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รายละเอียดโครงการตามแผนกลยุทธ์ 4 ปี (2561-2564) 
โรงเรียนท่าแร่ศึกษา  ต าบลท่าแร่  อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร 

 
กลยุทธ์หลักที่1พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชา 
กลยุทธ์รองข้อที่ 1.1 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ วัดผลประเมินผลตามสภาพจริงให้เข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 พัฒนางานฝ่าย
วิชาการ 

1.  1. เพื่อพัฒนางานวิชาการ 
 2. เพื่อให้การด าเนินงานวิชาการเป็นไป 
ด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

 

ผลผลิต  (Outputs)  
-การบริหารงานในฝ่ายมคีวามคลอ่งตัว มี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
ผลลัพธ ์ (Outcomes) 
-งาน/โครงการร้อยละ  80  ประสบ
ความส าเร็จตามเป้าหมายในแผนปฏิบัติงาน 

19,500 19,500 19,500 19,500 นางชุติมา  ลายทอง 

2 พัฒนางานทะเบียน
วัดผล 

1.เพื่อให้มีการวัด-ประเมินผลการเรียน
การสอนสอดคล้องกับสภาพการ
เรียนรู้ในปัจจุบัน 
2.เพื่อให้การจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับงาน
ทะเบียนวัดผลมีความเป็นระบบ 
ครอบคลมุ มีความทันสมัยและทันต่อ
การใช้งาน 
3.เพื่อให้การปฏิบัติงานเกีย่วกับการ
ออกเอกสารเป็นไปอย่างถูกต้อง 
รวดเร็ว 
4.เพื่อให้การบริการแกผู่้มาติดต่อขอ
เอกสารเกิดความสะดวกและทันเวลา

ผลผลิต  (Outputs) 
1) วัด-ประเมินผลการเรยีนการสอน
สอดคล้องกับสภาพการเรยีนรู้ในปจัจุบัน 
2) มีการจดัท าข้อมูลเกี่ยวกับงาน
ทะเบียนวัดผลมีความเป็นระบบ 
ครอบคลมุ มีความทันสมัยและทันต่อ
การใช้งาน 
3) มีการรออกเอกสารเป็นไปอย่าง
ถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลาที่ก าหนด 
4) คณะคร-ูอาจารย์ นักเรยีน ร้อยละ 70 
มีความพึงพอใจในการท างานและได้รับ
บริการจากงานทะเบียนและวัดผล 

13,000 13,000 13,000 13,000 นายณัฐชาติ  ลือแสน 



 
กลยุทธ์สถานศึกษา 2561-2564 

46 
 

ที่ก าหนด  ผลลัพธ์  (Outcomes) 
1) สามารถท างานได้อย่างเป็นระบบและ
มีประสิทธิภาพ 
2) ผู้รับบริการและผู้ที่เกี่ยวข้องเกดิความ
พึงพอใจในการบริการ 
3) งานทะเบียนและวัดผลมีวัสดุอปุกรณ์ 
ที่มีคุณภาพในการท างานและให้บริการ
เกี่ยวกับงานทะเบียนและวัดผลอยา่งครบ
ครัน  ร้อยละ 80 

3 จัดท าข้อสอบ
ประจ าปี 

1.  เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
วัดผลประเมินผล 
2.  เพื่อให้การวัดผลประเมินผลเปน็ไป
ด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิผล 
 

ผลผลิต  (Outputs) 
- โรงเรียนมีอุปกรณ์ในการจัดท าขอ้สอบ
ที่มีคุณภาพและใช้งานไดด้ ี
ผลลัพธ ์ (Outcomes) 
- โรงเรียนมีวสัดุอุปกรณส์ าหรบัจดัท า
แบบทดสอบอย่างเพียงพอ 

65,000 65,000 65,000 65,000 นางณัฐชลัยย์  กงเพ็ชร 

4 ส่งเสริมการเรียนรู้
ทักษะงานอาชีพ 

-เพื่อให้มีวัสด-ุอุปกรณ์ ในกลุ่มสาระ
การงานอาชีพ ในรายวิชางานเกษตร  
งานคหกรรม งานประดิษฐ์ งานช่าง 
และงานคอมพิวเตอร์  ให้นักเรียนได้
ใช้ฝึกปฏิบัติงานจริง 
 

ผลผลิต (Outputs) 
-นักเรียนท่ีเรยีนวิชางานอาชีพ  มีทักษะ
ในการใช้เครื่องมืออย่างถูกต้อง  อย่าง
น้อย  80  เปอร์เซ็นต ์
ผลลัพธ์ (Outcomes) 
-นักเรียนมีวัสด-ุอุปกรณ์ในกาปฏบิัติงาน
อย่างเพียงพอ 

20,000 20,000 20,000 20,000 นายนุรักษ์   บุญร่วม 

5 นิเทศภายในกลุม่
สาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา 

1. เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานของ
ครูผูส้อนสังคมศึกษา ตามมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
2. เพื่อการประกันคณุภาพภายใน 
3. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการ

ผลผลิต  (Outputs) 
-บุคลากรในกลุม่สาระการเรยีนรูส้งัคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมทุกคน มี
ความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตาม

900 900 900 900 นายสุรพล  ศรีวรกลุ 
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เรียนของนักเรียน 
 

มาตรฐานการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อ
การประกันคณุภาพภายใน 
ผลลัพธ์  (Outcomes) 
-นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 

 
กลยุทธ์รองข้อที่  1.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนโดยผลิตและใช้สื่อนวัตกรรม เทคโนโลยีที่หลากหลาย ทันสมัย 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 จัดซ้ืออุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์ 

1. เพื่อให้มีอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
ที่สนับสนุนการจัดกิจกรรมแก่
ผู้เรยีน 
2. เพื่อสนับสนุนครูใช้สื่อท่ี
หลากหลายรูปแบบ3. เพื่อให้ผู้เรยีน
ได้เรียนรู้ที่หลากหลาย 
 

ผลผลิต (Outputs)  
-มีอุปกรณ์ที่มีคณุภาพ สะดวก รวดเร็ว 
และเพียงพอต่อการใช้งาน 
ผลลัพธ์ (Outcomes) 
-มีอุปกรณ์และโสตทัศนูปกรณ์อยา่ง
เพียงพอในการใช้งาน 

23,100 23,100 23,100 23,100 นายธนะศักดิ์   
ขอบไชยแสง 

2 พัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา
ในโรงเรียน 

1.  เพื่อให้ครสูามารถจัดท า
หลักสตูรสถานศึกษา พุทธศักราช  
2551 และหลักสูตรกลุม่สาระได้ 
2.  เพื่อให้ครสูามารถเขียนแผนการ
จัดการเรียนรู้แบบ  Backward  
Design ได้ 
3.  เพื่อส่งเสริมให้ครูจัดท า
เครื่องมือวัดผลประเมินผลอย่าง
หลากหลายและน าไปใช้ตามสภาพ
จริง 

ผลผลิต (Outputs) 
1. ครูร้อยละ 95  สามารถจดัท าหลักสูตร
สถานศึกษา  เขียนแผนการจัดการเรียนรู้  
จัดท าเครื่องมือวัดผลประเมินผล
หลากหลายมีการน าไปใช้  และผลติสื่อ
นวัตกรรมเพื่อใช้พัฒนาผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนของนักเรียนได ้
2.  นักเรียนร้อยละ 95  มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงขึ้นผลลัพธ์ (Outcomes) 
1. ครูมีคุณภาพมีคณุลักษณะเหมาะสมกับ

90,000 90,000 90,000 90,000 นางชุติมา  ลายทอง 



 
กลยุทธ์สถานศึกษา 2561-2564 

48 
 

4.  เพื่อส่งเสริมครูผลิตสื่อนวัตกรรม
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน
ของผู้เรียนให้สูงข้ึน 
5.  เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนักเรียนใหสู้งขึ้น 

ความเป็นคร ู
2. นักเรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตาม
หลักสตูร 

3 ผลิตนวัตกรรม และ
จัดหาวัสดุครุภัณฑ์
ประกอบการสอนใน
รายวิชาภาษาไทย 

1.เพื่อสร้างนวัตกรรมประกอบการ
สอน และหาอุปกรณ์การเรียนการ
สอนให้ทันต่อเทคโนโลย ี
2. เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจในการ
สอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
3.เพื่อจัดหาวัสดุครภุัณฑ์ทีส่ าคญั
และจ าเป็นต่อการเรียนรู้ (กระดาน
แสดงผลงานนักเรยีน) 
4.  เพื่อสรา้งเอกสารประกอบการ 
สอบ O-Net เพิ่มผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียน 
 

ผลผลิต(Outputs) 
1. ห้องเรียนภาษาไทยมีนวัตกรรม
ประกอบการสอน 
2. ห้องเรียนภาษาไทยมีพื้นท่ีเกียรติยศ 
แสดงรายชื่อนักเรียนตัวอย่างในวชิา
ภาษาไทย 
3.ห้องเรียนมีวัสดุครภุัณฑ์พร้อมใช้งาน 
4. ห้องเรียนมีเอกสารประกอบการติวO-
Net 
ผลลัพธ์(Outcomes) 
1. ห้องเรียนภาษาไทยมีการผลิตนวัตกรรม
ประกอบการสอน ร้อยละ 90 
2. ห้องเรียนภาษาไทยมีการแสดงความช่ืน
ชมนักเรียนที่ มีคะแนน o-net สูงเกิน
ขีดจ ากัดลา่งและสร้างขวัญ ก าลังใจให้
นักเรียน ร้อยละ 90 
3. ห้องเรียนมีวัสดุครภุัณฑ์ที่ใช้ในงาน
ประจ าห้องสอนภาษาไทย (กระดานแสดง
ผลงานนกัเรียน) 
4.ห้องเรียนภาษาไทยมีเอกสาร
ประกอบการติว O-Net 

14,900 14,900 14,900 14,900 ว่าท่ี ร.ต.(ญ) ภัคจริา 
วงศ์สมศร ี

4 จัดซ้ือวัสดุ ครุภัณฑ์  1. เพื่อจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ สารเคมี ผลผลิต (Outputs) 84,500 84,500 84,500 84,500 นางรุ่งอรุณ  ถ าวาป ี



 
กลยุทธ์สถานศึกษา 2561-2564 

49 
 

และสารเคมีกลุม่
สาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและ
ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
2. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนวิทยาศาสตร ์
 

-  นักเรียนระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชา
วิทยาศาสตร์สูงขึ้น 
ผลลัพธ์ (Outcomes) 
-  รายวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับ ม.ต้น และ 
ม.ปลาย มีสารเคมี ครุภณัฑ์ และอปุกรณ์
วิทยาศาสตร์เพียงพอกับความต้องการใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
-  นักเรียนมีทัศนคติที่ดตี่อวิชาวิทยาศาสตร์ 
และสนใจเรียนวิชาวิทยาศาสตร์มากข้ึน  

5 พัฒนาสื่อการเรียนรู้
กลุ่มสาระสังคมศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

-กลุ่มสาระการเรยีนรูส้ังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรมมีมสีื่อการ
เรียนการสอนที่ทันสมยั และ
เพียงพอต่อความต้องการในการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอน 
 

ผลผลิต  (Outputs) 
1 นักเรียนมีความสนใจการเรียนมากข้ึน 
2 นักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนสูงขึ้น  
ผลลัพธ์  (Outcomes) 
-นักเรียนร้อยละ  60  มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้นในรายวิชาสังคมศึกษาฯ 

3,200 3,200 3,200 3,200 นายสุรพล  ศรีวรกลุ 

6 จัดหาสื่อการเรียน
การสอนพลศึกษา 

-เพือ่ให้นักเรียนมีอุปกรณ์กีฬาท่ี
เพียงพอในการเรียนและฝึกปฏิบัต ิ

ผลผลิต  (Outputs) 
-งาน/โครงการร้อยละ80ประสบผลส าเร็จ
ตามเป้าหมายในแผนปฏิบัติงบประมาณ 
ผลลัพธ์  (Outcomes) 
-มีวัสด-ุอุปกรณ์ส าหรับการเรียนการสอน
อย่างเพียงพอร้อยละ80 

22,700 22,700 22,700 22,700 นายประวตัิ  คุณแสน 

7 จัดซ้ือวัสดุ-ครุภัณฑ์
ห้องจริยธรรม 

-นักเรียนและบุคลากร  มีห้อง
จริยธรรมที่เหมาะสม  สามารถใช้
จัดกิจกรรมสร้างเสริมจริยธรรมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ผลผลิต (Outputs) 
-นักเรียนร้อยละ 100 มีห้องคุณธรรม 
จริยธรรมเหมาะสมกับการใช้จัดกจิกรรม 
ผลลัพธ์ (Outcomes) 
-นักเรียนร้อยละ 60 มีจริยธรรมดขีึ้น 

6,500 6,500 6,500 6,500 น.ส.ปวีณา  บุตะลา 
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8 พัฒนาบุคลากรกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

1. เพื่อให้ครูมีความมุ่งมั่นและอุทิศ
ตนในการสอนและพัฒนานักเรียน 
2.เพื่อให้ครูแสวงหาความรู้และ
เทคนิควิธีการใหม่ ๆ เป็นประจ า 
รับฟังความคิดเห็น ใจกว้างและ
ยอมรับการเปลีย่นแปลง 
3.เพื่อให้มีจ านวนครูและบุคลากร
สนับสนุนเพยีงพอ 
4.เพื่อให้ครูมีผลงานวิจัย โครงงาน  
หรือเป็นวิทยากร 
5.เพื่อให้ครูสามารถใช้เทคโนโลยีใน
การจัดการเรยีนการสอน 
 

ผลผลิต (Outputs) 
1. ครูกลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทยได้รับ
การอบรม ประชุม สมัมนา เพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอน 
2. นักเรียนได้รับการพัฒนาการเรยีนจาก
การประชุม อบรม สมัมนา 
ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1. ครูมีความรู้ความสามารถตรงกบังานท่ี
รับผิดชอบ หมั่นพัฒนาตนเอง  
2. ครูมีผลงานวิจัย โครงงาน  หรือเป็น
วิทยากร 
3. ครูสามารถใช้เทคโนโลยีในการจัดการ
เรียนการสอน 

10,000 10,000 10,000 10,000 นางชุติมา  ลายทอง 

9 พัฒนาบุคลากรกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 
 

1.เพื่อให้ครูมีความมุ่งมั่นและอุทิศ
ตนในการสอนและพัฒนานักเรียน 
2. เพื่อให้ครูแสวงหาความรู้และ
เทคนิควิธีการใหม่ ๆ เป็นประจ า 
รับฟังความคิดเห็น ใจกว้างและ
ยอมรับการเปลีย่นแปลง 
3.เพื่อให้ครูมีผลงานวิจัย โครงงาน  
หรือเป็นวิทยากร 
4. เพื่อให้ครูสามารถใช้เทคโนโลยี
ในการจัดการเรียนการสอน 
 

ผลผลิต  (Outputs) 
-ข้าราชการครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์  จ านวน 5 คนได้รับการ
พัฒนา 
ผลลัพธ์  (Outcomes) 
1.ครูมีความรู้ความสามารถตรงกับงานท่ี
รับผิดชอบ หมั่นพัฒนาตนเอง  
2.ครูมีผลงานวิจัย โครงงาน  หรือเป็น
วิทยากร 
3.ครูสามารถใช้เทคโนโลยีในการจดัการ
เรียนการสอน 

10,000 10,000 10,000 10,000 นางขนิษฐา  ศรีวรกุล 

10 พัฒนาบุคลากรกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

1.เพื่อให้ครูมีความมุ่งมั่นและอุทิศ
ตนในการสอนและพัฒนานักเรียน 
2.เพื่อให้ครูแสวงหาความรู้และ

ผลผลิต  (Outputs) 
-ข้าราชการครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์  จ านวน 6 คน 

15,000 15,000 15,000 15,000 นางอรอนงค์   
จามน้อยพรหม 
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 เทคนิควิธีการใหม่ ๆ เป็นประจ า 
รับฟังความคิดเห็น ใจกว้างและ
ยอมรับการเปลีย่นแปลง 
3. เพื่อให้มีจ านวนครูและบุคลากร
สนับสนุนเพยีงพอ 
4.เพื่อให้ครูมีผลงานวิจัย โครงงาน  
หรือเป็นวิทยากร 
5. เพื่อให้ครูสามารถใช้เทคโนโลยี
ในการจัดการเรียนการสอน 
 

ผลลัพธ์  (Outcomes) 
1.ครูมีความรู้ความสามารถตรงกับงานท่ี
รับผิดชอบ หมั่นพัฒนาตนเอง  
2. เพื่อให้มีจ านวนครูและบุคลากร
สนับสนุนเพยีงพอ 
3.ครูมีผลงานวิจัย โครงงาน  หรือเป็น
วิทยากร 
4. ครูสามารถใช้เทคโนโลยีในการจัดการ
เรียนการสอน 

11 พัฒนาบุคลากรกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
 

1.เพื่อให้ครูมีประสบการณ์ 
แรงจูงใจ และวิสัยทัศน์ใหม่ๆ ใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
2. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนแก่นักเรียน 
 

ผลผลิต  (Outputs) 
-ข้าราชการครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  จ านวน 6
คนได้รบัการอบรมรับความรู้ และศึกษาดู
งานนอกสถานท่ี 
ผลลัพธ์  (Outcomes) 
1.ครูมีประสบการณ์ และความรู้
ความสามารถในการจดัการเรียนรูม้ากขึ้น 
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนสูงขึ้น 

15,000 15,000 15,000 15,000 นายสุรพล  ศรีวรกลุ 

12 พัฒนาบุคลากรกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
ศิลปศึกษา 
 

1. เพื่อให้ครูมีความมุ่งมั่นและอุทิศ
ตนในการสอนและพัฒนานักเรียน 
2. เพื่อให้ครูแสวงหาความรู้และ
เทคนิควิธีการใหม่ ๆ เป็นประจ า 
รับฟังความคิดเห็น ใจกว้างและ
ยอมรับการเปลีย่นแปลง 
3. เพื่อให้มีจ านวนครูและบุคลากร
สนับสนุนเพยีงพอ 

ผลผลิต (Outputs) 
1.ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะไดร้ับการ
อบรม ประชุม สัมมนา เพื่อพัฒนาการเรยีน
การสอน 
2. นักเรียนได้รับการพัฒนาการเรยีนจาก
การประชุม อบรม สมัมนา 
ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1. ครูมีความรู้ความสามารถตรงกบังานท่ี

5,000 5,000 5,000 5,000 นางพรนิษา  ศิริบุร ี
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4. เพื่อให้ครูมีผลงานวิจัย โครงงาน  
หรือเป็นวิทยากร 
5. เพื่อให้ครูสามารถใช้เทคโนโลยี
ในการจัดการเรียนการสอน 
 

รับผิดชอบ หมั่นพัฒนาตนเอง  
2. ครูมีผลงานวิจัย โครงงาน  หรือเป็น
วิทยากร 
3. ครูสามารถใช้เทคโนโลยีในการจัดการ
เรียนการสอน 

13 พัฒนาบุคลากรกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สุข
ศึกษา-พลศึกษา 
 

1. เพื่อให้บุคลากรมีการพัฒนา
ความรู้และทักษะในการจดักิจกรรม
การเรยีนการสอนมากขึ้น 
2. เพื่อให้บุคลากรสามารถ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีที่รับผิดชอบได้
อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
 

ผลผลิต  (Outputs) 
1.บุคลากรในกลุม่สาระสุขศึกษาและพล
ศึกษาร้อยละ 80 ได้รับการพัฒนาความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
2.  งาน/โครงการร้อยละ 80 ประสบ
ผลส าเร็จตามเป้าหมายจากการปฏิบัติ
หน้าท่ีของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา 
ผลลัพธ์  (Outcomes) 
1.บุคลากรร้อยละ 80 สามารถจดัการเรยีน
การสอนได้ตามแนวปฏริูปการศึกษา 
2. นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์
ใหม่ๆจากครูที่ได้น าความรู้ทีไ่ดร้ับจากการ
อบรม 
 

5,000 5,000 5,000 5,000 นายประวตัิ  คุณแสน 

14 พัฒนาบุคลากรกลุ่ม
สาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและ 
เทคโนโลย ี
 

1. เพื่อให้ครูมีประสบการณ์ 
แรงจูงใจ และวิสัยทัศน์ใหม่ๆ ใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
2.เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนแก่นักเรียน 
 

ผลผลิต  (Outputs) 
-ข้าราชการครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี  จ านวน 4 คนได้รบั
การอบรมรับความรู้ และศึกษาดูงานนอก
สถานท่ี 
ผลลัพธ์  (Outcomes) 
1. ครูมีประสบการณ์ และความรู้
ความสามารถในการจดัการเรียนรูม้ากขึ้น 

10,000 10,000 10,000 10,000 นายนุรักษ์  บุญร่วม 
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2.นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น  
15 พัฒนาบุคลากรกลุ่ม

สาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 
 

1. เพื่อให้ครูมีความมุ่งมั่นและอุทิศ
ตนในการสอนและพัฒนานักเรียน 
2. เพื่อให้ครูแสวงหาความรู้และ
เทคนิควิธีการใหม่ ๆ เป็นประจ า 
รับฟังความคิดเห็น ใจกว้างและ
ยอมรับการเปลีย่นแปลง 
3. เพื่อให้มีจ านวนครูและบุคลากร
สนับสนุนเพยีงพอ 
4. เพื่อให้ครูมีผลงานวิจัย โครงงาน  
หรือเป็นวิทยากร 
5. เพื่อให้ครูสามารถใช้เทคโนโลยี
ในการจัดการเรียนการสอน 
 

ผลผลิต  (Outputs) 
-ข้าราชการครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ  จ านวน 5 คน 
ผลลัพธ์  (Outcomes) 
1.ครูมีความรู้ความสามารถตรงกับงานท่ี
รับผิดชอบ หมั่นพัฒนาตนเอง  
2.ครูมีผลงานวิจัย โครงงาน  หรือเป็น
วิทยากร 
3.ครูสามารถใช้เทคโนโลยีในการจดัการ
เรียนการสอน 

12,500 12,500 12,500 12,500 น.ส.กรรณิกา  พันธุรักษ์ 

 
กลยุทธ์รองข้อที่  1.3 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงข้ึน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 แก้ปัญหานักเรียน ติด 
0 ร และ มผ เพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
 

1. เพื่อลดจ านวนนักเรียนท่ีมีผลการ
เรียนที่บกพร่อง(0,ร,มสและมผ) 
2. เพื่อเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ในระดับสถานศึกษาให้สูงขึ้น 
3. เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนท่าแร่
ศึกษาจบการศึกษาภาคบังคับและ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานทุกคน 

ผลผลิต  (Outputs) 
- จ านวนนักเรียนท่ีมีผลการเรยีนที่บกพร่อง
(0,ร,มส และ มผ.) ลดลง 
- ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในระดับ
สถานศึกษาของนักเรียนสูงขึ้น 
- นักเรียนโรงเรียนท่าแร่ศึกษาจบการศึกษา
ภาคบังคับและการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคน 

3,200 3,200 3,200 3,200 นางณัฐชลัยย์  กงเพ็ชร 
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 ผลลัพธ์  (Outcomes) 
- นักเรียนท่ีมีผลการเรียนที่บกพรอ่ง
(0,ร,มส และ มผ.) ลดลงคิดเป็นรอ้ยละ 90 
- ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในระดับ
สถานศึกษาของนักเรียนสูงขึ้นคิดเป็นร้อย
ละ 90 
-นักเรียนโรงเรียนท่าแรศ่ึกษาจบการศึกษา
ภาคบังคับและการศึกษาขั้นพ้ืนฐานคิดเป็น
ร้อยละ 90 

2 พัฒนาคุณภาพและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาภาษาไทย 

1. เพื่อพัฒนาผลการเรียนวิชา
ภาษาไทยให้มผีลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนเพิ่มขึ้น 
2.เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ใหม้ี
คุณภาพ  
3. เพื่อพัฒนาความสามารถการ
อ่านและเขียนภาษาไทยไดค้ล่องขึน้ 
 

ผลผลิต (Outputs) 
1. นักเรียนโรงเรียนท่าแรศ่ึกษาไดร้ับการ
พัฒนาด้านการเรียนรูจ้นมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนดีขึ้น 
2. นักเรียนได้รับการแก้ไขปัญหาที่เกิดจาก
การเรยีนรู้ได้ทันเวลา 
3. นักเรียนมีพัฒนาการด้านการเรยีนรู้อ่าน
ออกเขียนได้ดีขึ้น 
ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1. นักเรียนโรงเรียนท่าแรศ่ึกษาไมน่้อยกว่า
ร้อยละ 80  มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดีขึ้น 
2. นักเรียนไมต่่ ากว่า 10 คน ได้รบัการ
แก้ไขปัญหาด้านการเรียนรู้ได้ทันเวลา 
3. นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ที่
สามารถอ่านออกเขียนไดค้ล่องขึ้น 

6,500 6,500 6,500 6,500 นางชุติมา  ลายทอง 

3 พัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษสู่
ประชาคมอาเซียน 

1. เพื่อให้ผู้เรียนและบุคลากร
ทางการศึกษาของโรงเรียนท่าแร่
ศึกษา มีความสามารถในการพูด

ผลผลิต (Outputs) 
1. ผู้เรียนและบุคลากรทางการศึกษาของ
โรงเรียนท่าแร่ศึกษา มีความสามารถในการ

1,900 1,900 1,900 1,900 น.ส.จิราพรรณ   
ดวงชาทม 
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 สื่อสารภาษาอังกฤษ 
2.เพื่อให้ผู้เรียนและบุคลากร
ทางการศึกษาของโรงเรียนท่าแร่
ศึกษา มีความรูด้้านภาษาอังกฤษ
เพิ่มมากยิ่งขึ้น 
3.เพื่อให้ผู้เรียนและบุคลากร
ทางการศึกษาของโรงเรียนท่าแร่
ศึกษา มีความกล้าแสดงออกในการ 
ใช้ภาษาอังกฤษ 
 

พูดสื่อสารภาษาอังกฤษ 
2. ผู้เรียนและบุคลากรทางการศึกษาของ
โรงเรียนท่าแร่ศึกษา มีความรู้ดา้น
ภาษาอังกฤษเพิ่มมากยิ่งข้ึน 
3. ผู้เรียนและบุคลากรทางการศึกษาของ
โรงเรียนท่าแร่ศึกษา มีความกล้าแสดงออก
ในการใช้ภาษาอังกฤษ 
ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1.ผู้ปกครองนักเรยีน ประชากรในชุมชนท่า
แร่ ทราบถึงพัฒนาการทางด้าน
ภาษาอังกฤษสู่ประชาคมอาเซียน 
2. ได้รับความร่วมมือกับทุกภาคสว่นใน
ชุมชน                         
3. ผู้ปกครอง ประชาชน และนักเรียน ได้
ทราบว่าโรงเรียนท่าแรศ่ึกษามีงานเด่นท่ี
โรงเรียนด้านใดบ้างและเป็นข้อมลูในการ
ตัดสินใจส่งบุตรหลานเข้าเรยีนต่อในระดับที่
สูงขึ้นใกล้บ้าน 

4 เสริมสร้าง
ภาษาต่างประเทศ
ภาษาท่ี 2 (ภาษา
เวียดนาม) สู่ไทย
แลนด์ 4.0 
 

1.เพื่อใหนักเรียนมีความร ู
ดานภาษาเวยีดนามเพื่อการสื่อสาร 
2.น าความรภูาษาเวียดนามไปใชใน
การสื่อสารสถานการณตางๆ ได 
 

ผลผลิต(Output) 
นักเรียนจ านวน 30 คน 
1. ไดเกิดความเขาใจในการใชภาษา
เวียดนามเพื่อการสื่อสารเบื้องตน 
2. ไดน าทักษะและความสามารถในการใช
ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสารเบือ้งตน 
3. สามารถน าความรภูาษาเวียดนามไปใช
ในการสื่อสารสถานการณตางๆได ้
ผลลัพธ์ (Outcomes) 

1,900 1,900 1,900 1,900 น.ส.ดวงใจ  ภารส าราญ 
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-เปนการเตรียมความพรอมให้นักเรียนมี
ความรภูาษาเวียดนามอยใูนระดับเบื้องตนสู
สังคมอันกวางใหญ ่

5 ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ 

1. เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์สูงขึน้ 
2. เพื่อจัดท าเอกสารส าหรับติว/
สอนซ่อมเสริม 
 

ผลผลิต  (Outputs) 
1.  นักเรียนร้อยละ 75 มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น 
2.  นักเรียนมีผลการทดสอบระดบัชาติใน
รายวิชาคณติศาสตรส์ูงขึ้น 
3.  นักเรียนมีเจตคติที่ดตี่อวิชาคณิตศาสตร์ 
ผลลัพธ์  (Outcomes)  
-นักเรียนร้อยละ 75 มีผลการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์เพิ่มสูงขึ้นกว่าเดิม 

15,000 15,000 15,000 15,000 น.ส.บุญยงค์  ตาลวิลาส 

6 ส่งเสริมพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียน 
 

1.  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนักเรียน ช้ัน ม.3 และชั้น 
ม.6 
2.  เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
วิชาการ 
3.  เพื่อเพ่ิมทักษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องของ
ผู้เรยีน 
 

ผลผลิต (Outputs) 
1.  นักเรียน ม. 3  และ ม. 6  เข้าร่วม
โครงการร้อยละ  100 
2.  นักเรียนท่ีสนใจเข้าร่วมติวเขม้ร้อยละ 
95 
3.  นักเรียนท่ีสนใจเข้าร่วมโครงการไดร้ับ
การส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการร้อย
ละ 10  
ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1.  นักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการมีความรู้เพิ่ม
มากขึ้น 
2.  นักเรียนมีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น 
3.  นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางด้าน
วิชาการไดร้ับการส่งเสริมตามศักยภาพ 

40,000 40,000 40,000 40,000 น.ส.ดวงใจ  ภารส าราญ 
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7 อบรมเชิงปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์น่ารู้ 

- เพื่อให้นักเรียนไดร้ับการฝึกปฏิบตัิ
จริง  ในการเรียนโดยการน าเสนอ
งานผ่านโปรแกรมเพาเวอร์พอยต์ 
และโปรแกรมประยุกต์อื่นๆ 
 

ผลผลิต  (Outputs) 
-นักเรียนอย่างน้อย 100 คน ได้เขา้รับการ
อบรมและพัฒนาทักษะตามวตัถุประสงค ์
ผลลัพธ์  (Outcomes) 
-นักเรียนท่ีเข้าฝึกอบรม  ได้รับความรู้และ
ฝึกปฏิบัตจิริงจนเกดิความช านาญ  สามารถ
น ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได ้

20,000 20,000 20,000 20,000 นายอนุสรณ์   
จันทร์คามค า 

8 ส่งเสริมพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

-เพื่อให้นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
สูงขึ้น 
 

ผลผลิต  (Outputs) 
1.  นักเรียนร้อยละ 75  มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น 
2.  นักเรียนมีผลการทดสอบระดบัชาติใน
รายวิชาภาษาอังกฤษสูงข้ึน 
3.  นักเรียนมีเจตคติที่ดตี่อวิชา
ภาษาอังกฤษ 
ผลลัพธ์  (Outcomes) 
-นักเรียนมผีลการเรยีนวิชาภาษาองักฤษ
เพิ่มสูงขึ้นกว่าเดมิ 

10,000 10,000 10,000 10,000 น.ส.กรรณิกา  พันธุรักษ์ 

9 ภาษาอังกฤษวันละค า 
(English  word  
daily) 
 

1. เพื่อให้นักเรียนรู้จักความหมาย
ของค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
2. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการฟงั  
พูด ภาษาอังกฤษ 
3. เพื่อส่งเสรมิให้นักเรียนมีความ
มั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ 
4. เพื่อส่งเสรมิให้นักเรียนแสวงหา
ความรู้เพื่อเป็นฐานการศึกษาใน
ระดับทีสู่งขึ้น 
 

ผลผลิต  (Outputs) 
-นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1- 6 มีทักษะ
ในการฟัง  พูด ภาษาอังกฤษได้ดีขึน้ 
ผลลัพธ์  (Outcomes) 
-นักเรียนรู้จักความหมายของค าศพัท์
ภาษาอังกฤษ  มีความมั่นใจในการใช้
ภาษาอังกฤษและ แสวงหาความรูเ้พื่อเป็น
ฐานการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น 

- - - - น.ส.กรรณิกา  พันธุรักษ์ 
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กลยุทธ์รองข้อที่ 1.4 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมท้ังในและนอกหลักสูตร เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพแห่งศตวรรษที่ 21 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 จัดท าห้องศูนย์เพ่ือน
ใจวัยรุ่น TO BE 
NUMBER ONE 

1. โรงเรียนท่าแร่ศึกษามีห้องศูนย์
เพื่อนใจวัยรุ่น 
2. นักเรียนทุกคนมีคณุภาพชีวิตทีด่ี
ขึ้น เป็นเยาวชนท่ีมีคุณภาพของ
สังคม เป็นหนึ่งได้โดยไม่พึ่งยาเสพ
ติด 
 

ผลผลิต  (Outputs) 
1. นักเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียนท่า
แร่ศึกษา ตระหนักและให้ความส าคัญใน
การลด ละ เลิกยาเสพตดิ  
2. สามารถส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมของ
นักเรียนท่ีมสี่วนในการช่วยเหลือเพื่อน ให้
ค าปรึกษา และแกไ้ขปัญหาผูม้ีสุขภาพจิตได้
ถูกต้องเหมาะสม  
3. ส่งเสรมิให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์และเป็นหนึ่งไดโ้ดยไม่พึง่ยาเสพ
ติด 
ผลลัพธ์ (Outcomes) 
-โรงเรียนท่าแร่ศึกษามีห้องศูนยเ์พื่อนใจ
วัยรุ่น 

