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ค าน า 
 
 การพัฒนาคุณภาพของการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานระยะที่มีสภาวการณ์ของ 
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ  การเมือง  สังคม  และเทคโนโลยี  มีความซับซ้อนมากขึ้น  ผู้บริหาร
สถานศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษาจึงต้องร่วมมือกันก าหนดแนวทางกระบวนการ  และเครื่องมือใน
การบริหารจัดการศึกษาให้มีความหลากหลาย  การขับเคลื่อนการพัฒนาโดย ยุทธศาสตร์ (Strategy – 
focus Organization)  จะก่อให้เกิดคุณค่า (Value Creation)  ตามเป้าประสงคท์ี่ก าหนดไว้  
 แผนกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ  3  ป(ี2561- 2563)ของโรงเรียนสว่างวีระวงศ์   
ฉบับน้ี  เป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติให้บังเกิดผล  โดยใช้กลยุทธ์การบริหารแบบใช้
โรงเรียนเป็นฐานและการบริหารจัดการคุณภาพโดยรวมจัดท าเป็นแผนพัฒนาคุณภาพระยะยาวที่
สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ประกอบด้วย 
  ส่วนที่  1 บริบทของโรงเรียน  
  ส่วนที่  2 วิเคราะห์บริบทของโรงเรียน ( SWOT) 
  ส่วนที่  3 การก าหนดแผนยุทธศาสตร์  
  ส่วนที่  4 แผนพัฒนาคุณภาพ  โครงการ/กิจกรรม  
  ส่วนที่ 5 แผนการควบคุมและก ากับติดตาม  
 คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 3 ปี (2561- 2563)  
ฉบับน้ีจะเป็นแบบอย่างและแนวทางการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม  ให้ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายที่
โรงเรียนก าหนดไว้  
 
 
 
         คณะผู้จัดท า  
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สารบัญ 
       

  หน้า 
ค าน า   

ส่วนที่  1 ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา  
 -ประวัติโรงเรียนสว่างวีระวงศ ์  
 - จ านวนครูและบุคลากร  
 - จ านวนครู นักเรียน นักการภารโรง ปี 2559-2561  
 - อาคารเรียนและอาคารประกอบการ  

ส่วนที่  2 วิเคราะห์องค์กร  
 - วิเคราะห์บริบทโรงเรียนสว่างวีระวงศ ์  
 - วิเคราะห์บริบทโรงเรียนสว่างวีระวงศ์ (SWOT) สภาพภายนอก  
 - วิเคราะห์บริบทโรงเรียนสว่างวีระวงศ์ (SWOT) สภาพภายใน  
 - ตารางสรุปผลการประเมินสถานภาพของโรงเรียนสว่างวีระวงศ ์  
 - แผนภาพแสดงผลการประเมินสถานภาพของโรงเรียนสว่างวีระวงศ์    
 บนแกนความสัมพันธ์ของ SWOT  

ส่วนที่  3 สาระส าคัญของแผนกลยุทธ ์  
 - อุดมการณ์ หลักการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 - มาตรฐานการศึกษาของชาต ิ  
 - แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
 - นโยบาย  วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปี 2561 ของ สพฐ.  
 - นโยบาย  วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปี 2561 ของสพม. 29  

ส่วนที่  4 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ระยะ  3  ปี  
 -โครงการ/กิจกรรม  
 - ปฏิทินการก ากับติดตาม  

ภาคผนวก - ระเบียบการบริหารราชการโรงเรียนสว่างวีระวงศ ์  
 - ค าสั่ง  
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ส่วนที่  1 
ข้อมูลพืน้ฐานสถานศึกษา  

โรงเรียนสว่างวีระวงศ ์
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ส่วนที่  1 
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา 

 
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนสว่างวีระวงศ ์
ประวัติโรงเรียนสว่างวีระวงศ ์
 

“โรงเรียนสว่างวีระวงศ์”เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 29 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 43        
หมู่ที่ 12 ถนนวาริน-พิบูล ต าบลสว่าง  อ าเภอสว่างวีระวงศ ์ จังหวัดอุบลราชธานีโดยเมื่อวันที ่                   
10 กรกฎาคม พ.ศ. 2535ได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ใช้ประโยชน์พื้นที่        
ป่าสงวนเสื่อมโทรม “โนนฮังรังแร้ง”ต าบล สว่าง  ถนนสถิตย์นิมานกาล บริเวณหลักกิโลเมตรที่  27  จ านวน  
62  ไร่  –  งาน   สร้างอาคารเรียนในพื้นที่แห่งใหม่โดยมี   ผู้บริหารที่ให้การสนับสนุนและร่วมก่อตั้งโรงเรียน  
ตามล าดับ  ดังนี้   คือ  นายพงษ์ศักดิ์   คูณเรือง   นายพิชัย  พิทยาธรพิทักษ์   นายอิทธิพล  ทองปน โดยมี
นายวัฒนา  อินตะนัย   เป็นผู้ประสานงานโรงเรียนสาขา และ  ได้รับประกาศจัดตั้งเป็นเอกเทศเมื่อวันที่         
8  พฤษภาคม  2540     ใช้ชื่อ “โรงเรียนสว่างวีระวงศ”์รายนามผู้บริหารโรงเรียนจากอดีตถึงปัจจุบัน 
ประกอบด้วย 
 

1. นายอิทธิพล  ทองปน    พ.ศ. 2540  – 2541 
2. นายวัฒนา    อินตะนัย                              พ.ศ. 2541 – 2543 
3. นายวิชัย   ศิริบูรณ์                                   พ.ศ. 2543 – 2543 
4. นางเกศสุดา  พรเจริญ                             พ.ศ. 25 43 – 2548 
5. นายนฤทธิ์    ดุจดา (รอง ผอ. รักษาการ)         พ.ศ. 2548 – 2549 
6. นายบรรพต   บุญประมวล                          พ.ศ. 2549 – 2554 
7. นางนินนาท   ไชยกาล                               พ.ศ. 2554 – 2558 
8. นายสุรชัย  โสภาพรม     พ.ศ. 2558 – ถึงปัจจุบัน 
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โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนสว่างวีระวงศ์ ปีกา 
 
 
 

แผนที่ตั้งโรงเรียนสว่างวรีะวงศ์ 
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รักษาการรองผู้อ านวยการ 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 
นางสนธยา  ทดัศรี 

 

รักษาการรองผู้อ านวยการ 
กลุ่มบริหารท่ัวไป 

นายชาญชยั  แสงวิเชียร 

รักษาการรองผู้อ านวยการ 
กลุ่มบริหารวิชาการ 
นางสุจิตรา  เถาวโ์ท 

 
 

- งานจดัการเรียนการสอน 

- งานพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 
- งานวิจยัและพฒันากระบวนการ 
  เรียนรู้ 
- งานวดัผลประเมินผล 
- งานทะเบียนนกัเรียนและเทียบ
โอนผลการเรียน 

- งานนิเทศภายใน 

- งานกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

- งานพฒันากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
- งานประกนัคุณภาพการศึกษา 
-งานรับนกัเรียน 

-งานนกัเรียนเรียนรวม 

 

 

รักษาการรองผู้อ านวยการ 
กลุ่มบริหารงบประมาณ 
นายสฤษด์ิ  รุ่งแสง 

 

- งานนโยบาย แผนงาน 
งบประมาณ 
- งานบริหารการเงินและบญัชี 

- งานบริหารพสัดุและสินทรัพย ์
- งานสวสัดิการโรงเรียน ครูและ 
บุคลากร  

รักษาการรองผู้อ านวยการ 
กลุ่มบริหารกจิการนักเรียน 

นายสุพฒัน์  ธิศาเวช 

 

- งานส่งเสริมค่านิยมท่ีพึง
ประสงคแ์ละป้องกนัติดตาม
แกไ้ขความประพฤตินกัเรียน 

-งานระบบดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียน 

- งานส่งเสริมประชาธิปไตยและ
สภานกัเรียน 

- งานป้องกนัและแกไ้ขยาเสพติด 

- งานป้องกนั ติดตามและแกไ้ข
ความประพฤตินกัเรียน 

- งานรักษาความปลอดภยั และ
งานจราจรในโรงเรียน/งานเวร
ประจ าวนั 

- งานส านกังาน 

- งานครูท่ีปรึกษาประจ าชั้น 

- งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

 

- งานระบบบริหารและพฒันา
องคก์ร 
- งานวางแผนอตัราก าลงัและ
ก าหนดต าแหน่ง 
- งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง/
ยา้ย 
- งานวินยัและการรักษาวินยั 
- งานเล่ือนขั้นเงินเดือน 

- งานสร้างขวญัก าลงัใจและ 
ยกยอ่งเชิดชูเกียรติ 

- งานส่งเสริมมาตรฐาน 
วิชาชีพครู 
- งานเคร่ืองราชยอิ์สริยาภรณ์ 

- งานทะเบียนและสถิติ
ขา้ราชการครู  และลูกจา้ง 
- งานเลขานุการคณะกรรมการ 
   สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

- งานสารบรรณ 

- งานอาคารสถานท่ี 

- งานอาคารสถานท่ี/อนุรักษ ์  
   ส่ิงแวดลอ้มและ
สภาพแวดลอ้ม 

- งานประชาสัมพนัธ์ 
- งานอนามยัโรงเรียน 

- งานโภชนาการ 
- งานกิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ 
- งานหอ้งสมุด 
- งานโรงเรียนธนาคาร 
- งานสวนพฤกษศาสตร์ 
- งานประชาสัมพนัธ์และ   
   โสตทศันูปกรณ์ 

-งานแนะแนว 
 

ผู้อ านวยการโรงเรียนสว่างวรีะวงศ์ 

นายสุรชยั  โสภาพรม 

รองผู้อ านวยการโรงเรียนสว่างวรีะวงศ์ 

นางธญัญาภรณ์  มีทองแสน 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
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โครงสร้างการบริหารงานกลุ่มบริหารวิชาการ  ปีการศึกษา 2561 

 

 

 

 

 

 
 
  

รักษาการรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวชิาการ 
นางสุจิตรา  เถาวโ์ท 

งานประเมินผลกลุ่มบริหารวิชาการ 

งานวดัผลประเมินผล 
นางสาวบงกชกร  ไชยกาล 

นางสาวลาวลัย ์นกสามเมือง 

งานพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 
นางสาวลาวลัย ์ นกสามเมือง 

งานพฒันากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
นางระเบียบ  ขนัเงิน 

งานกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

นางสุจิตรา  เถาวโ์ท 

 

งานจดัการเรียนการสอน 
และส ามะโนผูเ้รียน 

นางสาววาสนา สมหมาย 

งานวิจยัและพฒันา
กระบวนการเรียนรู้ 
นางสุจิตรา  เถาวโ์ท 

 

งานนิเทศภายใน 

นางสาวฐิชารัตน์  พลูงาม 
 

งานนกัเรียนเรียนรวม 
นางสาวเพียรทรัพย ์ ทองถม 

นางสาวดาราทิพย ์ แสนทวีสุข 
 

 
 
งานประกนัคุณภาพการศึกษา 
นางสาวฐิชารัตน์  พลูงาม 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

นางระเบียบ  ขนัเงิน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

นางสาวเพียรทรัพย ์ ทองถม 

 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้

ศิลปะ 
นายอภิวชั  บุระค า 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
การงานอาชีพและ

เทคโนโลย ี
นายชาญชยั  แสงวิเชียร 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

