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โรงเรียนน้้ำเกลี้ยงวิทยำ
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ส้ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำศรีสเกษ ยโสธร



คำนำ 

การจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ นับว่าเป็นสิ่งสำคัญออย่างยิ่งในการบริหารจัดการ 
โรงเรียนน้ำเกลี ้ยงวิทยาจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื ่อใช้เป็นแนวทางในการ
ดำเนินงานของกลุ ่มบริการงาน/กลุ ่มสาระ/งานต่างๆในโรงเรียน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านการ
พัฒนาการเรียนการสอน และการพัฒนาโรงเรียนด้านต่างๆ โดยโรงเรียนได้นำเอาแนวทางการบริหารจัด
การศึกษาตามนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการในการจัดการศึกษา และกลยุทธ์ของ
สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ มาเป็นกรอบในการกำหนดนโยบาย
ของโรงเรียน โดยยึดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์และกลยุทธ์ ของโรงเรียน ในการดำเนินการจัดทำ
แผนปฏิบัติการของโรงเรียน 

โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา ขอขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน ที่มีส่วนช่วยให้การจัดทำแผนปฏิบัติการเล่มนี้
สำเร็จด้วยดี และขอให้กลุ่มบริหารงาน/กลุ่มสาระ/งาน ได้ยึดปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ โดยการ
กำกับ ติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง เพ่ือบรรลุเป้าหมายในการจัดการศึกษาขอโรงเรียน
ต่อไป 

 

                    งานนโยบาย แผนงาน และประกันคุณภาพการศึกษา 
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คำรับรองความเห็นชอบแผนปฏิบัติการ 
โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

............................................................... 

ตามที่โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา ได้เสนอจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 
๒๕๖๒ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา ตามกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจา
ภาครัฐนั้น 

ข้าพเจ้านายลพบุรี สังลา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะได้พิจารณาแล้ว
และเห็นว่า แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ของโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยามีความเหมาะสมในการ
ดำเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และกิจกรรม การจัดสรรงบประมาณตามโครงการต่างๆเหมาะสมตาม
ความจำเป็น อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและส่งผลให้ผู้เรียนเปน็คนดี 
คนเก่ง และอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข ขอให้โรงเรียนมุ่งมั่นปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที่ดีตาม
เป้าหมายในระดับสูงสุด เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และประเทศชาติต่อไป 

ข้าพเจ้าและคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา ได้เห็นชอบให้ใช้แผนปฏิบัติการ
โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ จึงลงลายมือไว้เป็นสำคัญ 
 
 
 
    ลงชื่อ             ลงชื่อ 

  (นายลพบุรี สังลา)                   (นายชัยยา  บัวหอม) 
 ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา       เลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษา 

โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา               โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แผนปฏิบัตริาชการ 
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา 
อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรสีะเกษ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสเกษ ยโสธร 



 
 

๑ 
 

ส่วนที่ ๑ 
 

ข้อมูลสภาพทั่วไปของโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา 
๑.๑  ประวัติความเป็นมา 

 

             โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยาเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำกิ่งอำเภอ  ตั้งขึ้นตามประกาศของ
กระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๓๐ แรกที่ก่อตั้ง นายปราณีต  คงถาวร ปลัดอำเภอ    
ผู้เป็นหัวหน้ากิ่งอำเภอและนายพิสุทธิ์  บุญเจริญ  อดีตศึกษาธิการกิ่งอำเภอน้ำเกลี้ยง  เห็นว่าควร
จัดตั้งโรงเรียนมัธยมประจำกิ่งอำเภอเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษา  แต่ประสบปัญหาหลาย
ประการ จึงเพียงแต่ได้รับอนุมัติให้เปิดเป็นหน่วยเคลื่อนที่ของโรงเรียนกันทรารมณ์  เมื่อปีการศึกษา 
๒๕๓๐  และได้รับนักเรียนครั้งแรกจำนวน ๓๐ คน  โดยอาศัยเรียนที่โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 
ปีการศึกษา  ๒๕๓๐  กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศตั้งโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยาขึ้นเป็นโรงเรียนมัธยม
ประจำกิ่งอำเภอและได้แต่งตั้งให้นายเพ็ง  แสนโสม  ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์  รักษาการใน
ตำแหน่งครูใหญ่  โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยาอีกตำแหน่งหนึ่ง  พร้อมทั้งได้ย้ายให้นายศรีสำราญ  ประทุม
เวียง  อาจารย์  ๑ โรงเรียนประชาพัฒนาศึกษามาช่วยราชการ  ระยะแรกของการเปิดใหม่  มีนักเรียน
ชั้น ม.๑ จำนวน ๖๕ คน  นักเรียนชั้น ม.๒ จำนวน ๒๙ คน และอาศัยเรียนที่หอประชุมกิ่งอำเภอน้ำ
เกลี้ยง 
๑. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

๑) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชนบท  มีประชากรประมาณ  ๔๓,๖๓๐ 
คน  บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่  โรงพยาบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง  ที่ว่าการอำเภอน้ำเกลี้ยง  
สถานีตำรวจภูธร  น้ำเกลี้ยง  อาชีพหลักของชุมชน คือ อาชีพทางการเกษตร  เช่น  ทำนา ทำไร  ทำ
สวน  เลี้ยงสัตว์  รับจ้างนอกฤดูกาลทำนา  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ   ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นท่ีเป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ การรำแถน บุญบั้งไฟ บุญผะเหวด บุญข้าวจี่ ประเพณีสงกรานต์ บุญ
เข้าพรรษา บุญข้าวประดับดิน บุญข้าวสาก บุญออกพรรษา บุญทอดกฐิน 
 ๒) ผู ้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับประถมศึกษา อาชีพหลัก คือ  อาชีพทาง
การเกษตร ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี  
๑๙๗,๑๔๑  บาท จำนวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว  ๖  คน 



 
 

๒ 
 

ชื่อ                                                     โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา 
อักษรย่อ                             น.ก. 
ตราประจำโรงเรียน                                      

 
 
ปรัชญาของโรงเรียน                            “ ปญฺญา   นรานํ   รตฺนํ ”  ปัญญาเป็นแก้วของนรชน 
อัตลักษณ์                                          “ประพฤติดี นำวิถีพอเพียง  มุ่งม่ันสู่สากล” 
เอกลักษณ์                                          โรงเรียนสิ่งแวดล้อมดี  นำวิถีพอเพียง 
มาตรการส่งเสริม                                  โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรมนำความรู้  โรงเรียนส่งเสริม 
                                                         สุขภาพ  โรงเรียนส่งเสริมสิ่งแวดล้อม 
สีประจำโรงเรียน         น้ำเงิน  หมายถึง   ความพยายาม ความพากเพียร   
                                                         ความอดทน  เข้มแข็ง  ความสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจ 
                                                         เดียวกัน 
                                                      ชมพู  หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง  ความรัก 
                                                         และความร่วมมือ 
ทำเทียบผู้อำนวยการโรงเรียน      นายเพ็ง แสนโสม      รก.ครูใหญ่  ๒๕๓๐ 
         นายเสถียร ทวีชาติ     รก.ครูใหญ่  ๒๕๓๐ 
                                                        นายชัชชัย  ชัยชาญ    รก.ครูใหญ่  ๒๕๓๓ 
         นายศรีสำราญ ประทุมเวียง รก.ครูใหญ่  ๒๕๓๔ 
                                                        นายวันชัย  พานิชพงษ์   อาจารย์ใหญ่     ๒๕๓๔ 
                                                        นายประมวล เงาศรี      ผู้อำนวยการ    ๒๕๓๖ 
                                                        นายดำรง  ภุมมา         ผู้อำนวยการ    ๒๕๔๑ 
                                                        นายสมพร  อาษา        ผู้อำนวยการ     ๒๕๔๔ 
                                                        นายอุทัย   สาคำภีร์     ผู้อำนวยการ     ๒๕๖๑ 
                                                        นายชัยยา  บัวหอม      ผู้อำนวยการ    ปัจจุบัน 
 
 
 
 
 



 
 

๓ 
 

๑.๒ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา 
๑.  นายลพบุรี  สังลา    ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
๒.  พระครูสุทธิธรรมพิทักษ์   กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ฯ 
๓.  พระครูจินดากัลยาณกิจ   กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ฯ 
๔.  นายบุญหนา  บัวศร ี    กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง 
๕.  นางสาวสิริสมบัติ บุญพอ   กรรมการผู้แทนครู 
๖.  นายปรีชา  ไกรษี    กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน 
๗.  นายณรงศักดิ์  เอาหานัด   กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๘.  นายนารี  ธงชัย    กรรมการ 
๙.  ร.ต.อ.ชุมพล  แก้วคำ    กรรมการ 
๑๐.  นางสุจิตรา  อาษากิจ   กรรมการ 
๑๑.  นายดาวเด่น  จันทร์เกษ   กรรมการ 
๑๒.  นางนัย  เรืองรุ่ง    กรรมการ 
๑๓.  นายธนเดช  แสงสันต ์   กรรมการ 
๑๔.  นายชัยยา บวัหอม    กรรมการและเลขานุการ 
๑๕.  นางปัณณธร  ละโป ้   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

๔ 
 

๑.๓  จำนวนบุคลากร 

ตำแหน่ง 
จำนวน 

รวม 
วุฒิการศึกษา 

รวม ชาย หญิง สูงกว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ต่ำกว่าปริญญาตรี 
ผู้อำนวยการ ๑ - ๑ ๑ - - ๑ 

รองผู้อำนวยการ - 1 1 1 - - 1 
ครู (ค.ศ.๓) 2 13 15 9 6 - 15 
ครู (ค.ศ.๒) 0 4 4 3 1 - 4 
ครู (ค.ศ.๑) 1 6 7 0 7 - 7 
ครูผู้ช่วย 2 2 4 - 4 - 4 

พนักงานราชการ 2 2 4 1 3 - 4 
ครูอัตราจ้าง 1 1 2 - 2 - 2 

ลูกจ้างประจำ 2 - 2 - - 2 2 
ลูกจ้างชั่วคราว 3 - 3 - - 3 3 

รวม 14 29 43 15 23 5 43 
 

 
 
 
 
 
 

 



 
 

๕ 
 

๑.๔ จำนวนนักเรยีน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

 
ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม ๒๕๖4 

ระดับชั้น 
จำนวน 

รวม ระดับชั้น 
จำนวน 

รวม 
ชาย หญิง ชาย หญิง 

ม.๑ 47 54 101 ม.๔ 40 41 81 
ม.๒ 27 43 70 ม.๕ 36 60 96 
ม.๓ 54 66 120 ม.๖ 35 60 95 

รวม  ม.ต้น 128 163 291 รวม ม.ปลาย 111 161 272 
รวมทั้งสิ้น 563 



 
 

๖ 
 

๑.๕ ข้อมูลบุคลากรจำแนกตามวุฒิการศึกษา วิชาเอกและตำแหน่ง 
 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา วิชาเอก ตำแหน่ง 

๑ นายชัยยา  บัวหอม คบ.,ศษ.ม. อิเล็กทรอนิกส์,บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการ 
๒ นางสาวชนิดาพร ดวงแสง วท.บ.,ค.ม.,ศษ.ม. ฟิสิกส์,วิจัยและประเมินผลการศึกษา,การบริหารการศึกษา รองผู้อำนวยการ 

๓ นายธงชัย  อภิพุทธิกุล กศ.บ. พลศึกษา ครู ค.ศ.๓ 
๔ จ.ท.บุญสืบ  เกตุวุฒิ ค.บ., ศษ.ม. ดนตรีสากล, การบริหารการศึกษา ครู คศ.๓ 
๕ นางจันทนา  อภิพุทธิกุล ศศ.บ., ศษ.บ. ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย ครู คศ.๓ 
๖ นางสาวสิริสมบัติ  บุญพอ กศ.บ., ศษ.ม ภาษาไทย, บริหารการศึกษา ครู คศ.๓ 
๗ นางนาตยา  จันทรักษ์ ค.บ., ศษ.ม. บรรณารักษ์ศาสตร์, การบริหารการศึกษา ครู คศ.๓ 
๘ นางสาวรัชต์รวีย์  เพชรด ี ค.บ., ศษ.ม. คณิตศาสตร์, การบริหารการศึกษา ครู คศ.๓ 
๙ นางสาวฐิติชญา  คำสาลี ค.บ. ภาษาอังกฤษ ครู คศ.๓ 

๑๐ นางสาววชิราภรณ์  กิ่งคำ ค.บ. คณิตศาสตร์ ครู คศ.๓ 
๑๑ นางปัณณธร  ละโป้ วท.บ.,ศษ.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ครู คศ.๓ 
๑๒ นางสาวกาญจนี  ภาคสุโพธิ์ ศศ.บ., ศษ.ม. สังคมศึกษา, การบริหารการศึกษา ครู คศ.๓ 
๑๓ นางสาวหัสยา  บัวแก้ว ค.บ., ศษ.ม. คอมพิวเตอร์ศึกษา, การบริหารการศึกษา ครู ค.ศ.๓ 
๑๔ นางสาวจินตนา  มกรนันท์ วท.บ., ศษ.ม. ชีววิทยา, การบริหารการศึกษา ครู ค.ศ.๓ 
๑๕ นางสาววิชุกรณ์  ทองมา วท.บ. ฟิสิกส์ ครู คศ.3 
๑๖ นางสาวณัฏฐ์ชานันทน์  คำมา วท.บ. เคมี , การบริหารการศึกษา ครู ค.ศ.3 
๑๗ นางสาวพัชรวดี บุญมาก ศษ.บ,ศษ.ม วิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ ครู ค.ศ.3 
๑๘ นางสาววิภาพร  ทิพย์รักษา วท.บ., ศษ.ม. คณิตศาสตร์, การบริหารการศึกษา ครู ค.ศ.2 
19 นางสาวณัฐวรรณ  สายยา ศษ.บ, ศษ.ม. การสอนภาษาไทย, การบริหารการศึกษา ครู ค.ศ.2 

๒๙ 



 
 

๗ 
 

๒๐ นางสาวสุปรียา  กล่อมเสียง ค.บ. สังคมศึกษา ครู ค.ศ.๑ 
21 นางสาววิภาพร จวนสาง ศศ.บ,กศ.ม ภาษาอังกฤษเพ่ือสื่อสารธุรกิจ,เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ครู ค.ศ.2 
๒๒ นางพัชนีย์ เชื้อชม วทบ.,คบ. จุลชีววิทยา,ชีววิทยา ครู ค.ศ.๑ 
๒๓ นางสาววนิษา จันคะนา ค.บ. ฟิสิกส์ ครู ค.ศ.๑ 
24 นายเชาวฤทธิ์  ชิณวรรณะ วท.บ. เคมี ครู ค.ศ.๑ 
25 นางสาวอาริยา แสงนิล  ค.บ. ภาษาอังกฤษ ครู ค.ศ.๑ 
26 นางสาววิชุดา  ชินชัย กศ.บ. วิทยาศาสตร์ ครู ค.ศ.๑ 
27 นางสาวตวงพร  คำเสียง ค.บ. คหกรรม ครู ค.ศ.๑ 
28 นางสาวดวงนภา สุราวุธ ศษ.บ. ภาษาไทย ครู ค.ศ.๒ 
29 นางประภาพรรณ พันธ์แก่น ศป.บ. ศิลปะการแสดง-นาฏศิลป์ไทย ครูผู้ช่วย 
30 นางสาวทิพวรรณ  ศรีกระหวัน ศศ.บ. ภาษาจีน ครูผู้ช่วย 
31 นายคณิต โพธิ์ทิพย์ ค.บ. คณิตศาสตร์ ครูผู้ช่วย 
32 นายรุ่งโรจน์  พรมมี ค.บ. พลศึกษา ครูผู้ช่วย 
33 นายวิชัย   หอมจันทร์ พธ.บ. ศาสนาและปรัชญา พนักงานราชการ 
34 นางกษิรัตน์   แก้ววิเศษ ค.บ. คณิตศาสตร์ พนักงานราชการ 
35 นายสุรัตน์  สายสินธุ ์ ศศ.บ. ดนตรีสากล พนักงานราชการ 
36 นางรัศมี อินตา วท.บ วิทยาคอมพิวเตอร์ พนักงานราชการ 
๓7 นางสาววิราวรรณ์ ชานนท์ ค.บ. สังคมศึกษา ครูอัตราจ้าง 
๓8 นายชิณภัทร์  ชุติมามาศ ค.บ. ศิลปศึกษา ครูอัตราจ้าง 
39 นางสาวเพ็ญพัชรี พิลาแก้ว  บธ.บ. การบัญชี ครูธุรการ 
๔0 นายสมเกียรติ  บุญพอ ม.๓ - พนักงานบริการ 
๔1 นายประหยัด  ทองสลับ ม.๓ - พนักงานบริการ 



 
 

๘ 
 

 
 
ข้อมูลอาคารสถานที่  
ที ่ อาคาร จำนวน หมายเหตุ 

๑ อาคารเรียน ๓  
๒ อาคารวิทยบริการ ๑  

๓ อาคารห้องน้ำชายห้องส้วมชาย   ๒  
๔ อาคารห้องน้ำชายห้องส้วมหญิง   ๒  

๕ อาคารบ้านพักนักเรียน   ๒  

๖ อาคารหอประชุม ๑  
๗ บ้านพักนักการภารโรง   ๒  

๘ อาคารโรงฝึกงาน ๑  

๙ อาคารบุญยสถาน   ๑  
๑๐ หอพระพุทธรูป   ๑  

๑๑. โดมอเนกประสงค์ ๑  

42 นายสุพล   พลับเพลิง ม.๖ - พนักงานบริการ 
43 นายจักรพันธ์   ขันเขต ม.๖ - พนักงานบริการ 
๔4 นายบุญมี    พันธ์สาลี ป.๖ - ลูกจ้างชั่วคราว 
๔5 นายศรชัย  สุภเลิศ ม.๓ - ลูกจ้างชั่วคราว 
46 นายเจษฎา พัฒนวิบูลย์ ม.๖  ลูกจ้างชั่วคราว 



 
 

๙ 
 

                                  
                                        ส่วนที่ ๒ 

ทิศทางการจัดการศึกษา 
 

โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยาจัดการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาชาติ มุ่งสู่มาตรฐานสากล มีคุณธรรม
จริยธรรม และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน 
พันธกิจ 

1.  พัฒนาการบริหารจัดการ การศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้ผู้เรียนได้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ 
2.   นำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 
3.   ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่การดำเนินชีวิตอย่างยั่งยืน 
4.   ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนในการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย 
5.   ส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

เป้าประสงค์ 
ผู ้เรียนเป็นนักคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์และปฏิบัติอย่างสร้างสรรค์บนพื้นฐานหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง  ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก 
ยุทธศาสตร์ 

1. พัฒนาและส่งเสริมหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนมีความหลากหลายตามกลุ่มศักยภาพของ
ผู้เรียน 

2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ตามหลักของมาตรฐานสากล 
3. ปลูกฝังและส่งเสริมผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 

ภาคภูมิใจในการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น รวมถึงมีจิตสำนึกของความเป็นไทย 
4. พัฒนาแหล่งเรียนรู้สู่การประกอบอาชีพโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
5. พัฒนาระบบภาคีเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
6. การพัฒนาและสนับสนุนส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ 

กลยุทธ์ 
1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีศักยภาพ ทักษะและประสบการณ์สู่มาตรฐานสากล 
2. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
3. ยกระดับครูและบุคลากรทางการศึกษา จรรยาบรรณทางวิชาชีพครู 
4. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสิ่งแวดล้อมเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
5. พัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ด้วยระบบภาคี 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 

 
 



 
 

๑๐ 
 

                                   การวิเคราะห์ปัจจัยภายในองค์กร 
ปัจจัย การวิเคราะห์จุดแข็ง(Strength) การวิเคราะห์จุดอ่อน (Weakness) 

๑. คน - บุคลากรอยู่ในวยัท างาน และรบัผดิชอบ
ภาระงาน และตัง้ใจท างาน 
- บุคลากรการท างานเป็นทมี ร่วมมอืร่วมใจ 
ช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั 
- บุคลากรการปฏบิตังิานเน้นสูผู่เ้รยีนเป็น
ส าคญั 
- บุคลากรมกีารวางแผนการท างาน 
โครงสรา้งการบรหิารงานและแบ่งงานอย่าง
ชดัเจน 
- บุคลากรใชว้สัดุอุปกรณ์ส านกังานทีม่อียู่
อย่างคุม้ค่า 

