


ค ำน ำ 
 การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการบริหารงานของ
โรงเรียน เพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดย มุ่งเน้นการ
ร่วมกันคิด ร่วมกันท า สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ และพัฒนางานในความรับผิดชอบโดยเพ่ือสนอง
นโยบายการปฏิรูปการศึกษาเป็นหลักส าคัญในส่วนของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนได้
ด าเนินการใน 4 กลยุทธ์ ดังนี้ 
 1. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 2. พัฒนากระบวนการให้บริการทางการศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด้วยหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. ส่งเสริม และพัฒนาสมรรถนะครู และบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ และหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทั้งระบบที่มุ่งบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ โดย
ค านึงถึงสัมฤทธิ์ผลที่เกิดกับผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 การด าเนินงานจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาครั้งนี้ ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ด้วยความร่วมมือ
ของบุคลากรทุกคนในโรงเรียนและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาฉบับนี้จะเป็นประโยชน์
แก่โรงเรียนและหน่วยงานที่เก่ียวข้องต่อไป 
 
 
 
 
 
 

(นายวุฒิชัย  นวลแก้ว) 
   ผู้อ านวยการโรงเรียนชลธารวิทยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

ข้อมูลโรงเรียน 
 โรงเรียนชลธารวิทยา ตั้งอยู่เลขที่ 100 หมู่ 10 ต าบลบ้านควน อ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 
รหัสไปรษณีย์ 86110  โทรศัพท์ 077-596058  โทรสาร 077-596059  มีเนื้อที่จ านวน 44 ไร่ 2 งาน  80 
ตารางวา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีโรงเรียน
ในเขตพ้ืนที่บริการจ านวน 8 โรงเรียน ได้แก่  โรงเรียนวัดชลธารวดีโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์มิตรภาพที่ 129 
โรงเรียนบ้านคลองกก โรงเรียนบ้านสะพานยูง โรงเรียนบ้านควนตะวันออก โรงเรียนวัดอัมพาวาส โรงเรียน
วัดราษฏร์อรุณ และโรงเรียนสหกรณ์นิคมอุปถัมป์ 

ประวัติโรงเรียนชลธำรวิทยำ 
 โรงเรียนชลธารวิทยา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจ าต าบลแห่งที่ 2 ของอ าเภอหลังสวน จังหวัด
ชุมพร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การมัธยมศึกษาเขต 11 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ในบริเวณวัดชลธารวดี เลขที่ 100 หมู่ที่ 10 ต าบลบ้านควน อ าเภอหลังสวน 
จังหวัดชุมพร โดยท่านพระครูโสภิตสังฆการ เจ้าอาวาสวัดชลธารวดี ได้มอบที่ดินจ านวน 44 ไร่ 2 งาน 80 
ตารางวา   
 ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2521 เปิดท าการสอนครั้งแรกเมื่อวันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 
2521 เปิดรับนักเรียนระดับชั้น ม.ศ. 1 จ านวน 2 ห้องเรียน มีจ านวนนักเรียน 78 คน และ ม.1 จ านวน 2 
ห้องเรียน มีนักเรียนจ านวน 64 คน โดยมีนายเสริญ แต้มแก้ว ต าแหน่งอาจารย์ 1 ระดับ 4  โรงเรียนศรียา
ภัย รักษาการในต าแหน่งครูใหญ่  ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากพระครูโสภิตสังฆการ เจ้าอาวาสวัดชลธาร
วดี อ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร อนุญาตให้ใช้ศาลาการเปรียญของวัด ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนเก่าเป็น
สถานที่เรียน มีครูจ านวน 4 คน (และได้ท าการสอนมาจนถึงเดือนพฤษภาคม 2523) ต่อมาทางวัดและ
ประชาชนใกล้เคียงได้ร่วมกันสร้างอาคารเรียนชั่วคราว จ านวน 6 ห้อง 1 หลัง จึงย้ายจากวัดมาเรียนที่
อาคารชั่วคราวตั้งแต่ พ.ศ.2523 
 ปัจจุบันได้เปิดสอนทั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.1-ม.6) จ านวน 6 
ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งสิ้น 70 คน มีผู้บริหาร 1 คน ข้าราชการครู 10 คน พนักงานราชการ 4 คน ครูอัตรา
จ้าง 2 คน พนักงานธุรการ 1 คน และนักการภาร 2 คน โดยมีนายวุฒิชัย นวลแก้ว เป็นผู้อ านวยการ
สถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน 
 โรงเรียนชลธำรวิทยำมีอักษรย่อ ช.ว. 

 เครื่องหมำยประจ ำโรงเรียน  รูปธรรมจักรคบเพลิง                                   
      หมายถึง การพัฒนานักเรียนให้มีความรู้  
      และคุณธรรมควบคู่กันไป 

 คติธรรมของโรงเรียน  ธัมโม หเวรักขติ ธัมมจารี  
     “ธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรม” 

 ปรัชญำของโรงเรียน  ซื่อสัตย์ มารยาทดี มีวินัย ใฝ่รู้ อยู่อย่างพอเพียง 

 สีประจ ำโรงเรียน   ขาว-เขียว 

 อัตลักษณ์ของโรงเรียน  สุภาพ ยิ้มไหว้ ทักทายกัน  

 เอกลักษณ์ของโรงเรียน  เป็นโรงเรียนที่ให้โอกาสทางการศึกษาส าหรับผู้ที่  
     พลาดโอกาสทางการศึกษาทุกคน 

 Best practice   จัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 E-Mail โรงเรียน   Chonlatarnwittaya2@gmail.com 

 Facebook   โรงเรียน.ชลธารวิทยา 

 Website   http://chollatharnwittaya.ac.th/ 



โครงสร้ำงกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำในสถำนศึกษำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ผู้อ ำนวยกำร 

รองผู้อ ำนวยกำร 

ฝ่ำยบริหำรวชิำกำร 

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพืน้ฐำน 

1. งานพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษา 

2. งานพฒันากระบวนการเรียนรู ้

3. งานวดัผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 

4. งานวิจยัเพ่ือพฒันาคณุภาพการศกึษา 

5. งานพฒันาส่ือนวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศกึษา, ขอ้มลู
สารสนเทศ 

6. งานนิเทศการศกึษาและพฒันาแผนการสอน 

7. พฒันาแหล่งเรียนรูแ้ละหอ้งสมดุโรงเรียน 

8. งานแนะแนวการศกึษา งานทนุการศกึษาและงานกองทนุกูยื้ม 

9. งานจดัท าส ามะโนผูเ้รียนและการรบันกัเรียน 

10. งานพฒันาระบบการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา 

11. งานส่งเสรมิความรูแ้ละประชาสมัพนัธง์านการศกึษาดา้นวชิาการ
แก่ชมุชน 

12. งานส่งเสรมิและประสานงานการศกึษาในระบบ 
นอกระบบและตามอธัยาศยั 

13. งานประสานความรว่มมือในการพฒันาวชิาการกบัสถานศกึษาอ่ืน 

14. การส่งเสรมิและสนบัสนนุงานวชิาการแก่บุคคล ครอบครวั องคก์ร 
หน่วยงานและสถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศกึษา 

15. งานโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด ารแิละเศรษฐกิจพอเพียง 

16. งานโสตทศันศกึษา 

17. งานเวบ็ไซตโ์รงเรียน 

18. งานวางแผนและตดิตามประเมินผล 

1. งานจดัท าและเสนอของบประมาณ 

2. งานจดัสรรงบประมาณ 

3. งานตรวจสอบ ตดิตาม ประเมินผลการ
ใชเ้งิน และผลการด าเนินงาน 

4. งานแผนงาน 

5. งานบรหิารการเงิน 

6. งานบรหิารบญัชี 

7. งานบรหิารพสัดแุละสินทรพัย ์

8. งานจดัระบบควบคมุภายในหน่วยงาน 

9. งานจดัระบบสหกรณร์า้นคา้ 
10. งานระดมทรพัยากรและการลงทนุเพ่ือ
การศกึษา 
11. งานวางแผนและตดิตาม ประเมินผล 

1. งานวางแผนอตัราก าลงัและก าหนด
ต าแหน่ง 
2. งานสรรหาและการบรรจแุตง่ตัง้ 
3. งานความดีความชอบและการเล่ือนขัน้
เงินเดือน 

4. งานพฒันาบคุลากรเพ่ือเสรมิสรา้ง
ประสบการณ ์

5. งานเสรมิสรา้งประสิทธิภาพในการปฏิบตัิ
ราชการ 
6. งานวนิยัและการรกัษาวนิยั 

7.การออกจากราชการ 
8. งานเครื่องราชอิสรยิาภรณ ์

9. งานส่งเสรมิพฒันาขวญัก าลงัใจแก่
บคุลากร 
10. งานเลขานกุาร 
11. งานเวรยามและรกัษาความปลอดภยั 

12. การออกนอกบรเิวณโรงเรียน การลา 
การลงเวลาปฏิบตัริาชการ การลาศกึษาตอ่ 

13. งานลูกจา้งประจ าและลกูจา้ง 
14. งานวางแผนและตดิตามประเมิน 

1. งานด าเนินงานธุรการและงาน
ประสานงานราชการกบัเขตพืน้ท่ีการศกึษา
และหน่วยงานอ่ืน 

2. งานเลขานกุารคณะกรรมการ
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

3. งานกิจการนกัเรียนและงานระบบดแูล
ช่วยเหลือนกัเรียน 

4. งานปอ้งกนัแกไ้ขปัญหายาเสพตดิและ
โรงเรียนสีขาว 

5. งานสมัพนัธช์มุชนและบรกิารสาธารณะ 

6. งานอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอ้ม 

7. งานส่งเสรมิสขุภาพและอนามยั 

8. งานกิจกรรมนกัเรียน 

9. งานครูท่ีปรกึษา 

10. งานส่งเสรมิระเบียบวนิยันกัเรียน 

11. งานส่งเสรมิคณุธรรม จรยิธรรม 

12. งานประชาธิปไตย และงานสภา 

13. งานประชาสมัพนัธ ์

14. งานอปุโภค บรโิภค 

15. ส่งเสรมิงานกิจการนกัเรียน 

16. งานวางแผนและตดิตามประเมิน 

ฝ่ำยบริหำรงบประมำณ ฝ่ำยบริหำรงำนบุคคล ฝ่ำยบริหำรท่ัวไป 



ขนำดพื้นที่ของโรงเรียน 
 โรงเรียนมีพ้ืนที่ทั้งหมด 44 ไร่ 2 งาน 80 ตารางวา 

กำรคมนำคม 
 การคมนาคมสะดวกเนื่องจากโรงเรียนตั้งอยู่ในบริเวณที่มีถนนตัดผ่าน โดยด้านหน้าของโรงเรียน
ตั้งอยู่ใกล้กับถนนชนบทที่ตัดผ่านหมู่บ้านสามารถเดินทางไปสถานีรถไฟคลองขนานซึ่งเป็นสถานีรถไฟสาย
ใต้ และสามารถตัดผ่านไปยังถนนสายเอเชียได้ มีถนนด้านข้างโรงเรียนมุ่งสู่ตัวอ าเภอหลังสวน ระยะทาง 8 
กิโลเมตร สามารถเดินทางไปสถานีต ารวจ ตลาด โรงพยาบาล และสถานีรถไฟได้อย่างสะดวก อีกท้ังยังมีรถ
ประจ าทางผ่านโรงเรียน จึงท าให้การคมนาคมสะดวกมากขึ้น และเดินทางได้ทั้งทางรถยนต์และ 
รถจักยานยนต์ 
ที่ตั้งของโรงเรียน 
 โรงเรียนชลธารวิทยาตั้งอยู่เลขที่ 100 หมู่ที่ 10 ต าบลบ้านควน อ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 
รหัสไปรษณีย์ 86110 อยู่ในเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านควน ห่างจากตลาดหลังสวน
ประมาณ 8 กิโลเมตร บริเวณโดยรอบโรงเรียนเป็นแหล่งชุมชน มีบ้านเรือนตั้งอยู่โดยรอบ สามารถเดินทาง
ไปตลาด ร้านค้า สถานีต ารวจ โรงพยาบาล สถานีรถไฟ ได้สะดวกรวดเร็ว 

อำคำรสถำนที่ 
 จ านวนอาคารเรียนและห้องเรียน มีดังนี้ 
   1. อาคารเรียนแบบ 216 จ านวน 14 ห้องเรียน  1 หลัง 
   2. อาคารโรงฝึกงาน 204/27 จ านวน  2 หลัง 
 จ านวนอาคารประกอบ มีดังนี้ 
   1. อาคารโรงฝึกงาน จ านวน    2 หลัง 
  อาคารโรงฝึกงานเป็นอาคารที่ใช้ในการเรียนการสอนวิชางานช่างต่างๆ เช่น คหกรรม ช่าง 
เกษตร ห้องเรียนศิลปะและห้องดนตรี ซึ่งมีจ านวนเพียงพอและใช้การได้ดี 

 ห้องปฏิบตัิกำรทำงกำรเรียนรู้ 
  โรงเรียนชลธารวิทยามีห้องปฏิบัติการทางการเรียนรู้ ดังนี้ คือ 
   1. ห้องสมุดขนาดใหญ่ ขนาด 2 ห้องเรียน 
   2. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 ห้อง 
   3. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จ านวน 1 ห้อง 
   4. ห้องพยาบาล จ านวน 1 ห้อง 
   5. ห้องโสตทัศนศึกษา จ านวน 1 ห้อง 
 
 
ขนำดของโรงเรียน 
 โรงเรียนชลธารวิทยาเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา ขนาดเล็ก มีนักเรียนในปีการศึกษา 2564 จ านวน 
70 คน 

 



