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คํานํา 

  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2563-2565 ของโรงเรียนพนมดงรักวิทยา ฉบับนี้เปนเครื่อง 

กําหนดทิศทางดําเนินงานของโรงเรียนพนมดงรักวิทยา ในระยะเวลา 3 ป เปนเครื่องมือกําหนดผลสําเร็จของการ 

ดําเนินงานตามระบบงบประมาณท่ีมุงเนนผลงาน ในการจัดทําแผนปฏิบัติการของโรงเรียน ไดมีการปฏิบัติ

ตามลําดับข้ันตอน โดยเริ่มต้ังแตครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา เครือขายผูปกครอง  

ชุมชนและคณะกรรมการนักเรียน ไดรวมวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก (SWOT) กําหนดวิสัยทัศน

พันธกิจ เปาประสงค  คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของนักเรียนและจัดทํากรอบยุทธศาสตรของโรงเรียน  

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนดังกลาวนี้  ถือเปนขอตกลงเบ้ืองตนในการพัฒนาโรงเรียน

ในชวงระยะเวลา 3 ป  (พ.ศ.2563-2565) โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของ

โรงเรียน ขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกทานและผูมีสวนเกี่ยวของกับการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาให

สําเร็จลุลวงไปดวยดี  

คณะผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวา  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ระยะ  3  ป  (2563- 2565)    ฉบับนี้จะเปน

แบบอยางและแนวทางการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม  ใหประสบผลสําเร็จตามเปาหมายท่ีโรงเรียนกําหนดไว 
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บทท่ี 1 

 

ขอมูลพื้นฐานของโรงเรียน 

 

ขอมูลพื้นฐานโรงเรียนพนมดงรักวิทยา 

 ขอมูลท่ัวไปของสถานศึกษา 

 โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ต้ังอยูเลขท่ี 101 หมู 10 บานทานตะวัน  ตําบลจีกแดก   อําเภอพนมดงรกั  

จังหวัดสุรินทร  รหัสไปรษณีย  32140 

 โทรศัพท   044-558952-4   

 โทรสาร  044-58952   

 E-mail   04263.84@gmail.com     

 Website    www.dongrak.ac.th 

 

 เปดสอน 2 หลักสูตร คือ 

 1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 - 6 

 2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.1-3 

  

 เขตพื้นท่ีบริการของโรงเรียนมี  55  หมูบาน  ไดแก   

 1. ตําบลบักได 20 หมูบาน   

 2. ตําบลจีกแดก 12 หมูบาน   

 3. ตําบลตาเมียง 12 หมูบาน 

 4. ตําบลโคกกลาง  11 หมูบาน 

 

ขอมูลดานการบริหาร 

 ผูบริหาร   

 1. นายธรรมนูญ  มีเสนา   วุฒิการศึกษาสูงสุด   กศ.ม.การบริหารการศึกษา  

ดํารงตําแหนงท่ีโรงเรียนพนมดงรักวิทยา  ต้ังแต 4 พฤศจิกายน 2561  

 รองผูอํานวยการ 

 1. นางจันทรา  สารกิจ  วุฒิการศึกษาสูงสุด ค.บ. ภาษาไทย   

ป.บัณฑิต บริหารการศึกษา 

ประวัติโดยยอของโรงเรียน 

 โรงเรียนพนมดงรักวิทยา เปนโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33   

เดิมช่ือ โรงเรียนโคกกลางวิทยา โดยไดรับอนุญาตใหจัดต้ังตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันท่ี 11 

ธันวาคม พ.ศ. 2527 และเปดทําการสอนครั้งแรก ในปการศึกษา 2528 โดยขอความรวมมือ ใชอาคาร

http://www.dongrak.ac.th/
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อเนกประสงคของโรงเรียนบานจีกแดก สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา อําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร       

ในสมัยนั้นเปน ท่ีเรียนช่ัวคราวเมื่อสรางอาคารเรียนหลังแรกเสร็จจึงยายมาทําการเรียนการสอน                 

 ณ ท่ีต้ังปจจุบันเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2528 และเปดทําการสอนในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายครั้ง

แรกในปการศึกษา 2536 

 การดําเนินการครั้งแรก ไดรับการจัดหาสถานท่ีโดยมติของสภาตําบลโคกกลาง โดยคณะกรรมการ

สภาตําบลซึ่งมี นายบันเทิง  สายยศ  (กํานันตําบลโคกกลางในสมัยนั้น)  ไดประสานงานรวมกับสวนราชการ

ตาง ๆ ตลอดจนชาวบานตางรวมบริจาคจัดสรางอาคารเรียนช่ัวคราวข้ึน  โดยมี   นายพรหม  ดาศรี อาจารย

ใหญ โรงเรียนกาบเชิงวิทยา ในสมัยนั้น มารักษาการในตําแหนงครูใหญเปนคนแรก ตอมากรมสามัญศึกษาได

แตงต้ัง นายเลิศ  นพไธสง    ผูชวยผูอํานวยการโรงเรียนพุทไธสง  มาเปนผูบริหารคนท่ีสอง และตอมาได

แตงต้ัง  นายธงชัย  นิยโมสถ มาดํารงตําแหนงผูบริหารโรงเรียน  จนถึงวันท่ี  4 กุมภาพันธ พ.ศ. 2538 ตอมา

ไดแตงต้ัง นายวุฒิ  วัฒนะ   มาดํารงตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนพนมดงรักวิทยา  และไดเกษียณอายุ

ราชการ  ในวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2542  และในวันท่ี 9 ธันวาคม พ.ศ. 2542  กรมสามัญศึกษาไดแตงต้ัง 

นายเมธี  แตงจันทึก ตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนดอนแรดวิทยา มาดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียน

พนมดงรักวิทยา จนถึงวันท่ี 20 ธันวาคม พ.ศ. 2545 กรมสามัญศึกษาไดแตงต้ัง นายจําลอง ชูเชิด   ตําแหนง

ผูอํานวยการโรงเรียนตานีวิทยา   มาดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนพนมดงรักวิทยา และไดเกษียณอายุ

ราชการในวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2551 และเมื่อวันท่ี 28  ตุลาคม พ.ศ. 2551 ไดแตงต้ัง นายสมโภชน      

สุขเจริญ  ตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนโคกยางวิทยา มาดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนพนมดงรักวิทยา 

และในวันท่ี 20 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ไดแตงต้ัง    นายนิวัติ บุญมี มาดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียน   

พนมดงรักวิทยา และไดเกษียณอายุราชการในวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2558 และตอมาไดแตงต้ัง นางจันทรา  

สารกิจ  เปนรักษาการผูอํานวยการโรงเรียนพนมดงรักวิทยา 1  ตุลาคม  2558  - 14 สิงหาคม  2559 ตอมา   

นายอภินันท  จันทเขต  มาดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนพนมดงรักวิทยา ต้ังแต 15สิงหาคม 2559  -  

30  กันยายน  2561  และตอมา นายธรรมนูญ  มีเสนา  มาดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนพนมดงรัก

วิทยา ต้ังแต 4 พฤศจิกายน 2561  จนถึงปจจุบัน 

 โรงเรียนพนมดงรักวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 เปดสอน   

2 หลักสูตร 3 ระดับ คือระดับมัธยมศึกษาตอนตน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.)  

ทําเนียบผูบริหารโรงเรียน 

 1. นายพรหม  ดาศรี  ตําแหนง รักษาการครูใหญ   พ.ศ.  2527-2528 

 2. นายเลิศ  นพไธสง  ตําแหนง ครูใหญ   พ.ศ.  2528-2531 

 3. นายธงชัย  นิยโมสถ  ตําแหนง ผูอํานวยการ  พ.ศ.  2531-2538 

 4. นายวุฒิ  วัฒนะ  ตําแหนง ผูอํานวยการ  พ.ศ.  2538-2542 

 5. นายเมธี แตงจันทึก  ตําแหนง ผูอํานวยการ  พ.ศ.  2542-2545 

 6. นายจําลอง  ชูเชิด  ตําแหนง ผูอํานวยการ  พ.ศ.  2545-2551 

 7. นายสมโภชน  สุขเจริญ  ตําแหนง ผูอํานวยการ  พ.ศ.  2551-2555 
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 8. นายนิวัติ  บุญม ี  ตําแหนง ผูอํานวยการ  พ.ศ.  2555-2558 

 9. นางจันทรา  สารกิจ  ตําแหนง รักษาการผูอํานวยการ พ.ศ.  2558-2559 

 10. วาท่ีรอยตรีอภินันท  จันทเขต ตําแหนง ผูอํานวยการ  พ.ศ.  2559-2561 

 11. นายธรรมนญู มีเสนา  ตําแหนง ผูอํานวยการ  พ.ศ.  2561-ปจจุบัน 

 

วัตถุประสงคเฉพาะของโรงเรียน 

 โรงเรียนพนมดงรักวิทยา  เปนหนวยงานท่ีใหบริการการเรียนการสอนแกผูเรียนโดยตรง มี

วัตถุประสงคของการจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อการพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท้ังรางกาย   จิตใจ  

สติปญญา  ความรู และคุณธรรม    มีจริยธรรม  และวัฒนธรรม ในการดํารงชีวิต  สามารถอยูรวมกับผูอื่น ได

อยางมีความสุข และตองรับภารกิจในการบริหารจัดการศึกษาตามสาระในหมวด 4 หมวด 5 และหมวด 6 

แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542   ซึ่งวาดวยแนวการจัดการศึกษา การบริหารและการ

จัดการการศึกษา และมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 

 เปนสถานศึกษาท่ีอยูในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 33   และสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  มีหนาท่ีดําเนินการใหเปนไปตามอํานาจหนาท่ี  ของสถานศึกษาท้ัง  4  

ดาน  คือ  ดานวิชาการ  งบประมาณ การบริหารงานบุคคล  และการบริหารงานท่ัวไปตามกฎหมายวาดวย

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู และบุคลากร

ทางการศึกษา พ.ศ. 2546  และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ 

จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  ขอมูลจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติงานในโรงเรียนพนมดงรักวิทยา  

(10 มิถุนายน 2562) 

ตําแหนง จํานวนบุคลากร 

ชาย หญิง รวม 

ผูบริหาร 1 1 2 

ครู 20 22 42 

ครูผูชวย 1 5 6 

รวมขาราชการครู 22 28 50 

พนักงานราชการ 2 2 4 

ลูกจางประจําการ (ชางไม) 1 0 1 

ลูกจางประจําการ (ครูธุรการ) 1 0 1 

ลูกจางช่ัวคราว (ครูอัตราจาง) 0 2 2 

รวมบุคลากรทางการศึกษา 4 4 8 

รวมท้ังสิ้น 26 32 58 
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  ขอมูลจํานวนนักเรียนโรงเรียนพนมดงรักวิทยา (10 มิถุนายน 2562) 

ระดับช้ัน จํานวนหองเรียน นักเรียนชาย นักเรียนหญิง รวมนักเรียน 

มัธยมศึกษาตอนตน 14 268 239 507 

 มัธยมศึกษาปท่ี 1 5 82 84 166 

 มัธยมศึกษาปท่ี 2 5 108 88 196 

 มัธยมศึกษาปท่ี 3 4 78 67 145 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 10 84 194 278 

 มัธยมศึกษาปท่ี 4 4 31 74 105 

 มัธยมศึกษาปท่ี 5 3 22 52 74 

 มัธยมศึกษาปท่ี 6 3 31 68 59 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 9 166 61 227 

 ปวช. ช้ันปท่ี 1 3 57 16 73 

 ปวช. ช้ันปท่ี 2 3 72 20 92 

 ปวช. ช้ันปท่ี 3 3 37 25 62 

รวมท้ังสิ้น 33 518 494 1,012 

 

แหลงวิทยาการท่ีใหการสนับสนุนทางวิชาการ 

 แหลงวิทยาการภายนอก  

1) หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร  1 หอง 

2) หองปฏิบัติการอุตสาหกรรม 

3) หองปฏิบัติการคหกรรม 

4) หองปฏิบัติการทางภาษา 

5) สวนยางพารา 

6) หองสืบคน USO 

7) บอเล้ียงปลา 

8) หองพยาบาล 

9) สหกรณโรงเรียนพนมดงรักวิทยา 

10) หองสมุดโรงเรียนพนมดงรกัวิทยา 

11) หองดนตรี โรงเรียนพนมดงรักวิทยา 

12) หองปฏิบัติการฟสิกส 

13) หองปฏิบัติการเคมี 

14) มุมปายนิเทศภาษาอาเซียน 

15) หองอาเซียนศึกษา 



5 

 
16) สนามเซปกตะกรอ 

17) สนามเปตอง 

18) สนามฟุตบอล 

19) สนามบาสเกตบอล 

20) สนามวอลเลยบอล 

21) หองปฏิบัติการกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศและคณิตศาสตร 

22) หองปฏิบัติการกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยและสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนาธรรม 

 

 แหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียน 

 1) โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลจีกแดก 

 2) องคการบริหารสวนตําบลจีกแดก 

 3) ศูนยเศรษฐกิจพอเพียงและสหกรณบานจีกแดก 

 4) ปราสาทตาเมือนธม 

 5) ปราสาทตาควาย 

 6) ปราสาทตาเมือนโตด 

 7) วัดศรีสวาย 

 8) วัดปาสันติสามัคคีธรรม 

 9) วัดสายกุหลาบ 

 

สภาพชุมชนโดยรอบโรงเรียน 

 ลักษณะเปนชุมชนโดยรวม 

          ลักษณะชุมชนโดยรอบโรงเรียนเปนชุมชนชนบท อยูหางไกลรอบบริเวณโรงเรียน มี

ประชากรประมาณ 7,734 คน อาชีพหลักของชุมชนคือเกษตรกรรม เนื่องจากยังคงเปนสังคมเกษตรกรรม

และพื้นสวนเหมาะแกการเพาะปลูกโดยเฉพาะ ขาว มันสําปะหลัง และยางพารา ผูปกครองสวนใหญจบ

การศึกษาระดับภาคบังคับ รายไดโดยเฉล่ีย ประมาณ 32000บาท/คน/ป  หมูบานท่ีอาศัยโดยรอบโรงเรียน

ประชากรสวนใหญมีอาชีพเกษตรกรรม ชุมชนโดยรอบต้ังอยูหางไกลจากสถานท่ีต้ังของโรงเรียน สภาพ

เศรษฐกิจของชุมชน ประชากรสวนใหญมีฐานะยากจนภาษาท่ีใชในการส่ือสารของชุมชนในเขตพื้นท่ีบริการ มี 

3 ภาษา ไดแก ภาษาไทยเขมร รอยละ 70, ภาษาไทยอีสาน รอยละ 20, ภาษาไทยสวย รอยละ 10 

 ลักษณะทางภูมิศาสตร การคมนาคมของชุมชนในพื้นท่ีบริการ 

 ลักษณะทางภูมิศาสตรท่ัวไป  พื้นท่ีสวนใหญเปนปา การคมนาคมของชุมชนในพื้นท่ีบริการใช

ทางหลวงชนบท  จํานวน 1 สาย จากบานพนมดิน – บานโคกแสลง  สําหรับทางเช่ือมระหวางตําบลและ

หมูบาน เปนสภาพถนนลาดยางและถนนลูกรัง จํานวน 30 สาย 
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 สังคม ประเพณี วัฒนธรรม ศาสนา โดยรวมของชุมชนในพื้นท่ีบริการ  

