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โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนพนมศึกษา 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการที่ปรึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

กลุ่มบริหาร 

งานวิชาการ 
กลุ่มบริหาร 

งานทั่วไป 
กลุ่มบริหาร
งบประมาณ 

กลุ่มบริหาร 

งานบุคคล 
กลุ่ม 

อำนวยการ 

-งานพัฒนาหลักสูตร/ 
การจัดการเรียนการสอน 

-งานทะเบียนนักเรียน 

-งานวัดผลประเมินผล
และเทียบโอนการเรียน 

-งานการวิจัยและพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

-งานประกันคุณภาพใน
สถานศึกษา 

-งานแนะแนว 

-งานนิเทศการศึกษา 

-งานกลุ่มสาระการ
เรียนรู้/กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 
-งานการส่งเสริม
สนับสนุนและพัฒนางาน

-งานกิจการนักเรียน 

-งานส่งเสริมพัฒนา วินัย 
คุณธรรมจริยธรรม 
นักเรียน 

-งานป้องกันและแก้ไข
พฤติกรรมนักเรียน 

-งานป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

-งานข้อมูลสารสนเทศ
ของนักเรียน 

-งานสวัสดิภาพภายใน
โรงเรียนและความ
ปลอดภัยของนักเรียน 

-งานส่งเสริม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน 

-งานระบบดูแลช่วยเหลือ

-งานจัดทำและเสนอ
งบประมาณ 

-งานบริหารการเงิน 

-งานบริหารบัญช ี
-งานสารบรรณ 

-งานบริหารพัสดุ 

และสินทรัพย์ 

-งานตรวจสอบ ติดตาม
และประเมินผลการใช้ 
งบประมาณ 

-งานอนามัยโรงเรียน 

-งานการจัดระบบควบคุม
ภายในหน่วยงาน 

-งานยานพาหนะ 

-งานสวัสดิการภายใน
โรงเรียน 

-งานบรรจุแต่งต้ัง 

-งานกำหนดวิทยฐานะ 

-งานวินัยครูและบุคลากร 

-งานเครื่องราช 

อิสริยาภรณ ์

-งานพัฒนาบุคลากร 

-งานลูกจ้าง 

-งานเวรยามและดูแล
ความปลอดภัยของอาคาร
สถานที่ 
 
 
 
 
 
 

-งานแผนงาน 

-งานสารสนเทศ 

-งานการระดม
ทรัพยากรและการ
ลงทุนเพ่ือการศึกษา 

-งานเลขานุการ
คณะกรรมการสถาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

-งานโรงเรียนกับชุมชน 

-งานอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อม 

-งานระบบ
สาธารณูปโภคภายใน
โรงเรียน 

-ประชาสัมพันธ์ 
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บทที่ 1 
สภาพปัจจบุันของโรงเรยีน 

 

 

ประวัติโรงเรียนโดยสังเขป 
 

         โรงเรียนพนมศึกษา ต้ังอยู่เลขท่ี 158 ถนนสุราษฎร์ – ตะกั่วป่า หมู่ท่ี 1 ตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดสุราษฏร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84250 โทรศัพท์  
0-77-399-115  โทรสาร 0-77-399-115  ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)   http://www.phanomsuksa@hotmail.com  เปิดสอนระดับช้ัน มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงระดับช้ัน มัธยมศึกษา
ปีท่ี 6 เนื้อที่ 141 ไร่ 79  ตารางวา   มีเขตพื้นท่ีบริการ คือ อำเภอพนม 6 ตำบล ประกอบด้วย ตำบลพนม  ตำบลพังกาญจน์  ตำบลต้นยวน  ตำบลคลองศก  ตำบลคลอง
ชะอุ่น ตำบลพลูเถ่ือน  
ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
         โรงเรียนพนมศึกษาเดิมเป็นสาขาของโรงเรียนสุราษฎร์ธานี  ในอุปถัมภ์ของ ก.ร.ป.กลาง เปิดทำการสอน เมื่อวันท่ี  23 พฤษภาคม  พ.ศ. 2517  โดยมีนักเรียนใน
ขณะนั้นจำนวน 38 คน ครู 3 คน มีนายมนัส อินทร์จันทร์ ทำหน้าท่ีเป็นครูใหญ่ และได้เปิดดำเนินการโดย พระสมห์จิตร กิติสาโร  เจ้าอาวาสวัดพิทักษ์ ธรรมาราม  ร่วมกับ
ชาวบ้านติดต่อประสานงานกับกรมสามัญศึกษา 

ในปีพุทธศักราช  2522   โรงเรียนพนมศึกษาได้ย้ายมาเปิดทำการสอนท่ีหมู่ท่ี 1  ตำบลพนม อำเภอพนม  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  กิโลเมตรท่ี  72 
ในปีพุทธศักราช  2527  โรงเรียนพนมศึกษาได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาชนบท  หรือโครงการ  มพช.  2 
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 ในปีพุทธศักราช  2535   โรงเรียนพนมศึกษา   ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา   ในปีพุทธศักราช  2537  โรงเรียนพนมศึกษา      
ได้ขยายช้ันเรียนจากเดิมเปิดทำการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมาเปิดทำการสอนในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายด้วย 
 ในปีพุทธศักราช  2539 โรงเรียนพนมศึกษา ได้รับคัดเลือกให้เข้าโครงการปฏิรูปทาง การศึกษา 
 ในปีพุทธศักราช  2546 โรงเรียนพนมศึกษา ได้รับคัดเลือกให้เข้าโครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน 
 ในปีพุทธศักราช  2547  โรงเรียนพนมศึกษา  ได้รับเข้าร่วมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
 ในปีพุทธศักราช  2548  โรงเรียนพนมศึกษา  ได้รับการรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง ของกระทรวงสาธารณสุข 

ในปีพุทธศักราช  2549  โรงเรียนพนมศึกษา ได้รับการรับรองเป็นโรงเรียนต้นแบบ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน 
ในปีพุทธศักราช  2549  โรงเรียนพนมศึกษา  ได้รับรางวัลชมเชย  โรงเรียนพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง 
ในปีพุทธศักราช  2549  โรงเรียนพนมศึกษา  ได้รับรางวัลห้องสมุดดีเด่น  ระดับสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 
ในปีพุทธศักราช  2550  โรงเรียนพนมศึกษา  ได้เป็นโรงเรียนต้นแบบศึกษาดูงานสำนักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ในปีพุทธศักราช  2551  โรงเรียนพนมศึกษา  ได้เป็นโรงเรียนต้นแบบการพฒันาการสอนภาษาไทย ในงานคิด เขียน เรียน อ่าน เล่น สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

สุราษฎร์ธานี เขต 2 
ในปีพุทธศักราช  2551  โรงเรียนพนมศึกษา  ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนคุณธรรมช้ันนำของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 
ในปีพุทธศักราช  2551  โรงเรียนพนมศึกษาได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนประเภทท่ี 1 ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 
ในปีพุทธศักราช 2554  โรงเรียนพนมศึกษาได้รับคัดเลือกเป็น สถานศึกษาพอเพียง ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11  
ในปีพุทธศักราช 2556  โรงเรียนพนมศึกษาได้รับการรับรองเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝันยั่งยนื 
ในปีพุทธศักราช 2557   โรงเรียนพนมศึกษาได้รับรางวัลโรงเรียนดี ศรีพนม เป็นโรงเรียนต้นแบบในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดกับสังคม 
ในปีพุทธศักราช 2558  - 
ในปีพุทธศักราช 2559  โรงเรียนพนมศึกษาได้รับรางวัล “ สถานศึกษารักษาศีล 5 ”      
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ปัจจุบัน โรงเรียนพนมศึกษา ตำบลพนม  อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี   เป็นโรงเรียนขนาดกลาง ในสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 11 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดทำการสอนในช่วงช้ันท่ี 2– 3  มีนักเรียนท้ังหมด  740  คน มีห้องเรียนท้ังหมด  22  ห้องเรียน  
แบ่งเป็น ช่วงช้ันท่ี  2   จำนวน  12   ห้องเรียน  และช่วงช้ันท่ี 3  จำนวน   10  ห้องเรียน  โดยมีนายโสภณ  ทองจิตร เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน 

 

 
 
 
 
 
 

 
ข้อมูลนักเรียนโรงเรยีนพนมศึกษาปีการศึกษา  2563 

 
 
 

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 73 70 143 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 65 66 131 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 67 72 139 
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ข้อมูลบุคลากรโรงเรยีนพนมศึกษาปีการศึกษา 2563 

 

รวม 205 208 423 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 47 79 126 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 40                 58 98 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี6 27 76 103 

รวม 114 213 327 

รวมทั้งสิ้น 319 421 740 
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ประเภท ชาย หญิง รวม 

ผู้บริหารสถานศึกษา 1 - 1 

รองผู้อำนวยการ - - - 

ข้าราชการครู 11 26 37 

พนักงานราชการ - 2 2 

ลูกจ้างชั่วคราว 1 2 3 

พนักงานธุรการ - 1 1 

นักการ 2 - 2 

พนักงานรักษาความปลอดภัย 1 - 1 

รวม 16 31 47 

 
 

ข้อมูลทรัพยากร 
 

สถานที่  จำนวน  141  ไร่  79  ตารางวา 



แผนปฏิบัติราชการประจำปีการศึกษา 2563 หน้าที่7 
 

อาคารสถานที่ จำนวน 
๑.  อาคารเรียนแบบ  216 ก.(8) คร่ึงหลัง 
๒.  อาคารเรียนแบบ CS 208   (พ.ศ. 2527) คร่ึงหลัง 
๓.  อาคารเรียนแบบ 216 ล.(ป29) 1  หลัง 
๔.  อาคารโรงอาหาร – หอประชุมแบบ 100/27(พ.ศ. 2535) 1  หลัง 
๕. อาคารฝึกงานแบบ Gen A  (พ.ศ. 2527) 1  หลัง 
๖.  อาคารฝึกงาน  (พ.ศ. 2527) 1  หลัง 
๗.  บ้านพักครู  แบบ 203/27 2  หลัง 
๘.  บ้านพักครู  แบบ 202 ก 6  หลัง 
๙.  บ้านพักครู  แบบ 202  (แฝด) 1  หลัง 
๑๐.  ห้องน้ำ - ห้องส้วม แบบ 6 ท่ี /27 3  หลัง 
๑๑.  ถังเก็บน้ำฝน แบบ ฝ.33                                  1  ชุด 
๑๒.  หอถังประปา แบบ 9/9  1  หอถัง 
๑๓.  ศาลาพักผ่อน  
 
 
 

6  หลัง 

คำขวัญของโรงเรียน    ความรู้คู่คุณธรรม  ร่วมสานฝันกับชุมชน 
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สีประจำโรงเรยีน 

 

    ม่วง – เหลือง 

 
 
อักษรย่อของโรงเรยีน   พ.ศ. 

