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บทคัดย่อ 
 

 จากการศึกษาสภาพปัจจุบันของโรงเรียนสามเงาวิทยาคม เพื่อน าข้อมูลมาใช้ในการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ของโรงบเรียนภาคใต้พัฒนา พบว่าปัจจัยแวดล้อมภายนอกของโรงเรียนท้ังด้านสังคมวัฒนธรรม ด้าน
เทคโนโลยี ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเมืองและกฎหมาย มีสถานภาพเป็นโอกาสท่ีเอื้อต่อการพัฒนา 
 สภาพแวดล้อมภายใน ซึ่งศึกษามาจาก ปัจจัยด้านโครงสร้าง และนโยบายของโรงเรียนด้านการบริการ
และผลผลิต ด้านบุคลากร ด้านการเงิน ด้านส่ือวัสดุอุปกรณ์ และด้านบริหารการจัดการ โดยภาพรวม มีลักษณะ
ท่ีเอื้อต่อการพัฒนา จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์ของโรงเรียนดังนี้ 

“ภายในปี 2563 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม พัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้มาตรฐานระดับชาติ โดยใช้ส่ือ
เทคโนโลยี    มีทักษะชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บนพื้นฐานความเป็นไทย มุ่งสู่สากล” 
 ท้ังได้ก าหนด พันธกิจ เป้าประสงค์ และยุทธศาสตร์ของแผนยุทธศาสตร์ตามวิสัยทัศน์ท่ีก าหนดไว้ คือ 
ปรับสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พัฒนานักเรียนให้นกัเรียนมีคุณธรรมน าความรู้ พัฒนาส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา และสร้างความตระหนักในชุมชน เน้นความส าคัญ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา ซึ่ง
เป้าประสงค์ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของโรงเรียนคือ ให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุขภายใต้สภาพ
ส่ิงแวดล้อมท่ีดี นักเรียนมีความรู้ความสามารถ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 
นักเรียนมีความสามารถใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวันได้ ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนานักเรียนให้เป็นสมาชิกท่ีดี
ของชุมชน สามารถด ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 ยุทธศาสตร์ของโรงเรียนในอันท่ีจะน าโรงเรียนไปสู่เป้าประสงค์ในทิศทางท่ีต้องการอยู่ในรูปของการ
ขยาย ส่งเสริม การสนับสนุน คือ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบท่ีหลากหลายตามแนว
ปฏิรูปการเรียนรู้ ปรับปรุง พัฒนาระบบการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนให้สอดคล้อง และบรรลุมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ปรับปรุงพัฒนาระบบการจัดการ และบริการด้านส่ือการเรียนการสอน และเทคโนโลยี
ทางการศึกษาให้มีคุณภาพ มีการน ามาใช้ในการวัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาปรับปรุงสภาพ
ภูมิทัศน์ และส่ิงแวดล้อมต่อการเรียนรู้ ส่งเสริมสนับสนุนและประสานให้ผู้ปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา พัฒนาระบบการบริหารการจัดการให้มีประสิทธิภาพ โดยเน้นการจัด
การศึกษาแบบมีส่วนร่วม และความเหมาะสมของบุคลากรกับภาระงาน พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูล
สารสนเทศ ให้เป็นระบบ พัฒนาครูสู่มาตรฐานวิชาชีพ 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



การให้ความเห็นชอบเอกสาร 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 5 ปี  (2559 - 2563) โรงเรยีนสามเงาวิทยาคม  

 
   
 การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 5 ปี  (2559 – 2563 ) โรงเรียนสามเงาวิทยาคม 
คณะกรรมการได้ร่วมกันจัดท าขึ้นให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน    
จ านวน  15  มาตรฐาน  จ าแนกได้ 5 ด้าน คือ  ด้านคุณภาพผู้เรียน  จ านวน  6  มาตรฐาน  33  ตัวบ่งช้ี  
ด้านการจัดการเรียนการสอน  จ านวน  2  มาตรฐาน  14  ตัวบ่งช้ี  ด้านการบริหารและการจัดการ   
จ านวน  6  มาตรฐาน  33  ตัวบ่งช้ี  และด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้  จ านวน 2  มาตรฐาน  4   
ตัวบ่งช้ี โดยแยกเป็น 5 แผนกลยุทธ์ได้แก่ แผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา      
แผนส่งเสริมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  แผนพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน แผนส่งเสริมและพัฒนาสภาพแวดล้อมทางการศึกษาของโรงเรียนและชุมชนให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ท่ียั่งยืน  แผนส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้และ
น าเสนอในท่ีประชุมเพื่อขอความเห็นชอบ  ซึ่งการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ปี   
(2559 -2563) โรงเรียนสามเงาวิทยาคม ดังกล่าว  มีความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษา  
เป็นแนวทางการพัฒนาของโรงเรียนอย่างมีทิศทางท่ีชัดเจน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
จึงเห็นชอบในการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 5 ปี  (2559 -2563)  โรงเรียนสามเงาวิทยาคม   

 
 
 
 
 

(นายรังสิทธิ์  ชัยแก้ว) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  
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ค าน า 

 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 6 ก าหนดให้มีการประกันคุณภาพ    

     การศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษา     
    จะต้องจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน 
     การศึกษาของสถานศึกษาเป็นการสร้างความมั่นใจและเป็นหลักประกันแก่ผู้ปกครอง ชุมชนและสังคม 
    ว่าโรงเรียนสามเงาวิทยาคม จัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนท่ีจบการศึกษามีคุณภาพตาม 
     มาตรฐานการศึกษาและเป็นท่ียอมรับของสังคม 

                 โรงเรียนจึงได้จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 5 ปี (2559-2563) โรงเรียนสามเงา
วิทยาคม เพื่อน าไปสู่การพัฒนาระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ตามแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนสามเงา
วิทยาคมได้แก่ แผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา แผนส่งเสริมศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา แผนพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  
แผนส่งเสริมและพัฒนาสภาพแวดล้อมทางการศึกษาของโรงเรียนและชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ียั่งยืน  
แผนส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้   
                      ขอขอบพระคุณคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 5 ปี   
(2559-2563) โรงเรียนสามเงาวิทยาคมให้ส าเร็จลุล่วงเรียบร้อยดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบุคลากรใน
โรงเรียน ชุมชน และผู้เกี่ยวข้องจะได้น าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลต่อไป 

 
 
 
 
                                                                      (นายสมนึก เอี่ยมใส) 
                                                                                       ผู้อ านวยการโรงเรียนสามเงาวิทยาคม 
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บทที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน 
 
1. ข้อมูลทั่วไป 
  ช่ือ โรงเรียนสามเงาวิทยาคม  ท่ีต้ังเลขท่ี  1663   หมู่ท่ี 5   ต าบลสามเงา  อ าเภอสามเงา    
จังหวัดตาก  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 38 โทร. 055-599026 โทรสาร 055-599080   
 e-mail samngao@ samngao.ac.th    website www.samngao.ac.th เปิดสอนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  
ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีเนื้อที่ 65 ไร่ 2 งาน 77 ตารางวา  เขตพื้นท่ีบริการ 24 หมู่บ้าน ได้แก่  
บ้านหินลาด-นาไฮ  บ้านโสมง บ้านอูมวาบ บ้านสันปาป๋วย บ้านท่าปุย บ้านท่าปุยตก บ้านจัดสรร บ้านสามเงา  
บ้านสามเงาตก บ้านป่ายางใต้ บ้านป่ายางตะวันตก บ้านปากทางเข่ือนภูมิพล  บ้านวังหมัน บ้านวังหวาย  
บ้านวังไคร้ บ้านใหม่สามัคคี บ้านวังน้ าผ้ึง บ้านวังจันทร์ บ้านวังโพ บ้านดงลาน บ้านอยู่ดีมีสุข บ้านนาตาโพ  
บ้านดงสามสิบ (ยกเว้นต าบลยกกระบัตร) 
 
2. ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายสายสามัญศึกษา สังกัดกอง
การมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา  จัดแบบสหศึกษา เปิดท าการสอนในปีการศึกษา 2514  ตอนเปิดท าการสอน
ปีแรกต้องอาศัยท่ีโรงเรียนเข่ือนภูมิพล  ซึ่งเป็นโรงเรียนประชาบาลสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก  
สมัยนั้น ดร.ก่อ สวัสดิพาณิชย์ ด ารงต าแหน่งอธิบดีกรมสามัญศึกษา   นายประจวบ ค าบุญรัตน์  เป็น
ผู้อ านวยการกองการมัธยมศึกษา    นายชูชัย  สุวรรณรังษ ี  เป็นผู้ว่าราชการจังหวัด  นายสมศักดิ์  ศรีวรรธนะ  
เป็นนายอ าเภอสามเงา  กรมสามัญศึกษาได้แต่งต้ังนายสุรศักดิ์  อ๊อดทรัพย์  ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนตาก-
พิทยาคม มาด ารงต าแหน่งครูใหญ่คนแรกของโรงเรียน 
 ต่อมา ได้ย้ายมาอยู่ท่ีโรงเรียนสามเงา (โรงเรียนมัธยมสามัญประจ าอ าเภอ) ซึ่งเป็นท่ีต้ังของโรงเรียน
ปัจจุบัน เมื่อวันท่ี 11 พฤศจิกายน  2514  เมื่อปีการศึกษา 2523   กรมสามัญศึกษาได้คัดเลือกโรงเรียนสามเงา
วิทยาคม  ให้เข้าอยู่ในโครงการโรงเรียนมัธยมเพื่อพัฒนาชนบท (ม.พ.ช.)รุ่นท่ี 2   อยู่ในโครงการดูแลของ   
ส านักงานโครงการพิเศษ (ส.ค.ศ.)  เริ่มโครงการปีงบประมาณ 2523 ส้ินสุดโครงการปี 2527 เป็นโครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของชนบทเพื่อให้เป็นแหล่งทางวิชาการของชุมชน   ปีงบประมาณ   2525 ส านักงานโครงการ
พิเศษ (ส.ค.ศ.) ได้จัดสรรงบประมาณเป็นค่าส่ิงก่อสร้างให้โรงเรียน 8,559,000 บาท ด าเนินการปรับปรุงถนน 
ไฟฟ้า ประปา และส่ิงก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบ บ้านพักครูบ้านพักภารโรงและส้วม ในปีการศึกษา 
2527  ทางโรงเรียนได้รับอนุมัติจากรมสามัญศึกษา    ให้เปิดสอนในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ
เพิ่มอีก 2 ห้องเรียน 3 แผนการเรียน โรงเรียนได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ  
ให้เป็นโรงเรียนท่ีได้รับรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2528   

 ในปีการศึกษา 2547 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม ได้รับการคัดเลือกจากส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐานให้เข้าร่วมโครงการ”หนึ่งอ าเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน”และได้รับการคัดเลือกให้เป็น  
“โรงเรียนเร่งสู่ฝัน” ตามล าดับ ผู้อุปถัมภ์หลักโดย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)เข่ือนภูมิพล ซึ่งได้
สนับสนุนงบประมาณ จ านวน 1,878,600 บาท และยังได้สนับสนุนงบประมาณและครุภัณฑ์ตามโครงการ
ห้องเรียนสีเขียวอีก จ านวน 630,000 บาท  

ปีงบประมาณ  2548 โรงเรียนได้รับการสนับสนนุงบประมาณ ตามโครงการเร่งสู่ฝัน จากการไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จ านวน 1,600,00 บาท และการสนับสนุนจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 3,000,000 บาท โรงเรียนเรง่พัฒนาด้าน ICT ให้มีความพร้อมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนได้แก ่
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ห้องสมุด,  ห้องMath Lab, ห้องPhysic Lab, ห้องBiology Lab, ห้อง Chemistry Lab, ห้องLanguage Lab 
ห้องบานบุรี และสภาพแวดล้อมภายในบริเวณโรงเรียนอย่างท่ัวถึง โรงเรียนได้ผ่านการประเมินเป็นโรงเรียน
ต้นแบบหนึ่งอ าเภอหนึ่งโรงเรียนโรงเรียนในฝัน เมื่อวันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2548 พร้อมกันนีอ้งค์การบริหารส่วน
จังหวัดตาก ได้มอบอุปกรณ์ส่ือมัลติมีเดียมูลค่า 300,000 บาท และได้รับงบพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการจาก
จังหวัดตากจ านวน  1,000,000   บาทเพื่อพัฒนาส่ือเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย (กฟผ.)เข่ือนภูมิพล ได้สนับสนุนงบประมาณ จ านวน 1,000,000 บาทตามโครงการ”หนึ่งอ าเภอ หนึ่ง
โรงเรียนในฝัน”              
 ปีงบประมาณ 2549 โรงเรียนได้รับการคัดเลือกจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานให้
เป็นโรงเรียนน าร่องผู้น าการเปล่ียนแปลงเพื่อรองรบัการกระจายอ านาจและได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียน
ยอดนิยม เนื่องจากมีนักเรียนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องต้ังแต่ปี 2546 เป็นต้นมา   การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
(กฟผ.)เข่ือนภูมิพล ได้สนับสนุนงบประมาณ จ านวน1,000,000 บาทโครงการ “หนึ่งอ าเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน”
ห้องสมุดของโรงเรียนและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของโรงเรียนได้รับรางวัล “ยอดเยี่ยม”  
จากส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาตาก เขต  

ปีงบประมาณ  2550  โรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนน าร่องการจัดกระบวนการเรียนรู้โดย
ใช้กระบวนการคิดและวิเคราะห์ และโรงเรียนคุณธรรมช้ันน า จาก สพท.ตาก เขต 1 โรงเรียนได้รับการจัดสรร
งบประมาณการก่อสร้างบ้านพักนักเรียนจ านวน  2  หลังรวมงบประมาณ  1,400,000 บาท นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ได้สนับสนุนการก่อสร้างลานบันเทิงบริเวณอุทยานการศึกษา  
เป็นอนุสรณ์ 3650        

ปีงบประมาณ  2551 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นศูนย์การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์โรงเรียน 
ในฝันจังหวัดตาก สพฐ.จัดสรรงบประมาณการปรับปรุงบ้านพักนักเรียนและห้องน้ าห้องส้วม  200,000 บาท 
โรงเรียนจัดหางบพิเศษส าหรับจัดท าและพัฒนาห้องแสดงผลงาน  ห้องวิถีพุทธ จัดหาวัสดุอุปกรณ์และส่ือการ
เรียนรู้ต่าง ๆ  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจัดสรรงบประมาณสนับสนุน 150,000 บาท นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ได้สนับสนุนการก่อสร้างส านักงานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐานและส านักงานคณะกรรมการนักเรียน เป็นอนุสรณ์ 3651        
 ปงีบประมาณ 2552  ส านักงานคณะกรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานได้จัดสรรงบประมาณเพื่อการ
ก่อสร้างบ้านพักนักเรียนจ านวน 2 หลัง มูลค่า 1,400,000 บาท   งบประมาณส าหรับการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กระหว่างบ้านพักครู บ้านพักนักเรียนและโรงเรียน จ านวน  200,000 บาท    ได้รับงบประมาณจากผู้ว่า
ราชการจังหวัดตาก ก่อสร้างบ้านพักนักเรียน 1 หลัง จ านวน 300,000 บาท  ได้รับงบประมาณจาก สพฐ.ส าหรับ
ก่อสร้างห้องน้ านักเรียนชาย จ านวน 590,000 บาท โครงการพัฒนาชุมชนรอบเขื่อนภูมิพลจัดสรรงบประมาณ
ก่อสร้างห้องน้ านักเรียนชายแบบ 6 ท่ี จ านวน 300,000 บาท นักเรียนร่วมสมทบการก่อสร้างแนวรั้วคอนกรีต
เสริมเหล็กทางด้านทิศตะวันตกเป็นอนุสรณ์ 3652 

ปีงบประมาณ 2553   โรงเรียนได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง โดยได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาห้องสมุดจ านวน 400,000 บาท  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จ านวน  
200,000  บาท ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู 100,000   บาท จัดซื้อยานพาหนะ 646,000 บาท   เนื่องจาก
อาคารสถานท่ีต่าง ๆ มีสภาพทรุดโทรม ผู้อ านวยการจเร  ขัติวงษ์ จึงได้ปรึกษาหารือร่วมกับคณะครู นักเรียน 
ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 
โรงฝึกงานเป็นห้องสมุด  ห้องเรียนนาฏศิลป์ และห้องปฏิบัติการวิชาชีพ  ปรับปรุงศูนย์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็น

2 



ห้องปฏิบัติการดนตรีและดุริยางค์ นักเรียนร่วมสมทบการก่อสร้างแนวรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กทางด้านทิศตะวันตก
เป็นอนุสรณ์ 3653 