38,500 38,500 38,500 38,500 นายอาภัณตรา  แสงวงศ์ 

2 วันสุนทรภู่และวัน
ภาษาไทย 

1. เพื่อฝึกทักษะภาษาไทยใหม้ี
ความรู้ความช านาญสามารถ
น าไปใช้ในชีวิตจริงได ้
2.เพื่อร่วมช่ืนชม ยกย่องบุคคลที่มี
ช่ือเสียงด้านวรรณคดีและ
วรรณกรรมไทย 
3. เพื่อให้นักเรียนไดแ้สดง

ผลผลิต (Outputs) 
1. นักเรียนโรงเรียนท่าแรศ่ึกษาเขา้ร่วม
กิจกรรมที่ก าหนด และแสดงความสามารถ
ทางภาษาไทยตามความถนัดและสนใจ 
2. นักเรียนเกิดความรู้ ประสบการณ์จาก
การศึกษา ค้นคว้า อบรม และร่วม
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้

13,000 13,000 13,000 13,000 น.ส.จารุวรรณ 
ศรีชนกมาตา 
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ความสามารถทางภาษาไทยตาม
ความถนัดและสนใจ 
4. เพื่อร่วมกันอนุรักษ์ สืบทอด
วัฒนธรรมทางภาษาไทยให้คงอยู ่
 

3. ส่งเสรมินักเรียนทีม่ีความสามารถทาง
ภาษาไทยเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับที่
สูงขึ้น (ระดับจังหวัด ระดับ สพม. ระดับ
ภูมิภาค แลระดับประเทศ) 
ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1. นักเรียนโรงเรียนท่าแรศ่ึกษาไมน่้อยกว่า
ร้อยละ 90 เข้าร่วมกิจกรรมและแสดง
ความสามารถ  ทางภาษาไทยตามความ
ถนัดและสนใจ 
2. นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ที่เข้าร่วม
กิจกรรมไดร้ับความรู้และประสบการณ ์
3. นักเรียนไมต่่ ากว่า 10 คนสามารถเป็น
ตัวแทนเข้าแข่งขันทักษะภาษาไทยในระดับ
ที่สูงข้ึน 

3 สวนภาษาไทย 1. เพื่อจัดภูมิทัศน์ของโรงเรียน   ให้
เป็นอุทยานภาษาไทย  และมี
บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของ
ผู้เรยีน 
2. เพื่อให้นักเรียนและคณะครมูี
แหล่งเรียนรู้ที่นอกเหนือจาก
ห้องเรียน 
3. เพื่อให้โรงเรียนเป็นทีย่อมรับและ
ได้รับความเชื่อมั่นและศรัทธาจาก
ผู้ปกครองและชุมชนรอบข้างซึ่งจะ
ส่งผลต่อคุณภาพที่ไดม้าตรฐานของ
โรงเรียนต่อไป 
4.เพื่อให้โรงเรียนเป็นศูนย์รวม  ของ

ผลผลิต (Outputs) 
1.  แหล่งภูมิทัศน์  อุทยานภาษาไทย  
อาทิ เช่น รูปหล่อสุนทรภู่  สวนพระ
อภัยมณี  รูปปั้นนางยักษ์ผีเสื้อสมทุร  
รูปปั้นนางเงือก  รูปปั้นม้านิลมังกร  รูป
ปั้นสุดสาคร   เป็นต้น 
2.  อุทยานภาษาไทย  ค าคม  ส านวน  
สุภาษิต  ค าพังเพย 
ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1.นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจาก
การเรยีนในอุทยานภาษาไทย 
2.นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ภาษาไทยสูงขึ้น 

19,500 19,500 19,500 19,500 ว่าท่ี ร.ต.(ญ) ภัคจริา 
วงศ์สมศร ี
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การบริการด้านอาคารสถานท่ี  และ
ด้านอื่นๆของชุมชน  สังคมโดยรอบ
โรงเรียน 

3.คณะครูและนักเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่
มีคุณภาพตรงตามความต้องการ 

4 ปรับปรุงฟาร์ม
ไส้เดือนเพ่ือพัฒนาให้
เป็นแหล่งเรียนรู้
ภายในโรงเรียน    

-เพื่อด าเนินการตามภารกิจของงาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรยีน
ให้บรรลตุามเป้าหมายที่ก าหนดไว ้
 

ผลผลิต  (Outputs) 
-  นักเรียนระดับ ม.ต้น ร้อยละ 80 มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชา
วิทยาศาสตร์สูงขึ้น 
ผลลัพธ์  (Outcomes) 
-  รายวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับ ม.ต้นมี
แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนท่ีเหมาะสมและ
เพียงพอ 

38,200 38,200 38,200 38,200 นางอรอนงค์   
จามน้อยพรหม 

5 สัปดาห์วัน
วิทยาศาสตร์ 
ประจ าปีการศึกษา 
2561 

1. เพื่อให้นักเรียนไดแ้สดงออกซึ่ง
ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ 
2. เพื่อจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และน าเสนอผลงานของนักเรียน
ด้านวิทยาศาสตร ์
 

ผลผลิต  (Outputs) 
-  นักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนใน
รายวิชาวิทยาศาสตรส์ูงขึ้น  
ผลลัพธ์  (Outcomes) 
-  นักเรียนเข้าใจความส าคัญของการจัด
กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร ์
-  นักเรียนมีความสามัคคีในหมู่คณะ และมี
การแสดงออกที่เหมาะสม 
-  นักเรียนมีทัศนคติที่ดตี่อวิชาวิทยาศาสตร์ 
และสนใจเรียนวิชาวิทยาศาสตร์มากข้ึน 

13,000 13,000 13,000 13,000 นางวันวิสา   
ไชยตะมาตย ์

6 วันอาเซียน 1. เพื่อให้นักเรียนท่ีเข้าร่วม
โครงการมคีวามรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ
ความส าคญัของอาเซียนประวัติ
ความเป็นมาของประเทศต่างๆใน
กลุ่มอาเซยีน ประโยชน์ ความ
ร่วมมือด้านต่างๆ และสามารถ

ผลผลิต (Outputs) 
-นักเรียนอย่างน้อยร้อยละ  90 ไดร้่วม
กิจกรรมในวันอาเซยีน 
ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  
ศาสนา  และวัฒนธรรม  จดักิจกรรมวัน

9,700 9,700 9,700 9,700 น.ส.ปวีณา  บุตะลา 
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ถ่ายทอดความรูเ้กี่ยวกับอาเซียน
ให้กับบุคคลรอบตัวได ้
2 .เพื่อให้นักเรียนท่ีเข้าร่วม
โครงการพร้อมส าหรับการด าเนิน
ชีวิตในฐานะประชากรอาเซียน 

อาเซียน 
2.  นักเรียนอย่างน้อยร้อยละ  90มีความรู้
พื้นฐานเกี่ยวกับความส าคัญของอาเซียน
ประวัติความเป็นมาของประเทศตา่งๆใน
กลุ่มอาเซยีน เพิ่มมากขึ้น 

7 กิจกรรมวันคริสต์มาส 1. เพื่อให้นักเรียนไดร้ับความรู้ และ
สนใจภาษาตา่งประเทศมากขึ้น 
2. เพื่อให้นักเรียนไดร้ับความ
สนุกสนานเพลิดเพลิน มีความ
สามัคคี และได้แสดงออกในทางที่
เหมาะสม 
 

ผลผลิต (Outputs) 
-  นักเรียนร้อยละ 70 มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษสูงข้ึน  
ผลลัพธ์ (Outcomes) 
- นักเรียนร้อยละ 80 เข้าใจขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวัฒนธรรมเกี่ยวกับวนั
คริสต์มาส 
- นักเรียนร้อยละ 90 มีความสามคัคีในหมู่
คณะ และมีการแสดงออกที่เหมาะสม 
- นักเรียนร้อยละ 80 มีเจตคติที่ดตี่อวิชา
ภาษาอังกฤษและสนใจเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษมากข้ึน 

9,700 9,700 9,700 9,700 น.ส.พิชญาภา  อินธิแสง 
น.ส.จิราพรรณ   

ดวงชาทม 

8 การแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรม 

1. เปิดโอกาสให้นักเรียนได้
แสดงออกด้านความรู้ 
ความสามารถทางวิชาการ 
 2. เพื่อกระตุ้นให้นักเรียน
กระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้ 
 3.  เพื่อให้ตัวแทนนักเรียนของ
โรงเรียนเข้าแข่งขันกับหน่วยงาน/
โรงเรียนอื่น 
 4.  เพื่อยกระดับผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรยีนให้สูงข้ึน 

ผลผลิต (Outputs) 
-นักเรียนใฝ่รู้ใฝ่เรียนสนใจเข้าชมและร่วม
กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ร้อยละ  
80 
ผลลัพธ์ (Outcomes) 
-นักเรียนมีความรู้  ความสามารถ และมี
ทักษะทางวิชาการ  เห็นความส าคญัในการ
แสวงหาความรู้และสร้างองค์ความรู้แตล่ะ
รายวิชาด้วยตนเอง  และพัฒนายกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนให้สูงขึ้น 

60,000 60,000 60,000 60,000 น.ส.ดวงใจ  ภารส าราญ 



 
กลยุทธ์สถานศึกษา 2561-2564 

62 
 

 
9 ลดเวลาเรียนเพ่ิม

เวลารู้และส่งเสริม
อาชีพ 

1. เพื่อขับเคลื่อนการน าหลักสตูร
สถานศึกษาไปสู่การปฏิบัตไิด้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตามหลักการของ
หลักสตูรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พื้นฐานพุทธศักราช2551 
2. เพื่อให้สถานศึกษาสามารถ
บริหารจดัการหลักสูตรสถานศึกษา
ส่งเสริมและพัฒนานักเรยีนให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรูม้ี
ทักษะในการคิดวิเคราะห์และไดร้บั
การพัฒนาเต็มตามศักยภาพตาม
ความสนใจและถนัดของนักเรยีนแต่
ละบุคคล 
3. เพื่อให้สถานศึกษาสามารถ
บริหารจดัการเวลาเรียนและจดั
กิจกรรม “ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู”้ 
ได้อย่างเหมาะสมทั้งด้านวิชาการ
ด้านปฏิบัตินักเรียนไดร้ับการพัฒนา
เต็มตามศักยภาพตามความสนใจ
และถนัดของแตล่ะบุคคล 
4. เพื่อให้นักเรียนมีคณุภาพตาม
มาตรฐานการเรียนรูม้ีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์พัฒนาตนเอง
ตามความสนใจและความถนดัอยา่ง
เต็มตามศักยภาพและมีความสุขกับ
การเรยีนรู ้

ผลผลิต(Output)  
-สถานศึกษาสามารถบรหิารจดัการเวลา
เรียนและจัดกจิกรรม “ลดเวลาเรยีนเพิ่ม
เวลารู”้ ได้อย่างเหมาะสมทั้งด้านวิชาการ
ด้านปฏิบัต ิ
ผลลัพธ์ (Outcomes)  
-นักเรียนมีคณุภาพตามมาตรฐานการ
เรียนรูม้ีความสามารถในการคดิวิเคราะห์
พัฒนาตนเองตามความสนใจและความถนัด
อย่างเต็มตามศักยภาพและมีความสุขกับ
การเรยีนรู ้
 

10,000 10,000 10,000 10,000 น.ส.ดวงใจ  ภารส าราญ 
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5. เพื่อให้พ่อแม่ผู้ปกครองและ
ผู้เกี่ยวข้องกับการจดัการศึกษามี
ความพึงพอใจในการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนและมสี่วนร่วมในการ
จัดการศึกษา 

10 กิจกรรมค่าย
ภาษาอังกฤษสู่
อาเซียน  (ASEAN 
English Day 
Camp) 
 

1.เพื่อใหน้ักเรียนได้รับความรู้ และ
สนใจภาษาตา่งประเทศมากขึ้น 
2.เพื่อใหน้ักเรียนได้รับความ
สนุกสนานเพลิดเพลิน มีความ
สามัคคีและได้แสดงออกในทางที่
เหมาะสม 
 

ผลผลิต (Outputs) 
-  ประชากร  เป็นนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี  3  ปีการศึกษา  2561  
จ านวน 105 คน มคีวามรู้และสนใจ
ภาษาต่างประเทศมากข้ึนไดร้ับความ
สนุกสนานเพลิดเพลิน มีความสามคัคี และ
กล้าแสดงออกในทางที่เหมาะสม 
ผลลัพธ์ (Outcomes) 
- นักเรียนร้อยละ 80 ได้มโีอกาสฝกึทักษะ
การใช้ภาษาด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
- นักเรียนร้อยละ 80 มีความสามคัคีในหมู่
คณะ และมีการแสดงออกที่เหมาะสม 
- นักเรียนร้อยละ 80 มีทัศนคติทีด่ีต่อวิชา
ภาษาอังกฤษและสนใจเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษมากข้ึน 

20,000 20,000 20,000 20,000 นายณัฐชาติ  ลือแสน 

11 การจัดนิทรรศการ
แสดงผลงานทาง
วิชาการ 

1. เพื่อให้นักเรียนได้น าผลผลิตที่
เกิดจาการเรียนรู้มาจัดแสดง 
2. เพื่อเกิดการแลกเปลีย่นเรยีนรู้
ระหว่างผูเ้รียน 
3. เพื่อให้นักเรียนเกิดความ
ภาคภูมิใจในการแสดงผลงาน 
4. เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่

ผลผลิต (Outputs) 
1.  นักเรียนทุกคนน าผลงานท่ีเป็นผลผลติ
จากการเรียนรูม้าจัดแสดง 
2.  นักเรียนโรงเรียนท่าแร่ศึกษาและ
นักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการ 
และได้ร่วมชมนิทรรศการผลงานนักเรียน 
ผลลัพธ์ (Outcomes) 

36,000 36,000 36,000 36,000 ว่าท่ี ร.ต.(ญ) ภัคจริา 
วงศ์สมศร ี
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หลากหลายจากผลงานของครู และ
นักเรียนในโรงเรียน 
5. เพื่อให้โรงเรียนที่มาเยี่ยมชม
ผลงานเกดิความประทับใจใน
ผลงานของนักเรียนท่าแร่ศึกษา 
 

1.  ผู้เรียนมีการแลกเปลีย่นเรยีนรูจ้าก
การศึกษาผลงานงานกลุ่มอื่นๆ 
2. ผู้เรียนทีไ่ด้มาจากโรงเรียนในเขตบริการ
ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

12 เตรียมความพร้อมสู่
ความเป็นเลิศทาง
สังคม 

-เพื่อให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพ
และผลงาน เพื่อเป็นตัวแทนของ
กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม เข้าร่วม
แข่งขันในงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน  
 

ผลผลิต  (Outputs) 
-นักเรียนเข้าร่วมแสดงศักยภาพและผลงาน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90  ของกิจกรรม
ทั้งหมดที่ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานก าหนดจดัขึน้ 
ผลลัพธ์  (Outcomes) 
-นักเรียนทุกคนท่ีเข้าแข่งขันมีศักยภาพทาง
วิชาการเห็นคณุค่าและเกิดความภาคภูมิใจ
ในความเป็นไทย รักและหวงแหนในมรดก
ทางวัฒนธรรมของไทย 

5,000 5,000 5,000 5,000 น.ส.ณัฐชลัยย์  กงเพ็ชร 

13 กิจกรรมแข่งขันจรวด
ขวดน้ า 

1. เพื่อให้นักเรียนไดแ้สดงออกซึ่ง
ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์
สิ่งประดิษฐ ์
2. เพื่อจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และน าเสนอผลงานของนักเรียน 
3. เพื่อเตรียมความพร้อมและ
คัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าร่วม
แข่งขันที่ อพวช. 
 

