
 



คำเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนดาราพิทยาคม 
 

 

 คณะกรรมการสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐานโรงเรียนดาราพิทยาคมมีมติเห็นชอบแผนกลยุทธ์ 
พุทธศักราช 25๖๒ – 256๔ ของโรงเรียนดาราพิทยาคม ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของคณะครูและ
คณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนดาราพิทยาคม และเห็นว่าเป็นประโยชน์แก่นักเรียน
และโรงเร ียนเป็นอย่างมาก  คณะกรรมการสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐานโรงเร ียนดาราพิทยาคม                 
จึงขอขอบคุณคณะทำงานแผนกลยุทธ์ พุทธศักราช 25๖๒ – 256๔ ของโรงเรียนดาราพิทยาคมทุก
ท่าน  

 

 

 

 

(นายวิชัย  โล่ห์ประเสริฐ)  

ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนดาราพิทยาคม 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ 
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คำนำ 
แผนกลยุทธ์สถานศึกษา (ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๒ – 256๔) เล่มนี้ โรงเรียนดาราพิทยาคม    

จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ – 
256๔เป็นความพยายามของสถานศึกษาโดยความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนดาราพิทยาคม ซึ่งได้มีการประชุมและดำเนินการ
จัดทำแผนกลยุทธ์สถานศึกษาโดยการวิเคราะห์สภาพปัจจุบ ัน ปัญหา ศึกษาสถานภาพของ
สถานศึกษา เพื่อกำหนดทิศทางของสถานศึกษา โดยกำหนดกลยุทธ์ของสถานศึกษา ๓ ระดับ คือ 
ระดับองค์กร ระดับแผนงาน และระดับโครงการ  ตามกรอบกลยุทธ์ของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ โดยเชื่อมโยงที่สอดคล้องตาม
กรอบมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ กรอบมาตรฐานเพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษา ของ สมศ. 
และกรอบมาตรฐานการศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

โดยครอบคลุม ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำแผนปฏบิัติ
ราชการประจำปีงบประมาณ โดยมีทิศทางการจัดการศึกษา ตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ว่า “สร้าง
โอกาสทางการศึกษา นำพาสู่มาตรฐานสากล พัฒนาคนเต็มศักยภาพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง”  

แผนกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ  ๓  ปี  (๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)  ของโรงเรียนดารา
พิทยาคม ฉบับนี้  เป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติให้บังเกิดผล โดยใช้กลยุทธ์การบริหาร
แบบใช้โรงเรียนเป็นฐานและการบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม จัดทำเป็นแผนพัฒนาคุณภาพระยะ
ยาว ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 
  ส่วนที่  1 บริบทของโรงเรียน 
  ส่วนที่  2 วิเคราะห์บริบทของโรงเรียน (SWOT) 
  ส่วนที่  3 การกำหนดแผนยุทธศาสตร์  
  ส่วนที่  4 แผนพัฒนาคุณภาพ  โครงการ/กิจกรรม  
  ส่วนที่  5 แผนการควบคุมและกำกับติดตาม  

โรงเรียนดาราพิทยาคม ขอขอบคุณ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำแผนกลยุทธ์สถานศึกษา
เล่มนี้ ประกอบด้วย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ปรึกษาผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร
ทางการศึกษาโรงเรียนดาราพิทยาคมทุกท่าน ตลอดทั้งผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียนที่มีส่วนร่วมใน
การจัดทำแผนกลยุทธ์สถานศึกษาเล่มนี้ 
 

โรงเรียนดาราพิทยาคม 

๕ เมษายน ๒๕๖4 



4 
 

สารบัญ 
                                           หน้า 

คำนำ 
ส่วนที่  1 ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา            2 

-   ประวัติโรงเรียนดาราพิทยาคม           3  
-   จำนวนครูและบุคลากร            15 
-   จำนวนครู นักเรียน นักการภารโรง ปี 2562-2564                            17 
-   ผลประเมินระดับชาติ ม.3            18 
-   ผลประเมินระดับชาติ ม.6                                                           19 
-   อาคารเรียนและอาคารประกอบการ              22 
-   ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 3          24 

ส่วนที่  2 วิเคราะห์องค์กร 
-   วิเคราะห์บริบทโรงเรียนดาราพิทยาคม                   29  
-   วิเคราะห์บริบทโรงเรียนดาราพิทยาคม(SWOT) สภาพภายนอก               29 
- วิเคราะห์บริบทโรงเรียนดาราพิทยาคม(SWOT) สภาพภายใน                   34 
- ตารางสรุปผลการประเมินสถานภาพของโรงเรียนดาราพิทยาคม                37 
- แผนภาพแสดงผลการประเมินสถานภาพของโรงเรียนดาราพิทยาคม       38 

บนแกนความสัมพันธ์ของ SWOT 
ส่วนที่  3 สาระสำคัญของแผนกลยุทธ์   

-    อุดมการณ์ หลักการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน         40 
-    มาตรฐานการศึกษาของชาติ           41 
-    แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ     45 
-    นโยบาย  วิสัยทัศน์   พันธกิจ ปี ๒๕๖๒ ของ สพฐ.                                47 
-    นโยบาย  วิสัยทัศน์   พันธกิจ ปี ๒๕๖๒ ของสพม. ๓๙                            49  

ส่วนที่  4 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ระยะ ๓  ปี           51 
  - โครงการ/กิจกรรม              64  
ส่วนที่  5 แผนการควบคุม  กำกับติดตาม  

-    แนวทางการบริหารแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ                   140 
-    ปฏิทินการกำกับติดตาม             143 

ภาคผนวก   
-    ระเบียบการบริหารราชการโรงเรียนดาราพิทยาคม                            145 
-  คณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์           150 
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ส่วนที่  ๑ 

ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา 

โรงเรียนดาราพิทยาคม 
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ส่วนที่ ๑ 
ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา 

 
๑. ประวัติของโรงเรียน 
 โรงเรียนดาราพิทยาคม  เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กประจำตำบลบ้านดารา อำเภอพิชัย 
จังหวัดอุตรดิตถ์  กรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ได้อนุมัติให้จัดตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา เปิดทำการ
สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เมื่อวันที่ ๒  มิถุนายน  ๒๕๒๐ และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อวันที่  
๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๔๐  ผู้ริเริ่มจัดตั้งโรงเรียนคือชุมชน และสภาตำบลบ้านดารา โดยมีวัตถุประสงค์ให้บุตร
หลานได้เรียนในโรงเรียนใกล้บ้าน ซึ่งในขณะนั้นการคมนาคมไม่สะดวกต่อการเดินทาง 
 