 
 

          สัญลักษณ์  เทพพนม 

 
 
       อัตลักษณ์  สามัคคี  มีคุณธรรม 

 
 

ดอกไม้ประจำโรงเรียน   ดอกแก้ว 
 

 

บทที่ 2 
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ทิศทางการพัฒนา 
 

 
วิสัยทัศน์                   ภายในปี 2565 โรงเรียนพนมศึกษา จัดการศึกษาให้ทุกคนได้เรียนอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีคุณธรรม 
                      จริยธรรม ใช้เทคโนโลยีทันสมัย โดยครูมืออาชีพ บริหารจัดการโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจ 
                       พอเพียง 

 
     พันธกิจ   1. จัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนในเขตบริการทุกคน  
    2. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  
    3. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
    4. จัดการศึกษาโดยใช้ส่ือ เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีห้องปฏิบัติการ แหล่งเรียนรู้ที่เพียงพอและทันสมัย  

5. ส่งเสริมพัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ  ที่มีทักษะการสอน มีจรรยาบรรณ มีจิตอาสา มีความรับผิดชอบ  
                             มีศรัทธาในวิชาชีพ 
    6. จัดระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลโดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
    7. ใช้ทฤษฎีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นวิถีชีวิตและการดำเนินชีวิตของประชาคมพนมศึกษา  
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   เป้าประสงค์   1. จัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนทุกคนในเขตบริการ  
    2. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  
    3. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
    4. มีส่ือ เทคโนโลยี มีห้องปฏิบัติการ แหล่งเรียนรู้ที่เพียงพอและทันสมัย  

5. ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนให้เป็นครูมืออาชีพ  ที่มีทักษะการสอน มีจรรยาบรรณ มีจิตอาสา 
มีความรับผิดชอบ มีศรัทธาในวิชาชีพ 

    6. มีระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลโดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
    7. นำหลักทฤษฎีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้เป็นวิถีชีวิตและการดำเนินชีวิตของประชาคมพนมศึกษา  

 

      กลยุทธ์ 

    1. กระจายโอกาสการจัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนในเขตบริการ  
    2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  
    3. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
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    4. เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้สื่อ เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีห้องปฏิบัติการ แหล่งเรียนรู้ที่เพียงพอและทันสมัย  
5. ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูมืออาชีพ  ที่มีทักษะการสอน มีจรรยาบรรณ มีจิตอาสา 

 มีความรับผิดชอบ มีศรัทธาในวิชาชีพ 
    6. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลโดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
    7. ส่งเสริมการดำเนินชีวิตของประชาคมพนมศึกษา โดยนำหลักทฤษฎีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ 
 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จเป้าประสงค์ในการพัฒนา Key Performance Indicators 
 

ท่ี จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา  
(Goals) 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ  
(KPLS) 

 

1 จัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนทุกคนในเขตบริการ 1. ร้อยละของประชากรในเขตบริการได้รับการศึกษาตามวัยอย่างมีคุณภาพ 
2. ร้อยละของนักเรียนมีความเท่าเทียมกันในการใช้ทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้ของ
สถานศึกษา 
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2 จัดการศึกษาให้ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  

2.1 ร้อยละของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีคะแนนผล
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
(O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สูงกว่าคะแนนเฉล่ียระดับประเทศต้ังแต่ร้อยละ50
ขึ้นไป 
2.2 ร้อยละของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีคะแนนผล
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
(O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สูงกว่าคะแนนเฉล่ียระดับประเทศต้ังแต่ร้อยละ50
ขึ้นไป 
2.3 ร้อยละของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีคะแนนผล
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู ้
วิทยาศาสตร์ สูงกว่าคะแนนเฉล่ียระดับประเทศต้ังแต่ร้อยละ50ขึ้นไป 
 
 
 
 
 

ท่ี จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา  
(Goals) 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ  
(KPLS) 

 

  2.4 ร้อยละของนักเรียนระดับช้ัน มัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
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ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  
สูงกว่าคะแนนเฉล่ียระดับประเทศต้ังแต่ร้อยละ50ขึ้นไป 
2.5 ร้อยละของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีคะแนนผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
(O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศสูงกว่าคะแนนเฉล่ียระดับประเทศต้ังแต่ร้อย
ละ50ขึ้นไป 
2.6 ร้อยละของนักเรียน ม.1-3 และ ม.4-6 ได้เข้าร่วมหรือได้รับรางวัลเกี่ยวกับด้านการฟงั/
พูด/อ่าน/เขียน ภาษาอังกฤษรูปแบบต่าง ๆ ในงานท่ีจัดโดยหน่วยงานภายนอก (เขตพื้นท่ี
การศึกษาหรือหน่วยงานต่าง ๆ จัดให้มีเวทีการแสดง/ประกวด/แข่งขัน) 
2.7 ร้อยละของนักเรียน ม.1-3 และม.4-6 ท่ีมีผลงานการเขียนรายงานเชิงวิชาการ/บทความ
เป็นภาษาอังกฤษ ตีพิมพ์เผยแพร่ในเอกสารหรือส่ือดิจิตอลทางวิชาการ ท่ีจัดทำโดยโรงเรียน
หรือหน่วยงาน (เขตพื้นท่ีการศึกษาหรือหน่วยงานต่าง ๆจัดให้มีเอกสารวิชาการสำหรับ
เผยแพร่ผลงานของนักเรียน) 
2.8 ร้อยละของนักเรียนช้ัน ม.1-3 และ ม.4-6 ท่ีได้เข้าร่วมหรือได้รับรางวัลเกี่ยวกับด้านการ
ฟัง/พูด/อ่าน/เขียน ภาษาไทย รูปแบบต่าง ๆ ในงานท่ีจัดโดยหน่วยงานภายนอก (เขตพื้นท่ี
การศึกษาหรือหน่วยงานต่าง ๆ จัดให้มีเวทีการแสดง/การประกวด/การแข่งขัน) 
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ท่ี จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา  
(Goals) 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ  
(KPLS) 

  2.9 ร้อยละของนักเรียนช้ัน ม.1-3 และ ม.4-6 ท่ีมีผลงานการเขียนรายงานเชิงวิชาการ/
บทความเป็นภาษาไทย ตีพิมพ์เผยแพร่ในเอกสารหรือส่ือดิจิตอลทางวิชาการ ท่ีจัดทำโดย
โรงเรียนหรือหน่วยงาน (เขตพื้นท่ีการศึกษาหรือหน่วยงานต่าง ๆ จัดให้มีเอกสารวิชาการ
สำหรับเผยแพร่ผลงานของนักเรียน) 
2.10 ร้อยละของนักเรียนช้ัน ม.1-3 ท่ีเข้าสอบวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษจาก
แบบทดสอบมาตรฐาน CEFR  ท่ีมีระดับคะแนนผลการทดสอบได้มาตรฐานของ CEFR 
 2.11 ร้อยละของนักเรียนช้ัน ม. 6 ของโรงเรียนมาตรฐานสากลท่ีโครงการคัดเลือกเข้าสอบ
วัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษจากแบบทดสอบมาตรฐาน เช่น TOEFL PB,TOEFL CBT, 
TOEFL IBT, IELTS, TOEIC หรืออื่นๆ ท่ีมีคะแนนผลการทดสอบเทียบคะแนน TOELF IBT 
ไม่ต่ำกว่า 50 (สุ่มเลือกนักเรียนไม่ต่ำ กว่าร้อยละ 3 ของ 
2.12 ร้อยละของนักเรียนช้ัน ม.1 – ม.3, ม.4 – ม.6 ท่ีเรียนภาษาต่างประเทศท่ีสองมีทักษะ
การส่ือสารได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของภาษานั้น ๆ ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
2.13 ร้อยละของนักเรียนช้ัน ม.1 – ม.3, ม.4 – ม.6 ท่ีมีผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนอง 
(Independent Study)ทางด้าน ICT IOT M2M เช่น เกมส์/หุ่นยนต์/โปรแกรมประยุกต์/
หนังสือ/แอปพลิเคชัน ท่ีได้รับการเชิญหรือคัดเลือกให้เข้าร่วมแสดง/ประกวด/ 
แข่งขัน หรือได้รับรางวัล จากงานท่ีจัดโดยหน่วยงานภายนอก (เขตพื้นท่ีการศึกษา 
ส่วนกลาง และหน่วยงานต่างๆ จัดให้มีเวทีการแสดง/ประกวด/แข่งขัน) 



แผนปฏิบัติราชการประจำปีการศึกษา 2563 หน้าที่15 
 

 
 

 
ท่ี จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา  

(Goals) 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ  

(KPLS) 
 

  2.14 ร้อยละของนักเรียนช้ัน ม. 3 ท่ีมีคะแนนการทดสอบด้านการเขียนและการอ่านภาษาไทย
จากเครื่องมือกลาง ต้ังแต่ร้อยละ 50 หรือครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็มข้ึนไป(เน้นวัดความสามารถใน
การเขียนท่ีแสดงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และความมี 
วิจารณญาณ และการวัดความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์ตามแนว PISA โดยส่วนกลางจัด
ให้มีเครื่องมือกลางและดาเนินการทดสอบ) 
2.15 ร้อยละของนักเรียนช้ัน ม. 3 ท่ีมี คะแนนการทดสอบด้านคณิตศาสตร์จากเครื่องมือกลาง 
ต้ังแต่ร้อยละ 50 
2.16 ร้อยละของนักเรียนช้ัน ม. 3 ท่ีมี คะแนนการทดสอบด้านวิทยาศาสตร์จากเครื่องมือกลาง 
ต้ังแต่ร้อยละ 50 หรือครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็มข้ึนไป (เน้นการวัดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ และความสามารถในการคิดวิเคราะห์และความสามารถในการแก้ปัญหาตามแนว 
PISA และความสามารถในการทาปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ โดยส่วนกลางจัดให้มีเครื่องมือ
กลางและดาเนินการทดสอบ) 
2.17 นักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากลท่ีได้รับการสุ่มเข้าสอบโครงการ PISA มีคะแนนการสอบ 
ด้านการอ่าน ด้านคณิตศาสตร์ และ ด้านวิทยาศาสตร์ เฉล่ียไม่ต่ำ กว่าคะแนนเฉล่ียของนักเรียน
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นานาชาติท่ีเข้าร่วมโครงการ PISA ในปี เดียวกัน(โครงการประสานกับ สสวท. ให้โรงเรียน
มาตรฐานสากล เป็นอีกกลุ่มตัวอย่างหนึ่งในการสอบ ทานองเดียวกับกลุ่มโรงเรียนสาธิต กลุ่ม
โรงเรียนเอกชน ฯลฯ) 
 

 

 
ท่ี จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา  

(Goals) 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ  

(KPLS) 
 



แผนปฏิบัติราชการประจำปีการศึกษา 2563 หน้าที่17 
 

  2.18 นักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากลท่ีได้รับการสุ่มเข้าสอบโครงการ TIMSS มีคะแนนการผล
การสอบวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ช้ัน ม. 2 เฉล่ียไม่ต่ำ กว่าคะแนนเฉล่ียของนักเรียน
นานาชาติท่ีเข้าร่วมโครงการ TIMSS ในปีเดียวกัน 
2.19 ร้อยละของผลงานจากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง(Independent Study) ทุกด้าน 
ท้ังด้านคณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, 
การงานอาชีพและ เทคโนโลยี, ศิลปะ, และสุขศึกษาและพลศึกษาฯลฯ ของนักเรียนช้ัน  
ม.1 – ม.3, ม.4 – ม.6 ท่ีได้รับการประเมินจากครูและผู้ทรงคุณวุฒิว่า เป็นผลงานท่ีมีคุณภาพใน
ระดับดี จากงานแสดงผลงานประจำปี ท่ีโรงเรียนจัดขึ้น (โรงเรียนจัดให้มีการแสดงและการ
ประเมินผลงานประจำปี ) 
2.20 ร้อยละของผลงานจากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง(Independent Study) ทุกด้านและ 
พลศึกษาฯลฯ ของนักเรียนช้ัน ม.1 – ม.3, ม.4 – ม.6 ท่ีได้รับเชิญหรือคัดเลือกให้เข้าร่วมแสดง/
ประกวด/แข่งขัน หรือได้รับรางวัล จากงานท่ีจัดโดยหน่วยงานภายนอก(เขตพื้นการศึกษา 
ส่วนกลาง และหน่วยงานต่างๆ จัดให้มีเวทีการแสดง/ประกวด/ 
แข่งขัน) 
2.21 ร้อยละของผลงานจากการศึกษาด้วยตนเอง (Independent Study) ของนักเรียนช้ัน  
ม.1 – ม.3, ม.4 – ม.6 ท่ีจัดทำขึ้นได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ผ่านส่ือดิจิตอลอย่างน้อย 2 แห่ง 
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ท่ี จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา  
(Goals) 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ  
(KPLS) 

 