นางปิยภรณ์  วงเวียน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

นางทกัษภรณ์  บุญเตม็ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษาและพลศึกษา 
นายสุพฒัน์  ธิศาเวช 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและ

วฒันธรรม 

นายวสันต ์ จินาพร 
 

งานรับนกัเรียน 

นางสาววาสนา  สมหมาย 

งานทะเบียนนกัเรียนและ 
งานเทียบโอนผลการเรียน 
นางสาวอจัฉริยา นุราฤทธ์ิ 

นางสาวลาวลัย ์ นกสามเมือง 

งานครูผูส้อนและครูท่ีปรึกษา 
ครูผูส้อนและครูท่ีปรึกษา 

ทุกคน 

งานกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี 
นายสฤษด์ิ  รุ่งแสง 

 

งานกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
นางสาวกนกพร  เพียรสุข 

งานกิจกรรมผูบ้  าเพญ็ประโยชน์ 
นางกนกกาญจน์  โคตรรักษา 

งานกิจกรรมยวุกาชาด 
นางทกัษภรณ์  บุญเตม็ 

งานกิจกรรมรักษาดินแดน 

นายอภิวชั  บุระค า 

งานกิจกรรมชุมนุม 
นางสุจิตรา  เถาวโ์ท 

งานกิจกรรมสาธารณประโยชน์ 
นางสุจิตรา  เถาวโ์ท 

ผู้อ านวยการโรงเรียนสว่างวรีะวงศ์ 

นายสุรชยั  โสภาพรม 

รองผู้อ านวยการโรงเรียนสว่างวรีะวงศ์ 

นางธญัญาภรณ์  มีทองแสน 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
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โครงสร้างการบริหารงานกลุ่มบริหารงบประมาณ  ปีการศึกษา 2561 
 
  

รักษาการรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ 

นายสฤษด์ิ  รุ่งแสง 

งานบริหารพสัดุและสินทรัพย ์
นายสฤษด์ิ  รุ่งแสง 

นางสาวทิพยสุ์คนธ์  บุญน่ิม 

งานสวสัดิการโรงเรียน  
ครูและบุคลากร 

นางระเบียบ  ขนัเงิน 

นางกนกกาญจน์  โคตรรักษา 
 

งานนโยบาย แผนงานและงบประมาณ 
นายสฤษด์ิ รุ่งแสง 
นางกฤติยาณี  รู้สุข 

นางระเบียบ  ขนัเงิน 

งานบริหารการเงินและบญัชี 
นางพรสวรรค ์ มาลยั 
นางกฤติยาณี  รู้สุข 

งานประเมินผลกลุ่มบริหารงบประมาณ 

ผู้อ านวยการโรงเรียนสว่างวรีะวงศ์ 

นายสุรชยั  โสภาพรม 

รองผู้อ านวยการโรงเรียนสว่างวรีะวงศ์ 

นางธญัญาภรณ์  มีทองแสน 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
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โครงสร้างการบริหารงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน  ปีการศึกษา 2561 
 
  

รักษาการรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารกจิการนักเรียน 

นายสุพฒัน์  ธิศาเวช 

งานคุณธรรม จริยธรรม 

นายสวราชย ์ วงใหญ่/นางนนัทกาญจน์ ว่องไว 
นายวสนัต ์ จินาพร / นายวีระยทุธ  บุดดาโจม 

งานส่งเสริมค่านิยมอนัพึงประสงคแ์ละป้องกนั
ติดตามแกไ้ขความประพฤตินกัเรียน 

นายสุพฒัน์ ธิศาเวช/นายสวราชย ์ วงใหญ่ 

นางปิยภรณ์  วงเวียน/ นายวีระยทุธ  บุดดาโจม 

ส านกังานกลุ่มงานบริหาร 
กิจการนกัเรียน 

นางสาวกนกพร เพียรสุข 

งานป้องกนัและแกไ้ขยาเสพติด 
นายสุพฒัน์ ธิศาเวช /นางพรทิวา  ทองปน 

นายวสนัต ์จินาพร/ นายสวราชย ์ วงใหญ่ 

นางปิยภรณ์ วงเวียน /นายศิริ ขอคตส าโรง 
นายวีระยทุธ  บุดดาโจม 

งานส่งเสริมประชาธิปไตย 
และงานสภานกัเรียน 

นางนนัทกาญจน์  ว่องไว 
นางปิยภรณ์  วงเวียน 

นายวีระยทุธ  บุดดาโจม 

งานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 

นางพรทิวา  ทองปน 
นายสุพฒัน์  ธิศาเวช 

นายอดิศกัด์ิ  สุวรัตน์ชยั 

งานครูท่ีปรึกษาประจ าชั้น 

นางสาวกนกพร  เพียรสุข 
นายวีระยทุธ  บุดดาโจม 

งานเวรประจ าวนั/ 

งานรักษาความปลอดภยั/ 
งานจราจรในโรงเรียน 

นายอดิศกัด์ิ  สุวตัน์ชยั 
นายศิริ ขอคตส าโรง 

งานป้องกนัแกไ้ข 
ปัญหายาเสพติด 

นายสุพฒัน์  ธิศาเวช 
นางพรทิวา ทองปน 
นายวสนัต ์ จินาพร 
นายสวราชย ์ วงใหญ่ 

นางปิยภรณ์  วงเวียน 

นายศิริ ขอคตส าโรง 
นายวีระยทุธ บุดดาโจม 

ผู้อ านวยการโรงเรียนสว่างวรีะวงศ์ 

นายสุรชยั  โสภาพรม 

รองผู้อ านวยการโรงเรียนสว่างวรีะวงศ์ 

นางธญัญาภรณ์  มีทองแสน 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

งานประเมินผลกลุ่มบริหารกิจการนกัเรียน 
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โครงสร้างการบริหารงานกลุ่มบริหารงานบุคคล  ปีการศึกษา 2561

รักษาการรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

นางสนธยา   ทดัศรี 

งานประเมินผลกลุ่มบริหารงานบุคคล 

งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง/ยา้ย 
นางสนธยา  ทดัศรี 

 

งานสร้างขวญัก าลงัใจ 
นางสายสุดา  กุลเกล้ียง 
นางสมใจ  สตันาโค 

 

งานวนิยัและการรักษาวนิยั 
นางสนธยา  ทดัศรี 

นางสายสุดา  กุลเกล้ียง 
 

 

งานเคร่ืองราชยอิ์สริยาภรณ์ 

นางสายสุดา  กุลเกล้ียง 
 

งานเลขานุการคณะกรรมการ 
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

นางสนธยา  ทดัศรี 
นางสายสุดา  กุลเกล้ียง 

งานวางแผนอตัราก าลงั 
และก าหนดต าแหน่ง 
นางสนธยา  ทดัศรี 

งานระบบบริหาร 
และพฒันาองคก์ร 
นางสนธยา  ทดัศรี 

นางสายสุดา  กุลเกล้ียง 
 

งานส่งเสริมมาตรฐานวชิาชีพครู 
นางสายสุดา  กุลเกล้ียง 

 
 

งานทะเบียนและสถิติ 

ขา้ราชการครูและลูกจา้ง 
นางสนธยา  ทดัศรี 

 

งานเล่ือนขั้นเงินเดือน 

นางสนธยา  ทดัศรี 
 

 

 
 

ผู้อ านวยการโรงเรียนสว่างวรีะวงศ์ 

นายสุรชยั  โสภาพรม 

รองผู้อ านวยการโรงเรียนสว่างวรีะวงศ์ 

นางธญัญาภรณ์  มีทองแสน 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
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โครงสร้างการบริหารงานกลุ่มบริหารทั่วไป  ปีการศึกษา 2561 
 
  

รักษาการรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารท่ัวไป 

นายชาญชัย  แสงวิเชียร 

งานประเมินผลกลุ่มบริหารงานทัว่ไป 

งานแนะแนว 
นางสาวกนกพร  เพียรสุข 

งานอาคารสถานท่ี 

อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและสภาพแวดลอ้ม 

นายชาญชยั  แสงวิเชียร 
นายอภิวชั  บุระค า 
นางมณฑิตา  คงศรี 
นายศิริขอคตส าโรง 
นายบุญศรี  กาละสา 
นายไพฑูรย ์ ยางงาม 

งานอาคารสถานท่ี 

นายชาญชยั  แสงวิเชียร 
นายสฤษด์ิ  รุ่งแสง 

 

งานอนามยัโรงเรียน 

นางบุปผา  จารุการ 
นางสมใจ  สตันาโค 

งานหอ้งสมุด 

นางกนกกาญจน์  โคตรรักษา 
นางสาวดาราทิพย ์ แสนทวีสุข 

 

 

งานสารบรรณ 

นายชาญชยั  แสงวิเชียร 
นางสาวจนัวดี  ศิลชาติ 

นางสาวดาราทิพย ์แสนทวีสุข 

 

งานประชาสมัพนัธ์และ
โสตทศันูปกรณ์ 

นายชาญชยั  แสงวิเชียร 
นางสาวอจัฉริยา  นุราฤทธ์ิ 
นายวีระยทุธ บุดดาโจม 

 

งานโภชนาการ 
นางสมใจ  สตันาโค 

งานสวนพฤกษศาสตร์ 
นางพรทิวา  ทองปน 

นางมณฑิตา คงศรี 
นางปิยภรณ์ วงเวียน 

นางสนธยา  ทดัศรี 
นางสาวฐิชารัตน์ พลูงาม 

นายวีระยทุธ  บุดดาโจม 

นายอดิศกัด์ิ สุวรัตน์ชยั 
นางสาวกนกพร เพียรสุข  
 นายวีระยทุธ บุดาดดาโจม 

งานกิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ 
นางสมใจ  สตันาโค 

นางนนัทกาญจน์  ว่องไว 
             นายวสนัต ์ จินาพร 
 

 

งานโรงเรียนธนาคาร 
นางระเบียบ  ขนัเงิน 

นางกฤติยาณี  รู้สุข 
 

ผู้อ านวยการโรงเรียนสว่างวรีะวงศ์ 

นายสุรชยั  โสภาพรม 

รองผู้อ านวยการโรงเรียนสว่างวรีะวงศ์ 

นางธญัญาภรณ์  มีทองแสน 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
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สัญลักษณ์ 

คติพจน์ ธมฺมจารี สุขํเสติ "ผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุข" 

ปรัชญาโรงเรียน เรียนดี  มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม  นําสังคม 
 

ชื่อย่อโรงเรียน 

สีประจ าโรงเรียน 

ความหมาย 

สว.ว. 

