ก

คำนำ
การจัดการศึกษาเป็นกระบวนการหนึ่งที่สาคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณลักษณะตามที่สังคม
และประเทศชาติมุ่งหวัง ซึ่งการพัฒนาไปสู่เป้ าหมายดังกล่าวได้จาเป็นต้องมีวิธีการที่เหมาะสมกับสภาพสังคม
ที่เปลี่ ย นไปและสอดคล้ องกับ ความพร้ อมขององค์กรการจัดการศึกษาของโรงเรียน ดัง นั้นโรงเรียนจึงจาเป็น
ต้องกาหนดกลยุทธ์และวางแผนการดาเนินงานอย่างเหมาะสม
โรงเรียนราษฎร์นิยม จึงจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561 - 2564 ขึ้นเพื่อให้
ทุกฝ่ายทุกหน่วยงาน บุคลากรทุกระดับชั้นใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีมาตรฐาน บรรลุ
เป้าหมายของการจัดการศึกษาของโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพโรงเรียนใช้ กระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วม
ในการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยศึกษาพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และฉบับ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 นโยบายการจัดการศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นโยบายส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 3 นโยบายจั ง หวั ด นนทบุ รี มาตรฐานการศึ ก ษา
ของสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) วิเคราะห์สภาพโรงเรียนด้วยวิธี
SWOT Analysis เป็นแนวในทางการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายและกาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จ
เพิ่มเติมในด้านคุณภาพผู้เรียนและด้านการจัดการศึกษา ในการจัดทาโครงการ กิจกรรม รองรับเพื่อมุ่งสู่
มาตรฐานสากล นาเสนอผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ คณะครู บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า
และผู้แทนจากชุมชนและขอความเห็นชอบคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรี ย นขอขอบคุ ณ ทุ ก ท่ า นที่ มี ส่ ว นช่ ว ยให้ แ ผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาฉบั บ นี้ ส าเร็ จ ลุ ล่ ว งบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์และเป็นเอกสารที่มีคุณค่าต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคณะครู บุคลากร
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนจะร่วมมือปฏิบัติตามสิ่งที่กาหนดในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาฉบับนี้จนสาเร็จ

__________________________
(นางกรชนก สุตะพาหะ)
ผู้อานวยการโรงเรียนราษฎร์นิยม

__________________________
(นายไพโรจน์ คลังนุช)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนราษฎร์นิยม

ข

ประกำศเห็นชอบแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
ประจำปีกำรศึกษำ 2561 – 2564
โรงเรียนรำษฎร์นิยม
------------------------------------------------------------ตามที่ ค ณะผู้ บ ริ ห าร คณะครู บุ ค ลากร ผู้ ป กครองและนั ก เรี ย น พร้ อ มคณะกรรมการสถานศึ ก ษา
ขั้ น พื้ น ฐาน ได้ ร่ ว มกั น ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารจั ด ท าแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาของโรงเรี ย นราษฎร์ นิ ย ม
ประจาปีการศึกษา 2561 - 2564 เมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2562 โดยได้ร่วมกันวิเคราะห์และสังเคราะห์
สรุ ป ออกมาเป็ น กลยุ ท ธ์ เ พื่ อ แก้ ปั ญ หาและส่ ง เสริ ม พั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาตามมาตรฐานการศึ ก ษา
ของโรงเรียนราษฎร์นิยม ให้ก้าวหน้าตามเป้าหมายที่วางไว้ทั้ง 4 ปี ในการดาเนินการทุกคณะได้มี ส่วนร่วม
และเสนอปัญหาพร้อมทั้งแนวทางแก้ไขเป็นไปอย่างดียิ่ง จนกระทั่งได้สรุปนาเสนอผ่านความเห็นชอบในที่ประชุม
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนราษฎร์นิยม เรียบร้อยแล้ว
ข้า พเจ้ า ในฐานะประธานกรรมการสถานศึก ษาขั้ น พื้น ฐาน โรงเรีย นราษฎร์ นิ ย ม จึ งขอเป็ น ตัว แทน
ของคณะกรรมการประกาศให้ทราบว่าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจาปีการศึกษา 2561 - 2564 ฉบับนี้
ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ดียิ่งในการนาไป
เป็นแผนแม่บทเพื่อทาแผนปฏิบัติการประจาปีต่อไป

ลงชื่อ …………………………………………………….
(นายไพโรจน์ คลังนุช)
ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ค

สำรบัญ
เรื่อง

หน้ำ

คำนำ
ก
คำประกำศเห็นชอบพิจำรณำให้ใช้แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
ข
ของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนโรงเรียนรำษฎร์นิยม
สำรบัญ
ค
ส่วนที่ 1 บทนา
1
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในโรงเรียนราษฎร์นิยม
13
ส่วนที่ 3 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
17
ส่วนที่ 4 บัญชีโครงการ/กิจกรรม
20
ส่วนที่ 5 กลยุทธ์พัฒนาการศึกษา
29
ภำคผนวก
- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- คาสั่งโรงเรียนราษฎร์นิยม ที่ 87/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ประจาปีการศึกษา 2561 - 2564

1

ส่วนที่ 1
บทนำ
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโรงเรียน
ที่อยู่
สังกัด
โทรศัพท์
โทรสำร
เว็บไซต์
E-mail :
Facebook
เปิดสอนระดับชั้น
ถึงระดับชั้น
เขตพื้นที่บริกำร

โรงเรียนราษฎร์นิยม
48/14 หมู่ 6 ตาบลราษฎร์นิยม อาเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150
สพฐ : สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
0-2985-5662
0-2985-5661
http://www.radniyom.ac.th
radniyom.school@gmail.com
www.facebook.com/ratniyomschool
มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 6
ตาบลราษฎร์นิยม ตาบลไทรใหญ่ และตาบลคลองขวาง

ประวัติควำมเป็นมำและสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
โรงเรียนราษฎร์นิยม ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2519 มีเนื้อที่จานวน 35 ไร่ โดยอดีตเจ้าอาวาส
วัดราษฎร์นิยม (พระครูประชาธรรมนาถ) และคณะกรรมการได้ดาเนินการขออนุมัติจากกรมสามัญศึกษา โดย
มี นายธนุส อิศรางกูร ณ อยุธยา อดีตนายอาเภอไทรน้อย เป็นประธานเปิดอาคารเรียน ครูใหญ่คนแรก คือ
นายสุเทพ อินทรลักษณ์ การจัดการเรียนการสอนได้ใช้โรงฝึกงานของโรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยมเป็นอาคาร
เรียนชั่วคราว มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.ศ.1) ทั้งหมด 76 คน จานวน 2 ห้องเรียน แบ่งเป็นนักเรียน
ชาย 43 คน นักเรียนหญิง 33 คน

2
เครื่องหมำยประจำโรงเรียน

คบเพลิง หมายถึง ความรู้
รวงข้ำว หมายถึง ชีวิต
อักษรย่อ ร.ย.
ร หมายถึง
ย หมายถึง

รักการเรียนรู้
อยู่อย่างผู้มีคุณธรรม

ปรัชญำของโรงเรียน
นตฺถิปญฺญาสมา อาภา
สีประจำโรงเรียน
เขียว – ดา
สีเขียว หมายถึง
สีดำ หมายถึง

แสงสว่ำงเสมอด้วยปัญญำไม่มี

ความอุดมสมบูรณ์
ความมั่นคง หนักแน่น

ต้นไม้ประจำโรงเรียน
ชมพูพันธุ์ทิพย์
วิสัยทัศน์
สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีความสุช มีคุณภาพ มุ่งสู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย
ใส่ใจรักษ์สิ่งแวดล้อม
เอกลักษณ์
บรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม

3
อัตลักษณ์
รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง
ค่ำนิยม
การมุ่งเน้นความสาเร็จ (Focus on success)
การจัดการโดยใช้ข้อมูลจริง (Management by fact)
การมุ่งเน้นที่ผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนรำษฎร์นิยม
รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
อยู่อย่างพอเพียง
ซื่อสัตย์สุจริต
มุ่งมั่นในการทางาน
มีวินัย
รักความเป็นไทย
ใฝ่เรียนรู้
มีจิตสาธารณะ

4
แผนที่โรงเรียนรำษฎร์นิยม

5

5

6
ข้อมูลบุคลำกรของสถำนศึกษำ
ลักษณะโดยรวมของบุคลากร (WORKFORCE
ออกเป็น 4 ประเภท ประกอบด้วย
1. ผู้บริหาร
2. ครูประจาการ
3. ครูอัตราจ้าง และครูต่างชาติ
4. ลูกจ้างประจา และลูกจ้างชั่วคราว
สามารถจาแนกรายละเอียดได้ ดังนี้

Profile)

โรงเรียนราษฎร์นิยมแบ่ง ประเภทบุคลากร

ตำรำงที่ 1 แสดงจำนวนบุคลำกรจำแนกตำมประเภท
ตำแหน่ง

จำนวนบุคลำกร (คน)

จำนวนบุคลำกรคิดเป็นร้อยละ (%)

ผู้บริหำร

1

2.64

ครูประจำกำร

23

60.52

ครูอัตรำจ้ำง และครูต่ำงชำติ

10

26.31

ลูกจ้ำงประจำ และลูกจ้ำงชั่วครำว

4

10.52

กรำฟที่ 1 แสดงร้อยละของจำนวนบุคลำกร (%)

จำนวนบุคลำกรคิดเป็นร้อยละ
2.64 %
10.52%
26.31%
60.52%

ผู้บริหำร

ครูประจำกำร

ครูอัตรำจ้ำงและครูต่ำงชำติ

ลูกจ้ำงประจำ และลูกจ้ำงชั่วครำว

7
ตำรำงที่ 2 แสดงจำนวนบุคลำกรจำแนกตำมวุฒิกำรศึกษำสูงสุด
วุฒิกำรศึกษำสูงสุด

จำนวนบุคลำกร (คน)

จำนวนบุคลำกรคิดเป็นร้อยละ (%)

ปริญญำเอก

1

2.56

ปริญญำโท

9

25.64

ปริญญำตรี

24

61.54

ต่ำกว่ำ ปริญญำตรี

4

10.26

กรำฟที่ 2 แสดงร้อยละของจำนวนบุคลำกรตำมวุฒิกำรศึกษำสูงสุด (%)
จำนวนบุคลำกรคิดเป็นร้อยละ (%)
2.56%
10.26%

25.64%

61.54%

ปริญญำเอก

ปริญญำโท

ปริญญำตรี

ต่ำกว่ำ ปริญญำตรี

8
ข้อมูลนักเรียน
ตำรำงที่ 4 แสดงกำรเปรียบเทียบจำนวนนักเรียนแต่ละระดับชั้น
ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2559 - ปีกำรศึกษำ 2561
ระดับชั้น

