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อ าเภอโนนคณู จังหวัดศรสีะเกษ



ก 

 

 
ค าน า 

 
     ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยได้ก าหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดและสามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น
นั้น  
 เนื่องจากกระทรวงมหาดไทยได้ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบันซึ่งเป็น
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีระยะเวลาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ) มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนา
จังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจ าปีจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจ าปีกลุ่มจังหวัด 
ดังนั้นเพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จึงอาศัยอ านาจตามข้อ ๕ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และข้อ ๕ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ยกเลิกหนังสือกระทรวงมหาดไทยตามที่อ้างถึง ๖ และก าหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาใน
สังกัดองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 

ซึ่งโรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคมได้ด าเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ) ฉบับ
ปรับปรุง ให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา โดยมีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาไว้ในแผนการพัฒนาการศึกษา และ
น าเสนอคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นที่เรียบร้อย 

แผนการพัฒนาการศึกษา  ( พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ) ส าเร็จลุล่วงด้วยดี เพราะได้รับความร่วมมือจาก
คณะครูและบุคลากรโรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และผู้ปกครองนักเรียน 
รวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ช่วยสนับสนุนการศึกษาทุกท่าน  คณะผู้จัดท า จึงขอขอบพระคุณไว้ ณ  โอกาสนี้    

 
 

           
    นายวีระชิต    ค าชมภ ู

      รองผู้อ านวยการ รักษาราชการแทน 
   ผู้อ านวยการโรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม 

 
  



ข 

 

 
สารบัญ 

      
เรื่อง           หน้า 
 
ค าน า           ก 
สารบัญ           ข 
บทที่ ๑ บทน า          ๑ – ๔๒   
บทที่ ๒ ผลการจัดการศึกษาในรอบแผนที่ผ่านมา      ๔๓ – ๘๒ 

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑        ๔๔ 
- ยุทธศาสตร์ที่ ๒        ๔๘ 
- ยุทธศาสตร์ที่ ๓        ๖๒ 
- ยุทธศาสตร์ที่ ๔        ๗๖ 
- ยุทธศาสตร์ที่ ๕        ๗๘ 
- ยุทธศาสตร์ที่ ๖        ๘๒ 

บทที่ ๓ บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม       ๘๓ – ๑๑๗ 
บทที่ ๔ บัญชีสรุปโครงการพัฒนา/กิจกรรม       ๑๑๘ – ๑๖๘ 
บทที่ ๕ การติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ    ๑๖๙ – ๑๗๐ 
ภาคผนวก 
ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
รายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ประกาศการสรรหากรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
คณะผู้จัดท า 
 
            
 
 
 
 
 



๑ 

 

บทที่ ๑ 
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคัญ 

การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา ( พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ )  ได้ด าเนินการจัดท าตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๗ ก าหนดให้แผนพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาภาค มีระยะ ๕ ปี เพ่ือให้แผนพัฒนาการศึกษามีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาดังกล่าวข้างต้น รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจ าปีจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจ าปีกลุ่มจังหวัด 
สามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชน แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาโรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕  ได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาโรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคมในห้วง
ระยะเวลาห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ซึ่งแสดงวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ เพ่ือให้บรรลุ
เปูาหมายที่คาดหวังในอนาคตอย่างเป็นระบบโดยเน้นเชิงรุกและเชิงรับ  มีการพัฒนาควบคู่กันกับการสร้าง
ภูมิคุ้มกัน และสามารถน าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ไปสู่การปฏิบัติและติดตามผล ซึ่งจะสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ และนโยบายใน
การพัฒนาท้องถิ่นของผู้บริหาร ทั้งนี้ยังมีความสัมพันธ์กับการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ และ
การจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา ในห้วงระยะเวลา พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 

 ซึ่งข้ันตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาโรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคมได้พิจารณาน า
ข้อมูลจากการประชุมระดมความคิดเห็นโดยการประชุมคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพ้ืนฐาน ผู้ปกครองนักเรียน 
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านมาประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา  โดยถือ
เป็นส่วนส าคัญในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ในการพัฒนาเพ่ือตอบสนองปัญหา 
ความต้องการของประชาชน ในอนาคตและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด
แบบบูรณาการ ซึ่งเป็นองค์ประกอบส าคัญในการพิจารณาขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนเพ่ือ
ด าเนินแผนงาน / โครงการนั้น 

 
วิสัยทัศน์ (Vision) 

“ คุณธรรมเด่น เน้นการศึกษา พัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้เรียน  
ปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์อย่างยั่งยืน บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของชุมชน” 

 
 
 
 
 

 



๒ 

 

มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
  ผลการเรียนรู้ที่เป็นคุณภาพของผู้เรียนทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ประกอบด้วย ความสามารถใน
การอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดค านวณ การคิดประเภทต่างๆ การสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร การมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่อ
วิชาชีพ และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ที่เป็นค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ความภูมิใจในท้องถิ่น
และความเป็นไทย การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย รวมทั้งสุขภาวะทางร่างกายและ
จิตสังคม 
 
ประเด็นพิจารณา ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  ๑.๑.๑ ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
      ค าอธิบาย ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษา 
ก าหนดในแต่ระดับชั้น 

ประเด็นพิจารณา 
เป้าหมาย 

(ร้อยละ/ระดับคุณภาพ) 
โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

๑.๑.๑ ความสามารถ
ในการอ่าน การเขียน 
การสื่อสาร และการ
คิดค านวณ 

๑) ร้อยละ ๗๐.๐๐ ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ มี
ความสามารถในการอ่านภาษาไทย
ในระดับดี ตามเกณฑ์ของ
สถานศึกษา  

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาการรักการอ่าน 

กลุ่มสาระภาษาไทย 
(น.ส.ฐานิดา ค างอก ) 

 
 

๒) ร้อยละ ๖๕.๐๐ นักเรียนทุก
ระดับชั้นมีผลการเรียนรายวิชา
ภาษาไทยพ้ืนฐานตั้งแต่ระดับ
ค่อนข้างดี (เกรด ๒.๕) ในระดับดี 
ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา  

โครงการส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระภาษาไทย 

กลุ่มสาระภาษาไทย 
(น.ส.ฐานิดา ค างอก ) 
 

๓) ร้อยละ ๖๕.๐๐ นักเรียนทุก
ระดับชั้นมีความสามารถในการ
อ่าน การเขียน การสื่อสาร 
ภาษาอังกฤษ ในระดับดี  ตาม
เกณฑ์ของสถานศึกษา 

โครงการส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

     กลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ 
(นายสุวิทย์ พลชัย) 

๔)ร้อยละ ๖๕.๐๐ ของผู้เรียนทุก
ระดับชั้น มีผลการเรียนรู้รายวิชา
คณิตศาสตร์พ้ืนฐานในระดับ
ค่อนข้างดี (เกรด ๒.๕) ขึ้นไป ใน
ระดับดีตามเกณฑ์ของสถานศึกษา  

โครงการส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

กลุ่มสาระคณิตศาสตร ์
(น.ส.กิตติยาภรณ์ เครือดี ) 

 
 



๓ 

 

๑.๑.๒ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา 
      ค าอธิบาย ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดจ าแนกแยกแยะ ใคร่ครวญ ไตร่ตรอง พิจารณาอย่าง 
   รอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
   แก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล 

 

ประเด็นพิจารณา 
เป้าหมาย 

(ร้อยละ/ระดับคุณภาพ) 
โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

๑.๑.๒ มีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ คิดอย่าง
มีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา 
 

๑) ร้อยละ ๖๕.๐๐ ของ
ผู้เรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กร 
ได้รับรางวัลในระดับดีตาม
เกณฑ์ของสถานศึกษา  

โครงการส่งเสริม 
และพัฒนาผู้เรียน 

สู่ความเป็นเลิศด้าน
วิชาการ 

 

ฝุายวิชาการ 
(นายนิรันดร คุลธิ) 

 
 

๒) รอ้ยละ ๖๐.๐๐ ของ
นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ 
มีผลการทดสอบระดับชาติ
(O-net) มากกว่าค่าเฉลี่ย
สามปีย้อนหลังของ
โรงเรียนในระดับดีของ
สถานศึกษา 

โครงการส่งเสริมและ 
พัฒนาการเรียนรู้สู่การ

ทดสอบระดับชาติ 
 

ฝุายวิชาการ 
(นางสาวพรวิภา ขันโท) 

๓) รอ้ยละ ๖๕.๐๐ 
นักเรียนทุกระดับชั้นมี
ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหาในระดับดี 
 

 ฝุายวิชาการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๔ 

 

๑.๑.๓ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
      ค าอธิบาย ผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ด้วยตัวเองและการท างานเป็นทีม เชื่อมโยง 
  องค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ อาจเป็นแนวคิด โครงการ 
  โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิต 
   

ประเด็นพิจารณา 
เป้าหมาย 

(ร้อยละ/ระดับคุณภาพ) 
โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

๑.๑.๓ มีความสามารถใน
การสร้างนวัตกรรม 

๑) ร้อยละ ๖๐.๐๐ 
ผู้เรียนที่น านวัตกรรมเข้า
ร่วมแข่งขันทั้งภายใน
องค์กร และภายนอก
องค์กรได้รับรางวัลระดับ
ดีตามเกณฑ์ของ
สถานศึกษา 

 ฝุายวิชาการ 

 ๒) ร้อยละ ๘๐ ผู้เรียน
เพาะพันธุ์ปัญญามี
ความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม ในระดับดีตาม
เกณฑ์สถานศึกษา 

ชุมนุม 
เพาะพันธุ์ปัญญา 

ฝุายวิชาการ 
(นางสาวพิชชาภา ศรีเลิศ) 
(นายเวหา นครานุรักษ์) 
(นางสาววาสนาจันประสาท) 

 ๓)ร้อยละ ๖๕ ผู้เรียนมี
ความสามารถในการสร้าง
สร้างนวัตกรรมในระดับดี
ตามเกณฑ์สถานศึกษา 

กิจกรรม 
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 

กิจกรรมชุมนุม 

ฝุายวิชาการ 
(นายอัครพล พลชัย) 
(นายนิรันดร คุลธิ) 

 ๔)ร้อยละ ๖๕ ผู้เรียนมี
ความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรมในระดับดีตาม
เกณฑ์สถานศึกษา 

กิจกรรมวันภาษาไทย 
กิจกรรมวันคริสมาสต์ 

(นางสาวฐานิดา ค างอก) 
(นายสุวิทย์ พลชัย) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕ 

 

 
๑.๑.๔ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
      ค าอธิบาย ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการพัฒนาตนเอง 
  และสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างานอย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม 

 

ประเด็นพิจารณา 
เป้าหมาย 

(ร้อยละ/ระดับคุณภาพ) 
โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

 ๑.๑.๔ ความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 

๑) ร้อยละ ๗๕.๐๐ ของ
ผู้เรียนทุกระดับชั้น 
สามารถสืบค้นข้อมูลจาก
อินเทอร์เน็ตและสรุป
ความรู้ด้วยตนเองได้ใน
ระดับดีตามเกณฑ์ของ
สถานศึกษา 

โครงการส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

(นายเวหา นครานุรักษ์) 

๒) ร้อยละ ๗๐.๐๐ 
ผู้เรียนทุกระดับชั้นมีผล
การเรียนในรายวิชา
คอมพิวเตอร์ในระดับ
ค่อนข้างดี(เกรด๒.๕) ขึ้น
ไป ในระดับดีของ
สถานศึกษา 

 กลุ่มสาระการงานอาชีพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 

 

 
๑.๑.๕ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
   ค าอธิบาย ผู้เรียนบรรลุและมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพ้ืนฐานเดิม 
  ในด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนการต่างๆ รวมทั้งมีความก้าวหน้าในผล 
  การทดสอบระดับชาติ หรือผลการทดสอบอ่ืนๆ 

ประเด็นพิจารณา 
เป้าหมาย 

(ร้อยละ/ระดับคุณภาพ) 
โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

๑.๑.๕ มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 

๑) ร้อยละ ๖๕.๐๐ผู้เรียน
ทุกระดับชั้น มีระดับผล
การเรียน ๘ กลุ่มสาระใน
ระดับค่อนข้างดี (เกรด 
๒.๕ ขึ้นไป) ในรายวิชา
พ้ืนฐาน ในระดับดีตาม
เกณฑ์ของสถานศึกษา 

โครงการส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ  
 

ฝุายวิชาการ 
 

๒) ร้อยละ ๖0.๐๐ ของ
นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีผล
การทดสอบระดับชาติ
มากกว่า ผลเฉลี่ยของ ๓ 
ปีย้อนหลัง 
๓)ร้อยละ ๖๐.๐๐ ของ
นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีผล
การทดสอบระดับชาติ
มากกว่า ผลเฉลี่ยของ ๓ 
ปีย้อนหลัง ในระดับดีของ
สถานศึกษา 

โครงการส่งเสริม 
และพัฒนาการเรียนรู้สู่การ

ทดสอบระดับชาติ 
 

ฝุายวิชาการ 
(นางสาวพรวิภา ขันโท) 

 
 
 
 
 
 
 
 



๗ 

 

 
๑.๑.๖ มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
  ค าอธิบาย ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานในการจัดการ เจตคติท่ีดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น 
  การท างานหรืองานอาชีพ 

 

ประเด็นพิจารณา 
เป้าหมาย 

(ร้อยละ/ระดับคุณภาพ) 
โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

๑.๑.๖ มีความรู้ 
ทักษะพ้ืนฐาน และ
เจตคติที่ดีต่องาน
อาชีพ 

๑) ร้อยละ ๗๐.๐๐ นักเรียน
ระดับชั้นม. ๓ และ ม.๖ เจตคติที่
ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้น
ที่สูงขึ้น การท างานหรืองานอาชีพ 
ในระดับดีตามเกณฑ์ของ
สถานศึกษา 

โครงการ 
ปัจฉิมนิเทศ 

ฝุายวิชาการ 
(นายนิรันดร คุลธิ) 

 

๒)ร้อยละ ๖๕.๐๐ นักเรียน
ระดับชั้นม. ๓ ศึกษาต่อในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือสาย
อาชีพ ในระดับดีตามเกณฑ์
สถานศึกษา 
๓) ร้อยละ ๖๕.๐๐ นักเรียน
ระดับชั้น ม.๖ ศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาตรีหรือสายอาชีพใน
ระดับดีตามเกณฑ์สถานศึกษา 

โครงการ 
แนะแนวการศึกษาต่อ  
การท างานหรือการ

ประกอบอาชีพ 

ฝุายวิชาการ 
(นายนิรันดร คุลธิ) 

๔) ร้อยละ ๖0.๐๐ ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีผล
การทดสอบระดับชาติมากกว่า 
ผลเฉลี่ยของ ๓ ปีย้อนหลัง 
๕)ร้อยละ ๖๐.๐๐ ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีผล
การทดสอบระดับชาติมากกว่า 
ผลเฉลี่ยของ ๓ ปีย้อนหลัง ใน
ระดับดีของสถานศึกษา 

โครงการส่งเสริม 
และพัฒนาการเรียนรู้

สู่การทดสอบ
ระดับชาติ 

 

ฝุายวิชาการ 
(นางสาวพรวิภา ขันโท) 

 
 
 
 
 



๘ 

 

 
ประเด็นพิจารณา ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 
๑.๒.๑ มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
  ค าอธิบาย ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีค่านิยมและจิตส านึก 
  ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
 

ประเด็นพิจารณา 
เป้าหมาย 

(ร้อยละ/ระดับคุณภาพ) 
โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

๑.๒.๑ มีคุณลักษณะ
และค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษาก าหนด 

 

๑) ร้อยละ ๘๐.๐๐นักเรียนม.๑ 
และม.๔ มีคุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษา
ก าหนดในระดับดี 

โครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม

นักเรียน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 
(นายยุทธนา อุทัยแพน) 

๒) ร้อยละ ๘๐.๐๐นักเรียนทุก
ระดับชั้นมีคุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษา
ก าหนดในระดับดี 

 วิชาการ 

๓) ร้อยละ ๘๐.๐๐ นักเรียนทุก
ระดับชั้นมีค่านิยมที่ด ีมีจิตส านึก
และวัฒนธรรมอันดีของสังคมใน
ระดับดีตามเกณฑ์สถานศึกษา 

โครงการส่งเสริม 
วันส าคัญ 

ทางพระพุทธศาสนา 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 
(นายยุทธนา อุทัยแพน) 

๔) ร้อยละ ๘๐.๐๐ นักเรียนทุก
ระดับชั้น ร่วมกิจกรรมแสดง
ความจงรักภักดี ต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ ในระดับดี 

โครงการส่งเสริม 
ความจงรักภักดี 

ต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

ฝุายกิจการ 
(นายสุพัด หาไชย) 

 
 

๕) ร้อยละ ๘๐.๐๐ นักเรียนทุก
ระดับชั้นมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มี
คุณธรรม จริยธรรมและ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม ใน
ระดับดีตามเกณฑ์สถานศึกษา 

โครงการส่งเสริม 
ความกตัญญูกตเวทีต่อ

ผู้มีพระคุณ 
-กิจกรรมวันแม่ 
-กิจกรรมวันไหว้ครู 

ฝุายกิจการ 
(นางสาวฐานิดา ค างอก) 

๖) ร้อยละ ๘๐.๐๐ นักเรียนทุก
ระดับชั้นเคารพในกฎกติกา มี
ค่านิยมและจิตส านึกตามที่
สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัด
กับกฎหมายในระดับดี 

โครงการปฐมนิเทศ ฝุายวิชาการ 
(นายนิรันดร คุลธิ) 

 
 



๙ 

 

 
๑.๒.๒ มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  ค าอธิบาย ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม 
  และประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทย 

 

ประเด็นพิจารณา 
เป้าหมาย 

(ร้อยละ/ระดับคุณภาพ) 
โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

๑.๒.๒ มีความภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 

๑) ร้อยละ ๗๐.๐๐ 
ผู้เรียนมีความภูมิใจใน
ท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมและ
ประเพณีไทยในระดับดี
ตามเกณฑ์ของ
สถานศึกษา 

โครงการส่งเสริม 
วันส าคัญทางพระพุทธ 

ศาสนา 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 
(นายยุทธนา อุทัยแพน) 

 
 
 

๒) ร้อยละ ๗๐.๐๐ 
ผู้เรียนทุกระดับชั้นมี
ความภูมิใจในท้องถิ่น เห็น
คุณค่าของความเป็นไทย 
รวมทั้งภูมิปัญญาไทยใน
ระดับดีตามเกณฑ์
สถานศึกษา 

โครงการส่งเสริม 
คุณธรรม จริยธรรม

นักเรียน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 
(นายยุทธนา อุทัยแพน) 

๓) ร้อยละ ๘๐.๐๐ 
นักเรียนทุกระดับชั้นมี
ความภูมิใจในท้องถิ่น เห็น
คุณค่าของความเป็นไทย 
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมและประเพณี
ไทย ในระดับดีตามเกณฑ์
สถานศึกษา 

โครงการส่งเสริม 
วันส าคัญ 

ทางพระพุทธศาสนา 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 
(นายยุทธนา อุทัยแพน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 

 

 
๑.๒.๓ ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย       
  ค าอธิบาย ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้านเพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา 
   ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี 
 

ประเด็นพิจารณา 
เป้าหมาย 

(ร้อยละ/ระดับคุณภาพ) 
โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

๑.๒.๓ ยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย 

๑) ร้อยละ ๘๐.๐๐ 
ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลในด้านเพศ 
วัย เชื้อชาติ ศาสนา 
ภาษา วัฒนธรรม 
ประเพณี ในระดับดีตาม
เกณฑ์สถานศึกษา 
 
  

โครงการส่งเสริม 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

-กิจกรรมลูกเสือ  
-กิจกรรมยุวกาชาด 
-กิจกรรมอาสายุวกาชาด 
-กิจกรรมนักศึกษาวิชา
ทหาร 
-กิจกรรมแนะแนว 
-กิจกรรมชุมนุม 
-กิจกรรมสภานักเรียน 

ฝุายวิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 

 

 
๑.๒.๔ มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
   ค าอธิบาย ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสม 
  ในแต่ละช่วงวัย สามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น 

 
ประเด็น
พิจารณา 

เป้าหมาย 
(ร้อยละ/ระดับคุณภาพ) 

โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

๑.๒.๔ มีสุขภาวะ
ทางร่างกาย และ
จิตสังคม 
 

๑) ร้อยละ ๘๐.๐๐ ผู้เรียน มีสุข
ภาวะทางร่างกาย น้ าหนัก ส่วนสูง
ตามเกณฑ์กรมอนามัยกระทรวง
สาธารณสุขก าหนดอยู่ในระดับสม
ส่วน  
๒) ร้อยละ ๘๐.๐๐ ผู้เรียน มีจิต
สังคม ผ่านการประเมินความฉลาด
ทางอารมณ์ (E.Q.) 
๓) ร้อยละ ๘๐.๐๐ ผู้เรียน มีคะแนน
แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก(SDQ) 
แสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละ
ช่วงวัย สามารถอยู่ร่วมกับคนอ่ืน
อย่างมีความสุขเข้าใจผู้อ่ืน ไม่มี
ความขัดแย้งกับผู้อ่ืน ตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

-โครงการส่งเสริม 
พัฒนาสุขอนามัยและ
โภชนาการของนักเรียน 
-กิจกรรมฟันสะอาดเหงือก
แข็งแรง 
-กิจกรรมชั่งน้ าหนัก  วัด
ส่วนสูง 
-กิจกรรมรณรงค์ต้านโรค
ไข้เลือดออก 
-กิจกรรมร่วมใจต้านภัยเอดส์ 

ฝุายบริการ 
(นายสุวิทย์ พลชัย) 

๔) ร้อยละ ๘๐.๐๐ ผู้เรียน หา่งไกล
สารเสพติดในระดับดีตามเกณฑ์ของ
สถานศึกษา  

โครงการปูองกันและแก้ไข
ปัญหาพฤติกรรมนักเรียน 

และยาเสพติด 
 

ฝุายกิจการ 
(นายไพโรจน์อุดมลักษณ์) 

 

๕) ร้อยละ ๘๐.๐๐ ผู้เรียนผ่านการ
ตรวจสมรรถภาพในระดับดีตาม
เกณฑ์ของสถานศึกษา  

 กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา 

(นายศักดิ์ชัย ตาวันดี) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 

 

 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  เป็นการจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา มีการก าหนดเปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
อย่างชัดเจน สามารถด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ตามหลักสูตรสถานศึกษาในทุก
กลุ่มเปูาหมาย จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ รวมทั้งจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
 
ประเด็นพิจารณา ๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
      ค าอธิบาย สถานศึกษามีเปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ 
   สถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ 
 นโยบายของรัฐบาล และของต้นสังกัด รวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

 

ประเด็นพิจารณา 
เป้าหมาย 

(ร้อยละ/ระดับคุณภาพ) 
โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

๒.๑ มีเปูาหมาย  
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ 
ที่สถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน 

๑) สถานศึกษามีเปูาหมาย 
วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ก าหนดไว้
ตรงกับวัตถุประสงค์ของแผนการ
ศึกษา ระดับชาติ  และสอดคล้อง
กับความต้องการของชุมชนและ
ท้องถิ่นอย่างชัดเจน   

โครงการส่งเสริม 
การประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

 
 
 

โครงการ 
จัดท าแผนพัฒนา
ทางการศึกษา 

 

ฝุายวิชาการ 
(นายนิรันดร คุลธิ) 

 
 
 
 

ฝุายวิชาการ 
(น.ส.พิชชาภา ศรีเลิศ) 

๒) มีการจัดโครงสร้างองค์กร 
ก าหนดกฎเกณฑ์ ควบคุม
ทรัพยากรต่างๆ ท างานร่วมกันเพื่อ
บรรลุ เปูาหมาย โดยการก าหนด 
อ านาจ ภาระหน้าที่ จัดแบ่งงาน 
สายงาน หน้าที่ ความรับผิดชอบ 
การปฏิบัติงานอย่างยอดเยี่ยม 
๓) จัดวางตัวบุคคลเข้าปฏิบัติงาน 
มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับ
ภาระงานอย่างยอดเยี่ยม 
๔) การท างานของทุกฝุายของ
องค์กรเป็นไปในทางที่ส่งเสริมให้
เกิดผลส าเร็จ ตามวัตถุประสงค์ท่ี
ต้องการ และบรรลุวัตถุประสงค์
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 
 



๑๓ 

 

ประเด็นพิจารณา 
เป้าหมาย 

(ร้อยละ/ระดับคุณภาพ) 
โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

 ๕) มีการติดตาม
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานต่างๆ ว่า
เป็นไปตามแผนที่วางไว้
หรือไม่ มีข้อบกพร่อง
อะไรที่จะต้องแก้ไข
หรือไม่ ยอดเยี่ยม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 

 

ประเด็นพิจารณา ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
      ค าอธิบาย สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ทั้งในส่วนการ  
  วางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การน าแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  มีการติดตามตรวจสอบประเมินผล และปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการบริหาร 
  อัตราก าลัง ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีระบบการนิเทศ 
  ภายใน การน าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝุายมีส่วนร่วมวางแผน 
  ปรับปรุง และพัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 
 

ประเด็น
พิจารณา 

เป้าหมาย 
(ร้อยละ/ระดับคุณภาพ) 

โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

๒.๒ มีระบบ
บริหารจัดการ
คุณภาพของ
สถานศึกษา 

 

๑) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ
สถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
อย่างยอดเยี่ยม  ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนา
การศึกษา  และแผนปฏิบัติการราชการประจ าปีของ
สถานศึกษา  การให้ความเห็นชอบรายงานประจ าปี
ของสถานศึกษา 

โครงการ
คณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

ฝุายแผน 
(นางสาวพิชชาภา ศรีเลิศ) 

 
 
 
 

๒) การมีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาระยะ  ๕ ปี 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี  มีก าหนดการ  มี
เปูาหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจและกลยุทธ์หรือ
แผนงานโครงการ หลักในการพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา  อย่างยอดเยี่ยม 

โครงการจัดท า 
แผนพัฒนาทางการ

ศึกษา 
 

ฝุายแผนงาน 
(น.ส.พิชชาภา  ศรีเลศิ) 

 
 

๓) การมีระบบ/กลไก หรือแผนปฏิบัติการที่
สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา ในการขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่เปูาหมาย
ตามวิสัยทัศน์และมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาอย่างยอดเยี่ยม 

โครงการ 
ส่งเสริมและพัฒนา 
ระบบบริหารจัดการ

คุณภาพของ
สถานศึกษา 

ฝุายบุคลากร 
(นางประไพพิศ เติมจิตร) 

 

๔) การมีระบบการก ากับ ติดตาม ประเมินผลและ
รายงานผลการด าเนินงาน การพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาอย่างชัดเจนและยอดเยี่ยม 
๕) การมีรายงานประจ าปี  หรือรายงานผลการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาในแต่ละปี ที่สะท้อน  
ความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพตามวิสัยทัศน์ 
เปูาหมาย และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

โครงการส่งเสริมการ
ประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 
 
 

ฝุายวิชาการ 
(นายนิรันดร คุลธิ) 

 
 



๑๕ 

 

ประเด็นพิจารณา ๒.๓ ด าเนนิงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
       ค าอธิบาย สถานศึกษาบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ทั้งด้านการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริม 
  หลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุ่มเปูาหมาย 
  หมายรวมถึง การจัดการเรียนการสอนของกลุ่มท่ีเรียนแบบควบรวบหรือกลุ่มท่ีเรียนร่วมด้วย 
 

ประเด็นพิจารณา 
เป้าหมาย 

(ร้อยละ/ระดับคุณภาพ) 
โครงการ/
กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 

๒.๓ ด าเนินงาน
พัฒนาวิชาการท่ี
เน้นคุณภาพผู้เรียน
รอบด้านตาม
หลักสูตร
สถานศึกษาและทุก
กลุ่มเปูาหมาย 

 

๑) การจัดหลักสูตรสถานศึกษาสามารถจัด
รายวิชาได้ตรงกับความต้องการของผู้เรียน 
จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ  มีแหล่งเรียนรู้  สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ  ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ตลอดจน 
จัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนและ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ 

โครงการพัฒนา 
หลักสูตร

สถานศึกษา 

ฝุายวิชาการ 
(นายนิรันดร คุลธิ) 

 
 

๒) การจัดสภาพแวดล้อม และการบริการที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มศักยภาพ 
อาคาร สถานที่ สะอาด เรียบร้อย ปลอดภัย 
มีสิ่งอ านวยความสะดวกพอเพียงและ
เหมาะสม มีสภาพแวดล้อมบรรยากาศ ที่ร่ม
รื่น สวยงามเอ้ือต่อการเรียนรู้ มีบริการ
ผู้เรียนด้านต่างๆ ทั้งด้านสุขภาพอนามัย 
ศิลปะ ดนตรี กีฬา และวิชาการ ด้าน
ห้องสมุดมีหนังสือ/เอกสาร สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือให้บริการอย่างพอเพียง 
และเป็นระบบ 

โครงการพัฒนา 
แหล่งเรียนรู้

ภายในโรงเรียน 
โครงการปรับปรุง 
พัฒนาภูมิทัศน์

และแหล่งเรียนรู้ 
โครงการ 

ปลอดขยะ 
โครงการส่งเสริม

และพัฒนา
เทคโนโลยี 

       ฝุายบริการ 
   
 

๓) การเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง ผู้บริหาร
สถานศึกษามีภาวะผู้น ามีความสามารถใน 
การบริหารจัดการสถานศึกษา โดยใช้หลัก 
การบริหารแบบมีส่วนร่วม และการบริหาร
จัดการแบบบูรณาการโดยใช้มาตรฐาน
การศึกษาในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ของสถานศึกษาและน าไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

 ฝุายบรหิาร 

 
 
 
 



๑๖ 

 

ประเด็นพิจารณา 
เป้าหมาย 

(ร้อยละ/ระดับคุณภาพ) 
โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

 ๔) การสร้างความส าเร็จให้แก่สถานศึกษา 
โดยมีผลงาน รางวัลเกียรติยศ ผลงาน 
นวัตกรรมดีเด่นของผู้เรียนมีชื่อเสียงเป็นที่
ปรากฏในระดับดี   

 ฝุายวิชาการ 

๕) การรายงานผลส าเร็จของการบริหารการ
จัดการสถานศึกษาทุกปี มีผลการประเมิน 
ความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ครู บุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง 

-โครงการ
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

ฝุายแผน 
นางสาวพิชชาภา ศรีเลิศ 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗ 

 

ประเด็นพิจารณา ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
      ค าอธิบาย สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และ  
  จัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน 

 
ประเด็น
พิจารณา 

เป้าหมาย 
(ร้อยละ/ระดับคุณภาพ) 

โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

๒.๔ พัฒนาครู
และบุคลากรให้มี
ความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ 

๑) ศึกษา วิเคราะห์มาตรฐานและคุณภาพของ
ครูตามท่ีองค์กรวิชาชีพครูก าหนดขึ้น รวมทั้ง
ก าหนดมาตรฐานและคุณภาพของครูที่
สถานศึกษาก าหนดขึ้น 

โครงการส่งเสริม 
และพัฒนาบุคลากร 

ฝุายบุคลากร 
นางประไพพิศ เติม

จิตรๆ 

๒) ประเมินครูในโรงเรียน ตามมาตรฐานและ
คุณภาพทีส่ถานศึกษาก าหนด  

๓) วิเคราะห์ผลการประเมินครู เพ่ือทราบว่าครู
ท่านใด ประพฤติปฏิบัติตนและปฏิบัติงานได้
ครบถ้วนตามมาตรฐาน ระดับคุณภาพอยู่ใน
ระดับใด ต้องพัฒนาด้านใดก่อนและหลังหรือ
พัฒนาไปพร้อมกัน 
๔) จัดกลุ่มครูที่จะพัฒนา (หมายถึง พัฒนา
ตนเองหรือรับการพัฒนา) อาจจัดเป็น
รายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม โดยพิจารณาจากสภาพ
และปัญหาที่ค้นพบในข้อ ๓ เป็นหลัก และ
องค์ประกอบอ่ืน ๆ เช่น งบประมาณ 
ระยะเวลา วิทยากร เป็นต้น 
๕) ก าหนดรูปแบบและกิจกรรมการพัฒนา  
ช่วงเวลา และรายงานผลด าเนินการ   
๖) ปฏิบัติการพัฒนาตามแผนงานที่ก าหนด 
ก ากับดูแลสนับสนุน ช่วยเหลอื ติดตาม
ประเมินผลเป็นระยะ น าผลมาวิเคราะห์และ
พัฒนาต่อไป รวมทั้งน าผลการพัฒนามาให้
รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ หรือน าผลการพัฒนา 
ไปใช้ในเรื่องอ่ืนๆ เช่น การเลื่อนต าแหน่ง เลื่อน
เงินเดือน 

 
 
 
 



๑๘ 

 

ประเด็นพิจารณา ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
      ค าอธิบาย สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน และ  
  สภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย 
 

ประเด็นพิจารณา 
เป้าหมาย 

(ร้อยละ/ระดับคุณภาพ) 
โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

๒.๕ จัด
สภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

 

๑) มีการวางแผนและการจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพดีเลิศ สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

โครงการจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษา 

     ฝุายบริหาร 
 
 

ฝุายแผนงาน 
(นางสาวพิชชาภา ศรีเลิศ) 
 

๒) มีระบบ/กลไกหรือแผนปฏิบัติการ
ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษา
ของสถานศึกษาในระดับดีเลิศ 
๓) มีระบบการก ากับ ติดตาม 
ประเมินผลและรายงานผลการ
ด าเนินงานการพัฒนา 

        ฝุายบริหาร 
    
 

๔) มีรายงานประจ าปีหรือรายงานผล
การด าเนินงานของสถานศึกษาในแต่
ละปีที่สะท้อนความส าเร็จของการ
พัฒนาคุณภาพตามการวางแผนและ
การจัดสภาพแวดล้อมของ
สถานศึกษา 

โครงการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

 
โครงการจัดท า

แผนพัฒนาการศึกษา 

     ฝุายวชิาการ 
(นายนิรันดร คุลธิ) 

 
ฝุายแผนงาน 

(นางสาวพิชชาภา ศรีเลิศ) 
 

๕) มีการจัดระบบและการด าเนินการ
ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

        ฝุายบริหาร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙ 

 

ประเด็นพิจารณา ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
      ค าอธิบาย สถานศึกษาจัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้  
  ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
 

ประเด็นพิจารณา 
เป้าหมาย 

(ร้อยละ/ระดับคุณภาพ) 
โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

๒.๖ จัดระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการ
บริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ 
 

๑) จัดโครงสร้างหรือระบบการ
บริหารงานที่เอ้ือต่อการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา 
 

 ฝุายบุคลากร 
(นางประไพพิศ เตมิจิตร) 

๒) มีคณะกรรมการ งานเทคโนโลยี
สารสนเทศภายในสถานศึกษา 
๓)มีการขับเคลื่อนงานเทคโนโลยี
สารสนเทศในสถานศึกษาของ
คณะกรรมการงานเทคโนโลยี
สารสนเทศในสถานศึกษา 

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ฝุายบริการ 
(นายฉลาด มาตรราช) 

๔) มีการด าเนินการงานเทคโนโลยี
สารสนเทศในสถานศึกษา 
๕) จัดประชุมชี้แจง สร้างความ
ตระหนัก ความรู้ความเข้าใจให้
ผู้เกี่ยวข้องทราบเกี่ยวกับระบบการ
บริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ฝุายบริหาร 
 

๖) มีการก าหนดผู้รับผิดชอบงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศของ
สถานศึกษา 
๗) มีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ
เป็นหมวดหมู่ ครอบคลุมเป็นปัจจุบัน 
สะดวกต่อการเข้าถึงและการ
ให้บริการ/การเชื่อมโยงเครือข่ายกับ
หน่วยงานต้นสังกัด 

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนางานสื่อสารใน
การประชาสัมพันธ์ 

ฝุายวิชาการ 
(นายอัครพล พลชัย) 

๘) มีข้อมูลสารสนเทศผลการ
ประเมินผลคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ที่ต่อเนื่องอย่างน้อย ๓ ปี 

 
 
 



๒๐ 

 

ประเด็นพิจารณา 
เป้าหมาย 

(ร้อยละ/ระดับคุณภาพ) 
โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

 ๙) มีข้อมูลสารสนเทศ
ของผู้เรียน ครู และ
ผู้บริหารเป็นรายบุคคล 
ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็น
ปัจจุบัน 

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนางานสื่อสารในการ

ประชาสัมพันธ์ 

ฝุายวิชาการ 
(นายอัครพล พลชัย) 

๑๐) น าข้อมูลสารสนเทศ
ไปใช้ในการบริหารจัดการ 
การพัฒนาการเรียนการ
สอน และการพัฒนา
ระบบการประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑ 

 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  เป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา สร้างโอกาสให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก สร้าง
ปฏิสัมพันธ์ที่ดี ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ด าเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผล
มาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าผลที่ได้มาให้ข้อมูลปูอนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 
 
ประเด็นพิจารณา ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ ใน
การด าเนินชีวิต 
      ค าอธิบาย จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเน้นให้ 
  ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถ 
  น าไปจัดกิจกรรมได้จริง มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะส าหรับผู้ที่มีความจ าเป็นและ 
 ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะ แสดงออก แสดงความคิดเห็น 
  สรุปองค์ความรู้ น าเสนอผลงานและสามารถน าไปประยุกต์ในชีวิตได้ 
  

ประเด็นพิจารณา 
เป้าหมาย 

(ร้อยละ/ระดับคุณภาพ) 
โครงการ/
กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 

๓.๑ จัดการเรียนรู้
ผ่านกระบวนการ
คิดและปฏิบัติจริง 
และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินชีวิต 

๑) ร้อยละ ๗๕ ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียน
คิดและปฏิบัติจริงรวมทั้งแสดงความคิดเห็น สรุปองค์
ความรู้ น าเสนอผลงานและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ อยู่ในระดับคุณภาพดีขึ้นไป 
๒) ร้อยละ ๗๕ ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถ
น าไปจัดกิจกรรมได้จริงในระดับคุณภาพดี 
๓) ร้อยละ ๗๕ ครูมีแผนการสอนที่เน้นยกระดับนักเรียน
ที่มีผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน ในระดับดี 
๔) ร้อยละ๗๕ ครมูีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาอยู่
ในระดับดีขึ้นไป 
๕) ร้อยละ ๗๕ ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญอย่างน้อย ๓ วิธี ต่อ ๑ รายวิชา 
๖)ร้อยละ ๗๕ ครมูีแผนจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ ที่กระตุ้นให้ผู้เรียนได้รับกระบวนการคิด และได้
ปฏิบัติจริง 
๗) ร้อยละ ๗๕ ครมูีแผนจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียน
เกิดความคิดจนสามารถสรุปองค์ความรู้ด้วยตนเอง และ
สามารถ สื่อสาร ถ่ายทอด น าเสนอองค์ความรู้ได้ระดับดี 

โครงการนิเทศ
ภายใน 
 

    ฝุายวิชาการ 
(นายนิรันดร คลุธิ) 

 
 



๒๒ 

 

ประเด็นพิจารณา ๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
      ค าอธิบาย มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น มาใช้ในการ 
  จัดการเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย 
 

