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1. ข้อมูลพ้ืนฐานโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษด์ิ 
     1.1 ข้อมูลทั่วไป 
     

  โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษด์ิ ต้ังอยู่เลขท่ี 232  หมู่ 7 ถนนศรีสงคราม – ท่าดอกแก้ว   
ต าบลศรีสงคราม   อ าเภอศรีสงคราม   จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48150 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 โทรศัพท์ 0-4259-9238 
โทรสาร 0-4259-9235 E-mail:sr_saharaj@hotmail.com  
website http://school.obec.go.th/saharaj มีพื้นท่ีอยู่ทางด้านทิศตะวันออก 
ของอ าเภอศรีสงคราม พื้นท่ีรวมทั้งหมด 55 ไร่ 3 งาน 26 ตารางวา 
 
  
     1.2 ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
              

            โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษด์ิเป็นโรงเรียนสหศึกษาขนาดใหญ่ส ากัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  
เปิดท าการสอนระดับ ช่วงช้ันท่ี 3 (ม.1-ม.3)   และระดับช่วงช้ันท่ี 4 (ม.4-ม.6) อนุมัติจัดต้ังเมื่อ  
วันท่ี  4  กุมภาพันธ์ พ.ศ.  2506   โดยมีประวัติพอสังเขปดังนี้  มีนายสากล    เกษมศิลป์   
เป็นครูใหญ่คนแรก  เปิดเรียนวันแรกในวันท่ี  17   พฤษภาคม   พ.ศ.2506 โดยใช้หอประชุม 
อ าเภอศรีสงครามเป็นสถานท่ีเรียนช่ัวคราวโดยมีจ านวนนักเรียนท้ังหมดจ านวน 18 คน   
เป็นนักเรียนชาย   14  คน  และนักเรียนหญิง   4   คน 

พ.ศ. 2546    ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.ครั้งท่ี 1  
พ.ศ. 2549    ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.ครั้งท่ี 2  
พ.ศ. 2549   เป็นโรงเรียนต้นแบบในฝัน  ตามโครงการหนึ่งอ าเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน 

                                            รุ่นท่ี 1 
พ.ศ. 2550   เป็นโรงเรียนผู้น าการเปล่ียนแปลง สถานศึกษาประเภทท่ี 1  

    ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครพนม เขต 2 
พ.ศ. 2550   เป็นโรงเรียนรางวัลพระราชทาน 
พ.ศ.2551   เป็นโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

พ.ศ. 2551 
พ.ศ. 2552   เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล 
พ.ศ.2554    ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.  ครั้งท่ี 3 
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สัญลักษณ์ประจ าโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษด์ิ 
 
 
 
 
 
  
         การศึกษา คือ ความเจริญงอกงาม 
 
สีประจ าโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษด์ิ 

“ สี ม่วง-แดง ” 
    สีม่วง   หมายถึง  ผู้รู้ หรือ บัณฑิต 
    สีแดง  หมายถึง   รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
 
ปรัชญาโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษด์ิ 
 

“ สิกขา วิรุฬหิ สมปตตา การศึกษา คือ ความเจริญงอกงาม ” 
 
ค าขวัญโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษด์ิ 
 

“ ขยัน ประหยัด ซ่ือสัตย์ อดทน” 
 

เอกลักษณ์และอัตลักษณ์โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษด์ิ 
 

“ จิตอาสา” 
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    โครงสร้างการบริหารโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษด์ิ 
 

กลุ่มบริหาร 
งบประมาณ 

ผู้อ านวยการโรงเรียนผู้อ านวยการโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์สหราษฎร์รังสฤษดิ์  
นายเดชา  แก้วเชื่อม 

 
 

 
 
 
 
 

ชมรมผู้ปกครอง 
ครู-ศิษย์เก่า 

นักเรียน 

คณะกรรมการสถาน 
ศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กลุ่มบริหาร 
งานทั่วไป 

กลุ่มบริหาร 
งานวิชาการ 

กลุ่มบริหาร 
งานบุคคล 
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คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษด์ิ 
 

  

  1. นายวัฒนะ     วดีศิริศักดิ์ ต าแหน่งประธานกรรมการ 
 2. นายทันใจ    ณ รังสี  ต าแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 3. นายณัฐวุฒิ    ไชยเสือ  ต าแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 4. นายเช่ียวชาญ   อินทริง  ต าแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 5. นายนิติ    วดีศิริศักดิ์ ต าแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 6. พ.ต.อ กิตติศักดิ์   จันทร์ศรี ต าแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 7. นายทวีศักดิ์       อุปชัย  ต าแหน่งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 8. นางมาลี   ลิปูหนอง ต าแหน่งกรรมการผู้แทนผู้ปกครอง 
 9. นางสาวศิวาพร   ขรรค์ศร  ต าแหน่งกรรมการผู้แทนครู 
 10. นางสุภาพร   กู๊ดจอย  ต าแหน่งกรรมการผู้แทนศิษย์เก่า 
 11. ว่าท่ีร้อยโทวิรุจน์   ไชยสัตย์  ต าแหน่งกรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 12. นางล าดวน   นามศรี  ต าแหน่งกรรมการผู้แทนองค์กรชุมชนผู้แทนชุมชน 
 13. พระครูศรีธรรมประยุทธ ์  ต าแหน่งกรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ ์
 14. พระอาจารย์ค าลน  จนทสาโร ต าแหน่งกรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ ์
 15. นายเดชา    แก้วเช่ือม   ต าแหน่งกรรมการและเลขานุการ  
      ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
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1.2 ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 

ต าแหน่ง 
เพศ วุฒิการศึกษา วิทยฐานะ 

ชาย หญิง 
ต่ ากว่า

ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ช านาญการ 

ช านาญการ
พิเศษ 

เชี่ยวชาญ ไม่มี 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 1 - - - 1 - - 1 - - 
รองผู้อ านวยการโรงเรียน 1 - - - 1 - - 1 - - 
ครู 31 41 - 37 25 - 11 22 - 29 
ครูผู้ช่วย -  - - - - - - - - 
พนักงานราชการ 4 5 - 9 - - - - - - 
ลูกจ้างประจ า 1 1 - 2 - - - - - - 
ลูกจ้างช่ัวคราว 2 3 4 1 - - - - - - 

รวมจ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 79 คน 
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561 

 

ต าแหน่ง สาขาวิชาเอก 
ภาษาไทย คณิต วิทย์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา สังคมฯ อังกฤษ จีน พลศึกษา คหกรรม อุตฯ คอม ศิลปฯ ดนตรี แนะแนว บรรณารักษ์ 

ครู 5 10 2 4 3 2 9 7 1 4 2 3 3 2  2 1 
ครูผู้ช่วย   1    2 2  1     1   
พนักงานราชการ 1            2 1 1   

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561 
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1.3 ข้อมูลนักเรียน           
        

ระดับชั้น 
จ านวน

ห้องเรียน 
จ านวนนักเรียน 

ชาย หญิง รวม 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 8 131 170 301 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 7 108 153 261 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 7 104 123 227 
รวมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 22 343 446 789 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 5 59 124 183 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 5 60 114 174 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 5 49 111 160 
ปวช.1 - - - - 
ปวช.2 - - - - 
ปวช.3 - - - - 
รวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
และเทียบเทา่ 

15 168 349 517 

รวมทั้งสิ้น 37 511 795 1306 
       หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561 
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  1.4 ข้อมูลอาคารสถานที่   
                  

รายการ ชื่อแบบอาคาร ปีงบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

จ านวน 
ชั้น/ห้อง 

อาคารเรียน แบบ 216 ล 
แบบ 212 
แบบ 216 ค 
แบบ 216 ล 
แบบ ป.1 
แบบ 017 

2560 
2510 
2521 
2536 
2499 
2514 

2 ช้ัน16 ห้อง 
2 ช้ัน 12 ห้อง 
2 ช้ัน 16 ห้อง 
2 ช้ัน 16 ห้อง 
1 ช้ัน 6 ห้อง 
2 ช้ัน 8 ห้อง 

หอประชุม แบบ 100/27 2534 1 หลัง 
โรงอาหาร ไม่ทราบช่ือ -  
โรงฝึกงาน ไม่ทราบช่ือ 

ไม่ทราบช่ือ 
แบบ Gen H 
ไม่ทราบช่ือ 

เรือนเพาะช า 
แบบ 313A 

โรงฝึกงานท่ัวไป 

2513 
2516 
2528 
2513 
2536 
2514 
2510 

1 ช้ัน 1 หน่วย 
1 ช้ัน 1 หน่วย 
1 ช้ัน 2 หน่วย 
1 ช้ัน 1 หน่วย 
1 ช้ัน 2 หน่วย 
1 ช้ัน 1 หน่วย 
1 ช้ัน 1 หน่วย 

บ้านพักครู/ภารโรง ไม่ทราบช่ือ - 12 หลัง 
ห้องน้ า ห้องส้วม  ไม่ทราบช่ือ 

(นักเรียน) 
 

ไม่ทราบช่ือ 
(ครู) 

 

- 
 
 
- 

6 หลัง 31 ท่ี 
 
 

9 หน่วย 16 ท่ี 

       หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561 
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1.5 ข้อมูลแหล่งการเรียนรู้  
    

   1.5.1  ห้องสมุดมีขนาด 300 ตารางเมตร จ านวนหนังสือในห้องสมุด 32,428 เล่ม 
การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบ OBEC LIBRART จ านวนนักเรียนท่ีใช้ห้องสมุดเฉล่ีย 560 
คนต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 41.08 ของนักเรียนท้ังหมด 
  1.5.2 ห้องปฎิบัติการ 
   ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  จ านวน 4  ห้อง 
    ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จ านวน  3  ห้อง 
   ห้องปฏิบัติการทางภาษา  จ านวน  1  ห้อง 
   ห้องอื่นๆ (ระบุ) ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2561 ขนาด 6x12 เมตร  
จ านวน 1 ห้อง 
    1.5.3  คอมพิวเตอร์จ านวน 220 เครื่อง 
   ใช้เพื่อการเรียนการสอน  100   เครื่อง 
   ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลอินเตอร์เน็ต 60 เครื่อง 
  จ านวนนักเรียนท่ีสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตเฉล่ีย 1340 คนต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 
98.31 ของนักเรียนท้ังหมด 
   ใช้เพื่อการบริหารจัดการ  60  เครื่อง 
  1.5.4  แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
 

แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
(ชื่อแหล่งเรียนรู้) 

สถิติการใช้ 
(คร้ัง/ปี) 

ห้องสมุดโรงเรียน 300 
ห้องสมุด ICT 180 
ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 120 
ห้องปฏิบัติการเคมี 120 
ห้องปฏิบัติการชีววิทยา 120 
ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 180 
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 100 
ห้องปฏิบัติการทางภาษา 100 
ห้องดนตรี / นาฏศิลป์ 120 
สหกรณ์โรงเรียน 200 
ธนาคารโรงเรียน 100 
ห้องจริยธรรม 80 
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แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
(ชื่อแหล่งเรียนรู้) 

สถิติการใช้ 
(คร้ัง/ปี) 

ห้องศิลปะ 180 
ห้องพยาบาล 40 
ห้องแนะแนว 100 
หอประชุม 40 
ห้องอุตสาหกรรม 100 
ห้องคหกรรม 100 
 
   1.5.5  แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
 

แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
(ชื่อแหล่งเรียนรู้) 

สถิติการใช้ 
(คร้ัง/ปี) 

ห้องสมุดเพื่อประชาชน 120 
ท่ีว่าการอ าเภอศรีสงคราม 50 
ชุมชนศรีโคตรบูรณ์ 5 
กลุ่มท าปลาส้ม บ้านท่าบ่อ 4 
กลุ่มท าขนมจีน บ้านปากอูน 2 
ศูนย์ศิลปาชีพบ้านหาดแพง 4 
มหาวิทยาลัยนครพนม วิทยาเขตศรีสงคราม 20 
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2. ข้อมูลทางการศึกษา  
 
     2.1 ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา (เช่น ผลการประเมิน O- NET  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
กลุ่มสาระ  เทียบระหว่างโรงเรียน เขต และประเทศ เป็นต้น)   ฯลฯ 

ข้อมูลค่าเฉล่ียคะแนนผลการทดสอบ O-NET ของนักเรียนช้ัน ม.3, ม.6 ใน 8 วิชาหลัก   
               เปรียบเทียบ 2 ปีย้อนหลัง (ปีการศึกษา 2560- 2558) 

 

นักเรียนชั้น ม.3 
 

วิชา 
ค่าคะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2559 +เพิ่ม/- ลด 

 
1.ภาษาไทย 43.61 41.72 1.89 
2.ต่างประเทศ 28.68 27.15 1.53 
3.คณิตศาสตร์ 23.67 26.85 -3.18 
4.วิทยาศาสตร์ 34.1 34.02 0.08 

 
 

นักเรียนชั้น ม.6 
   

วิชา 
ค่าคะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2559 +เพิ่ม/- ลด 
1.ภาษาไทย 44.44 50.05 -5.61 
2.สังคมศึกษา 32.52 35.92 -3.40 
3.ต่างประเทศ 21.86 23.1 -1.24 
4.คณิตศาสตร์ 18.67 20.63 -1.96 
5.วิทยาศาสตร์ 26.86 28.94 -2.08 
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ตารางเปรียบเทียบผลต่าง O-NET ของโรงเรียน กบัระดับเขตและระดับประเทศนักเรียนช้ัน ม.3, ม.6 
ใน 5 วิชาหลัก  ปีการศึกษา  2560 - 2559 

นักเรียนชั้น ม.3 
 
 

วิชา 

2560 
คะแนนเฉลี่ยเม่ือ

เทียบแล้ว 
(+เพิ่ม/- ลด) 

2559 
คะแนนเฉลี่ยเม่ือเทียบ

แล้ว 
(+เพิ่ม/- ลด) 

เป้าหมายปี 2562 

สพม. ชาติ สพม. ชาติ สพม. ชาติ 
1.ภาษาไทย 3.67 -0.78 -0.23 -4.68 4 = 
2.ต่างประเทศ 0.34 -2.38 0.95 -1.77 1 = 
3.คณิตศาสตร์ 0.64 -3.73 1.74 -2.63 1 = 
4.วิทยาศาสตร์ 0.43 -1.84 4.09 1.82 1 = 
  รวม 1.27 -2.1825 1.6375 -1.815 1.75 = 

 
 
นักเรียนชั้น ม.6 
 

 
 

วิชา 

2560 
คะแนนเฉลี่ยเม่ือ

เทียบแล้ว 
(+เพิ่ม/- ลด) 

2559 
คะแนนเฉลี่ยเม่ือเทียบ

แล้ว 
(+เพิ่ม/- ลด) 

เป้าหมายปี 2562 

สพม. ชาติ สพม. ชาติ สพม. ชาติ 
1.ภาษาไทย 0.58 -4.81 6.19 0.8 1 = 
2.สังคมศึกษา 0.64 -2.18 4.03 1.22 1 = 
3.ต่างประเทศ -0.99 -6.45 0.25 -5.21 1 = 
4.คณิตศาสตร์ -0.21 -5.86 1.75 -3.9 1 = 
5.วิทยาศาสตร์ 0.74 -2.51 2.82 -0.43 1 = 
  รวม 0.15 -4.36 3.008 -1.504 1 = 
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     2.2 ผลการประเมินมาตรฐานภายในและภายนอก 
       

    ตามหมวด 6 ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา แห่ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ 2) พ.ศ.2545 ก าหนดให้
สถานศึกษาทุกแห่งต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกอย่างน้อยหนึง่ครั้งทุกห้าปี   เพื่อ
ตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษาให้ดีขึ้น  โดยเริ่มจากสถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายใน 
เพื่อวางแผนพัฒนาคุณภาพของหน่วยงานในการ ปรับปรุง ก ากับติดตาม จากการก าหนดระบบ
ประเมินตนเอง  ประเมินและจัดท ารายงานการประเมินตนเองทุกปี โดยส านักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา  จะด าเนินการตรวจสอบผลการประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา เพื่อให้มีความสอดคล้องและเป็นทิศทางเดียวกันกับการประเมินคุณภาพภายนอก  
มุ่งสู่มาตรฐานสุดท้ายคือ คุณภาพท่ีเกิดกับผู้เรียน   
                    ท้ังนี้โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษด์ิ ได้ประเมินคุณภาพภายใน (ผลของรอบปีท่ีผ่านมา) 
ซึ่งสรุปผลการประเมินโดยภาพรวม ได้ดังนี้ 
 
                2.2.1 ผลการประเมินมาตรฐานภายใน 
 

มาตรฐาน 
ระดับคุณภาพ 

ดีเยี่ยม ดีมาก ดี พอใช ้ ปรับปรุง 
ด้านที่ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานท่ี 1 ผู้เรียนมีสุขภาพว่าท่ีดีและมีสุนทรียภาพ 

 
 

    

มาตรฐานท่ี 2 ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ีพึง
ประสงค์ 

     

มาตรฐานท่ี 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองรักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

     

มาตรฐานท่ี 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็น
ระบบคิดสร้างสรรค์ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างสมเหตุสมผล 

     

มาตรฐานท่ี 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตาม
หลักสูตร 

     

มาตรฐานท่ี 6 ผู้เรียนมีทักษะในการท างานรักการท างาน
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 

     

ด้านที่ 2 มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 
มาตรฐานท่ี 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

     

มาตรฐานท่ี 8 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
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มาตรฐาน 
ระดับคุณภาพ 

ดีเยี่ยม ดีมาก ดี พอใช ้ ปรับปรุง 
มาตรฐานท่ี 9 คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง
ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 

 
 

    

มาตรฐานท่ี 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรกระบวนการ
เรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

     

มาตรฐานท่ี 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและ
การบริการท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

     

มาตรฐานท่ี 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

     

ด้านที่ 3 มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
มาตรฐานท่ี 13 สถานศึกษามีการส่งเสริมสนับสนุนให้
สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

 
 

    

ด้านที่ 4 มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
มาตรฐานท่ี 14 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย
ตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นท่ีก าหนดขึ้น 

 
 

    

ด้านที่ 5 มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 
มาตรฐานท่ี 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย. เน้นแนวทาง
การปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้
ยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 
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      2.2.1 ผลการประเมินมาตรฐานภายนอกรอบสาม 
    ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

มาตรฐาน 

ระดับคุณภาพ 
ต้อง

ปรับปรุง
ด่วน 

ต้อง
ปรับปรุง 

 
พอใช ้

 
ดี 

 
ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน 
มาตรฐานท่ี 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี 

     

มาตรฐานท่ี 2 ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ีพึง
ประสงค์ 

     

มาตรฐานท่ี 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง      

มาตรฐานท่ี 4 ผู้เรียนคิดเป็นท าเป็น      

มาตรฐานท่ี 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน      

มาตรฐานท่ี 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอน 
ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ 

     

มาตรฐานท่ี 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการ
พัฒนาสถานศึกษา 

     

มาตรฐานท่ี 8 พัฒนาการของการประกนัคุณภาพภายใน
โดยสถานศึกษาและต้นสังกัด 

     

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ 
มาตรฐานท่ี 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน
พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 

    
 

 

มาตรฐานท่ี 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่น 
ท่ีส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

    
 

 

กลุ่มตัวบ่งช้ีมาตรฐานส่งเสริม 
มาตรฐานท่ี 11 ผลการด าเนินกรุงการพิเศษเพื่อส่งเสริม
บทบาทของสถานศึกษา 

     
 

มาตรฐานท่ี 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อ
ยกระดับมาตรฐานรักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็น
เลิศท่ีสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

     
 