                   สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ ประเพณีศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินท่ีรูจักโดยท่ัวไปคือ บุญบ้ังไฟ 

ลอยกระทง แหเทียนเขาพรรษา แซนโฎนตา วัฒนธรรมประเพณีท่ีสําคัญท่ีปฏิบัติสืบทอดกันมา โดยสวนรวม

จะคลายคลึงกันเชนประเพณีโกนผมไฟ  โกนจุก บวชนาค บุญบ้ังไฟ และวันสําคัญทางศาสนาตางๆ   

 โอกาสและขอจํากัดของโรงเรียน 

นักเรียนสวนใหญเปนเด็กท่ีมีศักยภาพแตโรงเรียนไดรับการสนับสนุนดานบุคลากรและทรัพยากร 

ท่ีจํากัด 

 

ขอมูลดานอาคารสถานท่ี  
 

 

 

ท่ี 

ประเภท 

จํานวน/

หลัง/

สนาม 

สภาพอาคาร(จํานวนหลัง/สนาม) 

หมายเหตุ ดี ชํารุดทรุด

โทรม 

อื่น ๆ 

1 อาคารเรียน 7     

2 อาคารอุตสาหกรรม 2     

3 หองน้ํา-หองสวม 30     

4 สนามฟุตบอล 1     

5 สนามบาสเก็ตบอล 2     

6 สนามฟุตซอล -     

7 สนามอเนกประสงค 1     

8 โรงอาหาร 1     

9 หอประชุม 1     
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โครงสรางการบริหารงานโรงเรียนพนมดงรักวิทยา 

      

 

 

 

 

 

              

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ดานการบรหิารวชิาการ ดานการบรหิารงบประมาณ ดานการบรหิารงานบุคคล ดานการบรหิารทั่วไป 

งานวิชาการ 

- การวางแผนงานวิชาการ 

- การบริหารงานวิชาการ 

- การจัดกิจกรรมการเรียนรู 

- การพัฒนาและสงเสริมทางดานวิขาการ 

- การวัดผลประเมินผลและงานทะเบียน

นักเรียน 

- การแนะแนวการศึกษา 

- การประเมินผลการดําเนินงานวิชาการ 

- งานอ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 

 งานแผนงานและประกันคุณภาพ 

- งานวางแผนพัฒนาโรงเรียน 

- การจัดการองคกร 

- การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- การจัดการระบบประกันคณุภาพภายใน 

- การคํานวณตนทุนผลผลิต 

 

งานธุรการ 

- งานวางแผนธุรการ 

- การบริหารงานธุรการ 

- การบริหารงานสารบรรณ 

- การประเมินผลการดําเนินงานธุรการ 

- งานอ่ืนที่ไดรับมอบหมาย 

งานการเงินและพัสดุ 

- การบริหารการเงิน 

- การบริหารหลักฐานการเงินและบัญช ี

- การบริหารงานพัสดุและสินทรพัย 

- การประเมินผลการดําเนินงานการเงินและ

พัสด ุ

- งานอ่ืนที่ไดรับมอบหมาย 

 

 

งานรบริหารงานบคุคล 

- การบริหารงานบุคคล 

- การบริหารงานทะเบียนและสถิติขาราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

- การประเมินผลการดําเนินงานบุคคล 

- งานอ่ืนที่ไดรับมอบหมาย 

 

งานกจิการนกัเรียน 

- งานวางแผนงานกิจการนักเรียน 

- การบริหารกิจการนักเรียน 

- การสงเสริมและพัฒนาใหนักเรียนมีวินัย 

คุณธรรมและจริยธรรม 

- การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

- งานอ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 

งานดแูลอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม 

- การบริการอาคารสถานที่และ

สภาพแวดลอม 

- การบริการอาคารเรียน 

- การบริการหองเรียน 

- การบริการหองบริการ 

- การบริการหองพิเศษ 

- การบริการอาคารประกอบ 

- การใหบริการน้ําดื่ม 

- การสงเสริมสุขภาพอนามัย 

นายธรรมนูญ  มเีสนา 

ผูอํานวยการโรงเรียนพนมดงรักวทิยา 
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โครงสรางการบริหารงานโรงเรียนพนมดงรักวิทยา (ตอ) 

 

 

 

 

 

 

                

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ดานการบรหิารวชิาการ ดานการบรหิารงบประมาณ ดานการบรหิารงานบุคคล ดานการบรหิารทั่วไป 

- การสรารงและเผยแพรเกียรตปิระวัติของ

โรงเรียน 

- การประเมินผลการดําเนินงานบริการ

อาคารสถานที่และสภาพแวดลอม 

- งานอ่ืนที่ไดรับมอบหมาย 

งานชุมชน และภาคีเครือขาย 

- การสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียน

กับชุมชนและภาคีเครือขาย 

- การใหบริการชุมชน 

- การมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน 

- การไดรับการสนับสนุนกับชุมชน 

- การประเมินผลการดําเนินงานชุมชนลา

ภาคีเครือขาย 

นายธรรมนูญ  มเีสนา 

ผูอํานวยการโรงเรียนพนมดงรักวทิยา 
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ผลการประเมินคุณภาพภายนอก 

 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จําแนกมาตรฐานการศึกษาตามกฎกระทรวง ฯ พ.ศ. 2553 

(โรงเรียนท่ีรับการประเมินในปงบประมาณ 2554-2555) 

มาตรฐาน/  กลุม

ตัวบงช้ี 
ตัวบงช้ี 

คะแนน

เต็ม 

คะแนน

ท่ีได 

ระดับ

คุณภาพ 

มาตรฐานท่ี 1  ผลการจัดการศึกษา 

กลุมตัวบงช้ี

พื้นฐาน 

1.  ผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี 10 9.75 ดีมาก 

2.  ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมท่ีพึงประสงค 10 9.27 ดีมาก 

3.  ผูเรียนมีความใฝรู และเรียนรูอยางตอเนื่อง 10 9.50 ดีมาก 

4.  ผูเรียนคิดเปน ทําเปน 10 8.35 ดี 

5.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน 20 9.54 พอใช 

กลุมตัวบงช้ี      

 อัตลักษณ 

9.  ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/

วิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงคของการจัดต้ัง

สถานศึกษา 

5 5.00 ดีมาก 

10.  ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนท่ีสงผลสะทอน

เปนเอกลักษณของสถานศึกษา 
5 5.00 ดีมาก 

กลุมตัวบงช้ี

มาตรการสงเสริม 

11.  ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพื่อสงเสริม

บทบาทของสถานศึกษา 
5 5.00 ดีมาก 

มาตรฐานท่ี 2  การบริหารจัดการศึกษา 

กลุมตัวบงช้ี

พื้นฐาน 

7.  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา

สถานศึกษา 
5 4.80 ดีมาก 

กลุมตัวบงช้ี

มาตรการสงเสริม 

12.  ผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับ

มาตรฐาน รักษามาตรฐานและพัฒนาสูความเปนเลิศท่ี

สอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

5 5.00 ดีมาก 

มาตรฐานท่ี 3  การจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

กลุมตัวบงช้ี

พื้นฐาน 

6.  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเนน

ผูเรียนเปนสําคัญ 
10 9.00 ดีมาก 

มาตรฐานท่ี 4  การประกันคุณภาพภายใน 

กลุมตัวบงช้ี

พื้นฐาน 

8.  พัฒนาการของการประกนัคุณภาพภายในโดย

สถานศึกษาและตนสังกัด 
5 4.15 ดี 

คะแนนรวม/ผลการประเมิน 100 84.36 ดี 

 

ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ       รับรอง   ไมรับรอง 
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ดานคุณภาพผูเรียน 

ควรไดรับการพัฒนาในดานทักษะการคิดวิเคราะห  คิดสังเคราะห  คิดสรางสรรคในทุกกลุมสาระใหมี

เปาหมายในการศึกษา  ในการดํารงชีวิต  และพัฒนาดานความซื่อสัตยสุจริต  ความรับผิดชอบ  ความประหยัด  

โดยครูเปนผูจัดกิจกรรมตางๆ  เหลานี้ 

ดานครู 

ควรพัฒนาในดานเทคนิคการสอนนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่า  นักเรียนสวนมากมาจาก

ครอบครัวท่ีมีการสงเสริมการสนับสนุนและเอาใจใสผูเรียนนอย  ควรสงเสริมเพิ่มกิจกรรมคิดวิเคราะห  คิด

สังเคราะห  คิดสรางสรรคและความซื่อสัตยสุจริต  ความรับผิดชอบ   ความประหยัด  รวมถึงปลูกฝงใหผูเรียนมี

เปาหมายในการศึกษาและเปาหมายชีวิต  

ดานผูบริหาร 

ควรจัดกิจกรรมสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะดานดนตรี  ใหผูเรียนไดแสดงความสามารถอยางเต็ม

ศักยภาพ  เชน  จัดใหมีวงดนตรีสากลประจําโรงเรียนและใหผูเรียนเขารวมกิจกรรมอยางท่ัวถึง 

ดานคุณภาพผูเรียน 

จุดเดน/โอกาสท่ีทําใหมีคุณภาพ 

ผูเรียนมีความรูความสามารถในการใชเทคโนโลยีสาระสนเทศเพื่อการเรียนรูมีความสามารถในการใช

คอมพิวเตอรพื้นฐานทุกคน 

จุดท่ีควรพัฒนา/อุปสรรคท่ีทําใหไมมีคุณภาพ 

ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับชาติอยูในระดับควรปรับปรุง  ตองพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ใหสูงข้ึน 

ขอเสนอแนะเพื่อการศึกษา 

ซอมเสริมความรูใหผูเรียนในดานท่ีไมผานเกณฑ  ทําโครงการพัฒนายกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูในรูปแบบ

ตางๆ เชน เรียนเสริมเพิ่มผลสัมฤทธิ์  สนับสนุนการเรียนการสอนของครูและนักเรียน  ใชเทคโนโลยีในการสืบคน

ขอมูล  พัฒนาเทคนิคการสอนของคร ู

ดานจัดการเรียนการสอน 

จุดเดน/โอกาสท่ีทําใหมีคุณภาพ 

ครูมีคุณธรรมจริยธรรม  และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ  ครูมีความมุงมั่นและอุทิศตนในการ

สอนและพัฒนาผูเรียน  ครูมีวุฒิภาวะทางการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาข้ึนไป  ครูสอนตรงตามวิชาเอก-

โท หรือตรงตามความถนัด  ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพและเนนผูเรียนเปน

สําคัญ 

จุดท่ีควรพัฒนา/อุปสรรคท่ีทําใหไมมีคุณภาพ 

ครูไมครบตามเกณฑ  ควรพัฒนาเทคนิคการสอนท่ีเนนใหผูเรียนมีความสามารถในการคิด  วิเคราะห  คิด

สังเคราะห  คิดแกปญหา  คิดสรางสรรค ฯลฯ  และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุมสาระ 

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

สรรหาและแตงต้ังครูใหครบตามเกณฑ 1 หองเรียนตอครู 2 คน พัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
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ท่ีเนนใหผูเรียนมีความสามารถในดานการคิดและใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน 

 ดานการบริหารและการจัดการศึกษา 

จุดเดน/โอกาสท่ีทําใหมีคุณภาพ 

ผูบริหารมีคุณธรรมจริยธรรมและปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ ผูบริหารมีความคิดริเริ่ม มีวิสัยทัศน

เปนผูนําทางวิชาการ 

 จุดท่ีควรพัฒนา/อุปสรรคท่ีทําใหไมมีคุณภาพ 

 งบประมาณในการบริหารจัดการไมเพียงพอ ควรพัฒนาและจัดระบบนิเวศ ควบคุมกํากับติดตามผลการ

ปฏิบัติงานตามแผน 

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

ควรจัดสรรงบประมาณพิเศษตามความตองการในการพัฒนาของสถานศึกษาตามความเหมาะสม  โรงเรียน

ตองพัฒนาระบบการนิเทศ ติดตาม ควบคุม กํากับติดตามผลการปฏิบัติงามตามแผนงานใหเปนระบบและตรวจสอบ

ได 

ดานการพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรู 

จุดเดน/โอกาสท่ีทําใหมีคุณภาพ 

สถานศึกษามีการรวมมือกันระหวางชุมชน องคกรทางศาสนา สถาบันทางวิชาการและองคกรภาครัฐและ

เอกชน เพื่อพัฒนาวิถีการเรียนรูในชุมชน เปนแหลงวิทยากรในการแสวงหาความรูและบริการชุมชน  มีการ

แลกเปล่ียนเรียนรูรวมกัน มีการพัฒนาองคการนักเรียนเครือขายผูปกครองและองคการชุมชนใหมีสวนรวมในการ

พัฒนาสถานศึกษาและชวยเหลือสถานศึกษา 

จุดท่ีควรพัฒนา/อุปสรรคท่ีทําใหไมมีคุณภาพ 

ชุมชนมีการเขามามีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตรระดับสถานศึกษาเปนบางสวน 

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

ควรหาวิธีการใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตรระดับสถานศึกษาดวยวิธีการอยางหลากหลาย

เพื่อใหทราบความตองการของชุมชนในการจัดการเรียนการสอน 

มาตรฐานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

จุดเดน/โอกาสท่ีทําใหมีคุณภาพ 

ชุมชนสวนใหญมีอาชีพหลักเปนเกษตรกรหรือรับจางท่ัวไป  และมีวิถีชีวิตประจําวันในเรื่องการใชจายหรือ

เรื่องเศรษฐกิจแบบพอเพียงเปนแบบอยางใหผูเรียน 

จุดท่ีควรพัฒนา/อุปสรรคท่ีทําใหไมมีคุณภาพ 

ส่ือเทคโนโลยีสมัยใหมท่ีเปนส่ิงจูงใจใหผูเรียนอยากไดอยากใช ทําใหเปนปญหาใหผูปกครองตองหารายได

มากข้ึนในการนํามาใชจายในการซื้อของตางๆ 

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

ควรปลูกฝงคานิยมในการบริโภคส่ิงของตางๆ ใหแกผูเรียนใหมีความเขาใจท่ีถูกตองไมเลียนแบบผูอื่นหรือ

ตามแฟช่ันสมัยใหมเกินไป  บูรณาการเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงในแผนการจัดการเรียนรูทุกกลุมสาระ 
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บทท่ี 2 

 

วิเคราะหบริบทโรงเรียน 

 

ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมโรงเรียน 

ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน  โดย ใชหลัก 2S4M 

 

จุดแข็ง (+) จุดออน   (-) 

ดานโครงสรางและนโยบาย S1 ดานโครงสรางและนโยบาย S1 

  

1. จํานวนบุคลากรทางการบริหารเพียงพอท้ัง 

4 งาน 

2. การจัดการศึกษาเพื่ออาชีพ 

 

1. โครงสรางการบริหารงานไมชัดเจน 

2. ชุมชนขาดการมีสวนรวมในการจัด

การศึกษา  

3. การนํานโยบายสูการปฏิบัติยังขาด

ประสิทธิภาพ 

จุดแข็ง (+) จุดออน   (-) 

ดานผลผลิตและการบริการ S2 ดานผลผลิตและการบริการ S2 

1. นักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการไดรับการศึกษา

อยางท่ัวถึง   

2. นักเรียนมีทักษะทางงานอาชีพ   

3. หลักสูตรสถานศึกษามีคุณภาพสอดคลองกับ

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

พ.ศ.2551    

4. นักเรียนมีสุนทรียภาพทางดานดนตรี  กีฬา 

และศิลปะ   

5. มีกิจกรรมอาเซียนเปนเลิศ    

6. มีแหลงเรียนรูภายในและภายนอกท่ี

หลากหลาย   

 