ระบบสำธำรณูปโภค 
 โรงเรียนชลธารวิทยา เป็นโรงเรียนที่มีระบบสาธารณูปโภคที่เพียงพอต่อการบริโภค อุปโภคของ
นักเรียน คร-ูอาจารย์ 
 ระบบน้ ำ มีแหล่งน้ าที่น ามาใช้ในการบริโภค อุปโภค ของบุคลากร และนักการภารโรง ดังนี้ 
  1. มีระบบน้ าประปา จากประปาส่วนภูมิภาคอ าเภอหลังสวน 
  2. มีระบบน้ าบาดาล ใช้ในการอุปโภคต่างๆ เช่น ใช้รดน้ าต้นไม้และใช้ในช าระล้างต่างๆ 
 ระบบไฟฟ้ำ มีระบบไฟฟ้าที่มีเสถียรภาพ ขนาดหม้อแปลง 100 KVA ซึ่งได้ด าเนินการติดตั้งเมื่อ
เดือนเมษายน 2546 
 โทรศัพท์ มีโทรศัพท์ จ านวน 1 เลขหมาย และมีคู่สายโทรศัพท์ที่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้
จ านวน 1 คู่สาย 

สนำมกีฬำ 
 โรงเรียนชลธารวิทยา มีสนามกีฬา เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนวิชาพลศึกษา และออกก าลังกาย
ตลอดจนให้ชุมชนได้มาใช้บริการออกก าลังกายช่วงตอนเย็น ดังนี้ 
  1. สนามฟุตบอล จ านวน 1 สนาม 
  2. สนามบาสเกตบอล จ านวน 1 สนาม 
  3. สนามวอลเลย์บอล จ านวน 1 สนาม 

สภำพควำมพร้อมของบุคลำกร 
 สภาพความพร้อมของบุคลากรในภาพรวม บุคลากรของโรงเรียนมีความพร้อมในด้านความรู้ 
ความสามารถในวิชาที่สอน แต่จ านวนบุคลากรในหมวดวิชาบางหมวดวิชายังขาดแคลน ดังแสดงในตาราง 
ตำรำงท่ี 1 แสดงจ านวนข้าราชการครูโรงเรียนชลธารวิทยา ปีการศึกษา 2564 จ าแนกตามต าแหน่ง     
(ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 64) 

ต ำแหน่ง 
จ ำนวน 

รวม 
ชำย หญิง 

ผู้อ านวยการสถานศึกษา 1 - 1 
รองผู้อ านวยการสถานศึกษา - - - 
คร ู 1 5 6 
ครูผู้ช่วย 2 2 4 

รวม 4 7 11 
 
ตำรำงที่ 2 แสดงจ านวนข้าราชการครูจ าแนกตามระดับวุฒิสูงสุด  และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา/  
    งานที่ปฏิบัติหน้าที่ 

หมวด/วิชำ 
ระดับวุฒิสูงสุด 

ปริญญำเอก ปริญญำโท ปริญญำตรี รวม 
ฝ่ายบริหาร (ผอ. และรอง ผอ.) - 1 - 1 
กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ - - 3 3 
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ - - 1 1 



กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ - - 1 1 
กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย - - 1 1 
กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม - - 2 2 
กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี - - - 1 
กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา - - 1 1 
กลุ่มสาระฯ ศิลปะ - - 1 1 

รวม - 1 10 11 
 
ตำรำงที่  3 แสดงจ านวนพนักงานราชการ ครูจ้ างสอน ลูกจ้ างประจ า  และนักการภารโรง  
      ปีการศึกษา 2564 

ต ำแหน่ง 
จ ำนวน 

รวม 
ชำย หญิง 

พนักงานราชการ 3 1 4 
ครูจ้างสอน - 2 2 
ลูกจ้างประจ า - - - 
นักการภารโรง 1 1 2 

รวม 4 4 8 
 
 
สภำพผู้เรียนในเชิงปริมำณและคุณภำพ 
 สภาพของผู้เรียนในเชิงปริมาณและคุณภาพแสดงดังตารางข้างล่างนี้ 

ตำรำงท่ี 4 แสดงจ านวนนักเรียนโรงเรียนชลธารวิทยา โดยแยกตามระดับชั้น มีนักเรียนทั้งสิ้น 70 คน     
(ปีการศึกษา 2561) 

ระดับชั้น ห้องเรียน 
จ ำนวนนักเรียน (คน) 

ชำย หญิง รวม 
ม.1 1 10 9 19 
ม.2 1 6 1 7 
ม.3 1 8 8 16 
ม.4 1 6 2 8 
ม.5 1 6 5 11 
ม.6 1 6 3 9 
รวม 6 42 28 70 

 
 
 
 



ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระดับสถำนศึกษำ 
ตำรำงที่  5 ร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1-6 ภาคเรียนที่  2 ประจ าปีการศึกษา 2563  
    ที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระในระดับ 2 ขึ้นไป   
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
ระดับชั้น 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 
ภาษาต่างประเทศ 85.71 50.00 88.88 40.00 60.00 83.33 
การงานอาชีพฯ 57.14 44.44 100 70.00 60.00 66.66 

ศิลปะ 85.71 38.88 - 70.00 - 100 
สุขศึกษาและพละศึกษา 85.71 72.22 100 90.00 100 100 

สังคมศึกษา 57.14 33.33 55.55 90.00 60.00 100 
วิทยาศาสตร์ 71.42 33.33 55.55 40.00 60.00 66.66 
คณิตศาสตร์ 71.42 41.18 66.66 44.44 20.00 50 
ภาษาไทย 71.42 44.44 55.55 70.00 60.00 66.66 

 

 

ตำรำงที่  5 ร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1-6 ภาคเรียนที่  2 ประจ าปีการศึกษา 2563  
    ที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระในระดับ 2 ขึ้นไป   

 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
ระดับชั้น 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 
ภาษาต่างประเทศ 71.42 50.00 66.66 60.00 40.00 100 
การงานอาชีพฯ 28.57 43.75 77.77 80.00 60.00 100 

ศิลปะ 42.86 25.00 88.88 50.00 60.00 50.00 
สุขศึกษาและพละศึกษา 0 62.50 100 100 70.00 83.33 

สังคมศึกษา 85.71 68.75 100 90.00 80.00 100 
วิทยาศาสตร์ 71.42 43.75 55.55 60.00 50.00 83.33 
คณิตศาสตร์ 71.42 18.73 22.22 40.00 50.00 33.33 
ภาษาไทย 28.57 50.00 33.33 80.00 30.00 100 

 
 
 
 
 
 



รำงวัลและผลงำนดีเด่น ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 

ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ 
 

หน่วยงำนที่มอบ
รำงวัล 

สถำนศึกษำ รางวัลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษา 
ระดับ A  คะแนน 91.70 คะแนน 

สพฐ. 

 รางวัลโรงเรียนคุณธรรม ระดับ 1 ดาว สพฐ. 
 รางวัลโรงเรียนคุณธรรม ระดับ 1 ดาว สพฐ. 
ผู้บริหำร - - 
ครู   
นางอมรศรี  เพชรภู่ รางวัล/การยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นผู้ท า

คุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาเป็น
แบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตน การ
ปฏิบัติงาน เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะชน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 11  

นางสาวไปรยา  สุทธิชน รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปี 2564 สพฐ. 
นางสาวพิมพ์ขวัญ  คงอุป รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปี 2564 สพฐ. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 2 
ผลกำรวิเครำะห์บริบทของสถำนศึกษำ 

ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม 
 โรงเรียนชลธารวิทยา ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบสาม  เมื่อวันที่   
13-15 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2555 
 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา มีการประเมิน 3 ด้าน คือ ด้านผู้บริหาร ด้านครู 
และด้านผู้เรียน ซึ่งสรุปผลการประเมินโดยภาพรวมตามมาตรฐาน ดังแสดงในตารางต่อไปนี้ 

มำตรฐำน/ตัวบ่งช้ี 
น้ ำหนัก
คะแนน 

คะแนนที่
ได้ 

ระดับ
คุณภำพ 

มำตรฐำนที่ 1 มำตรฐำนที่ว่ำด้วยผลกำรจัดกำรศึกษำ 
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐำน 

   

ตัวบ่งชี้ที่ 1  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี    10.00 9.86 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 2  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 10.00 9.71 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 3  ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 10.00 8.77 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 4  ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น 10.00 8.29 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 20.00 7.11 ต้องปรับปรุง 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งชี้ที่ 9  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์           
พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 10  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม 
   

ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

มำตรฐำนที่ 2 มำตรฐำนที่ว่ำด้วยกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐำน 

   

ตัวบ่งชี้ที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา 
 
 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน  
รักษามาตรฐาน  และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ที่สอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา  

5.00 5.00 ดีมาก 



มำตรฐำน/ตัวบ่งช้ี 
น้ ำหนัก
คะแนน 

คะแนนที่
ได้ 

ระดับ
คุณภำพ 

มำตรฐำนที่ 3 มำตรฐำนที่ว่ำด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐำน 

   

ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

10.00 9.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งช้ีพื้นฐำน    

ตัวบ่งชี้ที่ 8  พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา
และต้นสังกัด 

5.00 5.00 ดีมาก 

รวมคะแนนทั้งหมด 100.00 82.58 ดี 

การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา 
   ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป        ใช่   ไม่ใช ่
   มีตังบ่งชี้ที่ได้ระดับดีขึ้นไป อย่างน้อย 10 ตังบ่งชี้ ขาก 12 ตัวบ่งชี้   ใช่   ไม่ใช ่
   ไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุง หรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน   ใช่   ไม่ใช ่
สรุปผลการจัดการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
   สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา    ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา   
 
 
 
ข้อเสนอแนะจำกผลกำรประเมิน   
 ตัวบ่งช้ีที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภำพกำยและสุขภำพจิตที่ดี 
ข้อเสนอแนะส ำคัญเพื่อกำรพัฒนำ 
 ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีอยู่แล้ว แต่เพ่ือเป็นการพัฒนาให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น สถานศึกษา
ควรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนปลอดจากปัญหาทางเพศ ยาเสพติด และสิ่งมอมเมาเพ่ิมมากข้ึน ทั้งนี้ควร
ด าเนินการภายใน 1 ปี 

 ตัวบ่งช้ีที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่ำนิยมที่พึงประสงค์ 
ข้อเสนอแนะส ำคัญเพื่อกำรพัฒนำ 
 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ท่ีดีอยู่แล้ว สถานศึกษาได้จัดกิจกรรมส่งเสริม
ผู้เรียนตามวิถีพุทธ จัดกิจกรรมสวดมนต์ นั่งสมาธิ แต่เพ่ือเป็นการพัฒนาให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น ด้วยการให้วัด
เป็นศูนย์กลางร่วมกับ บ้าน ชุมชน และท้องถิ่น และบ าเพ็ญประโยชน์อย่างต่อเนื่องและจริงจัง ทั้งนี้ควร
ด าเนินการภายใน 1 ปี 

 

 



 ตัวบ่งช้ีที่ 3 ผู้เรียนมีควำมใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง  
ข้อเสนอแนะส ำคัญเพื่อกำรพัฒนำ 
 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง แต่เพ่ือเป็นการพัฒนาให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น สถานศึกษา
ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าใช้บริการห้องสมุดเพ่ิมมากขึ้น เช่น จัดกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหา
ความรู้รอบตัว แข่งขันการเปิดพจนานุกรม การเล่าเรื่องข่าวประจ าวัน รวมถึงการเขียน การอ่าน 
ภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียน เป็นต้น โดยจัดกิจกรรมดังกล่าวอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ให้ครอบคลุม
ผู้เรียนทุกช่วงชั้นเรียน ทั้งนี้ควรด าเนินการภายใน 1 ปี 

 ตัวบ่งช้ีที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็น ท ำเป็น 
ข้อเสนอแนะส ำคัญเพื่อกำรพัฒนำ 
 ผู้เรียนมีทักษะในการคิดเป็น ท าเป็น แต่เพ่ือเป็นการพัฒนาให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น สถานศึกษาควร
จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ศึกษาหาความรู้ด้วยการจดบันทึก มีการเรียนรู้แบบสุ จิ ปุ ลิ คือ รู้จักฟังแล้วคิดตาม 
รู้จักตั้งค าถามแล้วหาค าตอบด้วยตัวผู้เรียนเอง ทั้งนี้ควรด าเนินการภายใน 1 ปี 

 ตัวบ่งช้ีที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของผู้เรียน 
ข้อเสนอแนะส ำคัญเพื่อกำรพัฒนำ 
 ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาให้มีผลการเรียนระดับดีมากขึ้นในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตสาสตร์ 
และภาษาต่างประเทศโดยครูวิเคราะห์ปัญหาการเรียนการสอนแล้วก าหนดวิธีการแก้ปัญหาให้ชัดเจนและ
ด าเนินอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เช่น สอนซ่อมเสริม ให้ท าแบบบันทึก ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ และ
ท าวิจัยในชั้นเรียน นอกจากนี้ยังควรพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและคิดไตร่ตรอง ที่
เด่นชัด โดยจัดกิจกรรมฝึกผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลาย เช่น ฝึกจ าแนกข้อมูล จัดล าดับเหตุการณ์ วิเคราะห์
เปรียบเทียบข้อมูล ฝึกพูดหน้าชั้น และโต้วาที ท าโครงงาน รายงาน เรียงความ เขียนเรื่องสั้น วิเคราะห์และ
วิจารณ์ ข่าวเหตุการณ์อย่างสม่ าเสมอ ทั้งนี้ควรด าเนินการภายใน 1 ปี 

