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ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 โรงเรียนเทพสถิตวิทยา” จะเปนประโยชนตอนักเรียน ครู บุคลากรทางการ

ศึกษา ผูบริหารโรงเรียนและผูเก่ียวของ เพ่ือรวมกันพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนเทพสถิตวิทยาตอไป  
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สวนที่ 1 

สภาพปจจุบันของสถานศึกษา 

 

1.  ประวตัโิรงเรียน 

โรงเรียนเทพสถิตวิทยา  ตั้งอยูเลขท่ี  127  หมูท่ี  2  ถนนสุรนารายณ  ตําบลวะตะแบก  อําเภอเทพ

สถิต  จังหวัดชัยภูมิ  ไดรับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  ประกาศจัดตั้งเปนโรงเรียน

มัธยมศึกษา  ประจําก่ิงอําเภอเทพสถิต  เม่ือวันท่ี  28  มีนาคม  พ.ศ.  2520  เปดสอนในระดับมัธยมศึกษา

ตอนตนแบบสหศึกษา  โดยใชหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน  พุทธศักราช  2503  และหลักสูตรมัธยมศึกษา

ตอนตน  พุทธศักราช  2521 

ปงบประมาณ  2522  ไดรับงบประมาณกอสรางอาคารเรียนแบบ  106  ต.  จํานวน  1  หลัง  มี

หองเรียน  8  หองเรียน 

ปงบประมาณ  2525  ไดรับงบประมาณกอสรางอาคารเรียนแบบ  216  ล.  จํานวนครึ่งหลัง  มี

หองเรียน  8  หองเรียน 

ป  2525  โรงเรียนไดรับคัดเลือกเขาโครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาเพ่ือพัฒนาชนบทโครงการท่ี  2  รุน

ท่ี  1  (ม.พ.ช. รุน  1  ไดรับงบประมาณตอเติมอาคารเรียนแบบ  216  ล.  เต็มหลัง  อาคารโรงฝกงาน

เกษตรกรรมและคหกรรม  จํานวน  1  หลัง  และหอประชุม  จํานวน  1  หลัง 

ปการศึกษา  2534  โรงเรียนขออนุญาตเปดสาขาท่ีบานยางเตี้ยโคกรัง  ชื่อ  “โรงเรียนเทพสถิตวิทยา  

(สาขายางเตี้ยโคกรัง ”  ปจจุบันคือโรงเรียนตรปีระชาพัฒนาศึกษา 

ปการศึกษา  2545  โรงเรียนไดรับการคัดเลือกจากกรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ  ใหเปน

โรงเรียนนํารองหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ปการศึกษา  2555  โรงเรียนไดรับคัดเลือกใหเปนหองสมุดมีชีวิตโรงเรียน  รุนท่ี  5  เปนสถานศึกษา

พอเพียงตนแบบ  และโรงเรียนตนแบบ  โครงการพลังงานเพ่ือชีวิต  ลดโลกรอน  ดวยวิถีพอเพียง 

ปงบประมาณ 2556 โรงเรียนไดรับคัดเลือกใหเปนหองสมุดมีชีวิตโรงเรียน รุนท่ี 5 เปนสถานศึกษา

พอเพียงตนแบบ และโรงเรียนตนแบบ 60 โรงเรียน โครงการพลังงานเพ่ือชีวิต ลดโลกรอน ดวยวิถีพอเพียง 

ปการศึกษา 2558 โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนโดยใชสื่อดิจิทัลเพ่ือลดความเลื่อมล้ําและเพ่ิม

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร (Perfect Smart Classroom  

ปงบประมาณ 2559 ไดรับงบประมาณกอสรางอาคารหอประชุมแบบ 100/27 จํานวน  1  หลัง 

ปงบประมาณ 2562 ไดรับงบประมาณกอสรางสนามกีฬาอเนกประสงค จํานวน 1 สนาม 

ปงบประมาณ 2564 ไดรับงบประมาณกอสรางโรงอาหารขนาดกลาง 500 ท่ีนั่ง จํานวน 1 หลัง 

ปจจุบันโรงเรียนเทพสถิตวิทยา  จัดแผนการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน  และชั้นมัธยมศึกษาตอน

ปลาย  โดยจัดการเรียนการสอนดังนี้ จัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 

2551 และหลักสูตรสถานศึกษา (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช  2555 
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ในปการศึกษา 2564 ใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 

พ.ศ. 2560) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 และมีการจัดกลุมการเรียนท่ีเนนเพ่ิม

ศักยภาพดานภาษาอังกฤษและภาษาตางประเทศท่ี 2 ไดแก ภาษาจีน ในกลุมหองเรียนปกติระดับชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 1-3 ระดับชั้นละ 5 หอง รวม 15 หอง กลุมหองเรียนปกติระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4-6 รวม 8 

หอง กลุมการเรียนสําหรับเนนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4-6 จํานวน 8 หอง รวม

ท้ังสิ้น 23 หอง 

2.  ทีต่ัง้ และขนาด 

 โรงเรียนเทพสถิตวิทยา ตั้งอยูเลขท่ี 127 หมูท่ี 2 ถนนสุรนารายณ ตําบลวะตะแบก อําเภอเทพสถิต 

จังหวัดชัยภูมิ มีเนื้อท่ี 49 ไร 20 ตารางวา 

  

                                                                    “โยคาเว ชายเต ภรู”ิ 

                                                               “ความรูเกิดมาจากการปฏิบัติ” 

  

 “                                                          “สงเสรมิการศึกษา เพื่อพฒันาชมุชน” 

                            เทา – ทอง 

                                                                 เทา  หมายถึง  ความม่ันคง สมํ่าเสมอ 

                                                                 ทอง  หมายถึง  ความเจริญรุงเรือง 

 

    

 

 

 

                                อกัษรยอโรงเรียน  ท.ว. 

 

                           “ซื่อสตัยสจุริต มจีติอาสา” 

 

                                                “คุณธรรมนาํวชิาการ สถานศกึษาปลอดภยั” 

 

                                                               “มุงผลสมัฤทธิ ์มจีติสาธารณะ” 

 

                                                               “ทาํงานเปนทีม” 

 
 

คตพิจนประจาํโรงเรยีน 

ปรัชญาโรงเรยีน 

สปีระจาํโรงเรยีน 

สญัลกัษณโรงเรยีน 

อตัลกัษณของโรงเรยีน 

เอกลกัษณของโรงเรยีน 

คานยิมของโรงเรยีน 

วฒันธรรมองคกร 
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3. เขตพืน้ที่บรกิารการศึกษา 

         ตําบลวะตะแบก        

1. โรงเรียนบานชองสําราญ      

2. โรงเรียนบานซับหมี 

3. โรงเรียนบานวังมน      

4. โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต 

5. โรงเรียนบานหวยฝรั่ง   

6. โรงเรียนบานหวยเกตุ 

7. โรงเรียนบานยางเตี้ยโคกรัง สาขาบานหนองหินสามัคคี 

8. โรงเรียนบานซับไทร 

9. โรงเรียนบานโคกไค 

10. โรงเรียนมงคลศึกษา 

11. โรงเรียนซับถาวรพัฒนา 

12. โรงเรียนบานดงลาน 

13. โรงเรียนบานยางเก่ียวแฝก 

4. ขอมลูเกีย่วกบัการบรหิารสถานศึกษา 

 ชื่อ–สกุลผูบริหาร นางสาวพรณภัทร  พงษวรัชญพร การศึกษาสูงสุด ปร.ด.ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขา

บริหารการศึกษาดํารงตําแหนงท่ีโรงเรียนนี้ตั้งแตวันท่ี  21  ตุลาคม 2563 จนถึงปจจุบัน  

5. วตัถปุระสงคของสถานศกึษา 

 (1) เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาใหไดมาตรฐาน และสามารถบริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ / 

ประสิทธิผล 

 (2) เพ่ือพัฒนาคุณภาพนักเรียนใหเปนไปตามจุดมุงหมาย / เปาหมายของหลักสูตร 

 (3) เพ่ือพัฒนาผูบริหาร  คณะครู  บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน ใหเปนบุคลากรมืออาชีพ   

มีจิตสํานึกในการปฏิบัติหนาท่ี 

6. วสิยัทัศน พนัธกจิ เปาประสงค ยทุธศาสตร ของโรงเรยีนเทพสถติวิทยา 

วสิยัทัศน (VISION) 

“ผูเรยีนมีคณุภาพตามมาตรฐานสากล บนพืน้ฐานวฒันธรรมไทย” 

พันธกจิ        

1. พัฒนาผูเรียนใหมีศักยภาพเปนพลโลก 

2. ยกระดับการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 

3. ยกระดับการบริหารจดัการดวยระบบคุณภาพ 

4. สงเสริมการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

5. สรางเครือขายวัฒนธรรม 
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คติพจน        “โยคาเว ชายเต ภรูิ”   ความรูเกิดจากการปฏิบัติ 

อัตลักษณของโรงเรยีน      “ซ่ือสัตยสุจริต มีจิตอาสา” 

เอกลกัษณของโรงเรยีน     “คุณธรรมนําวิชาการ สถานศึกษาปลอดภัย” 

คุณธรรมอตัลักษณของโรงเรยีน    “ซ่ือสัตย มีวินัย ใจอาสา”  

คานยิมองคกร                        “มุงผลสัมฤทธิ์ มีจิตสาธารณะ” 

วฒันธรรมองคกร   “ทํางานเปนทีม” 

 

เปาประสงค   (GOALS) 

1. ผูเรียนเปนเลิศวิชาการ สื่อสารไดอยางนอย 2 ภาษา ล้ําหนาทางความคิด ผลิตงานอยางสรางสรรค 

รวมกันรับผิดชอบตอสังคมโลก 

2. จัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 

3. บริหารจัดการดวยระบบคุณภาพ 

4. ผูเรียนปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

5. โรงเรียนดําเนินการอนุรักษวัฒนธรรมไทยในทุกระดับ 

 

 

 

 

 

สมรรถนะหลักของโรงเรยีน 

1. การบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพดวย WT MODEL 

2. จัดการเรียนการสอนตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน 

 

  

มาตรการสงเสริม 

1. โครงการคายวิชาการ 

2. สงเสริมการอนุรักษวัฒนธรรมไทย 
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ขอมลูดานอาคารสถานที ่
 

 

 

1.  อาคารเรยีนถาวร แบบ 106ต. (อาคารปฐมเทพ  ปทีส่ราง พ.ศ. 2521 จาํนวน 1 หลงั  

ประกอบดวยหองตาง ๆ  ดังตอไปนี้ 

- หองสํานักงานผูบริหาร    จํานวน  1 หอง  

- หองบริหารวิชาการ     จํานวน  1 หอง 

- หองงานทะเบียน     จํานวน  1 หอง 

- หองบริหารงบประมาณ    จํานวน  1 หอง 

- หองประชุมมรกต     จํานวน  1 หอง 

- หองบริหารงานบุคคล     จํานวน  1 หอง 

- หองพัสดุ      จํานวน  1 หอง 

- หองกิจการนักเรียน     จํานวน  1 หอง 

- หอง STEM      จํานวน  1 หอง 

- หองปฏิบัติการเคมี     จํานวน  1 หอง 

- หองปฏิบัติการฟสิกส     จํานวน  1 หอง 

- หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร    จํานวน  1 หอง 

- หองเวรยามกลางคืน     จํานวน  1 หอง 

2.  อาคารเรยีนถาวร แบบ 216ค. (อาคารทวเิทพ  ปทีส่ราง พ.ศ. 2525 จาํนวน 1 หลัง  

ประกอบดวยหองตาง ๆ  ดังตอไปนี้ 

- หองกลุมบริหารท่ัวไป     จํานวน  1 หอง 

- หองแนะแนว     จํานวน  1 หอง 

- หองกิจกรรมสหกรณรานคา    จํานวน  1 หอง 

- หองประชุมอรุณรุง     จํานวน  1 หอง 

- หองจริยศาสตร     จํานวน  1 หอง 

- หองกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ   จํานวน  1 หอง 

- หอง Learn Education    จํานวน  1 หอง 

- หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร    จํานวน  1 หอง 

- หอง E-SPORT     จํานวน  1 หอง 

- หองศิลปะ      จํานวน  1 หอง 

- หองเรียน      จํานวน  8 หอง 
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3.  อาคารเรยีนถาวร แบบ 216ล. (ปรบัปรงุป  29 (อาคารตรีเทพ  ปทีส่ราง พ.ศ. 2539 จํานวน 1 หลงั  

ประกอบดวยหองตาง ๆ  ดังตอไปนี้ 

- หองสมุด      จํานวน  1 หอง 

- หองพยาบาล      จํานวน  1 หอง 

- หองกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย   จํานวน  1 หอง  

- หองกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  จํานวน  1 หอง 

- หองกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร   จํานวน  1 หอง 

- หองนาฏศิลป     จํานวน  1 หอง 

- หองเรียน      จํานวน  13 หอง 

4. อาคารประกอบ 

1. หอประชุมแบบ 002(2521)  (อาคารประชุมเทพ  จํานวน      1     หลัง 

2. หอประชุม/โรงอาหาร แบบ 100/27   จํานวน      1     หลัง 

3. โรงฝกงานมาตรฐานแบบ GEN H  (อาคารอาชีวเทพ  จํานวน      1     หลัง 

4. โรงฝกงานมาตรฐานแบบ GEN I  (อาคารโอชาเทพ  จํานวน      1     หลัง 

5. บานพักครูแบบ 203/27    จํานวน      4     หลัง 

6. บานพักครูแบบ 204/27    จํานวน      1     หลัง 

7. บานพักครูแบบเรือนแถว    จํานวน      1     หลัง 

8. บานพักลูกจางประจําแบบมาตรฐานกรมสามัญศึกษา จํานวน      2     หลัง 

9. หอพักนักเรียนแบบกรมสามัญศึกษา   จํานวน      1     หลัง 

10. สวมนักเรียนแบบ 6 ท่ี    จํานวน      3     หลัง 

11. สวมนักเรียนหญิง 6ท่ี/ 49    จํานวน      1     หลัง 

12. สวมนักเรียนชาย 6ท่ี/ 49    จํานวน      1     หลัง 

13. หอถังเก็บน้ําประปา     จํานวน      2     ถัง 

14. ถังเก็บน้ําฝน  (ฝ  33     จํานวน      3     ชุด 
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ลกัษณะทีต่ัง้ 

 อําเภอเทพสถิต ตั้งอยูทางทิศตะวันตกเฉียงใตของจังหวัดชัยภูมิ อยูหางจากตัวจังหวัดประมาณ 102  

