม  สนพบสนคน  และพพฒนาเตตม

ตามศพกยภาพเปปนรายบคคคลไมสนผอยกวสา

รผอยละ 80

การประเมรน แบบประเมรน

2.  ผผผเรทยนทททมทความรผผความสามารถพรเศษ

ทางดผานวรทยาศาสตรฑ  คณรตศาสตรฑ ภาษา 

และเทคโนโลยท ไดผรพบการสนพบสนคน  และ

ไดผรพบความชสวยเหลมอในการพพฒนาทพกษะ

ความรผผอยสางตสอเนมทอง

การประเมรน, การสพงเกต แบบประเมรน

3.  รผอยละ 80 ของผผผเรทยนมทงานวรจพย ททท

สามารถนอาไปใชผประโยชนฑไดผ  และผผผเรทยน

ไดผรพบการสสงเสรรม และพพฒนางานวรจพยททท

สามารถนอาไปใชผประโยชนฑไดผ

การประเมรน, การสพงเกต แบบประเมรน

ผลทททคาดวบาจะไดดรพบ
1.  โรงเรทยนจพดกรจกรรมพพฒนาผผผเรทยนทททสสงเสรรมและตอบสนองความตผองการ  ความสามารถ  ความถนพด และความสนใจ

ของผผผเรทยน

2.  นพกเรทยนไดผเรทยนรผผรสวมกพนเปปนกลคสม แลกเปลททยนความครดเหตนเพมทอการเรทยนรผผระหวสางกพน

3.  โรงเรทยนจพดกรจกรรมทททสสงเสรรมและตอบสนองความสามารถและความถนพดของผผผเรทยนทางวรทยาศาสตรฑใหผเตตมศพกยภาพ

4.  นพกเรทยนแสดงความสามารถพรเศษ และความถนพดอยสางเตตมศพกยภาพ
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ลงชอทอ  อนยมพตกโครงการ / งาน  โครงการททท 11  โครงการสบงเสรกมและพพฒนาผผดเรทยนทททมทความตดองการพกเศษใหดไดด

รพบพพฒนาเตตมตามศพกยภาพ  

ผผดรพบผกดชอบโครงการ

 ผผดเหตนชอบโครงการ

................................................
 ( นางสาวสคญาดา  เฮงชพยโย ) 

รองผผผออานวยการกลคสมบรรหารวรชาการ

ผผดอนยมพตกโครงการ

................................................

 ผผดเหตนชอบโครงการ

................................................

................................................

หพวหนผางานแผนงานโรงเรทยน
 ( นางอรวรรณ  สระทองอยผส ) 
................................................

ผผดเสนอโครงการ

(   นายนพดล เดสนดวง   )
ผผผออานวยการโรงเรทยนกาญจนาภรเษกวรทยาลพย  นครปฐม                

( พระตอาหนพกสวนกคหลาบมพธยม )

หพวหนผางานวรจพยและพพฒนา
 ( นายนวพช  ปาานสควรรณ ) 

ปฏรบพตรหนผาทททรองผผผออานวยการกลคสมนโยบายและแผน
 ( นายชาญชพย  ชาญฤทธรธ ) 
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โครงการ / งาน  โครงการททท 12  โครงการพพฒนาครรและบบคลากรทางการศศกษา

ขขอ 4 สสงเสรรมใหขบบคลากรเทรดทรนสถาบพนพระมหากษพตรรยยและสสบสานงานพระราชดดารร

ขขอ 5 สสงเสรรมครรและบบคลากรทางการศศกษาตามมาตรฐานวรชาชทพเตตมตามศพกยภาพ

พพนธกกจ  

ขขอ 2  ครรและบบคลากรทางการศศกษามทมทคบณภาพตามเกณฑยมาตรฐานวรชาชทพ  มทกระบวนการจพดการเรทยน

การสอนเททยบเคทยงมาตรฐานสากล  และเตรทยมความพรขอมเขขาสรสประชาคมอาเซทยน

เปปาประสงคค  

กลยยทธค  กลยบทธยททท 2. ยบทธวรธทททท 2   พพฒนาวรชาการเพสทอการเรทยนรรข

อพตลพกษณค เชรดชรคบณธรรม  เลรศลลดาวรชาการ

เอกลพกษณค นพกเรทยนมทความเปปนสบภาพบบรบษ สบภาพสตรท

สนองดดานททท  ดขานททท 1, 3

มาตรฐานททท 1, 3สนองมาตรฐานการศศกษาททท  

ตพวบสงชทลททท 1.1, 3.1, 3.2, 3.3สนองตพวบบงชทชททท  

มาตรฐานการศศกษาชาตก  มาตรฐานททท 2

มาตรฐานตามกฎกระทรวง  มาตรฐานททท 2

กลยยทธค สพฐ. กลยบทธยททท 1, 3, 6

กลยบทธยททท 2กลยยทธค สพม.

ระยะเวลาดดาเนกนการ

ปปงบประมาณ 2561 (1 ตบลาคม 2560-30 กพนยายน 2561)

หลพกการและเหตยผล 

          ตามพระราชบพญญพตรการศศกษาแหสงชาตร พ.ศ.2542 และทททแกขไขเพรทมเตรม (ฉบพบททท 2) พ.ศ.2545 ตามหมวด 7  ครร 

คณาจารยย และบบคลากรทางการศศกษา ทททมบสงเนขนใหขครรและบบคลากรทางการศศกษาเปปนผรขมทคบณภาพตามมาตรฐานสากลททท

เหมาะสมกพบการเปปนวรชาชทพชพลนสรง มทความพรขอมและเขขมแขตงในการเตรทยมบบคลากรใหมสและการพพฒนาบบคลากรประจดา

การอยสางตสอเนสทองใหขเททยบเคทยงมาตรฐานสากล ประกอบกพบการพพฒนาใหขเปปนไปตามคบณภาพและมาตรฐานวรชาชทพ เพสทอ

รองรพบการประเมรนภายนอก เพสทอใหขโรงเรทยนเปปนโรงเรทยนทททมทคบณภาพสรงขศลนตามความมบสงหวพงของการจพดการศศกษาแหสง

ชาตร

การพพฒนาคบณภาพการศศกษา  เพสทอพพฒนาคบณภาพและคบณลพกษณะทททพศงประสงคยของผรขเรทยนใหขไดขมาตรฐานการศศกษา  

ตามมาตรฐานระดพบชาตรนพลน  ตของอาศพยความสพมพพนธยของการพพฒนาระบบบรรหารทททมทประสรทธรภาพ  การพพฒนาระบบ

ประกพนคบณภาพภายในของสถานศศกษา  การพพฒนาหลพกสรตร  และการพพฒนาครรใหขมทความรรข  ความสามารถในการจพดการ

เรทยนการสอน  ครรมทความสามารถในการผลรต  การใชข  การประเมรนผล  สสทอ นวพตกรรม  สามารถใชขเทคโนโลยท  เพสทอการ

เรทยนรรขและการพพฒนาคบณภาพผรขเรทยน  ครรตของมทความเขขาใจในระบบการวพด  ประเมรนผล   ตลอดจนเปปนคบณครรทททมท
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คบณธรรม  จรรยธรรม  มทวบฒรการทางการศศกษา  มทความรรข  ความสามารถตรงกพบงานทททรพบผรดชอบ  หมพทนพพฒนาตนเอง  มท

การแสวงหาความรรข  เทคนรควรธทการใหมส ๆ รพบฟฟงความครดเหตนผรขอสทนและยอมรพบในการเปลททยนแปลง  สามารถทดาผลการ

ประเมรน  พพฒนาการ  มาปรพบเปลททยนการเรทยน  การสอน  เพสทอพพฒนาผรขเรทยนใหขเตตมศพกยภาพ  มทการวรจพยเพสทอพพฒนาการ

เรทยนรรขของผรขเรทยนและนดาผลไปพพฒนาผรขเรทยนตสอไป  และการวรจพยเพสทอพพฒนาการเรทยนรรข  เปปนกระบวนการอยสางหนศทงทททใชขแกข

ปฟญหา  การจพดการเรทยนการสอนอยสางเปปนระบบ

จากเหตบผลดพงกลสาว  ซศทงสอดคลของกพบนโยบายของรพฐบาลปฟจจบบพน  มทนโยบายดขานสพงคมและคบณภาพชทวรตและการ

