
 
บทที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน 

 
1. ข้อมูลทั่วไป 
 ชื่อ โรงเรียนสามเงาวิทยาคม  ที่ตั้งเลขที่  1663   หมู่ที่ 5   ต าบลสามเงา  อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38 โทร. 055-599026 โทรสาร 055-599080   
E-mail samngao@ samngao.ac.th    Website www.samngao.ac.th เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีเนื้อที่ 65 ไร่ 2 งาน 77 ตารางวา  เขตพ้ืนที่บริการ 24 หมู่บ้าน ได้แก่                    
บ้านหินลาด-นาไฮ  บ้านโสมง บ้านอูมวาบ บ้านสันปาป๋วย บ้านท่าปุย บ้านท่าปุยตก บ้านจัดสรร บ้านสามเงา  
บ้านสามเงาตก บ้านป่ายางใต้ บ้านป่ายางตะวันตก บ้านปากทางเขื่อนภูมิพล  บ้านวังหมัน บ้านวังหวาย  
บ้านวังไคร้ บ้านใหม่สามัคคี บ้านวังน้ าผึ้ง บ้านวังจันทร์ บ้านวังโพ บ้านดงลาน บ้านอยู่ดีมีสุข บ้านนาตาโพ  
บ้านดงสามสิบ (ยกเว้นต าบลยกกระบัตร) 
 
2. ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายสายสามัญศึกษา  สังกัด              
กองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา  จัดแบบสหศึกษา เปิดท าการสอนในปีการศึกษา 2514  ตอนเปิดท าการ
สอนปีแรกต้องอาศัยที่โรงเรียนเขื่อนภูมิพล  ซึ่งเป็นโรงเรียนประชาบาลสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก  
สมัยนั้น ดร. ก่อ สวัสดิพาณิชย์ ด ารงต าแหน่งอธิบดีกรมสามัญศึกษา นายประจวบ  ค าบุญรัตน์                                   
เป็นผู้อ านวยการกองการมัธยมศึกษา นายชูชัย  สุวรรณรังษี  เป็นผู้ว่าราชการจังหวัด  นายสมศักดิ์                    
ศรีวรรธนะ  เป็นนายอ าเภอสามเงา  กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งนายสุรศักดิ์  อ๊อดทรัพย์  ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่
โรงเรียนตาก-พิทยาคม มาด ารงต าแหน่งครูใหญ่คนแรกของโรงเรียน 
 ต่อมา ได้ย้ายมาอยู่ที่โรงเรียนสามเงา (โรงเรียนมัธยมสามัญประจ าอ าเภอ) ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียน
ปัจจุบัน เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน  2514  เมื่อปีการศึกษา 2523   กรมสามัญศึกษาได้คัดเลือกโรงเรียนสามเงา
วิทยาคม  ให้เข้าอยู่ในโครงการโรงเรียนมัธยมเพ่ือพัฒนาชนบท (ม.พ.ช.) รุ่นที่ 2 อยู่ในโครงการดูแล                 
ของส านักงานโครงการพิเศษ  (ส.ค.ศ.)  เริ่มโครงการปีงบประมาณ 2523 สิ้นสุดโครงการปี 2527 เป็นโครงการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของชนบทเพ่ือให้เป็นแหล่งทางวิชาการของชุมชน   ปีงบประมาณ   2525 ส านักงาน
โครงการพิเศษ (ส.ค.ศ.) ได้จัดสรรงบประมาณเป็นค่าสิ่งก่อสร้างให้โรงเรียน 8,559,000 บาท ด าเนินการปรับปรุง
ถนน ไฟฟ้า ประปา และสิ่งก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบ บ้านพักครูบ้านพักภารโรงและส้วม                      
ในปีการศึกษา 2527  ทางโรงเรียนได้รับอนุมัติจากรมสามัญศึกษา ให้เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษา                  
ตอนปลายสายสามัญเพ่ิมอีก 2 ห้องเรียน 3 แผนการเรียน โรงเรียนได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ  
ให้เป็นโรงเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2528   
  
 

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



ปีงบประมาณ  2548 โรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ตามโครงการเร่งสู่ฝัน จากการไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จ านวน 1,600,00 บาท และการสนับสนุนจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 3,000,000 บาท โรงเรียนเร่งพัฒนาด้าน ICT ให้มีความพร้อมเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนได้แก่ 
ห้องสมุด,  ห้องMath Lab, ห้องPhysic Lab, ห้องBiology Lab, ห้อง Chemistry Lab, ห้องLanguage Lab 
ห้องบานบุรี และสภาพแวดล้อมภายในบริเวณโรงเรียนอย่างทั่วถึง โรงเรียนได้ผ่านการประเมินเป็นโรงเรียน
ต้นแบบหนึ่งอ าเภอหนึ่งโรงเรียนโรงเรียนในฝัน เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2548 พร้อมกันนี้องค์การบริหารส่วน
จังหวัดตาก ได้มอบอุปกรณ์สื่อมัลติมีเดียมูลค่า 300,000 บาท และได้รับงบพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการจาก
จังหวัดตากจ านวน  1,000,000   บาทเพื่อพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย (กฟผ.)เขื่อนภูมิพล ได้สนับสนุนงบประมาณ จ านวน 1,000,000 บาทตามโครงการ”หนึ่งอ าเภอ หนึ่ง
โรงเรียนในฝัน”              
 ปีงบประมาณ 2549 โรงเรียนได้รับการคัดเลือกจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้
เป็นโรงเรียนน าร่องผู้น าการเปลี่ยนแปลงเพ่ือรองรับการกระจายอ านาจและได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียน
ยอดนิยม เนื่องจากมีนักเรียนเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นมา   การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
(กฟผ.)เขื่อนภูมิพล ได้สนับสนุนงบประมาณ จ านวน1,000,000 บาทโครงการ “หนึ่งอ าเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน”
ห้องสมุดของโรงเรียนและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของโรงเรียนได้รับรางวัล  “ยอดเยี่ยม”  
จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตาก เขต  

ปีงบประมาณ  2550  โรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนน าร่องการจัดกระบวนการเรียนรู้โดย
ใช้กระบวนการคิดและวิเคราะห์ และโรงเรียนคุณธรรมชั้นน า จาก สพท.ตาก เขต 1 โรงเรียนได้รับการจัดสรร
งบประมาณการก่อสร้างบ้านพักนักเรียนจ านวน  2  หลังรวมงบประมาณ  1,400,000 บาท นักเรียนชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 3และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้สนับสนุนการก่อสร้างลานบันเทิงบริเวณอุทยานการศึกษา  
เป็นอนุสรณ์ 3650        

ปีงบประมาณ  2551 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นศูนย์การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์โรงเรียน 
ในฝันจังหวัดตาก สพฐ.จัดสรรงบประมาณการปรับปรุงบ้านพักนักเรียนและห้องน้ าห้องส้วม  200,000 บาท 
โรงเรียนจัดหางบพิเศษส าหรับจัดท าและพัฒนาห้องแสดงผลงาน  ห้องวิถีพุทธ จัดหาวัสดุอุปกรณ์และสื่อการ
เรียนรู้ต่าง ๆ  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจัดสรรงบประมาณสนับสนุน 150,000 บาท นักเรียนชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 3และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้สนับสนุนการก่อสร้างส านักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานและส านักงานคณะกรรมการนักเรียน เป็นอนุสรณ์ 3651        
 ปีงบประมาณ 2552  ส านักงานคณะกรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือ                
การก่อสร้างบ้านพักนักเรียนจ านวน 2 หลัง มูลค่า 1,400,000 บาท   งบประมาณส าหรับการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กระหว่างบ้านพักครู บ้านพักนักเรียนและโรงเรียน จ านวน  200,000 บาท   ได้รับงบประมาณ
จากผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ก่อสร้างบ้านพักนักเรียน 1 หลัง จ านวน 300,000 บาท   ได้รับงบประมาณ                
จาก สพฐ.ส าหรับก่อสร้างห้องน้ านักเรียนชาย จ านวน 590,000 บาท โครงการพัฒนาชุมชนรอบเขื่อนภูมิพล
จัดสรรงบประมาณก่อสร้างห้องน้ านักเรียนชายแบบ 6 ที่ จ านวน 300,000 บาท นักเรียนร่วมสมทบการก่อสร้าง
แนวรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กทางด้านทิศตะวันตกเป็นอนุสรณ์ 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
อาคารสถานที่ต่าง ๆ มีสภาพทรุดโทรม ผู้อ านวยการจเร  ขัติวงษ์ จึงได้ปรึกษาหารือร่วมกับคณะครู นักเรียน 



ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น พ้ืนฐานของโรงเรียนในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร  
โรงฝึกงานเป็นห้องสมุด  ห้องเรียนนาฏศิลป์  และห้องปฏิบัติการวิชาชีพ  ปรับปรุงศูนย์ภูมิปัญญาท้องถิ่น             
เป็นห้องปฏิบัติการดนตรีและดุริยางค์ นักเรียนร่วมสมทบการก่อสร้างแนวรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กทางด้านทิศ
ตะวันตกเป็นอนุสรณ์ 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 เพ่ือก่อสร้างโรงอาหาร 1 หลัง ร่วมกับงบประมาณจากการท าบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพ่ือการศึกษาของ
โรงเรียน จ านวน 300,000 บาท  พร้อมกันนี้โรงเรียนได้ด าเนินการก่อสร้างศูนย์อาเซียนศึกษา จ านวน 400,000 
บาท ได้รับงบประมาณปรับปรุงห้องน้ า จ านวน 300,000 บาท โรงเรียนได้รับเกียรติบัตร  “สถานศึกษา
แบบอย่ า ง”  การน าหลั กปรั ชญาข อง เศรษฐกิ จพอ เ พียง ใช้ ใ นกระบวนการ เ รี ยนการสอนจาก  
นายพงษ์เทพ เทพกาญจนา  รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นักเรียนได้รับเกียรติ
บัตรพร้อมเงินรางวัล 40,000 บาท “นักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรม  ระดับประเทศ”  

ปีงบประมาณ 2556  โรงเรียนได้รับการคัดเลือกจาก สพฐ. ให้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสุจริต  
และน าร่องการวิจัยโรงเรียนสุจริตและได้รับการพิจารณาเป็นโรงเรียนต้นแบบสุจริต  โรงเรียนได้รับการคัดเลือก
ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบโครงการเยาวชนพลยุติธรรม จากมหาวิทยาลัยมหิดลและ สสส. ได้รับการคัดเลือก
ให้เข้าร่วมโครงการด้านสิ่งแวดล้อม สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ภายใต้โครงการโรงเรียนต้นแบบ กฟผ.  :                  
แหล่งเรียนรู้เพ่ือโลกยั่งยืน โดยโรงเรียนได้ด าเนินการโครงการธนาคารกล้วยไม้ พร้อมกันนี้เทศบาลต าบลสามเงา
ได้ สนับสนุน งบประมาณปรับปรุ งห้ อ ง เ พ่ือปฏิบั ติ ง านธนาคารการจัดการขย ะและสิ่ ง แวดล้ อม                              
โรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัล “โรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรม  ระดับประเทศ”  จาก สพฐ. และธนาคาร
ออมสิน รางวัลโรงเรียนที่จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้ดีเด่น จาก สพม.38 นักเรียนได้รับรางวัลผู้ท า
คุณประโยชน์แก่ประเทศชาติด้านคุณธรรมในวันเด็กแห่งชาติ ณ กรุงเทพมหานคร นักกีฬาเรือกรรเชียงได้รับ
รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ที่ประเทศพม่า นักเรียนร่วมสมทบทุนจัดซื้อเก้าอ้ีประชุมร่วมกับ
ผู้ปกครอง ครูและคณะศิษย์เก่าเป็นอนุสรณ์ 3656 

ปีงบประมาณ 2557  โรงเรียนได้รับโล่รางวัลดีเด่น ระดับประเทศ   ศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบโครงการ
เยาวชนพลยุติธรรม จากมหาวิทยาลัยมหิดลและ สสส. ได้รับเกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โครงการ
ธนาคารกล้วยไม้ ภายใต้โครงการโรงเรียนต้นแบบ กฟผ.: แหล่งเรียนรู้เพ่ือโลกยั่งยืน จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย (กฟผ.) และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าโรงเรียนจากการทอดผ้าป่าสามัคคีเพ่ือการศึกษา ประจ าปี 2557 
ก่อสร้างอาคารส านักงานกลุ่มบริหารทั่วไปบริเวณศาลาแสงวิรุณ นักเรียนร่วมสมทบทุนจัดซื้อพัดลมติดตั้งภายใน
หอประชุมร่วมกับผู้ปกครอง ครูและคณะศิษย์เก่าเป็นอนุสรณ์ 3657 

ปีงบประมาณ 2558 โรงเรียนได้รับรางวัลสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ดีเด่น           
จาก สพม.38 รางวัลผู้น าคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม จากกระทรวงวัฒนธรรม ได้รับงบประมาณกระตุ้น
เศรษฐกิจปรับซ่อมหลังคาห้องสมุด ปรับปรุงอาคาร 1 และอาคาร 2  ปรับปรุงซ่อมแซมหลังอาคารฝึกงาน 2หลัง 
จ านวน 200,000 บาท ก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการแนะแนวลานพิกุล 340,000 บาท และงบประมาณก่อสร้าง



ห้องน้ าหลังหอประชุม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าอาคาร 2 ความยาว 103 เมตร จากเงินทอดผ้าป่า
สามัคคี ประจ าปี 2558 นักเรียน ม.3 และ ม.6 ร่วมสมทบทุนจัดซื้อและติดตั้งพัดลมภายในหอประชุมร่วมกับ
ผู้ปกครองและคณะศิษย์เก่าเป็นอนุสรณ์ 3658 

  ปีงบประมาณ 2559 โรงเรียนได้รับรางวัลสถานศึกษาที่ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมดี เด่น                          
จากส านักงานศึกษาธิการ ภาค 17 และโรงเรียนส่งเสริมการจัดกิจกรรมค่านิยม 12 ประการ ดี เด่น                       
จาก สพม. 38 ได้รับการสนับสนุนจากชมรมศิษย์เก่า บริจาครถบัสโรงเรียนมูลค่า 150,000 บาท ปรับปรุง             
ภูมิทัศน์   ม้านั่ง และซุ้มบานบุรี ปรับปรุงอาคารศูนย์ปฏิบัติการแนะแนวลานพิกุล จัดกิจกรรมแข่งขันกอล์ฟ            
“ สามเงาวิทยาคม โอเพ่น ” ครั้งที่ 1 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนสามเงาวิทยาคม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา           
ปีที่ 6 มีผลการทดสอบระดับชาติ ( O – NET ) อยู่ในระดับดี โดยได้รับโล่และเกียรติบัตร ท าคะแนนสูงสุด 
ประเภทโรงเรียนขนาดกลาง จาก สพม. 38 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้ร่วม
สมทบทุนเพ่ือจัดท าซุ้มเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 เป็นอนุสรณ์ 3659  

ปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนได้รับรางวัล MOR AWARD สาขาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สาขา
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และสาขาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ระดับประเทศ              
ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณธรรม และโครงการนิติวิทยาศาสตร์ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล 
โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนคาร์บอนต่ าระดับประเทศ ชมรมศิษย์เก่าจัดการแข่งขันกอล์ฟโอเพ่น ครั้งที่ 2 
สมทบทุนก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ อาคารแนะแนว และก่อสร้างโรงจอดรถบัสของโรงเรียนนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการทดสอบระดับชาติ ( O – NET ) ท าคะแนนสูงสุด 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ             
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ประเภทโรงเรียนขนาดกลาง ได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ในการจัดซื้อจัดหาเครื่องดนตรี วงดุริยางค์ จ านวน 
100,000 บาท นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้สมทบทุนก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 
ร.6 เป็นอนุสรณ์ 3660 

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

ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ได้แก่ ปรับปรุงระบบประปาทั้ง
ระบบ ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง และจัดท าสนามเปตองเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 4 สนาม โดยได้รับงบประมาณ
การสนับสนุนจากการท าบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพ่ือการศึกษา ประจ าปี 2562 ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน 
หอพักนอนส าหรับนักเรียน ผู้อ านวยการใจ  ยอดด าเนินมาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน เมื่อวันที่ 25 
พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. เมื่อวันที่ 16 – 17 ธันวาคม 2562 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้มอบเครื่องท าน้ าเย็น เป็นอนุสรณ์ 3662 

ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก            
ในการจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ส าหรับห้องสมุด และห้องเรียนศตวรรษที่ 21  จ านวน 300,000 บาท 
เพ่ือให้บริการแก่นักเรียน ครูและผู้ใช้บริการอ่ืน ๆ รวมทั้งเป็นห้องจัดการเรียน ออนไลน์ (ปีนี้เกิดการระบาดของ
โรคโควิด 19 ) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คะแนนเฉลี่ยสูงสุดอันดับ 1 ประเภทโรงเรียนขนาดกลาง สพม. 38            
(รวม สุโขทัย-ตาก) ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จากผลการสอบ ONET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 
ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง เฟส 2 ได้รับเกียรติบัตรรางวัล “องค์กรคุณธรรม
ต้นแบบ” จากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ได้รับเกียรติบัตรรางวัล ระดับประเทศ โรงเรียนคาร์บอน
ต่ า (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่โรงเรียน) ระดับมัธยมศึกษา ประเภทจ านวนนักเรียนน้อยกว่า 2,500 คน สามารถ