เหลือง - น้ าเงิน  

สีเหลือง  หมายถึง  การด ารงชีวิตตามหลักคุณธรรม 
สีน้ าเงิน หมายถึง  ความมุ่งมั่นในการเล่าเรียนและชีวิตที่มั่นคง 

พระสมเด็จ  แผ่รัศมี  บนฐานดอกบัว 

สัญลกัษณ์ประจ าโรงเรียน 
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ต าแหน่ง อันดับ 
จ านวน (คน) 

ร้อยละ 
ชาย หญิง รวม 

ผู้อ านวยการ คศ.3 1 - 1  
รองผู้อ านวยการ คศ.3 - 1 1  
คร ู คศ.3     
คร ู คศ.2     
คร ู คศ.1     
ครูผู้ช่วย  1 4 5  

รวม      
ครูธุรการ(คืนครู)  0 1 1  
ครูพิเศษ  - 1 1  
ลูกจ้างชั่วคราว  2 - 2  

รวม  15 13 28 100 
รวมทั้งหมด      

 
ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2561 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวนข้าราชการครูและบุคลากร ปีการศึกษา 2561 



15 

 

 

 
 
 
 

 

ระดับ 
ชั้น 

ย้อนหลัง  5  ปีการศึกษา 
2557 2558 2559 2560 2561 

ห้อง นักเรียน ห้อง นักเรียน ห้อง นักเรียน ห้อง นักเรียน ห้อง นักเรียน 

ม.1 4 151 4 95 3 110 4 107 3 114 
ม.2 4 163 4 123 3 96 3 114 3 107 
ม.3 4 117 4 113 3 124 3 94 3 111 
ม.4 2 72 2 71 2 59 2 53 2 42 
ม.5 2 58 2 59 2 71 2 59 2 46 
ม.6 2 64 2 55 2 58 2 71 2 50 
รวม 18 625 18 516 15 518 16 498 15 470 

 
 
 
 
 

 
 

 

1.ข้อมูลเกี่ยวกับอาคารสถานที ่
  1) อาคารสถานที/่บ้านพักคร ู
 

ประเภทอาคาร จ านวน (หลัง) 
1. อาคารเรียน216  ล(หลังคาทรงไทย) 1  
2. อาคารชั่วคราว 3 
3. หอประชุม – โรงอาหาร(100/27) 1  
4. บ้านพักผู้บริหาร 1  
5. บ้านพักคร ู 2  
6. บ้านพักภารโรง 1  
7. ห้องน้ํา-ห้องส้วม  3  

 

จ านวนนักเรียนโรงเรียนสว่างวีระวงศ ์
ปีการศึกษา 2557 - 2561 

อาคารเรียนอาคารประกอบ 
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  2) ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ/ห้องพิเศษ 
 

ท่ี สถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ *ห้องพิเศษ รวม 
1 อาคารเรียน  216  ล(หลังคาทรงไทย) - 16 - 16 
2 อาคารชั่วคราว 1 (กึ่งถาวร) 3 - 2 5 
3 อาคารชั่วคราว 2 - 1 4 5 
4 อาคารชั่วคราว 3 (การเคหะแห่งชาติ) - 1 4 5 

รวม 3 18 10 31 
 * ห้องพิเศษ หมายถึง ห้องที่ใช้บริหารงาน เช่น ห้องกลุ่มสาระฯห้องกลุ่มงาน ห้องประชุม เป็นต้น 
 

3)สถานที่ใช้จัดการเรียนการสอน 
 

ท่ี สถานที่เรียน จ านวน 
1 ห้องที่ใช้เรียน 3 ห้อง 
2 สนามฟุตบอล 1 สนาม 
3 สนามบาสเกตบอล 2 สนาม 
4 สนามวอลเลย์บอล 1 สนาม 
5 สนามตะกร้อ 1 สนาม 

 
  4) ห้องน้ า-ห้องส้วม 
 

ท่ี อาคาร 
ครู 

(ห้อง) 
นักเรียนชาย 

(ห้อง) 
นักเรียนหญิง 

(ห้อง) 
รวม 

1 อาคารเรียน  216  ล(หลังคาทรงไทย) 5 5 5 15 
2 หอประชุม (100/27) - 3 4 7 
3 ห้องน้ํานักเรียนชาย 1 - 5 - 5 
4 ห้องน้ํานักเรียนหญิง 1 - - 5 5 
5 ห้องน้ํานักเรียนหญิง 2 - - 5 5 
6 ห้องน้ํานักเรียนหญิง 3 - - 4 4 

รวม 4 13 23 41 
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ส่วนที่  2 
วิเคราะห์บริบทโรงเรียนสว่างวีระวงศ์ 
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ส่วนที่  2 
วิเคราะห์บริบทโรงเรียนสว่างวีระวงศ์ 

 
วิเคราะห์สภาพแวดล้อม  โรงเรียนสว่างวีระวงศ์ 

(SWOT Analysis) 
 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์สถานการณ์ เพื่อให้ผู้บริหารรู้จุดแข็ง 
จุดอ่อน สภาพภายในของโรงเรียน โอกาส และอุปสรรค์ของสภาพภายนอก ซึ่งจะช่วยให้ทราบว่าองค์กรได้
เดินทางมาถูกทิศทางและไม่หลงทาง นอกจากนี้ยังบอกได้ว่าองค์กรมีแรงขับไปยังเป้าหมายได้ดีหรือไม่ มั่นใจได้
อย่างไรว่าระบบการทํางานในองค์กรยังมีประสิทธิพอยู่ มีจุดอ่อนที่จะต้องปรับปรุงอย่างไร ซึ่งการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) โรงเรียนสว่างวีระวงศ ์มีดังนี ้
 

วิเคราะห์บริบทโรงเรียนสว่างวีระวงศ์ 
(SWOT) สภาพภายนอก 

ด้านสังคม-วัฒนธรรม (Social) 
โอกาส  (Opportunities) อุปสรรค  (Threats) 

1. โรงเรียนได้รับการยอมรับและศรัทธาจาก
ชุมชนและสังคม 

2. ผู้ปกครองและคนในชุมชนให้ความสนใจใน
ด้านการปฏิรูปการศึกษา 

3. นักเรียนมีความรักในวัฒนธรรม ประเพณี 
ในท้องถิ่น 

1. ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีปัญหาด้านครอบครัว
แตกแยกส่งผลกระทบต่อผลการเรียนของ
นักเรียน 

2. มีสิ่งแวดล้อมที่มีสื่อยั่วยุเช่น  การใช้
โทรศัพท์มือถือ ท าให้นักเรียนมีความเสี่ยงใน
การด ารงชีวิตที่ด ี

3. ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ประกอบ
อาชีพรับจ้าง ไม่มีเวลาดูแลนักเรียน ขาด
วัสดุอุปกรณ์ส่งเสริมการเรียน ส่งผลกระทบ
ต่อผลการเรียนของนักเรียน 
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ด้านเทคโนโลยี (Technology ) 
โอกาส  (Opportunities) อุปสรรค  (Threats) 

1. การให้บริการสื่อเทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู ้
เพื่อการสืบค้นข้อมูลแก่ครู และนักเรียน 
สะดวกสบาย 
2. ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี 
(คอมพิวเตอร์  อินเตอร์เน็ต ) ท าให้นักเรียนมี
ความต้องการบริโภค ส่งผลท าให้นักเรียนเกิด
ความรอบรู้ และสามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วย
ตนเอง 

1. นักเรียนบางส่วนน าสื่อเทคโนโลยีไปใช้ในทาง 
ที่ผิด 
2. ชุมชนขาดการควบคุมการให้บริการด้าน 
เทคโนโลยี เช่น ร้านอินเตอร์เน็ต  
3. ขาดแหล่งบริการด้านเทคโนโลยีในชุมชนที ่
เอื้อต่อการเรียนรู้ 

 
 

ด้านเศรษฐกิจ  ( Economic ) 
โอกาส  (Opportunities) อุปสรรค  (Threats) 

1. นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน โดยการรับจ้าง
ในภาคเกษตรกรรม 
 

1. ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะ ค่าน้ ามัน 
ท าให้การเดินทางมาโรงเรียนโดยรถรับ – ส่ง 
นักเรียนค่อนข้างแพง 
2. ผู้ปกครองไปประกอบอาชีพต่างจังหวัด เพื่อ 
หารายได้ท าให้ไม่มีเวลาในการดูแลบุตรหลาน 

 
 

ด้านการเมืองและกฎหมาย (Politic and Legal) 
โอกาส  (Opportunities) อุปสรรค  (Threats) 

1. พระราชบัญญัติการศึกษาเอื้อต่อการเรียน
การสอน 
2. นโยบายรัฐเรื่องการศึกษาภาคบังคับ 
3. โครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ 
 

1. นโยบายของรัฐที่เปลี่ยนแปลงบ่อย ท าให้การ
ด าเนินงานต้องปรับเปลี่ยนตามรัฐบาลจึงขาด
ความต่อเน่ืองในการพัฒนา 
2. นโยบายการจัดสรรงบประมาณรายหัวของ
รัฐบาลยังไม่เพียงพอกับการบริหารจัดการ
ภายในโรงเรียน 
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วิเคราะห์บริบทโรงเรียนสว่างวีระวงศ์ 
(SWOT) สภาพภายใน 

 

 โรงเรียนสว่างวีระวงศ์ใช้หลัก 2 S 4M ในการวิเคราะห์ปัจจัยในสถานศึกษา ซึ่งผลการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายใน น้ัน ปรากฏว่าสภาพแวดล้อมภายใน มีจุดแข็ง และจุดอ่อน ดังนี้ 

 

โครงสร้าง (Structure) 
จุดแข็ง  (Strengths) จุดอ่อน  (Weaknesses) 

1. สถานศึกษามีโครงสร้างการบริหารงาน
ชัดเจน 

2. โรงเรียนก าหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจ
ชัดเจน ท าให้ การท างานบรรลุเป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

1. ครูรับผิดชอบงานพิเศษมากเกินไป  เป็นผล
ให้เวลาในการเตรียมการสอนน้อย 
2. ขาดการนิเทศติดตามงานไม่สม่ าเสมอ 
3. นักเรียนยังขาดคุณธรรม จริยธรรม เช่น 
ความรับผิดชอบ การรักษาสมบัติของโรงเรียน 
 

 

บริการ (Structure) 
จุดแข็ง  (Strengths) จุดอ่อน  (Weaknesses) 

3. การจัดสภาพแวดล้อมสะอาด สวยงาม ร่ม
รื่น เอื้อแก่การเรียนรู ้

4. การจัดกิจกรรมส่งเสริม พัฒนาบุคลิกภาพ  
สุขภาพและอนามัยของนักเรียน ให้อยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข 

5. มีการจัดหลักสูตรสถานศึกษาและจัดหา
สาระเพิ่มเติมอย่างหลากหลายตามความ
ต้องการของผู้เรียน 

6. มีการจัดกิจกรรมการส่งเสริมจิตสาธารณะ
ในโรงเรียน 

7. นักเรียนมีความเข้าใจในหลักการ
ประชาธิปไตยและ สามารถน าไปใช้ในการ
ปฏิบัติจริงได้ 

3. นักเรียนยังขาดคุณธรรม จริยธรรม เช่น 
ความรับผิดชอบ การรักษาสมบัติของโรงเรียน 
4. นักเรียนมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับ
มอบหมาย 
5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในบางวิชายังไม่เป็น
ที่น่าพอใจ 
6. โรงเรียนมีวัสดุ  อุปกรณ์ส าหรับจัดการศึกษา
ไม่เพียงพอ 
7. นักเรียนไม่เอาใจใส่ต่อการเรียน เพราะ 
ส่วนมากบิดา – มารดา ไปท างานต่างถิ่น 
8. งบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอต่อการพัฒนา
โรงเรียน 
 

 

บุคลากร  (Man) 
จุดแข็ง  (Strengths) จุดอ่อน  (Weaknesses) 

1. บุคลากรมีความรู้  ความสามารถหลากหลาย 
เป็นผลดีต่อการจัดการศึกษา 
 

1. ครูรับผิดชอบงานพิเศษมากเกินไป  เป็นผล
ให้เวลาในการเตรียมการสอนน้อย 
2. ขาดการนิเทศติดตามงานไม่สม่ าเสมอ 
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การเงิน  (Money) 
จุดแข็ง  (Strengths) จุดอ่อน  (Weaknesses) 

