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ส่วนที่ ๑ 
บทนำ 
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ถนนสาย หนองฮี  -  ปลาปาก  -  กรุุค ุ 

(๒๒๗๖) 

๑. ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนปลาปากวิทยา 
๑.๑ ข้อมูลทั่วไป 

  โรงเรียนปลาปากวิทยา ตั้งอยู่ที่ ๑๒๕ หมู่ที ่๒ ตำบลปลาปาก อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 
รหัสไปรษณีย ์ ๔๘๑๖๐  โทรศัพท์  ๐๔๒ ๕๘๙๐๘๙ website http://www.plapakwit.net  
email plapakwit@gmail.com  
     จัดตั้งและเปิดทำการสอนเมื่อวันที่  ๒๒  พฤษภาคม  ๒๕๑๗  นับรวมถึงปีการศึกษา ๒๕๖๓เป็นเวลา ๔๖ 
ปี  
 ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน 

๑. นายดำรง พงษ์พิมาย ครูใหญ่  พ.ศ.๒๕๑๖ – ๒๕๑๙ 
๒. นายคมสัน บุพศิริ  อาจารย์ใหญ่ พ.ศ.๒๕๑๙ – ๒๕๒๓ 
๓. นายสุเมธ สมตัว  อาจารย์ใหญ่ พ.ศ. ๒๕๒๓ – ๒๕๓๕ 
๔. นางพูนสิน ประคำมินทร์ อาจารย์ใหญ่ พ.ศ.๒๓๕๕ – ๒๕๓๗ 
๕. นายเฉลย ถวิลการ ผู้อำนวยการ พ.ศ. ๒๕๓๗ – ๒๕๔๘ 
๖. นายเสมียน จองลีพันธ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  ๑ ต.ค. ๒๕๔๘–๓๐ พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
๗. นายสุรพล มีหนองหว้า ผู้อำนวยการสถานศึกษา   ๑  มิถุนายน  ๒๕๔๙  -  ๓๐ ก.ย ๒๕๖๐ 
๘. นายชัยรัตน์ กำลังหาญ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ ๑ ต.ค.๒๕๖๐ – ๑๘ พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 ๙. นายอุดม สิริ   ผู้อำนวยการสถานศึกษา ๑๙ พ.ค ๒๕๖๑  
 ๑๐. นายทรงศักดิ์  กวานปรัชชา  ผู้อำนวยการสถานศึกษา ๑ ต.ค.๒๕๖๐ – ๑๘ พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 ๑๑.นายวินัย  เปี่ยมลาภโชติกุล   ผู้อำนวยการสถานศึกษา ๒๔ มิถุนายน – ปัจจุบัน 
 
 อาณาเขต 

ทิศเหนือ จดป่าช้าสาธารณประโยชน์ 
ทิศตะวันออก ติดถนนสายปลาปาก  กุรุคุ 
ทิศตะวันตก ติดถนนสายปลาปาก  บ้านมหาชัย 
ทิศใต้ จดสถานีตำรวจภูธรอำเภอปลาปาก 

แผนผังที่ตั้งโรงเรียน 
N 
 
 
 

 
 

ชมุสายโทรศพัท ์

ตลาด ไปรษณีย ์
หอ้งสมดุประชาชน 

 

โรงเรียนปลาปากวทิยา 
โรงพยาบาล

ปลาปาก 
สาธารณสขุ

อ าเภอ 

สถานตี ารวจ

ต ารวจ 

ที่ว่าการ ฯ 



๓ 

 

แผนผังบริเวณโรงเรียน 

 
                     ทิศเหนือ 

ตั้งอยู่ในเขตบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลตำบลปลาปาก  มีพ้ืนที่ทั้งหมด  ๕๘  ไร่  ๒  งาน  
๕๗  ตารางวา  พ้ืนทีใ่นเขตบริการประกอบด้วยหมู่บ้าน จำนวน ๑๖ หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านปลาปากหมู่ ๑ หมู่ ๒   
บ้านหนองบัว หมู่ ๘ และหมู่ ๑๖ บ้านโคกกลาง บ้านใหม่วังเซือม บ้านวังยาง บ้านถาวร บ้านนาอุดม  
บ้านกอก บ้านโนนคูณ บ้านวังสิม บ้านโนนศิวิไล บ้านปลาปากน้อย บ้านนาขาม     
 ภาพรวมชุมชนในพื้นท่ีการบริหารมีสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการด้านต่าง ๆ  ดังนี้ 
ที่ตั้งของชุมชนจะเป็นชุมชนชนบท แบ่งเป็นหมู่บ้านซึ่งตั้งอยู่ห่างกันพอสมควร มีเส้นทางคมนาคมที่ติดต่อถึงกันได้
สะดวก เพราะเป็นถนนลาดยางระหว่างหมู่บ้าน และเป็นถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน พ้ืนที่ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นป่า
เสื่อมโทรม สลับกับทุ่งนา ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประกอบด้วยประชากรห้าเผ่าหลัก ได้แก่ เผ่าไทยญ้อ 
เผ่าไทยกะเลิง เผ่าไทยลาว เผ่าภูไท และเผ่าไทยโส้ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรม ได้แก่ การทำนา ทำ
สวน ทำไร่ยาสูบ ปลูกแตงไทย นอกจากนี้ในปัจจุบันกำลังนิยมปลูกต้นยางพารา ต้นยูคาลิปตัสและมันสำปะหลัง ซึ่ง
เป็นพืชเศรษฐกิจ ผู้ที่จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นบางส่วนที่ไม่ได้เรียนต่อก็ไปหางานทำในเมืองใหญ่ 
ส่วนผู้ที่จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่วนใหญ่จะเรียนต่อ  และบางส่วนก็จะเข้าไปหางานทำในเมืองใหญ่    
 มีวัฒนธรรมประเพณีของชาวอีสาน เช่น ฮีต ๑๒ คอง ๑๔ ประเพณีหมอเหยา และการทำบุญประเพณีทาง
พระพุทธศาสนาต่างๆ ตามฤดูกาลและความเชื่อ 
 ปัจจุบันโรงเรียนปลาปากวิทยาเป็นโรงเรียนขนาดกลาง เปิดทำการสอน ๒ ระดับ คือ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในรอบ ๔ ปีการศึกษาที่ผ่านมามีนักเรียนเฉลี่ยปีการศึกษาละ ๙๕๐  คน 
และคาดการณ์ใน ๔ ปีการศึกษาข้างหน้าจะมีนักเรียนเฉลี่ยปีการศึกษาละ ๙๐๐ คน 

ปรัชญา/สุภาษิต     คำขวัญ  อักษรย่อ สีและตราประจำโรงเรียน 
ปรัชญาสุภาษิต 

“ขนฺติ ธีรสฺส ลํกาโร” 
หมายถึง   ความอดทนเป็นสมบัติของนักปราชญ์ 

 



๔ 

 

คำขวัญ 
เรยีนดี   มีวินัย   ใฝ่คุณธรรม   นำกีฬา 

 
สีประจำโรงเรียน 
ชมพู -  เหลือง 

สีชมพู  หมายถึง   สีแห่งความรัก   ความสามัคคี รักใคร่ ผูกพัน 
สีเหลือง  หมายถึง  สีแห่งผ้ากาสาวพัสตร์ในพระพุทธศาสนา และความเจริญรุ่งเรือง 
 

อักษรย่อ 
ป.ว. 

 
ต้นไม้ประจำโรงเรียน ต้นไทร 
ตราประจำโรงเรียน  รูปพระธาตุมหาชัย  มีดอกบัว  ๔  ดอกล้อมรอบ 

 
พระธาตุมหาชัย   หมายถึง   ปูชนียสถานทางพระพุทธศาสนาที่ชาวอำเภอ 
ปลาปากเคารพนับถือ ตั้งอยู่ที่บ้านมหาชัย  ตำบลมหาชัย  อำเภอปลาปาก  
ห่างจากโรงเรียนระยะทางประมาณ  ๑๔  กิโลเมตร 
ดอกบัว  หมายถึง   ความเป็นผู้รู้   ผู้ตื่น  และความอ่อนน้อมถ่อมตน 
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โครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา 
แผนภูมิการบริหารงานโรงเรียนปลาปากวิทยา 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

งานบริหารวิชาการ งานบริหารงบประมาณ งานบริหารบุคลากร งานบริหารงานทั่วไป 

- การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

- การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
- การวัดผล  ประเมินผลและเทียบ 

   โอนผลการเรียน 

- การวิจยัเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

- การพัฒนาสื่อ  นวัตกรรมและ 

   เทคโนโลยีทางการศึกษา 

- การพัฒนาแหล่งเรียนรู ้
- การนิเทศการศึกษา 

- การแนะแนวการศึกษา 

- การพัฒนาระบบการกประกับ 

   คุณภาพภายในสถานศึกษา 

- การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการ 

   แก่ชุมชน 

- การประสานความร่วมมือในการ 

   พัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น 

- การส่งเสริมและสนับสนุนงาน 

   วิชาการแกบุ่คคล  ครอบครัว  
   องค์กร  หนว่ยงาน  และสถาบัน 

   อื่นทีจ่ัดการศึกษา 
 

-  การจัดทำและเสนอขอ    
   งบประมาณ 

 - การจัดสรรงบประมาณ 

 - การตรวจสอบ  ติดตาม   
   ประเมินผล  และรายงานผล 

   การใช้เงินและผลการ 

    ดำเนินงาน 

-   การระดมทรัพยากรและ 

   การลงทุนเพื่อการศึกษา 

- การบริหารการเงิน 

 - การบริหารบญัช ี

- การบริหารพัสดุและ 

   สินทรัพย ์
 
 

- การวางแผนอัตรากำลัง 
 และการกำหนดตำแหน่ง 
- การสรรหาและการ
บรรจุแต่งตั้ง 
- การเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการ 

   ปฏิบัติราชการ 

- วินยัและการรักษาวินยั 

- การออกจากราชการ 
 

- การดำเนินงานธุรการ 
- การเลขานุการคณะกรรมการสถานศกึษาขั้น 
  พื้นฐาน 
- งานพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
- การประสานและพฒันาเครอืข่ายการศึกษา 
- การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองคก์ร 
- งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- การส่งเสริม  สนับสนนุด้านวิชาการ  งบประมาณ   
    บุคลากรและบริหารงานทัว่ไป 
- การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 
- การจัดทำสำมะโนนักเรยีน 
- การรับนกัเรียน 
- การส่งเสริมและประสานงานการศึกษาใน 
   ระบบ  นอกระบบ  และตามอธัยาศยั 
- การระดมทรัพยากรเพือ่การศึกษา 
- งานส่งเสริมงานกิจการนักเรยีน 
- การประชาสมัพันธง์านการศกึษา 
- การเสรมิสนับสนุนและประสานงาน 
   การศึกษา   ของบุคคล  ชุมชน  องคก์ร   
   หน่วยงานและ  สถาบัน  สังคมอื่นที่จัดการศึกษา 
- งานประสานราชการกับเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
   และหน่วยงานอื่น 
- การจัดระบบการควบคุมในหนว่ยงาน 
- งานบรกิารสาธารณะ 
- งานที่ไม่ได้ระบุไว้ในงานอืน่ 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
 คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพืน้ฐำน 

รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
 

คณะครู/บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรฯ คณะกรรมกำรเครือข่ำยผู้ปกครอง 

สภำนักเรียน สมำคมศิษย์เก่ำ 
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โครงสร้างการบริหารโรงเรียนปลาปากวิทยา 
 
 

 
 
 
 

 
                                                                   
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูอ้  ำนวยกำรโรงเรียนปลำปำกวิทยำ 

นำยวินยั  เป่ียมลำภโชติกุล 

คณะกรรมกำร 

สถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน 

กลุ่มบริหำร 

งำนกำรเงินและพสัดุ 

กลุ่มงำนบริหำร 

งำนทัว่ไป 

ชมรมผูป้กครอง  

ครู – ศิษยเ์ก่ำ 

กลุ่มงำนบริหำร 

งำนวิชำกำร 

กลุ่มงำนบริหำร 

งำนบุคคล 

 

นกัเรียน 
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คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนปลาปากวิทยา 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

นายจิตราช วังกะธาตุ 
ประธานกรรมการ 

นางหงษา ปักสังคะเนย ์

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

นายสมชัย คำเห็น 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

นายอุดทศักดิ์ อุสาห ์

ผู้ทรงคุณวฒิุ 

 

ร.ต.อ.ประเสริฐ แก้วเคน 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

นายสฤษดิ์  วิเศษแก้ว 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

พระครสูุนันธรรมสถติ 
ผู้แทนองค์กรศาสนา 

นายบัญชา ทองน้อย 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

นายวินัย เปี่ยมลาภโชติกุล 

กรรมการและเลขานุการ 

นางสุจิน ชัยงาม 

 ผู้แทนผู้ปกครอง 

นางปัททุมา บุญคำถา 

ผู้แทนศิษย์เก่า 

 นายอรรณพ  สุขดีศิริกลุ 

ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

นายบรรเจิด วังกะธาต ุ

 ผู้แทนองค์กรชุมชน 

พระมหาเสถียร แสนตื้อ 
ผู้แทนองค์กรศาสนา 

 

 นางศิริพร พรไธสง 

ผู้แทนคร ู
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๑.๒ ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตำแหน่ง 

เพศ วุฒิทางการศึกษา วิทยฐานะ 

ชาย หญิง 
ตำกวา่
ปริญญา

ตร ี

ปริญญา
ตร ี

ปริญญา
โท 

ปริญญา
เอก 

ชำนาญ
การ 

ชำนาญ
การ

พิเศษ 
เชี่ยวชาญ ไม่ม ี

ผู้อำนวยการ
โรงเรียน ๑ - - - ๑ - - ๑ - - 

รอง
ผู้อำนวยการ
โรงเรียน - - - - - - - - - - 

คร ู ๑๓ ๑๙ - ๒๕ ๑๗ - ๓ ๑๓ ๑ ๑๕ 
ครูผู้ช่วย ๑ ๒ - ๓ - - - - - ๓ 
พนักงาน
ราชการ ๒ ๒ - ๔ - - - - - ๔ 

อัตราจ้าง 
๑ - - ๑ - - - - - ๑ 

ครูพี่เลีย้ง ฯ 
๑ - - ๑ - - - - - ๑ 

เจ้าหน้าที่ธุรการ - ๑ - ๑ - - - - - ๑ 
รวมทั้งสิ้น ๑๙ ๒๔ - ๓๕ ๑๘ ๑ ๓ ๑๔ - ๒๕ 

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

ตำแหน่ง 
สาขาวิชาเอก 

ภาษาไทย คณิตฯ วิทย์ฯ สังคมฯ 
สุข

พละฯ 
ศิลปะ การงานฯ 

ต่างประ
เทศ 

อื่นๆ หมายเหต ุ

คร ู ๔ ๔ ๑๐ ๗ ๒ ๒ ๔ ๖ ๓ แนะแนว 
บัญชี 
บรรณารักษ์ 

ครูผู้ช่วย - ๒ - - - - - ๑ -  
พนักงาน
ราชการ 

๑ - ๒ - ๑ - - - -  

อัตราจ้าง - - ๑ -  - - ๑   
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

 
 



๑๐ 

 

๑.๓ ข้อมูลนักเรียน 

ระดับชั้น 
จำนวน

ห้องเรียน 
จำนวนนักเรียน เงินอุดหนุน

รายหัว ชาย หญิง รวม 
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๗ ๑๑๖ ๑๐๔ ๒๒๐ ๘๑๒,๐๐๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๗ ๑๑๒ ๑๒๐ ๒๓๒ ๗๑๔,๐๐๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๖ ๘๖ ๙๗ ๑๘๓ ๖๒๓,๐๐๐ 
รวมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ๒๐ ๓๑๔ ๓๒๑ ๖๓๕ ๒,๑๔๖,๐๐๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๔ ๔๒ ๗๙ ๑๒๑ ๔๑๔,๒๐๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๔ ๓๑ ๗๗ ๑๐๘ ๓๕๓,๔๐๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๔ ๒๗ ๖๐ ๘๗ ๓๔๙,๖๐๐ 
รวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ๑๒ ๑๐๐ ๒๑๖ ๓๑๖ ๑,๑๑๗,๒๐๐ 

รวมทั้งส้ิน ๓๒ ๔๑๔ ๕๓๗ ๙๕๑ ๓๒๖๓๒๐๐ 
  หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 
๑.๔ ข้อมูลอาคารสถานที่ 

รายการ จำนวน ชื่อแบบอาคาร 
ปีงบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรร 

งบประมาณ 
(บาท) 

