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ค ำน ำ 
  

การพัฒนาคุณภาพของการศึกษาในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานระยะที่มีสภาวการณ์ของการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ  
การเมืองสังคม และเทคโนโลยี มีความซับซ้อนมากข้ึน ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษาจึงต้องร่วมมือ 
กันก าหนดแนวทาง กระบวนการ และเครื่องมือ ในการบริหารจัดการศึกษาให้มีความหลากหลาย การขับเคลื่อน 
โดยยุทธศาสตร์ (Strategy focus Organization ) จะก่อให้เกิดคุณค่า (Value Creation) ตามเป้าประสงค์ที่ก าหนด
ไว้ 
 แผนกลยุทธ์พัฒนาสถานศึกษา ระยะ 3 ปี (2560 -2562) ของโรงเรียนโพนงามศึกษาเป็นการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติให้เกิดผล โดยใช้กลยุทธ์การบริหารแบบใช้โรงเรียนเป็นฐานและการบริหารจัดการระบบ
คุณภาพโดยรวม จัดท าเป็นแผนพัฒนาคุณภาพระยะยาว ที่สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 

ส่วนที่ 1 บริบทของโรงเรียน 
ส่วนที่ 2 วิเคราะห์บริบททิศทางการจัดการศึกษาของโรงเรียน (SWOT ) 
ส่วนที่ 3 แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ส่วนที่ 4 แผนการควบคุมและก ากับติดตาม 

คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนกลยุทธ์พัฒนาสถานศึกษา ระยะ 3 ปี (2560 -2562) ฉบับนี้จะเป็นแบบอย่าง
และแนวทางการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม ให้ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายที่โรงเรียนก าหนดไว้ 
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ส่วนที่   1 
สภำพบริบทโรงเรียน 

1.  ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน 
 
      1.1  ข้อมูลทั่วไป 
             ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนโพนงามศึกษา ตั้งอยู่เลขท่ี  50  หมู่ที่  8  บ้านโพนงาม    
ถนนข้าวแป้ง-ปากยาม  ต าบลโพนงาม  อ าเภออากาศอ านวย  จังหวัดสกลนคร  รหัสไปรษณีย์  47170    
             โทรศัพท์  0-4216-8095   โทรสาร  0-42168- 068 
            e-mail :  Phonngamsuksaschool@gmail.com   

website : https://www.Ponngamsuksa.ac.th 
            สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต  23  
                     ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
          พื้นที่โรงเรียน  
                      โรงเรียนโพนงามศึกษา มีที่ดินจ านวน  42  ไร่ โดยเป็นที่ดินสาธารณะประโยชน์ 
ของชาวบ้านโพนงามบริจาคจ านวน  24  ไร่  150  ตารางวา และเป็นที่ดินที่ 
นายสวรรค์  อุตรี  บริจาคให้แก่โรงเรียนอีกจ านวน  7  ไร่ 2 งาน 80  ตารางวา 

ทิศเหนือ ติดถนนสาธารณะ ร.พ.ช. ข้าวแป้ง-ปากยาม ยาว 330 เมตร 
ทิศใต้ ติดที่ดินของ นายมี  ไชยภูมิ ยาว 235 เมตร และจดที่ดินของนายสวรรค์ อุตรี  

                    ยาว 103 เมตร 
 ทิศตะวันออก ติดป่าช้าสาธารณะประโยชน์ ยาว 192  เมตร 
 ทิศตะวันตก  ติดถนนสาธารณะประโยชน์  ยาว 192  เมตร 
 
        1.2  เปดิจัดกำรเรียนกำรสอน 
                       จัดการเรียนการสอน ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 
        1.3  ประวัติของโรงเรียน 

โรงเรียนโพนงามศึกษาเป็นโรงเรียนของรัฐบาลประเภทสหศึกษา สังกัด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ตั้งอยู่หมู่บ้านชุมชนพัฒนา เลขท่ี  50  หมู่ที ่8 ต าบลโพนงาม อ าเภออากาศอ านวย  จังหวัดสกลนคร ในปี 
พ.ศ.  2519  นายสมศรี  ช่วยรักษา  เป็นประธานสภาต าบลโพนงามได้เริ่มด าเนินการเรื่องขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษาขึ้น แต่การด าเนินเรื่องต้องหยุดชะงักไประยะหนึ่งจนกระทั่งถงึปีพ.ศ. 2522 จึงได้เสนอเรื่องใหม่อีก
ครั้งโดยผ่านเรื่องไปตามล าดับขั้นตอนและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนคร ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 
ทางส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (กรมสามัญศึกษาเดิม) จึงได้พิจารณาอนุมัติให้จัดตั้งโรงเรียนเมื่อวัน
พฤหัสบดีที ่17 มกราคม พ.ศ.  2523 ชื่อว่า “โรงเรียนโพนงามศึกษา”  ใช้อักษรย่อว่า “พ.ง.ศ.”  โรงเรียนได้เลือกสี
ประจ าโรงเรียนเป็น  
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“แสด-เขียว” โดยสีแสด เป็นสีประจ าวันพฤหัสบดี  และสีเขียว  หมายถึงความอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธ์ธัญญาหาร
ของพ้ืนที่เขตต าบลโพนงาม   และในปีแรกท่ีเปิดสอนในปี พ.ศ. 2523 ได้รับนักเรียนจ านวน  90  คน มีครู 3 คน  
คือ นายมานะ  กลางชมภู , นายเสน่ห์  ชุมปัญญา และนางสาวมลิวรรณ  พลราชม โดยใช้อาคารเรียนชั่วคราวที่สภา
ต าบลโพนงามสร้างให้จ านวน  1  หลัง  เป็นเงิน   40,000 บาท มีนายสุนันท์  พงษ์สิทธิศกัดิ์  ศึกษาธิการอ าเภอ
อากาศอ านวย รักษาการในต าแหน่งครูใหญ่ ต่อมาในวันที่ 13  พฤษภาคม พ.ศ. 2523  ทางราชการได้แต่งตั้งให้  
นายอ านวย สิงห์คาม  ต าแหน่ง  อาจารย์ 1 ระดับ 3 มาด ารงต าแหน่งครูใหญ่เป็นคนแรกในวันที่ 17 พฤษภาคม  
พ.ศ. 2528  จนถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2528 ทางราชการได้แต่งตั้งให้นายวรวิทย์ ไชยโคตร มาด ารงต าแหน่งอาจารย์
ใหญ่ จนถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2534 ทางราชการได้แต่งตั้งให้นายลิขิต ค าภูแสน มาด ารงต าแหน่งอาจารย์ใหญ่ 
จนถึงวันที่ 12 มีนาคม 2539 ทางราชการได้แต่งตั้งนายมงคล แสงศรี มาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน จนถึง
วันที่ 4 มีนาคม 2542 ทางราชการได้แต่งตั้งนายนิคม นาวีกิจ มาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน จนถึงวันที่ 17 
มกราคม 2554 ทางราชการได้แต่งตั้งให้นายเกษา โคตรชมภู มาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน จนถึงวันที่  8 
พฤศจิกายน 2559 ทางราชการได้แต่งตั้งให้นายวิบูลย์  ค ามุข มาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนจนถึงปัจจุบัน 
    

 1.4  สัญลักษณ์โรงเรียน 
  ตราประจ าโรงเรียน   
 
    
รัศมี  แทน ความเจริญรุ่งเรืองของนักเรียน ครู อาจารย์ 
ฉัตร 3 ชั้น แทน สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
เสมา  แทน กระทรวงศึกษาธิการ  

อักษรย่อภาษาไทย      พ.ง.ศ. 
อักษรย่อภาษาอังกฤษ     P.G.S. 

 สีประจ าโรงเรียน  สีแสด-เขียว 
 สีแสด หมายถึง   สีประจ าวันพฤหัสบดีเป็นวันที่ตั้งโรงเรียน 

สีเขียว หมายถึง  ความอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธ์ธัญญาหารของต าบลโพนงาม 
  ดอกไม้ประจ าโรงเรียน    ดอกจาน หรือดอกทองกวาว 
  คติพจน์ประจ าโรงเรียน   “อัตตา หเว ชิตัง เสยโย ” : ชนะตนนั่นแหละดี  

1.5 รำยนำมผู้มำด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรโรงเรียน  
1.  นายอ านวย สิงห์คาม ต าแหน่ง ครูใหญ่  พ.ศ. 2523 - 2528 
2.  นายวรวิทย์  ไชยโคตร ต าแหน่ง อาจารย์ใหญ่      พ.ศ. 2528 - 2534 
3.  นายลิขิต  ค าภูแสน ต าแหน่ง อาจารย์ใหญ่    พ.ศ. 2534 - 2539 
4.  นายมงคล  แสงศรี ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียน   พ.ศ. 2539 - 2541 
5.  นายนิคม นาวีกิจ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียน   พ.ศ. 2542 - 2554   
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6.  นายเกษา โคตรชมภู   ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน   พ.ศ. 2554 - 2559  
7.  นายวิบูลย์  ค ามุข ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน    พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน  

 
 1.6 คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน 
1.  นายวงศ์รัตน์   ไพยะเสน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 

  2.  พระทศพล   จารุธัมโม ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
  3.  พ.ต.ท.ถวิล ค าเกษ  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
  4.  นายนเรศ ไตรวงศ์ย้อย ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
  5.  นายประมวล   กิณเรศ ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
  6.  นายพนม บุญชาญ  นายก อบต.โพนงาม  กรรมการ 
  7.  นายสุนทร ช่วยรักษา ผู้ใหญ่บ้านโพนงาม หมู่ 11 กรรมการ 
  8.  นายหนูใจ ทมถา  ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านโพนงาม กรรมการ 
  9.  นายกองมา บุญชาญ  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านถ้ าเต่า กรรมการ 
  10. นายนีรภัย คิดโสดา  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 

11.  นายวิบูลย์  ค ามุข            ผู้อ านวยการโรงเรียนโพนงามศึกษา     กรรมการและเลขานุการ 
12.  นางสาวนุชนาถ  วงศ์อุดมศิลป์    รองผู้อ านวยการโรงเรียน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
1.7 เขตพื้นที่บริกำรและลักษณะทั่วไปของชุมชน 

          1.7.1  เขตพื้นที่บริกำร  3  ต ำบล  ได้แก่   
     1. ต าบลโพนงาม 
     1.1  บ้านโพนงามหมู่ที่ 1 
     1.2  บ้านโพนงามหมู่ที่ 2 
     1.3  บ้านดงเสียว 

1.4  บ้านท่าแร่ 
     1.5  บ้านดงสาร 

1.6  ดงมะกุ้ม 
     1.7  บ้านบง 
      1.8  บ้านชุมชนพัฒนา 
     1.9  บ้านเสาวัด 
     1.10  บ้านดอนกลาง      
    2. ต าบลสามัคคีพัฒนา 
     2.1  บ้านโนนจ าปา 
     2.2  บ้านนาดอกไม้ หมู่ที่ 5 

2.3  บ้านนาดอกไม้ หมู่ที่ 8 
     2.4  บ้านหนองสามขา 
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     2.5  บ้านหนองผือ 
     2.6  บ้านหนองสนุก 
     2.7  บ้านดอนทอย 

2.8  บ้านถ้ าเต่า   
     2.9  บ้านวาใหญ่หมู่ที่ 9 

3. ต าบลนาฮี 
     3.1  บ้านนาฮี 
     3.2  บ้านนากะทาด 
     3.3  บ้านโนนสวรรค ์
     3.4  บ้านสงเปือย 
     3.5  บ้านบะมะเกลือ 
1.7.2  สภำพชุมชน 
            ต าบลโพนงาม สมัยเริ่มแรกมีทั้งหมด 14 หมู่บ้าน ต่อมาได้มีการแบ่งแยกต าบลออกเป็น 3 ต าบล คือ ต าบล
สามัคคี ต าบลท่าก้อน และ ต าบลโพนงาม ต่อมาในปัจจุบันมีจ านวนหมู่บ้านที่แบ่งเขตปกครองออกจ านวน 11 
หมู่บ้าน เหตุที่ได้ชื่อว่า โพนงาม ได้มีกลุ่มผู้น าพาครอบครัวอพยพมาจากบ้านกุบกองลอ ฟากฝั่งแม่น้ าโขง และอพยพ
มาอยู่บ้านหวาย ต าบลบัวสิม อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร ระยะหนึ่งจึงอพยพมาอยู่ที่บ้านโพนงามในปัจจุบัน 
และบริเวณท่ีตั้งหมู่บ้านมีโพน หรือดินปลวกขนาดใหญ่ปรากฎขึ้นอยู่ทางทิศเหนือของหมู่บ้าน มีลักษณะสวยงาม จึง
ได้ตั้งชื่อว่า "ต าบลโพนงาม"ต าบลโพนงาม  เป็นต าบลที่ขึ้นกับ อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร  มีอาณาเขต
ติดต่อดังนี้ 
                        ทิศเหนือ          ติดต่อกับ ต.นาทม กิ่ง อ.นาทม จ.สกลนคร 
                        ทิศใต้            ติดต่อกับ ต.วาใหญ่ อ.อากาศอ านวย จ.สกลนคร  
                        ทิศตะวันออก    ติดกับ ต.สามัคคีพัฒนา อ.อากาศอ านวย จ.สกลนคร  
                        ทิศตะวันตก      ทิศตะวันตก ติดกับ ต.วาใหญ่ อ.อากาศอ านวย จ.สกลนคร  
 1.7.3  ลักษณะภูมิประเทศ 

สภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม บางพ้ืนที่ในฤดูฝนน้ าจะท่วมขัง บางส่วนเป็นที่ดอนใช้ส าหรับปลูกพืชไร่ 
 
 1.7.4  ลักษณะภูมิอำกำศ 
              ลักษณะทางภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม  มี  3  ฤดู  คือ 
                    *  ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ –  เมษายน  อากาศร้อนอบอ้าวมากที่สุดใน 
เดือนเมษายน 
                    *  ฤดูฝน  เริม่ตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม – ตุลาคม  ฝนจะตกชุก เดือนสิงหาคม 
                    *  ฤดูหนาว  เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม – กุมภาพันธ์  อากาศจะหนาวมากที่สุดใน 
เดือนธันวาคม ถึงมกราคม 
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1.7.5  กำรนับถือศำสนำของประชำกร 
           นับถือศาสนาพุทธ  97 %  ศาสนาคริสต์  0.2 %  ศาสนาอิสลาม 0.1 % 
1.7.6  สำธำรณูปโภค 
จ านวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,875 ครัวเรือน จ านวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 10 หลังคาเรือน 
1.7.7  กำรเดินทำง 

ต าบลโพนงาม ตั้งอยู่ห่างจาก จ.สกลนคร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 22 
และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2355 จากสามแยกบ้านสูงเนิน อ.พรรณานิคม ถึง อ.อากาศอ านวย รวมระยะทาง
ประมาณ 57 กม. และตั้งอยู่ห่างจากอ าเภอ ประมาณ 15 กม. (แยกเป็นถนนลาดยาง 12 กม. ถนนลูกรัง 3 กม.)มี
เส้นทางเข้าถึงได้ 3 เส้นทางหลัก (คิดจากตัวจังหวัด) คือ 
1. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2094 แยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 22 (สกลนคร - อุดรธานี) บริเวณศูนย์
ราชการอ าเภอพรรณานิคม เข้าสู่ อ.อากาศอ านวย 
2. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2355 แยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 22 บริเวณสามแยกบ้านสูงเนิน อ าเภอ
พรรณานิคม เข้าสู่ อ.อากาศอ านวย 
3. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2094 จากอ าเภออากาศอ านวย ไป อ าเภอเซกา จังหวัดหนองคายผ่านพ้ืนที่ส่วนใหญ่
ของต าบลวาใหญ่ ได้แก่ บ้านวาใหญ่ บ้านโคกไม้ล้ม บ้านข้าวแป้ง และเลี้ยวขวาตามถนนข้าวแป้งปากยาม 
 
1.8 ข้อมูลบคุลำกร  ( 10 มิถุนำยน 2559 ) 

      ตำรำงแสดงจ ำนวนครู จ ำแนกตำมต ำแหน่งและวุฒิกำรศึกษำ 
ต ำแหน่ง จ ำนวน วุฒิกำรศึกษำ 

ชำย หญิง รวม ปริญญำ
โท 

ปริญญำ
ตรี 

อนุปริญญำ อ่ืนๆ 

ผู้อ านวยการ 1 - 1  1 -  
รองผู้อ านวยการ 2 - 2 2 - -  
ครู ค.ศ.3 13 14 27 14 13 -  
ครู ค.ศ.2 3 - 3 1 2 -  
ครู ค.ศ.1 3 5 8 3 5 -  
ครูผู้ช่วย - 2 2 1 1 -  
พนักงานราชการ 2 3 5 - 5 -  
ครูอัตราจ้าง - 2 2 - 2 -  
ลูกจ้างชั่วคราว 4 2 6 - - -  
รวมทั้งสิ้น 30 28 58 21 30 -  
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1.9 จ ำนวนนักเรียน และนักเรียนจ ำแนกตำมเพศ และช้ันเรียน ( 10 มิถุนำยน 2559 ) 

ชัน้เรียน จ ำนวนตำมห้องเรียน จ ำนวนนักเรียนรวมทั้งสิ้น 
ชำย หญิง รวม 

ม.1 5 104 101 205 
ม.2 5 87 87 174 
ม.3 5 70 94 164 
ม.4 5 55 65 120 
ม.5 4 47 73 120 
ม.6 4 160 73 131 
รวม 27 421 493 914 

 
 
1.10  ข้อมูลด้ำนอำคำรสถำนที่และแหล่งเรียนรู้ 

ข้อมูลด้ำนอำคำรสถำนที่และแหล่งเรียนรู้ (จ าแนกตามประเภทอาคาร) 
ที ่ รำยกำร / แบบ ปีท่ีสร้ำง งบประมำณ หมำยเหตุ 
1 อาคารเรียนแบบ ค 108 2525 2,000,000 งปม.2525 
2 อาคารเรียนแบบ CS 213 A 2530 2,511,700 มพช.2/4 
3 อาคารเรียนแบบ 108 ล/30 2534 3,070,000 งปม.2534 
4 อาคารเรียนกึ่งถาวร 2546 1,078,000 งปม.2546 
5 อาคารเรียนแบบ 216ล ปรับปรุง 46 2550 14,773,000 งปม.2550-2551 
6 อาคารโรงฝึกงาน Gen I Gen II 2530 1,261,200 มพช.2/4 
7 อาคารโรงฝึกงาน Gen A 2530 1,261,000 มพช.2/4 
8 บ้านพักครูแบบ 202 ก 2523 170,000 งปม.2523 
9 บ้านพักครูแบบ 202 ก 2524 191,000 งปม.2524 
10 บ้านพักครูแบบ 202 ก 2525 208,000 งปม.2525 
11 บ้านพักครูแบบ 202 ก 2526 218,000 งปม.2526 
12 บ้านพักครูแบบมาตรฐาน 204/2527 2528 209,000 งปม.2528 
13 บ้านพักครูแบบมาตรฐาน 206/30 2535 435,402 งปม.2535 
14 บ้านพักนักการภารโรง 2525 71,000 งปม.2525 
15 บ้านพักนักการภารโรง 2526 120,000 งปม.2526 
16 หอประชุม/โรงอาหาร 100/27 2543 4,240,000 งปม.2543 
17 สนามบาสเกตบอลฟีบา 2526 120,000 งปม.2526 
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ข้อมูลด้ำนอำคำรสถำนที่และแหล่งเรียนรู้ (จ าแนกตามประเภทห้อง) 

ที ่ ชื่ออาคาร ห้อง 
เรียน 

ห้อง 
พักครู 

ห้อง 
ปฏิบัติการ 

ห้อง
คอมฯ 

ห้อง
ประกอบ 

ห้องน้ า 
คร ู นร. 