ปีงบประมาณ 2554   โรงเรียนได้รับการจัดสรรงบประมาณปรับปรุงห้องภูมิปัญญาท้องถิ่น 100,000 
บาท ย้ายห้องเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จากอาคาร 3 มาอยู่อาคาร 2 โดยปรับปรุงศูนย์คอมพิวเตอร์
เป็นห้องเรียน ปรับปรุงห้องสมุดเป็นศูนย์คอมพิวเตอร์ของโรงเรียน   ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วน
จังหวัดตากส าหรับจัดท าห้อง ECC (ห้องเรียนอัจฉริยะ) ภายในหอสมุด จ านวน 5 ล้านบาท นักเรียนร่วมสมทบ
การก่อสร้างโรงจอดรถจักรยานยนต์นักเรียนเป็นอนุสรณ์ 3654 
           ปีงบประมาณ 2555   โรงเรียนได้รับการบริจาคงบประมาณจากคุณสุรพล ค าสุภา จ านวน 1,500,000 
บาท เพือ่ก่อสร้างโรงอาหาร 1 หลัง ร่วมกับงบประมาณจากการท าบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาของ
โรงเรียน จ านวน 300,000 บาท  พร้อมกันนี้โรงเรยีนได้ด าเนินการก่อสร้างศูนย์อาเซียนศึกษา จ านวน 400,000 
บาท ได้รับงบประมาณปรับปรุงห้องน้ า จ านวน 300,000 บาท โรงเรียนได้รับเกียรติบัตร “สถานศึกษา
แบบอย่าง” การน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใช้ในกระบวนการเรียนการสอนจาก  
นายพงษ์เทพ เทพกาญจนา  รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นักเรียนได้รับเกียรติ
บัตรพร้อมเงินรางวัล 40,000 บาท “นักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรม  ระดับประเทศ”  

ปีงบประมาณ 2556  โรงเรียนได้รับการคัดเลือกจาก สพฐ.ให้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสุจริต  
และน าร่องการวิจัยโรงเรียนสุจริตและได้รับการพิจารณาเป็นโรงเรียนต้นแบบสุจริต  โรงเรียนได้รับการคัดเลือก
ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบโครงการเยาวชนพลยุติธรรม จากมหาวิทยาลัยมหิดลและ สสส. ได้รับการคัดเลือก
ให้เข้าร่วมโครงการด้านส่ิงแวดล้อม สถาบันส่ิงแวดล้อมไทย ภายใต้โครงการโรงเรียนต้นแบบ กฟผ.: แหล่งเรียนรู้
เพื่อโลกยั่งยืน โดยโรงเรียนได้ด าเนินการโครงการธนาคารกล้วยไม้ พร้อมกันนี้เทศบาลต าบลสามเงาได้สนับสนุน
งบประมาณปรับปรุงห้องเพื่อปฏิบัติงานธนาคารการจัดการขยะและส่ิงแวดล้อม โรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้รับ
รางวัล “โรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรม  ระดับประเทศ”  จาก สพฐ.และธนาคารออมสิน รางวัลโรงเรียนท่ีจัดระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้ดีเด่น จาก สพม.38 นักเรียนได้รับรางวัลผู้ท าคุณประโยชน์แก่ประเทศชา ติด้าน
คุณธรรมในวันเด็กแห่งชาติ ณ กรุงเทพมหานคร นักกีฬาเรือกรรเชียงได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขัน
กีฬาซีเกมส์ ท่ีประเทศพม่า นักเรียนร่วมสมทบทุนจัดซื้อเก้าอี้ประชุมร่วมกับผู้ปกครอง ครูและคณะศิษย์เก่าเป็น
อนุสรณ์ 3656 

ปีงบประมาณ 2557  โรงเรียนได้รับโล่รางวัลดีเด่น ระดับประเทศ   ศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบโครงการ
เยาวชนพลยุติธรรม จากมหาวิทยาลัยมหิดลและ สสส. ได้รับเกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โครงการ
ธนาคารกล้วยไม้ ภายใต้โครงการโรงเรียนต้นแบบ กฟผ.: แหล่งเรียนรู้เพื่อโลกยั่งยืน จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย (กฟผ.) และสถาบันส่ิงแวดล้อมไทย ณ อุทยานส่ิงแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าโรงเรียนจากการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ประจ าปี 2557 
ก่อสร้างอาคารส านักงานกลุ่มบริหารท่ัวไปบริเวณศาลาแสงวิรุณ นักเรียนร่วมสมทบทุนจัดซื้อพัดลมติดต้ังภายใน
หอประชุมร่วมกับผู้ปกครอง ครูและคณะศิษย์เก่าเป็นอนุสรณ์ 3657 

ปีงบประมาณ 2558 โรงเรียนได้รับรางวัลโครงงานคุณธรรม “เยาวชนไทยท าดี ถวายในหลวง”ระดับ
ยอดเยี่ยมระดับประเทศ จาก สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับรางวัลสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข ดีเด่น จาก สพม.38 รางวัลผู้น าคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวฒันธรรม จากกระทรวงวัฒนธรรม ได้รับ
งบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจปรับซ่อมหลังคาห้องสมุด ปรับปรุงอาคาร 1 และอาคาร 2  ปรับปรุงซ่อมแซมหลัง
อาคารฝึกงาน 2 หลัง จ านวน 200,000 บาท ก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการแนะแนวลานพิกุล 340,000 บาท 
และงบประมาณก่อสร้างห้องน้ าหลังหอประชุม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าอาคาร 2  
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ความยาว 103 เมตร จากเงินทอดผ้าป่าสามัคคี ประจ าปี 2558 นักเรียน ม.3 และ ม.6 ร่วมสมทบทุนจัดซื้อและ
ติดต้ังพัดลมภายในหอประชุมร่วมกับผู้ปกครองและคณะศิษย์เก่าเป็นอนุสรณ์ 3658 

ปีงบประมาณ 2559 โรงเรียนได้รับรางวัลสถานศึกษาท่ีพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น จาก ส านักงาน
ศึกษาธิการ ภาค 17 และโรงเรียนส่งเสริมการจัดกิจกรรมค่านิยม 12 ประการ ดีเด่น  
จาก สพม.38 ได้รับการสนับสนุนจากชมรมศิษย์เก่า บริจาครถบัสโรงเรียนมูลค่า 150,000 บาท  
ปรับปรุงภูมิทัศน์ ม้านั่ง และซุ้มบานบุรี ปรับปรุงอาคารศูนย์ปฏิบัติการแนะแนวลานพิกุล จัดกิจกรรมแข่งขัน
กอล์ฟ “ สามเงาวิทยาคมโอเพ่น ” ครั้งท่ี 1 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนสามเงาวิทยาคม  นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีผลการทดสอบระดับชาติ ( O – NET ) อยู่ในระดับดี โดยได้รับโล่และเกียรติบัตร  
ท าคะแนนสูงสุด ประเภทโรงเรียนขนาดกลาง จาก สพม. 38 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษาปี
ท่ี 6 ได้ร่วมสมทบทุนเพื่อจัดท าซุ้มเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลท่ี 9 เป็นอนุสรณ์ 3659 

ปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนได้รับรางวัล MOR AWARD สาขาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สาขา
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และสาขาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ระดับประเทศ ได้รับ
การคัดเลือกเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณธรรม และโครงการนิติวิทยาศาสตร์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล 
โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนคาร์บอนต่ าระดับประเทศ ชมรมศิษย์เก่าจัดการแข่งขันกอล์ฟโอเพ่น ครั้งท่ี 2 
สมทบทุนก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ อาคารแนะแนว และก่อสร้างโรงจอดรถบัสของโรงเรียน นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีผลการทดสอบระดับชาติ ( O – NET ) ท าคะแนนสูงสุด 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ประเภทโรงเรียนขนาดกลาง ได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ในการจัดซื้อจัดหาเครื่องดนตรี วงดุริยางค์ จ านวน 
100,000 บาท นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ได้สมทบทุนก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 
ร.6 เป็นอนุสรณ์ 3660 

ปีงบประมาณ 2561 โรงเรียนจัดท าบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กจากหน้าห้องสมุดไปยังอาคารโรงอาหารพ่อแสน – แม่สาคร ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด นายเจริญฤทธิ์  สงวน
สัตย์ ได้ให้การสนับสนุนด้านการศึกษาและร่วมชมกิจการของโรงเรียน จ านวน 2 ครั้ง 

ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ได้แก่ ปรับปรุงระบบประปาท้ัง
ระบบ ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง และจัดท าสนามเปตองเพื่อการจัดการเรียนการสอน 4 สนาม โดยได้รับงบประมาณ
การสนับสนุนจากการท าบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ประจ าปี 2562 ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน 
หอพักนอนส าหรับนักเรียน ผู้อ านวยการใจ  ยอดด าเนินมาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน เมื่อวันท่ี 25 
พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. เมื่อวันท่ี 16 – 17 ธันวาคม 2562 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ได้มอบเครื่องท าน้ าเย็น เป็นอนุสรณ์ 3662 
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สีประจ าโรงเรียน  เหลือง – เขียว 
คติพจน์ของโรงเรียน            สิกฺขกาโม ภว  โหติ   ผู้ใคร่ในการศึกษา คือผู้เจริญ 
อักษรย่อของโรงเรียน  ส.ง.ว. 
ต้นไม้ประจ าโรงเรียน                ต้นพิกุล 
ดอกไม้ประจ าโรงเรียน              ดอกบานบุรี 
พระพุทธรูปประจ าโรงเรียน       พระพุทธวิโมกข ์
ปรัชญาของโรงเรียน  พัฒนา สามัคคี มีความรู้ สู้งาน 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์       รับผิดชอบ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งสู่ความเป็นไทยใส่ใจสุขภาพ 

          ตราประจ าโรงเรียน  ภาพพระพุทธรูปสามเงา 
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3. โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนสามเงาวิทยาคม ประจ าปี 2559 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 
 
 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

คณะกรรมการชมรมผู้ปกครอง - ครู 

คณะกรรมการชมรมศิษย์เก่า 

1. กลุ่มงานส านักงาน 
    - งานสารบรรณกลุ่ม 
    - งานพัสดุกลุ่ม 
    - งานสารสนเทศกลุ่ม 
    - งานควบคุมภายในกลุ่ม 
    - งานแผนงานกลุ่ม 
    - งานประกันคุณภาพกลุ่ม 
    - งานนิเทศภายในกลุ่ม 
2. กลุ่มงานการเงิน 
   - งานการเงิน 
   - งานตรวจบัญช ี
3. กลุ่มงานพัสดุและสินทรัพย ์
   - งานพัสด ุ
4. กลุ่มงานระดมทรพัยากรเพื่อ 
การศึกษา 
5. กลุ่มงานสวัสดิการ 
    - งานสวัสดิการเงินกู้ 
    -งานประกันอุบัติเหตุ 
    - งานร้านค้า 
    - งานคูปอง 
    - งานบัญชี 
6. กลุ่มงานแผนงาน 
7. กลุ่มงานควบคุมภายใน 

 
 

 

1. กลุ่มงานส านักงาน 
 - งานสารบรรณกลุ่ม 
    - งานพัสดุกลุ่ม 
    - งานสารสนเทศกลุ่ม 
    - งานควบคุมภายในกลุ่ม 
    - งานแผนงานกลุ่ม 
    - งานประกันคุณภาพกลุ่ม  
    - งานนิเทศภายในกลุ่ม 
2. กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร 
    - งานบริหารหลักสูตรสถานศึกษา 
    - งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
    - งานวิจัยพัฒนาคุณภาพ 
         -งานหลักสูรพิเศษ 
 - งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
    - งานวัดและประเมินผล 
    - งานทะเบียน 
3. กลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
   -  ลูกเสือ – เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่-วิสามัญ 
   -กิจกรรม นักศึกษาวิชาทหาร 
   - กิจกรรม ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 
   - กิจกรรม แนะแนว 
   - กิจกรรมชุมนุม 
   - กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 
4. กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ 
  - งานพัฒนาส่ือนวัตกรรม 
 - งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
  - งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา 
     - ห้องเรียนสีเขียว 
        - ศูนย์อาเซียนศึกษา 
 - งานส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 - งานผลิตเอกสาร 
5 กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา 
 

1. กลุ่มงานส านักงาน 
    - งานสารบรรณกลุ่ม 
    - งานพัสดุกลุ่ม 
    - งานสารสนเทศกลุ่ม 
    - งานควบคุมภายในกลุ่ม 
    - งานแผนงานกลุ่ม 
    - งานประกันคุณภาพกลุ่ม 
    - งานนิเทศภายในกลุ่ม 
2. กลุ่มงานบุคลากร 
    - งานวางแผนอัตราก าลัง 
    - งานสรรหาบรรจุแต่งตั้ง 
3. กลุ่มงานเสริมสร้างประสิทธิภาพ 
บุคลากร 
    - งานพัฒนาบุคลากร 
    - งานรักษาวินัย 
    - งานเลื่อนขั้นเงินเดือน 
    - งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
4. กลุ่มงานชุมชนและภาคีเครือข่าย 
   - งานคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 
  - งานชมรมผู้ปกครอง – ครู 
  - งานชมรมศิษย์เก่า 
 
 

1. กลุ่มงานส านักงาน 
    - งานสารบรรณกลุ่ม 
    - งานพัสดุกลุ่ม 
    - งานสารสนเทศกลุ่ม 
    - งานควบคุมภายในกลุ่ม 
    - งานแผนงานกลุ่ม 
    - งานประกันคุณภาพกลุ่ม 
    - งานนิเทศภายในกลุ่ม 
2. กลุ่มงานธุรการ 
    - งานวางแผนงานธุรการ 
    - งานธุรการโรงเรียน 
    - งานสารบรรณโรงเรียน 
3. กลุ่มงานอาคารสถานที่และสิง่แวดล้อม 
    - กิจกรรม 5 ส  
    - งานพนักงานบริการและลูกจ้าง 
    - งานบ้านพักครู 
   - งานบ ารุงซ่อมแซมสาธารณูปโภค 
4. กลุ่มงานบริการสาธารณะ 
    - งานประชาสัมพันธ์ 
    - งานโภชนาการ 
    - งานอนามัยโรงเรียน 
    - งานห้องสมุด 
    - งานโสตทัศนูปกรณ ์
    - งานยานพาหนะ 
    - งานผลิตน้ าดื่มบานบุรี 
5. กลุ่มงานบริหารโครงการพิเศษ 
   - โครงการโรงเรียนในฝัน 
   - โครงการโรงเรียนสุจริต 
 - โครงการเยาวชนพลยุติธรรม 
   - โครงการอ่ืน ๆ 

 
 
 
 
 
 

รองผู้อ านวยการคนที่ 1 

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

 
1. กลุ่มงานส านักงาน 
- งานสารบรรณกลุ่ม 
  - งานพัสดุกลุ่ม 
 - งานสารสนเทศกลุ่ม 
- งานควบคุมภายในกลุ่ม 
  - งานแผนงานกลุ่ม 
    - งานประกันคุณภาพกลุ่ม 
    - งานนิเทศภายในกลุ่ม 
2. กลุ่มงานระบบดูแลช่วยเหลือ 
นักเรียน 
  - งานเยี่ยมบ้านและคดักรองนักเรียน 
 - งานพัฒนาและแก้ไขพฤติกรรม  
 นักเรียน 
 - งานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 - งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
- งานนักเรียนบ้านพัก 
- งานระดับชั้นคณะสีและ 
เวรประจ าวัน 
3.กลุ่มงานกิจกรรมพิเศษ 
- งานกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
-  งานส่งเสริมประชาธิปไตย - งานสภา
นักเรียน 
 

 
 
 

 

กลุ่มบริหารทั่วไป 

 
กลุ่มบริหารงบประมาณและสินทรัพย์ 

 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 
กลุ่มบริหารวิชาการ 

 

นักเรียน          ผู้ปกครอง          ชุมชน 

รองผู้อ านวยการคนที่ 2 
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4.   ข้อมูลบุคลากร 
ประเภทบุคลากร ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ผู้อ านวยการ 1 1 1 1 1 
รองผู้อ านวยการ - - - - - 
ครูประจ าการ 29 28 29 29 29 

พนักงานราชการ/ครูอัตราจ้าง 7 9 9 9 9 
นักการ / ภารโรง 4 2 2 2 2 
พนักงานขับรถ 1 1 1 1 1 
ลูกจ้างประจ า 1 4 4 4 4 

              รวม 43 43 44 44 44 
 
5. ข้อมูลนักเรียน 
จ านวนนักเรียน ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี   1 97 100 100 100 100 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี   2 104 93 100 100 100 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3 95 104 93 100 100 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  4 94 100 100 100 100 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  5 56 86 100 100 100 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  6 59 56 86 100 100 