1.  8. งบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอต่อการพัฒนา
โรงเรียน 
9. โสตทัศนูปกรณ์ยังไม่เพียงพอ และขาด
บุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะทาง 
 

 

วัสดุ และอุปกรณ์ (Materials ) 
จุดแข็ง  (Strengths) จุดอ่อน  (Weaknesses) 

2.  6. โรงเรียนมีวัสดุ  อุปกรณ์ส าหรับจัดการศึกษา
ไม่เพียงพอ 
8. งบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอต่อการพัฒนา
โรงเรียน 
 

 

 

 

บริหารจัดการ ( Mannagement ) 
จุดแข็ง  (Strengths) จุดอ่อน  (Weaknesses) 

3. สถานศึกษามีโครงสร้างการบริหารงาน
ชัดเจน 

4. โรงเรียนก าหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจ
ชัดเจน ท าให้ การท างานบรรลุเป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ 

5. บุคลากรมีความรู้  ความสามารถ
หลากหลาย เป็นผลดีต่อการจัดการศึกษา 

6. การจัดกิจกรรมส่งเสริม พัฒนาบุคลิกภาพ  
สุขภาพและอนามัยของนักเรียน ให้อยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข 

7. นักเรียนมีความเข้าใจในหลักการ
ประชาธิปไตยและสามารถน าไปใช้ในการ
ปฏิบัติจริงได ้

 

1. ครูรับผิดชอบงานพิเศษมากเกินไป  เป็นผล
ให้เวลาในการเตรียมการสอนน้อย 
2. ขาดการนิเทศติดตามงานไม่สม่ าเสมอ 
3. นักเรียนยังขาดคุณธรรม จริยธรรม เช่น 
ความรับผิดชอบ การรักษาสมบัติของโรงเรียน 
9. โสตทัศนูปกรณ์ยังไม่เพียงพอ และขาด
บุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะทาง 
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ประเด็นตัวชี้วัดปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก (STEP) และ ภายใน (2S4M) 
 

ประเด็นตัวชี้วัดปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก (STEP)/ผลการประเมิน 

รายการปัจจัย ค่าเฉลี่ยคะแนนจริง 
1.  ด้านสังคม-วัฒนธรรม (Social = S) 0.42 
2. ด้านเทคโนโลยี (Technology = T ) 0.12 
3.  ด้านเศรษฐกิจ  ( Economic = E ) 1.14 
4.  ด้านการเมืองและกฎหมาย (Politic = P) -0.38 

สรุปการประเมินสถานภาพปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก 0.22 
 

 

ประเด็นตัวชี้วัดสภาพแวดล้อมภายใน ( 2S4M )/ผลการประเมิน 

รายการปัจจัย ค่าเฉลี่ยคะแนนจริง 
1.  ด้านโครงสร้างและนโยบาย (Structure =S1 ) 1.26 
2.  ด้านผลผลิตและการบริการ (Service and Products  = S2 ) 2.34 
3. ด้านบุคลากร  (Man = M1) 0.29 
4.  ด้านประสิทธิทางการเงิน  (Money = M2) 0.63 
5.  ด้านวัสดุ และอุปกรณ์ (Materials = M3 ) -0.25 
6.  ด้านการบริหารจัดการ ( Mannagement  = M4 ) -0.02 

สรุปการประเมินสถานภาพปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน (2S4M)  4.41 
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แผนภาพแสดงผลการประเมินสถานภาพของโรงเรียนสว่างวีระวงศ์ 
บนแกนความสัมพันธ์ของ SWOT 
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ส่วนที่  3 
สาระส าคัญของแผนกลยุทธ์  
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ส่วนที่  3 
สาระส าคัญของแผนกลยุทธ์ 

 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
โรงเรียนสว่างวีระวงศ์ ประจ าปีการศึกษา 2561 

 

1. การพัฒนามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มีแนวคิด
ว่าต้องเป็นมาตรฐานที่สถานศึกษาปฏิบัติได้ ประเมินได้จริง กระซับ และ จ านวนน้อย  
แต่สามารถสะท้อนคุณภาพการศึกษาได้จริง ข้อมูลที่ได้เกิดประโยชน์ ในการพัฒนาการศึกษาทุกระดับ ตั้งแต่
ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับหน่วยงานต้นสังกัด และระดับชาติ ดังนั้น การก าหนด
มาตรฐานจึงเน้นที่คุณภาพ ผู้เรียน คุณภาพครู คุณภาพผู้บริหารสถานศึกษา และคุณภาพของสถานศึกษา และ 
ให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกตามที่ก าหนดไว้ใน กฎกระทรวงว่าด้วย
ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 โดยได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประกอบด้วย  
4 มาตรฐาน ดังนี ้

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 

 

2. ค าอธิบายของมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน หมายถึง ผลการเรียนรู้ของผู้เรียนที่แสดงออกถึง  

ความรู้ ความสามารถ ทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา และมี 
พัฒนาการ ในด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน สมรรถนะที่ส าคัญ  
และคุณลักษณะ ที่พึงประสงค ์

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง  
การด าเนินการบริหารและจัดการของสถานศึกษาที่ครอบคลุมด้าน  
วิชาการ ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านข้อมูลสารสนเทศ และ  
ด้านสภาพแวดล้อม โดยเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมใน 
การจัดการศึกษา เพื่อสร้างความมั่นใจด้านคุณภาพการศึกษา  

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ หมายถึง  
กระบวนการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้อง  
กับบริบทชองชุมซนและท้องถิ่น ตามความสนใจ ความต้องการ และ  
ความถนัดชองผู้เรียน โดยใช้วิธีการที่หลากหลาย เพื่อให้เกิดการเรียนรู้  
เต็มตามศักยภาพชองผู้เรียนแต่ละบุคคล สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมี 
ส่วนร่วม มีการตรวจสอบ และประเมินผลความรู้ความเข้าใจของผู้เรียน  
อย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 
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มาตรฐานที่ 4  ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล หมายถึง การวาง 
ระบบ การจัดการคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพ 
ผู้เรียน ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ร่วมรับผิดและรับ  
ชอบ ต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ส่งผลให้ผู้มีส่วน 
เกี่ยวข้อง มีความมั่นใจต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

       4 . รายละเอียดของมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ และตัวอย่างการเก็บรวบรวมข้อมูล  

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

1) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ ตาม 
         เกณฑ์ของแต่ละระดับข้ัน 

2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน     
    ความคิดเห็น และแก้ปัญหา  
3) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
4) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ  
6) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝกึงานหรือการท างาน  

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไม ่ขัดกับ  

        กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม  
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
4) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  
1. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  
2. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

1) การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน  
    ทุกกลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการอย่างเนินรูปธรรม  
2) การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
3) การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ  
4) การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการ 
    เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

        3. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดรับชอบต่อผลการจัด 
                        การศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  
        4. การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
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1. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม  
2. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมซนและท้องถิ่น  
3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และ มี 

    ประสิทธิภาพ 
 

มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล  
1. การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให ้
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 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2561 
 

วิสัยทัศน์ 
การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพ และมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความเป็น

ไทย 
 

พันธกิจ 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ 
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และค่านิยมหลัก 
    ของคนไทย 12 ประการ 
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพ 

              การศึกษา  และบูรณาการการจัดการศึกษา 
 

ยุทธศาสตร์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

 

กลยุทธ์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
      1. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ 
      2. สร้างการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
      1. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
      2. ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
      1. ลดภาระงานอื่นที่นอกเหนือจากงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ของครูและบุคลากร 
             ทางการศึกษา 
      2. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยเฉพาะด้านการ 
             จัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และทักษะในการสื่อสารของครู ให้มีสมรรถนะด้าน 
              การสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
        3. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มีความสามารถทุกด้านอย่างม ี
              ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
          4. เสริมสร้างระบบแรงจูงใจให้ครู และบุคลากรทางการศึกษามีขวัญก าลังใจในการท างาน 
              เกิดผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ ์
          5. ส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีจิตวัญญาณของความเป็นครู การ 
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             เป็นครูมืออาชีพ และยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
          6. ส่งเสริม สนับสนุนให้องค์กร องค์คณะบุคคล และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย วางแผน สรรหา ย้าย  

                        โอนครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นของโรงเรียนและ 
             ชุมชน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
      1. กระจายอ านาจและความรับผิดชอบการบริหารจัดการศึกษา 
      2. ส่งเสริมเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
      3. ส่งเสริมการน าผลการวิจัยไปใช้เพื่อพัฒนานโยบายและเป็นฐานในการพัฒนาการจัด 

                        การศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 
       4. ส่งเสริมส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และองค์คณะบุคคลให้มีความ  
                        รบัผิดชอบต่อผลการด าเนินงาน 
       5. ส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาในพื้นที่พิเศษและระดับต าบล 
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ทิศทางการพัฒนาการจัดการศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 

 
วิสัยทัศน์ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 มีการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
บนพื้นฐานความเป็นไทย  

 
พันธกิจ 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ 
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรและ ค่านยิมหลัก

ของคนไทย 12 ประการ  
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบ ต่อคุณภาพ 

การศึกษาและบูรณาการการจัดการศึกษา 
 

ค่านิยม (Values) 
S = service การบริการ 

           P = polite สุภาพ มีสัมมาคารวะ 
          M = moral คุณธรรม ศีลธรรม 
 

เป้าประสงค์ 
1. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีพัฒนาการเหมาะสม ตามวัย 

และมีคุณภาพ 
 2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอ

ภาค 
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตรงตามสายงาน และสถานศึกษา มีประสิทธิภาพ 

และเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
คุณภาพระดับ มาตรฐานสากล 

4. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เน้นการท างานแบบบูรณาการ มีเครือข่าย 
การบริหารจัดการ บริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา กระจาย
อ านาจและความ รับผิดชอบสู่สถานศึกษา 

5. พัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษาอย่างมี 
ประสิทธิภาพ 
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กลยุทธ์ 
1. คุณภาพผู้เรียน – นักเรียนระดับมัธยมศึกษามีพัฒนาการเหมาะสมตามวัยและมีคุณภาพตาม 
    มาตรฐานสากล  

          2. โอกาสทางการศึกษา - นักเรียนที่จบช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน  
    ได้รับโอกาสทาง การศึกษา ระดับมัธยมอย่างเสมอภาค 

          3. พัฒนาครูและบุคลากร  
                   3.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะท่ีเหมาะสมและมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งเน้น 
                        ผลสัมฤทธิ ์ 
                   3.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียน 
                        การสอน 
         4. พัฒนาระบบบริหารจัดการ  
                   4.1  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามีระบบการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็น 
                         กลไก ขับเคลื่อนการศึกษา สู่คุณภาพตามมาตรฐานสากล  
                    4.2 สถานศึกษามีความเข้มแข็งสามารถบริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนโดยใช ้
                         โรงเรียน เป็นฐาน 
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ส่วนที่  4 
ก าหนดแผนยุทธศาสตร์ 
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ส่วนที ่ 4 
ก าหนดแผนยุทธศาสตร์ 

ทิศทางการพัฒนาโรงเรียน 
โรงเรียนสว่างวีระวงศ์  

 
วิสัยทัศน์ (Vision) 

