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บทที ่๑ 

ภาพรวมของสถานศึกษา   

๑.  ประวัติ ที่ต้ัง /  สภาพพืน้ที่เขตบริการและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาตามนโยบาย                                                                                     

 โรงเรียนหงษเ์จริญวทิยาคม  ตั้งอยูเ่ลขที่ ๔๖๕ หมู่ที ่ ๔ ต าบลหงษเ์จริญ  อ าเภอ ท่าแซะ 

จงัหวดัชุมพร  รหสัไปรษณีย ์ ๘๖๑๔๐ โทรศพัท ์ ๐๗๗๖๑๓๒๑๑   email: hjr school@gmail.comจดัตั้ง

และเปิดท าการสอนเม่ือวนัที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๓๔ นบัรวมถึงปีการศึกษา ๒๕๖๒  เป็นเวลา๒๘  ปี 

 ที่ต้ังของโรงเรียนมีอาณาเขต ดงัน้ี 

ทิศเหนือ   จรดกบัที่ดินของเอกชน 

ทิศใต ้   จรดกบัที่ดินของเอกชน 

ทิศตะวนัออก จรดกบัที่ดินของเอกชน 

ทิศตะวนัตก  จรดกบั ถนนเพชรเกษม. 

 ในพื้นที่เขตบริการประกอบดว้ย พื้นที่ต  าบลหงษเ์จริญ  ต  าบลสลุย  ต  าบลสองพืน่อ้งซ่ึงมีโรงเรียนในเขต

พื้นที่บริการ จ  านวน ๑๖โรงเรียน 

 ภาพรวมชุมชนในพื้นที่การบริหารมีสภาพปัจจุบนัปัญหาและความตอ้งการดา้นต่างๆ  ดงัน้ี 

สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลกัษณะ กระจาย  ที่ต ั้ง ต  าบลหงษเ์จริญอยูท่างตอนเหนือของอ าเภอท่าแซะ ห่าง

จากที่ตั้งอ าเภอประมาณ ๒๐ กิโลเมตร และห่างจากที่ตั้งจงัหวดัชุมพร ประมาณ ๔๐ กิโลเมตร  อาณาเขตติดต่อ 

 ทิศเหนือ ติดต่อ ต าบลสลุย ต าบลสองพีน่อ้ง 

 ทิศใต ้ติดต่อ ต าบลทรัพยอ์นนัต ์ต าบลคุริง 

 ทิศตะวนัออก ติดต่อ อ าเภอปะทิว 

 ทิศตะวนัตก ติดต่อ ต  าบลรับร่อ 

      มีพื้นที่ ๒๒๗ ตารางกิโลเมตร จ านวนประชาชนชาย ๕,๙๐๓ คน หญิง ๖,๐๐๓ คน รวมประชาชน ๑๑,๙๐๖ คน

จ านวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใชใ้นเขต อบต. ๑๙๑๙ ครัวเรือน ประชากรส่วนใหญ่นบัถือศาสนาพทุธ ประเพณี/

ศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ินที่เป็นที่รู้จกัโดยทัว่ไป คือ ตรุษไทย การถวายสลากภตัร   ประเพณีรับส่งตายาย  ประเพณี

ขึ้นถ ้า จบปี จบเดือน  เป็นตน้ ผูป้กครองส่วนใหญ่  จบการศึกษาระดบั ม. ๓  อาชีพหลกั คือเกษตรกรรมร้อย

ละ ๗๐  (สวนปาลม์น ้ามนั : สวนยาง : สวนผสม เป็นอตัราส่วน ๕:๔:๑)รับจา้งทางการเกษตร ร้อยละ ๒๐ รับ 
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ราชการและใชแ้รงงาน ร้อยละ๑๐  ส่วนใหญ่นบัถือศาสนาพทุธ  ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายไดโ้ดยเฉล่ียต่อครอบครัว 

ต่อปี ๔๕,๓๐๐ บาท จ านวนคนเฉล่ียต่อครอบครัว  ๕ คน 

 โรงเรียนอยูใ่นเขตบริการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินองคก์ารบริหารส่วนต าบลหงษเ์จริญ  

ปัจจุบนัโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคมเป็นโรงเรียนขนาดเล็กเปิดท าการสอน ๒ ระดับ  คือ  ระดับมัธยมศึกษา

ตอนตน้  และระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ในรอบ  ๓   ปี การศึกษาที่ผ่านมามีนกัเรียนเฉล่ียปีการศึกษาละ ๑๘๐  

คน   และคาดการณ์ใน ๓ ปีการศึกษาขา้งหนา้จะมีนกัเรียนเฉล่ียปีการศึกษาละ ๑๗๐- ๑๘๐ คน 

 ตามยทุธศาสตร์การพฒันาการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนไดถู้กก าหนดให้

จดัตั้งเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาซ่ึงมีความมุ่งหมายใหมี้การพฒันานกัเรียนใหไ้ดรั้บโอกาสทาง

การศึกษาที่เท่าเทียมกนั และไดรั้บพฒันาใหเ้ป็นมนุษยท์ี่สมบรูณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้    และ

คุณธรรม มีจริยธรรม  และวฒันธรรมในการด ารงชีวติ สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 

๒. ปรัชญา/สุภาษิต     ค าขวัญและสีประจ าโรงเรียน 

 ปรัชญา/สุภาษิต 

 น ตถิปัญญา สมาอาภา 

 หมายถึง  แสงสวา่งเสมอดว้ยปัญญาไม่มี 

    ค าขวัญ 

 รักสามัคค ี มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม  เลิศล า้วิชา 

     สีประจ าโรงเรียน 

  ชมพู-น ้าเงนิ  

 สีชมพู  หมายถึง ความรัก 

 สีน ้าเงิน  หมายถึงความหนกัแน่น ความสง่างาม 
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                                          ๓.     แผนภูมิการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

แผนงานวชิาการ แผนงานงบประมาณ แผนงานบุคคล แผนงานบริหารทัว่ไป แผนงานกิจการนักเรียน 

1.พฒันาหรือการด าเนินการ

เก่ียวกบัการให้ความเห็นการ

พฒันาสาระหลกัสูตรทอ้งถิ่น 

2.  การวางแผนดา้นการวชิาการ 

3.  การจดัการเรียนการสอนใน

สถานศึกษา 

4.  การพฒันาหลกัสูตรใน

สถานศึกษา 

5.พฒันากระบวนการเรียนรู้ 

6.  การวดัผล ประเมินผล และ

ด าเนินการเทยีบโอนผลการเรียน 

7.  การวจิยัเพื่อพฒันาคุณภาพ

การศึกษาในสถานศึกษา 

1.  การจดัท าแผนงบประมาณและค าขอ

ตั้งงบประมาณ เพื่อเสนอต่อเลขาธิการ

ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้น

พื้นฐาน 

2.  การจดัท าแผนการใชจ่้ายเงิน ตามที่

ไดรั้บจดัสรรงบประมาณจากส านักงาน

คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โดยตรง 

3.  การอนุมตัิการจ่ายงบประมาณที่

ไดรั้บจดัสรร 

4.  การขอโอนและการขอเปลีย่นแปลง

งบประมาณและรายงานผลการเบิกจ่าย

งบประมาณ 

1.  การวางแผนอตัราก าลงั 

2.  การจดัสรรอตัราก าลงั

ขา้ราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

3.  การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง   

4.  การเปลีย่นต าแหน่งให้สูงขึ้น 

การยา้ยขา้ราชการครุและ

บุคลากรทางการศึกษา 

5.  การด าเนินการเก่ียวกบัการ

เลื่อนขั้นเงินเดือน 

6.  การลาทกุประเภท 

7.  การประเมินผลการ

ปฏิบตัิงาน 

 

 

1.การพฒันาระบบเครือข่าย

ขอ้มูลสารสนเทศ 

2.  การประสานงานและ

พฒันาเครือข่ายสถานศึกษา 

3.  การวางแผนการ

บริหารงานการศึกษา 

4.  งานวจิยัเพื่อการพฒันา

นโยบายและแผน 

5.  การจดัระบบการบริหาร

และพฒันาองคก์ร 

6.  การพฒันามาตรฐานการ

ปฏิบตัิงาน     

1..จดัระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน 

2. จดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

3.ส่งเสริมการมีระเบียบวนิัย 

4.การแกไ้ขพฤตกิรรมที่ไม่

เหมาะสม 

5. หาแนวทางจดักิจกรรมเพื่อ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการ

ลงโทษนักเรียน 

6. การแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบั

สารเสพติด 

7.การส่งเสริมประชาธิปไตย 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ผูอ้  านวยการโรงเรียน 
 

คณะกรรมการเครือข่าย
ผูป้กครอง 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

คณะครู/บุคลากรทางการศึกษา 
 

ฝ่ายบริหารวิชาการ ฝ่ายบริหารบุคคล 

 

ฝ่ายบริหารงบประมาณ 

 

ฝ่ายบริหารทัว่ไป 

 

ฝ่ายบริหารกิจการนกัเรียนนกัเรียน 
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แผนงานวชิาการ แผนงานงบประมาณ แผนงานบุคคล แผนงานบริหารทัว่ไป แผนงานกิจการนักเรียน 

8.  การพฒันาและส่งเสริมให้มี

แหล่งเรียนรู้ 

9.  การนิเทศการศึกษา    

10.  การแนะแนว 

11.  การพฒันาระบบประกนั

คุณภาพภายในและมาตรฐาน

การศึกษา 

12.  การส่งเสริมชุมชนให้มี

ความเขม้แขง็ทางวชิาการ 

13.ประสานความร่วมมือในการ

พฒันาวชิาการกบัสถานศึกษา

และองคก์รอื่น 

14.  การส่งเสริมและสนับสนุน

งานวชิาการแก่บุคคล ครอบครัว 

องคก์ร หน่วยงาน สถานศึกษา

และสถานประกอบการอื่นที่จดั

การศึกษา 

15.  การจดัท าระเบียบและแนว

ปฏิบตัิเก่ียวกบังานดา้นวชิาการ 

16.คดัเลือกหนังสือ แบบเรียน

เพื่อใชใ้นสถานศึกษา 

16.  การพฒันาส่ือ และใชส่ื้อ

เทคโนโลยีเพือ่การศึกษา 

17.  การจดัท าส ามะโน

ประชากร 

18.  การรับนักเรียน 

19.การทศันศึกษา 

6.  การตรวจสอบ ติดตามและรายงาน

การใชง้บประมาณ 

8.  การระดมทรัพยากรและการลงทุน

เพื่อการศึกษา 

9.  การปฏิบตัิงานอืน่ใดตามที่ไดรั้บ

มอบหมายเก่ียวกบักองทุนเพื่อ

การศึกษา 

10.การบริหารจดัการทรัพยากรเพื่อ

การศึกษา 

11.  การวางแผนพสัดุ 

12.  การก าหนดรูปแบบรายการ หรือ

คุณลกัษณะเฉพาะของครุภณัฑห์รือ

ส่ิงก่อสร้างที่ใชง้บประมาณเพื่อเสนอ

ต่อเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน   

13.  การพฒันาระบบขอ้มูลสารสนเทศ

เพื่อการจดัท าและจดัหาพสัดุ 

14.  การจดัหาพสัด ุ

15.  การควบคุมดแูล บ ารุงรักษาและ

จ าหน่ายพสัดุ 

16.  การจดัหาผลประโยชน์จาก

ทรัพยสิ์น 

17.  การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และ

การจ่ายเงิน 

19.  การจดัท าบญัชีการเงิน 

20.  การจดัท ารายงานทางการเงิน และ

งบการเงิน 

21.การพฒันาระบบประกนัคุณภาพ

ภายในและมาตรฐานการศึกษา   

22.  การจดัระบบการควบคุมภายใน

หน่วยงาน   

7.  การประเมินผลการ

ปฏิบตัิงาน 

7.  การด าเนินการทางวนิัยและ

การลงโทษ 

8.  การส่ังพกัราชการและการส่ัง

ให้ออกจากราชการไวก่้อน 

9.  การรายงานการด าเนินการ

ทางวนิัยและการลงโทษ 

10.  การอุทธรณ์และการร้อง

ทุกข ์

11.  การจดัระบบและการจดัท า

ทะเบียนประวตัิ 

12.  การจดัท าบญัชีรายช่ือและ

การให้ความเห็นเก่ียวกบัการ

เสนอขอพระราชทาน

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 

13.  การส่งเสริมการประเมิน

วทิยฐานะขา้ราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 

14.  การส่งเสริมและยกย่องเชิด

ชูเกียรต ิ

15.  การส่งเสริมมาตรฐาน

วชิาชีพและจรรยาบรรณวชิาชีพ  

16.  การส่งเสริมวนิัย คุณธรรม

จริยธรรมส าหรับขา้ราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา 

17.  การริเร่ิมส่งเสริมการขอรับ

ใบอนุญาตประกอบวชิาชีพครู

และบุคลากรทางการศึกษา 

18.  การพฒันาขา้ราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 

 

7.  งานเทคโนโลยีเพื่อ

การศึกษา 

8.  การด าเนินงานธุรการ   

9.  การดูแลอาคารสถานที่

และส่ิงแวดลอ้ม 

10.  การเสนอความคิดเห็น

เก่ียวกบัการจดัตั้ง ยุบ รวม

หรือเลิกสถานศึกษา 

11. งานประสานร่วมมือกบั

ชุมชน 

12.งานคณะกรรมการ

สถานศึกษา 

13.  การประสานงานจดั

การศึกษาในระบบ นอก

ระบบและตามอธัยาศยั 

14.  การประชาสัมพนัธ์งาน

การศึกษา 

15.  การส่งเสริม สนับสนุน

และประสานงานการจดั

การศึกษา  ของบุคคล 

องคก์ร หน่วยงานและ

สถาบนัสังคมอื่นที่จดั

การศึกษา 

16.  งานประสานราชการ

ส่วนภูมิภาคและส่วน

ทอ้งถิ่น   

17.  การรายงานผลการ

ปฏิบตัิงาน 

18.การส่งเสริมและ

แกปั้ญหาดา้นโภชนาการ 

19.การส่งเสริมกิจกรรม

สหกรณ์ 
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๔. ผลการด าเนินการ  สภาพปัญหาและความต้องการจ าเป็น  

 ๔.๑  ผลการด าเนินการที่ผา่นมา   

   ๔.๑.๑  ผลงาน รางวลัที่ชนะการแข่งขนัประกวดและไดรั้บการยกยอ่งของโรงเรียน   ผูบ้ริหารโรงเรียน

คณะครูและนกัเรียนในระดบัต่างๆที่ส าคญั  ดงัน้ี 

ประเภท ระดับรางวลั/ช่ือรางวลัทีไ่ด้รับ หน่วยงานทีม่อบรางวลั 

สถานศึกษา เกียรติบตัรโรงเรียนท่ีไดค้ะแนนโอเน็ต              

 วิชาภาษาไทยสูงกว่าระดบัประเทศ 
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 11 

ครู 

นางจรัสศรี  ซงัธาดา 

 

โล่รางวลั พระพฤหัสบดีทองค าดา้นครูผูเ้สียสละเพ่ือ

การศึกษา ระดบัชาติ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

ส านกังานคุรุสภา 

นางณฐัชา วงศเ์พชร เกียรติบตัรครูผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีรองผูอ้  านวยการ ดีเด่น 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ วนัท่ี16 มกราคม ๒๕๖๑ 

ณ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 

เครือข่ายประสิทธิภาพมธัยม ศึกษาตอนปลาย

จงัหวดัชุมพร 

 

 

 

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 

วิชาการและเทคโนโลยขีองนกัเรียนปีการศึกษา2561 

สังกดัเขตพ้ืนท่ีมธัยมศึกษา ระดบัชาติภาคใต ้จงัหวดั

ตรัง ระหว่างวนัท่ี 8–10มกราคม2562 

 

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

นายธีรชยั ช่ืนชูวงค ์ เกียรติบตัรครูผูฝึ้กสอนนกัเรียน ไดรั้บรางวลัระดบั

เหรียญทองการแข่งขนัซูโดกุ ระดบั   ม.1-ม.3 

 

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

นายอิศรา นุรักษ ์ 

ว่าท่ีร้อยตรีหญิงสิเรียม  

ฟักชา้ง 

เกียรติบตัรครูผูฝึ้กสอนไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญทอง

การแข่งขนัหุ่นยนตร์ะดบัพ้ืนฐานม.1-ม.3 ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

นายอิศรา นุรักษ ์          

นายจตุรงค ์ไชยเพชร 

เกียรติบตัรครูผูฝึ้กสอนไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญ

ทองแดงการแข่งขนัหุ่นยนตร์ะดบัพ้ืนฐาน ม.4-ม.6 ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

นายอิศรา นุรักษ ์         นาง

จรัสศรี ซงัธาดา 

เกียรติบตัรครูผูฝึ้กสอนไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญทอง

การแข่งขนัจกัสานไมไ้ผ ่ม.1-ม.3 ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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นายอิศรา นุรักษ ์

 นางสาวกุลธิดา ซงัธาดา 

เกียรติบตัรครูผูฝึ้กสอนไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญทอง

การแข่งขนัจกัสานไมไ้ผ ่ม.4-ม.6 ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 

ประเภท ระดับรางวลั/ช่ือรางวลัทีไ่ด้รับ หน่วยงานทีม่อบรางวลั 

นางจรัสศรี ซงัธาดา   

นางขวญัเมือง พิกุลเงิน 

เกียรติบตัรครูผูฝึ้กสอนไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญทอง

การแข่งขนัแปรรูปอาหารม.4-ม.6 
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

นางณฐัชา วงศเ์พชร และ 

นางจรัสศรี ซงัธาดา 

ครูผูฝึ้กสอนไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญทองการแข่งขนั

น ้ าพริก ผกัสด เคร่ืองเคียง ม.1-ม.3 
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 

 

นายอิศรา นุรักษ ์

เกียรติบตัรครูผูฝึ้กสอน ผูเ้รียนไดรั้บรางวลัอนัดบั ๒ 

การแข่งขนั หุ่นยนตแ์ละจุดโทษ รางวลัอนัดบั ๓ การ

แข่งขนัหุ่นยนตส์ ารวจดาวนพเคราะห์  ในการแข่งขนั

หุ่นยนต ์TRTC Manual Robot Workshop Challengs 2019 ภาคใต ้

วนัท่ี 21-22 มีนาคม 2562 ณ โรงเรียนศรีนครมูลพิธี อ.