อาคารเรียน ๑ แบบ ๒๑๖ ล    ๒๕๓๙ ๘,๔๕๔,๕๑๔ 
อาคารเรียน ๑ แบบ ๒๑๖ ก  ๒๕๒๑ ๓,๐๒๒,๐๐๐ 
อาคารเรียน ๑ แบบ ๑๐๘ ล  ๒๕๕๔ ๕,๗๐๔,๐๐๐ 
หอประชุม ๑ ๑๐๐/๒๗ ๒๕๔๑ ๔,๓๘๑,๐๐๐ 
โรงอาหาร ๑ ๐๐๒/๒๔ ๒๕๒๖ ๑,๐๕๐,๐๐๐ 
อาคารตึกคหกรรมอุตสาหกรรม ๑ ทรงจั่วแบบ GENA ๒๕๒๖ ๘๔๗,๐๐๐ 
อาคารตึกเกษตรกรรม ๑ ทรงจั่วแบบ GENA ๒๕๒๖ ๔๒๓,๕๐๐ 
ห้องซ้อมดนตรี ๑  ๒๕๕๔ ๑๐๐,๐๐๐ 
บ้านพักครู  ๓ ๒ ชั้นทรงจั่ว แบบ 

๒๐๒ 
๒๕๑๙ ๘๙,๗๖๐ 

บ้านพักครู ๑ แบบ ๒๐๒ ๒๕๒๐ ๙๕,๐๐๐ 
บ้านพักครู ๑ แบบ ๒๐๒ ก ๒๕๒๒ ๑๐๐,๐๐๐ 
บ้านพกัครู ๑ แบบ ๒๐๒ ก ๒๕๒๓ ๑๕๐,๐๐๐ 
บ้านพักครู ๑ แบบ ๒๐๒ ก ๒๕๒๔ ๑๙๑,๐๐๐ 
บ้านพักครู ๑ แบบ ๒๐๔ ๒๕๒๖ ๒๘๕,๐๐๐ 
บ้านพักภารโรง ๑ อาคารไม้ชั้นเดียวใต้

ถุนสูง 
๒๕๒๐ ๒๘๕,๐๐๐ 

บ้านพักภารโรง ๑ อาคารไม้ชั้นเดียว
พ้ืนเตี้ย 

๒๕๑๙ ๔๗,๘๐๐ 

ป้อมยาม ๑  ๒๕๕๓ ๑๐๐,๐๐๐ 
หอถังประปา ๑ ๑๘/๑๒ ๒๕๔๐ ๖๒๔,๐๐๐ 



๑๑ 

 

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
 
๑.๕ ขอ้มูลแหล่งเรียนรู้ 

แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
( ชื่อแหล่งเรียนรู้) 

สถิติการใช้ 
( ครั้ง/ปี) 

แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
( ชื่อแหล่งเรียนรู้) 

สถิติการใช้ 
( ครั้ง/ปี) 

ห้องสืบค้นข้อมูลอินเทอร์เน็ต  ห้องสมุดประชาชนอำเภอปลาปาก  

ห้องสมุดมีชีวิต  อู่สนานยนต์  

หอ้งปฏิบัติการทางภาษา  สถานีตำรวจภูธรปลาปาก  

ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  โรงพยาบาลปลาปาก  

ห้องปฏิบัติการเคมี  องค์การบริหารส่วนตำบลปลาปาก  

ห้องปฏิบัติการชีววิทยา  เทศบาลตำบลปลาปาก  

หอ้งปฏิบัติการฟิสิกส์  ที่ว่าการอำเภอปลาปาก  

ห้องคอมพิวเตอร์  วัดพระธาตุมหาชัย  

เรือนเพาะเห็ด  สวนรุกขชาติวังปอพาน  

โรงฝึกงานคหกรรม  อ่างเก็บน้ำหนองกกคูณ  

  อ่างเก็บน้ำห้วยเตย  

  อ่างเก็บน้ำ  

  วัดคณิศรธรรมิการาม  

  ประตูน้ำบ้านตับเต่า  

  หอสมุดประชาชนอำเภอปลาปาก  

  ร้านมิตรศิลป์อะไหล่ยนต์  

  โครงการตารมพระราชดำริสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิต์ฯ บ้านวังกะเบา 

 

 
 
 



๑๒ 

 

๑. ข้อมูลทางการศึกษา 
๒.๑ ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา  
 ข้อมูลค่าเฉลี่ยคะแนนผลการทดสอบ O-NET ของนักเรียนชั้น ม.๓ ใน ๔ วิชาหลัก และ 
นักเรียนชั้น ม.๖ ใน ๕ วิชาหลัก เปรียบเทยีบ ๓ ปีย้อนหลัง (ปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) 

นักเรียนชั้น ม.๓ 
 

วิชา 
ค่าเฉลี่ย 

ปีการศึกษา 
๒๕๖๐ 

ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ 

ปีการศึกษา 
๒๕๖๒ 

+ เพิ่ม/-ลด 
(ผลต่าง ๒๕๖๐และ

๒๕๖๑) 

+ เพิ่ม/-ลด 
(ผลต่าง ๒๕๖๑ และ 

๒๕๖๒) 
๑. ภาษาไทย ๔๔.๑๙ ๕๐.๓๘ ๕๐.๙๗ ๖.๑๙ ๐.๕๙ 
๒. ภาษาอังกฤษ ๒๕.๖๙ ๒๖.๒๔ ๒๘.๓ ๐.๕๕ ๒.๐๖ 
๓. คณิตศาสตร์ ๑๙.๗๙ ๒๓.๕๐ ๒๒.๑๙ ๓.๗๑ -๑.๓๑ 
๔. วิทยาศาสตร์ ๓๐.๐๑ ๓๓.๘๖ ๒๗.๔๗ ๓.๘๕ -๖.๓๙ 

 
นักเรียนชั้น ม.๖ 

 
วิชา 

ค่าเฉลี่ย 
ปีการศึกษา 

๒๕๖๐ 
ปีการศึกษา 

๒๕๖๑ 
ปีการศึกษา 

๒๕๖๒ 
+ เพิ่ม/-ลด 

(ผลต่าง ๒๕๖๐ และ
๒๕๖๑) 

+ เพิ่ม/-ลด 
(ผลต่าง ๒๕๖๑ และ 

๒๕๖๒) 
๑. ภาษาไทย ๔๒.๑๖ ๔๐.๒๐ ๓๖.๗๘ -๑.๙๖ -๓.๔๒ 
๒. ภาษาอังกฤษ ๒๑.๐๕ ๒๔.๓๖ ๒๔.๐๗ ๓.๓๑ -๐.๒๙ 
๓. คณิตศาสตร์ ๑๖.๘๙ ๒๒.๑๔ ๑๙.๑๒ ๕.๒๕ ๓.๐๒ 
๔. วิทยาศาสตร์ ๒๔.๘๕ ๒๗.๓๔ ๒๖.๗๐ ๒.๔๙ -๐.๖๔ 
๕. สังคมศึกษาฯ ๓๑.๘๘ ๓๓.๐๒ ๓๒.๕๒ ๑.๑๔ -๐.๕ 

 
ตารางเปรียบเทียบผลต่าง O-NET ของโรงเรียน กับระดับเขตและประเทศ ของนักเรียนชั้น ม.๓ใน ๔ 
วิชาหลัก และ นักเรียนชั้น ม.๖ ใน ๕ วิชาหลัก ปีการศึกษา ๒๕๕๐ – ๒๕๖๒ 

นักเรียนชั้น ม.๓ 
 

วิชา 
๒๕๖๐ คะแนน
เฉลี่ยเมื่อเทียบ
แล้ว(+ เพิม่/-ลด) 

๒๕๖๑ คะแนน
เฉลี่ยเมื่อเทียบ
แล้ว(+ เพิ่ม/-ลด) 

๒๕๖๒ คะแนน
เฉลี่ยเมื่อเทียบ
แล้ว(+ เพิ่ม/-ลด) 

เป้าหมายปี  
๒๕๖๓ 

สพม. ชาติ สพม. ชาติ สพม. ชาติ สพม. ชาติ 
๑. ภาษาไทย 43.84 48.29 49.44 54.42     
๒. ภาษาอังกฤษ 27.73 30.45 26.59 29.45     

๓. คณิตศาสตร์ 21.93 26.30 25.93 30.04     

๔. วิทยาศาสตร์ 30.01 32.28 33.62 36.1     



๑๓ 

 

 
นักเรียนชั้น ม.๖ 

 
วิชา 

๒๕๖๐ คะแนน
เฉลี่ยเมื่อเทียบ
แล้ว(+ เพิ่ม/-ลด) 

๒๕๖๑ คะแนน
เฉลี่ยเมื่อเทียบ
แล้ว(+ เพิ่ม/-ลด) 

๒๕๖๒ คะแนน
เฉลี่ยเมื่อเทียบ
แล้ว(+ เพิ่ม/-ลด) 

เป้าหมายปี  
๒๕๖๓ 

สพม. ชาติ สพม. ชาติ สพม. ชาติ สพม. ชาติ 
๑. ภาษาไทย 43.86 49.25 42.63 47.31 42.63 47.31 46.00 51.00 
๒. ภาษาอังกฤษ 27.91 28.31 25.79 31.41 25.79 31.41 29.00 35.00 
๓. คณิตศาสตร์ 18.88 24.53 23.67 30.72 23.67 30.72 27.00 34.00 
๔. วิทยาศาสตร์ 26.12 29.37 27.98 30.51 27.98 30.51 31.00 34.00 
๕. สังคมศึกษาฯ 31.88 34.7 33.35 35.16 33.35 35.16 37.00 39.00 

 
๒.๒ ผลการประเมินมาตรฐานภายในและภายนอก 
 ตามหมวด ๖ ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ กำหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งต้องได้รับการประเมิน
คุณภาพภายนอกอย่างน้อยหนึ่งครั้งทุกห้าปี เพื่อตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษาให้ดีขึ้น โดยเริ่มจาก
สถานศึกษามีระบบประกันภายใน เพื่อวางแผนพัฒนาคุณภาพของหน่วยงานในการ ปรับปรุง กำกับ ติดตาม 
จากการกำหนดระบบประเมินตนเอง ประเมินและจัดทำรายงานการประเมินตนเองทุกปี โดยสำนักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา จะดำเนินการตรวจสอบผลการประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา เพ่ือให้มีความสอดคล้องและเป็นทิศทางเดียวกันกับการประเมินคุณภาพภายนอก มุ่งสู่มาตรฐาน
สุดท้ายคือ คุณภาพที่เกิดกับผู้เรียน 
  โรงเรียนปลาปากวิทยาได้ประเมินคุณภาพภายใน (ผลของรอบปีที่ผ่านมา) เมื่อวันที่ ๒๗ 
เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒๒ และได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกโดย สมศ.รอบท่ีสามเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ.
๒๕๕๔ โดยคณะผู้ประเมินภายนอกซึ่งสังกัดหน่วยประเมิน บริษัท สุนารีการประเมิน จำกัด ซึ่งสรุปผลการ
ประเมินโดยภาพรวม ได้ดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 

 

  ๒.๒.๑ ผลการประเมินมาตรฐานภายใน 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษา  
ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดีมาก ดีเยี่ยม 
ด้านคุณภาพผู้เรียน  
มาตรฐานที่ ๑  ผู้เรียนมีสขุภาวะที่ดแีละมสีุนทรียภาพ 

    
  

มาตรฐานที่ ๒ ผูเ้รยีนมีคณุธรรม จรยิธรรม                     
และคา่นิยม ที่พึงประสงค ์

    
  

มาตรฐานที่ ๓  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง   
รักการเรยีนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

    
  

มาตรฐานที ่๔  ผู้เรียนมีความสามารถในการคดิอยา่งเปน็ระบบ    
คิดสรา้งสรรค์ ตัดสินใจ แกป้ญัหาไดอ้ย่างมสีติ สมเหตผุล 

    
  

มาตรฐานที่ ๕  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร     
  

มาตรฐานที่ ๖  ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถ 
ทำงานร่วมกับผูอ้ื่นได้ และมีเจตคติทีด่ีต่ออาชีพสุจรติ 

    
  

ด้านการจัดการศกึษา   
มาตรฐานที ่๗  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมี 
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

   

 

 
 
 

มาตรฐานที่ ๘  ผู้บรหิารปฏิบัติงานตามบทบาทหนา้ที่อย่างม ี
ประสทิธิภาพและเกดิประสทิธิผล 

    
 
  

มาตรฐานที ่๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชน 
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อยา่งมปีระสทิธิภาพและเกดิ 
ประสทิธิผล 

    
 
  

มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสตูร กระบวนการ 
เรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคณุภาพผู้เรียนอยา่งรอบด้าน 

    
  

มาตรฐานที่ ๑๑  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการ 
บริการที่ส่งเสรมิให้ผูเ้รียนพัฒนาเต็มศักยภาพ  

    
  

มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคณุภาพภายในของ 
สถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 

    
  

ด้านคุณภาพการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม  
สนับสนุน ใหส้ถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

    
 
  

ด้านอัตลกัษณ์ของสถานศกึษา   
มาตรฐานที่ ๑๔  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรล ุ
เป้าหมาย  ตามวิสยัทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที ่
กำหนดขึ้น 

    
 
 
  

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม  
มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น  
แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสรมิ 
สถานศึกษาให้ยกระดับคณุภาพสูงขึ้น     

    
 
 
  

 



๑๕ 

 

สรปุผลการประเมินภายในมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 
จุดเด่นระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

นำโครงการเรียนรู้บูรณาการ “คุณธรรมนำชีวิต” และแนววิถีเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติใน
สถานศึกษา 
จุดที่ควรพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะด้านต่าง ๆ ด้วยวิธีการ 
ที่หลากหลายอย่างเป็นระบบ 
  ๒.๒.๑ ผลการประเมินมาตรฐานภายนอก รอบที่ ๓ 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 (มธัยมศึกษา) 

น้ำหนกั 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑ ผลการจัดการศึกษา    
กลุม่ตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ ผูเ้รียนมีสขุภาพกายและสุขภาพจติที่ด ี ๑๐.๐๐ ๙.๕๕ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ ผูเ้รียนมีคณุธรรม จรยิธรรมและคา่นยิมที่พึงประสงค ์ ๑๐.๐๐ ๙.๕๔ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓ ผูเ้รียนมีความใฝรู่้ และเรยีนรูอ้ย่างต่อเนื่อง ๑๐.๐๐ ๙.๑๗ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔ ผูเ้รียนคิดเป็น ทำเป็น ๑๐.๐๐ ๘.๓๑ ด ี
ตัวบ่งชี้ที่ ๕ ผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีนของผูเ้รยีน ๒๐.๐๐ ๙.๑๐ พอใช้ 
กลุม่ตัวบ่งชี้อัตลกัษณ์    
ตัวบ่งชี้ที่ ๙ ผลการพัฒนาใหบ้รรลตุามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และ วัตถุประสงค์
ของการจดัตั้งสถานศกึษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐ การพัฒนาตามจดุเนน้และจดุเด่นทีส่่งผลสะท้อนเปน็เอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

กลุม่ตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบง่ชี้ที่ ๑๑ ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสรมิบทบาทของสถานศึกษา ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
มาตรฐานที่ ๒ การบริหารจัดการศกึษา    
กลุม่ตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ ๗ ประสิทธภิาพของการบริหารจดัการและการพัฒนาสถานศึกษา ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
กลุม่ตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ ผลการส่งเสริมพฒันาสถานศึกษาเพื่อยกระดบัมาตรฐาน รกัษา
มาตรฐานและการพฒันาสู่ความเป็นเลศิ ทีส่อดคลอ้งกับแนวทางการปฎริูปการศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๓ การจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเปน็สำคญั    
กลุม่ตัวบ่งช้ีพื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ ๖ ประสิทธผิลของการจดัการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเปน็สำคัญ ๑๐.๐๐ ๙.๐๐ ดีมาก 
มาตรฐานที่ ๔ ว่าด้วยการประกันคณุภาพภายใน    
กลุม่ตัวบ่งช้ีพื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกดั ๕.๐๐ ๔.๗๘ ดีมาก 

ผลรวมคะแนนทัง้หมด ๑๐๐.๐๐ ๘๔.๑๕ ดี 

 ข้อเสนอแนะจากการประเมินเพื่อการพัฒนาของ สมศ. (รอบสาม)  ระดับมัธยมศึกษา 



๑๖ 

 

มาตรฐานที่ ๑ ผลการจัดการศกึษา  
 สถานศึกษาควรพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศใหส้อดคลอ้งกับ
หลักสูตรแกนกลาง ๒๕๕๑ พัฒนาครูให้มีความรู้และความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ และจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนใหห้ลากหลาย เช่น กิจกรรมสื่อสารกับชาวต่างชาต ิกิจกรรมแข่งทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ กิจกรรมฝึกพูด
ภาษาอังกฤษทุกวัน กิจกรรมการแสดงละครภาษาอังกฤษ กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ เป็นต้น 

มาตรฐานที่ ๓ การจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ 

สถานศึกษาจัดกิจกรรมการนิเทศการจัดการเรียนการสอนให้เป็นระบบและต่อเนื่องทุกภาคเรียนเพื่อ
ปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนให้กับครู มีข้อเสนอแนะและวิธีการแก้ไขปัญหาให้กับครู มีกิจกรรมติดตามผลของ
การนิเทศและนำไปปฏิบัติได้ 

มาตรฐานที่ ๒ การบริหารจัดการศึกษา  

๑. การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น ปรับปรุง จัดทำได้หลากหลาย 
๒. ส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการตามศักยภาพของโรงเรียน 
๓. การทำการวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน 

๓.   ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 
ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

การประกวาดโครงงาน
สิ่งประดิษฐ์ โครงงานอุปกรณ์ให้
อาหารปลาดุกและทำความ
สะอาดบ่อปลาดุกแบบอัตโนมัติ 

รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑
ระดับประเทศ 

YCCK2018 KidBright 

The 4 th EIS International 
Conference on Digital 
Technology 2018  

A Winner of EIS Award EIS Association of Thailand 

ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระกร
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านบริหาร
จดัการ  

รางวัลเหรียญทอง  
ระดับภาค 

OBEC AWARD  สพฐ. 