ลดก๊าซเรือนกระจกได้ 2,285.71 kgCO2e โดย กฟผ.และ สพฐ. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ                          
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้ร่วมสนับสนุนจัดท าจุด CHECK IN เป็นอนุสรณ์ 3663 

ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนรอบโรงไฟฟ้า จ านวน 100,000 
บาท เพ่ือปรับปรุงหอพักนักเรียน เทพ้ืนทางเดินรอบนอกอาคาร ติดพัดลม มุ้งลวดและห้องติวพิเศษและได้รับ
การประสานจากนายธนัสถ์ ทวีเกื้อกูลกิจ สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรจังหวัดตาก ให้ได้รับงบประมาณจาก สพฐ. 
เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เป็นเงินจ านวน 50,300 บาท  
 
 
 
 
 
 
 
 

สีประจ าโรงเรียน   เหลือง – เขียว 
คติพจน์ของโรงเรียน            สิกฺขกาโม ภว  โหต ิ  ผู้ใคร่ในการศึกษา คือผู้เจริญ 
อักษรย่อของโรงเรียน   ส.ง.ว. 
ต้นไม้ประจ าโรงเรียน               ต้นพิกุล 
ดอกไม้ประจ าโรงเรียน             ดอกบานบุรี 
พระพุทธรูปประจ าโรงเรียน       พระพุทธวิโมกข์ 
ปรัชญาของโรงเรียน  พัฒนา สามัคคี มีความรู้ สู้งาน 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์       รับผิดชอบ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งสู่ความเป็นไทยใส่ใจสุขภาพ 

          ตราประจ าโรงเรียน  ภาพพระพุทธรูปสามเงา 

                     



 
 
 
 
 

 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  

 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 
 
 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

คณะกรรมการชมรมผู้ปกครอง - ครู 

คณะกรรมการชมรมศิษย์เก่า 

1. กลุ่มงานส านกังาน 
    - งานสารบรรณกลุ่ม 
    - งานพัสดกุลุ่ม 
    - งานสารสนเทศกลุ่ม (รวมโปรแกรม) 
    - งานควบคุมภายในกลุ่ม 
    - งานแผนงานกลุ่ม 
    - งานประกันคณุภาพกลุม่ 
    - งานนเิทศภายในกลุ่ม 
2. กลุ่มงานการเงนิ 
   - งานการเงนิ 
   - งานตรวจบัญช ี
3. กลุ่มงานพัสดุและสินทรัพย์ 
   - งานจัดซ้ือ จัดจา้ง 
   - งานควบคุมวัสด ุ
   - งานควบคุมสินทรัพย์และครุภณัฑ์ 
4. กลุ่มงานระดมทรัพยากรเพือ่ 
การศกึษา 
5. กลุ่มงานสวัสดิการ 
    - งานสวัสดกิารเงินกู ้
    - งานประกันอุบัติเหต ุ
    - งานร้านค้า 
    - งานคูปอง 
    - งานบัญช ี
    - งานปฏิคม 
    - งานตรวจสอบพัสดุประจ าปี 
6. กลุ่มงานแผนงาน 
7. กลุ่มงานควบคุมภายใน 

 
 

 

1. กลุ่มงานส านักงาน 
 - งานสารบรรณกลุ่ม 
    - งานพัสดุกลุ่ม 
    - งานสารสนเทศกลุ่ม (รวมโปรแกรม) 
    - งานควบคุมภายในกลุ่ม 
    - งานแผนงานกลุ่ม 
    - งานประกันคุณภาพกลุ่ม  
    - งานนิเทศภายในกลุ่ม 
2. กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร 
    - งานบริหารหลักสูตรสถานศึกษา 
    - งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
         -    งานหลักสูรพิเศษ 
    - งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
    - งานวัดและประเมินผล 
    - งานทะเบียน 
    - งานจัดตารางสอน 
3. กลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
   - กิจกรรมลูกเสือ 
   -กิจกรรม นักศึกษาวิชาทหาร 
   - กิจกรรม ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 
   - กิจกรรม แนะแนว 
   - กิจกรรมชุมนุม 
   - กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
4. กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ 
  -  งานพัฒนาสื่อนวัตกรรม 
  - งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
  -  งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา 
  -  ห้องเรียนสีเขียว 
  - ศูนย์อาเซียนศึกษา 
  - งานส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  - งานผลิตเอกสาร 
  -  งานวิจัยพัฒนาคุณภาพ 
  -  งานนิเทศการศึกษา 
5. กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา 
 

1. กลุ่มงานส านกังาน 
    - งานสารบรรณกลุ่ม 
    - งานพัสดกุลุ่ม 
    - งานสารสนเทศกลุ่ม (รวมโปรแกรม) 
    - งานควบคุมภายในกลุ่ม 
    - งานแผนงานกลุ่ม 
    - งานประกันคณุภาพกลุม่ 
    - งานนเิทศภายในกลุ่ม 
2. กลุ่มงานบุคลากร 
    - งานวางแผนอัตราก าลัง 
    - งานสรรหาบรรจุแต่งตั้ง 
    - งานเวรรกัษาการณ ์
3. กลุ่มงานเสริมสร้างประสทิธิภาพ 
บุคลากร 
    - งานพัฒนาบุคลากร 
    - งานรกัษาวนิัย 
    - งานเลือ่นขั้นเงินเดือน 
    - งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
    - งาน PLC 
    - งานครูต่างประเทศ 
4. กลุ่มงานชุมชนและภาคีเครือข่าย 
   - งานคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 
  - งานชมรมผู้ปกครอง – คร ู
  - งานชมรมศิษย์เก่า 
 
 

1. กลุ่มงานส านักงาน 
    - งานสารบรรณกลุ่ม 
    - งานพัสดุกลุ่ม 
    - งานสารสนเทศกลุ่ม (รวมปรแกรม) 
    - งานควบคุมภายในกลุ่ม 
    - งานแผนงานกลุ่ม 
    - งานประกันคุณภาพกลุ่ม 
    - งานนิเทศภายในกลุ่ม 
2. กลุ่มงานธุรการ 
    - งานวางแผนงานธุรการ 
    - งานธุรการโรงเรียน 
    - งานสารบรรณโรงเรียน 
3. กลุ่มงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
    - งาน ZERO WASTE  
    - งานพนักงานบริการและลูกจ้าง 
    - งานบ้านพักครู 
   - งานบ ารุงซ่อมแซมสาธารณูปโภค 
4. กลุ่มงานบริการสาธารณะ 
    - งานประชาสัมพันธ์ 
    - งานโภชนาการ 
    - งานอนามัยโรงเรียน 
    - งานห้องสมุด 
    - งานโสตทศันูปกรณ ์
    - งานยานพาหนะ 
    - งานสาธาณูปโภค 
5. กลุ่มงานบริหารโครงการพิเศษ 
   - โครงการโรงเรียนในฝัน 
   - โครงการโรงเรียนสุจริต 
   - โครงการเยาวชนพลยุติธรรม 
   - โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
   - โครงการอื่น ๆ 

 
 
 
 
 
 

รองผู้อ านวยการคนที่ 1 

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

 1. กลุ่มงานส านกังาน 
  - งานสารบรรณกลุ่ม 
  - งานพัสดุกลุม่ 
  - งานสารสนเทศกลุ่ม (รวมโปรแกรม) 
  - งานควบคุมภายในกลุม่ 
  - งานแผนงานกลุ่ม 
  - งานประกันคุณภาพกลุ่ม 
  - งานนิเทศภายในกลุ่ม 
2. กลุ่มงานระบบดูแลช่วยเหลอื 
นักเรียน 
  - งานเย่ียมบ้านและคดักรองนักเรียน 
  - งานพัฒนาและแก้ไขพฤติกรรม  
 นักเรียน 
  - งานป้องกนัแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  - งานส่งเสรมิคุณธรรมจริยธรรม 
  - งานนกัเรียนบ้านพกั 
  - งานระดับชัน้คณะสแีละ 
เวรประจ าวนั 
  - งานทุนการศึกษา 
3. กลุ่มงานกจิกรรมพิเศษ 
  -  งานกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
  -  งานส่งเสริมประชาธิปไตย 
 - งานสภานักเรียน 
 

 
 
 

 

กลุ่มบริหารทั่วไป 

 
กลุ่มบริหารงบประมาณและสินทรัพย ์

 
กลุ่มบริหารบุคคล 

 
กลุ่มบริหารวิชาการ 

 

นักเรียน          ผู้ปกครอง          ชุมชน 

รองผู้อ านวยการคนที่ 2 

3. โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนสามเงาวิทยาคม 2564 
 



4.   ข้อมูลบุคลากร 
ประเภทบุคลากร ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

ผู้อ านวยการ 1 1 1 
รองผู้อ านวยการ 1 1 1 
ครูประจ าการ 29 30 30 

พนักงานราชการ/ครูอัตราจ้าง 5 5 5 
นักการ / ภารโรง 2 2 2 
พนักงานขับรถ - - - 

เจ้าหน้าที่ธุรการ/ลูกจ้างชั่วคราว 2 2 2 
              รวม 40 41 41 
 
5. ข้อมูลนักเรียน 
จ านวนนักเรียน ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   1 110 160 160 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   2 126 110 160 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 126 126 110 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 79 126 126 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 59 79 126 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 47 59 79 

รวม 547 654 749 
 
 
 
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. อาคารเรียนชั่วคราว                                         1 หลัง  

 6. อาคารเรียนชั่วคราว 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 าดื่ม       1 หลัง  
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 ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลต าบล 
สามเงา 1 แห่งและองค์การบริหารส่วนต าบลอีกจ านวน 6 แห่ง มีประชากรประมาณ 28,068 คน จ านวน 7,430 
ครัวเรือน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ เขื่อนภูมิพล บ้านท่าปุย บ้านจัดสรร ผาสามเงาอาชีพหลักของ
ชุมชน คือรับจ้างและเกษตรกรรม ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จัก
โดยทั่วไป คือ การท าบุญเดือนห้า ณ วัดชลประทานรังสรรค์ (หลวงพ่อทันใจ) การท าแกงมะแฮะ 
  2) ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นอาชีพหลัก คือ เกษตรกรรมและ
รับจ้างทั่วไป ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี  30,000 - 40,000 
บาท จ านวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว 4 คน 

 3) โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
 โอกาสของสถานศึกษา 

1. โรงเรียนตั้งอยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้หลายแหล่งซึ่งเอ้ืออ านวยต่อการจัดการเรียนการสอนของครูและ
การศึกษาค้นคว้าของนักเรียน  ได้แก่  เขื่อนภูมิพล  ผาสามเงา  แม่น้ าปิง  แม่น้ าวัง  หน่วยบัญชาการทหาร
พัฒนา ศูนย์วัฒนธรรมอ าเภอสามเงา  แหล่งเรียนรู้เหล่านี้เป็นแหล่งข้อมูลที่ ส าคัญสามารถปรับปรุง  ประยุกต์  
และบูรณาการการเรียนรู้ได้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  

2.  ชุมชนและผู้ปกครองเห็นความส าคัญของการศึกษาส่งเสริมให้บุตรหลานศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
3. โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากองค์กร หน่วยงานโดยเฉพาะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

(เข่ือนภูมิพล ) ได้ให้การสนับสนุน  ทั้งด้านงบประมาณ  ก าลังคน  วัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักรอย่างต่อเนื่อง 
4. โรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ”โครงการหนึ่งอ าเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน” โรงเรียน

ยอดนิยมและโรงเรียนน าร่องผู้น าการเปลี่ยนแปลงเพ่ือรองรับการกระจายอ านาจ ท าให้ได้รับการสนับสนุนเป็น
พิเศษจากหน่วยงานต่าง ๆ 

5. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความเข้มแข็งให้ความส าคัญในการก าหนดทิศทางและ
ช่วยเหลือสนับสนุนโรงเรียน 

6. การบริหารจัดการของโรงเรียนเน้นการมีส่วนร่วมของทุกคน ทุกฝ่ายสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาได้
อย่างต่อเนื่อง 

 
 
 



ข้อจ ากัดของสถานศึกษา 
 

1. ผู้ปกครองของนักเรียนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง  และเกษตรกร  มีรายได้ตั้งแต่ระดับปานกลาง
จนถึงยากจนเป็นส่วนใหญ่ 

2.ผู้ปกครองและนักเรียนส่วนมากไม่ได้อาศัยอยู่ด้วยกันเนื่องจากต้องไปท างานต่างถิ่น โดยจะฝากบุตร
หลานไว้กับญาติท าให้การควบคุมดูแลล าบาก 

3. นโยบายการลดอัตราก าลังคนของรัฐบาลท าให้สถานศึกษาขาดอัตราก าลังครู 
4. ผู้ปกครองบางส่วนมีค่านิยมส่งบุตรหลานไปศึกษาต่อในเมืองท าให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย 
5. ค่าใช้จ่ายด้านเทคโนโลยีมีมูลค่าสูงมากและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
6. ปัญหายาเสพติดมีโอกาสกลับมาแพร่หลายสู่เยาวชน 

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

กลุ่มสาระการเรียนรู้/
กิจกรรม 

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

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

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 (พ้ืนฐาน) 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 



รายวิชาที่จัดเพ่ิมเติมตาม
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 
 
 

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-คณิตศาสตร ์ 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) 



 
9.   แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

แหล่งเรียนรู้ภายใน แหล่งเรียนรู้ภายนอก 
1.  ห้องสมุด 1.  เขื่อนภูมิพล 
2.  ห้อง E-Classroom 2.  ผาสามเงา 
3.  ห้องคอมพิวเตอร์/อินเทอร์เน็ต 3.  หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
4.  ห้องภูมิปัญญาไทย 4.  แม่น้ าปิง 
5.  แหล่งเรียนรู้สู่อนาคต/คาราโอเกะ 5.  แม่น้ าวัง 
6.  อุทยานการศึกษา 6.  สถานที่ราชการ/หน่วยงานปกครองท้องถิ่น 
7.  ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ 7.  ศบอ.สามเงา (ห้องสมุดประชาชน) 
8.  ห้องสื่อมัลติมิเดีย 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         1. เงินงบประมาณ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 



10. งบประมาณ 
 
 
 
11.  ผลการวิเคราะห์บริบทของสถานศึกษา 

ปัจจัยภายนอก 
 จากการศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกโรงเรียน พบว่าสภาพแวดล้อมภายนอกเป็นปัจจัยเอื้อ 
หรือเป็นโอกาสในการพัฒนา การจัดการศึกษาของโรงเรียน ในด้านสังคมวัฒนธรรม ผู้ปกครองเอาใจใส่นักเรียน 
ตระหนักถึงคุณค่าของการให้การศึกษามีเจตคติท่ีดีและไว้วางใจในประสิทธิภาพ การจัดการศึกษาของโรงเรียน 
อึกท้ังในชุมชนมีภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งการเรียนรู้ตามศักยภาพ กรรมการสถานศึกษาและชุมชนให้ความ
ร่วมมือเพ่ือการพัฒนาสถานศึกษาเป็นอย่างดี  นอกจากนี้โรงเรียนยังได้รับการสนับสนุนจากองค์กรภายนอกต่าง 
ๆได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเขื่อนภูมิพล องค์การบริหารส่วนจังหวัด  องค์การบริหารส่วนต าบล 
วัด หมู่บ้าน ชุมชน สถานีต ารวจ โรงพยาบาล อ าเภอสามเงา  ประกอบกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
2542 เอ้ือให้โรงเรียนสามารถด าเนินการพัฒนาการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

    1.1 งบบุคลากร 13,993,356 14,393,356 14,793,356 
    1.2 งบด าเนินการ 503,000 - - 
    1.3 งบลงทุน - - - 
2. เงินนอกงบประมาณ    

2.1  เงินอุดหนุนรายหัว 1,970,000 2,366,400 2,717,200 
2.1  ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 339,000 339,000 339,000 
2.1 ค่าอาหารนักเรียนประจ าพักนอน 96,800 96,800 96,800 
2.1  เงินเรียนฟรี 15 ปี 572,700 705,207 803,356 

3.  เงินรายได้สถานศึกษา    
3.1 เงินบริจาคจ้างครูต่างชาติ 382,900 457,800 524,300 
3.2 เงินบริจาคจ้างพนักงานท าความ
สะอาดห้องน้ า 

76,580 91,560 104,860 

3.3 เงินประกันอุบัติเหตุนักเรียน 87,520 104,640 119,840 
3.4 เงินบริจาคจากการระดมทุน  
( ผ้าป่า ) 