 

 

- บุคลากรในกลุ่มงานมปีระสบการณ์การท างานน้อย 
- บุคลากรการจดัเกบ็เอกสารยงัไม่เป็นระบบจงึยากต่อ
การคน้หา 
- บุคลากรวางแผนขัน้ตอนการปฏบิตังิานยงัไม่ชดัเจน 
เช่น การเงนิ พสัดุ 
- บุคลากรการด าเนินงานยงัไม่เป็นปัจจุบนั เช่น การ
สง่ใชเ้งนิยมื / ลา้งหนี้ ระบบสาธารณูปโภค 
- ครูและบุคลากรทางการศึกษาบางส่วนขาดความ
กระตือรือร้นในการเรียนรู้งานที่ได้รับมอบหมาย 
- ครูเตรียมการประเมินจากหน่วยงานต่างๆ ทำให้การ
จัดการเรียนการสอนไม่ต่อเนื่อง 
- บางกลุ่มงานบุคลากรไม่เพียงพอ 

๒. เงิน -  มีการจัดสรรงบประมาณในการบริหารอย่าง
ทั่วถึง 
-  การเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงการคลัง 
-  มีการบริหารงบประมาณอย่างโปร่งใส และ
สามารถตรวจสอบได้ 
- ครูและคณะกรรมการของโรงเรียนมีส่วนร่วม
ในการพิจารณาเบิกจ่ายงบประมาณ 
- โรงเรียนได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก
หน่วยงานภายนอก 

-  มีบางโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการตาม แผนปฏิบัติ
ราชการ 
-  งบประมาณท่ีอนุมัติในบางโครงการไม่เพียงพอต่อการ
ดำเนินงาน 
- งบประมาณทีไ่ดร้บัจดัสรรลดลง และใชจ่้ายเพิม่ขึน้ 
เช่น การใชจ่้ายค่าไฟฟ้า  
 
 

๓. วัสดุอุปกรณ์ -  สื่อการเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนมี
ความทันสมัย 
-  สื่อการเรียนรู้มีความหลากหลาย 
-  สื่อการเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน
เพียงพอ 

- ตู้เก็บเอกสาร พัดลม  ไม่เพียงพอ และเครื่องพิมพ์ไม่

พร้อมทำงาน 

- วัสดุ ครุภัณฑ์ ในการลงระบบล่าช้าเกิดจากคอมพิวเตอร์

มีอายุการใช้งานนาน  

- บรรยากาศของห้องทำงานไม่เอ้ือต่อการทำงาน 

- วสัดุอุปกรณ์ส านกังานไม่เพยีงพอกบัความตอ้งการ 



 
 

๑๑ 
 

- มีการนำวัสดุอุปกรณ์จากท้องถิ่นมา
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อ
เพ่ิมทักษะในการเรียนรู้ 
-  มีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในโรงเรียน 
 
 

- ทรพัยากรไม่เพยีงพอต่อความตอ้งการของนกัเรยีน 
คร ูบุคลากรในโรงเรยีน เช่น โต๊ะ เกา้อี้ 
- ขาดการดแูลรกัษาและวสัดุอุปกรณ์ต่างๆช ารุด 

๔. วิธีปฏิบัติงาน -  มีการกำหนดโครงสร้างบริหารงาน 
อย่างชัดเจน 
-  มีการจัดทำแผนปฏิบัติการและโครงการ โดย
ครูทุกคนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน 
-  มีการกำหนดคำสั่งการปฏิบัติหน้าที่ 
อย่างชัดเจน 
-  มีการใช้งบประมาณอย่างมี 
ประสิทธิภาพ 

- บางส่วนสรุปรายงานผลการ 
ปฏิบัติงานตามโครงการล่าช้า 
- ขั้นตอนการส่งเอกสารและการดำเนินงานเป็นไปด้วย
ความล่าช้า 
- เมื่อกลุ่มงานจัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายจะได้รับ

ความร่วมมือไม่เต็มที่ 

๕. สภาพ แวดล้อม -  สภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
-  มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
-  มีภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม 
-  มีพ้ืนที่เพียงพอต่อการบริหารจัดการด้านการ
จัดการเรียนการสอน 
-  ที่ตั้งของโรงเรียนอยู่ใกล้หน่วยงานราชการทำ
ให้สะดวกต่อการประสานงาน 
-  โรงเรียนเป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนและ
หน่วยงานต่างๆ 
-  โรงเรียนมีระบบนิเวศท่ีอุดมสมบูรณ์ 
- มีการบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบ 
- มสีภาพแวดลอ้ม มภีูมทิศัน์ทีด่เีหมาะสม
กบัการเรยีนรู ้
- มแีหล่งเรยีนรูม้อีาคารไวส้ าหรบัการเรยีนที่
หลากหลาย 

-  ขาดรั้วด้านหลังโรงเรียนในการ 
ป้องกันความปลอดภัย 
-  สภาพถนนบางช่วงชำรุดและยังไม่เป็นถนนคอนกรีต 
- ไฟฟ้าส่องสว่างในห้องเรียนและบริเวณพ้ืนที่โดยทั่วไป
ขาดการปรับปรุงและมีไม่เพียงพอ 
- ประตูและหน้าต่างห้องเรียนชำรุดมีรับการปรับปรุงและ
ซ่อมแซมท่ีล่าช้า 
- โรงเรียนห่างไกลจากหน่วยงานต้นสังกัด 
- การวางระบบท่อระบายน้ำยังไม่ได้มาตรฐานก่อให้เกิด
ปัญหาท่อน้ำอุดตัน 
- ห้องน้ำบนอาคารเรียนไม่สามารถใช้ได้ทุกห้องเนื่องจาก
บางห้องชำรุด 
- บ้านพักครูชำรุด ทรุดโทรม 

 

                                       



 
 

๑๒ 
 

 การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกองค์กร 

ปัจจัย โอกาส (OPPORTUNITY) อุปสรรค (THREAT) 

๑. นโยบาย/การเมือง -  รัฐบาลมีนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่าง
ม ีค ุณภาพและส ่งเสร ิมค ่าน ิยม  ๑๒ 
ประการ 
-  รัฐบาลมีนโยบายปรับระบบการบรรจุ
ครูและการรับรองมาตรฐานวิชาชีพครูให้
เอื้อต่อการเพิ่มโอกาสให้มี บุคลากรที่มี
ความรู้และประสบการณ์ที่เหมาะสมเข้า
มาในระบบการศึกษามากขึน้ 

-  นโยบายภาครัฐมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยไม่ต่อเนื่อง 
-  มีการปรับเปลี่ยนผู้บริหารระดับกระทรวงศึกษาธิการ
บ่อย 
-  เสถียรภาพทางการเมืองส่งผลกระทบต่อคุณภาพการจัด
การศึกษา 
-  การจัดอัตรากำลังล่าช้า 
-  การเกลี ่ยอัตรากำลังครูทำให้ไม่สอดคล้องกับความ
ต้องการของโรงเรียน 

๒. ภาวะเศรษฐกิจ -  ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีที่ทำกินเป็นของ
ตนเอง 
-  ผู้ปกครองมีการน้อมนำหลักปรัชญา
ของเศรษฐก ิจพอเพ ียงมาใช ้ ในการ
ดำเนินชีวิต 
-  ผ ู ้ปกครองบางส่วนมีการประกอบ
อาชีพเสริมหลังฤดูการเก็บเก่ียว 
 
 

  -  การอพยพแรงงานเข้าสู่แหล่งอุตสาหกรรม  
  -  ผู้ปกครองขาดการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพทางอาชีพ   
  -  ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีรายได้น้อย 
  -  ผู้ปกครองบางส่วนเป็นหนี้นอกระบบ 
  -  ผู้ปกครองขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการใช้ที่ดินให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 
  - การบริหารจัดการระบบชลประทาน ไม่เอื ้ออำนวยใน
การประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
  - ประชากรในพื้นที่ขาดการปรับทัศนคติและอุปนิสัยใน
การประกอบอาชีพให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและ
เศรษฐกิจในปัจจุบัน 
  -  ขาดตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตร 
  -  ผู้ปกครองบางส่วนต้องอพยพไปรับจ้างทำงานต่างถิ่น  
ทำให้ไม่มีเวลาอบรมสั่งสอนนักเรียน 
-  หลังการเก็บเกี่ยวผู้ปกครองต้องทำอาชีพเสริมแต่ขาด
แคลนน้ำ 
-  ประสบปัญหาด้านการลงทุน  การขาดเงินทุนในการทำ
การเกษตร   



 
 

๑๓ 
 

ปัจจัย โอกาส (OPPORTUNITY) อุปสรรค (THREAT) 
๓. สภาพสังคม 
ความเชื่อวัฒนธรรม 

-  บวรช (บ้าน วัด โรงเรียน ชมุชน) ให้
ความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษา
อย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง 
-  ชุมชนมีการอนุรักษ์และสืบทอด
ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม  
-  ชุมชนมีความสามัคคี เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่
ต่อกัน 
-  มีภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีเอ้ือต่อการจัด
การศึกษา 
-  มีปราชญ์ท้องถิ่นที่มีความรู้ 
ความสามารถในการถ่ายทอดภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

-  มีปัญหาด้านสารเสพติดและอบายมุขในชุมชน 
- การจัดสภาพแวดล้อมในชุมชนไม่ถูกสุขลักษณะ 
- ปัญหาการหย่าร้างของบิดา มารดา  
- บิดา มารดาไม่มีเวลาอบรมเลี้ยงดู เนื่องจากต้องไป
ประกอบอาชีพต่างถิ่น 
- ปัญหาตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 
- การสับเปลี่ยนและโยกย้ายของผู้นำชุมชน ส่งผลให้การ
ดำเนินงานตามนโยบายต่าง ๆ ไม่ต่อเนื่อง 
-  ขาดความเข้าใจ  ประสบการณ์  ในการวิเคราะห์และ
แยกแยะวัฒนธรรม  ประเพณีที่ผิด ๆ มาใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 
 

๔. เทคโนโลยี -  มีร้านอินเทอร์เน็ตภายในชุมชน  
-  มีระบบสื่อสารที่ทันสมัย 
-  มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ประกอบอาชีพ 
-  มีการเพิ่มเครือข่ายของอินเทอร์เน็ต
ประชารัฐในแต่ละหมู่บ้าน   

-  ประชากรส่วนใหญ่ขาดทักษะในการนำเทคโนโลยีมาใช้
อย่างไม่ถูกต้องทำให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
-  มีค่านิยมในการนำเทคโนโลยีมาใช้ไม่สอดคล้องกับต้นทุน
และรายได้ 
 - การนำเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารมาใช้ในทางท่ี
ไม่เหมาะสม 
-  การใช้อินเทอร์เน็ตประชารัฐยังไม่เกิดประโยชน์  และไม่
เป็นไปตามวัตถุประสงค์เท่าที่ควร  เพราะส่วนใหญ่เด็กใช้ใน
การเล่นเกมส์ 

๕. ระบบสาธารณูปโภค -  มีแหล่งน้ำใต้ดินและแหล่งน้ำตาม
ธรรมชาติอย่างอุดมสมบูรณ์ 
-  มีถนนเชื่อมต่อทุกหมู่บ้าน 
-  มีระบบการสื่อสารที่ครอบคลุมและ
ทันสมัย 
-  มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 
- มีตลาดนัดสัญจรเพื่อให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นมีทางเลือกอุปโภค บริโภค ที่
หลากหลาย 

-  การคมนาคมระหว่างหมู่บ้านอำเภอไม่สะดวก 
-  ขาดแคลนน้ำที่สะอาด ปลอดภัยในการอุปโภคบริโภค 
-  ระบบไฟฟ้าในชุมชนขัดข้องบ่อยครั้ง 
-  ไม่มีที่ทำการไปรษณีย์ประจำอำเภอ 
-  การทำธุรกรรมทางด้านการเงินไม่สะดวก 
-  ขาดระบบการกำจัดขยะอย่างถูกสุขลักษณะ 
-  การสร้างรั้วบ้านแต่ละหลังไม่ควรเกินบริเวณบ้านของ
ตนเอง  เพ่ือความสะดวก  และปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
ในหมู่บ้าน 
 



 
 

๑๔ 
 

ปัจจัย โอกาส (OPPORTUNITY) อุปสรรค (THREAT) 
-  มีร้านค้าอุปโภค  บริโภค  ร้านอาหาร
ทันสมัย  และมีคุณภาพเพ่ิมมากข้ึน   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

๑๕ 
 

ส่วนที่ ๔ 
รายละเอียดงบประมาณ/โครงการ 

 
๑. ประมาณการเงินอุดหนุนรายหัว 
          ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ( ตุลาคม ๒๕๖๔ กันยายน ๒๕๖๕) 

รายการ จำนวนคน จำนวนเงิน หมายเหตุ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 101 353,500 3500.-/หัว 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 70 360,500 3500.-/หัว 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 120 420,000 3500.-/หัว 

รวมคนละ  291 1,018,500  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 81 307,800 3,800.-/หัว 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 96 364,800 3,800.-/หัว 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 95 361,000 3,800.-/หัว 

รวมคนละ 272 1,033,600  
รวมทั้งสิ้น 563 2,052,100  

 
สัดส่วนการจัดสรรงบประมาณ 
   - งบพัฒนาการเรียนการสอน   ร้อยละ ๗๐   =   1,016,470 
   - งบบริหารทั่วไป    ร้อยละ ๒๐  =   290,420 
   - งบสำรองจ่าย   ร้อยละ  ๑๐   =    145,120 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

๑๖ 
 

ประมาณการเงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามโครงการเรียนรี ๑๕ ปีอย่างมีคุณภาพ 

 ประจำงบประมาณ ๒๕๖๕ 

รายการ จำนวน
คน 

จำนวนเงิน หมายเหตุ 
ภาคเรียนที่๒/๖4 ภาคเรียนที่ ๑/๖5 รวม 

ม.ต้น (คนละ ๔๔๐) 291 128,040 128,040 256,080  
ม.ปลาย (คนละ ๔๗๕) 272 129,200 129,200 258,400  
รวม ๕63 257,240 257,240 514,480  

 
 
     ประมาณการเงินระดมทรัพย์ 
                                                  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

รายการ จำนวนคน จำนวนเงิน หมายเหตุ 
ภาคเรียนที่๒/๖๔ ภาคเรียนที่ ๑/๖๕ รวม 

จำนวนนักเรียน(คนละ 6๐๐) ๕63 337,800 337,800 675,600  
รวม ๕63 337,800 337,800 675,600  

 
 
 
 
 
 



 
 

๑๗ 
 

 
สรุปประมาณการงบประมาณปี ๒๕๖๕ 

รายการ งบประมาณปี ๖๕ ยอดยกมา รวม 
เงินอุดหนุน 
งบสำรองจ่าย(๑๐%) 145,120 ๐ 145,120 
งบกลาง(๒๐%) 290,420 ๐ 290,420 
งบดำเนินการ(๗๐%) 1,016,470 ๐ 1,016,470 

รวม 2,052,100 0 2,052,100 
เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (เรียนฟรี) 
๑. กิจกรรมด้านวิชาการ 28,000 0 28,000 
๒. กิจกรรมด้านคุณธรรม 10,000 0 10,000 
๓. กิจกรรมทัศนศึกษา ๑๒0,๐00 ๐ ๑๒0,๐00 

๔. กิจกรรมบริการ ICT 42,000 0 42,000 

รวม 200,000 0 200,000 
เงินระดมทรัพย์ ๗๐% 
๑. ค่าจ้างชาวต่างชาติ - - - 
๒. ค่าจ้างบุคลากรชาวไทย 226,800 0 226,800 
๓. ค่าบำรุงการศึกษา 370,000 ๐ 370,000 
รวม 596,800 0 596,800 
เงินรายได้สถานศึกษา 600,000 0 600,000 

 
 
 
 



 
 

๑๘ 
 

อนุมัติใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

โครงการ 
งบพัฒนางาน

วิชาการ 
งบบริหารทั่วไป งบสำรอง เรียนฟรี ๑๕ ปี ปัจจัยพื้นฐาน

นร.ยากจน 
อ่ืน ๆ หมายเหตุ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย        

1. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนการสอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย 

10,000       

* กิจกรรมคัดกรองนักเรียนที่มีปัญหาด้านการอ่าน การเขียน  -       

* กิจกรรมพัฒนาการอ่านการเขียนและซ่อมเสริม  -       

* กิจกรรมวันสุนทรภู่ สู่วันภาษาไทย -       

* กิจกรรมประกวดความเป็นเลิศทางภาษาไทยในวันสำคัญ  -       

* ทบทวนความรู้เตรียมสอบ O-NET  -       

๒. โครงการคลินิกภาษาไทย (แก้ไขปัญหาการอ่านและการ
เขียน) 

3,000       

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์        

3. โครงการเสริมหลักสูตร  “สอนซ่อม/เสริมวิชาฟิสิกส์” 500       

4. โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ 20,000       

5. โครงการค่ายคลังความรู้ Science-Mathematics -       
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โครงการ 
งบพัฒนางาน

วิชาการ 
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นร.ยากจน 
อ่ืน ๆ หมายเหตุ 

6. โครงการพัฒนากิจกรรมจรวดขวดน้ำและเครื่องบินพลัง
ยาง 

3,000 
      

7. โครงการค่ายคลังความรู้ Science-Mathematics 10,000       

8. โครงการกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 5,000       

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี        

9.โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี 

10,000 
      

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์        

10. โครงการสัปดาห์คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์  

    6,500  
      

11. โครงการพี่สอนน้อง 2,730          

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ        

12. โครงการพัฒนากลุ่มสาระศิลปะ 

 

 

25,000       



 
 

๒๐ 
 

โครงการ 
งบพัฒนางาน

วิชาการ 
งบบริหารทั่วไป งบสำรอง เรียนฟรี ๑๕ ปี ปัจจัยพื้นฐาน

นร.ยากจน 
อ่ืน ๆ หมายเหตุ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม        

13. โครงการกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 14,000       

* กิจกรรม สัปดาห์วันวิสาขบูชา          

* กิจกรรม สัปดาห์วันเข้าพรรษา          

* กิจกรรม สร้างบุญหนุนบารมี           

17. โครงการศีล 5 ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง  -       

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ        

18. โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะผู้เรียน 6,000       

19. โครงการจัดซื้อวัสดุทางการศึกษาในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

3,000       

20. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการด้าน
ภาษาจีนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

 

 

3,000       



 
 

๒๑ 
 

โครงการ 
งบพัฒนางาน

วิชาการ 
งบบริหารทั่วไป งบสำรอง เรียนฟรี ๑๕ ปี ปัจจัยพื้นฐาน

นร.ยากจน 
อ่ืน ๆ หมายเหตุ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพละศึกษา        

21. โครงการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 กีฬาปีนหน้า
ผา 

35,000       

22. โครงการการจัดการศึกษาและพัฒนากลุ่มสาระฯวิชา
สุขศึกษาและพลศึกษา 

45,000       

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        



 
 

๒๒ 
 

โครงการ 
งบพัฒนางาน

วิชาการ 
งบบริหารทั่วไป งบสำรอง เรียนฟรี ๑๕ ปี ปัจจัยพื้นฐาน

นร.ยากจน 
อ่ืน ๆ หมายเหตุ 

กลุ่มบริหารงานอำนวยการ        

23. โครงการการส่งเสริมพัฒนาระบบงานการเงินและการ
บัญชี 

15,000       

24. โครงการการพัฒนางานธุรการ 15,000       

25. โครงการการส่งเสริมพัฒนาระบบงานพัสดุ 20,860       

26. โครงการการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์สถานศึกษา 275,370       

27.โครงการพัฒนางานอำนวยการ 100,000       

28. โครงการซ่อมแซมปรับปรุงอุปกรณ์สำนักงาน กลุ่ม
บริหารงานอำนวยการ ปีงบ 65 

200,000       

29. โครงการควบคุมดูแลการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคใน
โรงเรียน ปีงบ 65 

300,000       

กลุ่มบริหารงานวิชาการ        

30. โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน -   30,900    

กิจกรรมวันวชิราวุธ        

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม        



 
 

๒๓ 
 

โครงการ 
งบพัฒนางาน

วิชาการ 
งบบริหารทั่วไป งบสำรอง เรียนฟรี ๑๕ ปี ปัจจัยพื้นฐาน

นร.ยากจน 
อ่ืน ๆ หมายเหตุ 

กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือ        

กิจกรรมชุมนุม        

กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์        

31. โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา 5,000       

32. โครงการตลาดนัดวิชาการ (Open House) -       

กิจกรรมการสอนท่ีสอดแทรกทกัษะผู้ เรียนทกุกลุ่มสาระฯ -       

กิจกรรมประกวดผลงานนกัเรียนทกุกลุ่มสาระฯ  -       

จดักจิกรรมตลาดนดัวิชาการ (Open House) -       

33. โครงการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 
2565 

60,000       

34. โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล -       

35. โครงการพัฒนางานงานนโยบาย แผนงานและประกัน
คุณภาพการศึกษา 

25,000       

การจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา 2564        
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โครงการ 
งบพัฒนางาน

วิชาการ 
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นร.ยากจน 
อ่ืน ๆ หมายเหตุ 

จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา        

จัดแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2565        

จัดทำคำสั่งแม่บทปี 64        

นิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาปีการศึกษา 
จากสหกันทรารมย์ ปีการศึกษา 2564 

       

นิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาปีการศึกษา 
จาก สพม. ศกยส. 