ประเด็นพิจารณา 
เป้าหมาย 

(ร้อยละ/ระดับคุณภาพ) 
โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 
 

๑) จัดโครงสร้างหรือระบบการ
บริหารงานที่เอ้ือต่อการพัฒนา
ทางด้าน การจัดหาสื่อเพ่ือใช้ใน
การเรียนการสอน ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและแหล่งเรียน  

โครงการ 
ส่งเสริมและพัฒนา 
ระบบบริหารจัดการ

คุณภาพของสถานศึกษา 

ฝุายบริหาร 
นางประไพพิศ เติมจิตร 

๒) มีคณะกรรมการงานพัฒนาสื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษาระดับสถานศึกษา  
๓) มีการขับเคลื่อนกลไก ให้มีการ
สร้างสื่อ การใช้สื่อ ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ 
๔) มีการก าหนดผู้รับผิดชอบงาน
ทางด้านสื่อนวัตกรรม 
 
๕) มีการจัดระบบการบริการ 
สะดวกต่อการเข้าถึงและการ
ให้บริการ 

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ฝุายบริการ 
(นายฉลาด มาตราช) 

๖) มีข้อมูลสารสนเทศทางด้านสื่อ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่ง
เรียนรู้ 
๗) มีข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียน 
ครู และผู้บริหารเป็นรายบุคคล
ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 
๘) น าสื่อ ใช้สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศและแหล่งเรียนรู้มาใช้
ในการพัฒนาการเรียนการสอน 

  

 
 
 
 
 



๒๓ 

 

ประเด็นพิจารณา ๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
      ค าอธิบาย ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครู  
  ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 

ประเด็น
พิจารณา 

เป้าหมาย 
(ร้อยละ/ระดับคุณภาพ) 

โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

๓.๓ มีการบริหาร
จัดการชั้นเรียน
เชิงบวก 
 

๑) มีการวิเคราะห์หลักสูตรเพ่ือการ
จัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 

โครงการจัดท า
หลักสูตรสถานศึกษา 

ฝุายวิชาการ 
(นายนิรันดร คุลธิ) 

๒) มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล
และน าข้อมูลมาใช้ในการวางแผนและ
การจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้
สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่าง
บุคคล 

โครงการนิเทศภายใน ฝุายวิชาการ 
(นายนิรันดร คุลธิ 

๓) มีการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้
และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่
หลากหลายเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมในการจัดการเรียนการสอน 
๔) ครูบริหารจัดการชั้นเรียนและจัด
บรรยากาศการเรียนรู้เพ่ือให้การจัดการ
เรียนการสอนมีประสิทธิภาพผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้อย่างมีความสุข 
๕) มีการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้
ภายในและภายนอกสถานศึกษา 
๖) มีการศึกษาค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อ
การเรียนการสอนและกระบวนการรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยมีงานวิจัยหรือ
ผลงงานหรือสื่อนวัตกรรมอย่างน้อยปีละ 
๑ ชิ้น 
๗) มีการประเมินผลและรายงานการจัด
งานนิทรรศการทางวิชาการของโรงเรียน
และรายงานกิจกรรมลดเวลาเรียน 

กิจกรรม 
ลดเวลาเรียนเพิ่ม

เวลารู้ 

ฝุายวิชาการ 
(นายอัครพล พลชัย) 

 
 
 
 



๒๔ 

 

ประเด็นพิจารณา ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  
      ค าอธิบาย มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนโดยใช้ 
  เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเปูาหมายในการจัดการเรียนรู้ และ 
  ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน เพ่ือน าไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ 

 

ประเด็นพิจารณา 
เป้าหมาย 

(ร้อยละ/ระดับคุณภาพ) 
โครงการ/ 
กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 

๓.๔ ตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบ และน าผลมา
พัฒนาผู้เรียน 
 

๑) ร้อยละ ๘๐ ครูมีวิธีการ
วัดผลและประเมินผลการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน
สอดคล้องกับตัวชี้วัดอยู่ใน
ระดับคุณภาพดี 
๒) ร้อยละ ๘๐ ครูมีการวัดผล
ประเมินผลตามสมรรถนะ
ส าคัญตามหลักสูตรโดย
ประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง
ในระดับดี 
๓) ร้อยละ ๘๐ ครูมีการ
ก าหนดขั้นตอนการวัดและ
ประเมินผลอย่างมีระบบใน
ระดับดี 
๔) ร้อยละ ๘๐ ครูมีบันทึกหลัง
สอนและน าปัญหาที่พบน าไป
ปรับปรุงผู้เรียนในระดับดี 
๕) ร้อยละ ๘๐ ครูจัด
บรรยากาศการเรียนการสอนที่
มีการเสริมแรงเชิงบวกในระดับ
ดี 

โครงการนิเทศ
ภายใน 

ฝุายวิชาการ 
(นายนิรันดร คุลธิ) 

๖) ร้อยละ ๘๐ ครู ใช้ข้อมูล
ย้อนกลับเพ่ือน าไปใช้
พัฒนาการเรียนรู้อยู่ในระดับ 
คุณภาพดี 

โครงการพัฒนางาน
ทะเบียนทาง
การศึกษา 

ฝุายวิชาการ 
(นายอัครพล พลชัย) 

 
 
 
 
 
 



๒๕ 

 

ประเด็นพิจารณา ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการ
    จัดการเรียนรู้ 
      ค าอธิบาย ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ รวมทั้งให้ข้อมูลปูอนกลับ 
  เพ่ือน าไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
 

ประเด็นพิจารณา 
เป้าหมาย 

(ร้อยละ/ระดับคุณภาพ) 
โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

๓.๕ มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และให้ข้อมูล
ย้อนกลับเพ่ือปรับปรุง
และพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ 
 

๑) มีการสร้างเสริมแนวคิดเรื่องการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ มุ่งการ
พัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง 

โครงการ 
ประชุมผู้ปกครอง 

ฝุายกิจการ 
(นางสาวฐานิดา  ค างอก) 

๒) น าผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไป
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 

  

๓) มีการวิเคราะห์สังเคราะห์/วิจัย
และเลือกสรรข้อมูลสารสนเทศไปใช้
พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ 

  

๔) มีการสร้างวัฒนธรรมคุณภาพให้
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
สถานศึกษาเป็นการท างานปกติของ
สถานศึกษา 

  

๕) มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

  

๖) มีการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

  

๗) มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ให้สอดคล้องกับภารกิจการ
ปฏิบัติงานของสถานศึกษา 

  

๘) มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผล
การด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

  

  
 

 
 
 



๒๖ 

 

พันธกิจ  (Mission) 
๑. บุคลากรและผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์สามารถด ารงตนอยู่ในสังคมได้

อย่างมีความสุขตามศักยภาพ 
๒. โรงเรียนจัดระบบบริหารจัดการการศึกษา ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้และสอดคล้องกับความต้องการของ

ผู้เรียนและท้องถิ่นตาม พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๕ 
๓. บุคลากรและผู้เรียน มีความเป็นเลิศทางวิชาการ ดนตรี กีฬา ศิลปะและคุณภาพชีวิตด้านร่างกาย 

อารมณ์ สังคม สติปัญญาตามศักยภาพ 
๔. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ ทีส่ะอาดร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัยเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน

และสนับสนุนให้มี ให้ใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ 
๕. โรงเรียนและชุมชนร่วมมือในการสนับสนุนการจัดการและพัฒนาการศึกษา 

 
ยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรและพัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณธรรมจริยธรรม

และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารการศึกษาตาม  พ.ร.บ.การศึกษา พ.ศ.๒๕๔๕ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้าน

          วิชาการ ดนตรี ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญาตามศักยภาพ 
        ยุทธศาสตร์ที่ ๔  ยุทธศาสตร์การปรับปรุงพัฒนาสิ่งแวดล้อม ภูมิทัศน์ให้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัย 
        ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชน 
        ยุทธศาสตร์ที่ ๖  ยุทธศาสตร์การส่งเสริม สนับสนุนให้มีสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารอย่าง 
         พอเพียงและใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
กลยุทธ์ (Strategic Goals)  

กลยุทธ์ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรและพัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณธรรมจริยธรรม 
กลยุทธ์ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ผู้เรียนให้มีค่านิยมที่พึงประสงค์ 
กลยุทธ์ ๓ พัฒนาระบบการบริหารการศึกษาตาม  พ.ร.บ.การศึกษา พ.ศ.๒๕๔๕ 
กลยุทธ์ ๔ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดการเรียนการสอนและความก้าวหน้าใน

     วิชาชีพ 
กลยุทธ์ ๕ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ ดนตรี ด้านร่างกาย อารมณ์ 

    สังคม สติปัญญาตามศักยภาพ 
กลยุทธ์ ๖ ปรับปรุงพัฒนาสิ่งแวดล้อม ภูมิทัศน์ให้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัย 
กลยุทธ์ ๗ ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชน 
กลยุทธ์ ๘ ส่งเสริม สนับสนุนให้มีสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารอย่างพอเพียงและใช้อย่าง 

    ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 



๒๗ 

 

เป้าประสงค์ (Goals) 
๑. บุคลากรและผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติปฏิบัติสิ่งดีงามต่อตนเองและต่อสังคม 
๒. บุคลากรและผู้เรียนมีค่านิยมที่พึงประสงค์ 
๓. โรงเรียนมรีะบบบริหารจัดการการศึกษา ทีเ่อ้ือต่อการเรียนรู้และสอดคล้องกับความต้องการของ

ผู้เรียนและท้องถิ่นตาม พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๕ 
๔. บุคลากรมีศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอนและมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
๕. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศด้านวิชาการ ดนตรี ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญาตามศักยภาพ 
๖. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ ที่สะอาดร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัยเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
๗. โรงเรียนและชุมชนร่วมมือในการสนับสนุนการจัดการและพัฒนาการศึกษา 
๘. โรงเรียนสนับสนุนให้มี ให้ใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
“ยิ้ม ไหว้ ทักทาย”  

 หมายถึง การทักทายโดยการแสดงความเครารพต่อกันระหว่างผู้เรียน ครู ผู้ปกครองและผู้มาเยือน ด้วย
การยกมือไหว้อย่างยิ้มแย้มแจ่มใส 
 
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

“มารยาทดี มีวินัย ใฝุคุณธรรม” 
          มารยาทด ี   หมายถึง การมีกริยาวาจาสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน และมีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่และบุคคล

        ทั่วไป 
          มีวินัย        หมายถึง มีระเบียบวินัยต่อครูและกฎระเบียบของโรงเรียน 
          ใฝ่คุณธรรม หมายถึง ประพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรม ใฝุหาและประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดีงาม ต่อ 
                                    ตนเองและผู้อ่ืน เป็นสมาชิกที่ดีแก่สังคม มีจิตใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และมีจิต 
                                    สาธารณะ 
 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
๒. ซื่อสัตย์สุจริต 
๓. มีวินัย 
๔. ใฝุเรียนรู้ 
๕. อยู่อย่างพอเพียง 
๖. มุ่งม่ันในการท างาน 
๗. รักความเป็นไทย 
๘. มีจิตสาธารณะ 

 
 



๒๘ 

 

 
จุดเน้นการจัดการศึกษา 
 

 
วิสัยทัศน์ (Vision) 

คุณธรรมเด่น เน้นการศึกษา พัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้เรียน 
ปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์อย่างยั่งยืน บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของชุมชน 

ตัวช้ีวัดของวิสัยทัศน์ 
เพ่ือการวัดผลการด าเนินงานของโรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคมว่าบรรลุวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ในแผนกลยุทธ์การ

พัฒนาโรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม จึงก าหนดตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ไว้ ดังนี้ 
๑.  ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๒.  ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ในวิชาพ้ืนฐานตั้งแต่ระดับ

ค่อนข้างดี (เกรด ๒.๕) ขึ้นไปของทุกระดับชั้น  
๓.  ร้อยละของครู บุคลากร และนักเรียนที่ได้รับรางวัล 
๔.  รายงานผลการจัดโครงการ/กิจกรรมที่เก่ียวกับการปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์ได้จัดท าส าเร็จตาม

ก าหนดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
๕.  แบบสรุปรายงานโครงการประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๙ 

 

๑.๓  เป้าประสงค์ 
 

เปูาประสงค์ 
(Goals) 

ตัวชี้วัด 
(KPIS) 

ข้อมูลปัจจุบัน 
(Baseline Data) 

ค่าเปูาหมาย (Targets) 
ปี๖๑ - ๖๕ ปี ๖๒ ปี ๖๓ ปี ๖๔ ปี ๖๕ 

๑. บุคลากรและผู้เรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม ประพฤติ
ปฏิบัติสิ่งดีงามต่อตนเองและ
ต่อสังคม 

ร้อยละของบุคลากร
และนักเรียนที่ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน
คุณธรรม จริยธรรม
ประพฤติปฏิบัติสิ่งดี
งามต่อตนเองและต่อ
สังคม  

๙๐ 
 

 

๑๐๐ 
 
 

 

๙๓ 
 

 

๙๕ 
 
 
 
 

๙๘ 
 
 
 
 

๑๐๐ 
 
 

 

๒. บุคลากรและผู้เรียนมี
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
 

ร้อยละของบุคลากร
และนักเรียนทีผ่่าน
เกณฑ์ค่านิยมที่พึง
ประสงค์ 

๙๐ ๑๐๐ ๙๕ ๙๘ ๑๐๐ ๑๐๐ 

๓. โรงเรียนมรีะบบบริหาร
จัดการการศึกษา ทีเ่อ้ือต่อการ
เรียนรู้และสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น
ตาม พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.๒๕๔๕ 

ร้อยละของนักเรียนที่
มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนทั้ง ๘ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ในวิชา
พ้ืนฐานตั้งแต่ระดับ
ค่อนข้างดี (เกรด 
๒.๕) ขึ้นไปของทุก
ระดับชั้น  

๖๕ ๘๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 
 

๔. ครูและบุคลากรมีศักยภาพ
ด้านการจัดการเรียนการสอน
และมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

ร้อยละของครูและ
บุคลากรที่มีศักยภาพ
ด้านการจัดการเรียน
การสอนและมี
ความก้าวหน้าใน
วิชาชีพ 

๖๐ ๗๕ ๖๐ ๖๕ ๗๐ ๗๕ 

๕. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศด้าน
วิชาการ ดนตรี ด้านร่างกาย 
อารมณ์ สังคม สติปัญญาตาม
ศักยภาพ 

ร้อยละของนักเรียน
และท่ีมีความเป็นเลิศ
ทางด้านวิชาการ 
ดนตรี กีฬา ด้าน
ร่างกาย อารมณ์ 
สังคม สติปัญญาตาม
ศักยภาพ 

๖๐ ๗๕ ๖๐ ๖๕ ๗๐ ๗๕ 

 



๓๐ 

 

เปูาประสงค์ 
(Goals) 

ตัวชี้วัด 
(KPIS) 

ข้อมูลปัจจุบัน 
(Baseline Data) 

ค่าเปูาหมาย (Targets) 
ปี๖๑ - ๖๕ ปี ๖๒ ปี ๖๓ ปี ๖๔ ปี ๖๕ 

๖. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อม 
ภูมิทัศน์ ที่สะอาดร่มรื่น 
สวยงาม ปลอดภัยเอื้อต่อการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 

รายงานผลการจัด
โครงการ/กิจกรรมที่
เกี่ยวกับการ
ปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์
ได้จัดท าส าเร็จตาม
ก าหนดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๔ ๘ ๕ ๖ ๗ ๘ 

๗. โรงเรียนและชุมชนร่วมมือ
ในการสนับสนุนการจัดการ
และพัฒนาการศึกษา 

ร้อยละของผู้ปกครอง
หรือชุมชน ที่ให้ความ
ร่วมมือในการเข้าร่วม
หรือท ากิจกรรมต่างๆ
กับทางโรงเรียน 

๘๙ ๙๘ ๙๐ ๙๓ ๙๕ ๙๘ 

๘. โรงเรียนสนับสนุนให้มี ให้ใช้
เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ร้อยละของครูและ
ผู้เรียนที่มี
ความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารตามเกณฑ์
มาตรฐาน 
 

๗๐ 
 
 
 
 

๙๐ 
 
 
 
 

๗๕ 
 
 
 
 

๘๐ 
 
 
 
 

๘๕ 
 
 
 
 

๙๐ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑ 

 

 
รายละเอียดตัวชี้วัด 

๑. ตัวชีว้ัด  :  ร้อยละของบุคลากรและนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมประพฤติปฏิบัติสิ่งดี
งามต่อตนเองและต่อสังคม 

 
๒. ขอบเขตความหมาย : 
           นักเรียนที่มผี่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมประพฤติปฏิบัติสิ่งดีงามต่อตนเองและต่อสังคม 
หมายถึง  นักเรยีนที่มีความประพฤติดี  มีความซื่อสัตย์ ประพฤติตนตามกฎระเบียบของสังคม ตามกฎหมาย 
หรือแนวทางที่ก าหนด และเป็นผู้ที่ประพฤติตนดีเป็นที่ยอมรับของครูและเพ่ือนในโรงเรียน 

 

๓. หน่วยวัด  :  ร้อยละ 
 
๔. เปูาหมาย/เกณฑ์ (ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕ )  :    ๑๐๐   
 
๕. วิธีการค านวณ  
              = นักเรียนทีผ่่านเกณฑ์การประเมินคณุธรรมจรยิธรรมประพฤติปฏิบัตสิิ่งดีงามต่อตนเองและต่อสังคม x ๑๐๐ 

                                         จ านวนนักเรียนทุกระดับชั้น 

 
๖. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน)  : ในปีการศึกษา  ๒๕๖๒  ร้อยละ ๘๐  
๗. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  :  ฝุายบริหารทั่วไป/แจงนับและค านวณ 
๘. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน  :  ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๒ 

 

 
 

รายละเอียดตัวชี้วัด 

๑. ตัวชีว้ัด  :  ร้อยละของบุคลากรและนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ค่านิยมที่พึงประสงค์ 
 

๒. ขอบเขตความหมาย : 
บุคลากรที่มีค่านิยมที่พึงประสงค์  หมายถึง บุคลากรและนักเรียนที่มีความรัก ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝุเรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการท างาน  รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ 
๓. หน่วยวัด  :  ร้อยละ 
๔. เปูาหมาย/เกณฑ์ (ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕ )  :    ๑๐๐   
 
๕. วิธีการค านวณ  :  จ านวนนักเรียนที่มีค่านิยมท่ีพึงประสงค์    X   ๑๐๐ 

                              จ านวนนักเรียนทุกระดับชั้น 

 
๖. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน)  : ในปีการศึกษา  ๒๕๖๒  ร้อยละ ๘๐  
๗. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  :  ฝุายบริหารทั่วไป/แจงนับและค านวณ 
๘. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน  :  ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๓๓ 

 

 
รายละเอียดตัวชี้วัด 

๑.   ตัวชี้วัด  :  ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ในวิชาพ้ืนฐาน
ตั้งแต่ระดับค่อนข้างดี (เกรด ๒.๕) ขึ้นไปของทุกระดับชั้น 
 

๒.  ขอบเขตความหมาย :     นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ในวิชาพ้ืนฐาน
ตั้งแต่ระดับค่อนข้างดี (เกรด ๒.๕) ขึ้นไปของทุกระดับชั้น  

๓.  หน่วยวัด  :  ร้อยละ 
 

๔.  เปูาหมาย/เกณฑ์  (ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕ )  :  ๘๕   
 

๕.  วิธีการค านวณ  :   
                          นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ในวิชาพ้ืนฐาน 
                 ตั้งแต่ระดับค่อนข้างดี (เกรด ๒.๕) ขึ้นไปของทุกระดับชั้น   X ๑๐๐ 

จ านวนนักเรียนทุกระดับชั้น 
 

๖.  ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน)  :  ๖๕   
 

๗.  แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  :  วิชาการ 
 

๘.  ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน  :  ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
 
 
 
 
 
 



๔๐ 

 

รายละเอียดตัวชี้วัด 

๑.   ตัวชี้วัด  :  ร้อยละของครูและบุคลากรที่มศีักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอนและมีความก้าวหน้าใน
วิชาชีพ 

๒.  ขอบเขตความหมาย :  ครูและบุคลากรที่มศีักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอนและมีความก้าวหน้าใน
วิชาชีพ  หมายถึง ครูและบุคลากรที่พัฒนาตนเองและเข้าอบรมเพ่ิมความรู้ในสาขาวิชาที่ท าการสอนหรือ
งานที่รับผิดชอบ รวมถึงการได้เลื่อนขั้นหรือเลื่อนต าแหน่ง 

 
๓.  หน่วยวัด  :  ร้อยละ 

 
๔.  เปูาหมาย/เกณฑ์  (ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕ )  :   ๙๐   

 
๕.  วิธีการค านวณ  :  จ านวนครทูี่มศีักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอน X ๑๐๐ 

                                                         จ านวนครทูั้งหมด 
 

๖.  ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน)  :  ๗๐ 
 

๗.  แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  :  ฝุายบุคลลากร / แจงนับและค านวณ 
 

๘.  ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน  :  ภาคเรียนละ  ๑  ครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๕ 

 

รายละเอียดตัวชี้วัด 

๑. ตัวชี้วัด  :  นักเรียนที่มีความรู้ ความสามารถเป็นเลิศด้านวิชาการ ดนตรี กีฬา ศิลปะ 
 

๒. ขอบเขตความหมาย :   
           นักเรียนมีความรู้  ความสามารถเป็นเลิศ หรือความรู้ความสามารถท่ีโดดเด่นในด้านวิชาการ ดนตรี กีฬา
และ ศิลปะ 
๓. หน่วยวัด  :  ร้อยละ 
๔. เปูาหมาย/เกณฑ์  (ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕ )  :   ๗๕   
๕. วิธีการค านวณ  :  จ านวนนักเรียนที่มีความรู้ความสามารถเป็นเลิศฯ X ๑๐๐ 
                                                         จ านวนนักเรียนทั้งหมด 
 
๖. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน)  :  ๖๐ 
 
๗. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  :  ฝุายวิชาการ / แจงนับและค านวณ 
 
๘. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน  :  ภาคเรียนละ  ๑  ครั้ง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๖ 

 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
 ตัวชี้วัด  :  ปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์ได้จัดท าส าเร็จตามก าหนดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

๑.  ขอบเขตความหมาย :   
                 ปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์  หมายถึง  ปรับเปลี่ยนสภาพที่อยู่ภายในห้องเรียนและภายนอกห้องเรียน
และรอบตัวของนักเรียน 

เอ้ือต่อการเรียนรู้  หมายถึง  ท าให้เกิดการเรียนรู้ 
 

๒.  หน่วยวัด  :  แห่ง/ที่ 
 

๓.  เปูาหมาย/เกณฑ์  (ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕ )  : ๘   
 

๔.  วิธีการค านวณ  :  บวกหาผลรวมของจ านวนสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์มีความร่มรื่นสวยงาม เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ 

 
๕.  ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน)  :  ๕   

 
๖.  แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  :  ฝุายบริการ 

 
๗.  ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน  :  ภาคเรียนละ  ๑  ครั้ง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๗ 

 

รายละเอียดตัวชี้วัด 

๑.   ตัวชี้วัด  :  ร้อยละของผู้ปกครองหรือผู้สนับสนุน ผู้เกี่ยวข้อง ที่ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมหรือท า
กิจกรรมต่างๆกับทางโรงเรียน 
 

๒.  ขอบเขตความหมาย :   
ผู้ปกครอง  หมายถึง  ผู้ที่ให้การดูแลและรับผิดชอบนักเรียน 
ผู้เกี่ยวข้อง  หมายถึง  ผู้ที่มีส่วนร่วม 
การสนับสนุนการจัดการศึกษา  หมายถึง  การมีส่วนร่วม  การส่งเสริม หรือช่วยเหลือ การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนทั้งด้านการแสดงความคิดเห็นและทรัพยากร 

 
๓.  หน่วยวัด  :  ร้อยละ 

 
๔.  เปูาหมาย/เกณฑ์  (ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕ )  :  ๙-๘   

 
๕.  วิธีการค านวณ  :  จ านวนของผู้ปกครองหรือผู้เกี่ยวข้องที่ให้การสนับสนุน X ๑๐๐ 

                                           จ านวนของผู้ปกครองหรือผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด 
 

๖.  ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน)  :    ๘๙ 
๗.  แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  :  ฝุายกิจการ 

 
๘.  ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน  :  ภาคเรียนละ  ๑  ครั้ง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๘ 

 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
 ๑. ตัวชีว้ัด  :  ร้อยละของครูและผู้เรียนที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตามเกณฑ์
มาตรฐาน 
๒. ขอบเขตความหมาย : 

สื่อเทคโนโลยี  หมายถึง  คอมพิวเตอร์  โปรเจคเตอร์  โทรทัศน์ เครื่องเสียง อุปกรณ์ หรือเครื่องมือ                 
ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
โรงเรียน  หมายถึง  โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม 

๓. หน่วยวัด  :  ร้อยละ 
๔. เปูาหมาย/เกณฑ์  (ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕ )  :  ๙๐ 
๕. วิธีการค านวณ  :  จ านวนของนักเรียนที่สามารถใช้สื่อเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ X ๑๐๐ 
                                                          จ านวนของนักเรียนทั้งหมด 
 
๖. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน)  :   ๗๐ 
๗. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  :  ฝุายวิชาการ/แจงนับ 
๘. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน  :  ปีละ  ๑ ครั้ง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



๓๙ 

 

บทที่  ๒ 
ผลการจัดการศึกษาในปีงบประมาณที่ผ่านมา 

 
      ในปีงบประมาณที่ผ่านมาโรงเรียนได้มีการก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า คุณธรรมเด่น เน้นการศึกษา พัฒนา
ศักยภาพบุคลากรและผู้เรียน ปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์อย่างยั่งยืน บนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วมของชุมชน ซึ่งได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์และแนวทางในการพัฒนาให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียนและมีการจัดท าโครงการที่สอดคล้อง
ในการพัฒนา  ซึ่งมีทั้งหมด  ๖  ยุทธศาสตร์  ได้แก่  

 ๑. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรและผู้เรียน ให้มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
 ๒. พัฒนาระบบการบริหารการศึกษา ตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
     พ.ศ.๒๕๕๓  
 ๓. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ ดนตรี กีฬา ศิลปะ  
     และพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญาตามศักยภาพ 
 ๔. ปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ให้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัย   
 ๕. ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชน   
 ๖. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารอย่างเพียงพอ และใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 จากการด าเนินการตามโครงการในปีงบประมาณที่ผ่านมา  สามารถสรุปผลการด าเนินการตามแผน
ประจ าปีงบประมาณท่ีผ่านมา  ได้ดังนี้ 



๔๐ 

 

๑.  ยุทธศาสตร์...ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรและผู้เรียน  ให้มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
๑.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรและผู้เรียน ให้มีคุณธรรมจริยธรรม 
 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมิน     

เชิงคุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 

๑) โครงการปฐมนิเทศ ๑. เพื่อให้นักเรียนได้รับทราบ
ระเบียบแนวปฏิบัติของโรงเรียน 
๒.เพ่ือให้นักเรียนได้ปรับตัวเข้ากับ
สถานศึกษาและ           เพ่ือน
ใหม่ 

นักเรียนทราบระเบียบแนว
ปฏิบัติของโรงเรียน ปรับตัว
เข้ากับเพ่ือนและโรงเรียน ได้
ดี 

นักเรียนชั้น ม.๑ และ ม. ๔  
ทุกคน 

นักเรียนชั้น ม.๑ และม.๔ 
ทุกคน ปฏิบัติตามระเบียบ
ปฏิบัติของโรงเรียนได้
ถูกต้อง  ปรับตัวเข้ากับ
เพ่ือนและโรงเรียนได้ดี 

นักเรียนทราบแนว
ปฏิบัติของโรงเรียน 
ข้อเสนอแนะ 
  ควรจัดทุกปี 

๒) โครงการปัจฉิมนิเทศ  ๑. เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจ
ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  
๓ และ ๖  ที่จะจบการศึกษา 
๒.  เพ่ือเตรียมความพร้อมในการ
ปรับตัวให้เข้ากับสังคมและ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม  
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  
๓  และ  ๖  ที่จะจบการศึกษา 
 

นักเรียนมีความพร้อมในการ
ปรับตัวเข้ากับสังคม 

๑. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที ่๓ และ ๖ ที่จะจบ
การศึกษามีขวัญและก าลังใจ
ในการที่จะไปศึกษาต่อหรือ
ประกอบอาชีพ คิดเป็นร้อย
ละ  ๑๐๐ 
๒. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ ๓ และ ๖ ที่จะจบ
การศึกษาเป็นผู้มีคุณธรรม
จริยธรรมและรู้จักปรับตัวให้
เข้ากับสังคม  คิดเป็นร้อยละ  
๑๐๐  

นักเรียนที่จบการศึกษามี
ขวัญก าลังใจ และมีความ
พร้อมในการปรับตัวเข้ากับ
สังคม 

นักเรียนที่จบการศึกษา 
มีขวัญและก าลังใจ และ
เป็นคนที่มีคุณภาพ 
ข้อเสนอแนะ 
  ควรจัดทุกปี 

 
 

๑.  ยุทธศาสตร์...ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรและผู้เรียน  ให้มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 



๔๑ 

 

 ๑.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรและผู้เรียน ให้มีคุณธรรมจริยธรรม 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 

๓) ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียน 
 
 
 
 
 
 

1.  เพ่ือจัดกิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมประจ าสัปดาห์
ให้กับนักเรียน 
2.  เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับ
หลักธรรมทางศาสนา  สามารถ
น าไปใช้ในการพิจารณาด าเนินชีวิต
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

นักเรียนรู้หลักธรรม
ทางศาสนาและ
สามารถน าไปใช้
ด าเนินชีวิตได้อย่าง
เหมาะสม 

ด้านปริมาณ 
  นักเรียน เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 90 
ด้านคุณภาพ 
  นักเรียนได้รับความรู้และ
การส่งเสริมด้านคุณธรรม
จริยธรรม สามารถน าความรู้
ไปใช้ในการด ารงชีวิตได้ 

  นักเรียนได้รับการ
ส่งเสริมด้านคุณธรรม
จริยธรรมและ สามารถ
น าไปใช้ในการด ารงชีวิตได้ 

  นักเรียนมีคุณธรรม
จริยธรรมและสามารถ
น าไปใช้ในการด ารงชีวิต 
ข้อเสนอแนะ 
  ควรจัดทุกปี 

 
  

4)  ส่งเสริมวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา 

1.  เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับวัน
ส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
2.  เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึง
ความส าคญัและประกอบพิธีกรรมเนื่อง
ในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม 
3.  เพื่อให้นักเรียนปฏิบัตตินเป็น
พุทธศาสนิกชนท่ีดี  เนื่องในวันส าคัญ
ทางศาสนา เช่น  การท าบุญตักบาตร  
ฟังเทศน์  บ าเพ็ญประโยชน์และรกัษาศีล   
4.  เพื่อปลูกฝังคณุธรรมจริยธรรมและ
ส่งเสริมให้นักเรียนมสี่วนร่วมในการสืบ
สานและอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของ
ชาวพุทธ 

นักเรียนมีความรู้และ
ตระหนักถึงความส าคัญ 
ตลอดจนได้เข้าร่วม
ประกอบพิธีกรรมเนื่อง
ในวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา 

ด้านปริมาณ 
   นักเรียนโรงเรียนโคกสะอาด
วิทยาคมทุกคน 
ด้านคุณภาพ 
   นักเรียนมีความรู้และ
ตระหนักถึงวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา สามารถปฏิบัติ
ตนได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและ
แสดงออกซึ่งการเป็น
พุทธศาสนิกชนที่ดี  มีส่วนร่วม
ในการสืบสานและอนุรักษ์
วัฒนธรรมอันดีงาม 

นักเรียนมีความรู้และ
ตระหนักถึงความส าคัญ
ทางพระพุทธศาสนา 
สามารถปฏิบัติตนได้
ถูกต้องเหมาะสม และ
แสดงออกซ่ึงการเป็น
พุทธศาสนิกชนที่ดี 

 นักเรียนปฏิบัติตนเป็น
พุทธศาสนิกชนที่ดี  
ข้อเสนอแนะ 
  ควรจัดทุกปี 

1. ยุทธศาสตร์...ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรและผู้เรียน  ให้มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
 1.๒  กลยุทธ์....ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรและผู้เรียน ให้มีค่านิยมที่พึงประสงค์ 

โครงการ/กิจกรรม 



๔๒ 

 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 
๑)  โครงการวันไหว้ครู 
 
 

1.  เพ่ือให้นักเรียนแสดงออก
ถึงความอ่อนน้อมถ่อมตน 
ความรัก ความเคารพ ความ
กตัญญูต่อครูผู้อบรมสั่งสอน 
2.  เพ่ือให้นักเรียนจัดพาน
ดอกไม้ ธูปเทียน  กรวย
ดอกไม้ กราบขอขมาและ
คารวะบูชาครู 

   นักเรียนมีความอ่อน
น้อมถ่อมตน  มีความรัก
และเคารพเชื่อฟังครูมาก
ขึ้น 

ด้านปริมาณ 
   นักเรียนโรงเรียนโคกสะอาด
วิทยาคมทุกคน 
ด้านคุณภาพ 
   นักเรียนแสดงออกถึงการขอ
ขมาและคารวะบูชาครูด้วยความ
อ่อนน้อมถ่อมตน ความรัก ความ
เคารพ กตัญญูต่อครูผู้อบรมสั่ง
สอน 

นักเรียนมีถึงความอ่อน
น้อม  รัก เคารพครู  

  นักเรียนกล้าแสดงออก
ถึงความอ่อนน้อมถ่อมตน 
ความรัก ความเคารพ 
ความกตัญญูต่อครูผู้อบรม
สั่งสอน 
ข้อเสนอแนะ 
    ควรจัดทุกปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ยุทธศาสตร์...ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรและผู้เรียน  ให้มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
 1.๒  กลยุทธ์....ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรและผู้เรียน ให้มีค่านิยมที่พึงประสงค์ 

 



๔๓ 

 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง
คุณภาพและข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 

๒. โครงการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

(1)กิจกรรมเทิดทูนพระคุณแม่ 

(2)กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์
ต่อสาธารณะ 

(3)กิจกรรมเดินตามรอยพ่อ  
อยู่อย่างพอเพียง 

(4)กิจกรรมปลูกต้นไม้ 

(5)กิจกรรมการเดินและวิ่ง
เฉลิมพระเกียรติฯ 

(6)การจัดนิทรรศการเฉลิมพระ
เกียรต ิ

1.เพ่ือเฉลิมพระเกียรติและ
น้อมเกล้าฯถวายเป็นราช
สักการะแด่พระบาทสมเด็จ
พระจ้าอยู่หัวเนื่องในมหา
มงคลวโรกาสที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงครองสิริราชสมบัติครบ    
65 ปี 

2. เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ 

ได้ด าเนินกิจกรรมต่างๆ 
เพ่ือเป็นการ
เทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวและสมเด็จ
พระบรมราชินีนาถ  

ด้านปริมาณ 
  นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนครู
และบุคลากรทุกคน 
ด้านคุณภาพ 
  นักเรียน  ผู้ปกครองนักเรียน  
ครูและบุคลากรในโรงเรียนได้ร่วม
กิจกรรมที่จัดขึ้นเพ่ือแสดงออกถึง
ความจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ และร่วมเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดลุยเดช และ
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินนีาถ 

ได้ด าเนินกิจกรรมต่างๆ 
เพ่ือเป็นการ
เทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวและสมเด็จ
พระบรมราชินีนาถ  

  นักเรียน  ผู้ปกครอง
นักเรียน  ครูและบุคลากร
ในโรงเรียนได้แสดงออกถึง
ความจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
  ข้อเสนอแนะ 
   ควรจัดทุกปี 

 
 
 
 
 2. ยุทธศาสตร์..การพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาตาม พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2545.... 

