
 



   
ค ำน ำ 

 
  แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ  255๙  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
มุกดาหาร ได้จัดท าขึ้น เพ่ือเป็นคู่มือในการบริหารจัดการศึกษา  ในการตอบสนองต่อนโยบายของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้
เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด เพราะการศึกษาเป็นหัวใจของการพัฒนาทุก  ๆ ด้าน  
การศึกษาที่มีคุณภาพย่อมน าไปสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง  โรงเรียนจุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย มุกดาหาร ได้วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการตามบริบทของ
สถานศึกษา  
    ขอขอบคุณผู้บริหารโรงเรียน หัวหน้ากลุ่มงาน  คณะครู  คณะกรรมการสถานศึกษา
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ที่ได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการฉบับนี้   ซึ่งจะเป็นแนว
ปฏิบัติให้ผู้เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบและแนวคิดในการบริหารจัดการศึกษา ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย    
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
   
      
        
                  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 
                           1๐ ตุลาคม 255๘ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
      หน้า 

ส่วนที่ ๑  บทน า    
  - ข้อมูลทั่วไป           ๒ 
 - ประวัติโรงเรียน         ๒ 
 - เหตุผลการจัดตั้งและหน้าที่ของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย   ๒ 
 - ผู้บริหาร         ๓ 
 - โครงสร้างการบริหารโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร   ๕ 
 - คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ๖ 
 - ข้อมูลครู และบุคลากรทางการศึกษา      ๗ 
 - ข้อมูลนักเรียน         ๙ 
 - ข้อมูลอาคารสถานที่        ๑๐ 
 - ข้อมูลแหล่งเรียนรู้        ๑๐ 
 - ข้อมูลทางการศึกษา        ๑๑ 
  - ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน     ๑๑ 
  - ผลการประเมินมาตรฐานภายในและภายนอก    ๑๒ 
  - ผลการประเมินมาตรฐานภายใน      ๑๓ 
ส่วนที่ ๒  ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขององค์กร ประกอบด้วย   
 - วิสัยทัศน์           ๑๙ 

- พันธกิจ           ๑๙ 
- นโยบาย อุดมการณ์ เป้าหมาย        ๑๙ 

 - กลยุทธ         ๒๐ 
 - ตารางเชื่อมโยง ตัวชี้วัด กลยุทธ์และโครงการ/กิจกรรม     ๒๑ 
ส่วนที่ ๓  แผนปฏิบัติการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘   
  - รายละเอียดของแผนงาน (กลยุทธ์ระดับองค์กร) โครงการ/กิจกรรม และประมาณ ๖๑ 
การงบประมาณจ าแนกตามโครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา 

- รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม        ๖๕ 
  - กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร สื่อ และการจัดการเรียนการสอน   ๖๕ 

สาขาฟิสิกส์ 
- กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร สื่อ และการจัดการเรียนการสอน   ๗๗ 

สาขาวิทยาศาสตร์   
- กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร สื่อ และการจัดการเรียนการสอน   ๘๔ 

สาขาเคมี 
- กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร สื่อ และการจัดการเรียนการสอน   ๙๑ 

สาขาคณิตศาสตร์ 
 



สารบัญ 
      หน้า 

- กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร สื่อ และการจัดการเรียนการสอน         ๑๐๑ 
สาขาวิชาภาษาไทย 

- กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร สื่อ และการจัดการเรียนการสอน         ๑๑๕ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   

- กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร สื่อ และการจัดการเรียนการสอน         ๑๒๙ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

- กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร สื่อ และการจัดการเรียนการสอน         ๑๓๖ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา     

- โครงการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้         ๑๕๐ 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี          

- กิจกรรมพัฒนาหุ่นยนต์             ๑๕๓ 
- โครงการพัฒนาระบบงานทะเบียนนักเรียน          ๑๕๕ 
- โครงการงานแนะแนว             ๑๕๙ 
- โครงการการรับนักเรียน             ๑๖๕ 
- โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพงานแนะแนว          ๑๘๓ 
- โครงการพัฒนางานวัดประเมินผล           ๑๘๘ 
- โครงการพัฒนาหลักสูตร และวิจัยนิเทศติดตาม กลุ่มวิชาการ        ๑๙๓ 
- โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและ 
  มหาวิทยาลัยอื่น ๆ กับโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร            ๑๙๘ 

  - โครงการส่งเสรมิพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณติศาตร์และวิทยาศาสรตร์ส าหรับ 
        นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๕๙        ๒๐๔
  - โครงการพัฒนาส านักงานวิชาการ            ๒๐๗ 
  - โครงการพัฒนาระบบงานหอสมดุและแหล่งเรยีนรู ้          ๒๑๔ 
  - โครงการส่งเสรมิพัฒนาการจดักจิกรรมพัฒนาผู้เรียน          ๒๒๑ 
  - โครงการส่งเสรมิและพัฒนาการจัดกิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 
    และนักศึกษาวิชาทหาร             ๒๒๗ 
  - โครงการพัฒนานักเรยีนสู่ โอลิมปิกวิชาการ           ๒๓๓
  - โครงการพัฒนาการด าเนินงานระบบควบคุมภายใน          ๒๓๘ 
  - โครงการพัฒนาระบบงานประชาสัมพันธ์           ๒๔๑
  - โครงการงานพัสดุ-บริหารสินทรพัย์            ๒๔๖
  - โครงการพัฒนาระบบการบริหารงานส านักงานบริหารทั่วไป         ๒๕๖
  - โครงการ กิจกรรมพัฒนาบุคลากร            ๒๖๖ 
  - โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี สิง่แวดล้อม สาธารณูปโภคและยานพาหนะ        ๒๗๑
  - โครงการพัฒนาระบบธนาคารโรงเรียน            ๒๘๑ 
 
 



สารบัญ 
      หน้า 

  - โครงการพัฒนาระบบงานอนามยัโรงเรยีน           ๒๘๓
  - โครงการพัฒนาระบบการจดักิจกรรมนักเรียน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙        ๒๙๔
  - โครงการงานระบบหอพักนักเรียนประจ าโรงเรยีนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร   ๓๐๐
  - โครงการงานซักรดีนักเรยีนประจ า            ๓๑๓
  - โครงการงานพยาบาลนักเรยีน            ๓๑๘ 
  - โครงการงานอาหารและโภชนการนักเรยีนประจ า          ๓๒๒ 
  - โครงการพัฒนาส านักงานและสารสนเทศกิจการนักเรียน          ๓๒๘ 
  - โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีน           ๓๓๔ 
  - โครงการาพัฒนาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระ 
    การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ            ๓๓๘ 
  - โครงการพัฒนากลุ่มงานงบประมาณและแผนงาน          ๓๔๕
       

 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผนปฏิบัติการ 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั มุกดาหาร 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธกิาร 



  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส่วนที่ ๑ 
     บทน า 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 

 
 

๒ แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๕๙ 

๑. ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 
๑.๑ ข้อมูลทั่ว     

 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ที่ตั้งเลขที่  ๒๘๑ หมู่ที่ ๖ บ้านหนองหอย  
ต าบลบางทรายใหญ่  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร  รหัสไปรษณีย์  ๔๙๐๐๐               
หมายเลขโทรศัพท์  ๐-๔๒-๖๖๐-๔๔๕  โทรสาร ๐-๔๒๖๖-๐๔๔๒ ต่อ ๑๔๘  สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒  กระทรวงศึกษาธิการ  Website http://www.pccm.ac.th           
E-mail pcc_mukdahan@hotmail.com  เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  มีพ้ืนที่โรงเรียน  ๙๙   ไร่  เขตพ้ืนที่บริการ  ๗ จังหวัด  ได้แก่จังหวัด
อุบลราชธานี  ยโสธร  อ านาจเจริญ  ร้อยเอ็ด  กาฬสินธุ์  นครพนม และมุกดาหาร 
 

๑.๒ ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
              

            โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร เป็นโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาส
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๓ รอบ 
ตั้งอยู่ เลขที่ ๒๘๑ หมู่ที่ ๖ ต าบลบางทรายใหญ่ อ าเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ประกาศ
จัดตั้งเมื่อวันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็นโรงเรียนสหศึกษา รับนักเรียนประจ า เปิดการเรียนการ
สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามแผนการจัดชั้นเรียน ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นแบบ ๕/๕/๕ และมัธยมศึกษาตอนปลาย แบบ ๗/๗/๗ มีพ้ืนที่ทั้งหมด ๙๙ ไร่ 
ปัจจุบัน นายชาตรี ประดุจชนม์ เป็นผู้อ านวยการโรงเรียน 

 

     ๑.๓ เหตุผลของการจัดตั้งและหน้าที่ของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  
 ตามที่รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษ        
ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ให้เป็น
องค์การมหาชนมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๔๓ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ได้ด าเนินการน าร่อง      
จัดการศึกษาส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์มาเป็นระยะเวลาหนึ่ง
แล้ว พบว่าได้ผลดียิ่ง กระทรวงศึกษาธิการจึงมีนโยบายที่จะจัดให้มีโรงเรียนวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพ
ระดับเดียวกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เกิดขึ้นในภูมิภาคต่าง ๆ จ านวน ๑๒ แห่งทั้งประเทศ เพ่ือ
เป็นการกระจายโอกาสให้กับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ซึ่งมี
กระจายอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศให้ได้รับโอกาสมากขึ้นโดยเน้นการให้โอกาสผู้ที่มีความสามารถ
พิเศษที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เป็นพิเศษ 
 ในขณะเดียวกันผลที่เกิดจากโครงการนี้จะท าให้เกิดการเพ่ิมพูนจ านวนผู้มีความสามารถ
พิเศษด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาที่ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ     
มีจิตวิญญาณที่จะพัฒนาตนเองให้ก้าวไปสู้ความเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ นักคิดค้นในอนาคต      
สร้างองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ประเทศชาติ เพ่ือให้ประเทศชาติสามารถพ่ึงตนเอง
ได้มากขึ้น ลดการพ่ึงพาองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากต่างชาติ เป็นไปตาม
นโยบายการพัฒนาก าลังคนด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของรัฐบาล 

http://www.pccm-.ac.th/
mailto:pcc_mukdahan@hotmail.com


 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 

 
 

๓ แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๕๙ 

 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ซึ่งมีอยู่ ๑๒ แห่ง กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ 
เป็นโรงเรียนที่มีจุดมุ่งหมายของการจัดตั้งเป็นพิเศษ นอกจากจัดตั้งเพ่ือเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสที่
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๓ รอบแล้ว 
ยังมีจุดมุ่งหมายเพ่ือเป็นสถานที่ศึกษาที่จัดการศึกษาส าหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้าน
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ให้ดีรับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพอีกด้วย แต่ยังไม่สามารถปฏิบัติได้
อย่างเต็มประสิทธิภาพตามจุดมุ่งหมายของการจัดตั้ง  
 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยได้มีความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนมหิดลวิทยา
นุสรณ์ ทดลองจัดการศึกษาจัดการศึกษาส าหรับผู้ที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์จ านวนโรงเรียนละ ๑ ห้องเรียน นักเรียนห้องนี้มีระบบการคัดเลือกร่วมกันและใช้เกณฑ์
เดียวกันกับการคัดเลือกนักเรียนของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ได้รับการสนับสนุนทรัพยากรท านอง
เดียวกันกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พบว่า โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ด าเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 เพ่ือให้โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภารกิจจัดการ
ศึกษาส าหรับผู้ที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ 
ในลักษณะของโรงเรียนประจ า สามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด มีคุณภาพระดับ
เดียวกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นน าของนานาชาติ เป็นการกระจายโอกาสให้กับผู้ที่มีความสามารถ
พิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่มีกระจายอยู่ทั่วประเทศ โดยเฉพาะกับนักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ กระทรวงศึกษาธิการจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
หน้าที่ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 

๑. เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาส าหรับผู้ที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และ 
วิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ในลักษณะของโรงเรียนประจ า 

๒. เป็นโรงเรียนที่รับนักเรียนผู้ที่มีความสามารถพิเศษจากพ้ืนที่บริการ 
๓. เป็นโรงเรียนที่เพ่ิมโอกาสให้กับผู้ที่มีความสามารถพิเศษท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์ 
๔. เป็นโรงเรียนที่เน้นคุณภาพ ไม่เน้นปริมาณ 
๕. เป็นโรงเรียนต้นแบบของภูมิภาค 
๖. เป็นโรงเรียนที่ต้องพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพระดับเดียวกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นน า 

ของนานาชาติ 
ผู้บริหารโรงเรียน 

  ๑.  นายยงยุทธ  สายคง พ.ศ. ๒๕๓๗ 
                         (ผู้อ านวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน  ปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหาร) 
  ๒.  นายรุ่งโรจน์  อุ่นชัย  พ.ศ. ๒๕๓๘ – ๒๕๕๑   
  ๓.  นายเสวก  กลางประพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔ 
  ๔.  นายเสนอ  กลางประพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๖ 
  ๕.  นายชาตรี  ประดุจชนม์         พ.ศ. ๒๕๕๖ – ปัจจุบัน 
    



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 

 
 

๔ แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๕๙ 

สัญลักษณ์ประจ าโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 
 
 
 
 
 
 

ความหมาย อักษรพระนามย่อ จ.ภ.  ภายใต้มงกุฎรัศมี 
   ด้านล่างเป็นแถบแพรชื่อโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 
 

สีประจ าโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 
สีประจ าโรงเรียน “น้ าเงิน – แสด”  
 
สีน้ าเงิน หมายถึง สถาบันพระมหากษัตริย์ ความแข็งแรง มั่นคง และความเคร่งครัดใน

ระเบียบวินัย 
สีแสด หมายถึง เป็นสีประจ าวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย

ลักษณ์ อัคราชกุมารี วันพฤหัสบดีที่ ๔ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๐๐ 
ปรัชญาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 

“ปญฺญา ยตฺถ  วิปสฺสติ” คนย่อมเห็นเนื้อความด้วยปัญญา  
ค าขวัญโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 
          “รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม น าวิชาการ สืบสานงานพระราชด าริ”  
เอกลักษณ์และอัตลักษณ์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 

เอกลักษณ์   “เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค” 
อัตลักษณ์ “ผู้เรียนเป็นคนดีมีบุคลิกของนักวิทยาศาสตร์”  

นิยามศัพท์อัตลักษณ์ของโรงเรียนจุฬาภรณ์ฯ  มุกดาหาร 
 คนดี  หมายถึง  คนที่มีความประพฤติที่ดีงาม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามกรอบที่
โรงเรียนก าหนดไว้ คือ ๑) มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  ๒) มีความภูมิใจใน ความเป็นไทยและ
ศิลปวัฒนธรรมไทย ๓) มีจิตสาธารณะและมีอุดมการณ์มุ่งมั่นในการพัฒนาประเทศ ๔) มีวินัยและมี
ความซื่อสัตย์สุจริต ๕) มุ่งม่ันในการท างานและด ารงชีวิตอยู่อย่างพอเพียง ๖) ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ รักการอ่าน
และการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง ๗) เห็นคุณค่าของการเรียนรู้จากการปฏิบัติทดลองจริง        
๘) เห็นคุณค่าและความส าคัญของการวิจัยและการประดิษฐ์คิดค้น ๙) มีจิตใจเปิดกว้างเชื่อในเหตุผล
เปลี่ยนแปลงความคิดเห็นของตนเองได้ตามข้อมูลและหลักฐานใหม่ที่ได้รับ  ๑๐) รักและเห็นคุณค่า
ของการออกก าลังกาย  เพ่ือให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม เกิดความสงบร่มเย็นเป็น
สุข เกิดความรักสามัคคี เกิดความอบอุ่นม่ันคงและปลอดภัยในการด ารงชีวิต 
 บุคลิกของนักวิทยาศาสตร์  หมายถึง  ผู้ที่มีลักษณะจ าเพาะตัวคือ  มีความรู้ ที่ได้ 
จากการสังเกตและค้นคว้า  ได้หลักฐานและเหตุผล  แล้วจัดเป็นระบบ  ระเบียบ 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 

 
 

๕ แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๕๙ 

 
 

โครงสร้างการบริหารโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 

กลุ่มบริหาร 
งบประมาณแลแผนงาน 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 
นายชาตรี ประดุจชนม์ 

 

ชมรมผู้ปกครอง 
คร-ูศิษย์เก่า 

นักเรียน 

คณะกรรมการสถาน 
ศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
กลุ่มบริหารท่ัวไป 

 
กลุ่มบริหารวิชาการ 

กลุ่มบริหาร 
กิจการนักเรียน 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 

 
 

๖ แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๕๙ 

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายชาตรี ประดุจชนม์ 
กรรมการและเลขานุการ 

นายยงยุทธ สายคง 
ประธานกรรมการ 

นายเสวก กลางประพันธ์ 
กรรมการ 

นายสกล รักสัตย์ 
กรรมการ 

นางมลัยรัก ทองผา 
กรรมการ 

 

นายละม้าย กิตติพร 
กรรมการ 

 

นายสุพรม ปัททุม 
กรรมการ 

 

นายสุเทพย์ เซียสกุล 
กรรมการ 

นายพายัพ ไตรวงศ์ 
กรรมการ 

 

นายสกล รักสัตย์ 
กรรมการ 

นายสกล รักสัตย์ 
กรรมการ 

นายสกล รักสัตย์ 
กรรมการ 

นายสกล รักสัตย์ 
กรรมการ 

นายสกล รักสัตย์ 
กรรมการ 

นายพายัพ ไตรวงศ์ 
กรรมการ 

 



 

 

 

๑.๒ ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ต าแหน่ง 
เพศ วุฒิการศึกษา วิทยฐานะ 

ชาย หญิง 
ต่ ากว่าปริญญา

ตรี 
ปริญญาตรี 

ปริญญา
โท 

ปริญญา
เอก 

ช านาญ
การ 

ช านาญ
การพิเศษ 

เชี่ยวชาญ ไม่มี 

ผู้อ านวยการโรงเรียน ๑ - - - ๑ - - ๑ - - 
รองผู้อ านวยการโรงเรียน ๓ ๑ - - ๔ - ๑ ๓ - - 
คร ู ๑๖ ๓๙ - ๓๔ ๒๑ - ๑๙ ๑๗ - ๑๙ 
ครูผู้ช่วย ๒ ๓ - ๕ - - - - - ๕ 
พนักงานราชการ ๖ ๘ - ๑๔ - - - - - - 
ลูกจ้างประจ า ๒ - ๒ - - - - - - - 
ลูกจ้างชั่วคราว (ครู) ๕ ๑๒ - ๑๗ - - - - - - 
ลูกจ้างชั่วคราว (นักการ
ภารโรงและแม่บ้าน) 

๑๓ ๙ ๒๒ - - - - - - - 

ลูกจ้างชั่วคราว  
(ครูหอพัก) 

๗ ๑๓ - ๒๐ - - - - - - 

รวมทั้งสิ้น ๕๕ ๘๕ ๒๔ ๙๐ ๒๖ - ๒๐ ๒๑ - ๒๔ 



 

 

 

ต าแหน่ง 
สาขาวิชาเอก 

เอก
วิทยาศาสตร์ 

เอก
คณิตศาสตร์ 

เอกภาษาไทย เอก
ภาษาต่างประเทศ 

เอกสังคม
ศึกษาฯ 

เอกสุขศึกษาฯ เอกการงาน
อาชีพฯ 

เอก
ศิลปศึกษา 

คร ู ๑๕ ๑๑ ๕ ๗ ๗ ๓ ๒ ๓ 
ครูผู้ช่วย ๒ ๑ - - - - ๒ - 
พนักงานราชการ ๗ - - ๑ ๑ - - - 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร  

 
 

๙ แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๕๙ 

๑.๓ ข้อมูลนักเรียน        

๑.๔ ข้อมูลอาคารสถานที่   

ระดับชั้น 
จ านวน

ห้องเรียน 
จ านวนนักเรียน 

ชาย หญิง รวม 
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๕ ๕๐ ๗๑ ๑๒๑ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๕ ๔๗ ๗๗ ๑๒๔ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๕ ๔๙ ๗๐ ๑๑๙ 
รวมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ๑๕ ๑๔๖ ๒๑๘ ๓๖๔ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๗ ๖๐ ๑๐๓ ๑๖๓ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๗ ๖๐ ๙๙ ๑๕๙ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๗ ๗๕ ๙๘ ๑๗๓ 
รวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ๒๑ ๑๙๕ ๓๐๐ ๔๙๕ 
รวมทั้งสิ้น ๓๖ ๓๔๑ ๕๑๘ ๘๕๙ 

รายการ ชื่อแบบอาคาร 
ปีงบประมาณ

ที่ได้รับ
จัดสรร 

จ านวน 

๑. อาคารอ านวยการ   ๑ 
๒. อาคารหอสมุด   ๒ 
๓. อาคารเรียนรวม   ๑ 
๔. อาคารวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์   ๑ 
๕. อาคารคณิตศาสตร์   ๒ 
๖. อาคารศิลปะ   ๑ 
๗. อาคารฝึกงาน   ๑ 
๘. อาคารศูนย์กีฬา   ๑ 
๙. อาคารหอประชุมและโรงอาหาร   ๑ 
๑๐. อาคารส านักงานนักเรียนประจ า   ๑ 
๑๑. อาคารหอพักนักเรียน ๑   ๑ 
๑๒. อาคารหอพักนักเรียน ๒   ๑ 
๑๓. อาคารหอพักนักเรียน ๓   ๑ 
๑๔. อาคารหอพักนักเรียน ๔   ๑ 
๑๕. อาคารหอพักนักเรียน ๕   ๑ 
๑๖. อาคารหอพักนักเรียน ๖   ๑ 
๑๗. อาคารประกอบอาหาร   ๑ 
๑๘. บ้านพักครู   ๑๐ 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร  

 
 

๑๐ แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๕๙ 

๑.๕ ข้อมูลแหล่งการเรียนรู้  
 แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
  ๑.   ห้องสมุด  
           ๑.๑ ห้องภาษาและสังคมศาสตร์ 
           ๑.๒ ห้องวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
           ๑.๓ ห้องสืบค้นข้อมูล 
  ๒.  ห้องฉายภาพยนตร์ 
  ๓.  ห้อง Resource center 

๔.  ศูนย์กีฬา 
  ๕.  ห้องฟิตเน็ต 
  ๖.  ห้องปฏิบัติการ IT ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  ๗.  ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ (เคมี) 

๘.  ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) 
  ๙.  ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา) 
  ๑๐.  ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ (วิทย์ฯ ม.ต้น) 
  ๑๑.  ห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์ 
  ๑๒.  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์     
  ๑๓.  ห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระศิลปะ 
  ๑๔.  ห้องประชาสัมพันธ์ 
  ๑๕.  สวนป่า (๑๐ ไร่) 
  ๑๖.  สนามกีฬากลางแจ้ง 
  ๑๗.  ลานธรรมะ 
  ๑๘.  ห้องอาเซยีนศึกษา 
  ๑๙.  สนามฟุตซอล 
  ๒๐.  ห้องแนะแนว 
  ๒๑.  ห้องพระพุทธศาสนา 
  ๒๒.  ห้องสัมมนาวิทยาศาสตร์ 
 

รายการ ชื่อแบบอาคาร 
ปีงบประมาณ

ที่ได้รับ
จัดสรร 

จ านวน 

๑๘. บ้านพักครูแฟลต ๘ หน่วย   ๑ 
๑๙. บ้านพักภารโรง   ๘ 
๒๐. ห้องน้ าห้องส้วม   ๖ 
๒๑. อาคารเรือนพยาบาล   ๑ 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร  

 
 

๑๑ แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๕๙ 

แหล่งเรียนรู้ภายนอก 
  ๑.  วัดต่าง ๆ ในอ าเภอเมืองมุกดาหาร 

๒.  หอแก้วมุกดาหาร 
๓.  โรงงานน้ าตาลสหเรือง 
๔.  ห้องสมุดประชาชน 
๕.  อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ 
๖.  แก่งกระเบา 
๗.  ศูนย์วิจัยหม่อนไหม มุกดาหาร 
๘.  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
๙.   สักการะสถานพระยานาค 
๑๐. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

๒. ข้อมูลทางการศึกษา  
     ๒.๑ ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา (เช่น ผลการประเมิน O- NET  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
กลุ่มสาระ  เทียบระหว่างโรงเรียน เขต และประเทศ เป็นต้น)   ฯลฯ 
  ตัวอย่าง   ข้อมูลค่าเฉลี่ยคะแนนผลการทดสอบ O-NET ของนักเรียนชั้น ม.๓, ม.๖ ใน ๘ วิชาหลัก   
               เปรียบเทียบ ๓ ปีย้อนหลัง (ปีการศึกษา ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘)  
นักเรียนชั้น ม.๓ 

วิชา 

ค่าคะแนนเฉลี่ย 
ปีการศึกษา 
๒๕๕๖ (A).. 

ปีการศึกษา 
๒๕๕๗ (B).. 

ปีการศึกษา 
๒๕๕๘ (C).. 

+เพ่ิม/- ลด 
(ผลต่าง A และ 

B) 

+เพ่ิม/- ลด 
(ผลต่าง B และ 

C) 
๑.ภาษาไทย ๕๙.๗๓ ๔๖.๐๕ ๕๒.๔๙ -๑๓.๖๘ ๖.๔๔ 
๒.ภาษาอังกฤษ ๕๒.๔๗ ๖๔.๔๒ ๗๔.๐๒ ๑๑.๙๕ ๙.๖๐ 
๓.คณิตศาสตร ์ ๖๔.๗๑ ๖๕.๙๕ ๖๙.๒๓ ๑.๒๔ ๓.๒๘ 
๔.วิทยาศาสตร ์ ๕๒.๒๓ ๕๙.๕๖ ๖๖.๔๕ ๗.๓๓ ๖.๘๙ 
๕.สังคมศึกษา ๔๗.๑๓ ๔๐.๒๕ ๕๕.๒๗ -๖.๘๘ ๑๕.๐๒ 
๖.สุขศึกษา ๗๐.๘๕ ๗๔.๙๐ - ๔.๐๕ - 
๗.ศิลปะ ๕๗.๙๖ ๕๕.๙๙ - -๑.๙๗ - 
๘.การงานอาชีพ ๕๘.๔๗ ๕๖.๗๑ - -๒.๗๖ - 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร  

 
 

๑๒ แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๕๙ 

นักเรียนชั้น ม.๖ 

วิชา 

ค่าคะแนนเฉลี่ย 
ปีการศึกษา 
๒๕๕๖ (A).. 

ปีการศึกษา 
๒๕๕๗ (B).. 

ปีการศึกษา 
๒๕๕๘ (C).. 

+เพ่ิม/- ลด 
(ผลต่าง A และ 

B) 

+เพ่ิม/- ลด 
(ผลต่าง B และ 

C) 
๑.ภาษาไทย ๖๔.๕๖ ๖๘.๘๔ ๖๘.๔๐ ๔.๒๘ -๐.๔๔ 
๒.ภาษาอังกฤษ ๔๑.๔๗ ๕๐.๘๖ ๕๘.๑๔ ๙.๓๙ ๗.๒๘ 
๓.คณิตศาสตร ์ ๔๓.๖๕ ๔๙.๐๐ ๔๘.๔๓ ๕.๓๕ -๐.๕๗ 
๔.วิทยาศาสตร ์ ๔๔.๑๙ ๔๘.๗๖ ๔๘.๙๖ ๔.๕๗ ๐.๒๐ 
๕.สังคมศึกษา ๔๑.๕๐ ๓๘.๓๔ ๔๑.๘๑ -๓.๑๖ ๓.๔๗ 
๖.สุขศึกษา ๗๒.๕๖ ๖๖.๓๘ - -๖.๑๘ - 
๗.ศิลปะ ๓๕.๖๑ ๔๒.๘๖ - ๗.๒๕ - 
๘.การงานอาชีพ ๖๑.๕๔ ๖๐.๔๓ - -๑.๑๑ - 
 
ตารางเปรียบเทียบผลต่าง O-NET ของโรงเรียน กับระดับเขตและระดับประเทศนักเรียนชั้น ม.๓, ม.๖ 
ใน ๘ วิชาหลัก  ปีการศึกษา  ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘  
นักเรียนชั้น ม.๓ 

วิชา 

๒๕๕๖ 
คะแนนเฉลีย่ 
เมื่อเทียบแล้ว 
(+เพ่ิม/- ลด) 

๒๕๕๗ 
คะแนนเฉลีย่ 
เมื่อเทียบแล้ว 
(+เพ่ิม/- ลด) 

๒๕๕๘ 
คะแนนเฉลีย่ 
เมื่อเทียบแล้ว 
(+เพ่ิม/- ลด) 

เป้าหมายปี 
๒๕๕๙ 

สพม. ชาติ สพม. ชาติ สพม. ชาติ สพม. ชาติ 
๑.ภาษาไทย ๑๗.๙๓ ๑๕.๔๘ ๑๒.๓๒ ๑๐.๘๕ ๑๐.๖๗ ๙.๘๕   
๒.ภาษาอังกฤษ ๒๘.๙๓ ๒๗.๐๒ ๓๖.๘๑ ๓๔.๗๗ ๔๓.๘๑ ๔๑.๖๒   
๓.คณิตศาสตร ์ ๒๘.๖๕ ๒๖.๗๖ ๒๙.๒๙ ๒๗.๓๓ ๓๓.๕๕ ๓๑.๖๐   
๔.วิทยาศาสตร ์ ๑๔.๗๕ ๑๒.๘๖ ๑๔.๖๖ ๑๒.๗๗ ๒๑.๗๓ ๒๐.๐๓   
๕.สังคมศึกษา ๑๘.๓๐ ๑๖.๗๘ ๑๓.๙๓ ๑๒.๗๙ ๒๖.๗๕ ๒๔.๖๕   
๖.สุขศึกษา ๑๓.๘๓ ๑๒.๕๕ ๑๘.๐๔ ๑๕.๕๘ - -   
๗.ศิลปะ ๑๓.๖๘ ๑๔.๓๑ ๑๔.๘๕ ๑๒.๘๕ - -   
๘.การงาน
อาชีพ 

๑๗.๐๖ ๑๕.๐๑ ๑๒.๗๘ ๑๑.๒๙ - -   

รวม ๑๕๒.๕๙ ๑๔๐.๗๗ ๑๕๒.๖๘ ๑๓๘.๒๓ ๑๓๖.๕๑ ๑๒๗.๗๕   
 
 
 
 
 
 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร  

 
 

๑๓ แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๕๙ 

นักเรียนชั้น ม.๖ 

วิชา 

๒๕๕๖ 
คะแนนเฉลี่ย 
เมื่อเทียบแล้ว 
(+เพิ่ม/- ลด) 

๒๕๕๗ 
คะแนนเฉลี่ย 
เมื่อเทียบแล้ว 
(+เพิ่ม/- ลด) 

๒๕๕๘ 
คะแนนเฉลี่ย 
เมื่อเทียบแล้ว 
(+เพิ่ม/- ลด) 

เป้าหมาย
ปี ๒๕๕๙ 

สพม. ชาติ สพม. ชาติ สพม. ชาติ สพ
ม. 

ชาติ 

๑.ภาษาไทย ๑๙.๓๘ ๑๕.๓๐ ๒๑.๒๗ ๑๘.๐๘ ๒๓.๐๓ ๑๙.๐๔   
๒.ภาษาอังกฤษ ๒๓.๐๘ ๒๐.๙๙ ๓๑.๘๗ ๒๙.๑๒ ๓๔.๕๑ ๓๑.๕๕   
๓.คณิตศาสตร์ ๑๔.๒๘ ๑๓.๑๗ ๑๗.๙๑ ๑๖.๔๖ ๑๖.๓๙ ๑๕.๐๓   
๔.วิทยาศาสตร์ ๑๒.๙๔ ๑๑.๑๗ ๑๔.๙๔ ๑๒.๒๓ ๑๐.๗๕ ๙.๒๖   
๕.สังคมศึกษา ๑๙.๔๗ ๑๖.๑๕ ๑๗.๙๐ ๑๔.๙๐ ๒๐.๔๒ ๑๖.๘๓   
๖.สุขศึกษา ๑๓.๗๕ ๑๐.๕๓ ๑๖.๑๐ ๑๔.๔๔ - -   
๗.ศิลปะ ๘.๔๘ ๖.๖๑ ๑๐.๒๗ ๘.๒๒ - -   
๘.การงานอาชีพ ๑๔.๑๓ ๑๑.๕๖ ๑๔๐๖๕ ๑๑.๔๒ - -   

รวม ๑๒๕.๕๑ ๑๐๕.๔๘ ๑๔๔.๙๑ ๑๒๔.๘๗ ๑๐๕.๐๙ ๙๑.๗๐   
๒.๒ ผลการประเมินมาตรฐานภายในและภายนอก   

ตามหมวด ๖ ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา แห่งพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ ก าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่ง
ต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกอย่างน้อยหนึ่งครั้งทุกห้าปี   เพ่ือตรวจสอบคุณภาพของ
สถานศึกษาให้ดีขึ้น  โดยเริ่มจากสถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายใน เพ่ือวางแผนพัฒนา
คุณภาพของหน่วยงานในการ ปรับปรุง ก ากับติดตาม จากการก าหนดระบบประเมินตนเอง    
ประเมินและจัดท ารายงานการประเมินตนเองทุกปี โดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา  จะด าเนินการตรวจสอบผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา เพ่ือให้มี
ความสอดคล้องและเป็นทิศทางเดียวกันกับการประเมินคุณภาพภายนอก มุ่งสู่มาตรฐานสุดท้ายคือ 
คุณภาพที่เกิดกับผู้เรียน   

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ได้ประเมินคุณภาพภายใน (ผลของรอบปีที่ผ่าน
มา) เมื่อเดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๘  จากคณะกรรมการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต ๒๒ และได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกโดย สมศ.รอบสาม เมื่อวันที่ ๒๗ – ๒๙  เดือน 
มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๕   ซึ่งสรุปผลการประเมินโดยภาพรวม ได้ดังนี้  
 
 
 
 
                 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร  

 
 

๑๔ แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๕๙ 

๒.๒.๑ ผลการประเมินมาตรฐานภายใน 

การศกึษาขั้นพืน้ฐาน : ระดับมัธยมศึกษา น้ าหนัก 
คะแนน 

คะแนน          
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ด้านที่ ๑ มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน   ๓๐ ๒๙.๔๖ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ ๕ ๔.๗๖ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ๕ ๔.๘๒ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการ
เรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ๕ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิด
สร้างสรรค์   
 ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล   

๕ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร ๕ ๕ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต ๕ ๔.๘๘ ดีเยี่ยม 

ด้านที่ ๒ มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา ๕๐ ๔๖.๑๔ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล ๑๐ ๙.๒๔ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๘ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและ เกิดประสิทธิผล ๑๐ ๘๐ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชน
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

๕ ๔.๖๐ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ 
และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน ๑๐ ๙.๘๐ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ ๑๐ ๘ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

 

 

๕ ๔.๕๐ ดีเยี่ยม 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร  

 
 

๑๕ แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๕๙ 

ด้านที่ ๓ มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ๑๐ ๑๐ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้
สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้   ๑๐ ๑๐ ดีเยี่ยม 

ด้านที่ ๔ มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา ๕ ๕ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตาม
วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่ก าหนดขึ้น ๕ ๕ ดีเยี่ยม 

ด้านที่ ๕ มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม ๕ ๕ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการ
ปฏิรูป 
การศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับ
คุณภาพสูงขึ้น 

๕ ๕ ดีเยี่ยม 

คะแนนรวม ๑๐๐ ๙๕.๖๐ ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับขั้นพ้ืนฐาน อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
ข้อเสนอแนะ  
 ๑.  จัดระบบการควบคุมให้ชัดเจน 

๒.  ส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพครูให้มากยิ่งข้ึนและต่อเนื่อง 
๓.  พัฒนาการนิเทศติดตามผลให้ต่อเนื่องสม่ าเสมอ 

 ๔. ส่งเสริมการท าวิจัยในชั้นเรียน 
๕. จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการสอนครบถ้วนทุกคน ทุกรายวิชา 
๖.  จัดห้องเรียนคุณภาพให้ครบทุกระดับชั้น 

๒.๒.๒ ผลการประเมินมาตรฐานภายนอก รอบที่สาม 
 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร  ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง    
เมื่อวันที่ ๒๗ – ๒๙  เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา      
มีการประเมินตามมาตรฐาน ๔  ด้าน  ได้แก่ ด้านผลการจัดการศึกษา  ด้านการบริหารจัดการศึกษา    
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  และการประกันคุณภาพภายใน  ซึ่งสรุปผลการ
ประเมินโดยภาพรวมตามมาตรฐานดังตาราง  ต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร  

 
 

๑๖ แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๕๙ 

ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกจ าแนกเป็นรายมาตรฐานตามกฎกระทรวงฯ 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : มัธยมศึกษา 

ระดับการศึกษาขัน้พื้นฐาน  

(มัธยมศึกษา) 
น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑ ผลการจัดการศึกษา    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    

ตัวบ่งชี้ที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ๑๐.๐๐ ๙.๘๗ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ๑๐.๐๐ ๙.๕๕ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓ ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ๑๐.๐๐ ๙.๒๕ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔ ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น  ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ๒๐.๐๐ ๑๗.๕๒ ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งชี้ที่ ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๔.๐๐ ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อน
เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๔.๐๐ ดี 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาท
ของสถานศึกษา 

๕.๐๐ 
๕.๐๐ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๒ การบริหารจัดการศึกษา    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    

ตัวบ่งชี้ที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา 

๕.๐๐ 
๕.๐๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับ
มาตรฐานรักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้อง
กับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๓ การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    

ตัวบ่งชี้ที่ ๖ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 
 
 

๑๐.๐๐ 

๙.๕๐ ดีมาก 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร  

 
 

๑๗ แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๕๙ 

ระดับการศึกษาขัน้พื้นฐาน  

(มัธยมศึกษา) 
น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๔ ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    

ตัวบ่งชี้ที่ ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดย
สถานศึกษาและต้นสังกัด 

๕.๐๐ ๔.๘๐ ดีมาก 

ผลรวมคะแนนทั้งหมด ๑๐๐.๐๐ ๙๒.๙๙ ดีมาก 

การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา มัธยมศึกษา 
 ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้  ตั้งแต่ ๘๐ คะแนนขึ้นไป    ใช่   ไม่ใช่ 

 มีตัวบ่งช้ีที่ได้ระดับดีขึ้นไปอย่างน้อย ๑๐ ตัวบ่งช้ี จาก ๑๒ ตัวบ่งชี ้ ใช่   ไม่ใช่ 

 ไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน ใช่  ไม่ใช่ 
สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 

 สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
๓. ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๒ 
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 

 
 

๑๙ แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๕๙ 

ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
วิสัยทัศน์ 
 เป็นต้นแบบโรงเรียนวิทยาศาสตร์ของรัฐในส่วนภูมิภาค  จัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนที่มี
ความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  ระดับชั้นมัธยมศึกษาสร้างโอกาสให้นักเรียนที่
ขาดแคลนทุนทรัพย์  มีคุณภาพมาตรฐานทัดเทียมกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นน าของนานาชาติ  มีจิต
วิญญาณของการเป็นนักวิจัยและนักประดิษฐ์คิดค้น  มีสุขภาพพลานามัยที่ดี  มีคุณธรรมจริยธรรม  ใฝ่
เรียนรู้ มีความเป็นไทย   มีความมุ่งมั่นพัฒนาประเทศชาติ มีเจตคติท่ีดีต่อเพ่ือนร่วมโลกและธรรมชาติ 
   
พันธกิจ 
 ๑. พัฒนาระบบการบรหิารจดัการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลเน้นการมีส่วนร่วมภายใน
องค์กรและจากทุกภาคส่วน  ในการส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาและท าข้อตกลงความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยชั้นน าด้านวิทยาศาสตร์ของรัฐและนานาชาติ 
 ๒.  สร้างเสริมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ  มีทักษะในการ
ปฏิบัติงาน สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล  ใช้การวิจัย
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ควบคู่กับการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
 ๓. พัฒนาหลักสูตร  การจัดกระบวนการเรียนรู้  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้นตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนวิทยาศาสตร์  ให้มีพ้ืนฐานในการค้นคว้า 
วิจัย  ประดิษฐ์  คิดค้น  
 ๔. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมค่ายวิชาการ ค่ายคุณธรรม จริยธรรม ปลูกฝังจิตส านึกในความ
เป็นชาติไทย  มีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มีจิตสาธารณะ 
 ๕. ส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต ด้วยการจัดกิจกรรมการออกก าลังกาย  การบริโภค
อาหารที่ถูกหลักโภชนาการ  ศิลปะ  ดนตรี  กีฬา  ปลอดสิ่งเสพติด   
 ๖. พัฒนาสื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศ  แหล่งเรียนรู้  บรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๗. พัฒนาหอพักนักเรียนประจ าให้มีมาตรฐาน  สามารถบริการนักเรียน  ผู้ปกครอง  ชุมชน 
อย่างมีคุณภาพ 
 
นโยบาย/อุดมการณ์/เป้าหมาย 
 ๑.  เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือ
ศาสนาที่ตนนับถือ มีคุณธรรมจริยธรรม มีบุคลิกภาพที่ดี และมีความเป็นผู้น า 
 ๒. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์อย่างลึกซ้ึง 
ในระดับเดียวกันกับนักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นน าของนานาชาติ 
 ๓. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจิตวิญญาณของความเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์คิดค้น และ
นักพัฒนาด้านคณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในระดับเดียวกันกับนักเรียนของโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ชั้นน าของนานาชาติ 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 

 
 

๒๐ แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๕๙ 

 ๔. รักการเรียนรู้ รักการอ่าน รักการเขียน รักการค้นคว้าอย่างเป็นระบบ มีความรอบรู้ รู้รอบ 
และสามารถบูรณาการความรู้ได้  
 ๕. มีความรู้และทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ในระดับเดียวกันกับนักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นน าของนานาชาติ 
 ๖.  มีจิตสานึกในเกียรติภูมิของความเป็นไทย มีความเข้าใจและภูมิใจในประวัติศาสตร์ของ
ชาติ มีความรักและความภาคภูมิใจในชาติบ้านเมืองและท้องถิ่น เป็นพลเมืองดี ยึดมั่นในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  
 ๗. มีจิตสานึกในการอนุรักษ์ภาษาไทย ศิลปวัฒนธรรมไทย ประเพณีไทยและภูมิปัญญาไทย 
ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีเจตคติท่ีดีต่อเพ่ือนร่วมโลกและธรรมชาติ  
 ๘.  มีจิตมุ่งท่ีจะท าประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามให้สังคม มีความรับผิดชอบและต้องการตอบ
แทนชาติ  ตามความสามารถของตน  
 ๙. เห็นคุณค่าของการมีสุขภาพอนามัยที่ดี รักการออกก าลังกาย รู้จักดูแลตนเองให้เข้มแข็ง
ทั้งกายและใจ  

ทั้งนี้เพ่ือพัฒนาไปสู่ความเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์คิดค้น ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่มีความสามารถระดับสูงเยี่ยมเทียบเคียงกับนักวิจัยชั้นน าของนานาชาติ และมีจิตวิญญาณ 
มุ่งม่ันพัฒนาประเทศชาติ  มีเจตคติท่ีดีต่อเพ่ือนร่วมโลกและธรรมชาติ สามารถสร้างองค์ความรู้ด้าน
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ให้กับประเทศชาติและสังคมไทยในอนาคต  ช่วยพัฒนา
ประเทศชาติให้สามารถด ารงอยู่และแข่งขันได้ในประชาคมโลก เป็นสังคมผู้ผลิตที่มีมูลค่าเพ่ิมมากข้ึน  
สร้างสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้  สังคมแห่งคุณภาพและแข่งขันได้  และสังคมที่ยั่งยืน
พอเพียง  มีความสมานฉันท์เอ้ืออาทรต่อกัน 
 
กลยุทธ์ 
 กลยุทธ์ที่ ๑   พัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาของผู้เรียนให้มีศักยภาพตามหลักสูตร
ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค  
 กลยุทธ์ที่ ๒   พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล  ใช้การวิจัยพัฒนาการจัดการเรียนรู้ควบคู่กับการใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
 กลยุทธ์ที่ ๓   พัฒนาการบริหารจัดการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลเน้น
การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ ๔   ปลูกฝังคุณธรรม มีความส านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 กลยุทธ์ที่ ๕  ส่งเสริมนักเรียนให้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี  มีสุนทรีย์ และปลอดสิ่งเสพติด   

กลยุทธ์ที่ ๖  พัฒนาหอพักนักเรียนประจ าให้มีมาตรฐาน  สามารถบริการนักเรียน  
ผู้ปกครอง  ชุมชนอย่างมีคุณภาพ 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 

 
 

๒๑ แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๕๙ 

 กลยุทธ์ที่ ๗   พัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ที่จัดการศึกษาส าหรับ
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษา  เพ่ือขยาย
โอกาสทางการศึกษาให้ครอบคลุมภูมิภาค และลดความเหลื่อมล้ า



 

 

 



 
 
 
 
 

 
 
 

ส่วนที่ ๓ 
แผนปฏิบัติการ 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยา มุกดาหาร 

 
 

๖๑ แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๕๙ 

ส่วนที่ ๓.๑ รายละเอียดของแผนงาน (กลยุทธ์ระดับองค์กร) โครงการ/กิจกรรม และประมาณ
การงบประมาณจ าแนกตามโครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา 

การบริหารงานของสถานศึกษา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
๑. ด้านการบริหารวิชาการ 
๑.๑ โครงการกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 
 ๑) กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร สื่อ และการ
จัดการเรียนการสอนสาขาฟิสิกส์ 
 ๒) กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร สื่อ และการ
จัดการเรียนการสอนสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
          ๓) กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตร  สื่อ และ
การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเคมี 
๑.๒ โครงการกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
 ๑) กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร สื่อและการ
จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
๑.๓ โครงการกลุ่มสาระภาษาไทย 
 ๑) กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร สื่อการจัดการ
เรียนการสอนสาขาวิชา ภาษาไทย 
๑.๔ โครงการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและ 
วัฒธรรม 
 ๑) กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร  สื่อ และการ
จัดการเรียนการสอนสาขาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒ
ธรรม 
๑.๕ โครงการกลุ่มสาระศิลปะ 
 ๑) กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพ
ผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
๑.๖ โครงการกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 
 ๑) กิจกรรมการออกก าลังกายและเล่นกีฬา 
 ๒) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
 
 

 
 
๓๓๐,๐๐๐  
 
๓๒๕,๐๐๐ 
 
๑๕๐,๐๐๐ 
 
 
๗๗๒,๐๐๐ 
 
 
๑๘๐,๐๐๐ 
 
 
 
๒๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
๒๐๐,๐๐๐ 
 
 
๒๘๕,๕๐๐ 
๒๔๑,๐๐๐ 
 
 
 

 
 
บุคลากรสาขาฟิสิกส์ 
 
บุคลากรสาขาวิทยาศาสตร์
ทั่วไป 
บุคลากรสาขาเคมี 
 
 
บุคลากรสาขาคณิตศาสตร์ 
 
 
บุคลากรสาขาภาษาไทย 
 
 
 
บุคลากรสาขาสังคม 
 
 
 
บุคลากรสาขาศิลปะ 
 
 
บุคลากรสาขาสุขศึกษา
และพลศึกษา 
 
 
 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยา มุกดาหาร 

 
 

๖๒ แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๕๙ 

การบริหารงานของสถานศึกษา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
๑.๗ โครงการกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 ๑) กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 
 ๒) กิจกรรมพัฒนาหุ่นยนต์ 
๑.๘ โครงการงานพัฒนาระบบงานทะเบียนนักเรียน 
๑.๙ โครงการส่งเสริมพัฒนางานแนะแนว 
๑.๑๐ โครงการการรับนักเรียน   
        (ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 
๑.๑๑ โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพงานแนะแนว  
๑.๑๒ โครงการพัฒนางานวัดผล 
๑.๑๓ โครงการพัฒนาหลักสูตร และการวิจัยนิเทศ
ติดตาม กลุ่มวิชาการ 
๑.๑๔ กิจกรรม ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ กับ
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 
๑.๑๕ โครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้าน
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ส าหรับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประจ าปีการศึกษา 
2558 – 2559 
 
 
๑.๑๖ โครงการพัฒนาส านักงานวิชาการ   
 
๑.๑๗ โครงการพัฒนาระบบงานหอสมุดและ 
แหล่งเรียนรู้   
๑.๑๖ ด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
          ๑ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน  
          ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดกิจกรรมลูกเสือ 
ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์และนักศึกษาวิชาทหาร      

 
๘๘๖,๒๘๐ 
 
 
๓๔๗,๑๐๐ 
๑๑๖,๗๘๒  
๒๒๒,๐๐๐ 
๓๖๘,๐๐๐     
 
๑๓๐,๐๐๐ 
๔๓๖,๖๐๐   
๓๕๐,๐๐๐ 
 
๔๑๓,๐๐๐ 
 
๓,๕๐๐,๐๐๐  
 
 
 
 
 

๒๐๐,๐๐๐  
 
๑,๔๖๕,๐๐๐ 
 
 
๔,๑๑๔,๑๐๐  
 
 ๕๐๑,๓๐๐  
 

 
นางสาวขนิษฐา   
ปิตฝ่าย 
 
 
น.ส.สุนีย์    พันธ์ชมพู 
งานแนะแนว  
 กลุ่มงานวิชาการ 
นายสุรศักดิ์  มีศิริ 
นางสาวสมใจ  ต่อ
ทองหลาง 
กลุ่มงานวิชาการ 
 
งานพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาและ
กระบวนการเรียนรู้ 
นายธีระวุฒิ จันทะพันธ์  
นายสุพรม  ปัททุม   
นางสาวอัจฉรา  วันฤกษ์   
นางอัญชลี  คนหมั่น 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์, 
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 
นางศิริรัตน์  บุญเติม  
และนางวราภรณ์ แสง
เจริญนางอรทูรย์  ไวว่อง 
นางสาวดวงดาว  
 มงคลสวัสดิ์ 
น.ส.ดวงดาว มงคลสวัสดิ์ 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยา มุกดาหาร 

 
 

๖๓ แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๕๙ 

การบริหารงานของสถานศึกษา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
          ๓ ส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันส าคัญ       
           
          ๔ พัฒนานักเรียนสู่โอลิมปิกวิชาการ 

๓๒๓,๕๐๐  
 
 ๓๐๐,๐๐๐   

นางสาวดวงดาว  
 มงคลสวัสดิ์ 
 

๒. ด้านการบริหารงบประมาณ 
 ๒.๑ โครงการ พัฒนาการด าเนินงานระบบ
ควบคุมภายใน 
          ๒.๒ โครงการ พัฒนาระบบงาน
ประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
          ๒.๓ โครงการงานพัสดุ – บริหารสินทรัพย์ 

 
๖๐,๐๐๐  
 
๓๔๕,๐๐๐  
 
๓๓๖,๐๐๐  

 
๑.นายบารเมษฐ์  สิมพร 
๒.น.ส.จิตรลดา ยุงไธสง 
คณะกรรมการ
ประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
บุคลากรงานพัสดุ 

๓. ด้านการบริหารทั่วไป 
          ๓.๑ โครงการพัฒนาระบบการบริหารงาน
ส านักงานกลุ่มบริหารทั่วไป 
          ๓.๒ โครงการกิจกรรมพัฒนางานบุคลากร 
          ๓.๓ โครงการพัฒนางานอาคารสถานที่  
สิ่งแวดล้อม  สาธารณูปโภคและยานพาหนะ 
๔. ด้านกิจการนักเรียน 
          ๔.๑ งานพัฒนาระบบงานธนาคารโรงเรียน 
          ๔.๒ งานอนามัยโรงเรียน  ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๙โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 
          ๔.๓ โครงการ พัฒนาระบบการจัดกิจกรรม
นักเรียน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ โรงเรียนจุฬา
ภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 
          ๔.๔ โครงการกิจการนักเรียนประจ า 
         ๑.งานระบบหอพักนักเรียนประจ าโรงเรียน
จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๙ 
         ๒. งานซักรีดนักเรียนประจ า 
 
         ๓.งานพยาบาลนักเรียนประจ า 
 

 
๑๕๐,๐๐๐ 
 
๑,๙๗๐,๐๐๐ 
๙,๖๘๓,๓๐๐ 
 
 
๗๓,๓๗๘ 
๑๖๓,๕๐๐ 
 
๓๗๙,๕๐๐ 
 
 
 
๙,๑๓๔,๐๐๐ 
 
 
๑,๕๗๕,๐๐๐ 
 
๑๓๒,๐๐๐ 
 

 
นางจุรีภรณ์  บุญศรี 
 
 
นางสาวขนิษฐา ปิตฝ่าย 
 
 
นางสาวทิพากร  การสรรพ์ 
นางอารีรัตน์      ศรีโยธี 
 
งานกิจกรรมนักเรียน   
กลุ่มงานกิจการนักเรียน 
 
งานระบบหอพักนักเรียน
ประจ า 
 
 
บุคลากรงานซักรีดนักเรียน
ประจ า 
บุคลากร งานบริการ
สุขภาพและอนามัย 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยา มุกดาหาร 

 
 

๖๔ แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๕๙ 

การบริหารงานของสถานศึกษา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
         ๔. งานอาหารและโภชนาการนักเรียนประจ า 
         ๔.๕ โครงการพัฒนาส านักงานแผนงานและ
สารสนเทศกิจการนักเรียน 
          ๔.๖ งานพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 
          ๔.๗ โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

๒๑,๑๗๑,๘๐๐ 
 
๕๐,๐๐๐ 
๒๕,๐๐๐ 
๒๐๐,๐๐๐ 

บุคลากร งานอาหารและ
โภชนาการนักเรียนประจ า 
นางจุรีภรณ์  บุญศรี 
นายทศพล  เมืองฮาม 
นางจุรีภรณ์  บุญศรี 

 



 
 

ตารางความเชื่อมโยง  ตัวชี้วัด กลยุทธ์และโครงการ/กิจกรรม (ตาราง ก.) 
กลยุทธ์ที่  ๑ 
 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของผู้เรียนให้มีศักยภาพตามหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ และส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยี
ให้เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ 
กลยุทธ์ที่ ๓    

พัฒนาการบริหารจัดการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา 

โครงการกิจกรรม ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
ตอบสนอง 

อุดมการณ์ มาตรฐาน สพฐ 

๑. โครงการ กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร สื่อ และ 
การจัดการเรียนการสอน สาขาฟิสิกส์ 

๔.๑ นักเรียนได้ผลการเรียนรายวิชาฟิสิกส์ ทุกรหัสวิชา 
ระดับ ๓.๐๐ ขึ้นไป จาก ๔.๐๐ จ่านวนไม่ต่่ากว่า 
ร้อยละ ๖๐ 
๔.๒ มีแผนการจัดการเรียนรู้ส่าหรับรายวิชาฟิสิกส์ทุก 
รหัสวิชา 
๔.๓ มีการจัดท่าเอกสารประกอบการเรียนส่าหรับ
รายวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติมทุกรายวิชา 
๔.๔ มีนักเรียนสามารถสอบผ่านเพื่อเข้าค่ายโอลิมปิก
วิชาการสาขาฟิสิกส์ค่าย ๑ ณ ศูนย์สอวน. มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีและศูนย์ขยายผล  ไม่ต่่ากว่าร้อยละ ๒๐ 
ของนักเรียนที่สมัครสอบ และสามารถผ่านเข้าค่าย ๒ ได้

๒ ๔ ,๕ , ๑๕ 



 
 

โครงการกิจกรรม ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
ตอบสนอง 

อุดมการณ์ มาตรฐาน สพฐ 

ไม่ต่่ากว่าร้อยละ ๕๐ ของนักเรียนที่เข้าค่าย ๑ และ
สามารถผ่านเข้าค่าย ๓ ได้อย่างน้อย ๒ คน 
๔.๕ ครูสาขาฟิสิกส์เข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้อย่างน้อย ๒ คน 
๔.๖ มีงานวิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อยปีละ ๑ เรื่อง 
๔.๗ นักเรียนท่าโครงงานสาขาฟิสิกส์อย่างน้อยร้อยละ 
๒๕ ของจ่านวนนักเรียนทั้งหมด 

๒. โครงการกิจกรรมพัฒนาหลักสูตร สื่อและ 
การจัดการเรียนการสอนสาขาวิทยาศาสตร์     

๔.๑ นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ มีผลการเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที๓่ มีคะแนนสอบO-netเฉลี่ย ไม่ต่่ากว่า 
ร้อยละ ๖๐ 
๔.๒ มีแผนการจัดการเรียนรู้ส่าหรับรายวิชาพ้ืนฐาน 
ทุกวิชา 
๔.๓ มีการจัดท่าเอกสารประกอบการเรียนส่าหรับ
รายวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติมทุกรายวิชา 
๔.๔ มีนักเรียนสามารถสอบผ่านเพื่อเข้าค่ายโอลิมปิก
วิชาการค่าย ๑ ณ ศูนย์สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ไม่ต่่ากว่าร้อยละ ๑๐ ของนักเรียนที่สมัครสอบ และ

๒ ๔ , ๕ , ๑๕ 



 
 

โครงการกิจกรรม ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
ตอบสนอง 

อุดมการณ์ มาตรฐาน สพฐ 

โครงการโอลิมปิกม.ต้น(IJSO) ร้อยละ ๕ 
๔.๕ ครูสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไปได้รับการนิเทศภายใน
สาขาวิชาอย่างน้อยเดือนละ ๒ ครั้ง 
๔.๖ ครูมีงานวิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อย ๑ ผลงาน 
๔.๗ นักเรียนที่ท่าโครงงานวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ๑๐๐ ของจ่านวนโครงงานทั้งหมด 

๓. โครงการกิจกรรมพัฒนาหลักสูตร สื่อและการ
จัดการเรียนการสอนสาขาเคมี     

๗.๑ นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ มีผลการเรียนเฉลี่ย
ในรายวิชาเคมีไม่ต่่ากว่า ๓.๐๐ 
๗.๒ นักเรียนมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน
วิชาเคมี รายวิชาพ้ินฐานทุกวิชาที่เปิดสอนแต่ละภาค
เรียนเฉลี่ยไม่ต่่ากว่า  ๓.๕๐  ในการประเมินผลของฝ่าย
วิชาการ 
๗.๓ นักเรียนในชุมนุมโอลิมปิกวิชาการ สอวน. สาขาเคมี  
ผ่านการคัดเลือกเข้าค่าย สอวน. ศูนย์มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีและศูนย์ขยายผลโรงเรียนศรีสะเกษ
วิทยาลัย ไม่น้อยกว่า  ๓๐ คน 
๗.๔ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชา/คน/ภาคเรียน 

๒ ๔ , ๕ , ๑๕ 



 
 

โครงการกิจกรรม ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
ตอบสนอง 

อุดมการณ์ มาตรฐาน สพฐ 

๗.๕ ครูในสาขาวิชาได้รับการนิเทศภายในสาขาวิชาอย่าง
น้อยเดือนละ ๒ ครั้ง 
๗.๖ ครูพัฒนาสื่อการสอนอย่างน้อยคนละ ๑ เรื่องต่อ 
ภาคเรียน 
๗.๗ นักเรียนท่าโครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาเคมี ไม่
น้อยกว่าร้อยละ๒๐ ของจ่านวนโครงงานทั้งหมด 
๗.๘ ครูมีผลงานวิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อย ๑ ผลงาน 
๗.๙ นักเรียนในชุมนุมเคมีพืช  ร้อยละ ๘๐  สามารถ
แปรรูปผลิตภัณฑ์จากการเกษตรอย่างพอเพียงได้ 

๔. โครงการกิจกรรมพัฒนาหลักสูตร สื่อและ 
การจัดการเรียนการสอนสาขาคณิตศาสตร์     

๗.๑ นักเรียนร้อยละ ๘๐ ได้รับผลการเรียนไม่ต่่ากว่า 
๓.๐๐ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีคะแนนสอบ 
O-NET เฉลี่ยไม่ต่่ากว่าร้อยละ ๖๐  
๗.๒  ผู้ทรงคุณวุฒิ นักเรียนและผู้ปกครอง มีความเห็น
ว่าหลักสูตรครอบคลุมและเข้มข้นกว่าหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช ๒๕๔๔ (ฉบับปรับปรุง) ระดับ ๔ 
ขึ้นไป จากมาตรการประเมินค่า ๕ ระดับ ๑, ๒, ๓, ๔ 
และ ๕ เมื่อ ๑ หมายถึง ต่่าสุดหรือน้อยสุด ๕ หมายถึง 

๒ ๔ , ๕ , ๑๕ 



 
 

โครงการกิจกรรม ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
ตอบสนอง 

อุดมการณ์ มาตรฐาน สพฐ 

สูงสุดหรือมากสุด 
๗.๓  มีนักเรียนท่าโครงงานคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า ๕ 
โครงงาน/ปีการศึกษา และได้รับคัดเลือกไปน่าเสนอ
โครงงานในระดับภาคข้ึนไปไม่น้อยกว่า ๑ โครงงาน/ปี
การศึกษา 
๗.๔  มีแผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ครบทุก
รายวิชาพ้ืนฐาน 
๗.๕  มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน
รายวิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า ๓ ชิ้น/รายวิชา 
๗.๖  นักเรียนร้อยละ ๘๐ สามารถใช้เครื่องค่านวณเชิง
กราฟในการปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้ 
๗.๗  เครื่องมือประเมินผลทุกรายวิชาคณิตศาสตร์ ได้รับ
การตรวจสอบและเห็นชอบจากท่ีปรึกษาประจ่า
สาขาวิชา 

๕. โครงการกิจกรรมพัฒนาหลักสูตร สื่อและ 
การจัดการเรียนการสอนสาขาภาษาไทย   

๗.๑  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับสูง  
ร้อยละ ๙๐ 
๗.๒  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างสร้างสรรค์

๔ , ๗ ๓ , ๕ , ๑๐ 



 
 

โครงการกิจกรรม ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
ตอบสนอง 

อุดมการณ์ มาตรฐาน สพฐ 

และคิดอย่างมีวิจารณญาณร้อยละ ๙๕ 
๗.๓  นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 
ร้อยละ ๑๐๐   
๗.๔  นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน และแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และสื่อต่างๆ รอบตัว 
ร้อยละ  ๑๐๐ 
๗.๕  นักเรียนมีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และ
ตั้งค่าถามเพ่ือค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม ร้อยละ ๙๕ 
๗.๖  ครูกลุ่มสาระภาษาไทย จัดท่าแผนการจัดการ
เรียนรู้รายวิชาที่สอน 
๗.๗  นักเรียนมากกว่าร้อยละ ๑๐๐ มีผลการเรียนรู้สูง
กว่า ระดับ ๓.๐๐  
๗.๘  จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนหลักสูตร แผน
โครงการสอนรายวิชาเพ่ิมเติมอย่างน้อย ๑  ครั้งต่อปี
การศึกษา 
๗.๙  จัดให้ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้ไปศึกษา
ดูงานภูมิปัญญาชาวบ้านและวัฒนธรรมท้องถิ่น เพ่ือเพ่ิม



 
 

โครงการกิจกรรม ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
ตอบสนอง 

อุดมการณ์ มาตรฐาน สพฐ 

ศักยภาพในการปฏิบัติงานการเรียนการสอนอย่างน้อย ๑ 
ครั้ง ต่อ ปีการศึกษา 

๖. โครงการ กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร  สื่อ และการ
จัดการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

๑ นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ทุก
คนได้รับบริการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรของกลุ่มการ
เรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
๒  นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 
ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สังคม 
วัฒนธรรม และการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 
๓ นักเรียนที่มีความสามารถดีเด่นด้านสังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรมได้รับการส่งเสริมและเตรียมความ
พร้อมในการเข้าแข่งขันทักษะวิชาการด้านสังคมศึกษาใน
ระดับต่างๆ จ่านวน ๓๐ คน 
๔  คะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET) ของกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา 
๒๕๕๙ เพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษา ๒๕๕๘  ร้อยละ ๕ 
๕ คะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้น

๑ , ๒ , ๘ ๒ , ๕ , ๑๐ 



 
 

โครงการกิจกรรม ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
ตอบสนอง 

อุดมการณ์ มาตรฐาน สพฐ 

พ้ืนฐาน (O-NET) ของกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา 
๒๕๕๙ เพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษา ๒๕๕๘  ร้อยละ ๕ 

๗. งานพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพ 

๑.นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร  
ร้อยละ ๑๐๐  
๒. นักเรียนมีความกตัญญูกตเวทีร้อยละ ๑๐๐ 
๓.  นักเรียนยอมรับความคิดเห็นและวัฒนธรรมที่
แตกต่าง 
๔.  นักเรียนตระหนัก รู้คุณค่าร่วมกันอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม ร้อยละ ๑๐๐ 
๕. การสังเกตพฤติกรรม 
๖. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับสูง  
ร้อยละ ๙๐ 
๗.  การยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างร้อยละ ๑๐๐ 

๑ , ๒ ๔ , ๕ , ๖ 

๘. กิจกรรมพัฒนาหุ่นยนต์ ๑. นักเรียนสร้างองค์ความรู้จากทักษะของตนเองได้ 
๒. นักเรียนบูรณาการองค์ความรู้เป็นวิธีการของตนเอง 
ในการแก้ปัญหา  

๑ , ๒ ๔ , ๕ , ๖ 



 
 

โครงการกิจกรรม ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
ตอบสนอง 

อุดมการณ์ มาตรฐาน สพฐ 

๓. นักเรียนก่าหนดเลือกวิธีการแก้ปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม  
๔. นักเรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ร้อยละ ๘๐   
๕. นักเรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จนงานของกลุ่ม
ส่าเร็จลุล่วงร้อยละ ๘๐   
๖. นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการน่าเสนอผลงาน 
ร้อยละ ๘๐ 

๙. งานพัฒนาระบบงานทะเบียนนักเรียน ประจ่าปี
การศึกษา ๒๕๕๙ 

๑. ครู นักเรียน ผู้ปกครองรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการติดต่องานทะเบียน 
๒. มีวัสดุ อุปกรณ์และแบบพิมพ์เพียงพอต่อการใช้งาน 
   ๒.๑ มีฐานข้อมูลผลการเรียนในเครื่องคอมพิวเตอร์ 
   ๒.๒ มีป้ายสารสนเทศข้อมูลของนักเรียน 
   ๒.๓ มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระเบียบและสะดวก 
ต่อการสืบค้น  
๓. มีแหล่งจัดเก็บเอกสารงานทะเบียนที่เป็น ระบบและ
ได้มาตรฐาน 
 

๑ ๔ , ๕ , ๑๓ 



 
 

โครงการกิจกรรม ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
ตอบสนอง 

อุดมการณ์ มาตรฐาน สพฐ 

๑๐. โครงการงานแนะแนว ๑  เพ่ือพัฒนาระบบงานแนะแนวเกี่ยวกับการให้บริการ
ทั้ง ๕ ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ                
๒  เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาห้องแนะแนวให้มีบรรยากาศ
ที่เหมาะสมและเอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 
๓  เพ่ือช่วยเหลือนักเรียนที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดทุน
ทรัพย์ในการศึกษาเล่าเรียน 
๔  เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้า
ศึกษาในระดับอุดมศึกษา  โดยวิธีรับตรง (โควตา) และ
ระบบสอบคัดเลือกตรงท่ัวประเทศ (Admissions)  ในปี
การศึกษา ๒๕๕๙ 
๕  เพ่ือสนองความต้องการของนักเรียนที่เน้นสาระการ
เรียนรู้วิชาต่างๆ อย่างต่อเนื่องโดยวิทยากรผู้มีความรู้
ความสามารถทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน  
 ๖  เพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์  และ
รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองมากยิ่งข้ึน 
๗  เพ่ือน่าความรู้ที่ได้รับเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการเลือกคณะ / สถาบันในระดับ 

  



 
 

โครงการกิจกรรม ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
ตอบสนอง 

อุดมการณ์ มาตรฐาน สพฐ 

อุดมศึกษา  ตลอดจนการมีเจตคติท่ีดีเกี่ยวกับอาชีพใน
อนาคต ๘  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความรู้ความ
เข้าใจในระบบการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา  
๙  เพ่ือให้นักเรียนทั้งรุ่นปัจจุบันและศิษย์เก่าได้มีสัมพันธ์
อันดีซึ่งกันและกัน 
๑๐  นักเรียนที่รับบริการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวเนื่อง
กับการศึกษาต่ออย่างเพียงพอและเป็นปัจจุบัน 
๑๑  ห้องแนะแนวให้มีวัสดุ  อุปกรณ์  บรรยากาศที่
เหมาะสมและเอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 
๑๒  นักเรียนที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ใน
การศึกษาเล่าเรียนได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจาก
ภาครัฐและเอกชน 
๑๓  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖ จ่านวน เข้าร่วม
โครงการและเป็นไปด้วยความสมัครใจ 
๑๔  นักเรียนในโครงการสามารถสอบแข่งขันด้าน
วิชาการของโรงเรียนและอ่ืนๆได้ในอันดับที่ดี 
๑๕  นักเรียนในโครงการทั้งหมดสามารถสอบเข้าศึกษา



 
 

โครงการกิจกรรม ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
ตอบสนอง 

อุดมการณ์ มาตรฐาน สพฐ 

ต่อในสถาบันอุดมศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชนได้เกิน 
ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียนทั้งหมดที่เข้าร่วมโครงการตาม
ความถนัดและความสนใจ   

๑๑. โครงการการรับนักเรียน   
      (ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 

๑.นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบจ่านวน ๗ จังหวัด  
ทุกคนมีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนในโรงเรียนจุฬา
ภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร (โรงเรียนวิทยาศาสตร์
ภูมภิาค) ได้อย่างเท่าเทียมกัน  (นักเรียนกลุ่มท่ี ๑)  
๒.นักเรียนกลุ่มด้อยโอกาสและขาดแคลนทุนทรัพย์แต่มี
ความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบจ่านวน ๗ จังหวัด ทุกคนมีสิทธิ
สมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนในโรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลัย มุกดาหาร (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ได้
อย่างเท่าเทียมกัน  (นักเรียนกลุ่มที่ ๒)  
๓. มีกระบวนการสรรหาและคัดเลือกนักเรียนที่มี
ศักยภาพสูงทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่มี
ประสิทธิภาพ 

๑ ๑ , ๓ 



 
 

โครงการกิจกรรม ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
ตอบสนอง 

อุดมการณ์ มาตรฐาน สพฐ 

๑๒. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพงานแนะแนว ๑. นักเรียนได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา
ต่ออย่างเพียงพอและเป็นปัจจุบัน 
๒. นักเรียนได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากภาครัฐ
และเอกชน 
๓. ห้องแนะแนวให้มีวัสดุ  อุปกรณ์ บรรยากาศท่ีเอ้ือต่อ
การปฏิบัติงานและทันต่อเหตุการณ์ 
๔. ผลสัมฤทธิ์ด้านวิชาการของนักเรียนสูงขึ้น 
๕. นักเรียนสามารถสอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาใน
ระดับอุดม ศึกษา คณะ/ สาขา วิชาที่ตนเองถนัดและ
สนใจจ่านวนมาก 
๖. นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
๗. นักเรียนสามารถน่าความรู้ที่ได้รับจากกิจกรรม
ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้กับตนเองได้อย่างเหมาะสม 
๘. นักเรียนได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา
ต่ออย่างเพียงพอและเป็นปัจจุบัน 
๙. นักเรียนได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากภาครัฐ
และเอกชน 

๑ ๑ , ๓ 
 



 
 

โครงการกิจกรรม ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
ตอบสนอง 

อุดมการณ์ มาตรฐาน สพฐ 

๑๐. ห้องแนะแนวให้มีวัสดุ  อุปกรณ์ บรรยากาศท่ีเอ้ือ
ต่อการปฏิบัติงานและทันต่อเหตุการณ์ 
๑๑. นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในระบบการศึกษา
ต่อระดับอุดมศึกษา 
๑๒. นักเรียนทั้งรุ่นปัจจุบันและศิษย์เก่าได้มีสัมพันธ์อันดี
ซึ่งกันและกัน 
๑๓. นักเรียนได้รับการช่วยเหลือได้ทันท่วงที และมีผู้
ช่วยเหลือโดยเป็นเพื่อนที่ใกล้ชิดสนิทกันก่อนถ้าเป็น
ปัญหาที่หนัก  ก็ส่งต่อมาที่ครูแนะแนว/ครูที่ปรึกษา 
๑๔. นักเรียน ม.๓ สามารถสอบเข้าเรียนต่อในโรงเรียน
จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ร้อยละ ๙๐ 
๑๕ คะแนน โอเน็ตของนักเรียนม.๓และม.๖ เพ่ิมมากข้ึน 

๑๓. โครงการพัฒนางานวัดผลประเมินผล ๑. ข้อสอบมีคุณภาพและความสอดคล้องกับหลักสูตร
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 
๒. ครูและบุคลากรมีความสามารถในการคัดเลือกและ
ปรับปรุงข้อสอบที่มีคุณภาพ 
๓. ครูและบุคลากรมีการบริหารจัดการการจัดกิจกรรม

๑ , ๒ ๑ 



 
 

โครงการกิจกรรม ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
ตอบสนอง 

อุดมการณ์ มาตรฐาน สพฐ 

การคัดเลือกและปรับปรุงข้อสอบที่เป็นระบบและเป็น
ขั้นตอน 

๑๔. โครงการพัฒนาหลักสูตร และการวิจัยนิเทศ
ติดตาม กลุ่มวิชาการ 

๑. ครูเข้าร่วมกิจกรรมการจัดท่าแผนการเรียนรู้ฉบับย่อ
ของกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ทั้ง๑๒ แห่ง คิด
เป็นร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 
๒. โรงเรียนมีแผนการจัดการเรียนรู้ฉบับย่อ ในรายวิชา
พ้ืนฐานและเพ่ิมเติมกลุ่ม  ๑ ในระดับ ม.ต้น และ ม.
ปลาย ครบทุกรายวิชา คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
๓. ครูผู้สอนทั้ง ๘ กลุ่มสาระฯ ส่งแผนการจัดการเรียน
การรู้เพ่ือนิเทศ/ประเมิน คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 
๔. ครูผู้สอนมีการท่าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหา 
ปรับปรุง และพัฒนา คิดเป็นร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป 

๑ ๑ , ๔ , ๕ , ๖ 

๑๕. กิจกรรม ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ  
กับโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 
 

๑. โรงเรียนได้รับความร่วมมือในการลงนามท่าบันทึก
ข้อตกลงร่วมกันกับทุกมหาวิทยาลัย 
๒. โรงเรียนและมหาวิทยาลัยที่ได้ลงนามท่าบันทึก
ข้อตกลงร่วมกันท่ากิจกรรมร่วมกันร้อยละ ๙๐ ของ
กิจกรรมที่วางไว้ 

๑ , ๒ ๑ , ๔ 



 
 

โครงการกิจกรรม ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
ตอบสนอง 

อุดมการณ์ มาตรฐาน สพฐ 

๓. โครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนมีอาจารย์
มหาวิทยาลัยเป็นที่ปรึกษา ร้อยละ ๘๐ 
๔. มีนักเรียนสามารถสอบผ่านเพื่อเข้าค่ายโอลิมปิก
วิชาการสาขาชีววิทยาค่าย ๑ ณ ศูนย์สอวน.
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ไม่ต่่ากว่าร้อยละ ๒๐ ของ
นักเรียนที่สมัครสอบ และสามารถผ่านเข้าค่าย ๒ ได้ไม่
ต่่ากว่าร้อยละ ๕๐ ของนักเรียนที่ผ่านค่าย ๑  และ
สามารถผ่านเข้าค่าย ๓ ได้อย่างน้อย ๒ คน 
 

๑๖ โครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้าน
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ส าหรับนักเรียน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ 

๑. นักเรียนในโครงการฯ ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา
อัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โดยใช้
โปรแกรมเสริม(enrichment program) รวมทั้ง
หลักสูตรและสื่อตามความเหมาะสม ร้อยละ ๑๐๐ 
๒. ครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนจุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย มุกดาหาร และโรงเรียนในจังหวัดที่เป็น
พ้ืนที่บริการได้รับการพัฒนา ด้วยกิจกรรมค่ายที่ครูได้
ร่วมด่าเนินการ ร้อยละ ๑๐๐ 

๒, ๓, ๔, ๕ ๑, ๔, ๖, ๑๐ 



 
 

โครงการกิจกรรม ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
ตอบสนอง 

อุดมการณ์ มาตรฐาน สพฐ 

๓. มีความร่วมมือด้านการบริการวิชาการร่วมกันระหว่าง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
สถาบันอุดมศึกษาและสถาบันวิชาการในภูมิภาค 
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ส่านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา และโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
มุกดาหาร ทุกครั้งที่มีการจัดกิจกรรมค่ายฯ 
๔. นักเรียนในโครงการฯที่มีศักยภาพสูงทางด้าน
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศึกษาต่อระดับ 
มัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนที่จัดการเรียนการ
สอนเน้นด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ทั่วประเทศร้อย
ละ ๕๐ 

๑๗. โครงการพัฒนาส านักงานวิชาการ ๑. ส่านักงานวิชาการมีการจัดท่าแผนงานแผนงาน
วิชาการ จัดท่าแผนงาน/โครงการ/งานติดตาม และ
ประเมินผลงานวิชาการ  ร้อยละ ๑๐๐  
๒. มีการจัดเก็บงานธุรกิจสารบรรณ การเงิน–พัสดุ
วิชาการอย่างเป็นระบบคิดเป็นร้อยละ๘๐ 
๓. มีการวางระบบงานทะเบียน งานวัดผล และงาน

- ๑๑ 



 
 

โครงการกิจกรรม ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
ตอบสนอง 

อุดมการณ์ มาตรฐาน สพฐ 

ตารางสอน บริการข้อมูลสารสนเทศแก่นักเรียน ครู และ
บุคลากรผู้ปกครอง คิดเป็นร้อยละ ๘๐ 
๔. จัดท่าเอกสารการติดตาม และรายงานการเรียนการ
สอนเป็นรายคาบ จัดท่าเอกสารวิชาการ คิดเป็น 
ร้อยละ ๑๐๐ 
๕. จดบันทึกการประชุม และรายงานเสนอผู้บังคับบัญชา 
ร้อยละ ๑๐๐ 
 ๖. บริการอัดส่าเนาเอกสาร สิ่งพิมพ์ และจัดท่าข้อสอบ
วัดผล ร้อยละ ๑๐๐ 
๗. ส่านักงานมีอุปกรณ์พร้อมใช้งาน และให้บริการ  
ร้อยละ ๑๐๐ 
 ๘. มีการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 
และสื่ออุปกรณ์การเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ร้อยละ ๘๐  
๙. ด่าเนินการกิจกรรม ๕ ส เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
ระบบงานส่านักงานวิชาการอย่างต่อเนื่อง 

๑๘. โครงการพัฒนาระบบงานหอสมุดและแหล่งเรียนรู้ ๑. ก่าหนดนโยบาย/ การวางแผนงาน /การก่าหนด
แนวทางปฏิบัติงาน และการประเมินผลงานของห้องสมุด

๔ ๓ 



 
 

โครงการกิจกรรม ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
ตอบสนอง 

อุดมการณ์ มาตรฐาน สพฐ 

เป็นร้อยละ ๑๐๐ 
๒. การประสานงาน / การประชาสัมพันธ์ และการ
บริหารงานธุรการห้องสมุด คิดเป็นร้อยละ ๘๐ 
๓. การบริหารงานการเงินและงบประมาณห้องสมุด คิด
เป็นร้อยละ ๘๐ 
๔. การบริหารอาคารสถานที่วัสดุครุภัณฑ์ต่างๆใน
ห้องสมุด   
๕. การรวบรวมและการจัดเก็บสถิติต่างๆ ของห้องสมุด  
คิดเป็นร้อยละ  ๘๐ 
๖. การบริการยืม – คืนหนังสือ และวัสดุห้องสมุด  คิด
เป็นร้อยละ๑๐๐ 
๗. การบริการแนะน่าส่งเสริมการอ่านและการบริการ
ความรู้แก่ชุมชน คิดเป็นร้อยละ  ๘๐ 
๘. การคัดเลือกหนังสือ สิ่งพิมพ์ โสตทัศนวัสดุห้องสมุด  
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
๙. การเตรียมและลงทะเบียนวัสดุห้องสมุด  คิดเป็น 
ร้อยละ  ๘๐ 



 
 

โครงการกิจกรรม ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
ตอบสนอง 

อุดมการณ์ มาตรฐาน สพฐ 

๑๐. การซ่อมแซมหนังสือ และเย็บเล่มวารสาร คิดเป็น
ร้อยละ  ๘๐ 
๑๑. การส่ารวจและจ่าหน่ายหนังสือออกจากห้องสมุด  
คิดเป็นร้อยละ ๘๐ 

๑๙. กิจกรรมพัฒนานักเรียนสู่โอลิมปิกวิชาการ ๑. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐  มีคุณธรรม  จริยธรรม และ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
๒. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐  มีทักษะในการท่างาน  รักการ
ท่างาน  สามารถท่างานร่วมกับผู้อ่ืนได้และมีเจตคติท่ีดี
ต่ออาชีพสุจริต 
๓. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐  มีทักษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 
๔. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐  มีสุขนิสัย  สุขภาพกายและ
สุขภาพจิตที่ดี 

๑, ๖, ๗, ๘ ๑, ๓, ๖, ๙ 

๒๐. โครงการพัฒนาการด่าเนินงานระบบควบคุม
ภายใน 

๑.  บุคลากรในสถานศึกษามีความรู้ระบบการควบคุม
ภายในและมีแนวทางการจัดท่ารายงานที่ถูกต้องเป็นไป
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการ
ก่าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ 
๒.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาน่ามาตรการในการ

๙ ๑๒, ๑๓ 



 
 

โครงการกิจกรรม ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
ตอบสนอง 

อุดมการณ์ มาตรฐาน สพฐ 

ป้องกันความเสี่ยง ตามระบบควบคุมภายในของ
สถานศึกษาไปใช้ควบคุมการด่าเนินงานตามภารกิจงาน 
๓.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาด่าเนินงานจากการ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความคุ้มค่าของ
การใช้จ่ายเงินได้สอดคล้องกับการจัดการศึกษา  รวมทั้ง
มีความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูลและรายงานทางการ
เงิน ตลอดจนการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
ส่านักงานตรวจเงินแผ่นดินก่าหนด 
 ๔. งานจัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา มีการจัดวาง
ระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง  เป็นไป
ตามตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วย
การก่าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ ข้อ 
๖ และเป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา 

๒๑. โครงการพัฒนาระบบงานประชาสัมพันธ์
โรงเรียน 
 

๑.  ระบบงานประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพเหมาะสม
กับบริบทของโรงเรียน   
๒.  มีระบบฐานข้อมูลประชาสัมพันธ์ที่ถูกต้องและเป็น
ปัจจุบันตรงต่อความต้องการ  
๓.  มีการเผยแพร่ผลงานกิจกรรมและข่าวสารด้านต่างๆ 
ของโรงเรียนแก่ชุมชนในหลาย 

๙ ๑๒ , ๑๓ , ๑๕ 



 
 

โครงการกิจกรรม ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
ตอบสนอง 

อุดมการณ์ มาตรฐาน สพฐ 

๒๒. โครงการงานพัสดุ – บริหารสินทรัพย์ ๔.๑  บริหารการลงทุนในพัสดุคงคลังอย่างเหมาะสมและ
ประหยัดตามเกณฑ์ท่ีก่าหนดของวัสดุแต่ละชนิด 
๔.๒  การจัดหาพัสดุทุกรายการถูกต้องตามระเบียบ 

๘ ๑๒ , ๑๓ , ๑๕ 

๒๓. พัฒนาระบบการบริหารงานส านักงานกลุ่ม
บริหารทั่วไป 

๑. กลุ่มบริหารทั่วไปประสานงานด้านข้อมูลและร่วมมือ
กับหน่วยงานต่าง ๆ ในโรงเรียนจนเกิดความเข้าใจและ
ร่วมมืออันดีต่อกันในการด่าเนินงาน  ร้อยละ ๑๐๐ 
๒. กลุ่มบริหารทั่วไปจัดข้อมูลสารสนเทศเป็นระบบ
ถูกต้องและเป็นปัจจุบันที่สะดวกและทันต่อการใช้งาน
ร้อยละ ๑๐๐ 
๓. ผู้รับบริการหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง มีความพึงพอใจต่อการ
จัดกิจกรรมให้บริการ ร้อยละ  ๙๕ 
๔. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความรู้และ
ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบก่าหนด  ร้อยละ ๙๕ 
๕. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานก่ากับ ติดตาม 
ดูแล และขับเคลื่อนการด่าเนินงานของสถานศึกษาให้
บรรลุผลส่าเร็จตามเป้าหมาย  ร้อยละ ๙๕ 
๖. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๑ , ๒ , ๓ ๓ , ๗ , ๘ , ๙ 



 
 

โครงการกิจกรรม ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
ตอบสนอง 

อุดมการณ์ มาตรฐาน สพฐ 

๗. ชุมชน และโรงเรียน มีส่วนร่วมในการพัฒนา
สถานศึกษา  ร้อยละ ๑๐๐ 
๘. จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
๙.  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความพึง
พอใจต่อการด่าเนินการประชุมและการด่าเนินงานของ
ตนร้อยละ ๑๐๐ 
๑๐. จัดท่าค่าสั่ง/แนวทางดูแลความปลอดภัย อย่าง
เหมาะสมเป็นระบบ ร้อยละ ๑๐๐ 
๑๑. ข้าราชการครูได้ปฏิบัติหน้าที่เวรยาม  รักษาความ
ปลอดภัยทั้งช่วงกลางวันและกลางคืนจนเกิดความสงบ
เรียบร้อยและปลอดภัยต่อทรัพย์สินของสถานที่ราชการ 
ร้อยละ ๑๐๐ 
๑๒. อาคารสถานที่และทรัพย์สินของโรงเรียนปลอดภัย 
ร้อยละ ๑๐๐ 
๑๓. ผู้ปกครองมีความเชื่อม่ันในเรื่องสวัสดิภาพและ
ความปลอดภัยในโรงเรียน ร้อยละ ๑๐๐ 



 
 

โครงการกิจกรรม ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
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๑๔. นักเรียน ครู บุคลากรได้รับความสะดวกในการ
บริการโสตทัศนูปกรณ์การจัดกิจกรรมอย่างทั่วถึง 
ร้อยละ ๑๐๐ 
๑๕. จัดกิจกรรมร้านค้าสวัสดิการ ร้อยละ ๑๐๐ 
๑๖. นักเรียนเป็นสมาชิกสหกรณ์  ร้อยละ ๑๐๐ 
๑๗. นักเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรม ร่วมใจกัน
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีความซื่อสัตย์   
ร้อยละ ๑๐๐ 
๑๘. จัดกิจกรรมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย 
ประเพณีไทย ศาสนาและงานงานราชพิธี ร้อยละ ๑๐๐ 
๑๙. จัดกิจกรรม/ให้บริการชุมชนเพ่ือพัฒนาชุมชน  ใน
ด้านข่าวสาร  สุขภาพอนามัย  อาคารสถานที่ วัสดุ 
ครุภัณฑ์ และวิชาการ ร้อยละ ๑๐๐ 
๒๐. ประสานและให้บริการแก่คณะครู ผู้ปกครอง ชุมชน  
หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนในด้าน อาคาร
สถานที่ วัสดุ ครุภัณฑ์ บุคลากร งบประมาณ  
ร้อยละ๑๐๐ 
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๒๔. โครงการกิจกรรมพัฒนางานบุคลากร ๑. งานบุคลากรมีวัสดุ อุปกรณ์ในการด่าเนินงานเพียงพอ
ต่อการปฏิบัติงาน 
๒. บุคลากรทุกคนมีความรู้ ความสามารถในการที่ตนเอง
รับผิดชอบ 
๓. ครูได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติต่างๆ อย่างน้อย 
ร้อยละ ๒๐ 
๔. ครูผ่านการประเมินและได้รับวิทยฐานะที่สูงขึ้น 
ร้อยละ ๘๐ ของครูที่มีคุณสมบัติ 
๕. ครูทุกคนได้รับการพัฒนาโดยการอบรม ประชุม 
สัมมนา อย่างน้อย ๔๐ ชั่วโมง/ปี 
๖. ครูและบุคลากรทุกคนมีขวัญและก่าลังใจในการ
ปฏิบัติงาน 

๑ , ๒ , ๓ ๗ 

๒๕. โครงการพัฒนางานอาคารสถานที่  สิ่งแวดล้อม  
สาธารณูปโภคและยานพาหนะ 

๑  อาคารสถานที่ และโต๊ะ – เก้าอ้ี ให้อยู่ในสภาพพร้อม
ใช้งานและพร้อมให้บริการ 
๒  สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้ร่มรื่นสะอาด สวยงาม มี
บรรยากาศที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน 
๓  ระบบสาธารณูปโภคให้มีความปลอดภัยและเพียงพอ

๑ ๓ , ๑๑ 



 
 

โครงการกิจกรรม ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
ตอบสนอง 

อุดมการณ์ มาตรฐาน สพฐ 

ต่อความต้องการต่อการใช้งานให้อยู่ในสภาพดีและพร้อม
ใช้งาน และมีระบบน้่าดื่มที่สะอาดปลอดภัย 
๔  การให้บริการยานพาหนะเพ่ือให้เพียงพอความ
ต้องการของผู้ใช้บริการรวมไปถึงซ่อมบ่ารุงยานพาหนะ
ให้มีความพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
๕  ส่านักงานอาคารสถานที่ฯ ที่พร้อมต่อการให้บริการ
และอ่านวยความสะดวกต่อผู้มาใช้บริการงานอาคารสะ
ถานที่ท่ีมีประสิทธิภาพ 
๖  ผู้ใช้บริการด้านอาคารสถานที่ มีความพึงพอใจในการ
อ่านวยความสะดวกและให้บริการ 

๒๖. โครงการ งานพัฒนาระบบงานธนาคารโรงเรียน ๑.  นักเรียนมีนิสัยรักการออมร้อยละ ๙๐ 
๒.  นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการบริหาร  
บริการลูกค้ามีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นและสามารถ
ท่างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ร้อยละ ๙๐ 
๓.  นักเรียนมีเงินไว้ใช้จ่ายในอนาคตร้อยละ ๑๐๐ 

๑ , ๓ , ๔ ๑ , ๓ , ๔ 

๒๗. โครงการพัฒนาระบบงานอนามัยโรงเรียน ๑  มีวัสดุ / อุปกรณ์และเวชภัณฑ์ยาที่เพียงพอ 
๒  จัดจ้างครูเวรดูแลนักเรียนและครูบุคลากรในวันเสาร์ 

๙ ๑ , ๒ , ๓ 



 
 

โครงการกิจกรรม ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
ตอบสนอง 

อุดมการณ์ มาตรฐาน สพฐ 

–อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์  ในเวลา  ๐๘.๐๐ น. – 
๑๗.๐๐ น. อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
๓  นักเรียน ครูและบุคลากรได้รับข้อมูลด้านสุขภาพ  
และได้รับการส่งเสริมความรู้และป้องกันตนเอง 
หลีกเลี่ยงจากภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย 
อุบัติเหตุ อย่างทั่วถึง 
๔  นักเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียน ได้รับการปฐม
พยาบาลเบื้องต้นและดูแลรักษาอย่างมีคุณภาพ 
๕  ส่ารวจภาวะโภชนาการนักเรียนด้านน้่าหนัก และ
ส่วนสูงภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
๖  นักเรียน ครูและบคุลากรในโรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรม
รณรงค์ป้องกันโรคติดต่อต่างๆ 
๗  นักเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรม
บริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย 
๘  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ เข้าร่วมกิจกรรมฟัน
สะอาด เหงือกแข็งแรง ทุกคน 
๙  นักเรียน ครูและบุคลากร ร้อยละ ๘๐  มีความพึง



 
 

โครงการกิจกรรม ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
ตอบสนอง 

อุดมการณ์ มาตรฐาน สพฐ 

พอใจต่อการให้บริการสุขภาพอนามัย เช่นการรักษาโรค 
ตลอดจนการน่าส่งสถานพยาบาลที่เหมาะสม 

๒๘. โครงการ พัฒนาระบบการจัดกิจกรรมนักเรียน 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙โรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลัย มุกดาหาร 
 

๑  เพ่ือให้นักเรียนเกิดความรักสามัคคีในหมู่คณะ เกิด
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างพ่ีและน้อง 
๒  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมของโรงเรียน
อย่างถูกต้องเหมาะสม 
๓  เพ่ือสนับสนุนให้นักเรียนเกิดความรักความหวงแหน 
เห็นความส่าคัญของประเพณีและร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรม
ที่ดีงาม 
๔  เพ่ือสนับสนุนให้นักเรียนเป็นผู้มีระเบียบวินัย เคารพ
กฎกติกาของส่วนรวมได้อย่างถูกต้อง 
๕  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเกิดประสบการณ์การท่างาน 
เกิดความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ  
๖  เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรม
และจริยธรรม 
 

๘ ๑ , ๒ 

 



 
 

กลยุทธ์ที่ ๔    
ปลูกฝังคุณธรรม มีความส่านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

โครงการ/กิจกรรม 
 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
ตอบสนอง 

อุดมการณ์ มาตรฐาน สพฐ. 
๑. โครงการกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

๑. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐  มีคุณธรรม  จริยธรรม และ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
๒. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐  มีจิตส่านึกในการอนุรักษ์และ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม 
๓. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐  มีทักษะในการท่างาน  รักการ
ท่างาน  สามารถท่างานร่วมกับผู้อ่ืนได้และมีเจตคติท่ีดี
ต่ออาชีพสุจริต 
๔. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐  มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์  คิดสังเคราะห์  มีวิจารณญาณ  มีความคิด
สร้างสรรค์  คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์ 
๕. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐  มีความรู้และทักษะที่จ่าเป็น
ตามหลักสูตร 
๖. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐  มีทักษะในการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
๗. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐  มีสุขนิสัย  สุขภาพกายและ
สุขภาพจิตที่ดี 
๘. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐  มีสุนทรียภาพและลักษณะ
นิสัยด้านศิลปะ  ดนตรีและกีฬา 
๙. หลักสูตร  สื่อ  กิจกรรมการเรียนการสอน  กิจกรรม

๑, ๒, ๓, ๔, ๖, 
๗, ๘, ๙ 

๑ - ๘ 



 
 

 

โครงการ/กิจกรรม 
 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
ตอบสนอง 

อุดมการณ์ มาตรฐาน สพฐ. 
เสริมหลักสูต มีความเหมาะสมส่าหรับนักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

๒. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดกิจกรรมลูกเสือ 
ยุวกาชาด ผู้บ่าเพ็ญประโยชน์และนักศึกษาวิชาทหาร 

๑.  ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึง
ประสงค์  
๒.  ผู้เรียนมีวัฒนธรรมแห่งความเป็น ไทยในกาด่ารงชีวิต
และสามารถอยู่ร่วมกับคนอ่ืนได้อย่างมีความสุข   
๓.  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสามารถผ่ากิจกรรม
ทุกกิจกรรมทุกคน     
๔.  ผู้เรียนสามารถน่าความรู้และทักษะไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์สามารถแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนได้ 
๕.  ครูจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านทุกกิจกรรมทุกคน 

๑, ๖, ๗, ๘ ๑, ๓, ๖, ๙ 

๓. โครงการกิจกรรมส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันส่าคัญ ๕. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐  มีคุณธรรม  จริยธรรม และ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
๖. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐  มีทักษะในการท่างาน  รักการ
ท่างาน  สามารถท่างานร่วมกับผู้อ่ืนได้และมีเจตคติท่ีดี
ต่ออาชีพสุจริต 
๗. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐  มีทักษะในการแสวงหา

๑, ๖, ๗, ๘ ๑, ๓, ๖, ๙ 



 
 

 

โครงการ/กิจกรรม 
 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
ตอบสนอง 

อุดมการณ์ มาตรฐาน สพฐ. 
ความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 
๘. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐  มีสุขนิสัย  สุขภาพกายและ
สุขภาพจิตที่ดี 

 
กลยุทธ์ที่ ๕   

ส่งเสริมนักเรียนให้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี  มีสุนทรีย์ และปลอดสิ่งเสพติด   
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
ตอบสนอง 

อุดมการณ์ มาตรฐาน สพฐ. 
๑. โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ศิลปะ 

๑. นักเรียนร้อยละ ๘๐ ได้รับผลการเรียนไม่ต่่ากว่า ๔ 
จากมาตรการประเมิลค่า ๘ ระดับ(๐ หมายถึง ต่่าที่สุด
หรือน้อยที่สุด และ๔ หมายถึง สูงที่สุดหรือดีที่สุด) เฉลี่ย
ทุกรายวิชาพ้ืนฐาน 
๒. จัดท่าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมกระบวนการคิด 
แบบ Problem –base และ Inquiry – base ตาม
ความเหมาะสมสาระการเรียนรู้ทุกรายวิชา 
๓. จัดท่าสื่อการสอนที่สอดคล้องกับแผนจัดการเรียนรู้
ส่าหรับรายวิชาพ้ืนฐาน และรายวิชาเพ่ิมเติม ไม่น้อยกว่า 
๕๐ เรื่อง 

๙ ๑ , ๘ , ๑๑ 



 
 

 

โครงการ/กิจกรรม 
 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
ตอบสนอง 

อุดมการณ์ มาตรฐาน สพฐ. 
๔. จัดท่าเอกสารประกอบการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 
เชิงวิชาการครบทุกรายวิชา 
๕. จัดท่าบทเรียนที่ใช้ ICT เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง ไม่น้อยกว่า ๕ รายวิชา 
๖. นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีความพึงพอใจในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนของสาขาวิชาสังคมศึกษาและ
ศิลปะ 
๗. นักเรียนร้อยละ ๘๐ เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรม และจริยธรรมของสาขาวิชาสังคมศึกษาและ
ศิลปะ 
๘. ครูมีผลงานทางวิชาการเผยแพร่ต่อหน่วยงาน
ภายนอก ไม่น้อยกว่า ๑ เรื่องต่อ ๑ ปีการศึกษา 
๙. จัดการประชุมนิเทศครูในสาขาวิชา โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
เฉพาะสาขาอย่างน้อย ๒ ครัง้ต่อปี 

๒. โครงการ   กิจกรรมการออกก าลังกายและเล่น
กีฬา 

๑. นักเรียนร้อยละ ๘๕ เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการออก
ก่าลังกายและเล่นกีฬา 
๒. นักเรียนร้อยละ ๘๕ เข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรม
ส่งเสริมการออกก่าลังกายและเล่นกีฬาทุกวันSport day 

๑ , ๙ ๑ , ๘ , ๑๑ 



 
 

 

โครงการ/กิจกรรม 
 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
ตอบสนอง 

อุดมการณ์ มาตรฐาน สพฐ. 
๓. นักเรียนร้อยละ ๘๕ มีสุขภาพอนามัยดี รักและเอาใจ
ใส่ในการออกก่าลังกาย ดูแลตนเองให้เข้มแข็งท้ังร่างกาย
และจิตใจ 
๔. พัฒนากีฬาพ้ืนฐานโดยใช้ทักษะกีฬามาประกอบการ
เล่นกีฬาอย่างน้อย ๒ ประเภท 
๕. ส่งเสริมบุคลากรในโรงเรียนออกก่าลังกายหรือเล่น
กีฬาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ 
๖. นักเรียนเก่าและผู้ปกครองนักเรียน ตลอดจน
หน่วยงานต่างๆ มีความพึงพอใจในการให้บริการสถานที่
ออกก่าลังกายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ 
๗. เข้าร่วมกิจกรรมทางด้านกีฬากับชุมชนอย่างน้อยภาค
เรียนละ ๑ ครั้ง 

๓. โครงการ   พัฒนาศักยภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

๑. นักเรียนร้อยละ ๘๐ ได้รับผลการเรียนไม่ต่่ากว่า 
๓.๕๐ ในรายวิชากลุ่มสาระการรู้สุขศึกษาและ      พล
ศึกษา 
๒. นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเห็นว่า
หลักสูตรในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ครอบคลุมหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๑ , ๙ ๑ , ๘ , ๑๑ 



 
 

 

โครงการ/กิจกรรม 
 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
ตอบสนอง 

อุดมการณ์ มาตรฐาน สพฐ. 
๓. มีแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษาและพลศึกษา ครบถ้วนทุกรายวิชาพ้ืนฐานที่
หลักสูตรก่าหนดไว้ 
๔. มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา อย่างน้อย ๓ 
ชิ้นงาน 
๕. เครื่องมือวัดและประเมินผลทุกรายวิชาในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาได้รับการตรวจสอบ
และเห็นชอบจากผู้ทรงคุณวุฒิประจ่ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

กลยุทธ์ที่ ๖   
พัฒนาหอพักนักเรียนประจ่าให้มีมาตรฐาน  สามารถบริการนักเรียน  ผู้ปกครอง   

โครงการกิจกรรม ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
ตอบสนอง 

อุดมการณ์ มาตรฐาน สพฐ 

๑. โครงการงานระบบหอพักนักเรียนประจ าโรงเรียน
จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

๑ นักเรียนร้อยละ ๙๕ประพฤติปฏิบัติตนตามระเบียบ
โดยไม่ถูกพิจารณาเข้าพบคณะกรรมการหอพักนักเรียน
ประจ่า 
๒ นักเรียนร้อยละ ๙๐ มีผลการตรวจหอพักประจ่าเดือน
ของงานระบบหอพักนักเรียนประจ่าอยู่ในระดับดี 
๓ นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ มีเครื่องแบบนักเรียนครบถ้วน 
๔ นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ มีเครื่องนอนครบถ้วน 
๕ นักเรียนร้อยละ ๗๕ มีความพึงพอใจกับการจัด
กิจกรรมการเรียนเสริมหลักสูตร 
๖ นักเรียนบ่าเพ็ญประโยชน์ต่อหอพักและโรงเรียนปีละ
ไม่น้อยกว่า ๒๐ ครั้ง 
๗ นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีความพึงพอใจในการอยู่หอพัก
นักเรียนประจ่า 
๘ นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมปลูกฝังค่านิยมที่ดีงามและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ 

๑ , ๘ , ๙ ๑ , ๒ , ๑๑ 

๒. โครงการงานซักรีดนักเรียนประจ า ๑ นักเรียนประจ าร้อยละ ๑๐๐ ได้รับบริการซักรีดที่
สะอาด เป็นระเบียบ 

 ๙ ๑๑ 



 
 

โครงการกิจกรรม ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
ตอบสนอง 

อุดมการณ์ มาตรฐาน สพฐ 

๒ มีอุปกรณ์เครื่องมือใช้ในโรงซักรีดเพียงพอ 
เหมาะสม 
๓ จัดจ้างเหมาพนักงานซักรีดที่มีคุณภาพ 
๔ นักเรียนประจ าร้อยละ ๘๐ มีความพึงพอใจในการ
บริการซักรีดในระดับดี 

๓. โครงการงานพยาบาลนักเรียนประจ า ๑  มีการประชาสัมพันธ์ป้องกันโรคติต่อให้กับนักเรียน
ประจ่าในหอพัก เกี่ยวกับโรคติดต่อต่างๆ อย่างน้อยปี 
ละ ๔ ครั้ง 
๒  จัดจ้างเจ้าหน้าที่พยาบาลวิชาชีพในการดูแลนักเรียน
ประจ่า ในระหว่างเวลา ๑๗.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. ทุกวัน 
๓  นักเรียนประจ่าร้อยละ ๘๐ มีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการสุขภาพอนามัย เช่น การรักษาเบื้องต้น 
ตลอดจนการน่าส่งสถานพยาบาลที่เหมาะสม 

๙  ๑ , ๑๑ 

๔. โครงการงานอาหารและโภชนาการนักเรียนประจ า ๑ ผู้ประกอบการร้านค้าร้อยละ ๙๐ มีความรู้ความเข้าใจ
และตระหนักเรื่องความปลอดภัย 
ในอาหาร สามารถเลือกซื้อวัตถุดิบที่สด คุณภาพดีและมี
สุขอนามัยที่ถูกต้อง สามารถประกอบอาหารจ่าหน่ายที่
ถูกสุขลักษณะ 
๒ นักเรียนประจ่าร้อยละ ๑๐๐ ได้บริโภคอาหารที่
สะอาดปลอดภัยต่อสุขภาพ 

 ๙  ๑ , ๑๑ 



 
 

โครงการกิจกรรม ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
ตอบสนอง 

อุดมการณ์ มาตรฐาน สพฐ 

๓ นักเรียนไม่ต่่ากว่าร้อยละ ๘๐ มีความพึงพอใจในการ
บริการอาหารของโรงเรียนระดับดี 
๔ มีวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในโรงประกอบ
อาหารที่เพียงพอและเหมาะสม 

๕. โครงการพัฒนาส านักงานแผนงานและสารสนเทศ
กิจการนักเรียน 

๑ มีโครงสร้างองค์กรการบริหารงาน และปฏิทินการ
ปฏิบัติงาน ที่มีความคล่องตัวและปรับเปลี่ยนได้
เหมาะสมตามสถานการณ์ 
๒ มีการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ
ครอบคลุมและทันต่อการใช้งาน  
๓ มีระบบการประกันคุณภาพภายในที่ด่าเนินงาน ๔ 
ผู้รับบริการและเกี่ยวข้องพึงพอใจผลการบริหารงานและ
การพัฒนาผู้เรียน 

๖  ๖ , ๑๒ 

๖. โครงการงานพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 

๑ มีคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน 
ระดับสายชั้น และระดับโรงเรียน 
๒ คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนให้เข้ามา
มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะต่อ
สถานศึกษาในเรื่องต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่นักเรียน 
๓ เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนร่วมระดมทรัพยากรเพื่อ

๖  ๖ , ๙ , ๑๓ 



 
 

โครงการกิจกรรม ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
ตอบสนอง 

อุดมการณ์ มาตรฐาน สพฐ 

สนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษา 
๗. โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

๑ ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้
ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียน ร้อยละ ๑๐๐ 
๒ ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่
ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความ
เสมอภาค ร้อยละ ๑๐๐ 
๓ จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและ
ครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน ร้อยละ๑๐๐ 
๔ ผู้เรียนมีความเอ้ืออาทรต่อผู้อ่ืนและกตัญญูกตเวที
ต่อผู้มีพระคุณร้อยละ ๑๐๐ 

 ๑ , ๒ , ๓ , ๔ 
, ๕ , ๖ , ๗ , ๘ 
, ๙ 

 ๑ , ๒ , ๓ , ๔ , 
๕ , ๖ , ๑๐ , 
๑๑ 

 
 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย   มุกดาหาร 

 
 

๖๕ แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๕๙ 

ส่วนที่ ๓.๒ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร สื่อ และการจัดการเรียนการสอน 

สาขาฟิสิกส์ 
๑. ชื่องาน/โครงการ กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร สื่อ และการจัดการเรียนการสอน สาขาฟิสิกส์ 
๒. กลุ่มงาน วิชาการ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 
๓. ตอบสนองอุดมการณ์สถานณ์สถานศึกษา/กลยุทธ์สถานศึกษาของ สพฐ. 
 ๓.๑ ตอบสนองอุดมการณ์สถานศึกษา 
  อุดมการณ์ของโรงเรียนข้อที่: ๑  ๒  ๓  ๔  ๕  ๖  ๗  ๘  ๙ 
 ๓.๒ ตอบสนองกลยุทธ์สถานศึกษา                                                                          
         กลยุทธ์สถานศึกษาข้อที่:  ๑  ๒  ๓  ๔  ๕ 

๓.๓ ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาของ สพฐ. ข้อที่ 
   ๑    ๒    ๓    ๔   ๕    ๖    ๗     ๘  
   ๙   ๑๐  ๑๑  ๑๒  ๑๓  ๑๔  ๑๕ 
 ๔. ผู้รับผิดชอบ  บุคลากรสาขาฟิสิกส์ 
๕. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร      ๓๓๐,๐๐๐ บาท 
 ๒.๑ ค่าใช้จ่ายในการเชิญวิทยากร     ๒๐,๐๐๐    บาท 
 ๒.๒ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรของสาขาฟิสิกส์   ๔๒,๐๐๐    บาท 
 ๒.๓ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอน ๑๐๘,๐๐๐  บาท 
 ๒.๔ ค่าสื่อการสอน      ๑๐๐,๐๐๐  บาท  
 ๒.๕ ค่าจัดท าเอกสารประกอบการสอน    ๒๐,๐๐๐    บาท 
 ๒.๖ ค่าวัสดุสิ้นเปลือง      ๓๐,๐๐๐    บาท  
 ๒.๗ ซ่อมบ ารุงอ่ืนๆ      ๑๐,๐๐๐    บาท  
๖. ภารกิจ 
 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน พัฒนาหลักสูตร วิธีสอน และการประเมินการเรียนการสอน
ตลอดจนพัฒนาสื่อการเรียนการสอนรายวิชาต่าง ๆ ทางฟิสิกส์ และดาราศาสตร์ ตามหลักสูตรของ
โรงเรียนทั้งท่ีเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน และวิชาเพ่ิมเติม โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้
จากสถานการณ์ การปฏิบัติจริง และกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพ่ือ
หล่อหลอมให้นักเรียนมีความสามารถและมีจิตวิญญาณของนักวิจัย ตามอุดมการณ์และเป้าหมาย 
ของโรงเรียน 
 
 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย   มุกดาหาร 

 
 

๖๖ แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๕๙ 

๗. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 ๑ นักเรียนได้ผลการเรียนรายวิชาฟิสิกส์ ทุกรหัสวิชา ระดับ ๓.๐๐ ขึ้นไป จาก ๔.๐๐ จ านวน
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 

๒ มีแผนการจัดการเรียนรู้ส าหรับรายวิชาฟิสิกส์ ทุกรหัสวิชา 
๓ มีการจัดท าเอกสารประกอบการเรียนส าหรับรายวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติมทุกรายวิชา 
๔ มีนักเรียนสามารถสอบผ่านเพ่ือเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการสาขาฟิสิกส์ค่าย ๑ ณ ศูนย์ 

สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและศูนย์ขยายผล  ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๒๐ ของนักเรียนที่สมัครสอบ 
และสามารถผ่านเข้าค่าย ๒ ได้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ ของนักเรียนที่เข้าค่าย ๑ และสามารถผ่านเข้า
ค่าย ๓ ได้อย่างน้อย ๒ คน 

๕ ครูสาขาฟิสิกส์เข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างน้อย ๒ คน 
๖ มีงานวิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อยปีละ ๑ เรื่อง 
๗ นักเรียนท าโครงงานสาขาฟิสิกส์อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ ของจ านวนนักเรียนทั้งหมด 

๘. แผนการด าเนนิงานประจ าไตรมาส 
๘.๑ ไตรมาส ๑ ( ๑ ต.ค. – ๓๑ ธ.ค. ๕๘) จ านวนเงิน ๗๕,๐๐๐ บาท 

ปฏิทิน (แผน) ปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 

๓ ต.ค. ๕๘ 

ประชุมสาขาวิชาเพ่ือวางแผน  และ
ปฏิบัติตามผลการปฏิบัติงานภายใน
สาขาวิชา และระดมความคิด
พัฒนาการปฏิบัติภารกิจของสาขาให้
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
มากขึ้น 

จัดประชุมตามปฏิทินการ
ปฏิบัติงานของสาขา 

- 

๔-๑๓ ต.ค. ๕๘ 

ครูในสาขาวิชาตรวจแบบทดสอบ
ปลายภาคทุกรายวิชาที่เปิดสอนใน
ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘ และส่งผลการ
ประเมินให้งานทะเบียน ฝ่ายวิชาการ
ตามก าหนดเวลา พร้อมจัดท ารายงาน
สรุปผลการเรียนของนักเรียนรายวิชา
ต่างๆ ที่สาขาเปิดสอน 

๑. นักเรียนได้ผลการเรียนเฉลี่ยแต่
ละรายวิชาไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ 
๒. รายงานสรุปผลการเรียนของ
นักเรียน - 

ต.ค. ๕๘ 
- นักเรียนเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ  
ค่าย ๑  
- ครูเข้าร่วมสังเกตการณ์ 

- นักเรียนที่เข้าค่าย ๑ สามารถ
ผ่านเข้าสู่ค่าย ๒ ได้ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๗๐ 

- 
 
 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย   มุกดาหาร 

 
 

๖๗ แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๕๙ 

ปฏิทิน (แผน) ปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 
- ครูได้รับความรู้และประสบการณ์
เพ่ิมข้ึน 

๕,๐๐๐ 

๑-๑๐ ต.ค. ๕๘ 
สาขาวิชาตรวจสอบสภาพ/ จัดซ่อม 
อุปกรณ์และสื่อการสอน 

อุปกรณ์และสื่อการสอนทุกชิ้นอยู่
ในสภาพที่พร้อมจะใช้งาน เพ่ือใช้
ในภาคเรียนที่ ๒ /๒๕๕๘  

- 

๕-๙ ต.ค. ๕๘ 
ครูผู้สอนจัดท าและส่งแผนการจัดการ
เรียนรู้ฉบับสมบูรณ์ 

ครูผู้สอนทุกคนส่งแผนการสอน 
ภายในเวลาที่ก าหนด 

- 

๑๐ ต.ค. ๕๘ 
ส่งรายงานการประเมินแผนการ
จัดการเรียนรู้ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘ 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ด าเนินการประเมินแผนการเรียนรู้
ส่งงานวิชาการ 

- 

๑๙ ต.ค. ๕๘ 
ครูผู้สอนแต่ละสาขาวิชาจัดส่งรายการ
วัสดุ อุปกรณ์ท่ีต้องการจัดซื้อ จัดหา
เพ่ือขออนุมัติ 

ทุกรายวิชาจัดส่งรายการวัสดุ
อุปกรณ์ที่ต้องการจัดซื้อ จัดหาตาม
เวลาก าหนด 

- 

๒๐ ต.ค. ๕๘ 

ส่งปฏิทินการนิเทศการจัดการเรียนรู้
ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
รวบรวมและจัดท าตารางปฏิทิน
การนิเทศการจัดการเรียนรู้ครั้งที่ ๑ 
และครั้งที่ ๒ ระดับกลุ่มสาระฯ ส่ง
งานวิชาการ 

- 

๒๐ ต.ค. ๕๘ 

ประชุมสาขาวิชาเพ่ือวางแผนและและ
ปฏิบัติตามผลการปฏิบัติงานภายใน
สาขาวิชา และระดมความคิด
พัฒนาการปฏิบัติภารกิจของสาขาให้
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาก
ขึ้น รวมถึงการก าหนดให้วิทยากร
พิเศษมาบรรยายความรู้เกี่ยวกับสาขา 
เช่น ไฟฟ้า แม่เหล็ก ฟิสิกส์นิวเคลียร์
เป็นต้น 

จัดประชุมตามปฏิทินการ
ปฏิบัติงานของสาขา 

- 

๒๑ ต.ค. ๕๘ – 
๑๕ ก.พ. ๕๙ 

นิเทศการจัดการเรียนรู้ตามปฏิทิน
การนิเทศ 

ครูผู้สอนทุกคนได้รับการนิเทศการ
จัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ ๒/

- 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย   มุกดาหาร 

 
 

๖๘ แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๕๙ 

ปฏิทิน (แผน) ปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 
๒๕๕๘ คนละ ๒ ครั้ง เป็นอย่าง
น้อย 

๒๗ ต.ค. ๕๘ 
ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับวิทยากร 
บรรยายพิเศษ 

ติดต่อวิทยากรได้ครบ 
- 

๒๘ ต.ค. ๕๘ 

ประชุมสาขาวิชาเกี่ยวกับการเข้าร่วม
การแข่งขันฟิสิกส์สัปประยุทธ์ 
เครือข่ายกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์
ภูมิภาค 

ครูสาขาฟิสิกส์ทุกคน และนักเรียน
ที่มีความสามารถพิเศษทางฟิสิกส์
จ านวนไม่น้อยกว่า ๑๐ คน 
รับทราบแนวทางการแข่งขันฟิสิกส์
สัประยุทธ์ 

- 

   ๓ พ.ย. ๕๘ – 
๒๗ ม.ค.๕๙ 

ด าเนินการทดลองตามโจทย์ฟิสิกส์
สัประยุทธ์ 

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส าหรับการ
ทดลอง และปฏิบัติการทดลองตาม
โจทย์ฟิสิกส์สัประยุทธ์ จ านวน ๑๐ 
ข้อ โดยครูสาขาฟิสิกส์ทุกคน และ
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทาง
ฟิสิกส์จ านวนไม่น้อยกว่า ๑๐ คน 
(จ-ศ เวลา ๑๖.๓๐-๒๑.๓๐ น. 
และ ส-อาเวลา๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.) 

