
 

 

 

โครงการประจ าปีงบประมาณ 2564 
จ านวนโครงการ  90  โครงการ 
ร้อยละความส าเร็จของโครงการ      97.78 
ร้อยละการใช้งบประมาณ   90.46 
ปัญหาและอุปสรรค      จากผลการเบิกงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2565  ดังนี้ 
                             1. งบอุดหนุน  เนื่องจากสถาณการณ์โควิดจึงท าให้บางโครงการไม่สามารถด าเนินการได้ 
ท าให้มีงบประมาณคงเหลือจากการเบิกจ่าย 
                             2. งบรายจ่ายอื่นๆ เนื่องจากสถาณการณ์โควิดจึงท าให้บางโครงการไม่สามารถด าเนินการได้
ท าให้มีงบประมาณคงเหลือจากการเบิกจ่าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปีงบประมาณ 2564 
กลยุทธ์ที่ 1 ตัวช้ีวัด 

พัฒนาหลักสูตรตรงตามมาตรฐานสากล 1. โรงเรียนมีหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายตรงตาม
มาตรฐานสากลร้อยละ 100 
2. โรงเรียนจัดหลักสูตร ให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 3. 
และสอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โดยเน้นการพัฒนา



สมรรถนะผู้เรียนร้อยละ 100 
4. ร้อยละของหลักสูตรตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของ
นักเรียน 
5.ร้อยละของนักเรียนมีความพึงพอใจต่อหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน  

 
ที ่ โครงการ เป้าหมาย 

(ร้อยละ) 
ผลการด าเนินงาน 

(ร้อยละ) 
หมายเหตุ 

1 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนาร ี 100 100  
2 ทัศนศึกษา 100 100  
3 วันสุนทรภู่และวันภาษาไทย 100 100  
4 วันวิทยาศาสตร ์ 100 100  
5 วันคริตมาส 100 100  
6 โรงเรียนสุจริต 100 100  
7 โรงเรียนคุณธรรม 100 100  
8 กิจกรรม 5 ส 100 100  
9 กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด 100 100  
10 เตรียมความพร้อมO-Net 100 100  
11 พัฒนาห้องเรียนคุณภาพสื่อICT(

แท็บเล็ต) 
100 100  

12 ปรับพื้นฐานคณติศาสตร์(ม.1) 100 100  
13 พัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ 100 30  
14 วงโยธวาทิต 100 20  
15 จัดซื้อยาและเวชภณัฑ ์ 100 100  
16 วันต่อต้านยาเสพติด 100 100  
17 รณรงค์ป้องกันโรคเอดส ์ 100 100  
18 แข่งกีฬาภายใน 100 100  
19 แข่งกีฬาโซนหุบเขา 100 80  
20 ก้าวอย่างอย่างเข้าใจ 100 100  
21 โรงเรียนสีขาว 100 100  
22 พัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 100 100  

 
 

 
 

กลยุทธ์ที่ 2 ตัวช้ีวัด 
        พัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากลให้มี
คุณลักษณะตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในวิชาหลักจากการทดสอบระดับชาติ มี
คะแนนเฉลี่ยไมต่ ากวา  
รอยละ 50 
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดานคณิตศาสตร 
 วิทยาศาสตรและการอานมีคะแนนไมต่ ากวา 
คาเฉลี่ยนานาชาติ (ผลการทดสอบ PISA   หรือ TIMSS) 
3 นักเรียนไดรับรางวัล จากการเขารวมการ 
แขงขันในระดับภาคและระดับชาติเพ่ิมข้ึนรอยละ 1 ตอป 
4 ผูเรียนทุกคนผานเกณฑการประเมินความรู 



 ความสามารถตามสาระการเรียนรูสากล 
5 ผูเรียนทุกคน มีทักษะในการแสวงหาความรูไดดวยตนเอง รักการอ
านและเรียนรู พัฒนาตนเอง 
อยางตอเนื่อง 
6 ผูเรียนทุกคนมีทักษะในการใชอินเทอรเน็ตเพื่อการเรียนรู 
7 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนศึกษา 
ตอไมต่ ากวารอยละ 98 
8 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา
ไมต่ ากวารอยละ 98 
9 จ านวนนักเรียนที่เขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยชั้นน าทั้งในและตาง
ประเทศเพ่ิมขึ้นรอยละ 1 
10 นักเรียนไมต่ํากวารอยละ 75 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระ
ภาษาไทย อยูในระดับดี 
11 นักเรียนไมต่ํากวารอยละ 50 มีผลสัมฤทธิ์ทางการ 
 เรียนสาระภาษาอังกฤษ อยูในระดับดี 
12 นักเรียนไมต่ํากวารอยละ 60 ผานการทดสอบความรู 
 และทักษะภาษาอังกฤษ จากสถาบันที่ไดรับการ 
 รับรอง (เชน IELS, TOFEL) 
13 นักเรียนทุกคน สามารถสื่อสารไดอยางนอย  2 ภาษา 
14 นักเรียนไมต่ํากวารอยละ 90 มีผลการประเมินในสาระการเรียนรู
สากลตามหลักสูตรมาตรฐานสากลในระดับดีขึ้นไป 
15 นักเรียนไมต่ ากวารอยละ 75 มีความสามารถในการ วิเคราะห 
สังเคราะห แกปญหา และกลาตัดสินใจอยางมีเหตุผล 