 2.1  กลยุทธ์...พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาตาม พ.ร.บ.การศึกษา... 
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมิน     

โครงการ/กิจกรรม 



๔๔ 

 

ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 
เชิงคุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ 

1) พัฒนาระบบงาน
วิชาการ   
  (1)งานวัดผลและ
ประเมินผล 
(2) งานทะเบียน 
(3) งานพัฒนาหลักสูตร 
(4) งานนิเทศการศึกษา 
(5) งานสารสนเทศและ   
    ผลสัมฤทธิ ์
(6) พัสดุฝุายวิชาการ 
(7) งานพัฒนากิจกรรมการ
เรียนการสอน 

1. เพ่ือปรับปรุงงานวิชาการ
ให้มีระบบบริหารงานที่เป็น
ระบบทันสมัย 
2. เพื่อจัดให้ห้องวิชาการมี
อุปกรณ์  เครื่องมือที่ครบถ้วน  
สนองต่อการท างาน 
3.  เพ่ือปรับปรุง  ซ่อมแซม  
ห้องวิชาการให้น่าอยู่  และน่า
ท างาน 
 

มีการด าเนินการและบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ การ
ท างานมีระบบขั้นตอน 

1. งานวิชาการโรงเรียน    
โคกสะอาดวิทยาคมมีระบบ
บริหารงานวิชาการท่ีทันสมัย 
2. ห้องวิชาการโรงเรียน     
โคกสะอาดวิทยาคมมีสภาพ
สวยงาม  น่าท างาน 
3. วัสด-ุอุปกรณ์  เครื่องมือ
ต่างๆในห้องวิชาการเพียงพอ  
พร้อมใช้งาน 

มีการพัฒนาระบบการ
ท างาน และมีวัสดุ 
อุปกรณ์ในการท างาน
พร้อมใช้งานและเพียงพอ 

 ระบบงานวิชาการเป็น
ระบบ สามารถ
ตรวจสอบได้ 
ข้อเสนอแนะ 
  ควรจัดทุกปี 

2) โครงการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับค่า
ไฟฟูา และค่าโทรศัพท์ในแต่
ละเดือน 

บริหารค่าไฟฟูาและ
โทรศัพท์ในแต่ละเดือน 

มีไฟฟูาและโทรศัพท์ เพ่ือ
อ านวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 

ระบบไฟฟูาและโทรศัพท์มี
ความพร้อมในการใช้งาน 

มีไฟฟูา โทรศัพท์และ
อินเตอร์เน็ตใช้ใน
โรงเรียน 
ข้อเสนอแนะ 
   ควรจัดทุกปี 

 
 
 
 2. ยุทธศาสตร์..การพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาตาม พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2545.... 
  2.1  กลยุทธ์...พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาตาม พ.ร.บ.การศึกษา 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง



๔๕ 

 

ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 
คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ 

3) โครงการพัฒนาการเรียน
การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

1.เพ่ือให้ครูผู้สอนด าเนินการ
ผลิตสื่อการเรียนรู้ 
2.เพ่ือใช้สื่อประกอบการ
เรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมและ
สอดคล้อง 

ครูมีสื่อใช้ประกอบการเรียน
การสอนอย่างเหมาะสม 

ด้านปริมาณ 
 ครู จ านวน 2 คน 
 นักเรียน จ านวน 389 คน 
ด้านคุณภาพ 
 ครูน าสื่อภาษาไทยมาใช้
ประกอบการเรียนรู้และเกิด
ประสิทธิผล 

การน าสื่อมาใช้
ประกอบการเรียนการ
สอนท าให้นักเรียนมีความ
เข้าใจมากข้ึน 

   มีสื่อใช้ประกอบการ
เรียนการสอน 
ข้อเสนอแนะ 
   ควรจัดทุกปี 
 

4) โครงการพัฒนากลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 

1.เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้วิชา
คณิตศาสตร์ให้นักเรียน 
2.ส่งเสริมทักษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ เช่น การ
แก้ปัญหา การให้เหตุผล และ
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ให้
นักเรียน 

นักเรียนมีการเรียนรู้และเกิด
ทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค ์

ด้านปริมาณ 
 ครู จ านวน 2 คน 
 นักเรียน จ านวน 389 คน 
ด้านคุณภาพ 
1.นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความรู้วิชาคณิตศาสตร์
เพ่ิมข้ึน 
2.นักเรียนที่ร่วมเข้าค่าย
คณิตศาสตร์มีทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
3.นักเรียนที่เข้าค่ายฯ มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

นักเรียนมีทักษะทาง
คณิตศาสตร์ และมี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

  มีสื่อใช้ประกอบการ
เรียนการสอน 
ข้อเสนอแนะ 
   ควรจัดทุกปี 

 

 

โครงกรรมาร/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมิน     

เชิงคุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 

โครงการ/กิจกรรม 



๔๖ 

 

5) โครงการพัฒนาการเรียน
การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 
  1)  จัดซื้อ วัสดุ  อุปกรณ์
วิทยาศาสตร์ 
  2) กิจกรรมสัปดาห์
วิทยาศาสตร์ 
  3) กิจกรรมการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร์ 

เพ่ือให้มีอุปกรณ์ที่เพียงพอ 
เหมาะสมสามารถใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนส าหรับ
พัฒนาทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

มีอุปกรณ์เพียงพอต่อ
การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน 

ด้านปริมาณ 
 -มีวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการ
เรียนการสอนที่เพียงพอ 
-มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
ร้อยละ ๘๐ 
ด้านคุณภาพ 
-มีวัสดุอุปกรณ์ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่มี
คุณภาพ 

-มีวัสดุ อุปกรณ์เพียงพอใน
การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์ 
-นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
ร้อยละ ๘๖ 

  มีสื่อใช้ส าหรับการ
เรียนการสอน 
ข้อเสนอแนะ 
  ควรจัดทุกปี 

6) โครงการพัฒนากลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

1.เพ่ือพัฒนาสื่อการเรียนในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 
2.เพ่ือศึกษา ค้นคว้า และติดตาม
ข้อมูลที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 

นักเรียนมีความรู้ความ
เข้าในวิชาสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม
มากขึ้น 

ด้านปริมาณ 
-มีสื่อการเรียนการสอนสาระ
สังคมศึกษาไม่น้อยกว่า ๕ ชิ้น 
ด้านคุณภาพ 
นักเรียนมีสื่อที่มีคุณภาพและ
ทันสมัย 

- ครูสร้างสื่อการเรียนการ
สอนจ านวน ๖ ชิ้น 
-นักเรียนมีสื่อการเรียนที่
ทันสมัยและมีคุณภาพ 

  มีสื่อใช้ส าหรับการ
เรียนการสอน 
ข้อเสนอแนะ 
  ควรจัดทุกปี 

 
 
 
 

 
 
 
 

 วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมิน     
เชิงคุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ 

โครงการ/กิจกรรม 



๔๗ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมิน     

ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 
7) โครงการพัฒนากลุ่มสาระ
การเรียนรู้สุขศึกษาและ   
พลศึกษา 

1.เพ่ือให้มีอุปกรณ์เพียงพอต่อ
การจัดการเรียนรู้และฝึกซ้อม
กีฬา 
2.เพ่ือให้มีการจัดการเรียน
การสอนที่หลากหลาย 
3.เพ่ือพัฒนาทักษะทางกีฬา
และนักเรียนมีสมรรถภาพ
ร่างกายที่ดีขึ้น 

มีวัสดุ  อุปกรณ์เพียงพอใน
การจัดการเรียนการสอน 

ด้านปริมาณ 
  ครูผู้สอนมีอุปกรณ์ในการ
จัดการเรียนการสอนจ านวน 
๔ รายการ คือ ฟุตซอล 
วอลเล่ย์บอล ตระกร้อ 
บาสเกตบอล อย่างละ ๕ ลูก 
ด้านคุณภาพ  
1.นักเรียน มีวัสดุอุปกรณ์ใน
การเรียนที่มีคุณภาพ 
2.ครู มีสื่อการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพ 

- มีวัสดุอุปกรณ์ในการ
จัดการเรียนอย่างเพียงพอ 
- นักเรียนโรงเรียน        
โคกสะอาดวิทยาคม       
มีสมรรถภาพร่างกายท่ี
แข็งแรงสมบูรณ์ 

  มีสื่อใช้ส าหรับการ
เรียนการสอน 
ข้อเสนอแนะ 
  ควรจัดทุกปี 

๒๒ 



๔๘ 

 

ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 
เชิงคุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ 

8) โครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงสื่ออุปกรณ์การเรียน
การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ 
1)จัดซื้อวัสดุ – อุปกรณ์
นาฏศิลป์และเครื่องแต่งกาย 
2)ปรับปรุงปูายนิเทศกลุ่ม
สาระฯ 
3)กิจกรรมประกวดวาดภาพ 
4)กิจกรรมประกวดดนตรี
โฟล์คซอง 
5)กิจกรรมเข้าค่ายฝึกซ้อม
ดนตรีและนาฏศิลป์ 
6)ซ่อมบ ารุงเครื่องดนตรี 

1.เพ่ือให้มีเครื่องแต่งกาย
พร้อมในการแสดงผลงาน
ดนตรีและนาฏศิลป์ 
2.เพ่ือเกิดความพร้อมในการ
แสดงต่อสาธารณะชน 
3.เพ่ือเกิดความช านาญในการ
เล่นดนตรีและนาฏศิลป์ 
4.ปรับปรุงปูายนิเทศกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ฯ 
5.เพ่ือเอ้ือต่อการเรียนรู้และ
การปฏิบัติงานกลุ่มสาระฯ 
6.เพ่ือให้นักเรียนได้เปิดโลก
ทัศน์ 
7.เพ่ือก้าวทันยุคและทันสมัย 
8.เพ่ือปรับปรุงและรับรู้
ศิลปวัฒนธรรมของถิ่นอ่ืน 

นักเรียนมีทักษะด้านดนตรี 
และมีความพร้อมด้าน
อุปกรณ์ในการจัดการเรียน
การสอน 

ด้านปริมาณ 
  -มีวัสดุ อุปกรณ์ในการ
ซ่อมแซมเครื่องดนตรีอย่าง
พอเพียง 
- มีเครื่องแต่งกายส าหรับนัก
ดนตรีจ านวน ๒๐ ชุด 
- มีวัสดุ อุปกรณ์ในการวาด
ภาพอย่างพอเพียง 
ด้านคุณภาพ 
1.นักเรียนและบุคลากรมี
ความรู้ความเข้าใจดนตรีและ
นาฏศิลป์ 
2.นักเรียนและบุคลากรมี
สุนทรีทางดนตรีพ้ืนเมือง 
3.นักเรียนและบุคลากรมี
ความรู้และใช้ระบบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- เครื่องดนตรีสากลมีวัสดุ 
อุปกรณ์ในการซ่อมแซม
อย่างเพียงพอ 
-มีเครื่องแต่งกายส าหรับ
นักดนตรีจ านวน ๒๐ ชุด 
-กิจกรรมวาดภาพมีวัสดุ
อุปกรณ์ในการวาดภาพ
อย่างพอเพียง 
-นักเรียนและบุคลากรมี
ความรู้และมีความสุนทรี
ทางดนตรี 

  มีสื่อใช้ส าหรับการ
เรียนการสอน 
ข้อเสนอแนะ 
   ควรจัดทุกปี 

 
 

 
 
 

 
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง



๔๙ 

 

ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน คุณภาพและข้อเสนอแนะ 

9) โครงการพัฒนาการเรียน
การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

1.  เพ่ือให้มีวัสดุ-อุปกรณ์ใน
การจัดการเรียนการสอน 
2.  เพ่ือฝึกทักษะในการ
ปฏิบัติงานอาชีพให้กับ
นักเรียน 

มีวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดการ
เรียนการสอน นักเรียนเกิด
ทักษะในการปฏิบัติงาน 

ด้านปริมาณ 
  -ครู มีวัสดุอุปกรณ์ส าหรับ
การจัดการเรียนการสอนครบ
ทุกหน่วยการเรียนรู้ 
ด้านคุณภาพ 
มีวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการ
เรียนการสอนที่มีคุณภาพ 

-ครูผู้สอนมีวัสดุอุปกรณ์ใน
การจัดการเรียนการสอน
ครบทุกหน่วยการเรียนรู้ 
-มีวัสดุในการเรียนการ
สอน ที่มีคุณภาพ 

  มีสื่อใช้ส าหรับการเรียน
การสอน 
ข้อเสนอแนะ 
   ควรจัดทุกปี 

10) โครงการพัฒนาการเรียน
การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 
    1) กิจกรรมพัฒนาสื่อการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
    2) กิจกรรมสัปดาห์
ภาษาอังกฤษและวันคริสต์มาส 
   3) กิจกรรมภาษาน่ารู้ 
   4) กิจกรรมเก่งศัพท์กับ 
ครอสเวิร์ส 

1.เพ่ือให้มีสื่อ วัสดุ-อุปกรณ์
เพียงพอ 
2.เพ่ือดึงดูดความสนใจและ
กระตุ้นให้ผู้เรียนกระตือรือร้น
ในการเรียนมากข้ึน 
3.เพ่ือสร้างเจตคติที่ดีต่อการ
เรียนภาษาอังกฤษและมีความ
กล้าแสดงออก 

-มีสื่อ การเรียนที่เพียงพอ 
-นักเรียนมีความ
กระตือรือร้นมากขึ้น 
-นักเรียนมีเจตคติทีด่ีต่อ
ภาษาอังกฤษมากขึ้น 

ด้านปริมาณ 
- นักเรียนได้เข้าร่วมร้อยละ 
๘๐ ทุกกิจกรรม 
- มีสื่อการเรียนการสอนที่
เพียงพอ 
ด้านคุณภาพ 
-นักเรียนมีสื่อที่มีคุณภาพใน
การท ากิจกรรม 

- นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
ทุกกิจกรรมร้อยละ ๘๒ 
-มีสื่อ การเรียนที่เพียงพอ 
-นักเรียนได้ใช้สื่อที่มี
คุณภาพ 

  มีสื่อใช้ส าหรับการเรียน
การสอน 
ข้อเสนอแนะ 
   ควรจัดทุกปี 

 
 
 
 

 
 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 



๕๐ 

 

11) โครงการพัฒนาระบบ
บริหารงานฝุายกิจการนักเรียน 

 จัดซื้อ จัดหาวัสดุ-อุปกรณ์ท่ี
เอ้ือประโยชน์ต่อการ
บริหารงานฝุายกิจการ
นักเรียน 

-มีวัสดุ/อุปกรณ์ในการ
บริหารงานฝุาย 
-การท างานบรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ด้านปริมาณ 
  ห้องกิจการนักเรียน 
 จ านวน 1ห้อง 
ด้านคุณภาพ 
 1. ห้องส านักงานมีบรรยากาศที่
เหมาะสม 
2. มีวัสด ุ อุปกรณ์ส านักงานที่
สามารถใช้ในการปฏิบัติงานได้ 
3.  มีสิ่งอ านวยความสะดวกที่
สามารถใช้ในการปฏิบัติงานได้ 

ห้องส านักงานมี
บรรยากาศเอ้ือต่อการ
ท างาน และมีวัสดุอุปกรณ์
เพียงพอในการปฏิบัติงาน 

   มีวัสดุ อุปกรณ์เพียงพอ 
การท างานบรรลุ
วัตถุประสงค์ 
 
ข้อเสนอแนะ 
  ควรจัดทุกปี 

12) โครงการจัดระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

1.  เพ่ือให้การด าเนินงานดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของ
โรงเรียนเป็นไปอย่างมีระบบ
และประสิทธิภาพ 
2.  เพ่ือให้โรงเรียน ผู้ปกครอง  
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ชุมชน 
มีการท างานร่วมกันโดยผ่าน
กระบวนการที่ชัดเจน 

ดูแล ก ากับติดตาม นักเรียน
ทุกคน โดยครูที่ปรึกษา
ประสานกับผู้ปกครอง 

ด้านปริมาณ 
  บุคลากรและนักเรียน
โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม 
ด้านคุณภาพ 
   นักเรียนได้รับการดูแล
ช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ 
และมีประสิทธิภาพ 

นักเรียนได้รับการดูแลเอา
ใจใส่และช่วยเหลืออย่าง
เป็นระบบ 

   นักเรียนได้รับการดูแล
อย่างใกล้ชิด 
 
ข้อเสนอแนะ 
  ควรจัดทุกปี 

 
 
 
 
 
 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 



๕๑ 

 

13) โครงการพัฒนาศักยภาพ
สภานักเรียน 
  1)  งานสภานักเรียน 
 
 
  2)  การศึกษาดูงาน
เปรียบเทียบ 
 
 
  3)  กิจกรรมสภาพัฒนา
โรงเรียน 

1.  เพ่ือให้มีวัสดุอุปกรณ์
ด าเนินงานสภานักเรียนให้
เป็นไปอย่างมีระบบและมี
ประสิทธิภาพ 
2. เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจ 
และความสัมพันธ์อันดีในการ
ปฏิบัติหน้าที่พัฒนาโรงเรียน
ให้กับสภานักเรียนชุดเก่าและ
ชุดใหม่ 
3.  เพ่ือเปิดโอกาสให้
คณะกรรมการสภานักเรียนมี
ส่วนร่วมในการพัฒนา
โรงเรียน 

จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนางานสภานักเรียน  
และให้นักเรียนเป็นผู้น าใน
การปฏิบัติกิจกรรมใน
โรงเรียน 

ด้านปริมาณ 
คณะกรรมการสภานักเรียน
ทุกคน 
ด้านคุณภาพ 
คณะกรรมการสภานักเรียน  
มีวัสดุอุปกรณ์ด าเนินงาน  มี
ขวัญและก าลังใจในการพัฒนา
โรงเรียน   มีความรักและ
ภาคภูมิใจในสถาบันร่วมถึงมี
ค่านิยมประชาธิปไตย 

นักเรียนมีอุปกรณ์ และมี
ความรู้ สามารถปฏิบัติงาน
ได้ตามบทบาทหน้าที่เป็นที่
น่าพอใจ 

  มีคณะกรรมการสภา
นักเรียนเป็นผู้น าในการ
ปฏิบัติกิจกรรมภายใน
โรงเรียน 
 
ข้อเสนอแนะ 
  ควรจัดทุกปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 



๕๒ 

 

14) โครงการปูองกันแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

1.  เพ่ือให้นักเรียนตระหนัก
ภัยจากยาเสพติด สามารถ
สร้างภูมิคุ้มกันและและเข้ามา
มีส่วนร่วมในการเฝูาระวัง
ปัญหายาเสพติด 
2. เพ่ือให้นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมที่สร้างสรรค์และ
ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ 
3.  เพ่ือสร้างกระแสนิยมใน
กลุ่มนักเรียนไม่ยุ่งเกี่ยวกับสาร
เสพติด 

จัดกิจกรรมรณรงค์เกี่ยวกับ
การต่อต้านยาเสพติด และ
ส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรม 

ด้านปริมาณ 
นักเรียนโรงเรียนโคกสะอาด
วิทยาคม ทุกคน 
ด้านคุณภาพ 
นักเรียนโรงเรียนโคกสะอาด
วิทยาคมตระหนักถึงภัยจาก
ยาเสพติด  สามารถสร้าง
ภูมิคุ้มกันและมีส่วนร่วมใน
การเฝูาระวังยาเสพติด  เข้า
ร่วมกิจกรรมที่สร้างสรรค์และ
รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ 

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 
และสามารถเข้าร่วม
กิจกรรมที่สร้างสรรค์ รู้จัก
การใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ 

  นักเรียนได้รับการดูแล
เอาใจใส่ และห่างไกลจาก
สารเสพติด 
 
ข้อเสนอแนะ 
  ควรจัดทุกปี 

๑๕) โครงการจัดจ้างครูเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการ
เรียนการสอน 

๑. เพ่ือจ้างบุคลากรครูที่มี
ประสิทธิภาพในสาขาที่ขาด
แคลน จ านวน 3 อัตรา 

จัดจ้างครูผู้สอนในสาขาท่ี
ขาดแคลน 

ด้านปริมาณ 
จ านวน ๓ อัตรา 
ด้านคุณภาพ 
บุคลากรครูจ้างมีความรู้
ความสามารถตามสาขาที่
เรียนมาและมีความเป็นครู 

มีครูจ้างที่มีประสิทธิภาพ 
มีความเป็นครู ในสาขาท่ี
ขาดแคลน จ านวน ๓ 
อัตรา 

การเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพ 
 
ข้อเสนอแนะ 
ควรจัดทุกปี 

 
 
 
 

 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 



๕๓ 

 

1๖) โครงการปูองกันแก้ไข
ปัญหาพฤติกรรมนักเรียน 
1) จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ 
2) จัดประชุมสัมมนาแนว
ทางการปูองกันแก้ไขความ
ประพฤตินักเรียน 
3) จัดท าปูายจราจร 
4) ด าเนินแก้คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 

 1. เพ่ือให้มีความรู้เกี่ยวกับ
ระเบียบว่าด้วยการควบคุม
ความประพฤตินักเรียน 
2. เพ่ือปรึกษาหารือแนว
ทางแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน 
3. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้
เกี่ยวกับกฎจราจรในโรงเรียน
และขับขี่อย่างปลอดภัย 
4. เพ่ือหาทางแก้ไขพฤติกรรม
นักเรียนที่ไม่เหมาะสมให้ดีขึ้น 

นักเรียนเป็นผู้มีความ
ประพฤติที่ และมีความรู้
เกี่ยวกับกฎจราจรใน
โรงเรียนและขับขี่อย่าง
ปลอดภัย 

ด้านปริมาณ 
นักเรียนโรงเรียนโคกสะอาด
วิทยาคม   จ านวน  390  
คน          
ด้านคุณภาพ 
นักเรียนทุกคนมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 

นักเรียนเป็นผู้มีความ
ประพฤติที่ และมีความรู้
เกี่ยวกับกฎจราจรใน
โรงเรียนและขับขี่อย่าง
ปลอดภัย 

นักเรียนเป็นผู้มีความ
ประพฤติที่ และมีความรู้
เกีย่วกับกฎจราจรใน
โรงเรียนและขับขี่อย่าง
ปลอดภัย 
ข้อเสนอแนะ 
  ควรจัดทุกปี 

1๗) โครงการพัฒนาระบบ
ฝุายบริการ 

1. เพื่อให้ห้องส านักงานมี
บรรยากาศที่เอ้ือต่อการ
ท างาน 
2.  เพ่ือให้มีวัสดุ  อุปกรณ์
ส านักงานที่สามารถใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้ 
3.  เพ่ือให้มีสิ่งอ านวยความ
สะดวกที่เพียงพอในการ
ปฏิบัติงานได้ 

ห้องส านักงานมีบรรยากาศ
เอ้ือต่อการท างาน และมี
วัสดุอุปกรณ์เพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน 

ด้านปริมาณ 
 1. มีวัสดุส านักงานท่ีเพียงพอ 
ด้านคุณภาพ 
 1. ห้องส านักงานมี
บรรยากาศที่เหมาะสม 
2. มีวัสดุ  อุปกรณ์ส านักงาน
ที่สามารถใช้ในการปฏิบัติงาน 
3. มีสิ่งอ านวยความสะดวกที่
สามารถใช้ในการปฏิบัติงาน 

ห้องส านักงานมี
บรรยากาศเอ้ือต่อการ
ท างาน และมีวัสดุอุปกรณ์
เพียงพอในการปฏิบัติงาน 

ห้องส านักงานมี
บรรยากาศเอ้ือต่อการ
ท างาน และมีวัสดุอุปกรณ์
เพียงพอในการปฏิบัติงาน 
ข้อเสนอแนะ 
  ควรจัดทุกปี 

 
 
 
 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 



๕๔ 

 

 
1๘) โครงการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

1.  เพ่ือก าหนดแนวทางในการ
ปฏิบัติงานของกลุ่มสาระฯ / 
ฝุาย  
2.  เพ่ือพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียน 
3.  เพ่ือให้การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่วางไว้ 
4.  เพ่ือเป็นการก ากับ ติดตาม
การปฏิบัติงานของทุกฝุายเพื่อ
รองรับการประกันคุณภาพ
ภายนอกสถานศึกษา 

มีการวางกรอบและ
ก าหนดแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน และมีการ
ก ากับติดตามการ
ปฏิบัติงานของทุกฝุาย 

โรงเรียนมีการด าเนินการ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ทุกปี 

มีการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพสถานศึกษา ให้
เป็นไปตามมาตรฐานของ
หน่วยงานต้นสังกัด 

การจัดการศึกษาเป็นไป
ตามมาตรฐานการศึกษา 
และมีคุณภาพ 
ข้อเสนอแนะ 
  ควรจัดทุกปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง
คุณภาพและข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 

โครงการ/กิจกรรม 



๕๕ 

 

19) โครงการจัดท า
แผนพัฒนาและแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี 

1. เพ่ือให้มีแผนพัฒนา
การศึกษา จ านวน 4 แผน 
เพ่ือเป็นกรอบในการ
บริหารงานของโรงเรียน 
2. เพ่ือให้บุคลากรในโรงเรียน
ได้มีส่วนร่วม  และวางแผน
การบริหารจัดการ 
3. เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพตามแผน
ที่วางไว้ 

มีการด าเนินการจัดท าแผน
เพ่ือพัฒนาโรงเรียน โดย
ได้รับความร่วมมือจาก
บุคลากรในโรงเรียนทุกคน 
 

-มีแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติ
การสามารถบริหารจัดการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ   
-ร้อยละของการด าเนินการ
ตามโครงการ 

การจัดท าแผนพัฒนา
โรงเรียนบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่วางไว้  โดย
ได้รับความร่วมมือจาก
บุคลากรทุกคนในการ
จัดท า 
 

มีแผนพัฒนาการศึกษา
เพ่ือเป็นแนวทางในการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพ 
ข้อเสนอแนะ 
  ควรจัดทุกปี 

20) โครงการพัฒนาระบบ
ฝุายอ านวยการแผนงาน
และงบประมาณ 

1. เพ่ือจัดซื้อ / จัดหา  วัสดุ  
อุปกรณ์ที่ใช้ในการบริหารงาน
ฝุายธุรการ 
2. เพ่ือให้การด าเนินงานฝุาย
ธุรการให้มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 
3. เพ่ือให้มีระบบข้อมูลที่
ครบถ้วน  ถูกต้อง  มีหลักฐาน
ตรวจสอบได้ 

มีวัสดุส านักงานเพื่อใช้ใน
การปฏิบัติงานให้เกิด
ประสิทธิภาพ 

ด้านคุณภาพ  
1. มีการด าเนินงาน / 
ปรับปรุง / พัฒนางานฝุาย
ธุรการ  อันจะส่งให้การ
บริหาร / จัดการในด้านต่างๆ 
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
ด้านปริมาณ 
1. มีวัสดุ  อุปกรณ์  เพียงพอ  
เหมาะสมในการด าเนินงาน 

การด าเนินงานมี
ประสิทธิภาพ และมีวัสดุ
อุปกรณ์เพียงพอ 

ห้องส านักงานมี
บรรยากาศเอ้ือต่อการ
ท างาน และมีวัสดุอุปกรณ์
เพียงพอในการปฏิบัติงาน 
ข้อเสนอแนะ 
  ควรจัดทุกปี 

 
 
 
 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 



๕๖ 

 

21) โครงการจ้างเหมา
บริการ ต าแหน่ง คนท า
ความสะอาด 

   เพ่ือจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน (11 เดือน) 
 

มีบุคลากรเพียงพอในการ
ปฏิบัติงานในโรงเรียน 

ด้านปริมาณ 
  ลูกจ้าง จ านวน  1  คน 
ด้านคุณภาพ 
  เพ่ือให้มีบุคลากรปฏิบัติ
หน้าที่บริการในสถานศึกษา 

มีบุคลากรปฏิบัติงาน
เพียงพอกับภาระงาน 
 

บริเวณโรงเรียนสะอาด ร่ม
รื่น สวยงาม 
ข้อเสนอแนะ 
  ควรจัดทุกปี 

 
22) โครงการพัฒนา
ศักยภาพครูและบุคลากร 
(ไปราชการ) 

เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนบุคลากร
ให้มีความรู้ความสามารถ และ
เพ่ือเป็นการสร้างขวัญและ
ก าลังใจให้แก่บุคลากรในการ
ปฏิบัติงาน 

ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม 
ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน 
ตามท่ีหน่วยงานต้นสังกัด
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัด 

ด้านปริมาณ 
    ครู  บุคลากรทุกคน 
ด้านคุณภาพ 
    ครู  บุคลากรได้รับความรู้
และน ามาพัฒนาการเรียนการ
สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

บุคลากรในโรงเรียนได้รับ
การพัฒนาด้านความรู้ 

   ครูและบุคลากรได้
พัฒนาด้านวิชาชีพและน า
ความรู้ที่ได้มาพัฒนางาน
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
ข้อเสนอแนะ 
  ควรจัดทุกปี 

23) โครงการซ่อมแซม
ยานพาหนะและค่าน้ ามันรถ
โรงเรียน 

1.เพ่ือความสะดวกในการใช้
งานและติดต่อราชการ 
2.เพ่ือซ่อมแซมสภาพรถให้
พร้อมใช้งานเสมอ 

-มีความสะดวกรวดเร็วใน
การติดต่อราชการ 
-รถอยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้
งานเสมอ 

ด้านปริมาณ 
-มีรถยนต์ จ านวน 1 คัน 
ด้านคุณภาพ 
- มีรถพร้อมใช้งานตลอดเวลา 

-มีความสะดวกรวดเร็วใน
การติดต่อราชการ 
-รถอยู่ในสภาพที่พร้อมจะ
ใช้งานเสมอ 

รถยนต์มีสภาพที่สมบูรณ์และ
พร้อมใช้งานตลอดเวลา 
ข้อเสนอแนะ 
  ควรจัดทุกปี 

 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 
โครงการ/กิจกรรม 



๕๗ 

 

24) ส่งเสริมความพร้อม
ของสถานศึกษา 

1. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการ
บริหารการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ 

การบริหารสถานศึกษามี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ด้านปริมาณ 
-ครู นักเรียน ร้อยละ 90 มี
ความพึงพอใจ 
ด้านคุณภาพ 
-การบริหารสถานศึกษามี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

การบริหารสถานศึกษามี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

การบริหารสถานศึกษามี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
ข้อเสนอแนะ 
  ควรจัดทุกปี 

25) เข้าค่ายลูกเสือ-ยุว
กาชาด 

1. เพื่อให้นักเรียนฝึกความ
อดทน เข้มแข็งสามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
2. เพ่ือให้รู้การเป็นผู้น าและผู้
ตามท่ีดี มีความเป็นอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติ 
3.เพ่ือให้เห็นความส าคัญของ
ลูกเสือ-เนตรนารีและยุว
กาชาด 

1. นักเรียนได้รับ
ประสบการณ์ตรงจากการ
อยู่ค่ายพักแรม และสามารถ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 

ด้านปริมาณ  
1.นักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนต้นโรงเรียนโคกสะอาด
วิทยาคม จ านวน   101   
คน เข้าค่ายเป็นเวลา 2 คืน 3 
วัน 
ด้านคุณภาพ 
 1. นักเรียนได้พัฒนาด้าน
ร่างกาย  อารมณ์  สังคม  
สติปัญญา 

1. นักเรียนได้รับ
ประสบการณ์ตรงจากการ
อยู่ค่ายพักแรม และ
สามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
 

นักเรียนรู้จักการเป็นผู้น า
และผู้ตามที่ดี มีความ
เป็นอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 
ข้อเสนอแนะ 
  ควรจัดทุกปี 

 
 

 
 
 
 
 3. ยุทธศาสตร์  การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ ดนตรี กีฬา ศิลปะ 
     3.1  กลยุทธ์  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้เรียนด้านวิชาการ ดนตรี กีฬา ศิลปะ 
 



๕๘ 

 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 
1) โครงการแข่งขันทักษะ
วิชาการ 

1. เพ่ือน าเสนอผลงาน
นักเรียนต่อสาธารณชน 
2. เพื่อแสดงความสามารถ
ของผู้เรียนด้านวิชาการ  
ศิลปะ ดนตรีและกีฬา 
3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ผู้เรียนได้แสดงออกและเข้า
ร่วมการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการในระดับต่างๆตาม
ศักยภาพ 
4. เพื่อประกาศเกียรติคุณ
ผู้เรียนที่มีความสามารถ 

ส่งเสริม สนับสนุนนักเรียนที่
มีความรู้ความสามารถเข้า
ร่วมกิจกรรมทางวิชาการ 
ดนตรี กีฬาตามโอกาส 

ด้านปริมาณ 
      นักเรียนร้อยละ80 ได้
แสดงผลงานทักษะทาง
วิชาการ  กระบวนการอย่างมี
ประสิทธิภาพ  และเข้าร่วม
การแข่งขันทักษะทางวิชาการ
ในระดับต่างๆ 
 
ด้านคุณภาพ 
      นักเรียนได้รับรางวัลที่
แสดงผลงานทักษะทาง
วิชาการ และเข้าร่วมการ
แข่งขันทักษะทางวิชาการใน
ระดับต่างๆ 

นักเรียนที่มีความรู้
ความสามารถแต่ละด้านได้
แสดงความสามารถของ
ตนเอง 

 นักเรียนที่มีความสามารถ
แต่ละด้านได้แสดงออก
และได้รับการส่งเสริม
อย่างเต็มศักยภาพ 
ข้อเสนอแนะ 
  ควรจัดทุกปี 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง



๕๙ 

 

ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน คุณภาพและข้อเสนอแนะ 

2) โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

1. เพื่อเตรียมความพร้อม
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 
และ  6 เพ่ือรับการทดสอบ
จากส านักทดสอบ 
2. เพื่อจัดท าฐานข้อมูลวาง
แผนการจัดสอบส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่          
2, 3 , 5 และ  6 

นักเรียนมีความเข้าใจ และ
ฝึกซ้อมการท าข้อสอบได้
ถูกต้อง 

1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
และ 6  มีความรู้พร้อมที่จะรับการ
ทดสอบจากส านักทดสอบ  คิดเป็น
ร้อยละ  90 
2. การสอบO-Net ของนักเรียน
โรงเรียนโคกสะอาดวทิยาคมเปน็ไป
ด้วยความเรียบร้อย  คิดเป็นร้อยละ  
90 

นักเรียนมีความพร้อมใน
การท าข้อสอบร้อยละ 
90 

นักเรียนมีความรู้และมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น 
 
ข้อเสนอแนะ 
  ควรจัดทุกปี 

3) โครงการโคกสะอาด
นิทรรศการ 

1. แสดงผลงานของนักเรียน
ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2. เพ่ือเปิดโอกาสให้โรงเรียน
ในเขตพ้ืนที่บริการ  ชุมชน 
และผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา 
3. เพ่ือให้นักเรียนเกิดความ
ภาคภูมิใจในผลงานของ
ตนเอง 

 1. นักเรียนมีความคิด 
ริเริ่มสร้างสรรค์และกล้า
แสดงออก 
 2.นักเรียนมีความภูมิใจ
มากขึ้น 

ด้านปริมาณ  
   นักเรียน ผู้ปกครอง และ
ผู้สนใจในเขตพ้ืนที่บริการ ทั้ง 18 
หมู่บ้าน 
 
ด้านคุณภาพ 
   นักเรียน ผู้ปกครอง ผู้สนใจ มี
โอกาสได้แสดงผลงานและมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษา 

1. นักเรียนมีการแข่งขัน
และแสดงผลงานของ
ตนเอง 
2. นักเรียน ผู้ปกครอง 
และผู้เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา 
3. นักเรียนมีความ
ภาคภูมิใจในผลงานของ
ตนเอง 

   นักเรียนมีความภาคภูมิใจ
ในผลงานของตนเอง 
 
ข้อเสนอแนะ 
  ควรจัดทุกปี 

 
 
\ 
 
 

 วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง
คุณภาพและข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 

โครงการ/กิจกรรม 
คุณภาพและข้อเสนอแนะ 



๖๐ 

 

4) เปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย 1. เพื่อเพ่ิมพูนความรู้ทักษะ
การท าข้อสอบในระดับสูง 
2. เพื่อเตรียมความพร้อมของ
นักเรียนช่วงชั้นที่ 4 ที่จะ
ศึกษาต่อในระดับ
มหาวิทยาลัย 
3. เพ่ือให้นักเรียนได้รับการ
ฝึกท าข้อสอบที่หน่วยงาน
ต่างๆจัดขึ้น 

นักเรียนได้รับการฝึกการท า
แบบทดสอบเพ่ือเตรียม
ความพร้อมในการสอบ 

ด้านปริมาณ 
       นักเรียนชว่งชั้นที่ 4 ที่
ต้องการเรียนต่อระดับ
มหาวิทยาลัยทุกคน 
 
ด้านคุณภาพ 
        นักเรียนที่ร่วมโครงการ
สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับ
มหาวิทยาลัยได้ 

นักเรียนมีความรู้ และมี
ความพร้อมในการเตรียม
ตัวสอบ   

นักเรียนสามารถสอบเข้า
ศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษา 
 
ข้อเสนอแนะ 
  ควรจัดทุกปี 

5) ส่งเสริมงานแนะแนว   
1) กิจกรรมแนะแนวศึกษา
ต่อ   
2) กิจกรรมเยี่ยมบ้าน
นักเรียน 
3) กิจกรรมบริการ
ทุนการศึกษา 
4) กิจกรรมปรับปรุงและ
พัฒนางานแนะแนว 
5) กิจกรรมเปิดโลกกว้าง
ทางการศึกษา 

1. เพื่อให้นักเรียนได้รับข้อมูล
ด้านการศึกษาและอาชีพที่
ใหม่  ถูกต้อง และหลากหลาย 
เพ่ือประกอบการตัดสินใจได้ 
2. เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดี
ต่อการศึกษาต่อ  และเป็นการ
เปิดโลกทัศน์ให้นักเรียน 
3. เพื่อเป็นการเก็บข้อมูล
รายบุคคลของนักเรียน 
 

-นักเรียนได้รับข้อมูลด้าน
การศึกษาและอาชีพใหม่
ถูกต้องและหลากหลาย 

ด้านปริมาณ 
   นักเรียน ร้อยละ 90เข้า
ร่วมโครงการ  
 
ด้านคุณภาพ 
   นักเรียนโรงเรียนโคก
สะอาดวิทยาคมมีเจตคติที่ดี
ต่อการศึกษาต่อและ
ความสัมพันธ์อันดีต่อโรงเรียน 
 

1. นักเรียนได้รับข้อมูล
ด้านการศึกษาและอาชีพที่
ใหม่  ถูกต้อง และ
หลากหลาย  
2. นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อ
การศึกษาต่อ  และเป็น
การเปิดโลกทัศน์ใหม่ 
 

  นักเรียนได้รับข้อมลูด้าน
การศึกษาและอาชีพใหม่ 
 
ข้อเสนอแนะ 
  ควรจัดทุกปี 



๑๘๖ 

 

 

 
 
 
 
 

 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 
6) โครงการห้องสมุดเฉลิม
พระเกียรติกาญจนาภิเษก 
โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม 

1. เพ่ือเฉลิมพระเกียรติและ
น้อมเกล้าฯถวายเป็นราช
สักการะแด่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช  เนื่องในมหามงคล
วโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
มหาราชทรงครองสิริราช
สมบัติครบ 65 ปี 
2. เพ่ือพัฒนาห้องสมุด
โรงเรียนให้ได้มาตรฐาน  มี
ความพร้อมด้านวัสดุครุภัณฑ์  
การจัดบรรยากาศการเรียนรู้
และพร้อมให้บริการแก่
นักเรียนและบุคลากร 

มีห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ
ส าหรับนักเรียนในการศึกษา
ค้นคว้าข้อมูล  และมีแหล่ง
ศึกษาหาความรู้  ห้องสมุด
ได้มาตรฐานและมี
บรรยากาศในการเรียนรู้ 

ด้านปริมาณ 
1. ครู นักเรียน ร้อยละ 90 
เข้าร่วมโครงการ 
ด้านคุณภาพ 
 การจัดมุมห้องสมุดเฉลิมพระ
เกียรติกาญจนาภิเษก  
โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม
และนักเรียนได้รับความรู้
เกี่ยวกับพระราชประวัติและ
พระราชกรณียกิจพระบาท
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดช 
 

มีห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ
ส าหรับนักเรียนใน
การศึกษาค้นคว้าข้อมูล  
และมีแหล่งศึกษาหา
ความรู้  ห้องสมุดได้
มาตรฐานและมี     
บรรยากาศในการเรียนรู้ 

มีแหล่งเรียนรู้ภายใน
โรงเรียน ที่ได้มาตรฐาน 
ข้อเสนอแนะ 
  ควรจัดทุกปี 



๖๒ 

 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมิน         

เชิงคุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 

7) โครงการส่งเสริมสุขภาพ
นักเรียน 
1) กิจกรรมฟันสะอาดเหงือก
แข็งแรง 
2) กิจกรรมปรับปรุงพัฒนา
ห้องพยาบาล 
3) กิจกรรมชั่งน้ าหนักวัด
ส่วนสูง 
4) กิจกรรมจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา
ห้องพยาบาล 
5) กิจกรรมรณรงค์ต้านโรค
ไข้เลือดออก 
6) กิจกรรมตรวจกรุ๊ปเลือด 
7) กิจกรรมร่วมใจต้านภัยเอดส์ 
๘) กิจกรรมปูองกันการแพร่
ระบาดของ COvid ๑๙ 

1. เพ่ือให้นักเรียนได้ตระหนัก
ถึงภัยของโรคติดต่อและ
รณรงค์ให้รู้จักวิธีการปูองกัน 
2. เพ่ือให้นักเรียนมีส่วนร่วม
ในการท ากิจกรรม 
3. เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล
สุขภาพของนักเรียน 
4. เพ่ือให้ห้องพยาบาลพร้อม
ใช้และให้บริการ 

มีห้องพยาบาลที่พร้อม
ให้บริการและเพียงพอ  
นักเรียนได้รับการดูแลเอาใจ
ใส่ด้านสุขภาพ ร่างกาย และ
มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม
เกี่ยวกบัการปฐมพยาบาล 

ด้านปริมาณ 
   ครู  นักเรียน ร้อยละ 90
เข้าร่วมโครงการ              
 
ด้านคุณภาพ 
    ครูและนักเรียนทุกคน 
ได้รับบริการทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ 

มีห้องพยาบาลที่พร้อม
ให้บริการและเพียงพอ  
นักเรียนได้รับการดูแลเอา
ใจใส่ด้านสุขภาพ ร่างกาย 
และมีส่วนร่วมในการท า
กิจกรรมเกี่ยวกับการปฐม
พยาบาล 