จำนวนนักเรียน

จำนวนนักเรียน

จำนวนนักเรียน

ปีกำรศึกษำ 2559

ปีกำรศึกษำ 2560

ปีกำรศึกษำ 2561

ม.1

72

111

76

ม.2

94

78

111

ม.3

86

92

76

ม.4

45

63

46

ม.5

49

44

53

ม.6

46

47

41

รวม

392

435

403

กรำฟที่ 4 แสดงกำรเปรียบเทียบจำนวนนักเรียนแต่ละระดับชั้น
ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2559 - ปีกำรศึกษำ 2561
120

111

111

100
80

94
86
76

72

92
76

74

63

60

46

45

49

53

56

44

47

ม.5

ม.6

40

41

20
0
ม.1

ม.2

จำนวนนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2559

ม.3

ม.4

จำนวนนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2560

จำนวนนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2561

9
ข้อมูลอำคำรสถำนที่
1. อาคารเรียนและอาคารประกอบ 4 หลัง ได้แก่ อาคารเรียน 2 หลัง อาคาร General Shop (3
units) จานวน 3 หลัง หอประชุม จานวน 1 หลัง
จานวนห้องเรียนทั้งหมด 13 ห้องเรียน แบ่งเป็น
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 = 2 : 2 : 3
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 = 2 : 2 : 2
2. อาคารเรียนและอาคารประกอบ ได้แก่
- อาคารเรียน แบบ 216 ค
จานวน 1 หลัง
- อาคารแบบ 216 ล
จานวน 1 หลัง
- หอประชุมแบบ 100/27
จานวน 1 หลัง
- อาคาร General Shop (3 units)
จานวน 1 หลัง
- โรงอาหาร
จานวน 1 หลัง
- บ้านพักครูใหญ่
จานวน 1 หลัง
- บ้านพักครู
จานวน 7 หลัง
- บ้านพักนักการฯ
จานวน 1 หลัง
3. ห้องที่จัดไว้ใช้ปฏิบัติกิจกรรมเฉพาะมีทั้งหมด 16 ห้อง ได้แก่
- ห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษาไทย
จานวน 1 ห้อง
- ห้องศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์
จานวน 1 ห้อง
- ห้องศูนย์การเรียนรู้สังคมศึกษา
จานวน 1 ห้อง
- ห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จานวน 1 ห้อง
- ห้องศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีไทย) จานวน 1 ห้อง
- ห้องศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพ
จานวน 1 ห้อง
- ห้องศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์
จานวน 2 ห้อง
- ห้องปฏิบัติการทางภาษา
จานวน 1 ห้อง
- ห้องอินทนิล
จานวน 1 ห้อง
- ห้องราชพฤกษ์
จานวน 1 ห้อง
- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
จานวน 2 ห้อง
- ห้องสมุดดิจิตอล
จานวน 1 ห้อง
- ห้องศูนย์เรียนรวม
จานวน 1 ห้อง
- ห้องดนตรีสากล
จานวน 1 ห้อง
- ห้องนาฏศิลป์
จานวน 1 ห้อง
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4. พื้นที่ปฏิบัติกิจกรรม / นันทนาการ ได้แก่
- สนามกีฬาบาสเกตบอล/เปตอง
- ลานกิจกรรม
- หอประชุมโรงเรียน
- สนามกีฬาฟุตซอล
- อาคารสนามกีฬาในร่มและลานกีฬาด้านยาเสพติด
ผลงำนเด่นของโรงเรียน
ปีกำรศึกษำ 2555
- ต้นแบบโรงเรียนในฝัน (โรงเรียนดีประจาอาเภอ)
- รางวัลมาตรฐานการศึกษาดีเด่นด้านพลังงานระดับ 4 ดาว
ปีกำรศึกษำ 2556
- โรงเรีย นได้รั บ ป้ายสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนสนองพระราชดาริตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
- นายอานันท์ รางแดง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 สอบชิงทุนแลกเปลี่ยนนักเรียนที่ เมืองยอร์ค
ประเทศอังกฤษ
- โรงเรียนอนุรักษ์พลังงานสถานศึกษาดีเด่น ระดับ 5 ดาว
ปีกำรศึกษำ 2557
- โรงเรียนเป็นศูนย์การแข่งขันจัดงานศิลปหัตถกรรมระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ประเภทการ
แข่งขันวงดนตรีลูกทุ่งประเภท ก และวงดนตรีลูกทุ่งประเภท ข ระหว่างวันที่ 17-19 ธันวาคม 2557
- ประกวดแต่งเพลง ร้องเพลงรณรงค์ การขับขี่ปลอดภัย ชมรมขับขี่ปลอดภัยในสถานศึกษา ตัวแทน
ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก รางวัลชมเชย ระดับประเทศ ได้แก่
1. นายก้องภพ แต้ภักดี
2. นายธนกร บุญกลาง
3. นายวรรธนะ ชีพอยู่ยืน
ปีกำรศึกษำ 2558
- รางวัลชนะเลิศ ประเภทเครื่องแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้ จากสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดนนทบุรี
- โรงเรียนต้นแบบรักษ์สิ่งแวดล้อม จากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
ปีกำรศึกษำ 2559
- รางวัลชนะเลิศการจัดนิทรรศการด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมประเภทสถานศึกษา ประจาปี 2559 จาก
เทศบาลนครนนทบุรี
- รางวัลสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงานระดับ 3 ดาว ประจาปีการศึกษา 2559 จากการไฟฟ้านครหลวง
- รางวัลชมเชยโรงเรียนต้นแบบปลอดขยะ ประจาปี 2559 จากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3
- ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงเรียน อย.น้อย ประจาปี 2559 ระดับดี จากสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
- มีผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O - NET ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เป็นอันดับที่ 9 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 3 จากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
- มีผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559
วิชาภาษาไทย เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 จากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
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- มีผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 จากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 3
- มีผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา
2559 วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ จากสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
ปีกำรศึกษำ 2560
- รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจาปี 2560 ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก ระดับทองแดง
จากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- ผ่ า นการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของสถานศึ ก ษา ( Integrity and
Transparency Assessment : ITA) ประจาปีงบประมาณ 2559 จากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 3
- รางวัลเหรียญทอง ด้านการบริหารจัดการขยะ ตามโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2560 จากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
- รางวัลสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงานระดับ 3 ดาว ประจาปีการศึกษา 2560 จากการไฟฟ้านครหลวง
ปีกำรศึกษำ 2561
- นางกรชนก สุตะพาหะ รางวัลเหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ด้านบริหารจัดการ
ผู้ อ านวยการสถานศึ ก ษายอดเยี่ ย มระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาขนาดเล็ ก ด้ า นบริ ห ารจั ด การ จากส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- นางกรชนก สุ ต ะพาหะ รางวั ล คุ รุ ช น คนคุ ณ ธรรม ประเภทผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาจากส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- นางกรชนก สุ ต ะพาหะ รางวั ล เป็ น ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านมี ผ ลงานดี เ ด่ น ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2561
จากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
- นางศรีลา คลังนุช “ผู้บริหารดีเด่น ครูดีเด่น และบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจาปี 2561 เนื่องใน
งานวันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ. 2562 จากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
- นางสาวสุชาดา สังข์เสือโพธิ์ รางวัล คุรุชน คนคุณธรรม ประเภทครูผู้สอน จากสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
- นายปัญญา ดาสุวรรณ ได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่น เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 62 พ.ศ. 2561 จากสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3
- นางสาวอนงค์ หางแก้ว ได้รับรางวัลครูดีเด่น เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 62 พ.ศ.2561 จากสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
- นางวารุณี บรรจง ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เนื่องในงานวันครู
ครั้งที่ 62 พ.ศ. 2561 จากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
- โรงเรียนราษฎร์นิยม ได้รับโล่เป็นต้นแบบการส่ งเสริมคุณธรรม จริยธรรม “ระดับ 3 ดาว” โครงการ
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ของเขตตรวจราชการส่วนกลางและเขตตรวจราชการที่ 1 ปีการศึกษา 2561จาก
สานักงานคณะกรรามการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- โรงเรีย นราษฎร์ นิย ม สถานศึกษาได้รับโล่ รางวัล ที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพ ระดับยอดเยี่ยม ประเภทสถานศึกษา ขนาดเล็ก สมควรได้รับ
รางวัล IQA AWARD ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจาปี 2561
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- โรงเรียนราษฎร์นิยม รางวัลชนะเลิศถ้วยรวมคะแนนพิธีเปิด กองเชียร์ พาเหรด กลุ่ม 2 (โรงเรียนขนาดใหญ่
ขนาดกลาง ขนาดเล็ก) การแข่งขันกรีฑายุวชน เยาวชน จังหวัดนนทบุรี “อบจ.นนท์เกมส์”
- โรงเรียนราษฎร์นิยม โรงเรียนได้รับเกียรติบัตร มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 คะแนนเฉลี่ยภาษาไทยระดับสถานศึกษาเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3 ปี
จากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
- เด็กหญิงพิมพ์ชนก เย็นลับ ผ่านการคัดเลือกนักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับจังหวัด ประเภทนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประจาปีการศึกษา 2561
- นางสาวจุฑามาส มัลลิกมาลย์ ผ่านการคัดเลือกนักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับจังหวัด ประเภทนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประจาปีการศึกษา 2561
- นายสิ ท ธิ โ ชค นรจี น ได้ รั บ รางวั ล ชนะเลิ ศ วิ่ ง 1,500 เมตร รุ่ น อายุ 18 ปี ชาย การแข่ ง ขั น กรี ฑ า
จังหวัดนนทบุรี
- นายสุริยะ ดิษเทศ ได้รับรางวัลชนะเลิศพุ่งแหลน รุ่นอายุ 18 ปี ชาย การแข่งขันกรีฑาจังหวัดนนทบุรี
- เด็ กหญิง จุ ฑาภรณ์ อุป เทพ, เด็ก หญิ ง ภัท รานิษ ฐ์ คล้ ายวงษ์ , เด็ กหญิง สุ ช าวดี นาคบุญ ยงค์ ,
เด็กหญิงสุธิตา พานทอง และเด็กหญิงเกวลิน การอ้วน รางวัลเหรียญทองระดับชาติ การประกวดเพลง
คุณธรรม ม.1 - ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน
ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561
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ส่วนที่ 2
กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอกและภำยในโรงเรียนรำษฎร์นิยม
1. กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมของโรงเรียน
โรงเรีย นได้จัดทาแบบสอบถามความคิดเห็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงเรียนเช่น นักเรียน ผู้ ปกครอง
ครู และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้ ผู้ เกี่ยวข้องประเมินสภาพแวดล้อมของโรงเรียนทั้งปัจจัยภายในและปัจจัย
ภายนอก ที่มีผลต่อการพัฒนาโรงเรียน โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม ร่วมกันวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียน
ปรากฏผลการวิเคราะห์ ดังนี้
2. ผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม
2.1 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของโรงเรียนพิจารณาจากปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม
เทคโนโลยี เศรษฐกิจ การเมืองและกฎหมาย สรุปได้ดังนี้
ปัจจัยสภำพแวดล้อมภำยนอก
ปัจจัยที่เป็นโอกำส(opportunities)
ปัจจัยที่เป็นอุปสรรค(Threats)
1. หน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน รัฐวิสาหกิจ
1. .ผู้ปกครองสนับสนุนนักเรียนให้เรียนต่อโรงเรียนที่มี
สถาบันการศึกษา และชุมชนให้การสนับสนุนด้าน
ชื่อเสียง
การศึกษาของโรงเรียน
2.มีคณะกรรมการสถานศึกษาที่มีศักยภาพความพร้อม 2. มีแหล่งอบายมุขใกล้โรงเรียน เช่น ร้านเกมคอมพิวเตอร์ในการสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน
ออนไลน์ สนุกเกอร์ เป็นต้น
3.แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนมีคุณภาพ 3. นักเรียนที่เข้าเรียนขาดทักษะด้านการอ่านคล่อง
เขียนคล่อง และคิดวิเคราะห์เป็นจานวนมาก
4. ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวมีรายได้น้อยเป็น
ส่วนใหญ่
5. ครอบครัวแตกแยก นักเรียนอยู่ในความปกครองของ
ญาติพี่น้อง เป็นส่วนใหญ่
6. นักเรียนค้างชาระเงินบารุงการศึกษาจานวนมาก
7. จานวนนักเรียนลดน้อยลง
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2.2 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของโรงเรียน พิจารณาจากปัจจัยด้านโครงสร้างและนโยบายของ
โรงเรียน การบริการและคุณลักษณะของผู้เรียนบุคลากรการเงิน วัสดุอุปกรณ์ และการบริหารจัดการสรุปได้ดังนี้
ปัจจัยสภำพแวดล้อมภำยใน
ปัจจัยที่เป็นจุดแข็ง(Strength)
ปัจจัยที่เป็นจุดอ่อน(Weakness)
1. โรงเรียนมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม ร่มรื่น น่าอยู่
1. สถานที่ตั้งของโรงเรียนห่างไกลจากตัวเมืองศูนย์
ราชการ หน่วยงานทางการศึกษา
2. มีพื้นที่กว้าง เหมาะสาหรับทากิจกรรมของโรงเรียน
2. ขาดครูแนะแนวและครูบรรณารักษ์ที่จบตรงตาม
วุฒิการศึกษา สาขาวิชา และทางานไม่ต่อเนื่อง
3. มีครู บุคลากร ครบทุกชั้น ทุกกลุ่มสาระ
3.ห้องสมุดมีหนังสือไม่หลากหลาย ไม่ทันสมัย ระบบ
เทคโนโลยียังไม่สมบูรณ์
4. ห้องเรียนน่าอยู่ น่าเรียน มีเครื่องปรับอากาศทุกห้องเรียน 4.นักเรียนติด 0 ร มส. จานวนมาก และข้ามปี
เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน
การศึกษา
5. มีสื่อ อุปกรณ์ ภายในห้องเรียน ทันสมัย พร้อมใช้งาน
5.นักเรียนขาดจิตสานึกต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
6. มีห้องปฏิบัติการครบทุกกลุ่มสาระ
6.ครูขาดประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนตาม
โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล
7. จานวนนักเรียนเหมาะสมกับจานวนครูและสามารถดูแล
นักเรียนได้อย่างทั่วถึง
8. มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีคุณภาพ
9. งานพยาบาลให้ บ ริ ก ารครอบคลุ ม ตามมาตรฐานงาน
ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพอนามั ย นั ก เรี ย นและช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย น
ได้ทันท่วงที
10. งบประมาณในการสนับสนุนกิจกรรมเพียงพอ
11. หลักสูตรสถานศึกษาสนองต่อนโยบายต่างๆ เหมาะสม
ต่อผู้เรียน
12. มีระบบ กากับ ติดตาม นิเทศ มีประสิทธิภาพ
13. โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการ จัดทาทุกปีและครบถ้วน
จากการวิ เ คราะห์ ต นเอง พบว่ า ส่ ว นที่ เ ป็ น จุ ด แข็ ง กั บ โอกาสเป็ น สถานการณ์ ที่ ไ ด้ เ ปรี ย บมากที่ สุ ด
เพราะประกอบไปด้วยโอกาสจากปัจจัยภายนอกและจุดแข็งขององค์กร หรืออาจใช้คาย่อว่ากลยุทธ์ ภายนอกเอื้อและ
ภายในเด่น ถือเป็นสถานการณ์ดาวรุ่ง คือใช้จุดแข็งประสานกับโอกาสที่จะเกิดขึ้นจากภายนอกมาสนับสนุนกลยุทธ์
ของโรงเรียนเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าทันสมัยในระบบคุณภาพ และสอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียน เช่น ความ
ร่วมมือของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เครือข่ายผู้ปกครองให้การสนับสนุนในด้านการบริหารจัดการ การ
ระดมทรัพยากรทางการศึกษา มีปัจจัยทางด้านโครงสร้าง และนโยบายที่ดี การให้บริการ และผลผลิตมีคุณภาพเป็นที่
ยอมรับของชุมชน และสภาพแวดล้อมที่สวยงาม ปลอดภัย และร่มรื่น
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3. ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม
ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม ( 2554 – 2558 ) จำแนกตำมกลุ่มตัวบ่งชี้
โรงเรียนรำษฎร์นิยม อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน : มัธยมศึกษำ
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
น้ำหนัก
คะแนน
ระดับ
( ประถมศึกษำ และ/ หรือมัธยมศึกษำ )
( คะแนน)
ที่ได้
คุณภำพ
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐำน
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
10.00
9.73
ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
10.00
8.35
ดี
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
10.00
8.93
ดี
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็น ทาเป็น
10.00
9.21
ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
20.00
8.87
พอใช้
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
10.00
6.00
พอใช้
ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
5.00
4.80
ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด
5.00
4.92
ดีมาก
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และ
5.00
5.00
ดีมาก
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
5.00
5.00
ดีมาก
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการดาเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา
5.00
5.00
ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการส่งเสริมเพื่อพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน
รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ที่สอดคล้องกับ
5.00
5.00
ดีมาก
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา
คะแนนรวม
100.00
80.41
ดี
สถานศึกษามีผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป  ใช่  ไม่ใช่
สถานศึกษามีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับดีขึ้นไป 10 ตัวบ่งชี้ จากทั้งหมด 12 ตัวบ่งบ่งชี้  ใช่  ไม่ใช่
สถานศึกษาไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุง หรือ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ใช่  ไม่ใช่
สรุปผลกำรจัดกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของสถำนศึกษำในภำพรวม
 สมควรรับรองมำตรฐำนกำรศึกษำ  ไม่สมควรรับรองมำตรฐำนกำรศึกษำ
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4. ผลกำรประเมินตนเองตำมมำตรฐำนกำรศึกษำโรงเรียนรำษฎร์นิยม ปีกำรศึกษำ 2561
ระดับคุณภำพ ระดับคุณภำพ
เป้ำหมำย จำกกำรประเมิน
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ
ร้อยละ 80
80.48
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ร้อยละ 80
80.18
ความคิดเห็นและแก้ปัญหา
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
ร้อยละ 75
84.61
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ร้อยละ 90
89.06
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
ร้อยละ 75
86.02
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดตี ่องานอาชีพ
ร้อยละ 80
92.51
ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
ร้อยละ 90
94.63
ตัวบ่งชี้ที่ 1.8 ผู้เรียนมีความภูมใิ จในท้องถิ่นและความเป็นไทย
ร้อยละ 100
91.50
ตัวบ่งชี้ที่ 1.9 ผู้เรียนมีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
ร้อยละ 100
96.42
ตัวบ่งชี้ที่ 1.10 ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม
ร้อยละ 90
93.65
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ผู้บริหารสถานศึกษามีกระบวนการในการกาหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
สถานศึกษากาหนดชัดเจน
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ผู้บริหารสถานศึกษามีกระบวนการจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผู้บริหารสถานศึกษามีกระบวนการดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบ
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม
ด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ผู้บริ หารสถานศึกษามีกระบวนการพั ฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ ยวชาญทาง ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
วิชาชีพ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ผู้บริหารสถานศึกษามีกระบวนการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อ
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม
การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ผู้บริหารสถานศึกษามีกระบวนการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
บริหารจัดการและการเรียนรู้
มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ผู้สอนมีกระบวนการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไป ร้อยละ 100
91.49
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ผู้สอนมีกระบวนการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
85.00
81.25
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผู้สอนมีกระบวนการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
85.00
86.49
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ผู้สอนมีกระบวนการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนาผลมาพัฒนา
85.00
86.11
ผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 ผู้สอนมีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
71.00
72.45
การจัดการเรียนรู้
มำตรฐำน/ตัวบ่งชี้
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ส่วนที่ 3
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์
วิสัยทัศน์

“สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีความสุข มีคุณภาพ มุ่งสู่มาตรฐานสากล
บนพื้นฐานความเป็นไทย ใส่ใจรักษ์สิ่งแวดล้อม”
นตฺถิ ปญฺญา สมาอาภา แสงสว่างเสมอด้วยปัญญา ไม่มี
รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง
บรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม

ปรัชญำของโรงเรียน
อัตลักษณ์
เอกลักษณ์
พันธกิจ
1. พัฒนาระบบบริ หารจั ดการ ยกระดับมาตรฐานการศึกษาสู่ สากลโดยยึดหลั กการบริ หารจัดการด้ว ยระบบคุณภาพ
แห่งสานักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA)
2. พั ฒ นาครู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาให้ เ ป็ น ผู้ น าด้ า นวิ ช าการ มี ค วามรู้ ค วามสามารถตามมาตรฐาน
และจรรยาบรรณวิชาชีพ จัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้สื่อนวัตกรรม เทคโนโลยี กระบวนการวิจัย
และระบบดูแลช่วยเหลือศิษย์ด้วยความรักและเมตตา พัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ความสามารถในการสอน
รายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง Independent Study : IS
3. ส่ งเสริ มพั ฒ นาผู้ เรี ย นให้ มีค วามรู้ ทั กษะพร้อ มสู่ การประกอบอาชี พ หรื อการศึก ษาต่อ มีวิ นัย คุ ณธรรม
จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยอาศัยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยศาสตร์พระราชา
และมีสานึกรักษ์ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะของผู้เ รียน คือ เป็นเลิศทางวิช าการ
สื่อสารอย่างน้อย 2 ภาษา ล้าหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ บนพื้นฐานความเป็นไทยและร่วมกัน
รับผิดชอบต่อสังคม
4. พั ฒนาสภาพแวดล้ อม แหล่ งเรี ยนรู้ ภายในและภายนอกสถานศึ กษาตลอดจนสื่ อนวั ตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษาทีม่ ีคุณภาพเหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน
เป้ำประสงค์
1. โรงเรี ย นมีร ะบบบริ ห ารจั ด การอย่ า งเป็น ระบบสามารถยกระดั บมาตรฐานการศึ กษาสู่ ส ากล โดยใช้ ห ลั ก
ธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
2. ครู และบุ คลากรทางการศึกษา มีความรู้ความสามารถเป็นผู้ นาด้านวิช าการ เป็นไปตามมาตรฐานและมี
จรรยาบรรณวิช าชี พ จั ด การเรี ย นรู้ ได้ อย่ างมีป ระสิ ท ธิภ าพ โดยใช้ สื่ อ นวั ตกรรม เทคโนโลยี ตลอดจนใช้
กระบวนการวิจัย และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วยความรักและเมตตา
3. ผู้เรีย นมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานการศึกษา มีความพร้อมสู่การประกอบอาชีพ และการศึกษาต่อ มีวินัย
คุณธรรม จริ ยธรรม คุณลั กษณะอัน พึงประสงค์ โดยอาศัยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยศาสตร์
พระราชา และมีสานึกรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา ตลอดจนสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยี
ทางการศึกษาที่มีคุณภาพเหมาะสมเอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
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กลยุทธ์ของโรงเรียน
การพัฒนาโรงเรียนให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนได้กาหนดแผนพัฒนาโรงเรียนโดยคานึงถึงวิสัยทัศน์
อัตลักษณ์ นโยบายและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนตลอดจนนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒ นาการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ สานั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่การศึกษามัธ ยมศึกษาเขต 3
ในข้อที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน
กลยุทธ์ที่ 1 เร่งรัดพัฒนำสถำนศึกษำด้วยระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
1. เพื่อให้สถานศึกษามีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ เทียบเคียงระดับสากล (โรงเรียนมาตรฐานสากล)
2. เพื่อให้ครูและบุคลากรมีความสามารถและเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอน
3. เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะความเป็นพลโลก
กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนและผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำนให้สูงขึ้น
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
1. เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5
2. เพื่อให้ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5
3. เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน คิดวิเคราะห์ และการสื่อสารได้ดี
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนำครูและบุคลำกรสู่ควำมเป็นเลิศ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
1. เพื่อให้ครูและบุคลากรมีความรู้ และความสามารถเฉพาะด้าน และเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน
2. เพื่อให้ครูและบุคลากรสามารถนาเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน และสร้างสื่อนวัตกรรม
3. เพื่อให้ครูและบุคลากรมีกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย ผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติจริง
4. เพื่อให้ครูและบุคลากรมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
5. เพื่อให้ครูและบุคลากรเป็นแบบอย่างที่ดี ได้รับการยกย่อง
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนำผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ร่วมกันอนุรักษ์ธรรมชำติ พลังงำน และสิ่งแวดล้อม
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
1. เพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษา และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
2. เพื่อให้นักเรียนมีจิตสานึก และร่วมกันอนุรักษ์ธรรมชาติ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม
3. เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
4. เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการศึกษาต่อ และอาชีพ
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนำสถำนศึกษำและแหล่งเรียนรู้ อย่ำงมีควำมสุขอย่ำงยั่งยืนสู่ชุมชน
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
1. เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีบรรยากาศร่มรื่น สะอาด สวยงาม ปลอดภัย ประทับใจชุมชน
2. เพื่อให้ครูได้พัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการศึกษา
3. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างสถานศึกษาและชุมชน
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ปัจจัยแห่งควำมสำเร็จ
ใช้การบริหารแบบมีส่วนร่วมที่มีความเชื่อมโยงของทุกองค์กร ได้แก่ สถานศึกษา ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วม
คิ ด ร่ ว มท า ผู้ บ ริ ห าร ครู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจ รวมถึ ง ความร่ ว มมื อ
ในการปฏิบัติภารกิจตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างดีและต่อเนื่อง
มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มีการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย
มีระบบเชื่อมโยงเครือข่ายด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย พัฒนาแหล่งเรียนรู้ มีความพร้อมเอื้อต่อการปฏิบัติงาน
ของสถานศึกษา
ผู้เรียนมีการเข้าร่วมกิจกรรม พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านศิลปะ ดนตรี กีฬาเพื่อส่งเสริมสุขภาพ
ทางกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา
ผู้เรียนฝึกทักษะกระบวนการทางาน กระบวนการคิด โดยเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา
บุคลากรในโรงเรียนมีการพัฒนาและเรียนรู้โดยเข้ารับการอบรมสัมมนา พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
โรงเรียนมีสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ที่เหมาะสม เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
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ส่วนที่ 4
บัญชีโครงกำร/กิจกรรม
เป้ำหมำย
กลยุทธ์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน
1.3 ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
75.00
75.00 78.00 80.00 1. เร่งรัดพัฒนาสถานศึกษา
- โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นพลโลก 1.5 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร 75.00
85.00 87.00 89.00 ด้วยระบบบริหารจัดการ
คุณภาพ
สถานศึกษา
- โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
1.1 ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การ 80.00
85.00 88.00 89.00 2. ยกระดับผลสัมฤทธิ์
เรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และยกระดับ สื่อสาร และการคิดคานวณ
ทางการเรียนและผลการ
ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน
1.2 ผู้ เ รี ย นมี ค วามสามารถในการคิ ด วิ เ คราะห์ คิ ด 80.00
90.00 92.00 95.00 ทดสอบระดับชาติขั้น
พื้นฐานให้สูงขึ้น
อย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแก้ปัญหา
1.3 ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
75.00
75.00 78.00 80.00
1.5 ผู้ เ รี ย นมี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นตามหลั ก สู ต ร 75.00
85.00 87.00 89.00
สถานศึกษา
1.6 ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่อ 80.00
85.00 88.00 90.00
งานอาชีพ
1.7 ผู้ เ รี ย นมี คุ ณ ลั ก ษณะและค่ า นิ ย มที่ ดี ต ามที่ 90.00
95.00 95.00 96.00
สถานศึกษากาหนด
1.8 ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
100.00 100.00 100.00 100.00
1.10 ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม
90.00
90.00 95.00 96.00
มำตรฐำน/โครงกำร/กิจกรรม

ตัวชี้วัด
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21
เป้ำหมำย
กลยุทธ์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
- โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มี
1.1 ผู้ เ รี ย นมี ค วามสามารถในการอ่ า น การเขี ย น 80.00
85.00 88.00 89.00 2. ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทักษะในศตวรรษที่ 21
การสื่อสาร และการคิดคานวณ
ทางการเรียนและผลการ
1.2 ผู้ เ รี ย นมี ค วามสามารถในการคิ ด วิ เ คราะห์ คิ ด 80.00
90.00 92.00 95.00 ทดสอบระดับชาติขั้น
พื้นฐานให้สูงขึ้น
อย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแก้ปัญหา
1.3 ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
75.00
75.00 78.00 80.00
1.5 ผู้ เ รี ย นมี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นตามหลั ก สู ต ร 75.00
85.00 87.00 89.00
สถานศึกษา
1.6 ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่อ 80.00
85.00 88.00 90.00
งานอาชีพ
1.7 ผู้ เ รี ย นมี คุ ณ ลั ก ษณะและค่ า นิ ย มที่ ดี ต ามที่ 90.00
95.00 95.00 96.00
สถานศึกษากาหนด
1.8 ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
100.00 100.00 100.00 100.00
1.9 ผู้ เ รี ย นมี ก ารยอมรั บ ที่ จ ะอยู่ ร่ ว มกั น บนความ 100.00 100.00 100.00 100.00
แตกต่างและหลากหลาย
- โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถ 1.1 ผู้ เ รี ย นมี ค วามสามารถในการอ่ า น การเขี ย น 80.00
85.00 88.00 89.00 2. ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ในการอ่าน เขียน คิด วิเคราะห์ และการ การสื่อสาร และการคิดคานวณ
ทางการเรียนและผลการ
สื่อสาร
1.2 ผู้ เ รี ย นมี ค วามสามารถในการคิ ด วิ เ คราะห์ คิ ด 80.00
90.00 92.00 95.00 ทดสอบระดับชาติขั้น
พื้นฐานให้สูงขึ้น
อย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแก้ปัญหา
มำตรฐำน/โครงกำร/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

21

22
เป้ำหมำย
กลยุทธ์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
- โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มี 1.3 ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
75.00
75.00 78.00 80.00 4.พัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณธรรม จริยธรรมและมีคุณลักษณะอัน 1.7 ผู้ เ รี ย นมี คุ ณ ลั ก ษณะและค่ า นิ ย มที่ ดี ต ามที่ 90.00
95.00 97.00 98.00 คุณลักษณะอันพึงประสงค์
พึงประสงค์
ร่วมกันอนุรักษ์ธรรมชาติ
สถานศึกษากาหนด
1.8 ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
100.00 100.00 100.00 100.00 พลังงาน และสิ่งแวดล้อม
1.9 ผู้ เ รี ย นมี ก ารยอมรั บ ที่ จ ะอยู่ ร่ ว มกั น บนความ 100.00 100.00 100.00 100.00
แตกต่างและหลากหลาย
1.10 ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม
90.00
90.00 92.00 94.00
- โครงการส่งเสริมและพัฒนาครู และ
1.2 ผู้ เ รี ย นมี ค วามสามารถในการคิ ด วิ เ คราะห์ คิ ด 80.00
90.00 92.00 95.00 4.พัฒนาผู้เรียนให้มี
บุคลากร นักเรียน และชุมชน ให้มี
อย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
จิตสานึกและร่วมกันอนุรักษ์ธรรมชาติ
และแก้ปัญหา
ร่วมกันอนุรักษ์ธรรมชาติ
พลังงานและสิ่งแวดล้อม
1.7 ผู้ เ รี ย นมี คุ ณ ลั ก ษณะและค่ า นิ ย มที่ ดี ต ามที่ 90.00
95.00 97.00 98.00 พลังงาน และสิ่งแวดล้อม
สถานศึกษากาหนด
1.8 ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
100.00 100.00 100.00 100.00
- โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาพกาย 1.10 ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม
90.00
90.00 92.00 94.00 4.พัฒนาผู้เรียนให้มี
สุขภาพจิตที่ดี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ร่วมกันอนุรักษ์ธรรมชาติ
พลังงาน และสิ่งแวดล้อม
- โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ 1.6 ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่อ 80.00
85.00 88.00 90.00 4.พัฒนาผู้เรียนให้มี
และเจตคติที่ดีต่อการศึกษาและอาชีพ
งานอาชีพ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ร่วมกันอนุรักษ์ธรรมชาติ
มำตรฐำน/โครงกำร/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

22

23
มำตรฐำน/โครงกำร/กิจกรรม

- โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน

- โครงการสรรค์สร้างนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
- โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่าง
สถานศึกษาและชุมชน

1.4 ผู้ เ รี ย นมี ค วามสามารถในการใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
1.7 ผู้ เ รี ย นมี คุ ณ ลั ก ษณะและค่ า นิ ย มที่ ดี ต ามที่
สถานศึกษากาหนด
1.7 ผู้ เ รี ย นมี คุ ณ ลั ก ษณะและค่ า นิ ย มที่ ดี ต ามที่
สถานศึกษากาหนด