 
 
 
 

 
 
 



๑๗ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๒ 
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



๑๘ 

 

ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ของโรงเรียน 

วิสัยทัศน์  (Vision) 
 โรงเรียนปลาปากวิทยาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้มุ่งพัฒนาบุคลากร เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะ

ด้านการเรียนรู้ คู่คุณธรรม รักวิถีไทย มีทักษะอาชีพ ใส่ใจคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม มีศักยภาพเป็นพลโลก
ด้วยระบบคุณภาพ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ โดยความร่วมมือของภาคีเครือข่าย ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมุ่งสู่มาตรฐานสากล 

พันธกิจ   (Mission)   
๑. ส่งเสริมให้บุคลากรมีศักยภาพเป็นพลโลก 
๒. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ คู่คุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสาธารณะ 
๓. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล 
๔. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี 
๕. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และการบริหารจัดการ 
๖. พัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนให้มีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
๗. ส่งเสริมและสืบสานความเป็นไทยโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๘. ส่งเสริม ร่วมมือกับชุมชนและภาคีเครือข่ายร่วมคิดร่วมวางแผน ร่วมพัฒนา สนับสนุนการจัด

การศึกษา 
๙. ส่งเสริมการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
๑๐. ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะอาชีพตามศักยภาพของผู้เรียน 

เป้าประสงค์  (School Goals) 
๑. เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูยุคใหม่ ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
๒. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ คู่คุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 
๓. เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงตามมาตรฐานการศึกษา 
๔. เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีและมีความสุขในการเรียน 
๕. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
๖. เพ่ือให้ผู้เรียนมีแหล่งเรียนรู้และสืบค้นข้อมูล โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างเพียงพอและโรงเรียนมี

การบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๗. เพ่ือปลูกฝังผู้เรียนให้มีค่านิยมและจิตสำนึก รักความเป็นไทยโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๘. เพ่ือให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผน ร่วมคิด ร่วมพัฒนา สนับสนุนการศึกษา 
๙. เพ่ือให้โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
๑๐. เพ่ือสนองความต้องการของผู้เรียน ในด้านทักษะอาชีพตามความสนใจและความถนัด 

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา   ยิ้มไหว้ ทักทายกัน 
เอกลกัษณ์ของสถานศึกษา  ฟ้อนศรีโคตรบูรณ์งามเด่น  
นโยบายของโรงเรียนปลาปากวิทยา  ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ 
 โรงเรียนปลาปากวิทยาได้กำหนดนโยบายให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ในการปฏิรูปการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการดังนี้ 



๑๙ 

 

๑. กระจายอำนาจในการบริหารตามกรอบของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อนำไปสู่การเป็นโรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลง การ
กระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา 

๒. พัฒนาองค์กรโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ และพัฒนาระบบการทำงาน
ให้ถูกต้อง รวดเร็วและทันสมัย 

๓. พัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนสะอาด น่าอยู่ ปลอดภัยและเอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีความสุข 
๔. การจัดการเรียนการสอนที่เน้นการบูรณาการ  ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์  โดย

นำกิจกรรมการสอนแบบโครงงานมาสู่ห้องเรียน 
๕. พัฒนานักเรียนให้เป็นผู้มีความสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจโดยสอดแทรกคุณธรรม 

จริยธรรมตามวิถีพุทธและน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการเรียน
การสอนและชีวิตประจำวัน 

๖. ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรเครือข่ายต่างๆ เพื่อให้มีส่วนร่วมในการ
พัฒนา การเรียนการสอน และการจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนและแผนปฏิบัติการประจำปี 

๗. ส่งเสริมใหใ้ช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
๘. ส่งเสริม สนับสนุนการอบรม ศึกษาดูงานการศึกษาของฝ่ายบริหารและคณะครูเพ่ือเพ่ิมพูน

ความรู้และประสบการณ์แก่บุคลากรทุกฝ่ายของโรงเรียน 
๙. บริหารงบประมาณโดยยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

 
กลยุทธ์การพัฒนาโรงเรียนปลาปากวิทยา 

๑. พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูยุคใหม่ 
๒. ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความรู้ คู่คุณธรรม วัฒนธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 
๓. พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
๔. พัฒนาสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีและมีความสุขในการเรียน 
๕. พัฒนาแหล่งเรียนรู้สิ่งแวดล้อมและบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
๖. เพ่ือให้ผู้เรียนมีแหล่งเรียนรู้และสืบค้นข้อมูล โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างเพียงพอและโรงเรียนมี

การบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๗. ปลูกฝังค่านิยมและจิตสำนึก รักความเป็นไทยโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๘. ระดมทรัพย์กำลัง สร้างภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาการศึกษา 
๙. สร้างพลังขับเคลื่อนให้โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพเทียบเคียง

มาตรฐานสากล 
๑๐. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะงานอาชีพเพ่ือสนองความสนใจและความถนัดของผู้เรียน 

 
กลยุทธ์ระดับแผนงาน 

๑. พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
๒. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม จริยธรรมและจิตสาธารณะ 
๓. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการวัดประเมินผลโดยเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
๔. พัฒนาการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
๕. พัฒนาสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีและสุนทรียภาพของผู้เรียน 



๒๐ 

 

๖. พัฒนาอาคารสถานที่ สาธารณูปโภค ภูมิทัศน์ และสิ่งแวดล้อม 
๗. พัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร 
๘. ปลูกฝังค่านิยม และจิตสำนึกรักความเป็นไทย 
๙. ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในโรงเรียน 
๑๐. ร่วมพัฒนา และเสริมสร้างประสิทธิภาพภาคีเครือข่าย  
๑๑. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
๑๒.  ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนทักษะงานอาชีพอย่างเป็นรูปธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒ 

 

ตารางความเชื่อมโยงเป้าหมาย ตัวชี้วัด กลยทุธ์และโครงการ/กิจกรรม 
เป้าประสงค์/เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมายปี 

๒๕๖๓ 
กลยุทธ์โรงเรียน มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

เป้าประสงค์ ๑. เพื่อให้
ผู้เรยีนมีคณุธรรม จริยธรรม 
และจิตสาธารณะ 
 

-  ร้อยละของจำนวนนักเรียนท่ีมีคณุธรรม 
จริยธรรมและค่านยิมทีด่ีงาม  
 
- ร้อยละของนักเรียนท่ีปฏิบัตไิด้ตาม
กิจกรรมของโครงการสภานักเรียน 
 
- ร้อยละของนักเรียนท่ีมีวินัยและความ
ประพฤติเรียบร้อย 
 
 
 
 
 
 
 
-ร้อยละของนักเรยีนไมม่ีสิ่งเสพตดิ และรู้จัก
การป้องกัน 

๙๕ 
 

 
๙๕ 

 
 

๙๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 

๙๕ 
 
 
 

กลยุทธ์ที่ ๑  ปลูกฝังคุณธรรม 
วัฒนธรรม จรยิธรรม และจิต
สาธารณะให้กับผู้เรยีน 
 

-โครงการส่งเสรมิคณุธรรม 
จริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามแก่
นักเรียน 
- โครงการพัฒนาศักยภาพสภา
นักเรียน 
 
- โครงการพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีน 
 
 
 
 
 
 
 
-โครงการเฝ้าระวังการแพรร่ะบาด
สิ่งเสพตดิและโรคเอดส์ใน
สถานศึกษา 

นายทศพล งามบาง 
นางนิธิภรณ์  สดุสูง 
 
นายประดิษฐ์  ฤทธ์ิสยอง 
นายทศพล  งามบาง 
 
นายประดิษฐ์  ฤทธิ์สยอง 
นายพัฒนพงษ์  แสงพันธ์ 
นายธยา เหล่ากกโพธิ์ 
นายสมหมาย  เพียสา 

นายอธิกุล  กุลนรัตน์ 
นายปริญญา  แสนสุภา 

นางสาวนาฏยา  ไลส้ีดา 

 
นายพัฒนพงษ ์ แสงพันธ์ 
นางสาวประภาพร  พรม
พินิจ 
นายสมหมาย  เพียสา 
นายอธิกุล  กุลนรตัน ์

เป้าประสงค์ ๒. เพื่อพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้เป็นครูยุคใหม่ ตาม
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

- ร้อยละของผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีความรูค้วามสามารถ
เทียบเคียงกับมาตรฐานสากลและเป็นมือ
อาชีพ 

๙๕ 
 
 
 

กลยุทธ์ที่ ๒. พัฒนาศักยภาพของ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้
เป็นครูยุคใหม ่
 

-โครงการพัฒนาศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
 
-โครงการประกันคณุภาพ

นายสยาม  ใจบุญ 
นางสาวนงเยาว์ พรมมหา
กุล 
นายประยุทธ สุดสูง 



๒๓ 

 

เป้าประสงค์/เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมายปี 
๒๕๖๓ 

กลยุทธ์โรงเรียน มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
- ร้อยละของผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีผลงานท่ีเป็นเลศิ  
 
-ร้อยละของงานฝ่ายวิชาการมีระบบ
สารสนเทศท่ีเป็นปัจจุบัน 
 
- ร้อยละของนักเรียนท่ีมีความสามารถใน
การสื่อสารภาษาอังกฤษได้เบื้องตน้ 
 
 
 
-ร้อยละสถานศึกษาท่ีมีการจัดการเรียนรู้ทีม่ี
คุณภาพ 
 
 
-ร้อยละของครูที่มีการพัฒนาตนเองในการ
จัดการเรียนการสอนอย่างมีคณุภาพ 
 
-ร้อยละของครมูีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติ
หน้าท่ีอย่างทุ่มเทและเสียสละเพื่อส่วนรวม 
 

 
 
 

๙๕ 
 
 

๙๕ 
 
 

๙๐ 
 
 
 
 

๙๐ 
 
 
 

๑๐๐ 
 
 
 

๑๐๐ 
 

การศึกษา 
 
 
-โครงการสรรหาผลงานท่ีเป็นเลิศ 
(Best Practices) 
 
-โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
วิชาการ 
 
-โครงการบูรณาการการสอน
วิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์ 
คอมพิวเตอร์ เป็นภาษาอังกฤษ
โดยครูไทย 
 
-โครงการ การพัฒนาการ และการ
จัดการเรียนรู ้
 
 
-โครงการนิเทศภายใน 
 
 
-โครงการเสรมิสร้างขวัญกำลังใจ
บุคลากร 
 

นายอดุลย์ วรรณะปะกะ 
นางสาวสุรยี์ ฉายวงษ์ 
นางอมรัตน์ ปริโป 
นางสาวสุจินดา  สีแก้ว 
 
 
นายอมเรศ ดาวเหนือ 
นางจินตหรา แสนสุภา 
 
นางสาวมิรันตี  โทผาวงษ ์
 
 
 
 
นางสาวมิรันตี  โทผาวงษ ์
 
 
 
นางสาวสุจินดา  สีแก้ว 
หัวหน้ากลุ่มสาระ 
 
-นายสยาม  ใจบุญ 
นางสาวปุณยนุช  วงศ์สดีา 

เป้าประสงค์ที่  ๓.  เพื่อ
พัฒนาผู้เรียนใหเ้ป็นบุคคล

- ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ในเรื่องการใช้ 
ICT ในการเรียน 

๙๕ 
 

กลยุทธ์ที ่๓.   พัฒนาการจัด
การศึกษาให้มีคณุภาพเทยีบเคียง

-โครงการพัฒนาสื่อ ICT เพื่อการ
เรียนการสอน 

นายมงคล  ธนาไสย 
นายธยา  เหล่ากกโพธ์ิ 



๒๔ 

 

เป้าประสงค์/เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมายปี 
๒๕๖๓ 

กลยุทธ์โรงเรียน มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

แห่งการเรียนรู้มผีลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงตาม
มาตรฐานการศึกษา 
 

 
  - -ร้อยละสถานศึกษาท่ีมีการจัดการเรยีนรู้
ที่มีคุณภาพ 
- ร้อยละของนักเรียนมีความรู้ความสามารถ
ในด้านทักษะวิชาการ 
- ร้อยละของนักเรียนมีความสนใจใน
ด้านนวัฒกรรม 
-ร้อยละของนักเรยีนมีผลการเรยีนที่ผ่าน
เกณฑ์การประเมินผลการเรียนในแต่ละวิชา
อย่างมีคุณภาพ 
-ร้อยละของนักเรยีนมีผลสอบ o-net ที่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน 
- ร้อยละของนักเรียน EIS ที่มีความรู้ในการ
ใช้ภาษาในการเรียนการสอนเพื่อ
เตรียมพร้อมเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน 
-ร้อยละของนักเรยีนมีพื้นฐานในการเรยีนใน
วิชาพื้นฐาน 
-ร้อยละของนักเรยีนมีความสนใจใน
การศึกษาหาความรู ้
 
-ร้อยละของนักเรยีนพอใจในการเข้าร่วม
กิจกรรม 

 
๙๐ 

 
๙๐ 

 
๙๐ 

 
๙๐ 

 
 

๘๐ 
 

๘๐ 
 
 

๙๐ 
 

๑๐๐ 
 
 

๙๕ 
 

มาตรฐานสากล 
 

 
-โครงการ การพัฒนาการ และการ
จัดการเรียนรู ้
-โครงการส่งเสรมิทักษะความเป็น
เลิศทางวิชาการ 
-โครงการส่งเสรมิและพัฒนาความ
เป็นเลิศด้านนวัตกรรม 
-โครงการพัฒนาการเรียนเพือ่
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิ 
 
-โครงการยกระดับผลการสอบ O-
Netและสู่ความเป็นเลศิ 
-โครงการจดัการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศโดยครู
ชาวต่างชาติ (อังกฤษ จีน) 
-โครงการปฐมนเิทศนักเรยีน ม.๑,
ม.๔ 
-โครงการเปดิบ้านวิชาการ 
 
 
-โครงการกิจกรรมอาเซียน Youth 
camp 

 
นางสาวมิรันตี  โทผาวงษ ์
 
นางสาวสุรยี์ ฉายวงค ์
 
นายสิทธิชัย  ยางธิสาร 
 
นางสาวสุจินดา  สีแก้ว 
 
 
นางสาวสาวิตรี ปารีพันธ ์
นางวิมลรัตน์  พลโลก 
หัวหน้ากลุ่มสาระ
ต่างประเทศ 
 
นางสาวสาวิตรี  ปารีพันธ์ 
 
นางวิมลรัตน์  พลโลก 
นางสาวสุจินดา  สีแก้ว 
หัวหน้ากลุ่มสาระ 
นางสาวมิรันตี โทผาวงษ ์

เป้าประสงค์ ๔.   เพื่อพัฒนา
ผู้เรยีนให้มีสุขนสิัย สุขภาพ
กาย สุขภาพจติที่ดีและมี
ความสุขในการเรียน 

- ร้อยละของจำนวนนักเรยีนมสีุขภาพ
แข็งแรงและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ 
 
- ร้อยละของนักเรียนมีความสุขใน

๙๕ 
 
 

๑๐๐ 

กลยุทธ์ที่ ๔.   พัฒนาสุขนิสัย 
สุขภาพกาย สุขภาพจิตทีด่ีและมี
ความสุขในการเรียน 
 

-โครงการส่งเสรมิความเป็นเลิศ
ด้านกีฬา และกรีฑา 
 
-โครงการพัฒนาบรรยากาศและ

นายประหยัด   พุดลา 
นายประยงค์  วรสาร 
 
นายสมหมาย  เพียสา 



๒๕ 

 

เป้าประสงค์/เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมายปี 
๒๕๖๓ 

กลยุทธ์โรงเรียน มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

 บรรยากาศการเรียนการสอน 
 
 
 - ร้อยละของนักเรียนรู้จักวิธีการป้องกันสิ่ง
เสพติดและรู้จักวิธีการการป้องกันโรค 
 
- ร้อยละของนักเรียนมีสุขภาพ พลานามัย
สมบูรณ ์
 
 
 
-ร้อยละของนักเรยีนที่จบมีความภาคภูมิใจ
ในตนเอง 
 

 
 
 

๑๐๐ 
 

 
๙๕ 

 
 

 
 

๑๐๐ 

สิ่งแวดล้อม 
 
 
-โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
นักเรียน 
 
 
-โครงการคุ้มครองผู้บริโภค 
 
 
 