โรงเรียนสว่างวีระวงศ์  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม รู้ทันเทคโนโลยี  
ด ารงตนบนพื้นฐานหลักเศรษฐกิจพอเพียง จบการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

 

พันธกิจ – Mission 
1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ 
2. พัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม    
3. พัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
4. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ เท่าทันเทคโนโลยี และน าไปใช้ได้อย่างเหมาะสม  
5. พัฒนาครูให้ก้าวสู่ครูมืออาชีพ  

 

เป้าประสงค์ – Goals 
1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข มีความรู้

ความสามารถตามศักยภาพ 
2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีความรับผิดชอบต่อตนเอง

และสังคม 
3. ผู้เรียนน้อมน าและมีทักษะในการด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรฐกิจพอเพียง 
4. โรงเรียนพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ครู

และนักเรียนใช้ในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ 
5. ครูได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
 
กลยุทธ์โรงเรียน 
 

กลยุทธ์ที่ 1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีคุณธรรม จริยธรรม  
               ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์และด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ที่ 2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ 3. พัฒนาสื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการโรงเรียนและระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
               ให้มีประสิทธิภาพ 
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เอกลักษณ์ของโรงเรียน (จุดเด่นของโรงเรียน) 
 
  

อัตลักษณ์ของโรงเรียน (คุณลักษณะผู้เรียนที่เกิดจากวิสัยทัศน์/พันธกิจ) 
  

 
ปรัชญาโรงเรียน  
           เรียนดี  มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม  นําสังคม 

 

ตารางแสดง กรอบการด าเนินงาน กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ระดับแผนงาน  เป้าหมายและตัวชี้วัดและ                           
กรอบเวลา 

 
กลยุทธ์ที่ 1 

กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีคุณธรรม จริยธรรมตาม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรฐกิจพอเพียง 
 

 
กลยุทธ์ระดับแผนงาน เป้าหมาย ตัวชี้วัด ปี 

2561 2562 2563 
กลยุทธ์ที่ 1   
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน มี
คุณธรรม จริยธรรม
ตามคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์และด ารงชีวิต
ตามหลักปรัชญาของ
เศรฐกิจพอเพียง 
 

 
ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน มี
คุณธรรม จริยธรรมตาม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และ
ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรฐกิจพอเพียง 
 

1. ร้อยละของนักเรียนที่มี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

75 85 95 

2. ร้อยละของนักเรียนที่มี
คุณธรรม  จริยธรรมตาม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

75 85 95 

3. ร้อยละของนักเรียนทีด่ ารงชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรฐกิจ
พอเพียง 

75 85 95 
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กลยุทธ์ที่ 2 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 
 

กลยุทธ์ระดับแผนงาน เป้าหมาย ตัวชี้วัด ปี 
2561 2562 2563 

กลยุทธ์ที่ 2  
พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้
สามารถจัดการเรียน
การสอนอย่างมี
คุณภาพ 
 

 
โรงเรียนมีครูและบุคลากรที่
สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ได้อย่างมีคุณภาพ 

1.ร้อยละของครูที่เข้ารับการ
อบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน 

75 85 95 

2.ร้อยละของครูที่การจัดท า
ผลงานเพื่อพัฒนาตนเอง 

75 85 95 

3.ร้อยละของครูที่จัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
และมีการ บูรณาการตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

75 85 95 

4.ระดับคุณภาพที่มกีารนิเทศ 
ติดตามอย่างเป็นระบบ และน า
ผลไปพัฒนาการเรียนการสอน 

75 85 95 

5.ระดับคุณภาพของระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนที่มี
ประสิทธิภาพ  

75 85 95 

6.ระดับคุณภาพที่มีการสนับสนุน
และส่งเสริมให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีขวัญก าลังใจใน
การปฏิบัติงาน 
 

75 85 95 
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กลยุทธ์ที่ 3  
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาสื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 

 
กลยุทธ์ระดับแผนงาน เป้าหมาย ตัวชี้วัด ปี 

2561 2562 2563 
กลยุทธ์ที่ 3  
พัฒนาสื่อ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมทาง
การศึกษา 

 
โรงเรียนมีสื่อ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทางการศึกษา 

1. รัอยละของครูที่ผลิตสื่อ
เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ 

75 85 95 

2. รัอยละของครูที่ใช้เทคโนโลยี
ในการจัดการเรียนรู้ 

75 85 95 

3. รัอยละของครูที่ออกแบบและ
น านวัตกรรมมาใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ 

75 85 95 
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กลยุทธ์โรงเรียนที่ 4 
กลยุทธ์ที่ 4.พัฒนาระบบบริหารจัดการโรงเรียนและระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ให้มีประสิทธิภาพ 

 
กลยุทธ์ระดับแผนงาน เป้าหมาย ตัวชี้วัด ปี 

2561 2562 2563 
กลยุทธ์ที่ 4 
พัฒนาระบบบริหาร
จัดการโรงเรียนและ
ระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ 
 

 
โรงเรียนมีระบบบริหาร
จัดการและระบบ
ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ 

 

 
1.ระดับคุณภาพของ
โครงสร้างการบริหาร
โรงเรียน 

 
75 

 
85 

 
95 

2.ระดับคุณภาพของแผน
กลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
การประจ าปีการศึกษา 

75 85 95 

3.ระดับคุณภาพของการ
ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาตามที่ก าหนด
ในกฎกระทรวง 

75 85 95 

4.ร้อยละของความพึง
พอใจต่อการบริหารจัดการ
ของโรงเรียนและการ
บริการผู้มีส่วนได้เสีย 

75 85 95 

5.ร้อยละของการมีวัสดุ 
อุปกรณ์ส านักงานที่มี
ประสิทธิภาพและเพียงพอ
ต่อการด าเนินงาน 

75 85 95 
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โครงการ/กิจกรรมและตัวชี้วัดความส าเร็จ จ าแนกตามกลยุทธ ์
 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีคุณธรรม จริยธรรม  

    ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์และด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรฐกิจพอเพียง 
 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย กลุ่มงาน/

ผู้รับผิดชอบ 2561 2562 2563 
1. บริหารส านักงานวิชาการ      
2. งานวัดผลและประเมินผลการศึกษา 1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนอยู่ในระดับดีข้ึนไป 
75 85 95  

2.ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ระดับชาติ (O-NET)สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับ
พื้นที่ 

75 85 95  

3.ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าสู่การแข่งขัน
ระดับชาต ิ 

75 85 95  

3. งานทะเบียนนักเรียน 1.ร้อยละของผู้เรียนที่จบหลักสูตรของ
สถานศึกษา 

80 90 100  

4. ส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนอยู่ในระดับดีข้ึนไป 

75 85 95  

2.ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ระดับชาติ (O-NET)สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับ
พื้นที่ 

75 85 95  

3.ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าสู่การแข่งขัน
ระดับชาต ิ

75 85 95  

5. งานรับนักเรียน 1. ร้อยละการรับนักเรียนและรายงาน
ข้อมูลนักเรียนใช้เทคโนโลยีและ
สารสนเทศ 

80 90 100  

6. มอบวุฒิการศึกษา 1.ร้อยละของผู้เรียนที่จบหลักสูตรของ
สถานศึกษาและนักเรียนที่ได้รับวุฒิ
การศึกษา 

80 90 100  

7. ปฐมนิเทศ 1.ร้อยละของผู้เรียนที่มีความพึงพอใจต่อ
การปฐมนิเทศ 
 
 
 

75 85 95  
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8. พัฒนาระบบงานประกันคุณภาพ
การศึกษา 

1.มีระบบที่มีคุณภาพ 75 85 95  

2.ระดับประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

75 85 95  

3. มีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

75 85 95  

4..มีระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้
สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

75 85 95  

5.มีพัฒนาการบริหารจัดการตามระบบ
การประกันคุณภาพสถานศึกษา 

75 85 95  

9. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 1. มีหลักสูตรสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

90 95 100  

10. การพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอน 

1. มีระบบการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ 

75 85 95  

2. ร้อยละของครูที่มีแผนการจัดการ
เรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

75 85 95  

3. มีหลักสูตรท้องถิ่นของสถานศึกษา 75 85 95  
4.ร้อยละของครูที่มีการก าหนดเป้าหมาย
คุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะ
กระบวนการ  สมรรถนะ และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

75 85 95  

5.ร้อยละของครูที่มีการวิเคราะห์ผู้เรียน
เป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวาง
แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียน                  

75 85 95  

6. ร้อยละของครูที่ออกแบบและการ
จัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลและพัฒนาการทาง
สติปัญญา       

75 85 95  
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7. ร้อยละของครูที่ครูใช้สื่อและเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมผนวกกับการน าบริบทและภูมิ
ปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการ
จัดการเรียนรู ้

75 85 95  

8. ร้อยละของครูที่ครูมีการวัดและ
ประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

75 85 95  

9.ร้อยละของครูที่ครูให้ค าแนะน า 
ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียน
ทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วย
ความเสมอภาค 

75 85 95  

11. กิจกรรม "คนดีศรีสว่าง" 1. ร้อยละของนักเรียนคนดีศรีสว่าง 75 85 95  
12. พัฒนาศูนย์การจัดการเรียนรู้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1.ร้อยละของครูที่จัดการเรียนรู้โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญและมีการบูรณาการ
ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

75 85 95  

13. พัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

75 85 95  

2. ร้อยละของครูที่ใช้สื่อ นวัตกรรมใน
การจัดการเรียนการสอน 

75 85 95  

3. ร้อยละของนักเรียนมีความพึงพอใจ
ในการเรียนการสอน 

75 85 95  

4. มีวัสดุ อุปกรณ์เพียงพอและเอื้อต่อ
การจัดการเรียนรู ้

75 85 95  

14. พัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตรอ์ยู่ในระดับดีขึ้นไป 

75 85 95  

2. ร้อยละของครูที่ใช้สื่อ นวัตกรรมใน
การจัดการเรียนการสอน 

75 85 95  

3. ร้อยละของนักเรียนมีความพึงพอใจ
ในการเรียนการสอน 

75 85 95  

4. มีวัสดุ อุปกรณ์เพียงพอและเอื้อต่อ
การจัดการเรียนรู ้

75 85 95  

15. พัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้

75 85 95  
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วิทยาศาสตรอ์ยู่ในระดับดีขึ้นไป 
2. ร้อยละของครูที่ใช้สื่อ นวัตกรรมใน
การจัดการเรียนการสอน 

75 85 95  

3. ร้อยละของนักเรียนมีความพึงพอใจ
ในการเรียนการสอน 

75 85 95  

4. มีวัสดุ อุปกรณ์เพียงพอและเอื้อต่อ
การจัดการเรียนรู ้

75 85 95  

16. พัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมอยู่ในระดับ
ดีขึ้นไป 

75 85 95  

2. ร้อยละของครูที่ใช้สื่อ นวัตกรรมใน
การจัดการเรียนการสอน 

75 85 95  

3. ร้อยละของนักเรียนมีความพึงพอใจ
ในการเรียนการสอน 

75 85 95  

4. มีวัสดุ อุปกรณ์เพียงพอและเอื้อต่อ
การจัดการเรียนรู ้

75 85 95  

17. พัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่ม
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศ
ศึกษา 

1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษาและพลศศึกษาอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