๒๐,๐๐๐ 

   ๙ พ.ย. ๕๘ 

ประชุมสาขาวิชา วางแผนและปฏิบัติตามผลการ
ปฏิบัติงานภายในสาขาวิชา และ
ระดมความคิดพัฒนาการปฏิบัติ
ภารกิจของสาขาให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากข้ึน 

- 

๑๖ พ.ย. ๕๘ 
ส่งข้อสอบกลางภาคส าหรับน าไป
คัดเลือก 

ส่งข้อสอบตามก าหนดเวลา 
- 

๑๙ ธ.ค. ๕๘ 
เชิญวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้ด้าน
ฟิสิกส์ 

นักเรียนเข้าฟังบรรยายอย่างน้อย 
๑๐๐ คน 

๑๐,๐๐๐ 

๒๕-๒๘ ธ.ค.๕๘ 
เข้าร่วมการประชุมวิชาการ        
ดาราศาสตร์เพื่อเยาวชนของ
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ 

ศึกษาข้อมูลเพื่อการจัดท าโครงงาน
ดาราศาสตร์ และส่งโครงงานเข้า
รวมในปีต่อไป  

๕,๐๐๐ 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย   มุกดาหาร 

 
 

๖๙ แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๕๙ 

ปฏิทิน (แผน) ปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 

๒๘-๓๐ ธ.ค ๕๘ 
สอบกลางภาค ๒/๒๕๕๘ นักเรียนทุกคนสอบกลางภาคตาม

วิชาที่จัดสอบ 
- 

ต.ค. – ธ.ค. ๕๘ 
ครูจัดหาซื้อวัสดุ- อุปกรณ์ครบ ตามท่ี
ต้องการและเวลาที่ก าหนด 

ทุกรายวิชาได้รับวัสดุอุปกรณ์ครบ
ตามท่ีต้องการและเวลาที่ก าหนด 

๑๐,๐๐๐ 

ต.ค. – ธ.ค. ๕๘ 
ครูในสาขาวิชาพัฒนาและปรับปรุงสื่อ
การเรียนการสอน 

ครูสามารถพัฒนาสื่อและปรับปรุง
สื่อการเรียนการสอนได้อย่างน้อย 
๕ รายการ 

๕,๐๐๐ 

ต.ค. – ธ.ค. ๕๘ 
จัดส่งนักเรียนไปเข้าร่วมไปเข้าร่วม
แสดงหรือแข่งขันทางวิชาการตามท่ี
ได้รับเชิญจากหน่วยงานต่างๆ 

นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทุก
รายการ ๕,๐๐๐ 

ต.ค. – ธ.ค. ๕๘ 
จัดพิมพ์เอกสารประกอบการสอน
รายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติม
จ านวน ๕๐๐ ชุด 

เอกสารประกอบการสอนรายวิชา
พ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติมเสร็จ 
และพร้อมที่จะให้นักเรียนใช้เรียน 

๕,๐๐๐ 

ต.ค. – ธ.ค. ๕๘ 
สอนเสริมนักเรียนที่เรียนอ่อน และ
นักเรียนที่สนใจ 
 

นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจมาก
ขึ้น รวมทั้งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาฟิสิกส์เพิ่มขึ้น 

๕,๐๐๐ 

ต.ค. – ธ.ค. ๕๘ 
นักเรียนท าปฏิบัติการทดลองนอก
เวลาเรียน 

นักเรียนได้ท าปฏิบัติการทดลอง
ครบตามหลักสูตร 

๕,๐๐๐ 

๘.๒ ไตรมาส ๒ (๑ ม.ค. – ๓๑ มี.ค. ๕๑) จ านวนเงิน ๑๐๘,๐๐๐ บาท 
ปฏิทิน(แผน)ปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 

๑-๑๑ ม.ค. ๕๙ สาขาวิชาตรวจแบบทดสอบและ
ส่งผลการสอบกลางภาคเรียนไปยัง
ฝ่ายทะเบียน ภายใน ๑๑ ม.ค. ๕๘ 

สาขาส่งผลการสอบกลางภาคไปยัง
ฝ่ายวิชาการตามก าหนดเวลา - 

ม.ค. ๕๙ จัดซื้ออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ มีอุปกรณ์วิทยาศาสตร์เพียงพอต่อ
การจัดการเรียนรู้ 

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบพิเศษ) 

๒๒ ม.ค. ๕๙ ประชุมสาขาวิชา จัดประชุมตามปฏิทินการปฏิบัติงาน
ของสาขา เพ่ือวางแผนและติดตาม
ผลการปฏิบัติงานของสาขาวิชา และ
ระดมความคิด พัฒนาการปฏิบัติ

- 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย   มุกดาหาร 

 
 

๗๐ แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๕๙ 

ปฏิทิน(แผน)ปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 
ภารกิจของสาขาให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากข้ึน 

๒๓ ม.ค. ๕๙ เชิญผู้เชี่ยวชาญมาให้ค าแนะน าการ
ทดลองฟิสิกส์สัประยุทธ์ 

นักเรียนได้รับค าแนะน าส าหรับการ
แข่งขันฟิสิกส์สับประยุทธ์  

๑๐,๐๐๐ 

๒๘–๓๑ ม.ค.
๕๙ 

เข้าร่วมการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ น านักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันฟิสิกส์
สับประยุทธ์ กลุ่มโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ภูมิภาคจ านวน ๑๑ คน 

๓๐,๐๐๐ 

๑-๓ ก.พ. ๕๙ เข้าร่วมงานวันนักประดิษฐ์ประจ าปี 
๒๕๕๙ ของส านักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ 

ศึกษาข้อมูลเพื่อเตรียมการ
สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ส าหรับจัดการเรียนการ
สอน และส่งผลงานเข้าร่วมในปีต่อไป 

๖,๐๐๐ 

ม.ค. ๕๙ จัดซื้ออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ มีอุปกรณ์วิทยาศาสตร์เพียงพอต่อ
การจัดการเรียนรู้ 

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบพิเศษ) 

๑-๗ ก.พ. ๕๙ จัดท าแบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 
๒/๒๕๕๘ ส่งภายใน ๗ ก.พ. ๕๙ 

ครูผู้สอนส่งข้อสอบปลายภาคไปยัง
ฝ่ายวิชาการตามก าหนดเวลา 

- 

๙ ก.พ. ๕๙ จัดอัตราก าลังและรายชื่อวิชาที่จะ
เปิดสอนในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙ 

จัดส่งรายชื่อครูผู้สอนในแต่ละ
รายวิชาที่จะเปิดสอนในภาคเรียนที่ 
๑/๒๕๕๙ ตามก าหนดเวลา 

- 

๑๕–๒๙ ก.พ. 
๕๙ 

ประชาสัมพันธ์ รายวิชาเพ่ิมเติมและ
กิจกรรมชุมนุมที่สาขาวิชาเปิดภาค
เรียนที่ ๑/๒๕๕๙ 

นักเรียนให้ความสนใจการประกาศ
ประชาสัมพันธ์และเข้ามาซักถาม
เกี่ยวกับรายละเอียดของแต่ละ
รายวิชาเป็นจ านวนมาก 

- 

๑๙ ก.พ. ๕๙ ส่งรายงานการนิเทศการจัดการ
เรียนรู้ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้รวบรวม
ผลการนิเทศการจัดการเรียนรู้ครั้งที่ 
๑ และครั้งที่ ๒ ครบทุกรายวิชา ส่ง
งานวิชาการ 

- 

๒๙ ก.พ. – 
๔ มี.ค. ๕๙ 

สอบปลายภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ นักเรียนทุกคนที่ลงทะเบียนรายวิชา
พ้ืนฐานและเพ่ิมเติมได้สอบ 
ปลายภาค 

- 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย   มุกดาหาร 

 
 

๗๑ แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๕๙ 

ปฏิทิน(แผน)ปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 
ก.พ.. ๕๙ จัดซื้ออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ มีอุปกรณ์วิทยาศาสตร์เพียงพอต่อ

การจัดการเรียนรู้ 
๕๐๐,๐๐๐ 
(งบพิเศษ) 

มี.ค. ๕๙ ซ่อมบ ารุงกล้องโทรทรรศน์ และ
อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 

กล้องโทรทรรศน์ และอุปกรณ์
วิทยาศาสตร์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 

๕,๐๐๐ 

๕ – ๑๐ มี.ค. 
๕๙ 

ครูในสาขาวิชาด าเนินการตรวจ
แบบทดสอบปลายภาคและ
ประเมินผลการเรียนรู้ปลายภาคของ
ทุกรายวิชาที่เปิดสอน ในภาคเรียนที่ 
๒/๒๕๕๘ และส่งผลการประเมินให้
งานทะเบียน ฝ่ายวิชาการ ตาม
ก าหนดเวลา พร้อมจัดท ารายงาน
สรุปผลการเรียนของนักเรียน
รายวิชาต่างๆท่ีสาขาวิชาเปิดสอน 

๑. นักเรียนได้ผลการเรียนเฉลี่ยแต่
ละรายวิชาไม่น้อยกว่า ๒.๐๐  
 
๒. รายงานสรุปผลการเรียนของ
นักเรียน ๑ เล่ม - 

๑๑ – ๒๕ 
 มี.ค. ๕๙ 

-นักเรียนค่ายโอลิมปิกวิชาการ     
ค่าย ๒ เข้าร่วมโครงการ 
ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
-ครูเข้าร่วมสังเกตการณ์ค่ายโอลิมปิก
วิชาการ ค่าย ๒ 

-นักเรียนสามรถสอบผ่านเแข่งขัน
ระดับประเทศได้อย่างน้อย ๑ คน 
-ครูเข้าร่วมสังเกตการณ์ไม่น้อยกว่า 
๒ คน และได้รับความรู้และ
ประสบการณ์เพ่ิมขึ้น 

- 
 
 

๑๒,๐๐๐ 

ม.ค. – มี.ค. ๕๙ บุคลากรสาขาวิชาเข้าร่วมการอบรม 
ประชุม สัมมนา ทางวิชาการ ณ.
หน่วยงานต่างๆ เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ในการเรียนการสอน 

บุคลากรของสาขาเข้าร่วมการอบรม 
ประชุม สัมมนา ทางวิชาการครบ
ตามจ านวน 

๑๐,๐๐๐ 

ม.ค. – มี.ค. ๕๙ ครูปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดหา วัสดุ
อุปกรณ์ ในการจัดการเรียนการสอน 

ทุกรายวิชาได้รับวัสดุอุปกรณ์ครบ
ตามท่ีต้องการและเวลาที่ก าหนด 

๑๐,๐๐๐ 

ม.ค. – มี.ค. ๕๙ จัดพิมพ์เอกสารประกอบการสอน
รายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติม
จ านวน ๕๐๐ ชุด 

เอกสารประกอบการสอนรายวิชา
พ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติมเสร็จ 
และพร้อมที่จะให้นักเรียนใช้เรียน 

๕,๐๐๐ 

ม.ค. – มี.ค. ๕๙ จัดการเรียนการสอนรายวิชาพ้ืนฐาน
และรายวิชาเพ่ิมเติม 

จัดการเรียนการสอนรายวิชาเพ่ิมเติม
กลุ่ม ๑ จ านวน ๒ รายวิชา และ

- 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย   มุกดาหาร 

 
 

๗๒ แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๕๙ 

ปฏิทิน(แผน)ปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 
รายวิชาเพ่ิมเติมกลุ่ม ๒ จ านวน ๔ 
รายวิชา 

ม.ค. – มี.ค. ๕๙ จัดนักเรียนเข้าร่วมแสดงหรือแข่งขัน
ทางวิชาการตามที่ได้รับเชิญจาก
หน่วยงานต่างๆ 

นักเรียนได้รับรางวัลจากการเข้าร่วม
การแข่งขันทุกรายการ ๕,๐๐๐ 

ม.ค. – มี.ค. ๕๙ ครูในสาขาวิชาพัฒนาและปรับปรุง
สื่อการเรียนการสอน 

ครูสามารถพัฒนาสื่อและปรับปรุงสื่อ
การเรียนการสอนได้อย่างน้อย ๕ 
รายการ 

๕,๐๐๐ 

ม.ค. – มี.ค. ๕๙ 
สอนเสริมนักเรียนที่เรียนอ่อน และ
นักเรียนที่สนใจ 
 

นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจมากข้ึน 
รวมทั้งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ฟิสิกส์เพิ่มข้ึน 

๕,๐๐๐ 

ม.ค. – มี.ค. ๕๙ 
นักเรียนท าปฏิบัติการทดลองนอก
เวลาเรียน 

นักเรียนได้ท าปฏิบัติการทดลองครบ
ตามหลักสูตร 

๕,๐๐๐ 

๒๘ –๓๐ มี.ค. 
๕๙ 

จัดการประชุมเพ่ือพิจารณาและ
ปรับปรุงหลักสูตร 

ปรับปรุงหลักสูตรที่ด าเนินการจัด
สอนทุกรายวิชา 

- 

๘.๒ ไตรมาส ๓ (๑ เม.ย. – ๓๐ มิ.ย. ๕๙) จ านวนเงิน ๗๒,๐๐๐ บาท 
ปฏิทิน(แผน)ปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 

๑-๓๐ เม.ย. ๕๙ สาขาวิชาตรวจสอบสภาพ/จัดซ่อม
อุปกรณ์และสื่อการสอน 

อุปกรณ์และสื่อการสอนทุกชิ้นอยู่
ในสภาพที่พร้อมจะใช้งาน ในภาค
เรียนที่ ๑/๒๕๕๙  

๕,๐๐๐ 

๒๐ เม.ย. – 
๒๐ พ.ค. ๕๙ 

ครูผู้สอนแต่ละรายวิชาจัดส่งรายการ
วัสดุ อุปกรณ์ท่ีต้องการ จัดซื้อ / 
จัดหา ให้ครูปฏิบัติการเพ่ือท าเรื่อง
ขออนุมัติซื้อภายในวันที่ ๒๐ พ.ค.๕๙ 

ทุกรายวิชาจัดส่งรายการวัสดุ 
อุปกรณ์ที่ต้องการจัดซื้อ / จัดหา 
ตามก าหนดเวลา 

๒๐,๐๐๐ 

๕ พ.ค. ๕๙ ประชุมสาขาวิชา จัดประชุมตามปฏทิินการปฏิบัตงิาน
ของสาขา เพื่อวางแผนและตดิตามผล
การปฏิบัติงานของสาขาวชิา และ
ระดมความคิด พัฒนาการปฏิบตัิ
ภารกิจของสาขาให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากข้ึน 

- 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย   มุกดาหาร 

 
 

๗๓ แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๕๙ 

ปฏิทิน(แผน)ปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 
๖ พ.ค. ๕๙ จัดซื้อ/จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ส าหรับ

การเรียนการสอนรายวิชาความคิด
สร้างสรรค์และนวัตกรรม 

มีวัสดุอุปกรณ์ส าหรับการ
สร้างสรรค์ผลงานสิ่งประดิษฐ์ใน
รายวิชาความคิดสร้างสรรค์และ
นวัตกรรมของนักเรียนชั้น ม. ๕ 
จ านวน ๔๘ กลุ่ม/ชิ้นงาน  

๑๗,๐๐๐ 

๑–๑๐ พ.ค. ๕๙ น านักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันฟิสิกส์
โอลิมปิกระดับประเทศ 

นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าค่าย
โอลิมปิกค่าย ๓ ได้รับรางวัล 

- 

๙–๑๑ พ.ค. ๕๙ ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ภาคเรียนที่ 
๑/๒๕๕๙ 

ครูผู้สอนทุกคนจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้ฉบับสมบูรณ์ ภาค
เรียนที่ ๒/๒๕๕๙ แล้วส่งหัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

- 

๑๖–๑๗ พ.ค. 
๕๙ 

ส่งรายงาน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ด าเนินการประเมินแผนการจัดการ
เรียนรู้ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙ แล้ว
ส่งงานวิชาการ 

- 

๑๖–๑๗ พ.ค. 
๕๙ 

ส่งปฏิทินการนิเทศการจัดการเรียนรู้
ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
รวบรวมและจัดท าตารางปฏิทิน
การนิเทศการจัดการเรียนรู้ครั้งที่ 
๑ และครั้งที่ ๒ ระดับกลุ่มสาระ 
แล้วส่งงานวิชาการ 

- 

๑๘ พ.ค. ๕๙ – 
๒๐ ก.ย. ๕๙ 

นิเทศการจัดการเรียนรู้ตามปฏิทิน
การนิเทศ 

ครูผู้สอนทุกคนได้รับการนิเทศการ
การจัดการเรียนรู้ภาคเรียนที่๑/๕๙
คนละ๒ ครั้งเป็นอย่างน้อย 

- 

พ.ค. – มิ.ย. ๕๙ จัดการเรียนการสอนรายวิชาพ้ืนฐาน
และรายวิชาเพ่ิมเติม 

จัดการเรียนการสอนรายวิชา
พ้ืนฐานจ านวน ๑ รายวิชา และ
รายวิชาเพ่ิมเติม ๒ รายวิชา 

- 

พ.ค. – มิ.ย. ๕๙ ครูในสาขาวิชาพัฒนาและปรับปรุง
สื่อการเรียนการสอน 

ครูสามารถพัฒนาสื่อและปรับปรุง
สื่อการเรียนการสอนได้อย่างน้อย 
๕ รายการ 

- 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย   มุกดาหาร 

 
 

๗๔ แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๕๙ 

ปฏิทิน(แผน)ปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 
เม.ย. – มิ.ย. ๕๙ บุคลากรสาขาวิชาเข้าร่วมการอบรม 

ประชุม สัมมนา ทางวิชาการ ณ.
หน่วยงานต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ในการเรียนการสอน 

บุคลากรของสาขาเข้าร่วมการ
อบรม ประชุม สัมมนา ทาง
วิชาการครบตามจ านวน 

๑๐,๐๐๐ 

พ.ค. – มิ.ย. ๕๙ จัดนักเรียนเข้าร่วมแสดงหรือแข่งขัน
ทางวิชาการตามที่ได้รับเชิญจาก
หน่วยงานต่างๆ 

นักเรียนได้รับรางวัลจากการเข้า
ร่วมการแข่งขันทุกรายการ ๕,๐๐๐ 

มิ.ย. ๕๙ จัดสอนเสริมเพ่ือเตรียมความพร้อม
ให้กับนักเรียนที่จะสอบ สอวน. 

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย 
๓๐ คน 

- 

เม.ย. – มิ.ย. ๕๙ จัดพิมพ์เอกสารประกอบการสอน
รายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติม
จ านวน ๕๐๐ ชุด 

เอกสารประกอบการสอนรายวิชา
พ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติมเสร็จ 
และพร้อมที่จะให้นักเรียนใช้เรียน 

๕,๐๐๐ 

เม.ย. – มิ.ย. ๕๙ 
สอนเสริมนักเรียนที่เรียนอ่อน และ
นักเรียนที่สนใจ 
 

นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจมาก
ขึ้น รวมทั้งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาฟิสิกส์เพิ่มขึ้น 

๕,๐๐๐ 

เม.ย. – มิ.ย. ๕๙ 
นักเรียนท าปฏิบัติการทดลองนอก
เวลาเรียน 

นักเรียนได้ท าปฏิบัติการทดลอง
ครบตามหลักสูตร 

๕,๐๐๐ 

๘.๔ ไตรมาส ๔ (๑ ก.ค. – ๓๐ ก.ย. ๕๙)  จ านวนเงิน ๗๕,๐๐๐ บาท 
ปฏิทิน(แผน) ปฏิบตัิงาน เป้าหมาย งบประมาณ 

๓ ก.ค. ๕๙ ประชุมสาขาวชิา จัดประชุมตามปฏทิินปฏิบัติงานของ
สาขาเพื่อวางแผนและติดตามผลการ
ปฏิบัติ งานของสาขาวชิา และระดม
ความคิดพัฒนาการปฏิบัติภารกจิของ
สาขาให้มีประสทิธิภาพและ
ประสิทธผิลมากข้ึน 
 

- 

๑๘, ๒๐ และ 
๒๒ ก.ค. ๕๙ 

สอบกลางภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙ นักเรียนทุกคนสอบกลางภาคตาม
รายวิชาที่จัดสอบ 

- 

๒๓-๓๑ ก.ค. 
๕๙ 

สาขาวชิาตรวจแบบทดสอบและส่งผลการ
สอบกลางภาคเรียนไปยังฝา่ยทะเบียน

สาขาสง่ผลการสอบกลางภาคไปยัง
ฝ่ายวชิาการตามก าหนดเวลา 

- 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย   มุกดาหาร 

 
 

๗๕ แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๕๙ 

ปฏิทิน(แผน) ปฏิบตัิงาน เป้าหมาย งบประมาณ 
ภายในวันที่ ๓๑ ก.ค. ๕๙ 

๓๑ ก.ค. ๕๙ จัดอัตราก าลังและรายชื่อวิชาพืน้ฐาน 
เพิ่มเติมและกิจกรรมชุมนุมที่เปดิสอนใน
ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ 

จัดส่งอัตราก าลงัและรายชื่อวิชา
พื้นฐานเพิ่มเติมและกิจกรรรมชุมนุมที่
เปิดสอนในภาคเรียนที่  
๒/๒๕๕๙ ตามก าหนดเวลา 

- 

๒๒ ส.ค. ๕๙ ประชาสัมพนัธ์รายวชิาเพิ่มเติม และ
กิจกรรมชุมนุมที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 
๒/๒๕๕๙ 

นักเรียนเข้ามาซักถามเก่ียวกับ
รายละเอียดของรายวิชาเพิ่มเติมและ
กิจกรรมชุมนุมที่สามารถเปิดเปน็
จ านวนมาก 

- 

๖  ส.ค. ๕๙ ประชาสัมพนัธ์และรบัสมัครนักเรียนเพื่อ
ศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

นักเรียนสมัครเข้าศึกษาดูงานเตม็ตาม
จ านวนที่ทางสาขาก าหนด 

- 

๗ ส.ค. ๕๙ ประชุมสาขาวชิา จัดประชุมตามปฏทิินปฏิบัติงานของ
สาขาเพื่อวางแผนและติดตามผลการ
ปฏิบัติ งานของสาขาวชิา และระดม
ความคิดพัฒนาการปฏิบัติภารกจิของ
สาขาให้มีประสทิธิภาพและ
ประสิทธผิลมากขึน้ 

- 

๑๔ ส.ค. ๕๙ สาขาวชิาจัดศึกษาดูงานนอกสถานที่ นักเรียนที่สมัครทุกคนเข้าร่วมศึกษาดู
งานและผลการประเมินมีระดับความ
พึงพอใจไม่น้อยกว่า ๔.๐ 

๒๐,๐๐๐ 

๑๕ - ๒๐ ส.ค. 
๕๙ 

เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทาง
วิทยาศาสตร์ตามหาวทิยาลัยต่างๆ ในช่วง
วันวิทยาศาสตร ์

นักเรียนได้รับประสบการณ์และ
รางวัลจากการแข่งขันฯ ๑๐,๐๐๐ 

๒๔ ส.ค. ๕๙ สาขาพิจารณาหัวข้อโครงงานของนักเรียน 
และประกาศให้นักเรียนทราบ พร้อม
รายชื่อครูที่ปรึกษาโครงงาน ครั้งที่ ๑ 

นักเรียนรุ่นที่ ๑๘ สนใจท าโครงงาน
กับสาขาวชิาฟิสิกส์อย่างน้อย ๑๐ 
โครงงาน 

- 

๑๘ ก.ย. ๕๙ ประชุมสาขาวชิา จัดประชุมตามปฏทิินปฏิบัติงานของ
สาขาเพื่อวางแผนและติดตามผลการ
ปฏิบัติ งานของสาขาวชิา และระดม
ความคิดพัฒนาการปฏิบัติภารกจิของ
สาขาให้มีประสทิธิภาพและ

- 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย   มุกดาหาร 

 
 

๗๖ แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๕๙ 

ปฏิทิน(แผน) ปฏิบตัิงาน เป้าหมาย งบประมาณ 
ประสิทธผิลมากข้ึน 

๑-๒๕ ก.ย. ๕๙ จัดท ารายงานผลการปฏิบัตงิานของสาขา
ในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙ และน าเสนอต่อ
ที่ประชุมโรงเรียนในวนัที่ ๒๙ ก.ย. 
๒๕๕๙ 

รายงานสรุปผลการปฏบิัติงานของ
สาขาวชิาฟสิิกส ์

- 

ก.ย. ๕๙ คัดเลือก/ปรับปรุงโครงงาน/สิ่งประดิษฐ์
เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันในเวทีต่าง ๆ  

โครงงาน/สิ่งประดิษฐท์ี่ได้รบัการ
พัฒนาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันจ านวน
อย่างน้อย ๒ โครงงาน 

๕,๐๐๐ 

๑-๑๘ ก.ย. ๕๙ จัดท าแบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ ๑/
๕๙ ส่งภายในวนัที่ ๑๘ ก.ย. ๕๙ 

สาขาสง่ข้อสอบกลางภาคไปยังฝ่าย
วิชาการตามก าหนดเวลา 

- 

๒๖ ก.ย. ๕๙ ส่งรายงานการนิเทศการจัดการเรียนรู้ครั้ง
ที่ ๑ และคร้ังที่ ๒ 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้รวบรวม
ผลการนิเทศการจัดการเรียนรู้ครั้งที่ 
๑ และคร้ังที่ ๒ ครบทุกวิชาส่งงาน
วิชาการ 

- 

ก.ค.– ก.ย. ๕๙ ครูจัดซื้อ/จัดหาวัสดุอุปกรณ์ตลอดเวลาใน
การจัดการเรียนการสอน 

ทุกรายวิชาได้รับอุปกรณ์ ครบตามที่
ต้องการและเวลาที่ก าหนด 

๑๕,๐๐๐ 

ก.ค.– ก.ย. ๕๙ บุคลการของสาขาวิชาเข้าร่วมการอบรม 
ประชุม สัมมนาทางวิชาการ ณ หน่วยงาน
ต่าง ๆ หรือทางสาขาด าเนินการจัด
ประชุมเอง 

บุคลการของสาขาวิชาเข้าร่วมการ
อบรม ประชุม สัมมนาทางวชิาการ 
อย่างน้อย ๕ คน/วนั เพื่อพัฒนา
ศักยภาพทางในการเรียนการสอน 

๑๐,๐๐๐ 

ก.ค.– ก.ย. ๕๙ จัดนักเรียนเข้าร่วมแสดงหรือแข่งขันทาง
วิชาการตามที่ได้รับเชิญจากหนว่ยงาน
ต่าง ๆ 

นักเรียนได้รับรางวัลจากการเข้าร่วม
การแข่งขันทุกรายการ ๕,๐๐๐ 

ก.ค.– ก.ย. ๕๙ 
สอนเสริมนักเรียนที่เรียนอ่อน และ
นักเรียนที่สนใจ 
 

นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจมากข้ึน 
รวมทั้งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิา
ฟิสิกส์เพิ่มข้ึน 

๕,๐๐๐ 

ก.ค.– ก.ย. ๕๙ 
นักเรียนท าปฏบิัติการทดลองนอกเวลา
เรียน 

นักเรียนได้ท าปฏิบตัิการทดลองครบ
ตามหลักสูตร 

๕,๐๐๐ 

 
 

 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย   มุกดาหาร 

 
 

๗๗ แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๕๙ 

กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร สื่อ และการจัดการเรียนการสอน 
สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 

๑. ชื่องาน/โครงการกิจกรรมพัฒนาหลักสูตร สื่อและการจัดการเรียนการสอนสาขาวิทยาศาสตร์     
๒. กลุ่มงาน วิชาการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
๓. ตองสนองอุดมการณ์สถานศึกษา/กลยุทธ์สถานศึกษา/มาตรฐานการศึกษาของ สพฐ. 
 ๓.๑ ตอบสนองอุดมการณ์สถานศึกษา 
  อุดมการณ์ของโรงเรียนข้อที่: ๑  ๒  ๓  ๔  ๕  ๖  ๗  ๘  ๙ 
 ๓.๒ ตอบสนองกลยุทธ์สถานศึกษา                                                                          
         กลยุทธ์สถานศึกษาข้อที่:  ๑  ๒  ๓  ๔  ๕ 

๓.๓ ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาของ สพฐ. ข้อที่ 
   ๑    ๒    ๓    ๔   ๕    ๖    ๗     ๘  
   ๙   ๑๐  ๑๑  ๑๒  ๑๓  ๑๔  ๑๕ 
๔. ผู้รับผิดชอบ  บุคลากรสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
๕. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร      ๓๒๕,๐๐๐.๐๐  บาท 
 ๒.๑ ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน    ๕๐,๐๐๐.๐๐    บาท 
 ๒.๒ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตร    ๕,๐๐๐.๐๐      บาท 
 ๒.๓ ค่าสื่อการสอนสิ้นเปลือง อุปกรณ์และสารเคมีที่ใช้ในการทดลอง  ๑๐๐,๐๐๐.๐๐  บาท 

๒.๔ ค่าจัดท าเอกสารประกอบการสอน    ๒๐,๐๐๐.๐๐    บาท 
 ๒.๕ ค่าใช้จ่ายอื่น/ค่าเครื่องปรับอากาศ โปรเจกเตอร์             ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท. 
๖. ภารกิจ 
 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในวิชาวิทยาศาสตร์ทั้งรายวิชาพ้ืนฐานและวิชาเพ่ิมเติม ตาม
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค พ.ศ.๒๕๕๑ จัดหาสื่อการเรียนการสอนและเครื่องมือ
ในการประเมินผลการเรียนรู้ที่มีคุณภาพให้นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ มีความรู้  
ความสามารถในการคิดค้น  วิจัย การท าโครงงานวิทยาศาสตร์  การเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ(สอวน.)
และการแข่งขันระดับชาติ รวมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคคลากรในสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไปได้รับ
การพัฒนาในด้านต่างๆให้สอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียน  
๗. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 ๑ นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ มีผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๓ มีคะแนนสอบO-net
เฉลี่ย ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 

๒ มีแผนการจัดการเรียนรู้ส าหรับรายวิชาพ้ืนฐานทุกวิชา 
๓ มีการจัดท าเอกสารประกอบการเรียนส าหรับรายวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติมทุกรายวิชา 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย   มุกดาหาร 

 
 

๗๘ แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๕๙ 

๔ มีนักเรียนสามารถสอบผ่านเพ่ือเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการค่าย ๑ ณ ศูนย์สอวน. 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๑๐ ของนักเรียนที่สมัครสอบ และโครงการโอลิมปิกม.ต้น
(IJSO) ร้อยละ ๕ 

๕ ครสูาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไปได้รับการนิเทศภายในสาขาวิชาอย่างน้อยเดือนละ ๒ ครั้ง 
๖ ครูมีงานวิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อย ๑ ผลงาน 
๗ นักเรียนที่ท าโครงงานวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่าร้อยละ๑๐๐ ของจ านวนโครงงานทั้งหมด 

๘. แผนการด าเนนิงานประจ าไตรมาส 
๘.๑ ไตรมาส ๑ ( ๑ ต.ค. – ๓๑ ธ.ค.๕๘) จ านวนเงิน ๕๐,๐๐๐บาท 

ปฏิทิน (แผน) ปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 
๑-๕ต.ค ๕๘ การแข่งขัน Science champion 

ship 
  

๑-๑๖ ต.ค. 
๕๘ 

ประเมินผลการเรียนรู้ปลายภาค
เรียนที่ ๑/๒๕๕๙ และส่งผลการ
ประเมินให้งานทะเบียนฝ่ายวิชาการ 

นักเรียนทุกคนที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา
พ้ืนฐานและเพ่ิมเติมมีผลการเรียนไม่น้อย
กว่า๓.๐๐ 

- 

๕-๙ ต.ค. 
๕๘ 

ส่งแผนการเรียนรู้ภาคเรียนที่ ๒/
๒๕๕๙ 

ครูผู้สอนทุกคนจัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้ฉบับสมบูรณ์ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

- 

๑๐ ต.ค. 
๕๘ 

ส่งผลการประเมินแผนการจัดการ
เรียนรู้ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘ 

หัวหน้ากลุ่มสาระด าเนินการประเมิน
แผนการจัดการเรียนรู้ 

- 

๑๐-๑๖ 
ต.ค. ๕๘ 

ครูจัดท าสื่อการเรียนการสอน มีสื่อการเรียนการสอนครบทุกรายวิชา - 

๑๖ ต.ค. 
๕๘ 

ครูลงเวลาปฏิบัติราชการภาคเรียนที่ 
๒/๒๕๕๘ 

ครูทุกคนลงเวลาปฏิบัติราชการร้อยละ
๑๐๐ 

- 

๑๗ต.ค๕๘. 
–๓๑ธ.ค.
๕๘ 

จัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ ๒/
๒๕๕๘ 

จัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘ 
จ านวน  ๔ รายวชิา 

- รายวิชาพ้ืนฐาน ๓ รายวิชา 
- รายวิชาเพ่ิมเติม ๑ รายวิชา 

- 

๒๐ ต.ค. 
๕๘ 

ส่งปฏิทินการนิเทศการจัดการเรียนรู้
ครั้งที ่๑ และ ๒ 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
รวบรวมและจัดท าตารางปฏิทินการนิเทศ
การจัดการเรียนรู้ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ 

- 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย   มุกดาหาร 

 
 

๗๙ แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๕๙ 

ปฏิทิน (แผน) ปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 
ระดับกลุ่มสาระฯ ส่งงานวิชาการ 

๒๑ ต.ค. 
๕๘-๑๕ก.พ.
๕๘ 

นิเทศการจัดการเรียนรู้ครั้งที่ ๑ และ
ครั้งที่ ๒ 

ครูผู้สอนทุกคนได้รับการนิเทศนการจัดการ
เรียนรู้ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘ คนละ ๒ ครั้ง
เป็นอย่างน้อย 

- 

๒ พ.ย. ๕๘ จัดท าโครงการจัดการเรียนรู้แผนการ
วัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ 

โครงการสอนทุกรายวิชาที่เปิดสอนส่งฝ่าย
วิชาการและมีแผนการจัดการเรียนรู้ทุก
รายวิชาพ้ืนฐาน 

- 

พ.ย.-ธ.ค๕๘ รับสมัครนักเรียนเข้าโครงการ จัดสอนเสริมให้กับนักเรียนที่สอบโอลิมปิก
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(IJSO) 

 

๙ พ.ย. ๕๘ จัดซื้ออุปกรณ์และสารเคมี มีสื่อและวัสดุอุปกรณ์ท่ีมีคุณภาพและ
เพียงพอในการจัดการเรียนการสอนภาค
เรียนที่ ๒/๒๕๕๘ 

๕๐,๐๐๐ 

๑๖-๒๐ 
พ.ย. ๕๘ 

นิเทศภายในสาขาวิชา ครูในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปทุกคน
ได้รับการนิเทศภายในครั้งที่ ๑ 

- 

๑๙-๒๑พ.ย. 
๕๘ 

ค่ายพัฒนาและส่งเสริมอัจฉริยภาพ
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ม.ต้น
ค่าย ๖ 

ครูในสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไปทุกคนเข้า
ร่วมจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาและส่งเสริม
อัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ม.ต้นค่าย ๖ 

 

๑-๑๕พ.ย. 
๕๘ 

จัดท าเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้
กลางภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘ส่งฝ่าย
วิชาการ 

ส่งเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้กลาง
ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘ให้ฝ่ายวิชาการใน
วันที่ ๑๘ พ.ย. ๒๒๕๘ 

- 

๒๒-๒๕ธ.ค.
๕๘ 

สอบวัดผลกลางภาค ๒/๒๕๕๘ นักเรียนทุกคนสอบกลางภาคตามวิชาที่จัด
สอบ 

- 

๘.๒ ไตรมาส ๒ (๑ ม.ค. – ๓๑ มี.ค. ๕๙) จ านวนเงิน ๑๓๒,๐๐๐ บาท 
ปฏิทิน(แผน)ปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 

๑-๗ม.ค ๕๘ การแข่งขัน Science champion 
ship 

  

๔-๘ ม.ค. ๕๙ ส่งผลประเมินการสอบกลางภาค
เรียนต่อฝ่ายวิชาการ 

ส่งผลประเมินการสอบกลางภาคเรียนต่อ
ฝ่ายวิชาการ 

- 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย   มุกดาหาร 

 
 

๘๐ แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๕๙ 

ปฏิทิน(แผน)ปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 
๑ ม.ค.-๓๑มี.ค 
๕๙ 

จัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 
๒/๒๕๕๘ 

จัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘ 
จ านวน  ๔ รายวชิา 

- รายวิชาพ้ืนฐาน ๓ รายวิชา 
- รายวิชาเพ่ิมเติม ๑ รายวิชา 

- 

๑ ม.ค.-๓๑มี.ค 
๕๙ 

พัฒนาการเรียนของนักเรียนกลุ่ม
อ่อน 

จัดสอนซ่อมเสริมให้กับนักเรียนที่สอบไม่
ผ่านกลางภาคเรียนวันเสาร์ 

๒,๐๐๐ 

๑ ม.ค.-๓๑มี.ค 
๕๙ 

เตรียมความพร้อมส าหรับ
นักเรียนที่จะเข้าค่ายโอลิมปิก
วิชาการม. อุบลฯ 

จัดสอนเสริมให้กับนักเรียนที่สอบโอลิมปิก
วิชาการ และนักเรียนที่ผ่านค่าย๑ สอวน. 

๕,๐๐๐ 

๑๕-๑๙ ก.พ. ๕๙ จัดท าเครื่องมือประเมินผลการ
เรียนรู้กลางภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘
ส่งฝ่ายวิชาการ 

ส่งเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้กลาง
ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘ให้ฝ่ายวิชาการใน
วันที่ ๒๐ ก.พ.๒๕๕๙ 

- 

๑๕ ก.พ. ๕๙ นิเทศภายในสาขาครั้งที่ ๒  ครูในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปทุกคน
ได้รับการนิเทศภายในครั้งที่ ๒ 

- 

๑๐ ก.พ. ๕๙ การทดสอบทางวิชาการภายใน
โรงเรียนครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ 

นักเรียนเข้าร่วมทดสอบทางวิชาการภายใน
โรงเรียนทุกคน 

- 

๑๙ ก.พ.๕๙ ส่งรายงานการนิเทศการจัดการ
เรียนรู้ครั้งที่ ๑ และ ครั้งที่ ๒  

หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์รวบรวมผล
การนิเทศจัดการเรียนรู้ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ 
๒ ครบทุกรายวิชาส่งกลุ่มงานวิชาการ 

- 

๒๙ก.พ.,๒,๔มี.ค. 
๕๙ 

สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ ๒/
๒๕๕๘  

ประเมินผลการเรียนรู้ปลายภาคเรียน๒/
๒๕๕๘ 

- 

๘.๓ ไตรมาส ๓ (๑ เม.ย. – ๓๐ มิ.ย. ๕๙) จ านวนเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท 
ปฏิทิน(แผน)ปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 

๑-๓เม.ย. ๕๙ ปรับปรุงหลักสูตรระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๒การแข่งขัน 
Science champion ship 

มีแผนการเรียนรู้ฉบับย่อทุกรายวิชาที่
เปิดสอนในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙ 

 

เม.ย. ๕๙ จัดท าแผนการเรียนรู้ฉบับ
สมบูรณ์ 

มีแผนการเรียนรู้ฉบับสมบูรณ์ทุก
รายวิชาที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ ๑/
๒๕๕๙มากขึ้น 

๒๐,๐๐๐ 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย   มุกดาหาร 

 
 

๘๑ แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๕๙ 

ปฏิทิน(แผน)ปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 
เม.ย. ๕๙ จัดท าเอกสารประกอบการเรียน

การสอน 
มีเอกสารประกอบการเรียนการสอนทุก
รายวิชา 

- 

๒-๑๐ พ.ค ๕๙ ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ม.๓และห้องพักครู
พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 

 ๑๕๐,๐๐๐ 

๙-๑๑– พ.ค. ๕๙ ส่งแผนการเรียนรู้ภาคเรียนที่  
๑/๒๕๕๙ 

ครูผู้สอนทุกคนจัดการท าแผนการเรียนรู้
ฉบับสมบูรณ์ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙ 
น าส่งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

๓,๐๐๐ 

๑๖ พ.ค. ๕๙ ครูลงเวลาปฏิบัติราชการภาค
เรียนที่ ๑/๒๕๕๙ 

ครูทุกคนลงเวลาปฏิบัติราชการร้อยละ
๑๐๐ 

- 

๑๖ พ.ค. – ๓๐
มิ.ย. ๕๙ 

จัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 
๒/๒๕๕๘ 

จัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ ๒/
๒๕๕๘ จ านวน  ๔ รายวิชา 

- รายวิชาพ้ืนฐาน ๓ รายวิชา 
- รายวิชาเพ่ิมเติม ๑ รายวิชา 

 

๑๖ พ.ค. – ๓๐
มิ.ย. ๕๙ 

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสารเคมี จัดสอนซ่อมเสริมให้กับนักเรียนที่สอบไม่
ผ่านกลางภาคเรียนวันเสาร์ 

๑๐๐,๐๐๐ 

๑๖-๑๗พ.ค. ๕๙ ส่งรายการประเมินแผนการ
จัดการเรียนรู้ภาคเรียนที่ ๑/
๒๕๕๙ 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
รวบรวมและจัดท าตารางปฏิทินการ
นิเทศการจัดการเรียนรู้ครั้งที่ ๑ และครั้ง
ที่ ๒ ระดับกลุ่มสารฯ ส่งงานวิชาการ 

 

๑๖-๒๐ พ.ค.๕๙ นิเทศภายในสาขาวิชาครั้งที่ ๑ ครูในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปทุกคน
ได้รับการนิเทศภายในครั้งที่ ๑ 

๒,๐๐๐ 

๑๖ พ.ค. – ๓๑
มิ.ย. ๕๙ 

เตรียมความพร้อมส าหรับ
นักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าสอบ
ตามสถาบันการศึกษาท่ีจัดสอบ 

จัดสอนเสริมให้กับนักเรียนที่สอบ
โอลิมปิกวิชาการ และนักเรียนที่ผ่านค่าย
๑ สอวน. 

 
 

๑-๑๕ มิ.ย. ๕๙ จัดท าเครื่องมือประเมินผลการ
เรียนรู้กลางภาคเรียนที่ ๒/
๒๕๕๘ส่งฝ่ายวิชาการ 

ส่งเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้กลาง
ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘ให้ฝ่ายวิชาการใน
วันที่ ๑๗ มิ.ย. ๒๕๕๙ 

- 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย   มุกดาหาร 

 
 

๘๒ แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๕๙ 

๘.๔ ไตรมาส ๔ (๑ ก.ค. – ๓๐ ก.ย. ๕๙)  จ านวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท 
 ปฏิทิน(แผน) ปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 

๑-๕ก.ค ๕๙ การแข่งขัน Science 
champion ship 

  

๑๖ ก.ค.๕๙ จัดทดสอบความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
ระดับประถมศึกษา 

นักเรียนสมัครร่วมทดสอบได้รับความรู้
และมีการพัฒนาระดับ 
คุณภาพทางวิชาการของตนเอง 

- 

๒๕-๒๙ ก.ค. ๕๙ สอบกลางภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙ นักเรียนทุกคนสอบกลางภาคตามรายวิชา
ที่จัดสอบ 

- 

๑-๕ ส.ค.๕๙ ส่งผลประเมินการสอบกลาง
ภาคเรียนต่อฝ่ายวิชาการ 

ส่งผลประเมินการสอบกลางภาคเรียนต่อ
ฝ่ายวิชาการ 

- 

๒๐ ส.ค.๕๙ จัดทดสอบความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
ระดับมัธยมศึกษา 

นักเรียนสมัครร่วมทดสอบได้รับความรู้
และมีการพัฒนาระดับ 
คุณภาพทางวิชาการของตนเอง 

- 

๑ ส.ค.-๓๐ ก.ย.
๕๙ 

จัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 
๑/๒๕๕๙ 

จัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่  
๑/๒๕๕๙ จ านวน  ๔ รายวิชา 

- รายวิชาพ้ืนฐาน ๓ รายวิชา 
- รายวิชาเพ่ิมเติม ๑ รายวิชา 

- 

๑ ส.ค.-๓๐ ก.ย.
๕๙ 

พัฒนาการเรียนของนักเรียน
กลุ่มอ่อน 

จัดสอนซ่อมเสริมให้กับนักเรียนที่สอบไม่
ผ่านกลางภาคเรียนวันเสาร์ 

๒๐,๐๐๐ 

๑ ส.ค.-๓๐ ก.ย.
๕๙ 

เตรียมความพร้อมส าหรับ
นักเรียนที่จะเข้าค่ายโอลิมปิก
วิชาการม. อุบลฯ 

จัดสอนเสริมให้กับนักเรียนที่สอบโอลิมปิก
วิชาการ และนักเรียนที่ผ่านค่าย๑ สอวน. 

๓๐,๐๐๐ 

 จัดท าเครื่องมือประเมินผลการ
เรียนรู้กลางภาคเรียนที่ ๑/
๒๕๕๙ส่งฝ่ายวิชาการ 

ส่งเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้กลาง
ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙ให้ฝ่ายวิชาการใน
วันที่ ๑๒ ก.ย.๒๕๕๙ 

- 

๑-๕ ส.ค.๕๙ นิเทศภายในสาขาครั้งที่ ๒  ครูในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปทุกคน
ได้รับการนิเทศภายในครั้งที่ ๒ 

 

๑๖ ก.ย.๕๙ ส่งรายงานการนิเทศจัดการ
เรียนรู้คั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ 

หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์รวบรวมผล
การนิเทศการจัดการเรียนรู้ครั้งที่ ๑ และ

 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย   มุกดาหาร 

 
 

๘๓ แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๕๙ 

 ปฏิทิน(แผน) ปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 
๑-๕ก.ค ๕๙ การแข่งขัน Science 

champion ship 
  

๑๖ ก.ค.๕๙ จัดทดสอบความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
ระดับประถมศึกษา 

นักเรียนสมัครร่วมทดสอบได้รับความรู้
และมีการพัฒนาระดับ 
คุณภาพทางวิชาการของตนเอง 

- 

ครั้งที่ ๒ ครบทุกรายวิชาส่งกลุ่มงาน
วิชาการ 

๒๖-๓๐ ก.ย. ๕๙ ซ่อมบ ารุงวัสดุ  ครุภัณฑ์ของ
สาขา 

วัสดุครุภัณฑ์ของสาขาวิชาพร้อมใช้งาน ๓๐,๐๐๐ 

๓-๗ ต.ค.๕๙ สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ ๑/
๒๕๕๙ 

ประเมินผลการเรียนรู้ปลายภาคเรียน๑/
๒๕๕๙ 

- 

๘-๑๖ ต.ค. ๕๙ ส่งผลการประเมินปลายภาค
เรียนต่อฝ่ายวิชาการ 

ส่งผลการประเมินปลายภาคเรียนต่อฝ่าย
วิชาการ 

- 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย   มุกดาหาร 

 
 

๘๔ แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๕๙ 

กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตร  สื่อ และการจัดการเรียนการสอน 
สาขาวิชาเคมี 

๑. ชื่องาน/โครงการกิจกรรมพัฒนาหลักสูตร สื่อและการจัดการเรียนการสอนสาขาเคมี     
๒. กลุ่มงาน วิชาการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
๓. ตองสนองอุดมการณ์สถานศึกษา/กลยุทธ์สถานศึกษา/มาตรฐานการศึกษาของ สพฐ. 
 ๓.๑ ตอบสนองอุดมการณ์สถานศึกษา 
  อุดมการณ์ของโรงเรียนข้อที่: ๑  ๒  ๓  ๔  ๕  ๖  ๗  ๘  ๙ 
 ๓.๒ ตอบสนองกลยุทธ์สถานศึกษา                                                                          
         กลยุทธ์สถานศึกษาข้อที่:  ๑  ๒  ๓  ๔  ๕ 
๓.๓ ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาของ สพฐ. ข้อที่ 
   ๑    ๒    ๓    ๔   ๕    ๖    ๗     ๘  
   ๙   ๑๐  ๑๑  ๑๒  ๑๓  ๑๔  ๑๕ 
๔. ผู้รับผิดชอบ  บุคลากรสาขาวิชาเคมี 
๕. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
๕.๑ กิจกรรมการเรียนการสอน (จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สารเคมี) ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
๕.๒ การจัดหาสื่อและการพัฒนาสื่อ    ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
๕.๓ ค่าตอบแทนครูในการดูแลโครงการโอลิมปิกวิชาการ  ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
๕.๔ ค่าตอบแทนครูในการสอนซ่อมเสริมนักเรียนล่วงเวลา  ๖,๐๐๐.๐๐   บาท 
๕.๕ ค่าตอบแทนครูในการสอนปฏิบัติการนักเรียนล่วงเวลา  ๔,๐๐๐.๐๐   บาท 
๕.๖ การจัดกิจกรรมเคมีพืช     ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
๕.๗ ค่าซ่อมบ ารุง      ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

รวม   ๓๕๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
๖. ภารกิจ 

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในวิชาเคมีทั้งรายวิชาพ้ืนฐานและวิชาเพ่ิมเติม ตามโครงสร้าง
หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค  พ.ศ. ๒๕๕๑ จัดหาสื่อการเรียนการสอนและเครื่องมือในการ
ประเมินผลการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ  ให้นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ มีความรู้  
ความสามารถในการคิดค้น วิจัย การท าโครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี   การเข้าค่ายโอลิมปิก
วิชาการ (สอวน.) สาขาเคมี และการแข่งขันระดับชาติ  รวมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรใน
สาขาวิชาเคมีได้รับการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียน 
 
 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย   มุกดาหาร 

 
 

๘๕ แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๕๙ 

๗. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ (KPI) 
๑ นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ มีผลการเรียนเฉลี่ยในรายวิชาเคมีไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ 
๒ นักเรียนมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนวิชาเคมี รายวิชาพ้ินฐานทุกวิชาที่เปิด

สอนแต่ละภาคเรียนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า  ๓.๕๐  ในการประเมินผลของฝ่ายวิชาการ 
๓ นักเรียนในชุมนุมโอลิมปิกวิชาการ สอวน. สาขาเคมี  ผ่านการคัดเลือกเข้าค่าย สอวน. 

ศูนย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและศูนย์ขยายผลโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า  ๓๐ คน 
๔ ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ทุก รายวิชา /คน /ภาคเรียน 
๕ ครูในสาขาวิชาได้รับการนิเทศภายในสาขาวิชาอย่างน้อยเดือนละ ๒ ครั้ง 
๖ ครูพัฒนาสื่อการสอนอย่างน้อยคนละ ๑ เรื่องต่อภาคเรียน 
๗ นักเรียนท าโครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาเคมี ไม่น้อยกว่าร้อยละ๒๐ ของจ านวนโครงงาน

ทั้งหมด 
๘ ครูมีผลงานวิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อย ๑ ผลงาน 
๙ นักเรียนในชุมนุมเคมีพืช  ร้อยละ ๘๐  สามารถแปรรูปผลิตภัณฑ์จากการเกษตรอย่าง

พอเพียงได้ 
๘. แผนการด าเนนิงานของแต่ละไตรมาสต.ค. – ๓๑ ธ.ค. ๒๕๕๘)  จ านวนเงิน  ๑๐๕,๐๐๐ บาท 

ปฏิทิน (แผน) ปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ (บาท) 
๑–๑๖ ต.ค. 
๕๘ 

ประเมินผลการเรียนรู้ปลายภาคเรียน
ที่ ๑/๒๕๕๘ และส่งผลการประเมิน
ให้งานทะเบียนฝ่ายวิชาการ 

นักเรียนทุกคนที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา
พ้ืนฐานและเพ่ิมเติมมีผลการเรียนไม่น้อย
กว่า ๓.๐๐ 

 

๕ – ๙ ต.ค. 
๕๘ 

ส่งแผนการเรียนรู้ภาคเรียนที่  
๒/๒๕๕๘  

ครูผู้สอนทุกคนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้
ฉบับสมบูรณ์ ภาคเรียนที่๒/๒๕๕๘ หัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

 

๑๐ ต.ค. ๕๘ ส่งผลการประเมินแผนการจัดการ
เรียนรู้ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘ 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ด าเนินการ
ประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ 

 

๑๐-๑๖ ต.ค. 
๕๘ 

ครูจัดท าสื่อการเรียนการสอน มีสื่อการเรียนการเรียนการสอนครบทุก
รายวิชา 

๕๐,๐๐๐ 

๑๖ ต.ค. ๕๘ ครูลงเวลาปฏิบัติราชการภาคเรียนที่ 
๒/๒๕๕๘ 

ครูทุกคนลงเวลาปฏิบัติราชการร้อยละ ๑๐๐  

๑๗ ต.ค.-๓๑ 
 ธ.ค. ๕๘ 

จัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ ๒/
๒๕๕๘ 

จัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘ 
จ านวน ๔ รายวิชา รายวิชาพ้ืนฐาน ๓ 

 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย   มุกดาหาร 

 
 

๘๖ แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๕๙ 

ปฏิทิน (แผน) ปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ (บาท) 
รายวิชา รายวิชาเพ่ิมเติม ๑ รายวิชา 

๒๐ ต.ค. ๕๘ ส่งปฏิทินการนิเทศการจัดการเรียนรู้
ครั้งที่ ๑ และ ๒ 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนร็รวบรวมและ
จัดท าตารางปฏิทินการนิเทศการจัดการ
เรียนร็ครั้งที่ ๑ และ ครั้งที่ ๒ ระดับกลุ่ม
สาระ ฯ ส่งงานวิชาการ 

 

๒๑ ต.ค. ๕๘ 
– 
๑๕ ก.พ. ๕๙ 

นิเทศการจัดการเรียนรู้ครั้งที่ ๑ และ
ครั้งที่ ๒ 

ครูผู้สอนทุกคนได้รับนิเทศการจัดการเรียนรู้  
ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘ คนละ ๒ ครั้ง เป็น
อย่างน้อย 

 

๒ พ.ย. ๕๘ จัดท าโครงการจัดการเรียนรู้ แผนการ
วัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ 

โครงการสอนทุกรายวิชาที่เปิดสอนส่งฝ่าย
วิชาการและมีแผนการจัดการเรียนรู้ทุก
รายวิชาวิชาพ้ืนฐาน 

 

พ.ย.-ธ.ค. ๕๘ จัดตั้งชุมนุมโอลิมปิกวิชาการ   สอวน. 
สาขาเคมี 

จัดสอนเสริมให้กับนักเรียนที่สอบโอลิมปิก
วิชาการ และนักเรียนที่ผ่านค่าย ๑ สอวน. 

๕,๐๐๐ 

๙ พ.ย.              จัดซื้ออุปกรณ์และสารเคมี มีสื่อและวัสดุที่มีคุณภาพและเพียงพอในการ
จัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่  
๒/๒๕๕๘ 

 

๑๖–๒๐ พ.ย. 
๕๘ 

นิเทศภายในสาขาวิชาครั้งที่ ๑ ครูในสาขาเคมีทุกคนได้รับการนิเทศภายใน
ครั้งที่ ๑ 

 

๑๙-๒๑ พ.ย. 
๕๘ 

ค่ายพัฒนาและส่งเสริมอัจฉริยภาพ
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ม.ต้น 
ค่าย ๖ 

ครูในสาขาเคมีทุกคนเข้าร่วมจัดกิจกรรมค่าย
พัฒนาและส่งเสริมอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ ม.ต้น ค่าย ๖ 

 

๑-๑๕ พ.ย. ๕๘ จัดท าเครื่องมือประเมินผลการ
เรียนรู้กลางภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘ 
ส่งฝ่ายวิชาการ 

ส่งเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้กลางภาค
เรียนที่ ๒/๒๕๕๘ ให้ฝ่ายวิชาการในวันที่ 
๑๘ พ.ย. ๒๕๕๘ 

 

๒๒-๒๔ ธ.ค. 
๕๘ 

Thailand – Japan Student 
Science Fair ๒๐๑๕  ณ  จภ.
เพชรบุรี 

  

๒๒-๒๕ ธ.ค. 
๕๘ 

สอบวัดผลกลางภาคเรียน   



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย   มุกดาหาร 

 
 

๘๗ แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๕๙ 

๘.๒ ไตรมาส ๒ (๑ ม.ค. – ๓๑ มี.ค. ๒๕๕๙)  จ านวนเงิน  ๑๓๒,๐๐๐ บาท 
ปฏิทิน (แผน) ปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ (บาท) 

๔ – ๘ ม.ค. 
๕๙ 

ส่งผลประเมินการสอบกลางภาคเรียน
ต่อฝ่ายวิชาการ 

ส่งผลประเมินการสอบกลางภาคเรียนต่อ
ฝ่ายวิชาการ 

 

๑ ม.ค.-๓๑ 
 มี.ค. ๕๙ 

จัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ ๒/
๒๕๕๘ 

จัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่  
๒/๒๕๕๘ จ านวน ๔ รายวิชา 

- รายวิชาพ้ืนฐาน ๓ รายวิชา 
- รายวิชาเพ่ิมเติม ๑ รายวิชา 

 

๑ ม.ค.-๓๑ 
 มี.ค. ๕๙ 

พัฒนาการเรียนของนักเรียนกลุ่มอ่อน จัดสอนซ่อมเสริมให้กับนักเรียนที่สอบไม่
ผ่านกลางภาคเรียนวันเสาร์ 

๒,๐๐๐ 

๑ ม.ค.-๓๑ 
 มี.ค. ๕๙ 

เตรียมความพร้อมส าหรับนักเรียนที่
จะเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ม.อุบลฯ 

จัดสอนเสริมให้กับนักเรียนที่สอโอลิมปิก
วิชาการและนักเรียนที่ผ่านค่าย๑ สอวน. 

๕,๐๐๐ 

๑๕-๑๙ ก.พ. 
๕๙ 

จัดท าเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้
ปลายภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘ ส่งฝ่าย
วิชาการ 

ส่งเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้กลาง
ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘ ให้ฝ่ายวิชาการใน
วันที่ ๒๐ ก.พ. ๒๕๕๙ 

 

๑-๕ ก.พ. ๕๙ นิเทศภายในสาขาวิชาครั้งที่ ๒ ครูในสาขาเคมีทุกคนได้รับการนิเทศ
ภายในครั้งที่ ๒ 

 

๑๐ ก.พ.๕๙ การทดสอบทางวิชาการภายใน
โรงเรียนครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ 

นักเรียนเข้าร่วมทดสอบทางวิชาการ
ภายในโรงเรียนทุกคน 

 

๑๙ ก.พ. ๕๙ ส่งรายงานการนิเทศจัดการเรียนรู้ครั้ง
ที่ ๑ และ ครั้งท่ี ๒ 

หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์รวบรวม
ผลการนิเทศจัดการเรียนรู้ครั้งที่ ๑และ
ครั้งที่ ๒ ครบทุกรายวิชาส่งกลุ่มงาน
วิชาการ 

 

๒๙ ก.พ.,๒,๔  
มี.ค. ๕๙ 

สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ ๒/
๒๕๕๘ 

ประเมินผลการเรียนรู้ปลายภาคเรียน  
๒/๒๕๕๘ 

 

๘ มี.ค. ๕๙ ส่งผลการประเมินปลายภาคเรียนต่อ
ฝ่ายวิชาการ 

ส่งผลการประเมินปลายภาคเรียนต่อฝ่าย
วิชาการ 

 

มี.ค. ๕๙ ค่ายพัฒนาและส่งเสริมอัจฉริยภาพ
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ม.ต้น 
ค่าย ๑ , ๓ , ๕ 

  



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย   มุกดาหาร 

 
 

๘๘ แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๕๙ 

ปฏิทิน (แผน) ปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ (บาท) 
มี.ค. ๕๙ จัดซื้ออุปกรณ์และสารเคมี มีสื่อ และวัสดุที่มีคุณภาพและเพียงพอใน

การจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ ๑/
๒๕๕๙ 

๑๐๐,๐๐๐ 

ม.ค. – มี.ค. 
๕๙ 

ซ่อมบ ารุงวัสดุ ครุภัณฑ์ของสาขาวิชา วัสดุ ครุภัณฑ์ของสาขาวิชาพร้อมใช้ ๒๕,๐๐๐ 

๘.๓ ไตรมาส ๓ (๑ เม.ย. – ๓๐ มิ.ย. ๒๕๕๙)    จ านวนเงิน  ๖๙,๐๐๐ บาท 
ปฏิทิน (แผน) ปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ (บาท) 

เม.ย. ๕๙ จัดท าแผนการเรียนรู้ฉบับย่อ มีแผนการเรียนรู้ฉบับย่อทุกรายวิชาที่เปิด
สอนในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙ 

 

เม.ย. ๕๙ จัดท าแผนการเรียนรู้ฉบับสมบูรณ์ มีแผนการเรียนรู้ฉบับสมบูรณ์ทุกรายวิชาที่
เปิดสอนในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙ 

 

เม.ย. ๕๙ จัดท าเอกสารประกอบการเรียน 
การสอน 

มีเอกสารประกอบการเรียนการสอนทุก
รายวิชา 

๕๐,๐๐๐ 

๙–๑๑ พ.ค. 
๕๙ 

ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 
๑/๒๕๕๙  

ครูผู้สอนทุกคนจัดการท าแผนการเรียนรู้
ฉบับสมบูรณ์ ภาคเรียนที่๑/๒๕๕๙  น าส่ง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

 

๑๖ พ.ค. ๕๙ ครูลงเวลาปฏิบัติราชการภาคเรียนที่ 
๑/๒๕๕๙ 

ครูทุกคนลงเวลาปฏิบัติราชการร้อยละ 
๑๐๐ 

 

๑๖ พ.ค.-๓๐ 
 มิ.ย. ๕๙ 

จัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ ๑/
๒๕๕๙ 

จัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙ 
จ านวน ๔ รายวชิา 

- รายวิชาพื้นฐาน ๓ รายวิชา 
- รายวิชาเพิ่มเติม ๑ รายวชิา 

 

๑๖ พ.ค.-๓๐ 
 มิ.ย. ๕๙ 

การสอนปฏิบัติการเคมีเพิ่มเติมนอก
เวลา 

จัดการสอนปฏบิัติการเคมีทุกปฏิบัติการใน
วันเสาร ์

๒,๐๐๐ 

๑๖ พ.ค.-๓๐ 
 มิ.ย. ๕๙ 

พัฒนาการเรียนของนักเรียนกลุม่อ่อน จัดสอนซ่อมเสริมให้กับนักเรียนที่สอบไมผ่่าน
กลางภาคเรียนวนัเสาร ์

๒,๐๐๐ 

๑ พ.ค.-๓๐ 
มิ.ย. ๕๙ 

การจัดกิจกรรมเคมีพืช จัดตั้งชุมนุมเคมีพืชเพ่ือสอนการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากการเกษตร 

๑๐,๐๐๐ 

๑๖-๑๗ พ.ค. 
๕๙ 

ส่งรายงานการประเมินแผนการ
จัดการเรียนรู้ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙ 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้รวบรวมและ
จัดท าตารางปฏิทินการนิเทศการจัดการ

 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย   มุกดาหาร 

 
 

๘๙ แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๕๙ 

ปฏิทิน (แผน) ปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ (บาท) 
เรียนรู้ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ ระดับกลุ่ม
สาระวิทยาศาสตร์ ส่งงานวิชาการ 

๑๖–๒๐ พ.ค. 
๕๙ 

นิเทศภายในสาขาวิชาครั้งที่ ๑ ครูในสาขาเคมีทุกคนได้รับการนิเทศ
ภายในครั้งที่ ๑ 

 

๑๖ พ.ค.-๓๑ 
 มิ.ย. ๕๙ 

เตรียมความพร้อมส าหรับนักเรียนที่
จะสอบคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิก
วิชาการ ม.อุบลฯ 

จัดสอนเสริมให้กับนักเรียนที่สอบคัดเลือก
เข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย ๑ สอวน. 

๕,๐๐๐ 

๑-๑๕ มิ.ย. ๕๙ จัดท าเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้
กลางภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙ ส่งฝ่าย
วิชาการ 

ส่งเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้กลาง
ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙ ให้ฝ่ายวิชาการใน
วันที่ ๑๗ มิ.ย. ๒๕๕๙ 

 

๘.๔ ไตรมาส ๔ (๑ ก.ค. – ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๙)  จ านวนเงิน  ๔๔,๐๐๐ บาท 
ปฏิทิน (แผน) ปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ (บาท) 

๒๕-๒๙ ก.ค. 
๕๙ 

สอบกลางภาคเรียน   

๑-๕ ส.ค. ๕๙ ส่งผลประเมินการสอบกลางภาค
เรียนต่อฝ่ายวิชาการ 

ส่งผลประเมินการสอบกลางภาคเรียนต่อ
ฝ่ายวิชาการ 

 

๑ ส.ค.-๓๐ 
 ก.ย. ๕๙ 

จัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ ๑/
๒๕๕๙ 

จัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ ๑/
๒๕๕๙ จ านวน ๔ รายวิชา 

- รายวิชาพ้ืนฐาน ๓ รายวิชา 
- รายวิชาเพ่ิมเติม ๑ รายวิชา 

 

๑ ส.ค.-๓๐ 
 ก.ย. ๕๙ 

การจัดกิจกรรมเคมีพืช จัดตั้งชุมนุมเคมีพืชเพ่ือสอนการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากการเกษตร 

๑๐,๐๐๐ 

๑ ก.ค.-๓๐ 
 ก.ย. ๕๙ 

พัฒนาการเรียนของนักเรียนกลุ่ม
อ่อน 

จัดสอนซ่อมเสริมให้กับนักเรียนที่สอบไม่
ผ่านกลางภาคเรียนวันเสาร์ 

๒,๐๐๐ 

๑ ก.ค.-๓๐ 
 ก.ย. ๕๙ 

การสอนปฏิบัติการเคมีเพ่ิมเติมนอก
เวลา 

จัดการสอนปฏิบัติการเคมีทุกปฏิบัติการใน
วันเสาร์ 

๒,๐๐๐ 

๑ ก.ค.-๓๐ 
 ก.ย. ๕๙ 

เตรียมความพร้อมส าหรับนักเรียนที่
จะเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ม.อุบล 

จัดสอนเสริมให้กับนักเรียนที่สอบโอลิมปิก
วิชาการ และนักเรียนที่ผ่านค่าย ๑ สอวน. 

๕,๐๐๐ 

๑-๑๐ ก.ย. ๕๙ จัดท าเครื่องมือประเมินผลการ ส่งเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้กลาง  



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย   มุกดาหาร 

 
 

๙๐ แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๕๙ 

ปฏิทิน (แผน) ปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ (บาท) 
เรียนรู้ปลายภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙ 
ส่งฝ่ายวิชาการ 

ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙ ให้ฝ่ายวิชาการใน
วันที่ ๑๒ ก.ย. ๒๕๕๙ 

๑-๕ ส.ค. ๕๙ นิเทศภายในสาขาวิชาครั้งที่ ๒ ครูในสาขาเคมีทุกคนได้รับการนิเทศ
ภายในครั้งที่ ๒ 

 

๑๖ ก.ย. ๕๙ ส่งรายงานการนิเทศจัดการเรียนรู้
ครั้งที่ ๑ และ ครั้งที่ ๒ 

หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์รวบรวมผล
การนิเทศจัดการเรียนรู้ครั้งที่ ๑และครั้งที่ 
๒ ครบทุกรายวิชาส่งกลุ่มงานวิชาการ 

 

๒๖-๓๐ ก.ย. 
๕๙ 

ซ่อมบ ารุงวัสดุ ครุภัณฑ์ของ
สาขาวิชา 

วัสดุ ครุภัณฑ์ของสาขาวิชาพร้อมใช้ ๒๕,๐๐๐ 

๓-๗ ต.ค. ๕๙ สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ ๑/๕๙ ประเมินผลการเรียนรู้ปลายภาคเรียน๑/๕๙  
๘-๑๖ ต.ค. ๕๙ ส่งผลการประเมินปลายภาคเรียน

ต่อฝ่ายวิชาการ 
ส่งผลการประเมินปลายภาคเรียนต่อฝ่าย
วิชาการ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย   มุกดาหาร 

 
 

๙๑ แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๕๙ 

กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร สื่อและการจัดการเรียนการสอน 
สาขาคณิตศาสตร ์

๑. ชื่องาน/โครงการกิจกรรมพัฒนาหลักสูตร สื่อและการจัดการเรียนการสอนสาขาคณิตศาสตร์     
๒. กลุ่มงาน วิชาการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
๓. ตองสนองอุดมการณ์สถานศึกษา/กลยุทธ์สถานศึกษา/มาตรฐานการศึกษาของ สพฐ. 
 ๓.๑ ตอบสนองอุดมการณ์สถานศึกษา 
  อุดมการณ์ของโรงเรียนข้อที่: ๑  ๒  ๓  ๔  ๕  ๖  ๗  ๘  ๙ 
 ๓.๒ ตอบสนองกลยุทธ์สถานศึกษา                                                                          
         กลยุทธ์สถานศึกษาข้อที่:  ๑  ๒  ๓  ๔  ๕ 

๓.๓ ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาของ สพฐ. ข้อที่ 
   ๑    ๒    ๓    ๔   ๕    ๖    ๗     ๘  
   ๙   ๑๐  ๑๑  ๑๒  ๑๓  ๑๔  ๑๕ 
๔. ผู้รับผิดชอบ สาขาคณิตศาสตร์ 
๕. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร      ๗๗๒,๐๐๐  บาท 
 ๒.๑ ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน   ๔๗๐,๐๐๐  บาท 
 ๒.๒ ค่าใช้จ่ายในการเชิญวิทยากร     ๕๐,๐๐๐    บาท 
 ๒.๓ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตร    ๘๐,๐๐๐    บาท 
 ๒.๔ ค่าใช้จ่ายในการจัดหาสื่อการสอนถาวร    ๕๐,๐๐๐    บาท 
 ๒.๕ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ / ค่าซ่อมบ ารุง     ๑๒๒,๐๐๐  บาท 
๖. ภารกิจ 
 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการพ้ืนฐานทาง
คณิตศาสตร์อย่างลึกซ้ึง พัฒนาสื่อการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาความ
เป็นเลิศทางด้านคณิตศาสตร์ ให้ทัดเทียมระดับสากล สนับสนุนให้ครูและนักเรียนใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการเรียนการสอน เพ่ือเป็นต้นแบบในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชา
คณิตศาสตร์ให้กับโรงเรียนลักษณะเดียวกัน ส าหรับนักเรียนที่มีศักยภาพสูงทางคณิตศาสตร์  
๗. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 ๑  นักเรียนร้อยละ ๘๐ ได้รับผลการเรียนไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
มีคะแนนสอบ O-NET เฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐  
 ๒  ผู้ทรงคุณวุฒิ นักเรียนและผู้ปกครอง มีความเห็นว่าหลักสูตรครอบคลุมและเข้มข้นกว่า
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช ๒๕๔๔ (ฉบับปรับปรุง) ระดับ ๔ ขึ้นไป จากมาตรการ



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย   มุกดาหาร 

 
 

๙๒ แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๕๙ 

ประเมินค่า ๕ ระดับ ๑, ๒, ๓, ๔ และ ๕ เมื่อ ๑ หมายถึง ต่ าสุดหรือน้อยสุด ๕ หมายถึง สูงสุดหรือ
มากสุด 
 ๓  มีนักเรียนท าโครงงานคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า ๕ โครงงาน/ปีการศึกษา และได้รับคัดเลือก
ไปน าเสนอโครงงานในระดับภาคข้ึนไปไม่น้อยกว่า ๑ โครงงาน/ปีการศึกษา 
 ๔  มีแผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ครบทุกรายวิชาพ้ืนฐาน 
 ๕  มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า ๓ 
ชิ้น/รายวิชา 
 ๖  นักเรียนร้อยละ ๘๐ สามารถใช้เครื่องค านวณเชิงกราฟในการปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้ 
 ๗  เครื่องมือประเมินผลทุกรายวิชาคณิตศาสตร์ ได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบจากท่ี
ปรึกษาประจ าสาขาวิชา 
๘. แผนการด าเนินงานแต่ละไตรมาส 
๘.๑ ไตรมาศ ๑ (๑ ต.ค. - ๓๑ธ.ค. ๕๘) จ านวนเงิน ๑๗๗,๐๐๐  บาท 

ปฏิทินแผนปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 
๒๘, ๓๐ก.ย.  
๒ ต.ค. ๕๘ 

ประเมินผลการเรียนรู้ปลายภาคภาค
เรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

ด าเนินการประเมินผลการเรียนรู้ปลาย
ภาค ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

 

๒๙ ก.ย. ๕๘ 
-๑ ต.ค. ๕๘ 

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท าสื่อ
การเรียนรู้โดยใช้โปรแกรม GSP  

ครูกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ ๑๒ คนและ
ครูในสพม.๒๒ จ านวน ๒๕ คน 

๕๐,๐๐๐ 

๕-๗ ต.ค. ๕๘ ส่ง ปพ.๕ แบบประเมินชุมนุม โฮมรูม
ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘ 

ครูทุกคนส่ง ปพ.๕ แบบประเมินชุมนุม 
โฮมรูมภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘ตาม
ก าหนด 

 

๕-๑๐ ต.ค.
๕๘ 
 
 
๔ - ๙ ต.ค.
๕๘ 

จัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมและพัฒนา
อัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ รุ่นที่๖ ค่าย๕ และ 
 รุ่นที่ ๗ ค่าย ๓  

รายงานผลการจัดค่ายส่งเสริมและ
พัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ รุ่นที่๖ ค่าย๕ และ 
 รุ่นที่ ๗ ค่าย ๓ จ านวน ๒ คา่ย 

งบจากรร.
มหิดลวิทยา
นุสรณ์ 

๑๓-๑๖ต.ค.
๕๘ 

อบรมการจัดท าสื่อ ICT ที่ MWIT ครูกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ ๔ คน  

๑๐-๒๕ ต.ค.
๕๘ 

จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ฉบับย่อ 
แผนการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ 

มีแผนการจัดการเรียนรู้ฉบับย่อ และ
แผนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

๑๒,๐๐๐ 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย   มุกดาหาร 

 
 

๙๓ แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๕๙ 

ปฏิทินแผนปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 
และแผนการจัดการเรียนรู้ฉบับ
สมบูรณ์ ของวิชาภาคเรียนที่ ๒                 
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

วิชาพ้ืนฐาน ๖ รายวิชา และแผนการ
จัดการเรียนรู้ฉบับสมบูรณ์ ๑๒ เล่ม 

๒๖ ต.ค. ๕๘ ประชุมครูในกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ 
-  ทบทวนแผนปฏิบัติงานและ
รายวิชาที่เปิดสอน ในภาคเรียนที่ ๒ 
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
-  วางแผนการจัดค่ายวิชาการ 

 
-  เปิดสอนรายวิชาเพ่ิมเติมไม่น้อยกว่า 
๕ รายวิชา 
 
-  มีแผนการจัดค่ายวิชาการ ๒ ค่าย 

 

ต.ค. ๕๘ จัดและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 
เอกสารประกอบการสอน 

มีสื่อการสอนและเอกสารประกอบการ
สอนที่มีคุณภาพ 

๓๐,๐๐๐ 

๒๗ ต.ค.๕๘ จัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาที่เปิด
สอน ในภาคเรียนที่ ๒ การศึกษา 
๒๕๕๘ 

ครูในด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
รายวิชาที่เปิดสอน ในภาคเรียนที่ ๒     
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

 

๘.๑ ไตรมาศ ๑ (๑ ต.ค. - ๓๑ธ.ค. ๕๘) จ านวนเงิน ๑๗๗,๐๐๐ บาท 
ปฏิทินแผนปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 

ทุกวันเสาร์ 
พ.ย.-ต.ค. 

โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทาง
คณิตศาสตร์ ม.๑ และ ม.๔ 
-  สอนเสริมคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์เวลา๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.      

นักเรียนในโครงการฯ ม.๑และ ม.๔ 
ห้องละ ๒๔ คนได้เรียนเสริมจาก
วิทยากรภายในโรงเรียนตามตาราง
กิจกรรม 

๔๐,๐๐๐ 

พ.ย. – ธ.ค. 
๕๘ 

พานักเรียนไปร่วมการแข่งขันตอบ
ปัญหาทางคณิตศาสตร์ตาม
หน่วยงานต่างๆ 

จัดส่งนักเรียนร่วมการแข่งขันตอบ
ปัญหาทางวิชาการ ตามที่ได้รับเชิญจาก
หน่วยงานต่างๆ 

๔๐,๐๐๐ 

๑๐ พ.ย. ๕๘ ประชุมครูในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ติดตามภาระงานของสาขาวิชา  
๑๕ พ.ย. ๕๘ จัดสอบScience-Math Test ระดับ

ประถมศึกษาตอนปลาย 
แบบทดสอบคณิตศาสตร์ที่มีคุณภาพ
ผ่านการปรับปรุงจากผู้ทรงคุณวุฒิ 

งบวิชาการ 

๙-๑๒ ธ.ค. 
๕๘ 

จัดค่ายวิชาการ ณ อุทยาน
สิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัด
เพชรบุรี 

จัดค่ายวิชาการให้นักเรียนชั้นม.๕  
จ านวน ๑ ค่าย 

งบกิจกรรม
พัฒนาฯ 

๑๕ ธ.ค. ๕๘ ประชุมครูในกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์  - 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย   มุกดาหาร 

 
 

๙๔ แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๕๙ 

ปฏิทินแผนปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 
-  ปัญหาในการเรียนการสอน 
-  การจัดครูรับผิดชอบวิชาต่างๆ ใน
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

-  ทบทวนปัญหาที่อาจเกิดข้ึนในการ
เรียนการสอน เพื่อหาแนวทางแก้ไข 
-  ได้ข้อสรุปในการจัดอัตราก าลังภา
เรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

๑๘ ธ.ค. ๕๘ ส่งแบบประเมินผลการเรียนรู้กลาง
ภาค ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา 
๒๕๕๘ 

มีแบบประเมินผลการเรียนรู้กลางภาค
เรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ รายวิชา
พ้ืนฐาน ๖ รายวิชา 

- 

๒๑-๒๕ธ.ค.
๕๘ 

- นิเทศการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระฯ
คณิตศาสตร์ 
 

- ครูทุกคนได้นิเทศการจัดการเรียนรู้โดย
สังเกตการสอนและถ่ายวีดีทัศน์ 
 

๕,๐๐๐ 

๒๘-๓๐ธ.ค.
๕๘ 

วัดผลกลางภาคเรียนที่ ๒ ปี
การศึกษา ๒๕๕๘ 

ครูทุกคนท าหน้าที่ก ากับห้องสอบ 
 

๘.๒ ไตรมาศ ๒ (๑ ม.ค. - ๓๑ มี.ค. ๕๙) จ านวนเงิน  ๒๐๕,๐๐๐ บาท 
ปฏิทินแผนปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 

ม.ค.-มี.ค.
๕๙ 

การจัดการเรียนการสอนรายวิชา
พ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติม ต่อเนื่อง
จากไตรมาศท่ี ๑ 

จัดการเรียนการสอนรายวิชาพ้ืนฐานและ
รายวิชาเพ่ิมเติมครบทุกรายวิชาที่เปิดสอน
ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

 
๓๐,๐๐๐ 

ทุกวันเสาร์ 
๙ ม.ค.-๒๐ 
ก.พ. ๕๙ 

โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทาง
คณิตศาสตร์ ม.๑ และ ม.๔ 
-  สอนเสริมคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์เวลา๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.      

นักเรียนในโครงการฯ ม.๑และ ม.๔ ห้อง
ละ ๒๔ คนได้เรียนเสริมจากวิทยากร
ภายในโรงเรียนตามตารางกิจกรรม 

๔๐,๐๐๐ 

๕-๘ ม.ค. 
๕๙ 

ประชุมกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ๑/๕๙ 
ส่ง ปพ.๕ ครั้งที่ ๒ ที่กลุ่มสาระ 

ครูทุกคนเข้าร่วมประชุมกลุ่มสาระคณิตฯ 
ครูทุกคนส่ง ปพ.๕ ทันตามก าหนด 

 

๑๑ ม.ค. 
๕๙ 

ส่งคะแนนสอบกลางภาคทุกรายวิชา
ต่องานวัดผลกรอกลง file คณิตฯ 

ครูทุกคนส่งคะแนนสอบกลางภาคทุก
รายวิชาต่องานวัดผล  

 

๑๒ ม.ค. 
๕๙ 

จัดกลุ่มนักเรียนที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์
จากคะแนนสอบกลางภาค 

ครูทีส่อนแต่ละรายวิชาท าการซ่อม-เสริม
แก้ไขนักเรียนที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์ 

๑๘,๐๐๐ 

๒๒ ม.ค. 
๕๙ 

- ครูประจ าวิชาม.๔-๖ ส่งร่างข้อสอบ
พร้อมเฉลยต่อวิชาการเพ่ือส่งไป

- ครูประจ าวิชาม.๔-๖ ทุกคนส่งร่าง
ข้อสอบพร้อมเฉลยต่อวิชาการทันตาม

 
 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย   มุกดาหาร 

 
 

๙๕ แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๕๙ 

ปฏิทินแผนปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 
คัดเลือกข้อสอบในกลุ่มจุฬาภรณ์ 
- สอบโอลิมปิกวิชาการคณิตศาสตร์ 
ม.ต้น ณ รร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
มุกดาหาร 
- สอบคัดเลือกคณิตศาสตร์นานาชาติ
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ณ รร.
มุกดาหาร 

ก าหนด 
- นักเรียนสอบโอลิมปิกวิชาการ
คณิตศาสตร์ ม.ต้น ณ ผ่านร้อยละ ๘๐ 
 
- นักเรียนสอบคัดเลือกคณิตศาสตร์
นานาชาติระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ผ่าน
ร้อยละ ๘๐ 

 
๑๕,๐๐๐ 
 
 
๑๕,๐๐๐ 

ม.ค.-มี.ค. 
๕๙ 

ส่งนักเรียนแข่งขันคณิตศาสตร์สนาม
สอบต่างๆตามความเหมาะสม 

นักเรียนได้รับรางวัลไม่เกิน ๑๐ อันดับ
แรกจากการแข่งขัน 

๕๐,๐๐๐ 

๒ ก.พ. ๕๙ ประชุมกลุ่มสาระคณิตศาสตร์กับ
วิทยาศาสตร์ เรื่องจัดกิจกรรมค่ายฯ 

ครูทุกคนเข้าร่วมประชุมกลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์กับวิทยาศาสตร์ 

- 

๓ ก.พ. ๕๙ ครูประจ าวิชาม.๑ - ๓ ส่งร่างข้อสอบ
พร้อมเฉลยต่อวิชาการ 

ครูประจ าวิชาม.๑ - ๓ ทุกคนส่งร่าง
ข้อสอบพร้อมเฉลยต่อวิชาการ 

- 

๕-๗ ก.พ. 
๕๙ 

ส่งข้อสอบปลายภาคเรียนที่ ๒/๕๘  
ม.๔ -๖ คัดเลือกข้อสอบที่จภ.บุรีรัมย์ 

ครูพรทิพา   เมืองโคตร เป็นตัวแทนไป
คัดเลือกข้อสอบปลายภาคที่๒/๒๕๕๘ 

- 

๘.๒ ไตรมาศ ๒ (๑ ม.ค. - ๓๑ มี.ค. ๕๙) จ านวนเงิน ๒๐๕,๐๐๐ บาท 
ปฏิทินแผนปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 

๘ ก.พ. ๕๙ ผู้เชี่ยวชาญจาก สสวท. มาติดตาม
โครงการขยายผลการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ตาม
มาตรฐานหลักสุตรและตัวชี้วัด      

ครูผู้น าการเปลี่ยนแปลง ๒ คน 
ครูผู้ร่วมพัฒนา ๒ คน ครูพ่ีเลี้ยง ๑ คน
และ 
ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
หัวหน้ากลุ่มสาระ ร่วมสังเกตการสอนฯ 

งบจาก สสวท.
๑๐,๐๐๐ 

๑๐ ก.พ. 
๕๙ 

คณะจากสพฐ.มาเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ
การด าเนินงานโครงการพัฒนา
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 

หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์
,วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศและ            
การงานฯ 

 
- 

๑๒ - ๑๔ 
ก.พ.๕๙ 

จัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมและพัฒนา
อัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ รุ่นที่๖ ค่าย๖ ของศูนย์
ภาคอีสาน 

ครูและบุคลากรกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
,วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศและ            
การงานฯ  

งบจากรร.
มหิดลวิทยา
นุสรณ์ 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย   มุกดาหาร 

 
 

๙๖ แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๕๙ 

ปฏิทินแผนปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 
๑๕ - ๑๗ 
ก.พ. ๕๙ 

- นิเทศการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระฯ
คณิตศาสตร์ 
- รับสมัครนักเรียนโครงการพัฒนา
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ปี
๒๕๕๙ 

- ครูทุกคนในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ได้
สังเกตการสอนและถ่ายวีดีทัศน์ไว้ 
- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔     
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

 
 
- 

๑๖ ก.พ. 
๕๙ 

- ประเมินผลโครงงานคณิตศาสตร์
นักเรียนระดับชั้น ม. ๕ 
- ประชุมการออกข้อสอบคัดเลือก
นักเรียนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ
ทางคณิตศาสตร์ ปี๒๕๕๙ 

- ครูในกลุ่มสาระฯประเมินผลโครงงาน
คณิตศาสตร์ จ านวน ๖ โครงงาน 
- ครู ๒ กลุ่มจัดท าข้อสอบคัดเลือก
นักเรียนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทาง
คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 
 
๑๖,๐๐๐ 

๑๗ ก.พ. 
๕๙ 

ผู้เชี่ยวชาญจาก สสวท. มาติดตาม
โครงการขยายผลการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ตาม
มาตรฐานหลักสูตรและตัวชี้วัด      

ครูผู้น าการเปลี่ยนแปลง ๒ คน 
ครูผู้ร่วมพัฒนา ๒ คน ครูพ่ีเลี้ยง ๑ คน
และ 
ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
หัวหน้ากลุ่มสาระ ร่วมสังเกตการสอนฯ 

 
๕,๐๐๐ 

๑๘ ก.พ. 
๕๙ 

คณะจากมหาวิทยาลัยประสานมิตร
มาท าวิจัยเกี่ยวกับการด าเนินงาน
โครงการพัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์ 

ครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์,วิทยาศาสตร์ 
ภาษาต่างประเทศและการงานฯ  
นักเรียน ม.ต้น ๓ คน ม.ปลาย ๓ คน 

 
 
- 

๒๓ ก.พ. 
๕๙ 

สอบคัดเลือกนักเรียนโครงการพัฒนา
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ปี
๒๕๕๙ 

นักเรียนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทาง
คณิตศาสตร์ ม.๒ ,ม.๕ ปีการศึกษา 
๒๕๕๙ 

๑๖,๐๐๐ 

๒๔ ก.พ.๕๙ ประชุมครูในสาขาวิชา 
-  ปัญหาในการเรียนการสอน 
-  การจัดครูรับผิดชอบวิชาต่างๆ ใน
ภาคเรียนที่ ๑ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

-  ทบทวนปัญหาที่อาจเกิดข้ึนในการเรียน
การสอน เพื่อหาแนวทางแก้ไข 
-  ได้ข้อสรุปในการจัดอัตราก าลังภาค
เรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 
- 

 
 
 
 
 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย   มุกดาหาร 

 
 

๙๗ แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๕๙ 

๘.๒ ไตรมาศ ๒ (๑ ม.ค. - ๓๑ มี.ค. ๕๙) จ านวนเงิน  ๒๐๕,๐๐๐  บาท 
ปฏิทินแผนปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 

๒๓,๒๕ก.พ. 
๒๙ก.พ., 
๒-๔มี.ค. ๕๙ 

สอบปลายภาค ม.๓,ม.๖ 
สอบปลายภาค ม. ๑,๒,๔และ ๕ 

ครูทุกคนในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์เป็น
กรรมการก ากับห้องสอบ ตรวจข้อสอบ 
ประเมินผลทันตามก าหนด 

 
- 

๒๕ ก.พ. 
๕๙ 

ประชุมกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ 
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทาง
คณิตศาสตร์ ปี๒๕๕๙ 

ครูทุกคนประชุมกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ 
นักเรียน ม.๒ และ ม.๕ ห้องละ ๒๔ คน 

 
- 
 

๒๖ ก.พ. 
๕๙ 

สรุปผลการนิเทศการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ 
รายงานการวิจัยส่ง สสวท. 

รายงานผลการนิเทศการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์พร้อมวีดีทัศน์ 
รายงานผลการขยายผลครูสควค. 

 
- 

๕-๙ มี.ค.
๕๙ 

ส่งผลการประเมินผลการจัดการ
เรียนรู้กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ 
ปพ.๕,แบบบันทึกชุนนุมและโฮมรูม  

ครูทุกคนส่งผลการประเมินผลการจัดการ
เรียนรู้กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ ปพ.๕,    
แบบบันทึกชุนนุมและโฮมรูมตามก าหนด 

 
- 

๖ - ๑๑ 
มี.ค. ๕๙ 

จัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมและพัฒนา
อัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ รุ่นที่๗ ค่าย๔ และ 
 รุ่นที่ ๘ ค่าย ๑  

ครูและบุคลากรกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศและ            
การงานฯ  

งบจากรร.
มหิดลวิทยา
นุสรณ์ 

๑๔-๑๕ 
มี.ค.๕๙ 

รายงานผลแผนงาน/โครงการกลุ่ม
สาระฯคณิตศาสตร์ 

- ครูทุกคนในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์     
ส่งแบบสรุปผลแผนงาน/โครงการฯ 

- 

๑๖ - ๑๘ 
มี.ค.๕๙ 

- ประชุมสรุปงานกลุ่มโรงเรียน              
จุฬาภรณราชวิทยาลัย ณ จ.สตูล 

- ครูผู้รับผิดชอบ ๕ คน ไปราชการที่            
จภ.สตูล 

- 

๑๙ - ๓๑ 
มี.ค. ๕๙ 

สังเกตการสอนโอลิมปิกวิชาการ   
สอวน.สาขาคณิตศาสตร์                  
ศูนย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี      

ครูกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์อย่างน้อย              
๒ คน ร่วมสังเกตการสอนฯ 

 
- 

 
 
 
 
 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย   มุกดาหาร 

 
 

๙๘ แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๕๙ 

๘.๓ ไตรมาศ ๓ (๑ เม.ย. - ๓๐ มิ.ย. ๕๙) จ านวนเงิน  ๒๗๕,๐๐๐  บาท 
ปฏิทินแผนปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 

๑ – ๓๐ 
เม.ย.๕๙ 

ปรับปรุงห้องไอซีทีคณิตศาสตร์ ๒ 
(M-TECH) 

ซ่อมผนังห้อง  เปลี่ยนจอฉายและมีโต๊ะ
เก้าอ้ี ๔๐ ชุด 

๗๒,๐๐๐ 

๒ - ๔ เม.ย. 
๕๙ 

จัดท าแผนฉบับย่อและปรับปรุง
แผนการวัดผลชั้น ม.๒  

ครูที่สอนคณิตศาสตร์ จ านวน ๒ คนร่วม
จัดท าแผนฉบับย่อและปรับปรุงแผนการ
วัดผลชั้น ม.๒ จ.พระนครศรีอยุธยา 

 
- 

เม.ย. ๕๙ เตรียม/จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้
ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้ในภาค
เรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ อย่างน้อย   
๑ รายวิชา 

๓๐,๐๐๐ 

พ.ค. ๕๙ ประชุมกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์           
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙  

ติดตามการจัดกิจกรรมค่ายเตรียมความ
พร้อมม.๑,ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
คัดเลือกนักเรียนโครงการพัฒนา
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ 

 
- 

พ.ค.-มิ.ย.
๕๙ 

การจัดการเรียนการสอนรายวิชา
พ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติม           
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

จัดการเรียนการสอนรายวิชาพ้ืนฐานและ
รายวิชาเพ่ิมเติมครบทุกรายวิชาที่เปิดสอน
ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 
- 

๒๗ พ.ค.๕๙ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการท า
โครงงานคณิตศาสตร์ แก่นักเรียน
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
มุกดาหาร ประมาณ ๗๕ คน 

นักเรียนที่สนใจท าโครงงานคณิตศาสตร์
จากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
มุกดาหาร ประมาณ ๗๕ คน 

๘๐,๐๐๐ 

ทุกวันเสาร์ 
พ.ค.-มิ.ย. 
๕๙ 

โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทาง
คณิตศาสตร์ ม.๑ และ ม.๔ 
-  สอนเสริมคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์เวลา๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.      

นักเรียนในโครงการฯ ม.๑,ม.๒ ,ม.๔และ 
ม.๕ ห้องละ ๒๔ คนได้เรียนเสริมจาก
วิทยากรภายในโรงเรียนตามตาราง
กิจกรรม 

๒๐,๐๐๐ 

ทุกวัน 
พ.ค.-มิ.ย. 
๕๙ 

โครงการคลินิกคณิตศาสตร์ 
ซ่อมเสริมนักเรียนที่มีปัญหาการเรียน
เวลา๑๑.๓๐-๑๒.๔๐น.,๑๖.๐๐-
๑๗.๓๐น. 

นักเรียนทุกระดับชั้นมีเกรดเฉลี่ย ๓.๐๐ 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ 

๒๓,๐๐๐ 

๑๔ มิ.ย.๕๙ ประชุมกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์           ติดตามการด าเนินงานตามโครงการฯ  



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย   มุกดาหาร 

 
 

๙๙ แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๕๙ 

ปฏิทินแผนปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ 
ส่ง ปพ.๕ ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา 
๒๕๕๙ 

ครูทุกคนส่ง ปพ.๕ ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา 
๒๕๕๙ ตรงตามก าหนด 

- 

๒๕ มิ.ย. ๕๙ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัด
สื่อการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรม    
Geogebra แก่ครูโรงเรียนจุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย มุกดาหาร ประมาณ 
๓๐ คน 

ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
มุกดาหาร ประมาณ ๓๐ คนสามารถ
จัดการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรม                
Geogebra ในห้องเรียนได้ 

๕๐,๐๐๐ 

๕.๔ ไตรมาศ ๔ (๑ ก.ค. - ๓๐ ก.ย. ๕๙) จ านวนเงิน  ๑๑๕,๐๐๐  บาท 
ปฏิทินแผนปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 

๔ -๖ ก.ค. 
๕๙ 

ส่งแบบประเมินผลการเรียนรู้กลาง
ภาค ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา 
๒๕๕๙ 

มีแบบประเมินผลการเรียนรู้กลาง              
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
รายวิชาพ้ืนฐาน ๔ รายวิชา เพ่ิมเติม ๖ 
วิชา 

 
- 

๑๑ -๑๕ 
ก.ค. ๕๙ 

- นิเทศการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระฯ
คณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙ 

- ครูทุกคนได้นิเทศการจัดการเรียนรู้โดย
สังเกตการสอนและถ่ายวีดีทัศน์ 

 
- 

๒๕,๒๗,๒๙ 
ก.ค.๕๙ 

วัดผลกลางภาคเรียนที่ ๑                     
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ครูทุกคนท าหน้าที่ก ากับห้องสอบ 
ตรวจข้อสอบ ประเมินผลทันตามก าหนด 

 
- 

ทุกวันเสาร์ 
ก.ค. -ก.ย.  
๕๙ 

โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทาง
คณิตศาสตร์ ม.๑,ม.๒,ม.๔ และ ม.๕ 
-  สอนเสริมคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์เวลา๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.      

นักเรียนในโครงการฯ ม.๑,ม.๒,ม.๔ และ 
ม.๕ ห้องละ ๒๔ คนได้เรียนเสริมจาก
วิทยากรภายในโรงเรียนตามตาราง
กิจกรรม 

 
๒๐,๐๐๐ 

๒๖ ก.ค. 
๕๙ 

ประชุมกลุ่มสาระคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์  ครั้งที่ ๓/๕๙ 

ติดตามการจัดกิจกรรมค่ายวิชาการ ม.ต้น
(ม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙) 

- 

๓-๕ ส.ค. 
๕๙ 

ส่งคะแนนสอบกลางภาคทุกรายวิชา
ต่องานวัดผลกรอกลง file คณิตฯ 

ครูทุกคนส่งคะแนนสอบกลางภาคทุก
รายวิชาต่องานวัดผล  

- 

๕-๗ ส.ค.๕๙ กิจกรรมค่ายวิชาการ ม.ต้น ค่ายวิชาการส าหรับม.๑ จ านวน ๑ ค่าย งบกิจกรรมฯ 
๘-๑๐ ส.ค. 
๕๙ 

จัดกลุ่มนักเรียนที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์
จากคะแนนสอบกลางภาค 

ครูที่สอนแต่ละรายวิชาท าการซ่อม-เสริม
แก้ไขนักเรียนที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์ 

- 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย   มุกดาหาร 

 
 

๑๐๐ แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๕๙ 

ปฏิทินแผนปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 
๑๕-๒๒ 
ส.ค.๕๙ 

เตรียมความพร้อม/น านักเรียน
แข่งขันตอบปัญหาสัปดาห์
วิทยาศาสตร์และรายการอ่ืนๆ 

นักเรียนมีผลการแข่งขันใน ๓ อันดับแรก
ในแต่ละสนามสอบ 

๒๐,๐๐๐ 

๒๖ -๒๘ 
ส.ค. ๕๙ 

ศึกษาดูงานด้านคณิตศาสตร์ นักเรียนที่ศึกษาดูงานด้านคณิตศาสตร์ 
จ านวน ๙๖ คน 

งบกิจกรรมฯ 

๓๐ ส.ค. 
๕๙ 

ประชุมกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์           
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ 
 

ติดตามการด าเนินงานตามแผนงาน
โครงการ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 

 
- 

๔ ก.ย. ๕๙ นักเรียนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ
จัดค่ายคณิตศาสตร์ " Math Kids 
Camp" ให้โรงเรียน สพป.มุกดาหาร 

ค่ายคณิตศาสตร์ " Math Kids Camp" 
จ านวน ๒ ค่าย 

 
๖๐,๐๐๐ 

๕ ก.ย. ๕๙ - ครูประจ าวิชาม.๔-๖ ส่งร่างข้อสอบ
พร้อมเฉลยต่อวิชาการเพ่ือส่งไป
คัดเลือกข้อสอบในกลุ่มจุฬาภรณ์ 
 

- ครูประจ าวิชาม.๔-๖ ทุกคนส่งร่าง
ข้อสอบพร้อมเฉลยต่อวิชาการทันตาม
ก าหนด 
 

 
- 

๕.๔ ไตรมาศ ๔ (๑ ก.ค. - ๓๐ ก.ย. ๕๙) จ านวนเงิน  ๑๑๕,๐๐๐  บาท 
ปฏิทินแผนปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 

๑๒ - ๑๖ 
ก.ย. ๕๙ 

- นิเทศการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระฯ
คณิตศาสตร์ 
- สรุปผลการนิเทศการสอนกลุ่ม
สาระฯคณิตศาสตร์ 

- ครูทุกคนได้นิเทศการจัดการเรียนรู้โดย
สังเกตการสอนและถ่ายวีดีทัศน์ 
- รายงานผลการนิเทศและวีดีทัศน์
รวบรวมการสอนครูทุกคน 

 
๑๕,๐๐๐ 

๑๙ - ๒๑  
ก.ย.๕๙ 

รายงานผลแผนงาน/โครงการกลุ่ม
สาระฯคณิตศาสตร์ 

- ครูทุกคนในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์     
ส่งแบบสรุปผลแผนงาน/โครงการฯ 

- 

๒๒ ก.ย.๕๙ ประชุมครูในกลุ่มสาระฯ 
-   ปัญหาในการเรียนการสอน 
-  การจัดครูรับผิดชอบวิชาต่างๆ ใน
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

-  ทบทวนปัญหาที่อาจเกิดข้ึนในการเรียน
การสอน เพื่อหาแนวทางแก้ไข 
-  ได้ข้อสรุปในการจัดอัตราก าลังภาค
เรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 
- 

๒๖ ,๒๘ 
ก.ย., ๑ ต.ค.  