 
ผลการประเมินมาตรฐานภายนอก รอบที่ 3 
   โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ ดี โดยมีค่าเฉล่ีย 81.02 
   ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ    รับรอง    ไม่รับรอง 
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ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 
  จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง 
  1.  ท าการวิเคราะห์การประเมินการเรียนรู้และความสามารถของผู้เรียนให้ชัดเจนใช้เป็น
ข้อมูลวางแผนพัฒนาผู้เรียน 
  2.  ร่วมออกแบบกิจกรรมให้เหมาะสมกับผู้เรียนเน้นกิจกรรมท่ีฝึกทักษะการคิดแบบองค์รวม
และได้ฝึกปฏิบัติจริงอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีเวลาเป็นตัวก าหนด 
  3.  มีการวัดประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้และพัฒนาการเรียน
และน าผลมาวางแผนปรับปรุงแนวทางการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
  4.  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ควรจัดท าแบบประเมินแบบสอบถามผู้เรียนผู้ปกครอง
เกี่ยวกับหลักสูตรเมื่อส้ินปีการศึกษา ใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับผู้เรียนและ
ท้องถิ่น 
  5.  ควรท าการประเมินผลกุลไกลสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งเพื่อเป็น
ข้อมูลรายงานโครงการและใช้พัฒนากลไกลต่อไป 

 
 
3. ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 
  

 1.รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนท่ีปรึกษา 
(YouthCounselor: YC) ระดับช้ัน ม.1 – ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ     
          2. รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนท่ีปรึกษา (Youth 
Counselor : YC) ระดับช้ัน ม.4 – ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ 
          3. รางวัลสถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนการใช้สารานุกรมไทย ส าหรับเยาวชนฯพัฒนาคุณภาพ
นักเรียนระดับดีเด่น  
 4. รางวัลโรงเรียนส่งเสริมการอ่านดี ระดับประเทศ ประจ าปี 2560 โดย สพฐ.ร่วมกับ
ส านักพิมพิ์นานมีบุ๊ค 
 5. รางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ การประกวดจัดมุมหนังสือสร้างจินตนาการด้วยหนังสือ
วรรณกรรม โดย สพฐ.ร่วมกับส านักพิมพิ์นานมีบุ๊ค 
 6. รางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ การประกวดคลิปวีดีโอส้ัน เกม และกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
ท่ีโดดเด่นในโรงเรียน โดย สพฐ.ร่วมกับส านักพิมพิ์นานมีบุ๊ค 
 7. รางวัลเหรียญเงินและเหรียญทองแดง ระดับภาค การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดโดย สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
และมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 8. รางวัลรองชนะเลิศอันดับสาม นวัตกรรมเชิงพาณิชย์ การประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยี
ระดับประเทศ จัดโดย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
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 9. เหรียญ “คนช่างคิด” โครงการ Move together ประจ าปี 2560 จาก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 10. นางสาวจิรัชญา หินสองกอง ได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทาน ประจ าปี 2560 
 11. นางสาวชยมล  ลิปูหนอง นักเรียนทุน สวทช. เรียนจนจบระดับปริญญาเอก 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 12.นายเจษฎา  เรือนนา ได้รับทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 
ต่อเนื่องจนจบระดับปริญญาตร ี
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ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
 

 
วิสัยทัศน์ 
   “เป็นโรงเรียนท่ีมุ่งเน้นพฒันาผู้เรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม รู้เท่าทันเทคโนโลยี  
มีสุนทรียภาพ ก้าวสู่มาตรฐานสากล”   
 
พันธกิจ 

 

 1. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม รู้เท่าทันเทคโนโลยี มีสุนทรียภาพ ใส่ใจ
ส่ิงแวดล้อม 
 2. จัดท าหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพโดยเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
 3. จัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ส่งเสริมสุขภาพอนามัยความปลอดภัยของผู้เรียน 
 4. ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถคุณธรรมจริยธรรมเพื่อการท างานปฏิบัติ
ได้เต็มตามศักยภาพ 
 5. เสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือระหวา่งโรงเรียนผู้ปกครองชุมชนหน่วยงาน
องค์กรท่ีเกี่ยวข้องในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการบริการท่ีดี  
 
เป้าประสงค์/เป้าหมาย 

1. ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดี  มีคุณธรรมจริยธรรม รักเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
2. ครูปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
3. การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ โดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายทุกภาคส่วน  
4. สถานศึกษามีคุณภาพ ระบบประกันคุณภาพภายในเข้มแข็ง  เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้   
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กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาความเข้มแข็งของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ 
กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 6  พัฒนาระบบบริหารคุณภาพและเทคโนโลยี                     
กลยุทธ์ที่ 7  พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้และบริการส่งเสริมผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ 
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ตารางความเชือ่มโยงเป้าหมายตัวชีว้ัดกลยุทธ์และโครงการ/กิจกรรม    (ตาราง ก.) 
เป้าประสงค์/

เป้าหมาย 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 

ปี 2562 
กลยุทธ์องค์กร 

(โรงเรียน) 
มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

พัฒนาให้ผูเ้รียน 
มีความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
อยู่ในระดับดีข้ึนไป (1.1.1) 

55 กลยุทธ์ที่ 1 
พัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 

1. โครงการพัฒนาคุณภาพกลุ่มงาน
บริหารงานวิชาการ 
2. โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 
3. โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 
4. โครงการพัฒนาห้องเรียนพิเศษ
ภาษาอังกฤษ 
5. โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 
6. โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา 
7. โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร ์
8. โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพ 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ 
 
กลุ่มสาระภาษาไทย 
 
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
 
กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ 
 
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร ์
 
กลุ่มสาระสงัคมศึกษา 
 
กลุ่มสาระคณิตศาสตร ์
 
กลุ่มสาระการงานอาชีพ 
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เป้าประสงค์/
เป้าหมาย 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 
ปี 2562 

กลยุทธ์องค์กร 
(โรงเรียน) 

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

พัฒนาให้ผูเ้รียน 
มีความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ 
 
 
 

2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิระดับชาติ 
(O-NET)สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับพ้ืนที่ (1.1.2) 

55 กลยุทธ์ที่ 1 
พัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 

1. โครงการพัฒนาคุณภาพกลุ่มงาน
บริหารงานวิชาการ 
2. โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 
3. โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 
4. โครงการพัฒนาห้องเรียนพิเศษ
ภาษาอังกฤษ 
5. โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 
6. โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา 
 

กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ 
 
กลุ่มสาระภาษาไทย 
 
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
 
กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ 
 
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร ์
 
กลุ่มสาระสงัคมศึกษา 
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เป้าประสงค์/
เป้าหมาย 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 
ปี 2562 

กลยุทธ์องค์กร 
(โรงเรียน) 

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

พัฒนาให้ผูเ้รียน
มีความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ 

2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิระดับชาติ 
 (O-NET)สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับพ้ืนที่ (1.1.2) 

55 กลยุทธ์ที่ 1 
พัฒนาผู้เรียนสู่
มาตรฐานสากล 

7. โครงการพัฒนากลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร ์
8. โครงการพัฒนากลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพ 

กลุ่มสาระคณิตศาสตร ์
 
กลุ่มสาระการงานอาชีพ 

พัฒนาให้ผูเ้รียน
มีความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ 

3. ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าสู่การแข่งขันระดับชาติ 
(1.1.3) 

20 กลยุทธ์ที่ 1 
พัฒนาผู้เรียนสู่
มาตรฐานสากล 

1. โครงการพัฒนาคุณภาพ
กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ 
2. โครงการพัฒนากลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย 
3. โครงการพัฒนากลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
4. โครงการพัฒนาห้องเรียน
พิเศษภาษาอังกฤษ 
5. โครงการพัฒนากลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
6. โครงการพัฒนากลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา 
7. โครงการพัฒนากลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร ์
8. โครงการกจิกรรมวิชาการ 

กลุ่มงานบริหารงาน
วิชาการ 
กลุ่มสาระภาษาไทย 
 
กลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ 
กลุ่มงานบริหารงาน
วิชาการ 
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร ์
 
กลุ่มสาระสงัคมศึกษา 
 
กลุ่มสาระคณิตศาสตร ์
 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
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เป้าประสงค์/
เป้าหมาย 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 
ปี 2562 

กลยุทธ์องค์กร 
(โรงเรียน) 

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

พัฒนาให้ผูเ้รียน
มีความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ 

4. ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถสอบเข้าศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษา (1.1.4) 

60 กลยุทธ์ที่ 1 
พัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 

1. โครงการพัฒนาคุณภาพกลุ่ม
งานบริหารงานวิชาการ 
2. โครงการพัฒนากลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
3. โครงการห้องเรียนพิเศษ
ภาษาอังกฤษ 
4. กิจกรรมวิชาการ 
 

กลุ่มงานบริหารงาน
วิชาการ 
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร ์
 
กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

พัฒนาให้ผูเ้รียน
สื่อสารได้อยา่ง
น้อยสองภาษา 

ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถใช้ภาษาต่างประเทศได้
อย่างน้อยสองภาษา (1.2.1) 

85 กลยุทธ์ที่ 1 
พัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 

1. โครงการพัฒนากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
2. โครงการพัฒนาห้องเรียนพิเศษ
ภาษาอังกฤษ 

กลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ 
กลุ่มงานบริหารงาน
วิชาการ 
 

พัฒนาผู้เรียนให้
มีทักษะการคิด 

ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะการคิด (1.3.1) 85 กลยุทธ์ที่ 1 
พัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 

1. โครงการกจิกรรมวิชาการ 
2. โครงการห้องเรียนพิเศษ
ภาษาอังกฤษ 
3. โครงการพัฒนากลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพ 
4. โครงการพัฒนากลุ่มสาระการ
เรียนรู้พลศึกษา 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กลุ่มงานบริหารงาน
วิชาการ 
กลุ่มสาระการงานอาชีพ 
 
กลุ่มสาระพลศึกษา 
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เป้าประสงค์/
เป้าหมาย 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 
ปี 2562 

กลยุทธ์องค์กร 
(โรงเรียน) 

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

พัฒนาให้
ผู้เรียน
สามารถผลิต
งานอย่าง
สร้างสรรค ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะการท างาน  
รักการท างาน ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ (1.4.1) 

85 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนสู่
มาตรฐานสากล 

1. โครงการกจิกรรมวิชาการ 
2. โครงการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ 
ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์  
3. โครงการพัฒนาคุณธรรมและ
จริยธรรม  
5. โครงการทศันศึกษานอก
สถานที่ 
6. โครงการพัฒนางานกลุ่มงาน
บริหารทั่วไป 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 
กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
 
กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

2. ร้อยละของผู้เรียนที่ออกแบบและผลิตชิ้นงานได้
ด้วยตนเอง (1.4.2) 