90.00

90.00

92.00

95.00

90.00

95.00

97.00

98.00

90.00

95.00

97.00

98.00

5.พัฒนาสถานศึกษาและ
แหล่งเรียนรู้ อย่างมี
ความสุขอย่างยั่งยืนสู่ชุมชน
5.พัฒนาสถานศึกษาและ
แหล่งเรียนรู้ อย่างมี
ความสุขอย่างยั่งยืนสู่ชุมชน

23

- โครงการพัฒนาสถานศึกษาให้มี
บรรยากาศร่มรื่น สะอาด สวยงาม
ปลอดภัย ประทับใจ ชุมชน

เป้ำหมำย
กลยุทธ์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
1.9 ผู้ เ รี ย นมี ก ารยอมรั บ ที่ จ ะอยู่ ร่ ว มกั น บนความ 100.00 100.00 100.00 100.00 พลังงานและสิ่งแวดล้อม
แตกต่างและหลากหลาย
1.6 ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่อ 80.00
85.00 88.00 90.00 4.พัฒนาผู้เรียนให้มี
งานอาชีพ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1.7 ผู้ เ รี ย นมี คุ ณ ลั ก ษณะและค่ า นิ ย มที่ ดี ต ามที่ 90.00
95.00 97.00 98.00 ร่วมกันอนุรักษ์ธรรมชาติ
พลังงาน และสิ่งแวดล้อม
สถานศึกษากาหนด
1.9 ผู้ เ รี ย นมี ก ารยอมรั บ ที่ จ ะอยู่ ร่ ว มกั น บนความ 100.00 100.00 100.00 100.00
แตกต่างและหลากหลาย
1.7 ผู้ เ รี ย นมี คุ ณ ลั ก ษณะและค่ า นิ ย มที่ ดี ต ามที่ 90.00
95.00 97.00 98.00 5.พัฒนาสถานศึกษาและ
สถานศึกษากาหนด
แหล่งเรียนรู้ อย่างมี
1.10 ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม
90.00
90.00 92.00 94.00 ความสุขอย่างยั่งยืนสู่ชุมชน
ตัวชี้วัด
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เป้ำหมำย
กลยุทธ์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและ 2.1 ผู้บริหารสถานศึกษามีกระบวนการในการกาหนด ยอด
ยอด
ยอด
ยอด 1.เร่งรัดพัฒนาสถานศึกษา
กำรจัดกำร
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนด เยี่ยม
เยี่ยม
เยี่ยม
เยี่ยม ด้วยระบบบริหารจัดการ
- โครงการพัฒนาสถานศึกษาด้วยระบบ ชัดเจน
คุณภาพ
บริหารจัดการคุณภาพ
2.2 ผู้บริห ารสถานศึกษามีกระบวนการจัดระบบ ดีเลิศ
ยอด ยอด
ยอด
บริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
เยี่ยม เยี่ยม
เยี่ยม
2.6 ผู้บริห ารสถานศึกษามีกระบวนการจัดระบบ ยอด
ยอด
ยอด
ยอด
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ เยี่ยม
เยี่ยม
เยี่ยม
เยี่ยม
และการเรียนรู้
- โครงการส่งเสริมและพัฒนาครูและ
2.3 ผู้ บ ริห ารสถานศึ กษามี กระบวนการดาเนิ นงาน ดีเลิศ
ดีเลิศ ดีเลิศ
ยอด
3.พัฒนาครูและบุคลากรสู่
บุคลากรสู่ความเป็นเลิศ
พั ฒ นาวิ ช าการที่ เ น้ น คุ ณ ภาพผู้ เ รี ย นรอบด้ า นตาม
เยี่ยม
ความเป็นเลิศ
หลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย
2.4 ผู้บริหารสถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาครูและ ยอด
ยอด ยอด
ยอด
บุคลากรให้มี ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
เยี่ยม
เยี่ยม เยี่ยม
เยี่ยม
- โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ 2.3 ผู้ บ ริห ารสถานศึ กษามี กระบวนการดาเนิ นงาน ดีเลิศ
ดีเลิศ ดีเลิศ
ยอด
4.พัฒนาผู้เรียนให้มี
และเจตคติที่ดีต่อการศึกษาและอาชีพ
พั ฒ นาวิ ช าการที่ เ น้ น คุ ณ ภาพผู้ เ รี ย นรอบด้ า นตาม
เยี่ยม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
หลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย
ร่วมกันอนุรักษ์ธรรมชาติ
พลังงาน และสิ่งแวดล้อม
- โครงการพัฒนาสถานศึกษาให้มี
2.2 ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษามี ก ระบวนการจั ด ระบบ ดีเลิศ
ยอด ยอด
ยอด
5.พัฒนาสถานศึกษาและ
บรรยากาศร่มรื่น สะอาด สวยงาม
บริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
เยี่ยม เยี่ยม
เยี่ยม
แหล่งเรียนรู้ อย่างมีความสุข
ปลอดภัย ประทับใจ ชุมชน
อย่างยั่งยืนสู่ชุมชน
มำตรฐำน/โครงกำร/กิจกรรม

ตัวชี้วัด
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25
มำตรฐำน/โครงกำร/กิจกรรม

- โครงการสรรค์สร้างนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
- โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่าง
สถานศึกษาและชุมชน

กลยุทธ์

5.พัฒนาสถานศึกษาและ
แหล่งเรียนรู้ อย่างมี
ความสุขอย่างยั่งยืนสู่ชุมชน
5.พัฒนาสถานศึกษาและ
แหล่งเรียนรู้ อย่างมี
ความสุขอย่างยั่งยืนสู่ชุมชน
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เป้ำหมำย
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
2 . 5 ผู้ บ ริ ห า ร ส ถ า น ศึ ก ษ า มี ก ร ะ บ ว น ก า ร จั ด ดีเลิศ
ยอด ยอด
ยอด
สภาพแวดล้ อ มทางกายภาพและสั ง คมที่ เ อื้ อ ต่ อ
เยี่ยม เยี่ยม
เยีย่ ม
การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
2.6 ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษามี ก ระบวนการจั ด ระบบ ยอด
ยอด ยอด
ยอด
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ เยี่ยม
เยี่ยม เยี่ยม
เยี่ยม
และการเรียนรู้
2.1 ผู้บริหารสถานศึกษามีกระบวนการในการกาหนด ยอด
ยอด ยอด
ยอด
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนด เยี่ยม
เยี่ยม เยี่ยม
เยี่ยม
ชัดเจน
2.2 ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษามี ก ระบวนการจั ด ระบบ ดีเลิศ
ยอด ยอด
ยอด
บริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
เยี่ยม เยี่ยม
เยี่ยม
2.3 ผู้ บ ริห ารสถานศึ กษามี กระบวนการดาเนิ นงาน ดีเลิศ
ดีเลิศ
ยอด
ยอด
พั ฒ นาวิ ช าการที่ เ น้ น คุ ณ ภาพผู้ เ รี ย นรอบด้ า นตาม
เยี่ยม
เยี่ยม
หลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย
2 . 5 ผู้ บ ริ ห า ร ส ถ า น ศึ ก ษ า มี ก ร ะ บ ว น ก า ร จั ด ดีเลิศ
ยอด
ยอด
ยอด
สภาพแวดล้ อมทางกายภาพและสั งคมที่เ อื้อต่อการ
เยี่ยม
เยี่ยม
เยี่ยม
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
ตัวชี้วัด

26
มำตรฐำน/โครงกำร/กิจกรรม
มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
- โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นพลโลก
- โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และยกระดับ
ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน

- โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถ
ในการอ่าน เขียน คิด วิเคราะห์ และการ
สื่อสาร

26

- โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มี
ทักษะในศตวรรษที่ 21

เป้ำหมำย
กลยุทธ์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
3.1
ผู้ ส อนมี ก ระบวนการจั ด การเรี ย นรู้ 100.00 100.00 100.00 100.00 1.เร่งรัดพัฒนาสถานศึกษา
ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไป
ด้วยระบบบริหารจัดการ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
คุณภาพ
3.2 ผู้สอนมีกระบวนการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ 85.00
90.00 92.00 95.00
และแหล่งเรียนรู้ ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
3.2 ผู้สอนมีกระบวนการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ 85.00
90.00 92.00 95.00 2. ยกระดับผลสัมฤทธิ์
และแหล่งเรียนรู้ ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ทางการเรียนและผลการ
ทดสอบระดับชาติขั้น
พื้นฐานให้สูงขึ้น
3.1
ผู้ ส อนมี ก ระบวนการจั ด การเรี ย นรู้ ผ่ า น 100.00 100.00 100.00 100.00 2. ยกระดับผลสัมฤทธิ์
กระบวนการคิ ด และปฏิ บั ติ จ ริ ง และสามารถน าไป
ทางการเรียนและผลการ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
ทดสอบระดับชาติขั้น
พื้นฐานให้สูงขึ้น
3.5 ผู้สอนมีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ 71.00
85.00 87.00 89.00
ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
3.4 ผู้สอนมีกระบวนการตรวจสอบและประเมินผู้เรียน 85.00
89.00 90.00 92.00 2. ยกระดับผลสัมฤทธิ์
อย่างเป็นระบบ และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
ทางการเรียนและผลการ
ทดสอบระดับชาติขั้น
พื้นฐานให้สูงขึ้น
ตัวชี้วัด

27
เป้ำหมำย
กลยุทธ์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
- โครงการส่งเสริมและพัฒนาครูและ
3 . 1 ผู้ ส อ น มี ก ร ะ บ ว น ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู้ 100.00 100.00 100.00 100.00 3.พัฒนาครูและบุคลากรสู่
บุคลากรสู่ความเป็นเลิศ
ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนาไป
ความเป็นเลิศ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
3.2 ผู้สอนมีกระบวนการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ 85.
90.00 92.00 95.00
และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
00
3.3 ผู้ ส อนมี ก ระบวนการบริ ห ารจั ด การชั้ น เรี ย น 85.00
85.00 87.00 90.00
เชิงบวก
- โครงการส่งเสริมให้ครูและบุคลากรใช้
3.4 ผู้สอนมีกระบวนการตรวจสอบและประเมินผู้เรียน 85.00
89.00 90.00 92.00 3.พัฒนาครูและบุคลากรสู่
กระบวนการวิจัยในการพัฒนาการจัดการ อย่างเป็นระบบ และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
ความเป็นเลิศ
เรียนการสอน
3.5 ผู้ ส อนมี ก ระบวนการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ แ ละ 71.00
85.00 87.00 89.00
ให้ ข้ อ มู ล สะท้ อ นกลั บ เพื่ อ พั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง การ
จัดการเรียนรู้
- โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มี 3 . 1 ผู้ ส อ น มี ก ร ะ บ ว น ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู้ 100.00 100.00 100.00 100.00 4.พัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณธรรม จริยธรรมและมีคุณลักษณะอัน ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไป
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
พึงประสงค์
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
ร่วมกันอนุรักษ์ธรรมชาติ
พลังงาน และสิ่งแวดล้อม
- โครงการพัฒนาสถานศึกษาให้มี
3.2 ผู้สอนมีกระบวนการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ 85.00
90.00 92.00 95.00 5.พัฒนาสถานศึกษาและ
บรรยากาศร่มรื่น สะอาด สวยงาม
และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
แหล่งเรียนรู้ อย่างมี
ปลอดภัย ประทับใจ ชุมชน
ความสุขอย่างยั่งยืนสู่ชุมชน
มำตรฐำน/โครงกำร/กิจกรรม