   นักเรียนได้รับการดูแล
เอาใจใส่ด้านสุขภาพ 
ร่างกายอย่างใกล้ชิด 
 
ข้อเสนอแนะ 
  ควรจัดทุกปี 

 
 
 
 

 



๖๓ 

 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมิน         

เชิงคุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 

8) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
   -นักศึกษาวิชาทหาร 
   -ลูกเสือ/ยุวกาชาด 
   -ทัศนศึกษานักเรียน 
   -แข่งขันทักษะวิชาการ 

1. เพ่ือพัฒนานักเรียนตาม
หลักการ  กระบวนการ และ
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร 
2. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้
แสดงออกถึงความสามารถ
ของตนเองในทางที่สร้างสรรค์
และเป็นประโยชน์ต่อตนเอง
และผู้อ่ืน 

นักเรียนได้แสดงออกถึง
ความสามารถของแต่ละคน
อย่างสร้างสรรค์  เป็น
ประโยชน์ต่อตนเอง และ
ผู้อื่น 
 
 
 
 

ด้านปริมาณ 
    นักเรียน ร้อยละ 90 เข้า
ร่วมโครงการ 
 
ด้านคุณภาพ 
    นักเรียนโรงเรียนโคก
สะอาดวิทยาคมได้แสดงออก
ถึงความสามารถทั้งทางด้าน
วิชาการและด้านกิจกรรมอ่ืนๆ
ในทางสร้างสรรค์ 

นักเรียนได้แสดงออกถึง
ความสามารถของแต่ละ
คนอย่างสร้างสรรค์  เป็น
ประโยชน์ต่อตนเอง และ
ผู้อื่น 

นักเรียนแสดงออกถึง
ความสามารถของตนเอง
อย่างสร้างสรรค์  
 
ข้อเสนอแนะ 
  ควรจัดทุกปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๖๔ 

 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมิน         

เชิงคุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 

9) โครงการพัฒนาความเป็น
เลิศด้านคณิตศาสตร์(SBMLD) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนา
กิจกรรมการเรียนการสอน
รายวิชาคณิตศาสตร์ 
2. เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางคณิตศาสตร์ 
3. เพ่ือส่งเสริมนักเรียนที่มี
อัจฉริยภาพเข้าร่วมแข่งขัน
ทักษะวิชาการระดับประเทศ 

1.  นักเรียนได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรม
การเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ 
2.  นักเรียนได้รับการ
ส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
คณิตศาสตร์ 
3.  นักเรียนที่มีอัจฉริยภาพ
ทางคณิตศาสตร์สามารถเข้า
ร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ
ระดับประเทศ 

ด้านปริมาณ 
   นักเรียนโรงเรียน                 
โคกสะอาดวิทยาคมจ านวน 
350 คน 
 
ด้านคุณภาพ 
   ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการ
พัฒนาให้เป็นผู้มีความเป็นเลิศ
ด้านทักษะ กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์และมีอัจฉริยภาพ
มีโอกาสเข้าร่วมแข่งขันทักษะ
วิชาการระดับประเทศ 

1.  นักเรียนได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนา
กิจกรรมการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ 
2.  นักเรียนได้รับการ
ส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
คณิตศาสตร์ 
3.  นักเรียนที่มี
อัจฉริยภาพทาง
คณิตศาสตร์สามารถเข้า
ร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ
ระดับประเทศ 

   ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ
การพัฒนาให้เป็นผู้มีความ
เป็นเลิศด้านทักษะ
กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์และผู้มี
อัจฉริยภาพมีโอกาสร่วม
การแข่งขันทักษะวิชาการ
ระดับประเทศ 
 
ข้อเสนอแนะ 

  ควรจัดอย่างต่อเนื่อง 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 



๖๕ 

 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมิน         

เชิงคุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 

10) โครงการพัฒนาความเป็น
เลิศด้านวิทยาศาสตร์(SBMLD) 

1.  เพ่ือให้นักเรียนสามารถ
คนพบนวัตกรรมใหม่ๆ 
2.  เพ่ือให้นักเรียนได้น า
หลักการทางวิทยาศาสตร์ไป
ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
3. เพ่ือส่งนักเรียนที่มีความ
เป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์เข้า
ร่วมแข่งขันทักษะวิชาการใน
ระดับประเทศ 
  
 
 
 

1.  นักเรียนได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรม
การเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ 
2.  นักเรียนได้รับการ
ส่งเสริมความเป็นเลิศด้าน
วิทยาศาสตร์ 
3.  ส่งเสริมนักเรียนที่มี
ความเป็นเลิศเข้าร่วมแข่งขัน
ทักษะวิชาการระดับประเทศ 

ด้านปริมาณ 
  นักเรียนโรงเรียนโคกสะอาด
วิทยาคมระดับชั้นมัธยมศึกษา 
จ านวน 350 คน  
ด้านคุณภาพ 
   ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถ
ค้นพบนวัตกรรมใหม่ๆ               
สามารถน าหลักการทาง            
ด้านวิทยาศาสตร์ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน และผู้ทีมี
อัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์
มีโอกาสเข้าร่วมแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการในระดับประเทศ 

1.  นักเรียนได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนา
กิจกรรมการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ 
2.  นักเรียนได้รับการ
ส่งเสริมความเป็นเลิศด้าน
วิทยาศาสตร์ 
3.  ส่งเสริมนักเรียนที่มี
ความเป็นเลิศเข้าร่วม
แข่งขันทักษะวิชาการ
ระดับประเทศ 

ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถ
ค้นพบนวัตกรรมใหม่ๆ               
สามารถน าหลักการทาง            
ด้านวิทยาศาสตร์ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน และผู้ทีมี
อัจฉริยภาพด้าน
วิทยาศาสตร์มีโอกาสเข้า
ร่วมแข่งขันทักษะทาง
วิชาการในระดับประเทศ 
 
ข้อเสนอแนะ 
  ควรจัดอย่างต่อเนื่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 



๖๖ 

 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมิน         

เชิงคุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 

11) โครงการพัฒนาศักยภาพ
ภาษาอังกฤษสู่ AEC (SBMLD) 

1.  เพื่อส่งเสริมความรู้ความ
เข้าใจและเตรียมความพร้อม
ด้านภาษาอังกฤษสูป่ระชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 
2.  เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน 
3.  เพื่อเพิ่มประสบการณ์ให้
นักเรียนสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวนัได้ 

1. นักเรียน ความรู้ความ
เข้าใจและเตรียมความ
พร้อมด้านภาษาอังกฤษสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
2. นักเรียนมีทักษะในการ
สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ
เพ่ิมข้ึน 
3. นักเรียนได้ประสบการณ์
และสามารถน า
ภาษาอังกฤษไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ าวันได้ 
 

ด้านปริมาณ 
   นักเรียนโรงเรียน                 
โคกสะอาดวิทยาคม จ านวน 
350  คน 
 
ด้านคุณภาพ 
  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ
ความรู้ ความเข้าใจทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษและสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในสังคม
อาเซียนได้ดียิ่งขึ้น 

1. นักเรียน ความรู้ความ
เข้าใจและเตรียมความ
พร้อมด้านภาษาอังกฤษสู่
ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 
2. นักเรียนมีทักษะในการ
สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ
เพ่ิมข้ึน 
3. นักเรียนได้
ประสบการณ์และสามารถ
น าภาษาอังกฤษไป
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

   ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ
ความรู้ ความเข้าใจทักษะ
ด้านภาษาอังกฤษและ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในสังคมอาเซียน 
 
ข้อเสนอแนะ 
  ควรจัดอย่างต่อเนื่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 



๖๗ 

 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมิน         

เชิงคุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 

1๒). โครงการพัฒนาความเป็น
เลิศด้านคอมพิวเตอร์(SBMLD) 
 
 
 
 
 
 
 

1.  เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความรู้  ความเข้าใจและมี
ความสามารถด้าน
คอมพิวเตอร์ 
2.  เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการ
น าความรู้โปรแกรมพิมพ์
เอกสารและโปรแกรมอ่ืนที่มี
ประโยชน์ด้านการศึกษาไป
ประยุกต์ใช้งานด้านต่างๆใน
ชีวิตประจ าวัน 
3.  เพ่ือส่งเสริมนักเรียนที่มี             
อัฉริยะภาพด้านคอมพิวเตอร์
เข้าร่วมแข่งขันทักษะทาง
วิชาการในระดับประเทศ 

1.  ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้  ความเข้าใจและมี
ความสามารถด้าน
คอมพิวเตอร์ 
2.  ผู้เข้าร่วมโครงการน า
ความรู้โปรแกรมพิมพ์
เอกสารและโปรแกรมอ่ืนที่มี
ประโยชน์ด้านการศึกษาไป
ประยุกต์ใช้งานด้านต่าง ๆใน
ชีวิตประจ าวัน 
3.  นักเรียนที่มีอัจฉริยภาพ
ด้านคอมพิวเตอร์เข้าร่วม
แข่งขันทักษะทางวิชาการใน
ระดับประเทศ 

ด้านปริมาณ 
   นักเรียนโรงเรียน                 
โคกสะอาดวิทยาคม              
จ านวน 350  คน 
ด้านคุณภาพ 
   ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้  
ความสามารถด้าน
คอมพิวเตอร์ น าความรู้
โปรแกรมพิมพ์เอกสารและ
โปรแกรมอ่ืน ๆไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ าวัน และส่งเสริม
นักเรียนที่มีอัจฉริยะภาพด้าน
คอมพิวเตอร์เข้าร่วมแข่งขัน
ทักษะทางด้านวิชาการใน
ระดับประเทศต่อไป 

  
 

1.  ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้  ความเข้าใจและมี
ความสามารถด้าน
คอมพิวเตอร์ 
2.  ผู้เข้าร่วมโครงการน า
ความรู้โปรแกรมพิมพ์
เอกสารและโปรแกรมอ่ืนที่
มีประโยชน์ด้านการศึกษา
ไปประยุกต์ใช้งานด้านต่าง 
ๆในชีวิตประจ าวัน 
3.  นักเรียนที่มีอัจฉริยะ
ภาพด้านคอมพิวเตอร์เข้า
ร่วมแข่งขันทักษะทาง
วิชาการในระดับประเทศ 

   ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้  ความสามารถ
ด้านคอมพิวเตอร์ น า
ความรู้โปรแกรมพิมพ์
เอกสารและโปรแกรมอ่ืน 
ๆไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน และ
ส่งเสริมนักเรียนที่มี
อัจฉริยภาพด้าน
คอมพิวเตอร์เข้าร่วม
แข่งขันทักษะทางด้าน
วิชาการในระดับประเทศ 
ข้อเสนอแนะ 
  ควรจัดอย่างต่อเนื่อง 

 
 
 
 

 



๖๘ 

 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมิน         

เชิงคุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 

1๓)  โครงการพัฒนาความเป็น
เลิศด้านสรภัญญะ(SBMLD) 

1.  เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ 
ความเข้าใจในการขับร้อง
สรภัญญะ 
2.  เพ่ือฝึกทักษะการขับร้อง
สรภัญญะ 
3.  เพ่ือส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน
การขับร้องสรภัญญะในการ
แข่งขันทักษะวิชาการ 
 

1.  นักเรียนมีความรู้ ความ
เข้าใจในการขับร้อง
สรภัญญะ 
2.  นักเรียนมีทักษะการขับ
ร้องสรภัญญะ 
3.  นักเรียนเข้าแข่งขันการ
ขับร้องสรภัญญะในการ
แข่งขันทักษะวิชาการ 

ด้านปริมาณ 
   นักเรียน ม.1 จ านวน               
30 คน 
 
ด้านคุณภาพ 
   นักเรียนมีความรู้ ความ
เข้าใจทักษะในการขับร้อง
สรภัญญะอย่างถูกต้อง 

  
 

1.  นักเรียนมีความรู้ 
ความเข้าใจในการขับร้อง
สรภัญญะ 
2.  นักเรียนมีทักษะการ
ขับร้องสรภัญญะ 
3.  นักเรียนเข้าแข่งขัน
การขับร้องสรภัญญะใน
การแข่งขันทักษะวิชาการ 

   นักเรียนมีความรู้ ความ
เข้าใจทักษะในการขับร้อง
สรภัญญะอย่างถูกต้อง 
 
ข้อเสนอแนะ 

  ควรจัดอย่างต่อเนื่อง 

 
 

 
 



๑๘๖ 

 

 

 
 
 

 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมิน         
เชิงคุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 

1๔).  โครงการ
พัฒนาความเป็น
เลิศด้านการวาด
ภาพระบายสี 
(SBMLD) 
 

.  เพ่ือส่งเสริมทักษะการวาด
ภาพระบายสีของนักเรียน 
2.  เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ
นักเรียนในการวาดภาพ
ระบายสีสู่ความเป็นเลิศอย่าง
ต่อเนื่องเป็นระบบ 
3.  เพ่ือสร้างนักเรียนที่มี
ความสามารถด้านศิลปะให้มี
ศักยภาพในการแข่งขันใน
ระดับท่ีสูงขึ้นไห 

1.  นักเรียนได้พัฒนาทักษะ
การวาดภาพระบายสี 
2.  นักเรียนพัฒนาศักยภาพ
ในการวาดภาพระบายสีสู่
ความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง
เป็นระบบ 
3.  นักเรียนที่มี
ความสามารถด้านศิลปะมี
ศักยภาพในการแข่งขันใน
ระดับท่ีสูงขึ้นไป 

ด้านปริมาณ 
   นักเรียน ม.1      15 คน 
   นักเรียน ม.2      15 คน 
   นักเรียน ม.4      15 คน 
   นักเรียน ม.5      15 คน 
 
ด้านคุณภาพ 
  ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความสามารถด้านศิลปะการ
วาดภาพระบายสี  และพัฒนา
ความเป็นเลิศ สามารถเข้า
ร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ
ในระดับประเทศได้ 
 

1.  นักเรียนได้
พัฒนาทักษะ
การวาดภาพ
ระบายสี 
2.  นักเรียนพัฒนา
ศักยภาพในการวาดภาพ
ระบายสีสู่ความเป็นเลิศ
อย่างต่อเนื่องเป็นระบบ 
3.  นักเรียนที่มี
ความสามารถด้านศิลปะมี
ศักยภาพในการแข่งขันใน
ระดับท่ีสูงขึ้นไป 

   ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความสามารถด้านศิลปะ
การวาดภาพระบายสี  
และพัฒนาความเป็นเลิศ 
สามารถเข้าร่วมแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการใน
ระดับประเทศ 
 
ข้อเสนอแนะ 
  ควรจัดอย่างต่อเนื่อง 



๗๐ 

 

 
 

 
 
 
 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมิน         

เชิงคุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 

1๕)  โครงการ
ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพด้านกีฬา      
ฟุตซอล(SBMLD) 
 

1.  เพ่ือให้นักเรียน  เยาวชน
และประชาชนทั่วไป มีความรู้
ความเข้าใจในกีฬาฟุตซอล 
2.  เพ่ือพัฒนาทักษะการเล่น
กีฬาฟุตซอลของนักเรียน
เยาวชน ประชาชนทั่วไป 
3.  เพ่ือพัฒนาศักยภาพใน
การเล่นกีฬาสู่ความเป็นเลิศ
อย่างต่อเนื่องเป็นระบบ 
4.  เพ่ือสร้างนักกีฬาให้มี
ศักยภาพเป็นตัวแทนเข้าร่วม
แข่งขันในระดับที่สูงต่อไป 

1.  นักเรียน  เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไป มีความรู้
ความเข้าใจในการเล่นกีฬา
ฟุตซอล 
2.  นักเรียนเยาวชน และ
ประชาชนทั่วไป มีทักษะใน
การเล่นกีฬาฟุตซอลที่ดี 
3.  นักเรียนเยาวชน และ
ประชาชนทั่วไป มีศักยภาพ
ในการเล่นกีฬาฟุตซอลมุ่งสู่
ความเป็นเลิศ 
4.  โรงเรียน มีนักกีฬาทีมี่
ศักยภาพเป็นตัวแทน
นักกีฬาไปแข่งขันในระดับที่
สูงขึ้นต่อไป 

ด้านปริมาณ 
   นักเรียนโรงเรียนโคก
สะอาดวิทยาคม   100  คน 
   เยาวชน ประชาชนทั่วไป  
50  คน 
 
ด้านคุณภาพ 
  นักเรียน เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วม
โครงการ มีศักยภาพในการ
เล่นกีฬาฟุตซอลอย่างเป็น
ระบบและมีนักกีฬาที่มี
คุณภาพเป็นตัวแทนเข้าร่วม
การแข่งขันในระดับที่สูงขึ้น
ต่อไป 

  
 

1.  นักเรียน  เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไป มีความรู้
ความเข้าใจในการเล่นกีฬา
ฟุตซอล 
2.  นักเรียนเยาวชน และ
ประชาชนทั่วไป มีทักษะ
ในการเล่นกีฬาฟุตซอลที่ดี 
3.  นักเรียนเยาวชน และ
ประชาชนทั่วไป มี
ศักยภาพในการเล่นกีฬา
ฟุตซอลมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
4.  โรงเรียน มีนักกีฬาที่มี
ศักยภาพเป็นตัวแทน
นักกีฬาไปแข่งขันในระดับ
ที่สูงขึ้นต่อไป 

   นักเรียน เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วม
โครงการ มีศักยภาพใน
การเล่นกีฬาฟุตซอลอย่าง
เป็นระบบและมีนักกีฬาที่
มีคุณภาพเป็นตัวแทนเข้า
ร่วมการแข่งขันในระดับที่
สูงขึ้นต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะ 
  ควรจัดอย่างต่อเนื่อง 



๗๑ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมิน         
เชิงคุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 

1๖)  โครงการ
พัฒนา
ศักยภาพด้าน
ดนตรีสู่อาชีพ
(SBMLD) 

1.  เพ่ือพัฒนาทักษะการเล่น
ดนตรีของนักเรียน  เยาวชน
และประชาชนทั่วไป 
2.  เพ่ือพัฒนาศักยภาพด้าน
ดนตรีของนักเรียน  เยาวชน
และประชาชนทั่วไป 
3.  เพ่ือสร้างนักเรียน 
เยาวชนและประชาชนทั่วไป  
ที่มีความสามารถด้านดนตรีให้
มีศักยภาพในการหารายได้
และประกอบอาชีพด้านดนตรี
ได้ 
4.  เพ่ือส่งเสริมผู้มีอัจฉริยะ
ภาพ  เข้าร่วมแข่งขันในระดับ
ต่างๆ 

1.  ผู้เข้าร่วมโครงการได้
พัฒนาทักษะการเล่นดนตรี 
2.  ผู้เข้าร่วมโครงการ
พัฒนาศักยภาพในการเล่น
ดนตรีให้มีความช านาญ 
3.  ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความสามารถด้านดนตรีมี
รายได้และประกอบอาชีพ
ทางดนตรีได้ 

ด้านปริมาณ 
   นักเรียน เยาวชนและ
ประชาชน จ านวน 50  คน 
 
ด้านคุณภาพ 
   ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะ
ด้านการเล่นดนตรี  มี
ศักยภาพในการหารายได้และ
ประกอบอาชีพด้านดนตรีและ
สามารถเข้าร่วมแข่งขันใน
ระดับต่างๆได้ 

1.  ผู้เข้าร่วมโครงการได้
พัฒนาทักษะการเล่น
ดนตรี 
2.  ผู้เข้าร่วมโครงการ
พัฒนาศักยภาพในการเล่น
ดนตรีให้มีความช านาญ 
3.  ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความสามารถด้านดนตรีมี
รายได้และประกอบอาชีพ
ทางดนตรีได้ 

   ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ทักษะด้านการเล่นดนตรี  
มีศักยภาพในการหารายได้
และประกอบอาชีพด้าน
ดนตรีและสามารถเข้าร่วม
แข่งขันในระดับต่างๆ 
 
ข้อเสนอแนะ 
  ควรจัดอย่างต่อเนื่อง 



๗๒ 

 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 
1๗) โครงการแข่งขันทักษะ
วิชาการ 

1. เพื่อน าเสนอผลงาน
นักเรียนต่อสาธารณชน 
2. เพื่อแสดงความสามารถ
ของผู้เรียนด้านวิชาการ  
ศิลปะ ดนตรีและกีฬา 
3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ผู้เรียนได้แสดงออกและเข้า
ร่วมการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการในระดับต่างๆตาม
ศักยภาพ 
4. เพื่อประกาศเกียรติคุณ
ผู้เรียนที่มีความสามารถ 

ส่งเสริม สนับสนุนนักเรียนที่
มีความรู้ความสามารถเข้า
ร่วมกิจกรรมทางวิชาการ 
ดนตรี กีฬาตามโอกาส 

ด้านปริมาณ 
      นักเรียนร้อยละ80 ได้
แสดงผลงานทักษะทาง
วิชาการ  กระบวนการอย่างมี
ประสิทธิภาพ  และเข้าร่วม
การแข่งขันทักษะทางวิชาการ
ในระดับต่างๆ 
ด้านคุณภาพ 
      นักเรียนได้รับรางวัลที่
แสดงผลงานทักษะทาง
วิชาการ และเข้าร่วมการ
แข่งขันทักษะทางวิชาการใน
ระดับต่างๆ 

นักเรียนที่มีความรู้
ความสามารถแต่ละด้านได้
แสดงความสามารถของ
ตนเอง 

 นักเรียนที่มีความสามารถ
แต่ละด้านได้แสดงออก
และได้รับการส่งเสริม
อย่างเต็มศักยภาพ 
ข้อเสนอแนะ 
  ควรจัดทุกปี 



๑๘๖ 

 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 
๑๘) ส่งเสริมการประกัน
คุณภาพการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 

1. เพ่ือก าหนดแนวทางในการ
ปฏิบัติงานของกลุ่มสาระฯ / 
ฝุาย  
2. เพ่ือพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียน 
3. เพ่ือให้การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่วางไว้ 
4. เพื่อเป็นการก ากับ ติดตาม
การปฏิบัติงานของทุกฝุายเพื่อ
รองรับการประกันคุณภาพ
ภายนอกสถานศึกษา 

1. แต่ละกลุ่มสาระ/ฝุายมี
แนวทางในการท างาน
ชัดเจน  
2. ระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนได้มาตรฐาน 
3. การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่วางไว้ 
4. มีผลงานเพื่อรองรับการ
ประกันคุณภาพภายนอก
สถานศึกษา 

1) ร้อยละ 70 บุคลากรร่วม
จัดท ามาตรฐานและ
ก าหนดค่าเปูาหมาย
ความส าเร็จครอบคลุมภารกิจ
ของสถานศึกษาในระดับดีขึ้น
ไป 
2) ร้อยละ70 ของผลการ
ประเมิน สถานศกึษาประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา
ตามมาตรฐานการศึกษาอย่าง
น้อย 1 ครั้ง/ปีการศึกษา 
 

1) ร้อยละ 70 บุคลากร
ร่วมจัดท ามาตรฐานและ
ก าหนดค่าเปูาหมาย
ความส าเร็จครอบคลุม
ภารกิจของสถานศึกษาใน
ระดับดีข้ึนไป 
2) ร้อยละ70 ของผลการ
ประเมิน สถานศึกษา
ประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาอย่างน้อย 1 
ครั้ง/ปีการศึกษา 
 

มีระบบการประกัน
คุณภาพสถานศึกษาท่ี
เชื่อถือได้ สร้างความ
เชื่อมั่นกับผู้เรียน 
ข้อเสนอแนะ 
  ควรจัดทุกปี 



๗๔ 

 

 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมิน         
เชิงคุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 

๑๙) ป้องกัน
และแก้ไข
ปัญหา
พฤติกรรม
นักเรียนและ
ยาเสพติด 
 

1. เพ่ือให้นักเรียนตระหนัก
ภัยจากยาเสพติด สามารถ
สร้างภูมิคุ้มกันและและเข้ามา
มีส่วนร่วมในการเฝูาระวัง
ปัญหายาเสพติด 
2. เพ่ือให้นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมที่สร้างสรรค์และ
ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ 

1. นักเรียนตระหนักภัยจาก
ยาเสพติดมีสร้างภูมิคุ้มกัน
และและเข้ามามีส่วนร่วมใน
การเฝูาระวังปัญหายาเสพ
ติด 
2. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
และได้ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ 

ร้อยละ 75.00 ของผู้เรียน 
ห่างไกลสารเสพติดในระดับ
คุณภาพดี 

ร้อยละ ๙๐.00 ของ
ผู้เรียน ห่างไกลสารเสพติด
ในระดับคุณภาพดี 

ผู้เรียนตระหนักในโทษยา
เสพติดและปฏิบัติตัว
ห่างไกลยาเสพติด 
ข้อเสนอแนะ 
  ควรจัดอย่างต่อเนื่อง 

๒๐) กีฬาสี
ภายใน 

1. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้
ออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 
2. เพ่ือให้นักเรียนได้น า
ความรู้และทักษะวิชาพล
ศึกษา มาประยุกต์ใช้ในการ
แข่งขันกีฬา 
3. เพ่ือให้ผู้เรียนได้เกิดพัฒนา
ทางด้านร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ สติปัญญาและสังคม
ได้อย่างเหมาะสม 

1. นักเรียนได้ออกก าลังกาย
เพ่ือสุขภาพ 
2. นักเรียนมีทักษะวิชาพล
ศึกษา และน ามาประยุกต์ใช้
ในการแข่งขันกีฬา 
3. ผู้เรียนเกิดพัฒนา
ทางด้านร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ สติปัญญาและ
สังคมได้อย่างเหมาะสม 

 ร้อยละ 75.00 ของผู้เรียน
ผ่านการตรวจสมรรถภาพใน
ระดับดี 

ร้อยละ 85.00 ของ
ผู้เรียนผ่านการตรวจ
สมรรถภาพในระดับดี 

ผู้เรียนมีความรู้เรื่องกติกา
กีฬาชนิดต่างๆและมี
ทักษะทางด้านกีฬา 
ข้อเสนอแนะ 
  ควรจัดอย่างต่อเนื่อง 



๗๕ 

 

 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมิน         
เชิงคุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 

๒๑) จัดท า
แผนพัฒนา
ทางการศึกษา 
 

๑. เพ่ือให้มีแผนพัฒนา
การศึกษา จ านวน 4 แผน 
เพ่ือเป็นกรอบในการ
บริหารงานของโรงเรียน 
๒. เพ่ือให้บุคลากรในโรงเรียน
ได้มีส่วนร่วม  และวางแผน
การบริหารจัดการ 
๓. เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพตามแผน
ที่วางไว้ 
 

๑. มีแผนพัฒนาการศึกษา 
จ านวน ๔ แผน เพ่ือเป็นกรอบ
ในการบริหารงานของโรงเรียน 
๒. บุคลากรในโรงเรียนได้มี
ส่วนร่วม  และวางแผนการ
บริหารจัดการ 
๓. บุคลากรมีแนวทางในการ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ  

ร้อยละ ๗๐ ของผลการ
ประเมิน วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
มีความชัดเจนตรงกับความ
ต้องการการของชุมชนและ
ตรงตามมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ร้อยละ ๘๐ ของผลการ
ประเมิน วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
มีความชัดเจนตรงกับ
ต้องการการของชุมชน
และตรงตามมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

มีแผนในการด าเนินงาน มี
ทิศทาง และกรอบด าเนิน
ในทิศทางเดียวกัน 
ข้อเสนอแนะ 
  ควรจัดอย่างต่อเนื่อง 

๒๒) กีฬาเลิศ 
เชิดชู โคก
สะอาด
วิทยาคม 

1.เพ่ือพัฒนาทักษะด้านกีฬา
ให้มีความเป็นเลิศ 
2. นักเรียนสามารถเลือกเล่น
กีฬาได้ตามความถนัดและ
ความสนใจของตนเอง 
3. เพ่ือสร้างเสริมสุขภาพของ
นักเรียนให้สมบูรณ์แข็งแรง 

1.มีความเป็นเลิศด้านกีฬา 
2. นักเรียนเล่นกีฬาได้ตาม
ความถนัดและความสนใจของ
ตนเอง 
3. นักเรียนมีสุขภาพสมบูรณ์
แข็งแรง 

๑) ร้อยละ ๗๕.๐๐ ของ
นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ได้เข้า
ร่วมกิจกรรม  
๒) นักเรียนที่เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬา ได้รับเหรียญ
รางวัล มีความพึงพอใจใน
ระดับคุณภาพดี 

๑) ร้อยละ ๖๕.๐๐ ของ
นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ได้
เข้าร่วมกิจกรรม  
๒) นักเรียนได้รับเหรียญ
รางวัล ในระดับคุณภาพดี 

เป็นการเผยแพร่เกียรติภูมิ
ของโรงเรียนในทาง
สร้างสรรค์ และนักเรียนมี
ประสบการณ์ตรง 
ข้อเสนอแนะ 
  ควรจัดอย่างต่อเนื่อง 



๗๖ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมิน         
เชิงคุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 

๒๓) โครงการ
ส่งเสริมและ
พัฒนา
บุคลากร 

๑. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน
บุคลากรให้พัฒนาตนเองใน
การจัดการเรียนการสอนและ
งานที่เก่ียวข้อง 
๒. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน
บุคลากรให้พัฒนาตนเองใน
ด้านวิชาชีพ 

๑. บุคลากรมีความ
กระตือรือร้นที่จะให้
พัฒนาตนเองในการ
จัดการเรียนการสอน
และงานที่เกี่ยวข้อง 
๒. บุคลากรมีขวัญและ
ก าลังใจที่จะพัฒนา
ตนเองในด้านวิชาชีพ 

๑) ร้อยละ ๗๕ สถานศึกษา
ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรให้มี
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพไม่น้อย
กว่า ๒๐ ชั่วโมง / คน /ปี
การศึกษา  
๒) ร้อยละ ๗๕ ของสถานศึกษา
ส่งเสริมให้ครู บุคลากร จัดให้มี
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ไม่น้อยกว่า ๕๐ ชั่วโมง / คน / ปี 
๓) ร้อยละ ๗๕ ของครูและ
บุคลากร น าความรู้มาใช้ในการ
พัฒนางานและการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนในระดับดี 

๑) ร้อยละ ๗๕ สถานศึกษา
ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรให้
มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
ไม่น้อยกว่า ๒๐ ชั่วโมง / คน 
/ปีการศึกษา  
๒) ร้อยละ ๖๕ ของ
สถานศึกษาส่งเสริมให้ครู 
บุคลากร จัดให้มีชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพไม่น้อย
กว่า ๕๐ ชั่วโมง / คน / ป ี
3) ร้อยละ ๗๐ ของครูและ
บุคลากร น าความรู้มาใช้ใน

การพัฒนางานและการเรียนรู้
ของผู้เรียนในระดับดี 

ครูมีความก้าวหน้าทาง
วิชาชีพและมีการ
จัดการเรียนการสอนที่
มีประสิทธิภาพส่งผลให้
นักเรียนเรียนอย่างมี
ความสุข 
ข้อเสนอแนะ 
  ควรจัดอย่างต่อเนื่อง 
 



๗๗ 

 
 

 
 
 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง
คุณภาพและข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 

๒๔) โครงการ
เพาะพันธุ์
ปัญญา 
 

๑. เพ่ือเปลี่ยนแปลงการเรียน
การสอนตามแนวทางการ
สร้างครูและเด็กสู่ศตวรรษท่ี 
๒๑ 
๒. เพ่ือสร้างนักเรียนโคก
สะอาดวิทยาคมเป็นนักเรียน
เพาะพันธุ์ปัญญา 

๑. มีการเรียนการสอนตาม
แนวทางการสร้างครูและ
เด็กสู่ศตวรรษท่ี ๒๑ 
๒. นักเรียนโคกสะอาด
วิทยาคมเป็นนักเรียน
เพาะพันธุ์ปัญญาที่มแีนวคิด
สร้างสรรค ์

๑) ร้อยละ ๗๐ ของนักเรียน
ระดับชั้น ม.๔ ผ่านโครงการ
เพาะพันธุ์ปัญญา  
๒) นักเรียนระดับชั้น ม.๔ 
สร้างนวัตกรรมได้อย่างน้อย ๑ 
นวัตกรรมระดับคุณภาพดี 

๑) ร้อยละ ๑๐๐ ของ
นักเรียนระดับชั้น ม.๔ 
ผ่านโครงการเพาะพันธุ์
ปัญญา  
๒) นักเรียนระดับชั้น ม.๔ 
สร้างนวัตกรรมได้อย่าง
น้อย ๑ นวัตกรรมระดับ
คุณภาพดี 

ครูและนักเรียนได้
พัฒนาการเรียนรู้แบบใหม่ 
ศึกษา ปัญหาไปด้วยกัน
เกิดการเรียนรู้อย่างมี
ความสุข 
ข้อเสนอแนะ 
  ควรจัดอย่างต่อเนื่อง 
 

๒๕) โครงการ
พัฒนาระบบน้ า
ด่ืม 

มีเครื่องท าน้ าเย็นบริการให้กับ
ผู้เรียนได้อย่างทั่วถึง 

มีเครื่องท าน้ าเย็นบริการ
ให้กับผู้เรียนได้อย่างทั่วถึง 

มีน้ าดื่มท่ีสะอาดปลอดภัยและ
เพียงพอระดับคุณภาพดี 

มีน้ าดื่มท่ีสะอาดปลอดภัย
และเพียงพอระดับ
คุณภาพดี 

นักเรียนมีน้ าดื่มที่สะอาด
ปลอดภัยส่งผลดีต่อ
สุขภาพนักเรียน 

๒๖) พัฒนาการ
เรียนการสอนค
หกรรม 

๑. เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ วัสดุ 
อุปกรณ์ในการจัดการเรียนรู้
ได้อย่างทั่วถึง 
๒. จัดซื้อวัตถุดิบให้กับผู้เรียน
ได้ทดลองท าจริง 

๑. มีครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์
ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่าง
ทั่วถึง 
๒. จัดซื้อวัตถุดิบให้กับ
ผู้เรียนได้ทดลองท าจริง 

ร้อยละ ๗๐ ของผู้เรียน
สามารถปฏิบัติจริงรวมทั้ง
แสดงความคิดเห็น สามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ อยู่
ในระดับคุณภาพดี 

ร้อยละ ๗๐ ของผู้เรียน
สามารถปฏิบัติจริงรวมทั้ง
แสดงความคิดเห็น 
สามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตได้ อยู่ในระดับ
คุณภาพดี 

นักเรียนสามารถท าอาหาร
ส าหรับตนเองและส าหรับ
ครอบครัวได้ 



๗๘ 

 

 
 
 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง
คุณภาพและข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 

๒๗) โครงการ
นิเทศภายใน 

๑) เพ่ือส่งเสริมให้ครูมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการ
จัดการเรียนการสอนและ
สามารถน าไปปรับปรุง
กิจกรรมการเรียนการสอนให้
มีประสิทธิภาพ 
2) เพ่ือส่งเสริมให้ครูได้รับการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องและน ามา
พัฒนางานการจัด
กระบวนการเรียนการสอน 

๑) ครูมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียน
การสอนและสามารถน าไป
ปรับปรุงกิจกรรมการเรียน
การสอนให้มีประสิทธิภาพ 
2. ครูทราบข้อบกพร่องเพ่ือ
น าพัฒนางานการจัด
กระบวนการเรียนการสอน 

๑) ร้อยละ 70 ของผลการ
ประเมินครู มีการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษาอยู่ในระดับดีขึ้น
ไป 
๒) ร้อยละ 70 ของผลการ
ประเมินครูมีแผนการจัดการ
เรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญอย่างน้อย 3 วิธี ต่อ 1 
รายวิชา 
๓) ร้อยละ 70 ของผลการ
ประเมิน ครู สร้างโอกาสให้
ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองจากสื่อที่หลากหลาย 

๑) ร้อยละ 70 ของผลการ
ประเมินครู มีการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตาม
มาตรฐานการเรียนรู้
ตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษาอยู่ในระดับดี
ขึ้นไป 
๒) ร้อยละ 70 ของผลการ
ประเมินครูมีแผนการ
จัดการเรียนรู้โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญอย่าง
น้อย 3 วิธี ต่อ 1 รายวิชา 
๓) ร้อยละ 70 ของผลการ
ประเมิน ครู สร้างโอกาส
ให้ผู้เรียนได้แสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่
หลากหลาย 

มีการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น 
ข้อเสนอแนะ 
  ควรจัดอย่างต่อเนื่อง 
 



๗๙ 

 

 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง
คุณภาพและข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 

๒๘) โครงการ
ลดเวลาเรียน 
เพ่ิมเวลารู้ 

๑. เพ่ือให้ผู้เรียนมีทางเลือกใน
การเรียนรู้ตามท่ีตนเองสนใจ 
๒. มีปฏิสัมพันธ์กับครู เรียนรู้
กับเพ่ือนได้อย่างมีความสุข 

๑. ผู้เรียนมีทางเลือกใน
การเรียนรู้ตามท่ีตนเอง
สนใจ 
๒. ครูและนักเรียน.มี
ปฏิสัมพันธ์กัน เรียนรู้
อย่างมีความสุข 

 ร้อยละ ๗๐ ของครู มีการบริหาร
จัดการชั้นเรียน โดยเน้นการมีปฎิ
สัมพันธ์เชิงบวกให้เด็กรักครู ครู
รักเด็กและเด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะ
เรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกัน
อย่างมีความสุข 

ร้อยละ ๗๐ ของครู มีการ
บริหารจัดการชั้นเรียน 
โดยเน้นการมีปฎิสัมพันธ์
เชิงบวกให้เด็กรักครู ครูรัก
เด็กและเด็กรักเด็ก เด็กรัก
ที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้
ร่วมกันอย่างมีความสุข 

มีปฎิสัมพันธ์เชิงบวกให้
เด็กรักครู ครูรักเด็กและ
เด็กรักเด็ก เด็กรักท่ีจะ
เรียนรู้ สามารถเรียนรู้
ร่วมกันอย่างมีความสุข 
ข้อเสนอแนะ 
  ควรจัดอย่างต่อเนื่อง 

๒๙) โครงการ
ส่งเสริมการ
เรียนรู้นอก
สถานที่ของ
ผู้เรียน 

นักเรียนได้เรียนรู้นอก
ห้องเรียนอย่างเหมาะสม 

นักเรียนได้เรียนรู้นอก
ห้องเรียนอย่างเหมาะสม 

 ร้อยละ ๗๐ นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจจากการเรียนรู้นอก
ห้องเรียน 

ร้อยละ ๗๐ นักเรียนมี
ความรู้ความเข้าใจจากการ
เรียนรู้นอกห้องเรียน 

นักเรียนมีความ
กระตือรือร้นและสามารถ
เรียนรู้ไดอ้ย่างมีความสุข 
ข้อเสนอแนะ 
  ควรจัดอย่างต่อเนื่อง 

๓๐) โครงการ
สร้างสรรค์งาน
ศิลป์ 
 

๑. ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์
ผลงงาน/ชิ้นงาน เกิด
สุนทรียภาพและเอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 
๒. เกิดความภาคภูมิใจในการ
สร้างสรรค์ผลงานและเรียนรู้
ร่วมกันอย่างมีความสุข 

๑. นร.สามารถ
สร้างสรรค์ผลงงาน/
ชิ้นงาน เกิดสุนทรียภาพ 
๒. เกิดความภาคภูมิใจ
ในการสร้างสรรค์ผลงาน
และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมี
ความสุข 