1 อาคาร 1 8 4 2 0 0 2 0 
2 อาคาร 2 4 0 5 1 1 2 0 
3 อาคาร 3 9 1 5 0 0 2 0 
4 อาคาร 4 1 0 2 0 0 0 0 
5 อาคาร 5 14 2 2 2 0 2 15 
6 อาคารโรงฝึกงาน 2 1 0 0 0 0 0 
7 อาคารหอประชุม 0 1 0 0 0 0 8 
8 อาคารห้องน้ า 0 0 0 0 0 0 16 
 รวม 38 9 16 3 1 8 39 

 
1.11. ผลงำนของสถำนศึกษำ 

ปีการศึกษา 2557 
ที ่ ชื่อรำงวัล รูปภำพรำงวัล 

1. ได้รับโล่เชิดชูเกียรติรางวัลเสมา  ป.ป.ส.  ระดับดีเด่น โครงการ
สถานศึกษาป้องกันยาเสพติดดีเด่น  ประจ าปี   2557 
 

 
2. ได้รับโล่เชิดชูเกียรติผ่านเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงาน  

ระดับดีเด่นเปน็ “สถานศึกษาสีขาว  ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข” ประจ าปี   2557 
 

 
3. ได้รับโล่เกียรติคุณ  เป็นโรงเรียนดีเด่น   ในการส่งเสริมพัฒนา

ศักยภาพของผู้เรียนในด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นผู้น า 
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ที ่ ชื่อรำงวัล รูปภำพรำงวัล 

1. ได้รับโล่เชิดชูเกียรติ   รางวัล  MOE  AWARDS   ผลงานระดับ
ดีเด่น  ประเภทสถานศึกษา  สาขา  ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดในสถานศึกษา   ปีการศึกษา    2558 
 
  

2. ได้รับโล่เชิดชูเกียรติผ่านเกณฑ์การประเมินผลงานดีเด่น  ระดับ
เงิน เป็น “สถานศึกษาสีขาว  ปลอดยาเสพติดและอบายมุข” 
ประจ าปี   2558 
 

 
3. ไดร้บัรางวัล   MOE  AWARDS  ปีการศึกษา  2558    

ผลงาน ระดับดีเด่น  ประเภท  สถานศึกษา   
สาขา ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา   

 

 
 

 
2.  กำรวิเครำะห์สถำนภำพโรงเรียน 
ปัจจัยภำยนอกโรงเรียน 
 1.  ปัจจัยด้ำนสังคมและวัฒนธรรม 
                     โรงเรียนโพนงามศึกษา  อ าเภออากาศอ านวย  จังหวัดสกลนคร ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกค่อนไปทาง
เหนือของจังหวัดสกลนคร ห่างจากจังหวัดสกลนคร  75  กิโลเมตร  ห่างจากกรุงเทพฯ  830  กิโลเมตร  มีอาณาเขต
ติดต่อดังนี้ 
                      ทิศเหนือ          ติดต่อกับ ต.นาทม กิ่ง อ.นาทม จ.สกลนคร 
                         ทิศใต้            ติดต่อกับ ต.วาใหญ่ อ.อากาศอ านวย จ.สกลนคร  
                         ทิศตะวันออก    ติดกับ ต.สามัคคีพัฒนา อ.อากาศอ านวย จ.สกลนคร  
                         ทิศตะวันตก      ทิศตะวันตก ติดกับ ต.วาใหญ่ อ.อากาศอ านวย จ.สกลนคร  
 การคมนาคม  มีความสะดวกในการเดินทางมาเรียน  โดยมีรถยนต์โดยสารรับส่งนักเรียนเป็นประจ า  
บางส่วนผู้ปกครองมาส่ง  ใช้รถจักรยานยนต์เดินทางมาเอง และบางส่วนเดินเท้ามาโรงเรียนเอง 
 สภาพสังคม  เป็นสังคมเมืองและเกษตรกรรมในชุมชนชนบท มีสภาพเป็นสังคมญาติ พ่ี น้องที่มี 
ความผูกพันพ่ึงพาอาศัยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
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วัฒนธรรม  เป็นวัฒนธรรมของท้องถิ่นชนบท  ที่ยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีเคารพผู้น าและผู้อาวุโส  

และปฏิบัติตามครรลองคลองธรรมของศาสนาที่นับถือ 
 การศึกษาของประชากร  ส่วนใหญ่ได้รับการศึกษาสูงมากขึ้น  เพราะความสะดวกของการคมนาคม  การ
ติดต่อสื่อสาร  และเทคโนโลยีที่เข้าถึงได้ง่าย  ตลอดจนการศึกษาได้แพร่หลายเข้าถึงทุกท้องที่  และบริการทั่วถึงใกล้
ตัวไม่ยุ่งยาก 
 ดังนั้น  ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรมจึงเป็นโอกาสมากกว่าอุปสรรค  ถึงแม้จะมีสื่อท่ีเป็นภัยและยาเสพติด
จะแพร่ระบาด  และแรงงานบางส่วนจะอพยพตามฤดูกาลไปท างานยังต่างถิ่นที่ก่อให้เกิดปัญหาเยาวชนมีพฤติกรรมไม่
พึงประสงค์อยู่บ้างแต่โรงเรียนก็มีนโยบายด้านการป้องกันไว้อย่างดี 
 
 2.  ปัจจัยด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 ที่ตั้งของชุมชนอยู่ในต าบลและชนบท  ชุมชนชนบทที่การให้บริการด้านการสื่อสารและเทคโนโลยีที่เข้าไปยัง
ไม่ครอบคลุม  ทั่วถึง  จึงเป็นอุปสรรคมากกว่า  แม้ว่าปัจจุบันการสื่อสารและเทคโนโลยีจะเจริญก้าวหน้า  สะดวก  
รวดเร็ว  และแพร่หลาย  แต่เทคโนโลยีดังกล่าวมีราคาสูง  ประกอบกับประชากรส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ในการผลิต  
การใช้  และการบ ารุงรักษา  ดังนั้น  ถ้าจะน าการสื่อสารและเทคโนโลยีเข้ามายังชุมชนต้องลงทุนสูง  จึงท าให้การ
น าเข้ามาใช้น้อยไม่เพียงพอกับความต้องการ 
 
 3.  ปัจจัยด้ำนเศรษฐกิจ 
 ประชากรของชุมชนมีอาชีพค้าขาย รับจ้าง รับราชการ และการท าเกษตรกรรม ที่ก่อให้เกิดรายได้และอาชีพ
ที่มั่นคงถึงจะยังให้ผลผลิตไม่เต็มที่  ต าบลโพนงาม  และต าบลใกล้เคียง ยังมีหนองน้ าขนาดใหญ่ที่มีน้ าตลอดปี คือ 
หนองอีเลิง มีพ้ืนที่ป่าชุมชน  มีสัตว์น้ ามาก  ที่เป็นแหล่งหล่อเลี้ยงและประกอบอาชีพของชุมชน  ประชากรจึงพอมี
รายได้หาเลี้ยงครอบครัว  ถึงแม้จะมีแรงงานบางส่วนอพยพตามฤดูกาลไปท างานในต่างถิ่น  แต่ก็ยังเป็นส่วนที่น า
รายได้กลับสู่ชุมชน   จึงถือโอกาสมากกว่าอุปสรรค 
 
 4.  ปัจจัยด้ำนกำรเมืองและกฎหมำย 
 เป็นโอกาสมากกว่าอุปสรรค  เนื่องจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  ที่ท าให้เด็กไทยในวัย
เรียนทุกคนได้รับการศึกษาในภาคบังคับ  9 ปี  และมีสิทธิได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 12 ปี 
และรัฐบาลยังมีนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ  ที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย  จึงท าให้คนไทยในวัยเรียน 
มีโอกาสได้ศึกษาเล่าเรียนเท่าเทียมกัน  นอกจากนั้นยังมีองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นท่ีให้การสนับสนุนการ 
จัดการศึกษารวมถึงองค์กรอ่ืนอีกด้วย 
 
ผลกำรวิเครำะห์สถำนภำพภำยนอกของโรงเรียน 
 การวิเคราะห์จากปัจจัยภายนอกโรงเรียนทั้ง  4  ด้าน  สรุปได้ว่าโรงเรียนมีปัจจัยที่เป็นโอกาสมากกว่า
อุปสรรค  คือ มีสภาพสังคมและวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง  เศรษฐกิจของชุมชนค่อนข้างดี  ประชากรมีรายได้ดีขึ้น  มีอาชีพ
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ที่มั่นคงมากขึ้น  ประกอบกับกฎหมายและนโยบายของรัฐบาลด้านการศึกษาที่ชัดเจน  ท าให้ประชากรวัยเรียนได้
ศึกษาเล่าเรียนทุกคนและเรียนฟรีอย่างมีคุณภาพ  จึงเป็นปัจจัยส่งเสริม  สนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนได้รับ 
การพัฒนายิ่งขึ้น  แต่ในด้านเทคโนโลยี ก็เป็นอุปสรรคที่ไม่สามารถน าเข้ามาใช้ได้ครอบคลุม  ทั่วถึง  เพียงพอ  เพราะ
ต้องลงทุนสูง 
ปัจจัยภำยในโรงเรียน 
 1.  ด้ำนโครงสร้ำงและนโยบำย 
 โรงเรียนมีการจัดองค์กร  โครงสร้างการบริหารอย่างเป็นระบบที่เน้นโรงเรียนเป็นฐานให้ทุกภาคส่วน 
มีส่วนร่วม  มีการบริหารในรูปองค์คณะบุคคล  ท างานเป็นทีม  มีการกระจายการตัดสินใจลงไปยังฝ่าย/งานที่
รับผิดชอบ  ท าให้เกิดความคล่องตัวในการบริหาร  การด าเนินการและการปฏิบัติ  จึงถือเป็นจุดแข็งมากกว่า แม้ว่าจะ
มีจุดอ่อนในด้านการประสานงาน  การประชาสัมพันธ์ท าความเข้าใจต่อบทบาทหน้าที่ขององค์คณะบุคคล  ผู้ปกครอง  
และบุคลากรอยู่บ้าง 

 2.  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
 โรงเรียนมีการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับนโยบาย  และการปฏิรูปการศึกษา  โดยมี 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นกรอบทิศทางการจัดการศึกษา  และมีแผนปฏิบัติการประจ าปีเป็นเครื่อง 
ชี้วัดความส าเร็จในการด าเนินงาน  โดยการบริหารแบบมีส่วนร่วมในรูปขององค์คณะบุคคล  ท างานเป็นทีม  
มีการก าหนดขอบข่ายหน้าที่และความรับผิดชอบงานที่ชัดเจน  โปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้  จึงเป็น 
จุดแข็งมากกว่าจุดอ่อน  ถึงแม้ว่าการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีจะยังปฏิบัติได้ไม่ครบถ้วน 
ตามแผน  และระบบตรวจสอบภายใน การจัดระบบสารสนเทศ  จะมีปัญหาอยู่บ้าง 
 3.  ด้ำนกำรผลิตและกำรบริกำร 
 จากการประมินของ สมศ. ผลอยู่ในระดับ “ดีมาก”  แต่ก็มีจุดที่ต้องพัฒนา  คือมาตรฐานที่ 5 ผู้เรียน 
มีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร  ซึ่งอยูใ่นเกณฑ์ “พอใช้”   
 การรับนักเรียน  สามารถรับนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการเข้าเรียนได้ทั่วถึง  และสอดคล้องกับแผนการรับ
นักเรียน 
 สุขภาพอนามัยของนักเรียน  มีผู้รับผิดชอบและคอยดูแลเอาใจใส่ตลอด  คือเจ้าหน้าที่อนามัย 
โรงเรียน  กิจกรรม อย.น้อย  ชุมนุมคุ้มครองผู้บริโภค  และร่วมกับสาธารณสุขเข้าตรวจสุขภาพและให้ 
ค าแนะน าเป็นประจ า  และต่อเนื่อง 
 คุณลักษณะของนักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม  ซื่อสัตย์สุจริต  แต่ยังต้องได้รับการพัฒนาด้านความมี
ระเบียบวินัย  และความรับผิดชอบ 
 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนจัดและด าเนินการอยู่ในระดับ “พอใช้”  เพราะยังจัดและด าเนินการ 
ได้ไม่ครอบคลุมทุกกิจกรรม และทุกขั้นตอน 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนยังต่ ากว่าเป้าหมาย  จึงยังต้องยกระดับผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้นให้ได้ระดับมาตรฐานสากล  
แต่นักเรียนที่จบหลักสูตรก็สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นอยู่ในเกณฑ์ท่ีพึงพอใจ 

การให้บริการ  โรงเรียนได้จัดแหล่งเรียนรู้ส าหรับการศึกษาค้นคว้า  ได้แก่ ห้องสมุด  ห้องกลุ่มสาระการ
เรียนรู้  เครือข่ายอินเตอร์เน็ต  ศูนย์เรียนรู้และฐานเศรษฐกิจพอเพียง  ส่วนการจัดบริการด้านอื่น ๆ  ได้แก่ สนามกีฬา  
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โรงอาหาร  หอประชุม  ห้องประชุมที่ให้บริการทั้งนักเรียน ชุมชน และหน่วยงานต่าง ๆ จึงถือว่าที่กล่าวมา
ทั้งหมดเป็นจุดแข็งมากกว่าจุดอ่อน 

4.  ด้ำนบุคลำกร 
 โรงเรียนมคีรูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเพียงพอ  ส่วนใหญ่เป็นคนในท้องถิ่นที่มีความสัมพันธ์  และร่วม
กิจกรรมกับชุมชนได้ดี  เป็นผู้มีคุณวุฒิและวุฒิการศึกษาสูงตามเกณฑ์  ท าการสอนตามวิชาเอกและความสามารถมาก
ที่สุด  มีความเป็นเอกภาพ  เสียสละ  ท างานเป็นทีม  มีความรับผิดชอบ  และทุกคนมีขวัญก าลังใจในการท างานดี  จึง
เป็นจุดแข็งมากกว่าจุดอ่อน  แม้ว่าจะมีภาระงานอ่ืนมากนอกจากการสอน  และบางคนยังขาดการท าวิจัยในชั้นเรียน
และแผนการจัดการเรียนรู้  
 5.  ด้ำนงบประมำณ 
 การบริหารงบประมาณ  มีระบบบริหารจัดการในรูปแบบการกระจายอ านาจ  มีระเบียบ  กฎหมาย  
ข้อบังคับ  และแนวปฏิบัติที่ชัดเจน  รวดเร็ว  โปร่งใส  โดยมีแผนปฏิบัติการเป็นเครื่องมือก ากับ  ควบคุมการใช้จ่าย
งบประมาณให้ถูกต้องตรงตามความต้องการของทุกฝ่าย/งานมากที่สุด  ประกอบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ค่อนข้างจะเพียงพอ  นอกจากนั้นยังได้ระดมจากภายนอกเข้ามาสนับสนุนเพิ่มเติม  จึงเป็นจุดแข็งมากกว่าจุดอ่อน  
แม้ว่าการจัดสรรงบประมาณจะได้รับช้าไปบ้าง  และการระดมจากภายนอกยังไม่มาก 

6.  ด้ำนทรัพยำกรและวัสดุอุปกรณ์ 
 โรงเรียนมีอาคารเรียน  ที่ใช้จัดเป็นห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  ห้องส านักงาน  และห้องบริการอ่ืน ๆ  
เพียงพอและได้มาตรฐาน   

สิ่งอ านวยความสะดวก  สื่อ  วัสดุอุปกรณ์  แหล่งเรียนรู้  และระบบไอซีที เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนให้
มีประสิทธิภาพตามเป้าหมายความต้องการ จึงเป็นจุดแข็งมากกว่าจุดอ่อน ถึงแม้สื่อด้านเทคโนโลยีประจ าห้องเรียนยัง
ไมเ่พียงพอ  เนื่องจากมีงบประมาณจ ากัด  และช ารุดเสียหายตามกาลเวลาการใช้งานเป็นเวลานาน  และขาดการ
บ ารุงรักษาที่ดีพอ 
ผลกำรวิเครำะห์สถำนภำพภำยในโรงเรียน 
 จากการวิเคราะห์จากปัจจัยภายในโรงเรียน  ประเมินได้ว่าโรงเรียนมีจุดแข็งมากกว่าจุดอ่อน  คือ 
มีความเข้มแข็งในด้านของโครงสร้างและนโยบายที่เป็นระบบ  มีเอกภาพ  ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน 
การบริหารจัดการ  งบประมาณก็มีค่อนข้างเพียงพอใช้จ่ายได้ตรงตามความต้องการ  เป็นจริง  เพราะมี 
แผนปฏิบัติการประจ าปีเป็นเครื่องก าหนด  ก ากับควบคุม  ประกอบกับบุคลากรมีขวัญก าลังใจดี  ท างาน 
เป็นทีม  มีความรับผิดชอบ  จึงส่งผลให้ผลผลิตและการบริการอยู่ในระดับที่น่าพอใจ  แม้ว่าจะมีจุดอ่อน 
ในด้านของทรัพยากรและวัสดุอุปกรณ์ที่ยังขาดแคลนไม่เพียงพอ  ที่ท าให้ไม่เอ้ือต่อการบริหารจัดการ 
ผลกำรวิเครำะห์สถำนภำพรวมของโรงเรียน 
 สรุปสถานภาพของโรงเรียนโพนงามศึกษา  โดยรวมมีโอกาส  และจุดแข็งท่ีเอ้ืออ านวยต่อการจัดการศึกษา
มากกว่า  โดยที่โรงเรียนมีสมรรถนะภายในที่เข้มแข็ง  และมีปัจจัยภายนอกที่เอ้ือต่อการด าเนินงาน  จึงเป็นสภาวะที่
เหมาะสมในการก าหนดยุทธศาสตร์การบริหารจัดการการศึกษาของโรงเรียนที่มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพให้ได้ระดับ
มาตรฐานสากลต่อไป 
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 ทั้งนี ้ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายที่เป็นไปตามปัญหาและความ
ต้องการพัฒนาตามสภาพของผู้เรียน  สอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษาและสภาพของชุมชนท้องถิ่น จนมีผลการ
พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับดี  มีพัฒนาการของค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้น  ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  
ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียน  การสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความสามารถในการคิด
ค านวณ  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้  และมีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม  ค่านิยมและ
คุณลักษณะตามที่สถานศึกษาก าหนดปรากฏอย่างชัดเจน  ดังที่ปรากฏผลประเมินในมาตรฐานที่  ๑   
           ในด้านกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษามีผลประเมินในรายมาตรฐานอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม  
สถานศึกษามีการวางแผน  ออกแบบกิจกรรมและด าเนินงานตามแผนที่เกิดจากการมีส่วนร่วม                 ใช้ผลการ
ประเมินและการด าเนินงานที่ผ่านมาเป็นฐานในการพัฒนา  และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา ตรวจสอบผลการ
ด าเนินงาน  และการปรับปรุงแก้ไขงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
มีผลประเมินอยู่ในระดับดี  วิเคราะห์  ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่เป็นไปตามความต้องการของหลักสูตร  และ
บริบทสถานศึกษา  พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้  ใช้สื่อการเรียนรู้  ติดตาม 
ตรวจสอบและช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหารายบุคคล และการประเมินผลจากสภาพจริง  สถานศึกษา
ด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นขั้นตอน  จนเกิดคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลจนมี
ผลประเมินอยู่ในระดับดี โดยสถานศึกษาให้ความส าคัญกับผู้เกีย่วข้องทุกฝ่ายเพ่ือเกิดความร่วมมือในการวางระบบ
และด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นอย่างดี และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความม่ันใจต่อระบบการ
บริหารและการจัดการของสถานศึกษาในระดับสูง 
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ส่วนที่  2 
ทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำ 

 
  จากการประเมินสถานภาพปัจจุบันที่ได้ศึกษาจากผลการด าเนินงานตามภารกิจต่าง ๆ  แล้วนั้น  
 เพ่ือให้การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียนโพนงามศึกษา  ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน จึงก าหนดทิศทางการ
จัดการศึกษา  ดังต่อไปนี้  
2.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 
 ภายในปี 2563 โรงเรียนโพนงามศึกษามุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล 
เน้นสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข  เรียนรู้อย่างเป็นสุข ก้าวทันเทคโนโลยี บนวิถีแห่งความพอเพียง 
 พันธกิจ 

1. มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการจัดการศึกษา สู่มาตรฐานสากล 
2. พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
3. พัฒนาการบริหารงานสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับประเทศ 
4. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนร่วมกับภาคีเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
5. ส่งเสริมให้นักเรียนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและรักษาสิ่งแวดล้อม  
6. พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาเพ่ือใช้พัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ 
7. น าหลักปรัชญของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการเรียนรู้และด าเนินงานตามโครงการต่าง ๆ ให้บรรลุผล 

กลยุทธ์กำรด ำเนินงำน 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยี
เพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรทั้งระบบให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม ปลอดยาเสพติดและอบายมุข อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างเป็นสุข ตามวิถี
ของความพอเพียง 
กลยุทธ์ที่ 5 สร้างโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงครอบคลุม ผู้เรียนพัฒนาได้เต็มตามศักยภาพ 
2.2 เป้ำประสงค์ (Goal)  
 1. นักเรยีนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และค่านิยมหลัก 12 ประการ 
ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและอยู่อย่างพอเพียง  

2. โรงเรียนส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรให้เข้ารับการอบรมสัมมนาทางวิชาการและจัดท าวิจัยเพื่อพัฒนา
การศึกษา  

3. โรงเรียนจัดแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและชุมชน 
4. โรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี ปลอดยาเสพติด หลีกเลี่ยงอบายมุข  
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5. นักเรียนแกนน าทุกคนรู้จักบทบาทหน้าที่และสามารถปฏิบัติหน้าที่ประสานกับครูที่ปรึกษาและครูกิจการ
นักเรียนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

6. โรงเรียนมีรายงานผลการด าเนินงานสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข และโรงเรียนปลอด
บุหรี่เผยแพร่ต่อสาธารณะ  
7. โรงเรียนมีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 8. นักเรียน
ทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลือตามความจ าเป็นและเหมาะสม  
9. โรงเรียนมีภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็งทั้งภายในและภายนอก ร่วมพัฒนาและดูแลนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ  
10. โรงเรียนจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก
ห้องเรียน  
11. โรงเรียนจัดหาและผลิตสื่อนวัตกรรมและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพัฒนางานทุกระบบ  
12. โรงเรียนจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้และจัดแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
2.3 เอกลักษณ์ของสถำนศึกษำ      
               กีฬาดี ภาคีเด่น เน้นสถานศึกษาสีขาว 
2.4 แนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
 ล าดับความส าคัญของแนวทางการพัฒนาของโรงเรียน 
 1. นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และค่านิยมหลัก 12 ประการ 
ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและอยู่อย่างพอเพียง  

2. โรงเรียนส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรให้เข้ารับการอบรมสัมมนาทางวิชาการและจัดท าวิจัยเพื่อพัฒนา
การศึกษา  

3. โรงเรียนจัดแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและชุมชน 
4. โรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี ปลอดยาเสพติด หลีกเลี่ยงอบายมุข  
5. นักเรียนแกนน าทุกคนรู้จักบทบาทหน้าที่และสามารถปฏิบัติหน้าที่ประสานกับครูที่ปรึกษาและครูกิจการ

นักเรียนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
6. โรงเรียนมีรายงานผลการด าเนินงานสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข และโรงเรียนปลอด