       

จัดทำแผนผังบุคลากรและป้ายนิเทศ -       

36. โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน -       

กิจกรรมการฝึกภาคปกติของนักศึกษาวิชาทหาร ณ ศูนย์ฝึก
ชั่วคราว (โรงเรียนกันทรารมณ์) 

       

37. โครงการคลินิกวิชาการ กลุ่มบริหารงานวิชาการ 10,000       

38. โครงการค่ายปลอด 0 ร มส กลุ่มบริหารงานวิชาการ 2,300       

39. โครงการพัฒนาคุณภาพงานแนะแนว 10,000       

* กิจกรรมพัฒนางานแนะแนวและห้องแนะแนว        
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* กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ม.3 และ ม.6        

* กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ป.6 และ ม.3        

40. โครงการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้น
สำนักงาน กลุ่มบริหารงานวิชาการ  

5,000       

41. โครงการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการสอบ O-
net กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

20,000       

42. โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้    120,000    

43. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและค่านิยมหลัก 
12 ประการ  

5,000       

44. โครงการส่งเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียน 13,000       

45. โครงการสะเต็มศึกษาในโรงเรียน 5,000       

46. โครงการพัฒนางานวิชาการ กลุ่มบริหารงานวิชาการ 50,000       

* พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอน        

* พัฒนางานทะเบียนนักเรียน        

* พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา 2564        

* การรับนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2565        
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งบพัฒนางาน

วิชาการ 
งบบริหารทั่วไป งบสำรอง เรียนฟรี ๑๕ ปี ปัจจัยพื้นฐาน

นร.ยากจน 
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47. โครงการมีงานทำ 7,000       

48. โครงการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC : 
Professional Learning Community) 

1,000       

49. โครงการขยายผลเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน 7,600       

50. โครงการการศึกษาทางเลือก 1,000       

51. โครงการ  ปรับพื้นฐานนักเรียนใหม่ (ม.1 และ ม.4) 
ของนักเรียนโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา อำเภอน้ำเกลี้ยง  
จังหวัดศรีสะเกษ 

10,000       

52. โครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ 1,000       

53. โครงการปรับปรุงห้องสมุด 30,000       

54. โครงการพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนด้านเทคโนโลยี 3,000       

55. โครงการพัฒนางานสารสนเทศ 5,000       

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน        

56. โครงการวันแม่แห่งชาติ  2,000      

57. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน/เยี่ยมบ้าน/SDQ  14,000      
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58. โครงการสถานศึกษาสีขาว  ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข 

 3,000      

59. โครงการ TO BE NUMBER ONE “ เป็นหนึ่งโดยไม่
พึ่งยาเสพติด ” 

 -      

60. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา  4,000      

61. โครงการส่งเสริมภาวะผู้นำและประชาธิปไตยใน
สถานศึกษา 

 42,000      

62. โครงการพัฒนางานกิจการนักเรียน  28,600    งบสมาคมศิษย์เก่า 
23,000 บาท 

 

63. โครงการส่งเสริมวินัยในสถานศึกษา  5,000      

64. โครงการโรงเรียนสุจริต  5,000      

65. โครงการโรงเรียนคณุธรรม  5,000      

66. โครงการถนนปลอดภัย ใส่ใจวินัยจราจร   1,000      

67. โครงการธนาคารความดี   5,000      
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กลุ่มบริหารงานบุคคล        

68. โครงการจัดซื้อและซ่อมปริ๊นเตอร์และอุปกรณ์
สำนักงาน 

 10,000      

69. โครงการจ้างบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัด
การศึกษา 

 -      

70. โครงการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 10,000      

71. โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

 10,000      

72. โครงการฟิตแอนด์เฟิร์ม เสริมบุคลิก Smart 
Teacher 

 4,500      

73. โครงการศึกษาดูงานเพือ่พัฒนาบุคลากร  50,000      

74. โครงการส่งเสริมสัมพันธ์วันดีระหร่างโรงเรียนกับ
ชุมชน 

 -      

75. โครงการสร้างขวัญและกำลังใจคณะครูแลบุคลากร
ทางการศึกษา 

 12,000      
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76. โครงการอบรมการใช้แอปพลิเคย์ชั่นเพื่อการศึกษา  8,100      

77. โครงการอบรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

 100,000      

กลุ่มบริหารงานทั่วไป        

โครงการพัฒนางานกลุ่มบริหารงานทั่วไป  66,000      

โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ธุรการและงานประชาสัมพันธ์
โรงเรียน 

 14,375      

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน  66,140      

โครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์ ในการป้องกัน แก้ไข รักษา
สุขภาพนักเรียน 

 30,570      

โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา โรงเรียนน้ำเกลี้ยง
วิทยา 

 -      

โครงการส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพการศึกษา โรงเรียนนำ้
เกลี้ยงวิทยา 

 -      

        



 
 

๓๐ 
 

โครงการ 
งบพัฒนางาน

วิชาการ 
งบบริหารทั่วไป งบสำรอง เรียนฟรี ๑๕ ปี ปัจจัยพื้นฐาน

นร.ยากจน 
อ่ืน ๆ หมายเหตุ 

รวม 
1,202,130 

 

496,285 145,210 150,900  23,๐๐๐  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

๓๑ 
 

 

 

 

 

 

 
ส่วนที่  ๕ 

รายละเอียดโครงการ 
 

 



~ ๑ ~ 

 

 
   

คำสั่งโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา 
ที่  245/2564 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ของโรงเรียนน้ำกลี้ยงวิทยา 
................................................ 

 ด้วยโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา จะดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
เพ่ือให้การใช้งบประมาณดำเนินไปอย่างมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียน วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์ของโรงเรียน พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ตามยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร 

เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๗ (๑) แห่ ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และมาตรา ๓๙ แห่ ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๘ และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม ขอแต่งตั้ง
คณะกรรมการดำเนินงาน ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการอำนวยการ 
๑.  นายชัยยา บัวหอม   ผู้อำนวยการ  ประธานกรรมการ  
๒.  นางสาวชนิดาพร  ดวงแสง  รองผู้อำนวยการ  รองประธานกรรมการ 
๓.  จ่าอากาศโทบุญสืบ  เกตุวุฒิ  คร ู   กรรมการ 
๔.  นางปัณณธร  ละโป้   คร ู   กรรมการ 
๕.  นางสาววชิราภรณ์ กิ่งคำ  คร ู   กรรมการ   
๖.  นางสาวสิริสมบัติ  บุญพอ  คร ู   กรรมการ 
๗.  นางสาวณัฏฐ์ชานันทน์    คำมา คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
๘. นางสาววิภาพร  จวนสาง  คร ู            ผูช้่วยกรรมการเลขานุการ 

 
มีหน้าที่ 

๑. ให้คำปรึกษาแนะนำคณะกรรมการดำเนินงานในการกำหนดกรอบจัดทำแผนปฏิบัติการของโรงเรียน 
๒. อ่ืน ๆ ที่จะช่วยให้การจัดทำแผนปฏิบัติการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ส่งผลให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ 

การศึกษา 
 
 
 
 
 



~ ๒ ~ 

 

๒. คณะกรรมการดำเนินงาน 
 

๑. นายชัยยา บัวหอม    ผู้อำนวยการ  ประธานกรรมการ 
๒. จ่าอากาศโทบุญสืบ เกตุวุฒิ   คร ู  กรรมการ 
๓. นางจันทนา อภิพุทธิกุล   คร ู  กรรมการ 
๔. นางสาวสิริสมับติ บุญพอ   คร ู  กรรมการ 
๕. นางนาตยา จันทรักษ์   คร ู  กรรมการ 
๖. นางสาวฐิติชญา คำสาลี   คร ู  กรรมการ 
๗. นางสาวรัชต์รวีย์ เพชรดี   คร ู  กรรมการ 
๘. นางสาววชิราภรณ์ กิ่งคำ   คร ู  กรรมการ 
๙. นางปัณณธร ละโป้    คร ู  กรรมการ 
๑๐. นางสาววิชุกรณ์ ทองมา   คร ู  กรรมการ 
๑๑. นางสาวหัสยา บัวแก้ว   คร ู  กรรมการ 
๑๒. นางสาวจินตนา มกรนันท์   คร ู  กรรมการ 
๑๓. นางสาวณัฏฐ์ชานันทน์ คำมา   คร ู  กรรมการ 
๑๔. นางสาววิภาพร ทิพย์รักษา  คร ู  กรรมการ 
๑๕. นางสาวณัฐวรรณ สายยา   คร ู  กรรมการ 
๑๖. นางสาวอาริยา แสงนิล  คร ู  กรรมการ 
๑๗. นางสาวทิพวรรณ ศรีกระหวัน คร ู  กรรมการ 
๑๘. นางประภาพรรณ พันธ์แก่น  คร ู  กรรมการ 
๑๙. นายคณิต โพธิ์ทิพย์   คร ู  กรรมการ 
๒๐. นายรุ่งโรจน์  พรมมี   คร ู  กรรมการ 
๒๑. นายวิชัย หอมจันทร์    พนักงานราชการ กรรมการ 
๒๒. นายสุรัตน์ สายสินธ์    พนักงานราชการ กรรมการ 
๒๓. นางรัศมี อินตา   พนักงานราชการ กรรมการ 
๒๔. นางกษิรัตน์ แก้ววิเศษ  พนักงานราชการ กรรมการ 
๒๕. นายชินณภัทร ชุติมามาศ   ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
๒๖. นางสาววิราวรรณ์ ชานนท์   ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
๒๗. นางสาววิภาพร  จวนสาง   ครู   กรรมการและเลขานุการ 
 
มีหน้าที่ 

๑. จัดเตรียมข้อมูล วางแผนการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
๒. ประสานงานกลุ่มบริหาร/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 



~ ๓ ~ 

 

๓. พิจารณาโครงการ กิจกรรมตามกรอบแผนพัฒนคุณภาพของโรงเรียน 
๔. ประสานงานการประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงาน  รายงานผลการดำเนินงานของ
แผนงานโครงการตามเเผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ตามงานท่ีรับผิดชอบ 

 
๓. คณะกรรมการจัดพิมพ์ และจัดทำรูปเล่ม 

๑. นางสาววิภาพร  จวนสาง    ประธานกรรมการ 
๒. นางสาววิชุดา  ชินชัย  รองประธานกรรมการ 
๓. นางรัศมี  อินตา    กรรมการและเลขานุการ 

 
มีหน้าที ่ประสานงานการจัดพิมพ์ และจัดทำรูปเล่ม แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
 

       ทั้งนี้  ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็ม
ความสามารถและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ   

                   
       สั่ง  ณ  วันที่   ๒๔  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

                                                                                                      
 
 

(นายชัยยา บัวหอม) 
                       ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำเกลีย้งวิทยา    



 

๓๒ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาและส่งเสริมหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนมีความหลากหลายตามกลุ่มศักยภาพของผู้เรียน 
กลยุทธ์ที่ ๑      พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีศักยภาพ ทักษะและประสบการณ์สู่มาตรฐานสากล 
มาตรฐานการศึกษาที่   1 คุณภาพข้อผู้เรียน ข้อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
โครงการ โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและโครงการคลินิกภาษาไทย (แก้ไขปัญหาการอ่านและการเขียน) 
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย งบประมาณ 

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
ไตรมาส 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑ ๒ ๓ ๔ 
๑. ผู้เรียนมีทักษะการ
เรียนรู้ การฟัง พูด 
อ่าน เขียน และคิด
วิเคราะห์อย่าง
สร้างสรรค์ 
๒. ผู้เรียนสามารถ
แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง มีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่
เรียน 
๓. ผู้เรียนสามารถใช้
เทคโนโลยีในการ
เรียนรู้อย่างเหมาะสม 
๔. ผู้เรียนมีทักษะใน
การสื่อสารภาษาไทย
อย่าง ถูกต้อง ชัดเจน 

๑. กิจกรรมวัน
ภาษาไทย 
๒. กิจกรรมวัน
สุนทรภู่ 
๓. กิจกรรมคดั
กรองนักเรียนอ่าน
ไม่ออก-เขียน
ไม่ได้ 

๑. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนภาษาไทย
เพ่ิมข้ึน 
๒. นักเรียนมีทักษะการ
แสวงหาความร ู ้ ด ้ วย
ตนเอง 
๓ . น ั ก เ ร ี ยนสามารถ
สื่อสาร และใช้ภาษาไทย
เป็นพื้นฐานในการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 
ๆ ในระดับสูงขึ้น 

ด้านปริมาณ 
๑. นักเรียนโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา  
ร้อยละ ๙๐ มีทักษะการเรียนรู้ การฟัง 
พูด อ่าน เขียน และคิดวิเคราะห์อย่าง
สร้างสรรค์ 
๒. นักเรียนโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยาร้อยละ 
๙๐ สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มี
นิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
๓. นักเรียนโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา ร้อย
ละ ๙๐ สามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้
อย่างเหมาะสม 
๔. นักเรียนโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา ร้อย
ละ ๙๐ มีทักษะในการสื่อสารภาษาไทย
อย่างถูกต้อง ชัดเจนและสามารถนำ
ความรู้ภาษาไทยไปใช้เป็นพ้ืนฐานในการ
เรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน  

13,000 √ √ √ √ ๑. ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ 
การฟัง พูด อ่าน เขียน และ
คิดวิเคราะห์อย่างสร้างสรรค์ 
๒. ผู ้เรียนสามารถแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง มีนิสัยใฝ่รู้
ใฝ่เรียนมากขึ้น 
๓. ผู้เรียนสามารถใช้
เทคโนโลยีในการเรียนรู้
อย่างเหมาะสม 
๔. ผู้เรียนมีทักษะในการ
สื่อสารภาษาไทยอย่าง 
ถูกต้อง ชัดเจน 
๕. ผู้เรียนสามารถนำความรู้
ภาษาไทยไปใช้เป็นพ้ืนฐาน
ในการเรียนรู้ ในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้อื่น ๆ  



 

๓๓ 

 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย งบประมาณ 

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
ไตรมาส ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑ ๒ ๓ ๔ 
๕. ผู้เรียนสามารถนำ
ความรู้ภาษาไทยไปใช้
เป็นพื้นฐานในการ
เรียนรู้ ในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้อ่ืน ๆ 

 
ด้านคุณภาพ 
๑. นักเรียนโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยเพ่ิมข้ึน 
๒. นักเรียนโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา มี
ทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มี
นิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน และใช้เทคโนโลยีได้อย่าง
เหมาะสมมากขึ้น 
๓. นักเรียนโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา 
สามารถสื่อสาร และใช้ภาษาไทยเป็น
พ้ืนฐานในการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
อ่ืน ๆ ในระดับสูงขึ้น ได้เป็นอย่างดี 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

๓๔ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาและส่งเสริมหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนมีความหลากหลายตามกลุ่มศักยภาพของผู้เรียน 
กลยุทธ์ที่ ๑      พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีศักยภาพ ทักษะและประสบการณ์สู่มาตรฐานสากล 
มาตรฐานการศึกษาที่   1 คุณภาพข้อผู้เรียน ข้อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
โครงการ โครงการพี่สอนน้อง 
ผู้รับผิดชอบ นายคณิต  โพธิ์ทิพย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย งบประมาณ 

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
ไตรมาส 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑ ๒ ๓ ๔ 
๑. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน
แสวงหาความรู้เพิ่มเติมด้วย
ตนเอง 
๒. เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดทักษะ
ในรายวิชา คณิตศาสตร์ 
๓. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความคิด
สร้างสรรค์ในรายวิชา 
คณิตศาสตร์ 
๔. เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะ
กระบวนการคิดท่ี
หลากหลาย 
๕. เพ่ือให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดี
ต่อ คณิตศาสตร์และมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น 

๑. กิจกรรมพัฒนาสื่อ
การเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ 
 
 

๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนที่
สูงขึ้น 
๒. เจตคติที่ดีต่อ
รายวิชาคณิตศาสตร์ 
๓. ทักษะและ
กระบวนการคิดของ
นักเรียน 

ด้านปริมาณ 
๑. ครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
จำนวน 5 คน 
๒. นักเรียนโรงเรียนน้ำ
เกลี้ยงวิทยาจำนวน ๕04
คน 
ด้านคุณภาพ 
๑. เป็นข้อมูลในการ
พัฒนาการเรียนการสอนใน
รายวิชาคณิตศาสตร์ และนำ
ความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 
๒. นักเรียนโรงเรียนน้ำ
เกลี้ยงวิทยาจำนวน ๕04 
คน มีการพัฒนาความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์และเกิด

2,730 √ √ √ √ ๑. นักเรียนแสวงหาความรู้
เพ่ิมเติมด้วยตนเอง 
๒. นักเรียนเกิดทักษะใน
รายวิชาคณิตศาสตร์ 
๓. ผู้เรียนมีความคิด
สร้างสรรค์ในรายวิชา
คณิตศาสตร์ 
๔. นักเรียนมีทักษะ
กระบวนการคิดท่ี
หลากหลาย 
๕. ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อ
วิชาคณิตศาสตร์และมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น 



 

๓๕ 

 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย งบประมาณ 

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
ไตรมาส ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑ ๒ ๓ ๔ 
๖. เพ่ือให้นักเรียนสามารถ
นำความรู้ต่าง ๆ ไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้ 

ทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ 
๓. นักเรียนสามารถนำ
ความรู้ที่ได้รับจากการเรียน
มาใช้ในการแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจำวัน 
 
 
 
 

๖.นักเรียนสามารถนำ
ความรู้ต่าง ๆ ไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๓๖ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาและส่งเสริมหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนมีความหลากหลายตามกลุ่มศักยภาพของผู้เรียน 
กลยุทธ์ที่ ๑      พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีศักยภาพ ทักษะและประสบการณ์สู่มาตรฐานสากล  
มาตรฐานการศึกษาที่   1 คุณภาพข้อผู้เรียน ข้อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
โครงการ สัปดาห์คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ผู้รับผิดชอบ นางสาววิภาพร  ทิพย์รักษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย งบประมาณ 

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
ไตรมาส 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑ ๒ ๓ ๔ 
๑. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน
แสวงหาความรู้เพิ่มเติมด้วย
ตนเอง 
๒. เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดทักษะ
ในรายวิชา คณิตศาสตร์ 
๓. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความคิด
สร้างสรรค์ในรายวิชา 
คณิตศาสตร์ 
๔. เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะ
กระบวนการคิดท่ี
หลากหลาย 
๕. เพ่ือให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดี
ต่อ คณิตศาสตร์และมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น 

๑. กิจกรรมพัฒนาการ
เรียนการสอน
คณิตศาสตร์เพ่ือให้
นักเรียนได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้และได้รับความรู้
ใหม่ๆ 
 
 

๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนที่
สูงขึ้น 
๒. เจตคติที่ดีต่อ
รายวิชาคณิตศาสตร์ 
๓. ทักษะและ
กระบวนการคิดของ
นักเรียน 