กิโลเมตร 

เนือ้ที ่

 อําเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ มีเนื้อท่ีประมาณ 875.60 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 546,900 ไร 

อาณาเขต 

ทิศเหนือ   ติดกับอําเภอภักดีชุมพล  อําเภอหนองบังแดง  อําเภอหนองบัวระเหว  จังหวัด

ชัยภูมิ 

 ทิศใต    ติดกับอําเภอดานขุนทด  ก่ิงอําเภอเทพารักษ  จังหวัดนครราชสีมา 

 ทิศตะวันออก   ติดกับอําเภอบําเหน็จณรงค  ก่ิงอําเภอซับใหญ  จังหวัดชัยภูมิ 

 ทิศตะวันตก   ติดกับก่ิงอําเภอลําสนธิ  อําเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุรี  อําเภอวิเชียรบุรี   

จังหวัดเพชรบูรณ 

การปกครอง 

การปกครองสวนภูมภิาค อําเภอเทพสถิตแบงพ้ืนท่ีการปกครองออกเปน 5 ตําบล 92 หมูบาน ไดแก 

1. วะตะแบก 22  หมูบาน 

2. หวยยายจิ๋ว 22  หมูบาน 

3. นายางกลัก 17  หมูบาน 

4. บานไร 16  หมูบาน 

5. โปงนก 15  หมูบาน 

การปกครองสวนทองถิ่น อําเภอเทพสถิตประกอบดวยองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 6 แหง ไดแก 

 เทศบาลตําบลเทพสถิต ครอบคลุมพ้ืนท่ีบางสวนของตําบลวะตะแบก 

 องคการบริหารสวนตําบลวะตะแบก ครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลวะตะแบก (นอกเขตเทศบาลตําบลเทพ

สถิต  

 องคการบริหารสวนตําบลหวยยายจิ๋ว ครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลหวยยายจิ๋วท้ังตําบล 

 องคการบริหารสวนตําบลนายางกลัก ครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลนายางกลักท้ังตําบล 

 องคการบริหารสวนตําบลบานไร ครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลบานไรท้ังตําบล 

 องคการบริหารสวนตําบลโปงนก ครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลโปงนกท้ังตําบล 

ลักษณะภูมปิระเทศ 

สภาพแวดลอมทัว่ไปของอาํเภอเทพสถติ 
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 ลักษณะภูมิประเทศของอําเภอเทพสถิต  พ้ืนท่ีสวนใหญเปนท่ีราบสูงสลับกับภูเขา  พ้ืนท่ีโดยเฉลี่ยสูง

จากระดับน้ําทะเลปานกลาง  400  เมตร  ในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติปาหินงาม  ซ่ึงมีทุงดอกกระเจียวท่ีสวยงาม

ท่ีสุดในประเทศไทย  มีความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง  800  เมตร 

 พ้ืนท่ีสวนใหญของอําเภอเทพสถิตอยูในเขตปาสงวนแหงชาติ  (ปานายางกลัก   

ลักษณะภูมอิากาศ 

 ลักษณะภูมิอากาศ  เปนแบบมรสุมเขตรอน  อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดท้ังป  อยูระหวาง  38  องศา

เซลเซียส 

สภาพเศรษฐกจิ 

 สภาพทางเศรษฐกิจของอําเภอเทพสถิต  ข้ึนอยูกับการเกษตรกรรมและปศุสัตว 

 ดานเกษตรกรรม  ประชากรในอําเภอเทพสถิตสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม  พืชท่ีปลูก  

เชน  มันสําปะหลัง  ขาวโพด  พริก  ขาว 

 ดานปศุสัตว  มีการเลี้ยงโคนม  โคเนื้อ  ไกเนื้อ 

ประชากร 

 อําเภอเทพสถิตมีจํานวนประชากร 70,080 คน ความหนาแนน 80.03 คน/ตารางกิโลเมตร 

ผลผลติและรายได 

 ประชากรในอําเภอเทพสถิต  มีรายไดเฉลี่ยตอคนตอป  ประมาณ  25,000–40,000  บาท 

สภาพทางสงัคม 

1. ดานการศึกษา 

 โรงเรียนประถมสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จํานวน  42  แหง 

 โรงเรียนมัธยมสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จํานวน    2  แหง 

 โรงเรียนมัธยมสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   จํานวน    2  แหง 

 โรงเรียนเอกชน       จํานวน    1  แหง 

2. ดานสาธารณสขุ 

 โรงพยาบาล  ขนาด  30  เตียง     จํานวน     1  แหง 

 สถานีอนามัย       จํานวน     8  แหง 

3. ดานสาธารณปูโภค 

 ประปาหมูบาน       จํานวน   17  แหง 

 ประปาเทศบาล       จํานวน     1  แหง 

 มีไฟฟาใชทุกหมูบาน 

4. ดานศาสนาและวฒันธรรม 

ประชากรในอําเภอเทพสถิตสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ  ลักษณะประเพณีวัฒนธรรม 

จะเปนแบบภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่ัว ๆ  ไป 
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1. ดานคมนาคม 

เสนทางการคมนาคมสะดวกสบาย  สามารถเดินทางติดตอกับอําเภอใกลเคียงและระหวางจังหวัด  

หรือระหวางภาคไดโดยมีทางหลวงแผนดิน  หมายเลข  205  (ถนนสุรนารายณ  ผานทางเชื่อมระหวาง

หมูบานสวนใหญเปนถนนลูกรัง  ภายในหมูบานสวนใหญเปนถนนคอนกรีต 

2. ดานสาธารณปูโภค 

 โทรศัพท  โทรศัพททางไกลระหวางหมูบานบางหมูบานยังไมมี   สวนในตัวอําเภอมีเพียงพอตอความ

ตองการ  สวนโทรศัพทระบบมือถือ  สวนใหญมีคลื่นสามารถติดตอกันไดโดยสะดวก 

 ไฟฟา  โดยสวนใหญหมูบานตาง ๆ  มีไฟฟาใช   

สถานที่ทองเทีย่ว 

อําเภอเทพสถิต  เปนอําเภอท่ีมีภูมิทัศนสวยงาม  ประกอบไปดวยปาเขา  น้ําตกธรรมชาติมากมาย

หลายแหง  ซ่ึงมีสถานท่ีทองเท่ียวท่ีสําคัญดังนี้ 

1. อุทยานแหงชาติปาหินงาม 

2. น้ําตกเทพพนา 

3. น้ําตกเทพพนม 

4. น้ําตกเทพประทาน 

5. น้ําตกวังอายคง 

6. น้ําตกเทพภูทอง 

7. น้ําตกเทพอุทิศ 

8. ทุงดอกกระเจียว 

9. เขาพนมโดม 

10. พระพุทธบาทเขายายหอม 

11. กังหันลม 

12. สวนน้ําแมฟุง เทพสถิตวิวล 

13. ศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงบานซับหมี 

14. สวิตเซอรแลนดแดนอีสาน 

15. ฟารมเห็ดศรีเจริญธรรม 

16. ไรองุนเทพสถิต 

 

 

 

ระบบบรกิารพืน้ฐาน 
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(ขอมลูนกัเรียน 10 ม.ิย. 2564) 

  

ทาํเนยีบบคุลากรโรงเรยีนเทพสถติวทิยา 

 
 

1. ผูบรหิารโรงเรยีน  นางสาวพรณภัทร พงษวรัชญพร  ผูอํานวยการโรงเรียนเทพสถิตวิทยา 

2. รองผูอาํนวยการ นายไพฑูรย มณีจันทร   รองผูอํานวยการโรงเรียน 
 
 

 

 

  กลุมบริหารงานวิชาการ     นางสาวดุจดาว พงศสุวรรณ 

      กลุมบริหารงานงบประมาณ    นายวันชัย พุแค 

      กลุมบริหารงานบุคคล     นางสุภาพร พราเพรียง 

      กลุมบริหารงานท่ัวไป     นายพชร   รอดไธสง 
 
 
 
 
 
 
 

ชั้น จาํนวนหองเรยีน 
จาํนวนนักเรยีน 

ชาย หญงิ รวม 

ม.1 6 80 111 191 

ม.2 5 83 86 169 

ม.3 5 71 99 170 

รวม 16 234 296 530 

ม.4 7 90 135 225 

ม.5 4 42 86 128 

ม.6 4 42 101 143 

รวม 15 174 322 496 

รวมทัง้หมด 31 408 618 1,026 

จาํนวนนกัเรยีน  หองเรยีน  ประจาํปการศกึษา  2564 
 

หวัหนากลุมบรหิาร 
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ตําแหนง 
จาํนวน 

ชาย หญิง รวม 

ผูอํานวยการโรงเรียน - 1 1 

รองผูอํานวยการโรงเรียน 1 - 1 

ครู  คศ.3 1 9 10 

ครู  คศ.2 5 3 8 

ครู  คศ.1 4 7 11 

ครูผูชวย 4 9 13 

รวม 15 29 44 

พนักงานราชการ 2 4 6 

ครูอัตราจาง - 2 2 

ครูธุรการ - 1 1 

รวม 2 7 9 

ลูกจางประจํา 2 1 3 

ลูกจางชั่วคราว - - - 

รวม 2 1 3 

รวมบคุลากรทั้งหมด 19 37 56 

 

 

 
 

 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย    นางสาวธนวรรณ  กินขุนทด 

 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร    นายคมสัน มณีศรี 

 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร    นายวันชัย พุแค 

 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม นายอุทิศ หนูเสน 

 กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา   นายพชร  รอดไธสง 

 กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ    นายฉกาจ  ภูถมทอง 

 กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี  นายจักรพงศ วิลัยพิศ 

 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ   นางสาวนินรดา   ทัดเท่ียง 

อตัรากาํลงัของโรงเรยีนเทพสถติวทิยา 
 

หวัหนากลุมสาระการเรยีนรู 
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คติพจน        “โยคาเว ชายเต ภรูิ”   ความรูเกิดจากการปฏิบัติ 

อัตลักษณของโรงเรยีน      “ซ่ือสัตยสุจริต มีจิตอาสา” 

เอกลกัษณของโรงเรยีน     “คุณธรรมนําวิชาการ สถานศึกษาปลอดภัย” 

คุณธรรมอตัลักษณของโรงเรยีน    “ซ่ือสัตย มีวินัย ใจอาสา”  

คานยิมองคกร                        “มุงผลสัมฤทธิ์ มีจิตสาธารณะ” 

วฒันธรรมองคกร   “ทํางานเปนทีม” 

 

สวนที่ 2 

ทิศทางการพฒันาการศกึษา 

 

วสิยัทัศน พนัธกจิ เปาประสงค ยทุธศาสตร ของโรงเรยีนเทพสถติวิทยา 

วสิยัทัศน (VISION) 

“ผูเรยีนมีคณุภาพตามมาตรฐานสากล บนพืน้ฐานวฒันธรรมไทย” 

พันธกจิ        

1. พัฒนาผูเรียนใหมีศักยภาพเปนพลโลก 

2. ยกระดับการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 

3. ยกระดับการบริหารจดัการดวยระบบคุณภาพ 

4. สงเสริมการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

5. สรางเครือขายวัฒนธรรม 

เปาประสงค   (GOALS) 

1. ผูเรียนเปนเลิศวิชาการ สื่อสารไดอยางนอย 2 ภาษา ล้ําหนาทางความคิด ผลิตงานอยางสรางสรรค 

รวมกันรับผิดชอบตอสังคมโลก 

2. จัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 

3. บริหารจัดการดวยระบบคุณภาพ 

4. ผูเรียนปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

5. โรงเรียนดําเนินการอนุรักษวัฒนธรรมไทยในทุกระดับ 

 

 

 

 

 

สมรรถนะหลักของโรงเรยีน 

1. การบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพดวย WT MODEL 

2. จัดการเรียนการสอนตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน 

 

  

มาตรการสงเสริม 

1. โครงการคายวิชาการ 

2. สงเสริมการอนุรักษวัฒนธรรมไทย 
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กลยทุธ 

1. พฒันาผูเรียนใหมศีักยภาพเปนพลโลก 

  1.1 พัฒนาผูเรียนใหมีความเปนเลิศทางวิชาการ 

  1.2 พัฒนาใหผูเรียนสื่อสารไดอยางนอย  2 ภาษา 

  1.3 พัฒนาผูเรียนใหมีความคิดริเริ่มสรางสรรค ผลิตงานอยางสรางสรรค นําเสนอเผยแพรและ

แลกเปลี่ยนผลงานได 

  1.4 สงเสริมผูเรียนทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชนดานสิ่งแวดลอม วิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม เศรษฐกิจ

และสังคม       

2. พฒันากระบวนการจดัการศึกษาในโรงเรยีน 

  2.1 จัดการเรียนการสอนตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน 

  2.2 บูรณาการการจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  2.3 พัฒนาการใชสื่อเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ท้ังการจัดกระบวนการเรียนรูและการศึกษาดวยตนเองของ

ผูเรียน 

  2.4 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพ 

  2.5 นําวิธีการปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practices) มาใชในการบริหารจัดการ 

  2.6 ดําเนินการจัดทําวิจัยและพัฒนาการจัดการศึกษาในภาพรวมของโรงเรียนท้ังดานการบริหาร

จัดการและการจัดการเรียนการสอน 

 2.7 พัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนใหมีประสิทธิผล 

3. สงเสรมิการพฒันาองคกร 

  3.1 พัฒนาครูใหใชสื่ออิเล็กทรอนิกส (ICT) และนวัตกรรมการเรียนการสอน  

  3.2 พัฒนาครูใหมีความรูความสามารถตามเกณฑการประเมินประสิทธิภาพการปฎิบัติงาน 

  3.3 พัฒนาครูใหสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรูและประสบการณในการจัดการเรียนการสอน  

  3.4 พัฒนาระบบการเตรียมความพรอมตอภาวะฉุกเฉิน ตัดสินใจในดานการบริหารจัดการดวยขอมูล

สารสนเทศ 

3.5 บริหารจัดการดานขีดความสามารถและอัตรากําลังบุคลากรใหเพียงพอ 

4. พฒันาทรัพยากรและงบประมาณ 

4.1 พัฒนาความคุมคาในการใชงบประมาณ 

4.2 พัฒนาและสรางภาคีเครือขาย 
 
 
 
 
 
 
 



14 
 

สวนที่ 3 

ผลการดําเนินงาน 

 

โรงเรียนเทพสถิตวิทยา ไดจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามนโยบายสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาชัยภูมิ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หนวยงานท่ีเก่ียวของ

และสอดคลองกับสภาพความตองการจําเปนในการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาของผูมีสวนไดสวนเสีย 

ชุมชน รวมท้ังตามบทบาท ภารกิจ วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาประสงค โดยไดรับการจัดสรรงบประมาณจาก