 ตัวบ่งช้ีที่ 6 ประสิทธิผลของกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
ข้อเสนอแนะส ำคัญเพื่อกำรพัฒนำ 
 การพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ให้สามารถท าการวิจัยเพ่ือพัฒนา
สื่อและการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยส่งเสริมให้ครูเข้าการอบรม ประชุมทางวิชาการ
หรือศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เพ่ือน ามาใช้ในการด าเนินการ และผู้บริหารควรติดตามนิเทศการปฏิบัติงาน
อย่างสม่ าเสมอ ทั้งนี้ควรด าเนินการภายใน 1 ปี 

 ตัวบ่งช้ีที่ 7 ประสิทธิภำพของกำรบริหำรจัดกำรและกำรพัฒนำสถำนศึกษำ 
ข้อเสนอแนะส ำคัญเพื่อกำรพัฒนำ 
 สถานศึกษาควรพัฒนาการจัดระบบและกลไกในการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับ
ชุมชนในการพัฒนาการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ โดยก าหนดระเบียบรองรับให้ชัดเจน มีการประเมินระบบ
และกลไกดังกล่าว และน าผลการประเมินมาใช้ในการตัดสินใจในการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
ทุกปีการศึกษา ทั้งนี้ควรด าเนินการภายใน 1 ปี 

 



 ตัวบ่งช้ีที่ 8 พัฒนำกำรของกำรประกันคุณภำพภำยในโดยสถำนศึกษำและต้นสังกัด 
ข้อเสนอแนะส ำคัญเพื่อกำรพัฒนำ 
 สถานศึกษามีพัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัดที่ดีอยู่แล้ว อีก
ทั้งสถานศึกษามีผลการประเมินคุณภาพภายในจากต้นสังกัดมีคุณภาพระดับดีเยี่ยม เพ่ือเป็นการพัฒนาให้มี
คุณภาพที่ยั่งยืน เพ่ือเป็นการพัฒนาให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น สถานศึกษาควรจัดโครงการประกันคุณภาพภายใน
ที่ด าเนินการอยู่แล้วอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ควรด าเนินการภายใน 1 ปี 

 ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลกำรพัฒนำให้บรรลุตำมปรัชญำ ปณิธำน/วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์
ของกำรจัดตั้งสถำนศึกษำ 
ข้อเสนอแนะส ำคัญเพื่อกำรพัฒนำ 
 สถานศึกษามีผลการพัฒนาบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของ
การจัดตั้งสถานศึกษาท่ีดีอยู่แล้ว แต่เพ่ือเป็นการพัฒนาให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น สถานศึกษาควรด าเนินโครงการ
คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ร่วมกับโครงการส่งเสริมและพัฒนาสู่ปรัชญา วิสัยทัศน์ที่
ด าเนินการอยู่แล้วต่อไปอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ควรด าเนินการภายใน 1 ปี 

 ตัวบ่งช้ีที่ 10 ผลกำรพัฒนำตำมจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ขอสถำนศึกษำ 
ข้อเสนอแนะส ำคัญเพื่อกำรพัฒนำ 
 สถานศึกษามีผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษาท่ี
ดีอยู่แล้ว แต่เพ่ือเป็นการพัฒนาให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น สถานศึกษาควรด าเนินโครงการเครือข่ายแหล่งเรียนรู้
ชุมชน และโครงการพัฒนาอาคารสถานที่ ที่ด าเนินการอยู่และกิจกรรมให้โอกาสทางการศึกษาเพ่ิมขึ้น  เพ่ือ
ประชาสัมพันธ์สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ควรด าเนินการภายใน 1 ปี 

 ตัวบ่งช้ีที่ 11 ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบำทของสถำนศึกษำ 
ข้อเสนอแนะส ำคัญเพื่อกำรพัฒนำ 
 สถานศึกษามีผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษาที่ดีอยู่แล้ว แต่
เพ่ือเป็นการพัฒนาให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น สถานศึกษาควรด าเนินกิจกรรมให้โอกาสทางการศึกษาที่ด าเนินการ
อยู่แล้วต่อไปอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ควรด าเนินการภายใน 1 ปี 

 ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลกำรส่งเสริมพัฒนำสถำนศึกษำเพื่อยกระดับมำตรฐำน รักษำมำตรฐำน และ
พัฒนำสู่ควำมเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทำงปฏิรูปกำรศึกษำ 
ข้อเสนอแนะส ำคัญเพื่อกำรพัฒนำ 
 สถานศึกษามีผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษา เพ่ือรักษามาตรฐานที่สอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษาที่ดีอยู่แล้ว แต่เพ่ือเป็นการพัฒนาให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น สถานศึกษาควรด าเนินโครงการ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการครูคุณภาพ และโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
และการพัฒนาสถานศึกษาที่ด าเนินการอยู่แล้วต่อไปอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ควรด าเนินการภายใน 1 ปี 
 
 
 
 



สรุปสภำพปัญหำ จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำในกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
 สภำพปัญหำ   
 1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยทั้ง ๘ กลุ่มสาระอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 2. ผู้เรียน มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร และมีผลการประเมินเขียน ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
 3. รวมทั้งมีผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้น แต่ยังต้องปรับปรุง 
 4. ต้องพัฒนาผู้เรียนในการสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและ
สังคม 
 5. ต้องพัฒนาผู้เรียนในการเลือกใช้เทคโนโลยีด้านต่างๆ ในการสร้างสรรค์ชิ้นงาน 

 จุดเด่น   
 1. ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน สื่อสารระหว่างบุคคลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เสริมสร้างความร่วมมือร่วมใจกับผู้อ่ืน สร้างความสงบสุข จัดการกับความขัดแย้งได้ ยอมรับ
ความแตกต่างระหว่างบุคคล ปฏิบัติตนต่อผู้อ่ืนด้วยความสุภาพอ่อนโยน อ่อนน้อม ไม่แสดงพฤติกรรมที่
ส่งผลเสียต่อตนเองและผู้อ่ืน ปรับตัวได้ดี ยืดหยุ่นต่อสิ่งที่เปลี่ยนแปลง ค านึงถึงสิทธิหน้าที่ของตนเองและ
ผู้อื่น 
 2. ผู้เรียนมีพัฒนาการทางร่างกายเจริญเติบโตสมบูรณ์ตามวัยโดยเปรียบเทียบน้ าหนักส่วนสูงกับ
อายุตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และมีผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมพลศึกษาหรือส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
 3. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 
2551 ซึ่งระบุไว้ 8 ประการ ได้แก่ 1) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 2) ซื่อสัตย์สุจริต 3) มีวินัย 4) ใฝ่เรียนรู้ 5) อยู่
อย่างพอเพียง 6) มุ่งม่ันในการท างาน 7) รักความเป็นไทย 8) มีจิตสาธารณะ  
 4. ครูปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานต าแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะต าแหน่ง ด้วยความมุ่งม่ัน ทุ่มเท
การสอนอย่างเต็มเวลา และเต็มความสามารถเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายของหลักสูตร 
 5. ครูศึกษาหลักการใช้สื่อ เลือกใช้สื่อที่มีคุณภาพ มีความเหมาะสม หลากหลายสอดคล้องกับ
วิธีการเรียนรู้ ธรรมชาติของสาระการเรียนรู้ และความแตกต่างของผู้เรียน โดยจัดหา จัดท า พัฒนาหรือ
ปรับปรุงสื่อด้วยการศึกษาค้นคว้า วิจัยเพ่ือพัฒนาสื่อการเรียนรู้ ทั้งนี้มีการน าภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยี
ต่างๆ มาประยุกต์ในการจัดการเรียนการสอน 
 6. ครูอุทิศตน ทุ่มเทแรงกาย แรงใจในการปฏิบัติงานสอนตามกลุ่มสาระที่ได้รับมอบหมายอย่าง
ครบถ้วน และมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามที่หลักสูตรก าหนด 
 7. โรงเรียนมีการบริการสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยี 
 8. โรงเรียนมีอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ท่ีโดดเด่น 

 จุดที่ควรพัฒนำ       
 1. โรงเรียนควรมีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องน้ า โรงอาหาร หอประชุมครบทุกแห่ง สะอาด เป็น
ระเบียบเรียบร้อย สวยงามมีความมั่นคงแข็งแรง และปลอดภัย 
 2. โรงเรียนต้องรีบจัดห้องสมุดให้มีระบบบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัยสอดคล้อง
กับความต้องการของผู้เรียน เพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และสร้างนิสัยรักการอ่านอย่างยั่งยืน 



 3. ควรมีกิจกรรมที่ตอบสนองนโยบาย จุดเน้น  ตามแนวทางปฏิรูปอย่างน้อย  2 โครงการ 
 4. การด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบ PDCA ย้อนหลัง 3 ปี 
 5. ควรมีกิจกรรมพิเศษการนิเทศ ติดตามการด าเนินงาน อย่างต่อเนื่อง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 3 
ทิศทำงกำรพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
 โรงเรียนชลธารวิทยาจัดการศึกษาโดยให้ทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เน้นให้ผู้เรียน
มีความซื่อสัตย์ มารยาทดี มีวินัย ใฝ่รู้ อยู่อย่างพอเพียง บริหารงานบนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย 

พันธกิจ (Mission) 
 จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับปรัชญาของโรงเรียน 

เป้ำประสงค์ (Goals) 
 1. ผู้เรียนจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 2. ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ มีสมรรถนะ และทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 

3. ผู้เรียนมีทักษะการใช้ชีวิต ทักษะอาชีพ ตามความถนัด เต็มตามศักยภาพ 
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะเหมาะสมกับการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามวิถ ี    
    ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 5. สถานศึกษาให้บริการทางการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามวิถีปรัชญาของ 
      เศรษฐกิจพอเพียงเป็นที่พึงพอใจของผู้เรียน ผู้ปกครองและชุมชน  
 6. การบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

    ขั้นพ้ืนฐาน  

กลยุทธ์ (Strategies) 
 1. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
          2. สร้างโอกาส และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
          3. พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
          4. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการการศึกษาทั้งระบบที่มุ่งบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยค านึงถึงสัมฤทธิ์ผลที่เกิดกับผู้เรียนเป็นส าคัญ 

เอกลักษณ์ของโรงเรียน 
 เป็นโรงเรียนที่ให้โอกาสทางการศึกษาส าหรับผู้ที่พลาดโอกาสทางการศึกษาทุกคน 
อัตลักษณ์ของโรงเรียน 
 สุภาพ ยิ้มไหว้ ทักทายกัน 
 

 

 

 



ส่วนที่ 4 
กรอบแผนกลยุทธ ์

1. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ์แผนงำน 
วัตถุประสงค์เชิง

จุดมุ่งหมำย  
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 

เป้ำหมำย  
2564 2565 2566 

พัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และ
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

โรงเรียนมีการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ร้อยละของผลการ
ด าเนินงานของโรงเรียนใน
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

75 80 85 

2. สร้างโอกาส และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

กลยุทธ์แผนงำน 
วัตถุประสงค์เชิง

จุดมุ่งหมำย  
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 

เป้ำหมำย  
2564 2565 2566 

สร้างโอกาส และลด
ความเหลื่อมล้ า
ทางการศึกษา 

โรงเรียนให้โอกาสและ
ลดความเลื่อมล้ าทาง
การศึกษา มีการพัฒนา
กระบวนการให้บริการ
ทางการศึกษา ตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ด้วยหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ร้อยละของผลการ
ด าเนินงานของโรงเรียนใน
การพัฒนากระบวนการ
ให้บริการทางการศึกษา 
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ด้วยหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

75 80 85 

3.พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ์แผนงำน 
วัตถุประสงค์เชิง

จุดมุ่งหมำย  
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 

เป้ำหมำย  
2564 2565 2566 

ส่งเสริม และพัฒนา
สมรรถนะครู และ
บุคลากรทางการศึกษา
ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้เป็น
มืออาชีพ เพื่อให้การ
จัดการเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพ  และมี
คุณภาพตามมาตรฐาน
วิชาชีพ และหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ร้อยละของครูที่จัด
กระบวนการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับศักยภาพของ
ผู้เรียน ผู้บริหาร เป็นผู้น า
การเปลี่ยน- แปลงให้มีการ
บริหารจัดการที่ดี ตามหลัก
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

75 80 85 



4.พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

กลยุทธ์แผนงำน 
วัตถุประสงค์เชิง

จุดมุ่งหมำย  
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 

เป้ำหมำย  
2564 2565 2566 

พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษาท้ัง
ระบบที่มุ่งบริหาร
งบประมาณอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดย
ค านึงถึงสัมฤทธิ์ผลที่
เกิดกับผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

โรงเรียนมีการพัฒนา
ระบบการบริหารจัด
การศึกษาท้ังระบบที่มุ่ง
บริหารงบประมาณ
อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยค านึงถึงสัมฤทธิ์ผล
ที่เกิดกับผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

ร้อยละของผลการ
ด าเนินงานของโรงเรียนใน
การพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการศึกษาทั้งระบบที่มุ่ง
บริหารงบประมาณอย่างมี
ประสิทธิภาพโดยค านึงถึง
สัมฤทธิ์ผลที่เกิดกับผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

75 80 85 

5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทั้งระบบที่มุ่งบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ โดยค านึงถึง
สัมฤทธิ์ผลที่เกิดกับผู้เรียนเป็นส าคัญ 

กลยุทธ์แผนงำน 
วัตถุประสงค์เชิง

จุดมุ่งหมำย  
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 

เป้ำหมำย  
2564 2565 2566 

พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษาท้ัง
ระบบที่มุ่งบริหาร
งบประมาณอย่างมี
ประสิทธิภาพ  
โดยค านึงถึงสัมฤทธิ์ผล
ที่เกิดกับผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

โรงเรียนมีการพัฒนา
ระบบการบริหารจัด
การศึกษาท้ังระบบที่มุ่ง
บริหารงบประมาณ
อย่างมีประสิทธิภาพ  
โดยค านึงถึงสัมฤทธิ์ผล
ที่เกิดกับผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