- - - 

3.5 เงินบริจาคเพ่ือพัฒนาการเรียน
การสอน 

- - - 

3.6  เงินบริจาคเพ่ือสนับสนุน                   
ค่าสาธารณูปโภค 

- - - 

3.7 อ่ืน ๆ - - - 
รวม 18,021,856 18,554,763 19,498,712 



 
ปัจจัยภายใน 
 สภาพแวดล้อมด้านปัจจัยภายในโรงเรียน ในส่วนที่เป็นจุดแข็ง ซึ่งเอ้ือต่อการพัฒนา คือ โรงเรียนมีระบบ
การบริหารการจัดการแบบกระจายอ านาจโดยเน้นการมีส่วนร่วม มีโครงสร้างและนโยบายด าเนินงานที่ชัดเจน
เป็นระบบ บุคลากรทุกฝ่ายมีความตั้งใจในการปฏิบัติงาน ครูมีความพร้อมที่จะพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีระบบการ
ใช้จ่ายเงินถูกต้องตามระเบียบ สามารถตรวจสอบได้ ท าให้จัดการศึกษาของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีระบบ ในด้าน
ผลผลิตและการบริการ โรงเรียนประสบความส าเร็จในการส่งนักเรียนเข้าแข่งขันศักยภาพ ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ขึ้นไป นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนที่จบชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 มีอัตราการเรียนต่อ 100% โรงเรียนมีจุดอ่อนอยู่บ้างในด้านของการใช้สื่อเทคโนโลยีของ
บุคลากร และการใช้ภาษาต่างประเทศเพ่ือเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม จึงเป็นโรงเรียนที่มีสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกท่ีเอ้ือและเป็นโอกาสต่อ
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
12. ผลการประเมินสถานภาพของสถานศึกษา 
 จากการศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในของโรงเรียนสามเงาวิทยาคมแล้ว น าข้อมูล
มาประเมินสถานภาพ ปรากฏว่าโรงเรียนสามเงาวิทยาคมมีสภาพภายนอกเป็นโอกาสเอ้ือต่อการพัฒนาและจัด
การศึกษา ส่วนปัจจัยภายในก็เป็นจุดแข็งที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการบริหารจัดการศึกษา ที่มีการกระจายอ านาจ 
และการมีส่วนร่วมของบุคลากร จึงท าให้โรงเรียนสามเงาวิทยาคมสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และสามารถจะพัฒนาสู่ความเป็นสากลต่อไปได้ในโอกาสต่อไป 

  



 
บทที่  2 

วิสัยทัศน์  พันธกิจ เป้าประสงค์และยุทธศาสตร์ 
วิสัยทัศน์ (Vision) 
“ โรงเรียนสามเงาวิทยาคมเป็นองค์กรคุณภาพ จัดการศึกษาได้มาตรฐาน พัฒนาการเรียนรู้สู่ศตวรรษท่ี 

21 บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
 

พันธกิจ (Mission) 
1. จัดการศึกษาโดยพัฒนาวิชาชีพอย่างมีคุณภาพ และได้มาตรฐานการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2. ส่งเสริมความสามารถในการสื่อสารภาษาต่างประเทศให้กับนักเรียน เพื่อการศึกษาต่อและการ

ประกอบอาชีพ 
3. ขยายโอกาสทางการศึกษา เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์และทักษะชีวิตตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ พร้อมเข้าสู่

ศตวรรษท่ี 21 อย่างมีคุณภาพ 
5. บริหารจัดการศึกษาแบบบูรณาการ SAMNGAO MODEL เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาคุณภาพ 

การศึกษาท่ีสอดคล้องที่สอดคล้องกับบริบท ความต้องการและศักยภาพของชุมชน  
 

เป้าประสงค์(Gold) 
1. นักเรียน มีความสามารถในการอ่าน การเขียน สื่อสารภาษาต่างประเทศ การคิด วิเคราะห์ ค านวณ  

แก้ปัญหา  สร้างนวัตกรรม สร้างงาน  สร้างอาชีพ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ห่างไกลจากยาเสพติด
และอบายมุข มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ คุณลักษณะสุจริต มีทักษะการด ารงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

2. ครู มีทักษะวิชาชีพ พัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ควบคู่ไปกับ
กระบวนการวิจัย โดยใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีคุณธรรมจริยธรรม สนใจใส่ใจ ดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนได้เรียนรู้ อย่างเต็มก าลังความสามารถ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง    

3. ผู้บริหาร เป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลงให้โรงเรียน มีการบริหารจัดการที่ดี มีความรู้ ความสามารถ              
ในการพัฒนาหลักสูตร นวัตกรรม เทคโนโลยีที่ทันสมัย และกระบวนการเรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติอย่างประสิทธิภาพ
และคุณภาพเกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน โดยอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง         
      4. โรงเรียน เป็นโรงเรียนชั้นดีมีคุณภาพ มีบรรยากาศ และสภาพแวดล้อมที่สวยงาม อบอุ่น ปลอดภั ย 
เอ้ือต่อการเรียนรู้เอกลักษณ์อันโดดเด่น เป็นต้นแบบของการปฏิรูปการศึกษาที่แท้จริง ซึ่งเกิดจากการร่วมคิด 
ร่วมปฏิบัติ ร่วมพัฒนา ร่วมสนับสนุนจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาสังคม  
       5. ผู้ปกครองและชุมชน ให้การยอมรับ เชื่อถือ มีความรู้สึกร่วมเป็นเจ้าของ ให้การสนับสนุน            
การด าเนินงานของโรงเรียนทุกรูปแบบ  

ยุทธศาสตร์ 
1. ส่งเสริมจัดการศึกษาโดยพัฒนาวิชาชีพอย่างมีคุณภาพ และได้มาตรฐานการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
2. ส่งเสริมการพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างความสามารถในการสื่อสารภาษาต่างประเทศให้กับ

นักเรียนเพ่ือการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 

 



3. ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสทางการศึกษา เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์และ
ทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพคร ูพร้อมเข้าสู่ศตวรรษ                         
ที่ 21 อย่างมีคุณภาพ 

5. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาแบบบูรณาการ SAMNGAO MODEL เน้นการมีส่วนร่วม
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องที่สอดคล้องกับบริบท ความต้องการและศักยภาพของชุมชน  
 

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา     นักเรียนมีคุณลักษณะ สุจริต จิตอาสา กิริยานอบน้อม 
 

 เอกลักษณ์ของสถานศึกษา     สภาพแวดล้อมสวยงามปลอดภัย เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้  
 

        ปรัชญาการจัดการศึกษา 
โรงเรียนเน้นการจัดการศึกษาที่สนองความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น  พัฒนาสมรรถภาพ 

การท างานร่วมกัน  การคิดที่เป็นระบบ  ด้วยวิธีการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  โดยยึดหลักการทุกคน
สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 
 

แนวคิดหลักการพัฒนาโรงเรียน 
   โรงเรียนมีแนวคิดหลักท่ีใช้ในการบริหารจัดการ เน้นการท างานอย่างมีส่วนร่วม คือ  

“บุคลากรของโรงเรียนทุกคน พร้อมด้วยชุมชนต้องร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ปัญหา และร่วมพัฒนาโรงเรียน” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  
บทที่  3 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของโรงเรียนสามเงาวิทยาคม ระยะ 3 ปี (2564-2566) 

1. ส่งเสริมจัดการศึกษาโดยพัฒนาวิชาชีพอย่างมีคุณภาพ และได้มาตรฐานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

โครงการ / กิจกรรม ผลผลิตเชิงปริมาณและคุณภาพปี 2564 ผลผลิตเชิงปริมาณและคุณภาพปี 2565 ผลผลิตเชิงปริมาณและคุณภาพ ปี 2566 
1.STEM Education 
1.จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม 
STEM Education 
2. จัดกิจกรรม STEM Education 
 ในแต่ละระดับชั้นเรียน 
3. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลการจัด
กิจกรรม STEM Education 
ในแต่ละกิจกรรม 

 1. นักเรียนร้อยละ 70 มีทักษะการคิด
วิเคราะห์   คิดสร้างสรรค์แก้ปัญหาในชีวิต
จริงและสร้างนวัตกรรมที่ใช้สะเต็มเป็น
พ้ืนฐานสูงขึ้น 
2. นักเรียนร้อยละ 70 มีผลสัมฤทธิ์              
ทางการเรียนสูงขึ้น 
3 ครูผู้สอนร้อยละ 70 พัฒนาการเรียน 
การสอนและมีส่วนร่วมในจัดการเรียนรู้ตาม
แนว STEM ศึกษา 

1. นักเรียนร้อยละ 75 มีทักษะการคิด
วิเคราะห์   คิดสร้างสรรค์แก้ปัญหาในชีวิต
จริงและสร้างนวัตกรรมที่ใช้สะเต็มเป็น
พ้ืนฐานสูงขึ้น 
2. นักเรียนร้อยละ 75 มีผลสัมฤทธิ์              
ทางการเรียนสูงขึ้น 
3 ครูผู้สอนร้อยละ 75 พัฒนาการเรียน 
การสอนและมีส่วนร่วมในจัดการเรียนรู้
ตามแนว STEM ศึกษา 
 

1. นักเรียนร้อยละ 80 มีทักษะการคิด
วิเคราะห์   คิดสร้างสรรค์แก้ปัญหาในชีวิต
จริงและสร้างนวัตกรรมที่ใช้สะเต็มเป็น
พ้ืนฐานสูงขึ้น 
2. นักเรียนร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์              
ทางการเรียนสูงขึ้น 
3 ครูผู้สอนร้อยละ 80 พัฒนาการเรียน 
การสอนและมีส่วนร่วมในจัดการเรียนรู้
ตามแนว STEM ศึกษา 

 

 

 

 

 

 
 

 



โครงการ / กิจกรรม ผลผลิตเชิงปริมาณและคุณภาพปี 2564 ผลผลิตเชิงปริมาณและคุณภาพปี 2565 ผลผลิตเชิงปริมาณและคุณภาพ ปี 2566 
2. ส่งเสริมพัฒนาศูนย์ ICT                         
และระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 
    1.จัดซื้อพัสดุ ICT 
    2.ปรับปรุงซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ 

1. นักเรียนร้อยละ 80 มีความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
2. ครูร้อยละ 80 มีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้ 
3. ครูร้อยละ 80 มีสื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 
4. โรงเรียนร้อยละ 80 มีการปรับปรุง
ซ่อมแซม จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์สื่อเทคโนโลยี
เพ่ือการศึกษาให้พร้อมใช้บริการ 

1. นักเรียนร้อยละ 85 มีความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
2. ครูร้อยละ 85 มีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้ 
3. ครูร้อยละ 85 มีสื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 
4. โรงเรียนร้อยละ 85 มีการปรับปรุง
ซ่อมแซม จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์สื่อเทคโนโลยี
เพ่ือการศึกษาให้พร้อมใช้บริการ 

1. นักเรียนร้อยละ 90 มีความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
2. ครูร้อยละ 90 มีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้ 
3. ครูร้อยละ 90 มีสื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 
4. โรงเรียนร้อยละ 90 มีการปรับปรุง
ซ่อมแซม จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์สื่อเทคโนโลยี
เพ่ือการศึกษาให้พร้อมใช้บริการ 

3. ผลิตสื่อ การส่งเสริมการเรียน 
การสอน 
    1. จัดหา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
เครื่องใช้ในส านักงาน 
    2. ซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ 

1. จ านวนครูร้อยละ 70 มาขอรับบริการ
การผลิตสื่อการเรียนการสอน 
2. ครูร้อยละ 70 มีสื่อการเรียนการสอน
เพียงพอในการจัดการเรียนการสอนและมี
ความพึงพอใจในการผลิตสื่อการเรียน         
การสอน 
 

 1. จ านวนครูร้อยละ 75 มาขอรับบริการ
การผลิตสื่อการเรียนการสอน 
2. ครูร้อยละ 75 มีสื่อการเรียนการสอน
เพียงพอในการจัดการเรียนการสอนและมี
ความพึงพอใจในการผลิตสื่อการเรียน         
การสอน 
 

1. จ านวนครูร้อยละ 80 มาขอรับบริการ
การผลิตสื่อการเรียนการสอน 
2. ครูร้อยละ 80 มีสื่อการเรียนการสอน
เพียงพอในการจัดการเรียนการสอนและมี
ความพึงพอใจในการผลิตสื่อการเรียน         
การสอน 
 

 

 

 

 

 
 



โครงการ / กิจกรรม ผลผลิตเชิงปริมาณและคุณภาพปี 2564 ผลผลิตเชิงปริมาณและคุณภาพปี 2565 ผลผลิตเชิงปริมาณและคุณภาพ ปี 2566 
4. ส่งเสริมพัฒนาและสนับสนุนการ
ให้บริการงานโสตทัศนศึกษา 
   1.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โสตทัศนศึกษา 

1. โสตทัศนูปกรณ์ร้อยละ 80                      
มีประสิทธิภาพที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และ
เพียงพอต่อการให้บริการ 
2. นักเรียน ครู บุคลากรทาง การศึกษา
และหน่วยงานภายนอก ร้อยละ 80 ได้รับ
บริการอย่างทั่วถึงและได้ประโยชน์อย่าง
สูงสุดเมื่อใช้บริการงานโสตทัศนศึกษา 

1. โสตทัศนูปกรณ์ร้อยละ 85 มี
ประสิทธิภาพที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และ
เพียงพอต่อการให้บริการ 
2. นักเรียน ครู บุคลากรทาง การศึกษา
และหน่วยงานภายนอก ร้อยละ 85 ได้รับ
บริการอย่างทั่วถึงและได้ประโยชน์อย่าง
สูงสุดเมื่อใช้บริการงานโสตทัศนศึกษา 

1. โสตทัศนูปกรณ์ร้อยละ 85 มี
ประสิทธิภาพที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และ
เพียงพอต่อการให้บริการ 
2. นักเรียน ครู บุคลากรทาง การศึกษา
และหน่วยงานภายนอก ร้อยละ 85 ได้รับ
บริการอย่างทั่วถึงและได้ประโยชน์อย่าง
สูงสุดเมื่อใช้บริการงานโสตทัศนศึกษา 

5.ส่งเสริมและพัฒนางานห้องสมุด
โรงเรียน 
1. จัดซื้อวัสดุส านักงานวัสดุตกแต่ง
บรรยากาศห้องสมุด 
2 .จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและ 
แหล่งเรียนรู้อ่ืน 
3. อบรมเชิงปฏิบัติการด าเนินงาน
ห้องสมุดเบื้องต้น 

1. นักเรียนร้อยละ 70 มีผลสัมฤทธิ์ทาง 
การอ่านและมีการเรียนรู้นอกชั้นเรียนสูงขึ้น 
2. นักเรียนร้อยละ 70 มีผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเข้าใช้บริการภายในห้องสมุดโรงเรียน
สามเงาวิทยาคม 

 1. นักเรียนร้อยละ 75 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการอ่านและมีการเรียนรู้นอกชั้นเรียน
สูงขึ้น 
2. นักเรียนร้อยละ 75 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเข้าใช้บริการภายในห้องสมุด
โรงเรียนสามเงาวิทยาคม 

1. นักเรียนร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการอ่านและมีการเรียนรู้นอกชั้นเรียน
สูงขึ้น 
2. นักเรียนร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเข้าใช้บริการภายในห้องสมุด
โรงเรียนสามเงาวิทยาคม 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



โครงการ / กิจกรรม ผลผลิตเชิงปริมาณและคุณภาพปี 2564 ผลผลิตเชิงปริมาณและคุณภาพปี 2565 ผลผลิตเชิงปริมาณและคุณภาพ ปี 2566 
6.ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางเรียนวิชา
ภาษาไทย 
1. กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะ          
การอ่านของผู้เรียน 
2. กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะ             
การเขียนของผู้เรียน 
3. กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะ                 
การคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน 
4. กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ 
การเรียนการสอนภาษาไทย 

1. นักเรียนร้อยละ 70  มีผลสัมฤทธิ์
ทางการอ่านสูงขึ้น 
2. นักเรียนร้อยละ 70 มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เขียนสูงขึ้น 
3. นักเรียนร้อยละ 70 มีคะแนนการอ่าน 
คิดวิเคราะห์ ทางด้านภาษาไทยเพ่ิมขึ้น 
4. ร้อยละ 100 ของครูในกลุ่มสาระมี
หลักสูตรและแผนการเรียนรู้ 
5. ร้อยละ 100 ของครูในกลุ่มสาระมี
งานวิจัยคละ 2 เรื่อง/ปีการศึกษา 

1. นักเรียนร้อยละ 75  มีผลสัมฤทธิ์
ทางการอ่านสูงขึ้น 
2. นักเรียนร้อยละ 75 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเขียนสูงขึ้น 
3. นักเรียนร้อยละ 75 มีคะแนนการอ่าน 
คิดวิเคราะห์ ทางด้านภาษาไทยเพ่ิมขึ้น 
4. ร้อยละ 100 ของครูในกลุ่มสาระมี
หลักสูตรและแผนการเรียนรู้ 
5. ร้อยละ 100 ของครูในกลุ่มสาระมี
งานวิจัยคละ 2 เรื่อง/ปีการศึกษา 

1. นักเรียนร้อยละ 80  มีผลสัมฤทธิ์
ทางการอ่านสูงขึ้น 
2. นักเรียนร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเขียนสูงขึ้น 
3. นักเรียนร้อยละ 80 มีคะแนนการอ่าน 
คิดวิเคราะห์ ทางด้านภาษาไทยเพ่ิมขึ้น 
4. ร้อยละ 100 ของครูในกลุ่มสาระมี
หลักสูตรและแผนการเรียนรู้ 
5. ร้อยละ 100 ของครูในกลุ่มสาระมี
งานวิจัยคละ 2 เรื่อง/ปีการศึกษา 

7.ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร ์
1. กิจกรรมยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ 
2. กิจกรรมแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ 

1. นักเรียนร้อยละ 70 มีผลสัมฤทธิ์                
ทางการเรียนคณิตศาสตร์สูงขึ้น 
2. นักเรียนร้อยละ 5 มีความเป็นเลิศ             
ทางคณิตศาสตร์ 

 1. นักเรียนร้อยละ 75 มีผลสัมฤทธิ์                
ทางการเรียนคณิตศาสตร์สูงขึ้น 
2. นักเรียนร้อยละ 6 มีความเป็นเลิศ             
ทางคณิตศาสตร์ 

1. นักเรียนร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์                
ทางการเรียนคณิตศาสตร์สูงขึ้น 
2. นักเรียนร้อยละ 7 มีความเป็นเลิศ             
ทางคณิตศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 
 