 
 

กลยุทธ์ที่ 2 ตัวช้ีวัด 
        พัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากลให้มี
คุณลักษณะตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

16 นักเรียนทุกคนมีกิจกรรม ผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู ที่แสดงถึงการ
ประยุกตใชความรูที่มีเพ่ือสรางแนวคิดใหมผลิตภัณฑใหมหรือกระบวน
ใหม 
17 นักเรียนเพิ่มข้ึนรอยละ 3 มีผลงานการประดิษฐสรางสรรคและ
ออกแบบน าเสนอเผยแพรในเวทีระดับชาติ และนานาชาติ 
18 นักเรียนเพิ่มข้ึนรอยละ 3 มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีในการ
เรียนรู คิดคนออกแบบ 
 สรางสรรคงานทั้งทางดานวิชาการและอาชีพ โดยมีการสื่อสารน าเสนอ 
เผยแพรและแลกเปลี่ยนผลงาน ระดับชาติหรือนานาชาติ 
19 นักเรียนรอยละ 50 สามารถสรางสรรคความคิดใหม ๆ เพ่ือประโย
ชนตอตนเอง และประเทศชาติ 
2.20 นักเรียนทุกคนมีความรอบรู ดานทัศนภาพ (ภาษา ภาพ 
สัญลักษณ สัญรูป) รูจักติดตาม  
สรางสื่อในการพัฒนาการเรียนรูใหพัฒนายิ่งขึ้น 
21 นักเรียนทุกคนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับโรงเรียน เครือขาย MOU 
ภายในประเทศ 



22 นักเรียนรอยละ 2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับ 
 โรงเรียนเครือขาย MOU ภายนอกประเทศ 
 
23 นักเรียนทุกคนมีความรู ความเขาใจ และตระหนักในความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ของแตละทองถิ่น
ภายในประเทศ และนานาชาติ 
24 นักเรียนทุกคน มีความรับผิดชอบตอสังคมและเปนพลเมืองดี 
สามารถจัดการและควบคุมการใชเทคโนโลยีเพ่ือสงเสริมใหเกิดประโย
ชนตอ 
 สาธารณะ และปกปองคมุครองสิ่งแวดลอม และ 
 อุดมการณประชาธิปไตย 
25 นักเรียนทุกคนมีความรู ความเขาใจ ทางเศรษฐศาสตรและสามารถ
ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ วางแผนและตัดสินใจ 
 ประกอบอาชีพตามศักยภาพ และความตองการของตนเองและสังคม 
26 นักเรียนทุกคนไดเขารวมกิจกรรมทางดานศิลปะดนตรี นาฏศิลป 
กีฬา และนันทนาการ 

 
 
 

กลยุทธ์ที่ 2 ตัวช้ีวัด 
        พัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากลให้มี
คุณลักษณะตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

27 นักเรียนทุกคนไดรับการสงเสริมความ 
เปนเลิศ ตามศักยภาพ 
28 นักเรียนรอยละ 1 ไดเขารวมแขงขันในกิจกรรมระดับภาค 
ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ 

 
 

ที ่ โครงการ เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน 
(ร้อยละ) 

หมายเหตุ 

1 พัฒนาแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อม
ให้เอื้อต่อการเรยีนรู้แบบบรูณาการ
ฐานการเรยีนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง(ฐานเศรษฐกิจพอเพียง) 

100 100  

2 ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่สถานศึกษา 

100 100  

3 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานศึกษา
พอเพียงสู่ความยั่งยืน 

100 100  

4 จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ 100 100  
5 วันต่อต้านยาเสพติด 100 100  
6 แข่งกีฬาโซนหุบเขา 100 100  
7 แข่งกีฬาอ่ืนๆ 100 100  
8 โรงน้ าดื่ม 100 100  
9 วันส าคัญทางชาติศาสนา 

พระมหากษตัริย ์
100 100  



10 ไหว้คร ู 100 100  
11 ค่ายอบรมคณุธรรม จริยธรรมนักเรียน

ม.1,4 
100 100  

12 ปัจฉิมนิเทศ 100 100  
13 ประชาธิปไตยในโรงเรียน 100 30  
14 เลือกตั้งประธานนักเรียน 100 20  

 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ที่ 3 ตัวช้ีวัด 
พัฒนาครูเป็นครูมืออาชีพ 1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาไมต่ ากวารอยละ 80 ใช ภาษาตางประเทศ