โรงเรียนดาราพิทยาคม  มีผู้บริหารโรงเรียนตั้งแต่เริ่มก่อตั้งโรงเรียนจนถึงปัจจุบันดังนี้ 
 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ปีท่ีดำรงตำแหน่ง ระยะเวลา ( ปี ) 

1 นายอุทัย        พักขาว ครูใหญ่ 2520 – 2527 7 

2 นายยุทธนา    นาคหอม อาจารย์ใหญ่ 2527 – 2535 7 

3 นายปรีชา      บุญเชื้อตรง อาจารย์ใหญ่ 2535 – 2542 7 

4 นางศิริพร       จันทร์แสนตอ ผู้อำนวยการ 2543 – 2550  7 

5 นายประมุข     ธนวัฒน์ ผู้อำนวยการ 2550 – 2552 2 

6 นายคำรณ       ม่อมดี ผู้อำนวยการ 2552 – 2554 2 

7 นายบรรชา      บุญเสือ ผู้อำนวยการ 2554 - 2557 3 

8 นายปกิจพจน์  กมลวรเดช ผู้อำนวยการ 2557 – ๒๕๕๙ ๒ 

๙ นายสุภาพ  ฤทธ์บำรุง ผู้อำนวยการ 2559 – ปัจจุบัน - 
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๒. สภาพปัจจุบันของโรงเรียน 
 - ปรัชญาของโรงเรียน 

การศึกษาคือรากฐานของชีวิต 
 - เครื่องหมายสัญลักษณ์ของโรงเรียน 
 

 

 

รูปเปลวเทียนอยู่ในเสมาธรรมจักรใต้ฐานมีดาว  3  ดวง 

   เปลวเทียน  :  แสงแห่งเปลวเทียนที่สว่างไสวจะนำศิษย์ทุกคนไปสู่ความสำเร็จในชีวิต 

   เสมาธรรมจักร  :  สถาบันพัฒนาคน  ด้านความรู้  คณุธรรมและคณุลักษณะ ท่ีพึงประสงค์  

   ดาว  3  ดวง    ดาวดวงท่ี 1  :  ความเป็นเลศิทางวิชาการ 
     ดาวดวงท่ี 2  :  ความมีคณุธรรม  จริยธรรมและคุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค ์
     ดาวดวงท่ี 3  :  สามารถอยู่ในสังคมได้อยา่งมีความสุข 

 - สีประจำโรงเรียน 
 
  
 
    แดง-ขาว          
    สีแดง  หมายถึง   ความเข้มแข็ง  อดทน  เสียสละ  ความรักชาติ  รกัสถาบัน 
   สีขาว  หมายถึง  ความบรสิุทธ์ิ  มีคุณธรรม  จริยธรรม 

- อักษรย่อ  ด.พ. 

 - ต้นไม้ประจำโรงเรียน ต้นจัน 

 - คติธรรม  นฺตถิ  ปัญญา  สมาอาภา  (แสงสวา่งใดหาเสมอด้วยปัญญาไม่มี) 

 - ปณิธาน  มุ่งมั่นจัดการศึกษาที่มีคณุภาพ 

 - วิสัยทัศน์  สร้างโอกาสทางการศึกษา นำพาสูม่าตรฐานสากล พัฒนาคนให้เต็มศกัยภาพ 

     ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

 - อัตลักษณ ์  รักษ์สิ่งแวดล้อม   

 - เอกลักษณ์  ยิ้ม ไหว้ ทักทาย ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง 

 - เว็บไซต์โรงเรียน  http://www.drpk.ac.th 
 - e - mail address daraschool.ac.th 
 - โทรศัพท ์และโทรสาร 0-5549-6136 

http://www.drpk.ac.th/
mailto:dara_pk@hotmail.com
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 - ทรัพยากร  

  1)  ข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินโรงเรียนดาราพิทยาคม มีเนื้อที่ทั้งหมด 50  ไร่  แบ่งเนื้อที่ออกเป็น           
2 บริเวณ คือ   

บริเวณที่ 1 เป็นที่ตั้งของอาคารเรียน สนามวอลเลย์บอล สนามบาสเกตบอล สนามฟุตบอล  
ห้องส้วม   โรงอาหาร โรงฝึกงาน 

บริเวณที่ 2  เป็นที่ตั้งของแปลงเกษตร  บ้านพักครู  สนามฟุตซอล สนามตะกร้อ           โรง
จอดรถ 
  2)  ข้อมูลเกี่ยวกับอาคารเรียนและอาคารประกอบ 

1. อาคารเรียนแบบ 106ต. จำนวน   1  หลัง 
2. อาคารเรียนแบบ  216ล (ปรับปรุง 2539)  จำนวน   1  หลัง 
3. โรงฝึกงานแบบมาตรฐาน จำนวน   1  หลัง 
4. โรงอาหาร  จำนวน  300  ที่นั่ง                                       จำนวน   1  หลัง 
5. ห้องส้วมชาย                                  จำนวน   2  หลัง     
6. ห้องน้ำหญิง   จำนวน   1  หลัง 
7. สนามฟุตซอล จำนวน   1  สนาม 
8. สนามฟุตบอล                                               จำนวน   1  สนาม 
9. สนามบาสเกตบอล และวอลเล่ย์บอล                               จำนวน   1  สนาม 
10. สนามเปตอง                                            จำนวน   1  สนาม 
11. สนามตะกร้อ                                          จำนวน   1  สนาม 
12.  โรงจอดรถ จำนวน   1  หลัง 

  3)  ข้อมูลเกี่ยวสาธารณูปโภค 

  1.  ไฟฟ้าหม้อแปลงขนาด  100  KVA  3  เฟส 
     2.  น้ำใช ้  
          2.1  ประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่  5  ตำบลบ้านดารา 
          2.2  ถังเก็บน้ำฝน  แบบ ฝ.33  จำนวน  3  ชุด 
          2.3  ระบบประปาชนบทของกรมทรัพยากรธรณี  กระทรวงอุตสาหกรรม 

     3.  น้ำดื่ม ประปาหมู่บ้าน โดยผ่านระบบเครื่องกรองน้ำ  และเครื่องทำน้ำเย็น 4 หัวก๊อก  
จำนวน  1  ชุด 