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2564 

กลยทุธที ่1 พัฒนาผูเรยีนใหมศีักยภาพเปนพลโลก 

ชื่อโครงการ/กจิกรรม โครงการคายวชิาการ  

วตัถปุระสงค 

1 คายยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET   

          - เพ่ือใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ O-NET สูงข้ึน 

     2 คายวิทยาศาสตร 

           - เพ่ือใหผูเรียนมีศักยภาพดานวิทยาศาสตรและเผยแพรสูโรงเรียนในเขตบริการ 

     3 คายกีฬานักเรียน 

           - เพ่ือใหผูเรียนมีศักยภาพดานการกีฬา 

     4 คายวัฒนธรรม  

           - เพ่ือใหผูเรียนมีศักยภาพดานทักษะ ฝมือดานศิลปวัฒนธรรมไทย และประเพณีท่ีดีงาม 

      5 คายภาษาไทย 

           - เพ่ือประเมินทักษะการอานการเขียนของผูเรียนเปนรายบุคคล 

           - เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการอานการเขียนไดคลอง 

     6 คายภาษาอังกฤษ 

           - เพ่ือประเมินทักษะการอานการเขียนของผูเรียนเปนรายบุคคล 

           - เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการอานการเขียนไดคลอง 

7 คายพัฒนาทักษะวิชาการ 

 - เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะทางวิชาการสูงข้ึน 

การใชงบประมาณ 

  1. งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ 436,176.90 บาท 

  2. งบประมาณท่ีใชไป  436,031 บาท 

  3. งบประมาณคงเหลือ  145.90  บาท 
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ผลการดาํเนนิงาน 

เชิงปริมาณ 

คายยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET  ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ O-NET สูงข้ึน รอยละ 5 คายวิทยาศาสตร 

ผูเรียนมีศักยภาพดานวิทยาศาสตรและเผยแพรสูโรงเรียนในเขตบริการและไดพัฒนาศักยภาพดานการแขงขัน 

รอยละ 100 คายกีฬานักเรียน ผูเรียนมีศักยภาพดานการกีฬาและพัฒนาศักยภาพดานการแขงขัน รอยละ 100 

คายวัฒนธรรม ผูเรียนไดพัฒนาศักยภาพดานทักษะ ฝมือดานศิลปวัฒนธรรมไทย และประเพณีท่ีดีงาม รอยละ 

100 คายภาษาไทย ผูเรียนท่ีอานเขียนไมคลองในปการศึกษา 2563 ไดรับการพัฒนาทักษะการอานการเขียน

รอยละ 100 คายภาษาอังกฤษ ผูเรียนท่ีอานเขียนไมคลองในปการศึกษา 2563 ไดรับการพัฒนาทักษะการอาน

การเขียนรอยละ 100 คายพัฒนาทักษะวิชาการ ผูเรียนไดพัฒนาทักษะทางวิชาการ รอยละ 100  

เชิงคุณภาพ 

คายยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET  ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ O-NET สูงข้ึน คายวิทยาศาสตร ผูเรียนมี

ศักยภาพดานวิทยาศาสตรและเผยแพรสูโรงเรียนในเขตบริการและไดพัฒนาศักยภาพดานการแขงขัน ระดับดี 

คายกีฬานักเรียน ผูเรียนมีศักยภาพดานการกีฬาและพัฒนาศักยภาพดานการแขงขัน ระดับดี คายวัฒนธรรม 

ผูเรียนมีศักยภาพดานทักษะฝมือดานศิลปวัฒนธรรมไทย และประเพณีท่ีดีงาม ระดับดี คายภาษาไทย ผูเรียนท่ี

อานเขียนไมคลองในปการศึกษา 2563 ไดรับการพัฒนาทักษะการอานการเขียน ระดับดี คายภาษาอังกฤษ 

ผูเรียนท่ีอานเขียนไมคลองในปการศึกษา 2563 ไดรับการพัฒนาทักษะการอานการเขียน ระดับดี คายพัฒนา

ทักษะวิชาการ ผูเรียนไดรับการพัฒนาทักษะทางวิชาการ ระดับดี 

1. จุดเดนของโครงการ 

ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน นักเรียนมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมคายตาง ๆ  

เพ่ือใหบรรลุเปาหมาย วัตถุประสงค ท่ีกําหนดไว  

2. จุดควรพัฒนาของโครงการ 

การใชจายงบประมาณใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูเรียน 

3. ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาโครงการ 

จัดสรรงบประมาณโครงการเพ่ิมข้ึน เพ่ือจัดคายตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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ชื่อโครงการ/กจิกรรม โครงการยกระดบัผลสัมฤทธิ ์ 

วตัถปุระสงค 

1. เพ่ือพัฒนาความสามารถในการอานและการเขียนไดเหมาะสมตามระดับชั้น   

 2. เพ่ือพัฒนาความสามารถในดานการสื่อสารท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษเหมาะสมตามระดับชั้น    

 3. เพ่ือพัฒนาความสามารถในดานการคิดคํานวณเหมาะสมตามระดับชั้น 

 4. เพ่ือพัฒนาความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดอยางเหมาะสม                        

5. เพ่ือพัฒนาความกาวหนาทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  

 6. เพ่ือพัฒนาความสามารถในการอานคิดวิเคราะหและเขียน  

 7. เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคนักเรียน  

 8. เพ่ือพัฒนาความรู ทักษะและเจตคติท่ีดี พรอมท่ีจะศึกษาตอในระดับชั้นท่ีสูงข้ึนหรือมีวุฒิภาวะทาง

อาชีพท่ีเหมาะสมกับชวงวัย        

9. เพ่ือใหมีกิจกรรมใหผูเรียนไดฝกทักษะ แสดงออก นําเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น คิดเปน  

ทําเปน รักการอานและแสวงหาความรูจากสื่อเทคโนโลยีดวยตนเอง     

10. เพ่ือใหมีการเรียนรูโดยเชื่อมโยงบูรณาการสาระการเรียนรูและทักษะดานตางๆ       

11. เพ่ือใหผูเรียนมีสวนรวมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อการเรียนและอํานวยความ

สะดวกท่ีเอ้ือตอการเรียนรู                          

12. เพ่ือใหมีการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัย 

13. เพ่ือใหมีการเรียนรูจากแหลงเรียนรูภูมิปญญาทองถ่ินในการจัดการเรียนการสอน    

14. เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาเพ่ิมเติม  

15. เพ่ือพัฒนาผลการเรียนเฉลี่ยระดับดีข้ึนไป 

16. เพ่ือใหมีการเรียนรูโดยเชื่อมโยงบูรณาการสาระการเรียนรูและทักษะดานชีวิต,สังคม ผานรายวิชา 

IS 

17. เพ่ือใหนักเรียนมีความพึงพอใจตอกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

18. เพ่ือใหครูมีการจัดทําแผนการเรียนรูบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เปาหมาย 

เชิงปริมาณ 

1. ผูเรียนมีความสามารถในการอานและการเขียนไดเหมาะสมตามระดับชั้น รอยละ 75 

2. ผูเรียนมีความสามารถในดานการสื่อสารท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษเหมาะสมตามระดับชั้น                                            

รอยละ  75 

 3. ผูเรียนมีความสามารถในดานการคิดคํานวณเหมาะสมตามระดับชั้น รอยละ 75 

4. ผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดอยางเหมาะสม รอยละ 75 

5. ผูเรียนมีความกาวหนาจากพ้ืนฐานเดิมในแตละป  ในดานความรูความเขาใจและทักษะตาง ๆ ตาม 

หลักสูตรท่ีมีแนวโนมสูงข้ึนรอยละ 75  
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6. ผูเรียนมีความสามารถในการอานคิดวิเคราะหและเขียน ในระดับดีข้ึนไป  รอยละ 85 

7. ผูเรียนมีมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ในระดับดีข้ึนไป รอยละ 85 

8. ผูเรียนมีความรู ทักษะและเจตคติท่ีดี พรอมท่ีจะศึกษาตอในระดับชั้นท่ีสูงข้ึนหรือมีวุฒิภาวะทาง 

อาชีพท่ีเหมาะสมกับชวงวัย  รอยละ 77     

9. จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดฝกทักษะ แสดงออก นําเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น คิดเปน ทําเปน    

รักการอานและแสวงหาความรูจากสื่อเทคโนโลยีดวยตนเอง  รอยละ 77 

10. ผูเรียนไดเรียนรูโดยเชื่อมโยงบูรณาการสาระการเรียนรูและทักษะดานตาง ๆ รอยละ  77 

11. ผูเรียนมีสวนรวมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อการเรียนและอํานวยความสะดวกท่ีเอ้ือ 

ตอการเรียนรู รอยละ 77 

 12. ผูเรียนไดเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัย รอยละ  77 

13. ผูเรียนไดเรียนรูจากแหลงเรียนรูภูมิปญญาทองถ่ินในการจัดการเรียนการสอน  รอยละ 77       

14. ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาเพ่ิมเติมระดับดีข้ึนไป รอยละ 70           

15. นักเรียนมีผลการเรียนเฉลี่ยระดับดีข้ึนไปรอยละ  70           

16. นักเรียนมีการเรียนรูโดยเชื่อมโยงบูรณาการสาระการเรียนรูและทักษะดานชีวิต  สังคม ผาน 

รายวิชา IS รอยละ 74 

17. พัฒนานักเรียนตามแนวทาง STEM ศึกษา  รอยละ  100            

18. ครูจัดทําแผนการเรียนรูบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  รอยละ 90            

เชิงคุณภาพ 

ผูเรียนมีความสามารถในการอานและการเขียนไดเหมาะสมตามระดับชั้น ในระดับดี ผูเรียนมี

ความสามารถในดานการสื่อสารท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษเหมาะสมตามระดับชั้น ในระดับดี ผูเรียนมี

ความสามารถในดานการคิดคํานวณเหมาะสมตามระดับชั้น ในระดับดี ผูเรียนมีความสามารถในการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดอยางเหมาะสม ในระดับดี ผูเรียนมีความกาวหนาจากพ้ืนฐานเดิมในแต

ละป ในดานความรูความเขาใจและทักษะตางๆตาม หลักสูตรท่ีมีแนวโนมสูงข้ึน ในระดับดี ผูเรียนมี

ความสามารถในการอานคิดวิเคราะหและเขียน ในระดับดีข้ึนไป ในระดับดี ผูเรียนมีมีผลการประเมิน

คุณลักษณะอันพึงประสงค ในระดับดีข้ึนไป ในระดับดี ผูเรียนมีความรู ทักษะและเจตคติท่ีดี พรอมท่ีจะศึกษา

ตอในระดับชั้นท่ีสูงข้ึนหรือมีวุฒิภาวะทางอาชีพท่ีเหมาะสมกับชวงวัย ในระดับดี จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดฝก

ทักษะ แสดงออก นําเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น คิดเปน ทําเปน รักการอานและแสวงหาความรูจากสื่อ

เทคโนโลยีดวยตนเอง ในระดับดี ผูเรียนไดเรียนรูโดยเชื่อมโยงบูรณาการสาระการเรียนรูและทักษะดานตาง ๆ 

ในระดับดี ผูเรียนมีสวนรวมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อการเรียนและอํานวยความสะดวกท่ีเอ้ือตอ

การเรียนรู ในระดับดี ผูเรียนไดเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัย ในระดับดี ผูเรียนไดเรียนรูจากแหลงเรียนรูภูมิ

ปญญาทองถ่ินในการจัดการเรียนการสอน ในระดับดี ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาเพ่ิมเติมระดับ

ดีข้ึนไปในระดับดี นักเรียนมีผลการเรียนเฉลี่ยระดับดีข้ึนไป  ในระดับดี นักเรียนมีการเรียนรูโดยเชื่อมโยง
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บูรณาการสาระการเรียนรูและทักษะดานชีวิต  สังคม ผานรายวิชา IS พัฒนานักเรียนตามแนวทาง STEM 

ศึกษา  ในระดับดี ครูจัดทําแผนการเรียนรูบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ในระดับดี 

การใชงบประมาณ 

  1. งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ 85,100  บาท 

  2. งบประมาณท่ีใชไป  50,979  บาท 

  3. งบประมาณคงเหลือ  34,121  บาท 

ผลการดาํเนนิงาน 

 ผลการดําเนินงาน  บรรลุตามเปาหมาย  ไมบรรลุตามเปาหมาย 

สรปุในภาพรวม 

จากการดําเนินงานกิจกรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  มีขอ

คนพบในการดําเนินงาน  ดังนี้ 

1. จุดเดนของโครงการ 

 นักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของแตละกลุม

สาระการเรียนรู นักเรียนไดรับความรู แนวคิด ทักษะและประสบการณใหม ๆ กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนทําใหนักเรียนมีความพรอมในการสอบ O-NET 

2. จุดควรพัฒนาของโครงการ 

สถานท่ีในการจัดกิจกรรม ใหเพ่ิมจอฉายภาพโปรเจคเตอร เพ่ือใหนักเรียนมองเห็นไดอยางชัดเจน 

3. ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาโครงการ 

 วิทยากรในการยกระดับผลสัมฤทธิ์อาจเปนวิทยากรจากภายนอกรวมกับคุณครูในโรงเรียนในบางวัน 

บางรายวิชา และอยากควรเพ่ิมจอฉายภาพโปรเจคเตอร เพ่ือใหนักเรียนมองเห็นอยางชัดเจน 
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ชื่อโครงการ/กจิกรรม โครงการพฒันาความเปนเลิศทักษะวชิาการนักเรยีน  

วตัถปุระสงค 

1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผูเรียนดานการแขงขันทักษะทางวิชาการในทุกระดับ 

2. เพ่ือสงเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีสรางโอกาสใหผูเรียนทุกคนมีสวนรวม 

3. พัฒนาผูเรียนใหมีความเปนเลิศทางวิชาการและเปนผูนําสูสากล 

การใชงบประมาณ 

  1. งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ 74,200  บาท 

  2. งบประมาณท่ีใชไป  74,200  บาท 

  3. งบประมาณคงเหลือ  0  บาท 

เปาหมาย 

เชิงปริมาณ 

- ผูเรียนท่ีไดรับคัดเลือกใหเปนตัวแทนโรงเรียนใหเขารวมแขงขันทักษะทางวิชาการ ในระดับเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษา ไดรับรางวัลในระดับเหรียญเงิน และหรือเหรียญทองรวมกันคิดเปน รอยละ 91 ของจํานวนกิจกรรม

