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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นกระบวนการหนึ่งที่สาคัญในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน
ให้มีคุณลักษณะตามที่สังคมและประเทศชาติมุ่งหวัง ซึ่งจะพัฒนาไปสู่เป้าหมายดังกล่าวได้จาเป็นต้องมี
วิธีการที่เหมาะสมกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงและสอดคล้องกับความพร้อมขององค์กร ในการจัด
การศึกษาของโรงเรียนจึงจาเป็นต้องกาหนดกลยุทธ์ และวางแผนการดาเนินงานอย่างเหมาะสมด้วยเช่นกัน
โรงเรียนศรีสาโรงชนูปถัมภ์จึงจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นระยะเวลา 3 ปีการศึกษา
(2563 - 2565) เพื่อให้ทุกฝ่าย/งาน ในโรงเรียน ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มี
มาตรฐาน บรรลุเป้าหมายของการจัดการศึกษาของโรงเรียนอย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยใช้
กระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน จากความ
ร่วมมือของบุคลกรทุกฝ่าย ทุกกลุ่มงาน ที่ได้ช่วยกันศึกษาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาชาติ มาตรฐาน
การศึกษาชาติ และนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วร่วมมือกันวิเคราะห์โอกาสและข้อจากัดต่าง ๆ ที่มีอยู่ในบริบทของโรงเรียน
นามาใช้ตัดสินใจในการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และเป้าหมายในการพัฒนา จัดทางาน โครงการ
เลือกสรรกิจกรรมที่จาเป็นต้องทารองรับได้อย่างเหมาะสม และได้นาเสนอโครงการต่าง ๆ ผ่าน
คณะกรรมการและโครงการ ที่จาเป็นต้องทาได้อย่างเหมาะสม เพื่อใช้เป็นกรอบกากับการจัดทา
แผนปฏิบัติการประจาปี ให้บรรลุเป้าประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทุกฝ่ายในการผลักดันให้การดาเนินกิจการ
ของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นไปได้ครบถ้วน และเกิดประสิทธิผล เป็นประโยชน์
ต่อครูและนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน และส่งผลต่อการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ให้โรงเรียนมีความเจริญก้าวหน้า และขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนศรีสาโรงชนูปถัมภ์ และดาเนินการให้บรรลุตามแผนฯ ทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

(นายมนตรี คงเจริญ)
ผู้อานวยการโรงเรียนศรีสาโรงชนูปถัมภ์
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ข้าพเจ้าในฐานะประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน เห็นด้วยกับสาระ
และแนวทางในการนาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะเวลา 3 ปีการศึกษา (2563 - 2565) ของโรงเรียน
ศรีสาโรงชนูปถัมภ์ ที่จัดทาขึ้น เพื่อให้ทุกฝ่าย/งาน ในโรงเรียน ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้มีมาตรฐาน บรรลุเป้าหมายของการจัดการศึกษาของโรงเรียนอย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

(นายสมชาย ธรรมปรีชา)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนศรีสาโรงชนูปถัมภ์
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ข้อมูลและสภาพทั่วไปของสถานศึกษา
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แผนที่กลยุทธ์ โรงเรียนศรีสาโรงชนูปถัมภ์ (Strategy Map)
วิสัยทัศน์ โรงเรียนศรีสาโรงชนูปถัมภ์ เป็นโรงเรียนแห่งโอกาส รู้ศาสตร์มาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย มั่นใจทักษะดารงชีวิต ปลูกจิตรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมประสานชุมชน บนการบริหารอย่างมีส่วนร่วม
ประสิทธิผล
ประเด็นกลยุทธ์ท1ี่ จัดการศึกษาในระบบให้ผู้เรียน
เต็มศักยภาพทุกด้าน ทุกกลุ่มเป้าหมายอย่าง
หลากหลายตามมาตรฐานชาติสู่มาตรฐานสากล

คุณภาพการให้บริการ

1.นักเรียนได้เรียนอย่างหลากหลายทั่วถึงเป็นธรรม

การพัฒนาองค์การ

11. มาตรฐานชาติ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ มาตรฐานการประเมิน
คุณภาพการศึกษาจากองค์กรภายนอก(สมศ.)
12.
ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ทาง
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
17. พัฒนาอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนเก่ง 2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีคุณธรรม
มีจริยธรรมได้มาตรฐาน
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็น
คนดี

ประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ

2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีคุณธรรม
มีจริยธรรมได้มาตรฐาน

15. พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะ 3. นักเรียนมีทักษะชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข
การดารงชีวิต ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและมีความเป็นไทย

13. พัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้
14. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้วยระบบคอมพิวเตอร์และสื่ออิเลคทรอนิกส์เพื่อ
การจัดการและการเรียนการสอน

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 5 สร้างภูมิทัศน์ พัฒนาบรรยากาศ
และสิ่งแวดล้อม

14. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้วยระบบคอมพิวเตอร์และสื่ออิเลคทรอนิกส์เพื่อ
การจัดการและการเรียนการสอน

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการศึกษา ตามแนวทางการกระจายอานาจทาง
การศึกษา หลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา

4. ครูและผู้บริหารมีศักยภาพและมีสมรรถนะสูง
5. โรงเรียนเป็นศูนย์กลางการให้บริการชุมชน
6. โรงเรียนมีนวัตกรรม ทางการศึกษาที่ทันสมัย
ไว้ให้บริการ
7. นักเรียน/ผู้ปกครองมีความพึงพอใจใน
การรับบริการจากโรงเรียน

8. ให้บริการด้านทุน/งบประมาณ และทรัพยากร
ทางการศึกษาอย่างพอเพียงและทั่วถึง 9. ชุมชน
มีความพึงพอใจในการมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา
10. มีระบบประเมินผลที่ชัดเจนมีประสิทธิภาพ

16. พัฒนาระบบบริหารและจัดการศึกษาโดย
กระจายอานาจ ยึดหลักธรรมาภิบาล เน้นการมี
ส่วนร่วม

แผนที่กลยุทธ์ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ (Strategy Map)
วิสัยทัศน์ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ เป็นโรงเรียนแห่งโอกำส รู้ศำสตร์มำตรฐำนสำกลบนพื้นฐำนควำมเป็นไทย มั่นใจทักษะดำรงชีวิต ปลู กจิตรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมประสำนชุมชน บนกำรบริหำรอย่ำงมีส่วนร่วม
ประสิทธิผล

ประเด็นกลยุทธ์ที่1 จัดการศึกษาในระบบ
ให้ผู้เรียนเต็มศักยภาพทุกด้าน ทุก
กลุ่มเป้าหมายอย่างหลากหลายตาม
มาตรฐานชาติสู่มาตรฐานสากล

คุณภาพการให ้บริการ

ประสิทธิภาพของการ
ปฏิบต
ั ริ าชการ

การพัฒนาองค์การ

11. มาตรฐานชาติ มาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มาตรฐานการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาจากองค์กรภายนอก
(สมศ.)

1.นักเรียนได้เรียนอย่างหลากหลายทั่วถึง
เป็นธรรม

12. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้
ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ให้เป็นคนเก่ง

2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มี
คุณธรรม มีจริยธรรมได้มาตรฐาน

17. พัฒนาอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ให้เป็นคนดี

2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มี
คุณธรรม มีจริยธรรมได้มาตรฐาน

15. พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ให้มีทักษะ การดารงชีวิต ยึดหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงและอยู่ในสังคมได้อย่าง
มีความสุขและมีความเป็นไทย

3. นักเรียนมีทักษะชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข

13. พัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 5 สร้างภูมิทัศน์ พัฒนา
บรรยากาศและสิ่งแวดล้อม

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางการ
กระจายอานาจทางการศึกษา หลักธรรมาภิ
บาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
และความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษา

4. ครูและผู้บริหารมีศักยภาพและมี
สมรรถนะสูง
5. โรงเรียนเป็นศูนย์กลางการให้บริการ
ชุมชน
6. โรงเรียนมีนวัตกรรม ทางการศึกษาที่
ทันสมัยไว้ให้บริการ
7. นักเรียน/ผู้ปกครองมีความพึงพอใจใน
การรับบริการจากโรงเรียน

8. ให้บริการด้านทุน/งบประมาณ และ
ทรัพยากรทางการศึกษาอย่างพอเพียงและ
ทั่วถึง
9. ชุมชนมีความพึงพอใจในการมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษา
10. มีระบบประเมินผลที่ชัดเจนมี
ประสิทธิภาพ

14. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้วยระบบคอมพิวเตอร์และสื่อ
อิเลคทรอนิกส์เพื่อการจัดการและการ
เรียนการสอน
14. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้วยระบบคอมพิวเตอร์และสื่อ
อิเลคทรอนิกส์เพื่อการจัดการและการ
เรียนการสอน
16. พัฒนาระบบบริหารและจัดการศึกษา
โดยกระจายอานาจ ยึดหลักธรรมาภิบาล
เน้นการมีส่วนร่วม

ส่วนที่ 1
ข้อมูลและสภาพทั่วไปของสถานศึกษา
1.1 ข้อมูลทั่วไป
โรงเรียน ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ตำบล คลองตำล อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ 64120 สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 38 เปิดสอนตั้งแต่
ระดับชั้น มัธยมศึกษำปีที่ 1 ถึงระดับ มัธยมศึกษำปีที่ 6
ปรัชญาของโรงเรียน นตถิ ปญญำ สมำ อำภำ “ แสงสว่ำงเสมอด้วยปัญญำไม่มี ”

คติพจน์ของโรงเรียน ตรงต่อเวลำ วำจำอ่อนหวำน กำรงำนเต็มที่ ร่วมใจสำมัคคี
ทำดีเพื่อส่วนรวม

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา คิดวิเครำะห์ด้วยโครงงำน
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา ร่วมคิด ร่วมทำ
สีประจาโรงเรียน
เขียว - ขำว
เครื่องหมายประจาโรงเรียน

อักษรย่อชื่อโรงเรียน

ศ.ช.

พระพุทธรูปประจาโรงเรียน พระพุทธลีลาพัฒนามาตุภูมิ
ต้นไม้ประจาโรงเรียน จามจุรี
หมายเลขโทรศัพท์ 0 - 5568 - 2538
Website http://www.ssr.ac.th

โทรสาร 0 - 5568 - 2538
e-mail socho1991@hotmail.com
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1.2 ข้อมูลนักเรียน
ปัจจุบันโรงเรียนมีข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักเรียน ดังนี้
1. จำนวนนักเรียนจำแนกตำมระดับชั้นที่เปิดสอน
ระดับชั้น
ม.1
ม.2
ม.3
รวม
ม.4
ม.5
ม.6
รวม
รวมจานวน
นักเรียน

เพศ
ชาย หญิง

รวม

125

138

263

133

126

259

124

121

245

382

385

767

98

141

239

82

108

190

97

101

198

277

350

627

659

735

1,394

2. มีนักเรียนที่มีควำมบกพร่องเรียนร่วม 3 คน
3. มีนักเรียนที่มีภำวะทุพโภชนำกำร คน
4. มีนักเรียนปัญญำเลิศ
260
คน
5. มีนักเรียนต้องกำรควำมช่วยเหลือ
เป็นพิเศษ 350
คน
6. จำนวนนักเรียนต่อห้อง(เฉลี่ย) 40 คน
7. อัตรำส่วนครู : นักเรียน
1 : 34.55
คน

1.3 ข้อมูลครูและบุคลากร
รำยละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหำร ครู และบุคลำกร มีดังนี้
1) ผู้บริหำรชื่อ ดร.มนตรี คงเจริญ วุฒิทำงกำรศึกษำสูงสุด ค.ม. สำขำกำรบริหำร
กำรศึกษำ ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ ตั้งแต่ วันที่ 26 พฤศจิกำยน พ.ศ.2558 จนถึงปัจจุบัน
2) รองผู้อำนวยกำรฯ ที่ได้รับกำรแต่งตั้ง 3 คน วุฒิทำงกำรศึกษำสูงสุด กศ.ม.
สำขำกำรบริหำรกำรศึกษำ 3 คน
3) จำนวนครูผู้สอน (ข้ำรำชกำร) 79 คน พนักงำนรำชกำร 3 คน
ครูอัตรำจ้ำง 4 คน
 วุฒิทำงกำรศึกษำของครู (ข้ำรำชกำร) ปริญญำตรี 43 คน
สูงกว่ำปริญญำตรี 31 คน
 อำยุเฉลี่ยของครู (ข้ำรำชกำร) 48 ปี และประสบกำรณ์สอน
เฉลี่ย 27 ปี
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1.4 สภาพชุมชนโดยรวม
สภาพทั่วไป
โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ตั้งอยู่เลขที่ 97 หมู่ 6 ตำบลคลองตำล (เขตเทศบำลตำบล
ศรีสำโรง) อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย มีพื้นที่ 82 ไร่ 6 ตำรำงวำ ระยะทำงจำกที่ว่ำกำร
อำเภอศรีสำโรงถึงโรงเรียน ประมำณ 2 กิโลเมตร และทำงแยกจำกถนนจรดวิถีถ่องเข้ำสู่โรงเรียน
ประมำณ 400 เมตร
ที่ตั้งอาเภอศรีสาโรง
อำเภอศรีสำโรงมีอำณำเขตประกอบด้วย เนื้อที่ประมำณ 565.73 ตำรำงกิโลเมตร โดยมี
พื้นที่ติดต่อกับอำเภออื่น ๆ ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่ออำเภอสวรรคโลก อำเภอทุ่งเสลี่ยม
ทิศใต้
ติดต่ออำเภอเมืองสุโขทัย อำเภอบ้ำนด่ำนลำนหอย
ทิศตะวันออก
ติดต่ออำเภอพรหมพิรำม จังหวัดพิษณุโลก
ทิศตะวันตก
ติดต่ออำเภอบ้ำนด่ำนลำนหอย อำเภอทุ่งเสลี่ยม
ลักษณะภูมิประเทศ
สภำพพื้นที่ทั่วไปเป็นที่รำบเหมำะกับอำชีพเกษตรกรรม สภำพทำงด้ำนตะวันตก บริเวณ
ตำบลนำขุนไกร ตำบลรำวต้นจันทร์ มีป่ำไม้และภูเขำเป็นบำงส่วน อำเภอศรีสำโรงมีแม่น้ำยม
ไหลผ่ำนตั้งแต่ตำบลวัดเกำะ สำมเรือน คลองตำล บ้ำนนำ วังทอง วังใหญ่ และทับผึ้ง
1) สภำพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน มีลักษณะเป็นที่ลุ่ม ฤดูน้ำหลำกจะมีน้ำท่วมขังเป็น
ประจำทุกปี ประชำกรบริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียนมีอำชีพหลัก คือ เกษตรกร ประชำกร
ส่วนใหญ่นับถือศำสนำพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรม ท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ
งำนลอยกระทงเผำเทียนเล่นไฟ
2) ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบกำรศึกษำระดับประถมศึกษำ
ร้อยละ 80 ประกอบอำชีพ เกษตรกร
ร้อยละ 98 นับถือศำสนำ พุทธ
ฐำนะทำงเศรษฐกิจ/รำยได้โดยเฉลี่ยต่อปี 25,000.- บำท
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โอกาสและข้อจากัดของโรงเรียน
จุดแข็ง
โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ตั้งอยู่ในทำเลที่สะดวกต่อกำรคมนำคม ทำให้นักเรียนในเขต
บริกำรและนอกเขตบริกำรสะดวกต่อกำรเดินทำง ท้องถิ่นและโรงเรียนมีควำมเจริญด้ำนเทคโนโลยี
ส่งผลให้นักเรียนตื่นตัวในกำรพัฒนำตนให้เป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้มำกขึ้น คณะกรรมกำร
สถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน ให้ควำมร่วมมือในกำรดำเนินกิจกำรของโรงเรียนเป็นอย่ำงดี ผู้นำชุมชน
ให้ควำมช่วยเหลือสนับสนุนในกิจกำรของโรงเรียน ทำให้โรงเรียนมีกำรปรับตัวในเรื่องกำรศึกษำ
อย่ำงรวดเร็วและต่อเนื่อง มีกำรจัดทำแผนกำรพัฒนำกำรศึกษำ ดำเนินงำนตำมนโยบำยปฏิรูป
กำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง ส่งเสริมกำรจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนำผู้เรียนอย่ำงหลำกหลำย และมีผลงำน
เชิงประจักษ์ มีกำรจัดหลักสูตรที่หลำกหลำย มุ่งเน้นควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร และสนองควำม
ต้องกำรของชุมชน มีแหล่งเรียนรู้ที่หลำกหลำย ส่งผลให้กำรพัฒนำยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียนเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำมีพัฒนำกำรอย่ำงต่อเนื่อง ประสบผลสำเร็จในกำรศึกษำต่อ และ
กำรประกอบอำชีพ
จุดอ่อน
กำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนไม่เป็นไปตำมผลที่คำดหวัง เนื่องจำกผู้ปกครอง
ของนักเรียนส่วนใหญ่ ประกอบอำชีพเกษตรกร รำยได้น้อยไม่สำมำรถที่จะช่วยเหลือสนับสนุน
โรงเรียนได้อย่ำงเต็มที่ แต่ได้รับกำรสนับสนุนจำกภำครัฐตำมนโยบำยเรียนฟรี 15 ปี ทำให้แบ่งเบำ
ภำระของผู้ปกครองได้บ้ำง จุดอ่อนที่เป็นประเด็นสำคัญอีกประกำรหนึ่ง คือ กำรพัฒนำจัด
กำรศึกษำของโรงเรียนไม่สำมำรถพัฒนำสู่เป้ำหมำยควำมเป็นเลิศในทุกด้ำน ตำมนโยบำยยกระดับ
มำตรฐำนกำรศึกษำ เนื่องจำกนโยบำยกำรจัดสรรงบประมำณรำยหัวของรัฐบำลไม่เพียงพอต่อกำร
บริหำรจัดกำรภำยในโรงเรียน ทำให้จำนวนนักเรียนต่อห้องมีมำกเป็นอุปสรรคต่อกำรจัดกิจกรรม
กำรเรียนกำรสอน และบุคลำกรยังขำดทักษะกำรใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมำะสม ใช้กระบวนกำรวิจัย
เพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้น้อย ทำให้ขำดทักษะและประสบกำรณ์กำรสร้ำงเครื่องมือวัดผลประเมินผล
ที่มีคุณภำพ
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โอกาส
โรงเรียนได้น้อมนำปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำเป็นแนวทำงปฏิบัติในกำรพัฒนำ
โรงเรียน ส่งเสริมให้ครูพัฒนำตนเองอย่ำงเป็นระบบ มีกำรพัฒนำสื่อและเทคโนโลยี
ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีช่วยส่งเสริมสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ของครู
และนักเรียน ตลอดจนเป็นเครื่องมือในกำรบริหำรจัดกำรในโรงเรียน รวมทั้งกำรใช้เทคโนโลยีเพื่อ
กำรศึกษำให้เกิดประโยชน์สูงสุด นโยบำยกำรปฏิรูปกำรศึกษำ ทำให้นักเรียน มีโอกำสได้รับกำร
พัฒนำตนเองเต็มตำมศักยภำพ เป็นที่ยอมรับของชุมชน ได้รับกำรคัดเลือกเป็นโรงเรียนในฝัน
และได้รับกำรรับรองเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน สำมำรถพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
ได้อย่ำงต่อเนื่อง เป็นแบบอย่ำงให้กับโรงเรียนอื่น ๆ ได้
อุปสรรค
อุปสรรคที่สำคัญคือ ประชำกรในชุมชนบำงส่วนเห็นว่ำมีโรงเรียนที่มีคุณภำพดีกว่ำ
โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ส่งผลให้นักเรียนในชุมชนที่สมัครเข้ำศึกษำต่อในระดับมัธยมศึกษำ
ตอนปลำยมีปริมำณไม่มำกเท่ำที่ควร ครอบครัวมีกำรปรับเปลี่ยนกำรอบรมเลี้ยงดูบุตร พ่อแม่
ไปทำงำนต่ำงจังหวัด ทิ้งบุตรอยู่กับญำติผู้ใหญ่ ส่งผลให้นักเรียนขำดควำมอบอุ่น ขำดควำม
รับผิดชอบต่อหน้ำที่ และควำมกระตือรือร้น รวมถึงกำรแพร่ระบำดของสำรเสพติดและอบำยมุข
และกำรใช้สื่อต่ำง ๆ อุปสรรคที่เป็นประเด็นสำคัญอีกประกำรหนึ่ง คือ บุคลำกรในองค์กรมีอำยุ
เฉลี่ยในเกณฑ์ที่สูง เป็นอุปสรรคประกำรหนึ่งในกำรพัฒนำองค์กำร และโรงเรียนกำลังอยู่ใน
ระหว่ำงกำรพัฒนำเทคโนโลยีเพื่อกำรศึกษำแต่บุคลำกรบำงส่วนอยู่ในภำวะเรียนรู้ด้ำนเทคโนโลยี
ได้ช้ำ ส่งผลให้กำรจัดทำ และพัฒนำสื่อที่ใช้ในกำรเรียนรู้ เกิดประสิทธิผลในกำรนำไปใช้ไม่
ครบถ้วนสมบูรณ์
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1.5 แหล่งเรียนรู้และการใช้
นับตั้งแต่ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2502 โรงเรียนมีกำรพัฒนำมำโดยตลอด ปัจจุบันโรงเรียนมี
อำคำรเรียน 4 หลัง อำคำรประกอบ 8 หลัง จำนวนห้องเรียนทั้งหมด 39 ห้อง ห้องปฏิบัติกำร
คอมพิวเตอร์ 5 ห้อง คอมพิวเตอร์ใช้ในกำรเรียนกำรสอน 166 เครื่อง คอมพิวเตอร์ใช้เพื่อบริหำร
จัดกำร 22 เครื่อง ห้องปฏิบัติกำรวิทยำศำสตร์ 1 ห้อง ห้องปฏิบัติกำรคณิตศำสตร์ 1 ห้อง
ห้องปฏิบัติกำรภำษำ 2 ห้อง ห้องเครือข่ำยไร้พรมแดน 1 ห้อง ห้องศูนย์ภำษำไทย 1 ห้อง
ห้องศูนย์สังคมศึกษำ 1 ห้อง ห้องประวัติศำสตร์ 1 ห้อง ห้องสุขศึกษำและพลศึกษำ 2 ห้อง
ห้องศิลปะ 2 ห้อง ห้องดนตรี 2 ห้อง ห้องนำฎศิลป์ 1 ห้อง ห้องอุตสำหกรรม 2 ห้อง
ห้องคหกรรม 2 ห้อง
ห้องสมุดมีขนำด 225 ตำรำงเมตร ( คิดเป็นประมำณ 4 ห้องเรียน ) มีหนังสือทั้งหมด
14,142 เล่ม หนังสือ e-book 11,102 เล่ม กำรสืบค้นและกำรยืม – คืน ใช้ระบบ ICT
โรงเรียนมีอินเทอร์เน็ตเพื่อกำรค้นคว้ำของนักเรียน จำนวน 30 เครื่อง มีนักเรียนมำใช้
บริกำรอินเทอร์เน็ต 1,290 คน/วัน คิดเป็นร้อยละ 84.25 ของผู้เรียนทั้งหมด และโรงเรียนมี
คอมพิวเตอร์ใช้ ในกำรเรียนกำรสอน จำนวน 196 เครื่อง ใช้เพื่อบริหำรจัดกำร 50 เครื่อง
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ส่วนที่ 2
สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียน
ปัจจัยภายใน
จุดแข็ง
1. บุคลากรจบการศึกษาระดับปริญญาตรี
และสูงกว่า
2. ครูสอนตรงวิชาเอกและความถนัด
3. สภาพแวดล้อมเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
4. โรงเรียนมีการตรวจสอบและ พัฒนา
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง
5. นักเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพ
จิตดี
6. โรงเรียนมีความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี

จุดอ่อน
1. นักเรียนขาดจิตสานึกในการรักษาทรัพย์
สมบัติของส่วนรวม
2. นักเรียนบางส่วนมีภาวะเสี่ยง
3. ระบบอินเทอร์เน็ตยังไม่ดีพอ
4. นักเรียนส่วนใหญ่ขาดความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์

ปัจจัยภายนอก
จุดแข็ง
1. ท้องถิ่นและองค์กรในพื้นที่มีความเจริญ
ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี
2. องค์กรต่าง ๆ และชุมชนให้การสนับสนุน
และร่วมมือดี
3. โรงเรียนเป็นศูนย์กลางของชุมชนและสะดวก
ต่อการคมนาคม
4. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้
ความร่วมมือในการดาเนินกิจการของโรงเรียน
เป็นอย่างดี
5. สภาพเศรษฐกิจในชุมชนเอื้อต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน

จุดอ่อน
1. ชุมชนบางส่วนขาดความเชื่อมั่นในการจัด
การศึกษา
2. ผู้ปกครองบางส่วนขาดการเอาใจใส่ดูแลต่อ
การเรียนของบุตรหลาน
3. ผู้ปกครองบางส่วนไม่เห็นความสาคัญของ
การศึกษา
4.ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม
รายได้น้อยทาให้ไม่สามารถสนับสนุนโรงเรียน
ได้อย่างเต็มที่
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การวิเคราะห์ตาแหน่งทางยุทธศาสตร์
โอกาสและข้อจากัดของโรงเรียน
จุดแข็ง
โรงเรียนศรีสาโรงชนูปถัมภ์ ตั้งอยู่ในทาเลที่สะดวกต่อการคมนาคม ทาให้นักเรียนในเขต
บริการและนอกเขตบริการสะดวกต่อการเดินทาง ท้องถิ่นและโรงเรียนมีความเจริญด้านเทคโนโลยี
ส่งผลให้นักเรียนตื่นตัวในการพัฒนาตนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้มากขึ้น คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ความร่วมมือในการดาเนินกิจการของโรงเรียนเป็นอย่างดี ผู้นาชุมชน
ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนในกิจการของโรงเรียน ทาให้โรงเรียนมีการปรับตัวในเรื่องการศึกษา
อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง มีการจัดทาแผนการพัฒนาการศึกษา ดาเนินงานตามนโยบายปฏิรูป
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างหลากหลาย และมีผลงาน
เชิงประจักษ์ มีการจัดหลักสูตรที่หลากหลาย มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ และสนองความ
ต้องการของชุมชน มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ส่งผลให้การพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษามีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง ประสบผลสาเร็จในการศึกษาต่อ และ
การประกอบอาชีพ
จุดอ่อน
การพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนไม่เป็นไปตามผลที่คาดหวัง เนื่องจากผู้ปกครอง
ของนักเรียนส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกร รายได้น้อยไม่สามารถที่จะช่วยเหลือสนับสนุน
โรงเรียนได้อย่างเต็มที่ แต่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ทาให้แบ่งเบา
ภาระของผู้ปกครองได้บ้าง จุดอ่อนที่เป็นประเด็นสาคัญอีกประการหนึ่ง คือ การพัฒนาจัด
การศึกษาของโรงเรียนไม่สามารถพัฒนาสู่เป้าหมายความเป็นเลิศในทุกด้าน ตามนโยบายยกระดับ
มาตรฐานการศึกษา เนื่องจากนโยบายการจัดสรรงบประมาณรายหัวของรัฐบาลไม่เพียงพอต่อการ
บริหารจัดการภายในโรงเรียน ทาให้จานวนนักเรียนต่อห้องมีมากเป็นอุปสรรคต่อการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน ใช้กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้น้อย ทาให้ขาดทักษะและประสบการณ์
การสร้างเครื่องมือวัดผลประเมินผลที่มีคุณภาพ
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โอกาส
โรงเรียนได้น้อมนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางปฏิบัติในการพัฒนา
โรงเรียน ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบ มีการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีช่วยส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอน ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ของครู
และนักเรียน ตลอดจนเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการในโรงเรียน รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ทาให้นักเรียน มีโอกาสได้รับการ
พัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ เป็นที่ยอมรับของชุมชน สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้
อย่างต่อเนื่อง เป็นแบบอย่างให้กับโรงเรียนอื่นๆ ได้
อุปสรรค
อุปสรรคที่สาคัญคือ ประชากรในชุมชนบางส่วนเห็นว่ามีโรงเรียนที่มีคุณภาพดีกว่า
โรงเรียนศรีสาโรงชนูปถัมภ์ ส่งผลให้นักเรียนในชุมชนที่สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายมีปริมาณไม่มากเท่าที่ควร ครอบครัวมีการปรับเปลี่ยนการอบรมเลี้ยงดูบุตร พ่อแม่
ไปทางานต่างจังหวัด ทิ้งบุตรอยู่กับญาติผู้ใหญ่ ส่งผลให้นักเรียนขาดความอบอุ่นขาดความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่
จากการศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในของ โรงเรียนศรีสาโรงชนูปถัมภ์
แล้วนาข้อมูลมาประเมินสถานภาพและการวิเคราะห์ตาแหน่งทางยุทธศาสตร์ ปรากฎว่าโรงเรียน
ศรีสาโรงชนูปถัมภ์ มีสภาพภายนอกเป็นโอกาส เอื้อต่อการพัฒนาและจัดการศึกษา ส่วนปัจจัย
ภายในก็เป็นจุดแข็ง ที่เอื้อและสนับสนุนต่อการบริหารจัดการศึกษา ที่มีการกระจายอานาจและการ
มีส่วนร่วมของบุคลากร จึงทาให้โรงเรียนศรีสาโรงชนูปถัมภ์ สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
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ส่วนที่ 3
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
วิสัยทัศน์
โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ เป็นโรงเรียนแห่งโอกำส รู้ศำสตร์มำตรฐำนสำกลบนพื้นฐำน
ควำมเป็นไทย มั่นใจทักษะดำรงชีวิต ปลูกจิตรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมประสำนชุมชนบนกำรบริหำรอย่ำง
มีส่วนร่วม

พันธกิจ
1. พัฒนำหลักสูตรให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนพุทธศักรำช
2551 และเทียบเคียงโรงเรียนมำตรฐำนสำกล
2. พัฒนำผู้เรียนให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและเทียบเคียงโรงเรียน
มำตรฐำนสำกล
3. พัฒนำผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะชีวิตและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
4. พัฒนำผู้บริหำร ครู บุคลำกร ให้มีประสิทธิภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
5. พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรด้วยระบบคุณภำพสอดคล้องกับทิศทำงกำรพัฒนำกำรจัด
กำรศึกษำตำมมำตรฐำนสำกล
6. พัฒนำผู้เรียนเพื่อรองรับกำรเปิดเสรีประชำคมอำเซียนและมีศักยภำพเป็นพลโลก
7. พัฒนำระบบกำรนิเทศ ติดตำม ประเมินผล วิจัยและพัฒนำ
8. พัฒนำผู้เรียนและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีคุณลักษณะตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง

เป้าประสงค์
1. โรงเรียนมีหลักสูตรสถำนศึกษำที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
พุทธศักรำช 2551 และเทียบเคียงโรงเรียนมำตรฐำนสำกล
2. ผู้เรียนมีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และเทียบเคียงโรงเรียนมำตรฐำนสำกล
3. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะชีวิต และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
4. ผู้บริหำร ครู บุคลำกร มีประสิทธิภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
5. โรงเรียนมีกำรบริหำรจัดกำรระบบคุณภำพอย่ำงมีประสิทธิภำพสอดคล้องกับทิศทำงกำร
พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำตำมมำตรฐำนสำกล
6. ผู้เรียนมีศักยภำพเพื่อรองรับกำรเปิดเสรีประชำคมอำเซียนและมีศักยภำพเป็นพลโลก
7. โรงเรียนมีกำรนิเทศ ติดตำม ประเมินผล วิจัยและพัฒนำอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง
8. ผู้เรียนและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีคุณลักษณะตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
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กลยุทธ์หลัก
1. จัดกำรศึกษำในระบบให้ผู้เรียนเต็มศักยภำพทุกด้ำน ทุกกลุ่มเป้ำหมำย อย่ำงหลำกหลำยตำม
มำตรฐำนชำติเทียบเคียงมำตรฐำนสำกล
2. พัฒนำคุณภำพผู้เรียนให้เป็นคนเก่ง
3. พัฒนำคุณภำพผู้เรียนให้เป็นคนดี
4. พัฒนำคุณภำพผู้เรียนให้มีทักษะกำรดำรงชีวิต ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ในสังคมได้อย่ำงมี
ควำมสุข และมีควำมเป็นไทย
5. สร้ำงภูมิทัศน์ พัฒนำบรรยำกำศและสิ่งแวดล้อม
6. พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ ตำมแนวทำงกำรกระจำยอำนำจทำงกำรศึกษำ หลัก
ธรรมำภิบำล เน้นกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วนและควำมร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อ
ส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ
โครงการตามแผนปฏิบัติการโรงเรียน
โครงการ ฝ่ายงบประมาณและแผนงาน (100)
1. โครงกำรพัฒนำระบบงำนกำรเงินและบัญชี (101)
2. โครงกำรพัฒนำงำนพัสดุและสินทรัพย์ (102)
3. โครงกำรพัฒนำงำนแผนงำน (103)
4. โครงกำรระดมทรัพยำกรของสถำนศึกษำ (104)
5. โครงกำรตรวจสอบภำยใน (105)
6. โครงกำรประกันคุณภำพภำยใน (106)
โครงการ ฝ่ายอานวยการ (200)
1. โครงกำรพัฒนำงำนสำรบรรณ (201)
2. โครงกำรพัฒนำงำนบุคคล (202)
3. โครงกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ (203)
4. โครงกำรสวัสดิกำรครู ( 204)
5. โครงกำรยำนพำหนะซ่อมบำรุงดูแลรักษำรถยนต์ ( 205)
โครงการ ฝ่ายส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน (300)
1. โครงกำรงำนพัฒนำระบบสำรบรรณข้อมูลสำรสนเทศฝ่ำยส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน (301)
2. โครงกำรพัฒนำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (302)
3. โครงกำรบริหำรจัดกำรด้วยระบบสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (303)
4. โครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดและโรคเอดส์ (304)
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5. โครงกำรโครงกำรป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน (305)
6. โครงกำรงำนรักษำควำมปลอดภัย (รหัส 306)
7. โครงกำรห้องเรียนสีขำวโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ (307)
8. โครงกำรพัฒนำเวรประจำวัน (308)
9. โครงกำรพัฒนำคุณธรรม จริยธรรมและค่ำนิยมมำตรฐำนสังคมและชุมชนแก่นักเรียน (309)
10. โครงกำรเศรษฐกิจพอเพียง (310)
โครงการ ฝ่ายกิจการนักเรียนและสัมพันธ์ชุมชน (400)
1. โครงกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศของฝ่ำยกิจกำรนักเรียนและสัมพันธ์ชุมชน (401)
2. โครงกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศของงำนประชำสัมพันธ์ (402)
3. โครงกำรส่งเสริมประชำธิปไตยภำยในโรงเรียน (403)
4. โครงกำรสัมพันธ์ชุมชน (404)
5. โครงกำรพัฒนำงำนกิจกรรมทั่วไปฝ่ำยกิจกำรนักเรียนและสัมพันธ์ชุมชน (405)
6. โครงกำรชมรม TO BE NUMBER ONE (406)
โครงการ ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา (500)
1. โครงกำรพัฒนำงำนสำรสนเทศฝ่ำยส่งเสริมกำรศึกษำ (501 )
2. โครงกำรพัฒนำส่งเสริมกำรใช้นวัตกรรมเพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้ (502)
3. โครงกำรพัฒนำอำคำรสถำนที่ (503)
4. โครงกำรสำธำรณูปโภค (ระบบประปำและระบบไฟฟ้ำ) (504)
5. โครงกำรจัดตกแต่งภูมิทัศน์ (505)
6. โครงกำรงำนดูแลบ้ำนพักครู (506)
7. โครงกำรโรงเรียนส่งเสริมสุขภำพ (507)
8. โครงกำรพัฒนำและปรับปรุงโรงอำหำร (508)
9. โครงกำรธนำคำรออมสิน (ธนำคำรออมสินโรงเรียน) (509)
10.โครงกำรสหกรณ์โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ (510)
โครงการ ฝ่ายวิชาการ
1. โครงกำรปรับปรุงและพัฒนำกระบวนกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตร
2. โครงกำรพัฒนำงำนวัดผลและประเมินผลกำรเรียน
3. โครงกำรพัฒนำงำนทะเบียน
4. โครงกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีและนวัตกรรมกำรเรียน
5. โครงกำรพัฒนำบุคลำกรครูมืออำชีพ
6. โครงกำรนิเทศภำยใน

13
7. โครงกำรพัฒนำข้อมูลระบบสำรสนเทศ
8. โครงกำรสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนรู้
9. โครงกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ เรียนร่วม
10. โครงกำรสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน
11. โครงกำรสร้ำงโอกำสกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียนพัฒนำเต็มตำมศักยภำพ
12. โครงกำรนิเทศภำยใน
13. โครงกำรลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้
14. โครงกำรกำรศึกษำเรียนรู้วิถีชีวิตทำงประวัติศำสตร์
15. โครงกำรทัศนศึกษำแหล่งเรียนรู้นอกสถำนที่
16. โครงกำรหนึ่งปี หนึ่งโครงงำน
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ส่วนที่ 4
กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและตัวชี้วัดความสาเร็จ
กลยุทธ์ โรงเรียนศรีสาโรงชนูปถัมภ์
ด้านประสิทธิผล
1.นักเรียนได้เรียนอย่างหลากหลายทั่วถึงเป็นธรรม
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีคุณธรรม มีจริยธรรมได้มาตรฐาน
3. นักเรียนมีทักษะชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
4. ครูและผู้บริหารมีศักยภาพและมีสมรรถนะสูง
5. โรงเรียนเป็นศูนย์กลางการให้บริการชุมชน
6. โรงเรียนมีนวัตกรรม ทางการศึกษาที่ทันสมัยไว้ให้บริการ
ด้านคุณภาพการให้บริการ
7. นักเรียน/ผู้ปกครองมีความพึงพอใจในการรับบริการจากโรงเรียน
8. ให้บริการด้านทุน/งบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษาอย่างพอเพียงและทั่วถึง
9. ชุมชนมีความพึงพอใจในการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
10. มีระบบประเมินผลที่ชัดเจนมีประสิทธิภาพ
ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
11. มาตรฐานชาติ
-มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
-มาตรฐานการประเมินคุณภาพการศึกษาจากองค์กรภายนอก(สมศ.)
12. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ด้านการพัฒนาองค์การ
13. พัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้
14. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยระบบคอมพิวเตอร์และสื่ออิเลคทรอนิกส์เพื่อการจัดการ
และการเรียนการสอน
15. พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
16. พัฒนาระบบบริหารและจัดการศึกษาโดยกระจายอานาจ ยึดหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วม
17. พัฒนาอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้
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ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1
จัดการศึกษาในระบบให้ผู้เรียนเต็มศักยภาพทุกด้าน ทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างหลากหลายตามมาตรฐานชาติสู่
มาตรฐานสากล ( 1, 11, 12 )
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนเก่ง ( 2, 17 )
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 4
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะการดารงชีวิต ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
และมีความเป็นไทย ( 3, 13, 14)
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 5
สร้างภูมิทัศน์ พัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม ( 14)
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 6
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางการกระจายอานาจทางการศึกษา หลักธรรมาภิบาล
เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
การจัดการศึกษา ( 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16 )
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กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1

โครงการ

ฝ่ายบริหาร
งบประมาณ
1. จัดการศึกษาในระบบให้
ผู้เรียนเต็มศักยภาพทุกด้าน ทุก 1.โครงการประกัน
คุณภาพภายใน
กลุ่มเป้าหมาย อย่าง
หลากหลายตามมาตรฐานชาติ
เทียบเคียงมาตรฐานสากล

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. สถานศึกษามีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการประกัน
คุณภาพการศึกษา
2. สถานศึกษาพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาที่มุ่งสู่การ
พัฒนาผู้เรียนอย่างแท้จริง

เป้าหมาย
ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

-โรงเรียนศรี
สาโรงชนูปถัมภ์
ระดมดาเนินการ
ระบบประกัน
คุณภาพภายใน
ตามกฎกระทรวง
ว่าด้วยระบบ
หลักเกณฑ์ และวิธี
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 2553
ข้อ 14 8 ขั้นตอน
อย่างเป็นระบบและ
มีหลักฐาน
ตรวจสอบได้
2. โดยกิจกรรมผ่าน
เกณฑ์ที่โรงเรียน
กาหนด ร้อยละ 80

-โรงเรียนศรี
สาโรงชนูปถัมภ์
ระดมดาเนินการ
ระบบประกัน
คุณภาพภายใน
ตามกฎกระทรวง
ว่าด้วยระบบ
หลักเกณฑ์ และวิธี
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 2553
ข้อ 14 8 ขั้นตอน
อย่างเป็นระบบและ
มีหลักฐาน
ตรวจสอบได้
2. โดยกิจกรรมผ่าน
เกณฑ์ที่โรงเรียน
กาหนด ร้อยละ 82

-โรงเรียนศรี
สาโรงชนูปถัมภ์
ระดมดาเนินการ
ระบบประกัน
คุณภาพภายใน
ตามกฎกระทรวง
ว่าด้วยระบบ
หลักเกณฑ์ และวิธี
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 2553
ข้อ 14 8 ขั้นตอน
อย่างเป็นระบบและ
มีหลักฐาน
ตรวจสอบได้
2. โดยกิจกรรมผ่าน
เกณฑ์ที่โรงเรียน
กาหนด ร้อยละ 85

1,816

นางสาวนฤมล สุดเงิน
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กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 1
1. จัดการศึกษาในระบบให้

โครงการ
ฝ่ายบริหาร
งบประมาณ

ผู้เรียนเต็มศักยภาพทุกด้าน ทุก 2. ตรวจสอบภายใน
กลุ่มเป้าหมาย อย่าง
หลากหลายตามมาตรฐานชาติ
เทียบเคียงมาตรฐานสากล

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ผู้บริหารมีการ
บริหารที่มีประสิทธิผล
และผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจ
ในการบริหาร
2. สถานศึกษามีการจัด
องค์กร โครงสร้างการ
บริหาร และระบบการ
บริหารงานที่มีความ
คล่องตัวสูง ปรับเปลี่ยน
ได้ตามความเหมาะสม
3. สถานศึกษามีการ
บริหารโดยใช้หลักการมี
ส่วนร่วม และมีการ
ตรวจสอบ ถ่วงดุลและมี
การบริหารเชิงกลยุทธ์

เป้าหมาย
ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

งบประมาณ

- เพื่อให้ผู้ปฏิบัติ
งานมีผลการ
ปฏิบัติงานที่
ถูกต้องเป็น
ขั้นตอนและเป็น
ระบบโดยผ่าน
เกณฑ์ตามที่
โรงเรียนกาหนด
ร้อยละ 80

- เพื่อให้ผู้ปฏิบัติ
งานมีผลการ
ปฏิบัติงานที่
ถูกต้องเป็น
ขั้นตอนและเป็น
ระบบโดยผ่าน
เกณฑ์ตามที่
โรงเรียนกาหนด
ร้อยละ 82

- เพื่อให้ผู้ปฏิบัติ
งานมีผลการ
ปฏิบัติงานที่
ถูกต้องเป็น
ขั้นตอนและเป็น
ระบบโดยผ่าน
เกณฑ์ตามที่
โรงเรียนกาหนด
ร้อยละ 85

1,497

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวจินตนา
อิ่มพิทักษ์

18

กลยุทธ์

โครงการ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1. ผู้บริหารมีการ
บริหารที่มีประสิทธิผล
1. จัดการศึกษาในระบบให้
1. พัฒนางานบุคคล
และผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจ
ผู้เรียนเต็มศักยภาพทุกด้าน ทุก
ในการบริหาร
กลุ่มเป้าหมาย อย่าง
2. สถานศึกษามีการจัด
หลากหลายตามมาตรฐานชาติ
องค์กร โครงสร้างการ
เทียบเคียงมาตรฐานสากล
บริหาร และระบบการ
บริหารงานที่มีความ
คล่องตัวสูง ปรับเปลี่ยน
ได้ตามความเหมาะสม
3. สถานศึกษามีการ
บริหารโดยใช้หลักการมี
ส่วนร่วม และมีการ
ตรวจสอบ ถ่วงดุลและมี
การบริหารเชิงกลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1

ฝ่ายอานวยการ

เป้าหมาย
ปี 2563

ปี 2564

- สถานศึกษามี
การบริหารโดยใช้
หลักการมีส่วน
ร่วม และมีการ

- สถานศึกษามี
การบริหารโดยใช้
หลักการมีส่วน
ร่วม และมีการ

ปี 2565

- งานบุคลากร มี
วัสดุสานักงาน
แฟ้มเก็บเอกสาร
วัสดุครุภัณฑ์ใน
การปฏิบัติงาน
ตามที่ต้องการ
อย่างมีคุณภาพ
โดยผ่านเกณฑ์
ตามที่โรงเรียน
กาหนดร้อยละ82

ผู้รับผิดชอบ

-- สถานศึกษามี 1,239,600 นางรวีวรรณ สุขรอด
การบริหารโดยใช้
หลักการมีส่วน
ร่วม และมีการ

ตรวจสอบ ถ่วงดุล ตรวจสอบ ถ่วงดุล ตรวจสอบ ถ่วงดุล

- งานบุคลากร มี
วัสดุสานักงาน
แฟ้มเก็บเอกสาร
วัสดุครุภัณฑ์ใน
การปฏิบัติงาน
ตามที่ต้องการ
อย่างมีคุณภาพ
โดยผ่านเกณฑ์
ตามที่โรงเรียน
กาหนดร้อยละ80

งบประมาณ

- งานบุคลากร มี
วัสดุสานักงาน
แฟ้มเก็บเอกสาร
วัสดุครุภัณฑ์ใน
การปฏิบัติงาน
ตามที่ต้องการ
อย่างมีคุณภาพ
โดยผ่านเกณฑ์
ตามที่โรงเรียน
กาหนดร้อยละ85
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กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1
1. จัดการศึกษาในระบบให้

โครงการ
ฝ่ายอานวยการ

2. พัฒนาระบบ
ผู้เรียนเต็มศักยภาพทุกด้าน ทุก สารสนเทศ
กลุ่มเป้าหมาย อย่าง
หลากหลายตามมาตรฐานชาติ
เทียบเคียงมาตรฐานสากล