ผลผลิต (Outputs) 
-  มีตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันจรวด
ขวดน้ าในระดับภาคและระดับประเทศ 
ผลลัพธ์ (Outcomes) 
-  นักเรียนมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูแ้ละ
น าเสนอผลงาน 
-  นักเรียนมีความสามัคคีในหมู่คณะ และมี
การแสดงออกที่เหมาะสม 
-  นักเรียนมีทัศนคติที่ดตี่อวิชาวิทยาศาสตร์ 
และสนใจเรียนวิชาวิทยาศาสตร์มากข้ึน 

14,000 14,000 14,000 14,000 น.ส.ชบาไพร   
มนต์อินทร ์

14 ส่งเสริมและพัฒนา 1.  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการ ผลผลิต (Outputs) 50,000 50,000 50,000 50,000 นางชุติมา  ลายทอง 
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ศักยภาพนักเรียน เรียนของนักเรียน 
2.  เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
วิชาการ 
3.  เพื่อเพ่ิมทักษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องของ
ผู้เรยีน 
 

1.  นักเรียนเข้าร่วมโครงการร้อยละ  80 
2.  นักเรียนเข้าร่วมโครงการแข่งขันความ
เป็นเลิศทางวิชาการร้อยละ 50 
ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1.  นักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการมีความรู้เพิ่ม
มากขึ้น 
2.  นักเรียนมีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น 
3.  นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางด้าน
วิชาการไดร้ับการส่งเสริมตามศักยภาพ 

 
กลยุทธ์รองข้อที่ 1.5  ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพกาย  สุขภาพจิต  อารมณ์ และสามารถปรับตัวอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข มีความเป็นพลโลก 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ 

นักเรียนมสีุขภาพอนามยัแข็งแรง   
มีสุขภาพจติดีและมีความสุข 

ผลผลิต  (Outputs) 
1.  นักเรียนมากกว่าร้อยละ 65  มีน้ าหนัก
ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน 
2.  นักเรียนมากกว่าร้อยละ 75  มีการดูแล
สุขภาพอนามัยทีด่ีและออกก าลังกาย
สม่ าเสมอ 
ผลลัพธ์  (Outcomes) 
1.  นักเรียนมีสุขนิสัยที่ดใีนการดูแลสุขภาพ
และออกก าลังกายสม่ าเสมอ 
2.  นักเรียนมีน้ าหนักส่วนสูงและ
สมรรถภาพตามเกณฑ ์

9,240 9,240 9,240 9,240 นางขนิษฐา  ศรีวรกุล 
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2 แข่งขันกีฬาต้านยา
เสพติด 

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มี
พัฒนาการทางด้านกีฬา  และรู้จัก
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
 
 

ผลผลิต  (Outputs) 
1.นักเรียนร้อยละ 80รู้จักการใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์โดยการเล่นกีฬา 
2.นักเรียนและครไูดม้ีโอกาสท ากิจกรรม
ด้านกีฬาร่วมกัน 
ผลลัพธ์  (Outcomes) 
-นักเรียนร้อยละ 80มีสุขภาพอนามัย
สมบูรณ์แข็งแรงตามเกณฑ์มาตรฐาน
สาธารณสุข และเป็นผู้ห่างไกลยาเสพติด 

48,700 48,700 48,700 48,700 นายประวตัิ  คุณแสน 

3 จัดซ้ือเคร่ืองดนตรีวง
โยธวาทิต 

1. เพื่อให้อุปกรณ์มีความพร้อมใน
การน าไปใช้ในกิจกรรม 
2. เพื่อส่งเสรมิความสามารถในการ
แสดงออกทางด้านดนตรีต่อ
สาธารณะชนของนักเรียน 
3. เพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกดิ
ประโยชน์ และห่างไกลจากยาเสพ
ติด 
4. เพื่อน าช่ือเสียงมาสู่โรงเรยีน 

ผลผลิต  (Outputs) 
-มีอุปกรณ์เครื่องดนตรีที่มีประสิทธิภาพ
พร้อมท่ีจะน าไปใช้งาน 
ผลลัพธ์  (Outcomes) 
-มีอุปกรณ์เครื่องดนตรีที่มีประสิทธิภาพ 

45,500 45,500 45,500 45,500 นายธนะศักดิ์   
ขอบไชยแสง 

4 จัดซ้ืออุปกรณ์วง
สตริง 

1. เพื่อจัดซื้อเครื่องวงสตริง 
2. เพื่อซ่อมแซมเครื่องวงสตริง 
 

ผลผลิต  (Outputs) 
-นักเรียนมีความรู้ ทักษะในการปฏิบัติ 
ดนตรสีากลและสามารถเข้าร่วมกจิกรรม
ภายในและภายนอก 
ผลลัพธ์  (Outcomes) 
-มเีครื่องดนตรีวงสตริงในจ านวนท่ีเพียงพอ 
 

19,180 19,180 19,180 19,180 นายธนะศักดิ์   
ขอบไชยแสง 
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กลยุทธ์รองข้อที่  1.6 สร้างเสริมกิจกรรมปลูกฝังปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยศาสตร์พระราชาแก่นักเรียนให้เกิดความย่ังยืน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 น้อมน าหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกจิ
พอเพียงสู่การปฏิบัติ
ในโรงเรียน 
 

1.เพื่อส่งเสรมิให้บุคลากรทุกคนเหน็
ความส าคญั มีความรู้ ความเข้าใจ
และน้อมน าเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้
เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต 
2.เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจแก่
บุคลากรทั้งผู้บริหาร  ครู  
คณะกรรมการสถานศึกษาและ
ส่งเสริมให้ปฏิบตัิตนตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3.เพื่อให้นักเรียนได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบ Active Learning 
 

ผลผลิต  (Outputs) 
- ครูและนักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
- ครู นักเรียนและผูม้ีส่วนเกีย่วข้องทุกคน
ร่วมกันก าหนดกิจกรรมและมีการ
ด าเนินการอยา่งต่อเนื่อง 
- นักเรียนไดร้ับการจัดการเรยีนรู้แบบ 
Active Learning 
ผลลัพธ์  (Outcomes) 
- ครูทุกคนสามารถน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในกิจกรรมการเรียน
การสอน 
- ครูและนักเรียนได้น าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

52,000 52,000 52,000 52,000 นางอรอนงค์   
จามน้อยพรหม 

 
น.ส.ณัฐชลัยย์  กงเพ็ชร 
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กลยุทธ์หลักที่ 2  สร้างเสริมคุณธรรม  จริยธรรม ค่านิยมหลัก 12 ประการ ส านึกในความเป็นชาติไทยและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 
กลยุทธ์รองข้อที่  2.1 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม ค่านิยมพื้นฐาน 12 ประการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 

สถานศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โรงเรียนปลอดขยะ 1.เพื่อจัดเก็บขยะ 
2.เพื่อแยกขยะออกเป็นกลุ่มต่างๆ 
3.เพื่ อน าขยะที่ แยกไปขายเป็ น
รายได้ 
4.เพื่อรณรงค์ให้นักเรียนทิ้งขยะให้
ลงถังขยะ 
5.เพื่อรณรงค์ให้นักเรียนดื่มน้ าหมด
ขวด 
 

ผลผลิต (Outputs) 
- นักเรียนโรงเรียนท่าแรศ่ึกษาไดเ้ข้าร่วม
กิจกรรมในโครงการ 
- นักเรียนร้อยละ 70 มีความพึงพอใจ และ
พอใจในการเป็นสมาชิกในโครงการ 
- ขวดน้ าดื่มจ านวน 75.-ขวดต่อวัน 
- กล่องน้ ายี่ห้อต่างๆและกล่องนม  
30 กล่องต่อวัน 
ผลลัพธ์ (Outcomes) 
- นักเรียนทุกคนไดเ้ข้าร่วมกจิกรรมใน
โครงการ 
- นักเรียนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
และร่วมท ากิจกรรมตามโครงการ 
 - นักเรียนได้มีจิตส านึกในการทิ้งขยะและ
ความสะอาดของพื้นที่โรงเรียน 
- นักเรียนได้มีจิตส านึกในการดื่มน้ าให้หมด
ขวดทุกครั้งก่อนทิ้ง 
- รู้จักวิธีการก าจัดขยะที่ถูกวิธี 

7,700 7,700 7,700 7,700 นายยอดเพชร  ฮังกาส ี
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2 ท่าแร่ศึกษาร่วมใจ 
ลดใช้พลังงาน 

1. เพื่อส ารวจพฤติกรรมการใช้
ไฟฟ้าในโรงเรยีนและครอบครัวของ
นักเรียน 
2. เพื่อลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าใน
โรงเรียนและครอบครัวนักเรียน 
3. เพื่อปลูกฝังพฤติกรรมการใช้
ไฟฟ้าอย่างถูกวิธี และมี
ประสิทธิภาพ 
4. เพื่อปลูกจิตส านึก สร้างความรู้ 
ความเข้าใจ ให้นักเรยีนตระหนักถงึ
การอนุรักษ์พลังงาน 

ผลผลิต (Outputs) 
-นักเรียนร้อยละ  100 ได้ร่วมกจิกรรมลด
ใช้พลังงาน 
-บุคลากรในโรงเรียนร้อยละ  100 ได้ร่วม
กิจกรรมลดใช้พลังงาน 
ผลลัพธ์ (Outcomes) 
-นักเรียน บุคลากรในโรงเรียน สมาชิกใน
ครอบครัวของนักเรียนมีพฤติกรรมการใช้
ไฟฟ้าอย่างถูกวิธี มีปริมาณค่าใช้จา่ยในการ
ใช้ไฟฟ้าลดลง 

-    นายธนะศักดิ์   
ขอบไชยแสง 

3 พิธีไหว้ครู 1. เพื่อให้นักเรียนแสดงความเคารพ  
ความกตัญญูกตเวทีต่อครูผูม้ี
พระคุณ 
2. เพื่อให้นักเรียนแสดงออกในทาง
ที่ถูกท่ีควร  ในโอกาสที่เหมาะสม 
3. เพื่อให้นักเรียนไดเ้ข้าร่วม
กิจกรรมระลึกถึงพระคณุของคุณครู 
4. เพื่อให้นักเรียนจัดพานดอกไม้ธปู
เทียนในการอนุรักษ์ประเพณีอันดี
งาม 

ผลผลิต (Outputs)   
-นักเรียนได้แสดงความเคารพ  ความรักต่อ
ครูผู้มีพระคณุ 
ผลลัพธ์  (Outcomes)   
-นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมวนัไหว้คร ู
 

4,620 4,620 4,620 4,620 นายอาภัณตรา  แสงวงศ์ 

4 ปฐมนิเทศนักเรียน 1. เพื่อให้นักเรียนปฏิบัตตินได้
ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน 
2. เพื่อให้นักเรียนตระหนักในหน้าที่
ของตน มีความภาคภูมิใจในสถาบนั 
และมีความรัก ความสามคัคีในหมู่
คณะ 

ผลผลิต (Outputs) 
-นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และ
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 มีความรักและ
ภาคภูมิใจในสถาบันของตนมีความรักความ
สามัคคีในหมู่คณะและปฏิบตัิตนได้ถูกต้อง
ตามระเบียบของโรงเรียน 

7,700 7,700 7,700 7,700 นายอาภัณตรา  แสงวงศ์ 
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 ผลลัพธ์ (Outcomes) 
-นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และ
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 มีความรักและ
ภาคภูมิใจในสถาบัน 
ของตนมีความรักความสามัคคีในหมู่คณะ
และปฏิบตัิตนได้ถูกต้องตามระเบยีบของ
โรงเรียนร้อยละ 100 

5 พิธีมอบเกียรติบัตร 1. เพื่อเป็นการสร้างขวัญและ
ก าลังใจให้นักเรียนก่อนจบ
การศึกษาตามหลักสูตร 
2. เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจใน
ตนเองและมคีวามกตญัญูรูคุ้ณต่อ
ครู อาจารย์  
3. เพื่อให้นักเรียนมีความรักความ
สามัคคตี่อกัน และมีความผูกพันกับ
สถานศึกษา 
 

ผลผลิต (Outputs)   
1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 
104 คน และชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 
60 คน ปีการศึกษา 2560 ภาคภูมิใจใน
ตนเองและมคีวามกตญัญูรูคุ้ณต่อครู 
อาจารย์  
2. นักเรียนมีความรักความสามคัคตี่อกัน 
และมีความผูกพันกับสถานศึกษา 
ผลลัพธ์  (Outcomes)   
1.  นักเรียนมากกว่าร้อยละ 85 มีความ
ภาคภูมิใจและกตัญญรูู้คณุต่อครูอาจารย ์
2.  นักเรียนมากว่าร้อยละ 90 มีความรัก
สามัคคีกัน และผูกพันกับสถานศึกษา 

8,900 8,900 8,900 8,900 นายณัฐชาติ  ลือแสน 

6 ร่วมกิจกรรมวัน
ส าคัญทางศาสนา 

1. เพื่อสืบสานรักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงามของไทย 
2. เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตใจ ความ
ศรัทธาของผู้เรียนใหย้ึดมั่นในพุทธ
ศาสนา 
3. เพื่อให้ผู้เรียนไดร้ะลึกถึง
ความส าคญัและได้ทราบถึงประวัติ

ผลผลิต (Outputs) 
-นักเรียนร้อยละ  100  ได้ร่วมกิจกรรมใน
วันส าคัญต่างๆ 
ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  
ศาสนา  และวัฒนธรรม  จดักิจกรรมเนื่อง
ในวันส าคัญต่างๆ  

8,700 8,700 8,700 8,700 นายยอดเพชร  ฮังกาส ี
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ความเป็นมาของวันส าคัญต่าง ๆ 
4. เพื่อปลูกฝังจิตส านึกและค่านิยม
ที่ดีแก่ผู้เรยีนครูและผู้เรียนได้ทราบ
ถึงคุณค่าความส าคัญและสามารถ
น ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน
ให้สอดคล้องกับนโยบายการศึกษา
และปรัชญาของโรงเรยีนไดด้ีขึ้น 

2.  นักเรียนร้อยละ  100  มีคุณธรรมและ
จริยธรรมดีขึ้น 

7 วันแม ่ 1. ครูและนักเรียน ได้แสดงความ
กตัญญูน้อมส านึกในพระมหา
กรุณาธิคณุเนื่องในวโรกาสเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา้
สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 9 
2. สร้างเสริมคณุธรรม และ
จริยธรรม ด้านความกตญัญูกตเวที
แก่นักเรียน 
3. เผยแพร่กิจกรรมของโรงเรียนตอ่
ผู้ปกครองและชุมชน 
 

ผลผลิต  (Outputs) 
1. ครูและนักเรียน ได้ร่วมกันน้อมส านึกใน
พระมหากรุณาธคิุณเนื่องในวโรกาสเฉลมิ
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา้สิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 
2. นักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อ
มารดาเนื่องในโอกาสวันแม ่
ผลลัพธ์  (Outcomes) 
1. นักเรียนมีคณุธรรม และจริยธรรม ด้าน
ความกตัญญูกตเวที 
2. ผู้ปกครองและชุมชนให้การยกย่อง
ชมเชย 

17,500 17,500 17,500 17,500 นายสุรพลศรีวรกุล 

8 โรงเรียนคุณธรรม 1.  เพื่อให้นักเรียน ครู ผู้บริหาร 
และบุคลากรทางการศึกษา รวมถงึ
ผู้เกี่ยวข้องกับโรงเรียนเป็นผู้มี
คุณธรรม จรยิธรรม ในการ
ปฏิบัติงาน 
2.  เพื่อให้มีการด าเนินเกีย่วกับการ
กากรให้การศึกษาประกอบด้วย

ผลผลิต (Outputs) 
-100 % ของนักเรียน ครู และบุคลากรเป็น
ผู้มีคณุธรรม จริยธรรมอันดีงาม 
ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1.  นักเรียน ครู และบุคลากรเป็นผู้มี
คุณธรรม จรยิธรรมอันดีงาม 
2.  นักเรียนครู และบุคลากร ร้อยละ  80  

6,500 6,500 6,500 6,500 นายยอดเพชร  ฮังกาส ี
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คุณธรรม จรยิธรรม ส่งเสริมใหม้ี
ธรรมาภิบาล 

มีคุณธรรมและจริยธรรมดีขึ้น 

9 ส่งเสริมกิจกรรม
พัฒนาคณะลูกเสือ-
เนตรนารีโรงเรียนท่า
แร่ศึกษา 

-เพื่อให้ลูกเสือ-เนตรนารไีดเ้สริม
ลักษณะ พัฒนาสติปญัญา ความรู้
ความสามารถ ตลอดจนได้เรียน
กิจกรรมครบหลักสตูรอย่างสมบูรณ ์

ผลผลิต (Outputs) 
-ให้ลูกเสือ-เนตรนารไีดเ้สริมลักษณะ 
พัฒนาสติปัญญา ความรู้ความสามารถ 
ตลอดจนไดเ้รียนกิจกรรมครบหลกัสูตร
อย่างสมบูรณ ์
ผลลัพธ์ (Outcomes) 
-เพื่อน ากฎลูกเสือ-เนตรนารีการเดนิ
ทางไกลเข้าค่ายพักแรม 
-เพื่อให้ได้ท ากิจกรรมร่วมกันเป็นหมู่คณะ
และแลกเปลีย่นความรู้ซึ่งกันและกัน 
-เพื่อทดสอบประเมินผลวิชาพิเศษลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่   

40,000 40,000 40,000 40,000 นางรุ่งอรุณ  ถ าวาป ี

10 ส่งเสริมการฝึก
นักศึกษาวิชาทหาร 

-เพื่อให้นักศึกษาวิชาทหารมี
ระเบียบวินยั  เป็นผู้น า  รู้หนา้ที่  มี
ความรับผิดชอบ  มีความรับผิดชอบ   
มีความรักชาติ  ศาสนา  
พระมหากษตัริย ์
 