โครงการ / กิจกรรม ผลผลิตเชิงปริมาณและคุณภาพปี 2564 ผลผลิตเชิงปริมาณและคุณภาพปี 2565 ผลผลิตเชิงปริมาณและคุณภาพ ปี 2566 
8.ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนที่มีความ
เป็นเลิศด้านศิลปะ 
1.จัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ด้านทัศนศิลป์ 
2.จัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ด้านดนตรี 
3.จัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ด้านนาฏศิลป์ 

1. นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 87.5 
เห็นคุณค่าในตนเองและมีความม่ันใจกล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสม 
2. นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 87.5 
สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรม
ศิลปะ ดนตรี / นาฏศิลป์  
 3. นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 87.5 
เห็นคุณค่างานศิลปะที่เป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นปัญญาไทย
และสากล 
4.นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 87.5   
ที่มีความพึงพอใจต่อการด าเนินงาน
โครงการส่งเสริมพัฒนานักเรียนที่มีความ
เป็นเลิศทางด้านศิลปะ 

 1. นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 88 
เห็นคุณค่าในตนเองและมีความม่ันใจกล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสม 
2. นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 88 
สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรม
ศิลปะ ดนตรี / นาฏศิลป์  
 3. นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 88 
เห็นคุณค่างานศิลปะที่เป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นปัญญาไทย
และสากล 
4.นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 88              
ที่มีความพึงพอใจต่อการด าเนินงาน
โครงการส่งเสริมพัฒนานักเรียนที่มีความ
เป็นเลิศทางด้านศิลปะ 
 

1. นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 89  
เห็นคุณค่าในตนเองและมีความม่ันใจกล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสม 
2. นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 89 
สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรม
ศิลปะ ดนตรี / นาฏศิลป์  
 3. นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 89 
เห็นคุณค่างานศิลปะที่เป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นปัญญาไทย
และสากล 
4.นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 89             
ที่มีความพึงพอใจต่อการด าเนินงาน
โครงการส่งเสริมพัฒนานักเรียนที่มีความ
เป็นเลิศทางด้านศิลปะ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



โครงการ / กิจกรรม ผลผลิตเชิงปริมาณและคุณภาพปี 2564 ผลผลิตเชิงปริมาณและคุณภาพปี 2565 ผลผลิตเชิงปริมาณและคุณภาพ ปี 2566 
9.ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพกิจกรรมการ
เรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ตามหลักสูตรสุข
ศึกษาและพลศึกษา 
1. กิจกรรม SMART STUDEN 64 
2. กิจกรรมกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 64 
3. กิจกรรมพัฒนากลุ่มสาระ 64 
4. กิจกรรมยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสุข
ศึกษาและพลศึกษา 64 
5. กิจกรรม กีฬาสี 64 

1. นักเรียนร้อยละ 80 มีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรงและมีน้ าหนักส่วนสูงและ
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ 
2. ร้อยละ 100 ของครู ในกลุ่มสาระม๊
หลักสูตรแผนการเรียนรู้ และมีความรู้
ใหม่ๆท่ีทันสมัย 

 1. นักเรียนร้อยละ 85 มีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรงและมีน้ าหนักส่วนสูงและ
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ 
2. ร้อยละ 100 ของครู ในกลุ่มสาระมี
หลักสูตร 
แผนการเรียนรู้ และมีความรู้ใหม่ๆที่
ทันสมัย 
 

1. นักเรียนร้อยละ 90 มีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรงและมีน้ าหนักส่วนสูงและ
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ ์
2. ร้อยละ 100 ของครู ในกลุ่มสาระมี
หลักสูตร 
แผนการเรียนรู้ และมีความรู้ใหม่ๆที่
ทันสมัย 

10.พัฒนาห้องเรียนในศตวรรษที่ 21 เพื่อ
การเรียนรู ้
1.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการพัฒนาและ
ปรับปรุง 

1. นักเรียนร้อยละ 80 มีความสามารถ
ด้านการเรียนผ่านระบบออนไลน์ 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 
80 มีระบบการเรียนการสอนออนไลน์ที่มี
คุณภาพ 

 1. นักเรียนร้อยละ 85 มีความสามารถ
ด้านการเรียนผ่านระบบออนไลน์ 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 
85 มีระบบการเรียนการสอนออนไลน์ที่มี
คุณภาพ 

1. นักเรียนร้อยละ 90 มีความสามารถ
ด้านการเรียนผ่านระบบออนไลน์ 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา               
ร้อยละ 90 มีระบบการเรียนการสอน
ออนไลน์ที่มีคุณภาพ 

 

 

 

 

 

 
 
 



โครงการ / กิจกรรม ผลผลิตเชิงปริมาณและคุณภาพปี 2564 ผลผลิตเชิงปริมาณและคุณภาพปี 2565 ผลผลิตเชิงปริมาณและคุณภาพ ปี 2566 
11. โรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste 
School 
    1. กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ 
 ฐานขยะ 4 จี วิถีพอเพียง 
    2. จัดกิจกรรมลดใช้ ลดให้ พลาสติก
และโฟม 
    3. จัดกิจกรรม CLEANING AWARD 
2564 
    4. จัดกิจกรรมท าจุดคัดแยกขยะ 
ในโรงเรียน 

1. ร้อยละของนักเรียนมีมีความรู้ความ
เข้าใจและปฏิบัติตนในการจัดการขยะการ
คัดแยก การเพ่ิม 
มูลค่าของขยะและ 
2. ร้อยละของนักเรียนมีลักษณะนิสัย
รักษาสิ่งแวดล้อมทั้งในโรงเรียนและชุมชน 
3. ร้อยละของนักเรียนมีลดการใช้
พลาสติกและโฟม ในโรงเรียนและชุมชน 
4. ร้อยละของนักเรียนมีลดการใช้
พลาสติกและโฟม ในโรงเรียนและชุมชน
เรียนรู้อย่างเหมาะสม 
5. จ านวนจุดทิ้งขยะ 

1. ร้อยละของนักเรียนมีมีความรู้ความ
เข้าใจและปฏิบัติตนในการจัดการขยะการ
คัดแยก การเพ่ิม 
มูลค่าของขยะและ 
2. ร้อยละของนักเรียนมีลักษณะนิสัย
รักษาสิ่งแวดล้อมทั้งในโรงเรียนและชุมชน 
3. ร้อยละของนักเรียนมีลดการใช้
พลาสติกและโฟม ในโรงเรียนและชุมชน 
4. ร้อยละของนักเรียนมีลดการใช้
พลาสติกและโฟม ในโรงเรียนและชุมชน
เรียนรู้อย่างเหมาะสม 
5. จ านวนจุดทิ้งขยะ 

1. ร้อยละของนักเรียนมีมีความรู้ความ
เข้าใจและปฏิบัติตนในการจัดการขยะการ
คัดแยก การเพ่ิม 
มูลค่าของขยะและ 
2. ร้อยละของนักเรียนมีลักษณะนิสัย
รักษาสิ่งแวดล้อมทั้งในโรงเรียนและชุมชน 
3. ร้อยละของนักเรียนมีลดการใช้
พลาสติกและโฟม ในโรงเรียนและชุมชน 
4. ร้อยละของนักเรียนมีลดการใช้
พลาสติกและโฟม ในโรงเรียนและชุมชน
เรียนรู้อย่างเหมาะสม 
5. จ านวนจุดทิ้งขยะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการ / กิจกรรม ผลผลิตเชิงปริมาณและคุณภาพปี 2564 ผลผลิตเชิงปริมาณและคุณภาพปี 2565 ผลผลิตเชิงปริมาณและคุณภาพ ปี 2566 
12.ยกผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ 
1. ส่งนักเรียนแข่งขันในงานมหกรรมทาง
วิชาการในระดับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหรือระดับประเทศ 
2. ส่งนักเรียนแข่งขันคนเก่งในโรงเรียน 
ท้องถิ่น ระดับประเทศ  
(รวมการสอบ 0-NET) 
3. ส่งนักเรียนแข่งขันในสังกัดอ่ืนๆ 

1. นักเรียนมีผลการทดสอบการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (ONET) สูงขึ้นไม่
น้อยกว่าร้อยละ 3 
2. ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่มีทักษะทาง
วิชาการเข้าประกวดในหน่วยงานสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ระดับประเทศ 
3. ร้อยละ 100 ของครูและนักเรียนมีการ
ค้นคว้าหาความรู้ด้านวิชาการอยู่เสมอ 

 1. นักเรียนมีผลการทดสอบการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (ONET) สูงขึ้นไม่
น้อยกว่าร้อยละ 4 
2. ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่มีทักษะทาง
วิชาการเข้าประกวดในหน่วยงานสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ระดับประเทศ 
3. ร้อยละ 100 ของครูและนักเรียนมีการ
ค้นคว้าหาความรู้ด้านวิชาการอยู่เสมอ 

1. นักเรียนมีผลการทดสอบการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (ONET) สูงขึน้ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 5 
2. ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่มีทักษะทาง
วิชาการเข้าประกวดในหน่วยงานสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ระดับประเทศ 
3. ร้อยละ 100 ของครูและนักเรียนมีการ
ค้นคว้าหาความรู้ด้านวิชาการอยู่เสมอ 

13.พัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพ
งานกลุ่มบริหารวิชาการ 
1. เสนอขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ
พัสดุ 
2. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
ตามท่ีได้รับอนุมัติ 

1. ร้อยละ 90 ครู นักเรียนและผู้ปกครอง
มีความพึงพอใจในการให้บริการด้าน
วิชาการ 
2. ร้อยละ 90 ครูผู้สอนสามารถ
ด าเนินการ ได้ถูกต้องตามระเบียบการ 
วัดผลและประเมินผล 

 1. ร้อยละ 91 ครู นักเรียนและผู้ปกครอง
มีความพึงพอใจในการให้บริการด้าน
วิชาการ 
2. ร้อยละ 91 ครูผู้สอนสามารถ
ด าเนินการ ได้ถูกต้องตามระเบียบการ 
วัดผลและประเมินผล 

1. ร้อยละ 92 ครู นักเรียนและผู้ปกครอง
มีความพึงพอใจในการให้บริการด้าน
วิชาการ 
2. ร้อยละ 92 ครูผู้สอนสามารถ
ด าเนินการ ได้ถูกต้องตามระเบียบการ 
วัดผลและประเมินผล 

 

 

 

 

 

 

 
 



โครงการ / กิจกรรม ผลผลิตเชิงปริมาณและคุณภาพปี 2564 ผลผลิตเชิงปริมาณและคุณภาพปี 2565 ผลผลิตเชิงปริมาณและคุณภาพ ปี 2566 
14.พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
1.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 

1.ร้อยละ 85 ของครูมีความรู้ ความเข้าใจ 
มีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรและ
สามารถ จัดท าหลักสูตรของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้อย่าง
เหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่นและ
เทียบเคียงกับมาตรฐานสากล      
 2. ครูร้อยละ 85 ประเมินติดตามการใช้
หลักสูตร     

1.ร้อยละ 90 ของครูมีความรู้ ความเข้าใจ 
มีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรและ
สามารถ จัดท าหลักสูตรของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้อย่าง
เหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่นและ
เทียบเคียงกับมาตรฐานสากล      
2. ครูร้อยละ 90 ประเมินติดตามการใช้
หลักสูตร     

1.ร้อยละ 95 ของครูมีความรู้ ความเข้าใจ 
มีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรและ
สามารถ จัดท าหลักสูตรของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้อย่าง
เหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่นและ
เทียบเคียงกับมาตรฐานสากล                  
2. ครูร้อยละ 95 ประเมนิติดตามการใช้
หลักสูตร     

15.ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
1. กิจกรรมจัดซื้อสื่อ วัสดุอุปกรณ์ทางการ
เรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา  
2. ด าเนินการผลิตสื่อ นวัตกรรม 
การเรียนการสอน จัดท าแผนการและ
จัดการเรียนการสอนและวิจัยใน 
ชั้นเรียน 

1. ร้อยละของ ครูมีการจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้และมีการบันทึกผล          
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเหมาะสม 
2. ร้อยละของ เพื่อให้ครูมีการท าการวิจัย 
ในชั้นเรียนและสร้างสื่อนวัตกรรมอย่าง
เหมาะสม 
3. ร้อยละของการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา 
4. ร้อยละของ ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่
มีความสนใจทางด้านสังคมศึกษา 
5. ร้อยละของการส่งเสริมและพัฒนา
ผู้เรียนที่มีความสนใจทางด้านสังคมศึกษา 

 1. ร้อยละของ ครูมีการจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้และมีการบันทึกผล การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้อย่างเหมาะสม 
2. ร้อยละของ เพื่อให้ครูมีการท าการวิจัย 
ในชั้นเรียนและสร้างสื่อนวัตกรรมอย่าง
เหมาะสม 
3. ร้อยละของการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา 
4. ร้อยละของ ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่
มีความสนใจทางด้านสังคมศึกษา 
5. ร้อยละของการส่งเสริมและพัฒนา
ผู้เรียนที่มีความสนใจทางด้านสังคมศึกษา 

1. ร้อยละของ ครูมีการจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้และมีการบันทึกผล การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้อย่างเหมาะสม 
2. ร้อยละของ เพื่อให้ครูมีการท าการวิจัย 
ในชั้นเรียนและสร้างสื่อนวัตกรรมอย่าง
เหมาะสม 
3. ร้อยละของการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา 
4. ร้อยละของ ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่
มีความสนใจทางด้านสังคมศึกษา 
5. ร้อยละของการส่งเสริมและพัฒนา
ผู้เรียนที่มีความสนใจทางด้านสังคมศึกษา 

 
 
 
 
 



โครงการ / กิจกรรม ผลผลิตเชิงปริมาณและคุณภาพปี 2564 ผลผลิตเชิงปริมาณและคุณภาพปี 2565 ผลผลิตเชิงปริมาณและคุณภาพ ปี 2566 
15.ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
1. กิจกรรมจัดซื้อสื่อ วัสดุอุปกรณ์ทางการ
เรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา  
2. ด าเนินการผลิตสื่อ นวัตกรรม 
การเรียนการสอน จัดท าแผนการและ
จัดการเรียนการสอนและวิจัยใน 
ชั้นเรียน 

1. ร้อยละของ ครูมีการจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้และมีการบันทึกผล           
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเหมาะสม 
2. ร้อยละของ เพื่อให้ครูมีการท าการวิจัย 
ในชั้นเรียนและสร้างสื่อนวัตกรรมอย่าง
เหมาะสม 
3. ร้อยละของการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา 
4. ร้อยละของ ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่
มีความสนใจทางด้านสังคมศึกษา 
5. ร้อยละของการส่งเสริมและพัฒนา
ผู้เรียนที่มีความสนใจทางด้านสังคมศึกษา 

 1. ร้อยละของ ครูมีการจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้และมีการบันทึกผล            
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเหมาะสม 
2. ร้อยละของ เพื่อให้ครูมีการท าการวิจัย 
ในชั้นเรียนและสร้างสื่อนวัตกรรมอย่าง
เหมาะสม 
3. ร้อยละของการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา 
4. ร้อยละของ ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่
มีความสนใจทางด้านสังคมศึกษา 
5. ร้อยละของการส่งเสริมและพัฒนา
ผู้เรียนที่มีความสนใจทางด้านสังคมศึกษา 

1. ร้อยละของ ครูมีการจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้และมีการบันทึกผล               
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเหมาะสม 
2. ร้อยละของ เพื่อให้ครูมีการท าการวิจัย 
ในชั้นเรียนและสร้างสื่อนวัตกรรมอย่าง
เหมาะสม 
3. ร้อยละของการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา 
4. ร้อยละของ ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่
มีความสนใจทางด้านสังคมศึกษา 
5. ร้อยละของการส่งเสริมและพัฒนา
ผู้เรียนที่มีความสนใจทางด้านสังคมศึกษา 

16.ศูนย์ภูมิปัญญาท้องถิ่น                          
โรงเรียนสามเงาวิทยาคม 
1.การปรับปรุงห้องเรียนให้เป็น 
ศูนย์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 2.จัดท ารูปรูปภาพ 
ภาพเก่าเล่าใหม่ 3.จัดท ารูปเล่มเก่ียวกับ
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในแต่ละต าบลใน
อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก 4.ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์บริเวณศูนย์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1. การปรับปรุงห้องเรียนให้เป็นศูนย์ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น โรงเรียนสามเงาวิทยาคม 
2. จัดท ารูปภาพ ภาพเก่าเล่าเรื่อง แต่ละ
ต าบล จ านวน 6 รูป 

1. การปรับปรุงห้องเรียนให้เป็นศูนย์ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น โรงเรียนสามเงาวิทยาคม 
2. จัดท ารูปภาพ ภาพเก่าเล่าเรื่อง แต่ละ
ต าบล จ านวน 6 รูป 

1. การปรับปรุงห้องเรียนให้เป็นศูนย์ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น โรงเรียนสามเงาวิทยาคม 
2. จัดท ารูปภาพ ภาพเก่าเล่าเรื่อง แต่ละ
ต าบล จ านวน 6 รูป 

 

 

 

 



โครงการ / กิจกรรม ผลผลิตเชิงปริมาณและคุณภาพปี 2564 ผลผลิตเชิงปริมาณและคุณภาพปี 2565 ผลผลิตเชิงปริมาณและคุณภาพ ปี 2566 
17. ส่งเสริมการจัดและเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาระดับต่างๆ 
1. กิจกรรมกีฬาสี 64 
2. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ
พัสดุ 