 - ลักษณะของชุมชน   

 ทิศเหนือ    ติดต่อกับตำบลท่าสัก  อำเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 ทิศใต้                ติดต่อกับแม่น้ำน่าน  บ้านเกาะ  ตำบลบ้านดารา  อำเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดิตถ์  
 ทิศตะวันออก   ติดต่อกับแม่น้ำน่าน  บ้านวังสำโม  ตำบลบ้านดารา  อำเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 ทิศตะวันตก         ติดต่อกับตำบลไร่อ้อย  อำเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดิตถ์ 
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 สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ  เป็นชุมชนชนบท อยู่อย่างกระจาย และมีสวนป่าของ
ชุมชนอยู่ด้านทิศตะวันออกและทิศเหนือของโรงเรียน  มีประชากรประมาณ  ๒๕๐  คน บริเวณใกล้เคียง
โดยรอบโรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านวังสะโม , โรงเรียนบ้านดารา อาชีพหลักของชุมชน คือ การทำนา     ส่วน
ใหญ่นับถือศาสนาพุทธ   ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีเป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ สลักพัตร  
 ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ ประถมศึกษา – มัธยมศึกษาตอนต้น อาชีพหลัก        คือ  
การทำและรับจ้าง ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ   ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี 
๔๓,๕๐๐ บาท จำนวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว   ๔  คน 
 
๓. ข้อมูลครู 

จำแนกตามเพศ  ตำแหน่ง วิทยฐานะ  และเพศ  (ข้อมูล ณ วันที่  ๓๑  มีนาคม  25๖๒) 
 

ตำแหน่ง จำนวนข้าราชการคร ู
ชาย หญิง รวม 

ผู้อำนวยการ 1 0 1 
ครู อันดับ คศ. 3 2 1 3 
ครู อันดับ คศ. 2 ๑ 3 ๔ 
ครู อันดับ คศ. 1 0 ๑ ๑ 

ครูผู้ช่วย ๐ ๓ ๓ 
รวม ๔ ๑๐ 1๔ 
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จำแนกอายุ  ประสบการณ์   ตำแหน่ง  และคุณวุฒิ   (ข้อมูล ณ วันที่  1๐  มิถุนายน  25๖2) 
 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ 
อาย ุ
(ปี) 

อาย ุ
ราชการ 

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ วุฒิ วิชา เอก 

1 นายสุภาพ ฤทธ์ิบำรุง ๓๙ ๑๕ ผู้อำนวยการ/ชำนาญการพิเศษ กศ.ม. บริหารการศึกษา 

2 นายอัฐสัณห์  นครศร ี ๖๐ 38 ครู/ชำนาญการพิเศษ วท.ม. พฤกษศาสตร ์

3 นางเพียงใจ  นครศร ี 5๙ 38 ครู/ชำนาญการพิเศษ กศ.ม. คณิตศาสตร ์

4 นายไวร่อน  คงแก้ว 5๙ 36 ครู/ชำนาญการ ศศ.บ. เกษตร 

5 นายไฉน  มั่งคล้าย 4๘ 2 ครูผู้ช่วย กศ.บ. สังคมฯ 

6 นางชมพูนุท  มีทอง 5๒ 20 ครู/ชำนาญการ ค.ม. ภาษาอังกฤษ 

7 น.ส.ธมนวรรณ  คำสุวรรณ 4๖ 19 ครู/ชำนาญการ กศ.ม. ภาษาอังกฤษ 

8 นายสุนันท์  ทองอ่อน 4๕ 20 ครู/ชำนาญการพิเศษ ค.บ. อุตสาหกรรมฯ 

9 น.ส.สุพรรณี ไพรศรีจันทร ์ 4๒ 3 คร ู วท.ม. การสอนฟิสิกส ์

10 นางสาวสุนันท์  อำนา 3๕ 11 ครู/ชำนาญการ ค.ม. ภาษาอังกฤษ 

11 นางสาวสุภดิา เที่ยงจันทร ์ 3๔ ๗ คร ู วท.บ. คณิตศาสตร ์

12 น.ส.วรรณา บญุประเสริฐ 3๒ 7 คร ู ค.บ. ภาษาไทย 

13 น.ส.อัจฉราพรรณ เพิ่มขึ้น ๓๐ ๕ คร ู ศศ.บ. สังคมฯ 

14 นางสาวสุดารัตน์ อินอยู ่ ๓๐ 2 ครูผู้ช่วย คบ. พละฯ 
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๔. ข้อมูลนักเรียน 
                  จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน  (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม  25๖๒) 
 

ระดับชั้น เพศ รวม 
ชาย หญิง 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/๑ 1๓ ๙ 2๒ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/๒ 1๓ ๙ ๒๒ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 1๔ 1๓ 2๗ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 1๒ ๖ ๑๘ 

รวม ๕๒ ๓๗ ๙๐ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ๒ 1๒ ๑๔ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ๖ ๑๐ ๑๖ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 5 ๘ 1๓ 

รวม 13 ๓๐ 4๓ 
รวมทั้งสิ้น ๖๕ 6๗ 1๓๒ 

 

 
๕. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 1. นายวิชัย    โล่ห์ประเสริฐ      กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ        ประธานกรรมการ 
 2. นายปรีชา  โล่ห์ประเสริฐ     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ           รองประธานกรรมการ 
 3. นายเลิศชาย  น้อยทรัพย์     ผู้แทนศิษย์เก่า                     กรรมการ 
 4. นายไวร่อน  คงแก้ว             ผู้แทนครู                               กรรมการ 
 5. นายฉลวย ดำสอน               ผู้แทนองค์กรชุมชน               กรรมการ 
 6. นายวันชัย  ปลั่งเมฆ            ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กรรมการ 
 7. พระครูนิวิฐตารกานุรักษ์        ผู้แทนองค์กรศาสนา            กรรมการ 
 8. นางสาทิตรา  เที่ยงตรง       ผู้แทนผู้ปกครอง                  กรรมการ 
 9. นายสุภาพ ฤทธิ์บำรุง     ผู้อำนวยการโรงเรียน             กรรมการและเลขานุการ 
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ฝ่ายบริหาร 

กิจการนกัเรียน 

 

ฝ่ายบริหาร 

งานทั่วไป         
ฝ่ายบริหาร 
งานบุคคล         

ฝ่ายบริหาร 

งบประมาณ         
ฝ่ายบริหาร 

วิชาการ         

 นางสาวอัจฉราพรรณ  
เพิ่มขึ้น 
-งานหลักสูตร 
-งานพัฒนาการเรยีนรู้        
-งานสื่อ นวัตกรรม 
-งานทะเบียน นร.             
-งานประกันคุณภาพ 
-งานวัดประเมินผล           
- ห้องสมดุ                     
-งานกล่มสาระฯ              
-กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน      
-แหล่งเรียนรู ้
-งานวิจัยพัฒนา 
-เทคโนโลยี 
-โครงการพิเศษ 
โรงเรียนในฝัน 
สวนพฤกษศาสตร์ฯ 
  เศรษฐกิจพอเพียง 
  รางวัลบัณณาสสมโภช 
  ยุวชนประกันภยั 
  ทวิศึกษา 
-งานธุรการฝ่าย 
-งานอ่ืนๆ        