รวม 505 539 579 600 600 
 
6. ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ 
             1.  อาคารเรียน มี 3 หลังดังนี้ 

- แบบ 216           1 หลัง 
- แบบ 216 ก                    1 หลัง 
- แบบ CS 213 B           1 หลัง 

 2. อาคารหอประชุม            1 หลัง 
 3. โรงอาหาร          1 หลัง 

4. อาคารโรงฝึกงาน (ดัดแปลงเป็นห้องสมุด 2 หน่วย)   6 หน่วย 
5. อาคารเรียนช่ัวคราว                                         1 หลัง  

 6. อาคารเรียนช่ัวคราว ดัดแปลงเป็นโรงอาหาร        1 หลัง  
 7. บ้านพักครู       19 หลัง 

8. บ้านพักนักเรียน        2 หลัง    
9. โรงจอดรถยนต์ครู      1 หลัง  
10.โรงจอดรถจักรยานยนต์     1 หลัง  
11. ศาลาอเนกประสงค์                                       3  หลัง 
12. เรือนเพาะช า                                                     1 หลัง  
13. อาคารโรงผลิตน้ าด่ืม      1 หลัง  
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14. ห้องน้ า                                                      6 หลัง 
15. สนามฟุตบอล      1 สนาม  
16. สนามบาสเก็ตบอล      2 สนาม   
17. สนามเปตอง      1 สนาม  
18. สนามตะกร้อ      1 สนาม  
19.  ศาลาธนาคาร      1 หลัง  
20. ซุ้มพระพุทธรูป      1 หลัง  

 
7.   สภาพชุมชนโดยรวม 

 1) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนเกษตรกรรม ต้ังอยู่ในเขตเทศบาลต าบล 
สามเงา 1 แห่งและองค์การบริหารส่วนต าบลอีกจ านวน 6 แห่ง มีประชากรประมาณ 28,068 คน จ านวน 7,430 
ครัวเรือน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก ่เข่ือนภูมิพล บ้านท่าปุย บ้านจัดสรร ผาสามเงาอาชีพหลักของ
ชุมชน คือรับจ้างและเกษตรกรรม    ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีเป็นท่ีรู้จัก
โดยท่ัวไป คือ การท าบุญเดือนห้า ณ วัดชลประทานรังสรรค์ (หลวงพ่อทันใจ) การท าแกงมะแฮะ 
  2) ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นอาชีพหลัก คือ เกษตรกรรมและ
รับจ้างท่ัวไป ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉล่ียต่อครอบครัว ต่อปี  
30,000 - 40,000 บาท   จ านวนคนเฉล่ียต่อครอบครัว 4 คน 

 3) โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
 โอกาสของสถานศึกษา 

1. โรงเรียนต้ังอยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้หลายแหล่งซึ่งเอื้ออ านวยต่อการจัดการเรียนการสอนของครูและ
การศึกษาค้นคว้าของนักเรียน  ได้แก่  เข่ือนภูมิพล  ผาสามเงา  แม่น้ าปิง  แม่น้ าวัง  หน่วยบัญชาการทหาร
พัฒนา ศูนย์วัฒนธรรมอ าเภอสามเงา  แหล่งเรียนรู้เหล่านี้เป็นแหล่งข้อมูลท่ีส าคัญสามารถปรับปรุง  ประยุกต์  
และบูรณาการการเรียนรู้ได้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  

2.  ชุมชนและผู้ปกครองเห็นความส าคัญของการศึกษาส่งเสริมให้บุตรหลานศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 
3.โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากองค์กร หน่วยงานโดยเฉพาะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

(เขื่อนภูมิพล ) ได้ให้การสนับสนุน  ท้ังด้านงบประมาณ  ก าลังคน  วัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักรอย่างต่อเนื่อง 
4.โรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ”โครงการหนึ่งอ าเภอหนึง่โรงเรียนในฝัน” โรงเรยีน

ยอดนิยมและโรงเรียนน าร่องผู้น าการเปล่ียนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอ านาจ ท าให้ได้รับการสนับสนุนเป็น
พิเศษจากหน่วยงานต่าง ๆ 

5.คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานมีความเข้มแข็งให้ความส าคัญในการก าหนดทิศทางและ
ช่วยเหลือสนับสนุนโรงเรียน 

6.การบริหารจัดการของโรงเรียนเน้นการมีส่วนร่วมของทุกคน ทุกฝ่ายสามารถขับเคล่ือนการพัฒนาได้
อย่างต่อเนื่อง 

ข้อจ ากัดของสถานศึกษา 
1. ผู้ปกครองของนักเรียนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง  และเกษตรกร  มีรายได้ต้ังแต่ระดับปานกลาง

จนถึงยากจนเป็นส่วนใหญ่ 
2.ผู้ปกครองและนักเรียนส่วนมากไม่ได้อาศัยอยู่ด้วยกันเนื่องจากต้องไปท างานต่างถิ่น โดยจะฝากบุตร

หลานไว้กับญาติท าให้การควบคุมดูแลล าบาก 
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3. นโยบายการลดอัตราก าลังคนของรัฐบาลท าให้สถานศึกษาขาดอัตราก าลังครู 
4. ผู้ปกครองบางส่วนมีค่านิยมส่งบุตรหลานไปศึกษาต่อในเมืองท าให้ส้ินเปลืองค่าใช้จ่าย 
5. ค่าใช้จ่ายด้านเทคโนโลยีมีมูลค่าสูงมากและมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว 
6. ปัญหายาเสพติดมีโอกาสกลับมาแพร่หลายสู่เยาวชน 

 
8. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม อ าเภอสามเงา  จังหวัดตาก  จัดสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตร
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โรงเรียนจัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้และเวลาเรียน ดังแสดงในตาราง
ต่อไปนี้ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/
กิจกรรม 

เวลาเรียน : หน่วยกิต(ช่ัวโมง) 
มัธยมศึกษาตอนต้น: รายปี มัธยมศึกษาตอนปลาย: รายภาค 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 
 กลุ่มสาระการเรียนรู ้  

ภาษาไทย 3 นก.(120) 3 นก.(120) 3 นก.(120) 2 นก.(80) 2 นก.(80) 2 นก.(80) 
คณิตศาสตร์ 3 นก.

(120) 
3 นก.(120) 3 นก.(120) 2 นก.(80) 2 นก.(80) 2 นก.(80) 

วิทยาศาสตร์ 3 นก.
(120) 

3 นก.(120) 3 นก(120) 2 นก.(80) 2 นก.(80) 2 นก.(80) 

สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

3 นก.
(120) 

3 นก.
(120) 

3 นก.
(120) 

2นก.(80) 2นก.(80) 2 นก.(80) 

ประวัติศาสตร์ 1 นก.(40) 1 นก.(40) 1 นก.(40) 1 นก.(40) 1 นก.(40)  
สุขศึกษาและพลศึกษา 2 นก.(80) 2 นก.(80) 2 นก.(80) 1 นก.(40) 1 นก.(40) 1 นก.(40) 

ศิลปะ 2 นก.(80) 2 นก.(80) 2 นก.(80) 1 นก.(40) 1 นก.(40) 1 นก.(40) 
การงานอาชีพและ 

เทคโนโลยี 
2 นก.(80) 2 นก.(80) 2 นก.(80) 1 นก.(40) 1 นก.(40) 1 นก.(40) 

ภาษาต่างประเทศ 
3 นก.(120) 3 นก.(120) 

3 นก.
(120) 

2 นก.(80) 2 นก.(80) 2 นก.(80) 

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) 22 นก.
(880) 

21 นก.
(840) 

21 นก.
(840) 

14 นก.
(560) 

14 นก.(560) 13 นก.(520) 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 120 120 120 

รายวิชาท่ีจัดเพิ่มเติมตาม
ความพร้อมและจุดเน้น 

5 นก.
(200) 

5 นก.
(200) 

5 นก.
(200) 

18นก.
(720) 

18นก.(720) 19นก. 

(760) 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,200 1,200 1,200 1,400 1,400 1,400 
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โครงสร้างเวลาเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ม.1 ม.2 ม.3 
ภาษาไทย(เลือก 2 นก.(80) 2 นก.(40) 2 นก.(80) 

คณิตศาสตร์(ทุกคน) 2 นก.(80) 2 นก.(40) 2 นก.(80) 
ภาษาต่างประเทศ(ทุกคน) 1 นก.(40) 1 นก.(40) 1 นก.(40) 

สุขศึกษาและพลศึกษา(เลือก) 2 นก.(80) 2 นก.(40) 2 นก.(80) 
ศิลปะ(เลือก) 2 นก.(80) 2 นก.(40) 2 นก.(80) 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี(เลือก) 2 นก.(80) 2 นก.(40) 2 นก.(80) 
 

โครงสร้างเวลาเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
กลุ่มเรียนเน้นวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ม.4 ม.5 ม.6 

คณิตศาสตร์ 4 นก. (160) 4 นก. (160) 4 นก. (160) 
วิทยาศาสตร์ 9 นก. (360) 9 นก. (360) 8.5นก. (340) 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2 นก. (80) 2 นก. (80) 2 นก. (80) 
ภาษาต่างประเทศ 2  นก. (80) 2  นก. (80) 2 นก. (80) 

กลุ่มเรียนเน้นภาษาไทย-สังคมศึกษาฯ    
ภาษาไทย 3 นก.(120) 3 นก.(120) 3 นก.(120) 

คณิตศาสตร์ 2 นก.(80) 2 นก.(80) 2 นก.(80) 
ภาษาต่างประเทศ 2 นก.(80) 2 นก.(80) 4 นก.(160) 

วิทยาศาสตร์ 2 นก.(80) 2 นก.(80) 2 นก.(80) 
สังคมศึกษา ฯ 3นก.(120) 3นก.(120) 3นก.(120) 

สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 นก.(20) 0.5 นก.(20) 0.5 นก.(20) 
ศิลปะ 2 นก.(80) 2 นก.(80) 2 นก.(80) 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2 นก.(80) 2 นก.(80) 2 นก.(80) 
กลุ่มเรียนเน้นคอมพิวเตอร์-ธุรกิจ    

ภาษาต่างประเทศ 2 นก.(80) 2 นก.(80) 4 นก.(160) 
คณิตศาสตร์ 2 นก.(80) 2 นก.(80) 2 นก.(80) 
วิทยาศาสตร์ 2 นก.(80) 2 นก.(80) 2 นก.(80) 

สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 นก.(20) 0.5 นก.(20) 0.5 นก.(20) 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 9 นก.(360) 9 นก.(360) 8 นก.(360) 
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9.   แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

แหล่งเรียนรู้ภายใน แหล่งเรียนรู้ภายนอก 
1.  ห้องสมุด 1.  เข่ือนภูมิพล 
2.  ห้อง E-Classroom 2.  ผาสามเงา 
3.  ห้องคอมพิวเตอร์/อินเทอร์เน็ท 3.  หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
4.  ห้องภูมิปัญญาไทย 4.  แม่น้ าปิง 
5.  แหล่งเรียนรู้สู่อนาคต/คาราโอเกะ 5.  แม่น้ าวัง 
6.  อุทยานการศึกษา 6.  สถานท่ีราชการ/หน่วยงานปกครองท้องถิ่น 
7.  ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ 7.  ศบอ.สามเงา (ห้องสมุดประชาชน) 
8.  ห้องส่ือมัลติมิเดีย 8.  วัดชลประทานรังสรรค์ 
9.  ห้องเรียนสีเขียว 9.  วัดป่าพระสามเงา 
10. ห้องปฏิบัติการทางภาษา 10.วัดป่าภาวนาธรรม 
11. ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 11.สถานีอนามัย 
12. ห้องปฏิบัติการเคมี 12.สภาวัฒนธรรมอ าเภอสามเงา 
13. ห้องปฏิบัติการชีววิทยา 13.ศูนย์ฝึกวิชาชีพหมู่บ้านต่างๆ 
14. ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 14.พระบรมธาตุบ้านตาก 
15.ศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ 15.เจดีย์ยุทธหัตถี 
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10. งบประมาณ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         1. เงินงบประมาณ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
    1.1 งบบุคลากร 11,920,980 12,159,399 12,348,999 12,595,978 12,784,917 
    1.2 งบด าเนินการ 2,101,278 1,431,798 1,431,798 1,431,798 1,431,798 
    1.3 งบลงทุน 344,000 344,000 344,000 344,000 344,000 
2. เงินนอกงบประมาณ      

2.1  เงินอุดหนุนรายหัว 1,785,800 1,959,100 2,112,300 2,190,000 2,190,000 
2.1  ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 219,020 219,020 219,020 219,020 219,020 
2.1 ค่าอาหารนักเรียนประจ าพักนอน 107,100 107,100 107,100 107,100 107,100 
2.1  เงินเรียนฟรี 15 ปี 1,711,510 1,765,270 1,804,030 1,823,560 1,823,560 

3.  เงินรายได้สถานศึกษา 557,951 557,951 557,951 557,951 557,951 
3.1 เงินบริจาคจ้างครูต่างชาติ 353,500 377,300 405,300 420,000 420,000 
3.2 เงินบริจาคจ้างพนักงานท าความ
สะอาดห้องน้ า 

50,500 53,900 57,900 60,000 60,000 

3.3 เงินประกันอุบัติเหตุนักเรียน 75,750 80,850 86,850 90,000 90,000 
3.4 เงินบริจาคจากการระดมทุน  
( ผ้าป่า ) 

235,647 - - - - 

3.5 เงินบริจาคเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอน 

3,403 - - - - 

3.6 เงินบริจาคเพื่อสนับสนุนค่า
สาธารณูปโภค 

1,000 - - - - 

3.7 อื่น ๆ - - - - - 
รวม 19,467,439 19,055,688 19,475,248 19,839,407 20,028,346 
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11.  ผลการวิเคราะห์บริบทของสถานศึกษา 
ปัจจัยภายนอก 

 จากการศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกโรงเรียน พบว่าสภาพแวดล้อมภายนอกเป็นปัจจัยเอื้อ 
หรือเป็นโอกาสในการพัฒนา การจัดการศึกษาของโรงเรียน ในด้านสังคมวัฒนธรรม ผู้ปกครองเอาใจใส่นักเรียน 
ตระหนักถึงคุณค่าของการให้การศึกษามีเจตคติท่ีดีและไว้วางใจในประสิทธิภาพ การจัดการศึกษาของโรงเรียน 
อึกท้ังในชุมชนมีภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งการเรียนรู้ตามศักยภาพ กรรมการสถานศึกษาและชุมชนให้ความ
ร่วมมือเพื่อการพัฒนาสถานศึกษาเป็นอย่างดี  นอกจากนี้โรงเรียนยงัได้รับการสนับสนุนจากองค์กรภายนอกต่าง 
ๆได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเขื่อนภูมิพล องค์การบริหารส่วนจังหวัด  องค์การบริหารส่วนต าบล 
วัด หมู่บ้าน ชุมชน สถานีต ารวจ โรงพยาบาล อ าเภอสามเงา  ประกอบกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
2542 เอื้อให้โรงเรียนสามารถด าเนินการพัฒนาการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ปัจจัยภายใน 
 สภาพแวดล้อมด้านปัจจัยภายในโรงเรียน ในส่วนท่ีเป็นจุดแข็ง ซึ่งเอื้อต่อการพัฒนา คือ โรงเรียนมีระบบ
การบริหารการจัดการแบบกระจายอ านาจโดยเน้นการมีส่วนร่วม มีโครงสร้างและนโยบายด าเนินงานท่ีชัดเจน
เป็นระบบ บุคลากรทุกฝ่ายมีความต้ังใจในการปฏิบัติงาน ครูมีความพร้อมท่ีจะพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีระบบการ
ใช้จ่ายเงินถูกต้องตามระเบียบ สามารถตรวจสอบได้ ท าให้จัดการศึกษาของโรงเรียนเป็นไปอย่างมรีะบบ ในด้าน
ผลผลิตและการบริการ โรงเรียนประสบความส าเร็จในการส่งนักเรียนเข้าแข่งขันศักยภาพ ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ขึ้นไป นักเรียนท่ีจบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และนักเรียนท่ีจบช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีอัตราการเรียนต่อ 100% โรงเรียนมีจุดอ่อนอยู่บ้างในด้านของการใช้ส่ือเทคโนโลยีของ
บุคลากร และการใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม จึงเป็นโรงเรียนท่ีมีสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกท่ีเอื้อและเป็นโอกาสต่อ
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 
12. ผลการประเมินสถานภาพของสถานศึกษา 
 จากการศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในของโรงเรียนสามเงาวิทยาคมแล้ว น าข้อมูล
มาประเมินสถานภาพ ปรากฏว่าโรงเรียนสามเงาวิทยาคมมีสภาพภายนอกเป็นโอกาสเอื้อต่อการพัฒนาและจัด
การศึกษา ส่วนปัจจัยภายในก็เป็นจุดแข็งท่ีเอื้อและสนับสนุนต่อการบริหารจัดการศึกษา ท่ีมีการกระจายอ านาจ 
และการมีส่วนร่วมของบุคลากร จึงท าให้โรงเรียน.สามเงาวิทยาคมสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และสามารถจะพัฒนาสู่ความเป็นสากลต่อไปได้ในโอกาสต่อไป 
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บทที่  2 
วิสัยทัศน์  พันธกิจ เป้าประสงค์และยุทธศาสตร์ 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
ภายในปี 2563 โรงเรียนสามเงาวิทยาคมมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน สู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย 
 