ร้อยละของผลการ
ด าเนินงานของโรงเรียนใน
การพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการศึกษาทั้งระบบที่มุ่ง
บริหารงบประมาณอย่างมี
ประสิทธิภาพโดยค านึงถึง
สัมฤทธิ์ผลที่เกิดกับผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

75 80 85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 5 
เป้ำหมำย ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ ตำมแผนกลยุทธ ์

1. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ์แผนงำน โครงกำร/กิจกรรม ตัวบ่งชี้ควำมส ำคัญ 
ข้อมูล
ปีฐำน 

เป้ำหมำยรำย
ปีงบประมำณ (ร้อยละ) 

2563 2564 2565 2566 
แผนงำนที่ 1 
พัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
และคณุลักษณะ
อันพึงประสงค์ 
ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 นักเรียนจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานในระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
สอดคล้องกับทิศทางการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 

100 100 100 100 

โครงกำรที่ 1 
โครงการส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดี
และมีสุนทรียภาพ
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

- ผู้เรียนท่ีมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและ
ออกก าลังกายสม่ าเสมอ 
- มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทาง
กายตาม เกณฑ์มาตรฐาน สามารถป้องกัน
ตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยง
ตนเองจากสภาวะท่ีเสี่ยงต่อความรุนแรง 
โรคภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ       
- เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ  
กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
- มีมนุษย์สัมพันธ์ท่ีดีและให้เกียรติผู้อื่น 
- สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้าน
ศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการ
ตามจินตนาการ  ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

    

1.1 ตรวจสุขภาพด้วย
ตนเองโดยใช้แบบ
บันทึกการตรวจสุขภาพ 

นักเรียนตรวจสุขภาพด้วยตนเองโดยใช้แบบ
บันทึกการตรวจสุขภาพ 
 

75 75 80 85 

1.2 กายบริหาร นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกายบริหารก่อนเข้า
เรียนทุกเช้า 

75 75 80 85 

 1.3 ชั่งน้ าหนัก 
วัดส่วนสูง ตามเกณฑ์
มาตรฐานของกรม
อนามัย         

นักเรียนชั่งน้ าหนัก-วัดส่วนสูง ตามเกณฑ์
มาตรฐานของกรมอนามัย 
 

เดือน
ละ  

1 ครั้ง 

เดือน
ละ  

1 ครั้ง 

เดือน
ละ  

1 ครั้ง 

เดือน
ละ  

1 ครั้ง 

1.4 ทดสอบสมรรถภาพ
ทางกาย   

นักเรียนผ่านการทดสอบสมรรถภาพทาง
กายตามมาตรฐานสากล   
 
 

1 ครั้ง/
ภาค
เรียน 

1 ครั้ง/
ภาค
เรียน 

1 ครั้ง/
ภาค
เรียน 

1 ครั้ง/
ภาค
เรียน 

แผนงำนที่ 1 
พัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
และคณุลักษณะ

1.5 จัดป้ายนิเทศให้
ความรู้เกี่ยวกับยาเสพ
ติดให้โทษ ความรุนแรง 
โรคภัย อุบัติเหตุ และ
ปัญหาทางเพศ 

นักเรียนจัดป้ายนิเทศให้ความรู้เกี่ยวกับยา
เสพติดให้โทษ ความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ 
และปัญหา ทางเพศ  

75 75 80 85 



กลยุทธ์แผนงำน โครงกำร/กิจกรรม ตัวบ่งชี้ควำมส ำคัญ 
ข้อมูล
ปีฐำน 

เป้ำหมำยรำย
ปีงบประมำณ (ร้อยละ) 

2563 2564 2565 2566 
อันพึงประสงค์ 
ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

(ต่อ) 

1.6 ซ้ือยาและเวชภัณฑ์ โรงเรียนมียา และเวชภัณฑ์พร้อมบริการ
นักเรียนและครูอย่างเพียงพอ 

100 100 100 100 

1.7 รณรงค์การขับขี่
ปลอดภัย 

นักเรียนร่วมกิจกรรมรณรงค์การขับขี่
ปลอดภัยและสามารถน ามาปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

75 75 80 85 

1.8 อ่านสาส์นต่อต้าน
ยาเสพติด 

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอ่านสาส์นต่อต้านยา
เสพติด 

75 75 80 85 

1.9 แนะแนวผู้เรียนใน
ชั้นเรียน 

นักเรียนได้รับการแนะแนวในชั้นเรียน และ
น าความรู้ไปใช้เป็นแนวทางในการด ารงชีวิต
ได้ 

100 100 100 100 

1.10 กิจกรรมเปิดรั้ว
ชลธาร 

1. ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้จัดนิทรรศการ 
Open House ร่วมกันเพื่อเสนอผลงานต่อ
สาธารณะชน 
2. ครูและนักเรียนได้น าผลงานท่ีพัฒนาและ
สร้างสรรค์จากกระบวนการเรียนรู้ตลอดจน
การฝึกประกอบอาชีพเพื่อการมีรายได้
ระหว่างเรียนเสนอต่อสาธารณะชน ท าให้เกิด
ความภาคภูมิใจ 

100 100 100 100 

1.11 ปัจฉิมนิเทศ
ผู้เรียน ม.3 

นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศผู้เรียน  75 75 80 85 

1.12 สร้างสรรค์ผลงาน
ศิลปะด้านทัศนศิลป์ 
ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา 
และนันทนาการ 

นักเรียนได้ร่วมกิจกรรม สร้างสรรค์ผลงาน
ศิลปะด้านทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา 
และนันทนาการ 
 

75 75 80 85 

1.13 กีฬาภายในและ
กีฬาต้านยาเสพติด 

นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมกีฬาภายในและกีฬา
ต้านยาเสพติด    

75 75 80 85 

1.14 กีฬาภายนอก นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมกีฬานักเรียน
มัธยมศึกษา จังหวัดชุมพร   

75 75 80 85 

1.15 การป้องกันการ
ตั้งครรภ์ในเยาวชน 

โรงเรียนได้มีการจัดโครงการอบรมการ
ป้องกันการตั้งครรภ์ในเยาวชนให้นักเรียนได้
ร่วมกิจกรรม 

75 75 80 85 

แผนงำนที่ 1 
พัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
และคณุลักษณะ
อันพึงประสงค์ 
ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

โครงกำรที่  2  
โครงการส่งเสริมผู้เรียน
ให้มีคุณธรรมจริยธรรม 
และค่านิยมท่ีพึง
ประสงค์ตามหลัก
ปรัชญาของ                      
เศรษฐกิจพอเพียง 

ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตรเอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อ
ผู้มีพระคุณ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมท่ี
แตกต่าง ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และ
พัฒนาส่ิงแวดล้อม 
 

    

2.1 กิจกรรมมาลาบูชา
ผู้มีคุณ 

นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมมาลาบูชาผู้มีคุณ
มีส านึกในความกตัญญูกตเวที 

75 75 80 85 



กลยุทธ์แผนงำน โครงกำร/กิจกรรม ตัวบ่งชี้ควำมส ำคัญ 
ข้อมูล
ปีฐำน 

เป้ำหมำยรำย
ปีงบประมำณ (ร้อยละ) 

2563 2564 2565 2566 
(ต่อ) 2.2 กิจกรรมส่งเสริม

ประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 

โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมเลือกตั้งประธาน
นักเรียน และมีการเลือกตั้งหัวหน้าห้อง
อย่างเป็นระบบ 

75 75 80 85 

2.3 กิจกรรมเข้าค่าย
คุณธรรม จริยธรรม 

นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายคุณธรรม 
จริยธรรม 

75 75 80 85 

2.4 กิจกรรมจิตอาสา
พัฒนาสาธารณประ- 
โยชน์ 

โรงเรียนจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ ท้ังกิจกรรมภายในโรงเรียน
และกิจกรรมภายนอกท่ีวัดและชุมชนจัดขึ้น
เพื่อปลูกจิตส านึกความมีจิตอาสาให้กับ
ผู้เรียน 

75 75 80 85 

2.5 กิจกรรมวันพระ
นักเรียน 

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ
ทุกวันพระ 

75 75 80 85 

2.6 กิจกรรมน่ังสมาธิ
ก่อนเข้าเรียน 

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมน่ังสมาธิก่อนเข้า
เรียนทุกวัน 

75 75 80 85 

2.7 กิจกรรมท าดีท่ีสุด นักเรียนมีการบันทึกความดีลงในสมุด
บันทึกความดีของนักเรียน 

75 75 80 85 

2.8 กิจกรรมแสดงตน
เป็นพุทธมามกะ 

โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมให้นักเรียนเข้า
ร่วมกิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 

75 75 80 85 

โครงกำรที่ 3  
โครงการส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง รักเรียน  และ
พัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

- นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่ง
เรียนรู้ และสื่อต่างๆ รอบตัว         
- มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และ
ตั้งค าถามเพ่ือค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม 
เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน ใช้
เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน 

    

แผนงำนที่ 1 
พัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
และคณุลักษณะ
อันพึงประสงค์ 
ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

(ต่อ) 

3.1 กิจกรรมวันส าคัญ
ต่างๆ 

นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมเข้าใจถึงความ 
ส าคัญและท่ีมาของวันส าคัญน้ันๆ 

75 75 80 85 

3.2 ทัศนศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ทั้งในและนอก
สถานศึกษา 

โรงเรียนจัดให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอก
สถานศึกษา  

75 75 80 85 

3.3 จัดป้ายนิเทศ
เกี่ยวกับวันส าคัญต่างๆ 

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจัดป้ายนิเทศ
เกี่ยวกับวันส าคัญต่างๆ 

75 75 80 85 

3.4 จัดกิจกรรมวัน
อาเซียน 

โรเรียนมีการจัดกิจกรรมวันอาเซียน มีเกม  
มีการตอบปัญหาอาเซียน ให้นักเรียนได้ร่วม
กิจกรรมเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียน 

75 75 80 85 

3.5 จัดกิจกรรมวัน
ภาษาไทย 

โรเรียนมีการจัดกิจกรรมวันภาษาไทย มีเกม  
มีการตอบปัญหาวันภาษาไทย กิจกรรมวาด
ภาพระบายสี การแสดงละครวันภาษาไทย 
ให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรม 

75 75 80 85 



กลยุทธ์แผนงำน โครงกำร/กิจกรรม ตัวบ่งชี้ควำมส ำคัญ 
ข้อมูล
ปีฐำน 

เป้ำหมำยรำย
ปีงบประมำณ (ร้อยละ) 

2563 2564 2565 2566 
3.6 กิจกรรมรักการ
อ่าน 

นักเรียนทุกคนมีการจดบันทึกรักการอ่าน 75 75 80 85 

3.7 ปรับปรุงภูมิทัศน์
พัฒนาห้องสมุด 

อาคารห้องสมุดพร้อมให้นักเรียน ครู และ
ชุมชนได้ใช้เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ จัด
ห้องอย่างเป็นสัดส่วน สะอาด และสวยงาม 
มีหนังสือเพียงพอต่อผู้ใช้บริการ 

75 75 80 85 

3.8 เรื่องเล่าเช้าน้ี นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมเรื่องเล่าเช้าน้ี 
ท้ังที่เป็นผู้เล่าและเป็นผู้รับฟัง 

75 75 80 85 

โครงกำรที่ 4  
โครงการส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีความสามารถ
ในการคิดอย่างเป็น
ระบบคิดสร้างสรรค์  
ตัดสินใจและแก้ปัญหา
ได้อย่างเป็นระบบตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

- ผู้เรียนสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่านฟังและดู 
และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตาม
ความคิดของตนเอง น าเสนอวิธีคิด วิธี
แก้ปญัหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง 
- ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ มีความคิด
ริเริ่ม และสร้างสรรค์ ผลงานด้วยความ
ภาคภูมิใจ 
 

    

4.1 วิทยาศาสตร์กับ
การแก้ปัญหา 

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวิทยาศาสตร์กับการ
แก้ปัญหา 

75 75 80 85 

4.2 กิจกรรมโครง     
งานวิทยาศาสตร์ 

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโครงงาน
วิทยาศาสตร์ 
 

75 75 80 85 

แผนงำนที่ 1 
พัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
และคณุลักษณะ
อันพึงประสงค์ 
ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

(ต่อ) 

4.3 ปฐมนิเทศนักเรียน นักเรียนม.1 และ ม.4 เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อ
รับฟังแนวทางในการปฏิบัติตนในการเรียน 

100 100 100 100 

4.4 ฝึกกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ 

นักเรียนได้รับการฝึกทักษะโดยใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

75 75 80 85 

4.5 กิจกรรมเรียนรู้โดย
ใช้ปัญหาเป็นฐาน 

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน 

75 75 80 85 

4.6 เข้าค่ายลูกเสือ 
เนตรนารี และทักษะ
ชีวิต 

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ  
เนตรนารี และทักษะชีวิต 

75 75 80 85 

4.7 กิจกรรมวิเคราะห์
ข่าวสาร 

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวิเคราะห์ข่าวสาร
และสามารถวิเคราะห์ข่าวสารในแต่ละวันได้
เป็นอย่างดี 

75 75 80 85 

4.8 โครงงาน
ฐานเศรษฐกิจพอเพียง 

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโครงงาน
ฐานเศรษฐกิจพอเพียง 

75 75 80 85 

4.10 ปลูกผัก นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมปลูกผัก 75 75 80 85 
4.11 คณิตคิด
สร้างสรรค์ 

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมคณิตคิด
สร้างสรรค์ 

75 75 80 85 

โครงกำรที่ 5   
โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาผู้เรียนให้มี

- ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยแต่
ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ มีผลการ

    