ด้านปริมาณ 
๑. ครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
จำนวน 5 คน 
๒. นักเรียนโรงเรียนน้ำ
เกลี้ยงวิทยาจำนวน ๕04
คน 
ด้านคุณภาพ 
๑. เป็นข้อมูลในการ
พัฒนาการเรียนการสอนใน
รายวิชาคณิตศาสตร์ และนำ
ความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 
๒. นักเรียนโรงเรียนน้ำ
เกลี้ยงวิทยาจำนวน ๕04 
คน มีการพัฒนาความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์และเกิด

6,500 √ √ √ √ ๑. นักเรียนแสวงหาความรู้
เพ่ิมเติมด้วยตนเอง 
๒. นักเรียนเกิดทักษะใน
รายวิชาคณิตศาสตร์ 
๓. ผู้เรียนมีความคิด
สร้างสรรค์ในรายวิชา
คณิตศาสตร์ 
๔. นักเรียนมีทักษะ
กระบวนการคิดท่ี
หลากหลาย 
๕. ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อ
วิชาคณิตศาสตร์และมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น 



 

๓๗ 

 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย งบประมาณ 

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
ไตรมาส ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑ ๒ ๓ ๔ 
๖. เพ่ือให้นักเรียนสามารถ
นำความรู้ต่าง ๆ ไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้ 

ทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ 
๓. นักเรียนสามารถนำ
ความรู้ที่ได้รับจากการเรียน
มาใช้ในการแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจำวัน 

๖.นักเรียนสามารถนำ
ความรู้ต่าง ๆ ไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๓๘ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาและส่งเสริมหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนมีความหลากหลายตามกลุ่มศักยภาพของผู้เรียน 
กลยุทธ์ที่ ๑      พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีศักยภาพ ทักษะและประสบการณ์สู่มาตรฐานสากล  
มาตรฐานการศึกษาที่   1 คุณภาพข้อผู้เรียน ข้อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
โครงการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 
ผู้รับผิดชอบ นายคณิต  โพธิ์ทิพย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย งบประมาณ 

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
ไตรมาส 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑ ๒ ๓ ๔ 
1. เพ่ือฝึกให้นักศึกษารู้จัก
การให้ และการบำเพ็ญ
ประโยชน์กับสังคม 
2. เพ่ือสร้างเจตคติที่ดีต่อ
วิชาคณิตศาสตร์                  
3. เพ่ือให้นักเรียนผู้เข้าร่วม
โครงการเกิดการเรียนรู้และ
มีความรู้ทางคณิตศาสตร์
เพ่ิมมากข้ึน๖. เพ่ือให้
นักเรียนสามารถนำความรู้
ต่าง ๆ ไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้ 

๑. กิจกรรมพี่ชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
สอนน้องในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น 
 
 

๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนที่
สูงขึ้น 
๒. เจตคติที่ดีต่อ
รายวิชาคณิตศาสตร์ 
๓. ทักษะและ
กระบวนการคิดของ
นักเรียน 

เชิงปริมาณ     
  นักเรียนโรงเรียน
น้ำเกลี้ยงวิทยา 
เชิงคุณภาพ 
 นักเรียนโรงเรียนน้ำ
เกลี้ยงวิทยาที่เข้าร่วม
กิจกรรมมีความรู้
หลากหลายพัฒนาตนเองได้
จนสามารถนำมาปรับใช้กับ
การเรียน การดำเนิน
ชีวิตประจำวันที่เป็นรูปธรรม 
และผ่านการประเมินคิดเป็น
ร้อยละ 100 
 
 
 

- √ √ √ √ 1. นักเรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม เกิดความสามัคคี
และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
 2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์เพ่ิมขึ้น 
 3. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อ
วิชาคณิตศาสตร์ 



 

๓๙ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาและส่งเสริมหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนมีความหลากหลายตามกลุ่มศักยภาพของผู้เรียน 
กลยุทธ์ที่ ๑      พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีศักยภาพ ทักษะและประสบการณ์สู่มาตรฐานสากล 
มาตรฐานการศึกษาที่   1 คุณภาพข้อผู้เรียน ข้อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
โครงการ เสริมหลักสูตร  “สอนซ่อม/เสริมวิชาฟิสิกส์” 
ผู้รับผิดชอบ นางสาววนิษา  จันคะนา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย งบประมาณ 

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
ไตรมาส 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑ ๒ ๓ ๔ 
1 เพ่ือทบทวนเนื้อหาให้
ผู้เรียนเกิดความเข้าใจและ
เพ่ิมเติมความรู้ให้ครบถ้วน 
2. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้
พ้ืนฐานทางวิชาฟิสิกส์ที่ดีข้ึน 
3. เพ่ือเตรียมความพร้อม
ให้กับนักเรียนก่อนการสอบ
กลางภาคและปลายภาค
และสอบแข่งขัน 
4. เพ่ือให้นักเรียนมีเจตคติที่
ดีต่อวิชาฟิสิกส์ 

จดัการเรียนการสอนวิชา

ฟิสิกส์รูปแบบต่าง ๆ 

ให้กับนักเรียนที่สนใจ 

 
 

๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียน 
๒. เจตคติที่ดีต่อ
รายวิชาฟิสิกส์ 
๓. ทักษะและ
กระบวนการคิดของ
นักเรียน 

เชิงปริมาณ 
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย โรงเรียนน้ำ
เกลี้ยงวิทยา  จำนวน 10 
คนข้ึนไป 
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนได้ทบทวน
เนื้อหาเกิดความเข้าใจและ
เพ่ิมเติมความรู้ให้ครบถ้วน 
2. นักเรียนมีความรู้พื้นฐาน
ทางวิชาฟิสิกส์ที่ดีขึ้น 
3. นักเรียนได้เตรียมความ
พร้อมก่อนการสอบกลาง
ภาคและปลายภาคและ
สอบแข่งขัน 

500 √ √ √ √ 1. นักเรียนมีความรู้พื้นฐาน
ทางวิชาฟิสิกส์ที่ดีขึ้น 
2. นักเรียนได้ทบทวน
เนื้อหาเกิดความเข้าใจและ
เพ่ิมเติมความรู้ให้ครบถ้วน 
3. นักเรียนได้เตรียมความ
พร้อมก่อนการสอบกลาง
ภาคและปลายภาคและ
สอบแข่งขัน 
4. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อ
วิชาฟิสิกส์ 
5. นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ 
6. นักเรียนได้ความรู้ 
เทคนิค ทักษะ ในการเรียน 
ทราบถึงความถนัดและ



 

๔๐ 

 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย งบประมาณ 

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
ไตรมาส ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑ ๒ ๓ ๔ 
4. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อ
วิชาฟิสิกส์ 
5. เป็นการสอนหรือการให้
ความรู้นอกเวลาเรียนปกติ
แก่นักเรียน 
 
 
 

แนวทางศึกษาต่อ๖.นักเรียน
สามารถนำความรู้ต่าง ๆ ไป
ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๔๑ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาและส่งเสริมหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนมีความหลากหลายตามกลุ่มศักยภาพของผู้เรียน 
กลยุทธ์ที่ ๑      พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีศักยภาพ ทักษะและประสบการณ์สู่มาตรฐานสากล 
มาตรฐานการศึกษาที่  1. คุณภาพของผู้เรียน ข้อที่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
โครงการ พัฒนากิจกรรมจรวดขวดน้ำและเครื่องบินพลังยาง 
ผู้รับผิดชอบ นางสาววนิษา  จันคะนา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย งบประมาณ 

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
ไตรมาส 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑ ๒ ๓ ๔ 
1. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ 
ความเข้าใจ หลักการทาง
วิทยาศาสตร์ 
2. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ 
ความเข้าใจ ขั้นตอนในการ
ประดิษฐ์จรวดขวดน้ำและ
เครื่องบินพลังยาง 
3. เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดทักษะ 
ในการประดิษฐ์จรวดขวดน้ำ
และเครื่องบินพลังยาง 
4. เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความ
ตระหนัก รักษาสิ่งแวดล้อม 
นำวัสดุใช้แล้วมาทำให้เกิด
ประโยชน์ 

1. ชุมนุม/ลดเวลาเรียน
เพ่ิมเวลารู้ 
ฝึกซ้อม แข่งขัน 

๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียน 
๒. เจตคติที่ดีต่อ
รายวิชาที่เรียน 
๓. ทักษะและ
กระบวนการคิดของ
นักเรียน 

เชิงปริมาณ 
1 วัสดุ อุปกรณ์สำหรับใช้ใน
การประดิษฐ์จรวดขวดน้ำ
และเครื่องบินพลังยาง 
2 นักเรียนโรงเรียนน้ำ
เกลี้ยงวิทยา 
เชิงคุณภาพ 
1. วัสดุ อุปกรณ์เพียงพอ
สำหรับใช้ในการประดิษฐ์
จรวดขวดน้ำและเครื่องบิน
พลังยาง 
2 .ร้อยละ 5 ของนักเรียน
โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา 
สามารถประดิษฐ์จรวดขวด
น้ำและเครื่องบินพลังยาง 

3,000   √ √ 1. ผู้เรียนมีความรู้ ความ
เข้าใจ หลักการทาง
วิทยาศาสตร์ 
2. ผู้เรียนมีความรู้ ความ
เข้าใจ ขั้นตอนในการ
ประดิษฐ์จรวดขวดน้ำและ
เครื่องบินพลังยาง 
3. ผู้เรียนเกิดทักษะ ในการ
ประดิษฐ์จรวดขวดน้ำและ
เครื่องบินพลังยาง 
4. ผู้เรียนเกิดความตระหนัก 
รักษาสิ่งแวดล้อม นำวัสดุใช้
แล้วมาทำให้เกิดประโยชน์ 

 



 

๔๒ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาและส่งเสริมหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนมีความหลากหลายตามกลุ่มศักยภาพของผู้เรียน 
กลยุทธ์ที่ ๑      พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีศักยภาพ ทักษะและประสบการณ์สู่มาตรฐานสากล 
มาตรฐานการศึกษาที่  1. คุณภาพของผู้เรียน ข้อที่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
โครงการ ค่ายคลังความรู้ Science-Mathematics 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวพัชรวดี  บุญมาก กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย งบประมาณ 

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
ไตรมาส 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑ ๒ ๓ ๔ 
1. เพ่ือให้นักเรียนสนใจ
ทางด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ได้มีการเข้าค่าย
ร่วมกัน 
2. เพ่ือให้นักเรียนที่เข้าค่าย
ทุกคนมีความตระหนักถึง
ความสำคัญและเกิดแรง
บันดาลใจในการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
3. เพื่อให้นักเรียนสามารถ
ประยุกต์ความรู้และทักษะ
เพ่ือการใช้ประโยชน์และ
แก้ปัญหาในชีวิตจริง 

จัดกิจกรรมโครงการค่าย
คลังความรู้ Science-
Mathematics 

๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียน 
๒. เจตคติที่ดีต่อ
รายวิชาที่เรียน 
๓. ทักษะและ
กระบวนการคิดของ
นักเรียน 

ด้านปริมาณ 
  นักเรียนโรงเรียนน้ำเกลี้ยง
วิทยาระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 4-6 เข้าร่วมกิจกรรม 
ด้านคุณภาพ 
นักเรียนสามารถประยุกต์
ความรู้และทักษะเพ่ือการใช้
ประโยชน์และแก้ปัญหาใน
ชีวิตจริง 

10,000    √ 1. นักเรียนที่เข้าค่ายทุกคน
ตระหนักถึงความสำคัญและ
เกิดแรงบันดาลใจในการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ 
2. นักเรียนสามารถ
ประยุกต์ความรู้และทักษะ
เพ่ือการใช้ประโยชน์และ
แก้ปัญหาในชีวิตจริง 
 

 
 
 



 

๔๓ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาและส่งเสริมหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนมีความหลากหลายตามกลุ่มศักยภาพของผู้เรียน 
กลยุทธ์ที่ ๑      พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีศักยภาพ ทักษะและประสบการณ์สู่มาตรฐานสากล 
มาตรฐานการศึกษาที่  มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ  
                           ข้อที่ 2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรยีนรู้ 
โครงการ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวปัณณธร  ละโป้  นางรัศมี อินตา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย งบประมาณ 

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
ไตรมาส ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑ ๒ ๓ ๔ 
1. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพด้าน
ทักษะและประสบการณ์การ
ใช้เทคโนโลยีแก่ผู้เรียน 
 2. เพื่อให้บริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศทุก
รูปแบบที่เอ้ือต่อการเรียนรู้
ด้วยตนเองและ การเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วม 
 3. เพ่ืออำนวย
ความสะดวกให้กับกิจกรรม
การเรียนการสอนของ
ผู้เรียนและผู้สอนให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 
 4. สถานศึกษามีสื่อ 
อุปกรณ์ ระบบงาน

จัดกิจกรรมโครงการ
บริการสืบค้นข้อมูล
สารสนเทศและ
คอมพิวเตอร์ 

๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียน 
๒. เจตคติที่ดีต่อ
รายวิชาที่เรียน 
๓. ทักษะและ
กระบวนการคิดของ
นักเรียน 

ด้านปริมาณ 
1.นักเรียนทุกคนมีโอกาส
เรียนรู้และฝึกทักษะด้าน
เทคโนโลยีเท่าเทียมกัน 
2.ครู นักเรียน และบุคลากร
ได้ใช้บริการด้าน
คอมพิวเตอร์ สืบค้นข้อมูล
สารสนเทศและการสื่อสาร 
3.ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์มีระบบเสียง 
ระบบทีวีและอุปกรณ์
เทคโนโลยี ที่ทันสมัย 
 
            
 

20,000 √ √ √ √ 1. โรงเรียนมีระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มี
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
มีระบบเสียง ระบบทีวีและ
อุปกรณ์เทคโนโลยี ที่
ทันสมัย 
2.  เพ่ิมศักยภาพการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
ให้ประสบผลตามที่ตั้งไว้ 
3.นักเรียน ครู และบุคลากร
ได้ใช้ประโยชน์จาก
คอมพิวเตอร์ สืบค้นข้อมูล
สารสนเทศและการสื่อสาร
อย่างคุ้มค่า 



 

๔๔ 

 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย งบประมาณ 

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
ไตรมาส ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑ ๒ ๓ ๔ 
สารสนเทศที่ถูกต้องเป็น
ปัจจุบันและทันสมัย 

ด้านคุณภาพ 
1.โรงเรียนมีระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มี
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
มีระบบเสียง ระบบทีวีและ
อุปกรณ์เทคโนโลยี ที่
ทันสมัย 
2.นักเรียน ครูและบุคลากร
ได้ใช้ประโยชน์จาก
คอมพิวเตอร์ สืบค้นข้อมูล
สารสนเทศและการสื่อสาร
อย่างคุ้มค่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๔๕ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาและส่งเสริมหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนมีความหลากหลายตามกลุ่มศักยภาพของผู้เรียน 
กลยุทธ์ที่ ๑      พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีศักยภาพ ทักษะและประสบการณ์สู่มาตรฐานสากล 
มาตรฐานการศึกษาที่  มาตรฐานที่  1 คุณภาพของผู้เรียน   ข้อที่ 1.1   ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
โครงการ กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวพัชรวดี  บุญมาก และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย งบประมาณ 

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
ไตรมาส 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑ ๒ ๓ ๔ 
1. ส่งเสริมนักเรียนให้มี
ทักษะในการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ 
และสนุกกับการเรียนรู้ 
2. ส่งเสริมนักเรียนให้รู้จัก
การใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ ในการสร้างสรรค์
ผลงานทางวิทยาศาสตร์ 
3. ส่งเสริมนักเรียนให้รู้จัก
การนำเสนอผลงานตนเอง 
กล้าแสดงออกในสิ่งที่
ถูกต้อง 
4. เพื่อให้นักเรียนได้นำ
ประสบการณ์ตรงไป
ประยุกต์ใช้ในการดำเนิน

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
วันวิทยาศาสตร์ 

นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมวัน
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
100% 

ด้านปริมาณ 
นักเรียนโรงเรียนน้ำเกลี้ยง
วิทยาทุกคนได้มีโอกาสร่วม
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
แห่งชาติ 
 ด้านคุณภาพ 
1. นักเรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
รักการเรียนรู้ และสนุกกับ
การเรียนรู้ 
2. นักเรียนรู้จักการใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ ในการ
สร้างสรรค์ผลงานทาง
วิทยาศาสตร์ 

5,000   √  1. นักเรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
รักการเรียนรู้ และสนุกกับ
การเรียนรู้ 
2. นักเรียนรู้จักการใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ ในการ
สร้างสรรค์ผลงานทาง
วิทยาศาสตร์ กล้าแสดงออก
ในสิ่งที่ถูกต้อง 



 

๔๖ 

 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย งบประมาณ 

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
ไตรมาส ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑ ๒ ๓ ๔ 
ชีวิต และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

3. นักเรียนรู้จักการนำเสนอ
ผลงานตนเอง กล้า
แสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง 
4. นักเรียนนำประสบการณ์
ตรงไปประยุกต์ใช้ในการ
ดำเนินชีวิต และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 
            
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๔๗ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาและส่งเสริมหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนมีความหลากหลายตามกลุ่มศักยภาพของผู้เรียน 
กลยุทธ์ที่ 1      พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีศักยภาพ ทักษะและประสบการณ์สู่มาตรฐานสากล 
มาตรฐานการศึกษาที่  มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน ข้อที่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
โครงการ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ผู้รับผิดชอบ นางนาตยา  จันทรักษ์  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย งบประมาณ 

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
ไตรมาส 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑ ๒ ๓ ๔ 
1. เพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนในกลุ่มสาระการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี 
2. เพื่อให้การดำเนินงาน
การเรียนการสอนเกิดผล
สัมฤทธิ์สูงสุด 
3. เพ่ือให้นักเรียนมีวัสดุ
อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน
อย่างเพียงพอ 
4. เพื่อให้นักเรียนได้ฝึก
ทักษะปฏิบัติการเรียนรู้จาก
การปฏิบัติจริง 

1. ขั้นวางแผน (P) 
1.1 ประชุมวางแผน
คณะครูเพ่ือวางแผนการ
จัดโครงการ 
1.2 ประชุมมอบหมาย
งานผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งครู 
เพ่ือกำหนดแนวทางการ
ดำเนินโครงการและการ
ขอเอกสารอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
กับการทำงาน 
 
2. ขั้นดำเนินการ (D) 
2.1 ครูจัดกิจกรรม 
ตามแต่ละกิจกรรมที่
กำหนด 

1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความพึงพอใจ 
2. ร้อยละของ
โครงการที่โรงเรียน
สามารถดำเนินการ
และประสิทธิภาพของ
โครงก 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 1. นักเรียนร้อยละ 95  มี
ผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับเกณฑ์
มาตรฐาน 
2.  มีวัสดุอุปกรณ์ในการ
เรียนการสอนตลอดปี
การศึกษา  
3. ห้องปฏิบัติการ มีสภาพดี 
และเหมาะสมกับการใช้งาน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1. กลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี
จัดการเรียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น 

10,000 √ √ √ √ 1. ผู้เรียนร้อยละ 90 มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น 
2. มีวัสดุอุปกรณ์  พร้อมที่
จะจัดการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพ 
3.  นักเรียนสามารถนำ
ความรู้และทักษะที่ได้จาก
การเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติ
จริงไปใช้ในชีวิตประจำวัน 



 

๔๘ 

 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย งบประมาณ 

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
ไตรมาส ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑ ๒ ๓ ๔ 
3. ขั้นติดตามและ
ประเมินผล(C) 
3.1เก็บรวบรวมข้อมูล 
วิเคราะห์ประเมินผลการ
ดำเนินกจิกรรม ตาม
โครงการ 
4. ขั้นปรับปรุง/แก้ไข(A) 
4.1 สรุปผลการดำเนิน
กิจกรรมตามโครงการ
รายงานผลการประเมิน
ต่อผู้บริหารสรุปจุดเด่น
จุดด้อยและสภาพปัญหา 
เพ่ือนำไปส่งเสริมและ
พัฒนางานในครั้งต่อไป 
  

3. นักเรียนมีทักษะ 
ประสบการณ์ในวิชาชีพและ
สามารถนำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้ 

 
 
 
 
 



 