จพดการศศกษา  ดขานการพพฒนาครรอาจารยยและบบคลากรทางการศศกษา  เพสทอใหขไดขครรดท  ครรเกสง  มทคบณธรรม  มทคบณภาพ  

และมทวรทยาฐานะสรงขศลน  ลดภาระงานครร  ทททไมสเกททยวกพบการเรทยนการสอน  ตามโครงการคสนครรใหขนพกเรทยน  มทการดรแล

คบณภาพชทวรตของครร  ดขวยการการปรพบโครงสรขางหนทลและจพดตพลงกองทบนพพฒนาคบณภาพชทวรตครร  ควบครสไปกพบการลงทบนดขาน

เทคโนโลยทสารสนเทศ  ทททเนขนการพพฒนาเนสลอหาหาสาระและบบคลากร  ใหขพรขอมรองรพบและใชขประโยชนยจากระบบ

เทคโนโลยทสารสนเทศไดขอยสางคบขมคสา  และนโยบายกระทรวงศศกษาธรการ  กดาหนดทรศทางดขานสพงคมและคบณภาพชทวรต ใหขมท

การพพฒนาหลพกสรตร  ปรพบกระบวนการผลรต  และการพพฒนาครรใหขมทคบณภาพและคบณธรรมอยสางทพทวถศงตสอเนสทอง  และกขาว

ทพนการเปลททยนแปลงในยบคโลกาภรวพฒนยสสวนนโยบายของสดานพกงานคณะกรรมการการศศกษาขพลนพสลนฐาน  ไดขกดาหนดกลยบทธย  

การพพฒนาครรและบบคลากรทางการศศกษาทพลงระบบ  โดยมทเปปาหมายความสดาเรตจหลายประการ  เชสน  ใหขขขาราชการครร    

ทททไดขรพบการพพฒนา  สามารถจพดการเรทยนรรขไดขอยสางมทคบณภาพ  ครรทบกคนสามารถปฏรบพตรงานไดขตามมาตรฐานหรสอเกณฑยททท

กดาหนด

โรงเรทยนกาญจนาภรเษกวรทยาลพย นครปฐม (พระตดาหนพกสวนกบหลาบมพธยม)  ไดขเลตงเหตนถศงความสดาคพญการพพฒนาความ

รรขความสามารถของบบคลากรในสถานศศกษานพลนจดาเปปนจะตของมทการศศกษาหาความรรขเพรทมเตรมทพลงภายในและภายนอกสถาน

ศศกษา  เพสทอเปปนการเปปดมบมมอง  และโลกทพศนยในแบบตสาง ๆ  เพสทอจะไดขนดามาถสายทอดสรสผรขเรทยน  ตลอดจนมทการสรขางขวพญ

และกดาลพงใจทททดทตสอบบคลากรทบกคนในโรงเรทยน  เพสทอจะไดขมทรสางกายและจรตใจพรขอมทททจะปฏรบพตรหนขาทททอยสางมทประสรทธรภาพ 

จศงไดขจพดทดาโครงการพพฒนาครรและบบคลากรทางการศศกษา ขศลน

1. เพสทอใหขครรและบบคลากรไดขรพบความรรขจากการฝฝกอบรมตามความถนพดและวรชาทททรพบผรดชอบ

2. เพสทอใหขครรและบบคลากรไดขนดาเอาความรรขทททไดขรพบมาขยายผลตสอและใชขประโยชนยกพบบบคลากรและนพกเรทยน

3. เพสทอใหขครรและบบคลากรมทขวพญและกดาลพงใจทททดทและมทความพรขอมเขขาสรสประชาคมอาเซทยน

วพตถยประสงคค

ผลผลกต  (outputs)

ผลลพพธค  (outcomes)

1. เพสทอใหขครรและบบคลากรมทความรรขความเขขาใจในวรชา งานทททรพบผรดชอบสามารถปฏรบพตรงานไดขอยสางมทประสรทธรภาพ

2. ครรมทการศศกษา วรจพยและพพฒนาการจพดการเรทยนรรขในวรชาทททตนรพบผรดชอบและใชขผลในการปรพบการสอน

1. ครรและบบคลากรทางการศศกษาทบกคน  ไดขรพบการพพฒนาองคยความรรข  ตรงตามความตของการของบบคคล และสถาน

ศศกษา

2. ครรและบบคลากรทางการศศกษาทบกคน  มทสสวนรสวมในการสรขางเครสอขสายการเรทยนรรข  การมทสสวนรสวมจากผรขมทสสวนเกททยว

ขของ  และทบกภาคสสวนใหขเกรดชบมชนแหสงการเรทยนรรข

เชกงปรกมาณ

เปปาหมาย
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3. ครรและบบคลากรทางการศศกษาทบกคนผสานการประเมรนการพพฒนาวรธทการจพดการเรทยนรรขทททมททพกษะกระบวนการครด  

การวพดและประเมรนผลการเรทยนรรข 

4. ครรและบบคลากรทางการศศกษาทบกคนมท ID- Plan และนดาไปใชขในการพพฒนาตนเอง

5. ครรและบบคลากรทางการศศกษาทบกคน  สามารถประยบกตยใชขระบบเทคโนโลยทสารสนเทศ  และการสสทอสารททททพนสมพย

1. ครรและบบคลากรทางการศศกษาไดขรพบการพพฒนาองคยความรรข  ตรงตามความตของการของบบคคล และสถานศศกษา

2. ครรปฏรบพตรงานตามบทบาทหนขาทททอยสางมทประสรทธรภาพและเกรดประสรทธรผล

3. ครรและบบคลากรทางการศศกษาไดขรพบการพพฒนาวรธทจพดการเรทยนรรข ทททใชขทพกษะกระบวนการครด  รวมทพลงการวพดและ

ประเมรนผลการเรทยนรรข

4. ผรขบรรหารสถานศศกษา  สามารถบรรหารงานทบกดขานใหขมทประสรทธรภาพ  และเกรดประสรทธรผล  

5. คณะกรรมการสถานศศกษา  และผรขปกครอง  ชบมชนปฏรบพตรงานตามบทบาทหนขาทททอยสางมทประสรทธรภาพและเกรด

ประสรทธรผล

เชกงคยณภาพ
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โครงการ / งาน โครงการททท 12  โครงการพพฒนาครรและบยคลากรทางการศศกษา  

ททท กกจกรรม
เงกน

อยดหนยน

เรทยนฟรท 

15 ปป

เงกน

รายไดด

เงกน

ออทน ๆ
รวม หมายเหตย

การจพดการเรทยนรรขโดยใชข

นวพตกรรมกลบสมสาระการ

เรทยนรรขสพงคมศศกษาศาสนา

และวพฒนธรรม

กลบสมสาระการเรทยน

รรขสพงคมศศกษา  

ศาสนา และ

วพฒนธรรม

1

พพฒนาบบคลากรยบวกาชาด ยบวกาชาด,กรจกรรม

พพฒนาผรขเรทยน

 15,980.00  15,980.002

ประชบมสพมมนาเชรงปฏรบพตร

การการอยรสคสายพพกแรม

ยบวกาชาด,กรจกรรม

พพฒนาผรขเรทยน

 3,750.00  3,750.003

กระบวนการชบมชมแหสง

การเรทยนรรข (PLC)

กลบสมบรรหาร

วรชาการ

 40,800.00  40,800.004

เปปดโลกทพศนยกลบสมสาระ

การเรทยนรรขภาษาตสาง

ประเทศ

กลบสมสาระการเรทยน

รรขภาษาตสาง

ประเทศ

5

อบรมครรกลบสมสาระการ

เรทยนรรขคณรตศาสตรย

กลบสมสาระการเรทยน

รรขคณรตศาสตรย

6

การดดาเนรนการวรจพยและ

พพฒนาจพดการเรทยนรรขกลบสม

สาระการเรทยนรรขสพงคม

ศศกษา ศาสนาและ

วพฒนธรรม

กลบสมสาระการเรทยน

รรขสพงคมศศกษา  

ศาสนา และ

วพฒนธรรม

 2,000.00  2,000.007

การอบรมเชรงปฏรบพตรการ : 