ร้อยละ ๗๐ ของครู มีการบริหาร
จัดการชั้นเรียน โดยเน้นการมีปฎิ
สัมพันธ์เชิงบวกให้เด็กรักครู ครู
รักเด็กและเด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะ
เรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกัน
อย่างมีความสุข 

ร้อยละ ๘๐ ของครู มีการ
บริหารจัดการชั้นเรียน 
โดยเน้นการมีปฎิสัมพันธ์
เชิงบวกให้เด็กรักครู ครูรัก
เด็กและเด็กรักเด็ก เด็กรัก
ที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้
ร่วมกันอย่างมีความสุข 

เกิดปฎิสัมพันธ์เชิงบวกให้
เด็กรักครู ครูรักเด็กและ
เด็กรักเด็ก เด็กรักท่ีจะ
เรียนรู้ สามารถเรียนรู้
ร่วมกันอย่างมีความสุข 



๘๐ 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง
คุณภาพและข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 

๓๑) ส่งเสริม
และพัฒนาการ
รักการอ่าน 

1.เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้
โรงเรียนสร้างนักเรียนต้นแบบ
นักการอ่าน 
2. เพ่ือส่งเสนริมนิสัยรักการ
อ่านยกย่องเชิดชู นักเรียน ครู 
ผู้บริหาร 
3. เพ่ือพัฒนาการอ่านคล่อง 
เขียนคล่อง และคิดเป็น 
4. สนองนโยบายส่งเสริมการ
อ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ 

1.สร้างนักเรียนต้นแบบการ
อ่าน 
2. นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน 
3. นักเรียนการอ่านคล่อง 
เขียนคล่อง และคิดเป็น 
 

ร้อยละ 65.00 ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1 มีความสามารถในการ
อ่านภาษาไทยในระดับดี 
ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 

ร้อยละ 65.00 ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1 มีความสามารถในการ
อ่านภาษาไทยในระดับดี 
ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 

เกิดสังคมแห่งการอ่านใน
โรงเรียน 
ข้อเสนอแนะ 
  ควรจัดอย่างต่อเนื่อง 

๓๒) พัฒนาการ
เรียนการสอน
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
ภาษาไทย 
 
 

๑.เพ่ือให้การจัดการเรียนการ
สอนภาษาไทยมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 
๒.เพ่ือเปิดโอกาสและส่งเสริมให้
นักเรียนกล้าแสดงออกในการใช้
ภาษาไทยให้ถูกต้อง เหมาะสม 
ถูกกาลเทศะและมีความคิด
สร้างสรรค ์

๑.การเรียนการสอนภาษาไทย
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
๒.นักเรียนกล้าแสดงออกใน
การใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง 
เหมาะสม ถูกกาลเทศะและมี
ความคิดสร้างสรรค์ 
 
 

ร้อยละ ๖๕ ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ มี
ความสามารถในการเขียน
ภาษาไทยในระดับดี ตาม
เกณฑ์ของสถานศึกษา 

ร้อยละ ๖๕ ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ มี
ความสามารถในการเขียน
ภาษาไทยในระดับดี ตาม
เกณฑ์ของสถานศึกษา 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
๑ มีความสามารถในการ
เขียนภาษาไทยในระดับดี 
ข้อเสนอแนะ 
  ควรจัดอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 



๘๑ 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง
คุณภาพและข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 

๓๓) โครงการ
พัฒนากลุ่ม
สาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

1.เพ่ือจัดหาสื่ออุปกรณ์ 
2.เพ่ือพัฒนาผลการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐานให้มี
คะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น 

1.มีสื่ออุปกรณ์ท่ีใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน2.ผลการ
ทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน
มีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น 

ร้อยละ 65.00 ของ
นักเรียนทุกระดับชั้นมีผล
การเรียนในระดับค่อนของ
ดี 

ร้อยละ 65.00 ของ
นักเรียนทุกระดับชั้นมีผล
การเรียนในระดับค่อนของ
ดี 

ข้อเสนอแนะ 
  ควรจัดอย่างต่อเนื่อง 

๓๔) พัฒนา
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
คณิตศาสตร์ 
 

1.เพ่ือให้การจัดการเรียนการ
สอนคณิตศาสตร์มีผลสัมฤทธิ์
มากขึ้น 

2.ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกและมี
ทักษะในการค านวณมากขึ้น3.
เพ่ือจัดซื้อสื่อ/อุปกรณ์ สื่อการ
เรียนการสอนคณิตศาสตร์ 

1.สาระคณิตศาสตร์มี
ผลสัมฤทธิ์มากขึ้น 
2.ผู้เรียนได้ฝึกและมีทักษะใน
การค านวณมากขึ้น3.มีสื่อ/
อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ 

ร้อยละ 65.00 ของ
นักเรียนทุกระดับชั้นมีผล
การเรียนในระดับค่อนของ
ดี 

ร้อยละ 55.00 ของ
นักเรียนทุกระดับชั้นมีผล
การเรียนในระดับค่อนของ
ดี 

ข้อเสนอแนะ 
  ควรจัดอย่างต่อเนื่อง 

๓๕) โครงการ
พัฒนาการเรียน
การสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

1.เพ่ือให้มีอุปกรณ์ท่ีเพียงพอ 
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน2.เพ่ือจัดกิจกรรมพัฒนา
ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.มีอุปกรณ์ที่เพียงพอ ในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
2.สามารถจัดกิจกรรมพัฒนา
ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 65.00 ของ
นักเรียนทุกระดับชั้นมีผล
การเรียนในระดับค่อนของ
ดี 

ร้อยละ 65.00 ของ
นักเรียนทุกระดับชั้นมีผล
การเรียนในระดับค่อนของ
ดี 

ข้อเสนอแนะ 
  ควรจัดอย่างต่อเนื่อง 



๘๒ 

 

 

 
 
 
 
 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง
คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 

๓๖) พัฒนาการ
เรียนการสอน
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษา
ต่างประ 
เทศ 

1.เพ่ือให้มีสื่อ วัสดุ-อุปกรณ์
เพียงพอ 
2.เพ่ือดึงดูดความสนใจและกระตุ้น
ให้ผู้เรียนกระตือรือร้นในการเรียน
มากขึ้น 
3.เพ่ือสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียน
ภาษาอังกฤษและมีความกล้าใน
แสดงออกท่ีดี 

1 มีสื่อ วัสดุ-อุปกรณ์เพียงพอ 
2.ผู้เรียนกระตือรือร้นในการเรียน
มากขึ้น 
3.ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน
ภาษาอังกฤษและมีความกล้าใน
แสดงออกท่ีดี 

ร้อยละ 65.00 ของ
นักเรียนทุกระดับชั้นมีผล
การเรียนในระดับค่อนของดี 

ร้อยละ 50.00 ของ
นักเรียนทุกระดับชั้น
มีผลการเรียนใน
ระดับค่อนของดี ข้อเสนอแนะ 

 ควรจัดอย่างต่อเนื่อง 

๓๗) โครงการ
พัฒนาการเรียน
การสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี 

1.เพ่ือให้มีวัสดุ-อุปกรณ์ในการ
จัดการเรียนการสอน2.เพ่ือฝึก
ทักษะในการปฏิบัติงานอาชีพให้กับ
นักเรียน 

1.มีวัสด-ุอุปกรณ์ในการจัดการ
เรียนการสอน 
2.สามารถฝึกทักษะในการ
ปฏิบัติงานอาชีพให้กับนักเรียน 

ร้อยละ 65.00 ของ
นักเรียนทุกระดับชั้นมีผล
การเรียนในระดับค่อนของดี 

ร้อยละ ๗๐.00 ของ
นักเรียนทุกระดับชั้น
มีผลการเรียนใน
ระดับค่อนของดี 

ข้อเสนอแนะ 
 ควรจัดอย่างต่อเนื่อง 



๘๓ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง
คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 

๓๘) โครงการ
พัฒนาและ
ปรับปรุงสื่อ
อุปกรณ์การเรียน
การสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
ศิลปะ 

1.เพ่ือให้มีเครื่องแต่งกายพร้อม
ในการแสดงผลงานดนตรีและ
นาฏศิลป์ 
2.เพ่ือเกิดความพร้อมในการ
แสดงต่อสาธารณะชน 
3.เพ่ือเกิดความช านาญในการ
เล่นดนตรีและนาฏศิลป์ 
4.ปรับปรุงปูายนิเทศกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 
๕.นักเรียนได้เปิดโลกทัศน์ 
๖.เพ่ือปรับปรุงและรับรู้
ศิลปวัฒนธรรมของถิ่นอ่ืน 

1.มีเครื่องแต่งกายพร้อมในการ
แสดงผลงานดนตรีและนาฏศิลป์ 
2.มีความม่ันใจในการแสดงต่อ
สาธารณะชน 
3เกิดความช านาญในการเล่นดนตรี
และนาฏศิลป์ 
4.ปูายนิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
สวยงาม น่าสนใจ 
๕.นักเรียนได้เปิดโลกทัศน์ 
๖.ได้เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมของถิ่น
อ่ืน 
 

ร้อยละ 65.00 ของ
นักเรียนทุกระดับชั้นมีผล
การเรียนในระดับค่อนของดี 

ร้อยละ ๗5.00 ของ
นักเรียนทุกระดับชั้น
มีผลการเรียนใน
ระดับค่อนของดี 

ข้อเสนอแนะ 
 ควรจัดอย่างต่อเนื่อง 



๘๔ 

 

 4)  ยุทธศาสตร์ ปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดล้อม  ภูมิทัศน์ให้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัย 
       4.1  กลยุทธ์ ปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ให้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัย 
 

 
 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง
คุณภาพและข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 

1) โครงการ
สวน
พฤกษศาสตร์ 

เพ่ือสร้างจิตส านึกให้นักเรียน
เกิดความรักและเห็นคุณค่า
ของพืชไม้ มีจิตใจอ่อนโยน มี
แนวคิดท่ีจะอนุรักษ์พืชพันธ์ไม้
และสิ่งแวดล้อม และเป็น
แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 

นักเรียนรู้จักต้นไม้  มีความ
รักและเห็นคุณค่าของพืช 
พันธุ์ไม้ และมีจิตอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม ให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ในโรงเรียน 

ด้านปริมาณ 
  นักเรียนโรงเรียนโคกสะอาด
วิทยาคมทุกคน             
ด้านคุณภาพ 
  นักเรียนเห็นคุณค่าของพันธ์
ไม้เกิดแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 

นักเรียนรู้จักต้นไม้  มี
ความรักและเห็นคุณค่า
ของพืช พันธุ์ไม้ และมีจิต
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 

  นักเรียนเห็นคุณค่าของ
พืช พันธุ์ไม้ และมีจิต
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
ข้อเสนอแนะ 
  ควรจัดทุกปี 

2)  โครงการ
ส่งเสริมและ
พัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ 
  - ดูแล
สวนหย่อมและ
ต้นไม้ 
  - ดูแลพื้นที่
ภายในโรงเรียน 

 1.เพ่ือพัฒนาและปรับปรุง
สภาพภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม
ภายในโรงเรียนให้น่าดู  น่าอยู่          
น่าเรียน 
2.เพ่ือช่วยให้นักเรียนสามารถ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้
เต็มตามศักยภาพ  ตาม
วิสัยทัศน์และจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตรแกนกลาง  

โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ และ
พัฒนาตนเองได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ 

ด้านปริมาณ 
  นักเรียนโรงเรียนโคกสะอาด
วิทยาคมทุกคน             
ด้านคุณภาพ 
   เพ่ือพัฒนาและปรับปรุง
สภาพภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม
ภายในโรงเรียนให้น่าดู  น่าอยู่  
น่าเรียน 
 

โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ และ
พัฒนาตนเองได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ 

  โรงเรียนมีสภาพแวดล้อม
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้   
ข้อเสนอแนะ 
  ควรจัดทุกปี 



๘๕ 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ
และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 

๓) โครงการ 
 Big 
cleaning 
day 

1.เพ่ือจัดสถานที่ให้เอ้ือต่อการ
ใช้งานให้สะอาด ถูกสุขลักษณะ 
2.เพ่ือแยกสิ่งของเครื่องใช้ 
จัดเก็บให้มีระเบียบ สวยงาม
ง่ายต่อการหยิบจับใช้งาน 

1.มีสถานที่ให้เอ้ือต่อการใช้
งานให้สะอาดถูกสุขลักษณะ 
2.สิ่งของเครื่องใช้ถูกจัดเก็บ
ให้มีระเบียบ สวยงามง่ายต่อ
การหยิบจับใช้งาน 

 อาคารและบริเวณโรงเรียน
สะอาดเป็นระเบียบที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ระดับคุณภาพดี 

อาคารและบริเวณโรงเรียน
สะอาดเป็นระเบียบที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ระดับ
คุณภาพดี 

 ข้อเสนอแนะ 
  ควรจัดทุกปี 

๔) โครงการ
ขยะทองค า 

1.สร้างจิตส านึกและเห็นคุณค่า
ในการแยกขยะ 
2.เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ มี
ทักษะพ้ืนฐานในการจัดการ 
และมีเจตคติท่ีดีในการท างาน
หรืองานอาชีพ 

1.นักเรียนมีจิตส านึกและ
เห็นคุณค่าในการแยกขยะ 
2.นักเรียนมีความรู้ มีทักษะ
พ้ืนฐานในการจัดการ และมี
เจตคติที่ดีในการท างานหรือ
งานอาชีพ 

1) ร้อยละ 70.00 ของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที ่1-6 เข้าร่วมกิจกรรม  
2) นักเรียนมีความรู้ มีทักษะ
พ้ืนฐานในการจัดการ มีเจต
คติท่ีดีในการท างานหรืองาน
อาชีพอยู่ในระดับคุณภาพดี 

1) ร้อยละ 70.00 ของ
นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เข้า
ร่วมกิจกรรม 2) นักเรียนมี
ความรู้ มีทักษะพื้นฐานใน
การจัดการ มีเจตคติท่ีดีใน
การท างานหรืองานอาชีพ
อยู่ในระดับคุณภาพดี 

 

๕) ปรับปรุง
ภูมิทัศน์ 

1.เพ่ือซ่อมแซมอาคารเรียนให้
สวยงาม ปลอดภัย อยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งาน และเอ้ือต่อการ
จัดการเรียนการสอน 

1.อาคารเรียน สวยงาม 
ปลอดภัย อยู่ในสภาพพร้อม
ใช้งานและเอ้ือต่อการ
จัดการเรียนการสอน 
 

ด้านปริมาณ 
    อาคารเรียนโรงเรียนโคกสะอาด
วิทยาคม จ านวน 4 หลัง 
ด้านคุณภาพ 
    ครู บุคลากร นักเรียนมี
ความพึงพอใจต่ออาคารเรียน 

1.อาคารเรียน สวยงาม 
ปลอดภัย อยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งานและเอ้ือต่อ
การจัดการเรียนการสอน 
 

   อาคารเรียนสวยงาม และ
ปลอดภัย 
     ข้อเสนอแนะ 
  ควรจัดทุกปี  



๘๖ 

 

 5. ยุทธศาสตร์   การส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชน 
    5.1  กลยุทธ์  ส่งเสริมความสัมพันธ์กับชุมชน 
 

 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง
คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 

1) โครงการ
ส่งเสริมและ
พัฒนางาน
เศรษฐกิจพอเพียง 

1. เพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนให้นักเรียนได้รู้จัก
การด ารงชีวิตโดยใช้ทฤษฎี
เศรษฐกิจพอเพียง 
2. เพ่ือให้นักเรียนได้ ฝึก
ปฏิบัติ 
กิ จ กร รมกา ร เ กษตร ใน
ลักษณะพ่ึงพา  เกื้อกูลซึ่งกัน
และกัน 
3. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้
และทักษะพ้ืนฐานในการท า
กิจกรรมการเกษตร ตามแนว
ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง 

นักเรียนรู้จักการด ารงชีวิตอย่าง
พอเพียง และสามารถน าหลัก
ทฤษฎีมาใช้ในการด ารงชีวิต ใน
ลักษณะพ่ึงพา เกื้อกูลซึ่งกันและกัน 

ด้านปริมาณ   
     นักเรียนทุก
ระดับชั้น 
ด้านคุณภาพ 
   นักเรียนได้รู้จัก

การด ารงชีวิตโดยใช้
ทฤษฎีเศรษฐกิจ
พอเพียง ได้ฝึกปฏิบัติ
กิจกรรมการเกษตรใน
ลักษณะพ่ึงพา เกื้อกูล
ซึ่งกันและกัน มี
ความรู้และทักษะ
พ้ืนฐานในการท า
กิจกรรมการเกษตร 
ตามแนวทฤษฎี
เศรษฐกิจพอเพียง 

นักเรียนรู้จักการด ารงชีวิต
อย่างพอเพียง และสามารถ
น าหลักทฤษฎีมาใช้ในการ
ด ารงชีวิต ในลักษณะพ่ึงพา 
เกื้อกูลซึ่งกันและกัน 

   นักเรียนได้รู้จักการ
ด ารงชีวิตโดยใช้ทฤษฎี
เศรษฐกิจพอเพียง 
   ข้อเสนอแนะ 
    ควรจัดทุกปี 



๘๗ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง
คุณภาพและข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 

2) ประชุม
ผู้ปกครอง
นักเรียน 

1.เพ่ือสานสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง 
ครู ผู้ปกครองและนักเรียน 
2. เพ่ือให้คณะกรรมการ
สถานศึกษาฯได้พบปะและ
รับทราบปัญหาและ
ข้อเสนอแนะต่างๆจาก
ผู้ปกครอง  

 1.คณะกรรมการสถานศึกษา
ฯได้รับทราบปญัหาของ
ผู้ปกครองและได้ข้อเสนอแนะ
ต่างๆจากผู้ปกครองนักเรียน
เพื่อน าไปสู่การพัฒนาโรงเรียน 
2.คณะกรรมการสถานศึกษาฯ
มีส่วนร่วมในการวางแผน
บริหารโรงเรียน 

ด้านปริมาณ 
คณะกรรมการสถานศึกษาฯ 
จ านวน  15 คน 
- ผู้ปกครองนักเรยีน จ านวน 350 คน 

 1.คณะกรรมการ
สถานศึกษาฯได้รับทราบ
ปัญหาของผู้ปกครองและได้
ข้อเสนอแนะต่างๆจาก
ผู้ปกครองนักเรียนเพื่อ
น าไปสู่การพัฒนาโรงเรียน 

  ได้รับทราบปัญหาและ
ความต้องการของ
ผู้ปกครอง 
  ข้อเสนอแนะ 
  ควรจัดทุกปี 



๘๘ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง
คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 

๓) โครงการ
พัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 
 

1. เพ่ือพัฒนาความรู้  ความ
เข้าใจในบทบาทหน้าที่ และ
ระเบียบก าหนด ของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
2.เพ่ือเสริมสร้าง
ประสบการณ์และทักษะใน
การปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
 
 
 
 

คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนสะอาด
วิทยาคม  มีความรู้ความ
เข้าใจและทักษะ
ประสบการณ์ ในการท างาน
ตามบทบาทหน้าที่ของ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานเพ่ิมข้ึน 
 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานจ านวน 15 คนคิดเป็น
ร้อยละ 100 คณะครูบุคลากร 
จ านวน 24 คน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน โรงเรียนสะอาด
วิทยาคม  มีความรู้ความเข้าใจ
และทักษะประสบการณ์ ในการ
ท างานตามบทบาทหน้าที่ของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานเพิ่มขึ้น 

คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนสะอาด
วิทยาคม  มีความรู้ความ
เข้าใจและทักษะ
ประสบการณ์ ในการท างาน
ตามบทบาทหน้าที่ของ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานเพ่ิมข้ึน 
 

คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
โรงเรียนสะอาดวิทยาคม  
มีความรู้ความเข้าใจและ
ทักษะประสบการณ์                
ในการท างานตามบทบาท
หน้าที่ของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
เพ่ิมข้ึน 
 



๘๙ 

 

 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง
คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 

๔) โครงการ
พัฒนาตามรอย
พ่ออยู่อย่าง
พอเพียงสู่วิถี
ชีวิตชุมชน
(SBMLD) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เพ่ือให้นักเรียน  เยาวชน
และประชาชนทั่วไปได้ความรู้
และทักษะที่เกิดจากการฝึก
ปฏิบัติการ เพาะปลูกพืชผัก
สวนครัว พืชเศรษฐกิจใน
ท้องถิ่น การเลี้ยงสัตว์และการ
แปรรูปผลผลิตตามหลัก 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.  เพ่ือให้นักเรียน  เยาวชน
และประชาชนทั่วไป ได้
ความรู้ เกิดทักษะการ
ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียงและ
สามารถน าไปใช้ในการ
ประกอบอาชีพได้ 

   นักเรียนเยาวชนและ
ประชาชนได้ฝึกปฏิบัติ
เกี่ยวกับกิจกรรมการ
เพาะปลูกพืชผักสวนครัว 
พืชเศรษฐกิจในท้องถิ่น การ
เลี้ยงสัตว์และการแปรรูป
ผลผลิต จนท าให้เกิดองค์
ความรู้ ทักษะการด ารงชีวิต 
ทีเ่กิดจากการฝึกปฏิบัติ จริง 
โดยยึดตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวันและประกอบ
อาชีพได้ 
 
 
 
 

ด้านเชิงปริมาณ 
   นักเรียน เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไปในเขตพ้ืนที่
ต าบลหนองกุง อ.โนนคูณ                   
จ.ศรีสะเกษ  จ านวน ๑๐๐ คน  
ด้านคุณภาพ 
    นักเรียน เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไป ที่สนใจ
กิจกรรมการเพาะปลูกพืชผัก
สวนครัว พืชเศรษฐกิจใน
ท้องถิ่น การเลี้ยงสัตว์และการ
แปรรูปผลผลิต ได้ความรู้ 
ทักษะการด ารงชีวิต ที่เกิดจาก
การฝึกปฏิบัติจริง โดยยึดตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวันและประกอบ
อาชีพได้  

   นักเรียนเยาวชนและ
ประชาชนได้ฝึกปฏิบัติ
เกี่ยวกับกิจกรรมการ
เพาะปลูกพืชผักสวนครัว 
พืชเศรษฐกิจในท้องถิ่น การ
เลี้ยงสัตว์และการแปรรูป
ผลผลิต จนท าให้เกิดองค์
ความรู้ ทักษะการด ารงชีวิต 
ที่เกิดจากการฝึกปฏิบัติ จริง 
โดยยึดตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวันและประกอบ
อาชีพได้ 

   นักเรียน เยาวชน
และประชาชนทั่วไป ที่
สนใจกิจกรรมการ
เพาะปลูกพืชผักสวน
ครัว พืชเศรษฐกิจใน
ท้องถิ่น การเลี้ยงสัตว์
และการแปรรูป
ผลผลิต มีความรู้ 
ทักษะการด ารงชีวิต ที่
เกิดจากการฝึกปฏิบัติ
จริง โดยยึดตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวันและ
ประกอบอาชีพ 
ข้อเสนอแนะ 
  ควรจัดอย่างต่อเนื่อง 



๙๐ 

 

 6.ยุทธศาสตร์  การส่งเสริม สนับสนุนให้มีสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารอย่างพอเพียง และใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    6.1  กลยุทธ์ ส่งเสริมให้มีสื่อเทคโนโลยีอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ  
 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 

1).โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
การศึกษา 
  
 

-เพ่ือจัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์
ทางการศึกษา 
-เพ่ือให้มีสื่อเทคโนโลยีใน
การจัดการเรียนการสอน 

    มีสื่อเทคโนโลยีทาง
การศึกษาใช้ในการเรียน
การสอนประจ าห้องเรียน
และห้องปฏิบัติการ 

ด้านปริมาณ 
    มีครุภัณฑ์ทางการศึกษา
จ านวนไม่น้อยกว่า 3 เครื่อง 
ด้านคุณภาพ 
    มีสื่อเทคโนโลยีในการ
จัดการเรียนการสอนประจ า
ห้องเรียน 

    มีสื่อเทคโนโลยีใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน 
3 เครื่อง 

    มีสื่อเทคโนโลยีใน
การจัดการเรียนการ
สอนประจ าห้องเรียน 
ข้อเสนอแนะ 
    ควรจัดทุกปี 

๒) พัฒนาและปรับปรุงห้อง
โสตฯ 

- เพ่ือให้มีบรรยากาศเอ้ือต่อ
การจัดการประชุม 
- เพ่ือพัฒนาห้องโสตฯให้น่า
อยู่สะอาด เรียบร้อย 

-มีห้องที่เอ้ือต่อการจัดการ
ประชุม/ประชาสัมพันธ์  
สะอาด เรียบร้อยและ
สวยงาม 

ด้านปริมาณ 
  ครู บุคลากร นักเรียน    
ร้อยละ 90  มีความพึง
พอใจ 
ด้านคุณภาพ 
  -มีวัสดุ อุปกรณ์เพียงพอ 
 - ครู และบุคลากรมีห้องที่
เอ้ือต่อการจัดการประชุม/         
ประชาสัมพันธ์ 

-มีห้องที่เอ้ือต่อการ
จัดการประชุม/
ประชาสัมพันธ์  สะอาด 
เรียบร้อยและสวยงาม 

มีห้องที่เอ้ือต่อการ
จัดการประชุม 
    ข้อเสนอแนะ 
    ควรจัดทุกปี 



๙๑ 

 

 

 
 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ
และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 

๓).โครงการ
พัฒนาระบบ
เครือข่าย
ภายในโรงเรียน
โคกสะอาด
วิทยาคม 

-เพ่ือจัดระบบเครือข่าย
ภายในโรงเรียน ให้
เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตและ
ระบบงานอย่างทั่วถึงและ
มีประสิทธิภาพ 

ระบบเครือข่าย
เชื่อมต่อได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
ชัดเจน  เร็วและ
สามารถใช้งานได้
ตลอดปี 

ด้านปริมาณ 
   -มีจุดเชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ต(Access 
point)ส่ง wifi 6 จุด  
ด้านคุณภาพ 
   -สัญญาณอินเตอร์เน็ต
และระบบเครือข่าย
ภายในเชื่อมต่อได้ชัดเจน  
เร็วและเชื่อมต่อได้ตลอด
การใช้งาน     

   ระบบเครือข่ายเชื่อมต่อได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  ชัดเจน  เร็วและสามารถใช้
งานได้ตลอดปี 

มีสัญญาณอินเตอร์เน็ตและ
ระบบเครือข่ายภายใน
เชื่อมต่อได้ชัดเจน 
ข้อเสนอแนะ 
   ควรจัดทุกปี 

๔). โครงการ
อบรมการ
จัดท าสื่อ และ
น าสื่อไปใช้
จัดการเรียน
การสอน 

- เพ่ือจัดอบรมการจัดท า
สื่อ 
 -เพ่ือสนับสนุนและนิเทศ
การน าสื่อไปใช้ 
 

   ครูจัดท าสื่อได้และ
น าไปใช้ได้ 

ด้านปริมาณ 
- คณะครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 24 คน 
ด้านคุณภาพ 
-ครูจัดท าสื่อได้และ
น าไปใช้ได้ 

   ครูจัดท าสื่อได้และน าไปใช้ได้ มีสื่อใช้ประกอบการสอน 
  ข้อเสนอแนะ 
   ควรจัดทุกปี 



๙๒ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพและ

ข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 

๕) โครงการ
สารสนเทศและ
พัฒนางานสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ 

1.เพ่ือให้มีการ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร การ
ด าเนินงาน กิจกรรมต่างๆ  
ของสถานศึกษาต่อชุมชน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
2.เพ่ือให้นักเรียนในเขต
พ้ืนที่บริการทราบข้อมูลการ
รับสมัครนักเรียนใหม่ 
3.เพ่ือให้การบริการข้อมูล
ข่าวสารแก่บุคลากรภายใน
และนอกโรงเรียน 

ชุมชนหรือโรงเรียน
ในพ้ืนที่บริการ
รับทราบข้อมูล
เกี่ยวกับการจัด
การศึกษาของ
โรงเรียน 

มีการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารของ
โรงเรียนสู่องค์กร
ภายนอก ร้อยละ 100 

องค์กรภายนอก ได้รับ
ทราบข้อมูลโรงเรียน 

ชุมชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารจากทาง
โรงเรียน 
  ข้อเสนอแนะ 
  ควรจัดทุกปี 



๙๓ 

 

 

 
 
 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง
คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ 

ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 

๖) โครงการ
ส่งเสริมและ
พัฒนา
ระบบ
เทคโนโลยี 

1.ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้
ผู้เรียนให้มีความรู้ด้าน
โสตทัศนูปกรณ์ สามารถศึกษา
ค้นคว้าด้วยอุปกรณ์เทคโนโลยีที่
ทันสมัยและทันเหตุการณ์ปัจจุบัน 
2. คณะครู นักเรียน สามารถใช้
บริการอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ใน
การสนับสนุนกระบวนการเรียน
การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สะดวก รวดเร็ว เพียงพอต่อความ
ต้องการ 
 

1.ผู้เรียนมีความรู้ด้าน
โสตทัศนูปกรณ์ สามารถ
ศึกษาค้นคว้าด้วยอุปกรณ์
เทคโนโลยีที่ทันสมัยและทัน
เหตุการณ์ปัจจุบัน 
2. ครู นักเรียน สามารถใช้
บริการอุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์ ในการ
สนับสนุนกระบวนการเรียน
การสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สะดวก 
รวดเร็ว เพียงพอต่อความ
ต้องการ 
 

1) ร้อยละ 70 ของผลการ
ประเมินสถานศึกษามีการ จัดหา 
พัฒนาและการบริการด้านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่มี
ประสิทธิภาพในระดับดีขึ้นไป 
2) ร้อยละ 70 ผลการประเมิน
ของสถานศึกษามีการด าเนินงาน
ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่
มีประสิทธิภาพในระดับดีขึ้น 
3) ร้อยละ 70 ของครูและ
บุคลากร พึงพอใจในการน าเอา
เทคโนโลยีสารไปใช้ในการ
สนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอนในระดับดี 

1) ร้อยละ 70 ของผลการ
ประเมินสถานศึกษามีการ 
จัดหา พัฒนาและการ
บริการด้านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ
ในระดับดี 
2) ร้อยละ 70 ผลการ
ประเมินของสถานศึกษามี
การด าเนินงานด้านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่มี
ประสิทธิภาพในระดับดี 
3) ร้อยละ 80 ของครูและ
บุคลากร พึงพอใจในการ
น าเอาเทคโนโลยีสารไปใช้ใน
การสนับสนุนการจัดการ 

มีสัญญาณอินเตอร์เน็ต
และระบบเครือข่าย
ภายในเชื่อมต่อได้ชัดเจน 
ข้อเสนอแนะ 
   ควรจัดทุกปี 



๙๔ 

 

 

 
 
 
 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง
คุณภาพและข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 

 3. คณะครู นักเรียนได้ใช้
สื่อและโสตทัศนูปกรณ์
ประกอบกิจกรรมการ
เรียนการสอนพร้อมทั้ง
อุปกรณ์ในการเรียนรู้ด้วย
เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
4.ช่วยให้นักเรียนสามารถ
เรียนรู้ได้ด้วยตนเองได้เต็ม
ศักยภาพ 

3. ครู นักเรียนได้ใช้สื่อและ
โสตทัศนูปกรณ์ประกอบ 
4.ช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนรู้
ได้ดว้ยตนเองได้เต็มศักยภาพ 

 ร้อยละ 80 ของครูและ
บุคลากร พึงพอใจในการ
น าเอาเทคโนโลยีสารไปใช้
ในการสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนใน
ระดับดี 

 

๗) โครงการ
อินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูง 

1. สัญญาณอินเทอรเ์น็ต
ความเร็วสูงบริการได้
ครอบคลุมในโรงเรียน 

1. มีสัญญาณอินเทอรเ์น็ต
ความเร็วสูงบริการได้ครอบคลุมใน
โรงเรียน 

1) ร้อยละ 70 สถานศึกษามี
ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
บริการอย่างทั่วถึงระดับคุณภาพดี 

1) ร้อยละ 80 
สถานศึกษามีระบบ
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
บริการอย่างทั่วถึงระดับ
คุณภาพดี 

ข้อเสนอแนะ 
ควรจัดทุกปี 



๙๕ 

 

บทที่ ๓ 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา/กิจกรรม 

๓.๑ บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สถานศึกษาโรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ มีโครงการ/กิจกรรมจ าแนกตาม
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการจัดการศึกษา  ดังนี้ 
ยุทศาสตร์ 
/กลยุทธ ์

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๔ ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๕ รวม ๕ ปี 
งบประมาณ 

(บาท) 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
    (บาท) 

ยุทศาสตร์ที่ ๑ 
  กลยุทธ์ที่ ๑ 
  กลยุทธ์ที่ ๒ 

๗๒,๐๐๐ ๕ ๕๗,๐๐๐ ๕ 
 

๒๖๐,๕๐๐ 
 

๗ 
 

๕๗,๐๐๐ 
 

๗ 
 

๕๗,๐๐๐ 
 

๗ ๕๐๓,๕๐๐ 

รวม ๗๒,๐๐๐  ๕๗,๐๐๐  ๒๖๐,๕๐๐  ๕๗,๐๐๐  ๕๗,๐๐๐  ๕๐๓,๕๐๐ 
ยุทศาสตร์ที่ ๒ 
   กลยุทธ์ที่ ๓ 

๒,๔๓๗,๐๖๒ ๒๐ ๒,๒๗๑,๑๑๐ ๒๙ ๒,๔๓๘,๐๓๖ 
๑๒ 

 
๒,๔๓๘,๐๓๖ 

๑๒ 
 

๒,๔๓๘,๐๓๖ 
๑๒ 

 ๑๒,๐๒๒,๒๘๐ 

รวม ๒,๔๓๗,๐๖๒  ๒,๒๗๑,๑๑๐  ๒,๔๓๘,๐๓๖  ๒,๔๓๘,๐๓๖  ๒,๔๓๘,๐๓๖  ๑๒,๐๒๒,๒๘๐ 
ยุทศาสตร์ที่ ๓ 
  กลยุทธ์ที่ ๔ 
  กลยุทธ์ที่ ๕ 

๑,๓๕๑,๗๐๐ ๕ ๑,๕๑๒,๐๐๐ ๒๘ ๕๘๐,๐๐๐ 
๑๐ 

 
๕๘๐,๐๐๐ 

๑๐ 
 

๕๘๐,๐๐๐ 
๑๐ 

 ๔,๖๐๓,๗๐๐ 

รวม ๑,๓๕๑,๗๐๐  ๑,๕๑๒,๐๐๐  ๕๘๐,๐๐๐  ๕๘๐,๐๐๐  ๕๘๐,๐๐๐  ๔,๖๐๓,๗๐๐ 
ยุทศาสตร์ที่ ๔ 
  กลยุทธ์ที่ ๖ 

๑๐๕,๘๐๐ ๒ ๑๐๔,๐๐๐ ๕ ๒๐๖,๔๐๐ 
๔ 
 

๒๐๖,๔๐๐ 
๔ 
 

๒๐๖,๔๐๐ 
๔ 
 ๘๒๙,๐๐๐ 

รวม ๑๐๕,๘๐๐  ๑๐๔,๐๐๐  ๒๐๖,๔๐๐  ๒๐๖,๔๐๐  ๒๐๖,๔๐๐  ๘๒๙,๐๐๐ 
ยุทศาสตร์ที่ ๕ 
 กลยุทธ์ที่ ๗ 

๙๕,๐๐๐ ๓ ๖๕,๐๐๐ ๒ ๒๕,๐๐๐ ๒ ๒๕,๐๐๐ ๒ ๒๕,๐๐๐ ๒ ๒๓๕,๐๐๐ 

รวม ๙๕,๐๐๐  ๖๕,๐๐๐  ๒๕,๐๐๐  ๒๕,๐๐๐  ๒๕,๐๐๐  ๒๓๕,๐๐๐ 
 



๙๖ 

 
ยุทศาสตร์ 
/กลยุทธ ์

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๔ ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๕ รวม ๕ ปี 
งบประมาณ 

(บาท) 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
    (บาท) 

ยุทศาสตร ์
ที ่๖ 

 กลยุทธ์ที่ ๘ 
๑๑๗,๐๐๐ ๔ ๒๙,๖๐๐ ๓ ๒๙,๖๐๐ ๓ ๒๙,๖๐๐ ๓ ๒๙,๖๐๐ ๓ ๒๓๕,๔๐๐ 

รวม ๑๑๗,๐๐๐  ๒๙,๖๐๐  ๒๙,๖๐๐  ๒๙,๖๐๐  ๒๙,๖๐๐  ๒๓๕,๔๐๐ 
รวมทั้งสิ้น ๔,๑๗๘,๕๖๒ ๓๙ ๒๔,๐๓๘,๗๑๐ ๗๒ ๓,๕๓๙,๕๓๖ ๓๘ ๓,๕๓๙,๕๓๖ ๓๘ ๓,๕๓๙,๕๓๖ ๓๘  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๗ 

 
 

๔.๒ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรและพัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
  กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรและพัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณธรรมจริยธรรม 
  กลยุทธ์ที่  ๒ ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ผู้เรียนให้มีค่านิยมที่พึงประสงค์ 
 

 
ที ่

 
โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 256๑ 

(บาท) 
256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 ปฐมนิเทศ
นักเรียน 

1.  เพ่ือให้นักเรียน ม.1,ม.4 
ได้รับทราบระเบียบและแนว
ปฏิบัติของโรงเรียน 
2.เพ่ือให้นักเรียนได้ปรับตัวเข้ากับ
สถานศึกษาและเพ่ือนใหม่ 

นักเรียน
ระดับชั้น  
ม.1 และ ม. 4   
ทุกคน 

๕,000 
(รายหัว) 

 
 

4,000 
(รายหัว) 

 
 

5,000 
(รายหัว) 

 

5,000 
(รายหัว) 

 

5,000 
(รายหัว) 

 

นักเรียนทราบแนว
ปฏิบัติของโรงเรียน และ
ปรับตัวเข้ากับ
สถานศึกษาและเพ่ือน
ใหม่ได้ 

ฝุายวิชาการ 

2. ปัจฉิม
นิเทศ 
 

1.เ พ่ื อ ส่ ง ม อ บ นั ก เ รี ย น ที่ จ บ
การศึกษาคืนให้แก่ผู้ปกครอง 
2.เพ่ือสร้างขวัญ  ก าลังใจ  และ
ค ว า ม ใ ห้ กั บ นั ก เ รี ย น ที่ จ บ
การศึกษา 
3.เพ่ือสร้างเสริมความสัมพันธ์อัน
ดีระหว่างนักเรียนที่จบการศึกษา
กับสถาบัน 
4.เ พ่ื อแสดงความยินดี ให้ กั บ
นักเรียนที่จบการศึกษา 

นักเรียน
ระดับชั้น  
ม.3 และ ม. 6 
ทุกคน 

๕,000 
(รายหัว) 

 
 

4,000 
(รายหัว) 

 
 

5,000 
(รายหัว) 

 

5,000 
(รายหัว) 

 

5,000 
(รายหัว) 

 

นักเรียนที่จบการศึกษามี
ขวัญ   ก าลังใจ  
ภาคภูมิใจและมีความ
ผูกพันธ์ต่อสถาบัน 
 

ฝุายวิชาการ 



๙๘ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรและพัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
 กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรและพัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณธรรมจริยธรรม 
 กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ผู้เรียนให้มีค่านิยมที่พึงประสงค์ 