พันธกิจ (Mission) 
1. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้มาตรฐานระดับชาติ 
2. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์คุณลักษณะสุจริต 

ค่านิยม 12 ประการและสมรรถนะตามหลักสูตร  
3. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีทักษะท่ีมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์  
4. ส่งเสริมการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
5. ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมการพัฒนาการศึกษาระหว่างโรงเรียนและภาคีเครือข่าย 
 
เป้าประสงค์(Gold) 
1. นักเรียน มีนิสัยใฝ่รู้ รักการอ่านและการค้นคว้า สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เป็นคนดี          

มีคุณธรรมค่านิยม12 ประการ รู้จักคิดวิเคราะห์ มีทักษะการด ารงชีวิตอยู่ในสังคมยุคใหม่ตามระบอบ
ประชาธิปไตยและตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศแบะการส่ือสารเพื่อการเรียนรู้ 
สร้างงาน สร้างอาชีพ น าเสนอผลงานได้อย่างสร้างสรรค์ สืบสานวิถีวัฒนธรรมไทยอย่างมั่นใจในตนเอง  

2. ครูมีทักษะวิชาชีพในการพัฒนาหลังสูตร และกระบวนการเรียนรู้ควบคู่ไปกับกระบวนการวิจัย โดยใช้
ส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเหมาะสมกับนักเรียนและอย่างมีประสิทธิภาพ มีความกระตือรือร้น 
สนใจใส่ใจ ดูแลช่วยเหลือ นักเรียนได้เรียนรู้และพฒันาตนเองตามศักยภาพอย่างเต็มก าลังความสามารถ     

3. ผู้บริหาร เป็นผู้น าในการเปล่ียนแปลงให้โรงเรียนมีการบริหารจัดการท่ีดี มีความรู้ ความสามารถใน
การพัฒนาการ หลักสูตร นวัตกรรม และกระบวนการเรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติอย่างประสิทธิภาพและคุณภาพ
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน โดยอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกผ่านท่ีเกี่ยวข้อง         
     4. โรงเรียน เป็นโรงเรียนช้ันดีมีคุณภาพ มีบรรยากาศ และสภาพแวดล้อมท่ีอบอุ่น ปลอดภัย เอื้อต่อการ
เรียนรู้เอกลักษณ์อันโดดเด่น เป็นต้นแบบของการปฏิรูปการศึกษาท่ีแท้จริง ซึ่งเกิดจากการร่วมคิด ร่วม
ปฏิบัติ ร่วมพัฒนา ร่วมสนับสนุนจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาสังคม  
      5. ผู้ปกครองและชุมชน ให้การยอมรับ เช่ือถือ มีความรู้สึกร่วมเป็นเจ้าของ และการสนับสนุนการ
ด าเนินงานของโรงเรียน  

 
ยุทธศาสตร์ 
1. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 
2. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู 
3. ส่งเสริมและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สภาพแวดล้อมทางการศึกษาของโรงเรียน ชุมชนให้เป็น

แหล่งเรียนรู้ท่ียั่งยืน 
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
5.  ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู ้
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 อัตลักษณ์ของสถานศึกษา  นักเรียนมีคุณลักษณะ จิตอาสา สุนทรียภาพทางด้านศิลปะ ดนตรีและกีฬา 
 
        เอกลักษณ์ของสถานศึกษา  โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมท่ีสวยงามปลอดภัย เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 

 
        ปรัชญาการจัดการศึกษา 

โรงเรียนเนน้การจัดการศึกษาท่ีสนองความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น   พัฒนาสมรรถภาพการ
ท างานร่วมกัน การคิดท่ีเป็นระบบด้วยวิธีการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยยึดหลักการทุกคน
สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 

 
แนวคิดหลักการพัฒนาโรงเรียน 

  โรงเรียนมีแนวคิดหลักท่ีใช้ในการบริหารจัดการ เน้นการท างานอย่างมีส่วนร่วมคือ  
“บุคลากรของโรงเรียนทุกคน พร้อมด้วยชุมชนต้องร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ปัญหา และร่วมพัฒนาโรงเรียน” 
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บทท่ี  3 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของโรงเรียนสามเงาวิทยาคม ระยะ 5 ป ี(2559-2563) 

1. แผนส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 
 

โครงการ / กิจกรรม 
ผลผลิตเชิงปริมาณและ

คุณภาพปี 2559 
ผลผลิตเชิงปริมาณและ

คุณภาพปี 2560 
ผลผลิตเชิงปริมาณและ

คุณภาพ ปี 2561 
ผลผลิตเชิงปริมาณและ

คุณภาพ ปี 2562 
ผลผลิตเชิงปริมาณและ

คุณภาพ ปี 2563 
1. ส่งเสริมอัจฉริยภาพของนักเรียน - นักเรียนร้อยละ 70  

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น 
- นักเรียนร้อยละ 20  
มีอัจฉริยภาพในการ
แข่งขัน  

- นักเรียนร้อยละ 75  
มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น 
- นักเรียนร้อยละ 20  
มีอัจฉริยภาพในการ
แข่งขัน  

- นักเรียนร้อยละ 75  
มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น 
- นักเรียนร้อยละ 20  
มีอัจฉริยภาพในการ
แข่งขัน  

-นักเรียนร้อยละ 75  
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น 
- นักเรียนร้อยละ 20  
มอีัจฉริยภาพในการ
แข่งขัน  

- นักเรียนร้อยละ 75  
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น 
- นักเรียนร้อยละ 20  
มีอัจฉริยภาพในการ
แข่งขัน  

2.พัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนการ
สอนภาษาไทย 
 

- นักเรียนร้อยละ 70  ขึ้น
ไปมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนท่ีสูงขึ้น- 
- ครูทุกคนมีหลักสูตรและ
แผนการเรียนรู้ 
- ครูมีส่ือ นวัตกรรมร้อย
ละ 5 รายการ/คน 
- งานวิจัยคนละ 1 เรื่อง 

- นักเรียนร้อยละ 70  
ขึ้นไปมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนท่ีสูงขึ้น- 
- ครูทุกคนมีหลักสูตร
และแผนการเรียนรู้ 
- ครูมีส่ือ นวัตกรรมร้อย
ละ 5 รายการ/คน 
- งานวิจัยคนละ 1 เรื่อง 

- นักเรียนร้อยละ 75  
ขึ้นไปมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนท่ีสูงขึ้น- 
- ครูทุกคนมีหลักสูตร
และแผนการเรียนรู้ 
- ครูมีส่ือ นวัตกรรมร้อย
ละ 5 รายการ/คน 
- งานวิจัยคนละ 1 เรื่อง 

- นักเรียนร้อยละ 75  ขึ้น
ไปมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนท่ีสูงขึ้น- 
- ครูทุกคนมีหลักสูตรและ
แผนการเรียนรู้ 
-ครูมีส่ือ นวัตกรรมร้อย
ละ 5 รายการ/คน 
-งานวิจัยคนละ 1 เรื่อง 

- นักเรียนร้อยละ 75  ขึ้น
ไปมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนท่ีสูงขึ้น- 
- ครูทุกคนมีหลักสูตรและ
แผนการเรียนรู้ 
-ครูมีส่ือ นวัตกรรมร้อยละ 
5 รายการ/คน 
- งานวิจัยคนละ 1 เรื่อง 
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โครงการ / กิจกรรม 
ผลผลิตเชิงปริมาณและ

คุณภาพปี 2559 
ผลผลิตเชิงปริมาณและ

คุณภาพปี 2560 
ผลผลิตเชิงปริมาณและ

คุณภาพ ปี 2561 
ผลผลิตเชิงปริมาณ

และคุณภาพ ปี 2562 
ผลผลิตเชิงปริมาณและ

คุณภาพ ปี 2563 
3.ส่งเสริมพัฒนาการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ 

- นักเรียนร้อยละ 70   
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น 
- ครูทุกคนมีหลักสูตรและ
แผนการเรียนรู้ 
-ครูมีส่ือ นวัตกรรมร้อยละ 
5 รายการ/คน 
- งานวิจัยคนละ 1เรื่อง 

- นักเรียนร้อยละ 70   
มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น 
- ครูทุกคนมีหลักสูตร
และแผนการเรียนรู้ 
-ครูมีส่ือ นวัตกรรมร้อย
ละ 5 รายการ/คน 
- งานวิจัยคนละ 1เรื่อง 

- นักเรียนร้อยละ 75   
มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น 
- ครูทุกคนมีหลักสูตร
และแผนการเรียนรู้ 
-ครูมีส่ือ นวัตกรรมร้อย
ละ 5 รายการ/คน 
- งานวิจัยคนละ 1เรื่อง 

- นักเรียนร้อยละ 75   
มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น 
- ครูทุกคนมีหลักสูตร
และแผนการเรียนรู้ 
-ครูมีส่ือ นวัตกรรมร้อย
ละ 5 รายการ/คน 
- งานวิจัยคนละ 1เรื่อง 

- นักเรียนร้อยละ 75   
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น 
- ครูทุกคนมีหลักสูตรและ
แผนการเรียนรู้ 
-ครูมีส่ือ นวัตกรรมร้อยละ 5 
รายการ/คน 
- งานวิจัยคนละ 1เรื่อง 

4.โครงการพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ 
 

- นักเรียนร้อยละ 60  
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น 
- ผลการสอบ 0-net และ 
NTไม่ต่ ากว่าเกณฑ์จังหวัด 
- ครูทุกคนมีหลักสูตรและ
แผนการเรียนรู้ 
-ครูมีส่ือ นวัตกรรมร้อยละ 
5 รายการ/คน- งานวิจัย
คนละ 1 เรื่อง 

- นักเรียนร้อยละ 65 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น 
- ผลการสอบ 0-net 
และ NTไม่ต่ ากว่าเกณฑ์
จังหวัด 
- ครูทุกคนมีหลักสูตร
และแผนการเรียนรู้ 
-ครูมีส่ือ นวัตกรรมร้อย
ละ 5 รายการ/คน- 
งานวิจัยคนละ 1 เรื่อง 

- นักเรียนร้อยละ 70  
มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น 
- ผลการสอบ 0-net 
และ NTไม่ต่ ากว่าเกณฑ์
จังหวัด 
- ครูทุกคนมีหลักสูตร
และแผนการเรียนรู้ 
-ครูมีส่ือ นวัตกรรมร้อย
ละ 5 รายการ/คน- 
งานวิจัยคนละ 1 เรื่อง 

- นักเรียนร้อยละ 75 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น 
- ผลการสอบ 0-net 
และ NTไม่ต่ ากว่าเกณฑ์
จังหวัด 
- ครูทุกคนมีหลักสูตร
และแผนการเรียนรู้ 
-ครูมีส่ือ นวัตกรรมร้อย
ละ 5 รายการ/คน- 
งานวิจัยคนละ 1 เรื่อง 
 
 

- นักเรียนร้อยละ 80  
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น 
- ผลการสอบ 0-net และ 
NTไม่ต่ ากว่าเกณฑ์จังหวัด 
- ครูทุกคนมีหลักสูตรและ
แผนการเรียนรู้ 
-ครูมีส่ือ นวัตกรรมร้อยละ 5 
รายการ/คน- งานวิจัยคนละ 
1 เรื่อง 
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โครงการ / กิจกรรม ผลผลิตเชิงปริมาณและ
คุณภาพปี 2559 

ผลผลิตเชิงปริมาณและ
คุณภาพปี 2560 

ผลผลิตเชิงปริมาณและ
คุณภาพ ปี 2561 

ผลผลิตเชิงปริมาณ
และคุณภาพ ปี 2562 

ผลผลิตเชิงปริมาณและ
คุณภาพ ปี 2563 

5.ส่งเสริมการเรยีนการสอน
วิทยาศาสตร์ 
 

- นักเรียนร้อยละ 75  
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น 
- ครูทุกคนมีหลักสูตรและ
แผนการเรียนรู้ 
- ครูมีส่ือ นวัตกรรม  
5 รายการ/คน/ปี 
- งานวิจัยคนละ 2 เรื่อง 

- นักเรียนร้อยละ 80  
มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น 
- ครูทุกคนมีหลักสูตร
และแผนการเรียนรู้ 
- ครูมีส่ือ นวัตกรรม  
5 รายการ/คน/ปี 
- งานวิจัยคนละ 2 เรื่อง 

- นักเรียนร้อยละ 85  
มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น 
- ครูทุกคนมีหลักสูตร
และแผนการเรียนรู้ 
- ครูมีส่ือ นวัตกรรม  
5 รายการ/คน/ปี 
- งานวิจัยคนละ 2 เรื่อง 

- นักเรียนร้อยละ 85 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น 
- ครูทุกคนมีหลักสูตร
และแผนการเรียนรู้ 
- ครูมีส่ือ นวัตกรรม  
5 รายการ/คน/ปี 
- งานวิจัยคนละ 2 เรื่อง 

- นักเรียนร้อยละ 90 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น 
- ครูทุกคนมีหลักสูตรและ
แผนการเรียนรู้ 
- ครูมีส่ือ นวัตกรรม  
5 รายการ/คน/ปี 
- งานวิจัยคนละ 2 เรื่อง 

6.ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ 
 

- นักเรียนร้อยละ 75 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น 
- ครูทุกคนมีหลักสูตรและ
แผนการเรียนรู้ 
- ครูมีส่ือ นวัตกรรม  
2 รายการ/คน/ปี 
- งานวิจัยคนละ 2เรื่อง 
 
 
 
 
 

- นักเรียนร้อยละ 80  
มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น 
- ครูทุกคนมีหลักสูตร
และแผนการเรียนรู้ 
- ครูมีส่ือ นวัตกรรม  
2 รายการ/คน/ปี 
- งานวิจัยคนละ 2เรื่อง 

- นักเรียนร้อยละ 85 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น 
- ครูทุกคนมีหลักสูตร
และแผนการเรียนรู้ 
- ครูมีส่ือ นวัตกรรม  
2 รายการ/คน/ปี 
- งานวิจัยคนละ 2เรื่อง 

- นักเรียนร้อยละ 90  
มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น 
- ครูทุกคนมีหลักสูตร
และแผนการเรียนรู้ 
- ครูมีส่ือ นวัตกรรม  
2 รายการ/คน/ปี 
- งานวิจัยคนละ 2เรื่อง 

- นักเรียนร้อยละ 95 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น 
- ครูทุกคนมีหลักสูตรและ
แผนการเรียนรู้ 
- ครูมีส่ือ นวัตกรรม  
2 รายการ/คน/ปี 
- งานวิจัยคนละ 2เรื่อง 
 
 
 

18 



โครงการ / กิจกรรม ผลผลิตเชิงปริมาณและ
คุณภาพปี 2559 

ผลผลิตเชิงปริมาณและ
คุณภาพปี 2560 

ผลผลิตเชิงปริมาณและ
คุณภาพ ปี 2561 

ผลผลิตเชิงปริมาณ
และคุณภาพ ปี 2562 

ผลผลิตเชิงปริมาณและ
คุณภาพ ปี 2563 

7.ส่งเสริมพัฒนาการเรียนสังคม
ศึกษาศาสนาวัฒนธรรม 
 

- นักเรียนร้อยละ 75 ข้ึน
ไปมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น 
- ครูทุกคนมีแผนการ
เรียนรู ้
- ครูมีส่ือ นวัตกรรม  
2 รายการ /คน/ปี 
- งานวิจัยคนละ 2 เรื่อง 

- นักเรียนร้อยละ 80 ขึ้น
ไปมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น 
- ครูทุกคนมีแผนการ
เรียนรู ้
- ครูมีส่ือ นวัตกรรม  
2 รายการ /คน/ปี 
- งานวิจัยคนละ 2 เรื่อง 

- นักเรียนร้อยละ 85 
ขึ้นไปมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น 
- ครูทุกคนมีแผนการ
เรียนรู ้
- ครูมีส่ือ นวัตกรรม  
2 รายการ /คน/ปี 
- งานวิจัยคนละ 2 เรื่อง 