การใชข ICT ในการผลรตสสทอ

การสอน

งานคอมพรวเตอรย 32,000.00  32,000.008

งานสสงเสรรมการวรจพยและ

พพฒนาการจพดการเรทยนรรข

กลบสมสาระการเรทยน

รรขสบขศศกษา และ

พลศศกษา

 45,000.00  45,000.009

งานจพดตารางสอน กลบสมบรรหาร

วรชาการ

 7,360.00  30,675.00 23,315.0010

เพรทมศพกยภาพครรกลบสมสาระ

การเรทยนรรขคณรตศาสตรย

กลบสมสาระการเรทยน

รรขคณรตศาสตรย

 41,000.00  41,000.0011

อบรมเชรงปฏรบพตรการการ

ทดาวรจพยสดาหรพบครร

กลบสมบรรหาร

วรชาการ

 30,000.00  30,000.0012
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โครงการ / งาน โครงการททท 12  โครงการพพฒนาครรและบยคลากรทางการศศกษา  

ททท กกจกรรม
เงกน

อยดหนยน

เรทยนฟรท 

15 ปป

เงกน

รายไดด

เงกน

ออทน ๆ
รวม หมายเหตย

พพฒนาบบคลากรผขผกดากพบลรก

เสสผอ

ลรกเสสอ,กรจกรรม

พพฒนาผรขเรทยน

 25,000.00  25,000.0013

การฝฝกอบรมเชรงปฏรบพตร

การ เรสทอง เทคนรคการ

เขทยนรายงานวรจพยและบท

ความทางวรชาการเพสทอการ

ตทพรมพย

กลบสมบรรหาร

วรชาการ

 78,500.00  78,500.0014

พพฒนาความกขาวหนขาทาง

วรชาชทพและศศกษาดรงาน

กลบสมบรรหารบบคคล 300,000.00  600,000.00 300,000.0015

อบรมสพมมนาศศกษาดรงาน

และนรเทศครรกลบสมสาระ

การเรทยนรรขภาษาไทย

กลบสมสาระการเรทยน

รรขภาษาไทย

 5,500.00  5,500.0016

 355,480.00  271,410.00  950,205.00 323,315.00รวมทพชงสกชน
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การประเมกนผล

เครอทองมออทททใชดวกธทการประเมกนตพวชทชวพดความสดาเรรจ

1. ครรและบบคลากรทางการศศกษาทบกคน  

ไดขรพบการพพฒนาองคยความรรข  ตรงตาม

ความตของการของบบคคล และสถานศศกษา

การประเมรน, การสพงเกต, การสพมภาษณย แบบประเมรน, แบบสพมภาษณย

2. ครรและบบคลากรทางการศศกษาทบกคน  

มทสสวนรสวมในการสรขางเครสอขสายการเรทยนรรข  

การมทสสวนรสวมจากผรขมทสสวนเกททยวขของ  และ

ทบกภาคสสวนใหขเกรดชบมชนแหสงการเรทยนรรข

การประเมรน, การสพงเกต, การสพมภาษณย แบบประเมรน, แบบสพมภาษณย

3. ครรและบบคลากรทางการศศกษาทบกคน

ผสานการประเมรนการพพฒนาวรธทการจพดการ

เรทยนรรขทททมททพกษะกระบวนการครด  การวพด

และประเมรนผลการเรทยนรรข

การประเมรน, การสพงเกต, การสพมภาษณย แบบประเมรน, แบบสพมภาษณย

4. ผรขบรรหารสถานศศกษา  สามารถบรรหาร

งานทบกดขานใหขมทประสรทธรภาพ  และเกรด

ประสรทธรผล

การประเมรน, การสพงเกต, การสพมภาษณย แบบประเมรน, แบบสพมภาษณย

5. ครรและบบคลากรทางการศศกษาทบกคน  

สามารถประยบกตยใชขระบบเทคโนโลยท

สารสนเทศ  และการสสทอสารททททพนสมพย

การประเมรน, การสพงเกต, การสพมภาษณย แบบประเมรน, แบบสพมภาษณย

ผลทททคาดวบาจะไดดรพบ
1. บบคลากรทบกคนไดขรพบการพพฒนาอยสางตสอเนสทองโดยเฉพาะฝฝกอบรมทพลงภายในและภายนอกสถานศศกษา

2. บบคลากรทททไดขรพบการพพฒนาและศศกษาดรงานจากภายนอกสถานศศกษาสามารถนดามาขยายผลใหขกพบผรขอสทน
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ลงชอทอ  อนยมพตกโครงการ / งาน  โครงการททท 12  โครงการพพฒนาครรและบยคลากรทางการศศกษา  

ผรดรพบผกดชอบโครงการ

 ผรดเหรนชอบโครงการ

................................................
 ( นายธนกฤต  ธรรมวนรชยย ) 

รองผบขอดานวยการกลบสมบรรหารงานบบคคล

ผรดอนยมพตกโครงการ

................................................

 ผรดเหรนชอบโครงการ

................................................

................................................

หพวหนขางานแผนงานโรงเรทยน
 ( นางอรวรรณ  สระทองอยรส ) 
................................................

ผรดเสนอโครงการ

(   นายนพดล เดสนดวง   )
ผรขอดานวยการโรงเรทยนกาญจนาภรเษกวรทยาลพย  นครปฐม                

( พระตดาหนพกสวนกบหลาบมพธยม )

หพวหนขางานพพฒนาบบคลากร
 ( นายธนวรรธนย  สวสางดท ) 

ปฏรบพตรหนขาทททรองผรขอดานวยการกลบสมนโยบายและแผน
 ( นายชาญชพย  ชาญฤทธรธ ) 
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โครงการ / งาน  โครงการททท 13  โครงการพพฒนาและปรพบปรรงหลพกสสตรสถานศศกษา

ขขอ 1  สสงเสรรมระบบบรรหารจพดการ ทททเนขนการมทสสวนรสวมและกระจายออานาจตามหลพกธรรมาภรบาล

ขขอ 3  สสงเสรรมใหขผสขเรทยนมทครณภาพตามมาตรฐานการศศกษา และมทความเปปนเลรศทางวรชาการสสสสากล

พพนธกกจ  

ขขอ 3  โรงเรทยนมทระบบการบรรหารการจพดการดขวยระบบครณภาพโดยใชขเทคโนโลยท  เนขนการบรรหารแบบมท

สสวนรสวม  และหลพกธรรมาภรบาล

เปปาประสงคค  

กลยยทธค  กลยรทธธททท 4. ยรทธวรธทททท 4  พพฒนาครณภาพสสสมาตรฐานสากล

อพตลพกษณค เชรดชสครณธรรม  เลรศลลอาวรชาการ

เอกลพกษณค นพกเรทยนมทความเปปนสรภาพบรรรษ สรภาพสตรท

มาตรฐานการศศกษาชาตก  มาตรฐานททท 2

มาตรฐานตามกฎกระทรวง  มาตรฐานททท 3

กลยยทธค สพฐ. กลยรทธธททท 1, 4, 6

กลยรทธธททท 1, 4กลยยทธค สพม.

ระยะเวลาดดาเนกนการ

ปปงบประมาณ 2561 (1 ตรลาคม 2560-30 กพนยายน 2561)

หลพกการและเหตยผล 

          พระราชบพญญพตรการศศกษาแหสงชาตร พ.ศ. 2542 มาตรา 27 วรรคหนศทงทททบพญญพตรไวขวสา “ใหขคณะกรรมการ การ

ศศกษาขพลนพพลนฐานกอาหนดหลพกสสตรแกนกลางการศศกษาขพลนพพลนฐานเพพทอความเปปนไทย ความเปปนพลเมพองทททดทของชาตร การ

ดอารงชทวรต และการประกอบอาชทพ ตลอดจนเพพทอการศศกษาตสอ” และในวรรคสองทททวสา “ใหขสถานศศกษาขพลน พพลนฐานมทหนขาททท

จพดทอาสาระของหลพกสสตรตามวพตถรประสงคธในวรรคหนศทงในสสวนทททเกททยวกพบสภาพปปญหาในชรมชนและ สพงคม ภสมรปปญญาทของ

ถรทน ครณลพกษณะอพนพศงประสงคธ เพพทอเปปนสมาชรกทททดทของครอบครพว ชรมชน สพงคม และ ประเทศชาตร” ทางโรงเรทยนไดขจพดทอา