หาดใหญ่ จ.สงขลา และไดรั้บคดัเลือกไปแข่งขนัระดบั

นานาชาติ   ณ กรุงเทพมหานคร 

 

 

นางขวญัเมือง พิกุลเงิน 

เกียรติบตัรครูผูฝึ้กสอน ผูเ้รียนเขา้แข่งขนัตอบค าถาม

ในสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน คร้ังท่ี 24 ระดบั

ภาคใต ้ประจ าปี พ.ศ. 2561 ณ จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

 

สโมสรไลออ้น ภาคใต ้

 

นางเนธิภคั พรมบุญแกว้ 

เกียรติบตัรครูผูฝึ้กสอนผูเ้รียนไดรั้บรางวลัเหรียญทอง 

อนัดบั ๒ บรรยายธรรม ระดบัจงัหวดัชุมพร 

 

ส านกังานพุทธศาสนา ชุมพร 

 

นายจิรพจน์ ศรีไสยเพชร 

นายจตุพร ไชยเพชร 

นายจตุรงค ์ไชยเพชร 

เกียรติบตัรครูผูฝึ้กสอนผูเ้รียนเป็นตวัแทนนกักีฬา

วูด๊บอลจงัหวดัชุมพรเขา้แข่งขนักีฬาวูด๊บอล ระดบั

ภาคใต ้เขต ๘ ไดร้างวลัรองชนะเลิศอนัดบั ๒ 

ส านกังานพุทธศาสนา ชุมพร 

การกีฬาแห่งประเทศไทย 
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ประเภท ระดับรางวลั/ช่ือรางวลัทีไ่ด้รับ หน่วยงานทีม่อบรางวลั 

นักเรียน 

 

การประกวดและแข่งขนังานมหกรรมความสามารถทาง

ศิลปหตัถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยขีองนกัเรียน ปี

การศึกษา 2561 สังกดัเขตพ้ืนท่ีมธัยมศึกษา ระดบัชาติ ภาคใต ้

จงัหวดัตรัง ระหว่างวนัที่ 8 – 10 มกราคม 2562 เขา้ร่วม 7 

รายการ ไดรั้บรางวลั 6 เหรียญทอง 1 เหรียญทองแดง 

 

 

ส านกังานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เด็กหญิงสิริลกัษณ์ ทองสุข เกียรติบตัรรางวลัระดบัเหรียญทอง การแข่งขนั 

ซูโดกุ ระดบั ม.1-ม.3 

ส านกังานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เด็กชายการินทร์ ศกัด์ิภิรมย ์

 เด็กชายวรินทร ศุภผอ่งศรี  

เด็กชายเดชาวุฒิ อุย้นอง 

เกียรติบตัรรางวลัระดบัเหรียญทอง การแข่งขนัหุ่นยนต์

ระดบัพ้ืนฐาน ม.1-ม.3 

 

ส านกังานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

นายกฤตเมธ ไพสิฐวรกุล  

นายณฐัพงษ ์ทองภูเบศร์  

นายวรเมศ พานสุวรรณ 

เกียรติบตัรรางวลัระดบัเหรียญทองแดง การแข่งขนั

หุ่นยนตร์ะดบัพ้ืนฐาน ม.4-ม.6 

 

ส านกังานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เด็กชายธนัวา ชนนอกชาติ 

 เด็กชายวนัชนะ ทิมทอง           

เด็กหญิงศิริพร ก าลงัศรี 

รางวลัระดบัเหรียญทอง การแข่งขนัจกัสานไมไ้ผ ่ม.1-ม.3  

ส านกังานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

นางสาวธญัสุดา แสงสว่าง          

นางสาวปาณิตา เช้ือตาโคตร 

 นางสาวศศิกานต ์เอียดช่วย 

เกียรติบตัรรางวลัระดบัเหรียญทอง การแข่งขนัจกัสานไม้

ไผร่ะดบัม.4-ม.6 

 

ส านกังานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

นางสาวทิพยว์ิมล นกัจะเข ้ 

นางสาววิชุดา สุดยอด  

นางสาวสุธาทิพย ์แซ่เฮา 

เกียรติบตัรรางวลัระดบัเหรียญทองการแข่งขนัแปรรูป

อาหาร ม.4-ม.6 

 

ส านกังานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เด็กหญิงบณัฑิตา ภู่ระหงษ ์

 เด็กหญิงพรทิพย ์อืนคอน 

 เด็กหญิงสุธารัตน์ ทองผา 

เกียรติบตัรรางวลัระดบัเหรียญทอง การแข่งขนัน ้ าพริก 

ผกัสด เคร่ืองเคียง ม.1-ม.3 

 

ส านกังานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

นายกฤตเมธ ไพสิฐวรกุล           

  นายณฐัพงษ ์ทองภูเบศร์             

นายวรเมศ พานสุวรรณ                 

นายภทัรพงษ ์มณีรัตน์ 

เกียรติบตัรรางวลัอนัดบั ๒ การแข่งขนั หุ่นยนตแ์ละจุดโทษ 

รางวลัอนัดบั ๓ การแข่งขนัหุ่นยนตส์ ารวจดาวนพเคราะห์ ใน

การแข่งขนัหุ่นยนต ์TRTC Manual Robot Workshop Challengs 2019 

ภาคใต ้วนัที่ 21-22 มีนาคม 2562 ณ โรงเรียนศรีนครมูลพิธี อ.
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หาดใหญ่ จ.สงขลา และไดรั้บคดัเลือกไปแข่งขนัระดบั

นานาชาต ิณ กรุงเทพมหานคร 

ประเภท ระดับรางวลั/ช่ือรางวลัทีไ่ด้รับ หน่วยงานทีม่อบรางวลั 

เด็กหญิงพจนา พยคัฆะ            

เด็กหญิงวิชญาดา คงด า          

เด็กหญิงเสาวลกัษณ์ วงคฤ์ทธ์ 

เกียรติบตัรแข่งขนัตอบค าถามในสารานุกรมไทยส าหรับ

เยาวชน คร้ังท่ี24 ระดบัภาคใต ้ประจ าปีพ.ศ.2561 ณ 

จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

 

สโมสรไลออ้น ภาคใต ้

เด็กชายอนุวฒัน์ เช้ือตาโคตร เด็กชาย

ธนวินท ์พวงสมบติั  

เด็กชายธนกร พรหมมณี             

เด็กชายปริญญาศรีสมบติั     เดก็ชาย

วุฒิชยั กองขา้วเรียบ  

เด็กชายศกัด์ิรินทร์ ศรีมาลา 

เกียรติบตัรเป็นตวัแทนนกักีฬาวูด๊บอลจงัหวดัชุมพรเขา้

แข่งขนักีฬาวูด๊บอล ระดบัภาคใต ้เขต๘ ไดร้างวลัรอง

ชนะเลิศอนัดบั ๒ 

 

 

การกีฬาแห่งประเทศไทย 

นางสาวเชาวรินทร์ สุดแน่น เกียรติบตัรรางวลัเหรียญทอง อนัดบั ๒ บรรยายธรรม 

ระดบัจงัหวดัชุมพร   

ส านกังานพุทธศาสนา ชุมพร 
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๔.๑.๒  ผลการทดสอบระดบัชาติ   O-net 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ระดบัชั้นม.3 ระดบัชั้นม.6 

กลุ่มสาระวทิยาศาสตร์ ๓๓.๗๘ ๒๔.๕๓ 

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ๒๕.๐๔ ๒๒.๕๕ 

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ๒๘.๗๘ ๒๐.๗๔ 

กลุ่มสาระภาษาไทย ๕๒.๕๗ ๓๕.๕๗ 

กลุ่มสาระสงัคมศึกษา - ๓๐.๙๖ 

 

๔.๑.๓  ผลการประเมินและขอ้เสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จาก สมศ. 

 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน 

เพ่ือการประเมนิคุณภาพภายนอก 

                  ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

กลุ่มตวับ่งช้ีพ้ืนฐาน 

ตวับ่งช้ีท่ี ๑ ผูเ้รียนมีสุขนิสยั สุขภาพกาย และสุขภาพจิตท่ีดี ผูเ้รียนมีคุณธรรม 

จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค ์

   

  

ตวับ่งช้ีท่ี ๒  ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค ์     

ตวับ่งช้ีท่ี ๓  ผูเ้รียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง     

ตวับ่งช้ีท่ี ๔  ผูเ้รียนคิดเป็น ท าเป็น     

ตวับ่งช้ีท่ี ๕   ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน     

ตวับ่งช้ีท่ี ๖   ประสิทธิผลของการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั     

ตวับ่งช้ีท่ี ๗   ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและการพฒันาสถานศึกษา       

ตวับ่งช้ีท่ี ๘  พฒันาการของการประกนัคุณภาพภายในโยสถานศึกษาและตน้

สงักดั 

  

 

 
 

กลุ่มตวับ่งช้ีอัตลักษณ์     
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ตวับ่งช้ีท่ี ๙   ผลการพฒันาให้บรรลุตามปรัชญา วิสยัทศัน์ พนัธกิจและ

วตัถุประสงคข์องการจดัตั้งสถานศึกษา 

ตวับ่งช้ี ๑๐  ผลการพฒันาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์ของ

สถานศึกษา                         

   
 

กลุ่มตวับ่งช้ีมาตรการส่งเสริม 

ตวับ่งช้ีท่ี ๑๑  ผลการด าเนินโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทสถานศึกษา 

    

 
ตวับ่งช้ีท่ี ๑๒  ผลการส่งเสริมพฒันาสถานศึกษาเพ่ือยกระด ับมาตรฐาน รักษา

มาตรฐานและพฒันาสู่ความเป็นเลิศ ท่ีสอดคลอ้งกบัแนว

ทางการปฏิรูปการศึกษา 

  
 

 

 

โรงเรียนมีผลการประเมินระดบัคุณภาพ  ดี   โดยมีค่าเฉล่ีย  ๓.๐๕ 

ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ           รับรอง           ไม่รับรอง 

๔.๑.๔  ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการปรับปรุงและวิธีการประกัน

คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2555 

 ๑. ด้านผลการจัดการศึกษา 

๑.ผูเ้รียนควรไดรั้บการพฒันาใหมี้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยครูควร

ประเมินผูเ้รียนก่อนสอบ  เพือ่คดักรองผูเ้รียน จดักิจกรรมการเรียนการสอนที่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั และส่งเสริม

ทกัษะทางดา้นการคิดวเิคราะห์ มีการวดัประเมินผลระหวา่งเรียนเพือ่ปรับปรุงพฒันาผูเ้รียน และมี 

การวดัประเมินผลหลงัสอนเพือ่ซ่อมเสริมและแกปั้ญหาผูเ้รียนเป็นรายบุคคลควรท าทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และ

ขอความช่วยเหลือผูป้กครองในเร่ืองการดูแลกวดขนัผูเ้รียนในเร่ืองการเรียนเพือ่พฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน

ของผูเ้รียนใหไ้ดร้ะดบัคุณภาพดีขึ้นไป 

๒.  ผูเ้รียนควรไดรั้บการพฒันาใหมี้ทกัษะดา้นการคิด  โดยการจดักิจกรรมใหผู้เ้รียนไดค้ิดจากเร่ืองที่อ่าน 

ฟัง ดู และส่ือสาร โดยการพดูหรือเขียนตามความคิดของตนเอง น าเสนอวธีิคิด วธีิแกปั้ญหาดว้ยภาษาหรือวิธีการ

ของตนเอง  รู้จกัก าหนดเป้าหมาย  คาดการณ์ ตดัสินใจแกปั้ญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 

๓. ผูเ้รียนควรไดรั้บการพฒันาใหมี้ความสามารถในการใชค้อมพวิเตอร์ใหม้ากยิง่ขึ้น เช่น  การใชง้าน

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) การสืบคน้  การพมิพเ์อกสาร  การน าเสนอขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรม  Microsoft  

PowerPoint  เป็นตน้  โดยครูจดัการเรียนเสริมการใชค้อมพวิเตอร์ หรือเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนฝึกใชค้อมพวิเตอร์ใน

ช่วงเวลาก่อนเขา้แถวพกัเที่ยงหรือหลงัเลิกเรียนและพฒันาทางดา้นการอ่านของผูเ้รียนใหส้ามารถอ่านไดอ้ยา่ง

คล่องแคล่วโดยการจดักิจกรรมการตอบปัญหาสารานุกรมไทย  กิจกรรมรักการอ่านกิจกรรมหอ้งสมุดเคล่ือนที ่
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กิจกรรมบนัทึกการอ่านสู่ความส าเร็จให้ผูเ้รียนท าอยา่งต่อเน่ืองตลอดทั้งปีการศึกษา 

๒. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 

สถานศึกษาควรแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสถานศึกษาจากผูท้รงคุณวฒิุในทอ้งถ่ินมาท างานร่วมกบัคณะกรรมการ

สถานศึกษาในการร่วมมือกนัพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 

๓.ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคญั 

ครูควรไดรั้บการส่งเสริมให้วเิคราะห์ขอ้มูลเป็นรายบุคคลน ามาใชใ้นการวางแผนการจดัการเรียนรู้ 

ที่ทา้ทายความสามารถของผูเ้รียน  เหมาะสมกบัธรรมชาติของวชิกาและระดบัพฒันาการของผูเ้รียน  สามารถ

วเิคราะห์ผลการประเมินและน ามาใชใ้นการซ่อมเสริมและพฒันาผูเ้รียนรวมทั้งปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน

อยา่งเป็นรูปธรรมตลอดจนน าส่ือและเทคโนโลยมีาประยกุตใ์ชก้บักาจดัการเรียนการสอนเพือ่พฒันาผูเ้รียนอยา่ง

เตม็ศกัยภาพ 

๔.ด้านการประกนัคุณภาพภายใน 

สถานศึกษาส่งเสริมพฒันาและสร้างความรู้ความเขา้ใจใหค้รูและบุคลากรทางการศึกษาเขา้ใจ 

เก่ียวกบัระบบประกนัคุณภาพภายในที่เช่ือมโยงกบัการด าเนินงานตามสภาพจริงและส่งเสริมแนวความคิดเร่ือง

การประกนัคุณภาพการศึกษาที่มุ่งการพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ืองใหเ้กิดขึ้นกบัครูและบุคลากรทุกคน

ในสถานศึกษาจนกลายเป็นวฒันธรรมปกติของสถานศึกษา   

 ๕. นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี (Good  Practice)  ของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 

      -ไม่มี 

๔.๒  ผลสรุปการประเมินแผนพฒันาการจดัการศึกษาฉบบัที่ผา่นมา 

 จากวเิคราะห์แผนกลยทุธฉ์บบัที่ผา่นมาคน้พบวา่นกัเรียนขาดความรับผดิชอบและความกระตอืรือร้นใน

การเรียน มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมบา้ง และนกัเรียนชอบท ากิจกรรมมาก นโยบายส่งเสริมการเรียนรู้ควรชดัเจน

เพือ่การพฒันาการเรียนการสอนใหแ้กไ้ขผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนที่ค่อนขา้งต ่า 

๔.๓  ผลความร่วมมือในการพฒันาคุณภาพการศึกษาจากผูป้กครอง  ชุมชน และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

 - ดา้นการระดมทรัพยากร มีการบริจาคพนัธป์าลม์น ้ ามนัและร่วมกิจกรรมปลูกปาลม์น ้ ามนัในเน้ือที่

ประมาณ ๕ ไร่เพิม่เติมจากเดิมที่มีอยูแ่ลว้ 

 -ไดรั้บงบประมาณในการพฒันาการเรียนการสอนเป็นงบจดัจา้งครู จากองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชุมพรปี

ละ ๑๓๕,๐๐๐.-บาท 

 -ไดรั้บงบประมาณในการพฒันาการเรียนการสอนเป็นงบจดัจา้งครูสอนภาษาองักฤษ ในโครงการส่งเสริม

การเรียนภาษาองักฤษ จากองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชุมพรปีละ ๑๓๕,๐๐๐.-บาท 
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๔.๔  สภาพปัญหาความต้องการจ าเป็น 

เป็นสภาพปัญหาจากการวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายใน  และภายนอกดว้ยเทคนิค  SWOT 

เพือ่น าไปสู่การก าหนดความตอ้งการจ าเป็นในการแกปั้ญหา  และพฒันาภารกิจหลกัและภารกิจรอง และ การงาน

ตามนโยบายที่เก่ียงขอ้งระดบัต่างๆ สรุปไดด้งัน้ี  ประเด็นส าคญั 

ปัจจัยที่เป็นจุดแข็ง  (strengths) 

1. ท  าเลที่ตั้งโรงเรียนดีติดถนนสายหลกัไปมาสะดวก 

2. ครูมีความรู้ความสามารถและอุทิศเวลาใหโ้รงเรียนไดเ้ตม็ที่ มีความสมัพนัธก์บัชุมชนดี 

3. ความสามคัคีและความร่วมมือระหวา่งครูในโรงเรียนดี สมัพนัธก์นัแบบกลัยาณมิตร 

4. ผูบ้ริหารมีวสิัยทศัน์กวา้งไกล 

5. ผูบ้ริหารสนบัสนุนการพฒันาตนเองของครูให้มีการร่วมอบรมรับความรู้อยา่งต่อเน่ือง 

6. อยูใ่กลแ้หล่งเรียนรู้ดา้นวิชาชีพ 

8. นกัเรียนชอบและร่วมมือในการท ากิจกรรมของโรงเรียน 

9. ที่ต ั้งอาคารมีสภาพภูมิทศัน์ดี สวยงาม มีบรรยากาศดี 

10.มีแผนกลยทุธแ์ละแผนปฏิบติัการใชเ้ป็นปัจจุบนัและมีการปรับปรุงอยูเ่สมอ 

11.โรงเรียนมีพื้นที่เพียงพอใหน้กัเรียนมีโอกาสฝึกทกัษะดา้นอาชีพ ทกัษะดา้นกีฬาและอ่ืน ๆ 

12. มีระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนที่เขม้แขง็ ครูนกัเรียน และผูป้กครองมีปฏิสมัพนัธท์ี่ดีต่อกนั 

 ปัจจัยที่เป็นจุดอ่อน (weeknesses) 

1. บรรยากาศในหอ้งเรียนไม่เอ้ือต่อการเรียนรู้  

2. ขาดเทคโนโลยทีี่สนบัสนุนทางการเรียนรู้ที่ทนัสมยัที่เพยีงพอ 

3. โรงเรียนอยูไ่กลชุมชนเมือง ท าใหน้กัเรียนขาดปัจจยัที่ส่งเสริมการเรียนรู้ 

4. อุปกรณ์และเคร่ืองมือในส านกังานไม่เพยีงพอต่อการใชง้าน 

5.  นกัการภารโรงไม่เพยีงพอ ระบบการควบคุมงานไม่ชดัเจน 

6. ระบบการบริหารจดัการน ้ าส าหรับอุปโภค บริโภคที่สะอาดส าหรับบุคลากรในโรงเรียนมีปัญหา 

7. ขาดครูผูส้อนในบางรายวชิา 

8. งบประมาณในการบริหารจดัการมีจ ากดั 

9. การบริหารจดัการขอ้มูลสารสนเทศ ไม่เป็นระบบ 

10.ขาดกิจกรรมส่งเสริมการประชาสมัพนัธ์ 
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11.นกัเรียนขาดจิตส านึกที่ดีในการใชส่ื้อ 

12.โรงเรียนไม่มีร้ัวรอบ ท าใหร้ะบบการดูแลรักษาความปลอดภยัขาดประสิทธิภาพ              

 ปัจจัยที่เป็นโอกาส (Opportunitys) 

1. การคมนาคมสะดวกติดถนนสายหลกั 

2. มีแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

3. สถานศึกษาใกลเ้คียงและชุมชนใหค้วามร่วมมือในการจดักิจกรรมของโรงเรียน 

4. โรงเรียนสามารถเดินทาง ติดต่อ ประสานงานกบัผูป้กครองไดค้อ่นขา้งทัว่ถึง 

5. การส่ือสารขอ้มูลระหวา่งหน่วยงานมีความคล่องตวัรวดเร็ว 

       ปัจจัยที่เป็นอุปสรรค (Treats) 

1. การใหบ้ริการรถรับ-ส่งนกัเรียนไม่สะดวกในบางชุมชน  

2. นกัเรียนมีปัญหาครอบครัว ส่งผลต่อการเรียนและความประพฤติ 

3. ในพื้นที่บริการของโรงเรียน มีโรงเรียนขยายโอกาสมาก ส่งผลใหจ้  านวนนกัเรียนลดลง 

4. ผูป้กครองมีค่านิยมที่ส่งใหบุ้ตรหลานเรียนสายอาชีพและเรียนในตวัเมือง 

5. ผูป้กครองบางส่วนขาดความเอาใจใส่ติดตามการแกปั้ญหานกัเรียนอยา่งจริงจงั  
 

การวิเคราะห์ SWOT เพ่ือหลอมรวมจากองค์ประกอบข้างต้น 

 ด้านจุดแข็งและโอกาส 

1.ปรับปรุงภูมิทศัน์ดา้นหนา้โรงเรียนใหส้วยงาม ดึงดูดความสนใจ  

2. จดัการเรียนการสอนโดยใชว้ทิยากร ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

3.สร้างเครือข่ายทางวชิาการ เช่น ตลาดนดัวชิาการ  

4. ส่งเสริม สนบัสนุน ศกัยภาพของนกัเรียนตามความถนดั 

5. ปรังปรุงภูมิทศัน์ภายในโรงเรียนใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้กบันกัเรียนและชุมชน 

ด้านจุดแข็งและอุปสรรค           

1.โรงเรียนจดับริการ รถรับ-ส่งนกัเรียน 

2. โรงเรียนพฒันาระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนอยา่งต่อเน่ือง และพฒันาเป็นระบบที่เขม้แขง็ 

3. โรงเรียนใหค้วามร่วมมือ สนบัสนุน โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการเพือ่สร้างเครือข่ายดา้นต่างๆ ของโรงเรียน 

4. โรงเรียนจดักิจกรรมเพือ่พฒันานกัเรียนทั้งดา้นวชิาการและดา้นทกัษะชีวติ ทกัษะอาชีพ 
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5. พฒันาครูและระบบการจดัการศึกษาภายในโรงเรียนใหไ้ดม้าตรฐานทดัเทียมกบัโรงเรียนอ่ืนๆ ที่เป็นโรงเรียน

ยอดนิยม 

             ด้านจุดอ่อนและโอกาส 

1. จดับรรยากาศและมุมความรู้ในหอ้งเรียนใหน่้ารู้ น่าเรียน 

2. จดัโครงการใชปั้จจยับริหารร่วมกนัจดัการศึกษา  

3.ประสานของบประมาณจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เพือ่จดัซ้ือจดัหา เคร่ืองมือ  

เคร่ืองใชท้ี่ทนัสมยั 

4. จดัหาวทิยากรทอ้งถ่ินมาสอนแทนในรายวชิาที่ขาดแคลน 

 ด้านจุดอ่อนและอปุสรรค               

1.พฒันาระบบประชาสมัพนัธข์องโรงเรียนใหมี้ประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น เวบ็ไซส์ วารสารโรงเรียน แผน่พบั 