ผลผลิต  (Outputs) 
-ร้อยละ 100 ของนักศึกษาวิชาทหารมี
ระเบียบวินยัเป็นผู้น า รู้หน้าท่ี  มีความ
รับผิดชอบมีความรักชาติ  ศาสนา  
พระมหากษตัริย ์
ผลลัพธ์  (Outcomes) 
-นักศึกษาวิชาทหารมีระเบียบวินัยเป็นผู้น า  
รู้หน้าท่ี  มีความรบัผิดชอบมคีวามรักชาติ  
ศาสนา  พระมหากษัตรยิ ์

17,500 17,500 17,500 17,500 นายวรพิศอินธิราช 

11 ส่งเสริมประชาธิปไตย 1.เพื่อให้นักเรียนมสีิทธิและเสรีภาพ
เท่าเทียมกัน 
2.เพื่อให้นักเรียนสามารถแสดง
ความคิดเห็นและน าเสนอผลงาน

ผลผลิต (Outputs) 
-นักเรียนร้อยละ 80 ไมล่ะเมิดสิทธิของผู้อื่น 
ผลลัพธ์ (Outcomes) 
-นักเรียนร้อยละ 100 มีความรู้ความเข้าใจ

15,000 15,000 15,000 15,000 นางจิรัชยา  บุญศร ี
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ตามความสามารถของตน 
 

ในเรื่องสิทธิ เสรภีาพ สามารถแสดงออก
ในทางที่ 
ถูกต้อง 

12 เสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม พุทธ-คริสต์
รวมใจเป็นหนึ่งเดียว 

2.1เพื่อเสริมสร้างคณุธรรม
จริยธรรม แก่ครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและนักเรียนโรงเรียนท่าแร่
ศึกษา ให้มีความรู้ความเข้าใจ
หลักธรรม โดยผ่านการฝึกปฏิบัติขดั
เกลา พัฒนาจิตใจ  ให้ผูเ้รียนเป็น
คนดีมีคณุธรรมจรยิธรรมและ
ค่านิยมที่ดีงาม 
2.2 เพื่อใหค้รู บุคลากรทางการ
ศึกษาและนักเรียนโรงเรียนท่าแร่
ศึกษา ได้ประพฤติปฏิบตัิตามหลัก
ศาสนา เรียนรู้การใช้ทักษะชีวิตและ
น าหลักธรรมไปใช้ในการด าเนินชีวติ 
 

ผลผลิต  (Outputs) 
-ครู บุคลากรทางการศึกษาและนกัเรียน
โรงเรียนท่าแร่ศึกษาได้เข้าร่วมโครงการ 
อย่างน้อยร้อยละ 90ของจ านวนผูท้ี่เข้าร่วม
โครงการเสรมิสร้างคุณธรรม จริยธรรมน า
ชีวิต พุทธ คริสต์รวมใจเป็น 1 เดียว 
ผลลัพธ์  (Outcomes) 
- ครู บุคลากรทางการศึกษาและนกัเรียนมี
ความรู้  ความเข้าใจในเรื่องคุณธรรม
จริยธรรม และค่านิยมหลักท่ีดีงามตาม
หลักธรรมทางศาสนา 
 - ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน
ประพฤติปฏบิัติตามหลักธรรมศาสนา 
สามารถน าการใช้ทักษะชีวติและความรู้ที่
ได้รับจากการเข้าร่วมอบรมไปใช้ในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวันได ้

60,000 60,000 60,000 60,000 น.ส.ณัฐชลัยย์  กงเพ็ชร 

13 โรงเรียนปลอดบุหร่ี 
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 
และสารเสพติด 

1. เพื่อให้นักเรียน ครู ผู้บริหาร 
และบุคลากรทางการศึกษางดจาก
การสูบบุหรี่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
และสารเสพติดอื่นๆ 
2. เพื่อให้โรงเรียนเป็นโรงเรียน
ปลอดบุหรี่และเครื่องดืม่
แอลกอฮอล์    
3. เพื่อให้นักเรียน ครู ผู้บริหาร 

ผลผลิต  (Outputs) 
1. นักเรียน ครู  ผู้บริหาร บุคลากรทางการ
ศึกษาเป็นผูไ้ม่สบูบุหรี่และดื่มเครือ่งดื่ม
แอลกอฮอล์    
2. นักเรียน ครู  ผู้บริหาร บุคลากรทางการ
ศึกษามีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 
3.  ผู้ปกครองนักเรียนมสีุขภาพแข็งแรง 
ผลลัพธ์  (Outcomes) 

35,000 35,000 35,000 35,000 นายอาภัณตรา  แสงวงศ์ 
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และบุคลากรทางการศึกษา
ปลอดภัยจากพิษภัยของควันบุหรี ่
4. เพื่อให้นักเรียน  ครู  ผู้บรหิาร  
และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน
ท่าแร่ศึกษา  มีส่วนส าคัญต่อการ
พัฒนาชุมชน  หมู่บ้าน  ให้เป็นพ้ืนท่ี
ปลอดบุหรี่  และปลอดจากพิษภยั
ของบุหรี่ให้โทษ 
 

1. นักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากร
ทางการศึกษางดสูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์    
ในโรงเรียน 100 % 
2.โรงเรียนเป็นโรงเรียนปลอดบุหรีแ่ละ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์   100 % 
3. ผู้ปกครองนักเรียน  แขกผูม้าเยอืนงดสูบ
บุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลใ์น
โรงเรียน  100 % 
4.  ผู้ปกครองนักเรียนเลิกบุหรี่เมือ่ร่วม
กิจกรรมโรงเรียนปลอดบุหรี่  โรงเรียนท่า
แร่ศึกษา มากกว่า   50% 
5. หมู่บ้าน  ชุมชน  ในเขตบริการโรงเรียน
ท่าแร่ศึกษา  เป็นหมู่บ้านปลอดบหุรี่  
มากกว่า  50  % 

 
กลยุทธ์รองข้อที่  2.2 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลายเหมาะสม 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

-เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความรู้คู่
คุณธรรม มีระเบียบวินัย มีอนามัยที่
สมบูรณ์แข็งแรงอยู่ร่วมกับสังคม
ด้วยความสงบสุข 
 

ผลผลิต (Outputs) 
-นักเรียนร้อยละ 80 มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค ์
ผลลัพธ์ (Outcomes) 
-นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับการดแูลและ
ช่วยเหลือจากอาจารย์ที่ปรึกษาอยา่งใกล้ชิด 

7,700 7,700 7,700 7,700 นายประวตัิ  คุณแสน 
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-บ้านและโรงเรียนร่วมกันแก้ปัญหาที่อาจ
เกิดขึ้นกับนักเรยีนได้อย่างทันท่วงที 

2 ประชุมผู้ปกครอง 1. เพื่อให้ผู้ปกครองได้ทราบถึงการ
ด าเนินงานด้านต่างๆของโรงเรยีน 
ทั้งระบบการเรียนการสอน
กฎระเบียบ  กิจกรรมการพัฒนา  
สวัสดิการ  ตลอดจนระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีน 
2.  เพื่อรายงานความก้าวหน้าของ
โรงเรียน การจัดตั้งภาคีเครือข่าย
ผู้ปกครองช้ันเรียนตามนโยบายของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
3. เพื่อส่งเสรมิความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างโรงเรียนชุมชนและ
ผู้ปกครอง 
 

ผลผลิต (Outputs) 
-ผู้ปกครองร้อยละ 80มีความพึงพอใจใน
กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 
ผลลัพธ์ (Outcomes) 
-ผู้ปกครองร้อยละ 80ทราบถึงการ
ด าเนินงานด้านต่างๆของโรงเรยีน ทั้งระบบ
การเรยีนการสอนกฎระเบียบ  กิจกรรมการ
พัฒนา  สวัสดิการ  ตลอดจนระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีน 
 

7,700 7,700 7,700 7,700 น.ส.จิรัชยา  ทองธรากุล 

 
กลยุทธ์รองข้อที่  2.3 พัฒนาระบบการประเมิน  การก ากับติดตาม  การป้องกันและแก้ไขด้านวินัย  คุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 ส่งเสริมและป้องกัน
ความประพฤติของ
นักเรียนด้านการแต่ง
กายและคู่มือนักเรียน 

2.1เป็นการช่วยลดปญัหาการแต่ง
กายไม่ถูกต้องขอนักเรยีน และช่วย
ให้นักเรียนอยู่ในกฎระเบยีบวินัย
ของโรงเรียน 

ผลผลิต  (Outputs) 
1.นักเรียนแต่งกายถูกต้องตามระเบียบวินัย
ของโรงเรียน 
2.นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมทุกคนได้รับ

19,250 19,250 19,250 19,250 นายปกรณ์  ปญัญาพ่อ 
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2.2เพื่อฝึกอาชีพเสริมให้กับนักเรียน
ได้เรียนรู้วิธีการตัดผมต่างๆเป็นการ
สร้างโอกาสในการเลือกประกอบ
อาชีพในอนาคต 
2.3เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อนัดี
ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องภายใน
โรงเรียน 

ความรู้ในวิชาการตดัผม 
ผลลัพธ์  (Outcomes) 
1.  นักเรียนมากกว่าร้อยละ 95ปฏิบัติตาม
ระเบียบวินยัด้านการแต่งกายได้อย่าง
ถูกต้อง 
2.นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 100 
ได้รับความรู้และพัฒนาในด้านการตัดผม 
 

 
 
กลยุทธ์หลักที่ 3พัฒนาแหล่งเรียนรู้ และสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน ให้เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนอย่างเต็มศักยภาพ 
กลยุทธ์รองข้อที่  3.1 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้เหมาะสมเพียงพอต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 พัฒนา
สภาพแวดล้อมและ
จัดภูมิทัศนภ์ายใน
โรงเรียน 

1.  เพื่อฝึกปฏบิัติจริงในการเรยีนรู้
วิชาการงานอาชีพ 
2.  เพื่อจัดสภาพภมูิทัศน์ใน
สถานศึกษาให้สวยงามและมีแหลง่
เรียนรู้ของนักเรียน 
 

ผลผลิต (Outputs) 
-นักเรียนท่ีเรยีนวิชาการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี  80  เปอร์เซ็นต์  ได้ฝกึปฏิบัติ
จริง 
ผลลัพธ์ (Outcomes) 
-สภาพภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนมีความ
เหมาะสมสวยงามและเป็นแหล่งเรยีนรู้ของ
นักเรียน 

7,000 7,000 7,000 7,000 นายธนะศักดิ์   
ขอบไชยแสง 

2 จัดซ้ือวัสดุ-อุปกรณ์
ท าความสะอาด 

1.ห้องเรียนหรือห้องพิเศษมี
บรรยากาศที่เอื้อต่อการจดักิจกรรม
การเรยีนการสอน 

ผลผลิต (Outputs) 
1.โรงเรียนมีห้องเรียนและอาคารเรียนท่ีเอื้อ
ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

7,000 7,000 7,000 7,000 นายไสว  วะสาร 
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2.โรงเรียนมีบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมท่ีเหมาะต่อการ
พัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน 
3. โรงเรียนมหี้องน้ าท่ีสะอาดไว้
บริการแก่นักเรียน 
 

2.ห้องเรียนหรือห้องพิเศษมีบรรยากาศท่ี
เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1.โรงเรียนมีห้องส าหรับใช้เป็นห้องเรียน
หรือห้องพิเศษท่ีเอื้อต่อการจดักิจกรรมการ
เรียนการสอน2. โรงเรยีนมีห้องน้ าที่สะอาด 
 

3 ส่งเสริมนิสัยรักการ
อ่าน 

1. เพื่อสง่เสริมนักเรียนและครูมี
นิสัยรักการอ่านยิ่งข้ึน 
2. เพื่อสง่เสริมให้นักเรียนและครู

ใชเ้วลาวา่งให้เป็นประโยชน์ 
3. เพื่อส่งเสรมิให้รักการอ่านท้ัง
ครอบครัว 
 

ผลผลิต  (Outputs) 
-  นักเรียนและครูร้อยละ  80  เป็นบุคคลที่
มีนิสัยรักการอ่าน 
ผลลัพธ์  (Outcomes) 
-  นักเรียนและครูร้อยละ 90  เข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริมนสิัยรักการอ่าน 
-นักเรียนร้อยละ 80  รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ และมีครอบครัวรักการอ่านร้อย
ละ 40 

3,200 3,200 3,200 3,200 นางรัตนากรณ์  รักษา 

4 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียนและนอก
โรงเรียน 

1. โรงเรียนมีทะเบียนแหล่งเรยีนรู้
ภายในและภายนอกโรงเรยีน 
2. นักเรียนและครรูู้แหล่งเรียนรู้ใน
การแสวงหาความรู้อย่าง
หลากหลาย 
3. มีข้อมูลสถิติการไปใช้แหล่ง
เรียนรูร้องรับการประเมินท่ีเป็น
ปัจจุบัน 
 

ผลผลิต  (Outputs) 
- โรงเรียนมีข้อมลูสถิติการใช้และทะเบียน
แหล่งเรียนรู้รองรับการประเมินทีเ่ป็น
ปัจจุบัน 
ผลลัพธ์  (Outcomes) 
-นักเรียนและครมูีข้อมูลแหล่งเรยีนรู้เพื่อ
แสวงหาความรูด้้วยตนเองได้อย่าง
หลากหลาย 
-นักเรียนร้อยละ 75 รู้จักใช้เวลาว่างไป
แสวงหาความรูภ้ายในโรงเรียนและนอก
โรงเรียน 

1,900 1,900 1,900 1,900 นางรัตนากรณ์  รักษา 
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-ครู-นักเรียน แสวงหาความรูจ้ากชุมชน
และประสานสามคัคีระหว่างชุมชนกับ
โรงเรียน 

5 พัฒนา
ทรัพยากรห้องสมุด 

1. ห้องสมุดมีหนังสืออ้างอิง  
หนังสือส่งเสริมการอ่าน นิตยสาร 
วารสารสิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยี ไว้
บริการคร-ูนักเรียน ชุมชนอย่าง
เพียงพอ  ครู-นักเรียน มาใช้บริการ
สูงขึ้น  และส่งผลให้นักเรียนมี
ความรู้และ 
มีนิสัยรักการอ่านยิ่งข้ึน 
2. โรงเรียนมหี้องสมุดเป็นแหล่ง
เรียนรู้ทีไ่ดม้าตรฐาน 

ผลผลิต  (Outputs) 
-โรงเรียนมีห้องสมดุที่มีสิ่งตีพมิพ์และไม่
ตีพิมพ์  เพียงพอต่อความต้องการ 
-นักเรียนมีห้องสมุดที่มีทรัพยากรให้บริการ
อย่างเพียงพอและทันสมยั 
ผลลัพธ์  (Outcomes) 
-โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ทีเ่อื้อต่อการจัดการ
เรียนการสอน และมีสิ่งพิมพ์ที่หลากหลาย
ทันเหตุการณ ์
-ห้องสมุดมีหนังสืออ้างอิง  วารสาร  
นิตยสาร เกม อย่างเพียงพอร้อยละ 75 

32,500 32,500 32,500 32,500 นางมิตรทญา 
เลณะสวสัดิ ์

6 พัฒนาแหล่งเรียนรู้
กลุ่มสาระการงาน
อาชีพและเทคโนโลย ี

1. เพื่อจัดภูมิทัศน์ของโรงเรียนใหม้ี
บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของ
ผู้เรยีน 
2. เพื่อให้นักเรียนและคณะครมูี
แหล่งเรียนรู้ที่นอกเหนือจาก
ห้องเรียน 
3. เพื่อให้โรงเรียนเป็นทีย่อมรับและ
ได้รับความเชื่อมั่นและศรัทธาจาก
ผู้ปกครองและชุมชนรอบข้างซึ่งจะ
ส่งผลต่อคุณภาพที่ไดม้าตรฐานของ
โรงเรียนต่อไป 

ผลผลิต (Outputs) 
-ปรับปรุงพัฒนาสวนหย่อมหน้า
ห้องสมุด 1 จุด  
ผลลัพธ์ (Outcomes) 
-นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจาก
การเรยีนวิชาการงานอาชีพ 
-คณะครูและนักเรียนมีแหล่งเรียนรู้นอก
ห้องเรียน 

11,000 11,000 11,000 11,000 นายไสว  วะสาร 

7 โรงเรียนสีเขียว 1. เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพให้
นักเรียนในอนาคต 

ผลผลิต (Outputs) 
- นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ไดเ้ข้า

6,800 6,800 6,800 6,800 ว่าท่ี ร.ต.(ญ) ภัคจริา 
วงศ์สมศร ี
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2. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตส านกึ
ในการอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
3.เพื่อให้ความรู้ ความเข้า สร้าง
ความตระหนักในการน าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
ไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 
4.เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้ ความ
เข้าใจในการปลูกผักหวาน  
 