หลพกสสตรสถานศศกษา เพพทอเปปนแนวทางในการพพฒนาผสขเรทยนใหขเปปนไปตามมาตรฐานททท หลพกสสตรแกนกลางการศศกษาขพลนพพลน

ฐานกอาหนด และสอดคลของกพบสภาพปปญหาในชรมชนและสพงคมสอดคลของกพบการเปลททยนแปลงทางสพงคม และเศรษฐกรจ 

โรงเรทยนกาญจนาภรเษกวรทยาลพย นครปฐม (พระตอาหนพกสวนกรหลาบมพธยม)  ตระหนพกถศงความจอาเปปนในการพพฒนา

ครณภาพของหลพกสสตรสถานศศกษาใหขกขาวทพนและสอดคลของกพบการเปลททยนแปลงดขานเศรษฐกรจ สพงคม และความกขาวหนขา

ทางวรทยาศาสตรธและเทคโนโลยท ภายในทของถรทนและภายในประเทศ เพพทอใหขผสขเรทยนไดขเพรทมพสนประสบการณธใหมส ๆ และ

พรขอมทททจะนอาความรสขทททไดขไปพพฒนาตนเองและสพงคมใหขเจรรญยรทงขศลน จศงไดขจพดทอาโครงการพพฒนาและปรพบปรรงหลพกสสตรสถาน

ศศกษาขศลน  เพพทอพพฒนาหลพกสสตรใหขสอดคลของกพบหลพกสสตรโรงเรทยนมาตรฐานสากล
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1.  เพพทอจพดทอาหลพกสสตรสถานศศกษาใหขเหมาะสมและสอดคลของกพบทของถรทนและเททยบเคทยงกพบมาตรฐานสากล

2.  เพพทอจพดใหขมทรายวรชาเพรทมเตรมทททหลากหลายใหขผสขเรทยนเลพอกเรทยนตามความถนพด ความสามารถและความสนใจ

3.  เพพทอประเมรนการใชขหลพกสสตรสถานศศกษา

วพตถยประสงคค

ผลผลกต  (outputs)

ผลลพพธค  (outcomes)

เพพทอใหขสถานศศกษามทการพพฒนาปรพบปรรงหลพกสสตรสถานศศกษา  และกระบวนการจพดการเรทยนรสข  เพพทอใหขผสขเรทยนมท

สมรรถนะสอาคพญสสสมาตรฐานสากล

1. สถานศศกษามทหลพกสสตรสถานศศกษาและหลพกสสตรทของถรทน รขอยละ 100

2. สถานศศกษาจพดใหขมทรายวรชาเพรทมเตรม รขอยละ 100

3. สถานศศกษามทการประเมรนการใชขหลพกสสตร รขอยละ 100

เชกงปรกมาณ

เปปาหมาย

สถานศศกษามทการพพฒนาปรพบปรรงหลพกสสตรสถานศศกษา  และกระบวนการจพดการเรทยนรสข  เพพทอใหขผสขเรทยนมทสมรรถนะ

สอาคพญสสสมาตรฐานสากล

เชกงคยณภาพ
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โครงการ / งาน โครงการททท 13  โครงการพพฒนาและปรพบปรยงหลพกสสตรสถานศศกษา  

ททท กกจกรรม
เงกน

อยดหนยน

เรทยนฟรท 

15 ปป

เงกน

รายไดด

เงกน

ออทน ๆ
รวม หมายเหตย

กรจกรรมประชรมเชรงปฏรบพตร

การ “การออกแบบแผน

การจพดการเรทยนรสข” 

สอาหรพบนพกเรทยน ม. 2,5

กลรสมบรรหาร

วรชาการ

 3,200.00  40,300.00  43,500.001

ประชรมเชรงวรพากษธ “

วรพากษธหลพกสสตรสถาน

ศศกษา ” (หลพกสสตรสถาน

ศศกษา)*

กลรสมบรรหาร

วรชาการ

 3,000.00  31,000.00  34,000.002

วรจพยและพพฒนาหลพก

สสตรสถานศศกษา

กลรสมบรรหาร

วรชาการ

 20,000.00  12,500.00  32,500.003

การพพฒนาหลพกสสตรการ

เรทยนการสอนกลรสม

สาระสพงคมศศกษา ศาสนา 

และวพฒนธรรม

กลรสมสาระการเรทยน

รสขสพงคมศศกษา  

ศาสนา และ

วพฒนธรรม

4

 26,200.00  83,800.00  110,000.00รวมทพทงสกทน
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การประเมกนผล

เครอทองมออทททใชดวกธทการประเมกนตพวชททวพดความสดาเรรจ

1. สถานศศกษามทหลพกสสตรสถานศศกษาและ

หลพกสสตรทของถรทน รขอยละ 100

การประเมรน แบบประเมรน

2. สถานศศกษาจพดใหขมทรายวรชาเพรทมเตรม 

รขอยละ 100

การประเมรน แบบประเมรน

3. สถานศศกษามทการประเมรนการใชขหลพก

สสตร รขอยละ 100

การประเมรน แบบประเมรน

ผลทททคาดววาจะไดดรพบ
1. สถานศศกษามทหลพกสสตรสถานศศกษา  และโครงสรขางเวลาเรทยนทททเหมาะสมกพบผสขเรทยน

2. สถานศศกษาไดขรพบการยกระดพบมาตรฐานภาษาอพงกฤษในแตสละชสวงชพลน

3. ผสขเรทยนทรกคนไดขรพบการพพฒนาใหขมทสมรรถนะสอาคพญตามทททกอาหนดในหลพกสสตรสถานศศกษา

ลงชอทอ  อนยมพตกโครงการ / งาน  โครงการททท 13  โครงการพพฒนาและปรพบปรยงหลพกสสตรสถานศศกษา  

ผสดรพบผกดชอบโครงการ

 ผสดเหรนชอบโครงการ

................................................
 ( นางสาวสรญาดา  เฮงชพยโย ) 

รองผสขออานวยการกลรสมบรรหารวรชาการ

ผสดอนยมพตกโครงการ

................................................

 ผสดเหรนชอบโครงการ

................................................

................................................

หพวหนขางานแผนงานโรงเรทยน
 ( นางอรวรรณ  สระทองอยสส ) 
................................................

ผสดเสนอโครงการ

(   นายนพดล เดสนดวง   )
ผสขออานวยการโรงเรทยนกาญจนาภรเษกวรทยาลพย  นครปฐม                

( พระตอาหนพกสวนกรหลาบมพธยม )

หพวหนขางานหลพกสสตรโรงเรทยน
 ( นายวรนพย  บรญชสสสง ) 

ปฏรบพตรหนขาทททรองผสขออานวยการกลรสมนโยบายและแผน
 ( นายชาญชพย  ชาญฤทธรธ ) 
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โครงการ / งาน  โครงการททท 14  โครงการพพฒนาสถานศศกษาใหหเปปนไปตามนโยบายแนวทางการปฏฏรรปการศศกษา และ

ระบบการประกพนคคณภาพภายในของสถานศศกษา

ขหอ 1  สสงเสรฏมระบบบรฏหารจพดการ ทททเนหนการมทสสวนรสวมและกระจายออานาจตามหลพกธรรมาภฏบาล

ขหอ 3  สสงเสรฏมใหหผรหเรทยนมทคคณภาพตามมาตรฐานการศศกษา และมทความเปปนเลฏศทางวฏชาการสรสสากล

พพนธกกจ  

ขหอ 3  โรงเรทยนมทระบบการบรฏหารการจพดการดหวยระบบคคณภาพโดยใชหเทคโนโลยท  เนหนการบรฏหารแบบมท

สสวนรสวม  และหลพกธรรมาภฏบาล

เปปาประสงคค  

กลยยทธค  กลยคทธธททท 4. ยคทธวฏธทททท 4  พพฒนาคคณภาพสรสมาตรฐานสากล

อพตลพกษณค เชฏดชรคคณธรรม  เลฏศลลอาวฏชาการ

เอกลพกษณค นพกเรทยนมทความเปปนสคภาพบครคษ สคภาพสตรท

สนองดดานททท  ดหานททท 1, 4

มาตรฐานททท 1, 4สนองมาตรฐานการศศกษาททท  

ตพวบสงชทลททท 1.1, 4.1สนองตพวบบงชทชททท  

มาตรฐานการศศกษาชาตก  มาตรฐานททท 2

มาตรฐานตามกฎกระทรวง  มาตรฐานททท 4

กลยยทธค สพฐ. กลยคทธธททท 1, 2, 4, 5, 6

กลยคทธธททท 4กลยยทธค สพม.