1. ร้อยละ 80 ของนักเรียนและผู้เกี่ยวข้อง
มีความพึงพอใจต่อการพัฒนาคุณภาพ
กิจกรรมการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ของกลุ่มสาระสุขศึกษาและพละ
ศึกษา 
2. ร้อยละ 25 ของจ านวนนักเรียนใน
กิจกรรมได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทน
นักกีฬาของโรงเรียน กลุ่มโรงเรียน อ าเภอ 
จังหวัด เข้าร่วมแข่งขันในระดับต่างๆ 

 1. ร้อยละ 85 ของนักเรียนและ
ผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อการพัฒนา
คุณภาพกิจกรรมการเรียนรู้ของกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ของกลุ่มสาระสุขศึกษาและ
พละศึกษา 
2. ร้อยละ 30 ของจ านวนนักเรียนใน
กิจกรรมได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทน
นักกีฬาของโรงเรียน กลุ่มโรงเรียน อ าเภอ 
จังหวัด เข้าร่วมแข่งขันในระดับต่างๆ 

1. ร้อยละ 90 ของนักเรียนและผู้เกี่ยวข้อง
มีความพึงพอใจต่อการพัฒนาคุณภาพ
กิจกรรมการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ของกลุ่มสาระสุขศึกษาและพละ
ศึกษา 
2. ร้อยละ 35 ของจ านวนนักเรียนใน
กิจกรรมได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทน
นักกีฬาของโรงเรียน กลุ่มโรงเรียน อ าเภอ 
จังหวัด เข้าร่วมแข่งขันในระดับต่างๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โครงการ / กิจกรรม ผลผลิตเชิงปริมาณและคุณภาพปี 2564 ผลผลิตเชิงปริมาณและคุณภาพปี 2565 ผลผลิตเชิงปริมาณและคุณภาพ ปี 2566 
18.ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
1. กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายวิชาวิทยาศาสตร์ 
2. กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาด้าน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์รายวิชา
วิทยาศาสตร์ 
1. กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาด้านการอ่าน 
คิด วิเคราะห์ เขียน รายวิชาวิทยาศาสตร์ 
2. กิจกรรมส่งเสริมการท าการวิจัย 
ในชั้นเรียนและสร้างสื่อนวัตกรรม 
3. กิจกรรมจัดหาสื่อ วัสดุและอุปกรณ์
ทางด้านวิทยาศาสตร์ 
4. กิจกรรมจัดหาวัสดุ อุปกรณ์และสารเคมี
ส าหรับใช้ในการทดลอง 

1. นักเรียนร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์เพ่ิมข้ึน 
2. นักเรียนร้อยละ 85 มีคะแนน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์รายวิชา
วิทยาศาสตร์เพิ่มข้ึน 
3. นักเรียนร้อยละ 80 มีคะแนนอ่าน 
 คิด วิเคราะห์ เขียน รายวิชาวิทยาศาสตร์
เพ่ิมข้ึน 
4. ครูร้อยละ 100 ท าการวิจัยในชั้นเรียน
และสร้างสื่อนวัตกรรมอย่างน้อยภาคเรียน
ละ1 เรื่อง 
5. ร้อยละ 85 ของสื่อ วัสดุและอุปกรณ์
เพียงพอกับความต้องการของครูและ
นักเรียน 
6. ร้อยละ 85 ของวัสดุ อุปกรณ์และ
สารเคมี 
ทีจัดซื้อได้เพียงพอต่อการจัดการเรียนรู้ 

 1.  นักเรียนร้อยละ 85 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น 
2 .  นั ก เ รี ย น ร้ อ ย ล ะ  90 มี ค ะ แ น น
คุณลั กษณะ อัน พึงประสงค์ ร ายวิ ช า
วิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น 
3. นักเรียนร้อยละ 85 มีคะแนนอ่าน 
 คิด วิเคราะห์ เขียน รายวิชาวิทยาศาสตร์
เพ่ิมข้ึน 
4. ครูร้อยละ 100 ท าการวิจัยในชั้นเรียน
และสร้างสื่อนวัตกรรมอย่างน้อยภาคเรียน
ละ1 เรื่อง 
5. ร้อยละ 90 ของสื่อ วัสดุและอุปกรณ์
เพียงพอกับความต้องการของครูและ
นักเรียน 
6. ร้อยละ 90 ของวัสดุ  อุปกรณ์และ
สารเคมีที่จัดซื้อได้เพียงพอต่อการจัดการ
เรียนรู้ 

1.  นั ก เรี ยนร้ อยละ 90 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น 
2 .  นั ก เ รี ย น ร้ อ ย ล ะ  95  มี ค ะ แ น น
คุณลั กษณะ อัน พึงประสงค์ ร ายวิ ช า
วิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น 
3. นักเรียนร้อยละ 90 มีคะแนนอ่าน 
 คิด วิเคราะห์ เขียน รายวิชาวิทยาศาสตร์
เพ่ิมข้ึน 
4. ครูร้อยละ 100 ท าการวิจัยในชั้นเรียน
และสร้างสื่อนวัตกรรมอย่างน้อยภาคเรียน
ละ1 เรื่อง 
5. ร้อยละ 95 ของสื่อ วัสดุและอุปกรณ์
เพียงพอกับความต้องการของครูและ
นักเรียน 
6. ร้อยละ 95 ของวัสดุ  อุปกรณ์และ
สารเคมีที่จัดซื้อได้เพียงพอต่อการจัดการ
เรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 



2. ส่งเสริมความสามารถในการสื่อสารภาษาต่างประเทศให้กับนักเรียน เพื่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 
 

โครงการ / กิจกรรม ผลผลิตเชิงปริมาณและคุณภาพปี 2564 ผลผลิตเชิงปริมาณและคุณภาพปี 2565 ผลผลิตเชิงปริมาณและคุณภาพ ปี 2566 
1.ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาต่างประเทศ 
1. กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
2. กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะการใช้
ภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสาร 
3.กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะการใช้
จีนเพื่อการสื่อสาร 
4. กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษ 

1. นักเรียนร้อยละ 70 มีทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสูงขึ้น 
2. นักเรียนร้อยละ 70 มีทักษะการใช้
ภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสารสูงขึ้น 
3. นักเรียนร้อยละ 70 มีทักษะการใช้จีน
เพ่ือการสื่อสารสูงขึ้น 
4. นักเรียนร้อยละ 70 มีผลสัมฤทธิ์การ
เรียนภาษาอังกฤษสูงขึ้น 
5. ร้อยละ 100 ของครู ในกลุ่มสาระมี
หลักสูตรและแผนการเรียนรู้ 
6.ร้อยละ 100 ของครู ในกลุ่มสาระ                   
มีงานวิจัยคนละ 1 เรื่อง/ภาคเรียน 

 1. นักเรียนร้อยละ 75 มีทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสูงขึ้น 
2. นักเรียนร้อยละ 75 มีทักษะการใช้
ภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสารสูงขึ้น 
3. นักเรียนร้อยละ 75 มีทักษะการใช้จีน
เพ่ือการสื่อสารสูงขึ้น 
4. นักเรียนร้อยละ 75 มีผลสัมฤทธิ์การ
เรียนภาษาอังกฤษสูงขึ้น 
5. ร้อยละ 100 ของครู ในกลุ่มสาระมี
หลักสูตรและแผนการเรียนรู้ 
6.ร้อยละ 100 ของครู ในกลุ่มสาระ 
งานวิจัยคนละ 1 เรื่อง/ภาคเรียน 

1. นักเรียนร้อยละ 80 มีทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสูงขึ้น 
2. นักเรียนร้อยละ 80 มีทักษะการใช้
ภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสารสูงขึ้น 
3. นักเรียนร้อยละ 80 มีทักษะการใช้จีน
เพ่ือการสื่อสารสูงขึ้น 
4. นักเรียนร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์การ
เรียนภาษาอังกฤษสูงขึ้น 
5. ร้อยละ 100 ของครู ในกลุ่มสาระมี
หลักสูตรและแผนการเรียนรู้ 
6.ร้อยละ 100 ของครู ในกลุ่มสาระ            
มีงานวิจัยคนละ 1 เรื่อง/ภาคเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



โครงการ / กิจกรรม ผลผลิตเชิงปริมาณและคุณภาพปี 2564 ผลผลิตเชิงปริมาณและคุณภาพปี 2565 ผลผลิตเชิงปริมาณและคุณภาพ ปี 2566 
1.การพัฒนางานแนะแนว 
1.ปรับปรุงห้องแนะแนว 
2.ค่าวัสดุอุปกรณ์กิจกรรมงานแนะแนว 
3.ค่าจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 
4.กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ม.3 ม.6 
5.กิจกรรมมอบประกาศนียบัตร 

1. มีเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ในการ
ด าเนินงานอย่างเพียงพอ ประมาณ 95 % 
2 นักเรียน ชั้นม. 3 และ ม.6 ร้อยละ 95 
ได้รับข้อมูลอย่างถูกต้องมีความเชื่อม่ันใน
การตัดสินใจศึกษาต่อและเข้าศึกษาต่อใน
สถาบันต่าง ๆ  
3. นักเรียน ชั้น ม. 3 และ ม.6 ร้อยละ 
100 มีความมั่นใจในการด าเนินชีวิตที่ดี
และมีความพร้อมที่จะออกไปสู่สังคม
ภายนอกได้  
4. นักเรียน ชั้น ม. 3 และ ม.6 ร้อยละ 
100 มีความภาคภูมิใจในผลส าเร็จของ
ตนเอง มีความรักและศรัทธาต่อสถาบัน
ของตนเอง   

 1. มีเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ในการ
ด าเนินงานอย่างเพียงพอ ประมาณ 97 % 
2 นักเรียน ชั้นม. 3 และ ม.6 ร้อยละ 97 
ได้รับข้อมูลอย่างถูกต้องมีความเชื่อม่ันใน
การตัดสินใจศึกษาต่อและเข้าศึกษาต่อใน
สถาบันต่าง ๆ  
3. นักเรียน ชั้น ม. 3 และ ม.6 ร้อยละ 
100 มีความมั่นใจในการด าเนินชีวิตที่ดี
และมีความพร้อมที่จะออกไปสู่สังคม
ภายนอกได้  
4. นักเรียน ชั้น ม. 3 และ ม.6 ร้อยละ 
100 มีความภาคภูมิใจในผลส าเร็จของ
ตนเอง มีความรักและศรัทธาต่อสถาบัน
ของตนเอง   

1. มีเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ในการ
ด าเนินงานอย่างเพียงพอ ประมาณ 99 % 
2 นักเรียน ชั้นม. 3 และ ม.6 ร้อยละ 99 
ได้รับข้อมูลอย่างถูกต้องมีความเชื่อม่ันใน
การตัดสินใจศึกษาต่อและเข้าศึกษาต่อใน
สถาบันต่าง ๆ  
3. นักเรียน ชั้น ม. 3 และ ม.6 ร้อยละ 
100 มีความมั่นใจในการด าเนินชีวิตที่ดี
และมีความพร้อมที่จะออกไปสู่สังคม
ภายนอกได้  
4. นักเรียน ชั้น ม. 3 และ ม.6 ร้อยละ 
100 มีความภาคภูมิใจในผลส าเร็จของ
ตนเอง มีความรักและศรัทธาต่อสถาบัน
ของตนเอง   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



โครงการ / กิจกรรม ผลผลิตเชิงปริมาณและคุณภาพปี 2564 ผลผลิตเชิงปริมาณและคุณภาพปี 2565 ผลผลิตเชิงปริมาณและคุณภาพ ปี 2566 
2.พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
1. กิจกรรมโฮมรูม 
2. กิจกรรมคัดกรองนักเรียน 
3. กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน  
( Classroom Meeting ) 
4. กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 
5. กิจกรรม Stop Teen Mo 
6. จัดระบบช่วยเหลือตามภาวะเสี่ยงของ
นักเรียน/การให้ค าปรึกษา (ดูแลช่วยเหลือ
ตามสภาพปัญหาที่แท้จริง) 

1. สถานศึกษามีการจัดระบบดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและ
ครอบคลุมถึงผู้เรียนร้อยละ 90 - 100 
 2. นักเรียนที่รับบริการจากเครือข่ายดูแล
ช่วยเหลือและคุ้มนักเรียนในภาวะวิกฤติมี
ความพึงพอใจในการรับบริการร้อยละ 
 90 - 100 

 1. สถานศึกษามีการจัดระบบดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและ
ครอบคลุมถึงผู้เรียนร้อยละ 90 - 100 
 2. นักเรียนที่รับบริการจากเครือข่ายดูแล
ช่วยเหลือและคุ้มนักเรียนในภาวะวิกฤติมี
ความพึงพอใจในการรับบริการร้อยละ  
90 - 100 

1. สถานศึกษามีการจัดระบบดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและ
ครอบคลุมถึงผู้เรียนร้อยละ 90 - 100 
 2. นักเรียนที่รับบริการจากเครือข่ายดูแล
ช่วยเหลือและคุ้มนักเรียนในภาวะวิกฤติมี
ความพึงพอใจในการรับบริการร้อยละ 
 90 - 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสทางการศึกษา เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์และทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
โครงการ / กิจกรรม ผลผลิตเชิงปริมาณและคุณภาพปี 2564 ผลผลิตเชิงปริมาณและคุณภาพปี 2565 ผลผลิตเชิงปริมาณและคุณภาพ ปี 2566 

3.ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
โรงเรียน 
1. กิจกรรมรี – เอกซ์เรย์ 
2. กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 
3. กิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องรู้ทันภัยยา
เสพติด 

1. นักเรียนร้อยละ 90 ได้รับการตรวจคัด
กรองสารเสพติด 
2. นักเรียนร้อยละ 80 ที่เข้าร่วมกิจกรรม 
มีความพึงพอใจต่อกิจกรรม 
3. นักเรียนร้อยละ 80 ที่เข้าร่วมกิจกรรม 
มีความพึงพอใจต่อกิจกรรม 

 1. นักเรียนร้อยละ 95 ได้รับการตรวจคัด
กรองสารเสพติด 
2. นักเรียนร้อยละ 85 ที่เข้าร่วมกิจกรรม 
มีความพึงพอใจต่อกิจกรรม 
3. นักเรียนร้อยละ 85 ที่เข้าร่วมกิจกรรม    
มีความพึงพอใจต่อกิจกรรม 

1. นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับการตรวจคัด
กรองสารเสพติด 
2. นักเรียนร้อยละ 90 ที่เข้าร่วมกิจกรรม 
มี ความพึงพอใจต่อกิจกรรม 
3. นักเรียนร้อยละ 90 ที่เข้าร่วมกิจกรรม 
มีความพึงพอใจต่อกิจกรรม 

4.ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 
1. อบรมคุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
2. กิจกรรม เทศกาลส าคัญและ 
วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
3. กิจกรรมไหว้พระสวดมนต์ใน 
วันศุกร์สุดสัปดาห์ 
4. กิจกรรมการสอบและตอบ 
ปัญหาธรรมะ 
5. กิจกรรมประกวดสวดมนต์หมู่ 
ท านองสรภัญญะ 

1. นักเรียนร้อยละ 90 ที่เข้าอบรม          
มีความรู้ความเข้าใจในหลักคุณธรรม
จริยธรรม และสามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง 
2. นักเรียนร้อยละ 100 ได้เข้าร่วม
กิจกรรมและปฏิบัติได้ 
3. นักเรียนร้อยละ 90 เข้าร่วมกิจกรรม  
ได้สวดมนต์และฝึกนั่งสมาธิแผ่เมตตาได้
อย่างถูกต้อง 
4. นักเรียนร้อยละ 60 ได้สอบธรรมและ
ตอบปัญหาธรรมผ่าน 
5. นักเรียนร้อยละ 100 สวดมนต์ท านอง
สรภัญญะได้ถูกต้องและผ่านเข้าประกวด 
ในระดับจังหวัด 

 1. นักเรียนร้อยละ 95 ที่เข้าอบรม         
มีความรู้ความเข้าใจในหลักคุณธรรม
จริยธรรม และสามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง 
2. นักเรียนร้อยละ 100 ได้เข้าร่วม
กิจกรรมและปฏิบัติได้ 
3. นักเรียนร้อยละ 95 เข้าร่วมกิจกรรม  
ได้สวดมนต์และฝึกนั่งสมาธิแผ่เมตตาได้
อย่างถูกต้อง 
4. นักเรียนร้อยละ 65 ได้สอบธรรมและ
ตอบปัญหาธรรมผ่าน 
5. นักเรียนร้อยละ 100 สวดมนต์ท านอง
สรภัญญะได้ถูกต้องและผ่านเข้าประกวด 
ในระดับจังหวัด 

1. นักเรียนร้อยละ 100 ที่เข้าอบรม             
มีความรู้ความเข้าใจในหลักคุณธรรม
จริยธรรม และสามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง 
2. นักเรียนร้อยละ 100 ได้เข้าร่วม
กิจกรรมและปฏิบัติได้ 
3. นักเรียนร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรม 
ได้สวดมนต์และฝึกนั่งสมาธิแผ่เมตตาได้
อย่างถูกต้อง 
4. นักเรียนร้อยละ 70 ได้สอบธรรมและ
ตอบปัญหาธรรมผ่าน 
5. นักเรียนร้อยละ 100 สวดมนต์ท านอง
สรภัญญะได้ถูกต้องและผ่านเข้าประกวด 
ในระดับจังหวัด 

 
 
 
 