85 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนสู่
มาตรฐานสากล 

1. โครงการพัฒนางานแนะแนวใน
สถานศึกษา 
2. โครงการกจิกรรมวิชาการ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

3.ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถน าเสนอผลงานได้ 
(1.4.3)                                                                                                                                                                     

85 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนสู่
มาตรฐานสากล 

1. โครงการพัฒนางานแนะแนว 
ในสถานศึกษา 
2. โครงการกจิกรรมวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
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เป้าประสงค์/
เป้าหมาย 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 
ปี 2562 

กลยุทธ์องค์กร 
(โรงเรียน) 

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

พัฒนาให้
ผู้เรียนมีความ
รับผิดชอบต่อ
สังคมโลก 
 

1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีจิตสาธารณะ(2.1.1) 85 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนสู่
มาตรฐานสากล 

1. โครงการพัฒนางานกลุ่มงาน
บริหารทั่วไป 
.2. โครงการกิจกรรมวิชาการ 
3. โครงการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ 
ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์  
4. โครงการพัฒนาคุณธรรมและ
จริยธรรม จิตอาสา 

กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

2. ร้อยละของผู้เรียนที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (2.1.2) 

85 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนสู่
มาตรฐานสากล 

1. โครงการพัฒนางานกลุ่มงาน
บริหารทั่วไป 

กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
 

3.ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะการเป็นพลเมือง
อาเซียน (2.1.3) 

85 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนสู่
มาตรฐานสากล 

1. โครงการพัฒนางานกลุ่มงาน
บริหารทั่วไป 

กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
 

4. ร้อยละของผู้เรียนที่ร่วมกิจกรรมเขตน่ามอง 
ห้องน่าเรียน 
(2.1.4) 

90 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนสู่
มาตรฐานสากล 

1. โครงการพัฒนางานกลุ่มงาน
บริหารทั่วไป 

กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
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เป้าประสงค์/
เป้าหมาย 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 
ปี 2562 

กลยุทธ์องค์กร 
(โรงเรียน) 

มาตรการ/โครงการ/
กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 

พัฒนาการ
บริหารจัดการ
ระบบดูแล
ช่วยเหลือ
นักเรียน 

มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ
(2.2.1) 

100 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาความเข้มแข็งของ
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

1. โครงการพัฒนางานกลุ่ม
งานบริหารทั่วไป 

กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
 

พัฒนาการ
ด าเนินการตาม
ข้ันตอนของ
ระบบดูและ
ช่วยเหลือ
นักเรียน 

1. ร้อยละของครูทีรู่้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล
(2.3.1) 

100 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาความเข้มแข็งของ
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

1. โครงการพัฒนางานกลุ่ม
งานบริหารทั่วไป 

กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
 

2. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการคัดกรอง(2.3.2) 100 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาความเข้มแข็งของ
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

1. โครงการพัฒนางานกลุ่ม
งานบริหารทั่วไป 

กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
 

3. ร้อยละของผู้เรียนกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการช่วยเหลือ 
แก้ไขด้วยวิธีการเหมาะสมตามสภาพปัญหา (2.3.3)       

90 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาความเข้มแข็งของ
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

1. โครงการพัฒนางานกลุ่ม
งานบริหารทั่วไป 

กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
 

4. ร้อยละผู้ปกครองนักเรียนกลุ่มเสี่ยง/มีปัญหามี
ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหานักเรียน(2.3.4) 

100 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาความเข้มแข็งของ
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

1. โครงการพัฒนางานกลุ่ม
งานบริหารทั่วไป 

กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
 

5.ร้อยละผู้ปกครองพึงพอใจในการช่วยเหลือ
นักเรียนกลุ่มเสี่ยง/มีปัญหา  (2.3.5)    

100 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาความเข้มแข็งของ
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

1. โครงการพัฒนางานกลุ่ม
งานบริหารทั่วไป 

กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
 

6. ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการพัฒนาทักษะชีวิต
(2.3.6) 

85 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาความเข้มแข็งของ
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

1. โครงการพัฒนางานกลุ่ม
งานบริหารทั่วไป 
2. โครงการกจิกรรมวิชาการ 

กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
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เป้าประสงค์/
เป้าหมาย 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 
ปี 2562 

กลยุทธ์องค์กร 
(โรงเรียน) 

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

พัฒนาการด าเนินการ
ตามข้ันตอนของระบบ
ดูและช่วยเหลือ
นักเรียน(ต่อ) 

7. ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์(2.3.7) 

90 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาความเข้มแข็ง
ของระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

1. โครงการพัฒนางานกลุ่ม
งานบริหารทั่วไป 

กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
 

ส่งเสริมและพัฒนาครู
ตามบทบาทของระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน
อย่างต่อเน่ือง 

ร้อยละของครูที่ได้รับการพัฒนาตามบทบาทของ
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเน่ือง(2.4.1) 

85 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาความเข้มแข็ง
ของระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

1. โครงการพัฒนางานกลุ่ม
งานบริหารทั่วไป 

กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
 

พัฒนาหลักสูตรให้
เทียบเคียง
มาตรฐานสากลและ
สอดคล้องกับบริบท
ของชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. มีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเทียบเคียงหลักสูตร
มาตรฐานสากล (3.1.1) 

80 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้โดยใช้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

1. โครงการพัฒนาคุณภาพ
กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ 
2. โครงการพัฒนากลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา 
3. โครงการพัฒนากลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร ์
4. โครงการพัฒนากลุ่มสาระ
การเรียนรู้พลศึกษา 
5. โครงการพัฒนากลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
6. โครงการพัฒนากลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 

กลุ่มงานบริหารงาน
วิชาการ 
กลุ่มสาระสงัคมศึกษา 
 
กลุ่มสาระคณิตศาสตร ์
 
กลุ่มสาระพลศึกษา 
 
กลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ 
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร ์
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เป้าประสงค์/

เป้าหมาย 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 

ปี 2562 
กลยุทธ์องค์กร 

(โรงเรียน) 
มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

พัฒนาหลักสูตร
ให้เทียบเคียง
มาตรฐานสากล
และสอดคล้อง
กับบริบทของ
ชุมชน (ต่อ) 

 

2. มีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีบูรณาการ
เศรษฐกิจพอเพียง(3.1.2) 
 

80 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้โดยใช้หลักปรชัญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. โครงการพัฒนาคุณภาพกลุ่ม
งานบริหารงานวิชาการ 
2. โครงการพัฒนากลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา 
3. โครงการพัฒนากลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
4. โครงการกจิกรรมวิชาการ 

กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ 
 
กลุ่มสาระสงัคมศึกษา 
 
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร ์
 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานหลักสูตรสากล (3.1.3) 

80 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้โดยใช้หลักปรชัญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. โครงการพัฒนาคุณภาพกลุ่ม
งานบริหารงานวิชาการ 
2. โครงการพัฒนากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
3. โครงการพัฒนาห้องเรียน
พิเศษภาษาอังกฤษ 

กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ 
 
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
 
กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ 

4. มีหลักสูตรท้องถ่ินของสถานศึกษา 
(3.1.4)  

80 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้โดยใช้หลักปรชัญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. โครงการพัฒนาคุณภาพกลุ่ม
งานบริหารงานวิชาการ 
2. โครงการพัฒนากลุ่มสาระ 
การเรียนรู้สังคมศึกษา 
3. โครงการกจิกรรมวิชาการ 

กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ 
 
กลุ่มสาระสงัคมศึกษา 
 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
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เป้าประสงค์/
เป้าหมาย 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 
ปี 2562 

กลยุทธ์องค์กร 
(โรงเรียน) 

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

พัฒนาระบบการ
เรียนรู้ให้มี
ประสิทธิภาพ 

มีระบบการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ (3.2.1) 80 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้โดยใช้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

1. โครงการพัฒนาคุณภาพ
กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ 
3. โครงการกจิกรรมวิชาการ 
4. โครงการพัฒนากลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย 
5. โครงการพัฒนากลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
6. โครงการพัฒนาห้องเรียน
พิเศษภาษาอังกฤษ 
7. โครงการพัฒนากลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

กลุ่มงานบริหารงาน
วิชาการ 
พัฒนาผู้เรียน 
กลุ่มกลุ่มบริหารงาน
วิชาการ 
สาระภาษาไทย 
กลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ 
กลุ่มงานบริหารงาน
วิชาการ 
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  

พัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ที่
บูรณาการหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

ร้อยละของครูที่มีแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (3.3.1) 

85 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้โดยใช้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

1. โครงการพัฒนาคุณภาพ
กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มงานบริหารงาน
วิชาการ 
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เป้าประสงค์/

เป้าหมาย 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 

ปี 2562 
กลยุทธ์องค์กร 

(โรงเรียน) 
มาตรการ/โครงการ/

กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ 

พัฒนาทักษะ
ชีวิตและจิต
สาธารณะ 

1. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการ พัฒนาทักษะชีวิต
(4.1.1) 

100 กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาทักษะชีวิตและ
จิตสาธารณะ 

1. โครงการพัฒนาคุณภาพ
กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ 
2. โครงการกจิกรรมวิชาการ 
3. โครงการพัฒนางานกลุ่ม
งานบริหารทั่วไป 
4. โครงการพัฒนาห้องเรียน
พิเศษภาษาอังกฤษ 

กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ 
 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
 
กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ 
 

2. ร้อยละของผู้เรียนที่มี จิตสาธารณะ(4.1.2) 100 กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาทักษะชีวิตและ
จิตสาธารณะ 

1. โครงการพัฒนากลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา 
2. โครงการพัฒนากิจกรรม
ลูกเสือ ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญ
ประโยชน์  
3. โครงการพัฒนางานกลุ่ม
งานบริหารทั่วไป 
4. โครงการพัฒนาคุณธรรม
และจริยธรรม จิตอาสา 

กลุ่มสาระสงัคมศึกษา 
 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 
 
กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีน้ าหนักตามเกณฑ์มาตรฐาน
(4.1.3) 

92 กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาทักษะชีวิตและ
จิตสาธารณะ 

1. โครงการพัฒนากลุ่มสาระ
การเรียนรู้พลศึกษา 

กลุ่มสาระพลศึกษา 

4. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
(4.1.4) 