2. พฒันาระบบงานแนะแนวใหเ้ขา้ถึงชุมชน ผูป้กครอง ใหม้องเห็นความส าคญัของโรงเรียน 

3. ระดมทุนเพือ่หางบประมาณในการจดัท าร้ัวโรงเรียนและจา้งยามรักษาการ 

5. จดักิจกรรม Open House ปีละ 2 คร้ัง 

6. จดัหา ระดมทุน จากหน่วยงานภายนอก เพือ่จดัซ้ือส่ือการเรียนการสอน เคร่ืองมือส านกังาน ใหเ้พยีงพอ 

และทนัสมยั 

7. จดัโครงการโรงเรียนพีโ่รงเรียนนอ้ง และหาวทิยากรทอ้งถ่ิน แกปั้ญหาขาดแคลนครู และหางบส าหรับ 

จดัจา้งครูเพิม่เติม 
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บทที ่๒ 

    ทศิทางการบริหารจดัการศึกษา 

วิสัยทัศน์ 

 มุ่งพฒันาคุณภาพผูเ้รียน สู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด เป็นมิตรต่อ

ส่ิงแวดลอ้ม  นอ้มน าความรู้ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง พฒันาอยา่งย ัง่ยนื 

พันธกิจ 

๑.พฒันาคุณภาพผูเ้รียนใหมี้ความรู้ทกัษะวชิาการ มีทกัษะชีวติ ทกัษะอาชีพ และคุณลกัษณะใน 

ศตวรรษที่ ๒๑ 

๒.เสริมสร้างศกัยภาพผูเ้รียนให้ มีคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์ตามค่านิยมหลกั ๑๒ ประการ  ห่างไกลยา

เสพติด  มีจิตสาธารณะ อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม  

 ๓.ส่งเสริม สนบัสนุนใหผู้เ้รียนรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรมไทย 

๔.พฒันาผูบ้ริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมี้ทกัษะความรู้ควบคู่คุณธรรม เชียวชาญในการ

จดัการเรียนรู้บนฐานของการวจิยัเพือ่พฒันาอยา่งย ัง่ยนื โดยมุ่งเนน้การท างานเป็นทีม 

๕.พฒันาระบบการบริหารจดัการที่เนน้การมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนบนฐานความรับผดิชอบร่วมกนัต่อ

คุณภาพการศึกษา เพือ่เสริมสร้างองคก์รที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

เป้าประสงค์ 

๑.ผูเ้รียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  คิดริเร่ิม  สร้างสรรคน์วตักรรม มีทกัษะและคุณลกัษณะของ 

ผูเ้รียนในศตวรรษที่ ๒๑ 

 ๒. ผูเ้รียนมีคุณธรรม ห่างไกลจากยาเสพติด มีค่านิยมที่ดี ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 

 ๓. ผูเ้รียนรักในขนบธรรมเนียมประเพณีวฒันธรรมไทย  

 ๔. ผูเ้รียนมีจิตสาธารณะและมีจิตส านึกที่ดีต่อการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ เเละเป็นมิตรกบั 

 ส่ิงแวดลอ้ม 

๕. ผูบ้ริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมี้ทกัษะความรู้ควบคู่คุณธรรม เชียวชาญในการจดัการ

เรียนรู้บนฐานของการวจิยัเพือ่พฒันาอยา่งย ัง่ยนื โดยมุ่งเนน้การท างานเป็นทีม 

๖.สถานศึกษามีระบบการบริหารจดัการที่เนน้การมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนบนฐานความรับผดิชอบ

ร่วมกนัต่อคุณภาพการศึกษา เพือ่เสริมสร้างองคก์รที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
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อัตลักษณ์ 

 คนดี  มีคุณธรรม  

เอกลักษณ์  

 โรงเรียนสวย  ส่ิงแวดลอ้มดี  ตามวถีิพอเพยีง 

กลยุทธ์พัฒนา 

๑.พฒันาคุณภาพผูเ้รียนใหมี้ความรู้ มีทกัษะวชิาการ ทกัษะชีวติ ทกัษะอาชีพ และคุณลกัษณะใน 

ศตวรรษที่ ๒๑ 

๒.พฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพผูเ้รียนทั้งร่างกายและจิตใจ มีคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์มีคุณธรรมตาม
ค่านิยมหลกั12 ประการ  ห่างไกลยาเสพติด มีจิตสาธารณะ  และอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม  
๓.พฒันา ครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมี้ทกัษะความรู้ควบคู่คุณธรรม เช่ียวชาญในการจดัการเรียนรู้

บนฐานของการวจิยัเพือ่พฒันาอยา่งย ัง่ยนื โดยมุ่งเนน้การท างานเป็นทีม 

๔.พฒันาระบบการบริหารจดัการที่เนน้การมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนบนฐานความรับผดิชอบร่วมกนัต่อ

คุณภาพการศึกษา เพือ่เสริมสร้างองคก์รที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

กลยุทธ์ที่  ๑  พฒันาคุณภาพผูเ้รียนใหมี้ความรู้ทกัษะวชิาการ ทกัษะชีวติ ทกัษะอาชีพ และคุณลกัษณะ 

ในศตวรรษ  ๒๑ 

เป้าหมาย ตวัช้ีวดัความส าเร็จ กลยุทธ์ แหล่งข้อมูล 

 -ผูเ้รียนมีความรู้ทกัษะดา้น

วิชาการ 

 

 

-คะแนนการทดสอบ

ระดบัชาติ โอเน็ตเพ่ิมข้ึน 

 

 

 

 

 

-ร้อยละของผูเ้รียนท่ีมีผลการ

เรียนระดบั ๓ ข้ึนไป 

 

 

-ร้อยละของนกัเรียนท่ีมี 

คะแนนโอเน็ตสูงข้ึน 

 

-ร้อยละของนกัเรียนท่ีมีผา่น

การประเมินคุณลกัษณะใน

ศตวรรษท่ี 21 

 

 1.ส่งเสริมผูเ้รียนให้เป็นบุคคลแห่ง

การเรียนรู้และส่งเสริมความเป็น

เลิศทางวิชาการ 

 

๒.พฒันาผูเ้รียนให้มีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนและผลสัมฤทธ์ิ

ทางการทดสอบระดบัชาติให้สูงข้ึน 

ผา่นเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด 

โดยวิธีการจดัการเรียนรู้ท่ี

หลากหลาย 

 

- ค  าสั่งแต่งตั้งกรรมการ 

  / มอบหมายงาน 

-แบบบนัทึกการนิเทศงาน 

- แบบรายการโครงการ/กิจกรรม 

- แบบรายงานผลการเรียนนกัเรียน 

- ทะเบียนนกัเรียน 

- แบบบนัทึกพฒันาการของนกัเรียน 

-ผลการเรียนของนกัเรียน 

-แฟ้มภาพกิจกรรม 

-ผลการทดสอบนกัเรียนระดบัชาติ 

-ผลการประเมินผูเ้รียนแบบต่างๆ 
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เป้าหมาย ตวัช้ีวดัความส าเร็จ กลยุทธ์ แหล่งขอ้มูล 
- ผูเ้รียนสามารถใช้

นวตักรรมเทคโนโลยี

ประกอบการเรียนรู้ไดอ้ยา่ง

สร้างสรรค ์

 

-ผูเ้รียนสามารถใช้

ภาษาองักฤษในการส่ือสาร

ไดเ้พ่ิมข้ึน 

 

 

-โรงเรียนมีหลกัสูตรท่ีมีการ

ปรับปรุงทนัสมยัและมี

หลกัสูตรท่ีมีวิชาเรียน

หลากหลายตามความ

ตอ้งการของผูเ้รียนและ

ชุมชน 

 

-ผูเ้รียนมีทกัษะชีวิตสามารถ

แกปั้ญหาในชีวิตประจ าวนั

ได ้

 

 

-ร้อยละของผูเ้รียนท่ีใช้

นวตักรรมเทคโนโลยี

ประกอบการเรียนรู้ไดอ้ยา่ง

สร้างสรรค ์

 

-ร้อยละของผูเ้รียนท่ีสามารถใช้
ภาษาองักฤษในการส่ือสารได ้

 

 

 

-ผลการประเมินการใช้

หลกัสูตร และหลกัสูตรทอ้งถ่ิน

หรือหลกัสูตรวิชาชีพ 

 

 

 

 

-ร้อยละของผูเ้รียนท่ีผา่นการ

ประเมินการมีทกัษะชีวิต 

 

 

 

๓.ส่งเสริมสนบัสนุนให้ผูเ้รียนใช ้

นวตักรรมและเทคโนโลย ีเพ่ือ

ประกอบการเรียนรู้ 

 

 
๔.ส่งเสริมให้ผูเ้รียนใช้

ภาษาองักฤษ เพ่ือการส่ือสารใน

ชีวิตประจ าวนั 

 

 

๕.ตรวจสอบทบทวนหลกัสูตร

สถานศึกษา หลกัสูตรวิชาชีพ  และ

หลกัสูตรวิชาชีพเฉพาะ 

 

 

 

 

6. ส่งเสริมและสนบัสนุนให้ผูเ้รียน

มีทกัษะชีวิตในการแกปั้ญหาใน

ชีวิตประจ าวนั  

 

 

-ผลการทดสอบการใชภ้าษาองักฤษ
ในการส่ือสาร 

-ผละการประเมินการใชห้ลกัสูตร 

-หลกัสูตรสถานศึกษา 

-ผลการประเมินทกัษะชีวิต 

-รายงานผลการใชน้วตักรรมการเรียน

การสอน 

-นวตักรรมการเรียนรู้ของนกัเรียน 
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เป้าหมายเชิงกล

ยทุธ์ 
ตวัช้ีวดัความส าเร็จ 

ปีฐาน ค่าเป้าหมาย(ร้อยละ) 
กลยทุธ ์

๒๕๖๑ ปี๒๕๖๒ ปี๒๕๖๓ ปี๒๕๖๔ ปี๒๕๖๕ 

1.ผูเ้รียนมีความรู้

ทกัษะดา้น

วิชาการ 

-ร้อยละของผูเ้รียนท่ีมี

ผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนระดบั ๓ ข้ึนไป 

 

๕๑.๒๗ ๕๕.๐๐ ๕๘.๐๐ ๖๐.๐๐ ๖๓.๐๐ 1.ส่งเสริมผูเ้รียนให้เป็น

บุคคลแห่งการเรียนรู้

และส่งเสริมความเป็น

เลิศทางวิชาการ 

2.คะแนนการ

ทดสอบระดบัชาติ 

โอเน็ตเพ่ิมข้ึน 

ร้อยละกลุ่มสาระท่ีมี

คะแนนโอเน็ตสูงข้ึน 

 

 

๕๕.๕๕ ๖๖.๖๖ ๗๗.๗๗ ๗๗.๗๗ ๗๗.๗๗ พฒันาผูเ้รียนให้มี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

และผลสัมฤทธ์ิทางการ

ทดสอบระดบัชาติให้

สูงข้ึน ผา่นเป้าหมายท่ี

สถานศึกษาก าหนด 

โดยวิธีการจดัการเรียนรู้

ท่ีหลากหลาย 

3.ผูเ้รียนสามารถ

ใชน้วตักรรม

เทคโนโลยี

ประกอบการ

เรียนรู้ไดอ้ยา่ง

สร้างสรรค ์

 

ร้อยละของผูเ้รียนท่ีใช้

นวตักรรมเทคโนโลยี

ประกอบการเรียนรู้

ไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์

 

ร้อยละของนกัเรียนท่ี

มีผา่นการประเมิน

คุณลกัษณะใน

ศตวรรษท่ี 21 

๖๗.๗๔ 

 

 

 

 

๗๐.๐๐ 

๖๘.๐๐ 

 

 

 

 

๗๓.๐๐ 

๗๐.๐๐ 

 

 

 

 

๗๕.๐๐ 

๗๕.๐๐ 

 

 

 

 

๘๐.๐๐ 

๘๐.๐๐ 

 

 

 

 

๘๐.๐๐ 

ส่งเสริมสนบัสนุนให้

ผูเ้รียนใช ้นวตักรรม

และเทคโนโลย ีเพ่ือ

ประกอบการเรียนรู้ 

4.ผูเ้รียนสามารถ

ใชภ้าษาองักฤษ

ในการส่ือสารได้

เพ่ิมข้ึน 

ร้อยละของผูเ้รียนท่ี

สามารถใช้

ภาษาองักฤษในการ

ส่ือสารได ้

- ๕๐.๐๐ ๕๕.๐๐ ๖๐.๐๐ ๖๕.๐๐ ส่งเสริมให้ผูเ้รียนใช้

ภาษาองักฤษ เพ่ือการ

ส่ือสารใน

ชีวิตประจ าวนั 
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เป้าหมายเชิงกล

ยทุธ์ 
ตวัช้ีวดัความส าเร็จ 

ปีฐาน ค่าเป้าหมาย(ร้อยละ) 
กลยทุธ ์

๒๕๖๑ ปี๒๕๖๒ ปี๒๕๖๓ ปี๒๕๖๔ ปี๒๕๖๕ 

5.โรงเรียนมี

หลกัสูตรท่ีมีการ

ปรับปรุงทนัสมยั

และมีหลกัสูตรท่ี

มีวิชาเรียน

หลากหลายตาม

ความตอ้งการ

ของผูเ้รียนและ

ชุมชน 

ผลการประเมินการ

ใชห้ลกัสูตร และ

หลกัสูตรทอ้งถ่ิน

หรือหลกัสูตร

วิชาชีพ 

- ๘๐.๐๐ ๘๕.๐๐ ๙๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ตรวจสอบทบทวน

หลกัสูตรสถานศึกษา 

หลกัสูตรวิชาชีพ  และ

หลกัสูตรวิชาชีพเฉพาะ 

 

6.ผูเ้รียนมีทกัษะ

ชีวิตสามารถ

แกปั้ญหาใน

ชีวิตประจ าวนัได ้

ร้อยละของผูเ้รียนท่ี

ผา่นการประเมินการ

มีทกัษะชีวิต 

๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ส่งเสริมและสนบัสนุน

ให้ผูเ้รียนมีทกัษะชีวิต

ในการแกปั้ญหาใน

ชีวิตประจ าวนั 
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     แผนการด าเนินกิจกรรม / โครงการตามกลยทุธท์ี่  ๑ 

กลยุทธ์ โครงการ 
งบประมาณ/ปีการศึกษา(บาท) 

ผูรั้บผดิชอบ ฝ่าย/งาน 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

.ส่งเสริมผูเ้รียนให้

เป็นบุคคลแห่งการ

เรียนรู้และส่งเสริม

ความเป็นเลิศทาง

วิชาการ 

 

๑.โครงการส่งเสริมทกัษะการเรียนรู้ทางวชิาการและ ทกัษะ

วชิาชีพ  

-กิจกรรมเปิดบา้นทางวิชาการ 

-กิจกรรมทศันศึกษาแหล่งเรียนรู้ 

-กิจกรรมจดัท าทะเบียนนกัเรียนวดัและประเมินผลผลการ

เรียนรู้ 

-กิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงาน 

 ๒.โครงการส่งเสริมทกัษะการเรียนรู้กลุ่มสาระวทิยาศาสตร์ 

-กิจกรรมจดัหาส่ือการเรียนการสอน 

-กิจกรรมพฒันาการเรียนรู้สาระวิทยาศาสตร์ 

 ๓.โครงการส่งเสริมทกัษะการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย 

-กิจกรรมสัปดาห์สดุดีกวีไทย 

 -กิจกรรมพฒันาส่ือการสอน 

-กิจกรรมตามรอยบาทพระเทพฯ 

-กิจกรรมปรับปรุงห้องเรียนภาษาไทย 

 -กิจกรรมสารานุกรมอุดมประโยชน์ 

๑๒๔,๗๕๐ 

 

 

 

 

 

 

 

๑๐,๐๐๐ 

 

 

 

๑๐,๐๐๐ 

๑๒๖,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

๑๑,๐๐๐ 

 

 

 

๑๑,๐๐๐ 

๑๓๒,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

๑๕๐,๐๐๐ 

 

 

 

๑๕,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

 

๑๕๐,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

๑๘,๐๐๐ 

 

 

 

๑๘,๐๐๐ 

นางจินดา แขวง

รถ 

 

 

 

 

 

นายศุภชัย ศิวะ

ประสิทธิ์กุล 

 

นางขวญัเมือง 

พิกุลเงิน 

งานวชิาการ 

 

 

 

 

 

 

สาระวทิย์ฯ 

 

 

สาระภาษาไทย 
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กลยุทธ์ โครงการ 
งบประมาณ/ปีการศึกษา(บาท) 

ผูรั้บผดิชอบ ฝ่าย/งาน 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑.ส่งเสริมผูเ้รียนให้

เป็นบุคคลแห่งการ

เรียนรู้และส่งเสริม

ความเป็นเลิศทาง

วิชาการ 

 

๔.โครงการส่งเสริมทกัษะการเรียนรู้กลุ่มสาระ

คณติศาสตร์ 

-กิจกรรมพฒันาและจดัหาส่ือการสอน 

-กิจกรรมส่งเสริมความสามารถดา้นคณิตศาสตร์ 

 ๕.โครงการส่งเสริมทกัษะการเรียนรู้กลุ่มสาระ

ภาษาต่างประเทศ 

-กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศดา้นภาษาองักฤษ 

-กิจกรรมจดัหาส่ือการเรียนการสอนภาษาองักฤษ 

๖.โครงการส่งเสริมทกัษะการเรียนรู้กลุ่มสาระสังคม

ศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 

-กิจกรรมอบรมมารยาทไทย 

-กิจกรรมจดัหาส่ือการเรียนการสอน 

๗.โครงการศึกษาเพ่ือสร้างเป็นพลเมืองดีในระบอบ

ประชาธิปไตย 

-กิจกรรมการจดัการเรียนรู้ประวติัศาสตร์ หนา้ท่ีพลเมือง

และทุจริตศึกษา อยา่งเป็นรูปธรรม 

๑๐,๐๐๐ 

 

 

 

๑๐,๐๐๐ 

 

 

 

๑๐,๐๐๐ 

 

 

 

๑,๕๐๐ 

 

๑๑,๐๐๐ 

 

 

 

๑๑,๐๐๐ 

 

 

 

๑๑,๐๐๐ 

 

 

 

๒,๐๐๐ 

๑๕,๐๐๐ 

 

 

 

๑๕,๐๐๐ 

 

 

 

๑๕,๐๐๐ 

 

 

 

๒,๕๐๐ 

๑๘,๐๐๐ 

 

 

 

๑๘,๐๐๐ 

 

 

 

๑๘,๐๐๐ 

 

 

 

๓,๐๐๐ 

นางสาวศิริ

เพ็ญ  ดวงแก้ว 

 

 

นางกลัยารัตน์  

กรีไกรนุช 

 

 

นางเนธิภคั  

พรมบุญแก้ว 

 

 

นางเนธิภคั  

พรมบุญแก้ว 

สาระคณติฯ 

 

 

 

สาระภาษาองักฤษ 

 

 

 

สาระสังคม ฯ 

 

 

 

สาระสังคม ฯ 
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กลยุทธ์ โครงการ 
งบประมาณ/ปีการศึกษา(บาท) 

ผูรั้บผดิชอบ ฝ่าย/งาน 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑.ส่งเสริมผูเ้รียนให้

เป็นบุคคลแห่งการ

เรียนรู้และส่งเสริม

ความเป็นเลิศทาง

วิชาการ 

 

๗.โครงการส่งเสริมทกัษะการเรียนรู้กลุ่มสาระศิลปะ 

-กิจกรรมจดัหาส่ือการเรียนการสอน 

-กิจกรรมส่งเสริมความสามารถดา้นศิลปะ 

๘.โครงการส่งเสริมทกัษะการเรียนรู้การงานอาชีพ 

กิจกรรมพฒันาการเรียนการสอนวิชาการงานอาชีพ 

-กิจกรรมจดัซ้ือวสัดุการเรียนการสอนและผลิตส่ือการสอน 

-กิจกรรมการมีรายไดร้ะหว่างเรียน 

-กิจกรรมพฒันาแหล่งเรียนรู้และห้องเรียนสาระการงาน

อาชีพ 

-กิจกรรมการจดันิทรรศการน าเสนอผลงานของกลุ่มสาระ 

๙.โครงการส่งเสริมทกัษะการเรียนรู้กลุ่มสาระพลศึกษาและ

สุขศึกษา 

-กิจกรรมจดัหาส่ือการเรียนการสอน 

-กิจกรรมส่งเสริมความสามารถดา้นกีฬานกัเรียน 

 

๑๐,๐๐๐ 

 

 

๑๐,๐๐๐ 

 

๗๐,๐๐๐*

* 

 

 

 

๕๐,๐๐๐ 

๑๑,๐๐๐ 

 

 

๑๑,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

 

๕๒,๕๐๐ 

 

๑๕,๐๐๐ 

 

 

๑๕,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

 

๕๕,๐๐๐ 

๑๘,๐๐๐ 

 

 

๑๘,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

 

๖๐,๐๐๐ 

นางอุษา  เข่ือน

แก้ว 

 