75 85 95  

2. ร้อยละของครูที่ใช้สื่อ นวัตกรรมใน
การจัดการเรียนการสอน 

75 85 95  

3. ร้อยละของนักเรียนมีความพึงพอใจ
ในการเรียนการสอน 

75 85 95  

4. มีวัสดุ อุปกรณ์เพียงพอและเอื้อต่อ
การจัดการเรียนรู ้

75 85 95  

18. พัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่ม
สาระการเรียนรู้ศิลปะ 

1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

75 85 95  

2. ร้อยละของครูที่ใช้สื่อ นวัตกรรมใน
การจัดการเรียนการสอน 

75 85 95  

3. ร้อยละของนักเรียนมีความพึงพอใจ
ในการเรียนการสอน 

75 85 95  

4. มีวัสดุ อุปกรณ์เพียงพอและเอื้อต่อ
การจัดการเรียนรู ้

75 85 95  

19. พัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่ม 1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ 75 85 95  
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สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลยอียู่ในระดับดี
ขึ้นไป 
2. ร้อยละของครูที่ใช้สื่อ นวัตกรรมใน
การจัดการเรียนการสอน 

75 85 95  

3. ร้อยละของนักเรียนมีความพึงพอใจ
ในการเรียนการสอน 

75 85 95  

4. มีวัสดุ อุปกรณ์เพียงพอและเอื้อต่อ
การจัดการเรียนรู ้

75 85 95  

20. พัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

75 85 95  

2. ร้อยละของครูที่ใช้สื่อ นวัตกรรมใน
การจัดการเรียนการสอน 

75 85 95  

3. ร้อยละของนักเรียนมีความพึงพอใจ
ในการเรียนการสอน 

75 85 95  

4. มีวัสดุ อุปกรณ์เพียงพอและเอื้อต่อ
การจัดการเรียนรู ้

75 85 95  

21. พัฒนาคุณภาพการศึกษากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน(ชุมนุม,ชมรม,แนะแนว) 

1. ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมิน 75 85 95  
2. ร้อยละของครูที่ใช้สื่อ นวัตกรรมใน
การจัดการเรียนการสอน 

75 85 95  

3. ร้อยละของนักเรียนมีความพึงพอใจ
ในการเรียนการสอน 

75 85 95  

4. มีวัสดุ อุปกรณ์เพียงพอและเอื้อต่อ
การจัดการเรียนรู ้

75 85 95  

22. กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 1. ร้อยละจ านวนผู้ปกครองที่เข้าประชุม 75 85 95  
2. ร้อยละของความพึงพอใจต่อการ
ประชุมผู้ปกครอง 

75 85 95 

23. กิจกรรมเย่ียมบ้านนักเรียน 1. ร้อยละจ านวนนักเรียนที่เยี่ยมบ้าน 75 85 95  
2. ร้อยละของความพึงพอใจต่อการ
เย่ียมบ้านนักเรียน 

75 85 95  

24. กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

1. ร้อยละจ านวนนักเรียนที่มี
คุณลักษณะอันพึงประสงคต์ามที่ก าหนด 

75 85 95  

25. กิจกรรไหว้ครู 1. ร้อยละจ านวนครูและนักเรียนที่เข้า
ร่วมกิจกรรไหว้คร ู

75 85 95  

2. ร้อยละของความพึงพอใจต่อการเข้า 75 85 95  
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ร่วมกิจกรรไหว้คร ู
26. โรงเรียนวิถีพุทธ 1. ร้อยละจ านวนครูและนักเรียนที่เข้า

ร่วมกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ 
75 85 95  

2. ร้อยละของความพึงพอใจต่อการเข้า
ร่วมกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ 

75 85 95  

27. กิจกรรมวันแม่ 1. ร้อยละจ านวนครูและนักเรียนที่เข้า
ร่วมกิจกรรมวันแม ่

75 85 95  

2. ร้อยละของความพึงพอใจต่อการเข้า
ร่วมกิจกรรมวันแม ่

75 85 95  

28. กิจกรรมวันพ่อ 1. ร้อยละจ านวนครูและนักเรียนที่เข้า
ร่วมกิจกรรมวันพ่อ 

75 85 95  

2. ร้อยละของความพึงพอใจต่อการเข้า
ร่วมกิจกรรมวันพ่อ 

75 85 95  

29. โรงเรียนคุณธรรม 1. ร้อยละจ านวนครูและนักเรียนที่เข้า
ร่วมกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม 

75 85 95  

2. ร้อยละของความพึงพอใจต่อการเข้า
ร่วมกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม 

75 85 95  

30. กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน 1. ร้อยละนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
เลือกตั้งสภานักเรียน 

75 85 95  

2. ร้อยละของความพึงพอใจต่อการเข้า
ร่วมกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน 

75 85 95  

31. กิจกรรมอบรมสภานักเรียน
ต้นแบบ 

1. ร้อยละจ านวนนักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรมอบรมสภานักเรียนต้นแบบ 

75 85 95  

2. ร้อยละของความพึงพอใจต่อการเข้า
ร่วมกิจกรรมอบรมสภานักเรียนต้นแบบ 

75 85 95  

32. กิจกรรมเพื่อนเตือนเพื่อน 1. ร้อยละจ านวนครูและนักเรียนที่เข้า
ร่วมกิจกรรมเพื่อนเตือนเพื่อน 

75 85 95  

2. ร้อยละของความพึงพอใจต่อการเข้า
ร่วมกิจกรรมเพื่อนเตือนเพื่อน 

75 85 95  

33. กิจกรรมอบรมกฏหมายจราจร 1. ร้อยละจ านวนครูและนักเรียนที่เข้า
ร่วมกิจกรรมอบรมกฏหมายจราจร 

75 85 95  

2. ร้อยละของความพึงพอใจต่อการเข้า
ร่วมกิจกรรมอบรมกฏหมายจราจร 

75 85 95  

34. กิจกรรมสถานศึกษาสีขาว 1. ร้อยละจ านวนครูและนักเรียนที่เข้า
ร่วมกิจกรรมสถานศึกษาสีขาว 

75 85 95  

2. ร้อยละของความพึงพอใจต่อการเข้า 75 85 95  
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ร่วมกิจกรรมสถานศึกษาสีขาว 
35. กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด/
วันต่อต้านยาเสพติด 

1. ร้อยละจ านวนครูและนักเรียนที่เข้า
ร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด/
วันต่อต้านยาเสพติด 

75 85 95  

2. ร้อยละของความพึงพอใจต่อการเข้า
ร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด/
วันต่อต้านยาเสพติด 

75 85 95  

36. กิจกรรม YO BE NUMBER ONE 1. ร้อยละจ านวนครูและนักเรียนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม YO BE NUMBER ONE 

75 85 95  

2. ร้อยละของความพึงพอใจต่อการเข้า
ร่วมกิจกรรม YO BE NUMBER ONE 

75 85 95  

37. กิจกรรมโรงเรียนปลอดบุหรี่ 1. ร้อยละจ านวนครูและนักเรียนที่เข้า
ร่วมกิจกรรมโรงเรียนปลอดบุหรี ่

75 85 95  

2. ร้อยละของความพึงพอใจต่อการเข้า
ร่วมกิจกรรมโรงเรียนปลอดบุหรี ่

75 85 95  
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โครงการ/กิจกรรมและตัวชี้วัดความส าเร็จ จ าแนกตามกลยุทธ ์
 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 
 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย กลุ่มงาน/

ผู้รับผิดชอบ 2561 2562 2563 
1. ส่งบุคลากรไปอบรมสัมนาตามที่
หน่วยงานอื่นจัด 

1.ร้อยละของครูที่ได้รับการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และ
ใช้ผลในการปรับการสอนกระบวนการ 
สมรรถนะผู้เรียน และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 

75 85 95  

2.ร้อยละของครูที่เข้ารับการอบรม 
สัมมนาและศึกษาดูงานตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 

75 85 95  

2. โรงเรียนจัดประชุม อบรม สัมนา 1.ร้อยละของครูที่ได้รับการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และ
ใช้ผลในการปรับการสอนกระบวนการ 
สมรรถนะผู้เรียน และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 

75 85 95  

2.ร้อยละของครูที่เข้ารับการอบรม 
สัมมนาและศึกษาดูงานตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 

75 85 95  

3. การศึกษาดูงาน 1.ร้อยละของครูที่ไดศ้ึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน 

75 85 95  

4. จัดซื้อวัสดุส านักงานฝ่ายบริหารงาน
บุคลากร 

1.ร้อยละของวัสดุ ครุภัณฑ์ มีเพียงพอ
ต่อการบริหารจัดการอย่างประสิทธภาพ 

75 85 95  

5. กิจกรรมซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ส านักงาน
ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน 

1.ร้อยละของวัสดุ ครุภัณฑ์ มีเพียงพอ
ต่อการบริหารจัดการอย่างประสิทธภาพ 

75 85 95  

 
 

 
 
 
 
 

โครงการ/กิจกรรมและตัวชี้วัดความส าเร็จ จ าแนกตามกลยุทธ ์
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กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาสื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 
 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย กลุ่มงาน/

ผู้รับผิดชอบ 2561 2562 2563 
1. พัฒนาระบบโสตทัศนศึกษา มีระบบโสตทัศนศึกษาที่เอื้อในการ

บริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา 

75 85 95  

2. งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน ร้อยละของมีการประชาสัมพันธข์้อมูล
ข่าวสารระหว่างชุมชน  ผู้ปกครอง 
โรงเรียนและนักเรียน 

75 85 95  

3. พัฒนาระบบงานธนาคารโรงเรียน ร้อยละของนักเรียนที่รับบริการธนาคาร
โรงเรียน 

75 85 95  

4. พัฒนาระบบงานสหกรณ์โรงเรียน ร้อยละของนักเรียนที่รับบริการสหกรณ์
โรงเรียน 

75 85 95  

5. พัฒนาห้องสมุด ร้อยละของนักเรียนที่รับบริการ
ห้องสมุด 

75 85 95  

6. พัฒนาระบบงานอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อม 

ร้อยละของการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 

75 85 95  

7. พัฒนางานสาธารณูปโภคงานซ่อม
บ ารุง 

ร้อยละของการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคและงานซ่อมบ ารุง 

75 85 95  

8. พัฒนาระบบงานอนามัย ร้อยละของนักเรียนที่รับบริการอนามัย
โรงเรียน 

75 85 95  

9. พัฒนางานสารบรรณ ร้อยละการใช้เทคโนโลยีและ
สารสนเทศของงานสารบรรณ 

75 85 95  

10. พัฒนางานโภชนาการ ร้อยละของนักเรียนที่รับบริการ
โภชนาการโรงเรียน 

75 85 95  

11. พัฒนางานสวนพฤษศาสตร์ ร้อยละของผู้เรียนที่อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

75 85 95  

12. พัฒนางานแนะแนว 1. ร้อยละของนักเรียนที่รับบริการแนะ
แนวโรงเรียน 

75 85 95  

2. ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถสอบเข้า
ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 

75 85 95  

 
 

โครงการ/กิจกรรมและตัวชี้วัดความส าเร็จ จ าแนกตามกลยุทธ ์
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กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาระบบบริหารจัดการโรงเรียนและระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

          ให้มีประสิทธิภาพ 
 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย กลุ่มงาน/

ผู้รับผิดชอบ 2561 2562 2563 
พัฒนาระบบงานประกันคุณภาพ
การศึกษา 

1.ระดับคุณภาพของโครงสร้างการ
บริหารโรงเรียน 

75 85 95  

2.ระดับคุณภาพของแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 

75 85 95  

3.ระดับคุณภาพของการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาตามที่
ก าหนดในกฎกระทรวง 