วัดผลปลายภาคเรียนที่ ๑                      
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ครูทุกคนท าหน้าที่ก ากับห้องสอบ 
ตรวจข้อสอบ ประเมินผลทันตามก าหนด 

- 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย   มุกดาหาร 

 
 

๑๐๑ แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๕๙ 

กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร สื่อการจัดการเรียนการสอน 
สาขาวิชา ภาษาไทย 

๑. ชื่องาน/โครงการกิจกรรมพัฒนาหลักสูตร สื่อและการจัดการเรียนการสอนสาขาภาษาไทย   
๒. กลุ่มงาน วิชาการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
๓. ตองสนองอุดมการณ์สถานศึกษา/กลยุทธ์สถานศึกษา/มาตรฐานการศึกษาของ สพฐ. 
 ๓.๑ ตอบสนองอุดมการณ์สถานศึกษา 
  อุดมการณ์ของโรงเรียนข้อที่: ๑  ๒  ๓  ๔  ๕  ๖  ๗  ๘  ๙ 
 ๓.๒ ตอบสนองกลยุทธ์สถานศึกษา                                                                          
         กลยุทธ์สถานศึกษาข้อที่:  ๑  ๒  ๓  ๔  ๕ 

๓.๓ ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาของ สพฐ. ข้อที่ 
   ๑    ๒    ๓    ๔   ๕    ๖    ๗     ๘  
   ๙  ๑๐  ๑๑  ๑๒  ๑๓  ๑๔ ๑๕ 
๔. ผู้รับผิดชอบ บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
๕. งบประมาณที่ได้รับจากการจัดสรร       ๑๘๐,๐๐๐    บาท 
      ๒.๑  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสื่อ  วัสดุอุปกรณ์  ห้องสื่อเทคโนโลยี   ๔๗,๕๐๐ บาท 
      ๒.๒  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาส านักงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   ๑๑,๙๐๐ บาท 
       ๒.๓  ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่      ๑๑,๒๐๐ บาท 
       ๒.๔  ค่าใช้จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา นักเรียนมีทักษะในการเรียนรู้ ๑๕,๐๐๐ บาท 
                 ตามแนวทางการประเมินผล นักเรียนร่วมกับนานาชาติ  (PISA)       
 ๒.๕  ค่าใช้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ       ๔๓,๔๐๐ บาท 
       ๒.๖  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ และค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ 
              ด้านภาษาไทยของนักเรียน       ๕๑,๐๐๐ บาท 
๖. ภารกิจ 

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทยทั้งวิชาพ้ืนฐานและวิชาเพ่ิมเติมตามหลักสูตร
ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคให้นักเรียนได้พัฒนาความรู้ด้านภาษาไทย ให้มีศักยภาพโดยจัดท า
และพัฒนาหลักสูตร พัฒนาสื่อ เครื่องมือ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน การวัดประเมินผลให้
สอดคล้องเหมาะสมกับหลักสูตร ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนตาม
ความสนใจ คุณลักษณะของผู้เรียนให้เป็นไปตามอุดมการณ์และเป้าหมายของโรงเรียนวิทยาศาสตร์
ภูมิภาค ส่งเสริมให้นักเรียนรักการเรียนรู้  รักการอ่าน  รักการเขียน รักการค้นคว้าและแสวงหา
ความรู้  ใช้ภาษาไทยได้ถูกต้อง เห็นความส าคัญของภูมิปัญญาไทย ภูมิใจและมีจิตส านึกในความเป็น



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย   มุกดาหาร 

 
 

๑๐๒ แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๕๙ 

ไทยรวมทั้งพัฒนาคุณภาพของครูให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับการสอนผู้มี
ความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 
๗. ตัวช้ีวัดตามความส าเร็จ 

๑  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับสูง ร้อยละ ๙๐ 
๒  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างสร้างสรรค์และคิดอย่างมีวิจารณญาณร้อยละ ๙๕ 
๓  นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรร้อยละ ๑๐๐   
๔  นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน และแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และ

สื่อต่างๆ รอบตัว ร้อยละ  ๑๐๐ 
๕  นักเรียนมีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งค าถามเพ่ือค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม 

ร้อยละ ๙๕ 
๖  ครูกลุ่มสาระภาษาไทย จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาที่สอน 
๗  นักเรียนมากกว่าร้อยละ ๑๐๐ มีผลการเรียนรู้สูงกว่า ระดับ ๓.๐๐  
๘  จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนหลักสูตร แผนโครงการสอนรายวิชาเพ่ิมเติมอย่าง

น้อย ๑  ครั้งต่อปีการศึกษา 
๙  จัดให้ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้ไปศึกษาดูงานภูมิปัญญาชาวบ้านและวัฒนธรรม

ท้องถิ่น เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานการเรียนการสอนอย่างน้อย ๑ ครั้ง ต่อ ปีการศึกษา 
๘. แผนการด าเนินงานของแต่ละไตรมาส 
ไตรมาสที่ ๑ (๑ ต.ค. – ๓๑ ธ.ค. ๕๘) จ านวนเงิน - บาท 

ปฏิทินแผนปฏิบัติการ เป้าหมาย งบประมาณ 
๒๐ ต.ค.๕๘    
           ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้  
           ภาษาไทย   ครั้งที่๑ 
           -  ทบทวนก าหนดการการ มอบหมาย   
           งานและกรอกแบบส ารวจวิชาสอน         
           ภาคเรียนที่๒/๒๕๕๘  เพ่ือมอบหมาย 
           ความรับผิดชอบของแต่ละคน 
           - เตรียมแผนฉบับย่อรายวิชาพ้ืนฐาน  
           ห้องเรียนวิทยาศาสตร์๖ รายวิชา ห้อง  
          Educationhub ๖ รายวิชา 
          - เตรียมเปิดวิชาเลือกกลุ่ม ๑  กลุ่ม ๒ 
           ทั้ง ม.ต้น และ ม.ปลาย  ตามโครงสร้าง    

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ๖ คน ร่วม
ประชุมกลุ่มสาระฯ 
  -  ครูรับทราบก าหนดการ การมอบหมายงาน  
และกรอกแบบส ารวจวิชาสอนภาคเรียนที่ ๒/
๒๕๕๘  เพ่ือ ความรับผิดชอบของแต่ละคน 
  -  ครูรับทราบเตรียมแผนฉบับย่อรายวิชา
พ้ืนฐาน ห้องเรียนวิทยาศาสตร์   ๖ รายวิชา ห้อง 
Education hub ๖ รายวิชา 
-  ครูรับทราบการเตรียมเปิดวิชาเลือกกลุ่ม ๑ 
กลุ่ม ๒ ทั้ง ม.ต้น และ ม.ปลาย ตามโครงสร้าง
หลักสูตร โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 
-  รับแผนฉบับย่อเพ่ือจัดเตรียมท าแผนการสอน

- 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย   มุกดาหาร 

 
 

๑๐๓ แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๕๙ 

ปฏิทินแผนปฏิบัติการ เป้าหมาย งบประมาณ 
           หลักสูตร ตามโครงสร้างหลักสูตร 
           โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 
           -  รับแผนฉบับย่อเพ่ือจัดเตรียม  
           ท าแผนการสอนแต่ละรายวิชาส่ง  
           กลุ่มงานวิชาการเป็นรายแผน ส่ง   
           ทุกสัปดาห์ก่อนสอน จนครบทุกแผน 
           - เตรียมจัดท าเอกสารประกอบ 
           เสนอหัวหน้ากลุ่มสาระฯ ฝ่าย วิชาการ   
           และส่งฝ่ายผลิตเอกสารตามข้ันตอน             

แต่ละรายวิชาส่งกลุ่มงานวิชาการเป็นรายแผน ส่ง
ทุกสัปดาห์ก่อนสอน จนครบทกุแผน 
-  เตรียมจัดท าเอกสารประกอบเสนอหัวหน้า
กลุ่มสาระฯ ฝ่ายวิชาการ และส่งฝ่ายผลิตเอกสาร
ตามข้ันตอน 
 

๕-๙ ต.ค.๕๘    
           ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ภาค  
           เรียนที่ ๒/๒๕๕๘ 

 - ครูผู้สอนทุกคนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้
ฉบับสมบูรณ์ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘น าส่งหัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาพ้ืนฐาน วิชาเพ่ิมเติม 

 

๑๐ ต.ค. ๕๘ 
           ส่งรายงานการประเมินแผนการจัดการ  
           เรียนรูภ้าคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘ 

- หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ด าเนินการ
ประเมินผลการจัดการเรียนรู้วิชาพ้ืนฐาน วิชา
เพ่ิมเติม ส่งงานวิชาการ 

- 

๑๔-๑๕ ต.ค. ๕๘   
           กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคร่วม  
           ประชุมปฏิบัติการจัดท าแผนการ 
           จัดการเรียนรู้ฉบับย่อ ระดับชั้น ม.๖  
           ที่จังหวัดลพบุร ี

- ครูระดับชั้น ม.ปลาย เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ
จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ฉบับย่อ ระดับชั้น ม.
๖ ในวันที่ ๑๔-๑๕ ต.ค. ๕๘ จังหวัดลพบุรี 

- 

๒๐ ต.ค. ๕๘ 
           ส่งปฏิทินการนิเทศการจัดการเรียนรู้ 
           ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ 

-  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้รวบรวมและจัดท า
ตารางปฏิทินการนิเทศ การจัดการเรียนรู้ครั้งที่ ๑ 
และครั้งที่ ๒ ระดับกลุ่มสาระส่งงานวิชาการ 

- 

๒๑ ต.ค. ๕๘ 
           นิเทศการจัดการเรียนรู้ตามปฏิทิน 
           การนิเทศ 

-  ครูผู้สอนทุกคนได้รับการนิเทศการจัดการ
เรียนรู้ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘ คนละ ๒ครั้ง เป็น
อย่างน้อย 

 

๙-๑๐ พ.ย. ๕๘ 
           กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 
           ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนการ   

-  เพ่ือทบทวนแผนการจัดการเรียนรู้ฉบับย่อ การ
ก าหนดชั่วโมงเรียน การก าหนดเนื้อหาก่อนสอบ
กลางภาคและปลายภาค 

- 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย   มุกดาหาร 

 
 

๑๐๔ แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๕๙ 

ปฏิทินแผนปฏิบัติการ เป้าหมาย งบประมาณ 
           จัดการเรียนรู้ฉบับย่อรายวิชาภาษาไทย  
           ส าหรับครูผู้สอน ระดับชั้นมัธยมศึกษา  
           ปีที่ ม.๑ – ๔ (ม.๑-ม.๔) 
            - วันที่ ๙-๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  
            ด าเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ  
            ทบทวนแผนการจัดการเรียนรู้ฉบับย่อ  
            รายวิชาภาษาไทย ณ โรงแรมเอเชีย  
           แอร์พอร์ต อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 

-  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการ
สอนและการวัดผลประเมินผลตามหลักสูตร
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 
-  เพ่ือให้ครูผู้สอนระดับชั้น ม.ต้น ครูผู้สอน
ระดับชั้น ม.๔ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

๑๒-๑๓  ธ.ค. ๕๘ 
            โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคัดเลือก  
            และปรับปรุงข้อสอบกลางภาค 
            ระดับ ม.ต้น 
            - วันที่ ๑๒-๑๓ ธันวาคม ๕๘ กลุ่ม  
            โรงเรียนจุฬาภรณ์ภาคอีสาน       
            (มุกดาหาร เลย บุรีรัมย์)   ณ โรงแรม 
            ธาดาชาโดว์ อ. เมือง   จ. บุรีรัมย์ 

- เพ่ือให้มีข้อสอบส าหรับใช้วัดผลและประเมินผล
ในการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา 
๒๕๕๘ 
 
 

- 

๒๓ ธ.ค. ๕๘ 
           ประชุมกลุ่มสาระฯภาษาไทย 
           - ประชุมปรึกษาหารือการจัดการเรียน 
           การสอนรายวิชาภาษาไทย 
           - เตรียมจัดท าแผนงานโครงการกลุ่ม 
           สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ปี ๕๙ 
           - เน้นการปฏิบัติหน้าที่สอนเป็นหลัก      
           โดยฐานส าคัญสอนตามตัวชี้วัดตาม  
           หลักสูตร/แผนฉบับรายวิชา/ชั้น 
           - การพัฒนาเทคนิคการสอนของครู 
           การสอนซ่อมเสริม และด าเนินการจัด 
           สอบนักเรียนตามระดับชั้นเพื่อวัด 
           ความรู ้
            - การเตรียมความพร้อมเพ่ือพัฒนา 

-  ครูกลุ่มสาระฯ ภาษาไทย  
-  ครูทราบงานที่ได้รับมอบหมาย 
เพ่ือส่งเสริมผลสัมฤทธิ์คะแนนกลางภาคและ
ปลายภาคของนักเรียนทุกระดับชั้น 
- เพ่ือประเมินจากค่าเฉลี่ยให้สูงกว่าค่าเฉลี่ย
ระดับประเทศเพ่ิมขึ้น 

- 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย   มุกดาหาร 

 
 

๑๐๕ แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๕๙ 

ปฏิทินแผนปฏิบัติการ เป้าหมาย งบประมาณ 
            ผลสัมฤทธิ์การสอบ O – Net ระดับ   
            ม.๓ และ ม.๖ 
๒๘,๒๙,๓๐ ธ.ค. ๕๘ 
           ด าเนินการวัดผลประเมินผลกลางภาค 
           เรียนที่ ๒ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

-  โรงเรียนจุฬาภรณ์ฯ มุกดาหาร ด าเนินการ
ด าเนินการวัดผลประเมินผลกลางภาคเรียนที่ ๒ 
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

 

ไตรมาสที่ ๒ ( ๑ ม.ค. –  ๓๑ มี.ค. ๕๙)  จ านวนเงิน           บาท 
ปฏิทินแผนปฏิบัติการ เป้าหมาย งบประมาณ 

๕ ม.ค. ๕๙ 
           ประชุมกลุ่มสาระฯ ภาษาไทย 
           - เตรียมความพร้อมสอบ Pre    
           o-net 
           -  แจ้งครูในกลุ่มสาระฯ  
           ภาษาไทยเรื่อง ตรวจข้อสอบ  
           คัดเลือกนักเรียน  เข้า ม.๑ 

-  ครูกลุ่มสาระฯ ภาษาไทย  
-  ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย 

- 

๑๘ ม.ค. ๕๙ 
           - ครูกลุ่มสาระฯ ภาษาไทยที่  
           ได้รับมอบหมาย เดินทางไป  
           ตรวจข้อสอบคัดเลือกนักเรียน  
           เข้า ม.๑ ที่ กทม. 
           - ครูกลุ่มสาระฯ ภาษาไทยที่ 
           ได้รับมอบหมาย คุมสอบ Pre   
           o-net  (ม.๓,ม.๖) 

-   ครูกลุ่มสาระฯ ภาษาไทย ปฏิบัติหน้าที่ตามที่
ได้รับมอบหมาย 
 

- 

๒๒ ม.ค. ๕๙ 
           - ประสานงานผู้เชี่ยวชาญ        
           ดร.ดนิตา  ดวงวิไล อาจารย์   
           จาก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
           - ก าหนดส่งร่างข้อสอบ  
           ม.ปลาย 

- เพ่ือมาวิพากย์ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ ๒ ปี
การศึกษา ๒๕๕๘ 
- เพ่ือคัดเลือกข้อสอบปลายภาคเรียนที่ ๒  
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ที่ จภ.บุรรีัมย์ ในวันที่ ๕-๗ 
ก.พ. ๕๙ 

- 

๓ ก.พ. ๕๙ - เพ่ือคัดเลือกข้อสอบปลายภาคเรียนที่ ๒ ปี - 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย   มุกดาหาร 

 
 

๑๐๖ แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๕๙ 

ปฏิทินแผนปฏิบัติการ เป้าหมาย งบประมาณ 
           - ก าหนดส่งร่างข้อสอบ ม.ต้น การศึกษา ๒๕๕๙ ที่ จภ. มุกดาหาร ในวันที่  

๑๓-๑๔ ก.พ. ๕๙ 
๙ ก.พ. ๕๙ 
           ประชุมกลุ่มสาระฯ ภาษาไทย 
           - จัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
           ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา   
           ๒๕๕๙ รายวิชาพ้ืนฐาน   
           รายวชิา เพิ่มเติมกลุ่ม ๑ และ  
           รายวชิาเพ่ิมเติม ๒ 
           - จัดเตรียมท าแผนงาน  
           โครงการปี ๕๙ 
 

-  ครูทราบงานที่ได้รับมอบหมาย 
-  ครูทราบรายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชา เพิ่มเติมกลุ่ม 
๑ และ รายวิชาเพ่ิมเติม ๒ 
 

- 

๑๓ - ๑๔ ก.พ. ๕๙ 
           - กลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณ์ฯ  
           ภาคอีสาน  
           (มุกดาหาร เลย บุรีรัมย์) ณ     
           โรงแรม พลอยพาเลช อ. เมือง 
           จ. มุกดาหาร 

-  เพ่ือให้มีข้อสอบส าหรับใช้วัดผลและ
ประเมินผลในการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ ๒ 
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 

- 

๑๕ ก.พ. ๕๙ 
           - นิเทศการจัดการเรียนรู้ตาม 
           ปฏิทินการนิเทศ 

-  ครูผู้สอนทุกคนได้รับการนิเทศการจัดการ
เรียนรู้ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘ คนละ ๒ ครั้ง เป็น
อย่างน้อย 

- 

๑๙ ก.พ. ๕๙ 
            ส่งรายงานการนิเทศกาจัดการ  
            เรียนรู้ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ 

-  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้รวบรวมผลการ
นิเทศจัดการเรียนรู้ครั้งที่ ๑ และ 
ครั้งที่ ๒ ส่งกลุ่มวิชาการ 

- 

๒๓,๒๕,๒๖ ก.พ. ๕๙ 
            ด าเนินการวัดผลประเมินผล 
            ปลายภาคเรียนที่ ๒ปีการศึกษา 
๒๕๕๘ (ม.๓,ม.๖)                

- โรงเรียนจุฬาภรณ์ฯ มุกดาหาร ด าเนินการ
ด าเนินการวัดผลประเมินผลปลายภาคเรียนที่ ๒ 
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 

- 

๒๙ ก.พ. ๒,๔ มี.ค. ๕๙ -  โรงเรียนจุฬาภรณ์ฯ มุกดาหาร ด าเนินการ - 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย   มุกดาหาร 

 
 

๑๐๗ แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๕๙ 

ปฏิทินแผนปฏิบัติการ เป้าหมาย งบประมาณ 
            ด าเนินการวัดผลประเมินผล 
            ปลายภาคเรียนที่ ๒   
            ปีการศึกษา ๒๕๕๘(ม.๓,ม.๖) 

ด าเนินการวัดผลประเมินผลปลายภาคเรียนที่ ๒ 
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

๘ มี.ค. ๕๙  
            - ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
            ภาษาไทย  
            - ประชุมปรึกษาหารือการ  
           เตรียมการสอน ภาคเรียนที่  
           ๑/๒๕๕๙ การจัดท าแผนการ 
           จัดการเรียนรู ้

-  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
-  พัฒนาแผนการสอนให้มีคุณภาพและสามารถ
น าไปสู่นักเรียนได้โดยตรง 

- 

๑-๘ มี.ค. ๕๙ 
          - ส่งแบบบันทึก ปพ. ๕ 

-  หัวหน้าลุ่มสาระการเรียนรู้ รวบรวม ปพ. ๕ ส่ง
กลุ่มงานวิชาการเพ่ือประเมินผล 

- 

ไตรมาส ๓ ( ๑ เม.ย. –  ๓๐ มิ.ย. ๕๙)  จ านวนเงิน ๘๕,๖๐๐  บาท 
ปฏิทินแผนปฏิบัติการ เป้าหมาย งบประมาณ 

๓  พ.ค.  ๒๕๕๙ 
           ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้  
           ภาษาไทย 
           - ทบทวนก าหนดการ การ  
           มอบหมายงานและกรอกแบบ  
           ส ารวจวิชาสอนภาคเรียนที่ ๒/   
           ๒๕๕๙  เพ่ือมอบหมายความ  
           รับผิดชอบของแต่ละคน 
           - เตรียมแผนฉบับย่อรายวิชา   
           พ้ืนฐาน ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ 
           ๖ รายวิชา ห้อง Education 
           hub ๖ รายวิชา 
           - เตรียมเปิดวิชาเลือกกลุ่ม ๑     
           กลุ่ม ๒ ทั้ง ม.ต้น และ ม.ปลาย   
           ตามโครงสร้างหลักสูตร ตาม   

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ร่วมประชุม
กลุ่มสาระฯ 
-  ครูรับทราบก าหนดการ การมอบหมายงาน  
และกรอกแบบส ารวจวิชาสอนภาคเรียนที่ ๒/
๒๕๕๙  เพ่ือ ความรับผิดชอบของแต่ละคน 
-  ครูรับทราบเตรียมแผนฉบับย่อรายวิชาพ้ืนฐาน 
ห้องเรียนวิทยาศาสตร์   ๖ รายวิชา ห้อง 
Education hub ๖ รายวิชา 
-  ครูรับทราบการเตรียมเปิดวิชาเลือกกลุ่ม ๑ 
กลุ่ม ๒ ทั้ง ม.ต้น และ ม.ปลาย ตามโครงสร้าง
หลักสูตร โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 
-  รับแผนฉบับย่อเพ่ือจัดเตรียมท าแผนการสอน
แต่ละรายวิชาส่งกลุ่มงานวิชาการเป็นรายแผน ส่ง
ทุกสัปดาห์ก่อนสอน จนครบทุกแผน 
-  เตรียมจัดท าเอกสารประกอบเสนอหัวหน้า

- 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย   มุกดาหาร 

 
 

๑๐๘ แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๕๙ 

ปฏิทินแผนปฏิบัติการ เป้าหมาย งบประมาณ 
           โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียน  
           วิทยาศาสตร์ภูมิภาค 
           - รับแผนฉบับย่อเพ่ือจัดเตรียม 
           ท าแผนการสอนแต่ละรายวิชา 
           ส่งกลุ่มงานวิชาการเป็นราย    
           แผน ส่งทุกสัปดาห์ก่อนสอน  
           จนครบทุกแผนเตรียมจัดท า   
           เอกสารประกอบเสนอหัวหน้า   
           กลุ่มสาระฯ ฝ่ายวิชาการ และ  
           ส่งฝ่ายผลิตเอกสารตาขั้นตอน 

กลุ่มสาระฯ ฝ่ายวิชาการ และส่งฝ่ายผลิตเอกสาร
ตามข้ันตอน 

๙-๑๑ พ.ค. ๕๙ 
           ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ภาค 
           เรียนที่ ๑/๒๕๕๙ 
 

-  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
-  จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ภาคเรียนที่  
๑/๒๕๕๙ น าส่งหัวหน้ากลุ่มสาระ วิชาพ้ืนฐาน  
วิชาเพ่ิมเติม 

- 

๑๖-๑๗ พ.ค. ๕๙ 
           ส่งรายงานการประเมิน    
           แผนการจัดการเรียนรู้ภาค 
           เรียนที่ /๒๕๕๙ 

-  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ด าเนินการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ 
-  วิชาพ้ืนฐาน วิชาเพ่ิมเติม น าส่งกลุ่มงาน
วิชาการ 

- 

๑๖-๑๗ พ.ค. ๕๙ 
           ส่งปฏิทินการนิเทศการจัดการ 
           เรียนรู้ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ 

-  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
รวบรวมและจัดท าตารางปฏิทินการนิเทศการ
จัดการเรียนรู้ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒น าส่งกลุ่มงาน
วิชาการ 

- 

๑๘ พ.ค. ๕๙ 
           นิเทศการจัดการเรียนรู้ตาม  
           ปฏิทินนิเทศ 

-  ครูในกลุ่มสาระฯ ภาษาไทยทุกคน ได้รับการ
นิเทศการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ ๑ /๒๕๕๙ 
คนละ ๒ ครั้ง เป็นอย่างน้อย 

- 

.....พ.ค.๕๙ 
           การพัฒนาสื่อ  วัสดุอุปกรณ์  ห้องสื่อ  
           เทคโนโลย ี
           จัดท า จัดหาสื่อ  วัสดุ อุปกรณ์  

-  ปรับปรุง ICT ห้อง IT ภาษาไทย ให้มีความ
ทันสมัยต่อการจัดการเรียนการสอน 
-  นักเรียนมีสื่อวัสดุอุปกรณ์ส าหรับใช้ส่งเสริม
การเรียนรู้สาขาวิชาภาษาไทยในห้องเรียน 

๔๗,๕๐๐ 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย   มุกดาหาร 

 
 

๑๐๙ แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๕๙ 

ปฏิทินแผนปฏิบัติการ เป้าหมาย งบประมาณ 
           ส่งเสริมการเรียนรู ้
          - เครื่องฉายโปรเจคเตอร์พร้อม  
          จอ ๒ เครื่อง   
          พัฒนา ICT ภาษาไทย 
          - ห้องไอที ภาษาไทย      
          (คอมพิวเตอร์ ๑ เครื่อง,เมาส์  
          ๒ อัน, ) 
          - ห้องเรียน (กุญแจ ๗ ชุด, 
          ไวนิลสื่อการสอน ๕ ชุด) 

-  ครูมีสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ส่งเสริมการเรียนรู้ที่
เหมาะสมตามศักยภาพของผู้เรียน 

.....พ.ค. ๕๙ 
           พัฒนาส านักงานกลุ่มสาระการ  
           เรียนรูภ้าษาไทย  
           - ประชุมปรึกษาหารือบุคลากร 
           ในกลุ่มสาระฯ 
           - จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการ  
           จัดการเรียนรู ้
           - จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ในการ 
           พัฒนาส านักงาน 

-ส านักงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีวัสดุ
อุปกรณ์  ระบบการบริหารจัดการสื่อ/นวัตกรรม  
 ป้ายนิเทศ  ที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานของครูผู้สอน
อย่างเพียงพอเหมาะสม 

๑๑,๙๐๐ 

๒๔ พ.ค. ๕๙ 
           สร้างเว็บไซต์คลังข้อสอบวิชา   
           ภาษาไทย 
 

-  ประชุมครูกลุ่มสาระฯภาษาไทย 
-  เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านสาขาคอมพิวเตอร์ใน  
   สถานศึกษานอกสถานศึกษา ๑ คน 
-  อบรมสร้างเว็บไซต์ในการจัดท าข้อสอบ 

- 

๗ มิ.ย. ๕๙  
           ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้   
           ภาษาไทย 
           - ประชุมปรึกษาหารือพิธี     
          บวงสรวงสุนทรภู่ ๒๖ มิถุนายน ๕๙ 

-   เพ่ือมอบหมายให้ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย แบ่งหน้าที่ในการด าเนินการจัด
กิจกรรม 

- 

๒๐ มิ.ย. ๕๙ 
          การจัดกิจกรรมส่งเสริมการ 

-  เพ่ือส่งเสริมนักเรียนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์
ภาษาไทย  เห็นความส าคัญของวันสุนทรภู่ได้

- 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย   มุกดาหาร 

 
 

๑๑๐ แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๕๙ 

ปฏิทินแผนปฏิบัติการ เป้าหมาย งบประมาณ 
          เรียนรู ้
          - จัดการแข่งขันแต่งค าประพันธ์ 
          สดุดีครูกลอนสุนทรภู่ 
          - มอบรางวัลนักเรียนที่ชนะการ 
          ประกวด (เกียรติบัตร) 

ทราบประวัติและคุณความดีของกวีเอกของโลก  
-  นักเรียนภูมิใจในความสามารถของตนเองและ
เพ่ือนๆ 

๒๗ มิ.ย. ๕๙ 
          จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ๒๖  
          มิ.ย. ๕๙ 
          - จัดพิธีบวงสรวง บูชาครูกลอน 
          สุนทรภู่(-พวงมาลัยมะลิ,    
          อาหารคาวหวาน/ข้าวสวย,   
          ผลไม้สดต่างๆ ,เครื่องบวงสรวง,   
          พานพุ่มดอกไม้สด ,ธูป เทียน) 
          - มอบรางวัล เกียรติบัตรให้กับ  
          นักเรียนที่ชนะการแข่งขัน 

-  ผู้เรียนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ภาษาไทย  
และเห็นความส าคัญของวันสุนทรภู่ 
 

๑๑,๒๐๐ 

๓๐ มิ.ย. ๕๙ 
          จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา  
          นักเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจ      
          และมีทักษะในการเรียนรู้ตาม  
          แนวทางการประเมินผล  
          นักเรียนร่วมกับนานาชาติ    
            (PISA)   
          - วิทยากรภายนอก 

- เพ่ือเตรียมความพร้อมการทดสอบ PISA ของ
นักเรียนชั้น ม.ต้น 
 

 ๑๕,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย   มุกดาหาร 

 
 

๑๑๑ แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๕๙ 

ไตรมาส ๔ ( ๑ ก.ค. –  ๓๐ ก.ย. ๕๙)  จ านวนเงิน  ๙๔,๔๐๐  บาท 
ปฏิทินแผนปฏิบัติการ เป้าหมาย งบประมาณ 

๕ ก.ค. ๕๙  
           ประชุมกลุ่มสาระการ  
           เรียนรูภ้าษาไทย 
           - ประชุมปรึกษาหารือ  
           การเตรียมความพร้อมใน   
           การจัดกิจกรรม “วนั  
           ภาษาไทยแห่งชาติ”   
           ประจ าปีการศึกษา๒๕๕๙ 

-  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
-  วางแผนการปฏิบัติงาน 

- 

๒๙ ก.ค. ๕๙ 
           จัดกิจกรรม “วัน   
           ภาษาไทยแห่งชาติ”    
           ประจ าปีการศึกษา  
           ๒๕๕๙ 
           - จัดแสดงนิทรรศการ  
           ผลงานนักเรียนด้าน  
           วรรณคดีและวรรณกรรม 
           - การจ าหน่ายหนังสือ 
           และออกร้านขนมไทย 
           - การแข่งขันทักษะทาง    
           ภาษาไทย (ฟัง พูด  
           อ่าน เขียน) 

-  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้ตระหนักเห็น
ความส าคัญ ในวัน “ภาษาไทยแห่งชาติ” และ
นักเรียนจะได้น าภาษาไทยได้อย่างถูกต้องเพ่ือ
เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกใน
ความสามารถด้านภาษาไทย และร่วมอนุรักษ์
ภาษาไทย 

๔๓,๔๐๐ 

๕ ส.ค. ๕๙  
          กิจกรรมทดสอบความรู้  PISA  
          - PISA  Tast 
 

- เพ่ือทดสอบความรู้และพัฒนานักเรียนระดับชั้น 
ม.ต้น ให้มีความรู้ความเข้าใจ  และมีทักษะใน
การเรียนรู้ตาม แนวทางการประเมินผล นักเรียน
ร่วมกับนานาชาติ  (PISA)  PISA  Tast 
- เพ่ือให้นักเรียนจากโรงเรียนมัธยมภายนอกที่
สนใจร่วมทดสอบความรู้   

- 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย   มุกดาหาร 

 
 

๑๑๒ แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๕๙ 

ปฏิทินแผนปฏิบัติการ เป้าหมาย งบประมาณ 
๙ ส.ค. ๕๙  
          - ประชุมกลุ่มสาระการ 
          เรียนรู้ภาษาไทย 
          - ประชุมปรึกษาหารือการ 
          เตรียมความพร้อมการ  
          พัฒนาด้านการจัดการ  
          เรียนการสอน 

-  เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนของครูผู้สอนทุก
ระดับชั้น สู่การพัฒนานักเรียน ในรายวิชา
ภาษาไทย 

- 

๑๐ ส.ค. ๕๙ 
          กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ด้าน
ภาษาไทยของนักเรียน 
          (- ศิริลักษณ์   ตันศิริ 
          - ดร.อาจอง  ชุมสายฯ 
          - โน้ต   อุดมแต้พานิชย์ 
          - วินทร์   เลียวรินทร์ 
          - สมคิด  วรากูร 
          - ต้น  ภาสกรนที 
          - จตุพล  ชมพูนิช  
          - ทีมงานคุณพระช่วย 
          ฯลฯ) 

-   ครูกลุ่มสาระฯภาษาไทย  
-   นักเรียนทุกระดับชั้นร่วมกิจกรรมบรรยายจาก
วิทยากรภายนอก 
 -   เพ่ือส่งเสริมนักเรียนได้สืบสานวัฒนธรรมทาง
ภาษาและวรรณกรรมท้องถิ่น 

๓๑,๐๐๐ 

๒๒ ส.ค. ๕๙ 
   - ครูสร้างเว็บไซต์และรวบรวมคลังข้อสอบ
รายวิชาภาษาไทย 
 

ครูกลุ่มสาระฯภาษาไทย  
-  เพ่ือให้ครูมีนวัตกรรมประกอบการจัดการเรียน
การสอน 
-   เพ่ือมุ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา
ภาษาไทย 

- 

๖ ก.ย. ๕๙  
   - ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
   - ประชุมปรึกษาหารือการเตรียมความพร้อม
การพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอน 

 -   เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนของครูผู้สอนทุก
ระดับชั้น สู่การพัฒนานักเรียน ในรายวิชา
ภาษาไทย 

- 

๑๕ ก.ย. ๕๙ จัดกิจกรรมพัฒนา และส่งเสริม - เพ่ือเตรียมความพร้อมการทดสอบ O-NET  ม. ๒๐,๐๐๐  



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย   มุกดาหาร 

 
 

๑๑๓ แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๕๙ 

ปฏิทินแผนปฏิบัติการ เป้าหมาย งบประมาณ 
ศักยภาพการเรียนรู้ด้านภาษาไทยของนักเรียน 
จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้เตรียมความพร้อมการ
ทดสอบ  O-NET  ม. ๓ ม. ๖ และ GAT 
ร่วมกับวิทยากรภายนอก  ๒ ครั้ง 
   -  ค่าวิทยากร 
   -  ค่าพาหนะ 
   -  ค่ารับรองวิทยากร 
  (อาหาร/เครื่องดื่ม/อาหารว่าง) 
   -  ค่าท่ีพักวิทยากร 
   -  ค่าของที่ระลึกวิทยากร 
  -  ค่าอาหารว่างนักเรียน  

๓ และ ม. ๖ 
- ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย
อยู่ในระดับสูงขึ้นตามเกณฑ์และผ่านเกณฑ์     
การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ   

๒๖ ก.ย. ๕๙ 
   - ส่งรายงานการนิเทศการจัดการเรียนรู้ครั้งที่ 
๑ และครั้งที่ ๒ 

-  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยรวบรวม
ผลการนิเทศการจัดการเรียนรู้ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ 
๒ น าส่งกลุ่มงานวิชาการ 

- 

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างน้อย ๓ 
กิจกรรม 
   - จัดกิจกรรมการเขียน เรียงความ ความเรียง 
และบทความ 

-  ส่งเสริมการเรียนรู้ที่เหมาะสมต่อการพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียน 
-  นักเรียนได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ด้าน
ภาษาไทย อย่างเหมาะสม 

- 

ไตรมาสที่  ๑ (๑ ต.ค. ๕๙ - ๓๑. ธ.ค. ๕๙)  จ านวนเงิน .........-.......บาท (งบประมาณปีการศึกษา๕๙) 
ปฏิทินแผนปฏิบัติการ เป้าหมาย งบประมาณ 

๑-๕ ต.ค ๕๙ 
จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ฉบบั
ย่อห้องเรียนวิทยาศาสตร์  
ม ต้น ,ม ปลาย 

-  มีแผนการจัดการเรียนรู้ฉบบัย่อห้องเรียน 
วิทยาศาสตร์ ม. ต้น,ม ปลาย 

- 

๑๐ – ๒๐ ต.ค ๕๙ 
จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ฉบบั
สมบูรณ ์

-  มีแผนการจัดการเรียนรู้ฉบบัสมบูรณ์ห้องเรียน 
วิทยาศาสตร์ ม ต้น,ม.ปลาย  ทกุรายวิชา 

- 

๒๕ – ๓๑ ธ.ค.๕๙ 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชา
ภาษาไทยภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘ 

-  ทุกรายวิชา ระดับ ม.๑-ม.๖ - 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย   มุกดาหาร 

 
 

๑๑๔ แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๕๙ 

ปฏิทินแผนปฏิบัติการ เป้าหมาย งบประมาณ 
ต.ค. ๓๑ ธ.ค. ๕๙ 
ประชาสัมพนัธ์การจัดกิจกรรม 
ทุกกิจกรรม 

-  ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมด้านภาษาไทย - 

๒-๔ ธ.ค. ๕๙ 
จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะทาง 
วิชาการ ระดับภาค  และประเทศ 

ผู้เรียนทุกคนได้เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
ระดับภาคและประเทศ 

- 

ต.ค. ๕๙-๓๑.ธ.ค.๕๙ 
จัดระบบการให้บริการสื่อ  วัสดุ
อุปกรณ์ ห้องสื่อเทคโนโลย ี
ภาษาไทย 

กลุ่มสาระฯได้จัดระบบการให้บริการสื่อ  วัสดุ
อุปกรณ์  ห้องสื่อเทคโนโลยีฯ 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย   มุกดาหาร 

 
 

๑๑๕ แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๕๙ 

กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร  สื่อ และการจัดการเรียนการสอน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

๑. ชื่องาน/โครงการ กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร  สื่อ และการจัดการเรียนการสอน 
๒.  กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
๓. ตอบสนองอุดมการณ์สถานศึกษา/กลยุทธ์สถานศึกษา/มาตรฐานการศึกษาของ สพฐ. 

๓.๑ ตอบสนองอุดมการณ์สถานศึกษา 
  อุดมการณ์ของโรงเรียนข้อที่:๑  ๒  ๓  ๔  ๕  ๖  ๗ ๘  ๙ 
  ๓.๒ ตอบสนองกลยุทธ์สถานศึกษา                                                                          
         กลยุทธ์สถานศึกษาข้อที่:  ๑  ๒  ๓  ๔  ๕ 

๓.๓ ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาของ สพฐ. ข้อที่ 
   ๑    ๒    ๓    ๔   ๕    ๖    ๗     ๘  
   ๙  ๑๐  ๑๑  ๑๒  ๑๓  ๑๔ ๑๕ 
๔. ผู้รับผิดชอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
๕. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร        ๒๐๐,๐๐๐     บาท 
 ๖.๑ ค่าวัสดุสิ้นเปลือง                         ๕๐,๐๐๐       บาท 
 ๖.๒ ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานนอกสถานที่    ๔๖,๐๐๐       บาท 
 ๖.๓ ค่าใช้จ่ายกิจกรรมเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น                           ๓๔,๐๐๐        บาท 
 ๖.๔ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน                      ๗๐,๐๐๐       บาท 
๖. ภารกิจ 
             จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านสังคมศึกษา ตามหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 
เพ่ือพัฒนานักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไห้เป็นคนเก่ง
บนพื้นฐานของคนดี  เสียสละต่อส่วนรวม  มีความภาคภูมิใจในเกียรติภูมิของความเป็นไทยมีจิตส านึก
ในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาไทย 
๗. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
            ๗.๑ นักเรียนโรงเรยีนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ทุกคนได้รับบริการจัดการเรียนรู้
ตามหลักสูตรของกลุ่มการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
            ๗.๒  นักเรียนโรงเรยีนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้สังคม วัฒนธรรม และการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 
            ๗.๓ นักเรียนที่มีความสามารถดีเด่นด้านสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมได้รับการส่งเสริม
และเตรียมความพร้อมในการเข้าแข่งขันทักษะวิชาการด้านสังคมศึกษาในระดับต่างๆ จ านวน ๓๐ คน 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย   มุกดาหาร 

 
 

๑๑๖ แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๕๙ 

๗.๔  คะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของกลุ่มสาระ
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เพ่ิมขึ้นจากปี
การศึกษา ๒๕๕๘  ร้อยละ ๕ 

๗.๕ คะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของกลุ่มสาระ
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เพ่ิมขึ้นจากปี
การศึกษา ๒๕๕๘  ร้อยละ ๕ 
๘. แผนการด าเนนิงานแต่ละไตรมาส 
๘.๑  ไตรมาสที่  ๑  (๑ ต.ค. ๕๘ - ๓๑. ธ.ค. ๕๘)  จ านวนเงิน  ๕,๐๐๐ บาท  

วัน/เดือน/ปี แผน/ปฏิทินปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 
๑ ต.ค. ๕๘  - ประชุมกลุ่มสาระฯ 

 
- ระดมความคิดเตรียมจัดการเรียน 
การสอน ปี ๒๕๕๘ 

 

๑- ๔ ต.ค. ๕๘  
 

- จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้
ฉบับสมบูรณ์ ประจ าภาคเรียนที่ 
๒ / ๒๕๕๘ 
- จัดท าแผนการให้งานและ
การบ้านประจ าภาคเรียนที่ ๒ / 
๒๕๕๘ 

- ครูผู้สอนทุกคนจัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน ภาคเรียน
ที่ ๒ / ๒๕๕๘ รายวิชาพื้นฐาน จ านวน 
๑๒ วิชา,รายวิชาเพิ่มเติมจ านวน ๖ วิชา 

 

๕- ๙ ต.ค. ๕๘  
 

ด าเนินการจัดซื้ออุปกรณ์
ส านักงานและอุปกรณ์การจัดท า
สื่อการเรียนรู้ 

- จัดซื้อจัดซื้ออุปกรณ์ส านักงานและ
อุปกรณ์ 
การจัดท าสื่อการเรียนรู้ให้ครบตามจ านวน
ที่  
เสนอของบประมาณ 

๕,๐๐๐ 

๕- ๙ ต.ค. ๕๘  
 

- ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ ภาค
เรียนที๒่ / ๒๕๕๘ 

-ครูผู้สอนทุกคนจัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้ 
ฉบับสมบูรณ์ ภาคเรียนที่ ๒ / ๒๕๕๘ 
น าส่ง 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ครบ 

 

๖- ๘ ต.ค. ๕๘  
 

ส่ง ปพ.๕ ครั้งที่ ๓ ภาคเรียนที่ 
๑/๒๕๕๘ 

- ครูผู้สอนทุกคนส่ง ปพ.๕ ครั้งที่ ๓ ภาค
เรียนที่ 
 ๑ /๒๕๕๘ จ านวน ๑๗ วิชา  เพื่อให้

 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย   มุกดาหาร 

 
 

๑๑๗ แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๕๙ 

วัน/เดือน/ปี แผน/ปฏิทินปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ตรวจสอบและ
น าเสนองานวิชาการ 

๑๐ ต.ค. ๕๘ - ส่งรายงานการประเมินแผนการ
จัดการเรียนรู้ภาคเรียนที่ 
 ๒ / ๒๕๕๘   
-รับตารางสอนประจ าภาคเรียนที่ 
๒ / ๒๕๕๘   

-  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ด าเนินการ
ประเมินแผนการจัดการเรียนรู้จ านวน ๑๘ 
วิชาน าเสนองานวิชาการ 
-  ครูผู้สอนทุกคนรับตารางสอนประจ า
ภาคเรียน 
ที่ ๒ / ๒๕๕๘   

 

๑๙ ต.ค.๕๘ -
๑๙ ก.พ. ๕๙  

- เริ่มด าเนินการจัดการเรียนการ
สอนและพัฒนาการเรียนการสอน
ประจ าภาคเรียนที่ ๒ / ๒๕๕๘   

- จัดการเรียนการสอนและพัฒนาสื่อการ
เรียนการสอนประจ าภาคเรียนที่ ๒ / 
๒๕๕๘  จ านวน  ๑๘ 
วิชา  ตามตารางสอน และผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง ไม่น้อยกว่า ๑๘  สัปดาห์ และ
พัฒนาสื่อ ICT และอุปกรณ์ประกอบการ
เรียนการสอน ครบ ๑๘ วิชา 

 

๒๐ ต.ค. ๕๘ - ส่งปฏิทินการนิเทศ ครั้งท่ี ๑ 
และครั้งที่ ๒ 
 
-  ประชุมกลุ่มสาระฯ 

-หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้รวบรวม และ
จัดท าตารางนิเทศการเรียนรูร้ะดับกลุ่ม
สาระน าส่งท่ีงานวิชาการ 
- มีการประชุมภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้
เดือนละ 2 ครั้ง เพื่อวางแผนและติดตาม
ผลการปฏิบัติงานภายในกลุ่มสาระฯและ
ระดมความคิดเพื่อพัฒนาการปฏิบัติภารกิจ
ของกลุ่มสาระ 

 

๒๑ ต.ค.๕๘ -
๑๕ ก.พ. ๕๙ 

 -  นิเทศ การจัดการเรียนรู้ตาม
ปฏิทิน      การนิเทศของกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 

- ครูผู้สอนทุกคนได้รับการนิเทศการจัดการ
เรียนรู้ภาคเรียนที่ ๒ / ๒๕๕๘  คนละ ๒ 
ครั้ง  เป็นอย่างน้อย 

 

๓ พ.ย. ๕๘ -  ประชุมกลุ่มสาระฯ - มีการประชุมภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
เดือนละ ๒ ครั้ง เพื่อวางแผนและติดตาม
ผลการปฏิบัติงานภายในกลุ่มสาระฯและ

 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย   มุกดาหาร 

 
 

๑๑๘ แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๕๙ 

วัน/เดือน/ปี แผน/ปฏิทินปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 
ระดมความคิดเพื่อพัฒนาการปฏิบัติภารกิจ
ของกลุ่มสาระฯ 

๙ พ.ย. ๕๘ -  ก าหนดส่ง ปพ. ๕ ครั้งที่ ๑ 
ภาคเรียนที่ ๒ / ๒๕๕๘   

- ครูผู้สอนทุกคนส่ง ปพ.๕ ครั้งที่ ๑ ภาค
เรียนที่ ๒ / ๒๕๕๘  จ านวน ๑๘  วิชา  
เพื่อให้หัวหน้ากลุ่ม 
สาระการเรียนรู้ตรวจสอบและน าเสนองาน
วิชาการ 

 

๒๔ พ.ย. ๕๘ -  ประชุมกลุ่มสาระฯ - มีการประชุมภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้
เดือนละ ๒ ครั้ง เพื่อวางแผนและติดตาม
ผลการปฏิบัติงานภายในกลุ่มสาระฯและ
ระดมความคิดเพื่อพัฒนาการปฏิบัติภารกิจ
ของกลุ่มสาระฯ 

 

 -  ประชุมกลุ่มสาระฯ - มีการประชุมภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้
เดือนละ ๒ ครั้ง เพื่อวางแผนและติดตาม
ผลการปฏิบัติงานภายในกลุ่มสาระฯและ
ระดมความคิดเพื่อพัฒนาการปฏิบัติภารกิจ
ของกลุ่มสาระฯ 

 

๒๘ – ๓๐ ธ.ค 
๕๘ 

- สอบวัดผลกลางภาค  ภาคเรียน
ที่  
๒ / ๒๕๕๘  - ส่งผลการประเมิน
ให้งานวิชาการ 

- มีการประเมินผลการเรียนรู้กลางภาค
เรียนที่ ๒ / ๒๕๕๘  พร้อมส่งผลการ
ประเมินให้งานวิชาการภายในวันที่ ๔ ม.ค.  
๕๙ 

 

๒๙ ธ.ค ๕๘ -  ประชุมกลุ่มสาระฯ - มีการประชุมภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้
เดือนละ ๒ ครั้ง เพื่อวางแผนและติดตาม
ผลการปฏิบัติงานภายในกลุ่มสาระฯและ
ระดมความคิดเพื่อพัฒนาการปฏิบัติภารกิจ
ของกลุ่มสาระฯ 

 

๓๐ ธ.ค ๕๘ -  ตรวจสอบการช ารุดของสื่อ 
วัสดุ 
อุปกรณ์ห้องเรียน 

- มีการตรวจสอบการช ารุดของสื่อ วัสดุ
อุปกรณ์ ห้องเรียน เพื่อแจ้งงานอาคาร
สถานที่ ๓ เดือนต่อ ๑  ครั้งเป็นอย่างน้อย 

 

 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย   มุกดาหาร 

 
 

๑๑๙ แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๕๙ 

๘.๒  ไตรมาสที่    ๒  (๑ ม.ค. ๕๙ - ๓๑. มี.ค.๕๙)  บาท  จ านวนเงิน    ๑๐,๐๐๐   บาท 
วัน/เดือน/ปี แผน/ปฏิทินปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 

๑๑  ม.ค.๕๙      -  ก าหนดส่ง ปพ. ๕ ครั้งที่ ๒  
ภาคเรียนที่ ๒ / ๒๕๕๘ 

- ครูผู้สอนทุกคนส่ง ปพ.5 ครั้งที่ 2 
 ภาคเรียนที่ ๒ / ๒๕๕๘ จ านวน ๑๘ วิชา  
เพื่อให้หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ตรวจ 
สอบและน าเสนองานวิชาการ 

 

๑๒  ม.ค.๕๙      -  ประชุมกลุ่มสาระฯ - มีการประชุมภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้
เดือนละ ๒ ครั้ง เพื่อวางแผนและติดตาม 
ผลการปฏิบัติงานภายในกลุ่มสาระฯและ 
ระดมความคิดเพื่อพัฒนาการปฏิบัติภารกิจ
ของกลุ่มสาระฯ 

 

๑๓ – ๑๕   
ม.ค.๕๙      

-  ด าเนินการจัดซื้ออุปกรณ์    
ส านักงานและอุปกรณ์การจัดท า 
 สื่อการเรียนรู้ 

- จัดซื้อจัดซื้ออุปกรณ์ส านักงานและ
อุปกรณ์การจัดท าสื่อการเรียนรู้ให้ครบตาม
จ านวนที่ เสนอของบประมาณ 

๑๐,๐๐๐ 

๒๖   ม.ค. 
๕๙      

-  ประชุมกลุ่มสาระฯ - มีการประชุมภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้
เดือนละ ๒ ครั้ง เพื่อวางแผนและติดตาม 
ผลการปฏิบัติงานภายในกลุ่มสาระฯและ 
ระดมความคิดเพื่อพัฒนาการปฏิบัติภารกิจ
ของกลุ่มสาระฯ 

 

๑๕  ก.พ. ๕๙      -  ประชุมกลุ่มสาระฯ - มีการประชุมภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้
เดือนละ ๒ ครั้ง เพื่อวางแผนและติดตาม
ผลการปฏิบัติงานภายในกลุ่มสาระฯและ
ระดมความคิดเพื่อพัฒนาการปฏิบัติภารกิจ
ของกลุ่มสาระฯ 

 

๑๘  ก.พ. ๕๙      -  กิจกรรมวันมาฆบูชา -  น านักเรียนชั้น ม.๑/๑ – ๑/๕  จ านวน
๑๒๑ คน ร่วมกิจกรรมวันมาฆบูชา ณ  
วัดสว่าง บ้านหนองหอย ต. บางทรายใหญ่ 
อ. เมือง จ. มุกดาหาร 

 

๑๙  ก.พ. ๕๙      -  ส่งรายงานการนิเทศ การ
เรียนรู้ครั้งที่ ๑ และ ครั้ง ๒ 

-หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้รวบรวมการ
ประเมินการนิเทศการจัดการเรียนรู้ครั้งที่ 

 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย   มุกดาหาร 

 
 

๑๒๐ แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๕๙ 

วัน/เดือน/ปี แผน/ปฏิทินปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 
๑  และ ครั้งที่ ๒  ครบทุกรายวิชา ส่งกลุ่ม
งานวิชาการ 

๒๓  ก.พ- ๔ 
มี.ค ๕๙      

– ทดสอบปลายภาคเรียนที่  
๒ / ๒๕๕๘ 

-มีการประเมินผลการเรียนรู้ปลายภาค  
ภาคเรียนที่ ๒ / ๒๕๕๘ พร้อมส่งผลการ
ประเมินให้งานวิชาการ 

 

๑ มี.ค ๕๙      -  ประชุมกลุ่มสาระฯ - มีการประชุมภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้
เดือนละ ๒ ครั้ง เพื่อวางแผนและติดตาม 
ผลการปฏิบัติงานภายในกลุ่มสาระฯและ 
ระดมความคิดเพื่อพัฒนาการปฏิบัติภารกิจ
ของกลุ่มสาระฯ 

 

๘ – ๑๐  มี.ค 
๕๙      

- ก าหนดส่ง ปพ.๕ ครั้งที่ ๓  
ภาคเรียนที่ ๒ / ๒๕๕๘ 

- ครูผู้สอนทุกคนส่ง ปพ.๕ ครั้งที่ ๓ ภาค
เรียนที่ ๒ / ๒๕๕๘ จ านวน ๑๘ วิชา  
เพื่อให้หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ตรวจสอบและน าเสนองานวิชาการ 

 

๓๐  มี.ค ๕๙ - รับตารางสอนประจ าภาคเรียน
ที่     
๑/๒๕๕๙ 
-  ประชุมกลุ่มสาระฯ 

-  ครูผู้สอนทุกคนรับตารางสอนประจ า
ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙ 
- มีการประชุมภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้
เดือนละ ๒ ครั้ง เพื่อวางแผนและติดตาม
ผลการปฏิบัติงานภายในกลุ่มสาระฯและ
ระดมความคิดเพื่อพัฒนาการปฏิบัติภารกิจ
ของกลุ่มสาระฯ 

 

๓๑  มี.ค ๕๙ -  ตรวจสอบการช ารุดของ สื่อ 
วัสดุ 
อุปกรณ์ห้องเรียน 
 

- มีการตรวจสอบการช ารุดของสื่อ วัสดุ
อุปกรณ์     ห้องเรียน  เพื่อแจ้งงานอาคาร
สถานที่ ๓ เดือน ต่อ ๑  ครั้งเป็นอย่างน้อย 

 

 
 
 
 
 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย   มุกดาหาร 

 
 

๑๒๑ แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๕๙ 

๘.๓  ไตรมาสที่  ๓  (๑ เม.ย. ๕๙ - ๓๐.มิ.ย. ๕๙)  จ านวนเงิน  ๙๗,๐๐๐  บาท 
วัน/เดือน/ปี แผน/ปฏิทินปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 

๑-๓๑ พ.ค. 
๕๙ 

กิจกรรมค่ายคุณธรรม นร.ชั้น ม.
๑ 
และ ม.๔ 

นักเรียนชั้น ม.๑ และ ม.๔ 
ร่วมกิจกรรมค่ายคุณธรรม ทุกคน 

๑๐๙,๐๐๐ 
ใช้
งบประมาณ 
ในโครงการ
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 
 

๒ พ.ค. ๕๙ -  ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ครั้งที่ 
๑ ประจ าภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙ 
 
 
 
- ส่ง เอกสารประกอบการสอน
และแบบฝึกเพื่อท าเล่มครั้งที่ ๑ 

-ครูผู้สอนทุกคนจัดท าแผนการจัดกาเรียนรู้
ฉบับสมบูรณ์ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙ น าส่ง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ  วิชา 
พื้นฐาน ๑๕ วิชา วิชาเพิ่มเติม ๖ วิชา 
-ครูผู้สอนทุกคนส่ง เอกสารประกอบการ
สอนและแบบฝึกเพื่อท าเล่มครั้งที่ ๑ ภาค
เรียนที่ ๑/๒๕๕๙ น าส่งหัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้ฯ  วิชา พื้นฐาน ๑๕ วิชา วิชา
เพิ่มเติม ๖ วิชา 

 

๑๒ – ๑๓ พ.ค. 
๕๙ 

-  ด าเนินการจัดซื้ออุปกรณ์
ส านักงาน    
และอุปกรณ์การจัดท าสื่อการ
เรียนรู้ 

- จัดซื้ออุปกรณ์ส านักงานและอุปกรณ์การ
จัดท าสื่อการเรียนรู้ให้ครบตามจ านวนที่
เสนอของบประมาณ 

๑๐,๐๐๐ 

๑๘ – ๒๒   
ม.ค.๕๙      

–  ด าเนินการจัดซื้อสื่อห้องเรียน
อาเซียน 

จัดซื้อสื่อห้องเรียนอาเซียนให้ครบตาม 
จ านวนที่เสนอของบประมาณ 

๑๕,๐๐๐ 

๑๖ พ.ค. –  
๓๐ มิ.ย ๕๙ 

– ด าเนินการน านักเรียนเข้ารว่ม
แข่งขันด้านวิชาการที่หน่วยงาน
หรือองค์กรภายนอกจัดขึ้น                         

-มีการน านักเรียนเข้าร่วมแข่งขันด้าน 
วิชาการที่หน่วยงานหรือองค์กรภายนอก 
จัดขึ้นอย่างน้อย ๒ ครั้ง 

๑๐,๐๐๐ 

๑๖- ๑๗  พ.ค. 
๕๙ 

- ส่งรายงานการประเมินแผนการ 
 จัดการเรียนรู้ภาคเรียนที่ ๑/

- หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ด าเนินการ
ประเมินแผนการจัดการเรียนรู้จ านวนวิชา 

 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย   มุกดาหาร 

 
 

๑๒๒ แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๕๙ 

วัน/เดือน/ปี แผน/ปฏิทินปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 
๒๕๕๙ 
 
 
  - ส่งปฏิทินการนิเทศการจัดการ
เรียนรู้ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ 

พื้นฐาน ๑๕ วิชา วิชาเพิ่มเติม ๖ วิชา 
- หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้รวบรวม 
และจัดท าตารางปฏิทินการนิเทศการ
จัดการเรียนรู้ครั้งที่ ๑  และครั้งที่ ๒   
ระดับกลุ่มสาระฯส่งงานวิชาการ 

๑๖- ๓๑  พ.ค. 
๕๙ 

- กิจกรรมเรียนรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

น า นร. ชั้น ม. ๒ / ๑- /๕  จ านวน ๑๒๖
คน  ร่วมกิจกรรมเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ที่ บ้านภู ต.บ้านเป้า อ. หนองสูง 

๓๔,๐๐๐        

๑๘ พ.ค. – ๒๐ 
ก.ย 
 ๕๙ 

– นิเทศการจัดการเรียนรู้ตาม
ปฏิทินนิเทศ 

-ครูผู้สอนทุกคนได้รับการนิเทศการจัดการ
เรียนรู้  ภาคเรียนที่ ๑ /๒๕๕๙  คนละ ๒ 
ครั้งเป็นอย่างน้อย 

 

๒๓  พ.ค. ๕๙ -  ก าหนดส่ง ปพ. ๕ ครั้งที่ ๑  
ภาคเรียนที่ ๑ /๒๕๕๙ 

- ครูผู้สอนทุกคนส่ง ปพ.๕ ครั้งที่ ๑ ภาค
เรียนที่ ๑ /๒๕๕๙ จ านวน ๒๑วิชา  
เพื่อให้หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ตรวจสอบและน าเสนองานวิชาการ 

 

๗ มิ.ย. ๕๙ -  ประชุมกลุ่มสาระฯ - มีการประชุมภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้
เดือนละ ๒ ครั้ง เพื่อวางแผนและติดตาม
ผลการปฏิบัติงานภายในกลุ่มสาระฯและ
ระดมความคิดเพื่อพัฒนาการปฏิบัติภารกิจ
ของกลุ่มสาระฯ 

 

๘ มิ.ย. ๕๙ - กิจกรรมสอนเสริมเพิ่มความรู้
เพื่อเตรียมสอบสังคม   ครั้งที่ ๑  

มีการจัดกิจกรรมสอนเสริมเพิ่มความรู้เพื่อ
เตรียมสอบสังคม ครั้งท่ี ๑ โดยวิทยากร
ภายนอก  

๒๒,๐๐๐ 

๒๘ มิ.ย. ๕๙ -  ประชุมกลุ่มสาระฯ - มีการประชุมภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้
เดือนละ ๒ ครั้ง เพื่อวางแผนและติดตาม
ผลการปฏิบัติงานภายในกลุ่มสาระฯและ
ระดมความคิดเพื่อพัฒนาการปฏิบัติภารกิจ
ของกลุ่มสาระฯ 

 

๒๙ มิ.ย. ๕๙ - จัดซื้อสื่อ VCD เพิ่มเติมความรู้ -มีสื่อ VCD เพิ่มเติมความรู้อย่างน้อย ๖ชุด ๖,๐๐๐ 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย   มุกดาหาร 

 
 

๑๒๓ แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๕๙ 

วัน/เดือน/ปี แผน/ปฏิทินปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 
๓๐ มิ.ย. ๕๙ -  ตรวจสอบการช ารุดของ สื่อ 

วัสดุ                     อุปกรณ์
ห้องเรียน 
                     

- มีการตรวจสอบการช ารุดของสื่อ  
วัสดุอุปกรณ์     ห้องเรียน  เพื่อแจ้ง 
งานอาคารสถานที่ ๓ เดือน ต่อ ๑   
ครั้งเป็นอย่างน้อย 

 

๘ ก.ค. ๕๙ -  ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ครั้งที่ 
๒ประจ าภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙ 
 
 
- ส่งเอกสารประกอบการสอน
และแบบฝึกเพื่อท าเล่มครั้งที่ ๒ 

-ครูผู้สอนทุกคนจัดท าแผนการจัดกาเรียนรู้
ฉบับสมบูรณ์ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙ น าส่ง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ  วิชา 
พื้นฐาน ๑๕ วิชา วิชาเพิ่มเติม ๖ วิชา 
-ครูผู้สอนทุกคนส่ง เอกสารประกอบการ
สอนและแบบฝึกเพื่อท าเล่มครั้งที่ ๒ ภาค
เรียนที่ ๑/๒๕๕๙ น าส่งหัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้ฯ  วิชา พื้นฐาน ๑๕ วิชา วิชา
เพิ่มเติม ๖ วิชา 

 

๘.๔  ไตรมาสที่  ๔  (๑ ก.ค. ๕๙ - ๓๐ ก.ย. ๕๙)  จ านวนเงิน ๘๘,๐๐๐ บาท 
วัน/เดือน/ปี แผน/ปฏิทินปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 

๑ ก.ค.-๓๐ 
ก.ย. ๕๙ 

– ด าเนินการน านักเรียนเข้ารว่ม
แข่งขันด้านวิชาการที่หน่วยงาน
หรือองค์กรภายนอกจัดขึ้น 

-มีการน านักเรียนเข้าร่วมแข่งขันด้าน
วิชาการที่หน่วยงานหรือองค์กรภายนอก
จัดขึ้นอย่างน้อย ๒ ครั้ง 

๑๐,๐๐๐ 

๑๒ ก.ค. ๕๙  – ประชุมกลุ่มสาระฯ - มีการประชุมภายในกลุ่มสาระการ 
เรียนรู้เดือนละ ๒ ครั้ง เพื่อวางแผน 
และติดตามผลการปฏิบัติงานภายในกลุ่ม
สาระฯและระดมความคิดเพื่อพัฒนาการ
ปฏิบัติภารกิจของกลุ่มสาระฯ 

 

๑๓ ก.ค. ๕๙ - กิจกรรมสอนเสริมเพิ่มความรู้
เพื่อเตรียมสอบสังคม ครั้งที่ ๒  

มีการจัดกิจกรรมสอนเสริมเพิ่ม 
ความรู้เพื่อเตรียมสอบสังคม ครั้งท่ี  
๒ โดยวิทยากรภายนอก  

๒๒,๐๐๐ 

๑๓ –๑๕ ก.ค. 
๕๙ 

-  ด าเนินการจัดซื้ออุปกรณ์ 
ส านักงาน และอุปกรณ์การจัดท า
สื่อการเรียนรู้ 

- จัดซื้อจัดซื้ออุปกรณ์ส านักงานและ 
อุปกรณ์การจัดท าสื่อการเรียนรู้ให้ 
ครบตามจ านวนที่ เสนอของบประมาณ 

    
๑๐,๐๐๐ 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย   มุกดาหาร 

 
 

๑๒๔ แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๕๙ 

วัน/เดือน/ปี แผน/ปฏิทินปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 
๑๙-๒๐ ก.ค. 
๕๙ 

 - กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา/ 
กิจกรรมวันเข้าพรรษา 

-- น านักเรียนชั้น  ม.๓/๑-๕ จ านวน ๑๓๒ 
คน  เข้าร่วมกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา/
กิจกรรมวันเข้าพรรษา  
ณ วัดสว่าง บ้านหนองหอย  
ต. บางทรายใหญ่ อ. เมือง จ. มุกดาหาร 

 

๒๙  ก.ค. ๕๙ - รับตารางสอนประจ าภาคเรียน
ที่    ๒/๒๕๕๙ 
–  ประชุมกลุ่มสาระฯ 

-  ครูผู้สอนทุกคนรับตารางสอน 
ประจ าภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ 
- มีการประชุมภายในกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้เดือนละ ๒ ครั้ง เพื่อวางแผน
และติดตามผลการปฏิบัติงานภายในกลุ่ม
สาระฯและระดมความคิดเพื่อพัฒนาการ
ปฏิบัติภารกิจของกลุ่มสาระฯ 

 

๒๕-๒๙ ก.ค. 
๕๙ 

- สอบวัดผลกลางภาค  ภาคเรียน
ที่ ๑/๒๕๕๙   
- ส่งผลการประเมินให้งาน
วิชาการ 

- มีการประเมินผลการเรียนรู้กลางภาค
เรียนที่ ๑/๒๕๕๙  พร้อมส่งผลการประเมิน
ให้งานวิชาการภายในวันที่ ๕ ส.ค. ๕๙ 

 

๒ ส.ค. ๕๙ –  ประชุมกลุ่มสาระฯ - มีการประชุมภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้
เดือนละ ๒ ครั้ง เพื่อวางแผนและติดตาม 
ผลการปฏิบัติงานภายในกลุ่มสาระฯและ 
ระดมความคิดเพื่อพัฒนาการปฏิบัติภารกิจ
ของกลุ่มสาระฯ 

 

๕  ส.ค. ๕๙ -  ก าหนดส่ง ปพ. ๕ ครั้งที่ ๒ 
ภาคเรียนที่ ๑ /๒๕๕๙ 

- ครูผู้สอนทุกคนส่ง ปพ.๕ ครั้งที่ ๒ ภาค
เรียนที่ ๑ /๒๕๕๙ จ านวน ๒๑วิชา  
เพื่อให้หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ตรวจสอบและน าเสนองานวิชาการ 

 

๒๓ ส.ค. ๕๙ –  ประชุมกลุ่มสาระฯ - มีการประชุมภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้
เดือนละ ๒ ครั้ง เพื่อวางแผนและติดตาม 
ผลการปฏิบัติงานภายในกลุ่มสาระฯและ 
ระดมความคิดเพื่อพัฒนาการปฏิบัติภารกิจ

 
 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย   มุกดาหาร 

 
 

๑๒๕ แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๕๙ 

วัน/เดือน/ปี แผน/ปฏิทินปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 
ของกลุ่มสาระฯ 

๑-๓๑ ส.ค.๕๙ -กิจกรรมเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง 

น า นร. ชั้น ม. ๕ / ๑-๗  จ านวน ๑๗๐ 
คน  ร่วมกิจกรรมเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
ที่บ้านนาโสก อ. เมือง จ. มุกดาหาร 

๔๖,๐๐๐        

๒๖ ก.ย. ๕๙ - ส่งรายงานการนิเทศการจัดการ
เรียนรู้ 
ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ 

- หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้รวบรวมผล
การนิเทศการจัดการเรียนรูค้รั้งที่ ๑  และ
ครั้งที๒่ ครบทุกรายวิชา ส่งกลุ่มงาน
วิชาการ 

 

๒๖-๓๐ ก.ย. 
๕๙ 

– ทดสอบปลายภาคเรียนที่ ๑/
๒๕๕๙ 

-มีการประเมินผลการเรียนรู้ปลายภาค 
ภาคเรียนที่ ๑ /๒๕๕๙  พร้อมส่งผลการ
ประเมินให้งานวิชาการ 

 

๖ ก.ย. ๕๙ –  ประชุมกลุ่มสาระฯ - มีการประชุมภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้
เดือนละ 2 ครั้ง เพื่อวางแผนและติดตาม
ผลการปฏิบัติงานภายในกลุ่มสาระฯและ
ระดมความคิดเพื่อพัฒนาการปฏิบัติภารกิจ
ของกลุ่มสาระฯ 

 

๒๗ ก.ย. ๕๙ –  ประชุมกลุ่มสาระฯ - มีการประชุมภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้
เดือนละ 2 ครั้ง เพื่อวางแผนและติดตาม
ผลการปฏิบัติงานภายในกลุ่มสาระฯและ
ระดมความคิดเพื่อพัฒนาการปฏิบัติภารกิจ
ของกลุ่มสาระฯ 

 

๓๐ ก.ย. ๕๙ -  ตรวจสอบการช ารุดของ สื่อ 
วัสดุ อุปกรณ์ห้องเรียน 

- มีการตรวจสอบการช ารุดของสื่อ วัสดุ
อุปกรณ์     ห้องเรียน  เพื่อแจ้งงานอาคาร
สถานที่ ๓ เดือน ต่อ ๑  ครั้งเป็นอย่างน้อย 

 

 
 
 
 
 
 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย   มุกดาหาร 

 
 

๑๒๖ แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๕๙ 

๙. รายละเอียดการใช้งบประมาณ       
งาน/โครงการนี้ใช้งบประมาณ  ๒๐๐,๐๐๐  บาท   (สองแสนบาท) 

ที ่ รายการ จ านวน ราคา/
หน่วย 

จ านวน
เงิน 

หมายเหตุ 

 
๑.๑ 

ค่าวัสดุสิ้นเปลือง 
ลวดเย็บเบอร์ ๑๐ 

 
๓ กล่องใหญ่ 

 
๑๗๐ 

 
๒๑๐ 

 

๑.๒ ตะกร้าพลาสติกเล็ก ๖ ใบ ๓๐ ๑๘๐  
๑.๓ แผ่น CD  DVD ๒ กล่องใหญ่ ๓๐๐ ๖๐๐  
๑.๔ กระดาษกาวสองหน้า บาง 1.5 cm.  ๓  ม้วน ๗๐ ๒๑๐  
๑.๕ กระดาษกาวสองหน้า บาง 2 cm. ๔  ม้วน ๗๐ ๒๘๐  
๑.๖ แม็คเย็บเบอร์ ๑๐  ๑๐   อัน ๖๕ ๖๕๐  
๑.๗ กระดาษกาวย่น 1.5  นิ้ว ๔ ม้วน ๕๐ ๒๐๐  
๑.๘ กระดาษกาวย่น 2 นิ้ว ๔ ม้วน ๕๐ ๒๐๐  
๑.๙ กระดาษปกสี F 4  สีเหลือง/เขียว/ชมพู/ฟ้า ๓ รีม ๑๑๐       ๓๓๐  
๑.๑๐ ปากกาลูกลื่น ๒ โหล ๑๒๐ ๒๔๐  
๑.๑๑ เทปใสขนาดกลาง ๖ ม้วน ๕๐ ๓๐๐  
๑.๑๒ ลูกแม็คยิง ๕ กล่อง ๕๐ ๒๕๐  
๑.๑๓ ลูกเครื่องเย็บกระดาษชนิดกด ๘ กล่อง ๕๐ ๔๐๐  
๑.๑๔ วาสลีนแตะกระดาษ ๕ อัน ๕๐ ๒๕๐  
๑.๑๕ ลวดเสียบกระดาษ ๕ โหล ๖๐ ๓๐๐  
๑.๑๖ แฟ้มปกแข็งตราม้า      ๑ โหล ๑,๒๐๐ ๑,๒๐๐  
๑.๑๗ แม็คเย็บเบอร์ 35  ๕  อัน ๒๐๐ ๑,๐๐๐  
๑.๑๘ คัตเตอร์ขนาดใหญ่ ๔  อัน ๘๐ ๓๒๐  
๑.๑๙ ผ้าเช็ดโต๊ะ ๓ โหล ๑๒๐ ๓๖๐  
๑.๒๐ ปากกาลบค าผิด ๑๒  อัน ๗๕ ๙๐๐  
๑.๒๑ ปากกาเขียนไวท์บอร์ด ๒  กล่อง ๒๔๐ ๔๘๐  
๑.๒๒ เครื่องปริ๊นเตอร์ ๒ เครื่อง ๕,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐  
๑.๒๓ ซ่อม บ ารุงเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้น ๒  ครั้ง ๒,๕๐๐ ๕,๐๐๐  
๑.๒๔ หมึกปริ้นเตอร์ ๑๐ หลอด ๑๕๐ ๑,๕๐๐  
๑.๒๕ กล้องวีดีโอ ๑ เครื่อง ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐  



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย   มุกดาหาร 

 
 

๑๒๗ แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๕๙ 

ที ่ รายการ จ านวน ราคา/
หน่วย 

จ านวน
เงิน 

หมายเหตุ 

๑.๒๖ สีเมจิกคละสี   ๑๒ โหล ๑๒๐ ๑,๔๔๐  
๑.๒๗ กระดาษปรุ๊ฟแผ่นใหญ่ ๖๐๐  แผ่น ๒ ๑,๒๐๐  
๑.๒๘ กล้องถ่ายภาพ ๑ เครื่อง ๑๖,๕๐๐ ๑๖,๐๐๐  
 รวม   ๕๐,๐๐๐  

รายละเอียดการใช้งบประมาณ (ต่อ)       
ที ่ รายการ จ านวน ราคา/

หน่วย 
จ านวนเงิน หมายเหตุ 

๒ 
 
๒.๑ 

ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
(เศรษฐกิจชุมชนสู่ความพอเพียง ม.๕)    
ค่าพาหนะ 

 
 

๓ ครั้ง 

 
 

๗,๐๐๐ 

 
 
๒๑,๐๐๐ 

 

๒.๒ ค่าตอบแทนวิทยากร / ของที่ระลึก ๓ ครั้ง ๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐  
๒.๓ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ๑๕๒  คน ๕๐ ๗,๖๐๐  
๒.๔ ค่าเบี้ยเลี้ยงครู  ๑๐ คน คน ๒๔๐ ๒,๔๐๐  
 รวม   ๔๖,๐๐๐  
๓ 
 
๓.๑ 

ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมเรียนรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น    (ม.๒)                                     
ค่าพาหนะ 

 
 

๒ คัน 

 
 

๗,๕๐๐ 

 
 
๑๕,๐๐๐ 

 

๓.๒ ค่าตอบแทนวิทยากร /ของที่ระลึก ๒ ครั้ง ๕,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐  
๓.๓ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ๑๓๒  คน ๕๐ ๖,๖๐๐  
๓.๔ ค่าเบี้ยเลี้ยงครู  ๑๐ คน ๒๔๐ ๒,๔๐๐  
 รวม   ๓๔,๐๐๐  
๔ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ 

ทางการเรียน 
    

๔.๑ ค่าตอบแทนวิทยากร / ของที่ระลึก/ที่พัก ๒ ครั้ง ๑๕,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐  
๔.๒ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ๒๘๐  คน ๕๐ ๑๔,๐๐๐  
๔.๓ ค่าจัดซื้อสื่อ VCD เพ่ิมเติมความรู้ ๖ ชุด ๑,๐๐๐ ๖,๐๐๐  
๔.๔ น า นร.ร่วมแข่งขันร่วมกับหน่วยงานภายนอก ๒  ครั้ง ๑๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐  
 รวม   ๗๐,๐๐๐  



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย   มุกดาหาร 

 
 

๑๒๘ แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๕๙ 

ลงชื่อ.......................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
          (นางจุรีภรณ์  บุญศรี) 

             หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
 
       

ลงชื่อ....................................................... ผู้เสนอโครงการ 
(นายประกาศ  อ่อนตาม) 

                  รองผู้อ านวยการโรงเรียนจฬุาภรณราชวทิยาลัย  มุกดาหาร 
 

       
ลงชื่อ........................................................ ผู้อนุมัติโครงการ 

             (นายชาตรี    ประดุจชนม์) 
                   ผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  มุกดาหาร   
           
 
 
 
 
 
 
 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร   

 
 

๑๒๙ แผนปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๕๙ 

โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

 
๑.  ชื่องาน/โครงการ   โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
               (   )  โครงการใหม่                     ( / )  โครงการต่อเนื่อง 
๒. กลุ่มงาน วิชาการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ     
๓. ตองสนองอุดมการณ์สถานศึกษา/กลยุทธ์สถานศึกษา/มาตรฐานการศึกษาของ สพฐ. 
 ๓.๑ ตอบสนองอุดมการณ์สถานศึกษา 
          อุดมการณ์สถานศึกษาข้อที่:  ๑  ๒  ๓  ๔  ๕  ๖  ๗ ๘ ๙  
 ๓.๒ สอตอบสนองกลยุทธ์สถานศึกษา                                                                          

        กลยุทธ์สถานศึกษาข้อที่  : ๑  ๒  ๓  ๔  ๕  ๖  ๗ 
๓.๓ ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาของ สพฐ. ข้อที่ 
    ๑    ๒    ๓    ๔  ๕    ๖    ๗   ๘  
    ๙   ๑๐  ๑๑  ๑๒  ๑๓ ๑๔  ๑๕  

๔. ผู้รับผิดชอบ บุคลากรสาขาวิชาศิลปะ 
๕. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
 ๑. ค่าวัสดุสิ้นเปลือง     ๕,๐๐๐       บาท 
 ๒. ค่าใช้จ่ายในการเชิญวิทยากร    ๑๐,๐๐๐      บาท 
 ๓. ค่าใช้จ่ายในการศึกษานอกสถานที่   ๓๐,๐๐๐     บาท  
 ๔. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตร    ๑๐,๐๐๐      บาท  
 ๕. ค่าซ่อมบ ารุงอุปกรณ์สื่อการเรียนและส านักงาน  ๒๐,๐๐๐       บาท 
 ๖. ชุดแต่งกายนาฏศิลป์พื้นเมือง พร้อมเครื่องประดับและเครื่องส าอาง๔๑,๗๐๐    บาท 
 ๗. เครื่องดนตรีสากล  ดนตรีพ้ืนเมือง และเครื่องดนตรีไทย  ๔๑,๗๐๐     บาท 
 ๘. อุปกรณ์ วาดภาพในงานศิลปะ     ๔๑,๖๐๐     บาท 
๖. ภารกิจ 
 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้านสังคมศึกษา และศิลปะ ตามหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์
ภูมิภาค เพ่ือพัฒนานักเรียนเป็นผู้มีความสามารถพิเศษ ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
ให้เป็นคนเก่ง บนพ้ืนฐานความดี เสียสละต่อส่วนรวม มีความภาคภูมิใจ ในเกียรติภูมิของความเป็น
ไทย มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาไทย 
๗. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 ๑. นักเรียนร้อยละ ๘๐ ได้รับผลการเรียนไม่ต่ ากว่า ๔ จากมาตรการประเมิลค่า ๘ ระดับ(๐ 
หมายถึง ต่ าที่สุดหรือน้อยที่สุด และ๔ หมายถึง สูงที่สุดหรือดีที่สุด) เฉลี่ยทุกรายวิชาพ้ืนฐาน 
 ๒. จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมกระบวนการคิด แบบ Problem –base และ 
Inquiry – base ตามความเหมาะสมสาระการเรียนรู้ทุกรายวิชา 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร   

 
 

๑๓๐ แผนปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๕๙ 

 ๓. จัดท าสื่อการสอนที่สอดคล้องกับแผนจัดการเรียนรู้ส าหรับรายวิชาพ้ืนฐาน และรายวิชา
เพ่ิมเติม ไม่น้อยกว่า ๕๐ เรื่อง 
 ๔. จัดท าเอกสารประกอบการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ เชิงวิชาการครบทุกรายวิชา 
 ๕. จัดท าบทเรียนที่ใช้ ICT เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง ไม่น้อยกว่า ๕ รายวิชา 
 ๖. นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของสาขาวิชา
สังคมศึกษาและศิลปะ 
 ๗. นักเรียนร้อยละ ๘๐ เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมของสาขาวิชาสังคม
ศึกษาและศิลปะ 
 ๘. ครมูีผลงานทางวิชาการเผยแพร่ต่อหน่วยงานภายนอก ไม่น้อยกว่า ๑ เรื่องต่อ ๑ ปี
การศึกษา 
 ๙. จัดการประชุมนิเทศครูในสาขาวิชา โดยผู้ทรงคุณวุฒิ เฉพาะสาขาอย่างน้อย ๒ ครั้งต่อปี 
๘. ระยะเวลาด าเนินการ    ตลอดปีการศึกษา  ๒๕๕๘ 
  (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) 
๙.  แผนการด าเนนิงานแต่ละไตรมาส  
ไตรมาส ๑ ( ๑ ต.ค. – ๓๑ ธ.ค. ๒๕๕๙ ) จ านวนเงิน  ๒๐๐,๐๐๐ บาท 

  ปฏิทิน(แผน)ปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 

๑  ต.ค. ๕๘ ประชุมสาขาวิชา 
 

ระดมความคิดเตรียมการจัดการเรียนการสอนภาค
เรียนที่ ๒/๒๕๕๘ และซักซ้อมการร่วมแสดงผลงาน
การประชุมวิชาการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การจัดการเรียนการสอน 

 
 

๒-๓ ต.ค. ๕๘ จัดเตรียมโปสเตอร์การ
สอนเพื่อร่วมงานการประชุมวิชาการ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
จัดการเรียนการสอน 

เตรียมการจัดสื่อการสอน ICT ตรวจความถูกต้อง
เรียบร้อยของครู น าเสนอผลงานประเภทเสื่อ
โปสเตอร์และสื่อ ICT  

 
๓,๐๐๐ บาท 

 

๖-๙ ต.ค. ๕๘ ประชุมวิชาการการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการ
เรียนการสอน 

เสนอผลงานเสื่อการสอน ICT ประเภทสื่อโปสเตอร์
และสื่อ ICT  

 

๑๐ ต.ค. ๕๘ ส่งผลการสอบปลายภาค
เรียนที่ ๑/๒๕๕๘ 

รายงานผลการสอบปลายภาคเรียนทุกรายวิชา 
ทัศนศิลป์ ,ดนตรี,นาฏศิลป์ ฝ่ายวิชาการ และ

นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ มีผลการเรียนเฉลี่ยใน
รายวิชาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า ๓.๕๐  

 

๑๐ – ๑๗ ก.ย. ๕๘ จัดท าแบบ
ประเมินผลการเรียนรู้ที่ ๑/๒๕๕๘ ม.๑-
๖ 

จัดแบบประเมินผลการเรียนรู้ปลายภาคเรียนที่๑/
๒๕๕๘ ม.๑-๖ตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ครบทุก
รายวิชา (รายวิชาพ้ืนฐาน) จ านวน๓รายวิชาส่งฝ่าย
วิชาการภายในวันที่ ๑๗ ก.ย.๕๘ 

 
๒,๐๐๐ บาท 

 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร   

 
 

๑๓๑ แผนปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๕๙ 

  ปฏิทิน(แผน)ปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 

๑๔ – ๑๗ ก.ย.๕๘ จัดท าแบบประเมิน
ปลายภาคเรียนระดับ ม.๑-๖ ส าหรับใช่
ร่วมกับกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลัย 

ครูผู้สอน ม.๑-๖ ประชุมเลือกแบบประเมินผลการ
เรียนรู้ปลายภาคเรียนที่๑/๒๕๕๘ร่วมกับผู้แทนกลุ่ม
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 

 

๑ – ๑๘ ต.ค. ๕๘ จัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้อย่างย่อและโครงการวัด
และประเมินผลรวมแผนการให้งานและ
การบ้านภาคเรียนที่๒/๒๕๕๘ 

ครูผู้สอนทุกคนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้อย่างย่อ
โครงการวัดและประเมิลผลรวมแผนการให้งานและ
การบ้านภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘ ครบทุกรายวิชา 

 

๑-๑๙ ต.ค. ๕๘ จัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้ฉบับสมบูรณ์ที่๒/๒๕๕๘ 

ครูผู้สอนทุกคนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้และเสื่อ
การเรียนการสอนฉบับสมบูรณ์ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘ 
รายวิชาพ้ืนฐาน ๓ วิชา ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์ 

 
 

๒๐ ต.ค.๕๘ ส่งรายงานการประเมิล
แผนการจัดการเรียนรู้ภาคเรยีนที่ ๒/
๒๕๕๘ 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ประเมิลแผนการจัดการ
เรียนรู้ จ านวน ๓ วชิา วิชาพ้ืนฐาน ๓ วิชาเพ่ิมเติม
.........วิชา ส่งงานวิชาการ 

 

๒๐ ต.ค. ๕๘ ส่งปฏิทินการนิเทศการ
จัดการเรียนรู้ครั้งที่ ๑ และครั้งที่๒ 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้รวบรวมและจัดท า
ตารางปฏิทินการนิเทศการจัดการเรียนรู้ ครั้งที่ ๑ 
และครั้งที่ ๒ ระดับกลุ่มสาระส่งงานวิชาการ 

 

๒๑ ต.ค. ๕๘ – ๑๕ ก.พ. ๕๙ นิเทศการ
จัดการเรียนรู้ตามปฏิทินนิเทศ 

ครูผู้สอนทุกคนๆได้รับการนิเทศการจัดการเรียนรู้
ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘ คนละ๒ครั้งเป็นอย่างน้อย 

 

๒๒ ก.พ.๕๙ ส่งรายงานการนิเทศการ
จัดการเรียนรู้ ครั้งท่ี ๑และครั้งที่๒ 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ รวบรวมผลการนิเทศ
การจัดการเรียนรู้ ครั้งที่ ๑และครั้งที่ ๒ครบทุก
รายวิชาส่งกลุ่มวิชาการ 

 

๒๑- ๓๑ ต.ค. ๕๘ เสนอขออนุมัติ
ปรับปรุงห้องดนตรี 

ปรับปรุงห้องดนตรี ห้องทัศนศิลป์ และนาฏศิลป์   

๒๔ต.ค.๕๘ ส่งแผนการจัดการเรียนรู้
ภาคเรียนที่๒/๒๕๕๘ฝ่ายวิชาการ 

ครูผู้สอน ๓ คน จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ฉบับ
สมบูรณ์ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘ เรียบร้อยน าส่งหัวหน้า
สาขาวิชาครบทุกวิชา(พ้ืนฐาน ๓ รายวิชา) 

 

๑๙ ต.ค.๕๘ – ๑๒มี.ค. ๕๙ เริ่ม
ด าเนินการจัดการเรียนการสอนและ
พัฒนาสื่อการเรียนการสอนประจ าภาค
เรียนที๒่/๒๕๕๘ 

จัดการเรียนการสอนและพัฒนาสื่อการเรียนการ
สอนประจ าภาคเรียนที่๒/๒๕๕๘รวม๓รายวิชาตาม
ตารางสอนและผลการเรียนรู้ที่คาดหวังไม่น้อยกว่า 
๑๘สัปดาห์๔๐คาบและพัฒนาสื่อ ICT และอุปกรณ์
ประกอบการเรียนการสอนวิชาละ๑เล่มรวมทุกหัวข้อ
สื่อ ICT ของครูผู้สอน ๓ คนรายวิชาพ้ืนฐาน 

 
๒,๐๐๐ 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร   

 
 

๑๓๒ แผนปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๕๙ 

  ปฏิทิน(แผน)ปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 

๓๐ ต.ค. ๕๘ ด าเนนิการซื้อชุด
นาฏศิลป์พื้นเมืองพร้อมเครื่องประดับ
และอุปกรณ์การแต่งหน้า 

จัดซื้อชุดนาฏศิลป์พื้นเมืองพร้อมเครื่องประดับและ
เครื่องส าอางและอุปกรณ์การแต่งหน้าให้ครบตาม
จ านวนที่เสนอของบประมาณ 

 
๔๑,๗๐๐ 

๓๐ ต.ค. ๕๘ ด าเนนิการซื้อ เครื่อง
ดนตรีสากล  ดนตรีพื้นเมือง และเครื่อง
ดนตรีไทย 

จัดซื้อ เครื่องดนตรีสากล  ดนตรีพื้นเมือง และเครื่อง
ดนตรีไทย ให้ครบตามจ านวนที่เสนอของบประมาณ 

๔๑,๗๐๐ 

๓๐ ต.ค. ๕๘ ด าเนนิการซื้อ อุปกรณ์ 
วาดภาพในงานศิลปะ 

จัดซื้อ อุปกรณ์ วาดภาพในงานศิลปะ ให้ครบตาม
จ านวนที่เสนอของบประมาณ 

๔๑,๖๐๐ 

๑-๓๐ ต.ค.๕๘ ตรวจสอบและซ้อม
บ ารุงอุปกรณ์ประกอบการเรียนการ
สอนในชั้นเรียน 

ประสานงานฝ่ายคลังและพัสดุฝ่ายวิทยบริการและ
เทคโนโลยีและสารสนเทศและฝ่ายอาคารสถานที่ เพ่ือ
ตรวจสอบและจัดส่งอุปกรณ์ซ่อมบ ารุงตามสภาพจริง 
ให้เสร็จสิ้นภายใน ๒๐ วัน 

๒๐,๐๐๐ 

๓ พ.ย.๕๘ ประชุมสาขาวิชา ระดมความคิดเตรียมการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนตามปฏิทินปฏิบัติงาน 

 

๑๕-๒๐ พ.ย.๕๘ จัดแข่งขันกิจกรรม
เทิดพระเกียรติ์พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวแข่งขันตอบปัญหาและทักษะ
ด้านศิลปะ วาดภาพ การแสดงดนตรี
และนาฏศิลป์ 

จัดแข่งขันตอบปัญหาทักษะด้านศิลปะ วาดภาพร้อง
เพลง และการแสดงนาฏศิลป์ มีนักเรียนร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ 

 

๑ – ๑๗  ธ.ค. ๕๘ จัดท าแบบประเมิล
ผลการเรียนรู้ภาคเรียนที่ ๒ 

จัดท าแบบประเมินผลการเรียนรู้กลางภาคเรียนที่ ๒ 
และส่งฝ่ายวิชาการครบทุกรายวิชา 

 
  ๑,๐๐๐ 

๘ ธ.ค. ๕๙ ส่งแบบประเมินผลการ
เรียนรู้ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘   

ส่งแบบประเมิลผลกลางภาคเรียนที่ ๒ รายวิชา
พ้ืนฐานครบทุกรายวิชา 

 

๕-๑๙ ม.ค. ๕๙ เตรียมและฝึกซ้อม
กิจกรรมการแสดงนาฏศิลป์ของ
นักเรียนก่อนจบชั้น ม.๖ 

มีนักเรียนร่วมกิจกรรมการแสดงไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๘๐ 

 

๒๐  ม.ค. – ๔ ก.พ. ๕๙ จัดท า
เครื่องมือประเมิลผลการเรียนรู้ปลาย
ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ 

ครูผู้สอนทุกคนจัดท าเครื่องมือประเมิลผลการเรียนรู้
ปลายภาคเรียนที่๒/๒๕๕๙ ตามผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังครบทุกรายวิชา 

 
๑,๕๐๐ 

๑๐ – ๓๐ ม.ค. ๕๙ ขออนุมัติซ่อมแซม
ห้องและจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ห้องเรียน 
ทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์ 

ซ่อมแซมห้องและจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน
วิชา ทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์ ได้ตามความ
ต้องการ 

 
๒๐,๐๐๐ 

๕ ก.พ. ๕๙ ส่งเครื่องมือประเมิลผลการ ครู ๓ คน ส่งเครื่องมือประเมิลผลการเรียนรู้ปลาย  



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร   

 
 

๑๓๓ แผนปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๕๙ 

  ปฏิทิน(แผน)ปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 

เรียนรู้ปลายภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙   ภาคเรียนที่๒/๒๕๕๙ วิชาพ้ืนฐาน ๓ รายวิชา 

๗ – ๑๒ ก.พ. ๕๙ ด าเนินการประเมิล
ผลการเรียนรู้  

ครู ๓ คน ร่วมเป็นกรรมการประเมิลผลเตรียมการ
สรุปผลงานและเสนอรายงานประจ าภาคเรียนที่  
๒/๒๕๕๙ 

 
๕๐๐ 

๑๐ มี.ค. ๕๙ ประชุมครูในสาขาวิชา เตรียมการจัดศึกษาดูงานของครู สาขาสังคมศึกษา
และศิลปะจังหวัดภาคกลาง ระดมความคิดและแบ่ง
งานเรื่องบันทึกขออนุญาตใช้งบประมาณเอกสาร
สถานที่และพาหนะ 

 

๓ มี.ค. ๕๙ เสนอสรุปรายงานผลการ
ปฏิบัติงานสาขาวิชา 

จัดท าเอกสารสรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน
สาขาวิชา ไม่น้อยกว่า ๕๐ เ ล่ม 

 

๑๙ มี.ค.๕๒ ส่งผลการประเมิลผลการ
เรียนรู้ปลายภาคเรียนที่ ๒/๕๙  

ส่งผลการประเมิลผลการเรียนรู้ ปลายภาคเรียนที่ 
๒/๒๕๕๙ ครบทุกรายวิชา 

 

๒๐ มี.ค. ๕๙ ครูสาขาวิชาสังคมศึกษา
และศิลปะไปศึกษาดูงานจังหวัดในเขต
ภาคกลาง 

ครูในสาขาวิชาศึกษาดูงานในสถานที่ส าคัญทาง
ประวัติศาสตร์โบราณคดีและธรณีวิทยาไม่น้อยกว่า ๓ 
แห่ง มีเวลาศึกษาดูงานครบทุกคน 

 
๓๐,๐๐๐ 

๑๕ – ๓๐ มี.ค. ๕๙ ตรวจและซ่อม
บ ารุงอุปกรณ์ในชั้นเรียน 

มอบหมายครูส ารวจอุปกรณ์ในชั้นเรียนที่คน
รับผิดชอบรายงานหัวหน้าสาขาเพ่ือประสานงานฝ่าย
พัสดุและฝ่ายอ่ืนๆทีเกี่ยวข้อง เพ่ือด าเนินการเพ่ือส่ง
ซ่อมบ ารุงให้เสร็จสิ้นภายใน วันที่ ๓๐ มี.ค.๒๕๕๙ 

 
๒๐,๐๐๐ 

๑๘ – ๒๐ มี.ค. ๕๙ ประชุมเชิง
ปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาหลักสูตร 

ประสานงานวิทยากร งบประมาณ สถานที่เอกสาร
และอ่ืนๆ 

๑๐,๐๐๐ 

๕ ม.ค. – ๓๐ มี.ค. ๖๐ การอบรมและ
พัฒนาครูเฉพาะรายวิชาจัดโดย
หน่วยงานภายนอก 

ครูไปอบรมด้านวิชาการในรายวิชาต่างๆตามที่ได้รับ
เชิญจากหน่วยงานภายนอก ไม่น้อยกว่า ๓ คนเวลา
อบรมรวมกันไม่น้อยกว่า ๓ คน....วัน 

 
๑๐,๐๐๐ 

๑ – ๒๐ เม.ย. ๖๐ ปรับปรุงภูมิทัศน์
หน้าห้องกลุ่มสาระศิลปะและจัดท าป้าย
นิทรรศการถาวร 

ด าเนินการขออนุมัติ ปรับปรุงภูมทัศน์หน้าห้องกลุ่ม
สาระศิลปะและจัดท าป้ายนิทรรศการถาวรให้เสร็จสิ้น
ภายในเดือนเมษายน 

 
๑๐,๐๐๐ 

๑๕ เม.ย. ๖๐ ส่งรายงานผลการศึกษา
ดูงาน เป้าหมายจัดท ารายงานผล
การศึกษาดูงาน 

จัดท ารายงานการศึกษาดูงานไม่น้อยกว่า ๓ ชุดเสนอ
ฝ่ายบริหาร 

 

๑ เม.ย. – ๓๑ พ.ค. ๖๐ ตรวจและซ่อม
บ ารุงอุปกรณ์ในชั้นเรียน 

มอบหมายครูสาขาส ารวจอุปกรณ์ในชั้นเรียน
รายงานหัวหน้าสาขาและประสานงานฝ่ายพัสดุและ
ฝ่ายอ่ืนๆที่เกี่ยวของ เพื่อด าเนินการส่งซ่อมบ ารุงให้

 
๒๐,๐๐๐ 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร   

 
 

๑๓๔ แผนปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๕๙ 

  ปฏิทิน(แผน)ปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 

เสร็จสิ้นภายใน ๓๐ มี.ค. ๖๐  

๑ พ.ค. – ๕ ต.ค. ๖๐ เริ่มจัดการเรียน
การสอนภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐  

ครูผู้สอนในสาขาวิชาจัดการเรียนการสอนภาคเรียน
ที่ ๑/๒๕๖๐ รวม ๓ รายวิชา(รายวิชาพ้ืนฐาน 
ทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์)ตั้งแต่วันที่ ๑ พ.ค.
๒๕๖๐ ตามตารางสอนและผลการเรียนรู้ที่คาดหวังไม่
น้อยกว่า ๑๘ สัปดาห์รวม ๔๐ คาบ 

 
 

๑ พ.ค. – ๒๐ ก.ย. ๖๐ ครูผู้สอน
สาขาวิชาพัฒนาสื่อการสอนภาคเรียนที่ 
๑/๒๕๖๐ รวม ๓ รายวิชา(รายวิชา
พื้นฐาน ๓ รายวิชา ทัศนศิลป์ ดนตรี 
และนาฏศิลป์) 

ครูผู้สอนในสาขาวิชาพัฒนาสื่อการสอนภาคเรียนที่ 
๑/๒๕๖๐ รวม ๓ รายวิชา(รายวิชาพ้ืนฐาน ๓ 
รายวิชา ทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์) ตั้งแต่วันที่ 
๑ พ.ค.๒๕๖๐ มีเสื่อการสอนเป็นเอกสารรวมทุกเรื่อง 

 
 

๕,๐๐๐ 

๑ – ๑๖ พ.ค. ๖๐ จัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้ฉบับสมบูรณ์ประจ าภาค
เรียนที่ ๑/๒๕๖๐ 

ครูทุกคนจัดท าและส่งโครงการสอนและแผนการ
จัดการเรียนรู้ประจ าภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ รายวิชา
พ้ืนฐาน ๓ รายวิชา ทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์ 

 
๕,๐๐๐ 

๑๗ พ.ค. ๖๐ ประชุมสาขา ระดมความคิดเตรียมการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน 

- 

๑๘ พ.ค. ๖๐ จัดส่งแผนการจัดการ
เรียนรู้ฉบับสมบูรณ์ ประจ าภาคเรียนที่ 
๑/๒๕๖๐ 

ครูทุกคนส่งแผนการจัดการเรียนรู้ฉบับสมบูรณ์
ประจ าภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ รายวิชาพ้ืนฐาน ๓ 
รายวิชา 

 
- 

  ปฏิทิน(แผน)ปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 

๒๗ มิ.ย. ๖๐ พิธีหล่อเทียนจ าน า
พรรษาและสวดมนต์ประจ าเดือน 
มิถุนายน 

ครูสาขาสังคมศึกษาและศิลปะประสานงานกับ
คณะกรรมการจัดกิจกรรมหล่อเทียนจ าน าพรรษา 

- 

๒๓-๒๖ มิ.ย ๖๐  ร่วมกับสาขาสังคม
ศึกษาและศิลปะ  จัดการหล่อเทียน
จ าน าพรรษา 

นักเรียน  ครู  และเจ้าหน้าที่  ทุกคน  ได้ร่วม
กิจกรรม  และมีประชาชนชุมชนใกล้เคียงจ านวน
หนึ่งเข้าร่วมกิจกรรม 

 

ไตรมาส ๔ ( ๑ ก.ค. – ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๙ ) จ านวนเงิน  ๒๐๐,๐๐๐ บาท 

  ปฏิทิน(แผน)ปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 

๑ ก.ค.-๓๐ ก.ย. ๖๐ จัดการเรียนการ
สอนและพัฒนาสื่อการสอนต่อเนื่องจาก
ไตรมาสที่ ๓ 

ครูในสาขาวิชา ๓ คนจัดการเรียนรู้และพัฒนาสื่อ
การสอนประจ าภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ รายวิชา
พ้ืนฐาน ๓ รายวิชา 

 
๕,๐๐๐ 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร   

 
 

๑๓๕ แผนปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๕๙ 

  ปฏิทิน(แผน)ปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 

๒๒ – ๒๖ มิ.ย. ๖๐ร่วมกับสาขาวิชา
สังคมศึกษา และศิลปะ จัดงานหล่อ
เทียนจ าน าพรรษา 

นักเรียนครูได้ร่วมกิจกรรมและมีประชาชนชุมชน
ใกล้เคียงจ านวนหนึ่งเข้าร่วมกิจกรรม 

 

๑ ก.ค. ๖๐ ร่วมกับสาขาวิชาสังคม
ศึกษาและศิลปะจัดกิจกรรมถวายเทียน
จ าน าพรรษา  ณ วัดในเขตพื้นที่ 

มีผู้แทนนักเรียน ผู้แทนครูอาจารย์ และ
คณะกรรมการบ าเพ็ญประโยชน์ร่วมถวายเทียนจ าน า
พรรษา ณ วัดในเขตพ้ืนที่ ไม่ต่ ากว่า ๑๒๐ คน 

 

๑-๖ ก.ค. ๖๐ จัดท าเครื่องมือประเมิล
ผลกลางภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐  

ครูในสาขาวิชาจัดเครื่องมือประเมิลผลกลางภาค
เรียนที่ ๑/๒๕๖๐ ครบทุกรายวิชา 

๕,๐๐๐ 

๒๐ ส.ค. ๖๐ ประเมิลผลกลางภาค
เรียนที่ ๑ /๒๕๖๐ 

ครู ๓ คน ส่งเครื่องมือประเมิลผลการเรียนรู้ปลาย
ภาคเรียนที่๒/๒๕๖๐ วิชาพ้ืนฐาน ๓ รายวิชา 

 

๒๔ – ๓๑ ส.ค.๒๕๖๐ จัดแขง่ขันตอบ
ปัญหาสังคมศึกษา –ศิลปะและทักษะ
ศิลปะวาดภาพ ขับร้อง 

ด าเนินการจัดกิจกรรมการแข่งขัน ตอบปัญหา สังคม
ศึกษา-ศิลปศึกษา ค าถามจากบทเรียน ๓ วิชาและ
ศาลานุกรมไทยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแข่งขันทักษะ
ศิลปะ วาดภาพ และขับร้องมีนักเรียนสนใจเข้าร่วม
กิจกรรมร้อยละ ๗๐  

 

๒๐-๒๗ ก.ย. ๖๐ จัดท าแบบประเมิล
ผลปลายภาคเรียนที่  ๑ /๒๕๖๐ครูใน
สาขาวิชาจัดท าแบบประเมิลผลปลาย
ภาคภาคเรียนที่ ๑ /๒๕๖๐ รวม ๓
รายวิชา 

ครูในสาขาวิชาจัดท าแบบประเมิลผลปลายภาคเรียน
ที๑่/๒๕๖๐ รวม ๓ รายวชิา 

 
๕,๐๐๐ 

๑ ก.ค. – ๓๐ ก.ย. ๖๐ การอบรมและ
พัฒนาครูเฉพาะรายวิชา จัดโดย
หน่วยงานภายนอก 

ครูไปอบรมด้านวิชาการ ในรายวิชาต่างๆตามที่ได้รับ
เชิญ จากหน่วยงานภายนอก ไม่น้อยกว่า ๓ คนเวลา
อบรมรวมกัน ไม่น้อยกว่า ๓ คนต่อวัน 

 

๑ ก.ค.-๓๐ ก.ย. ๖๐ ตรวจและซ่อม
บ ารุงอุปกรณ์ในชั้นเรียน 

มอบหมายครูในสาขาวิชาส ารวจอุปกรณ์ในชั้นเรียน
รายงานหัวหน้าสาขาและประสานงานฝ่ายพัสดุและ
ฝ่ายอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องเพื่อด าเนินการส่งซ่อมบ ารุงให้
เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๓๐ มี.ค. 

 

ลงชื่อ......................................... ผู้เขียนงาน/โครงการ    ลงชื่อ..................................... ผู้นิเทศงาน/โครงการ 
        ( นางศุภรดา ทองโสม )          (นายประกาศ    อ่อนตาม) 
 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                 รองผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั  มุกดาหาร 

 
ลงชื่อ……………………….....................ผู้อนุมัติโครงการ 

                              ( นายชาตรี   ประดุจชนม์ ) 
                 ผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร   



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร   

 
 

๑๓๖ แผนปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๕๙ 

กิจกรรมการออกก าลังกายและเล่นกีฬา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

 
๑.  ชื่องาน/โครงการ   กิจกรรมการออกก าลังกายและเล่นกีฬา  
๒. กลุ่มงาน วิชาการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
๓. ตองสนองอุดมการณ์สถานศึกษา/กลยุทธ์สถานศึกษา/มาตรฐานการศึกษาของ สพฐ. 
 ๓.๑ ตอบสนองอุดมการณ์สถานศึกษา 
          อุดมการณ์สถานศึกษาข้อที่:  ๑  ๒  ๓  ๔  ๕  ๖  ๗ ๘ ๙  
 ๓.๒ สอตอบสนองกลยุทธ์สถานศึกษา                                                                          

กลยุทธ์สถานศึกษาข้อที่  : ๑  ๒  ๓  ๔  ๕  ๖  ๗ 
๓.๓ ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาของ สพฐ. ข้อที่ 
    ๑    ๒    ๓    ๔  ๕    ๖    ๗   ๘  
    ๙   ๑๐  ๑๑  ๑๒  ๑๓ ๑๔  ๑๕  

๔. ผู้รับผิดชอบ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
๕. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร  

๒.๑ ไตรมาสที่ ๑  จ านวน  ๓๐,๐๐๐  บาท 
๒.๒ ไตรมาสที่ ๒  จ านวน  ๖๕,๐๐๐  บาท 
๒.๓ ไตรมาสที่ ๓  จ านวน  ๑๔๕,๐๐๐  บาท 
๒.๔ ไตรมาสที่ ๔  จ านวน  ๔๒,๕๐๐  บาท 
 รวมทั้งหมด จ านวน  ๒๘๕,๕๐๐  บาท 

๖. ภารกิจ 
 การด าเนินการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ สนับสนุนให้นักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่ดี รัก
การออกก าลังกาย รู้จักดูแลตนเองให้เข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยใน
ตนเอง มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ตามเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
โรงเรียนจุฬาภรณ          ราชวิทยาลัย มุกดาหาร ที่ได้ก าหนดไว้ว่านักเรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนที่หลากหลายตามความถนัดและความสนใจตามแผนที่นักเรียนก าหนดโดยความ
เห็นชอบของโรงเรียน ทั้งด้านการออกก าลังกาย การเล่นกีฬา กิจกรรมนันทนาการ ฯลฯ เพ่ือพัฒนา
หล่อหลอมนักเรียนให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะและคุณลักษณะตามอุดมการณ์และเป้าหมายใน
การพัฒนานักเรียนของโรงเรียน 
๗. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 ๑. นักเรียนร้อยละ ๘๕ เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการออกก าลังกายและเล่นกีฬา 
 ๒. นักเรียนร้อยละ ๘๕ เข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมส่งเสริมการออกก าลังกายและเล่นกีฬา
ทุกวัน Sport day 
 ๓. นักเรียนร้อยละ ๘๕ มีสุขภาพอนามัยดี รักและเอาใจใส่ในการออกก าลังกาย ดูแลตนเอง
ให้เข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร   

 
 

๑๓๗ แผนปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๕๙ 

 ๔. พัฒนากีฬาพ้ืนฐานโดยใช้ทักษะกีฬามาประกอบการเล่นกีฬาอย่างน้อย ๒ ประเภท 
 ๕. ส่งเสริมบุคลากรในโรงเรียนออกก าลังกายหรือเล่นกีฬาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ 
 ๖. นักเรียนเก่าและผู้ปกครองนักเรียน ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ มีความพึงพอใจในการ
ให้บริการสถานที่ออกก าลังกายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ 
 ๗. เข้าร่วมกิจกรรมทางด้านกีฬากับชุมชนอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
๘. แผนการด าเนนิงานประจ าไตรมาส 
๘.๑ ไตรมาสที่ ๑ ( ๑ ตุลาคม – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘)   
วัน / เดือน / 

ปี 
ปฏิทิน (แผน) ปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 

๑ ต.ค. ๕๘ - 
๓๑ ธ.ค. ๕๘ 

จัดกิจกรรมเต้นแอโรบิก ทุกวัน
พฤหัสบดี (วัน Sport day) 

ครู บุคลากร ตลอดจน
นักเรียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ร้อยละ ๖๐ 

๕,๐๐๐ 

๑ ต.ค. ๕๘ - 
๓๑ ธ.ค. ๕๘ 

จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งเพ่ือสุขภาพและ
กีฬาตามความถนัดและสนใจ ทุก
วันจันทร์  
วันพุธ และวันพฤหัสบดี 

ครู บุคลากร ตลอดจน
นักเรียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ร้อยละ ๖๐ 

๑๕,๐๐๐ 

๑ ต.ค. ๕๘ - 
๓๑ ธ.ค. ๕๘ 

อ านวยความสะดวกการบริการศูนย์
กีฬาและห้อง Fitness นักเรียน ครู 
บุคลากร ผู้ปกครอง ได้ออกก าลัง
กายตามความถนัดและความ
ต้องการ 

อ านวยความสะดวกการ
บริการศูนย์กีฬาและห้อง 
Fitness นักเรียน ครู 
บุคลากร ผู้ปกครอง ได้ออก
ก าลังกายตามความถนัดและ
ความต้องการ วันจันทร์-วัน
ศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๑๗.๐๐-
๑๙.๐๐ น. 

๕,๐๐๐ 

๑ ต.ค. ๕๘ - 
๓๑ ธ.ค. ๕๘ 

ค่าดูแลบ ารุงรักษาอุปกรณ์ภายใน
ศูนย์กีฬาและห้อง Fitness 

ดูแลบ ารุงรักษาอุปกรณ์
ภายในศูนย์กีฬาและห้อง 
Fitness ให้มีความปลอดภัย
และพร้อมให้บริการได้
ตลอดเวลา 

๕,๐๐๐ 

รวมเงินทั้งหมด ๓๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร   

 
 

๑๓๘ แผนปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๕๙ 

๘.๒ ไตรมาสที่ ๒  ( ๑ มกราคม – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙)   
วัน / เดือน / 

ปี 
ปฏิทิน (แผน) ปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 

๔  - ๑๐ ม.ค. 
๕๙ 

ทดสอบสมรรถภาพทางกาย
นักเรียนระดับชั้น ม.๑ และ ม.๒ 

ทดสอบสมรรถภาพทางกาย
นักเรียนระดับชั้น ม.๑ และ 
ม.๒ 
จ านวน ๑๐ ห้องเรียน 

๑,๐๐๐ 

๑๑  - ๑๗ 
ม.ค. ๕๙ 

ทดสอบสมรรถภาพทางกาย
นักเรียนระดับชั้น ม.๓ และ ม.๔ 

ทดสอบสมรรถภาพทางกาย
นักเรียนระดับชั้นม.๓และม๔ 
จ านวน ๑๒ ห้องเรียน 

๑,๐๐๐ 

๑๘  - ๒๔ 
ม.ค. ๕๙ 

ทดสอบสมรรถภาพทางกาย
นักเรียนระดับชั้น ม.๕ และ ม.๖ 

ทดสอบสมรรถภาพทางกาย
นักเรียนระดับชั้น ม.๕ และ 
ม.๖ 
จ านวน ๑๔ ห้องเรียน 

๑,๐๐๐ 

๒๑ ม.ค. ๕๘ PCCM  Day Run ครั้งที่ ๒ ครู บุคลากร ตลอดจน
นักเรียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ร้อยละ ๘๐ 

๒๐,๐๐๐ 

๑ – ๒๙ ก.พ. 
๕๙ 

การแข่งขันกีฬาระดับชั้น ๖ 
ระดับชั้น 
(ม.๑ – ม.๖) 

การแข่งขันกีฬาระดับชั้น  
๖ ระดับชั้น มีนักเรียนเข้า
ร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ 

๑๒,๐๐๐ 

๑ ม.ค. ๕๙ – 
๑๐ มี.ค. ๕๙ 

จัดกิจกรรมเต้นแอโรบิก ทุกวัน
พฤหัสบดี (วัน Sport day) 

ครู บุคลากร ตลอดจน
นักเรียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ร้อยละ ๖๐ 

๕,๐๐๐ 

๑ ม.ค. ๕๙ – 
๓๑ มี.ค. ๕๙ 

จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งเพ่ือสุขภาพและ
กีฬาตามความถนัดและสนใจ ทุก
วันจันทร์  
วันพุธ และวันพฤหัสบดี 

ครู บุคลากร ตลอดจน
นักเรียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ร้อยละ ๖๐ 

๑๕,๐๐๐ 

๑ ม.ค. ๕๙ – 
๓๑ มี.ค. ๕๙ 

อ านวยความสะดวกการบริการศูนย์
กีฬาและห้อง Fitness นักเรียน ครู 
บุคลากร ผู้ปกครอง ได้ออกก าลัง
กายตามความถนัดและความ
ต้องการ 

อ านวยความสะดวกการ
บริการศูนย์กีฬาและห้อง 
Fitness นักเรียน ครู 
บุคลากร ผู้ปกครอง ได้ออก
ก าลังกายตามความถนัดและ
ความต้องการ วันจันทร์-วัน
ศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๑๗.๐๐-
๑๙.๐๐ น. 

๕,๐๐๐ 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร   

 
 

๑๓๙ แผนปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๕๙ 

วัน / เดือน / 
ปี 

ปฏิทิน (แผน) ปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 

๑ ม.ค. ๕๙ – 
๓๑ มี.ค. ๕๙ 

ค่าดูแลบ ารุงรักษาอุปกรณ์ภายใน
ศูนย์กีฬาและห้อง Fitness 

ดูแลบ ารุงรักษาอุปกรณ์
ภายในศูนย์กีฬาและห้อง 
Fitness ให้มีความปลอดภัย
และพร้อมให้บริการได้
ตลอดเวลา 

๕,๐๐๐ 

รวมเงินทั้งหมด ๖๕,๐๐๐ 
๘.๓ ไตรมาสที่ ๓  ( ๑ เมษายน – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙)   
วัน / เดือน / 

ปี 
ปฏิทิน (แผน) ปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 

๑ เม.ย. ๕๙ – 
๓๐ มิ.ย. ๕๙ 

ค่าดูแลบ ารุงรักษาอุปกรณ์ภายใน
ศูนย์กีฬาและห้อง Fitness 

ดูแลบ ารุงรักษาอุปกรณ์
ภายในศูนย์กีฬาและห้อง 
Fitness ให้มีความปลอดภัย
และพร้อมให้บริการได้
ตลอดเวลา 

๕,๐๐๐ 

๑๕ พ.ค. ๕๙ 
– 
๓๐ มิ.ย. ๕๙ 

อ านวยความสะดวกการบริการศูนย์
กีฬาและห้อง Fitness นักเรียน ครู 
บุคลากร ผู้ปกครอง ได้ออกก าลัง
กายตามความถนัดและความ
ต้องการ 

อ านวยความสะดวกการ
บริการศูนย์กีฬาและห้อง 
Fitness นักเรียน ครู 
บุคลากร ผู้ปกครอง ได้ออก
ก าลังกายตามความถนัดและ
ความต้องการ วันจันทร์-วัน
ศุกร์ตั้งแต่เวลา ๑๗.๐๐-
๑๙.๐๐ น. 

๕,๐๐๐ 

๑๕ พ.ค. ๕๙ 
– 
๓๐ มิ.ย. ๕๙ 

จัดกิจกรรมเต้นแอโรบิก ทุกวัน
พฤหัสบดี (วัน Sport day) 

ครู บุคลากร ตลอดจน
นักเรียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ร้อยละ ๖๐ 

๓,๕๐๐ 

๑๕ พ.ค. ๕๙ 
– 
๓๐ มิ.ย. ๕๙ 

จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งเพ่ือสุขภาพและ
กีฬาตามความถนัดและสนใจ ทุก
วันจันทร์  
วันพุธ และวันพฤหัสบดี 

ครู บุคลากร ตลอดจน
นักเรียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ร้อยละ ๖๐ 

๑๐,๕๐๐ 

๑๕ พ.ค. ๕๙ 
– 
๓๐ มิ.ย. ๕๙ 

จัดกิจกรรมชุมนุม จ านวน ๒ ชุมนุม จัดกิจกรรมชุมนุม จ านวน ๒ 
ชุมนุม มีนักเรียนเข้าร่วม
ประมาณ ๕๐ คน 
 

๔,๐๐๐ 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร   

 
 

๑๔๐ แผนปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๕๙ 

วัน / เดือน / 
ปี 

ปฏิทิน (แผน) ปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 

๒๔ มิ.ย. ๕๘ จัดการแข่งขันกีฬาภายใน จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา
ภายใน มีนักเรียนเข้าร่วมไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

๑๒๐,๐๐๐ 

รวมเงินทั้งหมด ๑๔๘,๐๐๐ 
๘.๓ ไตรมาสที่ ๔  ( ๑ กรกฎาคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙)   
วัน / เดือน / 

ปี 
ปฏิทิน (แผน) ปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 

๑ ก.ค. ๕๙ – 
๓๐ ก.ย. ๕๙ 

ค่าดูแลบ ารุงรักษาอุปกรณ์ภายใน
ศูนย์กีฬาและห้อง Fitness 

ดูแลบ ารุงรักษาอุปกรณ์
ภายในศูนย์กีฬาและห้อง 
Fitness ให้มีความปลอดภัย
และพร้อมให้บริการได้
ตลอดเวลา 

๕,๐๐๐ 

๑ ก.ค. ๕๙ – 
๓๐ ก.ย. ๕๙ 

อ านวยความสะดวกการบริการศูนย์
กีฬาและห้อง Fitness นักเรียน ครู 
บุคลากร ผู้ปกครอง ได้ออกก าลัง
กายตามความถนัดและความ
ต้องการ 

อ านวยความสะดวกการ
บริการศูนย์กีฬาและห้อง 
Fitness นักเรียน ครู 
บุคลากร ผู้ปกครอง ได้ออก
ก าลังกายตามความถนัดและ
ความต้องการ วันจันทร์-วัน
ศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๑๗.๐๐-
๑๙.๐๐ น. 