นางจรัสศรี  ซัง

ธาดา 

 

 

 

 

 

นายจิรพจน์  ศรี

ไสยเพชร 

สาระศิลปะ 

 

 

สาระการงาน

อาชีพฯ 

 

 

 

 

 

สาระพลานามยั 
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กลยุทธ์ โครงการ 
งบประมาณ/ปีการศึกษา(บาท) 

ผูรั้บผดิชอบ ฝ่าย/งาน 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑.ส่งเสริมผูเ้รียนให้

เป็นบุคคลแห่งการ

เรียนรู้และส่งเสริม

ความเป็นเลิศทาง

วิชาการ 

 

๑๐ .โครงการส่งเสริมความเป็นเลศิด้านกฬีาวู๊ดบอล 

-กิจกรรม รู้จกัรักวูด๊บอล  
-กิจกรรมส่งเสริมการแข่งขนักีฬาวูด๊บอล 

 

๑๑.โครงการส่งเสริมการแข่งขันทกัษะวชิาการนักเรียน 

-กิจกรรมแข่งขนัทกัษะทางวิชาการระดบัเขตพ้ืนท่ี/ภาค 

-กิจกรรมแข่งขนัทกัษะทางวิชาการระดบัชาติ 

๓๐,๐๐๐ 

 

 

 

๙๒,๐๐๐ 

๓๐,๐๐๐ 

 

 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

๓๒,๐๐๐ 

 

 

 

๑๑๐,๐๐๐ 

๓๕,๐๐๐ 

 

 

 

๑๒๐,๐๐๐ 

นายจิรพจน์  ศรี

ไสยเพชร 

 

 

นางจินดา แขวง

รถ 

 

สาระพลานามยั 

 

 

 

งานกลุ่มสาระ 
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กลยุทธ์ โครงการ 
งบประมาณ/ปีการศึกษา(บาท) 

ผูรั้บผดิชอบ ฝ่าย/งาน 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๒.พฒันาผูเ้รียนให้

มีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนและ

ผลสัมฤทธ์ิทางการ

ทดสอบระดบัชาติ

ให้สูงข้ึน ผา่น

เป้าหมายท่ี

สถานศึกษาก าหนด 

โดยวิธีการจดัการ

เรียนรู้ท่ีหลากหลาย 

 

๑๒.โครงการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธ์ทางการเรียน 

-กิจกรรม ติวโอเน็ต 

-กิจกรรมสอนซ่อมเสริม 

-กิจกรรมClearing zero   

-กิจกรรมเรียนดีมีรางวลั     

 

๑๕,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ นางจินดา  แขวง

รถ 

งานวชิาการ 
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กลยุทธ์ โครงการ 
งบประมาณ/ปีการศึกษา(บาท) 

ผูรั้บผดิชอบ ฝ่าย/งาน 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

ส่งเสริมสนบัสนุน

ให้ผูเ้รียนใช ้

นวตักรรมและ

เทคโนโลย ีเพ่ือ

ประกอบการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

๔.ส่งเสริมให้
ผูเ้รียนใช้

ภาษาองักฤษ เพ่ือ

การส่ือสารใน

ชีวิตประจ าวนั 

๑๓.โครงการพัฒนาห้องสมุดมชีีวติ 

-กิจกรรมปรับปรุงระบบการให้บริการห้องสมุด 

-กิจกรรมส่งเสริมการใชบ้ริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้

ภายในโรงเรียน 

-กิจกรรมตามหายอดนกัอ่าน 

-กิจกรรมพฒันาห้องสมุดและส่งเสริมการคน้ควา้ความรู้จาก

ห้องสมุด 

๑๔ .โครงการส่งเสริมการมทีกัษะการสร้างนวตักรรมของ

ผู้เรียน 

-กิจกรรม 1 นวตักรรม 1 ห้องเรียน 

๑๕.โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาองักฤษเป็นภาษาที่สอง 

-กิจกรรมส่ือสารภาษาองักฤษ ในชีวิตประจ าวนั 

-กิจกรรม English Camp      
 

 

๑๕,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

 

๑๑,๕๐๐ 

 

 

 

๘,๘๐๐ 

 

 

 

๑๗,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

 

๑๓,๐๐๐ 

 

 

 

๑๒,๐๐๐ 

๒๐,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

 

๑๕,๐๐๐ 

 

 

 

๑๕,๐๐๐ 

๒๕,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

 

๒๐,๐๐๐ 

 

 

 

๒๕,๐๐๐ 

นางบุญยาพร  

เยาวยงั 

 

 

 

 

 

นางจินดา  แขวง

รถ 

 

 

นางสาววริษฐา  

กมลเนตร 

แหล่งเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

งานวชิาการ 

 

 

 

สาระภาษาองักฤษ 
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กลยุทธ์ โครงการ 
งบประมาณ/ปีการศึกษา(บาท) 

ผูรั้บผดิชอบ ฝ่าย/งาน 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๕.ตรวจสอบ

ทบทวนหลกัสูตร

สถานศึกษา 

หลกัสูตรวิชาชีพ  

และหลกัสูตร

วิชาชีพเฉพาะ 

 

๑๖.โครงการพัฒนาหลกัสูตรสถานศึกษา 

-กิจกรรม ตรวจสอบ ทบทวนหลกัสูตรสถานศึกษา 
-กิจกรรมจดัท าหลกัสูตรวิชาชีพ 

-กิจกรรมจดัท าหลกัสูตรวิชาชีพเฉพาะทาง(สาระเพ่ิมเติม) 

-กิจกรรมประเมินผลการหลกัสูตรสถานศึกษา 

-กิจกรรมสรุป และรายงานผล เพ่ือปรับปรุงและพฒันาในปี

ต่อไป 

 

๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ๔,๐๐๐ ๕,๐๐๐ นางจินดา  แขวง

รถ 

งานวชิาการ 
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กลยุทธ์ โครงการ 
งบประมาณ/ปีการศึกษา(บาท) 

ผูรั้บผดิชอบ ฝ่าย/งาน 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๖. ส่งเสริมและ

สนบัสนุนให้ผูเ้รียนมี

ทกัษะชีวิตในการ

แกปั้ญหาใน

ชีวิตประจ าวนั  

 

 

 

 

 

๑๗.โครงการพัฒนาทกัษะชีวติผู้เรียน 

-กิจกรรมในเคร่ืองแบบ กิจกรรมชุมนุม 

-กิจกรรมการสอนแนะแนวนกัเรียนและแนะแนวการ 

ศึกษาต่อ 

-กิจกรรมปฐมนิเทศ ม.๑  และ ม.๔ 

-กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ  ม.๓  และ ม.๖ 

๑๘.โครงการส่งเสริมทกัษะการเรียนรู้แบบเรียนรวม 

-กิจกรรมการสอนนกัเรียนเรียนรวม 

 

 

๕๐,๕๐๐ 

 

 

 

 

 

๑,๐๐๐ 

 

 

 

๕๓,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

๑,๐๐๐ 

 

 

 

๕๘,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

๓,๐๐๐ 

 

 

 

๖๕,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

๓,๕๐๐ 

 

 

 

นายศุภชัย  ศิวะ

ประสิทธิกุล 

 

 

 

 

นางกลัยารัตน์  กรี

ไกรนุช 

 

สาระกจิกรรมฯ 

 

 

 

 

 

งานวชิาการ 
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๒.พฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพผูเ้รียนทั้งร่างกายและจิตใจ มีคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์มีคุณธรรมตาม

ค่านิยมหลกั12 ประการ  ห่างไกลยาเสพติด มีจิตสาธารณะ  และอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม  

เป้าหมาย ตวัช้ีวดัความส าเร็จ กลยุทธ์ แหล่งข้อมูล 

-ผู้เรียนมคุีณลกัษณะอนัพึง

ประสงค ์ตามค่านิยมหลกั 

12 ประการ และมีจิตอาสา 

 

-ผูเ้รียนมีความรักใน

ขนบธรรมเนียมประเพณี-

วฒันธรรมไทย 

 

-ผูเ้รียนเป็นคนดีและ

สามารถด าเนินชีวิตโดยใช้

หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

-ผูเ้รียนมีสุขภาพกาย 

สุขภาพจิตท่ีดี มีการ

เจริญเติบโตตามวยัและอยู่

ร่วมในสังคมไดอ้ยา่งมี

ความสุข 

-ผูเ้รียนและบุคลลากรรู้เท่า

ทนัการใชชี้วิต ตามหลกั

โภชนาการท่ีถูกตอ้งเต็ม

ศกัยภาพ 

-มีอาคารสถานท่ี 

ส่ิงแวดลอ้มและบรรยากาศ

ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

 

 

-ร้อยละของผูเ้รียนท่ีผา่นการ

ประเมินคุณลกัษณะท่ีพึง

ประสงค ์และค่านิยมท่ีดี 

 

-ร้อยละของผูเ้รียนท่ีเขา้ร่วม

กิจกรรมส่งเสริมประเพณีและ

วฒันธรรมไทย 

 

-ร้อยละของผูเ้รียนท่ีใชชี้วิตตาม

หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

 

-ร้อยละของผูเ้รียนทีมีสุขภาพ

กาย สุขภาพจิตท่ีดี มีการ

เจริญเติบโตตามวยัและอยูร่่วม

ในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข 

 

-ร้อยละของผูเ้รียนและบุคลลา

กรท่ีรู้เท่าทนัการใชชี้วิต ตาม

หลกัโภชนาการท่ีถูกตอ้งเต็ม

ศกัยภาพ 

-ร้อยละของครูบุคลากรแล

ผูเ้รียนท่ีมีความพึงพอใจต่อ

อาคารสถานท่ี ส่ิงแวดลอ้มและ

บรรยากาศภายในโรงเรียน 

๑.พฒันาผูเ้รียนให้มีคุณลกัษณะอนั

พึงประสงค ์ตามค่านิยมหลกั 12 

ประการ และมีจิตอาสา 

 

๒.พฒันาและส่งเสริมผูเ้รียนให้มี

ความรักในขนบธรรมเนียม

ประเพณี-วฒันธรรมไทย 

 

3.พฒันาและส่งเสริมผูเ้รียน ให้เป็น

คนดี มีคุณธรรม ตามหลกัปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 

๔. พฒันาผูเ้รียนให้มีสุขภาพกาย 
สุขภาพจิตท่ีดี มีการเจริญเติบโต

ตามวยัและอยูร่่วมในสังคมไดอ้ยา่ง

มีความสุข 

 

๕.ส่งเสริมผูเ้รียน บุคลากรรู้เท่าทนั

การใชชี้วิต ตามหลกัโภชนาการท่ี

ถูกตอ้งเต็มศกัยภาพ 

 

๖.พฒันาอาคารสถานท่ี ส่ิงแวดลอ้ม

และบรรยากาศให้เอ้ือต่อการเรียนรู้

โดยใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่า  

-รายงานโครงการ/กิจกรรม 

-ค าสั่งต่างๆ 

-บนัทึกการท ากิจกรรมนกัเรียน 

-รายงานการประเมินกิจกรรม 

-ภาพถ่าย 

-ผลการประเมินคุณลกัษณะของ

ผูเ้รียน 
-รายงานผลการประเมินความพึง

พอใจของผูรั้บบริการดา้นต่างๆ 

-บนัทึกผลการทดสอบสมรรถภาพ

ทางกายนกัเรียน 

-บนัทึกน ้าหนกัส่วนสูงนกัเรียน 

-รายงานผลการควบคุมโภชนาการ

โรงเรียน 

-บนัทึกผลการใชห้้องพยาบาล 

-รายงานผลการจดับริการสุขภาพ 

-รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจ

ในการใชอ้าคาร สถานท่ีและบริการ

อ่ืนๆ 
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เป้าหมายเชิงกล

ยทุธ์ 
ตวัช้ีวดัความส าเร็จ 

ปีฐาน ค่าเป้าหมาย(ร้อยละ) 
กลยทุธ ์

๒๕๖๑ ปี๒๕๖๒ ปี๒๕๖๓ ปี๒๕๖๔ ปี๒๕๖๕ 

1.ผู้เรียนมี

คุณลกัษณะอนัพึง

ประสงค ์ตาม

ค่านิยมหลกั 12 

ประการ และมีจิต

อาสา 

-ร้อยละของผูเ้รียนท่ี

ผา่นการประเมิน

คุณลกัษณะท่ีพึง

ประสงค ์และค่านิยม

ท่ีดี 

 

๘๒.๒๕ ๘๕.๐๐ ๘๗.๐๐ ๙๐.๐๐ ๙๕.๐๐ 1.พฒันาผูเ้รียนให้มี

คุณลกัษณะอนัพึง

ประสงค ์ตามค่านิยม

หลกั 12 ประการ และมี

จิตอาสา 

 

2.ผูเ้รียนมีความ

รักใน

ขนบธรรมเนียม

ประเพณี-

วฒันธรรมไทย 

ร้อยละของผูเ้รียนท่ี

เขา้ร่วมกิจกรรม

ส่งเสริมประเพณีและ

วฒันธรรมไทย 

 

๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๒.พฒันาและส่งเสริม

ผูเ้รียนให้มีความรักใน

ขนบธรรมเนียม

ประเพณี-วฒันธรรม

ไทย 

3.ผูเ้รียนเป็นคนดี

และสามารถ

ด าเนินชีวิตโดยใช้

หลกัปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

ร้อยละของผูเ้รียนท่ีใช้

ชีวิตตามหลกัปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 

๘๒.๒๕ ๘๕.๐๐ ๘๗.๐๐ ๙๐.๐๐ ๙๕.๐๐ .พฒันาและส่งเสริม

ผูเ้รียน ให้เป็นคนดี มี

คุณธรรม ตามหลกั

ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

4.ผูเ้รียนมีสุขภาพ

กาย สุขภาพจิตท่ี

ดี มีการ

เจริญเติบโตตาม

วยัและอยูร่่วมใน

สังคมไดอ้ยา่งมี

ความสุข 

ร้อยละของผูเ้รียนทีมี

สุขภาพกาย 

สุขภาพจิตท่ีดี มีการ

เจริญเติบโตตามวยั

และอยูร่่วมในสังคม

ไดอ้ยา่งมีความสุข 

๘๑.๗๒ ๘๕.๐๐ ๘๗.๐๐ ๙๐.๐๐ ๙๕.๐๐ ๔. พฒันาผูเ้รียนให้มี

สุขภาพกาย สุขภาพจิต

ท่ีดี มีการเจริญเติบโต

ตามวยัและอยูร่่วมใน

สังคมไดอ้ยา่งมี

ความสุข 
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เป้าหมายเชิงกล

ยทุธ์ 
ตวัช้ีวดัความส าเร็จ 

ปีฐาน ค่าเป้าหมาย(ร้อยละ) 
กลยทุธ ์

๒๕๖๑ ปี๒๕๖๒ ปี๒๕๖๓ ปี๒๕๖๔ ปี๒๕๖๕ 

ผูเ้รียนและบุคลลา

กรรู้เท่าทนัการใช้

ชีวิต ตามหลกั

โภชนาการท่ี

ถูกตอ้งเต็ม

ศกัยภาพ 

-ร้อยละของผูเ้รียน

และบุคลลากรท่ีรู้เท่า

ทนัการใชชี้วิต ตาม

หลกัโภชนาการท่ี

ถูกตอ้งเต็มศกัยภาพ 

๘๒.๒๕ ๘๕.๐๐ ๘๗.๐๐ ๙๐.๐๐ ๙๕.๐๐ ๕.ส่งเสริมผูเ้รียน 

บุคลากรรู้เท่าทนัการใช้

ชีวิต ตามหลกั

โภชนาการท่ีถูกตอ้งเต็ม

ศกัยภาพ 

 

-มีอาคารสถานท่ี 

ส่ิงแวดลอ้มและ

บรรยากาศท่ีเอ้ือ

ต่อการเรียนรู้ 

ร้อยละของครู

บุคลากรแลผูเ้รียนท่ีมี

ความพึงพอใจต่อ

อาคารสถานท่ี 

ส่ิงแวดลอ้มและ

บรรยากาศภายใน

โรงเรียน 

๘๐.๐๐ ๘๕.๐๐ ๘๗.๐๐ ๙๕.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๖.พฒันาอาคารสถานท่ี 

ส่ิงแวดลอ้มและ

บรรยากาศให้เอ้ือต่อ

การเรียนรู้โดยใช้

ทรัพยากรอยา่งคุม้ค่า 
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กลยุทธ์ โครงการ 
งบประมาณ/ปีการศึกษา(บาท) 

ผูรั้บผดิชอบ ฝ่าย/งาน 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑.พฒันาผูเ้รียนให้มี

คุณลกัษณะอนัพึง

ประสงค ์ตามค่านิยม

หลกั 12 ประการ และ

มีจิตอาสา 

 

 

 

 

๒.พฒันาและส่งเสริม

ผูเ้รียนให้มีความรัก

ในขนบธรรมเนียม

ประเพณีวฒันธรรม

อนัดีงาม 

๑.โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

  -กิจกรรมพฒันาระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 

-กิจกรรมเยีย่มบา้น 

- กิจกรรมประชุมผูป้กครองเครื่องข่าย 

๒.โครงการพัฒนาส่งเสริมระเบียบวนิัย 

 - กิจกรรมการแต่งกายถูกระเบียบ มีมรรยาทดี 

  - กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 

  - กิจกรรมรณรงคข์บัข่ีปลอดภยั 

 
๓. โครงการวนัส าคญั ชาต ิศาสนา พระมหากษัตริย์ 

 -กิจกรรมวนัส าคญัของชาติและพระมหากษตัริย ์

-กิจกรรมวนัส าคญัทางศาสนา        

-กิจกรรมวนัส าคญัตามประเพณี  

 

๘,๕๐๐ 

 

 

 

๔,๐๐๐ 

 

 

 

 

๗,๙๑๐ 

๙,๐๐๐ 

 

 

 

๔,๐๐๐ 

 

 

 

 

๑๐,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 

 

 

 

๕,๐๐๐ 

 

 

 

 

๑๒,๐๐๐ 

๑๓,๕๐๐ 

 

 

 

๖,๐๐๐ 

 

 

 

 

๑๔,๕๐๐ 

นางเนธิภคั  พรม

บุญแก้ว 

 

 

นายธีรชัย  ช่ืนชู

วงษ์ 

 

 

นายธีรชัย  ช่ืนชู

วงษ์ 

งานดูแลช่วยเหลือ 

 

 

 

งานระเบียบวนิัย 

 

 

 

งานกจิการนักเรียน 
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กลยุทธ์ โครงการ 
งบประมาณ/ปีการศึกษา(บาท) 

ผูรั้บผดิชอบ ฝ่าย/งาน 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๓.พฒันาและส่งเสริม

ผูเ้รียน ให้เป็นคนดี มี

คุณธรรม หลกัปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

๔.โครงการพัฒนาการเรียนรู้บูรณาการตามหลกั 

ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

-กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลกัปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียง 

-กิจกรรมส่งเสริมการออมทรัพย ์

๕.โครงการโรงเรียนวถิีพุทธ 

    -กิจกรรมค่ายคุณธรรม  เส้นทางคนดี ตามวิถีพอเพียง 

   - กิจกรรมวิถีพุทธ (ศุกร์สงบ  พบพระธรรม) 

 

๒,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

๒๑,๐๐๐ 

๒,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

๒๒,๐๐๐ 

๓,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

๒๔,๐๐๐ 

๔,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

๒๖,๐๐๐ 

นางจรัสศรี  ซัง

ธาดา 

 

 

 

 

นางบุญยาพร  

เยาวยงั 

กจิการนักเรียน 

 

 

 

 

 

กจิการนักเรียน 
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กลยุทธ์ โครงการ 
งบประมาณ/ปีการศึกษา(บาท) 

ผูรั้บผดิชอบ ฝ่าย/งาน 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๔. พฒันาผูเ้รียนให้มี

สุขภาพกาย 

สุขภาพจิตท่ีดี มีการ

เจริญเติบโตตามวยั

และอยูร่่วมในสังคม

ไดอ้ยา่งมีความสุข 

 

๖.โครงการส่งเสริมสุขภาพ  

-    -กิจกรรมรณรงคป์ลอดยงุลาย 
-    -กิจกรรมบริการสุขภาพในโรงเรียน 
-   -กิจกรรมฟันสะอาดเหงือกแข็งแรง 
-   -กิจกรรมเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพ 
-   -กิจกรรมรณรงคต่์อตา้นโรคติดต่อ 

  -กิจกรรมคุม้ครองผูบ้ริโภค ( อย.นอ้ย) 

 -กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

๗.โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพตดิและ

อบายมุข 

-กิจกรรมห้องเรียนสีขาว 

-กิจกรรมโครงงานเพ่ือลดปัญหายาเสพติด 

-กิจกรรมเสมารักษ ์รักสุขภาพ 

 

๙,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

๒,๐๐๐ 

๙,๕๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

๒,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

๓,๐๐๐ 

๑๒,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

๔,๐๐๐ 

นางอุษา  เข่ือน

แก้ว 

 