 

นางสุนันท์  คำดำ 
-นโยบายและแผน 
-การเงินการบัญช ี
-พัสดุและสินทรัพย ์
–สหกรณ์โรงเรียน 
-ออมทรัพย์นักเรียน 
-สวัสดิการ  
-ประกันคุณภาพภายใน 
-ธุรการฝ่าย   
-งานอ่ืนๆ 

 

นางชมพูนุช  มีทอง 
-งานบุคลากร  
-งานส่งเสรมิบุคลากร   
-งานธุรการโรงเรียน 
-งานเลื่อนขั้นเงินเดือน 
-งานคณะกรรมการ 
สถานศึกษา 
-ธุรการฝ่าย 
-งานอ่ืนๆ 

 

นายไฉน  มั่งคล้าย 
-สารสนเทศเพื่อ 
การบริหาร 
-ประชาสัมพันธ ์
-โสตทัศนูปกรณ ์     
-อนามัยโรงเรยีน 
-สัมพันธ์ชุมชน       
-อาคารสถานที่               
-สาธารณูปโภค    
-สิ่งแวดล้อม  
-ความปลอดภัย 
-ธุรการฝ่าย 
-งานอ่ืนๆ 

 

นายสุนันท์  ทองอ่อน 
-งานปกครองนักเรียน 
-ป้องกันแก้ไขยาเสพ
ติด 
-งานพัฒนา ส่งเสริม 
พฤติกรรมนักเรียน  
คุณธรรมนักเรียน 
จริยธรรมนักเรียน 
-เครือข่ายผู้ปกครอง 
-ระบบดูแลช่วยเหลือ 
-กิจกรรมนักเรียน 
-งานประชาธปิไตย 
-สภานักเรยีน 
-งานแนะแนว 
-งานธุรการฝ่าย 
-งานอ่ืนๆ 

 

๖. โครงสร้างการบริหารงาน 
 

         โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนดาราพิทยาคม 
 

 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   ผู้อำนวยการ      คณะกรรมการที่ปรึกษา 

        นายสุภาพ  ฤทธิ์บำรุง 
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ส่วนที่ ๒ 
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

๑.วิสัยทัศน ์(Vision) 
 สร้างโอกาสทางการศึกษา  นำพาสู่มาตรฐานสากล  

 พัฒนาคนให้เต็มศักยภาพ  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

๒. พันธกิจ (Mission) 

            1.  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  มีความเป็นไทยและมุ่งมั่นสู่ความเป็นสากล 
2.  พัฒนาผู้เรียนให้มีระเบียบวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  และค่านิยม  

12 ประการ 
        3.  ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  พัฒนาตนเองตามศักยภาพอย่างต่อเนื่อง 

4.  ส่งเสริมผู้เรียนและบุคลากร ให้ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข  

5.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ ใช้เทคโนโลยีและภาษาเพ่ือการเรียนรู้ 
6.  ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้  ทักษะ  ความสามารถและคุณลักษณะ ตามมาตรฐาน

วิชาชีพ  
7.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการ และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ให้เกิดสัมฤทธิ์ผลอย่างมี

ประสิทธิภาพและมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
8.  พัฒนาทรัพยากร  แหล่งเรียนรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศ  ให้มีความพร้อมและเพียงพอต่อการ

จัดการเรียนรู้ 
9.  ส่งเสริมการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และการดำเนินชีวิตตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
10. ส่งเสริมสัมพันธภาพที่ดี การมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียน  ผู้ปกครอง  

ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
11.  พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้น

สมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ 
 

๓. เป้าประสงค์ (Goal) 
 ๑. ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน เขียน สื่อสาร คิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ       
ไดอ้ย่างมีสติสมเหตุสมผล 
 ๒. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหาไดอ้ย่างมีสติสมเหตุสมผล 
 ๓. ผู้เรียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และใช้เทคโนโลยีพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

      ๔.  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร  
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 ๕. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและมีพัฒนาการจากผลการทดสอบระดับชาติเพ่ิมขึ้น 
 ๖. ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่อ

อาชีพสุจริต  
       ๗. ผู้เรียนมีระเบียบวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  และค่านิยมตามที่

โรงเรียนกำหนด 
 ๘. ผู้เรียนมีการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และการดำเนินชีวิตตาม

แนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๙. ผู้เรียนสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น เข้าใจ และยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลได้ 
 ๑๐. ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ   
 ๑๑. สถานศึกษามีการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา เป้าหมาย พันธกิจ อัตลักษณ์

และเอกลักษณ์ของสถานศึกษาท่ีกำหนดขึ้น 
 ๑๒. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่ดีตามโครงสร้างการบริหารงานทั้ง ๕ ฝ่าย ได้แก่ด้านวิชาการ 

งบประมาณ บุคลากร บริหารทั่วไป และกิการนักเรียน 
 ๑๓. สถานศึกษามีการส่งเสริมสัมพันธภาพที่ดี การมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรยีน  

ผู้ปกครอง  ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 ๑๔. สถานศึกษามีการติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการของสถานศึกษาตามที่กำหนด

 ๑๕. ครูมีการวิเคราะห์หลักสูตร ออกแบบหน่วยการเรียนรู ้ และแผนการจัดการเรียนรู ้ที ่เน้น
กระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม 

 ๑๖. ครูมีการจัดการเรียนรู้โดยยึดบริบทของโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่น 
 ๑๗. ครูมีความสามารถในการวัดและประเมินผลความรู้ ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ        

และมีประสิทธิภาพ  
 ๑๘. สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 

 

๔. ค่านิยมของโรงเรียน 
 1) ยิ้ม (Smile)  
 2) ไหว้ (Wai)  
 3) ทักทาย (Greet) 
 4) ตรงเวลา (Punctual) 

๕. วัฒนธรรมองค์กร 
 ๑. มีความเป็นพี่เป็นน้อง (Fraternity) 
 ๒. ทำงานเป็นทีม (Teamwork) 
 ๓. มุ่งผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ (Excellence Orientation)  
 ๔. มีความรับผิดชอบสูง (Accountability)  
 ๕. มีนวัตกรรม (Innovation)  
 ๖. รักองค์กร (Organization Awareness) 
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๖. อัตลักษณ์ของโรงเรียน 
 รักษ์สิ่งแวดล้อม   

๗. เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
 ยิ้ม ไหว้ ทักทาย ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง 