 
 
 
 
 

 
ที ่

 
โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 256๑ 

(บาท) 
256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

256๕
(บาท) 

3. ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมนักเรียน 
 

1.เพ่ือให้การอบรม ความรู้และสร้าง
เสริมลักษณะนิสัยที่ดีแก่นักเรียน 
2.เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับ กฎระเบียบ
ของโรงเรียน มรรยาทในสังคม และ
การปฏิบัติต่อตนเองและผู้อ่ืน 
3.เพ่ือให้นักเรียนได้รับการพัฒนา
ทางด้านจิตใจ อารมณ์ สังคมและ
สติปัญญา 
4.เพ่ือปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
ให้กับผู้เรียน 

1. ครูโรงเรียน
โคกสะอาด
วิทยาคม  
จ านวน  26  
คน 
2.นักเรียน
โรงเรียนโคก
สะอาดวิทยาคม  
จ านวน   306  
คน 
 

๒0,000 
(รายหัว) 

๒0,000 
(รายหัว) 

๔0,000 
(sbmld) 

20,000
(รายหัว) 

20,000 
(รายหัว) 

1.นักเรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม ความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กฎระเบียบของ
โรงเรียน มรรยาทใน
สังคม และการปฏิบัติ
ต่อตนเองและผู้อ่ืนได้
อย่างถูกต้อง 
2.นักเรียนได้รับการ
พัฒนาทางด้านจิตใจ 
อารมณ์ สังคมและ
สติปัญญา 

กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
สังคมศึกษา 
ศาสนา
และวัฒ
ธรรม 



๙๙ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรและพัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
 กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรและพัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณธรรมจริยธรรม 
 กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ผู้เรียนให้มีค่านิยมที่พึงประสงค์ 
 

 
ที ่

 
โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 256๑ 

(บาท) 
256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

256๕
(บาท) 

4. ส่งเสริมวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา 
1)กิจกรรมวันส าคัญ
ทางพระพุทธศาสนา 
-วันมาฆบูชา 
-วันวิสาขบูชา 
-วันอาสาฬหบูชา 
-วันเข้าพรรษา 
- กิจกรรมสอบ
นักธรรม 

เพ่ือให้นักเรียนเห็นความส าคัญ
ของวันส าคัญทางพุทธศาสนา  
และเป็นการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมให้กับนักเรียน 

ครแูละบุคลากร  
จ านวน 26 คน  
นักเรียนโรงเรียน
โคกสะอาด
วิทยาคม  
จ านวน   306  
คน 
 

5,000 
(รายหัว) 

5,000 
(SBMLD) 

5,000 
(รายหัว) 

5,000 
(รายหัว) 

5,000 
(รายหัว) 

นักเรียนได้เข้าร่วม
กิจกรรมวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา  และ
เป็นผู้มีคุณธรรม
จริยธรรม 

ฝุายบริหาร
ทั่วไป/กลุ่ม
สาระสังคม
ศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

5. ส่งเสริมความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

เพ่ือให้นักเรียนแสดงออกถึง
ความจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

ครแูละบุคลากร  
จ านวน 26 คน  
นักเรียนโรงเรียน
โคกสะอาด
วิทยาคม 306
คน    

4,000 
(รายหัว) 

๘,000 
(รายหัว) 

๔,000 
(รายหัว) 

8,000 
(รายหัว) 

8,000 
(รายหัว) 

นักเรียนได้แสดงออก
ถึงความจงรักภักดีต่อ
สถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

ฝุายบริหาร
ทั่วไป 

 



๑๐๐ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรและพัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรและพัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์  
 กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรและพัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณธรรมจริยธรรม 
 กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ผู้เรียนให้มีค่านิยมที่พึงประสงค์ 
 

 
ที ่

 
โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 256๑ 

(บาท) 
256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

256๕
(บาท) 

6 ส่งเสริมความ
กตัญญูกตเวทีต่อ
ผู้มีพระคุณ 
-กิจกรรมวันไหว้
ครู 
-กิจกรรมวันแม่ 

๑) เพ่ือให้นักเรียนแสดงออกถึง
คุณธรรมจริยธรรม วัฒนธรรมประเพณี 
อันดีงามที่ทรงคุณค่า 
๒) เพ่ือให้นักเรียนได้แสดงออกถึง
ความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 

ครูจ านวน 26 
คน นักเรียน
โรงเรียนโคก
สะอาด
วิทยาคม  
จ านวน   
285  คน 

15,000 
(รายหัว) 

15,000 
(รายหัว) 

15,000 
(รายหัว) 

15,000 
(รายหัว) 

15,000 
(รายหัว) 

นักเรียนได้แสดงออก
ถึงความกตัญญูกตเวที
ต่อผู้มีพระคุณและ
แสดงถึงคุณธรรม
จริยธรรม และ
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

ฝุายบริหาร
ทั่วไป/กลุ่ม
สาระสังคม
ศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๗ ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม
นักเรียน
มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

๑)เพ่ือให้การอบรมความรู้และสร้าง
เสริมลักษณะนิสัยที่ดีแก่นักเรียน 
๒)เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบ
โรงเรียน มารยาทในสังคมและการ
ปฏิบัติต่อตนเองและผู้อ่ืน 
๓) เพ่ือให้นักเรียนได้รับการพัฒนาด้าน
จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา 
๔)เพ่ือปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม 

นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

๔๐,๐๐๐ 
(SBMLD) 

๔๐,๐๐๐ 
(SBMLD) 

๔๐,๐๐๐ 
(SBMLD) 

๔๐,๐๐๐ 
(SBMLD) 

๔๐,๐๐๐ 
(SBMLD) 

นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้นมี
ลักษณะนิสัยที่ดี 
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
โรงเรียน รู้มารยาท
ทางสังคม มีจิตใจ 
อารมณ์ สังคมและ
สติปัญญา คุณธรรม
จริยธรรมที่ 

ฝุายบริหาร
ทั่วไป/กลุ่ม
สาระสังคม
ศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 



๑๐๑ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรและพัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
 กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรและพัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณธรรมจริยธรรม 
 กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ผู้เรียนให้มีค่านิยมที่พึงประสงค์ 

 
ที ่

 
โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 256๑ 

(บาท) 
256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

256๕
(บาท) 

๘ เข้าค่ายธรรม
ศึกษาระดับชั้น
มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

๑)เพ่ือให้การอบรมความรู้และสร้าง
เสริมลักษณะนิสัยที่ดีแก่นักเรียน 
๒)เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบ
โรงเรียน มารยาทในสังคมและการ
ปฏิบัติต่อตนเองและผู้อ่ืน 
๓) เพ่ือให้นักเรียนได้รับการพัฒนา
ด้านจิตใจ อารมณ์ สังคมและ
สติปัญญา 
๔)เพ่ือปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม 

นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย 

๔๐,๐๐๐ 
(SBMLD) 

๔๐,๐๐๐ 
(SBMLD) 

๔๐,๐๐๐ 
(SBMLD) 

 

๔๐,๐๐๐ 
(SBMLD) 

๔๐,๐๐
๐ 

(SBMLD) 

นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
มีลักษณะนิสัยที่ดี 
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
โรงเรียน รู้มารยาท
ทางสังคม มีจิตใจ 
อารมณ์ สังคมและ
สติปัญญา คุณธรรม
จริยธรรมที่สังคม
ยอมรับ 

ฝุายบริหาร
ทั่วไป/กลุ่ม
สาระสังคม
ศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๙ ปลุกส านึก
อาสา 

๑)เพ่ือให้ผู้เรียนเป็นผู้มีศีลธรรม 
จริยธรรม มีระเบียบวินัย 
๒)เพ่ือปลูกฝังและสร้างจิตส านึกของ
การท าประโยชน์เพื่อสังคมให้กับ
ผู้เรียน 
๓)เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน
การท าประโยชน์เพื่อส่วนรวมด้วยจิต
อาสา 

นักเรียนและครู
โรงเรียนโคกสะอาด
วิทยาคม จ านวน 
๑๒๐ คน 

๑๕๖,๕๐๐ 
(SBMLD) 

๑๕๖,๕๐๐ 
(SBMLD) 

 - - ๑)ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ส่วนร่วมในการท า
ประโยชน์เพื่อส่วนรวม
ด้วนจิตอาสา 
๒)ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ศีลธรรม จริยธรรม
ระเบียบวินัย และจิต
อาสา 

ฝุายบริหาร
ทั่วไป/กลุ่ม
สาระสังคม
ศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 



๑๐๒ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรและพัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
 กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรและพัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณธรรมจริยธรรม 
 กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ผู้เรียนให้มีค่านิยมที่พึงประสงค์ 

 
ที ่

 
โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 256๑ 

(บาท) 
256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

256๕
(บาท) 

๑๐ ส่งเสริมระเบียบ
วินัยจราจรและ
รณรงค์สวม
หมวกนิรภัย 
๑๐๐ เปอร์เซ็นต ์

๑)เพ่ือให้นักเรียนได้รับความรู้และ
ทักษะเกี่ยวกับการขับข่ี
รถจักรยานยนต์ อย่างถูกต้องตาม
หลักการขับขี่ปลอดภัย ถูกกฎจราจร 
๒)เพ่ือลดปัญหาอุบัติเหตุจาก
จักรยานยนต์ 
๓)เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้
ในการปูองกันอุบัติเหตุในท้องถนน 
และสามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง 
๔)เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี
จิตส านึกในด้านความปลอดภัย มีวินัย
ปรับพฤติกรรมความเสี่ยงลดลง 

ครูและนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น  

๕๐,๐๐๐ 
(SBMLD) 

๕๐,๐๐๐ 
(SBMLD) 

๕๐,๐๐๐ 
(SBMLD) 

๕๐,๐๐๐ 
(SBMLD) 

๕๐,๐๐๐ 
(SBMLD) 

ครูและนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้นมี
ความรู้เกี่ยวกับการขับ
ขี่รถจักรยานยนต์ 
อย่างถูกต้องตาม
หลักการขับขี่ปลอดภัย 
ถูกกฎจราจร สามารถ
ขับข่ีได้อย่างปลอดภัย 
มีจิตส านึกในด้าน
ความปลอดภัยของ
การขับขี่ 

ฝุายบริหาร
ทั่วไป/กลุ่ม
สาระสังคม
ศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๑๑ ห้องเรียนสีขาว 
ปลอดอบายมุข 

๑)เพ่ือให้สถานศึกษาปลอดจากสาร
เสพติดทุกชนิด 
๒)เพ่ือให้บุคลากรทางการศึกษามีส่วน
ร่วมในการแก้ปัญหายาเสพติด 
๓)เพ่ือให้บุคลากรปลอดจากสิ่งเสพติด 

ผู้บริหาร ครู 
บุคลากร 
ผู้ปกครอง 
นักเรียน 

๕๐,๐๐๐ 
(SBMLD) 

๕๐,๐๐๐ 
(SBMLD) 

๕๐,๐๐๐ 
(SBMLD) 

๕๐,๐๐๐ 
(SBMLD) 

๕๐,๐๐๐ 
(SBMLD) 

ผู้บริหาร ครู บุคลากร 
ผู้ปกครอง นักเรียน
ปลอดจากสารเสพติด 

ฝุายบริหาร
ทั่วไป/กลุ่ม
สาระสังคม
ศึกษา
ศาสนา 



๑๐๓ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาระบบการบริหารการศึกษาตาม พ.ร.บ. การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๕ 
กลยุทธ์ที่  ๓ พัฒนาระบบการบริหารการศึกษาตาม พ.ร.บ. การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยง
านที่

รับผิดช
อบ 

256๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

256๕
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ระบบบริหารจัดการฝุาย
ต่างๆ 
1) ส่งเสริมการอ านวยการ
ทางการศึกษา 
2) พัฒนาส านักงานฝุาย
บริการ 
3) พัฒนาระบบบริหารงาน
ฝุายกิจการนักเรียน 
4) ส่งเสริมและพัฒนางาน
บริการและชุมชน 
 

1.เพ่ือจัดหาวัสดุ  อุปกรณ์  
ครุภัณฑ์ ของงานสี่ฝุายให้
อยู่ในสภาพพร้อมใช้ 
2.  เพ่ือให้การด าเนินงานสี่
ฝุายมีความสะดวกและมี
ประสิทธิภาพ 
3. เพื่อปรับปรุง  ซ่อมแซม  
ห้องวิชาการ ห้องบริการ 
ห้องกิจการให้น่าอยู่  และ
น่าท างาน 

ห้องวิชาการ  
จ านวน 1 ห้อง 
ห้องบริการ  
จ านวน 1 ห้อง 
ห้องกิจการ  
จ านวน 1 ห้อง 
ครู จ านวน 26 
คน  

104,140 
(รายหัว) 

 

104,140 
(รายหัว) 

 

1,841,036 

(รายหัว) 
 

104,140 
(รายหัว) 

104,140 
(รายหัว) 

1.มีวัสดุ  อุปกรณ์  
ครุภัณฑ์ ของงานสี่
ฝุายที่พร้อมใช้ 
2.  การด าเนินงานสี่
ฝุายมีความสะดวก
และมีประสิทธิภาพ 
3. เพื่อปรับปรุงง  
ซ่อมแซม  ห้อง
วิชาการ ห้องบริการ 
ห้องกิจการให้น่าอยู่  
และน่าท างาน 

ฝุาย
วิชาการ 

 
 
 
 
 



๑๐๔ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาระบบการบริหารการศึกษาตาม พ.ร.บ. การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๕ 
กลยุทธ์ที่  ๓ พัฒนาระบบการบริหารการศึกษาตาม พ.ร.บ. การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 

 
ที ่

 
โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 256๑ 

(บาท) 
256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

2 ส่งเสริมการ
ประกันคุณภาพ
ภายใน
สถานศึกษา 

เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 

บุคลากรโรงเรียน
โคกสะอาด
วิทยาคม  จ านวน 
26 คน 

5,000 
(รายหัว) 

5,000 
(รายหัว) 

5,000 
(รายหัว) 

5,000 
(รายหัว) 

5,000 
(รายหัว) 

บุคลากรโรงเรียน
โคกสะอาด
วิทยาคม  มี
มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 

ฝุายวิชาการ 

3 การหาวัสดุ
เชื้อเพลิง 

๑)เพ่ือความสะดวกในการใช้งานของ
คร-ูบุคลากร นักเรียนในการเดินทาง
ไปราชการหรือติดต่อกับหน่วยงาน
อ่ืน 
๒)เพ่ือความสะดวกในการตัดแต่ง
สนามหญ้าให้เกิดความปลอดภัย 
สวยงาม 

ครูและบุคลากร
โรงเรียนโคก
สะอาดวิทยาคม 
๒๖ คน 
  
 

60,000 
(รายหัว) 

 

60,000 
(รายหัว) 

 

60,000 
(รายหัว) 

 

60,000 
(รายหัว) 

 

60,000 
(รายหัว) 

 

ครูและบุคลากร
ได้รับความสะดวก
ในการเดินทางและ
ในการท างาน 

ฝุาย
งบประมาณ 

4 ซ่อมบ ารุงรถ
โรงเรียน 

1. เพื่อความสะดวกในการใช้งาน
ของครู-บุคลากร นักเรียนในการ
เดินทางไปราชการหรือติดต่อกับ
หน่วยงานอื่น 
2. เพื่อซ่อมแซมสภาพการใช้งานของ
รถทุกปีให้พร้อมใช้งานได้ตลอดปี 

รถยนต์โรงเรียน  
1  คัน 
  
 

20,000 
(รายหัว) 

 

20,000 
(รายหัว) 

 

20,000 
(รายหัว) 

 

20,000 
(รายหัว) 

 

20,000 
(รายหัว) 

 

รถยนต์ของ
โรงเรียนมีสภาพที่
สมบูรณ์และพร้อม
ใช้งานตลอดเวลา 

ฝุาย
งบประมาณ 



๑๐๕ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาระบบการบริหารการศึกษาตาม พ.ร.บ. การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๕ 
กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาระบบการบริหารการศึกษาตาม พ.ร.บ. การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 

 
ที ่

 
โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
256๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดท าแผนพัฒนาทางการ
ศึกษา 
1)   จัดท าแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาการศึกษา 
2)   จัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาสี่ปี  
3)   จัดท าแผนปฏิบัติการ 
     ประจ าปีงบประมาณ 
4)  จัดท าแผนปฏิบัติการ 
     ประจ าปีการศึกษา 
 

1.  เพ่ือให้มีแผนพัฒนาสี่ปี เพื่อ
เป็นกรอบในการปฏิบัติงานของ
โรงเรียน 
2. เพื่อให้มีแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ 
3. เพื่อให้บุคลากรในโรงเรียนได้มี
ส่วนร่วม  และวางแผนการบริหาร
จัดการ 
4. เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่าง
มีประสิทธิภาพตามแผนที่วางไว้ 
 

มีแผนพัฒนา
การศึกษา 
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 
แผนปฏิบัติการ
ปีงบประมาณ 
อย่างน้อยจ านวน 
5 เล่ม 
 
 
 

7,000 
(รายหัว) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7,000 
(รายหัว) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5,000 
(รายหัว) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5,000 
(รายหัว) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5,000 
(รายหัว) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีแผนปฏิบัติการ
และแผนพัฒนา
การจัดการศึกษา 
เพ่ือเป็นแนวทางใน
การจัดการศึกษาให้
มีคุณภาพ 
 
 
 
 
 

งาน
แผนงานฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 โครงการจัดจ้างครูเพ่ือ
พัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 

๑)เพ่ือจัดจ้างบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถในสาขาที่ขาดแคลน 

จ้างครูในสาขาที่
ขาดแคลน
จ านวน 3 อัตรา 

252,00 
(รายหัว) 

 

252,00 
(รายหัว) 

 

252,00 
(รายหัว 

126,00) 
(สะสม 

126,000) 

252,00 
(รายหัว) 

 

252,00 
(รายหัว) 

 

มีการจัดการเรียน
การสอนที่มี
คุณภาพ 

งานวิชาการ 

 
 



๑๐๖ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาระบบการบริหารการศึกษาตาม พ.ร.บ. การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๕ 
กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาระบบการบริหารการศึกษาตาม พ.ร.บ. การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 

 
ที ่

 
โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

256๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

7 แนะแนว
การศึกษา การ
ท างานหรือการ
ประกอบอาชีพ 

1.เพ่ือจัดแนะแนวใน
การศึกษาต่อ การท างานหรือ
การประกอบอาชีพ ให้กับ
นักเรียน ประถมศึกษาปีที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6  

นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 
จ านวน 54 คน และ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
จ านวน 65 คน 

5,000 
(รายหัว) 

5,000 
(รายหัว) 

5,000 
(รายหัว) 

5,000 
(รายหัว) 

5,000 
(รายหัว) 

ร้อยละ ๘๕ ของ
นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3
และ 6 ได้ศึกษาต่อ 
ท างานหรือการ
ประกอบอาชีพ 

ฝุายวิชาการ 

8 ส่งเสริมงานวัด
และประเมินผล 

1.ให้มีการประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบ ด้วยวิธีที่
หลากหลายและน าผลมา
พัฒนาผู้เรียน เพื่อให้นักเรียน
มีผลการเรียนที่ดีขึ้น 

นักเรียนทุกระดับชั้น 
ครูทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

60,000 
(รายหัว) 

60,000 
(รายหัว) 

60,000 
(รายหัว) 

60,000 
(รายหัว) 

60,000 
(รายหัว) 

มีการวัดผลที่
หลากหลายและเป็น
ระบบ สามารถน า
ผลมาพัฒนาผู้เรียน
ได้อย่างแม่นย า 

ฝุายวิชาการ 

9 พัฒนางาน
ทะเบียนทาง
การศึกษา 

เพ่ือพัฒนางานทะเบียนให้เป็น
ปัจจุบัน สามารถตรวจสอบได้ 

ครูผู้สอนจ านวน 17 
คน 

10,000 
(รายหัว) 

10,000 
(รายหัว) 

10,000 
(รายหัว) 

10,000 
(รายหัว) 

10,000 
(รายหัว) 

มีระบบพัฒนางาน
ทะเบียนที่เป็น
ปัจจุบัน สามารถ
ตรวจสอบได้ 

ฝุายวิชาการ 

 



๑๐๗ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาระบบการบริหารการศึกษาตาม พ.ร.บ. การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๕ 
กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาระบบการบริหารการศึกษาตาม พ.ร.บ. การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๕ 

 
 
ที ่

 
โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 256๑ 

(บาท) 
256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

10 สาธารณูปโภค เพ่ือจัดหาสาธารณูปโภคให้ทั่วถึง
และปลอดภัยตลอดปีงบประมาณ 

สาธารณูปโภค
ภายในโรงเรียนโคก
สะอาดวิทยาคม 

350,000 
(รายหัว) 

350,000 
(รายหัว) 

350,000 
(รายหัว) 

350,000 
(รายหัว) 

350,000 
(รายหัว) 

มีสาธารณูปโภคท่ี
ทั่วถึงและปลอดภัย
ตลอดปีการศึกษา 

ฝุายบริหาร
ทั่วไป 

11 จ้างเหมาคนงาน
ทั่วไป 

1. เพ่ือให้การด าเนินงานบริการ
ของโรงเรียนมีความเป็นระบบ 
ระเบียบ เรียบร้อย 
2. เพ่ือให้บริเวณโรงเรียนสะอาด 
สวยงาม ร่มรื่น  

   พนักงานจ้าง
เหมาบริการ จ านวน 
1 อัตรา 
 

78,000 
(รายหัว) 

 

78,000 
(รายหัว) 

 

78,000 
(รายหัว) 

 

78,000 
(รายหัว) 

 

78,000 
(รายหัว) 

 

บริเวณโรงเรียน
สะอาด ร่มรื่น 
สวยงาม 

ฝุาย
งบประมาณ 

12 ปูองกันและ
แก้ไขปัญหา
พฤติกรรม
นักเรียนและยา
เสพติด 

 1.เพ่ือติดตามก ากับดูแลนักเรียน
ให้ห่างไกลสารเสพติด 
2.เพ่ือเป็นการปูองกันปัญหาสาร
เสพติดในโรงเรียน 

  ครู จ านวน  2 คน 
  นักเรียน จ านวน 
306 คน 
 

18,000 
(งบ อปท) 

 

18,000 
(งบ อปท) 

 

18,000 
(งบ อปท) 

 

18,000 
(งบ อปท) 

 

18,000 
(งบ อปท) 

 

นักเรียนได้รับการ
ดูแลเอาใจใส่ และ
ห่างไกลจากสาร
เสพติด 

ฝุายบริหาร
ทั่วไป 

13 จ้างเหมาบริการ
รถรับส่งนักเรียน 

1.เพ่ืออ านวยความสะดวกในการ
เดินทางให้กับผู้เรียนที่ห่างไกล 

นักเรียนจ านวน 
306 คน 

300,000 
(งบ อปท) 

300,000 
(งบ อปท) 

350,000 
(งบ อปท) 

350,000 
(งบ อปท) 

350,000 
(งบ อปท) 

นักเรียนเดินทางไป
กลับโรงเรียนได้
สะดวกรวดเร็ว 

ฝุาย
งบประมาณ 

 
 



๑๐๘ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาระบบการบริหารการศึกษาตาม พ.ร.บ. การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๕ 
กลยุทธ์ที่  ๓  พัฒนาระบบการบริหารการศึกษาตาม พ.ร.บ. การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 

 
ที ่

 
โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 256๑ 

(บาท) 
256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

14 พัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ 

มีการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้อย่างน้อย 1 
ครั้ง/ปี 

ภายในโรงเรียนโคก
สะอาดวิทยาคม 

50,000 
(งบ อปท.) 

50,000 
(งบ อปท.) 

50,000 
(งบ อปท.) 

50,000 
(งบ อปท.) 

50,000 
(งบ อปท.) 

มีแหล่งการเรียนรู้ที่
หลากหลายและพร้อม
ให้บริการ 

ฝุายวิชาการ 

15 พัฒนาและ
ปรับปรุง
ห้องสมุด 

มีการพัฒนาห้องสมุด
อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี 

ปรับปรุงห้องสมุดที่ทรุด
โทรมให้สะอาด 
สวยงาม และทันสมัย
พร้อมให้บริการ 

100,000 
(งบ อปท.) 

100,000 
(งบ อปท.) 

100,000 
(งบ อปท.) 

100,000 
(งบ อปท.) 

100,000 
(งบ อปท.) 

ห้องสมุดท่ีสะอาด 
สวยงาม และทันสมัย
พร้อมให้บริการ 

ฝุายบริหาร
ทั่วไป 

16 พัฒนา
หลักสูตร
สถานศึกษา 

1.มีหลักสุตรสถาน
ศึกษาที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้าน 
2. มีหลักสูตรท้องถิ่นที่
ตอบสนองความ
ต้องการของผู้เรียน
และชุมชน 

หลักสูตรสถานศึกษาท่ี
เน้นผู้เรียนรอบด้านและ
ตอบสนองความ
ต้องการของท้องถิ่น 

   20,000 
(งบ อปท.) 

   20,000 
(งบ อปท.) 

20,000 
(งบ อปท.) 

20,000 
(งบ อปท.) 

20,000 
(งบ อปท.) 

หลักสูตรสถานศึกษาท่ี
ตอบสนองความ
ต้องการของท้องถิ่น 

ฝุายวิชาการ 

17 พ้ืนฐาน
นักเรียน
ยากจน 

นักเรียนที่ยากจนได้รับ
ปัจจัยพื้นฐาน 

นักเรียนที่ยากจนใน
ปีงบประมาณ 2562 

199,000 
(งบ อปท.) 

199,000 
(งบ อปท.) 

200,000 
(งบ อปท.) 

200,000 
(งบ อปท.) 

200,000 
(งบ อปท.) 

นักเรียนที่ยากจน
ได้รับจัดสรร 

ฝุาย
งบประมาณ 

 



๑๐๙ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาระบบการบริหารการศึกษาตาม พ.ร.บ. การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๕ 
กลยุทธ์ที่  ๓ พัฒนาระบบการบริหารการศึกษาตาม พ.ร.บ. การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 

 
ที ่

 
โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 256๑ 

(บาท) 
256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

19 จัดหา
เครื่องแบบ
นักเรียน 

นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 
4 ได้รับเครื่องแบบครบ
ทุกคน 

นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 
และ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4  

171,000 
(งบ อปท) 

171,000 
(งบ อปท) 

169,000 
(งบ อปท) 

169,000 
(งบ อปท) 

169,000 
(งบ อปท) 

นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 
4 ได้รับเครื่องแบบ
นักเรียนที่มีมาตรฐาน 

ฝุาย
งบประมาณ 

20 จัดหา
หนังสือเรียน 

นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 
ได้รับหนังสือเรียน 

นักเรียนโคกสะอาด
วิทยาคม จ านวน 
306 คน 

362,182 
(งบ อปท) 

362,182 
(งบ อปท) 

352,970 
(งบ อปท) 

352,970 
(งบ อปท) 

352,970 
(งบ อปท) 

นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 
ได้รับหนังสือเรียนครบ
ทุกคนทุกวิชา 

ฝุาย
งบประมาณ 

21 จัดหา
อุปกรณ์การ
เรียน 

นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 
ได้รับอุปกรณ์การเรียน 

นักเรียนโคกสะอาด
วิทยาคม จ านวน 
306 คน 

158,05๐ 
(งบ อปท) 

158,05๐ 
(งบ อปท) 

157,400 
(งบ อปท) 

157,400 
(งบ อปท) 

157,400 
(งบ อปท) 

นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 
ได้รับอุปกรณ์การเรียน
ครบทุกและมีมาตรฐาน 

ฝุาย
งบประมาณ 

22 ซ่อมแซม
อาคารเรียน 

เพ่ือซ่อมแซม ปรับปรุง 
อาคารสถานที่ใน
สถานศึกษาให้แข็งแรง
คงทน ปลอดภัยและ
พร้อมใช้งาน 

อาคาร สถานที่ ใน
โรงเรียนโคกสะอาด
วิทยาคม 

150,000 
(งบ อปท) 

150,000 
(งบ อปท) 

150,000 
(งบ อปท) 

150,000 
(งบ อปท) 

150,000 
(งบ อปท) 

อาคารสถานที่ใน
สถานศึกษาแข็งแรง
คงทน ปลอดภัยและ
พร้อมใช้งาน 

ฝุายบริหาร
ทั่วไป 

 



๑๑๐ 

 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓    ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ ดนตรี ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญาตามศักยภาพ 

กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ ดนตรี ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญาตามศักยภาพ 
 

 
ที ่

 
โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 256๑ 

(บาท) 
256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 ส่งเสริมและ
พัฒนาผู้เรียนสู่
ความเป็นเลิศด้าน
วิชาการ 

1.นักเรียนได้รับการ
ส่งเริมและพัฒนาสู่
ความเป็นเลิศตาม
ศักยภาพ 

นักเรียนทุก
ระดับชั้น 

30,000 
(รายหัว) 

 

30,000 
(รายหัว) 

 

40,000 
(รายหัว) 

 

40,000 
(รายหัว) 

 

55,000 
(รายหัว) 

 

ร้อยละ 70 ของนักเรียน
ได้รับการส่งเสริมและ

พัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้าน
วิชาการ 

ฝุายวิชาการ 

2 ส่งเสริมการ
เรียนรู้นอก
สถานที่ของ
ผู้เรียน 

นักเรียนโคกสะอาด
วิทยาคมได้แสวงหา
หาความรู้นอก
สถานที่ 

นักเรียนทุก
ระดับชั้น 

50,000 
(รายหัว) 

 

50,000 
(รายหัว) 

 

50,000 
(รายหัว) 

 

50,000 
(รายหัว) 

 

50,000 
(รายหัว) 

 

ร้อยละ 95 ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-

6 ได้เรียนรู้นอกสถานที่ 

ฝุายวิชาการ 

3 ส่งเสริมและ
พัฒนาการเรียนรู้
สู่การทดสอบ
ระดับชาติ 

เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์
ของการทดสอบ
ระดับชาติ 

นักเรียน
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปี
ที่ 3 และ 6  

15,000 
(รายหัว) 

 

15,000 
(รายหัว) 

 

15,000 
(รายหัว) 

 

15,000 
(รายหัว) 

 

15,000 
(รายหัว) 

 

ร้อยละ 80 ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
และ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
ทดสอบระดับชาติไม่น้อย

กว่าปีที่ผ่านมา 

ฝุายวิชาการ 

4 
 
 
 

ส่งเสริมและ
พัฒนาบุคลากร 

ส่งเสริมสนับสนุนให้
ครูและบุคลากรมี
ความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ 

ครูและ
บุคลากร
จ านวน 26 
คน 

300,000 
(รายหัว) 

 

300,000 
(รายหัว) 

 

400,000 
(รายหัว) 

 

400,000 
(รายหัว) 

 

400,000 
(รายหัว) 

 

ครูและบุคลากรได้รับการ
ส่งเสริมสนับสนุนให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ไม่

น้อยกว่า 20ชั่วโมง/คน/ปี 

ฝุายบุคลากร 



๑๑๑ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓    ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ ดนตรี ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญาตามศักยภาพ 
กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ ดนตรี ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญาตามศักยภาพ 

 
ที ่

 
โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

256๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

5 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

1.เพ่ือส่งเสริมและพัฒนา
กิจกรรมการเรียนการสอน
รายวิชาคณิตศาสตร์ 
2. เพื่อส่งเสริมความเป็น
เลิศทางคณิตศาสตร์ 
3. เพ่ือส่งเสริมนักเรียนที่มี
อัจฉริยภาพเข้าร่วมแข่งขัน
ทักษะวิชาการระดับประเทศ 

   นักเรียน
โรงเรียน                 
โคกสะอาด
วิทยาคม                  
จ านวน 306คน 

5,000 
(รายหัว)  

5,000 
(รายหัว)  

5,000  
(รายหัว)  

 

5,000  
(รายหัว)  

 

5,000  
(รายหัว)  

1.  นักเรียนได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนา
กิจกรรมการเรียนการ
สอนคณิตศาสตร์ 
2.  นักเรียนได้รับการ
ส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางคณิตศาสตร์ 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

6 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 
1) กิจกรรมสัปดาห์
วิทยาศาสตร์ 
2)กิจกรรมจัดซื้อสื่อ วัสดุ 
อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 
3)กิจกรรมจัดการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์ 

1. เพื่อเป็นการเฉลิมพระ
เกียรติแด่พระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
“พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์
ไทย” 
2.  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมี
กระบวนการคิดตามหลัก
วิทยาศาสตร์   

ครูผู้สอน 
จ านวน 5 คน 
นักเรียนโรงเรียน
โคกสะอาด
วิทยาคม  
จ านวน  306 
คน 

20,000 
(รายหัว) 

 

20,000 
(รายหัว) 

 

20,000 
(รายหัว) 

 

20,000 
(รายหัว) 

 

20,000 
(รายหัว) 

 

นักเรียนมีเจตคติที่ดี  
มีความรู้  
ความสามารถ  กล้า
คิด กล้าท ากล้า
แสดงออกด้าน
วิทยาศาสตร์มากข้ึน 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
วิทยาศาสตร์
และ
เทคโนโลยี 



๑๑๒ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓    ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ ดนตรี ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญาตามศักยภาพ 
กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ ดนตรี ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญาตามศักยภาพ 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

256๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

  3.  เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนมี
ความสนใจในเรื่องวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
4.  เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนได้
แสดงออกถึงความรู้ความสามารถและ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  
รวมทั้งแนวคิดสร้างสรรค์  ผลิตผลอัน
เกิดจากแนวคิดและการพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปสู่การ
น าไปใช้ประโยชน์ 

        

 
 
 
 
 
 



๑๑๓ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓    ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ ดนตรี ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญาตามศักยภาพ 
กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ ดนตรี ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญาตามศักยภาพ 

 
 
ที ่

 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

256๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

7 ส่งเสริมการ
เรียนการสอน
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
ภาษาไทย 

1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านการฟัง  พูด  
อ่าน  เขียนภาษาไทย 
2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านภาษาไทยสู่
ความเป็นเลิศ 
3. เพ่ือน าความรู้ด้านภาษาไทยไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันและประกอบอาชีพได้ 
 

นักเรียน
โรงเรียน                   
โคก
สะอาด
วิทยาคม 
จ านวน 
306คน 

5,000  
(รายหัว) 

 

5,000  
(รายหัว) 

 

5,000 
(รายหัว) 

 

5,000 
(รายหัว) 

 

5,000 
(รายหัว) 
 

1.นักเรียนใช้ทักษะด้านการ
ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทย
ได้อย่างถูกต้อง 
2.นักเรียนมีความรู้ 
ความสามารถในการใช้
ภาษาไทยและมีพัฒนาสูงขึ้น 
3.นักเรียนน าความรู้ด้าน
ภาษาไทยไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันและประกอบ
อาชีพได้ 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
ภาษาไทย 

 
 
 
 
 
 



๑๑๔ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓    ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ ดนตรี ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญาตามศักยภาพ 
กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ ดนตรี ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญาตามศักยภาพ 

 
 
 
 

 
ที ่

 
โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

256๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

8 พัฒนาการเรียนการ
สอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 
1) กิจกรรมพัฒนาสื่อ
การเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ 
2)กิจกรรมสัปดาห์
ภาษาอังกฤษและวัน
คริสต์มาส 
3) กิจกรรมภาษาน่ารู้ 
4) กิจกรรมเก่งศัพท์
กับ cross word 

1.เพ่ือให้มีสื่อ วัสดุ-อุปกรณ์
ประกอบการเรียนการสอน
เพียงพอและเหมาะสม 
3. เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
ทั้งในและนอกห้องเรียน 
เข้าใจเนื้อหาได้มากขึ้น 
4. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
การเรียนภาษาอังกฤษให้
สูงขึ้น 

ครูผู้สอน จ านวน 3 
คน 
นักเรียนโรงเรียน               
โคกสะอาดวิทยาคม  
จ านวน                 
306 คน 

3,000 
(รายหัว) 

 

3,000 
(รายหัว) 

 

5,000 
(รายหัว) 

 

5,000 
(รายหัว) 

 

5,000 
(รายหัว) 

 

มีสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ 
ในการเรียนการสอน
เพียงพอ และ
นักเรียนมีเจตคติที่ใน
การเรียน
ภาษาอังกฤษทั้งใน
และนอกห้องเรียน 

กลุ่มสาระฯ  
ภาษาต่างประ 
เทศ 



๑๑๕ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓    ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ ดนตรี ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญาตามศักยภาพ 
กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ ดนตรี ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญาตามศักยภาพ 
 

 
ที ่

 
โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

256๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

9 พัฒนาการเรียนการ
สอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ 
  
 

1.เพ่ือปรับปรุงปูายนิเทศกลุ่มสาระ
ฯศิลปะ 
2.เพ่ือเอ้ือต่อการเรียนรู้และ 
การปฏิบัติงานกลุ่มสาระฯศิลปะ 
3. เพื่อให้นักเรียนได้เปิดโลกทัศน์ 
4. เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้
แสดงออกทางด้านจินตนาการและ
ความสามารถทางด้านศิลปะและมี
ผลงานด้านศิลปะ 

 ครูผู้สอน จ านวน 1 
คน 
 นักเรียนโรงเรียนโคก
สะอาดวิทยาคม  
จ านวน  306  คน 

5,000 
(รายหัว) 

 
 
 
 
 
 

5,000 
(รายหัว) 

 
 
 
 
 
 

5,000 
(รายหัว) 

 
 
  

5,000 
(รายหัว) 

 
 
  

5,000 
(รายหัว) 

 
 
  

เพ่ือพัฒนาทักษะ
การเรียนดนตรี 
และศิลปะของ
นักเรียน 

กลุ่มสาระฯ   
ศิลปศึกษาฯ 
 

10 พัฒนาการเรียนการ
สอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
1)  กิจกรรมพัฒนา
สื่อการเรียนรู้และใช้
จัดการเรียนการสอน 

 เพ่ือให้ครูผู้สอนได้พัฒนาตนเอง
และสื่อการเรียนรู้และส่งเสริมให้
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผู้เรียน 

ครูผู้สอน จ านวน 3 
คน 
นักเรียนโรงเรียนโคก
สะอาดวิทยาคม  
จ านวน  306  คน 
 

5,000 
(รายหัว) 

 

5,000 
(รายหัว) 

 

5,000 
(รายหัว) 

 

5,000 
(รายหัว) 

 

5,000 
(รายหัว) 

 

นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนดี
ขึ้น และมีสื่อที่
เพียงพอ 

กลุ่มสาระฯ    
สังคมศึกษาฯ 



๑๑๖ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓    ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ ดนตรี ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญาตามศักยภาพ 
กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ ดนตรี ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญาตามศักยภาพ 
 

 
 
 
 
 
 

 
ที ่

 
โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 256๑ 

(บาท) 
256๒ 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษาและ พลศึกษา 
1)กิจกรรมพัฒนาสื่อการ
เรียนรู้ 
2)กิจกรรมทดสอบ
สมรรถภาพร่างกาย
นักเรียน 
3)กิจกรรมส่งเสริมพัฒนา
ทักษะกลุ่มสาระฯเพ่ือ
ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
 