๔๙ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาและส่งเสริมหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนมีความหลากหลายตามกลุ่มศักยภาพของผู้เรียน 
กลยุทธ์ที่ 1      พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีศักยภาพ ทักษะและประสบการณ์สู่มาตรฐานสากล 
มาตรฐานการศึกษาที่  มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน ข้อที่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
โครงการ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ผู้รับผิดชอบ นางประภาพรรณ   พันธ์แก่น  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย งบประมาณ 

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
ไตรมาส 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑ ๒ ๓ ๔ 
1. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปะ
ดนตรีและนาฏศิลป์ มีทักษะ
ในการดำรงชีวิตมั่นใจใจ
ตนเองและกล้าแสดงออก มี
ความเป็นไทยมีจิตสำนึกใน
การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2. เพื่อให้การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนเป็นไป
อย่างมีระบบและมี
ประสิทธิภาพ 
3. เพื่อให้นักเรียนทุกคนใน
โรงเรียนมีทักษะทางศิลปะ
ทั้ง 3 สาระ 

1. กิจกรรมกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศิลปะ 
- จัดซื้อ จัดหาวัสดุ 
ครุภัณฑ์ อุปกรณ์สื่อ
ประกอบการเรียนรู้วิชา
ศิลปะ ดนตรี และ
นาฏศิลป์ 
2. พัฒนาการเรียนการ
สอนศิลปะ 
- พัฒนาการเรียนการ
สอนทัศนศิลป์ 
- พัฒนาการเรียนการ
สอนวิชาดนตรี 
- พัฒนาการเรียนการ
สอนวิชานาฎศิลป์ 

1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความพึงพอใจ 
2.  ร้อยละของ
โครงการที่โรงเรียน
สามารถดำเนินการ
และประสิทธิภาพของ
โครงการที่ดำเนินการ 
3. กิจกรรม/โครงการ
ที่ดำเนินการสอดคล้อง
กับกลยุทธ์ที่กำหนด 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
นักเรียนโรงเรียนพุทธิรังสี
พิบูลเข้าร่วมกิจกรรมการ
เรียนการสอนศิลปะทุกคน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
นักเรียนทุกคนมีทักษะ
พ้ืนฐานทางศิลปะ ทั้ง 3 
สาระอยู่ในระดับดี 

25,000 √ √ √ √ 1.  ผู้เรียนร้อยละ 70 มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
วิชาศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์
ดีขึ้น 
2. ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อ
การเรียนวิชาศิลปะ ดนตรี 
นาฏศิลป์ดีขึ้น 
3. ผู้เรียนได้มีสื่อที่ใช้
ประกอบการเรียนรู้ 



 

๕๐ 

 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย งบประมาณ 

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
ไตรมาส ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑ ๒ ๓ ๔ 
4. เพื่อให้โรงเรียนมีอุปกรณ์
การเรียนการสอนและการ
จัดกิจกรรมการแสดงได้
อย่างเพียงพอและเหมาะสม 
5. ส่งเสริมให้นักเรียนมี
สุนทรียภาพ ชื่นชม เห็น
คุณค่าของศิลปะ มีค่านิยม
ในศิลปะไทย 
6. ส่งเสริมการแสดงออก
อย่างสร้างสรรค์ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๕๑ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาและส่งเสริมหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนมีความหลากหลายตามกลุ่มศักยภาพของผู้เรียน 
กลยุทธ์ที่ ๑      พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีศักยภาพ ทักษะและประสบการณ์สู่มาตรฐานสากล 
มาตรฐานการศึกษาที่  มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ  
                           ข้อที่ 2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรยีนรู้ 
โครงการ จัดซื้อวัสดุทางการศึกษาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวอาริยา แสงนิล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย งบประมาณ 

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
ไตรมาส ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑ ๒ ๓ ๔ 
1. เพื่อเพ่ิมศักยภาพด้าน
ทักษะและประสบการณ์การ
เรียนรู้ 
 2. เพ่ือเอ้ือต่อการ
เรียนรู้ด้วยตนเองและ การ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
 3. เพื่ออำนวย
ความสะดวกให้กับกิจกรรม
การเรียนการสอนของ
ผู้เรียนและผู้สอนให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 
 4. สถานศึกษามีสื่อ 
อุปกรณ์ ระบบงาน
สารสนเทศที่ถูกต้องเป็น
ปัจจุบันและทันสมัย 

จัดกิจกรรมโครงการ
จัดทำสื่อสารสอน 

๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียน 
๒. เจตคติที่ดีต่อ
รายวิชาที่เรียน 
๓. ทักษะและ
กระบวนการคิดของ
นักเรียน 

ด้านปริมาณ 
1.นักเรียนทุกคนมีโอกาส
เรียนรู้และฝึกทักษะทุกด้าน 
2.ครู นักเรียน และบุคลากร
ได้ใช้บริการสื่อการสอน 
 
ด้านคุณภาพ 
1.โรงเรียนสื่อการสอน ที่
ทันสมัย 
2.นักเรียน ครูและบุคลากร
ได้ใช้ประโยชน์จากการใช้สื่อ
การสอนดอย่างคุ้มค่า 

3,000 √ √ √ √ 1. โรงเรียนสื่อการสอน ที่
ทันสมัย 
2.  เพ่ิมศักยภาพการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
ให้ประสบผลตามที่ตั้งไว้ 
3.นักเรียน ครู และบุคลากร
ได้ใช้ประโยชน์จากสื่อการ
สอนอย่างคุ้มค่า 



 

๕๒ 

 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ปลูกฝังและส่งเสริมผู้เรียนอย่างมีคุณธรรม จริยธรรมตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ภาคภูมิใจในการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี
ท้องถิ่น รวมถึงมีจิตสำนักของความเป็นไทย 
กลยุทธ์ที่ 1      พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีศักยภาพ ทักษะและประสบการณ์สู่มาตรฐานสากล 
มาตรฐานการศึกษาที่  มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน ข้อที่ 1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
โครงการ กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวกาญจนี  ภาคสุโพธิ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย งบประมาณ 

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
ไตรมาส ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑ ๒ ๓ ๔ 
1. เพื่อให้นักเรียนเห็น
ความสำคัญ และมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมของวันสำคัญต่าง 
ๆ  
2.เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรมให้กับนักเรียน 
3.เพ่ือให้ชุมชน โรงเรียน วัด 
มีส่วนร่วมและถ่ายทอด
ประเพณีวัฒนธรรมที่สำคัญ
ของท้องถิ่น 
4.เพ่ือให้นักเรียนได้รู้จักและ
อนุรักษ์ ประเพณี 
ขนบธรรมเนียมต่าง ๆ ของ
ชาติ  

1. กิจกรรม  สัปดาห์วัน
วิสาขบูชา 
2. กิจกรรม สัปดาห์วัน
เข้าพรรษา 
3. กิจกรรม สัปดาห์วัน
เข้าพรรษา 
4. กิจกรรม  สร้างบุญ
หนุนบารมี 

1. นักเรียนเห็น
ความสำคัญ และมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมวันวิ
สาขบูชา  
2. นักเรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม 

เชิงปริมาณ 
1.นักเรียนโรงเรียนน้ำเกลี้ยง
วิทยาร้อยละ 90 มีส่วนร่วม
ในกิจกรรมของวันสำคัญต่าง 
ๆ  
2.นักเรียนโรงเรียนน้ำเกลี้ยง
วิทยาและประชาชนใน
ชุมชนร้อยล่ะ 90 มีส่วน
ร่วม และถ่ายทอด  
ประเพณีวัฒนธรรมที่สำคัญ
ของท้องถิ่น 
เชิงคุณภาพ 
1.นักเรียนโรงเรียนน้ำเกลี้ยง
วิทยา เข้าร่วมกิจกรรมวัน

14,000 √ √ √ √ 1. นักเรียน เข้าร่วม
กิจกรรมวันสำคัญทาง
พระพุทธศาสนาร่วมกับ
ชุมชน ทำให้เกิดคุณธรรม 
และ จริยธรรมใน การ
ดำเนินชีวิต          
2. บ้าน วัด โรงเรียน ชุมชน 
มีส่วนร่วมและถ่ายทอด
ประเพณีวัฒนธรรมที่สำคัญ
ของท้องถิ่น 



 

๕๓ 

 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย งบประมาณ 

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
ไตรมาส ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑ ๒ ๓ ๔ 
สำคัญต่าง ๆ ร่วมกับชุมชน 
ทำให้เกิดคุณธรรม  และ 
จริยธรรมในการดำเนินชีวิต       
2.นักเรียนโรงเรียนน้ำเกลี้ยง
วิทยา มีส่วนร่วมและ
ถ่ายทอดประเพณีวัฒนธรรม
ที่สำคัญของท้องถิ่น 
3.นักเรียนโรงเรียนน้ำเกลี้ยง
วิทยาได้รู้จักและอนุรักษ์ 
ประเพณี ขนบธรรมเนียม
ต่าง ๆ ของชาติ 

 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

๕๔ 

 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาและส่งเสริมหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนมีความหลากหลายตามกลุ่มศักยภาพของผู้เรียน 
กลยุทธ์ที่ 1      พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีศักยภาพ ทักษะและประสบการณ์สู่มาตรฐานสากล 
มาตรฐานการศึกษาที่  มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน ข้อที่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
โครงการ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ผู้รับผิดชอบ นางสาววิภาพร  จวนสาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย งบประมาณ 

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
ไตรมาส ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑ ๒ ๓ ๔ 
1.  เพ่ือให้ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษดีขึ้น 
2.  เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะ
การสื่อสารและมีเจตคติที่ดี
ต่อการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษ 
3.  เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีสื่อที่
ใช้ประกอบการเรียนรู้ใน
วิชาภาษาอังกฤษ 

1. กิจกรรมสัปดาห์
ภาษาต่างประเทศ 
2. กิจกรรมวันคริสต์มาส
และวันตรุษจีน 
3. กิจกรรมส่งเสริมและ
พัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษและ
ภาษาจีน 
4. กิจกรรมส่งเสริมและ
พัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ ด้วยระบบ 
DynED 

1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความพึงพอใจ 
2. ร้อยละของ
โครงการที่โรงเรียน
สามารถดำเนินการ
และประสิทธิภาพของ
โครงการที่ดำเนินการ 
3. กิจกรรม/โครงการ
ที่ดำเนินการสอดคล้อง
กับกลยุทธ์ที่กำหนด
  

เชิงปริมาณ 
1.  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในรายวิชาวิ
ภาษาอังกฤษดีขึ้น ร้อยละ 
70 
2. ครูจัดหาสื่อเพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอน
วิชาภาษาอังกฤษ 
เชิงคุณภาพ 
1.  ผู้เรียนได้รับการ
พัฒนาการเรียนรู้และมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น 
2. ครูจัดหาสื่อเพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอน
วิชาภาษาอังกฤษ 

6,000 √ √ √ √ 1.  ผู้เรียนร้อยละ 70 มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
วิชาภาษาอังกฤษดีข้ึน 
2. ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อ
การเรียนวิชาภาษาอังกฤษดี
ขึ้น 
3. ผู้เรียนได้มีสื่อที่ใช้
ประกอบการเรียนรู้ 



 

๕๕ 

 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาและสนับสนุนส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ 1      พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีศักยภาพ ทักษะและประสบการณ์สู่มาตรฐานสากล 
มาตรฐานการศึกษาที่  มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน ข้อที่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
โครงการ ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการด้านภาษาจีนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวทิพวรรณ ศรีกระหวัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย งบประมาณ 

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
ไตรมาส ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑ ๒ ๓ ๔ 
1. เพื่อให้ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาจีนดีขึ้น 
2. เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการ
สื่อสารและมีเจตคติท่ีดีต่อ
การเรียนวิชาภาษาจีน 
3. เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีสื่อท่ีใช้
ประกอบการเรียนรู้ในวิชา
ภาษาจีน 

1. ขั้นวางแผน (P) 
1.1 ประชุมวางแผน
คณะครูเพ่ือวางแผนการ
จัดโครงการ 
1.2 ประชุมมอบหมาย
งานผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งครู 
เพ่ือกำหนดแนวทางการ
ดำเนินโครงการ 
และการขอเอกสารอ่ืนที่
เกี่ยวข้องกับการทำงาน
และการ 
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 

1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความพึงพอใจ 
2. ร้อยละของ
โครงการที่โรงเรียน
สามารถดำเนินการ
และประสิทธิภาพของ
โครงการที่ดำเนินการ 
3. กิจกรรม/โครงการ
ที่ดำเนินการสอดคล้อง
กับกลยุทธ์ที่กำหน 

เชิงปริมาณ 
1.  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในรายวิชาวิ
ภาษาจีนดีขึ้น ร้อยละ 70 
2. ครูจัดหาสื่อเพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอน
วิชาภาษาจีน 
เชิงคุณภาพ 
1. ผู้เรียนได้รับการ
พัฒนาการเรียนรู้และมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น 
2. ครูจัดหาสื่อเพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอน
วิชาภาษาจีน 

3,000 √   √ 1. ผู้เรียนร้อยละ 70 มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
วิชาภาษาอังกฤษดีข้ึน 
2.  ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อ
การเรียนวิชาภาษาอังกฤษดี
ขึ้น 
3.  ผู้เรียนได้มีสื่อที่ใช้
ประกอบการเรียนรู้ 



 

๕๖ 

 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย งบประมาณ 

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
ไตรมาส ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑ ๒ ๓ ๔ 
2.1 ครูจัดการเรียนการ
สอนตามท่ีกำหนดi
ระยะเวลา 
3. ขั้นติดตามและ
ประเมินผล(C) 
3.1เก็บรวบรวมข้อมูล 
วิเคราะห์ประเมินผลการ
ดำเนินกิจกรรม ตาม
โครงการ 
4. ขั้นปรับปรุง/แก้ไข(A) 
4.1 สรุปผลการดำเนิน
กิจกรรมตามโครงการ
รายงานผลการประเมิน
ต่อผู้บริหารสรุปจุดเด่น
จุดด้อยและสภาพปัญหา 
เพ่ือนำไปส่งเสริมและ
พัฒนางานในครั้งต่อไป 
  

 
 



 

๕๗ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1. พัฒนาและส่งเสริมหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนมีความหลากหลายตามกลุ่มศักยภาพของผู้เรียน 
กลยุทธ์ที่ 1      พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีศักยภาพ ทักษะและประสบการณ์สู่มาตรฐานสากล 
มาตรฐานการศึกษาที่  มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน ข้อที่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
โครงการ โครงการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 กีฬาปีนหน้าผา และโครงการการจัดการศึกษาและพัฒนากลุ่มสาระฯวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ นายรุ่งโรจน์  พรมมี กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย งบประมาณ 

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
ไตรมาส 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑ ๒ ๓ ๔ 
๑. เพื่อให้การดำเนินการจัด
กิจกรรมการแข่งขันกีฬา 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และมีประสิทธิภาพ 
๒. เพ่ือให้กระบวนการ
จัดการได้มีงบประมาณใน
การบริหารงาน 
๓. เพื่อให้มีวัสดุและอุปกรณ์
ใช้การแข่งขันกีฬาสำนักงาน 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖4
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- กิจกรรมการแข่งขัน
กีฬาภายในประจำปี
การศึกษา 
- กิจกรรมการแข่งขัน
กีฬานักกีฬา แห่งชาติ 
-กีฬาจังหวัดศรีสะเกษ 

๑. การดำเนินจัดการ
แข่งขันกิจกรรมการ
แข่งขันกีฬาเรียบร้อย
และมีคุณภาพ 
๒. คณะครูและ
นักเรียนได้ร่วมทำงาน
ซึ่งมีหลักการและ
ขั้นตอนที่ชัดเจน
ก่อให้เกิดความสามัคคี 
๓. โรงเรียนได้มีโอกาส
แสดงผลงานของครู
และนักเรียนเป็นเชิง
ประจักษ์ต่อ
สาธารณชน 

เป้าหมายด้านปริมาณ 
๑. ให้การกิจกรรมการ
แข่งขันกีฬาเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 
๒. ให้คณะครูและบุคลากร
ของโรงเรียนมีงบประมาณ
ในการบริหารงานและ
จัดการแข่งขันที่เหมาะสม
และเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
๓.มีการจัดการสนามแข่งขัน 
วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่
มาตรฐานสอดคล้องรองรับ
การแข่งขันได้เป็นอย่างดี 
 
 

80,000 √ √ √ √ ๑. นักเรียนโรงเรียนน้ำ
เกลี้ยงวิทยาได้เรียนรู้ทักษะ
กีฬาจากประสบการณ์จริง 
๒. นักเรียนได้เข้าร่วมการ
แข่งขันทุกคนอย่างมี
ความสุขและประสบ
ความสำเร็จ       
๓. นักเรียนได้ร่วมทำงาน
เป็นหมู่คณะและ เกิดความ
สมัครสมานสามัคคี   



 

๕๘ 

 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย งบประมาณ 

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
ไตรมาส ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑ ๒ ๓ ๔ 
เป้าหมายด้านปริมาณ 
๑. โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา  
ได้มีแหล่งการเรียนรู้ 
ตลอดจนบุคลากรสนับสนุน 
การศึกษาได้จัดกระบวนการ
ศึกษาได้เป็นอย่างดี  
๒. คณะครูและบุคลากรของ
โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยาที่
ได้รับมอบหมายงานได้
ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตาม
กระบวนการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
๓. นักกีฬา ได้เข้าร่วมการ
แข่งขันตามเจตนารมณ์ได้
อย่างมีคณุภา 

 

 

 

 

 



 

๕๙ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1. พัฒนาและส่งเสริมหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนมีความหลากหลายตามกลุ่มศักยภาพของผู้เรียน 
กลยุทธ์ที่ 1      พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีศักยภาพ ทักษะและประสบการณ์สู่มาตรฐานสากล 
มาตรฐานการศึกษาที่  มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะของผู้เรียน 
โครงการ  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย งบประมาณ 

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
ไตรมาส 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑ ๒ ๓ ๔ 
1. เพ่ือส่งเสริมสังคม
ประชาธิปไตยเข้าใจเรียนรู้
การเป็นประชาธิปไตยเรียน
รู้อยู่ร่วมกันและการทำงาน
เป็นทีม 
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมี
ความซื่อสัตย์ เสียสละ 
อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดี
งามเพ่ือส่วนรวม  
3. เพื่อให้นักเรียนรู้จักวาง
แผนการทำงาน ฝึกการ
ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนและ
ดำเนินการจนสำเร็จได้ 
4. เพื่อให้นักเรียนทำงาน
ตามศักยภาพของตนเอง
อย่างมีความสุข มุ่งมั่น

- กิจกรรมวันวชิราวุธ 
- กิจกรรมเข้าค่ายพัก
แรม 
- กิจกรรมวันสถาปนา
ลูกเสือ 
- กิจกรรมชุมนุม 
- กิจกรรมผู้บำเพ็ญ
ประโยชน์ 
- กิจกรรมการฝึกภาค
ปกติของนักศึกษาวิชา
ทหาร ณ ศูนย์ฝึก
ชั่วคราว (โรงเรียน
กันทรารมณ์) 
-ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 

1.   สรุปผลการ
ประเมินคุณภาพผู้เรียน
ตามมาตรฐาน  
2.   สรุปผลการพัฒนา
งานที่นักเรียน
รับผิดชอบ 

เชิงปริมาณ     
นักเรียนโรงเรียนน้ำเกลี้ยง
วิทยา จำนวน 563 คน 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนโรงเรียนน้ำเกลี้ยง
วิทยาที่เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความรู้หลากหลายพัฒนา
ตนเองได้จนสามารถนำมา
ปรับใช้กับการเรียน การ
ดำเนินชีวิตประจำวันที่เป็น
รูปธรรม และผ่านการ
ประเมินคิดเป็นร้อยละ 
๑๐๐  

- √ √ √ √ ๑. นักเรียนได้รับการ
ส่งเสริมประชาธิปไตย  มี
วินัย เคารพข้อบังคับของ
สังคมและการทำงานเป็น
ทีม 
๒. นักเรียนมีความซื่อสัตย์ 
เสียสละ อดทน มี
อุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือ
ส่วนรวม  
๓. นักเรียนรู้จักวางแผนการ
ทำงาน ฝึกการทำงาน
ร่วมกับผู้อ่ืนและดำเนินการ
จนสำเร็จ 
๔. นักเรียนทำงานตาม
ศักยภาพของตนเองอย่างมี
ความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน 