๘. กลยุทธ ์
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริมเทคโนโลยี 

เพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความสํานึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 
  กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ 
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามแนวทางการกระจายอํานาจเน้นการมีส่วน

ร่วมทุกภาคส่วน 
 

๙. จุดเน้น 
โรงเรียนดาราพิทยาคม กำหนด ๖ จุดเน้นการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ ที่สอดคล้องกับ 

๖ ยุทธศาสตร์ ของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้ 
  1. จุดเน้นด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
  2. จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  3. จุดเน้นด้านพัฒนากำลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
     4. จุดเน้นด้านการทดสอบ การประเมิน ประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
     5. จุดเน้นด้าน ICT เพ่ือการศึกษา 
  6. จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ 
๑๐. ภาพความสำเร็จของโรงเรียน 
 ๑๐.๑.  ด้านผลการจัดการศกึษา 
   ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุนทรียภาพปลอดจากปัญหาทางเพศ ยาเสพติดและสิ่งมอม
เมาเป็นลูกท่ีดีของพ่อแม่ผู้ปกครอง เป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน ใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง คิดเป็น ทำเป็น 
ปรับตัวเข้ากับสังคมได้ สถานศึกษามีการพัฒนาให้เด็กมีคุณลักษณะเป็นไปตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจ 
ตามท่ีสถานศึกษากำหนด พัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
และการดำเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 
 ๑๐.๒.  ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
 ผู้บริหารมีประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ มีการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาที่สอดคล้อง
กับแนวปฏิรูปการเรียนรู้ 
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 ๑๐.๓.  ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการกำหนดเป้าหมายที่ต้องการให้เกิดขึ้น กับผู้เรียน 

ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลผู้เรียน เป็นรายบุคคล ออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล จัดบรรยากาศที่เอื ้อต่อการเรียนรู้ จัดเตรียมและใช้สื ่อให้เหมาะสมกับกิจกรรม ประเมิน
ความก้าวหน้าของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย และมีการวิเคราะห์ผลการประเมินและนำมาใช้ในการ
พัฒนาผู้เรียน  
 ๑๐.๔.  ด้านการประกันคุณภาพภาพใน 
 สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
ภายในโดยต้นสังกัด การดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ในช่วง ๓ ปีที่ผ่านมา  
มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง 
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ส่วนที่ ๓ 
กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและตัวชี้วัด 

 

๑. กลยุทธ์ ของโรงเรียน 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริมเทคโนโลยี 

เพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความสํานึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 
  กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ 
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามแนวทางการกระจายอํานาจเน้นการมีส่วน

ร่วมทุกภาคส่วน 
 

๒. แผนการพัฒนาการศึกษา 
 แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

  ๑. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีนิสัยใฝ่รู้ แสวงหาความรู้ด้วยตนเองและต่อเรื่อง               มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์การสื่อสาร แก้ปัญหาด้วยตนเอง มีจิตสาธารณ มีระเบียบวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม ภาคภูมิใจในความเป็นไทย ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
เลื ่อมใสในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีสุขภาพกายและใจที่
สมบูรณ์ ห่างไกลยาเสพติด เป็นคนมีคุณภาพ มีพื้นฐานความรู้ตามหลักสูตรมีสมรรถนะความรู้ ความสามารถ 
ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  ๒. พัฒนาบุคลากรครูให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ ใช้สื่อ
เทคโนโลยีมาใช้ในการสอน มีคุณธรรม จริยธรรมและเป็นตัวอย่างที่ดีงามกับสังคม มีความกระตือรือร้นในการ
ทำงาน และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต 

  ๓. ผู ้บริหารมีความรู ้ความสามารถในการบริหารงานอย่างเป็นระบบ โปร่งใส เป็นธรรม  
ตรวจสอบได้  มีการกระจายอำนาจอย่างมีประสิทธิภาพ 

  ๔. ร่วมมือกับองค์กรในท้องถิ่น หน่วยงานต่างๆ ทั้งในชุมชนและภายนอก ในการพัฒนาและ
สนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพเป็นเอกภาพและ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย 
วัตถุประสงค์ แนวทางและนโยบายของโรงเรียน ตลอดจนสอดรับกับหน่วยงานต้นสังกัด เพ่ือให้การดำเนินงาน
ของโรงเรียนบรรลุผล 
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ส่วนที่ ๔ 
โครงการและกิจกรรมตามกลยุทธ์ 

๑. รายชื่อโครงการ 
 

 
ที ่
 

 
โครงการ/กิจกรรม 

ผลผลิต/ผลลัพธ ์
๒๕๕๙ 

แหล่งงบประมาณ(จำนวนเงิน:บาท) หมายเหตุ 
ค่าจัดการ

เรียนการสอน 
เรียนฟรี 
15  ป ี

อืนๆ 
(ระบุ) 

รวมเงิน  

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน       
1 ทัศนศึกษา ระดับด ีร้อยละ ๗๕  ของตัวชี้วัด 49,000    อ.สุนันท์ ทองอ่อน 
2 กิจกรรมลูกเสือ ยุวฯ นศท. ระดับด ีร้อยละ ๗๕  ของตัวชี้วัด 21,700    อ.โสภณ 
3 กิจกรรม ICT ระดับด ีร้อยละ ๗๕  ของตัวชี้วัด 42,000    อ.โสภณ 
4 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ระดับด ีร้อยละ ๗๕  ของตัวชี้วัด -    อ.ไวร่อน 
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ที ่
 

 
โครงการ/กิจกรรม 

ผลผลิต/ผลลัพธ ์
๒๕๕๙ 

แหล่งงบประมาณ(จำนวนเงิน:บาท) 

หมายเหตุ ค่าจัดการ
เรียนการ

สอน 

เรียนฟรี 
15  ป ี

อืนๆ 
(ระบุ) รวมเงิน 

ฝ่ายบริหารวิชาการ       
1 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการ

เรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ระดับดี   ร้อยละ ๗๕  ของตัวชี้วัด 10,000    อ.เพียงใจ 

2 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 

ระดับดี   ร้อยละ ๗๕  ของตัวชี้วัด 14,546    อ.วรรณา 

3 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ระดับดี   ร้อยละ ๗๕  ของตัวชี้วัด 11,000    อ.อัฐสัณห์ 

4 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

ระดับดี   ร้อยละ ๗๕  ของตัวชี้วัด 19,100    อ.อัจฉราพรรณ 

5 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

ระดับดี   ร้อยละ ๗๕  ของตัวชี้วัด 33,000    อ.สุดารัตน์ 

6 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ 

ระดับดี   ร้อยละ ๗๕  ของตัวชี้วัด 16,244    อ.ชมพูนุท 

7 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานพ้ืนฐานอาชีพและเทคโนโลยี 