1. โครงสรางและหลักสูตรของ ปวช.ควรมีสวน

รวมของบุคลากร  

2. สภานักเรียนยังขาดทักษะในการบริหารงาน  

3. นักเรียนแสดงพฤติกรรมออกในทางท่ีไม

ถูกตอง 

4. นักเรียนขาดกระบวนการคิด วิเคราะห คิด

อยางสรางสรรค 

5. ผูเรียนขาดจิตสาธารณตอสมบัติสวนรวม 

6. นักเรียนยังมีปญหาการอานไมออก เขียน

ไมได  

7. ควรมีการพัฒนาระบบการติดตามและแกไข

ปญหาผลการเรียนของนักเรียนท่ีชัดเจน  
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จุดแข็ง (+) จุดออน   (-) 

ดานบุคลากร M1 ดานบุคลากร M1 

1. บุคลากรทุกคนมีสวนรวมในการจัด

การศึกษา 

2. อายุเฉล่ียของบุคลากรนอยเต็มศักยภาพใน

การปฏิบัติงาน   

3. บุคลากรชวยเหลือและทํางานกันเปนทีม   

4. บุคลากรมีคุณวุฒิตรงตามวิชาเอก   

5. บุคลากรแตงกายเหมาะสม   

6. โรงเรียนมีการสรรหาบุคลากรอยางโปรงใส  

 

 

 

 

 

 

 

1. บุคลากรทํางานหลายบทบาทหนาท่ี  

2. บุคลากรสวนใหญยังขาดประสบการณใน

การทํางาน 

3. การสรางขวัญและกําลังใจของบุคลากร 

4. โรงเรียนขาดระบบการทํา plc การ

แลกเปล่ียนเรียนรูรวมกัน  

5. บุคลากรโยกยายและเปล่ียนแปลงการ

ทํางานบอย  

6. ผูเช่ียวชาญในการกํากับ นิเทศตรวจสอบ

แผนการจัดการเรียนรู และวิจัยในช้ันเรียนมี

ไมเพียงพอ  

7. ครูผูสอนเจาของภาษาโดยตรงไมมี  

8. ครูท่ีปรึกษาขาดประสบการณในการดูแล

นักเรียน  

9. โรงเรียนควรมีวิทยากรดานการวิจัยในช้ัน

เรียน การผลิตส่ือ นวัตกรรม  

10. การศึกษาดูงานนอกสถานท่ีของบุคลากรยัง

ไมตอเนื่อง 

จุดแข็ง (+) จุดออน   (-) 

ดานการเงิน M2 ดานการเงิน M2 

1. ผูปกครอง ใหการสนับสนุนระดมทุน

ทรัพยากร  

2. เครือขายองคกรตางๆใหการสนับสนุน

ทุนการศึกษาอยางตอเนื่อง 

 

1. เงินระดมทุนทรัพยากรจากผูปกครอง  

โรงเรียนควรมีการกําหนดเปาหมายในการ

ใชเงินระดมฯท่ีชัดเจน  

2. ขาดงบประมาณสนับสนุนโครงการนอก

แผนปฏิบัติราชการ   

3. การบริหารงบประมาณขาดประสิทธิภาพ 
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จุดแข็ง (+) จุดออน   (-) 

ดานวัสดุอุปกรณ M3 ดานวัสดุอุปกรณ M3 

1. มีระบบจัดซื้อจัดจางอยางเปนระบบ 

2. มีหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานครบทุก

รายวิชา 

 

1. ควรมีหองเกียรติยศ 

2. ระบบสุขาภิบาล ภูมิทัศน และอาคาร

สถานท่ีตองปรับปรุง และมีไมเพียงพอ  

3. หองเรียนและหองปฏิบัติการยังแยกกันไม

ชัดเจน  และไมเอื้อตอการเรียนรู  

4. การบํารุงและซอมแซมวัสดุครุภัณฑใน

หองเรียนยังไมท่ัวถึง   

5. อุปกรณกีฬาบางชนิดไมมีคุณภาพ  

6. วัสดุ อุปกรณในสํานักงานยังไมเพียงพอ  

7. หองเรียนดนตรี  นาฏศิลปทัศนศิลปและ

กิจกรรมพัฒนาผูเรียนไมเพียงพอสงผลตอ

การจัดการเรียนการสอน   

8. ควรมีเครื่องปรับอากาศในหองปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร  

9. ยังขาดวัสดุ อุปกรณท่ีจะตองใชไมตรงตาม

ตองการ  

10. การพัฒนาบริบท การปรับปรุงสถานท่ี ควร

มีสวนรวมจากบุคลากรในโรงเรียนในการ

จัดลําดับความสําคัญ  

11. โรงเรียนยงัขาดหองประชุมท่ีมิดชิด ติด

เครื่องปรับอากาศ  

12. ยานพาหนะท่ีมีไมเพียงพอตอการนํา

นักเรียนเขาแขงขัน 
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จุดแข็ง (+) จุดออน   (-) 

ดานการบริหารจัดการ M4 ดานการบริหารจัดการ M4 

1. มีการกํากับนิเทศติดตามการสอนของครู

อยางตอเนื่อง    

2. ผูบริหารมีความสามารถและมีประสบการณ

ในการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ   

3. บุคลากรมีสัมพันธภาพท่ีดีตอกันและปฏิบัติ

ตนเปนแบบอยางท่ีดีแกนักเรียน   

4. ผูปกครอง ใหความรวมมือดี   

มีระบบการแนะแนว ศึกษาตอท่ีชัดเจน   

1. การกํากับติดตามการเรียนของนักเรียนยังไม

มีประสิทธิภาพ 

2. การประชาสัมพันธขอมูลทางการศึกษาแก

บุคลากรยังไมท่ัวถึง M 

3. การบริหารแตละฝายยังไมสอดคลองกัน  

4. ควรมีการนิเทศกํากับการสอนท่ีชัดเจน  

5. หลักสูตรของประกาศนียบัตรวิชาชีพตองมี

การปรับปรุง  

6. โครงการโรงเรียนในฝน  โรงเรียนวิถีพุทธ

บัฟเฟอรสคูลและสถานศึกษาพอเพียงยังไม

มีความยั่งยืน 

7. ฝายบริหารควรถูกประเมินโดยครู นักเรียน

และชุมชน  การวิเคราะห SWOT ควรนําไป

ปฏิบัติไดจริง  

8. ผูรับผิดชอบโครงการไมสามารถดําเนินงาน

ตามแผนงาน/โครงการ 

9. มาตรการการจัดการดานระบบดูแล

ชวยเหลือนักเรียนยังไมมีประสิทธิภาพ  

           โตะ เกาอี้ในโรงอาหารยังขาดการดูแล 

          ความสะอาด 
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วิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกโดยหลักการ STEP 

 

โอกาส  (+) อุปสรรค (-) 

ดานสังคมและวัฒนธรรม (S) ดานสังคมและวัฒนธรรม (S) 

1. สหวิทยาเขตมีความเขมแข็ง 

2. ผูปกครองและชุมชนใหความรวมมือในการ

จัดการศึกษา 

3. ระเบียบ กฎหมายเอื้อตอการจัดการศึกษา 

4. การคมนาคม การส่ือสารสะดวก 

5. สถานศึกษาต้ังอยูหางไกลจากแหลง

อบายมุขตามท่ีกฎหมายกําหนด 

6. มีการอนุรักษขนบธรรมเนียมประเพณีและมี

ความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

7. มีแหลงเรียนรูทางธรรมชาติและภูมิปญญา

ทองถ่ินในพื้นท่ีเพื่อสงเสริมการจัดการ

เรียนรู 

8. คานิยมของผูปกครองในการสงบุตรหลาน

เขาเรียนในโรงเรียน 

 

1. ปญหาครอบครัว สวนมากนักเรียนอาศัยอยู

กับญาติ พอแมไมไดเล้ียงดูบุตรหลาน

โดยตรง 

2. ผูปกครองไมสงเสริมการศึกษาตอของบุตร

หลานในระดับท่ีสูงข้ึน 

3. กลุมเยาวชนมีคานิยมท่ีไมพึงประสงค (การ

ขับข่ีรถจักรยานยนต มั่วสุมส่ิงเสพติด ติด

เกม ทะเลาะวิวาท ) 

4. เยาวชนยังขาดจิตสํานึกในการรักษา

สาธารณะสมบัติ 

5. ปญหาส่ิงเสพติด (บุหรี่) ของนักเรียน  

6. กรรมการเครือขายผูปกครองยังไมเขาใจ

บทบาทการทํางาน  

7. ขาดการอํานวยความสะดวกใหกับนักเรียนท่ี

เขารวมกิจกรรม 

8. ผูประกอบการในโรงอาหารจําหนายอาหาร

ท่ีไมถูกสุขลักษณะ  

โอกาส  (+) อุปสรรค (-) 

ดานเทคโนโลยี (T) ดานเทคโนโลยี (T) 

1. ไดรับการสนับสนุนเครือขายอินเตอรเน็ต 

2. มีระบบเครือขายการส่ือสารอยางท่ัวถึง 

3. ไดรับการสนับสนุนส่ือเทคโนโลยี 

 

1. การใชหรือ ไดรับขอมูล ขาวสารทาง

อินเตอรเน็ตท่ีไมพึงประสงค 

2. ระบบการเช่ือมตอ ICT ขาดประสิทธิภาพ 

3. การเขาถึงส่ือ ICT ไมท่ัวถึง 
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โอกาส  (+) อุปสรรค (-) 

ดานเศรษฐกิจ (E) ดานเศรษฐกิจ (E) 

1. ชุมชุมมีการปลูกพืชเศรษฐกิจท่ีหลากหลาย

และมีรายไดตลอดป 

2. รัฐจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดการศึกษา

อยางท่ัวถึง 

3. นโยบายเรียนฟรี 15 ปอยางมีคุณภาพ 

4. ไดรับการสนับสนุนจากเครือขายภาคีทาง

การศึกษา 

1. ผูปกครองสวนใหญมีรายไดไมแนนอน มี

อาชีพรับจางท่ัวไป 

2. มีการเคล่ือนยายแรงงานตามฤดูกาล 

โอกาส  (+) อุปสรรค (-) 

ดานการเมืองการปกครอง (P) ดานการเมืองการปกครอง (P) 

1. นโยบายของรัฐบาลใหความสําคัญกับการ

จัดการศึกษา  

2. นโยบายตนสังกัดมีการกําหนดแนวการ

ปฏิบัติงาน 

3. องคกรบริหารการปกครองสวนทองถ่ินให

การสนับสนุนการศึกษา 

1. ความมั่นคงในพื้นท่ีชายแดน สงผลกระทบ

ตอการจัดการศึกษา 

2. การเปล่ียนแปลงนโยบายของรัฐบาล ทําให

การดําเนินการจัดการศึกษาไมตอเนื่อง 
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โอกาส ( + ) อุปสรรค ( - )
คะแนนเต็ม  1  1-5  1-5

1.  ดานสังคม-วัฒนธรรม (Social = S) 0.33 4.38 3.13 1.45 1.03 0.41
2.  ดานเทคโนโลยี (Technology = T ) 0.25 3.67 4 0.92 1.00 -0.08
3.  ดานเศรษฐกิจ  ( Economic = E ) 0.27 4.5 3.5 1.22 0.95 0.27
4.  ดานการเมืองและกฎหมาย (Politic = P) 0.15 4.33 3 0.65 0.45 0.20

4.23 3.43

จุดแข็ง ( + ) จุดออน ( - )
คะแนนเต็ม  1  1-5  1-5

1.  ดานโครงสรางและนโยบาย (Structure =S1 ) 0.10 4.5 4.66 0.45 0.47 -0.02
2.  ดานผลผลิตและการบริการ (Service and Products  = S2 ) 0.14 4.3 3.71 0.60 0.52 0.08
3.  ดานบุคลากร  (Man = M1) 0.24 5 4.4 1.20 1.06 0.14
4.  ดานประสิทธิทางการเงิน  (Money = M2) 0.16 5 5 0.80 0.80 0.00
5.  ดานวัสดุ และอุปกรณ (Materials = M3 ) 0.20 5 4.83 1.00 0.97 0.03
6.  ดานการบริหารจัดการ ( Mannagement  = M4 ) 0.16 4.8 4.4 0.77 0.70 0.06

0.80 0.75

ตารางการสรุปผลการประเมินสถานภาพของโรงเรียนพนมดงรักวิทยา

ตาราง  1  การประเมินสถานภาพปจจัยสภาพแวดลอมภายนอก (STEP) 

ประเด็นตัวชี้วัด
น้ําหนักคะแนน

คาคะแนน คะแนนจริง สรุป

ผลการวิเคราะหโอกาส ( + ) อุปสรรค ( - )

คาเฉลี่ยคะแนนจริงประเมินสถานภาพปจจัยสภาพแวดลอมภายนอก (STEP) 
0.80

สรุปการประเมินสถานภาพปจจัยสภาพแวดลอมภายนอก (STEP) 0.40

ตาราง  2  การประเมินสถานภาพปจจัยสภาพแวดลอมภายใน (2S4M) 

ประเด็นตัวชี้วัด
น้ําหนักคะแนน

คาคะแนน คะแนนจริง สรุป

ผลการวิเคราะหจุดแข็ง ( + ) จุดออน ( - )

0.24
สรุปการประเมินสถานภาพปจจัยสภาพแวดลอมภายใน (2S4M) 0.03
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รายการปจจัย คาเฉลี่ยคะแนนจริง

1.  ดานสังคม-วัฒนธรรม (Social = S) 0.41

2. ดานเทคโนโลยี (Technology = T ) -0.08

3.  ดานเศรษฐกิจ  ( Economic = E ) 0.27

4.  ดานการเมืองและกฎหมาย (Politic = P) 0.20

สรุปการประเมินสถานภาพปจจัยสภาพแวดลอมภายใน (2S4M) 0.80

รายการปจจัย คาเฉลี่ยคะแนนจริง

1.  ดานโครงสรางและนโยบาย (Structure =S1 ) -0.02

2.   ดานผลผลิตและการบริการ (Service and Products  = S2 ) 0.08

3. ดานบุคลากร  (Man = M1) 0.14

4.  ดานประสิทธิทางการเงิน  (Money = M2) 0.00

5.  ดานวัสดุ และอุปกรณ (Materials = M3 ) 0.03

6.  ดานการบริหารจัดการ ( Mannagement  = M4 ) 0.06

สรุปการประเมินสถานภาพปจจัยสภาพแวดลอมภายใน (2S4M) 0.24

ตารางสรุปผลการประเมินสถานภาพของโรงเรียนพนมดงรักวิทยา

1.  ประเด็นตัวชี้วัดปจจัยสภาพแวดลอมภายนอก (STEP) และ ภายใน (2S4M)

ประเด็นตัวชี้วัดปจจัยสภาพแวดลอมภายนอก (STEP)/ผลการประเมิน

ประเด็นตัวชี้วัดสภาพแวดลอมภายใน ( 2S4M )/ผลการประเมิน
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STARS  ดาวรุง 

หมายถึง  โรงเรียนมีสมรรถนะภายในท่ีเข็มแขง และสภาพแวดลอมภายนอก ท่ีเอื้อตอการดําเนินการ   