100 กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาทักษะชีวิตและ
จิตสาธารณะ 

1. โครงการพัฒนากลุ่มสาระ
การเรียนรู้พลศึกษา 

กลุ่มสาระพลศึกษา 
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เป้าประสงค์/
เป้าหมาย 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 
ปี 2562 

กลยุทธ์องค์กร 
(โรงเรียน) 

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

ส่งเสริมและ
พัฒนาครูตาม
เกณฑ์
มาตรฐานการ
ประกันคุณภาพ 

1. ร้อยละของครูที่มีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพ
ผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ  สมรรถนะ 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์(5.1.1) 

95 กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

1. โครงการพัฒนาคุณภาพ
กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ 
 

กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ 
 
 

2. ร้อยละของครูที่มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียน(5.1.2)                  

95 กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

1. โครงการพัฒนาคุณภาพ
กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ 
 

กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ 
 
 

3. ร้อยละของครูที่ออกแบบและการจัดการเรียนรู้ที่
ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการ
ทางสติปัญญา(5.1.3)       

95 กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

1. โครงการพัฒนาคุณภาพ
กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ 
 

กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ 
 
 

4.ร้อยละของครูที่ครใูช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ผนวกกับการน าบริบทและภูมิปัญญาของท้องถ่ินมาบูรณา
การในการจัดการเรียนรู้(5.1.4) 

95 กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

1. โครงการพัฒนาคุณภาพ
กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ 
2. โครงการกจิกรรมวิชาการ 

กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ 
 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

5. ร้อยละของครูที่ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้น
การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่
หลากหลาย(5.1.5) 

95 กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

1. โครงการพัฒนาคุณภาพ
กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ 

กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ 
 

6. ร้อยละของครูที่ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และ
แก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพ
ชีวิตด้วยความเสมอภาค(5.1.6) 

95 กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

1. โครงการพัฒนาคุณภาพ
กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ 
2. โครงการกจิกรรมวิชาการ 

กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ 
 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
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เป้าประสงค์/

เป้าหมาย 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 

ปี 2562 
กลยุทธ์องค์กร 

(โรงเรียน) 
มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

ส่งเสริมและ
พัฒนาครูตาม
เกณฑ์
มาตรฐานการ
ประกันคุณภาพ
(ต่อ) 

7. ร้อยละของครูที่มีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการ
ปรับการสอนกระบวนการสมรรถนะ และคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์(5.1.7) 

95 กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

1. โครงการพัฒนาข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
สู่มาตรฐานสากล 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

8. ร้อยละของครูที่มีครูประพฤติปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา
(5.1.8) 

95 กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

1. โครงการพัฒนาข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
สู่มาตรฐานสากล 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

10. ร้อยละของครูที่เข้ารับการอบรม สัมมนาและ
ศึกษาดูงานตามเกณฑ์ที่ก าหนด(5.1.10) 

95 กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

1. โครงการพัฒนาข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
สู่มาตรฐานสากล 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

11. ร้อยละของครูที่จัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญและมีการบูรณาการตามหลักของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง(5.1.11) 

95 กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

1. โครงการพัฒนาข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
สู่มาตรฐานสากล 
2. โครงการพัฒนาคุณภาพ
กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 
 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
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เป้าประสงค์/
เป้าหมาย 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 
ปี 2562 

กลยุทธ์องค์กร 
(โรงเรียน) 

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอ 

ส่งเสริมและ
พัฒนาครูตาม
เกณฑ์
มาตรฐานการ
ประกันคุณภาพ 
(ต่อ) 

12. ร้อยละของครูที่ได้รับการนิเทศ ติดตามเพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอน(5.1.12) 

95 กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

1. โครงการพัฒนาข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
สู่มาตรฐานสากล 
2. โครงการพัฒนาคุณภาพ
กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 
 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 

13. ร้อยละของครูที่มีความพึงพอใจในการสร้างขวัญ
ก าลังใจในการปฏิบัติงาน(5.1.13) 

95 กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

1. โครงการพัฒนาข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
สู่มาตรฐานสากล 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

ส่งเสริม
ความก้าวหน้า
ทางด้าน 
วิขาชีพ 

1. ร้อยละของครูที่มกีารพัฒนาวิชาชีพครู(5.2.1) 95 กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

1. โครงการพัฒนาข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
สู่มาตรฐานสากล 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

2. ร้อยละของครูที่มกีารพัฒนาสื่อนวัตกรรมการ
เรียนรู้และเทคโนโลยี(5.2.2) 

95 กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

1. โครงการพัฒนาข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
สู่มาตรฐานสากล 
2. โครงการพัฒนาคุณภาพ
กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 
 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 

3. ร้อยละของครูที่จัดท าวิจัยในชั้นเรียน(5.2.3) 95 กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

1. โครงการพัฒนาข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
สู่มาตรฐานสากล 
2. โครงการพัฒนาคุณภาพ
กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 
 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
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เป้าประสงค์/
เป้าหมาย 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 
ปี 2562 

กลยุทธ์องค์กร 
(โรงเรียน) 

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

ส่งเสริม
ความก้าวหน้า
ทางด้านวิขาชีพ
(ต่อ) 

4. ร้อยละของการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้
สารสนเทศในการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนา 
คุณภาพสถานศึกษา(5.2.4) 

95 กลยุทธ์ที่  6  พัฒนาระบบบริหาร
คุณภาพและเทคโนโลยี 

1. โครงการพัฒนาข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
สู่มาตรฐานสากล 
2. โครงการพัฒนาคุณภาพ
กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 
 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 

5. ร้อยละของการพัฒนางานบริหารจัดการกลุ่มงาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ (5.2.5) 

95 กลยุทธ์ที่  6  พัฒนาระบบบริหาร
คุณภาพและเทคโนโลยี 

1. โครงการพัฒนาข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
สู่มาตรฐานสากล 
 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

พัฒนาระบบ
บริหารคุณภาพ 

1. ร้อยละของการผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล(6.1.1) 

95 กลยุทธ์ที่  6  พัฒนาระบบบริหาร
คุณภาพและเทคโนโลยี 

1. โครงการพัฒนาข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
สู่มาตรฐานสากล 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

2. ร้อยละของการพัฒนาการบริหารจัดการ
สถานศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพสถานศึกษา
(6.1.2) 

95 กลยุทธ์ที่  6  พัฒนาระบบบริหาร
คุณภาพและเทคโนโลยี 

1. โครงการพัฒนาข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
สู่มาตรฐานสากล 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
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เป้าประสงค์/

เป้าหมาย 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 

ปี 2562 
กลยุทธ์องค์กร 

(โรงเรียน) 
มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

พัฒนาระบบ 
เทคโนโลยีและ
เครือข่าย 

ร้อยละของการได้รับการเรียนรู้และบริการด้าน
เทคโนโลยีและเครือข่าย(6.2.1) 

95 กลยุทธ์ที่  6  พัฒนาระบบบริหาร
คุณภาพและเทคโนโลยี 

1. โครงการพัฒนาข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
สู่มาตรฐานสากล 
2. โครงการพัฒนาคุณภาพ
กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ 
3. โครงการงานกิจการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 
 
 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 
 

เสริมสร้างการมี
ส่วนร่วมภาคี
เครือข่าย 

1. เครือข่ายพัฒนาการเรียนรู้ เช่น 
การท า MOA MOU กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและ
ต่างประเทศ อย่างน้อย 3 หน่วยงาน(6.3.1) 

95 กลยุทธ์ที่  6  พัฒนาระบบบริหาร
คุณภาพและเทคโนโลยี 

1. โครงการพัฒนาข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
สู่มาตรฐานสากล 
2. โครงการพัฒนาคุณภาพ
กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ 
3. โครงการกจิกรรมวิชาการ 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 
 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
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เป้าประสงค์/
เป้าหมาย 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 
ปี 2562 

กลยุทธ์องค์กร 
(โรงเรียน) 

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

เสริมสร้างการมี
ส่วนร่วมภาคี
เครือข่าย(ต่อ) 

2. ความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา ผู้ปกครอง และ
ชุมชน เช่น คณะกรรมการสถานศึกษา มูลนิธิ  
สมาคมผู้ปกครอง ครู เครือข่ายผู้ปกครอง ศิษย์เก่า 
และองค์กรอื่นๆในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียน(6.3.2) 

95 กลยุทธ์ที่  6  พัฒนาระบบบริหาร
คุณภาพและเทคโนโลยี 

1. โครงการพัฒนางานกลุ่ม
งานบริหารทั่วไป 
2. โครงการพัฒนาคุณภาพ
กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ 
3. โครงการกจิกรรมวิชาการ 

กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 

พัฒนา
สภาพแวดล้อม
ให้เอื้อต่อการ
เรียนรู้ 

ร้อยละของการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ อาคารสถานที่
และสภาพแวดล้อม(7.1.1) 

95 กลยุทธ์ที่   7  พัฒนาสภาพแวดล้อม
ให้เอื้อต่อการเรียนรู้และบริการ
ส่งเสริมผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ 

1. โครงการพัฒนางานกลุ่ม
งานบริหารทั่วไป 
2. โครงการพัฒนาคุณภาพ
กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ 
3. โครงการกจิกรรมวิชาการ 

กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 

ส่งเสริมผู้เรียน
ให้พัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพ 

ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาผู้เรียนให้ได้รับ
การเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ(7.2.1) 

95 กลยุทธ์ที่   7  พัฒนาสภาพแวดล้อม
ให้เอื้อต่อการเรียนรู้และบริการ
ส่งเสริมผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ 

1. โครงการพัฒนางานแนะ
แนวในสถานศึกษา 
2. โครงการพัฒนาคุณภาพ
กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ 
3. โครงการกจิกรรมวิชาการ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
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1. ประมาณการรายรับ ปีการศึกษา 2562           (ตาราง ข.) 