-โครงการปัจฉมินิเทศและมอบใบ
ประกาศนียบตัรให้กับนักเรียนท่ี
จบการศึกษามัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
และ มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 

นายสิทธิชัย  ยางธิสาร 
นายปราโมทย์  โลหติ 
นายเดชศร  แสนอยู ่
นางอรรชาลี  สุวรรณรงค ์
นายประยงค์  วรสาร 
นางสาวจารวี  นามนนท์ 
 
นางอรรชาลี  สุวรรณรงค ์
นายประยงค์  วรสาร 
นางสาวอรนุช  ช่ืนตา 
นางสาวจารวี  นามนนท์ 
นางสาวอุมาพร เมืองโคตร 
นางสาวสาวิตรี  ปารีพันธ์ 
นางสาวประภัสสร แสนคำ 

เป้าประสงค์ ๕.  โรงเรียนมี
สภาพแวดล้อมและ
บรรยากาศที่เอื้อต่อการ
เรียนรู ้

   - ร้อยละของอาคาร ท่ีมีความพร้อมในการ
จัดกระบวนการเรียนการสอนอย่างสมบูรณ ์
 
- ร้อยละของสถานท่ี ท่ีมีบรรยากาศที่เอื้อต่อ
การเรยีนรู ้
 

๙๕ 
 
 

๑๐๐ 
 
 

๑๐๐ 

กลยุทธ์ที่ ๕.   พัฒนาแหล่ง
เรียนรูส้ิ่งแวดล้อมและบรรยากาศ
ทีเ่อือ้ตอ่การเรยีนรู ้
 
 
 

-โครงการพัฒนาปรับปรุง 
ซ่อมแซม บำรุง อาคารเรยีนและ
อาคารประกอบ 
-โครงการพัฒนาบรรยากาศและ
สิ่งแวดล้อม 

นายประหยัด  พุดลา 
 
 
นายสมหมาย  เพียสา 
นายสิทธิชัย  ยางธิสาร 
นายปราโมทย์  โลหติ 
นายเดชศร  แสนอยู ่

เป้าประสงค์ ๖.   เพื่อให้
ผู้เรยีนมีแหล่งเรียนรู้และ
สืบค้นข้อมูล โดยใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมยัอย่าง

- ร้อยละของสถานท่ี ท่ีมีแหล่งเรียนรู้โดยใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมยัอย่างเพียงพอและมี
ประสิทธิภาพ 
- ร้อยละของของนักเรียนสามารถศึกษาหา

๙๕ 
 
 

๙๘ 

กลยุทธ์ที่ ๖.   พัฒนาระบบและ
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการจดัการเรียนรู้
และการบริหารจัดการ 

-โครงการพัฒนาสื่อ ICT เพื่อการ
เรียนการสอน 

-โครงการห้องสมุดมีชีวิต 

นายมงคล  ธนาไสย 
นายธยา  เหล่ากกโพธิ์ 
 
นางนิตยา  ศรีธิราช 



๒๖ 

 

เป้าประสงค์/เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมายปี 
๒๕๖๓ 

กลยุทธ์โรงเรียน มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

เพียงพอและโรงเรียนมีการ
บริหารจดัการทีด่ีมี
ประสิทธิภาพโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 

แหล่งเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย 
 
 
   - ร้อยละของอาคาร ท่ีมีความพร้อมในการ
จัดกระบวนการเรียนการสอนอย่างสมบูรณ ์
 

 
 
 

๙๕ 

  

 

-โครงการจดัหา และซ่อมแซม 
บำรุงวัสดุ ครุภณัฑ ์

นางสาวหิรัญหทัย ดอกบัว 
นางสาวกัลยส์ุดา  สีแสง 
 
นายมงคล  ธนาไสย 
นายกฤษดา  คำหาญ 
 

เป้าประสงค์ ๗.   เพื่อปลูกฝัง
ผู้เรยีนให้มีค่านิยมและ
จิตสำนึก รักความเป็นไทย
โดยยดึหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

- ร้อยละของกระบวนการเรยีนการสอนที่
บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
-ร้อยละของนักเรยีนมีความรู้ความสามารถ
และมีฟฤติกรรมท่ีพึ่งประสงค ์
 
- ร้อยละของผู้เรียนมีคณุธรรมในการอยู่ร่วม
สงัคมอย่างมีความสุข 
 
-ร้อยของนักเรียนมีความประหยัด อดออม 
 
-ร้อยละของผูเ้รียนมีจิตสำนึกในความเป็น
ไทย 
-ร้อยละของนักเรยีนมีความสนใจใน
การเกษตร 
 

๑๐๐ 
 
 

๑๐๐ 
 

 
๑๐๐ 

 
 

๙๐ 
 

๑๐๐ 
 

๙๐ 
 

กลยุทธ์ที ่๗.   ปลูกฝังค่านิยม
และจิตสำนึก รักความเป็นไทย
โดยยดึหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

-โครงการพัฒนาการเรียนรู้แบบ
บูรณาการตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
-โครงการพัฒนากิจกรรมการเรยีน
การสอน กลุม่สาระกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 
-โครงการส่งเสรมิคณุธรรม 
จริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามแก่
นักเรียน 
-โครงการธนาคารโรงเรียน 
 
-โครงการส่งเสรมิเอกลักษณไ์ทย
กิจกรรมวันสำคัญ 
-ยุวเกษตร 

นายสมหมาย เพียสา 
นายประยงค์  วรสาร 
 
นางกุลชา ก้อนใจจิตร 
 
 
นายทศพล งามบาง 
นางนิธิภรณ์  สดุสูง 
 
นางสาวกัลยส์ุดา  สีแสง 
นายปราโมทย์  โลหติ 
นายประดิษฐ์  ฤทธิ์สยอง 
นายสมหมาย  เพียสา 
นายสิทธิชัย  ยางธิสาร 
นายปราโมทย์  โลหติ 
นายประหยัด  พุดลา 

เป้าประสงค์ ๘.  เพื่อให้
ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
วางแผน ร่วมคิด ร่วมพัฒนา 
สนับสนุนการศึกษา 

- ร้อยละของชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผน 
ร่วมคิด ร่วมพัฒนา สนับสนุนการศึกษา 
 
 

๙๕ 
 
 
 

กลยุทธ์ที่ ๘.   ระดมทรัพย์กำลัง 
สร้างภาคเีครือข่ายร่วมพัฒนา
การศึกษา 
 

-โครงการเสรมิสร้างความสมัพันธ์
กับชุมชนและเครือข่ายภาคีทาง
การศึกษา 
 

นางศิริพร  พรไธสง 
นางสาวสุจินดา  สีแก้ว 
นายเดชศร  แสนอยู ่
นางนิตยา  ศรีธิราช 



๒๗ 

 

เป้าประสงค์/เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมายปี 
๒๕๖๓ 

กลยุทธ์โรงเรียน มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

 - ร้อยละของผู้ปกครอง ชุมชน มีส่วนร่วมใน
การแก้ใขปัญญาและพัฒนาในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 
 
 
 
-ร้อยละของนักเรยีนสามารถเรียนรู้ทั้งสาย
สามัญและอาชีพ 
 
 
-ร้อยละของสถานศึกษามีหลักสูตรในการจัด
การศึกษาอย่างมีคณุภาพ 
 
 
-ร้อยละของนักเรยีนมีการประกันชีวิตใน
โรงเรียนเพื่อเป็นการป้องกันอุบัตทิี่เกิดขึ้น 

๙๕ 
 
 
 
 
 

๑๐๐ 
 
 
 

๑๐๐ 
 
 
 

๑๐๐ 
 

-โครงการรณรงค์การศึกษาต่อใน
ระดับการศึกษาขั้นพื้น 
 
 
 
 
-โครงการการจัดการเรยีนการสอน
แบบทวิศึกษา (มัธยมศึกษาตอน
ปลายกับ ปวช.) 
  
-โครงการปรบัปรุงและพัฒนา
หลักสตูร 
 
 
-โครงการโรงเรียนอุ่นใจ 

นางสาวอุมาพร เมืองโคตร 
นางสาวสุจินดา  สีแก้ว 
นางสาวจารวี นามนนท์
นางสาวอุมาพร เมืองโคตร 
นางสาวสุจินดา  สีแก้ว 
นางสาวจารวี นามนนท์ 
นางสาวภัทรภรณ์  อัคฮาด  
นางนำ้ใจ ชอบสูงเนิน 
นายธยา เหล่ากกโพธ์ิ 
 
นางสาวมิรันตี โทผาวงษ ์
นายปราโมทย์  โลหติ 
นางสาวธัญญาภรณ์พยอม 
 
นางกุลชา ก้อนใจจิตร 
 

เป้าประสงค์ ๙.   เพื่อให้
โรงเรียนมีระบบการบริหาร
จัดการศึกษาด้วยระบบ
คุณภาพเทียบเคียง
มาตรฐานสากล 
 
 
 

-  ร้อยละของระบบบริหารจัดการศึกษาด้วย
ระบบคณุภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
- สถานศึกษามีการจดัการเรียนการสอนใน
งานทักษะอาชีพท่ีทั่วถึงต่อผู้เรียน 
 
-สถานศึกษามีการจัดทำแผนปฏิบตัิการที่
สอดคล้องกับการบริหารจัดการใน

๙๕ 
 

 
 
 

๙๕ 
 
 

๑๐๐ 
 

กลยุทธ์ที่ ๙.   สร้างพลัง
ขับเคลื่อนให้โรงเรียนมีระบบการ
บริหารจดัการศึกษาด้วยระบบ
คุณภาพเทียบเคียง
มาตรฐานสากล 
 

-โครงการประกันคณุภาพ
การศึกษา 
 
 
 
-โครงการพัฒนาทักษะงานทักษะ
อาชีพ 
 
-โครงการพัฒนางานจัดทำ
แผนงาน งบประมาณ 

นายประยุทธ สุดสูง 
นายอดุลย์ วรรณะปะกะ 
นางสาวสุรยี์ ฉายวงษ์ 
นางอมรัตน์ ปริโป 
 
นางสาวจารวี  นามนนท์ 
นายอธิกุล  กุลนรตัน ์
 
นายเฉลมิเกียรติ  คำไพ   
นางสาวธัญญาภรณ์พยอม 



๒๘ 

 

เป้าประสงค์/เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมายปี 
๒๕๖๓ 

กลยุทธ์โรงเรียน มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

สถานศึกษาอย่างมีคณุภาพ 
 
-งานวิชาการมีความก้าวหน้าทันสมัยต่อ
เหตุการณ ์
-งานบุคคลมีระบบสารสนเทศท่ีเปน็ปัจจุบัน 
 
-สถานศึกษามีการสรุปโครงการตาม
แผนปฏิบัติการ 
 
-กลุ่มงานแผนงานมสีารสนเทศท่ีเป็นปัจจุบัน 
 

 
 

๑๐๐ 
 

๑๐๐ 
 

๑๐๐ 
 
 

๑๐๐ 
 

 
 
-พัฒนาปรับปรุงงานวิชาการ 
 
-โครงการสารสนเทศ กลุม่
บริหารงานบุคคล 
-โครงการสรุปการปฏิบัติงานตาม
โครงการประจำปีการศึกษา 
 
-โครงการสารสนเทศกลุม่บริหาร
งบประมาณ 

 
 
-นางสาวสุจินดา  สีแก้ว 
 
นายสยาม  ใจบุญ 
นางสาวปุณยนุช  วงศ์สีดา 
นายเฉลมิเกียรติ  คำไพ   
นางสาวธัญญาภรณ์พยอม 
 
นายเฉลมิเกียรติ  คำไพ   
นางสาวธัญญาภรณ์พยอม 

เป้าประสงค์ ๑๐.   เพื่อ
สนองความต้องการของ
ผู้เรยีน ในด้านทักษะอาชีพ
ตามความสนใจและความ
ถนัด 
 

-  ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะอาชีพตามความ
สนใจและความถนัด 
 
 
 
- ร้อยละของของนักเรียนมโีอกาสใน
การศึกษาต่อเทียบเท่ากับบุคคลทั่วไป 
-  ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะงานอาชีพตาม
ความสนใจและความถนดัของตนเอง 

๙๕ 
 

 
 
 

๙๕ 
 

๙๐ 
 

กลยุทธ์ที่ ๑๐.   ส่งเสริมการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะ
งานอาชีพเพื่อสนองความสนใจ
และความถนดัของผู้เรยีน 
 

- โครงการจัดการเรียนการสอน
แบบทวิศึกษา (ม.ปลาย กับ ปวช.) 
 
 
 
- โครงการรณรงค์การศึกษาต่อใน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
- โครงการพัฒนาทักษะงานทักษะ
อาชีพ 

นางสาวภัทรภรณ์  อัคฮาด  
นางน้ำใจ ชอบสูงเนิน 
นายธยา เหล่ากกโพธ์ิ 
 
 
นางสาวอุมาพร เมืองโคตร 
นางสาวสุจินดา  สีแก้ว 
นางสาวจารวี  นามนนท์ 
นายอธิกุล  กุลนรตัน ์



๒๙ 

 

 
 

ส่วนที่ ๓ 
แผนปฏิบัติการโรงเรียนปลาปากวิทยา 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๐ 

 

๑. ประมาณการรายรับ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

รายการ 

จำนวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

ชั้นมธัยมศึกษาตอนต้น 
๖๓๕ คน 

ชั้นมธัยมศึกษา 
ตอนปลาย 
๓๑๖ คน 

รวมงบประมาณ 

 ๑. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา (งบตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี) 
๑.๑ ค่าจัดการเรียนการสอน ๒,๒๒๒,๕๐๐ ๑,๒๐๐,๘๐๐ ๓,๔๒๓,๓๐๐ 
- งบอุดหนุนรายหัว 
ม. ต้น ๖๓๕ x ๓,๕๐๐  
ม. ปลาย ๓๑๖ x ๓,๘๐๐ 

 
๒,๒๒๒,๕๐๐ ๑,๒๐๐,๘๐๐ ๓,๔๒๓,๓๐๐ 

๑.๒ ค่าหนังสือ 
- ม.๑ ๒๒๐ x ๗๐๕ = ๑๕๕,๑๐๐ 
- ม.๒ ๒๓๒ x ๘๖๕ = ๒๐๐,๖๘๐ 
- ม. ๓ ๑๘๓ x ๙๔๙ = ๑๗๓,๖๖๗ 
- ม.๔ ๑๒๑ x ๑๒๕๗ = ๑๕๒,๐๙๗ 
- ม. ๕ ๑๐๘ x ๑๒๖๓ = ๑๓๖,๔๐๔ 
- ม. ๖ ๘๗ x ๑๑๐๙ = ๙๖,๔๘๓ 

๕๒๙,๔๔๗ ๓๘๔,๙๘๔ ๙๑๔,๔๓๑ 

๑.๓ ค่าอุปกรณ์การเรียน 
ม. ต้น ๖๓๕  x ๔๒๐  
ม. ปลาย ๓๑๖ x ๔๖๐ 

๒๖๖,๗๐๐ ๑๕๘,๐๐๐ ๔๒๔,๗๐๐ 

๑.๔ ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
ม. ต้น ๖๓๕  x ๔๕๐ 
ม. ปลาย ๓๑๖  x ๕๐๐ 

๒๘๕,๗๕๐ 
 

๑๕๘,๐๐๐ 
 

๔๔๓,๗๕๐ 
 

๑.๕ ค่ากจิกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้รียน 
ม. ต้น ๖๓๕ x ๘๘๐ 
ม. ปลาย ๓๑๖ x ๙๕๐ 

รวมเงินค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 

 
๕๕๘,๘๐๐ 

 
 

๓๐๐,๒๐๐ 
 

 
๘๕๙,๐๐๐ 

 
๖,๐๖๕,๑๘๑ 

๒. งบอ่ืนๆ 
- เงินรายได้สถานศึกษา 
- ๑. ร้านค้าอาหาร (๗ x ๘,๐๐๐) 
- ๒. ร้านค้าน้ำ ( ๒ x ๒๘,๐๐๐ ) 
- ๓. เงินระดมทัพยากรการจดัการเรียนการสอน 
- - ห้องเรียนพิเศษ (EIS) ๑๓๙ คน คนละ ๖,๐๐๐ บาท/คน/ป ี
- - ค่าจ้างครูต่างชาติ ๒๐๐ บาท/คน/ปี (๘๑๒ คน) 
- - ค่าเรียนคอมพิวเตอร์ ๒๐๐ บาท/คน/ปี (๘๑๒ คน) 
- - ค่าจ้างบุคลากร (นักการ ครู)๒๐๐ บาท/คน/ปี (๘๑๒ คน) 
- - ค่าสื่อ วัสดุ ครภุัณฑ์ ๔๐๐ บาท/คน/ปี (๘๑๒ คน) 