กําหนดกลยุทธเพื่อขยายงานและสรางความเจริญเติบโต 
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1.20

 
 

 

0.24

 
 

 

0.80 
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บทท่ี 3 

 

ทิศทางการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน 

 

วิสัยทัศน 

 โรงเรียนพนมดงรักวิทยา นอมนําศาสตรพระราชา มุงพัฒนาผูเรียนเปนคนดี มีคุณภาพสูมาตรฐานสากล 

พรอมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

 

พันธกิจ 

 1. พัฒนาผูเรียนใหมีความรูทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพสูมาตรฐานสากลและมีความพรอมสําหรับวิถี

ชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

 2. พัฒนาศักยภาพครู สูกระบวนการจัดการเรียนรูท่ีตอบสนองตอการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 

 3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตามกลุมศักยภาพผูเรียน ตอบสนองตอการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 

 4. นอมนําศาสตรพระราชาสูการพัฒนาระบบการบริหารการจัดการอยางมีคุณภาพ 

 5. สงเสริมเครือขายความรวมมือ ภาครัฐ ภาคเอกชน ใหมีสวนรวมพัฒนา และสนับสนุนการจัดการศึกษา 

 

เปาประสงค 

 1. ผูเรียนมีความรูทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพตามมาตรฐานสากลและมีความพรอมสําหรับวิถีชีวิตใน

ศตวรรษท่ี 21 

 2. ครูมีศักยภาพในการจัดการเรียนรูตอบสนองตอการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 

 3. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาตามกลุมศักยภาพผูเรียน ตอบสนองตอการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 

 4. โรงเรยีนมีระบบการบริหารการจัดการตามศาสตรพระราชาอยางมีคุณภาพ 

 5. โรงเรียนมีเครือขายความรวมมือ ภาครัฐ ภาคเอกชนในการพัฒนาและสนับสนุนการจัดการศึกษา 

 

คติพจนของโรงเรียน 

"วิริเยน ทุกฺขมจฺเจติ" คนลวงทุกขไดเพราะความเพียร 

 

คําขวัญของโรงเรียน 

 “ประพฤติดี  มีวิชา   กีฬาเดน” 

 

อัตลักษณ 

“ยิ้มไหว  ทายทัก” 

 

 



22 

 

เอกลักษณ 

 “งานอาชีพ” 

 

สมรรถนะพื้นฐาน 5 ประการ 

 1. ความสามารถในการส่ือสาร       

 2. ความสามารถในการคิด             

 3. ความสามารถในการแกปญหา                   

 4. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต               

 5. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี 

คานิยมหลัก 12 ประการ 

 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 

 2. ซื่อสัตย เสียสละ อดทน มีอุดมการณในส่ิงท่ีดีงามเพื่อสวนรวม 

 3. กตัญูตอพอแม ผูปกครอง ครูบาอาจารย 

 4. ใฝหาความรู หมั่นศึกษาเลาเรียนท้ังทางตรง และทางออม 

 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 

 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย หวังดีตอผูอื่น เผ่ือแผและแบงปน 

 7. เขาใจเรยีนรูการเปนประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขท่ีถูกตอง 

 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผูนอยรูจักการเคารพผูใหญ 

 9. มีสติรูตัว รูคิด รูทํา รูปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

 10. รูจักดํารงตนอยูโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัส ของพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัว รูจักอดออมไวใชเมื่อยามจําเปน มีไวพอกินพอใช ถาเหลือก็แจกจายจําหนาย และพรอมท่ีจะขยายกิจการ

เมื่อมีความพรอม เมื่อมีภูมิคุมกันท่ีดี 

 11. มีความเขมแข็งท้ังรางกาย และจิตใจ ไมยอมแพตออํานาจฝายตํ่า หรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัวตอ

บาปตามหลักของศาสนา 

 12. คํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวม และของชาติมากกวาผลประโยชนของตนเอง 

กลยุทธ 

กลยุทธท่ี 1 พัฒนาผูเรียนดานวิชาการและทักษะทางวิชาชีพ 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

 1. ผูเรียนมีทักษะในการอาน เขียน และส่ือสารอยางนอย 3 ภาษาไดอยางถูกตองและเหมาะสม และมี

พัฒนาการคิด คํานวณตามเกณฑ 

 2. ผูเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห และวิจารณญาณ คิดสรางสรรค แลกเปล่ียนความคิดเห็นเพื่อแกปญหา 

นําไปสูการสรางสรรคผลงานและนวัตกรรม 

 3. ผูเรียนสามารถดูแลสุขภาพรางกาย สุขภาพจิต มีสุนทรียภาพดานศิลปะ ดนตรี กีฬา และมีทักษะในการ

ปองกันตนเองจากภัยธรรมชาติ 
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 4. ผูเรียนมีความรู มีทักษะ เจตคติท่ีดี พรอมท่ีจะศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน หรือมีวุฒิภาวะทางอาชีพท่ี

เหมาะสมกับชวงวัย บุคลิกภาพ ความถนัดและเปาหมายชีวิต 

 5. ผูเรียนมีทักษะการทํางานเปนทีมและดํารงชีวิตในสภาพแวดลอมและผูคนท่ีมีความแตกตางกันทาง

วัฒนธรรม เช้ือชาติไดอยางไมแปลกแยกและปรับตัวเขากับส่ิงเปล่ียนแปลงได 

 6. ผูเรียนสามารถใชเทคโนโลยีและการส่ือสารเปนเครื่องมือในการสืบคนถึงความรู ใชกระบวกการคิดอยาง

มีวิจารณญาณใหเกิดการรูเทาทันส่ือเทคโนโลยี 

 7. ผูเรียนมีทักษะทางวิชาชีพท่ีเหมาะสมและสามารถตอบสนองตอการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 

 8. ผูเรียนมีความรับผิดชอบตอสังคมและผูอื่น มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรมและเปน

พลเมืองดีของชาติ มีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 

 

 

กลยุทธท่ี 2 ครูมีศักยภาพในการจัดการเรียนรูตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลง 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

 1. ครูมีการวิเคราะหผูเรียนรายบุคคลและใชขอมูลวางแผนการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาศักยภาพผูเรียน 

 2. ครูออกแบบและจัดการเรียนรูท่ีตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคล โดยใชนวัตกรรมเพื่อสงเสริม

ผูเรียนสูทักษะในศตวรรษท่ี 21 

 3. ครูมีแผนการจัดการเรียนรูท่ีบูรณาการศาสตรพระราชาและสอดแทรกคุณธรรมและธรรมาภิบาลใน

สถานศึกษา 

 4. ครูมีการวัดและประเมินผลท่ีมุงเนนการพัฒนาผูเรียนดวยวิธีท่ีหลากหลาย 

 5. ครูมีการใชกระบวนการ PLC ในการแกปญหาในดานการเรียนและยกระดับคุณภาพชีวิตอยางยั่งยืน 

 6. ครูมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง เพื่อใหเทาทันศตวรรษท่ี 21 

 

กลยุทธท่ี 3 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามกลุมศักยภาพผูเรียนตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

 1. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาตามกลุมศักยภาพผูเรียน ตอบสนองตอการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 

 2. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสงเสริมผูเรียนตามกลุมศักยภาพใหมีความรูทางวิชาการและทักษา

วิชาชีพ 

 3. ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุมสาระตามเกณฑระดับช้ัน 

 4. ผูเรียนมีผลการสอบระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาและระดับชาติท่ีสูงข้ึน 

 5. ผูเรียนมีความสามารถ ความถนัดทางวิชาชีพเปนท่ีประจักษ 

 6. โรงเรยีนมีเสนทางการศึกษาตอ เสนทางการประกอบอาชีพและทักษะชีวิต 

 

กลยุทธท่ี 4 นอมนําศาสตรพระราชาสูการพัฒนาระบบบริหารจัดการอยางมีคุณภาพ 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
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 1. โรงเรยีนนอมนําศาสตรพระราชาใชในการบริหารจัดการ 

 2. โรงเรยีนมีระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาท่ีถูกตอง ตอเนื่อง ชัดเจน 

 3. โรงเรยีนมีระบบการบริหารจัดการขอมูล สารสนเทศท่ีถูกตอง เปนปจจุบัน 

 4. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการและการนิเทศกาํกับติดตามสูการพัฒนาการเรียนการสอน 

 5. โรงเรียนมีบริบทท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

 6. โรงเรียนมีสภาพแวดลอมท่ีมีมาตรฐานและปลอดภัย 

 7. โรงเรียนสงเสริมการใชแหลงเรียนรูท้ังภายในและภายนอก 

 

กลยุทธท่ี 5 สงเสริมพัฒนาระบบภาคีเครือขาย 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

 1. ภาคีเครือขาย ชุมชน ผูปกครอง ศิษยเกา มีสวนรวมในการพฒันาสงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา

อยางตอเนื่อง 

 2. มีภาคีเครือขายระดับภาครัฐ ภาคเอกชน สนับสนุนการจัดการศึกษาอยางเปนระบบ 
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กลยุทธท่ี 1 พัฒนาผูเรียนดานวิชาการและทักษะทางวิชาชีพ 

เปาประสงค ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
เปาหมาย  

3 ป 

เปาหมาย แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ตองดําเนินการ 

 

ผูรับผิดชอบ 

2563 2564 2565 

ผูเรียนมีความรูทาง

วิชาการและทักษะทาง

วิชาชีพตาม

มาตรฐานสากลและมี

ความพรอมสําหรับวิถี

ชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

1. ผูเรียนมีทักษะในการอาน เขียน และสื่อสาร

อยางนอย 3 ภาษาไดอยางถูกตองและเหมาะสม 

และมีพัฒนาการคิด คํานวณตามเกณฑ 
100 90 93 100 

1. พัฒนาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร 

2. พัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาตางประเทศ 

3. พัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย 

4. สงเสริมและพัฒนาทักษะการอานอยางย่ังยืน 

กลุมบริหารวิชาการ 

 

2. ผูเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห และ

วิจารณญาณ คิดสรางสรรค แลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นเพ่ือแกปญหา นําไปสูการสรางสรรค

ผลงานและนวัตกรรม 

100 90 93 100 

1. ทักษะกาวหนาวิชากาวไกล 

2. พัฒนาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร 

3. พัฒนาการเรียนการสอนวิชาการงานอาชีพ 

4. พัฒนาการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 

กลุมบริหารวิชาการ 

 

3. ผูเรียนสามารถดูแลสุขภาพรางกาย 

สุขภาพจิต มีสุนทรียภาพดานศิลปะ ดนตรี กีฬา 

และมีทักษะในการปองกันตนเองจากภัย

ธรรมชาติ 

100 100 100 100 

1. พัฒนาศักยภาพผูเรียนดานดนตรี 

2. พัฒนาศักยภาพผูเรียนดานนาฏศิลป 

3. พัฒนาศักยภาพผูเรียนดานศิลปะ 

4. สงเสริมสุขภาวะสูมาตรฐานสากล 

5. คนดีศรีดงรัก 

กลุมบริหารวิชาการ 

กลุมบริหารท่ัวไป 

4. ผูเรียนมีความรู มีทักษะ เจตคติท่ีดี พรอมท่ี

จะศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน หรือมีวุฒิภาวะทาง

อาชีพท่ีเหมาะสมกับชวงวัย บุคลิกภาพ ความ

ถนัดและเปาหมายชีวิต 

100 100 100 100 

1. ทักษะกาวหนาวิชากาวไกล 

2. คายยกระดับฝมือเพ่ือเตรียมความพรอมในการ

ออกฝกงาน 

3. พัฒนากิจกรรมงานแนะแนว 

 

กลุมบริหารวิชาการ 
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เปาประสงค ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
เปาหมาย  

3 ป 

เปาหมาย แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ตองดําเนินการ 

 

ผูรับผิดชอบ 

2563 2564 2565 

 5. ผูเรียนมีทักษะการทํางานเปนทีมและ

ดํารงชีวิตในสภาพแวดลอมและผูคนท่ีมีความ

แตกตางกันทางวัฒนธรรม เชื้อชาติไดอยางไม

แปลกแยกและปรับตัวเขากับสิ่งเปลี่ยนแปลงได 
100 100 100 100 

1. พัฒนาการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม 

2. พัฒนาผูเรียนเพ่ิมทักษะดวยกิจกรรม 

3. สงเสริมความเปนเลิศกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

4. คายปรับพ้ืนฐาน ม.1 และ ม.4 

5. คนดีศรีดงรัก 

กลุมบริหารวิชาการ 

กลุมบริหารท่ัวไป 

ผูเรียนมีความรูทาง

วิชาการและทักษะทาง

วิชาชีพตาม

มาตรฐานสากลและมี

ความพรอมสําหรับวิถี

ชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

6. ผูเรียนสามารถใชเทคโนโลยีและการสื่อสาร

เปนเครื่องมือในการสืบคนถึงความรู ใช

กระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณใหเกิดการ

รูเทาทันสื่อเทคโนโลยี 

100 100 100 100 

1. ทักษะกาวหนาวิชากาวไกล 

2. พัฒนาการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 

กลุมบริหารวิชาการ 

7. ผูเรียนมีทักษะทางวิชาชีพท่ีเหมาะสมและ

สามารถตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงใน

ศตวรรษท่ี 21 100 100 100 100 

1.ทักษะกาวหนาวิชากาวไกล 

2. คายยกระดับฝมือเพ่ือเตรียมความพรอมในการ

ออกฝกงาน 

3. พัฒนาการเรียนการสอนวิชาการงานอาชีพ 

4. พัฒนากิจกรรมงานแนะแนว 

กลุมบริหารวิชาการ 

8. ผูเรียนมีความรับผิดชอบตอสังคมและผูอ่ืน 

มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย รักษา

ศีลธรรมและเปนพลเมืองดีของชาติ มีทักษะท่ี

จําเปนในศตวรรษท่ี 21 

100 100 100 100 

1. คนดีศรีดงรัก กลุมบริหารท่ัวไป 
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กลยุทธท่ี 2 ครูมีศักยภาพในการจัดการเรียนรูตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลง 

เปาประสงค ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
เปาหมาย 

3 ป 

เปาหมาย แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ตองดําเนินการ 

 

ผูรับผิดชอบ 

2563 2564 2565 

ครูมีศักยภาพในการ

จัดการเรียนรูตอบสนอง

ตอการเปลี่ยนแปลงใน

ศตวรรษท่ี 21 

1. ครูมีการวิเคราะหผูเรียนรายบุคคลและใช

ขอมูลวางแผนการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนา

ศักยภาพผูเรียน 

100 100 100 100 

1. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 2. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนและสงเสริม

ความเปนเลิศ 

กลุมบริงานงานบุคคล 

กลุมบริหารวิชาการ 

2. ครูออกแบบและจัดการเรียนรูท่ีตอบสนอง

ความแตกตางระหวางบุคคล โดยใชนวัตกรรม

เพ่ือสงเสริมผูเรียนสูทักษะในศตวรรษท่ี 21 

100 100 100 100 

3. ครูมีแผนการจัดการเรียนรูท่ีบูรณาการ

ศาสตรพระราชาและสอดแทรกคุณธรรมและ

ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

100 100 100 100 

4. ครูมีการวัดและประเมินผลท่ีมุงเนนการ

พัฒนาผูเรียนดวยวิธีท่ีหลากหลาย 
100 100 100 100 

5. ครูมีการใชกระบวนการ PLC ในการ

แกปญหาในดานการเรียนและยกระดับ

คุณภาพชีวิตอยางย่ังยืน 

100 100 100 100 

6. ครูมีการพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง เพ่ือให

เทาทันศตวรรษท่ี 21 
100 100 100 100 
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กลยุทธท่ี 3 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามกลุมศักยภาพผูเรียนตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 