  2.22 ร้อยละของผลงานนักเรียนช้ัน ม.1 –ม.3,ม.4–ม.6 ท่ีเป็นผลงาน/นวัตกรรมทางวิชาการ
หรือวิชาชีพได้จากการออกแบบการประดิษฐ์และสร้างสรรค์ 
2.23 ร้อยละของผลงานท่ีเกี่ยวกับการทำ กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน ์ ของนักเรียนช้ัน ม.1 – 
 ม.3, ม.4 – ม.6 ท่ีนักเรียนทำขึ้นด้วยความริเริ่มของตนเอง ท่ีได้รับการประเมินว่า มีผลงานอยู่
ในระดับดี จากครูและผู้ทรงคุณวุฒิ จากงานการแสดงผลงานท่ีโรงเรียนจัดขึ้น (โรงเรียนจัดให้มี
การแสดงและการประเมินผลงานประจำปี ) 
2.24 ร้อยละของผลงานท่ีเกี่ยวกับการทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของนักเรียนช้ัน ม.1 – ม.3, 
ม.4 – ม.6 ท่ีนักเรียนทำ ขึ้นด้วยความริเริ่มของตนเอง ท่ีได้รับเชิญหรือคัดเลือกให้เข้าร่วมแสดง/
ประกวด/แข่งขัน หรือได้รับรางวัล จากงานท่ีจัดโดยหน่วยงานภายนอก (เขตพื้นท่ีการศึกษา) 
2.24 ร้อยละของผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study) ท่ีเกี่ยวกับเรื่อง
ของกลุ่มประเทศอาเซียน ท่ีนักเรียนช้ัน ม.1 – ม.3, ม.4 – ม.6 ท่ีได้รับเชิญหรือคัดเลือกให้เข้า
ร่วมแสดง/ประกวด/แข่งขนั หรือได้รับรางวัล จากงานท่ีจัดโดยหน่วยงานภายนอก (เขตพื้นท่ี
การศึกษา ส่วนกลาง และหน่วยงานต่างๆ จัดให้มีเวทีการแสดง/ประกวด/แข่งขัน) 

3 จัดการศึกษาให้ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม และมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 

3.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมจิตสังคมและจิตสำนึก
ตามท่ีสถานศึกษากำหนดปรากฏชัดเจนโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอนัดีของสังคม 
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ท่ี จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา  

(Goals) 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ  

(KPLS) 
 

  3.2 ร้อยละผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างเป็น
รูปธรรม 
3.3 ร้อยละผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็นไทยและเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิ
ปัญญาไทยและแสดงออกได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจำวัน 
3.4 ร้อยละของผู้เรียนยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อื่นและมีมนุษยสัมพันธ์ดี 
3.5 ร้อยละของผู้เรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง 
3.6 ร้อยละของผู้เรียนรักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ 

3.7 ร้อยละของผู้เรียนมีวิธีการป้องกนัตนเองจากการล่อลวง ข่มเหง รักแก 
3.8 ร้อยละผู้เรียนไม่เพิกเฉยต่อการกระทำส่ิงท่ีไม่ถูกต้อง และอยู่ร่วมกันด้วยดี ในครอบครัว
ชุมชน และสังคม 
3.9 ร้อยละของผู้เรียนทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขมีความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ รู้จัก
ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 
ร้อยละของผู้เรียนตระหนัก เห็นคุณค่ารักและภาคภูมิใจในงานศิลปะของท้องถิ่น และของชาติ มี
ส่วนร่วมอนุรักษ์ และสืบสานงานศิลปวัฒนธรรมไทย 

4 มีส่ือ เทคโนโลยี มีห้องปฏิบัติการ แหล่งเรียนรู้ท่ีเพียงพอและ 4.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการส่ือสารและจัดการ
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ทันสมัย เรียนรู้และการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
4.2 ร้อยละของผู้เรียนสามารถแสวงหาและใช้ข้อมูลสารสนเทศในการเรียนรู้ 
 

 

 

ท่ี จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา  
(Goals) 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ  
(KPLS) 

 

  4.3 ร้อยละของผู้เรียนสามารถใช้สารสนเทศ ออกแบบสร้างสรรค์เสนองาน และส่ือสาร
เผยแพร่ได้ในระดับดี 
4.4 ร้อยละของผู้เรียนสามารถใช้ส่ือดิจิตอลในการส่ือสารได้ 

5 ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนให้เป็นครูมือ
อาชีพ  ท่ีมีทักษะการสอน มีจรรยาบรรณ มีจิตอาสา มีความ
รับผิดชอบ มีศรัทธาในวิชาชีพ 

5.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีได้รับการพัฒนาเพิ่มความรู้ ความสามารถและทักษะ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ตามเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.กำหนด (ไม่ต่ำกว่า 100 ชม/ปี) 
5.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้และทักษะในการบริหารและจัดการห้องเรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
5.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการเตรียมความพร้อมด้านภาษา สังคมวัฒนธรรมของ
ประเทศอาเซียน 
5.4 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีจรรยาบรรณและเจตคติท่ีดีในการประกอบวิชาชีพครูตาม
มาตรฐานวิชาชีพเพื่อเป็นครูมืออาชีพ 
5.5 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการกำหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนท้ังด้านความรู้ ทักษะ
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สมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
5.6 ร้อยละครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้ส่ือเทคโนโลยีเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน 
5.7 ร้อยละครูและบุคลากรทางการศึกษามีการวิเคราะห์ผู้เรียนเพื่อการวางแผนการจัดการ
เรียนรู้เหมาะสม 
5.8 ร้อยลุครูและบุคลากรทางการศึกษามีการวัดและประเมินผลผู้เรียนอย่างหลากหลายและ
เหมาะสม 
 
 

ท่ี จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา  
(Goals) 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ  
(KPLS) 

 

  5.9 ร้อยละครูและบุคลากรทางการศึกษาให้คำแนะนำครำปรึกษาและแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียน 
ท้ังด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค 
5.10 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีและเป็นสมาชิกท่ี
ดีของสถานศึกษา 
5.11 ร้อยละของโรงเรียนมีผลการวิจัย เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาด้านการบริหารจัดการและ
การจัดการเยนการสอนอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 เรื่อง 

6 มีระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลโดยเน้นกระบวนการมี
ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

6.1 สถานศึกษามีวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์ตรงกับวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษา
ชาติ สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนท้องถิ่นอย่างชัดเจน 
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6.2 สถานศึกษามีแผนและดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา การบริหารจัดการท่ีเหมาะสม 
ท้ังด้านพัฒนาผู้เรียน พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาการจัดการระบบข้อมูล
สารสนเทศ และจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมเพื่อการกระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้
อย่างท่ัวถึง 
6.3 ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและมีเครือข่ายความร่วมมือในการร่วมรับผิดชอบต่อผลการ
จัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
6.4 มีการกำกับติดตามและประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาอย่างเหมาะสม ชัดเจน 
และเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 
6.5 ร้อยละของผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อระบบบริหารจัดการตามหลัก 
ธรรมาภิบาลโดยเน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 

 

 

ท่ี จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา  
(Goals) 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ  
(KPLS) 

 

7 นำหลักทฤษฎีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้เป็นวิถีชีวิตและ
การดำเนินชีวิตของประชาคมพนมศึกษา  
 

 

7.1 ร้อยละของผู้เรียนและบุคลากรทางการศึกษาน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
ในชีวิตประจำวัน 
7.2  ร้อยละของผู้เรียน ใช้วัสดุ อุปกรณ์อย่างคุ้มค่าไม่ส้ินเปลืองและสามารถนำความรู้ทางศิลปะ 
สร้างรายได้ให้ตนเองและ 
ครอบครัว 
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7.3 ร้อยละของผู้เรียนท่ีได้รับการพัฒนาทักษะ ของการดำรงชีวิตมีคุณภาพตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม 
 

1. ด้านผู้เรียน 
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  1.ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ 
  2.ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
  3.ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
  4.ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล 
  5.ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจำเป็นตามหลักสูตร 
  6.ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 
 

2. ด้านการจัดการเรียนการสอน 
  7.ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
  8.ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
  9.คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
  10.สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 
  11.สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 
  12.สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง 
 

3. ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  13. สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 

4. ด้านการจัดการเรียนการสอน 
  14. การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นท่ีกำหนดขึ้น 
  15. การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 ๑) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดคำนวณ ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน 
 ๒) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
 ๓) ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
 ๔) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ และการส่ือสาร 
 ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียมตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 ๖) มีความรู้ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 ๑) การมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตร คุณธรรมเป้าหมายและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
 ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 ๓) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
 ๔) มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 ๑) การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน 
 ๒) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 ๓) ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 ๔) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
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 ๕) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 ๖) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
 
 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ 
 ๑) จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 ๒) ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
 ๓) มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
 ๔) ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
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บทที่ 3 
งบประมาณและการจดัสรรงบประมาณ 

 
ตาราง 1 ประมาณการรายรับ ประจำปีการศึกษา 2563 
 

ท่ี ประเภทรายรับ จำนวนเงิน (บาท) หมายเหตุ 
 
1 

เงินงบประมาณ 
เงินรายหัวมัธยมศึกษาตอนต้น 
เงินรายหัวมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
1,449,000 
1,231,200 

 
414 คน คนละ 3,500บาท 
324 คนคนละ 3,800 บาท 

 รวม 2,680,200  
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2 

เงินรายได้สถานศึกษาที่คาดว่าจะได้รับ 
สวนปาล์ม 
ค่าโรงอาหาร/ค่าเช่าสวัสดิการร้านค้า 

 
100,000 
100,000 

 

 

 รวม 200,000  
 
3 

เงินเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ 257,538.18  

รวม 257,538.18  

 
ท่ี ประเภทรายรับ จำนวนเงิน (บาท) หมายเหตุ 
 
 
4 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ม.ต้น 
กิจกรรมค่ายคุณธรรม 
กิจกรรมทัศนศึกษา 
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 
กิจกรรมวิชาการ 
กิจกรรม ICT 

 
364,320 
72,864 
72,864 
72,864 
72,864 
72,864 

 
414 คน คนละ 880 บาท 
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เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ม.ปลาย 
กิจกรรมค่ายคุณธรรม 
กิจกรรมทัศนศึกษา 
กิจกรรมวิชาการ 
กิจกรรม ICT 

307,800 
76,950 
76,950 
76,950 
76,950 

324 คน คนละ 950 บาท 

 รวม 672,120  
 
5 

เงินบำรุงการศึกษาที่คาดว่าจะได้รับ 
ค่าจ้างครู 
ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ 
ค่าวารสาร 

 
588,000 
362,000 
50,000 

500x1,000x2(ภาคเรียน) 

 รวม 1,000,000  

6 เงินบำรุงการศึกษาห้องเรียน SMP 92,050  

 รวมงบประมาณการทั้งสิ้น 4,901,908.18  
 
ตาราง 2ประมาณรายจ่ายและการจัดสรรงบประมาณประจำปีการศึกษา 2563  

2.1 ตารางการจัดสรรงบประมาณตามภาระงาน 
ท่ี กลุม่บริหารงาน จำนวนเงิน (บาท) หมายเหตุ 
1 กลุ่มบริหารงานวิชาการ 932,050  
2 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 155,000  
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3 กลุ่มบริหารงบประมาณ 105,000  
4 กลุ่มบริหารงานบุคคล 315,000  
5 กลุ่มอำนวยการ 525,000  
6 สำรองจ่าย 260,000  
 รวม 2,292,050  
7 บริหารจัดการ(งบกลาง) 

ค่าสาธารณูปโภค 
ค่าวัสดุสำนักงาน 
ค่าวัสดุส้ินเปลือง(กระดาษ/หมึก) 
ค่าซ่อมคอมพิวเตอร์ 
ค่าถุงดำ 
อื่นๆ 

 
548,400 
100,000 
200,000 
50,000 
20,000 

19,388.18 

 

 รวม 937,738.18  
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 672,120  

 รวม 672,120  
 
 

 
ท่ี 

 
กลุ่มบริหารงาน 

 
จำนวนเงิน (บาท) 

 
หมายเหตุ 
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 เงินบำรุงการศึกษา   
 ค่าจ้างครูและบุคลากร 588,000  
 ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ 362,000  
 ค่าวารสาร 50,000  
 รวม 1,000,000  
 รวมงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 4,901,908.18  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 ตารางการจัดสรรงบประมาณตามโครงการ ตามประเภทเงินและประเภทค่าใช้จ่าย 
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ท่ี โครงการ 
 ประเภทเงิน ประเภทค่าใช้จ่าย 

เงินรายได้ เงินอุดหนุน เงินอื่นๆ รวม ดำเนินการ ลงทุน บุคคล รวม 

 กลุ่มบริหารงานวิชาการ         

1. โครงการพัฒนาระบบงานวิชาการอย่างมีคุณภาพ         

 ห้องเรียนคุณภาพ 92,050 171,000  171,000 171,000   263,050 
 สนับสนุนการสอบ O-NETของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี

ท่ี 6 
 9,000  9,000 9,000   9,000 

 ยกระดับผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานO-NET 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี3และ6 

 10,000  100,00 10,000   10,000 

 ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน 8 กลุ่มสาระ  8,500  8,500 8,500   8,500 
 เพชรพนม  30,000  30,000 30,000   30,000 
 นิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ไม่ใช้งบ  ไม่ใช้งบ ไม่ใช้งบ   ไม่ใช้งบ 
 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  1,000  1,000 1,000   1,000 
 พัฒนาส่ือเทคโนโลยีการสอน  15,000  15,000 15,000   15,000 

2. โครงการพัฒนางานตามนโยบายและจุดเน้นของ
สถานศึกษา 

        

 ระบบการเรียนออนไลน์และApplication  14,200  14,200 14,200   14,200 
 ขับเคล่ือนโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล  25,000  25,000 25,000   25,000 
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 เปิดบ้านวิชาการ(Open House)  50,000  50,000 50,000   50,000 

ท่ี โครงการ 
 ประเภทเงิน ประเภทค่าใช้จ่าย 

เงินรายได้ เงินอุดหนุน เงินอื่นๆ รวม ดำเนินการ ลงทุน บุคคล รวม 

 กลุ่มบริหารงานวิชาการ         

3. โครงการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนและส่งเสริม
ศักยภาพนักเรียน 

 202,000  202,000 202,000   202,000 

4. โครงการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา  2,000  2,000 2,000   2,000 

5. โครงการพัฒนางานแนะแนวเพือ่การพัฒนาศักยภาพ
นักเรียน 

 12,300  12,300 12,300   12,300 

6. โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนเรียนรวม  25,000  25,000 25,000   25,000 

7. โครงการรับน้องใหม่ปีการศึกษา2563  20,000  20,000 20,000   20,000 

8. โครงการพัฒนาห้องสมุด  20,000  20,000 20,000   20,000 

9. โครงการพัฒนากระบวนการดำเนินงานของกลุ่มสาระ
การเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

        

 พัฒนากระบวนการดำเนินงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

 3,000  3,000 3,000   3,000 

 พัฒนากระบวนการดำเนินงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

 15,000  15,000 15,000   15,000 
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 พัฒนากระบวนการดำเนินงานของกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ 
- พัฒนาวัสดุ อุปกรณ์ วิทยาศาสตร์ 

  
 

90,000 

  
 

90,000 

 
 

90,000 

   
 

90,000 
 พัฒนากระบวนการดำเนินงานของกลุ่มสาระสังคม

ศาสนาและวัฒนธรรม 
 10,000  10,000 10,000   10,000 

ท่ี โครงการ 
 ประเภทเงิน ประเภทค่าใช้จ่าย 

เงินรายได้ เงินอุดหนุน เงินอื่นๆ รวม ดำเนินการ ลงทุน บุคคล รวม 

 กลุ่มบริหารงานวิชาการ         

 พัฒนากระบวนการดำเนินงานของกลุ่มสาระสุขศึกษา
และพลศึกษา 

 50,000  50,000 50,000   50,000 

 พัฒนากระบวนการดำเนินงานของกลุ่มสาระศิลปะ  17,000  17,000 17,000   17,000 

 พัฒนากระบวนการดำเนินงานของกลุ่มสาระการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี 

 10,000  10,000 10,000   10,000 
 

 พัฒนากระบวนการดำเนินงานของกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ 

 30,000  30,000 30,000   30,000 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน         

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  672,120  672,120 672,120   672,120 

 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน         



แผนปฏิบัติราชการประจำปีการศึกษา 2563 หน้าที่35 
 

10. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

        

 ประชุมผู้ปกครอง  20,000  20,000 20,000   20,000 

 เย่ียมบ้าน  40,000  40,000 40,000   40,000 

 เครื่อข่ายผู้ปกครอง  ไม่ใช้งบ  ไม่ใช้งบ ไม่ใช้งบ   ไม่ใช้งบ 

 อบรมวินัยจราจร  ไม่ใช้งบ  ไม่ใช้งบ ไม่ใช้งบ   ไม่ใช้งบ 

 โรงเรียนสวยด้วยมือเรา  3,000  3,000 3,000   3,000 

 

ท่ี โครงการ 
 ประเภทเงิน ประเภทค่าใช้จ่าย 

เงินรายได้ เงินอุดหนุน เงินอื่นๆ รวม ดำเนินการ ลงทุน บุคคล รวม 

 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน         

 ส่งเสริมพัฒนาห้องกิจการนักเรียน  15,000  15,000 15,000   15,000 

 ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา2563  ไม่ใช้งบ  ไม่ใช้งบ ไม่ใช้งบ   ไม่ใช้งบ 

 ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3และม.6  15,000  15,000 15,000   15,000 

 ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน  ไม่ใช้งบ  ไม่ใช้งบ ไม่ใช้งบ   ไม่ใช้งบ 

 งานอนามัยโรงเรียน  60,000  60,000 60,000   60,000 

 สภานักเรียน  2,000  2,000 2,000   2,000 
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 การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศฝ่ายกิจการนักเรียน  ไม่ใช้งบ  ไม่ใช้งบ ไม่ใช้งบ   ไม่ใช้งบ 

 กลุ่มบริหารบุคคล         

11. โครงการเสริมสร้างสมรรถนะครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

        

 ศึกษาดูงาน  160,000  160,000 160,000   160,000 

 ประชุม อบรม สัมนา  120,000  120,000 120,000   120,000 

 สร้างขวัญและกำลังใจ  5,000  5,000 5,000   5,000 

 พัฒนาวัสดุสำนักงาน  25,000  25,000 25,000   25,000 

 จัดทะเบียนข้อมูลครูและบุคลากร  5,000  5,000 5,000   5,000 

 

ท่ี โครงการ 
 ประเภทเงิน ประเภทค่าใช้จ่าย 

เงินรายได้ เงินอุดหนุน เงินอื่นๆ รวม ดำเนินการ ลงทุน บุคคล รวม 

 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์         

12. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแผนงานและ
งบประมาณ 

        

 จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพและจัดการศึกษา  20,000  20,000 20,000   20,000 

 จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2563  5,000  5,000 5,000   5,000 

 เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานทางการเงินและบัญชี  60,000  60,000 60,000   60,000 
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 ระดมทุนและทรัพยากรทางการศึกษา  5,000  5,000 5,000   5,000 

13. บริหารสาธารณูปโภค  งบกลาง  งบกลาง งบกลาง   งบกลาง 

14. พัฒนาวัสดุสำนักงานโรงเรียนพนมศึกษา  งบกลาง  งบกลาง งบกลาง   งบกลาง 

15. ธนาคารโรงเรียน  15,000  15,000 15,000   15,000 

 กลุ่มอำนวยการ         

16. โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน         

 พัฒนาอาคารสถานท่ี  435,000  435,000 435,00   435,000 

 พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและประชาสัมพันธ์  40,000  40,000 40,000   40,000 

 จัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล(smis)โดยระบบ
DMC(Data)Management Center 

 ไม่ใช้งบ  ไม่ใช้งบ ไม่ใช้งบ   ไม่ใช้งบ 

 สานสัมพันธ์กับชุมชน  10,000  10,000 10,000   10,000 

17. สวนปาล์มพอเพียงโรงเรียนพนมศึกษา 40,000   40,000 40,000   40,000 

 

ท่ี โครงการ 
 ประเภทเงิน ประเภทค่าใช้จ่าย 

เงินรายได้ เงินอุดหนุน เงิน
อื่นๆ 

รวม ดำเนินการ ลงทุน บุคคล รวม 

 บริหารจัดการ         

 ค่าจ้างครูและบุคลากร 588,000   588,000 588,000   588,000 
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 ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ 362,000   362,000 362,000   362,00 

 ค่าวารสาร 50,000   50,000 50,000   50,000 

 งบกลาง  937,738.18  937,738.18 937,738.18   937,738.18 

 สำรองจ่าย  260,000  260,000 260,000   260,000 

 รวมเงินทั้งสิ้น 1,132,050 3,769.858.18  4,901,908.18 4,901,908.18   4,901,908.18 

 
 
 
 
 
 
 

 
บทที่ 4 

โครงการและกิจกรรม 
การนำแผนสู่การปฏิบัติ 
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กลยุทธ์ข้อ 2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  
   3.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   4.  เพิ่มประสิทธิ์ภาพการใช้ส่ือ เทคโนโลยีท่ีทันสมัย มีห้องปฏิบัติการ แหล่งเรียนรู้ท่ี เพียงพอและทันสมัย 
   5.  ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูมืออาชีพท่ีมีทักษะการสอน  มีจรรยาบรรณ มีจิตอาสา มีความรับผิดชอบ มีศรัทธาในวิชาชีพ 
   6. เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นการมีส่วนร่วม     จากทุกภาคส่วน 
   7. ส่งเสริมการดำเนินชีวิตของประชาคมพนมศึกษา โดยนำหลักทฤษฎีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้  

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม ว/ด/ป งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
โครงการพัฒนา
ระบบงานวิชาการ
อย่างมีคุณภาพ 

1.เพื่อส่งเสริมให้ครู
จัดการเรียนรู้ท่ีสนอง
ความแตกต่างระหว่าง
บุคคล 
2.เพื่อส่งเสริมให้ครูและ
ผู้เรียนได้ใช้เทคโนโลยีใน
การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
3.เพื่อส่งเสริมให้ครูและ
นักเรียนได้เปิดกว้าง
ทางการเรียนรู้ ผู้เรียนมี
ความสุข มุ่งเน้นทักษะ 

1.ครูมีการแยกนักเรียนออกเป็น
กลุ่มเพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็น
รายบุคคลตามแผนการจัดการ
เรียนรู้ ร้อยละ 80 
2.ครูและนักเรียน ร้อยละ 80 ได้
ใช้เทคโนโลยีในกิจกรรมการ
เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ระดับดีขึ้นไป 
3.ครูและนักเรียน ร้อยละ 80 
ได้รับข้อมูลทางการศึกษาท่ีเปิด
โลกทัศน์ใหม่ ๆ พัฒนาทักษะ 
กระบวนการ และเรียนรู ้

ด้านปริมาณ 
1.มีการสำรวจส่ือ 
เทคโนโลยี ในการส่งเสริม
พัฒนาการเรียนรู้ อย่าง
น้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
2.มีการรายงานผลการใช้
ส่ือเทคโนโลยีในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ อย่าง
น้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
 

1.ห้องเรียนคุณภาพ 
2.สนับสนุนการสอบ 
ONET ของนักเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 6  
3.กิจกรรมยกระดับ
ผลการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
ONET ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 
และ 6 

ต.ค. 63 – 
15 พ.ค.64 
ก.พ.64 
 
 
1 ก.ค.63 – 
15 พ.ค.64 

263,050 
9,000 

 
 
 

10,000 

ครูรุจิรา อ่อนแก้ว 
ครูรุจิรา อ่อนแก้ว 
 
 
 
ครูโสรญา รัตนบุรี 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม ว/ด/ป งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
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 ศตวรรษท่ี 21 
4.เพื่อส่งเสริมการใช้วินัย 
เชิงบวกในห้องเรียน 
5.เพื่อให้นักเรียน
โรงเรียนพนมศึกษา มี
ทักษะการปฏิบัติงาน มี
ความขยัน อดทน 
รับผิดชอบในการทำงาน 
และมีส่วน 
ร่วม ในการอนุรักษ์
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม การดำเนิน
ชีวิตตามชีวิตตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เห็นแนวทางใน
การประกอบอาชีพ 
6.เพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่
ความเป็นเลิศในด้านต่าง 
ๆ ตามความถนัดและ
ความสนใจ 