บุหรี่เผยแพร่ต่อสาธารณะ  
7. โรงเรียนมีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 8. นักเรียน
ทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลือตามความจ าเป็นและเหมาะสม  
9. โรงเรียนมีภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็งทั้งภายในและภายนอก ร่วมพัฒนาและดูแลนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ  
10. โรงเรียนจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก
ห้องเรียน  
11. โรงเรียนจัดหาและผลิตสื่อนวัตกรรมและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพัฒนางานทุกระบบ  
12. โรงเรียนจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้และจัดแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพีย. 
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2.5  ประเด็นยุทธศำสตร์ ( Strategic Issucs) 
 1.  การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 2.  การส่งเสริมและพัฒนาครู บุคลากรและนักเรียน 
 3.  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
 4.  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน 

5.  พัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม ปลอดยาเสพติดและอบายมุข อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างเป็นสุข ตามวิถี
ของความพอเพียง 
2.6  กำรวิเครำะห์สภำพโรงเรียน (SWOT) 
1.  สภาพปัจจุบันของการด าเนินงานของโรงเรียน มีจุดแข็งและจุดอ่อนที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ 
    โรงเรียน 

1. สภำพแวดล้อมภำยใน 
ด้ำนผู้เรียน 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
1. ผู้เรียนส่วนใหญ่ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
2. ผู้เรียนกล้าแสดงออก สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
3. ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
4. นักเรียนมีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบ 
5. นักเรียนมีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 
6. นักเรียนมีความสามารถด้านกีฬา 

1. ผู้เรียนส่วนหนึ่งมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ 
2. ผู้เรียนบางส่วนยังขาดทักษะกระบวนการคิด 
3. ผู้เรียนบางส่วนขาดจิตสาธารณะในการดูแลทรัพย์สิน
ส่วนรวมและรักษาสิ่งแวดล้อม 
4. นักเรียนส่วนหนึ่งมีปัญหาทางครอบครัว เช่น พ่อแม่
หย่าร้าง พ่อแม่แยกกันอยู่ พ่อแม่ไปท างานต่างจังหวัด
ท าให้นักเรียนต้องอยู่กับญาติหรืออยู่ตามล าพัง 
5. นักเรียนบางส่วนขาดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 
ด้ำนคร ู

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
1. ครูและบุคลากรทุ่มเทให้กับการปฏิบัติหน้าที่ท้ังใน 
   ความรับผิดชอบและนอกเหนือความรับผิดชอบ 
2. ครูและบุคลากรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
3. ครูและบคุลากรปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
4. ครูส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่ 
5. ครูผู้สอนมีความรู้ ทักษะ ความช านาญตรงตามวิชาที่
สอน 

1. ครูและบุคลากรบางคนมีทักษะด้านภาษาอังกฤษไม่ 
   เป็นตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  
2. ครูบางคนมีการวัดและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ 
   ผู้เรียนไม่หลากหลายและไม่ตอบสนองต่อความ 
   แตกต่างของผู้เรียน 
3. ครูบางคนขาดความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีใน
การจัดการเรียนการสอน ส่งผลให้การจัดการเรียนรู้ไม่
สมบูรณ์ 
4. ครูต้องรับผิดชอบภาระงานอื่นมากเกินไป ส่งผลให้
ประสิทธิภาพงานด้านการสอนลดลง 
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ด้ำนบริหำรจัดกำร 
จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

1. โรงเรียนมีการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
2. โรงเรียนมีงบประมาณสนับสนุนการบริหารจัดการ 
   เพียงพอ 
3. โรงเรียนมีการใช้ระบบสารสนเทศที่หลากหลายเพ่ือ
การปฏิบัติงาน 
 
 

1. ระบบการจัดเก็บสารสนเทศในโรงเรียนยังไม่สมบูรณ์
และไม่เป็นปัจจุบัน  
2. การนิเทศ ก ากับ ติดตามการท างานยังไม่ต่อเนื่อง 
3. การแบ่งงานตามโครงสร้างการบริหารของโรงเรียนมี
ข้อจ ากัดในการจัดวางบุคลากรที่ไม่ตรงกับความสามารถ
ในการท างานส่งผลให้การด าเนินงานขาดความคล่องตัว 
4. โรงเรียนขาดแผนการบริหารเพื่อรองรับสภาวะ
เศรษฐกิจในอนาคต 
 

 
ด้ำนผู้บริหำร 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
1. ผู้บริหารมีความทุ่มเท เสียสละและอุทิศตนเพ่ือ
การศึกษา/โรงเรียน 
2. ผู้บริหารมีภาวะผู้น าและมุ่งมั่นต่อความส าเร็จ ได้รับ
การยอมรับจากภายในและภายนอกองค์กร 
3. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีความรู้และมีความสามารถ มี
ประสบการณ์ 
4. ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม 

1. ผู้บริหารบางคนมีทักษะทางภาษาอังกฤษไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ 
2. ผู้บริหารบางคนขาดความรู้ด้านเทคโนโลยี 

 
สถำนที่ แหล่งเรียนรู้ 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
1. โรงเรียนมีความพร้อมด้านอาคารสถานที่ 
2. โรงเรียนมีอาคารเรียนที่มั่นคง แข็งแรง ปลอดภัย 
3. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกท่ี
หลากหลายเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
 

1. โรงเรียนมีการใช้แหล่งเรียนรู้ยังไม่ต่อเนื่อง 
2. ระบบระบายน้ าภายในโรงเรียนไม่มีคุณภาพ  ท าให้
ประสบปัญหาน้ าท่วมขังในบางพ้ืนที่ 
3. แหล่งเรียนรู้ เช่น ห้องสืบค้นข้อมูลขาดการดูแลรักษา
ส่งผลต่อคุณภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
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ภำคีเครือข่ำย 
จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

1. มีภาคีเครือข่าย 5 ภาคี คือ ภาคีเครือข่ายนักเรียน  
ภาคีเครือข่ายผู้ปกครอง  ภาคีเครือข่ายชุมชน  ภาคี
เครือข่ายศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพ
ติดอ าเภออากาศอ านวย  และภาคีเครือข่ายโรงพยาบาล
อากาศอ านวย    มีส่วนร่วมในดูแล สนับสนุน
งบประมาณและการบริหารจัดการ  
2. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีส่วนร่วมใน
การบริหารการศึกษา 
3.สมาคมผู้ปกครองและครูให้การสนับสนุนงบประมาณ
การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน 
4. ศิษย์เก่าระดมทรัพยากรให้การสนับสนุนกิจกรรมของ
โรงเรียน 
 

1. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความรู้และ
ประสบการณ์ในการบริหารการศึกษาไม่มากเท่าท่ีควร 
 

 
2  สภำพแวดล้อมภำยนอก 

นโยบำยกำรเมืองและกฎหมำย( Politic) 
โอกำส(Opportunity) ภัยคุกคำม (Threat) 

1. พรบ.การศึกษากระตุ้นให้โรงเรียนได้รับการพัฒนา
มากขึ้น 
2. โรงเรียนมีอิสระในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
   ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและชุมชน 
3. ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีส่งผลต่อการ 
บริหารจัดการและการเรียนการสอน 

1. นโยบายด้านการศึกษาไม่คงที่ มีการเพ่ิมและ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ส่งผลกระทบอย่างมากต่อการ
ด าเนินงาน 
2. ระบบการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีของรัฐยังขาด
ประสิทธิภาพและไม่ทั่วถึง ส่งผลกระทบต่อการรายงาน
ข้อมูลต่าง ๆ 

 
เศรษฐกิจ (Economic) 

โอกำส(Opportunity) ภัยคุกคำม (Threat) 
1. ผู้ปกครองมีความพร้อมในการพัฒนานักเรียนและให้  
   การสนับสนุนโรงเรียนในโอกาสต่าง ๆ 
2. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สมาคม
ผู้ปกครองฯ  ศิษย์เก่า  และภาคีเครือข่ายให้การ
สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 

1. ภาวะทางเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อบุคลากรทุก ๆ 
ภาคส่วน 
2. ผู้ปกครองมีความจ าเป็นทางด้านเศรษฐกิจ ต้องไป
ท างานที่อ่ืน ส่งผลต่อการดูแลบุตรหลาน 
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สังคม (Social) สภำพสังคม สิ่งแวดล้อม กำรศึกษำ วัฒนธรรมประเพณี เอเชีย โลก 
โอกำส(Opportunity) ภัยคุกคำม (Threat) 

1. สังคมเชื่อม่ันและยอมรับในคุณภาพการจัดศึกษาของ 
   โรงเรียน 
2. น าระบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมมาใช้ใน
การบริหารจัดการโรงเรียนเพ่ือระบบการบริหารงานที่มี
ประสิทธิภาพ 

1. สภาพเศรษฐกิจตกต่ าส่งผลท าให้ผู้ปกครองมีรายได้ 
   ลดลง   
2. นักเรียนขาดวิจารณญาณในการเสพสื่อสังคม
ออนไลน์ก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา 
 

 
 
 
2. 9  ควำมคำดหวังต่อกำรจัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพของโรงเรียน 

2.1 มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการจัดการศึกษา 
2.2 มีระบบสารสนเทศให้ครอบคลุมทุกด้าน และใช้ฐานข้อมูลในการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
2.3 มีนักเรียนที่ปลอดยาเสพติดและอบายมุข รู้เท่าทันเทคโนโลย ี
2.4 ครู บุคลากรและนักเรียนสามารถพัฒนาตนเอง  ใช้ชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุขตามวิถีแห่งความ

พอเพียง 
2.5 นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลเอาใจใส่ ช่วยเหลือตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
2.6 มีระบบการบริหารจัดการการศึกษาแบบมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ  
2.7 ครูและบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีมาพัฒนาการเรียนการสอน 

          2.8 ชุมชนเห็นความส าคัญของการจัดการศึกษา สนับสนุนแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอ้ือต่อการ 
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2.10  ตาราง ค่าน ้าหนักคะแนนเฉลี่ยปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก (STEP) 

 

รายการปัจจัย 
สภาพแวดล้อม

ภายนอก 

 
น ้าหนัก 

คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก  x  ค่าเฉลี่ย 

โอกาส อุปสรรค โอกาส อุปสรรค สรุปผล
การ
วิเคราะห์ 

S 0.20 3.31 -2.83 0.66 -0.57 0.09 

T 0.35 2.89 -2.85 1.01 -1.00 0.01 

E 0.30 2.26 - 2.62 0.68 -0.79       -0.11 

P 0.15 3.62 -3.31 0.54 -0.50 0.04 

รวม 1.00  0.03 

 
           

2.11  ตำรำง ค่ำน้ ำหนักคะแนนเฉลี่ยปัจจัยสภำพแวดล้อมภำยใน (2S4M) 

รายการปัจจัย 
สภาพแวดล้อมภายใน 

 
น ้าหนัก 

คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก  x  ค่าเฉลี่ย 

จุดแข็ง จุดอ่อน จุดแข็ง จุดอ่อน สรุปผลการ
วิเคราะห์ 

S1 0.12 3.38 -2.54 0.41 -0.30 0.11 

S2 0.22 3.37 -2.82 0.74 -0.62 0.12 

M1 0.20 3.31 -2.50 0.66 -0.50 0.16 

M2 0.17 2.54 -3.61 0.43 -0.61 -0.18 

M3 0.10 3.08 -2.20 0.31 -0.22 0.09 

M4 0.19 3.36 -3.07 0.64 -0.59 0.05 

รวม 1.00  0.35 
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2.12  กรำฟแสดงสถำนภำพของโรงเรียนโพนงำมศึกษำ 

 

           

การแปลความหมายโดยภาพรวม  (ปัจจัยภายในแข็งเล็กน้อยและปัจจัยภายนอกเอ้ือบ้าง) เป็นองค์กรที่มีสภาพปัจจัย
ภายในด้านโครงสร้างนโยบาย การเงินและสื่อวัสดุอุปกรณ์ อยู่ในสภาพอ่อนด้านการบริการจัดการ  การเรียนการสอน
และคุณภาพของผู้เรียน  บุคลากรและการบริหารจัดการอยู่ในสภาพแข็ง  สภาพปัจจัยภายนอก  ด้านการเมืองและ
กฎหมายอยู่ในสภาพที่เป็นอุปสรรค  ด้านสังคมและวัฒนธรรมเทคโนโลยี  เศรษฐกิจ  อยู่ในสภาพที่เป็นอุปสรรค 

3.  กลยุทธ์ของสถำนศึกษำ 
        3.1  แผนกลยุทธ์     
                                 
                     3.1.1 แผนพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
              3.1.2  แผนพัฒนาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล 
                     3.1.3  แผนพัฒนาบุคลากร 
                     3.1.4  แผนพัฒนากระบวนการเรียนการสอน 
                     3.1.5  แผนพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
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 3.2. กรอบแผนกลยุทธ์ 

กลยุทธ์ 
ระดับองค์กร 
(แผนงาน) 

กลยุทธ์ 
ระดับแผนงาน 

(โครงการ) 

วัตถุประสงค์ 
เชิงกลยุทธ์ 
(ผลลัพธ์) 

ตัวชี วัด 
(ตัวแสดงความส้าเร็จ) 

 
แผนพัฒนา 

อาคารสถานที่
และ

สิ่งแวดล้อม 

1.  ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม
ภายในสถานศึกษา 
2. ปรับปรุงอาคารเรียน
และห้องปฏิบัติการ 
3. ปรับปรุงบริเวณสนาม
กีฬา 
4.  พัฒนาแหล่งเรียนรู้
ภายในสถานศึกษา 

1.1. บริเวณภายในสถานศึกษา
สะอาด ร่มรื่นและสวยงาม 
2.1. อาคารเรียน  
ห้องปฏิบัติการ แข็งแรง
ปลอดภัย เหมาะสม 
3.1. สนามกีฬามีความ
เหมาะสมและใช้งานได้
ตลอดเวลา 
4.1  มีแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลายเพียงพอส าหรับ
การเรียนรู้ 

1.1.1. ร้อยละของ
นักเรียนที่พึงพอใจ 
2.1.1. จ านวนครั้งที่มีการ
ซ่อมแซม 
3.1.1. ร้อยละของ
นักเรียนที่พึงพอใจ 
4.1.1. ร้อยละของ
นักเรียนที่พึงพอใจ 

 
แผนพัฒนา 
คุณภาพ

การศึกษาสู่
มาตรฐาน 

สากล 

1.1 1  พัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ของนักเรียน 
 

1.2 2  ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของนักเรียน 
 

1.3 3  พัฒนาสภาพร่างกาย
และจิตใจของนักเรียน 

1.1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของสูงขึ้น 
 
2.1 นักเรียนเป็นคนดี มี
คุณธรรมจริยธรรมที่พึง
ประสงค์ 
3.1 นักเรียนมีร่างกายแข็งแรง 
สมบูรณ์และจิตใจร่าเริงแจ่มใส 

1.1.1  ร้อยละของจ านวน
นักเรียนที่มีผลผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น 
2.1.1 ร้อยละของนักเรียน
ที่คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 
3.1.1 จ านวนของ
นักเรียนที่มีน้ าหนักและ
ส่วนสูงตามมาตรฐาน 

 
 

แผนพัฒนา 
บุคลากร 

 

1. พัฒนาทักษะการสอน
และการใช้ เทคโนโลยีที่
ทันสมัย 
2. ส่งเสริมการปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
คร ู
3. ส่งเสริมให้ครูมี 
วิทยฐานะสูงขึ้น 

1.1 ครูมีทักษะการสอนที่ดี
สามารถใช้เทคโนโลยีใช้ใน
กิจกรรมการเรียนการสอนได้ 
2.1 ครูปฏิบัติตนตามจรรยา 
บรรณวิชาชีพครูเป็นแบบอย่าง
ที่ด ี
3.1 ครูได้รับวิทยฐานะที่สูงขึ้น 

2.1.1 จ านวนครูทีใ่ช้
เทคโนโลยีได้ 
 
2.2.1 จ านวนครูที่ปฏิบัติ
ตนตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ  
3.1.1 จ านวนครูที่มีวิทย
ฐานะที่สูงขึ้น 
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กลยุทธ์ 
ระดับองค์กร 
(แผนงาน) 

กลยุทธ์ 
ระดับแผนงาน 

(โครงการ) 

วัตถุประสงค์ 
เชิงกลยุทธ์ 
 (ผลลัพธ์) 

ตัวชี วัด 
(ตัวแสดงความส้าเร็จ) 

 
 
 
 
 

แผนพัฒนา 
กระบวนการเรียน

การสอน 
 

1. ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษาให้สามารถ
เทียบเคียงมาตรฐานสากล 
2. ส่งเสริมการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนที่เน้น
นักเรียนเป็นส าคัญ 
3. สนับสนุนการน าสื่อ
เทคโนโลยีมาใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 
4. ส่งเสริมการใช้แหล่ง
เรียนรู้ทั้งในและนอก
สถานศกึษาในการจัด
กระบวนการเรียนการสอน 
5. ส่งเสริมการน านักเรียน
ร่วมแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ 

    1.1  มีหลักสูตรที่ดี
เหมาะสมกับสถานการณ์
ปัจจุบัน 
2.1. มีการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 
3.1. มีการน าเทคโนโลยี
มาใช้ในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน 
4.1 มีการใช้แหล่งเรียนรู้
ที่หลากหลายในการ
จัดการเรียนการสอนทั้ง
ในและนอกสถานศึกษา 
5.1 ได้รับรางวัลจาการ
แข่งขันทักษะทาง
วิชาการ 

1.1.1. จ านวนหลักสูตรทุกกลุ่ม
สาระ 
 
2.1.1 จ านวนแผนการจัดการ
เรียนรู้ตามกลุ่มสาระ  
3.1.1 จ านวนครูที่ใช้สื่อ
เทคโนโลยี 
 
4.1.1 จ านวนครั้งที่ใช้แหล่ง
เรียนรู้ในการจัดการเรียนการ
สอน 
 
5.1.1 จ านวนรางวัลที่ได้รับจาก
การแข่งขันทางวิชาการ 

 
 

 
แผนพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ 

ด้วยระบบ
คุณภาพ PDCA 

1. สนับสนุนให้ครูมีส่วน
ร่วมในการวางแผนบริหาร
สถานศึกษา 
2. สนับสนุนให้ครูมีส่วน
ร่วมก าหนดกฏกติกาใน
การปฏิบัติงานใน
สถานศึกษา 
3. สนับสนุนให้ชุมชนมี
ส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการสถานศึกษา 
 

1.1. มีการวางแผน
ร่วมกันในการบริหาร
จัดการ 
2.1. การท างานร่วมกัน
อย่างมีความสุข 
3.1 ชุมชนมีความ
ตระหนักการจัด
การศึกษา 

1.1.1. จ านวนครูที่ได้มีส่วนร่วม
ในการวางแผนพัฒนาโรงเรียน 
2.1.1. ร้อยละความพึงพอใจ
ของครูต่อการบริหารจัดการ 
3.1.1. จ านวนครั้งที่ประชุม
ผู้ปกครอง 
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4. โครงสร้ำงแผนงำนและโครงกำร 

 

แผนงาน โครงการ 
ผลผลิต 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 
 
 
 
 
 

แผนพัฒนา 
อาคารสถานที่และ

สิ่งแวดล้อม 

 
 
 

1.   โครงการ 
พัฒนาอาคารสถานที่ 

และสิ่งแวดล้อม 
 

 

 

2.  โครงการ 

ส่งเสริมสังคมแห่งการ

เรียนรู้ 

 

 

 

 

 

3.  โครงการ 

สวนพฤษศาสตร์โรงเรียน 

1.1  ทาสีอาคารเรียน 3 หลังให้สวยงาม 
1.2  จัดท าฝ้าเพดานอาคารเรียนกึ่งถาวรทุกห้อง 
1.3  ซ่อมแซมบ้านพักครูให้มีความปลอดภัย 
1.4  ติดพัดลมใต้ถุนอาคารเรียน ก  16  ตัว 
1.5  ปรับปรุงสนามกีฬาฟุตบอล พร้อมลู่วิ่งกรีฑา 
สนามกระโดดไกล กระโดดสูง  ทุ่มน้ าหนัก และขว้าง
จักรให้สามารถเล่นกีฬาได้อย่างปลอดภัย 
1.6  จัดท าอาคารเอนกประสงค์ส าหรับเล่นกีฬาในร่ม
และจัดกิจกรรมทั่วไป 
2.1. ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมกับการ
จัดการเรียนการสอนและสืบค้นข้อมูล 
2.2. ปรับปรุงห้องสมุดให้เป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้ 
2.3 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีความหลากหลายสามารถ
เรียนรู้ด้วยตนเองได้ 
2.4  จดัท าบอร์ดความรู้เพ่ิมเติมในการประชาสัมพันธ์
ให้ความรู้แก่นักเรียน 
3.1  จัดค่ายอบรมศึกษาพันธุ์ไม้ภายในโรงเรียน 
3.2   จัดห้องแสดงผลการศึกษาพันธ์ไม้ 
3.3   ผ่านการประเมินโรงเรียนสวนพฤษศาสตร์ 
3.4  เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับพันธุ์ไม้ท้องถิ่น 
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แผนงาน โครงการ ผลผลิต 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 
 
 

แผนพัฒนา 
คุณภาพผู้เรียน 

1. โครงการ

ส่งเสริมคุณธรรม 

จริยธรรม ใน

สถานศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. โครงการ

ส่งเสริมการ

ด ารงชีวิตตามหลัก

ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

 