ร่วมกิจกรรมในโครงการ 
- นักเรียนร้อยละ 70 มีความพึงพอใจ และ
พอใจในการเป็นสมาชิกในโครงการ 
- นักเรียนร้อยละ 70 มีความรู้  เขา้ใจ และ
ตระหนักถึงการสรา้งอาชีพ 
- นักเรียนร้อยละ 90 มีความรู้ เขา้ใจ ใน
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- สามารถประยุกต์ใช้ในการด าเนนิชีวิตได้
อย่างเหมาะสมและยั่งยืน 
- นักเรียนร้อยละ 70 มีความรู้ ความเข้าใจ
ในการปลูกผักหวาน 
ผลลัพธ์ (Outcomes) 
- นักเรียนทุกคนไดเ้ข้าร่วมกจิกรรมใน
โครงการ 
- นักเรียนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
และร่วมท ากิจกรรมตามโครงการ 
- นักเรียนมีความรู้ เข้าใจ ในหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินชีวิต 
- นักเรียนมีความรู้ ความเขา้ใจในการปลูก
ผักหวาน  

8 อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 1.เพื่อรณรงค์การลดภาวะโลกร้อน 
2.เพื่อปลูกฝังให้นักเรยีนมีจิตส านกึ
ในการอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
3.เพื่อปลูกฝังให้นักเรยีนใช้พลังงาน
อย่างประหยดัและคุ้มค่า 

ผลผลิต  (Outputs) 
- นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมใน
โครงการ 
- นักเรียนร้อยละ 70 มีความพึงพอใจ และ
พอใจในการเป็นสมาชิกธนาคารขยะรี
ไซเคลิ 

71,000 71,000 71,000 71,000 นางอรอนงค์   
จามน้อยพรหม 



 
กลยุทธ์สถานศึกษา 2561-2564 

80 
 

4.เพื่อขยายผลการด าเนินงานตาม
โครงการสู่ชุมชน 
5.เพื่อให้ความรู้ ความเข้า สร้าง
ความตระหนักในการน าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
ไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 
6.เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้ ความ
เข้าใจในการเลีย้งไสเ้ดือน และสรา้ง
รายได้ระหว่างเรียน 
 

- นักเรียนร้อยละ 70 มีความรู้  เข้าใจ และ
ตระหนักถึงภาวะโลกร้อน 
- นักเรียนร้อยละ 90 มีความรู้ เขา้ใจ ใน
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตได้อย่าง
เหมาะสมและยั่งยืน 
ผลลัพธ์  (Outcomes) 
- นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมใน
โครงการสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน 
- นักเรียนมีส่วนร่วมในการบรหิารจัดการ 
และร่วมท ากิจกรรมธนาคารขยะรไีซเคลิ 
- นักเรียนมีความรู้ เข้าใจ และไดร้ว่ม
กิจกรรมเพื่อรณรงค์ภาวะโลกร้อน 
- นักเรียนมีความรู้ เข้าใจ ในหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินชีวิต 

 
 
กลยุทธ์รองข้อที่  3.2 ปรับปรุงอาคารสถานที่ให้สวยงาม มีบรรยากาศที่เหมาะสมแก่การจัดการเรียนรู้ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 ปรับปรุงและ
ซ่อมแซม 

-บุคลากรในโรงเรียนมีอาคารเรียน
และอาคารประกอบท่ีมั่นคง 
แข็งแรงและปลอดภัย มีน้ าดื่ม น้ า
ใช้ ไฟฟ้าและเครื่องขยายเสยีงใช้ได้

ผลผลิต (Outputs) 
1.  โรงเรียนมีอาคารเรียนและอาคาร
ประกอบท่ีมั่นคง แข็งแรงและปลอดภัย 
2. โรงเรียนมรีะบบสาธารณูปโภคภายในที่

77,000 77,000 77,000 77,000 นายไสว  วะสาร 
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อย่างพอเพียง 
 

ถูกสุขลักษณะและเพียงพอกับความ
ต้องการ ร้อยละ 80 
ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1.  โรงเรียนมรีะบบน้ าบาดาล และระบบ
น้ าดื่มที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.  โรงเรียนมีการซ่อมบ ารุงระบบน้ า
บาดาลและระบบน้ าดื่มให้พร้อมใช้งานอยู่
เสมอ 
3. โรงเรียนมีการซ่อมบ ารุงระบบไฟฟ้าให้
ใช้งานได้เป็นปกต ิ
4. บุคลากรได้ใช้บริการอาคารสถานท่ีอย่าง
ปลอดภัย 

2 ปรับปรุงห้อง
ส านักงานฝ่ายบริหาร
วิชาการ 

1.เพื่อสร้างบรรยากาศท่ีดีในการ
ปฏิบัติงาน 
2 เพื่อให้มีสถานที่รองรับการบริการ
ด้านวิชาการอย่างเพียงพอต่อ
จ านวนบุคลากรในฝ่าย หรือ ฝ่าย
อื่นๆ และผู้รับบริการที่มาขอรับ
บริการ 
 

ผลผลิต  (Outputs) 
1. ห้องฝ่ายวิชาการมบีรรยากาศท่ีเอื้อต่อ
การให้บริการ 
2. หัวหน้ากลุ่มสาระ   บุคลากรฝา่ย
วิชาการหรือบุคลากรในโรงเรียนทกุคน 
และผูร้ับบริการได้รับการบริการจากการใช้
ห้องส านักงานฝ่ายบริหารวิชาการ 
ผลลัพธ์  (Outcomes) 
1.  บรรยากาศในการปฏิบัติงานวชิาการดี
ขึ้น 
2. การด าเนินงานวิชาการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเกิดและประสิทธิผล 

3,400 3,400 3,400 3,400 นางกรรณิกา  วิภาคะ 

3 ปรับปรุงและพัฒนา
ห้องสมุด 

1. ห้องสมุดมีวัสด-ุอุปกรณ์ในการ
ตกแต่งมาเกณฑ์มาตรฐานห้องสมดุ
โรงเรียนประชารัฐ 

ผลผลิต  (Outputs) 
-โรงเรียนมีห้องสมดุที่ไดม้าตรฐานเหมาะสม
กับโรงเรยีนประชารัฐ 

14,300 14,300 14,300 14,300 นางมิตรทญา 
เลณะสวสัดิ ์
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2. นักเรียนมีห้องสมุดที่เอื้อต่อการ
เรียนการสอนและสวยงาม 
3. โรงเรียนมหี้องสมุดเป็นแหล่ง
เรียนรู้ทีไ่ดม้าตรฐานเหมาะสมกับ
โรงเรียนประชารัฐ 

-ห้องสมุดมีวสัด-ุอุปกรณ์ในการด าเนินงาน
ห้องสมุด 
ผลลัพธ์  (Outcomes) 
-โรงเรียนมีห้องสมดุที่สวยงามบรรยากาศ
เอื้อต่อการเรียนการสอน 

4 พัฒนาและปรับปรุง
ห้องปฏิบัติการ
คณิตศาสตร์ 

-พัฒนาและปรับปรุงห้องปฏิบัติการ
คณิตศาสตร์ให้มสีภาพที่เอื้อต่อการ
เรียนรู ้
 

ผลผลิต  (Outputs) 
1.  มีบริบทของห้องเรียนให้มี
สภาพแวดล้อมเป็นแหล่งเรียนรู ้
2.  นักเรียนมีผลการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนอย่างต่อเนื่อง 
3.  มีห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ให้พร้อมใช้
และทันสมัย 
ผลลัพธ์  (Outcomes) 
-นักเรียนร้อยละ 70 มีเจตคติที่ดตีอ่วิชา
คณิตศาสตร ์

12,000 12,000 12,000 12,000 นางปนัดดา   
ภัทรวงศ์วิสูตร 

5 พัฒนาห้องปฏิบัติการ
สังคมศึกษา 

1. ห้องสังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม มีครุภณัฑ์  สื่อ  อุปกรณ์   
นวัตกรรมทีม่ีคุณภาพเอื้อต่อการจกั
การเรยีนรู้เรียนรู ้
2. ครูใช้ครุภัณฑ์  สื่อ  นวัตกรรม 
ในการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน 
3. ห้องสังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม มีบรรยากาศที่น่าเรยีน 
มีพัดลมระบายความร้อน 
 

ผลผลิต (Outputs) 
1.  พัดลมติดเพดาน4  ตัว 
2.ป้ายไวนิลให้ความรูเ้กี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ 
พระพุทธศาสนา อาเซยีน 
3. กระดานไวท์บอร์ด 
4.ล าโพงและไมคโ์ครโฟน 
ผลลัพธ์ (Outcomes) 
-ห้องสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  มี
พัดลม ครภุณัฑ์  สื่อ  อุปกรณ์   นวัตกรรม
ที่มีคุณภาพในการจัดกิจกรรม 

6,500 6,500 6,500 6,500 นายวรพิศ  อินธิราช 

6 ปรับปรุงและ 1. เพื่อพัฒนาห้องเรียนให้เหมาะสม ผลผลิต  (Outputs) 13,000 13,000 13,000 13,000 นายประวตัิ  คุณแสน 
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ซ่อมแซมห้องสุข
ศึกษาและพลศกึษา 

และให้ใช้งานได้อย่างคุ้มค่า 
2. เพื่อจัดบรรยากาศและ
สิ่งแวดล้อม  สนับสนุนการเรยีน
การสอนให้เกดิผลด ี
3. เพื่อให้มีพัสดุใช้อย่างพอเพียง
และเกดิประโยชน ์
 

-โรงเรียนมีห้องปฏิบัติการสุขศึกษาและพล
ศึกษา ที่มีวัสด-ุครุภัณฑ์ที่มีประสทิธิภาพไว้
ให้บริการแก่ครูนักเรียนอย่างเพียงพอกับ
ความต้องการร้อยละ 80 
ผลลัพธ์  (Outcomes) 
1.นักเรียนร้อยละ 80  ได้ใช้สื่อ-ครุภัณฑ์ที่มี
ประสิทธิภาพ  
2.นักเรียนร้อยละ 70 มีทักษะการเรียนรูสุ้ข
ศึกษามากขึ้น 

7 พัฒนาห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 

1.นักเรียนได้ใช้อุปกรณ์ใหม่แทน
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ช ารุด 
2.ห้องคอมพิวเตอร์ได้รับการ
ปรับปรุงให้อยู่ในสภาพที่เหมาะตอ่
การเรยีนการสอน 
 

ผลผลิต (Outputs) 
-ห้องคอมพิวเตอร์อยู่ในสภาพดีพรอ้มใช้  มี
อุปกรณ์เหมาะและเอื้อต่อการเรียนการ
สอน 
ผลลัพธ์ (Outcomes) 
-นักเรียนใช้ประโยชน์จากห้องปฏบิัติการ
คอมพิวเตอรไ์ด้อย่างมีประสิทธิภาพ 

78,000 78,000 78,000 78,000 นายอนุสรณ์   
จันทร์คามค า 

8 ปรับปรุงและ
ซ่อมแซมวัสด-ุ
ครุภัณฑ์
ห้องปฏิบัติการทาง
ภาษา 

1. เพื่อให้ห้องปฏิบัติการทางภาษามี
วัสด-ุครุภัณฑ์ใช้ในการจดัการเรียน
การสอนอย่างเพียงพอและมี
ประสิทธิภาพ                        
2. เพื่อท าให้การฝึกทักษะการใช้
ภาษาของนักเรียนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ      
3. เพื่อท าให้นักเรียนมีความพึง
พอใจและมีเจตคติที่ดตี่อการเรียน
วิชาภาษาอังกฤษ 
 

ผลผลิต (Outputs) 
- โรงเรียนมหี้องปฏิบัติการทางภาษาท่ีมี
วัสด-ุครุภัณฑ์ทีม่ีประสิทธิภาพไว้ให้บริการ
แก่ 
ครูนักเรยีนอย่างเพียงพอกับความต้องการ
ร้อยละ 80ผลลัพธ์ (Outcomes) 
- นักเรียนร้อยละ 80  ได้ฝึกทักษะการใช้
ภาษาโดยใช้สื่อ-ครุภณัฑ์ที่มีประสทิธิภาพ 
-  นักเรียนร้อยละ 70 มีทักษะการฟัง - 
การพูดภาษาอังกฤษดีขึ้น 

13,000 13,000 13,000 13,000 น.ส.พิชญาภา  อินธิแสง 
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กลยุทธ์รองข้อที่  3.3 พัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ในโรงเรียนให้สามารถใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 พัฒนาระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

1.นักเรียนได้ใช้ระบบ Internet ได้
ครอบคลมุพื้นท่ีของโรงเรียน 
2.นักเรียนได้เรยีนรู้เทคโนโลยี
สมัยใหม่ ๆ ได ้
 

ผลผลิต (Outputs)   
1. โรงเรียนมีการกระจายของระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอรไ์ปยังพ้ืนท่ีตา่ง  ๆ 
ของโรงเรียน 
2. โรงเรียนมรีะบบเครือข่ายแบบใช้สาย
และไม่ใช้สาย 
3. โรงเรียนมีการเชื่อมโยงระบบเครือข่าย
ต่าง ๆ ภายในโรงเรียน 
ผลลัพธ์  (Outcomes)    
1. นักเรียนได้ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการ
เรียนการสอนได ้
2. กระจายการใช้คอมพิวเตอร์ใหน้ักเรียน
ได้อย่างท่ัวถึง 
3. นักเรียนสามารถใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการ
สืบค้นข้อมูลต่าง ๆ 

13,000 13,000 13,000 13,000 นายอนุสรณ์   
จันทร์คามค า 
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กลยุทธ์รองข้อที่  3.4 จัดหาและหรือบ ารุงรักษา วัสดุ-ครภุัณฑ์ในห้องเรียน ห้องพิเศษ ห้องส านักงาน ให้อยู่ในสภาพที่ดีและพร้อมใช้งาน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 จัดซ้ือวัสดุ-ครุภัณฑ์
ส านักงานฝ่าย
บริหารงานบุคคล 

1.เพื่อให้ฝ่ายบิหารงานบุคคลมีวัสดุ-
ครุภณัฑ์ส านักงานเพียงพอต่อการ
ใช้งานและเอื้อต่องานด้านเอกสาร
และแบบฟอรม์ต่างๆส าหรบั
บุคลากรภายในโรงเรียน 
2. เพื่อท าให้ระบบบริหารงานของ
ฝ่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ      
3. เพื่อให้บุคลากรมีความพึงพอใจ
เกี่ยวกับระบบบริหารงานของ
โรงเรียน 
 

ผลผลิต (Outputs) 
- การด าเนินงาน และการตดิต่อสือ่สารของ
บุคลากรภายใตร้ะบบบริหารเป็นไปอย่าง
คล่องแคล่วและ มีประสิทธิภาพรอ้ยละ 80                      
  
ผลลัพธ์ (Outcomes) 
- ฝ่ายบริหารงานบุคคล มีเอกสารและ
แบบฟอร์มเกี่ยวกับงานของฝ่ายอย่าง
เพียงพอ 100 % 

15,400 15,400 15,400 15,400 นางพรนิษาศิริบุร ี

2 จัดซ้ืออุปกรณ์
ส านักงานฝ่ายกจิการ
นักเรียน 

-เพื่อให้กลุ่มงานกิจการนักเรียนมี
วัสดุ อุปกรณ์ในการปฏิบตัิงาน 

ผลผลิต (Outputs) 
-งาน/โครงการ ร้อยละ 80 ประสบ
ผลส าเร็จตามเป้าหมายในแผนปฏบิัติการ 
ผลลัพธ์ (Outcomes) 
-มีวัสด-ุอุปกรณ์ส าหรับบริหารส านักงาน
อย่างเพียงพอร้อยละ 80 

23,100 23,100 23,100 23,100 นายประวตัิ  คุณแสน 

3 จัดซ้ือวัสดุในการ
จัดการเรียนการสอน
วิชาศิลปะ 

-เพื่อให้กลุ่มสาระการเรยีนรู้ศลิปะมี
อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการเรียนการ
สอนวิชาศิลปะซึ่งจะช่วยเพิ่มทักษะ
และความรู้ให้กับนักเรียนมากขึ้น

ผลผลิต (Outputs) 
-นักเรียนได้มีวัสดุอุปกรณ์ที่พร้อมต่อการ
เรียนการสอน 
ผลลัพธ์ (Outcomes) 

13,000 13,000 13,000 13,000 นางพรนิษาศิริบุร ี
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และเป็นการส่งเสรมิกิจกรรมการ
วาดภาพของนักเรียนท่ีมี
ความสามารถในการวาดภาพเพื่อ
เข้าแข่งขันในกิจกรรมต่างๆ 
 
 

-นักเรียนมีวสัดุอุปกรณ์เพียงพอตอ่การใช้
งานและเหมาะสมต่อการเรยีนการสอน 

 
 