ตัวชี้วัด
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28
มำตรฐำน/โครงกำร/กิจกรรม
- โครงการสรรค์สร้างนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

เป้ำหมำย
กลยุทธ์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
3.5 ผู้ ส อนมี ก ระบวนการแลกเปลี่ ย นเรีย นรู้ และให้ 71.00
85.00 87.00 89.00 5.พัฒนาสถานศึกษาและ
ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
แหล่งเรียนรู้ อย่างมี
เรียนรู้
ความสุขอย่างยั่งยืนสู่ชุมชน
ตัวชี้วัด

28

29

ส่วนที่ 5
กลยุทธ์พัฒนำกำรศึกษำ
กลยุทธ์ที่ 1 เร่งรัดพัฒนำสถำนศึกษำด้วยระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
1. เพื่อให้สถานศึกษามีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ เทียบเคียงระดับสากล (โรงเรียนมาตรฐานสากล)
2. เพื่อให้ครูและบุคลากรมีความสามารถและเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอน
3. เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะความเป็นพลโลก
โครงกำรที่ 1 พัฒนำสถำนศึกษำด้วยระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพ
ชื่อผู้รับผิดชอบ ครูรัฐศำสตร์ พิพัฒน์ณัฐพงศ์
ลำดับที่

กิจกรรม

เป้ำหมำย

งบประมำณ
2562

2563

2564

กลุ่มงำน

ผู้รับผิดชอบ

29

2561

1

กิจกรรมพัฒนาระบบบริหารงานบริหารแผน นักเรียน 412 คน ครู 43 คน
และงบประมาณ

11,340.00 12,600.00 13,860.00 15,246.00

แผนงาน

ครูสายฝน

2

กิจกรรมพัฒนาระบบบริหารงานวิชาการ

นักเรียน 412 คน ครู 43 คน

8,460.00

9,400.00 10,340.00 11,374.00

วิชาการ

ครูหัชชพร

3

กิจกรรมพัฒนาระบบบริหารงานกิจการ
นักเรียน
กิจกรรมพัฒนาระบบบริหารงานทั่วไป

นักเรียน 412 คน ครู 43 คน

2,790.00

3,100.00

3,410.00

3,751.00

ครูปิยวัฒน์

โรงเรียนบริหารจัดการ
งานทั่วไป ร้อยละ 80

900.00

1,000.00

1,100.00

1,210.00

กิจการ
นักเรียน
ทั่วไป

4

ครูสมชาย

30
ลำดับที่

กิจกรรม

5

กิจกรรมพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล

6

กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศ

7

เป้ำหมำย

งบประมำณ
2561

2562

2563

2564

กลุ่มงำน

ผู้รับผิดชอบ

24,300.00 27,000.00 29,700.00 32,670.00 งานบุคคล

ครูชลธิชา

-

-

-

-

งานแผน

ครูอานนท์

กิจกรรมพัฒนาระบบบริหารจัดการด้วย
ระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัล SCQA
โรงเรียนมาตรฐานสากล เพื่อรองรับการ
ประเมิน OBECQA

นักเรียน 412 คน ครู 43 คน

2,700.00

3,000.00

3,300.00

3,630.00

วิชาการ

ครูรัฐศาสตร์

8

กิจกรรม School – Friendly QA

นักเรียน 412 คน ครู 43 คน

6,606.00

7,340.00

8,074.00

8,881.40

วิชาการ

ครูชนินทร์นุช

9

กิจกรรมหลอมรวมให้เป็นหนึ่ง

นักเรียน 412 คน ครู 43 คน

28,440.00 31,600.00 34,760.00 38,236.00

แผนงาน

ครูสายฝน

30

โรงเรียนบริหารจัดการ
งานบุคคล ร้อยละ 80
นักเรียน 412 คน ครู 43 คน

31
โครงกำรที่ 2 พัฒนำผู้เรียนสู่ควำมเป็นพลโลก
ชื่อผู้รับผิดชอบ ครูอนงค์ หำงแก้ว
ลำดับที่

กิจกรรม

เป้ำหมำย

1

กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
และการสอนรายวิชาการศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง (IS)

2

กิจกรรมส่งเสริมการผลิตและการใช้สื่อ
เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้

3

กิจกรรม Innovation สู่ Global
Cittizenship
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการ
สอนรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
(IS) (วิชาการ)

กลุ่มงำน

ผู้รับผิดชอบ

วิชาการ

ครูอนงค์

6,200.00 6,820.00 7,502.00

วิชาการ

ครูสายฝน

2,000.00 2,200.00 2,420.00

วิชาการ

ครูชนินทร์นุช

วิชาการ

ครูอนงค์

ครู 43 คน

2561
5,670.00

2562
2563
2564
6,300.00 6,930.00 7,623.00

ครู 30 คน

5,580.00

ร้อยละ 60
จานวนนักเรียน 212 คน
ร้อยละ 90
จานวนนักเรียน 122 คน
(ม.2,ม.5)

1,800.00
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4

งบประมำณ

-

-

-

-

32
กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนและผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำนให้สูงขึ้น
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
1. เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5
2. เพื่อให้ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5
3. เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน คิดวิเคราะห์ และการสื่อสารได้ดี
โครงกำรที่ 1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 8 กลุม่ สำระกำรเรียนรู้ และยกระดับผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน
ชื่อผู้รับผิดชอบ ครูสุพัตรำ ลำมพัฒน์
ลำดับที่
กิจกรรม
เป้ำหมำย
งบประมำณ
1
2

4
5
6
7

กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษา
กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์

ผู้รับผิดชอบ

2561

2562

2563

2564

900.00

1,000.00

1,100.00

1,210.00

วิชาการ

ครูสุพัตรา

18,000.00

20,000.00

22,000.00 24,200.00

วิชาการ

ครูอภิญญา

1,800.00

2,000.00

2,200.00

2,420.00

วิชาการ

ครูสุชาดา

10,800.00

12,000.00

13,200.00 14,520.00

วิชาการ

ครูรัชดา

นักเรียน ม.1 - ม.6
31,410.00
(412 คน)
นักเรียน ม.1 - ม.6
20,790.00
(412 คน)
นักเรียน ม.1 - ม.6
45,000.00
(412 คน) ครู 43 คน
ครูและนักเรียน ร้อยละ 90

34,900.00

38,390.00 42,229.00

วิชาการ

ครูกิจจา

23,100.00

25,410.00 27,951.00

วิชาการ

ครูธีระ

50,000.00

55,000.00 60,500.00

วิชาการ

ครูเกษราภรณ์

นักเรียน ร้อยละ 80
ครู ร้อยละ 100
ครู ร้อยละ 100
จานวน 43 คน
นักเรียน ม.1 - ม.6
(412 คน)
นักเรียน ม.1 - ม.6
(412 คน)
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3

กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย
กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์
กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการ
เรียนรู้กลุ่มสาระสังคม ศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการ
งานอาชีพและเทคโนโลยี

กลุ่มงำน

33
ลำดับที่

กิจกรรม

8

กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

9

กิจกรรม LC Science

10

กิจกรรมสอนเสริมเติมความรู้สู่การพิซิต
โอเน็ต

เป้ำหมำย

งบประมำณ
2561

2562

นักเรียนชั้นม.ต้น
จานวน 50 คน (เด็กอ่อน)

14,850.00

16,500.00

นักเรียน 412 คน
ครู 43 คน
นักเรียนม.3 และ ม.6
จานวน 164 คน

-

-

47,700.00

53,000.00

2563

ผู้รับผิดชอบ

วิชาการ

ครูมนต์ทิพย์

วิชาการ

ครูกัญญาณัฐ

วิชาการ

ครูสุชาดา

2564

18,150.00 19,965.00
-

กลุ่มงำน

-

58,300.00 64,130.00

33

34
โครงกำรที่ 2 พัฒนำศักยภำพผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21
ชื่อผู้รับผิดชอบ ครูสุชำดำ สังข์เสือโพธิ์
กิจกรรม

เป้ำหมำย

1

กิจกรรมส่งเสริมงานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน
กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนวิชา
คณิตศาสตร์
กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน
ภาษาอังกฤษ/ภาษาจีน
กิจกรรมค่ายภาษาต่างประเทศ (พัฒนา
ผู้เรียน)
กิจกรรม English Literacy Challenging

นักเรียน ร้อยละ 20

2
3
4
5
6
7

กิจกรรมบูรณาการสะเต็มศึกษา(พัฒนา
ผู้เรียน)
กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศ
วิทยาศาสตร์

ครูและนักเรียน
ร้อยละ 80
นักเรียนที่เข้าแข่งขัน
ร้อยละ 80
นักเรียน ม.1 - ม.6
(412 คน)
นักเรียน ม.1 - ม.6
(412 คน)
ร้อยละ 100
นร. ม.ต้น วิทย์-คณิต
จานวน 120 คน
นร. ที่มีความสามารถ
ด้านวิทยาศาสตร์
ร้อยละ 100

2561

งบประมำณ
2562
2563

2564

กลุ่มงำน

101,245.50 112,495.00 123,744.50 136,118.95 วิชาการ

ผู้รับผิดชอบ
ครูสุชาดา

7,200.00

8,000.00

8,800.00

9,680.00

วิชาการ

ครูหัชชพร

4,806.00

5,340.00

5,874.00

6,461.40

วิชาการ

ครูวารุณี

18,000.00

20,000.00

22,000.00

24,200.00

วิชาการ

ครูวารุณี

4,500.00

5,000.00

5,500.00

6,050.00

วิชาการ

ครูมนต์ทิพย์

61,335.00

68,150.00

74,965.00

82,461.50

วิชาการ

ครูหัชชพร

7,560.00

8,400.00

9,240.00

10,164.00

วิชาการ

ครูนิภา

34

ลำดับที่

35
กิจกรรม

เป้ำหมำย

8
9

กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้าน
ภาษาไทย
กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศสังคมศึกษา

10

กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพวงดนตรีสากล

11

กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพวงดนตรีไทย

12

กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้าน ICT

13

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ไทย

นร. ที่เข้าแข่งขัน
ร้อยละ 80 (นร. 4 คน)
นร. จานวน 14 คน
ครูจานวน 4 คน
นักเรียนวงโยธวาธิต
30 คน
นร. มีทักษะการบรรเลง
ดนตรีไทย ร้อยละ 80
นักเรียน 52 คน
(ห้องเรียนละ 4 คน)
นักเรียน ม.1 - ม.6
(412 คน) ร้อยละ 80