กลยุทธ์แผนงำน โครงกำร/กิจกรรม ตัวบ่งชี้ควำมส ำคัญ 
ข้อมูล
ปีฐำน 

เป้ำหมำยรำย
ปีงบประมำณ (ร้อยละ) 

2563 2564 2565 2566 
ความรู้และทักษะท่ี
จ าเป็นตามหลักสูตร 

ประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร
เป็นไปตามเกณฑ์ 
- มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ 
และเขียน เป็นไปตามเกณฑ์ 
- มีผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตาม
เกณฑ์ 

5.1 กิจกรรมแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ 

นักเรียนได้รับการสนับสนุนให้เข้าร่วม
กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการตาม
ความสามารถของนักเรียน 

75 75 80 85 

 แข่งขันกลุ่มกำรงำน
อำชีพ 

     

- คอมพิวเตอร์      
- สวนถาด      
- แปรรูป      
สังคมศึกษำ      
- เล่านิทานธรรมะ      
- เพลงคุณธรรม      

แผนงำนที่ 1 
พัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
และคณุลักษณะ
อันพึงประสงค์ 
ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

(ต่อ) 

- มารยาทไทย      
- โครงงานคุณธรรม      
กิจกรรมพัฒนำ
ผู้เรียน 

     

- การจัดการค่าย      
- หนังสือเล่มเล็ก      
กลุ่มสำระภำษำไทย      
- ปริศนาภาษาไทย      
- เรียงความ      
- อ่านท านองเสนาะ      
- แต่งค าประพันธ์      
วิทยำศำสตร์      
นำฏศิลป์      
พิกำรเรียนร่วม      
ทักษะภำษำอังกฤษ      
คณิตคิดเร็ว      
สุขศึกษำและพลศึกษำ      
5.2 พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 

โรงเรียนได้มีการพัฒนาคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนตามมาตรฐาน 

1 ครั้ง/
ปีการ 
ศึกษา 

1 ครั้ง/
ปีการ 
ศึกษา 

1 ครั้ง/
ปีการ 
ศึกษา 

1 ครั้ง/
ปีการ 
ศึกษา 

คอมพิวเตอร์ 1. นักเรียนมีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรม
คอมพิวเตอร์ 
2. นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน
ภายในโรงเรียน 

100 100 100 100 



กลยุทธ์แผนงำน โครงกำร/กิจกรรม ตัวบ่งชี้ควำมส ำคัญ 
ข้อมูล
ปีฐำน 

เป้ำหมำยรำย
ปีงบประมำณ (ร้อยละ) 

2563 2564 2565 2566 
3. นักเรียนมีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ  

คณิตศาสตร์ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ระดับชาติ (O–Net) เพิ่มมาก
ขึ้น 

75 75 80 85 

นาฏศิลป์ ดนตรี ศิลปะ 1. ส่งเสริมการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม การ
แสดง 
2. ส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องดนตรี 
ท้ังไทย และสากล 
3. ส่งเสริมการเรียนรู้ในรายวิชาศิลปะ 
 

100 
- 
 

100 

100 
- 
 

100 

100 
- 
 

100 

100 
- 
 

100 

แผนงำนที่ 1 
พัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
และคณุลักษณะ
อันพึงประสงค์ 
ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

(ต่อ) 

การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

1. ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมปฏิบัติจริง 
(Active Learning) เน้นทักษะกระบวนการ 
ให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา 
และคิดสร้างสรรค์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพท้ังในและนอกห้องเรียน 
2. ผู้เรียนมีจิตสานึกรักสิ่งแวดล้อม  
มีคุณธรรม จริยธรรม และน้อมนาศาสตร์
พระราชาและแนวคิดตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติดาเนินชีวิต 
3. ครูมีการจัดการเรียนการสอนท่ี
หลากหลาย สามารถแก้ปัญหา และพัฒนา
สื่อ สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยีให้สูงขึ้น 

75 75 80 85 

สังคมศึกษาฯ ผู้เรียนด าเนินชีวิตตามหลักธรรมค าสอน
ของศาสนา สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับสังคม
ได้อย่างมีความสุข และน าความรู้ไปปรับใช้
ในชีวิตประจ าวันได้ ตลอดจนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาฯ ระดับชาติ 
(O–Net) เพิ่มมากขึ้น 

75 75 80 85 

สุขศึกษา พลศึกษา 1. มีอุปกรณ์การเรียนพลศึกษาอย่าง
เพียงพอ 
2. นักเรียนมีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ต่างๆ เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
3. นักเรียนมีพัฒนาการทางด้านทักษะ กีฬา
ฟุตซอล รู้และเข้าใจกติกา มารยาทในการ
เป็นผู้เล่นและผู้ชมกีฬาท่ีดี.  

75 75 80 85 

ภาษาไทย นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะภาษาไทย
และน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

75 75 80 85 

วิทยาศาสตร์ 
- โครงการทัศนศึกษา 
สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 

นักเรียนเข้าร่วมโครงการทัศนศึกษา 
สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 

75 75 80 85 



กลยุทธ์แผนงำน โครงกำร/กิจกรรม ตัวบ่งชี้ควำมส ำคัญ 
ข้อมูล
ปีฐำน 

เป้ำหมำยรำย
ปีงบประมำณ (ร้อยละ) 

2563 2564 2565 2566 
- โครงการพัฒนาสื่อ
การเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ ม.ต้น 
และ ม.ปลาย 

ครูในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์เข้าร่วม
โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์  
ท้ัง ม.ต้น และ ม.ปลาย 

75 75 80 85 

แผนงำนที่ 1 
พัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
และคณุลักษณะ
อันพึงประสงค์ 
ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

(ต่อ) 

ภาษาต่างประเทศ 
- ภาษาอังกฤษ                     
วันละค า 

นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมภาษาอังกฤษ                     
วันละค าท้ังท่ีเป็นผู้น าเสนอค าศัพท์
ภาษาอังกฤษ และเป็นผู้รับความรู้ 

75 75 80 85 

- อิงลิชแคมป์ นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอิงลิชแคมป์ 75 75 80 85 
- พัฒนาการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษปรับ
พื้นฐานนักเรียน 

นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 เข้าร่วมกิจกรรม
พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษปรับ
พื้นฐานนักเรียน 

100 100 100 100 

แนะแนวการศึกษาต่อ 
ม.1 

ฝ่ายงานแนะแนวได้มีการออกแนะแนว
การศึกษาต่อให้กับโรงเรียนในเครือข่ายภาคี
ท้ัง 8 โรงเรียน 

1 ครั้ง/
ปีการ 
ศึกษา 

1 ครั้ง/
ปีการ 
ศึกษา 

1 ครั้ง/
ปีการ 
ศึกษา 

1 ครั้ง/
ปีการ 
ศึกษา 

งานประชาสัมพันธ์ 1. จัดท าวารสารโรงเรียนชลธาร 
เผยแพร่เดือนละ 1 ฉบับ 
2. จัดท าเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ของโรงเรียนอย่างเป็นปัจจุบัน 
3. จัดป้ายนิเทศเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารจาก
ภายในและภายนอกโรงเรียน 
4. จัดท าวีดีทัศน์แนะน าโรงเรียน 
5. จัดท าวารสารสรุปผลงานโรงเรียนประจ าปี 
6. ผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่
ในระดับคุณภาพดีขึ้นไป 

75 75 80 85 

5.3 จัดการทดสอบ
ระดับต่างๆ ตาม
หลักสูตร 

นักเรียนได้รับการจัดการทดสอบระดับ
ต่างๆตามหลักสูตร 

75 75 80 85 

5.4 สอนซ่อมเสริมและ
ติวเข้มเติมความรู้
เตรียมพร้อมก่อนสอบ 
O-Net ม.3 และ ม.6 

นักเรียนได้รับการสอนซ่อมเสริมและติวเข้ม
เติมความรู้เตรียมพร้อมก่อนสอบ O-Net 
 

75 75 80 85 

สอนเสริมความรู้ ม.3 
และ ม.6 

นักเรียน ม.3 และ  ม6 ได้รับการสอนเสริม
หลังเลิกเรียน 

75 75 80 85 

5.5 จัดท าข้อสอบกลาง โรงเรียนมีข้อสอบกลางส าหรับทดสอบ
นักเรียนทุกวิชา 

75 75 80 85 

5.6 จัดซ้ือ จัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ 8 กลุ่มสาระ 

ครู นักเรียนมีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอต่อการ
จัดการเรียนการสอน 

75 75 80 85 

5.7 การท าข้อตกลง
ความเข้าใจ (MOU) เพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

นักเรียนท าข้อตกลงความเข้าใจ (MOU) 
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

75 75 80 85 

แผนงำนที่ 1 5.8 เข้าค่ายวิชาการ
แบบเข้มกลุ่มสาระ

นักเรียนเข้าค่ายวิชาการแบบเข้มกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ก่อน
สอบ O-Net 

75 75 80 85 



กลยุทธ์แผนงำน โครงกำร/กิจกรรม ตัวบ่งชี้ควำมส ำคัญ 
ข้อมูล
ปีฐำน 

เป้ำหมำยรำย
ปีงบประมำณ (ร้อยละ) 

2563 2564 2565 2566 
พัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
และคณุลักษณะ
อันพึงประสงค์ 
ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

(ต่อ) 

ภาษาต่างประเทศ 
ก่อนสอบ O-Net 
5.9 กิจกรรมเข้าค่าย
วิชาการ 

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิชาการ  75 75 80 85 

5.10 ท่ีน่ีปลอด  0, ร , 
มส  

นักเรียนท่ีมีผลการเรียน 0 , ร , มส   10 10 9 8 

5.11 ติวเข้ม o-net นักเรียนระดับชั้นม.3 และ ม.6 เข้าร่วม
กิจกรรมติวเข้ม 

75 75 80 85 

5.12 โลกกว้างทาง
อินเตอร์เน็ต 

นักเรียนสามารถเข้าถึงและใช้อินเตอร์เน็ต
ได้ 

75 75 80 85 

5.13 เรียนดีมีรางวัล นักเรียนท่ีมีผลการเรียนดีตามเกณฑ์ท่ี
สถานศึกษาก าหนด จะได้รับรางวัลเป็น
ทุนการศึกษา 

75 75 80 85 

โครงกำรที่ 6  
โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาผู้เรียนให้มี
ทักษะในการท างาน  
รักการท างาน สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
และมีเจตคติท่ีดีต่อชีพ
สุจริตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง       

- ผู้เรียนวางแผนการท างานและด าเนินการ
จนส าเร็จ ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่น
พัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง
ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
- มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหา
ความรู้เกี่ยวกับอาชีพท่ีตนเองสนใจ 

    

6.1 นิทรรศการการ
แสดงผลงานนักเรียน 

นักเรียนไดม้ีการน าผลงานของตนเองมาจัด
นิทรรศการการแสดงผลงานนักเรียน 

75 75 80 85 

6.2 ส่งเสริมอาชีพ
ท้องถิ่น 

นักเรียนท ากิจกรรมอาชีพท้องถิ่น 100 100 100 100 

6.3 เยี่ยมชมสถาน
ประกอบการ 

นักเรียนได้ เยี่ยมชมสถานประกอบการใน
ท้องถิ่น 

100 100 100 100 

6.4 ศึกษาดูงานภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

นักเรียนได้ศึกษาดูงานภูมิปัญญาท้องถิ่น   100 100 100 100 

6.5 ศึกษาดูงานนอก
สถานท่ี 
 
 

นักเรียนได้ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี  100 100 100 100 

แผนงำนที่ 1 
พัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
และคณุลักษณะ
อันพึงประสงค์ 
ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง(ต่อ) 

6.6 กิจกรรมส่งเสริม
อาชีพอิสระนักเรียน 
- ปลูกผัก 
- แปรรูปอาหาร 
- ปลูกปาล์มน้ ามัน 
- จ าหน่ายอาหาร 

นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมอาชีพอิสระ
นักเรียน   

100 100 100 100 



2. สร้างโอกาส และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

กลยุทธ์แผนงำน โครงกำร/กิจกรรม ตัวบ่งชี้ควำมส ำคัญ 
ข้อมูล
ปีฐำน 

เป้ำหมำยรำย
ปีงบประมำณ (ร้อยละ) 

2563 2564 2565 2566 
แผนงำนที่ 2 
สร้างโอกาส 
และลดความ
เหลื่อมล้ า
ทางการศึกษา 

 สร้างโอกาสและลดความเลื่อมล้ าทาง
การศึกษา พัฒนาแหล่งเรียนรู้ใน
สถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่ง
เรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและ
บุคลากรในสถานศึกษา 

    

โครงกำรที่ 7 
โครงการส่งเสริม
สนับสนุนให้
สถานศึกษาเป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง     

สร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษา และใช้ประโยชน์จากแหล่ง
เรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและ  
บุคลากรของสถานศึกษา รวมท้ังผู้ท่ี
เกี่ยวข้อง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
บุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่าง
สถานศึกษา กับครอบครัว ชุมชนและ
องค์กรท่ีเกี่ยวข้อง 

    

7.1 เวียนเทียน 
วันวิสาขบูชา 

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเวียนเทียน 
วันวิสาขบูชา 

75 75 80 85 

7.2 พิธีไหว้ครู นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมพิธีไหว้ครู  75 75 80 85 
7.3 วันสุนทรภู่/
ภาษาไทย 

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันสุนทรภู่  75 75 80 85 

7.3 ถวายพระพรชัย
มงคล ร.10 

นักเรียนเข้าร่วมพิธีถวายพระพร ร.10  
ร้อยละ 75 

75 75 80 85 

7.4 พิธีสวนสนามวัน
สถาปนากองลูกเสือ 
- พิธีประจ ากองลูกเสือ 
 
- พิธีถวายราชสดุดี 

- นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมพิธีสวนสนามวัน
สถาปนากองลูกเสือ    
- นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมพิธีประจ ากอง
ลูกเสือ   ร้อยละ 75 
- นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมพิธีถวายราชสดุดี 
ร้อยละ 75 