- นักเรียนร้อยละ 85 
ขึ้นไปมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น 
- ครมูีส่ือ นวัตกรรม  
2 รายการ /คน/ปี 
-งานวิจัยคนละ 2 เรื่อง 

- นักเรียนร้อยละ 85 ข้ึนไป
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น 
-ครูมีส่ือ นวัตกรรม  
2 รายการ /คน/ปี 
-งานวิจัยคนละ 2 เรื่อง 
 

8.ส่งเสริมพัฒนาการสอนการงาน
อาชีพและเทคโนโลย ี
 

-นักเรียนร้อยละ 80 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น 
- มีวัสดุครุภัณฑ์ตามเกณฑ์ 
- ครูทุกคนมีหลักสูตรและ
แผนการเรียนรู้ 
- ครูมีส่ือ นวัตกรรม  
2 รายการ/คน/ปี 
- งานวิจัยคนละ 2เรื่อง 

-นักเรียนร้อยละ 85  
มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น 
- มีวัสดุครุภัณฑ์ตาม
เกณฑ์ 
- ครูทุกคนมีหลักสูตร
และแผนการเรียนรู้ 
- ครูมีส่ือ นวัตกรรม  
2 รายการ/คน/ปี 
- งานวิจัยคนละ 2เรื่อง 

-นักเรียนร้อยละ 90 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น 
- มีวัสดุครุภัณฑ์ตาม
เกณฑ์ 
- ครูทุกคนมีหลักสูตร
และแผนการเรียนรู้ 
- ครูมีส่ือ นวัตกรรม  
2 รายการ/คน/ปี 
- งานวิจัยคนละ 2เรื่อง 

-นักเรียนร้อยละ 95 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น 
- มีวัสดุครุภัณฑ์ตาม
เกณฑ์ 
- ครูทุกคนมีหลักสูตร
และแผนการเรียนรู้ 
- ครูมีส่ือ นวัตกรรม  
2 รายการ/คน/ปี 
- งานวิจัยคนละ 2เรื่อง 
 
 
 

-นักเรียนร้อยละ 100  
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น 
- มีวัสดุครุภัณฑ์ตามเกณฑ์ 
- ครูทุกคนมีหลักสูตรและ
แผนการเรียนรู้ 
- ครูมีส่ือ นวัตกรรม  
2 รายการ/คน/ปี 
- งานวิจัยคนละ 2เรื่อง 
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โครงการ / กิจกรรม ผลผลิตเชิงปริมาณและ
คุณภาพปี 2559 

ผลผลิตเชิงปริมาณและ
คุณภาพปี 2560 

ผลผลิตเชิงปริมาณและ
คุณภาพ ปี 2561 

ผลผลิตเชิงปริมาณ
และคุณภาพ ปี 2562 

ผลผลิตเชิงปริมาณและ
คุณภาพ ปี 2563 

9.โครงการส่งเสริมการจัดและเข้า
ร่วมกิจกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพ 

-นักเรียนร้อยละ 80  
เข้าร่วมแข่งขันและร่วม
กิจกรรมด้านกีฬา 

-นักเรียนร้อยละ 85  
เข้าร่วมแข่งขันและร่วม
กิจกรรมด้านกีฬา 

-นักเรียนร้อยละ 90  
เข้าร่วมแข่งขันและร่วม
กิจกรรมด้านกีฬา 

-นักเรียนร้อยละ 95 
เข้าร่วมแข่งขันและร่วม
กิจกรรม 
ด้านกีฬา 

-นักเรียนร้อยละ 100 
เข้าร่วมแข่งขันและร่วม
กิจกรรม 
ด้านกีฬา 

10.โครงการพัฒนาการเรียน 
การสอนสุขศึกษา 
 

-นักเรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป
มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 
-ครูทุกคนมีหลักสูตรและ
แผนการเรียนรู้ 
-ครูมีส่ือ นวัตกรรม  
4รายการ/คน/ปี 
- งานวิจัยคนละ 1เรื่อง 

-นักเรียนร้อยละ 85 ขึ้น
ไปมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 
-ครูทุกคนมีหลักสูตรและ
แผนการเรียนรู้ 
-ครูมีส่ือ นวัตกรรม  
4รายการ/คน/ปี 
- งานวิจยัคนละ 2เรื่อง 

-นักเรียนร้อยละ 90 ขึ้น
ไปมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 
-ครูทุกคนมีหลักสูตร
และแผนการเรียนรู้ 
-ครูมีส่ือ นวัตกรรม  
4รายการ/คน/ปี 
- งานวิจัยคนละ 2เรื่อง 

-นักเรียนร้อยละ 95 ขึ้น
ไปมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 
-ครูทุกคนมีหลักสูตร
และแผนการเรียนรู้ 
-ครูมีส่ือ นวัตกรรม  
4รายการ/คน/ปี 
- งานวิจัยคนละ 1เรื่อง 

-นักเรียนร้อยละ 100 ขึ้นไป
มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 
-ครูทุกคนมีหลักสูตรและ
แผนการเรียนรู้ 
-ครูมีส่ือ นวัตกรรม  
4รายการ/คน/ปี 
- งานวิจัยคนละ 1เรื่อง 
 

11.ส่งเสริมสุนทรียภาพต้านยา 
เสพติด 

-นักเรียนร้อยละ 100 เข้า
ร่วมโครงการ 
-นักเรียนร้อยละ 98 
ปลอดจากสารเสพติด 
ให้โทษ 

-นักเรียนร้อยละ 100 
เข้าร่วมโครงการ 
-นักเรียนร้อยละ 98 
ปลอดจากสารเสพติด 
ให้โทษ 

-นักเรียนร้อยละ 100 
เข้าร่วมโครงการ 
-นักเรียนร้อยละ 98 
ปลอดจากสารเสพติด 
ให้โทษ 
 
 
 
 
 
 

-นักเรียนร้อยละ 100 
เข้าร่วมโครงการ 
-นักเรียนร้อยละ 100
ปลอดจากสารเสพติด 
ให้โทษ 
 
 
 

-นักเรียนร้อยละ 100  
เข้าร่วมโครงการ 
-นักเรียนร้อยละ 100 
ปลอดจากสารเสพติด 
ให้โทษ 
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โครงการ / กิจกรรม ผลผลิตเชิงปริมาณและ
คุณภาพปี 2559 

ผลผลิตเชิงปริมาณและ
คุณภาพปี 2560 

ผลผลิตเชิงปริมาณและ
คุณภาพ ปี 2561 

ผลผลิตเชิงปริมาณ
และคุณภาพ ปี 2562 

ผลผลิตเชิงปริมาณและ
คุณภาพ ปี 2563 

12.โครงการชีววิถีเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
 
 

 - นักเรียนร้อยละ 90 ร่วม
กิจกรรมเกี่ยวกับปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
- ครูร้อยละ 85  
น าแผนการเรียนรู้ท่ีเน้น
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 

 - นักเรียนร้อยละ 90 
ร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับ
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
- ครูร้อยละ 90  
น าแผนการเรียนรู้ท่ีเน้น
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปจัด
กิจกรรมการเรียน 
การสอน  

 - นักเรียนร้อยละ 95
ร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับ
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
- ครูร้อยละ 90  
น าแผนการเรียนรู้ท่ีเน้น
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปจัด
กิจกรรมการเรียน 
การสอน  

 - นักเรียนร้อยละ 100 
ร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับ
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
- ครูร้อยละ 90  
น าแผนการเรียนรู้ท่ีเน้น
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปจัด
กิจกรรมการเรียน 
การสอน 

- นักเรียนร้อยละ 100 
ร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับ
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
- ครูร้อยละ 90  
น าแผนการเรียนรู้ท่ีเน้นหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 

13.สนับสนุนระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
 

-นักเรียนร้อยละ 95ได้รับ
การดูแลช่วยเหลือ 
-ครูทุกคนเย่ียมบ้าน
นักเรียนครบทุกคน 
-มีรายงานการด าเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม 
 

-นักเรียนร้อยละ 98
ได้รับการดูแลช่วยเหลือ 
-ครูทุกคนเย่ียมบ้าน
นักเรียนครบทุกคน 
-มีรายงานการ
ด าเนินงานโครงการ/
กิจกรรม 
 

-นักเรียนร้อยละ 98
ได้รับการดูแลช่วยเหลือ 
-ครูทุกคนเย่ียมบ้าน
นักเรียนครบทุกคน 
-มีรายงานการ
ด าเนินงานโครงการ/
กิจกรรม 
 

-นักเรียนร้อยละ 98
ได้รับการดูแลช่วยเหลือ 
-ครูทุกคนเย่ียมบ้าน
นักเรียนครบทุกคน 
-มีรายงานการ
ด าเนินงานโครงการ/
กิจกรรม 
 
 
 

-นักเรียนร้อยละ 98ได้รับ
การดูแลช่วยเหลือ 
-ครูทุกคนเย่ียมบ้านนักเรียน
ครบทุกคน 
-มีรายงานการด าเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม 
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โครงการ / กิจกรรม ผลผลิตเชิงปริมาณและ
คุณภาพปี 2559 

ผลผลิตเชิงปริมาณและ
คุณภาพปี 2560 

ผลผลิตเชิงปริมาณและ
คุณภาพ ปี 2561 

ผลผลิตเชิงปริมาณ
และคุณภาพ ปี 2562 

ผลผลิตเชิงปริมาณและ
คุณภาพ ปี 2563 

14.พัฒนาสุขภาพนักเรียนและ
บุคลากร 
 

- ครูและนักเรียนร้อยละ 
85 มสุีขภาพแข็งแรงตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 
- ครูและนักเรียนร้อยละ 
85 มีสมรรถภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

- ครูและนักเรียนร้อยละ 
90 มีสุขภาพแข็งแรง
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
- ครูและนักเรียนร้อยละ 
85 มีสมรรถภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

- ครูและนักเรียนร้อยละ 
90 มีสุขภาพแข็งแรง
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
- ครูและนักเรียนร้อยละ 
85 มีสมรรถภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

- ครูและนักเรียนร้อย
ละ 95 มีสุขภาพ
แข็งแรงตามเกณฑ์
มาตรฐาน 
- ครูและนักเรียนร้อย
ละ 85 มีสมรรถภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

- ครูและนักเรียนร้อยละ 
100 มีสุขภาพแข็งแรงตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 
- ครูและนักเรียนร้อยละ 85 
มีสมรรถภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

15.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตาม
หลักสูตร 
 

- นักเรียนร้อยละ 100 เข้า
ร่วมกิจกรรม 
-นักเรียนร้อยละ 95  
มีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ 

- นักเรียนร้อยละ 100 
เข้าร่วมกิจกรรม 
-นักเรียนร้อยละ 95  
มีพฤติกรรมท่ีพึงประ 

- นักเรียนร้อยละ 100 
เข้าร่วมกิจกรรม 
-นักเรียนร้อยละ 95  
มีพฤติกรรมท่ีพึง
ประสงค์ 

- นักเรียนร้อยละ 100 
เข้าร่วมกิจกรรม 
-นักเรียนร้อยละ 95  
มีพฤติกรรมท่ีพึง
ประสงค์ 

- นักเรียนร้อยละ 100 เข้า
ร่วมกิจกรรม 
-นักเรียนร้อยละ 95  
มีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ 

16.โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 

-  นักเรียนร้อยละ 100 
ได้รับการพัฒนา คุณธรรม  
จริยธรรมและเป็นผู้มี
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
ตามท่ีโรงเรียนและสังคม
ต้องการ 
 

-  นักเรียนร้อยละ 100 
ได้รับการพัฒนา 
คุณธรรม  จริยธรรมและ
เป็นผู้มีคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ตามท่ีโรงเรียน
และสังคมต้องการ 
 

-  นักเรียนร้อยละ 100 
ได้รับการพัฒนา 
คุณธรรม  จริยธรรม
และเป็นผู้มีคุณลักษณะ
ท่ีพึงประสงค์ตามท่ี
โรงเรียนและสังคม
ต้องการ 

-  นักเรียนร้อยละ 100 
ได้รับการพัฒนา 
คุณธรรม  จริยธรรม
และเป็นผู้มีคุณลักษณะ
ท่ีพึงประสงค์ตามท่ี
โรงเรียนและสังคม
ต้องการ 
 
 
 
 

-  นักเรียนร้อยละ 100 
ได้รับการพัฒนา คุณธรรม  
จริยธรรมและเป็นผู้มี
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
ตามท่ีโรงเรียนและสังคม
ต้องการ 
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โครงการ / กิจกรรม ผลผลิตเชิงปริมาณและ
คุณภาพปี 2559 

ผลผลิตเชิงปริมาณและ
คุณภาพปี 2560 

ผลผลิตเชิงปริมาณและ
คุณภาพ ปี 2561 

ผลผลิตเชิงปริมาณ
และคุณภาพ ปี 2562 

ผลผลิตเชิงปริมาณและ
คุณภาพ ปี 2563 

 -นักเรียนร้อยละ 90 เป็นผู้
มีคุณธรรม จริยธรรมและ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 

-นักเรียนร้อยละ 90 เป็น
ผู้มีคุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 

-นักเรียนร้อยละ 90 
เป็นผู้มีคุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยมท่ี
พึงประสงค์ 

-นักเรียนร้อยละ 90 
เป็นผู้มีคุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยมท่ี
พึงประสงค์ 

-นักเรียนร้อยละ 90 เป็นผู้มี
คุณธรรม จริยธรรมและ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 

17.พัฒนาบุคลิกภาพนักเรียน - นักเรียนร้อยละ 90  
มีบุคลิกภาพเหมาะสม 

- นักเรียนร้อยละ 90  
มีบุคลิกภาพเหมาะสม 

- นักเรียนร้อยละ 95 
มีบุคลิกภาพเหมาะสม 

- นักเรียนร้อยละ 100  
มีบุคลิกภาพเหมาะสม 

- นักเรียนร้อยละ 100  
มีบุคลิกภาพเหมาะสม 

18.โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย 
ในโรงเรียน 

- นักเรียน ร้อยละ 80 เป็น
ผู้มีระเบียบวินัย  
รู้จักสิทธิ บทบาท หน้าท่ี
และความรับผิดชอบและมี
ภาวะผู้น าโดยยึดหลัก
ประชาธิปไตย 

- นักเรียน ร้อยละ 85 
เป็นผู้มีระเบียบวินัย  
รู้จักสิทธิ บทบาท หน้าท่ี
และความรับผิดชอบและ
มีภาวะผู้น าโดยยึดหลัก
ประชาธิปไตย 

- นักเรียน ร้อยละ 90 
เป็นผู้มีระเบียบวินัย  
รู้จักสิทธิ บทบาท 
หน้าท่ีและความ
รับผิดชอบและมีภาวะ
ผู้น าโดยยึดหลัก
ประชาธิปไตย 

- นักเรียน ร้อยละ 95 
เป็นผู้มีระเบียบวินัย  
รู้จักสิทธิ บทบาท 
หน้าท่ีและความ
รับผิดชอบและมีภาวะ
ผู้น าโดยยึดหลัก
ประชาธิปไตย 

- นักเรียน ร้อยละ 100 
 เป็นผู้มีระเบียบวินัย  
รู้จักสิทธิ บทบาท หน้าท่ี
และความรับผิดชอบและมี
ภาวะผู้น าโดยยึดหลัก
ประชาธิปไตย 

19.โครงการเยาวชนพลยุติธรรม -นักเรียนร้อยละ 80 เป็นผู้
มีคุณธรรมจริยธรรม 
ปฏิบัติตนตามกฎหมาย
ด้วยความสุจริต 

-นักเรียนร้อยละ 85 เป็น
ผู้มีคุณธรรมจริยธรรม 
ปฏิบัติตนตามกฎหมาย
ด้วยความสุจริต 

-นักเรียนร้อยละ 90 
เป็นผู้มีคุณธรรม
จริยธรรม ปฏิบัติตน
ตามกฎหมายด้วย 
ความสุจริต 

-นักเรียนร้อยละ 95 
เป็นผู้มีคุณธรรม
จริยธรรม ปฏิบัติตน
ตามกฎหมายด้วย 
ความสุจริต 
 
 
 
 

-นักเรียนร้อยละ 100  
เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม 
ปฏิบัติตนตามกฎหมายด้วย
ความสุจริต 
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โครงการ / กิจกรรม ผลผลิตเชิงปริมาณและ
คุณภาพปี 2559 

ผลผลิตเชิงปริมาณและ
คุณภาพปี 2560 

ผลผลิตเชิงปริมาณและ
คุณภาพ ปี 2561 

ผลผลิตเชิงปริมาณ
และคุณภาพ ปี 2562 

ผลผลิตเชิงปริมาณและ
คุณภาพ ปี 2563 

20. โครงการทัศนศึกษาเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ 

-นักเรียนร้อยละ 100 ได้
เข้าร่วมกิจกรรมและได้
เรียนรู้ทักษะ 
ประสบการณ์อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