รายการ จ านวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรร รวมงบประมาณ 
ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น

797 คน 
ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย

517 คน 
1.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา (งบตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี) 
1.1 ค่าจัดการเรียนการสอน 
      - งบอุดหนุนรายหัว 
      - งบปัจจัยพื้นฐาน
ส าหรับนักเรียนยากจน 

   
2,789,500 1,964,600 4,754,100 

244,456 
 

244,456 

1.2 ค่าหนังสือ 2,030,696 2,030,696 
1.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 334,740 237,820 572,560 
1.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 358,650 258,500 617,150 
1.5 ค่ากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน       

701,360 491,150 1,192,510 

2.งบอื่นๆ 
       - งบสนับสนุนจาก 
อปท. 

- - - 

       - เงินบ ารุงการศึกษา 1,032,000 - 1,032,000 
       - อื่นๆ (ระบุ) - - - 

รวมงบประมาณ - - 10,443,472 
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2. การจัดสรรงบประมาณ 
    2.1 ตารางสรุปการจัดสรรงบประมาณตามโครงสร้างการบริหาร ปีงบประมาณ ๒๕๖๒  
รายละเอียดงบประมาณตามภาระงานประจ า          (ตาราง ค.) 
 

งาน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

งานลูกจ้างชั่วคราว 6 คน 540,000 ต.ค.61-ก.ย.62 

  
กล

ุ่มบ
ริห

าร
งา

นง
บป

ระ
มา

ณ
 

ค่าประกันสังคม  
ลูกจ้างช่ัวคราว 

 
3 คน 

 
32,400 

 
ต.ค.61-ก.ย.62 

งานสาธารณูปโภค 
ค่ากระแสไฟฟ้า 
ค่าโทรศัพท์ 
ค่าอินเตอร์เน็ต 
ค่าประปา 
ค่าสาธารณูปโภคห้องเรียนพิเศษ และอื่นๆ 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

1,584,000 
720,000 
12,000 
48,000 
480,000 
516,000 

ต.ค.61-ก.ย.62 

งานยานพาหนะ 
ค่าน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 
ค่าซ่อมบ ารุง 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

1 คัน 

96,000 
36,000 
60,000 

ต.ค.61-ก.ย.62 

งานซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ ตลอด
ปีงบประมาณ 

50,000 ต.ค.61-ก.ย.62 

ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก ค่าพาหนะ 
ผู้บริหาร 
ครูและบุคลากรอื่น 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

360,000 
58,800 
301,200 

ต.ค.61-ก.ย.62 

งานซ่อมแซมอาคาร สถานที่ 
ปรับปรุงทาสีก าแพงโรงเรียน 
ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าหอประชุม 
ปรับปรุงห้องกิจการนักเรียน 
ปรับปรุงระบบประปาและ Springer 
ปรับปรุงลานหลังอาคารปลาตองกราย 
ซ่อมแซมเหล็กตะแกรงร่องระบายน้ า 
ปรับภูมิทัศน์อาคารปลาเทโพ 
ปรับปรุงอาคารหอเกียรติยศ 
พัฒนาห้องร้านค้าสวัสดิการ  

ตลอด
ปีงบประมาณ 

550,000 
50,000 
30,000 
50,000 
40,000 
30,000 
30,000 
200,000 
70,000 
50,000 

ต.ค.61-ก.ย.62 
 

กล
ุ่มบ

ริห
าร

ทั่ว
ไป

 งา
นอ

าค
าร

สถ
าน

ที่ 

รวม 3,212,400 
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    2.2 ตารางสรุปการจัดสรรงบประมาณตามโครงสร้างสายงาน ปีงบประมาณ 2562         
(ตาราง ง.) 
รหัส โครงการ จ านวน 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

 
ว 01 
ว 02 
ว 03 
ว 04 
ว 05 
ว 06 
ว 07 
ว 08 
ว 09 

กลุ่มบริหารวิชาการ 
โครงการ งานพัฒนาวิชาการ 
โครงการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
โครงการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
โครงการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
โครงการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
โครงการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
โครงการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
โครงการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
โครงการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา 
 

 
618,000 
55,000 
55,000 
55,000 
55,000 
55,000 
55,000 
55,000 
55,000 

 

 
กลุ่มบริหารวิชาการ 

กลุ่มสาระฯภาษาไทย 
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ 
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ 
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ 
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา 

กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ 
กลุ่มสาระฯศิลปะ 

 กลุ่มสาระฯสุขศึกษา และพลศึกษา 

รวมงบประมาณกลุ่มบริหารวิชาการ 1,058,000 
 

บ 01 
 

บ 02 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาสู่มาตรฐานสากล. 
โครงการพัฒนาบุคลากรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

 
413,000 

 
20,000 

 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 
นางอังคณา เมตุลา 

รวมงบประมาณกลุ่มบริหารงานบุคคล 433,000 
 

ง 01 
 

กลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน 
โครงการพัฒนางานกลุ่มบริหารงบประมาณ 
 

 
140,000 

 
  กลุ่มบริหารงบประมาณ 

รวมงบประมาณกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน 140,000 
 

ท 01 
กลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
การพัฒนางานในฝ่ายบริหารท่ัวไป   

 
328,000 

 
กลุ่มบริหารท่ัวไป 

รวมงบประมาณกลุ่มบริหารงานทั่วไป 358,000 
ส ารองจ่าย(นโยบายเร่งด่วน) 

 
619,600 ผู้อ านวยการโรงเรียน 

รวมงบประมาณส ารองจ่าย 619,000 
รวม งบประมาณตามโครงสร้างสายงาน 2,608,600 
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รหัส โครงการ จ านวน 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

 
ก 01 
 ก 02 

 
ก 03 
ก 04 
ก 05 
ก 06 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
โครงการพัฒนางานแนะแนวในสถานศึกษา 
โครงการลูกเสือ เนตรนารี  
ยุวกาชาดและ ผู้บ าเพ็ญประโยชน ์
ทัศนศึกษานอกสถานท่ี 
การบริการเทคโนโลยี สารสนเทศและการส่ือสาร ICT 
กิจกรรมวิชาการ 
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา 

 
   131,400 

131,400 
 

131,400 
131,400 
535,510 
131,400 

 
 

งานกิจกรรมพฒันาผู้เรียน 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

 

รวมงบประมาณกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1,192,510 
รวมทั้งสิ้น 1,192,510 

 
รหัส โครงการ จ านวน 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

 
พ 01 
พ 02 

 

ห้องเรียนพิเศษ EIS 
โครงการพัฒนาวิชาการห้องเรียนพิเศษ EIS 
จ้างบุคลากรต่างชาติ 

 
131,000 
385,000 

 
กลุ่มบริหารวิชาการ 

รวมงบประมาณห้องเรียนพิเศษ 516,000  
รวมทั้งสิ้น 516,000 

อดรับ 
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แผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562 (ตาราง ฉ.) 
 

รหัส โครงการ/วัตถุประสงค์ 
สนองจุดเน้น สพฐ.

ท่ี/ข้อท่ี 

 
สนองกลยุทธ์ 

โรงเรียน 
ข้อท่ี 

กิจกรรมหลัก 
เป้าหมาย
กิจกรรม 

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

ว 01 โครงการพัฒนา
คุณภาพกลุ่มงาน

บริหารงานวิชาการ 
(618,000) 

ผู้เรยีน 
1/1.2,1/1.3,3/3.3 

คร ู
1/1.1,1/1/2 

1,3,4,5 - พัฒนาห้องวิชาการ 
- งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
- พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
- ติวเข้มเติมเต็มความรู้ 
- การสอบวัดผลกลางภาค/ปลายภาค 
- การสอบ PISA 
- การสอบ Pre-Onet/การสอบวัดความรู้จาก 
ข้อสอบมาตรฐานกลาง 
- การสอบวัดความรู้เรื่องการอ่าน 
- การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา 
- การรับนักเรียน 
- พัฒนางานทะเบียนและวัดผล 
- พัฒนาบุคลากรกลุ่มบริหารงานวชิาการ 
- ส่งเสริมการเข้ารว่มการแข่งขันต่างๆ 

 
นัก
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ียน
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ษฎ
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ังส
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ดิ์ 
 

40,000 
250,000 
100,000 
70,000 
50,000 
10,000 
15,000 
10,000 
8,000 
10,000 
20,000 
25,000 
10,000 

ตลอด 
ปีงบประมาณ 

 
นางสาวศิวาพร  ขรรค์ศร 

ว 02 โครงการพัฒนากลุ่ม
สาระการเรียนรู้

ภาษาไทย 
(55,000) 

 

ผู้เรียน 
1/1.1,1/1.2, 

1/1.3 
3.2.1 
ครู  

1/1.1,1/1/2 

1,3,4,7 1.พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย อ่านคล่อง เขียนคล่อง 
2.แข่งขันทักษะวิชาการ 
3.งานวันภาษาไทยและสุนทรภู่ 
 

27,000 
 

8,000 
20,000 

ตลอด 
ปีงบประมาณ 

นางสาวทวีภรณ์  สุวรรณมาโจ 
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รหัส โครงการ/วัตถุประสงค์ 
สนองจุดเน้น สพฐ.

ท่ี/ข้อท่ี 

 
สนองกลยุทธ์ 

โรงเรียน 
ข้อท่ี 

กิจกรรมหลัก 
เป้าหมาย
กิจกรรม 

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

ว 03 โครงการพัฒนา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

(55,000) 
 

ผู้เรียน 
1/1.2,1/1.5,2/2.

3 
3/3.3 
คร ู

1/1.1,1/1/2 

1,3,6,7 1. กิจกรรมการแข่งทักษะวิชาการ  
2. กิจกรรมภาษาสร้างสรรค ์ 
3. กิจกรรมภาษาอังกฤษวันละค า  
4. กิจกรรมการจัดป้ายนิเทศและบริบท
ส่งเสริม 
   การเรียนรู้ 
5. กิจกรรมครอสเวิร์ดและคลังค าศัพท ์
6. กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
   ระดับชาติ 
7. กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาจีน 
   และบูรณาการการเรียนรู้วัฒนธรรม
อาเซียน 
8. กิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนโดย
ใช้สื่อ  
   ICT และ DLIT 
9. กิจกรรมวันครสิมาสต์ 
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5,000 
3,000 
3,000 
3,000 

 
 

8,000 
5,000 

 
10,000 

 
 

3,000 
 
 

15,000 

ตลอด 
ปีงบประมาณ 

นางสาวอทิตยา  คูณค า 
นายพุท  ภูหาด 
นางสาวราตรี  ชูเลิศ 
นางทิติภา  แสนมะฮุง 
 
 
นางขวัญนภา  อรรคสังข์ 
นางสาวนันทนา  โพธ์ิสุ 
 
นางสาวโสภาพันธ์  คนตรง 
 
 
นายยุทธการ  แก้วอินทร์ 
 
 
นางสาวอทิตยา  คูณค า 

 



43 
แผนปฏบัิติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2562  

 

 
 
 
 

รหัส โครงการ/วัตถุประสงค์ 
สนองจุดเน้น สพฐ.