ท่ีสงแขงขัน 

- ผูเรียนตัวแทนของโรงเรียน เขารวมแขงขันทักษะทางวิชาการในระดับภาคและหรือประเทศ คิดเปน  

รอยละ 70 ของจํานวนกิจกรรมท่ีโรงเรียนสงเขารวมแขงขัน 

เชิงคุณภาพ 

- ผูเรียนท่ีไดรับคัดเลือกใหเปนตัวแทนโรงเรียนใหเขารวมแขงขันทักษะทางวิชาการ ในระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา ไดรับรางวัลในระดับเหรียญเงิน และเหรียญทอง 

- ผูเรียนตัวแทนของโรงเรียน ท่ีเขารวมแขงขันทักษะทางวิชาการในระดับภาคหรือระดับประเทศไดรับ

รางวัลในระดับเหรียญเงินและหรือเหรียญทอง 

ผลการดาํเนนิงาน   

 ผลการดําเนินงาน  บรรลุตามเปาหมาย  ไมบรรลุตามเปาหมาย 

ผูเรียนท่ีไดรับคัดเลือกใหเปนตัวแทนโรงเรียนใหเขารวมแขงขันทักษะทางวิชาการ ในระดับเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษา ไดรับรางวัลในระดับเหรียญเงิน และเหรียญทองรวมกันคิดเปน รอยละ 91 ของจํานวนกิจกรรมท่ีสง

แขงขัน ผูเรียนตัวแทนของโรงเรียน ผูเรียนท่ีไดรับคัดเลือกใหเปนตัวแทนโรงเรียนใหเขารวมแขงขันทักษะทาง

วิชาการ ในระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ไดรับรางวัลในระดับเหรียญเงิน และเหรียญทอง  
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ชื่อโครงการ/กจิกรรม โครงการพฒันาศักยภาพนกัเรยีนดานการแขงขนักฬีา  

วตัถปุระสงค 

1. เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนมีสุขภาวะทางรางกายสมบูรณแข็งแรง   

2. เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนรักษาอารมณและสุขภาพจิตใหดีอยูเสมอ 

3. เพ่ือใหนักเรียนไดเขารวมกิจกรรมการแขงขันกีฬาในระดับตาง ๆ ตามแผนการดําเนินงาน 

เปาหมาย 

เชิงปริมาณ 

- นักเรียน  มีสุขภาวะทางรางกายสมบูรณแข็งแรง รอยละ 86  

- นักเรียน  รักษาอารมณและสุขภาพจิตใหดีอยูเสมอ  รอยละ 86 

เชิงคุณภาพ 

- นักเรียน  มีสุขภาวะทางรางกายสมบูรณแข็งแรง  

- นักเรียน  รักษาอารมณและสุขภาพจิตใหดีอยูเสมอ 

การใชงบประมาณ 

  1. งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ 130,000   บาท 

  2. งบประมาณท่ีใชไป  129,916 บาท 

  3. งบประมาณคงเหลือ  84  บาท 

ผลการดาํเนนิงาน 

 ผลการดําเนินงาน  บรรลุตามเปาหมาย  ไมบรรลุตามเปาหมาย 

นักเรียนไดเขารวมการแขงขันกีฬา ทําใหมีสุขภาวะทางรางกายสมบูรณแข็งแรง รักษาอารมณและ

สุขภาพจิตใหดีอยูเสมอ รอยละ 95 
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ชื่อโครงการ/กจิกรรม โครงการทศันศึกษาแหลงเรียนรู  

วตัถปุระสงค 

1. เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น และแกปญหาอยางเหมาะสม 

2. เพ่ือเปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูโดยการคิด ไดปฏิบัติจริงดวยวิธีการและแหลงเรียนรู 

ท่ีหลากหลาย สรุปองคความรู และสามารถนําไปใชในสถานการณตาง ๆ ได 

เปาหมาย 

เชิงปริมาณ 

- นักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย เขารวมกิจกรรมทัศนศึกษา รอยละ 87 

- นักเรียน สามารถสรุปองคความรูท่ีท่ีไดรับจากการไปศึกษาแหลงเรียนรู ไดตามแบบรายงาน 

การศึกษาแหลงเรียนรู  รอยละ 87 

- นักเรียน สามารถอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น จากการศึกษาแหลงเรียนรูพรอมท้ังเสนอแนะ

วิธีการแกปญหาไดอยางเหมาะสม  รอยละ 87 

เชิงคุณภาพ 

- นักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน และตอนปลาย ไดเขารวมกิจกรรมทัศนศึกษา 

- นักเรียนสามารถสรุปองคความรูท่ีท่ีไดรับจากการไปศึกษาแหลงเรียนรู ไดตามแบบรายงาน

การศึกษาแหลงเรียนรู  

- นักเรียน สามารถอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น จากการศึกษาแหลงเรียนรูพรอมท้ังเสนอแนะ

วิธีการแกปญหาไดอยางเหมาะสม 

การใชงบประมาณ 

  1. งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ 105,360 บาท 

  2. งบประมาณท่ีใชไป  52,690.50 บาท 

3. งบประมาณคงเหลือ  52,669.50 บาท 

ผลการดาํเนนิงาน 

ไมไดดําเนินโครงการเนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดตอไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-

19) มีการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณไปดําเนินการในโครงการพัฒนาระบบ ICT ของโรงเรียนเพ่ือพัฒนาการ

จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน 
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ชื่อโครงการ/กจิกรรม โครงการพฒันานกัเรยีนเรยีนรวม  

วตัถปุระสงค 

1. ผูเรียนเรียนรวมมีความสามารถในการอาน เขียน สื่อสาร และคิดคํานวณไดเหมาะสมตามระดับชั้น 

(เกรดเฉลี่ยรวมทุกวิชา 1.5 ข้ึนไป  

2. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีดีและกระตุนใหผูเรียนใฝเรียนรู 

ผลการดาํเนนิงาน 

ดานปริมาณ 

- ผูเรียนเรียนรวมมีความสามารถในการอาน เขียน สื่อสาร และคิดคํานวณไดเหมาะสมตามระดับชั้น 

(เกรดเฉลี่ยรวมทุกวิชา 1.5 ข้ึนไป  รอยละ 80  

- จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีดีและกระตุนใหผูเรียนใฝเรียนรู  รอยละ 80 

ดานคุณภาพ 

- ผูเรียนเรียนรวมมีความสามารถในการอาน เขียน สื่อสาร และคิดคํานวณไดเหมาะสมตามระดับชั้น 

- จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีดีและกระตุนใหผูเรียนใฝเรียนรู 

การใชงบประมาณ 

  1. งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ 500 บาท 

  2. งบประมาณท่ีใชไป  - บาท 

3. งบประมาณคงเหลือ  500 บาท 

สรปุผลการดําเนนิงาน 

 ผลการดําเนินงาน  บรรลุตามเปาหมาย  ไมบรรลุตามเปาหมาย 

ผูเรียนเรียนรวมมีความสามารถในการอาน เขียน สื่อสาร และคิดคํานวณไดเหมาะสมตามระดับชั้น 

(เกรดเฉลี่ยรวมทุกวิชา 1.5 ข้ึนไป  รอยละ 80 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีดีและกระตุนให

ผูเรียนใฝเรียนรู  รอยละ 80 
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กลยทุธที่ 2 พฒันากระบวนการจดัการศกึษาในโรงเรยีน 

ชื่อโครงการ/กจิกรรม โครงการพฒันางานบรกิาร  

วตัถปุระสงค 

เพ่ือจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีดีและกระตุนใหผูเรียนใฝเรียนรูท่ัวถึงทุกกลุมเปาหมาย 

เปาหมาย 

ดานปริมาณ 

- มีการจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมและกระตุนใหผูเรียนใฝเรียนรูรอยละ 87  (วัสดุ

สํานักงานบริการ, งานอนามัยโรงเรียน, งานโภชนาการ, งานพัฒนางานโสตทัศณูปกรณ, งานวันสําคัญทาง

ศาสนารวมกับชุมชนและวัด, งานเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ  

- ผูบริหาร คร ูนักเรียน สืบสานประเพณี เสริมสรางศิลปะและวัฒนธรรม รวมกับชุมชนและทองถ่ิน 

รอยละ 87 

- ผูเรียนมี น้ําหนัก สวนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ รอยละ 87 

ดานคุณภาพ 

- มีการจัดสภาพสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีดีและกระตุนใหผูเรียนใฝเรียนรูทุก

กลุมเปาหมาย ในระดับดีเยี่ยม  (วัสดุสํานักงานบริการ, งานอนามัยโรงเรียน, งานโภชนาการ, งานพัฒนางาน

โสตทัศนูปกรณ, งานวันสําคัญทางศาสนารวมกับชุมชนและวัด, งานเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ  

- ผูบริหาร ครู นักเรียน สืบสานประเพณี เสริมสรางศิลปะและวัฒนธรรม รวมกับชุมชนและทองถ่ิน 

ในระดับดีเยี่ยม 

- ผูเรียนมี น้ําหนัก สวนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ ในระดับดีเยี่ยม 

การใชงบประมาณ 

  1. งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ 4,700 บาท 

  2. งบประมาณท่ีใชไป  1,690 บาท 

3. งบประมาณคงเหลือ  3,010 บาท 

สรปุผลการดําเนนิงาน   

 ผลการดําเนินงาน  บรรลุตามเปาหมาย  ไมบรรลุตามเปาหมาย 

มีการจัดสภาพสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีดีและกระตุนใหผูเรียนใฝเรียนรูทุก

กลุมเปาหมาย รอยละ 87 อยูในระดับดีเยี่ยม  (วสัดุสํานักงานบริการ, งานอนามัยโรงเรียน, งานโภชนาการ, 

งานพัฒนางานโสตทัศนูปกรณ, งานวันสําคัญทางศาสนารวมกับชุมชนและวัด, งานเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ) 

ผูบริหาร ครู นักเรียน สืบสานประเพณี เสริมสรางศิลปะและวัฒนธรรม รวมกับชุมชนและทองถ่ิน ในระดับดี

เยี่ยม ผูเรียนมี น้ําหนัก สวนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ ในระดับดีเยี่ยม 
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ชื่อโครงการ/กจิกรรม โครงการพฒันางานกจิการนักเรยีน  

วตัถปุระสงค 

- เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด โดยไมขัดกับกฎหมาย

และวัฒนธรรมอันดีของสังคม 

- เพ่ือสงเสริมผูเรียนใหยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 

เปาหมาย 

เชิงปริมาณ 

- ผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามท่ีสถานศึกษากําหนด รอยละ 85 

- ผูเรียนยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผูอ่ืน และมีมนุษยสัมพันธดี รอยละ 85 

- ผูเรียนไมเพิกเฉยตอการกระทําสิ่งท่ีไมถูกตอง และอยูรวมกันดวยดีในครอบครัว ชุมชน และสังคม  

รอยละ 85 

เชิงคุณภาพ 

- ผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามท่ีสถานศึกษากําหนด ในระดับดีเยี่ยม 

- ผูเรียนยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผูอ่ืน และมีมนุษยสัมพันธดี ในระดับดีเยี่ยม 

- ผูเรียนไมเพิกเฉยตอการกระทําสิ่งท่ีไมถูกตอง และอยูรวมกันดวยดีในครอบครัว ชุมชน และสังคม 

ในระดับดีเยี่ยม 

การใชงบประมาณ 

  1. งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ 700 บาท 

  2. งบประมาณท่ีใชไป  0 บาท 

  3. งบประมาณคงเหลือ  700 บาท 

สรปุผลการดําเนนิงาน   

ผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามท่ีสถานศึกษากําหนด รอยละ 85 ผูเรียนยอมรับเหตุผลความ

คิดเห็นของผูอ่ืน และมีมนุษยสัมพันธดี รอยละ 85 ผูเรียนไมเพิกเฉยตอการกระทําสิ่งท่ีไมถูกตอง และอยู

รวมกันดวยดีในครอบครัว ชุมชน และสังคม  รอยละ 85 ในระดับดีเยี่ยม 

 ผลการดําเนินงาน  บรรลุตามเปาหมาย  ไมบรรลุตามเปาหมาย 
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ชื่อโครงการ/กจิกรรม โครงการโรงเรยีนสจุรติ  

วตัถปุระสงค 

- เพ่ือใหโรงเรียนมีผลการประเมินผานตามเกณฑมาตรฐานโรงเรียนสุจริต 

- เพ่ือใหผูเรียน มีความรูและทักษะในดานกระบวนการคิด ความมีวินัย ความซ่ือสัตยสุจริต 

- เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงคบนพ้ืนฐานความเปนไทยตามแนววิถีพุทธ มีความ

รับผิดชอบตอสังคมเปนพลเมืองดี ดําเนินชีวิตภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เปาหมาย 

ดานปริมาณ 

- โรงเรียนมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานโรงเรียนสุจริต  รอยละ 85 

- มีระบบการประชาสัมพันธงานโรงเรียน เปนปจจุบัน รอยละ 85 

- งานควบคุมภายใน เปนระบบ โปรงใสเปนปจจุบัน รอยละ85 

- ผูเรียนมีความรูและทักษะในดานกระบวนการคิด ความมีวินัย ความซ่ือสัตยสุจริตรอยละ 85 

ดานคุณภาพ 

- โรงเรียนมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานโรงเรียนสุจริต ในระดับดี 

- มีระบบการประชาสัมพันธงานโรงเรียน เปนปจจุบัน ในระดับดีเยี่ยม 

- งานควบคุมภายใน เปนระบบ โปรงใสเปนปจจุบัน ในระดับดีเยี่ยม 

- ผูเรียนมีความรูและทักษะในดานกระบวนการคิด ความมีวินัย ความซ่ือสัตยสุจริต ในระดับดี 

การใชงบประมาณ 

  1. งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ 228,368 บาท 

  2. งบประมาณท่ีใชไป  228,286 บาท 

  3. งบประมาณคงเหลือ  82  บาท 

สรปุผลการดําเนนิงาน 

โรงเรียนมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานโรงเรียนสุจริต มีระบบการประชาสัมพันธงานโรงเรียน เปน

ปจจุบัน งานควบคุมภายใน เปนระบบ โปรงใสเปนปจจุบัน ผูเรียนมีความรูและทักษะในดานกระบวนการคิด 

ความมีวินัย ความซ่ือสัตยสุจริตรอยละ 85 ในระดับดีเยี่ยม  

สรปุในภาพรวม 

 ผลการดําเนินงาน  บรรลุตามเปาหมาย  ไมบรรลุตามเปาหมาย 
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ชื่อโครงการ/กจิกรรม โครงการสงเสรมิคานยิมและคุณลักษณะอนัพึงประสงค 