ระยะเวลาดดาเนกนการ

ปปงบประมาณ 2561 (1 ตคลาคม 2560-30 กพนยายน 2561)

หลพกการและเหตยผล 

          นโยบายการปฏฏรรปการศศกษาในทศวรรษทททสองทททกอาหนดเปปาหมายและยคทธศาสตรธในการพพฒนาคคณภาพคนไทย

และการศศกษาไทยในอนาคต นโยบายปฏฏรรประบบการประเมฏนและการประกพนคคณภาพการศศกษา ประกาศคณะ

กรรมการการประกพนคคณภาพภายในระดพบการศศกษาขพลนพพลนฐานเรพทอง กอาหนดหลพกเกณฑธและแนวปฏฏบพตฏเกททยวกพบการประ

กพนคคณภาพภายในระดพบการศศกษาขพลนพพลนฐาน ประกอบกพบประกาศกระทรวงศศกษาธฏการ เรพทอง ใหหใชหมาตรฐานการศศกษา

ขพลนพพลนฐานเพพทอการประกพนคคณภาพภายในของสถานศศกษา ฉบพบลงวพนททท ๑๑ ตคลาคม ๒๕๕๙  ไดหกอาหนดความมคสงหมาย

และหลพกการในดหานคคณภาพการศศกษา เพพทอการประกพนคคณภาพภายในของสถานศศกษา พ.ศ.๒๕๕๙  มทจอานวน ๔  

มาตรฐาน ดพงนทลมาตรฐานททท ๑ คคณภาพของผรหเรทยน  ๑.๑ ผลสพมฤทธฏธทางวฏชาการของผรหเรทยน  ๑.๒ คคณลพกษณะทททพศง

ประสงคธของผรหเรทยนมาตรฐานททท ๒ กระบวนการบรฏหารและการจพดการของผรหบรฏหารสถานศศกษา  มาตรฐานททท ๓ กระบวน

การจพดการเรทยนการสอนทททเนหนผรหเรทยนเปปนสอาคพญ  มาตรฐานททท ๔ ระบบการประกพนคคณภาพภายในทททมทประสฏทธฏผล  อทกทพลง

กฎกระทรวงวสาดหวยระบบหลพกเกณฑธและวฏธทการประกพนคคณภาพการศศกษา พ.ศ.2553 หมวด 2 ขหอ 14 กอาหนดใหหสถาน

ศศกษาจพดใหหมทระบบการประกพนคคณภาพภายในและถพอวสาการประกพนคคณภาพภายในเปปนสสวนหนศทงของกระบวนการบรฏหาร
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การศศกษาทททตหองดอาเนฏนการอยสางตสอเนพทอง ดหวยการกอาหนดมาตรฐานการศศกษาของสถานศศกษาและจพดทอาแผนพพฒนาการ

ศศกษาและแผนปฏฏบพตฏการประจอาปปทททมคสงคคณภาพตามมาตรฐานการศศกษาและใหหจพดทอารายงานการประเมฏนตนเอง (SAR) 

เสนอตสอหนสวยงานตหนสพงกพด หนสวยงานทททเกททยวขหองและเปปดเผยตสอสาธารณชน 

          โรงเรทยนกาญจนาภฏเษกวฏทยาลพย นครปฐม (พระตอาหนพกสวนกคหลาบมพธยม)  ไดหตระหนพกถศงความสอาคพญ และ

ความจอาเปปนตสอการพพฒนาสสงเสรฏมใหหโรงเรทยนวางระบบการประกพนคคณภาพภายในสถานศศกษา  และนอามาตรฐานการ

ศศกษาขพลนพพลนฐาน มาใชหเพพทอพพฒนาคคณภาพการจพดการศศกษา  ใหหไดหมาตรฐานตามทททกอาหนด   และเพพทอผลพกดพนใหหสถาน

ศศกษาแสดงความรพบผฏดชอบในการจพดการจพดการศศกษา  เกฏดการรสวมคฏดรสวมทอาระหวสางครร และบคคลากรทางการศศกษา  

คณะกรรมการสถานศศกษา  ผรหปกครอง ตลอดจนผรหมทสสวนเกททยวขหอง  เพพทอใหหสถานศศกษามทคคณภาพตามมาตรการศศกษาดพง

กลสาว  และมทระบบการประกพนคคณภาพภายในทททเขขมแขขงพรหอมรพบการประเมฏนภายนอกรอบทททสทท  ดหวยความจอาเปปนดพงกลสาว

จศงไดหจพดทอาโครงการนทลขศลน

1. เพพทอดอาเนฏนการระบบการประกพนคคณภาพภายในสถานศศกษาอยสางตสอเนพทอง

2. เพพทอรองรพบการประเมฏนภายในและภายนอก

3. เพพทอรายงานและเผยแพรสผลการดอาเนฏนงานตสอผรหทททเกททยวขหอง

4. เพพทอนอาผลการประเมฏนทพลงภายในและภานอกไปปรพบปรคงพพฒนาอยสางตสอเนพทอง

วพตถยประสงคค

ผลผลกต  (outputs)

ผลลพพธค  (outcomes)

1. เพพทอใหหสถานศศกษามทการประกพนคคณภาพภายในของสถานศศกษาตามทททกอาหนดในกฎกระทรวง

2. เพพทอใหหสถานศศกษามทการจพดทอาโครงการ/กฏจกรรม ตามนโยบายแนวทางการปฏฏรรปการศศกษา  ใหหบรรลคเปปาหมาย

ตามวฏสพยทพศนธ  ปรพชญา  และจคดเนหนทททกอาหนด  เพพทอพพฒนาและสสงเสรฏมสถานศศกษาใหหยกระดพบคคณภาพสรงขศลนตาม

มาตรฐานสากล

1. โรงเรทยนมทการประกพนคคณภาพภายในทททเปปนระบบโดยครรทคกคนมทสสวนรสวม

2. ไดหทราบจคดเดสน จคดทททควรปรพบปรคง และแนวทางการพพฒนาโรงเรทยนโดยการระดมความคฏดจากครรทคกคนในโรงเรทยน

เชกงปรกมาณ

เปปาหมาย

โรงเรทยนมทระบบประกพนคคณภาพภายในสถานศศกษา ครร บคคลากร นพกเรทยน ผรหปกครองและผรหทททมทสสวนเกททยวขหองมทความ

เขหาใจใหหความรสวมมพอการจพดกฏจกรรม ผรหเรทยนเกฏดความรรหและทพกษะไดหตามมาตรฐานการเรทยนรรห มทคคณลพกษณะอพนพศง

ประสงคธเปปนไปตามเปปาหมาย

เชกงคยณภาพ
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โครงการ / งาน โครงการททท 14  โครงการพพฒนาสถานศศกษาใหดเปปนไปตามนโยบายแนวทางการปฏกรรปการศศกษา และ

ระบบการประกพนคยณภาพภายในของสถานศศกษา  

ททท กกจกรรม
เงกน

อยดหนยน

เรทยนฟรท 

15 ปป

เงกน

รายไดด

เงกน

ออทน ๆ
รวม หมายเหตย

การเตรทยมการประเมฏน

คคณภาพสถานศศกษา ปปการ

ศศกษา 2560

กลคสมงานนโยบาย

และแผน

 26,615.00  26,615.001

การเตรทยมความพรหอมเพพทอ

รองรพบการประเมฏน

โรงเรทยนมาตรฐานสากล 

OBECQA

กลคสมบรฏหาร

วฏชาการ

 32,000.00  32,000.002

การคพดกรองนพกเรทยน กลคสมบรฏหารบคคคล 30,000.00  30,000.003

การขพบเคลพทอนสถานศศกษา

สรสโรงเรทยนมาตรฐานสากล 

OBECQA

กลคสมบรฏหาร

วฏชาการ

 45,000.00  45,000.004

การสอบวพดระดพบความ

สามารถทางภาษาอพงกฤษ

เททยบเคทยงมาตรฐานสากล

กลคสมสาระการเรทยน

รรหภาษาตสาง

ประเทศ

 28,000.00  28,000.005

การวพดและประเมฏนผล

และนฏเทศการเรทยนการ

สอนของกลคสมสาระสพงคม

ศศกษา ศาสนาและ

วพฒนธรรม

กลคสมสาระการเรทยน

รรหสพงคมศศกษา  

ศาสนา และ

วพฒนธรรม

6

 101,615.00  60,000.00  161,615.00รวมทพชงสกชน
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การประเมกนผล