 

๖๐ 

 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย งบประมาณ 

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
ไตรมาส ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑ ๒ ๓ ๔ 
พัฒนางาน และภูมิใจใน
ผลงานของตนเอง 
5. เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
จากประสบการณ์ตรง 
6. เพ่ือให้นักเรียนตระหนัก
ถึงความสำคัญของแหล่ง
เรียนรู้ 
7. เพื่อให้นักเรียน
กระตือรือร้นต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 
8. เพื่อให้นักเรียนรู้จักการ
นำความรู้จากแหล่งเรียนรู้
มาประยุกต์ใช้เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์และแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจำวัน 

และภูมิใจในผลงานของ
ตนเอง 
5. เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
จากประสบการณ์ตรง 
6. เพื่อให้นักเรียนตระหนัก
ถึงความสำคัญของแหล่ง
เรียนรู้ 
7. เพื่อให้นักเรียน
กระตือรือร้นต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 
8. เพ่ือให้นักเรียนรู้จักการ
นำความรู้จากแหล่งเรียนรู้
มาประยุกต์ใช้เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์และแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจำวัน 

 
 

 

 

 

 



 

๖๑ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3.ปลูกฝังและส่งเสริมผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ภาคภมิูใจในการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น 
รวมถึงมีจิตสำนึกของความเป็นไทย 
กลยุทธ์ที่ 1      พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีศักยภาพ ทักษะและประสบการณ์สู่มาตรฐานสากล 
มาตรฐานการศึกษาที่  มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะของผู้เรียน 
โครงการ  ลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ  นายคณิต  โพธิ์ทิพย์  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย งบประมาณ 

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
ไตรมาส ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑ ๒ ๓ ๔ 
ด้านผลผลิต 
1. เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยา
เสพติดให้นักเรียนมีความรู้ 
ความเข้าใจ และความ
ตระหนัก ถึงภัยอันตราย 
และความเสี่ยงต่อยาเสพติด 
2. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะ
ชีวิตของลูกเสือในการ
ป้องกันตนเองให้ห่างไกล
จากยาเสพติด 
3. เพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งในโรงเรียนและ
ชุมชน  พร้อมทั้งฝึกหัดให้
เยาวชนเป็นผู้ประพฤติดี  
และเป็นพลเมืองดีของชาติ

กิจกรรมอบรมลูกเสือ
ต้านยาเสพติดใน
สถานศึกษา 

1. นักเรียนมีความรู้ 
ความเข้าใจ และความ
ตระหนักถึงภัย
อันตราย และความ
เสี่ยงต่อยาเสพติด 
2.นักเรียนมีทักษะชีวิต
ของลูกเสือในการ
ป้องกันตนเองให้
ห่างไกลจากยาเสพติด
ด้วยการฝึกปฏิบัติใน
การดำเนินกิจกรรม 

เชิงปริมาณ 
1.นักเรียนและครู 
คณะกรรมการ โรงเรียนน้ำ
เกลี้ยงวิทยาเข้าร่วม
โครงการ จำนวน 255   
คน 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนที่ผ่านการ
ดำเนินการตามโครงการ/
กิจกรรม มีคุณสมบัติที่พึง
ประสงค์ในการต้าน                
ภัยยาเสพติด รู้จักการ
ป้องกันตัวเองให้ห่างไกล
จากยาเสพติด และสามารถ

5,000 √ √ √ √ 1. นักเรียนมีความรู้ ความ
เข้าใจ และความตระหนักถึง
ภัยอันตราย และความเสี่ยง
ต่อยาเสพติด และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับโรงเรียน
และชุมชน และการสร้าง
ภูมิคุ้มกันเรื่องยาเสพติดให้
นักเรียน ทั้งด้านร่างกาย 
จิตใจ ไม่ให้ตกเป็นทาสของ
ยาเสพติด และสามารถ
ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของ
ชาติบ้านเมือง                
และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่
ชุมชนและสังคมได้ 



 

๖๒ 

 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย งบประมาณ 

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
ไตรมาส ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑ ๒ ๓ ๔ 
บ้านเมือง และพัฒนาตนเอง
ให้สามารถป้องกันไม่เข้าไป
เกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
 ด้านผลลัพธ์ 
1. นักเรียนมีความรู้ ความ
เข้าใจ และความตระหนักถึง
ภัยอันตราย และความเสี่ยง
ต่อยาเสพติด  
2. นักเรียนมีทักษะชีวิตของ
ลูกเสือในการป้องกันตนเอง
ให้ห่างไกลจากยาเสพติด 
3. โรงเรียนและชุมชนมี
ความเข้มแข็ง นักเรียนเป็นผู้
ประพฤติดี และเป็นพลเมือง
ดีของชาติบ้านเมือง และ
พัฒนาตนเองให้สามารถ
ป้องกันไม่เข้าไปเกี่ยวข้อง
กับยาเสพติด 

อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข 

2.นักเรียนมีทักษะชีวิตของ
ลูกเสือในการป้องกันตนเอง
ให้ห่างไกลจากยาเสพติด
ด้วยการฝึกปฏิบัติในการ
ดำเนินกิจกรรม 

 

 

 



 

๖๓ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1. พัฒนาและส่งเสริมหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนมีความหลากหลายตามกลุ่มศักยภาพของผู้เรียน 
กลยุทธ์ที่ 1      พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีศักยภาพ ทักษะและประสบการณ์สู่มาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ที่ ๒      พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
มาตรฐานการศึกษาที่  มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน  
                           มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
โครงการ  พัฒนางานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย งบประมาณ 

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
ไตรมาส ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑ ๒ ๓ ๔ 
1. เพื่อปรับปรุงห้องวิชาการ 
และเก็บรวบรวมเอกสาร 
หลักฐานเกี่ยวกับงาน
วิชาการ 
2. เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
และศักยภาพในการ
ดำเนินงาน การปฏิบัติงาน
ของกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
3. เพื่อพัฒนาการจัด
กระบวนการเรียนการสอน 
4. เพื่อให้ผู้รับบริการและผู้
ที่เก่ียวข้องพึงพอใจผลการ
บริหารงาน 

1. ตลาดนัดวิชาการ 
(Open House) 
2. โครงการงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ปีการศึกษา 2564 
3. คลินิกวิชาการ กลุ่ม
4. บริหารงานวิชาการ 
ค่ายปลอด 0 ร มส กลุ่ม
บริหารงานวิชาการ 
5. พัฒนายกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการสอบ 
O-net กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ 

1. ความพึงพอใจผล
การบริหารงานวิชาการ
ของบุคลากรทาง
การศึกษาจำนวน 39 
คน การจัด
กระบวนการเรียนการ
สอน 
2. การพัฒนาสื่อการ
เรียนการสอน 
3. ความพึงพอใจของ
ผู้ปกครอง 
ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน 

เชิงปริมาณ 
1. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  จำนวน 38 คน 
2. นักเรียนโรงเรียนน้ำ
เกลี้ยงวิทยา จำนวน 504 
คน 
3. ผู้ปกครองนักเรียน
โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา  
จำนวน  500  คน 
เชิงคุณภาพ 
1. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา จำนวน 39  คน  มี
ความรู้และใช้ระบบการ
ดำเนินวิชาการสำหรับการ

50,000 √ √ √ √ 1.ห้องวิชาการสวยงาม มี
การเก็บรวบรวมเอกสาร
เรียบร้อย มีวัสดุพร้อม
ให้บริการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
2.การดำเนินงานวิชาการมี
ประสิทธิภาพ และเพ่ิม
ศักยภาพในการดำเนินงาน 
การปฏิบัติงานของกลุ่ม
บริหารงานวิชาการ 
3.พัฒนาการจัด
กระบวนการเรียนการสอน 



 

๖๔ 

 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย งบประมาณ 

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
ไตรมาส ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑ ๒ ๓ ๔ 
5. เพื่อสร้างความสัมพันธ์
อันดีระหว่างผู้ปกครอง
นักเรียน ครูที่ปรึกษา และ
โรงเรียน 
6. เพื่อให้คณะครู  มีความรู้
ความเขา้ใจในการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา และ
สามารถบูรณาการเศรษฐกิจ
พอเพียงให้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
7. เพื่อเป็นหลักฐานแสดง
การจบหลักสูตรการศึกษา
ภาคบังคับและหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
8. เพื่อเป็นเอกสารใน
การศึกษาต่อหรือประกอบ
อาชีพ 
9. เพื่อให้นักเรียนเกิดความ
ภาคภูมิใจในความสำเร็จ
ของตนเอง 

6. สะเต็มศึกษาใน
โรงเรียน 
7. พัฒนางานวิชาการ 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
8. น.ก.สานฝัน ให้
โอกาสทางการศึกษา 
ปรับพื้นฐานนักเรียนใหม่ 
(ม.1 และ ม.4) ของ
นักเรียนโรงเรียนน้ำ
เกลี้ยงวิทยา อำเภอน้ำ
เกลี้ยง  จังหวัดศรีสะเกษ 
9. ส่งเสริมนักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ 
10.พัฒนาคุณภาพงาน
แนะแนว 
11. พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาและค่านิยม
หลัก 12 ประการ 
12.ชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC :  

จัดการเรียนการสอนได้
ถูกต้อง  
2. นักเรียน จำนวน 504 
คน ได้รับการบริการด้าน
วิชาการอย่างทั่วถึงและมี
ความพึงพอใจผลการ
บริหารงานวิชาการ 
3. ผู้ปกครองนักเรียน ร้อย
ละ ๘๐ เห็นความสำคัญของ
การพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ 
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

4.ผู้รับบริการและผู้ที่
เกี่ยวข้องพึงพอใจผลการ
บริหารงาน 
5.มีความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างผู้ปกครองนักเรียน 
ครูที่ปรึกษา และโรงเรียน 
6.คณะครู  มีความรู้ความ
เข้าใจในการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา และสามารถ
บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง
ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
7.มีการจัดเก็บหลักฐาน
แสดงการจบหลักสูตร
การศึกษาภาคบังคับและ
หลักสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน สะดวกต่อการ
สืบค้นข้อมูล เพ่ือให้บริการ
แก่ประชาชนที่มาติดต่อ 
8.มีเอกสารในการศึกษาต่อ
หรือประกอบอาชีพของศิษย์
เก่าท่ีปีการศึกษา 



 

๖๕ 

 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย งบประมาณ 

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
ไตรมาส ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑ ๒ ๓ ๔ 
Professional Learning 
Community)  
13. ปรับปรุงห้องสมุด 
14. ซ่อมบำรุง
คอมพิวเตอร์และเครื่อง
ปริ้นสำนักงาน กลุ่ม
บริหารงานวิชาการ 

9.นักเรียนเกิดความ
ภาคภูมิใจในความสำเร็จ
ของตนเอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๖๖ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1. พัฒนาและส่งเสริมหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนมีความหลากหลายตามกลุ่มศักยภาพของผู้เรียน 
กลยุทธ์ที่ 1     พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีศักยภาพ ทักษะและประสบการณ์สู่มาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ที่ 6     พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
มาตรฐานการศึกษาที่  มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ  ข้อที่  2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
โครงการ  พัฒนางานงานนโยบาย แผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาววิภาพร  จวนสาง  งานนโยบาย แผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย งบประมาณ 

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
ไตรมาส 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑ ๒ ๓ ๔ 
1. เพื่อให้โรงเรียนมีการ
บริหารงานโดยมีการกำหนด
เป็นแผนงาน/โครงการที่
ชัดเจน 
2. เพ่ือให้โรงเรียนได้
บริหารงานได้สอดคล้อง
สนองกับกลยุทธ์ที่กำหนด 
3. เพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การนิเทศ  ติดตามและ
ประเมินผลการบริหารงาน
โรงเรียนได้อย่างเป็น 

1.  การจัดทำรายงาน
ประจำปีของสถานศึกษา 
2563 
2. จัดทำแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
3.  จัดแผนปฏิบัติ
ราชการ ปีงบประมาณ 
2565 
4. จัดทำคำสั่งแม่บทปี 
64 
5. นิเทศ กำกับ ติดตาม 
ประเมินผลการจัด
การศึกษาปีการศึกษา 

1.  ผู้ใช้บริการงาน
แผนงานฯมีความพึง
พอใจในการ 
2. ร้อยละของ
โครงการที่โรงเรียน
สามารถดำเนินการ
และประสิทธิภาพของ
โครงการที่ดำเนินการ 
3. กิจกรรม/โครงการ
ที่ดำเนินการสอดคล้อง
กับกลยุทธ์ที่กำหนด 

เชิงปริมาณ    
1.  โรงเรียนสามารถ
ดำเนินงานได้ตามแผนงาน/
โครงการที่กำหนดไม่น้อย
กว่าร้อยละ 95 
2.  การดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการอยู่ใน
ระดับคุณภาพดีมากไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ 
1.  โรงเรียนสามารถ
บริหารงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสอดคล้องกับ
กลยุทธ์ที่กำหนด  

25,000 √ √ √ √ โรงเรียนสามารถบริหารงาน
กิจกรรม/โครงการเป็นไป
ตามแผนงาน/โครงการที่
กำหนดได้อย่างเกิด
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลทั้งในด้าน
คุณภาพเชิงประมาณและ
คุณภาพ 



 

๖๗ 

 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย งบประมาณ 

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
ไตรมาส ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑ ๒ ๓ ๔ 
จากสหกันทรารมย์ ปี
การศึกษา 2564 
6. นิเทศ กำกับ ติดตาม 
ประเมินผลการจัด
การศึกษาปีการศึกษา 
จาก สพม.ศกยส ปี
การศึกษา 2564 

2.  มีระบบการนิเทศ 
ติดตามงานอย่างต่อเนื่อง
และนำข้อมูลสารสนเทศมา
ใช้ในการปรับปรุงงานในปี
ต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๖๘ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ตามหลักของมาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ที่ 1      พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีศักยภาพ ทักษะและประสบการณ์สู่มาตรฐานสากล 
มาตรฐานการศึกษาที่  มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
                           มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
โครงการ  ส่งเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียน 
ผู้รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย งบประมาณ 

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
ไตรมาส 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑ ๒ ๓ ๔ 
1. เพ่ือพัฒนาครูในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ทุกกลุ่ม
สาระ  
2. เพ่ือพัฒนาครู ในการใช้
สื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัย  
3. เพ่ือพัฒนาครูในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
4. เพ่ือพัฒนาครูในการนำ
การวิจัยชั้นเรียนมาพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ 
5. เพ่ือส่งเสริมให้ครูมี
ผลงานทางด้านวิชาการ 

1. อบรมบุคลากรเพ่ือทำ
วิจัยในชั้นเรียน 
2.  ส่งเสริมการรายงาน
ผลการทำวิจัยในชั้นเรียน 

1. ผลงานวิจัยในชั้น
เรียน  
2. ความพึงพอใจของ
บุคลากร 

เชิงปริมาณ 
1. ครูทุกกลุ่มสาระมีความรู้
ความสามารถและความ
ถนัดในรายวิชาที่สอน ร้อย
ละ 85 
2. ครูมีความรู้ความสามารถ
ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
ทันสมัยในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนได้ร้อยละ 
85  
3. ครูมีความรู้ความสามารถ
ในการนำวิธีการสอนและ
เทคนิควิธีการ เพ่ือ
ประโยชน์ต่อการเรียนการ

13,000 √ √ √ √ 1. ครูมีเป้าหมายในการ
จัดการเรียนการสอน และ
จัดการเรียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  
2. ครูสามารถจัดทำ
งานวิจัยในชั้นเรียน และ
พัฒนากระบวนวิจัยได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
3. ครูมีการใช้สื่อและ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย ครู
สามารถแก้ไขปัญหาการ
จัดการเรียนการสอน โดยใช้
กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน
ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ 



 

๖๙ 

 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย งบประมาณ 

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
ไตรมาส ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑ ๒ ๓ ๔ 
สอนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ 
ร้อยละ 85 
4. ครูมีความรู้ความสามารถ
ในการนำปัญหาและ
อุปสรรคจากการเรียนการ
สอนมาแก้ไข โดยใช้ 
กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน 
มาพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนให้ดีขึ้น ร้อยละ 85 
เชิงคุณภาพ 
1. ครูมีความสามารถจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
ตามเป้าหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
2. ครูสามารถจัดทำงานวิจัย
ในชั้นเรียน และพัฒนา
กระบวนวิจัยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
3. ครูสามารถแก้ไขปัญหา
การจัดการเรียนการสอน 

4. ครูได้พัฒนาตนเองและ
สร้างผลงานทางวิชาการ 



 

๗๐ 

 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย งบประมาณ 

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
ไตรมาส ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑ ๒ ๓ ๔ 
โดยใช้กระบวนการวิจัยใน
ชั้นเรียนได้อย่างมี  
ประสิทธิภาพ 
5. ครไูด้พัฒนาตนเองและ
สร้างผลงานทางวิชาการ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๗๑ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ตามหลักของมาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ที่ 1      พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีศักยภาพ ทักษะและประสบการณ์สู่มาตรฐานสากล 
มาตรฐานการศึกษาที่  มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
                           มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
โครงการ  ขยายผลเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน 
ผู้รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย งบประมาณ 

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
ไตรมาส 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑ ๒ ๓ ๔ 
1. เพ่ือสร้างองค์ความรู้ด้าน
เศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน 
2.  เพ่ือขยายผลเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่ชุมชน 

นำเสนอผลงานจากสิ่งที่
ได้เรียนรู้ตามฐานที่เข้า
เรียน 

1. ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจการจัด
กิจกรรมอยู่ในระดับ
มากขึ้นไป 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการ
ผ่านการทดสอบไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 

เชิงปริมาณ    
1.  ผู้เข้าร่วมโครงการ 
(ผู้ปกครองนักเรียน) จำนวน 
40 คน 
เชิงคุณภาพ 
1.  ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ความเข้าใจหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงร้อยละ 80 
2.  ผู้เข้าร่วมโครงการมีการ
นำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
การดำรงชีวิตร้อยละ  80 

7,600 √ √ √ √ 1. ผู้เข้าร่วมอบรมเกิดองค์
ความรู้ด้านเศรษฐกิจ
พอเพียง 
2. ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถ
นำองค์ความรู้ไปขยายผลสู่
ชุมชน 

 

 



 

๗๒ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ตามหลักของมาตรฐานสากล 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบภาคีเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ ๓   ยกระดับครูและบุคลากรทางการศึกษา จรรยาบรรณทางวิชาชีพครู 
กลยุทธ์ที่ ๖   พัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ด้วยระบบภาคี 
มาตรฐานการศึกษาที่  มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
                           มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
โครงการ ส่งเสริมสัมพันธ์วันดีระหร่างโรงเรียนกับชุมชน,จัดซื้อซ่อมปริ้นเตอร์และอุปกรณ์สำนักงานและอบรมการใช้แอปพลิเคย์ช่ันเพื่อการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ นางปัณณธร ละโป้ นางสาวจินตนา มกรนันท์ นางสาววนิษา จันคะนา  

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย งบประมาณ 

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
ไตรมาส ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑ ๒ ๓ ๔ 
๑. เพ่ือซ่อมบำรุงอุปกรณ์
สำนักงานให้พร้อมใช้งานอยู่
ตลอดเวลา 
๒. เพ่ือจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
สำนักงานให้เพียงพอต่อการใช้
งานตลอดปีงบประมาณ 
๓. เพื่อให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีความรู้ 
ประสบการณ์ และแนวทางใน
การพัฒนาตนเอง พัฒนางาน 
และพัฒนาสถานศึกษา 
๔. เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมให้ครู
ในโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา ได้

1. กิจกรรมวันวานที่
พากเพียรสู่วันเกษียณท่ี
ภาคภูมิ 
2.จัดซื้อและซ่อมปริ๊น
เตอร์และอุปกรณ์
สำนักงาน 
3. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
สำนักงาน 
4. ประเมินความพร้อม
และพัฒนาอย่างเข้มครู
ผู้ช่วย 
5. สืบสานสัมพันธ์
ครอบครัวน้ำเงิน-ชมพู 