-นักเรียนร้อยละ 100 ได้
เข้าร่วมกิจกรรมและได้
เรียนรู้ทักษะ 
ประสบการณ์อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

-นักเรียนร้อยละ 100 
ได้เข้าร่วมกิจกรรมและ
ได้เรียนรู้ทักษะ 
ประสบการณ์อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

-นักเรียนร้อยละ 100 
ได้เข้าร่วมกิจกรรมและ
ได้เรียนรู้ทักษะ 
ประสบการณ์อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

-นักเรียนร้อยละ 100 ได้เข้า
ร่วมกิจกรรมและได้เรียนรู้
ทักษะ ประสบการณ์อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

21.พัฒนางานแนะแนว 
 

-นักเรียนร้อยละ 100ได้
ร่วมกิจกรรมแนะแนวตาม
หลักสูตร 
-  นักเรียนม. 3 , ม.6 เข้า
ศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น
เพิ่มมากขึ้น 
-แนะแนวการศึกษาต่อ
ของนักเรียนช้ัน ม.1และม.
4 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

-นักเรียนร้อยละ 100ได้
ร่วมกิจกรรมแนะแนว
ตามหลักสูตร 
-  นักเรียนม. 3 , ม.6 
เข้าศึกษาต่อในระดับท่ี
สูงขึ้นเพิ่มมากขึ้น 
-แนะแนวการศึกษาต่อ
ของนักเรียนช้ัน ม.1และ
ม.4 ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

-นักเรียนร้อยละ 100ได้
ร่วมกิจกรรมแนะแนว
ตามหลักสูตร 
-  นักเรียนม. 3 , ม.6 
เข้าศึกษาต่อในระดับท่ี
สูงขึ้นเพิ่มมากขึ้น 
-แนะแนวการศึกษาต่อ
ของนักเรียนช้ัน ม.1
และม.4 ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 

-นักเรียนร้อยละ 100ได้
ร่วมกิจกรรมแนะแนว
ตามหลักสูตร 
-  นักเรียนม. 3 , ม.6 
เข้าศึกษาต่อในระดับท่ี
สูงขึ้นเพิ่มมากขึ้น 
-แนะแนวการศึกษาต่อ
ของนักเรียนช้ัน ม.1
และม.4 ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

-นักเรียนร้อยละ 100ได้ร่วม
กิจกรรมแนะแนวตาม
หลักสูตร 
-  นักเรียนม. 3 , ม.6 เข้า
ศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น
เพิ่มมากขึ้น 
-แนะแนวการศึกษาต่อของ
นักเรียนช้ัน ม.1 
และม.4 ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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โครงการ / กิจกรรม ผลผลิตเชิงปริมาณและ
คุณภาพปี 2559 

ผลผลิตเชิงปริมาณและ
คุณภาพปี 2560 

ผลผลติเชิงปริมาณและ
คุณภาพ ปี 2561 

ผลผลิตเชิงปริมาณ
และคุณภาพ ปี 2562 

ผลผลิตเชิงปริมาณและ
คุณภาพ ปี 2563 

22. ส่งเสริมกิจการนักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 

- นักเรียนร้อยละ 100 
ปฏิบัติตนในการเข้าร่วม
กิจกรรม ด้านพลังงาน 
ส่ิงแวดล้อม
ขนบธรรมเนียมประเพณี 
ภูมิปัญญาไทย วันส าคัญ
และกิจการต่าง ๆของ
โรงเรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- นักเรียนร้อยละ 100 
ปฏิบัติตนในการเข้าร่วม
กิจกรรม ด้านพลังงาน
ส่ิงแวดล้อม
ขนบธรรมเนียมประเพณี 
ภูมิปัญญาไทย วันส าคัญ
และกิจการต่าง ๆของ
โรงเรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- นักเรียนร้อยละ 100 
ปฏิบัติตนในการเข้าร่วม
กิจกรรม ด้านพลังงาน 
ส่ิงแวดล้อม
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ภูมิปัญญาไทย 
วันส าคัญและกิจการ
ต่าง ๆของโรงเรียนอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

- นักเรียนร้อยละ 100 
ปฏิบัติตนในการเข้าร่วม
กิจกรรม ด้านพลังงาน 
ส่ิงแวดล้อม
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ภูมิปัญญา
ไทย วันส าคัญและ
กิจการต่าง ๆของ
โรงเรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- นักเรียนร้อยละ 100 
ปฏิบัติตนในการเข้าร่วม
กิจกรรม ด้านพลังงาน 
ส่ิงแวดล้อมขนบธรรมเนียม
ประเพณี ภูมิปัญญาไทย วัน
ส าคัญและกิจการต่าง ๆของ
โรงเรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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โครงการ / กิจกรรม ผลผลิตเชิงปริมาณและ
คุณภาพปี 2559 

ผลผลิตเชิงปริมาณและ
คุณภาพปี 2560 

ผลผลิตเชิงปริมาณและ
คุณภาพ ปี 2561 

ผลผลิตเชิงปริมาณและ
คุณภาพ ปี 2562 

ผลผลิตเชิงปริมาณและ
คุณภาพ ปี 2563 

1.โครงการเพิ่มศักยภาพและ
ประสิทธิภาพของบุคลากร 

-  ครูร้อยละ 100 เป็นผู้มี
ความรู้ความสามารถ   
มีคุณธรรม  จริยธรรมเป็น
แบบอย่างท่ีดีตาม
จรรยาบรรณครู 
-  ครูร้อยละ 100 พัฒนา
ตนเองได้ตามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพครู 
-  ครูร้อยละ 100จัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้ใน
รายวิชาท่ีสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
-  ครูร้อยละ  100   
ได้เข้าร่วมประชุมอบรม
สัมมนา ศึกษาดูงานและ
น ากลับมาประยุกต์ใช้ให้ 

-  ครูร้อยละ 100 เป็นผู้มี
ความรู้ความสามารถ   
มีคุณธรรม  จริยธรรมเป็น
แบบอย่างท่ีดีตาม
จรรยาบรรณครู 
-  ครูร้อยละ 100 พัฒนา
ตนเองได้ตามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพครู 
-  ครูร้อยละ 100จัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้ใน
รายวิชาท่ีสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
-  ครูร้อยละ  100   
ได้เข้าร่วมประชุมอบรม
สัมมนา ศึกษาดูงานและ
น ากลับมาประยุกต์ใช้ให้ 

-  ครูร้อยละ 100 เป็นผู้มี
ความรู้ความสามารถ   
มีคุณธรรม  จริยธรรมเป็น
แบบอย่างท่ีดีตาม
จรรยาบรรณครู 
-  ครูร้อยละ 100 พัฒนา
ตนเองได้ตามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพครู 
-  ครูร้อยละ 100จัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้ใน
รายวิชาท่ีสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
-  ครูร้อยละ  100   
ได้เข้าร่วมประชุมอบรม
สัมมนา ศึกษาดูงาน 

-  ครูร้อยละ 100 เป็นผู้
มีความรู้ความสามารถ  
มีคุณธรรม  จริยธรรม
เป็นแบบอย่างท่ีดีตาม
จรรยาบรรณครู 
-  ครูร้อยละ 100 
พัฒนาตนเองได้ตาม
เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
ครู 
-  ครูร้อยละ 100จัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้ใน
รายวิชาท่ีสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
-  ครูร้อยละ  100   
ได้เข้าร่วมประชุมอบรม
สัมมนา ศึกษาดูงานและ
น ากลับมาประยุกต์ใช้ 

-  ครูร้อยละ 100 เป็นผู้มี
ความรู้ความสามารถ  มี
คุณธรรม  จริยธรรมเป็น
แบบอย่างท่ีดีตาม
จรรยาบรรณครู 
-  ครูร้อยละ 100 พัฒนา
ตนเองได้ตามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพครู 
-  ครูร้อยละ 100จัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้ใน
รายวิชาท่ีสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
-  ครูร้อยละ  100   
ได้เข้าร่วมประชุมอบรม
สัมมนา ศึกษาดูงานและ
น ากลับมาประยุกต์ใช้ให้
เกิดประโยชน์ 

2. แผนส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู 
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โครงการ / กิจกรรม ผลผลิตเชิงปริมาณและ
คุณภาพปี 2559 

ผลผลิตเชิงปริมาณและ
คุณภาพปี 2560 

ผลผลิตเชิงปริมาณและ
คุณภาพ ปี 2561 

ผลผลิตเชิงปริมาณและ
คุณภาพ ปี 2562 

ผลผลิตเชิงปริมาณและ
คุณภาพ ปี 2563 

2.ส่งเสริมและพัฒนา
นวัตกรรมและงานวิจัย 
 

-ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ร้อยละ 100 ได้
จัดท าวิจัยในช้ันเรียนอย่าง
มีคุณภาพ 

-ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ร้อยละ 100 ได้
จัดท าวิจัยในช้ันเรียนอย่าง
มีคุณภาพ 

-ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ร้อยละ 100 ได้
จัดท าวิจัยในช้ันเรียนอย่าง
มีคุณภาพ 

-ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ร้อยละ 100 ได้
จัดท าวิจัยในช้ันเรียน
อย่างมรคุณภาพ 

-ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ร้อยละ 100 ได้
จัดท าวิจัยในช้ันเรียนอย่าง
มีคุณภาพ 
 

3. โครงการจัดจ้างครู
ภาษาต่างประเทศ 

- จ านวนครู
ภาษาต่างประเทศ  
3 คน 2 ภาษา 

- จ านวนครู
ภาษาต่างประเทศ  
3 คน 2 ภาษา 

- จ านวนครู
ภาษาต่างประเทศ  
3 คน 2 ภาษา 

- จ านวนครู
ภาษาต่างประเทศ  
3 คน 2 ภาษา 

- จ านวนครู
ภาษาต่างประเทศ  
3 คน 2 ภาษา 

4. กิจกรรมมุทิตาจิตคารวะ - ครูผู้เกษียณอายุราชการ 
จ านวน 1 ท่าน ได้รับการ
แสดงมุทิตาจิตอย่าง
ภาคภูมิใจ 

- - - -ครูผู้เกษียณอายุราชการ 
จ านวน 3 ท่าน ได้รับการ
แสดงมุทิตาจิตอย่าง
ภาคภูมิใจ 
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3.  แผนส่งเสริมและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สภาพแวดล้อมทางการศึกษาของโรงเรียน ชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ยั่งยืน 
 

โครงการ / กิจกรรม ผลผลิตเชิงปริมาณและ
คุณภาพปี 2559 

ผลผลิตเชิงปริมาณและ
คุณภาพปี 2560 

ผลผลิตเชิงปริมาณและ
คุณภาพ ปี 2561 

ผลผลิตเชิงปริมาณและ
คุณภาพ ปี 2562 

ผลผลิตเชิงปริมาณและ
คุณภาพ ปี 2563 

1.พัฒนาอาคารสถานทีแ่ละ
สิ่งแวดล้อม 
 

-อาคารเรียนท้ัง 3 อาคาร
มีความพร้อมให้บริการ 
-โรงเรียนมีระบบ
สาธารณูปโภคเพียงพอ
และพร้อมให้บริการ 
-  นักเรียนร้อยละ90  
มีส่วนร่วมในการส่งเสริม
และพัฒนาสภาพแวดล้อม
ในโรงเรียนรับผิดชอบและ
ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับ
มอบหมายตลอดปี
การศึกษา 
-โรงเรียนเพาะเล้ียง
กล้วยไม้เพื่อขยายพันธุ์
ภายในบริเวณโรงเรียน 

-อาคารเรียนท้ัง 3 อาคาร
มีความพร้อมให้บริการ 
-โรงเรียนมีระบบ
สาธารณูปโภคเพียงพอ
และพร้อมให้บริการ 
-  นักเรียนร้อยละ90  
มีส่วนร่วมในการส่งเสริม
และพัฒนาสภาพแวดล้อม
ในโรงเรียนรับผิดชอบและ
ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับ
มอบหมายตลอดปี
การศึกษา 
-โรงเรียนเพาะเล้ียง
กล้วยไม้เพื่อขยายพันธุ์
ภายในบริเวณโรงเรียน 

-อาคารเรียนท้ัง 3 อาคาร
มีความพร้อมให้บริการ 
-โรงเรียนมีระบบ
สาธารณูปโภคเพียงพอ
และพร้อมให้บริการ 
-  นักเรียนร้อยละ90  
มีส่วนร่วมในการส่งเสริม
และพัฒนาสภาพแวดล้อม
ในโรงเรียนรับผิดชอบและ
ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับ
มอบหมายตลอดปี
การศึกษา 
-โรงเรียนเพาะเล้ียง
กล้วยไม้เพื่อขยายพันธุ์
ภายในบริเวณโรงเรียน 

-อาคารเรียนท้ัง 3 
อาคารมีความพร้อม
ให้บริการ 
-โรงเรียนมีระบบ
สาธารณูปโภคเพียงพอ
และพร้อมให้บริการ 
-  นักเรียนร้อยละ90  
มีส่วนร่วมในการส่งเสริม
และพัฒนา
สภาพแวดล้อมใน
โรงเรียนรับผิดชอบและ
ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับ
มอบหมายตลอดปี
การศึกษา 
-โรงเรียนเพาะเล้ียง
กล้วยไม้เพื่อขยายพันธุ์
ภายในบริเวณโรงเรียน 
 
 
 
 

-อาคารเรียนท้ัง 3 อาคาร
มีความพร้อมให้บริการ 
-โรงเรียนมีระบบ
สาธารณูปโภคเพียงพอ
และพร้อมให้บริการ 
-  นักเรียนร้อยละ90  
มีส่วนร่วมในการส่งเสริม
และพัฒนาสภาพแวดล้อม
ในโรงเรียนรับผิดชอบและ
ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับ
มอบหมายตลอดปี
การศึกษา 
-โรงเรียนเพาะเล้ียง
กล้วยไม้เพื่อขยายพันธุ์
ภายในบริเวณโรงเรียน 
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โครงการ / กิจกรรม ผลผลิตเชิงปริมาณและ
คุณภาพปี 2559 

ผลผลิตเชิงปริมาณและ
คุณภาพปี 2560 

ผลผลิตเชิงปริมาณและ
คุณภาพ ปี 2561 

ผลผลิตเชิงปริมาณและ
คุณภาพ ปี 2562 

ผลผลิตเชิงปริมาณและ
คุณภาพ ปี 2563 

2.พัฒนาแหล่งเรียนรู้
ทางด้านวิทยาศาสตร์ 
 

-มีส่ือการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 
-มีศูนย์วิทยาศาสตร์ 

-มีส่ือการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 
-มีศูนย์วิทยาศาสตร์ 

-มีส่ือการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 
-มีศูนย์วิทยาศาสตร์ 

-มีส่ือการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 
-มีศูนย์วิทยาศาสตร์ 

-มีส่ือการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 
-มีศูนย์วิทยาศาสตร์ 

3.ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ 
 

-มีส่ือการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ 
-มีจ านวนวัสดุประจ า
ห้องเรียน 

-มีส่ือการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ 
-มีจ านวนวัสดุประจ า
ห้องเรียน 

-มีส่ือการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ 
-มีจ านวนวัสดุประจ า
ห้องเรียน 

-มีส่ือการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ 
-มีจ านวนวัสดุประจ า
ห้องเรียน 

-มีส่ือการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ 
-มีจ านวนวัสดุประจ า
ห้องเรียน 

5.เพิ่มประสิทธิภาพการใช้
บริการศูนย์ไอที 

-มีจ านวนคอมพิวเตอร์ท่ีใช้
การได้อย่างเพียงพอ 

-มีจ านวนคอมพิวเตอร์ท่ีใช้
การได้อย่างเพียงพอ 

-มีจ านวนคอมพิวเตอร์ท่ีใช้
การได้อย่างเพียงพอ 

-มีจ านวนคอมพิวเตอร์ท่ี
ใช้การได้อย่างเพียงพอ 

-มีจ านวนคอมพิวเตอร์ท่ีใช้
การได้อย่างเพียงพอ 

6.ส่งเสริมสนับสนุน
โสตทัศนูปกรณ์ 
 

มีอุปกรณ์เพื่ออ านวยความ
สะดวกและใช้บริการอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

มีอุปกรณ์เพื่ออ านวยความ
สะดวกและใช้บริการอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

มีอุปกรณ์เพื่ออ านวยความ
สะดวกและใช้บริการอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

มีอุปกรณ์เพื่ออ านวย
ความสะดวกและใช้
บริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 