อย่างมีความสุข ระดับดีขึ้นไป 
4.ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการ
ช้ันเรียน โดยเน้นการมี
ปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครู 
ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรัก
ท่ีจะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้
ร่วมกันอย่างมีความสุข 
5.ครูผู้สอนมีการบริหาร 
จัดการช้ันเรียน โดยเน้นให้เด็ก
รักท่ีจะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้
ร่วมกันอย่างมีความสุข 
6.ผู้เรียนมีทักษะพื้นฐานในการ
ทำงานหรืองานอาชีพ ร้อยละ 80 
7.ผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีในการ
ทำงานหรืองานอาชีพ  
ร้อยละ 80 
8.การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ี
ดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด ร้อย
ละ 80 

ด้านคุณภาพ 
3.ครูร้อยละ 80 จัดการ
เรียนรู้ท่ีสนองความ
แตกต่างระหว่างบุคคล
ระดับดีขึ้นไป 
4.ครูและนักเรียน ร้อยละ 
80 ได้ใช้เทคโนโลยีใน
กิจกรรมการเรียนรูไ้ด้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ระดับ ดี
ขึ้นไป 
5.ครูและนักเรียน ร้อยละ 
80 ได้รับข้อมูลทาง
การศึกษาท่ีเปิดโลกทัศน์
ใหม่ ๆ พัฒนาทักษะ 
กระบวนการและเรียนรู้
อย่างมีความสุข ระดับดีขึ้น
ไป 
6.ครูร้อยละ 90 ใช้การ
พัฒนาวินัยเชิงบวกใน
ห้องเรียนระดับดีขึ้นไป 

 
4.กิจกรรมส่งเสริม
ศักยภาพผู้เรียน 8 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
5.กิจกรรมเพชรพนม 
 
6.นิเทศการจัด
กิจกรรมการเรียนรู ้
7.พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 
8.พัฒนาส่ือและ
เทคโนโลยีการสอน 
 

 
1 ก.ค.63 – 
15 พ.ค.64 
 
1 ก.ค.63 – 
15 พ.ค.64 
1 ก.ค.63 – 
15 พ.ค.64 
15พ.ค.63 – 
15พ.ค.64 
1 ก.ค.63 – 
15 พ.ค.64 

 
8,500 

 
 

30,000 
 

ไม่ใช่งบ 
 

1,000 
 

15,000 

 
ครูวิลาวัลย์  
ปล้องนิราศ 
 
ครูวิลาวัลย์  
ปล้องนิราศ 
ครูณัฐิญา  คาโส 
 
ครูณัฐิญา  คาโส 
 
ครูณัฐิญา  คาโส 
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โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม ว/ด/ป งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
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 7.เพื่อพัฒนาวิชาการท่ี
เน้นคุณภาพผู้เรียนอย่าง
รอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
8.เพื่อพัฒนาบุคลากรให้
มีความรู้ ความเข้าใจ 
และทักษะเกี่ยวกับ
วิธีการจัดการเรียนรู้ท่ี 
เน้นผู้เรียนเป็น 
สำคัญ นำไปใช้ปรับปรุง 
พัฒนาการจัด
กระบวนการเรียนการ
สอนของตนได้ 

9.การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและหลากหลาย
ร้อยละ 80 
10.ครูจัดทำโครงสร้างรายวิชาใน
รายวิชาท่ีรับผิดชอบตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของ
หลักสูตรสถานศึกษาทุก
กลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 70 
11.นิเทศเย่ียมช้ันเรียนทุกช้ัน
เรียนอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 
ครั้ง /เดือน/คน 

7.ครูและนักเรียน มีความพึง
พอใจ ในการใช้ส่ือ และ
เทคโนโลยี ร้อยละ  80 
8.ครูมีความรู้ ความเข้าใจ 
และทักษะเกี่ยวกับวิธีการ
จัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญและนำไปใช้
ปรับปรุง พัฒนาการจัด
กระบวนการเรียนการสอน
คิดเป็นร้อยละ 75 ข้ึนไป 
9.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุก
ช้ันเรียน ระดับสถานศึกษา มี
ค่าเฉล่ียร้อยละ 70 ข้ึนไป
และผลการประเมินคุณภาพ
นักเรียนระดับชาติ (O-NET) 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
และ 6 มีค่าเฉล่ียสูงกว่า
ค่าเฉล่ียของ ประเทศ 
10.ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
ดำเนินโครงการมีความพึง
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กลยุทธ์ข้อ 2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  
   3.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   4.  เพิ่มประสิทธิ์ภาพการใช้ส่ือ เทคโนโลยีท่ีทันสมัย มีห้องปฏิบัติการ แหล่งเรียนรู้ท่ี เพียงพอและทันสมัย 
   5.  ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูมืออาชีพท่ีมีทักษะการสอน  มีจรรยาบรรณ มีจิตอาสา มีความรับผิดชอบ มีศรัทธาในวิชาชีพ 
   6. เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นการมีส่วนร่วม     จากทุกภาคส่วน 
   7. ส่งเสริมการดำเนินชีวิตของประชาคมพนมศึกษา โดยนำหลักทฤษฎีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้  

 
โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม ว/ด/ป งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

โครงการพัฒนางาน
ตามนโยบายและ
จุดเน้นของ
สถานศึกษา 

1.เพื่อพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ในรูปแบบ 
Online  
2.เพื่อส่งเสริมให้ครูได้
พัฒนาการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ห้องเรียน 
Online 
3.เพื่อขับเคล่ือนกิจกรรม
ตามนโยบาย กิจกรรม

1.ครูมีการจัดการเรียนรู้ใน
รูปแบบ Online ร้อยละ 80 
2.กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลา
รู้ ผู้จัดและผู้ร่วมกิจกรรมมีความ
พึงพอใจร้อยละ 80 
3.กิจกรรมส่งเสริมการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม ผู้มีส่วนร่วมมี
ความพึงพอใจ 
ร้อยละ  75 

ด้านคุณภาพ 
1.ครูและนักเรียนมีความ
พึงพอใจต่อการเรียนการ
สอนในรูปแบบออนไลน์ 
2.มีการขับเคล่ือนกิจกรรม
ตามนโยบาย ลดเวลาเรียน 
เพิ่มเวลารู้ 
3.มีการขับเคล่ือนโรงเรียน
มาตรฐานสากล ระดับ 

1.ระบบการเรียน
ออนไลน์และ 
Application 
2.ขับเคล่ือนโรงเรียน
สู่มาตรฐานสากล  
3.เปิดบ้านวิชาการ 
(Open house) 

พ.ค. 63 – 
15 พ.ค.64 
 
พ.ค. 63 – 
15 พ.ค.64 
 
ม.ค.-มี.ค.64 

14,200 
 
 

25,000 
 
 

50,000 

ครูศุภชัย  เรืองเดช 
 
 
ครูณัฐิญา คาโส 
 
 
ครูณัฐิญา คาโส 

พอใจในระดับมากคิดเป็น
ร้อยละ 75 ข้ึนไป 
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ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
4.เพื่อให้กระบวนการ
บริหารจัดการโรงเรียน
คุณภาพประจำตำบล
เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ท่ีวางไว ้

4.กิจกรรมขับเคล่ือนโรงเรียนสู่
มาตรฐานสากล ระดับ ScQA มี
ความสำเร็จและมีความพึงพอใจ
ร้อยละ 70 

ScQA 
4. มีการขับเคล่ือนกิจกรรม
ขับเคล่ือนกิจกรรมการจัด
การศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม และส่ือดิจิทัล 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม ว/ด/ป งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
 5. เพื่อสร้างความ

ทัดเทียมทางการศึกษา 
โดยจัดการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม 
และส่ือดิจิทัล 
6.เพื่อส่งเสริมการวิจัย
และพัฒนานวัตกรรม 
7.เพื่อพัฒนาโรงเรียน 
ให้เข้าสู่โรงเรียน
มาตรฐานสากล 
8.เพื่อเผยแพร่ผลงาน
ของนักเรียนและครูสู่
ชุมชน 

5.นักเรียน ครู และชุมชนมีความ
พึงพอใจต่อดำเนินกิจกรรมตาม
นโยบายเฉล่ียรวมร้อยละ 80 
6. ผู้เข้าชมมีความพึงพอใจต่อ
การจัดกิจกรรม ร้อยละ  80 
7.ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
มีผลงาน Best  practice  
นำเสนอในงานนิทรรศการทาง
วิชาการของโรงเรียน 
ร้อยละ 80 
 

5.มีการขับเคล่ือนกิจกรรม
ขับเคล่ือนกิจกรรมส่งเสริม
การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม 
6.มีการขับเคล่ือนกิจกรรม
พัฒนาโรงเรียนให้เข้าสู่
โรงเรียนมาตรฐานสากล 
7.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมี
ผลงานแสดงของนักเรียน 
ท่ีเกิดจากความภาคภูมิใจ
ของนักเรียน 
8.องค์กรต่าง ๆ ร่วม
แสดงผลงานและ
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9.เพื่อเปิดโอกาสให้ครู 
นักเรียน ผู้ปกครอง และ
ผู้ท่ีสนใจได้ชมผลงานท่ี
แสดงถึงพัฒนาการและ 
ความก้าวหน้าทาง
วิชาการและผลงาน
ทางด้านอื่น ๆ อย่าง
หลากหลาย 

แลกเปล่ียนเรียนรู้ 
สนับสนุนการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน 
9.นักเรียน ครู และชุมชน 
มีความพึงพอใจต่อการจัด
กิจกรรมและให้ความ
ร่วมมือเต็มศักยภาพ 

 
โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม ว/ด/ป งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

 10.เพื่อแสดงศักยภาพ
ในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนอย่างมีคุณภาพ
สู่ความเป็นสากล 

 10.โรงเรียน และชุมชน มี
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 

    

โครงการงานศิลป
หัตกรรมนักเรียน
และส่งเสริม
ศักยภาพนักเรียน 

1.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
แสดงความสามารถท่ี
เป็นเลิศด้าน วิชาการ 
วิชาชีพ สุนทรียภาพ
ดนตรี-นาฏศิลป์ 

1.ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนพนม
ศึกษาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เข้า
แข่งขันระดับสพม.เขต ๑๑ และ
ได้เป็นตัวแทนแข่งขันในระดับ
ภาค จำนวนไม่น้อยกว่า 20 

ด้านปริมาณ 
1. ตัวแทนนักเรียน
โรงเรียนพนมศึกษาทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้เข้า
แข่งขันระดับสพม. ๑๑ 

1.แข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมระดับ
เขตพื้นท่ี 
2.แข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมกระ

ก.ค. 63 – 
15 พ.ค.64 
 
ก.ค. 63 – 
15 พ.ค.64 

202,000 ครูจุติพร  
เด็ดรักษ์ทิพย์ 
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ศิลปะการแสดงและ
ส่ิงประดิษฐ์ ในระดับเขต
พื้นท่ีการศึกษา และ
ส่งเสริมให้ไปแข่งขัน
ระดับภาค และ
ระดับประเทศ 

รายการ และระดับประเทศ ไม่
น้อยกว่า 2 รายการ 

และได้เป็นตัวแทนแข่งขัน
ในระดับภาค จำนวนไม่
น้อยกว่า 20 รายการ และ
ระดับประเทศ ไม่น้อยกว่า 
2 รายการ 
ด้านคุณภาพ 
ตัวแทนนักเรียนได้เข้า
แข่งขันงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับสพม.เขต 
๑๑ และได้เป็นตัวแทน
แข่งขันในระดับภาคและ
ระดับประเทศเพิ่มขึ้น 

ดับชาติ  

 
กลยุทธ์ข้อ 2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล    
     3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
             4. เพิ่มประสิทธิ์ภาพการใช้ส่ือ เทคโนโลยีท่ีทันสมัย มีห้องปฏิบัติการ แหล่งเรียนรู้ท่ีเพียงพอและทันสมัย 
             5. ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูมืออาชีพท่ีมีทักษะการสอน มีจรรยาบรรณ มีจิตอาสา มีความรับผิดชอบ มีศรัทธาในวิชาชีพ  
             6. เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

 



แผนปฏิบัติราชการประจำปีการศึกษา 2563 หน้าที่47 
 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม ว/ด/ป งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
โครงการพัฒนางาน
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 

1. เพื่อยกระดับคุณภาพ
ของผู้เรียนให้สูงกว่าท่ี
สถานศึกษากำหนด 
2. คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ของผู้เรียน
เพิ่มขึ้นตามมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
3. กระบวนการบริหาร
และการจัดการอยู่ใน
ระดับดีเย่ียม 
4. กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญอยู่ใน
ระดับดีเย่ียม 