โครงการ / กิจกรรม ผลผลิตเชิงปริมาณและคุณภาพปี 2564 ผลผลิตเชิงปริมาณและคุณภาพปี 2565 ผลผลิตเชิงปริมาณและคุณภาพ ปี 2566 
5.ส่งเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
1.จัดซื้อและจัดหาวัสดุที่จ าเป็น 
ในการจัดกิจกรรม 
2.กิจกรรมวันส าคัญทางราชพิธี 
3.กิจกรรมทางศาสนา 
4.กิจกรรมวันรับน้องใหม่ 
5.กิจกรรมวันไหว้ครู 
6.กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ 
7.กิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศ 
8.กิจกรรมมอบประกาศนียบัตร ม.3 ม.6 

1. มีวัสดุที่จ าเป็นในการจัดกิจกรรม 
2. ผู้เรียนร้อยละ 90 ได้เข้าร่วมกิจกรรม 
วันส าคัญต่าง ๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้น 
3. ผู้เรียนร้อยละ 90 ได้เข้าร่วมกิจกรรม 
ปัจฉิมนิเทศ 
4. นักเรียนที่ส าเร็จการศึกษา ม.3 และ  
ม.6 ร้อยละ 90 ได้เข้าร่วมพิธีมอบ
ประกาศนียบัตร 

 1. มีวัสดุที่จ าเป็นในการจัดกิจกรรม 
2. ผู้เรียนร้อยละ 95 ได้เข้าร่วมกิจกรรม 
วันส าคัญต่าง ๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้น 
3. ผู้เรียนร้อยละ 95 ได้เข้าร่วมกิจกรรม 
ปัจฉิมนิเทศ 
4. นักเรียนที่ส าเร็จการศึกษา ม.3 และ  
ม.6 ร้อยละ 95 ได้เข้าร่วมพิธีมอบ
ประกาศนียบัตร 

1. มีวัสดุที่จ าเป็นในการจัดกิจกรรม 
2. ผู้เรียนร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมกิจกรรม 
วันส าคัญต่าง ๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้น 
3. ผู้เรียนร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมกิจกรรม 
ปัจฉิมนิเทศ 
4. นักเรียนที่ส าเร็จการศึกษา ม.3 และ 
 ม.6 ร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมพิธีมอบ
ประกาศนียบัตร 

6.กิจกรรมพัฒนาทักษะและเสริมสร้าง
ประสบการณ์ด้านอาชีพให้กับนักเรียน  ปี
การศึกษา 2564 
1. จัดกิจกรรมฝึกอบรม ให้ความรู้และ
ปฏิบัติจริงโดยวิทยากรจากปราชญ์ชาวบ้าน
ในแต่ละด้านของอาชีพที่นักเรียนสนใจ 

1.นักเรียนประจ าพักนอนทุกคนมีความรู้มี
ทักษะในการประกอบอาชีพได้อย่างน้อย 
2 อย่างและสามารถน าไปหารายได้ใน
ระหว่างเรียนได้ 

1.นักเรียนประจ าพักนอนทุกคนมีความรู้มี
ทักษะในการประกอบอาชีพได้อย่างน้อย 
2 อย่างและสามารถน าไปหารายได้ใน
ระหว่างเรียนได้ 

1.นักเรียนประจ าพักนอนทุกคนมีความรู้มี
ทักษะในการประกอบอาชีพได้อย่างน้อย 
2 อย่างและสามารถน าไปหารายได้ใน
ระหว่างเรียนได้ 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการ / กิจกรรม ผลผลิตเชิงปริมาณและคุณภาพปี 2564 ผลผลิตเชิงปริมาณและคุณภาพปี 2565 ผลผลิตเชิงปริมาณและคุณภาพ ปี 2566 
7.โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 
1. จัดกิจกรรมอบรมส่งเสริมประชาธิปไตย
คณะกรรมการนักเรียนประจ าปีการศึกษา 
2564-2565 และหัวหน้าห้องทุกห้อง 
2. จัดกิจกรรมชุมนุมผู้น านักเรียน 
3. เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน 

1. นักเรียนร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
2. นักเรียนร้อยละ 90 ใช้ทักษะชีวิตตาม
วิถีประชาธิปไตยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. นักเรียนและ ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 90                   
มีความพึงพอใจผลการด าเนินงาน
โครงการ 

 1. นักเรียนร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
2. นักเรียนร้อยละ 95 ใช้ทักษะชีวิตตาม
วิถีประชาธิปไตยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. นักเรียนและ ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 95                   
มีความพึงพอใจผลการด าเนินงาน
โครงการ 

1. นักเรียนร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
2. นักเรียนร้อยละ 95 ใช้ทักษะชีวิตตาม
วิถีประชาธิปไตยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. นักเรียนและ ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 95                   
มีความพึงพอใจผลการด าเนินงาน
โครงการ 

8. TO BE NUMBER ONE 
1. ศูนย์เพ่ือนใจวัยรุ่น (TO BE NUMBER 
ONE FRIEND CONER ) 
2. กิจกรรมประกวด/แสดงความสามารถ
ด้านวิชาการ ดนตรี กีฬา ศิลปะ และอ่ืนๆ 
3. กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 
4. กิจกรรมรวมพล TO BE NUMBER 
ONE 

1. ร้อยละของจ านวนนักเรียน ครู และ 
บุคลากรเข้าร่วมและมีส่วนร่วมในโครงการ 
TO BE NUMBER ONE 
2. ร้อยละของจ านวนนักเรียน ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสามเงา
วิทยาคม มีส่วนร่วมในโครงการ และ
กิจกรรมต่างๆ ของโครงการ TO BE 
NUMBER ONE 
3. ร้อยละของจ านวนนักเรียนพึงพอใจใน
กิจกรรมโครงการ 

 1. ร้อยละของจ านวนนักเรียน ครู และ 
บุคลากรเข้าร่วมและมีส่วนร่วมในโครงการ 
TO BE NUMBER ONE 
2. ร้อยละของจ านวนนักเรียน ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสามเงา
วิทยาคม มีส่วนร่วมในโครงการ และ
กิจกรรมต่างๆ ของโครงการ TO BE 
NUMBER ONE 
3. ร้อยละของจ านวนนักเรียนพึงพอใจใน
กิจกรรมโครงการ 

1. ร้อยละของจ านวนนักเรียน ครู และ 
บุคลากรเข้าร่วมและมีส่วนร่วมในโครงการ 
TO BE NUMBER ONE 
2. ร้อยละของจ านวนนักเรียน ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสามเงา
วิทยาคม มีส่วนร่วมในโครงการ และ
กิจกรรมต่างๆ ของโครงการ TO BE 
NUMBER ONE 
3. ร้อยละของจ านวนนักเรียนพึงพอใจใน
กิจกรรมโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการ / กิจกรรม ผลผลิตเชิงปริมาณและคุณภาพปี 2564 ผลผลิตเชิงปริมาณและคุณภาพปี 2565 ผลผลิตเชิงปริมาณและคุณภาพ ปี 2566 
9.ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
1.การประเมินและปรับปรุงหลักสูตรกลุ่ม
สาระๆ 
2.ส่งเสริมการฝึกทักษะงานช่าง 
3. ส่งเสริมการฝึกทักษะงานบ้านและงาน
ธุรกิจ ม.ต้น 
4.ส่งเสริมการฝึกทักษะงานบ้านและงาน
ธุรกิจ ม.ปลาย 
5.ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้หลักสูตรทวิ
ศึกษา 

1. นักเรียนร้อยละ 90 -100 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาการงานอาชีพ 
2. นักเรียนร้อยละ 90 -100 มีคะแนน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์รายวิชาการ
งานอาชีพ 
3. นักเรียนร้อยละ 90 -100 มีคะแนนอ่าน  
คิดวิเคราะห์ เขียนรายวิชาการงานอาชีพ 
4. ครูผู้สอนกลุ่มสาระฯการงานอาชีพทุก
คนมีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ครบ
ทุกรายวิชาที่สอนและมีการบันทึกผลท้าย
กิจกรรมทุกรายวิชาอย่างครบถ้วน 
5. ครูผู้สอนกลุ่มสาระฯการงานอาชีพ 
ร้อยละ 100 มีการท าการวิจัยในชั้นเรียน
และสร้างสื่อนวัตกรรมอย่างเหมาะสม
อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

 1. นักเรียนร้อยละ 90 -100 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาการงานอาชีพ 
2. นักเรียนร้อยละ 90 -100 มีคะแนน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์รายวิชาการ
งานอาชีพ 
3. นักเรียนร้อยละ 90 -100 มีคะแนนอ่าน  
คิดวิเคราะห์ เขียนรายวิชาการงานอาชีพ 
4. ครูผู้สอนกลุ่มสาระฯการงานอาชีพทุก
คนมีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ครบ
ทุกรายวิชาที่สอนและมีการบันทึกผลท้าย
กิจกรรมทุกรายวิชาอย่างครบถ้วน 
5. ครูผู้สอนกลุ่มสาระฯการงานอาชีพ 
ร้อยละ 100 มีการท าการวิจัยในชั้นเรียน
และสร้างสื่อนวัตกรรมอย่างเหมาะสม
อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

1. นักเรียนร้อยละ 90 -100 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาการงานอาชีพ 
2. นักเรียนร้อยละ 90 -100 มีคะแนน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์รายวิชาการ
งานอาชีพ 
3. นักเรียนร้อยละ 90 -100 มีคะแนนอ่าน  
คิดวิเคราะห์ เขียนรายวิชาการงานอาชีพ 
4. ครูผู้สอนกลุ่มสาระฯการงานอาชีพทุก
คนมีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ครบ
ทุกรายวิชาที่สอนและมีการบันทึกผลท้าย
กิจกรรมทุกรายวิชาอย่างครบถ้วน 
5. ครูผู้สอนกลุ่มสาระฯการงานอาชีพ 
ร้อยละ 100 มีการท าการวิจัยในชั้นเรียน
และสร้างสื่อนวัตกรรมอย่างเหมาะสม
อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



โครงการ / กิจกรรม ผลผลิตเชิงปริมาณและคุณภาพปี 2564 ผลผลิตเชิงปริมาณและคุณภาพปี 2565 ผลผลิตเชิงปริมาณและคุณภาพ ปี 2566 
10.โครงการโรงเรียนสุจริต ปี ๙ 
1. กิจกรรมบานบุรีช่อสีขาว ปีที่ ๙ 
2. ด าเนินการประเมิณ ITA โรงเรียนสุจริต 
3. ประเมิณคุณลักษณะสุจริตนักเรียนและ
คณะครู 
4.ประเมิณความพึงพอใจ 

1.นักเรียน ครูและบุคลากรทาง การศึกษา
และผู้ปกครอง ร้อยละ 85 เป็นผู้มี
ความคิดดี แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตน 
ผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 
2.นักเรียน ครูและบุคลากรทาง การศึกษา
และผู้ปกครองร้อยละ 85 เป็นผู้มีระเบียบ
วินัย 
3.นักเรียนครูและบุคลากรทาง การศึกษา
และผู้ปกครองร้อยละ 90 เป็นผู้มีความ
ซื่อสัตย์ 
4.นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา
และผู้ปกครองร้อยละ 85 เป็นผู้มีความ
พอเพียง 
5.นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา
และผู้ปกครอง ร้อยละ 90 เป็นผู้มี 
จิตสาธารณะ 
6.ผลการประเมิน ITA โรงเรียนสุจริต 
7.ร้อยละ 85 ของผู้เกี่ยวข้องที่มี 
ความพึงพอใจ ต่อการด าเนินงานโครงการ 

 1.นักเรียน ครูและบุคลากรทาง 
การศึกษาและผู้ปกครอง ร้อยละ 90           
เป็นผู้มีความคิดดี แยกแยะผลประโยชน์
ส่วนตน ผลประโยชน์สว่นรวมได้ 
2.นักเรียน ครูและบุคลากรทาง การศึกษา
และผู้ปกครองร้อยละ 90 เป็นผู้มีระเบียบ
วินัย 
3.นักเรียนครูและบุคลากรทาง การศึกษา
และผู้ปกครองร้อยละ 95 เป็นผู้มีความ
ซื่อสัตย์ 
4.นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา
และผู้ปกครองร้อยละ 90 เป็นผู้มีความ
พอเพียง 
5.นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา
และผู้ปกครอง ร้อยละ 95 เป็นผู้ม ี
จิตสาธารณะ 
6.ผลการประเมิน ITA โรงเรียนสุจริต 
7.ร้อยละ 90 ของผู้เกี่ยวข้องที่มี 
ความพึงพอใจ ต่อการด าเนินงานโครงการ 

1.นักเรียน ครูและบุคลากรทาง การศึกษา
และผู้ปกครอง ร้อยละ 95 เป็นผู้มี
ความคิดดี แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตน 
ผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 
2.นักเรียน ครูและบุคลากรทาง การศึกษา
และผู้ปกครองร้อยละ 95 เป็นผู้มีระเบียบ
วินัย 
3.นักเรียนครูและบุคลากรทาง การศึกษา
และผู้ปกครองร้อยละ 100 เป็นผู้มีความ
ซื่อสัตย์ 
4.นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา
และผู้ปกครองร้อยละ 95 เป็นผู้มีความ
พอเพียง 
5.นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา
และผู้ปกครอง ร้อยละ 100 เป็นผู้ม ี
จิตสาธารณะ 
6.ผลการประเมิน ITA โรงเรียนสุจริต 
7.ร้อยละ 95 ของผู้เกี่ยวข้องที่มี 
ความพึงพอใจ ต่อการด าเนินงานโครงการ 

 
 
 
 
 



โครงการ / กิจกรรม ผลผลิตเชิงปริมาณและคุณภาพปี 2564 ผลผลิตเชิงปริมาณและคุณภาพปี 2565 ผลผลิตเชิงปริมาณและคุณภาพ ปี 2566 
11.ชีววิถีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
1. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
2. ชี้แจงนโยบายการน าหลัก 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน 
3. อบรมให้ความรู้กับนักเรียนในฐานการ
เรียนรู้ต่างๆ 
4. ตกแต่งอาคารบ้านของพ่อ 

1. ร้อยละของครู มีแผนการจัดการเรียนรู้ 
ที่สอดแทรกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
2. ร้อยละของนักเรียนเข้าร่วม กิจกรรม
และมีความรู้ ความเข้าใจหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง 
3. ร้อยละของนักเรียน เป็นแกน น าการ
จัดกิจกรรม ที่เกี่ยว ข้องกับ หลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
4. ร้อยละของผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจ            
ในการด าเนินงานโครงการ 

 1. ร้อยละของครู มีแผนการจัดการเรียนรู้ 
ที่สอดแทรกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
2. ร้อยละของนักเรียนเข้าร่วม กิจกรรม
และมีความรู้ ความเข้าใจหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง 
3. ร้อยละของนักเรียน เป็นแกน น าการ
จัดกิจกรรม ที่เกี่ยว ข้องกับ หลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
4. ร้อยละของผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจ            
ในการด าเนินงานโครงการ 

1. ร้อยละของครู มีแผนการจัดการเรียนรู้ 
ที่สอดแทรกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
2. ร้อยละของนักเรียนเข้าร่วม กิจกรรม
และมีความรู้ ความเข้าใจหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง 
3. ร้อยละของนักเรียน เป็นแกน น าการ
จัดกิจกรรม ที่เกี่ยว ข้องกับ หลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
4. ร้อยละของผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจ            
ในการด าเนินงานโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ พร้อมเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 อย่างมีคุณภาพ 

โครงการ / กิจกรรม ผลผลิตเชิงปริมาณและคุณภาพปี 2564 ผลผลิตเชิงปริมาณและคุณภาพปี 2565 ผลผลิตเชิงปริมาณและคุณภาพ ปี 2566 
1.เพิ่มศักยภาพการจัดการเรียนและ
พัฒนาบุคลากร 
1. กิจกรรมพัฒนาบุคลากรและศึกษาดูงาน 
2. กิจกรรมจัดหาครูอัตราจ้างในสาขาที่
ขาดแคลน จัดหาลูกจ้างชั่วคราวที่ขาด
แคลน พนักงานท าความสะอาดห้องน้ า 
และค่าประกันสังคม 

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ 
100 ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่องและมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
2. มีครูอัตราจ้างสอนนักเรียนในสาขาที่ 
ขาดแคลน จ านวน 3 คน และมีผลการ
จัดการเรียนการสอนในระดับดีเยี่ยม 
3. มีลูกจ้างชั่วคราว จ านวน 3 คน 
เพียงพอกับภารกิจงานโรงเรียนและมีผล
การประเมินการปฏิบัติงานในระดับดีเยี่ยม 
4. ร้อยละของครูและผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 
95 มีความพึงพอใจต่อโครงการ 

 1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ 
100 ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่องและมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
2. มีครูอัตราจ้างสอนนักเรียนในสาขาที่ 
ขาดแคลน จ านวน 3 คน และมีผลการ
จัดการเรียนการสอนในระดับดีเยี่ยม 
3. มีลูกจ้างชั่วคราว จ านวน 3 คน 
เพียงพอกับภารกิจงานโรงเรียนและมีผล
การประเมินการปฏิบัติงานในระดับดีเยี่ยม 
4. ร้อยละของครูและผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 
95 มีความพึงพอใจต่อโครงการ 
 

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ 
100 ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่องและมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
2. มีครูอัตราจ้างสอนนักเรียนในสาขาที่ 
ขาดแคลน จ านวน 3 คน และมีผลการ
จัดการเรียนการสอนในระดับดีเยี่ยม 
3. มีลูกจ้างชั่วคราว จ านวน 3 คน 
เพียงพอกับภารกิจงานโรงเรียนและมีผล
การประเมินการปฏิบัติงานในระดับดีเยี่ยม 
4. ร้อยละของครูและผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 
95 มีความพึงพอใจต่อโครงการ 
 