ระดับดี   ร้อยละ ๗๕  ของตัวชี้วัด 17,000    อ.โสภณ 

8 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ระดับดี   ร้อยละ ๗๕  ของตัวชี้วัด 12,000    อ.ธมนวรรณ 

9 โครงการสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน ระดับดี   ร้อยละ ๗๕  ของตัวชี้วัด 1,500    อ.อัฐสัณห์ 
10 โครงการรางวัลบัณณาสสมโภช ระดับดี   ร้อยละ ๗๕  ของตัวชี้วัด -    อ.อัฐสัณห์ 
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ที ่
 

 
โครงการ/กิจกรรม 

ผลผลิต/ผลลัพธ ์
๒๕๕๙ 

แหล่งงบประมาณ(จำนวนเงิน:บาท) 

หมายเหตุ ค่าจัดการ
เรียนการ

สอน 

เรียนฟรี 
15  ป ี

อืนๆ 
(ระบุ) รวมเงิน 

ฝ่ายบริหารวิชาการ       
11 โครงการยุวชนประกันภัย ระดับดี   ร้อยละ ๗๕   

ของตัวชี้วัด 
8,000    อ.เพียงใจ 

12 โครงการพัฒนาห้องสมุดและแหล่ง
เรียนรู้ 

ระดับดี   ร้อยละ ๗๕   
ของตัวชี้วัด 

4,000  27,000  อ.วรรณา 

13 โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ระดับดี   ร้อยละ ๗๕   
ของตัวชี้วัด 

5,000    อ.อัจฉราพรรณ 

14 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา 

ระดับดี   ร้อยละ ๗๕   
ของตัวชี้วัด 

-    อ.อัฐสัณห์ 

15 โครงการพัฒนางานบริหารวิชาการ ระดับดี   ร้อยละ ๗๕   
ของตัวชี้วัด 

100,000    อ.อัฐสัณห์ 

16 โครงการทะเบียน วัดผล ระดับดี   ร้อยละ ๗๕   
ของตัวชี้วัด 

-    อ.ไฉน 

17 โครงการสถานศึกษาพอเพียง ระดับดี   ร้อยละ ๗๕   
ของตัวชี้วัด 

3,000    อ.อัฐสัณห์ 

18 โครงการการเรียนทวิศึกษา ระดับดี   ร้อยละ ๗๕   
ของตัวชี้วัด 

-  200,000  อ.โสภณ 
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ที ่
 

 
โครงการ/กิจกรรม 

ผลผลิต/ผลลัพธ ์
๒๕๕๙ 

แหล่งงบประมาณ(จำนวนเงิน:บาท) 
หมายเหตุ ค่าจัดการ

เรียนการสอน 
เรียนฟรี 
15  ป ี

อืนๆ 
(ระบุ) 

รวมเงิน 

ฝ่ายบริหารงบประมาณ       
1 โครงการนโยบายและแผนงาน ระดับดี   ร้อยละ ๗๕  ของตัวชี้วัด 21,000    อ.สุนันท์ อำนา 
2 โครงการการเงินบัญชี ระดับดี   ร้อยละ ๗๕  ของตัวชี้วัด 3,500    อ.เพียงใจ 
3 โครงการพัสดุ ระดับดี   ร้อยละ ๗๕  ของตัวชี้วัด 3,500    อ.โสภณ 
4 โครงการสหกรณ์ร้านค้า ระดับดี   ร้อยละ ๗๕  ของตัวชี้วัด -    อ.ชมพูนุท 
5 โครงการสวัสดิการครูกลุ่มดารารัศมี ระดับดี   ร้อยละ ๗๕  ของตัวชี้วัด -    อ.เพียงใจ 
6 โครงการควบคุมภายใน ระดับดี   ร้อยละ ๗๕  ของตัวชี้วัด -    อ.เพียงใจ 
7 โครงการธนาคารโรงเรียน ระดับดี   ร้อยละ ๗๕  ของตัวชี้วัด -    อ.เพียงใจ 
ฝ่ายบริหารงานบุคคล       
1 โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุ

คลาการ 
ระดับดี   ร้อยละ ๗๕  ของตัวชี้วัด 31,500    อ.สุนันท์ อำนา 

2 โครงการส่งเสริมบทบาทหน้าที่
คณะกรรมการสถานศึกษา 

ระดับดี   ร้อยละ ๗๕  ของตัวชี้วัด 3,500    อ.กาญจนา 

3 โครงการพัฒนางานสารบรรณ ระดับดี   ร้อยละ ๗๕  ของตัวชี้วัด 3,500    อ.สุนันท์ อำนา 
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ที ่
 

 
โครงการ/กิจกรรม 

ผลผลิต/ผลลัพธ ์
๒๕๕๙ 

แหล่งงบประมาณ(จำนวนเงิน:บาท) 
หมายเหตุ ค่าจัดการเรียน

การสอน 
เรียนฟรี 
15  ป ี

อืนๆ 
(ระบุ) 

รวมเงิน 

ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน       
1 โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน 
ระดับดี   ร้อยละ ๗๕  ของตัวชี้วัด 8,400    อ.ชมพูนุท 

2 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด 

ระดับดี   ร้อยละ ๗๕  ของตัวชี้วัด 10,500    อ.สุนันท์  ทองอ่อน 

3 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย ระดับดี   ร้อยละ ๗๕  ของตัวชี้วัด 1,400    อ.ภาคิญ 
4 โครงการพัฒนางานบริหารกิจการ

นักเรียน 
ระดับดี   ร้อยละ ๗๕  ของตัวชี้วัด 4,900    อ.สุนันท์  ทองอ่อน 

5 โครงการธนาคารขยะ ระดับดี   ร้อยละ ๗๕  ของตัวชี้วัด   10,000  อ.ภาคิญ 
6 โครงการสืบสานสิ่งประดิษฐ์และขนม

ไทย 
ระดับดี   ร้อยละ ๗๕  ของตัวชี้วัด   20,000  อ.สุดารัตน์ 

7 โครงการประดิษฐ์ของชำร่วย ระดับดี   ร้อยละ ๗๕  ของตัวชี้วัด   20,000  อ.ชมพูนุท 
8 โครงการการทำสปาและนวดแผนไทย