เปาประสงค ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
เปาหมาย 

3 ป 

เปาหมาย แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ตองดําเนินการ 

 

ผูรับผิดชอบ 

2563 2564 2565 

โรงเรียนมีหลักสูตร

สถานศึกษาตาม

กลุมศักยภาพผูเรียน 

ตอบสนองตอการ

เปลี่ยนแปลงใน

ศตวรรษท่ี 21 

1. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาตามกลุม

ศักยภาพผูเรียน ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลง

ในศตวรรษท่ี 21 

100 100 100 100 

1. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนและสงเสริมความ

เปนเลิศ 

2. ทักษะกาวหนาวิชากาวไกล 

3. สงเสริมความเปนเลิศกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

4. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

กลุมบริหารวิชาการ 

กลุมบริหารบคุคล 

 

2. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสงเสริม

ผูเรียนตามกลุมศักยภาพใหมีความรูทาง

วิชาการและทักษะวิชาชีพ 

100 100 100 100 

3. ผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 8 กลุม

สาระตามเกณฑระดับชั้น 
100 90 95 100 

1. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนและสงเสริมความ

เปนเลิศ 

2. ทักษะกาวหนาวิชากาวไกล 

3. พัฒนาการเรียนการสอนวิชาการงานอาชีพ 

4. พัฒนาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร 

5. พัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาตางประเทศ 

6. พัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย 

7. พัฒนาการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 

8. พัฒนาศักยภาพผูเรียนดานดนตรี 

9. พัฒนาศักยภาพผูเรียนดานนาฏศิลป 

10. พัฒนาศักยภาพผูเรียนดานศิลปะ 

 

กลุมบริหารวิชาการ 

 

4. ผูเรียนมีผลการสอบระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

และระดับชาติท่ีสูงข้ึน 
90 80 85 90 
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เปาประสงค ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
เปาหมาย 

3 ป 

เปาหมาย แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ตองดําเนินการ 

 

ผูรับผิดชอบ 

2563 2564 2565 

  

    

11. พัฒนาการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม 

12. สงเสริมสุขภาวะสูมาตรฐานสากล 

 

5. ผูเรียนมีความสามารถ ความถนัดทาง

วิชาชีพเปนท่ีประจักษ 
100 90 95 100 

1.คายยกระดับฝมือเพ่ือเตรียมความพรอมในการออก

ฝกงาน 

2. พัฒนากิจกรรมงานแนะแนว 

3. พัฒนากองทุนกูยืมและผูกูยืมเพ่ือการศึกษา 

กลุมบริหารวิชาการ 

กลุมบริหารท่ัวไป 

6. โรงเรียนมีเสนทางการศึกษาตอ เสนทาง

การประกอบอาชีพและทักษะชีวิต 
100 100 100 100 

 

กลยุทธท่ี 4 นอมนําศาสตรพระราชาสูการพัฒนาระบบบริหารจัดการอยางมีคุณภาพ 

เปาประสงค ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
เปาหมาย 

3 ป 

เปาหมาย แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ตองดําเนินการ 

 

ผูรับผิดชอบ 

2563 2564 2565 

โรงเรียนมีระบบการ

บริหารการจัดการตาม

ศาสตรพระราชาอยางมี

คุณภาพ 

 

1. โรงเรียนนอมนําศาสตรพระราชาใชในการ

บริหารจัดการ 
100 100 100 100 

1.พัฒนางานระบบแผนงานและประกันคุณภาพของ

สถานศึกษา 

2. พัฒนางานโสตทัศนูปกรณ 

3.พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

4. พัฒนางานบริหารงบประมาณ 

กลุมบริหารวิชาการ 

กลุมบริหารท่ัวไป 

กลุมบริหารงานบุคคล 

กลุมบริหารงบประมาณ 

2. โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในของ

สถานศึกษาท่ีถูกตอง ตอเน่ือง ชัดเจน 
100 100 100 100 

3. โรงเรียนมีระบบการบรหิารจัดการขอมูล 

สารสนเทศท่ีถูกตอง เปนปจจุบัน 
100 100 100 100 

4. โรงเรียนมีระบบการบรหิารจัดการและการ

นิเทศกํากับติดตามสูการพัฒนาการเรียนการ

สอน 

100 100 100 100 
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เปาประสงค ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
เปาหมาย 

3 ป 

เปาหมาย แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ตองดําเนินการ 

 

ผูรับผิดชอบ 

2563 2564 2565 

 5. โรงเรียนมีบริบทท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 100 80 90 100 1.พัฒนาอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอม 

 

กลุมบริหารท่ัวไป 

6. โรงเรียนมีสภาพแวดลอมท่ีมีมาตรฐานและ

ปลอดภัย 
100 80 90 100 

7. โรงเรียนสงเสริมการใชแหลงเรียนรูท้ังภายใน

และภายนอก 
100 100 100 100 

 

กลยุทธท่ี 5 สงเสริมพัฒนาระบบภาคีเครือขาย 

เปาประสงค ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
เปาหมาย 

3 ป 

เปาหมาย แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ตองดําเนินการ 

 

ผูรับผิดชอบ 

2563 2564 2565 

 โรงเรียนมีเครือขาย

ความรวมมือ ภาครัฐ 

ภาคเอกชนในการพัฒนา

และสนับสนุนการจัด

การศึกษา 

1. ภาคีเครือขาย ชุมชน ผูปกครอง ศิษยเกา มี

สวนรวมในการพัฒนาสงเสริม สนับสนุนการจัด

การศึกษาอยางตอเน่ือง 

100 80 90 100 

1.สัมพันธชุมชนและภาคีเครือขาย กลุมบริหารท่ัวไป 

2. มีภาคีเครือขายระดับภาครัฐ ภาคเอกชน 

สนับสนุนการจัดการศึกษาอยางเปนระบบ 
100 80 90 100 
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บทท่ี 4 

 

ประมาณการงบประมาณของโรงเรียน 

 
 

ประมาณการงบประมาณรายได และรายจาย  ของโรงเรียน  ตามกรอบงบประมาณท่ีไดรับ

จัดสรรในแผนปฏิบัติการประจําป 2563 

กรอบงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรในแผนปฏิบัติการประจําป 2563 จํานวน 4,812,774 บาท 

1. งบเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน ปงบประมาณ 2562  จํานวน 3,612,772 บาท 

 

1.1 ตารางแสดงประมาณการเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน ปงบประมาณ 2563 

ระดับช้ัน เงินอุดหนุนฯ 
ภาคเรียนที่ 2/2562 ภาคเรียนที่ 1/2563 

รวมทั้งสิ้น 
จํานวนนักเรียน จํานวนเงิน จํานวนนักเรียน จํานวนเงิน 

ม.1 1,750 166 290,500  180 315,000  605,500 

ม.2 1,750 193 337,750  166 290,500 628,250 

ม.3 1,750 144 252,000 193 337,750 589,750 

ม.4 1,900 103 195,700  100 190,000   385,700 

ม.5 1,900 69 131,100  103 195,700 326,800 

ม.6 1,900 95 180,500 69 131,100 311,600 

ปวช.1 1,900 70 133,000   100 190,000  323,000 

ปวช.2 1,900 73 138,700 70 133,000 271,700 

ปวช.3 1,900 58 110,200 73 138,700 248,900 

รวม  971 1,769,450 1054 1,921,750 3,691,200 

 

1.2 เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียนยกยอดมาจากปงบประมาณ 2562    จํานวน -78,428 บาท 

1.3 รวมเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียนในแผนปฏิบติัการประจําปงบประมาณ 2563 จํานวน 3,612,772 

บาท 

1.4 ประมาณการจัดสรรเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน ปงบประมาณ 2563  

 - งบพัฒนาวิชาการ   จัดสรร 60 % คิดเปนเงิน 2,167,663 บาท 

 - งบบริหารท่ัวไป    จัดสรร 30  % คิดเปนเงิน 1,083,832 บาท 

 - งบสํารองจาย    จัดสรร 10  % คิดเปนเงิน 361,277 บาท 

 รวม 100 %        3,612,772  บาท 
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2. งบเงินเรียนฟรี 15 ป (กิจกรรมพัฒนาผูเรียน) ปงบประมาณ 2563  จํานวน 1,200,002 บาท 

 

2.1 ตารางแสดงประมาณการเงินเรียนฟรี 15 ป (กิจกรรมพัฒนาผูเรียน) ปงบประมาณ 2563 

ระดับช้ัน 
เงินกิจกรรม 

พัฒนาผูเรียน 

ภาคเรียนที่ 2/2562 ภาคเรียนที่ 1/2563 

รวมทั้งสิ้น 
จํานวนนักเรียน จํานวนเงิน 

จํานวน

นักเรียน 
จํานวนเงิน 

ม.1 440 166 73,040  180 79,200  152,240 

ม.2 440 193 84,920 166 73,040 157,960 

ม.3 440 144 63,360 193 84,920 148,280 

ม.4 475 103 48,925   100 47,500 96,425 

ม.5 475 69 32,775 103 48,925 81,700 

ม.6 475 95 45,125 69 32,775 77,900 

ปวช.1 475 70 33,250  100 47,500  80,750 

ปวช.2 475 73 34,675 70 33,250 67,925 

ปวช.3 475 58 27,550 73 34,675 62,225 

รวม  971 443,620 1054 481,785 925,405 

 

2.2 เงินเรียนฟรี 15 ป (กิจกรรมพัฒนาผูเรียน) ยกยอดมาจากปงบประมาณ 2562      จํานวน 274,597 บาท 

2.3 รวมเรียนฟรี 15 ป (กิจกรรมพฒันาผูเรียน) ในแผนปฏิบตักิารประจําปงบประมาณ 2563 จํานวน 1,200,002 

บาท 
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ตารางแสดงรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณโครงการ/กิจกรรม 

ในแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2563 โรงเรยีนพนมดงรักวิทยา 
 

รหัส โครงการ  งบอุดหนุนฯ เงินเรียนฟร ี เงินอื่น ๆ รวม 

10101 ทักษะกาวหนาวิชากาวไกล 300,000.00 - - 300,000.00 

19102 คายยกระดับฝมือเพ่ือเตรียมความพรอมในการออกฝกงาน - 40,000.00 - 40,000.00 

19103 พัฒนาการเรียนการสอนวิชาการงานอาชีพ 20,000.00 - - 20,000.00 

19104 พัฒนาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร 17,600.00 15,000.00 - 32,600.00 

19105 พัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาตางประเทศ 18,000.00 15,000.00 - 33,000.00 

19106 พัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย 10,000.00 - - 10,000.00 

19107 พัฒนาการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 85,000.00 20,000.00 - 105,000.00 

19108 พัฒนาศักยภาพผูเรียนดานดนตรี 55,000.00 - - 55,000.00 

19109 พัฒนาศักยภาพผูเรียนดานนาฏศิลป 20,000.00 - - 20,000.00 

19110 พัฒนาศักยภาพผูเรียนดานศิลปะ 19,000.00 - - 19,000.00 

19111 
พัฒนาการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม 
14,000.00 4,400.00 44,000.00 62,400.00 

19112 สงเสริมสุขภาวะ สูมาตรฐานสากล 20,000.00 - - 20,000.00 

19113 พัฒนากิจกรรมงานแนะแนว 26,000.00 - - 26,000.00 

19114 พัฒนาผูเรียนเพ่ิมทักษะดวยกิจกรรม 4,000.00 173,000.00 - 177,000.00 

19115 สงเสริมและพัฒนาทักษะการอานอยางย่ังยืน 47,000.00 - - 47,000.00 

19116 สงเสริมความเปนเลิศกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 19,800.00 - - 19,800.00 

19117 
พัฒนางานระบบแผนงานและประกันคุณภาพของ

สถานศึกษา 
- - - 

- 

19118 ยกระดับผลสัมฤทธ์ิและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 452,062.00 - - 452,062.00 

19119 คายปรับพ้ืนฐาน ม.1 และ ม.4 - 21,000.00 - 21,000.00 

19201 คนดีศรีดงรัก 168,832.00 306,500.00 2,300.00 477,632.00 

19202 พัฒนาอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอม 773,000.00 605,102.00 40,000.00 1,418,102.00 

19203 พัฒนางานโสตทัศนูปกรณ 100,000.00 - - 100,000.00 

19204 สัมพันธชุมชนและภาคีเครือขาย 60,000.00 - 60,000.00 120,000.00 

19205 พัฒนากองทุนกูยืมและผูกูยืมเพ่ือการศึกษา - - 12,000.00 12,000.00 

19301 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 514,201.00 - 50,500.00 564,701.00 

19401 พัฒนางานบริหารงบประมาณ 508,000.00 - - 508,000.00 

รวม 26 โครงการ 3,251,495.00 1,200,002.00 208,800.00 4,660,297.00 
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ตารางแสดงรายละเอียดการจําแนกโครงการ/กิจกรรมตามประเภทของงบประมาณ 

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2563 

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา จังหวัดสุรินทร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 

รหัส

โครงการ 
โครงการ 

รหัส 

กิจกรรม 
กิจกรรม 

 งบประมาณ  

เงินอุดหนุนฯ เงินเรียนฟร ี เงินอื่น ๆ รวม 

19101 

ทักษะ

กาวหนาวิชา

กาวไกล 

1910101 
สนับสนุนการเรียนการสอนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
200,000.00 - - 200,000.00 

1910102 
เสริมทักษะเพ่ือการแขงขัน

วิชาการและวิชาชีพ 
30,000.00 - - 30,000.00 

1910103 พัฒนาการเรียนการสอนดาน ict 70,000.00 - - 70,000.00 

1910104 ติวเขม v-net - - - - 

1910105 นิเทศการออกฝกงาน - - - - 

รวม 300,000.00 - - 300,000.00 

19102 

คายยกระดับ

ฝมือเพ่ือ

เตรียมความ

พรอมในการ

ออกฝกงาน 

1910201 
คายยกระดับฝมือเพ่ือเตรียม

ความพรอมในการออกฝกงาน 
- 40,000.00 - 40,000.00 

รวม - 40,000.00 - 40,000.00 

19103 

พัฒนาการ

เรียนการสอน

วิชาการงาน

อาชีพ 

1910301 

สงเสริมการจัดการเรียนการสอน

กลุมสาระการเรียนรูการงาน

อาชีพ 

5,000.00 - - 5,000.00 

1910302 

เตรียมความพรอมและแขงขัน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนกลุม

สาระการเรียนรูงานอาชีพ 

15,000.00 - - 15,000.00 

รวม 20,000.00 - - 20,000.00 

19104 

พัฒนาการ

เรียนการสอน

วิชา

คณิตศาสตร 

1910401 จัดซื้อวัสดุวิชาคณิตศาสตร 8,600.00 - - 8,600.00 

1910402 
การแขงขันทักษะทาง

คณิตศาสตร 
9,000.00 - - 9,000.00 

1910403 คายคณิตศาสตร ม.1 - 15,000.00 - 15,000.00 

รวม 17,600.00 15,000.00 - 32,600.00 

19105 

พัฒนาการ

เรียนการสอน

วิชา

ภาษาตางประ

เทศ 

1910501 
พัฒนาการเรียนการสอน

ภาษาตางประเทศ 
3,000.00 - - 3,000.00 

1910502 วันคริสตมาส 5,000.00 - - 5,000.00 

1910503 
ความเปนเลิศทางวิชา

ภาษาอังกฤษ 
10,000.00 - - 10,000.00 

1910504 คายภาษาอังกฤษ - 15,000.00 - 15,000.00 

รวม 18,000.00 15,000.00 - 33,000.00 
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เงินอุดหนุนฯ เงินเรียนฟร ี เงินอื่น ๆ รวม 