2.สนับสนุนและพัฒนาส านักงานกลุ่ม
บริหารงานบุคคล 
1. จัดกิจกรรมจัดหาวัสดุส านักงานงานกลุ่ม
บริหารทั่วไป 

1. วัสดุอุปกรณ์ส านักงานมีความเพียงพอ
และพร้อมใช้งานและให้บริการอย่างท่ัวถึง
และรวดเร็ว 
2. ครูและนักเรียนร้อยละ 90-100 ได้รับ
การบริการจากกลุ่มงานส านักงานกลุ่ม
บริหารงานบุคคลโดยสะดวกและรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ 

 1. วัสดุอุปกรณ์ส านักงานมีความเพียงพอ
และพร้อมใช้งานและให้บริการอย่างท่ัวถึง
และรวดเร็ว 
2. ครูและนักเรียนร้อยละ 90-100 ได้รับ
การบริการจากกลุ่มงานส านักงานกลุ่ม
บริหารงานบุคคลโดยสะดวกและรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ 

1. วัสดุอุปกรณ์ส านักงานมีความเพียงพอ
และพร้อมใช้งานและให้บริการอย่างท่ัวถึง
และรวดเร็ว 
2. ครูและนักเรียนร้อยละ 90-100 ได้รับ
การบริการจากกลุ่มงานส านักงานกลุ่ม
บริหารงานบุคคลโดยสะดวกและรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 



โครงการ / กิจกรรม ผลผลิตเชิงปริมาณและคุณภาพปี 2564 ผลผลิตเชิงปริมาณและคุณภาพปี 2565 ผลผลิตเชิงปริมาณและคุณภาพ ปี 2566 
3.วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
1.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ 
90 มีการศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีเจตคติ
ที่ดีต่อการท าวิจัยในชั้นเรียนอยู่ในระดับดี
ขึ้นไป 

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ 
95 มีการศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีเจตคติ
ที่ดีต่อการท าวิจัยในชั้นเรียนอยู่ในระดับดี
ขึ้นไป 

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ 
100 มีการศึกษาวิจัยและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีเจตคติ
ที่ดีต่อการท าวิจัยในชั้นเรียนอยู่ในระดับดี
ขึ้นไป 

 
5. เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาแบบบูรณาการ SAMNGAO MODEL เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องท่ีสอดคล้องกับ
บริบทความต้องการและศักยภาพของชุมชน 

โครงการ / กิจกรรม ผลผลิตเชิงปริมาณและคุณภาพปี 2564 ผลผลิตเชิงปริมาณและคุณภาพปี 2565 ผลผลิตเชิงปริมาณและคุณภาพ ปี 2566 
1.การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ใน
ห้องเรียนสีเขียว 
1. จัดกิจกรรมส่งเสริมการประหยัด
พลังงาน 
2.จัดกิจกรรมรณรงค์ประหยัดพลังงาน 
 

1. นักเรียนร้อยละ 85 เข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้ในห้องเรียนสีเขียว 
2. ร้อยละ 30 ของกิจกรรมภายใน
โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้ของห้องเรียนสีเขียว 
 

 1. นักเรียนร้อยละ 90 เข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้ในห้องเรียนสีเขียว 
2. ร้อยละ 35 ของกิจกรรมภายใน
โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้ของห้องเรียนสีเขียว 
 

1. นักเรียนร้อยละ 95 เข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้ในห้องเรียนสีเขียว 
2. ร้อยละ 40 ของกิจกรรมภายใน
โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้ของห้องเรียนสีเขียว 
 

 

 

 

 
 



โครงการ / กิจกรรม ผลผลิตเชิงปริมาณและคุณภาพปี 2564 ผลผลิตเชิงปริมาณและคุณภาพปี 2565 ผลผลิตเชิงปริมาณและคุณภาพ ปี 2566 
2.โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
1.กิจกรรมพัฒนาสุขภาพนักเรียน 
2.กิจกรรม อย.น้อย 
3.กิจกรรมวัดน้ าหนักส่วนสูง 
4.ตรวจสุขภาพประจ าปีบุคลากร 

1. นักเรียนร้อยละ 90 มีน้ าหนัก ส่วนสูง
ตามเกณฑ์ 
2. นักเรียนร้อยละ 90 พึงพอใจต่อการ
ด าเนินงานโครงการพัฒนาสุขภาพนักเรียน 

1. นักเรียนร้อยละ 95 มีน้ าหนัก ส่วนสูง
ตามเกณฑ์ 
2. นักเรียนร้อยละ 95 พึงพอใจต่อการ
ด าเนินงานโครงการพัฒนาสุขภาพนักเรียน 

1. นักเรียนร้อยละ 100 มีน้ าหนัก ส่วนสูง
ตามเกณฑ์ 
2. นักเรียนร้อยละ 100 พึงพอใจ               
ต่อการด าเนินงานโครงการพัฒนาสุขภาพ
นักเรียน 

3.ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019  
(COVID – 19) 
1. กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID – 19) 
2. จัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ป้องกัน
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID – 19) 
 

1. ร้อยละของจ านวนนักเรียน ครูผู้สอน 
และบุคลากรในสถานศึกษา สามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างปลอดภัยเพิ่มขึ้น 
2. ร้อยละของจ านวนนักเรียน ครู และ 
บุคลากรทางการศึกษามีความพึงพอใจต่อ 
การด าเนินงานกิจกรรม/โครงการป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา2019(COVID-19) เพิ่มข้ึน 
 

 1. ร้อยละของจ านวนนักเรียน ครูผู้สอน 
และบุคลากรในสถานศึกษา สามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างปลอดภัยเพิ่มขึ้น 
2. ร้อยละของจ านวนนักเรียน ครู และ 
บุคลากรทางการศึกษามีความพึงพอใจต่อ 
การด าเนินงานกิจกรรม/โครงการป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา2019(COVID-19) เพิ่มข้ึน 
 

1. ร้อยละของจ านวนนักเรียน ครูผู้สอน 
และบุคลากรในสถานศึกษา สามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างปลอดภัยเพิ่มขึ้น 
2. ร้อยละของจ านวนนักเรียน ครู และ 
บุคลากรทางการศึกษามีความพึงพอใจต่อ 
การด าเนินงานกิจกรรม/โครงการป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา2019(COVID-19) เพิ่มข้ึน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



โครงการ / กิจกรรม ผลผลิตเชิงปริมาณและคุณภาพปี 2564 ผลผลิตเชิงปริมาณและคุณภาพปี 2565 ผลผลิตเชิงปริมาณและคุณภาพ ปี 2566 
4.พัฒนาอาคารเรียน และสิ่งแวดล้อม 
ปีงบประมาณ 2564  
1. จัดกิจกรรม 5 ส 
2. จัดกิจกรรมโครงการงานพนักงานบริการ
และลูกจ้าง 
3. ออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงเรียน 
4. จัดกิจกรรมโครงการซ่อมแซม
สาธารณูปโภค 

1. ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีร่วมมือ
ปฏิบัติงานกิจกรรม 5 ส อย่างต่อเนื่อง 
2. พนักงานบริการและลูกจ้าง ร้อยละ 70 
ปฏิบัติงานต่างๆตามที่ได้รับมอบหมายให้
ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
3. ร้อยละ 80 สภาพของอาคารสถานที่
และสิ่งแวดล้อมพร้อมใช้งาน 
4. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนได้ใช้งาน
ห้องเรียน และแหล่งเรียนรู้ต่างๆที่เอ้ือต่อ
การเรียนมีอากาศท่ีดี แสงสว่างเพียงพอ 

 1. ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีร่วมมือ
ปฏิบัติงานกิจกรรม 5 ส อย่างต่อเนื่อง 
2. พนักงานบริการและลูกจ้าง ร้อยละ 75 
ปฏิบัติงานต่างๆตามที่ได้รับมอบหมายให้
ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
3. ร้อยละ 85 สภาพของอาคารสถานที่
และสิ่งแวดล้อมพร้อมใช้งาน 
4. ร้อยละ 85 ของผู้เรียนได้ใช้งาน
ห้องเรียน และแหล่งเรียนรู้ต่างๆที่เอ้ือต่อ
การเรียนมีอากาศท่ีดี แสงสว่างเพียงพอ 

1. ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีร่วมมือ
ปฏิบัติงานกิจกรรม 5 ส อย่างต่อเนื่อง 
2. พนักงานบริการและลูกจ้าง ร้อยละ 80 
ปฏิบัติงานต่างๆตามที่ได้รับมอบหมายให้
ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
3. ร้อยละ 90 สภาพของอาคารสถานที่
และสิ่งแวดล้อมพร้อมใช้งาน 
4. ร้อยละ 90 ของผู้เรียนได้ใช้งาน
ห้องเรียน และแหล่งเรียนรู้ต่างๆที่เอ้ือต่อ
การเรียนมีอากาศท่ีดี แสงสว่างเพียงพอ 

5.ส่งเสริมปรสิทธิภาพงานสาธารณูปโภค 
1. ค่ากระแสไฟฟ้า 
2. ค่าน้ าประปา 
3. ค่าบริการโทรศัพท์ 
4. ค่าไปรษณีย์ 
5. ค่าอินเตอร์เน็ต 

1. ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูโภคทุกรายการ
ลดลงร้อยละ 6 
2. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 85 มีความพึงพอใจ
ต่อการด าเนินงานโครงการระดับมาก          
ขึน้ไป 
 

 1. ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูโภคทุกรายการ
ลดลงร้อยละ 7 
2. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 90 มีความพึงพอใจ
ต่อการด าเนินงานโครงการระดับมาก            
ขึ้นไป 
 

1. ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูโภคทุกรายการ
ลดลงร้อยละ 8 
2. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 95 มีความพึงพอใจ
ต่อการด าเนินงานโครงการระดับมาก                
ขึ้นไป 

6.ส่งเสริมประสิทธิภาพยานพาหนะ 
1. การให้บริการยานพาหนะ 
2. การบ ารุง ซ่อมแซมยานพาหนะ 

1. การใช้บริการยานพาหนะโรงเรียนและ
การบ ารุง ซ่อมแซมยานพาหนะ 
2. ร้อยละของผู้เกี่ยวข้อง ที่มีความพึง
พอใจต่อการบริการยานพาหนะ 

1. การใช้บริการยานพาหนะโรงเรียนและ
การบ ารุง ซ่อมแซมยานพาหนะ 
2. ร้อยละของผู้เกี่ยวข้อง ที่มีความพึง
พอใจต่อการบริการยานพาหนะ 

1. การใช้บริการยานพาหนะโรงเรียนและ
การบ ารุง ซ่อมแซมยานพาหนะ 
2. ร้อยละของผู้เกี่ยวข้อง ที่มีความพึง
พอใจต่อการบริการยานพาหนะ 

 
 
 
 



โครงการ / กิจกรรม ผลผลิตเชิงปริมาณและคุณภาพปี 2564 ผลผลิตเชิงปริมาณและคุณภาพปี 2565 ผลผลิตเชิงปริมาณและคุณภาพ ปี 2566 
7.ส่งเสริมงานประกันคุณภาพการศึกษา 
1. มีการก าหนดมาตรฐานของสถานศึกษา 
2. จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 
3. จัดระบบการติดตามตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพภายใน 
4. จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

1. มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
2. ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาการจัด 
การศึกษาของสถานศึกษา 
3. จัดระบบบริหาร ข้อมูลสารสนเทศและ
ใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการมี
ประสิทธิภาพ 
4. ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 
5. จัดระบบการติดตามตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพภายใน 
6. จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตาม 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
7. จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงาน
ประเมินคุณภาพภายใน 
8. จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง 
9. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 93 มีความพึงพอใจ
ระดับมากข้ึนไป 

1. มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
2. ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาการจัด 
การศึกษาของสถานศึกษา 
3. จัดระบบบริหาร ข้อมูลสารสนเทศและ
ใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการมี
ประสิทธิภาพ 
4. ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 
5. จัดระบบการติดตามตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพภายใน 
6. จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตาม 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
7. จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงาน
ประเมินคุณภาพภายใน 
8. จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง 
9. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 94 มีความพึงพอใจ
ระดับมากข้ึนไป 

1. มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
2. ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาการจัด 
การศึกษาของสถานศึกษา 
3. จัดระบบบริหาร ข้อมูลสารสนเทศและ
ใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการมี
ประสิทธิภาพ 
4. ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 
5. จัดระบบการติดตามตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพภายใน 
6. จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตาม 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
7. จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงาน
ประเมินคุณภาพภายใน 
8. จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง 
9. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 95 มีความพึงพอใจ
ระดับมากข้ึนไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการ / กิจกรรม ผลผลิตเชิงปริมาณและคุณภาพปี 2564 ผลผลิตเชิงปริมาณและคุณภาพปี 2565 ผลผลิตเชิงปริมาณและคุณภาพ ปี 2566 
7.ส่งเสริมงานประกันคุณภาพการศึกษา 
1. มีการก าหนดมาตรฐานของสถานศึกษา 
2. จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 
3. จัดระบบการติดตามตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพภายใน 
4. จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

1. มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
2. ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาการจัด 
การศึกษาของสถานศึกษา 
3. จัดระบบบริหาร ข้อมูลสารสนเทศและใช้
สารสนเทศในการบริหารจัดการมี
ประสิทธิภาพ 
4. ด าเนินงานตามแผนพฒันาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 
5. จัดระบบการติดตามตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพภายใน 
6. จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตาม 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
7. จัดท ารายงานประจ าปีที่เปน็รายงาน
ประเมินคุณภาพภายใน 
8. จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 
9. ผู้เก่ียวข้องร้อยละ 93 มีความพึงพอใจ
ระดับมากข้ึนไป 

1. มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
2. ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาการจัด 
การศึกษาของสถานศึกษา 
3. จัดระบบบริหาร ข้อมูลสารสนเทศและใช้
สารสนเทศในการบริหารจัดการมี
ประสิทธิภาพ 
4. ด าเนินงานตามแผนพฒันาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 
5. จัดระบบการติดตามตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพภายใน 
6. จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตาม 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
7. จัดท ารายงานประจ าปีที่เปน็รายงาน
ประเมินคุณภาพภายใน 
8. จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 
9. ผู้เก่ียวข้องร้อยละ 95 มีความพึงพอใจ
ระดับมากข้ึนไป 

1. มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
2. ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาการจัด 
การศึกษาของสถานศึกษา 
3. จัดระบบบริหาร ข้อมูลสารสนเทศและใช้
สารสนเทศในการบริหารจัดการมี
ประสิทธิภาพ 
4. ด าเนินงานตามแผนพฒันาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 
5. จัดระบบการติดตามตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพภายใน 
6. จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตาม 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
7. จัดท ารายงานประจ าปีที่เปน็รายงาน
ประเมินคุณภาพภายใน 
8. จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 
9. ผู้เก่ียวข้องร้อยละ 97 มีความพึงพอใจ
ระดับมากข้ึนไป 

 
 
 
 
 
 



โครงการ / กิจกรรม ผลผลิตเชิงปริมาณและคุณภาพปี 2564 ผลผลิตเชิงปริมาณและคุณภาพปี 2565 ผลผลิตเชิงปริมาณและคุณภาพ ปี 2566 
8.ส่งเสริมและพัฒนางานส านักงานกลุ่ม
บริหารทั่วไป 
1.จัดซื้อจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เพ่ือให้บริการ 

1. กลุ่มบริหารงานทั่วไปมีวัสดุส านักงาน 
ใช้อย่างพอเพียงร้อยละ 90 
2. ครูและนักเรียน ร้อยละ 95 ได้รับการ
บริการจากกลุ่มงานส านักงานบริหารทั่วไป 
3. ครูและนักเรียน ร้อยละ 90 ได้รับการ
บริการจากกลุ่มงานส านักงานบริหารทั่วไป
อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

1. กลุ่มบริหารงานทั่วไปมีวัสดุส านักงาน 
ใช้อย่างพอเพียงร้อยละ 91 
2. ครูและนักเรียน ร้อยละ 96 ได้รับการ
บริการจากกลุ่มงานส านักงานบริหารทั่วไป 
3. ครูและนักเรียน ร้อยละ 91 ได้รับการ
บริการจากกลุ่มงานส านักงานบริหารทั่วไป
อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  

1. กลุ่มบริหารงานทั่วไปมีวัสดุส านักงาน 
ใช้อย่างพอเพียงร้อยละ 92 
2. ครูและนักเรียน ร้อยละ 97 ได้รับการ
บริการจากกลุ่มงานส านักงานบริหารทั่วไป 
3. ครูและนักเรียน ร้อยละ 92 ได้รับการ
บริการจากกลุ่มงานส านักงานบริหารทั่วไป
อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

9.พัฒนางานกลุ่มบริหารงบประมาณและ
สินทรัพย์ 
1.ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน 
2.การวางแผนระบบงานบริหาร
งบประมาณ 
3 ให้บริการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ของกลุ่มบริหารงบประมาณและสินทรัพย์ 
4 ประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
และสรุปผลการด าเนินงาน โครงการและ
รายงาน 
 

1. กลุ่มบริหารงบประมาณและสินทรัพย์มี
วัสดุส านักงานใช้อย่างเพียงพอร้อยละ 95 
ได้รับการบริการจากกลุ่มบริหาร
งบประมาณและสินทรัพย์ 
2. ครูและนักเรียนร้อยละ 90 ได้รับการ
บริการจากกลุ่มบริหารงบประมาณและ
สินทรัพย์อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