ท่ี/ข้อท่ี 

 
สนองกลยุทธ์ 

โรงเรียน 
ข้อท่ี 

กิจกรรมหลัก 
เป้าหมาย
กิจกรรม 

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

ว 04 โครงการพัฒนา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ 
(55,000) 

 

ผู้เรียน 
1/1.2,1/1.5,2/2.

3 
3/3.3 
คร ู

1/1.1,1/1/2 

1,3,6,7 1. กิจกรรมพัฒนาบุคลากรในกลุ่ม
สาระ 
2. กิจกรรม  ค่าย GSP 
3. บ ารุงปรับปรุงรักษาห้องกลุ่มสาระ 
4. วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ 

นัก
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นแ
ละ

บุค
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4,529 
 

15,000 
10,000 
20,471 

 

ตลอด 
ปีงบประมาณ 

นายชัชวาล อินทิราช 

ว 05 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการพัฒนา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ 
(55,000) 

 

ผู้เรียน 
1/1.2,1/1.4 

2/2.2 
2/2.3 
คร ู

1/1.1,1/1.2 
1/1.6 

1,3,6,7 1. กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์  
2. ผลิตส่ือการสอนวิทยาศาสตร์ 

48,600 
6,400 

ตลอด 
ปีงบประมาณ 

นางภาวิณี  สุพลแสง 
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รหัส โครงการ/วัตถุประสงค์ 
สนองจุดเน้น สพฐ.

ท่ี/ข้อท่ี 

 
สนองกลยุทธ์ 

โรงเรียน 
ข้อท่ี 

กิจกรรมหลัก 
เป้าหมาย
กิจกรรม 

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

ว 06 โครงการพัฒนา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

สังคมศึกษา 
(55,000) 

 

ผู้เรียน 
1/1.2,1/1.5 

2/2.3 
3/3.3 
คร ู

1/1.1,1/1/2 

1,3,6,7 1. กิจกรรมพัฒนากลุ่มสาระการ
เรียนรู ้
2. กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ 
3.กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนาและ 
วันส าคัญทางประเพณีและวัฒนธรรม 

นัก
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26,000 
 

7,000 
22,000 

ตลอด 
ปีงบประมาณ 

นางสาววไลภรณ์ ขรรค์ศร 

ว 07 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการพัฒนา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

การงานอาชีพ 
(55,000) 

 

ผู้เรียน 
1/1.4,1/1.5 

1/3.3 
1/3.4 
1/3.6 
คร ู

1/1.1,1/1.2 
1/1.5 

1,3,4,7 1. กิจกรรมงานประดิษฐ์ อาหารและ
โภชนาการ 
 2. งานเกษตร 
 3. งานอุตสาหกรรม 
 

40,000 
 

10,000 
5,000 

 

ตลอด 
ปีงบประมาณ 

นางพิสมัย  พรรณวงศ์ 
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รหัส โครงการ/วัตถุประสงค์ สนองจุดเน้น สพฐ.
ท่ี/ข้อท่ี 

สนองกลยุทธ์ 
โรงเรียน 

ข้อท่ี 

กิจกรรมหลัก เป้าหมาย
กิจกรรม 

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

ว 08 โครงการพัฒนา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ศิลปศึกษา 
(55,000) 

 

ผู้เรียน 
1/2.3,3/3.1 

3/3.2 
 

คร ู
1/1.1,1/1.6 

1,3,4 1. นิทรรศการวัน   ART SHOW 2018 
 “ นาฏยะ ดนตรี ศิลป์ 2561 ” 
2. จัดซื้อ วัสดุส านักงาน 
3. ส่งเสริมศิลปะสากลสู่อาเซียน  
4. ส่งเสริมดนตรีสากลสู่อาเซียน) 
5. ส่งเสริมดนตรี/นาฎศิลป์สู่อาเซียน 
6. กิจกรรมที่ 6 ค่ายศิลปะ  
(ART CAMP) 
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- 
 

5,000 
10,000 
15,000 
25,000 

 
- 

 นายยงยุทธ  แสนมะฮุง 

ว 09 
 
 
 

 
 

โครงการพัฒนา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

สุขศึกษา 
และพลศึกษา 

(55,000) 

ผู้เรียน 
1/2.3,3/3.1 

3/3.2 
 

คร ู
1/1.1,1/1.6 

1,3,4 1. กิจกรรมพัฒนาส่ือ วัสดุอุปกรณ์ 
ทางการเรียนพลศึกษา 
 2. กิจกรรมผลิตส่ือ อุปกรณ์เพื่อการ
จัดการเรียนรู้ 
3. กีฬาภายใน 

41,445 
 

2,565 
 

10,990 

ตลอด 
ปีงบประมาณ 

นายอ านาจ ศรีภักดิ์ 
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รหัส โครงการ/วัตถุประสงค์ 
สนองจุดเน้น สพฐ.

ท่ี/ข้อท่ี 

 
สนองกลยุทธ์ 

โรงเรียน 
ข้อท่ี 

กิจกรรมหลัก 
เป้าหมาย
กิจกรรม 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

บ 01 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

บ 02 

บริหารงานบคุคล 
โครงการพัฒนา 

ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาสู่

มาตรฐานสากล 
(413,000) 

 
 
 
 
 
 

โครงการพัฒนาครู
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

(20,000) 

คร ู
1/1.3,1/1/4 
1/1.6,1/3 
1/2 , 1/6 
บริหาร 
1/1.2 
1/1.3 
2/2.1 
2/2.2 

 

5,6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5,6 

1. พัฒนาบุคลากร(อบรม ว21/2560) 
2. ศึกษาดูงาน 
3. ยกย่องเชิดชูเกียรติครูประจ าปีและ 
ก าลังใจในโอกาสต่างๆ 
4. งานอัตราก าลัง 
5.  ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบัติงาน 
6. งานส านักงานบุคคล 
7. งานบ ารุงรักษาและปรับปรุง 
    งานตามกิจกรรมอื่น ๆ 
 
1. พัฒนาครูกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
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72,000 
241,600 
50,000 

 
5,500 
1,500 

 
20,000 
22,500 

 
 

20,000 

ตลอด 
ปีงบประมาณ 

นางประนอม เกษมสินธ์ุ 
นางสาวฤทัยวรรณ วงศ์ณะรัตน์ 
นางสาวฤทัยวรรณ วงศ์ณะรัตน์ 
 
นางประนอม เกษมสินธ์ุ 
นางประนอม เกษมสินธ์ุ 
 
นางสาวราตรี ชูเลิศ 
นางประนอม เกษมสินธ์ุ 
 
 
นางอังคณา  เมตุลา 
 



47 
แผนปฏบัิติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2562  

 

 
 
 
 
 
 

รหัส โครงการ/วัตถุประสงค์ 
สนองจุดเน้น สพฐ.

ท่ี/ข้อท่ี 

 
สนองกลยุทธ์ 

โรงเรียน 
ข้อท่ี 

กิจกรรมหลัก 
เป้าหมาย
กิจกรรม 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

ง 01 โครงการพัฒนากลุ่มงาน 
บริหารงานงบประมาณ 

(140,000) 
 

ผู้เรียน 
1/3,1/3.1 

1/3.3 
คร ู

1/1.2 
1/1.6 
1/2 

บริหาร 
1/1.1 
1/1.2 
1/1.3 
2/2.1 
2/2.2 

 

5,6,7 1. งานบริหารกลุ่มบริหาร
งบประมาณ 
2. งานการเงิน 
3. งานบัญช ี
4. งานพัสดุและสินทรัพย์ 
6. งานระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
7. การตรวจสอบภายใน 
8. งานแผนงาน 

 
งา

นบ
ริห

าร
งบ

ปร
ะม

าณ
มีป

ระ
สิท

ธิภ
าพ

สูง
ขึ้น

 
 

10,000 
 

30,000 
20,000 
50,000 
5,000 
10,000 
15,000 

ตลอด 
ปีงบประมาณ 

นายเทพพร สุวรรณโส 
 
นางสาวประภัสสร ทิพหนองแวง 
นางสาวสกลรัตน์  พันธุ์เวียง 
นายนิรุต  ราญมีชัย 
นายนัฐพงษ์  บุญยารมย์ 
นายเทพพร สุวรรณโส 
นางสาวทวีภรณ์  สุวรรณมาโจ 
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รหัส โครงการ/วัตถุประสงค์ 
สนองจุดเน้น สพฐ.