 

 

 

 

นายจิรพจน์  ศรี

ไสยเพชร 

งานอนามยั 

 

 

 

 

 

 

งานป้องกนัสาร

เสพตดิ 
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กลยุทธ์ โครงการ 
งบประมาณ/ปีการศึกษา(บาท) 

ผูรั้บผดิชอบ ฝ่าย/งาน 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๔. พฒันาผูเ้รียนให้

มีสุขภาพกาย 

สุขภาพจิตท่ีดี มีการ

เจริญเติบโตตามวยั

และอยูร่่วมในสังคม

ไดอ้ยา่งมีความสุข 

 

๘. โครงการ สถานศึกษาปลอดบุหร่ี 

-กิจกรรมจดัสภาพแวดลอ้มเพ่ือโรงเรียนปลอดบุหร่ี 

-กิจกรรมสอดแทรกเร่ืองบุหร่ีในการเรียนการสอนและ

กิจกรรมนอกหลกัสูตร 

-กิจกรรมเพ่ือการมีส่วนร่วมของนกัเรียนในการขบัเคล่ือน

โรงเรียนปลอดบุหร่ี 

-กิจกรรมด าเนินการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนไม่ให้สูบบุหร่ี 

กิจกรรมร่วมมือระหว่างโรงเรียนกบัชุมชน 

 

๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ๔,๐๐๐ นายจิรพจน์  ศรี

ไสยเพชร 

งานป้องกนัสาร

เสพตดิ 

๕.ส่งเสริมผูเ้รียน 

บุคลากรรู้เท่าทนั

การใชชี้วิต ตาม

หลกัโภชนาการท่ี

ถูกตอ้งเต็มศกัยภาพ 

 

๙.โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและการโภชนาการ 

- -กิจกรรมตรวจสอบสารปนเป้ือนอาหาร 
- -กิจกรรมส่งเสริมการอุปโภคบริโภคท่ีดี 

-กิจกรรมปรับปรุงโรงอาหาร 

 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ นางจรัสศรี  ซัง

ธาดา 

 

งานโภชนาการ 
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กลยุทธ์ โครงการ 
งบประมาณ/ปีการศึกษา(บาท) 

ผูรั้บผดิชอบ ฝ่าย/งาน 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๖.พฒันาอาคาร

สถานท่ี ส่ิงแวดลอ้ม

และบรรยากาศให้

เอ้ือต่อการเรียนรู้

โดยใชท้รัพยากร

อยา่งคุม้ค่า  

 

๑๐.โครงการพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานทีแ่ละ

ส่ิงแวดล้อม 

- -กิจกรรมปรับภูมิทศัน์และส่ิงแวดลอ้ม 
- -กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ  
- -กิจกรรมส้วมสุขสันต ์
- -กิจกรรมดูแลรักษาความปลอดภยัอาคารสถานท่ี 
-  
- ๑๑.โครงการโรงเรียนปลอดขยะ 
- -กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ 

-กิจกรรมส่งเสริมจิตอาสาและ๕ ส 

 

๗๗,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

๑๐,๕๐๐ 

๘๐,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

๑๐,๕๐๐ 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

๑๒,๐๐๐ 

๑๓๐,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

๑๓,๕๐๐ 

นายจิรพจน์  ศรี

ไสยเพชร 

 

 

 

 

นางยนิดี  ช่วย

ปลอด 

งานอาคาร

สถานที่ 

 

 

 

 

งานอาคาร

สถานที่ 
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กลยุทธ์ที่ ๓.พัฒนา ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีทกัษะความรู้ควบคู่คุณธรรม เชียวชาญในการ

จัดการเรียนรู้บนฐานของการวิจัยเพ่ือพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการท างานเป็นทีม 

เป้าหมาย ตวัช้ีวดัความส าเร็จ กลยทุธ ์ แหล่งข้อมูล 

-ครูและบุคลากร มี 

ความสามารถในการใช้

ภาษาองักฤษ  และการใช้

เทคโนโลย ีเพ่ือการส่ือสาร

และการจดัการเรียนการ

สอนได ้

 

-มีระบบการบริหารงาน

บุคคลให้มีประสิทธิภาพ 

ครบถว้น เป็นปัจจุบนั 

 

-ครูและบุคคลากรมี

คุณธรรม จริยธรรมเป็น

แบบอยา่งท่ีดีได ้

 

-ครูและบุคคลากรมีขวญั

และก าลงัใจในการ

ปฏิบติังาน 

-ครูสร้างสรรคส่ื์อ

นวตักรรม และเทคโนโลย ี

มาใชใ้นการจดัการเรียนการ

สอน 

-ร้อยละของครูและบุคลากร ท่ี

ผา่นการประเมิน ความสามารถ

ในการใชภ้าษาองักฤษ  และ

การใชเ้ทคโนโลย ีเพ่ือการ

ส่ือสารและการจดัการเรียนการ

สอน 

 

-ระบบการบริหารงานบุคคลมี

ประสิทธิภาพ ครบถว้น เป็น

ปัจจุบนั 

 

-ร้อยละของครูและบุคคลากรท่ี

มีคุณธรรม จริยธรรมเป็น

แบบอยา่งท่ีดี 

 

-จ  านวนกิจกรรมท่ีจดัเพ่ือสร้าง

ขวญัและก าลงัใจ ให้ครูและ

บุคลากร 

-ร้อยละของครูท่ีสามารถสร้าง

ส่ือ นวตักรรมการเรียนการ

สอนได ้

1. พฒันาครูและบุคลากร ให้มี
ความรู้ทกัษะความสามารถในการ

สอน  และการใชเ้ทคโนโลย ีเพ่ือ

การส่ือสาร 

 

 

2. พฒันาระบบการบริหารงาน

บุคคลให้มีประสิทธิภาพ ครบถว้น 

เป็นปัจจุบนั 

 

๓.ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ครู

และบุคคลากร 

 

 

๔.สร้างขวญัและก าลงัใจ ให้ครูและ

บุคลากร 

 

๗.สนบัสนุนให้ครูสร้างสรรคส่ื์อ

นวตักรรม และเทคโนโลย ีมาใชใ้น

การจดัการเรียนการสอน 

-รายงานโครงการ/กิจกรรม 

-รายผลการประเมินตนเองของครู 

-รายงานการปฏิบติังานครู 

-บนัทึกขอ้มูลครูและบุคลากร 

-รางวลั เกียรติบติั ของครูและ

บุคลากร 

-ภาพถ่าย 

-สรุปงานดา้นครูและบุคลากร 

-ค าสั่ง/พรรณางาน 
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เป้าหมายเชิงกล

ยทุธ์ 
ตวัช้ีวดัความส าเร็จ 

ปีฐาน ค่าเป้าหมาย(ร้อยละ) 
กลยทุธ ์

๒๕๖๑ ปี๒๕๖๒ ปี๒๕๖๓ ปี๒๕๖๔ ปี๒๕๖๕ 

ครูและบุคลากร มี 

ความสามารถใน

การใช้

ภาษาองักฤษ  

และการใช้

เทคโนโลย ีเพ่ือ

การส่ือสารและ

การจดัการเรียน

การสอนได ้

 

-ร้อยละของครูและ

บุคลากร ท่ีผา่นการ

ประเมิน 

ความสามารถในการ

ใชภ้าษาองักฤษ  และ

การใชเ้ทคโนโลย ี

เพ่ือการส่ือสารและ

การจดัการเรียนการ

สอน 

 

- ๕๐.๐๐ ๖๐.๐๐ ๗๐.๐๐ ๘๐.๐๐ 1. พฒันาครูและ

บุคลากร ให้มีความรู้

ทกัษะความสามารถใน

การสอน  และการใช้

เทคโนโลย ีเพ่ือการ

ส่ือสาร 

 

 

-มีระบบการ

บริหารงานบุคคล

ให้มีประสิทธิภาพ 

ครบถว้น เป็น

ปัจจุบนั 

ระบบการบริหารงาน

บุคคลมีประสิทธิภาพ 

ครบถว้น เป็นปัจจุบนั 

๘๐.๐๐ ๘๕.๐๐ ๙๐.๐๐ ๙๕.๐๐ ๑๐๐.๐๐ 2. พฒันาระบบการ

บริหารงานบุคคลให้มี

ประสิทธิภาพ ครบถว้น 

เป็นปัจจุบนั 

 

ครูและบุคคลากร

มคุีณธรรม 

จริยธรรมเป็น

แบบอยา่งท่ีดีได ้

ร้อยละของครูและ

บุคคลากรท่ีมี

คุณธรรม จริยธรรม

เป็นแบบอยา่งท่ีดี 

๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๓.ส่งเสริมคุณธรรม 

จริยธรรม ครูและ

บุคคลากร 

 

ครูและบุคคลากร

มีขวญัและ

ก าลงัใจในการ

ปฏิบติังาน 

จ านวนกิจกรรมท่ีจดั

เพ่ือสร้างขวญัและ

ก าลงัใจ ให้ครูและ

บุคลากร 

๘๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๔.สร้างขวญัและ

ก าลงัใจ ให้ครูและ

บุคลากร 

7.ครูสร้างสรรค์

ส่ือนวตักรรม 

และเทคโนโลย ี

มาใชใ้นการ

จดัการเรียนการ

สอน 

ร้อยละของครูท่ี

สามารถสร้างส่ือ 

นวตักรรมการเรียน

การสอนได ้

๖๐.๐๐ ๗๐.๐๐ ๘๐.๐๐ ๙๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ สนบัสนุนให้ครู

สร้างสรรคส่ื์อ

นวตักรรม และ

เทคโนโลย ีมาใชใ้นการ

จดัการเรียนการสอน 
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กลยุทธ์ โครงการ 
งบประมาณ/ปีการศึกษา(บาท) 

ผูรั้บผดิชอบ ฝ่าย/งาน 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

1. พฒันาครูและ

บุคลากร ให้มี

ความรู้ทกัษะ

ความสามารถใน

การสอน  และการ

ใชเ้ทคโนโลย ีเพ่ือ

การส่ือสาร 

 

๑.โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  

 - กิจกรรมอบรมการสอนโครงงาน  

-  - กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบติัการการใชเ้ทคโนโลยเีพ่ือการ
จดัการเรียนการสอน 

-  - กิจกรรมสัมมนาผูก้  ากบัลูกเสือ เนตรนารี 
-  - กิจกรรม ประชุม สัมมนา อบรม ศึกษาดูงาน กบั

หน่วยงานภายนอก 
-  

๒.โครงการการนิเทศภายใน 

   -กิจกรรมนิเทศภายใน 

  -กิจกรรมเยีย่มชั้นเรียน 

๔๗,๖๕๐ 

 

 

 

 

 

 

๑,๐๐๐ 

๕๐,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

 

๑,๒๐๐ 

๕๕,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

 

๑,๔๐๐ 

๖๐,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

 

๑๖๐๐ 

นางสาวศิริเพญ็  

ดวงแกว้ 

 

 

 

 

 

นางกนันิการ์ มี

อารี 

บุคลากร 

 

 

 

 

 

 

 

๒. พฒันาระบบการ

บริหารงานบุคคล

ให้มีประสิทธิภาพ 

ครบถว้น เป็น

ปัจจุบนั 

 

๓.โครงการพัฒนาระบบงานบุคลากร 

-      - กิจกรรมพฒันาระบบงานบุคลากร 
 

๒,๐๐๐ ๒,๕๐๐ ๓,๐๐๐ ๕,๐๐๐ นางสาวศิริเพญ็  

ดวงแกว้ 

บุคคลากร 
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กลยุทธ์ โครงการ 
งบประมาณ/ปีการศึกษา(บาท) 

ผูรั้บผดิชอบ ฝ่าย/งาน 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๓.ส่งเสริมคุณธรรม 

จริยธรรม ครูและ

บุคคลากร 

๔.สร้างขวญัและ

ก าลงัใจ ให้ครูและ

บุคลากร 

 

๔.โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

 - กิจกรรมเส้นทางคนดี ตามวิถีพอเพียง 

 - กิจกรรมสวสัดิการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

๑๓,๐๐๐ ๑๓,๗๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๗,๐๐๐ นางขวญัเมือง

พิกุลเงิน 

บุคคลากร 

๗.สนบัสนุนให้ครู

สร้างสรรคส่ื์อ

นวตักรรม และ

เทคโนโลย ีมาใชใ้น

การจดัการเรียนการ

สอน 

๔.โครงการ ส่งเสริมการสร้างและใช้นวตักรรมของครู 

-กิจกรรม 1 นวตักรรม  1 รายวิชา 
๑,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ๔,๐๐๐ นางจินดา  แขวง

รถ 

 

บุคคลากร 

 

 



 
40 

กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เน้นการมส่ีวนร่วมในทกุภาคส่วนบนฐานความรับผิดชอบ

ร่วมกันต่อคุณภาพการศึกษา เพ่ือเสริมสร้างองค์กรที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

เป้าหมาย ตวัช้ีวดัความส าเร็จ กลยทุธ ์ แหล่งข้อมูล 

-บริหารจดัการธุรการให้

เป็นระบบและทนัสมยั

บริการไดร้วดเร็ว 

 

-ชุมชนมีส่วนร่วมในการ

พฒันาการศึกษาของ

โรงเรียน 

 

-โรงเรียนสามารถพฒันา

การศึกษาไดค้รอบคลุมรอบ

ดา้นตามแผนท่ีก าหนด 

 

-มีระบบการบริหาร

งบประมาณท่ีดี ใช้

งบประมาณอยา่งประหยดั

และคุม้ค่า 

 

-มีระบบการบริหารจดัการ

และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน

มีส่วนร่วมในการจดั

การศึกษาอยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

 

-โรงเรียนไดรั้บพฒันา

ส่งเสริมเป็นโรงเรียน

คุณภาพประจ าต าบล 

-ผลการประเมินความพึง

พอใจของผูใ้ชบ้ริการงาน

ธุรการ 

 

-จ  านวนผลงานท่ีเกิดจาก

ความร่วมมือกบัชุมชน 

 

 

-การรายงานผลท่ีเกิดจาก

การด าเนินการโครงการ/

กิจกรรมตามแผนปฏิบติั 

 

-การรายงานผลการใช้

งบประมาณ การจดัซ้ือจดั

จา้ง 

 

 

- ผลการรายงานการ

ประเมินตนเองภายใน

สถานศึกษา  

-สารสนเทศโรงเรียน 

-การรายงานผลการควบคุม

ภายในสถานศึกษา 

-การรายงานผลการประเมิน

โครงการ 

๑.พฒันางานบริหารจดัการธุรการให้

เป็นระบบและทนัสมยับริการได้

รวดเร็ว 

 

2. สร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหว่าง

โรงเรียนกบัชุมชนดว้ยวิธีการท่ี

หลากหลาย 

 

๓. พฒันาระบบงานแผนงาน 

ด าเนินงานจดัท าแผนพฒันาคุณภาพ

และแผนปฏิบติัการ 

 
๔. พฒันาระบบควบคุม ก ากบั นิเทศ 

ติดตาม การบริหารงบประมาณ ให้

เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

 

๕. พฒันาระบบการบริหารจดัการและ

ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน

การจดัการศึกษา 

 

 
๖. พฒันาสถานศึกษาเป็นโรงเรียน
คุณภาพประจ าต าบล 

-รายงานโครงการ/กิจกรรม 

-รายการบนัทึกงานธุรการ 

-รางานผลการร่วมกิจกรรมกบัชุมชน 

-แผนพฒันาคุณภาพและแผนปฏิบติั

การประจ าปี 

-รายงานการเงินพสัดุ 

-บนัทึกการใชเ้งินตามแผน 

แบบสรุปการใชง้บประมาณ 

-สารสนเทศโรงเรียน 

-SAR โรงเรียน 

-แบบรายงานการควบคุมภายใน 

-ค าสั่ง บนัทึกนิเทศ 
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เป้าหมายเชิงกลยทุธ์ ตวัช้ีวดัความส าเร็จ 
ปีฐาน ค่าเป้าหมาย(ร้อยละ) 

กลยทุธ ์
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

บริหารจดัการงาน

ธุรการให้เป็นระบบ

และทนัสมยับริการได้

รวดเร็ว 

-ผลการประเมินความพึง

พอใจของผูใ้ชบ้ริการงาน

ธุรการ 

๗๐.๐๐ ๘๐.๐๐ ๘๕.๐๐ ๙๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ 1. พฒันางานบริหาร

จดัการธุรการใหเ้ป็น

ระบบและทนัสมยั

บริการไดร้วดเร็ว 

ชุมชนมีส่วนร่วมในการ

พฒันาการศึกษาของ

โรงเรียน 

จ านวนผลงานท่ีเกิดจาก

ความร่วมมือกบัชุมชน 

๗๐.๐๐ ๘๐.๐๐ ๘๕.๐๐ ๙๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ . สร้างความสัมพนัธ์

อนัดีระหว่างโรงเรียน

กบัชุมชนดว้ยวิธีการท่ี

หลากหลาย 

โรงเรียนสามารถพฒันา

การศึกษาไดค้รอบคลุม

รอบดา้นตามแผนท่ี

ก าหนด 

การรายงานผลท่ีเกิดจาก

การด าเนินการโครงการ/

กิจกรรมตามแผนปฏิบติั 

๗๐.๐๐ ๘๐.๐๐ ๘๕.๐๐ ๙๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๓. พฒันาระบบงาน

แผนงาน ด าเนินงาน

จดัท าแผนพฒันา

คุณภาพและ

แผนปฏิบติัการ 

-มีระบบการบริหาร

งบประมาณท่ีดี ใช้

งบประมาณอยา่ง

ประหยดัและคุม้ค่า 

การรายงานผลการใช้

งบประมาณ การจดัซ้ือจดั

จา้ง 

 

๗๐.๐๐ ๘๐.๐๐ ๘๕.๐๐ ๙๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๔. พฒันาระบบ

ควบคุม ก ากบั นิเทศ 

ติดตาม การบริหาร

งบประมาณ ให้เป็นไป

อยา่งมีประสิทธิภาพ 

มีระบบการบริหาร

จดัการและส่งเสริมให้

ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม

ในการจดัการศึกษา

อยา่งมีประสิทธิภาพ 

-ผลการรายงานการ

ประเมินตนเองภายใน

สถานศึกษา  

-สารสนเทศโรงเรียน 

-การรายงานผลการควบ 

คุมภายในสถานศึกษา 

๗๐.๐๐ ๘๐.๐๐ ๘๕.๐๐ ๙๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๕. พฒันาระบบการ

บริหารจดัการและ

ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน

มีส่วนร่วมในการจดั

การศึกษา 

 

โรงเรียนไดรั้บพฒันา

ส่งเสริมเป็นโรงเรียน

คุณภาพประจ าต าบล 

-รายงานผลการประเมิน

คุณภาพโรงเรียนคุณภาพ

ประจ าต าบล 

๕๐.๐๐ ๖๐.๐๐ ๗๐.๐๐ ๗๕.๐๐  ๖. พฒันาสถานศึกษา

เป็นโรงเรียนคุณภาพ

ประจ าต าบล 
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กลยุทธ์ โครงการ 
งบประมาณ/ปีการศึกษา(บาท) 

ผูรั้บผดิชอบ ฝ่าย/งาน 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑.พฒันางานบริหาร

จดัการธุรการใหเ้ป็น

ระบบและทนัสมยั

บริการไดร้วดเร็ว 

 

๑.โครงการพัฒนาระบบงานธุรการ 

- -กิจกรรมจดัซ้ือวสัดุและอุปกรณ์ระบบงานธุรการ 
- -กิจกรรมส่งเอกสารผา่นโซเชียลมีเดีย และจดัเก็บ

เอกสารให้ปลอดภยั สามารถคน้หาไดส้ะดวกรวดเร็ว 
-กิจกรรมนิเทศงานธุรการ 

๒๐,๐๐๐ ๒๑,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๗,๐๐๐ นางสาวสิเรียม  

ฟักช้าง 

ธุรการ 

2. สร้างความสัมพนัธ์

อนัดีระหว่างโรงเรียน

กบัชุมชนดว้ยวิธีการท่ี

หลากหลาย 

 

๒.โครงการสร้างความสัมพันธ์กบัชุมชน 

-กิจกรรมพฒันาระบบประชาสัมพนัธ์ 

- -กิจกรรมปันน ้าใจช่วยเหลือสังคม 
- -กิจกรรมวนัเด็กแห่งชาติ 
- -กิจกรรมแห่เทียนพรรษา 
- -กิจกรรมร่วมใจประดิษฐก์ระทง 

 

๘,๐๐๐ ๘,๕๐๐ ๙,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ นางยนิดี  ช่วย

ปลอด 

ประชาสัมพันธ์ 
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กลยุทธ์ โครงการ 
งบประมาณ/ปีการศึกษา(บาท) 

ผูรั้บผดิชอบ ฝ่าย/งาน 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๓. พฒันาระบบงาน