มีอุปกรณ์เพื่ออ านวยความ
สะดวกและใช้บริการอย่าง
มีประสิทธิภาพ 
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โครงการ / กิจกรรม ผลผลิตเชิงปริมาณและ
คุณภาพปี 2559 

ผลผลิตเชิงปริมาณและ
คุณภาพปี 2560 

ผลผลิตเชิงปริมาณและ
คุณภาพ ปี 2561 

ผลผลิตเชิงปริมาณและ
คุณภาพ ปี 2562 

ผลผลิตเชิงปริมาณและ
คุณภาพ ปี 2563 

7.ห้องสมุด 3 ดีเพื่อการ
เรียนรู้ที่พอเพียง 
 

- ห้องสมุดมีวัสดุสารนิเทศ 
วัสดุส านักงานส าหรับ
บริการอย่างเพียงพอ 
-นักเรียนร้อยละ 80 
มีลักษณะนิสัยรักการอ่าน
การศึกษาค้นคว้า 
 - เจ้าหน้าท่ีห้องสมุดได้รับ
การฝึกอบรม 
 
 
 

- ห้องสมุดมีวัสดุสารนิเทศ 
วัสดุส านักงานส าหรับ
บริการอย่างเพียงพอ 
-นักเรียนร้อยละ 85 
มีลักษณะนิสัยรักการอ่าน
การศึกษาค้นคว้า 
 - เจ้าหน้าท่ีห้องสมุดได้รับ
การฝึกอบรม 

- ห้องสมุดมีวัสดุสารนิเทศ 
วัสดุส านักงานส าหรับ
บริการอย่างเพียงพอ 
-นักเรียนร้อยละ 90 
มีลักษณะนิสัยรักการอ่าน
การศึกษาค้นคว้า 
 - เจ้าหน้าท่ีห้องสมุดได้รับ
การฝึกอบรม 

- ห้องสมุดมีวัสดุ
สารนิเทศ 
วัสดุส านักงานส าหรับ
บริการอย่างเพียงพอ 
-นักเรียนร้อยละ 95 
มีลักษณะนิสัยรักการ
อ่านการศึกษาค้นคว้า 
 - เจ้าหน้าท่ีห้องสมุด
ได้รับการฝึกอบรม 

- ห้องสมุดมีวัสดุสารนิเทศ 
วัสดุส านักงานส าหรับ
บริการอย่างเพียงพอ 
-นักเรียนร้อยละ 100 
มีลักษณะนิสัยรักการอ่าน
การศึกษาค้นคว้า 
 - เจ้าหน้าท่ีห้องสมุดได้รับ
การฝึกอบรม 
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 4. แผนพัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
โครงการ / กิจกรรม ผลผลิตเชิงปริมาณและ

คุณภาพปี 2559 
ผลผลิตเชิงปริมาณและ

คุณภาพปี 2560 
ผลผลิตเชิงปริมาณและ

คุณภาพ ปี 2561 
ผลผลิตเชงิปริมาณและ

คุณภาพ ปี 2562 
ผลผลิตเชิงปริมาณและ

คุณภาพ ปี 2563 
1.สนับสนนุสาธารณูปโภค 
 

-ใช้จ่ายสาธารณูปโภคได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
-โรงเรียนมีระบบ
สาธารณูปโภคมีความ
เพียงพอและพร้อม
ให้บริการ 
-นักเรียนร้อยละ 100  
มีความรู้เกี่ยวกับพลังงาน 

-ใช้จ่ายสาธารณูปโภคได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
-โรงเรียนมีระบบ
สาธารณูปโภคมีความ
เพียงพอและพร้อม
ให้บริการ 
-นักเรียนร้อยละ 100  
มีความรู้เกี่ยวกับพลังงาน 

-ใช้จ่ายสาธารณูปโภคได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
-โรงเรียนมีระบบ
สาธารณูปโภคมีความ
เพียงพอและพร้อม
ให้บริการ 
-นักเรียนร้อยละ 100 
 มีความรู้เกี่ยวกับพลังงาน 

-ใช้จ่ายสาธารณูปโภคได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
-โรงเรียนมีระบบ
สาธารณูปโภคมีความ
เพียงพอและพร้อม
ให้บริการ 
-นักเรียนร้อยละ 100  
มีความรู้เกี่ยวกับ
พลังงาน 

-ใช้จ่ายสาธารณูปโภคได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
-โรงเรียนมีระบบ
สาธารณูปโภคมีความ
เพียงพอและพร้อมให้บริการ 
-นักเรียนร้อยละ 100  
มีความรู้เกี่ยวกับพลังงาน 

2. ส่งเสริมประสิทธิภาพการ
ใช้ยานพาหนะ 

-ใช้จ่ายน้ ามันเช้ือเพลิงได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
-รถยนต์ใช้การได้ 

-ใช้จ่ายน้ ามันเช้ือเพลิงได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
-รถยนต์ใช้การได้ 

-ใช้จ่ายน้ ามันเช้ือเพลิงได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
-รถยนต์ใช้การได้ 

-ใช้จ่ายน้ ามันเช้ือเพลิงได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
-รถยนต์ใช้การได้ 

-ใช้จ่ายน้ ามันเช้ือเพลิงได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
-รถยนต์ใช้การได้ 

3.ส่งเสริมและพัฒนางาน
ส านักงานงบประมาณ 
 
 
 
 

-มีวัสดุอุปกรณ์การ
ปฏิบัติงานครบถ้วน 
 

-มีวัสดุอุปกรณ์การ
ปฏิบัติงานครบถ้วน 
 
 
 
 
 
 
 

-มีวัสดุอุปกรณ์การ
ปฏิบัติงานครบถ้วน 
 

-มีวัสดุอุปกรณ์การ
ปฏิบัติงานครบถ้วน 
 

-มีวัสดุอุปกรณ์การ
ปฏิบัติงานครบถ้วน 
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โครงการ / กิจกรรม ผลผลิตเชิงปริมาณและ
คุณภาพปี 2559 

ผลผลิตเชิงปริมาณและ
คุณภาพปี 2560 

ผลผลิตเชิงปริมาณและ
คุณภาพ ปี 2561 

ผลผลิตเชิงปริมาณและ
คุณภาพ ปี 2562 

ผลผลิตเชิงปริมาณและ
คุณภาพ ปี 2563 

4.พัฒนางานการเงินและ
พัสดุ 
 
 

-ครูกลุ่มบริหาร
งบประมาณทุกคนได้รับ
การอบรม ประชุม สัมมนา
พัฒนาตนเอง 
-มีวัสดุอุปกรณ์การ
ปฏิบัติงานครบถ้วน 

-ครูกลุ่มบริหาร
งบประมาณทุกคนได้รับ
การอบรม ประชุม สัมมนา
พัฒนาตนเอง 
-มีวัสดุอปุกรณ์การ
ปฏิบัติงานครบถ้วน 

-ครูกลุ่มบริหาร
งบประมาณทุกคนได้รับ
การอบรม ประชุม สัมมนา
พัฒนาตนเอง 
-มีวัสดุอุปกรณ์การ
ปฏิบัติงานครบถ้วน 

-ครูกลุ่มบริหาร
งบประมาณทุกคนได้รับ
การอบรม ประชุม 
สัมมนาพัฒนาตนเอง 
-มีวัสดุอุปกรณ์การ
ปฏิบัติงานครบถ้วน 

-ครูกลุ่มบริหารงบประมาณ
ทุกคนได้รับการอบรม 
ประชุม สัมมนาพัฒนา
ตนเอง 
-มีวัสดุอุปกรณ์การ
ปฏิบัติงานครบถ้วน 

5. โครงการนิเทศ ติดตาม 
ประเมินผลงานวิชาการ 

- ครูร้อยละ 100 ได้รับ
การนิเทศงานวิชาการ 
- ครูทุกคนน าข้อมูลการ
นิเทศไปปรับปรุงงานการ
จัดการเรียนการสอน ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
- ทุกฝ่าย / กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ / งานมีการสรุปผล
การด าเนินงานโครงการ
และรายงานต่อทาง
โรงเรียนอย่างต่อเนื่อง  

- ครูร้อยละ 100 ได้รับ
การนิเทศงานวิชาการ 
- ครูทุกคนน าข้อมูลการ
นิเทศไปปรับปรุงงานการ
จัดการเรียนการสอน ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
- ทุกฝ่าย / กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ / งานมีการสรุปผล
การด าเนินงานโครงการ
และรายงานต่อทาง
โรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 

- ครูร้อยละ 100 ได้รับ
การนิเทศงานวิชาการ 
- ครูทุกคนน าข้อมูลการ
นิเทศไปปรับปรุงงานการ
จัดการเรียนการสอน ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
- ทุกฝ่าย / กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ / งานมีการสรุปผล
การด าเนินงานโครงการ
และรายงานต่อทาง
โรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 

- ครูร้อยละ 100 ได้รับ
การนิเทศงานวิชาการ 
- ครูทุกคนน าข้อมูลการ
นิเทศไปปรับปรุงงานการ
จัดการเรียนการสอน ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
- ทุกฝ่าย / กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ / งานมีการ
สรุปผลการด าเนินงาน
โครงการและรายงานต่อ
ทางโรงเรียนอย่าง
ต่อเนื่อง 
 
 
 

- ครูร้อยละ 100 ได้รับการ
นิเทศงานวิชาการ 
- ครูทุกคนน าข้อมูลการ
นิเทศไปปรับปรุงงานการ
จัดการเรียนการสอน ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
- ทุกฝ่าย / กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ / งานมีการสรุปผล
การด าเนินงานโครงการและ
รายงานต่อทางโรงเรียน
อย่างต่อเนื่อง 
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โครงการ / กิจกรรม ผลผลิตเชิงปริมาณและ
คุณภาพปี 2559 

ผลผลิตเชิงปริมาณและ
คุณภาพปี 2560 

ผลผลิตเชิงปริมาณและ
คุณภาพ ปี 2561 

ผลผลิตเชิงปริมาณและ
คุณภาพ ปี 2562 

ผลผลิตเชิงปริมาณและ
คุณภาพ ปี 2563 

6. ผลิตเอกสารการเรียนการ
สอน 

-มีส่ือครบทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู ้

- มีส่ือครบทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู ้

- มีส่ือครบทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู ้

- มีส่ือครบทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู ้

- มีส่ือครบทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู ้

7.พัฒนางานวิชาการและ
การยกผลสัมฤทธิ์ 

-จ านวนนักเรียนท่ีมีปัญหา
ผลการเรียน 
-นักเรียนท่ีมีปัญหาด้านผล
การเรียน 
ทุกคนได้รับการพัฒนา
ผ่านเกณฑ์ 
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น 

-จ านวนนักเรียนท่ีมีปัญหา
ผลการเรียน 
-นักเรียนท่ีมีปัญหาด้านผล
การเรียน 
ทุกคนได้รับการพัฒนา
ผ่านเกณฑ์ 
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น 

-จ านวนนักเรียนท่ีมีปัญหา
ผลการเรียน 
-นักเรียนท่ีมีปัญหาด้านผล
การเรียน 
ทุกคนได้รับการพัฒนา
ผ่านเกณฑ์ 
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น 

-จ านวนนักเรียนท่ีมี
ปัญหาผลการเรียน 
-นักเรียนท่ีมีปัญหาด้าน
ผลการเรียน 
ทุกคนได้รับการพัฒนา
ผ่านเกณฑ์ 
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น 

-จ านวนนักเรียนท่ีมีปัญหา
ผลการเรียน 
-นักเรียนท่ีมีปัญหาด้านผล
การเรียน 
ทุกคนได้รับการพัฒนาผ่าน
เกณฑ์ 
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น 

8. เพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บริการงานสารสนเทศ 

-จ านวนอุปกรณ์เพื่อ
อ านวยความสะดวกแก่
ผู้ใช้บริการเพียงพอ 

-จ านวนอุปกรณ์เพื่อ
อ านวยความสะดวกแก่
ผู้ใช้บริการเพียงพอ 

-จ านวนอุปกรณ์เพื่อ
อ านวยความสะดวกแก่
ผู้ใช้บริการเพียงพอ 

-จ านวนอุปกรณ์เพื่อ
อ านวยความสะดวกแก่
ผู้ใช้บริการเพียงพอ 

-จ านวนอุปกรณ์เพื่ออ านวย
ความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ
เพียงพอ 

9.ส่งเสริมการใช้บ้านพัก
นักเรียน 
 

-นักเรียนบ้านพักทุกคน
ได้รับการบริการท่ีดี 
-นักเรียนมีส่ิงอ านวยความ
สะดวกและใช้บริการอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

-นักเรียนบ้านพักทุกคน
ได้รับการบริการท่ีดี 
-นักเรียนมีส่ิงอ านวยความ
สะดวกและใช้บริการอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

-นักเรียนบ้านพักทุกคน
ได้รับการบริการท่ีดี 
-นักเรียนมีส่ิงอ านวยความ
สะดวกและใช้บริการอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

-นักเรียนบ้านพักทุกคน
ได้รับการบริการท่ีดี 
-นักเรียนมีส่ิงอ านวย
ความสะดวกและใช้
บริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 

-นักเรียนบ้านพักทุกคน
ได้รับการบริการท่ีดี 
-นักเรียนมีส่ิงอ านวยความ
สะดวกและใช้บริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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โครงการ / กิจกรรม ผลผลิตเชิงปริมาณและ
คุณภาพปี 2559 

ผลผลิตเชิงปริมาณและ
คุณภาพปี 2560 

ผลผลิตเชิงปริมาณและ
คุณภาพ ปี 2561 

ผลผลิตเชิงปริมาณและ
คุณภาพ ปี 2562 

ผลผลิตเชิงปริมาณและ
คุณภาพ ปี 2563 

10.ส่งเสริมโอกาสและความ
เท่าเทียมทางการศึกษา 

- นักเรียนด้วยโอกาสร้อย
ละ 25 ของโรงเรียนได้รับ
การช่วยเหลือ 

- นักเรียนด้วยโอกาสร้อย
ละ 30 ของโรงเรียนได้รับ
การช่วยเหลือ 

- นักเรียนด้วยโอกาสร้อย
ละ 35 ของโรงเรียนได้รับ
การช่วยเหลือ 

- นักเรียนด้วยโอกาส
ร้อยละ 40 ของโรงเรียน
ได้รับการช่วยเหลือ 

- นักเรียนด้วยโอกาสร้อยละ 
45 ของโรงเรียนได้รับการ
ช่วยเหลือ 

11.งานแผนงานและประกัน
คุณภาพการศึกษา 
 

- จัดท าเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาครบทุก
มาตรฐาน 
- มีการประชุมติดตาม
นิเทศ ตรวจสอบ และ
รายงานผลการพัฒนา
การศึกษาทุก 
กลุ่มสาระ 
- จัดท าการประเมินตนเอง 
ปีละ 1 ครั้ง 
- จัดท ารายงานผลการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

- จัดท าเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาครบทุก
มาตรฐาน 
- มีการประชุมติดตาม
นิเทศ ตรวจสอบ และ
รายงานผลการพัฒนา
การศึกษาทุก 
กลุ่มสาระ 
- จัดท าการประเมินตนเอง 
ปีละ 1 ครั้ง 
- จัดท ารายงานผลการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

- จัดท าเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาครบทุก
มาตรฐาน 
- มีการประชุมติดตาม
นิเทศ ตรวจสอบ และ
รายงานผลการพัฒนา
การศึกษาทุก 
กลุ่มสาระ 
- จัดท าการประเมินตนเอง 
ปีละ 1 ครั้ง 
- จัดท ารายงานผลการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 
 
 
 
 
 

- จัดท าเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาครบ
ทุกมาตรฐาน 
- มีการประชุมติดตาม
นิเทศ ตรวจสอบ และ
รายงานผลการพัฒนา
การศึกษาทุก 
กลุ่มสาระ 
- จัดท าการประเมิน
ตนเอง ปีละ 1 ครั้ง 
- จัดท ารายงานผลการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 
 
 

- จัดท าเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาครบทุก
มาตรฐาน 
- มีการประชุมติดตามนิเทศ 
ตรวจสอบ และรายงานผล
การพัฒนาการศึกษาทุก 
กลุ่มสาระ 
- จัดท าการประเมินตนเอง 
ปีละ 1 ครั้ง 
- จัดท ารายงานผลการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

34 



โครงการ / กิจกรรม ผลผลิตเชิงปริมาณและ
คุณภาพปี 2559 

ผลผลิตเชิงปริมาณและ
คุณภาพปี 2560 

ผลผลิตเชิงปริมาณและ
คุณภาพ ปี 2561 

ผลผลิตเชิงปริมาณและ
คุณภาพ ปี 2562 

ผลผลิตเชิงปริมาณและ
คุณภาพ ปี 2563 

 