เครอทองมออทททใชดวกธทการประเมกนตพวชทชวพดความสดาเรรจ

1. โรงเรทยนมทการประกพนคคณภาพภายในททท

เปปนระบบโดยครรทคกคนมทสสวนรสวม

การสพงเกต, การประเมฏน แบบประเมฏน

ผลทททคาดวบาจะไดดรพบ
1.  โรงเรทยนมทคคณภาพตามเกณฑธมาตรฐานสถานศศกษาขพลนพพลนฐาน

2.  บคคลากรและผรหเรทยนมทคคณภาพตามเกณฑธมาตรฐานสถานศศกษาขพลนพพลนฐาน

3.  ชคมชนมทความเชพทอถพอศรพทธาตสอโรงเรทยน

4.  โรงเรทยนมทการบรฏหารงานอยสางเปปนระบบครบวงจร  มทการพพฒนาบคคลากรครร  ผรหเรทยน  การจพดการเรทยนรรห  ใหหเกฏด

ประโยชนธสรงสคดตสอคคณภาพผรหเรทยนเปปนสอาคพญ

ลงชอทอ  อนยมพตกโครงการ / งาน  โครงการททท 14  โครงการพพฒนาสถานศศกษาใหดเปปนไปตามนโยบายแนวทางการ

ปฏกรรปการศศกษา และระบบการประกพนคยณภาพภายในของสถานศศกษา  

ผรดรพบผกดชอบโครงการ

ผรดอนยมพตกโครงการ

................................................

 ผรดเหรนชอบโครงการ

................................................

................................................

หพวหนหางานแผนงานโรงเรทยน
 ( นางอรวรรณ  สระทองอยรส ) 
................................................

ผรดเสนอโครงการ

(   นายนพดล เดสนดวง   )
ผรหออานวยการโรงเรทยนกาญจนาภฏเษกวฏทยาลพย  นครปฐม                

( พระตอาหนพกสวนกคหลาบมพธยม )

หพวหนหางานประกพนคคณภาพ
 ( นางรพตฏยา  บคญศฏรฏ ) 

ปฏฏบพตฏหนหาทททรองผรหออานวยการกลคสมนโยบายและแผน
 ( นายชาญชพย  ชาญฤทธฏธ ) 
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โครงการ / งาน  โครงการททท 15  การสสงเสรรมงานบรรหารจจดการศศกษาเพพทอพจฒนาคคณภาพของสถานศศกษา  (งานประจจา)

ขขอ 1  สสงเสรรมระบบบรรหารจจดการ ทททเนขนการมทสสวนรสวมและกระจายอจานาจตามหลจกธรรมาภรบาล

ขขอ 2  สสงเสรรมผผขเรทยนใหขเปปนพลเมพองดท มทคคณธรรม จรรยธรรม มทความสคข บนพพพนฐานความเปปนไทย

ขขอ 3  สสงเสรรมใหขผผขเรทยนมทคคณภาพตามมาตรฐานการศศกษา และมทความเปปนเลรศทางวรชาการสผสสากล

ขขอ 4 สสงเสรรมใหขบคคลากรเทรดทผนสถาบจนพระมหากษจตรรยยและสพบสานงานพระราชดจารร

ขขอ 5 สสงเสรรมครผและบคคลากรทางการศศกษาตามมาตรฐานวรชาชทพเตตมตามศจกยภาพ

ขขอ 6 สสงเสรรมการใชขนวจตกรรม สพทอเทคโนโลยท สารสนเทศและภาษา

พพนธกกจ  

ขขอ 1  ผผขเรทยนมทคคณภาพตามเกณฑยมาตรฐานการศศกษาขจพนพพพนฐาน  มทคคณธรรม จรรยธรรม มทคสานรยมและ

คคณลจกษณะทททพศงประสงคย ดจารงชทวรตตามวรถทปรจชญาของเศรษฐกรจพอเพทยง และมทศจกยภาพเปปนพลเมพองโลก

ขขอ 2  ครผและบคคลากรทางการศศกษามทมทคคณภาพตามเกณฑยมาตรฐานวรชาชทพ  มทกระบวนการจจดการเรทยน

การสอนเททยบเคทยงมาตรฐานสากล  และเตรทยมความพรขอมเขขาสผสประชาคมอาเซทยน

ขขอ 3  โรงเรทยนมทระบบการบรรหารการจจดการดขวยระบบคคณภาพโดยใชขเทคโนโลยท  เนขนการบรรหารแบบมท

สสวนรสวม  และหลจกธรรมาภรบาล

เปปาประสงคค  

กลยยทธค  กลยคทธยททท 1. ยคทธวรธทททท 1  พจฒนาองคยกรใหขพรขอมบรรการ

อพตลพกษณค เชรดชผคคณธรรม  เลรศลพจาวรชาการ

เอกลพกษณค นจกเรทยนมทความเปปนสคภาพบครคษ สคภาพสตรท

สนองดดานททท  ดขานททท 2, 3

มาตรฐานททท 2, 3สนองมาตรฐานการศศกษาททท  

ตจวบสงชทพททท 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2สนองตพวบบงชทชททท  

มาตรฐานการศศกษาชาตก  มาตรฐานททท 1, 2, 3

มาตรฐานตามกฎกระทรวง  มาตรฐานททท 1, 2, 3, 4

กลยยทธค สพฐ. กลยคทธยททท 1, 2, 3, 4, 5, 6

กลยคทธยททท 1, 2, 3, 4กลยยทธค สพม.

ระยะเวลาดดาเนกนการ

ปปงบประมาณ  2561  (1 ตคลาคม 25 ค60-30 กจนยายน 2561)

หลพกการและเหตยผล 

          การบรรหารและสสงเสรรมการจจดการศศกษา เปปนงานทททสนจบสนคนและสสงเสรรมใหขสถานศศกษาสามารถจจดการศศกษาขจพน

พพพนฐานไดขอยสางมทประสรทธรภาพ โดยเนขนการบผรณาการการจจดการศศกษาทจพงการศศกษาในระบบ นอกระบบ และตาม

อจธยาศจย ไปสผสการศศกษาตลอดชทพ นจาแหลสงเรทยนรผขและภผมรปปญญาทของถรทนใชขประกอบการเรทยนการสอน  สสงเสรรมสคขภาพ
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กายและสคขภาพจรตใหขสมบผรณย จจดสวจสดรการ สวจสดรภาพ และกองทคนเพพทอการศศกษา  ทททจะเปปนการชสวยเหลพอผผขเรทยนปกตร 

ดขอยโอกาส พรการ และมทความสามารถพรเศษ อทกทจพงสสงเสรรมใหขบคคคล ครอบครจว ชคมชน สถาบจนทางศาสนา สถาน

ประกอบการ องคยกรปกครองสสวนทของถรทน และเอกชน รสวมจจดการศศกษาทททจะสสงผลตสอคคณภาพชทวรตของผผขเรทยน

     ดจงนจพน  โรงเรทยนจศงเหตนความสจาคจญดจงกลสาว  และไดขจจดงานสสงเสรรมการบรรหารจจดการศศกษาขศพนมา  ทจพงนทพเพพทอใหขสถาน

ศศกษามทระบบการบรรหารงาน  และการจจดการเรทยนการสอนทททมทประสรทธรภาพมากยรทงขศพน

1.  เพพทอสสงเสรรมการบรรหารการจจดการศศกษาของโรงเรทยนใหขมทคคณภาพตามมาตรฐานสากล

2.  เพพทอพจฒนาคคณภาพการจจดการศศกษาของโรงเรทยน

3.  เพพทอพจฒนาใหขทคกหนสวยงาน/กลคสมงาน/กลคสมสาระการเรทยนรผข  ใหขสามารถปฏรบจตรงานไดขอยสางมทประสรทธรภาพ และ

ประสรทธรผล

วพตถยประสงคค

ผลผลกต  (outputs)

ผลลพพธค  (outcomes)