19106 

พัฒนาการ

เรียนการสอน

วิชาภาษาไทย 

1910601 แกไขปญหาอานไมออกเขียนไมได - - - - 

1910602 วันสุนทรภูและวันภาษาไทยแหงชาติ 5,000.00 - - 5,000.00 

1910603 
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชา

ภาษาไทยสูความเปนเลิศ 
5,000.00 - - 5,000.00 

รวม 10,000.00 - - 10,000.00 

19107 

พัฒนาการ

เรียนการสอน

วิชา

วิทยาศาสตร

และ

เทคโนโลยี 

1910701 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร 40,000.00 - - 40,000.00 

1910702 

การแขงขันทักษะวิชาการ

วิทยาศาสตรและการแขงขันงาน

ศิลปหัตถกรรม 

20,000.00 - - 20,000.00 

1910703 สัปดาหวิทยาศาสตร 5,000.00 - - 5,000.00 

1910704 คายพัฒนาศักยภาพเทคโนโลยี - - - - 

1910705 
พัฒนาการเรียนการสอนดาน

เทคโนโลยี 
20,000.00 - - 20,000.00 

1910706 คายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - 20,000.00 - 20,000.00 

รวม 85,000.00 20,000.00 - 105,000.00 

19108 

พัฒนา

ศักยภาพ

ผูเรียนดาน

ดนตรี 

1910801 วัสดุเพ่ือการแขงขันดนตรี 5,000.00 - - 5,000.00 

1910802 ครุภัณฑเพ่ือการเรียนดนตรี 50,000.00 - - 50,000.00 

รวม 55,000.00 -  55,000.00 

19109 

พัฒนา

ศักยภาพ

ผูเรียนดาน

นาฏศิลป 

1910901 พัฒนาสูความเปนเลิศดานนาฏศิลป 20,000.00 - - 20,000.00 

1910902 นาฏกรนครแหงรัก - - - - 

รวม 20,000.00 - - 20,000.00 

19110 

พัฒนา

ศักยภาพ

ผูเรียนดาน

ศิลปะ 

1911001 วัสดุการเรียนศิลปะ 12,000.00 - - 12,000.00 

1911002 พัฒนาแหลงเรียนรูศิลปะ 2,000.00 - - 2,000.00 

1911003 ศิลปะเพ่ือการแขงขัน 5,000.00 - - 5,000.00 

รวม 19,000.00 - - 19,000.00 
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โครงการ 

รหัส 

กิจกรรม 
กิจกรรม 

 งบประมาณ  

เงินอุดหนุนฯ เงินเรียนฟร ี เงินอื่น ๆ รวม 

19111 

พัฒนาการ

เรียนการสอน

วิชาสังคม

ศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม 

1911101 ประกวดมารยาทไทย 1,000.00 - - 1,000.00 

1911102 อาเซียนรวมใจ 3,000.00 - - 3,000.00 

1911103 
เตรียมความพรอมสูความเปนเลิศ

ทางสังคมศึกษา 
10,000.00 - - 10,000.00 

1911104 
คายยกผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา

สังคมศึกษา ชั้น ม.6 
- 4,400.00 - 4,400.00 

1911105 พัฒนาสื่อสังคม - - 44,000.00 44,000.00 

รวม 14,000.00 4,400.00 44,000.00 62,400.00 

19112 

สงเสริมสุข

ภาวะ 

สูมาตรฐาน 

สากล 

1911201 ทดสอบสมรรถภาพ - - - - 

1911202 
พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา

สุขศึกษาและพลศึกษา 
20,000.00 - - 20,000.00 

รวม 20,000.00 - - 20,000.00 

19113 

พัฒนา

กิจกรรมงาน

แนะแนว 

1911301 ประชาสัมพันธรับนักเรียนเขาใหม 6,000.00 - - 6,000.00 

1911302 ตลาดนัดอุดมศึกษา - - - - 

1911303 เปดบานพนมดงรัก 10,000.00 - - 10,000.00 

1911304 
แนะแนวศึกษาตอในเขตพ้ืนท่ี

บริการ 
- - - - 

1911305 จัดซื้อครุภัณฑหองแนะแนว 10,000.00 - - 10,000.00 

รวม 26,000.00 - - 26,000.00 

19114 

พัฒนาผูเรียน

เพ่ิมทักษะดวย

กิจกรรม 

1911401 
เดินทางไกลและอยูคายพักแรม ม.

1-ม.3 
- 95,000.00   - 95,000.00   

1911402 คายผูบําเพ็ญประโยชน ม.1-ม.3 - 16,500.00 - 16,500.00 

1911403 
อบรมนายหมูลูกเสือสามัญรุนใหญ 

ม.1 
- 58,500.00 - 58,500.00 

1911404 
พิธีทบทวนคําปฏิญาณและสวน

สนาม 
- 3,000.00 - 3,000.00 

1911405 ลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู 4,000.00 - - 4,000.00 

รวม 4,000.00 173,000.00 - 177,000.00 

19115 

สงเสริมและ

พัฒนาทักษะ

การอานอยาง

ย่ังยืน 

1911501 ซื้อหนังสือเขาหองสมุด 30,000.00  - - 30,000.00  

1911502 สงเสริมสัปดาหรักการอาน 5,000.00  - - 5,000.00  

1911503 ซื้อหนังสือพิมพและวารสาร 12,000.00  - - 12,000.00  

รวม 47,000.00 - - 47,000.00 
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19116 

สงเสริมความ

เปนเลิศ

กิจกรรม

พัฒนาผูเรียน 

1911601 การจัดการคาย ม.ตน 9,400.00  - - 9,400.00  

1911602 สรางอุปกรณ ม.ปลาย 5,400.00  - - 5,400.00  

1911603 หนังสือเลมเล็ก ม.ตน 2,500.00  - - 2,500.00  

1911604 หนังสือเลมเล็ก ม.ปลาย 2,500.00  - - 2,500.00  

รวม 19,800.00 - - 19,800.00 

19117 

พัฒนางาน

ระบบแผนงาน

และประกัน

คุณภาพของ

สถานศึกษา 

1911701 
พัฒนางานประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในสถานศึกษา 
- - - - 

รวม - - - - 

19118 

ยกระดับ

ผลสัมฤทธ์ิ

และสนับสนุน

การจัดการ

เรียนการสอน 

1911801 
คายติวเขม O-NET ชั้น ม.3 และ ม.

6 ปการศึกษา 2562 
- - - - 

1911802 
จัดซื้อวัสดุสนับสนุนการจัดการ

เรียนการสอนและการแขงขัน 
452,062.00 - - 452,062.00 

รวม 452,062.00 - - 452,062.00 

19119 

คายปรับ

พ้ืนฐาน ม.1 

และ ม.4 

1911901 คายปรับพ้ืนฐาน ม.1 และ ม.4 - 21,000.00 - 21,000.00 

รวม - 21,000.00 - 21,000.00 

19201 คนดีศรีดงรัก 

1920101 
โรงเรียนสีขาว To be number 

one 
6,000.00  - - 6,000.00  

1920102 ยกยองนักเรียนดีศรี พ.ร. 2,000.00 - - 2,000.00 

1920103 
การแขงขันกีฬา-กรีฑาภายในตาน

ภัยยาเสพติด 
50,000.00 - - 50,000.00 

1920104 วันรักวันลา (proud's day) 5,000.00  - - 5,000.00  

1920105 สงเสริมสุขภาพนักเรียน 20,000.00 - - 20,000.00 

1920106 โรงเรียนวิถีพุทธ 10,000.00  - - 10,000.00  

1920107 วันตอตานยาเสพติด 5,000.00  - - 5,000.00  

1920108 ประชุมผูปกครองนักเรียน 20,000.00 - - 20,000.00 

1920109 เย่ียมบานนักเรียน - - - - 

1920110 
อบรมการจัดทําระบบดูแล

ชวยเหลือนักเรียน 
8,400.00 - - 8,400.00 
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รหัส

โครงการ 
โครงการ 

รหัส 

กิจกรรม 
กิจกรรม 

 งบประมาณ  

เงินอุดหนุนฯ เงินเรียนฟร ี เงินอื่น ๆ รวม 

19201 คนดีศรีดงรัก 

1920111 พัฒนาระบบงานวินัยนักเรียน 22,232.00  - - 22,232.00  

1920112 
พัฒนางานจราจรและความ

ปลอดภัยบนทองถนน 
12,500.00 - - 12,500.00 

1920113 โรงเรียนปลอดบุหรี ่ 3,200.00 - - 3,200.00 

1920114 คายพัฒนาเยาวชนคนดีศรีดงรัก - 6,500.00 - 6,500.00 

1920115 เปดโลกกวางสรางทัศนะ - 200,000.00 - 200,000.00 

1920116 คายพุทธธรรมนําชีวิต - 100,000.00 - 100,000.00 

1920117 ประชุมเครือขายผูปกครอง - - 2,300.00 2,300.00 

1920118 
สงเสริมประชาธิปไตยสูโรงเรียน

ตนแบบสภานักเรียนระดับประเทศ 
4,500.00  - - 4,500.00  

รวม 168,832.00 306,500.00 2,300.00 477,632.00 

19202 

พัฒนาอาคาร

สถานท่ีและ

สภาพ 

แวดลอม 

1920201 ปรับปรุงสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 280,500.00  - - 280,500.00  

1920202 
ปรับปรุงอาคารเรียนและอาคาร

ประกอบ 
150,000.00  - - 150,000.00  

1920203 
งานบํารุงรักษายานพาหนะและรถ

ตัดหญา 
65,000.00 - - 65,000.00 

1920204 
พัฒนาหองสภานักเรียนสูความเปน

เลิศ 
7,500.00 - - 7,500.00 

1920205 
จัดบรรยากาศในหองเรียนและหอง

พิเศษ 
30,000.00  - - 30,000.00  

1920206 
การพัฒนางานบริการอาคาร

สถานท่ีและประดับธงในวันสําคัญ 
10,000.00  - - 10,000.00  

1920207 พลังงานสีเขียว 1ล 5ป 5,000.00 - - 5,000.00 

1920208 
โรงเรียนปลอดขยะ 3R (Reduce 

reuse recycle) 
25,000.00   - - 25,000.00   

1920209 บริษัทสรางการดี 10,000.00 - - 10,000.00 

1920210 สุขา ผาสุก 50,000.00  - - 50,000.00  

1920211 นํ้ามันเชื้อเพลิง 130,000.00  - - 130,000.00  

1920212 ปรับปรุงหองเวรยาม 10,000.00 - - 10,000.00 

1920213 พัฒนาระบบ cctv - 250,000.00   - 250,000.00   

1920214 พัฒนา ict, Smart tv - 205,102.00 - 205,102.00 

1920215 ปรับปรุงระบบ Internet - 150,000.00 - 150,000.00 

1920216 ระบบนํ้าในโรงเรียน - - 40,000.00 40,000.00 

รวม 773,000.00 605,102.00 40,000.00 1,418,102.00 
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รหัส

โครงการ 
โครงการ 

รหัส 

กิจกรรม 
กิจกรรม 
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เงินอุดหนุนฯ เงินเรียนฟร ี เงินอื่น ๆ รวม 

19203 
พัฒนางาน

โสตทัศนูปกรณ 
1920301 

จัดซื้อโสตทัศนูปกรณเพ่ือสงเสริม

การจัดการศึกษาและกจิกรรมของ

โรงเรียน 

100,000.00 - - 100,000.00 

รวม 100,000.00 - - 100,000.00 

19204 

สัมพันธชุมชน

และภาคี

เครือขาย 

1920401 บวร. สัมพันธ 60,000.00 - - 60,000.00 

1920402 
สานสัมพันธชุมชนและวันสําคัญ

แหงชาติและชุมชนทองถ่ิน 
- - 35,000.00 35,000.00 

1920403 กอต้ังสมาคมศิษยเกา - - 25,000.00 25,000.00 

รวม 60,000.00 - 60,000.00 120,000.00 

19205 

พัฒนากองทุน

กูยืมและผู

กูยืมเพ่ือ

การศึกษา 

1920501 
พัฒนาผูกูยืมใหมีจิตอาสาและวินัย

ในการชําระหน้ี 
- - 7,000.00 7,000.00 

1920502 
ซื้อวัสดุสํานักงานกองทนเงินใหกูยืม

เพ่ือการศึกษา 
- - 5,000.00 5,000.00 

รวม - - 12,000.00 12,000.00 

19301 

พัฒนา

ศักยภาพครู

และบุคลากร

ทางการศึกษา 

1930101 ประชุมสรุปงานและพัฒนาองคกร - - - - 

1930102 จางบุคลากร 316,701.00   - - 316,701.00   

1930103 การไปราชการ 180,000.00 - - 180,000.00 

1930104 
การฝกอบรมบคุลากรทางการ

ลูกเสือข้ันความรูข้ันสูง 
17,500.00 - - 17,500.00 

1930105 สงเสริมขวัญและกําลังใจ - - 40,500.00   40,500.00   

1930106 
พัฒนาและสงเสริมบุคลากรใหมี

วิทยฐานะท่ีสูงข้ึน 
- - 10,000.00 10,000.00 

รวม 514,201.00  - 50,500.00 564,701.00 

19401 

พัฒนางาน

บริหาร

งบประมาณ 

1940101 งานธุรการและงานสารบรรณ 8,000.00 - - 8,000.00 

1940102 การเงินและพัสดุ - - - - 

1940103 คาไฟฟาและสาธารณูปโภค 400,000.00 - - 400,000.00 

1940104 ซอมแซมวัสดุครุภัณฑท่ัวไป 100,000.00 - - 100,000.00 

รวม 508,000.00 - - 508,000.00 

รวมทั้งหมด 26 โครงการ 109 กิจกรรม 3,251,495.00 1,200,002.00 
208,800.0

0 
4,660,297.00 

 

 

 



40 

 
 

ตารางแสดงรายละเอียดการจําแนกโครงการ/กิจกรรม งบพัฒนาวิชาการ จัดสรร 60 % 

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2563 

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา จังหวัดสุรินทร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 

ดําดับที่ โครงการ กิจกรรม 
 งบประมาณ  

เงินอุดหนุนฯ เงินเรียนฟร ี เงินอื่น ๆ รวม 

1. 
ทักษะกาวหนา 

วิชากาวไกล 

สนับสนุนการเรียนการสอนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
200,000.00 - - 200,000.00 

เสริมทักษะเพ่ือการแขงขันวิชาการ

และวิชาชีพ 
30,000.00 - - 30,000.00 

พัฒนาการเรียนการสอนดาน ict 70,000.00 - - 70,000.00 

ติวเขม v-net - - - - 

นิเทศการออกฝกงาน - - - - 

2. 
พัฒนาการเรียนการ

สอนวิชาการงานอาชีพ 

สงเสริมการจัดการเรียนการสอน

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 
5,000.00 - - 5,000.00 

เตรียมความพรอมและแขงขันงาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนกลุมสาระ

การเรียนรูงานอาชีพ 

15,000.00 - - 15,000.00 

3. 
พัฒนาการเรียนการ

สอนวิชาคณิตศาสตร 

จัดซื้อวัสดุวิชาคณิตศาสตร 8,600.00 - - 8,600.00 

การแขงขันทักษะทางคณิตศาสตร 9,000.00 - - 9,000.00 

4. 