75 85 95  

4.ร้อยละของความพึงพอใจต่อการ
บริหารจัดการของโรงเรียนและการ
บริการผู้มีส่วนได้เสีย 

75 85 95  
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ส่วนที่  5 
แผนการควบคุม  ก ากับติดตาม  
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ส่วนที่  5 
แผนการควบคุม  ก ากับติดตาม 

  
แนวทางการบริหารแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล  

 

การน าแผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 
 

 1.  การน าแผนสู่การปฏิบัติ  
  การน าแผนพัฒนาโรงเรียนไปสู่การปฏิบัตินับเป็นขั้นตอนที่ส าคัญมาก  เพราะเป็นความสามารถที่
จะผลักดันการท างานของกลไกที่ส าคัญทั้งหมด  ให้สามารถบรรลุผลลัพธ์ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้  การด าเนินงาน
จะเกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องผลักดันให้มี การปรับเปลี่ยนแนวคิด  ค่านิยม  เป้ามาย  
รวมถึงวิธีและกระบวนการท างาน  การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ จะต้องท าให้หน่วยงานยอมรับแนวทาง  แผนงาน  
โครงงานนั้น  และพร้อมที่น าแนวทางนั้นไปด าเนินการได้อย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม  และวิธีการปฏิบัติงาน
ของตน  ดังนั้น  จึงจ าเป็นต้องมีการระดมก าลัง  แสวงหาการสนับสนุน  เพื่อให้เกิดการปฏิบัติและสร้างความ
เป็นปึกแผ่นให้เกิดขึ้นเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องมีความรู้สึกเป็นเจ้าของและมีส่วนร่วม  ดังนั้น   เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์  และเป้าหมายของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจึงก าหนดแนวทางการน าแผนไปสู่การปฏิบัติ  
โดยสังเขป  ดังนี้  
  1)  ผู้บริหารโรงเรียนผลักดันให้มีการด าเนินงานตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ  และสม่ าเสมอ 
  2)  โรงเรียนจัดท าแผนระยะกลางและจัดท าแผนปฏิบัติการ  และด าเนินการตามแผน  มี 
การก ากับติดตาม  ประเมินคุณภาพ  ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพื่อให้ประสบผลส าเร็จตามที่
มุ่งหวังไว้  
  3)  เร่งรัดให้หน่วยงานด าเนินงาน  เพื่อเผยแพร่และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับ
สาระส าคัญของแผนให้ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้ทราบ  มีส่วนร่วมและให้การสนับสนุน อย่างกว้างขวาง  
เพื่อให้การน าแผนสู่การปฏิบัติ  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดความเป็นปึกแผ่นต่อเนื่อง  
  4)  มีการก าหนดภารกิจความรับผิดชอบให้ชัดเจนเพื่อความสอดคล้องกับแผนงาน  และแผน
อัตราก าลัง  และขจัดความซ้ าซ้อนของงาน  
  5)  วางแนวปฏิบัติ  เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและชัดเจนแก่ผู้ปฏิบัติและผู้เกี่ยวข้อง  รวมทั้งลด
ขั้นตอนในการปฏิบัติงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
  6)  พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาให้มีความแม่นย าและเป็นปัจจุบัน  และสามารถ
ให้บริการได้ตรงกับความต้องการและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
  7)  พัฒนาระบบการก ากับติดตาม  และการประเมินผล  ที่มุ่งเน้นประเมินเพื่อการพัฒนาและ
ปรับปรุงการด าเนินงาน  โดยมีการพัฒนาตัวชี้วัดผลส าเร็จการด าเนินงานทั้งในด้านปริมาณ  คุณภาพ
ระยะเวลาในการประเมิน  ผู้ประเมิน  และแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
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 2.  การติดตามและประเมินผล  
  หลังจากที่โรงเรียนได้ปฏิบัติด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์นี้แล้ว  จ าเป็นต้องมีการก ากับติดตาม  และ
ประเมินผล  เพื่อให้ทราบผลและความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน  ว่าจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดใน
เวลาที่ก าหนดไว้หรือไม่  โดยการติดตามประเมินผล  จะวัดจากจุดมุ่งหมายหลัก  โดยสรุปได้ดังนี้ 
  1)  มุ่งหวังให้ผู้เรียนมีบุคลิกภาพที่เป็นผู้น า  มีคุณธรรม  สังคมยกย่องและให้การยอมรับ  มีทักษะ
ในการเรียนรู้ด้านวิชาการ  รับผิดชอบต่อสังคม  มีส านึกในความเป็นไทย  รู้จักด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่ามีสุขภาพ
ที่ดี  
  2)  มุ่งพัฒนาระบบและบุคลากรฝ่ายบริหารให้เป็นมืออาชีพ  เพื่อสนองความต้องการของสังคมทาง
วิชาการ  โดยเน้นคุณภาพระดับสากล  และสามารถปลูกฝังคุณลักษณะที่พึงประสงค์แก่ผู้เรียนและให้บุคลากร
ทุกคนได้รับการพัฒนาความสามารถอย่างต่อเน่ือง  โดยสามารถด ารงไว้ซึ่งจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 
  3)  มุ่งเน้นการจัดการศึกษาที่มีอิสระ  และคล่องตัวในการบริหารจัดการ  เพื่อให้สามารถสร้าง
มาตรฐานการบริการให้เป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้บริการ  โดยการประเมินผลมีกระบวนการอย่างคร่าวๆ  ดังนี้ 
    (1) โรงเรียนสร้างกระบวนการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลอย่างต่อเน่ือง  และสร้าง
เครือข่ายเชื่อมโยงเป็นระบบเดียวกัน  เพื่อสามารถเอื้อประโยชน์ร่วมกันได้ใน 
ทุกหน่วยงาน  โดยจัดท าเกณฑ์ชี้วัดความส าเร็จของแผนตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ให้เป็นรูปธรรม  
    (2) ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานให้บุคลากรทราบอย่างต่อเน่ือง  
    (3) มีการปรับปรุงแผนเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป  
    (4) สร้างมาตรการเร่งรัด  หากมีโครงการที่ด าเนินกรช้ากว่าที่ก าหนด  และตรวจสอบ คุณภาพ
อย่างใกล้ชิดและสม่ าเสมอ  
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ปฏิทินการก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์  
โรงเรียนสว่างวีระวงศ ์

  
วัน/เดือน/ปี รายการปฏิบัต ิ ผู้รับผิดชอบ 

เมษายน 
-  ตรวจสอบ  ทบทวน  การจัดท าแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปี  (ปีการศึกษา) 

-  งานแผนงานและงบประมาณ  
-  งานประกันคุณภาพ  

กันยายน 
-  สรุป  ประเมินผล  งาน/โครงการ/กิจกรรม  
(ครั้งที่ 1) 

-  งานแผนงานและงบประมาณ 
-  งานประกันคุณภาพ  

มีนาคม 
-  สรุป  ประเมินผล  งาน/โครงการ/กิจกรรม  
(ครั้งที่  2) 
-  น าเสนอผลงานดีเด่น  

-  งานแผนงานและงบประมาณ  
-  งานประกันคุณภาพ  
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ภาคผนวก 
ระเบียบบริหารราชการโรงเรียนสว่างวีระวงศ์ 
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                                         ระเบียบโรงเรียนสว่างวีระวงศ ์
ว่าด้วยการจัดระเบียบบริหารราชการโรงเรียน  พุทธศักราช  2561 

 
---------------------------------------------- 

 
 เพื่อให้การบริหารราชการโรงเรียน สว่างวีระวงศ ์ ด าเนินไปตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งโรงเรียนตาม
แนวทางของโรงเรียนผู้น าการเปลี่ยนแปลง  เพื่อรองรับการกระจายอ านาจและโรงเรียน   นิติบุคคล  ในกฎหมายว่า
ด้วยระเบียบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ   ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ  พุทธศักราช  2542  แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  ๒)  พุทธศักราช  2545   และ(ฉบับที่  ๓)  พุทธศักราช  
2553  อย่างเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพและบังเกิดประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งโรงเรียน  
สอดคล้องกับภารกิจในการจัดการศึกษาของโรงเรียน   
จึงก าหนดระเบียบบริหารราชการโรงเรียนสว่างวีระวงศ ์ พุทธศักราช  2561  ไว้ดังนี ้
 ข้อ  1. ระเบียบน้ีเรียกว่า  “ระเบียบบริหารราชการโรงเรียนสว่างวีระวงศ ์ พุทธศักราช  2561” 
 ข้อ  2. ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับ  นับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศใช้ระเบียบน้ีเป็นต้นไป  
 ข้อ  3. ให้ยกเลิกระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  และค าสั่งอื่นใดในส่วนที่ก าหนดไว้แล้ว  หรือ  
 ซึ่งขัดแย้งกับระเบียบน้ี  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน  
 ข้อ 4. ในระเบียบนี้  
 “โรงเรียน”  หมายถึง  โรงเรียนสว่างวีระวงศ์ 
 “ผู้บริหารโรงเรียน”  หมายถึง  ผู้อ านวยการโรงเรียนสว่างวีระวงศ์ 
 “รองผู้อ านวยการโรงเรียน”  หมายถึง  รองผู้อ านวยการโรงเรียนสว่างวีระวงศ ์ ได้แก่  ข้าราชการครทูี่ด ารง
ต าแหน่งรองผู้อ านวยการ  ตามที่  ก.ค.ศ.  ก าหนด  
 “ฝ่ายบริหารโรงเรียน ”  หมายถึง  คณะกรรมการบริหารโรงเรียน สว่างวีระวงศ์   ประกอบด้วย   
ผู้อ านวยการโรงเรียน,  รองผู้อ านวยการโรงเรียน, ตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรู้   
 “ข้าราชการครู”  หมายถึง  ข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนสว่างวีระวงศ์ 
 “คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน”  หมายถึง  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียน
สว่างวีระวงศ์   ประกอบด้วย บุคคล  อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา  38  แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พุทธศักราช  2546  และมาตรา  26  แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พุทธศักราช  2547  
  
 
 