3. โครงการส่งเสริม

สุขภาพผู ้

1.1 จัดกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา 

1.2 จัดกิจกรรมไหว้ครู 
1.3  จัดกิจกรรมวันแม่ 
1.4  จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมประจ าสัปดาห์ 
1.5  จัดกิจกรรมสภานักเรียน 
1.6  จัดกิจกรรมนักเรียนเพ่ือนที่ปรึกษา 
1.7  จัดกิจกรรมทูบีนัมเบอร์วัน 
1.8  จัดกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี 
1.9  จัดกิจกรรมจิตอาสา 
1.10  จัดโครงงานคุณธรรม 
1.11  จัดกิจกรรมบ้านหลังเรียน 
1.12  จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะที่พ่ึงประสงค์และค่านิยม
พ้ืนฐาน ของคนไทย 
1.13  นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมที่พึงประสงค์ 8 ประการ 
และค่านิยมพ้ืนฐาน 12 ประการ 
2.1  จัดแหล่งเรียนรู้สู่ความพอเพียงตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
2.2. จัดกิจกรรมสหกรณ์ 
2.3  จัดกิจกรรมออมทรัพย์ 
2.4  ผ่านการประเมินสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ 
2.5  นักเรียนด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และอยู่ร่วมกับสังคมปัจจุบันได้อย่างมีความสุข 
3.1  กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
3.2  กิจกรรมส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
3.3  กิจกรรมส่งเสริมสุนทรียภาพด้านดนตรี นาฏศิลป์ 
3.4  ผ่านโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
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แผนงาน โครงการ 
ผลผลิต 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 
 

แผนพัฒนา 
บุคลากร 

 

 

 

1. โครงการพัฒนา 

ประสิทธิภาพ

บุคลากร 

    

 

1.1. การประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน 
1.2. การสร้างขวัญก าลังใจ 
1.3  การส่งเสริมให้มีวิทยฐานะที่สูงชึ้น 
1.4  การประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
1.5  การส่งเสริมการจัดท าวิจัยในชั้นเรียน 
1.6  การส่งเสริมการใช้เทคโนโลย ี
1.6 ครูปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูเป็นแบบอย่างที่ดี 
 1.7 ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนและปฏิบัติงานตามท่ีรับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
แผนพัฒนา 
กระบวนการ
เรียนการสอน 

 

1. โครงการ 
พัฒนากระบวนการ
เรียนรู้สู่ความส าเร็จ 

 
 
 
 
 

1.1. การพัฒนาหลักสูตร 
1.2. กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน 
1.3 กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ 
1.2  กิจกรรมส่งเสริมการใช้ภาษาไทย 
1.3  กิจกรรมนิทรรศการ 
1.4  การยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
1.5  การใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่ม
สาระวิชา 
1.6  การท าวิจัยในชั้นเรียน 
1.7  การทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
1.8 การนิเทศภายใน 
1.9  การวัดผลประเมินที่ตรงตามหลักสูตร 
1.20  การส่งเสริมการอ่าน คิดวิเคราะห์  
1.21  การส่งเสริมการใช้ภาษาสู่ประชาคมอาเซียน 
1.22  นักเรียนมีความรู้ มีทักษะชีวิติที่ดีสามารถอยู่ร่วมกับสังคม
ได้อย่างมีความสุข 
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แผนงาน โครงการ ผลผลิต 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 
แผนพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ

สถานศึกษา 

1.   โครงการ
พัฒนาระบบการ
บริหารจัด
การศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  โครงการ
ส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

1.1. มีคณะกรรมการสถานศึกษาที่สามารถท างานร่วมกับ
โรงเรียนได้เป็นอย่างดี 
1.2.  จัดท าแผนกลยุทธ์ที่สามารถเป็นแนวทางในการบริหาร
จัดการสถานศึกษาระยะสามปี 
1.3  จัดท าแผนปฏิบัติราชการที่สามารถปฏิบัติให้ส าเร็จได้ 
1.4  จัดท าสารสนเทศที่สามารถน าข้อมูลไปใช้ในการบริหาร
จัดการได้ 
1.5  จัดระบบประกันคุณภาพภายในให้มีความเชื่อมั่นแก่ผู้มี
ส่วนได้เสีย 
1.6  จัดระบบควบคุมภายในเพ่ือให้การด าเนินงานของ
โรงเรียนมีประสิทธิภาพ 
1.7  ประเมินคุณภาพภายในหาจุดเด่นจุดด้อยของโรงเรียน 
เพ่ือน าผลการประเมินพัฒนางานในปีต่อไป 
1.8  รายงานการประเมินตนเองเมื่อสิ้นปีการศึกษา 
1.9  การบริหารการเงินพัสดุตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 
1.10  โรงเรียนมีคุณภาพเป็นที่น่าเชื่อถือของชุมชน  
2.1  จัดสรรงบประมาณค่าสาธารณูปโภคให้เพียงพอ 
2.2  จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในส านักงานให้เพียงพอต่อการบริหาร
จัดการ 
2.3  ปรับปรุงซ่อมแซมพัสดุให้พร้อมที่จะใช้งาน 
2.4  จัดจ้างครูในกลุ่มสาระที่ขาดแคลน 
2.5  ระดมทรัพยากรในการส่งเสริมการจัดการศึกษา 
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สรุปโครงกำรหลักในปีงบประมำณ 2560-2562 
 

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 50,000 
นางพัสราพร  คิดโสดา 

  

2 โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 50,000 
นางนพพร  ศรีสุพงศ์ 

  

  

1. ส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างเรียน 5,000 ครูศรีวิไล  ปังอุทา 

2. ปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดล้อมแหล่งเรียนรู้ พร้อม  จัด
ตกแต่งอาคารเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

27,305 ครูนพพร / ครูสันทัด 

  
3.พัฒนาส่งเสริม สนับสนุนการจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม
ในโรงเรียน 

10,000 ครูสายันต์ สารเนตร 

  
4. รวมใจรักษ์บ้านเราโพนงามศึกษา (โรงเรียนปลอดขยะ 
Zero Waste School) 

7,695 ครูสายันต์ สารเนตร 

3 โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 137,000 ครูนีรภัย  คิดโสดา 

  

1.สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 80,000 ครูนีรภัย  คิดโสดา 

2. งานจัดซื้อวัสดุส านักงานฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน 10,000 ครูวารุณี  ธงไพร 

3. อบรมลูกเสือคุณธรรม น าประชาธิปไตย ห่างไกลยาเสพติด 2,000 ครูนีรภัย  คิดโสดา 

4. การแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด 5,000 ครูเกษม  แก้วบัวสา 

5. กิจกรรมนักเรียนเพ่ือนที่ปรึกษา 10,000 ครูรัชนีกร  คิดโสดา 

6. อบรม To Be Number One 5,000 ครูรัชนีกร  คิดโสดา 

   ึ7. กิจกรรมวันวาเลนไทน์ 5,000 ครูนีรภัย  คิดโสดา 

  8. กิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ 10,000 ครูวารุณี  ธงไพร 

  9.สถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ 10,000 ครูนีรภัย  คิดโสดา 
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โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

4 
โครงกำรเสริมสร้ำงระเบียบวินัยและลักษณะตำมค่ำนิยม 12 
ประกำร 

42,000 ครูนีรภัย  คิดโสดา 

  

1. เปิดใจปรับพฤติกรรม คุณธรรมเปลี่ยนชีวิต 2,000 
ครูเกษม  แก้วบัวสา 

  

2.ค่ายพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้น าของสภานักเรียน 5,000 ครูจงจิตร  คิดโสดา 

3. อบรมลูกเสือจราจร 2,000 ครูนีรภัย  คิดโสดา 

4. การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 25,000 ครูนพพร  ศรีสุพงศ์ 

5. วารสาร  แสด-เขียว 3,000 
ครูวารุณี/ครูวิภา/ครู
นิตยา 

6.ธนาคารโรงเรียน 5,000 ครูนิตยา  คิดโสดา 

5 โครงกำรส่งเสริมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร 230,000 ครูสมานมิตร  คิดโสดา 

  

1.พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน 100,000 ครูสมานมิตร  คิดโสดา 

2.พัฒนางานงบประมาณและแผนงาน 5,000 ครูกรนรินทร์  อรกุล 

3. พัฒนางานสารบรรณ 10,000 ครูบุญส่ง/ครูสุภาวดี 

4. ปรับปรุงห้องส านักงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป 10,000 ครูนิภา  ไฝทาค า 

5. ประกันคุณภาพการศึกษา 15,000 ครูนพพร  ศรีสุพงศ์ 

  6. พัฒนางานโสตทัศนศึกษา 90,000 ครูรุ่งสุริยา  ศรีบุญใชย 

  7. ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว   ครูกรนรินทร ์ อรกุล 

        

6 โครงกำรพัฒนำศักยภำพครแูละบุคลำกร 250,000 ครูสันทัด  วงค์ภาค า 

  

1. พัฒนางานบุคลากร 50,000 ครูสันทัด  วงค์ภาค า 

2. พัฒนากลุ่มบริหารงานบุคคล 150,000 ครูสันทัด  วงค์ภาค า 

3. สร้างขวัญก าลังใจ 50,000 ครูอุดม  จันทร์ใด 
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โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

        

7 โครงกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรยีน 927,000 ครูบัญชา  คิดโสดา 

  1. พัฒนาห้องสมุดมีชีวิต 40,000 ครูอุทุมพร  ไชยอินทร์ 

  2 ซ่อมหนังสือ 10,000 ครูสุภัทรา  งามราชจักร 

  3. ปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่จบหลักสูตร 10,000 ครูนีรภัย  คิดโสดา 

  4. สอนซ่อมเสริมนักเรียนที่ขาดทักษะการอ่านการเขียน 5,000 ครูนิภา  ไฝทาค า 

  5. จัดซื้อวารสาร  สิ่งพิมพ์ 25,000 ครูอุทุมพร  ไชยอินทร์ 

  6. พัฒนาระบบวัดผลประเมินผล 50,000 ครูบัญชา คิดโสดา 

  7. ส่งเสริมสนับสนุนการผลิตสื่อการเรียนการสอน 150,000 ครูรัชนีกร  คิดโสดา 

  8. จัดท าและรายงานผล SGS, GPA และ GPAX 5,000 ครูนิตยา  คิดโสดา 

  9. การรับสมัครและมอบตัวนักเรียน 7,000 ครูพัสราพร  คิดโสดา 

  10. การจัดซื้อวัสดุส านักงานงานทะเบียน 10,000 ครูพัสราพร  คิดโสดา 

  11.สัปดาห์ห้องสมุด 5,000 ครูอุทุมพร  ไชยอินทร์ 

  12. รักการอ่าน 2,000 ครูสุภัทรา  งามราชจักร 

  13.นิเทศติดตามการเรียนการสอน 5,000 ครูรัชนีกร  คิดโสดา 

  14.ฝึกอบรมนักศึกษาวิชาทหารจราจร 3,000 ครูพงษ์ศักดิ์  ลานนท์ 

  15.จัดงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2559 50,000 ครูรัชนีกร คิดโสดา 

  16. การสอบระดับเขตพ้ืนที่  ระดับชาติ 50,000 ครูสุทธินันท์  กุลภา 

  17. สุนทรภู่ร าลึก 10,000 ครูวารุณี  ธงไพร 

  18. วันภาษาไทยแห่งชาติ 10,000 ครูวิภา  บุญชาญ 

  
19. พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

20,000 ครูจงจิตร  คิดโสดา 



33 
 

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

  
20. พัฒนาวัฒนธรรมและจริยธรรมเนื่องในวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา 

30,000 ครูใจยา  แก้วฝ่าย 

  21.  แข่งขันตอบปัญหาสังคมศึกษา 5,000 ครูศิวกานต์  เดชทศร 

  22. พัฒนาศูนย์อาเซียนศึกษา 5,000 ครูภิญยา  มุงธิราช 

  23. พัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 30,000 ครูรัชนีกร คิดโสดา 

  
24. พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

25,000 ครูสุภาวดี  ช่วยรักษา 

  25. สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 15,000 ครูพัสราพร  คิดโสดา 

  26. ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลและทัศนศึกษา 15,000 ครพัูสราพร  คิดโสดา 

  
27.จัดซื้อวัสดุ  อุปกรณ ์ สารเคมี  และจัดท าสื่อการเรียนการ
สอน 

80,000 ครูลภัสรดา  นาโควงค ์

  
28. กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์และการทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น 

25,000 ครูนิตยา  คิดโสดา 

  29. เยาวชนดาราศาสตร์โรงเรียนโพนงามศึกษา 15,000 ครูสุทธินันท์/ครูรุ่งสุริยา 

  30.โครงการ  จัดซื้อวัสดุ  ครุภัณฑ์กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 10,000 ครูมาวิน  ทอดทอง 

  31.กิจกรรมวันคริสมาสต์ 20,000 ครูมาวิน  ทอดทอง 

  32. ค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 30,000 ครูมาวิน  ทอดทอง 

  
33. พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

30,000 ครูภัทรวุฒิ  โคตรส ี

  34. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 100,000 ครวูีระชัย  พรหมแสง 

  35. แนะแนวการศึกษาต่อ 25,000 ครูรัชนีกร/ครูเกศรินทร์ 

        

8 โครงกำรส่งเสริมสุขภำพและควำมเป็นเลิศทำงกีฬำ 135,000   

  1. ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 100,000 ครูสุริโย  ขันธุรา 
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โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

2.จัดหาสื่อวัสดุอุปกรณ์การจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

20,000 ครูสุริโย  ขันธุรา 

3. การเข้าค่ายเก็บตัวนักกีฬาเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 10,000 ครูรัชนีกร  คิดโสดา 

4. จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 
 

5,000 
 

ครูฤทัยสวรรค ์  ศรีนา 
 

9 โครงกำรส่งเสริมดนตรี ศิลปะและนำฏศิลป์ นันทนำกำร 100,000   

  1.พัฒนาความสามารถด้านศิลปะ ดนตรีนาฏศิลปของนักเรียน 100,000 ครูจักรพล  ตรีศรี 

10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 365,000   

  1. เข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี     

  2. ทัศนศึกษานกัเรียน     

  3. อบรม ICT     

  4. กิจกรรมวิชาการ     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



35 
 
      

 

 

  

 

 

โครงการ/กิจกรรมตามกลยุทธ์ของโรงเรียน พร้อมเป้าหมายและงบประมาณ ระยะ 3 ปี 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 

เป้าประสงค์  

กลยุทธ์ระดบั
องค์กร 

(แผนงาน) 

กลยุทธ์ระดบั
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดบั
โครงการ 

(กิจกรรม) 

ตัวชี วดัความสา้เร็จ 

ปีงบประมาณ 

 

ปี 2560 

 

ปี 2561 

 

ปี 2562 

งบประมาณ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ที่ 1พัฒนา
คุณภาพ 

และมาตรฐาน
การศึกษาทกุ
ระดับตาม
หลักสูตรและ
ส่งเสริม
ความสามารถดา้น
เทคโนโลยีเพื่อเป็น

1.โครงการพัฒนางาน
สารสนเทศโรงเรียน  

- 1.1 นักเรียนร้อยละ 90  มี
ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี 
1.2 ครรู้อยละ 100  มีสื่อ
นวัตกรรมในการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี
พัฒนาการเรียนการสอน 
อย่างน้อยภาคเรียนละ 2 
ชิ้น 
 

1. โรงเรียนมีรายงาน

สารสนเทศโรงเรียน

อย่างน้อยภาคเรียนละ 

1 เล่ม 

2.ระบบสารสนเทศเพื่อ

การบริหารการศึกษา 

ได้มาตรฐานตามระบบ

1. โรงเรียนมีรายงาน

สารสนเทศโรงเรียน

อย่างน้อยภาคเรียนละ 

2  เล่ม และเผยแพร่ได้

หลายช่องทาง 

2.ระบบสารสนเทศเพื่อ

การบริหารการศึกษา 

ได้มาตรฐานตามระบบ

1. โรงเรียนมีรายงาน

สารสนเทศโรงเรียน

อย่างน้อยภาคเรียน

ละ 1 เล่มและ

เผยแพร่ได้หลาย

ช่องทาง 

2.ระบบสารสนเทศ

เพื่อการบริหาร

การศึกษา ได้

5,000 บาท /  

กลุ่มบริหารทั่วไป 

(นางสุภาวด ี ช่วย
รักษา) 

ส่วนที่ 3 

แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ของสถานศึกษา 
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กลยุทธ์ระดบั
องค์กร 

(แผนงาน) 

กลยุทธ์ระดบั
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดบั
โครงการ 

(กิจกรรม) 

ตัวชี วดัความสา้เร็จ 

ปีงบประมาณ 

 

ปี 2560 

 

ปี 2561 

 

ปี 2562 

งบประมาณ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

เครื่องมือในการ
เรียนรู้ 

การประกันคุณภาพทาง

การศึกษา 

 

 

 

 

 

การประกันคุณภาพทาง

การศึกษา 

 

มาตรฐานตามระบบ

การประกันคุณภาพ

ทางการศึกษา 

 

 

2.โครงการพัฒนางาน
โสตทัศนศึกษา 

 1.1 นักเรียนร้อยละ 90  มี
ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี 
1.2 ครรู้อยละ 100  มีสื่อ
นวัตกรรมในการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี
พัฒนาการเรียนการสอน 
อย่างน้อยภาคเรียนละ 2 
ชิ้น 
 

1.ร้อยละ 80 ของครู – 
นักเรียนและบุคลากรใน
โรงเรียนตลอดจนชุมชน
ได้รับบริการการใช้สื่อ  
เทคโนโลยีเพื่อจัด
กิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนการสอนและ
บริการชุมชนได้ 

2. ครู – นักเรียนและ
บุคลากรในโรงเรียน 
ตลอดจนชุมชนได้รับ
บริการการใช้สื่อ
เทคโนโลยี  เพื่อจัด
กิจกรรมส่งเสริมการ
เรียน การสอน และ

1.ร้อยละ 90 ของครู – 
นักเรียนและบุคลากรใน
โรงเรียนตลอดจนชุมชน
ได้รับบริการการใช้สื่อ  
เทคโนโลยีเพื่อจัด
กิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนการสอนและ
บริการชุมชนได้ 

2. ครู – นักเรียนและ
บุคลากรในโรงเรียน 
ตลอดจนชุมชนได้รับ
บริการการใช้สื่อ
เทคโนโลยี  เพื่อจัด
กิจกรรมส่งเสริมการ
เรียน การสอน และ

1.ร้อยละ 100 ของครู 
– นักเรียนและ
บุคลากรในโรงเรียน
ตลอดจนชุมชนได้รับ
บริการการใช้สื่อ
เทคโนโลยีเพื่อจัด
กิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนการสอนและ
บริการชุมชนได้ 

2. ครู – นักเรียนและ
บุคลากรในโรงเรียน 
ตลอดจนชุมชนได้รับ
บริการการใช้สื่อ
เทคโนโลยี  เพื่อจัด
กิจกรรมส่งเสริมการ

20,000 บาท/  
กลุ่มบริหารทั่วไป 
นายรุ่งสุริยา    

ศรีบุญใชย 
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กลยุทธ์ระดบั
องค์กร 

(แผนงาน) 

กลยุทธ์ระดบั
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดบั
โครงการ 

(กิจกรรม) 

ตัวชี วดัความสา้เร็จ 

ปีงบประมาณ 

 

ปี 2560 

 

ปี 2561 

 

ปี 2562 

งบประมาณ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

บริการชุมชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ   

บริการชุมชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ   

เรียน การสอน และ
บริการชุมชนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ   

 
3. โครงการรับสมัคร
นักเรียน 

 

 1. นักเรียนร้อยละ 80  มี

คุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษา  

 

1. โรงเรียนมีเอกสารใบ

สมัครและใบมอบตัว

นักเรียนอยา่งเพียงพอ

กับจ านวนนักเรียนมี

ป้ายส าหรับ

ประชาสัมพันธ์รับสมัคร

นักเรียนใหม่ ปี

การศึกษา  2562 

2.มีเครื่องดื่มเพียงพอ

ส าหรับนักเรียนและ

ผู้ปกครอง 

3.อาหารกลางวัน

ส าหรับบุคลากร 

4. สามารถตรวจสอบ

หลักฐานของนักเรียนได้

สะดวก  

 

1. โรงเรียนมีเอกสารใบ

สมัครและใบมอบตัว

นักเรียนอยา่งเพียงพอ

กับจ านวนนักเรียนมี

ป้ายส าหรับ

ประชาสัมพันธ์รับสมัคร

นักเรียนใหม่ ปี

การศึกษา  2562 

2.มีเครื่องดื่มเพียงพอ

ส าหรับนักเรียนและ

ผู้ปกครอง 

3.อาหารกลางวัน

ส าหรับบุคลากร 

4. สามารถตรวจสอบ

หลักฐานของนักเรียนได้

สะดวก  

 

1. โรงเรียนมีเอกสาร

ใบสมัครและใบมอบ

ตัวนักเรียนอย่าง

เพียงพอกับจ านวน

นักเรียนมีป้ายส าหรับ

ประชาสัมพันธ์รับ

สมัครนักเรียนใหม่ ปี

การศึกษา  2562 

2.มีเครื่องดื่มเพียงพอ

ส าหรับนักเรียนและ

ผู้ปกครอง 

3.อาหารกลางวัน

ส าหรับบุคลากร 

4. สามารถตรวจสอบ

หลักฐานของนักเรียน

ได้สะดวก  

 

8,000 บาท/ 
นางพัสราพร  คิด
โสดา 
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กลยุทธ์ระดบั
องค์กร 

(แผนงาน) 

กลยุทธ์ระดบั
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดบั
โครงการ 

(กิจกรรม) 

ตัวชี วดัความสา้เร็จ 

ปีงบประมาณ 

 

ปี 2560 

 

ปี 2561 

 

ปี 2562 

งบประมาณ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

 

 

 4. พิธีมอบใบ
ประกาศนียบัตร 

 1. นักเรียนร้อยละ 80  มี

คุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษา  

 

1.นักเรียนที่จบหลักสูตร 
ม.3 และ  ม.6 ได้รับ
เกียรติบัตรครบร้อยละ 
100 

1.นักเรียนที่จบหลักสูตร 
ม.3 และ  ม.6 ได้รับ
เกียรติบัตรครบร้อยละ 
100 

1.นักเรียนที่จบ
หลักสูตร ม.3 และ  
ม.6 ได้รับเกียรติบัตร
ครบร้อยละ 100 

10,000 บาท/ 
นางพัสราพร  คิด
โสดา 

 5.โครงการปฐมนิเทศ

นักเรียน 

 