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
- จัดทาเก็บข้อมูลประวัติ
ครูบุคลากร เก็บข้อมูล
จากงานประชาสัมพันธ์
และถ่ายเอกสารข้อมูล
ของครูบุคลากร
- มีวัสดุสำนักงำน แฟ้ม
เก็บเอกสำร วัสดุ
ครุภัณฑ์ในกำร
ปฏิบัติงำนตำมที่ต้องกำร

เป้าหมาย
ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

งบประมาณ

- งานสารสนเทศมี
วัสดุสานักงาน
แฟ้มเก็บเอกสาร
วัสดุครุภัณฑ์ในการ
ปฏิบัติงานตามที่
ต้องการอย่างมี
คุณภาพ
- งานสารสนเทศมี
อุปกรณ์เครื่อง
คอมพิวเตอร์
อุปกรณ์เครื่องปริ้น
เตอร์ เครื่องปริ้น
เตอร์ เครื่อง
คอมพิวเตอร์ใช้งาน
ได้ดีมีคุณภาพ
โดยผ่านเกณฑ์
ตามที่โรงเรียน
กาหนด ร้อยละ 80

- งานสารสนเทศมี
วัสดุสานักงาน
แฟ้มเก็บเอกสาร
วัสดุครุภัณฑ์ในการ
ปฏิบัติงานตามที่
ต้องการอย่างมี
คุณภาพ
- งานสารสนเทศมี
อุปกรณ์เครื่อง
คอมพิวเตอร์
อุปกรณ์เครื่องปริ้น
เตอร์ เครื่องปริ้น
เตอร์ เครื่อง
คอมพิวเตอร์ใช้งาน
ได้ดีมีคุณภาพ โดย
ผ่านเกณฑ์ตามที่
โรงเรียนกาหนด
ร้อยละ 82

- งานสารสนเทศมี
วัสดุสานักงาน
แฟ้มเก็บเอกสาร
วัสดุครุภัณฑ์ในการ
ปฏิบัติงานตามที่
ต้องการอย่างมี
คุณภาพ
- งานสารสนเทศมี
อุปกรณ์เครื่อง
คอมพิวเตอร์
อุปกรณ์เครื่องปริ้น
เตอร์ เครื่องปริ้น
เตอร์ เครื่อง
คอมพิวเตอร์ใช้งาน
ได้ดีมีคุณภาพ โดย
ผ่านเกณฑ์ตามที่
โรงเรียนกาหนด
ร้อยละ 85

7,203

ผู้รับผิดชอบ
นางอรุญ ปวีร์
สิทธิปกร
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กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1
1. จัดการศึกษาในระบบให้
ผู้เรียนเต็มศักยภาพทุกด้าน ทุก
กลุ่มเป้าหมาย อย่าง
หลากหลายตามมาตรฐานชาติ
เทียบเคียงมาตรฐานสากล

โครงการ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ส่งเสริมการ
พฤติกรรมนักเรียน

1.นักเรียนร้อยละ 80
ของโรงเรียนไม่มี
พฤติกรรมเบี่ยงเบนไป
จากมาตรฐานสังคม
2. แก้ไขพฤติกรรมที่ไม่
พึงประสงค์ของนักเรียน
ได้ร้อยละ 80
3. นักเรียนประพฤติ
ปฏิบัติตามกติกาของ
สังคมร้อยละ 80

1. ป้องกันและแก้ไข
พฤติกรรมนักเรียน

เป้าหมาย
ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

งบประมาณ

- นักเรียนของ
โรงเรียนที
ระเบียบวินัยและ
ปฏิบัติตามกฎ
กติกา โดยผ่าน
เกณฑ์ตามที่
โรงเรียนกาหนด
ร้อยละ 80

- นักเรียนของ
โรงเรียนที
ระเบียบวินัยและ
ปฏิบัติตามกฎ
กติกา โดยผ่าน
เกณฑ์ตามที่
โรงเรียนกาหนด
ร้อยละ 85

- นักเรียนของ
โรงเรียนที
ระเบียบวินัยและ
ปฏิบัติตามกฎ
กติกา โดยผ่าน
เกณฑ์ตามที่
โรงเรียนกาหนด
ร้อยละ 90

10,800

ผู้รับผิดชอบ
นายบุญฤทธิ์
อยู่คร
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กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1
1. จัดการศึกษาในระบบให้
ผู้เรียนเต็มศักยภาพทุกด้าน ทุก
กลุ่มเป้าหมาย อย่าง
หลากหลายตามมาตรฐานชาติ
เทียบเคียงมาตรฐานสากล

โครงการ
ส่งเสริมการ
พฤติกรรมนักเรียน
2.งานรักษาความ
ปลอดภัย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. นักเรียนมีระบบดูแล

เป้าหมาย
ปี 2563

-ระบบการดูแล
ความปลอดภัยใน
ความปลอดภัยด้าน
โรงเรียนด้าน
การจราจรในโรงเรียน
การจราจร และ
2. การจราจรภายใน
การป้องกัน
โรงเรียนมีสิทธิภาพ ลด อุบัติเหตุใน
อุบัติเหตุจากการใช้รถ ใช้ สถานศึกษา
ถนน
โดยผ่านเกณฑ์
ตามที่โรงเรียน
กาหนดร้อยละ80

ปี 2564

ปี 2565

งบประมาณ

-ระบบการดูแล
ความปลอดภัยใน
โรงเรียนด้าน
การจราจร และ
การป้องกัน
อุบัติเหตุใน
สถานศึกษา
โดยผ่านเกณฑ์
ตามที่โรงเรียน
กาหนดร้อยละ82

-ระบบการดูแล
ความปลอดภัยใน
โรงเรียนด้าน
การจราจร และ
การป้องกัน
อุบัติเหตุใน
สถานศึกษา
โดยผ่านเกณฑ์
ตามที่โรงเรียน
กาหนดร้อยละ85

22,415

ผู้รับผิดชอบ
ว่าที่ร.ต.สุชีพ
ทองมาก
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กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1
1. จัดการศึกษาในระบบให้
ผู้เรียนเต็มศักยภาพทุกด้าน ทุก

โครงการ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ฝ่ายกิจการนักเรียน
และสัมพันธ์ชุมชน

1. ผู้เรียนมีทักษะในการ
จัดการบริหารงาน
แก้ปัญหา ด้วยระบบ
ประชาธิปไตย ส่งเสริม
ลักษณะผู้นาและผู้ตามที่ดี
ในสังคม ผู้เรียนรู้จักการ
ทางานเป็นทีม มีความคิด
สร้างสรรค์งานเพื่อ
ส่วนรวม

1. ส่งเสริม
ประชาธิปไตย
หลากหลายตามมาตรฐานชาติ
ภายในโรงเรียน
เทียบเคียงมาตรฐานสากล
กลุ่มเป้าหมาย อย่าง

2. ผู้เรียนพัฒนางานและ
ภูมิใจในผลงานของ
ตนเอง

เป้าหมาย
ปี 2563

ปี 2564

-นักเรียนทุก
ระดับชั้นให้
ความร่วมมือใน
การทากิจกรรมที่
สภานักเรียนจัด
ขึ้นโดยผ่าน
เกณฑ์ตามที่
โรงเรียนกาหนด
ร้อยละ 80

-นักเรียนทุก
ระดับชั้นให้
ความร่วมมือใน
การทากิจกรรมที่
สภานักเรียนจัด
ขึ้นโดยผ่าน
เกณฑ์ตามที่
โรงเรียนกาหนด
ร้อยละ 85

ปี 2565

งบประมาณ

-นักเรียนทุก
108,464
ระดับชั้นให้
ความร่วมมือใน
การทากิจกรรมที่
สภานักเรียนจัด
ขึ้นโดยผ่าน
เกณฑ์ตามที่
โรงเรียนกาหนด
ร้อยละ 90

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวสิริอมร
หวลหอม
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กลยุทธ์

โครงการ

1. ดาเนินการตาม
กิจกรรมได้ตามเป้าหมาย
1. จัดการศึกษาในระบบให้
2. จากการสอบถาม
ผู้เรียนเต็มศักยภาพทุกด้าน ทุก 1. งานพัฒนา
คุณภาพแหล่งเรียนรู้ ผู้ใช้บริการห้องสมุด
กลุ่มเป้าหมาย อย่าง
ห้องสมุดโรงเรียน
3. สรุปสถิติการใช้
หลากหลายตามมาตรฐานชาติ
ห้องสมุด
เทียบเคียงมาตรฐานสากล
กลยุทธ์ที่ 1

ฝ่ายวิชาการ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

เป้าหมาย
ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

- นักเรียน คณะ
ครู-อาจารย์ บุคล
กร ในโรงเรียน
ได้รับประโยชน์
จาก ความรู้ ข้อมูล
ข่าวสารสารสนเทศ
และมีทักษะด้าน
การอ่าน รักการ
อ่านและการ
สืบค้นได้มากขึ้น
- ห้องสมุดมี
มาตรฐานในการ
ให้บริการอย่างมี
คุณภาพและ
ประทับใจจากผู้
เข้าใช้บริการ
สูงขึ้นร้อยละ 80

- นักเรียน คณะ
ครู-อาจารย์ บุคล
กร ในโรงเรียน
ได้รับประโยชน์
จาก ความรู้ ข้อมูล
ข่าวสารสารสนเทศ
และมีทักษะด้าน
การอ่าน รักการ
อ่านและการ
สืบค้นได้มากขึ้น
- ห้องสมุดมี
มาตรฐานในการ
ให้บริการอย่างมี
คุณภาพและ
ประทับใจจากผู้
เข้าใช้บริการ
สูงขึ้นร้อยละ 85

- นักเรียน คณะ
ครู-อาจารย์ บุคล
กร ในโรงเรียน
ได้รับประโยชน์
จาก ความรู้ ข้อมูล
ข่าวสารสารสนเทศ
และมีทักษะด้าน
การอ่าน รักการ
อ่านและการ
สืบค้นได้มากขึ้น
- ห้องสมุดมี
มาตรฐานในการ
ให้บริการอย่างมี
คุณภาพและ
ประทับใจจากผู้
เข้าใช้บริการ
สูงขึ้นร้อยละ 90

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

119,955 นางชุลี ครุธแก้ว
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กลยุทธ์

โครงการ

ฝ่ายวิชาการ
1. สนับสนุนการ
1. จัดการศึกษาในระบบให้
ผู้เรียนเต็มศักยภาพทุกด้าน ทุก จัดการเรียนรู้
กลยุทธ์ที่ 1

กลุ่มเป้าหมาย อย่าง
หลากหลายตามมาตรฐานชาติ
เทียบเคียงมาตรฐานสากล

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
- ผู้เรียนมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์มาตรฐานชาติ
และมาตรฐานเขตพื้นที่

เป้าหมาย
ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

งบประมาณ

- ผู้เรียนมี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
ชาติและมาตร
ฐานเขตพื้นที่
- มีสื่อ วัสดุ
อุปกรณ์ เอกสาร
ทางวิชาการ
สาหรับใช้งานที่มี
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน
ครบถ้วน
โดยผ่านเกณฑ์
ตามที่โรงเรียน
กาหนด
ร้อยละ80

- ผู้เรียนมี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
ชาติและมาตร
ฐานเขตพื้นที่
- มีสื่อ วัสดุ
อุปกรณ์ เอกสาร
ทางวิชาการ
สาหรับใช้งานที่มี
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน
ครบถ้วน
โดยผ่านเกณฑ์
ตามที่โรงเรียน
กาหนด
ร้อยละ85

- ผู้เรียนมี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
ชาติและมาตร
ฐานเขตพื้นที่
- มีสื่อ วัสดุ
อุปกรณ์ เอกสาร
ทางวิชาการ
สาหรับใช้งานที่มี
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน
ครบถ้วน
โดยผ่านเกณฑ์
ตามที่โรงเรียน
กาหนด
ร้อยละ90

340,235

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวกานต์
กนิษฐ์
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กลยุทธ์

โครงการ

กลยุทธ์ที่ 1
ฝ่ายวิชาการ
1. จัดการศึกษาในระบบให้
2.พัฒนาบุคลากรให้
ผู้เรียนเต็มศักยภาพทุกด้าน ทุก เป็นครูมืออาชีพ
กลุ่มเป้าหมาย อย่าง
หลากหลายตามมาตรฐานชาติ
เทียบเคียงมาตรฐานสากล

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ครูจัดกระบวนการ
เรียนรู้แบบครูมืออาชีพ
ร้อยละ 80
2. ผู้เรียนทุกคนได้
พัฒนาเต็มตามศักยภาพ
ผ่านเกณฑ์ที่โรงเรียน
กาหนด ร้อยละ 80

เป้าหมาย
ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

- ครูจัด
กระบวนการ
เรียนรู้แบบครูมือ
อาชีพ
- ผู้เรียนทุกคนได้
พัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพผ่าน
เกณฑ์ที่โรงเรียน
กาหนดร้อยละ
80

- ครูจัด
กระบวนการ
เรียนรู้แบบครูมือ
อาชีพ
- ผู้เรียนทุกคนได้
พัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพผ่าน
เกณฑ์ที่โรงเรียน
กาหนดร้อยละ
80

- ครูจัด
กระบวนการ
เรียนรู้แบบครูมือ
อาชีพ
- ผู้เรียนทุกคนได้
พัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพผ่าน
เกณฑ์ที่โรงเรียน
กาหนดร้อยละ
80

200,000

นางวรวรรณ พิมพ์แสง
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กลยุทธ์

โครงการ

กลยุทธ์ที่ 1
ฝ่ายวิชาการ
1. จัดการศึกษาในระบบให้
1. พัฒนากิจกรรม
ผู้เรียนเต็มศักยภาพทุกด้าน ทุก ผู้เรียน (แนะแนว)
กลุ่มเป้าหมาย อย่าง
หลากหลายตามมาตรฐานชาติ
เทียบเคียงมาตรฐานสากล

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจในธรรมชาติ
และคุณลักษณะของ
กิจกรรมแนะแนว
2. นักเรียนมีแนวทาง
ตัดสินใจเพื่อการศึกษาต่อ
การประกอบอาชีพและ
สามารถวางแผนการเรียน
และอาชีพให้สอดคล้อง
กับความสนใจ ความ
ถนัด ความสามารถและ
บุคลิกภาพได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
3. โรงเรียนได้พัฒนาการ
จัดการข้อมูลสารสนเทศ
อย่างเป็นระบบ ทันสมัย
เพียงพอต่อการใช้งาน

เป้าหมาย
ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

งบประมาณ

- งานแนะแนวมี
การพัฒนาให้มี
คุณภาพครบตาม
มาตรฐานการ
แนะแนวทั้ง3ด้าน
โดยผ่านเกณฑ์
ตามที่โรงเรียน
กาหนดร้อยละ85

- งานแนะแนวมี
การพัฒนาให้มี
คุณภาพครบตาม
มาตรฐานการ
แนะแนวทั้ง3ด้าน
โดยผ่านเกณฑ์
ตามที่โรงเรียน
กาหนดร้อยละ 85

- งานแนะแนวมี
การพัฒนาให้มี
คุณภาพครบตาม
มาตรฐานการ
แนะแนวทั้ง3ด้าน
โดยผ่านเกณฑ์
ตามที่โรงเรียน
กาหนดร้อยละ 85

94,689

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวนิฐา
พรรณ

27

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1
1. จัดการศึกษาในระบบให้
ผู้เรียนเต็มศักยภาพทุกด้าน ทุก
กลุ่มเป้าหมาย อย่าง
หลากหลายตามมาตรฐานชาติ
เทียบเคียงมาตรฐานสากล

โครงการ
ฝ่ายวิชาการ
2. พัฒนากิจกรรม
ผู้เรียน (ลูกเสือเนตรนารี-รักษา
ดินแดน)

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. เพื่อปฏิบัติตาม
นโยบายของรัฐบาลใน
การดาเนินงานพัฒนา
การศึกษาส่งเสริมความ
เจริญและความมั่นคงของ
ชาติ
2. เพื่อวางรากฐานการ
ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย
3. นักเรียนมีระเบียบและ
วินัยในตนเอง รู้จักการอยู่
ร่วมกับ ผู้อื่นได้และ
สามารถนาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวัน

เป้าหมาย
ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

- ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
ลูกเสือ เนตรนารี และ
นักศึกษาวิชาทหาร ทุก
คนมีระเบียบวินัยใน
ตนเอง ขยัน ซื่อสัตย์
ประหยัดอดทนมี
ความรับผิดชอบและ
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
สามารถเรียนรู้และ
ปฏิบัติกิจกรรมด้วย
ตนเองอย่างเป็น
ระบบ อยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้ดี มีความสุข
สามารถแก้ปัญหา มี
การฝึกฝนตนเอง
อย่างต่อเนื่องและ
ปฏิบัติตามนโยบายที่
รัฐกาหนดให้
โดยผ่านเกณฑ์ตามที่
โรงเรียนกาหนดร้อย
ละ 85

- ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
ลูกเสือ เนตรนารี และ
นักศึกษาวิชาทหาร ทุก
คนมีระเบียบวินัยใน
ตนเอง ขยัน ซื่อสัตย์
ประหยัดอดทนมี
ความรับผิดชอบและ
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
สามารถเรียนรู้และ
ปฏิบัติกิจกรรมด้วย
ตนเองอย่างเป็น
ระบบ อยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้ดี มีความสุข
สามารถแก้ปัญหา มี
การฝึกฝนตนเอง
อย่างต่อเนื่องและ
ปฏิบัติตามนโยบายที่
รัฐกาหนดให้
โดยผ่านเกณฑ์ตามที่
โรงเรียนกาหนดร้อย
ละ 87

- ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
ลูกเสือ เนตรนารี และ
นักศึกษาวิชาทหาร ทุก
คนมีระเบียบวินัยใน
ตนเอง ขยัน ซื่อสัตย์
ประหยัดอดทนมี
ความรับผิดชอบและ
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
สามารถเรียนรู้และ
ปฏิบัติกิจกรรมด้วย
ตนเองอย่างเป็น
ระบบ อยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้ดี มีความสุข
สามารถแก้ปัญหา มี
การฝึกฝนตนเอง
อย่างต่อเนื่องและ
ปฏิบัติตามนโยบายที่
รัฐกาหนดให้
โดยผ่านเกณฑ์ตามที่
โรงเรียนกาหนดร้อย
ละ 90

194,363

นางชุติมา สวนปลิก
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กลยุทธ์

โครงการ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

กลยุทธ์ที่ 4
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มี
ทักษะการดารงชีวิต ยึดหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง อยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุข และมีความ
เป็นไทย

ฝ่ายวิชาการ
3. การศึกษาเรียนรู้
วิถีชีวิตทาง
ประวัติศาสตร์
เมืองกรุงเก่าสุโขทัย
ตามรอยพ่อขุนราม

1 ผู้เรียนเกิดทักษะความรู้
เรื่องราวทางประวัติ
ศาสตร์สุโขทัยมากยิ่งขึ้น
ในสถานที่จริง
2 ทาให้ผู้เรียนเกิด
จิตสานึกและความรักชาติ
เป็นกาลังสาคัญที่จะช่วย
กันอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติได้ยิ่งขึ้น
3 ผู้เรียนสามารถที่จะ
เป็นกระบอกเสียงที่สาคัญ
ในการเผยแพร่เรื่องราว
ทางประวัติศาสตร์ให้
ดารงอยู่ในสังคมไทยและ
สังคมโลกสืบต่อไปได้

เป้าหมาย
ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

-นักเรียน มีความรู้
เกี่ยวกับเรื่องราว
ทางประวัติศาสตร์
สุโขทัยมากขึ้น
นักเรียนเกิดความ
รักชาติและช่วยกัน
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของ
ชาติเพื่อให้
นักเรียนได้
เผยแพร่เรื่องราว
ทางประวัติศาสตร์
ให้ดารงอยู่ใน
สังคมไทยและ
สังคมโลกสืบ
ต่อไปร้อยละ 90

นักเรียน มีความรู้
เกี่ยวกับเรื่องราว
ทางประวัติศาสตร์
สุโขทัยมากขึ้น
นักเรียนเกิดความ
รักชาติและช่วยกัน
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของ
ชาติเพื่อให้
นักเรียนได้เผยแพร่
เรื่องราวทาง
ประวัติศาสตร์ให้
ดารงอยู่ใน
สังคมไทยและ
สังคมโลกสืบ
ต่อไปร้อยละ 92

นักเรียน มีความรู้
เกี่ยวกับเรื่องราว
ทางประวัติศาสตร์
สุโขทัยมากขึ้น
นักเรียนเกิดความ
รักชาติและช่วยกัน
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของ
ชาติเพื่อให้
นักเรียนได้เผยแพร่
เรื่องราวทาง
ประวัติศาสตร์ให้
ดารงอยู่ใน
สังคมไทยและ
สังคมโลกสืบ
ต่อไปร้อยละ 95

14,274

นายเชษฐา เพชร
คง
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กลยุทธ์

โครงการ

กลยุทธ์ที่ 4
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มี
ทักษะการดารงชีวิต ยึดหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง อยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุข และมีความ
เป็นไทย

ฝ่ายวิชาการ
4. ทัศนศึกษาแหล่ง
เรียนรู้นอกสถานที่
ม.1-ม.6

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
นักเรียนระดับชั้น
มธยมศึกษา 1-6 ได้ไป
ทัศนศึกษา ณ. แหล่ง
เรียนรู้ที่กาหนด
-

ปี 2563
นักเรียนมี
ความรู้และ
ประสบการณ์จาก
การศึกษาแหล่ง
เรียนรู้นอก
สถานที่ทั้งด้าน
ภูมิศาสตร์
ธรรมชาติ ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
ศิลปวัฒนธรรม
นามาประยุกต์ให้
เกิดประโยชน์ต่อ
ตนเอง
โดยผ่านเกณฑ์
ตามที่โรงเรียน
กาหนด
ร้อยละ85
-

ปี 2565

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

นักเรียนมี
ความรู้และ
ประสบการณ์จาก
การศึกษาแหล่ง
เรียนรู้นอก
สถานที่ทั้งด้าน
ภูมิศาสตร์
ธรรมชาติ ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
ศิลปวัฒนธรรม
นามาประยุกต์ให้
เกิดประโยชน์ต่อ
ตนเอง
โดยผ่านเกณฑ์
ตามที่โรงเรียน
กาหนด
ร้อยละ90

280,695

นายเฉลิมพล ทองจุ้ย

ปี 2564
นักเรียนมี
ความรู้และ
ประสบการณ์จาก
การศึกษาแหล่ง
เรียนรู้นอก
สถานที่ทั้งด้าน
ภูมิศาสตร์
ธรรมชาติ ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
ศิลปวัฒนธรรม
นามาประยุกต์ให้
เกิดประโยชน์ต่อ
ตนเอง
โดยผ่านเกณฑ์
ตามที่โรงเรียน
กาหนด
ร้อยละ87
-

-

นายชัยรัตน์ สังข์สีแก้ว

นายเชษฐา กันนา
นายไตรรงค์ กล่าบุตร

นายบุญเกิด เผือกใต้
นางสาวเรวดี เพ็ญศรี

30

กลยุทธ์

โครงการ

กลยุทธ์ที่ 1
ฝ่ายวิชาการ
1. จัดการศึกษาในระบบให้
5.พัฒนางานทะเบียน
ผู้เรียนเต็มศักยภาพทุกด้าน ทุก
กลุ่มเป้าหมาย อย่าง
หลากหลายตามมาตรฐานชาติ
เทียบเคียงมาตรฐานสากล