 
 ข้อ  5. ให้มีหน่วยงานที่ปรึกษาและสนับสนุนการบริหารโรงเรียน  3  หน่วยงาน  ดังนี้   
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    5.1 คณะกรรมการที่ปรึกษาโรงเรียน  ประกอบด้วย  บุคคลทั่วไป  จ านวนตามที่ฝ่ายบริหาร
โรงเรียนเห็นสมควรเสนอให้ผู้อ านวยการโรงเรียนแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาโรงเรียน  มีหน้าที่
ช่วยเหลือ  ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะต่างๆ  ในการบริหารโรงเรียน  
  ข้อ  6.  ให้โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโรงเรียนขึ้นคณะหนึ่ง  ประกอบด้วย  
     ผู้อ านวยการโรงเรียน         เป็นประธานกรรมการ  
     รองผู้อ านวยการโรงเรียนคนหนึ่ง    เป็นรองประธานกรรมการ  
     รองผู้อ านวยการฝ่าย   เป็นกรรมการ  
     หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้    เป็นกรรมการ  
     เลขานุการโรงเรียน                        เป็นกรรมการและเลขานุการ  
     ผู้ช่วยเลขานุการโรงเรียน             เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
  มีหน้าที่  เป็นที่ปรึกษาของผู้บริหารโรงเรียนในการก าหนดนโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียน  
ช่วยเหลือผู้บริหารโรงเรียนในการวางแผนพัฒนาการศึกษา  ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย   
การแก้ปัญหาด้านการบริหาร  การก าหนดแนวทางประเมินผลการปฏิบัติงาน  ตลอดจนการนิเทศ  ติดตามผล
การปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ  ตามสายงานบริหารโรงเรียน ให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยตามภารกิจ
และนโยบายของโรงเรียน  
  ข้อ  7. ให้มีโครงสร้างหน่วยงานหลักตามสายงานบริหารโรงเรียน  จ านวน  5  หน่วยงานหลัก  เรียกว่า  
“กลุ่ม”  โดยให้รองผู้อ านวยการที่โรงเรียนมอบหมาย  ท าหน้าที่เป็นหัวหน้าในการบริหารงานกลุ่ม  โดยเรียกชื่อ
ต าแหน่งตามด้วยชื่อกลุ่มนั้นๆ  มีหน้าที่บริหารงานกลุ่มที่ได้รับมอบหมายให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยตาม
ภารกิจที่ก าหนดตามระเบียบของทางราชการ  และตามนโยบายของโรงเรียน  โดยให้แต่งตั้งข้าราชการครูขึ้น
ท าหน้าที่ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มงาน  เพื่อช่วยเหลือรองผู้อ านวยการกลุ่มในการบริหารงานกลุ่มนั้นๆ  ขึ้น
อย่างน้อยกลุ่มละ  1  คน  แต่ละกลุ่มก าหนดให้มีหน่วยงานรอง  หน่วยงานรองเรียกว่า  งาน  ให้แต่งตั้ง
ข้าราชการครูขึ้นท าหน้าที่เป็นหัวหน้าหน่วยงานรองละ  1  คน  มีหน้าที่วางแผน  ด าเนินงาน  ประเมินผล  และ
ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานตามพรรณนางานของหน่วยงานรองนั้นๆ  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  หน่วยงาน
รองเหล่านี้ก าหนดแบ่งหน่วยงานย่อยต่อไปตามความเหมาะสม  โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของกลุ่มนั้นๆ  และให้
แต่งตั้งข้าราชการคร ูขึ้นรับผิดชอบหน่วยงานย่อยอย่างน้อยหน่วยงานย่อยละ  1  คน  ก าหนดชื่อเรียก  
หน่วยงานหลัก  “กลุ่ม”  และหน่วยงานรอง  “งาน”  ดังนี้  
   7.1 กลุ่มแผนงานและงบประมาณ  ก าหนดให้แบ่งหน่วยงานรอง  ได้แก่  
    7.1.1 งานธุรการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ  
    7.1.2 งานคณะกรรมการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ 
    7.1.3 งานแผนงานและโครงการ  
    7.1.4 งานการเงินและบัญชี 
    7.1.5 งานพัสดุ 
    7.1.6  งานตรวจสอบและควบคุมภายใน 
    7.1.7 งานสารบรรณ 
    7.1.8 งานข้อมูลสารสนเทศ 
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   7.2 กลุ่มวิชาการ  ก าหนดให้แบ่งหน่วยงานรอง  ได้แก่  
    7.2.1 งานธุรการกลุ่มวิชาการ  
    7.2.2 งานคณะกรรมการกลุ่มวิชาการ 
  7.2.3 งานพัฒนาหลักสูตรและ การจัดการเรียนการสอน 
    7.2.4 งานประกันคุณภาพการศึกษา 
    7.2.5 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
    7.2.8 งานทะเบียนนักเรียน 
    7.2.11 งานวัดผลและประเมินผล 
   7.3 กลุ่มกิจการนักเรียน  ก าหนดให้แบ่งหน่วยงานรอง  ได้แก่  
    7.3.1 งานธุรการกลุ่มกิจการนักเรียน 
    7.3.2 งานคณะกรรมการกลุ่มกิจการนักเรียน  
    7.3.3 งานระดับชั้น/ครูที่ปรึกษา 
    7.3.4 งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนงาน  
    7.3.5 งานประกันอุบัติเหตุ 
    7.3.6 งานสภานักเรียน 
    7.3.7 งาน TO BE NUMBER ONE  
    7.3.8 งานรักษาความปลอดภัย/เวรยาม 
    7.3.9 งานสารวัตรนักเรียน  
    7.3.10งานวินัยนักเรียน 
    7.3.11 งานโรงเรียนสีขาว 
   7.4 กลุ่มงานบริหารทั่วไป  ก าหนดให้แบ่งหน่วยงานรอง  ได้แก่  
    7.4.1 งานธุรการกลุ่มอ านวยการ  
    7.4.2 งานคณะกรรมการกลุ่มอ านวยการ  
    7.4.3 งานคณะกรรมการเครือข่ายสามองค์กร 
    7.4.4 งานกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าเพื่อการศึกษา 
    7.4.5 งานธนาคารโรงเรียน 
    7.4.6 งานอนามัยโรงเรียน  
    7.4.7 งานปฏิคมโรงเรียน  
    7.4.9  งานโสตทัศนูปกรณ ์
    7.4.10 งานประชาสัมพันธ์ 
    7.4.11 งานชุมชนสัมพันธ์ 
    7.4.12 งานโภชนาการ 
    7.4.13 งานอาคารสถานที่  
 
 
  7.5 กลุ่มบุคลากร  ก าหนดให้แบ่งหน่วยงานรอง  ได้แก่  
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    7.5.1 งานธุรการกลุ่มบุคลากร  
    7.5.2 งานคณะกรรมการกลุ่มบุคลากร 
    7.5.3 งานวางแผนอัตราก าลัง 
    7.5.4 งานทะเบียนประวัต ิ
    7.5.5 งานลูกจ้าง/พนักงาน 
    7.5.6  งานพัฒนาบุคลากร 
    7.5.7  งานวินัยคร ู    
    7.5.8  งานขวัญและก าลังใจ 
 

   ก าหนดให้มีคณะกรรมการบริหารกลุ่มต่างๆ  ขึ้นทุกกลุ่มมีหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของ หัวหน้ากลุ่ม  
ร่วมกันวางแผนการด าเนินงานของกลุ่มให้เป็นไปตามภารกิจ  และนโยบายของโรงเรียน  ติดตามผล  ประเมินผล  
และสนับสนุนการปฏิบัติงานภายในกลุ่มนั้นๆ  ให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  ประกอบด้วย 
   - รองผู้อ านวยการโรงเรียนที่ท าหน้าที่          เป็น  ประธานกรรมการ  
   - ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มงาน                เป็น  รองประธานกรรมการ  
   - หัวหน้างานทุกงานในกลุ่มนั้นๆ                 เป็น  กรรมการ  
   - ข้าราชการครู  (จ านวนตามความเหมาะสม)  เป็น  กรรมการ  
   - ข้าราชการครูที่ได้รับแต่งตั้ง  จ านวน 1  คน  เป็น  กรรมการและเลขานุการ  
  ข้อ  8. ก าหนดให้มีกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนข้ึนตามโครงสร้างของหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อช่วยเหลือฝ่ายบริหารงานวิชาการ  ในการประสานงานกับบุคลากรด้านวิชาการ  
และด้านการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้นั้นๆ  ซึ่งเป็นภารกิจ หลักของโรงเรียน  โดยให้โรงเรียน
พิจารณาแต่งตั้งข้าราชการครู  1  คน  ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรขีึ้นไป  ที่มีวิชาเอกตรงตามกลุ่มสาระการ
เรียนรู้นั้นๆ  และปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนขามแก่นนคร  มาแล้วไม่น้อยกว่า  2  ปี  ขึ้นท าหน้าทีห่ัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้  และหัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  โดยเรียกชื่อตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ก าหนดให้ในหลักสูตร  
อยู่ในต าแหน่งคราวละ  3  ปีการศึกษา  โดยให้หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  และหัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เป็นกรรมการบริหารของกลุ่มวิชาการโดยต าแหน่ง  
  ข้อ 9. ก าหนดให้จัดระบบการบริหารงานวิชาการและกิจการนักเรียนในลักษณะ  ระดับชั้น  
ที่ยึดหลักการบริหารและการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา  โดยแต่งตั้งหัวหน้า
ระดับชั้นขึ้นระดับชั้นละ 1  คน  จากข้าราชการครูที่สอนในระดับชั้นนั้นๆ  ให้รับผิดชอบ ในการบริหารงาน
กิจการนักเรียน  และแต่งตั้งรองหัวหน้าระดับชั้นขึ้นระดับละ  1  คน  เพื่อท าหน้าทีช่่วยเหลือหัวหน้าระดับชั้นใน
การบริหารงานระดับชั้น  หัวหน้าระดับชั้นและรองหัวหน้าระดับชั้นอยู่ในต าแหน่งคราวละ  3  ปีการศึกษา  โดย
แต่งตั้งจากผู้ที่มีวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป  และปฏิบัติงานที่โรงเรียนขามแก่นคร  มาแล้วไม่น้อยกว่า 
2  ปี  ก าหนดให้หัวหน้าระดับชั้นทุกระดับชั้นเป็นกรรมการบริหารของกลุ่มกิจการนักเรียนโดยต าแหน่ง  
  ข้อ 10. ใหผู้้ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มร่วมกับคณะกรรมการบริหารกลุ่มจัดท า  คู่มือการปฏิบัติงาน
พรรณนางาน  นโยบายการปฏิบัติงานและระเบียบการปฏิบัติงานตามสายงานในกลุ่ม  โดยไม่ขัดต่อระเบียบ
ของทางราชการ  น าเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากผู้บริหารโรงเรียน  แล้วจึงประกาศใช้เป็นคู่มือปฏิบัติงาน
ของกลุ่มนั้นๆ  
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  ข้อ 11. ให้คณะกรรมการบริหารโรงเรียนร่วมกันก าหนดระบบ  วิธีและจัดท าแบบรายงาน ผลการ
ปฏิบัติงานและแบบประเมินผลการปฏิบัติงานข้ึน  ทั้งแบบประเมินบุคคลและแบบประเมินผลงาน  ตามสายงาน
บริหารโรงเรียนขามแก่นนคร  ตลอดจนแบบรายงานและประเมินงาน/โครงการ/กิจกรรม   ตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี  แล้วเสนอผู้บริหารโรงเรียนเพื่อพิจารณาอนุมัติ  และควบคุมให้การรายงานผลการปฏิบัติงาน  และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน  ให้เป็นไปตามแนวทางที่ก าหนด 
  ข้อ 12. การแต่งตั้งบุคลากรของโรงเรียนข้ึนท าหน้าที่ต่างๆ  ตามสายงานบริหารโรงเรียนให้อยู่ในดุลย
พินิจของผู้บริหารโรงเรียน  ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งจะพ้นจากความรับผิดชอบตามหน้าที่ต่างๆ  ได้  เมื่อพ้นจากสภาพการ
เป็นข้าราชการครูของโรงเรียน สว่างวีระวงศ์   หรือได้รับอนุญาตหรือมีค าสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้บริหาร
โรงเรียน  ให้พ้นจากหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้ง 
  ข้อ 13. ให้ผู้บริหาร  โรงเรียนสว่างวีระวงศ์  เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
 
     ประกาศ  ณ  วันที่  1  พฤษภาคม  2561 
 
 
           (นายสุรชัย  โสภาพรม)  
             ผู้อ านวยการโรงเรียนสว่างวีระวงศ์ 
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