1.  โรงเรทยนมทการพจฒนาการจจดการศศกษาอยสางมทคคณภาพ

2.  บคคลากรทคกคนในโรงเรทยนสามารถปฏรบจตรงานไดขอยสางมทประสรทธรภาพ และประสรทธรผล

1.  กลคสมงาน/กลคสมบรรหารงานของโรงเรทยนทจพง 5  ฝฝาย

2.  กลคสมสาระการเรทยนรผขทจพง 9  กลคสมสาระ

3.  บคคลากรของโรงเรทยนทคกคน

เชกงปรกมาณ

เปปาหมาย

โรงเรทยนมทการบรรหารการจจดการศศกษาอยสางมทคคณภาพตามมาตรฐานสากล  บคคลากรทคกคนสามารถปฏรบจตรงานตาม

หนขาทททไดขอยสางเตตมตามศจกยภาพ

เชกงคยณภาพ
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โครงการ / งาน โครงการททท 15  การสบงเสรกมงานบรกหารจพดการศศกษาเพพทอพพฒนาคยณภาพของสถานศศกษา  (งาน

ประจดา)  

ททท กกจกรรม
เงกน

อยดหนยน

เรทยนฟรท 

15 ปป

เงกน

รายไดด

เงกน

อพทน ๆ
รวม หมายเหตย

จจดหาวจสดค ครคภจณฑย 

สจาหรจบงานทะเบทยน

กลคสมบรรหาร

วรชาการ

 75,500.00  75,500.001

งานควบคคมภายใน กลคสมงานนโยบาย

และแผน

 3,000.00  3,000.002

คจารจบรองการปฏรบจตร

ราชการ

กลคสมงานนโยบาย

และแผน

3

งานตรดตามและประเมรน

โครงการ

กลคสมงานนโยบาย

และแผน

 10,000.00  10,000.004

จจดหาวจสดคสจานจกงานกลคสม

นโยบายและแผน

กลคสมงานนโยบาย

และแผน

 50,000.00  50,000.005

จจดทจาเอกสารแผนปฏรบจตร

การ

กลคสมงานนโยบาย

และแผน

 10,000.00  10,000.006

การพจฒนาระบบการจจดทจา

แผนอรงระบบประกจน

คคณภาพ

กลคสมงานนโยบาย

และแผน

 15,000.00 15,000.007

จจดซพพอวจสดคสจานจกงานกลคสม

สาระการเรทยนรผขภาษาไทย

กลคสมสาระการเรทยน

รผขภาษาไทย

 30,000.00  30,000.008

พจฒนาจจดหาสพทอทรจพยากร

สารนรเทศหของสมคด

 260,000.00  260,000.009

สจานจกทดสอบกลาง กลคสมบรรหาร

วรชาการ

 81,000.00  10,000.00  91,000.0010

จจดหา วจสดค ครคภจณฑย

สจาหรจบงานทะเบทยน

11

การจจดทจาวรจจยการบรรหาร

การศศกษาของสถานศศกษา

กลคสมงานนโยบาย

และแผน

 4,940.00  4,940.0012

จจดหาวจสดคและซสอมบจารคง

ภายในสจานจกงาน

กลคสมบรรหาร

วรชาการ

 31,470.00  31,470.0013

พรธทมอบประกาศนทยบจตร กลคสมบรรหาร

วรชาการ

 3,500.00  6,000.00  9,500.0014

จจดหาวจสดคและซสอมบจารคง

งานในสจานจกงานกลคสม

บรรหารงานบคคคล

กลคสมบรรหารบคคคล 70,000.00  70,000.0015
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โครงการ / งาน โครงการททท 15  การสบงเสรกมงานบรกหารจพดการศศกษาเพพทอพพฒนาคยณภาพของสถานศศกษา  (งาน

ประจดา)  

ททท กกจกรรม
เงกน

อยดหนยน

เรทยนฟรท 

15 ปป

เงกน

รายไดด

เงกน

อพทน ๆ
รวม หมายเหตย

กรจกรรมจจดหาวจสดคในกลคสม

สาระการเรทยนรผขภาษาตสาง

ประเทศ

กลคสมสาระการเรทยน

รผขภาษาตสาง

ประเทศ

 30,000.00  49,250.00  79,250.0016

พจฒนาจจดหาสพทอทรจพยากร

สารนรเทศหของสมคด

งานหของสมคด 260,000.00  260,000.0017

ปรจบปรคงดผแลซสอมแซม

ระบบเสทยงตามสายและ

การประชาสจมพจนธย

กลคสมบรรหารทจทวไป 72,500.00 72,500.0018

งานวารสาร  และบจตรอวย

พรปปใหมส

กลคสมบรรหารทจทวไป 360,000.00  360,000.0019

พจสดคกลคสมสาระการเรทยนรผข

คณรตศาสตรย

กลคสมสาระการเรทยน

รผขคณรตศาสตรย

 30,000.00  30,000.0020

จจดซพพออคปกรณยสจานจกงาน

หของสมคด

งานหของสมคด 30,000.00  30,000.0021

พจฒนาระบบภาพและแสง 

บนหอประชคม

กลคสมบรรหารทจทวไป 30,000.00 30,000.0022

บรรการในสจานจกงาน กลคสมบรรหารทจทวไป 20,800.00  20,800.0023

จจดหายาสามจญประจจาบขาน

และอคปกรณยปฐมพยาบาล

กลคสมบรรหารทจทวไป 45,000.00  45,000.0024

สสงเสรรมสคขภาพการ

ประกจนอคบจตรเหตคนจกเรทยน

กลคสมบรรหารทจทวไป 746,400.00 746,400.0025

สสงเสรรมอนามจยตรวจ

สคขภาพประจจาปป

กลคสมบรรหารทจทวไป 373,200.00 373,200.0026

พจฒนาการเรทยนการ

สอนกลคสมสาระการเรทยนรผข

วรทยาศาสตรย

กลคสมสาระการเรทยน

รผขวรทยาศาสตรย

 280,000.00  280,000.0027

จจดหาวจสดคและซสอมบจารคง

ภายในกลคสมสาระการเรทยน

รผขวรทยาศาสตรย (งาน

ประจจา)

กลคสมสาระการเรทยน

รผขวรทยาศาสตรย

 30,000.00  30,000.0028

ซสอมบจารคงระบบเสทยงลาน กลคสมบรรหารทจทวไป 20,000.00 20,000.0029
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โครงการ / งาน โครงการททท 15  การสบงเสรกมงานบรกหารจพดการศศกษาเพพทอพพฒนาคยณภาพของสถานศศกษา  (งาน

ประจดา)  

ททท กกจกรรม
เงกน

อยดหนยน

เรทยนฟรท 

15 ปป

เงกน

รายไดด

เงกน

อพทน ๆ
รวม หมายเหตย

อเนกประสงคยและหของโสต

ทจศนศศกษา

ตรดตจพงสจญญาณเสทยง

ระหวสางอาคาร EPกจบ 

อาคารโรงยรมหรพออาคาร

พลานามจย

กลคสมบรรหารทจทวไป30

ตรดตจพงระบบเสทยงใตขอาคาร

ตศก EP

กลคสมบรรหารทจทวไป31

จจดซพพออคปกรณยสจาหรจบงาน

สจานจกงานกลสลมวรชา

คอมพรวเตอรย

งานคอมพรวเตอรย 30,000.00  30,000.0032

งานดจาเนรนการภายในงาน

โสตทจศนศศกษา

กลคสมบรรหารทจทวไป 138,330.00 138,330.0033

งานบจนทศกภาพกรจกรรม กลคสมบรรหารทจทวไป 292,300.00 292,300.0034

สสงเสรรมการบรรหารจจดการ

สารสนเทศ

กลคสมงานนโยบาย

และแผน

 10,000.00  10,000.0035

การจจดทจาระบบขขอมผลนจก

เรทยนรายบคคคล

กลคสมงานนโยบาย

และแผน

 10,000.00  10,000.0036

งานนรเทศการเรทยนการ

สอนและการสสงเสรรม

คคณภาพการสอนของครผ

กลคสมบรรหาร

วรชาการ

 30,000.00  30,000.0037

สสงเสรรมการพจฒนางานวรจจย

ทางการศศกษา

กลคสมบรรหาร

วรชาการ

 30,000.00  30,000.0038

จจดหาวจสดคและซสอมบจารคง

ภายในกลคสมสาระการเรทยน

รผขสจงคมศศกษาฯ

กลคสมสาระการเรทยน

รผขสจงคมศศกษา  

ศาสนา และ

วจฒนธรรม

 30,000.00  30,000.0039

จจดซพพอนพจามจนเชพพอเพลรง กลคสมบรรหารงบ

ประมาณ

 402,000.00  402,000.0040

จจดจขางยานพาหนะภาย

นอก

กลคสมบรรหารงบ

ประมาณ

 60,000.00  60,000.0041
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โครงการ / งาน โครงการททท 15  การสบงเสรกมงานบรกหารจพดการศศกษาเพพทอพพฒนาคยณภาพของสถานศศกษา  (งาน