๑. อุปกรณ์สำนักงาน
พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา 
๒.  ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีความรู้ 
ประสบการณ์ และ
แนวทางในการพัฒนา
ตนเอง พัฒนางาน และ
พัฒนาสถานศึกษา 
๓ ครูได้พัฒนาครูด้านการ
ใช้ ICT ร้อยละ ๑๐๐ 
๓. ครูมีสื่อการจัดการ
เรียนรู้เพิ่มมากข้ึนและ
ส่งเสริมการเรียนการสอน

ด้านปริมาณ 
ครูและบุคลากรโรงเรียน
น้ำเกลี้ยงวิทยา ๓8 คน 
ด้านคุณภาพ 
ครูและบุคลากรโรงเรียน
น้ำเกลี้ยงวิทยามีการ
พัฒนาความรู้และ
ยกระดับยกระดับครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ
ครู ร้อยละ ๑๐๐ 
 
 

18,100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

√ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

√ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

√ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

√ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. อุปกรณส์ำนักงานพร้อม
ใช้งานอยู่ตลอดเวลา 
๒. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาโรงเรียนน้ำเกลี้ยง
วิทยา มีความรู้ 
ประสบการณ์ และแนวทาง
ในการพัฒนาตนเอง พัฒนา
งาน และพัฒนาสถานศึกษา 
๓. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาโรงเรียนน้ำเกลี้ยง
วิทยามีความตระหนักถึง
ความสำคัญของการพัฒนา
ตนเองอย่างสม่ำเสมอ 



 

๗๓ 

 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย งบประมาณ 

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
ไตรมาส ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑ ๒ ๓ ๔ 
นำเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารไปบูรณาการการ
เรียนการสอนให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 
๕. เพื่อพัฒนาครูให้สามารถ
สร้างสื่อการเรียนการสอนโดย
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้วย
แอปพลิเคย์ชั่นเพื่อการศึกษา 
๖. เพ่ือให้ครูมีสื่อการเรียนการ
สอนที่มีคุณภาพ ส่งเสริมการ
เรียนรู้ของนักเรียน 
๗. เพ่ือจัดกิจกรรมเลี้ยงรับ-ส่ง 
สำหรับคณะครูและบุคลากรที่
ย้ายไปดำรงตำแหน่งอื่นหรือ
ย้ายดำรงตำแหน่งที่ใหม่และมา
ดำรงตำแหน่งในโรงเรียน 
๘. เพ่ือสร้างขวัญและกำลังใจ
ให้แก่ครู บุคลากรทางการ
ศึกษาที่ไม่มีวันลาและครูผู้สอน
ดีเด่น 

(ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปี
ใหม่) 
6. พัฒนาศักยภาพครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 
7. ศึกษาดูงานเพ่ือ
พัฒนาบุคลากร 
8.ส่งเสริมสัมพันธ์อันดี
ระหว่างโรงเรียนกับ
ชุมชน ( บวร : บ้าน  วัด  
โรงเรียน ) ปีงบประมาณ 
2564  กลุ่มบริหารงาน
บุคคลและภาคีเครือข่าย 
9. สร้างขวัญและ
กำลังใจคณะครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
10. อบรมการใช้แอป
พลิเคชันเพื่อการศึกษา 

อย่างมีคุณภาพ ร้อยละ 
๑๐๐ 
๔. ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา มีความสัมพันธ์ที่ดี
ต่อกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔. ครูโรงเรียนน้ำเกลี้ยง
วิทยาได้พัฒนาครูด้านการใช้ 
ICT 
๕. ครูโรงเรียนน้ำเกลี้ยง
วิทยาได้ใช้ ICT มาช่วยใน
การสร้างสื่อการเรียนโดยใช้
แอปพลิเคย์ชั่นเพื่อ
การศึกษา 
๖. ครูโรงเรียนน้ำเกลี้ยง
วิทยามีสื่อการจัดการเรียนรู้
เพ่ิมมากข้ึนและส่งเสริมการ
เรียนการสอนอย่างมี
คุณภาพ 
๗. ครูผู้ช่วยได้เพ่ิมพูน
ความรู้ ทักษะ ตาม
สมรรถนะหลัก และ
สมรรถนะประจำสายงานใน
การจัดการเรียนการสอน ทั้ง
การปฏิบัติงานและการ
ปฏิบัติตนที่เหมาะสมกับ
วิชาชีพครู 



 

๗๔ 

 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย งบประมาณ 

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
ไตรมาส ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑ ๒ ๓ ๔ 
๙. เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของครู 
บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน
น้ำเกลี้ยงวิทยา 
๑๐. เพื่อจัดกิจกรรมผูกแขนลูก
ของบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา 
 

11. อบรมข้าราชการครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

๙. ครูผู้ช่วยเกิดทัศนคติที่ดี 
และรักในวิชาชีพครู และได้
ทราบข้อดีและข้อที่ต้อง
ปรับปรุงของตนเองในการ
ปฏิบัติงานและการปฏิบัติ
ตน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๗๕ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ตามหลักของมาตรฐานสากล 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบภาคีเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ ๓   ยกระดับครูและบุคลากรทางการศึกษา จรรยาบรรณทางวิชาชีพครู 
กลยุทธ์ที่ ๖   พัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ด้วยระบบภาคี 
มาตรฐานการศึกษาที่  มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
                           มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
โครงการ  
ผู้รับผิดชอบ นางปัณณธร ละโป้ นางสาวจินตนา มกรนันท์ นางสาววนิษา จันคะนา  

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย งบประมาณ 

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
ไตรมาส ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑ ๒ ๓ ๔ 
๑. เพ่ือซ่อมบำรุงอุปกรณ์
สำนักงานให้พร้อมใช้งานอยู่
ตลอดเวลา 
๒. เพ่ือจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
สำนักงานให้เพียงพอต่อการใช้
งานตลอดปีงบประมาณ 
๓. เพื่อให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีความรู้ 
ประสบการณ์ และแนวทางใน
การพัฒนาตนเอง พัฒนางาน 
และพัฒนาสถานศึกษา 
๔. เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้ครู
ในโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา ได้

1. กิจกรรมวันวานที่
พากเพียรสู่วันเกษียณท่ี
ภาคภูมิ 
2.จัดซื้อและซ่อมปริ๊น
เตอร์และอุปกรณ์
สำนักงาน 
3. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
สำนักงาน 
4. ประเมินความพร้อม
และพัฒนาอย่างเข้มครู
ผู้ช่วย 
5. สืบสานสัมพันธ์
ครอบครัวน้ำเงิน-ชมพู 

๑. อุปกรณ์สำนักงาน
พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา 
๒.  ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีความรู้ 
ประสบการณ์ และ
แนวทางในการพัฒนา
ตนเอง พัฒนางาน และ
พัฒนาสถานศึกษา 
๓ ครูได้พัฒนาครูด้านการ
ใช้ ICT ร้อยละ ๑๐๐ 
๓. ครูมีสื่อการจัดการ
เรียนรู้เพิ่มมากข้ึนและ
ส่งเสริมการเรียนการสอน

ด้านปริมาณ 
ครูและบุคลากรโรงเรียน
น้ำเกลี้ยงวิทยา ๓8 คน 
ด้านคุณภาพ 
ครูและบุคลากรโรงเรียน
น้ำเกลี้ยงวิทยามีการ
พัฒนาความรู้และ
ยกระดับยกระดับครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ
ครู ร้อยละ ๑๐๐ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

√ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

√ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

√ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

√ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. อุปกรณ์สำนักงานพร้อม
ใช้งานอยู่ตลอดเวลา 
๒. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาโรงเรียนน้ำเกลี้ยง
วิทยา มีความรู้ 
ประสบการณ์ และแนวทาง
ในการพัฒนาตนเอง พัฒนา
งาน และพัฒนาสถานศึกษา 
๓. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาโรงเรียนน้ำเกลี้ยง
วิทยามีความตระหนักถึง
ความสำคัญของการพัฒนา
ตนเองอย่างสม่ำเสมอ 



 

๗๖ 

 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย งบประมาณ 

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
ไตรมาส ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑ ๒ ๓ ๔ 
นำเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารไปบูรณาการการ
เรียนการสอนให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 
๕. เพื่อพัฒนาครูให้สามารถ
สร้างสื่อการเรียนการสอนโดย
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้วย
โปรแกรม Adobe Captivate 
ได้ 
๖. เพื่อให้ครูมีสื่อการเรียนการ
สอนที่มีคุณภาพ ส่งเสริมการ
เรียนรู้ของนักเรียน 
๗. เพ่ือจัดกิจกรรมเลี้ยงรับ-ส่ง 
สำหรับคณะครูและบุคลากรที่
ย้ายไปดำรงตำแหน่งอื่นหรือ
ย้ายดำรงตำแหน่งที่ใหม่และมา
ดำรงตำแหน่งในโรงเรียน 
๘. เพ่ือสร้างขวัญและกำลังใจ
ให้แก่ครู บุคลากรทางการ
ศึกษาที่ไม่มีวันลาและครูผู้สอน
ดีเด่น 

(ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปี
ใหม่) 
6. พัฒนาศักยภาพครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 
7. ศึกษาดูงานเพ่ือ
พัฒนาบุคลากร 
8.ส่งเสริมสัมพันธ์อันดี
ระหว่างโรงเรียนกับ
ชุมชน ( บวร : บ้าน  วัด  
โรงเรียน ) ปีงบประมาณ 
2564  กลุ่มบริหารงาน
บุคคลและภาคีเครือข่าย 
9. สร้างขวัญและ
กำลังใจคณะครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
10. อบรมการใช้แอป
พลิเคชันเพื่อการศึกษา 

อย่างมีคุณภาพ ร้อยละ 
๑๐๐ 
๔. ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา มีความสัมพันธ์ที่ดี
ต่อกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔. ครูโรงเรียนน้ำเกลี้ยง
วิทยาได้พัฒนาครูด้านการใช้ 
ICT 
๕. ครูโรงเรียนน้ำเกลี้ยง
วิทยาได้ใช้ ICT มาช่วยใน
การสร้างสื่อการเรียนโดยใช้
โปรแกรม  Adobe 
Captivate 
๖. ครูโรงเรียนน้ำเกลี้ยง
วิทยามีสื่อการจัดการเรียนรู้
เพ่ิมมากข้ึนและส่งเสริมการ
เรียนการสอนอย่างมี
คุณภาพ 
๗. ครูผู้ช่วยได้เพ่ิมพูน
ความรู้ ทักษะ ตาม
สมรรถนะหลัก และ
สมรรถนะประจำสายงานใน
การจัดการเรียนการสอน ทั้ง
การปฏิบัติงานและการ
ปฏิบัติตนที่เหมาะสมกับ
วิชาชีพครู 



 

๗๗ 

 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย งบประมาณ 

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
ไตรมาส ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑ ๒ ๓ ๔ 
๙. เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของครู 
บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน
น้ำเกลี้ยงวิทยา 
๑๐. เพื่อจัดกิจกรรมผูกแขนลูก
ของบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา 
 

11. อบรมข้าราชการครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

๙. ครูผู้ช่วยเกิดทัศนคติที่ดี 
และรักในวิชาชีพครู และได้
ทราบข้อดีและข้อที่ต้อง
ปรับปรุงของตนเองในการ
ปฏิบัติงานและการปฏิบัติ
ตน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๗๘ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาแหล่งเรียนรู้สู่การประกอบอาชีพโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ที่ ๗   พัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสิ่งแวดล้อมเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
โครงการ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม 
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานทั่วไป  

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย งบประมาณ 

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
ไตรมาส ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑ ๒ ๓ ๔ 
๑. เพ่ือให้โรงเรียนมี
สภาพแวดล้อมที่ดี มี
บรรยากาศที่เอ้ือต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 
๒. เพ่ือให้คณะครู นักเรียน 
และชุมชน มีสถานที่
เพียงพอในการจัดกิจกรรม
ต่างๆ พร้อมทั้งใช้จัด
กิจกรรมการเรียนรู้ทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ในห้องเรียน 
และนอกห้องเรียน เรียน
อย่างมีความสุข 
๓. เพื่อพัฒนาปรับปรุง
ระบบสาธารณูปโภค ที่
ชำรุดทรุดโทรมหรืออยู่ใน

๑. กิจกรรมปรับปรุง
ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า และ
ถนน 
๒. กิจกรรมตัดหญ้า และตัด
แตง่ก่ิงไม ้ 
๓. จัดซื้อและซ่อมแซมวัสดุ 
ครุภัณฑ์ ทางการเกษตร 
๔. กิจกรรมปรับปรุง
ซ่อมแซมสุขาภิบาลและ
สุขภัณฑ์ภายในโรงเรียน 
๕. กิจกรรมทำความสะอาด 
๖.กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์
และแหล่งเรียนรู้ 

๑. สภาพแวดล้อม
บริเวณโรงเรียนมี
ความสวยงาม ร่ม
รื่น เหมาะแก่การ
เรียนรู้และประกอบ
กิจกรรมต่าง ๆ มี
ความปลอดภัยน่า
เรียนรู้อย่างมี
มาตรฐาน 
๒.นักเรียนได้รับ
ความสะดวก 
ปลอดภัยในการใช้
บริการด้าน
สภาพแวดล้อมของ

ด้านปริมาณ 
๑. คณะครู  นักเรียนทุกคน
มีส่วนร่วมในการปรับปรุง
ห้องเรียน แหล่งเรียนรู้ 
สภาพแวดล้อมในโรงเรียน  
บริเวณโรงเรียนให้สะอาด  
เรียบร้อย  สวยงาม  เป็น
ปัจจุบันอยู่เสมอ 

ด้านคุณภาพ 
๑. ภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียน
น้ำเกลี้ยงวิทยามีความ
สวยงาม ใช้ประโยชน์ได้
เต็มที่และเอ้ือต่อการเรียน
การสอนและความปลอดภัย

66,140 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

√ √ √ √ ๑. สภาพแวดล้อมบริเวณ
โรงเรียนมีความสวยงาม ร่ม
รื่น เหมาะแก่การเรียนรู้และ
ประกอบกิจกรรมต่างๆมี
ความปลอดภัยน่าเรียนรู้
อย่างมีมาตรฐาน 
๒.นักเรียนได้รับความ
สะดวก ปลอดภัยในการใช้
บริการด้านสภาพแวดล้อม
ของโรงเรียนผู้ใช้บริการมี
ความพอใจ 



 

๗๙ 

 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย งบประมาณ 

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
ไตรมาส ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑ ๒ ๓ ๔ 
ภาวะเสี่ยงให้มีความ
ปลอดภัยสูงสุด  และพร้อม
ใช้งานอยู่เสมอ 
๔. เพ่ือปรับปรุง
สภาพแวดล้อมในโรงเรียน
เป็นแบบอย่างที่ดีต่อชุมชน 
 
 

๗. กิจกรรมจัดซื้อและปรับ
ซ่อมครุภัณฑ์ยานยนต์ 
๘. กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ-
อุปกรณ์สำนักงาน 
๙. พัฒนาอาคารเรียน ๓ 
โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา 
ปีงบประมาณ ๒๕๖5 
๑๐. ปรับปรุงความ
ปลอดภัยห้องเรียน ป้าย
หน้าชั้นเรียน อาคารเรียน ๓ 
 

โรงเรียนผู้ใช้บริการ
มีความพอใจ 

ของนักเรียนและบุคลากรใน
โรงเรียน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

๘๐ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาและสนับสนุนส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ ๗   พัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสิ่งแวดล้อมเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
โครงการ โครงการพัฒนางานกลุ่มบริหารงานทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานทั่วไป  

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย งบประมาณ 

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
ไตรมาส ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑ ๒ ๓ ๔ 
๑. เพ่ือประโยชน์ต่อ
การบริหารงานใน
โรงเรียนให้เกิด
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 
๒. เพื่อซ่อมแซม
ห้องเรียนที่ชำรุด
เสียหายให้ใช้งานได้ดี 
๓. เพื่อสนับสนุนการ
เรียนการสอนให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 
บรรลุตามวัตถุประสงค์ 

๑. กิจกรรมซ่อมแซมอาคาร ๑  
๒. กิจกรรมซ่อมแซมอาคาร ๒  
๓. กิจกรรมซ่อมแซม อาคาร ๓  
๔. กิจกรรมซ่อมแซมโรงอาหาร 
๕. กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซม
ห้องประชุม  
๖. กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซม
ห้องโสตทัศนศึกษา 
๗.  กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซม
ห้องห้องน้ำ 
๘. กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซม
ห้องห้องอนามัย 

๑. ประโยชน์ต่อการ
บริหารงานในโรงเรียนให้
เกิดประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 
๒. อาคารเรียน  อาคาร
ประกอบที่ชำรุดเสียหาย
ให้ใช้งานได้ดี 
๓. สนับสนุนการเรียนการ
สอนให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 
 

ด้านปริมาณ 
๑.  ที่ชำรุดได้รับการดูแลและ
ซ ่ อมแซมให ้ อย ู ่ ใ นสภาพที่
สามารถใช้งานได้  ตามความ
ต้องการของครูและนักเรียน 
ด้านคุณภาพ   
๒. อาคารเรียน  อาคารประกอบ
ในโรงเรียนมีสภาพที่สามารถใช้
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตาม
ความต ้ อ งการของคร ู และ
นักเรียน 
 

66,000 √ √ √ √ ๑. อาคารเรียน  อาคาร
ประกอบในโรงเรียนมี
สภาพที่สามารถใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ตาม
ความต้องการของครูและ
นักเรียน 
 

 
 
 



 

๘๑ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาและสนับสนุนส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ 4   พัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสิ่งแวดล้อมเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
โครงการ โครงการพัฒนางานบริหารงานอนามัย 
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานทั่วไป  

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย งบประมาณ 
ระยะเวลาดำเนิน 

งานไตรมาส ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑ ๒ ๓ ๔ 

๑.เพ่ือเป็นแหล่งสืบค้น  การ
เรียนรู้เพิ่มเติม  บันเทิง  และ
ปฏิบัติการศึกษาทั้งในระบบและ
นอกระบบในสาระการเรียนรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
๒.เป็นที่พักผ่อนของผู้ป่วยและผู้
ปกติ  ยามว่างและยามเจ็บป่วย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๓.เพ่ือให้นักเรียนได้เกิดความ
ตระหนัก วิเคราะห์  สังเคราะห์
ตนเองอยู่ในชุมชน สังคมและ
สิ่งแวดล้อมต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
๔.เป็นศูนย์กลางในการติดต่อ
ประชาสัมพันธ์ขององค์กรและ
หน่วยงานต่างๆ ในการปฏิบัติงาน

๑. กิจกรรมการ
จัดซื้อเวชภัณฑ์
การป้องกัน
โรคติดต่อและ
รักษาโรค 
๒. กิจกรรมวัน
งดสูบบุหรี่โลก 
๔.กิจกรรมวัน
เอดส์โลก 
ประจำปี 
๒๕๖3 
๕. วัสดุ
สำนักงาน งาน
อนามัย 
๗.กิจกรร
ส่งเสริม

๑. นักเรียนและ
บุคลากรโรงเรียน
น้ำเกลี้ยงวิทยา
สามารถใช้บริการ
งานอนามัยได้
๑๐๐% 

ด้านปริมาณ 
๑. นักเรียนและบุคลากร
โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยาใช้
สามารถใช้บริการงานอนามัยได้
๑๐๐% 
๒. งานอนามัยสามรถจัด
กิจกรรมในการรณรงค์ป้องกัน 
แก้ไข ภัยพิบัติต่าง ๆ  
ไม่น้อยกว่า ๕ กิจกรรมให้
นักเรียนและชุมชนในเขตอำเภอ
น้ำเกลี้ยงและใกล้เคียงได้รับ
ความรู้และสามารถหลีกเลี่ยง  
ป้องกันตนเองได้อย่างดี 
ด้านคุณภาพ 

30,570 √ √ √ √ ๑.  มีห้องอนามัยที่
มาตรฐานรองรับผู้ป่วย
และตอบสนองเป็น
สถานที่พักผ่อน
ตลอดจนห้องเรียนที่มี
คุณภาพ 
๒.งานอนามัยสามารถ
จัดเก็บรวบรวมข้อมูล
เอกสารด้านต่างๆที่
สอดคล้องกับระบบดูแล
ที่มีประสิทธิภาพ 
๓. โรงเรียนมีศูนย์กลาง
การให้บริการความรู้แก่
นักเรียน  บุคลากรและ
ชุมชน  ในการพัฒนา