2561
540. 00

งบประมำณ
2562
2563
600.00
660.00

2564
726.00

กลุ่มงำน

ผู้รับผิดชอบ

วิชาการ

ครูสุพัตรา

-

-

-

-

วิชาการ

ครูสุชาดา

43,200.00

48,000.00

52,800.00

58,080.00

วิชาการ

ครูธีระ

16,200.00

18,000.00

19,800.00

21,780.00

วิชาการ

ครูพิสิฐชัย

9,000.00

10,000.00

11,000.00

12,100.00

วิชาการ

ครูอานนท์

7,200.00

8,000.00

8,800.00

9,680.00

วิชาการ

ครูพัชราภรณ์

35

ลำดับที่

36
โครงกำรที่ 3 พัฒนำผู้เรียนให้มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน เขียน คิด วิเครำะห์ และกำรสื่อสำร
ชื่อผู้รับผิดชอบ ครูรัตนำพร โนนสูง
ลำดับที่
1

3
4
5

กิจกรรมเสริมปัญญากับเช้าวันใหม่
กิจกรรม Happy – Library School
กิจกรรมรวมพลคนรักการอ่าน
กิจกรรมคลินิกภาษา
กิจกรรมภาษาไทยภาษาชาติราลึก
ปราชญ์สุนทรภู่

เป้ำหมำย

2561

2564

นร. ร้อยละ 90
จานวน 412 คน ครู 43 คน
ร้อยละ 60 ของ
36,000.00 40,000.00 44,000.00 48,400.00
นร. ทุกระดับชั้น (นร.255 คน)
นร. ร้อยละ 80
จานวน 412 คน
นร. ที่มีปัญหาด้านการอ่านเขียน 20 คน
นร. ร้อยละ 80
3,510.00 3,900.00 4,290.00 4,719.00
จากจานวน 412 คน

กลุ่มงำน

ผู้รับผิดชอบ

วิชาการ

ครูประทิน

วิชาการ

ครูชนินทร์นุช

วิชาการ

ครูศรีลา

วิชาการ

ครูรัตนาพร

วิชาการ

ครูศรีลา

36

2

กิจกรรม

งบประมำณ
2562
2563

37
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนำครูและบุคลำกรสู่ควำมเป็นเลิศ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
1. เพื่อให้ครูและบุคลากรมีความรู้ และความสามารถเฉพาะด้าน และเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน
2. เพื่อให้ครูและบุคลากรสามารถนาเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน และสร้างสื่อนวัตกรรม
3. เพื่อให้ครูและบุคลากรมีกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย ผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติจริง
4. เพื่อให้ครูและบุคลากรมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
5. เพื่อให้ครูและบุคลากรเป็นแบบอย่างที่ดี ได้รับการยกย่อง
โครงกำรที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนำครูและบุคลำกรสู่ควำมเป็นเลิศ
ชื่อผู้รับผิดขอบ ครูชลธิชำ ชตำนนท์
ลำดับที่

3

กิจกรรมการประกวดแข่งขันศักยภาพ
ด้านการสอนและการสร้างสื่อ
กิจกรรมราษฎร์นิยมนิทรรศและเพชร
ราษฎร์นิยม (พัฒนาผู้เรียน)
กิจกรรม Inspired In CM

4

กิจกรรมนิเทศการสอน

5

กิจกรรมการพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

2

เป้ำหมำย
ครูร้อยละ 100
ครู 43 คน
ครูและนักเรียน
ร้อยละ 100
ครูร้อยละ 100
ครู 43 คน
ครูร้อยละ 100
ครู 43 คน
ครูและบุคลากร
ร้อยละ 100 ครู 43 คน

2561

2564

กลุ่มงำน

ผู้รับผิดชอบ
37

1

กิจกรรม

งบประมำณ
2562
2563

4,140.00

4,600.00

5,060.00

5,566.00

วิชาการ

ครูสุชาดา

49,500.00

55,000.00

60,500.00

66,550.00

วิชาการ

ครูอนงค์

1,800.00

2,000.00

2,200.00

2,420.00

วิชาการ

ครูชนินทร์นุช

7,200.00

8,000.00

8,800.00

9,680.00

วิชาการ

ครูอนงค์

202,959.00 225,510.00 248,061.00 272,867.10 งานบุคคล

ครูชลธิชา

38
ลำดับที่

กิจกรรม

เป้ำหมำย

6

กิจกรรมส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม
ยกย่อง เชิดชูเกียรติและขวัญกาลังใจ

ครูและบุคลากร
ร้อยละ 100 ครู 43 คน

2561

งบประมำณ
2562
2563

2564

กลุ่มงำน

306,990.00 341,100.00 375,210.00 412,731.00 งานบุคคล

ผู้รับผิดชอบ
ครูชลธิชา

โครงกำรที่ 2 ส่งเสริมให้ครูและบุคลำกรใช้กระบวนกำรวิจัยในกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ชื่อผู้รับผิดขอบ ครูนิภำ อินทนันชัย
กิจกรรม

เป้ำหมำย

1

กิจกรรมส่งเสริมครูให้ใช้กระบวนการวิจัย
ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้

ครูร้อยละ 100
ครู 43 คน

-

2

กิจกรรมการใช้กระบวนการ PLC เพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน

ครูและนักเรียน
ร้อยละ 100

-

อื่นๆ

กลุ่มงำน

ผู้รับผิดชอบ

-

วิชาการ

ครูนิภา

-

วิชาการ

ครูสุพัตรา

2563

2564

-

-

-

-

38

งบประมำณ
2561
2562

ลำดับที่

39
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนำผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ร่วมกันอนุรักษ์ธรรมชำติ พลังงำน และสิ่งแวดล้อม
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
1. เพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษา และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. เพื่อให้นักเรียนมีจิตสานึก และร่วมกันอนุรักษ์ธรรมชาติ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม
3. เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
4. เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการศึกษาต่อ และอาชีพ
โครงกำรที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ชื่อผู้รับผิดขอบ ครูปิยวัฒน์ อัครพรกุลฉัตร์
ลำดับที่

2

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและเดิน
ทางไกล
กิจกรรมทัศนศึกษา (นโยบาย)

3

กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย

4

กิจกรรมค่ายคุณธรรมนาความรู้

5

กิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัย

เป้ำหมำย
ลส.–นร. และผู้กากับ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95
ครูและนักเรียน
ร้อยละ 100
นักเรียน ม.1 - ม.6
(412 คน)
นร. ม.ต้น 276
นร. ม.ปลาย 149
ครู 10 คน
นักเรียน ม.1 - ม.6
(412 คน)

2561

2564

กลุ่มงำน

ผู้รับผิดชอบ

159,480.00 177,200.00 194,920.00 214,412.00

วิชาการ

ครูรัฐศาสตร์

172,125.00 191,250.00 210,375.00 231,412.50

วิชาการ

ครูรัฐศาสตร์

กิจการ
นักเรียน
วิชาการ

ครูกฤษดา

กิจการ
นักเรียน

ครูปิยวัฒน์

90,517.50 100,575.00 110,632.50 121,695.75
-

ครูสุชาดา

39

1

กิจกรรม

งบประมำณ
2562
2563

40
ลำดับที่

กิจกรรม
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน

7

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ

8

กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง

9

กิจกรรมรวมใจวัยฝันสร้างสรรค์
คุณธรรม

10

กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

11

กิจกรรมวันวชิราวุธและบาเพ็ญ
สาธารณะประโยชน์

12
13
14

เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
กิจกรรมวันสาคัญกลุ่มสาระสังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

นักเรียน ม.1, ม.4
(139 คน)
นักเรียน ม.3, ม.6
(164 คน)
นักเรียน ม.1 - ม.6
(412 คน) ครู 43 คน
ครูทุกคน นร. 412 คน
ร้อยละ 20 นาโครงงาน
ไปเผยแพร่
ลส.–นร. และผู้กากับ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 95
ครูและนักเรียน
ร้อยละ 100
นักเรียน ม.1 - ม.6
(412 คน) ครู 43 คน
นักเรียน ม.1 - ม.6
(412 คน) ครู 43 คน
ร้อยละ 80
นร.ได้เข้าร่วมกิจกรรม

2561
11,880.00

งบประมำณ
2562
2563
13,200.00

14,520.00

2564
15,972.00

-

กลุ่มงำน

ผู้รับผิดชอบ

กิจการ
นักเรียน
กิจการ
นักเรียน
วิชาการ

ครูปิยวัฒน์

วิชาการ

ครูสุชาดา

ครูปิยวัฒน์

26,010.00

28,900.00

31,790.00

42,300.00

47,000.00

51,700.00

34,969.
00
56,870.00

ครูประทิน

2,250.00

2,500.00

2,750.00

3,025.00

วิชาการ

ครูรัฐศาสตร์

900.00

1,000.00

1,100.00

1,210.00

วิชาการ

ครูรัฐศาสตร์

5,400.00

6,000.00

6,600.00

7,260.00

วิชาการ

ครูปิยวัฒน์

5,175.00

5,750.00

6,325.00

6,957.50

วิชาการ

ครูสุชาดา

27,000.00

30,000.00

33,000.00

36,300.00 วิชาการ

40

6

เป้ำหมำย

ครูชลธิชา

41
ลำดับที่

กิจกรรม

เป้ำหมำย

15

กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียนราษฎร์
นิยมและไหว้ครู
กิจกรรมวันกตัญญูผู้ก่อตั้ง
สถานศึกษา
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
นักเรียน

นักเรียน ม.1 - ม.6
(412 คน) ครู 43 คน
นักเรียน ม.1 - ม.6
(412 คน) ครู 43 คน
นักเรียน ม.1 - ม.6
(412 คน) ครู 43 คน

16
17

งบประมำณ
2561
2562

อื่นๆ
2563

2564

กลุ่มงำน

ผู้รับผิดชอบ

14,805.00

16,450.00

18,095.00

19,904.50

วิชาการ

ครูปิยวัฒน์

4,500.00

5,000.00

5,500.00

6,050.00

แผนงาน

ครูสายฝน

1,800.00

2,000.00

2,200.00

2,420.00

กิจการ
นักเรียน

ครูปิยวัฒน์

ลำดับที่
1
2
3
4

กิจกรรม
กิจกรรมอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม

เป้ำหมำย

นักเรียน 412 คน
ครู 43 คน
นักเรียน 412 คน
กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ
ครู 43 คน
กิจกรรมค่ายส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน
นักเรียน 412 คน
และสิ่งแวดล้อม
ครู 43 คน
กิจกรรมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน นักเรียน 412 คน ครู 43 คน