วตัถปุระสงค 

เพ่ือใหผูเรียนมีความประพฤติดานคุณธรรม จริยธรรม คานิยม จิตสังคม และจิตสํานึกตามท่ี

สถานศึกษากําหนดปรากฏชัดเจนโดยไมขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม ดังนี้  

1. รักชาติ ศาสน กษัตริย  2. ซ่ือสัตยสุจริต 

3. มีวินัย   4. ใฝเรียนรู 

5. อยูอยางพอเพียง  6. มุงม่ันในการทํางาน 

7. รักความเปนไทย  8. มีจิตสาธารณะ 

เปาหมาย 

ดานปริมาณ 

ผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค  8 ประการ ในระดับดีข้ึนไป รอยละ 87 

ดานคุณภาพ 

ผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค  8 ประการ ในระดับดีข้ึนไปภาพรวมในระดับคุณภาพดีเยี่ยม 

การใชงบประมาณ 

  1. งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ 1,100 บาท 

  2. งบประมาณท่ีใชไป  0 บาท 

  3. งบประมาณคงเหลือ  1,100 บาท 

สรปุในภาพรวม 

 ผลการดําเนินงาน  บรรลุตามเปาหมาย  ไมบรรลุตามเปาหมาย 

ผูเรียนมีความประพฤติดานคุณธรรม จริยธรรม คานิยม จิตสังคม และจิตสํานึกตามท่ีสถานศึกษา

กําหนดปรากฏชัดเจนโดยไมขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม ผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค  

8 ประการ ในระดับดีข้ึนไป รอยละ 95 ในระดับคุณภาพดีเยี่ยม  

1. จุดเดนของโครงการ 

ครู บุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีการสงเสริมคานิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงคในทุก 

ระดับชั้น และทุกกิจกรรม 

2. จุดควรพัฒนาของโครงการ 

การระดมการมีสวนรวมของทุกฝายใหมากยิ่งข้ึน 

3. ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาโครงการ 

การประชาสัมพันธโครงการ/กิจกรรมตางๆของโรงเรียนให ชุมชน หนวยงานตางๆในทองถ่ิน 

ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน ไดรับรูและเขารวมมากยิ่งข้ึน 
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ชื่อโครงการ/กจิกรรม โครงการสรางเครอืขายการเรยีนรูและลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาดวยระบบ ICT 

วตัถปุระสงค 

- เพ่ือใหผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดอยางเหมาะสม

ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ 

- ใชสื่อและแหลงเรียนรูท่ีมีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล 

- พัฒนาหองเรียนอิเล็กทรอนิกสและเครือขายอินเตอรเน็ตแบบความเร็วสูงครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีของ

โรงเรียน หองทดลอง หองปฏิบัติการ เนนความเปนเลิศทางวิชาการของนักเรียน 

เปาหมาย 

ดานปริมาณ 

ผูเรียนสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดอยางเหมาะสมปลอดภัยมีประสิทธิภาพ  

รอยละ 80 

ดานคุณภาพ 

- ผูเรียนสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดอยางเหมาะสมปลอดภัยมีประสิทธิภาพได

ในระดับดีเยี่ยม 

- โรงเรียนมีระบบ ICT ท่ีสามารถเขาถึงไดอยางมีประสิทธิภาพ 

การใชงบประมาณ 

  1. งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ 360,102 บาท 

  2. งบประมาณท่ีใชไป  352,879 บาท 

  3. งบประมาณคงเหลือ  7,223  บาท 

สรปุในภาพรวม 

 ผลการดําเนินงาน  บรรลุตามเปาหมาย  ไมบรรลุตามเปาหมาย 

โรงเรียนมีระบบ ICT ท่ีสามารถเขาถึงไดอยางมีประสิทธิภาพ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

เพ่ิมข้ึน และพัฒนาตนเองสูการแขงขันทักษะตาง ๆ ในระดับสากลตอไป 

1. จุดเดนของโครงการ 

มีการพัฒนาหองเรียนอิเล็กทรอนิกสและเครือขายอินเตอรเน็ตแบบความเร็วสูงครอบคลุมทุก 

พ้ืนท่ีของโรงเรียน หองทดลอง หองปฏิบัติการ เนนความเปนเลิศทางวิชาการของนักเรียน  

2. จุดควรพัฒนาของโครงการ 

เพ่ิมความแรงของสัญญาณอินเตอรเน็ตใหรวดเร็วข้ึน 

3. ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาโครงการ 

ควรจัดใหนักเรียนทุกคนไดเขาถึงระบบ ICT ไดอยางท่ัวถึงและรวดเร็ว 
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ชื่อโครงการ/กจิกรรม โครงการพฒันาหองสมดุโรงเรยีน 

วตัถปุระสงค 

- เพ่ือพัฒนาหองสมุดโรงเรียนใหมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานหองสมุดโรงเรียนของสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

- เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน  ความสามารถในการอาน  การเขียน  การสื่อสารและ

การคิดคํานวณตามเกณฑของแตละชวงวัย  และความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

- เพ่ือใหโรงเรียนมีกระบวนการเรียนการสอนท่ีสรางโอกาสใหผูเรียนทุกคนมีสวนรวม 

เปาหมาย 

ดานปริมาณ 

- หองสมุดโรงเรียนมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานหองสมุดโรงเรียนของสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน รอยละ 88 

- ผูเรียนมีความสามารถในการอานและเขียนไดเหมาะสมตามระดับชั้น รอยละ  88 

- ผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารไดอยางเหมาะสม ปลอดภัย มี

ประสิทธิภาพ รอยละ 88 

- โรงเรียนจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดฝกทักษะ แสดงออก นําเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น คิดเปน ทํา

เปน รักการอาน และแสวงหาความรูจากสื่อเทคโนโลยีดวยตนเองอยางเปนรูปธรรมและตอเนื่อง รอยละ 88 

ดานคุณภาพ 

- หองสมุดโรงเรียนมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานหองสมุดโรงเรียนของสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

- ผูเรียนมีความสามารถในการอานและเขียนไดเหมาะสมตามระดับชั้น 

- ผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  และการสื่อสารไดอยางเหมาะสม ปลอดภัย 

มีประสิทธิภาพ 

- โรงเรียนจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดฝกทักษะ แสดงออก นําเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น คิดเปน ทํา

เปน  รักการอาน และแสวงหาความรูจากสื่อเทคโนโลยีดวยตนเองอยางเปนรูปธรรมและตอเนื่อง 

การใชงบประมาณ 

  1. งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ 10,000  บาท 

  2. งบประมาณท่ีใชไป  2,610  บาท 

  3. งบประมาณคงเหลือ  7,390  บาท 

สรปุผลการดําเนนิงาน 

หองสมุดโรงเรียนมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานหองสมุดโรงเรียนของสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีสื่อสารสนเทศและอุปกรณท่ีมีคุณภาพ เปนแหลงเรียนรูสูชุมชน ผูบริหาร ครู นักเรียน  

บุคลากร และชุมชนเขาใชหองสมุดเพ่ือการอานและศึกษาคนควาเพ่ิมข้ึน หองสมุดมีบรรยากาศรมรื่นสวยงาม  

เหมาะสมตอการศึกษาคนควาจากแหลงเรียนรูสูชุมชน นักเรียนใฝเรียนใฝรูและ มีนิสัยรักการอานอยางยั่งยืน 
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ชื่อโครงการ/กจิกรรม โครงการพฒันาระบบดแูลชวยเหลือนักเรยีน 

วตัถปุระสงค 

- เพ่ือใหนักเรียนทุกคนไดรับการดูแลชวยเหลือนักเรียนจากครูประจําชั้น ครูท่ีปรึกษา อยางท่ัวถึง โดย

มีผูปกครอง ชุมชน หนวยงานและองคกรท่ีเก่ียวของเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียน ในระดับดี 

- เพ่ือพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียน อยางเปนระบบ ผูปกครองและชุมชน  

มีสวนรวมในการเสริมสรางความเขมแข็ง ในระดับดี 

- เพ่ือประเมินคุณภาพการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียน ในระดับดี  

เปาหมาย 

 เชิงปริมาณ 

- ผูเรียนไดรับการคัดกรอง รอยละ 87 

- นักเรียนไดรับการเยี่ยมบาน รอยละ 87 

- ผูปกครองนักเรียนเขารวมประชุมในชั้นเรียน รอยละ 87 

- ผูเรียนไดรับการชวยเหลือ/สงเสริม รอยละ 87 

 เชิงคุณภาพ 

- โรงเรียนมีระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน โดยมีกระบวนการ วิธีการ เครื่องมือท่ีมีคุณภาพมีมาตรฐาน 

และสามารถตรวจสอบได อยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ในระดับดี 

- ผูบริหารโรงเรียน ครูทุกคน และผูท่ีเก่ียวของ ผูปกครอง ชุมชน หนวยงาน และองคกรภายนอก 

ตระหนักถึงความสําคัญของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน มีทัศนคติท่ีดีตอนักเรียน และมีความสุขท่ีจะ

พัฒนานักเรียนในทุกดาน ในระดับดี 

- ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนมีคุณภาพ ในระดับดี 

การใชงบประมาณ 

  1. งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ 2,400  บาท 

  2. งบประมาณท่ีใชไป  813  บาท 

3. งบประมาณคงเหลือ  1,587   บาท 

สรปุผลการดําเนนิงาน 

 ผลการดําเนินงาน  บรรลุตามเปาหมาย  ไมบรรลุตามเปาหมาย 

ครูทุกคน และผูท่ีเก่ียวของ เขาใจหลักการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน มีข้ันตอนชัดเจน 

พรอมท้ังวิธีการและเครื่องมือท่ีมีมาตรฐาน คุณภาพ และมีหลักการทํางานท่ีตรวจสอบไดจากผูบริหาร 

บุคลากรทุกฝายท่ีเก่ียวของท้ังในและนอกสถานศึกษา อยางมีประสิทธิภาพ ผูบริหารโรงเรียน ครู ผูปกครอง มี

สวนรวมในการสงเสริม พัฒนา ปองกัน และแกไขปญหา เพ่ือใหนักเรียนไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพ มี

คุณลักษณะอันพึงประสงค มีทักษะชีวิตท่ีดีใน การดํารงชีวิต อยางมีความสุขและปลอดภัย 
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สรปุในภาพรวม 

จากการดําเนินงาน มีขอคนพบในการดําเนินงาน  ดังนี้ 

1. จุดเดนของโครงการ 

ครแูละผูบริหารมีสวนรวมและสนับสนุนโครงการ  

2. จุดควรพัฒนาของโครงการ 

จัดกิจกรรมเนนความตอเนื่อง 
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ชื่อโครงการ/กจิกรรม โครงการโรงเรยีนวถิีพุทธ 

วตัถปุระสงค 

1. เพ่ือใหโรงเรียนดําเนินการตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ  ๒๙  ประการ 

2. เพ่ือใหผูเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดประพฤติ ปฏิบัติตนตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ 

3. สงเสริมผูเรียนทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชนดานสิ่งแวดลอม วิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม เศรษฐกิจและ

สังคม  

ผลการดาํเนนิงาน 

ดานปริมาณ 

- โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ  29 ประการ รอยละ  100 

- นักเรียนไดเรียนกับพระสอนศีลธรรม รอยละ  100 

ดานคุณภาพ 

- โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ  29 ประการ ในระดับดี 

- นักเรียนฝกปฏิบัติตนตามแนววิถีพุทธ กับพระสอนศีลธรรม ในระดับดี 

การใชงบประมาณ 

  1. งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ 200  บาท 

  2. งบประมาณท่ีใชไป  -  บาท 

3. งบประมาณคงเหลือ   200   บาท 

สรปุผลการดําเนนิงาน 

 ผลการดําเนินงาน  บรรลุตามเปาหมาย  ไมบรรลุตามเปาหมาย 

 นักเรียนไดรับการพัฒนาตามแนวทางวิถีพุทธ โรงเรียนมีผลการประเมินการจัดกิจกรรมตามแนวทาง

วิถีพุทธ 29 ประการอยูใน ระดับดี   
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ชื่อโครงการ/กจิกรรม โครงการสถานศกึษาสีขาวปลอดยาเสพตดิ 

วตัถปุระสงค 

1. เพื่อใหผูเรียนมสีุขภาวะทางรางกายและลักษณะจติสงัคม 

- เพ่ือใหนักเรียน ท่ีมีปญหาตองการความชวยเหลือไดรับคําปรึกษา คําแนะนําท่ีถูกตองเหมาะสมจาก 

ผูท่ีเปนแกนนํา และครู อาจารยท่ีปรึกษา/ครูแนะแนว 

- เพ่ือใหมีนักเรียนแกนนําในหองเรียนดูแลชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ตักเตือน แนะนําเพ่ือนในการ

ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ปญหาอบายมุขและปญหาอ่ืน ๆ ท่ีเปนสิ่งมัวเมาท้ังหลาย 

2. เพื่อใหทกุฝายทีเ่กีย่วของมสีวนรวมรบัผิดชอบตอผลการจดัการศกึษาใหมีคณุภาพและไดมาตรฐาน 

- เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหมีนักเรียนแกนนําประจาํหอง และครูอาจารยท่ีปรึกษา/ครูแนะแนว  

และเพ่ือนท่ีปรึกษาใหคําปรึกษาแนะนําและใหการชวยเหลือ การบริหารจัดการการอบรม การสนับสนุน

กิจกรรม และติดตามประเมินผลโดยรวมมือกันทุกฝาย 

- เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งในการเฝาระวังพฤติกรรมเสี่ยง ดวยกระบวนการสรางเครือขายนักเรียน

แกนนํา เพ่ือใหเกิดกระบวนการพัฒนาใหมีความเขมแข็งตอเนื่องและยั่งยืน  

เปาหมาย 

ดานปริมาณ 

- นักเรียนท่ีมีปญหาตองการความชวยเหลือไดรับคําปรึกษา คําแนะนําท่ีถูกตองเหมาะสมจากผูท่ีเปน

แกนนํา และคร ูอาจารยท่ีปรึกษา/ครูแนะแนว รอยละ 87 

- นักเรียนแกนนําประจําหอง และครูอาจารยท่ีปรึกษา/ครูแนะแนว และเพ่ือนท่ีปรึกษาใหคําปรึกษา

แนะนําและใหการชวยเหลือ การบริหารจัดการการอบรม การสนับสนุนกิจกรรม และติดตามประเมินผลโดย

รวมมือกันทุกฝาย รอยละ 87 

- โรงเรียนมีการเฝาระวังพฤติกรรมเสี่ยง ดวยกระบวนการสรางเครือขายนักเรียนแกนนําเพ่ือใหเกิด