๗,๕๐๐ 

๑ ก.ค. ๕๙ – 
๓๐ ก.ย. ๕๙ 

จัดกิจกรรมเต้นแอโรบิก ทุกวัน
พฤหัสบดี (วัน Sport day) 

ครู บุคลากร ตลอดจน
นักเรียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ร้อยละ ๖๐ 

๗,๕๐๐ 

๑ ก.ค. ๕๙ – 
๓๐ ก.ย. ๕๙ 

จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งเพ่ือสุขภาพและ
กีฬาตามความถนัดและสนใจ ทุก
วันจันทร์  
วันพุธ และวันพฤหัสบดี 

ครู บุคลากร ตลอดจน
นักเรียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ร้อยละ ๖๐ 

๒๒,๕๐๐ 

รวมเงินทั้งหมด ๔๒,๕๐๐ 
 
  



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร   

 
 

๑๔๑ แผนปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๕๙ 

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

 
๑.  ชื่องาน/โครงการ   พัฒนาศักยภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

(   )โครงการใหม่                ( / ) โครงการต่อเนื่อง 
๒.  ชื่อกลุ่มงาน วิชาการ   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
๓. ตองสนองอุดมการณ์สถานศึกษา/กลยุทธ์สถานศึกษา/มาตรฐานการศึกษาของ สพฐ. 
 ๓.๑ ตอบสนองอุดมการณ์สถานศึกษา 
          อุดมการณ์สถานศึกษาข้อที่:  ๑  ๒  ๓  ๔  ๕  ๖  ๗ ๘ ๙  
 ๓.๒ สอตอบสนองกลยุทธ์สถานศึกษา                                                                          

กลยุทธ์สถานศึกษาข้อที่  : ๑  ๒  ๓  ๔  ๕  ๖  ๗ 
๓.๓ ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาของ สพฐ. ข้อที่ 
    ๑    ๒    ๓    ๔  ๕    ๖    ๗   ๘  
    ๙   ๑๐  ๑๑  ๑๒  ๑๓ ๑๔  ๑๕  

๔. ผู้รับผิดชอบ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

๕. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร  

๑. จัดหาพัฒนาสื่อการเรียนการสอน  จ านวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท 
๒. ปรับปรุงสนามกีฬา    จ านวน ๗๐,๐๐๐ บาท 
๓. ปรับปรุงส านักงานและห้องต่างๆในศูนย์กีฬา จ านวน ๓๐,๐๐๐ บาท 
๔. ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาภายนอก จ านวน ๑๕,๐๐๐ บาท 
๕. จัดกิจกรรมวันส าคัญต่างๆ   จ านวน ๖,๐๐๐  บาท 

  รวมทั้งหมด จ านวน    ๒๔๑,๐๐๐ บาท 
 
๖. ภารกิจ 
 ด าเนินการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ให้นักเรียน
เห็นคุณค่าในตนเอง มีวินัยในตนเอง มีน้ าใจเป็นนักกีฬา มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
มีสุขภาพอนามัยที่ดี รักการออกก าลังกาย รู้จักดูแลตัวเองอย่างสม่ าเสมอให้มีความแข็งแรงทั้งร่างกาย
และจิตใจ เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของโรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลัย มุกดาหาร ที่ได้ก าหนดว่านักเรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลายตามความ
ถนัดและความสนใจ โดยความเห็นชอบของโรงเรียน ทั้งในด้านการออกก าลังกาย การเล่นกีฬา 
กิจกรรมนันทนาการ เพ่ือพัฒนาหล่อหลอมนักเรียนให้มีความรู้ ความสามารถทักษะที่เหมาะสมตาม
อุดมการณ์และเป้าหมายในการพัฒนานักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 
 
 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร   

 
 

๑๔๒ แผนปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๕๙ 

๗. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 ๑. นักเรียนร้อยละ ๘๐ ได้รับผลการเรียนไม่ต่ ากว่า ๓.๕๐ ในรายวิชากลุ่มสาระการรู้สุข
ศึกษาและ      พลศึกษา 
 ๒. นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเห็นว่าหลักสูตรในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษาและพลศึกษาครอบคลุมหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ๓. มีแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ครบถ้วนทุกรายวิชา
พ้ืนฐานที่หลักสูตรก าหนดไว้ 
 ๔. มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพล
ศึกษา อย่างน้อย ๓ ชิ้นงาน 
 ๕. เครื่องมือวัดและประเมินผลทุกรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบจากผู้ทรงคุณวุฒิประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
๘.  ระยะเวลาด าเนินการ   

ตลอดปีงบประมาณ  ๒๕๕๙   (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) 
๙. ขั้นตอนการเนินงาน 

ขั้นตอนการเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หลักฐาน
อ้างอิง 

๙.๑ ขั้นเตรียมการ (PLAN) 
      ๑.  ประชุม  ปรึกษาหารือบุคลากรในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  น าสารสนเทศของกลุ่มสาระฯ 
มาวิเคราะห์เพ่ือก าหนดครูผู้รับผิดชอบ ท าการเรียนการสอน    
ในปีการศึกษา ๒๕๕๘  วางแผนการสอน ก าหนดสื่อ อุปกรณ์
การเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผล 
     ๒.  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
     ๓.  จัดท าปฏิทินปฏิบัติงาน 

 
ต.ค. ๒๕๕๘ 

 

 
ครูกลุ่มสาระฯ 
สุขศึกษาพลศึกษา 
 

 

๙.๒  ขั้นด าเนินการ (DO) 
๑. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
    ๑. ครูมีการวิเคราะห์หลักสูตรและจัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนที่หลากหลาย ทุกรายวิชา  และมี
การนิเทศติดตามอย่างน้อย ภาคเรียนละ ๒  ครั้ง 
    ๒.  จัดหา สร้างสื่อวัสดุอุปกรณ์ สื่อเทคโนโลยี 
ให้เพียงพอต่อการจัดการเรียนรู้   
    ๓.  ครูในกลุ่มสาระฯทุกคน จัดท าวิจัยในชั้นเรียน 
อย่างน้อย   ปีละ ๑ เรื่อง 
    ๔. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสุขศึกษา 

 
 
 
ต.ค.๒๕๕๘ / 
พ.ย.๒๕๕๙ 

 
ต.ค.๒๕๕๘ / 
พ.ย.๒๕๕๙ 

 
มี.ค.๒๕๕๙ 

 

 
 
 
ครูสุภัคชญา  สินพูน 
 
 
ครูสุภัคชญา  สินพูน 
 
ครูกลุ่มสาระฯ 
สุขศึกษาพลศึกษา 
 

 
 
 
โครงการ 
ค าสั่ง 
รายงาน 
รูปภาพ 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร   

 
 

๑๔๓ แผนปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๕๙ 

ขั้นตอนการเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หลักฐาน
อ้างอิง 

และพลศึกษาสูงขึ้นทุกระดับชั้น 
 
    ๕. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย  ๓.๕๐   
ขึ้นไป  ร้อยละ  ๑๐๐  และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เฉลี่ย
ระดับ   ดีเยี่ยม ร้อยละ ๑๐๐ 
 
๒.  พัฒนาสื่อ  วัสดุอุปกรณ์  ห้องสื่อเทคโนโลยีและสนามกีฬา
ให้มีประสิทธิภาพและเพียงพอ 
๑.  ปรับปรุงสนามกีฬา จ านวน  ๓  สนาม คือ  ปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้าและทาสีสนามวอลเลย์บอล ปรับปรุงและทาสีสนาม
บาสเกตบอล ปรับปรุงและทาสีสนามแบดมินตัน 
๓. จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้สุขศึกษาและพล
ศึกษาของนักเรียน 
๑.  ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันประเภทกีฬาไทยและกีฬาสากล
อย่างน้อย ๑  ชนิดกีฬา 
 
๔. พัฒนาส านักงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา 
และพลศึกษา 
 -  จัดหาวัสด-ุอุปกรณส์ านักงานอย่างเพียงพอ และเหมาะสม 

ต.ค.๒๕๕๘- 
มี.ค.๒๕๕๙ 

 
ต.ค.๒๕๕๘- 
มี.ค.๒๕๕๙ 

 
 
 
 

มี.ค.๒๕๕๙ 
 
 
 
 

พ.ย.๒๕๕๘- 
ธ.ค.๒๕๕๘ 

 
 
มิ.ย.๒๕๕๘ 

 
 

ครูกลุ่มสาระฯ 
สุขศึกษาพลศึกษา 
- ครูกลุ่มสาระฯ 
สุขศึกษาพลศึกษา 
 
 
 
 
ครูกิตติกร พันธ์
สุวรรณ 
ครูนพรัตน์ ป้อมเชียง
พัง 
 
 
 
 
ครูกิตติกร พันธ์
สุวรรณ 
ครูนพรัตน์ ป้อมเชียง
พัง 
 
 
ครูนพรัตน์ ป้อมเชียง
พัง 
ครูศรีริปิน  ยืนยั่ง 
 

๙.๓ ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (CHECK) 
    ๑.  รายงานความก้าวหน้า 
    ๒.  สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 

 
มี.ค. ๒๕๕๙ 
ต.ค.๒๕๕๙ 

 
ครูกลุ่มสาระ 
สุขศึกษาพลศึกษา 

 

๙.๔ ขั้นแก้ไข พัฒนา ปรับปรุง (ACTION) 
    ตรวจสอบปรับปรุงการจัดกิจกรรมตลอดเวลา 
การด าเนินงานและปีต่อไปจากรายงานความก้าวหน้า 
และสรุปผลการด าเนินงาน       

 
มี.ค. ๒๕๕๙ 
ต.ค.๒๕๕๙ 

 
ครูกลุ่มสาระ 
สุขศึกษาพลศึกษา 
 

 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร   

 
 

๑๔๔ แผนปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๕๙ 

๑๐. แผนการด าเนินงานประจ าไตรมาส 
 ๑๐.๑ ไตรมาสที่ ๑ ( ๑ ตุลาคม – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘)   
วนั/เดือน/ปี ปฏิทิน (แผน) ปฏิบติังาน เป้าหมาย งบประมาณ 

๑,๓ ต.ค. 
๒๕๕๘ 

สอบปลายภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘ นักเรียนทุกคนที่ลงทะเบียน
รายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชา
เพ่ิมเติมเข้าสอบปลายภาคได้ 

 

๖ ต.ค. ๒๕๕๘ ส่งผลรายงานการด าเนินงานตาม
ไตรมาสที่ ๔  

รวบรวมผลการด าเนินงาน
ของกลุ่มสาระฯ เพ่ือเตรียม
น าเสนอผลการปฏิบัติงาน 

 

๔-๙ ต.ค. 
๒๕๕๘ 

ครูในกลุ่มสาระฯ ตรวจ
แบบทดสอบปลายภาคเรียนและ
ประเมินผลการเรียนรู้ปลายภาค
เรียนทุกรายวิชาที่เปิดสอน ภาค
เรียนที่ ๑/๒๕๕๘ และส่งผลการ
ประเมินให้งานทะเบียน กลุ่ม 
 

๑. นักเรียนได้ผลการเรียน
เฉลี่ยแต่ละรายวิชา ๓.๐๐ 
๒. รายงานสรุปผลการเรียน
ของนักเรียน จ านวน ๑ เล่ม 

 

วัน/เดือน/ปี ปฏิทิน (แผน) ปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 
 วิชาการ ตามก าหนดเวลา พร้อม

จัดท ารายงานสรุปผลการเรียนของ
นักเรียนรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอน 

  

๕-๙ ต.ค. 
๒๕๕๘ 

ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียน
ที่ ๒/๒๕๕๘ 

ครูผู้สอนทุกคนจัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้ฉบับ
สมบูรณ์ ภาคเรียนที่ ๒/
๒๕๕๘ น าส่งหัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้ฯ วิชา
พ้ืนฐาน ๙ รายวิชา 

 

๑๐ ต.ค. 
๒๕๕๘ 

ส่งรายงานการประเมินแผนการ
จัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ ๒/
๒๕๕๘ 

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
ด าเนินการประเมินแผนการ
จัดการเรียนรู้ รายวิชา
พ้ืนฐาน จ านวน ๙ วิชา 
ส่งที่กลุ่มวิชาการ 

 

๑๑ ต.ค. 
๒๕๕๘ 

ประชุมกลุ่มสาระฯ เพื่อวางแผน
และติดตามการปฏิบัติงานภายใน
กลุ่มสาระฯ ระดมความคิด
พัฒนาการปฏิบัติงานของ 

จัดประชุมตามปฏิทินของ 
กลุ่มสาระฯ 

 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร   

 
 

๑๔๕ แผนปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๕๙ 

๑๐.๒ ไตรมาสที่ ๒  ( ๑ มกราคม – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙)   
วัน/เดือน/ ปี ปฏิทิน (แผน) ปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 

๘ ม.ค. ๒๕๕๙ ส่งรายงานผลการด าเนินงานไตร
มาสที่ ๑  
ตามปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

รวบรวมผลการด าเนินงาน
ของกลุ่มสาระฯ เพ่ือเตรียม
น าเสนอผลการปฏิบัติงาน 

 

๑๑ ม.ค. 
๒๕๕๙ 

ส่งผลการประเมินการเรียนรู้กลาง
ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘ 

ส่งผลการประเมินการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระฯ รายวิชาพ้ืนฐาน 
จ านวน ๙ รายวิชา 

 

๑๕-๓๑ ม.ค.
๒๕๕๙ 

นิเทศการจัดการเรียนรู้ ครั้งที่ ๒ ครูผู้สอนทุกคนได้รับการ
นิเทศการจัดการเรียนรู้ ครั้ง
ที่ ๒ 

 

๑-๑๕ ก.พ. ส่งเครื่องมือประเมินผลและ วัดประเมินผลการเรียนรู้  

สาระฯ ให้มีประสิทธิภาพ 
๑-๑๕ ต.ค. 
๒๕๕๘ 

กลุ่มสาระฯ ตรวจสอบสภาพ/จัด
ซ่อมอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน 

อุปกรณ์ สื่อการเรียนการ
สอนทุกชิ้นอยู่ในสภาพที่
พร้อมใช้งาน เพ่ือใช้งานภาค
เรียนที่ ๒/๒๕๕๘ 
เช่น โปรเจคเตอร์ เครื่อง
เสียง คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

 

๑๖-๓๑ ต.ค.
๒๕๕๘ 

จัดหา พัฒนา สื่อการเรียนการสอน 
จัดเตรียมเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์
การเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๒/
๒๕๕๘ 

จัดหา พัฒนา สื่อการเรียน
การสอน รายวิชาต่างๆ วัสดุ
ปกรณ์การเรียนการสอน 
ส าหรับภาคเรียนที่ ๒/
๒๕๕๘ 

๕๐,๐๐๐ 

๓๐ พ.ย. – ๔ 
ธ.ค.๕๙ 

จัดกิจกรรมสัปดาห์วันเอดส์โลก นักเรียนตระหนักถึงภัยร้าย
ของโรคเอดส์ 

๒,๐๐๐ 

วัน/เดือน/ปี ปฏิทิน (แผน) ปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 
๑๕-๓๐พ.ย. 
๒๕๕๘ 

นิเทศการจัดการเรียนรู้ ครั้งที่ ๑ ครูผู้สอนทุกคนได้รับการ
นิเทศการจัดการเรียนรู้ ครั้ง

ที่ ๑ 

 

๑-๒๐ ธ.ค. 
๒๕๕๘ 

ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา สพ
ม.๒๒ 

ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬา สพม.๒๒ อย่างน้อย ๑ 
ประเภท 

๑๕,๐๐๐ 

รวมเงินทั้งหมด ๖๗,๐๐๐   
  



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร   

 
 

๑๔๖ แผนปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๕๙ 

วัน/เดือน/ ปี ปฏิทิน (แผน) ปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 
๒๕๕๙ ประเมินผลการเรียนรู้ปลายภาคท่ี 

๒/๒๕๕๘ 
ระดับชั้น ม.๑-ม.๖ 

รายวิชาพ้ืนฐานครบทุก
รายวิชา 

๘ ก.พ. ๒๕๕๙ ส่งอัตราก าลังกลุ่มสาระฯ และ
รายวิชาเพ่ิมเติมภาคเรียนที่ ๑/๕๙ 

จัดครูเข้าสอนตามรายวิชาที่
ก าหนดในหลักสูตร 

 

๑๙ ก.พ. 
๒๕๕๙ 

ส่งรายงานการนิเทศการจัดการ
เรียนรู้ 

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
ด าเนินการรวบรวมผลการ
นิเทศการจัดการเรียนรู้ ครั้ง
ที่ ๑ และครั้งที่ ๒ 

 

๑๐ มี .ค . 
๒๕๕๙ 

ส่งผลการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ปลายภาคท่ี ๒/๒๕๕๘ 
ระดับชั้น ม.๑-ม.๖ 

ส่งการประเมินผลการเรียนรู้
กลุ่มสาระฯ รายวิชาพ้ืนฐาน 
จ านวน  
๙ รายวิชา 

 

๑-๓๐ มี.ค. 
๒๕๕๙ 

ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและทาสีสนาม
วอลเลย์บอลกลางแจ้ง 

ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและ
ทาสีสนามวอลเลย์บอล
กลางแจ้ง จ านวน ๑ สนาม 

๓๐,๐๐๐ 

๑-๓๐ มี.ค. 
๒๕๕๙ 

ปรับปรุงและทาสีสนาม
บาสเกตบอลกลางแจ้ง 

ปรับปรุงและทาสีสนาม
บาสเกตบอลกลางแจ้ง 
จ านวน  
๑ สนาม 

๒๕,๐๐๐ 

๑-๓๐ มี.ค. 
๒๕๕๙ 

ปรับปรุงและทาสีสนามแบดมินตัน ปรับปรุงและทาสีสนาม
แบดมินตัน จ านวน ๔ สนาม 

๑๕,๐๐๐ 

รวมเงินทั้งหมด ๗๐,๐๐๐ 
๑๐.๓ ไตรมาสที่ ๓  ( ๑ เมษายน – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙)   
วัน /เดือน/ ปี ปฏิทิน (แผน) ปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 
๒๐-๓๐ เม.ย. 
๒๕๕๙ 

ประชุมก าหนดแนวทางการจัดการ
เรียนการสอนภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙ 

ประชุมระดมความคิดภายใน
กลุ่มสาระฯ เพ่ือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในกลุ่มสาระฯเดือนละ 
๒ ครั้ง 

 

๑-๘ พ.ค . 
๒๕๕๙ 

จัดท าโครงการสอน แผนการ
จัดการเรียนรู้ เอกสารประกอบการ
สอน แผนการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ รายวิชาพ้ืนฐาน และ
รายวิชาเพ่ิมเติม 

ได้ท าโครงการสอนในแต่ละ
รายวิชา แผนการให้งานใน
รายวิชาต่างๆ ของรายวิชา
พ้ืนฐาน 

 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร   

 
 

๑๔๗ แผนปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๕๙ 

วัน /เดือน/ ปี ปฏิทิน (แผน) ปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 
๘-๑๑ พ.ค. 
๒๕๕๙ 

ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียน
ที่ ๑/๒๕๕๙ 

ครูผู้สอนทุกคนจัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้ฉบับ
สมบูรณ์ ภาคเรียนที่ ๒/
๒๕๕๘ น าส่งหัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้ฯ วิชา
พ้ืนฐาน ๙ รายวิชา 

 

๑๖-๑๗ พ.ค.
๒๕๕๙ 

ส่งรายงานการประเมินแผนการ
จัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ ๑/
๒๕๕๙ 

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
ด าเนินการประเมินแผนการ
จัดการเรียนรู้ รายวิชา
พ้ืนฐาน จ านวน ๙ วิชา 
ส่งที่กลุ่มวิชาการ 

 

๑๖ มิ.ย. 
๒๕๕๙ 

นิเทศการจัดการเรียนรู้ ครั้งที่ ๑ ครูผู้สอนทุกคนได้รับการ
นิเทศการจัดการเรียนรู้ 
ครั้งที่ ๑ 

 

พ.ค. – มิ.ย. 
๒๕๕๙ 

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ส าหรับ  
ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ 

ได้จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนตามโครงการสอนและ
ปฏิทินปฏิบัติงาน 
๑. กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 
(๓๐ พ.ค. – ๓ มิ.ย. ๒๕๕๙) 
๒. จัดกิจกรรมวันต่อต้านยา
เสพติดสากล 
(๒๓ มิ.ย. - ๒๙ มิ.ย. ๒๕๕๙) 

 
 

๒,๐๐๐ 
 
 

๒,๐๐๐ 

พ.ค. – มิ.ย. 
๒๕๕๙ 

จัดท าเครื่องมือประเมินผลการ
เรียนรู้กลางภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙ 
จัดหา พัฒนาสื่อการเรียนการสอน 
จัดเตรียมเครื่องมือ วัสดุ  อุปกรณ์
การเรียนการสอนส าหรับ  
ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙ 

จัดท าเครื่องมือประเมินผล
การเรียนรู้กลางภาคเรียนที่ 
๑/๒๕๕๙ การวัดและ
ประเมินผลตามแผนการ
ประเมินเวลาเรียน ไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๘๐ และจัดหา
พัฒนา สื่อการเรียนการสอน
ตามรายวิชาต่างๆ วัสดุ
อุปกรณ์การเรียนการสอน
ส าหรับภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙ 

๑๐,๐๐๐ 

๑-๓๑ พ.ค.
๒๕๕๙ 

จัดหา พัฒนา สื่อการเรียนการสอน 
จัดเตรียมเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์

จัดหา พัฒนา สื่อการเรียน
การสอน รายวิชาต่างๆ วัสดุ

๕๐,๐๐๐ 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร   

 
 

๑๔๘ แผนปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๕๙ 

วัน /เดือน/ ปี ปฏิทิน (แผน) ปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 
การเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๑/
๒๕๕๙ 

ปกรณ์การเรียนการสอน 
ส าหรับภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙ 

รวมเงินทั้งหมด ๖๔,๐๐๐ 
๑๐.๔ ไตรมาสที่ ๔  (๑ กรกฎาคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙)   
วัน/เดือน/ปี ปฏิทิน (แผน) ปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 

๑ ก.ค. – ๓๐ 
ก.ย. ๒๕๕๙ 

จัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 
๑/๒๕๕๙ 
ต่อเนื่องจากไตรมาสที่ ๑ 

ประชุมระดมความคิดภายใน
กลุ่มสาระฯ เพ่ือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในกลุ่มสาระฯเดือนละ 
๒ ครั้ง 

 

ก.ค. ๒๕๕๙ จัดประเมินผลการเรียนรู้กลางภาค
เรียน 
ที่ ๑/๒๕๕๙ และแจ้งผลการ
ประเมินกลางภาค 

จัดการเรียนการสอน ท า
โครงการสอน มอบหมายงาน 
แผนการจัดการเรียนรู้ 
เอกสารประกอบการสอน 
และพัฒนาหลักสูตร และ
วัดผลประเมินผลการเรียน
การสอนในรายวิชาพ้ืนฐาน
และเพ่ิมเติม 

 

ก.ค. – ส.ค. 
๒๕๕๙ 

จัดหา พัฒนาสื่อการเรียนการสอน 
จัดเตรียมเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์
การเรียนการสอนภาคเรียนที่ ๑/
๒๕๕๙ ต่อเนื่องจากไตรมาสที่ ๑ 
จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ 
ส าหรับภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙ 
ต่อเนื่องจากไตรมาสที่ ๑ 

ประชุมพัฒนาสื่อการเรียน
การสอนในกลุ่มสาระฯ จัด
กิจกรรมมุ่งเน้นทางด้าน
สุขอนามัยที่ดี  
รักการออกก าลังกาย รู้จัก
ตนเองให้เข้มแข็งท้ังร่างกาย
และจิตใจ มีจิตวิญญาณมุ่ง
พัฒนาประเทศชาติ มีเจตคติ
ที่ดีต่อเพ่ือนร่วมโลกและ
ธรรมชาติ (เอกสารอ้างอิง : 
หลักสูตร แผนการจัดการ
เรียนรู้ โครงการสอน 
แผนการมอบหมายงาน 
เอกสารประกอบการสอน 
การวัดและประเมินผลทั้ง  ๖ 
ระดับชั้น) 

๑๐,๐๐๐ 

๑-๑๕ ส.ค. นิเทศการจัดการเรียนรู้ ครั้งที่ ๒ ครูผู้สอนทุกคนได้รับการ  



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร   

 
 

๑๔๙ แผนปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๕๙ 

วัน/เดือน/ปี ปฏิทิน (แผน) ปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 
๒๕๕๙ นิเทศการจัดการเรียนรู้ ครั้ง

ที่ ๒ 
ก.ย. ๒๕๕๙ จัดประเมินผลการเรียนรู้ปลายภาค

เรียนที่ ๒/๒๕๕๙ 
ประเมินผลการเรียนไม่ต่ า
กว่าระดับคะแนน ๓.๕๐ 

 

ก.ค. – ส.ค. 
๒๕๕๙ 

ปรับปรุงส านักงานและห้องต่างๆ 
ภายในศูนย์กีฬา 

ปรับปรุงส านักงานและห้อง
ต่างๆ ภายในศูนย์กีฬาให้มี
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

๓๐,๐๐๐ 

รวมเงินทั้งหมด ๔๐,๐๐๐ 
๑๑. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 มีการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพส่งผลให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข 

 
 
ลงชื่อ……………………..………….…………ผู้เขียนงาน/โครงการ 

                     (นางสุภัคชญา     สินพูน) 
                                    ต าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ 
 
 

ลงชื่อ………………..………………..………ผู้เสนองาน/โครงการ 
                    (นางสุภัคชญา      สินพูน) 
                  ต าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ 
                        หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
 

 ลงชื่อ ……………………………………….ผู้เห็นชอบงาน/โครงการ 
                    (นายประกาศ  อ่อนตาม) 

                      รองผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 
 
 

ลงชื่อ ………………………………………..ผู้อนุมัติงาน/โครงการ 
                               (นายชาตรี    ประดุจชนม์) 
                ผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  มุกดาหาร 
 
 
 

 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร   

 
 

๑๕๐ แผนปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๕๙ 

โครงการ  
งานพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

๑. ชื่องาน/โครงการ งานพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี 
๒. กลุ่มงาน วิชาการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
๓. ตอบสนองอุดมการณ์สถานศึกษา/กลยุทธ์สถานศึกษา/มาตราฐานการศึกษาของ สพฐ. 
    ๓.๑ ตอบสนองอุดมการณ์สถานศึกษา/มาตราฐานการศึกษาของ สพฐ. 
  อุดมการณ์ของสถานศึกษาข้อที่ : ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘๙                                                                         
    ๓.๒  ตอบสนองกลยุทธ์สถานศึกษา 

กลยุทธ์สถานศึกษาข้อที่  : ๑  ๒  ๓  ๔  ๕  ๖ ๗ 
    ๓.๓ ตอบสนองมาตราฐานการศึกษาของ สพฐ. ข้อที่:  

 ๑  ๒   ๓   ๔   ๕   ๖    ๗   ๘ 
 ๙  ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔  ๑๕ 

๔. ผู้รับผิดชอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
๕. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
  ๘๘๖,๒๘๐ บาท   (แปดแสนแปดหม่ืนหกพันสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน) 
๖. ภารกิจ 

มีหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ครูมี
แผนการจัดการเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรมและเทคนิควิธีการพัฒนานักเรียนตามความสามารถ ครูในกลุ่ม
สาระฯ ทุกคนจัดท าวิจัยในชั้นเรียน  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลยีสูงขึ้น  นักเรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะด้านการงานอาชีพและ
เทคโนโลยีในระดับต่างๆ  เป็นแหล่งศึกษาดูงานของหน่วยงานต่างๆ นักเรียนมีทักษะในการด ารงชีวิต
และอยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุข 
๗. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

๑. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร ร้อยละ ๑๐๐  
๒. นักเรียนมีความกตัญญูกตเวทีร้อยละ ๑๐๐ 
๓.  นักเรียนยอมรับความคิดเห็นและวัฒนธรรมที่แตกต่าง 
๔.  นักเรียนตระหนัก รู้คุณค่าร่วมกันอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ร้อยละ ๑๐๐ 
๕. การสังเกตพฤติกรรม 
๖. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับสูง ร้อยละ ๙๐ 
๗.  การยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างร้อยละ ๑๐๐ 

 
 
 
 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร   

 
 

๑๕๑ แผนปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๕๙ 

๘. แผนการด าเนนิงานแต่ละไตรมาส       
๘.๑  ไตรมาสที่  ๑  (๑ ต.ค. ๕๘ - ๓๑. ธ.ค. ๕๘)  จ านวนเงิน ๖๒๐,๐๐๐ บาท  
วัน/เดือน/ปี แผน/ปฏิทินปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 
๑๐/๑๒/๕๘ จัดซื้อคอมพิวเตอร์ ห้องปฎิบัติการณ์

คอมพิวเตอร์ ๑ 
ปรับปรุงคอมพิวเตอร์ 
ในห้องคอมพิวเตอร์ ๑ 
ให้เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการ
สอน 

๔๘๐,๐๐๐ 

๒๐/๑๒/๕๘ จัดซื้ออุปกรณ์ส านักงาน ปรับปรุงส านักงานกลุ่มสาระการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี 

๖๐,๐๐๐ 

๒๕/๑๒/๕๘ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมบ ารุง
คอมพิวเตอร์ 

ซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ในห้อง
คอมพิวเตอร์ ๑ และ ๒ รวมถึง
คอมพิวเตอร์ในห้องกลุ่มสาระฯต่างๆ  

๘๐,๐๐๐ 

๘.๒  ไตรมาสที่  ๒  (๑ ม.ค. ๕๘ - ๓๑. มี.ค.๕๙)  จ านวนเงิน  ๖๖,๒๒๐ บาท 
วัน/เดือน/ปี แผน/ปฏิทินปฏิบัติงาน เป้าหมาย  งบประมาณ 
๓๐/๐๓/๕๙ จัดซื้อหนังสือ, ซีดี  ประกอบการสอน มีวัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมต่อการจัดการ

เรียนการสอนในรายวิชา 
๕,๐๒๐ 

๓๐/๐๓/๕๙ วัสดุวิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์  มีวัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมต่อการจัดการ
เรียนการสอนในรายวิชา 

๕,๑๐๐ 

๓๐/๐๓/๕๙ วัสดุงานเขียนแบบเบื้องต้น มีวัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมต่อการ
จัดการเรียนการสอนในรายวิชา 

๕,๐๐๐ 

๓๐/๐๓/๕๙ งานอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น มีวัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมต่อการจัดการ
เรียนการสอนในรายวิชา 

๓๔,๒๕๐ 

๓๐/๐๓/๕๙ งานไฟฟ้าเบื้องต้น มีวัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมต่อการจัดการ
เรียนการสอนในรายวิชา 

๑๖,๘๕๐ 

๘.๓  ไตรมาสที่  ๓  (๑ เม.ย. ๕๙ - ๓๐.มิ.ย. ๕๙)  จ านวนเงิน  ๙๐,๐๐๐  บาท 
วัน/เดือน/ปี แผน/ปฏิทินปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 
๑๖/๐๕/๕๙ งานช่างพ้ืนฐาน ม.ต้นเพิ่มเติม ๒ มีวัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมต่อการ

จัดการเรียนการสอนในรายวิชา 
๓๐,๐๐๐ 

๑๖/๐๕/๕๙ วัสดุงานประดิษฐ์ มีวัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมต่อการ
จัดการเรียนการสอนในรายวิชา 

๓๐,๐๐๐ 

๑๖/๐๕/๕๙ วัสดุงานอาชีพ มีวัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมต่อการ
จัดการเรียนการสอนในรายวิชา 

๓๐,๐๐๐ 

 
 
 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร   

 
 

๑๕๒ แผนปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๕๙ 

๘.๔  ไตรมาสที่  ๔  (๑ ก.ค. ๕๙ - ๓๐ ก.ย. ๕๙)  จ านวนเงิน  ๘๓,๐๐๐ บาท 
วัน/เดือน/ปี แผน/ปฏิทินปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 

๒๕/๑๑/๕๙ วัสดุฝึกแข่งขันทักษะวิชาการ นักเรียนมีวัสดุอุปกรณ์ในการ
ฝึกซ้อมแข่งขันทักษะทางวิชาการ 

๕๐,๐๐๐ 

๒๕/๑๑/๕๙ ค่าตอบแทนครูเวรวันเสาร์-อาทิตย์  ๑๔,๐๐๐ 
   ๒๕/๑๑/๕๙ ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ  ๑๙,๐๐๐ 

 
   

 
                 ลงชื่อ.......................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 

                 (นางสาวขนิษฐา  ปิตฝ่าย) 
             หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 

              
 
   ลงชื่อ....................................................... ผู้เสนอโครงการ 
           (................................................) 

            รองผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  มุกดาหาร 
 

  
 

            ลงชื่อ........................................................ ผู้อนุมัติโครงการ 
  (นายชาตรี    ประดุจชนม์) 

            ผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  มุกดาหาร   
           



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร   

 
 

๑๕๓ แผนปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๕๙ 

กิจกรรมพัฒนาหุ่นยนต์ 
 

๑. ชื่องาน/โครงการ กิจกรรมพัฒนาหุ่นยนต์  
๒. กลุ่มงาน วิชาการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
๓. ตอบสนองอุดมการณ์สถานศึกษา/กลยุทธ์สถานศึกษา/มาตราฐานการศึกษาของ สพฐ. 

๓.๑ ตอบสนองอุดมการณ์สถานศึกษา/มาตราฐานการศกึษาของ สพฐ. 
  อุดมการณ์ของสถานศึกษาข้อที่ : ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘๙                                                                         
    ๓.๒  ตอบสนองกลยุทธ์สถานศึกษา 

กลยุทธ์สถานศึกษาข้อที่  : ๑  ๒  ๓  ๔  ๕  ๖ ๗ 
    ๓.๓ ตอบสนองมาตราฐานการศึกษาของ สพฐ. ข้อที่:  

 ๑  ๒   ๓   ๔   ๕   ๖    ๗   ๘ 
 ๙  ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔  ๑๕ 

๔. ผู้รับผิดชอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
๕. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๘๖,๒๘๐ บาท  
๖. ภารกิจ 

ศึกษาและพัฒนาหุ่นยนต์อัตโนมัติ  จ านวน  ๒  ตัว และหุน่ยนต์บังคบมือจ านวน  ๒  ตัว 
ทีมหุ่นยนต์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ได้รับการพัฒนา และสามารถเข้าร่วมการแข่งขันใน
ระดับศูนย์หุ่นยนต์ และระดับสูงต่อไป มีห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์  มีวัสดุ อุปกรณ์ท่ีทันสมัยและท่ีเอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้มีทีมหุ่นยนต์ของโรงเรียนเข้าแข่งขันจนได้รับรางวัลในระดับต่าง ๆ 
๗. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

๑. นักเรียนสร้างองค์ความรู้จากทักษะของตนเองได้ 
๒. นักเรียนบูรณาการองค์ความรู้เป็นวิธีการของตนเองในการแก้ปัญหา  
๓. นักเรียนก าหนดเลือกวิธีการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม  
๔. นักเรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี     ร้อยละ ๘๐   
๕. นักเรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จนงานของกลุ่มส าเร็จลุล่วงร้อยละ ๘๐   
๖. นักเรียนสามารถใชเ้ทคโนโลยีในการน าเสนอผลงาน ร้อยละ ๘๐ 

๘. รายละเอียดการใช้งบประมาณ       
 ใช้งบประมาณ ๘๘๖,๒๘๐บาท (แปดแสนแปดหม่ืนหกพันสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน) 
แผนงาน/โครงการด าเนินงานประจ าไตรมาส  ประจ าปีงบประมาณ   ๒๕๕๙ 
๙.  แผนการด าเนนิงานแต่ละไตรมาส 
๙.๑  ไตรมาสที่  ๑  (๑ ต.ค. ๕๘ - ๓๑. ธ.ค. ๕๘)  จ านวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท  

วัน/เดือน/ปี แผน/ปฏิทินปฏิบัติงาน    เป้าหมาย    งบประมาณ 
๒๗/๑๒/๕๘ จัดซื้อโดรน phantom DJI ๓ 

Professional ๔K 
 ๑๐๐,๐๐๐ 

 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร   

 
 

๑๕๔ แผนปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๕๙ 

๙.๒  ไตรมาสที่  ๒  (๑ ม.ค. ๕๘ - ๓๑. มี.ค.๕๙)  จ านวนเงิน  ๔๔,๕๐๐ บาท 
วัน/เดือน/ปี แผน/ปฏิทินปฏิบัติงาน    เป้าหมาย    งบประมาณ 
๓๐/๐๓/๕๙ จัดซื้อไมโครคอนโทรลเลอร์และเซนเซอร ์  ๔๔,๕๐๐ 

๙.๓  ไตรมาสที่  ๓  (๑ เม.ย. ๕๙ - ๓๐.มิ.ย. ๕๙)  จ านวนเงิน  ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
วัน/เดือน/ปี แผน/ปฏิทินปฏิบัติงาน    เป้าหมาย    งบประมาณ 
๒/๐๕/๕๙ เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์และโครงงาน

คอมพิวเตอร์ 
 ๒๐๐,๐๐๐ 

๙.๔  ไตรมาสที่  ๔  (๑ ก.ค. ๕๙ - ๓๐ ก.ย. ๕๙)  จ านวนเงิน  ๕๐,๐๐๐ บาท 
วัน/เดือน/ปี แผน/ปฏิทินปฏิบัติงาน    เป้าหมาย   งบประมาณ 

๒๕/๑๑/๕๙ อบรมเชิงปฏิบัติการหุ่นยนต์  ๘,๐๐๐ 
 
 
ลงชื่อ.......................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 

(นางสาวขนิษฐา  ปิตฝ่าย) 
             หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 

       
ลงชื่อ....................................................... ผู้เสนอโครงการ 
        (................................................) 

         รองผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  มุกดาหาร 
 
 
ลงชื่อ........................................................ ผู้อนุมัติโครงการ 
 (นายชาตรี    ประดุจชนม์) 

          ผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  มุกดาหาร   
           
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร   

 
 

๑๕๕ แผนปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๕๙ 

งาน/โครงการ งานพัฒนาระบบงานทะเบียนนักเรียน ประจ าปีการศึกษา   ๒๕๕๙ 
๑. ชื่องาน/โครงการ งานพัฒนาระบบงานทะเบียนนักเรียน 
๒. ชื่อกลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ  งานทะเบียนนักเรียน กลุ่ม วิชาการ 
๓. ตอบสนองอุดมการณ์สถานศึกษา/กลยุทธ์สถานศึกษา/มาตราฐานการศึกษาของ สพฐ. 

๓.๑ ตอบสนองอุดมการณ์สถานศึกษา/มาตราฐานการศกึษาของ สพฐ. 
  อุดมการณ์ของสถานศึกษาข้อที่ : ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘๙                                                                         
    ๓.๒  ตอบสนองกลยุทธ์สถานศึกษา 

กลยุทธ์สถานศึกษาข้อที่  : ๑  ๒  ๓  ๔  ๕  ๖ ๗ 
    ๓.๓ ตอบสนองมาตราฐานการศึกษาของ สพฐ. ข้อที่:  

 ๑  ๒   ๓   ๔   ๕   ๖    ๗   ๘ 
 ๙  ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔  ๑๕ 

๔. ผู้รับผิดชอบ 
 ระบบงานทะเบียนนักเรียน กลุ่มวิชาการ  
๕.งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

๑๑๖,๗๘๒     บาท     
๖.ภารกิจ 
 งานทะเบียนของโรงเรียนเป็นงานที่มีความส าคัญต่อสถานศึกษาที่ควรด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่องเพ่ือให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  เนื่องจากงานทะเบียนเป็นการด าเนินงานในการจัดเก็บข้อมูล
นักเรียนมีขั้นตอนชัดเจน  มีหลักฐานที่สามารถตรวจสอบได้  มีการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ
ของผู้เรียนที่เป็นปัจจุบัน และสามารถน าฐานข้อมูลไปปรับปรุงแก้ไขให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
๗.เป้าหมาย 
 .๑ งานทะเบียนมีการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนที่เป็นปัจจุบัน ง่ายต่อการสืบค้น
และให้บริการแก่นักเรียน  ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพ 

๒ บุคลากรมีวัสดุ - อุปกรณ์เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
๘. แผนการด าเนนิงาน    

ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
๑. ขั้นเตรียมการ(Plan ) 
     ๑.  ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
     ๒.  จัดระบบการพัฒนาคุณภาพงาน
ทะเบียน   
      ๓.  ก าหนดแผนงาน / โครงการและ
ขอบข่ายภาระงาน 

 
 พ.ค.๒๕๕๙ 
 พ.ค.๒๕๕๙ 
 
 พ.ค.๒๕๕๙ 

 
บุคลากรงานทะเบียน 
บุคลากรงานทะเบียน 
 
บุคลากรงานทะเบียน 

 
- 
- 
 
- 

๒. ขั้นด าเนินการ ( Do) 
      ๑.  ด าเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
และแบบพิมพ์ต่างๆที่เก่ียวข้องกับงาน

 
๒-๑๔ พ.ค.๕๙ 
 

 
นางสาวสุนีย์  พันธ์
ชมภู 

 
- 
 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร   

 
 

๑๕๖ แผนปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๕๙ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
ทะเบียน 
       ๒. จัดเตรียมเอกสารค าร้องต่างๆ  
ให้ครบทุกรายการ 
       ๓. จัดเตรียมแบบบันทึกการรับ
หลักฐานต่างๆ   
      ๔.  จัดพิมพ์เอกสารการลงทะเบียน
ทุกระดับชั้นและ  
       ๕.  จัดพิมพ์บัญชีรายชื่อนักเรียนทุก
ระดับชั้น  ส าเนาให้เพียงพอต่อการใช้งาน
ในแต่ละ ภาคเรียน  จัดพิมพ์แบบบันทึก
และส าเนาการตรวจ  ปพ.๕ 
       ๖. จัดท าข้อมูลนักเรียนตาม
โปรแกรม SGS Online ตามที่สพฐ.
ก าหนด  
        ๗.  ซ่อมบ ารุงเครื่องคอม ฯ 
จัดเตรียมวัสดุ 
อุปกรณ์เอกสารและแบบบันทึกที่
เกี่ยวข้องกับงานทะเบียน 
    ๘.จัดเก็บเอกสารการลงทะเบียนอย่าง
เป็นระบบ 
       ๙.  ด าเนินการลงทะเบียนเรียนทุก
ระดับชั้นด้วยโปรแกรม SGS Online 
       ๑๐. ให้บริการออกหลักฐานการ
เรียนแก่นักเรียน  ผู้ปกครองและผู้ที่
เกี่ยวข้อง 
      ๑๑.  สรุปผลการเรียนดีเด่นเสนอต่อ
ผู้บริหาร 
      ๑๒.  ด าเนินการจัดท าผลการเรียน
ของนักเรียนทุกระดับชั้นและผล GPA/PR 
ของนักเรียนชั้น ม.๖ 
      ๑๓. จัดท าเอกสารการจบหลักสูตร
นักเรียนระดับชั้น ม.๓ ม.๖ แต่ละปี
การศึกษา 
 

๒-๑๔ พ.ค.๕๙ 
 
๒-๑๔ พ.ค.๕๙ 
 
๒-๑๔ พ.ค.๕๙ 
 
 
๕-๑๔ พ.ค.๕๙ 
 
๑๖พ.ค.๕๙-๓๑
พ.ค.๖๐ 
 
พ.ค.๕๙-มี.ค.๖๐ 
 
 
พ.ค.๕๙-มี.ค.๖๐ 
 
พ.ค.๕๙-มี.ค.๖๐ 
 
พ.ค.๕๙-มี.ค.๖๐ 
 
พ.ค.๕๙-มี.ค.๖๐ 
 
ก.พ.๖๐ 
พ.ค.๕๙-มี.ค.๖๐ 
 

 
บุคลากรงานทะเบียน 
 
บุคลากรงานทะเบียน 
 
นางสาวสิริณ  
จ านรรจ์สิริ 
นางสาวสุนีย์  พันธ์
ชมภู 
 
นางสาวสุนีย์  พันธ์
ชมภู 
 
นางสาวสุนีย์  พันธ์
ชมภู 
 
นางสาวสุนีย์  พันธ์
ชมภู 
 
 
บุคลากรงานทะเบียน 
 
บุคลากรงานทะเบียน 
 
บุคลากรงานทะเบียน 
 
บุคลากรงานทะเบียน 
 
บุคลากรงานทะเบียน 
 
บุคลากรงานทะเบียน 
 

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



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร   

 
 

๑๕๗ แผนปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๕๙ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
๓.ขั้นตรวจสอบและประเมินผล ( 
Check )  
     ๑. รายงานผลการด าเนินงานพัฒนา
ระบบงานทะเบียน   ๒. รายงาน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
       ๓.ประเมินการให้บริการแก่นักเรียน
และผู้ที่เก่ียวข้อง 

 
พ.ค.๕๙-มี.ค.๖๐ 
พ.ค.๕๙-มี.ค.๖๐ 
พ.ค.๕๙-มี.ค.๖๐ 
 

 
บุคลากรงานทะเบียน 
 
บุคลากรงานทะเบียน 
บุคลากรงานทะเบียน 

 
- 
 
- 
- 

๔. ขั้นแก้ไข พัฒนา ปรับปรุง (Action) 
1. ปรับกระบวนการการปฏิบัติงานให้

เหมาะสมกับสภาพจริงพัฒนาระบบการ
ประเมินผลให้มีประสิทธิภาพ 

มี.ค.๖๐ 
 
 
มี.ค.๖๐ 

บุคลากรงานทะเบียน 
 
 
บุคลากรงานทะเบียน 

- 
 
 
- 

๙. กิจกรรมที่ด าเนินการ 
ที ่ กิจกรรมที่ด าเนินการ ระยะเวลาที่ด าเนินการ หลักฐานอ้างอิง 
๑. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน ๒๐ มี.ค.๕๙-๓๑ มี.ค.

๖๐ 
รายงานโครงการ 

๒  ก าหนดแผนงาน / โครงการและ
ขอบข่ายภาระงานประชุมวางแผน 

๒๖ มี.ค.๕๙-๓๑ มี.ค.
๖๐ 

รายงานโครงการ 

๓ จัดระบบการพัฒนาคุณภาพงาน
ทะเบียน 

๒ พ.ค.๕๙- ๓๑ มี.ค.
๖๐ 

รายงานโครงการ 

๔ ประชุมเพ่ือสรุปผลการด าเนินการ
ปฏิบัติงาน  ปัญหาที่เกิดขึ้นและ
รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บริการ 

๑๒ พ.ค.๕๙-๓๑ มี.ค.
๖๐ 

รายงานการประชุม 

๑๐. งบประมาณ   งาน/โครงการนี้ใช้งบประมาณ ๑๑๖,๗๘๒     บาท    รายละเอียดดังนี้ 
ที ่ รายการ จ านวน ราคา/หน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 
๑ กระดาษการ์ดสี A๔ ๒ รีม ๘๐ ๑๖๐  
๒ กระดาษกาวย่น ๒ นิ้ว (คละสี) ๘ ม้วน ๓๕ ๒๘๐  
๓ กาวน้ าหลอดใหญ่ ๒ โหล ๑๒ ๒๘๘  
๔ แบบ ปพ.๓  ช่วงชั้นที่ ๒-๓ ๑๐ เล่ม ๕๐๐ ๕,๐๐๐  
๕ แบบ ปพ.๑  ช่วงชั้นที่ ๒-๓ ๒๐ เล่ม ๔๐๐ ๘,๐๐๐  
๖ แบบ ปพ.๒  ช่วงชั้นที่ ๒-๓ ๑๐  ห่อ ๔๐๐ ๔,๐๐๐  
๗ แบบ ปพ.๕  ช่วงชั้นที่ ๒-๓ ๕๐ ห่อ ๑๓ ๓๒,๕๐๐  
๘ แบบ ปพ.๖  ช่วงชั้นที่ ๒-๓ ๑๐ ห่อ ๑๘ ๙,๐๐๐  
๙ เครื่องพิมพ์ HP Laserjet P๑๑๐๒ ๑ เครื่อง ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐  



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร   

 
 

๑๕๘ แผนปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๕๙ 

ที ่ รายการ จ านวน ราคา/หน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 
๘๕A 

๑๐ ซองข้อสอบขยายข้าง  A๔ ๒๐๐ ๓.๕๐ ๗๐๐  
๑๑ กระดาษกาว ๒ หน้าแบบบาง ๒ ม้วน ๒๒ ๔๔  
๑๒ ลวดหนีบกระดาษ  ๒ แพ็ก ๑๓๐ ๑๓๐  
๑๓ ซ่อมบ ารุงเครื่องคอมพิวเตอร์ - ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐  
๑๔ คลิปหนีบกระดาษ ขนาดใหญ่ ๑ กล่อง ๑๘๐ ๑๘๐  
๑๕ หมึกพิมพ์ Laser ๑๒ กล่อง ๒,๘๐๐ ๓๓,๖๐๐  
๑๖ ประทับตรานูน ตราโรงเรียน ๑ ๑,๒๐๐ ๑,๒๐๐  
๑๗ กระดาษถ่ายเอกสารF๔-๑๘๐ แกรม

ส าหรับพิมพ์ผลการเรียนจบหลกัสูตร
ม.๓และม.๖ 

๒๐ รีม ๘๕ ๑,๗๐๐  

๑๑. การติดตามและประเมินผล 
ที ่ กิจกรรม/มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ดรรชนีชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดผล ประเมินผล 
๑ มาตรฐานที่  ๔  ผู้เรียนมีความสามารถ

ในการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์ มี
วิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์  คิด
ไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนทุกระดับชั้น 

ตรวจสอบจาก ปพ.๕ 

๒ มาตรฐานที่  ๕  ผู้เรียนมีความรู้และ
ทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 

เรียนครบตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

ผลการเรียนรายวิชา 
และรายบุคคล 

๓ มาตรฐานที่ ๑๓  สถานศึกษามีการ
บริหารและจัดการศึกษาโดยใช้
สถานศึกษาเป็นฐาน 
 

การรายงานข้อมูลพ้ืนฐาน
ของนักเรียน ข้อมูลลการ
เรียนเฉลี่ย (GPA) ของ
นักเรียนให้กับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

รายงานผลการใช้
แผนฯ 

ลงชื่อ......................................ผู้เขียนและเสนองาน/โครงการ 
                    ( นางสาวสุนยี์    พันธ์ชมภู ) 

        ต าแหน่ง  พนักงานราชการ                                       
     

     ลงชื่อ........................................ผู้นิเทศงาน 
    ( นายประกาศ    อ่อนตาม )  
   รองผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย                                                                               
 

ลงชื่อ.................................................ผู้อนุมัติงาน/โครงการ 
                                 (นายชาตรี    ประดุจชนม์ )    



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร   

 
 

๑๕๙ แผนปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๕๙ 

แผนงานโครงการส่งเสริมพัฒนางานแนะแนว 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

๑. ชื่องาน/โครงการ งานแนะแนว 
๒. ชื่อกลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ  งานแนะแนว  กลุ่มงานวิชาการ 
๓. ตอบสนองอุดมการณ์สถานศึกษา/กลยุทธ์สถานศึกษา/มาตราฐานการศึกษาของ สพฐ. 

๓.๑ ตอบสนองอุดมการณ์สถานศึกษา/มาตราฐานการศกึษาของ สพฐ. 
  อุดมการณ์ของสถานศึกษาข้อที่ : ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘๙                                                                         
    ๓.๒  ตอบสนองกลยุทธ์สถานศึกษา 

กลยุทธ์สถานศึกษาข้อที่  : ๑  ๒  ๓  ๔  ๕  ๖ ๗ 
    ๓.๓ ตอบสนองมาตราฐานการศึกษาของ สพฐ. ข้อที่:  

 ๑  ๒   ๓   ๔   ๕   ๖    ๗   ๘ 
 ๙  ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔  ๑๕ 

๔. ผู้รับผิดชอบ กลุ่มงานแนะแนว วิชาการ 
๕. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร  

๕.๑ ไตรมาสที่ ๑  จ านวน  ๖๔,๐๐๐  บาท 
๕.๒ ไตรมาสที่ ๒  จ านวน  ๑๘,๐๐๐  บาท 
๕.๓ ไตรมาสที่ ๓  จ านวน  ๑๐,๐๐๐  บาท 
๕.๔ ไตรมาสที่ ๔  จ านวน  ๑๓๐,๐๐๐  บาท 

   รวมทั้งหมด จ านวน  ๒๒๒,๐๐๐  บาท 
๖. ภารกิจ 

การแนะแนวเป็นกิจกรรมส าคัญที่มีบทบาทควบคู่ไปกับการจัดการศึกษา เนื่องจากมีหลักการ
สอดคล้องกับหลักการและจุดมุ่งหมายของหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้นักเรียนคิดเป็น ท าเป็น และแก้ปัญหา
เป็น นอกจากนี้ยังสนองความต้องการและความสนใจของนักเรียน ซึ่งเป็นส่วนส าคัญในพัฒนาการ
ด้านต่าง ๆ ของนักเรียนอีกด้วย 
        การแนะแนวคือกระบวนการช่วยให้บุคคลรู้จักและเข้าใจตนเองอย่างลึกซ้ึง รู้จักและเข้าใจโลก
และสิ่งแวดล้อม รู้จักพัฒนาศักยภาพ หรือใช้ความสามารถที่มีอยู่ในตนให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ตนเองและผู้อื่นในสังคม โดยทั่วไปการจัดแนะแนวในโรงเรียนจะครอบคลุมบริการส าคัญ ๓ ประการ
คือ การแนะแนวการศึกษา การแนะแนวอาชีพ และการแนะแนวเกี่ยวกับปัญหาส่วนตัวและสังคมการ
พัฒนาระบบสารสนเทศ ความรู้ด้านต่างๆให้แก่นักเรียนมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบันที่มีการ
แข่งขันสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา  ดังนั้นเพ่ือให้นักเรียนเป็นผู้รู้เท่า
ทันกับเหตุการณ์โลกและได้รับข้อมูลข่าวสารด้านการศึกษาต่ออย่างเป็นปัจจุบัน  จึงต้องมีการพัฒนา
ศักยภาพของระบบงานและข้อมูลข่าวสารให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการส่งเสริม
ความรู้ ข่าวสารทั้งในระบบและนอกระบบแก่นักเรียน เพ่ือให้สามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน
และน าไปใช้ในการศึกษาระดับสูงต่อไป   
 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร   

 
 

๑๖๐ แผนปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๕๙ 

๗. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
๑  เพ่ือพัฒนาระบบงานแนะแนวเกี่ยวกับการให้บริการทั้ง ๕ ได้อย่างเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ                
๒  เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาห้องแนะแนวให้มีบรรยากาศที่เหมาะสมและเอ้ือต่อการ

ปฏิบัติงาน 
๓  เพ่ือช่วยเหลือนักเรียนที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ในการศึกษาเล่าเรียน 
๔  เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา  โดยวิธีรับตรง 

(โควตา) และระบบสอบคัดเลือกตรงทั่วประเทศ (Admissions)  ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
          ๕  เพ่ือสนองความต้องการของนักเรียนที่เน้นสาระการเรียนรู้วิชาต่างๆ อย่างต่อเนื่องโดย
วิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน  
    ๖  เพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์  และรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อ
ตนเองมากยิ่งขึ้น 
    ๗  เพ่ือน าความรู้ที่ได้รับเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับการเลือกคณะ / สถาบันใน
ระดับ 
อุดมศึกษา  ตลอดจนการมีเจตคติท่ีดีเกี่ยวกับอาชีพในอนาคต 

๘  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในระบบการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา  
๙  เพ่ือให้นักเรียนทั้งรุ่นปัจจุบันและศิษย์เก่าได้มีสัมพันธ์อันดีซึ่งกันและกัน 

          ๑๐  นักเรียนที่รับบริการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวเนื่องกับการศึกษาต่ออย่างเพียงพอและ
เป็นปัจจุบัน 
          ๑๑  ห้องแนะแนวให้มีวัสดุ  อุปกรณ์  บรรยากาศที่เหมาะสมและเอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 
          ๑๒  นักเรียนที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ในการศึกษาเล่าเรียนได้รับการสนับสนุน
ทุนการศึกษาจากภาครัฐและเอกชน 

๑๓  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖ จ านวน เข้าร่วมโครงการและเป็นไปด้วยความสมัครใจ 
๑๔ นักเรียนในโครงการสามารถสอบแข่งขันด้านวิชาการของโรงเรียนและอ่ืนๆได้ในอันดับ 

  ๑๕  นักเรียนในโครงการทั้งหมดสามารถสอบเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐ
และเอกชนได้เกินร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียนทั้งหมดที่เข้าร่วมโครงการตามความถนัดและความสนใจ   
๘. แผนการด าเนนิงานประจ าไตรมาส 
 ๘.๑ ไตรมาสที่ ๑ ( ๑ตุลาคม –๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘)   
วัน / เดือน / 

ปี 
ปฏิทิน (แผน) ปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 

๑,๓ ต.ค. 
๒๕๕๙ 

ตรวจสอบความต้องการเรียนของ 
ม.๓ ๑/๒๕๕๙ 

นักเรียนทุกคนที่ลงทะเบียน
ในการเรียนเสริมเพ่ือสอบ
เข้า ม.๔ 
และสอบแบ่งกลุ่ม 

 

๖ ต.ค. ๒๕๕๙ ส่งผลรายงานการด าเนินงานตาม รวบรวมผลการด าเนินงาน  



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร   

 
 

๑๖๑ แผนปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๕๙ 

วัน / เดือน / 
ปี 

ปฏิทิน (แผน) ปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 

ไตรมาสที่ ๔  ของงานแนะแนวเพ่ือเตรียม
น าเสนอผลการปฏิบัติงาน 

๔-๙ ต.ค. 
๒๕๕๙ 

ครูในงานแนะแนวช่วยกันท า
แบบสอบถามการเรียนการสอนเพื่อ
คัดกรอง ในการช่วยเหลือ ม.๓ 

เพ่ือแยกย่อยในการ
ช่วยเหลือปฏิบัติงานใน ๕ 
บริการงานแนะแนว 

 

ต.ค-ธ.ค..
๒๕๕๙ 

จัดการเรียนการสอนเสริมในวิชา 
คณิตศาตร์-วิทยาศาสตร์  โดยครูใน
โรงเรียน 

การสอบเรียนต่อให้ได้ร้อย
ละ ๘๐ 

 

๑๑ ต.ค.
๒๕๕๙ 

ประชุมกลุ่มสาระฯ เพื่อวางแผน
และติดตามการปฏิบัติงานภายใน
กลุ่มสาระฯ ระดมความคิด
พัฒนาการปฏิบัติงานของงาน ให้มี
ประสิทธิภาพ 

จัดประชุมตามปฏิทินของ 
งานแนะแนว 

 

๑-๑๕ ต.ค. 
๒๕๕๙ 

ค าถามการวิจัยในชั้นเรียน ด าเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิด
การการเรียนการสอน 

 

๑๖-๓๑ต.ค.
๒๕๕๙ 

จัดการเรียนการสอนเสริมในวิชา
คณิตศาตร์-วิทยาศาสตร์  โดยครูใน
โรงเรียน 

จัดหา พัฒนา สื่อการเรียน
การสอนรายวิชาต่างๆ วัสดุ
ปกรณ์การเรียนการสอน 
ส าหรับภาคเรียนที่ ๒/
๒๕๕๙ 
 

๓๐,๐๐๐ 

๓๐ พ.ย. –๔ 
ธ.ค. 
๒๕๕๙ 

จัดการเรียนการสอนเสริมในวิชา
คณิตศาตร์-วิทยาศาสตร์  โดยครูใน
โรงเรียน 
 

นักเรียนตระหนักถึง
ความส าคัญของการสอบทุก
รายวิชา 

๕,๐๐๐ 

๑-๒๐ ธ.ค. 
๒๕๕๙ 

จัดการเรียนการสอนเสริมในวิชา
คณิตศาตร์-วิทยาศาสตร์  โดยครูใน
โรงเรียน 
จัดกิจกรรมค่ายแคแสดคืนถิ่นครั้งที่  
๑๐ 

การสอบเรียนต่อให้ได้ร้อย
ละ ๘๐ 

 
๒๔,๐๐๐ 

๒๕-๒๗ ธ.ค.
๕๙ 

รวมเงินทั้งหมด ๖๔,๐๐๐ 
 
 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร   

 
 

๑๖๒ แผนปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๕๙ 

๘.๒ ไตรมาสที่ ๒  (๑ มกราคม –๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙)   
วัน / เดือน / 

ปี 
ปฏิทิน (แผน) ปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 

๘ ม.ค. ๒๕๕๙ ส่งรายงานผลการด าเนินงานไตร
มาส 
ที่ ๑ ตามปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

รวบรวมผลการด าเนินงานของ
งานแนะแนว เพ่ือเตรียม
น าเสนอผลการปฏิบัติงาน 

 

๑๑ ม.ค. 
๒๕๕๙ 

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนการ
เตรียมความพร้อมเข้ามหาวิทยาลัย
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 

ส่งผลการประเมินการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระฯ รายวิชาพ้ืนฐาน 
จ านวน ๙ รายวิชา 

 

๑-๑๕ ก.พ. 
๒๕๕๙ 

ท าการวิจัยในชั้นเรียน วัดประเมินผลการเรียนรู้ 
รายวิชาพ้ืนฐานครบทุก
รายวิชา 

 

๑๐ มี.ค. 
๒๕๕๙ 

สรุปทุนการศึกษาที่ได้มอบแก่
นักเรียน 

ส่งการประเมินผลการเรียนรู้
กลุ่มสาระฯ รายวิชาพ้ืนฐาน 
จ านวน ๙ รายวิชา 

 

๑-๓๐ มี.ค. 
๒๕๕๙ 

สรุปผลการเรียนแนะแนวตั้งแต่
ระดับชั้น ม.๑-๖ 

ผลการเรียนผ่าน/ไม่ผ่าน  

๑-๓๐ มี.ค. 
๒๕๕๙ 

หมึกปริ้น HP๑๑๐๒ ใช้ในส านักงาน ๓,๐๐๐ 

๑-๓๐ มี.ค. 
๕๙ 

เตรียมอุปกรณ์ส านักงานแนะแนว ใช้ในส านักงาน ๑๕,๐๐๐ 

รวมเงินทั้งหมด ๑๘,๐๐๐ 
๘.๓ ไตรมาสที่ ๓  (๑ เมษายน –๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙)   
วัน / เดือน / 

ปี 
ปฏิทิน (แผน) ปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 

๒๐-๓๐ เม.ย. 
๒๕๕๙ 

ประชุมก าหนดแนวทางการจัดการ
เรียนการสอนภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙ 

ประชุมระดมความคิดภายใน
งานแนะแนว เพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้  ในกลุ่ม
สาระฯเดือนละ ๒ ครั้ง 

 

๑-๑๐ พ.ค. 
๒๕๕๙ 

จัดท ากิจกรรม แผนการจัดการ
เรียนรู้ เอกสารประกอบการสอน 
แผนการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ ในรายวิชากิจกรรมแนะแนว 

ได้จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนตามโครงการสอนและ
ปฏิทินปฏิบัติงาน 
 

 

พ.ค. – มิ.ย. 
๒๕๕๙ 

-จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ส าหรับ  

ได้จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนตามโครงการสอนและ

 
 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร   

 
 

๑๖๓ แผนปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๕๙ 

วัน / เดือน / 
ปี 

ปฏิทิน (แผน) ปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 

ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ 
-จัดการเรียนการสอนเตรียมความ
พร้อมนักเรียน ม.๖ เพ่ือ
เตรียมพร้อมสอบเข้ามหาวิทยาลัย 

ปฏิทินปฏิบัติงาน 
 

 
 
 

พ.ค. – มิ.ย. 
๒๕๕๙ 

จัดท าเครื่องมือประเมินผลการ
เรียนรู้กลางภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙ 
จัดหา พัฒนาสื่อการเรียนการสอน 
จัดเตรียมเครื่องมือ วัสดุ  อุปกรณ์
การเรียนการสอนส าหรับ  
ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙ 

จัดท าเครื่องมือประเมินผล
การเรียนรู้กลางภาคเรียนที่ 
๑/๒๕๕๙ การวัดและ
ประเมินผลตามแผนการ
ประเมินเวลาเรียน ไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๘๐ และจัดหา
พัฒนา สื่อการเรียนการสอน
ตามรายวิชาต่างๆ วัสดุ
อุปกรณ์การเรียนการสอน
ส าหรับภาคเรียนที่ ๑/
๒๕๕๙ 

 

๑-๓๑ พ.ค.
๒๕๕๙ 

จัดหา พัฒนา สื่อการเรียนการสอน 
จัดเตรียมเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์การ
เรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๑/
๒๕๕๙ 
และเตรียมความพร้อมกิจกรรม
เตรียมความพร้อมสู่มหาวิทยาลัย 

จัดหา พัฒนา สื่อการเรียน
การสอนรายวิชาต่างๆ วัสดุ
ปกรณ์การเรียนการสอน 
ส าหรับภาคเรียนที่ ๑/
๒๕๕๙ 

๑๐,๐๐๐ 

รวมเงินทั้งหมด ๑๐,๐๐๐ 
๘.๔ ไตรมาสที่ ๔  (๑ กรกฎาคม –๓๐ กันยายน ๒๕๕๙)   

วัน / เดือน / ปี ปฏิทิน (แผน) ปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 
๑ ก.ค. –๓๐ 
ก.ย. ๒๕๕๙ 

จัดการเรียนการสอนภาคเรียน 
ที่ ๑/๒๕๕๙ ต่อเนื่องจากไตรมาสที่ ๑ 

ประชุมระดมความคิดภายใน
งานแนะแนว เพ่ือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในงานแนะแนวฯ เดือน
ละ  
๒ ครั้ง 

 

ก.ค. ๒๕๕๙ จัดประเมินผลการเรียนรู้กลางภาค
เรียน 
ที่ ๑/๒๕๕๙ และแจ้งผลการประเมิน
การส่งงานพัฒนาตนเองกลางภาค 

จัดการเรียนการสอน ท า
โครงการสอน มอบหมายงาน 
แผนการจัดการเรียนรู้ เอกสาร
ประกอบการสอน และพัฒนา

 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร   

 
 

๑๖๔ แผนปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๕๙ 

วัน / เดือน / ปี ปฏิทิน (แผน) ปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 
หลักสูตร และวัดผล
ประเมินผลการเรียนการสอน
ในรายวิชากิจกรรมแนะแนว 

ก.ค. – ส.ค. 
๒๕๕๙ 

จัดหา พัฒนาสื่อการเรียนการสอน 
จัดเตรียมเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์การ
เรียนการสอนภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙ 
ต่อเนื่องจากไตรมาสที่ ๑ จัดกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้ ส าหรับภาคเรียนที่ 
๑/๒๕๕๙ ต่อเนื่องจากไตรมาสที่ ๑ 

ประชุมพัฒนาสื่อการเรียนการ
สอนในงานแนะแนว จัด
กิจกรรมมุ่งเน้นทางการจัด
กิจกรรมทางจิตวิทยา 
แบบทดสอบต่าง ๆ ใช้ในการ
วิจัยในชั้นเรียน เกี่ยวกับ
จิตวิทยา (เอกสารอ้างอิง : 
หลักสูตร แผนการจัดการ
เรียนรู้ โครงการสอน แผนการ
มอบหมายงาน เอกสาร
ประกอบการสอน การวัดและ
ประเมินผลทั้ง  ๖ ระดับชั้น) 

 

ก.ค.-ก.ย.๒๕๕๙ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่
มหาวิทยาลัยส าหรับนักเรียน ม.๖ 

วิทยากรสอนGAT-PAT ๗๐,๐๐๐ 

ก.ค.-ก.ย.๒๕๕๙ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่
มหาวิทยาลัยส าหรับนักเรียน ม.๖ 

วิทยากรสอน สังคมศึกษา  
ภาษาไทย วิชาสามัญ 

๔๐,๐๐๐ 

ก.ย. ๒๕๕๙ จัดประเมินผลการเรียนรู้ปลายภาค
เรียนที่ ๒/๒๕๕๙ 

ประเมินผลการเรียนไม่ต่ ากว่า
ระดับผ่าน  ไม่ผ่าน 

 

ก.ค. – ส.ค.๕๙ เตรียมสอบ ม.๓สอบเรียนต่อม.๔ วิทยากรสอนวิทยาศาสตร์ ๒๐,๐๐๐ 
รวมเงินทั้งหมด ๑๓๐,๐๐๐ 

 
ลงชื่อ......................................ผู้เขียนและเสนองาน/โครงการ 

                    ( นางสาวสมใจ  ต่อทองหลาง ) 
        ต าแหน่ง  หัวหน้างานแนะแนว                                       
     

     ลงชื่อ........................................ผู้นิเทศงาน 
    ( นายประกาศ    อ่อนตาม )  
   รองผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย                                                                               
 

ลงชื่อ.................................................ผู้อนุมัติงาน/โครงการ 
                                 (นายชาตรี    ประดุจชนม์ )    



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร   

 
 

๑๖๕ แผนปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๕๙ 

แผนงาน/โครงการ  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๙ 
 
๑.  ชื่องาน/โครงการ   โครงการการรับนักเรียน  (ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 
๒.  ชื่อกลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ 
 กลุ่มงานวิชาการ  
๓. ตอบสนองอุดมการณ์สถานศึกษา/กลยุทธ์สถานศึกษา/มาตราฐานการศึกษาของ สพฐ. 

๓.๑ ตอบสนองอุดมการณ์สถานศึกษา/มาตราฐานการศกึษาของ สพฐ. 
  อุดมการณ์ของสถานศึกษาข้อที่ : ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘๙                                                                         
    ๓.๒  ตอบสนองกลยุทธ์สถานศึกษา 

กลยุทธ์สถานศึกษาข้อที่  : ๑  ๒  ๓  ๔  ๕  ๖ ๗ 
    ๓.๓ ตอบสนองมาตราฐานการศึกษาของ สพฐ. ข้อที่:  

 ๑  ๒  ๓   ๔   ๕   ๖    ๗   ๘ 
 ๙  ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔  ๑๕ 

๔.  ผู้รับผิดชอบ งานรับนักเรียน 
๕. งบประมาณ ๓๖๘,๐๐๐    บาท     
๖. ภารกิจ 

นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ
จ านวน ๗ จังหวัด  ทุกคนมีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
มุกดาหาร (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ได้อย่างเท่าเทียมกัน  (นักเรียนกลุ่มท่ี ๑) นักเรียนกลุ่มด้อย
โอกาสและขาดแคลนทุนทรัพย์  แต่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ในเขต
พ้ืนที่รับผิดชอบจ านวน ๗ จังหวัด ทุกคนมีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนในโรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลัย มุกดาหาร (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ได้อย่างเท่าเทียมกัน  (นักเรียนกลุ่มท่ี ๒) มี
กระบวนการสรรหาและคัดเลือกนักเรียนที่มีศักยภาพสูงทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่มี
ประสิทธิภาพ 
๗.  ขั้นตอนการด าเนินงาน (Process) 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา 
ผู้รับผิดชอบ/
ผู้เกี่ยวข้อง 

งบประมาณ 

๑. ขั้นเตรียมการ (Plan) 
     ๑.๑ ประชุมผู้รับผิดชอบ  งาน / โครงการ 
     ๑.๒ วางแผนการด าเนินงาน 
     ๑.๓ เขียนแผนงาน/โครงการเพื่อเสนอขอ
อนุมัติ 
     ๑.๔ จัดท าปฏิทินปฏิบัติงาน 
     ๑.๕ ติดต่อประสานงาน 

 
๒๗ มี.ค. 
๒๕๕๙ 
 
๓๑ มี.ค. - 
๑ พ.ค. 
๒๕๕๙ 

 
นายสุรศักดิ์  มีศิริ 
 
นายสุรศักดิ์  มีศิริ 
นายสมพงษ์  วรหาร 
 

 

๒. ขั้นด าเนินการ (Do)    



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร   

 
 

๑๖๖ แผนปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๕๙ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา 
ผู้รับผิดชอบ/
ผู้เกี่ยวข้อง 

งบประมาณ 

      ๒.๑ รับนโยบายและแนวทางการปฏิบัติ
เกี่ยวกับ 
      การรับนักเรียนจากส านักงาน
คณะกรรมการ 
      การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและคณะกรรมการ
พัฒนา 
      โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็น
โรงเรียน 
      วิทยาศาสตร์ภูมิภาค 

พ.ค. 
๒๕๕๙ 
 
 
 

นายสุรศักดิ์  มีศิริ 
นายสมพงษ์  วรหาร 
 

๓. ขั้นด าเนินการ (Do) (ต่อ) 
๓.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการรับ
นักเรียนระดับสถานศึกษา 
๓.๒ ประชุมคณะกรรมการรับ
นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือก าหนด
แผนการรับนักเรียน 

๓.๓ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ 
เพ่ือตรวจสอบข้อมูลต่อไปนี้ 

๓.๓.๑โรงเรียนกลุ่มท่ี ๑ และ
กลุ่มท่ี ๒ ที่มีนักเรียน ป.๖  
และ ม.๓ ในเขตพ้ืนที่บริการ๗ 
จังหวัด ได้แก่ มุกดาหาร  
อ านาจเจริญ  นครพนม  
อุบลราชธานี  ยโสธร  ร้อยเอ็ด 
และกาฬสินธุ์ 
๓.๓.๒จ านวนประชากร
นักเรียนที่จะจบ ป.๖  และ ม.
๓ ในเขตพ้ืนที่บริการ ๗ 
จังหวัด ได้แก่ มุกดาหาร  
อ านาจเจริญ  นครพนม  
อุบลราชธานี  ยโสธร  ร้อยเอ็ด 
และกาฬสินธุ์ 

๓.๔ จัดท าสารสนเทศข้อมูลโรงเรียน
กลุ่ม ๑ และกลุ่ม ๒ และจ านวน

 
๑ พ.ค.
๒๕๕๙ 
 
๖ พ.ค.
๒๕๕๙ 
 
 
๒-๒๐  มิ.ย.
๒๕๕๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒-๒๐ มิ.ย.
๒๕๕๙ 
 
 

 
นายสุรศักดิ์  มีศิริ 
 
นายสุรศักดิ์  มีศิริ 
 
 
นายสมพงษ์  วรหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายสมพงษ์  วรหาร 
 
 
นายสมพงษ์  วรหาร 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร   

 
 

๑๖๗ แผนปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๕๙ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา 
ผู้รับผิดชอบ/
ผู้เกี่ยวข้อง 

งบประมาณ 

นักเรียน ป.๖ และม.๓ ทั้งหมดในปี
การศึกษา ๒๕๕๙ 
๓.๕ จัดท าประกาศการรับนักเรียน
เพ่ือสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียน
ของโรงเรียน 

           ๓.๕.๑ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
เปิดรับ 
           สมัครระหว่าง ๑-๓๐ ส.ค. ๒๕๕๙ 
           ๓.๕.๒ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
เปิดรับ 
           สมัครระหว่าง ๑-๓๐ ก.ย. ๒๕๕๙ 

๓.๖ ประชาสัมพันธ์ประกาศการรับ
นักเรียนให้ผู้ปกครองและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องได้ทราบเกี่ยวกับนโยบาย
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ
นักเรียน ทางจดหมาย , เว็บไซต์ของ
โรงเรียน , เว็บไซต์ของสพม.๒๒ ,
สถานีวิทยุประจ าจังหวัดต่าง ๆ  , 
สถานีโทรทัศน์     ช่อง ๑๑ , หอ
กระจายข่าวของ อบต.  

๒๓-๓๐ 
มิ.ย.๒๕๕๙ 
 
 
 
 
๑-๓๑ ก.ค.
๒๕๕๙ 
 
 

 
 
 
นายสุรศักดิ์  มีศิริ 
นายสมพงษ์  วรหาร 
 

 
 
๓๐,๐๐๐ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ/
ผู้เกี่ยวข้อง 

งบประมา
ณ 

๓. ขั้นด าเนินการ (Do) (ต่อ) 
๓.๘ ด าเนินการรับสมัครนักเรียน
เพ่ือสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
 เปิดรับสมัครระหว่าง ๑-๓๐ 

ส.ค.๒๕๕๙ โดยการสมัคร
สอบคัดเลือกผ่านโครงการ
พัฒนาอัจฉริยภาพ
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
ของสถาบันส่งเสริมการสอน

 
๑-๓๐ ส.ค.
๒๕๕๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
นายสุรศักดิ์  มีศิริ 
นายสมพงษ์  วรหาร 
 
 
 
 
 
 
 
นายสุรศักดิ์  มีศิริ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร   

 
 

๑๖๘ แผนปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๕๙ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา 
ผู้รับผิดชอบ/
ผู้เกี่ยวข้อง 

งบประมาณ 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(สสวท.) ผ่านเว็บไซต์ 
http://genius.ipst.ac.th/ 

 ตรวจสอบคุณสมบัตินักเรียน
ภายในวันที่ ๕ กันยายน 
๒๕๕๙ 

 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มี
สิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพ่ือเข้า
เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปี
การศึกษา ๒๕๖๐ (รอบแรก) 
ทางเว็บไซต์โรงเรียน 

๓.๙ ด าเนินการรับสมัครนักเรียน
เพ่ือสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
 เปิดรับสมัครระหว่าง ๑-๓๐ 

ก.ย.๒๕๕๙    โดยการสมัคร
สอบคัดเลือก ผ่านทางเว็บไซต์
ของโรงเรียนมหิดลวิทยา
นุสรณ์ 
http://www.mwit.ac.th/ 
หรือผ่านทางเว็บไซต์ของ
โรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลัย มุกดาหาร 
http://www.pccm.ac.th/ 

 ตรวจสอบคุณสมบัตินักเรียน
ภายในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ 

 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มี
สิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพ่ือเข้า
เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปี

๕-๑๒ ก.ย.
๒๕๕๙ 
 
๑๕ ก.ย.
๒๕๕๙ 
 
 
 
 
๑-๓๐ ก.ย.
๒๕๕๙     
 
 
 
 
 
 
 
 
๑-๕ ต.ค.
๒๕๕๙ 
 
๘ ต.ค.
๒๕๕๙ 
 
 
 
๘ ต.ค.
๒๕๕๙ 

นายสมพงษ์  วรหาร 
 
 
 
 
นายสมพงษ์  วรหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายสมพงษ์  วรหาร 
 
นายสุรศักดิ์  มีศิริ 
นายสมพงษ์  วรหาร 
 
 
นายสมพงษ์  วรหาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://genius.ipst.ac.th/
http://www.mwit.ac.th/%20หรือ
http://www.mwit.ac.th/%20หรือ
http://www.pccm.ac.th/


 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร   

 
 

๑๖๙ แผนปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๕๙ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา 
ผู้รับผิดชอบ/
ผู้เกี่ยวข้อง 

งบประมาณ 

การศึกษา ๒๕๖๐ (รอบแรก) 
ทางเว็บไซต์โรงเรียน 

 ส่งบัตรประจ าตัวผู้เข้าสอบ
ให้กับนักเรียน 

ขั้นด าเนินการ (Do) (ต่อ) 
๓.๑๐ ประกาศแจ้งให้นักเรียนชั้น
ประถมศึกษา   ปีที่ ๖ ที่มีสิทธิเข้า
สอบคัดเลือก พิมพ์บัตรประจ าตัว
สอบได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ ๑๕ 
ตุลาคม–๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
ทางเว็บไซต์ 
http://genius.ipst.ac.th/ 
๓.๑๑ ประกาศสนามสอบคัดเลือก
รอบแรกเพ่ือสอบคัดเลือกเข้าเป็น
นักเรียนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
๓.๑๒ ด าเนินการสอบคัดเลือกเพ่ือ
เข้าเป็นนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ รอบแรก 
๓.๑๓ ประกาศสนามสอบคัดเลือก
รอบแรกเพ่ือเข้าเป็นนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
๓.๑๔ ด าเนินการสอบคัดเลือกเพ่ือ
เข้าเป็นนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ รอบแรก โดยใช้
ข้อสอบของโรงเรียนมหิดลวิทยา
นุสรณ์ 
๓.๑๕ ประกาศผลการสอบคัดเลือก
รอบแรกเพ่ือเข้าเป็นนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษา      ปีที่ ๑ 
 ทางเว็บไซต์  

http://www.pccm.ac.th/ 

 
๑ ต.ค.
๒๕๕๙ 
 
 
 
 
๑๕ ต.ค.
๒๕๕๙ 
 
 
๑๒ พ.ย.
๒๕๕๙ 
 
๑ พ.ย.
๒๕๕๙ 
 
๑๙ พ.ย.
๒๕๕๙ 
 
 
๓๐ ธ.ค. 
๒๕๕๙ 
 
 
 
 
 

 
นายสุรศักดิ์  มีศิริ 
นายสมพงษ์  วรหาร 
 
 
 
นายสมพงษ์  วรหาร 
สพป. และ สสวท. 
 
สพป. และ สสวท. 
 
นายสมพงษ์  วรหาร 
 
นายสุรศักดิ์  มีศิริ 
นายสมพงษ์  วรหาร 
 
นายสุรศักดิ์  มีศิริ 
นายสมพงษ์  วรหาร 
 
 
 
 
นายสุรศักดิ์  มีศิริ 
นายสมพงษ์  วรหาร 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://genius.ipst.ac.th/
http://www.pccm.ac.th/


 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร   

 
 

๑๗๐ แผนปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๕๙ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา 
ผู้รับผิดชอบ/
ผู้เกี่ยวข้อง 

งบประมาณ 

 ทางจดหมายโดยตรงถึงตัว
นักเรียนผู้ผ่านการสอบรอบ
แรกและมีสิทธิเข้าสอบรอบ
สอง 

๓.๑๖ ประกาศผลการสอบคัดเลือก
รอบแรกเพ่ือเข้าเป็นนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษา     ปีที่ ๔ 
 ทางเว็บไซต์  

http://www.pccm.ac.th/ 

 ทางติดประกาศท่ีโรงเรียนจุฬา
ภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 

๓.๑๗ จัดท าข้อสอบเพ่ือคัดเลือก
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ รอบสอง ใน
วันที่  
๒–๑๐ มกราคม  ๒๕๖๐ 

๑๘ ธ.ค. 
๒๕๕๙ 
 
 
 
 
 
๒-๑๐ ม.ค. 
๒๕๖๐ 
 

คณะกรรมการกลุ่ม
โรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลัย    ทั้ง ๑๒ 
แห่ง 

 
๑๕๐,๐๐๐ 
 

๓.๑๘ ประกาศสนามสอบรอบสองของ
นักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็น
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
๓.๑๙ ด าเนินการสอบคัดเลือกนักเรียน
เพ่ือ     เข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๑         ปีการศึกษา ๒๕๖๐ รอบ
สอง ในวันที่ ๑๔–๑๕  มกราคม  
๒๕๖๐ 
๓.๒๐ ประกาศสนามสอบรอบสองของ
นักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็น
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔   
๓.๒๑ จัดท าข้อสอบ เพ่ือคัดเลือก
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปี
การศึกษา 
ขั้นด าเนินการ (Do) (ต่อ) 
 ๒๕๖๐ รอบท่ีสอง ในวันที่ ๑ ธ.ค.-๑๐ 

 
๕ ม.ค. 
๒๕๖๐ 
 
 
๑๔-๑๕ ม.ค. 
๒๕๖๐ 
 
 
๕ ม.ค. 
๒๕๖๐ 
 
 
๑ ธ.ค. 
๒๕๕๙ -๑๐ 
ม.ค. ๒๕๖๐ 

 
นายสมพงษ์  วรหาร 
 
 
นายสุรศักดิ์  มีศิริ 
นายสมพงษ์  วรหาร 
 
 
นายสมพงษ์  วรหาร 
 
 
คณะกรรมการกลุ่ม
โรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลัย ภาคอีสาน 
(เลย , บุรีรัมย์ , 
มุกดาหาร) 

 
 
 
 
๑๑,๕๐๐ 
 
 
 
 
 
 
๑๖๕,๐๐๐ 
 
 
 
๑๑,๕๐๐ 

http://www.pccm.ac.th/


 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร   

 
 

๑๗๑ แผนปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๕๙ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา 
ผู้รับผิดชอบ/
ผู้เกี่ยวข้อง 

งบประมาณ 

ม.ค. ๒๕๖๐ 
๓.๒๒ ด าเนินการสอบเพ่ือคัดเลือก
นักเรียนเข้าเป็นนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
รอบสอง  

ในวันที่ ๑๔-๑๕ ม.ค. ๒๕๖๐ 
๓.๒๑ ด าเนนิการตรวจข้อสอบ
คัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
รอบสอง 
๓.๒๒ ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้า
เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปี
การศึกษา ๒๕๖๐ ในวันที่ ๓๐ ม.ค. 
๒๕๖๐ 
๓.๒๓ ด าเนนิการตรวจข้อสอบ
คัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี ๔         ปีการศึกษา 
๒๕๖๐ รอบสอง 
๓.๒๔ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้า
เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปี
การศึกษา ๒๕๖๐ ในวันที่ ๕ ก.พ. 
๒๕๖๐ 
๓.๒๕ รับรายงานตัวเข้าเป็นนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔  ปีการศึกษา 
๒๕๖๐ 

 
 
๑๔-๑๕ ม.ค. 
๒๕๖๐ 
 
 
๑๗-๒๖ ม.ค. 
๒๕๖๐ 
 
๓๐ ม.ค. 
๒๕๖๐ 
 
 
๑๗-๒๖ ม.ค. 
๒๕๖๐ 
 
 
๕ ก.พ. 
๒๕๖๐ 
 
๑๑-๑๒ มี.ค. 
๒๕๖๐ 

นายสุรศักดิ์  มีศิริ 
นายสมพงษ์  วรหาร 
 
 
คณะกรรมการกลุ่ม
โรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลัย    ทั้ง ๑๒ 
แห่ง 
นายสุรศักดิ์  มีศิริ 
นายสมพงษ์  วรหาร 
 
คณะกรรมการกลุ่ม
โรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลัย ภาคอีสาน 
(เลย , บุรีรัมย์ , 
มุกดาหาร) 
นายสุรศักดิ์  มีศิริ 
นายสมพงษ์  วรหาร 
นายสุรศักดิ์  มีศิริ 
นายสมพงษ์  วรหาร 

๔. ขั้นตรวจสอบและประเมินผล 
(Check) 

     ๔.๑ รวบรวมปัญหาและอุปสรรคในการ
ประชาสัมพันธ์  /  การรับสมัครนักเรียน 
     ๔.๒ รวบรวมปัญหาและอุปสรรคในการ
สมัครออนไลน์ของนักเรียน 
     ๔.๓ รวบรวมปัญหาและอุปสรรคของการ
จัดสอบรอบที่  ๒  (การออกข้อสอบ / การ

 
   
 
 
 
พ.ค.  ๒๕๕๙ 
- มี.ค.  
๒๕๖๐ 

 
นายสุรศักดิ์  มีศิริ 
นายสมพงษ์  วรหาร 
 

 
 
 
 
 
- 
 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร   

 
 

๑๗๒ แผนปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๕๙ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา 
ผู้รับผิดชอบ/
ผู้เกี่ยวข้อง 

งบประมาณ 

จัดสอบ  /  การตรวจข้อสอบ 
๔.๔ รวบรวมปัญหาและอุปสรรคในการ
ด าเนินงานต่างๆ 
๔.๕ สรุปและประเมินผล  การรับ
นักเรียนประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๐  
และงานอ่ืนๆ 
๔.๖ สรุปผล  งาน/โครงการ 
๕. ขั้นปรับปรุงพัฒนา 
๕.๑  ตรวจสอบผลจากการติดตาม การ
รายงานผลการด าเนินงาน  ตาม
แผนงาน    
๕.๒ น ามาปรับปรุง  แก้ไขกระบวนการ
ท างาน  ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 
มี.ค.  ๒๕๖๐ 

นายสุรศักดิ์  มีศิริ 
นายสมพงษ์  วรหาร 
 

 
- 

๘.  กิจกรรมที่ด าเนินการ 
กิจกรรมที่ด าเนินการ ระยะเวลาที่

ด าเนินการ 
หลักฐานอ้างอิง 

๑.การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 
๑ 

๑.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการรับ
นักเรียนระดับสถานศึกษา 
๑.๒ ประชุมคณะกรรมการรับ
นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือก าหนด
แผนการรับนักเรียน 
๑.๓ ติดต่อประสานงานกับ
หน่วยงานต่างๆ เพื่อตรวจสอบ
ข้อมูลต่อไปนี้ 
 โรงเรียนกลุ่มท่ี ๑ และกลุ่มที่ 

๒ ที่มีนักเรียน ป.๖  ในเขต
พ้ืนที่บริการ ๗ จังหวัด ได้แก่ 
มุกดาหาร  อ านาจเจริญ  
นครพนม  อุบลราชธานี  
ยโสธร  ร้อยเอ็ด และกาฬสินธุ์ 

 
๑ พ.ค. ๕๙ 
 
๖ พ.ค. ๕๙ 
 
๒-๒๐ มิ.ย. ๕๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒-๒๐ มิ.ย. ๕๙ 

  
๑. ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ 

 
๒. รายงานการประชุม 

 
๓. หนังสือราชการติดต่อ

ประสานงานกับ
หน่วยงานต่างๆ เพื่อ
ตรวจสอบข้อมูลนักเรียน 

 
 
 
 
 
 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร   

 
 

๑๗๓ แผนปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๕๙ 

กิจกรรมที่ด าเนินการ ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

หลักฐานอ้างอิง 

 จ านวนประชากรนักเรียนที่จะ
จบ ป.๖  ในเขตพ้ืนที่บริการ ๗ 
จังหวัด ได้แก่ มุกดาหาร  
อ านาจเจริญ  นครพนม  
อุบลราชธานี  ยโสธร  ร้อยเอ็ด 
และกาฬสินธุ์ 

๑.๔ จัดท าสารสนเทศข้อมูล
โรงเรียนกลุ่ม ๑ และกลุ่ม ๒ และ
จ านวนนักเรียน ป.๖ ทั้งหมดในปี
การศึกษา ๒๕๖๐ 
๑.๕ จัดท าประกาศการรับนักเรียน
ของโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ ๑ เปิดรับสมัครระหว่าง ๑-๓๐ 
ส.ค. ๒๕๕๙ 
๑.๖ ประชาสัมพันธ์ประกาศการรับ
นักเรียนให้ผู้ปกครองและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องได้ทราบเกี่ยวกับนโยบาย
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ
นักเรียน ทางจดหมาย , เว็บไซต์
ของโรงเรียน , เว็บไซต์ของสพม.๒๒ 
,สถานีวิทยุประจ าจังหวัดต่าง ๆ  , 
สถานีโทรทัศน์     ช่อง ๑๑ , หอ
กระจายข่าวของ อบต. ดังนี้ 

 
 
๒๓-๓๐ มิ.ย. 
๕๙ 
 
 
๑-๓๑ ก.ค. ๕๙ 
 
 

 
 

๔. แบบบันทึกการส ารวจ
ข้อมูลนักเรียนในเขต
พ้ืนที่รับผิดชอบ 

 
๕. ประกาศการรับนักเรียน

ของโรงเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ส่งหนังสือประชาสัมพนัธ์  การรับสมัคร
นักเรียน ม.๑ โดยส่งจดหมายทางไปรษณีย ์ 
ถึง 

- สพป.  ทั้ง  ๗  จังหวัด 
- โรงเรียนในสังกัด  สพป.  

ทั้ง  ๗  จังหวัด 

 ประชาสัมพนัธ์ทางวิทยุกระจายเสียงแห่ง
ประเทศไทย  (ส่งแผน่  CD)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร   

 
 

๑๗๔ แผนปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๕๙ 

กิจกรรมที่ด าเนินการ ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

หลักฐานอ้างอิง 

 ท าไวนิล ๕  แผน่  (ติดหนา้โรงเรียน  สี่แยก
หม่อนไหม  สี่แยกชลประทาน  สี่แยกหอ
แก้ว    สี่แยกสะพานมิตรภาพ) 

 นักเรียนสมัครออนไลน์  กรอกข้อมูล
นักเรียนทางออนไลน์  รบัใบสมคัรจาก
ไปรษณีย์เพื่อตรวจสอบคุณสมบตัิของ
นักเรียน 

๑.๗ ด าเนนิการรับสมัครนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ 

 เปิดรับสมัครระหว่าง ๑-๓๐ 
ส.ค.๒๕๕๙ โดยการสมัครสอบ
คัดเลือกผ่านโครงการพฒันา
อัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ ของสถาบนัสง่เสริม
การสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.) ผา่นเว็บไซต์ 
http://genius.ipst.ac.th/ 

 ตรวจสอบคุณสมบตัินักเรียน
ภายในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๙ 

 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ
เข้าสอบคัดเลือกเพื่อเข้าเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที ่๑ ปีการศึกษา 
๒๕๖๐ (รอบแรก) ทางเว็บไซต์
โรงเรียน 

 ส่งบัตรประจ าตัวผู้เข้าสอบให้กับ
นักเรยีน 

 

 
 
 
 
 
๑-๓๐ ส.ค.๕๙ 
 
 
 
 
 
 
 
๕-๑๒ ก.ย.๕๙ 
 
 
๑๕ ก.ย.๕๙ 

 
 
 
 
 

๖. แบบบนัทึกการรับสมัคร
นักเรียน 

เขตพื้นที่บริการ (สพป.) ทั้ง  ๗   
จังหวัด  ได้แก่  
 (มุกดาหาร    นครพนม  ยโสธร  
อุบลราชธานี  อ านาจเจริญ    
ร้อยเอ็ด  กาฬสินธุ์) 

๗. รายงานจ านวนนักเรียนที่
สมัครเข้าสอบคัดเลือกรอบ
แรก  ม. ๑   

๘. ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มี
สิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อ
เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
(รอบแรก) 

 
 
 
 

http://genius.ipst.ac.th/


 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร   

 
 

๑๗๕ แผนปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๕๙ 

กิจกรรมที่ด าเนินการ ระยะเวลา
ที่

ด าเนินการ 

หลักฐานอ้างอิง 

๑.๘  ประกาศแจ้งให้นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ที่มีสิทธิเข้าสอบ
คัดเลือก พิมพ์บัตรประจ าตัวสอบได้
ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ตุลาคม–
๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ทางเว็บไซต์ 
http://genius.ipst.ac.th/ 
๑.๙ ประกาศสนามสอบรอบแรกของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ดัง
รายละเอียดแนบท้าย 
๑.๑๐  ด าเนินการสอบนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ รอบแรก 
๑.๑๑ ประกาศผลการสอบคัดเลือก
รอบแรกเพ่ือเข้าเป็นนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ 

 ทางเว็บไซต์
http://www.pccm.a
c.th/ 

 ทางจดหมายโดยตรง
ถึงตัวนักเรียนผู้ผ่าน
การสอบรอบแรกและมี
สิทธิเข้าสอบรอบสอง 

๑.๑๒  จัดท าข้อสอบเพ่ือคัดเลือก
นักเรยีนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปี
การศึกษา ๒๕๖๐ รอบสอง ในวันที่ 
๒–๑๐ มกราคม  ๒๕๖๐ 
๑.๑๓  ประกาศสนามสอบรอบสอง
เพ่ือเข้าเป็นนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
๑.๑๔  ด าเนินการสอบคัดเลือกเพ่ือ
เข้าเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ รอบสอง 

๑ ต.ค. 
๕๙ 
 
 
 
 
๑๕ ต.ค. 
๕๙ 
 
๑๒ พ.ย. 
๕๙ 
 
๓๐ ธ.ค. 
๕๙ 
 
 
 
 
๒-๑๐ 
ม.ค. ๖๐ 
 
 
๕ ม.ค. 
๖๐ 
 
๑๔-๑๕ 
ม.ค.๖๐ 
 
 
๑๗-๒๖ 
ม.ค. 
๒๕๖๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://genius.ipst.ac.th/
http://www.pccm.ac.th/
http://www.pccm.ac.th/


 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร   

 
 

๑๗๖ แผนปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๕๙ 

กิจกรรมที่ด าเนินการ ระยะเวลา
ที่

ด าเนินการ 

หลักฐานอ้างอิง 

ในวันที่ ๑๔–๑๕  มกราคม  ๒๕๖๐ 
๑.๑๕  ด าเนินการตรวจข้อสอบ
คัดเลือกเพ่ือเข้าเป็นนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา 
๒๕๖๐ รอบสอง 
๑.๑๖  ประกาศผลการสอบคัดเลือก
เข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันที่ ๓๐ ม.ค. 
๒๕๖๐ 
๑.๑๗ การรับรายงานตัวเข้าเป็น
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปี
การศึกษา ๒๕๖๐ 

 
 
๓๐ ม.ค.
๖๐ 
 
 
๑๑-๑๒ 
มี.ค. ๖๐ 

๑.๑๘  นิเทศติดตามการปฏิบัติงาน 
๑.๑๙  ประเมินผลการด าเนินงาน 
๑.๒๐  สรุป/รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน/โครงการ 
 

 
 
๓๑ มี.ค. 
๖๐ 
 

- โครงการการรับนักเรียน 
- ค าสั่ง 
- แบบรายงาน

ความก้าวหน้าโครงการ 
- สรุปผลการด าเนินงาน 

  
หมายเหตุ  สนามสอบรอบแรกของ นักเรียน ม.๑    (สสวท.  รับจัดสอบ) 

รายชื่อโรงเรียนที่เป็นศูนย์สอบ (สพป.) สนามสอบเขตพ้ืนที่บริการ (สพป.) 
๑. จังหวัดกาฬสินธุ์  

เขต  ๑  ร.ร.  กาฬสินธุ์พิทยาสัย 
เขต  ๒  ร.ร.  ห้วยเม็กราษฎ์นุกูล 
เขต  ๓  ร.ร.  บ้านสีแยกสมเด็จ 

๒. จังหวัดนครพนม 
เขต  ๑  ร.ร.  อนุบาลนครพนม 
เขต  ๒  ร.ร.  บ้านปากอูน  

๓. จังหวัดมุกดาหาร 
เขต  ๑  ร.ร.  อนุบาลมุกดาหาร 

๔. จังหวัดยโสธร 

ทั้ง ๗ จังหวัด  ได้แก่ (มุกดาหาร  นครพนม  
ยโสธร  อุบลราชธาน ี อ านาจเจริญ    
ร้อยเอ็ด  กาฬสินธุ์) 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร   

 
 

๑๗๗ แผนปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๕๙ 

รายชื่อโรงเรียนที่เป็นศูนย์สอบ (สพป.) สนามสอบเขตพ้ืนที่บริการ (สพป.) 
เขต  ๑  ร.ร.  อนุบาลยโสธร 
เขต  ๒  ร.ร.  เทคโนโลยีบริหารธุรกิจ 

๕. ร้อยเอ็ด 
เขต  ๑  ร.ร.  เมืองร้อยเอ็ด 
เขต  ๒  ร.ร.  เมืองใหม่สุวรรณภูมิ 
เขต  ๓  ร.ร.  อนุบาลโพนทอง 
 

๖. จังหวัดอ านาจเจริญ 
เขต  ๑  ร.ร.  อนุบาลอ านาจเจริญ 

๗. จังหวัดอุบลราชธานี 
เขต  ๑  ร.ร.  อนุบาลอุบลราชธานี 
เขต  ๒  ร.ร.  ตระการพืชผล 
เขต  ๓  ร.ร. พิบูลมังสาหาร(วิภาคย์วิทยา) 
เขต  ๔  ร.ร.  อนุบาลบ้านเด็กวารินช าราบ 
เขต  ๕  ร.ร.  สิริโพธิ์แก้ว 
 

กิจกรรมที่ด าเนินการ ระยะเวล
าที่

ด าเนินกา
ร 

หลักฐานอ้างอิง 

๒. การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที ๔ 
๒.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียน
ระดับสถานศึกษา 
๒.๒ ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน
และผู้เกี่ยวข้องเพ่ือก าหนดแผนการรับ
นักเรียน 
๒.๓ จัดท าประกาศการรับนักเรียนของ
โรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
เปิดรับสมัครระหว่าง ๑-๓๐ ก.ย. ๒๕๕๙ 
๒.๔ ประชาสัมพันธ์ประกาศการรับ 
นักเรียนให้ผู้ปกครองและผู้มีส่วน 
เกี่ยวข้องได้ทราบเกี่ยวกับนโยบายและ 
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน  

 
๑ พ.ค. 
๕๙ 
 
๖ พ.ค. 
๕๙ 
 
๒๓-๓๐ 
มิ.ย. ๕๙ 
 
 
๑-๓๑ 
ก.ค. ๕๙ 
 

  
๑. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
 
๒. รายงานการประชุม 
 
๓. ประกาศการรับนักเรียนของโรงเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
 
 
 
 
 
 
 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร   

 
 

๑๗๘ แผนปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๕๙ 

กิจกรรมที่ด าเนินการ ระยะเวล
าที่

ด าเนินกา
ร 

หลักฐานอ้างอิง 

ทางจดหมาย , เว็บไซต์ของโรงเรียน , 
เว็บไซต์ของสพม.๒๒ ,สถานีวทิยุประจ า 
จังหวัดต่าง ๆ  , สถานีโทรทัศน์  ช่อง ๑๑ 
หอกระจายข่าวของ อบต. ดังนี้ 
 ส่งหนังสือประชาสัมพันธ์  การรับ

สมัครนักเรียน ม.๔ โดยส่งจดหมาย
ทางไปรษณีย์  ถึง 

- สพม.  ทั้ง  ๗  
จังหวัด 

- โรงเรียนในสังกัด  
สพม. ทั้ง  ๗  จังหวัด 

 ประชาสัมพันธ์ทางวิทยุกระจายเสียง
แห่งประเทศไทย  (ส่งแผ่น  CD)  

 ท าไวนิล ๕  แผ่น  (ติดหน้าโรงเรียน  
สี่แยกหม่อนไหม  สี่แยกชลประทาน  
สี่แยกหอแก้ว    สี่แยกสะพาน
มิตรภาพ) 

 นักเรียนสมัครออนไลน์  กรอกข้อมูล
นักเรียนทางออนไลน์  รับใบสมัคร
จากไปรษณีย์เพ่ือตรวจสอบคุณสมบัติ
ของนักเรียน 

 

  

๒.๕ ด าเนินการรับสมัครนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ 

 เปิดรับสมัครระหว่าง ๑-๓๐ 
ก.ย. ๒๕๕๙ โดยการสมัคร
สอบคัดเลือกผ่านทาง

๑-๓๐ 
ก.ย.๕๙ 
 
 
 
 

1. แบบบันทึกการรับสมัครนักเรียน 
เขตพ้ืนที่บริการ (สพป.) ทั้ง  ๗   จังหวัด  
ได้แก่  
 (มุกดาหาร    นครพนม  ยโสธร  
อุบลราชธานี  อ านาจเจริญ    ร้อยเอ็ด  
กาฬสินธุ์) 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร   

 
 

๑๗๙ แผนปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๕๙ 

กิจกรรมที่ด าเนินการ ระยะเวล
าที่

ด าเนินกา
ร 

หลักฐานอ้างอิง 

เว็บไซต์ของโรงเรียนมหิดล
วิทยานุสรณ์ 
http://www.mwit.ac.th/ 
หรือผ่านทางเว็บไซต์ของ
โรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลัยมุกดาหาร 
http://www.pccm.ac.th 

 ตรวจสอบคุณสมบัติ
นักเรียนภายในวันที่ ๑ 
ตุลาคม ๒๕๕๙ 

 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มี
สิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพ่ือ
เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
(รอบแรก) ทางเว็บไซต์
โรงเรียน 

 ส่งบัตรประจ าตัวผู้เข้าสอบ
ให้กับนักเรียน 

1.6 ประกาศสนามสอบคัดเลือก
เพ่ือเข้าเป็นนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
รอบแรก 

1.7 ด าเนินการสอบคัดเลือกเพ่ือ
เข้าเป็นนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ รอบแรก 

1.8 ประกาศผลการสอบ
คัดเลือกรอบแรกเพ่ือเข้า

 
 
๑-๕ ต.ค.
๕๙ 
 
๘ ต.ค.
๕๙ 
 
 
๘ ต.ค.
๕๙ 
๑ พ.ย. 
๕๙ 
 
๑๙ พ.ย. 
๕๙ 
 
๑๘ ธ.ค. 
๕๙ 
 
 
 
 
๑ ธ.ค. 
๒๕๕๙ -
๑๐ ม.ค. 
๒๕๖๐ 
 
๕ ม.ค. 
๖๐ 
 

2. รายงานจ านวนนักเรียนที่สมัครเข้า
สอบคัดเลือกรอบแรก  ม. ๔ 

3. ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิเข้า
สอบคัดเลือกเพ่ือเข้าเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
(รอบแรก) 

สนามสอบเขตพ้ืนที่บริการ (สพม.) ทั้ง  ๗  
จังหวัด  ได้แก่  
จ.  มุกดาหาร  
    โรงเรียนมุกดาหาร    
จ.  นครพนม 
    โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย   
จ.  ยโสธร 
    โรงเรียนยโสธรพิทยาคม   
จ.  อุบลราชธานี  
    โรงเรียนเบ็ญจมะมหาราช  
จ.  อ านาจเจริญ 
    โรงเรียนอ านาจเจริญ     
จ.  ร้อยเอ็ด 
    โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย   
จ.  กาฬสินธุ์ 
    โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ 

http://www.mwit.ac.th/%20หรือ
http://www.mwit.ac.th/%20หรือ


 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร   

 
 

๑๘๐ แผนปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๕๙ 

กิจกรรมที่ด าเนินการ ระยะเวล
าที่

ด าเนินกา
ร 

หลักฐานอ้างอิง 

เป็นนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ 

 ทางเว็บไซต์  
http://www.pccm.ac.th 

 ทางติดประกาศท่ีโรงเรียน
จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
มุกดาหาร 

๒.๙ จัดท าข้อสอบเพ่ือคัดเลือกเข้าเป็น
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปี
การศึกษา ๒๕๖๐ รอบสอง ในวันที่ ๑ 
ธ.ค. ๒๕๕๙ -๑๐ ม.ค. ๒๕๖๐ 
๒.๑๐ ประกาศสนามสอบรอบสองเพ่ือเข้า
เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
๒.๑๑ ด าเนินการสอบคัดเลือกเพ่ือเข้าเป็น
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปี
การศึกษา ๒๕๖๐ รอบสอง ในวันที่ ๑๔–
๑๕  มกราคม  ๒๕๖๐ 

๑๔–๑๕ 
ม.ค. 
๒๕๖๐ 
 
 
 

๒.๑๒  ด าเนินการตรวจข้อสอบคัดเลือก
เพ่ือเข้าเป็น นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีท่ี ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ รอบสอง 
๒.๑๓  ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้า
เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปี
การศึกษา ๒๕๖๐ ในวันที่     ๕ ก.พ. 
๒๕๖๐ 
๒.๑๔ การรับรายงานตัวเข้าเป็นนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
๒.๑๕  นิเทศติดตามการปฏิบัติงาน 
๒.๑๖  ประเมินผลการด าเนินงาน 
๒.๑๗  สรุป/รายงานผลการปฏิบัติงาน/
โครงการ 

๑๗-๒๖ 
ม.ค. 
๒๕๖๐ 
 
 
๕ ก.พ. 
๒๕๖๐ 
 
 
๑๑-๑๒ 
มี.ค. 
๒๕๖๐ 
 

 
 
 
 
 
 

- โครงการการรับ
นักเรียน 

- ค าสั่ง 
- แบบรายงาน

ความก้าวหน้า
โครงการ 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร   

 
 

๑๘๑ แผนปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๕๙ 

กิจกรรมที่ด าเนินการ ระยะเวล
าที่

ด าเนินกา
ร 

หลักฐานอ้างอิง 

  
 
๓๑ มี.ค. 
๖๐ 
 

- สรุปผลการ
ด าเนินงาน 

 

๙.  งบประมาณและแหล่งงบประมาณ  
งาน/โครงการนี้ใช้งบประมาณท้ังสิ้น      ๓๖๘,๐๐๐    บาท    มีรายละเอียดดังนี้ 

ที ่ รายการ จ านวน ราคา/หน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 
๑ เอกสารประชาสัมพันธ์การรับ

สมัครนักเรียน (ม. ๑ และ ม.  
๔)  (ส่งเอกสารทางไปรษณีย์  
ท าไวนิล) 

๑  ครั้ง เหมาจ่าย ๓๐,๐๐๐ พ้ืนที่เขต
บริการ  
๗  จังหวัด 

๒ ค่าด าเนินการจัดท า (จัดสอบ
รอบท่ี  ๒)  ออกข้อสอบ / จัด
สอบ / ตรวจข้อสอบ  
-  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ 
-  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔    

 
 
๑  ครั้ง 
๑  ครั้ง 

 
 
เหมาจ่าย 
เหมาจ่าย 

 
 
๑๕๐,๐๐๐ 
๑๖๕,๐๐๐ 

 

๓ ซองบรรจุข้อสอบ ๔๐๐  ซอง ๓๐ ๑๒,๐๐๐  
๔ แม็กซ์เย็บกระดาษขนาดใหญ่ ๒  อัน ๖๐๐ ๑,๒๐๐  
๕ ใบมีดคัดเตอร์ขนาดเล็ก ๑๒  อัน ๒๕ ๓๐๐  
๖ ลูกแม็กซ์ยิง ๔  กล่อง ๓๕ ๑๔๐  
๗ ลูกแม็กซ์เบอร์  ๓๕ ๔  กล่อง ๑๗๐ ๖๘๐  
๘ ลูกแม็กซ์เบอร์  ๑๐ ๘  โหล ๑๒๐ ๙๖๐  
๙ กระดาษปกสี  A๔ ๘  รีม ๙๕ ๗๖๐  

๑๐ กระดาษปกสี  F๔ ๘  รีม ๑๐๕ ๘๔๐  
๑๑ แม็กซ์เย็บกระดาษขนาดเล็ก ๔  อัน ๔๕ ๑๘๐  
๑๒ กระดาษกาว  ๒  หน้า  ๑  นิว้ ๑๒  ม้วน ๕๐ ๖๐๐  
๑๓ กระดาษกาว  ๒  หน้า  ๒  นิว้ ๑๒  ม้วน ๓๐ ๓๖๐  
๑๔ กระดาษกาวย่น  ๑  นิ้ว ๑๒  ม้วน ๒๒ ๒๖๔  
๑๕ กระดาษกาวย่น   ๒  นิ้ว ๑๒  ม้วน ๓๘ ๔๕๖  
๑๖ กาวลาเท็กซ์  ๓๒  ออนซ์ ๒  กระปุก ๕๕ ๑๑๐  



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร   

 
 

๑๘๒ แผนปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๕๙ 

ที ่ รายการ จ านวน ราคา/หน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 
๑๗ คลิปหลวดหนีบกระดาษ ๑๒  กล่อง ๑๐ ๑๒๐  
๑๘ แผ่นซีดี ๒  กล่อง ๑๕๐ ๓๐๐  
๑๙ ใบมีดคัดเตอร์ขนาดใหญ่ ๑๒  กล่อง ๓๕ ๔๒๐  
๒๐ กรรไกรเล็ก ๑๖  อัน ๒๕ ๔๐๐  
๒๑ น้ ายาลบค าผิด ๔  ด้าม ๔๕ ๑๘๐  
๒๒ ปากกาขีดเน้นข้อความ ๔  ด้าม ๓๕ ๑๔๐  
๒๓ มีดคัดเตอร์ขนาดเล็ก ๔  อัน ๒๑ ๙๐  
๒๔ มีดคัดเตอร์ขนาดกลาง ๔  อัน ๔๕ ๑๘๐  
๒๕ กรรไกรใหญ่ ๘  อัน ๕๐ ๔๐๐  
๒๖ คลิปด า  ๑๑๒ ๑๒  กล่อง ๑๕ ๑๘๐  
๒๗ กาวน้ าใส ๘  กล่อง ๑๒๐ ๙๖๐  
๒๘ คลิปด า  ๑๐๘ ๑๒  กล่อง ๓๐ ๓๖๐  
๒๙ คลิปด า  ๑๑๐ ๑๒  กล่อง ๓๕ ๔๒๐  

รวม ๓๖๘,๐๐๐  
บาท 

 

 
 

ลงชื่อ..........................................ผู้เสนองาน/โครงการ 
      (นายสุรศักดิ์  มีศิริ) 
          ต าแหน่งคร ู

 
 

ลงชื่อ.......................................ผู้เห็นชอบงาน/โครงการ 
                 (นายประกาศ  อ่อนตาม) 

   รองผู้อ านวยการกลุ่มงานวิชาการ 
 

 
ลงชื่อ...................................................................ผู้อนุมัติงาน/โครงการ  

          (นายชาตรี  ประดุจชนม์) 
           ผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  มุกดาหาร  
 
 
 

 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร   

 
 

๑๘๓ แผนปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๕๙ 

งาน/โครงการ   ประจ าปีการศึกษา   ๒๕๕๙ 
 
๑. ชื่องาน/โครงการ  ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพงานแนะแนว 
๒. กลุ่มที่รับผิดชอบ  งานวิชาการ 
    ๓. ตอบสนองอุดมการณ์สถานศึกษา/กลยุทธ์สถานศึกษา/มาตราฐานการศึกษาของ สพฐ. 

๓.๑ ตอบสนองอุดมการณ์สถานศึกษา/มาตราฐานการศกึษาของ สพฐ. 
  อุดมการณ์ของสถานศึกษาข้อที่ : ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘๙                                                                         
    ๓.๒  ตอบสนองกลยุทธ์สถานศึกษา 

กลยุทธ์สถานศึกษาข้อที่  : ๑  ๒  ๓  ๔  ๕  ๖ ๗ 
    ๓.๓ ตอบสนองมาตราฐานการศึกษาของ สพฐ. ข้อที่:  

 ๑  ๒  ๓   ๔   ๕   ๖    ๗   ๘ 
 ๙  ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔  ๑๕ 

๔.ผู้รับผิดชอบ งานแนะแนว 
๕. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๓๐,๐๐๐ บาท 
๖. ภารกิจ 

นักเรียนที่รับบริการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวเนื่องกับการศึกษาต่ออย่างเพียงพอและเป็น
ปัจจุบันห้องแนะแนวให้มีวัสดุ  อุปกรณ์  บรรยากาศท่ีเหมาะสมและเอ้ือต่อการปฏิบัติงาน นักเรียนที่
มีผลการเรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ในการศึกษาเล่าเรียนได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากภาครัฐและ
เอกชนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖ จ านวน  เข้าร่วมโครงการและเป็นไปด้วยความสมัครใจ 
นักเรียนในโครงการสามารถสอบแข่งขันด้านวิชาการของโรงเรียนและอ่ืนๆได้ในอันดับที่ดี นักเรียนใน
โครงการทั้งหมดสามารถสอบเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนได้เกินร้อยละ 
๑๐๐ ของนักเรียนทั้งหมดที่เข้าร่วมโครงการตามความถนัดและความสนใจ  นักเรียนเกิดความรู้ความ
เข้าใจในระบบการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา นักเรียนทั้งรุ่นปัจจุบันและศิษย์เก่าได้มีสัมพันธ์อันดีซึ่ง
กันและกัน 
๗.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

๑  นักเรียนได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวเนื่องกับการศึกษาต่ออย่างเพียงพอและเป็นปัจจุบัน 
 ๒  นักเรียนได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากภาครัฐและเอกชน 
 ๓  ห้องแนะแนวให้มีวัสดุ  อุปกรณ์ บรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการปฏิบัติงานและทันต่อเหตุการณ์ 

๔   ผลสัมฤทธิ์ด้านวิชาการของนักเรียนสูงขึ้น 
๕   นักเรียนสามารถสอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับอุดม ศึกษา คณะ/ สาขา วิชาที่

ตนเองถนัดและสนใจจ านวนมาก 
๖   นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
๗   นักเรียนสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากกิจกรรมดังกล่าวมาประยุกต์ใช้กับตนเองได้อย่าง

เหมาะสม 
๘   นักเรียนได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวเนื่องกับการศึกษาต่ออย่างเพียงพอและเป็นปัจจุบัน 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร   

 
 

๑๘๔ แผนปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๕๙ 

๙   นักเรียนได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากภาครัฐและเอกชน 
 ๑๐ ห้องแนะแนวให้มีวัสดุ  อุปกรณ์ บรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการปฏิบัติงานและทันต่อเหตุการณ์ 

๑๑ นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในระบบการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา 
 ๑๒ นักเรียนทั้งรุ่นปัจจุบันและศิษย์เก่าได้มีสัมพันธ์อันดีซึ่งกันและกัน 
 ๑๓ นักเรียนได้รับการช่วยเหลือได้ทันท่วงที และมีผู้ช่วยเหลือโดยเป็นเพื่อนที่ใกล้ชิดสนิทกัน
ก่อนถ้าเป็นปัญหาที่หนัก  ก็ส่งต่อมาที่ครูแนะแนว/ครูที่ปรึกษา 
 ๑๔ นักเรียน ม.๓ สามารถสอบเข้าเรียนต่อในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ร้อย
ละ ๙๐ 
 ๑๕ คะแนน โอเน็ตของนักเรียน ม.๓ และ ม.๖ เพ่ิมมากขึ้น 
๘. แผนการด าเนนิงานประจ าไตรมาส 
 ๘.๑ ไตรมาสที่ ๑ ( ๑ ตุลาคม –๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ )   

วัน / เดือน / ปี ปฏิทิน (แผน) ปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 
๑,๓ ต.ค. 
๒๕๕๙ 

ตรวจสอบความต้องการเรียนของ ม.๓ 
๑/๒๕๕๙ 

นักเรียนทุกคนที่ลงทะเบียนใน
การเรียนเสริมเพ่ือสอบเข้า  
ม.๔และสอบแบ่งกลุ่ม 

 

๖ ต.ค. ๒๕๕๙ ส่งผลรายงานการด าเนินงานตาม 
ไตรมาสที่ ๔  

รวบรวมผลการด าเนินงานของ
งานแนะแนวเพ่ือเตรียม
น าเสนอผลการปฏิบัติงาน 

 

๔-๙ ต.ค. 
๒๕๕๙ 

ครูในงานแนะแนวช่วยกันท า
แบบสอบถามการเรียนการสอนเพื่อ
คัดกรอง ในการช่วยเหลือ ม.๓ 

เพ่ือแยกย่อยในการช่วยเหลือ
ปฏิบัติงานใน ๕ บริการงาน
แนะแนว 

 

ต.ค-ธ.ค..๒๕๕๙ จัดการเรียนการสอนเสริมในวิชา 
คณิตศาตร์-วิทยาศาสตร์  โดยครูใน
โรงเรียน 

การสอบเรียนต่อให้ได้ร้อยละ 
๘๐ 

 

๑๑ ต.ค.๒๕๕๙ ประชุมกลุ่มสาระฯ เพื่อวางแผนและ
ติดตามการปฏิบัติงานภายในกลุ่ม
สาระฯ ระดมความคิดพัฒนาการ
ปฏิบัติงานของงาน ให้มีประสิทธิภาพ 

จัดประชุมตามปฏิทินของ 
งานแนะแนว 

 

๑-๑๕ ต.ค. 
๒๕๕๙ 

ค าถามการวิจัยในชั้นเรียน ด าเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิด
การการเรียนการสอน 

 

๑๖-๓๑ต.ค.
๒๕๕๙ 

จัดการเรียนการสอนเสริมในวิชาคณิต
ศาตร์-วิทยาศาสตร์  โดยครูใน
โรงเรียน 

จัดหา พัฒนา สื่อการเรียนการ
สอนรายวิชาต่างๆ วัสดุปกรณ์
การเรียนการสอน ส าหรับภาค
เรียนที่ ๒/๒๕๕๙ 

๓๐,๐๐๐ 

๓๐ พ.ย. – จัดการเรียนการสอนเสริมในวิชาคณิต นักเรียนตระหนักถึง ๕,๐๐๐ 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร   

 
 

๑๘๕ แผนปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๕๙ 

วัน / เดือน / ปี ปฏิทิน (แผน) ปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 
๔ ธ.ค. 
๒๕๕๙ 

ศาตร์-วิทยาศาสตร์  โดยครูใน
โรงเรียน 

ความส าคัญของการสอบทุก
รายวิชา 

๑-๒๐ ธ.ค. 
๒๕๕๙ 

จัดการเรียนการสอนเสริมในวิชาคณิต
ศาตร์-วิทยาศาสตร์   
โดยครูในโรงเรียนจัดกิจกรรมค่าย
แคแสดคืนถิ่นครั้งที่  ๑๐ 

การสอบเรียนต่อให้ได้ร้อยละ 
๘๐ 

 
๒๔,๐๐๐ 

๒๕-๒๗ ธ.ค.๕๙ 

รวมเงินทั้งหมด ๖๔,๐๐๐ 
๘.๒ ไตรมาสที่ ๒  (๑ มกราคม –๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙)   

วัน / เดือน / ปี ปฏิทิน (แผน) ปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 
๘ ม.ค. ๒๕๕๙ ส่งรายงานผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 

๑  
ตามปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

รวบรวมผลการด าเนินงานของ
งานแนะแนว เพ่ือเตรียม
น าเสนอผลการปฏิบัติงาน 

 

๑๑ ม.ค. 
๒๕๕๙ 

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนการ
เตรียมความพร้อมเข้ามหาวิทยาลัย
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 

ส่งผลการประเมินการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระฯ รายวิชาพ้ืนฐาน 
จ านวน ๙ รายวิชา 

 

๑-๑๕ ก.พ. 
๒๕๕๙ 

ท าการวิจัยในชั้นเรียน วัดประเมินผลการเรียนรู้ 
รายวิชาพ้ืนฐานครบทุก
รายวิชา 

 

๑๐ มี.ค. 
๒๕๕๙ 

สรุปทุนการศึกษาที่ได้มอบแก่นักเรียน ส่งการประเมินผลการเรียนรู้
กลุ่มสาระฯ รายวิชาพ้ืนฐาน 
จ านวน ๙ รายวิชา 

 

๑-๓๐ มี.ค. 
๒๕๕๙ 

สรุปผลการเรียนแนะแนวตั้งแต่
ระดับชั้น ม.๑-๖ 

ผลการเรียนผ่าน/ไม่ผ่าน  

๑-๓๐ มี.ค. 
๒๕๕๙ 

หมึกปริ้น HP๑๑๐๒ ใช้ในส านักงาน ๓,๐๐๐ 

๑-๓๐ มี.ค. 
๒๕๕๙ 

เตรียมอุปกรณ์ส านักงานแนะแนว ใช้ในส านักงาน ๑๕,๐๐๐ 

รวมเงินทั้งหมด ๑๘,๐๐๐ 
๘.๓ ไตรมาสที่ ๓  (๑ เมษายน –๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙)   

วัน / เดือน / ปี ปฏิทิน (แผน) ปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 
๒๐-๓๐ เม.ย. 
๒๕๕๙ 

ประชุมก าหนดแนวทางการจัดการ
เรียนการสอนภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙ 

ประชุมระดมความคิดภายใน
งานแนะแนว เพ่ือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้  ในกลุ่มสาระฯเดือนละ 
๒ ครั้ง 

 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร   

 
 

๑๘๖ แผนปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๕๙ 

วัน / เดือน / ปี ปฏิทิน (แผน) ปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 
๑-๑๐ พ.ค. 
๒๕๕๙ 

จัดท ากิจกรรม แผนการจัดการเรียนรู้ 
เอกสารประกอบการสอน แผนการวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ ในรายวิชา
กิจกรรมแนะแนว 

ได้จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนตามโครงการสอนและ
ปฏิทินปฏิบัติงาน 
 

 

พ.ค. – มิ.ย. 
๒๕๕๙ 

-จัดกิจกรรมการเรียนการสอนส าหรับ  
ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ 
-จัดการเรียนการสอนเตรียมความ
พร้อมนักเรียน ม.๖ เพ่ือเตรียมพร้อม
สอบเข้ามหาวิทยาลัย 

ได้จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนตามโครงการสอนและ
ปฏิทินปฏิบัติงาน 
 

 
 
 
 
 

พ.ค. – มิ.ย. 
๒๕๕๙ 

จัดท าเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้
กลางภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙ จัดหา 
พัฒนาสื่อการเรียนการสอน จัดเตรียม
เครื่องมือ วัสดุ  อุปกรณ์การเรียนการ
สอนส าหรับ  
ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙ 

จัดท าเครื่องมือประเมินผลการ
เรียนรู้กลางภาคเรียนที่ ๑/
๒๕๕๙ การวัดและประเมินผล
ตามแผนการประเมินเวลา
เรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
และจัดหาพัฒนา สื่อการเรียน
การสอนตามรายวิชาต่างๆ 
วัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน
ส าหรับภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙ 

 

๑-๓๑ พ.ค.
๒๕๕๙ 

จัดหา พัฒนา สื่อการเรียนการสอน 
จัดเตรียมเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์การ
เรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙ 
และเตรียมความพร้อมกิจกรรมเตรียม
ความพร้อมสู่มหาวิทยาลัย 

จัดหา พัฒนา สื่อการเรียนการ
สอนรายวิชาต่างๆ วัสดุปกรณ์
การเรียนการสอน ส าหรับภาค
เรียนที่ ๑/๒๕๕๙ 

๑๐,๐๐๐ 

รวมเงินทั้งหมด ๑๐,๐๐๐ 
๘.๔ ไตรมาสที่ ๔  (๑ กรกฎาคม –๓๐ กันยายน ๒๕๕๙)   

วัน / เดือน / ปี ปฏิทิน (แผน) ปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 
๑ ก.ค. –๓๐ 
ก.ย. ๒๕๕๙ 

จัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่  
๑/๒๕๕๙ ต่อเนื่องจากไตรมาสที่ ๑ 

ประชุมระดมความคิดภายใน
งานแนะแนว เพ่ือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในงานแนะแนว ฯ เดือน
ละ ๒ ครั้ง 

 

ก.ค. ๒๕๕๙ จัดประเมินผลการเรียนรู้กลางภาค
เรียนที่ ๑/๒๕๕๙ และแจ้งผลการ
ประเมินการส่งงานพัฒนาตนเอง 
กลางภาค 

จัดการเรียนการสอน ท า
โครงการสอน มอบหมายงาน 
แผนการจัดการเรียนรู้ เอกสาร
ประกอบการสอน และพัฒนา

 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร   

 
 

๑๘๗ แผนปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๕๙ 

วัน / เดือน / ปี ปฏิทิน (แผน) ปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 
หลักสูตร และวัดผล
ประเมินผลการเรียนการสอน
ในรายวิชากิจกรรมแนะแนว 

ก.ค. – ส.ค. 
๒๕๕๙ 

จัดหา พัฒนาสื่อการเรียนการสอน 
จัดเตรียมเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์การ
เรียนการสอนภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙ 
ต่อเนื่องจากไตรมาสที่ ๑ จัดกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้ ส าหรับภาคเรียนที่ 
๑/๒๕๕๙ ต่อเนื่องจากไตรมาสที่ ๑ 

ประชุมพัฒนาสื่อการเรียนการ
สอนในงานแนะแนว จัด
กิจกรรมมุ่งเน้นทางการจัด
กิจกรรมทางจิตวิทยา 
แบบทดสอบต่าง ๆ ใช้ในการ
วิจัยในชั้นเรียน เกี่ยวกับ
จิตวิทยา (เอกสารอ้างอิง : 
หลักสูตร แผนการจัดการ
เรียนรู้ โครงการสอน แผนการ
มอบหมายงาน เอกสาร
ประกอบการสอน การวัดและ
ประเมินผลทั้ง  ๖ ระดับชั้น) 

 

ก.ค.-ก.ย.๒๕๕๙ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่
มหาวิทยาลัยส าหรับนักเรียน ม.๖ 

วิทยากรสอนGAT-PAT ๗๐,๐๐๐ 

ก.ค.-ก.ย.๒๕๕๙ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่
มหาวิทยาลัยส าหรับนักเรียน ม.๖ 
 

วิทยากรสอน สังคมศึกษา  
ภาษาไทย วิชาสามัญ 

๔๐,๐๐๐ 

ก.ย. ๒๕๕๙ จัดประเมินผลการเรียนรู้ปลายภาค
เรียนที่ ๒/๒๕๕๙ 

ประเมินผลการเรียนไม่ต่ ากว่า
ระดับผ่าน  ไม่ผ่าน 

 

ก.ค. – ส.ค. 
๒๕๕๙ 

เตรียมสอบ ม.๓สอบเรียนต่อม.๔ วิทยากรสอนวิทยาศาสตร์ 
และคณิตศาสตร์ 

๒๐,๐๐๐ 

รวมเงินทั้งหมด ๑๓๐,๐๐๐ 
ลงชื่อ....................................................ผู้เขียนและเสนองาน/โครงการ 
     ( นางสาวสมใจ  ต่อทองหลาง ) 

 ต าแหน่ง ครู คศ. ๑ 
ลงชื่อ................................................ผู้นิเทศงาน/โครงการ 

            ( นายประกาศ อ่อนตาม ) 
     รองผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 

ลงชื่อ......................................ผู้อนุมัติงาน/โครงการ 
       ( นายชาตรี  ประดุจชนม์ ) 

                 ผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  มุกดาหา 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร   

 
 

๑๘๘ แผนปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๕๙ 

แผนงาน/โครงการด าเนินงานประจ าไตรมาส ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
โครงการพัฒนางานวัดผลประเมินผล 

กลุ่มงานวิชาการ 
 

๑.  ชื่อโครงการ โครงการพัฒนางานวัดผลประเมินผล 
๒.  ผู้รับผิดชอบ  งานวัดผลประเมินผล  
๓. ตอบสนองอุดมการณ์สถานศึกษา/กลยุทธ์สถานศึกษา/มาตราฐานการศึกษาของ สพฐ. 