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

จากนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3,
มัธยมศึกษาปีที่ 6 มี
หลักฐานเอกสารทาง
การศึกษาที่ถูกต้องมี
คุณภาพประสิทธิภาพไว้
ใช้เป็นหลักฐาน

เป้าหมาย
ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

งบประมาณ

1.นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่
3,6 มีปพ. 1
2.นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่
3,6 มีปพ. 2
4.โรงเรียน
มีปพ. 3 ช่วงชั้น
ที่ 3,4
5.งานทะเบียนมี
คอมพิวเตอร์
พร้อมใช้งานได้
6.งานทะเบียนมี
ปริ๊นเตอร์พร้อม
ใช้งานได้ ร้อยละ
100

1.นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่
3,6 มีปพ. 1
2.นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่
3,6 มีปพ. 2
4.โรงเรียน
มีปพ. 3 ช่วงชั้น
ที่ 3,4
5.งานทะเบียนมี
คอมพิวเตอร์
พร้อมใช้งานได้
6.งานทะเบียนมี
ปริ๊นเตอร์พร้อม
ใช้งานได้ ร้อยละ
100

1.นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่
3,6 มีปพ. 1
2.นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่
3,6 มีปพ. 2
4.โรงเรียน
มีปพ. 3 ช่วงชั้น
ที่ 3,4
5.งานทะเบียนมี
คอมพิวเตอร์
พร้อมใช้งานได้
6.งานทะเบียนมี
ปริ๊นเตอร์พร้อม
ใช้งานได้ ร้อยละ
100

17,931

ผู้รับผิดชอบ
นางชุติมา
สวนปลิก

31

กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 1
1. จัดการศึกษาในระบบให้
ผู้เรียนเต็มศักยภาพทุกด้าน ทุก
กลุ่มเป้าหมาย อย่าง
หลากหลายตามมาตรฐานชาติ
เทียบเคียงมาตรฐานสากล

โครงการ

ฝ่ายวิชาการ
6. พัฒนางานวัดผล
และประเมินผลการ
เรียน

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

2.ข้อมูลสารสนเทศ
เกี่ยวกับการวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนเป็น
ระบบ ถูกต้อง
มีประสิทธิภาพ
3.ครู , นักเรียนและ
ผู้ปกครองมีความเข้าใจที่
ตรงกันเมื่อได้รับข้อมูล
สารสนเทศจากงานวัด
และ ประเมินผลการเรียน

เป้าหมาย
ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

งบประมาณ

1.นักเรียนและ
ผู้ปกครองที่ได้รับ
ข้อมูลแสดงผลการ
พัฒนาคุณภาพของ
ผู้เรียนทุกคนมีความ
เข้าใจและร่วมกัน
แก้ไขปัญหากรณี
นักเรียนมีผลการเรียน
ไม่ผ่านตามเกณฑ์ ได้
ตามกาหนดเวลา
2.ร.ร.ศรีสาโรงชนูป
ถัมภ์มีการพัฒนา
ระบบข้อมูล
สารสนเทศของงาน
วัดผลและประเมินผล
อย่างต่อเนื่องเป็น
ระบบ และมีความ
สมบูรณ์ถูกต้อง
ร้อยละ 100

1.นักเรียนและ
ผู้ปกครองที่ได้รับ
ข้อมูลแสดงผลการ
พัฒนาคุณภาพของ
ผู้เรียนทุกคนมีความ
เข้าใจและร่วมกัน
แก้ไขปัญหากรณี
นักเรียนมีผลการเรียน
ไม่ผ่านตามเกณฑ์ ได้
ตามกาหนดเวลา
2.ร.ร.ศรีสาโรงชนูป
ถัมภ์มีการพัฒนา
ระบบข้อมูล
สารสนเทศของงาน
วัดผลและประเมินผล
อย่างต่อเนื่องเป็น
ระบบ และมีความ
สมบูรณ์ถูกต้อง
ร้อยละ 100

1.นักเรียนและ
ผู้ปกครองที่ได้รับ
ข้อมูลแสดงผลการ
พัฒนาคุณภาพของ
ผู้เรียนทุกคนมีความ
เข้าใจและร่วมกัน
แก้ไขปัญหากรณี
นักเรียนมีผลการเรียน
ไม่ผ่านตามเกณฑ์ ได้
ตามกาหนดเวลา
2.ร.ร.ศรีสาโรงชนูป
ถัมภ์มีการพัฒนา
ระบบข้อมูล
สารสนเทศของงาน
วัดผลและประเมินผล
อย่างต่อเนื่องเป็น
ระบบ และมีความ
สมบูรณ์ถูกต้อง
ร้อยละ 100

57,208

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวเรวดี
เพ็ญศรี
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กลยุทธ์

โครงการ

กลยุทธ์ที่ 1
ฝ่ายวิชาการ
1. จัดการศึกษาในระบบให้
7. พัฒนานวัตกรรม
ผู้เรียนเต็มศักยภาพทุกด้าน ทุก และเทคโนโลยี
กลุ่มเป้าหมาย อย่าง
หลากหลายตามมาตรฐานชาติ
เทียบเคียงมาตรฐานสากล

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

บุคลากรมีความรู้
ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสาหรับการ
จัดการเรียนรู้ดียิ่งขึ้น

เป้าหมาย
ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

งบประมาณ

บุคลากรมีความรู้
ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี
สาหรับการ
จัดการเรียนรู้ดี
ยิ่งขึ้น ร้อยละ 70

บุคลากรมีความรู้
ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี
สาหรับการ
จัดการเรียนรู้ดี
ยิ่งขึ้น ร้อยละ 75

บุคลากรมีความรู้
ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี
สาหรับการ
จัดการเรียนรู้ดี
ยิ่งขึ้น ร้อยละ 80

100,808

ผู้รับผิดชอบ
นายมานพ
จันทร์หอม
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กลยุทธ์

โครงการ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

เป้าหมาย
ปี 2563

กลยุทธ์ที่ 1
ฝ่ายวิชาการ
1. จัดการศึกษาในระบบให้
8. นิเทศภายใน
ผู้เรียนเต็มศักยภาพทุกด้าน ทุก
กลุ่มเป้าหมาย อย่าง
หลากหลายตามมาตรฐานชาติ
เทียบเคียงมาตรฐานสากล

ครูที่ได้รับการนิเทศ

ครูที่ได้รับการ
สามารถนาสิ่งที่ได้รับ ลง นิเทศสามารถนา
สู่การปฏิบัติได้ไม่ต่ากว่า สิ่งที่ได้รับ ลงสู่
การปฏิบัติได้ไม่
ร้อยละ 90
ต่ากว่า ร้อยละ
70

ปี 2564

ปี 2565

งบประมาณ

ครูที่ได้รับการ
นิเทศสามารถนา
สิ่งที่ได้รับ ลงสู่
การปฏิบัติได้ไม่
ต่ากว่า ร้อยละ
80

ครูที่ได้รับการ
นิเทศสามารถนา
สิ่งที่ได้รับ ลงสู่
การปฏิบัติได้ไม่
ต่ากว่า ร้อยละ
90

920

ผู้รับผิดชอบ
นางชุติมา
สวนปลิก
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กลยุทธ์

โครงการ

กลยุทธ์ที่ 1
ฝ่ายวิชาการ
1. จัดการศึกษาในระบบให้
9. พัฒนากิจกรรมลด
ผู้เรียนเต็มศักยภาพทุกด้าน ทุก เวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
กลุ่มเป้าหมาย อย่าง
หลากหลายตามมาตรฐานชาติ
เทียบเคียงมาตรฐานสากล

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

นักเรียนมีทักษะในการมี
ความรู้พื้นฐานการ
ประกอบสัมมาอาชีพ
ความรู้พื้นฐานด้าน
พลเมืองสุขภาพ และ
สิ่งแวดล้อมและทักษะที่
จาเป็นในศตวรรษที่ 21

เป้าหมาย
ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

งบประมาณ

1.ผู้เรียนมีทักษะ
การคิด
สร้างสรรค์และ
จินตนาการ
2.ผู้เรียนสามารถ
ทางานเป็นทีมได้
ร้อยละ 70

1.ผู้เรียนมีทักษะ
การคิด
สร้างสรรค์และ
จินตนาการ
2.ผู้เรียนสามารถ
ทางานเป็นทีมได้
ร้อยละ 75

1.ผู้เรียนมีทักษะ
การคิด
สร้างสรรค์และ
จินตนาการ
2.ผู้เรียนสามารถ
ทางานเป็นทีมได้
ร้อยละ 80

30,997

ผู้รับผิดชอบ
นางนิตยา มั่งมี
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กลยุทธ์

โครงการ

กลยุทธ์ที่ 1
ฝ่ายวิชาการ
1. จัดการศึกษาในระบบให้
10.พัฒนาการจัดการ
ผู้เรียนเต็มศักยภาพทุกด้าน ทุก เรียนรู้ (เรียนรวม)
กลุ่มเป้าหมาย อย่าง
หลากหลายตามมาตรฐานชาติ
เทียบเคียงมาตรฐานสากล

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ผู้เรียนได้พัฒนาการเรียนรู้
ตามพัฒนาการ และมีผล
การประเมินผ่านตาม
เกณฑ์ การประเมิน
เฉพาะบุคคล

เป้าหมาย
ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

งบประมาณ

1.ผลการประเมิน
การมีสุขภาวะที่ดี
และมี
สุนทรียภาพของ
ผู้เรียนผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 70
2. ผลการ
ประเมินการมี
คุณธรรม
จริยธรรมและ
ค่านิยมที่พึง
ประสงค์ของ
ผู้เรียนผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 70

1.ผลการประเมิน
การมีสุขภาวะที่ดี
และมี
สุนทรียภาพของ
ผู้เรียนผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 75
2. ผลการ
ประเมินการมี
คุณธรรม
จริยธรรมและ
ค่านิยมที่พึง
ประสงค์ของ
ผู้เรียนผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 75

1.ผลการประเมิน
การมีสุขภาวะที่ดี
และมี
สุนทรียภาพของ
ผู้เรียนผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 80
2. ผลการ
ประเมินการมี
คุณธรรม
จริยธรรมและ
ค่านิยมที่พึง
ประสงค์ของ
ผู้เรียนผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 80

10,687

ผู้รับผิดชอบ
นายสมบัติ
ประจุ
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กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 1
1. จัดการศึกษาในระบบให้
ผู้เรียนเต็มศักยภาพทุกด้าน ทุก
กลุ่มเป้าหมาย อย่าง
หลากหลายตามมาตรฐานชาติ
เทียบเคียงมาตรฐานสากล

โครงการ

ฝ่ายวิชาการ
11. ปรับปรุงและ
พัฒนากระบวนการ
บริหารจัดการ
หลักสูตร

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1. โรงเรียนมีเอกสาร
ประกอบหลักสูตร
ครบถ้วน 100 %
2. โรงเรียนมีหลักสูตร
สถานศึกษา ครอบคลุม
ทุกมาตรฐานและตัวชี้วัด
100 %

เป้าหมาย
ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

งบประมาณ

1.หลักสูตร
สถานศึกษา
เหมาะสม
สอดคล้องกับ
ท้องถิ่นและ
แนวทางปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง
2.จัดรายวิชา
เพิ่มเติมที่
หลากหลายให้
ผู้เรียนเลือกเรียน
ตามความถนัด
ความสามารถ
และความสนใจ
ร้อยละ 70

1.หลักสูตร
สถานศึกษา
เหมาะสม
สอดคล้องกับ
ท้องถิ่นและ
แนวทางปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง
2.จัดรายวิชา
เพิ่มเติมที่
หลากหลายให้
ผู้เรียนเลือกเรียน
ตามความถนัด
ความสามารถ
และความสนใจ
ร้อยละ 75

1.หลักสูตร
สถานศึกษา
เหมาะสม
สอดคล้องกับ
ท้องถิ่นและ
แนวทางปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง
2.จัดรายวิชา
เพิ่มเติมที่
หลากหลายให้
ผู้เรียนเลือกเรียน
ตามความถนัด
ความสามารถ
และความสนใจ
ร้อยละ 80

17,640

ผู้รับผิดชอบ
นางวรวรรณ
พิมพ์แสง
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กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 1
1. จัดการศึกษาในระบบให้
ผู้เรียนเต็มศักยภาพทุกด้าน ทุก
กลุ่มเป้าหมาย อย่าง
หลากหลายตามมาตรฐานชาติ
เทียบเคียงมาตรฐานสากล

โครงการ

ฝ่ายวิชาการ
12. พัฒนางานวัดผล
และประเมินผลการ
เรียน

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1 ข้อมูลสารสนเทศ
เกี่ยวกับการวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนเป็น
ระบบ ถูกต้อง
มีประสิทธิภาพ
2 ครู , นักเรียนและ
ผู้ปกครองมีความเข้าใจที่
ตรงกันเมื่อได้รับข้อมูล
สารสนเทศจากงานวัด
และ

เป้าหมาย
ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

งบประมาณ

โรงเรียนศรี
สาโรงชนูปถัมภ์
มีการพัฒนา
ระบบข้อมูล
สารสนเทศของ
งานวัดผลและ
ประเมินผล
อย่างต่อเนื่องเป็น
ระบบ และมี
ความสมบูรณ์
ถูกต้อง ร้อยละ
70

โรงเรียนศรี
สาโรงชนูปถัมภ์มี
การพัฒนาระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ
ของงานวัดผล
และประเมินผล
อย่างต่อเนื่องเป็น
ระบบ และมี
ความสมบูรณ์
ถูกต้อง ร้อยละ
75

โรงเรียนศรี
สาโรงชนูปถัมภ์มี
การพัฒนาระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ
ของงานวัดผล
และประเมินผล
อย่างต่อเนื่องเป็น
ระบบ และมี
ความสมบูรณ์
ถูกต้อง ร้อยละ
80

57,208

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวเรวดี
เพ็ญศรี
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กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 1
1. จัดการศึกษาในระบบให้
ผู้เรียนเต็มศักยภาพทุกด้าน ทุก
กลุ่มเป้าหมาย อย่าง
หลากหลายตามมาตรฐานชาติ
เทียบเคียงมาตรฐานสากล

โครงการ

ฝ่ายวิชาการ
13. การสร้างโอกาส
การเรียนรู้ให้นักเรียน
พัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1. นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจในธรรมชาติ
และคุณลักษณะของ
กิจกรรมแนะแนว
2. นักเรียนมีแนวทาง
ตัดสินใจเพื่อการศึกษาต่อ
การประกอบอาชีพและ
สามารถวางแผนการเรียน
และอาชีพให้สอดคล้อง
กับความสนใจ ความ
ถนัด ความสามารถและ
บุคลิกภาพได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
3. โรงเรียนได้พัฒนาการ
จัดการข้อมูลสารสนเทศ
อย่างเป็นระบบ ทันสมัย
เพียงพอต่อการใช้งาน

เป้าหมาย
ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

1.ผู้เรียนร้อยละ
100 ได้ความรู้จาก
แหล่งเรียนรู้นอก
ท้องถิ่นที่ไปศึกษา
2.ร้อยละ 80 ของ
ผู้เรียนที่สนใจเข้า
ร่วมแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการและ
วิชาชีพในงาน
นิทรรศการวิชาการ
ของโรงเรียน ผ่าน
เกณฑ์การตัดสิน
3.ผู้เรียนที่มี
ความสามารถร้อย
ละ 80 (จาก 300
คน) ได้รับรางวัล
จากการเข้าแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ
วิชาชีพกับ

1.ผู้เรียนร้อยละ
100 ได้ความรู้จาก
แหล่งเรียนรู้นอก
ท้องถิ่นที่ไปศึกษา
2.ร้อยละ 80 ของ
ผู้เรียนที่สนใจเข้า
ร่วมแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการและ
วิชาชีพในงาน
นิทรรศการวิชาการ
ของโรงเรียน ผ่าน
เกณฑ์การตัดสิน
3.ผู้เรียนที่มี
ความสามารถร้อย
ละ 80 (จาก 300
คน) ได้รบั รางวัล
จากการเข้าแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ
วิชาชีพกับ

1.ผู้เรียนร้อยละ
100 ได้ความรู้จาก
แหล่งเรียนรู้นอก
ท้องถิ่นที่ไปศึกษา
2.ร้อยละ 80 ของ
ผู้เรียนที่สนใจเข้า
ร่วมแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการและ
วิชาชีพในงาน
นิทรรศการวิชาการ
ของโรงเรียน ผ่าน
เกณฑ์การตัดสิน
3.ผู้เรียนที่มี
ความสามารถร้อย
ละ 80 (จาก 300
คน) ได้รบั รางวัล
จากการเข้าแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ
วิชาชีพกับ

464,890

นางสาวสุธาทิพย์
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กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 2
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็น
คนเก่ง

โครงการ
ฝ่าย กิจการนักเรียน
และสัมพันธ์ชุมชน
1. To Be Number
One

เป้าหมาย
งบประมาณ
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ผู้รับผิดชอบ
นักเรียนระดับชั้น ม. นักเรียนโรงเรียน นักเรียนโรงเรียน นักเรียนโรงเรียน 26,878 นางสาวฐิตินาฏ
1 - 6 ทุกคนจานวน 1,600 ศรีสาโรงชนูป
ศรีสาโรงชนูป
ศรีสาโรงชนูป
ปันโงน
คน และบุคลากรใน
ถัมภ์ ทุกคนมี
ถัมภ์ ทุกคนมี
ถัมภ์ ทุกคนมี
โรงเรียนศรีสาโรงชนูป คุณภาพชีวิตที่ดี คุณภาพชีวิตที่ดี คุณภาพชีวิตที่ดี
ถัมภ์ จานวน 74 คน มี
ขึ้น เป็นเยาวชนที่ ขึ้น เป็นเยาวชนที่ ขึ้น เป็นเยาวชนที่
คุณภาพชีวิต และ
มีคุณภาพของ
มีคุณภาพของ
มีคุณภาพของ
สุขภาพจิตที่ดี เป็นบุคคล สังคม เป็นหนึ่ง สังคม เป็นหนึ่ง สังคม เป็นหนึ่ง
ที่มีคุณภาพ อยู่ร่วมกันใน ได้โดยไม่พึ่งยา ได้โดยไม่พึ่งยา ได้โดยไม่พึ่งยา
สังคมได้อย่างปกติสุข
เสพติดร้อยละ 70 เสพติดร้อยละ 75 เสพติดร้อยละ 80
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
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เป้าหมาย
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 2
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็น
คนเก่ง

โครงการ
ฝ่าย กิจการนักเรียน
และสัมพันธ์ชุมชน
2. ส่งเสริม
ประชาธิปไตย
ภายในโรงเรียน

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ปี 2563

นักเรียนพัฒนางาน
นักเรียนทุก
และภูมิใจในผลงานของ ระดับชั้นให้
ตนเอง
ความร่วมมือใน
การทากิจกรรมที่
สภานักเรียนจัด
ขึ้นร้อยละ 70

ปี 2564

ปี 2565

งบประมาณ

นักเรียนทุก
ระดับชั้นให้
ความร่วมมือใน
การทากิจกรรมที่
สภานักเรียนจัด
ขึ้นร้อยละ 75

นักเรียนทุก
ระดับชั้นให้
ความร่วมมือใน
การทากิจกรรมที่
สภานักเรียนจัด
ขึ้นร้อยละ 80

108,464

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวสิริอมร
หวลหอม
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เป้าหมาย
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 2
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็น
คนเก่ง

โครงการ
ฝ่ายวิชาการ
1. สนับสนุนการ
จัดการเรียนรู้

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
- ผู้เรียนมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์มาตรฐานชาติ
และมาตรฐานเขตพื้นที่

ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

งบประมาณ

- ผู้เรียนมี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
ชาติและมาตร
ฐานเขตพื้นที่
- มีสื่อ วัสดุ
อุปกรณ์ เอกสาร
ทางวิชาการ
สาหรับใช้งานที่มี
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน
ครบถ้วน
โดยผ่านเกณฑ์
ตามที่โรงเรียน
กาหนด
ร้อยละ80

- ผู้เรียนมี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
ชาติและมาตร
ฐานเขตพื้นที่
- มีสื่อ วัสดุ
อุปกรณ์ เอกสาร
ทางวิชาการ
สาหรับใช้งานที่มี
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน
ครบถ้วน
โดยผ่านเกณฑ์
ตามที่โรงเรียน
กาหนด
ร้อยละ85

- ผู้เรียนมี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
ชาติและมาตร
ฐานเขตพื้นที่
- มีสื่อ วัสดุ
อุปกรณ์ เอกสาร
ทางวิชาการ
สาหรับใช้งานที่มี
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน
ครบถ้วน
โดยผ่านเกณฑ์
ตามที่โรงเรียน
กาหนด
ร้อยละ90

340,235

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวกานต์
กนิษฐ์
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กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 2
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็น
คนเก่ง

โครงการ
ฝ่ายวิชาการ
2. พัฒนากิจกรรม
ผู้เรียน (แนะแนว)

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. นักเรียนมีความรู้ความ
เข้าใจในธรรมชาติและ
คุณลักษณะของกิจกรรม
แนะแนว
2. นักเรียนมีแนวทาง
ตัดสินใจเพื่อการศึกษาต่อ
การประกอบอาชีพและ
สามารถวางแผนการเรียน
และอาชีพให้สอดคล้องกับ
ความสนใจ ความถนัด
ความสามารถและ
บุคลิกภาพได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
3. โรงเรียนได้พัฒนาการ
จัดการข้อมูลสารสนเทศ
อย่างเป็นระบบ ทันสมัย
เพียงพอต่อการใช้งาน

ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

งบประมาณ

- งานแนะแนวมี
การพัฒนาให้มี
คุณภาพครบตาม
มาตรฐานการ
แนะแนวทั้ง3ด้าน
โดยผ่านเกณฑ์
ตามที่โรงเรียน
กาหนดร้อยละ85

- งานแนะแนวมี
การพัฒนาให้มี
คุณภาพครบตาม
มาตรฐานการ
แนะแนวทั้ง3ด้าน
โดยผ่านเกณฑ์
ตามที่โรงเรียน
กาหนดร้อยละ 85

- งานแนะแนวมี
การพัฒนาให้มี
คุณภาพครบตาม
มาตรฐานการ
แนะแนวทั้ง3ด้าน
โดยผ่านเกณฑ์
ตามที่โรงเรียน
กาหนดร้อยละ 85

94,689

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวนิฐา
พรรณ
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กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 2
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็น
คนเก่ง

โครงการ
ฝ่ายวิชาการ
3. พัฒนากิจกรรม
ผูเ้ รียน (ลูกเสือเนตรนารี-รักษา
ดินแดน)

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. เพื่อปฏิบัติตาม
นโยบายของรัฐบาลใน
การดาเนินงานพัฒนา
การศึกษาส่งเสริมความ
เจริญและความมั่นคงของ
ชาติ
2. เพื่อวางรากฐานการ
ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย
3. นักเรียนมีระเบียบและ
วินัยในตนเอง รู้จักการอยู่
ร่วมกับ ผู้อื่นได้และ
สามารถนาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวัน

ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

งบประมาณ

- ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
ลูกเสือ เนตรนารี และ
นักศึกษาวิชาทหาร ทุก
คนมีระเบียบวินัยใน
ตนเอง ขยัน ซื่อสัตย์
ประหยัดอดทนมี
ความรับผิดชอบและ
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
สามารถเรียนรู้และ
ปฏิบัติกิจกรรมด้วย
ตนเองอย่างเป็น
ระบบ อยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้ดี มีความสุข
สามารถแก้ปัญหา มี
การฝึกฝนตนเอง
อย่างต่อเนื่องและ
ปฏิบัติตามนโยบายที่
รัฐกาหนดให้
โดยผ่านเกณฑ์ตามที่
โรงเรียนกาหนดร้อยละ80

- ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
ลูกเสือ เนตรนารี และ
นักศึกษาวิชาทหาร ทุก
คนมีระเบียบวินัยใน
ตนเอง ขยัน ซื่อสัตย์
ประหยัดอดทนมี
ความรับผิดชอบและ
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
สามารถเรียนรู้และ
ปฏิบัติกิจกรรมด้วย
ตนเองอย่างเป็น
ระบบ อยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้ดี มีความสุข
สามารถแก้ปัญหา มี
การฝึกฝนตนเอง
อย่างต่อเนื่องและ
ปฏิบัติตามนโยบายที่
รัฐกาหนดให้
โดยผ่านเกณฑ์ตามที่
โรงเรียนกาหนดร้อยละ85

- ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
ลูกเสือ เนตรนารี และ
นักศึกษาวิชาทหาร ทุก
คนมีระเบียบวินัยใน
ตนเอง ขยัน ซื่อสัตย์
ประหยัดอดทนมี
ความรับผิดชอบและ
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
สามารถเรียนรู้และ
ปฏิบัติกิจกรรมด้วย
ตนเองอย่างเป็น
ระบบ อยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้ดี มีความสุข
สามารถแก้ปัญหา มี
การฝึกฝนตนเอง
อย่างต่อเนื่องและ
ปฏิบัติตามนโยบายที่
รัฐกาหนดให้
โดยผ่านเกณฑ์ตามที่
โรงเรียนกาหนดร้อยละ90

194,363

ผู้รับผิดชอบ

นางชุติมา
สวนปลิก
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กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 2
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็น
คนเก่ง

โครงการ
ฝ่ายวิชาการ
4. ทัศนศึกษาแหล่ง
เรียนรู้นอกสถานที่
ม.1-ม.6

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
นักเรียนระดับชั้น
มธยมศึกษา 1-6 ได้ไป
ทัศนศึกษา ณ. แหล่ง
เรียนรู้ที่กาหนด
-

ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

งบประมาณ

- นักเรียนมี
ความรู้และ
ประสบการณ์จาก
การศึกษาแหล่ง
เรียนรู้นอกสถานที่
ทั้งด้านภูมิศาสตร์
ธรรมชาติ ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
ศิลปวัฒนธรรม
นามาประยุกต์ให้
เกิดประโยชน์ต่อ
ตนเอง
โดยผ่านเกณฑ์
ตามที่โรงเรียน
กาหนด
ร้อยละ85

- นักเรียนมี
ความรู้และ
ประสบการณ์จาก
การศึกษาแหล่ง
เรียนรู้นอกสถานที่
ทั้งด้านภูมิศาสตร์
ธรรมชาติ ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
ศิลปวัฒนธรรม
นามาประยุกต์ให้
เกิดประโยชน์ต่อ
ตนเอง
โดยผ่านเกณฑ์
ตามที่โรงเรียน
กาหนด
ร้อยละ87

- นักเรียนมี
ความรู้และ
ประสบการณ์จาก
การศึกษาแหล่ง
เรียนรู้นอกสถานที่
ทั้งด้านภูมิศาสตร์
ธรรมชาติ ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
ศิลปวัฒนธรรม
นามาประยุกต์ให้
เกิดประโยชน์ต่อ
ตนเอง
โดยผ่านเกณฑ์
ตามที่โรงเรียน
กาหนด
ร้อยละ90

280,695

ผู้รับผิดชอบ
นายมนตรี ขอบุญ
นายชัยรัตน์ สังข์สีแก้ว

นายมานพ จันทร์หอม
น.ส.สุธาทิพย์ พูลเลิศ

นางกฤตยา จ้อยสูง
เนิน
นางสาวเรวดี เพ็ญศรี
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กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 2
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็น
คนเก่ง

โครงการ

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

นักเรียนมีทักษะในการมี
ฝ่ายวิชาการ
5. พัฒนากิจกรรมลด ความรู้พื้นฐานการ
เวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ประกอบสัมมาอาชีพ
ความรู้พื้นฐานด้าน
พลเมืองสุขภาพ และ
สิ่งแวดล้อมและทักษะที่
จาเป็นในศตวรรษที่ 21

ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

งบประมาณ

1.ผู้เรียนมีทักษะ
การคิด
สร้างสรรค์และ
จินตนาการ
2.ผู้เรียนสามารถ
ทางานเป็นทีมได้
ร้อยละ 70

1.ผู้เรียนมีทักษะ
การคิด
สร้างสรรค์และ
จินตนาการ
2.ผู้เรียนสามารถ
ทางานเป็นทีมได้
ร้อยละ 75

1.ผู้เรียนมีทักษะ
การคิด
สร้างสรรค์และ
จินตนาการ
2.ผู้เรียนสามารถ
ทางานเป็นทีมได้
ร้อยละ 80

30,997

ผู้รับผิดชอบ
นางนิตยา มั่งมี
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กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 2
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็น
คนเก่ง

โครงการ
ฝ่ายวิชาการ
6.พัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ (เรียนรวม)

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผู้เรียนได้พัฒนาการเรียนรู้
ตามพัฒนาการ และมีผล
การประเมินผ่านตาม
เกณฑ์ การประเมิน
เฉพาะบุคคล

ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

งบประมาณ

1.ผลการประเมิน
การมีสุขภาวะที่ดี
และมี
สุนทรียภาพของ
ผู้เรียนผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 70
2. ผลการ
ประเมินการมี
คุณธรรม
จริยธรรมและ
ค่านิยมที่พึง
ประสงค์ของ
ผู้เรียนผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 70

1.ผลการประเมิน
การมีสุขภาวะที่ดี
และมี
สุนทรียภาพของ
ผู้เรียนผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 75
2. ผลการ
ประเมินการมี
คุณธรรม
จริยธรรมและ
ค่านิยมที่พึง
ประสงค์ของ
ผู้เรียนผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 75

1.ผลการประเมิน
การมีสุขภาวะที่ดี
และมี
สุนทรียภาพของ
ผู้เรียนผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 80
2. ผลการ
ประเมินการมี
คุณธรรม
จริยธรรมและ
ค่านิยมที่พึง
ประสงค์ของ
ผู้เรียนผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 80

10,687

ผู้รับผิดชอบ
นายสมบัติ
ประจุ
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กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 2
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็น
คนเก่ง

โครงการ
ฝ่ายวิชาการ
12. พัฒนางานวัดผล
และประเมินผลการ
เรียน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1 ข้อมูลสารสนเทศ
เกี่ยวกับการวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนเป็น
ระบบ ถูกต้อง
มีประสิทธิภาพ
2 ครู , นักเรียนและ
ผู้ปกครองมีความเข้าใจที่
ตรงกันเมื่อได้รับข้อมูล
สารสนเทศจากงานวัด
และ

ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

งบประมาณ

โรงเรียนศรี
สาโรงชนูปถัมภ์
มีการพัฒนา
ระบบข้อมูล
สารสนเทศของ
งานวัดผลและ
ประเมินผล
อย่างต่อเนื่องเป็น
ระบบ และมี
ความสมบูรณ์
ถูกต้อง ร้อยละ
70

โรงเรียนศรี
สาโรงชนูปถัมภ์มี
การพัฒนาระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ
ของงานวัดผล
และประเมินผล
อย่างต่อเนื่องเป็น
ระบบ และมี
ความสมบูรณ์
ถูกต้อง ร้อยละ
75

โรงเรียนศรี
สาโรงชนูปถัมภ์มี
การพัฒนาระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ
ของงานวัดผล
และประเมินผล
อย่างต่อเนื่องเป็น
ระบบ และมี
ความสมบูรณ์
ถูกต้อง ร้อยละ
80

57,208

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวเรวดี
เพ็ญศรี
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กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 2
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็น
คนเก่ง

โครงการ
ฝ่ายวิชาการ
13. การสร้างโอกาส
การเรียนรู้ให้นักเรียน
พัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. นักเรียนมีความรู้ความ
เข้าใจในธรรมชาติและ
คุณลักษณะของกิจกรรม
แนะแนว
2. นักเรียนมีแนวทาง
ตัดสินใจเพื่อการศึกษาต่อ
การประกอบอาชีพและ
สามารถวางแผนการเรียน
และอาชีพให้สอดคล้องกับ
ความสนใจ ความถนัด
ความสามารถและ
บุคลิกภาพได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
3. โรงเรียนได้พัฒนาการ
จัดการข้อมูลสารสนเทศ
อย่างเป็นระบบ ทันสมัย
เพียงพอต่อการใช้งาน

ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

งบประมาณ

1.ผู้เรียนร้อยละ
100 ได้ความรู้จาก
แหล่งเรียนรู้นอก
ท้องถิ่นที่ไปศึกษา
2.ร้อยละ 80 ของ
ผู้เรียนที่สนใจเข้า
ร่วมแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการและ
วิชาชีพในงาน
นิทรรศการวิชาการ
ของโรงเรียน ผ่าน
เกณฑ์การตัดสิน
3.ผู้เรียนที่มี
ความสามารถร้อย
ละ 80 (จาก 300
คน) ได้รับรางวัล
จากการเข้าแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ
วิชาชีพกับ

1.ผู้เรียนร้อยละ
100 ได้ความรู้จาก
แหล่งเรียนรู้นอก
ท้องถิ่นที่ไปศึกษา
2.ร้อยละ 80 ของ
ผู้เรียนที่สนใจเข้า
ร่วมแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการและ
วิชาชีพในงาน
นิทรรศการวิชาการ
ของโรงเรียน ผ่าน
เกณฑ์การตัดสิน
3.ผู้เรียนที่มี
ความสามารถร้อย
ละ 80 (จาก 300
คน) ได้รบั รางวัล
จากการเข้าแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ
วิชาชีพกับ

1.ผู้เรียนร้อยละ
100 ได้ความรู้จาก
แหล่งเรียนรู้นอก
ท้องถิ่นที่ไปศึกษา
2.ร้อยละ 80 ของ
ผู้เรียนที่สนใจเข้า
ร่วมแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการและ
วิชาชีพในงาน
นิทรรศการวิชาการ
ของโรงเรียน ผ่าน
เกณฑ์การตัดสิน
3.ผู้เรียนที่มี
ความสามารถร้อย
ละ 80 (จาก 300
คน) ได้รบั รางวัล
จากการเข้าแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ
วิชาชีพกับ

464,890

ผู้รับผิดชอบ
น.ส.สุธาทิพย์
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กลยุทธ์ที่ 3
กลยุทธ์

โครงการ

พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้

ฝ่าย ส่งเสริม
พฤติกรรมนักเรียน

กลยุทธ์ที่ 3
เป็นคนเก่ง

1.พัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน

เป้าหมาย
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
นักเรียนร้อยละ 80 นักเรียน ร้อยละ นักเรียน ร้อยละ นักเรียน ร้อยละ
106,956 นายมานพ
ได้รับคาปรึกษา ดูแล และ 80 ได้รับการ
80 ได้รับการ
80 ได้รับการ
จันทร์หอม
พัฒนาตนเองได้อย่างมี
ปกป้องคุ้มครอง ปกป้องคุ้มครอง ปกป้องคุ้มครอง
ประสิทธิภาพ
ดูแลตามสิทธิ
ดูแลตามสิทธิ
ดูแลตามสิทธิ
ของนักเรียนและ ของนักเรียนและ ของนักเรียนและ
ได้พัฒนา
ได้พัฒนา
ได้พัฒนา
ศักยภาพที่
ศักยภาพที่
ศักยภาพที่
แตกต่างของแต่ แตกต่างของแต่ แตกต่างของแต่
บุคคลได้อย่างมี บุคคลได้อย่างมี บุคคลได้อย่างมี
ประสิทธภาพ
ประสิทธภาพ
ประสิทธภาพ
ร้อยละ 75
ร้อยละ 80
ร้อยละ 85
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
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กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 3
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้
เป็นคนเก่ง

เป้าหมาย
งบประมาณ
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ผู้รับผิดชอบ
1.นักเรียนร้อยละ 80 ของ นักเรียนของ
นักเรียนของ
นักเรียนของ
10,800 นายบุญฤทธิ์ อยู่คร
ฝ่าย ส่งเสริม
โรงเรียนที
โรงเรียนที
พฤติกรรมนักเรียน โรงเรียนไม่มีพฤติกรรม โรงเรียนที
เบี่ยงเบนไปจากมาตรฐาน ระเบียบวินัยและ ระเบียบวินัยและ ระเบียบวินัยและ
ปฏิบัติตามกฎ
ปฏิบัติตามกฎ
ปฏิบัติตามกฎ
2. ป้องกันและแก้ไข สังคม
พฤติกรรมนักเรียน 2. แก้ไขพฤติกรรมที่ไม่ กติการ้อยละ 80 กติการ้อยละ 85 กติการ้อยละ 90
พึงประสงค์ของนักเรียน
ได้ร้อยละ 80
3. นักเรียนประพฤติ
ปฏิบัติตามกติกาของ
สังคมร้อยละ 80
โครงการ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
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กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 3
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้
เป็นคนเก่ง

โครงการ
ฝ่าย ส่งเสริม
พฤติกรรมนักเรียน
3. พัฒนาเวรประจาวัน

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
พื้นที่ร้อยละ 80 ของ
โรงเรียนสะอาด

เป้าหมาย
งบประมาณ
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ผู้รับผิดชอบ
1. พื้นที่บริเวณ 1. พื้นที่บริเวณ 1. พื้นที่บริเวณ
11,260 นายชัยรัตน์ สังข์สี
แก้ว
โรงเรียนศรี
โรงเรียนศรี
โรงเรียนศรี
สาโรงชนูปถัมภ์ สาโรงชนูปถัมภ์ สาโรงชนูปถัมภ์
สะอาด
สะอาด
สะอาด
2. นักเรียน
2. นักเรียน
2. นักเรียน
ระดับชั้น
ระดับชั้น
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 1
- 6 โรงเรียนศรี - 6 โรงเรียนศรี - 6 โรงเรียนศรี
สาโรงชนูปถัมภ์ สาโรงชนูปถัมภ์ สาโรงชนูปถัมภ์
มีความ
มีความ
มีความ
รับผิดชอบ มี
รับผิดชอบ มี
รับผิดชอบ มี
คุณธรรม
คุณธรรม
คุณธรรม
จริยธรรม
จริยธรรม
จริยธรรม
ร้อยละ 80
ร้อยละ 85
ร้อยละ 90
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เป้าหมาย
งบประมาณ
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ผู้รับผิดชอบ
เยาวชนเกิดการพัฒนา
สามารถพัฒนา สามารถพัฒนา สามารถพัฒนา
72,325 นายพงศกร ยืนยง
กลยุทธ์ที่ 3
ฝ่าย ส่งเสริม
คุณธรรม
คุณธรรม
คุณธรรม
พฤติกรรมนักเรียน ตนเอง คิดเป็น ทาเป็น
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้
แก้ปัญหาเป็น จนนาไปสู่ จริยธรรม และ
จริยธรรม และ
จริยธรรม และ
เป็นคนเก่ง
การพัฒนาครอบครัว
ค่านิยมตาม
ค่านิยมตาม
ค่านิยมตาม
4. พัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมและค่านิยม สังคม ประเทศชาติ และ มาตรฐานสังคม มาตรฐานสังคม มาตรฐานสังคม
ของนักเรียน
ของนักเรียน
มาตรฐานสังคมและ จรรโลง ไว้ซึ่งความมั่นคง ของนักเรียน
ของสถาบันชาติ ศาสนา ได้ดีกว่าเดิม ร้อย ได้ดีกว่าเดิม ร้อย ได้ดีกว่าเดิม ร้อย
ชุมชนแก่นักเรียน
พระมหากษัตริย์
ละ 80 ตาม
ละ 80 ตาม
ละ 80 ตาม
เกณฑ์ที่กาหนด เกณฑ์ที่กาหนด เกณฑ์ที่กาหนด
นักเรียนต้อง
นักเรียนต้อง
นักเรียนต้อง
พัฒนาไปในทาง พัฒนาไปในทาง พัฒนาไปในทาง
ที่ดีขึ้น ร้อยละ 80 ที่ดีขึ้น ร้อยละ 85 ที่ดีขึ้น ร้อยละ 90
กลยุทธ์

โครงการ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
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กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 3
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้
เป็นคนเก่ง

โครงการ
ฝ่าย กิจการนักเรียน
และสัมพันธ์ชุมชน
5. ส่งเสริม
ประชาธิปไตย
ภายในโรงเรียน

เป้าหมาย
งบประมาณ
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ผู้รับผิดชอบ
นักเรียนพัฒนางาน
นักเรียนทุก
นักเรียนทุก
นักเรียนทุก
108,464 นางสาวสิริอมร
และภูมิใจในผลงานของ ระดับชั้นให้
ระดับชั้นให้
ระดับชั้นให้
หวลหอม
ตนเอง
ความร่วมมือใน ความร่วมมือใน ความร่วมมือใน
การทากิจกรรมที่ การทากิจกรรมที่ การทากิจกรรมที่
สภานักเรียนจัด สภานักเรียนจัด สภานักเรียนจัด
ขึ้นร้อยละ 70
ขึ้นร้อยละ 75
ขึ้นร้อยละ 80
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
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กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 3
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้
เป็นคนเก่ง

โครงการ
ฝ่าย กิจการนักเรียน
และสัมพันธ์ชุมชน
6. To Be Number
One

เป้าหมาย
งบประมาณ
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ผู้รับผิดชอบ
นักเรียนระดับชั้น นักเรียนโรงเรียน นักเรียนโรงเรียน นักเรียนโรงเรียน 26,878 นางสาวฐิตินาฏ
ม.1 - 6 ทุกคนจานวน
ศรีสาโรงชนูป
ศรีสาโรงชนูป
ศรีสาโรงชนูป
ปันโงน
1,600 คน และบุคลากรใน ถัมภ์ ทุกคนมี
ถัมภ์ ทุกคนมี
ถัมภ์ ทุกคนมี
โรงเรียนศรีสาโรงชนูป คุณภาพชีวิตที่ดี คุณภาพชีวิตที่ดี คุณภาพชีวิตที่ดี
ถัมภ์ จานวน 74 คน มี
ขึ้น เป็นเยาวชนที่ ขึ้น เป็นเยาวชนที่ ขึ้น เป็นเยาวชนที่
คุณภาพชีวิต และ
มีคุณภาพของ
มีคุณภาพของ
มีคุณภาพของ
สุขภาพจิตที่ดี เป็นบุคคล สังคม เป็นหนึ่ง สังคม เป็นหนึ่ง สังคม เป็นหนึ่ง
ที่มีคุณภาพ อยู่ร่วมกันใน ได้โดยไม่พึ่งยา ได้โดยไม่พึ่งยา ได้โดยไม่พึ่งยา
สังคมได้อย่างปกติสุข
เสพติดร้อยละ 70 เสพติดร้อยละ 75 เสพติดร้อยละ 80
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
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กลยุทธ์ที่ 4

กลยุทธ์

โครงการ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

กลยุทธ์ที่ 4
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มี
ทักษะการดารงชีวิต ยึดหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง อยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุข และมีความ
เป็นไทย

ฝ่ายกิจการนักเรียน
และสัมพันธ์ชุมชน

1. นักเรียนได้แสดงออก
ถึงความสามารถของ
ตนเองในการร่วม
กิจกรรมของชุมชน

1.โครงการสัมพันธ์
ชุมชน

เป้าหมาย
ปี 2563

-นักเรียนและ
บุคลากรใน
โรงเรียนปี
การศึกษา 2563
ได้เข้าร่วม
2. เสริมสร้าง
กิจกรรมของ
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
ชุมชน
โรงเรียนและชุมชน
อย่างน้อยร้อยละ
70

ปี 2564

ปี 2565

งบประมาณ

นักเรียนและ
บุคลากรใน
โรงเรียนปี
การศึกษา 2564
ได้เข้าร่วม
กิจกรรมของ
ชุมชน
อย่างน้อยร้อยละ
75

นักเรียนและ
บุคลากรใน
โรงเรียนปี
การศึกษา 2565
ได้เข้าร่วม
กิจกรรมของ
ชุมชน
อย่างน้อยร้อยละ
80

30,000

ผู้รับผิดชอบ
นายไตรรงค์ กล่า
บุตร
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กลยุทธ์

โครงการ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

กลยุทธ์ที่ 4
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มี
ทักษะการดารงชีวิต ยึดหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง อยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุข และมีความ
เป็นไทย

ฝ่ายกิจการนักเรียน
และสัมพันธ์ชุมชน

1. นักเรียนได้แสดงออก
ถึงความสามารถของ
ตนเองในการร่วม
กิจกรรมของชุมชน

2. ชมรม TO BE
NUMBER ONE

เป้าหมาย
ปี 2563

-นักเรียน
โรงเรียนศรี
สาโรงชนูปถัมภ์
ทุกคนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น เป็น
2. เสริมสร้าง
เยาวชนที่มี
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
คุณภาพของ
โรงเรียนและชุมชน
สังคม เป็นหนึ่ง
ได้โดยไม่พึ่งยา
เสพติด ร้อยละ
100

ปี 2564

ปี 2565

-นักเรียน
โรงเรียนศรี
สาโรงชนูปถัมภ์
ทุกคนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น เป็น
เยาวชนที่มี
คุณภาพของ
สังคม เป็นหนึ่ง
ได้โดยไม่พึ่งยา
เสพติด ร้อยละ
100

-นักเรียน
โรงเรียนศรี
สาโรงชนูปถัมภ์
ทุกคนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น เป็น
เยาวชนที่มี
คุณภาพของ
สังคม เป็นหนึ่ง
ได้โดยไม่พึ่งยา
เสพติด ร้อยละ
100

งบประมาณ

14,866

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวฐิตินาฏ
ปันโงน
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กลยุทธ์

โครงการ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

กลยุทธ์ที่ 4
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มี
ทักษะการดารงชีวิต ยึดหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง อยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุข และมีความ
เป็นไทย

ฝ่ายกิจการนักเรียน
และสัมพันธ์ชุมชน

1. ผู้เรียนมีทักษะในการ
จัดการบริหารงาน
แก้ปัญหา ด้วยระบบ
ประชาธิปไตย ส่งเสริม
ลักษณะผู้นาและผู้ตามที่ดี
ในสังคม ผู้เรียนรู้จักการ
ทางานเป็นทีม มีความคิด
สร้างสรรค์งานเพื่อ
ส่วนรวม

3. ส่งเสริม
ประชาธิปไตย
ภายในโรงเรียน

2. ผู้เรียนพัฒนางานและ
ภูมิใจในผลงานของ
ตนเอง

เป้าหมาย
ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

งบประมาณ

-นักเรียนทุก
ระดับชั้นให้
ความร่วมมือใน
การทากิจกรรมที่
สภานักเรียนจัด
ขึ้นโดยผ่าน
เกณฑ์ตามที่
โรงเรียนกาหนด
ร้อยละ 80