แผนงาน ด าเนินงาน

จดัท าแผนพฒันา

คุณภาพและแผนปฏิบติั

การ 

๓. โครงการพัฒนางานนโยบายและแผนงาน 

- กิจกรรมจดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาและ

แผนปฏิบติัการประจ าปี 

 

 

๒,๐๐๐ ๒,๕๐๐ ๓,๕๐๐ ๕,๐๐๐ นางณฐัชา  วงศ์

เพชร 

งานนโยบายและ

แผน 

๔. พฒันาระบบควบคุม 

ก ากบั นิเทศ ติดตาม 

การบริหารงบประมาณ 

ให้เป็นไปอยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

 

๔.โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการการเงินและ

สินทรัพย์ 

 - กิจกรรมระดมทุนเพ่ือการศึกษา 

 - กิจกรรมพฒันาระบบงานการเงินและบญัชี 

 - กิจกรรมพฒันาระบบงานพสัดุและสินทรัพย  ์

  - กิจกรรมบริการเบิกเงินสวสัดิการของขา้ราชการ

ครูและบุคลากร 

  - กิจกรรมศึกษาดูงานระบบบริหารจดัการการเงิน

และสินทรัพย ์

 - กิจกรรมตรวจสอบ ควบคุม การใชง้บประมาณ

ตามแผนงาน 

๘,๕๐๐ ๙,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๓,๐๐๐ นางยนิดี  ช่วย

ปลอด 

งานบริหาร

งบประมาณ 
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กลยุทธ์ โครงการ 
งบประมาณ/ปีการศึกษา(บาท) 

ผูรั้บผดิชอบ ฝ่าย/งาน 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๕. พฒันาระบบการ

บริหารจดัการและ

ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน

มีส่วนร่วมในการจดั

การศึกษา 

 

๕.โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการและการมส่ีวน

ร่วมของทุกภาคส่วน 

- กิจกรรมพฒันาการจดัเก็บขอ้มูลดว้ยเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

- กิจกรรมการพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือ

การบริหารจดัการและการจดัการเรียนรู้ 

 -กิจกรรมการควบคุมภายในสถานศึกษา  

๖.โครงการพัฒนาระบบประกนัคุณภาพภายใน

สถานศึกษา 

-กิจกรรม จดัเก็บขอ้มูล 

-กิจกรรมวิเคราะห์ สังเคราะห์ขอ้มูล 

-กิจกรรมรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน 

๗. โครงการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 

-กจิกรรมพัฒนาคุณภาพโรงเรียนคุณภาพประจ า

ต าบล 

๑๐,๗๒๕ 

 

 

 

 

 

 

๒,๐๐๐ 

 

 

 

 

๑,๐๐๐ 

๑๑,๕๐๐ 

 

 

 

 

 

 

๒,๕๐๐ 

 

 

 

 

๑,๕๐๐ 

๑๕,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

 

๔,๕๐๐ 

 

 

 

 

๒,๐๐๐ 

๑๘,๕๐๐ 

 

 

 

 

 

 

๖,๐๐๐ 

 

 

 

 

๒,๕๐๐ 

นายอิศรา  นุรักษ ์

 

 

 

 

 

 

นางณฐัชา   

วงศเ์พชร 

 

 

 

นางพรพนา  แดง

สกล 

สารสนเทศ 

 

 

 

 

 

 

งานประกนั

คุณภาพ 

 

 

 

งานแผนงาน 
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บทที่ ๓ 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น วิทยากรภายนอก และแหล่งการเรียนรู้ 

๒.  ความหมายภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิทยากรภายนอก 

 ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินหมายถึง องคค์วามรู้ความสามารถวธีิการผลงานที่คน้ควา้รวบรวมจดัเป็นความรู้ถ่ายทอด

จากคนรุ่นหน่ึงมาสู่อีกคนรุ่นหน่ึงจนเกิดผลิตผลที่ดีงดงาม ส่งเสริมให้ผูเ้รียน อนุรักษแ์ละเห็นคุณค่ามีประโยชน์

สามารถน ามาแกปั้ญหาและพฒันาชีวติได ้

 วิทยากรภายนอกหมายถึง ผูท้  าหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ที่แสดงถึงภูมิรู้มีความช านาญการใน

ศาสตร์นั้นๆ ใหค้นอ่ืนรับรู้ซ่ึงเป็นบุคลที่อยูภ่ายนอกสถานศึกษา 

 ในแต่ละชุมชนจะมีภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และวิทยากรภายนอก  ดงันั้นจึงเป็นหน้าที่ของสถานศึกษา    แต่ละ

แห่งที่จะน าบุคลากรเหล่าน้ีมามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาเพื่อให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้ที่หลากหลายสอดคลอ้งกับ

ชีวติความเป็นอยูข่องโรงเรียนหงษเ์จริญวทิยาคม ประกอบดว้ย  สาขา  ดงัน้ี 

  ๑.สาขาเกษตรกรรม 

  ๒.อุตสาหกรรมและหตัถกรรม 

  ๓.คหกรรม 

  ๔.ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม 

  ๕.ศิลปกรรม  

 ในการน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและวิทยากรภายนอกมาช่วยในการจดัการศึกษาสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 

กลุ่ม ดงัน้ี  คือ กลุ่มที่อยูใ่นเขตบริการและกลุ่มที่อยูน่อกเขตบริการ 

๑.  ภูมิปัญญาท้องถิ่น วิทยากรภายนอกทีอ่ยู่นอกเขตบริการ  

ช่ือ-สกุล ที่อยู ่ สาขาความช านาญ สอดคลอ้งกบักลุ่มสาระ 

พระมหาสุรศกัด์ิ สุรสโก วดัท่าดินแดง หมู่ท่ี ๖ ต.นาชะองั พระพุทธศาสนา สังคมศึกษา ฯ 

พระครูปลดัวณัไชยสิริวณัโณ   วดัเขากลว้ย หมู่ท่ี ๔ ต.เขากลว้ย พระพุทธศาสนา สังคมศึกษา ฯ 
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๒.  ภูมิปัญญาท้องถิ่น วิทยากรที่อยู่ในเขตบริการ 

ช่ือ-สกุล ที่อยู ่ สาขาความช านาญ สอดคลอ้งกบักลุ่มสาระ 

นางนุดา   สมศรี   ศูนยห์ม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ  ต.สลุย 

อ.ท่าแซะ 

ดอกไมจ้ากรังไหมและผลิตภณัฑ์

จากหม่อน 

การงานอาชีพ 

นางรัชนี  นอ้ยมุข หมู่ท่ี 7 ต.สลุย อ.ท่าแซะ งานจกัสานไมไ้ผ่ การงานอาชีพ 

นางรัชนี  อุย้นอง หมู่ท่ี 7 ต.สลุย อ.ท่าแซะ การแปรรูปกลว้ยเบมือ การงานอาชีพ 

 

นอกจากการน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและวทิยากรภายนอกมาช่วยในการจดัการศึกษาแลว้ส่ิงส าคญัจะตอ้งมี

แหล่งการเรียนรู้เป็นองคป์ระกอบที่ส าคญั ซ่ึงสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น ๒ กลุ่มดงัแสดงในตาราง 

๓.  แหล่งการเรียนรู้ในเขตบริการ   
 

ที่ตั้ง 
 

ช่ือแหล่งการเรียนรู้ สอดคลอ้งกบักลุ่มสาระการเรียนรู้ 

หมู่ที่ 3 ต.หงษเ์จริญ อ.ท่าแซะ หมู่บา้นเศรษฐกิจพอเพียง ทุกกลุ่มสาระ 

หมู่ที่  7  ต.สลุย อ.ท่าแซะ วสิาหกิจแปรรูปกลว้ยเล็บมือนาง การงานอาชีพ 

หมู่ที่ 3 ต.สลุย  อ.ท่าแซะ วดัถ ้าพรุตะเคียน สงัคมศึกษาฯ 

หมู่ที่ 4 ต.หงษเ์จริญ  อ.ท่าแซะ วทิยาลยัการอาชีพท่าแซะ การงานอาชีพ 

หมู่ที่ 4 ต.หงษเ์จริญ อ.ท่าแซะ วดัหงษปิ์ยาราม สงัคมศึกษาฯ 

หมู่ที่ 2 ต.หงษเ์จริญ อ.ท่าแซะ วนอุทยานน ้ าตกกะเปาะ สงัคมศึกษาฯ 

หมู่ที่ 3 ต.สลุย อ.ท่าแซะ วดัสวนมณีทรัพย ์ สงัคมศึกษาฯ 

 

๔.  แหล่งการเรียนรู้นอกเขตบริการ  

ที่ต้ัง ช่ือแหล่งการเรียนรู้ สอดคล้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ต.ปากน ้ าชุมพร อ.เมืองชุมพร อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร วทิยาศาสตร์ 

ต.บางลึก อ.เมืองชุมพร โครงการพระราชด าริหนองใหญ่ การงานอาชีพ,กิจกรรม 

ศูนยร์าชการ อ.เมืองชุมพร พพิธิภณัฑส์ถานแห่งชาติชุมพร สงัคมศึกษาฯ 

ต. หาดพนัไกรอ.เมืองชุมพร วดัเจา้ฟ้าศาลาลอย สงัคมศึกษาฯ 

ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ ศูนยย์วุพทุธิกสมาคม สงัคมศึกษาฯ 

ต.เขากลว้ย อ.เมืองชุมพร ศูนยฝึ์กอาชีพชายแดนไทย-พม่า การงานอาชีพ 
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บทที่ ๔ 

บทบาทของผู้มีหน้าที่จัดการศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง 

๑.  บทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร ครู และนักเรียน 

 ๑.๑  บทบาทของผู้บริหาร  

 ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ ตามมาตรา ๓๙ ในพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ        

พ .ศ. ๒๕๔๒ ที่ให้กระทรวงกระจายอ านาจการบริหารจดัการ ไปยงัคณะกรรมการ และส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาโดยตรง ใน ๔ ดา้น คือ ดา้นวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารบุคคล และการบริหารทัว่ไป 

สรุปได ้   พอสงัเขป  ดงัน้ี  

การบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณและ
แผนงาน 

การบริหารงานบุคคลากร การบริหารทั่วไป 

1. มีความรู้และเป็นผูน้ าดา้น
วิชาการ  
2. มีความรู้ มีทกัษะ มี
ประสบการณ์ดา้นการ
บริหารงาน  
3. สามารถใชค้วามรู้และ
ประสบการณ์แกปั้ญหา
เฉพาะหนา้ไดท้นัท่วงที  
4. มีวิสัยทศัน ์ 
5. มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ 
6. ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ มุ่งพฒันา
ตนเองอยูเ่สมอ  
7. รอบรู้ทางดา้นการศึกษา  
8. ความรับผดิชอบ  
9. แสวงหาขอ้มูลข่าวสาร 

10. รายงานผลการ
ปฏิบติังานอยา่งเป็นระบบ  
11. ใชน้วตักรรมทางการ
บริหาร  
12. ค  านึงถึงมาตรฐาน
วิชาการ 

1. เขา้ใจนโยบาย อ านาจ
หนา้ท่ี และกิจกรรมใน
หน่วยงาน  
2. มีความรู้ระบบงบประมาณ  
3. เขา้ใจระเบียบงานพสัดุและ
การเงิน  
4. มีความซ่ือสัตย ์สุจริต  
5. มีความละเอียดรอบคอบ  
6. มีความสามารถในการ
ตดัสินใจ   อยา่งมีเหตุผล  
7. หมัน่ตรวจสอบการใช้
งบประมาณ  อยูเ่สมอ8. 
รายงานการเงินอยา่งเป็น
ระบบ  

9.มีความเขา้ใจในระบบงาน
วางแผนและการตรวจสอบ
ติดตาม 

10. มีความรู้ระบบงาน
ประกนัคุณภาพและการ
รายงานผล 

1. มีความรู้ ทกัษะ 
ประสบการณ์ในการ
บริหารงานบุคคล  
2. เป็นแบบอยา่งท่ีดี  

3. มีมนุษยสัมพนัธ์  
4. มีอารมณ์ขนั  
5. เป็นนกัประชาธิปไตย  
6. ประนีประนอม  
7. อดทน อดกลั้น  
8. เป็นนกัพูดท่ีดี 

9 มีความสามารถในการ
ประสานงาน  
10. มีความสามารถจูงใจ
ให้คนร่วมกนัท างาน  
11. กลา้ตดัสินใจ  
12. มุ่งมัน่พฒันาองคก์ร 

 

 

1. เป็นนกัวางแผนและ
ก าหนดนโยบายท่ีดี  
2. เป็นผูท่ี้ตดัสินใจและ
วินิจฉยัสั่งการ  ท่ีดี  
3. มีความรู้ และบริหารโดย
ใชร้ะบบสารสนเทศท่ี
ทนัสมยั  
4. เป็นผูท่ี้มีความสามารถใน
การติดต่อส่ือสาร  
5. รู้จกัมอบอ านาจและความ
รับผดิชอบแก่ผูท่ี้เหมาะสม  
6. มีความคล่องแคล่ว วอ่งไว 
และต่ืนตวัอยูเ่สมอ  
7. มีความรับผดิชอบงานสูง 
ไม่ยอ่ทอ้ ต่อปัญหาอุปสรรค  
8. ก  ากบั ติดตาม และ
ประเมินผล  
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การบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคลากร การบริหารทั่วไป 
 13. มีความรู้ ทกัษะ 
ประสบการณ์ในการ
บริหารงานกิจการนกัเรียน  
14. เป็นแบบอยา่งท่ีดี  
15. มีมนุษยสัมพนัธ์  
16. เป็นนกัประชาธิปไตย  
17. ประนีประนอม  
18. อดทน อดกลั้น  
19. มีความสามารถในการ
ประสานงาน 

    

๑.๒ บทบาทหน้าที่ของครู 

 บทบาทส าคญัของครูในการประกนัคุณภาพภายในของโรงเรียนหงษเ์จริญวทิยาคมซ่ึงตอ้งมีการปฏิรูป

การสอน เพือ่ปฏิรูปการเรียนรู้ใหผู้เ้รียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา   ประกอบดว้ยบทบาทหนา้ที่ส าคญั 

๓ ประการ คือ 

   ๑.๒.๑  การปฏิบติังานปกติของครูอยา่งมีระบบและกระบวนการ  

   ๑.๒.๒  การประเมินตนเอง  

   ๑.๒.๓ การรายงานผลการประเมินตนเอง ซ่ึงครูแต่ละคนสามารถก าหนดกระบวนการท างานของ

ตนเองได ้อาจจ าแนกเป็นขั้นตอนได ้ดงัน้ี  

 ขั้นตอนที่ ๑ ศึกษาเร่ืองมาตรฐานการศึกษาและหลกัสูตรให้เขา้ใจ ถา้เป็นไปไดค้วรศึกษาให้ครบทั้ง

หน่วยของการเรียนที่อาจจะก าหนดเป็นภาคเรียนหรือ ทั้งปีการศึกษา และน ามาพฒันาหลกัสูตรรายวิชาที่ตนสอน

อยู ่

 ขั้นตอนที่ ๒ วางแผนการสอน ว่าควรจะสอนอยา่งไร รวมทั้งจะตอ้งสามารถก าหนดส่ิงที่จะบรรลุผล

หรือส่ิงที่จะเกิดขึ้นหรือพฤติกรรมของนกัเรียนที่จะเกิดขึ้นหลงัจากไดรั้บการศึกษา โดยเน้นการจดักิจกรรมและ

การใชส่ื้อที่ส่งเสริมเรียนรู้ 

 ขั้นตอนที่ ๓ น ากระบวนการวจิยัเขา้มาใชใ้นการสอนของครู และการเรียนของนกัเรียนเพือ่สร้างสรรค์

ความรู้ควบคู่การเรียนรู้ 

 ขั้นตอนที่ ๔ ด าเนินการสอน โดยท างานร่วมกบัผูเ้รียนหมายความวา่ ตอ้งลดบทบาทการบอกของครูมา

เป็นการท างานร่วมกบัผูเ้รียน โดยอ านวยความสะดวกใหผู้เ้รียนไดมี้บทบาทในการเรียนมากขึ้น 
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 ขั้นตอนที่ ๕ ประเมินผลการสอน วา่ส่ิงที่ครูสอนไปนั้นบรรลุตามเป้าหมายที่ก  าหนดไวม้ากนอ้ยเพยีงใด 

โดยวดัจากผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน พจิารณาเป็นรายบุคคลและรายชั้นเรียน 

 ขั้นตอนที่ ๖ วเิคราะห์ เพือ่ปรับปรุงการเรียนการสอนในวงจรต่อไป 

 ขั้นตอนที่ ๗ บนัทึกสรุปผลการสอน วา่ในคาบหรือหน่วยนั้นมีความส าเร็จ บรรลุตามเป้าหมายมากนอ้ย

เพียงใดมีปัญหาและอุปสรรคที่ตอ้งแกไ้ขอยา่งไร      มีค  าแนะน าเพื่อจะน าไปปรับปรุงต่อไปอยา่งไร โดยบนัทึก

ทุกส่ิงทุกอยา่งเอาไวเ้ป็นหน่ึงหน่วย   

  บทบาทของครูในการประกนัคุณภาพภายใน คือ การประกนัคุณภาพการเรียนรู้ของผูเ้รียน ประกอบดว้ย 

บทบาทหนา้ที่ ๓ ประการ คือ  

  ๑. การปฏิบติังานปกติของครูอยา่งมีระบบและกระบวนการ 

  ๒.  การประเมินตนเอง และ 

  ๓.  การรายงานผลการประเมินตนเอง  

 ส่วนบทบาทของครูในการประกนัคุณภาพภายนอก เป็นบทบาทที่ต่อเน่ืองจากการประกนัคุณภาพภายใน 

อีก ๓ ประการ คือ 

 ๑. ร่วมจดัท ารายงานการพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  

 ๒. รับการตรวจเยีย่มของผูป้ระเมินภายนอก และ 

  ๓. รับขอ้เสนอแนะจากผูป้ระเมินภายนอกมาด าเนินการใหมี้การปรับปรุงแกไ้ข 

 นอกจากบทบาทของครูในการประกนัคุณภาพภายใน  ซ่ึงครูจะตอ้งมี สมรรถนะ คุณธรรมจริยธรรมและ

จรรยาบรรณครู ในการการท างานซ่ึงแยกได ้ดงัน้ี 

๑.  สมรรถนะหลกั 
การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริการทีด่ี การพัฒนาตนเอง การท างานเป็นทมี 

1. ความสามารถในการ
วางแผนการปฏบิัตงิาน  
1.1 ความรู้ความเขา้ใจใน
การวางแผน  
1.2 การวางแผนการ
ปฏิบติังานแต่ละภารกิจ  
 

1 ความสามารถในการสร้าง
ระบบการให้บริการ  
1.1 การศึกษาความตอ้งการ
ของผูรั้บบริการ  
1.2 การจดัระบบการ
ให้บริการบนพ้ืนฐานของ
ขอ้มูลความตอ้งการ 
 

1 ความสามารถในการวเิคราะห์
ตนเอง  
1.1 การวเิคราะห์จุดเด่น จุดดอ้ย
ของตนเอง  
1.2 การเลือกวิธีพฒันาตนเอง
ให้เหมาะสมกบัจุดเด่น จุดดอ้ย.  
 