กระบวนการพัฒนาใหมีความเขมแข็งตอเนื่องและยั่งยืน รอยละ 87 

- โรงเรียนมีผลสรุปการประเมินตามเกณฑโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข

รอยละ 87 

ดานคุณภาพ 

- นักเรียนท่ีมีปญหาตองการความชวยเหลือไดรับคําปรึกษา คําแนะนําท่ีถูกตองเหมาะสมจากผูท่ีเปน

แกนนํา และคร ูอาจารยท่ีปรึกษา/ครูแนะแนว ในระดับดีเยี่ยม 

- นักเรียนแกนนําประจําหอง และครูอาจารยท่ีปรึกษา/ครูแนะแนว และเพ่ือนท่ีปรึกษาใหคําปรึกษา

แนะนําและใหการชวยเหลือ การบริหารจัดการการอบรม การสนับสนุนกิจกรรม และติดตามประเมินผลโดย

รวมมือกันทุกฝาย ในระดับดีเยี่ยม 

- โรงเรียนมีการเฝาระวังพฤติกรรมเสี่ยง ดวยกระบวนการสรางเครือขายนักเรียนแกนนํา เพ่ือใหเกิด

กระบวนการพัฒนาใหมีความเขมแข็งตอเนื่องและยั่งยืน ในระดับดีเยี่ยม 
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- โรงเรียนมีผลสรุปการประเมินตามเกณฑโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขใน

ระดับดีมาก ในระดับดี 

การใชงบประมาณ 

  1. งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ 1,634  บาท 

  2. งบประมาณท่ีใชไป  -  บาท 

3. งบประมาณคงเหลือ  1,634   บาท 

สรปุผลการดําเนนิงาน 

 ผลการดําเนินงาน  บรรลุตามเปาหมาย  ไมบรรลุตามเปาหมาย 

 ผูเรียนไมยุงเก่ียวกับสิ่งเสพติดทุกชนิด เปนพลเมืองดีของสังคม เปนกําลังสําคัญในการรวมพัฒนา

ประเทศในอนาคต มีระเบียบวินัย  มีจิตสาธารณะ ใชเวลาวางใหเกิดประโยชนและดํารงชีวิตอยูในสังคมอยางมี

ความสุข 
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ชื่อโครงการ/กจิกรรม โครงการพฒันาระบบงานประกนัครุภาพการศกึษา 

วตัถปุระสงค 

- เพ่ือพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาใหมีประสิทธิผล 

- เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพไดตามมาตรฐานสากล 

เปาหมาย 

ดานปริมาณ 

- ผลการประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาอยูในระดับดีข้ึนไปทุก

มาตรฐานรอยละ 90 

ดานคุณภาพ 

- ผลประเมินมาตรฐานคุณภาพของผูเรียนอยูในระดับดีหรือดีเยี่ยม โดยมีพัฒนาการของคาเฉลี่ยผล

การทดสอบระดับชาติสูงข้ึน มีความสามารถในการอานและเขียนสามารถสื่อสารท้ังภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ สามารถในการคิดคํานวณ มีความสามารถในการคิด ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดดี 

และมีความประพฤติดานคุณธรรมจริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะตามท่ีสถานศึกษากําหนดปรากฏอยาง

ชัดเจน 

- ผลประเมินมาตรฐานกระบวนการบริหารและการจัดการอยูในระดับดีเลิศ 

- ผลประเมินมาตรฐานกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญอยูในระดับดีหรือดี

เยี่ยม โดยมีการวิเคราะหทําความเขาใจเปาหมายของหลักสูตรบริบทสถานศึกษา พัฒนากิจกรรมการเรียนรู 

และการประเมินผลในทุกข้ันตอน 

- ผลประเมินมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผลอยูในระดับดีหรือดีเลิศ 

การใชงบประมาณ 

  1. งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ 6,000  บาท 

  2. งบประมาณท่ีใชไป  6,000  บาท 

3. งบประมาณคงเหลือ   0   บาท 

สรปุผลการดําเนนิงาน 

 ระบบงานระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล  คณะครูบุคลากร และชุมชน   

มีสวนรวมในงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
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ชื่อโครงการ/กจิกรรม โครงการพฒันาอาคารสถานทีแ่ละสิง่ปลกูสรางอื่นทีช่าํรดุทรดุโทรม 

วตัถปุระสงค 

เพ่ือจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีดีและกระตุนใหผูเรียนใฝเรียนรูท่ัวถึงทุกกลุมเปาหมาย 

เปาหมาย 

ดานปริมาณ 
- จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมและกระตุนใหผูเรียนใฝเรียนรู รอยละ 77 
- สภาพทางกายภาพท่ีสะอาด เรียบรอย สวยงาม ปลอดภัยตาม บริบทของพ้ืนท่ีอยางสมพระเกียรติ  

รอยละ 77 
ดานคุณภาพ 
จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีดีและกระตุนใหผูเรียนใฝเรียนรูทุกกลุมเปาหมาย ในระดับ

ด ี
มีสภาพทางกายภาพท่ีสะอาด เรียบรอย สวยงาม ปลอดภัยตาม บริบทของพ้ืนท่ีอยางสมพระเกียรติ 

ในระดับดี 

การใชงบประมาณ 

  1. งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ 986,000  บาท 

  2. งบประมาณท่ีใชไป  986,000  บาท 

3. งบประมาณคงเหลือ   0    บาท 

สรปุผลการดําเนนิงาน 

 ผลการดําเนินงาน  บรรลุตามเปาหมาย  ไมบรรลุตามเปาหมาย 

โรงเรียนมีแหลงเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพ สงเสริมผูเรียนใหเกิดการเรียนรูไดอยางเต็มตามศักยภาพครู

และนักเรียนไดใชแหลงเรียนรูในการจัดการเรียนการสอนอยางแทจริง โรงเรียนมีแหลงเรียนรูท่ีทันสมัยและมี

บรรยากาศแหงการเรยีนรู 
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ชื่อโครงการ/กจิกรรม โครงการสถานศกึษาปลอดภยั 

วตัถปุระสงค 

- เพ่ือใหมีรูปแบบแนวทางการรักษาความปลอดภัยของโรงเรียนดานอุบัติเหตุ ดานอุบัติภัย และดาน

ปญหาทางสังคม โดยอาศัยแนวคิดเชิงสรางสรรคภายใตหลักการกระจายอํานาจ การมีสวนรวม และยึด 

ประโยชนสูงสุดของนักเรียนเปนสําคัญ 

- เพ่ือสรางความเขมแข็งระบบการรักษาความปลอดภัยของโรงเรียน ใหมีความพรอม สามารถ 

ปองกัน และแกไขสถานการณปญหาของนักเรียน ท้ังดานอุบัติเหตุ อุบัติภัย และปญหาทางสังคมท่ีจะเกิด

ข้ึนกับ นักเรียนอยางมีประสิทธิภาพ 

- เพ่ือใหนักเรียนทุกคนไดรับการปกปอง และคุมครองความปลอดภัย ท้ังดานรางกาย และ จิตใจ โดย

นักเรียนจะไดรับการดูแลอยางใกลชิด และสามารถอยูในสังคมไดอยางปลอดภัยและมีความสุข 

- เพ่ือสรางความตระหนักในการรักษาความปลอดภัยของโรงเรียน โดยการใหความรู ความ เขาใจ แก

ผูท่ีรับผิดชอบ และผูท่ีมีสวนเก่ียวของกับการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน 

เปาหมาย 

ดานปริมาณ 

- จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมและกระตุนใหผูเรียนใฝเรียนรู รอยละ 77 

- สภาพทางกายภาพท่ีสะอาด เรียบรอย สวยงาม ปลอดภัยตาม บริบทของพ้ืนท่ี รอยละ 77 

ดานคุณภาพ 

- จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีดีและกระตุนใหผูเรียนใฝเรียนรูทุกกลุมเปาหมาย ใน

ระดับดี 

- มีสภาพทางกายภาพท่ีสะอาด เรียบรอย สวยงาม ปลอดภัยตาม บริบทของพ้ืนท่ี ระดับดี 

การใชงบประมาณ 

  1. งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ 1,500  บาท 

  2. งบประมาณท่ีใชไป  1,495  บาท 

3. งบประมาณคงเหลือ   5   บาท 

สรปุผลการดําเนนิงาน 

 ผลการดําเนินงาน  บรรลุตามเปาหมาย  ไมบรรลุตามเปาหมาย 

นักเรียนโรงเรียนเทพสถิตวิยาและบุคลากรภายในโรงเรียนมี ความเขาใจตรงกันและใหความรวมมือ 

สนับสนุนในการดําเนินงานดานตาง ๆ อยางดี นักเรียนในโรงเรียนและบุคลากรในโรงเรียน รวมถึงผูปกครอง 

รูสึกปลอดภัยเม่ืออยูในสถานศึกษา 
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ชื่อโครงการ/กจิกรรม โครงการพฒันางานธรุการ 

วตัถปุระสงค 

- เพ่ือใหมีการวางแผนการบริหารและการจัดการขอมูลสารสนเทศอยางเปนระบบ 

- เพ่ือใหการบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศมีความถูกตอง ครบถวน ทันสมัย 

- เพ่ือบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศท่ีสามารถนําไปประยุกตใชได 

เปาหมาย 

ดานปริมาณ 

- มีระบบการประชาสัมพันธงานโรงเรียน เปนปจจุบัน รอยละ 80 

- งานควบคุมภายใน เปนระบบ โปรงใสเปนปจจุบัน รอยละ 80 

- งานดานสารบรรณ ลงทะเบียน รับ-สงหนังสือ การโตตอบหนังสือราชการกับหนวยงานท้ังภาครัฐ

และเอกชน ใหเปนไปตามระเบียบและแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวของกับงานดานธุรการ รอยละ 80 

ดานคุณภาพ 

- มีระบบการประชาสัมพันธงานโรงเรียน เปนปจจุบัน ในระดับดีเยี่ยม 

- งานควบคุมภายใน เปนระบบ โปรงใสเปนปจจุบัน ในระดับดีเยี่ยม 

- งานดานสารบรรณ ลงทะเบียน รับ-สงหนังสือ การโตตอบหนังสือราชการกับหนวยงานท้ังภาครัฐ

และเอกชน ใหเปนไปตามระเบียบและแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวของกับงานดานธุรการ ในระดับดีเยี่ยม 

การใชงบประมาณ 

  1. งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ 9,662.70  บาท 

  2. งบประมาณท่ีใชไป  9,580   บาท 

3. งบประมาณคงเหลือ   82.70    บาท 

สรปุผลการดําเนนิงาน 

 ผลการดําเนินงาน  บรรลุตามเปาหมาย  ไมบรรลุตามเปาหมาย 

 ครูและบุคลากรมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการจัดเอกสารขอมูลสารสนเทศ มีสวนรวมในการพัฒนา

งานดานสารบรรณ ลงทะเบียน รับ-สงหนังสือ การโตตอบหนังสือราชการกับหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 

ใหเปนไปตามระเบียบและแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวของกับงานดานธุรการ  ผูเก่ียวของมีความพึงพอใจ 

สรปุในภาพรวม 

จากการดําเนินงานกิจกรม โครงการพัฒนางานธุรการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  มีขอคนพบ

ในการดําเนินงาน  ดังนี้ 

1. จุดเดนของโครงการ 

ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนเทพสถิตวิทยา มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการ

จัดเอกสารขอมูลสารสนเทศท่ีไดรับและสง  

2. จุดควรพัฒนาของโครงการ 

การดําเนินงานใหทันชวงเวลาท่ีดําเนินการ 
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3. ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาโครงการ 

การประชาสัมพันธโครงการ/กิจกรรมตางๆของโรงเรียนให ชุมชน หนวยงานตางๆในทองถ่ินท้ัง

ภาครัฐและภาคเอกชน ไดรับรูและเขารวมมากยิ่งข้ึน  
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กลยทุธที ่3 สงเสริมการพฒันาองคกร 

ชื่อโครงการ/กจิกรรม โครงการพฒันางานบุคคล 

วตัถปุระสงค 

- เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรไดปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ี ตามมาตรฐานวิชาชีพครู 

- เพ่ือวางแผนการบริหารอัตรากําลังใหเพียงพอ 

- เพ่ือพัฒนางานบุคคล 

ผลการดาํเนนิงาน 

ดานปริมาณ 

- ครูและบุคลากร ปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ี ท่ีไดรับมอบหมายตามโครงสรางการบริหาร และ

มาตรฐานวิชาชีพครู รอยละ 100 

- โรงเรียนมีอัตรากําลังพอดีเกณฑ (80  

- บุคลากรไดรับการนิเทศการปฏิบัติงาน รอยละ 80 

ดานคุณภาพ 

- ครูและบุคลากร ปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ี ท่ีไดรับมอบหมายตามโครงสรางการบริหาร และ

มาตรฐานวิชาชีพครู ในระดับดีเยี่ยม 

- โรงเรียนมีอัตรากําลังในอัตราพอดีเกณฑ 

- ผลการนิเทศการปฏิบัติงานของบุคลากรโดยรวม อยูในระดับดีเยี่ยม 

การใชงบประมาณ 

  1. งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ 23,096.70  บาท 

  2. งบประมาณท่ีใชไป  23,090   บาท 

3. งบประมาณคงเหลือ   6.70    บาท 

สรปุผลการดําเนนิงาน 

 ผลการดําเนินงาน  บรรลุตามเปาหมาย  ไมบรรลุตามเปาหมาย 

ครูและบุคลากรมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีความรูความสามารถและทักษะตามมาตรฐานตําแหนง 
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ชื่อโครงการ/กจิกรรม โครงการพฒันาบคุลากรสูมาตรฐานวชิาชพี 

วตัถปุระสงค 

- เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีความรูความสามารถและทักษะ

มาตรฐานตําแหนง 

- เพ่ือกํากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาอยางเหมาะสม ชัดเจน และเปด

โอกาสใหผูเก่ียวของมีสวนรวม 

ผลการดาํเนนิงาน 

ดานปริมาณ 

- ครูและบุคลากรมีผลการประเมินความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และทักษะตามมาตรฐาน 

ตําแหนง รอยละ 80 ข้ึนไป  รอยละ 82 

- สถานศึกษามีการกํากับ ติดตาม การบริหารและการจัดการศึกษาอยางเหมาะสมชัดเจน และเปด

โอกาสใหผูเก่ียวของมีสวนรวม รอยละ 82 

- ผูบริหาร ครู และบุคลากร ท่ีเขารับการรอบรมพัฒนา ศึกษาดูงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู นอกเวลา