พัฒนาการเรียนการ

สอนวิชา

ภาษาตางประเทศ 

พัฒนาการเรียนการสอน

ภาษาตางประเทศ 
3,000.00 - - 3,000.00 

วันคริสตมาส 5,000.00 - - 5,000.00 

ความเปนเลิศทางวิชาภาษาอังกฤษ 10,000.00 - - 10,000.00 

5. 
พัฒนาการเรียนการ

สอนวิชาภาษาไทย 

แกไขปญหาอานไมออกเขียนไมได - - - - 

วันสุนทรภูและวันภาษาไทยแหงชาติ 5,000.00 - - 5,000.00 

พัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชา

ภาษาไทยสูความเปนเลิศ 
5,000.00 - - 5,000.00 

6. 

พัฒนาการเรียนการ

สอนวิชาวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี 

จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร 40,000.00 - - 40,000.00 

การแขงขันทักษะวิชาการ

วิทยาศาสตรและการแขงขันงาน

ศิลปหัตถกรรม 

20,000.00 - - 20,000.00 

สัปดาหวิทยาศาสตร 5,000.00 - - 5,000.00 

คายพัฒนาศักยภาพเทคโนโลยี - - - - 

พัฒนาการเรียนการสอนดาน

เทคโนโลยี 
20,000.00 - - 20,000.00 
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ตารางแสดงรายละเอียดการจําแนกโครงการ/กิจกรรม งบพัฒนาวิชาการ จัดสรร 60 % 

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2563 

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา จังหวัดสุรินทร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 

ดําดับที่ โครงการ กิจกรรม 
 งบประมาณ  

เงินอุดหนุนฯ เงินเรียนฟร ี เงินอื่น ๆ รวม 

7. 
พัฒนาศักยภาพผูเรียน 

ดานดนตรี 

วัสดุเพ่ือการแขงขันดนตรี 5,000.00 - - 5,000.00 

ครุภัณฑเพ่ือการเรียนดนตรี 50,000.00 - - 50,000.00 

8. 
พัฒนาศักยภาพผูเรียน 

ดานนาฏศิลป 

พัฒนาสูความเปนเลิศดานนาฏศิลป 20,000.00 - - 20,000.00 

นาฏกรนครแหงรัก - - - - 

9. 
พัฒนาศักยภาพผูเรียน 

ดานศิลปะ 

วัสดุการเรียนศิลปะ 12,000.00 - - 12,000.00 

พัฒนาแหลงเรียนรูศิลปะ 2,000.00 - - 2,000.00 

ศิลปะเพ่ือการแขงขัน 5,000.00 - - 5,000.00 

10. 

พัฒนาการเรียนการสอน

วิชาสังคมศึกษา ศาสนา

และวฒันธรรม 

ประกวดมารยาทไทย 1,000.00 - - 1,000.00 

อาเซียนรวมใจ 3,000.00 - - 3,000.00 

เตรียมความพรอมสูความเปนเลิศ

ทางสังคมศึกษา 
10,000.00 - - 10,000.00 

11. 

สงเสริมสุขภาวะ 

สูมาตรฐาน 

สากล 

ทดสอบสมรรถภาพ - - - - 

พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา

สุขศึกษาและพลศึกษา 
20,000.00 - - 20,000.00 

12. 
พัฒนากิจกรรม 

งานแนะแนว 

ประชาสัมพันธรับนักเรียนเขาใหม 6,000.00 - - 6,000.00 

ตลาดนัดอุดมศึกษา - - - - 

เปดบานพนมดงรัก 10,000.00 - - 10,000.00 

แนะแนวศึกษาตอในเขตพ้ืนท่ีบริการ - - - - 

จัดซื้อครุภัณฑหองแนะแนว 10,000.00 - - 10,000.00 

13. 
พัฒนาผูเรียนเพิ่มทักษะ

ดวยกิจกรรม 
ลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู 4,000.00 - - 4,000.00 

14. 
สงเสริมและพัฒนาทักษะ

การอานอยางยั่งยืน 

ซื้อหนังสือเขาหองสมุด 30,000.00  - - 30,000.00  

สงเสริมสัปดาหรักการอาน 5,000.00  - - 5,000.00  

ซื้อหนังสือพิมพและวารสาร 12,000.00  - - 12,000.00  

15. 
สงเสริมความเปนเลิศ

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

การจัดการคาย ม.ตน 9,400.00  - - 9,400.00  

สรางอุปกรณ ม.ปลาย 5,400.00  - - 5,400.00  

หนังสือเลมเล็ก ม.ตน 2,500.00  - - 2,500.00  

หนังสือเลมเล็ก ม.ปลาย 2,500.00  - - 2,500.00  
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ตารางแสดงรายละเอียดการจําแนกโครงการ/กิจกรรม งบพัฒนาวิชาการ จัดสรร 60 % 

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2563 

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา จังหวัดสุรินทร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 

ดําดับที่ โครงการ กิจกรรม 
 งบประมาณ  

เงินอุดหนุนฯ เงินเรียนฟร ี เงินอื่น ๆ รวม 

16. 

พัฒนางานระบบแผนงาน

และประกันคุณภาพของ

สถานศึกษา 

พัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในสถานศึกษา 
- - - - 

17. 

ยกระดับผลสัมฤทธ์ิและ

สนับสนุนการจัดการ

เรียนการสอน 

คายติวเขม O-NET ชั้น ม.3 และ ม.

6 ปการศึกษา 2562 
- - - - 

จัดซื้อวัสดุสนับสนุนการจัดการเรียน

การสอนและการแขงขัน 
452,062.00 - - 452,062.00 

18. คนดีศรีดงรัก 

โรงเรียนสีขาว To be number 

one 
6,000.00  - - 6,000.00  

ยกยองนักเรียนดีศรี พ.ร. 2,000.00 - - 2,000.00 

การแขงขันกีฬา-กรีฑาภายในตาน

ภัยยาเสพติด 
50,000.00 - - 50,000.00 

วันรักวันลา (proud's day) 5,000.00  - - 5,000.00  

สงเสริมสุขภาพนักเรียน 20,000.00 - - 20,000.00 

โรงเรียนวิถีพุทธ 10,000.00  - - 10,000.00  

วันตอตานยาเสพติด 5,000.00  - - 5,000.00  

ประชุมผูปกครองนักเรียน 20,000.00 - - 20,000.00 

เย่ียมบานนักเรียน - - - - 

19. 
พัฒนาศักยภาพครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 

ประชุมสรุปงานและพัฒนาองคกร - - - - 

จางบุคลากร 316,701.00   - - 316,701.00   

การไปราชการ 180,000.00 - - 180,000.00 

การฝกอบรมบคุลากรทางการ

ลูกเสือข้ันความรูข้ันสูง 
17,500.00 - - 17,500.00 

20. 
พัฒนางานบริหาร

งบประมาณ 

งานธุรการและงานสารบรรณ 8,000.00 - - 8,000.00 

การเงินและพัสดุ - - - - 

คาไฟฟาและสาธารณูปโภค 400,000.00 - - 400,000.00 

รวม 2,167,663.00 - - 2,167,663.00 
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ตารางแสดงรายละเอียดการจําแนกโครงการ/กิจกรรม งบพัฒนาวิชาการ จัดสรร 30 % 

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2563 

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา จังหวัดสุรินทร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 

ดําดับที่ โครงการ กิจกรรม 
 งบประมาณ  

เงินอุดหนุนฯ เงินเรียนฟร ี เงินอื่น ๆ รวม 

1. คนดีศรีดงรัก 

อบรมการจัดทําระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 8,400.00 - - 8,400.00 

พัฒนาระบบงานวินัยนักเรียน 22,232.00  - - 22,232.00  

พัฒนางานจราจรและความ

ปลอดภัยบนทองถนน 
12,500.00 - - 12,500.00 

โรงเรียนปลอดบุหรี ่ 3,200.00 - - 3,200.00 

สงเสริมประชาธิปไตยสูโรงเรียน

ตนแบบสภานักเรียนระดับประเทศ 
4,500.00  - - 4,500.00  

2. 

พัฒนาอาคาร

สถานทีแ่ละสภาพ 

แวดลอม 

ปรับปรุงสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 280,500.00  - - 280,500.00  

ปรับปรุงอาคารเรียนและอาคาร

ประกอบ 
150,000.00  - - 150,000.00  

งานบํารุงรักษายานพาหนะและรถตัดหญา 65,000.00 - - 65,000.00 

พัฒนาหองสภานักเรียนสูความเปนเลิศ 7,500.00 - - 7,500.00 

จัดบรรยากาศในหองเรียนและหองพิเศษ 30,000.00  - - 30,000.00  

การพัฒนางานบริการอาคารสถานท่ี

และประดับธงในวันสําคัญ 
10,000.00  - - 10,000.00  

พลังงานสีเขียว 1ล 5ป 5,000.00 - - 5,000.00 

โรงเรียนปลอดขยะ 3R (Reduce 

reuse recycle) 
25,000.00   - - 25,000.00   

บริษัทสรางการดี 10,000.00 - - 10,000.00 

สุขา ผาสุก 50,000.00  - - 50,000.00  

นํ้ามันเชื้อเพลิง 130,000.00  - - 130,000.00  

ปรับปรุงหองเวรยาม 10,000.00 - - 10,000.00 

3. 
พัฒนางาน

โสตทัศนูปกรณ 

จัดซื้อโสตทัศนูปกรณเพ่ือสงเสริม

การจัดการศึกษาและกจิกรรมของ

โรงเรียน 

100,000.00 - - 100,000.00 

4. 
สัมพันธชุมชน

และภาคีเครือขาย 
บวร. สัมพันธ 60,000.00 - - 60,000.00 

5. 
พัฒนางานบริหาร

งบประมาณ 
ซอมแซมวัสดุครุภัณฑท่ัวไป 100,000.00 - - 100,000.00 

รวม 1,083,832.00 - - 1,083,832.00 
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ตารางแสดงรายละเอียดการจําแนกโครงการ/กิจกรรม งบเงินเรยีนฟรี 15 ป 

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2563 

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา จังหวัดสุรินทร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 

ดําดับที่ โครงการ กิจกรรม 
 งบประมาณ  

เงินอุดหนุนฯ เงินเรียนฟร ี เงินอื่น ๆ รวม 

1. 

คายยกระดับฝมือเพื่อ

เตรียมความพรอมในการ

ออกฝกงาน 

คายยกระดับฝมือเพ่ือเตรียม

ความพรอมในการออกฝกงาน 
- 40,000.00 - 40,000.00 

2. 
พัฒนาการเรียนการสอน

วิชาคณิตศาสตร 
คายคณิตศาสตร ม.1 - 15,000.00 - 15,000.00 

3. 
พัฒนาการเรียนการสอน

วิชาภาษาตางประเทศ 
คายภาษาอังกฤษ - 15,000.00 - 15,000.00 

4. 

พัฒนาการเรียนการสอน

วิชาวทิยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 

คายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - 20,000.00 - 20,000.00 

5. 

พัฒนาการเรียนการสอน

วิชาสังคมศึกษา ศาสนา

และวฒันธรรม 

คายยกผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

วิชาสังคมศึกษา ชั้น ม.6 
- 4,400.00 - 4,400.00 

6. 
พัฒนาผูเรียนเพิ่มทักษะ

ดวยกิจกรรม 

เดินทางไกลและอยูคายพักแรม 

ม.1-ม.3 
- 95,000.00   - 95,000.00   

คายผูบําเพ็ญประโยชน ม.1-ม.3 - 16,500.00 - 16,500.00 

อบรมนายหมูลูกเสือสามัญรุน

ใหญ ม.1 
- 58,500.00 - 58,500.00 

พิธีทบทวนคําปฏิญาณและสวน

สนาม 
- 3,000.00 - 3,000.00 

7. 
คายปรับพื้นฐาน ม.1 และ 

ม.4 
คายปรับพ้ืนฐาน ม.1 และ ม.4 - 21,000.00 - 21,000.00 

8. คนดีศรีดงรัก 

คายพัฒนาเยาวชนคนดีศรีดงรัก - 6,500.00 - 6,500.00 

เปดโลกกวางสรางทัศนะ - 200,000.00 - 200,000.00 

คายพุทธธรรมนําชีวิต - 100,000.00 - 100,000.00 

9. 

พัฒนาอาคารสถานทีแ่ละ

สภาพ 

แวดลอม 

พัฒนาระบบ cctv - 250,000.00   - 250,000.00   

พัฒนา ict, Smart tv - 205,102.00 - 205,102.00 

ปรับปรุงระบบ Internet - 150,000.00 - 150,000.00 

รวม - 1,200,002.00 - 1,200,002.00 

 

 



45 

 
 

ตารางแสดงรายละเอียดการจําแนกโครงการ/กิจกรรม งบเงินอ่ืน ๆ 

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2563 

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา จังหวัดสุรินทร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 

ดําดับที่ โครงการ กิจกรรม 
 งบประมาณ  

เงินอุดหนุนฯ เงินเรียนฟร ี เงินอื่น ๆ รวม 

1. 

พัฒนาการเรียนการสอน

วิชาสังคมศึกษา ศาสนา

และวฒันธรรม 

พัฒนาสื่อสังคม - - 44,000.00 44,000.00 

2. คนดีศรีดงรัก ประชุมเครือขายผูปกครอง - - 2,300.00 2,300.00 

3. 