1 ความสามารถในการวางแผน
เพ่ือการปฏบิัตงิานเป็นทมี  
1.1การมีส่วนร่วมในการ
วางแผนร่วมกบัผูอ่ื้น  
1.2 การรับฟังความคิดเห็นของ
ผูอ่ื้น 
1.3 การยอมรับขอ้ตกลงของ
ทีมงาน 
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๑.  สมรรถนะหลกั (ต่อ) 

การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ การบริการทีด่ ี การพัฒนาตนเอง การท างานเป็นทีม 
2. ความสามารถในการ
ปฏบิัตงิาน 
2.1 การปฏิบติังานให้
บรรลุเป้าหมายตามแผน  
2.2 ความมุ่งมัน่
กระตือรือร้นในการ
ปฏิบติังาน  
2.3 การใชค้วามคิด
สร้างสรรคเ์พ่ือพฒันางาน  
2.4 การยดึหลกัการ
ประหยดัในการ
ปฏิบติังาน  
2.5 การน านวตักรรมมา
ใชเ้พ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบติังาน  
2.6 การปรับปรุงแกไ้ข
การปฏิบติังานเพ่ือให้
บรรลุเป้าหมาย  
3 ผลการปฏบิัตงิาน  
3.1 ความถูกตอ้งของผล
การปฏิบติังาน 
3.2 ความครบถว้น 
สมบูรณ์ของผลการ
ปฏิบติังาน 

 

2 ความสามารถในการ
ให้บริการ  
2.1 ความตั้งใจ เต็มใจ และ
กระตือรือร้นในการให้บริการ  
2.2 การศึกษาผลการให้บริการ
เพ่ือการปรับปรุงพฒันาการ
ให้บริการ 

 

2. ความสามารถในการใช้
ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 
2.1การจบัใจความ การสรุปจาก
การอ่านและการฟัง  
2.2 ความชดัเจนในการอธิบาย 
และยกตวัอยา่ง  
2.3 การตั้งค าถามไดต้รง
ประเด็น  
3 ความสามารถในการใช้
ภาษาองักฤษเพ่ือการแสวงหา
ความรู้  
3.1 การจบัใจความ และการ
สรุปจากการอ่านและการฟัง  
3.2 ความชดัเจนในการอธิบาย 
และยกตวัอยา่ง  
3.3ตั้งค าถามไดต้รงประเด็น  
4 ความสามารถในการตดิตาม
ความ 
เคล่ือนไหวทางวิชาการ และ
วิชาชีพ  
4.1 การใช ้Computer เบ้ืองตน้  
4.2การใช ้Internet  
4.3 การใช ้e – mail  
4.4 การเลือกใชแ้หล่งการเรียนรู้
ท่ีหลากหลาย  
4.5 การเลือกใชแ้หล่งการเรียนรู้
ท่ีเหมาะสม  
4.6การแลกเปล่ียนเรียนรู้กบั
เพ่ือนร่วมงาน  

 

2 ความสามารถในการ
ปฏบิัตงิานร่วมกนั  
2.1 ความเต็มใจให้ความ
ร่วมมือในการปฏิบติังาน  
2.2 ความรับผดิชอบใน
การปฏิบติังานตาม
บทบาทหนา้ท่ีของตน 
2.3การปฏิบติัตนเป็นผูน้ า 
หรือผูต้ามไดเ้หมาะสม
กบับทบาท  
2.4 ความร่วมมือกบั
ทีมงานในการแกปั้ญหา
การปฏิบติังาน  
2.5 การสนบัสนุนให้
ก  าลงัใจ ยกยอ่ง ให้เกียรติ
ผูอ่ื้นในโอกาสท่ี
เหมาะสม 
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๑.  สมรรถนะหลกั (ต่อ) 

การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ การบริการทีด่ ี การพัฒนาตนเอง การท างานเป็นทีม 
  5 ความสามารถในการประมวล

ความรู้ และน าความรู้ไปใช้  
5.1การวิเคราะห์ และสังเคราะห์
องคค์วามรู้ เพ่ือน าไปใชพ้ฒันา
งาน  
5.2การน า และการผลิต
นวตักรรม และเทคโนโลยใีหม่ 
ๆ มาใชใ้นการพฒันางาน 

 

  
๒. สมรรถนะประจ าสายงาน  

 
การจัดการเรียนรู้ 

 

 
การพัฒนาผู้เรียน 

 

 
การบริหาร 

จัดการช้ันเรียน 

 
การวิเคราะห์                   

สังเคราะห์และการวิจัย 

 
การสร้าง ความ
ร่วมมือกบัชุมชน 

1.ความสามารถในการสร้าง
และพัฒนาหลกัสูตร  
1.1 การด าเนินการสร้าง / 
พฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา
และหลกัสูตรทอ้งถ่ิน.  
1.2 การน าหลกัสูตร
สถานศึกษา หรือหลกัสูตร
ทอ้งถ่ินไปใชใ้ห้บรรลุ
จุดประสงค ์ 
1.3 การน าผลการประเมิน
การจดัการเรียนรู้มาใชใ้น
การปรับปรุงและพฒันา
หลกัสูตร 
2 ความสามารถในเน้ือหา
สาระทีส่อน 
ภาษาไทย  
คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ 
 

1 ความสามารถในการ
ปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม  
1.1การจดักิจกรรมได้
หลากหลาย เหมาะสมกบั
ธรรมชาติของผูเ้รียน  
1.2การจดั หรือสอดแทรก
คุณธรรมจริยธรรมได้
สอดคลอ้งกบัสาระการ
เรียนรู้ 
2 ความสามารถในการ
พัฒนาทกัษะชีวติ สุขภาพ
กาย และสุขภาพจิต  
2.1การจดักิจกรรมให้
ผูเ้รียนดูแลตนเองดา้น
สุขภาพกาย เพ่ือการ
ด ารงชีวิตท่ีดี 
 
 

1 ความสามารถในการ
จัดบรรยากาศการ
เรียนรู้  
1.1 การจดักิจกรรม 
หรือสนบัสนุนให้
นกัเรียนกลา้แสดงความ
คิดเห็น พูดคุย โตต้อบ
ในส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบั
บทเรียน 
1.2การจดักิจกรรมให้
ผูเ้รียนปฏิบติังาน
ร่วมกนั 
1.3การจดัมุม
ประสบการณ์ และส่ือท่ี
เอ้ือต่อการเรียนรู้ให้แก่
ผูเ้รียน  
1.4 การจดักิจกรรมเพ่ือ
ส่งเสริมให้ผูเ้รียนเรียนรู้
อยา่งมีความสุข 

1 ความสามารถใน
การวเิคราะห์  
1.1 การวเิคราะห์
สภาพปัจจุบนั ปัญหา 
จุดแข็ง จุดอ่อนของ
สถานศึกษา 
1.2การวิเคราะห์
แผนการจดัการเรียนรู้ 
2 ความสามารถใน
การสังเคราะห์  
2.1การจดัท าแผนงาน/
โครงการ  เพ่ือการ
จดัการเรียนรู้ 
2.2 การบูรณาการ
ความรู้ทั้งภายใน และ
ระหว่างกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
 

1 ความสามารถใน
การน าชุมชนมส่ีวน
ร่วมในกจิกรรม
สถานศึกษา  
1.1 การประสานให้
ชุมชนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่าง ๆ ของ
สถานศึกษา 
1.2 การจดักิจกรรม
เพ่ือบริการชุมชนให้
เขา้มาใชส้ถานศึกษา
เป็นแหล่งการเรียนรู้ 
และสันทนาการ 
2 ความสามารถใน
การเข้าร่วมกจิกรรม
ของชุมชน  
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๒. สมรรถนะประจ าสายงาน (ต่อ) 
 

การจัดการเรียนรู้ 
 

 
การพัฒนาผู้เรียน 

 

 
การบริหาร 

จัดการช้ันเรียน 

 
การวเิคราะห์                    

สังเคราะห์และการวจิัย 

 
การสร้าง                    

ความร่วมมือกบัชุมชน 

สังคมศึกษา ศาสนา 
และวฒันธรรม 
สุขศึกษา และพล
ศึกษา  
ศิลปะ 
การงานอาชีพ และ
เทคโนโลย ี 
ภาษาต่างประเทศ 
อ่ืน ๆ (ระบุ) 
3 ความสามารถในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ทีเ่น้น
ผู้เรียนเป็นส าคญั  
3.1 การจดัท าแผนการ
จดัการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมี
ระบบ โดยมีองคป์ระกอบ
ท่ีสอดคลอ้งกนั  
3.2 การจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ท่ีเนน้การปฏิบติั
จริง เพ่ือให้ผูเ้รียนคิดเป็น 
ท าเป็น และแกปั้ญหาได ้
3.3 การจดักิจกรรมให้
ผูเ้รียนเลือกเรียนตาม
ความสามารถและความ
สนใจ 
3.4 การใชส่ื้อการเรียนรู้ 
นวตักรรม เทคโนโลย ี
และแหล่งการเรียนรู้ท่ี
หลากหลาย 
 

2.2การจดักิจกรรมให้
ผูเ้รียนไดพ้ฒันาสุขภาพจิต 
เพ่ือการด ารงชีวิตท่ีดี 
2.3 การจดักิจกรรมให้
ผูเ้รียนไดฝึ้กแกปั้ญหา
ชีวิตประจ าวนั  
2.4 การจดักิจกรรมให้
ผูเ้รียนอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นใน
สังคมไดอ้ยา่งมีความสุข 
2.5การส่งเสริมให้ผูเ้รียน
ติดตามความเคล่ือนไหว
ของเหตุการณ์ในสังคม 
3 ความสามารถในการ
ปลูกฝังความเป็น
ประชาธิปไตย  
3.1การจดักิจกรรมให้
ผูเ้รียนรู้จกัรับฟังความ
คิดเห็นของผูอ่ื้น และ / หรือ 
ยอมรับมติของกลุ่ม 
3.2การจดักิจกรรมให้
ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการ
แลกเปล่ียนความคิดเห็น 
และ ในการปฏิบติักิจกรรม
ของกลุ่ม 
3.3การจดักิจกรรมให้
ผูเ้รียนรู้จกัใชเ้หตุผล 
ไตร่ตรองในการตดัสินใจ 
3.4 การจดักิจกรรมให้
ผูเ้รียนมีความตระหนกัใน
เร่ืองสิทธิมนุษยชน 
 

2 ความสามารถในการ
จัดท าข้อมูลสารสนเทศ
และเอกสารประจ าช้ัน
เรียน/ประจ าวชิา  
2.1 การจดัท าขอ้มูล
สารสนเทศของนกัเรียน
เป็นรายบุคคล 
2.2การน าขอ้มูล
สารสนเทศไปใชใ้นการ
บริหารจดัการชั้นเรียน  
2.3 การน าขอ้มูลจาก
ฐานขอ้มูลไปใช้
ประโยชน์ในการ
บริหารจดัการชั้นเรียน.  
3. ความสามารถในการ
ก ากบั ดูแลช้ันเรียน  
3.1 การจดักิจกรรมให้
ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดกฎ กติกา 
ขอ้ตกลง ส าหรับใช้
ร่วมกนัในชั้นเรียน 
3.2 การแกปั้ญหา
พฤติกรรมดา้นระเบียบ
วินยัในชั้นเรียน 
 

2.3 การบูรณาการสาระ
การเรียนรู้ ให้
สอดคลอ้งกบัวิถี
ชีวิตประจ าวนั.  
3 ความสามารถในการ
เขียนเอกสารทาง
วชิาการ  
3.1บทความ  
3.2 คู่มือการเรียนการ
สอน 
3.3 ต ารา 
3.4 หนงัสือ 
3.5 รายงานทางวิชาการ 
4. ความสามารถในการ
วจิัย  
4.1ความรู้ ความเขา้ใจ
ในระเบียบวิธีวิจยั 
4.2การวิจยัในชั้นเรียน 
4.3 การวิจยัเพ่ือสร้าง
องคค์วามรู้ 
4.4 การวิจยัและพฒันา 
 

2.1การร่วมมือกบัชุมชน
เพ่ือป้องกนัและ
แกปั้ญหาเก่ียวกบัการ
อนุรักษพ์ลงังาน  
และส่ิงแวดลอ้ม 
2.2 การร่วมมือกบั
ชุมชนเพ่ือป้องกนัและ
แกปั้ญหาเก่ียวกบั
เยาวชน 
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๒. สมรรถนะประจ าสายงาน (ต่อ) 

 
การจัดการเรียนรู้ 

 

 
การพัฒนาผู้เรียน 

 

 
การบริหาร 

จัดการช้ันเรียน 

 
การวเิคราะห์                    

สังเคราะห์และการ
วจิัย 

 
การสร้าง                    

ความร่วมมือกบั
ชุมชน 

4. ความสามารถในการ
ใช้และพัฒนา 
นวตักรรม เทคโนโลยี
สารสนเทศ  
เพ่ือการจัดการเรียนรู้  
4.1 การเลือกใช้
นวตักรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพ่ือการ
จดัการเรียนรู้ 
4.2 การออกแบบ และ
การสร้างนวตักรรม
เทคโนโลยสีารสนเทศ 
เพ่ือการจดัการเรียนรู้  
4.3 การหา
ประสิทธิภาพ และ
พฒันานวตักรรม 
เทคโนโลยสีารสนเทศ 
เพ่ือการจดัการเรียนรู้ 
5. ความสามารถในการ
วดั และประเมนิผลการ
เรียนรู้ 
5.1 การประเมินการ
เรียนรู้ตามสภาพจริง 
5.2การสร้างและหา
คุณภาพเคร่ืองมือวดัผล
การเรียนรู้ 
5.3 การน าผลการ
ประเมินไปใชป้รับปรุง
และพฒันาการจดัการ
เรียนรู้ 

4 ความสามารถในการปลูกฝัง
ความเป็นไทย  
4.1การจดักิจกรรมให้ผูเ้รียน
เห็นคุณค่าของวฒันธรรมไทย 
ค่านิยม และ เอกลกัษณ์ของ
ชาติ 
4.2 การส่งเสริมให้ผูเ้รียน
ปฏิบติัตนตามวฒันธรรม และ 
ค่านิยมไทย 
5 ความสามารถในการ
จัดระบบดูแล และช่วยเหลือ
ผู้เรียน  
5.1 การวเิคราะห์ความ
แตกต่างระหว่างบุคคลของ
ผูเ้รียน 
5.2 การวเิคราะห์ปัญหาเพ่ือ
หาทางช่วยเหลือผูเ้รียน 
5.3 การแนะแนว และให้
ค  าปรึกษาแก่ผูเ้รียนทั้งกลุ่มดี  
กลุ่มเส่ียง และกลุ่มมีปัญหา 
5.4 การติดตามประเมินผล
การแนะแนว และให้
ค าปรึกษาแก่ผูเ้รียน 
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        ๓.  ครูมีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณครู  

คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณครู ข้อมูล/หลกัฐาน/ร่องรอย 

1.ครูตอ้งรักและเมตตาศิษย ์โดยใหค้วามเอาใจใส่ช่วยเหลือส่งเสริมให้

ก าลงัใจในการศึกษาเล่าเรียนแก่ศิษยโ์ดยเสมอหนา้      

2.ครูตอ้งอบรม สัง่สอน ฝึกฝน สร้างเสริมความรู้ ทกัษะและนิสยั ที่

ถูกตอ้งดีงาม ใหเ้กิดแก่ศิษย ์อยา่งเตม็ความสามารถ ดว้ยความบริสุทธ์ิใจ                                                                                                                                                                       

3.ครูตอ้งประพฤติ ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งที่ดีแก่ศิษยท์ั้งทางกาย วาจา 

จิตใจ                                                                            

4.ครูตอ้งไม่กระท าตนเป็นปฏิปักษต่์อความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ 

อารมณ์และสงัคมของศิษย ์                                                             

5.ครูตอ้งไม่แสวงหาประโยชน์อนัเป็นอามิสสินจา้งจากศิษย ์ในการ

ปฏิบติัหนา้ที่ตามปกติ และไม่ใชใ้หศิ้ษยก์ระท าการใดๆอนัเป็นการหา

ผลประโยชน์ใหแ้ก่ตนโดยมิชอบ                                                                                                                                                                        

6.ครูยอ่มพฒันาตนเองทั้งทางดา้นวชิาชีพ ดา้นบุคลิกภาพและวสิยัทศัน์ให้

ทนัต่อการพฒันาทาง วทิยาการ เศรษฐกิจสงัคมและการเมืองอยูเ่สมอ                                                                                                                                                              

7.ครูยอ่มรักและศรัทธาในวิชาชีพครูและเป็นสมาชิกที่ดีต่อองคก์ร 

วชิาชีพครู                                                                                                 

8.ครูพงึช่วยเหลือเก้ือกูลครูและชุมชนในทางสร้างสรรค ์                                                                                                       

9.ครูพงึประพฤติ ปฏิบตัิตน เป็นผูน้ าในการอนุรักษ ์และพฒันาภูมิปัญญา 

และวฒันธรรมไทย 

. 

-บนัทึกเขา้สอน 

-บนัทึกเวรประจ าวนั 

-แผนการจดัการเรียนรู้ 

-รายงานการปฏิบตัิงาน 

-รายงานงาน/โครงการ/กิจกรรม 

-รายงานผลการเขา้อบรม 
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 ๑.๓ บทบาทหน้าที่ของนักเรียน  

บทบาทหน้าที่ในโรงเรียน บทบาทหน้าที่ในชุมชน 

 1.ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์                                         
1.1 ผูเ้รียนเป็นนกัเรียนที่ดีของโรงเรียนไดแ้สดงออกดงัน้ี 
ตั้งใจเล่าเรียน มีความผดิชอบ   ต่อส่วนรวม                                         
 1.2 ผูเ้รียนเป็นลูกที่ดีของพอ่แม่ผูป้กครอง ไดแ้สดงออก
ดงัน้ี ท  าตามค าที่สัง่สอน ช่วยเหลืองานบา้น ไม่ท าเร่ือง
เส่ือมเสียช่ือเสียง                      
1.3 ผูเ้รียนเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชนสงัคมโดยการแสดง 
ความรับผดิชอบต่อส่วนรวม ร่วมกิจกรรมในชุมขน                      
2.ผู้เรียนมีสุขภาพกายและมีสุขภาพจิตที่ดี                       
2.1ผูเ้รียนมีสุขภาพดีมีน ้ าหนกัส่วนสูงและสมรรถภาพทาง
กายตามเกณฑร์วมทั้งรู้จกัดูแลตนเองใหมี้ความปลอดภยั
ไดแ้สดงออกโดยการออกก าลงักาย เล่นกีฬาและท า
กิจกรรมของโรงเรียน                                                                         
2.2ผูเ้รียนมีสุขภาพจิตดีมีมนุษยส์มัพนัธท์ี่ดีต่อผูอ่ื้นและมี
สุนทรียภาพดี คือไม่มีการทะเลาะววิาท ช่วยงานของ
โรงเรียนและเพือ่นๆ                                                                
 3.ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน                                               
3.1 ผูเ้รียนมีนิสยัรักการอ่านแสวงหาความรู้จากแหล่ง
ต่างๆสามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง เขา้ใชบ้ริการหอ้งสมุด 
ใชบ้ริการอินเทอร์เน็ตและจดับอร์ดความรู้                                    
 3.2ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้เป็นทีม ร่วมกิจกรรมการเรียน
การสอนได ้แบ่งหนา้ที่ทีไดม้อบหมายและท าหนา้ที่ได ้                                      

 1. นบัถือศาสนา และปฏิบตัิตามค าสอนของศาสนา

โดย ร่วมกิจกรรมทางศาสนาตามวาระโอกาส 

2. รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอนัดีงามโดยการ

เขา้ร่วมกิจกรรมตามประเพณีของทอ้งถ่ินหรือของ

ชาติได ้

3. เช่ือฟังพอ่แม่และครูอาจารย ์ไม่ประพฤตินอกลู่ 

นอกทาง 

 4. มีวาจาสุภาพอ่อนหวานไม่พดูค  าหยาบและมี

สมัมาคารวะ 

5. มีความกตญัญู รู้จกัช่วยเหลือผูท้ี่อาวโุสกวา่หรือผู ้

มีพระคุณ 

6. เป็นผูรู้้รักการงาน ขยนัช่วยผูอ่ื้นท างาน 

7. ตอ้งตอ้งมานะบากบัน่ในการศึกษา และไม่เกียจ

คร้านสามรถเรียนจนจบหลกัสูตร  

8. รู้จกัประหยดั และอดออมโดยไม่ใชจ่้ายฟุ่มเฟือย 

9. มีความซ่ือสตัย ์ และมีน ้ าใจเป็นนกักีฬา กลา้หาญ  

10. ท  าตนใหเ้ป็นประโยชน์ รู้จกับาปบุญคุณโทษ  

อนุรักษห์วงแหนสมบตัิชาติ 

มีจิตอาสา ประพฤติตามค าสอนของหลกัศาสนา 
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๒. บทบาทหน้าที่และแนวทางการมส่ีวนร่วมของบิดามารดาและผู้ปกครองนักเรียนและคณะกรรมการ

สถานศึกษา ข้ันพื้นฐาน 

    ๒.๑ บทบาทหน้าที่ของบิดามารดาและผู้ปกครองนักเรียน ดังนี ้

บทบาทหน้าที่ในโรงเรียน บทบาทหน้าที่ในชุมชน 
1.การเขา้มามีส่วนร่วมในการตดัสินใจของโรงเรียน โดย

การ ร่วมประชุมผูป้กครองร่วมแสดงความคิดเห็นและ

เสนอแนะขอ้คิดเห็น และเห็นชอบในการพฒันาหลกัสูตร   

 2. การเป็นผูป้ระสานงานในการระดมทรัพยากรทาง

การศึกษา  โดยการ ร่วมบริจาคทุนทรัพยห์รือมีส่วนใน

การจดักิจกรรมเพือ่ระดมทุนทางการศึกษา 

3.การเขา้มามีส่วนร่วมในการใหค้วามช่วยเหลือนกัเรียน

โดยการร่วมเป็นเครือข่ายผูป้กครอง 

4 งานอาสาสมคัรเพือ่การศึกษา  เช่นเขา้ร่วมช่วยด าเนิน

กิจกรรมต่างๆที่เก่ียวกบันกัเรียน 

1 การอบรมเล้ียงดูในฐานะเป็นพอ่แม่ ควรเล้ียงดู
อยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม เช่นวา่กล่าวตกัเตือน
บุตรหลานใหอ้ยูใ่นระเบียบวนิยัของโรงเรียนและ
ปฏิบตัิตนใหถู้กตามระเบียบของโรงเรียน 
2 การส่ือสารระหวา่งบา้นและโรงเรียน โดยการมี
ส่วนในการสอดส่องดูแลพฤติกรรมของนกัเรียน
และประสานกบัโรงเรียนเม่ือเหตุที่ผดิปกติ 
3.การจดัระบบการเรียนการสอนที่บา้นโดย
ก าหนดเวลาในการท าการบา้นใหเ้หมาะสม ติดตาม
ดูแลกิจกรรมที่ไดรั้บมอบหมายจากทางโรงเรียน
และติดตามผลการเรียนและร่วมแกไ้ขปัญหาผลการ
เรียนของนกัเรียน  
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๒.๒ บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