รวมเงินรายได้สถานศึกษา 

 
- ๕๖,๐๐๐ 
- ๕๖,๐๐๐ 
 
- ๘๓๔,๐๐๐ 

       - ๑๖๒,๔๐๐ 
       -  ๑๖๒,๔๐๐ 
       - ๑๖๒,๔๐๐ 
      - ๓๒๔,๘๐๐ 

 
๕๖,๐๐๐ 
๕๖,๐๐๐ 

 
๘๓๔,๐๐๐ 

        ๑๖๒,๔๐๐ 
        ๑๖๒,๔๐๐ 
         ๑๖๒,๔๐๐ 
         ๓๒๔,๘๐๐ 

 
๑,๗๕๘,๐๐๐ 

รวมงบประมาณ ๗,๘๒๓,๑๘๑ 
 



๓๑ 

 

  
 

๒. การจัดสรรงบประมาณ 
ประมาณการรายรับ – รายจ่าย  เงินอุดหนุนการศึกษา – และเงินอื่น ๆ 

รายรับท่ีนำมาจัดทำแผนฯ 
๑. อุดหนุนทั่วไป (รายหัว)     ๓,๔๒๓,๓๐๐ บาท 
๒. รายได้สถานศึกษา     ๑,๗๕๘,๐๐๐ บาท 
๓. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     ๘๕๙,๐๐๐ บาท 

รวมรายรับ               ๖,๐๔๐,๓๐๐ บาท 

 

 
 
 
 
 



๓๒ 

 

 การจัดสรรงบประมาณในองค์กรดังนี้   (จำนวนเงิน ๖,๐๔๐,๓๐๐ บาท) 
๑. ค่าสาธารณูปโภค 
- ค่าไฟฟ้า    ๒๕๐,๐๐๐        บาท 
- ค่าอินเตอร์เน็ต    ๑๕๐,๐๐๐ บาท 
- ค่าโทรศัพท์    ๒๐,๐๐๐ บาท 
- ค่าเชื้อเพลิง(น้ำมันรถ)   ๓๐๐,๐๐๐ บาท 

รวมค่าสาธารณูปโภค   ๗๒๐,๐๐๐ บาท 
 ยอดเงินคงเหลือที่นำไปใช้ในโครงการ/กิจกรรม จำนวน ๕,๓๒๐,๓๐๐ บาท 

บริหารวิชาการ  (๖๐%)  ๓,๑๙๒,๑๘๐ บาท 
บริหารทั่วไป  (๓๐%)  ๑,๕๙๖,๐๙๐ บาท 
สำรอง   (๑๐%)  ๕๓๒,๐๓๐ บาท 
    รวม  (๑๐๐%) ๕,๓๒๐,๓๐๐ บาท 
 
 
 

๒.๑ ตารางสรุปการจัดสรรงบประมาณตามโครงการบริหาร ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

รายการ 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

ร้อยละ งบอุดหนุน 
รายหัว 

กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพเรียน 

รายได้
สถานศึกษา 

 
รวม 

 
๑.กลุ่มบริหารวิชาการ ๒,๔๐๐,๐๐๐ ๕๗๙,๖๐๕ ๒๑๒,๕๗๕ ๓,๑๙๒,๑๘๐ ๕๒.๘๔ 
๒.กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

๒๕๒,๖๓๕ - ๒๗๙,๓๙๕ ๕๓๒,๐๓๐ ๘.๘๑ 

๓.กลุ่มบริหาร
งบประมาณและ
แผนงาน 

๒๕๒,๐๐๐ - ๒๘๐,๐๓๐ ๕๓๒,๐๓๐ ๘.๘๑ 

๔.กลุ่มบริหารงาน
ทั่วไป 

๒๕๒,๖๓๕ ๒๗๙,๓๙๕ - ๕๓๒,๐๓๐ ๘.๘๑ 

รวม ๓,๑๕๗,๒๗๐ ๘๕๙,๐๐๐ ๗๗๒,๐๐๐ ๔,๗๘๘,๒๗๐ ๗๙.๒๗ 
 ๕.งบสำรองจ่าย ๒๖๖,๐๓๐ - ๒๖๖,๐๐๐ ๕๓๒,๐๓๐ ๘.๘๑ 
๖.สาธารณูปโภค - - ๗๒๐,๐๐๐ ๗๒๐,๐๐๐ ๑๑.๙๒ 

รวมทั้งสิ้น ๓,๔๒๓,๓๐๐ ๘๕๙,๐๐๐ ๑,๗๕๘,๐๐๐ ๖,๐๔๐,๓๐๐ ๑๐๐ 
 
 
 
 
 



๓๓ 

 

๒.๒ ตารางสรุปการจัดสรรงบประมาณตามโครงสร้างการบริหารปีการศึกษา ๒๕๖๒๓ 

รหสั โครงการ 
จำนวน 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

 
ว ๐๑ 

 
ว ๐๒ 

 
 

ว ๐๓ 
 

ว ๐๔ 
 
 

 
ว ๐๕ 

 
 
 

ว ๐๖ 
 

ว ๐๗ 
 

ว ๐๘ 
 

ว ๐๙ 
 

ว ๑๐ 
 

ว ๑๑ 
 

ว ๑๒ 
 
 

ว ๑๓ 
 
 

ว ๑๔ 

กลุ่มบริหารวิชาการ 
๑.โครงการพัฒนาการเรียนรู้แบบบูรณาการตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๒.โครงการรณรงค์การศึกษาต่อในระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
๓.โครงการพัฒนาสื่อ ICT เพ่ือการเรียนการสอน 
๔.โครงการห้องสมุดมีชีวิต 
 
 
 
๕.โครงการประกันคุณภาพการศึกษา 
 
 
 
๖.โครงการส่งเสริมทักษะความเป็นเลิศทาง
วิชาการ 
๗.โครงการส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศด้าน
โครงงาน 
๘.โครงการสรรหาผลงานที่เป็นเลิศ (Best 
Practices) 
๙.โครงการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
๑๐. โครงการยกระดับผลการสอบ O-Netและสู่
ความเป็นเลิศ 
๑๑. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ วิชาการ 
 
๑๒. โครงการบูรณาการการสอนวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เป็นภาษาอังกฤษโดย
ครูไทย (EIS) 
๑๓.โครงการการจัดการเรียนการสอนแบบ
คู่ขนาน (มัธยมศึกษาตอนปลายกับ ปวช.) 
 
๑๔.โครงการจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโดย
ครูชาวต่างชาติ (อังกฤษ จีน) 

 
๑๕,๐๐๐ 

 
๑๗,๐๐๐ 

 
 

๔๕๑,๐๐๐ 
 

๓๕,๐๐๐ 
 
 

 
๒๐,๐๐๐ 

 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๔๐,๐๐๐ 
 

๔,๐๐๐ 
 

๕๐๑,๐๐๐ 
 

๒๕,๐๐๐ 
 

๑,๐๐๐ 
 

๕๒๐,๐๐๐ 
 

 
๕,๐๐๐ 

 
 

๕๙๗,๑๐๐ 

 
นายประยงค์  วรสาร 
นายสมหมาย  เพียสา 
นางสาวอุมาพร  เมืองโคตร 
นางสาวสุจินดา  สีแก้ว 
นางสาวอมรรัตน์  ปริโป 
นายมงคล ธนาไสย 
นายธยา เหล่ากกโพธิ์ 
นางนิตยา  ศรีธิราช 
นางสาวหิรัญหทัย  ดอกบัว 
นางสาวกัลย์สุดา  สีแสง 
นายปริญญา  แสนสุภา 
นายประยุทธ สุดสูง 
นายอดุลย์ วรรณะปะกะ 
นางสาวสุรีย์ ฉายวงษ ์
นางอมรัตน์ ปริโป 
นางสาวสุรีย์ ฉายวงค์ 
 
นายสิทธิชัย ยางธิสาร 
 
นางสาวสุจินดา  สีแก้ว 
 
นางสาวสุจินดา  สีแก้ว 
 
นางสาวสาวิตรี  ปารีพันธ์ 
นางวิมลรัตน์  พลโลก 
นายอมเรศ ดาวเหนือ 
นางจินตหรา แสนสุภา 
นางสาวมิรันตรี  โทผาวงษ ์
 
 
นางสาวภัทรภรณ์  อัคฮาด  
นางน้ำใจ ชอบสูงเนิน 
นายธยา เหล่ากกโพธิ์ 
นางสาวธัญญาภรณ์  พยอม 



๓๔ 

 

รหสั โครงการ 
จำนวน 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

 
ว ๑๕ 
 
ว ๑๖ 

 
ว ๑๗ 

 
 

ว ๑๘ 
 
 
ว ๑๙ 

 
 

ว ๒๐  
 
ว ๒๑ 

 
 

ว ๒๒ 
 
 

ว ๒๓ 
  

ว ๒๔  
ว ๒๕ 

 
 

ว ๒๖ 
ว ๒๗ 
ว ๒๘ 

๑๕.โครงการพัฒนาทักษะงานทักษะอาชีพ 
 
๑๖.โครงการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๑๗.โครงการปฐมนิเทศนักเรียน ม.๑,ม.๔ 
 
๑๘.โครงการปัจฉิมนิเทศและมอบใบ
ประกาศนียบัตร 
 
๑๙.โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬาและ
กรีฑา 
 
๒๐.โครงการ การพัฒนาการและการจัดการ
เรียนรู้ 
๒๑.โครงการจัดการแข่งกีฬาภายใน 
 
 
๒๒.โครงการเปิดบ้านวิชาการ 
 
 
๒๓.โครงการนิเทศภายใน 
 
๒๔.พัฒนาปรับปรุงงานวิชาการ 
๒๕.โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 
 
 
๒๖.โครงการกิจกรรมอาเซียน Youth camp 
๒๗.โครงการโรงเรียนอุ่นใจ 
๒๘. พัฒนาการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

 
๓๒,๐๐๐ 

 
๒๐๐,๐๐๐ 

 
๒๐,๐๐๐ 

 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 

๔๘,๐๐๐ 
 
 

๑๖,๐๐๐ 
 

๔๐,๐๐๐ 
 
 

๖๐,๐๐๐ 
 
 

๑,๐๐๐ 
 

๑๑๐,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 

 
 

๔๐,๐๐๐ 
๒,๒๐๐ 

๖๒,๘๐๐ 

นางศิริพร พรไธสง 
นางสาวจารวี  นามนนท์ 
นายอธิกุล  กุลนรัตน์ 
นางกุลชา ก้อนใจจิตร 
 
นางจินตหรา  แสนสุภา 
นายอมเรศ  ดาวเหนือ 
 
นางสาวอุมาพร เมืองโคตร 
นางสาวสาวิตรี  ปารีพันธ์ 
นางสาวประภัสสร  แสนคำ 
นายประหยัด พุดลา 
นายประยงค์  วรสาร 
นางสาวรัตนา  คุ้มนายอ 
นางสาวมริันตี  โทผาวงษ ์
 
นายประหยัด พุดลา 
นายประยงค์  วรสาร 
นางสาวรัตนา  คุ้มนายอ 
นางสาวสุจินดา  สีแก้ว 
นางวิมลรัตน์  พลโลก 
หัวหน้ากลุ่มสาระ 
นางสาวสุจินดา  สีแก้ว 
หัวหน้ากลุ่มสาระ 
นางสาวสุจินดา  สีแก้ว 
นางสาวมิรันตี โทผาวงษ์ 
นายปราโมทย์  โลหิต 
นางสาวธัญญาภรณ์ พยอม 
นางสาวมิรันตี โทผาวงษ์ 
นางกุลชา ก้อนใจจิตร 
นางกุลชา ก้อนใจจิตร 

รวมงบประมาณกลุ่มบริหารงานวิชาการ ๒,๙๗๔,๐๙๒  
 

บ ๐๑ 
 
บ ๐๒ 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
๑.โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
๒.โครงการเสริมสร้างขวัญกำลังใจบุคลากร 

 
๓๓๐,๖๘๒ 

 
๑๖๐,๐๐๐ 

 
นายสยาม  ใจบุญ 
นางสาวนงเยาว์ พรมมหากุล 
นายสยาม  ใจบุญ 



๓๕ 

 

รหสั โครงการ 
จำนวน 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

 
บ ๐๓ 

 
๓. โครงการสารสนเทศ กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 
๕,๐๐๐ 

นางสาวปุณยนุช  วงศ์สีดา 
นายสยาม  ใจบุญ 
นางสาวปุณยนุช  วงศ์สีดา 

รวมงบประมาณกลุ่มบริหารงานบุคคล ๔๙๕,๖๘๒  
 

ง ๐๑ 
 

 
ง ๐๒ 

 
ง ๐๓ 

 
 

ง ๐๔ 

กลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน 
๑.โครงการพัฒนางานจัดทำแผนงานงบประมาณ 
 
 
๒.โครงการจัดหา และซ่อมแซม บำรุงวัสดุ 
ครุภัณฑ์ 
๓.โครงการสรุปการปฏิบัติงานตามโครงการ
ประจำปีการศึกษา 
 
๔.โครงการสารสนเทศกลุ่มบริหารงาน
งบประมาณ  

 
๓๕,๐๐๐ 

 
 

๒๗๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 

๒,๗๔๘ 
 

 
นายเฉลิมเกียรติ  คำไพ   
นางสาวธัญญาภรณ์  พยอม 
นายกฤษดา  คำหาญ 
นายมงคล  ธนาไสย 
นายกฤษดา  คำหาญ 
นายเฉลิมเกียรติ คำไพ 
นางสาวธัญญาภรณ์ พยอม 
นายกฤษดา  คำหาญ 
นางจารุวรรณ  อินปากดี
นางสาวธัญญาภรณ์ พยอม 

รวมงบประมาณกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน ๓๒๗,๗๔๘  
 
 

ท ๐๑ 
 
 
 
 
 
 
 

ท ๐๒ 
 

 
 

 
 
 

ท ๐๓ 
 

 

กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
 
๑.โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ
ค่านิยมท่ีดีงามแก่นักเรียน 
 
 
 
 
 
 
๒.โครงการพัฒนาศักยภาพสภานักเรียน 
 
 
 
 
 
 
๓.โครงการพัฒนาปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุง 
อาคารเรียนและอาคารประกอบ 
 

 
 

๑๗๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 

๘๖,๐๐๐ 
 

 
 
 
 
 

๑๓๐,๐๐๐ 
 

 

 
 
นายทศพล งามบาง 
นางนิธิภรณ์  สุดสูง 
นางประทินยา  จันทร์ศรีเมือง 
นางสาวประภัสสร  แสนคำ
นายพัฒนพงษ์  แสงพันธ์ 
นางสาวนาฎยา  ไล้สีดา
นางสาวหิรัญหทัย  ดอกบัว 
 
นายประดิษฐ์  ฤทธิ์สยอง 
นายทศพล  งามบาง 
นายสมหมาย  เพียสา 
นางสาวประภาพร  พรมพินิจ 
นางสาวนาฏยา  ไล้สีดา 
นางสาวอรนุช  ชื่นตา 
นางสาวจารวี  นามนนท์ 
นายประหยัด  พุดลา 
นายมงคล   ธนาไสย 
นายประยงค์   วรสาร 



๓๖ 

 

รหสั โครงการ 
จำนวน 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 

ท ๐๔ 
 
 

ท ๐๕ 
 
 
 
 
 
 

ท ๐๖ 
 
 

 
ท ๐๗ 

 
 

ท ๐๘ 
 
 
 

ท ๐๙ 
 
 
 
 

ท ๑๐ 
 
 
 

ท ๑๑ 
 

 
 
 
 
 
๔.โครงการพัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม 
 
 
๕.โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 
 
 
 
 
 
๖.โครงการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดสิ่งเสพติด
และโรคเอดส์ในสถานศึกษา 
 
 
๗.โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพนักเรียน 
 
 
๘.โครงการคุ้มครองผู้บริโภค 
 
 
 
๙.โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและ
เครือข่ายภาคีทางการศึกษา 
 
 
 
๑๐.โครงการพัฒนางานธุรการ 
 
 
 
๑๑.โครงการธนาคารโรงเรียน 
 

 
 
 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 

๖๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 

๑๕,๐๐๐ 
 
 

 
๑๐,๐๐๐ 

 
 

๒๕,๐๐๐ 
 
 
 

๕๘,๕๐๐ 
 
 
 
 

๒๑,๐๐๐ 
 
 
 

๕,๐๐๐ 
 

นายอธิกุล  กุลนรัตน์ 
นายสมหมาย  เพียสา 
นายปริญญา  แสนสุภา 
นายนฤเบศธ์  คำม้าว 
นายธีระพล  โพธิ์ตา 
นายสมหมาย  เพียสา 
นายอธิกุล  กุลนรัตน์ 
นายปริญญา  แสนสุภา 
นายประดิษฐ์  ฤทธิ์สยอง 
นายพัฒนพงษ์  แสงพันธ์ 
นายธยา เหล่ากกโพธิ์ 
นายสมหมาย  เพียสา 
นายอธิกุล  กุลนรัตน์ 
นายปริญญา  แสนสุภา 

นางสาวนาฏยา  ไล้สีดา 
นายพัฒนพงษ์  แสงพันธ์ 
นางสาวประภาพร  พรมพินิจ 
นายสมหมาย  เพียสา 
นายอธิกุล  กุลนรัตน์ 
นางอรรชาลี  สุวรรณรงค์
นางสาวจารวี  นามนนท์ 
นางสาวรัตนา คุ้มนายอ 
นางอรรชาลี  สุวรรณรงค์