๓.๑ ตอบสนองอุดมการณ์สถานศึกษา/มาตราฐานการศกึษาของ สพฐ. 
  อุดมการณ์ของสถานศึกษาข้อที่ : ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘๙                                                                         
    ๓.๒  ตอบสนองกลยุทธ์สถานศึกษา 

กลยุทธ์สถานศึกษาข้อที่  : ๑  ๒  ๓  ๔  ๕  ๖ ๗ 
    ๓.๓ ตอบสนองมาตราฐานการศึกษาของ สพฐ. ข้อที่:  

 ๑  ๒  ๓   ๔   ๕   ๖    ๗   ๘ 
 ๙  ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔  ๑๕ 

๔.  ผู้รับผิดชอบ นางสาวสิริณ จ านรรจ์สิริ และนางสาวพรทิพา  เมืองโคตร 
๕.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน 

รายการ จ านวนเงิน (บาท) 
๑. ค่าด าเนินการคัดเลือกและปรับปรุงข้อสอบกลางภาคและปลายภาค 

   - กลางภาค ๑/๒๕๕๙ 
   - ปลายภาค ๑/๒๕๕๙ 
   - กลางภาค ๒/๒๕๕๙ 
   - ปลายภาค ๒/๒๕๕๙ 

 
๑๐๐,๐๐๐ 
๑๐๐,๐๐๐ 
๑๐๐,๐๐๐ 
๑๐๐,๐๐๐ 

๒. ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินการคัดเลือกและปรับปรุงข้อสอบกลางภาค
และปลายภาค 

๓๖,๖๐๐ 

รวม ๔๓๖,๖๐๐ 
๖.  ภารกิจ 

 กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค มีข้อตกลงในการคัดเลือกและปรับปรุงข้อสอบ
เพ่ือใช้ในการทดสอบกลางภาคและปลายภาคร่วมกัน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑ - ม.๓) 
และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔ - ม.๖) เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ภูมิภาค การวัดผลประเมินผลการเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ
หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค และยังเป็นการพัฒนาบุคลากรของโรง 

เรียนให้มีความสามารถในการคัดเลือกและปรับปรุงข้อสอบที่มีคุณภาพ รวมถึงการบริหาร
จัดการ การจัดกิจกรรมการคัดเลือกและปรับปรุงข้อสอบดังกล่าวต้องมีระบบ เป็นขั้นตอนเพ่ือส่งผลให้
เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์แก่ผู้เรียนต่อไป 
 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร   

 
 

๑๘๙ แผนปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๕๙ 

๗.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
๔.๑ ข้อสอบมีคุณภาพและความสอดคล้องกับหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 
๔.๒ ครูและบุคลากรมีความสามารถในการคัดเลือกและปรับปรุงข้อสอบที่มีคุณภาพ๔.๓ ครู

และบุคลากรมีการบริหารจัดการการจัดกิจกรรมการคัดเลือกและปรับปรุงข้อสอบที่เป็นระบบและ
เป็นขั้นตอน 
๘.  แผนการด าเนนิงานแต่ละไตรมาส 

๘.๑  ไตรมาสที่ ๑  (๒ พ.ค. – ๒ ส.ค. ๒๕๕๙) จ านวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
วัน/เดือน/ปี แผน/ปฏิทินปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 

๒ – ๓๑ พ.ค. 
๒๕๕๙ 
 
 

ประชุมคณะกรรมการงาน
วัดผลวางแผนการคัดเลือก
และปรับปรุงข้อสอบกลาง
ภาค ๑/๒๕๕๙ 

เตรียมความพร้อมและ
ก าหนดปฏิทินในการออก
ข้อสอบและส่งร่างข้อสอบ
กลางภาค 

- 

๑ – ๓๐ มิ.ย. 
๒๕๕๙ 
 
 
 

ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการคัดเลือกและ
ปรับปรุงข้อสอบกลางภาค 
๑/๒๕๕๙ 
 

เพ่ือชี้แจงให้ครูและบุคลากรที่
เกี่ยวข้องเตรียมออกข้อสอบ
ให้ตรงตามแผนฉบับย่อและ
ส่งร่างข้อสอบกลางภาคให้
ทันเวลาที่ก าหนด 

- 

๑ – ๑๕ ก.ค. 
๒๕๕๙ 
 
 

คณะกรรมการด าเนินการ
คัดเลือกและปรับปรุงข้อสอบ
กลางภาค ๑/๒๕๕๙  
 

พัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความสามารถในการคัดเลือก
และปรับปรุงข้อสอบที่มี
คุณภาพ 

๑๐๐,๐๐๐ 

๑๘ – ๒๒ ก.ค. 
๒๕๕๙ 

สอบกลางภาค ๑/๒๕๕๙ 
 

วัดและประเมินผลการเรียนรู้
ของนักเรียน 

- 

๒๕ ก.ค. – ๒ ส.ค. 
๒๕๕๙ 

ประชุมเพ่ือสรุปผล  รายงาน
ผลและปัญหาที่ เกิดขึ้นจาก
การปฏิบัติงาน 

ครูและบุคลากรน าข้อมูลที่ได้
จากการประเมินผลมา 
วิเคราะห์เพื่อหาแนวทางใน
การพัฒนาและปรับปรุงแก้ไข
ในภาคเรียนต่อไป 

- 

๘.๒  ไตรมาสที่ ๒  (๓ ส.ค. –  ๓ พ.ย. ๒๕๕๙) จ านวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
วัน/เดือน/ปี แผน/ปฏิทินปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 

๓ – ๑๒ ส.ค. 
๒๕๕๙ 
 
 

ประชุมคณะกรรมการงาน
วัดผลวางแผนการคัดเลือก
และปรับปรุงข้อสอบปลาย
ภาค ๑/๒๕๕๙   

เตรียมความพร้อมและ
ก าหนดปฏิทินในการออก
ข้อสอบและส่งร่างข้อสอบ
ปลายภาค 

- 

๑๕ – ๓๑ ส.ค. ประชุมคณะกรรมการ เพ่ือชี้แจงให้ครูและบุคลากรที่ - 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร   

 
 

๑๙๐ แผนปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๕๙ 

วัน/เดือน/ปี แผน/ปฏิทินปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 
๒๕๕๙ 
 
 
 

ด าเนินการคัดเลือกและ
ปรับปรุงข้อสอบปลายภาค  
๑/๒๕๕๙ 
 

เกี่ยวข้องเตรียมออกข้อสอบ
ให้ตรงตามแผนฉบับย่อและ
ส่งร่างข้อสอบปลายภาคให้
ทันเวลาที่ก าหนด 

๕ – ๒๓ ก.ย. 
๒๕๕๙ 
 
 

คณะกรรมการด าเนินการ
คัดเลือกและปรับปรุงข้อสอบ
ปลายภาค ๑/๒๕๕๙  
 

พัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความสามารถในการคัดเลือก
และปรับปรุงข้อสอบให้มี
คุณภาพ 

๑๐๐,๐๐๐ 

๒๖ – ๓๐ ก.ย. 
๒๕๕๙ 

สอบปลายภาค ๑/๒๕๕๙ 
 

วัดและประเมินผลการเรียนรู้
ของนักเรียน 

- 

๑ ต.ค. – ๓ พ.ย. 
๒๕๕๙ 
 
 
 

ประชุมเพ่ือสรุปผล  รายงาน
ผลและปัญหาที่ เกิดขึ้นจาก
การปฏิบัติงาน 
 
 

ครูและบุคลากรน าข้อมูลที่ได้
จากการประเมินผลมา 
วิเคราะห์เพื่อหาแนวทางใน
การพัฒนาและปรับปรุงแกไ้ข
ในภาคเรียนต่อไป 

- 

๘.๓  ไตรมาสที่ ๓  (๔ พ.ย. ๒๕๕๙ –  ๔ ก.พ. ๒๕๖๐) จ านวนเงิน ๑๓๖,๖๐๐ บาท 
วัน/เดือน/

ปี 
แผน/ปฏิทินปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 

๔ – ๑๑ พ.ย. 
๒๕๕๙ 
 
 
 

ประชุมคณะกรรมการ
งานวัดผลวางแผนการ
คัดเลือกและปรับปรุง
ข้อสอบกลางภาค ๒/
๒๕๕๙   

เตรียมความพร้อมและก าหนด
ปฏิทินในการออกข้อสอบและส่ง
ร่างข้อสอบ 
กลางภาค 
 

- 

๑๔ – ๒๐ พ.ย. 
๒๕๕๙ 
 
 
 
 

ส ารวจและจัดซื้อวัสดุ 
อุปกรณ์ และแบบพิมพ์ที่
จ าเป็นต้องใช้ในการ
คัดเลือกและปรับปรุง
ข้อสอบ 
กลางภาค 

เพ่ือใช้ในการด าเนินการคัดเลือก
และปรับปรังข้อสอบกลางภาค ๒/
๒๕๕๙ 
 
 
 

๓๖,๖๐๐ 
 
 
 
 

๒๐ – ๓๐ พ.ย. 
๒๕๕๙ 
 
 
 

ติดต่อประสานงานกับ
โรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลัยทั้ง ๑๑ แห่ง 
 
  

เพ่ือให้แต่ละโรงเรียนด าเนินการส่ง
ร่างข้อสอบและแบบตอบรับเพ่ือใช้
ในการคัดเลือกและปรับปรุง
ข้อสอบกลางภาค ๒/๒๕๕๙ 
ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ 

- 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร   

 
 

๑๙๑ แผนปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๕๙ 

วัน/เดือน/
ปี 

แผน/ปฏิทินปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 

๒๑ พ.ย. – ๒ ธ.ค. 
๒๕๕๙ 
 
 

ติดต่อผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
 
 

เพ่ือให้ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในการด าเนินการคัดเลือกและ
ปรับปรุงข้อสอบกลางภาค ๒/
๒๕๕๙ ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ 

- 

๒๑ พ.ย. – ๙ ธ.ค. 
๒๕๕๙  
 
 

ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนิน การคัดเลือกและ
ปรับปรุงข้อสอบกลาง
ภาค ๒/๒๕๕๙ 
 

เพ่ือชี้แจงให้ครูและบุคลากรที่
เกี่ยวข้องเตรียมออกข้อสอบให้ตรง
ตามแผนฉบับย่อและส่งร่าง
ข้อสอบกลางภาคให้ทันเวลาที่
ก าหนด 

- 

๑๐ – ๒๓ ธ.ค. 
๒๕๕๙ 
 
 
 

คณะกรรมการด าเนินการ
คัดเลือกและปรับปรุง
ข้อสอบกลางภาค ๒/
๒๕๕๙  
 

พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ 
สามารถในการคัดเลือกและ
ปรับปรุงข้อสอบให้มีคุณภาพ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
 

๒๖ – ๓๐ ธ.ค. 
๒๕๕๙ 
 

สอบกลางภาค ๒/๒๕๕๙ 
 

วัดและประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักเรียน 

- 

๓ – ๒๒ ม.ค. 
๒๕๕๙ 
 
 
 

ประชุมเพ่ือสรุปผล  
รายงานผลและปัญหาที่ 
เกิดข้ึนจากการ
ปฏิบัติงาน 
 

ครูและบุคลากรน าข้อมูลที่ได้จาก
การประเมินผลมา วิเคราะห์เพ่ือ
หาแนวทางในการพัฒนาและ
ปรับปรุงแก้ไขในภาคเรียนต่อไป 

- 

๒๓ ม.ค. – ๔ ก.พ. 
๒๕๖๐ 
 

 

ประชุมคณะกรรมการ
งานวัดผลวางแผนการ
คัดเลือกและปรับปรุง
ข้อสอบปลายภาค๒/
๒๕๕๙   

เตรียมความพร้อมและก าหนด
ปฏิทินในการออกข้อสอบและส่ง
ร่างข้อสอบ 
ปลายภาค 
 

 

๘.๔  ไตรมาสที่ ๔  (๕ ก.พ. –  ๕ พ.ค. ๒๕๖๐) จ านวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
วัน/เดือน/ปี แผน/ปฏิทินปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 

๕ – ๑๐ ก.พ. 
๒๕๖๐ 
 
 

ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการคัดเลือกและ
ปรับปรุงข้อสอบปลายภาค  
๒/๒๕๕๙ 

เพ่ือชี้แจงให้ครูและบุคลากรที่
เกี่ยวข้องเตรียมออกข้อสอบ
ให้ตรงตามแผนฉบับย่อและ
ส่งร่างข้อสอบปลายภาคให้

- 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร   

 
 

๑๙๒ แผนปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๕๙ 

วัน/เดือน/ปี แผน/ปฏิทินปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 
  ทันเวลาที่ก าหนด 
๑๑ – ๒๔ ก.พ. 
๒๕๕๙ 
 
 

คณะกรรมการด าเนินการ
คัดเลือกและปรับปรุงข้อสอบ
ปลายภาค ๒/๒๕๕๙  
 

พัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความสามารถในการคัดเลือก
และปรับปรุงข้อสอบให้มี
คุณภาพ 

๑๐๐,๐๐๐ 

๒๗ ก.พ. – ๓ มี.ค. 
๒๕๖๐ 

สอบปลายภาค ๒/๒๕๕๙ 
 

วัดและประเมินผลการเรียนรู้
ของนักเรียน 

- 

๖ มี.ค. – ๕ พ.ค. 
๒๕๖๐ 
 
 
 

ประชุมเพ่ือสรุปผล  รายงาน
ผลและปัญหาที่ เกิดขึ้นจาก
การปฏิบัติงาน 
 
 

ครูและบุคลากรน าข้อมูลที่ได้
จากการประเมินผลมา 
วิเคราะห์เพื่อหาแนวทางใน
การพัฒนาและปรับปรุงแก้ไข
ในภาคเรียนต่อไป 

- 

 
  
 

ลงชื่อ.......................................................ผู้เขียนและเสนองาน/โครงการ 
            (นางสาวสิริณ จ านรรจ์สิริ) 

                      ต าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ 
  
   

ลงชื่อ.......................................................ผู้เขียนและเสนองาน/โครงการ 
         นางสาวพรทิพา  เมืองโคตร()                                    
   ต าแหน่ง ครู 
 
 
 

 ลงชื่อ.............................................................ผู้นิเทศงาน/โครงการ 
                         (นายประกาศ  อ่อนตาม) 
               รองผู้อ านวยการโรงเรียน กลุ่มงานวิชาการ 
 
 

ลงชื่อ..........................................................ผู้อนุมัติงาน/โครงการ 
                      ( นายชาตรี  ประดุจชนม์) 
           ผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  มุกดาหาร 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร   

 
 

๑๙๓ แผนปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๕๙ 

โครงการพัฒนาหลักสูตร และการวิจัยนิเทศติดตาม กลุ่มวิชาการ 
๑.  ชื่อโครงการ งานวัดผลประเมินผลโครงการพัฒนาหลักสูตร และการวิจัยนิเทศติดตาม  
    กลุ่มวิชาการ 
๒.  ผู้รับผิดชอบ งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ 
๓. ตอบสนองอุดมการณ์สถานศึกษา/กลยุทธ์สถานศึกษา/มาตราฐานการศึกษาของ สพฐ. 

๓.๑ ตอบสนองอุดมการณ์สถานศึกษา/มาตราฐานการศกึษาของ สพฐ. 
  อุดมการณ์ของสถานศึกษาข้อที่ : ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘๙                                                                         
    ๓.๒  ตอบสนองกลยุทธ์สถานศึกษา 

กลยุทธ์สถานศึกษาข้อที่  : ๑  ๒  ๓  ๔  ๕  ๖ ๗ 
    ๓.๓ ตอบสนองมาตราฐานการศึกษาของ สพฐ. ข้อที่:  

 ๑  ๒  ๓   ๔   ๕   ๖    ๗   ๘ 
 ๙  ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔  ๑๕ 

๔. ผู้รับผิดชอบ กลุ่มวิชาการ 
๕.  งบประมาณที่ได้รับจัดสรร  ๓๕๐,๐๐๐  บาท 

๕.๑  ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อใช้เตรียมการด าเนินงาน จัดท าหลักสูตร  ๕,๐๐๐  บาท 
และตารางจัดการเรียนการสอน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
๕.๒   ค่าด าเนินการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและปรับปรุง       ๑๕๐,๐๐๐  บาท 
หลักสูตร ระดับ ม.ต้น ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
๕.๓   ค่าด าเนินการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและปรับปรุง       ๑๕๐,๐๐๐  บาท 
หลักสูตร ระดับ ม.ปลาย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
๕.๔ค่าจัดท ารูปเล่ม และ CD หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคและ      ๕,๐๐๐ บาท 
แผนการเรียนรู้ฉบับย่อ และมอบทุกกลุ่มสาระฯ 
๕.๕  ค่าจัดพิมพ์คู่มือหลักสูตรสถานศึกษาเล่มเล็กเพ่ือเป็นเอกสารสารสนเทศ  ๔๐,๐๐๐ บาท

  แจกส าหรับนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และผู้เข้าศึกษาดูงาน  ๕๐๐ เล่ม 
๖.  ภารกิจ 

๖.๑ จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ครูมีความรู้  ความเข้าใจและใช้หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์
ภูมิภาค ของกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย และมีส่วนร่วมในการท ากรอบแผนการเรียนรู้ฉบับย่อ
ในรายวิชาพ้ืนฐาน และรายวิชาเพ่ิมเติมกลุ่ม ๑ ทั้งระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย ที่สอดคล้องทั้งหลักสูตร
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและหลักสูตรห้องเรียนวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  

๖.๒ จัดกิจกรรมการนิเทศแผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมให้ครูเกิดการพัฒนาตนเองจน
เกิดความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอนส าหรับนักเรียนผู้ที่มีความสามารถพิเศษด้าน
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ได้ อย่างเหมาะสมและประสิทธิภาพ 

๖.๓ จัดกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมให้ครูมีงานวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือแก้ปรับหาและพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนในรายวิชาของตน โดยมุ่งพัฒนาให้นักเรียน มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น และก่อให้เกิด
ความเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์   นักคิดค้น ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่มีความที่



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร   

 
 

๑๙๔ แผนปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๕๙ 

มีความสามารถระดับสูงเยี่ยม เทียบเคียงกับนักวิจัยชั้นน าของนานาชาติ (world class) ตามภารกิจ
ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค โดยการปรับปรุงและพัฒนาให้สอดคล้องทั้งหลักสูตรสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานและหลักสูตรห้องเรียนวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
๗.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

๑ ครูเข้าร่วมกิจกรรมการจัดท าแผนการเรียนรู้ฉบับย่อของกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลัย ทั้ง๑๒ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 

๒ โรงเรียนมีแผนการจัดการเรียนรู้ฉบับย่อ ในรายวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติมกลุ่ม  ๑ ในระดับ 
ม.ต้น และ ม.ปลาย ครบทุกรายวิชา คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

๓ ครูผู้สอนทั้ง ๘ กลุ่มสาระฯ ส่งแผนการจัดการเรียนการรู้เพ่ือนิเทศ/ประเมิน คิดเป็นร้อย
ละ ๘๐ ขึ้นไป 

๔ครูผู้สอนมีการท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาปรับปรุงและพัฒนา คิดเป็นร้อยละ๑๐ขึ้นไป 
๘.  แผนการด าเนนิงานของแต่ละไตรมาส 
๘.๑  ไตรมาสที่ ๑ (๑ ต.ค. – ๓๑ ธ.ค. ๕๘) 

ปฏิทิน(แผน)ปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 
๑ – ๒  
ต.ค. ๕๘ 

พัฒนาเครื่องมือนิเทศการ
จัดการเรียนรู้  ประจ าภาค
เรียนที่ ๒/๒๕๕๘ 

ด าเนินการจัดท าเครื่องมือการนิเทศเช่น 
- รูปแบบแผนการจัดการเรียนรู้ 
- แบบรายงานการจัดท า

แผนการจัดการเรียนรู้ 
- แบบประเมินแผนการจัดการ

เรียนรู้ 
- ตารางนิเทศรายบุคคล 
- ตารางนิเทศกลุ่มสารการ

เรียนรู้ 
- แบบสังเกตพฤติกรรมการ

จัดการเรียนรู้ 
- แบบรายงานการสังเกต

พฤติกรรมการจัดการเรียนรู้และน า
เครื่องมือการนิเทศลงในเว็บไซต์ของ
โรงเรียน เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับ
กลุ่มสาระทุกกลุ่มสาระ 

 

๕ ต.ค. 
๕๘ 

ประชุมคณะอนุกรรมการ
บริหารงานวิชาการเรื่องการ
จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้  
ประจ าภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘ 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่ม
สาระได้ร่วมระดมแนวคิดในการ
พัฒนาการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 
ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘ 

 

๕ – ๙  ครูทุกคนส่งแผนการจัดการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่ม  



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร   

 
 

๑๙๕ แผนปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๕๙ 

ปฏิทิน(แผน)ปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 
ต.ค. ๕๙ เรียนรู้ ประจ าภาคเรียนที่ ๒/

๒๕๕๘ 
 

สาระนิเทศแผนการจัดการเรียนรู้  
ครั้งที่ ๑ แล้วน าส่งฝ่ายวิชาการเพ่ือขอ
อนุมัติใช้สอนต่อไป 

๑๒ ต.ค. 
๕๘ 

รายงานการนิเทศ/ประเมิน
แผนการจัดการเรียนรู้ 
ประจ าภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘ 

รวบรวมรายงานการนิเทศ/ประเมิน
แผนการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ เป็น
ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือน าเสนอฝ่าย
บริหารและที่ประชุมคณะอนุกรรมการ
บริหารงานวิชาการ 

 

๑๙ – ๒๓  
ต.ค. ๕๘ 

จัดท าปฏิทินการนิเทศการ
จัดการเรียนการรู้ครั้งที ่๑  
และครั้งที่ ๒ 

รวบรวมปฏิทินการนิเทศการจัดการ
เรียนรู้ครั้งที่ ๑ และครั้งที ่๒ จากกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระเพ่ือจัดท า
ปฏิทินการนิเทศระดับโรงเรียน  
น าเสนอต่อฝ่ายบริหารและท่ีประชุม
คณะอนุกรรมการบริหารงานวิชาการ 

 

๑๖ – ๒๗  
พ.ย. ๕๘ 

นิเทศการจัดการเรียนรู้ ทั้ง ๘ 
กลุ่มสาระฯ ครั้งที่ ๑ 

รวบรวมข้อมูลเอกสาร รูปถ่ายและวีดี
ทัศน์การนิเทศการจัดการเรียนรู้จากจาก
ครูผู้รับการนิเทศ ครูผู้นิเทศ และรอง
วิชาการ ครั้งที่ ๑ 

 

๘.๒  ไตรมาสที่ ๒ (๑ ม.ค. – ๓๑ มี.ค. ๕๙) 
  ปฏิทิน(แผน)ปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 

๑๘ – ๒๙  
ม.ค. ๕๙ 

นิเทศการจัดการเรียนรู้ ทั้ง 
๘ กลุ่มสาระฯ ครั้งที่ ๒ 

รวบรวมข้อมูลเอกสาร รูปถ่ายและวีดี
ทัศน์การนิเทศการจัดการเรียนรู้จากจาก
ครูผู้รับการนิเทศ ครูผู้นิเทศ และรอง
วิชาการ ครั้งที่ ๒ 

 

๒๐ - ๒๕
ก.พ. ๕๙ 

รายงานการนิเทศจัดการ
เรียนรู้ครั้งที่ ๑ และครั้งที ่๒ 

 

สรุปผลการการนิเทศจัดการเรียนรู้ครั้งที่
๑ และครั้งที่ ๒  ของทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้เพื่อน าเสนอต่อฝ่ายบริหารและที่
ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงาน
วิชาการ 

 

มี.ค. ๕๙ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ 
เพ่ือใช้เตรียมการด าเนินงาน 
จัดท าหลักสูตรและตาราง
จัดการเรียนการสอน 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

จัดท าหลักสูตร ตารางจัดการเรียนการ
สอน ตารางการนิเทศการจัดการเรียนรู้ 
และวิจัยในชั้นเรียน ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๙ 

 

๕,๐๐๐ 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร   

 
 

๑๙๖ แผนปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๕๙ 

๘.๓  ไตรมาสที่ ๓ (๑ เม.ย. – ๓๐ มิ.ย. ๕๙) 
ปฏิทิน(แผน)ปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 

๑ – ๓ 
เม.ย. ๕๙ 

ตัวแทนครูเข้าร่วมการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัด
แผนการจัดการเรียนรู้ฉบับ
ย่อ ระดับ   ม.๒ ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๙ 

คณะครูจากทั้ง ๑๒ โรงเรียน เข้าร่วมการ
ประชุมจัดท าแผนการเรียนรู้ฉบับย่อ 
ระดับ ม.๒ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

๑๕
๐,๐๐๐ 

เม.ย. ๕๙ ตัวแทนครูเข้าร่วมการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัด
แผนการจัดการเรียนรู้ฉบับ
ย่อ ระดับ   ม.ปลาย 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

คณะครูจากทั้ง ๑๒ โรงเรียน เข้าร่วมการ
ประชุมจัดท าแผนการเรียนรู้ฉบับย่อ 
ระดับ ม.ปลาย ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๙ 
 

๑๕
๐,๐๐๐ 

เม.ย. ๕๙ รายงานผลการจัดท า
แผนการเรียนรู้ฉบับย่อ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

รวบรวมข้อมูลรายงานการประชุมเชิง
ปฏิบัติการจัดท าแผนการเรียนรู้ฉบับย่อ 
ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๙ ต่อกลุ่มโรงเรียนจุฬา
ภรณราชวิทยาลัย ทั้ง ๑๒ แห่ง และ
คณะอนุกรรมการบริหารงานวิชาการ 
ระดับโรงเรียนต่อไป 

 

เม.ย. ๕๙ จัดท ารูปเล่ม และ CD
หลักสูตรโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ภูมิภาคและ
แผนการเรียนรู้ฉบับย่อ  

รวบรวมข้อมูลจัดท ารูปเล่ม และ CD 
หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
และแผนการเรียนรู้ฉบับย่อมอบให้ทั้ง  
๘ กลุ่มสาระฯ 

๕,๐๐๐ 

เม.ย. ๕๙ จัดพิมพ์คู่มือหลักสูตร
สถานศึกษาเล่มเล็ก เพ่ือ
เป็นเอกสารสารสนเทศ 

จัดพิมพ์คู่มือหลักสูตรสถานศึกษาเล่มเล็ก 
เพ่ือเป็นเอกสารสารสนเทศแจกส าหรับ
นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และผู้เข้าศึกษาดู
งาน  ๕๐๐ เล่ม 

๔๐,๐๐๐ 

๒ พ.ค. 
๕๙ 

ประชุมคณะอนุกรรมการ
บริหารงานวิชาการเรื่องการ
จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้  
ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙ 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ
ได้ร่วมระดมแนวคิดในการพัฒนาการ
จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 
๑/๒๕๕๙ 

 

๒๓ – ๒๗  
พ.ค. ๕๙ 

ครูทุกคนส่งแผนการจัดการ
เรียนรู้ ประจ าภาคเรียนที่ 
๑/๒๕๕๙ 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ
นิเทศแผนการจัดการเรียนรู้ ครั้งที่ ๑ 
แล้วน าส่งฝ่ายวิชาการเพ่ือขออนุมัติใช้
สอนต่อไป 

 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร   

 
 

๑๙๗ แผนปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๕๙ 

ปฏิทิน(แผน)ปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 
๓๐ พ.ค. 
๕๙ 

รายงานการนิเทศ/ประเมิน
แผนการจัดการเรียนรู้ 
ประจ าภาคเรียนที่ ๑/
๒๕๕๙ 

รวบรวมรายงานการประเมินแผนการ
จัดการเรียนรู้ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙  
ทุกกลุ่มสาระ เป็นข้อมูลสารสนเทศเพ่ือ
น าเสนอฝ่ายบริหารและที่ประชุม
คณะอนุกรรมการบริหารงานวิชาการ 

 

๓๐ พ.ค. – 
๓ มิ.ย. ๕๙ 

จัดท าปฏิทินการนิเทศการ
จัดการเรียนรู้ครั้งที่ ๑ และ
ครั้งที่ ๒ ภาคเรียนที่  
๑/๒๕๕๙ 

รวบรวมปฏิทินการนิเทศการจัดการ
เรียนรู้ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ จากกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระเพ่ือจัดท า
ปฏิทินการนิเทศระดับโรงเรียน  น าเสนอ
ต่อฝ่ายบริหารและที่ประชุม
คณะอนุกรรมการบริหารงานวิชาการ 

 

๑๓ – ๒๔  
มิ.ย. ๕๙ 

นิเทศการจัดการเรียนรู้ ทั้ง 
๘ กลุ่มสาระฯ ครั้งที่ ๑ 

รวบรวมข้อมูลเอกสาร รูปถ่ายและวีดี
ทัศน์การนิเทศการจัดการเรียนรู้จากจาก
ครูผู้รับการนิเทศ ครูผู้นิเทศและรอง
วิชาการครั้งที่ ๑ 

 

๘.๔  ไตรมาสที่ ๔ (๑ ก.ค. – ๓๐ ก.ย. ๕๙) 
  ปฏิทิน(แผน)ปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 

๑ – ๑๒ 
ส.ค. ๕๙ 

นิเทศการจัดการเรียนรู้ ทั้ง 
๘ กลุ่มสาระฯ ครั้งที่ ๒ 

รวบรวมข้อมูลเอกสาร รูปถ่ายและวีดี
ทัศน์การนิเทศการจัดการเรียนรู้จากจาก
ครูผู้รับการนิเทศ ครูผู้นิเทศและรอง
วิชาการครั้งที่ ๒ 

 

๒๙ ส.ค. – 
๒ ก.ย. ๕๙ 

รายงานการนิเทศจัดการ
เรียนรู้ครั้งที่ ๑ และครั้งที ่๒ 
ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙ 

 

รวบรวมผลการการนิเทศจัดการเรียนรู้
ครั้งที๑่ และครั้งที๒่  ของทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้เพ่ือท าเป็นข้อมูลสารสนเทศ  
น าเสนอต่อฝ่ายบริหารและท่ีประชุม
คณะอนุกรรมการบริหารงานวิชาการ 

 

๓๐ ก.ย. 
๕๙ 

จัดส่งรายงานการนิเทศ
จัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 
๒/๒๕๕๘ และภาคเรียนที่ 
๑/๒๕๕๙ ให้กับผู้เชี่ยวชาญ   

รายงานการนิเทศจัดการเรียนรู้ ภาค
เรียนที่ ๒/๒๕๕๘ และภาคเรียนที่  
๑/๒๕๕๙ ให้กับผู้เชี่ยวชาญรศ.ดร.บุญมี  
เณรยอด  เพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศ  
 ในการพัฒนาต่อไป   

 

 
 
 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร   

 
 

๑๙๘ แผนปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๕๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ  
กับโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 

กลุ่มงานวิชาการ 
๑. ชื่อโครงการ ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและมหาวิทยาลัยอื่นๆ 
กับโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 
๒. ผู้รับผิดชอบ กลุ่มงานวิชาการ 
๓. ตอบสนองอุดมการณ์สถานศึกษา/กลยุทธ์สถานศึกษา/มาตราฐานการศึกษาของ สพฐ. 

๓.๑ ตอบสนองอุดมการณ์สถานศึกษา/มาตราฐานการศกึษาของ สพฐ. 
  อุดมการณ์ของสถานศึกษาข้อที่ : ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘๙                                                                         
    ๓.๒  ตอบสนองกลยุทธ์สถานศึกษา 

กลยุทธ์สถานศึกษาข้อที่  : ๑  ๒  ๓  ๔  ๕  ๖ ๗ 
    ๓.๓ ตอบสนองมาตราฐานการศึกษาของ สพฐ. ข้อที่:  

 ๑  ๒  ๓   ๔   ๕   ๖    ๗   ๘ 
 ๙  ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔  ๑๕ 

๔. ผู้รับผิดชอบ นายธีระวุฒิ จันทะพันธ์ 
๕. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร       ๔๑๓,๐๐๐ บาท 

รายการ งบประมาณ 
๕.๑ ค่าใช้จ่ายในการเชิญอาจารย์มหาวิทยาลัยมาร่วมท ากิจกรรมต่างๆ   ๒๐๐,๐๐๐ 
๕.๒ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางนอกสถานที่ ของผู้บริหารและคณะครู นักเรียน  ๑๕๐,๐๐๐ 
๕.๓ ค่าวัสดุสิ้นเปลือง                  ๖๓,๐๐๐ 

รวม ๔๑๓,๐๐๐ 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร   

 
 

๑๙๙ แผนปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๕๙ 

๖. ภารกิจ 
สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

เพ่ือสนับสนุนจัดกิจกรรมการเรียนการสอน วิธีสอน และการประเมินการเรียนการสอนตลอดจน
พัฒนาการท างานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ โดยใช้กระบวนการที่เน้นการ
เรียนรู้จากสถานการณ์ การปฏิบัติจริง และกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ปฏิบัติกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนเพื่อหล่อหลอมให้นักเรียนมีความสามารถและมีจิตวิญญาณของนักวิจัย ตามอุดมการณ์และ
เป้าหมายของโรงเรียน 
๗. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

๑ โรงเรียนได้รับความร่วมมือในการลงนามท าบันทึกข้อตกลงร่วมกันกับทุกมหาวิทยาลัย 
๒ โรงเรียนและมหาวิทยาลัยที่ได้ลงนามท าบันทึกข้อตกลงร่วมกันท ากิจกรรมร่วมกันร้อยละ 

๙๐ ของกิจกรรมที่วางไว้ 
๓ โครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนมีอาจารย์มหาวิทยาลัยเป็นที่ปรึกษา ร้อยละ ๘๐ 
๔ มีนักเรียนสามารถสอบผ่านเพ่ือเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการสาขาชีววิทยาค่าย ๑ ณ ศูนย์สอ

วน.มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๒๐ ของนักเรียนที่สมัครสอบ และสามารถผ่านเข้า
ค่าย ๒ ได้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ ของนักเรียนที่ผ่านค่าย ๑  และสามารถผ่านเข้าค่าย ๓ ได้อย่าง
น้อย ๒ คน 
๘. แผนการด าเนนิงานประจ าไตรมาส 
๑ ไตรมาส ๑ ( ๑ ต.ค. – ๓๑ ธ.ค.๕๘) จ านวนเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท 
วัน/เดือน/ปี แผนปฏิทินปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 

๓ ต.ค. ๕๘ ประชุมเพ่ือวางแผน  และปฏิบัติตามผล
การปฏิบัติงานภายในสาขาวิชา และ
ระดมความคิดพัฒนาการปฏิบัติภารกิจ
ของสาขาให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากข้ึน 

จัดประชุมตามปฏิทินการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายงาน 

- 

ต.ค. ๕๘ นักเรียนเข้าค่ายโอลิมปิควิชาการค่าย ๑ นักเรียนร้อยละ ๘๐ 
สามารถผ่านเข้าสู่ค่าย๒ ได้ 

- 

๑๙ ต.ค. ๕๘ จัดส่งรายการวัสดุ อุปกรณ์ท่ีต้องการ
จัดซื้อ จัดหาเพื่อขออนุมัติ 

จัดส่งรายการวัสดุอุปกรณ์
ที่ต้องการจัดซื้อ จัดหาตาม
เวลาก าหนด 

๓๐,๐๐๐ 

๑๙ ต.ค. ๕๘ ประชุมเพ่ือวางแผนและและปฏิบัติตาม
ผลการปฏิบัติงานภายในฝ่ายงาน และ
ระดมความคิดพัฒนาการปฏิบัติภารกิจ
ของฝ่ายงานให้มีประสิทธิภาพและ

จัดประชุมตามปฏิทินการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายงาน 

- 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร   

 
 

๒๐๐ แผนปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๕๙ 

วัน/เดือน/ปี แผนปฏิทินปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 
ประสิทธิผลมากข้ึน รวมถึงการก าหนด
ตารางการท ากิจกรรมร่วมกับ
มหาวิทยาลัยต่างๆ 

๑๐ พ.ย. ๕๘ ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับการเข้าเยี่ยม
คารวะอธิการบดี คณบดีมหาวิทยาลัย
ต่างๆ 

ติดต่อผู้ประสานงานได้
ครบ 

- 

๑๐ พ.ย. ๕๘ ประชุมเพ่ือวางแผนและและปฏิบัติตาม
ผลการปฏิบัติงานภายในฝ่ายงาน และ
ระดมความคิดพัฒนาการปฏิบัติภารกิจ
ของฝ่ายงานให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากข้ึน 

จัดประชุมตามปฏิทินการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายงาน 

- 

๑๙ ธ.ค. ๕๘ เดินทางเข้าพบคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อม
วางแผนท ากิจกรรมร่วมกัน 

ก าหนดแผนการด าเนิน
กิจกรรมได้อย่างลุล่วง 

๓๐,๐๐๐ 

๒ ไตรมาส ๒ (๑ ม.ค. –๓๑ มี.ค. ๕๑) จ านวนเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท 
วัน/เดือน/ปี แผนปฏิทินปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 

๑๙ ม.ค. ๕๙ ประชุมฝ่ายงาน เพ่ือวางแผนและและ
ปฏิบัติตามผลการ
ปฏิบัติงานภายในฝ่าย
งาน และระดมความคิด
พัฒนาการปฏิบัติภารกิจ
ของฝ่ายงานให้มี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากข้ึน 

- 

๑๒ – ๑๔ ก.พ. 
๕๙ 

เข้าร่วมต้อนรับ คณาจารย์จาก ม.อุบล
ฯ ม.เทคโนโลยีสุรนารี ในการท าหน้าที่
เป็นคณะกรรมการวิพากษ์โครงงาน
นักเรียนโครงการค่ายอัจฉริยภาพ
คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ ในเขตภาค

อ านวยความสะดวกแก่
คณะกรรมการจาก
มหาวิทยาลัย ให้
ปฏิบัติงานเป็นไปด้วย
ความสะดวกราบรื่น 

- 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร   

 
 

๒๐๑ แผนปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๕๙ 

วัน/เดือน/ปี แผนปฏิทินปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

๕ – ๒๐ มี.ค.
๕๙ 

น านักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วม
ค่ายโอลิมปิกวิชาการ ณ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

นักเรียนสามรถสอบผ่าน
เข้าแข่งขัน
ระดับประเทศได้อย่าง
น้อย ๑ คน 

- 

ม.ค. – มี.ค. 
๕๙ 

บุคลากรในฝ่ายงานเข้าร่วมการอบรม 
ประชุม สัมมนา ทางวิชาการ ณ.
หน่วยงานต่างๆเพ่ือพัฒนาศักยภาพใน
การเรียนการสอน 

บุคลากรของสาขาเข้า
ร่วมการอบรม ประชุม 
สัมมนา ทางวิชาการ
ครบตามจ านวน 

๒๐,๐๐๐ 

ม.ค. – มี.ค. 
๕๙ 

ครูปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดหา วัสดุ
อุปกรณ์ ในการปฏิบัติงาน 

ได้รับวัสดุอุปกรณ์ครบ
ตามท่ีต้องการและเวลา
ที่ก าหนด 

๑๐,๐๐๐ 

๓ ไตรมาส ๓ (๑ เม.ย.–๓๐มิ.ย. ๕๙) จ านวนเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท 
วัน/เดือน/ปี แผนปฏิทินปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 

๑-๓๐ เม.ย. 
๕๙ 

ฝ่ายงานตรวจสอบสภาพ/จัดซ่อม
อุปกรณ์และสื่อการสอน 

อุปกรณ์ทุกชิ้นอยู่ใน
สภาพที่พร้อมจะใช้งาน 
ในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙ 

๒๐,๐๐๐.๐๐ 

๕พ.ค. ๕๙ ประชุมฝ่ายงาน เพ่ือวางแผนและและ
ปฏิบัติตามผลการ
ปฏิบัติงานภายในฝ่าย
งาน และระดมความคิด
พัฒนาการปฏิบัติภารกิจ
ของฝ่ายงานให้มี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากข้ึน 
ประชุมแจกแจงกิจกรรม
ความร่วมมือที่จะท า
ร่วมกัน ในปีการศึกษา 
๒๕๕๙ 

- 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร   

 
 

๒๐๒ แผนปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๕๙ 

วัน/เดือน/ปี แผนปฏิทินปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 
๑ – ๑๐พ.ค. 
๕๙ 

น านักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันชีววิทยา
โอลิมปิกระดับประเทศ 

นักเรียนที่ผ่านการ
คัดเลือกเข้าค่าย
โอลิมปิกค่าย ๓ ได้รับ
รางวัล 

- 

พ.ค. ๕๙ ส่งหนังสือขอเข้าพบคณบดีคณะ
วิทยาศาสตร์และคณะวิศกรรมศาสตร์ 
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัย
มหาสารคามและมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

ทุกสถาบันตอบรับการ
เข้าพบ 

- 

มิ.ย. ๕๙ เข้าพบคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัย
มหาสารคามและมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

น าเสนอวัตถุประสงค์
ของโรงเรียน ทุก
มหาวิทยาลัยตอบรับ
การบันทึกข้อตกลง
ร่วมกัน (MOU) 

๕๐,๐๐๐ 

มิ.ย ๕๙ ลงนามท าข้อตกลงร่วมกับคณบดีคณะ
วิทยาศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัย
มหาสารคามและมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

ทุกมหาวิทยาลัยลงนาม
การบันทึกข้อตกลง
ร่วมกัน (MOU) 

๕๐,๐๐๐ 

๔ ไตรมาส ๔ (๑ ก.ค. –๓๐ ก.ย. ๕๙)  จ านวนเงิน ๒๐๓,๐๐๐ บาท 
วัน/เดือน/ป ี แผนปฏิทินปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 

ก.ค. ๕๙ ส่ง proposal โครงงานนักเรียน ให้
อาจารย์มหาวิทยาลัย พิจารณา เพื่อรับ
เป็นที่ปรึกษา แก่มหาวิทยาลัยตา่ง 

โครงงานนักเรียน ร้อยละ 
๘๐ มีอาจารย์ที่ปรึกษา
เป็นอาจารย์มหาวทิยาลัย 

๓,๐๐๐ 

ก.ค- ก.ย ๕๙ จัดอบรมความรู้เชิงปฏบิัติการเฉพาะทาง 
โดยเชิญอาจารย์มหาวิทยาลัย เพื่อ
พัฒนาการท าโครงงานแก่ครูแก่นักเรียน

นักเรียนได้รับความรู้ไป
พัฒนาโครงงานของตนได้ 
ครูได้รับความรู้สามารถ

๑๐๐,๐๐๐ 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร   

 
 

๒๐๓ แผนปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๕๙ 

วัน/เดือน/ป ี แผนปฏิทินปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 
เจ้าของโครงงานหรือผู้สนใจ ชี้แนะนักเรียนให้ท า

โครงงานประสบ
ความส าเร็จได ้

ส.ค. ๕๙ จัดสอนเสริมเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับ
นักเรียนที่จะสอบ สอวน. โดยอาจารย์
มหาวิทยาลยั 

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
อย่างน้อย ๓๐ คน 

๕๐,๐๐๐- 

๗ ส.ค. ๕๙ ประชุมฝา่ยงาน เพื่อวางแผนและและ
ปฏิบัติตามผลการ
ปฏิบัติงานภายในฝา่ยงาน 
และระดมความคิด
พัฒนาการปฏิบตัิภารกิจ
ของฝ่ายงานให้มี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธผิลมากข้ึน 
ประชุมแจกแจงกิจกรรม
ความร่วมมือที่จะท า
ร่วมกัน ในปีการศึกษา 
๒๕๕๙ 

- 

ก.ย. ๕๙ จัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิแ์ละ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาวิชา
วิทยาศาสตร ์ร่วมกับ สมป 

บริการด้านวชิาการแก่ครู
มัธยมในจังหวัดมุกดาหาร 
ครูเข้าร่วมอบรมร้อยละ 
๘๐ 

๕๐,๐๐๐ 

๑๘ ก.ย. ๕๙ ประชุมฝา่ยงาน เพื่อวางแผนและและ
ปฏิบัติตามผลการ
ปฏิบัติงานภายในฝา่ยงาน 
และระดมความคิด
พัฒนาการปฏิบตัิภารกิจ
ของฝ่ายงานให้มี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธผิลมากข้ึน 

- 

 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย   มุกดาหาร 

 
 

๒๐๔ แผนปฏิบัติงานประจ าปี  ๒๕๕๙ 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร์ส าหรับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ 

 
๑. ชื่องาน/โครงการ  ส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ส าหรับ 

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ 
๒. กลุ่มงาน วิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์,  คณิตศาสตร์, การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
๓.  ตอบสนองอุดมการณ์สถานศึกษา/กลยุทธ์สถานศึกษา/มาตรฐานการศึกษาของ สพฐ. 
      ๓.๑  ตอบสนองอุดมการณ์สถานศึกษา 

อุดมการณ์สถานศึกษาข้อที่ : ๑  ๒  ๓  ๔  ๕  ๖  ๗  ๘   ๙ 
      ๓.๒  ตอบสนองกลยุทธ์สถานศึกษา 

กลยุทธ์สถานศึกษาข้อที่  :  ๑  ๒   ๓   ๔   ๕   ๖    ๗ 
      ๓.๓  ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาของ สพฐ. ข้อที่   

 ๑  ๒   ๓   ๔   ๕   ๖    ๗    ๘    ๙   ๑๐   
๑๑  ๑๒   ๑๓    ๑๔   ๑๕ 

 
๔.  ผู้รับผิดชอบ   นายสุพรม ปัททุม, นางสาวอัจฉรา วันฤกษ์, นางอัญชลี คนหมั่น, กลุ่มสาระการ 
       เรียนรู้วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
๕. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร      ๓,๕๐๐,๐๐๐    บาท 
๕.๑ ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรุ่นที่ ๖ ค่ายที่ ๕ (ปีการศึกษา ๒๕๕๘) ๕๐๐,๐๐๐   บาท 
๕.๒ ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรุ่นที่ ๖ ค่ายที่ ๖ (ปีการศึกษา ๒๕๕๘) ๕๐๐,๐๐๐   บาท 
๕.๓ ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรุ่นที่ ๗ ค่ายที่ ๓ (ปีการศึกษา ๒๕๕๘) ๕๐๐,๐๐๐   บาท 
๕.๔ ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรุ่นที่ ๗ ค่ายที่ ๔ (ปีการศึกษา ๒๕๕๘) ๕๐๐,๐๐๐   บาท 
๕.๕ ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรุ่นที่ ๘ (ปีการศึกษา ๒๕๕๘)   ๕๐๐,๐๐๐   บาท 
๕.๖ ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรุ่นที่ ๗ ค่ายที่ ๕ (ปีการศึกษา ๒๕๕๙) ๕๐๐,๐๐๐   บาท 
๕.๗ ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรุ่นที่ ๗ ค่ายที่ ๖ (ปีการศึกษา ๒๕๕๙) ๕๐๐,๐๐๐   บาท 
๖. ภารกิจ 

ด าเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  ส าหรับ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยการค้นหานักเรียนในจังหวัดที่อยู่ในพ้ืนที่บริการ ๗  จังหวัด 
ได้แก่  มุกดาหาร อุบลราชธานี กาฬสินธุ์ นครพนม ยโสธร ร้อยเอ็ด และอ านาจเจริญ ที่ก าลังศึกษา
อยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ที่มีแววอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์มาส่งเสริม
และพัฒนาระยะยาวเป็นเวลา ๓  (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓)   
 
 
 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย   มุกดาหาร 

 
 

๒๐๕ แผนปฏิบัติงานประจ าปี  ๒๕๕๙ 

๗. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
๑ นักเรียนในโครงการฯ ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์โดยใช้โปรแกรมเสริม(enrichment program) รวมทั้งหลักสูตรและสื่อตามความ
เหมาะสม ร้อยละ ๑๐๐ 

๒ ครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร และโรงเรียน
ในจังหวัดที่เป็นพ้ืนที่บริการได้รับการพัฒนา ด้วยกิจกรรมค่ายที่ครูได้ร่วมด าเนินการ  
ร้อยละ ๑๐๐ 

๓ มีความร่วมมือด้านการบริการวิชาการร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
สถาบันอุดมศึกษาและสถาบันวิชาการในภูมิภาค โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา และโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ทุกครั้งที่มีการจัดกิจกรรมค่ายฯ 

๔ นักเรียนในโครงการฯที่มีศักยภาพสูงทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศึกษาต่อระดับ 
มัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนเน้นด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ทั่ว
ประเทศ ร้อยละ ๕๐ 
๘. แผนการด าเนนิงานแต่ละไตรมาส 
๘.๑ ไตรมาศ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (๑ ต.ค. – ๓๑ ธ.ค. ๕๘) จ านวนเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท 

ปฏิทินแผนปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 
๔ - ๙ ต.ค.
๕๘ 
๕-๑๐ ต.ค.
๕๘ 

จัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมและพัฒนา
อัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ รุ่นที่ ๖ ค่ายที่ ๕  

 

เพ่ือพัฒนานักเรียนในโครงการส่งเสริม
และพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ ๖ ค่ายที่ ๕ ให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
งบจากรร.
มหิดลวิทยา
นุสรณ์ 

๕-
๑๐ ต.ค.๕๘ 

 

จัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมและพัฒนา
อัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ รุ่นที่ ๗ ค่ายที่ ๓ 

เพ่ือพัฒนานักเรียนในโครงการส่งเสริม
และพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ ๗ ค่ายที่ ๓ ให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด 

๕๐๐,๐๐๐ 
งบจากรร.
มหิดลวิทยา
นุสรณ์ 

 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย   มุกดาหาร 

 
 

๒๐๖ แผนปฏิบัติงานประจ าปี  ๒๕๕๙ 

๘.๒ ไตรมาศ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (๑ ม.ค. - ๓๑ มี.ค. ๕๙) จ านวนเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
ปฏิทินแผนปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 

๑๒ - ๑๔ 
ก.พ. ๕๙ 

จัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมและพัฒนา
อัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ รุ่นที่ ๖ ค่ายที่ ๖ ของ
ศูนย์ภาคอีสาน 

เพ่ือพัฒนานักเรียนในโครงการส่งเสริม
และพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ ๖ ค่ายที่ ๖ ให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด 

๕๐๐,๐๐๐ 
งบจากรร.
มหิดลวิทยา
นุสรณ์ 

๖ - ๑๑ มี.ค. 
๕๙ 

จัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมและพัฒนา
อัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ รุ่นที่ ๗ ค่ายที่ ๔ และ 
รุ่นที่ ๘ ค่ายที่ ๑  

เพ่ือพัฒนานักเรียนในโครงการส่งเสริม
และพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ ๗ ค่ายที่ ๔ และ 

รุ่นที่ ๘ ค่ายที่ ๑ ให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนด 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
งบจากรร.
มหิดลวิทยา
นุสรณ์ 

๘.๓ ไตรมาศ ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (๑ เม.ย. - ๓๐ มิ.ย. ๕๙) จ านวนเงิน  -  บาท 
ปฏิทินแผนปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 

 ไม่มีกิจกรรมในไตรมาสนี้   
๘.๔ ไตรมาศ ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (๑ ก.ค. - ๓๐ ก.ย. ๕๙) จ านวนเงิน – บาท 

ปฏิทินแผนปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 
 ไม่มีกิจกรรมในไตรมาสนี้   

๘.๕ ไตรมาศ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (๑ ต.ค. – ๓๑ ธ.ค. ๕๙) จ านวนเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
ปฏิทินแผนปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 

 ต.ค. ๕๙ 
 
 

จัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมและพัฒนา
อัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ รุ่นที่ ๗ ค่ายที่ ๕  

 

เพ่ือพัฒนานักเรียนในโครงการส่งเสริม
และพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ ๗ ค่ายที่ ๕ ให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด 

๕๐๐,๐๐๐ 
งบจากรร.
มหิดลวิทยา
นุสรณ์ 

ธ.ค. ๕๙ จัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมและพัฒนา
อัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ รุ่นที่ ๗ ค่ายที่ ๖ ของ
ศูนย์ภาคอีสา 

เพ่ือพัฒนานักเรียนในโครงการส่งเสริม
และพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ ๗ ค่ายที่ ๕ ให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด 

 

๘.๖ ไตรมาศ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (๑ ม.ค. – ๓๑ มี.ค. ๖๐) จ านวนเงิน - บาท 
ปฏิทินแผนปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 
 ไม่มีกิจกรรมในไตรมาสนี้   

 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย   มุกดาหาร 

 
 

๒๐๗ แผนปฏิบัติงานประจ าปี  ๒๕๕๙ 

โครงการพัฒนาส านักงานวิชาการ 
 

๑. ชื่องาน/โครงการ  โครงการพัฒนาส านักงานวิชาการ  
๒. ชื่อกลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ  กลุ่มงานวิชาการ  
๓.  ตอบสนองอุดมการณ์สถานศึกษา/กลยุทธ์สถานศึกษา/มาตรฐานการศึกษาของ สพฐ. 
     ๓.๑  ตอบสนองอุดมการณ์สถานศึกษา 

อุดมการณ์สถานศึกษาข้อที่ : ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ 
     ๓.๒  ตอบสนองกลยุทธ์สถานศึกษา 

กลยุทธ์สถานศึกษาข้อที่ :  ๑  ๒   ๓   ๔   ๕   ๖    ๗ 
     ๓.๓  ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาของ สพฐ. ข้อที่ :  ๑ ๒  ๓  ๔  ๕ 

 ๖    ๗  ๘  ๙   ๑๐   ๑๑  ๑๒   ๑๓    ๑๔   ๑๕ 
๔.  ผู้รับผิดชอบ   นางศิริรัตน์  บุญเติม และนางวราภรณ์  แสงเจริญ  
๕. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน 

รายการ จ านวนเงิน (บาท) 
๑. ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงส านักงานวิชาการ 
- จัดท าตู้ใส่เอกสารงานทะเบียน วัดผล และเทียบโอน /งานพัฒนาหลักสูตร/

งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- จัดท าบอร์ดงานพัฒนาหลักสูตร 
- ปรับปรุง/ต่อเติมชั้นวางของในส านักงานวิชาการ 

๑๔๐,๐๐๐ 

๒. ค่าวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในส านักงาน ๖๐,๐๐๐ 
รวม ๒๐๐,๐๐๐ 

๖. ภารกิจ 
ส านักงานวิชาการ มีหน้าที่ประสานงาน วางแผนงานบริหารงาน และแผนงานวิชาการ จัดท า

แผนงาน/โครงการ/งานติดตาม และประเมินผลงานวิชาการ  ปฏิบัติหน้าที่ส านักงานธุรการ สาร
บรรณ การเงิน พัสดุวิชาการ บริหารงานคอมพิวเตอร์ งานทะเบียน งานวัดผล และงานตารางสอน 
บริการข้อมูลสารสนเทศแก่นักเรียน ครูและผู้ปกครอง พัฒนาบุคลากร ส่งเสริมการวิจัยและการท า
ผลงานทางวิชาการ ด าเนินการตามโครงการพิเศษท่ีได้รับมอบหมาย จัดท าเอกสารการติดตาม และ
รายงานการเรียนการสอนเป็นรายคาบ จัดท าเอกสารวิชาการ จัดอบรม ประชุมสัมมนา ทัศนศึกษา ดู
งานเพ่ือพัฒนางานวิชาการ บันทึกการประชุมและรายงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชา  บริการอัดส าเนา
เอกสาร สิ่งพิมพ์และจัดท าข้อสอบวัดผล มีการจัดเก็บหนังสือราชการที่เป็นระบบ มีการปฏิบัติ
กิจกรรม ๕ ส อย่างต่อเนื่อง และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่รองผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการมอบหมาย 
 
 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย   มุกดาหาร 

 
 

๒๐๘ แผนปฏิบัติงานประจ าปี  ๒๕๕๙ 

๗. ตัวช้ีวัด 
๑ ส านักงานวิชาการมีการจัดท าแผนงานแผนงานวิชาการ จัดท าแผนงาน/โครงการ/งาน

ติดตาม และประเมินผลงานวิชาการ  ร้อยละ ๑๐๐  
๒ มีการจัดเก็บงานธุรกิจสารบรรณ การเงิน–พัสดุวิชาการอย่างเป็นระบบคิดเป็นร้อยละ๘๐ 
๓ มีการวางระบบงานทะเบียน งานวัดผล และงานตารางสอน บริการข้อมูลสารสนเทศแก่

นักเรียน ครู และบุคลากรผู้ปกครอง คิดเป็นร้อยละ ๘๐ 
๔ จัดท าเอกสารการติดตาม และรายงานการเรียนการสอนเป็นรายคาบ จัดท าเอกสาร

วิชาการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
๕ จดบันทึกการประชุม และรายงานเสนอผู้บังคับบัญชา ร้อยละ ๑๐๐ 
 ๖ บริการอัดส าเนาเอกสาร สิ่งพิมพ์ และจัดท าข้อสอบวัดผล ร้อยละ ๑๐๐ 
๗ ส านักงานมีอุปกรณ์พร้อมใช้งาน และให้บริการ ร้อยละ ๑๐๐ 

  ๘ มีการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ และสื่ออุปกรณ์การเรียนที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้  ร้อยละ ๘๐  

๙ ด าเนินการกิจกรรม ๕ ส เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในระบบงานส านักงานวิชาการอย่าง
ต่อเนื่อง 
๘. แผนการด าเนนิงานแต่ละไตรมาส 
๘.๑ ไตรมาสที่ ๑ (๑ ต.ค. – ๓๑ ธ.ค. ๒๕๕๘)  จ านวนเงิน  ๑๐,๐๐๐  บาท 

วัน/เดือน/ปี แผน/ปฏิทินปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 
๑-๕ ต.ค. ๕๘ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามจ านวนที่

ต้องการใช้ในการด าเนินงาน
แผนงาน/โครงการ 

- ค่าซ่อมบ ารุงเครื่องคอมพิวเตอร์ 
- ค่าซ่อมบ ารุงเครื่องพิมพ์ 
- ตลับหมึก cannon MP ๒๘๗ 

เพ่ือเตรียมความพร้อมในการใช้
งานการเตรียมเอกสารของกลุ่ม
วิชาการ 

๑๐,๐๐๐ 

๑๐-๑๑ ต.ค.๕๘ จัดท าเอกสารการส่ง/ตรวจ ปพ.๕  
ภาคเรียนที่๑/๒๕๕๘ 

งานวัดผลการศึกษาตรวจสอบ
ความถูกต้อง 

 

๑๓ ต.ค. ๕๘ จัดเตรียมเอกสารการส่งแผนการ
จัดการเรียนรู้/เอกสารประกอบการ
สอน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘ 

งานนิเทศการศึกษาตรวจสอบ
และติดตามแผนการจัดการ
เรียนการสอน 

- 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย   มุกดาหาร 

 
 

๒๐๙ แผนปฏิบัติงานประจ าปี  ๒๕๕๙ 

วัน/เดือน/ปี แผน/ปฏิทินปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 
๑๓ ต.ค. ๕๘ การแจกตารางสอนประจ าภาค

เรียนที่ ๒/๒๕๕๘ 
งานหลักสูตรสถานศึกษาจัดท า
ตารางสอน 

- 

๒๗-๒๘ต.ค.๕๘ จัดเตรียมเอกสารการลงทะเบียน
เรียนของนักเรียนภาคเรียนที่ ๒/
๒๕๕๘ 

งานทะเบียนด าเนินการจัดท า
เอกสารลงทะเบียน 

 

๑๕- ๒๕ ธ.ค.๕๘  จัดท าข้อสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 
๒/๒๕๕๘ 

งานวัดผลการศึกษาด าเนินการ
จัดท าข้อสอบของนักเรียนทุก
ระดับชั้น 

 

- 

๕.๑ ไตรมาสที่ ๒ (๑ ม.ค. – ๓๑ มี.ค. ๒๕๕๙)   
วัน/เดือน/ปี แผน/ปฏิทินปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 

๕ ม.ค. ๕๙ ส ารวจวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการ
ด าเนินงานเตรียมข้อมูลสารสนเทศ
ของกลุ่มวิชาการท่ีจะจัดเก็บ และ
เผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ 

เพ่ือให้งานในส านักงานวิชาการ
มีความพร้อมในการด าเนินงาน 

- 

๑๓ ม.ค.๕๙ 
 

จัดท าเอกสารการส่ง/ตรวจ ปพ.๕  
ภาคเรียนที่๒/๒๕๕๘ 

งานวัดผลการศึกษาตรวจสอบ
ความถูกต้อง 

- 

๑๔-๑๘ ก.พ.๕๙ จัดท าข้อสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 
๒/๒๕๕๘ 

งานวัดผลการศึกษาด าเนินการ
จัดท าข้อสอบของนักเรียนทุก
ระดับชั้น 

- 

๒๐-๒๒ ก.พ.๕๙ ตรวจสอบการใช้วัสดุอุปกรณ์ให้
เพียงพอกับความต้องการ 

เพ่ือส ารวจวัสดุอุปกรณ์ใน
ส านักงานวิชาการ 

- 

๒๖ก.พ.๕๙ ตรวจสอบผลการด าเนินงานตาม
ภาระงาน 

เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติตาม
แผนงาน/โครงการ 

- 

๑๓-๑๔ มี.ค.๕๙ จัดท าเอกสารการส่ง/ตรวจ ปพ.๕  
ภาคเรียนที่๒/๒๕๕๘ 

งานวัดผลการศึกษาตรวจสอบ
ความถูกต้อง 

- 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย   มุกดาหาร 

 
 

๒๑๐ แผนปฏิบัติงานประจ าปี  ๒๕๕๙ 

วัน/เดือน/ปี แผน/ปฏิทินปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 
๒๘-๓๐มี.ค.๕๙ สรุป/รายงานผลการปฏิบัติงาน/

โครงการ 
กลุ่มงานวิชาการรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน/โครงการ ปี ๒๕๕๙ 

- 

๓๑ มี.ค.๕๙ เขียนแผนงาน/โครงการประจ าปี
งบประมาณเพ่ือเสนอขออนุมัติ 

มีแผนงาน/โครงการพัฒนา
ส านักงานวิชาการ 

- 

๕.๑ ไตรมาสที่ ๓ (๑ เม.ย. – ๓๐ มิ.ย. ๒๕๕๙)    จ านวนเงนิ  ๑๙๐,๐๐๐ บาท 
วัน/เดือน/ปี แผน/ปฏิทินปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 

๑-๔ เม.ย.๕๙ ตรวจสอบ/ส ารวจราคาวัสดุอุปกรณ์
จากประมาณราคากลาง 

เพ่ือตรวจสอบราคาวัสดุอุปกรณ์
ตามแผนงาน/โครงการ 

- 

๕-๓๐ เม.ย. ๕๙ ติดต่อประสานงานช่างเพ่ือ
ด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ
ดังนี้ 

๑. ปรับปรุงห้องส านักงานวิชาการ 
๒. ปรับปรุงห้องหลักสูตรสถานศึกษา 
๓. ปรับห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- จัดท าตู้เก็บเอกสาร 
- ต่อเติมชั้นวางของ 
- ท าบอร์ด/บุผนัง 
- ซ่อมแซมตู้เก็บงานทะเบียน 

มีแผนงาน/โครงการพัฒนา
ส านักงานวิชาการ 

๑๔๐,๐๐๐ 

๑ พ.ค. ๕๙ ด าเนินการจัดกิจกรรม ๕ ส เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพในระบบงาน
ส านักงานวิชาการ 

เพ่ือเตรียมความพร้อมและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการท างาน 

- 

๒ พ.ค. ๕๙ จัดเตรียมเอกสารการส่งแผนการ
จัดการเรียนรู้/เอกสารประกอบการ
สอน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙ 

งานนิเทศการศึกษาตรวจสอบ
และติดตามแผนการจัดการเรียน
การสอน 

 

 ๖ พ.ค. ๕๙ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นใช้ใน
ส านักงาน 

- หมึก printer HP ๙๕๐ สีด า 
- หมึก printer HP ๙๕๑ สี 
-  กระดาษปก A๔ / F๔ 

มีการวางระบบงานทะเบียน งาน
วัดผล และงานตารางสอน 
บริการข้อมูลสารสนเทศ และ
จัดท าเอกสารการติดตาม และ
รายงานการเรียนการสอนเป็น

๓๕,๐๐๐ 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย   มุกดาหาร 

 
 

๒๑๑ แผนปฏิบัติงานประจ าปี  ๒๕๕๙ 

วัน/เดือน/ปี แผน/ปฏิทินปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 
- กระดาษกาวสองหน้าแบบาง 
- ปากกาไวท์บอร์ด 
- กรรไกรขนาดกลาง/ใหญ่ 
- คลิปด าขนาดกลาง/ใหญ่ 
- แม็กซ์ No.๑๐/ แม็กซ์ No.๓๕  
- ลูกแม็กซ์ No.๑๐/ ลูกแม็กซ์ No.

๓๕ 
- หมึกเติมตลับชาด สีน้ าเงิน,แดง 
- กาวน้ า 
- กล่องใส่เอกสารส าเร็จรูปขนาด A๔ 
- โทรทัศน์จอแบน ขนาด ๓๒” 

รายคาบ จัดท าเอกสารวิชาการ 

๑๘-๑๙ พ.ค. ๕๙ จัดเตรียมเอกสารการลงทะเบียน
เรียนของนักเรียนภาคเรียนที่ ๑/
๒๕๕๙ 

งานทะเบียนด าเนินการจัดท า
เอกสารลงทะเบียน 

- 

๖-๑๐ มิ.ย. ๒๕๕๙ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นใช้ใน
ส านักงาน 

- สติ๊กเกอร์บอร์ดพรรณนางาน
วิชาการ 

- แผ่น CD-R กล่องใหญ่ 
- แผ่น DVD กล่องใหญ่ 
- USB Muse 
- แฟรชไดรฟ์ 
- ถังขยะส านักงาน 
- กระดาษเช็ดหน้าแบบกล่อง 
- ผ้าขนหนูผืนเล็ก 
- สเปร์ยปรับอากาศ 

มีการวางระบบงานส านักงาน
วิชาการ และบริการข้อมูล
สารสนเทศ จัดท าเอกสารการ
ติดตามงาน และจัดท าเอกสาร
วิชาการ 

๑๕,๐๐๐ 

๒๓-๓๐ มิ.ย. ๕๙ จัดท าข้อมูลวิชาการลงทะเบียนวัสดุ
อุปกรณ์ และจัดท าเอกสารรับ-จ่าย
วัสดุอุปกรณ์ 

เพ่ือเตรียมความพร้อมและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการท างาน 

- 

 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย   มุกดาหาร 

 
 

๒๑๒ แผนปฏิบัติงานประจ าปี  ๒๕๕๙ 

๕.๔ ไตรมาสที่ ๔ (๑ ก.ค. – ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๙)      
วัน/เดือน/ปี แผน/ปฏิทินปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 

๘ ก.ค. ๕๙ จัดเตรียมเอกสารการส่งแผนการ
จัดการเรียนรู้/เอกสารประกอบการ
สอน  
ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙ 

งานนิเทศการศึกษาตรวจสอบ
และติดตามแผนการจัดการเรียน
การสอน 

- 

๑๘-๒๒ ก.ค. ๕๙ จัดท าข้อสอบกลางภาค ภาคเรียนที่  
๑/๒๕๕๙ 

งานวัดผลการศึกษาด าเนินการ
จัดท าข้อสอบของนักเรียนทุก
ระดับชั้น 

- 

๒๙ ก.ค. ๕๙ การเตรียมเอกสารค าสั่งสอน ภาค
เรียนที่ ๒/๒๕๕๙ 

งานหลักสูตรสถานศึกษาออก
ค าสั่งสอนให้กับครูผู้สอนเพ่ือ
เตรียมจัดการเรียนการสอนใน
ภาคเรียนที่๒/๒๕๕๙ 

- 

๒๐ ส.ค. ๕๙ การจดบันทึกรายงานการประชุมการ
นิเทศการเรียนรู้/การประชุมครูสาย
ชั้นม.๖ 

งานวิชาการ/กลุ่มสาระฯติดตาม
การนิเทศการเรียนรู้ และระบบ
ดูแลฯ 

- 

๑๗ ก.ย.๕๙ 
 

การจดบันทึกรายงานการประชุม การ
ประชุมครูสายชั้น ม.๑ - ม.๖ 

งานวิชาการ และระบบดูแลฯ 
เพ่ือติดตามพฤติกรรมการเรียนรู้
ของนักเรียน 

- 

๑๘-๒๐ ก.ย.๕๙ ตรวจสอบ/ส ารวจวัสดุอุปกรณ์ใน
ส านักงานวิชาการ= 

เพ่ือตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ตาม
แผนงาน/โครงการ 

- 

๑๕-๒๕ ก.ย.๕๙ จัดท าข้อสอบปลายภาค ภาคเรียนที่  
๑/๒๕๕๙ 

งานวัดผลการศึกษาด าเนินการ
จัดท าข้อสอบของนักเรียนทุก
ระดับชั้น 

- 

๒๖-๓๐ ก.ย.๕๙ ด าเนินการจัดกิจกรรม ๕ ส เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในระบบงานส านักงาน
วิชาการ 

เพ่ือเตรียมความพร้อมและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการท างาน 

- 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย   มุกดาหาร 

 
 

๒๑๓ แผนปฏิบัติงานประจ าปี  ๒๕๕๙ 

วัน/เดือน/ปี แผน/ปฏิทินปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 
๒๘-๓๐ ก.ย.๕๙ จัดเตรียมเอกสารการลงทะเบียนเรียน

ของนักเรียนภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ 
งานทะเบียนด าเนินการจัดท า
เอกสารลงทะเบียน 

- 

 
  



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย   มุกดาหาร 

 
 

๒๑๔ แผนปฏิบัติงานประจ าปี  ๒๕๕๙ 

 โครงการพัฒนาระบบงานหอสมุดและแหล่งเรียนรู้ 
 

๑. ชื่องาน/โครงการ  โครงการพัฒนาระบบงานหอสมุดและแหล่งเรียนรู้  
๒. ชื่อกลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ  กลุ่มงานวิชาการ  
๓. ตอบสนองอุดมการณ์สถานศึกษา/กลยุทธ์สถานศึกษา/มาตรฐานการศึกษาของ สพฐ. 
     ๓.๑ ตอบสนองอุดมการณ์สถานศึกษา 

อุดมการณ์สถานศึกษาข้อที่ : ๑ ๒ ๓  ๔ ๕ ๖  ๗  ๘   ๙ 
     ๓.๒  ตอบสนองกลยุทธ์สถานศึกษา 

กลยุทธ์สถานศึกษาข้อที่ : :  ๑  ๒   ๓   ๔   ๕   ๖    ๗ 
     ๓.๓  ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาของ สพฐ. ข้อที่  

๑  ๒   ๓  ๔  ๕  ๖    ๗    ๘    ๙   ๑๐   ๑๑ 
 ๑๒   ๑๓    ๑๔   ๑๕ 

๔.  ผู้รับผิดชอบ   นางอรฑูรย์ ไวว่อง  
๕.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน 

รายการ จ านวนเงิน (บาท) 
๑.  ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อหนังสือหอสมุดและแหล่งเรียนรู้ 

- จัดซื้อวิชาการและหนังสือทั่วไป 
- จัดซื้อวารสารและหนังสือพิมพ์ประจ าเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ – มีนาคม ๒๕๖๐ 

๑,๐๘๐,๐๐๐ 

๒.  ค่าใช้จ่ายในจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และการปรับปรุงงานหอสมุดและแหล่งเรียนรู้ ๒๘๐,๐๐๐ 
๓.  ค่าตอบแทนการท างานล่วงเวลา ๑๐๕,๐๐๐ 

รวม ๑,๔๖๕,๐๐๐ 
๖. ภารกิจ 

งานหอสมุดและแหล่งเรียนรู้โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร เป็นศูนย์กลางการ
เรียนรู้และการศึกษาค้นคว้าของนักเรียน บุคลากรในโรงเรียน เป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ
ให้ห้องสมุดเป็นแหล่งบริการส่งเสริมการเรียนการสอนในโรงเรียน ให้มีความพร้อมทางวิชาการ พร้อม
ทั้งให้บริการชุมชน  ด้านข้อมูลสารสนเทศแก่นักเรียน ครู ผู้ปกครองและชุมชน  การพัฒนางาน
ห้องสมุดให้เอ้ือต่อการศึกษาค้นคว้า ส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน  จัดหาหนังสือ สื่อการ
เรียนรู้ นวัตกรรมทางการศึกษาท่ีพร้อมให้บริการอย่างเพียงพอและเหมาะสม  

งานบริหารหอสมุดและแหล่งเรียนรู้  ควรมีเจ้าหน้าที่จ านวนมากในการบริหารงานห้องสมุด
ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ในการปฏิบัติงานจะต้องให้เจ้าหน้าที่ห้องสมุดทุกฝ่ายท างานร่วมกันเพื่อ
ประสานประโยชน์ของทุกฝ่าย งานบริการหอสมุดและแหล่งเรียนรู้ถือว่าเป็นหัวใจของงาน  ที่จะต้องมี
ความพร้อมดา้นเอกสาร และสื่อต่างๆ อย่างครบถ้วน 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย   มุกดาหาร 

 
 

๒๑๕ แผนปฏิบัติงานประจ าปี  ๒๕๕๙ 

 งานเทคนิคเป็นงานที่ต้องจัดหาบุคลากรที่มีความรู้ด้านบรรณารักษศาสตร์ ที่มีความรู้
ความสามารถที่สามารถบริหารจัดทรัพยากรเข้าหอสมุดและแหล่งเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๗. ตัวช้ีวัด 

๑ ก าหนดนโยบาย/ การวางแผนงาน /การก าหนดแนวทางปฏิบัติงาน และการประเมินผล
งานของห้องสมุดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

๒ การประสานงาน / การประชาสัมพันธ์ และการบริหารงานธุรการห้องสมุด คิดเป็น 
ร้อยละ ๘๐ 

๓ การบริหารงานการเงินและงบประมาณห้องสมุด คิดเป็นร้อยละ ๘๐ 
๔ การบริหารอาคารสถานที่ วัสดุครุภัณฑ์ต่างๆ ในห้องสมุด   
๕ การรวบรวมและการจัดเก็บสถิติต่างๆ ของห้องสมุด  คิดเป็นร้อยละ  ๘๐ 
๖ การบริการยืม – คืนหนังสือ และวัสดุห้องสมุด  คิดเป็นร้อยละ๑๐๐ 
๗ การบริการแนะน าส่งเสริมการอ่านและการบริการความรู้แก่ชุมชน คิดเป็นร้อยละ  ๘๐ 
๘ การคัดเลือกหนังสือ สิ่งพิมพ์ โสตทัศนวัสดุห้องสมุด  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
๙ การเตรียมและลงทะเบียนวัสดุห้องสมุด  คิดเป็นร้อยละ  ๘๐ 
๑๐ การซ่อมแซมหนังสือ และเย็บเล่มวารสาร คิดเป็นร้อยละ  ๘๐ 
๑๑ การส ารวจและจ าหน่ายหนังสือออกจากห้องสมุด  คิดเป็นร้อยละ ๘๐ 

๘. แผนการด าเนนิงานแต่ละไตรมาส 
๘.๑ ไตรมาสที่ ๑ (๑ ต.ค. – ๓๑ ธ.ค. ๒๕๕๘)  จ านวนเงิน  ๓๕,๐๐๐  บาท 

วัน/เดือน/ปี แผน/ปฏิทินปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 
๑-๕ ต.ค. ๕๘ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามจ านวนที่

ต้องการใช้ในการด าเนินงาน
แผนงาน/โครงการ 

- ค่าซ่อมบ ารุงเครื่องคอมพิวเตอร์ 
- ค่าซ่อมบ ารุงเครื่องพิมพ์ 
- ตลับหมึก cannon MP ๒๘๗ 

เพ่ือเตรียมความพร้อมในการใช้
งานการเตรียมเอกสารของใน
หอสมุดและแหล่งเรียนรู้ 

๑๐,๐๐๐ 

๑๐-๑๑ ต.ค.๕๘ การรวบรวมและการจัดเก็บสถิติ
ต่างๆ ของงานหอสมุดและแหล่ง
เรียนรู้   

เพ่ือส ารวจวัสดุอุปกรณ์ในหอสมุด
และแหล่งเรียนรู้ 

- 

๑๓ ต.ค. ๕๘ การซ่อมแซมหนังสือ และเย็บเล่ม
วารสาร 

จัดหาหนังสือ สื่อการเรียนรู้ 
นวัตกรรมทางการศึกษาที่พร้อม
ให้บริการ 

- 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย   มุกดาหาร 

 
 

๒๑๖ แผนปฏิบัติงานประจ าปี  ๒๕๕๙ 

วัน/เดือน/ปี แผน/ปฏิทินปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 
๑๓ ต.ค. ๕๘ การส ารวจและจ าหน่ายหนังสือออก

จากห้องสมุด   
การประสานงาน / การ
ประชาสัมพันธ์ และการบริหารงาน
ธุรการห้องสมุด 

- 

๒๗-๒๘ต.ค.๕๘ จัดเตรียมเอกสารการลงทะเบียน การ
บริการแนะน าส่งเสริมการอ่าน และ
การบริการความรู้แก่ชุมชน   

การประสานงาน / การ
ประชาสัมพันธ์ และการบริหารงาน
ธุรการห้องสมุด 

 

๑- ๓๑ ธ.ค.๕๘ จัดซื้อวารสารและหนังสือพิมพ์
ประจ าเดือนมกราคม ๒๕๖๐ 

 

จัดหาหนังสือ สื่อการเรียนรู้ 
นวัตกรรมทางการศึกษาที่พร้อม
ให้บริการ 

๑๐,๐๐๐ 

๑- ๓๑ ธ.ค.๕๘ ค่าตอบแทนการท างานล่วงเวลา
บุคลากร 

เพ่ือจัดบุคลากรให้บริการหอสมุด
และแหล่งเรียนรู้ 

๑๕,๐๐๐ 

๑๕- ๒๕ ธ.ค.๕๘  ตรวจสอบ/ส ารวจวัสดุอุปกรณ์ใน
หอสมุดและแหล่งเรียนรู้ 

เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานและ
การบริการหอสมุดและแหล่งเรียนรู้ 

- 

๘.๒ ไตรมาสที่ ๒(๑ ม.ค. – ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๐)  จ านวนเงิน  ๕๐,๐๐๐   บาท 
วัน/เดือน/ปี แผน/ปฏิทินปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 

๑-๓๑ ม.ค. ๖๐ จัดซื้อวารสารและหนังสือพิมพ์
ประจ าเดือนมกราคม ๒๕๖๐ 

 

จัดหาหนังสือ สื่อการเรียนรู้ 
นวัตกรรมทางการศึกษาที่พร้อม
ให้บริการ 

๑๐,๐๐๐ 

๑-๓๑ ม.ค. ๖๐ ค่าตอบแทนการท างานล่วงเวลา
บุคลากร 

เพ่ือจัดบุคลากรให้บริการหอสมุด
และแหล่งเรียนรู้ 

๑๕,๐๐๐ 

๑๓ ม.ค. ๖๐ ส ารวจวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการ
ด าเนินงานเตรียมข้อมูลสารสนเทศของ
งานหอสมุดและแหล่งเรียนรู้ที่จะ
จัดเก็บ และเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ 

เพ่ือประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน
ของหอสมุดและแหล่งเรียนรู้ 

- 

๑-๒๘ ก.พ. ๖๐ จัดซื้อวารสารและหนังสือพิมพ์
ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 

จัดหาหนังสือ สื่อการเรียนรู้ 
นวัตกรรมทางการศึกษาที่พร้อม

๑๐,๐๐๐ 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย   มุกดาหาร 

 
 

๒๑๗ แผนปฏิบัติงานประจ าปี  ๒๕๕๙ 

วัน/เดือน/ปี แผน/ปฏิทินปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 
 ให้บริการ 

๑-๒๘ ก.พ. ๖๐ ค่าตอบแทนการท างานล่วงเวลา
บุคลากร 

เพ่ือจัดบุคลากรให้บริการหอสมุด
และแหล่งเรียนรู้ 

๑๕,๐๐๐ 

๑๘-๒๘ ก.พ.๖๐ ประชาสัมพันธ์งดการบริการยืม – คืน
หนังสือ 

เพ่ือส ารวจหนังสือ สื่อการเรียนรู้ 
นวัตกรรมทางการศึกษาในหอสมุด
และแหล่งเรียนรู้ 

- 

๒๐-๒๒ ก.พ.๖๐ ตรวจสอบการใช้วัสดุอุปกรณ์ให้
เพียงพอกับความต้องการ 

เพ่ือส ารวจวัสดุอุปกรณ์ในหอสมุด
และแหล่งเรียนรู้ 

- 

๒๖ก.พ.๖๐ ตรวจสอบผลการด าเนินงานตามภาระ
งาน 

เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติตาม
แผนงาน/โครงการ 

- 

๑๓-๒๕ มี.ค.๖๐ จัดท าเอกสารเพื่อเตรียมการ
ลงทะเบียนวัสดุห้องสมุด /การ
ซ่อมแซมหนังสือ และเย็บเล่มวารสาร 

จัดหาหนังสือ สื่อการเรียนรู้ 
นวัตกรรมทางการศึกษาที่พร้อม
ให้บริการ 

- 

๒๘-๓๐มี.ค.๖๐ สรุป/รายงานผลการปฏิบัติงาน/
โครงการ 

กลุ่มงานวิชาการรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน/โครงการ ปี ๒๕๕๙ 

- 

๓๑ มี.ค.๖๐ เขียนแผนงาน/โครงการประจ าปี
งบประมาณเพ่ือเสนอขออนุมัติ 

 

มีแผนงาน/โครงการพัฒนา
ระบบงานหอสมุดและแหล่งเรียนรู้ 

- 

๘.๓ ไตรมาสที่ ๓ (๑ เม.ย. – ๓๐ มิ.ย. ๒๕๕๙)    จ านวนเงนิ  ๑,๓๐๕,๐๐๐ บาท 
วัน/เดือน/ปี แผน/ปฏิทินปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 

๑ เม.ย.๕๙ คณะกรรมการหอสมุดและแหล่ง
เรียนรู้วางแผนการท างานร่วมกัน 

เพ่ือเตรียมความพร้อมตาม
แผนงาน/โครงการ 

 
- 

๒-๗ เม.ย. ๕๙ ประชุมคณะกรรมการหอสมุดและ
แหล่งเรียนรู้เพ่ือก าหนดแนวทางใน
กาด าเนินงาน 

มีแผนงาน/โครงการพัฒนาหอสมุด
และแหล่งเรียนรู้ 

- 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย   มุกดาหาร 

 
 

๒๑๘ แผนปฏิบัติงานประจ าปี  ๒๕๕๙ 

วัน/เดือน/ปี แผน/ปฏิทินปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 
๑๐-๒๐ เม.ย. ๕๙ ซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์และงาน

สืบค้นข้อมูลอินเตอร์เน็ต  
(๓๐ เครื่อง) 

เพ่ือเตรียมความพร้อมและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการท างาน 

๕๐,๐๐๐ 

๒๑-๒๗ เม.ย. ๕๙ 
 

ซ่อมและปรับปรุงเครื่องปรับอากาศ เพ่ือเตรียมความพร้อมและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการท างาน 

๓๐,๐๐๐ 

๒๘-๓๐ เม.ย. ๕๙ การติดตั้งระบบการควบคุมการเข้า
ออกหอสมุดและแหล่งเรียนรู้ 

เพ่ือเตรียมความพร้อมและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการท างาน 

๑๕๐,๐๐๐ 

๑ พ.ค. ๕๙ ด าเนินการจัดกิจกรรม ๕ ส เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในระบบงานส านักงาน
วิชาการ 

เพ่ือเตรียมความพร้อมและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการท างาน 

- 

๓-๔ พ.ค. ๕๙ จัดเตรียมเอกสารการการ
ประชาสัมพันธ์ และการบริหารงาน
ธุรการห้องสมุด 

งานบริการหอสมุดและแหล่งเรียนรู้
ตรวจสอบและเตรียมความพร้อม
ในการให้บริการ 

๑๐,๐๐๐ 

๕ พ.ค. ๕๙ ตรวจสอบ/ส ารวจวัสดุอุปกรณ์ใน
หอสมุดและแหล่งเรียนรู้ 

เพ่ือตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ตาม
แผนงาน/โครงการ 

- 

๖-๘ พ.ค.๕๙ จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ และอุปกรณ์
ส านักงานหอสมุดและแหล่งเรียนรู้ 

เพ่ือพัฒนางานห้องสมุดให้เอ้ือต่อ
การศึกษาค้นคว้า จัดหานวัตกรรม
ทางการศึกษาที่พร้อมให้บริการ
อย่างเพียงพอและเหมาะสม 

๓๐,๐๐๐ 

 ๖-๑๖ พ.ค. ๕๙ จัดซื้อหนังสือวิชาการ และหนังสือ
ทั่วไป  

จัดหาหนังสือ สื่อการเรียนรู้ 
นวัตกรรมทางการศึกษาที่ 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 

๑๔-๓๑ พ.ค. ๕๙ จัดซื้อวารสาร หนังสือพิมพ์
ประจ าเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ 

จัดหาหนังสือ สื่อการเรียนรู้ 
นวัตกรรมทางการศึกษา 

๑๐,๐๐๐ 

๑๖-๓๑ พ.ค. ๕๙ การประชาสัมพันธ์/การเตรียม
ลงทะเบียนการบริการยืม – คืน
หนังสือ ของนักเรียน 

งานบริการหอสมุดและแหล่งเรียนรู้
ตรวจสอบและเตรียมความพร้อม
ในการให้บริการ 

- 

๑๖พ.ค. – ๓๐ มิ.ย.
๕๙ 

ค่าตอบแทนการท างานล่วงเวลา
บุคลากร 

เพ่ือจัดบุคลากรให้บริการหอสมุด
และแหล่งเรียนรู้ 

๑๕,๐๐๐ 

๑-๓๐ มิ.ย. ๕๙ จัดซื้อวารสาร หนังสือพิมพ์ จัดหาหนังสือ สื่อการเรียนรู้ ๑๐,๐๐๐ 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย   มุกดาหาร 

 
 

๒๑๙ แผนปฏิบัติงานประจ าปี  ๒๕๕๙ 

วัน/เดือน/ปี แผน/ปฏิทินปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 
ประจ าเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ นวัตกรรมทางการศึกษา 

๑-๕ มิ.ย.๕๙ ประชุมคณะกรรมการรักการอ่าน/
วางแผนการจัดกิจกรรมรักการอ่าน 

เพ่ือเตรียมความพร้อมและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการท างาน 

- 

๘.๔ ไตรมาสที่ ๔  (๑ ก.ค. – ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๙)     จ านวนเงิน  ๗๕,๐๐๐ บาท 
วัน/เดือน/ปี แผน/ปฏิทินปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 

๑-๓๑ ก.ค. ๕๙ จัดซื้อวารสาร หนังสือพิมพ์
ประจ าเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ 

จัดหาหนังสือ สื่อการเรียนรู้ นวัตกรรม
ทางการศึกษาที่พร้อมให้บริการ 

๑๐,๐๐๐ 

๑-๓๑ ก.ค. ๕๙ ค่าตอบแทนการท างานล่วงเวลา
บุคลากร 

เพ่ือจัดบุคลากรให้บริการหอสมุดและ
แหล่งเรียนรู้ 

๑๕,๐๐๐ 

๑ ส.ค. ๕๙ รายงานผลการปฏิบัติงานหอสมุดและ
แหล่งเรียนรู้ เดือนพฤษภาคม – 
กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานและการ
บริการหอสมุดและแหล่งเรียนรู้ 

 

๑-๓๑ ส.ค. ๕๙ จัดซื้อวารสาร หนังสือพิมพ์
ประจ าเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ 

จัดหาหนังสือ สื่อการเรียนรู้ นวัตกรรม
ทางการศึกษาที่พร้อมให้บริการ 

๑๐,๐๐๐ 

๑-๓๑ ส.ค. ๕๙ ค่าตอบแทนการท างานล่วงเวลา
บุคลากร 

เพ่ือจัดบุคลากรให้บริการหอสมุดและ
แหล่งเรียนรู้ 

๑๕,๐๐๐ 

๒๐ ส.ค. ๕๙ การจดบันทึกรายงานการประชุม การ
นิเทศการปฏิบัติงาน/การประชุม
คณะกรรมการหอสมุดและแหล่ง
เรียนรู้ 
 

เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานและการ
บริการหอสมุดและแหล่งเรียนรู้ 

- 

๑-๓๐ ก.ย. ๕๙ จัดซื้อวารสาร หนังสือพิมพ์
ประจ าเดือนกันยายน ๒๕๕๙ 

จัดหาหนังสือ สื่อการเรียนรู้ นวัตกรรม
ทางการศึกษาที่พร้อมให้บริการ 

 

๑๐,๐๐๐ 

๑-๓๐ ก.ย. ๕๙ ค่าตอบแทนการท างานล่วงเวลา
บุคลากร 

เพ่ือจัดบุคลากรให้บริการหอสมุดและ
แหล่งเรียนรู้ 

 

๑๕,๐๐๐ 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย   มุกดาหาร 

 
 

๒๒๐ แผนปฏิบัติงานประจ าปี  ๒๕๕๙ 

วัน/เดือน/ปี แผน/ปฏิทินปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 
๑๕-๒๕ ก.ย.๕๙ ประชาสัมพันธ์งดการบริการยืม – คืน

หนังสือ 
เพ่ือส ารวจหนังสือ สื่อการเรียนรู้ 
นวัตกรรมทางการศึกษาในหอสมุดและ
แหล่งเรียนรู้ 

- 

๒๕-๓๐ ก.ย.๕๙ ประเมินผลการใช้บริการหอสมุดและ
แหล่งเรียนรู้จากผู้ใช้บริการ 

เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานและการ
บริการหอสมุดและแหล่งเรียนรู้ 

- 

 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย   มุกดาหาร 

 
 

๒๒๑ แผนปฏิบัติงานประจ าปี  ๒๕๕๙ 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

๑. ชื่องาน/โครงการ  ส่งเสริมและพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
๒. ชื่อกลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ  กลุ่มงานวิชาการ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
๓.  ตอบสนองอุดมการณ์สถานศึกษา/กลยุทธ์สถานศึกษา/มาตรฐานการศึกษาของ สพฐ. 
     ๓.๑  ตอบสนองอุดมการณ์สถานศึกษา 

อุดมการณ์สถานศึกษาข้อที่ :  ๑  ๒  ๓  ๔  ๕  ๖   ๗   ๘   ๙ 
     ๓.๒  ตอบสนองกลยุทธ์สถานศึกษา 

กลยุทธ์สถานศึกษาข้อที่ : :  ๑  ๒   ๓   ๔   ๕   ๖    ๗ 
     ๓.๓  ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาของ สพฐ. ข้อที่  

 ๑  ๒   ๓   ๔  ๕  ๖    ๗    ๘    ๙   ๑๐   ๑๑ 
 ๑๒   ๑๓    ๑๔   ๑๕ 

๔.  ผู้รับผิดชอบ   นางสาวดวงดาว มงคลสวัสดิ์ 
๕. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรค 
 งบประมาณโครงการนี้ใช้งบประมาณ  จ านวน   ๔,๑๑๔,๑๐๐  บาท  (สี่ล้านหนึ่งแสนหนึ่ง
หมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้ 
ที ่ รายการ จ านวน ราคา/

หน่วย 
จ านวนเงิน หมายเหตุ 

๑  กิจกรรมพัฒนางานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
จัดท าสมุดบันทึกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของ
นักเรียน ม.ต้น 
จัดท าสมุดบันทึกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของ
คร ู
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
เครื่องปริ้นงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
จัดซื้ออุปกรณ์งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

 
๕๐๐ 
เล่ม 
๒๐๐ 
๑ ชุด 
๑ ชุด 

 

 
๖๐ 
๕๐ 

๒๐,๐๐๐ 
๑๕,๐๐๐ 
๑๑,๖๐๐ 

 
๓๐,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 
๒๐,๐๐๐ 
๑๕,๐๐๐ 
๑๑,๖๐๐ 

 
รวม 
๘๖,๖๐๐ 
 

๒ กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
 ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี  ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ม.๑-๓ 

 ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี  ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ม. ๕-๖ 

 
๓  ครั้ง 

 
 
๔  ครั้ง 

 
 ๔  ครั้ง 

 
๑๕๐,๐๐๐ 

 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 

 
๔๕๐,๐๐๐ 

 
 

๖๐๐,๐๐๐ 
 

๔๐๐,๐๐๐ 
 

 
รวม 
๑,๔๕๐,๐๐๐ 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย   มุกดาหาร 

 
 

๒๒๒ แผนปฏิบัติงานประจ าปี  ๒๕๕๙ 

ที ่ รายการ จ านวน ราคา/
หน่วย 

จ านวนเงิน หมายเหตุ 

 ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานด้านสังคมศึกษา 
ภาษา ศาสนาศิลปวัฒนธรรมและดนตรี   
ระดับชั้น ม.๒,๓,๕,๖ 

๓ กิจกรรมการฟังบรรยายพิเศษ 
 ค่าด าเนินการจัดกิจกรรมการฟังบรรยาย

พิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ม.๑-๓ 

 ค่าด าเนินการจัดกิจกรรมการฟังบรรยาย
พิเศษด้านการพัฒนาบุคลิกภาพและความ
ฉลาดทางอารมณ์  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ม.๑-๓ 

 ค่าด าเนินการจัดกิจกรรมการฟังบรรยาย
พิเศษด้านสังคมศึกษาภาษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมและดนตรี 

 ค่าด าเนินการจัดกิจกรรมการฟังบรรยาย
พิเศษด้านศึกษาต่อและอาชีพ   

 
๔  ครั้ง 

 
 
 
  ๒  ครั้ง 

 
 

  ๒  ครั้ง  
 
  ๒  ครั้ง 

 
๔๐,๐๐๐ 

 
 
 
 
 

๔๐,๐๐๐ 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๔๐,๐๐๐ 
 

 
๑๖๐,๐๐๐ 

 
 
 
 
 

๘๐,๐๐๐ 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๘๐,๐๐๐ 

 
รวม 
๔๒๐,๐๐๐ 

๔ กิจกรรมคลินิกวิชาการ 
 ค่าตอบแทนครูที่ท างานล่วงเวลาในช่วง  

๑๙.๓๐๒๒.๐๐ น. 

 
๓๘ 

สัปดาห์ 

 
๑๐,๐๐๐ 

 
๓๘๐,๐๐๐ 

 
รวม 
๓๘๐,๐๐๐ 

๕ กิจกรรมค่ายวิชาการ 
 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเข้าค่ายวิชาการ

ระดับ ม.ต้น 
(ม.๑เข้าค่ายที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ สวทช.) 

 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางส ารวจค่ายของ
คณะกรรมการ 
และค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเข้าค่าย
วิชาการระดับ ม.ปลาย 

 
๑ ครั้ง 

 
๑ ครั้ง 

 

 
๓๐๐,๐๐๐ 

 
๖๐๐,๐๐๐ 

 

 
๓๐๐,๐๐๐ 

 
๖๐๐,๐๐๐ 

 

 
รวม 
๙๐๐,๐๐๐ 
 

๗  กิจกรรมค่ายปฏิบัติธรรม 
 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม

และจริยธรรมและในการน านักเรียนเข้าค่าย
ปฏิบัติธรรม 

 
 ๒ ครั้ง 

 
๕๐,๐๐๐ 

 
๑๐๐,๐๐๐ 

 
ม.ต้น๑ครั้งม.
ปลาย 
๑ ครั้ง 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย   มุกดาหาร 

 
 

๒๒๓ แผนปฏิบัติงานประจ าปี  ๒๕๕๙ 

ที ่ รายการ จ านวน ราคา/
หน่วย 

จ านวนเงิน หมายเหตุ 

(ระดับชั้น ม.๒และ ๕) 

๘  กิจกรรมส่งเสริมการจัดกิจกรรมชุมนุม 
 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดกิจกรรมชุมนุม 

๖๐  
ชุมนุม 

๒,๕๐๐ ๑๕๐,๐๐๐  
 

๙ กิจกรรมส่งเสริมการออกก าลังกาย 
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาและบ ารุงรักษาเครื่อง
ออกก าลังกาย 

 ค่าตอบแทนวิทยากรจัดกิจกรรมออกก าลัง
กาย 

 ค่าตอบแทนครูที่ท างานล่วงเวลาในช่วง 
๑๖.๐๐๑๙.๐๐ น. 

๔๐ 
สัปดาห์ 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๕,๕๐๐ 
๓๐,๐๐๐ 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

รวม 
๒๘๕,๕๐๐ 

๑๐ กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 
 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณะ

ประโยชน์ 
ในโรงเรียน ทุกระดับชั้น 

 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณะ
ประโยชน์ 
ต่อชุมชนและสังคม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
๓ และ ๕ 

 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมน าความรู้ไปใช้
บริการสังคม  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๕ 

 
๖ ระดับ 

 
๖ ครั้ง 

 
๒ ครั้ง 

 
๕,๐๐๐ 

 
๑๒,๐๐๐ 

 
๑๐๐,๐๐๐ 

 
๓๐,๐๐๐ 

 
๗๒,๐๐๐ 

 
๒๐๐,๐๐๐ 

 
รวม 
๓๐๒,๐๐๐ 

๑๑ กิจกรรมส่งเสริมชมรมอาสายุวกาชาด 
 ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม  
 ค่าด าเนินการจัดกิจกรรมอาสายุวกาชาดและ

การร่วมกิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ 

 
 

๔ ครั้ง 
 
 

 
๒๐,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 

 
๑๐,๐๐๐ 
๒๐,๐๐๐ 

 
รวม 
๔๐,๐๐๐ 

รวมเงินทั้งสิ้น (สี่ล้านหนึ่งแสนหนึ่งหม่ืนสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ๔,๑๑๔,๑๐๐ 
 
 
 
 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย   มุกดาหาร 

 
 

๒๒๔ แผนปฏิบัติงานประจ าปี  ๒๕๕๙ 

๖. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
๑. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐  มีคุณธรรม  จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
๒. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐  มีจิตส านึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
๓. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐  มีทักษะในการท างาน  รักการท างาน  สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้และมี
เจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
๔. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์  มีวิจารณญาณ  มี
ความคิดสร้างสรรค์  คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์ 
๕. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐  มีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
๖. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐  มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 
๗. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐  มีสุขนิสัย  สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 
๘. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐  มีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ  ดนตรีและกีฬา 
๙. หลักสูตร  สื่อ  กิจกรรมการเรียนการสอน  กิจกรรมเสริมหลักสูตร  มีความเหมาะสมส าหรับ
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๘. แผนการด าเนินงานแต่ละไตรมาส 

ที ่ กิจกรรมที่ด าเนินการ 
ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

หลักฐานอ้างอิง 

๑ กิจกรรมพัฒนางานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
เม.ย.- พ.ค.

๒๕๕๙  

 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
 สมุดบันทึกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของ

นักเรียน 
 สมุดบันทึกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของครู 
 สมุดบันทึกกิจกรรมชุมนุม 

๒ กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
 ดูงานด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ

เทคโนโลยี 
 ดู ง านด้ า นสั ง คมศึ กษ า  ภาษา  ศ าสนา 

ศิลปวัฒนธรรม และโบราณคดี ตามสถานที่ที่
ส าคัญในภาคตะวันออกเฉียง เหนือและ
ใกล้เคียง 

 
๒๒-๒๔ ม.ค. 

๒๕๖๐ 
 

 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาดูงาน
นอกสถานที่ 

 รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมศึกษาดู
งานนอกสถานที่ 

 รูปภาพการศึกษาดูงานนอกสถานที่ของ
นักเรียน 

๓ กิจกรรมการฟังบรรยายพิเศษ 
 ด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ด้านการพัฒนาบุคลิกภาพและความฉลาดทาง 

อารมณ์ด้านสังคมศึกษาภาษาศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม และดนตรีด้านวิชาชีพ 

จัดทุกเดือน 
ตลอดปี
การศึกษา 

 ค าสั่ งแต่งตั้ งคณะกรรมการกิจกรรม
บรรยายพิเศษรายงานสรุปผลการจัด
กิจกรรมการฟังบรรยายพิเศษรูปภาพ
ประมวลกิจกรรมการฟังบรรยายพิเศษ 

 บันทึกการฟังบรรยายพิเศษของนักเรียน 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย   มุกดาหาร 

 
 

๒๒๕ แผนปฏิบัติงานประจ าปี  ๒๕๕๙ 

ที ่ กิจกรรมที่ด าเนินการ 
ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

หลักฐานอ้างอิง 

๔ กิจกรรมคลินิกวิชาการ 
 ปฏิบัติงานกิจกรรมคลินิกวิชาการในช่วงวัน

จันทร์ถึงศุกร์  เวลา๑๘.๐๐ – ๒๐.๐๐ น.  
สถานที่ ณ  หอพักนักเรียน 

ตลอดปี
การศึกษา 

 ค าสั่ งมอบหมายให้ครูปฏิบัติหน้ าที่
กิจกรรมคลินิกวิชาการ 

 รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมคลินิก
วิชาการ 

 แบบบันทึกการใช้บริการคลินิกวิชาการ
ของนักเรียน 

๕ กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
 จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗                 

“โลกการอ่าน” 
 จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗               

“นักอ่านพบนักเขียน” 
 ปฏิบัติงานกิจกรรมดูแลการอ่านหนังสือนอก

เวลาของนักเรียนในช่วงวันจันทร์ถึงศุกร์   
เวลา๑๘.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. ณ  หอพักนักเรียน 

 
๒๓  ก.ค. 
๒๕๕๙ 

 
๑๑  ม.ค. 
๒๕๕๙ 

 
ตลอดปี

การศึกษา  
๒๕๕๙ 

 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่าน 

 ก าหนดการการจัดกิจกรรม 
 สรุปผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
 รูปภาพประมวลกิจกรรมส่งเสริมการ

อ่าน 
 บันทึกการอ่านของนักเรียน 

๖ กิจกรรมค่ายวิชาการ 
 

 
๑๕-๑๗ ม.ค. 

๒๕๖๐ 
 

 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม
ค่ายวิชาการ 

 รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมค่าย
วิชาการ 

 รูปภาพประมวลกิจกรรมค่ายวิชาการ 
 บันทึกการเข้าค่ายวิชาการของนักเรียน 

๗ กิจกรรมค่ายปฏิบัติธรรม 
 
 
 
 

๒๘  ๓๐ มิ.ย. 
๒๕๕๙ 

 ค าสั่งจัดกิจกรรมค่ายปฏิบัติธรรม 
 รายงานสรุปผลการจัดค่ายปฏิบัติธรรม 
 รูปภาพการท ากิจกรรมค่ายปฏิบัติธรรม

ของนักเรียน 
 บันทึกสิ่งที่ ได้จากการเข้าค่ายปฏิบัติ

ธรรมของนักเรียน 
๘ กิจกรรมส่งเสริมการจัดกิจกรรมชุมนุม ตลอดปี

การศึกษา 
๒๕๕๙๒๕๖๐ 

 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม
ชุมนุม ประจ าภาคเรียนที่ ๑ และ ๒ 

 สมุดบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุม 
 สมุดบันทึกการจัดกิจกรรมชุมนุม 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย   มุกดาหาร 

 
 

๒๒๖ แผนปฏิบัติงานประจ าปี  ๒๕๕๙ 

ที ่ กิจกรรมที่ด าเนินการ 
ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

หลักฐานอ้างอิง 

 รายงานและสรุปผลการจัดกิจกรรมเปิด
โลกชุมนุม 

 บันทึ กข้ อความและการส่ งผลการ
ประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมของ
นักเรียนแก่งานวัดผล 

๙ กิจกรรมส่งเสริมการออกก าลังกายและเล่น
กีฬา นักเรียนออกก าลังกายสัปดาห์ละไม่น้อย
กว่า  ๒ ครั้ง ครั้งละไม่น้อยกว่า ๔๕ นาที   
โดยเลือกวิธีการออกก าลังกายตามความสนใจ 
ความถนัดและความเหมาะสมกับร่างกายของ
นักเรียน 

ตลอดปี
การศึกษา 
๒๕๕๙ 

 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการ
ออกก าลังกาย 

 รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมส่งเสริม 
การออกก าลังกาย 

 รู ปภาพประมวลกิ จกร รมส่ ง เ ส ริ ม 
การออกก าลังกาย 

 บันทึกการออกก าลังกายของนักเรียน 
๑๐ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
 กิ จ ก ร ร ม บ า เ พ็ ญ ส า ธ า ร ณ ะป ร ะ โ ย ช น์ 

ให้กับโรงเรียน 
 กิ จ ก ร ร ม บ า เ พ็ ญ ส า ธ า ร ณ ต่ อ ชุ ม ช น 

และสังคมสถานที่ต่างๆในชุมชนและบริเวณที่
ใกล้เคียงโรงเรียนในจังหวัดมุกดาหาร 

 กิจกรรมการน าความรู้ไปใช้บริการสังคม 
o สถานที่ต่างๆในจังหวัดมุกดาหารและจังหวัด

ใกล้เคียง 

 
ตลอดปี

การศึกษา 
๒๕๕๙ 

 
ตลอดปี

การศึกษา 
๒๕๕๙ 

 

 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม
บ าเพ็ญประโยชน์ 

 รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมการ
บ าเพ็ญประโยชน์ 

 รูปภาพประมวลกิจกรรมการบ าเพ็ญ
ประโยชน์ 

 บันทึกการเข้ าร่ วมกิจกรรมบ า เ พ็ญ
ประโยชน์ของนักเรียน 

๑๑ กิจกรรมส่งเสริมชมรมอาสายุวกาชาด ตลอดปี
การศึกษา 
๒๕๕๙ 

 ค าสั่ งแต่ งตั้ งคณะกรรมการด า เนิน
กิจกรรมชมรมอาสายุวกาชาด 

 ร า ย ง า น ส รุ ป ผ ล ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม 
ของชมรม 

 รูปภาพประมวลกิจกรรมของชมรม 
 บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมของชมรม 

 
 
 
 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย   มุกดาหาร 

 
 

๒๒๗ แผนปฏิบัติงานประจ าปี  ๒๕๕๙ 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดกิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์และ 
นักศึกษาวิชาทหาร 

๑. ชื่องาน/โครงการ  โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดกิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญ 
      ประโยชน์และนักศึกษาวิชาทหาร  

๒. ชื่อกลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ  กลุ่มงานวิชาการ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
๓.  ตอบสนองอุดมการณ์สถานศึกษา/กลยุทธ์สถานศึกษา/มาตรฐานการศึกษาของ สพฐ. 
     ๓.๑ ตอบสนองอุดมการณ์สถานศึกษา 

อุดมการณ์สถานศึกษาข้อที่ : ๑ ๒ ๓ ๔ ๕  ๖  ๗  ๘ ๙ 
     ๓.๒  ตอบสนองกลยุทธ์สถานศึกษา 

กลยุทธ์สถานศึกษาข้อที่  :  ๑  ๒   ๓   ๔   ๕   ๖    ๗ 
     ๓.๓  ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาของ สพฐ. ข้อที่  

 ๑  ๒   ๓   ๔   ๕   ๖    ๗    ๘    ๙   ๑๐   
 ๑๑  ๑๒   ๑๓    ๑๔   ๑๕ 

๔.  ผู้รับผิดชอบ   นางสาวดวงดาว มงคลสวัสดิ์ 
๕.  งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
     โครงการนี้ ใช้เงินทั้งสิ้น  ๕๐๑,๓๐๐ บาท  มีรายละเอียด ดังนี้ 

กิจกรรม/รายการ จ านวน/หน่วย ราคา/หน่วย จ านวนเงิน(บาท) หมายเหตุ 

๑.  อุปกรณส์ าหรับกิจกรรมลูกเสอื ๓  ชุด ๑๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐  
๒.  อุปกรณส์ าหรับกิจกรรมยุวกาชาด ๓  ชุด ๑๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐  
๓.  อุปกรณส์ าหรับกิจกรรมผูบ้ าเพ็ญ  
     ประโยชน์ 

๓  ชุด ๑๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐  

๔.  อุปกรณส์ าหรับกิจกรรมรักษาดินแดน ๓  ชุด ๑๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐  
๕.  ค่าใช้จ่ายกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรม  
    ลูกเสือ,ยุวกาชาด และผู้บ าเพญ็ประโยชน ์

      ๓  ค่าย 
      ๒  ค่าย 
      ๒  ค่าย 

๓๐,๐๐๐ 
๒๐,๐๐๐ 

๑๐๐,๐๐๐ 

๙๐,๐๐๐ 
๖๐,๐๐๐ 

๒๐๐,๐๐๐ 

 

๖.  ค่าจัดซื้อแฟ้มเก็บข้อมูลการท ากิจกรรม  
    พัฒนาผู้เรียน 

๒๐  แฟ้ม ๖๐ ๑,๒๐๐  

๗.  ค่าจัดซื้อแผ่นCDR เพื่อจัดเก็บงาน ๒  กล่อง ๒๕๐ ๕๐๐  
๘.  ค่าจัดซื้อตะกร้าจัดเก็บงาน ๕ อัน ๑๐๐ ๖๐๐  
๙.  ค่าจัดซื้อกระดาษปกแข็ง ๓๐ รีม ๒๐๐ ๔,๐๐๐  
๑๐.  ค่าจดัซื้อกระดาษปกอ่อน ๑๐ รีม ๒๐๐ ๒,๐๐๐  
๑๑.  ค่าจดัซื้ออุปกรณ์ใช้ในกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน 

  ๕,๐๐๐  

๑๒.  ค่าจดัจ้างท าเสาธงส าหรับกจิกรรม 
      พัฒนาผู้เรียน 

๓ ชุด ๖,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐  

รวมงบประมาณ ๕๐๑,๓๐๐    



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย   มุกดาหาร 

 
 

๒๒๘ แผนปฏิบัติงานประจ าปี  ๒๕๕๙ 

๖.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
๑.  ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์  
๒.  ผู้เรียนมีวัฒนธรรมแห่งความเป็น ไทยในการด ารงชีวิตและสามารถอยู่ร่วมกับคนอ่ืนได้

อย่างมีความสุข   
๓.  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสามารถผ่านกิจกรรมทุกกิจกรรมทุกคน     
๔.  ผู้เรียนสามารถน าความรู้และทักษะไปใช้ให้เกิดประโยชน์สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ 
๕.  ครูจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพนักเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่าน

ทุกกิจกรรมทุกคน 
๗. แผนการด าเนนิงานแต่ละไตรมาส 

ที่ กิจกรรมที่ด าเนินการ ระยะเวลาที่ด าเนินการ หลักฐานอ้างอิง 
๑   ด าเนินการ เขียนแผนการจัดกจิกรรม 

 พัฒนาผู้เรียน   
๑-๑๐  พฤษภาคม  

๒๕๕๙ 
-  ค าสั่งโรงเรียน 
 

๒  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานจัด              
  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

๑-๑๐  พฤษภาคม  
๒๕๕๙ 

 

-  ค าสั่งโรงเรียน 
- แผนการจัดกิจกรรม 

๓ ประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมพัฒนา  
ผู้เรียนและ  ก าหนดปฏิทนิการด าเนินกิจกรรม
พัฒนาให้ครอบคลุมทุกกิจกรรม 

๑๑-๑๕  พฤษภาคม  
๒๕๕๙ 

-  รายงานการประชุม 

๔ ประชุมชี้แจงคณะครูที่รับผิดชอบ 
 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อสร้างความ  
 ตระหนักและแนวทางการพฒันาคุณภาพ 
 การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพ 

๑๑-๑๕  พฤษภาคม  
๒๕๕๙ 

-  แผนการจัดกิจกรรม 

๕ ด าเนินงานจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ภาคเรียนที่ ๑-๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

พฤษภาคม  ๒๕๕๙ 
ถึง มีนาคม ๒๕๖๐ 

-  แบบบนัทึกกการจัดกิจกรรม 

๖ ประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมพัฒนา 
ผู้เรียน อย่างน้อยเดือนละ ๑ คร้ัง 

พฤษภาคม  ๒๕๕๙ 
ถึง มีนาคม ๒๕๖๐ 

-  รายงานการประชุม 

๗  นิเทศติดตามผลการจัดกิจกรรมพัฒนา 
  ผู้เรียนตามปฏทิินการด าเนินงาน         

พฤษภาคม  ๒๕๕๙ 
ถึง มีนาคม ๒๕๖๐ 

-  ผลการนิเทศแบบบนัทึกกิจกรรม 

๘ ประเมินความพงึพอใจในการจดักิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียนตามแผนการจัดกิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่๑-๒ ปีการศึกษา 
๒๕๕๘ 

พฤษภาคม  ๒๕๕๙ 
ถึง มีนาคม ๒๕๖๐ 

-  แบบบนัทึกการจัดกิจกรรม 
-  ภาพกิจกรรม 
-  แบบประเมนิ 
-  รูปเล่มรายงานผลการด าเนนิงาน 

๙ น าผลการนิเทศติดตามการด าเนินงาน 
จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทุกกิจกรรมมา 
 พัฒนาคุณภาพงานอยา่งต่อเนือ่ง 
 

สิงหาคม ๒๕๕๙ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 

-  แบบบนัทึกการจัดกิจกรรม 
-  ภาพกิจกรรม 
-  แบบประเมนิ 
-  รูปเล่มรายงานผลการด าเนนิงาน 

 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย   มุกดาหาร 

 
 

๒๒๙ แผนปฏิบัติงานประจ าปี  ๒๕๕๙ 

โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันส าคัญ 
 

๑.  ชื่องาน/โครงการ  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันส าคัญ       
๒.  ชื่อกลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ  กลุ่มงานวิชาการ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
๓.  ตอบสนองอุดมการณ์สถานศึกษา/กลยุทธ์สถานศึกษา/มาตรฐานการศึกษาของ สพฐ. 
      ๓.๑  ตอบสนองอุดมการณ์สถานศึกษา 

อุดมการณ์สถานศึกษาข้อที่ : ๑ ๒ ๓ ๔ ๕  ๖  ๗  ๘   ๙ 
      ๓.๒  ตอบสนองกลยุทธ์สถานศึกษา 

กลยุทธ์สถานศึกษาข้อที่ :   ๑  ๒   ๓   ๔   ๕   ๖    ๗ 
      ๓.๓  ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาของ สพฐ. ข้อที่  
   ๑  ๒   ๓   ๔   ๕   ๖    ๗    ๘    ๙   ๑๐   

 ๑๑  ๑๒   ๑๓    ๑๔   ๑๕ 
๔.  ผู้รับผิดชอบ   กลุ่มงานวิชาการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ งานเฉลิมพระเกียรติ 
      และกิจกรรมชุมชน 
๕. งบประมาณโครงการนี้ใช้งบประมาณ  จ านวน   ๓๒๓,๕๐๐  บาท  (สามแสนสองหม่ืนสาม
พันห้าร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้ 
ที ่ รายการ จ านวน ราคา/

หน่วย 
จ านวน

เงิน 
หมายเหตุ 

๑ กิจกรรมวันจุฬาภรณ์ 
ค่าจัดสถานที่ในการจัดกิจกรรม 
  -   ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดฉากเวที 
   -  ค่าจัดดอกไม้พระบรมฉายาลักษณ์และพานพุ่ม
ถวาย 
   -  ค่าพานพุ่มดอกไม้สด 
   -  ค่าอาหาร อาหารว่างนักแสดง วงดนตรี 
   -  ค่าเครื่องส าอางผู้แสดงร าถวายอวยพร 
  -  ค่าอาหารว่างส าหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

 
 
๑ ชุด 
 
๑ ชุด 
 

 
 
๑๐,๐๐๐ 
๓๐,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
 
 

 
 
๑๐,๐๐๐ 
๓๐,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 
 

 
รวม 
๕๗,๐๐๐ 

๒ กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ 
   -  ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดสถานที่เฉลิมพระ
เกียรติ 
   -  ค่าเทียน 
   -  ค่าพานพุ่มดอกไม้สด 
   -  ค่ายานพาหนะน านักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตัก
บาตรเช้า 

 
 
๑ ชุด 
๕ ห่อ 
๑ ชุด 
 

 
 
๕,๐๐๐ 
๑๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 

 
 
๕,๐๐๐ 
๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 

 
รวม 
๒๖,๕๐๐ 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย   มุกดาหาร 

 
 

๒๓๐ แผนปฏิบัติงานประจ าปี  ๒๕๕๙ 

ที ่ รายการ จ านวน ราคา/
หน่วย 

จ านวน
เงิน 

หมายเหตุ 

   -  ค่ายานพาหนะน านักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวัน
วางพานพุ่ม 

๓ กิจกรรมวันปิยมหาราช 
   -  ค่าจัดท าพวงมาลา 
   -  ค่าน้ าดื่มผู้เข้าร่วมกิจกรรม    

   
    ๑ ชุด 

 
๕,๐๐๐ 
๕๐๐ 

 
๕,๐๐๐ 
๕๐๐ 

 
รวม 
๕,๕๐๐ 

๔ กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ 
   -  ค่าวัสดุ ในการจัดสถานที่เฉลิมพระเกียรติ 
   -  ค่าเทียน  
   -  ค่าเชิงเทียน 
   -  ค่าพานพุ่มดอกไม้สด 
   -  ค่าอาหาร อาหารว่างนักแสดงที่เข้าร่วมจังหวัด 
   -  ค่ายานพาหนะน านักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตัก
บาตรเช้า 
   -  ค่ายานพาหนะน านักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวัน
วางพานพุ่ม 
   -  ค่ายานพาหนะน านักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
สโมสรสันนิบาต 

 
 
๑ ชุด 
๕ ห่อ  
๒๐ อัน 
๑ ชุด 
 

 
 
๕,๐๐๐ 
๑๐๐ 
๑๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 
 

 
 
๕,๐๐๐ 
๕๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 
 

รวม 
๔๓,๕๐๐ 

๕ กิจกรรมวันอาเซียน 
 -  ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดนิทรรศการ 
 -  ค่าอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม 
-  ค่าชุดนักแสดงวันอาเซี่ยน 

 
๑ ชุด 
๑ ชุด 
๑๐ ชุด 

 
๕,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๕๐๐ 

 
๕,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

รวม 
๑๕,๐๐๐ 

๖ 
 

กิจกรรมวันรัฐธรรมนูญ 
 -  ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดนิทรรศการ 
 -  ค่าอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม 

 
๑ ชุด 
๑ ชุด 

 
๕,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 
๕,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

รวม 
๑๐,๐๐๐ 

๗ กิจกรรมวันส าคัญทางพุทธศาสนา 
-  วันวิสาขบูชา 
-  วันอาสาฬหบูชา 
-  วันเข้าพรรษา 
-  วันออกพรรษา 
-  วันมาฆบูชา 
ค่าด าเนินการจัดกิจกรรมได้แก่ 
  -   ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดนิทรรศการ 

 
 
 
 
 
 
 
๕ ชุด 

 
 
 
 
 
 
 
๕,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
๒๕,๐๐๐ 

รวม 
๑๖๖,๐๐๐ 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย   มุกดาหาร 

 
 

๒๓๑ แผนปฏิบัติงานประจ าปี  ๒๕๕๙ 

ที ่ รายการ จ านวน ราคา/
หน่วย 

จ านวน
เงิน 

หมายเหตุ 

   -  ค่าดอกไม้ ธูปเทียน 
   -  ค่าสังฆทาน 
   -  ค่าอาหาร ท าบุญ ตักบาตร และถวายพระสงฆ์ 
   -  ค่าเทียนถวายวัด 
   -  ค่ายานพาหนะน านักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 

๕ ชุด 
 
 
 
 
 

๕,๐๐๐ 
๓๐,๐๐๐ 
๓๐,๐๐๐ 
๖,๐๐๐ 
๕๐,๐๐๐ 

๒๕,๐๐๐ 
๓๐,๐๐๐ 
๓๐,๐๐๐ 
๖,๐๐๐ 
๕๐,๐๐๐ 

รวมเงินทั้งสิ้น (สี่ล้านหนึ่งแสนหนึ่งหม่ืนสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ๓๒๓,๕๐๐ 
๖. วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม  จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
๒. เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน  รักการท างาน  สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้

และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 
๓. เพ่ือฝึกฝนให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้และพัฒนา

ตนเองอย่างต่อเนื่อง 
๔. เพ่ือให้สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย 
๕. เพ่ือให้สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตาม

ธรรมชาติเต็มศักยภาพ 
๗. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

๑. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐  มีคุณธรรม  จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
๒. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐  มีทักษะในการท างาน  รักการท างาน  สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน

ได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
๓. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐  มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้และ

พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
๔. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐  มีสุขนิสัย  สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 

๘. แผนการด าเนินงานแต่ละไตรมาส 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

ระยะเวลา 
ผู้รับผิดชอบ/
ผู้เกี่ยวข้อง 

 

งบประมาณ 

1. ขั้นวางแผน (PLAN) 
 ศึกษา วิเคราะห์ เกี่ยวกับวันส าคัญต่างๆที่

มีความเก่ียวข้องต่อผู้เรียน โรงเรียน และ
หลักสูตรฯ 

 จัดท าปฏิทินการจัดกิจกรรมวันส าคัญ 
 จัดท าโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมวัน

ส าคัญ 

๒๐-๓๐  มี.ค.๒๕๕๙ 
 
๖-๑๕  เม.ย.๒๕๕๙ 
๑ -๕  พ.ค. ๒๕๕๙ 
 
๑  พ.ค. ๒๕๕๙ 
๑๔ ๑๖  พ.ค. 