 1. นักเรียนร้อยละ 80  มี

คุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษา  

2. นักเรียนร้อยละ 80  มี

ความสามารถในการ

สื่อสาร 

3. นักเรียนร้อยละ 60  มี

ความสามารถในการคิด 

4. นักเรียนร้อยละ 80  มี

ความสามารถในการ

แก้ปัญหา 

1.นักเรียนที่จบหลักสูตร 
ม.3 และ  ม.6 ได้รับ
เกียรติบัตรครบร้อยละ 
100 

1.นักเรียนที่จบหลักสูตร 
ม.3 และ  ม.6 ได้รับ
เกียรติบัตรครบร้อยละ 
100 

1.นักเรียนที่จบ
หลักสูตร ม.3 และ  
ม.6 ได้รับเกียรติบัตร
ครบร้อยละ 100 

10,000 บาท/ 
นางพัสราพร  คิด
โสดา 
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กลยุทธ์ระดบั
องค์กร 

(แผนงาน) 

กลยุทธ์ระดบั
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดบั
โครงการ 

(กิจกรรม) 

ตัวชี วดัความสา้เร็จ 

ปีงบประมาณ 

 

ปี 2560 

 

ปี 2561 

 

ปี 2562 

งบประมาณ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

5. นักเรียนร้อยละ 80 มี

ความสามารถในการใช้

ทักษะชีวิต 

6. นักเรียนร้อยละ 90  มี

ความสามารถในการใช้

เทคโนโลยี 

7. นักเรียนร้อยละ 80  มี

คุณลักษณะที่พึงประสงค์

ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้

อย่างมีความสุข 

 

 6. การจัดท าและ

รายงานผล SGS,GPA 

และ GPAX 

 

 1. นักเรียนร้อยละ 80  มี

คุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษา  

2. นักเรียนร้อยละ 80  มี

ความสามารถในการ

สื่อสาร 

1.มีนักเรียนที่จบ
หลักสูตร ม.3  และ ม.6  
2. มีนักเรียนมารับ
หลักฐานการจบ
หลักสูตรครบทุกคน 

1.มีนักเรียนที่จบ
หลักสูตร ม.3  และ ม.6  
2. มีนักเรียนมารับ
หลักฐานการจบ
หลักสูตรครบทุกคน 

1.มีนักเรียนที่จบ
หลักสูตร ม.3  และ 
ม.6  2. มีนักเรียนมา
รับหลักฐานการจบ
หลักสูตรครบทุกคน 

5,000 บาท/ 
นางสาวนิตยา  คิด

โสดา  
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กลยุทธ์ระดบั
องค์กร 

(แผนงาน) 

กลยุทธ์ระดบั
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดบั
โครงการ 

(กิจกรรม) 

ตัวชี วดัความสา้เร็จ 

ปีงบประมาณ 

 

ปี 2560 

 

ปี 2561 

 

ปี 2562 

งบประมาณ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

3. นักเรียนร้อยละ 60  มี

ความสามารถในการคิด 

4. นักเรียนร้อยละ 80  มี

ความสามารถในการ

แก้ปัญหา 

5. นักเรียนร้อยละ 80 มี

ความสามารถในการใช้

ทักษะชีวิต 

6. นักเรียนร้อยละ 90  มี

ความสามารถในการใช้

เทคโนโลยี 

7. นักเรียนร้อยละ 80  มี

คุณลักษณะที่พึงประสงค์

ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้

อย่างมีความสุข 
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กลยุทธ์ระดบั
องค์กร 

(แผนงาน) 

กลยุทธ์ระดบั
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดบั
โครงการ 

(กิจกรรม) 

ตัวชี วดัความสา้เร็จ 

ปีงบประมาณ 

 

ปี 2560 

 

ปี 2561 

 

ปี 2562 

งบประมาณ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

 7.โครงการส่งเสริม

พัฒนาการสอบระดับ

เขตพื้นที่การศึกษา

และระดับชาต ิ

 

 1. นักเรียนร้อยละ 80  มี

คุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษา  

2. นักเรียนร้อยละ 80  มี

ความสามารถในการ

สื่อสาร 

3. นักเรียนร้อยละ 60  มี

ความสามารถในการคิด 

4. นักเรียนร้อยละ 80  มี

ความสามารถในการ

แก้ปัญหา 

5. นักเรียนร้อยละ 80 มี

ความสามารถในการใช้

ทักษะชีวิต 

6. นักเรียนร้อยละ 90  มี

ความสามารถในการใช้

เทคโนโลยี 

7. นักเรียนร้อยละ 80  มี

คุณลักษณะที่พึงประสงค์

1. นักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 3 

และม .6 ได้รับการ

ทดสอบระดับชาติทุก

คน 

2. ได้คะแนนผลการ

ทดสอบมาพัฒนาการ

เรียนการสอน 

3. นักเรียนมีผลการ

ทดสอบO-NET สูงขึ้น 3 

กลุ่มสาระการเรียนรู้

หลัก จาก 5 กลุ่ม สาระ

การเรียนรู้ 

 

1. นักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 

ม .6 ได้รับการทดสอบ

ระดับชาติทุกคน 

2. ได้คะแนนผลการ

ทดสอบมาพัฒนาการ

เรียนการสอน 

3. นักเรียนมีผลการ

ทดสอบO-NET สูงขึ้น 3 

กลุ่มสาระการเรียนรู้

หลัก จาก 5 กลุ่ม สาระ

การเรียนรู้ 

 

1. นักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 3 

และ ม .6 ได้รับการ

ทดสอบระดับชาติทุก

คน 

2. ได้คะแนนผลการ

ทดสอบมาพัฒนาการ

เรียนการสอน 

3. นักเรียนมีผลการ

ทดสอบO-NET สูงขึ้น 

3 กลุ่มสาระการ

เรียนรู้หลัก จาก 5 

กลุ่ม สาระการเรียนรู้ 

 

10,000 บาท/    
นายสุทธินันท ์  
กุลภา             
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กลยุทธ์ระดบั
องค์กร 

(แผนงาน) 

กลยุทธ์ระดบั
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดบั
โครงการ 

(กิจกรรม) 

ตัวชี วดัความสา้เร็จ 

ปีงบประมาณ 

 

ปี 2560 

 

ปี 2561 

 

ปี 2562 

งบประมาณ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้

อย่างมีความสุข 

 

 8.โครงการปรับพื้น

ฐานความรู้นักเรียน 

ม. 1 และม. 4 

 

 

 1. นักเรียนร้อยละ 80   

มีคุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษา  

1.นักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 

4 ร้อยละ 100 ได้เข้า

ร่วมโครงการปรับพื้น

ฐานความรู้นักเรียน ม. 

1 และม. 4 

2. นักเรียนปรับตัวเข้า

กับเพื่อนและสังคมใหม่

ได้ และสร้าสัมพันธภาพ

ที่ดีในหมู่นักเรียนได ้

1.นักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 

4 ร้อยละ 100 ได้เข้า

ร่วมโครงการปรับพื้น

ฐานความรู้นักเรียน  

ม. 1 และม. 4 

2. นักเรียนปรับตัวเข้า

กับเพื่อนและสังคมใหม่

ได้ และสร้าสัมพันธภาพ

ที่ดีในหมู่นักเรียนได ้

1.นักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1 

และ 4 ร้อยละ 100 

ได้เข้าร่วมโครงการ

ปรับพื้นฐานความรู้

นักเรียน ม. 1 และ 

ม. 4 

2. นักเรียนปรับตัว

เข้ากับเพื่อนและ

สังคมใหม่ได้ และสร้า

สัมพันธภาพที่ดีในหมู่

นักเรียนได ้

5,000 บาท/ 

นายสุทธินันท์ กุล
ภา 

     

 9.โครงการโรงเรียน

มาตรฐานสากล 

 

 1.นักเรียนร้อยละ 80  มี

คุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษา  

1.ผู้เรียนศักยภาพเป็น

พลโลก (World Citizen)  

2.โรงเรียนมีระดับการ

จัดการเรียนการสอน

1.ผู้เรียนศักยภาพเป็น

พลโลก (World Citizen)  

2.โรงเรียนมีระดับการ

จัดการเรียนการสอน

1.ผู้เรียนศักยภาพเป็น

พลโลก (World 

Citizen)  

100,000 บาท/     

ว่าที่ ร.ต.หญิง
รัชนีกร คิดโสดา , 
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กลยุทธ์ระดบั
องค์กร 

(แผนงาน) 

กลยุทธ์ระดบั
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดบั
โครงการ 

(กิจกรรม) 

ตัวชี วดัความสา้เร็จ 

ปีงบประมาณ 

 

ปี 2560 

 

ปี 2561 

 

ปี 2562 

งบประมาณ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

2.นักเรียนร้อยละ 80  มี

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้

อย่างมีความสุข 

3. โรงเรียนมีหลักสูตร

สถานศึกษา ครบทุกกลุ่ม

สาระการเรียนรู ้

4. โรงเรียนมีการวัดผล

ประเมินผลตามเกณฑ์

โรงเรียนมาตรฐานสากล 

อยู่ในระดับดี ร้อยละ 80     

สถานศึกษามกีารจัดแสดง

แผนภูมิโครงสร้างของ

สถานศึกษาอย่างชัดเจน 

5. สถานศึกษามีคู่มือ การ

ปฏิบัติงานของสถานศึกษา

ครบทุกกลุ่ม/ทุกงาน 

6.สถานศึกษามีแผนพัฒนา

การจัดการศึกษาที่มุ่ง

คุณภาพตามมาตรฐาน

เทียบเคียง

มาตรฐานสากล 

(World-Class 

Standard)  

3. โรงเรียนมีระดับการ

บริหารจัดการดว้ย

ระบบคุณภาพ (Quality 

System Management) 

4. ครู บุคลากรทางการ

ศึกษาและนกัเรียนร้อย

ละ 100 เข้าร่วมด าเนิน

โครงการจนมีโรงเรียนมี

ระดับการบริหารจัดการ

ของโรงเรียนให้มีการ

บริหารด้วยระบบ

คุณภาพ 

เทียบเคียง

มาตรฐานสากล 

(World-Class 

Standard)  

3. โรงเรียนมีระดับการ

บริหารจัดการดว้ย

ระบบคุณภาพ (Quality 

System Management) 

4. ครู บุคลากรทางการ

ศึกษาและนกัเรียนร้อย

ละ 100 เข้าร่วมด าเนิน

โครงการจนมีโรงเรียนมี

ระดับการบริหารจัดการ

ของโรงเรียนให้มีการ

บริหารด้วยระบบ

คุณภาพ 

2.โรงเรียนมีระดับการ

จัดการเรียนการสอน

เทียบเคียง

มาตรฐานสากล 

(World-Class 

Standard)  

3. โรงเรียนมีระดับ

การบริหารจัดการ

ด้วยระบบคุณภาพ 

(Quality System 

Management) 

4. ครู บุคลากร

ทางการศึกษาและ

นักเรียนร้อยละ 100 

เข้าร่วมด าเนิน

โครงการจนมี

โรงเรียนมีระดับการ

บริหารจัดการของ

โรงเรียนให้มีการ

บริหารด้วยระบบ

คุณภาพ 

นายสุทธินันท์ กุล
ภา 
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กลยุทธ์ระดบั
องค์กร 

(แผนงาน) 

กลยุทธ์ระดบั
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดบั
โครงการ 

(กิจกรรม) 

ตัวชี วดัความสา้เร็จ 

ปีงบประมาณ 

 

ปี 2560 

 

ปี 2561 

 

ปี 2562 

งบประมาณ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

การศึกษาของสถานศึกษา

และการประกันคุณภาพ

การศึกษา และตาม

แผนปฏิบัติการประจ าป ี

 

 10.โครงการลดเวลา

เรียนเพิ่มเวลารู ้

 

 1.ร้อยละ 95 ของผู้เรียนที่

สามารถน าภูมิปัญญาไทย 

มาประยกุต์ใช้ได้อย่าง

เหมาะสม 

 2. ร้อยละ 90 ของผู้เรียน

ที่เข้าร่วมกิจกรรมที่

เกี่ยวขอ้งกับชุมชน และ

ประเพณีวัฒนธรรมของ

ท้องถิ่น  

3. ร้อยละ 90 ของนักเรียน

ที่มีจิตส านึกและค่านยิม 

ซ่ือสัตย์ สุจริตและถกูต้อง

ชอบธรรม 

 

1.นักเรียนร้อยละ 90 

เข้าร่วมโครงการ “ลด

เวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” 

2.นักเรียนมีความพึง

พอใจในการเข้ารว่ม

โครงการ “ลดเวลาเรียน 

เพิ่มเวลารู”้ 

1.นักเรียนร้อยละ 100 

เข้าร่วมโครงการ “ลด

เวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” 

2.นักเรียนมีความพึง

พอใจในการเข้ารว่ม

โครงการ “ลดเวลาเรียน 

เพิ่มเวลารู”้ 

1.นักเรียนร้อยละ 

100 เข้าร่วมโครงการ 

“ลดเวลาเรียน เพิ่ม

เวลารู”้ 

2.นักเรียนมีความพึง

พอใจในการเข้ารว่ม

โครงการ “ลดเวลา

เรียน เพิ่มเวลารู้” 

10,000 บาท/ 

ว่าที่ ร.ต.หญิง
รัชนีกร คิดโสดา , 
นายสุทธินันท์ กุล
ภา 
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กลยุทธ์ระดบั
องค์กร 

(แผนงาน) 

กลยุทธ์ระดบั
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดบั
โครงการ 

(กิจกรรม) 

ตัวชี วดัความสา้เร็จ 

ปีงบประมาณ 

 

ปี 2560 

 

ปี 2561 

 

ปี 2562 

งบประมาณ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

 11.โครงการพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษา 

 1.โรงเรียนมีหลักสูตร

สถานศึกษา ครบทุกกลุ่ม

สาระการเรียนรู ้

2. ครรู้อยละ 100 มี

แผนการจัดการเรียนรู้ 

อย่างน้อย 1 รายวิชา 

3. สถานศึกษามีคู่มือ การ

ปฏิบัติงานของสถานศึกษา

ครบทุกกลุ่ม/ทุกงาน 

4.สถานศึกษามีแผนพัฒนา

การจัดการศึกษาที่มุ่ง

คุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา

และการประกันคุณภาพ

การศึกษา และตาม

แผนปฏิบัติการประจ าป ี

1.ครูร้อยละ 100 มี

ความรู้ ความเขา้ใจ มี

ความสามารถในการ

พัฒนาหลักสูตรและ

สามารถ จัดท าหลักสูตร

ของกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ครบทุกกลุ่มสาระ

การเรียนรู้ได้อย่าง

เหมาะสม 

2.สถานศึกษามี

หลักสูตรโรงเรียน

มาตรฐานสากลโดยนอ้ม

น าหลักศาสตร์

พระราชาและ

สอดคล้องกับท้องถิ่น

และเทียบเคียงกับ

มาตรฐานสากล  

1.ครูร้อยละ 100 มี

ความรู้ ความเขา้ใจ มี

ความสามารถในการ

พัฒนาหลักสูตรและ

สามารถ จัดท าหลักสูตร

ของกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ครบทุกกลุ่มสาระ

การเรียนรู้ได้อย่าง

เหมาะสม 

2.สถานศึกษามี

หลักสูตรโรงเรียน

มาตรฐานสากลโดยนอ้ม

น าหลักศาสตร์

พระราชาและ

สอดคล้องกับท้องถิ่น

และเทียบเคียงกับ

มาตรฐานสากล  

1.ครูร้อยละ 100 มี

ความรู้ ความเขา้ใจ มี

ความสามารถในการ

พัฒนาหลักสูตรและ

สามารถ จัดท า

หลักสูตรของกลุ่ม

สาระการเรียนรู้ครบ

ทุกกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ได้อย่าง

เหมาะสม 

2.สถานศึกษามี

หลักสูตรโรงเรียน

มาตรฐานสากลโดย

น้อมน าหลักศาสตร์

พระราชาและ

สอดคล้องกับท้องถิ่น

และเทียบเคียงกับ

มาตรฐานสากล  

10,000 บาท/ 

ว่าที่ ร.ต.หญิง
รัชนีกร คิดโสดา , 
นายสุทธินันท์ กุล
ภา 
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กลยุทธ์ระดบั
องค์กร 

(แผนงาน) 

กลยุทธ์ระดบั
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดบั
โครงการ 

(กิจกรรม) 

ตัวชี วดัความสา้เร็จ 

ปีงบประมาณ 

 

ปี 2560 

 

ปี 2561 

 

ปี 2562 

งบประมาณ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

 12.โครงการห้องสมุด

มีชีวิต 

 1.นักเรียนร้อยละ 80 มี

ความสามารถในการใช้

ทักษะชีวิต 

2.นักเรียนร้อยละ 90  มี

ความสามารถในการใช้

เทคโนโลยี 

3.นักเรียนร้อยละ 80  มี

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้

อย่างมีความสุข 

1.คณะครู และนักเรียน

มีนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 

โรงเรียนโพนงามศึกษา 

เข้าใช้งานแหล่งเรียนรู้

ห้องสมุดมีชีวิตที่

เอื้ออ านวยต่อการ

เรียนรู ้

2. มีหนังสือ สิ่งพิมพ์ มี

ครุภัณฑ์ในการ

ให้บริการ 100% 

1.คณะครู และนักเรียน

มีนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 

โรงเรียนโพนงามศึกษา 

เข้าใช้งานแหล่งเรียนรู้

ห้องสมุดมีชีวิตที่

เอื้ออ านวยต่อการ

เรียนรู ้

2. มีหนังสือ สิ่งพิมพ์ มี

ครุภัณฑ์ในการ

ให้บริการ 100% 

1.คณะครู และ

นักเรียนมีนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 

6 โรงเรียนโพนงาม

ศึกษา เข้าใช้งาน

แหล่งเรียนรู้ห้องสมุด

มีชีวิตที่เอื้ออ านวยตอ่

การเรียนรู้ 

2. มีหนังสือ สิ่งพิมพ์ 

มีครุภัณฑ์ในการ

ให้บริการ 100% 

80,000   บาท/ 

นางนิภา   ไฝทาค า 

 

 13.รักการอ่าน  

 

 1.นักเรียนร้อยละ 80 มี

ความสามารถในการใช้

ทักษะชีวิต 

2.นักเรียนร้อยละ 90  มี

ความสามารถในการใช้

เทคโนโลยี 

3.นักเรียนร้อยละ 80  มี

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

1.คณะครู และนักเรียน

มีนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 

โรงเรียนโพนงามศึกษา 

เข้าใช้งานแหล่งเรียนรู้

ห้องสมุดมีชีวิตที่

เอื้ออ านวยต่อการ

เรียนรู ้

1.คณะครู และนักเรียน

มีนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 

โรงเรียนโพนงามศึกษา 

เข้าใช้งานแหล่งเรียนรู้

ห้องสมุดมีชีวิตที่

เอื้ออ านวยต่อการ

เรียนรู ้

1.คณะครู และ

นักเรียนมีนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 

6 โรงเรียนโพนงาม

ศึกษา เข้าใช้งาน

แหล่งเรียนรู้ห้องสมุด

มีชีวิตที่เอื้ออ านวยตอ่

การเรียนรู้ 

20,000     บาท

นางสาวสุภัทรา   

งามราชจักร 
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กลยุทธ์ระดบั
องค์กร 

(แผนงาน) 

กลยุทธ์ระดบั
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดบั
โครงการ 

(กิจกรรม) 

ตัวชี วดัความสา้เร็จ 

ปีงบประมาณ 

 

ปี 2560 

 

ปี 2561 

 

ปี 2562 

งบประมาณ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้

อย่างมีความสุข 

4.นักเรียนร้อยละ 80  มี

ความสามารถในการ

สื่อสาร 

5. นักเรียนร้อยละ 60  มี

ความสามารถในการคิด 

6. นักเรียนร้อยละ 80  มี

ความสามารถในการ

แก้ปัญหา 

2. มีหนังสือ สิ่งพิมพ์ มี

ครุภัณฑ์ในการ

ให้บริการ 100% 

2. มีหนังสือ สิ่งพิมพ์ มี

ครุภัณฑ์ในการ

ให้บริการ 100% 

2. มีหนังสือ สิ่งพิมพ์ 

มีครุภัณฑ์ในการ

ให้บริการ 100% 

 14.โครงการพัฒนา

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 1.นักเรียนร้อยละ 90  มี

ความสามารถในการใช้

เทคโนโลยี 

2.ครรู้อยละ 100  มีสื่อ

นวัตกรรมในการจัดการ

เรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี

พัฒนาการเรียนการสอน 

อย่างน้อยภาคเรียนละ 2 

ชิ้น 

1.นักเรียนมีแหล่ง

เทคโนโลยีสารสนเทศใช้

อย่างเพียงพอรอ้ยละ 

100  

2. นักเรียนมีการพัฒนา

ตนเองในด้านเทคโนโลยี 

และบุคลากรใช้

เทคโนโลยีเพื่อการ

1.นักเรียนมีแหล่ง

เทคโนโลยีสารสนเทศใช้

อย่างเพียงพอรอ้ยละ 

100  

2. นักเรียนมีการพัฒนา

ตนเองในด้านเทคโนโลยี 

และบุคลากรใช้

เทคโนโลยีเพื่อการ

1.นักเรียนมีแหล่ง

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ใช้อย่างเพียงพอร้อย

ละ 100  

2. นักเรียนมีการ

พัฒนาตนเองในด้าน

เทคโนโลยี 

และบุคลากรใช้

เทคโนโลยีเพื่อการ

220,000  บาท/ 

นายภัทรวุฒิ   

โคตรส ี  
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กลยุทธ์ระดบั
องค์กร 

(แผนงาน) 