ประกอบการจัดการเรียนการสอน  
2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาไมต่ ากวารอยละ 20 เขารวมกิจกรรมที่จัดใหมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูระดับ นานาชาติ  
3 ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน  
น าหลักสูตร โรงเรียนมาตรฐานสากลมาใชในการจัดการเรียนการ สอน 
4 ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีความสามารถดานการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนมาตรฐานสากล 
5 ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีผลงานการวิจัยในชั้นเรียน โครงงาน สื่อ
นวัตกรรม เอกสารบทความ เผยแพรของโรงเรียนมาตรฐานสากล 
6 ครูและบุคลากรทางการศึกษาไมต่ ากวารอยละ 30 ไดรับการยกยองประกาศเกียรติ
คุณเปนครูที่ดีของโรงเรียนมาตรฐานสากล 
7 ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ไดรับการ 
 สังเกตการณการเรียนการสอนและนิเทศการสอนในชั้นเรียนอยางนอยภาคเรียนละ 
1 ครั้ง 
8 ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีการ 
 แลกเปลี่ยนเรียนรู และน าเสนอการสอนตอ 
 ผูเกี่ยวของ รวมถึงการจัดการชั้นเรียนของโรงเรียนมาตรฐานสากลอยางนอยภาค
เรียนละ 1 ครั้ง 
9 ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนเขารวมกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

 
 

ที ่ โครงการ เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน 
(ร้อยละ) 

หมายเหตุ 

1 อบรม สัมมนาภาษาอังกฤษ 100 100  
2 พัฒนาบุคลากร 100 100  
3 กิจกรรม one teacher one research 100 100  
4 การสอนแบบ PBL 100 100  



5 กระบวนการสร้างระบบพ่ีเลี้ยง
(Coaching and Mentoring) 

100 100  

 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ที่ 4 ตัวช้ีวัด 
พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอ้ือ

ต่อการจัดการเรียนรู้ 
1. ร้อยละของนักเรียนที่เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
2.  ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายเพ่ือใช้
ในการจัดการเรียนรู้ 
3.ร้อยละของโรงเรียนที่มีห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ (Resource center) ที่มีบริการ
ด้วยระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
4. ร้อยละของครู นักเรียน ที่มีความพึงพอใจในการใช้ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ 
5. ร้อยละของนักเรียนที่ร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมการอ่าน 
6. ระดับความพึงพอใจของนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนต่อการให้บริการทางการ
การศึกษาของสถานศึกษา 
7. ร้อยละของโรงเรียนมีความพร้อมด้านอาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ สื่อ
เทคโนโลยี 

 
ที ่ โครงการ เป้าหมาย 

(ร้อยละ) 
ผลการด าเนินงาน 

(ร้อยละ) 
หมายเหตุ 

1 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 100 100  
2 พัฒนาอาคารสถานท่ี 100 100  
3 ปรับปรุงและพัฒนาโรงอาหาร 100 100  
4 พัฒนาแหล่งเรียนรู้และ

สภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการรู้
แบบบูรณาการฐานการเรียนรู้
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

100 100  

5 ห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบใน
โรงเรียน 

100 100  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

กลยุทธ์ที ่5 ตัวช้ีวัด 
พัฒนาการบริหารตามเกณฑ์

คุณภาพ OBECQA 
1. ร้อยละของผู้บริหารที่สามารถใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการ 
2 ร้อยละของผู้บริหารที่จัดการศึกษาได้เทียบเคียงมาตรฐานสากล 
3. ร้อยละของผู้บริหารที่ผ่านเกณฑ์การประเมินที่เกี่ยวข้อง TQA 
4. ร้อยละของผู้บริหารสามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร 
5. ร้อยละของโรงเรียนที่มีขนาดห้องเรียนและอัตราส่วนครูต่อนักเรียนอยู่ในระดับ
เหมาะสม 
6. ร้อยละภาระงานของครูมีความเหมาะสมไม่เกิน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
7. ร้อยละของจ านวนครูเพียงพอ อัตราส่วนครูต่อนักเรียนเป็นไปตามเกณฑ์มีครูครบ
ทุกกลุ่มสาระและเพียงพอต่อแผนการจัดการชั้นเรียน ซึ่งก าหนดไม่เกิน 35 คน 

 
ที ่ โครงการ เป้าหมาย 

(ร้อยละ) 
ผลการด าเนินงาน 

(ร้อยละ) 
หมายเหตุ 

1 อบรมสมัมนาผู้บริหาร 100 100  
2 ส่งเสริมสวสัดิการ สวสัดิภาพ ครูและ

บุคลากร 
100 100  

3 พัฒนากลุ่มบริหารบุคคล 100 100  
4 พัฒนากลุ่มบริหารวิชาการ 100 100  
5 พัฒนากลุ่มบริหารวิชาการ 100 100  
6 พัฒนากลุ่มบริหารทั่วไป 100 100  
7 พัฒนาแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อม

ให้เอื้อต่อการรู้แบบบรูณาการฐาน 
100 100  

8 กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิม่เวลารู ้ 100 100  
9 จ้างบุคลากรทางการศึกษา 100 100  

 