กลยุทธ์หลักที่ 4สร้างเสริมนักเรียนสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและรักถิ่นเกิด 
 
กลยุทธ์รองข้อที่  4.1 ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุนทรียภาพด้านดนตรี ศิลปะ นาฏศิลป์ และอ่ืนๆ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 ประกวดวงดนตรี
สากลต้านยาเสพติด
ภายในโรงเรียน 

1. เพื่อส่งเสรมิศักยภาพและทักษะ
ทางดนตรีของนักเรียน 
2. เพื่อส่งเสรมิความสามารถในการ
แสดงออกทางดนตรตี่อสาธารณะ
ชนของนักเรียน 
3. เพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกดิ
ประโยชน์ และห่างไกลยาเสพตดิ 
4. เพื่อน าช่ือเสียงมาสู่โรงเรยีน 
 

ผลผลิต  (Outputs) 
- นักเรียนมีทักษะที่ดีทางดนตรีและ
ประสิทธิภาพในการเล่นดนตรีสากล 
ผลลัพธ์  (Outcomes) 
-นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในการประกวด
ดนตรสีากล 

30,000 30,000 30,000 30,000 นายธนะศักดิ์   
ขอบไชยแสง 

2 เวทีคนเก่ง To be 
number 1 

1. นักเรียนทุกคน ครูและบุคลากร
ในโรงเรียนท่าแร่ศึกษา มีส่วนร่วม
ในกิจกรรมของชมรม 

ผลผลิต  (Outputs) 
1. นักเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียนท่า
แร่ศึกษา ตระหนักและให้ความส าคัญใน

20,000 20,000 20,000 20,000 นายอาภัณตรา  แสงวงศ์ 
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2. นักเรียนทุกคนมีคณุภาพชีวิตทีด่ี
ขึ้น เป็นเยาวชนท่ีมีคุณภาพของ
สังคม เป็นหนึ่งได้โดยไม่พึ่งยาเสพ
ติด 
 

การลด ละ เลิกยาเสพตดิ  
2. สามารถส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมของ
นักเรียนท่ีมสี่วนในการช่วยเหลือเพื่อน ให้
ค าปรึกษา และแกไ้ขปัญหาผูม้ีสุขภาพจิตได้
ถูกต้องเหมาะสม  
3. ส่งเสรมิให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์และเป็นหนึ่งไดโ้ดยไม่พึง่ยาเสพ
ติด 
ผลลัพธ์ (Outcomes) 
-นักเรียนทุกคน ครูและบุคลากรในโรงเรียน
ท่าแร่ศึกษา มีคุณภาพชีวิต และสขุภาพจิต
ที่ดี  
เป็นบุคคลที่มคีุณภาพ อยู่ร่วมกันในสังคม
ได้อย่างปกตสิุข             

 
กลยุทธ์รองข้อที่  4.2 สนับสนุนส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 ประสานความร่วมมือ
กับชุมชน 

1.เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
2.เพื่อเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารที่
ส าคัญด้านการศึกษาแก่ชุมชน 
3.เพื่อน าข้อมูลข่าวสารจากชุมชน
มาปรับปรุงพัฒนาโรงเรยีน 
4ใ เพื่อสร้างความร่วมมือกับองค์กร

ผลผลิต(outputs) 
1. โรงเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญกับ
ชุมชนอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
2. โรงเรียนได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ
โรงเรียนต่อชุมชน อย่างน้อย ภาคเรียนละ 
1 ครั้ง  
3. โรงเรียนและชุมชนได้จัดกิจกรรมร่วมกัน 

23,100 23,100 23,100 23,100 น.ส.จารุวรรณ 
ศรีชนกมาตา 
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ชุมชนในทุกภาคส่วน 
 

อย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
ผลลัพธ์(outcomes) 
-โรงเรียนและชุมชนมีความเข้าใจซึ่งกันและ
กันและให้ความร่วมมือซึ่งกันและกันด้วยด ี

 
 
 
กลยุทธ์หลักที่ 5พัฒนาระบบบริหารโดยใช้การวิจัยและนวัตกรรมการบริหารงานให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ไทยแลนด์ 4.0และมาตรฐานสากล 
 
กลยุทธ์รองข้อที่  5.1 วางแผนและจัดสรรทรัพยากรด้านบุคคลและงบประมาณให้เหมาะสมเพียงพอและคุ้มค่า 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามแผน
กลยุทธข์อง
สถานศึกษา 

1. เพื่อให้มีการติดตามการ
ปฏิบัติงานตามแผนงานของ
โรงเรียน 
2.เพื่อน าผลประเมินการปฏิบัติงาน
มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนา
สถานศึกษา 
3.เพื่อกระตุ้นการปฏิบัติงานของ
บุคลากรใหเ้ป็นไปตามแผนงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ผลผลิต(outputs) 
1. ทุกโครงการได้รับการประเมินผลและมี
ข้อมูลย้อนกลับอยา่งเป็นรูปธรรม 
2. ทุกโครงการได้รับการพัฒนาปรบัปรุงให้
ดีขึ้น 
ผลลัพธ์(outcomes) 
-แผนงาน/โครงการบรรลุวตัถุประสงค์ดีขึ้น
ตามล าดับ 
 

-    นายศุภชัย  สายเย็น 

2 ก ากับติดตามการ
ด าเนินงานโครงการ 

-เพื่อให้ค าแนะน า ช่วยเหลือ และ
ก าลังใจแก่ครูและบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานในโรงเรยีน 

 ผลผลิต (Outputs) 
- ครูและบุคลากรทุกคน มคีวามพร้อมและ
ด าเนินการจัดท าโครงการที่ตนเอง

-    นายนุรักษ์  บุญร่วม 
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 รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกดิ
ประสิทธิผล 
ผลลัพธ์ (Outcomes) 
-  ครูและบุคลากรทุกคน จัดท าโครงการ
ส าเรจ็ตามวตัถุประสงค์ที่วางไว้ทุกโครงการ 

 
 
กลยุทธ์รองข้อที่  5.2 พัฒนาและจัดระบบการนิเทศภายในให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานไทยแลนด์ 4.0 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 ขับเคลื่อนงาน
วิชาการสู่การปฏิบัติท่ี
เป็นเลิศ 

1. เพื่อให้บรรลุตามวิสยัทัศน์ของ
โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 
2. เพื่อให้การบริหารวิชาการด าเนนิ
ไปอย่างเป็นระบบและมีคณุภาพ 
 

ผลผลิต  (Outputs) 
-การบริหารงานวิชาการด าเนินไปอย่างเป็น
ระบบและมีคณุภาพบรรลุตามวิสยัทัศน์ของ
โรงเรียนท่าแร่ศึกษาร้อยละ 60 
ผลลัพธ์  (Outcomes) 
-การบริหารงานวิชาการด าเนินไปอย่างเป็น
ระบบและมีคณุภาพ 

- - - - นางกรรณิกา  วิภาคะ 

2 ก ากับ ติดตาม นิเทศ 
และประเมินผล
โครงการฝ่ายวิชาการ 

-เพื่อการก ากับ ติดตาม นิเทศ และ
ประเมินผลโครงการ 

ผลผลิต  (Outputs) 
-โครงการร้อยละ 100 มีการก ากบั ติดตาม 
นิเทศ และประเมินผลโครงการ 
ผลลัพธ์  (Outcomes) 
-กระบวนการก ากับ ตดิตาม นเิทศ และ
ประเมินผลโครงการ ด าเนินไปอยา่งเป็น
ระบบ 

- - - - นางกรรณิกา  วิภาคะ 
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กลยุทธ์รองข้อที่  5.3 เสริมสร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่แก่บุคลากรอย่างเป็นธรรม 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 เสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน (ศึกษาดู
งาน) 
 
 

1. เพื่อใหบุ้คลากรได้รับการพัฒนา
ความรู้และทักษะในการจดักิจกรรม
การเรยีนการสอนที่สอดคล้องกับ
การก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 
2. เพื่อใหบุ้คลากรสามารถ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีที่รับผิดชอบได้
อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล     
3. เพื่อใหบุ้คลากรมีขวัญและ
ก าลังใจในการปฏิบัติงาน         

ผลผลิต  (Outputs) 
1. บุคลากรมีองค์ความรู้เพื่อจัดการเรียนรู้
อย่างสอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 
2. บุคลากรได้รับการเสรมิสรา้งขวัญและ
ก าลังใจในการปฏิบัติงาน    
ผลลัพธ์  (Outcomes) 
1. นักเรียนได้รับการพัฒนาเตรียมความ
พร้อมก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 
2. ครูมีความรู้ และขวัญก าลังใจในการ
ปฏิบัติงาน 

23,000 23,000 23,000 23,000 นายสุรพล  ศรีวรกลุ 

 
กลยุทธ์รองข้อที่  5.4 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพเพื่อสร้างโอกาสและความเท่าเทียม 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 พัฒนาระบบ
สารสนเทศ 
 

1. เพื่อสร้างและพัฒนาระบบข้อมลู
สารสนเทศของโรงเรียนให้สมบูรณ์
และเป็นปจัจุบัน 
2. เพื่อรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ
พื้นฐานและจ าเป็นในการวิเคราะห์
หาประสิทธิภาพของสถานศึกษา  
3. เพื่อเป็นแหล่งให้บริการและ

ผลผลิต  (Outputs) 
-โรงเรียนมีระบบข้อมูลสารสนเทศของ
โรงเรียนสมบรูณ์ และเป็นปัจจุบันขึ้นร้อย
ละ 80 
ผลลัพธ์  (Outcomes) 
1. โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศท่ีครบถ้วน
สมบูรณ์  ครอบคลุมในทุกด้าน 

3,800 3,800 3,800 3,800 นางณัฏฐมน  วงศ์วันด ี
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เผยแพร่ข้อมลูสารสนเทศแก่
บุคลากรและผู้สนใจ 
 

 2.  โรงเรียนสามารถน าข้อมลูสารสนเทศ
มาใช้ในการวางแผนพัฒนาโรงเรียนให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสดุ 
 3.  โรงเรียนให้บริการข้อมูลสารสนเทศแก่
นักเรียน บุคคลและหน่วยงานอื่นได้ 

2 ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
 
 

-เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความรู้คู่
คุณธรรม มีระเบียบวินัย มีอนามัยที่
สมบูรณ์แข็งแรงอยู่ร่วมกับสังคม
ด้วยความสงบสุข 
 

ผลผลิต (Outputs) 
-นักเรียนร้อยละ 80 มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค ์
ผลลัพธ์ (Outcomes) 
-นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับการดแูลและ
ช่วยเหลือจากอาจารย์ที่ปรึกษาอยา่งใกล้ชิด 
-บ้านและโรงเรียนร่วมกันแก้ปัญหาที่อาจ
เกิดขึ้นกับนักเรยีนได้อย่างทันท่วงที 
 

7,700 7,700 7,700 7,700 นายประวตัิ  คุณแสน 

 
กลยุทธ์รองข้อที่  5.5 เร่งประชาสัมพันธ์และประสานงานกับชุมชน องค์กรภายนอกทุกภาคส่วน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 ประชาสัมพันธ์
โรงเรียน 

1.  นักเรียนร้อยละ 80 มีส่วนร่วม
ในกิจกรรมประชาสมัพันธ์ ข่าวสาร
และกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน 
2.  มีวัสดุ – อุปกรณส์ าหรบัใช้ใน
กิจกรรมการจัดท าวารสารอย่าง
เพียงพอไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
3.  นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ

ผลผลิต  (Outputs) 
1. นักเรียนที่ไดร้่วมกิจกรรมร้อยละ 80 
ค้นพบความสามารถในด้านการเขยีนและ
การประชาสัมพันธ์ 
2. ชุมชนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องร้อยละ 
80 มีความพึงพอใจในข้อมูลข่าวสาร และ
ผลงานของโรงเรียน 

15,400 15,400 15,400 15,400 นางอรอนงค์   
จามน้อยพรหม 
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และได้แสดงความสามารถในด้าน
การเขียนและนักประชาสัมพันธ ์
4.  นักเรียนท่ีไดร้่วมกิจกรรมร้อย
ละ 80 ค้นพบความสามารถในด้าน
การเขียนและการประชาสัมพันธ์ 
5. ชุมชนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ร้อยละ 80 มีความพึงพอใจใน
ข้อมูลข่าวสาร และผลงานของ
โรงเรียน 
 

ผลลัพธ ์ (Outcomes) 
1.  นักเรียนร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมประชาสมัพันธ์ ข่าวสารและ
กิจกรรมต่างๆของ 
โรงเรียน 
2.  มีวัสด–ุอุปกรณ์ ส าหรับใช้ในกิจกรรม
การจัดท าวารสารอย่างเพียงพอไมต่่ ากว่า
ร้อยละ 80 
3. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและได้
แสดงความสามารถในด้านการเขียนและนัก
ประชาสมัพันธ์ 

2 ประชุมผู้ปกครอง 1. เพื่อให้ผู้ปกครองได้ทราบถึงการ
ด าเนินงานด้านต่างๆของโรงเรยีน 
ทั้งระบบการเรียนการสอน
กฎระเบียบ  กิจกรรมการพัฒนา  
สวัสดิการ  ตลอดจนระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีน 
2.  เพื่อรายงานความก้าวหน้าของ
โรงเรียน การจัดตั้งภาคีเครือข่าย
ผู้ปกครองช้ันเรียนตามนโยบายของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
3. เพื่อส่งเสรมิความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างโรงเรียนชุมชนและ
ผู้ปกครอง 
 

ผลผลิต (Outputs) 
-ผู้ปกครองร้อยละ 80มีความพึงพอใจใน
กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 
ผลลัพธ์ (Outcomes) 
-ผู้ปกครองร้อยละ 80ทราบถึงการ
ด าเนินงานด้านต่างๆของโรงเรยีน ทั้งระบบ
การเรยีนการสอนกฎระเบียบ  กิจกรรมการ
พัฒนา  สวัสดิการ  ตลอดจนระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีน 

7,700 7,700 7,700 7,700 น.ส.จิรัชยา  ทองธรากุล 
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กลยุทธ์หลักที่ 6ระดมทรัพยากรทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อการพัฒนาการศึกษาและความเป็นโรงเรียนประชารัฐ 
 
กลยุทธ์รองข้อที่  6.1 ส่งเสริมการด าเนินงานตามนโยบายโรงเรียนประชารัฐ 
กลยุทธ์รองข้อที่  6.2 ส่งเสริมให้คณะครู บุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองและชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการพัฒนา 

      โรงเรียน 
กลยุทธ์รองข้อที่  6.3 ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
กลยุทธ์รองข้อที่  6.4 ส่งเสริมให้มีการน าภูมิปัญญาท้องถิ่น  แหล่งเรียนรู้  หรือสถานประกอบการภายนอก  มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่การมี 

      งานท า 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 ประสานความร่วมมือ
กับชุมชน 
 

1.เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
2.เพื่อเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารที่
ส าคัญด้านการศึกษาแก่ชุมชน 
3.เพื่อน าข้อมูลข่าวสารจากชุมชน
มาปรับปรุงพัฒนาโรงเรยีน 
4ใ เพื่อสร้างความร่วมมือกับองค์กร
ชุมชนในทุกภาคส่วน 
 

ผลผลิต(outputs) 
1. โรงเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญกับ
ชุมชนอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
2. โรงเรียนได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ
โรงเรียนต่อชุมชน อย่างน้อย ภาคเรียนละ 
1 ครั้ง  
3. โรงเรียนและชุมชนได้จัดกิจกรรมร่วมกัน 
อย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
ผลลัพธ์(outcomes) 
-โรงเรียนและชุมชนมีความเข้าใจซึ่งกันและ
กันและให้ความร่วมมือซึ่งกันและกันด้วยด ี

23,100 23,100 23,100 23,100 น.ส.จารุวรรณ 
ศรีชนกมาตา 

2 ชุมนมุศิษย์เก่าคืนสู่
เหย้า 

1. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างศิษย์ในรุ่นต่างๆ 

ผลผลิต (Outputs) 
1. ศิษย์เก่าของโรงเรียนไดม้าร่วมกิจกรรม

-    นายวรพิศ  อินธิราช 
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2.เพื่อให้ศิษย์เก่าไดม้ีโอกาสมาเยี่ยม
โรงเรียนเดิมของตนเอง 
3.เพื่อน ารายได้จากการจัดกิจกรรม
เป็นกองทุนเพื่อการศึกษาของ
โรงเรียน 
4. เพื่อเป็นการเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์ความก้าวหน้าของ
โรงเรียน 
 

อย่างน้อยร้อยละ 30 
2. สามารถน ารายได้จากการจัดกจิกรรมมา
ใช้เป็นกองทุนเพื่อการศึกษา  
ผลลัพธ์ (Outcomes) 
-ศิษย์เก่ามีความภาคภมูิใจในสถานศึกษา
และมาร่วมงานทุกป ี