กลยุทธ์ระดบั
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดบั
โครงการ 

(กิจกรรม) 

ตัวชี วดัความสา้เร็จ 

ปีงบประมาณ 

 

ปี 2560 

 

ปี 2561 

 

ปี 2562 

งบประมาณ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

จัดการเรียนการสอน

ร้อยละ 100  

 

จัดการเรียนการสอน

ร้อยละ 100  

 

จัดการเรียนการสอน

ร้อยละ 100  

 

 15.โครงการเข้า

ร่วมงานมหกรรม

ความสามารถทาง

ศิลปหัตถกรรม  

วิชาการและ

เทคโนโลยีนักเรียน  

ประจ าปกีารศึกษา  

 

 1.ร้อยละ 90 ของผู้เรียนที่

เข้าร่วมกิจกรรมที่

เกี่ยวขอ้งกับชุมชน และ

ประเพณีวัฒนธรรมของ

ท้องถิ่น 

2.ร้อยละ 90 ของโรงเรียน

จัดกิจกรรมส่งเสริมความ

เป็นไทย และพัฒนา

คุณธรรม จริยธรรม

นักเรียน   (ดนตรี 

นาฏศิลป์ และศิลปะ) 

3.ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่

ผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

4.นักเรียนร้อยละ 80 มี

ความสามารถในการใช้

ทักษะชีวิต 

1.นักเรียน  ครู  และ

บุคลากรทางการศึกษา 

ทุกคน ในโรงเรียนโพน

งามศึกษา  ได้ร่วม

กิจกรรมโครงการ

แข่งขันทักษะทาง

วิชาการ 

2.จัดเวทีกิจกรรม

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อ

ส่งเสริมศักยภาพของ

นักเรียน และน าเสนอ

ผลงานของนักเรียนใน

ทุกๆ ด้าน ในระดับเขต

พื้นที่การศึกษา  

3.ครูและบุคลากร

ทางการศึกษา มี

ความคิดริเริ่ม

1.นักเรียน  ครู  และ

บุคลากรทางการศึกษา 

ทุกคน ในโรงเรียนโพน

งามศึกษา  ได้ร่วม

กิจกรรมโครงการ

แข่งขันทักษะทาง

วิชาการ 

2.จัดเวทีกิจกรรม

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อ

ส่งเสริมศักยภาพของ

นักเรียน และน าเสนอ

ผลงานของนักเรียนใน

ทุกๆ ด้าน ในระดับเขต

พื้นที่การศึกษา  

3.ครูและบุคลากร

ทางการศึกษา มี

ความคิดริเริ่ม

1.นักเรียน  ครู  และ

บุคลากรทางการ

ศึกษา ทุกคน ใน

โรงเรียนโพนงาม

ศึกษา  ได้ร่วม

กิจกรรมโครงการ

แข่งขันทักษะทาง

วิชาการ 

2.จัดเวทีกิจกรรม

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

เพื่อส่งเสริมศักยภาพ

ของนักเรียน และ

น าเสนอผลงานของ

นักเรียนในทุกๆ ด้าน 

ในระดับเขตพื้นที่

การศึกษา  

120,000   บาท/

นายสุทธินันท ์ กุล

ภา 
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กลยุทธ์ระดบั
องค์กร 

(แผนงาน) 

กลยุทธ์ระดบั
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดบั
โครงการ 

(กิจกรรม) 

ตัวชี วดัความสา้เร็จ 

ปีงบประมาณ 

 

ปี 2560 

 

ปี 2561 

 

ปี 2562 

งบประมาณ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

 สร้างสรรค์ในการจัด

กิจกรรมพัฒนาส่งเสริม

ศักยภาพนักเรียน  และ

มีโอกาสแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ร่วมกบัผู้

เข้าแข่งขันในระดับเขต

พื้นที่การศึกษา ระดับ

ภาคและระดับประเทศ 

 

สร้างสรรค์ในการจัด

กิจกรรมพัฒนาส่งเสริม

ศักยภาพนักเรียน  และ

มีโอกาสแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ร่วมกบัผู้

เข้าแข่งขันในระดับเขต

พื้นที่การศึกษา ระดับ

ภาคและระดับประเทศ 

 

3.ครูและบุคลากร

ทางการศึกษา มี

ความคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์ในการจัด

กิจกรรมพัฒนา

ส่งเสริมศักยภาพ

นักเรียน  และมี

โอกาสแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ร่วมกบั

ผู้เข้าแข่งขันในระดับ

เขตพื้นที่การศึกษา 

ระดับภาคและ

ระดับประเทศ 

 16. โครงการวันสุนทร

ภู่ร าลึก 

 1.นักเรียนร้อยละ 80  มี

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้

อย่างมีความสุข 

นักเรียนร้อยละ 80 มี

ความสามารถในการใช้

ทักษะชีวิต 

1.นักเรียนโรงเรียนโพน

งามศึกษาร้อยละ  95  

ได้รับการส่งเสริมและ

พัฒนาความรู้ด้านค า

ประพันธ ์

2.นักเรียนโรงเรียนโพน

งามศึกษาร้อยละ  95  

ได้รับความรู้เกี่ยวกบั

1.นักเรียนโรงเรียนโพน

งามศึกษาร้อยละ  95  

ได้รับการส่งเสริมและ

พัฒนาความรู้ด้านค า

ประพันธ ์

2.นักเรียนโรงเรียนโพน

งามศึกษาร้อยละ  100 

ได้รับความรู้เกี่ยวกบั

1.นักเรียนโรงเรียน

โพนงามศึกษาร้อยละ  

95  ได้รับการส่งเสริม

และพัฒนาความรู้

ด้านค าประพันธ ์

2.นักเรียนโรงเรียน

โพนงามศึกษาร้อยละ  

100 ได้รับความรู้

15,000  บาท 

นางสาววารุณี  ธง

ไพร 
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กลยุทธ์ระดบั
องค์กร 

(แผนงาน) 

กลยุทธ์ระดบั
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดบั
โครงการ 

(กิจกรรม) 

ตัวชี วดัความสา้เร็จ 

ปีงบประมาณ 

 

ปี 2560 

 

ปี 2561 

 

ปี 2562 

งบประมาณ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

2.ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่

เข้าร่วมกิจกรรม ส่งเสริม

คุณธรรม จริยธรรม 

3.ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่

ผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ประวัติและผลงานของ

สุนทรภู่ 

3.นักเรียนโรงเรียนโพน

งามศึกษาร้อยละ  95  

มีทัศนคติที่ดีต่อการ

เรียนภาษาไทย อีกทั้ง

รู้จักส านวนภาษาไทยที่

ไพเราะ 

 

ประวัติและผลงานของ

สุนทรภู่ 

3.นักเรียนโรงเรียนโพน

งามศึกษาร้อยละ  100  

มีทัศนคติที่ดีต่อการ

เรียนภาษาไทย อีกทั้ง

รู้จักส านวนภาษาไทยที่

ไพเราะ 

 

เกี่ยวกบัประวัตแิละ

ผลงานของสุนทรภู่ 

3.นักเรียนโรงเรียน

โพนงามศึกษาร้อยละ  

100 มีทัศนคติที่ดีต่อ

การเรียนภาษาไทย 

อีกทั้งรู้จักส านวน

ภาษาไทยที่ไพเราะ 

 

 17.โครงการวัน

ภาษาไทยแห่งชาต ิ

 1.นักเรียนร้อยละ 80  มี

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้

อย่างมีความสุข 

นักเรียนร้อยละ 80 มี

ความสามารถในการใช้

ทักษะชีวิต 

2.ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่

เข้าร่วมกิจกรรม ส่งเสริม

คุณธรรม จริยธรรม 

1.นักเรียนโรงเรียนโพน

งามศึกษาร้อยละ  95  

มีความรู้เกี่ยวกับความ

เป็นมาของการก าหนด

วันภาษาไทยแห่งชาต ิ

2.นักเรียนโรงเรียนโพน

งามศึกษาร้อยละ  95  

มีความสามารถแสดง

ทักษะทางการใช้ภาษา

เพิ่มขึ้น 

1.นักเรียนโรงเรียนโพน

งามศึกษาร้อยละ  100  

มีความรู้เกี่ยวกับความ

เป็นมาของการก าหนด

วันภาษาไทยแห่งชาต ิ

2.นักเรียนโรงเรียนโพน

งามศึกษาร้อยละ  100 

มีความสามารถแสดง

ทักษะทางการใช้ภาษา

เพิ่มขึ้น 

1.นักเรียนโรงเรียน

โพนงามศึกษาร้อยละ  

100  มีความรู้

เกี่ยวกบัความเป็นมา

ของการก าหนดวัน

ภาษาไทยแห่งชาต ิ

2.นักเรียนโรงเรียน

โพนงามศึกษาร้อยละ  

100  มีความสามารถ

15,000  บาท 
นางสาววภิา   บุญ

ชาญ 
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กลยุทธ์ระดบั
องค์กร 

(แผนงาน) 

กลยุทธ์ระดบั
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดบั
โครงการ 

(กิจกรรม) 

ตัวชี วดัความสา้เร็จ 

ปีงบประมาณ 

 

ปี 2560 

 

ปี 2561 

 

ปี 2562 

งบประมาณ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

3.ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่

ผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

3.นักเรียนโรงเรียนโพน

งามศึกษาร้อยละ  95  

มีทัศนคติที่ดีต่อการ

เรียนภาษาไทยและ

ได้รับความรู้ความ

บันเทิงจากการเข้ารว่ม

กิจกรรม 

 

3.นักเรียนโรงเรียนโพน

งามศึกษาร้อยละ  100 

มีทัศนคติที่ดีต่อการ

เรียนภาษาไทยและ

ได้รับความรู้ความ

บันเทิงจากการเข้ารว่ม

กิจกรรม 

 

แสดงทักษะทางการ

ใช้ภาษาเพิ่มขึ้น 

3.นักเรียนโรงเรียน

โพนงามศึกษาร้อยละ  

100  มีทัศนคติที่ดีต่อ

การเรียนภาษาไทย

และได้รับความรู้

ความบันเทิงจากการ

เข้าร่วมกิจกรรม 

 

 18.สอนซ่อมเสริม

นักเรียนขาดทักษะ

พื้นฐานการอา่นและ

การเขียน (LD) 

 1.นักเรียนร้อยละ 80  มี

คุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษา  

2. นักเรียนร้อยละ 80  มี

ความสามารถในการ

สื่อสาร 

3. นักเรียนร้อยละ 60  มี

ความสามารถในการคิด 

1.นักเรียนมีทักษะ

พื้นฐานในการอ่านค า

ง่าย ๆ ได้ และเขียน 

สะกดค าง่าย ๆ ได้

ถูกต้องตามหลักการ

เขียนร้อยละ  90  

2 นักเรียนมีนิสัยรักการ

อ่าน รักการเขียนร้อย

ละ  90  

1.นักเรียนมีทักษะ

พื้นฐานในการอ่านค า

ง่าย ๆ ได้ และเขียน 

สะกดค าง่าย ๆ ได้

ถูกต้องตามหลักการ

เขียนร้อยละ  100  

2 นักเรียนมีนิสัยรักการ

อ่าน รักการเขียนร้อย

ละ  100 

1.นักเรียนมีทักษะ

พื้นฐานในการอ่านค า

ง่าย ๆ ได้ และเขียน 

สะกดค าง่าย ๆ ได้

ถูกต้องตามหลักการ

เขียนร้อยละ  100  
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กลยุทธ์ระดบั
องค์กร 

(แผนงาน) 

กลยุทธ์ระดบั
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดบั
โครงการ 

(กิจกรรม) 

ตัวชี วดัความสา้เร็จ 

ปีงบประมาณ 

 

ปี 2560 

 

ปี 2561 

 

ปี 2562 

งบประมาณ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

4.ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่

ได้รับการส่งเสริมและ

พัฒนาด้าน พฤติกรรมและ

อารมณ์ ตามระบบดแูล

ช่วยเหลือนกัเรียน 

5.ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมี

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ตามหลักสูตรการศึกษาขั้น

พื้นฐาน 

3.นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนทุกกลุ่ม

สาระผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้

ร้อยละ 90 

3.นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนทุกกลุ่ม

สาระผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้

ร้อยละ 100 

2 นักเรียนมีนิสัยรัก

การอ่าน รักการเขียน

ร้อยละ  100  

3.นักเรียนมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนทุกกลุ่มสาระ

ผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้ร้อย

ละ 100  

 

 19.โครงการสัปดาห์

วิทยาศาสตร์แห่งชาต ิ

 1.นักเรียนร้อยละ 80  มี

คุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษา  

2. นักเรียนร้อยละ 80  มี

ความสามารถในการ

สื่อสาร 

3. นักเรียนร้อยละ 60  มี

ความสามารถในการคิด 

4.ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่

ได้รับการส่งเสริมและ

1.นักเรียนมีทักษะทาง

วิทยาศาสตร์ ที่ดี

สามารถน าความรู้ที่

ได้มาประยุกต์ใช้ใน

กิจกรรมการเรียนรู้ให้

เกิดประโยชน์สูงสุด 

ร้อยละ 100 

2.นักเรียนมีความ

สามัคคีกันได้ทักษะการ

ใช้ชีวิตและทักษะ

กระบวนการกลุ่มและ

1.นักเรียนมีทักษะทาง

วิทยาศาสตร์ ที่ดี

สามารถน าความรู้ที่

ได้มาประยุกต์ใช้ใน

กิจกรรมการเรียนรู้ให้

เกิดประโยชน์สูงสุด 

ร้อยละ 100 

2.นักเรียนมีความ

สามัคคีกันได้ทักษะการ

ใช้ชีวิตและทักษะ

กระบวนการกลุ่มและ

1.นักเรียนมีทักษะ

ทางวิทยาศาสตร์ ที่ดี

สามารถน าความรู้ที่

ได้มาประยุกต์ใช้ใน

กิจกรรมการเรียนรู้ให้

เกิดประโยชน์สูงสุด 

ร้อยละ 100 

2.นักเรียนมีความ

สามัคคีกันได้ทักษะ

การใช้ชีวิตและทกัษะ

กระบวนการกลุ่มและ

15,000     บาท 

นางพัสราพร  คิด
โสดา 



53 
 

กลยุทธ์ระดบั
องค์กร 

(แผนงาน) 

กลยุทธ์ระดบั
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดบั
โครงการ 

(กิจกรรม) 

ตัวชี วดัความสา้เร็จ 

ปีงบประมาณ 

 

ปี 2560 

 

ปี 2561 

 

ปี 2562 

งบประมาณ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

พัฒนาด้าน พฤติกรรมและ

อารมณ์ ตามระบบดแูล

ช่วยเหลือนกัเรียน 

5.ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมี

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ตามหลักสูตรการศึกษาขั้น

พื้นฐาน 

 

ท างานร่วมกันอย่างมี

ความสุขร้อยละ 100 

 

 

ท างานร่วมกันอย่างมี

ความสุขร้อยละ 100 

 

 

ท างานร่วมกันอย่างมี

ความสุขร้อยละ 100 
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กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนำครูและบุคลำกรทั้งระบบให้สำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงมีคุณภำพ 
 

กลยุทธ์ระดบั
องค์กร 

(แผนงาน) 

กลยุทธ์ระดบั
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดบั
โครงการ 

(กิจกรรม) 

ตัวชี วดัความสา้เร็จ 

ปีงบประมาณ 

 

ปี 2560 

 

ปี 2561 

 

ปี 2562 

งบประมาณ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ที่ 2 
พัฒนาครูและ
บุคลากรทั้งระบบ
ให้สามารถจัดการ
เรียนการสอนได้
อย่างมีคุณภาพ 

 

1. โครงการพัฒนา

ระบบบริหารงาน

บุคคล 

 

- 1.ร้อยละ 90 ของครูผู้สอน

มีกิจกรรมการเรียนการ

สอนที่ผ่านการประเมิน

กิจกรรมการเรียนรู้ตาม

แนวทางศาสตร์พระราชา 

2.สถานศึกษามีการจัด
องค์กรโครงสร้างและ
ระบบการบริหารงาน
เกี่ยวกบัระบบ
สาธารณูปโภคที่มีความ
คล่องตัวสูงและสามารถ
ปรับเปลี่ยนได้ตาม 
3. สถานการณ์ร้อยละ 
100 ของบุคลากรมีขวัญ
ก าลังใจในการปฏบิัติงาน 
4. ร้อยละ 100 ของ

บุคลากรได้รับการส่งเสริม

พัฒนาให้มีวิทยฐานะที่

สูงขึ้น 

 

1.ร้อยละ 90 ของ

ครูผู้สอนมีกิจกรรมการ

เรียนการสอนที่ผ่านการ

ประเมินกิจกรรมการ

เรียนรู้ตามแนวทาง

ศาสตร์พระราชา 

2.สถานศึกษามีการจัด
องค์กรโครงสร้างและ
ระบบการบริหารงาน
เกี่ยวกบัระบบ
สาธารณูปโภคที่มีความ 
คล่องตัวสูงและสามารถ
ปรับเปลี่ยนได้ตาม 
3. สถานการณ์ร้อยละ 
100 ของบุคลากรมี
ขวัญก าลังใจในการ
ปฏิบัติงาน 
4. ร้อยละ 100 ของ

บุคลากรได้รับการ

1.ร้อยละ 90 ของ

ครูผู้สอนมีกิจกรรมการ

เรียนการสอนที่ผ่านการ

ประเมินกิจกรรมการ

เรียนรู้ตามแนวทาง

ศาสตร์พระราชา 

2.สถานศึกษามีการจัด
องค์กรโครงสร้างและ
ระบบการบริหารงาน
เกี่ยวกบัระบบ
สาธารณูปโภคที่มีความ
คล่องตัวสูงและสามารถ
ปรับเปลี่ยนได้ตาม 
3. สถานการณ์ร้อยละ 
100 ของบุคลากรมี
ขวัญก าลังใจในการ
ปฏิบัติงาน 
4. ร้อยละ 100 ของ

บุคลากรได้รับการ

1.ร้อยละ 90 ของ

ครูผู้สอนมีกิจกรรม

การเรียนการสอนที่

ผ่านการประเมิน

กิจกรรมการเรียนรู้

ตามแนวทางศาสตร์

พระราชา 

2.สถานศึกษามีการ
จัดองค์กรโครงสร้าง
และระบบการ
บริหารงานเกี่ยวกับ
ระบบสาธารณูปโภค
ที่มีความคล่องตัวสูง
และสามารถ
ปรับเปลี่ยนได้ตาม 
3. สถานการณ์ร้อย
ละ 100 ของบุคลากร
มีขวัญก าลังใจในการ
ปฏิบัติงาน 
4. ร้อยละ 100 ของ

บุคลากรได้รับการ

20,000   บาท   

นางนพพร  ศรีสุ

พงศ์ 
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กลยุทธ์ระดบั
องค์กร 

(แผนงาน) 

กลยุทธ์ระดบั
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดบั
โครงการ 

(กิจกรรม) 

ตัวชี วดัความสา้เร็จ 

ปีงบประมาณ 

 

ปี 2560 

 

ปี 2561 

 

ปี 2562 

งบประมาณ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

ส่งเสริมพัฒนาให้มีวิทย

ฐานะที่สูงขึ้น 

 

ส่งเสริมพัฒนาให้มีวิทย

ฐานะที่สูงขึ้น 

 

ส่งเสริมพัฒนาให้มี

วิทยฐานะที่สูงขึ้น 

 

 2.โครงการศึกษาดู

งานเศรษฐกิจ

พอเพียงและโรงเรียน

มาตรฐานสากล 

 

 1.ร้อยละ 90 ของครูผู้สอน

มีกิจกรรมการเรียนการ

สอนที่ผ่านการประเมิน

กิจกรรมการเรียนรู้ตาม

แนวทางศาสตร์พระราชา 

2.ร้อยละ 90 ของครูผู้สอน

มีการบูรณาการ “ศาสตร์

พระราชา”มาใช้ในการจัด

กระบวนการเรียนรู้อยา่ง

ยั่งยืนโดยยึดสถาบันหลัก

ของชาติ 

1.ครูและบุคลากร

ทางการศึกษาโรงเรียน

โพนงามศึกษาได้เรียนรู้

วิถีการด ารงชีวิตตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียง ร้อยละ100 

2. ร้อยละ 90 ของ

ครูผู้สอนมีการบูรณา

การ “ศาสตร์พระราชา”

มาใช้ในการจัด

กระบวนการเรียนรู้

1.ครูและบุคลากร

ทางการศึกษาโรงเรียน

โพนงามศึกษาได้เรียนรู้

วิถีการด ารงชีวิตตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียง ร้อยละ100 

2. ร้อยละ 100 ของ

ครูผู้สอนมีการบูรณา

การ “ศาสตร์พระราชา”

มาใช้ในการจัด

กระบวนการเรียนรู้

1.ครูและบุคลากร

ทางการศึกษา

โรงเรียนโพนงาม

ศึกษาได้เรียนรู้วิถีการ

ด ารงชีวิตตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียง ร้อยละ100 

2. ร้อยละ 100 ของ

ครูผู้สอนมีการบูรณา

การ “ศาสตร์

พระราชา”มาใช้ใน

การจัดกระบวนการ

เรียนรู้อย่างยั่งยืนโดย

200,000   บาท    

นางนพพร  ศรีสุ

พงศ์ 
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กลยุทธ์ระดบั
องค์กร 

(แผนงาน) 

กลยุทธ์ระดบั
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดบั
โครงการ 

(กิจกรรม) 

ตัวชี วดัความสา้เร็จ 

ปีงบประมาณ 

 

ปี 2560 

 

ปี 2561 

 

ปี 2562 

งบประมาณ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

3.ร้อยละ 100  ของ

ครูผู้สอนจัดกระบวนการ

เรียนรู้ในกิจกรรมสร้าง

จิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม

และน้อมน าแนวคิดตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงสู่การปฏิบัต ิ

 