เพ่ือสุขภาพ 
ระดับดี   ร้อยละ ๗๕  ของตัวชี้วัด   10,000  อ.กาญจนา 

9 โครงการการปลูกเมลอน ระดับดี   ร้อยละ ๗๕  ของตัวชี้วัด   10,000  อ.ไวร่อน 
10 โครงการแนะแนว ระดับดี   ร้อยละ ๗๕  ของตัวชี้วัด 8,400    อ.ธมนวรรณ 
11 โครงการกิจกรรมวันสำคัญ ระดับดี   ร้อยละ ๗๕  ของตัวชี้วัด 7,000    อ.ภาคิญ 
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ที ่
 

 
โครงการ/กิจกรรม 

ผลผลิต/ผลลัพธ ์
๒๕๕๙ 

แหล่งงบประมาณ(จำนวนเงิน:บาท) 
หมายเหตุ ค่าจัดการ

เรียนการสอน 
เรียนฟรี 
15  ป ี

อืนๆ 
(ระบุ) 

รวมเงิน 

ฝ่ายบริหารทั่วไป       
1 โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และ

สิ่งแวดล้อม 
ระดับดี ร้อยละ ๗๕  ของตัวชี้วัด 42,000    อ.ไวร่อน 

2 โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยโรงเรียน 

ระดับดี ร้อยละ ๗๕  ของตัวชี้วัด 10,500    อ.สุดารัตน์ 

3 โครงการพัฒนางานโสตทัศนูปกรณ์ ระดับดี ร้อยละ ๗๕  ของตัวชี้วัด 7,000    อ.ไวร่อน 
4 โครงการพัฒนางานประชาสัมพันธ์ ระดับดี ร้อยละ ๗๕  ของตัวชี้วัด 2,100    อ.กาญจนา 
5 โครงการพัฒนาระบบบริหาร ระดับดี ร้อยละ ๗๕  ของตัวชี้วัด 29,040    อ.โสภณ 
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๒. ตารางโครงการที่สนองกลยุทธ์ตามข้อต่าง ๆ  

  

กลยุทธ์ ชื่อโครงการ 
กลยุทธ์ที่ 1   พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตาม
หลักสูตร และส่งเสริมเทคโนโลยี เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 

๑. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
๒. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
๓. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
๔. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
๕. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
๖. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
๗. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี) 
๘. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี 
๙. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
๑๐. โครงการทะเบียน วัดผล 
๑๑. โครงการรางวัลบัณณาสสมโภช 
๑๒. โครงการประดิษฐ์ของชำร่วย 
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กลยุทธ์ ชื่อโครงการ 
กลยุทธ์ที่ 2   ปลูกฝังคุณธรรม ความสํานึกในความเป็นชาติไทยและ
วิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๑. โครงการสถานศึกษาพอเพียง 
๒. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
๓. โครงการสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน 
๔. โครงการธนาคารโรงเรียน 
๕. โครงการสหกรณ์ร้านค้า 
๖. โครงการสวัสดิการครูกลุ่มดารารัศมี 
๗. โครงการธนาคารขยะ 
๘. โครงการกิจกรรมวันสำคัญ 
๙. โครงการยุวชนประกันภัย 
๑๐. โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย 
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กลยุทธ์ ชื่อโครงการ 
กลยุทธ์ที่ 3   ขยายโอกาสทางการศึกษา ๑. โครงการการเรียนทวิศึกษา 

๒. โครงการพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ 
๓. โครงการแนะแนว 
๔. โครงการพัฒนางานประชาสัมพันธ์ 
 

กลยุทธ์ ชื่อโครงการ 
กลยุทธ์ที่ 4   พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ๑. โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลาการ 

๒. โครงการส่งเสริมบทบาทหน้าที่คณะกรรมการสถานศึกษา 
๓. โครงการพัฒนางานสารบรรณ 
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กลยุทธ์ ชื่อโครงการ 
กลยุทธ์ที่ 5   พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามแนวทางการ
กระจายอํานาจเน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 

๑. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
๒. โครงการพัฒนางานบริหารวิชาการ 
๓. โครงการนโยบายและแผนงาน 
๔. โครงการการเงินบัญชี 
๕. โครงการพัสดุ 
๖. โครงการควบคุมภายใน 
๗. โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๘. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
๙. โครงการพัฒนางานบริหารกิจการนักเรียน 
๑๐. โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
๑๑. โครงการโรงเรียนส่งเสรมิสุขภาพและอนามัยโรงเรียน 
๑๒.  โครงการพัฒนางานโสตทัษนูปกรณ์ 
๑๓. โครงการพัฒนาระบบบริหาร (พัสดุ) 
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ส่วนที่ ๕ 
การกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงาน 

 

๑. การบริหารแผน(หลักการบริหารงาน) 
 ขั้นตอนการบริหารแผน 

 1. กำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบการทำงานที่ชัดเจน 
 2. มอบหมายหน้าที่ท่ีเหมาะสมกับบุคคลที่เข้ารับผิดชอบ 
 3. ปฏิบัติงานมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
 4. จัดทำแผนงาน/โครงการ 
 5. เมื่อโครงการเกิดปัญหาให้มีการจัดทำรายงานด่วน 
 6. รายงานสถานภาพของแผนงาน/โครงการ  
 7. จัดระบบควบคุมการเปลี่ยนแปลงที่แน่ชัด 
 8. บันทึกแผนงาน/โครงการที่เกิดข้ึนเป็นเอกสาร 
 9. ประเมินผลดำเนินการหลังจากที่ทำโครงการเสร็จสิ้น 

 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะผู้บริหารโครงการ 
 1. กำหนดผู้ทำหน้าที่หัวหน้าแผนงาน/โครงการและคณะทำงานที่เก่ียวข้อง 
 ๒. กำหนดวัตถุประสงค์ ขอบข่ายงาน กลยุทธ์ และนโยบาย 
 ๓. กำหนดเงื่อนไขไปสู่ความสำเร็จของแผนงานและโครงการ 
 ๔. อนุมัติแผนงานที่มีแผนปฏิบัติการและการบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจน 
 ๕. ติดตามและทบทวนความคืบหน้าของแผนงาน/โครงการ 
 ๖. ให้การสนับสนุน หรือขออนุมัติจากฝ่ายบริหารในเรื่องที่เกินกว่าขอบเขตอำนาจ 
 ๗. แก้ข้อขัดแย้ง หรือปัญหาสำคัญ 
 ๘. ทบทวนหรืออนุมัติการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ 
 ๙. อนุมัติเรื่องที่ผู้บริหารแผนงานหรือคณะทำงานได้เสนอมา หรือให้นำไปทบทวนใหม่ 
 ๑๐. เสนอรายงานของแผนงานและโครงการให้ฝ่ายบริหาร/คณะกรรมการบริหารอนุมัติ 