การบริหารวิชาการ การบริหาร
งบประมาณ 

การบริหารกจิการ
นักเรียน 

การบริหารทั่วไป การบริหารบุคคล 

1. มีส่วนร่วมกบั

สถานศึกษา จดัท า

หลกัสูตรสถานศึกษา 

  2. มีส่วนร่วมจดัท า

แผนพฒันาการศึกษา

ประจ าปีของ

สถานศึกษา 

  3. มีส่วนร่วม

ก าหนดนโยบายหรือ

แนวทางการพฒันา

คุณภาพสถานศึกษา 

  4. มีส่วนร่วมให้
ขอ้เสนอแนะในการ
ก าหนดเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
 5. ให้การสนบัสนุน

ทุนการศึกษา  

วิทยากร  และแหล่ง

การเรียนรู้ในทอ้งถ่ิน

แก่สถานศึกษา 

 6. มีส่วนร่วมในการ

จดักิจกรรมการเรียน

การสอนท่ีสอดคลอ้ง

กบัความตอ้งการของ 

ชุมชน 

  1.มีส่วนร่วมจดัท า

แผนการใชเ้งิน

งบประมาณของ

สถานศึกษา 

  2.มีส่วนร่วมจดัสรร

การใชง้บประมาณท่ี

ไดรั้บจาก

บุคคลภายนอกของ

สถานศึกษา 

 3.มีส่วนร่วมติดตาม

และรายงานผลการใช้

งบประมาณใน

สถานศึกษา 

  4.มีส่วนร่วมเป็น

กรรมการจดัช้ือ-จดั

จา้งพสัดุครุภณัฑข์อง

สถานศึกษา 

  5.มีส่วนร่วมเป็น

กรรมการตรวจรับ

พสัดุครุภณัฑข์อง

สถานศึกษา 

  6.มีส่วนร่วมเป็น

กรรมการควบคุมการ

ก่อสร้างของ

สถานศึกษา 

 

1.สนบัสนุนการบริการ

ดา้นสุขภาพและอนามยั

แก่นกัเรียนของ

สถานศึกษา 

 2.สนบัสนุนให้

สถานศึกษาให้มี 

การเผยแพร่ความรู้

ต่างๆท่ีเป็นประโยชน์

แก่ชุมชนและเป็น

ศูนยบ์ริการดา้นวิชาการ 

3.สนบัสนุนกิจกรรม

งานบริการต่างๆของ

สถานศึกษาไดแ้ก่  

สหกรณ์  แนะแนว    

อาหารกลางวนั 

 4.มีส่วนร่วมส่งเสริม

กิจกรรมประชาธิปไตย

ทั้งในระดบัสถานศึกษา

และในระดบัทอ้งถ่ิน 

5.ส่งเสริมการจดั

กิจกรรมของ

สถานศึกษาทางดา้น

ศาสนา  ศิลปะ   

วฒันธรรมในทอ้งถ่ิน 

  

1.มีส่วนร่วมให้ความ

เห็นชอบรายงานผลการ

ด าเนินงานประจ าปีของ

สถานศึกษาก่อนเสนอต่อ

สาธารณชน 

 2.ให้ค  าปรึกษาแนะน า

และสนบัสนุนการ

ด าเนินงานในการพฒันา

สถานศึกษา 

 3.ให้ความร่วมมือเป็นผู ้

ประสานงานระหว่าง

สถานศึกษาชุมชน  

หน่วยงานอ่ืนๆ 

  4.มีส่วนร่วมจดั
สภาพแวดลอ้มของ
สถานศึกษาให้ร่มร่ืนน่า
อยู ่
   5.ให้ค  าแนะน า

ช่วยเหลือในการพฒันา

อาคารสถานท่ีของ

สถานศึกษาให้เหมาะสม

กบัการจดัการเรียนการ

สอน 

  6.มีส่วนร่วมสนบัสนุน

ให้สถานศึกษาเป็น

สถานท่ีท ากิจกรรมของ

ชุมชน 

1.มีส่วนร่วมให้

ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการ

จดับุคลากรให้ปฏิบติังาน

ในส่วนต่างๆของ

สถานศึกษา 

2.มีส่วนร่วมในการจดัหา

เทคโนโลยเีพ่ือพฒันา

ระบบขอ้มูลบุคลากรของ

สถานศึกษา 

3.มีส่วนร่วมวางแผนการ

พฒันาบุคลากรของ

สถานศึกษา 

4.ร่วมให้ขอ้เสนอแนะใน

การประเมินผลการ

ปฏิบติังานของบุคลากร

ในสถานศึกษา 

5.มีส่วนร่วมพิจารณา

จดัหาวิทยากรภายนอก

ตามความตอ้งการของ

สถานศึกษา 

         



 
58 

๒.๒ บทบาทหนา้ที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน(ต่อ) 
 

ด้านวชิาการ การบริหาร
งบประมาณ 

การบริหารงานกจิการ
นักเรียน 

การบริหารทั่วไป การบริหารบุคคล 

7. มีส่วนร่วมในการ

จดัหาส่ือการเรียน   

การสอนท่ีทนัสมยั 

  8. มีส่วนร่วมเป็น

วิทยากรในการให้

ความรู้แก่นกัเรียน 

9. มีส่วนร่วมส่งเสริม

ให้มีการใชส่ื้อ  การ

เรียนการสอน อยา่ง

สม ่าเสมอ 

10.  มีส่วนร่วม

ประเมินผลการใช้

หลกัสูตร 

 

 7.มีส่วนร่วมจดัหา
งบประมาณ
สนบัสนุนสถานศึกษา  
โดยระดมจากชุมชน        
8.มีส่วนร่วมรักษา

ความปลอดภยั

เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทาง

ราชการของ

สถานศึกษา 

9.มีส่วนร่วม

เสนอแนะแต่งตั้ง

เจา้หนา้ท่ีรับผดิชอบ

งานการเงินพสัดุ 

 10.มีส่วนร่วมในการ

ก ากบัติดตามการท า

บญัชีการเงินได้

ถูกตอ้งและเป็น

ปัจจุบนั 

 

6.มีส่วนร่วมจดัท า

โครงการต่างๆเช่น การ

ป้องกนัสารเสพติด  ส่ือ

ลามก การพนนัและการ

ทะเลาะวิวาทในสถาน 

ศึกษา 

  7.มีส่วนร่วมระดม

ความร่วมมือในชุมชน

เพ่ือการจดัการศึกษา

รวมทั้งการจดัหา

ทุนการศึกษาให้

สถานศึกษา 

 8.มีส่วนร่วมพฒันาให้

นกัเรียนมีวินยั 

คุณธรรมจริยธรรมและ

ร่วมแกไ้ขพฤติกรรมท่ี

ไม่เหมาะสมของ

นกัเรียนในสถานศึกษา 

 

7.ส่งเสริมการจดักิจกรรม

ของสถานศึกษาทางดา้น

ศาสนา  ศิลป   วฒันธรรม

ในทอ้งถ่ิน 

8.มีส่วนร่วมระดมความ

ร่วมมือในชุมชนเพ่ือการ

จดัการศึกษารวมทั้งการ

จดัหาทุนการศึกษาให้

สถานศึกษา 

9.มีส่วนร่วมในการ

ประเมินผลการใชอ้าคาร

สถานท่ีเพ่ือใชใ้นการ

พฒันาและ ปรับปรุง 
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บทที่ ๕ 

การใช้งบประมาณและทรัพยากร 

๑.  การคาดการณ์จ านวนนักเรียนตามส ามะโนนักเรียนและแผนการจัดช้ันเรียน 

ช้ันเรียน 
ปีการศึกษา 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๔๖๕ 

มธัยมศึกษาปีที่ ๑ 

มธัยมศึกษาปีที่ ๒ 

มธัยมศึกษาปีที่ ๓ 

๓๗ 

๓๔ 

๓๒ 

๔๐ 

๓๗ 

๓๔ 

๔๐ 

๔๐ 

๓๗ 

๔๐ 

๔๐ 

๔๐ 

รวม ๑๐๓ ๑๑๑ ๑๑๗ ๑๒๐ 

มธัยมศึกษาปีที่ ๔ 

มธัยมศึกษาปีที่ ๕ 

มธัยมศึกษาปีที่ ๖ 

๒๖ 

๒๒ 

๒๕ 

๓๐ 

๒๖ 

๒๒ 

๓๐ 

๓๐ 

๒๖ 

๓๐ 

๓๐ 

๓๐ 

รวม ๗๓ ๗๘ ๘๖ ๙๐ 

รวมทั้งส้ิน ๑๗๖ ๑๘๙ ๒๐๓ ๒๑๐ 

 

๒.  การค านวณงบประมาณรายการค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ คนละ ๓,๕๐๐บาท

ต่อปีระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย คนละ ๓,๘๐๐ บาทต่อปี และค่ากิจกรรมพฒันาผู้เรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 

คนละ๘๘๐ บาทต่อปี ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย คนละ ๙๕๐ บาทต่อปี  ซ่ึงเป็นงบประมาณหลกัที่โรงเรียน

น ามาใช้วางแผนบริหารจัดการศึกษาตามภารกิจและเป้าหมายที่ก าหนด ดังนี้ 

           ๑.  ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ จ  านวนงบประมาณเกิดจากจ านวนนกัเรียน  X  ๕,๓๘๐   บาท(บวกเพิม่กรณี

นกัเรียนไม่ถึง ๓๐๐ คนหวัละ ๑๐๐๐บาทต่อปี)        

           ๒. ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย จ านวนงบประมาณเกิดจากจ านวนนกัเรียน  X ๕,๗๕๐   บาท(บวกเพิม่กรณี

นกัเรียนไม่ถึง ๓๐๐ คนหวัละ ๑๐๐๐บาทต่อปี)        

               ทั้งน้ีไม่คิดค  านวณรวมกบังบประมาณที่จ่ายเป็นเงินเดือน ค่าจา้งประจ า ค่าจา้งชัว่คราวและเงินอ่ืนที่จ่าย

พร้อมกบัเงินเดือน ค่าจา้งประจ าและค่าตอบแทน งบด าเนินงานและงบลงทุนที่เป็นปกติซ่ึงไดรั้บจดัสรรและอนุมติั

จาก สพฐ.และงบเงินอุดหนุน เช่นรายการค่าอุดหนุนปัจจยัพื้นฐานนกัเรียนยากจนขาดแคลน ค่าอาหารกลางวนั

ส าหรับนกัเรียน รายการเงินอุดหนุนอ่ืนๆและเงินรายไดจ้ากการบริจาคและระดมทรัพยากร ที่พงึมีและพงึไดรั้บใน
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ภายหลงัซ่ึงจะไปปรากฏอยูใ่นแผนปฏิบติัการประจ าปีการศึกษา หรือโครงการที่จดัท ารองรับส าหรับการบริหาร

งบประมาณรายการนั้นๆ ต่อไป 

ประมาณการงบประมาณรายการค่าจดัการเรียนการสอน (รายหวั)และค่ากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

จ านวนนักเรียน 
ปีการศึกษา 

๒๕๖๒ (บาท) ๒๕๖๓ (บาท) ๒๕๖๔ (บาท) ๒๕๖๕(บาท) 

๑. ชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้  คน X  ๕,๓๘๐   บาท ๕๕๔,๑๔๐ ๕๙๗,๑๘๐ ๖๒๙,๔๖๐ ๖๔๕,๖๐๐ 

๒. ชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย  คน X ๕,๗๕๐   บาท ๔๑๙,๗๕๐ ๔๔๘,๕๐๐ ๔๙๔,๕๐๐ ๕๑๗,๕๐๐ 

รวม ๙๗๓,๘๙๐ ๑,๐๔๕,๖๘๐ ๑,๑๒๓,๖๙๐ ๑,๑๖๓,๑๐๐ 

 

๓.  การจัดสรรงบประมาณเพ่ือการบริหารและการจัดการ 

แผนงานขับเคล่ือน 
ปีการศึกษา 

๒๕๖๒ (บาท) ๒๕๖๓(บาท) ๒๕๖๔(บาท) ๒๕๖๕(บาท) 

๑. การจดัการเรียนการสอน             (๕๕%) ๕๓๕,๖๔๐ ๕๗๕,๑๒๔ ๖๑๘,๐๓๐ ๖๓๙,๗๐๕ 

๒. บริหารงบประมาณฯ                 (๕%) ๔๘,๖๙๕ ๕๒,๒๘๔ ๕๖,๑๘๕ ๕๘,๑๕๕ 

๓. บริหารงานบุคคล                      ( ๕%) ๔๘,๖๙๕ ๕๒,๒๘๔ ๕๖,๑๘๕ ๕๘,๑๕๕ 

๔. บริหารทัว่ไป                            ( ๒๐ %) ๑๙๔,๗๗๘ ๑๗๙,๑๓๖ ๒๒๔,๗๓๘ ๒๓๒,๖๒๐ 

๕.บริหารกิจการนกัเรียน              ( ๕%) ๔๘,๖๙๕ ๕๒,๒๘๔ ๕๖,๑๘๕ ๕๘,๑๕๕ 

๖. ค่าสาธารณูปโภค                     (๑๐%) ๙๗,๓๙๐ ๑๐๔,๕๖๘ ๑๑๒,๓๖๙ ๑๑๖,๓๑๐ 

รวมทั้งส้ิน ๙๗๓,๘๙๐ ๑,๐๔๕,๖๘๐ ๑,๑๒๓,๖๙๐ ๑,๑๖๓,๑๐๐ 

รวม ๔ ปีการศึกษา ๔,๓๐๖,๓๖๐ บาท 

 

หมายเหตุ  **  ค่าส่าธารณูปโภค หมายถึง ค่าบริการกระแสไฟฟ้า โทรศพัทป์ระจ า อินเตอร์เน็ต ค่าไปรษณียแ์ละ

แสตมป์ ตอ้งก าหนดตั้งรายจ่ายงบประมาณเท่ากบัหรือมากกว่ายอดรายจ่ายรวมประจ าเดือนประมาณ ๒-๓% ทุก

เดือนหรือทุกรอบช าระค่าใชบ้ริการ จ  านวน ๑๒ เดือน ทั้งน้ีเม่ือตั้งจ่ายเป็นรายการในแผนการใชจ่้ายงบประมาณ

ประจ าปีการศึกษา และห้ามน าไปใชจ่้ายหรือยมืทดรองจ่ายเพื่อกิจกรรมหรือโครงการอ่ืน เวน้แต่เป็นจ านวนเงิน

คงเหลือ 
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บทที่ ๖ 

แนวทางการติดตาม วัดและประเมินผล 

  เพือ่ใหแ้ผนพฒันาการจดัการศึกษาสมัฤทธ์ิผลตามเป้าหมาย พนัธกิจและวสิยัทศัน์            ที่ก  าหนด 
ควรมีการสร้างเคร่ืองมือ กลไกบุคคล/คณะบุคคลติดตามวดัและประเมินผลการด าเนินงาน ดงัน้ี 

๑.การจดัใหมี้ส่วนร่วมจากคณะครู ผูแ้ทนนกัเรียน/ผูป้กครอง คณะกรรมการสถานศึกษา 
ในการร่างและจดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษาอยา่งทัว่ถึงและครอบคลุมทุกกลุ่มคณะ 

๒.การจดัใหมี้กลไกการประสานแผนงานและกลยทุธต่์างๆภายในแผน การก าหนด 
บุคคลหรือคณะบุคคลร่วมรับผดิชอบการด าเนินงานในแต่ละกลยทุธ ์

๓.การสร้างหรือทบทวนความรู้ การสร้างความเขา้ใจในการวางแผน การจดัท าแผน 
การด าเนินงานตามแผนและการประเมินตนเองพร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินงานในส่วนที่รับผดิชอบ    แก่คณะครู 

๔.การจดัใหมี้การประชาสมัพนัธใ์หผู้มี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่ายไดท้ราบสาระส าคญัอยา่ง 
ง่ายๆ ของแผน ตลอดทั้งภาพแนวทางการด าเนินงานที่ชดัเจน 

๕.การจดัใหมี้การพฒันาระบบฐานขอ้มูลใหเ้ป็นปัจจุบนั เพือ่ใชป้ระโยชน์ในการ 
ปรับปรุงกิจกรรม โครงการ กิจกรรมหลกั เป้าหมายและตวัช้ีวดัความส าคญั ใหส้อดคลอ้งและทนักบัสภาพที่มีอยู่
แลว้จริง 

๖.มีการพฒันาสมรรถนะและศกัยภาพของคณะครูในการน าแผนสู่การปฏิบติั 
๗.มีเวทีหรือจดัใหมี้การประชุมทางวชิาการหรือประชุมยอ่ยที่มีการน าและเปิดโอกาสให ้

มีการพูดคุยและแลกเปล่ียนขอ้มูล ปัญหาและแนวปฏิบติัในการแกไ้ขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบติังานตาม
แผน 
                              ๘.มีการปรับปรุงเช่ือมโยงกบันโยบายและแผนพฒันาการศึกษาของหน่วยงานตน้สังกดัหรือ
ส่วนราชการที่เก่ียวขอ้งรายปีเสมอ 

๙.มีการปรับปรุงพฤติกรรมของผูบ้ริหาร ใหมี้คุณลกัษณะตามวสิยัทศัน์ที่ก  าหนด และมี 
ความเป็นผูน้ าที่จะน าโรงเรียนไปสู่วิสัยทศัน์ได้จริง พร้อมทั้งเป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลงในรูปแบบการคิดริเร่ิม
ตวัอยา่งงานหรือวธีิการท างานอยา่งง่าย  และเกิดผลดีในทางปฏิบติัแก่คณะครูเสมอ 

๑๐.  มีความพยายามหรือมีการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ที่ทั้งส่วนของผูบ้ริหารและคณะ 
ครูตามที่ก  าหนดไวใ้นแผน 

๑๑.  มีความพยายามหรือมีการชกัจูง ก ากบัใหน้กัเรียนเกิดการปฏิบติัหนา้ที่ตามที่ก  าหนด 
ไวใ้นแผน 

๑๒.  มีการประสาน การสนบัสนุน การจดั การหวา่นลอ้มใหเ้กิดความร่วมมือหรือขอ้ตกลง 
ในการปฏิบติัตามบทบาทหนา้ที่ของผูป้กครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน  และองคก์รสถาบนัอ่ืน ตามที่ก  าหนดไวใ้นแผน 
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   ๑๓.  มีการติดตาม วดัและประเมินผลแผนพฒันาการจดัการศึกษา ดงัน้ี 
๓.๑ติดตามความกา้วหนา้ประจ าปี  เป็นการติดตามความกา้วหนา้ของตวัช้ีวดัในแต่ 

ละกลยทุธ ์เพือ่ตรวจสอบถึงผลงานที่เกิดขึ้นจริง เปรียบเทียบกบัเป้าหมายที่ก  าหนด อนัจะน าไปสู่การทบทวน
ปรับปรุง แกไ้ขเป้าหมายและกลยทุธใ์หมี้ความเหมาะสมต่อไป 

๓.๒การวดัและประเมินผลในระยะคร่ึงแผน เป็นการประเมินผลในช่วงปีที่ ๑ ปีการศึกษา 
แรกของแผน คือ เม่ือส้ินสุดปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพือ่ทบทวนผลความกา้วหนา้และปัญหาอุปสรรค รวมทั้งทบทวน
กลยทุธ ์ตวัช้ีวดั เป้าหมาย หรือเพือ่การปรับเปล่ียนแผนปฏิบติัการประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

๓.๓การประเมินผลเม่ือส้ินสุดแผน เป็นการประมวลผลแผนพฒันาการจดัการศึกษา ๓ 
 ปี เม่ือส้ินสุดปีการศึกษา ๒๕๖๔  เพือ่สรุปผลการพฒันาการจดัการศึกษา พจิารณาผลสมัฤทธ์ิของงานที่เกิดขึ้น
ตลอดช่วงเวลา ๓ ปีการศึกษา และเพือ่ใชเ้ป็นฐานขอ้มูลหลกัในการจดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษา ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๕-๒๕๖๗ 

  ๓.๔  การจดัท ารายงานผลการปฏิบตัิงานประจ าปีการศึกษาตามแผนปฏิบตัิการประจ าปี               
การศึกษา 
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ภาคผนวก 

 

 
 