-นักเรียนทุก
ระดับชั้นให้
ความร่วมมือใน
การทากิจกรรมที่
สภานักเรียนจัด
ขึ้นโดยผ่าน
เกณฑ์ตามที่
โรงเรียนกาหนด
ร้อยละ 85

-นักเรียนทุก
ระดับชั้นให้
ความร่วมมือใน
การทากิจกรรมที่
สภานักเรียนจัด
ขึ้นโดยผ่าน
เกณฑ์ตามที่
โรงเรียนกาหนด
ร้อยละ 90

108,464

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวสิริอมร
หวลหอม
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กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 4
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มี
ทักษะการดารงชีวิต ยึดหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง อยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุข และมีความ
เป็นไทย

โครงการ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

เป้าหมาย
ปี 2563

- งานอนามัยมี
ห้องพยาบาลที่ถูก
จัดการบริหารงาน
ลักษณะพร้อมยา
1. ส่งเสริมสุขภาพ แก้ปัญหา ด้วยระบบ
และเวชภัณฑ์
พลานามัยของ
ประชาธิปไตย ส่งเสริม สาหรับการรักษา
นักเรียนและ
ลักษณะผู้นาและผู้ตามที่ดี เบื้องต้น อย่าง
บุคลากรในโรงเรียน ในสังคม ผู้เรียนรู้จักการ เพียงพอ ตาม
งบประมาณที่
ส่งเสริมสุขภาพ
ทางานเป็นทีม มีความคิด ได้รับเป็นระยะ
พลานามัยของ
สร้างสรรค์งานเพื่อ
1 ปีการศึกษา
- นักเรียนได้รับ
นักเรียนและ
ส่วนรวม
2. ผู้เรียนพัฒนางานและ ความรู้และ
วิธีการที่ถูกต้อง
ภูมิใจในผลงานของ
ในการดูแล
ตนเอง
สุขภาพของ
ตนเอง โดยผ่าน
เกณฑ์ตามที่
โรงเรียนกาหนด
ร้อยละ 85
ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา 1. ผู้เรียนมีทักษะในการ

ปี 2564

ปี 2565

งบประมาณ

- งานอนามัยมี
ห้องพยาบาลที่ถูก
ลักษณะพร้อมยา
และเวชภัณฑ์
สาหรับการรักษา
เบื้องต้น อย่าง
เพียงพอ ตาม
งบประมาณที่
ได้รับเป็นระยะ
1 ปีการศึกษา
- นักเรียนได้รับ
ความรู้และ
วิธีการที่ถูกต้อง
ในการดูแล
สุขภาพของ
ตนเอง โดยผ่าน
เกณฑ์ตามที่
โรงเรียนกาหนด
ร้อยละ 85

- งานอนามัยมี
ห้องพยาบาลที่ถูก
ลักษณะพร้อมยา
และเวชภัณฑ์
สาหรับการรักษา
เบื้องต้น อย่าง
เพียงพอ ตาม
งบประมาณที่
ได้รับเป็นระยะ
1 ปีการศึกษา
- นักเรียนได้รับ
ความรู้และ
วิธีการที่ถูกต้อง
ในการดูแล
สุขภาพของ
ตนเอง โดยผ่าน
เกณฑ์ตามที่
โรงเรียนกาหนด
ร้อยละ 85

15,000

ผู้รับผิดชอบ
นายวันโชค
ขวัญเมือง
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กลยุทธ์

โครงการ

ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 4
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มี
ทักษะการดารงชีวิต ยึดหลัก 2. พัฒนาและ
เศรษฐกิจพอเพียง อยู่ในสังคม ปรับปรุงโรงอาหาร
ได้อย่างมีความสุข และมีความ
เป็นไทย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

เป้าหมาย
ปี 2563

- นักเรียนและ
ดาเนินการตาม
กิจกรรมได้ตามเป้าหมาย บุคลากรในโรง
เรียนได้รบั ความ
2. จากการสอบถาม
รู้และวิธีการที่ถูก
ผู้ใช้บริการโรงอาหาร
ต้องตามหลัก
3. สรุปสถิติการใช้โรง
โภชนาการ
อาหาร
- งานโภชนาการมี
1.

ปี 2564

- นักเรียนและ
บุคลากรในโรง
เรียนได้รบั ความ
รู้และวิธีการที่ถูก
ต้องตามหลัก
โภชนาการ
- งานโภชนาการมี
สถานที่รับประ
สถานที่รับประ
ทานอาหารที่ถูก
ทานอาหารที่ถูก
สุขลักษณะตามหลัก สุขลักษณะตามหลัก
โภชนาการ
โภชนาการ
- นักเรียนและ
- นักเรียนและ
บุคลากรได้รับการ บุคลากรได้รับการ
บริการด้านอาหาร บริการด้านอาหาร
กลางวัน โดยผ่าน กลางวัน โดยผ่าน
เกณฑ์ตามที่
เกณฑ์ตามที่
โรงเรียนกาหนด
โรงเรียนกาหนด
ร้อยละ 85
ร้อยละ 85

ปี 2565

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

- นักเรียนและ
บุคลากรในโรง
เรียนได้รบั ความ
รู้และวิธีการที่ถูก
ต้องตามหลัก
โภชนาการ
- งานโภชนาการมี
สถานที่รับประ
ทานอาหารที่ถูก
สุขลักษณะตามหลัก
โภชนาการ
- นักเรียนและ
บุคลากรได้รับการ
บริการด้านอาหาร
กลางวัน โดยผ่าน
เกณฑ์ตามที่
โรงเรียนกาหนด
ร้อยละ 85

35,160

นางจิดาภา เข็มพล

60

กลยุทธ์

โครงการ

กลยุทธ์ที่ 4
ฝ่ายวิชาการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มี 1. พัฒนากิจกรรม
ทักษะการดารงชีวิต ยึดหลัก ผู้เรียน (แนะแนว)
เศรษฐกิจพอเพียง อยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุข และมีความ
เป็นไทย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. นักเรียนมีความรู้ความ
เข้าใจในธรรมชาติและ
คุณลักษณะของกิจกรรม
แนะแนว
2. นักเรียนมีแนวทาง
ตัดสินใจเพื่อการศึกษาต่อ
การประกอบอาชีพและ
สามารถวางแผนการเรียน
และอาชีพให้สอดคล้องกับ
ความสนใจ ความถนัด
ความสามารถและ
บุคลิกภาพได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
3. โรงเรียนได้พัฒนาการ
จัดการข้อมูลสารสนเทศ
อย่างเป็นระบบ ทันสมัย
เพียงพอต่อการใช้งาน

เป้าหมาย
ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

งบประมาณ

- งานแนะแนวมี
การพัฒนาให้มี
คุณภาพครบตาม
มาตรฐานการ
แนะแนวทั้ง3ด้าน
โดยผ่านเกณฑ์
ตามที่โรงเรียน
กาหนดร้อยละ85

- งานแนะแนวมี
การพัฒนาให้มี
คุณภาพครบตาม
มาตรฐานการ
แนะแนวทั้ง3ด้าน
โดยผ่านเกณฑ์
ตามที่โรงเรียน
กาหนดร้อยละ 85

- งานแนะแนวมี
การพัฒนาให้มี
คุณภาพครบตาม
มาตรฐานการ
แนะแนวทั้ง3ด้าน
โดยผ่านเกณฑ์
ตามที่โรงเรียน
กาหนดร้อยละ 85

94,689

ผู้รับผิดชอบ
น.ส.นิฐาพรรณ
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กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 4
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มี
ทักษะการดารงชีวิต ยึดหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง อยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุข และมีความ
เป็นไทย

โครงการ
ฝ่ายวิชาการ
2. พัฒนากิจกรรม
ผู้เรียน (ลูกเสือเนตรนารี-รักษา
ดินแดน)

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. เพื่อปฏิบัติตาม
นโยบายของรัฐบาลใน
การดาเนินงานพัฒนา
การศึกษาส่งเสริมความ
เจริญและความมั่นคงของ
ชาติ
2. เพื่อวางรากฐานการ
ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย
3. นักเรียนมีระเบียบและ
วินัยในตนเอง รู้จักการอยู่
ร่วมกับ ผู้อื่นได้และ
สามารถนาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวัน

เป้าหมาย
ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

-ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
ลูกเสอื เนตรนารี และ
นักศึกษาวิชาทหารทุก
คนมีระเบยี บวินัยใน
ตนเอง ขยัน ซือ่ สัตย์
ประหยัดอดทนมีความ
รับผิดชอบและมีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดี
สามารถเรยี นรู้และปฏิบัติ
กิจกรรมด้วยตนเองอย่าง
เป็นระบบ อยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้ดี มีความสุข
สามารถแก้ปัญหามีการ
ฝึกฝนตนเองอย่างต่อเนื่อง
และปฏิบัติตามนโยบายที่
รัฐกาหนดให้
โดยผ่านเกณฑ์ตามที่
โรงเรียนกาหนดร้อยละ85

-ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
ลูกเสอื เนตรนารี และ
นักศึกษาวิชาทหารทุก
คนมีระเบยี บวินัยใน
ตนเอง ขยัน ซือ่ สัตย์
ประหยัดอดทนมีความ
รับผิดชอบและมีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดี
สามารถเรยี นรู้และปฏิบัติ
กิจกรรมด้วยตนเองอย่าง
เป็นระบบ อยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้ดี มีความสุข
สามารถแก้ปัญหามีการ
ฝึกฝนตนเองอย่างต่อเนื่อง
และปฏิบัติตามนโยบายที่
รัฐกาหนดให้
โดยผ่านเกณฑ์ตามที่
โรงเรียนกาหนดร้อยละ87

-ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
ลูกเสอื เนตรนารี และ
นักศึกษาวิชาทหารทุก
คนมีระเบยี บวินัยใน
ตนเอง ขยัน ซือ่ สัตย์
ประหยัดอดทนมีความ
รับผิดชอบและมีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดี
สามารถเรยี นรู้และปฏิบัติ
กิจกรรมด้วยตนเองอย่าง
เป็นระบบ อยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้ดี มีความสุข
สามารถแก้ปัญหามีการ
ฝึกฝนตนเองอย่างต่อเนื่อง
และปฏิบัติตามนโยบายที่
รัฐกาหนดให้
โดยผ่านเกณฑ์ตามที่
โรงเรียนกาหนดร้อยละ90

194,363

นางชุติมา สวนปลิก
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กลยุทธ์

โครงการ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

กลยุทธ์ที่ 4
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มี
ทักษะการดารงชีวิต ยึดหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง อยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุข และมีความ
เป็นไทย

ฝ่ายวิชาการ
3. การศึกษาเรียนรู้
วิถีชีวิตทาง
ประวัติศาสตร์
เมืองกรุงเก่าสุโขทัย
ตามรอยพ่อขุนราม

1 ผู้เรียนเกิดทักษะความรู้
เรื่องราวทางประวัติ
ศาสตร์สุโขทัยมากยิ่งขึ้น
ในสถานที่จริง
2 ทาให้ผู้เรียนเกิด
จิตสานึกและความรักชาติ
เป็นกาลังสาคัญที่จะช่วย
กันอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติได้ยิ่งขึ้น
3 ผู้เรียนสามารถที่จะ
เป็นกระบอกเสียงที่สาคัญ
ในการเผยแพร่เรื่องราว
ทางประวัติศาสตร์ให้
ดารงอยู่ในสังคมไทยและ
สังคมโลกสืบต่อไปได้

เป้าหมาย
ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

-นักเรียน มีความรู้
เกี่ยวกับเรื่องราว
ทางประวัติศาสตร์
สุโขทัยมากขึ้น
นักเรียนเกิดความ
รักชาติและช่วยกัน
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของ
ชาติเพื่อให้
นักเรียนได้
เผยแพร่เรื่องราว
ทางประวัติศาสตร์
ให้ดารงอยู่ใน
สังคมไทยและ
สังคมโลกสืบ
ต่อไปร้อยละ 90

นักเรียน มีความรู้
เกี่ยวกับเรื่องราว
ทางประวัติศาสตร์
สุโขทัยมากขึ้น
นักเรียนเกิดความ
รักชาติและช่วยกัน
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของ
ชาติเพื่อให้
นักเรียนได้เผยแพร่
เรื่องราวทาง
ประวัติศาสตร์ให้
ดารงอยู่ใน
สังคมไทยและ
สังคมโลกสืบ
ต่อไปร้อยละ 92

นักเรียน มีความรู้
เกี่ยวกับเรื่องราว
ทางประวัติศาสตร์
สุโขทัยมากขึ้น
นักเรียนเกิดความ
รักชาติและช่วยกัน
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของ
ชาติเพื่อให้
นักเรียนได้เผยแพร่
เรื่องราวทาง
ประวัติศาสตร์ให้
ดารงอยู่ใน
สังคมไทยและ
สังคมโลกสืบ
ต่อไปร้อยละ 95

14,274

นายเชษฐา เพชร
คง
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กลยุทธ์

โครงการ

กลยุทธ์ที่ 4
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มี
ทักษะการดารงชีวิต ยึดหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง อยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุข และมีความ
เป็นไทย

ฝ่ายวิชาการ
4. ทัศนศึกษาแหล่ง
เรียนรู้นอกสถานที่
ม.1-ม.6

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
นักเรียนระดับชั้น
มธยมศึกษา 1-6 ได้ไป
ทัศนศึกษา ณ. แหล่ง
เรียนรู้ที่กาหนด
-

เป้าหมาย
ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

งบประมาณ

- นักเรียนมี
ความรู้และ
ประสบการณ์จาก
การศึกษาแหล่ง
เรียนรู้นอกสถานที่
ทั้งด้านภูมิศาสตร์
ธรรมชาติ ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
ศิลปวัฒนธรรม
นามาประยุกต์ให้
เกิดประโยชน์ต่อ
ตนเอง
โดยผ่านเกณฑ์
ตามที่โรงเรียน
กาหนด
ร้อยละ85

- นักเรียนมี
ความรู้และ
ประสบการณ์จาก
การศึกษาแหล่ง
เรียนรู้นอกสถานที่
ทั้งด้านภูมิศาสตร์
ธรรมชาติ ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
ศิลปวัฒนธรรม
นามาประยุกต์ให้
เกิดประโยชน์ต่อ
ตนเอง
โดยผ่านเกณฑ์
ตามที่โรงเรียน
กาหนด
ร้อยละ87

- นักเรียนมี
ความรู้และ
ประสบการณ์จาก
การศึกษาแหล่ง
เรียนรู้นอกสถานที่
ทั้งด้านภูมิศาสตร์
ธรรมชาติ ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
ศิลปวัฒนธรรม
นามาประยุกต์ให้
เกิดประโยชน์ต่อ
ตนเอง
โดยผ่านเกณฑ์
ตามที่โรงเรียน
กาหนด
ร้อยละ90

280,695

ผู้รับผิดชอบ
นายมนตรี ขอบุญ
นายชัยรัตน์ สังข์สีแก้ว
นายมานพ จันทร์หอม
น.ส.สุธาทิพย์ พูลเลิศ
นางกฤตยา จ้อยสูงเนิน

นางสาวเรวดี เพ็ญศรี
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กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 4
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มี
ทักษะการดารงชีวิต ยึดหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง อยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุข และมีความ
เป็นไทย

โครงการ
ฝ่ายวิชาการ
5. การสร้างโอกาส
การเรียนรู้ให้
นักเรียนพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. นักเรียนมีความรู้ความ
เข้าใจในธรรมชาติและ
คุณลักษณะของกิจกรรม
แนะแนว
2. นักเรียนมีแนวทาง
ตัดสินใจเพื่อการศึกษาต่อ
การประกอบอาชีพและ
สามารถวางแผนการเรียน
และอาชีพให้สอดคล้องกับ
ความสนใจ ความถนัด
ความสามารถและ
บุคลิกภาพได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
3. โรงเรียนได้พัฒนาการ
จัดการข้อมูลสารสนเทศ
อย่างเป็นระบบ ทันสมัย
เพียงพอต่อการใช้งาน

เป้าหมาย
ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

- ผู้เรียนร้อยละ
100 ได้ความรู้จาก
แหล่งเรียนรู้นอก
ท้องถิ่นที่ไปศึกษา
- ร้อยละ 80 ของ
ผู้เรียนที่สนใจเข้า
ร่วมแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการและ
วิชาชีพในงาน
นิทรรศการวิชาการ
ของโรงเรียน ผ่าน
เกณฑ์การตัดสิน
- ผู้เรียนที่มี
ความสามารถร้อย
ละ 80 (จาก 300
คน) ได้รบั รางวัล
จากการเข้าแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ
วิชาชีพกับ

- ผู้เรียนร้อยละ
100 ได้ความรู้จาก
แหล่งเรียนรู้นอก
ท้องถิ่นที่ไปศึกษา
- ร้อยละ 80 ของ
ผู้เรียนที่สนใจเข้า
ร่วมแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการและ
วิชาชีพในงาน
นิทรรศการวิชาการ
ของโรงเรียน ผ่าน
เกณฑ์การตัดสิน
- ผู้เรียนที่มี
ความสามารถร้อย
ละ 80 (จาก 300
คน) ได้รบั รางวัล
จากการเข้าแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ
วิชาชีพกับ

- ผู้เรียนร้อยละ
100 ได้ความรู้จาก
แหล่งเรียนรู้นอก
ท้องถิ่นที่ไปศึกษา
- ร้อยละ 80 ของ
ผู้เรียนที่สนใจเข้า
ร่วมแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการและ
วิชาชีพในงาน
นิทรรศการวิชาการ
ของโรงเรียน ผ่าน
เกณฑ์การตัดสิน
- ผู้เรียนที่มี
ความสามารถร้อย
ละ 80 (จาก 300
คน) ได้รบั รางวัล
จากการเข้าแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ
วิชาชีพกับ

464,890

น.ส.สุธาทิพย์ พูลเลิศ
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กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 4
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มี
ทักษะการดารงชีวิต ยึดหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง อยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุข และมีความ
เป็นไทย
(ต่อ)

โครงการ
ฝ่ายวิชาการ
5. การสร้างโอกาส
การเรียนรู้ให้
นักเรียนพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพ
(ต่อ)

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

เป้าหมาย
ปี 2563
หน่วยงานภายนอก
- ร้อยละ 80 ของ
ผู้เรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6
ได้รับการคัดเลือก
เข้าเรียนต่อ
ในระดับอุดมศึกษา
- ร้อยละ 50 ของ
ผู้เรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3
และมัธยมศึกษาปีที่
- มีคะแนนสูงกว่า
ขีดจากัดล่าง ของ
ประเทศ

ปี 2564

ปี 2565

-หน่วยงานภายนอก หน่วยงานภายนอก

- ร้อยละ 80 ของ
ผู้เรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6
ได้รับการคัดเลือก
เข้าเรียนต่อ
ในระดับอุดมศึกษา
- ร้อยละ 50 ของ
ผู้เรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3
และมัธยมศึกษาปีที่
- มีคะแนนสูงกว่า
ขีดจากัดล่าง ของ
ประเทศ

- ร้อยละ 80 ของ
ผู้เรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6
ได้รับการคัดเลือก
เข้าเรียนต่อ
ในระดับอุดมศึกษา
- ร้อยละ 50 ของ
ผู้เรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3
และมัธยมศึกษาปีที่
- มีคะแนนสูงกว่า
ขีดจากัดล่าง ของ
ประเทศ

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
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กลยุทธ์ที่ 5
เป้าหมาย
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 5
สร้างภูมิทัศน์ พัฒนา
บรรยากาศและ
สิ่งแวดล้อม

โครงการ
ฝ่าย ส่งเสริม
การศึกษา
1.พัฒนาอาคาร
สถานที่

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. นักเรียน ครู และบุคลากร
ของโรงเรียนได้รับ การบริการ
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคาร
เรียนมั่นคง สะอาดและ
ปลอดภัย มีสิ่งอานวยความ
สะดวกพอเพียง อยู่ในสภาพใช้
การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น
และมีแหล่งเรียนรู้สาหรับผู้เรียน
ที่โรงเรียนจัดให้อย่างมีคุณภาพ
2. นักเรียน ครู และบุคลากร
ของโรงเรียนได้รับ ความสะดวก
ในการบริการปรับปรุง ซ่อมแซม
อาคารสถานที่อย่างต่อเนื่อง
3. นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่าง
เต็มศักยภาพ

ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

บุคลากรของ
โรงเรียนใช้
ประโยชน์ในการ
พัฒนาการเรียนรู้
การศึกษาขั้น
พื้นฐานให้
สูงขึ้นและอยู่ใน
โรงเรียนอย่างมี
ความสุข
อย่างน้อยร้อยละ
70

บุคลากรของ
โรงเรียนใช้
ประโยชน์ในการ
พัฒนาการเรียนรู้
การศึกษาขั้น
พื้นฐานให้
สูงขึ้นและอยู่ใน
โรงเรียนอย่างมี
ความสุข
อย่างน้อยร้อยละ
75

บุคลากรของ
โรงเรียนใช้
ประโยชน์ในการ
พัฒนาการเรียนรู้
การศึกษาขั้น
พื้นฐานให้
สูงขึ้นและอยู่ใน
โรงเรียนอย่างมี
ความสุข
อย่างน้อยร้อยละ

175,930

นายวัชรกฤษ
อินมี

80
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กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 5
สร้างภูมิทัศน์ พัฒนา
บรรยากาศและ
สิ่งแวดล้อม

โครงการ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

นักเรียนจานวน
ประมาณ 1,600
คน บุคลากรด้าน
อื่น ๆ 100 คน
2. สาธารณูปโภค
(ระบบประปาและ 2.พัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรม ได้รับบริการด้าน
สาธารณูปโภคจาก
ระบบไฟฟ้า)
การซ่อม การปรับปรุงอย่าง
โรงเรียนอย่าง
ต่อเนื่อง
เพียงพอ ด้วยความ
3.หน่วยงานจึงได้พัฒนา
สะดวก สะอาด
ปรับเปลี่ยนกระบวนใช้ การดูแล
และปลอดภัย
รักษา การซ่อมและปรับปรุงให้
อย่างน้อยร้อยละ
ให้พร้อมใช้อยู่เสมอ
70
ฝ่าย ส่งเสริม
การศึกษา

1.นักเรียนครูและบุคลากรของ
โรงเรียนได้รับ ความสะดวก
สบายในด้านสาธารณูปโภคที่
โรงเรียนจัดให้อย่างมีคุณภาพ

ปี 2563

ปี 2564
นักเรียนจานวน
ประมาณ 1,600
คน บุคลากรด้าน
อื่น ๆ 100 คน
ได้รับบริการด้าน
สาธารณูปโภค
จากโรงเรียน
อย่างเพียงพอ
ด้วยความสะดวก
สะอาด และ
ปลอดภัย
อย่างน้อยร้อยละ
75

เป้าหมาย
ปี 2565
นักเรียนจานวน
ประมาณ 1,600
คน บุคลากรด้าน
อื่น ๆ 100 คน
ได้รับบริการด้าน
สาธารณูปโภคจาก
โรงเรียนอย่าง
เพียงพอ ด้วยความ
สะดวก สะอาด
และปลอดภัย
อย่างน้อยร้อยละ
80