1.ระดับคุณภาพของผู้เรียนและ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์สูงกว่า
สถานศึกษากำหนด 
 2. กระบวนการบริหารและการ
จัดการอยู่ในระดับค่าเป้าหมายท่ี
โรงเรียน 
3. กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอยู่ใน
ระดับค่าเป้าหมายท่ีโรงเรียน
กำหนด 

ด้านคุณภาพ 
1.ระดับคุณภาพของผู้เรียน
และคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์สูงกว่าสถานศึกษา
กำหนด 
 2. กระบวนการบริหาร
และการจัดการอยู่ใน
ระดับสูงกว่าค่าเป้าหมายท่ี
โรงเรียนกำหนด 
3. กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญอยู่ในระดับสูง
กว่าค่าเป้าหมายท่ีโรงเรียน
กำหนด 
 

1.กำหนดมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
2.จัดทำแผนพัฒนา
การจัดการศึกษา
ประจำปีการศึกษา
ของสถานศึกษา 
3.ดำเนินงานตาม
แผนฯ 
4.ประเมินผลและ
ตรวจสอบ 
5.ติดตามผลการ
ดำเนินการ 
6.จัดทำ/จัดส่ง
รายงานการประเมิน 

พ.ค. 63 – 
15 พ.ค.64 

2,000 ครูจุติพร  
เด็ดรักษ์ทิพย์ 

 
โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม ว/ด/ป งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
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   ด้านปริมาณ 
1.คุณภาพของผู้เรียนอยู่ใน
ระดับดี ร้อยละ 70 
2.ด้านคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ของผู้เรียนอยู่ใน
ระดับดีเลิศ 
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กลยุทธ์ข้อ 1. กระจายโอกาสการจัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนในเขตบริการ  
              3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม ว/ด/ป งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
โครงการพัฒนางาน
แนะแนวเพื่อการ
พัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียน 

1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
การจัดบริการแนะแนว
ให้ครบ 5 ด้าน 
2. เพื่อประชาสัมพันธ์
และส่งเสริมให้นักเรียน
ได้เห็นความสำคัญของ
การศึกษาท่ีสูงขึ้น 
3. เพื่อให้นักเรียน
รับทราบข้อมูล มีเจตคติ
ท่ีดีและมีทักษะในการ
ตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ
และอาชีพท่ีเหมาะสม
กับตนเองได้ 
4. เพื่อเตรียมความ

1.มีจัดบริการแนะแนวให้ครบ 5 
ด้าน 
 2.มีการประชาสัมพันธ์และ
ส่งเสริมให้นักเรียนได้เห็น
ความสำคัญของการศึกษาท่ี
สูงขึน้ 
3. ผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีและมี
ทักษะในการตัดสินใจเลือกศึกษา
ต่อและอาชีพท่ีเหมาะสมกับ
ตนเองได้ 
4.ผู้เรียนมีความพร้อมและมี
คุณลักษณะท่ีดีในการศึกษาต่อ
และประกอบอาชีพ 

ด้านปริมาณ 
1.ร้อยละ 80 ของบริการ
แนะแนว 5 ด้าน ได้
ให้บริการแก่นักเรียนตาม
ศักยภาพของแต่ละบุคคล
อย่างเป็นระบบ 
 2. ร้อยละ 80 ของงาน
แนะแนวมีการ
ประชาสัมพันธ์และส่งเสริม
ให้นักเรียนได้เห็น
ความสำคัญของการศึกษา
ในระดับท่ีสูงขึ้น 
3. ร้อยละ 80 ของนักเรียน
รับทราบข้อมูล มีเจตคติท่ี

1.บริการรอบด้าน
งานแนะแนว 
2.แนะแนวสัญจร 
 
3.แนะแนวศึกษาต่อ
ละอาชีพ 
4.เตรียมความพร้อม
ก่อนสำเร็จการศึกษา 
(ม.3 ม.6) ด้านการ
เรียน อาชีพ ด้าน
ส่วนตัวและสังคม 

พ.ค. 63 – 
15 พ.ค.64 
ม.ค.- ก.พ.
64 
ก.ค. 63 – 
15 พ.ค.64 
ก.ค. 63 – 
15 พ.ค.64 

12,300 ครูชุติมา  
อักขราภรณ์ 
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พร้อมและพัฒนา
คุณลักษณะท่ีเหมาะสม
สำหรับนักเรียนก่อน
สำเร็จการศึกษา 

ดีและมีทักษะในการ
ตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ
และอาชีพท่ีเหมาะสมกับ
ตนเองได้ 

 
 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม ว/ด/ป งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
   ด้านคุณภาพ 

1.มีการส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดบริการ
แนะแนวครบท้ัง 5 ด้าน 
2.มีการประชาสัมพันธ์และ
ส่งเสริมให้นักเรียนได้เห็น
ความสำคัญของการศึกษา
ในระดับท่ีสูงขึ้น 
3.นักเรียนรับทราบข้อมูล 
มีเจตคติท่ีดีและมีทักษะใน
การตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ
และอาชีพท่ีเหมาะสมกับ
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ตนเองได้ 
4.นักเรียนมีการเตรียม
ความพร้อมและพัฒนา
คุณลักษณะท่ีเหมาะสม
ก่อนสำเร็จการศึกษา 
 

 
 
 
กลยุทธ์ข้อ 1. กระจายโอกาสการจัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนในเขตบริการ  
             3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม ว/ด/ป งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
โครงการพัฒนางาน
ศักยภาพนักเรียน
เรียนรวม 

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของนักเรียน ในด้านการ
อ่าน การเขียน และการ
คิดคำนวณ 
2. เพื่อช่วยพัฒนา
ศักยภาพดา้นทักษะทาง
พฤติกรรม ทางอารมณ์ 

1.นักเรียนมีค่าพัฒนาการด้าน
การอ่าน การเขียน และการคิด 
 2. นักเรียนได้พัฒนาทักษะทาง
พฤติกรรม ทางอารมณ์ และ
สังคมของนักเรียนเรียนรวม 
3. นักเรียนได้พฒันาศักยภาพ
ด้านทักษะวิชาเชิงบูรณาการ 

ด้านปริมาณ 
1.นักเรียนเรียนรวมจำนวน 
37 คน สามารถพัฒนา
ศักยภาพของตนได้ ร้อยละ 
100  
 2.ครูใช้ส่ือในการจัดการ
เรียนการสอนเพื่อให้

1.จัดซื้อโทรทัศน์
ห้องเรียนเรียนรวม 
2.กิจกรรมการ
แข่งขัน และการ
ฝึกซ้อม 

ก.ค. 63 – 
15 พ.ค.64 
ก.ค. 63 – 
15 พ.ค.64 

25,000 ครูรุ่งฤดี อินทรภูมิ 



แผนปฏิบัติราชการประจำปีการศึกษา 2563 หน้าที่52 
 

และสังคมของนักเรียน
เรียนรวม 
3. เพื่อช่วยพัฒนา
ศักยภาพด้านทักษะวิชา
เชิงบูรณาการ 

นักเรียนมีความเข้าใจ และ
สนใจการเรียนเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 80  
3.นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
แข่งขันในรายการต่าง ๆ 
ได้รับรางวับ ร้อยละ 75 
ด้านคุณภาพ 
1.นักเรียนเรียนรวมได้รับ
การพัฒนาศักยภาพตาม
ความสามารถของตน ท้ัง
ในด้านกิจกรรมการเรียน
การสอนและกิจกรรมการ
แข่งขันต่าง ๆ 

กลยุทธ์ข้อ 1. กระจายโอกาสการจัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนในเขตบริการ  
              2.พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม ว/ด/ป งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
โครงการรับนักเรียน
ใหม่ปีการศึกษา 
2563 

1. เพื่อรับนักเรียนเข้า
ศึกษาต่อในระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 และ4 
ตามแผนการรับนักเรียน

1.มีการดำเนินงานการรับ
นักเรียนตามแผนท่ีวางไว้ได้
สำเร็จตามวัตถุประสงค์ 
 2. มีการติดตามการจบหลักสูตร

ด้านปริมาณ 
1.จำนวนนักเรียนเข้าใหม่
ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
1 และ 4 ตรงตามแผนการ
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โรงเรียนพนมศึกษา 
2. เพื่อติดตามนักเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
3 และ 6 จบการศึกษา
ตามหลักสูตรของ
สถานศึกษา 

ของนักเรียนอย่างเป็นระบบ รับนักเรียน จำนวน 160 
คน  
 2.จำนวนนักเรียนเข้าใหม่
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  
ตามแผนการรับนักเรียน 
จำนวน 120 คน 
3.จำนวนนักเรียนจบ
การศึกษาตามหลักสูตร
ของสถานศึกษาร้อยละ 
100  
ด้านคุณภาพ 
1.ดำเนินการรับนักเรียน
ตามข้ันตอนและระยะเวลา
ท่ีกำหนด 
 

 
โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม ว/ด/ป งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

   2.นักเรียนมีหลักฐานการ
จบการศึกษาครบถ้วนตาม
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หลักสูตรของสถานศึกษา
กำหนด 
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กลยุทธ์ข้อ 2.พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  
              4. เพิ่มประสิทธิ์ภาพการใช้ส่ือ เทคโนโลยีท่ีทันสมัย มีห้องปฏิบัติการ แหล่งเรียนรู้ท่ี   เพียงพอและทันสมัย 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชีวั้ด เป้าหมาย กิจกรรม ว/ด/ป งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
โครงการพัฒนางาน
ห้องสมุด 

1. เพื่อให้นักเรียนมี
ทรัพยากรสารสนเทศท่ี
หลากหลายและเพียงพอ
ต่อการศึกษาค้นคว้า 
2. เพื่อให้นักเรียนมี
แหล่งเรียนรู้ท่ีมี
บรรยากาศท่ีเอื้ออำนวย
ต่อการค้นคว้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
3.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโย
ชน 
4.เพื่อให้นักเรียนรู้จัก
แสวงหาความรู้จาก
แหล่งต่าง ๆ รอบตัว 

1.มีแหล่งสืบค้นข้อมูลและ
สารสนเทศท่ีทันสมัยและ
เพียงพอต่อความต้องการ 
 2. มีแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้ออำนวยใน
การค้นคว้า 
3.นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์และแสวงหาความรู้
สม่ำเสมอ 

ด้านปริมาณ 
1.นักเรียนมีนิสัยรักการ
อ่าน ร้อยละ 80  
 2.นักเรียนใช้บริการ
ห้องสมุด ร้อยละ 60 
ด้านคุณภาพ 
นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน 
แสวงหาความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ต่าง ๆ พัฒนาตนเอง
อยู่ตลอดเวลา 

1.พัฒนางาน
ห้องสมุด 
2.กิจกรรมรักการ
อ่าน 

พ.ค. 63 – 
15 พ.ค.64 
พ.ค. 63 – 
15 พ.ค.64 

20,000 
 

ครูจารุณี แซ่โง้ว 
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และมีนิสัยรักการอ่าน 
 
 

 
 
กลยุทธ์ข้อ 2.พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  
              4. เพิ่มประสิทธิ์ภาพการใช้ส่ือ เทคโนโลยีท่ีทันสมัย มีห้องปฏิบัติการ แหล่งเรียนรู้ท่ี เพียงพอและทันสมัย 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม ว/ด/ป งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
โครงการพัฒนา
กระบวนการ
ดำเนินงานของกลุ่ม
สาระการเรียนรู ้

1. เพื่อพัฒนากิจกรรม
ภายในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ให้มีศักยภาพ 
2. เพื่อศักยภาพครูใน
การขับเคล่ือนงานใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ให้มี
คุณภาพ 
3.เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี
สมรรถนะท่ีสำคัญและ
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย
ท่ีโรงเรียนกำหนด 