75 75 80 85 

7.5 ถวายเทียน
พรรษา 

โรงเรียนจัดกิจกรรมท าบุญถวายเทียน
พรรษาท่ีวัดชลธารวดีและน านักเรียนเข้า
ร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา  

75 75 80 85 

7.6 วันแม่แห่งชาติ โรงเรียนได้มีการจัดกิจกรรมวางพานพุ่ม
เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริ
กิต เน่ืองในวันแม่แห่ง โดยมีคณะครูและ
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม  

75 75 80 85 

แผนงำนที่ 2 
สร้างโอกาส 
และลดความ

7.7 วันพ่อแห่งชาติ โรงเรียนได้มีการจัดกิจกรรมวางพานพุ่ม
เพื่อเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลท่ี 9 
โดยมีคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม  

75 75 80 85 

7.8 วันส่งท้ายปีเก่า
ต้อนรับปีใหม่ 

โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปี
ใหม่ให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ภายใน
กิจกรรมมีการแสดงของนักเรียนแต่ละห้อง  

75 75 80 85 



กลยุทธ์แผนงำน โครงกำร/กิจกรรม ตัวบ่งชี้ควำมส ำคัญ 
ข้อมูล
ปีฐำน 

เป้ำหมำยรำย
ปีงบประมำณ (ร้อยละ) 

2563 2564 2565 2566 
เหลื่อมล้ า
ทางการศึกษา 

มีการแรกเปลี่ยนของขวัญ และร่วมกัน
รับประทานอาหาร 

7.9 พัฒนาและ
ซ่อมแซมคอมพิวเตอร์
เพื่อการเรียนการสอน 
ICT 

นักเรียนได้ใช้คอมพิวเตอร์ท่ีมีคุณภาพ 
ตอบสนองต่อการใช้งาน   
 

75 75 80 85 

7.10 พัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ห้องเทคโนโลยี
สารสนเทศ  
(ห้องสืบค้น) 

นักเรียนไดใ้ช้ห้องสืบค้นข้อมูลเป็นแหล่ง
เรียนรู้เพื่อสืบค้นข้อมูลต่างๆ ท่ีนักเรียน
ต้องการอย่างสะดวก และมีความเพียงพอ
ต่อจ านวนนักเรียนท่ีเข้าใช้งาน  

75 75 80 85 

7.11 พัฒนาเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต 

นักเรียนได้ใช้อินเตอร์เน็ตอย่างทั่วถึง  75 75 80 85 

7.12 พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค 

ผลการด าเนินงานท่ีประสบความส าเร็จและ
ความพึงพอใจของผู้บริการ  

75 75 80 85 

7.13 ซ่อมบ ารุงทีวี นักเรียนได้ใช้สื่อการสอนจากทีวีอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

75 75 80 85 

7.14 ธนาคารขยะ นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมธนาคารขยะ 
โดยช่วยกันแยกประเภทขยะ เพื่อน าขยะท่ี
สามารถขายได้ รวมไว้ขายเพื่อน ารายได้มา
พัฒนากิจกรรมผู้เรียนต่อไป 

75 75 80 85 

7.15 วันคริสต์มาส 
 

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันคริสต์มาส  
ภายในงานวันคริสต์มาส มีกิจกรรมการ
แสดงละคร การจัดป้ายนิเทศเกี่ยวกับ
ประวัติความเป็นมาของวันคริสต์มาส 
กิจกรรมวาดภาพระบายสี เป็นต้น  

75 75 80 85 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ์แผนงำน โครงกำร/กิจกรรม ตัวบ่งชี้ควำมส ำคัญ 
ข้อมูล
ปีฐำน 

เป้ำหมำยรำย
ปีงบประมำณ (ร้อยละ) 

2563 2564 2565 2566 
แผนงำนที่ 3 
พัฒนาผู้บริหาร 
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสู่
มืออาชีพและ
หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 ครู ผู้บริหารคณะกรรมการสถานศึกษา 
ผู้ปกครองและชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

    

โครงกำรที่ 8  
โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาครูให้ปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าท่ีอย่าง
มีประสิทธิภาพ  และ
เกิดประสิทธิผล ตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

- ครูท่ีมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพ
ผู้เรียนท้ังด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ 
สมรรถนะและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์มี
การวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้
ข้อมูลในการวางแผน การจัดการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาศักยภาพของผู้เรียน  
- ครูท่ีออกแบบและการจัดการเรียนรู้ที่
ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
พัฒนาการทางสติปัญญา มีการใช้สื่อและ
เทคโนโลยีท่ี เหมาะสมผนวกกับการน า
บริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณา
การในการจัดการเรียนรู้ มีการวัดและ
ประเมินผลท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย ให้
ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหา
ให้แก่ผู้เรียนท้ังด้านการเรียนและคุณภาพ
ชีวิตด้วยความเสมอภาค  
- มีการ ศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ในวิชาท่ีตนรับผิดชอบ และใช้ผลใน
การปรับการสอน ประพฤติปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีและเป็นสมาชิกที่ดีของ
สถานศึกษา จัดการเรียนการสอนตามวิชาท่ี
ได้รบัมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ 

    

8.1 ส่งครูเข้ารับการ
อบรมร่วมกับหน่วย 
งานภายนอก ดังน้ี 
- อบรมปฏิบัติการการ
จัดการเรียนการสอน
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ผลการด าเนินงานท่ีประสบความส าเร็จของ
ครูท่ีเข้าร่วมอบรม 

100 100 100 100 

แผนงำนที่ 3 
พัฒนาผู้บริหาร 
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสู่
มืออาชีพและหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

- อบรมปฏิบัติการ
จัดท าผลงานเพื่อ
ความก้าวหน้าใน
วิชาชีพ 
- อบรมปฏิบัติการ
วิจัยในชั้นเรียน 

     



กลยุทธ์แผนงำน โครงกำร/กิจกรรม ตัวบ่งชี้ควำมส ำคัญ 
ข้อมูล
ปีฐำน 

เป้ำหมำยรำย
ปีงบประมำณ (ร้อยละ) 

2563 2564 2565 2566 
 (ต่อ) 8.2 ศึกษาดูงานการจัด

กิจกรรมตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

โรงเรียนได้มีการจัดกิจกรรมให้ครูเข้าร่วม
ศึกษาดู ง านการจัดกิ จกรรมตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

75 75 80 85 

8.3 จัดประชุม อบรม 
สัมมนา และนิเทศ
ภายใน 

ครู เข้าร่วมการประชุม อบรม สัมมนา  
และนิเทศภายในทุกครั้ง 
 

75 75 80 85 

8.4 ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ครูจัดท า
ภาระงาน ดังน้ี 
- จัดท าโครงการสอน 
- วิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล 
- จัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้ 
- ผลิตส่ือ นวัตกรรม
และเทคโนโลยี 
- จัดท าแบบบันทึก
พฤติกรรมของนักเรียน 
- จัดสอนซ่อมเสริม
ให้กับผู้เรียน 
- จัดท าวิจัยในชั้นเรียน 
- บันทึกการนิเทศเพื่อ
คุณภาพการศึกษา 

ครูทุกคนด าเนินการจ าท าภาระงานตามท่ี
ได้รับมอบหมาย 

100 100 100 100 

8.5 ครูดีศรีชลธาร โรงเรียนได้มีการจัดกิจกรรมคัดเลือก 
ครูดีศรีชลธาร 

1 ครั้ง/ 
ปีการ 
ศึกษา 

1 ครั้ง/ 
ปีการ 
ศึกษา 

1 ครั้ง/ 
ปีการ 
ศึกษา 

1 ครั้ง/ 
ปีการ 
ศึกษา 

8.6 แฟ้มผลงานสาน
ความส าเร็จ 

ครูที่เข้าร่วมกิจกรรม  
ได้ท าแฟ้มงานทุกคน 

100 100 100 100 

 

กลยุทธ์แผนงำน โครงกำร/กิจกรรม ตัวบ่งชี้ควำมส ำคัญ 
ข้อมูล
ปีฐำน 

เป้ำหมำยรำย
ปีงบประมำณ (ร้อยละ) 

2563 2564 2565 2566 
แผนงำนที่ 3 
พัฒนาผู้บริหาร 
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสู่
มืออาชีพและหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
(ต่อ) 

โครงกำรที่ 9  
โครงการส่งเสริม
ผู้บริหารให้ปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าท่ีอย่าง
มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล  ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง              

- ผู้บริหารท่ีมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และความ 
คิดริเริ่มท่ีเน้นการพัฒนาผู้เรียนใช้หลักการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการ
ประเมินหรือผลการวิจัย  
เป็นฐานคิดท้ังด้านวิชาการและการจัดการ 
สามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายตามท่ีก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 
- ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้
พร้อมรับการกระจายอ านาจนักเรียน 

    



กลยุทธ์แผนงำน โครงกำร/กิจกรรม ตัวบ่งชี้ควำมส ำคัญ 
ข้อมูล
ปีฐำน 

เป้ำหมำยรำย
ปีงบประมำณ (ร้อยละ) 

2563 2564 2565 2566 
ผู้ปกครอง และชุมชน มีความพึงพอใจต่อ
ผลการบริหารการจัดการศึกษา ผู้บริหารให้
ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจ
ใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็ม
เวลา  

9.1 วิเคราะห์บริบท
สถานศึกษา (SWOT) 
- ก าหนดวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ เป้าประสงค์กล
ยุทธ์องค์กร 
อัตลักษณ์ และ
เอกลักษณ์ของโรงเรียน 

โรงเรียนมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ 
กลยุทธ์องค์กร อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์
ของโรงเรียน 

100 100 100 100 

9.2 ปรับปรุงโครงสร้าง
การบริหารงานโรงเรียน 

โรงเรียนมีโครงสร้างการบริหารงาน
โรงเรียน 
 

1 ครั้ง/ 
ปีการ 
ศึกษา 

1 ครั้ง/ 
ปีการ 
ศึกษา 

1 ครั้ง/ 
ปีการ 
ศึกษา 

1 ครั้ง/ 
ปีการ 
ศึกษา 

9.3 แต่งตั้งคณะกรรม- 
การบริหารงานโรงเรียน 

โรงเรียนมีคณะกรรมการบริหารงาน
โรงเรียน 
 

1 ครั้ง/ 
ปีการ 
ศึกษา 

1 ครั้ง/ 
ปีการ 
ศึกษา 

1 ครั้ง/ 
ปีการ 
ศึกษา 

1 ครั้ง/ 
ปีการ 
ศึกษา 

9.4 จัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

โรงเรียนมีการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
 

1 ครั้ง/ 
ปีการ 
ศึกษา 

1 ครั้ง/ 
ปีการ 
ศึกษา 

1 ครั้ง/ 
ปีการ 
ศึกษา 

1 ครั้ง/ 
ปีการ 
ศึกษา 

9.5 จัดท าแผนปฏิบัติ
การประจ าปี โครงการ/
กิจกรรม 

โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการประจ าปี 
โครงการ/กิจกรรม 

1 ครั้ง/ 
ปีการ 
ศึกษา 

1 ครั้ง/ 
ปีการ 
ศึกษา 

1 ครั้ง/ 
ปีการ 
ศึกษา 

1 ครั้ง/ 
ปีการ 
ศึกษา 

9.6 ประชุมคณะ 
กรรมการสถานศึกษา 
และภาคี 4 ฝ่าย 

โรงเรียนมีการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา และภาคี 4 ฝ่าย 
 

1 ครั้ง/ 
เดือน 

1 ครั้ง/ 
เดือน 

1 ครั้ง/ 
เดือน 

1 ครั้ง/ 
เดือน 

แผนงำนที่ 3 
พัฒนาผู้บริหาร 
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสู่
มืออาชีพและหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
(ต่อ) 

9.7 ประชุมผู้ปกครอง
และเครือข่ายผู้ปกครอง 

โรงเรียนมีประชุมผู้ปกครองและเครือข่าย
ผู้ปกครอง 
 

1 ครั้ง/
ภาค
เรียน 

1 ครั้ง/
ภาค
เรียน 

1 ครั้ง/
ภาค
เรียน 

1 ครั้ง/
ภาค
เรียน 

9.8 พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 

โรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 

1 ครั้ง/ 
ปีการ 
ศึกษา 

1 ครั้ง/ 
ปีการ 
ศึกษา 

1 ครั้ง/ 
ปีการ 
ศึกษา 

1 ครั้ง/ 
ปีการ 
ศึกษา 

9.9 ส่งเสริมและพัฒนา
บุคลากร 

โรงเรียนมีกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา
บุคลากร 

1 ครั้ง/
ภาค
เรียน 

1 ครั้ง/
ภาค
เรียน 

1 ครั้ง/
ภาค
เรียน 

1 ครั้ง/
ภาค
เรียน 

9.10 ปรับปรุงสภาพ- 
แวดล้อมและแหล่ง
เรียนรู้ 

โรงเรียนมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและ
แหล่งเรียนรู้ 
 

1 ครั้ง/ 
เดือน 

1 ครั้ง/ 
เดือน 

1 ครั้ง/ 
เดือน 

1 ครั้ง/ 
เดือน 

9.11 กิจกรรมคืนสู่
เหย้าชาวชลธาร 

โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมคืนสู่เย้าชาวชล
ธาร  

1 ครั้ง/ 
ปีการ 
ศึกษา 

1 ครั้ง/ 
ปีการ 
ศึกษา 

1 ครั้ง/ 
ปีการ 
ศึกษา 

1 ครั้ง/ 
ปีการ 
ศึกษา 



กลยุทธ์แผนงำน โครงกำร/กิจกรรม ตัวบ่งชี้ควำมส ำคัญ 
ข้อมูล
ปีฐำน 

เป้ำหมำยรำย
ปีงบประมำณ (ร้อยละ) 