งบประมาณ
20,000

ผู้รับผิดชอบ
นายบุญฤทธิ์
อยู่คร

68
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 5
สร้างภูมิทัศน์ พัฒนา
บรรยากาศและ
สิ่งแวดล้อม

โครงการ
ฝ่าย ส่งเสริม
การศึกษา
3.จัดแต่งภูมิทัศน์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ปี2563
1.นักเรียน ครู และบุคลากร
บุคลากรของ
ของโรงเรียนได้รับ การบริการ โรงเรียนใช้
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
ประโยชน์ในการ
อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและ พัฒนาการเรียนรู้
ปลอดภัย มีสิ่งอานวยความ
การศึกษาขั้น
สะดวกพอเพียง อยู่ในสภาพใช้ พื้นฐานให้ สูงขึ้น
การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น และ อยู่ใน
และมีแหล่งเรียนรู้สาหรับผู้เรียน โรงเรียนอย่างมี
ที่โรงเรียนจัดให้อย่างมีคุณภาพ ความสุข
2.นักเรียน ครู และบุคลากรของ อย่างน้อยร้อยละ
โรงเรียนได้รับ ความสะดวก ใน 70
การบริการปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคารสถานที่อย่าง
ต่อเนื่อง
3.นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่าง
เต็มศักยภาพ

ปี 2564
บุคลากรของ
โรงเรียนใช้
ประโยชน์ในการ
พัฒนาการเรียนรู้
การศึกษาขั้น
พื้นฐานให้ สูงขึ้น
และ อยู่ใน
โรงเรียนอย่างมี
ความสุข
อย่างน้อยร้อยละ
75

เป้าหมาย
ปี 2565
บุคลากรของ
โรงเรียนใช้
ประโยชน์ในการ
พัฒนาการเรียนรู้
การศึกษาขั้น
พื้นฐานให้ สูงขึ้น
และ อยู่ใน
โรงเรียนอย่างมี
ความสุข
อย่างน้อยร้อยละ
80

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
10,000
นางสาวจินตนา
อิ่มพิทักษ์

69
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 5
สร้างภูมิทัศน์ พัฒนา
บรรยากาศและ
สิ่งแวดล้อม

โครงการ
ฝ่าย ส่งเสริม
การศึกษา
4. บ้านพักครู(งาน
ดูแลบ้านพักครู)

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ปี 2563

ปี 2564

1.นักเรียน ครู และบุคลากร
ของโรงเรียนได้รับ การบริการ
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและ
ปลอดภัย มีสิ่งอานวยความ
สะดวกพอเพียง อยู่ในสภาพใช้
การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น
และมีแหล่งเรียนรู้สาหรับผู้เรียน
ที่โรงเรียนจัดให้อย่างมีคุณภาพ
2.นักเรียน ครู และบุคลากรของ
โรงเรียนได้รับ ความสะดวก ใน
การบริการปรับปรุง ซ่อมแซม
อาคารสถานที่อย่างต่อเนื่อง
3.นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่าง
เต็มศักยภาพ

บุคลากรของ
โรงเรียนใช้
ประโยชน์ในการ
พัฒนาการเรียนรู้
การศึกษาขั้น
พื้นฐานให้
สูงขึ้นและอยู่ใน
โรงเรียนอย่างมี
ความสุข
อย่างน้อยร้อยละ
70

บุคลากรของ
โรงเรียนใช้
ประโยชน์ในการ
พัฒนาการเรียนรู้
การศึกษาขั้น
พื้นฐานให้
สูงขึ้นและอยู่ใน
โรงเรียนอย่างมี
ความสุข
อย่างน้อยร้อยละ
75

เป้าหมาย
ปี 2565
บุคลากรของ
โรงเรียนใช้
ประโยชน์ในการ
พัฒนาการเรียนรู้
การศึกษาขั้น
พื้นฐานให้
สูงขึ้นและอยู่ใน
โรงเรียนอย่างมี
ความสุข
อย่างน้อยร้อยละ
80

งบประมาณ
-

ผู้รับผิดชอบ
นายธรรมรัตน์
เขาเหิน

70
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 5
สร้างภูมิทัศน์ พัฒนา
บรรยากาศและ
สิ่งแวดล้อม

โครงการ
ฝ่าย ส่งเสริม
การศึกษา
5.พัฒนาและ
ปรับปรุงโรง
อาหาร

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
สรุปสถิติการใช้โรงอาหาร

ปี 2563

ปี 2564

1.นักเรียนและ
บุคลากรใน
โรงเรียนได้รับ
ความรู้และวิธีการ
ที่ถูกต้องตามหลัก
โภชนาการ
2.งานโภชนาการมี
สถานที่
รับประทานอาหาร
ที่ถูกสุขลักษณะ
ตามหลัก
โภชนาการ
3.นักเรียนและ
บุคลากรได้รับการ
บริการด้านอาหาร
กลางวัน
อย่างน้อยร้อยละ
70

1.นักเรียนและ
บุคลากรใน
โรงเรียนได้รับ
ความรูแ้ ละ
วิธีการที่ถูกต้อง
ตามหลัก
โภชนาการ
2.งานโภชนาการ
มีสถานที่
รับประทาน
อาหารที่ถูก
สุขลักษณะตาม
หลักโภชนาการ
3.นักเรียนและ
บุคลากรได้รับ
การบริการด้าน
อาหารกลางวัน
อย่างน้อยร้อยละ
75

เป้าหมาย
ปี 2565
1.นักเรียนและ
บุคลากรใน
โรงเรียนได้รับ
ความรู้และ
วิธีการที่ถูกต้อง
ตามหลัก
โภชนาการ
2.งานโภชนาการ
มีสถานที่
รับประทาน
อาหารที่ถูก
สุขลักษณะตาม
หลักโภชนาการ
3.นักเรียนและ
บุคลากรได้รับ
การบริการด้าน
อาหารกลางวัน
อย่างน้อยร้อยละ
80

งบประมาณ
35,160

ผู้รับผิดชอบ
นางจิดาภา
เข็มพล

71
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 5
สร้างภูมิทัศน์ พัฒนา
บรรยากาศและ
สิ่งแวดล้อม

โครงการ
ฝ่าย อานวยการ
6.ยานพาหนะซ่อม
บารุงดูแลรักษา
รถยนต์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ปี 2563
1. นักเรียน ครู และบุคลากร บุคลากรของ
ของโรงเรียนได้รับการส่งเสริม โรงเรียนใช้
การบริการด้านยานยนต์ พาหนะ ประโยชน์ในการ
มีความสะดวกในการเดินทางใน พัฒนาการเรียนรู้
การเดินทาง ในการจัดกิจกรรม การศึกษาขั้น
การเรียนรู้ภายในโรงเรียนและ พื้นฐานให้สูงขึ้น
แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน
และอยู่ในโรงเรียน
2. นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่าง
อย่างมีความสุข
เต็มศักยภาพ
อย่างน้อยร้อยละ
70

ปี 2564
บุคลากรของ
โรงเรียนใช้
ประโยชน์ในการ
พัฒนาการเรียนรู้
การศึกษาขั้น
พื้นฐานให้สูงขึ้น
และอยู่ใน
โรงเรียนอย่างมี
ความสุข
อย่างน้อยร้อยละ
75

เป้าหมาย
ปี 2565
บุคลากรของ
โรงเรียนใช้
ประโยชน์ในการ
พัฒนาการเรียนรู้
การศึกษาขั้น
พื้นฐานให้สูงขึ้น
และอยู่ใน
โรงเรียนอย่างมี
ความสุข
อย่างน้อยร้อยละ
80

งบประมาณ
29,848

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวไพลิน
นวลหงษ์

72
เป้าหมาย
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
1.มีวัสดุและอุปกรณ์ 1.มีวัสดุและอุปกรณ์ 1.มีวัสดุและอุปกรณ์
กลยุทธ์ที่ 5
ฝ่าย ส่งเสริมการ 1. บันทึกสถิติการ
ประกอบการ
ประกอบการ
พฤติกรรมนักเรียน ให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ ประกอบการ
สร้างภูมิทัศน์ พัฒนา
2. รายงานแบบบันทึก
ซ่อมแซมปรับปรุง ซ่อมแซมปรับปรุง ซ่อมแซมปรับปรุง
บรรยากาศและ
อุปกรณ์
อุปกรณ์
อุปกรณ์
7. พัฒนาส่งเสริม การติดตั้งอุปกรณ์
สิ่งแวดล้อม
โสตทัศนูปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์
การใช้นวัตกรรม
เพียงพอตลอดปี
เพียงพอตลอดปี
เพียงพอตลอดปี
เพื่อพัฒนาการ
การศึกษา 2560
การศึกษา 2560
การศึกษา 2560
เรียนรู้
2.ซ่อมแซม เปลี่ยน 2.ซ่อมแซม เปลี่ยน 2.ซ่อมแซม เปลี่ยน
(โสตทัศนูปกรณ์)
อุปกรณ์
อุปกรณ์
อุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์ที่
โสตทัศนูปกรณ์ที่
โสตทัศนูปกรณ์ที่
ชารุดตลอดปี
ชารุดตลอดปี
ชารุดตลอดปี
การศึกษา
การศึกษา
การศึกษา
3.สารวจ และจด
3.สารวจ และจด
3. สารวจ และจด
บันทึกข้อมูลการใช้ บันทึกข้อมูลการใช้ บันทึกข้อมูลการใช้
อุปกรณ์ด้าน
อุปกรณ์ด้าน
อุปกรณ์ด้าน
โสตทัศนูปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์
อย่างน้อยร้อยละ 70 อย่างน้อยร้อยละ 75 อย่างน้อยร้อยละ 80
กลยุทธ์

โครงการ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
20,000
นางสาวสุภาพร
ปัญญา

73
เป้าหมาย
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
1.นักเรียนสามารถเรียนรู้ 1.นักเรียนมีความ
1.นักเรียนมีความ
1.นักเรียนมีความ
กลยุทธ์ที่ 5
ฝ่าย วิชาการ
ในสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็น
เพียรพยายาม
เพียรพยายาม
เพียรพยายาม
สร้างภูมิทัศน์ พัฒนา
ละเอียดรอบครอบ ละเอียดรอบครอบ ละเอียดรอบครอบ
8. พัฒนาการจัดการ บรรยากาศสวน
บรรยากาศและ
พฤกษศาสตร์โรงเรียนทา ในการทางาน มี
ในการทางาน มี
ในการทางาน มี
เรียนรู้กลุ่มสาระการ
สิ่งแวดล้อม
มีจิตสานึก
ความภาคภูมิใจใน ความภาคภูมิใจใน ความภาคภูมิใจใน
เรียนรู้วิทยาศาสตร์
ในการดูแลและอนุรักษ์ ผลงาน
ผลงาน
ผลงาน
(สวนพฤษสาสตร์) สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ของตนและมีการ
ของตนและมีการ
ของตนและมีการ
2.นักเรียนสามารถเรียนรู้ เรียนแบบมีส่วน
เรียนแบบมีส่วน
เรียนแบบมีส่วน
ด้วยตนเองอย่างเป็นระบบ ร่วมกับผู้อื่นได้
ร่วมกับผู้อื่นได้
ร่วมกับผู้อื่นได้
สามารถเรียนรู้การอยู่
2.มีสภาพแวดล้อมที่ 2.มีสภาพแวดล้อมที่ 2.มีสภาพแวดล้อมที่
ร่วมกับผู้อื่นได้ดี มี
ร่มรื่น สวยงามเอื้อ ร่มรื่น สวยงามเอื้อ ร่มรื่น สวยงามเอื้อ
ความสุข สามารถ
ต่อการเรียนการสอน ต่อการเรียนการสอน ต่อการเรียนการสอน
แก้ปัญหาได้
เชิงบูรณาการกับ
เชิงบูรณาการกับ
เชิงบูรณาการกับ
3.พัฒนารูปแบบและ
สวนพฤกษศาสตร์ สวนพฤกษศาสตร์ สวนพฤกษศาสตร์
กระบวนการการจัด
โรงเรียนเป็นแหล่ง โรงเรียนเป็นแหล่ง โรงเรียนเป็นแหล่ง
กิจกรรมการเรียนการ
เรียนรู้ภายใน
เรียนรู้ภายใน
เรียนรู้ภายใน
สอนเชิงบูรณาการกับ
สถานศึกษา
สถานศึกษา
สถานศึกษา
สวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน
กลยุทธ์

โครงการ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
9,552
นางสุรินทร์พร
มีหินกอง
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กลยุทธ์ที่ 6
เป้าหมาย
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 6
พัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการศึกษา ตาม
แนวทางการกระจายอานาจ
ทางการศึกษา หลักธรรมาภิ
บาล เน้นการมีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วนและความ
ร่วมมือกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการศึกษา

โครงการ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ปี 2563
1.มีระบบข้อมูล
1 บุคลากรใน
ฝ่ายบริหาร
สารสนเทศ บุคลากรและ สถานศึกษา ได้รับ
งบประมาณ
หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลจากงาน
แผนงาน 100%
1. พัฒนาแผนงาน ได้รับข้อมูลจากงาน
แผนงานอย่างสม่าเสมอ 2.มีเอกสารปฏิบัติงาน
โรงเรียน
2. มีการพัฒนาระบบ
ใช้การบริหาร
ข้อมูลสารสนเทศอย่าง
งบประมาณประจาปี
ต่อเนื่อง เป็นปัจจุบัน
2563 100%
3. มีข้อมูลสารสนเทศที่ 3 หน่วยงานที่
จัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบ เกี่ยวข้องได้รับข้อมูล
ครบถ้วน ถูกต้อง
จากงานแผนงาน
รวดเร็วและสะดวกต่อ
100%
การใช้งาน

ปี 2564
1 บุคลากรใน
สถานศึกษา ได้รับ
ข้อมูลจากงาน
แผนงาน 100%
2.มีเอกสาร
ปฏิบัติงานใช้การ
บริหารงบประมาณ
ประจาปี2563
100%
3 หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องได้รับ
ข้อมูลจากงาน
แผนงาน 100%

ปี 2565
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
1 บุคลากรใน
23,997 นาง
สถานศึกษา ได้รับ
ลาจวน สุข
ข้อมูลจากงาน
ทรัพย์ทวีผล
แผนงาน 100%
2.มีเอกสาร
ปฏิบัติงานใช้การ
บริหารงบประมาณ
ประจาปี2563
100%
3 หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องได้รับ
ข้อมูลจากงาน
แผนงาน 100%
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เป้าหมาย
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 6
พัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการศึกษา ตาม
แนวทางการกระจายอานาจ
ทางการศึกษา หลักธรรมาภิ
บาล เน้นการมีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วนและความ
ร่วมมือกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการศึกษา

โครงการ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

งบประมาณ

1. อานวยความสะ
ดวกแก่บุคลากรที่มา
ใช้บริการได้100
2. มีระบบบัญชีรับ –
จ่ายเงินทุกประเภท
ถูกต้องตามระเบียบ
ของทางราชการ
100 %

1. อานวยความ
สะดวกแก่บุค
ลากรที่มาใช้
บริการได้ 100 %
2. มีระบบบัญชี
รับ – จ่ายเงินทุก
ประเภทถูกต้อง
ตามระเบียบของ
ทางราชการ
100%

1. อานวยความ
สะดวกแก่บุคลากร
ที่มาใช้บริการได้
100 %
2. มีระบบบัญชีรับ –
จ่ายเงินทุกประเภท
ถูกต้องตามระเบียบ
ของทางราชการ
100 %

33,942

ทุกฝ่ายงานของโรงเรียน 1. เพื่อให้ทุกฝ่ายงาน

1.เพื่อให้ทุกฝ่าย

1.เพื่อให้ทุกฝ่ายงาน

38,748

มีพัสดุใช้อย่างมี

ได้รับบริการอย่าง

งานได้รับบริการ

ได้รับบริการอย่าง

ประสิทธิภาพ

รวดเร็วและมี

อย่างรวดเร็วและมี รวดเร็วและมีประะ
ประสิทธิภาพ
สิทธิภาพ 100 %

เพื่ออานวยความสะดวก
ในเรื่องงานสวัสดิการ
ต่าง ๆ แก่บุคลากรใน
2.พัฒนาระบบงาน สถานศึกษาและนอก
การเงินและบัญชี สถานศึกษาที่มาใช้
บริการ
ฝ่ายบริหาร
งบประมาณ

ฝ่ายบริหาร
งบประมาณ
3.พัฒนางานพัสดุ
และสินทรัพย์

ประสิทธิภาพ100 %

100%

ผู้รับผิด
ชอบ
นางกฤตยา
จ้อยสูงเนิน

นางสาว
จินตนา อิ่ม
พิทักษ์
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เป้าหมาย
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 6

โครงการ
ฝ่ายบริหาร
งบประมาณ
4. การตรวจสอบ
ภายใน

กลยุทธ์ที่ 6

ฝ่ายบริหาร
งบประมาณ

5.ระดมทรัพยากร
ของสถานศึกษา

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ปี 2563
การตรวจสอบงานที่ 1. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมี
ปฏิบัติในโรงเรียนมี
ผลการปฏิบัติงานที่
ความถูกต้องชัดเจนทุก ถูกต้องเป็นขั้นตอน
ชิ้นงาน และผู้ปฏิบัติงาน และเป็นระบบร้อยละ
มีผลการปฏิบัติงานที่
80
ถูกต้องเป็นขั้นตอนและ
เป็นระบบ
โรงเรียนได้รับการ
สนับสนุนและความ
ร่วมมือในการจัดการ
ระดมทรัพยากรในการจัด
การศึกษาจาก
คณะกรรมการถานศึกษา
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น องค์กรภาครัฐ
เอกชนและ ผู้ปกครอง

1. นักเรียนมีคุณภาพ
ตามเกณฑ์
มาตรฐานสากล
ร้อยละ80
2. นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้นร้อยละ80

ปี 2564
1. เพื่อให้
ผู้ปฏิบัติงานมีผล
การปฏิบัติงานที่
ถูกต้องเป็น
ขั้นตอนและเป็น
ระบบ
ร้อยละ85

ปี 2565
1. เพื่อให้
ผู้ปฏิบัติงานมีผล
การปฏิบัติงานที่
ถูกต้องเป็น
ขั้นตอนและเป็น
ระบบ
ร้อยละ87

1. นักเรียนมี
คุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานสากล
ร้อยละ85
2. นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้นร้อยละ
85

1. นักเรียนมี
คุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานสากล
ร้อยละ87
2. นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้นร้อยละ
87

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
1,497
นางสาว
จินตนา อิ่ม
พิทักษ์

2,160,000

นางสาวสโร
ชินทร์ ประ
สมศรี
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เป้าหมาย
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 6
พัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการศึกษา ตาม
แนวทางการกระจายอานาจ
ทางการศึกษา หลักธรรมาภิ
บาล เน้นการมีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วนและความ
ร่วมมือกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการศึกษา

โครงการ
ฝ่ายบริหาร
งบประมาณ
6.ประกันคุณภาพ
ภายใน

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. สถานศึกษามี
คุณภาพตามมาตรฐาน
การประกันคุณภาพ
การศึกษา
2. สถานศึกษาพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาที่มุ่งสู่การ
พัฒนาผู้เรียนอย่าง
แท้จริง

ปี 2563
โรงเรียนศรี
สาโรงชนูปถัมภ์
ระดมดาเนินการ
ระบบประกัน
คุณภาพ
ว่าด้วยระบบ
หลักเกณฑ์ และวิธี
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 2553 ข้อ
14 8 ขัน้ ตอนอย่าง
เป็นระบบภายใน
ตามกฎกระทรวง

ปี 2564
โรงเรียนศรี

ปี 2565
โรงเรียนศรี

สาโรงชนูปถัมภ์

สาโรงชนูปถัมภ์

ระดมดาเนินการ

ระดมดาเนินการ

ระบบประกัน

ระบบประกัน

คุณภาพว่าด้วยระบบ คุณภาพว่าด้วย
หลักเกณฑ์ และวิธี

ระบบ หลักเกณฑ์

ประกันคุณภาพ

และวิธีประกัน

การศึกษา 2553 ข้อ คุณภาพการศึกษา
14 8 ขัน้ ตอนอย่าง

2553 ข้อ 14 8

เป็นระบบภายใน

ขั้นตอนอย่างเป็น

ตามกฎกระทรวง

ระบบภายใน ตาม
กฎกระทรวง

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
นางสาว
1,816
นฤมล
สุดเงิน
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เป้าหมาย
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 6
พัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการศึกษา ตาม
แนวทางการกระจายอานาจ
ทางการศึกษา หลักธรรมาภิ
บาล เน้นการมีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วนและความ
ร่วมมือกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการศึกษา

โครงการ
ฝ่ายอานวยการ
7.พัฒนางานสาร
บรรณ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1.การจัดการเอกสารใน
งานสารบรรณเป็น
ปัจจุบันและเสร็จทัน
กาหนดการ
2. ให้บุคลากรและ
หน่วยงานในโรงเรียน
ได้รับข้อมูลข่าวสาร/สิทธิ
ประโยชน์อย่างครบถ้วน
และทันต่อความต้องการ

ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

งบประมาณ

บุคลากรของ
โรงเรียนศรี
สาโรงชนูปถัมภ์ ซึ่ง
ได้แก่คณะครู
นักการ ลูกจ้าง
พนักงานราชการ
ของรัฐ และนักเรียน
ทุกคนและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องได้รับ
ข้อมูลข่าวสารสิทธิ
ประโยชน์อย่าง
รวดเร็วและทันต่อ
เหตุการณ์ 100 %

บุคลากรของ
โรงเรียนศรี
สาโรงชนูปถัมภ์ ซึ่ง
ได้แก่คณะครู
นักการ ลูกจ้าง
พนักงานราชการ
ของรัฐ และนักเรียน
ทุกคนและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องได้รับ
ข้อมูลข่าวสารสิทธิ
ประโยชน์อย่าง
รวดเร็วและทันต่อ
เหตุการณ์ 100 %

บุคลากรของ
โรงเรียนศรี
สาโรงชนูปถัมภ์
ซึ่งได้แก่คณะครู
นักการ ลูกจ้าง
พนักงานราชการ
ของรัฐ และ
นักเรียนทุกคนและ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องได้รับ
ข้อมูลข่าวสารสิทธิ
ประโยชน์อย่าง
รวดเร็วและทันต่อ
เหตุการณ์ 100 %

48,032

ผู้รับผิด
ชอบ
นางมารศรี
ลิ้นจี่

79

เป้าหมาย
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 6
พัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการศึกษา ตาม
แนวทางการกระจายอานาจ
ทางการศึกษา หลักธรรมาภิ
บาล เน้นการมีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วนและความ
ร่วมมือกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการศึกษา

โครงการ
ฝ่ายอานวยการ
8.งานบุคลากร

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ผู้บริหารมีการ
บริหารที่มีประสิทธิผล
และผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจ
ในการบริหาร
2. สถานศึกษามีการจัด
องค์กร โครงสร้างการ
บริหาร และระบบการ
บริหารงานที่มีความ
คล่องตัวสูง ปรับเปลี่ยน
ได้ตามความเหมาะสม
3. สถานศึกษามีการ
บริหารโดยใช้หลักการมี
ส่วนร่วม และมีการ
ตรวจสอบ ถ่วงดุลและ
มีการบริหารเชิงกลยุทธ์

ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

1.สถานศึกษามีการ
บริหารโดยใช้
หลักการมีส่วนร่วม
และมีการตรวจสอบ
ถ่วงดุล ร้อยละ80
2 งานบุคลากร มี
วัสดุสานักงาน
แฟ้มเก็บเอกสาร
วัสดุครุภัณฑ์ในการ
ปฏิบัติงานตามที่
ต้องการอย่างมี
คุณภาพร้อยละ80

1.สถานศึกษามีการ
บริหารโดยใช้
หลักการมีส่วนร่วม
และมีการตรวจสอบ
ถ่วงดุล ร้อยละ85
2 งานบุคลากร มี
วัสดุสานักงาน
แฟ้มเก็บเอกสาร
วัสดุครุภัณฑ์ในการ
ปฏิบัติงานตามที่
ต้องการอย่างมี
คุณภาพร้อยละ90

1.สถานศึกษามีการ
บริหารโดยใช้
หลักการมีส่วนร่วม
และมีการ
ตรวจสอบ ถ่วงดุล
ร้อยละ95
2 งานบุคลากร มี
วัสดุสานักงาน
แฟ้มเก็บเอกสาร
วัสดุครุภัณฑ์ใน
การปฏิบัติงาน
ตามที่ต้องการ
อย่างมีคุณภาพร้อย
ละ95

งบประมาณ
1,254,603

ผู้รับผิด
ชอบ
นาง
รวีวรรณ
สุขรอด

80

เป้าหมาย
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 6
พัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการศึกษา ตาม
แนวทางการกระจายอานาจ
ทางการศึกษา หลักธรรมาภิ
บาล เน้นการมีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วนและความ
ร่วมมือกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการศึกษา

โครงการ
ฝ่ายอานวยการ
9.พัฒนาระบบ
สารสนเทศ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
มีวัสดุสานักงาน แฟ้ม
เก็บเอกสาร วัสดุ
ครุภัณฑ์ในการ
ปฏิบัติงานตามที่
ต้องการ

ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

1.งานสารสนเทศมี
วัสดุสานักงาน แฟ้ม
เก็บเอกสาร วัสดุ
ครุภัณฑ์ในการ
ปฏิบัติงานตามที่
ต้องการอย่างมี
คุณภาพร้อยละ80
2 งานสารสนเทศมี
อุปกรณ์เครื่อง
คอมพิวเตอร์
อุปกรณ์เครื่องปริ้น
เตอร์ เครื่องปริ้น
เตอร์ เครื่องคอม
พิวเตอร์ใช้งานได้ดีมี
คุณภาพร้อยละ80

1.งานสารสนเทศมี
วัสดุสานักงาน แฟ้ม
เก็บเอกสาร วัสดุ
ครุภัณฑ์ในการ
ปฏิบัติงานตามที่
ต้องการอย่างมี
คุณภาพร้อยละ85
2 งานสารสนเทศมี
อุปกรณ์เครื่อง
คอมพิวเตอร์
อุปกรณ์เครื่องปริ้น
เตอร์ เครื่องปริ้น
เตอร์ เครื่อง
คอมพิวเตอร์ใช้งาน
ได้ดีมีคุณภาพ
ร้อยละ85

1.งานสารสนเทศมี
วัสดุสานักงาน
แฟ้มเก็บเอกสาร
วัสดุครุภัณฑ์ใน
การปฏิบัติงาน
ตามที่ต้องการอย่าง
มีคุณภาพร้อยละ90
2 งานสารสนเทศ
มีอุปกรณ์เครื่อง
คอมพิวเตอร์
อุปกรณ์เครื่องปริ้น
เตอร์ เครื่องปริ้น
เตอร์ เครื่อง
คอมพิวเตอร์ใช้
งานได้ดีมีคุณภาพ
ร้อยละ90

งบประมาณ
7,203

ผู้รับผิด
ชอบ
นาง
อรุญ ปวีร์
สิทธิปกร

81

เป้าหมาย
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 6
พัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการศึกษา ตาม
แนวทางการกระจายอานาจ
ทางการศึกษา หลักธรรมาภิ
บาล เน้นการมีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วนและความ
ร่วมมือกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการศึกษา

โครงการ
ฝ่ายอานวยการ
10.งานสวัสดิการ
ครู

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ผู้บริหารมีการ
บริหารที่มีประสิทธิผล
และผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจ
ในการบริหาร
2. สถานศึกษามีการ
บริหารโดยใช้หลักการมี
ส่วนร่วม และมีการ
ตรวจสอบ ถ่วงดุลและ
มีการบริหารเชิงกลยุทธ์
3. บุคลากรทั้งในและ
นอกสถานศึกษาที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับ
สถานศึกษาได้รับขวัญ
และกาลังใจจาก
ผู้บริหารและเพื่อน
ร่วมงาน

ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

1.สถานศึกษามีการ
บริหารโดยใช้
หลักการมีส่วนร่วม
และมีการตรวจสอบ
ถ่วงดุล ร้อยละ80
2 โรงเรียนสร้าง
ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้บริหาร บุคลากร
ทั้งในและนอก
สถานศึกษาใน
โอกาสอันสมควร
ร้อยละ80

1.สถานศึกษามีการ
บริหารโดยใช้
หลักการมีส่วนร่วม
และมีการตรวจสอบ
ถ่วงดุล ร้อยละ85
2 โรงเรียนสร้าง
ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้บริหาร บุคลากร
ทั้งในและนอก
สถานศึกษาใน
โอกาสอันสมควร
ร้อยละ85

1.สถานศึกษามี
การบริหารโดยใช้
หลักการมีส่วนร่วม
และมีการ
ตรวจสอบ
ถ่วงดุลร้อยละ90
2 โรงเรียนสร้าง
ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผู้บริหาร
บุคลากรทั้งในและ
นอกสถานศึกษา
ในโอกาสอัน
สมควร
ร้อยละ90

งบประมาณ
38,830

ผู้รับผิด
ชอบ
นางสาว
ปาริชาติ
โกศล

82

เป้าหมาย
กลยุทธ์

โครงการ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ปี 2563

กลยุทธ์ที่ 6
พัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการศึกษา ตาม
แนวทางการกระจายอานาจ
ทางการศึกษา หลักธรรมาภิ
บาล เน้นการมีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วนและความ
ร่วมมือกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการศึกษา

นักเรียนมีการ
1. ครูเวรประจาวัน
ฝ่ายส่งเสริม
ร้อยละ 80 มี
พฤติกรรมนักเรียน ปฏิบัติตามระเบียบ
วินัยของโรงเรียนมาก ประสิทธิภาพในการ
12.พัฒนาเวร
ที่สุด
ปฏิบัติงาน
ประจาวัน
2. นักเรียนโรงเรียน
ศรีสาโรงชนูปถัมภ์
ประพฤติตนอยู่ใน
ระเบียบวินัยของ
โรงเรียนเป็นอย่างดี
ร้อยละ80

ปี 2564

ปี 2565

1. ครูเวรประจาวัน
ร้อยละ 85 มี
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน
2. นักเรียนโรงเรียน
ศรีสาโรงชนูปถัมภ์
ประพฤติตนอยู่ใน
ระเบียบวินัยของ
โรงเรียนเป็นอย่างดี
ร้อยละ85

1. ครูเวรประจาวัน
ร้อยละ 90 มี
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน
2. นักเรียนโรงเรียน
ศรีสาโรงชนูปถัมภ์
ประพฤติตนอยู่ใน
ระเบียบวินัยของ
โรงเรียนเป็นอย่างดี
ร้อยละ90

งบประมาณ
11,260

ผู้รับผิด
ชอบ
นายชัย
รัตน์ สังข์
สีแก้ว

83

เป้าหมาย
กลยุทธ์

โครงการ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ปี 2563

กลยุทธ์ที่ 6
พัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการศึกษา ตาม
แนวทางการกระจายอานาจ
ทางการศึกษา หลักธรรมาภิ
บาล เน้นการมีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วนและความ
ร่วมมือกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการศึกษา

ระบบสารสนเทศและ งานสารสนเทศและ
ฝ่ายส่งเสริม
พฤติกรรมนักเรียน งานสารบรรณของฝ่าย งานสารบรรณของ
ปกครองเป็นระบบ
ฝ่ายปกครอง จัดเป็น
และง่ายต่อการค้นหา ระเบียบง่ายต่อการ
13.พัฒนาระบบ
ค้นหาร้อยละ 100
สารบรรณข้อมูล
สารสนเทศฝ่าย
ส่งเสริมพฤติกรรม
นักเรียน

ปี 2564

ปี 2565

งานสารสนเทศและ
งานสารบรรณของ
ฝ่ายปกครอง จัดเป็น
ระเบียบง่ายต่อการ
ค้นหาร้อยละ 100

งานสารสนเทศและ
งานสารบรรณของ
ฝ่ายปกครอง จัดเป็น
ระเบียบง่ายต่อการ
ค้นหาร้อยละ 100

งบประมาณ
21,204

ผู้รับผิด
ชอบ
นาง
สุภัทรา
พุทธกรณ์

84

เป้าหมาย
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 6
พัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการศึกษา ตาม
แนวทางการกระจายอานาจ
ทางการศึกษา หลักธรรมาภิ
บาล เน้นการมีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วนและความ
ร่วมมือกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการศึกษา

โครงการ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ฝ่ายกิจการนักเรียน จัดเก็บรวบเอกสารงาน
และสัมพันธ์ชุมชน กิจกรรมนักเรียนเป็น
ระบบ
14.พัฒนาระบบ
สารสนเทศของ
งานประชาสัมพันธ์

ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

นักเรียนและ
บุคลากรในโรงเรียน
ปีการศึกษา 2563
ทั้งหมด ได้เข้าร่วม
กิจกรรมทั่วไปของ
โรงเรียนอย่างทั่วถึง
ร้อยละ 100

นักเรียนและ
บุคลากรในโรงเรียน
ปีการศึกษา 2564
ทั้งหมด ได้เข้าร่วม
กิจกรรมทั่วไปของ
โรงเรียนอย่างทั่วถึง
ร้อยละ 100

นักเรียนและ
บุคลากรในโรงเรียน
ปีการศึกษา 2565
ทั้งหมด ได้เข้าร่วม
กิจกรรมทั่วไปของ
โรงเรียนอย่างทั่วถึง
ร้อยละ 100

งบประมาณ
92,725

ผู้รับผิด
ชอบ
นางกัณฑ์
ลดา แสง
ศิลป์

85

เป้าหมาย
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 6
พัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการศึกษา ตาม
แนวทางการกระจายอานาจ
ทางการศึกษา หลักธรรมาภิ
บาล เน้นการมีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วนและความ
ร่วมมือกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการศึกษา

โครงการ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ฝ่ายกิจการนักเรียน 1. นักเรียนได้
และสัมพันธ์ชุมชน แสดงออกถึง
ความสามารถของ
15.สัมพันธ์ชุมชน ตนเองในการร่วม
กิจกรรมของชุมชน
2. เสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างโรงเรียน
และชุมชน

ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

นักเรียนและ
บุคลากรในโรงเรียน
ปีการศึกษา 2563
ได้เข้าร่วมกิจกรรม
ของชุมชนอย่างน้อย
ร้อยละ 70

นักเรียนและ
บุคลากรในโรงเรียน
ปีการศึกษา 2564
ได้เข้าร่วมกิจกรรม
ของชุมชนอย่างน้อย
ร้อยละ 75

นักเรียนและ
บุคลากรในโรงเรียน
ปีการศึกษา 2565
ได้เข้าร่วมกิจกรรม
ของชุมชนอย่างน้อย
ร้อยละ 80

งบประมาณ
30,000

ผู้รับผิด
ชอบ
นาย
ไตรรงค์
กล่าบุตร

86

เป้าหมาย
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 6
พัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการศึกษา ตาม
แนวทางการกระจายอานาจ
ทางการศึกษา หลักธรรมาภิ
บาล เน้นการมีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วนและความ
ร่วมมือกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการศึกษา

โครงการ
ฝ่ายส่งเสริม
การศึกษา
16.พัฒนางาน
สารสนเทศฝ่าย
ส่งเสริมการศึกษา

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1.การพัฒนาระบบ
สารสนเทศฝ่ายส่งเสริม
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพดี
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง
2 มีวัสดุ – ครุภัณฑ์เพียงพอ
สอดคล้องกับความต้องการ
ปฏิบัติงานบุคลากรฝ่าย
ส่งเสริมการศึกษาในการจัด
สภาพแวดล้อมและบริการที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตาม
ธรรมชาติเต็มศักยภาพ

ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

1 นักเรียน ครู บุคลากร
ทางการศึกษา ผู้ปกครอง
ชุมชน มีความพึงพอใจใน
การบริการของฝ่ายส่งเสริม
การศึกษาร้อยละ 100
2.นักเรียน ได้รับบริการ
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
อาคารสถานที่ โต๊ะ เก้าอี้
ห้องน้า โรงอาหาร
หอประชุม ห้องสมุด ห้อง
พยาบาล ห้องโสต
ทัศนูปกรณ์ ไฟฟ้า
น้าประปาที่สะอาด
ปลอดภัย มั่นคง แข็งแรง
มีสิ่งอานวยความสะดวก
เพียงพอ อยู่ในสภาพที่ใช้
งานได้ดี สภาพแวดล้อมร่ม
รื่น มีแหล่งเรียนรู้สาหรับ
ผู้เรียน. ร้อยละ 100

1 นักเรียน ครู บุคลากร
ทางการศึกษา ผู้ปกครอง
ชุมชน มีความพึงพอใจใน
การบริการของฝ่ายส่งเสริม
การศึกษาร้อยละ 100
2.นักเรียน ได้รับบริการ
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
อาคารสถานที่ โต๊ะ เก้าอี้
ห้องน้า โรงอาหาร
หอประชุม ห้องสมุด ห้อง
พยาบาล ห้องโสต
ทัศนูปกรณ์ ไฟฟ้า
น้าประปาที่สะอาด
ปลอดภัย มั่นคง แข็งแรง
มีสิ่งอานวยความสะดวก
เพียงพอ อยู่ในสภาพที่ใช้
งานได้ดี สภาพแวดล้อมร่ม
รื่น มีแหล่งเรียนรู้สาหรับ
ผู้เรียนร้อยละ 100

1 นักเรียน ครู บุคลากร
ทางการศึกษา ผู้ปกครอง
ชุมชน มีความพึงพอใจใน
การบริการของฝ่ายส่งเสริม
การศึกษาร้อยละ 100
2.นักเรียน ได้รับบริการ
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
อาคารสถานที่ โต๊ะ เก้าอี้
ห้องน้า โรงอาหาร
หอประชุม ห้องสมุด ห้อง
พยาบาล ห้องโสต
ทัศนูปกรณ์ ไฟฟ้า
น้าประปาที่สะอาด
ปลอดภัย มั่นคง แข็งแรง
มีสิ่งอานวยความสะดวก
เพียงพอ อยู่ในสภาพที่ใช้
งานได้ดี สภาพแวดล้อมร่ม
รื่น มีแหล่งเรียนรู้สาหรับ
ผู้เรียนร้อยละ 100

งบประมาณ
1,000

ผู้รับผิด
ชอบ
นาง
สุพิชฌาย์
นวรัตนา
รมย์
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เป้าหมาย
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 6
พัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการศึกษา ตาม
แนวทางการกระจายอานาจ
ทางการศึกษา หลักธรรมาภิ
บาล เน้นการมีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วนและความ
ร่วมมือกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการศึกษา

โครงการ
ฝ่ายวิชาการ
17.พัฒนาข้อมูล
ระบบสารสนเทศ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. มีระบบข้อมูล
สารสนเทศ บุคลากร
และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องได้รับข้อมูล
จากฝ่ายวิชาการอย่าง
สม่าเสมอ
2. มีการพัฒนาระบบ
ข้อมูลสารสนเทศอย่าง
ต่อเนื่องเป็นปัจจุบัน
3. มีข้อมูลสารสนเทศ
ที่จัดเก็บไว้อย่างเป็น
ระบบ ครบถ้วน
ถูกต้อง รวดเร็วและ
สะดวกต่อการใช้งาน

ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

1 บุคลากรทุกคนใน
สถานศึกษาได้รับ
ข้อมูลจากฝ่าย
วิชาการร้อยละ 100
2 หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องได้รับข้อมูล
จากฝ่ายวิชาการอย่าง
ครบถ้วน ทัน
เหตุการณ์ร้อยละ
100

1 บุคลากรทุกคนใน
สถานศึกษาได้รับ
ข้อมูลจากฝ่าย
วิชาการร้อยละ 100
2 หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องได้รับข้อมูล
จากฝ่ายวิชาการอย่าง
ครบถ้วน ทัน
เหตุการณ์ร้อยละ
100

1 บุคลากรทุกคนใน
สถานศึกษาได้รับ
ข้อมูลจากฝ่าย
วิชาการร้อยละ 100
2 หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องได้รับข้อมูล
จากฝ่ายวิชาการอย่าง
ครบถ้วน ทัน
เหตุการณ์ร้อยละ
100

งบประมาณ
54,018

ผู้รับผิด
ชอบ
น.ส.บุษรา
ภรณ์ โพธิ์
ทอง
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กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 6
พัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการศึกษา ตาม
แนวทางการกระจายอานาจ
ทางการศึกษา หลักธรรมาภิ
บาล เน้นการมีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วนและความ
ร่วมมือกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการศึกษา

โครงการ
ฝ่ายวิชาการ
18.พัฒนา
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
บุคลากรมีความรู้
ความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยีสาหรับ
การจัดการเรียนรู้ดี
ยิ่งขึ้น

เป้าหมาย
ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

งบประมาณ

1 มีเครื่องมือวัสดุ
อุปกรณ์เทคโนโลยีที่
มีประสิทธิภาพและ
เพียงพอต่อความ
ต้องการของบุคลากร
ร้อยละ 100
2 บุคลากรมีความรู้
ความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยี
สาหรับการจัดการ
เรียนรู้ดียิ่งขึ้นร้อยละ
100

1 มีเครื่องมือวัสดุ
อุปกรณ์เทคโนโลยีที่
มีประสิทธิภาพและ
เพียงพอต่อความ
ต้องการของบุคลากร
ร้อยละ 100
2 บุคลากรมีความรู้
ความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยี
สาหรับการจัดการ
เรียนรู้ดียิ่งขึ้น
ร้อยละ 100

1 มีเครื่องมือวัสดุ
อุปกรณ์เทคโนโลยีที่
มีประสิทธิภาพและ
เพียงพอต่อความ
ต้องการของบุคลากร
ร้อยละ 100
2 บุคลากรมีความรู้
ความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยี
สาหรับการจัดการ
เรียนรู้ดียิ่งขึ้น
ร้อยละ 100

100,808

ผู้รับผิด
ชอบ
นายมานพ
จันทร์
หอม
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ส่วนที่ 5
แนวทางการติดตาม วัดและประเมินผล
เพื่อให้แผนพัฒนาการจัดการศึกษาสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมาย พันธกิจและวิสัยทัศน์ที่
กาหนด ควรมีการสร้างเครื่องมือ กลไกบุคคล/คณะบุคคลติดตามวัดและประเมินผลการดาเนินงาน ดังนี้
1 การจัดให้มีส่วนร่วมจากคณะครู ผู้แทนนักเรียน/ผู้ปกครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษาในการร่างและจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงและครอบคลุมทุกกลุ่มคณะ
2. การจัดให้มีกลไกการประสานแผนงานและกลยุทธ์ต่าง ๆ ภายในแผน มีการกาหนด
บุคคลหรือคณะบุคคลร่วมรับผิดชอบการดาเนินงานในแต่ละกลยุทธ์
3. การสร้างหรือทบทวนความรู้ การสร้างความเข้าใจในการวางแผน การจัดทาแผน
การดาเนินงานตามแผนและการประเมินตนเองพร้อมทั้งรายงานผลการดาเนินงานในส่วนที่รับผิดชอบ
ให้คณะครู
4. การจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้ทราบสาระสาคัญอย่าง
ของแผน ตลอดทั้งภาพแนวทางการดาเนินงานที่ชัดเจน
5. การจัดให้มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เพื่อใช้ประโยชน์ในการ
ปรับปรุงกิจกรรม โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมายและตัวชี้วัดความสาคัญ ให้สอดคล้องและทันกับ
สภาพที่มีอยู่แล้วจริง
6. มีการพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพของคณะครูในการนาแผนสู่การปฏิบัติ
7. มีการประชุมทางวิชาการหรือประชุมย่อยที่มีการนาและเปิดโอกาสให้มีการพูดคุย
และแลกเปลี่ยนข้อมูล ปัญหา และแนวปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงานตาม
แผน
8. มีการปรับปรุงเชื่อมโยงกับนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาของหน่วยงานต้น
สังกัดหรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรายปีเสมอ
9. มีการปรับปรุงพฤติกรรมของผู้บริหาร ให้มีคุณลักษณะตามวิสัยทัศน์ที่กาหนด และ
มีความเป็นผู้นาที่จะนาโรงเรียนไปสู่วิสัยทัศน์ได้จริง พร้อมทั้งเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบ การ
คิดริเริ่มตัวอย่างงานหรือวิธีการทางานอย่างง่ายและเกิดผลดีในทางปฏิบัติแก่คณะครูเสมอ
10. มีความพยายามหรือมีการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ทั้งส่วนของผู้บริหารและ
คณะครูตามที่กาหนดไว้ในแผน
11. มีความพยายามหรือมีการชักจูง กากับให้นักเรียนเกิดการปฏิบัติหน้าที่ตามที่
กาหนดไว้ในแผน
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12. มีการประสาน การสนับสนุน การจัด การหว่านล้อมให้เกิดความร่วมมือหรือ
ข้อตกลงในการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรสถาบันอื่น ตามที่กาหนดไว้ในแผน
13. มีการติดตาม วัดและประเมินผลแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ดังนี้
ติดตามความก้าวหน้าประจาปี เป็นการติดตามความก้าวหน้าของตัวชี้วัดในแต่ละกลยุทธ์ เพื่อตรวจสอบ
ถึงผลงานที่เกิดขึ้นจริง เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กาหนด อันจะนาไปสู่การทบทวนปรับปรุง แก้ไข
เป้าหมายและกลยุทธ์ให้มีความเหมาะสมต่อไป
(1) การวัดและประเมินผลในระยะครึ่งแผน เป็นการประเมินผลในช่วง 1 ปี
การศึกษาแรกของแผน คือ เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา 2560 เพื่อทบทวนผลความก้าวหน้าและปัญหา
อุปสรรค รวมทั้งทบทวนกลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย หรือเพื่อการปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการประจาปี
การศึกษา 2561
(2) การประเมินผลเมื่อสิ้นสุดแผน เป็นการประมวลผลแผนพัฒนาการจัด
การศึกษา 3 ปี เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา 2562 เพื่อสรุปผลการพัฒนาการจัดการศึกษา พิจารณาผลสัมฤทธิ์
ของงานที่เกิดขึ้นตลอดช่วงเวลา 3 ปีการศึกษา และเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลหลักในการจัดทาแผนพัฒนา
การจัดการศึกษา ในครั้งต่อไป
2. การจัดทารายงานผลการปฏิบัติงานประจาปีการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจา
ปีการศึกษา