กลุ่มงานวิชาการ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษาฯ 
งานเฉลิมพระเกียรติ
และกิจกรรมชุมชน 
 

๓๒๓,๕๐๐   



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย   มุกดาหาร 

 
 

๒๓๒ แผนปฏิบัติงานประจ าปี  ๒๕๕๙ 

 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

ระยะเวลา 
ผู้รับผิดชอบ/
ผู้เกี่ยวข้อง 

 

งบประมาณ 

 ขออนุมัติโครงการ 
 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

ด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง 
 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือชี้แจง

รายละเอียด 
การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องทุกกิจกรรม 

๒๕๕๙ 
 

2. ขั้นด าเนินการ (DO)             
 ประชุมคณะกรรมการด าเนินการและผู้ที่

เกี่ยวข้อง 
 ด าเนินการจัดกิจกรรมวันส าคัญต่างๆตาม

ปฏิทินและ 
ตามแผนงานโครงการ 

เม.ย. ๒๕๕๙ 
๑๑๐  พ.ค. ๒๕๕๙ 
๑-๑๔  พ.ค. ๒๕๕๙ 
 

 

3. ขั้นตรวจสอบ (CHECK) 
 ติดตามผลการจัดท ากิจกรรม 
 ส ารวจและบันทึกความก้าวหน้าในการท า

กิจกรรม 
ทุกกิจกรรมเป็นระยะ  

 ประเมินผลการจัดท ากิจกรรม 
 การบันทึกการร่วมกิจกรรมและพฤติกรรม

ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  
 การตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของ

นักเรียน บุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 ข้อมูลภาพถ่ายการท ากิจกรรมวันส าคัญ

ต่าง ๆ  
 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรมทุก

กิจกรรม 
ให้หัวหน้าสถานศึกษารับทราบ 

 
๑๔ พ.ค.๒๕๕๙ 
 
พ.ค.๒๕๕๙-มี.ค.๒๕๖๐ 
 
 
๒๙  ๓๑ พ.ค. 
๒๕๕๙ 

 

4. ขั้นปรับปรุงและพัฒนา (ACTION) 
ประชุมคณะกรรมการ  รวบรวมข้อมูล  
วิเคราะห์ข้อมูล และร่วมกันอภิปรายผล
การประเมินเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการ
จัดกิจกรรมในครั้งต่อไป 

 
ก.ค. ๒๕๕๙ 
และ 
มี.ค ๒๕๕๙ 

  



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย   มุกดาหาร 

 
 

๒๓๓ แผนปฏิบัติงานประจ าปี  ๒๕๕๙ 

โครงการพัฒนานักเรียนสู่โอลิมปิกวิชาการ 
 
๑. ชื่องาน/โครงการ  โครงการพัฒนานักเรียนสู่โอลิมปิกวิชาการ 
๒. ชื่อกลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ  กลุ่มงานวิชาการ  งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน        
๓.  ตอบสนองอุดมการณ์สถานศึกษา/กลยุทธ์สถานศึกษา/มาตรฐานการศึกษาของ สพฐ 
      ๓.๑  ตอบสนองอุดมการณ์สถานศึกษา 

อุดมการณ์สถานศึกษาข้อที่ : ๑  ๒  ๓  ๔  ๕  ๖  ๗  ๘   ๙ 
      ๓.๒  ตอบสนองกลยุทธ์สถานศึกษา 

กลยุทธ์สถานศึกษาข้อที่ :  ๑  ๒   ๓   ๔   ๕   ๖    ๗   
      ๓.๓  ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาของ สพฐ. ข้อที่ 
   ๑  ๒   ๓   ๔   ๕  ๖    ๗    ๘    ๙   ๑๐   

 ๑๑   ๑๒   ๑๓    ๑๔   ๑๕ 
๔.  ผู้รับผิดชอบ  นางสาวดวงดาว มงคลสวัสดิ์  
๕. งบประมาณ โครงการนี้ใช้งบประมาณ  จ านวน   ๓๐๐,๐๐๐ บาท  รายละเอียดดังนี้ 

ที ่ รายการ จ านวน 
ราคา/
หน่วย 

จ านวนเงิน หมายเหตุ 

๑ กิจกรรมโอลิมปิกวิชาการ 
 ค่าตอบแทนวิทยากรสอนเสริมนอกเวลาและ

วันหยุด 
 ค่าวัสดุอุปกรณ์จัดท าสื่อการสอน เช่น 

กระดาษ หมึกพิมพ์ ปากกาเขียนไวท์บอร์ด 

 
๒๐๐ ครั้ง 

 
๕๐๐ 

 
๑๐๐,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 

 
 

๒ กิจกรรมฝึกประสบการณ์ในศูนย์วิจัย 
 ค่าใช้จ่ายในการพานักเรียนเข้าฝึก

ประสบการณ์ในศูนย์วิจัย 
 ค่าตอบแทนวิทยากร 

 
๔ ครั้ง 
๔ ครั้ง 

 
๑๐,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 

 
๑๐๐,๐๐๐ 
๙๐,๐๐๐ 

 

 รวมเงินทั้งสิ้น   ๓๐๐,๐๐๐  
๖. วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์  มีวิจารณญาณ  มี
ความคิดสร้างสรรค์  คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์ 

๒. เพ่ือฝึกฝนผู้เรียนให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 

๓. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนด้วยการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และ
ฝึกฝนด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  คิดลงมือปฏิบัติ  ศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ  เพ่ือ
พัฒนาไปสู่ความเป็นนักวิจัย  นักประดิษฐ์คิดค้นที่มีความสามารถสูงในอนาคต 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย   มุกดาหาร 

 
 

๒๓๔ แผนปฏิบัติงานประจ าปี  ๒๕๕๙ 

๔. เพ่ือพัฒนาครูให้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนนักเรียนที่มีความสามารถ
พิเศษด้านคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้อย่างหลากหลายและเต็มศักยภาพ 

๕. เพ่ือให้สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย 
๖. เพ่ือให้สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตาม

ธรรมชาติเต็มศักยภาพ 
๗. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

๑. นักเรียนร้อยละ ๙๐  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์  มีวิจารณญาณ  
มีความคิดสร้างสรรค์  คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์ 

๒. นักเรียนร้อยละ ๙๐มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 

๓. นักเรียนร้อยละ ๙๐  มีโอกาสได้เรียนรู้และฝึกฝนด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  
คิดลงมือปฏิบัติ  ศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ  เพื่อพัฒนาไปสู่ความเป็นนักวิจัย   นักประดิษฐ์คิดค้น
ที่มีความสามารถสูงในอนาคต 

๔. กิจกรรมเสริมหลักสูตร  มีความเหมาะสมส าหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้าน
คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย   มุกดาหาร 

 
 

๒๓๕ แผนปฏิบัติงานประจ าปี  ๒๕๕๙ 

๘. แผนการด าเนินงานแต่ละไตรมาส 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา 
ผู้รับผิดชอบ/
ผู้เกี่ยวข้อง 

งบประมาณ 

๑)  กิจกรรมโอลิมปิกวิชาการ 
1. ขั้นวางแผน (PLAN) 
 ขออนุมัติโครงการ 
 ติดต่อประสานงานกับครูในสาขาวิชาคณิตศาสตร์  

ฟิสิกส์  เคมี  ชีววิทยา และคอมพิวเตอร์ 
2. ขั้นด าเนินการ (DO) 
 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโอลิมปิกวิชาการ    

ภาคเรียนที่ ๑ และ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 ประชุมคณะกรรมการโอลิมปิกวิชาการ เพื่อวาง

แผนการจัดกิจกรรม     ภาคเรียนที่  ๑  และ ๒   
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 จัดท าตารางปฏิทินการสอนเสริมนักเรียนเพื่อ
เตรียมตัวเขา้ค่ายโอลิมปิกวิชาการในสาขาวิชา
คณิตศาสตร์  ฟิสิกส์  เคมี  ชีววิทยาคอมพิวเตอร์ 
วันปกติในช่วงเวลา๑๖.๐๐๑๘.๐๐ น. วันหยุด  
เวลา  ๐๙.๐๐๑๖.๐๐ น. 

 รับสมัครนักเรียนที่ต้องการเข้าร่วมค่ายโอลิมปิก
วิชาการประชุมนักเรียนเพ่ือให้เข้าใจในแนว
ปฏิบัติการเข้าร่วมกิจกรรมโอลิมปิกวิชาการ 

 ด าเนินการเรียนการสอนเสริมเพ่ือเตรียมตัวสอบ
เข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ 

 ด าเนินการเรียนการสอนเสริมหลักสูตรโอลิมปิก
วิชาการ ส าหรับนักเรียนที่สอบผ่านการเข้าค่าย
แล้ว 

3. ขั้นตรวจสอบ (CHECK) 
 ประเมินผลการจัดกิจกรรมโอลิมปิกวิชาการโดย

พิจารณาจากบันทึกของนักเรียน  ภาพถ่ายการท า
กิจกรรมและการตอบแบบประเมิน 

 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรมโอลิมปิก
วิชาการให้หัวหน้าสถานศึกษารับทราบ 

 
 
เม.ย.  ๕๙ 
เม.ย. ๕๙ 
 
 
 
๗ พ.ค. ๕๙ 
 
๙ พ.ค. ๕๙ 
 
 

9 พ.ค. ๕๙ 
 
 
 
 
๑๕-๑๘พ.ค. 
๕๙ 
๒๑ พ.ค. ๕๙ 
 
๒๖ พ.ค.๕๙ 
– 
๓๑ ส.ค.๕๙ 
๒๖ พ.ค. 
๕๙– 
๑ มี.ค. 
๒๕๖๐ 
 
มี.ค. ๖๐ 

 
 
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 
คณะกรรมการ
โอลิมปิกวิชาการ 
 
คณะกรรมการ
โอลิมปิกวิชาการ 
 
 
คณะกรรมการ
โอลิมปิกวิชาการ 
 
 
คณะกรรมการ
โอลิมปิกวิชาการ 
คณะกรรมการ    
โอลิมปิกวิชาการ 
คณะกรรมการ
โอลิมปิกวิชาการ 
คณะกรรมการ
โอลิมปิกวิชาการ 
 
 
คณะกรรมการ
โอลิมปิกวิชาการ 
คณะกรรมการ
โอลิมปิกวิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย   มุกดาหาร 

 
 

๒๓๖ แผนปฏิบัติงานประจ าปี  ๒๕๕๙ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา 
ผู้รับผิดชอบ/
ผู้เกี่ยวข้อง 

งบประมาณ 

4. ขั้นปรับปรุงและพัฒนา (ACTION) 
 ประชุมครูเพ่ือแจ้งผลการนิเทศติดตาม 
 ร่วมกันอภิปรายผลการนิเทศเพ่ือปรับปรุงกิจกรรม

โอลิมปิกวิชาการในปีต่อไป 
 รายงานผลการนิเทศติดตามแก่หัวหน้าสถานศึกษา 

 
 
มี.ค. ๖๐ 
 
มี.ค. ๕๐ 

 

  
๒)  กิจกรรมฝึกประสบการณ์ในศูนย์วิจัย 

๑ ขั้นวางแผน (PLAN) 
 ขออนุมัติโครงการ 
 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจกรรม

ฝึกประสบการณ์ในศูนย์วิจัย  ภาคเรียนที่ ๑ และ 
๒   
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจกรรมฝึก
ประสบการณ์ในศูนย์วิจัย เพื่อวางแผนการจัด
กิจกรรมประจ าภาคเรียนที่  ๑  และ ๒  ปี
การศึกษา ๒๕๕๙ 

๒ ขั้นด าเนินการ (DO) 
a. ประชุมนักเรียนเพ่ือให้เข้าใจในแนวปฏิบัติการเข้า

 
 
เม.ย. ๒๕๕๙ 
๑-๑๐ พ.ค. 
๒๕๕๙ 
 
 
๑-๑๐ พ.ค. 
๒๕๕๙ 
 
 
 

กลุ่มงานวิชาการ 
คณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจกรรมฝึก
ประสบการณ์ใน
ศูนย์วิจัย 
กลุ่มงานวิชาการ 
คณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจกรรมฝึก
ประสบการณ์ใน
ศูนย์วิจัย 
 
คณะกรรมการ

   
  ๑๙๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย   มุกดาหาร 

 
 

๒๓๗ แผนปฏิบัติงานประจ าปี  ๒๕๕๙ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา 
ผู้รับผิดชอบ/
ผู้เกี่ยวข้อง 

งบประมาณ 

ร่วมกิจกรรมฝึกประสบการณ์ในศูนย์วิจัย 
b. นักเรียนสืบค้นหาข้อมูลงานวิจัยที่น่าสนใจของ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ที่ต้องการร่วมฝึก
ประสบการณ์ 

c. นักเรียนลงทะเบียนแจ้งความจ านงขอไปฝึก
ประสบการณ์  ณ  ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

d. คณะกรรมการจัดกิจกรรมฝึกประสบการณ์ใน
ศูนย์วิจัยติดต่อประสานงานกับสถาบันต่าง ๆ  เพ่ือ
ขอน านักเรียนเข้าฝึกประสบการณ์ในศูนย์วิจัย 

e. นักเรียนเข้าฝึกประสบการณ์ในศูนย์วิจัย   
ณ  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

๓ ขั้นตรวจสอบ (CHECK) 
 ประเมินผลการจัดกิจกรรมฝึกประสบการณ์ใน

ศูนย์วิจัย  โดยพิจารณาจากบันทึกของนักเรียน  
ภาพถ่ายการท ากิจกรรม และการประเมินจาก
ศูนย์วิจัย 

 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรมฝึก
ประสบการณ์ในศูนย์วิจัย  ให้หัวหน้าสถานศึกษา
รับทราบ 

๔ ขั้นปรับปรุงและพัฒนา (ACTION) 
 ประชุมครูเพ่ือแจ้งผลการนิเทศติดตาม 
 ปรับปรุงกิจกรรมฝึกประสบการณ์ในศูนย์วิจัยในปี

ต่อไป 

๑๑  พ.ค.
๒๕๕๙ 
 
 
๑ ก.ย. 
๒๕๕๙ 
และ  มี.ค. 
๒๕๕๙ 
 
 
ตลอดปี
การศึกษา 
 
 
 
 
 
ต.ค. ๒๕๕๙ 
และ  เม.ย. 
๒๕๖๐ 
 
 
 
 
ต.ค. ๒๕๕๙ 
และ  เม.ย. 
๒๕๖๐ 
 

ส่งเสริมกิจกรรมฝึก
ประสบการณ์ใน
ศูนย์วิจัย 
คณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจกรรมฝึก
ประสบการณ์ใน
ศูนย์วิจัย 
 
 
 
 
คณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจกรรมฝึก
ประสบการณ์ใน
ศูนย์วิจัย 
 
 
คณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจกรรมฝึก
ประสบการณ์ใน
ศูนย์วิจัย  

 
 
 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย   มุกดาหาร 

 
 

๒๓๘ แผนปฏิบัติงานประจ าปี  ๒๕๕๙ 

๒. ด้านการบริหารงบประมาณ 
 โครงการพัฒนาการด าเนินงานระบบควบคุมภายใน 

 
๑.  ชื่องาน/โครงการ  พัฒนาการด าเนินงานระบบควบคุมภายใน 
๒.  กลุ่มงาน งบประมาณและแผนงาน   งานจัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา 
๓.  ตอบสนองอุดมการณ์สถานศึกษา/กลยุทธ์สถานศึกษา/มาตรฐานการศึกษาของ สพฐ 
      ๓.๑  ตอบสนองอุดมการณ์สถานศึกษา 

อุดมการณ์สถานศึกษาข้อที่ : ๑  ๒  ๓  ๔  ๕  ๖ ๗  ๘   ๙ 
      ๓.๒  ตอบสนองกลยุทธ์สถานศึกษา 

กลยุทธ์สถานศึกษาข้อที่ :  ๑  ๒   ๓   ๔   ๕   ๖    ๗   
      ๓.๓  ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาของ สพฐ. ข้อที่  

 ๑  ๒   ๓   ๔   ๕  ๖    ๗    ๘    ๙   ๑๐   
 ๑๑   ๑๒   ๑๓    ๑๔   ๑๕ 

๔.  ผู้รับผิดชอบ   ๑.นายบารเมษฐ์  สิมพร  ๒.น.ส.จิตรลดา  ยุงไธสง 
๕.  งบประมาณ โครงการนี้ใช้งบประมาณ ๖๐,๐๐๐บาท รายละเอียด ดังนี้ 

ที ่ รายการ จ านวน 
ราคา/
หน่วย 

จ านวนเงิน หมายเหตุ 

๑ ตะกร้ารับ – ส่งเอกสาร      ๒    อัน ๑๐๐ ๒๐๐  
๒ แฟ้มภาพ      ๘    แฟ้ม ๑๗๐ ๑,๓๖๐  
๔ กระดาษปกสีสั้น A๔ (สีชมพู)      ๒    รีม ๑๒๐ ๒๔๐  

๑๐ กาวลาเท็กซ์      ๑   ขวด ๖๒ ๖๒  

๑๑ กาวสองหน้าแบบบาง ½ นิ้ว      ๖    ม้วน ๑๓ ๗๘  

๑๒ กรรไกรใหญ่      ๒    อัน ๖๐ ๑๒๐  

๑๓ เครื่องเย็บกระดาษ เบอร์ ๑๐      ๒    อัน ๕๐ ๑๐๐  

๑๔ ลวดเย็บกระดาษ  เบอร์ ๑๐      ๑   โหล ๕ ๖๐  

๑๕ ริบบิ้นแต่งขอบบอร์ด (สีแดง, น้ าเงิน,เขียว)       ๖   ม้วน ๑๕ ๙๐  

๑๖ คอมพิวเตอร์ Laptop ๑ เครื่อง ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐  

๑๗ ตู้เก็บเอกสาร ๒ หลัง ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐  

๑๘ อบรม/ศึกษาดูงาน  - ๑๖,๖๙๐ ๑๖,๖๙๐  

 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย   มุกดาหาร 

 
 

๒๓๙ แผนปฏิบัติงานประจ าปี  ๒๕๕๙ 

๖.  วัตถุประสงค์ 
 ๖.๑ วัตถุประสงค ์ทั่วไป 
      เพ่ือด าเนินการควบคุมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 

๖.๒ วัตถุประสงค์เฉพาะ 
 ๑)  เพ่ือพัฒนาระบบควบคุมภายในของโรงเรียนและให้มีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
 ๒)  เพ่ือก าหนดมาตรการในการป้องกันความเสี่ยง ระบบควบคุมภายในของสถานศึกษา 
 ๓)  เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาน ามาตรการในการป้องกันความเสี่ยงไปใช้
ควบคุมการด าเนินงานตามภารกิจ 
 ๔)  เพ่ือด าเนินการควบคุมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 
๗.  เป้าหมาย 
     ๑)  มีการด าเนินงานระบบควบคุมภายในของโรงเรียนตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน 
         ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ 
     ๒)  มีการก าหนดมาตรการในการป้องกันความเสี่ยง ระบบควบคุมภายในของสถานศึกษา 
     ๓)  มีการจัดกิจกรรม/สัมมนาความรู้ส าหรับครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับงานระบบควบคุม
ภายใน 
     ๔)  โรงเรียนมีระบบ วิธีการในการก ากับดูแล ควบคุม และติดตามผลงานระบบควบคุมภายใน
และเป็นที่ยอมรับ เชื่อมั่นของหน่วยงานที่ก ากับดูแล และต่อสาธารณชน 
๘. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 ๑.  บุคลากรในสถานศึกษามีความรู้ระบบการควบคุมภายในและมีแนวทางการจัดท ารายงาน
ที่ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ 
 ๒.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาน ามาตรการในการป้องกันความเสี่ยง ตามระบบควบคุม
ภายในของสถานศึกษาไปใช้ควบคุมการด าเนินงานตามภารกิจงาน 
 ๓.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาด าเนินงานจากการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมี
ความคุ้มค่าของการใช้จ่ายเงินได้สอดคล้องกับการจัดการศึกษา  รวมทั้งมีความถูกต้องเชื่อถือได้ของ
ข้อมูลและรายงานทางการเงิน ตลอดจนการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงานตรวจเงิน
แผ่นดินก าหนด 
 ๔.  งานจัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา มีการจัดวางระบบควบคุมภายในและการบริหาร
ความเสี่ยง  เป็นไปตามตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ ข้อ ๖ และเป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา 
 
 
 
 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย   มุกดาหาร 

 
 

๒๔๐ แผนปฏิบัติงานประจ าปี  ๒๕๕๙ 

๙.  แผนการด าเนนิงาน  

ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ 

๙.๑ ขั้นเตรียมการ (Plan) 
       ๙.๑.๑ รับนโยบาย 
       ๙.๑.๒ น าเสนอโครงการขออนุมัติ 
       ๙.๑.๓ ผู้รับผิดชอบประชุมชี้แจงการด าเนินงาน 
       ๙.๑.๔ ก าหนดกิจกรรมที่จะด าเนินการ 
             ๙.๑.๔.๑  ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหาการ
ด าเนินงานตามภารกิจของสถานศึกษา 
   ๙.๑.๔.๒  วิเคราะห์ความเสี่ยงของการด าเนินงานของ
สถานศึกษา ก าหนดปัจจัยเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงตามระเบียบของ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วย ก าหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน 
   ๙.๑.๔.๓  ก าหนดวางแผนการด าเนินงาน มาตรการในการ
ป้องกันความเสี่ยง ระบบควบคุมภายในของสถานศึกษา 
   ๙.๑.๔.๔  ก าหนดให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาน า
มาตรการในการป้องกันความเสี่ยงไปใช้ควบคุมการด าเนินงานตาม 

มีนาคม ๒๕๕๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 

๙.๒  ขั้นด าเนินการ (Do) 
       ๗.๒.๑ ขออนุมัติจัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์ 
       ๗.๒.๒ ประชาสัมพันธ์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
       ๗.๒.๓ ด าเนินการควบคุมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงาน
ตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 

พฤษภาคม 
๒๕๕๙ 
ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 

 
 

๔๕,๐๐๐ 

๙.๓  ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check)   
        ๙.๓.๑ ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในตามมาตรการที่
ก าหนดและปรับปรุงให้เหมาะสมตามก าหนดและรายงานให้เขตพ้ืนที่
การศึกษาทราบ 
        ๙.๓.๒  ตรวจสอบภายในการบริหารงบประมาณ 
        ๙.๓.๓  จัดท ารายงานการรักษาระบบควบคุมภายในของ
สถานศึกษาตามระเบียบของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 
๒๕๔๔ 
        ๙.๓.๔ สรุปและรายงานผลโครงการ การด าเนินงานควบคุม
ภายในประจ าปี 

 
ตลอดปีการศึกษา 

 
 

มีนาคม ๒๕๕๙
มีนาคม ๒๕๕๙ 

 
 

มีนาคม ๒๕๕๙ 

 
๕๐๐ 

๙.๔  ขั้นแก้ไข พัฒนา ปรับปรุง (Action) 
       ๙.๔.๑ รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล 
       ๙.๔.๒ ปรับปรุงพัฒนา 

มีนาคม ๒๕๕๙– 
เมษายน ๒๕๖๐ 

 
๕๐๐ 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย   มุกดาหาร 

 
 

241 แผนปฏิบัติงานประจ าปี  ๒๕๕๙ 

ตารางความเชื่อมโยงเป้าหมาย ตัวชี้วัด กลยุทธ์และโครงการ/กิจกรรม (ตาราง ก.) 
กลยุทธ์ที่ ๑ 
 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของผู้เรียนให้มีศักยภาพตามหลักสูตร โรงเรียนวิทยาศาสตร์ และส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีให้เข้าถึง
แหล่งเรียนรู้ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
ตอบสนอง 

อุดมการณ์ มาตรฐาน สพฐ. 
โครงการที่ ๑ โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ส าหรับนักเรียน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ 

๑. นักเรียนในโครงการฯ ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้าน
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โดยใช้โปรแกรมเสริม(enrichment 
program) รวมทั้งหลักสูตรและสื่อตามความเหมาะสม ร้อยละ ๑๐๐ 
๒. ครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
มุกดาหาร และโรงเรียนในจังหวัดที่เป็นพ้ืนที่บริการได้รับการพัฒนา ด้วย
กิจกรรมค่ายที่ครูได้ร่วมด าเนินการ  
ร้อยละ ๑๐๐ 
๓. มีความร่วมมือด้านการบริการวิชาการร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
สถาบันอุดมศึกษาและสถาบันวิชาการในภูมิภาค โรงเรียนมหิดลวิทยา
นุสรณ์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา และโรงเรียนจุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย มุกดาหาร ทุกครั้งที่มีการจัดกิจกรรมค่ายฯ 
๔. นักเรียนในโครงการฯที่มีศักยภาพสูงทางด้านคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ ศึกษาต่อระดับ 
มัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนเน้นด้าน
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ทั่วประเทศ ร้อยละ ๕๐ 

๒, ๓, ๔, ๕ ๑, ๔, ๖, ๑๐ 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย   มุกดาหาร 
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โครงการ/กิจกรรม ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
ตอบสนอง 

อุดมการณ์ มาตรฐาน สพฐ. 
   

โครงการที่ ๒ โครงการพัฒนา
ส านักงานวิชาการ 

๑. ส านักงานวิชาการมีการจัดท าแผนงานแผนงานวิชาการ จัดท า
แผนงาน/โครงการ/งานติดตาม และประเมินผลงานวิชาการ  ร้อยละ 
๑๐๐  

๒. มีการจัดเก็บงานธุรกิจสารบรรณ การเงิน–พัสดุวิชาการอย่างเป็นระบบ
คิดเป็นร้อยละ๘๐ 

๓. มีการวางระบบงานทะเบียน งานวัดผล และงานตารางสอน บริการ
ข้อมูลสารสนเทศแก่นักเรียน ครู และบุคลากรผู้ปกครอง คิดเป็นร้อยละ 
๘๐ 

๔. จัดท าเอกสารการติดตาม และรายงานการเรียนการสอนเป็นรายคาบ 
จัดท าเอกสารวิชาการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

๕. จดบันทึกการประชุม และรายงานเสนอผู้บังคับบัญชา ร้อยละ ๑๐๐ 
 ๖. บริการอัดส าเนาเอกสาร สิ่งพิมพ์ และจัดท าข้อสอบวัดผล ร้อยละ 
๑๐๐ 

๗. ส านักงานมีอุปกรณ์พร้อมใช้งาน และให้บริการ ร้อยละ ๑๐๐ 
 ๘. มีการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ และสื่ออุปกรณ์
การเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  ร้อยละ ๘๐  

๙. ด าเนินการกิจกรรม ๕ ส เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในระบบงานส านักงาน
วิชาการอย่างต่อเนื่อง 

- ๑๑ 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย   มุกดาหาร 

 
 

243 แผนปฏิบัติงานประจ าปี  ๒๕๕๙ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
ตอบสนอง 

อุดมการณ์ มาตรฐาน สพฐ. 
โครงการที่ ๓ โครงการพัฒนา
ระบบงานหอสมุดและแหล่งเรียนรู้ 

๑. ก าหนดนโยบาย/ การวางแผนงาน /การก าหนดแนวทางปฏิบัติงาน 
และการประเมินผลงานของห้องสมุดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
๒. การประสานงาน / การประชาสัมพันธ์ และการบริหารงานธุรการ
ห้องสมุด คิดเป็นร้อยละ ๘๐ 
๓. การบริหารงานการเงินและงบประมาณห้องสมุด คิดเป็นร้อยละ ๘๐ 
๔. การบริหารอาคารสถานที่ วัสดุครุภัณฑ์ต่างๆ ในห้องสมุด   
๕. การรวบรวมและการจัดเก็บสถิติต่างๆ ของห้องสมุด  คิดเป็นร้อยละ  
๘๐ 
๖. การบริการยืม – คืนหนังสือ และวัสดุห้องสมุด  คิดเป็นร้อยละ๑๐๐ 
๗. การบริการแนะน าส่งเสริมการอ่านและการบริการความรู้แก่ชุมชน 
คิดเป็นร้อยละ  ๘๐ 
๘. การคัดเลือกหนังสือ สิ่งพิมพ์ โสตทัศนวัสดุห้องสมุด  คิดเป็นร้อยละ 
๑๐๐ 
๙. การเตรียมและลงทะเบียนวัสดุห้องสมุด  คิดเป็นร้อยละ  ๘๐ 
๑๐. การซ่อมแซมหนังสือ และเย็บเล่มวารสาร คิดเป็นร้อยละ  ๘๐ 
๑๑. การส ารวจและจ าหน่ายหนังสือออกจากห้องสมุด  คิดเป็นร้อยละ 
๘๐ 

๔ ๓ 

โครงการที่ ๔ กิจกรรมส่งเสริมและ
พัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

๑. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐  มีคุณธรรม  จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
๒. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐  มีจิตส านึกในการอนุรักษ์และพัฒนา

สิ่งแวดล้อม 

๑, ๒, ๓, ๔, ๖, ๗, ๘, 
๙ 

๑ - ๘ 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย   มุกดาหาร 

 
 

244 แผนปฏิบัติงานประจ าปี  ๒๕๕๙ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
ตอบสนอง 

อุดมการณ์ มาตรฐาน สพฐ. 
๓. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐  มีทักษะในการท างาน  รักการท างาน  สามารถ

ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 
๔. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์   

คิดสังเคราะห์  มีวิจารณญาณ  มีความคิดสร้างสรรค์  คิดไตร่ตรองและมี
วิสัยทัศน์ 

๕. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐  มีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
๖. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐  มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รัก

การเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
๗. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐  มีสุขนิสัย  สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 
๘. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐  มีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ  

ดนตรีและกีฬา 
๙. หลักสูตร  สื่อ  กิจกรรมการเรียนการสอน  กิจกรรมเสริมหลักสูต มี

ความเหมาะสมส าหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์  
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

โครงการที่ ๕ โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาการจัดกิจกรรมลูกเสือ ยุว
กาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์และ
นักศึกษาวิชาทหาร 

๑.  ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์  
๒.  ผู้เรียนมีวัฒนธรรมแห่งความเป็น ไทยในการด ารงชีวิตและสามารถ
อยู่ร่วมกับคนอ่ืนได้อย่างมีความสุข   
๓.  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสามารถผ่านกิจกรรมทุกกิจกรรมทุก
คน     
๔.  ผู้เรียนสามารถน าความรู้และทักษะไปใช้ให้เกิดประโยชน์สามารถ

๑, ๖, ๗, ๘ ๑, ๓, ๖, ๙ 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย   มุกดาหาร 

 
 

245 แผนปฏิบัติงานประจ าปี  ๒๕๕๙ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
ตอบสนอง 

อุดมการณ์ มาตรฐาน สพฐ. 
แก้ปัญหาที่เกิดข้ึนได้ 
๕.  ครูจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพนักเรียน มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านทุกกิจกรรมทุกคน 

โครงการที่ ๖ กิจกรรมส่งเสริมการจัด
กิจกรรมวันส าคัญ 

๑. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐  มีคุณธรรม  จริยธรรม และค่านิยมที่พึง
ประสงค์ 
๒. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐  มีทักษะในการท างาน  รักการท างาน  
สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 
๓. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐  มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รัก
การเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
๔. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐  มีสุขนิสัย  สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 

๑, ๖, ๗, ๘ ๑, ๓, ๖, ๙ 

โครงการที่ ๗ กิจกรรมพัฒนานักเรียน
สู่โอลิมปิกวิชาการ 

๑. นักเรียนร้อยละ ๙๐  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  
คิดสังเคราะห์  มีวิจารณญาณ  มีความคิดสร้างสรรค์  คิดไตร่ตรองและมี
วิสัยทัศน์ 

๒. นักเรียนร้อยละ ๙๐มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  
รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
๓. นักเรียนร้อยละ ๙๐  มีโอกาสได้เรียนรู้และฝึกฝนด้านทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  คิดลงมือปฏิบัติ  ศึกษาค้นคว้าอย่างเป็น
ระบบ  เพื่อพัฒนาไปสู่ความเป็นนักวิจัย   นักประดิษฐ์คิดค้นที่มี
ความสามารถสูงในอนาคต 

๒, ๓, ๔, ๘ ๓, ๔, ๕, ๖ 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย   มุกดาหาร 

 
 

246 แผนปฏิบัติงานประจ าปี  ๒๕๕๙ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
ตอบสนอง 

อุดมการณ์ มาตรฐาน สพฐ. 
๔. กิจกรรมเสริมหลักสูตร  มีความเหมาะสมส าหรับนักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

โครงการที่ ๘ โครงการพัฒนาการ
ด าเนินงานระบบควบคุมภายใน 

๑.  บุคลากรในสถานศึกษามีความรู้ระบบการควบคุมภายในและมีแนว
ทางการจัดท ารายงานที่ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ 
       ๒.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาน ามาตรการในการป้องกันความ
เสี่ยง ตามระบบควบคุมภายในของสถานศึกษาไปใช้ควบคุมการ
ด าเนินงานตามภารกิจงาน 
       ๓.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาด าเนินงานจากการปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความคุ้มค่าของการใช้จ่ายเงินได้สอดคล้องกับ
การจัดการศึกษา  รวมทั้งมีความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูลและรายงาน
ทางการเงิน ตลอดจนการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงาน
ตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 
       ๔.  งานจัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา มีการจัดวางระบบ
ควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง  เป็นไปตามตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ ข้อ ๖ และเปน็ไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษา 

๙ ๑๒, ๑๓ 

 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย   มุกดาหาร 

 
 

๒๔๑ แผนปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๕๙ 

โครงการพัฒนาระบบงานประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
 
๑. ชื่องาน/โครงการ   พัฒนาระบบงานประชาสัมพันธ์โรงเรียน 

(   )   โครงการใหม่    (  )  โครงการต่อเนื่อง 
๒.  กลุ่มงานงบประมาณและแผนงาน 
 งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
๓. ตอบสนองอุดมการณ์สถานศึกษา/กลยุทธ์สถานศึกษา/มาตรฐานการศึกษาของ สพฐ. 

๓.๑ ตอบสนองอุดมการณ์สถานศึกษา 
อุดมการณ์สถานศึกษาข้อที่ : ๑  ๒  ๓  ๔  ๕  ๖ ๗ ๘   ๙ 
๓.๒  ตอบสนองกลยุทธ์สถานศึกษา 
กลยุทธ์สถานศึกษาข้อที่ : ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗  
๓.๓  ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาของ สพฐ. ข้อที่ 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 
๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ 

๔. ผู้รับผิดชอบ นางสาวพรปวีณ์  ตาลจรุง 
๕. งบประมาณ งานพัฒนาระบบงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนใช้เงินทั้งสิ้น  ๓๔๕,๐๐๐ บาท  
๖. ภารกิจ 

๑. จัดท าคู่มือนักเรียนประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
๒. มีเอกสารแผ่นพับแนะน าโรงเรียน ๑,๕๐๐ ฉบับ/ ปีการศึกษา 
๓. จัดท าท าเนียบบุคลากรให้เป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน 
๔. มี ส.ค.ส. โรงเรียน ๑,๐๐๐  ฉบับ/ ปีการศึกษา 
๕. มีวารสารเผยแพร่ผลงาน กิจกรรมความเคลื่อนไหวของโรงเรียนภาคเรียนละ ๑,๐๐๐ฉบับ 
๖. มีเว็ปไซต์โรงเรียน/ กลุ่มงาน/กลุ่มสาระ ครบทุกฐาน 
๗. จัดท าแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน 

๗. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
๑.  ระบบงานประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน   
๒.  มีระบบฐานข้อมูลประชาสัมพันธ์ที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันตรงต่อความต้องการ  
๓.  มีการเผยแพร่ผลงานกิจกรรมและข่าวสารด้านต่างๆ ของโรงเรียนแก่ชุมชนในหลาย

รูปแบบ  
 
 
 
 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย   มุกดาหาร 

 
 

๒๔๒ แผนปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๕๙ 

๘. แผนการด าเนนิงานแต่ละไตรมาส 
กิจกรรมที่ด าเนินการ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง 

๑.  ขั้นวางแผน/ก าหนดระบบ (Plan) 
๑.  ๑  ประชุมก าหนดสภาพปัญหาความ

ต้องการของกลุ่มงานและกลุ่มสาระ 
๑.  ๒  ส ารวจความพร้อมของเครื่องมือและ

อุปกรณ์ด าเนินงาน 
๑.  ๓  จัดหาอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในงาน

ประชาสัมพันธ์ให้เหมาะสมและครบถ้วน 
๑.  ๔  ออกแบบระบบงานประชาสัมพันธ์ที่

เหมาะสมกับบริบทโรงเรียน 
๑.  ๕ จัดท าสื่อสิ่งพิมพ์เพ่ือประชาสัมพันธ์

โรงเรียนอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน 
 

 
 
 
 

มี.ค. –  พ.ค. 
๒๕๕๙ 

  
คณะกรรมการ
ประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
น.ส.พรปวีณ์  ตาลจรุง 
 
คณะกรรมการฯ 
 
น.ส.พรปวีณ์  ตาลจรุง 
 

๒.  ขั้นปฏิบัติ (Do) 
๒.  ๑  แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

โรงเรียน 
๒.  ๒  จัดซื้ออุปกรณ์ท่ีใช้ในการด าเนินงาน 
๒.  ๔  จัดท าท าเนียบครูและบุคลากร 
๒.  ๕  จัดท า VTR/ แผ่นพับแนะน าโรงเรียน 
  
๒.  ๖ จัดท าวารสารโรงเรียนภาคเรียนละ

๑,๕๐๐ ฉบับ 
๒.  ๗ ถ่ายภาพกิจกรรมและจัดเก็บอย่างเป็น

ระบบ  ครบถ้วน ไม่สูญหาย 
๒.  ๘  จัดท า ส.ค.ส. ปี ๒๕๖๐ พร้อมค าอวย

พร 
๒.  ๙ จัดท าไวนิลงานประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
๒.  ๑๐ จัดท าแผ่นป้ายชื่อสถานที่ในโรงเรียน

เป็นแบบสากล 
    ๑๑ จัดท าหนังสือคู่มือครูนักเรียน ๑,๐๐๐ 

เล่ม 
๒.  ๑๒ จัดซื้ออุปกรณ์เกี่ยวกับการถ่ายภาพ 

เช่นขาตั้งกล้อง อุปกรณ์เสริมของกล้อง  

มี.ค. ๒๕๕๙ 
 
พ.ค. ๒๕๕๙ 
พ.ค. ๒๕๕๙ 
พ.ค. – มิ.ย.
๒๕๕๙ 
 
พ.ค.๒๕๕๙ – 
มี.ค.๒๕๖๐ 
พ.ค. ๒๕๕๙ – 
มี.ค.๒๕๖๐ 
พ.ย.๒๕๕๙ 
พ.ค.๒๕๕๙ – 
มี.ค. ๒๕๖๐ 
มี.ค. -พ.ค.
๒๕๕๙ 
มี.ค. ๒๕๕๙ 
 

พ.ค. ๒๕๕๙ 
 

 
- 
 

๔๐,๐๐๐ 
๕๐,๐๐๐ 
๔๕,๐๐๐ 

 
๔๕,๐๐๐ 

 
- 
 

     
๑๐,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 

 
๑๐๐,๐๐๐ 
๔๐,๐๐๐ 

 
๕๐,๐๐๐ 

น.ส.พรพิทักษ์  คนหาญ 
 
น.ส.พรปวีณ์  ตาลจรุง 
น.ส.พรปวีณ์  ตาลจรุง 
น.ส.พรพิทักษ์  คนหาญ 
 
น.ส.พรพิทักษ์  คนหาญ 
 
คณะกรรมการ
ประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
น.ส.พรปวีณ์  ตาลจรุง 
น.ส.พรพิทักษ์  คนหาญ 
 
ดร.สุวิวชัร  สมมาตย์ 
 
 
น.ส.พรปวีณ์  ตาลจรุง 
คณะท างาน 
นายขรรค์ชัย วงศ์สิทธิ์ 
และคณะท างาน 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย   มุกดาหาร 

 
 

๒๔๓ แผนปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๕๙ 

กิจกรรมที่ด าเนินการ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง 
๓.  ขั้นประเมิน/ตรวจสอบ (Check) 
๓.๑ รายงานผลการปฏิบัติงาน 

        ๓.๒  แบบสอบถามความพึงพอใจในการ
ประชาสัมธ์โรงเรียน 

        ๓.๓ แบบส ารวจความคิดเห็นผู้ใช้บริการ 

 
 

มี.ค.๒๕๖๐ 
 

 

  
คณะกรรมการ
ประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
 

๔.  ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Act) 
น าข้อมูลจากสรุปผลการด าเนินงานและ
ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการไปพัฒนาและ
ปรับปรุงต่อไป 

 
 

มี.ค.๒๕๖๐ 

  
คณะกรรมการ
ประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
 

๙. กิจกรรมที่ด าเนินการ 

ที ่ กิจกรรมที่ด าเนินการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

หลักฐานอ้างอิง 

๑ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์โรงเรียน ๒๓ มี.ค. ๒๕๕๙ ค าสั่งโรงเรียน 

๒ ปรับปรุงป้ายต้อนรับหน้าตึกอ านวยการ พ.ค.  ๒๕๕๙ ป้ายต้อนรับที่สวยงาม 
๓ จัดซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ในการด าเนินงาน พ.ค. ๒๕๕๙ ทะเบียนคุมวัสดุ 
๔ จัดท าท าเนียบครูและบุคลากร พ.ค.๒๕๕๙ ท าเนียบบุคลากร ปี 

๒๕๕๘ 
๕ จัดท าแผ่นพับแนะน าโรงเรียน ๑ – ๕ มิ.ย. 

๒๕๕๙ 
แผ่นพับแนะน าโรงเรียน 

๖ จัดท าวารสารโรงเรียนภาคเรียนละ๑,๐๐๐ 
ฉบับ 

พ.ค. ๒๕๕๙ – 
มี.ค. ๒๕๖๐ 

วารสารโรงเรียน 

๗ ถ่ายภาพกิจกรรมและจัดเก็บอย่างเป็นระบบ  
ครบถ้วน ไม่สูญหาย 

พ.ค.๒๕๕๙ – มี.ค. 
๒๕๖๐ 

รูปแบบในHARDDISK 

๘ ประกวดรูปแบบส.ค.ส.ปี ๒๕๕๗ พร้อมค าอวย
พร 

พ.ย. – ธ.ค.๕๙ ส.ค.ส. ป ี๒๕๖๐ 

๙ จัดท า VTR แนะน าโรงเรียน พ.ค. – มิ.ย.๕๙ VTR  แนะน าโรงเรียน 
 

 

 

 

 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย   มุกดาหาร 

 
 

๒๔๔ แผนปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๕๙ 

๑๐. การติดตามและประเมินผล  

ที ่ กิจกรรม/มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ดรรชนีวัดความส าเร็จ 
วิธีวัดผลและ
ประเมินผล 

๑. มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการ
สถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชน
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล   

     (๙.๓ ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา) 

๑. เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและ
บุคคลทั่วไปมีส่วนร่วมแสดง
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
ติดตามความก้าวหน้าทาง
วิชาการผ่านเว็บไชต์ 

๒. มีแผ่นพับแนะน าโรงเรียน 

๓.มี VTR แนะน าโรงเรียนที่
ข้อมูลเป็นปัจจุบัน 

๑. แบบส ารวจ
ผู้ใช้บริการผ่านเว็ป
ไซต์ ร้อยละ ๘๐ 

 

๒. มีแผ่นพับ ๒,๐๐๐ 
ฉบับ 

๓.มี VTR หลาย
รูปแบบ 

๒. มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการ
จัดการสภาพแวดล้อมและการบริการ
ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็ม
ศักยภาพ 

      (๑๑.๕ มีบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถเชี่ยวชาญเรื่องสื่อและ
เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมและ
เพียงพอ) 

- มีการอบรมครูด้านการท าสื่อ 

- มีการเผยแพร่ผลงานผ่าน
เว็บไซต์โรงเรียน/กลุ่มงาน/กลุ่ม
สาระ 

- คณะกรรมการ
ประชาสัมพันธ์มี
ความรู้ด้านการท าสื่อ 

- มีเว็บไซต์โรงเรียน/
กลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
ครบ 

๓. มาตรฐานที่  ๑๒ สถานศึกษามีการ
ประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง   

     (๑๒.๓ จัดระบบข้อมูล
สารสนเทศและใช้สารสนเทศในการ
บริหารจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา )              

-มีระบบข้อมูลสารสนเทศและ
ใช้สารสนเทศในการบริหาร
จัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

-มีการจัดท าคู่มือนักเรียน ครู
และผู้ปกครอง 

-มีฐานข้อมูลบุคลากร
ที่เป็นปัจจุบัน  

-มีท าเนียบบุคลากรที่
เป็นปัจจุบัน 

- มีคู่มือครู/นักเรียน/
ผู้ปกครอง ๔๐๐ เล่ม 

๔. มาตรฐานที่ ๑๓  สถานศึกษามีการ
สร้าง ส่งเสริม สนับสนุน  ให้
สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
(๑๓.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

มีการส่งวารสารโรงเรียนเพ่ือ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและ
ผลงานนักเรียน ครู รวมทั้ง
เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์โรงเรียน/

- มีวารสารโรงเรียน 

๑,๕๐๐ เล่ม 

- มีเว็บไซต์โรงเรียน/



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย   มุกดาหาร 

 
 

๒๔๕ แผนปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๕๙ 

ที ่ กิจกรรม/มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ดรรชนีวัดความส าเร็จ 
วิธีวัดผลและ
ประเมินผล 

ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา 
ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว 
ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง) 

กลุ่มงาน/กลุ่มสาระ กลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
ครบ 

- ส่ง ส.ค.ส.๑,๕๐๐ 
แผ่น 

๕. มาตรฐานที่ ๑๕  การจัดกิจกรรม
ตามนโยบาย จุดเน้น  แนวทางปฏิรูป
การศึกษาเพ่ือพัฒนาและส่งเสริม
สถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น  

( ๑๕.๒ ผลการด าเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมาย) 

มีการส่งวารสารโรงเรียนเพ่ือ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและ
ผลงานนักเรียน ครู รวมทั้ง
เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์โรงเรียน/
กลุ่มงาน/กลุ่มสาระ 

-มีป้ายแสดงความ
ยินดีกับนักเรียนที่
ประสบความส าเร็จ/
การประกาศเกียรติ
คุณ 

 
 

ลงชื่อ…………………………ผู้เขียนงาน/โครงการ ลงชื่อ………………………ผู้เสนองาน/โครงการ 
          (นางสาวพรปวีณ์  ตาลจรุง )                           (นางสาวพรพิทักษ์  คนหาญ) 
  

 
ลงชื่อ.....................................ผู้เห็นชอบงาน/โครงการ 

          (นายชลาวุธ  สมมาอาพัฒน์) 
รองผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  มุกดาหาร 

 

 
ลงชื่อ……………………….……..ผูอ้นุมัติงาน/โครงการ 

                (นายชาตรี    ประดุจชนม์) 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย   มุกดาหาร 

 
 

๒๔๖ แผนปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๕๙ 

โครงการงานพัสดุ – บริหารสินทรัพย์ 
 
๑. ชื่องาน/โครงการ โครงการงานพัสดุ – บริหารสินทรัพย์ 
๒. กลุ่งงาน  งบประมาณและแผนงาน 
๓. ตอบสนองอุดมการณ์สถานศึกษา/กลยุทธ์สถานศึกษา/มาตรฐานการศึกษาของ สพฐ. 

๓.๑ ตอบสนองอุดมการณ์สถานศึกษา 
อุดมการณ์สถานศึกษาข้อที่ : ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗  ๘  ๙ 
๓.๒  ตอบสนองกลยุทธ์สถานศึกษา 
กลยุทธ์สถานศึกษาข้อที่ : ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗  
๓.๓  ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาของ สพฐ. ข้อที่ 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 
๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕  

๔.  ผู้รับผิดชอบ  บุคลากรงานพัสดุ 
๕.  งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
 ๑. ค่าจ้างจัดท ารูปแบบรายการงานก่อสร้าง  ๙๖,๐๐๐ บาท 
 ๒. ค่าตอบแทนคณะกรรมการเกี่ยวกับการพัสดุ  ๑๔๐,๐๐๐ บาท 
 ๓. ค่าวัสดุส านักงาน/วัสดุสิ้นเปลือง/ค่าซ่อม               ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
  รวมงบประมาณรายจ่าย ท้ังสิ้น   ๓๓๖,๐๐๐ บาท 
๖.  ภารกิจ  
    งานพัสดุมีความส าคัญต่อการด าเนินงานของหน่วยงานทุกแห่ง ทั้งนี้ เพราะพัสดุ หมายถึง 
เครื่องใช้ หรือเครื่องทุ่นแรง ส าหรับโรงเรียน หมายถึง เครื่องใช้ส านักงาน ตลอดจนอุปกรณ์การสอน 
การจัดการด้านพัสดุ  จึงมีบทบาทส าคัญในการบริหารโรงเรียนเป็นอย่างมาก เปรียบเสมือนกองทัพที่
ต้องการทหารฝ่ายส่งก าลังบ ารุง นั้นเอง 
   โดยที่งานพัสดุทั้งระบบ เป็นความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่พัสดุของโรงเรียน ที่จะต้องช่วย
แบ่งเบาความรับผิดชอบของผู้บริหาร และในเวลาเดียวกัน ผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พัสดุจะมี
ผลกระทบต่อความก้าวหน้าของโรงเรียนในด้านต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง ทั้งนี้ เพราะการจัดการในเรื่อง 
งานพัสดุเป็นความส าคัญในด้านการส่งก าลังบ ารุงให้แก่หมวดวิชาต่าง ๆ ของโรงเรียน ให้ด าเนินไป
ด้วยดี นอกจากนั้นยังต้องมีส่วนร่วมในการจัดหา การควบคุมการใช้ การเก็บรักษา การจ าหน่าย จ่าย
โอน หรือแลกเปลี่ยน ครุภัณฑ์ เจ้าหน้าที่พัสดุจะต้องดูแลให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 
   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (๒๕๒๖ : ๓๕๐) ได้ให้ความหมายค าว่า พัสดุ หมายถึง 
วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ก าหนดไว้ในหนังสือจ าแนกประเภทรายจ่าย ตามงบประมาณของ
ส านักงบประมาณ 
    หวน พินธุพันธ์ (๒๕๒๘ : ๖๘ - ๗๐) กล่าวว่า ขอบข่ายของงานพัสดุนั้น ครอบคลุม ทั้งพัสดุ 
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง แต่ในงานพัสดุโรงเรียนนั้น จะครอบคลุมเฉพาะวัสดุและ ครุภัณฑ์



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย   มุกดาหาร 

 
 

๒๔๗ แผนปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๕๙ 

เท่านั้น ทั้งนี้เพราะยังมีงานอาคารสถานที่ อีกงานหนึ่งที่แยกออกไป และยังได้ให้ ความหมายว่า วัสดุ 
หมายถึง สิ่งของซึ่งโดยสภาพย่อมสิ้นเปลืองหรือสลายตัวไปในระยะเวลาอันสั้นเพราะการใช้หรือการ
บริโภค ครุภัณฑ์ หมายถึง สิ่งของซึ่งตามปกติมีลักษณะเดียวกันที่คงทนถาวรมีอายุการใช้งานยืนนาน 
    ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (๒๕๓๐ : ๒๕) กล่าวถึงการจัดหาพัสดุด้วยการจัดซื้อจัด
จ้าง มีข้ันตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้ 
       ๑. ให้เจ้าหน้าที่พัสดุ บันทึกบอกเหตุผลรายละเอียดที่จะต้องซื้อหรือที่จะต้องจ้าง 
       ๒. ตั้งกรรมการจัดซื้อจัดจ้างอย่างน้อยสามคน ประกอบด้วย ประธานหนึ่งคน กรรมการอีก
สองคน และเป็นข้าราชการระดับสามหรือเทียบเท่าข้ึนไป 
       ๓. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
       ๔. ตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุหรือครุภัณฑ์หรือการจ้าง อย่างน้อยสามคนเป็นประธาน หนึ่ง
คน กรรมการอีกสองคน การแต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุหรือการจ้างงานจะต้องไม่เป็น คนเดียวกัน
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 
    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (๒๕๒๖ : ๓๕๖) นิยามไว้ว่า การตรวจรับพัสดุหรือการตรวจ
งานจ้างว่า เมื่อได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว จะต้องมีการตรวจรับพัสดุหรือตรวจการจ้างดังนี้ 
       ๑. การตรวจรับพัสดุ ให้ตรวจรับในวันที่ผู้ขายน าพัสดุมาส่ง เมื่อกรรมการตรวจรับ นับพัสดุ
ถูกต้องครบถ้วนแล้วให้มอบแก่เจ้าหน้าที่พัสดุพร้อมท าใบตรวจรับลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อยสอง
ฉบับ มอบให้แก่ผู้ขายหนึ่งฉบับ และให้เจ้าหน้าที่อีกหนึ่งฉบับ เพื่อท าการ เบิกจ่ายและรายงานแก่ผู้มี
อ านาจทราบ 
       ๒. การตรวจการจ้าง ให้การตรวจผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบงานภายในสามวันท าการ 
นับตั้งแต่วันที่ ประธานคณะกรรมการรับทราบ เมื่อเห็นเป็นการต้องครบถ้วน ตามรูปแบบรายการ
รายละเอียดและข้อก าหนดในสัญญาแล้ว ให้ท าใบรับรองผลการปฏิบัติงานโดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน
อย่างน้อยสองฉบับ มอบให้ผู้รับจ้างหนึ่งฉบับและเจ้าหน้าที่พัสดุหนึ่งฉบับเพ่ือเบิกจ่ายเงินและรายงาน
ผู้มีอ านาจทราบและการจ่ายเงินล่วงหน้าแก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างจะกระท าไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีจ าเป็น 
ต้องจ่าย ดังที่ก าหนดไว้ในระเบียบ 
    บรรดาวัสดุและครุภัณฑ์ที่ได้จัดซื้อมาเพ่ือใช้ในกิจการโรงเรียน จะต้องมีบัญชีแสดง การจ่าย 
และจ าหน่าย เมื่อมีการเสื่อมค่าเกิดขึ้น เนื่องจากความแตกต่างระหว่างวัสดุและ ครุภัณฑ์อยู่ที่การ
เสื่อมค่าทันทีหรือไม่เมื่อใช้แล้ว  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (๒๕๒๖ : ๓๕๙ - ๓๖๐) ได้เน้นถึง 
หลักการควบคุมพัสดุดังต่อไปนี้ 

๑. การรับพัสดุ เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับมอบหมายพัสดุแล้วให้ด าเนินการดังนี้ 
        ๑.๑ ลงบัญชีหรือทะเบียนเพื่อควบคุมตามแบบที่ก าหนดไว้ 
        ๑.๒ ลงหมายเลขที่ประจ าครุภัณฑ์ 
        ๑.๓ เก็บรักษาพัสดุไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยและปลอดภัย 
    ๒. การเบิกพัสดุ ให้หัวหน้างานที่ต้องการใช้พัสดุเป็นผู้เบิก หัวหน้าสถานศึกษาเป็น ผู้สั่งจ่าย 
เจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบความถูกต้องของใบเบิกและเอกสารประกอบ แล้วลงบัญชีหรือทะเบียนทุก
ครั้งที่มีการจ่าย เก็บใบเบิกไว้เป็นหลักฐาน 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย   มุกดาหาร 

 
 

๒๔๘ แผนปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๕๙ 

    ๓. การตรวจสอบพัสดุประจ าปี ก่อนสิ้นเดือนกันยายนทุกปี หัวหน้าสถานศึกษาต้อง แต่งตั้งผู้
ซึ่งไม่ใช่เจ้าหน้าที่พัสดุคนหนึ่งหรือหลายคนก็ได้ เพ่ือตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุในรอบปีงบประมาณ 
และตรวจนับจ านวนพัสดุที่คงเหลือจะได้ทราบว่าการรับจ่ายถูกต้องหรือไม่ พัสดุคงเหลือตรงตามบัญชี
หรือไม่ มีพัสดุช ารุดเสื่อมสภาพหรือสูญหายเพราะเหตุใด หรือไม่จ าเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป ให้
เสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อหัวหน้าสถานศึกษา ภายใน ๓๐ วันท าการ นับตั้งแต่วันเริ่มท าการ
ตรวจสอบพัสดุนั้น 
    ๔. การเสนอรายงานผลการตรวจสอบ ให้หัวหน้าสถานศึกษาส่งรายงานตามล าดับ ชั้นถึง
หัวหน้าส่วนราชการหนึ่งชุด สว่นกลางเสนอถึงอธิบดี และส่งส าเนา รายงานไปยัง ส านักงานตรวจเงิน
แผ่นดิน ส่วนภูมิภาคเสนอผ่านขึ้นไป ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด และส่งส าเนา ไปยังส านักงานตรวจเงิน
แผ่นดินส่วนภูมิภาคหนึ่งชุด และส่งส่วนราชการต้นสังกัด อีกหนึ่งชุด หน่วยงานใดถ้าไม่เป็นผู้จัดหา
พัสดุไว้จ่าย ไม่ต้องส ารวจและรายงาน เว้นแต่จะซื้อพัสดุมาใช้เอง ก็ต้องด าเนินการตรวจสอบพัสดุการ
รับจ่ายพัสดุด้วย 
    ๕. การแต่งตั้งกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง เมื่อหัวหน้าส่วนราชการ ได้รับรายงาน ปรากฏว่า
พัสดุช ารุด เสื่อมสภาพ หรือสูญหายไป หรือไม่จ าเป็นต้องใช้ ในราชการต่อไปก็ ต้องแต่งตั้งกรรมการ
สอบข้อเท็จจริงขึ้น คณะหนึ่ง ท าการสอบหา ข้อเท็จจริงและรายงานต่อ หัวหน้าส่วนราชการ 
    ๖. ความรับผิดชอบทางแพ่ง เมื่อปรากฏตัวผู้รับผิดทางแพ่ง หัวหน้าส่วนราชการจะสั่งการ
ภายใน ๔๕ วัน เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบแก้ไขให้คงสภาพเดิมหรือชดใช้ เป็นพัสดุ หรือเป็นเงิน แล้วแต่กรณี 
ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด ทั้งนี้จะต้องด าเนินการส่งใช้ใน ๓๐ วัน กรณีชดใช้เป็นเงิน
อาจผ่อนส่ง ใช้เป็นรายเดือนแต่ไม่เกินหนึ่งปี การผ่อนผันเกินกว่าหนึ่งปี จะต้องขอท าความตกลง กับ
กระทรวงการคลัง ถ้าผู้ต้องรับผิดไม่ปฏิบัติตามหรือไม่ยอมรับสภาพนี้ จะต้องส่งเรื่องให้พนักงาน
อัยการด าเนินคดีต่อไป 
จรัส โพธิศิริ (๒๕๒๓ : ๘๒) อธิบายว่า เจ้าหน้าที่แผนกพัสดุมีหน้าที่รับผิดชอบงานดังต่อไปนี้ คือ 
    ๑. จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์มาใช้ในโรงเรียน ตามท่ีโรงเรียนมีความจ าเป็นที่ต้องใช้ 
    ๒. จัดท าทะเบียนวัสดุครุภัณฑ์ 
    ๓. ควบคุมวัสดุ ครุภัณฑ์และการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบการซื้อการจ้าง วัสดุครุภัณฑ์ 
    ๔. ปฏิบัติตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ ครุภัณฑ์ 
    ๕. รักษา ตรวจสอบและซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ให้คงสภาพที่ใช้การได้เสมอ 
    สรุปได้ว่า งานพัสดุนั้นนับว่ามีความส าคัญ มาก ทั้งนี้เพราะงานพัสดุมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่อง 
กับงานงบประมาณ และงานการเงินและบัญชีมาก เพราะวิธีการจะได้มาซึ่งพัสดุนั้นส่วนใหญ่ได้มาจาก
การจัดซื้อ และจัดจ้างแทบท้ังสิ้น จึงจ าเป็นที่ผู้บริหารโรงเรียนและเจ้าหน้าที่แผนกพัสดุจะต้องรู้และ
ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายที่วางไว้อย่างเคร่งครัดเพ่ือท าให้เกิดประสิทธิภาพของการ
บริหารงานและบรรลุผลตามเป้าหมายที่โรงเรียนได้ตั้งไว้ 
๗. ภารกิจงานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 
    ๑. การจัดท าระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของสถานศึกษา 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย   มุกดาหาร 

 
 

๒๔๙ แผนปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๕๙ 

 แนวทางการปฏิบัติ 
       ๑.๑ ตั้งคณะกรรมการหรือบุคลากรขึ้นส ารวจวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดิน อาคาร และสิ่งก่อสร้าง 
ทั้งหมดเพ่ือทราบสภาพการใช้งาน 
      ๑.๒ จ าหน่าย บริจาค หรือขายทอดตลาดให้เป็นไปตามระเบียบในกรณีที่หมดสภาพหรือ
ไม่ได้ใช้ประโยชน์ 
       ๑.๓ จัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สินที่เป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบัน ทั้งท่ีซื้อหรือจัดหาจากเงิน
งบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ตลอดจนที่ได้จากการบริจาคท่ียังไม่ได้บันทึกคุมไว้ โดยบันทึก
ทะเบียนคุมราคา วันเวลาที่ได้รับสินทรัพย์ 
       ๑.๔ จดทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุส าหรับที่ดิน อาคาร และสิ่งก่อสร้างในกรณีที่ยังไม่ด าเนินการ
และท่ียังไม่สมบูรณ์ให้ประสานกับกรมธนารักษ์หรือส านักงานธนารักษ์จังหวัด เพ่ือด าเนินการให้เป็น
ปัจจุบัน และให้จัดท าทะเบียนคุมในส่วนของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน 
       ๑.๕ จัดท าระบบฐานข้อมูลทรัพย์สินของสถานศึกษา ซึ่งอาจใช้โปรแกรมระบบทะเบียนคุม
สินทรัพย์ก็ได้ ถ้าสถานศึกษามีความพร้อม 
       ๑.๖ จัดท าระเบียบการใช้ทรัพย์สินที่เกิดจากการจัดหาของสถานศึกษา โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  ๒. การจัดหาพัสดุ 
 แนวทางการปฏิบัติ 
       ๒.๑ วิเคราะห์แผนงาน งาน/โครงการ ที่จัดท ากรอบรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางเพ่ือ
ตรวจดูกิจกรรมที่ต้องใช้พัสดุที่ยังไม่มีตามทะเบียนคุมทรัพย์สิน และเป็นไปตามเกณฑ์ความขาดที่
ก าหนดตามมาตรฐานกลาง 
      ๒.๒ จัดท าแผนระยะปานกลางและจัดหาพัสดุทั้งในส่วนที่สถานศึกษาจัดหาเองและที่ร่วมมือ
กับสถานศึกษาหรือหน่วยงานอ่ืนจัดหา กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เก่ียวข้อง ระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  ๓. การก าหนดรูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะและจัดซื้อจัดจ้าง 
 แนวทางการปฏิบัติ 
       ๓.๑ จัดท าเอกสารแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง ในกรณีท่ี
เป็นแบบมาตรฐาน 
       ๓.๒ ตั้งคณะกรรมการขึ้นก าหนดคุณลักษณะเฉพาะหรือแบบรูปรายการในกรณีท่ีไม่เป็นแบบ
มาตรฐานโดยด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ 
       ๓.๓ จัดซื้อจัดจ้าง โดยตรวจสอบงบประมาณ รายละเอียด เกณฑ์ คุณลักษณะเฉพาะ 
ประกาศ จ่าย/ขายแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ พิจารณาซองโดยคณะกรรมการ จัดท า
สัญญาและเมื่อตรวจรับงานให้มอบเรื่องแก่เจ้าหน้าที่การเงินวางฎีกาเบิกเงินเพ่ือจ่ายแก่ผู้ขาย/ผู้จ้าง 
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย   มุกดาหาร 

 
 

๒๕๐ แผนปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๕๙ 

และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
   ๔. การควบคุม บ ารุงรักษา และจ าหน่ายพัสดุ 
  แนวทางการปฏิบัติ 
       ๔.๑ จัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน 
       ๔.๒ ก าหนดระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน 
       ๔.๓ ก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บควบคุม และเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระบบและ
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจ าปีอย่างสม่ าเสมอทุกปี 
       ๔.๔ ตรวจสอบสภาพและบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทั้งก่อนและหลังการใช้งานส าหรับ
ทรัพย์สินที่มีสภาพไม่สามารถใช้งานได้ตั้งคณะกรรมการข้ึนพิจารณาและท าจ าหน่าย หรือขอรื้อถอน
กรณีเป็นสิ่งปลูกสร้าง 
 กระบวนการบริหารงาน การพัสดุ 
 ๑. การวางแผน ตามความต้องการใช้พัสดุ/งาน ของโครงการ แผนงาน งาน/โครงการ 
 ๒. การก าหนดความต้องการ ก าหนดตามความต้องการการใช้พัสดุ/งานของโครงการ 
แผนงานงาน/โครงการ 
 ๓. การจัดหาพัสดุ วิธีการให้ได้มาซึ่งพัสดุ และบริการเพ่ือใช้ในราชการ  มีวิธีการดังนี้ 
  ๓.๑ การจัดท าเอง หมายถึง การที่โรงเรียนซื้อพัสดุมาจัดท าเอง 
  ๓.๒ การซื้อ - การจ้าง กระท าได้ ๖ วิธี 
      ๑) วิธีตกลงราคา วงเงินครั้งหนึ่งไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
       ๒) วิธีสอบราคา วงเงินครั้งหนึ่งเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาทแต่ไม่เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
       ๓) วิธีประกวดราคา วงเงินครั้งหนึ่งเกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป  
       ๔) วิธีพิเศษวงเงินครั้งหนึ่งเกิน ๑๐๐,๐๐๐บาทข้ึนไปและมีลักษณะความจ าเป็น 
กรณีใดกรณีหนึ่ง 
          ๕) วิธีกรณีพิเศษ ครั้งหนึ่งไม่จ ากัดวงเงิน จากส่วนราชการรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน
ราชการส่วนท้องถิ่น 
       ๖) วิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด 
 ๔. การควบคุม-แจกจ่าย หมายรวมถึง 
 ๔.๑ การควบคุมพัสดุ ซึ่งแบ่งเป็น 
      ๑) การควบคุมพัสดุทางบัญชี /ทะเบียน (เอกสาร “ร” “จ”)ได้แก่ การจัดท าบัญชี
วัสดุ และทะเบียนครุภัณฑ์ + ทะเบียนคุมทรัพย์สิน 
    ๒) การควบคุมการจัดสนอง ได้แก่ การเบิกจ่าย (และการยืม) 
    ๓) การตรวจสอบและรายงาน 
 ๔.๒ การเก็บรักษาพัสดุ สถานที่เก็บเหมาะสม 

๕. การใช้งาน การบ ารุงรักษา พัสดุหรือการซ่อมบ ารุง 
 ๕.๑ การใช้งานอย่าง ถูกต้อง (แนะน า) คุ้มค่า (เต็มประสิทธิภาพ) เหมาะสม(ถูกต้อง) 
 ๕.๒ การบ ารุงรักษา มีความหมาย เพ่ือรักษาสภาพของพัสดุให้สามารถใช้ราชการ (งาน)  

http://passadu.blogspot.com/2009/01/blog-post_3533.html


 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย   มุกดาหาร 

 
 

๒๕๑ แผนปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๕๙ 

ได้นานที่สุด 
    ๕.๓ การบ ารุงรักษาแบบป้องกัน หมายถึง  การดูแลรักษาพัสดุ ขณะใช้งานเป็นสิ่งส าคัญมาก 
เพราะถ้าดูแลดีจะสามารถประหยัดค่าซ่อมได้และสามารถใช้ได้นาน 
    ๕.๔ การบ ารุงรักษาแบบแก้ไข หมายถึง การซ่อมพัสดุให้คืนสู่สภาพที่สามารถใช้งานได้ ซ่ึง
อาจเป็นการซ่อมแก้ ซ่อมเปลี่ยน 

๖. การจ าหน่ายพัสดุ หมายถึง กรรมวิธีเพ่ือลดความรับผิดชอบที่มีต่อพัสดุนั้น 
๖.๑ สาเหตุของการจ าหน่าย 
๑) พัสดุ ใช้การไม่ได้อันเกิดจาก 
      (๑) ช ารุดตามสภาพ 
        (๒) ช ารุดเพราะสาเหตุอ่ืน  
       (๓) สูญหาย 
       (๔) เสื่อมสภาพ 
       (๕) ล้าสมัยหรือหมดความจ าเป็นต้องใช้ 
๖.๒ วิธีการจ าหน่าย มี ๔ วิธี ดังนี้ 
            (๑) การขาย 
           (๒) การแลกเปลี่ยน 
            (๓) การโอน 
            (๔) การแปรสภาพหรือท าลาย 
๖.๓ การจ าหน่ายเป็นสูญ 

๗.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 ๑  บริหารการลงทุนในพัสดุคงคลังอย่างเหมาะสมและประหยัดตามเกณฑ์ที่ก าหนดของวัสดุ
แต่ละชนิด 
 ๒  การจัดหาพัสดุทุกรายการถูกต้องตามระเบียบ 
๘. แผนการด าเนนิงานแต่ละไตรมาส 
ไตรมาส  ๑  (๑ ตุลาคม  -  ๓๑  ธันวาคม  ๒๕๕๘)  จ านวนเงิน  ๘๕,๐๐๐.-บาท 

วัน/
เดือน/ปี 

ปฏิทิน(แผน)ปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 

ต.ค.-ธ.ค.
๕๘ 

จัดหาพัสดุในกิจกรรมต่างๆ ตาม
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๙ 

เพ่ือให้กิจกรรมต่างๆ มีพัสดุ
ส าหรับการจัดการเรียนการ
สอน ตามแผนงบประมาณ
รายจ่าย 

 
 
 
 
 
 
 

ต.ค.-ธ.ค.
๕๘ 

จัดท าสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง 
ส าหรับกิจกรรมที่ได้รับอนุมัติ  

เพ่ือให้ถูกต้องตามระเบียบว่า
ด้วยการพัสดุฯ และสามารถ
ตรวจสอบได้ 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย   มุกดาหาร 

 
 

๒๕๒ แผนปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๕๙ 

วัน/
เดือน/ปี 

ปฏิทิน(แผน)ปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 

ต.ค.-ธ.ค.
๕๘ 

ขออนุมัติเบิกเงินตามผลการตรวจ
รับของคณะกรรมการ 

เพ่ือเบิกจ่ายให้แก่ผู้ขายและผู้
รับจ้างภายใน ๓ วันท าการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

๘๕,๐๐๐.- 

ต.ค.-ธ.ค.
๕๘ 

ขออนุมตัิค่าสาธารณูปโภคและ
ค่าบริการจ้างเหมารายเดือน 

เพ่ือเบิกจ่ายให้แก่ผู้ให้บริการ
และผู้รับจ้าง ให้ทันเวลาในแต่
ละรายเดือน 

ต.ค.-ธ.ค.
๕๘ 

จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ส าหรับ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 

เพ่ือให้กิจกรรมต่าง ๆ มีวัสดุ 
ครุภัณฑ์ ส าหรับการจัดการ
เรียนการสอน 

ต.ค.-ธ.ค.
๕๘ 

เบิกจ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์ ให้แก่กลุ่ม
งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกวันท า
การ 

เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนของกลุ่มงาน/กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 

ต.ค.-ธ.ค.
๕๘ 

รายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ์  ตาม
บัญชีราคามาตรฐาน 

เพ่ือจัดท ารายงานสรุปการ
จัดซื้อครุภัณฑ์ตามบัญชีราคา
มาตรฐาน ส่งให้ สพม.๒๒ 

ต.ค.-ธ.ค.
๕๘ 

ขออนุมัติเบิกค่าตอบแทน
คณะกรรมการควบคุมงาน/
คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 

เพ่ือเบิกจ่ายให้แก่
คณะกรรมการควบคุมงาน/
คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 

ต.ค.-ธ.ค.
๕๘ 

จัดท ารายงานตรวจสอบพัสดุ
ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๘ 

รายงานผลการตรวจสอบพัสดุ
ต่อผู้อ านวยการ เพ่ือพิจารณา
ตามระเบียบ ข้อบังคับ 

ไตรมาส  ๒  (๑ มกราคม  -  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๕๙)  จ านวนเงิน  ๑๐๐,๐๐๐.-บาท 
วัน/

เดือน/ปี 
ปฏิทิน(แผน)ปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 

ม.ค.-มี.ค.
๕๙ 

จัดหาพัสดุในกิจกรรมต่างๆ ตาม
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๙ 

เพ่ือให้กิจกรรมต่างๆ มีพัสดุ
ส าหรับการจัดการเรียนการ
สอน ตามแผนงบประมาณ
รายจ่าย 

 
 
 
 
 
 
 

ม.ค.-มี.ค.
๕๙ 

จัดท าสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง 
ส าหรับกิจกรรมที่ได้รับอนุมัติ  

เพ่ือให้ถูกต้องตามระเบียบว่า
ด้วยการพัสดุฯ และสามารถ
ตรวจสอบได้ 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย   มุกดาหาร 

 
 

๒๕๓ แผนปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๕๙ 

วัน/
เดือน/ปี 

ปฏิทิน(แผน)ปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 

ม.ค.-มี.ค.
๕๙ 

ขออนุมัติเบิกเงินตามผลการตรวจ
รับของคณะกรรมการ 

เพ่ือเบิกจ่ายให้แก่ผู้ขายและผู้
รับจ้างภายใน ๓ วันท าการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐๐,๐๐๐.- 

ม.ค.-มี.ค.
๕๙ 

ขออนุมัติค่าสาธารณูปโภคและ
ค่าบริการจ้างเหมารายเดือน 

เพ่ือเบิกจ่ายให้แก่ผู้ให้บริการ
และผู้รับจ้าง ให้ทันเวลาในแต่
ละรายเดือน 

ม.ค.-มี.ค.
๕๙ 

จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ส าหรับ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 

เพ่ือให้กิจกรรมต่าง ๆ มีวัสดุ 
ครุภัณฑ์ ส าหรับการจัดการ
เรียนการสอน 

ม.ค.-มี.ค.
๕๙ 

เบิกจ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์ ให้แก่กลุ่ม
งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกวันท า
การ 

เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนของกลุ่มงาน/กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 

ม.ค.-มี.ค.
๕๙ 

รายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ์  ตาม
บัญชีราคามาตรฐาน 

เพ่ือจัดท ารายงานสรุปการ
จัดซื้อครุภัณฑ์ตามบัญชีราคา
มาตรฐาน ส่งให้ สพม.๒๒ 

ม.ค.-มี.ค.
๕๙ 

ขออนุมัติเบิกค่าตอบแทน
คณะกรรมการควบคุมงาน/
คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 

เพ่ือเบิกจ่ายให้แก่
คณะกรรมการควบคุมงาน/
คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 

ไตรมาส  ๓  (๑ เมษายน  -  ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๕๙)  จ านวนเงิน  ๘๐,๐๐๐.-บาท  
วัน/

เดือน/ปี 
ปฏิทิน(แผน)ปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 

เม.ย.-มิ.ย.
๕๙ 

จัดหาพัสดุในกิจกรรมต่างๆ ตาม
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๙ 

เพ่ือให้กิจกรรมต่างๆ มีพัสดุ
ส าหรับการจัดการเรียนการ
สอน ตามแผนงบประมาณ
รายจ่าย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เม.ย.-มิ.ย.
๕๙ 

จัดท าสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง 
ส าหรับกิจกรรมที่ได้รับอนุมัติ  

เพ่ือให้ถูกต้องตามระเบียบว่า
ด้วยการพัสดุฯ และสามารถ
ตรวจสอบได้ 

เม.ย.-มิ.ย.
๕๙ 

ขออนุมัติเบิกเงินตามผลการตรวจ
รับของคณะกรรมการ 

เพ่ือเบิกจ่ายให้แก่ผู้ขายและผู้
รับจ้างภายใน ๓ วันท าการ 

เม.ย.-มิ.ย. ขออนุมัติค่าสาธารณูปโภคและ เพ่ือเบิกจ่ายให้แก่ผู้ให้บริการ



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย   มุกดาหาร 

 
 

๒๕๔ แผนปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๕๙ 

วัน/
เดือน/ปี 

ปฏิทิน(แผน)ปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 

๕๙ ค่าบริการจ้างเหมารายเดือน และผู้รับจ้าง ให้ทันเวลาในแต่
ละรายเดือน 

 
 
 
 
 

๘๐,๐๐๐.- 

เม.ย.-มิ.ย.
๕๙ 

จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ส าหรับ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 

เพ่ือให้กิจกรรมต่าง ๆ มีวัสดุ 
ครุภัณฑ์ ส าหรับการจัดการ
เรียนการสอน 

เม.ย.-มิ.ย.
๕๙ 

เบิกจ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์ ให้แก่กลุ่ม
งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกวันท า
การ 

เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนของกลุ่มงาน/กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 

เม.ย.-มิ.ย.
๕๙ 

รายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ์  ตาม
บัญชีราคามาตรฐาน 

เพ่ือจัดท ารายงานสรุปการ
จัดซื้อครุภัณฑ์ตามบัญชีราคา
มาตรฐาน ส่งให้ สพม.๒๒ 

เม.ย.-มิ.ย.
๕๙ 

ขออนุมัติเบิกค่าตอบแทน
คณะกรรมการควบคุมงาน/
คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 

เพ่ือเบิกจ่ายให้แก่
คณะกรรมการควบคุมงาน/
คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 

ไตรมาส  ๔  (๑ กรกฎาคม  -  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๙)  จ านวนเงิน  ๗๑,๐๐๐.-บาท 
วัน/

เดือน/ปี 
ปฏิทิน(แผน)ปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 

ก.ค.-ก.ย.
๕๙ 

จัดหาพัสดุในกิจกรรมต่างๆ ตาม
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๙ 

เพ่ือให้กิจกรรมต่างๆ มีพัสดุ
ส าหรับการจัดการเรียนการ
สอน ตามแผนงบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก.ค.-ก.ย.
๕๙ 

จัดท าสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง 
ส าหรับกิจกรรมที่ได้รับอนุมัติ  

เพ่ือให้ถูกต้องตามระเบียบว่า
ด้วยการพัสดุฯ และสามารถ
ตรวจสอบได้ 

ก.ค.-ก.ย.
๕๙ 

ขออนุมัติเบิกเงินตามผลการตรวจ
รับของคณะกรรมการ 

เพ่ือเบิกจ่ายให้แก่ผู้ขายและผู้
รับจ้างภายใน ๓ วันท าการ 

ก.ค.-ก.ย.
๕๙ 

ขออนุมัติค่าสาธารณูปโภคและ
ค่าบริการจ้างเหมารายเดือน 

เพ่ือเบิกจ่ายให้แก่ผู้ให้บริการ
และผู้รับจ้าง ให้ทันเวลาในแต่
ละรายเดือน 

ก.ค.-ก.ย.
๕๙ 

จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ส าหรับ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 

เพ่ือให้กิจกรรมต่าง ๆ มีวัสดุ 
ครุภัณฑ์ ส าหรับการจัดการ



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย   มุกดาหาร 

 
 

๒๕๕ แผนปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๕๙ 

วัน/
เดือน/ปี 

ปฏิทิน(แผน)ปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 

เรียนการสอน  
 
 

๗๑,๐๐๐.- 

ก.ค.-ก.ย.
๕๙ 

เบิกจ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์ ให้แก่กลุ่ม
งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกวันท า
การ 

เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนของกลุ่มงาน/กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 

ก.ค.-ก.ย.
๕๙ 

รายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ์  ตาม
บัญชีราคามาตรฐาน 

เพ่ือจัดท ารายงานสรุปการ
จัดซื้อครุภัณฑ์ตามบัญชีราคา
มาตรฐาน ส่งให้ สพม.๒๒ 

ก.ค.-ก.ย.
๕๙ 

ขออนุมัติเบิกค่าตอบแทน
คณะกรรมการควบคุมงาน/
คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 

เพ่ือเบิกจ่ายให้แก่
คณะกรรมการควบคุมงาน/
คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 

ก.ค.-ก.ย.
๕๙ 

จัดท ารายงานทะเบียนคุมวัสดุ
สิ้นเปลือง ประจ าปีงบประมาณ  
๒๕๕๙ 

เพ่ือรายงานทะเบียนคุมวัสดุ
สิ้นเปลืองเสนอต่อผู้อ านวยการ 
เพ่ือพิจารณาตามระเบียบ 
ข้อบังคับ 

ก.ค.-ก.ย.
๕๙ 

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
พัสดุประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

เพ่ือควบคุมพัสดุแต่ละกลุ่ม
งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ให้
ถูกต้องตามทะเบียนครุภัณฑ์ 

 
ลงช่ือ...........................................ผู้เขียนโครงการ 

          ( นายมานะชัย  วงษ์ประชา ) 
               หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 

 
ลงช่ือ.............................................ผู้รับเสนอโครงการ 

       ( นายชลาวุธ  สามาอาพัฒน์ ) 
                    รองผู้อ านวยการ โรงเรยีนจุฬาภรณราชวิทยาลยั มุกดาหาร 

    
 

ลงช่ือ............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
      ( นายชาตรี  ประดุจชนม์ ) 

                                    ผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  มุกดาหาร 

 
 

๒๕๖ แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๕๙ 

ด้านการบริหารทั่วไป 
โครงการ พัฒนาระบบการบริหารงานส านักงานกลุ่มบริหารทั่วไป 

๑. ชื่องาน/โครงการ พัฒนาระบบการบริหารงานส านักงานกลุ่มบริหารทั่วไป 
๒. กลุ่มงาน กลุ่มบริหารทั่วไป 
๓. ตอบสนองอุดมการณ์สถานศึกษา/กลยุทธ์สถานศึกษา/มาตรฐานการศึกษาของ สพฐ. 

๓.๑ ตอบสนองอุดมการณ์สถานศึกษา 
อุดมการณ์สถานศึกษาข้อที่ : ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘  ๙ 
๓.๒  ตอบสนองกลยุทธ์สถานศึกษา 
กลยุทธ์สถานศึกษาข้อที่ : ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗  
๓.๓  ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาของ สพฐ. ข้อที่ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 
๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕  

๔. ผู้รับผิดชอบ  ส านักงานกลุ่มบริหารทั่วไป 
๕. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร  ๑๕๐,๐๐๐  บาท 

๖.๑ พัฒนาส านักงานกลุ่มบริหารทั่วไป   ๖๕,๗๐๐   บาท 
๖.๒ จัดกิจกรรมงานราชพิธีและบริการชุมชน  ๘๔,๓๐๐  บาท 

๖. ภารกิจ 
กลุ่มบริหารทั่วไปเป็นงานที่ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค  โดยให้บริการแก่นักเรียน ครู 
บุคลากร ชุมชน ในด้านงานสารบรรณและธุรการ  งานอาคารสถานที่ การเสริมสร้างบรรยากาศ 
สิ่งแวดล้อม งานราชพิธีและกิจกรรมชุมชน งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  การ
จัดสวัสดิการและมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลัก โดยเน้นความโปร่งใส ความรับผิดชอบที่
ตรวจสอบได้ ตลอดจนการมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้การจัดการศึกษา
มีประสิทธิภาพ  

ดังนั้นเพ่ือให้การบริหารงาน มีความคล่องตัว มีการจัดการงานบริหารทั่วไปอย่างเป็นระบบ
และถูกต้องมีประสิทธิภาพ  เกิดความพึงพอใจต่อผู้ใช้บริการงานบริหารทั่วไป ให้การปฏิบัติงานบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ สนองต่อนโยบายของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค   และสอดรับตา ม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ กลุ่มบริหารทั่วไปจึงได้จัดท าโครงการพัฒนาระบบส านักงานกลุ่ม
บริหารทั่วไปขึ้น 
 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  มุกดาหาร 

 
 

๒๕๗ แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๕๙ 

๗. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
๑. กลุ่มบริหารทั่วไปประสานงานด้านข้อมูลและร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในโรงเรียนจน

เกิดความเข้าใจและร่วมมืออันดีต่อกันในการด าเนินงาน  ร้อยละ ๑๐๐ 
๒. กลุ่มบริหารทั่วไปจัดข้อมูลสารสนเทศเป็นระบบถูกต้องและเป็นปัจจุบันที่สะดวกและทัน

ต่อการใช้งานร้อยละ ๑๐๐ 
๓. ผู้รับบริการหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมให้บริการ ร้อยละ  ๙๕ 
๔. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความรู้และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบก าหนด  

ร้อยละ ๙๕ 
๕. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานก ากับ ติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการด าเนินงาน

ของสถานศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย  ร้อยละ ๙๕ 
๖. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
๗. ชุมชน และโรงเรียน มีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา  ร้อยละ ๑๐๐ 
๘. จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
๙.  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความพึงพอใจต่อการด าเนินการประชุมและการ

ด าเนินงานของตนร้อยละ ๑๐๐ 
๑๐. จัดท าค าสั่ง/แนวทางดูแลความปลอดภัย อย่างเหมาะสมเป็นระบบ ร้อยละ ๑๐๐ 
๑๑. ข้าราชการครูได้ปฏิบัติหน้าที่เวรยาม  รักษาความปลอดภัยทั้งช่วงกลางวันและกลางคืน

จนเกิดความสงบเรียบร้อยและปลอดภัยต่อทรัพย์สินของสถานที่ราชการ ร้อยละ ๑๐๐ 
๑๒. อาคารสถานที่และทรัพย์สินของโรงเรียนปลอดภัย ร้อยละ ๑๐๐ 
๑๓. ผู้ปกครองมีความเชื่อม่ันในเรื่องสวัสดิภาพและความปลอดภัยในโรงเรียน ร้อยละ ๑๐๐ 
๑๔. นักเรียน ครู บุคลากรได้รับความสะดวกในการบริการโสตทัศนูปกรณ์การจัดกิจกรรม

อย่างทั่วถึงร้อยละ ๑๐๐ 
๑๕. จัดกิจกรรมร้านค้าสวัสดิการ ร้อยละ ๑๐๐ 
๑๖. นักเรียนเป็นสมาชิกสหกรณ์  ร้อยละ ๑๐๐ 
๑๗. นักเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรม ร่วมใจกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีความซื่อสัตย์   

ร้อยละ ๑๐๐ 
๑๘. จัดกิจกรรมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ประเพณีไทย ศาสนาและงานงานราชพิธี 

ร้อยละ ๑๐๐ 
๑๙. จัดกิจกรรม/ให้บริการชุมชนเพ่ือพัฒนาชุมชน  ในด้านข่าวสาร  สุขภาพอนามัย  อาคาร

สถานที่ วัสดุ ครุภัณฑ์ และวิชาการ ร้อยละ ๑๐๐ 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  มุกดาหาร 

 
 

๒๕๘ แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๕๙ 

๒๐. ประสานและให้บริการแก่คณะครู ผู้ปกครอง ชุมชน  หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและ
เอกชนในด้าน อาคารสถานที่ วัสดุ ครุภัณฑ์ บุคลากร งบประมาณ ร้อยละ๑๐๐ 
แผนงาน/โครงการด าเนินงานประจ าไตรมาส  ประจ าปีงบประมาณ   ๒๕๕๙ 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
๘. แผนการด าเนนิงานแต่ละไตรมาส 
๕.๑  ไตรมาสที่  ๑  (๑ ต.ค. ๕๘ - ๓๑. ธ.ค. ๕๘)  จ านวนเงิน ๓๓,๓๐๐ บาท 
วัน/เดือน/ปี แผน/ปฏิทินปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 
ต.ค. ๕๘ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน 

กลุ่มบริหารทั่วไป / 
จัดเตรียมแบบฟอร์มในการ
ให้บริการภายในส านักงาน 

มีวัสดุอุปกรณ์ส านักงานกลุ่มบริหารทั่วไป 
ในการรับบริการอย่างเพียงพอ 
มีแบบฟอร์มในการให้บริการภายใน
ส านักงาน 

๑๓,๓๐๐ 

ต.ต. - ธ.ค. 
 ๕๘ 

การด าเนินเกี่ยวกับหนังสือออก จัดท าร่างหนังสือให้ผู้บริหารเพ่ือพิจารณาลง
นามแล้วเสร็จภายใน ๒ วันท าการนับจากวันที่
ได้ค าร้องจากเจ้าของเรื่องพร้อมส่งไปกับ
หน่วยงาน 

 

ต.ต. - ธ.ค. 
 ๕๘ 

การด าเนินงานเกี่ยวกับค าสั่งของ
โรงเรียน 

ครูและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบค าสั่งของโรงเรียน 
และสามารถสืบค้นค าสั่งได้ 

 

ต.ต. - ธ.ค. 
 ๕๘ 

จัดเก็บหนังสือรับ - การจัดเก็บหนังสือรับรองอย่างเป็น
ระบบสามารถสืบค้นได้อย่างรวดเร็ว 
- ครูและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบผลการพิจารณา
พิจารณาสั่งการหลังจากผู้อ านวยการพิจารณา
แล้ว อย่างช้าภายในครึ่งวันท าการ 

 

ต.ต. - ธ.ค.  
๕๘ 

ด าเนินการเกี่ยวกับหนังสือ 
ภายใน 

- การจัดเก็บหนังสือภายในอย่างเป็น
ระบบ สามารถสืบค้นได้อย่างรวดเร็ว 
- ครูและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบผลการ
พิจารณาพิจารณาสั่งการหลังจาก
ผู้อ านวยการพิจารณาแล้ว อย่างช้า
ภายในครึ่งวันท าการ 
 

 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  มุกดาหาร 

 
 

๒๕๙ แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๕๙ 

วัน/เดือน/ปี แผน/ปฏิทินปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 
ต.ต. - ธ.ค. 
 ๕๘ 

จัดการประชุมครูและ
บุคลากรทุกเดือน 
- จัดท าเอกสารประกอบการ
ประชุม 
- จัดท ารายงานการประชุม 

จัดประชุมครูและบุคลากรประจ าเดือน
อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง 
- ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนได้รับเอกสาร
ประกอบการประชุมทุกคน 
- จัดท ารายงานการประชุมแล้วเสร็จไม่
น้อยกว่า ๒ วันท าการ 

 

ต.ต.. - ธ.ค 
. ๕๘ 

จัดการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาฯ 
- จัดท าเอกสารประกอบการ
ประชุม 
- จัดท ารายงานการประชุม 

- จัดการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาฯไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง 
- คณะกรรมการสถานศึกษาฯได้รับ
เอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า ๓ วันท าการ 
- จัดท ารายงานการประชุมแล้วเสร็จและ
ส่งให้คณะกรรมการสถานศึกษาฯ
พิจารณารับรองรายงานการประชุม 
หลังจากวันประชุมไม่น้อยกว่า๓วันท าการ 

 
 
 
 

ต.ต.. - ธ.ค. 
 ๕๘ 

การจัดกิจกรรมร้านค้า 
สวัสดิการ 

- จัดการประชุมคณะกรรมการร้านค้า
สวัสดิการและผู้เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า ๑ 
ครั้ง 
- คณะกรรมการร้านค้าสวัสดิการ 
ได้รับเอกสารประกอบการประชุม
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓ วันท าการ 
- จัดท ารายงานการประชุมแล้วเสร็จและส่ง 
ให้คณะกรรมการร้านค้าสวัสดิการพิจารณา
รับรองรายงานการประชุมหลังจากวัน 
ประชุมไม่น้อยกว่า ๓ วันท าการ 

 

ต.ต.. - ธ.ค. 
๕๘ 

การร่วมกิจกรรมราชพิธีและ
บริการชุมชน 

จัด / ร่วมกิจกรรมราชพิธีและบริการ
ชุมชน อย่างน้อย ๕ ครั้ง 
- ครูและบุคลากร ได้รับค าสั่งแต่งตั้งการ
ร่วมงานราชพิธีและบริการชุมชนล่วงหน้า

๑๐,๐๐๐ 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  มุกดาหาร 

 
 

๒๖๐ แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๕๙ 

วัน/เดือน/ปี แผน/ปฏิทินปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 
อย่างน้อย ๗ วันท าการ 

ต.ต. - ธ.ค. 
๕๘ 

การรับรองแขกส าคัญของ
โรงเรียน 

- แขกท่ีมาเยี่ยมมีความประทับใจในการ
ต้อนรับเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ต่อไป 
- แขกของโรงเรียนที่เป็นบุคคลส าคัญ
ระดับผู้บริหารเกิดการประสานสัมพันธ์
อันดีกับโรงเรียนต่อไป 

๑๐,๐๐๐ 

๕.๒  ไตรมาสที่  ๒  (๑ ม.ค. ๕๙ - ๓๑. มี.ค.๕๙)  จ านวนเงิน   ๓๘,๓๐๐ บาท 
วัน/เดือน/ปี แผน/ปฏิทินปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 
ม.ค. ๕๙ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์

ส านักงานกลุ่มบริหาร
ทั่วไป 

มีวัสดุอุปกรณ์ส านักงานกลุ่มบริหารทั่วไป ในการ
รับบริการอย่างเพียงพอ ๑๓,๓๐๐ 

ม.ค. - มี.ค 
.๕๙ 

การด าเนินเกี่ยวกับ 
หนังสือออก 

จัดท าร่างหนังสือให้ผู้บริหารเพ่ือพิจารณาลงนาม 
แล้วเสร็จภายใน ๒ วันท าการนับจากวันที่ได้ 
ค าร้องจากเจ้าของเรื่องพร้อมส่งไปกับหน่วยงาน 
 

 

ม.ค. - มี.ค. 
๕๙ 

การด าเนินงานเกี่ยวกับ 
ค าสั่งของโรงเรียน 

ครูและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบค าสั่งของโรงเรียนและ 
สามารถสืบค้นค าสั่งได้ 

 

ม.ค. - มี.ค. 
๕๙ 

จัดเก็บหนังสือรับ - การจัดเก็บหนังสือรับรองอย่างเป็นระบบ
สามารถสืบค้นได้อย่างรวดเร็ว 
- ครูและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบผลการพิจารณา
พิจารณา 
สั่งการหลังจากผู้อ านวยการพิจารณาแล้ว อย่างช้า
ภายในครึ่งวันท าการ 

 

ม.ค.- มี.ค. 
๕๙ 

ด าเนินการเกี่ยวกับ 
หนังสือภายใน 

- การจัดเก็บหนังสือภายในอย่างเป็นระบบ 
สามารถสืบค้นได้อย่างรวดเร็ว 
- ครูและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบผลการพิจารณา
พิจารณาสั่งการหลังจากผู้อ านวยการพิจารณา
แล้ว อย่างช้าภายในครึ่งวันท าการ 

 

ม.ค. - มี.ค. จัดการประชุมครูและ จัดประชุมครูและบุคลากรประจ าเดือนอย่างน้อย  



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  มุกดาหาร 

 
 

๒๖๑ แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๕๙ 

วัน/เดือน/ปี แผน/ปฏิทินปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 
๕๙ บุคลากรทุกเดือน 

- จัดท าเอกสาร
ประกอบการประชุม 
- จัดท ารายงานการ 
ประชุม 

เดือนละ ๑ ครั้ง 
- ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนได้รับเอกสาร
ประกอบการประชุมทุกคน 
- จัดท ารายงานการประชุมแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 
๒ วันท าการ 

ม.ค.  -มี.ค.
๕๙ 

การร่วมกิจกรรมราช
พิธีและบริการชุมชน 

จัด / ร่วมกิจกรรมราชพิธีและบริการชุมชน 
อย่างน้อย ๕ ครั้ง 
- ครูและบุคลากร ได้รับค าสั่งแต่งตั้งการร่วมงาน
ราชพิธีและบริการชุมชนล่วงหน้าอย่างน้อย ๗ 
วันท าการ 

๑๐,๐๐๐ 

ม.ค.  -มี.ค.
๕๙ 

การรับรองแขกส าคัญ
ของโรงเรียน 

- แขกท่ีมาเยี่ยมมีความประทับใจในการต้อนรับ
เพ่ือเชื่อมความสัมพันธ์ต่อไป 
- แขกของโรงเรียนที่เป็นบุคคลส าคัญระดับ
ผู้บริหารเกิดการประสานสัมพันธ์อันดีกับ
โรงเรียนต่อไป 

๑๕,๐๐๐ 

๕.๓  ไตรมาสที่  ๓  (๑ เม.ย. ๕๙ - ๓๐.มิ.ย. ๕๙)  จ านวนเงิน   ๓๘,๖๐๐   บาท 
วัน/เดือน/ปี แผน/ปฏิทินปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 
เม.ย. ๕๙ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์

ส านักงานกลุ่มบริหาร
ทั่วไป / จัดเตรียม
แบบฟอร์มในการ
ให้บริการภายใน
ส านักงาน 

มีวัสดุอุปกรณ์ส านักงานกลุ่มบริหารทั่วไป ในการ
รับบริการอย่างเพียงพอ 
มีแบบฟอร์มในการให้บริการภายในส านักงาน 

๑๙,๓๐๐ 

เม.ย. - มิ.ย.  
๕๙ 

การด าเนินเกี่ยวกับ 
หนังสือออก 

จัดท าร่างหนังสือให้ผู้บริหารเพ่ือพิจารณาลงนาม 
แล้วเสร็จภายใน ๒ วันท าการนับจากวันที่ได้ 
ค าร้องจากเจ้าของเรื่องพร้อมส่งไปกับหน่วยงาน 

 

เม.ย. - มิ.ย.  
๕๙ 

การด าเนินงานเกี่ยวกับ 
ค าสั่งของโรงเรียน 

ครูและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบค าสั่งของโรงเรียนและ 
สามารถสืบค้นค าสั่งได้ 
 

 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  มุกดาหาร 

 
 

๒๖๒ แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๕๙ 

วัน/เดือน/ปี แผน/ปฏิทินปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 
เม.ย. - มิ.ย.  
๕๙ 

จัดเก็บหนังสือรับ - การจัดเก็บหนังสือรับรองอย่างเป็นระบบ
สามารถสืบค้นได้อย่างรวดเร็ว 
- ครูและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบผลการพิจารณา
พิจารณาสั่งการหลังจากผู้อ านวยการพิจารณาแล้ว 
อย่างช้าภายในครึ่งวันท าการ 

 

เม.ย. - มิ.ย. 
 ๕๙ 

ด าเนินการเกี่ยวกับ 
หนังสือภายใน 

- การจัดเก็บหนังสือภายในอย่างเป็นระบบ 
สามารถสืบค้นได้อย่างรวดเร็ว 
- ครูและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบผลการพิจารณา
พิจารณาสั่งการหลังจากผู้อ านวยการพิจารณา
แล้ว อย่างช้าภายในครึ่งวันท าการ 

 

เม.ย. - มิ.ย.  
๕๙ 

จัดการประชุมครูและ
บุคลากรทุกเดือน 
- จัดท าเอกสาร
ประกอบการประชุม 
- จัดท ารายงานการประชุม 

จัดประชุมครูและบุคลากรประจ าเดือนอย่างน้อย
เดือนละ ๑ ครั้ง 
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนได้รับเอกสารประกอบการ
ประชุมทุกคน 
- จัดท ารายงานการประชุมแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 
๒ วันท าการ 

 

เม.ย. - มิ.ย. 
 ๕๙ 

จัดการประชุม
คณะกรรมการ
สถานศึกษาฯ 
- จัดท าเอกสาร
ประกอบการประชุม 
- จัดท ารายงานการ
ประชุม 

- จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯ 
ไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง 
- คณะกรรมการสถานศึกษาฯได้รับเอกสาร
ประกอบการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓ วัน
ท าการ 
- จัดท ารายงานการประชุมแล้วเสร็จและส่งให้
คณะกรรมการสถานศึกษาฯพิจารณารับรอง
รายงานการประชุม หลังจากวันประชุมไม่น้อย
กว่า ๓ วันท าการ 

 

เม.ย. – มิ.ย. 
 ๕๙ 

การจัดกิจกรรมร้านค้า
สวัสดิการ 

- จัดการประชุมคณะกรรมการร้านค้าสวัสดิการ
และผู้เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง 
- คณะกรรมการร้านค้าสวัสดิการได้รับเอกสาร
ประกอบการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓ วัน

 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  มุกดาหาร 

 
 

๒๖๓ แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๕๙ 

วัน/เดือน/ปี แผน/ปฏิทินปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 
ท าการ 
- จัดท ารายงานการประชุมแล้วเสร็จและส่งให้
คณะกรรมการร้านค้าสวัสดิการพิจารณารับรอง
รายงานการประชุม หลังจากวันประชุมไม่น้อยกว่า ๓ 
วันท าการ 

เม.ย. - 
มิ.ย. ๕๙ 

การร่วมกิจกรรมราช
พิธีและบริการชุมชน 

จัด / ร่วมกิจกรรมราชพิธีและบริการชุมชน อย่าง
น้อย ๕ ครั้ง 
- ครูและบุคลากร ได้รับค าสั่งแต่งตั้งการร่วมงาน
ราชพิธีและบริการชุมชนล่วงหน้าอย่างน้อย ๗ 
วันท าการ 

๙,๓๐๐ 

เม.ย. - 
มิ.ย. ๕๙ 

การรับรองแขกส าคัญ
ของโรงเรียน 

- แขกท่ีมาเยี่ยมมีความประทับใจในการต้อนรับ
เพ่ือเชื่อมความสัมพันธ์ต่อไป 
- แขกของโรงเรียนที่เป็นบุคคลส าคัญระดับ
ผู้บริหารเกิดการประสานสัมพันธ์อันดีกับโรงเรียน
ต่อไป 

๑๐,๐๐๐ 

๕.๔  ไตรมาสที่  ๔  (๑ ก.ค. ๕๙ - ๓๐ ก.ย. ๕๙)  จ านวนเงิน  .๓๙,๘๐๐  บาท 
วัน/เดือน/ปี แผน/ปฏิทินปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 
ก.ค. ๕๙ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์

ส านักงานกลุ่มบริหาร
ทั่วไป 

มีวัสดุอุปกรณ์ส านักงานกลุ่มบริหารทั่วไป ในการ
รับบริการอย่างเพียงพอ ๑๙,๘๐๐ 

ก.ค. – 
ก.ย. ๕๙ 

การด าเนินเกี่ยวกับ 
หนังสือออก 

จัดท าร่างหนังสือให้ผู้บริหารเพ่ือพิจารณาลงนาม 
แล้วเสร็จภายใน ๒ วันท าการนับจากวันที่ได้ 
ค าร้องจากเจ้าของเรื่องพร้อมส่งไปกับหน่วยงาน 

 

ก.ค.  –  ก.ย. 
 ๕๙ 

การด าเนินงานเกี่ยวกับ
ค าสั่งของโรงเรียน 

ครูและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบค าสั่งของโรงเรียนและ 
สามารถสืบค้นค าสั่งได้ 

 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  มุกดาหาร 

 
 

๒๖๔ แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๕๙ 

วัน/เดือน/ปี แผน/ปฏิทินปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 
ก.ค.  –  ก.ย. 
๕๙ 

จัดเก็บหนังสือรับ - การจัดเก็บหนังสือรับรองอย่างเป็นระบบสามารถ
สืบค้นได้อย่างรวดเร็ว 
- ครูและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบผลการพิจารณาพิจารณา 
สั่งการหลังจากผู้อ านวยการพิจารณาแล้ว อย่างช้าภายในครึ่ง
วันท าการ 

 

ก.ค.  –  ก.ย. 
๕๙ 

ด าเนินการเกี่ยวกับ 
หนังสือภายใน 

- การจัดเก็บหนังสือภายในอย่างเป็นระบบ 
สามารถสืบค้นได้อย่างรวดเร็ว 
- ครูและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบผลการพิจารณา
พิจารณาสั่งการหลังจากผู้อ านวยการพิจารณา
แล้ว อย่างช้าภายในครึ่งวันท าการ 

 

ก.ค.  –  ก.ย.  
๕๙ 

จัดการประชุมครูและ
บุคลากรทุกเดือน 
- จัดท าเอกสาร
ประกอบการประชุม 
- จัดท ารายงานการประชุม 

จัดประชุมครูและบุคลากรประจ าเดือนอย่างน้อย 
เดือนละ ๑ ครั้ง 
- ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนได้รับเอกสาร
ประกอบการประชุมทุกคน 
- จัดท ารายงานการประชุมแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 
๒ วันท าการ 

 

ก.ค.  –  
ก.ย. ๕๙ 

การร่วมกิจกรรมราช
พิธีและบริการชุมชน 

จัด / ร่วมกิจกรรมราชพิธีและบริการชุมชน 
อย่างน้อย ๕ ครั้ง 
- ครูและบุคลากร ได้รับค าสั่งแต่งตั้งการร่วมงาน
ราชพิธีและบริการชุมชนล่วงหน้าอย่างน้อย ๗ 
วันท าการ 

๑๐,๐๐๐ 

ก.ค.  –  
ก.ย. ๕๙ 

การรับรองแขกส าคัญ
ของโรงเรียน 

- แขกที่มาเยี่ยมมีความประทับใจในการต้อนรับเพื่อ
เชื่อมความสมัพันธ์ต่อไป 
- แขกของโรงเรียนที่เป็นบุคคลส าคัญระดับผู้บริหารเกิด
การประสานสัมพันธ์อันดีกบัโรงเรยีนต่อไป 

๑๐,๐๐๐ 

 
 
 
 
 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  มุกดาหาร 

 
 

๒๖๕ แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๕๙ 

ลงชื่อ.......................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
     (นางจุรีภรณ์  บุญศรี) 
        งานส านักงาน 
 

ลงชื่อ....................................................... ผู้เสนอโครงการ 
(นายประสาน   สุค าภา) 

รองผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  มุกดาหาร 
 
ลงชื่อ.................................................... .... ผู้อนุมัติโครงการ 

(นายชาตรี    ประดุจชนม์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  มุกดาหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  มุกดาหาร 

 
 

๒๖๖ แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๕๙ 

โครงการ กิจกรรมพัฒนางานบุคลากร 
๑. ชื่องาน / โครงการ กิจกรรมพัฒนางานบุคลากร 
๒. กลุ่มงาน  กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
๓. ตอบสนองอุดมการณ์สถานศึกษา/กลยุทธ์สถานศึกษา/มาตรฐานการศึกษาของ สพฐ. 