1. กลุ่มบริหารงบประมาณและสินทรัพย์มี
วัสดุส านักงานใช้อย่างเพียงพอร้อยละ 96 
ได้รับการบริการจากกลุ่มบริหาร
งบประมาณและสินทรัพย์ 
2. ครูและนักเรียนร้อยละ 91 ได้รับการ
บริการจากกลุ่มบริหารงบประมาณและ
สินทรัพย์อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 

1. กลุ่มบริหารงบประมาณและสินทรัพย์มี
วัสดุส านักงานใช้อย่างเพียงพอร้อยละ 97 
ได้รับการบริการจากกลุ่มบริหาร
งบประมาณและสินทรัพย์ 
2. ครูและนักเรียนร้อยละ 92 ได้รับการ
บริการจากกลุ่มบริหารงบประมาณและ
สินทรัพย์อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 



โครงการ / กิจกรรม ผลผลิตเชิงปริมาณและคุณภาพปี 2564 ผลผลิตเชิงปริมาณและคุณภาพปี 2565 ผลผลิตเชิงปริมาณและคุณภาพ ปี 2566 
10. ส่งเสริมงานประชาสัมพันธ์ 
1.  การวางแผนระบบงานประชาสัมพันธ์
กิจกรรมที่   
2.  จัดท าโครงสร้างการบริหารงาน
กิจกรรมที่ 
3.  จัดหา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
ในการด าเนินงานกิจกรรมที่  
4.  การด าเนินงานประชาสัมพันธ์กิจกรรม  
5.  ประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

1. จ านวนครั้งที่มีการประชาสัมพันธ์โดย
ใช้สื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง 
2. จ านวนเอกสารสื่อประชาสัมพันธ์ที่ได้
จัดท าเช่นแผ่นพับ ไวนิล บอร์ด ป้าย 
ประชาสัมพันธ์ 
3. จ านวนนักเรียนที่ได้รับการส่งเสริม
ความสามารถพิเศษด้านการ
ประชาสัมพันธ์ 

1. จ านวนครั้งที่มีการประชาสัมพันธ์โดย
ใช้สื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง 
2. จ านวนเอกสารสื่อประชาสัมพันธ์ที่ได้
จัดท าเช่นแผ่นพับ ไวนิล บอร์ด ป้าย 
ประชาสัมพันธ์ 
3. จ านวนนักเรียนที่ได้รับการส่งเสริม
ความสามารถพิเศษด้านการ
ประชาสัมพันธ์ 

1. จ านวนครั้งที่มีการประชาสัมพันธ์โดย
ใช้สื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง 
2. จ านวนเอกสารสื่อประชาสัมพันธ์ที่ได้
จัดท าเช่นแผ่นพับ ไวนิล บอร์ด ป้าย 
ประชาสัมพันธ์ 
3. จ านวนนักเรียนที่ได้รับการส่งเสริม
ความสามารถพิเศษด้านการ
ประชาสัมพันธ์ 

 

 

 

 

 



 

บทที่ 4  บทบาท   หน้าทีแ่ละการก ากับ ติดตาม 

บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพ่ือให้การบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ

สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดหน้าที่ของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานไว้ในระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พ.ศ. 2543 มีดังนี้ 

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

                มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
6. ส่งเสริมให้มีการพิทักษ์สิทธิเด็ก ดูแลเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส และเด็กที่มีความสามารถพิเศษให้

ได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ 
7. เสนอแนวทางและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้านวิชาการ ด้านงบประมาณด้านการบริหารงาน

บุคคล และด้านการบริหารทั่วไป ของสถานศึกษา 
8. ส่งเสริมให้มีการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา ตลอดจนวิทยากรภายนอกและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เพ่ือเสริมสร้างพัฒนาการของนักเรียนทุกด้าน รวมทั้งสืบสานจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมของ
ท้องถิน่และของชาติ 

9. เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน ตลอดจนประสานงานกับองค์กรทั้งภาครัฐ
และเอกชน เพื่อให้สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยาการของชุมชน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน
และท้องถิ่น 

10. ให้ความเห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีของสถานศึกษาก่อนเสนอต่อ              
สาธารณชน 

11. แต่งตั้งท่ีปรึกษา และ / หรือ คณะอนุกรรมการด าเนินการตามระเบียบนี้ ตามที่เห็นสมควร 
12. ปฏิบัติการอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยต้นสังกัดของสถานศึกษานั้น 

 
 

 
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 
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6. บริการจัดการภายใต้การก ากับ ดูแลของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
7. ประชาสัมพันธ์ และสร้างความเข้าใจอันดีกับทุกๆ ฝ่าย ทั้งในและนอกโรงเรียน เพ่ือประโยชน์ใน

การด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

ครู มีบทบาทหน้าที่  ดังนี้ 
 

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

ที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
4. ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองนักเรียน และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกันพัฒนา  ผู้เรียน

ให้เต็มตามศักยภาพ  
5. ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย 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 เพ่ือทราบและร่วมมือแก้ปัญหาต่างๆ ของโรงเรียน 

 
 

นักเรียนมีบทบาทหน้าที่ ดังนี้ 
 

1. นักเรียนพึงระลึกเสมอว่าตนเป็นนักเรียนต้องประพฤติ และปฏิบัติตนตามระเบียบ กฎข้อบังคับ             
ของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด 

2. นักเรียนทุกคนพึงปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับสภาพและวัย เป็นคนดี มีความขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์ 
สุจริต มีกิริยาวาจาสุภาพ อ่อนโยน มีสัมมาคารวะต่อบิดามารดา ครู – อาจารย์ และบุคคลทั่วไป 

3. นักเรียนต้องมาโรงเรียนตามก าหนดเวลาของโรงเรียนอย่างสม่ าเสมอ หากมีการหยุดเรียนด้วย
สาเหตุใดก็ตามจะต้องแจ้งให้อาจารย์ที่ปรึกษาทราบ โดยมีผู้ปกครองเซ็นชื่อรับรองในใบลานั้น 

4. นักเรียนพึงดูแลรักษาความสะอาดของโรงเรียน อาคารสถานที่ ช่วยกันรักษาทรัพย์สมบัติและ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของโรงเรียน และชุมชน 

5. นักเรียนพึงระลึกเสมอว่าหน้าที่หลักของนักเรียน คือ การศึกษาหาความรู้ไม่ก่อเหตุ 
6. นักเรียนพึงใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัวและหมู่คณะ ช่วยกันส่งเสริมสนับสนุน

กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน 
7. นักเรียนพึงปฏิบัติตนให้ถูกต้องเหมาะสม เพ่ือรักษาชื่อเสียงของตนเอง ครอบครัวและ โรงเรียน

อย่างเคร่งครัด โดยละเว้นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียน 
8. นักเรียนเป็นผู้ประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของโรงเรียน 
9. นักเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเรียนการสอน 



 
10. นักเรียนต้องช่วยกันประหยัด และรักษาทรัพย์สินของตนและส่วนรวม 
11. นักเรียนพึงอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี ศีลธรรมไทย รวมทั้งความเป็นเอกลักษณ์ ของชาติ 
12. นักเรียนพึงตระหนักถึงโทษของสารเสพย์ติดและโรคเอดส์ 
13. นักเรียนต้องประพฤติชอบด้วยกาย  วาจา  ใจ 
14. นักเรียนต้องหมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมก้าวทันตามเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
15. นักเรียนพึงรักษาสุขภาพอนามัยให้สมบูรณ์ แข็งแรงทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ 

 
 
 
 

การก ากับ  ติดตาม  ประเมินผลและรายงาน 
 

 เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดผลต่อการพัฒนางาน  อย่างต่อเนื่อง 
โรงเรียนสามเงาวิทยาคมจึงได้ก าหนดขั้นตอนของการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบ คุณภาพการศึกษาไว้ดังนี้ 

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

2. ขั้นตอนการประเมินและการตรวจสอบ 
- เก็บรวบรวมข้อมูล จากการประเมิน ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทคัดย่อ 
 

 จากการศึกษาสภาพปัจจุบันของโรงเรียนสามเงาวิทยาคม เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ในการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ของโรงบเรียนภาคใต้พัฒนา พบว่าปัจจัยแวดล้อมภายนอกของโรงเรียนทั้งด้านสังคมวัฒนธรรม           
ด้านเทคโนโลยี ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเมืองและกฎหมาย มีสถานภาพเป็นโอกาสที่เอ้ือต่อการพัฒนา 
 สภาพแวดล้อมภายใน ซึ่งศึกษามาจาก ปัจจัยด้านโครงสร้าง และนโยบายของโรงเรียนด้านการบริการ
และผลผลิต ด้านบุคลากร ด้านการเงิน ด้านสื่อวัสดุอุปกรณ์ และด้านบริหารการจัดการ โดยภาพรวม มีลักษณะ
ที่เอ้ือต่อการพัฒนา จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์ของโรงเรียนดังนี้ 

“ภายในปี 2567 โรงเรียนสามเงาวิทยาคมเป็นองค์กรคุณภาพ จัดการศึกษาได้มาตรฐาน พัฒนาการ
เรียนรู้สู่ศตวรรษท่ี 21 บนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
 ทั้งได้ก าหนด พันธกิจ เป้าประสงค์ และยุทธศาสตร์ของแผนยุทธศาสตร์ตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้          
คือ ปรับสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และ
หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พัฒนานักเรียนให้นักเรียนมีคุณธรรมน าความรู้ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา และสร้างความตระหนักในชุมชน เน้นความส าคัญ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา        
ซึ่งเป้าประสงค์ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของโรงเรียนคือ ให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุขภายใต้สภาพ
สิ่งแวดล้อมที่ดี นักเรียนมีความรู้ความสามารถ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 
นักเรียนมีความสามารถใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวันได้ ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนานักเรียนให้เป็นสมาชิกที่ดี
ของชุมชน สามารถด ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 ยุทธศาสตร์ของโรงเรียนในอันที่จะน าโรงเรียนไปสู่เป้าประสงค์ในทิศทางที่ต้องการอยู่ในรูปของการ
ขยาย ส่งเสริม การสนับสนุน คือ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบที่หลากหลายตามแนว
ปฏิรูปการเรียนรู้ ปรับปรุง พัฒนาระบบการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนให้สอดคล้อง และบรรลุมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปรับปรุงพัฒนาระบบการจัดการ และบริการด้านสื่อการเรียนการสอน และเทคโนโลยี
ทางการศึกษาให้มีคุณภาพ มีการน ามาใช้ในการวัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาปรับปรุงสภาพ
ภูมิทัศน์ และสิ่งแวดล้อมต่อการเรียนรู้ ส่งเสริมสนับสนุนและประสานให้ผู้ปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา พัฒนาระบบการบริหารการจัดการให้มีประสิทธิ ภาพ โดยเน้นการจัด
การศึกษาแบบมีส่วนร่วม และความเหมาะสมของบุคลากรกับภาระงาน พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูล
สารสนเทศ ให้เป็นระบบ พัฒนาครูสู่มาตรฐานวิชาชีพ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

ค าน า 
 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 6 ก าหนดให้มีการประกันคุณภาพ    
     การศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษา     
    จะต้องจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน 
     การศึกษาของสถานศึกษาเป็นการสร้างความมั่นใจและเป็นหลักประกันแก่ผู้ปกครอง ชุมชนและสังคม 
    ว่าโรงเรียนสามเงาวิทยาคม จัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนที่จบการศึกษามีคุณภาพตาม 
     มาตรฐานการศึกษาและเป็นที่ยอมรับของสังคม 

                 โรงเรียนจึงได้จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 3 ปี (2564 - 2566) โรงเรียนสามเงา
วิทยาคม เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ตามแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนสามเงา
วิทยาคมได้แก่ แผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา แผนส่งเสริมศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา แผนพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  
แผนส่งเสริมและพัฒนาสภาพแวดล้อมทางการศึกษาของโรงเรียนและชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ยั่งยืน  
แผนส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้   
                      ขอขอบพระคุณคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 3 ปี   
(2564 - 2566) โรงเรียนสามเงาวิทยาคมให้ส าเร็จลุล่วงเรียบร้อยดี  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบุคลากรใน
โรงเรียน ชุมชน และผู้เกี่ยวข้องจะได้น าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลต่อไป 

 
 
                                                                    (นายใจ   ยอดด าเนิน) 
                                                                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนสามเงาวิทยาคม 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

สารบัญ 
         หน้า 

บทที่ 1  ข้อมูลพื้นฐาน          
 - ข้อมูลทั่วไป                    1 
 - ประวัติโรงเรียน         1 
 - โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน      5 
 - ข้อมูลครูและบุคลากร        10 
 - ข้อมูลนักเรียน         10 
 - ข้อมูลอาคารสถานที่        10 
 - สภาพชุมชนโดยรวม        11 
 - โครงสร้างหลักสูตร        13 

- แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น       15 
 - ตารางแสดงงบประมาณ        16 
 - ผลการวิเคราะห์บริบทของโรงเรียน      17 
บทที่ 2  วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์และแผนกลยุทธ์      
บทที่ 3 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

- แผนส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มคีุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา    20 
   - แผนส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา    26 

-  แผนส่งเสริมและพัฒนาสภาพแวดล้อมทางการศึกษาของโรงเรียนและชุมชน  28 
 - แผนพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน   30 

       - แผนส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้  33 
บทที่  4  บทบาท  หน้าที่และการก ากับ ติดตาม 
 - บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   34 
 - บทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา     35 
 - บทบาทและหน้าที่ของครู       35 
 - บทบาทและหน้าที่ของผู้ปกครอง       35 
 - บทบาทและหน้าที่ของนักเรียน       36 
 - การก ากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงาน     37 
        
ภาคผนวก 

- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 3 ปี (2564 - 2566) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก  



 

 
 
 

การให้ความเห็นชอบเอกสาร 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 3 ปี  (2564 - 2566) โรงเรียนสามเงาวิทยาคม  

 
   
  การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 3 ปี  (2564 - 2566) โรงเรียนสามเงาวิทยาคม 
คณะกรรมการได้ร่วมกันจัดท าขึ้นให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จ านวน  3  
มาตรฐาน  ได้แก่มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน โดยแบ่งออกเป็น 2 ด้านได้แก่ ด้านผลสัมฤทธิ์               
ทางวิชาการของผู้เรียนและด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยแยกเป็น 5 แผนกลยุทธ์ได้แก่  
แผนส่งเสริมจัดการศึกษาโดยพัฒนาวิชาชีพอย่างมีคุณภาพ และได้มาตรฐานการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
แผนส่งเสริมการพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างความสามารถในการสื่อสารภาษาต่างประเทศให้กับ
นักเรียน เพ่ือการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ แผนส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสทางการศึกษา 
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ และทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู พร้อมเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 
อย่างมีคุณภาพ และแผนเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาแบบบูรณาการ SAMNGAO MODEL 
เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีสอดคล้องกับบริบท ความต้องการและศักยภาพของชุมชน
และน าเสนอในที่ประชุมเพ่ือขอความเห็นชอบ ซึ่ งการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3 ปี                      
(2564 - 2566) โรงเรียนสามเงาวิทยาคม ดังกล่าว  มีความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษา  
เป็นแนวทางการพัฒนาของโรงเรียนอย่างมีทิศทางที่ชัดเจน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                      
จึงเห็นชอบในการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 3 ปี  (2564 - 2566) โรงเรียนสามเงาวิทยาคม   

 
 
 
 
 

(นายวินัย  ค าประดิษฐ์) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม  จังหวัดตา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
  
 
 
 

ค าสั่งโรงเรียนสามเงาวิทยาคม  จังหวัดตาก 
                                                      ที่  140 / 2564 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 3 ปี (2564 - 2566) 
------------------------------ 

  เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 3 ปี (2564 - 2567) ด าเนินไปด้วย
ความเรียบร้อย  อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. ๒๕๔6 
มาตรา 39 ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔7 มาตรา 27 ให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้บังคับ 
บัญชาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ระยะ 3 ปี (2564 - 2566) ดังนี้ 

1.  นายใจ  ยอดด าเนิน  ประธาน 
2.  นายนพดล     คงป้อม   รองประธาน 
3.  นายพิทยา  รอดสุนทรา  กรรมการ 
4.  นางขนิษฐา  สุวรรณปัญญา  กรรมการ 
5.  นางสาวนงลักษณ์ ด่านตระกูล  กรรมการ 
6.  นายช่วงศิลป์  บัวสอน   กรรมการ 
7.  นางธนิตตา  รอดสุนทรา  กรรมการ 
8.  นางสาวนิตยา วนากรคงลาภ  กรรมการ 
9.  นางสาวสุคนธ์ทิพย์ จันทร์ทอง  กรรมการและเลขานุการ 
 

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

 4.  จัดท ารูปเล่มแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 3 ปี  
      (2564 - 2566) 

    5.  ก ากับ ติดตามการใช้แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 3 ปี   
         (2564 - 2566) 
 

  สั่ง  ณ  วันที่  30  กันยายน  2564 
 

 
 

          (นายใจ  ยอดด าเนิน) 
                                  ผูอ้ านวยการโรงเรียนสามเงาวิทยาคม 
 
 



 

 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ระยะ 3 ปี ( พ.ศ. 2564 – 2566) 

 

    
                                          

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม 
อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก   

 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
 