เรียน อยางนอย  50  ชั่วโมงตอป รอยละ 90 

ดานคุณภาพ 

- ครูและบุคลากรมีผลการประเมินความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และทักษะตามมาตรฐานตําแหนง รอย

ละ 80 ข้ึนไป ในระดับ ดีเยี่ยม 

- สถานศึกษามีการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาอยางเหมาะสม 

ชัดเจน และเปดโอกาสใหผูเก่ียวของมีสวนรวม ในระดับดีเยี่ยม 

- ผูบริหาร ครู และบุคลากร ท่ีเขารับการรอบรมพัฒนา ศึกษาดูงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู นอกเวลา

เรียน อยางนอย  50  ชั่วโมงตอป  ในระดับ ดีเยี่ยม 

การใชงบประมาณ 

  1. งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ 193,667.67 บาท 

  2. งบประมาณท่ีใชไป  169,173.80 บาท 

3. งบประมาณคงเหลือ   24,493.87 บาท 

สรปุผลการดําเนนิงาน 

 ผลการดําเนินงาน  บรรลุตามเปาหมาย  ไมบรรลุตามเปาหมาย 

 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ความรูความสามารถตามมาตรฐาน

ตําแหนงสามารถกาวทันการเปลี่ยนแปลง และเปนครูท่ีมีคุณภาพในยุคศตวรรษท่ี 21 
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ชื่อโครงการ/กจิกรรม โครงการสถานศกึษาพอเพยีง 

วตัถปุระสงค 

- เพ่ือจัดกระบวนการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

- เพ่ือพัฒนาใหผูเรียนปฏิบัติตนตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

- เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงคบนพ้ืนฐานความเปนไทยตามแนววิถีพุทธ มีความ

รับผิดชอบตอสังคมเปนพลเมืองดี ดําเนินชีวิตภายใตเศรษฐกิจพอเพียง 

ผลการดาํเนนิงาน 

ดานปริมาณ 

- โรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยของระดับคุณภาพการปฏิบัติรายดานทุกดาน ตามเกณฑคุณภาพ 

สถานศึกษาแบบอยางการจัดกระบวน การเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง รอยละ 70 

- ครูจัดกระบวนการเรยีนการสอนแบบบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รอยละ 100 

ดานคุณภาพ 

- โรงเรียนมีคุณภาพการปฏิบัติรายดานทุกดาน ตามเกณฑคุณภาพสถานศึกษาแบบอยางการจัด 

กระบวน การเรยีนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในระดับดี 

- ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในระดับ ดีเยี่ยม 

การใชงบประมาณ 

  1. งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ 500  บาท 

  2. งบประมาณท่ีใชไป  -  บาท 

3. งบประมาณคงเหลือ  500   บาท 

สรปุผลการดําเนนิงาน 

 ผลการดําเนินงาน  บรรลุตามเปาหมาย  ไมบรรลุตามเปาหมาย 

 โรงเรียนมีคุณภาพการปฏิบัติรายดานทุกดาน ตามเกณฑคุณภาพสถานศึกษาแบบอยางการจัด

กระบวน การเรยีนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับดี 
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ชื่อโครงการ/กจิกรรม โครงการพฒันางานวชิาการ 

วตัถปุระสงค 

- เพ่ือพัฒนางานจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพ 

- เพ่ือพัฒนางานวัดผลและประเมินผลของโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพ 

- เพ่ือพัฒนางานแนะแนวใหสามารถบริการนักเรียนไดอยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 

- เพ่ือพัฒนางานทะเบียนใหเปนระบบ มีประสิทธิภาพ และสามารถใหบริการแกผูมารับบริการไดอยาง

ถูกตองและรวดเร็ว 

- เพ่ือสงเสริมใหครูทําวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอน 

- เพ่ือกํากับติดตาม และนิเทศภายในครูดานการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ 

- เพ่ือพัฒนางานกิจกรรมพัฒนาผูเรียนใหจัดกิจกรรมอยางสอดคลองตามหลักสูตรและตรงกับความ

ตองการของผูเรียนท่ีหลากหลาย 

- เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียนใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางและความตองการของ

ทองถ่ิน 

- ระบบการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ตามมาตรฐานสากล 

- นําวิธีการปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practices มาใชในการบริหารจัดการ  

ผลการดาํเนนิงาน 

ดานปริมาณ 

- ผูเรียนมีความสามารถในการอานและเขียนไดเหมาะสมตามระดับชั้น รอยละ 90 

- ผูเรียนมีความสามารถในดานการสื่อสารท้ังภาษไทยและภาษาอังกฤษเหมาะสมตามระดับชั้น  

รอยละ 90 

- ผูเรียนมีความสามารถในการคิดคํานวณเหมาะสมตามระดับชั้น รอยละ 90 

- ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห  คิดวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และ

แกปญหาอยางเหมาะสม รอยละ 90 

- ผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดอยางเหมาะสมปลอดภัย 

รอยละ 90 

- ผูเรียนมีความกาวหนาจากพ้ืนฐานเดิมในแตละป  ในดานความรูความเขาใจและทักษะตางๆตาม

หลักสูตรมีแนวโนมสูงข้ึน รอยละ 90 

- คาเฉลี่ยผลการทดสอบวัดระดับชาติของผูเรียนมีพัฒนาการสูงข้ึนหรือมีคุณภาพเปนไปตามเปาหมาย

รอยละ 90 

- ผูเรียนมีความรู  ทักษะ  และเจตคติท่ีดี  พรอมท่ีจะศึกษาตอในระดับชั้นท่ีสูงข้ึนหรือมีวุฒิภาวะทาง

อาชีพเหมาะสมกับชวงวัย  รอยละ 90 

- พัฒนาวิชาการท่ีเนนผูเรียนทุกกลุมเปาหมาย  และดําเนินการอยางเปนรูปธรรม รอยละ 90 
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- สถานศึกษากํากับ  ติดตาม  และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาอยางเหมาะสม  

ชัดเจน รอยละ 90 

- เปดโอกาสใหผูเรียนเรียนรูโดยผานกระบวนการคิด ไดปฏิบัติจริงดวยวิธีการและแหลงเรียนรูท่ี

หลากหลาย  สรุปองคความรู  และสามารถนําไปใชในสถานการณตางๆไดเปนอยางดี รอยละ 90 

- ผูเรียนทํางาน ทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชน (นอกหลักสูตรไมนอยกวา 80 ชัว่โมง/ป/คน รอยละ 

90 

ดานคุณภาพ 

- ผูเรียนมีความสามารถในการอานและเขียนไดเหมาะสมตามระดับชั้น ในระดับดี 

- ผูเรียนมีความสามารถในดานการสื่อสารท้ังภาษไทยและภาษาอังกฤษเหมาะสมตามระดับชั้น  

ในระดับดี 

- ผูเรียนมีความสามารถในการคิดคํานวณเหมาะสมตามระดับชั้น ในระดับดี 

- ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห  คิดวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และ

แกปญหาอยางเหมาะสม 

- ผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดอยางเหมาะสมปลอดภัย 

- ผูเรียนมีความกาวหนาจากพ้ืนฐานเดิมในแตละป  ในดานความรูความเขาใจและทักษะตางๆตาม

หลักสูตรมีแนวโนมสูงข้ึน ในระดับดี 

- คาเฉลี่ยผลการทดสอบวัดระดับชาติของผูเรียนมีพัฒนาการสูงข้ึนหรือมีคุณภาพเปนไปตามเปาหมาย 

ในระดับดี 

- ผูเรียนมีความรู  ทักษะ  และเจตคติท่ีดี  พรอมท่ีจะศึกษาตอในระดับชั้นท่ีสูงข้ึนหรือมีวุฒิภาวะทาง

อาชีพเหมาะสมกับชวงวัย  ในระดับดี 

- พัฒนาวิชาการท่ีเนนผูเรียนทุกกลุมเปาหมาย  และดําเนินการอยางเปนรูปธรรม ในระดับดี 

- สถานศึกษากํากับ  ติดตาม  และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาอยางเหมาะสม  

ชดัเจน ในระดับดี 

- เปดโอกาสใหผูเรียนเรียนรูโดยผานกระบวนการคิด ไดปฏิบัติจริงดวยวิธีการและแหลงเรียนรูท่ี

หลากหลาย  สรุปองคความรู  และสามารถนําไปใชในสถานการณตางๆได ในระดับดี 

- ผูเรียนทํางาน ทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชน (นอกหลักสูตรไมนอยกวา ๘๐ ชั่วโมง/ป/คนในระดับดี    

การใชงบประมาณ 

  1. งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ 78,054.31  บาท 

  2. งบประมาณท่ีใชไป  71,081   บาท 

3. งบประมาณคงเหลือ  6,973.31   บาท 

สรปุผลการดําเนนิงาน 

 ผลการดําเนินงาน  บรรลุตามเปาหมาย  ไมบรรลุตามเปาหมาย 
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 นักเรียน มีความรูความสามารถตามหลักสูตรสถานศึกษา เปนคนดี คนเกง และสามารถอยูในสังคมได

อยางมีความสุข   ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะ ตามสมรรถนะหลักและสมรรถนะตามสายงาน 

โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีตอบสนองความตองการของผูเรียน ชุมชน และทองถ่ิน 
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ชื่อโครงการ/กจิกรรม โครงการสรางชมุชนการเรียนรูทางวชิาชีพ PLC 

วตัถปุระสงค 

- เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีความรูความสามารถและทักษะ

มาตรฐานตําแหนง 

- เพ่ือกํากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาอยางเหมาะสม ชัดเจน และเปด

โอกาสใหผูเก่ียวของมีสวนรวม 

ผลการดาํเนนิงาน 

เชงิปรมิาณ 

- ครูและบุคลากรมีผลการประเมินความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และทักษะตามมาตรฐานตําแหนง รอย

ละ 80 ข้ึนไป  รอยละ 82 

- สถานศึกษามีการกํากับ ติดตาม การบริหารและการจัดการศึกษาอยางเหมาะสมชัดเจน และเปด

โอกาสใหผูเก่ียวของมีสวนรวม รอยละ 82 

- ผูบริหาร ครู และบุคลากร ท่ีเขารับการรอบรมพัฒนา ศึกษาดูงาน การแลกเปลี่ยน 

เรียนรู นอกเวลาเรียน อยางนอย  50  ชั่วโมงตอป รอยละ 90 

เชงิคุณภาพ 

- ครูและบุคลากรมีผลการประเมินความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และทักษะตามมาตรฐานตําแหนง รอย

ละ 80 ข้ึนไป ในระดับ ดีเยี่ยม 

- สถานศึกษามีการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาอยางเหมาะสม 

ชัดเจน และเปดโอกาสใหผูเก่ียวของมีสวนรวม ในระดับดีเยี่ยม 

- ผูบริหาร ครู และบุคลากร ท่ีเขารับการรอบรมพัฒนา ศึกษาดูงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู นอกเวลา

เรียน อยางนอย  50  ชั่วโมงตอป  ในระดับ ดีเยี่ยม 

การใชงบประมาณ 

  1. งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ -  บาท 

  2. งบประมาณท่ีใชไป  -  บาท 

3. งบประมาณคงเหลือ  -   บาท 

สรปุผลการดําเนนิงาน 

 ผลการดําเนินงาน  บรรลุตามเปาหมาย  ไมบรรลุตามเปาหมาย 

 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ความรูความสามารถตามมาตรฐาน

ตําแหนงสามารถกาวทันการเปลี่ยนแปลง และเปนครูท่ีมีคุณภาพในยุคศตวรรษท่ี 21 
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กลยทุธที่ 4 การพฒันาทรพัยากรและงบประมาณ 

ชื่อโครงการ/กจิกรรม โครงการพฒันางานการเงนิพสัดแุละสนิทรพัย 

วตัถปุระสงค 

- เพ่ือการมีสวนรวมของผูเก่ียวของทุกฝาย และการรวมรับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษาใหมี

คุณภาพและไดมาตรฐาน 

- เพ่ือการกํากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 

- เพ่ือพัฒนาความคุมคาในการใชงบประมาณ  

ผลการดาํเนนิงาน 

ดานปริมาณ 

- งานการเงินและพัสดุ มีความถูกตองตามระเบียบ ขอปฏิบัติของทางราชการ คุมคา ประหยัด เปน

ปจจุบัน ตรวจสอบไดตามหลักธรรมมาภิบาล และเกิดประโยชนสูงสุดแกทางราชการ รอยละ 85 

- สถานศึกษากํากับ ติดตามและประเมินผลการบริหาร อยางเหมาะสม ชัดเจน และเปดโอกาสให

ผูเก่ียวของมีสวนรวม รอยละ 85 

- โรงเรียนขจัดหรือปองกันความเสี่ยง โดยประเมินผลการใชงบประมาณตามแผนปฏิบัติการท่ีไดรับ

การจัดสรร รอยละ 90 

ดานคุณภาพ 

- งานการเงินและพัสดุ มีความถูกตองตามระเบียบ ขอปฏิบัติของทางราชการ คุมคา ประหยัด เปน

ปจจุบัน ตรวจสอบไดตามหลักธรรมมาภิบาล และเกิดประโยชนสูงสุดแกทางราชการ ในระดับดี 

- สถานศึกษากํากับ ติดตามและประเมินผลการบริหาร อยางเหมาะสม ชัดเจน และเปดโอกาสให

ผูเก่ียวของมีสวนรวม ในระดับดี 

- โรงเรียนขจัดหรือปองกันความเสี่ยง โดยประเมินผลการใชงบประมาณตามแผนปฏิบัติการท่ีไดรับ

การจัดสรร ในระดับดี 

การใชงบประมาณ 

  1. งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ 1,385,396.74  บาท 

  2. งบประมาณท่ีใชไป  1,302,932.61  บาท 

3. งบประมาณคงเหลือ   82,464.13   บาท 

สรปุผลการดําเนนิงาน 

 ผลการดําเนินงาน  บรรลุตามเปาหมาย  ไมบรรลุตามเปาหมาย 

 การบริหารจดัการดานงบประมาณมีความโปรงใสเปนปจจุบัน  สามารถตรวจสอบไดบุคลากรใน

โรงเรียนมีความพึงพอใจ   
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ชื่อโครงการ/กจิกรรม โครงการระดมทรัพยากร 