 

๘๒ 

 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย งบประมาณ 
ระยะเวลาดำเนิน 

งานไตรมาส ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑ ๒ ๓ ๔ 

ด้านการป้องกัน แก้ไข รักษา 
สุขภาพและโรคต่างๆที่เป็น
อันตรายแก่ชีวิตของนักเรียนและ
บุคลากรในสถานศึกษา 
๕. เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำ  
ช่วยเหลือ  แก้ไขนักเรียนที่เกิด
ปัญหา ซึ่งมีผลกระทบต่อการ
เรียน  ส่วนตัวครอบครัวและ
ชุมชน  เพ่ือให้ดำรงตนสามารถ
เรียนจนจบหลักสูตรตามสภาพที่
เป็นอยู่ได้ 

คุณธรรมและ
ทักษะชีวิต ปี
การศึกษา  
๒๕๖4 
 

๑. นักเรียนมีสุขภาพที่สมบูรณ์
พร้อมศึกษาเล่าเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
๒. มีระบบส่งต่อในการ
รักษาพยาบาลนักเรียนและ
บุคลากรในสถานศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
๓. มีห้องปฏิบัติงานอนามัย  
สามารถเป็นศูนย์ปฏิบัติงานใน
การส่งเสริม  สนับสนุน  ทาง
การศึกษาของทุกคนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
๔. มีการให้บริการด้านเวชภัณฑ์
และอ่ืน ๆ เพียงพอต่อความ
ต้องการของนักเรียนและ
บุคลากร 

กระบวนการศึกษาได้
ตลอดชีพ 
๔.งานอนามัยสามารถ
จัดระบบการดูแล
นักเรียนด้านสุขภาพได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
๕.งานอนามัย
ดำเนินการจัดกิจกรรม
ป้องกัน  แก้ไข  ดูแล
ด้านสุขภาพสวัสดิภาพ
ได้เป็นอย่างดี 
๖.งานอนามัย 

 
 
 
 
 
 



 

๘๓ 

 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ปลูกฝังและส่งเสริมผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ภาคภูมิใจในการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น 
รวมถึงมีจิตสำนึกของความเป็นไทย 
กลยุทธ์ที่ 4   พัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสิ่งแวดล้อมเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน .ข้อที่ 2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
โครงการ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ธุรการและงานประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย งบประมาณ 

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
ไตรมาส 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑ ๒ ๓ ๔ 
1. เพ่ือให้นักเรียนมี
มาตรฐานสุขภาพที่
สูงขึ้นและเสริมสร้าง
สุขนิสัยที่ดีเก่ียวกับ
โภชนาการ 
2. เพ่ือเป็นการสนอง
นโยบายของหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องและทางเขต
พ้ืนที่การศึกษา รวมถึง 
๔. เพื่อพัมนาบ้านครู
ให้มีความสวยงามและ
พร้อมใช้งานอยู่เสมอ  

1. กิจกรรมงาน
ประชาสัมพันธ์ 
2. กิจกรรมพัฒนาบ้านพัก
คร ู
 

๑. ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา จำนวน ๓8 คน และ
นักเรียนโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา
จำนวน ๕04 ทราบความ
เคลื่อนไหวของโรงเรียนอย่าง
ต่อเนื่อง 

ด้านปริมาณ 
  ๑.  ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา จำนวน ๓๘ คน และ
นักเรียนโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา 
จำนวน ๕04 คน  
ด้านคุณภาพ 
  ๑.   คร-ูนักเรียนในโรงเรียนได้
ใช้บริการอาหารที่ถูกสุขลักษณะ
ดียิ่งขึ้น 
๒. ครู-นักเรียนสามารถแยกขยะ
ได้ถูกต้องตามสุขลักษณะ 

14,375 √ √ √ √ ๑. ประชาสัมพันธ์
โรงเรียนและเผยแพร่
ข้อมูลโรงเรียนได้ 
๒. นักเรียนมีมาตรฐาน
สุขภาพที่สูงขึ้นและ
เสริมสร้างสุขนิสัยที่ดี
เกี่ยวกับโภชนาการ 
๓. นักเรียนครูบุคลากร
ทางการศึกษาและชุมชน
ได้รับความรู้จาก
การศึกษาข้อมูลการลด
การคัดแยกขยะและการ



 

๘๔ 

 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย งบประมาณ 

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
ไตรมาส ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑ ๒ ๓ ๔ 
นำขยะกลับมาใช้
ประโยชน์ใหม่ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๘๕ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ 6     ยกระดับระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
โครงการ พัฒนางานอำนวยการ 
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานอำนวยการ 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย งบประมาณ 

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
ไตรมาส 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑ ๒ ๓ ๔ 
๑. เพื่อปรับปรุงห้อง
อำนวยการ และเก็บรวบรวม
เอกสาร หลักฐานเกี่ยวกับ
งานการเงิน พัสดุและงาน
สารบรรณ 
๒. เพ่ือให้ครูและบุคลากร
สามารถจัดทำเอกสารต่าง ๆ 
ได้อย่างถูกต้องเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน 
๒. เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ศักยภาพในการดำเนินงาน 
การปฏิบัติงานของกลุ่ม
บริหารงานอำนวยการ 
๓. เพ่ือพัฒนาการจัดระบบ
การดำเนินงานด้านการเงิน 
พัสดุ และงานสารบรรณ 

1. การส่งเสริมพัฒนา
ระบบงานการเงินและการ
บัญชี 
2. การพัฒนางานธุรการ 
3. ส่งเสริมพัฒนาระบบงาน
พัสดุ 
4. จัดซื้อและซ่อมบำรุง
ครุภัณฑ์สถานศึกษา 

๑. ร้อยละ ๑๐๐  ของ
บุคลากรในโรงเรียน มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระเบียบ และแนวทางการ
ปฏิบัติเกี่ยวกับงานการเงิน 
พัสดุ และงานสารบรรณ 
๒. ร้อยละ ๑๐๐  ของ
บุคลากรในโรงเรียน
สามารถจัดทำเอกสารต่าง 
ๆ ได้อย่างถูกต้องเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน 
 
 

ด้านปริมาณ   
๑. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ๓๘  คน 
ด้านคุณภาพ 
๑. ครูและบุคลากร
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นไป
ตามระเบียบ 
 
 
 

100,000 
 

√ √ √ √ ๑.  กลุ่มบริหารงาน
อำนวยการ สามารถเก็บ
รวบรวมเอกสาร หลักฐาน
เกี่ยวกับการเงิน พัสดุและ
งานสารบรรณได้สมบูรณ์
ครบถ้วน 
๒.  ประสิทธิภาพและ
ศักยภาพในการดำเนินงาน 
การปฏิบัติงานของกลุ่ม
บริหารงานอำนวยการมี
ความคล่องตัว 
๓.  การจัดระบบการ
ดำเนินงานด้านการเงิน 
พัสดุ และงานสารบบรณ
ถูกต้องตามระเบียบ 



 

๘๖ 

 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย งบประมาณ 

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
ไตรมาส ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑ ๒ ๓ ๔ 
๔. เพื่อให้ผู้รับบริการและผู้ที่
เกี่ยวข้องพึงพอใจผลการ
บริหารงานอำนวย 
๕. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อัน
ดีระหว่างผู้ปกครองนักเรียน 
ครูที่ปรึกษา และโรงเรียน 
๖.เพ่ือให้คณะครู มีความรู้
ความเข้าใจในขั้นตอนการ
ดำเนินงานธุรการ ที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบการเงิน 

๔. ผู้รับบริการและผู้ที่
เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจ
ผลการให้บริการงาน
อำนวยการ 
๕. เป็นการสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
ผู้ปกครองนักเรียน ครูที่
ปรึกษา และโรงเรียน 
๖. คณะครู มีความเข้าใจ
ในขั้นตอนการดำเนินงาน
ธุรการ   ที่เกี่ยวข้องกับ
ระเบียบการเงินและพัสดุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๘๗ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  พัฒนาและส่งเสริมหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนมีความหลากหลายตามกลุ่มศักยภาพของผู้เรียน 
กลยุทธ์ที่ ๔   พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีศักยภาพ ทักษะและประสบการณ์สู่มาตรฐานสากล  
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน ข้อที่ 1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
โครงการ โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวพัชรวดี  บุญมาก 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย งบประมาณ 

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
ไตรมาส ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑ ๒ ๓ ๔ 
๑.เพ่ือให้ครูได้เห็นสภาพ
แท้จริงของสิ่งแวดล้อมและ
สภาพความเป็นอยู่ ทาง
ครอบครัวของนักเรียน 
๒. เพื่อช่วยให้ครูได้รู้ถึงเจต
คติของผู้ปกครองที่มีต่อครู 
โรงเรียน และนักเรียน 
๓. เพื่อสร้างความเข้าใจ 
และความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างบ้านกับโรงเรียน อัน
จะส่งผลให้เกิดความร่วมมือ
ที่ดีในการช่วยแก้ปัญหาหรือ
พัฒนานักเรียน  
๔. เพ่ือเพ่ิมเติมข้อมูล 
ข้อเท็จจริง บางประการที่

๑. กิจกรรมเยี่ยม
บ้าน/คัดกรอง/SD 
๒.ประชุมผู้ปกครอง 
๓.กิจกรรมโรงเรียนสี
ขาว 
๔. กิจกรรมโรงเรียน
ปลอดเหล้า ปลอด
บุหรี่ และส่งเสริมสุข
ภาวะทางเพศ 
๕.กิจกรรมถนน
ปลอดภัยใส่ใจวินัย
จราจร 
๗. กิจกรรม To Be 
Number ๑  

๑.มีและใช้วัสดุอุปกรณ์
อย่างเพียงพอและเกิด
ความคุ้มค่า 
๒.ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติหน้าที่ 
 

ด้านปริมาณ  
คณะครู จำนวน ๓๘ คน และ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
๑-๖ จำวน ๕04 คน เข้าร่วม
โครงการ 
ด้านคุณภาพ  
ครูที่ปรึกษาได้ทราบข้อมูลนักเรียน
ในที่ปรึกษา เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิด
ขึ้นกับนักเรียนและส่งเสริมนักเรียน
ได้ตรงกับความต้องการของ
นักเรียน 
 

14,000 √  √ √ ๑. ครูที่ปรึกษาได้เห็นสภาพ
แท้จริงของสิ่งแวดล้อมและ
สภาพความเป็นอยู่ ทาง
ครอบครัวของนักเรียน 
๒. ครูที่ปรึกษาได้รู้ถึงเจตคติ
ของผู้ปกครองที่มีต่อครู 
โรงเรียน และนักเรียน 
๓. ผู้ปกครองมีความเข้าใจ 
และความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างบ้านกับโรงเรียน อัน
จะส่งผลให้เกิดความร่วมมือที่
ดีในการช่วยแก้ปัญหาหรือ
พัฒนานักเรียน 
๔. งานกิจการนักเรียนมีข้อมูล 
ข้อเท็จจริง บางประการที่



 

๘๘ 

 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย งบประมาณ 

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
ไตรมาส ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑ ๒ ๓ ๔ 
เกี่ยวกับเด็กนักเรียน ที่ไม่
อาจสามารถหาได้ด้วย
วิธีการอ่ืนๆ  

เกี่ยวกับเด็กนักเรียน ที่ไม่อาจ
สามารถหาได้ด้วยวิธีการอ่ืนๆ 
เพ่ือส่งเสริมและแก้ไขปัญหา
นักเรียนได้ตรงจุด 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๘๙ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  ปลูกฝังและส่งเสริมผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมตามค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ภาคภูมิใจในการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น 
รวมถึงมีจิตสำนึกของความเป็นไทย 
กลยุทธ์ที่ ๔   พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีศักยภาพ ทักษะและประสบการณ์สู่มาตรฐานสากล 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน ข้อที่ 1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์  
โครงการ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย งบประมาณ 

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
ไตรมาส ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑ ๒ ๓ ๔ 
๑.เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 

1. กิจกรรม ๑ 
ตำรวจ ๑ โรงเรียน 
(ถนนปลอดภัย ใส่ใจ
วินัยจราจร) 
2. กิจกรรม
สถานศึกษาสีขาว  
ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข 
3. กิจกรรม TO BE 
NUMBER ONE “ 
เป็นหนึ่งโดยไม่พ่ึงยา
เสพติด ” 
4. กิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมใน
สถานศึกษา 

๑.มีและใช้วัสดุอุปกรณ์
อย่างเพียงพอและเกิด
ความคุ้มค่า 
๒.ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติหน้าที่ 
๓.นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรม 

ด้านปริมาณ  
๑. คณะครู และนักเรียนโรงเรียน
น้ำเกลี้ยงวิทยา จำนวน ๕63 คน 
ด้านคุณภาพ  
๑.คณะครู และนักเรียนโรงเรียนน้ำ
เกลี้ยงวิทยา มีคุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
 

 4,000 √  √ √ ๑. นักเรียนเป็นผู้มี
คุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ และ
สามารถดำรงชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข 
 



 

๙๐ 

 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย งบประมาณ 

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
ไตรมาส ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑ ๒ ๓ ๔ 
5.กิจกรรมส่งเสริม
วินัยในสถานศึกษา 
6.กิจกรรมโรงเรียน
สุจริต 
7. กิจกรรมโรงเรียน
คุณธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๙๑ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ตามหลักของมาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ที่ ๔   พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีศักยภาพ ทักษะและประสบการณ์สู่มาตรฐานสากล 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน ข้อที่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
โครงการ โครงการพัฒนางานกิจการนกัเรียน  
ผู้รับผิดชอบ นางสาวสิริสมบัติ บุญพอ 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย งบประมาณ 

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
ไตรมาส 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑ ๒ ๓ ๔ 
๑. เพื่อพัฒนางานสารบรรณ 
วัสดุอุปกรณ์ ให้เพียงพอต่อ
การปฏิบัติงาน 
๒. เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มี
คุณภาพและประสิทธิภาพ
ในการทำงานให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 
๓. เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ
การปฏิบัติหน้าที่ของ
บุคลากร 

 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ
สำนักงาน 
 

๑.มีและใช้วัสดุอุปกรณ์
อย่างเพียงพอและเกิด
ความคุ้มค่า 
๒.ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติหน้าที่ 
 

ด้านปริมาณ  
๑. กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนมีวัสดุ
อุปกรณ์เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
๒. ครูกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
จำนวน ๗ คน 
ด้านคุณภาพ  
๑. ครูมีวัสดุอุปกรณ์ใช้อย่างเพียงพอต่อ
การปฏิบัติงาน 
๒. ครูกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนมี
ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพร้อยละ ๑๐๐ 

28,600 √  √ √ ๑. การบริหารงาน
กิจการนักเรียน
ดำเนินไปด้วยความ
เรียบร้อยเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อ
ราชการ 
๒. คณะครูปฏิบัติ
หน้าที่เต็มกำลัง
ความสามารถเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อ
ทางราชการ 

 
 
 
 
 



 

๙๒ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  ปลูกฝังและส่งเสริมผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมตามค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ภาคภมิูใจในการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น 
รวมถึงมีจิตสำนึกของความเป็นไทย 
กลยุทธ์ที่ ๑      พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพ ทักษะและประสบการณ์สู่มาตรฐานสากล 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน ข้อที่ 1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์  
โครงการ อบรมคุณธรรม จริยธรรมสร้างความเป็นผู้นำและส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม  ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย งบประมาณ 

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
ไตรมาส ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑ ๒ ๓ ๔ 
๑. จัดกิจกรรม
โดยให้นักเรียน 
ได้มีส่วนร่วมและ
ส่งเสริม
บรรยากาศ
ประชาธิปไตย 
๒. ส่งเสริมให้
นักเรียนมีความ
เข้าใจในการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย
มากยิ่งขึ้น 
 

๒. กิจกรรมเลือกตั้ง
คณะกรรมการนักเรียน 
๓. กิจกรรมอบรมค่ายส่งเสริม
ภาวะความเป็นผู้นำและ
คุณธรรมจริยธรรม 
๔. กิจกรรมเสริมสร้างกำลังใจ
มอบเสื้อสามารถ 
๕. กิจกรรมคืนความสุขให้ลูก 
น.ก. 
๖. กิจกรรมจิตอาสาสภา
นักเรียน 

๑. นักเรียนโรงเรียน
น้ำเกลี้ยงวิทยา ร้อย
ละ ๙๐ มีแนวคิด
ประชาธิปไตยท่ี
ถูกต้องทั้งหลักการ
และวิธีการ 
๒. ประชาชนใน
ชุมชนมีความ
กระตือรือร้นในการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอย่าง
น้อย   
ร้อยละ ๘๐ 

ด้านเชิงปริมาณ 
๑. นักเรียนโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา ร้อยละ 
๙๐ มีแนวคิดประชาธิปไตยที่ถูกต้องทั้ง
หลักการและวิธีการ 
๒. ประชาชนในชุมชนมีความกระตือรือร้นใน
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอย่างน้อย   
ร้อยละ ๘๐ 
ด้านเชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียนโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา มีส่วนร่วมใน
การทำกิจกรรมประชาธิปไตยอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
๒. นักเรียนโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา ได้ทำ
กิจกรรมเกี่ยวกับประชาธิปไตยเป็นหมู่คณะ และ
รู้จักวิธีการอยู่ร่วมกันอย่างสันติวิธี 

42,๐๐๐ √ √ √ √ ๑. นักเรียนเข้าใจการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยได้ดีขึ้น  
 ๒. คณะกรรมการสภา
นักเรียนได้รับประสบการณ์
ตรงในการปฏิบัติงาน 
 ๓. นักเรียนมีภาวะความ 
เป็นผู้นำ มีคุณธรรม 
จริยธรรมเพิ่มขึ้น 
 

 



 

๙๓ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  ปลูกฝังและส่งเสริมผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมตามค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ภาคภมิูใจในการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น 
รวมถึงมีจิตสำนึกของความเป็นไทย 
กลยุทธ์ที่ ๑      พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพ ทักษะและประสบการณ์สู่มาตรฐานสากล 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน ข้อที่ 1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์  
โครงการ วันแม่   
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน  

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย งบประมาณ 

ระยะเวลา
ดำเนินงา
นไตรมาส ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑ ๒ ๓ ๔ 
๑. เพื่อเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง
กรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร และ
ระลึกพระมหากรุณาธิคุณและ
พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ 
บดินทรเทพยวรางกูร 
๒.เพ่ือเทิดพระเกียรติพระบามสม
เด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ และระลึกถึง
พระมหา กรุณาธิคุณและพระราช
กรณียกิจของพระบามสมเด็จพระ
นางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 

กิจกรรมวันแม่ 
 

๑.มีและใช้วัสดุอุปกรณ์
อย่างเพียงพอและเกิด
ความคุ้มค่า 
๒.ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติหน้าที่ 
 

ด้านปริมาณ   
๑. กลุ่มบริหารงานกิจการ
นักเรียนมีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอ
ต่อการปฏิบัติงาน 
๒. คณะครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและนักเรียนโรงเรียนน้ำ
เกลี้ยงวิทยา 
ด้านคุณภาพ 
๑. ครูมีวัสดุอุปกรณ์ใช้อย่าง
เพียงพอต่อการปฏิบัติ 
๒. ครูกลุ่มบริหารงานกิจการ
นักเรียนมีความรู้ความสามารถ
ในการปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพร้อยละ ๑๐๐ 

2,0๐๐   √   ๑. การบริหารงานกิจการนักเรียน
ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อราชการ 
๒. คณะครูปฏิบัติหน้าที่เต็มกำลัง
ความสามารถเกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อทางราชการ 
 



 

๙๔ 

 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย งบประมาณ 

ระยะเวลา
ดำเนินงา
นไตรมาส ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑ ๒ ๓ ๔ 
๓. เพื่อให้เด็กได้ระลึกถึงพระคุณ
ของแม่และปลูกจิตสำนึกให้เด็กมี
ความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ 
๔.เพ่ือส่งเสริมความสัมพันธ์ให้แม่
และลูกได้รักใคร่กันยิ่งขึ้น 
๕. เพื่อให้นักเรียน ครู ผู้บริหาร 
และผู้ปกครอง ได้ร่วมกันทำ
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เนื่องใน
วันเฉลิมพระชนมพรรษา แด่
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง
กรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร และ
สมเด็กพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ 

 
 