พัฒนาอาคารสถานที ่

และสภาพ 

แวดลอม 

ระบบนํ้าในโรงเรียน - - 40,000.00 40,000.00 

4. 
สัมพันธชุมชนและ 

ภาคีเครือขาย 

สานสัมพันธชุมชนและวันสําคัญ

แหงชาติและชุมชนทองถ่ิน 
- - 35,000.00 35,000.00 

กอต้ังสมาคมศิษยเกา - - 25,000.00 25,000.00 

5. 
พัฒนากองทุนกูยืมและผู

กูยืมเพื่อการศึกษา 

พัฒนาผูกูยืมใหมีจิตอาสาและวินัย

ในการชําระหน้ี 
- - 7,000.00 7,000.00 

ซื้อวัสดุสํานักงานกองทนเงินใหกูยืม

เพ่ือการศึกษา 
- - 5,000.00 5,000.00 

6. 
พัฒนาศักยภาพครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 

สงเสริมขวัญและกําลังใจ - - 40,500.00   40,500.00   

พัฒนาและสงเสริมบุคลากรใหมี

วิทยฐานะท่ีสูงข้ึน 
- - 10,000.00 10,000.00 

รวม - - 208,800.00 208,800.00 
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บทท่ี 5 

 

การกํากับ ติดตามตรวจสอบและรายงาน 

 

 การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา หมายความวา กระบวนการติดตามตรวจสอบ

ความกาวหนาของการปฏิบัติตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและจัดทํารายงานตรวจสอบคุณภาพ

การศึกษาพรอมท้ังเสนอแนะมาตรการเรงรัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

โรงเรียนกําหนดผูรับผิดชอบในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และมีกระบวนการ

สรางความเขาใจในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดับสถานศึกษา มอบหมายงานตาม

ความรูความสามารถรวมกันวางแผนกําหนดภารกิจและปฏิทินการติดตามตรวจสอบและมีการ

ประสานงานอยางเปนระบบ มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ท้ังระดับบุคคลและระดับ

สถานศึกษาท่ีแสดงผลการบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ โดยวิธีการและเครื่องมือท่ีหลากหลาย เปด

โอกาสใหผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวมอยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง จัดทํารายงานเสนอตอ

ผูเกี่ยวของดวยรูปแบบท่ีหลากหลายและนําผลการติดตามตรวจสอบไปใชวางแผนดําเนินงาน ปรับปรุง 

พัฒนา การบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน  

 

บทบาทหนาท่ีของผูมีสวนเก่ียวของกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

  การดําเนินงานจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุงคุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา เกี่ยวของกับทุกฝายในสถานศึกษา รวมถึงบุคลากรขององคกรอื่น ๆ ดังนั้น 

จึงควรเขาใจบทบาทของผูมีสวนเกี่ยวของดังนี้ 

  1. บุคลากรภายในสถานศึกษา  

   1.1 ผูอํานวยการโรงเรียน มีบทบาทหนาท่ี ดังนี้ 

 1) วิเคราะห ศึกษานโยบาย ยุทธศาสตรการจัดการศึกษาของชาติ กระทรวง กรม 

จังหวัด เขตพื้นท่ีการศึกษา และสภาพความตองการของทองถ่ินชุมชน สภาพการจัดการศึกษา ปญหาและ

ความตองการจําเปน อยางเปนระบบ นํามากําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย และความสําเร็จของ

สถานศึกษารวมกับบุคลากรและผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย  

  2) สงเสริมความรูความเขาใจและความตระหนักในเรื่องการประกันคุณภาพ

การศึกษากับครู บุคลากรและผูเกี่ยวของทุกฝาย รวมท้ังการจัดระบบประกันคุณภาพภายในของ

สถานศึกษา 

 3) แตงต้ังคณะกรรมการ คณะทํางาน และมอบหมายหนาท่ีรับผิดชอบในการ

ดําเนินงานตามกระบวนการในการประกันคุณภาพการศึกษา รวมท้ังการกําหนดบทบาทหนาท่ีและแนวทาง

ความรวมมือของครู ผูเรียน ผูปกครอง องคกรชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 4) จัดสรรงบประมาณและทรัพยากร เพื่อใชในแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษาท่ีมุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (ระยะ 3-5 ป) และแผนปฏิบัติการประจําป 
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  5) รวมประชุมปฏิบัติการและรวมระดมพลังสมองในการจัดทําแผนพัฒนาการจัด

การศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   (ระยะ 3-5 ป) และ

แผนปฏิบัติการประจําป 

  6) สนับสนุน อํานวยความสะดวก รวมท้ังการแกไข ปญหาอุปสรรคตาง ๆ ในการ

จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

(ระยะ 3-5 ป) และแผนปฏิบัติการประจําป  

  7) ตรวจสอบ กํากับ ติดตาม กระบวนการจัดทําแผน รวมท้ังจัดใหมีการประเมิน

คุณภาพของแผนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

(ระยะ 3-5 ป)  และแผนปฏิบัติการประจําป  

  8) จัดใหมีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และ

จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานประจําปนําเสนอตอผูมีสวนเกี่ยวของ และใชเปนขอมูลในการจัดทํา

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีมุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (ระยะ 3-5 ป) ตอไป 

 

   1.2 รองผูอํานวยการโรงเรียน/หัวหนากลุม/หัวหนางาน/หัวหนากลุมสาระการเรียนรู/

ครู มีบทบาทหนาท่ี ดังนี้ 

  1) สรุปขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของสถานศึกษา ผลการประเมิน

คุณภาพผูเรียน ผลงานดีเดนของผูเรียน ศักยภาพของครู สภาพการจัดการเรียนการสอน ปญหาและสภาพ

ความตองการจําเปน นโยบาย ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษา      ความตองการของผูปกครอง 

ผูเรียน และชุมชน  

  2) รวมประชุมหารือ สัมมนา วิเคราะหสภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ปญหา

และความตองการจําเปน กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายและความสําเร็จของสถานศึกษา รวมกับ

บุคลากรและผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย รวมท้ังกําหนดเปาหมาย/ความสําเร็จสูการพัฒนางานในหนาท่ี

รับผิดชอบ 

  3) ดําเนินกิจกรรม/โครงการ สรุปรวบรวมรายงาน และประเมินผลกิจกรรม/

โครงการ ตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา (ระยะ 3-5 ป) และแผนปฏิบัติการประจําป 

   

  2. บุคลากรอื่นท่ีเก่ียวของกับสถานศึกษา มีบทบาทหนาท่ี ดังนี้ 

   2.1 คณะกรรมการสถานศึกษา มีบทบาทหนาท่ี ดังนี้ 

  1) ใหขอมูลและรวมวิเคราะหขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับชุมชน  สภาพปญหาและ

ความตองการของผูปกครอง ทองถ่ิน ชุมชน ความตองการของชุมชน แหลงเรียนรู ภูมิปญญา วิทยากร

ทองถ่ิน การสนับสนุนจากชุมชน คุณภาพผูเรียนและการศึกษาตอ 

 2) รวมกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายความสําเร็จของสถานศึกษา 
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  3) พิจารณาใหความเห็นชอบแผนพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีมุงคุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําป ตลอดจนการใชงบประมาณและ

ทรัพยากรอื่นท่ีเกี่ยวของ 

 4) กํากับ ติดตามการดําเนินงานตามแผนของสถานศึกษา 

   2.2 ผูปกครอง ผูเรียน มีบทบาทหนาท่ี ดังนี้ 

  1) ใหขอมูลและรวมวิเคราะหขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับชุมชน สภาพปญหาความ

ตองการของผูปกครองและผูเรียน การชวยเหลือสนับสนุนโรงเรียน การพัฒนาคุณภาพผูเรียนและ

การศึกษาตอ 

  2) รวมประชุมหารือ สัมมนาเพื่อกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายและ

ความสําเร็จของสถานศึกษากับบุคลากรและผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย     

 3) ใหการสนับสนุนการใชงบประมาณและทรัพยากร เพื่อใชตามแผนพัฒนาการ

จัดการศึกษาท่ีมุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   และแผนปฏิบัติการประจําป 

 4) รวมนําเสนอและสะทอนผลจากการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา สูกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในปตอไป 

   2.3 หนวยงาน องคกรปกครองทองถ่ิน องคกรเอกชนและชุมชน มีบทบาทหนาท่ี ดังนี้ 

  1) นําเสนอและรวมวิเคราะหขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับชุมชน สภาพปญหาและ

ความตองการของทองถ่ินชุมชน แหลงเรียนรู ภูมิปญญาและวิทยากรในทองถ่ิน นโยบายและทิศทาง

พัฒนาชุมชน การสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรจากชุมชน การพัฒนาคุณภาพผูเรียนและการศึกษาตอ 

  2) รวมจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีมุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําป 

  3) ใหการสนับสนุนการใชงบประมาณและทรัพยากร เพื่อใชตามแผนพัฒนาการ

จัดการศึกษาท่ีมุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา        (ระยะ 3-5 ป) และแผนปฏิบัติ

การประจําป 

  4) รวมกิจกรรม/โครงการท่ีเกี่ยวของตามแผนปฏิบัติการประจําป 

 5) รวมนําเสนอและสะทอนผลจากการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษาสูกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในปตอไป 
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บันทึกความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียน 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

     (นายธรรมนูญ  มีเสนา) 

        ผูอํานวยการโรงเรียนพนมดงรักวิทยา 

 

 

 

             (นายสนิท   พองนวล) 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา 
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ภาคผนวก 

คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการและคณะทํางานจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 

ของสถานศึกษา ประจําปงบประมาณ 2563-2565 
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คําสั่งโรงเรียนพนมดงรักวิทยา 

ท่ี           /2562 

เร่ือง  แตงต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียนพนมดงรักวิทยา 

(ระยะ 3 ป  2563-2565) 

………............................................................ 

 ดวยโรงเรียนพนมดงรักวิทยา  มีความมุงหมายในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนานักเรียน  ใหเปน

มนุษยท่ีสมบูรณท้ังรางกาย จิตใจและสติปญญา มีคุณธรรม จริยธรรม มีวัฒนธรรมและความพอเพียงใน

การดํารงชีวิต มีจิตอาสาในการบริการและชวยเหลือสังคม มีความรอบรูมีทักษะการคิด ทักษะการ

ทํางาน ทักษะทางสังคม  และดํารงชีวิตอยูในสังคม ไดอยางมีความสุข    

ดังนั้นเพื่อใหการจัดการศึกษามีคุณภาพและบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายการจัดการศึกษา

ดังกลาวโรงเรียนจึงไดจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาระยะ 4 ปข้ึน เพื่อเปนเครื่องมือในการขับเคล่ือน

คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมุงสูเปาหมายเดียวกัน โดยอาศัยการมีสวนรวมของทุกฝายท่ีเกี่ยวของ 

เพื่อใหการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาระยะ 4 ป เปนไปอยางมีประสิทธิภาพตอบสนองความ

ตองการของทุกฝาย โรงเรียนจึงแตงต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธพัฒนาการศึกษา ดังนี้ 

 

1. คณะกรรมการท่ีปรึกษา    ประกอบดวย 

1.1  นายสนิท  พองนวล  ประธานกรรมการสถานศึกษา 

1.2  กรรมการสถานศึกษาทุกทาน กรรมการ 

1.3  นายธรรมนูญ  มีเสนา  กรรมการและเลขานุการกรรมการสถานศึกษา 

มีหนาท่ี  ใหคําปรึกษา และลงความเห็นชอบในแผนพัฒนาการศึกษาระยะ 3  ป 

2.  คณะกรรมการอํานวยการ   ประกอบดวย 

 2.1 นายธรรมนญู  มีเสนา ผูอํานวยการสถานศึกษา          ประธานกรรมการ 

 2.2 นางจันทรา  สารกิจ     รองผูอํานวยการสถานศึกษา         รองประธานกรรมการ 

 2.3 นายเรืองยศ  สารกิจ  ครู   กรรมการ 

 2.4 นางอนัญญา  สุขไกร  ครู   กรรมการ 

 2.5. นางสาวพัทธธีรา  ทูลดี  ครู  กรรมการและเลขานุการ 

 2.6 นายสุทธิพงษ  ปนะถา  ครู  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 2.7 นางสาวพรทิพย  โตสงวน  ครู  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

     มีหนาท่ี  วางแผน กําหนดรูปแบบการดําเนินงาน  แนะนําและใหคําปรึกษาคณะกรรมการ

ฝายตาง ๆ  และแกไขปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึน โดยใหงานดําเนินไปตามวัตถุประสงค   
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3.  คณะกรรมการดําเนินการ  ประกอบดวย 

3.1 นางจันทรา  สารกิจ      หัวหนา 

3.2 หัวหนาฝายงานท้ัง 8 งาน      ผูชวย 

3.3 หัวหนากลุมสาระ ท้ัง 8 กลุมสาระและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน   ผูชวย 

3.4 ครูทุกคนในแตละกลุมสาระ     ผูชวย 

3.5 นางสาวพัทธธีรา  ทูลดี      ผูชวย 

3.6  นายสุทธิพงษ  ปนะถา      ผูชวย 

มีหนาท่ี 

1) วิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกและภายในของโรงเรียน 

2) ประเมินสถานภาพของโรงเรียน 

3) จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาระยะ 3 ป ของโรงเรียน(ฉบับราง) 

4) จัดประชุม ครู บุคลากร นักเรียน/นักศึกษา ผูปกครอง ชุมชนและสถานประกอบการ 

เพื่อพิจารณาและใหขอเสนอแนะแผนกลยุทธท่ีสอดคลองกับความตองการ 

5) จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาระยะ 3 ป ตามความตองการของทุกฝาย(ฉบับสมบูรณ) 

6) ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานโรงเรียน พิจารณาเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษาระยะ  

3 ป 

7) เสนอแผนพัฒนาการศึกษาระยะ 3 ป ใหผูอํานวยการ ประธานกรรมการสถานศึกษา 

ลงนามอนุมัติอยางเปนทางการ 

8) ประชาสัมพันธแผนพัฒนาการศึกษาระยะ 3 ป ของโรงเรียนใหผูเกี่ยวของทุกฝาย

ทราบและนําไปสูการปฏิบัติจริง 

 

 4.  คณะกรรมการจัดเตรียมสถานท่ี      ประกอบดวย 

 4.1  นายพิษณุ   คําภู   ครู    หัวหนา 

 4.2  นายศุภชัย  ผูกเกสร   ครู    ผูชวย 

 4.3  นายติกขเวทย  สมยิ่ง  ครู    ผูชวย 

 4.4  นายศิริชัย  หมื่นเจริญ  พนักงานราชการ   ผูชวย  

 มีหนาท่ี  จัดเตรียมสถานท่ีสําหรับประชุมแตละครั้งตามแผนงาน ณ หองโสตทัศนศึกษา 

 5. คณะกรรมการฝายปฏิคม ประกอบดวย 

 5.1  นางกัญยานัฐ  ระวิวรรณ  ครู    หัวหนา 

 5.2  นางปานไพลิน  ขอพรกลาง  ครู    ผูชวย 

5.3  นางสาวสุพิชญานันทย  นสิสัยกลา ครูผูชวย    ผูชวย  

5.4  นางสาวณิชกานต  ใจกลา  ครูผูชวย    ผูชวย 

 มีหนาท่ี  จัดเตรียมอาหารวาง และอาหารเท่ียงสําหรับการประชุม 
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  6. คณะกรรมการจัดทํารูปเลมแผนพัฒนาการจัดการศึกษา  ประกอบดวย 

 6.1 นางสาวพัทธธีรา  ทูลดี  ครู    หัวหนา 

 6.2 นายสุทธิพงษ  ปนะถา  ครู    ผูชวย 

6.3 นางสาวพรทิพย  โตสงวน  ครู    ผูชวย  

มีหนาท่ี  รวบรวมภาพกิจกรรม  และ จัดทํารูปเลนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน

พนมดงรักวิทยา 

 7. คณะกรรมการบันทึกภาพและจัดเตรียมเคร่ืองโสตทัศนูปกรณ  ประกอบดวย 

7.1  นายศุภชัย  ผูกเกษร   ครู   หัวหนา 

 7.2  นายศิริชัย  หมื่นเจริญ  พนักงานราชการ  ผูชวย 

มีหนาท่ี  ในการจัดเครื่องเสียง และบันทึกภาพ   ณ หองโสตทัศนศึกษา 

 

 ใหผูไดรับมอบหมายตามคําส่ังนี้ ปฏิบัติหนาท่ีดวยความวิริยะ อุตสาหะ เพื่อใหเกิดผลดีแก

โรงเรียนและราชการสืบไป 
 

 ท้ังนี้ต้ังแตบัดนี้ เปนตนไป 
 

  ส่ัง ณ วันท่ี   5  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562 

 

 

 

             (นายธรรมนูญ  มีเสนา) 

              ผูอํานวยการโรงเรียนพนมดงรกัวิทยา 

 

 

 

 

 

 