ประจดา)  

ททท กกจกรรม
เงกน

อยดหนยน

เรทยนฟรท 

15 ปป

เงกน

รายไดด

เงกน

อพทน ๆ
รวม หมายเหตย

ซสอมบจารคงยานพาหนะ

โรงเรทยน

กลคสมบรรหารงบ

ประมาณ

 200,000.00  200,000.0042

ประกจน 3 พลจส กลคสมบรรหารงบ

ประมาณ

 45,000.00  45,000.0043

จจดพรมพยเกทยรตรบจตร

โรงเรทยน

กลคสมบรรหารงบ

ประมาณ

 20,000.00  20,000.0044

จจดซพพอวจสดคสจานจกงาน งาน

พจสดค

กลคสมบรรหารงบ

ประมาณ

 30,000.00  30,000.0045

จจดทจาเลสมสรคปงาน

ทะเบทยนพจสดคและ

สรนทรจพยย

กลคสมบรรหารงบ

ประมาณ

 4,000.00  4,000.0046

คสาอรนเตอรยเนตตรายเดพอน กลคสมบรรหารงบ

ประมาณ

 8,160.00  8,160.0047

จจดซพพอวจสดคสจานจกงาน งาน

บจญชท

กลคสมบรรหารงบ

ประมาณ

 5,710.00  5,710.0048

คสาสาธารณผปโภค กลคสมบรรหารงบ

ประมาณ

 7,950,000.00 7,950,000.0049

จจดซพพอวจสดคการดจาเนรนงาน

การเงรน

กลคสมบรรหารงบ

ประมาณ

 42,027.00  42,027.0050

จจดซพพอวจสดคสจานจกงาน งาน

อจานวยการสจานจกงาน

กลคสมบรรหารงบ

ประมาณ

 109,440.00  109,440.0051

จจดพรมพยเกทยรตรคคณบจตร กลคสมบรรหารงบ

ประมาณ

 52,880.00  52,880.0052

ประชคมครคกลสลมสาระการ

เรทยนรผขภาษาไทย

กลคสมสาระการเรทยน

รผขภาษาไทย

 20,000.00  20,000.0053

การประชคมบคคลากรกลคสม

สาระสจงคมศศกษา ศาสนา 

และวจฒนธรรม

กลคสมสาระการเรทยน

รผขสจงคมศศกษา  

ศาสนา และ

วจฒนธรรม

 20,000.00  20,000.0054

การประชคมบคคลากรกลคสม

บรรหารงบประมาณ

กลคสมบรรหารงบ

ประมาณ

 20,000.00  20,000.0055
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โครงการ / งาน โครงการททท 15  การสบงเสรกมงานบรกหารจพดการศศกษาเพพทอพพฒนาคยณภาพของสถานศศกษา  (งาน

ประจดา)  

ททท กกจกรรม
เงกน

อยดหนยน

เรทยนฟรท 

15 ปป

เงกน

รายไดด

เงกน

อพทน ๆ
รวม หมายเหตย

การประชคมบคคลากรกลคสม

บรรหารทจทวไป

กลคสมบรรหารทจทวไป 20,000.00  20,000.0056

งานบรรหารกลคสมสาระ กลคสมสาระการเรทยน

รผขการงานอาชทพ 

และเทคโนโลยท

 30,000.00  30,000.0057

การประชคมบคคลากรกลคสม

สาระการเรทยนรผขการงาน

อาชทพและเทคโนโลยท

กลคสมสาระการเรทยน

รผขการงานอาชทพ 

และเทคโนโลยท

 20,000.00  20,000.0058

การประชคมบคคลากรกลคสม

สาระการเรทยนรผขวรทยา

ศาสตรย

กลคสมสาระการเรทยน

รผขวรทยาศาสตรย

 20,000.00  20,000.0059

คสาลสวงเวลาพนจกงานขจบรถ กลคสมบรรหารงบ

ประมาณ

 39,000.00  39,000.0060

จจดซพพอวจสดคงานสารบรรณ กลคสมบรรหารงบ

ประมาณ

 103,472.00  103,472.0061

การประชคมบคคลากรกลคสม

สาระการเรทยนรผขภาษาตสาง

ประเทศ

กลคสมสาระการเรทยน

รผขภาษาตสาง

ประเทศ

 20,000.00  20,000.0062

การประชคมบคคลากรกลคสม

สาระการเรทยนรผขศรลปะ

กลคสมสาระการเรทยน

รผขศรลปะ

 20,000.00  20,000.0063

การประชคมบคคลากรกลคสม

บรรหารงานบคคคล

กลคสมบรรหารบคคคล 20,000.00  20,000.0064

การประชคมบคคลากรกลสลม

งานคอมพรวเตอรย

งานคอมพรวเตอรย 20,000.00  20,000.0065

การประชคมกลคสมนโยบาย

และแผน

กลคสมงานนโยบาย

และแผน

 20,000.00  20,000.0066

เงรนเดพอนบคคลากรของ

โรงเรทยน

กลคสมบรรหารบคคคล 11,828,640.00 11,828,640.0067

 2,646,899.00  645,250.00  24,758,519.00 21,466,370.00รวมทพชงสกชน
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การประเมกนผล

เครพทองมพอทททใชดวกธทการประเมกนตพวชทชวพดความสดาเรรจ

1. กลคสมงาน/กลคสมบรรหารงานของโรงเรทยน

ทจพง 5  ฝฝาย มทการบรรหารจจดการทททมท

ประสรทธรภาพทจพงในเชรงคคณภาพ และเชรง

ปรรมาณ

การประเมรน, การสจงเกต,การสจมภาษณย แบบประเมรน

2. บคคลากรทคกคนในโรงเรทยนมทความพอ

ใจในระดจบมากทททสคด ตสอการปกรบจตรหนขาททท

ในโรงเรทยน

การสอบถาม แบบสอบถาม

ผลทททคาดวบาจะไดดรพบ
โรงเรทยนและบคคลากรทคกคนในโรงเรทยนไดขรจบการสสงเสรรมการบรรหารการจจดการศศกษาอยสางมทคคณภาพตามมตรฐานสากล  

สามารถปฏรบจตรหนขาทททไดขอยสางเตตมตามศจกยภาพ

ลงชพทอ  อนยมพตกโครงการ / งาน  โครงการททท 15  การสบงเสรกมงานบรกหารจพดการศศกษาเพพทอพพฒนาคยณภาพของ

สถานศศกษา  (งานประจดา)  

ผผดรพบผกดชอบโครงการ

 ผผดเหรนชอบโครงการ

................................................
 ( นางสาวสคญาดา  เฮงชจยโย ) 

รองผผขอจานวยการกลคสมบรรหารงบประมาณ

ผผดอนยมพตกโครงการ

................................................

 ผผดเหรนชอบโครงการ

................................................

................................................

หจวหนขางานแผนงานโรงเรทยน
 ( นางอรวรรณ  สระทองอยผส ) 
................................................

ผผดเสนอโครงการ

(   นายนพดล เดสนดวง   )
ผผขอจานวยการโรงเรทยนกาญจนาภรเษกวรทยาลจย  นครปฐม                

( พระตจาหนจกสวนกคหลาบมจธยม )

หจวหนขางานกลคสมบรรหารงบประมาณ
 ( นางสาวอรทจย  เลรศวจฒนนนทย ) 

ปฏรบจตรหนขาทททรองผผขอจานวยการกลคสมนโยบายและแผน
 ( นายชาญชจย  ชาญฤทธรธ ) 

145 

*******************************************************************************************************
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)