2563 2564 2565 2566 
9.12 นิเทศภายในแบบ
กัลยาณมิตร 

โรงเรียนมีการนิเทศภายในแบบ
กัลยาณมิตร 

1 ครั้ง/ 
เดือน 

1 ครั้ง/ 
เดือน 

1 ครั้ง/ 
เดือน 

1 ครั้ง/ 
เดือน 

9.13 ติดตามรายงาน
โครงการ/กิจกรรม 

โรงเรียนมีการติดตามรายงานโครงการ/
กิจกรรม 

100 100 100 100 

9.14 จัดท าข้อมูล
สารสนเทศโรงเรียน 

โรงเรียนมีการจัดท าข้อมูลสารสนเทศ
โรงเรียน 

1 ครั้ง/
ภาค
เรียน 

1 ครั้ง/
ภาค
เรียน 

1 ครั้ง/
ภาค
เรียน 

1 ครั้ง/
ภาค
เรียน 

9.15 ประเมินประสิทธิ 
ภาพและประสิทธิผล
การปฏิบัติงานของครู
และบุคลากรทาง 
การศึกษา 

โรงเรียนมีการประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
 

1 ครั้ง/
ภาค
เรียน 

1 ครั้ง/
ภาค
เรียน 

1 ครั้ง/
ภาค
เรียน 

1 ครั้ง/
ภาค
เรียน 

9.16 ประเมินความ  
พึงพอใจผลการบริหาร
จัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 

โรงเรียนมีการประเมินความพึงพอใจผลการ
บริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

1 ครั้ง/
ภาค
เรียน 

1 ครั้ง/
ภาค
เรียน 

1 ครั้ง/
ภาค
เรียน 

1 ครั้ง/
ภาค
เรียน 

กิจกรรมแสดงผลงานสู่
สาธารณชน พัฒนาเว็บ- 
ไซตโ์รงเรียนเพื่อแสดง
ผลงานด้านการจัด
การศึกษาของโรงเรียน 

โรงเรียนมีการแสดงผลงานสู่สาธารณชน 
พัฒนาเว็บไซต์โรงเรียนเพื่อจัดแสดงผลงาน
ในด้านการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

1 ครั้ง/
ภาค
เรียน 

1 ครั้ง/
ภาค
เรียน 

1 ครั้ง/
ภาค
เรียน 

1 ครั้ง/
ภาค
เรียน 

แผนงำนที่ 4 
พัฒนาระบบ
บริหารจดัการ
และส่งเสรมิการมี
ส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 

 

โครงกำรที่ 10    
โครงการส่งเสริมให้
คณะกรรมการสถาน- 
ศึกษา ผู้ปกครองและ
ชุมชน ปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าท่ีอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

- คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติ
หน้าท่ีตามท่ีระเบียบก าหนด 
- ก ากับติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จ
ตามเป้าหมายผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา  
- ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อการ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
 

    

10.1 จัดสรรหาคณะ 
กรรมการสถานศึกษา
ตามระเบียบกระทรวง 
ศึกษาธิการท่ีก าหนด  
แทนคณะกรรมการท่ี 
ไม่มาเข้าร่วมประชุม 

โรงเรียนมีการจัดสรรหาคณะกรรมการ
สถานศึกษาตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการท่ีก าหนดแทน
คณะกรรมการท่ีไม่มาเข้าร่วมประชุม 

100 100 100 100 

10.2 จัดสรรหาคณะ 
กรรมการท่ีปรึกษาและ
หรือคณะ อนุกรรมการ
เพื่อด าเนินงานตาม
ระเบียบ 

โรงเรียนมีการจัดสรรหาคณะกรรมการท่ี
ปรึกษาและหรือคณะอนุกรรมการเพื่อ
ด าเนินงานตามระเบียบ 

100 100 100 100 



กลยุทธ์แผนงำน โครงกำร/กิจกรรม ตัวบ่งชี้ควำมส ำคัญ 
ข้อมูล
ปีฐำน 

เป้ำหมำยรำย
ปีงบประมำณ (ร้อยละ) 

2563 2564 2565 2566 
10.3 ประชุมคณะ 
กรรมการสถานศึกษา 
เพื่อให้มีความรู้ความ
เข้าใจในบทบาทหน้าท่ี 
และได้ปฏิบัติหน้าท่ี
ตามท่ีระเบียบก าหนด   

คณะกรรมการสถานศึกษามีความรู้ความ
เข้าใจในบทบาทหน้าท่ี และได้ปฏิบัติหน้าท่ี
ตามท่ีระเบียบก าหนดได้ 

2 ครั้ง/
ภาค
เรียน 

2 ครั้ง/
ภาค
เรียน 

2 ครั้ง/
ภาค
เรียน 

2 ครั้ง/
ภาค
เรียน 

10.4 ประชุมคณะ 
กรรมการสถานศึกษา
อย่างน้อยภาคเรียนละ  
2 คร้ัง เพ่ือร่วมส่งเสริม 
สนับสนุน ให้ความเห็น 
เสนอแนวทางการพัฒนา
สถานศึกษา และการ
ปรับปรุงคุณภาพ
สถานศึกษา ให้บรรลุผล
ส าเร็จตามเป้าหมาย 

คณะกรรมการสถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน  
ให้ความเห็น ข้อเสนอแนะแนวทางการ
พัฒนาสถานศึกษา และการปรับปรุงคุณภาพ
สถานศึกษา ให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย  
 
 
 
 
 

2 ครั้ง/
ภาค
เรียน 

2 ครั้ง/
ภาค
เรียน 

2 ครั้ง/
ภาค
เรียน 

2 ครั้ง/
ภาค
เรียน 

แผนงำนที่ 4 
พัฒนาระบบ
บริหารจดัการ
และส่งเสรมิการมี
ส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา (ต่อ) 

10.5 ประชุม
ผู้ปกครองนักเรียนภาค
เรียนละ 2 คร้ัง และ
ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา  

ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 

2 ครั้ง/
ภาค
เรียน 

2 ครั้ง/
ภาค
เรียน 

2 ครั้ง/
ภาค
เรียน 

2 ครั้ง/
ภาค
เรียน 

10.6 รายงานผลการ
ด าเนินงานการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

โรงเรียนมีการรายงานผลการด าเนินงาน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

1 ครั้ง/
ภาค
เรียน 

1 ครั้ง/
ภาค
เรียน 

1 ครั้ง/
ภาค
เรียน 

1 ครั้ง/
ภาค
เรียน 

โครงกำรที่ 11                 
โครงการพัฒนาหลัก 
สูตร กระบวนการเรียนรู้ 
และกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนอย่างรอบ
ด้านตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

- มีหลักสูตรสถานศึกษา        
- มีการจัดรายวิชาเพ่ิมเติม      
- มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                          
- มีการสนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการ
เรียนรู้มีการนิเทศภายใน ก ากับ ติดตาม 
ตรวจสอบ และน าผลไปปรับปรุงการเรียน
การสอน   
- มีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

    

11.1 จัดท าหลักสูตร
สถานศึกษา โรงเรียน
ชลธารวิทยา พ.ศ.2553 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2555) ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ.2551 

โรงเรียนมีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
โรงเรียนชลธารวิทยา พ.ศ.2553  (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2555) ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 

1 ครั้ง/ 
ปีการ 
ศึกษา 

1 ครั้ง/ 
ปีการ 
ศึกษา 

1 ครั้ง/ 
ปีการ 
ศึกษา 

1 ครั้ง/ 
ปีการ 
ศึกษา 

11.2 จัดท าหลักสูตร
เศรษฐกิจพอเพียง 
หลักสูตรท้องถิ่นและ

โรงเรียนมีการจัดท าหลักสูตรเศรษฐกิจ
พอเพียง หลักสูตรท้องถิ่นและหลักสูตร

1 ครั้ง/ 
ปีการ 
ศึกษา 

1 ครั้ง/ 
ปีการ 
ศึกษา 

1 ครั้ง/ 
ปีการ 
ศึกษา 

1 ครั้ง/ 
ปีการ 
ศึกษา 



กลยุทธ์แผนงำน โครงกำร/กิจกรรม ตัวบ่งชี้ควำมส ำคัญ 
ข้อมูล
ปีฐำน 

เป้ำหมำยรำย
ปีงบประมำณ (ร้อยละ) 

2563 2564 2565 2566 
หลักสูตรทักษะชีวิต  
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ทักษะชีวิต  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

11.3 จัดท ารายวิชา
เพิ่มเติมและกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

โรงเรียนมีการจ าท ารายวิชาเพิ่มเติม และ
กิจกรรมพัฒนาผู้ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียน 

1 ครั้ง/ 
ปีการ 
ศึกษา 

1 ครั้ง/ 
ปีการ 
ศึกษา 

1 ครั้ง/ 
ปีการ 
ศึกษา 

1 ครั้ง/ 
ปีการ 
ศึกษา 

11.4 ครูจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้และจัด
กิจกรรมการเรียนรู ้

ครูมีการจัดท าแผนการสอนและโครงการ
สอน 

100 100 100 100 

แผนงำนที่ 4 
พัฒนาระบบ
บริหารจดัการ
และส่งเสรมิการมี
ส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา (ต่อ) 

11.5 กิจกรรมเยี่ยม
บ้านนักเรียน 

โรงเรียนมีการมอบหมายให้ครูที่ปรึกษาออก
เยี่ยมบ้านนักเรียน 

100 100 100 100 

11.6 นิเทศภายในแบบ
กัลยาณมิตร 

โรงเรียนมีการนิเทศภายใน โดยจัดท าสมุด
บันทึกการนิเทศและรายงานผลการนิเทศ 

1 ครั้ง/ 
เดือน 

1 ครั้ง/ 
เดือน 

1 ครั้ง/ 
เดือน 

1 ครั้ง/ 
เดือน 

11.7 ประเมินการใช้
หลักสูตรและปรับปรุง
หลักสูตร 

โรงเรียนมีการปรับปรุงหลักสูร ม.ต้น  
และม.ปลาย 

1 ครั้ง/ 
ปีการ 
ศึกษา 

1 ครั้ง/ 
ปีการ 
ศึกษา 

1 ครั้ง/ 
ปีการ 
ศึกษา 

1 ครั้ง/ 
ปีการ 
ศึกษา 

11.8 พัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนให้มี
ประสิทธิภาพและ
ครอบคลุมถึงผู้เรียน  
ทุกคน 

- โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
- นักเรียนได้รับการดูแลตามระบบดูแล
ช่วยเหลือในทุกๆ ด้าน 
- นักเรียนได้รับการคัดกรองเพื่อจัดกลุ่ม
นักเรียนตามเกณฑ์การคัดกรอง เพื่อนาไปสู่ 
การส่งเสริม การป้องกันปัญหาและการแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ของนักเรียนเป็นรายบุคคล 
- นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือของครู 
ผู้ปกครองและผู้ท่ีเกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ 

100 100 100 100 

โครงกำรที่ 12    
โครงการพัฒนา 
สภาพ แวดล้อมและ
การบริการท่ีส่งเสริมให้
ผู้เรียนพัฒนาเต็ม
ศักยภาพตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องส านักงาน 
อาคารเรียน แข็งแรงมั่นคง สะอาดและ
ปลอดภัย มีสิ่งท่ีอ านวยความสะดวกพอเพียง
มีระบบเสียงในอาคารสภาพแวดล้อมใน
โรงเรียนร่มรื่นน่าอยู่ เอื้อต่อการเรียนรู้ และ
จัดให้มีแหล่งเรียนรู้อย่างพอเพียง   

    

12.1 ปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารสถานท่ี 

โรงเรียนมีการปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน  
ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียน ปรับปรุง 
ห้องน้ าห้องส้วม ปรับปรุงเวทีการแสดง 
ปรับปรุงห้องนาฏศิลป์ ติดพัดลม 4 ตัว 
ซ่อม ประตูหน้าต่าง โต๊ะ เก้าอี้  ให้แข็งแรง
มั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งท่ีอ านวย
ความสะดวกพอเพียงและสม่ าเสมอ 
ตลอดจนมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน
โรงเรียนให้สะอาด สวยงาม และทันสมัย 

1 ครั้ง/ 
เดือน 

1 ครั้ง/ 
เดือน 

1 ครั้ง/ 
เดือน 

1 ครั้ง/ 
เดือน 



กลยุทธ์แผนงำน โครงกำร/กิจกรรม ตัวบ่งชี้ควำมส ำคัญ 
ข้อมูล
ปีฐำน 

เป้ำหมำยรำย
ปีงบประมำณ (ร้อยละ) 

2563 2564 2565 2566 
แผนงำนที่ 4 
พัฒนาระบบ
บริหารจดัการ
และส่งเสรมิการมี
ส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา (ต่อ) 

12.7 ปรับปรุงสภาพ- 
แวดล้อมในโรงเรียนให้
ร่มรื่นน่าอยู่ เอื้อต่อการ
เรียนรู้ และจัดให้มี
แหล่งเรียนรู้อย่าง
พอเพียง 

โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้ร่มรื่น
น่าอยู่ เอื้อต่อการเรียนรู้ และจัดให้มีแหล่ง
เรียนรู้อย่างพอเพียง 

1 ครั้ง/ 
เดือน 

1 ครั้ง/ 
เดือน 

1 ครั้ง/ 
เดือน 

1 ครั้ง/ 
เดือน 

โครงกำรที่ 13  
โครงการพัฒนา 
ระบบการประกัน
คุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 

    