๓.๑ ตอบสนองอุดมการณ์สถานศึกษา 
อุดมการณ์สถานศึกษาข้อที่ : ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ 
๓.๒  ตอบสนองกลยุทธ์สถานศึกษา 
กลยุทธ์สถานศึกษาข้อที่ : ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗  
๓.๓  ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาของ สพฐ. ข้อที่ 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 
๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕  

๔. ผู้รับผิดชอบงานบุคลากร กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
๕. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร  ๑,๙๗๐,๐๐๐  บาท 
๖. ภารกิจ 

การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาเป็นภารกิจส าคัญที่มุ่งส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถ
ปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองภารกิจของสถานศึกษาเพ่ือด าเนินการด้านการบริหารงานบุคคลให้เกิดความ
คล่องตัว อิสระภายใต้กฎหมาย ระเบียบเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับการพัฒนา มีความรู้ความสามารถ มีขวัญก าลังใจ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติมี
ความมั่นคงและก้าวหน้าในวิชาชีพซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๗. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

๑. งานบุคลากรมีวัสดุ อุปกรณ์ในการด าเนินงานเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
๒. บุคลากรทุกคนมีความรู้ ความสามารถในการที่ตนเองรับผิดชอบ 
๓. ครูได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติต่างๆ อย่างน้อยร้อยละ ๒๐ 
๔. ครูผ่านการประเมินและได้รับวิทยฐานะที่สูงขึ้นร้อยละ ๘๐ ของครูที่มีคุณสมบัติ 
๕. ครูทุกคนได้รับการพัฒนาโดยการอบรม ประชุม สัมมนา อย่างน้อย ๔๐ ชั่วโมง/ปี 

  ๖. ครูและบุคลากรทุกคนมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  มุกดาหาร 

 
 

๒๖๗ แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๕๙ 

๘.. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
งาน / โครงการนี้ใช้งบประมาณ  ๑,๙๗๐,๐๐๐     บาท 

 
ที ่ รายการ จ านวนเงิน หมายเหตุ 
๑ จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ส านักงาน ๕,๐๐๐  

๒ 
รับสมัครครูและบุคลากรตามต าแหน่ง
และสาขาท่ีขาดแคลน 

๕,๐๐๐ 
 

๓ 
ครูและบุคลากรเข้าร่วมอบรม 
ประชุม  สัมมนาตามความเหมาะสม 

๖๐๐,๐๐๐ 
 
 

๔ 
ส่งเสริมให้ครูท าผลงานวิชาการเพื่อ
เพ่ิมวิทยฐานะที่สูงขึ้น 

๔๐,๐๐๐ 
 

๕ 
เสริมสร้างขวัญก าลังใจในการท างาน
และอ่ืนๆ เช่น การจัดงานปีใหม่ งาน
เลี้ยงรับ-ส่งบุคลากร 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

๖ การเข้าร่วมกิจกรรมภายในโรงเรียน ๑๐,๐๐๐  

๗ 
การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ กับ
หน่วยงานอื่นๆ 

๕๐,๐๐๐ 
 

๘ 
 

 

ศึกษาดูงานระบบหอพักนักเรียนประจ า 
ที่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชล
บุร๊ 

๘๐,๐๐๐ 
 
 
 

๙ 
อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูเพื่อ
การส่งเสริมและพัฒนานักเรียนสู่
โอลิมปิกวิชาการในระดับโรงเรียน 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐ 

อบรมเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษและ
ศึกษาดูงานนอกสถานที่ส าหรับครู 
บุคลากรโรงเรียนจุฬาภรณ์ ฯวิทยาลัย 
มุกดาหาร 

๗๘๐,๐๐๐ 

 

 
 

 
 
 
 
 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  มุกดาหาร 

 
 

๒๖๘ แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๕๙ 

๙.  แผนการด าเนนิงานแต่ละไตรมาส 
๕.๑  ไตรมาส ๑  (๑ ต.ค. ๕๘ - ๓๑. ธ.ค. ๕๘) จ านวนเงิน  ๑๗๕,๐๐๐  บาท 

วัน/เดือน/ปี แผน/ปฏิทินปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 
๑ - ๓๐ 
ต.ค. ๕๘ 

จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์
ส านักงาน 

๑.งานบุคลากรมีวัสดุ อุปกรณ์ในการ
ด าเนินงานเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 

๒.งานบุคลากรมีความคล่องตัว
สามารถด าเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๕,๐๐๐ 

๑๕ ต.ค. 
๕๘- ๑๕ 
พ.ย.๕๘ 

รับสมัครครูและบุคลากร
ตามต าแหน่งและสาขาที่
ขาดแคลน 

ได้บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ 
ตรงตามสาขาที่ขาดแคลน 

๕,๐๐๐ 
 

๑ ต.ค. ๕๘ 
- ๓๑. ธ.ค. 
๕๘ 

ครูและบุคลากรเข้าร่วม
อบรมประชุม  สัมมนาตาม
ความเหมาะสม 

๑. บุคลากรมีความรู้ ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน 
๒. คลากรทุกคนได้รับความรู้ความ
เข้าใจในแนวการปฏิบัติและระเบียบ
ของทางราชการ 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

๑ ต.ค. ๕๘ 
- ๓๑. ธ.ค. 
๕๘ 

ส่งเสริมให้ครูท าผลงาน
วิชาการเพ่ือเพ่ิมวิทยฐานะ
ที่สูงขึ้น 

๑. ครูผ่านการประเมินและ
ได้รับวิทยฐานะที่สูงขึ้นร้อยละ ๘๐ 
ของครูที่มีคุณสมบัติ 
๒. ครู บุคลากรทุกคนมีขวัญ 
และก าลังใจในการปฏิบัติงาน 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑-๓๐ 
พ.ย.๕๘ 

ส่งเสริมการท าผลงานครู
ดีเด่น ครูดีในดวงใจ  หนึ่ง
แสนครูดี ฯลฯ 

๑. ครูได้รับเกียรติบัตรเชิดชู
เกียรติต่างๆ อย่างน้อยร้อยละ ๒๐ 
๒. ครู บุคลากรทุกคนมีขวัญและ 
ก าลังใจในการปฏิบัติงาน 

๕,๐๐๐ 
 

 

 
 
 
 
 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  มุกดาหาร 

 
 

๒๖๙ แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๕๙ 

๕.๒  ไตรมาส ๒  (๑ ม.ค. ๕๙ - ๓๑. มี.ค.๕๙) จ านวนเงิน ๕๖๓,๐๐๐ บาท 
วัน/เดือน/ปี แผน/ปฏิทินปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 
๑ ม.ค. ๕๙ เสริมสร้างขวัญก าลังใจใน

การท างานและอ่ืนๆ เช่น 
การจัดงานปีใหม่ งานเลี้ยง
รับ-ส่งบุคลากร 

ครู บุคลากรทุกคนมีขวัญและก าลังใจ 
ในการปฏิบัติงาน 
 
 

๓๐๐,๐๐๐ 

๑๖ ม.ค.๕๙ การเข้าร่วมกิจกรรมวันครู ครู บุคลากรทุกคนมีขวัญและก าลังใจ 
ในการปฏิบัติงาน 

๓,๐๐๐ 

๒๙ ม.ค.๕๙ การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 
กับหน่วยงานอื่น เช่น 
กิจกรรมกีฬาสามัญศึกษา 

ครู บุคลากรทุกคนมีขวัญและก าลังใจ 
ในการปฏิบัติงาน ๒๐,๐๐๐ 

๑ ม.ค. ๕๙ 
- ๓๑. มี.ค.
๕๙ 

ครูและบุคลากรเข้าร่วม
อบรมประชุม  สัมมนาตาม
ความเหมาะสม 

๑. บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ
ในการปฏิบัติงาน 
๒. คลากรทุกคนได้รับความรู้ความ
เข้าใจในแนวการปฏิบัติและระเบียบ
ของทางราชการ 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

๑ ม.ค. ๕๙ 
- ๓๑. มี.ค.
๕๙ 

ส่งเสริมให้ครูท าผลงาน
วิชาการเพ่ือเพ่ิม 
วิทยฐานะที่สูงขึ้น 

๑. ครูผ่านการประเมินและได้รับ
วิทยฐานะที่สูงขึ้นร้อยละ ๘๐ ของ
ครูที่มีคุณสมบัติ 
๒.ครู บุคลากรทุกคนมีขวัญ 

และก าลังใจในการปฏิบัติงาน 

๑๐,๐๐๐ 
 

๒๘ - ๓๐ 
มี.ค.๕๙ 

ศึกษาดูงานระบบหอพัก
นักเรียนประจ า 
ที่โรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลัย ชลบุรี 

เพ่ือให้ครูผู้ปกครองหอพัก จ านวน 
๒๐ คน ได้ศึกษาดูงานระบบหอพัก
นักเรียนประจ าเพ่ือน ามาปรับปรุง 
และพัฒนาต่อไป 

๘๐,๐๐๐ 

๕.๓  ไตรมาส ๓  (๑ เม.ย. ๕๙ - ๓๐.มิ.ย. ๕๙) จ านวนเงิน๑๖๐,๐๐๐ บาท 
วัน/เดือน/ปี แผน/ปฏิทินปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 
๑ เม.ย. ๕๙ - 
๓๐.มิ.ย. ๕๙ 

ครูและบุคลากรเข้าร่วม
อบรมประชุม  สัมมนา
ตามความเหมาะสม 

๑. บุคลากรมีความรู้ ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน 
๒. คลากรทุกคนได้รับความรู้ความเข้าใจใน
แนวการปฏิบัติและระเบียบของทางราชการ 

๑๕๐,๐๐๐ 
 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  มุกดาหาร 

 
 

๒๗๐ แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๕๙ 

๑ เม.ย. ๕๙ - 
๓๐.มิ.ย. ๕๙ 

ส่งเสริมให้ครูท าผลงาน
วิชาการเพ่ือเพ่ิมวิทย
ฐานะที่สูงขึ้น 

๑.ครูผ่านการประเมินและได้รับวิทยฐานะที่
สูงขึ้นร้อยละ ๘๐ ของครูที่มีคุณสมบัติ         
๒.ครู บุคลากรทุกคนมีขวัญและก าลังใจใน
การปฏิบัติงาน 

๑๐,๐๐๐ 
 

๕.๔  ไตรมาส ๔  (๑ ก.ค. ๕๙ - ๓๐ ก.ย. ๕๙) จ านวนเงิน ๑,๐๗๒,๐๐๐  บาท 
วัน/เดือน/ปี แผน/ปฏิทินปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 
๑ ก.ค.๕๙ - 
๓๐ ก.ย. ๕๙ 

ครู บุคลากรร่วม
กิจกรรมวันส าคัญต่างๆ 

๑. ครู บุคลากรทุกคนมีขวัญและก าลังใจ 
ในการปฏิบัติงาน 
 

๓๒,๐๐๐ 

๑ ก.ค.๕๙ - 
๓๐ ก.ย. ๕๙ 

ครูและบุคลากรเข้าร่วม
อบรม 
ประชุม  สัมมนาตาม
ความเหมาะสม 

๑.บุคลากรมีความรู้ ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน 
๒. คลากรทุกคนได้รับความรู้ความเข้าใจใน
แนวการปฏิบัติและระเบียบของทางราชการ 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

๑ ก.ค.๕๙ - 
๓๐ ก.ย. ๕๙ 

ส่งเสริมให้ครูท าผลงาน
วิชาการเพ่ือเพ่ิมวิทย
ฐานะที่สูงขึ้น 

๑. ครูผ่านการประเมินและได้รับวิทย
ฐานะที่สูงขึ้นร้อยละ ๘๐ ของครูที่มี
คุณสมบัติครู บุคลากรทุกคนมีขวัญ 
และก าลังใจในการปฏิบัติงาน 

๑๐,๐๐๐ 
 

๓-๕ ก.ค. 
๕๙ 

อบรมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาครูเพ่ือการ
ส่งเสริมและพัฒนา
นักเรียนสู่โอลิมปิก
วิชาการในระดับ
โรงเรียน 

๑) ครูผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ มีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางและ
กระบวนการส่งเสริม พัฒนานักเรียนสู่
โอลิมปิกวิชาการระดับโรงเรียน 
๒)  ครูผู้เข้าประชุมสัมมนา มีทักษะในการ
วางแผน  การจัดการเรียนรู้  การก ากับและ
ประเมินผล การพัฒนานักเรียนสู่โอลิมปิก
วิชาการระดับโรงเรียน 

๑๐๐,๐๐๐ 

๑๕-๑๘ 
ก.ค.๕๙ 

อบรมเชิงปฏิบัติการ
ภาษาอังกฤษและ
ศึกษาดูงานนอก
สถานที่ส าหรับครู 
บุคลากรโรงเรียนจุฬา
ภรณราชวิทยาลัย 
มุกดาหาร 

ครูผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ มีความรู้ ความ
เข้าใจและการน าภาษาอังกฤษไปใช้ในการ
สื่อสารได้ดียิ่งขึ้น 

๗๘๐,๐๐๐ 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  มุกดาหาร 

 
 

๒๗๑ แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๕๙ 

 
โครงการพัฒนางานอาคารสถานที่  สิ่งแวดล้อม  สาธารณูปโภคและยานพาหนะ 

๑.  ชื่องาน/โครงการพัฒนางานอาคารสถานที่  สิ่งแวดล้อม  สาธารณูปโภคและยานพาหนะ 
(   )  โครงการใหม่                     ( / )  โครงการต่อเนื่อง 

๒.  กลุ่ม   ( / )บริหารทั่วไป 
๓. ตอบสนองอุดมการณ์สถานศึกษา/กลยุทธ์สถานศึกษา/มาตรฐานการศึกษาของ สพฐ. 

๓.๑ ตอบสนองอุดมการณ์สถานศึกษา 
อุดมการณ์สถานศึกษาข้อที่ : ๑  ๒  ๓  ๔  ๕  ๖  ๗ ๘  ๙ 
๓.๒  ตอบสนองกลยุทธ์สถานศึกษา 
กลยุทธ์สถานศึกษาข้อที่ : ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗  
๓.๓  ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาของ สพฐ. ข้อที่ 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 
๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕  

๔. ผู้รับผิดชอบ   นางสาวขนิษฐา  ปิตฝ่าย 
๕. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

งาน/โครงการนี้ใช้งบประมาณ ๙,๖๘๔,๔๐๐บาท    รายละเอียดดังนี้ 
๖. ภารกิจ 

เพ่ือจัดบรรยากาศให้เอ้ือต่อการเรียนรู้  สนับสนุน  อ านวยความสะดวกต่อผู้เรียนให้มีความ
สะดวกคล่องตัวในการจัดกิจกรรมต่าง  ๆ  มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ   สิ่งแวดล้อมมีความปลอดภัย
สะอาดสวยงามจัดอาคารสถานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจัดระบบสาธารณูปโภคให้มีความเพียงพอต่อ
การใช้บริการและให้มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการ  จัดระบบการให้บริการยานพาหนะเพ่ือให้
เพียงพอความต้องการของผู้ใช้บริการ และซ่อมบ ารุงยานพาหนะให้มีความพร้อมใช้งานอยู่เสมอทั้งนี้
เพ่ือให้เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างสูงสุด 

๑  เพ่ือพัฒนาระบบงานอาคารสถานที่ 
๒  เพ่ือพัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 
๓  เพ่ือพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
๔  เพ่ือพัฒนาระบบงานยานพาหนะ 
๕  พัฒนาส านักงานงานอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อม  สาธารณูปโภคและยานพาหนะ 
๖  เพ่ืออ านวยความสะดวกต่อผู้ใช้บริการด้านอาคารสถานที่ 
๘  เพ่ือพัฒนาระบบงานโสตทัศนูปกรณ์ 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  มุกดาหาร 

 
 

๒๗๒ แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๕๙ 

๙.  เพ่ือรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน 
๗. ตัวชีว้ัดความส าเร็จ 

๑.  อาคารสถานที่ และโต๊ะ – เก้าอ้ี ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและพร้อมให้บริการ 
๒.  สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้ร่มรื่นสะอาด สวยงาม มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการจัด 

การเรียนการสอน 
๓.  ระบบสาธารณูปโภคให้มีความปลอดภัยและเพียงพอต่อความต้องการต่อการใช้งานให้อยู่ใน

สภาพดีและพร้อมใช้งาน และมีระบบน้ าดื่มที่สะอาดปลอดภัย 
๔.  การให้บริการยานพาหนะเพ่ือให้เพียงพอความต้องการของผู้ใช้บริการรวมไปถึงซ่อมบ ารุง

ยานพาหนะให้มีความพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
๕.  ส านักงานอาคารสถานที่ฯ ที่พร้อมต่อการให้บริการและอ านวยความสะดวกต่อผู้มาใช้บริการ

งานอาคารสะถานที่ที่มีประสิทธิภาพ 
๖.  ผู้ใช้บริการด้านอาคารสถานที่ มีความพึงพอใจในการอ านวยความสะดวกและให้บริการ 
๗.  มีโสตทัศนูปกรณ์เพียงพอต่อการใช้จัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้และการพัฒนา 

ด้านการศึกษา 
๘.  โรงเรียนมีระบบงานรักษาความปลอดภัยที่ดีมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ นักเรียน และครู

บุคลากรทางการศึกษามีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๘.  สถานที่ด าเนินการ 
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  มุกดาหาร อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 
๙.  ระยะเวลาด าเนินการ  ตลอดปีการศึกษา  ๒๕๕๙ 
๑๐. แผนการด าเนินงานแตล่ะไตรมาส 
ไตรมาศที่ ๑ ( ๑ ต.ค. – ๓๑ ธ.ค.๕๙) 

ว/ด/ป แผน/ปฎิทินการ
ปฏิบัติงาน 

เป้าหมาย งบประมาณ 

๑-๓๑ ต.ค. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์รด
น้ าต้นไม้ 

มีอุปกรณ์ใช้งานอย่างเพียงพอ 
๑๕,๐๐๐ 

๑-๓๑ ต.ค. จัดซื้อเครื่องมือตกแต่ง
สวน 

มีอุปกรณ์ใช้งานอย่างเพียงพอ 
๑๐,๐๐๐ 

๑-๓๑ ต.ค. จัดซื้อโต๊ะ-เก้าอ้ี และ
เครื่องใช้ส านักงาน 

มีอุปกรณ์ใช้ในส านักงานทีเพียงพอ 
๓๐,๐๐๐ 

๑-๓๑ ต.ค. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์/
เครื่องมือซ่อมบ ารุง 

มีอุปกรณ์ท่ีใช้ในการซ่อมบ ารุงที่เพียงพอ 
๓๐,๐๐๐ 

๑-๓๑ ต.ค. งานโสตทัศนูปกรณ์ มีอุปกรณ์ใช้งานอย่างเพียงพอ ๑๐,๐๐๐ 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  มุกดาหาร 

 
 

๒๗๓ แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๕๙ 

ว/ด/ป แผน/ปฎิทินการ
ปฏิบัติงาน 

เป้าหมาย งบประมาณ 

๑-๓๑ ต.ค. จัดซ่อมบ ารุงวัสดุ/
อุปกรณ์/สื่อ
โสตทัศนูปกรณ์ 

มีอุปกรณ์ท่ีมีคุณภาพดีและพร้อมใช้งาน 
๕๐,๐๐๐ 

๑ต.ค. –๓๑ 
ธ.ค. 

ซ่อมแซมประตู-
หน้าต่างอาคารเรียน 

มีสถานที่ท่ีใช้ในการเรียนการสอนที่ดีเยี่ยม 
๑๐,๐๐๐ 

๑ ต.ค. –
๓๑ ธ.ค. 

ปรับปรุงซ่อมแซมตัว
อาคารและอาคาร
ประกอบ 

มีห้องเรียนที่มีสภาพดีและพร้อมใช้งาน 
 ๒๐,๐๐๐ 

๑ ต.ค. –
๓๑ ธ.ค. 

ปรับปรุงห้องน้ า
อาคารเรียนและ
อาคารประกอบ 

มีห้องน้ าที่พร้อมใช้งานอย่างเพียงพอ 
๒๕,๐๐๐ 

๑ ต.ค. –
๓๑ ธ.ค. 

สร้างโรงซ่อมบ ารุง
ยานพาหนะ 

มีโรงซ่อมรถสามารถใช้งานได้ดี 
๑๐๐,๐๐๐ 

๑ ต.ค. –
๓๑ ธ.ค. 

ปรับปรุงบ้านพักครู มีบ้านพักครูพร้อมใช้งานได้ดีและปลอดภัย 
๑๕๐,๐๐๐ 

๑-๓๑ ต.ค. ปรับปรุงห้องเก็บ
อุปกรณ์หอประชุม 

มีห้องเก็บอุปกรณ์อย่างเพียงพอ 
๒๐,๐๐๐ 

๑-๓๑ ต.ค. ทาสีภายในห้องเรียน มีห้องเรียนที่สวยงาม ๑๐๐,๐๐๐ 
๑-๓๐ 
เม.ย. 

ปรับปรุงระบบระบาย
น้ าโรงอาหารและโรง
ประกอบอาหาร 

มีระบบระบายน้ าโรงอาหารและโรงประกอบ
อาหารสภาพดีพร้อมใช้งาน ๒๕,๐๐๐ 

๑-๓๑ ต.ค. จัดซื้อโต๊ะขาพับ
ส าหรับกิจกรรมต่าง ๆ 

มีโต๊ะเพียงพอต่อการใช้งาน 
๔๐,๐๐๐ 

๑ ต.ค.– 
๓๑ ธ.ค. 

ขุดลอกท่อระบายน้ า
และคลองระบายน้ า
บริเวณหอประชุม โรง
อาหารและอาคาร
ประกอบอาหาร 

ท่อระบายน้ าไหลสะดวก 
 
 ๒,๕๐๐ 

๑ ต.ค.– 
๓๑ ธ.ค. 

จัดซื้อผ้าและอุปกรณ์
ตกแต่งสถานที่ในงาน
ราชพิธีต่าง ๆ 

มีอุปกรณ์ใช้งานพอเพียง 
๓๕,๐๐๐ 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  มุกดาหาร 

 
 

๒๗๔ แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๕๙ 

ว/ด/ป แผน/ปฎิทินการ
ปฏิบัติงาน 

เป้าหมาย งบประมาณ 

๑-๓๑ ต.ค. จัดสร้างโรงเรือนเพ่ือ
ท าปุ๋ยหมักชีวภาพ 

มีโรงเรือนท าปุ๋ยหมักที่เหมาะสม 
๑๐,๐๐๐ 

๑ ต.ค.– 
๓๑ ธ.ค. 

ก าจัดปลวก ปลวกปริมาณลดลง 
๒๐,๐๐๐ 

๑ ต.ค.– 
๓๑ ธ.ค. 

ค่าไฟฟ้า มีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ 
๑,๐๕๐,๐๐๐ 

๑ ต.ค.– 
๓๑ ธ.ค. 

ปรับปรุงห้องเรียน มีห้องเรียนสภาพดีพร้อมใช้ 
๓๔๐,๐๐๐ 

ไตรมาศที่ ๒  ( ๑ ม.ค. – ๓๑ มี.ค.๕๙) 
ว/ด/ป แผน/ปฎิทินการปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 

๑ม.ค–๓๑มี.ค. ปรับปรุงอาคารเรือนรับรอง มีเรือนรับรองพร้อมใช้งาน ๑๐๐,๐๐๐ 
๑ม.ค.–๓๑มี.ค. ปรับปรุง ไฟส่องสว่างถนน 

และรั้ว 
มีไฟส่องสว่างพร้อมใช้งาน 

๕๐,๐๐๐ 

๑ม.ค.–๓๑มี.ค. จัดซื้อม้าหินอ่อน มีพ้ืนที่ให้นักเรียนพักผ่อนได้
เพียงพอ 

๒๐,๐๐๐ 

๑ ม.ค.–๓๑ มี.ค. ปรับปรุงระบบโทรศัพท์ มีโทรศัพท์พร้อมใช้งานอยู่ใน
สภาพดี 

๓๐,๐๐๐ 

๑-๓๑ ม.ค. ซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือ
ไฟฟ้าสนาม 

มีอุปกรณ์และเครื่องมือไฟฟ้า
พร้อมใช้งาน 

๒๐,๐๐๐ 

๑-๓๑ ม.ค. จัดซื้อท่อน้ า และอุปกรณ์ต่อ
พ่วง 

มีวัสดุซ่อมแซมระบบน้ าเพียงพอ
ต่อการใช้งาน 

๘๐,๐๐๐ 

๑-๓๑ ม.ค. เครื่องพิมพ์รูปภาพติดบัตร มีเครื่องพิมพ์พร้อมใช้งาน ๖,๙๐๐ 

๑ ม.ค. – ๓๑ 
มี.ค. 

ซ่อมแซอมประตู-หน้าต่าง
อาคารเรียน 

มีประตู,หน้าต่างอยู่ในสภาพดี
พร้อมใช้งาน 

๑๐,๐๐๐ 

๑ม.ค. – ๓๑มี.ค. ปรับปรุงซ่อมแซมตัวอาคาร
และอาคารประกอบ 

มีอาคารพร้อมใช้งานอยูในสภาพ
ดี 

๒๐,๐๐๐ 

๑ม.ค. – ๓๑มี.ค. ปรับปรุงห้องน้ าอาคารเรียน
และอาคารประกอบ 

มีห้องน้ าสภาพดีพร้อมใช้งาน 
๒๕,๐๐๐ 

๑ ม.ค. – ๓๑ 
มี.ค. 

จัดสร้างโรงเรือนเพ่ือท าปุ๋ย
หมักชีวภาพ 

มีโรงเรือนเหมาะสม 
๑๐,๐๐๐ 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  มุกดาหาร 

 
 

๒๗๕ แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๕๙ 

ว/ด/ป แผน/ปฎิทินการปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 
๑ ม.ค. – ๓๑ 
มี.ค. 

ค่าไฟฟ้า มีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ 
๑,๐๕๐,๐๐๐ 

ไตรมาศที่ ๓ ( ๑ เม.ย. - ๓๐ มิ.ย.๕๙) 
ว/ด/ป แผน/ปฎิทินการปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 

๑เม.ย. - 
๓๐มิ.ย. 

ซ่อมหลังคาอาคารเรียน มีหลังคาสภาพคงทนใช้งานได้ดี 
๑๐,๐๐๐ 

๑ เม.ย. 
- ๓๐ 
มิ.ย. 

ซ่อมถนนภายในโรงเรียน ป้ายจราจร
และเส้นจราจร 

มีถนนสภาพพร้อมใช้งาน 
๘,๐๐๐ 

๑-๓๐
เม.ย. 

ซ่อมแซมลูกระนาดยางชะลอความเร็ว มีลูกระนาดยางสภาพดีพร้อมใช้
งาน 

๒,๐๐๐ 

๑-๓๐
เม.ย. 

สร้างโรงซ่อมบ ารุงยานพาหนะ มีโรงซ่อมยานพาหนะพร้อมใช้งาน 
๑๐๐,๐๐๐ 

๑-๓๐ 
เม.ย. 

จัดซื้อม้าหินอ่อน มีพ้ืนที่ให้นักเรียนพักผ่อนได้
เพียงพอ 

๒๐,๐๐๐ 

๑-๓๐ 
เม.ย. 

ซ่อมโต๊ะเก้าอ้ีนักเรียน มีโต๊ะเก้าอ้ีนักเรียนพร้อมใช้งาน 
๓๕๐,๐๐๐ 

๑-๓๐ 
เม.ย. 

ปรับปรุงบ้านพักครู มีบ้านพักครูสภาพดีพร้อมใช้งาน 
๑๕๐,๐๐๐ 

๑เม.ย. - 
๓๐มิ.ย. 

จัดสร้างโรงจอดรถบ้านพักครู มีโรงจอดรถบ้านพักครูสภาพดี
พร้อมใช้งาน 

๑๐๐,๐๐๐ 

๑-๓๐
เม.ย. 

ปรับปรุงห้องฉายภาพยนตร์ มีห้องฉายภาพยนตร์สภาพดีพร้อม
ใช้งาน 
 

๕๐,๐๐๐ 

๑-๓๐
เม.ย. 

ทาสีภายในห้องเรียน มีห้องเรียนสภาพดีพร้อมใช้งาน 
๑๐๐,๐๐๐ 

๑-๓๐ 
เม.ย. 

จัดท าจุดเก็บถ้วยชามโรงอาหาร มีที่เก็บถ้วยชามโรงอาหารเพียงพอ
ต่อการใช้งาน 

๑๐๐,๐๐๐ 

๑-๓๐ 
เม.ย. 

ซ่อมแซมผ้าม่าน มีผ้าม่านพร้อมใช้งาน 
 
 

๕๐,๐๐๐ 

๑-๓๐
เม.ย. 

ปรับปรุงห้องเรียน มีห้องเรียนสภาพดีพร้อมใช้งาน 
๖๖๐,๐๐๐ 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  มุกดาหาร 

 
 

๒๗๖ แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๕๙ 

ว/ด/ป แผน/ปฎิทินการปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 
๑-๓๐
เม.ย. 

ปรับปรุงห้องรับรอง มีห้องรับรองสภาพดีพร้อมใช้งาน 
๑๒๐,๐๐๐ 

๑เม.ย. - 
๓๐มิ.ย. 

จัดซื้อ – ซ่อมแซมเก้าอ้ีห้องฉาย
ภาพยนตร์ 
 

มีเก้าอ้ีห้องฉายภาพยนตร์สภาพดี
พร้อมใช้งาน ๔๐,๐๐๐ 

๑ เม.ย. 
- ๓๐ 
มิ.ย. 

จัดซื้อโต๊ะขาพบัส าหรับจดักิจกรรมต่าง ๆ โต๊ะขาพับส าหรับจัดกิจกรรมต่าง 
ๆสภาพดีพร้อมใช้งาน ๔๐,๐๐๐ 

๑เม.ย. - 
๓๐มิ.ย. 

ซ่อมแซมระเบียงและระบบระบายน้ า
หอประชุม 

มีหอประชุมสภาพดีพร้อมใช้งาน 
๑๐,๐๐๐ 

๑-๓๐
เม.ย. 

ทาสีอาคารเรียนและอาคารระกอบ มีอาคารเรียนและอาคารระกอบ
สภาพดีพร้อมใช้งาน 

๒๐,๐๐๐๐ 

๑-๓๐ 
เม.ย. 

ปรับปรุงระบบระบายน้ าโรงอาหารและ
โรงประกอบอาหาร 

มีระบบระบายน้ าโรงอาหารและ
โรงประกอบอาหารสภาพดีพร้อม
ใช้งาน 

๒๕,๐๐๐ 

๑เม.ย. - 
๓๐มิ.ย. 

จัดท าป้ายในกิจกรรมต่าง ๆ มีป้ายประชาสัมพันธ์ที่เพียงพอ 
๖๐,๐๐๐ 

๑เม.ย. - 
๓๐มิ.ย. 

ขุดลอกท่อระบายน้ าและคลองระบาย
น้ าบริเวณหอประชุม โรงอาหารและโรง
ประกอบอาหาร 

ท่อระบายน้ าและคลองระบายน้ า
บริเวณหอประชุม โรงอาหาร
พร้อมใช้งาน 

๒,๕๐๐ 

๑-๓๐
เม.ย. 

จัดซื้อถังขยะประจ าห้องเรียน ถังขยะประจ าห้องเรียนเพียงพอ
พร้อมใช้งาน 

๓,๐๐๐ 

๑-๓๐
เม.ย. 

จัดซื้อรถเข็นขยะ มีรถเข็นขยะเพียงพอพร้อมใช้งาน 
 

๘๐,๐๐๐ 

๑-๓๐ 
เม.ย. 

จดัซื้อเลื่อยยนต์ มีเลื่อยยนต์พร้อมใช้งาน 
 
 

๓๐,๐๐๐ 

๑ เม.ย. 
- ๓๐ 
มิ.ย. 

จัดซื้อไม้กวาดชนิดต่าง ๆ มีไม้กวาดเพียงพอพร้อมใช้งาน 
๕๐,๐๐๐ 

๑เม.ย. - 
๓๐มิ.ย. 

จัดซื้ออะไหล่เครื่องตัดหญ้า มีอะไหล่เครื่องตัดหญ้าเพียงพอ
พร้อมใช้งาน 

๑๐,๐๐๐ 

๑เม.ย. - ปรับปรุงสายส่งไฟฟ้าอาคารเรียนและ มีส่งไฟฟ้าอาคารเรียนและอาคาร ๕๐,๐๐๐ 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  มุกดาหาร 

 
 

๒๗๗ แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๕๙ 

ว/ด/ป แผน/ปฎิทินการปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 
๓๐มิ.ย. อาคารประกอบ ประกอบเพียงพอพร้อมใช้งาน 
๑เม.ย. - 
๓๐มิ.ย. 

ปรับปรุงระบบน้ าภายในโรงเรียน มีระบบน้ าภายในโรงเรียนเพียงพอ
พร้อมใช้งาน 

๔๐,๐๐๐ 

๑เม.ย. - 
๓๐มิ.ย. 

จัดซื้อวัสดุและน้ ายาท าความสะอาด มีวัสดุและน้ ายาท าความสะอาด
เพียงพอพร้อมใช้งาน 
 

๘๐,๐๐๐ 

๑เม.ย. - 
๓๐มิ.ย. 

จัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ซ่อมบ ารุง 
 
 

มีเครื่องมือและอุปกรณ์ซ่อมบ ารุง
เพียงพอพร้อมใช้งาน ๒๐,๐๐๐ 

๑เม.ย. - 
๓๐มิ.ย. 

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ท าความสะอาด มีวัสดุอุปกรณ์ท าความสะอาด
เพียงพอพร้อมใช้งาน 

๓๐,๐๐๐ 

.๑เม.ย. 
- ๓๐
มิ.ย. 

ท าความสะอาดเครื่องปรับอากาศ มีเครื่องปรับอากาศเพียงพอพร้อม
ใช้งาน ๕๐,๐๐๐ 

. ๑เม.ย. ฝึกอบรมบุคลากรงานอาคารสถานที่ มีความรู้และทักษะในการท างานดี
ขึ้น 

๑๐๐,๐๐๐ 

๑เม.ย. - 
๓๐มิ.ย. 

ซ่อมแซอมประตู-หน้าต่างอาคารเรียน 
 

ประตู-หน้าต่างอาคารเรียน 
๑๐,๐๐๐ 

๑เม.ย. - 
๓๐มิ.ย. 

ปรับปรุงซ่อมแซมตัวอาคารและอาคาร
ประกอบ 

มีอาคารเรียนและอาคารประกอบ
พร้อมใช้งาน 

๒๐,๐๐๐ 

.๑เม.ย. 
- ๓๐
มิ.ย. 

ปรับปรุงห้องน้ าอาคารเรียนและอาคาร
ประกอบ 

ห้องน้ าอาคารเรียนและอาคาร
พร้อมใช้งาน ๓๐,๐๐๐ 

๑เม.ย. - 
๓๐มิ.ย. 

จัดสร้างโรงเรือนเพ่ือท าปุ๋ยหมักชีวภาพ มีโรงเรือนเพ่ือท าปุ๋ยหมักชีวภาพ ๑๐,๐๐๐ 
 

๑ เม.ย. 
- ๓๐ 
มิ.ย. 

ขุดหลุมปลูกต้นไม้ มีแหล่งและสถานที่ปลูกต้นไม้
อย่างเพียงพอ ๑๘,๐๐๐ 

๑เม.ย. - 
๓๐มิ.ย. 

จัดซื้อผ้าและอุปกรณ์ตกแต่งสถานที่ใน
งานราชพิธีต่าง ๆ 

มีอุปกรณ์ตกแต่งสถานที่ในงาน
ราชพิธีต่าง ๆพร้อมใช้งาน 

๓๕,๐๐๐ 

๑เม.ย. - 
๓๐มิ.ย. 

ค่าไฟฟ้า มีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ 
๑,๐๕๐,๐๐๐ 

 

 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  มุกดาหาร 

 
 

๒๗๘ แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๕๙ 

ไตรมาศที่ ๔ ( ๑ ก.ค. – ๓๐ ก.ย.๕๙) 
ว/ด/ป แผน/ปฎิทินการปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 

๑ก.ค. – 
๓๐ก.ย. 

จัดซื้อผ้าและอุปกรณ์ตกแต่งสถานที่ใน
งานพิธีกรต่าง ๆ 

มีผ้าที่เพียงพอในการใช้งาน 
๓๕,๐๐๐ 

๑ก.ค. – 
๓๐ก.ย. 

ปรับปรุงห้องเรียน มีห้องเรียนที่มีสภาพดีและพร้อม
ใช้งาน 

๔๐๐,๐๐๐ 

๑ก.ค. – 
๓๐ก.ย. 

ก าจัดปลวกบ้านพักครูและบ้านพัก
นักการภารโรง 

บ้านพักครูและบ้านพักนักการภาร
โรงมีสภาพดีพร้อมใช้งาน 

๑๐,๐๐๐ 

๑ก.ค. – 
๓๐ก.ย. 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ ภูมิทัศน์โรงเรียนสวยงาม  ร่มรื่น 
๕๐,๐๐๐ 

๑ ก.ค. – 
๓๐ ก.ย. 

จัดซื้อปุ๋ย 
 

มีปุ๋ยเพียงพอในการใช้งาน 
๒๐,๐๐๐ 

๑ก.ค. – 
๓๐ก.ย. 

จัดท าปุ๋ยหมักชีวภาพ มีปุ๋ยหมักเพียงพอในการใช้งาน 
๕,๐๐๐ 

๑ ก.ค. – 
๓๐ ก.ย. 

จัดซื้อพันธุ์ไม้ มีต้นไม้ประดับอย่างเพียงพอและ
สวยงาม 

๑๐๐,๐๐๐ 

๑-๓๑ 
ก.ค. 

ปรับเปลี่ยนต้นไม้ประดับอาคารเรียน
และอาคารประกอบ 
 

อาคารเรียนมีความสวยงาม 
๕๐,๐๐๐ 

๑ ก.ค. – 
๓๐ ก.ย. 

จัดซื้อปั้มน้ า มีปั้มน้ าเพียงพอพร้อมใช้งาน 
๓๒๕๐๐ 

๑ ก.ค. – 
๓๐ ก.ย. 

ค่าไฟฟ้า มีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ 
๑,๐๕๐,๐๐๐ 

๑ ก.ค. – 
๓๐ ก.ย. 

ค่าก าจัดสิ่งปฏิกูล มีการก าจัดสิ่งปฏิกูลที่เหมาะสม 
๗๐,๐๐๐ 

๑ ก.ค. – 
๓๐ ก.ย. 

ค่าจัดส่งไปรษณีย์ มีการจัดส่งไปรษณีย์ตาม
ก าหนดเวลา 

๑๒,๐๐๐ 

๑ ก.ค. – 
๓๐ ก.ย. 

ค่าน้ าประปา มีน้ าประปาใช้อย่างเพียงพอ 
๖๐,๐๐๐ 

๑ ก.ค. – 
๓๐ ก.ย. 

ซ่อมบ ารุงยานพาหนะโรงเรียน มียานพาหนะโรงเรียนเพียงพอ
พร้อมใช้งาน 

๑๕๐,๐๐๐ 

๑ ก.ค. – 
๓๐ ก.ย. 

ปรับปรุงระบบการใช้ยานพาหนะ มีการใช้ยานพาหนะอย่างเป็น
ระบบ 

๒,๐๐๐ 

๑ ก.ค. – ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง มีน้ ามันเชื้อเพลิงใช้อย่างเพียงพอ ๑๘๐,๐๐๐ 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  มุกดาหาร 

 
 

๒๗๙ แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๕๙ 

ว/ด/ป แผน/ปฎิทินการปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 
๓๐ ก.ย. 
๑ ก.ค. – 
๓๐ ก.ย. 

จัดสร้างโรงเรือนเพ่ือท าปุ๋ยหมักชีวภาพ มีโรงเรือนเพ่ือท าปุ๋ยหมักชีวภาพ 
๑๐,๐๐๐ 

๑ ก.ค. – 
๓๐ ก.ย. 

ปรับปรุงซ่อมแซมตัวอาคารและอาคาร
ประกอบ 

มีห้องเรียนที่มีสภาพดีและพร้อม
ใช้งาน 

๒๐,๐๐๐ 

๑๑. การติดตามและประเมินผล 

ที ่ กิจกรรม/มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้(สพฐ) ดรรชนีวัดความส าเร็จ 
วิธีวัดผล 

ประเมินผล 
๑ มาตรฐานที่ ๓  ผู้เรียนมีทักษะในการ

แสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักเรียนรู้และ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องข้อ ๓.๔  ใช้เทคโนโลยี
ในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน 

๑. ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีในการ
เรียนรู้และน าเสนอผลงานร้อย
ละ ๙๕ 

- การสังเกต 
- แบบสอบถาม  
ความพึงพอใจ 
- แบบประเมิน 

๒ มาตรฐานที่ ๑๑  สถานศึกษามีการจัด
สภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ(มี ๓ตัวบ่งชี้) 
ข้อที่  ๑๑.๑  ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ  
อาคารเรียนมั่นคง  สะอาดและปลอดภัย  มี
สิ่งอ านวยความสะดวกพอเพียง  อยู่ในสภาพ
ใช้การได้ดีสภาพแวดล้อมร่มรื่น  และมีแหล่ง
เรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 

๑.อาคารสถานที่ และโต๊ะ – เก้าอ้ี  
ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและ
พร้อมให้บริการร้อยละ  ๑๐๐ 
๒.สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้ร่มรื่น  
สะอาด  สวยงาม มีบรรยากาศ 
ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน
ร้อยละ ๑๐๐ 
๓.ระบบสาธารณูปโภคให้มีความ
ปลอดภัยและเพียงพอต่อความ
ต้องการต่อการใช้งาน 
ให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้งาน 
และมีระบบน้ าดื่มที่สะอาด 
ปลอดภัย ร้อยละ ๑๐๐ 
๔.การให้บริการยานพาหนะเพ่ือให้
เพียงพอความต้องการของ
ผู้ใช้บริการรวมไปถึงซ่อมบ ารุง
ยานพาหนะให้มีความพร้อมใช้งาน 
อยู่เสมอร้อยละ  ๑๐๐ 

- สอบถาม
ความพึงพอใจ 
- การสังเกต 
- ข้อมูล สถิติ 
- ประเมินการ
ปฏิบัติงาน 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  มุกดาหาร 

 
 

๒๘๐ แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๕๙ 

ที ่ กิจกรรม/มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้(สพฐ) ดรรชนีวัดความส าเร็จ 
วิธีวัดผล 

ประเมินผล 
๕  ส านักงานอาคารสถานที่ฯที ่
พร้อมต่อการให้บริการและ 
อ านวยความสะดวกต่อผู้มาใช้
บริการงานอาคารสะถานที่ที่มี
ประสิทธิภาพ  ร้อยละ  ๑๐๐ 
๖  ผู้ใช้บริการด้านอาคาร
สถานที่ มีความพึงพอใจในการ
อ านวยความสะดวกและ
ให้บริการร้อยละ  ๑๐๐ 

 

 
 

ลงชื่อ.......................................................ผู้เขียนและเสนองาน/โครงการ  
                               (นางสาวขนิษฐา  ปิตฝ่าย) 

หัวหน้างานอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม  สาธารณูปโภคและยานพาหนะ 
 
                   ลงชื่อ....................................................... ผูน้ิเทศงาน/โครงการ 

          (นายประสาน   สุค าภา) 
รองผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  มุกดาหาร 
 

         ลงชื่อ........................................................ ผู้อนุมัติงาน/โครงการ 
         (นายชาตรี    ประดุจชนม์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  มุกดาหาร 

 
 
 
 
 
 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  มุกดาหาร 

 
 

๒๘๑ แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๕๙ 

ด้านกิจการนักเรียน 
โครงการ งานพัฒนาระบบงานธนาคารโรงเรียน 

 
๑. ชื่องาน/โครงการ งานพัฒนาระบบงานธนาคารโรงเรยีน 

(     )โครงการใหม่    ()   โครงการต่อเนื่อง 
๒. ชื่อกลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ  กลุ่มงานกิจการนักเรียน 
๓. ตอบสนองอุดมการณ์สถานศึกษา/กลยุทธ์สถานศึกษา/มาตรฐานการศึกษาของ สพฐ. 

๓.๑ ตอบสนองอุดมการณ์สถานศึกษา 
อุดมการณ์สถานศึกษาข้อที่ : ๑   ๒   ๓   ๔ ๕ ๖ ๗ ๘   ๙ 
๓.๒  ตอบสนองกลยุทธ์สถานศึกษา 
กลยุทธ์สถานศึกษาข้อที่ : ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗  
๓.๓  ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาของ สพฐ. ข้อที่ 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 
๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ 

๔. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวทิพากร  การสรรพ์ 
๕. งบประมาณ ใช้งบประมาณ    ๗๓,๓๗๘  บาท 
๖. ภารกิจ 

๑. นักเรียนรู้จักการประหยัดและออมอย่างรู้คุณค่า 
๒. นักเรียนได้เรียนรู้ในเรื่องการบริหารเงินอย่างเป็นระบบ 
๓. นักเรียนได้เรียนรู้ในเรื่องหลักการบริหารงานธนาคาร และการบริการ 

๗. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
๑.  นักเรียนมีนิสัยรักการออมร้อยละ ๙๐ 
๒.  นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการบริหาร  บริการลูกค้ามีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น

และสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ร้อยละ ๙๐ 
๓.  นักเรียนมีเงินไว้ใช้จ่ายในอนาคตร้อยละ ๑๐๐ 

๘. ระยะเวลาที่ด าเนินการ  ตลอดปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
๙.แผนการด าเนินงานแต่ละไตรมาส 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

๑. ขั้นเตรียมการ (Plan) 
๑.๑. ประชุมคณะครูหอพักเพ่ือเลือก 
คณะกรรมการด าเนินงาน 

๑ -๓๑ ม.ค. 
๕๙ 
 

นางสาวทิพากร  การ
สรรพ์และคณะ 
 

 
 
 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  มุกดาหาร 

 
 

๒๘๒ แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๕๙ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

๑.๒. คัดเลือกนักเรียนเป็นเจ้าหน้าที่
ธนาคาร 
๑.๓. จัดท าโครงการ และเสนออนุมัติ 
งบประมาณ 
๒. ขั้นด าเนินการ (Do) 
๒.๑. การจัดด าเนินงานจัดซื้ออุปกรณ์ที่ใช้
ในธนาคารโรงเรียน 
๒.๒. แบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ ๘ คน เพื่อ
แบ่งหน้าที่ให้บริการฝาก-ถอนเงิน 
๒.๓. ครูเวรดูแลการเบิก-ถอนเงินในแต่ละ
วันและน าเงินฝากไปฝากกับธนาคารออม
สิน 
สาขามุกดาหาร 
๒.๔. ท ารายงานสรุปยอดเงินฝาก-ถอน 
และบัญชีรายชื่อลูกค้าในรอบ ๑ เดือน 
๒.๕. ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ด าเนินงาน 
๒.๖  การศึกษาดูงานของเจ้าหน้าที่ธนาคาร 
๓. ขั้นตรวจสอบและประเมินผล(Check) 
๓.๑. ประเมินโดยผู้รับบริการธนาคาร 
๓.๒.ประเมินโดยคณะกรรมการด าเนินงาน 
๓.๓. ประเมินโดยคณะกรรมการธนาคาร 
ออมสินสาขามุกดาหาร 
๔. ขั้นแก้ไข  พัฒนา ปรับปรุง (Action) 
๔.๑. ปรับปรุงการท างานและสรุปรูปเล่ม
เสนอผู้บริหารต่อไป 

 
 
 
 
 
๑ พ.ค ๕๙-๓๑ 
มี.ค.๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑ พ.ค ๕๙-๓๑ 
มี.ค.๖๐ 
 
 
 
 
๑-๓๑ มี.ค.๖๐ 

 
 
 
 
นางสาวทิพากร  การ
สรรพ์และคณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นางสาวทิพากร  การ
สรรพ์และคณะ 
 
นางสาวทิพากร  การ
สรรพ ์
และคณะ 

 
 
 
 
๔๒,๓๗๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓๑,๐๐๐ 

รวมงบประมาณ ๗๓,๓๗๘ 
 
 
 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  มุกดาหาร 

 
 

๒๘๓ แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๕๙ 

โครงการพัฒนาระบบงานอนามัยโรงเรียน 
๑.ชื่อโครงการพัฒนาระบบงานอนามัยโรงเรียน 
 (   ) โครงการใหม่                       (  ) โครงการต่อเนื่อง 
๒. ชื่อกลุ่มงาน / กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ 
( √ )  กลุ่มกิจการนักเรียน 
๓. ตอบสนองอุดมการณ์สถานศึกษา/กลยุทธ์สถานศึกษา/มาตรฐานการศึกษาของ สพฐ. 

๓.๑ ตอบสนองอุดมการณ์สถานศึกษา 
อุดมการณ์สถานศึกษาข้อที่ : ๑  ๒  ๓  ๔  ๕  ๖  ๗ ๘  ๙ 
๓.๒  ตอบสนองกลยุทธ์สถานศึกษา 
กลยุทธ์สถานศึกษาข้อที่ : ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗  
๓.๓  ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาของ สพฐ. ข้อที่ 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 
๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕  

๔. ผู้รับผิดชอบ นางอารีรัตน์   ศรีโยธี 
๕. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร                 ๑๖๕,๐๐๐  บาท 
๑  ค่าจัดซื้อยา เวชภัณฑ์และอุปกรณ์ต่างๆ            ๑๒๐,๐๐๐  บาท 
๒  ค่าตอบแทนครูเวรพยาบาลวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์       ๑๔,๑๐๐    บาท 
๓  ค่าจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อต่างๆและเผยแพร่ความรู้ ป้ายนิเทศ ๒๑,๔๐๐    บาท 
๔  ค่ากิจกรรมบริจาคโลหิต          ๑,๕๐๐      บาท 
๕   ค่าปรับปรุงติดตั้งผ้าม่านกั้นห้องท าแผล         ๘,๐๐        บาท 
๖. ภารกิจ 

การจัดให้มีบริการปฐมพยาบาลและการดูแลรักษาผู้ป่วยเบื้องต้น  ประสานและจัดให้มีการ
ส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาล  ด าเนินงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในโรงเรียน  เผยแพร่ความรู้
และให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน ประสานกับผู้ปกครอง
นักเรียนเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยของนักเรียนทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต  จัดท าแบบบันทึกสุขภาพ
นักเรียนและบุคลากรเป็นรายบุคคล  และแนวปฏิบัติในการน านักเรียนส่งโรงพยาบาล   จัดให้มีการ
ตรวจสุขภาพประจ าปีของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน 
 
 
 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  มุกดาหาร 

 
 

๒๘๔ แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๕๙ 

๗. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
๑  มีวัสดุ / อุปกรณ์และเวชภัณฑ์ยาที่เพียงพอ 
๒  จัดจ้างครูเวรดูแลนักเรียนและครูบุคลากรในวันเสาร์ –อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์  

ในเวลา  ๐๘.๐๐ น. – ๑๗.๐๐ น. อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
๓  นักเรียน ครูและบุคลากรได้รับข้อมูลด้านสุขภาพ  และได้รับการส่งเสริมความรู้และ

ป้องกันตนเอง หลีกเลี่ยงจากภาวะท่ีเสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ อย่างท่ัวถึง 
๔  นักเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียน ได้รับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและดูแลรักษา

อย่างมีคุณภาพ 
๕  ส ารวจภาวะโภชนาการนักเรียนด้านน้ าหนัก และส่วนสูงภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
๖  นักเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อต่างๆ 
๗  นักเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย 
๘  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ เข้าร่วมกิจกรรมฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง ทุกคน 
๙  นักเรียน ครูและบุคลากร ร้อยละ ๘๐  มีความพึงพอใจต่อการให้บริการสุขภาพ

อนามัย เช่นการรักษาโรค ตลอดจนการน าส่งสถานพยาบาลที่เหมาะสม 
๘. ระยะเวลาด าเนินการ  ตลอดปีการศึกษา   ๒๕๕๙ 
๘.๑  ไตรมาสที่ ๑ ( ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ – ๓๑ ธันวาคม  ๒๕๕๘ ) 

วัน/เดือน/ปี ปฏิทิน(แผน)ปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 
ต.ค. ๕๘ ๑.  ส ารวจวัสด-ุอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ยา เพ่ือน าข้อมูลมา

ประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง 
- 

ต.ค.๕๘-
ธ.ค.๕๘ 

๒. จัดซื้อ – จัดจ้าง วัสดุอุปกรณ์และ
เวชภัณฑ์ยา 

มีวัสดุอุปกรณ์และเวชภัณฑ์
ยาที่เพียงพอ 

๓๐,๐๐๐ 

ต.ค.๕๘-
ธ.ค.๕๘ 

๓.จัดให้มีครูเวรดูแลนักเรียนในวันหยุด
เสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
ช่วงเวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ 

นักเรียน ครูและบุคลากร
ได้รับการดูแลสุขภาพอย่าง
ต่อเนื่องไม่เว้วันหยุดราชการ 

- 

ต.ค.๕๘-
ธ.ค.๕๘ 

๔. ด าเนินการให้การปฐมพยาบาลและดูแล
รักษาผู้ป่วยเบื้องต้น 

นักเรียน ครูและบุคลากรใน
โรงเรียนได้รับบริการปฐม
พยาบาลและรักษาเบื้องต้น
อย่างมปีระสิทธิภาพ 

- 

ต.ค.๕๘-
ธ.ค.๕๘ 

๕. ประสานงานกับงานพยาบาลนักเรียน
ประจ าน านักเรียนที่ป่วยหนักส่งต่อ

นักเรียนได้รับการส่งต่อ
สถานพยาบาลอย่าง

- 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  มุกดาหาร 

 
 

๒๘๕ แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๕๙ 

วัน/เดือน/ปี ปฏิทิน(แผน)ปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 
โรงพยาบาล ทันท่วงที 

ต.ค.๕๘-
ธ.ค.๕๘ 

๖.ดูแลและจัดเวชภัณฑ์ให้ครูและนักเรียน
ในกิจกรรมค่ายวิชาการต่างๆทั้งในและนอก
สถานที่ 
-กิจกรรมฝึกรด.  –ค่ายวิทย์-คณิตฯที่จ.
นครราชสีมา 
-ค่ายวิทย์-คณิตฯจ.เพชรบุรี – ค่ายHub จ.
นครราชสีมา – ค่ายวิชาการทัศนศึกษา ม.
๑ห้องวิทย์ 
/ค่ายโครงงานญี่ปุ่นจ.เพชรบุรี ครั้งที่ ๑และ
ครั้งที่ ๒ 
/ค่ายวิชาการทัศนศึกษาม.๕ จ.เพชรบุรี 
/กิจกรรมประเมินนักเรียนรางวัล
พระราชทาน๒ครั้ง 
/เบิกยาเข้าหอพักเพ่ือดูแลนักเรียนหอพัก
ทั้ง ๕ หอพัก 

เพ่ือนักเรียนที่เข้าค่ายต่างๆ
ได้รับการรักษาเบื้องต้น
ตลอดจนประสานการน าส่ง
ต่อโรงพยาบาลตลอดเวลาที่
มีการเข้าค่าย 

- 

ธ.ค.๕๘ ๗.จัดป้ายนิเทศ  จัดท าแผ่นพับข้อมูล
เผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพอนามัยและโรค
ต่างๆ 

เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน ครู
และบุคลากรในโรงเรียนได้
ดูแลตนเองให้ปราศจากโรค
และความเจ็บป่วยต่างๆ 

- 

ต.ค.๕๘-
ธ.ค.๕๘ 

๘.กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก/-ฉีดพ่นหมอกควันก าจัด
ยุงลายตัวแก่ /ท าลายแหล่งเพาะพันธุ์
ยุงลาย/ใส่ทรายอะเบตทุกวันศุกร์ 

นักเรียนครูในโรงเรียน 
ปลอดภัยจากการระบาด
ของโรคไข้เลือดออก 

๒,๗๐๐ 

ต.ค.๕๘-
ธ.ค.๕๘ 

สรุปสถิติการรับบริการรายงาน
ผู้บังคับบัญชาเดือนละครั้ง 

เพ่ือน าข้อมูลไว้เป็น
สารสนเทศในการพัฒนางาน
ต่อไป 

- 

 รวมทั้งหมด จ านวน ๓๒,๗๐๐ 
 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  มุกดาหาร 

 
 

๒๘๖ แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๕๙ 

๕.๒  ไตรมาสที่ ๒ ( ๑ มกราคม ๒๕๕๙ – ๓๑ มีนาคม  ๒๕๕๙ ) 
วัน/เดือน/ปี ปฏิทิน(แผน)ปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 
ม.ค. ๕๙ ๑.  สรุปวัสด-ุอุปกรณ์และ

เวชภัณฑ์ยา 
  

ม.ค.๕๙-
มี.ค.๕๙ 

๒. จัดซื้อ – จัดจ้าง วัสดุอุปกรณ์
และเวชภัณฑ์ยา 

มีวัสดุอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ยาที่
เพียงพอ 

๓๐,๐๐๐ 

ม.ค.๕๙-
มี.ค.๕๙ 

๓.จัดให้มีครูเวรดูแลนักเรียนใน
วันหยุดเสาร์-อาทิตย์และวันหยุด
นักขัตฤกษ์ ช่วงเวลา ๐๘.๐๐ – 
๑๗.๐๐ 

นักเรียน ครูและบุคลากรได้รับการ
ดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่องไม่เว้น
วันหยุดราชการ 

- 

ม.ค.๕๙-
มี.ค.๕๙ 

๔. ด าเนินการให้การปฐมพยาบาล
และดูแลรักษาผู้ป่วยเบื้องต้น 

นักเรียน ครูและบุคลากรใน
โรงเรียนได้รับบริการปฐมพยาบาล
และรักษาเบื้องต้นอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- 

ม.ค.๕๙-
มี.ค.๕๙ 

๕. ประสานงานกับงานพยาบาล
นักเรียนประจ าน านักเรียนที่ป่วย
หนักส่งต่อโรงพยาบาล 

นักเรียนได้รับการส่งต่อ
สถานพยาบาลอย่างทันท่วงที 

- 

ม.ค.๕๙-
มี.ค.๕๙ 

๖.ดูแลและจัดเวชภัณฑ์ให้ครูและ
นักเรียนในกิจกรรมค่ายวิชาการ
ต่างๆทั้งในและนอกสถานที่ 
-ค่ายอาสายุวกาชาด –ค่ายแบ่งปัน
รอยยิ้ม ๔ ค่าย 
-กิจกรรมมินิมาราธอน –วิชาการ
ทัศนศึกษา ม.๒ 
-ค่ายลูกเสือ –ยุวกาชาด ม.๑-ม.๓-
กิจกรรมกีฬา Open – House –
ค่ายวิทย์ฯ-คณิตฯ ๓ ค่าย 

เพ่ือนักเรียนที่เข้าค่ายต่างๆได้รับ
การรักษาเบื้องต้นตลอดจน
ประสานการน าส่งต่อโรงพยาบาล
ตลอดเวลาที่มีการเข้าค่าย 
 
 
 
 
 
 

 

ม.ค.๕๙-
มี.ค.๕๙ 

๗.กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก/-ฉีดพ่นหมอกควัน
ก าจัดยุงลายตัวแก่ /ท าลายแหล่ง

นักเรียนครูในโรงเรียน ปลอดภัย
จากการระบาดของโรคไข้เลือดออก ๔,๘๐๐ 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  มุกดาหาร 

 
 

๒๘๗ แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๕๙ 

วัน/เดือน/ปี ปฏิทิน(แผน)ปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 
เพาะพันธุ์ยุงลาย 

ม.ค.๕๙-
มี.ค.๕๙ 

๘.กิจกรรมป้องกันโรคระบบ
ทางเดินหายใจและโรคติดต่ออ่ืนๆ 

นักเรียนครูและบุคลากรสามารถ
ป้องกันตนเองจากโรคติดต่อต่างๆ
ได้ 

๒,๐๐๐ 

ม.ค.๕๙ ๑๐.ส ารวจภาวะโภชนาการ
นักเรียนโดยการชั่งน้ าหนัก-วัด
ส่วนสูง ภาคเรียนละ ๑  ครั้ง 
(ครั้งที่ ๒/๕๘) 

นักเรียนที่มีภาวะโภชนาการต่ ากว่า
เกณฑ์มาตรฐานได้รับการแก้ไขและ
ส่งต่อ 

- 

ก.พ.๕๙ ๑๑.จัดท าแบบประเมินความพึง
พอใจการรับบริการ สรุปผลส่ง
รายงานผู้บังคับบัญชาตามล าดับ 

เพ่ือทราบและน าข้อมูลมาปรับปรุง
แก้ไขงานดีขึ้น 

- 

ม.ค.๕๙-
มี.ค.๕๙ 

๑๒.สรุปสถิติการรับบริการ
รายงานผู้บังคับบัญชาเดือนละครั้ง 

เพ่ือน าข้อมูลไว้เป็นสารสนเทศใน
การพัฒนางานต่อไป 

- 

 รวมทั้งหมด จ านวน ๓๖,๘๐๐ 
๕.๓   ไตรมาสที่ ๓  ( ๑ เมษายน ๒๕๕๙ – ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๕๙ ) 
วัน/

เดือน/
ปี 

ปฏิทิน(แผน)
ปฏิบัติงาน 

เป้าหมาย งบประมาณ 

เม.ย. 
๕๙ 

๑.  สรุปวัสด-ุ
อุปกรณ์และ
เวชภัณฑ์ยา 

เพ่ือน าข้อมูลมาประกอบการจัดซื้อ 
จัดจ้าง - 

พ.ค. 
๕๙ 

๒. จัดจ้าง
ติดตั้งผ้าม่าน
ห้องท าแผล 

 
๘,๐๐๐ 

พ.ค.
๕๙-
มิ.ย.
๕๙ 

๓. จัดซื้อ – 
จัดจ้าง วัสดุ
อุปกรณ์และ
เวชภัณฑ์ยา 

มีวัสดุอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ยาที่เพียงพอ 

๒๐,๐๐๐ 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  มุกดาหาร 

 
 

๒๘๘ แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๕๙ 

วัน/
เดือน/

ปี 

ปฏิทิน(แผน)
ปฏิบัติงาน 

เป้าหมาย งบประมาณ 

พ.ค.
๕๙-
มิ.ย.
๕๙ 

๔.จัดให้มีครู
เวรดูแล
นักเรียนใน
วันหยุดเสาร์-
อาทิตย์และ
วันหยุดนักขัต
ฤกษ์ ช่วงเวลา 
๐๘.๐๐ – 
๑๗.๐๐พ.ค. – 
มิ.ย. จ านวน 
๑๗ วันวันละ 
๓๐๐ บาท 

นักเรียน ครูและบุคลากรได้รับการดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่อง
ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
 
 

๕,๑๐๐ 

พ.ค.
๕๙-
มิ.ย.
๕๙ 

๕. ด าเนินการ
ให้การปฐม
พยาบาลและ
ดูแลรักษา
ผู้ป่วยเบื้องต้น 

นักเรียน ครูและบุคลากรได้รับบริการปฐมพยาบาลและ
รักษาเบื้องต้นอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

พ.ค.
๕๙-
มิ.ย.
๕๙ 

๖. 
ประสานงาน
กับงาน
พยาบาล
นักเรียน
ประจ า ครูเวร
ประจ าวันน า
นักเรียนที่ป่วย
หนักส่งต่อ
โรงพยาบาล 

นักเรียนได้รับการส่งต่อสถานพยาบาลอย่างทันท่วงที - 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  มุกดาหาร 

 
 

๒๘๙ แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๕๙ 

วัน/
เดือน/

ปี 

ปฏิทิน(แผน)
ปฏิบัติงาน 

เป้าหมาย งบประมาณ 

พ.ค.
๕๙-
มิ.ย.
๕๙ 

๗.จัดเวชภัณฑ์
ให้ครูและ
นักเรียนใน
กิจกรรมค่าย
วิชาการต่างๆ
ทั้งในและนอก
สถานที่ 
-กีฬาสีภายใน 
/กิจกรรมรับ
น้องรด./ค่าย
เตรียมความ
พร้อมม.๑ม.
๔/ค่ายอาสา
ยุวกาชาด
บ าเพ็ญ
ประโยชน์ 

เพ่ือนักเรียนที่เข้าค่ายต่างๆได้รับการดูแลรักษาเบื้องต้น
ตลอดเวลาที่มีการเข้าค่าย 

- 

๑๘  
พ.ค.
๕๙ 

๘.กิจกรรม
บริจาคโลหิต
กับสภากาชาด
จังหวัด 

 

๑,๕๐๐ 

มิ.ย. 
๕๙ 

๙.กิจกรรม
รณรงค์ป้องกัน
โรค
ไข้เลือดออก/-
ฉีดพ่นหมอก
ควันก าจัด
ยุงลายตัวแก่ 

นักเรียนครูในโรงเรียน ปลอดภัยจากการระบาดของโรค
ไข้เลือดออก 

๒,๗๐๐ 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  มุกดาหาร 

 
 

๒๙๐ แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๕๙ 

วัน/
เดือน/

ปี 

ปฏิทิน(แผน)
ปฏิบัติงาน 

เป้าหมาย งบประมาณ 

มิ.ย. 
๕๙ 

๙.กิจกรรม
รณรงค์ป้องกัน
โรคระบาด
จากสัตว์ต่างๆ
และก าจัด 
เห็บหมัดและ
ไรนก 

นักเรียนครูในโรงเรียน ปลอดภัยจากการระบาดของโรคท่ี
เกิดจากสุนัขและสัตว์ปีก 

๑,๕๐๐ 

มิ.ย.
๕๙ 

๑๐.ส ารวจ
ภาวะ
โภชนาการ
นักเรียนโดย
การชั่ง
น้ าหนัก-วัด
ส่วนสูง ภาค
เรียนละ ๑  
ครั้ง 
(ครั้งที่ ๑/
๒๕๕๙) 

นักเรียนที่มีภาวะโภชนาการต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานได้รับการ
แก้ไขและส่งต่อ 

- 

มิ.ย. 
๕๙ 

๑๑.จัดป้าย
นิเทศ  จัดท า
แผ่นพับข้อมูล
เผยแพร่
ความรู้ด้าน
สุขภาพ
อนามัยและ
โรคต่างๆ 
 

เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียนได้ดูแล
ตนเองให้ปราศจากโรคและความเจ็บป่วยต่างๆ 

๕๐๐ 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  มุกดาหาร 

 
 

๒๙๑ แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๕๙ 

วัน/
เดือน/

ปี 

ปฏิทิน(แผน)
ปฏิบัติงาน 

เป้าหมาย งบประมาณ 

พ.ค.
๕๙-
มิ.ย.
๕๙ 

๑๒. สรุปสถิติ
การรับบริการ
รายงาน
ผู้บังคับบัญชา
เดือนละครั้ง 

เพ่ือน าข้อมูลไว้เป็นสารสนเทศในการพัฒนางานต่อไป 

- 

 รวมทั้งหมด จ านวน ๓๙,๓๐๐ 
๕.๔  ไตรมาสที่ ๔  ( ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ – ๓๐ กันยายน  ๒๕๕๙ ) 

วัน/เดือน/ปี ปฏิทิน(แผน)ปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 
ก.ค. ๕๙ ๑.  ส ารวจวัสด-ุอุปกรณ์และ

เวชภัณฑ์ยา 
 - 

ก.ค.๕๙-ก.ย.
๕๙ 

๒. จัดซื้อ – จัดจ้าง วัสดุอุปกรณ์
และเวชภัณฑ์ยา 

มีวัสดุอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ยาที่
เพียงพอ 

๔๐,๐๐๐ 

ก.ค.๕๙-ก.ย.
๕๙ 

๓.จัดให้มีครูเวรดูแลนักเรียนใน
วันหยุดเสาร์-อาทิตย์และวันหยุด
นักขัตฤกษ์ ช่วงเวลา ๐๘.๐๐ – 
๑๗.๐๐ก.ค. – ก.ย. จ านวน ๓๐ 
วันวันละ ๓๐๐ บาท 

นักเรียน ครูและบุคลากรได้รับการ
ดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่องไม่เว้น
วันหยุดราชการ ๙,๐๐๐ 

ก.ค.๕๙-ก.ย.
๕๙ 

๔. ด าเนินการให้การปฐมพยาบาล
และดูแลรักษาผู้ป่วยเบื้องต้น 

นักเรียน ครูและบุคลากรใน
โรงเรียนได้รับบริการปฐมพยาบาล
และรักษาเบื้องต้นอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- 

ก.ค.๕๙-ก.ย.
๕๙ 

๕. ประสานงานกับงานพยาบาล
นักเรียนประจ า ครูเวรประจ าวัน
น านักเรียนที่ป่วยหนักส่งต่อ
โรงพยาบาล 

นักเรียนได้รับการส่งต่อ
สถานพยาบาลอย่างทันท่วงที 

- 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  มุกดาหาร 

 
 

๒๙๒ แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๕๙ 

วัน/เดือน/ปี ปฏิทิน(แผน)ปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 
๑๘ ก.ค.๕๙ ๖.จัดกิจกรรมฟันสะอาด เหงือก

แข็งแรง ม.๑ ทุกคน 
เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้
ปฏิบัติการแปรงฟันที่ถูกวิธี 

 
 

ก.ค.๕๙-ก.ย.
๕๙ 

๗.จัดเวชภัณฑ์ให้ครูและนักเรียน
ในกิจกรรมค่ายวิชาการต่างๆทั้งใน
และนอกสถานที่ 
/ค่ายSiem project /ค่ายพุทธ
รรม/ค่ายวิชาการม.๔วิทย์ /
กิจกรรมหอพักเบิกยาเข้าหอพัก ๕ 
หอ 

เพ่ือนักเรียนที่เข้าค่ายต่างๆได้รับ
การรักษาเบื้องต้นตลอดเวลาที่มี
การเข้าค่าย 

 

ก.ค.๕๙-ก.ย.
๕๙ 

๙.กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก/-ฉีดพ่นหมอกควัน
ก าจัดยุงลายตัวแก่ /ท าลายแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงลาย 

นักเรียนครูในโรงเรียน ปลอดภัย
จากการระบาดของโรค
ไข้เลือดออก 

๒,๗๐๐ 

ก.ค.๕๙-ก.ย.
๕๙ 

๑๐.กิจกรรมป้องกันโรคระบบ
ทางเดินหายใจและโรคติดต่ออ่ืนๆ
(เช่น ก าจัดหมัดสุนัขและไรนก) 

นักเรียนครูและบุคลากรใน
โรงเรียนสามารถป้องกันตนเอง
จากโรคติดต่อต่างๆได้ 

๓,๕๐๐ 
 

 
ก.ค.๕๙-ก.ย. 
๕๙ 

๑๒.จัดป้ายนิเทศ  จัดท าแผ่นพับ
ข้อมูลเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพ
อนามัยและโรคต่างๆ 

เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน ครูและ
บุคลากรในโรงเรียนได้ดูแลตนเอง
ให้ปราศจากโรคติดต่อและความ
เจ็บป่วยต่างๆ 

๑,๐๐๐ 
 
 
 

ก.ค.๕๙-ก.ย. 
๕๙ 

๑๓. สรุปสถิติการรับบริการ
รายงานผู้บังคับบัญชาเดือนละครั้ง 

เพ่ือน าข้อมูลไว้เป็นสารสนเทศใน
การพัฒนางานต่อไป 

 
 
 

 รวมทั้งหมด จ านวน ๕๖,๒๐๐ 

 
 
 
 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  มุกดาหาร 

 
 

๒๙๓ แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๕๙ 

๙. การติดตามและประเมินผล 
ที ่ ตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือ 
๑. ๑. นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนมีสุขนิสัยในการ

ดูแลสุขภาพอนามัยของตนเองโดยปฏิบัติตามสุข
บัญญัติ ๑๐ ประการได้และออกก าลังกายสม่ าเสมอ   
ร้อยละ ๙๐ 

๑. แบบบันทึกการ
ตรวจสุขภาพด้วย
ตนเอง 
๒. สถิติการใช้
บริการห้อพยาบาล 

๑. แบบบันทึกการ
ตรวจสุขภาพด้วย
ตนเอง 
๒. สถิติการใช้
บริการห้อพยาบาล 

๒. ๒. นักเรียนมีภาวะโภชนาการด้านน้ าหนัก-ส่วนสูง 
ที่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานรอ้ยละ ๙๐ 

๒. แบบบันทึก
น้ าหนัก – ส่วนสูง 

๒. แบบบันทึก
น้ าหนัก – ส่วนสูง 

๓. ๓. นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนตระหนักถึงภัย
ของสิ่งเสพติดและให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม
รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด  ร้อยละ ๙๕ 

๓. สรุปสถิติการเกิด
อุบัติเหตุในโรงเรียน 
๔. บันทึกการส่งต่อ
โรงพยาบาล 

๓. บันทึกสรุปการ
เกิดอุบัติเหตุใโรง
เรียน 
๔. บันทึกการส่งต่อ
โรงพยาบาล 

 
ลงชื่อ                    ผู้เขียนงาน/โครงการ 
     ( นางอารีรัตน์   ศรีโยธี ) 

                                    หัวหน้างานอนามัยโรงเรียน 
 
                               ลงชื่อ                    ผู้เสนองาน/โครงการ 
                                     ( นางสุภัคชญา   สินพูน ) 
                                 หวัหน้าส านักงานกลุ่มกิจการนักเรียน 
 

ลงชื่อ                      ผู้เห็นชอบงาน/โครงการ 
                                   ( นางอภิวันท์   บุญประสพ ) 
                         รองผู้อ านวยการโรงเรียน กลุ่มกิจการนักเรียน 
 

ลงชื่อ                                 ผู้อนุมัติงาน/โครงการ 
                                      ( นายชาตรี   ประดุจชนม์ ) 

               ผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  มุกดาหาร 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  มุกดาหาร 

 
 

๒๙๔ แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๕๙ 

โครงการ พัฒนาระบบการจัดกิจกรรมนักเรียน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 

 
๑. ชื่องาน/โครงการ พัฒนาระบบการจัดกิจกรรมนักเรียน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

    โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 
๒. กลุ่มงาน งานกิจกรรมนักเรียน  กลุ่มงานกิจการนักเรียน 
๓. ตอบสนองอุดมการณ์สถานณ์สถานศึกษา/กลยุทธ์สถานศึกษาของ สพฐ. 
 ๓.๑ ตอบสนองอุดมการณ์สถานศึกษา 
  อุดมการณ์ของโรงเรียนข้อที่: ๑  ๒  ๓  ๔  ๕  ๖  ๗  ๘  ๙ 
 ๓.๒ ตอบสนองกลยุทธ์สถานศึกษา                                                                          
         กลยุทธ์สถานศึกษาข้อที่:  ๑  ๒  ๓  ๔  ๕ 

๓.๓ ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาของ สพฐ. ข้อที่ 
   ๑    ๒    ๓    ๔  ๕    ๖    ๗     ๘  
   ๙   ๑๐  ๑๑  ๑๒  ๑๓  ๑๔  ๑๕ 
๔. ผู้รับผิดชอบ   งานกิจกรรมนักเรียน  กลุ่มงานกิจการนักเรียน 
๕. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร                                                ๓๗๙,๕๐๐         บาท 
 ๒.๑  กิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน    ๔๐,๐๐๐         บาท 
 ๒.๒  กิจกรรมวันไหว้ครู      ๓๕,๐๐๐         บาท 
 ๒.๓  กิจกรรมวันลอยกระทง     ๒๐,๐๐๐         บาท 
     ๒.๔  กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตรย     ๔,๕๐๐      บาท 
 ๒.๕  กิจกรรมพัฒนาทักษะผู้น านักเรียน              ๘๐,๐๐๐ บาท 
 ๒.๖  ปรับปรุงพัฒนาส านักงานคณะกรรมการนักเรียน  ๑๕๐,๐๐๐ บาท 
 ๒.๗  จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส านักงานคณะกรรมการนักเรียน  ๕๐,๐๐๐ บาท 
๖.หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ   พ.ศ.  ๒๕๔๒  กล่าวไว้ว่า  การจัดการศึกษาต้องเป็นไป
เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ  สติปัญญา ความรู้  และคุณธรรม  
สามารถ       อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน
สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ  สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ข้อที่ ๑  พัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพ่ือ
เป็นเครื่องมือการเรียนรู้ ข้อที่ ๒ ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตาม



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  มุกดาหาร 

 
 

๒๙๕ แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๕๙ 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงv นโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒ 
ข้อที่ ๑ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ และส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยี
เพ่ือเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ ข้อที่ ๒ ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  นโยบายโรงเรียน ข้อที่ ๔   ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกใน
ความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ตอบสนองมาตรฐานโรงเรียน
ส่งเสริมความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพผูเ้รียน ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔     
ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์  และมีทักษะชีวิตที่ดี  ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๕.  ผู้เรียนมี 
สุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ  ดนตรี  และกีฬา 
สภาพปัจจุบันโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ได้รับการจัดตั้งเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์
ภูมิภาค  ที่จัดการศึกษาส าหรับนักเรียนที่มีศักยภาพสูงหรือมีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ให้มีคุณภาพทัดเทียมกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นน าของนานาชาติ  มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุก
คนให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้  มีคุณธรรมและจริยธรรม  จากด าเนินเนิน
กิจกรรมของงานกิจกรรมนักเรียนที่ผ่านมาสภาพปัญหาที่พบคือ กิจกรรมไม่มีความหลากหลาย การ
จัดการที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม  บางกิจกรรมขาดการส่งเสริมประสบการณ์ในการท างานร่วมกันเป็นหมู่
คณะ  ท าให้ไม่สอดคล้องกับนโยบาย กลยุทธ์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กล
ยุทธ์ของส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒  กลยุทธ์ของโรงเรียน มาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และมาตรฐานโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค         
ดังนั้นกลุ่มงานกิจกรรมนักเรียน จึงเสนอแผนงานพัฒนาระบบกิจกรรมนักเรียนที่มุ่งส่งเสริมและ
พัฒนาให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และมีประสบการณ์การท างานที่นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน
ปกติ   ทั้งทางด้านสังคม การปกครองตามระบอบประชาธิปไตย ประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงาม เป็น
ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม  สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและเกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อการด าเนินชีวิตของนักเรียนต่อไปในอนาคต  
      ๑ วัตถุประสงค์ทั่วไป  
 เพ่ือให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมของโรงเรียนอย่างถูกต้องเหมาะสม มีระเบียบวินัย และมี 
 ส่วนร่วมในการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมของไทย สนับสนุนนักเรียนให้มีส่วนร่วม  มี
ประสบการณ์การท างาน เกิดความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ  ความผูกพันระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง 
พร้อมทั้งส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และมีประสบการณ์จากการเข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการ
จากหน่วยงานต่างๆ 

 
 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  มุกดาหาร 

 
 

๒๙๖ แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๕๙ 

๒ วัตถุประสงค์เฉพาะ  
 ๑  เพ่ือให้นักเรียนเกิดความรักสามัคคีในหมู่คณะ เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างพ่ีและน้อง 
 ๒  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมของโรงเรียนอย่างถูกต้องเหมาะสม 
 ๓  เพ่ือสนับสนุนให้นักเรียนเกิดความรักความหวงแหน เห็นความส าคัญของประเพณีและ
 ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมที่ดีงาม 
 ๔  เพ่ือสนับสนุนให้นักเรียนเป็นผู้มีระเบียบวินัย เคารพกฎกติกาของส่วนรวมได้อย่างถูกต้อง 
 ๕  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเกิดประสบการณ์การท างาน เกิดความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ  
 ๖  เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม 
๗. เป้าหมาย  
๑  เป้าหมายด้านปริมาณ 
๑  นักเรียนเกิดความรักสามัคคีในหมู่คณะ เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างพ่ีและน้องเพ่ิมมากขึ้น 
๒  นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมของโรงเรียนอย่างถูกต้องเหมาะสมอย่างเป็นประจ าสม่ าเสมอ 
    ๒.๑  เข้าร่วมกิจกรรมไหว้ครู 
    ๒.๒  เข้าร่วมกิจกรรมลอยกระทง 
      ๒.๓  เข้าร่วมกิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน 
    ๒.๔  เข้าร่วมกิจกรรมโครงการของคณะกรรมการนักเรียน 
    ๒.๕  นักเรียนเกิดความรักความหวงแหน เห็นความส าคัญของประเพณี
และร่วมอนุรักษ์ วัฒนธรรมที่ดีงามมากข้ึน    
๓  นักเรียนเป็นผู้มีระเบียบวินัย เคารพกฎกติกาของส่วนรวมตามที่ก าหนดได้สูงขึ้น 
๔  นักเรียนเกิดประสบการณ์การท างาน เกิดความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะเพ่ิมมากขึ้น  
๕  ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมตามที่โรงเรียนก าหนดทุกด้าน 
๒  เป้าหมายด้านคุณภาพ 
๑  นักเรียนเกิดความรักสามัคคีในหมู่คณะ เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างพ่ีและน้อง                 
๒  นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมของโรงเรียนอย่างถูกต้องเหมาะสม 
๓  นักเรียนเกิดความรักความหวงแหน เห็นความส าคัญของประเพณีและร่วมอนุรักษ์                    
วัฒนธรรมที่ดีงาม 
๔  นักเรียนเป็นผู้มีระเบียบวินัย เคารพกฎกติกาของส่วนรวมตามที่ก าหนด 
๕  นักเรียนเกิดประสบการณ์การท างาน เกิดความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ  
๖  ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมตามที่โรงเรียนก าหนด 
 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  มุกดาหาร 

 
 

๒๙๗ แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๕๙ 

๘.  สถานที่ด าเนินการ     
 ๑.  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  มุกดาหาร อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร   
๙.  ระยะเวลาด าเนินการ    ตลอดปีการศึกษา  ๒๕๕๙   
๑๐. แผนการด าเนินงานแตล่ะไตรมาส    
ไตรมาสที่ ๑  ( ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ – ๓๑ ธันวาคม  ๒๕๕๘ ) จ านวนเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท 

วัน/เดือน/ปี ปฏิทิน(แผน)ปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 
๑ ต.ค. ๕๘ ๑.  ประชุมคณะกรรมการงานกิจกรรมนักเรียน และ

คณะกรรมการนักเรียน   
เพ่ือชี้แจงงาน และเตรียมความ
พร้อมมอบหมายหน้าที่ในการ
ท างาน 

 

๑๕-๓๐ต.ค. ๕๘ ๒. จัดกิจกรรมตามโครงการของคณะกรรมการ
นักเรียนครั้งที่ ๑ 

คณะกรรมการนักเรียนได้ลงมือ
ปฏิบัติงานตามโครงการครั้งที่๒ 

๒๐,๐๐๐ 

๒๐ ต.ค. ๕๘ ๓. ประชุมคณะกรรมการงานกิจกรรมนักเรียน และ
คณะกรรมการนักเรียนเพ่ือเตรียมจัดกิจกรรมวันลอย
กระทง ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

เพ่ือชี้แจงงาน และเตรียมความ
พร้อมมอบหมายหน้าที่ ในการ
จัดกิจกรรมวันลอยกระทง 

 

๗ พ.ย.๕๘ ๔.จัดกิจกรรมวันลอยกระทง ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๘ 

นักเรียน ครูและบุคลากรได้
ร่วมกันสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณี งานลอยกระทง 

๒๐,๐๐๐ 

ไตรมาสที่ ๒  ไตรมาสที่ ๒  ( ๑ มกราคม ๒๕๕๙ – ๓๑มีนาคม  ๒๕๕๙ )จ านวนเงิน๔,๕๐๐ บาท 
วัน/เดือน/ปี ปฏิทิน(แผน)ปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 
๑ ม.ค. ๕๙ ๑.  ประชุมคณะกรรมการงานกิจกรรมนักเรียน และ

คณะกรรมการนักเรียนเตรียมการจัดกิจกรรมเลือกตั้ง
คณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

เพ่ือชี้แจงงาน และเตรียมความ
พร้อมมอบหมายหน้าที่ในการ
จัดกิจกรรมเลือกตั้ง
คณะกรรมการนักเรียน ปี
การศึกษา ๒๕๕๙ 

 

๕ – ๙ ม.ค. ๕๙ ๒. ประกาศรับสมัครนักเรียนที่จะลงสมัครประธาน
และคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

เพ่ือให้นักเรียนระดับชั้น ม.๔-๕ 
ที่มีความสนใจและมีภาวะผู้น า
ได้ลงสมัครและอาสาช่วยงาน
โรงเรียน 

๕๐๐ 

๑๒–๑๖ม.ค. ๕๙ ๓. ให้ผู้ลงสมัครแต่ละพรรค หาเสียง ที่หน้าเสาร์ธง เพ่ือให้นักเรียนได้แสดง
วิสัยทัศน์ และอุดมการณ์ ใน

 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  มุกดาหาร 

 
 

๒๙๘ แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๕๙ 

การที่จะช่วยพัฒนาโรงเรียน 
๑ ก.พ. ๕๙ ๔. จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการ

นักเรียนประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
เพ่ือให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมใน
การเป็นประชาธิปไตรย 

๔,๐๐๐ 

ไตรมาสที่ ๓  ( ๑ เมษายน ๒๕๕๙ – ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๕๙ )จ านวนเงิน ๑๗๓,๐๐๐ บาท 
วัน/เดือน/ปี ปฏิทิน(แผน)ปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 
๑ เม.ย. ๕๙ ๑. ส าหรวจวัสดุอุปกรณ์ ส านักงานกิจกรรมนักเรียน ตรวจเช็ค เครื่องมือ วัสสดุ

อุปกรณ์ เครื่องใช้ในส านักงาน 
ที่ยังมีไม่เพียงพอ 

 

๑ พ.ค. ๕๙ ๒. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในส านักงานกิจกรรม
นักเรียน 

มีเครื่องมือ วัสสดุอุปกรณ์ 
เครื่องใช้ในส านักงาน เพียงพอ
ในการใช้จัดกิจกรรมตลอดปี
การศึกษา ๒๕๕๙ 

๕๐,๐๐๐ 

๑ มิ.ย. ๕๙ ๑. กิจกรรมพัฒนาทักษะผู้น านักเรียน(ค่ายผู้น า
นักเรียน กลุ่มโรงเรียนจุฬาภรฯทั้ง ๑๒ โรง) 

เผื่อฝึกอบรมณ์ให้นักเรียนเป็นผู้
ที่มีความเป็นผู้น าที่ดี 

๘๐,๐๐๐ 

๗ ม.ย. ๕๙ ๒. ประชุมคณะกรรมการงานกิจกรรมนักเรียน และ
คณะกรรมการนักเรียนเตรียมการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู 

เพ่ือชี้แจงงานและเตรียมความ
พร้อมมอบหมายหน้าที่ในการ
จัดกิจกรรมวันไหว้ครู 

๘,๐๐๐ 

๑๖  มิ.ย.๕๙ ๓. จัดกิจกรรมวันไหว้ครูประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ เพ่ือให้นักเรียนได้สืบสาน
ประเพณี และมอบตัวในการเป็น
ลูกศิษย์ แก่คณะครูและผู้บริหาร 

๓๕,๐๐๐ 

ไตรมาสที่ ๔  ( ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ – ๓๐ กันยายน  ๒๕๕๙ )จ านวนเงิน ๑๗๐,๐๐๐ บาท 
วัน/เดือน/ปี ปฏิทิน(แผน)ปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 
๑ ก.ค. ๕๙ ๑. จัดจ้างชา่ง เพื่อปรับปรุงซ่อมแทรมห้องส านักงาน

คณะกรรมการนักเรียน 
เพื่อปรับปรุงซ้อมแทรมห้องท างาน 
ส านักงานกิจกรรมนักเรียน และ
เป็นห้องท างานของคณะกรรมการ
นักเรียน 

๑๕๐,๐๐๐ 

๕ ก.ค. ๕๙ ๑. ประชุมคณะกรรมการงานกิจกรรมนักเรียน และ
คณะกรรมการนักเรียนเตรียมการจัดกิจกรรมตามงาน
โครงการของคณะกรรมการครั้งที่ ๒ 

คณะกรรมการงานกิจกรรม
นักเรียนได้เตรียมความพร้อมก่อน
การจัดกิจกรรม 

 

๑๕ ก.ค. ๕๙-๓๐ 
ก.ค. ๕๙ 

๒. จัดกิจกรรมตามโครงการของคณะกรรมการนักเรยีน
ครั้งท่ี ๒ 

คณะกรรมการนักเรียนได้ลงมือ
ปฏิบัติงานตามโครงการครั้งที่๑ 

๒๐,๐๐๐ 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  มุกดาหาร 

 
 

๒๙๙ แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๕๙ 

ลงชื่อ……………………………….….…..ผู้เขียนงาน/โครงการ 
       (นายด ารงค์  พิษเศษ) 

                                 หวัหน้างานกิจกรรมนักเรียน 
                            
 

ลงชื่อ………………………………...………….ผู้เห็นชอบงาน/โครงการ 
                        (นางอภิวันท์  บุญประสพ)  
                               รองผู้อ านวยการโรงเรียนกลุ่มกิจการนักเรียน 
                                      
 
 

ลงชื่อ................................................ผู้อนุมัติงาน/โครงการ 
                                      (นายชาตรี  ประดุจชนม์) 
                            ผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  มุกดาหาร 
 
 
 
 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  มกุดาหาร 

 
 

๓๐๐ แผนปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๕๙ 

งานระบบหอพักนักเรียนประจ าโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

 
๑. ชื่องาน/โครงการ งานระบบหอพักนักเรียนประจ าโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 
      ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
๒. กลุ่มงาน กิจการนักเรียน  งานระบบหอพักนักเรียนประจ า 
๓. ตองสนองอุดมการณ์สถานศึกษา/กลยุทธ์สถานศึกษา/มาตรฐานการศึกษาของ สพฐ. 

 ๓.๑ ตอบสนองอุดมการณ์สถานศึกษา 
   อุดมการณ์สถานศึกษาข้อที่   :  ๑  ๒  ๓  ๔  ๕  
              ๖  ๗  ๘  ๙  

 ๓.๒ สอตอบสนองกลยุทธ์สถานศึกษา                                                                          
        กลยุทธ์สถานศึกษาข้อที่  :  ๑  ๒  ๓  ๔  ๕  ๖  ๗ 
 ๓.๓ ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาของ สพฐ. ข้อที่ 
    ๑     ๒    ๓    ๔   ๕     ๖    ๗    ๘  
    ๙   ๑๐  ๑๑  ๑๒   ๑๓   ๑๔  ๑๕  

๔. ผู้รับผิดชอบ งานระบบหอพักนักเรียนประจ า 
๕. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙,๑๓๔,๐๐๐ บาท 

๕.๑ ค่าวัสดุส านักงาน/วัสดุสิ้นเปลือง   ๖๐๖,๔๐๐ บาท 
๕.๒ ค่าปรับปรุง ซ่อมบ ารุงหอพัก    ๓,๘๓๙,๑๐๐ บาท 
๕.๓ ค่าปรับปรุงส านักงาน     ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
๕.๔ ค่าเครื่องแต่งกายนักเรียนประจ า   ๒,๖๖๘,๘๐๐ บาท 
๕.๕ ค่าจ้างครูผู้ปกครองหอพัก/ครูธุรการ/   ๑,๒๔๓,๔๐๐ บาท 
ยามรักษาการณ์/พนักงานท าความสะอาด 
๕.๖ ค่าตอบแทนครูผู้นิเทศ/    ๔๖๑,๙๐๐ บาท 
ครูปฏิบัติหน้าเวรดูแลนักเรียนประจ า 
๕.๗ ค่าตอบแทนครูผู้สอนเพิ่มเติม    ๒๑๔,๔๐๐ บาท 

๖. ภารกิจ 
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการดูแลหอพักนักเรียนชาย นักเรียนหญิง ให้มีความพร้อม

ด้านสาธารณูปโภค อาคารสถานที่ภายในและบริเวณโดยรอบหอพักให้ถูกสุขลักษณะ สะอาด และสงบ 
ปกครองดูแลนักเรียนให้ประพฤติตนตามระเบียบของทางโรงเรียน ติดต่อประสานงานกับ พ่อ แม่ 
ผู้ปกครองนักเรียนเพ่ือร่วมกันดูแล ขัดเกลาทางสังคม รวมทั้งให้นักเรียนอยู่ร่วมกันในหอพักของโรงเรียน
อย่างมีความสุข มีบรรยากาศของกัลยาณมิตร รวมถึงปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ส่งเสริมให้นักเรียนได้ออกก าลังกายและเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการต่างๆ และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  มกุดาหาร 

 
 

๓๐๑ แผนปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๕๙ 

๗. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
๑ นักเรียนร้อยละ ๙๕ประพฤติปฏิบัติตนตามระเบียบโดยไม่ถูกพิจารณาเข้าพบคณะกรรมการ

หอพักนักเรียนประจ า 
๒ นักเรียนร้อยละ ๙๐ มีผลการตรวจหอพักประจ าเดือนของงานระบบหอพักนักเรียนประจ าอยู่

ในระดับดี 
๓ นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ มีเครื่องแบบนักเรียนครบถ้วน 
๔ นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ มีเครื่องนอนครบถ้วน 
๕ นักเรียนร้อยละ ๗๕ มีความพึงพอใจกับการจัดกิจกรรมการเรียนเสริมหลักสูตร 
๖ นักเรียนบ าเพ็ญประโยชน์ต่อหอพักและโรงเรียนปีละไม่น้อยกว่า ๒๐ ครั้ง 
๗ นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีความพึงพอใจในการอยู่หอพักนักเรียนประจ า 
๘ นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมปลูกฝังค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไม่น้อยกว่าร้อย

ละ ๗๕ 
๘. แผนการด าเนนิงานประจ าไตรมาส 
๑ ไตรมาสที่ ๑ ( ๑ ตุลาคม – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘) 
วัน / เดือน / ปี ปฏิทิน (แผน) ปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 
๑ ต.ค. ๒๕๕๘ ประชุมนักเรียนหอพัก นักเรียนชายและนักเรียนหญิง ได้

เข้าร่วมประชุมชี้แจงถึงการกลับ
บ้านช่วงปิดภาคเรียน การจัด
ห้องนอนเตรียมงานในช่วงหยุด
เรียน 

- 

๑๕ ต.ค. ๒๕๕๘ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 
ส าหรับหอพักตามรายการที่
เสนอแบบจัดซื้อจัดจ้าง 

เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
หอพักให้มีประสิทธิภาพ 

๓๐,๐๐๐ 

๒๐ ต.ค. ๒๕๕๘ จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองส าหรับใช้
ในส านักงานกลุ่มกิจการ
นักเรียน 

มีวัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ 
หมึกพิมพ์ แลกซีน เป็นต้น ไว้ใช้
ในส านักงาน 

๑๒,๐๐๐ 

๒๐ ต.ค. ๒๕๕๘ จัดซื้ออุปกรณ์ท าความสะอาด
ในกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ 

เพ่ือให้นักเรียนมีอุปกรณ์ใช้ใน
กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ของแต่
ละหอพัก 

๒๐,๐๐๐ 

๒๕ ต.ค. ๒๕๕๘ ส ารวจวัสดุอุปกรณ์ในหอพัก
ประจ าเดือน 

เพ่ือเป็นการตรวจสอบวัสดุ
อุปกรณ์ในหอพักที่ได้ซ่อมบ ารุง
ในแต่ละเดือน 

- 

๒๕ ต.ค. ๒๕๕๘ สรุปการตรวจความสะอาดของ
ห้องพักนักเรียน 

เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน
ทุกคนช่วยกันรักษาความสะอาด
ในห้องนอนของตัวเอง 

- 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  มกุดาหาร 

 
 

๓๐๒ แผนปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๕๙ 

วัน / เดือน / ปี ปฏิทิน (แผน) ปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 
๓๑ ต.ค. ๒๕๕๘ ค่าจ้างครูผู้ปกครองหอพัก ๕ 

คน 
เพ่ือการดูแลนักเรียน บ่มเพาะได้
อย่างทั่วถึง 

๗๕,๐๐๐ 

๓๑ ต.ค. ๒๕๕๘ ค่าจ้างครูธุรการ ๑ คน เพ่ือการประสานที่รวดเร็วกับครู
ผู้ปกครองหอพัก 

๑๐,๒๐๐ 

๓๑ ต.ค. ๒๕๕๘ ค่าจ้างพนักงานท าความสะอาด
๒ คน 

เพ่ือความสะอาดของหอพักและ
น่าอยู่ของนักเรียนประจ า 

๑๒,๒๐๐ 

๓๑ ต.ค. ๒๕๕๘ ค่าจ้างยามรักษาการณ์หญิง ๓ 
คน 

เพ่ือความปลอดภัยให้กับนักเรียน
ในช่วงเวลากลางคืน 
 

๒๑,๐๐๐ 

๓๑ ต.ค. ๒๕๕๘ ค่าตอบแทนครูผู้นิเทศหอพัก เพ่ือให้การก ากับติดตามการ
ท างานของครูผู้ปกครองหอพักให้
มีประสิทธิภาพ 

๔,๔๐๐ 

๓๑ ต.ค. ๒๕๕๘ ค่าตอบแทนครูเวรปฏิบัติหน้าที่
ดูแลนักเรียนประจ า 

เพ่ือการดูแลนักเรียนประจ าได้
อย่างทั่วถึง 

- 

๑ พ.ย. ๒๕๕๘ ประชุมนักเรียนหอพัก นักเรียนชายและนักเรียนหญิง ได้
เข้าร่วมประชุมและรับทราบถึง
นโยบายการปฏิบัติงานในหอพัก 

- 

๒๕ พ.ย. ๒๕๕๘ ส ารวจวัสดุอุปกรณ์ในหอพัก
ประจ าเดือน 

เพ่ือเป็นการตรวจสอบวัสดุ
อุปกรณ์ในหอพักที่ได้ซ่อมบ ารุง
ในแต่ละเดือน 

- 

๒๕ พ.ย. ๒๕๕๘ สรุปการตรวจความสะอาดของ
ห้องพักนักเรียน 

เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน
ทุกคนช่วยกันรักษาความสะอาด
ในห้องนอนของตัวเอง 

- 

๒๘ พ.ย. ๒๕๕๘ พิธีท าบุญหอพัก เพ่ือให้นักเรียนประจ าทุกคนเกิด
ความสิริมงคลและมีสมาธิมากขึ้น 

๕,๐๐๐ 

๓๐ พ.ย. ๒๕๕๘ ค่าจ้างครูผู้ปกครองหอพัก ๕ 
คน 

เพ่ือการดูแลนักเรียน บ่มเพาะได้
อย่างทั่วถึง 

๗๕,๐๐๐ 

๓๐ พ.ย. ๒๕๕๘ ค่าจ้างครูธุรการ ๑ คน เพ่ือการประสานที่รวดเร็วกับครู
ผู้ปกครองหอพัก 

๑๐,๒๐๐ 

๓๐ พ.ย. ๒๕๕๘ ค่าจ้างพนักงานท าความสะอาด 
๒ คน 

เพ่ือความสะอาดของหอพักและ
น่าอยู่ของนักเรียนประจ า 

๑๒,๒๐๐ 

๓๐ พ.ย. ๒๕๕๘ ค่าจ้างยามรักษาการณ์หญิง ๓ 
คน 

เพ่ือความปลอดภัยให้กับนักเรียน
ในช่วงเวลากลางคืน 

๒๑,๐๐๐ 

๓๐ พ.ย. ๒๕๕๘ ค่าตอบแทนครูผู้นิเทศหอพัก เพ่ือให้การก ากับติดตามการ ๑๐,๔๐๐ 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  มกุดาหาร 

 
 

๓๐๓ แผนปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๕๙ 

วัน / เดือน / ปี ปฏิทิน (แผน) ปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 
ท างานของครูผู้ปกครองหอพักให้
มีประสิทธิภาพ 

๓๐ พ.ย. ๒๕๕๘ ค่าตอบแทนครูเวรปฏิบัติหน้าที่
ดูแลนักเรียนประจ า 

เพ่ือการดูแลนักเรียนประจ าได้
อย่างทั่วถึง 

๓๔,๒๐๐ 

๓๐ พ.ย. ๒๕๕๘ ค่าตอบแทนครูเวรปฏิบัติหน้าที่
เสาร์-อาทิตย์ 

เพ่ือการติดต่อประสานงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

๓,๐๐๐ 

๑ ธ.ค. ๒๕๕๘ ประชุมนักเรียนหอพัก นักเรียนชายและนักเรียนหญิง ได้
เข้าร่วมประชุมและรับทราบถึง
นโยบายการปฏิบัติงานในหอพัก 

- 

๓๐ ธ.ค. ๒๕๕๘ นักเรียนกลับบ้าน (วันหยุด
เทศกาลปีใหม่) 

ให้นักเรียนเก็บของในห้องนอน
ของตัวเอง ให้แม่บ้านท าความ
สะอาด ตัดไฟฟ้าทุกชั้นเพื่อเป็น
การประหยัดพลังงาน 

- 

๓๑ ธ.ค. ๒๕๕๘ ค่าจ้างครูผู้ปกครองหอพัก ๕ 
คน 

เพ่ือการดูแลนักเรียน บ่มเพาะได้
อย่างทั่วถึง 

๗๕,๐๐๐ 

๓๑ ธ.ค. ๒๕๕๘ ค่าจ้างครูธุรการ ๑ คน เพ่ือการประสานที่รวดเร็วกับครู
ผู้ปกครองหอพัก 

๑๐,๒๐๐ 

๓๑ ธ.ค. ๒๕๕๘ ค่าจ้างพนักงานท าความสะอาด
๒ คน 

เพ่ือความสะอาดของหอพักและ
น่าอยู่ของนักเรียนประจ า 

๑๒,๒๐๐ 

๓๑ ธ.ค. ๒๕๕๘ ค่าจ้างยามรักษาการณ์หญิง ๓ 
คน 

เพ่ือความปลอดภัยให้กับนักเรียน
ในช่วงเวลากลางคืน 

๒๑,๐๐๐ 

๓๑ ธ.ค. ๒๕๕๘ ค่าตอบแทนครูผู้นิเทศหอพัก เพ่ือให้การก ากับติดตามการ
ท างานของครูผู้ปกครองหอพักให้
มีประสิทธิภาพ 

๙,๒๐๐ 

๓๑ ธ.ค. ๒๕๕๘ ค่าตอบแทนครูเวรปฏิบัติหน้าที่
ดูแลนักเรียนประจ า 

เพ่ือการดูแลนักเรียนประจ าได้
อย่างทั่วถึง 

๒๒,๕๐๐ 

๓๑ ธ.ค. ๒๕๕๘ ค่าตอบแทนครูเวรปฏิบัติหน้าที่
เสาร์-อาทิตย์ 

เพ่ือการติดต่อประสานงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

๓,๐๐๐ 

๓๑ ธ.ค. ๒๕๕๘ ซ่อมบ ารุงรถยนต์ เพ่ือให้รถยนต์มีสภาพความพร้อม
ใช้งานได้ตลอดเวลา 

๒๕,๐๐๐ 

รวมเป็นเงิน ๕๓๓,๙๐๐ 
 
 
 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  มกุดาหาร 

 
 

๓๐๔ แผนปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๕๙ 

๘.๒ ไตรมาสที่ ๒( ๑ มกราคม – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙) 
วัน / เดือน / ปี ปฏิทิน (แผน) ปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 

๓ ม.ค. ๒๕๕๙ รับรายงานตัวนักเรียนเข้า
หอพัก 

นักเรียนทุกคนกลับเข้าหอพัก - 

๔ ม.ค. ๒๕๕๙ จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองส าหรับใช้
ในส านักงานกลุ่มกิจการ
นักเรียน 

มีวัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ 
หมึกพิมพ์ แลกซีน เป็นต้น ไว้ใช้
ในส านักงาน 

๑๒,๐๐๐ 

๕ ม.ค. ๒๕๕๙ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 
ส าหรับหอพักตามรายการที่
เสนอแบบจัดซื้อจัดจ้าง 

เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
หอพักให้มีประสิทธิภาพ 
 
 

๓๐,๐๐๐ 

๕ ม.ค. ๒๕๕๙ พิธีท าบุญหอพัก เพ่ือให้นักเรียนประจ าทุกคนเกิด
ความสิริมงคลและมีสมาธิมากขึ้น 
 

๕,๐๐๐ 

๖ ม.ค. ๒๕๕๙ ประชุมนักเรียนหอพัก นักเรียนชายและนักเรียนหญิง ได้
เข้าร่วมประชุมและรับทราบถึง
นโยบายการปฏิบัติงานในหอพัก 

- 

๒๙ ม.ค. ๒๕๕๙ ส ารวจวัสดุอุปกรณ์ในหอพัก
ประจ าเดือน 

เพ่ือเป็นการตรวจสอบวัสดุ
อุปกรณ์ในหอพักที่ได้ซ่อมบ ารุงใน
แต่ละเดือน 

- 

๒๙ ม.ค. ๒๕๕๙ สรุปการตรวจความสะอาด
ของห้องพักนักเรียน 

เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน
ทุกคนช่วยกันรักษาความสะอาด
ในห้องนอนของตัวเอง 

- 

๓๑ ม.ค. ๒๕๕๙ ค่าจ้างครูผู้ปกครองหอพัก ๕ 
คน 

เพ่ือการดูแลนักเรียน บ่มเพาะได้
อย่างทั่วถึง 

๗๕,๐๐๐ 

๓๑ ม.ค. ๒๕๕๙ ค่าจ้างครูธุรการ ๑ คน เพ่ือการประสานที่รวดเร็วกับครู
ผู้ปกครองหอพัก 

๑๐,๒๐๐ 

๓๑ ม.ค. ๒๕๕๙ ค่าจ้างพนักงานท าความ
สะอาด๒ คน 

เพ่ือความสะอาดของหอพักและ
น่าอยู่ของนักเรียนประจ า 

๑๒,๒๐๐ 

๓๑ ม.ค. ๒๕๕๙ ค่าจ้างยามรักษาการณ์หญิง ๓ 
คน 

เพ่ือความปลอดภัยให้กับนักเรียน
ในช่วงเวลากลางคืน 
 

๒๑,๐๐๐ 

๓๑ ม.ค. ๒๕๕๙ ค่าตอบแทนครูผู้นิเทศหอพัก เพ่ือให้การก ากับติดตามการ
ท างานของครูผู้ปกครองหอพักให้
มีประสิทธิภาพ 

๑๓,๐๐๐ 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  มกุดาหาร 

 
 

๓๐๕ แผนปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๕๙ 

วัน / เดือน / ปี ปฏิทิน (แผน) ปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 
๓๑ ม.ค. ๒๕๕๙ ค่าตอบแทนครูเวรปฏิบัติ

หน้าที่ดูแลนักเรียนประจ า 
เพ่ือการดูแลนักเรียนประจ าได้
อย่างทั่วถึง 

๒๖,๔๐๐ 

๓๑ ม.ค. ๒๕๕๙ ค่าตอบแทนครูเวรปฏิบัติ
หน้าที่เสาร์-อาทิตย์ 

เพ่ือการติดต่อประสานงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

๓,๐๐๐ 

๓๑ ม.ค. ๒๕๕๙ ค่าตอบแทนครูสอนเพิ่ม
หลักสูตร 

เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ของนักเรียนให้
มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น 

๓,๖๐๐ 

๒๐-๓๐ ม.ค. ๕๙ จัดซื้อ จัดจ้างครุภัณฑ์ประจ า
หอพัก 

เพ่ือให้มีวัสดุ อุปกรณ์เพียงพอใช้
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนเสริมดังนี้ 
- เครื่องปรับอากาศ ๑๐เครื่อง 
- เครื่อง Visual  ๒ เครื่อง 
- เครื่องโปรเจคเตอร์พร้อมจอ๔ 
ชุด 

 
 
๒๘๐,๐๐๐ 
๓๘,๗๒๔ 
๘๗,๑๐๐ 

๑๔ ก.พ. ๒๕๕๙ กิจกรรม open house เพ่ือเปิดหอพักให้นักเรียน 
ผู้ปกครอง ได้เยี่ยมชมหอพัก 
ตลอดจนนักเรียนได้ท ากิจกรรม
ร่วมกันระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง 

๓๒,๐๐๐ 

๒๓ ก.พ. ๒๕๕๙ ประชุมชี้แจงนักเรียนก่อน
กลับบ้าน 

นักเรียนชายและนักเรียนหญิง ได้
เข้าร่วมประชุมและรับทราบถึง
นโยบายการปฏิบัติงานในหอพัก 

- 

๒๖ ก.พ. ๒๕๕๙ ส ารวจวัสดุอุปกรณ์ในหอพัก
ประจ าเดือน 

เพ่ือเป็นการตรวจสอบวัสดุ
อุปกรณ์ในหอพักที่ได้ซ่อมบ ารุงใน
แต่ละเดือน 

- 

๒๖ ก.พ. ๒๕๕๙ สรุปการตรวจความสะอาด
ของห้องพักนักเรียน 

เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน
ทุกคนช่วยกันรักษาความสะอาด
ในห้องนอนของตัวเอง 

- 

๒๙ ก.พ. ๒๕๕๙ ค่าจ้างครูผู้ปกครองหอพัก ๕ 
คน 

เพ่ือการดูแลนักเรียน บ่มเพาะได้
อย่างทั่วถึง 

๗๕,๐๐๐ 

๒๙ ก.พ. ๒๕๕๙ ค่าจ้างครูธุรการ ๑ คน เพ่ือการประสานที่รวดเร็วกับครู
ผู้ปกครองหอพัก 

๑๐,๒๐๐ 

๒๙ ก.พ. ๒๕๕๙ ค่าจ้างพนักงานท าความ
สะอาด๒ คน 

เพ่ือความสะอาดของหอพักและ
น่าอยู่ของนักเรียนประจ า 

๑๒,๒๐๐ 

๒๙ ก.พ. ๒๕๕๙ ค่าจ้างยามรักษาการณ์หญิง ๓ เพ่ือความปลอดภัยให้กับนักเรียน ๒๑,๐๐๐ 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  มกุดาหาร 

 
 

๓๐๖ แผนปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๕๙ 

วัน / เดือน / ปี ปฏิทิน (แผน) ปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 
คน ในช่วงเวลากลางคืน 

๒๙ ก.พ. ๒๕๕๙ ค่าตอบแทนครูผู้นิเทศหอพัก เพ่ือให้การก ากับติดตามการ
ท างานของครูผู้ปกครองหอพักให้
มีประสิทธิภาพ 

๑๑,๖๐๐ 

๒๙ ก.พ. ๒๕๕๙ ค่าตอบแทนครูเวรปฏิบัติ
หน้าที่ดูแลนักเรียนประจ า 

เพ่ือการดูแลนักเรียนประจ าได้
อย่างทั่วถึง 

๓๖,๐๐๐ 

๒๙ ก.พ. ๒๕๕๙ ค่าตอบแทนครูเวรปฏิบัติ
หน้าที่เสาร์-อาทิตย์ 

เพ่ือการติดต่อประสานงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒,๔๐๐ 

๒๙ ก.พ. ๒๕๕๙ ค่าตอบแทนครูสอนเพิ่มเติม
หลักสูตร 

เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ของนักเรียนให้
มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น 

๑๐,๘๐๐ 

๑-๓๑ มี.ค.๒๕๕๙ จัดซื้อ จัดจ้าง ปรับปรุง วัสดุ
อุปกรณ์ 
ทั้ง ๕ หอพัก 

เพ่ือให้มีวัสดุ อุปกรณ์ และอาคาร
หอพัก ห้องพักที่น่าอยู่ ดังนี้ 
- ปรับปรุงระบบน้ าดื่ม น้ าใช้ 
- ปรับปรุงระบบไฟฟ้า 
- ปรับปรุงภูมิทัศน์หอชาย ๒ 
-ทาสีหอพักชาย ๒ และหญิง ๒ 
- จัดจ้างท าราวตากผ้า ๕ หอ 
- ทาสีน้ ามันประตู ๑๐๐ ห้อง 
- ซ่อมแซมราวบันใด 
-ปรับปรุงซ่อมแซมอ่ืนๆ 

 
 
 
๓๐๐,๐๐๐ 
๒๐๐,๐๐๐ 
๑๐๐,๐๐๐ 
๑๕๐,๐๐๐ 
๕๐,๐๐๐ 
๓๐,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 
๑,๐๒๑,๘๗๖ 

๔  มี.ค. ๒๕๕๙ นักเรียนกลับบ้านทุกระดับชั้น ให้นักเรียนเก็บของในห้องนอน
ของตัวเอง ให้แม่บ้านท าความ
สะอาด ตัดไฟฟ้าทุกชั้นเพื่อเป็น
การประหยัดพลังงาน 

- 

๓๑ มี.ค.๒๕๕๙ ค่าจ้างครูผู้ปกครองหอพัก ๕ 
คน 

เพ่ือการดูแลนักเรียน บ่มเพาะได้
อย่างทั่วถึง 

๗๕,๐๐๐ 

๓๑ มี.ค.๒๕๕๙ ค่าจ้างครูธุรการ ๑ คน เพ่ือการประสานที่รวดเร็วกับครู
ผู้ปกครองหอพัก 

๑๐,๒๐๐ 

๓๑ มี.ค.๒๕๕๙ ค่าจ้างพนักงานท าความ
สะอาด๒ คน 

เพ่ือความสะอาดของหอพักและ
น่าอยู่ของนักเรียนประจ า 

๑๒,๒๐๐ 

๓๑ มี.ค.๒๕๕๙ ค่าจ้างยามรักษาการณ์หญิง ๓ 
คน 

เพ่ือความปลอดภัยให้กับนักเรียน
ในช่วงเวลากลางคืน 

๒๑,๐๐๐ 

๓๑ มี.ค.๒๕๕๙ ค่าตอบแทนครูผู้นิเทศหอพัก เพ่ือให้การก ากับติดตามการ ๓,๒๐๐ 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  มกุดาหาร 

 
 

๓๐๗ แผนปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๕๙ 

วัน / เดือน / ปี ปฏิทิน (แผน) ปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 
ท างานของครูผู้ปกครองหอพักให้
มีประสิทธิภาพ 

๓๑ มี.ค. ๒๕๕๙ ค่าตอบแทนครูเวรปฏิบัติ
หน้าที่ดูแลนักเรียนประจ า 

เพ่ือการดูแลนักเรียนประจ าได้
อย่างทั่วถึง 

๒,๘๐๐ 

๓๑ มี.ค. ๒๕๕๙ ซ่อมบ ารุงรถยนต์ เพ่ือให้รถยนต์มีสภาพความพร้อม
ใช้งานได้ตลอดเวลา 

๒๕,๐๐๐ 

รวมเป็นเงิน ๒,๘๓๙,๗๐๐ 
๘.๓ ไตรมาสที่ ๓( ๑ เมษายน – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙) 
วัน / เดือน / ปี ปฏิทิน (แผน) ปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 

๑-๓๐ เม.ย.๒๕๕๙ จัดซื้อ จัดจ้าง ปรับปรุง วัสดุอุปกรณ์
ทั้ง ๖หอพัก 

เพ่ือให้มีวัสดุ อุปกรณ์ และ
อาคารหอพัก ห้องพักที่น่า
อยู่ ดังนี้ 
- อุปกรณ์การนอน 
- ติดผ้าม่าน หอหญิง ๓ 
- ติดผ้าม่านห้องพักครู ๒๐
ห้อง 
- ปูกระเบื้องห้องพักครู๑๕ 
ห้อง 
-ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
ห้องพักครู จ านวน ๒๐
เครื่อง 
- จัดซื้อตู้เย็นขนาด ๘.๕ คิว 
ประจ าหอพักทั้ง ๖หอ 
- ติดตั้งพัดลมโคจร ๘๐ ตัว 
-ติดตั้งเหล็กดัดห้องประชุม 
๔ หอ 
-คอมพิวเตอร์ ปริ๊นเตอร์   
๑๒ ชุด 

 
 
๔๐๐,๐๐๐ 
๑๑๔,๔๐๐ 
๒๐,๐๐๐ 
๑๖๕,๐๐๐ 
๓๐๐,๐๐๐ 
 
๗๒,๐๐๐ 
 
๑๒๐,๐๐๐ 
๘๐,๐๐๐ 
๓๐๐,๐๐๐ 

๑-๓๐ เม.ย.๒๕๕๙ จัดซื้อ จัดจ้าง เครื่องแต่งกายนักเรียน
ประจ า ระดับชั้น ม.๑-ม.๖ 

เพ่ือให้นักเรียนประจ ามี
เครื่องแต่งกายที่ถูกต้อง เช่น 
ชุดนักเรียน ชุดลูกเสือ ยุว
กาชาด บ าเพ็ญประโยชน์ 
ชุดพละ ดังนี้ 
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 

 
 
 
 
๖๕๓,๗๖๐ 
๒๖๒,๐๘๐ 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  มกุดาหาร 

 
 

๓๐๘ แผนปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๕๙ 

วัน / เดือน / ปี ปฏิทิน (แผน) ปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

๑๙๔,๘๘๐ 
๘๗๒,๖๔๐ 
๓๙๓,๑๒๐ 
๒๙๒,๓๒๐ 

๑-๓๐ เม.ย.๒๕๕๙ ปรับปรุงส านักงานกิจการนักเรียน
ประจ า 

เพ่ือให้ส านักงานมีความน่า
อยู่เอื้อต่อผู้ปกครองที่มา
ติดต่อ เช่น   การปูพ้ืน
กระเบื้องและเคาเตอร์ 

๑๐๐,๐๐๐ 

๓๐ เม.ย.๒๕๕๙ ค่าจ้างครูผู้ปกครองหอพัก ๕ คน เพ่ือการดูแลนักเรียน บ่ม
เพาะได้อย่างทั่วถึง 

๗๕,๐๐๐ 

๓๐ เม.ย.๒๕๕๙ ค่าจ้างครูธุรการ ๑ คน เพ่ือการประสานที่รวดเร็ว
กับครูผู้ปกครองหอพัก 

๑๐,๒๐๐ 

๓๐ เม.ย.๒๕๕๙ ค่าจ้างพนักงานท าความสะอาด๒ คน เพ่ือความสะอาดของหอพัก
และน่าอยู่ของนักเรียน
ประจ า 

๑๒,๒๐๐ 

๓๐ เม.ย.๒๕๕๙ ค่าจ้างยามรักษาการณ์หญิง ๓ คน เพ่ือความปลอดภัยให้กับ
นักเรียนในช่วงเวลากลางคืน 

๒๑,๐๐๐ 

๑ พ.ค. ๒๕๕๙ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ส าหรับ
หอพักตามรายการที่เสนอแบบจัดซื้อ
จัดจ้าง 

เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
หอพักให้มีประสิทธิภาพ 

๓๐,๐๐๐ 

๑ พ.ค. ๒๕๕๙ ประชุมครูผู้ปกครองหอพัก เพ่ือให้ครูผู้ปกครองหอพักได้
เข้าใจตรงกันในการ
ปฏิบัติงาน ประจ าภาคเรียน
ที่ ๑/๒๕๕๙ 

- 

๑-๕ พ.ค. ๒๕๕๙ จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองส าหรับใช้ใน
ส านักงานกลุ่มกิจการนักเรียน 

มีวัสดุสิ้นเปลือง เช่น 
กระดาษ หมึกพิมพ์ แลกซีน 
เป็นต้น ไว้ใช้ในส านักงาน 

๑๒,๐๐๐ 

๑๔ พ.ค. ๒๕๕๙ นักเรียนระดับชั้น ม.๒ ม.๓ ม.๕ ม.๖
รายงานตัวเข้าหอพัก 

นักเรียนกลับเข้าหอพักทุก
คน 

- 

๑๕ พ.ค. ๒๕๕๙ นักเรียนระดับชั้น ม.๑ ม.๔ นักเรียนกลับเข้าหอพักทุก
คน 

- 

๑-๑๐ พ.ค. ๒๕๕๙ จัดซื้ออุปกรณ์ท าความสะอาดใน
กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ 

เพ่ือให้นักเรียนมีอุปกรณ์ใช้
ในกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์

๑๐,๐๐๐ 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  มกุดาหาร 

 
 

๓๐๙ แผนปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๕๙ 

วัน / เดือน / ปี ปฏิทิน (แผน) ปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 
ของแต่ละหอพัก 

๒๕ พ.ค. ๒๕๕๙ ส ารวจวัสดุอุปกรณ์ในหอพัก
ประจ าเดือน 

เพ่ือเป็นการตรวจสอบวัสดุ
อุปกรณ์ในหอพักที่ได้ซ่อม
บ ารุงในแต่ละเดือน 

- 

๒๙ พ.ค. ๒๕๕๙ สรุปการตรวจความสะอาดของ
ห้องพักนักเรียน 

เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้
นักเรียนทุกคนช่วยกันรักษา
ความสะอาดในห้องนอนของ
ตัวเอง 