1.มีกิจกรรมท่ีนำไปพัฒนาครู
และผู้เรียนให้มีคุณภาพ 
 2. ครูมีการพัฒนาความก้าวหน้า
ในวิชาชีพตามกลุ่มสาระการ
เรียนรู ้
3.ผู้เรียนได้พัฒนาสมรรถนะ 
ผลสัมฤทธิ์ ตามการออกแบบ
กิจกรรมท่ีสนับสนุนทางวิชาการ
แก่ผู้เรียน 
4.กลุ่มสาระการเรียนรู้มีส่ือ 
เทคโนโลยี อุปกรณ์ท่ีทันสมัย 

ด้านปริมาณ 
1.กิจกรรมบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ร้อย
ละ 75  
 2.บุคลากรในกลุ่มสาระมี
ความพึงพอใจในการ
ขับเคล่ือนกิจกรรม ร้อยละ 
75 
ด้านคุณภาพ 
ครูมีความรู้ความสามารถ
ในการขับเคล่ือนงาน 

1.พัฒนากระบวนการ
ดำเนินงานของกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 
2.พัฒนากระบวนการ
ดำเนินงานของกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 
3.พัฒนากระบวนการ
ดำเนินงานของกลุ่ม
สาระการเรียนรู้

พ.ค. 63 – 
15 พ.ค.64 
 
 
พ.ค. 63 – 
15 พ.ค.64 
 
 
พ.ค. 63 – 
15 พ.ค.64 
 

3,000 
 
 
 

15,000 
 
 
 

90,000 
 
 

ครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 
 
 
ครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 
 
ครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
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4.เพื่อปรับปรุงพัฒนาส่ือ 
อุปกรณ์ เครื่องมือ
ภายในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ เพื่อประสิทธิภาพ
ในการจัดการเรียนรู้ 

กิจกรรมภายในกลุ่มสาระ
ทุกคน 

วิทยาศาสตร์ 
4.พัฒนากระบวนการ
ดำเนินงานของกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 
 

 
พ.ค. 63 – 
15 พ.ค.64 
 
 
 

 
 

10,000 

 
 
ครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
 
 

 
โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม ว/ด/ป งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

    5.พัฒนากระบวนการ

ดำเนินงานของกลุ่ม

สาระการเรียนรู้สุข

ศึกษาและพลศึกษา

6.พัฒนากระบวนการ

ดำเนินงานของกลุ่ม

สาระการเรียนรู้

ศิลปะ 

 
 
 
 
พ.ค. 63 – 
15 พ.ค.64 
 
 
 

50,000 
 
 
 

17,000 
 
 
 
 

ครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาและ
พลศึกษา 
 
ครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ 
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7.พัฒนากระบวนการ

ดำเนินงานของกลุ่ม

สาระการเรียนรู้การ

งานอาชีพและ

เทคโนโลยี 

8.พัฒนากระบวนการ
ดำเนินงานของกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 
 

พ.ค. 63 – 
15 พ.ค.64 
 
 
 
 
พ.ค. 63 – 
15 พ.ค.64 

10,000 
 
 
 
 
 

30,000 

ครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี 
 
 
 
ครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

 
 
กลยุทธ์ข้อ 5.  ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนให้เป็นครูมืออาชีพ  ท่ีมีทักษะการสอน มีจรรยาบรรณ มีจิตอาสา มีความรับผิดชอบ มีศรัทธาในวิชาชีพ 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม ว/ด/ป งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
โครงการเสริมสร้าง
สมรรถนะครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 

1.เพื่อจัดสร้าง ปรับปรุง 
พัฒนา อาคารสถานท่ี
และส่ิงแวดล้อมให้
ทันสมัยและเอื้อต่อการ
เรียนรู ้

1.ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ของโรงเรียนพนมศึกษาได้มีส่วน
ร่วมในการเข้ารับการฝึกอบรม 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ของโรงเรียนพนมศึกษาได้รับการ

ด้านปริมาณ 
1.  ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาของ
โรงเรียนพนมศึกษาได้รับ
การอบรม   

1. ศึกษาดูงาน 
 
2. ประชุม อบรม  
สัมมนา 
 

16พ.ค. 63– 
15 พ.ค.64 
16พ.ค. 63– 
15 พ.ค.64 
 

160,000 
 

120,000 
 
 

ครูปทุมวัน  ดุษฎี 
ครูกิตติมา สุขศิริ 
ครูปทุมวัน  ดุษฎี 
ครูกิตติมา สุขศิริ 
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2.เพื่อพัฒนาระบบ
ข้อมูลสารสนเทศพื้นฐาน
และจำเป็นของโรงเรียน
ให้ถูกต้อง ครบถ้วน 
สมบูรณ์ และเป็น
ปัจจุบัน 
3.เพื่อให้ชุมชนได้มีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน 

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 

สัมมนา  ศึกษาดูงานทุก
คน  ครบตามท่ี
กระทรวงศึกษาธิการ
กำหนด 
ด้านคุณภาพ 
2.  ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาของ
โรงเรียนพนมศึกษาทุกคน
มีความพร้อมในการดำเนิน
กิจกรรมการเรียนการสอน
และปฏิบัติตนถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์การปฏิบัติของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

3. สร้างขวัญและ
กำลังใจ 
 
4. จัดซื้อวัสดุ
สำนักงาน 
 
5. จัดทะเบียนข้อมูล
ครูและบุคลากร 
 

16พ.ค. 63– 
15 พ.ค.64 
 
16พ.ค. 63– 
15 พ.ค.64 
 
16พ.ค. 63– 
15 พ.ค.64 
 

5,000 
 
 

25,000 
 
 

5,000 

ครูปทุมวัน  ดุษฎี 
 
 
ครูวิลาสินี  แทนทวี 
 
 
ครูวิลาสินี แทนทวี 

 
 
 
กลยุทธ์ข้อ 6. เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาลโดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม ว/ด/ป งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
เพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

1. เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างบ้านกับโรงเรียน 

1.  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ
ผู้เรียน 
2.  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

ด้านคุณภาพ 
1.เพื่อให้สร้างสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างครู  นักเรียนและ

1.ประชุมผู้ปกครอง 
 
 

16พ.ค 63 –
15พ.ค 64 

 

20,000 
 
 

ครูอาชิรญาณ์ และ
ครูฝ่ายกิจการ
นักเรียน 
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2. เพื่อเปิดโอกาสให้
ผู้ปกครองนักเรียนได้มี
ส่วนร่วมให้ข้อมูล 
ข้อเสนอแนะในการ
พัฒนาโรงเรียน 
3. เพื่อร่วมมือกับ
ผู้ปกครองนักเรียนใน
การส่งเสริมการเรียนรู้ 
และพัฒนาการด้าน
ต่างๆของนักเรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
4.เพื่อให้ผู้ปกครองได้มี
โอกาสพบปะกับครูท่ี
ปรึกษา ทำให้เกิด
สัมพันธภาพท่ีดีระหว่าง
ผู้ปกครองนักเรียนอัน
เป็นการแลกเปล่ียน
เรียนรู ้

3. การมีคุณลักษณะและค่านิยม
ท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
4. การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและหลากหลาย 
5.จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ผู้ปกครอง 
2.เพื่อแลกเปล่ียนมุมมอง
ความคิดเกี่ยวกับเด็ก
ร่วมกัน  
ด้านปริมาณ 
1. คณะครูอาจารย์และ
นักเรียนทุกคนในโรงเรียน
พนมศึกษา 
2. ผู้ปกครองนักเรียนทุก
คน 
3. ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนโรงเรียนพนม
ศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 
4.ร้อยละ 100 ของครู
โรงเรียนพนมศึกษาท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรม  
 

 
2.เย่ียมบ้านนักเรียน 
 

 
 
3.เครือข่ายผู้ปกครอง 
 

 
 
4.อบรมวินัยจราจร 
 
 
 
5.กิจกรรม โรงเรียน
สวยด้วยมือเรา 
 

 
16พ.ค 63 –
15พ.ค 64 

 
 
16พ.ค 63 –
15พ.ค 64 

 
 
16พ.ค 63 –
15พ.ค 64 

 
 
16พ.ค 63 –
15พ.ค 64 

 

 
40,000 

 
 
 

ไม่ใช้งบ 

 
 
 

 
ไม่ใช้งบ 

 
 
 

3,000 

 

 

ครูอาชิรญาณ์ และ
ครูฝ่ายกิจการ
นักเรียน 
 

ครูหทัยทิพย์ และครู
ฝ่ายกิจการนักเรียน 

 
 

ครูคมพยัคฆ์ คณะครู
กลุ่มกิจการนักเรียน 

 
 
 
ครูจิรศักดิ์ คณะครู
กลุ่มกิจการนักเรียน 

 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม ว/ด/ป งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
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 ร่วมกันระหว่างครูท่ี
ปรึกษาประจำช้ันและ
ผู้ปกครองนักเรียน ซึ่งจะ
นำไปสู่ความร่วมมือใน
การดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนและร่วมกนั
ส่งเสริม พัฒนา ป้องกัน 
และแก้ไขปัญหานักเรียน 
5. ผู้เรียนมีจิตสำนึกรัก
สถานศึกษา 
6. ผู้เรียนมีจิตสาธารณะ
ในการดูแล
สภาพแวดล้อมของ
สถานศึกษา 
7. เพื่อให้นักเรียนได้
ทราบข้อมูลท่ีเป็น
ประโยชน์ในการปรับตัว
ด้านพฤติกรรมและการ
เรียน 
8. เพื่อวางแนวทางการ

 5. นักเรียนโรงเรียนพนม
ศึกษา ม.1 และ  
ม.4 ทุกคน 

6.ส่งเสริมพัฒนาห้อง
กิจการนักเรียน 
 
7.ปฐมนิเทศนักเรียน
ใหม่ประจำปี
การศึกษา 2563 
 
8.ปัจฉิมนิเทศ
นักเรียนม.3และม.6 
 
9.ส่งเสริม
ประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 
10.งานอนามัย
โรงเรียน 
 
11.สภานักเรียน 

16พ.ค 63 –
15พ.ค 64 

 
16พ.ค 63 –
15พ.ค 64 

 
 
16พ.ค 63 –
15พ.ค 64 

 
16พ.ค 63 –
15พ.ค 64 

 
16พ.ค 63 –
15พ.ค 64 

 
16พ.ค 63 –
15พ.ค 64 

 

15,000 
 
 

ไม่ใช้งบ 
 
 

 
15,000 

 
 

ไม่ใช้งบ 
 
 

60,000 
 
 

2,000 

ครูเกริกเกียรติ และ
คณะครูกลุ่มกิจการ
นักเรียน 
 

ครูหทัยทิพย์ คณะ
ครูกลุ่มกิจการ
นักเรียน 

ครูหทัยทิพย์ คณะ
ครูกลุ่มกิจการ
นักเรียน 

ครูหทัยทิพย์ คณะ
ครูกลุ่มกิจการ
นักเรียน 

ครูคมพยัคฆ์ คณะครู
กลุ่มกิจการนักเรียน 

 
ครูหทัยทิพย์ คณะ
ครูกลุ่มกิจการ
นักเรียน 
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ปฏิบัติให้ตรงกัน 

 
โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม ว/ด/ป งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

 สอดคล้องกับระเบียบ
ของโรงเรียนท่ีวางไว ้
9. เพื่อเป็นการเตรียม
ความพร้อมในการเรียน
ระดับมัธยมศึกษา 
10. เพื่อให้นักเรียนได้
ทราบประสบการณ์จริง
ในสังคมและพร้อมท่ีจะ
เผชิญกับปัญหา 
11. เพื่อให้นักเรียนเกิด
ทัศนคติท่ีดีต่อโรงเรียน 
12. เพื่อให้นักเรียนเห็น
ความสำคัญของการ
เรียน 
13. เพื่อเสริมสร้างขวัญ

  12. การจัดระบบ
ข้อมูลสารสนเทศฝ่าย
กิจการนักเรียน 

16พ.ค 63 –
15พ.ค 64 

 

ไม่ใช้งบ ครูกนกวรรณและครู
กลุ่มกิจการนักเรียน 



แผนปฏิบัติราชการประจำปีการศึกษา 2563 หน้าที่63 
 

และกำลังใจให้กับ
นักเรียนท่ีสำเร็จ
การศึกษา 
14. เพื่อให้นักเรียนเกิด
ความภาคภูมิใจใน
ความสำเร็จ  