วตัถปุระสงค 

- ผูปกครองและชุมชนมีสวนรวมใหการสนับสนุน ชวยเหลือ ดานงบประมาณในการจัดการศึกษา 

- ผูปกครองและชุมชน มีความพึงพอใจตอการดําเนินกิจกรรมตามโครงการระดมทรัพยากร 

ผลการดาํเนนิงาน 

ดานปริมาณ 

- ผูปกครองและชุมชนมีสวนรวมใหการสนับสนุน ชวยเหลือดานงบประมาณในการจัดการศึกษา   

รอยละ 75 

- ผูปกครองและชุมชน มีความพึงพอใจการดําเนินโครงการระดมทรัพยากร รอยละ 75 

ดานคุณภาพ 

- ผูปกครองและชุมชนมีสวนรวมใหการสนับสนุน ชวยเหลือ ดานงบประมาณในการจัดการศึกษา    

ในระดับดี 

- ผูปกครองและชุมชน มีความพึงพอใจการดําเนินโครงการระดมทรัพยากร ในระดับดี 

การใชงบประมาณ 

  1. งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ 948,050  บาท 

  2. งบประมาณท่ีใชไป  -   บาท 

3. งบประมาณคงเหลือ  -    บาท  

สรปุผลการดําเนนิงาน 

 ผลการดําเนินงาน  บรรลุตามเปาหมาย  ไมบรรลุตามเปาหมาย 

ผูปกครองและชุมชน มีความสัมพันธอันดีกับโรงเรียน ทุกฝายท่ีเก่ียวของมีสวนรวมในการบริหาร 

สรปุในภาพรวม 

จากการดําเนินงานโครงการระดมทรัพยากร มีขอคนพบในการดําเนินงาน  ดังนี้ 

1. จุดเดนของโครงการ 

เปนโครงการท่ีระดมทรัพยากรจากความรวมมือของผูปกครองนักเรียน ทําใหโรงเรียนและชุมชนมี

ความสัมพันธท่ีดีตอกัน 

2. จุดควรพัฒนาของโครงการ 

การติดตอประชาสัมพันธหรือการใหความรวมมือกับชุมชนควรเปนไปดวยความรวดเร็ว 
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ชื่อโครงการ/กจิกรรม โครงการ สงเสรมิภาค ีเครือขายและองคกรภายนอก ในการจดัการศึกษา   

วตัถปุระสงค 

- ประสานความรวมมือในการจัดการศึกษา จากหนวยงานและองคกร ท้ังภาครัฐและเอกชนตาม

บริบทของพ้ืนท่ี 

- ชุมชน /สังคม มีความพึงพอใจตอสถานศึกษา 

- ครูและบุคลากรมีความพึงพอใจตอชุมชน/สังคม 

- พัฒนาและสรางภาคีเครือขาย 

ผลการดาํเนนิงาน 

ดานปริมาณ 

- คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียน และผูปกครองนักเรียน เขารวมประชุมเพ่ือ

พัฒนา สถานศึกษา และรับทราบผลการจัดการศึกษา รวมรับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพและ

ไดมาตรฐาน รอยละ 86 

- ไดรับความรวมมือในการจัดการศึกษาจากหนวยงานและองคกร ท้ังภาครัฐและเอกชนตามบริบท

ของพ้ืนท่ี รอยละ 86 

- ชุมชน /สังคม มีความพึงพอใจตอสถานศึกษา รอยละ 86 

- ครูและบุคลากรมีความพึงพอใจตอชุมชน/สังคม รอยละ 86 

ดานคุณภาพ 

- คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียน และผูปกครองนักเรียน เขารวมประชุมเพ่ือ

พัฒนา สถานศึกษา และรับทราบผลการจัดการศึกษา รวมรับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพและ

ไดมาตรฐาน ในระดับดีเยี่ยม 

- ไดรับความรวมมือในการจัดการศึกษาจากหนวยงานและองคกร ท้ังภาครัฐและเอกชนตามบริบท

ของพ้ืนท่ี ในระดับดีเยี่ยม 

- ชุมชน /สังคม มีความพึงพอใจตอสถานศึกษา ในระดับดีเยี่ยม 

- ครูและบุคลากรมีความพึงพอใจตอชุมชน/สังคม ในระดับดีเยี่ยม 

การใชงบประมาณ 

  1. งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ 10,000  บาท 

  2. งบประมาณท่ีใชไป  10,000  บาท 

3. งบประมาณคงเหลือ  0   บาท 

สรปุผลการดําเนนิงาน 

 ผลการดําเนินงาน  บรรลุตามเปาหมาย  ไมบรรลุตามเปาหมาย 

โรงเรียนไดรับความรวมมือรวมรับผิดชอบในการจัดการศึกษา จากหนวยงานและองคกร ท้ังภาครัฐ

และเอกชน ชุมชน /สังคม มีความพึงพอใจตอสถานศึกษา ครูและบุคลากรมีความพึงพอใจตอชุมชน/สังคม  
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จากการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  มีขอคนพบในการ

ดําเนินงาน  ดังนี้ 

1. จุดเดนของโครงการ 

ครู บุคลากรทางการศึกษาทุกคน ผูมีสวนไดสวนเสีย คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

โรงเรียน เทพสถิตวิทยา ไดรวมกันกําหนดทิศทางในการพัฒนา การจัดการศึกษา ของโรงเรียนเทพสถิต

วิทยาใหบรรลุตามวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย วัตถุประสงค ท่ีกําหนดไว 

2. จุดควรพัฒนาของโครงการ 

การระดมการมีสวนรวมของทุกฝายใหมากยิ่งข้ึน 

3. ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาโครงการ 

การประชาสัมพันธโครงการ/กิจกรรมตางๆของโรงเรียนให ชุมชน หนวยงานตางๆในทองถ่ินท้ัง

ภาครัฐและภาคเอกชน ไดรับรูและเขารวมมากยิ่งข้ึน  
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ชื่อโครงการ/กจิกรรม โครงการกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา   

วตัถปุระสงค 

- เพ่ือดําเนินงานกองทุนเพ่ือการศึกษาใหกับนักเรียนท่ีขาดแคลนทุนทรัพยในการศึกษา 

- เพ่ือสงเสริมผูกูยืมเงินท้ังกอนการใหกูยืม ระหวางกําลังศึกษา และเม่ือจบการศึกษา 

- เพ่ือจัดประชุมผูกูยืมเงิน ผูคํ้าประกัน ใหความรูความเขาใจเก่ียวกับวัตถุประสงคและกฎหมายท่ี

เก่ียวกับกองทุน 

- เพ่ือปลูกจิตสํานึกผูกูยืมเงินในการชําระเงินคืนกองทุน 

ผลการดาํเนนิงาน 

ดานปริมาณ 

- สถานศึกษาไดรับการสนับสนุน ดานงบประมาณในการดําเนินการเก่ียวกับกองทุนกูยืม 

เพ่ือการศึกษา รอยละ 75 

- ผูกูยืมเงินมีความพึงพอใจการดําเนินโครงการกองทุนกูยืมเพ่ือการศึกษาของสถานศึกษารอยละ 75 

ดานคุณภาพ 

- สถานศึกษาไดรับการสนับสนุน ดานงบประมาณในการดําเนินการเก่ียวกับกองทุนกูยืม 

เพ่ือการศึกษาในระดับดี 

- ผูกูยืมเงินมีความพึงพอใจการดําเนินโครงการกองทุนกูยืมเพ่ือการศึกษานักเรียนของสถานศึกษา ใน

ระดับดี 

การใชงบประมาณ 

  1. งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ 19,449.44  บาท 

  2. งบประมาณท่ีใชไป  19,449.44  บาท 

3. งบประมาณคงเหลือ   0    บาท 

สรปุผลการดําเนนิงาน 

 ผลการดําเนินงาน  บรรลุตามเปาหมาย  ไมบรรลุตามเปาหมาย 

การดําเนินงานของสถานศึกษาตอบสนองความตองการของผูกูยืมเงินเพ่ือการศึกษาไดอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผูกูยืมเงินกองทุนเพ่ือการศึกษามีความพึงพอใจตอการดําเนินงานของ

สถานศึกษา 
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ชื่อโครงการ/กจิกรรม โครงการเงนิบรจิาคทนุการศึกษานกัเรยีน  

วตัถปุระสงค 

- ผูปกครองและชุมชนมีสวนรวมใหการสนับสนุน ชวยเหลือ ดานงบประมาณในการจัดการศึกษา 

- ผูปกครองและชุมชน มีความพึงพอใจตอการดําเนินกิจกรรมตามโครงการเงินบริจาคทุนการศึกษา

นักเรียน 

ผลการดาํเนนิงาน 

ดานปริมาณ 

- ผูปกครองและชุมชนมีสวนรวมใหการสนับสนุน ชวยเหลือดานงบประมาณในการจัดการศึกษา   

รอยละ 75 

- ผูปกครองและชุมชน มีความพึงพอใจการดําเนินโครงการเงินบริจาคทุนการศึกษานักเรียน        

รอยละ 75 

ดานคุณภาพ 

- ผูปกครองและชุมชนมีสวนรวมใหการสนับสนุน ชวยเหลือ ดานงบประมาณในการจัด 

การศึกษา ในระดับดี 

- ผูปกครองและชุมชน มีความพึงพอใจการดําเนินโครงการเงินบริจาคทุนการศึกษานักเรียนในระดับดี 

การใชงบประมาณ 

  1. งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ 12,000  บาท 

  2. งบประมาณท่ีใชไป  -  บาท 

3. งบประมาณคงเหลือ   12,000  บาท 

สรปุผลการดําเนนิงาน 

 ผลการดําเนินงาน  บรรลุตามเปาหมาย  ไมบรรลุตามเปาหมาย 

ผูปกครองและชุมชน มีความสัมพันธอันดีกับโรงเรียน ทุกฝายท่ีเก่ียวของมีสวนรวมในการบริหาร 

สรปุในภาพรวม 

จากการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  มีขอคนพบในการ

ดําเนินงาน  ดังนี้ 

1. จุดเดนของโครงการ 

ครู บุคลากรทางการศึกษาทุกคน ผูมีสวนไดสวนเสีย คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

โรงเรียน เทพสถิตวิทยา ไดรวมกันกําหนดทิศทางในการพัฒนา การจัดการศึกษา ของโรงเรียนเทพสถิต

วิทยาใหบรรลุตามวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย วัตถุประสงค ท่ีกําหนดไว  

2. จุดควรพัฒนาของโครงการ 

การระดมการมีสวนรวมของทุกฝายใหมากยิ่งข้ึน 

3. ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาโครงการ 
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การประชาสัมพันธโครงการ/กิจกรรมตางๆของโรงเรียนให ชุมชน หนวยงานตางๆในทองถ่ินท้ังภาครัฐ

และภาคเอกชน ไดรับรูและเขารวมมากยิ่งข้ึน 
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สวนที่ 4 

การอภิปรายผล ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ 
 

โรงเรียนเทพสถิตวิทยา ไดจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามนโยบายสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาชัยภูมิ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หนวยงานท่ีเก่ียวของ

และสอดคลองกับสภาพความตองการจําเปนในการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาของผูมีสวนไดสวนเสีย 

ชุมชน รวมท้ังตามบทบาท ภารกิจ วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาประสงค โดยไดรับการจัดสรรงบประมาณจาก

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2564 

เพ่ือใหการจัดการศึกษาเปนไปในทิศทางเดียวกันกับหนวยงานตนสังกัด โดยมีการบริหารจัดการ

สถานศึกษาโดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน ประกอบดวย คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียน

เทพสถิตวิทยา ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล

การดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม นักเรียน ผูปกครอง ชุมชน รวมท้ังหนวยงาน องคกรตางๆท้ังภาครัฐและ

เอกชน ซ่ึงในปงบประมาณ 2564 โรงเรียนเทพสถิตวิทยา ไดดําเนินการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมสูการ

ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2564 ซ่ึงผลการดําเนินงานพบวาบรรลุตามวัตถุประสงคและ

เปาหมายท่ีกําหนดไว  

1. กลุมบริหารวิชาการ ดําเนินงานโครงการ จํานวน  12  โครงการ 

2. กลุมบริหารงบประมาณ ดําเนินงานโครงการ จํานวน  4 โครงการ 

3. กลุมบริหารงานบุคคล ดําเนินงานโครงการ จํานวน 3  โครงการ 

4. กลุมบริหารท่ัวไป ดําเนินงานโครงการ จํานวน 11 โครงการ 

จากการดําเนินงานในรอบปท่ีผานมาของโรงเรียนเทพสถิตวิทยา พบปญหาและอุปสรรคท่ีเปนปจจัยท่ี

ทําใหการดําเนินงานยังไมประสบความสําเร็จเทาท่ีควรดังนี้  

1. ดานการบริหารวิชาการ พบปญหา งบประมาณมีจํากัดทําใหไมสามารถปฏิบัติงานใหบรรลุ

เปาหมายไดอยางครบถวน ตลอดจนระยะเวลาไมเอ้ือตอการปฏิบัติงานเนื่องจากมีภารกิจซํ้าซอนกันบางสวน

ระยะเวลาในการปฏิบัติงานมีจํากัด ทําใหเกิดความเรงรีบในการปฏิบัติงาน ควรมีการจัดสรรเวลาและ

กําหนดการดําเนินงานใหชัดเจนเกิดความซํ้าซอนนอยท่ีสุด 

2. ดานการบริหารงบประมาณ พบปญหา ในการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมไมเปนไปตาม

กําหนดการท่ีกําหนด การขอใชเงินตามแผนไมตรงตามกําหนดเวลา ทําใหเกิดการเรงรีบในการดําเนินงานดาน

การเงิน สงผลตอการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมลาชา ผูรับผิดชอบโครงการขาดการจัดทําเครื่องมือสําหรับ

วัดความสําเร็จของโครงการใหเห็นเปนรูปธรรม ควรวางแผนในการดําเนินงานลวงหนาใหมีความพรอมมาก

ท่ีสุดโดยไมสงผลกระทบตอการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม และขอใชเงินตามแผนใหเปนไปตามกฎระเบียบ

ของงานการเงินท่ีกําหนดไว  
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 3. ดานการบริหารงานบุคคล พบปญหา การจัดโครงการท่ีเก่ียวของกับการจัดฝกอบรมยังมีสัดสวนท่ี

นอย ควรจัดโครงการในดานการพัฒนาความรูความสามารถของบุคลากรเพ่ิมข้ึน 

4. ดานการบริหารท่ัวไป พบปญหา ความลาชาในการดําเนินการขอใชเงินตามแผนสงผลตอการ

ดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมดานตางๆ เกิดความลาชา การใชเงินตามโครงการ/กิจกรรมยังไมเกิด

ประสิทธิภาพไดอยางเต็มท่ี ควรดําเนินการในการขอใชเงินโครงการตางๆตามกฎระเบียบของงานการเงินท่ี

กําหนดไวเพ่ือใหการดําเนินโครงการเปนไปตามกําหนดการท่ีวางไว 
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