12.โครงการส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

- คณะกรรมการ
สถานศึกษาเข้าร่วม
ประชุมอย่างน้อย 4 ครั้ง
ต่อป ี

- คณะกรรมการ
สถานศึกษาเข้าร่วม
ประชุมอย่างน้อย 4 ครั้ง
ต่อป ี

- คณะกรรมการ
สถานศึกษาเข้าร่วม
ประชุมอย่างน้อย 4 ครั้ง
ต่อป ี

- คณะกรรมการ
สถานศึกษาเข้าร่วม
ประชุมอย่างน้อย 4 ครั้ง
ต่อป ี

- คณะกรรมการ
สถานศึกษาเข้าร่วม
ประชุมอย่างน้อย 4 ครั้ง
ต่อป ี

13.พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สู่สากล 

- หลักสูตรสถานศึกษา
ได้รับการพัฒนาให้มีความ
สมบูรณ์สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้เรียน
และชุมชน อย่างน้อยปีละ 
1 ครั้ง 

- หลักสูตรสถานศึกษา
ได้รับการพัฒนาให้มีความ
สมบูรณ์สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้เรียน
และชุมชน อย่างน้อยปีละ 
1 ครั้ง 

 หลักสูตรสถานศึกษา
ได้รับการพัฒนาให้มีความ
สมบูรณ์สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้เรียน
และชุมชน อย่างน้อยปีละ 
1 ครั้ง 
- หลักสูตรสถานศึกษา
ได้รับการพัฒนาให้มีความ
สมบูรณ์สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้เรียน
และชุมชน อย่างน้อยปีละ 
1 ครั้ง 

หลักสูตรสถานศึกษา
ได้รับการพัฒนาให้มี
ความสมบูรณ์สอดคล้อง
กับความต้องการของ
ผู้เรียนและชุมชน อย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 
- หลักสูตรสถานศึกษา
ได้รับการพัฒนาให้มี
ความสมบูรณ์สอดคล้อง
กับความต้องการของ
ผู้เรียนและชุมชน อย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 
 
 

หลักสูตรสถานศึกษา
ได้รับการพัฒนาให้มี
ความสมบูรณ์สอดคล้อง
กับความต้องการของ
ผู้เรียนและชุมชน อย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 
- หลักสูตรสถานศึกษา
ได้รับการพัฒนาให้มี
ความสมบูรณ์สอดคล้อง
กับความต้องการของ
ผู้เรียนและชุมชน อย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 
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5. แผนส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ 
 

โครงการ / กิจกรรม 
โครงการ / กิจกรรม ผลผลิตเชิงปริมาณและ

คุณภาพปี 2559 
ผลผลิตเชิงปริมาณและ

คุณภาพปี 2560 
ผลผลติเชิงปริมาณและ

คุณภาพ ปี 2561 
ผลผลิตเชิงปริมาณและ

คุณภาพ ปี 2562 
1.ส่งเสริมพัฒนางาน
ประชาสัมพันธ ์
 

-เอกสารประชาสัมพันธ์ 
1000 เล่ม 
- เผยแพร่ข้อมูข่าวสารทาง
ส่ืออิเลคทรอนิค 

-เอกสารประชาสัมพันธ์ 
1000 เล่ม 
- เผยแพร่ข้อมูข่าวสารทาง
ส่ืออิเลคทรอนิค 

-เอกสารประชาสัมพันธ์ 
1000 เล่ม 
- เผยแพร่ข้อมูข่าวสารทาง
ส่ืออิเลคทรอนิค 

-เอกสารประชาสัมพันธ์ 
1000 เล่ม 
- เผยแพร่ข้อมูข่าวสาร
ทางส่ืออิเลคทรอนิค 

-เอกสารประชาสัมพันธ์ 
1000 เล่ม 
- เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ทางส่ืออิเลคทรอนิคส์ 

2.ส่งเสริมกิจกรรมเสริม
หลักสูตร 
 

-นักเรียนร้อยละ 100 เข้า
ร่วมกิจกรรมท้ังภายใน
และภายนอกโรงเรียน 

-นักเรียนร้อยละ 100 เข้า
ร่วมกิจกรรมท้ังภายใน
และภายนอกโรงเรียน 

-นักเรียนร้อยละ 100 เข้า
ร่วมกิจกรรมท้ังภายใน
และภายนอกโรงเรียน 

-นักเรียนร้อยละ 100 
เข้าร่วมกิจกรรมท้ัง
ภายในและภายนอก
โรงเรียน 

-นักเรียนร้อยละ 100 
เข้าร่วมกิจกรรมท้ัง
ภายในและภายนอก
โรงเรียน 

3. กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์อื่นๆ 

-ชุมชนในอ าเภอสามเงา 
20 ชุมชน 
-นักเรียนร้อยละ 90 มีจิต
อาสาเพื่อส่วนรวม 

-ชุมชนในอ าเภอสามเงา 
20 ชุมชน 
-นักเรียนร้อยละ 95 มีจิต
อาสาเพื่อส่วนรวม 

-ชุมชนในอ าเภอสามเงา 
20 ชุมชน 
-นักเรียนร้อยละ 100 มีจิต
อาสาเพื่อส่วนรวม 

-ชุมชนในอ าเภอสามเงา 
20 ชุมชน 
-นักเรียนร้อยละ 100 มี
จิตอาสาเพื่อส่วนรวม 

-ชุมชนในอ าเภอสามเงา 
20 ชุมชน 
-นักเรียนร้อยละ 100  
มีจิตอาสาเพื่อส่วนรวม 

4. กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง - ผู้ปกครองร้อยละ85 เข้า
ร่วมประชุม 

- ผู้ปกครองร้อยละ85 เข้า
ร่วมประชุม 

- ผู้ปกครองร้อยละ85 เข้า
ร่วมประชุม 

- ผู้ปกครองร้อยละ85 
เข้าร่วมประชุม 

-ชุมชนในอ าเภอสามเงา 
20 ชุมชน 
-นักเรียนร้อยละ 90  
มีจิตอาสาเพื่อส่วนรวม 

36 



 

 
บทท่ี 4  บทบาท   หน้าท่ีและการก ากับ ติดตาม 

บทบาทและหนา้ที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อใหก้ารบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ

สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดหน้าท่ีของ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานไว้ในระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย คณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน พ.ศ. 2543 มีดังนี้ 

1. ก าหนดนโยบาย และวางแผนพัฒนาสถานศึกษา 
2. ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
3. ให้ความเห็นชอบในการจัดท าสาระหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 
4. ก ากับ และติดตามการด าเนินงานตามแผนของสถานศึกษา 
5. ส่งเสริม และสนับสนุนให้เด็กทุกคนในเขตพื้นท่ีบริการได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

                    อย่างท่ัวถึง มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
6. ส่งเสริมให้มีการพิทักษ์สิทธิเด็ก ดูแลเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส และเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษให้

ได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ 
7. เสนอแนวทางและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้านวิชาการ ด้านงบประมาณด้านการบริหารงาน

บุคคล และด้านการบริหารท่ัวไป ของสถานศึกษา 
8. ส่งเสริมให้มีการระดมทรัพยากรเพื่อกรศึกษา ตลอดจนวิทยากรภายนอกและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อ

เสริมสร้างพัฒนาการของนักเรียนทุกด้าน รวมทั้งสืบสานจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น
และของชาติ 

9. เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน ตลอดจนประสานงานกับองค์กรท้ังภาครัฐ
และเอกชน เพื่อให้สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยาการของชุมชน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน
และท้องถิ่น 

10. ให้ความเห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีของสถานศึกษาก่อนเสนอต่อ              
สาธารณชน 

11. แต่งต้ังท่ีปรึกษา และ / หรือ คณะอนุกรรมการด าเนินการตามระเบียบนี้ ตามท่ีเห็นสมควร 
12. ปฏิบัติการอื่นตามท่ีได้รับมอบหมายจากหน่วยต้นสังกัดของสถานศึกษานั้น 
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ผู้บริหารโรงเรียน  มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้ 

1. พัฒนาคุณภาพของตนเองให้เป็นผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ   
ผู้บริหาร  12  ข้อและจรรยาบรรณวิชาชีพ 9 ข้อ 

2. วางแผน ก าหนดนโยบาย จัดองค์กรให้สนองตอบต่อภารกิจ และนโยบายของหน่วยเหนือและ
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 

3. จัดระบบงานบริหาร ก าหนดและมอบหมาย สนับสนุน ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรปฏิบัติ        
ภารกิจให้เป็นไปตามเป้าหมาย และแผนงานของสถานศึกษา 

4. ควบคุม นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบความถูกต้อง สรุป และประเมินผลการบริหารจัดการ       
รายงานการปฏิบัติงานของสถานศึกษาต่อต้นสังกัด 

5. อ านวยความสะดวกในการด าเนินการให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 
6. บริการจัดการภายใต้การก ากับ ดูแลของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
7. ประชาสัมพันธ์ และสร้างความเข้าใจอันดีกับทุกๆ ฝ่าย ท้ังในและนอกโรงเรียน เพื่อประโยชน์ใน

การด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

ครู มีบทบาทหน้าที่  ดังนี ้
1. พัฒนาตนเองให้เป็นครูมืออาชีพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู  12  ข้อ 
2. ประพฤติปฏิบัติตนตามวินัยข้าราชการ 
3. ศึกษา ท าความเข้าใจ ร่วมมือ ปฏิบัติตามเป้าหมาย นโยบาย จุดเน้นยุทธศาสตร์ และข้อตกลงต่างๆ 

ท่ีก าหนดไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
4. ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองนักเรียน และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกันพัฒนา  ผู้เรียน

ใหเ้ต็มตามศักยภาพ  
5. ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย และช่วยเหลือกิจการต่างๆ ของโรงเรียน 

ผู้ปกครองมีบทบาทหน้าที่ ดังนี้ 
1. ส่งเสริม สนับสนุนการปฏิบัติงานตามนโยบาย แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
2. ให้ข้อเสนอแนะ ร่วมปรับปรุง และพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
3. ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ ทรัพยากร และวิธีการต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ

นักเรียนให้เต็มศักยภาพ 
4. ร่วมมือกับโรงเรียน ดูแล ควบคุมพฤติกรรมและติดตามผลการศึกษาเล่าเรียนของนักเรียนอย่าง

ต่อเนื่องสม่ าเสมอ 
5. ติดต่อกับโรงเรียนสม่ าเสมอ เพื่อทราบและร่วมมือแก้ปัญหาต่างๆ ของโรงเรียน 

 
 

นักเรียนมีบทบาทหนา้ที่ ดังนี้ 
1. นักเรียนพงึระลึกเสมอว่าตนเป็นนักเรียนต้องประพฤติ และปฏิบัติตนตามระเบียบ กฎข้อบังคับของ

โรงเรียนอย่างเคร่งครัด 
2. นักเรียนทุกคนพึงปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับสภาพและวัย เป็นคนดี มีความขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์ 

สุจริต มีกิริยาวาจาสุภาพ อ่อนโยน มีสัมมาคารวะต่อบิดามารดา ครู – อาจารย์ และบุคคลท่ัวไป 
3. นักเรียนต้องมาโรงเรียนตามก าหนดเวลาของโรงเรียนอย่างสม่ าเสมอ หากมีการหยุดเรียนด้วย

สาเหตุใดก็ตามจะต้องแจ้งให้อาจารย์ท่ีปรึกษาทราบ โดยมีผู้ปกครองเซ็นช่ือรับรองในใบลานั้น 
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4. นักเรียนพงึดูแลรักษาความสะอาดของโรงเรียน อาคารสถานท่ี ช่วยกันรักษาทรัพย์สมบัติและ

อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมของโรงเรียน และชุมชน 
5. นักเรียนพงึระลึกเสมอว่าหน้าท่ีหลักของนักเรียน คือ การศึกษาหาความรู้ไม่ก่อเหตุ 
6. นักเรียนพงึใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัวและหมู่คณะ ช่วยกันส่งเสริมสนับสนุน

กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน 
7. นักเรียนพงึปฏิบัติตนให้ถูกต้องเหมาะสม เพื่อรักษาช่ือเสียงของตนเอง ครอบครัวและ โรงเรียน

อย่างเคร่งครัด โดยละเว้นพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียน 
8. นักเรียนเป็นผู้ประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของโรงเรียน 
9. นักเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเรียนการสอน 
10. นักเรียนต้องช่วยกันประหยัด และรักษาทรัพย์สินของตนและส่วนรวม 
11. นักเรียนพงึอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี ศีลธรรมไทย รวมทั้งความเป็นเอกลักษณ์ ของชาติ 
12. นักเรียนพงึตระหนักถงึโทษของสารเสพย์ติดและโรคเอดส์ 
13. นักเรียนต้องประพฤติชอบด้วยกาย  วาจา  ใจ 
14. นักเรียนต้องหมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมก้าวทันตามเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
15. นักเรียนพงึรักษาสุขภาพอนามัยให้สมบูรณ์ แข็งแรงท้ังด้านร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ 
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การก ากับ  ติดตาม  ประเมินผลและรายงาน 
 

 เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดผลต่อการพัฒนางาน  อย่างต่อเนื่อง 
โรงเรียนสามเงาวิทยาคมจึงได้ก าหนดขั้นตอนของการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบ คุณภาพการศึกษาไว้ดังนี ้

1. ขั้นตอนการก ากับติดตาม 
- แต่งต้ังผู้รับผิดชอบในการก ากับติดตามผล 
- ประชุมวางแผนเพื่อหาแนวการด าเนินการติดตามผล และตรวจสอบคุณภาพ   การศึกษา 
- ออกแบบเครื่องมือตรวจสอบ/ประเมินคุณภาพ 

2. ขั้นตอนการประเมินและการตรวจสอบ 
- เก็บรวบรวมข้อมูล จากการประเมิน ตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

3. ขั้นตอนการสรุปและรายงาน 
- ประชุมสรุปผลการตรวจสอบ ผลการปฏิบัติงาน / โครงการ    ก าหนดเมื่อ        
         ส้ินภาคเรียน  ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
- เสนอผลการตรวจสอบให้ผู้เกี่ยวข้อง กับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ได้รับทราบ 
- พัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
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ภาคผนวก



 

 
 
 

  
ค าส่ังโรงเรียนสามเงาวิทยาคม จังหวัดตาก 

ท่ี    304   / 2559 
เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 5 ปี (2559-2563) 

………………................................................................ 
   เพื่อให้การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 5 ปี (2559 - 25563) ด าเนินไปด้วย

ความเรียบร้อย   อาศัยอ านาจตามค าส่ังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ท่ี 1/2546  
ลงวันท่ี 7 กรกฎาคม 2546   เรื่อง ให้ข้าราชการครูปฏิบัติหน้าท่ีผู้อ านวยการสถานศึกษาจึงแต่งต้ัง
คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 5 ปี (2559 – 25563)   ดังนี ้

1. นายสมนึก       เอี่ยมใส   ประธาน 
2. นายพิทยา  รอดสุนทรา  รองประธาน 
3. นางกัลยา  ธีระเชีย   กรรมการ 
4. นางสาวนิษฐา  ลิขิตสถาพร  กรรมการ 
5. นางสาวนงลักษณ์ ด่านตระกูล  กรรมการ 
6. นางทองเพียร  ถาน้อย   กรรมการ 
7. นายช่วงศิลป์   บัวสอน   กรรมการ 
8. นายอารีย์    กันอินต๊ะ  กรรมการ 
9. นางชลอ  ถนัดวณิชย์  กรรมการ 
10. นางอุทัยวรรณ ภู่คง   กรรมการ 
11. นางจันทร์ค า  ปินตาใส   กรรมการ 
12. นายไพฑูรย ์  จันทร์ศิลานุรักษ์  กรรมการ 
13. ว่าท่ี ร.ต.สินธพ พีรวรพฒัน ์  กรรมการ 
14. นางธนิตตา  รอดสุนทรา  กรรมการ 
15. นางสาววิภาวรรณ  ค ามงคล   กรรมการและเลขานุการ 

   
  มีหน้าที่ 1. จัดท าข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
   2. รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์สภาพโรงเรียน 
                               3. ร่วมกับผู้มีส่วนร่วม ในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและแผนกลยุทธ์ 

4. จัดท ารูปเล่มแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 5 ปี (2559 - 2563)    
   5. ก ากับ ติดตามการใช้แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 5 ปี (2559 - 2563)    
    
  ส่ัง  ณ  วันท่ี  25 สิงหาคม 2559 

ลงช่ือ 
        ( นายสมนึก   เอี่ยมใส ) 

      ผู้อ านวยการโรงเรียนสามเงาวิทยาคม 