 
โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม ว/ด/ป งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

  15. เพื่อเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีงาม
ระหว่างครูกับนักเรียน 
16. เพื่อให้นักเรียนเกิด
ทัศนคติท่ีดีต่อโรงเรียน
และสร้างแรงจูงใจให้
นักเรียนรุน่ต่อไป 

      

เพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน
แผนงานและ
งบประมาณ 

1. เพื่อจัดทำแผนพัฒนา
คุณภาพการจัด
การศึกษา 
2. เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติ

1. โรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผล 

ด้านคุณภาพ 
1. แผนพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษามี
ประสิทธิภาพ และเกิด

 
1. จัดทำแผนพัฒนา
คุณภาพและการจัด
การศึกษา 

 
16 พ.ค.63– 
15 พ.ค.64 
 

 
20,000 

 
 

 
ครูอาภาพร  
เทพบรรจง 
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ราชการประจำปี
การศึกษา 2562 
3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานทางบัญชี
และการเงิน 
4. เพื่อระดมทุนและ
ทรัพยากรทางการศึกษา 

2. โรงเรียนมีแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีการศึกษา 2563 
3. โรงเรียนมีระบบบัญชีและ
การเงิน 
4. โรงเรียนมีการระดมทุนและ
ทรัพยากรทางการศึกษา 

ประสิทธิผล 
2. แผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีการศึกษา 2563 
ใช้จ่ายงบประมาณตาม
แผน 
3. ระบบบัญชีและการเงิน
ถูกต้องโปร่งใส่ 
ด้านปริมาณ 
1. มีการระดมทรัพยากร
และการลงทุนเพื่อ
การศึกษาร้อยละ 80 

2. จัดทำแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปี
งบประมาณ 2562 
3. เพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานทาง
บัญชีและการเงิน 
4. ระดมทุนและ
ทรัพยากรทางการ
ศึกษา 

16 พ.ค.63– 
15 พ.ค.64 
 
16 พ.ค.63– 
15 พ.ค.64 
 
16 พ.ค.63– 
15 พ.ค.64 

5,000 
 
 

60,000 
 
 

5,000 

ครูอาภาพร  
เทพบรรจง 
 
ครูอารม  รักสีทอง 
ครูเบญจวรรณ 
ทองเสน 
ครูเสาวณี ศรีทอง 
ครูเบญจวรรณ 
ทองเสน 
 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม ว/ด/ป งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
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บริหาร
สาธารณูปโภค 

 1. ผู้บริหารสามารถ
บริหารจัดการศึกษาให้
บรรลุเป้าหมายตามท่ี
กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติ
ราชการ 
2. เพื่อให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปด้วยความสะดวก
รวดเร็วและเกิด
ประสิทธิผล 
3. เพื่อรณรงค์ให้มีการ
ลดพลังงานในทุก ๆ 
ด้าน 

1. โรงเรียนมีการบริหารท่ีดี มี
ระบบสาธารณูปโภคท่ีเอื้อต่อ
การเรียนการสอน และการ
ปฏิบัติงาน 
2. โรงเรียนมีภาระค่าใช้จ่ายค่า
สาธารณูปโภคลดลง 

ด้านคุณภาพ 
1. ระบบสาธารณูปโภค
ใช้อย่างเพียงพอและรู้จัก
ใช้ทรัพยากรอย่าง
ประหยัด 
ด้านปริมาณ 
1. มีระบบสาธารณูปโภคท่ี
ใช้ในการปฏิบัติงาน 

1. ค่าน้ำ 
 
2. ค่าไฟ 
 
3. ค่าโทรศัพท์ และ
ค่าอินเตอร์เน็ต 
 
4. ค่าไปรษณีย์ 

16 พ.ค.63– 
15 พ.ค.64 
16 พ.ค.63– 
15 พ.ค.64 
16 พ.ค.63– 
15 พ.ค.64 
 
16 พ.ค.63– 
15 พ.ค.64 

งบกลาง ครูเบญจวรรณ 
ทองเสน 
ครูเสาวณี  ศรีทอง 
 

พัฒนาวัสดุ
สำนักงานโรงเรียน
พนมศึกษา 

1. เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์
ท่ีมีคุณภาพเพียงพอ 
และพอเพียงต่อการใช้
งานในโรงเรียน 
 

1. โรงเรียนมีวัสดุอุปกรณ์ท่ีมี
คุณภาพและเพียงพอต่อการใช้
งาน 
2. ผู้ท่ีเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจ
ในระดับดีและดีมาก 
 

ด้านคุณภาพ 
1. โรงเรียนสามารถ
ดำเนินกิจกรรมตาม
โครงการต่าง ๆ ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
ด้านปริมาณ 
1. มีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอ

1. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
 
2. ปรับปรุง/
ซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ 

 
3. ลงทะเบียนคุม
วัสดุอุปกรณ์ 
 

16 พ.ค.63– 
15 พ.ค.64 

งบกลาง ครูกัญญารัตน ์
ชูสุวรรณ 
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ในต่อการใช้งานใน
โรงเรียน 

4. ตรวจสอบพัสดุ
ประจำป ี

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม ว/ด/ป งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ธนาคารโรงเรียน
พนมศึกษา 

1. เพื่อให้นักเรียนทุกคน
มีส่วนร่วมในการรู้จัก
ประหยัด อดออม และ
สามารถดำรงชีวิตแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง  
2. เพื่อให้นักเรียนมี
ความรู้ความสามารถ 
และมีประสบการณ์ใน
การทำงานอย่างมี
ขั้นตอน สามารถนำไปใช้
ในชีวิตประจำวันได้ 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ
ผู้เรียนนักเรียนมีความพร้อมใน
การศึกษาต่อ การฝึกงานหรือ
การทำงาน 
2. คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของ
ผู้เรียนนักเรียนมีคุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษา
กำหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมาย
และวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
 

ด้านคุณภาพ 
1. นักเรียนมีนิสัยรักการ
ประหยัดอดออม รู้จักการ
ใช้จ่ายเงินสามารถ
ดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง  
2. นักเรียนได้ฝึกทักษะการ
บริหาร การบริการ และ
การทำงานอย่างมีข้ันตอน
ได้รับประสบการณ์จาก
กระบวนการทำงานของ
ธนาคารโรงเรียน 
 

1. ฝาก – ถอน 
รายวัน 
 
 
 
2. ดูแลซ่อมแซม
เครื่องปรับอากาศใน
ห้องธนาคาร 
 
 
3.ปรับปรุงภูมิทัศน์
ห้องธนาคารโรงเรียน 

16 พ.ค.63– 
15 พ.ค.64 
 
 
 
16 พ.ค.63 
– 15 พ.ค.
64 
 
 
16 พ.ค.63 
– 15 พ.ค.
64 
 

5,000 
 
 
 
 

9,000 
 
 
 
 

1,000 

ครูเบญจวรรณ  
ทองเสน 
ครูเสาวณี ศรีทอง
นักเรียนชุมนุม
ธนาคารโรงเรียน 
ครูเบญจวรรณ  
ทองเสน 
ครูเสาวณี ศรีทอง
นักเรียนชุมนุม
ธนาคารโรงเรียน 
ครูเบญจวรรณ  
ทองเสน 
ครูเสาวณี ศรีทอง
นักเรียนชุมนุม
ธนาคารโรงเรียน 
 



แผนปฏิบัติราชการประจำปีการศึกษา 2563 หน้าที่67 
 

 
 
 
 
 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม ว/ด/ป งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
พัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน 

1.เพื่อจัดสร้าง ปรับปรุง 
พัฒนา อาคารสถานท่ี
และส่ิงแวดล้อมให้
ทันสมัยและเอื้อต่อการ
เรียนรู ้
2.เพื่อพัฒนาระบบ
ข้อมูลสารสนเทศพื้นฐาน
และจำเป็นของโรงเรียน
ให้ถูกต้อง ครบถ้วน 
สมบูรณ์ และเป็น
ปัจจุบัน 
3.เพื่อให้ชุมชนได้มีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษา

1.วางแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 
2.มีการสร้างและพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้
ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ท้ัง
ภายในและนอกสถานศึกษา 
3.จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้ 
4.การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบ
ต่อการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
และได้มาตรฐาน 

ด้านคุณภาพ 
1.อาคารเรียนอาคาร
ประกอบมีสภาพท่ีสมบูรณ์ 
2.นักเรียนมีส่ิงอำนวย
ความสะดวกเพียงพอ 
3.โรงเรียนมีการจัดเก็บ
ข้อมูลท่ีถูกต้องและเป็น
ปัจจุบัน นักเรียนมีแหล่ง
เรียนรู้ท่ีทันสมัย 
4.โรงเรียนได้รับการจัดสรร
งบประมาณตามรายหัว
นักเรียน 
5.ความพึงพอใจต่อการ

1.พัฒนาอาคาร
สถานท่ี 
 
2.พัฒนาเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษาและ
ประชาสัมพันธ์ 
 
3.จัดเก็บข้อมูล
นักเรียนรายบุคคล
(smis)โดยใช้ระบบ
DMC(Data 
Management 
Center) 

16 พ.ค.63– 
15 พ.ค.64 
 
16 พ.ค.63– 
15 พ.ค.64 
 
 
16 พ.ค.63– 
15 พ.ค.64 
 
 
 
 

435,000 
 
 

40,000 
 
 
 

ไม่ใช้งบ 
 
 
 
 
 

ครูธีระศักดิ์  
ยอดมณีย์ 
 
ครูนวรัตน ์
เช้ือพราหมณ์แพ 
 
 
ครูมารีหยาม 
อินทรวิเศษ 
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ของโรงเรียน 
4.พัฒนาระบบงาน
ธุรการและงานสาร
บรรณ  
 

 ดำเนินกิจกรรมการประชุม
ผู้ปกครองและกรรมการ
สถานศึกษา 
ด้านปริมาณ 
1.มีวัสดุเครื่องมือเพียงพอ
ในการดูแลอาคารเรียน 
อาคารประกอบและมีส่ิง
อำนวยความสะดวก
เพียงพอกับนักเรียน 

 
4.สานสัมพันธ์กับ
ชุมชน 
 
 

 
16 พ.ค.63– 
15 พ.ค.64 
 
 
 
 

 
10,000 

 
 
 

 
ครูวิริษา คงประสิทธิ์ 
และครูกลุ่ม
อำนวยการ 
 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม ว/ด/ป งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
   2.โรงเรียนมีข้อมูล

สารสนเทศท่ีครบถ้วน
สมบูรณ์ ครอบคลุมในทุก
ด้าน 
3.มีการประชุมกรรมการ
สานศึกษาภาคเรียนละ2 
ครั้ง 

    

สวนปาล์มพอเพียง
โรงเรียนพนมศึกษา 

1.เพื่อฝึกฝนให้นักเรียน
เป็นผู้คิดเป็น ทำเป็น 
แก้ปัญหาเป็น 

1.การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง
ของทุกฝ่าย และการร่วม
รับผิดชอบต่อผลการจัด

ด้านคุณภาพ 
1.ต้นปาล์มน้ำมัน
เจริญเติบโตดีและได้ผล

1.จัดทำโครงการ 
2.กำจัดวัชพืช 
3.ใส่ปุ๋ยบำรุงต้น 

16 พ.ค.63– 
15 พ.ค. 64 

40,000 ครูธีระศักดิ์  
ยอดมณีย์ 
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2.เพื่อเป็นแบบอย่าง
ให้กับชุมชนในด้านการ
ประกอบการ ประกอบ
อาชีพปลูกปาล์มน้ำมัน 
3.เพื่อสร้างรายได้ให้กับ
สถานศึกษา 
4.เพื่ออนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อมรวมทั้ง
ดำเนินตามแนวทาง
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

การศึกษาให้มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน 

ผลิตต่อไร่สูง 
ด้านปริมาณ 
1.ปาล์มน้ำมันอายุ 6 ปี 40 
ไร่ จำนวน 700 ต้น 
2.ปาล์มน้ำมันอายุ 21 ปี 
10 ไร่จำนวน 125 ต้น 

4.จำหน่าย 
5.ตัดแต่งต้น 
6.ประเมินโครงการ 
 

 