นางสาวจารวี  นามนนท์ 

นางสาวรัตนา คุ้มนายอ 
 
นางศิริพร  พรไธสง 
นางสาวสุจินดา  สีแก้ว   
นายเดชศร  แสนอยู่ 
นางนิตยา  ศรีธิราช 
นางประทินยา  จันทร์ศรีเมือง 



๓๗ 

 

รหสั โครงการ 
จำนวน 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ท ๑๒ 
 

ท ๑๓ 
 

 
 

 
 

ท ๑๔ 
 
 
 

ท ๑๕ 

๑๒.โครงการสารสนเทศกลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 
โครงการส่งเสริมเอกลักษณ์ไทยกิจกรรมวัน
สำคัญ 
 
 
 
 
๑๔.ยุวเกษตร 
 
 
 
โครงการพัฒนางานโสตทัศนูปกรณ์ 

๑,๐๐๐ 
 

๓๗,๗๙๘ 
 
 
 
 
 

๔๕,๐๐๐ 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 

นางสาวอรนุช  ชื่นตา 
นางสาวประภาพร พรหมพินิจ 
นางสาวจีระภา วงษ์ศรีลา 
นายปราโมทย์ โลหิต 
นางสาวกัลป์สุดา  สีแสง 
นางสาวอรนุช  ชื่นตา 
นางประทินยา  จันทร์ศรเีมือง 
นายประดิษฐ์  ฤทธิ์สยอง 
นางสาวนาฏยา  ไล้สีดา  
นางสาวหิรัญหทัย  ดอกบัว 
นางสาวประภาพร พรหมพินิจ 
นางกุลชา  ก้อนใจจิตร 
นายสมหมาย  เพียสา 
นายสิทธิชัย  ยางธิสาร  
นายปราโมทย์  โลหิต 
นายประหยัด  พุดลา 
นายอธิกุล  กุลนรัตน์ 
นายประยงค์   วรสาร 
ปริญญา  แสนสุภา 
นฤเบศธ์ คำม้าว  
ธีรพล โพธิ์ตา 

รวมงบประมาณกลุ่มบริหารงานทั่วไป ๗๓๔,๒๙๘  
 
 

 



 
 

แผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 1 

รหัส โครงการ/วัตถุประสงค์ 

สนอง
นโยบาย
สพฐ.ที่/
ข้อที่ 

กิจกรรมหลัก 
เป้าหมาย
กิจกรรม 

งบประมาณ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ พ.ศ.๒๕๖๒ 
พ.ศ.

๒๕๖๓ 

เม
.ย.

 
พ.

ค.
 

มิ.
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

ต.
ค.

 
พ.

ย. 
ธ.ค

. 
ม.

ค.
 

ก.พ
. 

มี.
ค.

 

กลยุทธ์(โรงเรียน) ที่ ๑ . ปลูกฝังคุณธรรม วัฒนธรรม จริยธรรมและจิตสาธารณะให้กับผู้เรียน   
ท 

๐๑ 
โครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามแก่
นักเรียน  
วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนายกระดับ
คุณธรรม จริยธรรม นักเรียน 

๕ ๑.กิจกรรมแห่เทียนพรรษา และถวายผ้า
อาบน้ำฝน 
๒. ตักบาตรวันพระ ธรรมประเทืองปัญญา  
พัฒนาสิ่งแวดล้อม 
๓. กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม 
๔. กิจกรรมสอบธรรมศึกษา/ธรรมะทาง
ก้าวหน้า 
๕. กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ 
๖. กิจกรรมทอดกฐินสามัคคี 
๗. กิจกรรมปฏิบัติธรรม (สำหรับครูและ
บุคคลากร) 
๘. พ่อครูแม่ครูพาลูกเข้าวัด 

นักเรียน 
๙๐๘ 

 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
๒๐,๐๐๐ 

 
๑๐,๐๐๐ 
๒๐,๐๐๐ 
๔๐,๐๐๐ 

 
๑๐,๐๐๐ 

            นายทศพล  
นางนิธิภรณ์ 
นางประทินยา   
นางสาวประภัสสร 
นายพัฒนพงษ์   
นางสาวนาฎยา  
นางสาวหิรัญหทยั   

ท 
๐๒ 

โครงการพัฒนาศักยภาพสภา
นักเรียน 

๒ ๑.กิจกรรมสภานักเรียน 
๒.กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน 
๓.กิจกรรมมอบปลอกแขนและกล่าวคำ
ปฏิญาณ 
๔.กิจกรรมค่ายภาวะผู้นำ 
๕.กิจกรรมอบรมพัฒนาและทัศนศึกษา

สภานักเรียน 
๕๐ 

๑๐,๐๐๐๐,๐
๓,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 
๑๕,๐๐๐ 
๓๐,๐๐๐ 

        
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 

 นายประดิษฐ์   
นายทศพล   
นายสมหมาย   
นางสาวประภาพร   
นางสาวนาฏยา 
นางสาวอรนุช 
นางสาวจารวี   

๔๑ 

๔๒ 



 
 

สภานักเรียน 
๖.กิจกรรมส่งมอบงานสภานักเรียน 
๗.กิจกรรมประกวดความสะอาดห้องเรียน 
๘.กิจกรรมดูแลเขตพ้ืนที่ 
๙. กิจกรรมขับข่ีปลอดภัยในโรงเรียน 
๑๐.กิจกรรมเสียงตามสาย 

 
๔,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

ท 
๐๕ 

โครงการพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

๒ ๑. กิจกรรมเยี่ยมบ้านประสานงาน
ผู้ปกครอง และคัดกรองเด็กยากจน 
๒. กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาวินัยนักเรียน 
๓. การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนออนไลน์ 
๔. กิจกรรมนักเรียนดีศรี ป.ว. 
๕.กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองประจำ
ภาคเรียน 

นักเรียน 
๙๐๘ 

 

๒๕,๐๐๐ 
 

๑๕,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 
๕,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 
 

            นายประดิษฐ์  
นายพัฒนพงษ์   
นายธยา  
นายสมหมาย 
นายอธิกุล 
นายปริญญา 

นางสาวนาฏยา   

กลยุทธ์โรงเรียน   ข้อที่ ๒  พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูยุคใหม่ 
ว๐๕ โครงการประกันคุณภาพ

การศึกษา 
วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 
๒. เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์ 

๑,๒,๓,๔,
๕,๖ 

๑.งานประกันคุณภาพภายใน  
๒.งานประกันคุณภาพภายนอก 
๓. รายงานการประเมินตนเองของครู 

นักเรียน 
๙๐๘ 

ครู ๔๙ 

๘,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

            นายประยุทธ  
นายอดุลย ์
นางสาวสุรีย ์
นางอมรัตน์  

ว๐๘ โครงการสรรหาผลงานที่เป็นเลิศ 
(Best Practices) 

๑,๒,๓ ๑.กิจกรรมประกวดผลงานครู 
๒.กิจกรรมแสดงผลงานครูดีเด่น 

ครู ๔๙ 
ครู ๔๙ 

๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

            นางสาวสุจินดา   

 

๔๓ 



 
 

วัตถุประสงค์ 
๑.เพ่ือกระตุ้นให้ครูมีการพัฒนาการ
เรียนการสอนที่เป็นเลิศ 
๒. เพ่ือเป็นการเผยแพร่ผลงาน/
ข่าวสารของทางโรงเรียน 

๓.กิจกรรมประกวดผลงานนักเรียน 
๔.กิจกรรมแสดงผลงานนักเรียน 

นักเรียน 
๙๐๘ 

 

๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 

บ๐๑ โครงการพัฒนาศักยภาพครแูละ
บุคลากรทางการศึกษา 
วัตถุประสงค์ 
๑.เพ่ือให้ครูมีคุณธรรม จริยธรรม 
และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ 
๒.เพ่ืออำนวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติราชการของครู 

๓ ๑.งานจัดอบรม 
พัฒนาครูและบุคลากรทั้งระบบ 
๒.งานอบรมพัฒนา 
ครูโดยหน่วยงานอืน่ 
๓.ศึกษาดูงานของ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๔.พัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย 
๕.พัฒนาครูด้านคุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

ครู ๔๙ 
 

ครู ๔๙ 
 

ครู ๔๙ 
 

ครู ๔๙ 
 

๕,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๖๕,๖๘๒ 
 

๑๐,๐๐๐ 
๕๐,๐๐๐ 

 

            นายสยาม   
นางสาวนงเยาว ์

บ๐๒ โครงการเสริมสร้างขวัญกำลังใจ
บุคลากร 
วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือเป็นการสร้างขวัญและ
กำลังใจให้แก่บุคลากร 
๒.เพ่ือเป็นการสร้างความสัมพันธ์
อันดีซึ่งกันและกันระหว่างบุคลากร 
๔. เพ่ือเป็นการสร้างความรัก ความ
ห่วงใยของทางโรงเรียนต่อบุคลากร 
๕. เพ่ือยกย่อง เชิดชูเกียรติ

๓ ๑. กิจกรรมยกย่องชูเกียรติครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ดี 
๒. กิจกรรมมอบขวัญกำลังใจ ของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
๓.กิจกรรมทำเนียบครูและบุคลากร 
๔.กิจกรรมเกษียณอายุราชการ 
 

ครู ๔๙ 
 

ครู ๔๙ 
 

ครู ๔๙ 
ครู ๔๙ 

 
 

๕,๐๐๐ 
 
๑๒๐,๐๐๐ 

 
๕,๐๐๐ 

๓๐,๐๐๐ 
 

      
 
 
 
 
 

      นายสยาม   
นางสาวปุณยนุช   

๔๔ 



 
 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่มีความประพฤติดี 

ว ๑๑ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
วิชาการ 

๓ พัฒนาระบบสารสนเทศ วิชาการ นักเรียน 
๙๐๘ 

๑,๐๐๐ 
 

            นายอมเรศ  
นางจินตหรา  

ว ๑๒ โครงการบูรณาการการสอน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
คอมพิวเตอร์ เป็นภาษาอังกฤษ
โดยครูไทย(EIS) 

๒ ๑.การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการด้วย
ภาษาอังกฤษโดยครูไทย (EIS) 
๒.กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
คอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษ (กิจกรรม
ทัศนศึกษา) 
๓.ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษสำหรับ
นักเรียน EIS 
๔. EIS Award 

นักเรียนห้อง 
EIS 

๑๕๘ 
 

๒๒๐,๐๐๐ 
 

๒๖๐,๐๐๐ 
 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 

            นางสาวมิรันตี 

ว ๒๐ โครงการ การพัฒนาการ และการ
จัดการเรียนรู้ 
 

๑,๒ ๑.การพัฒนาการ และการจัดการเรียนรูรู้ปแบบ
STEM  
๒.การพฒันาการ และการจัดการเรียนรูรู้ปแบบ 
PLC  
๓.การพัฒนาการ และการจัดการเรียนรูรู้ปแบบ 
Google Classroom  

นักเรียน 
๙๐๘ 

๕,๐๐๐  
 

๖,๐๐๐ 
 

๕,๐๐๐ 

            นางสาวมิรันตี   
 

ว ๒๓ โครงการนิเทศภายใน  ๖ นิเทศภายใน คร ู
๔๙ 

๑,๐๐๐             นางสาวสุจินดา   
หัวหน้ากลุ่มสาระ 

กลยุทธ์โรงเรียนข้อที่ ๓ พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
ว๐๓ โครงการ ICT เพื่อการเรียนการ

สอน 
วัตถุประสงค์ 

๔ ๑.  งานปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ต 
๒. งานเช่าคอมพิวเตอร์/โปรเจ็คเตอร์เพ่ือ
การเรียนการสอน 

นักเรียน 
๙๐๘ 

๕๐,๐๐๐ 
๔๐๑,๐๐๐ 

 

            นายมงคล 
นายธยา  

 

๔๕ 



 
 

๑.เพ่ือพัฒนาระบบไอซีที  ให้มี
เครื่องมือ อุปกรณ์ สื่อเทคโนโลยีที่
ทันสมัย มีประสิทธิภาพและ
สามารถให้บริการแก่ผู้เรียน ครูและ
บุคลากรภายในโรงเรียน 
๒.เพ่ือจัดเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ 
สำหรับพัฒนาการเรียนการสอนให้
มีประสิทธิภาพ 

๓.เพ่ือนักเรียนและครู มี
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงใช้ในด้าน
การศึกษาค้นคว้าและใน
กระบวนการเรียนการสอนได้
สะดวก รวดเร็ว 

๔.เพ่ือให้มีเครื่องคอมพิวเตอร์มี
ความพร้อมในการใช้งาน ด้านการ
เรียนการสอนให้มีจำนวนเพียงพอ
ต่อจำนวนนักเรียน 

 
 
 
 

ว๐๖ โครงการส่งเสริมทักษะความเป็น
เลิศทางวิชาการ 
วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษา
ค้นคว้า หาความรู้ใหม่ๆจาก

๒ ส่งเสริมทักษะความเป็นเลิศทางวิชาการ นักเรียน 
๙๐๘ 

๕๐,๐๐๐ 
 

            นางสาวสุรีย์  

๔๖ 



 
 

กิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ ๒.
เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความเป็นเลิศและอัจฉริยภาพ 
๓. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการเรียนรู้ด้าน
ภาษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
๔.เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
แข่งขันทักษะทางวิชาการของ
สถานศึกษา 
๕.เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 

ว ๐๗ โครงการส่งเสริมและพัฒนาความ
เป็นเลิศด้านนวัตกรรม 

๒,๕  กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศ
ด้านนวัตกรรม 

นักเรียน 
๙๐๘ 

๔๐,๐๐๐ 
 

            นายสิทธิชัย 

ว๐๙ โครงพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
วัตถุประสงค์ 
๑.เพ่ือให้การดำเนินงานเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนการสอนเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย 
๒.เพ่ือให้การดำเนินงานเกี่ยวกับ
หลักสูตรสถานศึกษาเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย 
๓.เพ่ือให้การดำเนินงานเกี่ยวกับ
งานทะเบียนและข้อมูล GPA/PR 

๔ ๑.งานพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระภาษาไทย 
๒.งานพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
๓.งานพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 
๔.งานพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระสังคมศึกษา  
ศาสนาและวัฒนธรรม 
๕.งานพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระ

นักเรียน 
๙๐๘ 

 

๗๐,๐๐๐ 
 

๖๐,๐๐๐ 
  

๖๖,๐๐๐ 
 

๖๕,๐๐๐ 
 
 

๖๕,๐๐๐ 
 

            นางสาวสุจิดา 
หัวหน้ากลุ่มสาระ  

๔๗ 



 
 

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
๔.เพ่ือให้การดำเนินงานเกี่ยวกับ
การวัดและประเมินผลเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย 
๕.เพ่ือให้การดำเนินงานเกี่ยวกับ
งานแนะแนวการศึกษาเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย 
 
 

ภาษาต่างประเทศ  
๖.งานพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระสุขศึกษา
และพลศึกษา  
๗.งานพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี 
๘.งานพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระศิลปะ 

 
๕๐,๐๐๐ 

 
 

๖๕,๐๐๐ 
 
 

๖๐,๐๐๐ 
 

ว๑๔ โครงการจัดการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศโดยครู
ชาวต่างชาติ 
วัตถุประสงค์ 
๑.ผลผลิต ( outputs ) พัฒนา
ศักยภาพด้านภาษาของนักเรียนให้
มีประสิทธิภาพและสามารถ
เทียบเคียงสู่มาตรฐานสากล 
๒. ผลลัพธ์ ( outcome ) นักเรียน
ได้รับประสบการณ์ตรงจากการ
เรียนกับครูชาวต่างชาติที่เป็น
เจ้าของภาษาและสามารถ นำไปใช้
ในการสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

๒ การจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโดยครู
ชาวต่างชาติ 
 

นักเรียน 
๙๐๘ 

 

๕๙๗,๑๐๐ 
 

            หัวหน้ากลุ่มสาระ
ต่างประเทศ 

๔๘ 



 
 

ว๑๐ โครงการยกระดับผลสอบ O-net 
วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนระดับชาติของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  ให้
สูงขึ้น 
๒.เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของ
นักเรียนต่อการจัดโครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

๒,๔ ๑.สอนเสริมเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระดับชาติ(O-NET) 
ม.ต้น 
๒.สอนเสริมเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระดับชาติ(O-NET) 
ม.ปลาย 
๓.เตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาลัยและการ
งานอาชีพ 

นักเรียน  
ม.๓ ๑๗๘ 
ม.๖ ๙๒ 

๕,๐๐๐ 
 
 

๕,๐๐๐ 
 
 