1.เพ่ือให้มีอุปกรณ์
เพียงพอต่อการจัดการ
เรียนรู้และฝึกซ้อมกีฬา 
2.เพ่ือให้มีการจัดการ
เรียนการสอนที่
หลากหลาย 
3.เพ่ือพัฒนาทักษะทาง
กีฬาและนักเรียนมี
สมรรถภาพร่างกายท่ีดีขึ้น 

ครูผู้สอน 
จ านวน 2 คน
นักเรียน
โรงเรียนโคก
สะอาด
วิทยาคม  
จ านวน  306  
คน 
 
 
 

5,000 
(ราย
หัว) 

 

5,000 
(รายหัว) 

 

5,000 
(รายหัว) 

 

๕,000 
(รายหัว) 

 

๕,000 
(รายหัว) 

 

มีวัสดุ  อุปกรณ์
เพียงพอในการจัดการ
เรียนการสอน 

กลุ่มสาระฯ   
สุขศึกษาฯ 



๑๑๗ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓    ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ ดนตรี ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญาตามศักยภาพ 
กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ ดนตรี ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญาตามศักยภาพ 

 
ที ่

 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 

256๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

12 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพ 
    1.กิจกรรมจัดการ
เรียนการสอนเน้นทักษะ
การปฏิบัติจริง       
    2.กิจกรรมการท า
โครงงาน 
    3.กิจกรรมผลิตสื่อและ
ใช้จัดการเรียนการสอน 

 1. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงสื่ออุปกรณ์
ประกอบการเรียนการสอน  ให้ก้าวหน้า
และทันสมัย 
2. เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้เต็มตามศักยภาพ  ตาม
วิสัยทัศน์และจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 
3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้
กระบวนการจัดการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

ครผูู้สอน 
จ านวน 3 
คน   
นักเรียน
โรงเรียน              
โคกสะอาด
วิทยาคม  
จ านวน  
306  คน 

10,000 
(รายหัว) 

 

10,000 
(รายหัว) 

 

10,000 
(รายหัว) 

 

10,000 
(รายหัว) 

 

10,000 
(รายหัว) 

 

นักเรียนมี
สื่อที่ทันสมัย  
และได้
พัฒนา
ทักษะการ
เรียนให้เต็ม
ศักยภาพ 

กลุ่มสาระฯ  
การงาน
อาชีพฯ 

13 กีฬาเลิศเชิดชูโคกสะอาด
วิทยาคม 

1.เพ่ือพัฒนาทักษะด้านกีฬาให้มีความ
เป็นเลิศ 
2.นักเรียนสามารถเลือกเล่นกีฬาได้ตาม
ความถนัดและความสนใจของตนเอง 
3. เพ่ือเสริมสร้างสุขภาพของนักเรียนให้
สมบูรณ์แข็งแรง 

นักเรียนโคก
สะอาด
วิทยาคม
จ านวน 
306 คน 

100,000 
(รายหัว) 

100,000 
(รายหัว) 

120,000 
(รายหัว) 

120,000 
(รายหัว) 

120,000 
(รายหัว) 

ร้อยละ 60 
ของนักเรียน
ชั้น
มัธยมศึกษา
ปีที่ 1-6 ได้
เข้าร่วม
กิจกรรม 

กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
สุขศึกษา
และพล
ศึกษา 



๑๑๘ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓    ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ ดนตรี ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญาตามศักยภาพ 
กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ ดนตรี ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญาตามศักยภาพ 
 

 
ที ่

 
โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
256๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

14 ส่งเสริมและ
พัฒนาการรักการ
อ่าน 

1.เพ่ือส่งเสริมการเรียนการสอนใน
โรงเรียนให้มีประสิทธิภาพด้านการ
อ่านมากข้ึน 
2.เพ่ือกระตุ้นและชี้น านักเรียนให้
เกิดความสนใจและนิสัยรักการอ่าน 
3. เพ่ือจัดประสบการณ์การใช้
ห้องสมุดให้กับนักเรียน 

ครู 19 คน 
นักเรียนโคก
สะอาดวิทยาคม 
จ านวน 306 
คน 

5,000 
(รายหัว) 

5,000 
(รายหัว) 

5,000 
(รายหัว) 

5,000 
(รายหัว) 

5,000 
(รายหัว) 

ร้อยละ ๘๐.๐๐ ของ
นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ มี
ความสามารถในการ
อ่าน  

กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
ภาษาไทย 

15 ส่งเสริมและ
พัฒนาสุขอนามัย
และโภชนาการ
ของนักเรียน 

1.เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลด้าน
สุขภาพนักเรียน 
2..ให้บริการรักษาพยาบาลเบื้องต้น
แก่ผู้เรียนและบุคลากร 
3.เฝูาระวังภาวะสุขภาพ 

ครูและบุคลากร 
26 คน 
นักเรียนโคก
สะอาดวิทยาคม 
จ านวน 306 
คน 

6,000 
(รายหัว) 

6,000 
(รายหัว) 

8,000 
(รายหัว) 

8,000 
(รายหัว) 

8,000 
(รายหัว) 

1) ร้อยละ ๘๐.๐๐ 
ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ มี
น้ าหนักและส่วนสูง
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  
๒) มีกิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาสุขอนามัยและ
โภชนาการของ
นักเรียน อย่างน้อย ๓ 
กิจกรรมต่อปี 

ฝุาย
บริหาร
ทั่วไป 

 



๑๑๙ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓    ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ ดนตรี ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญาตามศักยภาพ 
กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ ดนตรี ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญาตามศักยภาพ 
 

 
ที ่

 
โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

256๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

16 ส่งเสริม
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

1.เพ่ือให้นักเรียนได้เห็นความส าคัญของงาน
อาสายุวกาชาดและยุวกาชาด 
2.เพ่ือพัฒนางานของอาสายุวกาชาดและยุว
กาชาด 
3.เพ่ือให้นักเรียนเห็นถึงความส าคัญของ
ลูกเสือ 
4.เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมงานลูกเสือ 
5. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาวิชาทหาร 
6. เพ่ือส่งเสริมงานสภานักเรียน 

ครูจ านวน 
19 คน 
นักเรียน
จ านวน 306 
คน 

80,000 
(รายหัว) 

80,000 
(รายหัว) 

283,420 
(รายหัว) 

80,000 
(รายหัว) 

80,000 
(รายหัว 

1.นักเรียนบรรลุ
มาตรฐานการ
เรียนรู้ของ
หลักสูตรการศึกษา
อย่างเต็มศักยภาพ 
2.นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น  
 

ฝุายวิชาการ 

17 สร้างสรรค์
งานศิลป์ 

1.เพ่ือส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ผลงาน/
ชิ้นงาน เกิดสุนทรียภาพและเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
2.เพ่ือส่งเสริมให้เกิดความภาคภูมิใจในการ
สร้างสรรค์ผลงานและเรียนรู้กันอย่างมี
ความสุข 
3. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ 
4. เพ่ือส่งเสริมการปรับเปลี่ยนสิ่งที่ไม่ใช้แล้ว
มาใช้ให้เกิดประโยชน์ 

นักเรียนโคก
สะอาด
วิทยาคม 
306 คน 

5,000 
(รายหัว) 

5,000 
(รายหัว) 

5,000 
(รายหัว) 

5,000 
(รายหัว) 

5,000 
(รายหัว) 

นักเรียนที่เข้าร่วม
โครงการเกิดความ
ภาคภูมิใจในการ
สร้างสรรค์ผลงาน
และเรียนรู้ร่วมกัน
อย่างมีความสุข 

ฝุายวิชาการ 



๑๒๐ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓    ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ ดนตรี ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญาตามศักยภาพ 
กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ ดนตรี ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญาตามศักยภาพ 
 

 
ที ่

 
โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

256๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

25 เพาะพันธุ์
ปัญญา 

1.เพ่ือเปลี่ยนแปลงการเรียนการ
สอนตามแนวทางการสร้างครูและ
เด็กสู่ศตวรรษท่ี 21 
2. เพ่ือสร้างนักเรียนโคกสะอาด
วิทยาคมเป็นนักเรียนเพาะพันธุ์
ปัญญา 

นักเรียน
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปี
ที่ 4 โรงเรียน
โคกสะอาด
วิทยาคม 

10,000 
(รายหัว) 

10,000 
(รายหัว) 

10,000 
(รายหัว) 

10,000 
(รายหัว) 

10,000 
(รายหัว) 

1.เกิดการเรียนรู้แบบ
ใหม่โดยครูเป็นโค้ช
และนักเรียนได้เรียนรู้
จากการปฏิบัติจาก
โครงงานจริง 
2. โรงเรียนโคก
สะอาดวิทยาคมมี
ห้องเรียนเพาะพันธุ์
ปัญญาที่มีคุณภาพคือ
นักเรียนมีมีทักษะการ
คิดวิเคราะห์และ
สามารถประยุกต์ใช้ได้
ในชีวิตจริง 

ฝุายวิชาการ 

26 พัฒนาการ
เรียนการ
สอนคหกร
รม 

1.เพ่ือจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ในการ
เรียนการสอนคหกรรม 

นักเรียน
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปี
ที่ 1 - 6 

10,000 
(รายหัว) 

10,000 
(รายหัว) 

10,000 
(รายหัว) 

10,000 
(รายหัว) 

10,000 
(รายหัว) 

นักเรียนทุกระดับชั้น 
ได้มีวัสดุ อุปกรณ์ ใน
การเรียนการสอนค
หกรรม 

ฝุายวิชาการ 

 



๑๒๑ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓    ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ ดนตรี ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญาตามศักยภาพ 
กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ ดนตรี ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญาตามศักยภาพ 

 
 

 
ที ่

 
โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

256๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

27 ส่งเสริมและ
พัฒนาการสร้าง
สื่อ 

1.เพ่ือสร้างสื่อการเรียนการสอน
ให้เหมาะสมกับบริบทของนักเรียน
โคกสะอาดวิทยาคม 
2.เพ่ือให้นักเรียนเห็นคุณค่า รักษา
สื่อและใช้อย่างทนุถนอม 

นักเรียน
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 
3และ๖ 

10,000 
(รายหัว) 

10,000 
(รายหัว) 

10,000 
(รายหัว) 

10,000 
(รายหัว) 

10,000 
(รายหัว) 

1.มีสื่อในการเรียน
การสอนที่เหมาะกับ
บริบทของนักเรียน
โคกสะอาดวิทยาคม 
2.นักเรียนเห็นคุณค่า 
รักษาสื่อและใช้สื่อ
การเรียนอย่างทนุ
ถนอม 

ฝุายวิชาการ 

28 กีฬาสีภายใน 1.เพ่ือให้นักเรียนรักการออกก าลัง
กาย 
2.เพ่ือให้นักเรียนได้น าทักษะวิชา
พลศึกษามาประยุกต์ใช้ในการ
แข่งขัน 
3. เพ่ือให้เกิดการพัฒนาทางด้าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญา
และสังคมได้อย่างเหมาะสม 

นักเรียน
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 
1 – 6 

20,000 
(รายหัว) 

20,000 
(รายหัว) 

20,000 
(รายหัว) 

20,000 
(รายหัว) 

20,000 
(รายหัว) 

1.นักเรียนรักการ
ออกก าลังกาย 
๒. มีทักษะในการ
เล่นกีฬาสามารถเล่น
เป็นอาชีพได้ 
๓.มีร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ สังคมอย่าง
เหมาะสม 

กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
สุขศึกษา
และพล
ศึกษา 



๑๒๒ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  ยุทธศาสตร์การปรับปรุงพัฒนาสิ่งแวดล้อม ภูมิทัศน์ให้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัย 
 กลยุทธ์ที่ ๕ ปรับปรุงพัฒนาสิ่งแวดล้อม ภูมิทัศน์ให้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัย 
 

 
ที ่

 
โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

256๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 สวนพฤกษศาสตร์
และพืชสมุนไพร 

เพ่ือสร้างแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับพืช
สมุนไพรไทยในท้องถิ่น 

นักเรียนทุก
ระดับชั้น 

5,000 
(รายหัว)  

5,000 
(รายหัว)  

5,000 
(รายหัว) 

5,000 
(รายหัว) 

5,000 
(รายหัว) 

มีแหล่งเรียนรู้
เกี่ยวกับสวน
พฤกษศาสตร์และ
พืชสมุนไพรที่มี
คุณภาพ 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
วิทยาศาสตร์
และ
เทคโนโลยี 

 
2 

กิจกรรม Big 
cleaning day 

1.เพ่ือจัดสถานที่ให้เอ้ือต่อการใช้
งานให้สะอาด ถูกสุขลักษณะ 
2. แยกสิ่งของเครื่องใช้ จัดเก็บให้
เป็นระบบให้มีระเบียบ สวยงาม 
ง่ายต่อการน าไปใช้ 
3. เพ่ือท าความสะอาด อาคาร
สถานที่ อุปกรณ์ สิ่งของ เครื่องใช้
ให้สะอาดอยู่เสมอ 

บุคลากรและ
นักเรียนทุก
ระดับชั้น 

10,000 
(SBMLD) 

10,000 
(SBMLD) 

10,000 
(รายหัว) 

10,000 
(รายหัว) 

10,000 
(รายหัว) 

1.มีสถานที่ที่เอ้ือ
ต่อการใช้งานที่
สะอาด ถูก
สุขลักษณะ 
2.สิ่งของเครื่องใช้ 
จัดเก็บได้อย่างมี
ระเบียบ สวยงาม 
ง่ายต่อการหยิบจับ 
3. อุปกรณ์ สิ่งของ 
เครื่องใช้ สะอาดอยู่
เสมอ 

ฝุาย
บริหารงาน
ทั่วไป 

 
 



๑๒๓ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  ยุทธศาสตร์การปรับปรุงพัฒนาสิ่งแวดล้อม ภูมิทัศน์ให้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัย 
 กลยุทธ์ที่ ๕ ปรับปรุงพัฒนาสิ่งแวดล้อม ภูมิทัศน์ให้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัย 
 

 
ที ่

 
โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

256๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

3 โครงการขยะ
ทองค า 

1.เพ่ือสร้างจิตส านึกและเห็นคุณค่า
ในการแยกขยะ 
2.เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ มีทักษะ
พ้ืนฐานในการจัดการ มีเจตคติที่ดีใน
การท างานหรืองานอาชีพ 

นักเรียนทุก
ระดับชั้น 

4,000 
(รายหัว) 

4,000 
(รายหัว) 

4,000 
(รายหัว) 

4,000 
(รายหัว) 

4,000 
(รายหัว) 

1.ร้อยละ 70 ของ
นักเรียนโคกสะอาด
วิทยาคม มี
จิตส านึกและเห็น
คุณค่าในการแยก
ขยะ 
2.นักเรียนมีความรู้ 
มีทักษะพ้ืนฐานใน
การจัดการ มีเจต
คติท่ีดีในการท างาน
หรืองานอาชีพ 

ฝุาย
บริหารงาน
ทั่วไป 

4 พัฒนาระบบ
น้ าดื่ม 

เพ่ือจัดซื้อเครื่องท าน้ าเย็นจ านวน 5 
เครื่อง 
และจัดซื้อน้ าดื่ม 

นักเรียนและ
บุคลากรใน
โรงเรียนโคก
สะอาดวิทยาคม 

8,000 
(รายหัว) 

8,000 
(รายหัว) 

8,000 
(รายหัว) 

8,000 
(รายหัว)) 

8,000 
(รายหัว) 

นักเรียนมีน้ าดื่มที่
สะอาดและ
เพียงพอกับความ
ต้องการ 

ฝุายบริหาร
ทั่วไป 

 
 
 



๑๒๔ 

 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔  ยุทธศาสตร์การปรับปรุงพัฒนาสิ่งแวดล้อม ภูมิทัศน์ให้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัย 
 กลยุทธ์ที่ ๕ ปรับปรุงพัฒนาสิ่งแวดล้อม ภูมิทัศน์ให้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัย 
 

 
ที ่

 
โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

256๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

5 ปรับปรุง พัฒนา
ภูมิทัศน์และ
แหล่งเรียนรู้ 

1.เพ่ือปรับภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน
ให้สะอาด ปลอดภัย สวยงาม เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ 

สวนหย่อม 
สนามโรงเรียน 
และภายใน
บริเวณ
โรงเรียน 

๖0,000 
(รายหัว) 

๖0,000 
(รายหัว) 

๕๖,๔๐๐ 
(รายหัว) 

๖0,000 
(รายหัว) 

๖0,000 
(รายหัว) 

บริเวณภายใน
โรงเรียนโคก
สะอาดวิทยาคม 
สะอาด ปลอดภัย 
สวยงาม เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ 

ฝุาย
บริหารงาน
ทั่วไป 

๖ ห้องเรียนสะอาด
บรรยากาศน่า
เรียนรู้ 

๑)เพ่ือจัดปรับปรุง สร้าง
สภาพแวดล้อมและบรรยากาศใน
ห้องเรียนให้น่าเรียนรู้ 
๒)เพ่ือให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการ
สร้างบรรยากาศการเรียนรู้และเกิด
ความรักในสถานศึกษา 
๓)เพ่ือให้เกิดความรักและสามัคคีกัน
ภายในชั้นเรียน 

ห้องเรียนและ
ห้องพิเศษ
จ านวน ๒๐ 
ห้อง 

20,000 
(รายหัว) 

20,000 
(รายหัว) 

20,000 
(รายหัว) 

20,000 
(รายหัว) 

20,000 
(รายหัว) 

มีห้องเรียนที่มี
บรรยากาศ 
น่าเรียนรู้ 
นักเรียนสนใจ
และกระตือรือร้น
ในการเข้า
ห้องเรียนเพิ่มมาก
ขึ้น 

ฝุาย
บริหารงาน
ทั่วไป 

 
 
 



๑๒๕ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  ยุทธศาสตร์การปรับปรุงพัฒนาสิ่งแวดล้อม ภูมิทัศน์ให้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัย 
 กลยุทธ์ที่ ๕ ปรับปรุงพัฒนาสิ่งแวดล้อม ภูมิทัศน์ให้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัย 
 

 
ที ่

 
โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

256๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๗ โรงเรียน
ปลอดขยะ 
ม.ต้น 

๑)เพ่ือส่งเสริมให้โรงเรียน
ด าเนินการด้านขยะใน
โรงเรียนให้รู้จักการคัดแยก
ขยะและลดขยะในโรงเรียน 
๒)เพ่ือกระตุ้นและรณรงค์
เสริมสร้างจิตส านึกและ
ความรู้ความเข้าใจแนวทาง 

ครู บุคลากร
ทางการศึกษาและ
นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น 

๕๐,๐๐๐ 
(SBMLD) 

๕๐,๐๐๐ 
(SBMLD) 

๕๐,๐๐๐ 
(SBMLD) 

๕๐,๐๐๐ 
(SBMLD) 

๕๐,๐๐๐ 
(SBMLD) 

๑)บุคลากรและนักเรียนมี
จิตส านึกในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
๒)มีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
ที่ด ี
๓)นักเรียนมีรายได้เสริมจาก
การขายขยะ 
๔)สภาพแวดล้อมในโรงเรียน
และชุมชน สะอาด น่าอยู่ 

ฝุายบริการ
และชุมชน 

๘ โรงเรียน
ปลอดขยะ 
ม.ปลาย 

๑)เพ่ือส่งเสริมให้โรงเรียน
ด าเนินการด้านขยะใน
โรงเรียนให้รู้จักการคัดแยก
ขยะและลดขยะในโรงเรียน 
๒)เพ่ือกระตุ้นและรณรงค์
เสริมสร้างจิตส านึกและ
ความรู้ความเข้าใจแนวทาง 

ครู บุคลากร
ทางการศึกษาและ
นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย 

๕๐,๐๐๐ 
(SBMLD) 

๕๐,๐๐๐ 
(SBMLD) 

๕๐,๐๐๐ 
(SBMLD) 

๕๐,๐๐๐ 
(SBMLD) 

๕๐,๐๐๐ 
(SBMLD) 

๑)บุคลากรและนักเรียนมี
จิตส านึกในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
๒)มีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
ที่ด ี
๓)นักเรียนมีรายได้เสริมจาก
การขายขยะ 
๔)สภาพแวดล้อมในโรงเรียน
และชุมชน สะอาด น่าอยู่ 

ฝุายบริการ
และชุมชน 



๑๒๖ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชน 
กลยุทธ์ที่ ๖ ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชน 

 
 
ที ่

 
โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

256๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 เศรษฐกิจ
พอเพียง 

๑)เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้วิถีชีวิต
แบบพอเพียง 
๒)เพ่ือให้ผู้เรียนได้ลงมือมือปฏิบัติ
กิจกรรมด้วยตนเอง 
๓)ผู้เรียนเรียนรู้การแก้ปัญหาด้วย
ตนเอง 

นักเรียน
โรงเรียนโคก
สะอาด
วิทยาคมทุก
คน 

10,000 
(รายหัว) 

10,000 
(รายหัว) 

10,000 
(รายหัว) 

10,000 
(รายหัว) 

10,000 
(รายหัว) 

นักเรียนตระหนักถึง
ความส าคัญของวิถี
พอเพียง ได้ลองผิด
ลองถูกและสามารถ
แก้ปัญหาได้ด้วย
ตนเอง 

ฝุายบริการ
และชุมชน 

2 ส่งเสริมและ
พัฒนาระบบ
ดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

1.เพ่ือให้ครูที่ปรึกษามีข้อมูลในการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
2.เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถ
วางแผนจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนา
ผู้เรียนได้ตรงตามศักยภาพของ
ผู้เรียน 
3. เพ่ือสานสัมพันธ์อันดีระหว่าง
โรงเรียน ครูที่ปรึกษา นักเรียนและ
ผู้ปกครอง 

ครูจ านวน 20 
คน นักเรียน
จ านวน 306 
คน 

10,000 
(รายหัว) 

10,000 
(รายหัว) 

10,000 
(SBMLD) 

10,000 
(รายหัว) 

10,000 
(รายหัว) 

การด าเนินงานตาม
ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนมีข้อมูลอย่าง
เป็นระบบ ครบถ้วน
สมบูรณ์ นักเรียนทุก
คนได้รับความ
ช่วยเหลือตามความ
เร่งด่วน 

ฝุายบริการ
และชุมชน 

 
 
 



๑๒๗ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชน 

กลยุทธ์ที่ ๖ ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชน 
 

 
ที ่

 
โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
256๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

3 ประชุม
ผู้ปกครอง
นักเรียน 

1.เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างบ้านกับโรงเรียน 
2. เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง
นักเรียนได้มีส่วนร่วมให้ข้อมูล 
ข้อเสนอแนะในการพัฒนา
โรงเรียน 
3.เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของ
นักเรียน 
4. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างผู้ปกครองและครูที่
ปรึกษา 

ครูและบุคลากร 
นักเรียนและ
ผู้ปกครอง 

10,000 
(รายหัว) 

10,000 
(รายหัว) 

10,000 
(SBMLD) 

10,000 
(รายหัว) 

10,000 
(รายหัว) 

1.นักเรียนและผู้ปกครอง
ได้ทราบข้อมูลข่าวสารของ
โรงเรียน 
2.เกิดสัมพันธภาพระหว่าง
บ้านวัดโรงเรียน น ามาซึ่ง
ความร่วมมือในการดูแล
ปกครองนักเรียน และเกิด
การพัฒนาโรงเรียน 
3. โรงเรียนได้รับข้อมูล
จากผู้ปกครอง 
4. ผู้ปกครองและโรงเรียน
ร่วมมือกันส่งเสริมการ
เรียนรู้ของนักเรียน 

ฝุายกิจการ 

  
 
  
 



๑๒๘ 

 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖  ยุทธศาสตร์การส่งเสริม สนับสนุนให้มีสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารอย่างพอเพียงและใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที่ ๗ ส่งเสริม สนับสนุนให้มีสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารอย่างพอเพียงและใช้อย่างประสิทธิภาพ 
 

 
ที ่

 
โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

256๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 ส่งเสริมและพัฒนา
งานสื่อสารในการ
ประชาสัมพันธ์ 

เพ่ือเผยแพร่ข่าวสารและ
ผลงานของบุคลากรและ
นักเรียนโรงเรียนโคกสะอาด
วิทยาคม 

นักเรียน 
ผู้ปกครอง ชุมชน 
โรงเรียนใกล้เคียง 

๒5,000 
(รายหัว) 

5,000 
(รายหัว) 

5,000 
(รายหัว) 

25,000 
(รายหัว) 

25,000 
(รายหัว) 

โรงเรียนโคกสะอาด
วิทยาคม บุคลากร
และนักเรียนเป็นที่
รู้จักของชุมชนและ
โรงเรียนใกล้เคียง 

ฝุายบริการ
และชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๙ 

 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖  ยุทธศาสตร์การส่งเสริม สนับสนุนให้มีสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารอย่างพอเพียงและใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที่ ๗ ส่งเสริม สนับสนุนให้มีสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารอย่างพอเพียงและใช้อย่างประสิทธิภาพ 

 
 

 

 
ที ่

 
โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

256๑ 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 ส่งเสริมและพัฒนา
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหาร
จัดการเรียนรู้ 

1.จัดซื้อ ซ่อมแซมสื่อทาง
เทคโนโลยีของ 8 กลุ่มสาระ 
2. จัดซื้อ ซ่อมแซมระบบการ
สื่อสารให้ใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
3. จัดซื้อ ซ่อมแซม ปรับปรุงห้อง
คอมพิวเตอร์ 

สื่อการ
จัดการเรียนรู้
ของ8 กลุ่ม
สาระ 
ห้อง
คอมพิวเตอร์ 

๒5,000 
(รายหัว) 

๒5,000 
(รายหัว) 

๕,000 
(รายหัว) 

2๕,000 
(รายหัว) 

2๕,000 
(รายหัว) 

1.สามารถจัดการเรียนการ
สอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.มีห้องคอมพิวเตอร์ที่มี
ประสิทธิภาพพร้อมให้
นักเรียนเข้าใช้ 
3.เครื่องมือและอุปกรณ์
ทางเทคโนโลยีมีอายุการใช้
งานได้นานขึ้น 

ฝุายบริการ
และชุมชน 

3 อินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูง 

โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคมมี
ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
บริการอย่างทั่วถึง 

อินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูง
ครอบคลุมทุก
จุดใน
สถานศึกษา 

9,600 
(งบ อปท) 

9,600 
(งบ อปท) 

9,600 
(งบ อปท) 

9,600 
(งบ อปท) 

9,600 
(งบ อปท) 

โรงเรียนโคกสะอาด
วิทยาคมมีระบบ
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
บริการอย่างทั่วถึง  

ฝุายบริการ
และชุมชน 



๑๓๐ 

 

 
บทที่ ๔ 

      บัญชสีรุปโครงการพัฒนา/กิจกรรม 
                                                                 แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
๔.๑ บัญชีสรุปโครงการ/กจิกรรม 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สถานศึกษาโรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ มีโครงการ/กิจกรรมจ าแนกตาม
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการจัดการศึกษา  ดังนี้ 

 
 

ยุทธศาสตร ์
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖3 ปี ๒๕๖4 ปี ๒๕๖5 รวม ๕ ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๑) การส่งเสริมและ
พัฒนาบุคลากรและ
พัฒนาผู้เรียน ให้มี
คุณธรรมจริยธรรมและ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
๑.๑ ส่งเสริมและพัฒนา
บุคลากรและพัฒนา
ผู้เรียน ให้มีคุณธรรม
จริยธรรม 
๑.๒ ส่งเสริมและพัฒนา
บุคลากรและ ผู้เรียนให้
มีค่านิยมที่พึงประสงค์ 

๕ ๗๒,๐๐๐ 6 57,000 7 260,500 ๖ ๕7,0๐๐ 6 57,000 3๐ 488,500 

รวมทั้งสิ้น           3๐ 4๙๐,500 
 

แบบ ผ๐๑ 



๑๓๑ 

 

 
 

ยุทธศาสตร ์
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖3 ปี ๒๕๖4 ปี ๒๕๖5 รวม ๕ ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

2) การพัฒนาระบบการ
บริหารการศึกษาตาม 
พ.ร.บ. การศึกษา พ.ศ. 
๒๕๔๕ 
2.๑ พัฒนาระบบการ
บริหารการศึกษาตาม  
พ.ร.บ.การศึกษา 
พ.ศ.2545 

๒๐ ๒,๔๓๗,๐๖๒ 2๙ ๒,๒๗๑,๑๑๐ ๑2 ๒,๔๓๘,๐๓๖ ๑๒ ๒,๒๗๒,๑๑๐ ๑๒ ๒,๒๗๒,๑๑๐ ๘๕ ๑๑,๖๙๐,๓๒๘ 

รวมทั้งสิ้น           ๘๕ ๑๑,๖๙๐,๓๒๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๓๒ 

 

 
 

 
ยุทธศาสตร ์

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖3 ปี ๒๕๖4 ปี ๒๕๖5 รวม ๕ ปี 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

3) การส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรและ
ผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้าน
วิชาการ ดนตรี ด้าน
ร่างกาย อารมณ์ สังคม 
สติปัญญาตามศักยภาพ 
3.1 ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรด้านการ
จัดการเรียนการสอนและ
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
๓.๒ ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็น
เลิศด้านวิชาการ ดนตรี 
ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม 
สติปัญญาตามศักยภาพ 
 

๕ ๑,๓๕๑,๗๐๐ 28 ๑,๕๑๒,๐๐๐ ๑๐ ๕๘๐,๐๐๐ ๑๐ ๕๘๐,๐๐๐ ๑๐ ๕๘๐,๐๐๐ ๖๓ ๔,๖๐๓,๗๐๐ 

รวมทั้งสิ้น           ๖๓ ๔,๖๐๓,๗๐๐ 

 
 
 



๑๓๓ 

 

 
 

ยุทธศาสตร ์
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖3 ปี ๒๕๖4 ปี ๒๕๖5 รวม ๕ ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครง 
การ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครง 
การ 

งบประมาณ 
(บาท) 

4) ยุทธศาสตร์การ
ปรับปรุงพัฒนา
สิ่งแวดล้อม ภูมิทัศน์ให้
สะอาด ร่มรื่น สวยงาม 
ปลอดภัย 
4.1 ปรับปรุงพัฒนา
สิ่งแวดล้อม ภูมิทัศน์ให้
สะอาด ร่มรื่น สวยงาม 
ปลอดภัย 

๒ ๑๐๕,๘๐๐ ๕ ๑๐๔,๐๐๐ ๔ ๒๐๖,๔๐๐ ๔ ๒๐๖,๔๐๐ ๔ ๒๐๖,๔๐๐ ๑๙ ๘๒๙,๐๐๐ 

รวม           ๑๙ ๘๒๙,๐๐๐ 
5) การส่งเสริม
ความสัมพันธ์และความ
ร่วมมือกับชุมชน 
5.1 ส่งเสริม
ความสัมพันธ์และความ
ร่วมมือกับชุมชน 

4 ๙๕,๐๐๐ 2 ๖๕,๐๐๐ 4 ๒๕,๐๐๐ 4 ๒๕,๐๐๐ 4 ๒๕,๐๐๐ 18 ๒๓๕,๐๐๐ 

รวมทั้งสิ้น           18 ๒๓๕,๐๐๐ 
 
 
 



๑๓๔ 

 

 
 

ยุทธศาสตร ์
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖4 ปี ๒๕๖5 รวม ๕ ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครง 
การ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครง 
การ 

งบประมาณ 
(บาท) 

6) การส่งเสริม 
สนับสนุนให้มีสื่อ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
การสื่อสารอย่าง
พอเพียงและใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
6.1 ส่งเสริม สนับสนุน
ให้มีสื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ การสื่อสาร
อย่างพอเพียงและใช้
อย่างประสิทธิภาพ 

๔ ๑๑๗,๐๐๐ ๓ ๒๙,๖๐๐ ๓ ๒๙,๖๐๐ ๓ ๒๙,๖๐๐ ๓ ๒๙,๖๐๐ ๑๖ ๒๓๕,๔๐๐ 

รวมทั้งสิ้น           ๑๖ ๒๓๕,๔๐๐ 
 
 
 
 
 
 

 
 



๑๓๕ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖6) 
โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม อ าเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่................. 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด................................. 
๑. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรและพัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 

๑.๑ แผนงานส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรและพัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณธรรมจริยธรรม 
1.2 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ผู้เรียนให้มีค่านิยมที่พึงประสงค์ 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
 

 
วัตถุประสงค์ 

เปูาหมาย
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

 
หน่วยงานท่ี

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 

ปฐมนิเทศ 

1. เพื่อให้นักเรียน
ม.1,ม.4 ได้รับ
ทราบระเบียบและ
แนวปฏิบัติของ
โรงเรียน 
2.เพ่ือให้นักเรียนได้ 
ปรับตัวเข้ากับ
สถานศึกษาและ
เพ่ือนใหม่ 
 

นักเรียน
ระดับชั้น  
ม.1 และ  
ม. 4  
ทุกคน 
 
 
 
 

๕,000 
(รายหัว)                        

๕,000 
(รายหัว) 

5,000 
(รายหัว) 

5,000 
(รายหัว) 

5,000 
(รายหัว) 

-การปฏิบัติ
ตาม

กฎระเบียบ
ของโรงเรียน 
-คุณลักษณะ

อันพึงประสงค ์

 นักเรียน
ทราบแนว
ปฏิบัติของ   
โรงเรียน และ
ปรับตัวเข้ากับ 
สถานศึกษา
และเพ่ือนใหม่
ได้ 
 
 
 

ฝุาย
วิชาการ 

        

แบบ ผ๐๒ 
 



๑๓๖ 

 
ที ่ โครงการ 

 
 

วัตถุประสงค์ เปูาหมาย
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

2. ปัจฉิมนิเทศ 
 

1.เพ่ือส่งมอบ
นักเรียนที่จบ
การศึกษาคืนให้แก่
ผู้ปกครอง 
2.เ พ่ื อ ส ร้ า งขวั ญ  
ก าลังใจ  และความ
ให้กับนักเรียนที่จบ
การศึกษา 
3.เ พ่ือสร้ า ง เสริม
ความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างนักเรียนที่
จบการศึ กษากั บ
สถาบัน 
4.เพ่ือแสดงความ
ยินดีให้กับนักเรียน
ที่จบการศึกษา 
 

นักเรียน
ระดับชั้น  
ม.3 และ  
ม. 6  
ทุกคน 

๕,000 
(รายหัว) 

 
                        

 
 

5,000 
(รายหัว) 

5,000 
(รายหัว) 

 

5,000 
(รายหัว) 

 

5,000 
(รายหัว) 

 

-ร้อยละ ๖๕
ของนักเรียน
ชั้นม.๓ 
และม.๖ 
 มีเจตคติ 
ที่ดีต่อ
การศึกษา
ต่อ 
 
 
 

นักเรียนที่จบ
การศึกษามี
ขวัญ    
ก าลังใจ  
ภาคภูมิใจและ
มีความ 
ผูกพันธ์ต่อ
สถาบัน 
 

ฝุาย
วิชาการ 

 
 
 



๑๓๗ 

 

 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เปูาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

 
หน่วยงาน
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

3. ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม
นักเรียน 
 

1.เพ่ือให้การอบรม 
ความรู้และสร้างเสริม
ลักษณะนิสัยที่ดีแก่
นักเรียน 
2.เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับ 
กฎระเบียบของโรงเรียน 
มรรยาทในสังคม และการ
ปฏิบัติต่อตนเองและผู้อ่ืน 
3.เพ่ือให้นักเรียนได้รับการ
พัฒนาทางด้านจิตใจ 
อารมณ์ สังคมและ
สติปัญญา 
4.เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมให้กับผู้เรียน 

1. ครู
โรงเรียน
โคกสะอาด
วิทยาคม  
จ านวน  
26  คน 
2.นักเรียน
โรงเรียน
โคกสะอาด
วิทยาคม  
จ านวน   
306 คน 
 
 
 
 
 
 
 

๓0,000 
(รายหัว)         

        

20,000 
(รายหัว)         

 

40,000 
(SBMLD)       

 
 
 
 
 

20,000 
(รายหัว)         

 

20,000 
(รายหัว)         

 

-ร้อยละ ๗๕ 
ของนักเรียน 
ม.๑และ 
ม.๔ได้เข้า
ร่วมกิจกรรม 
-ร้อยละ๗๕ 
ของผู้เรียนมี
คุณ 
ลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดี
ตามท่ีสถาน 
ศึกษา
ก าหนด 

1.นักเรียนมี
คุณธรรม 
จริยธรรม 
ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
กฎระเบียบ
ของโรงเรียน 
มรรยาทใน
สังคม และการ
ปฏิบัติต่อ
ตนเองและ
ผู้อื่นได้อย่าง
ถูกต้อง 
2.นักเรียน
ได้รับการ
พัฒนา
ทางด้านจิตใจ 
อารมณ์ สังคม
และสติปัญญา 

กลุ่ม
สาระการ
เรียนรู้
สังคม
ศึกษา 
ศาสนา
และวัฒน 
ธรรม 

        



๑๓๘ 

 
ที ่ โครงการ 

 
 

วัตถุประสงค์ เปูาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

4. ส่งเสริมวันส าคัญ
ทาง
พระพุทธศาสนา 
1)กิจกรรมวัน
ส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา 
-วันมาฆบูชา 
-วันวิสาขบูชา 
-วันอาสาฬหบูชา 
-วันเข้าพรรษา 
- กิจกรรมสอบ
นักธรรม 

เพ่ือให้นักเรียนเห็น
ความส าคัญของวันส าคัญ
ทางพุทธศาสนา  และเป็น
การส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมให้กับนักเรียน 

ครแูละ
บุคลากร  
จ านวน 
26 คน  
นักเรียน
โรงเรียน
โคกสะอาด
วิทยาคม  
จ านวน   
306 คน 
 

๑๐,000 
(รายหัว) 

5,000 
(รายหัว) 

๕,000 
(รายหัว) 

๕,000 
(รายหัว) 

๕,000 
(รายหัว) 

ร้อยละ๗๕ 
ของผู้เรียนมี
คุณ 
ลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดี
ตามท่ีสถาน 
ศึกษา
ก าหนด 

นักเรียนได้เข้า
ร่วมกิจกรรม
วันส าคัญทาง
พระพุทธศาส
นา  และเป็นผู้
มีคุณธรรม
จริยธรรม 

ฝุาย
บริหาร
ทั่วไป/
กลุ่ม
สาระ
สังคม
ศึกษา
ศาสนา
และ
วัฒนธรร
ม 

5. ส่งเสริมความ
จงรักภักดีต่อ
สถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

เพ่ือให้นักเรียนแสดงออก
ถึงความจงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์ 

ครแูละ
บุคลากร  
จ านวน 
26 คน  
นักเรียน
โรงเรียน
โคกสะอาด
วิทยาคม 
306 คน    

๑๐,000 
(รายหัว) 

๘,000 
(รายหัว) 

๔,000 
(รายหัว) 

๔,000 
(รายหัว) 

๔,000 
(รายหัว) 

-ร้อยละ ๗๕
ของผู้เรียน
ร่วมกิจกรรม
แสดงความ
จงรักภักดี
ต่อสถาบัน
พระมหากษั
ตริย์ 

นักเรียนได้
แสดงออกถึง
ความ
จงรักภักดีต่อ
สถาบันพระ
มหา 
กษัตริย์ 

ฝุาย
บริหาร
ทั่วไป 



๑๓๙ 

 

 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เปูาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