3 ประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา 

1.เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการ รู้จัก
บทบาทหน้าท่ี 
2.เพื่อจะไดม้าพบปะปรึกษาหารือ
ข้อราชการ  แลกเปลี่ยนเรียนรู ้
3.เพื่อจะไดรู้้แนวทางการพัฒนา
สถานศึกษา 
 

ผลผลิต (outputs) 
1. คณะกรรมการได้ประชุมอย่างน้อยปีละ  
2  ครั้ง 
2. คณะกรรมการเข้าประชุมจ านวนอย่าง
น้อยเกินกึ่งหนึ่งของคณะกรรมการทั้งหมด 
ผลลัพธ์ (outcomes) 
1. คณะกรรมการสถานศึกษาเข้าใจแนว
การจัดการบริหาร แนวทางการพฒันา
ตรงกัน 
2. คณะกรรมการรู้จักบทบาทหน้าที่และมี
ส่วนร่วมการบริหารสถานศึกษา 

5,370 5,370 5,370 5,370 นายวรพิศอินธิราช 
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กลยุทธ์หลักที่ 7  พัฒนาโรงเรียนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ส านักงานศึกษาธิการภาค 11 ส านักงาน 
ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร  และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 23 โดยเน้นหลักธรรมาภิบาล และจัดระบบการประกันคุณภาพ 
ภายในให้มีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์รองข้อที่  7.1 สนับสนุนส่งเสริมการด าเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  ส านักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ส านักงานศึกษาธิการ 
ภาค 11 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร  และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 23 ให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 จัดซ้ือวัสดุ-ครุภัณฑ์
ฝ่ายบริหารทั่วไป 

1.เพื่อจัดหาวัสดุ อุปกรณส์ านักงาน
ไว้ใช้อย่างเพียงพอตลอดป ี
2.เพื่อให้การปฏิบัติงานด าเนินไป
อย่างสะดวก รวดเร็ว ทันเหตุการณ ์
 

ผลผลิต (Outputs) 
-งาน / โครงการ  ร้อยละ  80  ประสบ
ความส าเร็จตามเป้าหมายในแผนปฏิบัติ
การงบประมาณ 
ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1.  ฝ่ายบริหารงานท่ัวไปมีวสัดุ – อุปกรณ์  
ส าหรับการบรหิารงานอย่างพอเพยีงร้อยละ  
80 
2.  การบรหิารงานในฝ่ายบริหารทั่วไปมี
ความคล่องตัว  มีประสิทธิภาพ  และเกดิ
ประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 

53,000 53,000 53,000 53,000 นางรุ่งอรุณ  ถ าวาป ี

2 นิเทศภายในฝ่าย
บริหารทั่วไป 

1.บุคลากรมีขวัญและก าลังใจในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี  และด าเนินตาม
หน้าท่ีที่ได้รับผิดชอบได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน 
2.นักเรียนเป็นคนดี  คนเก่ง  และมี
ความสุข 
3.โรงเรียนมีการพัฒนาในทุกๆ ด้าน

ผลผลิต (Outputs)  
1.  บุคลากรในฝ่ายฯได้รับการพัฒนาอย่าง
เหมาะสม 
2.  บุคลากรในฝ่ายฯเป็นผู้มีจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู 
ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1.  บุคลากรในฝ่ายร้อยละ 80 ไดร้ับการ

- - - - น.ส.จารุวรรณ 
ศรีชนกมาตา 
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เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิรูป
การศึกษา 
 

นิเทศ 
2.  บุคลากรในฝ่ายฯ ร้อยละ 80 ได้พัฒนา
วิชาชีพของตนเอง 

3 ประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาขัน้
พ้ืนฐาน 

1.เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการ รู้จัก
บทบาทหน้าท่ี 
2.เพื่อจะไดม้าพบปะปรึกษาหารือ
ข้อราชการ  แลกเปลี่ยนเรียนรู ้
3.เพื่อจะไดรู้้แนวทางการพัฒนา
สถานศึกษา 
 

ผลผลิต (outputs) 
1. คณะกรรมการได้ประชุมอย่างน้อยปีละ  
2  ครั้ง 
2. คณะกรรมการเข้าประชุมจ านวนอย่าง
น้อยเกินกึ่งหนึ่งของคณะกรรมการทั้งหมด 
ผลลัพธ์ (outcomes) 
1. คณะกรรมการสถานศึกษาเข้าใจแนว
การจัดการบริหาร แนวทางการพฒันา
ตรงกัน 
2. คณะกรรมการรู้จักบทบาทหน้าที่และมี
ส่วนร่วมการบริหารสถานศึกษา 

5,370 5,370 5,370 5,370 นายวรพิศอินธิราช 

4 พัฒนาบุคลากร 1.  เพื่อให้บุคลากรมีการพัฒนา
ความรู้และทักษะในการจดักิจกรรม
การเรยีนการสอนมากขึ้น 
2.  เพื่อให้บุคลากรสามารถ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีที่รับผิดชอบได้
อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
 

ผลผลิต  (Outputs) 
1.บุคลากรในสถานศึกษาร้อยละ 80 ได้รับ
การพัฒนาความรูค้วามสามารถในการ
ปฏิบัติงาน 
2. งาน/โครงการร้อยละ 80 ประสบ
ผลส าเร็จตามเป้าหมายจากการปฏิบัติ
หน้าท่ีของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา 
ผลลัพธ์  (Outcomes) 
1.บุคลากรร้อยละ 80 สามารถจดัการเรยีน
การสอนได้ตามแนวปฏริูปการศึกษา 
2. นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์
ใหม่ๆจากครูที่ได้น าความรู้ทีไ่ดร้ับจากการ
อบรมมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน 

38,500 38,500 38,500 38,500 นายสุรพลศรีวรกุล 
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5 จัดหาสื่อวัสดุ 
ครุภัณฑ์พัฒนา
ปรับปรุงห้องแนะ
แนว 

-เพื่อให้บุคลากรมีวสัดุครุภณัฑ์  ที่
ใช้ในการท างานเพียงพอตามความ
จ าเป็น  เพื่อบริการให้แก่นักเรียน
ได้รับความสะดวกรวดเร็ว  และ
บุคลากรในกลุ่มงานมีก าลังใจในการ
ท างาน  ท าให้ท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

ผลผลิต (Outputs) 
-มีวัสดุครุภณัฑ์  ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน
อย่างเพียงพอ 
ผลลัพธ์ (Outcomes) 
-บุคลากรในงานแนะแนวสามารถ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและท าให้
เกิดผลผลิตตามเปา้หมายของโรงเรียน 

7,700 7,700 7,700 7,700 น.ส.กรรณิกา  พันธุรักษ์ 

6 แนะแนวศึกษาต่อ 
 

-เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนา
ทางด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  
สังคม 
 

ผลผลิต (Outputs) 
-นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาใน
ระดับทีสู่งขึน้ 
ผลลัพธ์ (Outcomes)  
-นักเรียนได้รับการพัฒนาความรู้
ความสามารถในการเรียนการสอนท่ีดีขึ้น 

2,310 2,310 2,310 2,310 น.ส.กรรณิกา  พันธุรักษ์ 

7 แนะแนวสานฝัน
แบ่งปันความรู ้

1. เพื่อให้นักเรียนไดร้ับความรู้และ
ข้อมูลข่าวสารด้านการศึกษา 
2.เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้และ
ข้อมูลข่าวสารด้านอาชีพ 
3. เพื่อให้นักเรียนไดร้ับความรู้และ
ข้อมูลข่าวสารด้านส่วนตัวและสังคม 
 

ผลผลิต (Outputs) 
-นักเรียนร้อยละ 80 ไดร้ับความรูด้้านต่างๆ  
แล้วสามารถคิด  ตดัสินใจ  หรือวางแผน
ชีวิตส าหรับอนาคตได้อย่างเหมาะสมและ
ถูกต้อง   
ผลลัพธ์ (Outcomes)  
-นักเรียนโรงเรียนท่าแร่ศึกษา สามารถ
ด าเนินชีวิตตามคุณลักษณะของการ
เป็น  คนดี  คนเก่ง และเป็นคนท่ีมีความสุข 

- - - - น.ส.กรรณิกา  พันธุรักษ์ 

8 จัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 

-เพื่อเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนและ
ก ากับติดตามการด าเนินงานในการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาค
ส่วน โดยมุ่งหวังนักเรียนให้มี

ผลผลิต (Outputs) 
-งาน/โครงการร้อยละ 90 ได้รับการจัดสรร
งบประมาณประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย
จากการปฏิบตัิงานอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

- - - - นายนุรักษ์  บุญร่วม 
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คุณภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และ
สติปัญญา มีคณุธรรม จรยิธรรม 
เป็นผู้สภุาพเรียบร้อย สง่างาม มี
จิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และวัฒนธรรมอันดีงาม ด ารงตนใน
สังคมอย่างมีความสุขตามแนวทาง
ของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
-โรงเรียนมีแผนปฏิบัตริาชการที่ทันสมัย 
เหมาะสมกับสภาพปัจจุบันของโรงเรียน 
-งาน/โครงการร้อยละ 90 ได้รับการจัดสรร
งบประมาณตามที่ร้องขออย่างเพียงพอและ
เหมาะสม 
 

9 พัฒนางานฝ่าย
งบประมาณและ
แผนงาน 

-เพื่อด าเนินการตามภารกิจของงาน
การเงินและบัญชี พัสดุ ฝ่าย
งบประมาณและแผนงานให้บรรลุ
ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว ้
 

ผลผลิต (Outputs) 
-โรงเรียนมีการจดัเก็บเอกสารด้านการ
เบิกจ่ายและควบคุมการเงินการบญัชี
ถูกต้องและเป็นปัจจบุันครบร้อยละ 80 
-โรงเรียนมีการพัฒนาดา้นการบรหิารงาน
การเงินการบญัชีท่ีถูกต้องครบถ้วนเป็น
ปัจจุบัน 
ผลลัพธ์ (Outcomes) 
-โรงเรียนมีวัดสุ อุปกรณ์ ในการปฏิบัติงาน
เงินการบัญชีครบร้อยละ 80 
-โรงเรียนมีระบบการเบิกจ่ายและควบคุม
การเงินการบญัชีท่ีมีประสิทธิภาพ 

53,900 53,900 53,900 53,900 นางปนัดดา   
ภัทรวงศ์วิสูตร 

10 โรงเรียนสุจริต 1.เพื่อสร้างแนวทางการปฏิบตัิ  
ตลอดจนสอดส่องดูแลความสุจริต
ในโรงเรียน 
2. เพื่อพัฒนานักเรียนให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
โครงการ  “โรงเรียนสุจรติ”  
 

ผลผลิต  (Outputs) 
1. มีแหล่งเรียนรู้ประชาธิปไตยในโรงเรียน
ท่าแร่ศึกษา 
2. เพื่อให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอน
ให้สอดคล้องกับคณุลักษะของโรงเรียน
สุจรติ 5 ประการ 
ผลลัพธ์  (Outcomes) 
1. นักเรียนร้อยละ 80 มีทักษะกระบวนการ

7,700 7,700 7,700 7,700 น.ส.บุญยงค์  ตาลวิลาส 
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คิด 
2. นักเรียนร้อยละ 80 มีวินัย 
3. นักเรียนร้อยละ 80 มีความซื่อสัตยส์ุจรติ 
4. นักเรียนร้อยละ 80 มีความประหยัด 
รู้จักใช้ทรัพย์สิ่งของส่วนตนและสว่นร่วม 
อย่างคุ้มค่า อยู่อย่างพอเพียง 
5. นักเรียนร้อยละ 80 มีจิตสาธารณะ 

11 รับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 
และชัน้มัธยมศึกษาปี
ที่ 4 ปีการศึกษา 
2561 

-เพื่อให้เด็กท่ีอยู่ในวัยเรียนได้เขา้รบั
การศึกษาอย่างต่อเนื่องใน
สถานศึกษาตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการและส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ก าหนดไว ้
 

ผลผลิต (Outputs) 
1.นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน 
120 คน 
2.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี่ท่ี 4 จ านวน  
90 คน 
ผลลัพธ์ (Outcomes) 
-โรงเรียนท่าแร่ศึกษารับนักเรียนเข้าศึกษา
ต่อในระดับขั้นข้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และขั้น
มัธยมศึกษาปีที 4  ตามเป้าหมายที่ก าหนด
ไว ้

3,200 3,200 3,200 3,200 นายณัฐชาติ  ลือแสน 

12 ทัศนศึกษานอก
สถานที ่

1. เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้
ตามมาตรฐานการเรียนรู้หลักสตูร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 
2.  เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสได้
เดินทางทัศนศึกษา ไดร้ับ
ประสบการณ์  และเกดิการเรียนรู้
อย่างสนุกสนานเพลิดเพลิน เปิด
โลกทัศน์ให้กว้างไกลมากยิ่งข้ึน 

ผลผลิต (Outputs) 
-นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 -  6  
โรงเรียนท่าแร่ศึกษา  จ านวน 547 คน  
ได้ไปทัศนศึกษายังแหล่งเรียนรูต้า่งๆ   
ผลลัพธ์ (Outcomes) 
-นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง สามารถ
น าความรู้และประสบการณ์ไปปรบัใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

137,980 137,980 137,980 137,980 นางรุ่งอรุณ  ถ าวาป ี
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กลยุทธ์รองข้อที่  7.2 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเข้มแข็ง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 พัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

1. เพื่อให้มีระบบกลไกและระบบ
การพัฒนาคุณภาพภายใน
สถานศึกษาตามระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา 
2. เพื่อให้มีระบบกลไกและมีการ
ตรวจงาน ติดตามคณุภาพ
การศึกษา  
3. เพื่อให้มีระบบประเมินภายใน
ตามกฎกระทรวง 
4. เพื่อน าผลการติดตามและการ
ประเมินภายในและภายนอกไป
ปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษาอยา่ง
ต่อเนื่อง 
5.  เพื่อให้มีห้องประกันคุณภาพท่ี
เป็นเอกเทศ  มีความสมบรูณ์ 
เพียบพร้อม เตรียมรองรับการ 
ประเมินจากบุคคลภายนอก 
6.  เพื่อใช้เก็บรวบรวม เอกสาร 
หลักฐานข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องกับการ
ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
ให้มีความเป็นระเบยีบเรยีบร้อย 

ผลผลิต  (Outputs) 
-โรงเรียนท่าแร่ศึกษา มีระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตาม
กฎกระทรวง     
-โรงเรียนท่าแร่ศึกษามผีลการประเมินใน
ระบบประกันคณุภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน  
-โรงเรียนท่าแร่ศึกษา มีรายงานการพัฒนา
ระบบกันคณุภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน  จ านวน 10  เล่ม  
-โรงเรียนท่าแร่ศึกษา น าผลการตดิตามและ
การประเมินภายในและภายนอกไป
ปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษาอยา่งตอ่เนื่อง 
-มีห้องประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่
เป็นเอกเทศ 
-ห้องประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามี
ความสมบรูณ์ เพียบพร้อม สวยงาม 
-ห้องประกันคุณภาพภายในได้รับการ
ปรับปรุง ซ่อมแซมใหม้ีความมั่นคง แข็งแรง 

6,500 6,500 6,500 6,500 นางวันวิสา   
ไชยตะมาตย ์
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สวยงาม 
7. เพื่อใช้เป็นสถานท่ีรับรอง 
คณะกรรมการประเมินคณุภาพ
สถานศึกษา และบคุคลภายนอก
ที่มาเยี่ยมชม หรือขอศึกษาดูงาน 
8. เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมห้อง
ประกันคณุภาพภายในให้มีความ
มั่นคง แข็งแรง  และมีความ
ปลอดภัย 
 

และปลอดภัย 
ผลลัพธ์  (Outcomes) 
- บุคลากรทุกคนของโรงเรยีนท่าแร่ศึกษา มี
ความรู้ความสามารถและพัฒนางาน
วิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ     
- โรงเรียนท่าแรศ่ึกษามีระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาท่ีมี
ประสิทธิภาพ สามารถน าไปสู่การยกระดับ
มาตรฐานของโรงเรียนมัธยมเขม้แข็ง เพื่อ
รองรับการกระจายอ านาจ 
- ห้องประกันคุณภาพท่ีมปีระสิทธิภาพใน
การด าเนินงานอย่างเป็นระบบจ านวน 1 
ห้อง 
- ห้องประกันคุณภาพภายใน มีวัสดุ
อุปกรณ์ส านักงานท่ีทันสมัย เพียงพอ มี
บรรยากาศดี สภาพสมบูรณ์ สวยงาม และ
มีความปลอดภัยสูง 
- ห้องประกันคุณภาพภายในสามารถ
จัดเก็บรวบรวมเอกสาร หลักฐานที่
เกี่ยวข้องกบัการประกันคณุภาพภายในไว้
ได้อย่างครบถ้วน      

 