 การจัดทำแผนงานโครงการประกอบด้วย 
 1. การกำหนดเป้าประสงค์ให้ตรงกับพันธกิจและวิสัยทัศน์ที่เกี่ยวข้อง 
 2. กำหนดกิจกรรมและขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินงานที่ชัดเจน 
 3. จัดลำดับความสำคัญของแผนงานตามทรัพยากรที่มี 
 4. กำหนดเวลาที่ต้องใช้ทรัพยากรและการทำงานต่าง ๆ 
 5. มีการตรวจสอบความคืบหน้าและรายงานความสำเร็จของแผนงานและโครงการ 
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๒. การกำกับ ติดตาม (การใช้หลักในการติดตาม PDCA) 
 วงจรของการวางแผนงาน P-D-C-A 

เป็นกิจกรรมพ้ืนฐานในการพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพของการดำเนินงาน 
ประกอบด้วย การวางแผน – ปฏิบัติ – ตรวจสอบ – ปรับปรุงการดำเนินงานการดำเนินกิจกรรม P-D-C-A 
อย่างเป็นระบบให้ครบวงจรอย่างต่อเนื่องหมุนเวียนเรื่อยๆส่งผลให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ
เพ่ิมข้ึน 
 Plan   หมายถึง  การวางแผนการดำเนินงาน 
 Do   หมายถึง  การปฏิบัติตามแผน 
 Check   หมายถึง  การประเมินแผน/ตรวจสอบ 
 Act   หมายถึง  การปรับปรุง 
 
 ๒.๑  จัดทำรูปแบบการกำกับ ติดตามงาน 
 
 ๒.๒  จัดผู้รับผิดชอบในการกำกับ ติดตามงาน 
 
 ๒.๓  กำหนดขอบข่ายการกำกับ ติดตามงาน ดงันี้ 
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๓. ระบบการติดตามประเมินผล 
 ๓.๑  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผล 
 ๓.๒  สร้างเครื่องมือการประเมินผล 
 ๓.๓  ดำเนินการประเมินผลก่อนดำเนินโครงการเพื ่อดูความเป็นไปได้ระหว่างดำเนินการเพื ่อดู
ความก้าวหน้า และปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงาน 
 ๓.๔  ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดโครงการเพื่อดูประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานตาม
โครงการ 
 

๔. การรายงานผล 
 ๔.๑ รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ เมือ่สิ้นสุดแต่ละกิจกรรมที่กำหนดไว้ โดยผู้รับผิดชอบ 
 ๔.๒ สรุปผลการดำเนินการตามโครงการ เป็น ๒ ระยะ คือ ระยะที่ ๑ เดือนกันยายน  
ระยะที่ ๒  เดือนมีนาคม 
 ๔.๓ ทุกสิ้นปีการศึกษา โรงเรียนจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน เพื่อเผยแพร่ให้ชุมชน หน่วยงาน   
ต้นสังกัดได้ทราบต่อไป ซึ่งมีสาระของเรื่องที่จะรายงาน ดังนี้ 

P: การประชุมวางแผนเพื่อจัดท าโครงการ

D: การปฏิบัติงานตามโครงการ

C : สรุปและประเมินผลโครงการ

รายงานผลการด าเนินงาน /ปัญหา อุปสรรค

A: ปรับปรุงและพัฒนางานโครงการ



31 
 

 - ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรอบปี 
 - สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ 
 - ผลสำเร็จที่เป็นจุดเด่น จุดด้อย และจุดพัฒนาในอนาคต 
 - แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
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ภาคผนวก 
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การกำหนดค่าเป้าหมาย แนบท้ายประกาศโรงเรียนดาราพิทยาคม 
เรื่อง  การกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา         

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

๔ ดีเยี่ยม  ๓  ดี   ๒  พอใช้    ๑  ปรับปรุง 
คณะทำงาน 

มาตรฐาน 
ค่าเป้าหมาย 

ระดับ ระดับคณุภาพ 
มาตรฐานที ่1 คุณภาพของผู้เรียน 3 ดี 
1.1  ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน   
1) ความสามารถในการอ่าน เขยีน การสื่อสาร และการคดิ คำนวณตามเกณฑ์ของแตล่ะ

ระดับชั้น 
  

2) ความสามารถในการคดิวิเคราะห์ คิดวิจรณญาณ อภิปราย แลกเปลีย่นความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา 

  

3) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร   

4) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา   

5) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดบัชาติ   

6) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝกึงาน หรือการทำงาน   

1.2 คณุลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน   
1) การมีคณุลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด โดยไม่ขดักฏหมายและ

วัฒนธรรมอันดีงามของสังคม 
  

2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเปน็ไทย   

3) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย   

4) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม   

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 4 ดีมาก 
1 การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน   

2 การวางแผนพัฒนาคณุภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา   

 2.1 การวางแผนและดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบดา้นทุก
กลุ่มเป้าหมายและดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 

  

 2.2 การวางแผนและดำเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ   

 2.3 การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ   

 2.4 การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางธรรมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจดัการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

  

3 การมีส่วนร่วมของผู้เกีย่วข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผดิชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มี
คุณภาพและได้มาตรฐาน 

  

4 การกำกับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจดัการศึกษา   

มาตรฐานที ่3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 3 ดี 
1 การมีกระบวนการเรียนการสอนทีส่ร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมสี่วนร่วม   

2 การจัดการเรยีนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น   

3 การตรวจสอบและประเมินความรูค้วามเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ   

มาตรฐานที ่4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล ๓ ดี 

การใช้ระบบการประกันคณุภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจดัการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น   
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คณะทำงาน 
๑.  นางอารีรัตน์   สนิทอินทร์     
๒.  นายไฉน    มั่งคล้าย      
๓.  นายสุนันท์   ทองอ่อน     
๔.  นางสาวธมนวรรณ   คำสุวรรณ     
๕.  นางชมพูนุช   มีทอง               
๖.  นางสาวสุพรรณี   ไพรศรีจันทร์     
๗.  นางสุนันท์   ดำคำ            
๘.  นางสาวสุภิดา   เที่ยงจันทร์    
๙.  นางสาวอัจฉราพรรณ  เพ่ิมข้ึน      
๑๐.  นางสาวสุดารัตน์  อินอยู ่      
๑๑.  นางสาวจุฑามาศ  เฮงประเสริฐ     
๑๒.  นางสาวกิตติมา   สีทา      
๑๓.  นางสาวณีรนุช   ช้างน้อย      
๑๔.  นางสาวอาริชตา  ลาเกี้ยว  

 
 
 