ท่ี/ข้อท่ี 

 
สนองกลยุทธ์ 

โรงเรียน 
ข้อท่ี 

กิจกรรมหลัก 
เป้าหมาย
กิจกรรม 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

ท 01  
โครงการพัฒนา 

งานกลุ่มงานบริหารทัว่ไป 
(328,000) 

 

ผู้เรียน 
1/3,1/3.1 

1/3.3 
คร ู

1/1.2 
1/1.6 
1/2 

บริหาร 
1/1.1 
1/1.2 
1/1.3 
2/2.1 
2/2.2 

 

2,4,6,7 1. งานพัฒนาระบบเครือข่าย และ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
2. งานโสตทัศนูปกรณ์ 
3. งานกิจการนักเรียน 
4. งานธุรการ 
5. งานอาคารสถานท่ีและ
สภาพแวดล้อม 
6. งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
7. งานป้องกันและแก้ไขยาเสพติด 
8. งานคุณธรรม จริยธรรม ผู้เรียน 
9. งานอนามัยและโภชนาการ 
10. งานปรับเปล่ียนพฤติกรรม
นักเรียน 
11. งานระดมทรัพยากรจากชุมชน 
12. งานรักษาความปลอดภัย 

นัก
เรีย

นแ
ละ

บุค
ลา

กร
ทา

งก
าร

ศึก
ษา

 
โร

งเร
ียน

สห
รา

ษฎ
ร์ร

ังส
ฤษ

ดิ์ 
 

10,000 
 

30,000 
40,000 
15,000 
130,000 

 
30,000 
36,000 
30,000 
10,000 
5,000 

 
30,000 
30,000 

ตลอด 
ปีงบประมาณ 

กลุ่มงานบริหารท่ัวไป 
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รหัส 
โครงการ/

วัตถุประสงค์ 
สนองจุดเน้น 
สพฐ.ท่ี/ข้อท่ี 

 
สนองกล

ยุทธ์ 
โรงเรียน 

ข้อท่ี 

กิจกรรมหลัก 
เป้าหมาย
กิจกรรม 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

ก 01 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

โครงการลูกเสือ 
เนตรนารี  
ยุวกาชาด  

ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 
นักศึกษาวิชาทหาร 

(131,400) 
 

ผู้เรียน 
1/3.1,1/3.4 
1/3.5,1/2.3 
1/3.1,1/3.2 
1/3.3,1/3.4 
1/3.5,1/3.6 

 

1,2,3,4,
6 

1.ลูกเสือ เนตรนารี 
2.ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 
3.ยุวกาชาด 
 

นัก
เรีย

น 
โร

งเร
ียน

สห
รา

ษฎ
ร์ร

ังส
ฤษ

ดิ์ 
 

131,400 ตลอด 
ปีงบประมาณ 

นางอังคณา เมตุลา 
 

ก 02 โครงการทัศนศึกษา
นอกสถานที่ 

ผู้เรียน 
1/3.1,1/3.4 
1/3.5,1/2.3 
1/3.1,1/3.2 
1/3.3,1/3.4 
1/3.5,1/3.6 

 

1,2,3,4,
6 

1.ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในประเทศ 

นัก
เรีย

น 
โร

งเร
ียน

สห
รา

ษฎ
ร์ร

ังส
ฤษ

ดิ์ 
 

131,400 ตลอด 
ปีงบประมาณ 

กลุ่มบริหารท่ัวไป 
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รหัส 
โครงการ/

วัตถุประสงค์ 
สนองจุดเน้น 
สพฐ.ท่ี/ข้อท่ี 

 
สนองกล

ยุทธ์ 
โรงเรียน 

ข้อท่ี 

กิจกรรมหลัก 
เป้าหมาย
กิจกรรม 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

ก 03 กิจกรรมวิชาการ 
535,510 

 
 

ผู้เรียน 
1/3.1,1/3.4 
1/3.5,1/2.3 
1/3.1,1/3.2 
1/3.3,1/3.4 
1/3.5,1/3.6 

 

1,2,3,4,
6 

1. พัฒนางานแนะแนวในสถานศึกษา 
2. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการ 
3. พัฒนากิจกรรมชุมนุม 
4. พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ และ ทักษะ
อาชีพ 
 

นัก
เรีย

น 
โร

งเร
ียน

สห
รา

ษฎ
ร์ร

ังส
ฤษ

ดิ์ 
 

535,510 ตลอด 
ปีงบประมาณ 

บริหารงานวิชาการ 
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รหัส 
โครงการ/

วัตถุประสงค์ 
สนองจุดเน้น 
สพฐ.ท่ี/ข้อท่ี 

 
สนองกล

ยุทธ์ 
โรงเรียน 

ข้อท่ี 

กิจกรรมหลัก 
เป้าหมาย
กิจกรรม 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

ก 04 โครงการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
(131,400) 

 

ผู้เรียน 
1/3.1,1/3.4 
1/3.5,1/2.3 
1/3.1,1/3.2 
1/3.3,1/3.4 
1/3.5,1/3.6 

 

1,2,3,4,
6 

การบริการเทคโนโลยี สารสนเทศและการส่ือสาร 
ICT 
 

นัก
เรีย

น 
โร

งเร
ียน

สห
รา

ษฎ
ร์ร

ังส
ฤษ

ดิ์ 
 

131,400 ตลอด 
ปีงบประมาณ 

งานเทคโนโลยี สารสนเทศ 
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รหัส 
โครงการ/

วัตถุประสงค์ 
สนองจุดเน้น 
สพฐ.ท่ี/ข้อท่ี 

 
สนองกล

ยุทธ์ 
โรงเรียน 

ข้อท่ี 

กิจกรรมหลัก 
เป้าหมาย
กิจกรรม 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

ก 05 โครงการพัฒนา
คุณธรรมและ

จริยธรรม 
จิตอาสา 

(131,400) 
 

ผู้เรียน 
1/3.1,1/3.4 
1/3.5,1/2.3 
1/3.1,1/3.2 
1/3.3,1/3.4 
1/3.5,1/3.6 

 

1,2,3,4,
6 

1.ค่ายพุทธบุตร 
2..วันส าคัญทางศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ 
3. กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง จิตอาสา 

นัก
เรีย

น 
โร

งเร
ียน

สห
รา

ษฎ
ร์ร

ังส
ฤษ

ดิ์ 
 

131,400 ตลอด 
ปีงบประมาณ 

กลุ่มงานบริหารท่ัวไป 
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แผนการก ากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงาน 
ปีงบประมาณ 2562                                                        

 
วัน  เดือน  ป ี รายการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 

เมษายน -  ตรวจสอบ  ทบทวน  การจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปี  (ปีงบประมาณ) -  งานแผนงานและงบประมาณ  
-  งานประกันคุณภาพ  

กรกฎาคม -  นิเทศ  ติดตาม -  งานประกันคุณภาพ 
กันยายน -  สรุป  ประเมินผล  งาน/โครงการ/กิจกรรม  (ครั้งท่ี 1) -  งานแผนงานและงบประมาณ 

-  งานประกันคุณภาพ  
ตุลาคม -  จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  (ปีงบประมาณ)  -  งานแผนงานและงบประมาณ 

-  งานประกันคุณภาพ 
ธันวาคม -  นิเทศ  ติดตาม -  งานประกันคุณภาพ  
มีนาคม -  สรุป  ประเมินผล  งาน/โครงการ/กิจกรรม  (ครั้งท่ี  2) 

-  น าเสนอผลงานดีเด่น  
-  จัดท ารายงาน  SAR 

-  งานแผนงานและงบประมาณ  
-  งานประกันคุณภาพ  
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ค าสั่งโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษด์ิ 
ท่ี    617 /2561 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 
......................................................................................... 

 ด้วยทางโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษด์ิ จะด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
งบประมาณ 2562  เพื่อให้การจัดท าแผนเป็นไปอย่างมีระบบ และถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาล  
คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรมหลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ   
และหลักความคุ้มค่า ทางโรงเรียนจึงแต่งต้ัง  คณะท างานและผู้รับผิดชอบ ดังนี้ 

1.  นายเดชา  แก้วเช่ือม  ผู้อ านวยการโรงเรียน    ประธานกรรมการ 
2.  นายบัลลังก์  มะเจ่ียว  รองผู้อ านวยการโรงเรียน    กรรมการ 

 3.  นางสาวศิวาพร  ขรรค์ศร ครู.รก รองอ านวยการโรงเรียน   กรรมการ 
4.  นายเทพพร  สุวรรณโส ครู.รก รองอ านวยการโรงเรียน   กรรมการ  

 5.  นายสุชาติ  สระแก้ว  ครู.รก รองอ านวยการโรงเรียน   กรรมการ 
6.  นางประนอม  เกษมสินธุ์ ครู.รก รองอ านวยการโรงเรียน   กรรมการ 

 7. นางอังคณา  เมตุลา  หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กรรมการ 
 8. ครู บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษด์ิ   กรรมการ 

9. นางสาวทวีภรณ์  สุวรรณมาโจ      หัวหน้างานแผนงาน       กรรมการและเลขานุการ 
10. นายอัครเดช  แสนณรงค์     เจ้าหน้าท่ีงานแผนงาน    ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 

 
 

หน้าท่ี   1. ประชุมวางแผนนโยบายและกลยุทธ์ในการพัฒนาโรงเรียน 
  2.  ให้ค าปรึกษาและช้ีแนะการจัดท าโครงการ/กิจกรรม 
  3.  รวบรวมโครงการ/กิจกรรม จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
  4.  นิเทศ ก ากับ ติดตาม การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
 

 ให้คณะท างานจัดท าแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ 2562  ได้ปฏิบัติตามกรอบการท างาน                  
เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของสถานศึกษา 
   

   ท้ังนี้ต้ังแต่ วันท่ี  1  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2561  เปน็ต้นไป 
     

    ส่ัง ณ วันท่ี  1  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2561 
 
                    นายเดชา  แก้วเช่ือม 
          ผู้อ านวยการโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษด์ิ 
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                         บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ   โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษด์ิ ต.ศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 48150 
ท่ี   ศธ 04252.042/635                                 วันท่ี 28 กันยายน 2561 
เร่ือง  รายงานการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2561 
  
เรียน     ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 
 
  เนื่องด้วยงานแผนงานโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษด์ิ ได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ 2562 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือและแนวทางในการด าเนินการพฒันา
โรงเรียนตลอดปีการศึกษาและใช้ประกอบการตรวจสอบ ก ากับ ติดตามและประเมินผลเป็นระยะ  
ว่ามีการด าเนินการตามแผนงานโครงการและบรรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนดไว้หรือไม่ บัดนี้งาน
แผนงานได้ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังแนบ 
   

   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทรายและพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 
 

                          (ลงช่ือ)                                    
                                                               (นางสาวทวีภรณ์  สุวรรณมาโจ)  

                                                                 หัวหน้างานแผนงาน 
 

                          (ลงช่ือ)                                    
                                                               (นายเดชา  แก้วเช่ือม)  

                                                                 ผู้อ านวยการโรงเรียนสหราษฎร์รงัสฤษด์ิ 
 
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 
  เห็นชอบให้ด าเนินการตามแผนและสามารถถัวจ่ายกันได้ทุกรายการ     
  เห็นควรปรับปรุงแก้ไขดังนี ้
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
                  (ลงช่ือ)  
                              (นายวัฒนะ  วดีศิริศักดิ์) 
                                                                              ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 

 

 