13.1 จัดท ามาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

โรงเรียนมีมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

1 ครั้ง/ 
ปีการ 
ศึกษา 

1 ครั้ง/ 
ปีการ 
ศึกษา 

1 ครั้ง/ 
ปีการ 
ศึกษา 

1 ครั้ง/ 
ปีการ 
ศึกษา 

13.2 จัดท ารายงาน
ประจ าท่ีเป็นรายงาน
การประเมินคุณภาพ
ภายใน 

มีการจัดท ารายงานประจ าท่ีเป็นรายงาน
การประเมินคุณภาพภายใน 

1 ครั้ง/
ภาค
เรียน 

1 ครั้ง/
ภาค
เรียน 

1 ครั้ง/
ภาค
เรียน 

1 ครั้ง/
ภาค
เรียน 

 

5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทั้งระบบที่มุ่งบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ โดยค านึงถึง
สัมฤทธิ์ผลที่เกิดกับผู้เรียนเป็นส าคัญ 

กลยุทธ์แผนงำน โครงกำร/กิจกรรม ตัวบ่งชี้ควำมส ำคัญ 
ข้อมูล
ปีฐำน 

เป้ำหมำยรำย
ปีงบประมำณ (ร้อยละ) 

2563 2564 2565 2566 
แผนงำนที่ 5 
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ 
ศึกษาทั้งระบบที่
มุ่งบริหารงบ 
ประมาณอย่างมี
ประสิทธิภาพ  
โดยค านึงถึง
สัมฤทธิ์ผลทีเ่กิด
กับผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

 โรงเรียนเสริมสร้างคุณลักษณะสถานศึกษา
พอเพียง ครูจัดการเรียนการสอนบูรณาการ
กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด าเนินชีวิต
ได้อย่างสมดุลและพร้อมรับต่อการ
เปลี่ยนแปลงในด้านวัตถุ/เศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม 

    

โครงกำรที่ 14 
โครงการพัฒนาและ
ส่งเสริมการศึกษาตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

สถานศึกษามีการเสริมสร้างคุณลักษณะ
ของสถานศึกษาพอเพียงครูมีการจัดการ
เรียนการสอนบูรณาการกับหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ผู้เรียนมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มีการด าเนินชีวิตได้อย่าง

    



กลยุทธ์แผนงำน โครงกำร/กิจกรรม ตัวบ่งชี้ควำมส ำคัญ 
ข้อมูล
ปีฐำน 

เป้ำหมำยรำย
ปีงบประมำณ (ร้อยละ) 

2563 2564 2565 2566 
สมดุล และพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ด้านวัตถุ/เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และ
วัฒนธรรม 

14.1 จัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้บูรณาการ
กับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

โรงเรียนมีการมอบหมายให้ครูจัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

100 100 100 100 

14.2 จัดการเรียนการ
สอนตามแผนการ
จัดการเรียนรู้ 

โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนตาม
แผนการจัดการเรียนรู้ตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

100 100 100 100 

14.3 ส่งเสริมผู้เรียนท า
โครงงานวิทยาศาสตร์ 

โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนด้วย
โครงงานวิทยาศาสตร์ 

100 100 100 100 

14.4 จัดท าสวนสมุน- 
ไพรและพืชผักพื้นบ้าน 

โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมให้นักเรียนจัดท า
สวนสมุนไพรและแปลงพืชผักพื้นบ้าน 

100 100 100 100 

14.5 พัฒนางานสวน
พฤกษศาสตร์ 

โรงเรียนให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดท า
สวนพฤกษศาสตร์ 

100 100 100 100 

14.6 การผลิตปุ๋ย
อินทรีย์ 

โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้
เรียนรู้วิธีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากการลงมือ
ปฏิบัติจริง 
 

100 100 100 100 

แผนงำนที่ 5 
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ 
ศึกษาทั้งระบบที่
มุ่งบริหารงบ 
ประมาณอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดย
ค านึงถึงสัมฤทธิ์ผล
ที่เกิดกับผู้เรียน
เป็นส าคัญ (ต่อ) 

14.7 กิจกรรมประหยัด
และออม 

นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
โรงเรียนชลธารวิทยาทุกคนมีนิสัยรักการ
ประหยัดอออม รู้จักการใช้จ่ายเงิน 

100 100 100 100 

14.8 กิจกรรมระดมทุน โรงเรียนมีการทอดผ้าป่าเพ่ือการศึกษา  1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 
14.9 จ้างครูในวิชาท่ี
ขาดแคลน 

โรงเรียนมีครูครบทุกกลุ่มสาระเพื่อให้การ
จัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่ามี
ประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล 

100 100 100 100 

- ครูต่างชาติ  1 1 1 1 
- ครูเคมี      
- ครูฟิสิกส์      
- ครูอังกฤษ      
- ครูสังคม      
 ผู้เรียนมีอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ตามท่ี

โรงเรียนก าหนด 
    

น้อมน าพระบรม 
ราโชบายด้านการ 
ศึกษาของในหลวง 
รัชการท่ี 10 มาปรับใช้ 

นักเรียนมีส่วนร่วมในการน้อมน าพระบรม 
ราโชบายของในหลวงรัชกาลท่ี 10 มาใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน  

100 100 100 100 

โครงกำรที่ 15 
โครงการพัฒนาผู้เรียน
ให้แต่งกายสุภาพ
เรียบร้อย มีมารยาทดี 

ผู้เรียนแต่งกายสุภาพเรียบร้อยมีมารยาทดี  
มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ผู้เรียน ครู และชุมชนท่ีมี
ความพึงพอใจในการแต่งกายสุภาพเรียบร้อย 
มีมารยาทดีและมนุษย์สัมพันธ์ดี 

    



กลยุทธ์แผนงำน โครงกำร/กิจกรรม ตัวบ่งชี้ควำมส ำคัญ 
ข้อมูล
ปีฐำน 

เป้ำหมำยรำย
ปีงบประมำณ (ร้อยละ) 

2563 2564 2565 2566 
มีมนุษย์สัมพันธ์ท่ีดี 
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 

15.1 กิจกรรมประกวด
มารยาทไทย 

ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมประกวดมารยาทไทย 100 100 100 100 

โครงกำรที่ 16       
โครงการให้โอกาส
ทางการศึกษาส าหรับผู้
ท่ีพลาดโอกาสทุกคน 
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  

นักเรียนท่ีขาดโอกาสทางการศึกษามีโอกาส
จบการศึกษาภาคบังคับสูงขึ้น 
 

    

16.1 กิจกรรมรับย้าย
นักเรียนจากรร.อื่นท่ีติด 
0 , ร , มส. 
 

นักเรียนได้รับการรับย้าย 100 100 100 100 

แผนงำนที่ 5 
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ 
ศึกษาทั้งระบบที่
มุ่งบริหารงบ 
ประมาณอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดย
ค านึงถึงสัมฤทธิ์ผล
ที่เกิดกับผู้เรียน 

16.2 กิจกรรมเทียบโอน
รายวิชาและผลการ
เรียน 

นักเรียนได้รับการเทียบโอน 
 

100 100 100 100 

16.3 กิจกรรมสอนซ่อม
เสริมภาคฤดูร้อน 

นักเรียนได้รับการสอนซ่อมเสริมภาคฤดูร้อน  100 100 100 100 

เป็นส าคัญ 16.4 กิจกรรมวัดและ
ประเมินผลทางการ
เรียน 

นักเรียนได้รับการวัดและประเมินผล
ทางการเรียน  
 

100 100 100 100 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



รำยช่ือคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน 
โรงเรียนชลธำรวิทยำ 

1. นายไพฑูรย์ ทองพิทักษ์   ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนชลธารวิทยา 
2. นายประเสริฐ ทองมณี   เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. ด.ต.สมศักดิ์ มณีนวล   เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4. นายประธาน มณีนวล   เป็นผู้แทนองค์กรชุมชน 
5. นางพัชรี เกตุแก้ว   เป็นผู้แทนผู้ปกครอง 
6. นายประกอบ ช่วยบ ารุง  เป็นผู้แทนศิษย์เก่า 
7. นางอมรศรี  เพชรภู่   เป็นผู้แทนครู 
8. พระสมุห์สมศักดิ์ จกฺวโร  เป็นผู้แทนองค์กรทางศาสนา 
9. นายวุฒิชัย  นวลแก้ว   ผู้อ านวยการเป็นเลขานุการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
ค ำสั่งโรงเรียนชลธำรวิทยำ 

ที ่ 34 /๒๕64 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำและแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 2564 

********************************************************************************************* 

         ด้วยโรงเรียนชลธำรวิทยำ ก ำหนดให้มีกำรจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ(2564-2566) 
และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี เพ่ือให้กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 2564 ในครั้งนี้เป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อย อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 27 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2547 จงึแต่งตั้งผู้รับผิดชอบดังต่อไปนี้ 

1. คณะกรรมการด าเนินการ มีหน้ำที่ อ ำนวยควำมสะดวกและให้ค ำปรึกษำในกำรจัดท ำแผน
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 

   1. นำยวุฒิชัย   นวลแก้ว   ประธำน 
   2. นำงอมรศรี   เพชรภู่   กรรมกำร 
   3. นำงสำวไปรยำ  สุทธิชน   กรรมกำร 
   4. นำยศุภกร  แก้วยิ้ม    กรรมกำร 
   5. นำยธนกำนต์  พละสกุล   กรรมกำร 
   6. นำงสำวชุลีภรณ์  ชูสุก   เลขำนุกำร 

๒. คณะกรรมการด าเนินงานจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน (๒๕๖4-๒๕๖6) มีหน้ำที่ 
รวบรวมข้อมูลกำรท ำ Swot โรงเรียน เพ่ือน ำไปจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพโรงเรียน (๒๕๖4-๒๕๖6) ให้
เสร็จสมบูรณ์และน ำไปสู่กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรโรงเรียน  

   2.1 นำงสำวชุลีภรณ์  ชูสุก   หัวหน้ำ 

3. คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี มีหน้ำที่ จัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ
และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 2564 

   3.1   นำงสำวชุลีภรณ์  ชูสุก   หัวหน้ำ 
   3.2   นำงอมรศรี  เพชรภู่   ผู้ช่วย 
   3.3   นำงสำวพิมพ์ขวัญ  คงอุป   ผู้ช่วย 
   3.4   นำงสำวไปรยำ  สุทธิชน   ผู้ช่วย 
   3.5   นำงสำวนัฐฐินันท์  เล็กประทุม  ผู้ช่วย 
   3.6   นำยศุภกร  แก้วยิ้ม   ผู้ช่วย 
   3.7   นำยธนกำนต์  พละสกุล   ผู้ช่วย 
   3.8   นำยจักรกฤษณ์  อินตัน   ผู้ช่วย 



   3.9   นำงสำวอันทิมำ  กรุงไกรจักร  ผู้ช่วย 
   3.10 นำยทวีศักดิ์  พรหมเรือง   ผู้ช่วย 
   3.11 นำยวีระพล  มีศิริ   ผู้ช่วย 
   3.12 นำยอัครพล  พะลัง   ผู้ช่วย 
   3.13 นำงสำวอรณี  มูสิกแก้ว   ผู้ช่วย 
   3.14 นำงสำวกำญจนำ  หีตแก้ว  ผู้ช่วย 
   3.15 นำงสำววีรวรรณ   จันทรำ  ผู้ช่วย 

4. คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี มีหน้ำที่ ติดตำมและตรวจสอบแผนพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำและแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
2564 เพื่อให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 

   4.1 นำยวุฒิชัย   นวลแก้ว   ประธำน 
   4.2 นำงอมรศรี   เพชรภู่   กรรมกำร 
   4.3 นำงสำวไปรยำ  สุทธิชน   กรรมกำร 
   4.4 นำยศุภกร  แก้วยิ้ม   กรรมกำร 
   4.5 นำยธนกำนต์  พละสกุล   กรรมกำร 
   4.6 นำงสำวชุลีภรณ์  ชูสุก      ผู้ช่วย/เลขำนุกำร 

 
ให้ผู้ที่ได้มอบหมำยตำมค ำสั่งนี้ได้ปฏิบัติหน้ำที่โดยเคร่งครัด 

 
 สั่ง    ณ   วันที่   8   มิถุนำยน   พ.ศ.  2564 
 
 
 

 
             (นำยวุฒิชัย  นวลแก้ว) 

                        ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนชลธำรวิทยำ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คณะท ำงำน 

ที่ปรึกษำ 
 1. นายไพฑูรย์ ทองพิทักษ์   ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 2. นายวุฒิชัย   นวลแก้ว   ผู้อ านวยการโรงเรียนชลธารวทิยา 

คณะผู้จัดท ำ 
 1. นางอมรศรี เพชรภู่   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ/ 
      หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 2. นางสาวพิมพ์ขวัญ คงอุป  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์/ 

หัวหน้างานพัสดุ 
3. นางสาวชุลีภรณ์  ชูสุก  หัวหน้างานแผนงาน/หัวหน้างานประกันคุณภาพ 

สถานศึกษา/หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 4. นางสาวไปรยา สุทธิชน   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ/   

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
 5. นายศุภกร แก้วยิ้ม   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 6. นางสาวนัฐฐินันท์ เล็กประทุม  หัวหน้างานทะเบียน/วัดผล 
 7. นางสาววีรวรรณ จันทรา  หัวหน้างานแนะแนว 
 8. นายธนกานต์ พละสกุล   หัวหน้างานบริหารทั่วไป 
 9. นายจักรกฤษณ์  อินตัน   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 10. นางสาวอันทิมา  กรุงไกรจักร  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละ 
 9. นายวีระพล มีศิริ   พนักงานราชการ 
 10. นายทวีศักดิ์ พรหมเรือง  พนักงานราชการ 
 11. นายอัครพล พะลัง   พนักงานราชการ 
 12. นางสาวอรณี  มูสิกแก้ว  พนักงานราชการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