อย่างยั่งยืนโดยยึด

สถาบันหลักของชาต ิ

อย่างยั่งยืนโดยยึด

สถาบันหลักของชาต ิ

ยึดสถาบันหลกัของ

ชาติ 

 3.โครงการพัฒนาสื่อ

การเรียนการสอน

กลุ่มสาระภาษาไทย 

 

 1.ครรู้อยละ 100  มีสื่อ

นวัตกรรมในการจัดการ

เรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี

พัฒนาการเรียนการสอน 

อย่างน้อยภาคเรียนละ 2 

ชิ้น 

2.ครรู้อยละ 100 มี

แผนการจัดการเรียนรู้ 

อย่างน้อย 1 รายวิชา 

มีการวัดผลประเมินผลตาม

เกณฑ์โรงเรียน

1.ครูผลิตสื่อการเรียน

การสอนที่เหมาะสม

และพอเพยีงในการ

จัดการเรียนการสอน 

ร้อยละ 100  

2.ครูผลิตสื่อการเรียน

การสอนที่มี

ประสิทธิภาพร้อยละ 

100  

 

1.ครูผลิตสื่อการเรียน

การสอนที่เหมาะสม

และพอเพยีงในการ

จัดการเรียนการสอน 

ร้อยละ 100  

2.ครูผลิตสื่อการเรียน

การสอนที่มี

ประสิทธิภาพร้อยละ 

100  

 

1.ครูผลิตสื่อการเรียน

การสอนที่เหมาะสม

และพอเพยีงในการ

จัดการเรียนการสอน 

ร้อยละ 100  

2.ครูผลิตสื่อการเรียน

การสอนที่มี

ประสิทธิภาพร้อยละ 

100  

 

5,000   บาท 

นางนพพร     
ศรีสุพงศ์ 
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กลยุทธ์ระดบั
องค์กร 

(แผนงาน) 

กลยุทธ์ระดบั
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดบั
โครงการ 

(กิจกรรม) 

ตัวชี วดัความสา้เร็จ 

ปีงบประมาณ 

 

ปี 2560 

 

ปี 2561 

 

ปี 2562 

งบประมาณ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

มาตรฐานสากล อยู่ใน

ระดับดี ร้อยละ 80 

 4.โครงการพัฒนาสื่อ

การเรียนการสอน

กลุ่มสาระ

วิทยาศาสตร์ตอนต้น 

 1.ครรู้อยละ 100  มีสื่อ

นวัตกรรมในการจัดการ

เรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี

พัฒนาการเรียนการสอน 

อย่างน้อยภาคเรียนละ 2 

ชิ้น 

2.ครรู้อยละ 100 มี

แผนการจัดการเรียนรู้ 

อย่างน้อย 1 รายวิชา 

มีการวัดผลประเมินผลตาม

เกณฑ์โรงเรียน

มาตรฐานสากล อยู่ใน

ระดับดี ร้อยละ 80 

1.ครูผลิตสื่อการเรียน

การสอนที่เหมาะสม

และพอเพยีงในการ

จัดการเรียนการสอน 

ร้อยละ 100  

2.ครูผลิตสื่อการเรียน

การสอนที่มี

ประสิทธิภาพร้อยละ 
100  

 

1.ครูผลิตสื่อการเรียน

การสอนที่เหมาะสม

และพอเพยีงในการ

จัดการเรียนการสอน 

ร้อยละ 100  

2.ครูผลิตสื่อการเรียน

การสอนที่มี

ประสิทธิภาพร้อยละ 
100  

 

1.ครูผลิตสื่อการเรียน

การสอนที่เหมาะสม

และพอเพยีงในการ

จัดการเรียนการสอน 

ร้อยละ 100  

2.ครูผลิตสื่อการเรียน

การสอนที่มี

ประสิทธิภาพร้อยละ 
100  

 

80,000   บาท 

นางลภัสรดา  
นาโควงศ์ 
 

 5.โครงการพัฒนาสื่อ

การเรียนการสอน

กลุ่มสาระ

คณิตศาสตร์ 

 1.ครรู้อยละ 100  มีสื่อ

นวัตกรรมในการจัดการ

เรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี

พัฒนาการเรียนการสอน 

1.ครูผลิตสื่อการเรียน

การสอนที่เหมาะสม

และพอเพยีงในการ

จัดการเรียนการสอน 

1.ครูผลิตสื่อการเรียน

การสอนที่เหมาะสม

และพอเพยีงในการ

จัดการเรียนการสอน 

1.ครูผลิตสื่อการเรียน

การสอนที่เหมาะสม

และพอเพยีงในการ

จัดการเรียนการสอน 

30,000   บาท 

นางสุดาพร  
ค าเกาะ 
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กลยุทธ์ระดบั
องค์กร 

(แผนงาน) 

กลยุทธ์ระดบั
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดบั
โครงการ 

(กิจกรรม) 

ตัวชี วดัความสา้เร็จ 

ปีงบประมาณ 

 

ปี 2560 

 

ปี 2561 

 

ปี 2562 

งบประมาณ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

อย่างน้อยภาคเรียนละ 2 

ชิ้น 

2.ครรู้อยละ 100 มี

แผนการจัดการเรียนรู้ 

อย่างน้อย 1 รายวิชา 

มีการวัดผลประเมินผลตาม

เกณฑ์โรงเรียน

มาตรฐานสากล อยู่ใน

ระดับดี ร้อยละ 80 

ร้อยละ 100  

2.ครูผลิตสื่อการเรียน

การสอนที่มี

ประสิทธิภาพร้อยละ 

100  

 

ร้อยละ 100  

2.ครูผลิตสื่อการเรียน

การสอนที่มี

ประสิทธิภาพร้อยละ 

100  

 

ร้อยละ 100  

2.ครูผลิตสื่อการเรียน

การสอนที่มี

ประสิทธิภาพร้อยละ 

100  

 

 6.โครงการพัฒนาสื่อ

การเรียนการสอน

กลุ่มสาระ

ภาษาตา่งประเทศ 

 1.ครรู้อยละ 100  มีสื่อ

นวัตกรรมในการจัดการ

เรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี

พัฒนาการเรียนการสอน 

อย่างน้อยภาคเรียนละ 2 

ชิ้น 

2.ครรู้อยละ 100 มี

แผนการจัดการเรียนรู้ 

อย่างน้อย 1 รายวิชา 

1.ครูผลิตสื่อการเรียน

การสอนที่เหมาะสม

และพอเพยีงในการ

จัดการเรียนการสอน 

ร้อยละ 100  

2.ครูผลิตสื่อการเรียน

การสอนที่มี

ประสิทธิภาพร้อยละ 

100  

1.ครูผลิตสื่อการเรียน

การสอนที่เหมาะสม

และพอเพยีงในการ

จัดการเรียนการสอน 

ร้อยละ 100  

2.ครูผลิตสื่อการเรียน

การสอนที่มี

ประสิทธิภาพร้อยละ 

100  

1.ครูผลิตสื่อการเรียน

การสอนที่เหมาะสม

และพอเพยีงในการ

จัดการเรียนการสอน 

ร้อยละ 100  

2.ครูผลิตสื่อการเรียน

การสอนที่มี

ประสิทธิภาพร้อยละ 

100  

5,000   บาท 

นางฤทัยสวรรค์  
ศรีนา  
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กลยุทธ์ระดบั
องค์กร 

(แผนงาน) 

กลยุทธ์ระดบั
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดบั
โครงการ 

(กิจกรรม) 

ตัวชี วดัความสา้เร็จ 

ปีงบประมาณ 

 

ปี 2560 

 

ปี 2561 

 

ปี 2562 

งบประมาณ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

มีการวัดผลประเมินผลตาม

เกณฑ์โรงเรียน

มาตรฐานสากล อยู่ใน

ระดับดี ร้อยละ 80 

   

 7.โครงการพัฒนาสื่อ

การเรียนการสอน

กลุ่มสาระพลศึกษา 

 1.ครรู้อยละ 100  มีสื่อ

นวัตกรรมในการจัดการ

เรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี

พัฒนาการเรียนการสอน 

อย่างน้อยภาคเรียนละ 2 

ชิ้น 

2.ครรู้อยละ 100 มี

แผนการจัดการเรียนรู้ 

อย่างน้อย 1 รายวิชา 

มีการวัดผลประเมินผลตาม

เกณฑ์โรงเรียน

มาตรฐานสากล อยู่ใน

ระดับดี ร้อยละ 80 

1.ครูผลิตสื่อการเรียน

การสอนที่เหมาะสม

และพอเพยีงในการ

จัดการเรียนการสอน 

ร้อยละ 100  

2.ครูผลิตสื่อการเรียน

การสอนที่มี

ประสิทธิภาพร้อยละ 

100  

 

1.ครูผลิตสื่อการเรียน

การสอนที่เหมาะสม

และพอเพยีงในการ

จัดการเรียนการสอน 

ร้อยละ 100  

2.ครูผลิตสื่อการเรียน

การสอนที่มี

ประสิทธิภาพร้อยละ 

100  

 

1.ครูผลิตสื่อการเรียน

การสอนที่เหมาะสม

และพอเพยีงในการ

จัดการเรียนการสอน 

ร้อยละ 100  

2.ครูผลิตสื่อการเรียน

การสอนที่มี

ประสิทธิภาพร้อยละ 

100  

 

70,000   บาท 

นายอดิศักดิ์ จ าปา
ลา 
  

 8.โครงการพัฒนาสื่อ

การเรียนการสอน

 1.ครรู้อยละ 100  มีสื่อ

นวัตกรรมในการจัดการ

เรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี

1.ครูผลิตสื่อการเรียน

การสอนที่เหมาะสม

1.ครูผลิตสื่อการเรียน

การสอนที่เหมาะสม

1.ครูผลิตสื่อการเรียน

การสอนที่เหมาะสม

140,000   บาท 

นายภัทรวุฒิ  
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กลยุทธ์ระดบั
องค์กร 

(แผนงาน) 

กลยุทธ์ระดบั
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดบั
โครงการ 

(กิจกรรม) 

ตัวชี วดัความสา้เร็จ 

ปีงบประมาณ 

 

ปี 2560 

 

ปี 2561 

 

ปี 2562 

งบประมาณ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

กลุ่มสาระการงาน

อาชีพฯ 

พัฒนาการเรียนการสอน 

อย่างน้อยภาคเรียนละ 2 

ชิ้น 

2.ครรู้อยละ 100 มี

แผนการจัดการเรียนรู้ 

อย่างน้อย 1 รายวิชา 

มีการวัดผลประเมินผลตาม

เกณฑ์โรงเรียน

มาตรฐานสากล อยู่ใน

ระดับดี ร้อยละ 80 

และพอเพยีงในการ

จัดการเรียนการสอน 

ร้อยละ 100  

2.ครูผลิตสื่อการเรียน

การสอนที่มี

ประสิทธิภาพร้อยละ 

100  

 

และพอเพยีงในการ

จัดการเรียนการสอน 

ร้อยละ 100  

2.ครูผลิตสื่อการเรียน

การสอนที่มี

ประสิทธิภาพร้อยละ 

100  

 

และพอเพยีงในการ

จัดการเรียนการสอน 

ร้อยละ 100  

2.ครูผลิตสื่อการเรียน

การสอนที่มี

ประสิทธิภาพร้อยละ 

100  

 

โคตรส ี
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กลยุทธ์ที ่3  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการจัดการศกึษาตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 

 

กลยุทธ์ระดบั
องค์กร 

(แผนงาน) 

กลยุทธ์ระดบั
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดบั
โครงการ 

(กิจกรรม) 

ตัวชี วดัความสา้เร็จ 

ปีงบประมาณ 

 

ปี 2560 

 

ปี 2561 

 

ปี 2562 

งบประมาณ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ที่ 3 

พัฒนา

ประสิทธิภาพการ

บริหารการจัด

การศึกษาตามหลัก

ธรรมาภิบาล เน้น

การมีส่วนร่วมทกุ

ภาคส่วน 

 

1.โครงการปรับปรุง
ห้องส านักงานกลุ่ม
บริหารงานทั่วไปและ
งานปฏิคมโรงเรียน 

- 1.สถานศึกษามีแหล่ง

เรียนรู้ภายในที่ใช้ในการ

จัดการเรียนการสอน และ

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ 

2. สถานศึกษามกีารจัด
องค์กรโครงสร้างและ
ระบบการบริหารงาน
เกี่ยวกบัระบบ
สาธารณูปโภคที่มีความ
คล่องตัวสูงและสามารถ
ปรับเปลี่ยนได้ตาม
สถานการณ์ 
3.สถานศึกษามีการ
ด าเนินการตามแผน
มาตรการประหยัดพลังงาน 

1. ส านักงานกลุ่ม

บริหารงานทั่วไปที่

พร้อมให้บริการแก่

ผู้รับบริการ 

บุคลากรทั้งภายในและ

ภายนอกโรงเรียนที่มา

ติดต่อประสานงาน

ได้รับบริการจากงาน

ปฏิคมโรงเรียน  

อย่างมีประสิทธภิาพ

ร้อยละ 100 

1. ส านักงานกลุ่ม

บริหารงานทั่วไปที่

พร้อมให้บริการแก่

ผู้รับบริการ 

บุคลากรทั้งภายในและ

ภายนอกโรงเรียนที่มา

ติดต่อประสานงาน

ได้รับบริการจากงาน

ปฏิคมโรงเรียน  

อย่างมีประสิทธภิาพ

ร้อยละ 100 

1. ส านักงานกลุ่ม

บริหารงานทั่วไปที่

พร้อมให้บริการแก่

ผู้รับบริการ 

บุคลากรทั้งภายใน

และภายนอก

โรงเรียนที่มาติดต่อ

ประสานงานได้รับ

บริการจากงานปฏิคม

โรงเรียน  

อย่างมีประสิทธภิาพ

ร้อยละ 100 

10,000 บาท 

นางนิภา  ไฝทาค า      

 2. โครงการปรับปรุง
พัฒนาสภาพแวดล้อม
แหล่งเรียนรู้พร้อมจัด
ตกแต่งอาคารเรียนที่

 1.สถานศึกษามีแหล่ง

เรียนรู้ภายในที่ใช้ในการ

จัดการเรียนการสอน และ

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ 

1.โรงเรียนมี

สภาพแวดล้อม แหล่ง

เรียนรู้  อาคารสถานที่

ต่าง ๆ  ได้รับการ

ปรับปรุง ซ่อมแซม ให้มี

1.โรงเรียนมี

สภาพแวดล้อม แหล่ง

เรียนรู้  อาคารสถานที่

ต่าง ๆ  ได้รับการ

ปรับปรุง ซ่อมแซม ให้มี

1.โรงเรียนมี

สภาพแวดล้อม แหล่ง

เรียนรู้  อาคาร

สถานที่ต่าง ๆ  ได้รับ

การปรับปรุง 

40,000 บาท 

นางนิภา  ไฝทาค า      
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กลยุทธ์ระดบั
องค์กร 

(แผนงาน) 

กลยุทธ์ระดบั
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดบั
โครงการ 

(กิจกรรม) 

ตัวชี วดัความสา้เร็จ 

ปีงบประมาณ 

 

ปี 2560 

 

ปี 2561 

 

ปี 2562 

งบประมาณ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

เอื้อต่อการเรียนรู้
แบบบูรณาการ 
 

2. สถานศึกษามกีารจัด
องค์กรโครงสร้างและ
ระบบการบริหารงาน
เกี่ยวกบัระบบ
สาธารณูปโภคที่มีความ
คล่องตัวสูงและสามารถ
ปรับเปลี่ยนได้ตาม
สถานการณ์ 
3.สถานศึกษามกีาร

ด าเนินการตามแผน

มาตรการประหยัดพลังงาน 

ความปลอดภยั และเอื้อ

ต่อการเรียนรู้แบบ

บูรณาการร้อยละ 100 

ความปลอดภยั และเอื้อ

ต่อการเรียนรู้แบบ

บูรณาการร้อยละ 100 

ซ่อมแซม ให้มีความ

ปลอดภัย และเอื้อตอ่

การเรียนรู้แบบบูรณา

การร้อยละ 100 

 3. โครงการประสาน

ใจ ไทบ้าน 

 

 1.สถานศึกษามกีาร

ประสานความร่วมมอืกับ

สมาคมผู้ปกครอง 

เครือข่ายผู้ปกครอง ชมรม

ศิษย์เก่า โรงเรียนเครือข่าย

ทั้งหมดอย่างน้อยภาค

เรียนละ 2 ครั้ง 

2.สถานศึกษาสร้าง

เครือข่ายการมีส่วนร่วม

จากบุคคลและหนว่ยงาน

ภายนอก 

1.ผู้ปกครองมีส่วนร่วม

ในการดูแลช่วยนกัเรียน

อย่างใกล้ชิด 

2  มีการแลกเปลี่ยน

ความคิดวิธกีารในการ

ช่วยเหลือนกัเรียน 

โรงเรียนมีภาคีเครือข่าย

ที่เข็มแข็ง 

1.ผู้ปกครองมีส่วนร่วม

ในการดูแลช่วยนกัเรียน

อย่างใกล้ชิด 

2  มีการแลกเปลี่ยน

ความคิดวิธกีารในการ

ช่วยเหลือนกัเรียน 

โรงเรียนมีภาคีเครือข่าย

ที่เข็มแข็ง 

1.ผู้ปกครองมีส่วน

ร่วมในการดูแลช่วย

นักเรียนอยา่งใกล้ชิด 

2  มีการแลกเปลี่ยน

ความคิดวิธกีารใน

การช่วยเหลือ

นักเรียน 

โรงเรียนมีภาคี

เครือข่ายที่เข็มแข็ง 

50,000  บาท 
นางฤทัยสวรรค์   

ศรีนา 
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กลยุทธ์ระดบั
องค์กร 

(แผนงาน) 

กลยุทธ์ระดบั
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดบั
โครงการ 

(กิจกรรม) 

ตัวชี วดัความสา้เร็จ 

ปีงบประมาณ 

 

ปี 2560 

 

ปี 2561 

 

ปี 2562 

งบประมาณ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

 3.  ภาคีเครือข่ายมี

ส่วนร่วมในการดูแล

ช่วยเหลือนกัเรียน 

4. ครูที่ปรึกษา  ภาคี

ผู้ปกครองมีความ

สะดวกในการ

ด าเนินงานระบบดูแล

ช่วยเหลือนกัเรียน 

 

 3.  ภาคีเครือข่ายมี

ส่วนร่วมในการดูแล

ช่วยเหลือนกัเรียน 

4. ครูที่ปรึกษา  ภาคี

ผู้ปกครองมีความ

สะดวกในการ

ด าเนินงานระบบดูแล

ช่วยเหลือนกัเรียน 

 

 3.  ภาคีเครือข่ายมี

ส่วนร่วมในการดูแล

ช่วยเหลือนกัเรียน 

4. ครูที่ปรึกษา  ภาคี

ผู้ปกครองมีความ

สะดวกในการ

ด าเนินงานระบบดูแล

ช่วยเหลือนกัเรียน 

 

 4. โครงการบ้านหลัง

เรียน  

 1.สถานศึกษามกีาร

ประสานความร่วมมอืกับ

สมาคมผู้ปกครอง 

เครือข่ายผู้ปกครอง ชมรม

ศิษย์เก่า โรงเรียนเครือข่าย

ทั้งหมดอย่างน้อยภาค

เรียนละ 2 ครั้ง 

2.สถานศึกษาสร้าง

เครือข่ายการมีส่วนร่วม

จากบุคคลและหนว่ยงาน

ภายนอก 

1.ผู้ปกครองมีส่วนร่วม

ในการดูแลช่วยนกัเรียน

อย่างใกล้ชิด 

2  มีการแลกเปลี่ยน

ความคิดวิธกีารในการ

ช่วยเหลือนกัเรียน 

โรงเรียนมีภาคีเครือข่าย

ที่เข็มแข็ง 

1.ผู้ปกครองมีส่วนร่วม

ในการดูแลช่วยนกัเรียน

อย่างใกล้ชิด 

2  มีการแลกเปลี่ยน

ความคิดวิธกีารในการ

ช่วยเหลือนกัเรียน 

โรงเรียนมีภาคีเครือข่าย

ที่เข็มแข็ง 

1.ผู้ปกครองมีส่วน

ร่วมในการดูแลช่วย

นักเรียนอยา่งใกล้ชิด 

2  มีการแลกเปลี่ยน

ความคิดวิธกีารใน

การชว่ยเหลือ

นักเรียน 

โรงเรียนมีภาคี

เครือข่ายที่เข็มแข็ง 

100,000   บาท 
นายเกษม   แกว้
บัวสา   
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กลยุทธ์ระดบั
องค์กร 

(แผนงาน) 

กลยุทธ์ระดบั
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดบั
โครงการ 

(กิจกรรม) 

ตัวชี วดัความสา้เร็จ 

ปีงบประมาณ 

 

ปี 2560 

 

ปี 2561 

 

ปี 2562 

งบประมาณ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

 3.  ภาคีเครือข่ายมี

ส่วนร่วมในการดูแล

ช่วยเหลือนกัเรียน 

4. ครูที่ปรึกษา  ภาคี

ผู้ปกครองมีความ

สะดวกในการ

ด าเนินงานระบบดูแล

ช่วยเหลือนกัเรียน 

 

 3.  ภาคีเครือข่ายมี

ส่วนร่วมในการดูแล

ช่วยเหลือนกัเรียน 

4. ครูที่ปรึกษา  ภาคี

ผู้ปกครองมีความ

สะดวกในการ

ด าเนินงานระบบดูแล

ช่วยเหลือนกัเรียน 

 

 3.  ภาคีเครือข่ายมี

ส่วนร่วมในการดูแล

ช่วยเหลือนกัเรียน 

4. ครูที่ปรึกษา  ภาคี

ผู้ปกครองมีความ

สะดวกในการ

ด าเนินงานระบบดูแล

ช่วยเหลือนกัเรียน 

 