2561

งบประมำณ
2562
2563

2564

กลุ่มงำน

41

โครงกำรที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนำครู และบุคลำกร นักเรียน และชุมชน ให้มีจิตสำนึกและร่วมกันอนุรักษ์ธรรมชำติ พลังงำน และสิ่งแวดล้อม
ชื่อผู้รับผิดชอบ ครูเกษรำภรณ์ จิตติพลังศรี
ผู้รับผิดชอบ

17,100.00

19,000.00

20,900.00 22,990.00 บริหารทั่วไป ครูเกษราภรณ์

18,000.00

20,000.00

22,000.00 24,200.00 บริหารทั่วไป ครูเกษราภรณ์

20,475.00

22,750.00

25,025.00 27,527.50 บริหารทั่วไป ครูเกษราภรณ์

8,100.00

9,000.00

9,900.00 10,890.00

วิชาการ

ครูนิภา

42
โครงกำรที่ 3 พัฒนำผู้เรียนให้มีสุขภำพกำย สุขภำพจิตที่ดี
ชื่อผู้รับผิดขอบ ครูกิจจำ เดชพุ่มไสว
ลำดับที่

กิจกรรม
กิจกรรม Sport Society

2

กิจกรรมกีฬาภายนอก

3

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัยผู้เรียน

4
5

กิจกรรมป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพ
ติดและโรคเอดส์
กิจกรรมตรวจสุขภาพประจาปี

6

กิจกรรมประกันอุบัติเหตุหมู่

นักเรียน ม.1 - ม.6 (412 คน)
ครู 43 คน
นักเรียน ม.1 - ม.6 (412 คน)
ครู 43 คน
นักเรียน ม.1 - ม.6 (412 คน)
ครู 43 คน
นักเรียน ม.1 - ม.6
(412 คน)
นักเรียน ม.1 - ม.6 (412 คน)
ครู 43
นักเรียน ม.1 - ม.6 (412 คน)
ครู 43 คน

2561

งบประมำณ
2562
2563

2564

กลุ่มงำน ผู้รับผิดชอบ

45,000.00

50,000.00 55,000.00 60,500.00

วิชาการ

ครูกิจจา

27,000.00

30,000.00 33,000.00 36,300.00

วิชาการ

ครูกิจจา

10,800.00

12,000.00 13,200.00 14,520.00

ครูบุญรอด

7,875.00

8,750.00

57,375.00

63,750.00 70,125.00 77,137.50

76,500.00

85,000.00 93,500.00 102,850.00

บริหาร
ทั่วไป
กิจการ
นักเรียน
บริหาร
ทั่วไป
บริหาร
ทั่วไป

9,625.00

10,587.50

ครูโกวิทย์
ครูบุญรอด
ครูอภิญญา

42

1

เป้ำหมำย

43
โครงกำรที่ 4 พัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดีต่อกำรศึกษำต่อและอำชีพ
ชื่อผู้รับผิดขอบ ครูพิชชำมญชุ์ คงเจริญวิริยะกุล
ลำดับ
ที่
1
2

4

กิจกรรมเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และ
ภูมิปัญญาสู่อาชีพ
กิจกรรมปลูกเมล็ดพันธุ์ บ่มเพาะต้น
กล้า รย. (เก็บนักเรียน)
กิจกรรมแนะแนวสัญจร

5

กิจกรรมพี่พบน้อง (พัฒนาผู้เรียน)
กิจกรรมแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
(พัฒนาผู้เรียน)

6

กิจกรรมก้าวแรกสู่อนาคต

เป้ำหมำย

2561

งบประมำณ
2562
2563

2564

กลุ่มงำน

ผู้รับผิดชอบ

นักเรียน ม.1 - ม.6
(412 คน)
นักเรียน ม.1, ม.4 (139 คน)

10,800.00

12,000.00 13,200.00 14,520.00

วิชาการ

ครูรัชดา

4,770.00

5,300.00

5,830.00

6,413.00

วิชาการ

ครูสุพัตรา

นักเรียน 10
ครู 6 คน
นร. ชั้น ม. ปลาย จานวน 149 คน

6,300.00

7,000.00

7,700.00

8,470.00

วิชาาร

ครูพิชชามญชุ์

4,500.00

5,000.00

5,500.00

6,050.00

วิชาการ

ครูพิชชามญชุ์

นร. ชั้น ม.3
และ ม.ปลาย
จานวน 260 คน
นักเรียน ม.3 - ม.6 (164 คน)

4,500.00

5,000.00

5,500.00

6,050.00

วิชาการ

ครูพิชชามญชุ์

26,392.50

29,325.00 32,257.50 35,483.25

วิชาการ

ครูสุพัตรา

43

3

กิจกรรม

44
โครงกำรที่ 5 พัฒนำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ชื่อผู้รับผิดขอบ ครูรัชดำ นำมศรี
ลำดับที่

กิจกรรม
กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน

2

กิจกรรมคัดกรองนักเรียนตามระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน
กิจกรรมจัดหา และมอบทุนการศึกษา
และกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

3

นักเรียน ม.1 - ม.6
(412 คน)
นักเรียน ม.1 - ม.6
(412 คน)
นร.รย.
รับทุน ร้อยละ 30

2561

งบประมำณ
2562
2563

2564

กลุ่มงำน

7,650.00

8,500.00

9,350.00

10,285.00 กิจการนักเรียน

-

-

-

-

กิจการนักเรียน

4,500.00

5,000

5,500.00

6,050.00

วิชาการ

ผู้รับผิดชอบ
ครูรัชดา
ครูรัชดา/
ครูนิภา
ครูวารุณี
44

1

เป้ำหมำย

45
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนำสถำนศึกษำและแหล่งเรียนรู้ อย่ำงมีควำมสุขอย่ำงยั่งยืนสู่ชุมชน
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
1. เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีบรรยากาศร่มรื่น สะอาด สวยงาม ปลอดภัย ประทับใจชุมชน
2. เพื่อให้ครูได้พัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการศึกษา
3. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างสถานศึกษาและชุมชน
โครงกำรที่ 1 พัฒนำสถำนศึกษำให้มีบรรยำกำศร่มรื่น สะอำด สวยงำม ปลอดภัย ประทับใจชุมชน
ชื่อผู้รับผิดขอบ ครูสมชำย บรรจง
ลำดับ
ที่
1

3
4
5

กิจกรรมพัฒนาอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อม
กิจกรรมโรงเรียนสะอาด
กิจกรรมส่งเสริมความวินัยและความ
ปลอดภัยจากการจราจร
กิจกรรมรักษ์โรงเรียน ห้องเรียน
สะอาด
กิจกรรมเสียงใสใช้สะดวก

เป้ำหมำย
นักเรียน ม.1 - ม.6
(412 คน) ครู 43 คน
ลูกจ้างปฏิบัติงาน
ร้อยละ 90

2561

งบประมำณ
2562
2563

2564

81,000.00

90,000.00

99,000.00

108,900.00

226,800.00

226,800.00

249,480.00

274,428.00

นักเรียน ม.1 - ม.6
(412 คน) ครู 43 คน

4,500.00

5,000.00

5,500.00

6,050.00

นักเรียน ม.1 - ม.6
(412 คน)
นักเรียน ม.1 - ม.6
(412 คน) ครู 43 คน

-

-

-

-

13,680.00

15,200.00

16,720.00

18,392.00

กลุ่มงำน

ผู้รับผิดชอบ

บริหาร
ทั่วไป
งานบุคคล

ครูสมชาย

กิจการ
นักเรียน
บริหาร
ทั่วไป
บริหาร
ทั่วไป

ครูธีระ

ครูชลธิชา

ครูกฤษดา
ครูธีระ

45

2

กิจกรรม

46
โครงกำรที่ 2 สรรค์สร้ำงนวัตกรรมและเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อกำรศึกษำ
ชื่อผู้รับผิดขอบ ครูสำยฝน เริงศำสตร์
ลำดับ
ที่
1

กิจกรรม

3

กิจกรรมวารสารสัมพันธ์

4

กิจกรรมพัฒนาระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์
กิจกรรมพัฒนาระบบการลงเวลา
ของนักเรียนด้วยเครื่องสแกน
ลายนิ้วมือ

5

2561

นักเรียน ม.1 - ม.6 (412 คน) 72,000.00
ครู 43 คน

งบประมำณ
2562
2563

2564

กลุ่มงำน

ผู้รับผิดชอบ

80,000.00

88,000.00

96,800.00

บริหารทั่วไป ครูพิชชามญชุ์

-

-

-

-

บริหารทั่วไป ครูพิชชามญชุ์

63,000.00

70,000.00

77,000.00

84,700.00

บริหารทั่วไป ครูพิชชามญชุ์

นักเรียน ม.1 - ม.6 (412 คน) 172,413.00 191,570.00
ครู 43 คน

210,727.00

231,799.70 บริหารทั่วไป

นักเรียน ม.1 - ม.6 (412 คน) 114,750.00 127,500.00

140,250.00

154,275.00

ครู นร. ผปค. และชุมชน
ร้อยละ 90 คน
ครู นร. ผปค. และชุมชน
ร้อยละ 90 คน

46

2

กิจกรรมทาป้ายนิเทศ ป้ายไวนิล
และประชาสัมพันธ์ บอร์ด
ประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่
กิจกรรมเสียงตามสาย

เป้ำหมำย

กิจการ
นักเรียน

ครูสายฝน
ครูพัชราภรณ์

47
โครงกำรที่ 3 ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมระหว่ำงสถำนศึกษำและชุมชน
ชื่อผู้รับผิดขอบ ครูสมชำย บรรจง
ลำดับที่
1

กิจกรรม

3

กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
กิจกรรมสานสัมพันธ์งานเครือข่าย
ผู้ปกครอง
กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง

4

งานสัมพันธ์ชุมชน

5

กิจกรรมงานปฏิคม

6

กิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อพัฒนา
การศึกษา

2

เป้ำหมำย
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะครู จานวน 20 คน
คณะกรรมการเครือข่าย
ผู้ปกครอง 13 คน
นักเรียน ม.1 - ม.6 (412 คน)
ครู 43 คน
นักเรียน ม.1 - ม.6 (412 คน)
ครู 43 คน
นักเรียน ม.1 - ม.6 (412 คน)
ครู 43 คน
นักเรียน ม.1 - ม.6 (412 คน)
ครู 43 คน

2561

งบประมำณ
2562
2563

2564

กลุ่มงำน

ผู้รับผิดชอบ

15,300.00

17,000.00

18,700.00 20,570.00 บริหารทั่วไป

3,600.00

4,000.00

4,400.00

4,840.00

16,875.00

18,750.00

31,500.00

35,000.00

กิจการ
ครูพัชราภรณ์
นักเรียน
20,625.00 22,687.50
กิจการ
ครูปิยวัฒน์
47
นักเรียน
38,500.00 42,350.00 บริหารทั่วไป ครูสมชาย

7,200.00

8,000.00

8,800.00

9,680.00 บริหารทั่วไป

13,500.00

15,000.00

16,500.00 18,150.00

แผนงาน

ครูสมชาย

ครูสมชาย
ครูสายฝน

48

ภำคผนวก