๑๕,๐๐๐ 

            นางสาวสาวิตรี   
นางวิมลรัตน์   

ว ๒๐ โครงการ การพัฒนาการ และการ
จัดการเรียนรู้ 
 

๕ ๑.การพัฒนาการ และการจัดการเรียนรูรู้ปแบบ
STEM 
๒.การพัฒนาการ และการจัดการเรียนรูรู้ปแบบ 
PLC 
๓.การพัฒนาการ และการจัดการเรียนรูรู้ปแบบ
Google Classroom 
 

นักเรียน 
๙๐๘ 

 

๕,๐๐๐  
 

๖,๐๐๐ 
 

๕,๐๐๐ 

            นางสาวมิรันตี   
 

ว ๒๒ โครงการเปิดบ้านวิชาการ ๒ กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ นักเรียน 
๙๐๘ 

 

๖๐,๐๐๐             นางวิมลรัตน์   
นางสาวสุจินดา 
หัวหน้ากลุ่มสาระ 

ว ๒๖ 
โครงการกิจกรรมอาเซียน Youth 
camp 

๒  นักเรียน 
๙๐๘ 

๔๐,๐๐๐             นางสาวมิรันตี 

กลยุทธ์โรงเรียนที่ ๔.   พัฒนาสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีและมีความสุขในการเรียน 
ว๑๙ โครงการส่งเสริมทักษะความเป็น

เลิศด้านกีฬาและกรีฑา 
๖ ๑.กิจกรรมแข่งขันกีฬาระดับอำเภอและ

ระดับจังหวัด 
นักเรียน 
๙๐๘ 

๒๔,๐๐๐ 
 

            นายประหยัด   
นายประยงค์   

๔๙ 

๕๐ 



 
 

วัตถุประสงค์ 
๑.เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนตื่นตัว
และให้ความสนใจในการกีฬาและ
ห่างไกลจากยาเสพติด 
๒.เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้มี
โอกาสเล่นและแข่งขันกีฬาอย่าง
ทั่วถึง 
๓.เพ่ือให้นักเรียนมีน้ำใจเป็น
นักกีฬา  รู้แพ้  รู้ชนะ  รู้อภัย 
๔.เพ่ือส่งเสริมทักษะและความเป็น
เลิศทางด้านกีฬา 
๕.เพ่ือให้นักเรียนมีสุขภาพ
พลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง 

๒.กิจกรรมแข่งขันกีฬาระดับภาค 
 

นักเรียนที่
ผ่านระดับ
จังหวัด 

๒๔,๐๐๐   

ว ๒๑ โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
ภายใน 

๖ กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน นักเรียน 
๙๐๘ 

๔๐,๐๐๐             นายประหยัด   
นายประยงค์   

ท๐๔ โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือพัฒนาสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน
ให้สวยงามเอ้ือต่อการจัดการเรียน
การสอน 

๕ ๑.กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ 
 
๒.กิจกรรมต้นไมม้ีชีวิต 
 
 

บริเวณ
โรงเรียน
ทั้งหมด 

๔๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 

            นายสมหมาย   

นายอธิกุล 

นายปริญญา 

ท๐๗ โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
นักเรียน 
วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือสนับสนุนให้จัดตั้งชมรม

๕ ๑.กิจกรรมจัดหาเวชภัณฑ์ 
 
๒.กิจกรรมทันตสุขภาพ 

นักเรียน 
๙๐๘ 

๕,๐๐๐ 
 

๑,๐๐๐ 
 

            นางอรรชาลี 

นางสาวจารว ี
นางสาวรัตนา 

 

๕๑ 



 
 

อาสาสมัครคุ้มครองผู้บริโภคใน
โรงเรียน โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของ
สถานศึกษา และกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 
๒. เพ่ือพัฒนากิจกรรมของชมรม
อาสาพัฒนาคุ้มครองผู้บริโภคของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และ
สำนักงานอาหารและยา โดยมี
โรงเรียนเป็นเครือข่ายในกิจกรรม
คุ้มครองผู้บริโภคท่ีเชื่อมโยงไปสู่
กลุ่มนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน 
๓. เพ่ือส่งเสริมการจัดสถานที่
ประกอบการค้า    
๔.เพ่ือผู้ประกอบการค้าจำหน่าย
อาหารภายในโรงอาหาร ต้อง
สะอาดถูกสุขอนามัย อากาศถ่ายเท
ดี พื้นที่เพียงพอต่อการบริการ
ลูกค้าอาหารคุณภาพดี ปราศจาก
เชื้อโรค ถูกอนามัย ราคาเหมาะสม
และเพียงพอต่อความต้องการของ
ลูกค้า 

 
 

ท ๐๘ โครงการคุ้มครองผู้บริโภค ๕ ๑.งานโภชนาการ 
๒.งาน อย. น้อย 

นักเรียน 
๙๐๘ 

๑๕,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 

            นางอรรชาลี 

นางสาวจารว ี
นางสาวรัตนา 

ว ๑๘ โครงการปัจฉิมนิเทศและมอบใบ ๖ ปัจฉิมนิเทศและมอบใบประกาศนียบัตร นักเรียน  ๕๐,๐๐๐             นางสาวอุมาพร  

๕๒ 



 
 

ประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนที่
จบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
และ มัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

ให้กับนักเรียนที่จบการศึกษามัธยมศึกษา
ปีที่ ๓ และ มัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

ม.๓ ๑๗๘ 
ม.๖ ๙๒ 

 

นางสาวสาวิตรี  
นางสาวประภัสสร   

กลยุทธ์โรงเรียนที่ ๕.   พัฒนาแหล่งเรียนรู้สิ่งแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
ท๐๔ โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือพัฒนาสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน
ให้สวยงามเอ้ือต่อการจัดการเรียน
การสอน 

๕ ๑.กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ 
 
๒.กิจกรรมปลูกไม้ยืนต้นไม้ดอกไม้ประดับ 
 
 

บริเวณ
โรงเรียน
ทั้งหมด 

๔๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 

            นายสมหมาย   

นายอธิกุล 

นายปริญญา 

ท๐๓ โครงการพัฒนาปรับปรุง 
ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคาร
ประกอบ 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือพัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซม
อาคารเรียนและอาคารประกอบ 

๖ ๑. งานปรับปรุง ซ่อมแซมบำรุงรักษา
บ้านพักครู 
๒. งานปรับปรุง ห้องประชุม 
๓. งานปรับปรุง ซ่อมแซมบำรุงรักษา
ห้องน้ำนักเรียน 
๔. งานสร้างโรงจอดรถนักเรียน 
๕. งานปรับปรุง ซ่อมแซมบำรุงรักษา
หอประชุม 
๖. งานปรับปรุง ซ่อมแซมบำรุงรักษาโรง
อาหาร 
๗. งานปรับปรุง ซ่อมแซมบำรุงรักษา
อาคารเรียน ห้องเรียน และ จัดทำป้าย
ประจำห้อง 
๘. งานสร้างถนนคอนกรีต 
๑๐. งานสร้างร่องระบายน้ำ 

อาคารเรียน
และ

สิ่งก่อสร้าง
อ่ืนๆ 

 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 

 
๑๐,๐๐๐ 

 
๑๐,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 

 
๑๐,๐๐๐ 

 
๔๐,๐๐๐ 

 
 

๑๐,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 

            นายประหยัด   
นายมงคล    
นายประยงค์   

  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕๓ 



 
 

๑๑. งานสร้างห้องพักครู ๑๐,๐๐๐ 
กลยุทธ์โรงเรียนที่ ๖.   พัฒนาระบบและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการ 
ว๐๓ โครงการ ICT เพื่อการเรียนการ

สอน 
วัตถุประสงค์ 
๑.เพ่ือพัฒนาระบบไอซีที  ให้มี
เครื่องมือ อุปกรณ์ สื่อเทคโนโลยีที่
ทันสมัย มีประสิทธิภาพและ
สามารถให้บริการแก่ผู้เรียน ครูและ
บุคลากรภายในโรงเรียน 
๒.เพ่ือจัดเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ 
สำหรับพัฒนาการเรียนการสอนให้
มีประสิทธิภาพ 
๓.เพ่ือนักเรียนและครู มี
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงใช้ในด้าน
การศึกษาค้นคว้าและใน
กระบวนการเรียนการสอนได้
สะดวก รวดเร็ว 
๔.เพ่ือให้มีเครื่องคอมพิวเตอร์มี
ความพร้อมในการใช้งาน ด้านการ
เรียนการสอนให้มีจำนวนเพียงพอ
ต่อจำนวนนักเรียน 

๔ ๑.  งานปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ต 
๒. งานเช่าคอมพิวเตอร์/โปรเจ็คเตอร์เพ่ือ
การเรียนการสอน 
 
 
 
 

นักเรียน 
๙๐๘ 

๕๐,๐๐๐ 
๔๐๑,๐๐๐ 

 

            นายมงคล  
นายธยา  

ว๐๔ โครงการห้องสมุดมีชีวิต 

วัตถุประสงค์ 
๔ ๑.กิจกรรมปรับปรุงโปรแกรมห้องสมุด/

กิจกรรม ICT 
นักเรียน 
๙๐๘ 

๕,๐๐๐ 
 

            นางนิตยา  
นางสาวหิรัญหทยั   
นางสาวกัลย์สุดา   

๕๔ 



 
 

๑.เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน รักการ
อ่านการเขียน รู้จักการคิดวิเคราะห์  
ค้นคว้าหาความรู้ และรักการเรียนรู้
มีนิสัยรักการอ่าน 
๒.เพ่ือให้นักเรียนได้ศึกษาหา
ความรู้ด้วยตนเอง 
๓.เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรัก
การอ่านและรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ 
๕.เพ่ือส่งเสริมกระบวนการจัด
กิจกรรมเพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณภาพ 
๖.เพ่ือให้นักเรียนรู้จักสืบค้นข้อมูล  
รู้ทันเหตุการณ์อยู่เสมอและส่งเสริม
ให้ผู้เรียนพัฒนาอย่าง  

๒.กิจกรรมห้องสมุด 3 D  
 - จัดชื้อครุภัณฑ์ 
 - จัดซื้อหนังสือ/วารสาร/สื่อสิ่งพิมพ์ 
๓. กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 
๔. กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน(บันทึกรักการ
อ่าน)  

 ๕,๐๐๐ 
 
 

๑๕,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 

นายปริญญา 

ง ๐๒ โครงการจัดหา และซ่อมแซม 
บำรุงวัสดุ ครุภัณฑ์ 
 

๖ ๑. งานซ่อมแซมบำรุงรักษาโต๊ะ – เกา้อ้ี
นักเรียน 
๒. งานซ่อมแซมบำรุงเครื่องใช้สำนักงาน 
๓. งานซ่อมแซมบำรุงยานพาหนะของ
โรงเรียน 
๔. งานซ่อมแซมบำรุงระบบสาธารณูปโภค
ในโรงเรียน 
๕. งานจัดหาพัสดุ ครุภัณฑ์สำนักงาน 

นักเรียน 
๙๐๘ 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
๗๐,๐๐๐ 

 
๕๐,๐๐๐ 

 
๕๐,๐๐๐ 

            นายมงคล   
นายกฤษดา   

 
 
 
 

กลยุทธ์โรงเรียนที่ ๗.   ปลูกฝังค่านิยมและจิตสำนึก รักความเป็นไทยโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ท๐๑ โครงการส่งเสริมคุณธรรม ๑ ๑. กิจกรรมแห่เทียนพรรษา และถวายผ้า นักเรียนและ ๑๐,๐๐๐             นายทศพล  

นางนิธิภรณ์  

๕๕ 



 
 

จริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามแก่
นักเรียน 
วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนายกระดับ
คุณธรรม จริยธรรม นักเรียน 

อาบน้ำฝน 
๒. ตักบาตรวันพระ ธรรมประเทืองปัญญา  
พัฒนาสิ่งแวดล้อม 
๓. กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม 
๔. กิจกรรมสอบธรรมศึกษา/ธรรมะทาง
ก้าวหน้า 
๕. กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ 
๖. กิจกรรมทอดกฐินสามัคคี 
๗. กิจกรรมปฏิบัติธรรม (สำหรับครูและ
บุคคลากร) 
๘. พ่อครูแม่ครูพาลูกเข้าวัด 

บุคลากรใน
โรงเรียน
ทั้งหมด 

 
๑๐,๐๐๐ 

 
๕๐,๐๐๐ 
๒๐,๐๐๐ 

 
๑๐,๐๐๐ 
๒๐,๐๐๐ 
๔๐,๐๐๐ 

 
๑๐,๐๐๐ 

นางประทินยา 
นางสาวประภัสสร 
นายพัฒนพงษ ์
นางสาวนาฏยา 
นางสาวหิรัญหทยั  

 

ว๐๑ โครงการพัฒนาการเรียนรู้แบบ
บูรณาการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการเรียนการสอน
และการดำเนินชีวิต 

๑ ๑.กิจกรรมเลี้ยงวัว 
๒.กิจกรรมเลี้ยงปลา 
๓.กิจกรรมทำนา 
๔.ปลูกผักสวนครัว 
๕. งานจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

นักเรียน 
๙๐๘ 

๕,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๕,๐๐๐  
๒,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 

            นายสมหมาย  
นายประยงค์   

ว ๑๖ โครงการพัฒนากิจกรรมการเรียน
การสอน กลุ่มสาระกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

๔ ๑.กิจกรรมทัศนศึกษาดูงานของนักเรียน 
๒.งานพัฒนาการเรียนการสอนกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 
 

นักเรียน 
๙๐๘ 

๒๐๐,๐๐๐ 
๖๓,๐๐๐ 

            นางกุลชา 

ท 
๑๑ 

โครงการธนาคารโรงเรียน ๑ ๑.กิจกรรมออมเงิน 
๒.กิจกรรมยอดนักฝาก 

นักเรียน 
๙๐๘ 

๒,๕๐๐ 
๒,๕๐๐ 

            นายปราโมทย ์

นางสาวกัลย์สุดา 

๕๖ 



 
 

ท 
๑๓ 

โครงการส่งเสริมเอกลักษณ์ไทย
กิจกรรมวันสำคัญ  

๑ ๑.วันแม่แห่ชาติ 
๒.วันเฉลิมพระชนพรรษา (ร.๑๐) 
๓.วันปิยะมหาราช 
๔.วันพ่อแห่งชาติ(วันชาติ) 
๕.วันไหว้ครู 
๖.วันอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง 

นักเรียน 
๙๐๘ 

ครูและ
บุคคลากร 

๕,๗๙๘ 
๖,๐๐๐ 
๖,๐๐๐ 
๘,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

            นายประดิษฐ ์

นางสาวนาฏยา 

นางสาวหิรัญหทยั 

นางสาวประภาพร 

นางกุลชา 

ท 
๑๔ 

ยุวเกษตร ๑ ๑.กิจกรรมบำรุงรักษาไม้ยืนต้น ไม้ดอกไม้
ประดับ 
๒.กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 
๓.กิจกรรมจัดทำสวนพฤษศาสตร์ 

นักเรียน 
๙๐๘ 

 

๒๐,๐๐๐ 
 

๕,๐๐๐ 
๒๐,๐๐๐ 

            นายสมหมาย   
นายสิทธิชยั  
นายปราโมทย ์

 

กลยุทธ์โรงเรียนที่ ๘.   ระดมทรัพย์กำลัง สร้างภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาการศึกษา 
ท๐๙ โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์

กับชุมชนและเครือข่ายภาคีทาง
การศึกษา 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้บุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  
องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน 
องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา  
สถานประกอบการ สถาบันสังคม
อ่ืนและภาคีเครือข่ายทางการศึกษา 
เกิดความร่วมมือร่วมใจในบริหาร
จัดการศึกษา และใช้ทรัพยากรใน

๖ ๑.กิจกรรมส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่น 
๒.งานประชุมร่วมกับส่วนราชการอ่ืน 
๓.งานระดมทรัพยากรทางการศึกษา
(กิจกรรมผ้าป่าเพ่ือการศึกษาและบุญกอง
ข้าว) 
๔.งานขอความร่วมมือจากองค์กรปกครอง
ท้องถิ่น (เทศบาล อบจ.) เอกชน สถาน
ประกอบการ 
๕.งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
๖.งานสมาคมศิษย์เก่า ครู ผู้ปกครอง 
๗.งานให้บริการผู้ปกครองและชุมชน 
๘.กิจกรรมศึกษาดูงานในสถานศึกษา จาก

โรงเรียนและ
ชุมชน 

๘,๕๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 
 

๑,๐๐๐ 
 
 

๕,๐๐๐ 
๓๐,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

            นางศิริพร 
นางสาวสุจินดา 
นายเดชศร 
นางนิตยา 

๕๗ 



 
 

ท้องถิ่นร่วมกันเพ่ือให้เกิดประโยชน์
อย่างสูงสุด 
 

หน่วยงานภายนอก 
๙.งานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานโรงเรียนปลาปากวิทยา 

 
๓,๐๐๐ 

ว ๐๒ โครงการรณรงค์การศึกษาตอ่ใน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

๔ ๑.กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ 
๒.กิจกรรมจัดหาทุนการศึกษา 
๓.กิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียน
พิการเรียนร่วม 
๔.รับสมัครนักเรียน เพื่อเข้าศึกษาต่อใน
ระดับชั้น ม.1,4 

โรงเรียนใน
เขตบริการ 

๕,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 
๕,๐๐๐ 

 

    
 

 

 

        นางสาวอุมาพร  
นางสาวสุจินดา   
นางอมรรัตน ์

ว ๑๓ โครงการการจัดการเรียนการสอน
แบบทวิศึกษา (มัธยมศึกษาตอน
ปลายกับ ปวช.) 