 5.โครงการ พัฒนา

ระบบการบริหาร

งบประมาณแบบ

มุ่งเน้นผลงาน 

 

 1.สถานศึกษามกีารจัด

แสดงแผนภูมิโครงสร้าง

ของสถานศึกษาอย่าง

ชัดเจน 

2.สถานศึกษามีคู่มือ การ

ปฏิบัติงานของสถานศึกษา

ครบทุกกลุ่ม/ทุกงาน 

1.โรงเรียนมีแผนปฏิบัติ

การของโรงเรียนที่ครู

และบุคลากรในโรงเรียน

วิเคราะห์ร่วมกัน 

 2.  ครูและบุคลากรใน

โรงเรียนปฏิบัติตามแผน

งบประมาณที่วางไว ้

3. โรงเรียนมีระบบและ

เหมาะสม  โปร่งใส  

ตรวจสอบได้  

1.โรงเรียนมีแผนปฏิบัติ

การของโรงเรียนที่ครู

และบุคลากรในโรงเรียน

วิเคราะห์ร่วมกัน 

 2.  ครูและบุคลากรใน

โรงเรียนปฏิบัติตามแผน

งบประมาณที่วางไว ้

3. โรงเรียนมีระบบและ

เหมาะสม  โปร่งใส  

ตรวจสอบได้  

1.โรงเรียนมี

แผนปฏิบัติการของ

โรงเรียนที่ครูและ

บุคลากรในโรงเรียน

วิเคราะห์ร่วมกัน 

 2.  ครูและบุคลากร

ในโรงเรียนปฏิบัติ

ตามแผนงบประมาณ

ที่วางไว ้

10,000        บาท

นายสมานมิตร  คิด

โสดา   
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กลยุทธ์ระดบั
องค์กร 

(แผนงาน) 

กลยุทธ์ระดบั
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดบั
โครงการ 

(กิจกรรม) 

ตัวชี วดัความสา้เร็จ 

ปีงบประมาณ 

 

ปี 2560 

 

ปี 2561 

 

ปี 2562 

งบประมาณ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

3. โรงเรียนมีระบบ

และเหมาะสม  

โปร่งใส  ตรวจสอบได้

  

 
6.โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดา้ริฯ “สวน
พฤกษศาสตร์
โรงเรียน” 

 

 1.สถานศึกษามีแหล่ง

เรียนรู้ภายในที่ใช้ในการ

จัดการเรียนการสอน และ

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ 

โรงเรียนมีเครือข่ายแหล่ง

ภูมิปัญญาทอ้งถิ่นในการ

ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้

ของผู้เรียน 

2. สถานศึกษามแีหล่ง

เรียนรู้ภายในที่ใช้ในการ

จัดการเรียนการสอน และ

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ 

 

1.นักเรียนมีแหล่งเรียนรู้

เกี่ยวกบัพันธุพ์ืชที่มีใน

โรงเรียนและท้องถิ่นมี

แหล่งพักผ่อนหย่อนใจ 

2. มีแหล่งสืบค้นข้อมูล

ทางด้านชีววิทยาใหแ้ก่

ผู้เรียนเพิ่มขึ้นมีห้อง

สวนพฤกษศาสตร์ใน

โรงเรียนเพื่อเป็นแหล่ง

สืบค้นข้อมูล 

3.ผู้เรียนได้รับการ

พัฒนาอยา่งเต็ม

ศักยภาพ 

 

1.นักเรียนมีแหล่งเรียนรู้

เกี่ยวกบัพันธุพ์ืชที่มีใน

โรงเรียนและท้องถิ่นมี

แหล่งพักผ่อนหย่อนใจ 

2. มีแหล่งสืบค้นข้อมูล

ทางด้านชีววิทยาใหแ้ก่

ผู้เรียนเพิ่มขึ้นมีห้อง

สวนพฤกษศาสตร์ใน

โรงเรียนเพื่อเป็นแหล่ง

สืบค้นข้อมูล 

3.ผู้เรียนได้รับการ

พัฒนาอยา่งเต็ม

ศักยภาพ 

 

1.นักเรียนมีแหล่ง

เรียนรู้เกี่ยวกับพันธุ์

พืชที่มีในโรงเรียน

และท้องถิ่นมีแหล่ง

พักผ่อนหย่อนใจ 

2. มีแหล่งสืบค้น

ข้อมูลทางด้าน

ชีววิทยาให้แก่ผู้เรียน

เพิ่มขึ้นมีห้องสวน

พฤกษศาสตร์ใน

โรงเรียนเพื่อเป็น

แหล่งสืบค้นข้อมูล 

3.ผู้เรียนได้รับการ

พัฒนาอยา่งเต็ม

ศักยภาพ 

100,000     บาท 

นางพัสราพร  คิด

โสดานางนิตยา  

คิดโสดา 
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กลยุทธ์ระดบั
องค์กร 

(แผนงาน) 

กลยุทธ์ระดบั
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดบั
โครงการ 

(กิจกรรม) 

ตัวชี วดัความสา้เร็จ 

ปีงบประมาณ 

 

ปี 2560 

 

ปี 2561 

 

ปี 2562 

งบประมาณ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

 

 7.โครงการเปิดร้ัว

โรงเรียน (Open 

House) 

 

 1. นักเรียนร้อยละ 80   

มีคุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษา  

1. ผู้ปกครอง องค์กร

ต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและ

เอกชนเข้าร่วมกจิกรรม

อย่างน้อยระดับชั้นละ 

100 คน  

2. การประชาสัมพันธ์

งานการศึกษาอย่าง

ทั่วถึง ร้อยละ 90  

3. มีการส่งเสริม 

สนับสนุนและ

ประสานงานการจัด

การศึกษาของบุคคล 

ชุมชน องค์กร 

หน่วยงานและ

สถาบันการศึกษาอื่นที่

จัดการศึกษาทกุครั้ง

และตลอดปีการศึกษา  

1. ผู้ปกครอง องค์กร

ต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและ

เอกชนเข้าร่วมกจิกรรม

อย่างน้อยระดับชั้นละ 

100 คน  

2. การประชาสัมพันธ์

งานการศึกษาอย่าง

ทั่วถึง ร้อยละ 90  

3. มีการส่งเสริม 

สนับสนุนและ

ประสานงานการจัด

การศึกษาของบุคคล 

ชุมชน องค์กร 

หน่วยงานและ

สถาบันการศึกษาอื่นที่

จัดการศึกษาทกุครั้ง

และตลอดปีการศึกษา  

1. ผู้ปกครอง องค์กร

ต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและ

เอกชนเข้าร่วม

กิจกรรมอยา่งน้อย

ระดับชั้นละ 100 คน  

2. การประชาสัมพันธ์

งานการศึกษาอย่าง

ทั่วถึง ร้อยละ 90  

3. มีการส่งเสริม 

สนับสนุนและ

ประสานงานการจัด

การศึกษาของบุคคล 

ชุมชน องค์กร 

หน่วยงานและ

สถาบันการศึกษาอื่น

ที่จัดการศึกษาทกุครั้ง

100,000 บาท/ 

ว่าที่ ร.ต.หญิง
รัชนีกร คิดโสดา , 
นายสุทธินันท์ กุล
ภา 
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กลยุทธ์ระดบั
องค์กร 

(แผนงาน) 

กลยุทธ์ระดบั
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดบั
โครงการ 

(กิจกรรม) 

ตัวชี วดัความสา้เร็จ 

ปีงบประมาณ 

 

ปี 2560 

 

ปี 2561 

 

ปี 2562 

งบประมาณ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

 

 

 

 

 

 

 และตลอดปี

การศึกษา  
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 กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม ปลอดยาเสพติดและอบายมุข อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างเป็นสุข ตามวิถีของความพอเพียง 

 

กลยุทธ์ระดบั
องค์กร 

(แผนงาน) 

กลยุทธ์ระดบั
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดบั
โครงการ 

(กิจกรรม) 

ตัวชี วดัความสา้เร็จ 

ปีงบประมาณ 

 

 

ปี 2560 

 

ปี 2561 

 

ปี 2562 

งบประมาณ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ที่ 4 
พัฒนาผู้เรียนด้าน
คุณธรรม 
จริยธรรม ปลอด
ยาเสพติดและ
อบายมขุ อยู่
ร่วมกับผู้อื่นอย่าง
เป็นสุข ตามวิถี
ของความพอเพยีง 

 

1. โครงการ
สถานศึกษาสีขาว 
ปลอดยาเสพติดและ
อบายมขุ 

- 1.นักเรียนร้อยละ 80 มี
ความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิตนกัเรียนร้อยละ 
80  มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ ด ารงชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข 
2. มีภาคีเครือข่ายของมี

ส่วนร่วมสถานศึกษาจัด

กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม

ศึกษาโดยใหภ้าคีเครือข่าย

ที่เกี่ยวขอ้งมีส่วนร่วม  

ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่
เข้าร่วมกิจกรรม  
3. ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมร้อยละ 95 ของ
ผู้เรียนที่ปลอดจากสารเสพ
ติดและอบายมุข 

1.ผู้บริหาร  ครูและ

บุคลากรทางการศึกษา

และนักเรียนทุกคนใน

โรงเรียนโพนงามศึกษา

ปลอดจากยาเสพติด

และอบายมุข  ร้อยละ 

100 

2.ผู้บริหาร  ครูและ

บุคลากรทางการศึกษา

และนักเรียนทุกคน  มี

จิตส านึกร่วมกัน 

ในการดูแล  นกัเรียน

กลุ่มเสี่ยง  กลุ่มเสพ  

กลุ่มติด  และกลุ่มค้า  

เฝ้าระวังไม่ให้มีการแพร่

1.ผู้บริหาร  ครูและ

บุคลากรทางการศึกษา

และนักเรียนทุกคนใน

โรงเรียนโพนงามศึกษา

ปลอดจากยาเสพติด

และอบายมุข  ร้อยละ 

100 

2.ผู้บริหาร  ครูและ

บุคลากรทางการศึกษา

และนักเรียนทุกคน  มี

จิตส านึกร่วมกัน 

ในการดูแล  นกัเรียน

กลุ่มเสี่ยง  กลุ่มเสพ  

กลุ่มติด  และกลุ่มค้า  

เฝ้าระวังไม่ให้มีการแพร่

1.ผู้บริหาร  ครูและ

บุคลากรทางการ

ศึกษาและนกัเรียนทุก

คนในโรงเรียนโพน

งามศึกษาปลอดจาก

ยาเสพติดและ

อบายมขุ  ร้อยละ 

100 

2.ผู้บริหาร  ครูและ

บุคลากรทางการ

ศึกษาและนกัเรียนทุก

คน  มีจิตส านึก

ร่วมกัน 

ในการดูแล  นกัเรียน

กลุ่มเสี่ยง  กลุ่มเสพ  

กลุ่มติด  และกลุ่มค้า  

เฝ้าระวังไม่ให้มีการ

100,000   บาท
นายนีรภยั   คิด
โสดา   
 



69 
 

กลยุทธ์ระดบั
องค์กร 

(แผนงาน) 

กลยุทธ์ระดบั
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดบั
โครงการ 

(กิจกรรม) 

ตัวชี วดัความสา้เร็จ 

ปีงบประมาณ 

 

 

ปี 2560 

 

ปี 2561 

 

ปี 2562 

งบประมาณ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

ระบาดของยาเสพติด

และอบายมุข 

นักเรียนมีจิตสาธารณะ  

รู้จักเสียสละ  มภีาวะ

ความเป็นผู้น าและผู้

ตามที่ดี 

 

ระบาดของยาเสพติด

และอบายมุข 

นักเรียนมีจิตสาธารณะ  

รู้จักเสียสละ  มภีาวะ

ความเป็นผู้น าและผู้

ตามที่ดี 

 

แพร่ระบาดของยา

เสพติดและอบายมุข 

นักเรียนมีจิต

สาธารณะ  รู้จัก

เสียสละ  มีภาวะ

ความเป็นผู้น าและผู้

ตามที่ดี 
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กลยุทธ์ที่ 5  สร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำให้ทั่วถึงครอบคลุม ผู้เรียนพัฒนำได้เต็มตำมศักยภำพ 

 

กลยุทธ์ระดบั
องค์กร 

(แผนงาน) 

กลยุทธ์ระดบั
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดบั
โครงการ 

(กิจกรรม) 

ตัวชี วดัความสา้เร็จ 

งบประมาณ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

 

ปี 2560 

 

ปี 2561 

 

ปี 2562 

 

กลยุทธ์ที่ 5 

สร้างโอกาสทาง

การศึกษาให้ทัว่ถึง

ครอบคลุม ผู้เรียน

พัฒนาได้เต็มตาม

ศักยภาพ 

 

 

1. โครงการส่งเสริม
แนะแนวการศึกษา
ต่อ 

- 1.ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
2.สถานศึกษาสร้าง
เครือข่ายการมีส่วนร่วม
จากบุคคลและหนว่ยงาน
ภายนอก 

1.ให้ข้อมูลด้านการจัด

การศึกษาของ

สถานศึกษาใหแ้ก่

นักเรียน และผู้สนใจ

ภายในเขตพื้นที่บรกิาร 

  2.  ออกแนะแนว

สัญจรในสถานศึกษา 

อย่างน้อย ร้อยละ 100 

ของเขตพื้นที่บริการ 

 3.  นักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 6 อยา่ง

น้อยร้อยละ 20 ได้เข้า

รับการศึกษาต่อใน

ระดับอุดมศึกษา 

 

1.ให้ข้อมูลด้านการจัด

การศึกษาของ

สถานศึกษาใหแ้ก่

นักเรียน และผู้สนใจ

ภายในเขตพื้นที่บรกิาร 

  2.  ออกแนะแนว

สัญจรในสถานศึกษา 

อย่างน้อย ร้อยละ 100 

ของเขตพื้นที่บริการ 

 3.  นักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 6 อยา่ง

น้อยร้อยละ 20 ได้เข้า

รับการศึกษาต่อใน

ระดับอุดมศึกษา 

 

1.ให้ข้อมูลด้านการ

จัดการศึกษาของ

สถานศึกษาใหแ้ก่

นักเรียน และผู้สนใจ

ภายในเขตพื้นที่

บริการ 

  2.  ออกแนะแนว

สัญจรในสถานศึกษา 

อย่างน้อย ร้อยละ 

100 ของเขตพื้นที่

บริการ 

 3.  นักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 6 

อย่างน้อยร้อยละ 20 

ได้เข้ารับการศึกษา

ต่อใน

ระดับอุดมศึกษา 

65,000     บาท 

นางสาวเกศรินทร์ 
จงจิรัฐติสกุล และ
นางสาวปัจฉิมาพร 
ปุณริบูรณ์ 
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แนวทำงกำรบริหำรแผนกลยุทธ์สู่กำรปฏิบัติและกำรติดตำมประเมินผล  

 

กำรน ำแผนสู่กำรปฏิบัติและกำรติดตำมประเมินผล 

 

 1.  กำรน ำแผนสู่กำรปฏิบัติ 

  การน าแผนพัฒนาโรงเรียนไปสู่การปฏิบัตินับเป็นขั้นตอนที่ส าคัญมาก  เพราะเป็นความสามารถที่จะ
ผลักดันการท างานของกลไกที่ส าคัญทั้งหมด  ให้สามารถบรรลุผลลัพธ์ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้  การด าเนินงานจะเกิดผล
อย่างมีประสิทธิภาพจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องผลักดันให้มีการปรับเปลี่ยนแนวคิด  ค่านิยม  เป้ามาย  รวมถึงวิธีและ
กระบวนการท างาน  การน าแผนไปสู่การปฏิบัติจะต้องท าให้หน่วยงานยอมรับแนวทาง  แผนงาน  โครงงานนั้น  และพร้อมที่
น าแนวทางนั้นไปด าเนินการได้อย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม  และวิธีการปฏิบัติงานของตน  ดังนั้น  จึงจ าเป็นต้องมีการ
ระดมก าลัง  แสวงหาการสนับสนุน  เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติและสร้างความเป็นปึกแผ่นให้เกิดขึ้นเพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องมี
ความรู้สึกเป็นเจ้าของและมีส่วนร่วม  ดังนั้น  เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์  และเป้าหมายของการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาจึงก าหนดแนวทางการน าแผนไปสู่การปฏิบัติ  โดยสังเขป  ดังนี้  

  1)  ผู้บริหารโรงเรียนผลักดันให้มีการด าเนินงานตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ  และสม่ าเสมอ 

  2)  โรงเรี ยนจั ดท าแผนระยะกลางและจั ดท าแผนปฏิ บั ติ การ  และด าเนิ นการตามแผน  มี 
การก ากับติดตาม  ประเมินคุณภาพ  ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพื่อให้ประสบผลส าเร็จตามที่มุ่งหวังไว้  

  3)  เร่งรัดให้หน่วยงานด าเนินงาน  เพ่ือเผยแพร่และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาระส าคัญของ
แผนให้ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้ทราบ  มีส่วนร่วมและให้การสนับสนุนอย่างกว้างขวาง  เพ่ือให้การน าแผนสู่การ
ปฏิบัติ  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดความเป็นปึกแผ่นต่อเนื่อง  

  4)  มีการก าหนดภารกิจความรับผิดชอบให้ชัดเจนเพ่ือความสอดคล้องกับแผนงาน  และแผนอัตราก าลัง  
และขจัดความซ้ าซ้อนของงาน  

  5)  วางแนวปฏิบัติ  เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวและชัดเจนแก่ผู้ปฏิบัติและผู้เกี่ยวข้อง  รวมทั้งลดขั้นตอนใน
การปฏิบัติงานเพ่ือให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

  6)  พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาให้มีความแม่นย าและเป็นปัจจุบัน  และสามารถให้บริการ
ได้ตรงกับความต้องการและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

  7)  พัฒนาระบบการก ากับติดตาม  และการประเมินผล  ที่มุ่งเน้นประเมินเพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงการ
ด าเนินงาน  โดยมีการพัฒนาตัวชี้วัดผลส าเร็จการด าเนินงานทั้งในด้านปริมาณ  คุณภาพระยะเวลาในการประเมิน  ผู้
ประเมิน  และแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
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 2.  กำรติดตำมและประเมินผล  

  หลังจากที่โรงเรียนได้ปฏิบัติด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์นี้แล้ว  จ าเป็นต้องมีการก ากับติดตาม  และ
ประเมินผล  เพื่อให้ทราบผลและความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน  ว่าจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดในเวลาที่
ก าหนดไว้หรือไม่  โดยการติดตามประเมินผล  จะวัดจากจุดมุ่งหมายหลัก  โดยสรุปได้ดังนี้ 

  1)  มุ่งหวังให้ผู้เรียนมีบุคลิกภาพที่เป็นผู้น า  มีคุณธรรม  สังคมยกย่องและให้การยอมรับ  มีทักษะในการ
เรียนรู้ด้านวิชาการ  รับผิดชอบต่อสังคม  มีส านึกในความเป็นไทย  รู้จักด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่ามีสุขภาพที่ดี  

  2)  มุ่งพัฒนาระบบและบุคลากรฝ่ายบริหารให้เป็นมืออาชีพ  เพ่ือสนองความต้องการของสังคมทาง
วิชาการ  โดยเน้นคุณภาพระดับสากล  และสามารถปลูกฝังคุณลักษณะที่พึงประสงค์แก่ผู้เรียนและให้บุคลากรทุกคน
ได้รับการพัฒนาความสามารถอย่างต่อเนื่อง  โดยสามารถด ารงไว้ซึ่งจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 

  3)  มุ่งเน้นการจัดการศึกษาที่มีอิสระ  และคล่องตัวในการบริหารจัดการ  เพ่ือให้สามารถสร้างมาตรฐาน
การบริการให้เป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้บริการ  โดยการประเมินผลมีกระบวนการอย่างคร่าวๆ  ดังนี้ 

    (1) โรงเรียนสร้างกระบวนการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลอย่างต่อเนื่อง  และสร้างเครือข่าย
เชื่อมโยงเป็นระบบเดียวกัน  เพื่อสามารถเอ้ือประโยชน์ร่วมกันได้ใน 
ทุกหน่วยงาน  โดยจัดท าเกณฑ์ชี้วัดความส าเร็จของแผนตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ให้เป็นรูปธรรม  

    (2) ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานให้บุคลากรทราบอย่างต่อเนื่อง 

    (3) มีการปรับปรุงแผนเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

    (4) สร้างมาตรการเร่งรัด  หากมีโครงการที่ด าเนินกรช้ากว่าที่ก าหนด  และตรวจสอบคุณภาพอย่างใกล้ชิด
และสม่ าเสมอ  
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ปฏิทินกำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมแผนกลยุทธ์  

โรงเรียนโพนงำมศึกษำ  

 

วัน  เดือน  ปี รำยกำรปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 

เมษายน -  ตรวจสอบ  ทบทวน  การจัดท าแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปี  (ปีงบประมาณ) 

-  งานแผนงานและงบประมาณ  
-  งานประกันคุณภาพ  

กรกฎาคม -  นิเทศ  ติดตาม -  งานประกันคุณภาพ 
กันยายน -  สรุป  ประเมินผล  งาน/โครงการ/กิจกรรม  

(ครั้งที่ 1) 
-  งานแผนงานและงบประมาณ 

-  งานประกันคุณภาพ  
ตุลาคม -  จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  

(ปีงบประมาณ)  
-  งานแผนงานและงบประมาณ 

-  งานประกันคุณภาพ 
ธันวาคม -  นิเทศ  ติดตาม -  งานประกันคุณภาพ  
มีนาคม -  สรุป  ประเมินผล  งาน/โครงการ/กิจกรรม  

(ครั้งที่  2) 
-  น าเสนอผลงานดีเด่น  
-  จัดท ารายงาน  SAR 

-  งานแผนงานและงบประมาณ  
-  งานประกันคุณภาพ  
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