- 

๓๑ พ.ค. ๒๕๕๙ ค่าจ้างครูผู้ปกครองหอพัก ๗คน เพ่ือการดูแลนักเรียน บ่ม
เพาะได้อย่างทั่วถึง 

๑๐๕,๐๐๐ 

๓๑ พ.ค. ๒๕๕๙ ค่าตอบแทนครูเวรปฏิบัติหน้าที่เสาร์-
อาทิตย์ 

เพ่ือการติดต่อประสานงาน
ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

๓,๓๖๐ 

๓๑ พ.ค. ๒๕๕๙ ค่าจ้างพนักงานท าความสะอาด๒ คน เพ่ือความสะอาดของหอพัก
และน่าอยู่ของนักเรียน
ประจ า 

๑๒,๒๐๐ 

๓๑ พ.ค. ๒๕๕๙ ค่าจ้างยามรักษาการณ์หญิง ๓ คน เพ่ือความปลอดภัยให้กับ
นักเรียนในช่วงเวลากลางคืน 

๒๑,๐๐๐ 

๓๑ พ.ค. ๒๕๕๙ ค่าตอบแทนครูผู้นิเทศหอพัก เพ่ือให้การก ากับติดตามการ
ท างานของครูผู้ปกครอง
หอพักให้มีประสิทธิภาพ 

๖,๐๐๐ 

๓๑ พ.ค. ๒๕๕๙ ค่าตอบแทนครูเวรปฏิบัติหน้าที่ดูแล
นักเรียนประจ า 

เพ่ือการดูแลนักเรียนประจ า
ได้อย่างทั่วถึง 

๔๖,๐๐๐ 

๒๖ มิ.ย.๒๕๕๙ พิธีท าบุญหอพัก เพ่ือให้นักเรียนประจ าทุกคน
เกิดความสิริมงคลและมี
สมาธิมากขึ้น 

๕,๐๐๐ 

๓๐ มิ.ย.๒๕๕๙ ค่าจ้างครูผู้ปกครองหอพัก ๗คน เพ่ือการดูแลนักเรียน บ่ม
เพาะได้อย่างทั่วถึง 

๑๐๕,๐๐๐ 

๓๐ มิ.ย.๒๕๕๙ ค่าจ้างพนักงานท าความสะอาด 
๒ คน 

เพ่ือความสะอาดของหอพัก
และน่าอยู่ของนักเรียน
ประจ า 

๑๒,๒๐๐ 

๓๐ มิ.ย.๒๕๕๙ ค่าจ้างยามรักษาการณ์หญิง ๓ คน เพ่ือความปลอดภัยให้กับ
นักเรียนในช่วงเวลากลางคืน 

๒๑,๐๐๐ 

๓๐ มิ.ย.๒๕๕๙ ค่าตอบแทนครูผู้นิเทศหอพัก เพ่ือให้การก ากับติดตามการ
ท างานของครูผู้ปกครอง

๖,๐๐๐ 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  มกุดาหาร 

 
 

๓๑๐ แผนปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๕๙ 

วัน / เดือน / ปี ปฏิทิน (แผน) ปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 
หอพักให้มีประสิทธิภาพ 

๓๐ มิ.ย.๒๕๕๙ ค่าตอบแทนครูเวรปฏิบัติหน้าที่ดูแล
นักเรียนประจ า 

เพ่ือการดูแลนักเรียนประจ า
ได้อย่างทั่วถึง 

๔๖,๐๐๐ 

๓๐ มิ.ย.๒๕๕๙ ค่าตอบแทนครูเวรปฏิบัติหน้าที่เสาร์-
อาทิตย์ 

เพ่ือการติดต่อประสานงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๓,๓๖๐ 

๓๐ มิ.ย.๒๕๕๙ ค่าตอบแทนครูสอนเพิ่มเติมหลักสูตร เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ของ
นักเรียนให้มีประสิทธิภาพ
เพ่ิมมากข้ึน 

๕๐,๐๐๐ 

๓๐ มิ.ย.๒๕๕๙ ซ่อมบ ารุงรถยนต์ เพ่ือให้รถยนต์มีสภาพความ
พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา 

๑๐,๐๐๐ 

รวมเป็นเงิน ๔,๙๖๒,๗๒๐ 
๘.๔ ไตรมาสที่ ๔ (๑ กรกฎาคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) 
วัน / เดือน / ปี ปฏิทิน (แผน) ปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 

๑๕ ก.ค. ๒๕๕๙ ส ารวจวัสดุอุปกรณ์ในหอพัประ
จ าเดือน 

เพ่ือเป็นการตรวจสอบวัสดุ
อุปกรณ์ในหอพักที่ได้ซ่อมบ ารุง
ในแต่ละเดือน 

- 

๒๐ ก.ค. ๒๕๕๙ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 
ส าหรับหอพักตามรายการที่
เสนอแบบจัดซื้อจัดจ้าง 

เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
หอพักให้มีประสิทธิภาพ 

๓๐,๐๐๐ 

๓๐ ก.ค. ๒๕๕๙ สรุปการตรวจความสะอาดของ
ห้องพักนักเรียน 

เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน
ทุกคนช่วยกันรักษาความสะอาด
ในห้องนอนของตัวเอง 

 

๑๕-๒๐ ก.ค.
๒๕๕๙ 

จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองส าหรับใช้ใน
ส านักงานกลุ่มกิจการนักเรียน 

มีวัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ 
หมึกพิมพ์ แลกซีน เป็นต้น ไว้ใช้
ส านักงาน 

๑๒,๐๐๐ 

๓๑ ก.ค. ๒๕๕๙ ค่าจ้างครูผู้ปกครองหอพัก ๗คน เพ่ือการดูแลนักเรียน บ่มเพาะได้
อย่างทั่วถึง 

๑๐๕,๐๐๐ 

๓๑ ก.ค. ๒๕๕๙ ค่าจ้างพนักงานท าความสะอาด๒ 
คน 

เพ่ือความสะอาดของหอพักและ
น่าอยู่ของนักเรียนประจ า 

๑๒,๒๐๐ 

๓๑ ก.ค. ๒๕๕๙ ค่าจ้างยามรักษาการณ์หญิง ๓ 
คน 

เพ่ือความปลอดภัยให้กับนักเรียน
ในช่วงเวลากลางคืน 

๒๑,๐๐๐ 

๓๑ ก.ค. ๒๕๕๙ ค่าตอบแทนครูผู้นิเทศหอพัก เพ่ือให้การก ากับติดตามการ
ท างานของครูผู้ปกครองหอพักให้
มีประสิทธิภาพ 

๖,๐๐๐ 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  มกุดาหาร 

 
 

๓๑๑ แผนปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๕๙ 

วัน / เดือน / ปี ปฏิทิน (แผน) ปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 
๓๑ ก.ค. ๒๕๕๙ ค่าตอบแทนครูเวรปฏิบัติหน้าที่

ดูแลนักเรียนประจ า 
เพ่ือการดูแลนักเรียนประจ าได้
อย่างทั่วถึง 

๔๖,๐๐๐ 

๓๑ ก.ค. ๒๕๕๙ ค่าตอบแทนครูเวรปฏิบัติหน้าที่
เสาร์-อาทิตย์ 

เพ่ือการติดต่อประสานงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

๓,๓๖๐ 

๓๑ ก.ค. ๒๕๕๙ ค่าตอบแทนครูสอนเพิ่มเติม
หลักสูตร 

เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ของนักเรียน
ให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น 

๕๐,๐๐๐ 

๑-๕ ส.ค. ๒๕๕๙ ส ารวจวัสดุอุปกรณ์ในหอพัก
ประจ าเดือน 

เพ่ือเป็นการตรวจสอบวัสดุ
อุปกรณ์ในหอพักที่ได้ซ่อมบ ารุง
ในแต่ละเดือน 

- 

๒๐ ส.ค. ๒๕๕๙ สรุปการตรวจความสะอาดของ
ห้องพักนักเรียน 

เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน
ทุกคนช่วยกันรักษาความสะอาด
ในห้องนอนของตัวเอง 

- 

๒๘ ส.ค. ๒๕๕๙ พิธีท าบุญหอพัก เพ่ือให้นักเรียนประจ าทุกคนเกิด
ความสิริมงคลและมีสมาธิมากขึ้น 

๕,๐๐๐ 

๓๑ ส.ค. ๒๕๕๙ ค่าจ้างครูผู้ปกครองหอพัก ๗คน เพ่ือการดูแลนักเรียน บ่มเพาะได้
อย่างทั่วถึง 

๑๐๕,๐๐๐ 

๓๑ ส.ค. ๒๕๕๙ ค่าจ้างแม่บ้าน ๒ คน เพ่ือความสะอาดของหอพักและ
น่าอยู่ของนักเรียนประจ า 

๑๒,๒๐๐ 

๓๑ ส.ค. ๒๕๕๙ ค่างจ้างยามรักษาการณ์หญิง ๓ 
คน 

เพ่ือความปลอดภัยให้กับนักเรียน
ในช่วงเวลากลางคืน 

๒๑,๐๐๐ 

๓๑ ส.ค. ๒๕๕๙ ค่าตอบแทนครูผู้นิเทศหอพัก เพ่ือให้การก ากับติดตามการ
ท างานของครูผู้ปกครองหอพักให้
มีประสิทธิภาพ 

๖,๐๐๐ 

๓๑ ส.ค. ๒๕๕๙ ค่าตอบแทนครูเวรปฏิบัติหน้าที่
ดูแลนักเรียนประจ า 

เพ่ือการดูแลนักเรียนประจ าได้
อย่างทั่วถึง 

๔๖,๐๐๐ 

๓๑ ส.ค. ๒๕๕๙ ค่าตอบแทนครูเวรปฏิบัติหน้าที่
เสาร์-อาทิตย์ 

เพ่ือการติดต่อประสานงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

๓,๓๖๐ 

๓๑ ส.ค. ๒๕๕๙ ค่าตอบแทนครูสอนเพิ่มเติม
หลักสูตร 

เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ของนักเรียน
ให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น 

๕๐,๐๐๐ 

๑-๕ ก.ย. ๒๕๕๙ ส ารวจวัสดุอุปกรณ์ในหอพัก
ประจ าเดือน 

เพ่ือเป็นการตรวจสอบวัสดุ
อุปกรณ์ในหอพักที่ได้ซ่อมบ ารุง
ในแต่ละเดือน 

- 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  มกุดาหาร 

 
 

๓๑๒ แผนปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๕๙ 

วัน / เดือน / ปี ปฏิทิน (แผน) ปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 
๒๐ ก.ย. ๒๕๕๙ สรุปการตรวจความสะอาดของ

ห้องพักนักเรียน 
เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน
ทุกคนช่วยกันรักษาความสะอาด
ในห้องนอนของตัวเอง 

- 

๓๐ ก.ย. ๒๕๕๙ ค่าจ้างครูผู้ปกครองหอพัก ๗คน เพ่ือการดูแลนักเรียน บ่มเพาะได้
อย่างทั่วถึง 

๑๐๕,๐๐๐ 

๓๐ ก.ย. ๒๕๕๙ ค่าจ้างพนักงานท าความสะอาด 
๒ คน 

เพ่ือความสะอาดของหอพักและ
น่าอยู่ของนักเรียนประจ า 

๑๒,๒๐๐ 

๓๐ ก.ย. ๒๕๕๙ ค่าจ้างยามรักษาการณ์หญิง  
๓ คน 

เพ่ือความปลอดภัยให้กับนักเรียน
ในช่วงเวลากลางคืน 

๒๑,๐๐๐ 

๓๐ ก.ย. ๒๕๕๙ ค่าตอบแทนครูผู้นิเทศหอพัก เพ่ือให้การก ากับติดตามการ
ท างานของครูผู้ปกครองหอพักให้
มีประสิทธิภาพ 

๖,๐๐๐ 

๓๐ ก.ย. ๒๕๕๙ ค่าตอบแทนครูเวรปฏิบัติหน้าที่
ดูแลนักเรียนประจ า 

เพ่ือการดูแลนักเรียนประจ าได้
อย่างทั่วถึง 

๔๖,๐๐๐ 

๓๐ ก.ย. ๒๕๕๙ ค่าตอบแทนครูเวรปฏิบัติหน้าที่
เสาร์-อาทิตย์ 

เพ่ือการติดต่อประสานงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

๓,๓๖๐ 

๓๐ ก.ย. ๒๕๕๙ ค่าตอบแทนครูสอนเพิ่มเติม
หลักสูตร 

เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ของนักเรียน
ให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น 

๕๐,๐๐๐ 

๓๐ ก.ย. ๒๕๕๙ ซ่อมบ ารุงรถยนต์ เพ่ือให้รถยนต์มีสภาพความ
พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา 

๒๐,๐๐๐ 

รวมเป็นเงิน ๗๙๗,๖๘๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  มกุดาหาร 

 
 

๓๑๓ แผนปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๕๙ 

งานซักรีดนักเรียนประจ า 
 

๑. ชื่องาน/โครงการ  งานซักรีดนักเรียนประจ า 

๒. กลุ่มงาน กิจการนักเรียน  งานซักรีดนักเรียนประจ า 

๓. ตองสนองอุดมการณ์สถานศึกษา/กลยุทธ์สถานศึกษา/มาตรฐานการศึกษาของ สพฐ. 
 ๓.๑ ตอบสนองอุดมการณ์สถานศึกษา 
    อุดมการณ์สถานศึกษาข้อที่   :  ๑  ๒  ๓  ๔  ๕  
             ๖  ๗  ๘  ๙  

 ๓.๒ สอตอบสนองกลยุทธ์สถานศึกษา                                                                          
        กลยุทธ์สถานศึกษาข้อที่  :  ๑  ๒  ๓  ๔  ๕  ๖  ๗ 
 ๓.๓ ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาของ สพฐ. ข้อที่ 
    ๑     ๒    ๓    ๔   ๕     ๖    ๗    ๘  
    ๙   ๑๐  ๑๑  ๑๒   ๑๓   ๑๔  ๑๕  
๔. ผู้รับผิดชอบ  บุคลากรงานซักรีดนักเรียนประจ า 
๕. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร  ๑,๕๗๕,๐๐๐.๐๐  บาท 

๕.๑ ค่าจัดซื้อเครื่องซักผ้า     ๖๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
๕.๒ ค่าวัสดุซักรีด     ๕๐๕,๐๐๐.๐๐  บาท 
๕.๓ ค่าอุปกรณ์เครื่องมือซักรีด    ๑๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
๕.๔ ค่าจ้างเหมาพนักงานซักรีดนักเรียนประจ า  ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

๖. ภารกิจ 
มีหน้าที่และรับผิดชอบเกี่ยวกับ การจัดให้มีบริการซักรีดเสื้อผ้าของนักเรียนประจ าให้สะอาด 

จัดหาและดูแลอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ในโรงซักรีดของโรงเรียนให้มีอย่างเพียงพอ เหมาะสม ปรับปรุง 
ซ่อมแซมโรงซักรีดให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้เป็นปกติ ก าหนดระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการซักรีด 
จัดจ้างเหมาพนักงานซักรีด ประเมินผลการด าเนินงานของพนักงานซักรีด ตลอดจนปฏิบัติงานอื่นตามที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
๗. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

๑ นักเรียนประจ าร้อยละ ๑๐๐ ได้รับบริการซักรีดที่สะอาด เป็นระเบียบ 
๒ มีอุปกรณ์เครื่องมือใช้ในโรงซักรีดเพียงพอ เหมาะสม 
๓ จัดจ้างเหมาพนักงานซักรีดที่มีคุณภาพ 
๔ นักเรียนประจ าร้อยละ ๘๐ มีความพึงพอใจในการบริการซักรีดในระดับดี 
 
 
 
 
 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  มกุดาหาร 

 
 

๓๑๔ แผนปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๕๙ 

๘. แผนการด าเนนิงานประจ าไตรมาส 
๘.๑ ไตรมาสที่  ๑  (๑ ตุลาคม – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘) 
วัน / เดือน / ปี ปฏิทิน (แผน) ปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 

๑ – ๓๑ ต.ค. ๕๘ จัดจ้างพนักงานซักรีด นักเรียนประจ าร้อยละ 
๑๐๐ ได้รับบริการซัก – 
รีด และมีเสื้อผ้าที่สะอาด
สวมใส่ 

๔๕,๑๒๐ 

๑ – ๓๑ ต.ค. ๕๘ จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองซักรีด ร้อยละ ๙๐ ของการ
ด าเนินงานมีวัสดุ 
อุปกรณ์ที่อ านวยความ
สะดวกในการปฏิบัติ
หน้าที่ 

๔๗,๒๑๐ 
 
 
 
 

๑ – ๓๐ พ.ย.๕๘ จัดจ้างพนักงานซักรีด นักเรียนประจ าร้อยละ 
๑๐๐ ได้รับบริการซัก –
รีด และมีเสื้อผ้าที่สะอาด
สวมใส่ 

๙๙,๙๐๐ 

๑ – ๓๐ พ.ย. ๕๘ จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองซักรีด ร้อยละ ๙๐ ของการ
ด าเนินงานมีวัสดุ 
อุปกรณ์ที่อ านวยความ
สะดวกในการปฏิบัติ
หน้าที่ 

๓๑,๓๓๘ 

๑ – ๓๑ ธ.ค.๕๘ จัดจ้างพนักงานซักรีด นักเรียนประจ าร้อยละ 
๑๐๐ ได้รับบริการซัก – 
รีด และมีเสื้อผ้าที่สะอาด
สวมใส่ 

๙๙,๙๐๐ 

๑ – ๓๑ ธ.ค.๕๘ จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองซักรีด ร้อยละ ๙๐ ของการ
ด าเนินงานมีวัสดุ 
อุปกรณ์ที่อ านวยความ
สะดวกในการปฏิบัติ
หน้าที่ 
 

๖๓,๗๘๕ 

รวมเป็นเงิน ๓๘๗,๒๕๓.๐๐ 
 
 
  



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  มกุดาหาร 

 
 

๓๑๕ แผนปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๕๙ 

๘.๒ ไตรมาสที่  ๒  (๑ มกราคม – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙) 
วัน / เดือน / ปี ปฏิทิน (แผน) ปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 

๑ – ๓๑ ม.ค. ๕๙ จัดจ้างพนักงานซักรีด นักเรียนประจ าร้อยละ 
๑๐๐ ได้รับบริการซัก – 
รีด และมีเสื้อผ้าที่สะอาด
สวมใส่ 

๙๙,๙๐๐ 

๑ – ๓๑ ม.ค. ๕๙ จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองซักรีด ร้อยละ ๙๐ ของการ
ด าเนินงานมีวัสดุ 
อุปกรณ์ที่อ านวยความ
สะดวกในการปฏิบัติ
หน้าที่ 

๖๕,๒๐๑ 

๑ – ๒๙ ก.พ. ๕๙ จัดจ้างพนักงานซักรีด นักเรียนประจ าร้อยละ 
๑๐๐ ได้รับบริการซัก – 
รีด และมีเสื้อผ้าที่สะอาด
สวมใส่ 

๙๙,๙๐๐ 

๑ – ๒๙ ก.พ. ๕๙ จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองซักรีด ร้อยละ ๙๐ ของการ
ด าเนินงานมีวัสดุ 
อุปกรณ์ที่อ านวยความ
สะดวกในการปฏิบัติ
หน้าที่ 

๕๒,๖๙๕ 

๑ – ๔ มี.ค. ๕๙ จัดจ้างพนักงานซักรีด นักเรียนประจ าร้อยละ 
๑๐๐ ได้รับบริการซัก – 
รีด และมีเสื้อผ้าที่สะอาด
สวมใส่ 

๑๒,๘๙๐ 

๑ – ๔ มี.ค. ๕๙ จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองซักรีด ร้อยละ ๙๐ ของการ
ด าเนินงานมีวัสดุ 
อุปกรณ์ที่อ านวยความ
สะดวกในการปฏิบัติ
หน้าที่ 

๑๕,๐๐๐ 

                                                        รวมเป็นเงิน ๓๔๕,๕๙๕.๐๐ 
 
 
 
 
 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  มกุดาหาร 

 
 

๓๑๖ แผนปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๕๙ 

    ๘.๓ ไตรมาสที่  ๓  (๑ เมษายน – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙) 
วัน / เดือน / 

ปี 
ปฏิทิน (แผน) ปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 

๑ – ๓๐ เม.ย. 
๕๙ 

จัดซื้อเครื่องซักผ้าจัดซื้อเตารีด 
จัดซื้อพัดลมตั้งพ้ืน ๓ ขา 

ร้อยละ ๙๐ ของการ
ด าเนินงานมีวัสดุ 
อุปกรณ์ที่อ านวยความ
สะดวกในการปฏิบัติ
หน้าที่ 

๖๐,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๗,๐๐๐ 

๑ – ๓๐ พ.ค. 
๕๙ 

จัดจ้างพนักงานซักรีด นักเรียนประจ าร้อยละ 
๑๐๐ ได้รับบริการซัก – 
รีด และมีเสื้อผ้าที่สะอาด
สวมใส่ 

๕๑,๕๖๑ 

๑ – ๓๐ พ.ค. 
๕๙ 

จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองซักรีด ร้อยละ ๙๐ ของการ
ด าเนินงานมีวัสดุ 
อุปกรณ์ที่อ านวยความ
สะดวกในการปฏิบัติ
หน้าที่ 

๖๔,๒๙๑ 

๑ – ๓๐ มิ.ย. 
๕๙ 

จัดจ้างพนักงานซักรีด นักเรียนประจ าร้อยละ 
๑๐๐ ได้รับบริการซัก – 
รีด และมีเสื้อผ้าที่สะอาด
สวมใส่ 

๙๙,๙๐๐ 

๑ – ๓๐ มิ.ย. 
๕๙ 

จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองซักรีด ร้อยละ ๙๐ ของการ
ด าเนินงานมีวัสดุ 
อุปกรณ์ที่อ านวยความ
สะดวกในการปฏิบัติ
หน้าที่ 

๖๕,๐๐๐ 

รวมเป็นเงิน ๓๕๐,๗๕๒.๐๐ 
๘.๔ ไตรมาสที่   ๔   (๑ กรกฎาคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) 
วัน / เดือน / ปี ปฏิทิน (แผน) ปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 

๑ – ๓๑ ก.ค.๕๙ จัดจ้างพนักงานซักรีด นักเรียนประจ าร้อยละ ๑๐๐ 
ได้รับบริการซัก – รีด และมี
เสื้อผ้าที่สะอาดสวมใส่ 

๙๙,๙๐๐ 

๑ – ๓๑ ก.ค. ๕๙ จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองซักรีด ร้อยละ ๙๐ ของการ
ด าเนินงานมีวัสดุ อุปกรณ์ท่ี
อ านวยความสะดวกในการ

๖๔,๐๐๐ 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  มกุดาหาร 

 
 

๓๑๗ แผนปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๕๙ 

วัน / เดือน / ปี ปฏิทิน (แผน) ปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 
ปฏิบัติหน้าที่ 

๑ – ๓๑ ส.ค. ๕๙ จัดจ้างพนักงานซักรีด นักเรียนประจ าร้อยละ ๑๐๐ 
ได้รับบริการซัก – รีด และมี
เสื้อผ้าที่สะอาดสวมใส่ 

๙๙,๙๐๐ 

๑ – ๓๑ ส.ค. ๕๙ จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองซักรีด ร้อยละ ๙๐ ของการ
ด าเนินงานมีวัสดุ อุปกรณ์ท่ี
อ านวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติหน้าที่ 

๖๔,๓๐๐ 

๑ – ๓๐ ก.ย. ๕๙ จัดจ้างพนักงานซักรีด นักเรียนประจ าร้อยละ ๑๐๐ 
ได้รับบริการซัก – รีด และมี
เสื้อผ้าที่สะอาดสวมใส่ 

๙๙,๙๐๐ 

๑ – ๓๐ ก.ย. ๕๙ จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองซักรีด ร้อยละ ๙๐ ของการ
ด าเนินงานมีวัสดุ อุปกรณ์ท่ี
อ านวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติหน้าที่ 

๖๓,๔๐๐ 

รวมเป็นเงิน ๔๙๑,๔๐๐.๐
๐ 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  มกุดาหาร 

 
 

๓๑๘ แผนปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๕๙ 

งานพยาบาลนักเรียนประจ า 
 

๑. ชื่องาน/โครงการ  งานพยาบาลนักเรียนประจ า 
๒. กลุ่มงาน กิจการนักเรียน  งานพยาบาลนักเรียนประจ า 

๓. ตองสนองอุดมการณ์สถานศึกษา/กลยุทธ์สถานศึกษา/มาตรฐานการศึกษาของ สพฐ. 
 ๓.๑ ตอบสนองอุดมการณ์สถานศึกษา 
    อุดมการณ์สถานศึกษาข้อที่   :  ๑  ๒  ๓  ๔  ๕  
             ๖  ๗  ๘  ๙  

 ๓.๒ สอตอบสนองกลยุทธ์สถานศึกษา                                                                          
        กลยุทธ์สถานศึกษาข้อที่  :  ๑  ๒  ๓  ๔  ๕  ๖  ๗ 
 ๓.๓ ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาของ สพฐ. ข้อที่ 
    ๑     ๒    ๓    ๔   ๕     ๖    ๗    ๘  
    ๙   ๑๐  ๑๑  ๑๒   ๑๓   ๑๔  ๑๕  
๔. ผู้รับผิดชอบ  บุคลากรงานบริการสุขภาพและอนามัยนักเรียนประจ า 
๕. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร  ๑๓๒,๐๐๐.๐๐ บาท 

๕.๑ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่พยาบาลวิชาชีพนอกเวลา  ๑๐๒,๐๐๐.๐๐ บาท 

๕.๒ ค่ารักษาพยาบาลนักเรียนประจ า   ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

 

๖. ภารกิจ 

มีหน้าที่และรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดให้มีบริการปฐมพยาบาลและการดูแลรักษาผู้ป่วย                     
เบื้องต้น ประสานและจัดให้มีการส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาล ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อใน         
หอพักนักเรียนประจ า ให้ความรู้และค าปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยของนักเรียน ประสานกับ
ผู้ปกครองเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยของนักเรียนทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต ติดตามและให้ค าแนะน า
นักเรียนเป็นรายบุคคล จัดท าแบบบันทึกแนวปฏิบัติในการน าส่งโรงพยาบาลสุขภาพของนักเรียนเป็น
รายบุคคลและปฏิบัติงานอื่นตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

๗. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

๑  มีการประชาสัมพันธ์ป้องกันโรคติต่อให้กับนักเรียนประจ าในหอพัก เกี่ยวกับโรคติดต่อต่างๆ 
อย่างน้อยปีละ ๔ ครั้ง 

๒  จัดจ้างเจ้าหน้าที่พยาบาลวิชาชีพในการดูแลนักเรียนประจ า ในระหว่างเวลา ๑๗.๐๐ – 
๒๑.๐๐ น. ทุกวัน 

๓  นักเรียนประจ าร้อยละ ๘๐ มีความพึงพอใจต่อการให้บริการสุขภาพอนามัย เช่น การรักษา
เบื้องต้น ตลอดจนการน าส่งสถานพยาบาลที่เหมาะสม 
 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  มกุดาหาร 

 
 

๓๑๙ แผนปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๕๙ 

๘. แผนการด าเนนิงานประจ าไตรมาส 

๘.๑ ไตรมาสที่  ๑  (๑ ตุลาคม – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘) 
วัน/เดือน/ปี ปฏิทิน (แผน) ปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 
๒๕ – ๓๑ 
ต.ค. ๕๘ 

น านักเรียนส่งโรงพยาบาลเมื่อ
เกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย
กะทันหัน 

มีการน านักเรียนส่งโรงพยาบาลเมื่อมี
อุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยกะทันหัน 
 

๑,๕๐๐ 

๑ – ๓๐ พ.ย. 
๕๘ 

จัดจ้างเจ้าหน้าที่พยาบาล
วิชาชีพ 

มีพยาบาลวิชาชีพคอยดูแลนักเรียน
ประจ าในระหว่างเวลา ๑๗.๐๐ – 
๒๑.๐๐ น. ทุกวัน 

๑๘,๐๐๐ 

๑ – ๓๐ พ.ย. 
๕๘ 

น านักเรียนส่งโรงพยาบาลเมื่อ
เกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย
กะทันหัน 

มีการน านักเรียนส่งโรงพยาบาลเมื่อมี
อุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยกะทันหัน 
 

๓,๐๔๔ 

๑ – ๓๑ ธ.ค. 
๕๘ 
 

จัดจ้างเจ้าหน้าที่พยาบาล
วิชาชีพ 

มีพยาบาลวิชาชีพคอยดูแลนักเรียน
ประจ าในระหว่างเวลา ๑๗.๐๐ – 
๒๑.๐๐ น. ทุกวัน 

๑๘,๐๐๐ 

๑ – ๓๑ ธ.ค. 
๕๘ 

น านักเรียนส่งโรงพยาบาลเมื่อ
เกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย
กะทันหัน 

มีการน านักเรียนส่งโรงพยาบาลเมื่อมี
อุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยกะทันหัน 
 

๒,๗๕๕ 

รวมเป็นเงิน ๔๓,๒๙๙ 
๘.๒ ไตรมาสที่  ๒  (๑ มกราคม – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙) 
วัน/เดือน/ปี ปฏิทิน (แผน) ปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 
๑ – ๓๑ ม.ค. 
๕๙ 

จัดจ้างเจ้าหน้าที่พยาบาล
วิชาชีพ 

มีพยาบาลวิชาชีพคอยดูแลนักเรียน
ประจ าในระหว่างเวลา ๑๗.๐๐ – 
๒๑.๐๐ น. ทุกวัน 

๑๘,๐๐๐ 

๑ – ๓๑ ม.ค. 
๕๙ 

น านักเรียนส่งโรงพยาบาลเมื่อ
เกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย
กะทันหัน 

มีการน านักเรียนส่งโรงพยาบาลเมื่อมี
อุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยกะทันหัน 

๑,๙๐๑ 

๑ – ๒๙ ก.พ. 
๕๙ 

จัดจ้างเจ้าหน้าที่พยาบาล
วิชาชีพ 

มีพยาบาลวิชาชีพคอยดูแลนักเรียน
ประจ าในระหว่างเวลา ๑๗.๐๐ – 
๒๑.๐๐ น. ทุกวัน 

๑๘,๐๐๐ 

๑ – ๒๙ ก.พ. 
๕๙ 

น านักเรียนส่งโรงพยาบาลเมื่อ
เกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย
กะทันหัน 

มีการน านักเรียนส่งโรงพยาบาลเมื่อมี
อุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยกะทันหัน 

๑,๐๐๐ 
 

 
๑ – ๔ มี.ค. 
๕๙ 

จัดจ้างเจ้าหน้าที่พยาบาล
วิชาชีพ 

มีพยาบาลวิชาชีพคอยดูแลนักเรียน
ประจ าในระหว่างเวลา ๑๗.๐๐ – 

๒,๔๐๐ 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  มกุดาหาร 

 
 

๓๒๐ แผนปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๕๙ 

วัน/เดือน/ปี ปฏิทิน (แผน) ปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 
๒๑.๐๐ น. ทุกวัน 

๑ – ๔ มี.ค. 
๕๙ 

น านักเรียนส่งโรงพยาบาลเมื่อ
เกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย
กะทันหัน 

มีการน านักเรียนส่งโรงพยาบาลเมื่อมี
อุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยกะทันหัน 

๖๐๐ 

รวมเป็นเงิน ๔๑,๙๐๑ 
๘.๓ ไตรมาสที่  ๓  (๑ เมษายน – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙) 
วัน / เดือน / ปี ปฏิทิน (แผน) ปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 
๑ – ๓๑ พ.ค. 
๕๙ 

จัดจ้างเจ้าหน้าที่พยาบาลวิชาชีพ มีพยาบาลวิชาชีพคอยดูแล
นักเรียนประจ าในระหว่าง
เวลา ๑๗.๐๐ – ๒๑.๐๐ 
น. ทุกวัน 
 

๙,๖๐๐ 

๑ – ๓๑ พ.ค. 
๕๙ 

น านักเรียนส่งโรงพยาบาลเมื่อเกิด
อุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยกะทันหัน 

มีการน านักเรียนส่ง
โรงพยาบาลเมื่อมีอุบัติเหตุ
หรือเจ็บป่วยกะทันหัน 

๒,๕๐๐ 

๑ – ๓๐ มิ.ย. 
๕๙ 

จัดจ้างเจ้าหน้าที่พยาบาลวิชาชีพ มีพยาบาลวิชาชีพคอยดูแล
นักเรียนประจ าในระหว่าง
เวลา ๑๗.๐๐ – ๒๑.๐๐ 
น. ทุกวัน 

๑๘,๐๐๐ 

๑ – ๓๐ มิ.ย. 
๕๙ 

น านักเรียนส่งโรงพยาบาลเมื่อเกิด
อุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยกะทันหัน 

มีการน านักเรียนส่ง
โรงพยาบาลเมื่อมีอุบัติเหตุ
หรือเจ็บป่วยกะทันหัน 

๕,๕๐๐ 

รวมเป็นเงิน ๓๕,๖๐๐ 
๘.๔ ไตรมาสที่   ๔   (๑ กรกฎาคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) 
วัน / เดือน / ปี ปฏิทิน (แผน) ปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 
๑ –๓๑ ก.ค. ๕๙ จัดจ้างเจ้าหน้าที่พยาบาลวิชาชีพ มีพยาบาลวิชาชีพคอยดูแล

นักเรียนประจ าในระหว่าง
เวลา ๑๗.๐๐ – ๒๑.๐๐ 
น. ทุกวัน 

๑๘,๐๐๐ 

๑ – ๓๑ ก.ค.๕๙ น านักเรียนส่งโรงพยาบาลเมื่อเกิด
อุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยกะทันหัน 

มีการน านักเรียนส่ง
โรงพยาบาลเมื่อมีอุบัติเหตุ
หรือเจ็บป่วยกะทันหัน 

๓,๘๐๐ 

๑ – ๓๑ ส.ค.๕๙ จัดจ้างเจ้าหน้าที่พยาบาลวิชาชีพ มีพยาบาลวิชาชีพคอยดูแล
นักเรียนประจ าในระหว่าง

๑๘,๐๐๐ 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  มกุดาหาร 

 
 

๓๒๑ แผนปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๕๙ 

วัน / เดือน / ปี ปฏิทิน (แผน) ปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 
เวลา ๑๗.๐๐ – ๒๑.๐๐ 
น. ทุกวัน 

๑ – ๓๑ ส.ค.๕๙ น านักเรียนส่งโรงพยาบาลเมื่อเกิด
อุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยกะทันหัน 

มีการน านักเรียนส่ง
โรงพยาบาลเมื่อมีอุบัติเหตุ
หรอืเจ็บป่วยกะทันหัน 

๔,๒๐๐ 

๑ – ๓๐ ก.ย.๕๙ จัดจ้างเจ้าหน้าที่พยาบาลวิชาชีพ มีพยาบาลวิชาชีพคอยดูแล
นักเรียนประจ าในระหว่าง
เวลา ๑๗.๐๐ – ๒๑.๐๐ 
น. ทุกวัน 

๑๘,๐๐๐ 

๑ – ๓๐ ก.ย.๕๙ น านักเรียนส่งโรงพยาบาลเมื่อเกิด
อุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยกะทันหัน 

มีการน านักเรียนส่ง
โรงพยาบาลเมื่อมีอุบัติเหตุ
หรือเจ็บป่วยกะทันหัน 

๓,๒๐๐ 

รวมเป็นเงิน ๖๕,๒๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  มกุดาหาร 

 
 

๓๒๒ แผนปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๕๙ 

งานอาหารและโภชนาการนกัเรียนประจ า 
 

๑. ชื่องาน/โครงการ งานอาหารและโภชนาการนักเรียนประจ า 
๒. กลุ่มงาน กิจการนักเรียน งานอาหารและโภชนาการนักเรียนประจ า 

๓. ตองสนองอุดมการณ์สถานศึกษา/กลยุทธ์สถานศึกษา/มาตรฐานการศึกษาของ สพฐ. 
 ๓.๑ ตอบสนองอุดมการณ์สถานศึกษา 
    อุดมการณ์สถานศึกษาข้อที่   :   ๑  ๒  ๓  ๔  ๕  
               ๖  ๗  ๘  ๙  

 ๓.๒ สอตอบสนองกลยุทธ์สถานศึกษา                                                                          
        กลยุทธ์สถานศึกษาข้อที่  :  ๑  ๒  ๓  ๔  ๕  ๖  ๗ 
 ๓.๓ ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาของ สพฐ. ข้อที่ 
    ๑     ๒    ๓    ๔   ๕     ๖    ๗    ๘  
    ๙   ๑๐  ๑๑  ๑๒   ๑๓   ๑๔  ๑๕  
๔. ผู้รับผิดชอบ บุคลากรงานอาหารและโภชนาการนักเรียนประจ า 
๕. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๑,๑๗๑,๘๐๐.๐๐ บาท 

๕.๑ ค่าอาหารนักเรียนประจ า    ๒๑,๐๑๖,๘๐๐.๐๐ บาท 
๕.๒ ค่าจัดหาวัสดุส าหรับงานโภชนาการ   ๑๐๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
๕.๓ ค่าเช่าเครื่องล้างจาน     ๕๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
๕.๔ ค่าใช้จ่ายในการอบรมผู้ประกอบการร้านอาหาร  ๕,๐๐๐.๐๐  บาท 

๖. ภารกิจ 
มีหน้าที่และรับผิดชอบเกี่ยวกับการก ากับดูแลโรงอาหาร ร้านค้าและงานโภชนาการของ

โรงเรียนทั้งในด้านสุขอนามัย คุณค่าทางโภชนาการ จ าหน่ายในปริมาณและราคาที่ยุติธรรม จัดหา
และดูแลอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ในโรงอาหารของโรงเรียนให้มีอย่างเพียงพอเหมาะสม  ปรับปรุง
โรงประกอบอาหารให้มีสภาพการใช้งานที่เหมาะสม ก าหนดระเบียบเกี่ยวกับโรงอาหารและร้านค้า 
สุ่มตรวจคุณภาพของอาหาร เครื่องอุปโภคและบริโภคที่จัดขายในโรงเรียน ประเมินผลการด าเนินงาน
ของผู้ประกอบการร้านค้าในโรงเรียนตลอดจนปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
๗. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

๑ ผู้ประกอบการร้านค้าร้อยละ ๙๐ มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักเรื่องความปลอดภัย 
ในอาหาร สามารถเลือกซื้อวัตถุดิบที่สด คุณภาพดีและมีสุขอนามัยที่ถูกต้อง สามารถประกอบอาหาร
จ าหน่ายที่ถูกสุขลักษณะ 

๒ นักเรียนประจ าร้อยละ ๑๐๐ ได้บริโภคอาหารที่สะอาดปลอดภัยต่อสุขภาพ 
๓ นักเรียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ มีความพึงพอใจในการบริการอาหารของโรงเรียนระดับดี 
๔ มีวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในโรงประกอบอาหารที่เพียงพอและเหมาะสม 
 
 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  มกุดาหาร 

 
 

๓๒๓ แผนปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๕๙ 

๘. แผนการด าเนนิงานประจ าไตรมาส 
๘.๑ ไตรมาสที่   ๑   (๑ ตุลาคม – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘) 

วัน / เดือน / ปี ปฏิทิน (แผน) ปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 
๑ – ๔ ต.ค. ๕๘ จัดจ้างผู้ประกอบการอาหารเช้า

ส าหรับนักเรียนประจ า 
นักเรียนประจ าร้อยละ 
๑๐๐ ได้บริโภคอาหารที่
สะอาดปลอดภัยต่อสุขภาพ 

๒๕๒,๐๐๐ 

๑ – ๔ ต.ค. ๕๘ ค่าอาหารนักเรียนประจ า  นักเรียนประจ าร้อยละ 
๑๐๐ ได้บริโภคอาหารที่
สะอาดปลอดภัยต่อสุขภาพ 

๘๘๒,๐๐๐ 

๑ – ๓๑ ต.ค. ๕๘ ประเมินความพึงพอใจในการ 
จัดบริการอาหารของโรงเรียน 

นักเรียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
๘๐ มีความพึงพอใจในการ
บริการอาหารของโรงเรียน
ในระดับดี 

 
- 

๑ – ๓๐ พ.ย. ๕๘ ส ารวจและจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองส าหรับ
งานอาหารและโภชนาการ เช่น น้ ายา
ล้างจาน ผ้าเช็ดมือ ผ้ากันเปื้อน ผ้าเช็ด
โต๊ะ เป็นต้น 

มีวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ
เครื่องใช้ในโรงประกอบอา
หาหรที่เพียงพอและ
เหมาะสม 

๒๐,๐๐๐ 

๑ – ๓๐ พ.ย. ๕๘ จัดจ้างผู้ประกอบการอาหารเช้า
ส าหรับนักเรียนประจ า 

นักเรียนประจ าร้อยละ 
๑๐๐ ได้บริโภคอาหารที่
สะอาดปลอดภัยต่อสุขภาพ 

๕๒๙,๒๐๐ 

๑ – ๓๐ พ.ย. ๕๘ ค่าอาหารนักเรียนประจ า  นักเรียนประจ าร้อยละ 
๑๐๐ ได้บริโภคอาหารที่
สะอาดปลอดภัยต่อสุขภาพ 

๑,๗๓๘,๘๐๐ 

๑ – ๓๑ พ.ย.๕๘ ประเมินความพึงพอใจในการ 
จัดบริการอาหารของโรงเรียน 

นักเรียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
๘๐ มีความพึงพอใจในการ
บริการอาหารของโรงเรียน
ในระดับดี 

 
- 

๑ – ๓๑ ธ.ค.๕๘ จัดจ้างผู้ประกอบการอาหารเช้า
ส าหรับนักเรียนประจ า 

นักเรียนประจ าร้อยละ 
๑๐๐ ได้บริโภคอาหารที่
สะอาดปลอดภัยต่อสุขภาพ 

๕๗๙,๖๐๐ 

๑ – ๓๑ ธ.ค.๕๘ ค่าอาหารนักเรียนประจ า  นักเรียนประจ าร้อยละ 
๑๐๐ ได้บริโภคอาหารที่
สะอาดปลอดภัยต่อสุขภาพ 

๑,๗๖๔,๐๐๐ 

๑ – ๓๑ ธ.ค.๕๘ ประเมินความพึงพอใจในการ 
จัดบริการอาหารของโรงเรียน 

นักเรียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
๘๐ มีความพึงพอใจในการ

 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  มกุดาหาร 

 
 

๓๒๔ แผนปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๕๙ 

วัน / เดือน / ปี ปฏิทิน (แผน) ปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 
บริการอาหารของโรงเรียน
ในระดับดี 

 
รวมเป็นเงิน 

 
๕,๗๖๕,๖๐๐ 

๘.๒ ไตรมาสที่   ๒   (๑ มกราคม – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙) 
วัน / เดือน / ปี ปฏิทิน (แผน) ปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 

๑ – ๓๑ ม.ค. ๕๙ จัดจ้างผู้ประกอบการอาหารเช้าส าหรับ
นักเรียนประจ า 

นักเรียนประจ าร้อยละ 
๑๐๐ ได้บริโภคอาหารที่
สะอาดปลอดภัยต่อ
สุขภาพ 

 
๕๐๔,๐๐๐ 

๑ – ๓๑ ม.ค. ๕๙ ค่าอาหารนักเรียนประจ า  นักเรียนประจ าร้อยละ 
๑๐๐ ได้บริโภคอาหารที่
สะอาดปลอดภัยต่อ
สุขภาพ 

๑,๘๓๙,๖๐๐ 

๑ – ๓๑ ม.ค. ๕๙ ประเมินความพึงพอใจในการ 
จัดบริการอาหารของโรงเรียน 

นักเรียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
๘๐ มีความพึงพอใจใน
การบริการอาหารของ
โรงเรียนในระดับดี 

 
- 

๑ – ๒๙ ก.พ. ๕๙ จัดจ้างผู้ประกอบการอาหารเช้าส าหรับ
นักเรียนประจ า 

นักเรียนประจ าร้อยละ 
๑๐๐ ได้บริโภคอาหารที่
สะอาดปลอดภัยต่อ
สุขภาพ 

๕๒๙,๒๐๐ 

๑ – ๒๙ ก.พ. ๕๙ ค่าอาหารนักเรียนประจ า  นักเรียนประจ าร้อยละ 
๑๐๐ ได้บริโภคอาหารที่
สะอาดปลอดภัยต่อ
สุขภาพ 

๑,๖๖๓,๒๐๐ 

๑ – ๒๙ ก.พ. ๕๙ ประเมินความพึงพอใจในการ 
จัดบริการอาหารของโรงเรียน 

นักเรียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
๘๐ มีความพึงพอใจใน
การบริการอาหารของ
โรงเรียนในระดับดี 

 
- 

๑ – ๔ มี.ค. ๕๙ จัดจ้างผู้ประกอบการอาหารเช้าส าหรับ
นักเรียนประจ า 

นักเรียนประจ าร้อยละ 
๑๐๐ ได้บริโภคอาหารที่
สะอาดปลอดภัยต่อ
สุขภาพ 

๑๐๐,๘๐๐ 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  มกุดาหาร 

 
 

๓๒๕ แผนปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๕๙ 

วัน / เดือน / ปี ปฏิทิน (แผน) ปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 
๑ – ๔ มี.ค. ๕๙ ค่าอาหารนักเรียนประจ า  นักเรียนประจ าร้อยละ 

๑๐๐ ได้บริโภคอาหารที่
สะอาดปลอดภัยต่อ
สุขภาพ 

๒๐๑,๖๐๐ 

๑ – ๔ มี.ค. ๕๙ เช่าเครื่องล้างจาน มีวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ
เครื่องใช้ในโรงประกอบ
อาหารที่เพียงพอและ
เหมาะสม 

๒๕,๐๐๐ 

๑ – ๔ มี.ค. ๕๙ ประเมินความพึงพอใจในการ 
จัดบริการอาหารของโรงเรียน 

นักเรียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
๘๐ มีความพึงพอใจใน
การบริการอาหารของ
โรงเรียนในระดับดี 

 
- 

รวมเป็นเงิน ๔,๘๖๓,๔๐๐ 
๘.๓ ไตรมาสที่  ๓  (๑ เมษายน – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙) 

วัน / เดือน / ปี ปฏิทิน (แผน) ปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 
๑ – ๓๐ เม.ย. 
๕๙ 

ส ารวจและจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองส าหรับ
งานอาหารและโภชนาการ เช่น น้ ายา
ล้างจาน ผ้าเช็ดมือ ผ้ากันเปื้อน ผ้าเช็ด
โต๊ะ เป็นต้น 

มีวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ
เครื่องใช้ในโรงประกอบ
อาหารที่เพียงพอและ
เหมาะสม 

 
๔๐,๐๐๐ 

๑ – ๓๐ พ.ค. ๕๙ อบรมผู้ประกอบการร้านอาหาร 
ในโรงเรียน 

ผู้ประกอบการร้านค้าร้อย
ละ ๙๐ มีความรู้ความเข้าใจ
และตระหนักเรื่องความ
ปลอดภัย 
ในอาหาร สามารถเลือกซ้ือ
วัตถุดิบที่สด คุณภาพดีและ
มีสุขอนามัยที่ถูกต้อง 
สามารถประกอบอาหาร
จ าหน่ายที่ถูกสุขลักษณะ 

 
๕,๐๐๐ 

๑ – ๓๑ พ.ค. ๕๙ จัดจ้างผู้ประกอบการอาหารเช้า
ส าหรับนักเรียนประจ า 
 

นักเรียนประจ าร้อยละ 
๑๐๐ ได้บริโภคอาหารที่
สะอาดปลอดภัยต่อสุขภาพ 

๓๐๒,๔๐๐ 
 

๑ – ๓๑ พ.ค. ๕๙ ค่าอาหารนักเรียนประจ า  นักเรียนประจ าร้อยละ 
๑๐๐ ได้บริโภคอาหารที่
สะอาดปลอดภัยต่อสุขภาพ 

๙๐๗,๒๐๐ 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  มกุดาหาร 

 
 

๓๒๖ แผนปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๕๙ 

วัน / เดือน / ปี ปฏิทิน (แผน) ปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 
๑ – ๓๑ พ.ค. ๕๙ ประเมินความพึงพอใจในการ 

จัดบริการอาหารของโรงเรียน 
 

นักเรียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
๘๐ มีความพึงพอใจในการ
บริการอาหารของโรงเรียน
ในระดับดี 

 
- 

๑ – ๓๐ มิ.ย. ๕๙ จัดจ้างผู้ประกอบการอาหารเช้า
ส าหรับนักเรียนประจ า 

นักเรียนประจ าร้อยละ 
๑๐๐ ได้บริโภคอาหารที่
สะอาดปลอดภัยต่อสุขภาพ 

๕๕๔,๔๐๐ 
 

๑ – ๓๐ มิ.ย. ๕๙ ค่าอาหารนักเรียนประจ า  นักเรียนประจ าร้อยละ 
๑๐๐ ได้บริโภคอาหารที่
สะอาดปลอดภัยต่อสุขภาพ 

๑,๗๑๓,๖๐๐ 

๑ – ๓๐ มิ.ย. ๕๙ ประเมินความพึงพอใจในการ 
จัดบริการอาหารของโรงเรียน 

 

นักเรียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
๘๐ มีความพึงพอใจในการ
บริการอาหารของโรงเรียน
ในระดับดี 

- 

รวมเป็นเงิน ๓,๕๒๒,๖๐๐ 
๘.๔ ไตรมาสที่  ๔  (๑ กรกฎาคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) 

วัน / เดือน / ปี ปฏิทิน (แผน) ปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 
๑ – ๓๑ ก.ค. ๕๙ ส ารวจและจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองส าหรับ

งานอาหารและโภชนาการ เช่น น้ ายา
ล้างจาน ผ้าเช็ดมือ ผ้ากันเปื้อน ผ้าเช็ด
โต๊ะ เป็นต้น 

มีวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ
เครื่องใช้ในโรงประกอบ
อาหารที่เพียงพอและ
เหมาะสม 

๔๐,๐๐๐ 

๑ – ๓๑ ก.ค. ๕๙ จัดจ้างผู้ประกอบการอาหารเช้า
ส าหรับนักเรียนประจ า 

นักเรียนประจ าร้อยละ 
๑๐๐ ได้บริโภคอาหารที่
สะอาดปลอดภัยต่อสุขภาพ 

๕๒๙,๒๐๐ 
 

๑ – ๓๑ ก.ค. ๕๙ ค่าอาหารนักเรียนประจ า  นักเรียนประจ าร้อยละ 
๑๐๐ ได้บริโภคอาหารที่
สะอาดปลอดภัยต่อสุขภาพ 

๑,๘๑๔,๔๐๐ 

๑ – ๓๑ ก.ค. ๕๙ ประเมินความพึงพอใจในการ 
จัดบริการอาหารของโรงเรียน 

 

นักเรียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
๘๐ มีความพึงพอใจในการ
บริการอาหารของโรงเรียน
ในระดับดี 

 
- 

๑ – ๓๑ ส.ค. ๕๙ จัดจ้างผู้ประกอบการอาหารเช้า
ส าหรับนักเรียนประจ า 

นักเรียนประจ าร้อยละ 
๑๐๐ ได้บริโภคอาหารที่
สะอาดปลอดภัยต่อสุขภาพ 

๕๗๙,๖๐๐ 
 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  มกุดาหาร 

 
 

๓๒๗ แผนปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๕๙ 

วัน / เดือน / ปี ปฏิทิน (แผน) ปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 
๑ – ๓๑ ส.ค. ๕๙ ค่าอาหารนักเรียนประจ า  นักเรียนประจ าร้อยละ 

๑๐๐ ได้บริโภคอาหารที่
สะอาดปลอดภัยต่อสุขภาพ 

๑,๗๖๔,๐๐๐ 

๑ – ๓๑ ส.ค. ๕๙ ประเมินความพึงพอใจในการ 
จัดบริการอาหารของโรงเรียน 

 

นักเรียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
๘๐ มีความพึงพอใจในการ
บริการอาหารของโรงเรียน
ในระดับดี 

 
- 

๑ – ๓๐ ก.ย. ๕๙ จัดจ้างผู้ประกอบการอาหารเช้า
ส าหรับนักเรียนประจ า 

นักเรียนประจ าร้อยละ 
๑๐๐ ได้บริโภคอาหารที่
สะอาดปลอดภัยต่อสุขภาพ 

๕๕๔,๔๐๐ 
 

๑ – ๓๐ ก.ย. ๕๙ ค่าอาหารนักเรียนประจ า  นักเรียนประจ าร้อยละ 
๑๐๐ ได้บริโภคอาหารที่
สะอาดปลอดภัยต่อสุขภาพ 

๑,๗๑๓,๖๐๐ 

๑ – ๓๐ ก.ย. ๕๙ เช่าเครื่องล้างจาน มีวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ
เครื่องใช้ในโรงประกอบ
อาหารที่เพียงพอและ
เหมาะสม 

๒๕,๐๐๐ 

๑ – ๓๐ ก.ย. ๕๙ ประเมินความพึงพอใจในการ 
จัดบริการอาหารของโรงเรียน 

 

นักเรียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
๘๐ มีความพึงพอใจในการ
บริการอาหารของโรงเรียน
ในระดับดี 

 
- 

รวมเป็นเงิน ๗,๐๒๐,๒๐๐ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  มกุดาหาร 

 
 

๓๒๘ แผนปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๕๙ 

โครงการพัฒนาส านักงานแผนงานและสารสนเทศกิจการนักเรียน 
 

๑. ชื่องาน/โครงการ  พัฒนาส านักงานแผนงานและสารสนเทศกิจการนักเรียน 

๒. กลุ่มงาน กิจการนักเรียน  งานส านักงานแผนงานและสารสนเทศกิจการนักเรียน 

๓. ตองสนองอุดมการณ์สถานศึกษา/กลยุทธ์สถานศึกษา/มาตรฐานการศึกษาของ สพฐ. 
 ๓.๑ ตอบสนองอุดมการณ์สถานศึกษา 
    อุดมการณ์สถานศึกษาข้อที่   :  ๑  ๒  ๓  ๔  ๕  
             ๖  ๗  ๘  ๙  

 ๓.๒ สอตอบสนองกลยุทธ์สถานศึกษา                                                                          
        กลยุทธ์สถานศึกษาข้อที่  :  ๑  ๒  ๓  ๔  ๕  ๖  ๗ 
 ๓.๓ ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาของ สพฐ. ข้อที่ 
    ๑     ๒    ๓    ๔   ๕     ๖    ๗    ๘  
    ๙   ๑๐  ๑๑  ๑๒   ๑๓   ๑๔  ๑๕  
๔. ผู้รับผิดชอบ  งานส านักงานแผนงานและสารสนเทศกจิการนักเรียน 
๕. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร  ๕๐,๐๐๐  บาท 

๕.๑ ปรับปรุงส านักงาน                                          ๔๐,๐๐๐              บาท 
๕.๒ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ส านักงาน                          ๑๐,๐๐๐              บาท 

๖. ภารกิจ 
๖.๑ จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์และ ครุภัณฑ์ ที่ใช้ในการบริหารจัดการงานส านักงานกิจการนักเรียน 
๖.๒ จัดท าพรรณนางานเพ่ือการบริหารงานกิจการนักเรียน 
๖.๓ ก าหนดปฏิทินการปฏิบัติงานและจัดท าโครงสร้างการบริหารงานกิจการนักเรียน 
๖.๔ ก ากับติดตามงาน /เอกสาร/หนังสือราชการ และประสานงาน ที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายงาน
กิจการนักเรียน 
๖.๕ รับ-ส่งหนังสือ ร่างพิมพ์หนังสือ บันทึกเสนอและจัดเก็บเป็นหมวดหมู่พร้อมใช้งาน 
๖.๖ จัดท าระเบียบวาระการประชุม รายงานการประชุมกลุ่มงานกิจการนักเรียน 
๖.๗ บ ารุงรักษา ซ่อมแซม ลงทะเบียน วัสดุ ครุภัณฑ์ส านักงาน  
๖.๘ สรุปรวบรวม แผนงานโครงการ ของกลุ่มกิจการนักเรียน 
๖.๙ ประเมินผลการปฏิบัติงานกลุ่มกิจการนักเรียน น าผลมาทบทวนเพื่อปรับปรุงพัฒนา 

๗. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
๑ มีโครงสร้างองค์กรการบริหารงาน และปฏิทินการปฏิบัติงาน ที่มีความคล่องตัวและ

ปรับเปลี่ยนได้เหมาะสมตามสถานการณ์ 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  มกุดาหาร 

 
 

๓๒๙ แผนปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๕๙ 

๒ มีการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบครอบคลุมและทันต่อการใช้งาน                       
๓ มีระบบการประกันคุณภาพภายในที่ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
๔ ผู้รับบริการและเก่ียวข้องพึงพอใจผลการบริหารงานและการพัฒนาผู้เรียน 

๘. แผนการด าเนนิงานประจ าไตรมาส 
๘.๑ ไตรมาศ ๑(๑ ต.ค.๕๘ – ๓๑ ธ.ค. ๕๘) จ านวนเงิน     ๓,๐๐๐ บาท 

วัน/เดือน/ปี ปฏิทิน(แผน)ปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 
ตุลาคม –
ธันวาคม ๕๘ 

๑. ประชุม วางแผนปรึกษาหารือบุคลากรใน
กลุ่มกิจการนักเรียน 
๒.เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
๓.จัดท าปฏิทินปฏิบัติงาน 
๔.จัดท าพรรณนางาน 

๑.มีแผนงานโครงการ 
๒.มีปฏิทินการปฏิบัติงาน 
๓. มีคู่มือการปฏิบัติงาน
พรรณนางาน 
 
 

 ๓,๐๐๐ บาท 

  ๘.๒ ไตรมาศ ๒ (๑ ม.ค.๕๙ – ๓๑ มี.ค. ๕๙)  จ านวนเงิน     ๕,๐๐๐ บาท 
วัน/เดือน/ปี ปฏิทิน(แผน)ปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 

มกราคม.๕๙ –
มีนาคม ๕๙ 

๑.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ที่ใช้ในส านักงาน 
๒.ประสานงาน นิเทศ ก ากับติดตามงาน 
๓.ประเมินผล สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 

๑. มีวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์
ที่ใช้ในส านักงานเพียงพอ 
 ๒.การด าเนินงานทุกงาน 
ในกลุ่มฯ บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 
 

๕,๐๐๐ 

๘.๓ ไตรมาศ ๓ (๑ เม.ย.๕๙ – ๓๑ มิ.ย ๕๙)  จ านวนเงิน     ๔๐,๐๐๐ บาท 
วัน/เดือน/ปี ปฏิทิน(แผน)ปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 

เมษายน ๕๙ –
มิถุนายน ๕๙ 

๑. ประชุมวางแผน มอบหมายงานตาม
ภาระงาน 
๒.ประสานงาน ก ากับติดตาม นิเทศงาน
ตามปฏิทินการปฏิบัติงาน 
๓.ปรับปรุงส านักงานกิจการนักเรียน 

๑. ครูทุกคนในกลุ่มงานฯ
ปฏิบัติงานตามภาระงานที่
ได้รับมอบหมาย 
๒. การด าเนินงานทุกงานใน
กลุ่มฯบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
   

๔๐,๐๐๐ 

 
 
 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  มกุดาหาร 

 
 

๓๓๐ แผนปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๕๙ 

๘.๔ ไตรมาศ ๔ (๑ ก.ค. ๕๙ – ๓๐ ก.ย ๕๙)  จ านวนเงิน     ๒,๐๐๐ บาท 
วัน/เดือน/ปี ปฏิทิน(แผน)ปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 

กรกฎาคม ๕๙ –
กันยายน ๕๙ 

๑.ประสานงาน ก ากับติดตามนิเทศงาน
ตามปฏิทินการปฏิบัติงาน 
๒.ส ารวจวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ เพ่ือ
ซ่อมบ ารุง 

๑. ครูทุกคนในกลุ่มงานฯ
ปฏิบัติงานตามภาระงานที่ได้รับ
มอบหมาย 
๒. การด าเนินงานทุกงานใน
กลุ่มฯบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 ๓.วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ทุก
รายการมีเพียงพอและ พร้อมใช้ 
 

๒,๐๐๐ 

 
 

      ลงชื่อ...............................................ผู้เขียนแผนงาน/โครงการ 
                                      ( นางจุรีภรณ์  บุญศรี) 
                               หวัหน้าส านักงานกิจการนักเรียน 

 
       ลงชื่อ...............................................ผู้เห็นชอบแผนงาน/โครงการ 

                                  (นางอภิวันท์   บุญประสพ) 
                        รองผู้อ านวยการโรงเรียน กลุ่มกิจการนักเรียน 
 
 

ลงชื่อ..............................................ผู้อนุมัติแผนงาน/โครงการ 
             (นายชาตรี  ประดุจชนม์) 
                       ผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร  
 
 
 
 
 
 
 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  มกุดาหาร 

 
 

๓๓๑ แผนปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๕๙ 

งานพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 
  

๑. ชื่องาน/โครงการ งานพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย      
       มุกดาหาร 

๒. กลุ่มงาน กิจการนักเรียน  

๓. ตองสนองอุดมการณ์สถานศึกษา/กลยุทธ์สถานศึกษา/มาตรฐานการศึกษาของ สพฐ. 
 ๓.๑ ตอบสนองอุดมการณ์สถานศึกษา 
    อุดมการณ์สถานศึกษาข้อที่   :  ๑  ๒  ๓  ๔  ๕  
             ๖  ๗  ๘  ๙  

 ๓.๒ สอตอบสนองกลยุทธ์สถานศึกษา                                                                          
        กลยุทธ์สถานศึกษาข้อที่  :  ๑  ๒  ๓  ๔  ๕  ๖  ๗ 
 ๓.๓ ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาของ สพฐ. ข้อที่ 
    ๑     ๒    ๓    ๔   ๕     ๖    ๗    ๘  
    ๙   ๑๐  ๑๑  ๑๒   ๑๓   ๑๔  ๑๕  
๔. ผู้รับผิดชอบ นายทศพล เมืองฮาม,นางสาวสุจิตรา นิธิเจริญ ,นางสาววัชรีพร เชื้อกุณะ  
                   นางสาวดวงนารี  อินปาว 
๕. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๕,๐๐๐  บาท 

 ๕.๑ ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายฯ  ๑๕,๐๐๐  บาท 
 ๕.๒ ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายฯ      ๗,๐๐๐         บาท 

๕.๓ สรุปรายงานผลการด าเนินงาน,จัดท าคู่มือ  ๓,๐๐๐          บาท 
       ระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการเครือข่ายฯ        

๖. ภารกิจ 
จัดท าระเบียบโรงเรียน ว่าด้วยคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ประสานกับผู้ปกครอง

นักเรียนเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนระดับห้องเรียนระดับสายชั้น และระดับ
โรงเรียน ร่วมประชุมส่งเสริมแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะต่อสถานศึกษาตลอดทั้งระดมทรัพยากร
เพ่ือสนับสนุนและพัฒนาการจัดเรียนการสอน 
ของสถานศึกษา 
๗. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 ๗๑ มีคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ระดับสายชั้น และระดับโรงเรียน 
 ๒ คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะต่อสถานศึกษาในเรื่องต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่นักเรียน 
 ๓ เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนร่วมระดมทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษา 
 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  มกุดาหาร 

 
 

๓๓๒ แผนปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๕๙ 

๘. แผนการด าเนนิงานประจ าไตรมาส  
๘.๑    ไตรมาสที่ ๑  ( ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ – ๓๑ ธันวาคม  ๒๕๕๘ ) 

วัน/เดือน/ปี ปฏิทิน(แผน)ปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 
ตุลาคม ๕๘ - 
ธันวาคม ๕๘ 

๑.  ส ารวจวัสดุ-อุปกรณ ์
๒. จัดท าคู่มือระเบียบโรงเรียน ว่าด้วยคณะกรรมการ
เครือข่ายผู้ปกครอง 
 

มีคู่มือเพ่ือก าหนดระเบียบ
แนวปฏิบัติร่วมกันของ
คณะกรรมการเครือข่ายฯ 

๒,๐๐๐               

๘.๒ ไตรมาสที่ ๒  ( ๑ มกราคม ๒๕๕๙ – ๓๑ มีนาคม  ๒๕๕๙ ) 
วัน/เดือน/ปี ปฏิทิน(แผน)ปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 

มกราคม ๕๙-
มีนาคม. ๕๙ 
 

๑.ประชุมคณะกรรมการบุคลากรงานงานพัฒนาระบบ
เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน   

มีการประชุมเดือนละ ๑ ครั้ง - 

๒.ประสานครูที่ปรึกษา เพ่ือวางแผนประชุมจัดตั้ง
เครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ระดับชั้นเรียน 
และระดับคณะกรรมการบริหารเครือข่าย 
 

ครูที่ปรึกษา และบุคลากรงาน
งานพัฒนาระบบเครือข่าย
ผู้ปกครองนักเรียน  มีการ
ประชุมอย่างน้อย ๑ ครั้ง 

- 

๘.๓      ไตรมาสที่ ๓  ( ๑ เมษายน ๒๕๕๙ – ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๕๙ ) 
วัน/เดือน/ปี ปฏิทิน(แผน)ปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 

พฤษภาคม ๕๙ ๑. ก าหนดปฏิทินปฏิบัติงาน มีปฏิทินปฏิบัติงาน - 
มิถุนายน ๕๙ 
 

๒. แจ้งประชาสัมพันธ์การคัดเลือกคณะกรรมการ
เครือข่ายผู้ปกครอง 

หนังสือเชิญและประชาสัมพันธ์ทาง
เวปไซต์ 

- 

๓ .ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่าย
ผู้ปกครองนักเรียนประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙  

ผู้ปกครองทุกคน  ๑๕,๐๐๐ 

๘.๔ ไตรมาสที่ ๔  ( ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ – ๓๐ กันยายน  ๒๕๕๙ ) 
วัน/เดือน/ปี ปฏิทิน(แผน)ปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 

กรกฎาคม ๕๙ ๑.ประกาศการจัดตั้งเครือข่ายผู้ปกครองระดับ
ห้องเรียน ระดับชั้นเรียน และระดับโรงเรียน 
๒.จัดท าท าเนียบเครือข่ายผู้ปกครองปกครอง 

-ประกาศการจัดตั้งเครือข่าย
ผู้ปกครองแต่ละระดับ 
-จัดท าท าเนียบคณะกรรมการ
เครือข่ายผู้ปกครองปกครองนักเรียน 

๑,๐๐๐- 

๓.ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
นักเรียนปีการศึกษา ๒๕๕๙  ครั้งที่ ๑ 

-วางแผนก าหนดแนวทาง 
การส่งเสริมพัฒนาการศึกษา 

๓,๕๐๐ 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  มกุดาหาร 

 
 

๓๓๓ แผนปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๕๙ 

วัน/เดือน/ปี ปฏิทิน(แผน)ปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 
สิงหาคม ๕๙- 
กันยายน ๕๙ 
 

๑.ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
นักเรียนปีการศึกษา ๒๕๕๙  ครั้งที่ ๒ 

-วางแผนก าหนดแนวทาง 
การส่งเสริมพัฒนาการศึกษา 

๓,๕๐๐ 

๒. สรุปรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ ผู้บริหาร/เครือข่ายผู้ปกครอง
นักเรียนมีข้อมูลไว้เป็นสารสนเทศใน
การพัฒนางานต่อไป 

- 

 
 

 
 
           ลงชื่อ                                 ผู้เขียนงาน/โครงการ 

           (นายทศพล  เมืองฮาม) 
         หัวหน้างานพัฒนาระบบเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 

 
    ลงชื่อ                                ผู้เห็นชอบงาน/โครงการ 
           (นางอภิวันท์   บุญประสพ) 
  รองผู้อ านวยการโรงเรียน กลุ่มกิจการนักเรียน 
 
 
     ลงชื่อ                                   ผู้อนุมัติงาน/โครงการ 
   (นายชาตรี     ประดุจชนม์) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 
 
               

 
 
 
 
 
 
 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  มกุดาหาร 

 
 

๓๓๔ แผนปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๕๙ 

โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
 
๑. ชื่องาน/โครงการ โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

๒. กลุ่มงาน กิจการนักเรียน งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน   

๓. ตองสนองอุดมการณ์สถานศึกษา/กลยุทธ์สถานศึกษา/มาตรฐานการศึกษาของ สพฐ. 
 ๓.๑ ตอบสนองอุดมการณ์สถานศึกษา 
    อุดมการณ์สถานศึกษาข้อที่   :  ๑  ๒  ๓  ๔  ๕  
             ๖  ๗  ๘  ๙  

 ๓.๒ สอตอบสนองกลยุทธ์สถานศึกษา                                                                          
        กลยุทธ์สถานศึกษาข้อที่  :  ๑  ๒  ๓  ๔  ๕  ๖  ๗ 
 ๓.๓ ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาของ สพฐ. ข้อที่ 
    ๑     ๒    ๓    ๔   ๕     ๖    ๗    ๘  
    ๙   ๑๐  ๑๑  ๑๒   ๑๓   ๑๔  ๑๕  
๔. ผู้รับผิดชอบ งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน   

๕. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๐๐,๐๐๐  บาท 

 ๕.๑ ค่าวัสดุ อุปกรณ์คุภัณฑ์ส านักงานและป้ายนิเทศ            ๑๐,๐๐๐ บาท 

 ๕.๒ ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนานักเรียน       ๕,๐๐๐       บาท 

 ๕.๓ ค่าพาหนะในการเยี่ยมบ้านนักเรียน                                    ๓๕,๐๐๐    บาท 

 ๕.๔ จัดท าโปรแกรมพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ 

                งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน     ๑๕๐,๐๐๐   บาท 
๖. ภารกิจ 
 ๖.๑ ด าเนินการดูแลนักเรียนในการป้องกัน ส่งเสริม พัฒนาและแก้ไขปัญหา ทั้งในด้านการเรียน  
ด้านพฤติกรรม  ด้านสุขภาพกาย  สุขภาพจิต  หรืออ่ืนๆ ตามศักยภาพที่จะด าเนินการได้ 
 ๖.๒ ด าเนินการช่วยเหลือนักเรียนตามแนวทางและนโยบายที่โรงเรียนก าหนด คือ การรู้จัก
นักเรียนเป็นรายบุคคล  การคัดกรองนักเรียนการส่งเสริมนักเรียนในด้านต่างๆการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการส่งต่อ 
 ๖.๓ จัดกิจกรรมโฮมรูมเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนและช่วยเหลือนักเรียน 
 ๖.๔ ร่วมประชุมปรึกษาหารือ แก้ปัญหาในกรณีซับซ้อน  รุนแรง  หรืออาจก่อให้เกิดอันตราย
ร้ายแรงได้ 
 ๖.๕ บันทึกหลักฐานการปฏิบัติงาน  และประเมินผลการดูแลช่วยเหลือนักเรียน   รายงานต่อ
ผู้บริหารโรงเรียนผ่านรองผู้อ านวยการโรงเรียนกลุ่มงานกิจการนักเรียน 
 ๖.๖ บันทึกพฤติกรรมนักเรียนในด้านพฤติกรรมการเรียนรู้ด้านความดี  ความสามารถและ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์พฤติกรรมที่ควรปรับปรุงพัฒนา 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  มกุดาหาร 

 
 

๓๓๕ แผนปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๕๙ 

๗. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 ๑ ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ร้อยละ ๑๐๐ 
 ๒ ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิต
ด้วยความเสมอภาค ร้อยละ ๑๐๐ 
 ๓ จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน ร้อยละ๑๐๐ 
 ๔ ผู้เรียนมีความเอ้ืออาทรต่อผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณร้อยละ ๑๐๐ 
๘. แผนการด าเนนิงานประจ าไตรมาส  
๘.๑ ไตรมาศ ๑ (๑ ต.ค.๕๘ – ๓๑ ธ.ค. ๕๘) จ านวนเงิน  ๑๖๕,๐๐๐ บาท 
ช่วงเวลา ปฏิทิน(แผน)การปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 

(บาท) 
ต.ค.-ธ.ค.
๕๙ 

-เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
-ประชุม วางแผน ปรึกษาหารือและ
มอบหมายงานบุคลากรในงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
- จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ส านักงาน 
- จัดท าโปรแกรมพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

-มีแผนงานโครงการและ
ปฏิทิน 
ปฏิบัติงาน 
-ครูที่ปรึกษาและหัวหน้า
ระดับทุกคนร่วมประชุมวาง
แผนการด าเนินงาน 
-มีวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ท่ีใช้
ในส านักงานเพียงพอ 
-มีโปรแกรมพัฒนาระบบ
ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือจัดเก็บ
ข้อมูลนักเรียนให้เป็นระบบ มี
หลักฐานการปฏิบัติงาน
สามารถตรวจสอบหรือรับ
การประเมินได้ 

๑๕๐,๐๐๐ 

ธ.ค.๕๙ กิจกรรมเยี่ยมบ้าน,เยี่ยมหอพักนักเรียน -ครูที่ปรึกษาทุกระดับชั้นจัด
กิจกรรมการเยี่ยมบ้าน,เยี่ยม
หอพักนักเรียนทุกคนเพ่ือให้
รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 

๑๕,๐๐๐ 

รวม ๑๖๕,๐๐๐ 
 
 
 
 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  มกุดาหาร 

 
 

๓๓๖ แผนปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๕๙ 

๘.๒ ไตรมาส ๒ (๑ ม.ค.๕๙ – ๓๑ มี.ค. ๕๙) จ านวนเงิน    ๕,๐๐๐  บาท 
ช่วงเวลา ปฏิทิน(แผน)การปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 

(บาท) 
ม.ค.-มี.ค.
๕๙ 

- จัดกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน เช่น
กิจกรรมโฮมรูม สอนเสริม 
- จัดกิจกรรมแก้ไขปัญหาส าหรับนักเรียนที่มีปัญหา 
-กิจกรรมส่งต่อทั้งภายในและภายนอก 

-ครูที่ปรึกษาทุกคนปฏิบัติหน้าที่
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่าง
ใกล้ชิด  
   
  

๕,๐๐๐ 

มี.ค.๕๙ - ประเมินผล สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 

-เพ่ือพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนให้เป็นไปอย่างมีระบบ
และมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

- 

รวม ๕,๐๐๐ 
๘.๓ ไตรมาส ๓ (๑ เม.ย.๕๙ – ๓๐ มิ.ย. ๕๙) จ านวนเงิน    ๕,๐๐๐ บาท 

ช่วงเวลา ปฏิทิน(แผน)การปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 
(บาท) 

เม.ย. – 
มิ.ย.๕๙ 

-จัดท าค าสั่งครูเวรประจ าวัน ครูที่ปรึกษา 
หัวหน้าระดับ 
-ประชุมวางแผน มอบหมายงาน 
- จัดท าปฏิทินปฏิบัติงาน พรรณนางาน 
-จัดท าเอกสารตรวจสอบการเข้าเรียน 
กิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมโฮมรูม 
-จัดท า แบบบันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล  
-จัดกิจกรรมหน้าเสาธงตรวจสอบการ 
เข้าแถว การแต่งกาย การเข้าเรียนและ
พฤติกรรมในห้องเรียน 
-จัดกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน 
กิจกรรมโฮมรูม 
- กิจกรรมเวรประจ าวันเลขานุการเวรส่ง
แบบบันทึกการรายงานเวรประจ าวัน 

-ครูที่ปรึกษาและหัวหน้าระดับทุกคน
ร่วมประชุมวางแผนการด าเนินงานและ
ปฏิบัติหน้าที่ตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมาย 
 

๕,๐๐๐ 

พ.ค. ๕๙ -กิจกรรมรู้จักนักเรียนรายบุคคล 
-กิจกรรมคัดกรองผู้เรียน  
 ( กลุ่มปกติ,กลุ่มเสี่ยง,กลุ่มมีปัญหา) 

-ครูที่ปรึกษานักเรียนทุกคนทุกระดับชั้น
รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
-ครูมีการวิเคราะห์คัดกรองผู้เรียนเป็น
รายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวาง
แผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียน 

 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  มกุดาหาร 

 
 

๓๓๗ แผนปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๕๙ 

ช่วงเวลา ปฏิทิน(แผน)การปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 
(บาท) 

มิ.ย.๕๙ นิเทศ ก ากับ ติดตามประเมินผล -เพ่ือพัฒนางานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนให้เป็นระบบ มีหลักฐานการ
ปฏิบัติงานสามารถตรวจสอบหรือรับการ
ประเมินได้ 

 

 รวม ๕,๐๐๐ 
๘.๔ ไตรมาศ ๔ (๑ ก.ค.๕๙ – ๓๐ ก.ย.๕๙) จ านวนเงิน    ๒๐,๐๐๐ บาท 

ช่วงเวลา ปฏิทิน(แผน)การปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 
(บาท) 

ก.ค.๕๙ –
ก.ย.๕๙ 

- จัดกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาส าหรับ
นักเรียนกลุ่มปกติ 
- จัดกิจกรรมแก้ไขปัญหาให้ความ
ช่วยเหลือส าหรับนักเรียนกลุ่มเสี่ยง,กลุ่มมี
ปัญหา 
-กิจกรรม Meetting room 

- พัฒนานักเรียนมีคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษา
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค  
- ครูที่ปรึกษา ติดต่อประสานงานประชุม
ผู้ปกครองวางแผนในการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

 

ก.ย.๕๙ กิจกรรมเยี่ยมบ้านเยี่ยมหอพักนักเรียน เพ่ือจัดกิจกรรมการเยี่ยมบ้านอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๒๐,๐๐๐ 

ก.ค.–ก.ย.
๕๙ 

นิเทศ ก ากับ ติดตามประเมินผล เพ่ือพัฒนางานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนให้เป็นระบบ มีหลักฐานการ
ปฏิบัติงานสามารถตรวจสอบหรือรับการ
ประเมินได้ 

 

รวม ๒๐,๐๐๐ 
    ลงชื่อ...............................................ผู้เขียนแผนงาน/โครงการ 

                                          (นางจุรีภรณ์  บุญศรี) 
                                   หัวหน้าส านักงานกิจการนักเรียน 
 

     ลงชื่อ...............................................ผู้เห็นชอบแผนงาน/โครงการ 
                                      (นางอภิวันท์   บุญประสพ) 
                             รองผู้อ านวยการโรงเรียน กลุ่มกิจการนักเรียน 

 

ลงชื่อ..............................................ผู้อนุมัติแผนงาน/โครงการ 
                 (นายชาตรี  ประดุจชนม์) 
                          ผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร             



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  มุกดาหาร 

 
 

๓๓๘               แผนปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๕๙ 

โครงการ กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ภาษาต่างประเทศ 

 
๑. ชื่องาน/ กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
              ภาษาต่างประเทศ 
๒. กลุ่มงาน วิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
๓. ตอบสนองอุดมการณ์สถานศึกษา/กลยุทธ์สถานศึกษาของ สพฐ. 

๓.๑ ตอบสนองอุดมการณ์สถานศึกษา 
อุดมการณ์ของโรงเรียนข้อที่: ๑ ๒  ๓ ๔๕ ๖ ๗ ๘ ๙ 

๓.๒ ตอบสนองกลยุทธ์สถานศึกษา 
กลยุทธ์สถานศึกษาข้อที่:  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๓.๓ ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาของ สพฐ. ข้อที่  
 ๑  ๒  ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘  

๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓  ๑๔  ๑๕ 
๔. ผู้รับผิดชอบ บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
๕. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร     ๓๙๐,๐๐๐ บาท 
 ๕.๑ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตร   ๑๑๐,๐๐๐ บาท 
 ๕.๒ ค่าวัสดุส านักงาน/วัสดุสิน้เปลือง/ล่วงเวลา  ๒๕๐,๐๐๐ บาท 
 ๕.๕ ซ่อมบ ารุงอ่ืนๆ                 ๓๐,๐๐๐    บาท 
๖. ภารกิจ 
 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน สร้างหลักสูตร สื่อการสอนและการพัฒนากิจกรรมการเรียน
การสอน  การวัดผล ประเมินผล  ในวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น พร้อมทั้งจัดกิจกรรม
เสริมหลักสูตรให้แก่นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย
ก าหนดให้ผู้สอน สอนตามความถนัดและตามความเหมาะสม เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ น าสื่อ นวัตกรรม
ที่ทันสมัย มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน  
๗.ตัวชี้วัดผลส าเร็จ 
 ๗.๑ นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ร้อยละ ๘๐ มีผลสัมฤทธิ์ในการเรียน
วิชาภาษาต่างประเทศในระดับเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ 
 ๗.๒ มีแผนการจัดการเรียนรู้ไม่น้อยกว่า ๑๒ เล่ม 
 ๗.๓ มีสื่อการเรียนการสอนทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อ ICT ไม่น้อยกว่า ๑๒ ชิ้น 
 ๗.๔ มีหลักสูตรภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ที่เหมาะสมกับนักเรียนที่มีความสามารถ
พิเศษด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๗.๕ นักเรียนทุกคนที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ เข้าสอบเพ่ือวัดความรู้
ภาษาอังกฤษเพ่ือเทียบเคียงตามมาตรฐาน CEFR  



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  มุกดาหาร 

 
 

๓๓๙               แผนปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๕๙ 

 ๗.๖ นักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ได้คะแนนเฉลี่ยจากผลการสอบวัด
ความรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือเทียบเคียงตามมาตรฐาน CEFR ไม่ต่ ากว่าระดับ B1 

๗.๗ นักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ได้คะแนนเฉลี่ยจากผลการสอบวัด
ความรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือเทียบเคียงตามมาตรฐาน CEFR ไม่ต่ ากว่าระดับ B2 
 
๘. แผนการด าเนนิงานประจ าไตรมาส 
๘.1 ไตรมาส 1 (1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 58)  จ านวนเงิน 50,000.00 บาท 

ปฏิทิน(แผน)ปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 
เริ่มไตรมาสที ่๑       
รับสมัครบุคลากร 

ประกาศรับสมัครครูชาวต่างประเทศเจ้าของ
ภาษาที่มีคุณสมบัติและความสามารถที่
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานสอน
ภาษาอังกฤษ รวมทั้ง วิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ที่มีความรู้ความสามารถ 
 

 

สัปดาห์สุดท้ายของเดือน ต.ค.  ๕๘
ประชุมกลุ่มสาระฯ 
 

ประชุมกลุ่มสาระฯ เพ่ือศึกษาภารกิจ
เป้าหมายและตัวชี้วัดของกลุ่มสาระ ก าหนด
ภาระงานที่รับผิดชอบของบุคลากรตลอด
ปีงบประมาณ  
 

 

สัปดาห์สุดท้ายของเดือน ต.ค. 
ประชุมก าหนดแนวทางการจัดการ
เรียนการสอนภาคเรียนที่                   
๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 

จัดการประชุมครูผู้สอนรายวิชาพ้ืนฐานและ
ครูผู้สอนรายวิชาเพ่ิมเติมกลุ่มละ ๑ ครั้ง รวม
จ านวน ๑ ครั้ง 

 

สัปดาห์สุดท้ายของเดือน ต.ค. 
จัดท าโครงการสอน แผนการจัดการ  
เรียนรู้ เอกสารประกอบการสอน 
แผนการวัดผลและประเมินผลการ
เรียนรู้ 

มีโครงการสอน ๑๒ รายวิชา ท าแผนการ
จัดการเรียนรู้ ๑๒ เล่ม เอกสารประกอบการ
สอน ๑๒ เล่ม  

 

สัปดาห์ที่ ๑-๒ ของเดือนพ.ย. 
จัดหา พัฒนา สื่อการเรียนการสอน  
เครื่องมือ วัสดุครุภัณฑ์ประกอบการ
เรียนการสอนส าหรับภาคเรียนที่                   
๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 

เตรียมเครื่องมือ วัสดุ ครุภัณฑ์ประกอบการ
เรียนการสอนให้เหมาะสมกับเนื้อหาวิชาที่จะ
เปิดสอนในภาคเรียนที่ ๒ 

 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  มุกดาหาร 

 
 

๓๔๐               แผนปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๕๙ 

ปฏิทิน(แผน)ปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 
ตลอดไตรมาส ๑   
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนส าหรับ
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

จัดการเรียนการสอนรายวิชาพ้ืนฐาน ๔  
รายวิชาเพ่ิมเติม ๓ รายวิชา  

 

สัปดาห์ที่ ๒ ของเดือนธ.ค. 
จัดท าเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้
กลางภาคเรียนที ่๒ ปีการศึกษา 
๒๕๕๘ 

มีเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้กลางภาค
เรียนที ่๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ รวม ๑๒ 
รายวิชา 

 

ระยะเวลาตามที่โรงเรียนก าหนด 
จัดประเมินผลการเรียนรู้กลางภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 และแจ้ง
ผลการประเมินกลางภาค 

มีการประเมินผลการเรียนรู้กลางภาคเรียนที่ 
2 การศึกษา 2558 และส่งผลประเมินกลาง
ภาคท้ัง 12 รายวิชา 

 

สัปดาห์ที่ 1 ของเดือน พ.ย. 
จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ 
ส าหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2558 

เริ่มโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษส าหรับ
นักเรยีนอย่างน้อย 1 โครงการ 

- 

สัปดาห์ที่ 1-3 ของเดือน พ.ย. 
ประสานงานและแจ้งก าหนดการสอบ 
วัดความรู้ภาษาอังกฤษ ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 

ประสานกับหน่วยงานที่ให้บริการทดสอบ
และหน่วยงานภายในโรงเรียนให้ชัดเจน 
เพ่ือให้การสอบเป็นไปได้ด้วยความถูกต้อง
เหมาะสมและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ละ 6 ทุกคนรับทราบอย่างทั่วถึง 

- 

สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน พ.ย.ถึงสิ้นสุด
ไตรมาส 
เตรียมสื่อและเนื้อหาส าหรับสอบเพื่อ
เพ่ิมพูนศักยภาพของนักเรียนในการ
ท าข้อสอบ O-NET แก่นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 

จัดเตรียมแบบทดสอบส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ตามมาตรฐานการ 
สอบ O-NET  

- 

ตลอดไตรมาส 1 
ตรวจสภาพพัสดุ ครุภัณฑ์ และ
ด าเนินการขอปรับปรุงห้องเรียน 

ตรวจ และแจ้งซ่อมพัสดุ ครุภัณฑ์ และ
ด าเนินการขอปรับปรุงห้องเรียน 

- 

ตลอดไตรมาส 1 
ประชุมระดมความคิดเพ่ือก าหนด
ทิศทางในการพัฒนาบุคลากรประจ า
สาขา 

เข้าร่วมประชุม สัมมนา ศึกษาดูงานเพ่ือเป็น
แนวทางในการจัดการเรียนการสอนวิชา
ภาษาต่างประเทศส าหรับผู้มีความสามารถ
พิเศษทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

- 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  มุกดาหาร 

 
 

๓๔๑               แผนปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๕๙ 

ปฏิทิน(แผน)ปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 
ตลอดไตรมาส 1 
จัดส่งนักเรียนเข้าแข่งขันเพ่ือเพ่ิมพูน
ทักษะภาษาอังกฤษที่จัดขึ้นตาม
หน่วยงานต่างๆ 

คัดเลือกและเตรียมความพร้อมของนักเรียนที่
ผ่านการคัดเลือก เพ่ือเข้าแข่งขันตามรายการ
ที่ก าหนด 

- 

ตลอดไตรมาส 1 
พัฒนาบุคลากร 

เข้าร่วมประชุม สัมมนา ศึกษาดูงานเพ่ือเป็น
แนวทางในการจัดการเรียนการสอนวิชา
ภาษาต่างประเทศส าหรับผู้มีความสามารถ
พิเศษทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

- 

๘.2 ไตรมาส 2 (1 ม.ค.-31 มี.ค.59) จ านวนเงิน 150,000.00 บาท 

ปฏิทิน(แผน)ปฏิบัติงาน  เป้าหมาย งบประมาณ 
ตลอดไตรมาส 2  
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ส าหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
255๘ ต่อเนื่องจากไตรมาสที่ 1 

 ด าเนินการจัดการเรียนการสอนทั้งรายวิชา
พ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติม ต่อเนื่องจาก
ไตรมาสที่ 1 

 - 

ตลอดไตรมาส 2 
จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
ส าหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
255๘ 

 ด าเนินการตามโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ
ส าหรับนักเรียนต่อเนื่องจากไตรมาสที่ 1  

 - 

สัปดาห์ที่ ๓ ของเดือน ม.ค. 5๙ 
จัดทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ
ส าหรับส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ 6 

 ด าเนินการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ
ส าหรับส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
และ 6 เพ่ือวัดระดับนักเรียนก่อนจบ
การศึกษา 

 - 

สัปดาห์ที่ ๔ ของเดือน ม.ค. 5๙ 
จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ 
ส าหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
255๘ 

 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จัดแสดง
นิทรรศการในหัวข้อ International 
Culture (Poster Exhibition and 
Cultural Performance) 

 - 

๑-๗ ก.พ. ๕๙  
จัดทาแบบทดสอบปลายภาค
เรียนที่ ๒/๒๕๕๘ ส่งภายใน ๗ 
ก.พ. ๕๙  

 

 ครูผู้สอนส่งข้อสอบปลายภาคไปยังฝ่าย
วิชาการตามก าหนดเวลา   

  

๘ - ๑๐ ก.พ. ๕๙ ก าหนด
ครูผู้สอนและรายชื่อวิชาที่จะ

 จัดส่งรายชื่อครูผู้สอนในแต่ละรายวิชาที่
จะเปิดสอนในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙ ตาม

  



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  มุกดาหาร 

 
 

๓๔๒               แผนปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๕๙ 

ปฏิทิน(แผน)ปฏิบัติงาน  เป้าหมาย งบประมาณ 
เปิดสอนในภาคเรียนที่ ๑/๕๙   ก าหนดเวลา  

 
๑๙ ก.พ. ๕๙  
ส่งรายงานการนิเทศการจัดการ
เรียนรู้ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒   

 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้รวบรวมผล
การนิเทศการจัดการเรียนรู้ครั้งที่ ๑ และ
ครั้งที่ ๒ ครบทุกรายวิชา ส่งกลุ่มวิชาการ   

  

๒๙ ก.พ. – ๔ มี.ค. ๕๙  
สอบปลายภาคเรียนที่ 
๒/๒๕๕๘   

 นักเรียนทุกคนที่ลงทะเบียนรายวิชา
พ้ืนฐานและเพ่ิมเติมได้สอบ  
ปลายภาค   

  

๘.๓ ไตรมาสที่ ๓ ( ๑ เม.ย. - ๓๐ มิ.ย. ๕๙ ) จ านวนเงิน 120,000.00 บาท 

ปฏิทิน(แผน)ปฏิบัติงาน  เป้าหมาย งบประมาณ 
๑ - ๓๐ เม.ย. ๕๙  
ตรวจสอบสภาพ/จัดซ่อม
อุปกรณ์และสื่อการสอน   

 อุปกรณ์และสื่อการสอนทุกชิ้นอยู่ในสภาพที่
พร้อมจะใช้งาน ในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙  

 

๒๐ เม.ย. – ๑๐ พ.ค. ๕๙  
ครูผู้สอนแต่ละรายวิชาจัดส่ง
รายการวัสดุ อุปกรณ์ท่ีต้องการ 
จัดซื้อ / จัดหา เพ่ือท าเรื่องขอ
อนุมัติซื้อภายในวันที่ ๑๐ พ.ค.๕๙  
 

 ทุกรายวิชาจัดส่งรายการวัสดุ อุปกรณ์ที่
ต้องการจัดซื้อ / จัดหา ตามก าหนดเวลา  

 

๕ พ.ค. ๕๙  
ประชุมกลุ่มสาระ   

 จัดประชุมกลุ่มสาระฯ เพื่อวางแผนและ
ติดตามผลการปฏิบตัิงาน และระดม
ความคิด พัฒนาการปฏิบัติภารกิจให้มี
ประสิทธิภาพและประสทิธิผลมากข้ึน 
รวมทั้งเตรียมการจัดกิจกรรมเตรียมความ
พร้อมส าหรับนักเรียนชั้น ม. ๑ และ ม. ๔   

 

สัปดาห์ที่ 1-2 ของเดือน พ.ค. 
จัดท าโครงการพิเศษส่งเสริมนักเรียน 
ในการพัฒนาภาษาอังกฤษเพ่ือศึกษา
ต่อในมหาวิทยาลัย ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 

เริ่มโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษส าหรับ
นักเรียนอย่างน้อย 1 โครงการ 

- 

๙–๑๓ พ.ค. ๕๙  
ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ภาค
เรียนที่ ๑/๒๕๕๙   

 ครูผู้สอนทุกคนจัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้ฉบับสมบูรณ์ ภาคเรียนที่ ๑/
๒๕๕๙ แล้วส่งหัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้   

 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  มุกดาหาร 

 
 

๓๔๓               แผนปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๕๙ 

ปฏิทิน(แผน)ปฏิบัติงาน  เป้าหมาย งบประมาณ 
๑๖–๑๘ พ.ค. ๕๙  
ส่งปฏิทินการนิเทศการจัดการ
เรียนรู้ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒   

 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้รวบรวมและ
จัดท าตารางปฏิทินการนิเทศการจัดการ
เรียนรู้ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ ระดับกลุ่ม
สาระ แล้วส่งกลุ่มวิชาการ   

 

๑๘ พ.ค. ๕๙ – ๒๐ ก.ย. ๕๙  
นิเทศการจัดการเรียนรู้ตาม
ปฏิทินการนิเทศ   

 ครูผู้สอนทุกคนได้รับการนิเทศการจัดการ
เรียนรู้ภาคเรียนที่ ๑/๕๙ คนละ๒ ครั้ง
เป็นอย่างน้อย   

 

สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน พ.ค. 
จัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ  
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
๑ และ ๔ เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติงาน
ในการจัดการเรียนการสอน 

 มีการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษตาม
มาตรฐาน CEFR ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ เพ่ือเป็นข้อมูล
ประกอบการจัดการเรียนการสอน 

 

พ.ค. – มิ.ย. ๕๙  
สอนเสริมนักเรียนที่เรียนอ่อน 
และนักเรียนที่สนใจ   

 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจมากข้ึน 
รวมทั้งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษสูงขึ้นเพ่ิมข้ึน   

 

พ.ค. - มิ.ย. ๕๙ 
เตรียมความพร้อมทางด้าน
ภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ 4 ปีการศึกษา 
255๙ 

ด าเนินกิจกรรมตามโครงการเตรียมความ
พร้อมทางด้านภาษาอังกฤษให้แก่ ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ปีการศึกษา 255
๙ (Intensive Course) 

- 

สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน มิ.ย. 
จัดการแข่งขันทักษะทางภาษาอังกฤษ
ทุกระดับชั้น (English Competition) 

ประชุมระดมความคิด เพ่ือก าหนดกิจกรรม 
และกติกาในการแข่งขันทักษะทาง
ภาษาอังกฤษอย่างน้อย 4 ทักษะ ประกาศ
รับสมัครและด าเนินการแข่งขัน 

- 

ตลอดไตรมาส 
ส่งเสริมการท าผลงานทางวิชาการใน
รูปแบบต่างๆ 

เรียบเรียงหนังสือ เอกสารประกอบการสอน 
สื่อ นวัตกรรม ทุกรูปแบบให้แล้วเสร็จ 

 

ตลอดไตรมาส 
ตรวจสภาพพัสดุ ครุภัณฑ์และ
ด าเนินการปรับปรุงห้องเรียน 

ตรวจ และด าเนินการแจ้งซ่อมพัสดุ 
ครุภัณฑ์ และด าเนินการปรับปรุงห้องเรียน 

 

ตลอดไตรมาส 
พัฒนาบุคลากร 

เข้าร่วมประชุม สัมมนา ศึกษาดูงานทั้งใน
ประเทศ และต่างประเทศเพ่ือเป็นแนวทาง
ในการจัดการเรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศส าหรับผู้มีความสามารถ

 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  มุกดาหาร 

 
 

๓๔๔               แผนปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๕๙ 

ปฏิทิน(แผน)ปฏิบัติงาน  เป้าหมาย งบประมาณ 
พิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

๘.4 ไตรมาส 4 ( 1 ก.ค. – 31 ก.ย. 59)   จ านวนเงิน 70,000.00 บาท 

ปฏิทิน(แผน)ปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 
ระยะเวลาตามที่โรงเรียนก าหนด      
มีการประเมินผลการเรียนรู้กลางภาค
เรียนที่ 1 ปี  การศึกษา 2559 และแจ้ง
ผลการประเมินกลางภาค 
 

มีการประเมินผลการเรียนรู้กลางภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 และส่งผล
การประเมินกลางภาคทั้ง 12 รายวิชา 

 

ตลอดไตรมาส        
จัดหา พัฒนา สื่อการเรียนการสอน 
จัดเตรียมเครื่องมือ วัสดุครุภัณฑ์ 
ประกอบการเรียนการสอนส าหรับภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ต่อเนื่อง
จากไตรมาสที่ 3 
 

เตรียมเครื่องมือ วัสดุ ครุภัณฑ์
ประกอบการเรียนการสอนให้เหมาะสม
กับเนื้อหาวิชาที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 
1 ต่อเนื่องจากไตรมาสที่ 3 

- 

ตลอดไตรมาส        
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ส าหรับ
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 
ต่อเนื่องจากไตรมาสที่ 3  
 

ด าเนินการสอนรายวิชาพ้ืนฐาน ๕ วิชา
และรายวิชาเพ่ิมเติม 2 รายวิชา 
ต่อเนื่องจากไตรมาสที่ 3 

- 

ตลอดไตรมาส        
จัดท าโครงการพิเศษส่งเสริมนักเรียน ใน
การพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อศึกษาต่อทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศต่อเนื่องจาก 
ไตรมาสที่ 3 

ด าเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ
พัฒนาภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียน
ต่อเนื่องจากไตรมาสที่ 3  

- 

ระยะเวลาตามที่โรงเรียนก าหนด 
จัดประเมินผลการเรียนรู้ปลายภาคและ
แจ้งผลการเรียนประจ าภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2559 

มีการประเมินผลการเรียนรู้ปลายภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 และส่งผล
การประเมินปลายภาคท้ัง 12 รายวิชา 

- 

ตลอดไตรมาส       
ส่งเสริมการท าผลงานทางวิชาการใน
รูปแบบต่างๆ 

ครูผู้สอนทุกรายวิชา มีผลงานทาง
วิชาการท่ีเกิดจากการจัดการเรียนการ
สอน  

- 



 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  มุกดาหาร 

 
 

๓๔๕               แผนปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๕๙ 

ปฏิทิน(แผน)ปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 
สัปดาห์สุดท้ายของเดือน ก.ย.        
สรุปการปฏิบัติงานตลอดปีงบประมาณ 
2559 

รวบรวมผลการด าเนินงานของแต่ละ
วิชาเพ่ือเตรียมน าเสนอผลการ
ปฏิบัติงานอย่างครบถ้วนและชัดเจน 

- 

สัปดาห์สุดท้ายของเดือน ก.ย.        
ก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดส าหรับ
ปีงบประมาณ 2560 จากการวิเคราะห์
จุดแข็งและจุดอ่อน 

ประชุมกลุ่มสาระฯ เพ่ือก าหนด
เป้าหมายและตัวชี้วัดส าหรับ
ปีงบประมาณ 2560 จ านวน 1 ครั้ง 

- 

ตลอดไตรมาส    
ตรวจสภาพ พัสดุ ครุภัณฑ์ และด าเนิน                        
การปรับปรุงห้องเรียนและส านักงาน     

ตรวจและด าเนินการแจ้งซ่อมพัสดุ 
ครุภัณฑ์และด าเนินการปรับปรุง
ห้องเรียนและส านักงาน 

- 

ตลอดไตรมาส    
พัฒนาบุคลากร 

เข้าร่วมประชุม สัมมนา ศึกษาดูงานทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศเพ่ือเป็น
แนวทางในการจัดการเรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศส าหรับผู้มี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             แผนปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๕๙ 
 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย   มุกดาหาร 

 
 

๓๔๕ 

โครงการพัฒนากลุ่มงานงบประมาณและแผนงาน 
๑. ช่ืองาน/โครงการ พัฒนากลุ่มงานงบประมาณและแผนงาน 
๒. กลุ่มงาน งบประมาณและแผนงาน 
 ๓. ตอบสนองอุดมการณ์สถานศึกษา/กลยุทธ์สถานศึกษา/มาตรฐานการศึกษาของ สพฐ. 

๓.๑ ตอบสนองอุดมการณ์สถานศึกษา 
อุดมการณ์สถานศึกษาข้อที่ : ๑  ๒  ๓  ๔  ๕  ๖ ๗ ๘   ๙ 
๓.๒  ตอบสนองกลยุทธ์สถานศึกษา 
กลยุทธ์สถานศึกษาข้อที่ : ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗  
๓.๓  ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาของ สพฐ. ข้อที่ 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 
๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ 

๔. ผู้รับผิดชอบ  งบประมาณและแผนงาน 
๕. งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร       ๓๐๐,๐๐๐  บาท  
  ๑. ปรับปรุงส านักงาน            ๑๐๐,๐๐๐  บาท  
  ๒. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู           ๑๐๐,๐๐๐  บาท  
   ๒.๑ เข้าร่วมอบรมการเงินและพัสดุกลุ่มจุฬาภรณฯ             ๘๐,๐๐๐    บาท  
   ๒.๒ อบรมการเงินและพัสดุอื่นๆ                       ๒๐,๐๐๐    บาท  
  ๔. ค่ าใช้จ่ายในก ารจัดห าวัสดุส านักงาน          ๕๐,๐๐๐    บาท  
  ๕. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ / ค่าซ่อมบ ารุงเคร่ืองใช้ในส านักงาน                  ๕๐,๐๐๐    บาท  
๖. ภารกิจ  

งานส านักงานเป็นงานสนับสนุนการท างานของกลุ่มและจะต้องด าเนินการภายใต้กรอบนโยบายของ 
องค์กร ตลอดจนตอบสนองมาตรฐานก ารศึกษาแห่งช าติ    ซึ่งงานส านักงานกลุ่มง านงบประมาณและแผนงาน 
ได้วิเคราะห์ภารกิจต ามกรอบนโยบายขององค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว ภารกิจของส านักงาน 
กลุ่มงานงบประมาณและแผนงานน้ี  สอดคล้องกลยุทธ์สพฐ. ข้อที่  ๓    กลยุทธ์ สพม. นครพนม-มุกดาหาร 
ข้อ ที่  ๑ , ๕ กลยุทธ์โรงเรียนข้อที่  ๒   และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานข้อที่  ๑๒  ดังน้ันเพื่อเป็นการ
ขับเคลื่อน ภารกิจต่างๆของหน่วยง านให้ด ำเนินง านต ามนโยบาย การพัฒนากลุ่มงานและส านักงานจึงเป็น
ปัจจัยสนับสนุน การปฏิบัติงานของบุคลากรกลุ่มง านงบประมาณและแผนงานให้เกิดขวัญก าลังใจในการปฏิบัติ
หน้าที่   ซึ่งจะ ส่งผลต่อความส าเร็จของก ารขับเคลื่อนองค์กร   
๗. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  

๑.  ส านักง านกลุ่มงานงบประมาณและแผนงานมีความพร้อมในก ารปฏิบัติง าน ร้อยละ ๑๐๐  
๒. บุคลากร ร้อยละ  ๘๐ มีวิสยัทัศน์ในการปฏิบัติหน้าที่และปฏิบัติกิจกรรม   ๕  ส  ได้อย่ างเป็นนิสัย     
๓.  บุคลากร ร้อยละ  ๘๐ มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน   
๔.  บุคลากร ร้อยละ  ๘๐ มีวัสดุอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพพร้อมใช้งานได้และเพียงพอกับความ 

ต้องการ    
๕.  ผู้มาติดต่อง าน ร้อยละ   ๘๐  มีความพึงพอใจในก ารให้บริการ      



             แผนปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๕๙ 
 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย   มุกดาหาร 

 
 

๓๔๖ 

๘. ปฏิทินแผนปฏิบัติงาน  
๑. ไตรมาศ ๑ (๑ ต.ค. – ๓๑ ธ.ค. ๕๘) จ านวนเงิน ๒๐,๐๐๐  บาท 

ปฏิทินแผนปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 
๒๙ ก.ย. ๕๘ ๑ ต.ค. ๕๘  
ประชุมบุคลรากรทุกคนพิจารณาการ 
จัดระบบในส านักงานโดยยึดหลัก 
นโยบายส่งเสริมกิจกรรม ๕ ส 

๒๙ ก.ย. ๕๘ ๑ ต.ค. ๕๘ ประชุมบุคลากรทุก
คนพิจารณาการ จัดระบบในส านักงานโดยยึด
หลัก นโยบายส่งเสริมกิจกรรม ๕ ส บุคลากรใน
กลุ่มงบประมาณมีวิสัยทัศน์ ในการปฏิบัติหน้าที่
และปฏิบัติกิจกรรม   ๕  ส  ได้อย่างเป็นนิสัย   
ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

- 

๒๙ ก.ย. ๕๘ ๑ ต.ค. ๕๘  
จัดทีมงานรวบรวมข้อมูลปัญหา 
เกี่ยวกับส านักงานเพื่อน ามาหา แนวทาง
แก้ปัญหาร่วมกัน  

บุคลากรในกลุ่มงบประมาณและ แผนงานมี
แนวทางแก้ปัญหาร่วมกัน  

- 

๕-๑๐ ต.ค.๕๘   
จัดท าปฏิทินกิจกรรม    ๕    ส   

บุคลากรในกลุ่มงบประมาณและ แผนงาน  
- 

- 

๑๖ ต.ค.๕๘  
จัดวางตัวบุคคลรับผิดชอบง าน 

บุคลากรมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติ งานและ
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน  

- 

๑๖-๒๐ต.ค.๕๘  
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นส าหรับใช้  
ในส านักงาน 

มีวัสดุอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพพร้อมใช้ งานได้
และเพียงพอกับความต้องการ    

๑๐,๐๐๐ 

พ.ย. ๕๙ ร่วมอบรมการเงินและพัสดุ
ของ สพม. เขต ๒๒ 

บุคลากรในกลุ่มงบประมาณและ แผนงาน 
มีความรู้ความสามารถในการ ปฏิบัติหน้าที่อย่าง
มีคุณภาพ  

๕,๐๐๐ 

๒๕ต.ค.๕๘ – ๓๑ ธ.ค. ๕๘  
ด าเนินการตามปฏิทินกิจกรรม   ๕  ส 

ส ำนักง านกลุ่มงบประมาณและแผนง าน มี
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะดวกสบายใน
การปฏิบัติงาน  

๕,๐๐๐ 

๒๕ต.ค.๕๘ – ๓๑ ธ.ค. ๕๘  
ชี้แจงท าความเข้าใจในแนวปฏิบัติ 
เกี่ยวกับการใช้วัสดุอุปกรณ์ส านักงาน 
โดยยึดหลักนโยบายส่งเสริมกิจกรรม   
๕  ส 

บุคลากรในกลุ่มงบประมาณและ แผนงาน  
 

- 

 

 

 

 



             แผนปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๕๙ 
 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย   มุกดาหาร 

 
 

๓๔๗ 

 

๒. ไตรมาศ ๒ (๑ ม.ค. - ๓๑ มี.ค. ๕๙) จ านวนเงิน ๕๕,๐๐๐ บาท 

ปฏิทินแผนปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 
๕ ม.ค. ๕๙  
ประชุมวางแผนปรับปรุงส านักงาน  
งบประมาณและแผน  

งบประมาณและแผนส านักงานงบประมาณและ
แผนงานมีความ พร้อมและสะดวกสบายในการ
ปฏิบัติงาน 

- 

๕ ม.ค. – ๓๐ มี.ค. ๕๙  
บุคลากรทุกคนปฏิบัติหน้ าที่และ
ด าเนินการตามแผนในปฏิทิน 

บุคล ากรในกลุ่มงบประมาณและแผนงาน มี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย่างมี คุณภาพ  

- 

๒๔ ก.พ.๕๙  
ประชุมครูในกลุ่มงบประมาณและ 
แผนงานเพื่อ 
 - รวบรวมปัญหาในการปฏิบัติงาน   
 - แก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน 

-  ทบทวนปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน 
เพื่อหาแนวทางแก้ไข  
-  ได้แนวทางในการแก้ปัญหา 

- 

มี.ค. ๕๙  
ร่วมอบรมการเงินและพัสดุของ  
สพม. เขต ๒๒ 

บุคลากรในกลุ่มงบประมาณและแผนงาน  
มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่  
อย่างมีคุณภาพ  

๕,๐๐๐ 

๑๔-๑๕ มี.ค. ๕๙  
รายงานผลแผนงาน/โครงการกลุ่ม  
งานงบประมาณและแผนงาน 

บุคลากรในกลุ่มงานงบประมาณและ แผนงาน 
ส่งแบบสรุปผลแผนงาน/ โครงการฯ 

- 

๒๑ - ๒๔ มี.ค. ๕๙  
อบรมการเงินและพัสดุกลุ่มโรงเรียน 
จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 

บุคลากรในกลุ่มงบประมาณและแผนงาน 
มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่  
อย่างมีคุณภาพ  

๕๐,๐๐๐ 

๒๕ มี.ค. ๕๙ 
ประชุมกลุ่มเพื่อวางแผนการปฏิบัติ 
หน้าที่ ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา 
๒๕๕๙ 

บุคลากรในกลุ่มงบประมาณปฏิบัติหน้าที่ ได้ 
อย่างมีคุณภาพ   ในภาคเรียนที่ ๑ ปี การศึกษา 
๒๕๕๙ 

- 

๓๑ มี.ค. ๕๙  
ลงประกาศหาผู้รับเหมาเพื่อปรับปรุง  
ส านักงานงบประมาณและแผนงาน 

ปรับปรุงส านักงาน - 

๒๘ -๓๐ มี.ค. ๕๙  
ประชุมวางแผนและเขียนโครงการ   
เพื่อเสนอขออนุมัติ 

มีแผนปฏิบัติการและโครงการ    - 



             แผนปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๕๙ 
 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย   มุกดาหาร 

 
 

๓๔๘ 

๑ พ.ค. ๕๘ – ๓๐ มี.ค. ๕๙   
นิเทศติดตามการท างานของบุคลากร 
ตามภาระงานที่แต่ละคนได้รับ
มอบหมาย 

บุคลากรทุกคนปฏิบัติหน้าได้ตามภาระ งานที่
ได้รับมอบหมายได้อย่างมีคุณภาพ 

- 

๓. ไตรมาศ ๓ (๑ เม.ย. - ๓๐ มิ.ย. ๕๙) จ านวนเงิน  ๑๖๐,๐๐๐  บาท 

ปฏิทินแผนปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 
เม.ย. – ก.ย. ๕๙  
ปรับปรุงส านักงานงบประมาณและ 
แผนงาน 

ส านักงานงบประมาณและแผนงานมีความ 
พร้อมและสะดวกสบายในการปฏิบัติงาน  
 

๑๐๐,๐๐๐ 

เม.ย. ๕๙  
เตรียม/จัดท าแผนการปฏิบัติหน้าที่ ใน
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

บุคลกรในกลุ่มงบประมาณปฏิบัติหน้าที่ 
 ได้อย่างมีคุณภาพ ในภาคเรียนที่ ๑ ปี 
การศึกษา ๒๕๕๙ 

- 

เม.ย.๕๙  
ซ่อมแซมบ ารุงเคร่ืองใช้ในส านักงาน 

เคร่ืองใช้ในส านักงานมีประสิทธิภาพการท างาน  
 

๓๐,๐๐๐ 

๖ พ.ค. ๕๙  
ประชุมกลุ่มงบประมาณและแผนงาน 
คร้ังที่ ๑/๒๕๕๙ 

ติดตามการท าปฏิบัติงาน และเตรียมความ 
พร้อมในการปฏิบัติงาน ในภาคเรียน ที่ ๑ ปี 
การศึกษา ๒๕๕๙ 

- 

๑๐ พ.ค.๕๙  
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นส าหรับใช้ ใน
ส านักงาน 

มีวัสดุอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพพร้อมใช้ งานได้
และเพียงพอกับความต้องการ  
 

๓๐,๐๐๐ 

๑๑ พ.ค.๕๙  
ชี้แจงท าความเข้าใจในแนวปฏิบัติ 
เกี่ยวกับก ารใช้วัสดุอุปกรณ์ส านักงาน 
โดยยึดหลักนโยบายส่งเสริมกิจกรรม   
๕  ส     

บุคลากรในกลุ่มงบประมาณและแผนงาน - 

๑๑ พ.ค. – ๓๐ มิ.ย. ๕๙  
บุคลากรทุกคนปฏิบัติหน้าที่และ
ด าเนินการตามแผนในปฏิทิน 

บุคลากรในกลุ่มงบประมาณและแผนงาน  
มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย่างมี  
คุณภาพ 

- 

มิ.ย. ๕๙  
ร่วมอบรมการเงินและพัสดุของสพม. 
เขต ๒๒ 

บุคากรในกลุ่มงบประมาณและแผนงาน มี
ความรู้ความสามารถในก ารปฏิบัติหน้ าที่ อย่างมี
คุณภาพ 

๕,๐๐๐ 

๑๔ มิ.ย.๕๙  
ประชุมกลุ่มงบประมาณและแผนงาน 
คร้ังที่ ๒/๒๕๕๙  

ติดตามการท าแผนปฏิบัติงาน - 

 



             แผนปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๕๙ 
 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย   มุกดาหาร 

 
 

๓๔๙ 

๔. ไตรมาศ ๔ (๑ ก.ค. - ๓๐ ก.ย. ๕๙) จ านวนเงิน  ๖๕,๐๐๐  บาท 

ปฏิทินแผนปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ 
๔  ก.ค.- ๓๐ ก.ย. ๕๙  
บุคลากรทุกคนปฏิบัติหน้าที่และ
ด าเนินการตามแผนในปฏิทิน 

บุคลากรในกลุ่มงบประมาณและแผนงาน  
มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติง านอย่างมี 
คุณภาพ 

- 

๘ ก.ค. ๕๙  
ประชุมกลุ่มงบประมาณและแผนงาน 
คร้ังที่ ๓/๒๕๕๙ 

ติดตามการท าปฏิบัติงาน - 

๑๑ -๑๕ ก.ค. ๕๙  
ซ่อมแซมบ ารุงเคร่ืองใช้ในส านักงาน 

เคร่ืองใช้ในส านักงานมีประสิทธิภาพใน  
การท างาน  

๒๐,๐๐๐ 

ก.ค. ๕๙ 
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นส าหรับใช้ ใน
ส านักงน 

มีวัสดุอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพพร้อมใช้ งานได้
และเพียงพอกับความต้องการ  
 

๑๐,๐๐๐ 

ส.ค. ๕๙  
ร่วมอบรมการเงินและพัสดุของ 
สพม. เขต ๒๒ 

บุคลากรในกลุ่มงบประมาณและแผนงาน มี
ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ อย่างมี
คุณภาพ  

๕,๐๐๐ 

๓๐ ส.ค. ๕๙  
ประชุมกลุ่มงบประมาณและแผนงาน 
คร้ังที่ ๔/๒๕๕๙ 

ติดตามการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ  
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

- 

๒๖ ก.ย. ๕๙  
เตรียม/จัดท าแผนการปฏิบัติหน้าที่ ใน
ภาคเรียนที่ ๒ ปีก ารศึกษา ๒๕๕๙ 

บุคลากรในกลุ่มงบประมาณปฏิบัติหน้าที่ ได้
อย่างมีคุณภาพ  ในภาคเรียนที่ ๒ ปี ก ารศึกษา 
๒๕๕๙ 

- 

๓๐ ก.ย. ๕๙  
อบรมการเงินและพัสดุกลุ่มโรงเรียน 
จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 

บุคลากรในกลุ่มงบประมาณและแผนงาน  
มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้ าที่  
อย่างมีคุณภาพ  

๓๐,๐๐๐ 

 