๔ การจัดการเรียนการสอนแบบทวิศึกษา 
(มัธยมศึกษาตอนปลายกับ ปวช.) 

นักเรียนที่
เข้าร่วม
โครงการ 

๕,๐๐๐ 
 

            นางสาวภัทรภรณ์   
นางน้ำใจ  
นายธยา 

 

ว ๒๕ 
โครงการปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตร 

๕ ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร หลักสูตร
สถานศึกษา 

๑๐,๐๐๐             นางสาวมิรันตี  
นายปราโมทย์   
นางสาวธญัญาภรณ์  

ว ๒๗ 

 
โครงการโรงเรียนอุ่นใจ 

 
๔ 

 
ประกันชีวิตในโรงเรียน 

 
นักเรียน 
๙๐๘ 

 
๒,๐๐๐ 

             
นางกุลชา  

กลยุทธ์โรงเรียนที่ ๙.   สร้างพลังขับเคลื่อนให้โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
ว๐๕ โครงการประกันคุณภาพ

การศึกษา 
วัตถุประสงค์ 
๑.เพ่ือพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

๒ ๑.งานประกันคุณภาพภายใน 
 ๒.งานประกันคุณภาพภายนอก 
๓. รายงานการประเมินตนเองของครู 

ครูและ
นักเรียน 

๘,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

            นายประยุทธ  
นายอดุลย ์
นางสาวสุรีย ์
นางอมรัตน์ 

๕๙ 



 
 

๒.เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์ 

ง๐๑ โครงการพัฒนางานจัดทำแผน
งบประมาณ 
วัตถุประสงค์ 
๑.เพ่ือให้มีการวางแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ 
๒.เพ่ือใช้จ่ายเงินตามโครงการ/แผน
ได้ทันเวลา 
๓.เพ่ือสามารถตรวจสอบความ
ถูกต้องของงบประมาณท่ีได้รับ
จัดสรร 

๖ ๑.งานทำแผนพัฒนาโรงเรียน 
๒.งานทำแผนปฏิบัติการโรงเรียน 
๓.งานควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ และ
รายงานโครงการ 
๔.งานพัฒนาการบริหารจัดการงาน
การเงิน 
๕.งานพัฒนาการบริหารจัดการงานพัสดุ 
 

การบริหาร
จัดการตาม
แผนปฏิบัติ

การ 

๕,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 
๑๐,๐๐๐ 

 
๑๐,๐๐๐ 

 
 

            นายเฉลิมเกียรต ิ
นางสาวธญัญาภรณ ์
นายกฤษดา 
นายมงคล 

 
นางน้ำใจ 
นางสาวเขมณัฐ 
 
นางจารุวรรณ 

ง๐๓ โครงการสรุปการปฏิบัติงานตาม
โครงการประจำปีการศึกษา 
วัตถุประสงค์ 
๑.เพ่ือเป็นการตรวจสอบผลการ
ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ
โรงเรียน 
๒.เพ่ือเป็นการนำข้อมูลในการ
ปฏิบัติงานไปพัฒนาในปีการศึกษา
ต่อไป 

๖ การสรุปการปฏิบัติงานตามโครงการและ
กิจกรรมประจำปีการศึกษา 

โครงการ
และกิจกรรม

ทั้งหมด 

๒๐,๐๐๐             นายเฉลิมเกียรต ิ
นางสาวธญัญาภรณ์  

 

ว ๑๕ โครงการพัฒนาทักษะงานทักษะ
อาชีพ 

๒ การพัฒนาทักษะงานทักษะอาชีพ นักเรียน 
๙๐๘ 

๓๒,๐๐๐ 
 

            นางสาวจารวี  นาย
อธิกุล 

ว ๒๔ พัฒนาปรับปรุงงานวิชาการ ๔ ๑.งานจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์สำนักงาน งานวิชาการ ๑๑๐,๐๐๐             นางสาวสุจินดา   

๖๐ 



 
 

   ทั้งหมด 
บ 

๐๓ 
โครงการสารสนเทศ กลุ่ม
บริหารงานบุคคล 

๓ สารสนเทศ กลุ่มบริหารงานบุคคล สาระสนเทศ
งานบุคคล 

๕,๐๐๐             นายสยาม  
นางสาวปุณยนุช   

กลยุทธ์โรงเรียนที่ ๑๐.   ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะงานอาชีพเพื่อสนองความสนใจและความถนัดของผู้เรียน 
ว๑๓ โครงการการจัดการเรียนการสอน

แบบทวิศึกษา (มัธยมศึกษาตอน
ปลายกับ ปวช. 
วัตถุประสงค์ 
๑.เพ่ือเพ่ิมประสบการณ์และ ทักษะ
ใน การปฏิบัติจริงของนักเรียนให้
มากขึ้น 
๒. เพ่ือให้เกิดความมั่นใจในตนเอง
ใน การเลือกประกอบวิชาชีพ 
๓. เพ่ือให้มีวัสดุ อุปกรณท์ี่เพียงพอ
ต่อ การเรียนรู้ 

๒ การศึกษาวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา นักเรียนที่
เขา้ร่วม
โครงการ 

๕,๐๐๐             นางสาวภัทรภรณ์    
นางน้ำใจ  
นายธยา  

 

ว๐๒ โครงการรณรงค์การศึกษาตอ่ใน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วัตถุประสงค์ 
             ผลผลิต ( outputs ) 
เพ่ือการให้บริการแก่นักเรียนทุกคนใน
โรงเรียนปลาปากวิทยาอย่างทั่วถึง 

ผลลัพธ์ ( outcome ) 
 เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ดำเนินงานแนะแนว 

๔ ๑.กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ 
๒.กิจกรรมจัดหาทุน 
การศึกษา 
๓.กิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียน
พิการเรียนร่วม 
๔.รับสมัครนักเรียน เพื่อเข้าศึกษาต่อใน
ระดับชั้น ม.๑,ม.๔ 

โรงเรียนใน
เขตบริการ 

๕,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
๕,๐๐๐ 

 
๕,๐๐๐ 

 

    
 

 

 

        นางสาวอุมาพร  
นางสาวสุจินดา  
นางอมรรัตน ์

๖๑ 



 
 

2 

ว๑๕ โครงการจัดการเรียนรู้ทักษะงาน
ทักษะอาชีพ 
วัตถุประสงค์ 
๑.เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพของเด็ก
นักเรียนที่ด้อยโอกาสให้มีความรู้ 
ทักษะ และสามารถนำความรู้ที่
ได้รับไปประกอบอาชีพในอนาคต
ได้ 
๒.เพ่ือรณรงค์การสร้างวินัย ให้แก่
เด็กนักเรียน ตลอดจนกระตุ้น และ
ปลูกฝังวัฒนธรรมไทยให้แก่เยาวชน
ในด้านการศึกษา 

๒ การพัฒนาทักษะงานทักษะอาชีพ นักเรียน 
๙๐๘ 

๓๒,๐๐๐ 
 

            นางสาวจารวี   
นายอธิกุล 

๖๒ 



 
 

 
 

 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๔ 
การกำกับ ตดิตาม ประเมินผลและรายงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
เพ่ือให้การดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนปลาปากวิทยา  บังเกิดผลสำเร็จ  สามารถจัด

การศึกษาให้กับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  จึงได้วางแผนการดำเนินงานและปฏิบัติตามข้ันตอน  
ดังต่อไปนี้ 
 ๑.  การสร้างความเข้าใจเป็นขั้นตอนแรกท่ีจะสร้างความรู้ให้บุคลากรพัฒนาตนเองเพ่ือพร้อมที่จะ
ปฏิบัติหน้าที่ในกรอบงานที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 
      ๑.๑  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุก ๆ คน เข้าใจกรอบงาน  ลักษณะงาน
โครงการต่าง ๆ อย่างชัดเจน  สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีคุณภาพ 
      ๑.๒  จัดเตรียมบุคลากร  เตรียมมอบหมายงานให้รับผิดชอบ 
      ๑.๓   ดูแลชว่ยเหลือให้คำปรึกษา  ซักซ้อมความเข้าใจ  ในเรื่องนโยบาย  จุดมุ่งหมาย  เป้าหมาย
ที่กำหนดไว้ในโครงการ 
 ๒.  การปฏิบัติการตามแผน 
      ๒.๑  มอบหมายงานให้มีผู้รับผิดชอบชัดเจน 
      ๒.๒  จัดเตรียมวัสดุ  อุปกรณ์  เครื่องมือ  สื่อในการดำเนินการให้เพียงพอกับความต้องการใน
โครงการ 
      ๒.๓  ประชุมชี้แจงให้ผู้รับผิดชอบ และผู้เกี่ยวข้องเข้าใจตรงกันเพื่อความเป็นเอกภาพในการ
ทำงาน 
      ๒.๔  ดำเนินการตามแผนภายใต้การควบคุม  กำกับ  ติดตามให้งานเป็นไปตามแผนตาม
ระยะเวลาและมีประสิทธิภาพ 
      ๒.๕  เสริมสร้างขวัญ  กำลังใจในการทำงาน 
      ๒.๖  ประเมินผลการดำเนินการเป็นระยะเพ่ือปรับปรุงแก้ไขปัญหา 
      ๒.๗  รายงานผลการดำเนินงานเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 
 ๓.  การส่งเสริม  สนับสนุน  กำกับ  ดูแล  นิเทศติดตามผล  เป็นหน้าที่ของผู้บริหารที่จะต้องเอาใจใส่
ในการดำเนินการ  มุ่งไปสู่วิสัยทัศน์ของหน่วยงาน  โดยดำเนินการ  ดังนี้ 
      ๓.๑  ส่งเสริมสนับสนุนใหทุ้กฝ่ายเกิดขวัญกำลังใจ  สร้างแรงจูงใจ  เสริมสร้างความร่วมแรงร่วม
ใจของทุกฝ่าย 
      ๓.๒  กำกับ  ดูแล  ให้งานเป็นไปตามแผนกำหนด  เพื่อให้สามารถช่วยเหลือแก้ไขปัญหา  
อุปสรรคได้ทันท่วงที 
      ๓.๓  การนิเทศติดตามผล  ให้คำแนะนำ  ปรึกษา  ร่วมแก้ปัญหา  สร้างเครื่องมือและประเมินผล  
นำผลการประเมินมาวิเคราะห์สรุป  จัดทำรายงานผลเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน   
 ๔.  การประเมินผลการดำเนินงานการกระจายอำนาจในสถานศึกษาท้ังด้านประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลที่เกิดขึ้นดังนี้ 
      ๔.๑   การประเมินผลการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา  การดำเนินงานของ
สถานศึกษา  คือ  ประสิทธิภาพการดำเนินงานการกระจายอำนาจ 
      ๔.๒  ประสิทธิภาพกำดำเนินงานการกระจายอำนาจของสถานศึกษา 
      ๔.๓ ประสิทธิผลที่เกิดกับสถานศึกษา เช่น ความพร้อมในการบริหารจัดการและการจัดการศึกษา
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) ตามเกณฑ์ของสถานศึกษาประเภทที่หนึ่งและผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 

๖๔ 

๖๕ 



 
 

๕.  การรายงานผล การรายงานผลการดำเนินงานรองรับการกระจายอำนาจการบริหารและการจัด
การศึกษาของโรงเรียนปลาปากวิทยารายงานผลต่อสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครพนม เขต ๑  ใน  ๒  
กรณี คือ 

๕.๑ เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณรายงานผลเฉพาะเรื่องตามกรณีและกำหนดเวลา 
๕.๒ รายงานผลเฉพาะเรื่องตามแต่กรณีและกำหนดเวลา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

สารบัญ 
 

         เรื่อง                            หน้า 
ส่วนที่ ๑ บทนำ           ๑ 

ข้อมูลพ้ืนฐานโรงเรียนปลาปากวิทยา       ๒ 
โครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา        ๕ 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน       ๗ 
ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา       ๘ 
ข้อมูลนักเรียน          ๙ 
ข้อมูลอาคารสถานที่         ๑๐ 
ข้อมูลแหล่งเรียนรู้         ๑๑ 
ข้อมูลทางการศึกษา         ๑๒ 
ผลการประเมินมาตรฐานภายในและภายนอก      ๑๓ 
ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา        ๑๖ 

ส่วนที่ ๒ ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา       ๑๗ 
วิสัยทัศน์  (Vision) พันธกิจ   (Mission)  เป้าประสงค ์ (School Goals)   ๑๘ 
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา เอกลักษณ์ของสถานศึกษา นโยบายของโรงเรียนปลาปากวิทยา  ๑๘ 

  กลยุทธ์การพัฒนาโรงเรียนปลาปากวิทยา   ๑๙ 
  ตารางความเชื่อมโยงเป้าหมาย ตัวชี้วัด กลยุทธ์และโครงการ/กิจกรรม   ๒๒ 
ส่วนที่ ๓ แผนปฏิบัติการโรงเรียนปลาปากวิทยา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓    ๒๙ 

ประมาณการรายรับ ปีการศึกษา ๒๕๖๓       ๒๙ 
การจัดสรรงบประมาณ         ๓๐ 
ตารางสรุปการจัดสรรงบประมาณตามโครงสร้างการบริหารปีการศึกษา ๒๕๖๓   ๓๒ 

ส่วนที่ ๔ การกำกับติดตามประเมินผลและรายงาน       ๗๘ 
ภาคผนวก          ๘๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

การให้ความเห็นชอบเอกสาร 
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 

ของโรงเรียนปลาปากวิทยา 
.................................................................................. ............ 

 
 ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนปลาปากวิทยา ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๓ 
เมื่อวันที่ ๘ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ไดพิ้จารณาแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของโรงเรียน
ปลาปากวิทยาแล้ว     
 

(๑) เห็นชอบในการแบ่งสัดส่วนงบประมาณ  ดังนี้ 
       การจัดสรรงบประมาณในองค์กรดังนี้   (จำนวนเงิน ๖,๐๔๐,๓๐๐ บาท) 
ค่าสาธารณูปโภค 

- ค่าไฟฟ้า    ๒๕๐,๐๐๐        บาท 
- ค่าอินเตอร์เน็ต    ๑๕๐,๐๐๐ บาท 
- ค่าโทรศัพท์    ๒๐,๐๐๐ บาท 
- ค่าเชื้อเพลิง(น้ำมันรถ)   ๓๐๐,๐๐๐ บาท 

รวมค่าสาธารณูปโภค   ๗๒๐,๐๐๐ บาท 
 ยอดเงินคงเหลือที่นำไปใช้ในโครงการ/กิจกรรม จำนวน ๕,๓๒๐,๓๐๐  บาท 
บริหารวิชาการ  (๖๐%)  ๓,๑๙๒,๑๘๐ บาท 
บริหารทั่วไป  (๓๐%)  ๑,๕๙๖,๐๙๐ บาท 
สำรอง   (๑๐%)  ๕๓๒,๐๓๐ บาท 
    รวม  (๑๐๐%) ๕,๓๒๐,๓๐๐     บาท 

(๒) เห็นชอบให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๓ ได ้
 
       

(ลงชื่อ)  ........................................................ 
       ( นายจิตราช  วังกะธาตุ ) 

           ประธานคณะกรรมการการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                                           โรงเรียนปลาปากวิทยา 

 
หมายเหตุ : สถานศึกษาสามารถถัวจ่ายได้ทุกโครงการ ทุกกิจกรรมเพ่ือความสะดวกต่อการ

บริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากที่สุดต่อสถานศึกษาและผู้รับบริการ 
 
 
 
 

 



 
 

คำนำ 
 ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง การกระจายอำนาจการบริหาร
และจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไปยังคณะกรรมการสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๕๐ ได้กำหนด
เกี่ยวกับการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี เป็นภารกิจของโรงเรียนในด้านการวางแผนการบริหารการศึกษา 
โดยให้ใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในภาคการปฏิบัติจริง ซึ่งอยู่ในกรอบทิศทางของ
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา ๔  ปี ของโรงเรียน รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารราชการอย่างมี
ประสิทธิภาพให้เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจที่กำหนดเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ ประกอบกับความในข้อ ๑๖ (ช) ตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ วิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ ได้กำหนดให้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี เพ่ือใช้เป็นคู่มือในการ
ดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในเช่นกัน โรงเรียนปลาปากวิทยาจึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการนี้ขึ้น 
โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานแล้ว เมื่อวันที่ ๘ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓  
  
 ขอขอบคุณคณะผู้จัดทำผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่ายเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 
   
     
       คณะผู้จัดทำ 
 
 
 
 
 