 
หน่วยงาน
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

6 ส่งเสริมความกตัญญู
กตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
-กิจกรรมวันไหว้ครู 
-กิจกรรมวันแม่ 

๑) เพ่ือให้นักเรียน
แสดงออกถึงคุณธรรม
จริยธรรม วัฒนธรรม
ประเพณี อันดีงามท่ี
ทรงคุณค่า 
๒) เพ่ือให้นักเรียนได้
แสดงออกถึงความ
กตัญญูกตเวทีต่อผู้มี
พระคุณ 

ครูจ านวน 
26 คน  
นักเรียน
โรงเรียน
โคกสะอาด
วิทยาคม  
จ านวน   
285 คน 
 

15,000 
(รายหัว) 

1๐,000 
(รายหัว) 

1๐,000 
(SBMLD) 

1๐,000 
(รายหัว) 

1๐,000 
(รายหัว) 

ร้อยละ 
๗๕ ของ
ผู้เรียนมี
คุณ 
ลักษณะ
และ
ค่านิยมท่ีดี
ตามท่ี
สถาน 
ศึกษา
ก าหนด 

นักเรียนได้
แสดงออกถึง
ความกตัญญู
กตเวทีต่อผู้มี
พระคุณและ
แสดงถึง
คุณธรรม
จริยธรรม 
และ
คุณลักษณะ
อันพึง
ประสงค์ 

ฝุาย
บริหาร
ทั่วไป/
กลุ่ม
สาระ
สังคม
ศึกษา
ศาสนา
และวัฒน 
ธรรม 

 
 
 
 
 
 

 



๑๔๐ 

 

 
 

ที ่
 

โครงการ 
 
 

 
วัตถุประสงค์ 

เปูาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๗ ส่งเสริม
คุณธรรม
จริยธรรม
นักเรียน
มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

๑)เพ่ือให้การอบรมความรู้
และสร้างเสริมลักษณะ
นิสัยที่ดีแก่นักเรียน 
๒)เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับ
กฏระเบียบโรงเรียน 
มารยาทในสังคมและการ
ปฏิบัติต่อตนเองและผู้อ่ืน 
๓) เพ่ือให้นักเรียนได้รับ
การพัฒนาด้านจิตใจ 
อารมณ์ สังคมและ
สติปัญญา 
๔)เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรม 

นักเรียนชั้น
มัธยม 
ศึกษา 
ตอนต้น 

๔๐,๐๐๐ 
(SBMLD) 

๔๐,๐๐๐ 
(SBMLD) 

๔๐,๐๐๐ 
(SBMLD) 

๔๐,๐๐๐ 
(SBMLD) 

๔๐,๐๐๐ 
(SBMLD) 

ร้อยละ ๗๕ 
ของผู้เรียนมี
คุณลักษณะ
และค่านิยม
ที่ดีตามที่
สถานศึกษา
ก าหนด 

นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา
ตอนต้นมี
ลักษณะนิสัย
ที่ดี ปฏิบัติ
ตามกฏ
ระเบียบ
โรงเรียน  
รู้มารยาท
ทางสังคม  
มีจิตใจ 
อารมณ์ 
สังคมและ
สติปัญญา 
คุณธรรม
จริยธรรมที่
สังคม
ยอมรับ 

ฝุาย
บริหาร
ทั่วไป/
กลุ่ม
สาระ
สังคม
ศึกษา
ศาสนา
และวัฒน 
ธรรม 

 



๑๔๑ 

 

 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เปูาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

 
หน่วยงาน
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๘ เข้าค่ายธรรม
ศึกษาระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย 

๑)เพ่ือให้การอบรม
ความรู้และสร้างเสริม
ลักษณะนิสัยที่ดีแก่
นักเรียน 
๒)เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับ
กฏระเบียบโรงเรียน 
มารยาทในสังคมและ
การปฏิบัติต่อตนเองและ
ผู้อื่น 
๓) เพ่ือให้นักเรียนได้รับ
การพัฒนาด้านจิตใจ 
อารมณ์ สังคมและ
สติปัญญา 
๔)เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรม 

นักเรียน
ชั้นมัธยม 
ศึกษา 
ตอนปลาย 

๔๐,๐๐๐ 
(SBMLD) 

๔๐,๐๐๐ 
(SBMLD) 

๔๐,๐๐๐ 
(SBMLD) 

๔๐,๐๐๐ 
(SBMLD)- 

๔๐,๐๐๐ 
(SBMLD) 

ร้อยละ ๗๕ 
ของผู้เรียนมี
คุณลักษณะ
และค่านิยม
ที่ดีตามที่
สถานศึกษา
ก าหนด 

นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา
ตอนปลายมี
ลักษณะนิสัย
ที่ดี ปฏิบัติ
ตามกฏ
ระเบียบ
โรงเรียน รู้
มารยาททาง
สังคม  
มีจิตใจ 
อารมณ์ 
สังคมและ
สติปัญญา 
คุณธรรม
จริยธรรมที่
สังคม
ยอมรับ 

ฝุาย
บริหาร
ทั่วไป/
กลุ่ม
สาระ
สังคม
ศึกษา
ศาสนา
และวัฒน 
ธรรม 

 



๑๔๒ 

 

 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เปูาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

 
หน่วยงาน
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๙ ปลุกส านึก
อาสา 

๑)เพ่ือให้ผู้เรียนเป็นผู้
มีศีลธรรม จริยธรรม  
มีระเบียบวินัย 
๒)เพ่ือปลูกฝังและ
สร้างจิตส านึกของ
การท าประโยชน์เพื่อ
สังคมให้กับผู้เรียน 
๓)เพ่ือส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน
การท าประโยชน์เพื่อ
ส่วนรวมด้วยจิตอาสา 

นักเรียนและ
ครูโรงเรียน
โคกสะอาด
วิทยาคม 
จ านวน 
๑๒๐ คน 

๑๕๖,๕๐๐ 
(SBMLD) 

๑๕๖,๕๐๐ 
(SBMLD) 

๑๕๖,๕๐๐ 
(SBMLD) 

๑๕๖,๕๐๐ 
(SBMLD) 

๑๕๖,๕๐๐ 
(SBMLD) 

ร้อยละ ๗๕ 
ของผู้เรียนมี
คุณลักษณะ
และค่านิยม
ที่ดีตามที่
สถานศึกษา
ก าหนด 

๑)ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ส่วนร่วมใน
การท า
ประโยชน์
เพ่ือส่วนรวม
ด้วนจิตอาสา 
๒)ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ศีลธรรม 
จริยธรรม
ระเบียบวินัย 
และจิตอาสา 

ฝุาย
บริหาร
ทั่วไป/
กลุ่ม
สาระ
สังคม
ศึกษา
ศาสนา
และวัฒน 
ธรรม 

 
 
 
 
 

 



๑๔๓ 

 

 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เปูาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

 
หน่วยงาน
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๐ ส่งเสริมระเบียบ
วินัยจราจรและ
รณรงค์สวมหมวก
นิรภัย  
๑๐๐ เปอร์เซ็นต ์

๑)เพ่ือให้นักเรียนได้รับ
ความรู้และทักษะ
เกี่ยวกับการขับข่ี
รถจักรยานยนต์ อย่าง
ถูกต้องตามหลักการขับข่ี
ปลอดภัย ถูกกฎจราจร 
๒)เพ่ือลดปัญหาอุบัติเหตุ
จากจักรยานยนต์ 
๓)เพ่ือให้ผู้เข้ารับการ
อบรมมีความรู้ในการ
ปูองกันอุบัติเหตุในท้อง
ถนน และสามารถปฏิบัติ
ตนได้อย่างถูกต้อง 
๔)เพ่ือให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมมีจิตส านึกใน
ด้านความปลอดภัย มี
วินัยปรับพฤติกรรมความ
เสี่ยงลดลง 

ครูและ
นักเรียน
ชั้นมัธยม 
ศึกษา
ตอนต้น  

๕๐,๐๐๐ 
(SBMLD) 

๕๐,๐๐๐ 
(SBMLD) 

๕๐,๐๐๐ 
(SBMLD) 

๕๐,๐๐๐ 
(SBMLD) 

๕๐,๐๐๐ 
(SBMLD) 

-การเกิด
อุบัติเหตุ
ในการขับ
ขี ่
จักรยานย
นต์ 
ลดลง 
-ร้อยละ 
๗๕ของ
ผู้เรียนมี
วินัยในการ
ขับข่ี
จักรยานย
นต์ 

ครูและนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้นมีความรู้
เกี่ยวกับการขับ
ขี่
รถจักรยานยนต์ 
อย่างถูกต้อง
ตามหลักการขับ
ขี่ปลอดภัย ถูก
กฏจราจร 
สามารถขับขี่ได้
อย่างปลอดภัย 
มีจิตส านึกใน
ด้านความ
ปลอดภัยของ
การขับขี่ 

ฝุาย
บริหาร
ทั่วไป/
กลุ่ม
สาระ
สังคม
ศึกษา
ศาสนา
และวัฒ
ธน 
ธรรม 

 



๑๔๔ 

 

 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เปูาหมาย(ผลผลติ

ของโครงการ) 
 

งบประมาณ  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

 
หน่วยงาน
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๑ ห้องเรียนสีขาว  
ปลอดอบายมุข 

๑)เพ่ือให้สถานศึกษา
ปลอดจากสารเสพติด 
ทุกชนิด 
๒)เพ่ือให้บุคลากร
ทางการศึกษามีส่วน
ร่วมในการแก้ปัญหายา 
เสพติด 
๓)เพ่ือให้บุคลากร
ปลอดจากสิ่งเสพติด 

ผู้บริหาร ครู 
บุคลากร 
ผู้ปกครอง 
นักเรียน 
 
  

๕๐,๐๐๐ 
(SBMLD 

๕๐,๐๐๐ 
(SBMLD) 

๕๐,๐๐๐ 
(SBMLD 

๕๐,๐๐๐ 
(SBMLD 

๕๐,๐๐๐ 
(SBMLD 

- ร้อยละ๗๕
ของผู้เรียน
ปลอดสาร
เสพติด 
-ร้อยละ๙๐
ของบุคลากร
ปลอดสาร
เสพติด 

ผู้บริหาร ครู 
บุคลากร 
ผู้ปกครอง 
นักเรียน
ปลอดจาก
สารเสพติด 

ฝุาย
บริหาร
ทั่วไป/
กลุ่ม
สาระ
สังคม
ศึกษา
ศาสนา
และวัฒน 
ธรรม 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



๑๔๕ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่.................(ระบุชื่อยุทธศาสตร์) 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด................................. 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารการศึกษาตาม พ.ร.บ. การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๕ 

๑.๑. แผนงานพัฒนาระบบการบริหารการศึกษาตาม พ.ร.บ. การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เปูาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

 
หน่วยงาน
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาระบบบริหาร
จัดการคุณภาพของ
ฝุายต่างๆ 
1) ส่งเสริมกา
อ านวยการทาง
การศึกษา 
2) พัฒนาส านักงาน 
ฝุายบริการ 
3) พัฒนาระบบ
บริหารงานฝุายกิจการ
นักเรียน 
4) ส่งเสริมและพัฒนา
งานบริการและชุมชน 
 

1.เพ่ือจัดหาวัสดุ  
อุปกรณ์  ครุภัณฑ์  
ของงานสี่ฝุายให้ 
อยู่ในสภาพพร้อม
ใช้ 
2.  เพ่ือให้กา
ด าเนินงาน 
สี่ฝุายมีความ
สะดวก 
และมีประสิทธิภาพ 
3. เพื่อปรับปรุง 
ซ่อมแซม  ห้อง
วิชาการ ห้อง
บริการ ห้องกิจการ
ให้น่าอยู่  และน่า
ท างาน 

ห้องวิชาการ  
จ านวน  
1 ห้อง 
ห้องบริการ  
จ านวน  
1 ห้อง 
ห้องกิจการ  
จ านวน  
1 ห้อง 
ครู จ านวน 
26 คน  

๑๔๐,๐๐๐ 
 (รายหัว) 

104,140 
(รายหัว) 

 

1,841,036 
(รายหัว) 

 

104,140 
(รายหัว) 

104,140 
(รายหัว) 

-ร้อยละ
๗๕ผู้เรียน
และ
บุคลากรมี
ความพึง
พอใจใน
การใช้สื่อ 
วัสดุ
อุปกรณ์
อาคาร
สถานที่ 

1.มีวัสดุอุปกรณ์  
ครุภัณฑ์  
ของงานสี่ฝุาย 
ที่พร้อมใช้ 
2.การ
ด าเนินงานสี่ฝุาย
มีความสะดวก
และมี
ประสิทธิภาพ 
3. เพื่อปรับปรุง 
ซ่อมแซมห้อง
วิชาการ  
ห้องบริการ ห้อง
กิจการ 
ให้น่าอยู่   
และน่าท างาน 

ฝุายวิชา 
การ 



๑๔๖ 

 

 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เปูาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

 
หน่วยงาน
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

2 ส่งเสริมการประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

เพ่ือส่งเสริมและ
พัฒนาการประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

บุคลากร
โรงเรียน
โคกสะอาด
วิทยาคม  
จ านวน 
26 คน 

5,000 
(รายหัว) 

5,000 
(รายหัว) 

5,000 
(รายหัว) 

5,000 
(รายหัว) 

5,000 
(รายหัว) 

-ผู้เรียน
และ
บุคลากร
ทางการ
ศึกษา
ได้รับการ
ประกันภัย 

บุคลากร
โรงเรียนโคก
สะอาด
วิทยาคม 
มีมาตรฐาน
การ
ปฏิบัติงาน 

ฝุาย
วิชาการ 

3 การหาวัสดุเชื้อเพลิง ๑)เพ่ือความสะดวกใน
การใช้งานของครู-
บุคลากร นักเรียนในการ
เดินทางไปราชการหรือ
ติดต่อกับหน่วยงานอื่น 
๒)เพ่ือความสะดวกใน
การตัดแต่งสนามหญ้าให้
เกิดความปลอดภัย 
สวยงาม 

ครูและ
บุคลากร
โรงเรียน
โคกสะอาด
วิทยาคม 
๒๖ คน 
  
 

60,000 
(รายหัว) 

 

60,000 
(รายหัว) 

 

60,000 
(รายหัว) 

 

60,000 
(รายหัว) 

 

60,000 
(รายหัว) 
 

-ร้อยละ 
๗๕ของ
ผู้เรียน
บุคลากรมี
ความพึง
พอใจใน
อ านวย
ความ
สะดวก 

ครูและ
บุคลากร
ได้รับความ
สะดวกใน
การเดินทาง
และในการ
ท างาน 

ฝุายงบ
ประ 
มาณ 

 
 
 



๑๔๗ 

 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เปูาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

 
หน่วยงาน
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

4 ซ่อมบ ารุงรถโรงเรียน 1. เพื่อความสะดวกในการ
ใช้งานของครู-บุคลากร 
นักเรียนในการเดินทางไป
ราชการหรือติดต่อกับ
หน่วยงานอื่น 
2. เพื่อซ่อมแซมสภาพการ
ใช้งานของรถทุกปีให้พร้อม
ใช้งานได้ตลอดปี 

รถยนต์
โรงเรียน  
1 คัน 
  
 

20,000 
(รายหัว) 

 

20,000 
(รายหัว) 

 

20,000 
(รายหัว) 

 

20,000 
(รายหัว) 

 

20,000 
(รายหัว) 
 

ร้อยละ ๗๕
ของผู้เรียน
บุคลากรมี
ความพึง
พอใจใน
อ านวย
ความ
สะดวก 

รถยนต์ของ
โรงเรียนมี
สภาพที่
สมบูรณ์และ
พร้อมใช้งาน
ตลอดเวลา 

ฝุาย
งบประม

าณ 

5 จัดท าแผนพัฒนา
ทางการศึกษา 
1) จัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษา 
2) จัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาสี่ปี  
3) จัดท าแผนปฏิบัติ
การประจ าปี
งบประมาณ 
4) จัดท าแผนปฏิบัติ
การประจ าปีการศึกษา 

1. เพื่อให้มีแผนพัฒนา 
สี่ปีเพ่ือเป็นกรอบในการ
ปฏิบัติงานของโรงเรียน 
2. เพ่ือให้มีแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ 
3. เพื่อให้บุคลากรใน
โรงเรียนได้มีส่วนร่วม  และ
วางแผนการบริหารจัดการ 
4. เพื่อให้บุคลากร
ปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพตามแผนที่วาง
ไว้ 

มีแผน 
พัฒนา
การศึกษา 
แผนปฏิบัติ
การ
ประจ าปี 
แผนปฏิบัติ
การ
ปีงบประม
าณ อย่าง
น้อย
จ านวน 5 
เล่ม 

3,000 
(รายหัว) 

๕,000 
(รายหัว) 

๗,000 
(รายหัว) 

๗,000 
(รายหัว) 

๗,000 
(รายหัว) 

-ร้อยละ๗๐
ของผลการ
ประเมิน
สถาน 
ศึกษาได้
ด าเนินการ
ตามแผนใน
ระดับดี
ตามเกณฑ์
ของ
สถานศึกษ
า 

มีแผนปฏิบัติ
การและ
แผนพัฒนา
การจัด
การศึกษา 
เพ่ือเป็น
แนวทางใน
การจัด
การศึกษาให้มี
คุณภาพ 

งานแผน 
งานฯ 



๑๔๘ 

 

 
 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เปูาหมาย(ผลผลติ

ของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

 
หน่วยงาน
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

6 แนะแนวการศึกษา 
การท างานหรือการ
ประกอบอาชีพ 

1.เพ่ือจัดแนะแนว
ในการศึกษาต่อ 
การท างานหรือการ
ประกอบอาชีพ 
ให้กับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3  
และ 6 

นักเรียน
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 
3 จ านวน 54 
คน และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 
6 จ านวน 65 
คน 

5,000 
(รายหัว) 

5,000 
(รายหัว) 

5,000 
(รายหัว) 

5,000 
(รายหัว) 

5,000 
(รายหัว) 

-ร้อยละ
๖๕ 
นักเรียน 
ม.ต้น
ศึกษาต่อ
ในระดับ 
ม.ปลาย
หรือสาย
อาชีพ 

ร้อยละ ๘๕ 
ของนักเรียน
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปี
ที่ 3  
และ 6  
ได้ศึกษาต่อ 
ท างานหรือ
ประกอบอาชีพ 

ฝุาย
วิชาการ 

7 ส่งเสริมงานวัดและ
ประเมินผล 

1.ให้มีการประเมิน
ผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ ด้วยวิธีที่
หลากหลายและน า
ผลมาพัฒนาผู้เรียน 
เพ่ือให้นักเรียนมีผล
การเรียนที่ดีขึ้น 

นักเรียนทุก
ระดับชั้น 
ครูทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 

60,000 
(รายหัว) 

60,000 
(รายหัว) 

60,000 
(รายหัว) 

60,000 
(รายหัว) 

60,000 
(รายหัว) 

-ร้อยละ
๗๕ครูมี
การ
ประเมินที่
เหมาะสม
สอดคล้อง
กับตัวชี้วัด 

มีการวัดผลที่ 
หลากหลาย 
และ 
เป็นระบบ 
สามารถน าผล
มาพัฒนา
ผู้เรียนได้อย่าง
แม่นย า 

ฝุาย
วิชาการ 

 



๑๔๙ 

 

 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เปูาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

 
หน่วยงาน
ที่รับผิด 

ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

8 พัฒนางาน
ทะเบียนทาง
การศึกษา 

เพ่ือพัฒนางานทะเบียนให้
เป็นปัจจุบัน สามารถ
ตรวจสอบได้ 

ครูผู้สอน
จ านวน  
17 คน 
 
 
 

10,000 
(รายหัว) 

10,000 
(รายหัว) 

10,000 
(รายหัว) 

10,000 
(รายหัว) 

10,000 
(รายหัว) 

-ร้อยละ
๗๕ได้รับ
ข้อมูล
ย้อนกลับ
เพ่ือ
น ามา
พัฒนา 

มีระบบพัฒนา
งานทะเบียนที่
เป็นปัจจุบัน 
สามารถ
ตรวจสอบได้ 

ฝุาย
วิชาการ 

9 สาธารณูปโภค เพ่ือจัดหาสาธารณูปโภคให้
ทั่วถึงและปลอดภัยตลอด
ปีงบประมาณ 

สาธารณูปโภ
คภายใน
โรงเรียนโคก
สะอาด
วิทยาคม 

350,000 
(รายหัว) 

350,000 
(รายหัว) 

350,000 
(รายหัว) 

350,000 
(รายหัว) 

350,000 
(รายหัว) 

-ร้อยละ 
๗๕ของ
ผู้เรียนมี
ความพึง
พอใจใน
ระดับดี 

มี
สาธารณูปโภค
ที่ทั่วถึงและ
ปลอดภัย
ตลอดปี
การศึกษา 

ฝุาย
บริหาร
ทั่วไป 

10 จ้างเหมาคนงาน
ทั่วไป 

1. เพ่ือให้การด าเนินงาน
บริการของโรงเรียนมีความ
เป็นระบบ ระเบียบ 
เรียบร้อย 
2. เพ่ือให้บริเวณโรงเรียน
สะอาด สวยงาม ร่มรื่น  

  พนักงาน
จ้างเหมา
บริการ 
จ านวน  
1 อัตรา 
 

78,000 
(รายหัว) 

 

78,000 
(รายหัว) 

 

78,000 
(รายหัว) 

 

78,000 
(รายหัว) 

 

78,000 
(รายหัว) 

 

- มี
พนักงาน
จ้างเหมา 
๑ คน 

บริเวณ
โรงเรียน
สะอาด ร่มรื่น 
สวยงาม 

ฝุาย 
งบประ 
มาณ 



๑๕๐ 

 

 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เปูาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

 
หน่วยงานท่ีรับ

ผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

11 ปูองกันและแก้ไข
ปัญหาพฤติกรรม
นักเรียนและยาเสพ
ติด 

 1.เพ่ือติดตามก ากับ
ดูแลนักเรียนให้
ห่างไกลสารเสพติด 
2.เพ่ือเป็นการปูองกัน
ปัญหาสารเสพติดใน
โรงเรียน 

 ครู จ านวน  
2 คน 
นักเรียน 
จ านวน 306 
คน 
 

18,000 
(งบ อปท) 

 

18,000 
(งบ อปท) 

 

18,000 
(งบ อปท) 

 

18,000 
(งบ อปท) 

 

18,000 
(งบ อปท) 

 

-ร้อยละ
๗๕ ของ
ผู้เรียน
ห่างไกล
สารเสพ
ติดระดับ
คุณภาพ
ดี 

นักเรียน
ได้รับการ
ดูแลเอาใจใส่ 
และห่างไกล
จากสารเสพ
ติด 
 

ฝุายบริหาร
ทั่วไป 

12 จ้างเหมาบริการรถ
รับส่งนักเรียน 

1.เพ่ืออ านวยความ
สะดวกในการเดินทาง
ให้กับผู้เรียนที่ห่างไกล 

นักเรียน
จ านวน 306 
คน 

300,000 
(งบ อปท) 

350,000 
(งบ อปท) 

3๐0,000 
(งบ อปท) 

350,000 
(งบ อปท) 

350,000 
(งบ อปท) 

-ร้อยละ
๗๕
ผู้เรียนมี
ความพึง
พอใจ 

นักเรียน
เดินทางไป
กลับ
โรงเรียนได้
สะดวก
รวดเร็ว 

ฝุาย
งบประมาณ 

13 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ มีการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้อย่างน้อย  
1 ครั้ง/ป ี

ภายใน
โรงเรียนโคก
สะอาด
วิทยาคม 

50,000 
(งบ อปท) 

50,000 
(งบ อปท) 

50,000 
(งบ อปท) 

50,000 
(งบ อปท) 

50,000 
(งบ อปท) 

-ร้อยละ
๗๐มี
แหล่ง
เรียนรู้ทีม่ี
คุณภาพ 

มีแหล่งการ
เรียนรู้ที่
หลากหลาย
และพร้อม
ให้บริการ 

ฝุายวิชาการ 



๑๕๑ 

 

 
 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เปูาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

 
หน่วยงานท่ีรับ

ผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

14 พัฒนาและ
ปรับปรุง
ห้องสมุด 

มีการพัฒนา
ห้องสมุดอย่างน้อย 
1 ครั้ง/ป ี

ปรับปรุง
ห้องสมุดท่ี
ทรุดโทรมให้
สะอาด 
สวยงาม และ
ทันสมัยพร้อม
ให้บริการ 

100,000 
(งบ อปท) 

100,000 
(งบ อปท) 

100,000 
(งบ อปท) 

100,000 
(งบ อปท) 

100,000 
(งบ อปท) 

-มีการ
พัฒนา
ปรับปรุง
ห้องสมุด 
ปีละ ๑ 
ครั้ง 

ห้องสมุดท่ี
สะอาด 
สวยงาม 
และทันสมัย
พร้อม
ให้บริการ 

ฝุายบริหาร
ทั่วไป 

15 พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 

1.มีหลักสุตรสถาน
ศึกษาที่เน้น
คุณภาพผู้เรียน 
รอบด้าน 
2. มีหลักสูตร
ท้องถิ่นที่ตอบสนอง
ความต้องการของ
ผู้เรียนและชุมชน 

หลักสูตร
สถานศึกษาท่ี
เน้นผู้เรียน
รอบด้านและ
ตอบสนอง
ความต้องการ
ของท้องถิ่น 

20,000 
(งบ อปท) 

20,000 
(งบ อปท) 

20,000 
(งบ อปท) 

20,000 
(งบ อปท) 

20,000 
(งบ อปท) 

-ร้อยละ 
๗๐ 
มีการจัด
หลักสูตร
ครอบคลุม
เปูาหมาย 

หลักสูตร
สถานศึกษา
ที่ตอบสนอง
ความ
ต้องการของ
ท้องถิ่น 

ฝุายวิชาการ 

 
 
 

 



๑๕๒ 

 

 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เปูาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

 
หน่วยงานท่ี

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

16 พ้ืนฐานนักเรียน
ยากจน 

นักเรียนที่ยากจนได้รับ
ปัจจัยพื้นฐาน 

นักเรียนที่
ยากจนใน
ปีงบประมาณ 
2562 
 

207,000 
(งบ อปท) 

207,000 
 (งบ อปท) 

180,000 
 (งบ อปท) 

207,000 
(งบ อปท) 

207,000 
(งบ อปท) 

-ร้อย
ละ๗๐
มีความ
พึง
พอใจ 

นักเรียนที่
ยากจนได้รับ
จัดสรร 

ฝุายงบ
ประ 
มาณ 

17 จัดหา
เครื่องแบบ
นักเรียน 

นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1  
และ 4  
ได้รับเครื่องแบบครบ
ทุกคน 

นักเรียน
ระดับชั้น
มัธยมศึกษา 
ปีที ่1 
และ ระดับชั้น
มัธยมศึกษา 
ปีที่ 4  

169,000 
(งบ อปท) 

169,000 
(งบ อปท) 

146,500 
 (งบ อปท) 

169,000 
(งบ อปท) 

169,000 
(งบ อปท) 

-ผู้เรียน
ได้รับ
เครื่อง
แบบ
ครบทุก
คน 

นักเรียน
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปี
ที่ 1 และ 4 
ได้รับ
เครื่องแบบ
นักเรียนที่มี
มาตรฐาน 

ฝุายงบ
ประ 
มาณ 

 
 
 
 

 
 



๑๕๓ 

 

 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
 

 
วัตถุประสงค์ 

เปูาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

 
หน่วยงาน
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

18 จัดหาหนังสือ
เรียน 

นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 
ได้รับหนังสือเรียน 

นักเรียนโคก
สะอาด
วิทยาคม 
จ านวน 
306 คน 

352,970 
(งบ อปท) 

352,970 
 (งบ อปท) 

304,796 
 (งบ อปท) 

352,970 
(งบ อปท) 

352,970 
(งบ อปท) 

-ผู้เรียนมี
หนังสือ
เรียนทุก
คน 

นักเรียน
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  
1 - 6 ได้รับ
หนังสือเรียน
ครบทุกคนทุก
วิชา 

ฝุายงบ
ประ 
มาณ 

19 จัดหาอุปกรณ์การ
เรียน 

นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 
ได้รับอุปกรณ์การเรียน 

นักเรียนโคก
สะอาด
วิทยาคม 
จ านวน 
306 คน 

157,400 
(งบ อปท) 

157,400 
 (งบ อปท) 

136,020 
 (งบ อปท) 

157,400 
(งบ อปท) 

157,400 
(งบ อปท) 

ผู้เรียนมี
อุปกรณ์
การเรียน
ทุกคน 

นักเรียน
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  
1 - 6 ได้รับ
อุปกรณ์การ
เรียนครบทุก
และมีมาตรฐาน 

ฝุายงบ
ประ 
มาณ 

20 ซ่อมแซมอาคาร
เรียน 

เพ่ือซ่อมแซม ปรับปรุง 
อาคารสถานที่ใน
สถานศึกษาให้แข็งแรง
คงทน ปลอดภัยและ
พร้อมใช้งาน 

อาคาร 
สถานที่ ใน
โรงเรียนโคก
สะอาด
วิทยาคม 

150,000 
(งบ อปท) 

150,000 
(งบ อปท) 

150,000 
(งบ อปท) 

150,000 
(งบ อปท) 

150,000 
(งบ อปท) 

-มี
ห้องเรียน
ที่มี
คุณภาพ  

อาคารสถานท่ีใน
สถานศึกษา
แข็งแรงคงทน 
ปลอดภัยและ
พร้อมใช้งาน 

ฝุาย
บริการ
และ

ชุมชน 



๑๕๔ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่.................(ระบุชื่อยุทธศาสตร์) 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด................................. 
๓. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ ดนตรี ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญาตามศักยภาพ 

๑.๑. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ ดนตรี ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญาตามศักยภาพ 
 

 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เปูาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 ส่งเสริมและพัฒนา
ผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ
ด้านวิชาการ 

1.นักเรียนได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนาสู่
ความเป็นเลิศตาม
ศักยภาพ 

นักเรียน
ทุก
ระดับชั้น 

40,000 
(รายหัว) 

 

40,000 
 (รายหัว) 

 

30,000 
 (รายหัว) 

 

40,000 
(รายหัว) 

 

55,000 
(รายหัว) 

 

-ร้อยละ
๗๐ของ
ผู้เรียนที่
เข้าร่วม
ได้รับ
รางวัล 

ร้อยละ 70 
ของนักเรียน
ได้รับการ

ส่งเสริมและ
พัฒนาสู่
ความเป็น
เลิศด้าน
วิชาการ 

ฝุาย
วิชาการ 

2 ส่งเสริมการเรียนรู้นอก
สถานที่ของผู้เรียน 

นักเรียนโคกสะอาด
วิทยาคมได้แสวงหาหา
ความรู้นอกสถานที่ 

นักเรียน
ทุก
ระดับชั้น 

50,000 
(รายหัว) 

 

50,000 
(รายหัว) 

 

50,000 
(รายหัว) 
 

50,000 
(รายหัว) 
 

50,000 
(รายหัว) 

 

-ร้อยละ
๗๐ครูน า
แหล่ง
เรียนรู้มา
ใช้จัดการ
เรียนรู้ 

ร้อยละ 95 
ของนักเรียน

ระดับชั้น
มัธยมศึกษา
ปีที่ 1-6 ได้
เรียนรู้นอก

สถานที่ 

ฝุาย
วิชาการ 



๑๕๕ 

 

 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เปูาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

 
หน่วยงาน
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๒๕๖๖ 
(บาท) 

3 ส่งเสริมและ
พัฒนาการเรียนรู้สู่
การทดสอบ
ระดับชาติ 

เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ของ
การทดสอบระดับชาติ 

นักเรียน
ระดับชั้น
มัธยมศึก 
ษาปีที่ 3  
และ 6  

15,000 
(รายหัว) 

 

15,000 
(รายหัว) 

 

15,000 
(รายหัว) 

 

15,000 
(รายหัว) 

 

15,000 
(รายหัว) 

 

-ผู้เรียน
มี
คะแนน
สอบ
โอเน็ต
เพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ 80 
ของนักเรียน
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปี
ที่ 3 และ 6  
มีผลสัมฤทธิ์
ทางการ
ทดสอบ
ระดับชาติไม่
น้อยกว่าปีที่ 
ผ่านมา 

ฝุาย
วิชาการ 

4 ส่งเสริมและพัฒนา
บุคลากร 

ส่งเสริมสนับสนุนให้ครู
และบุคลากรมีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

ครูและ
บุคลากร
จ านวน  
26 คน 
 

383,000 
(รายหัว) 

 

300,000 
(รายหัว) 

 

400,000 
(รายหัว) 

 

400,000 
(รายหัว) 

 

400,000 
(รายหัว) 

 

บุคลากร
มีความ
เชี่ยว 
ชาญใน
วิชาชีพ 

ครูและบุคลากร
ได้รับการ
ส่งเสริม

สนับสนุนให้มี
ความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ ไม่
น้อยกว่า 20
ช่ัวโมง/คน/ป ี

ฝุาย
บุคลากร 



๑๕๖ 

 

 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เปูาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

 
หน่วยงานท่ีรับ

ผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

5 
 
 
 

ส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ 

1.เพ่ือส่งเสริมและ
พัฒนากิจกรรมการเรียน
การสอนรายวิชา
คณิตศาสตร์ 
2. เพ่ือส่งเสริมความเป็น
เลิศทางคณิตศาสตร์ 
3. เพ่ือส่งเสริมนักเรียนที่
มีอัจฉริยภาพเข้าร่วม
แข่งขันทักษะวิชาการ
ระดับประเทศ 

นักเรียน
โรงเรียน                 
โคกสะอาด
วิทยาคม                  
จ านวน 
306 คน 

5,000 
(รายหัว)  

 

5,000 
(รายหัว)  

 

5,000  
(รายหัว)  

 

5,000  
(รายหัว)  

 

5,000  
(รายหัว)  

 

-ร้อยละ 
๗๐ ของ
ผู้เรียนมีผล
การเรียน
มากกว่า 
๒.๕ 

1. นักเรียน
ได้รับการ
ส่งเสริมและ
พัฒนากิจกรรม
การเรียนการ
สอน
คณิตศาสตร์ 
2. นักเรียน
ได้รับการ
ส่งเสริมความ
เป็นเลิศทาง
คณิตศาสตร์ 
 

กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

 
 
 
 
 

 



๑๕๗ 

 

 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เปูาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

 
หน่วยงานท่ี

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

6 ส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
1) กิจกรรมสัปดาห์
วิทยาศาสตร์ 
2)กิจกรรมจัดซื้อสื่อ 
วัสดุ อุปกรณ์
วิทยาศาสตร์ 
3)กิจกรรมจัดการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์ 

1. เพื่อเป็นการเฉลมิพระ
เกียรติแด่พระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจา้อยู่หัว 
“พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์
ไทย” 
2.  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมี
กระบวนการคดิตามหลัก
วิทยาศาสตร ์
3.  เพื่อเป็นการกระตุ้นให้
นักเรียนมีความสนใจในเรื่อง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
4. เพื่อเปิดโอกาสให้
นักเรียนได้แสดงออกถึง
ความรู้ความสามารถและ
ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์  รวมทั้ง
แนวคิดสรา้งสรรค์  ผลิตผล
อันเกิดจากแนวคิดและการ
พัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีไปสู่การน าไปใช้
ประโยชน ์
 

ครูผู้สอน 
จ านวน  
5 คน 
นักเรียน
โรงเรียน
โคกสะอาด
วิทยาคม  
จ านวน  
306 คน 

20,000 
(รายหัว) 

 

20,000 
(รายหัว) 

 

20,000 
(รายหัว) 

 

20,000 
(รายหัว) 

 

20,000 
(รายหัว) 

 

-ร้อยละ 
๗๐ของ
ผู้เรียน มี
ความพึง
พอใจใน
การมีสื่อ 
อุปกรณ์ 
ในการ
เรียนการ
สอน 

นักเรียนมี
เจตคติที่ดี  
มีความรู้  
ความ 
สามารถ  
กล้าคิด กล้า
ท ากล้า
แสดงออก
ด้าน
วิทยาศาสตร์
มากขึ้น 

 

กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
วิทยา 
ศาสตร์
และ
เทคโนโลยี 
 



๑๕๘ 

 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เปูาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

 
หน่วยงานท่ี

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

7 ส่งเสริมการเรียนการ
สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ด้านการฟัง  พูด  อ่าน  
เขียนภาษาไทย 
2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ด้านภาษาไทยสู่ความ
เป็นเลิศ 
3. เพ่ือน าความรู้ด้าน
ภาษาไทยไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันและ
ประกอบอาชีพได้ 
 

นักเรียน
โรงเรียน                   
โคกสะอาด
วิทยาคม 
จ านวน 
306คน 

5,000  
(รายหัว) 

 

5,000  
(รายหัว) 

 

5,000 
(รายหัว) 

 

5,000 
(รายหัว) 

 

5,000 
(รายหัว) 
 

-ร้อยละ 
๗๐ ของ
ครูมีความ
พึงพอใจใน
สื่อ 
อุปกรณ์ 
ในการใช้
จัดการ
เรียนการ
สอน
เพียงพอ 

1.นักเรียน
ใช้ทักษะ
ด้านการฟัง 
พูด อ่าน 
เขียน
ภาษาไทยได้
อย่างถูกต้อง 
2.นักเรียนมี
ความรู้ 
ความสามาร
ถในการใช้
ภาษาไทย
และมีพัฒนา
สูงขึ้น 
3.นักเรียนน า
ความรู้ด้าน
ภาษาไทยไป
ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน
และประกอบ
อาชีพได้ 

กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
ภาษาไทย 



๑๕๙ 

 

 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เปูาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

 
หน่วยงาน
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

8 พัฒนาการเรียนการสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 
1) กิจกรรมพัฒนาสื่อ
การเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ 
2)กิจกรรมสัปดาห์
ภาษาอังกฤษและวัน
คริสต์มาส 
3) กิจกรรมภาษาน่ารู้ 
4) กิจกรรมเก่งศัพท์กับ 
cross word 

1.เพ่ือให้มีสื่อ วัสดุ-
อุปกรณ์ประกอบการ
เรียนการสอนเพียงพอ
และเหมาะสม 
3. เพื่อให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้ทั้งในและนอก
ห้องเรียน เข้าใจเนื้อหา
ได้มากข้ึน 
4. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
การเรียนภาษาอังกฤษให้
สูงขึ้น 

ครูผู้สอน 
จ านวน  
3 คน 
นักเรียน
โรงเรียน               
โคกสะอาด
วิทยาคม  
จ านวน                 
306 คน 

5,000 
(รายหัว) 

 

๕,000 
(รายหัว) 

 

๓,000 
(รายหัว) 

 

5,000 
(รายหัว) 

 

5,000 
(รายหัว) 

 

ร้อยละ 
๗๐ ของ
ครูมี
ความพึง
พอใจใน
สื่อ 
อุปกรณ์ 
ในการใช้
จัดการ
เรียนการ
สอน
เพียงพอ 

มีสื่อ วัสดุ 
อุปกรณ์ ใน
การเรียนการ
สอนเพียงพอ 
และนักเรียนมี
เจตคติที่ 
ในการเรียน
ภาษาอังกฤษ
ทั้งในและนอก
ห้องเรียน 

กลุ่ม
สาระฯ  
ภาษา
ต่างประ 
เทศ 

 
 
 
 
 
 

 



๑๖๐ 

 

 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เปูาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

 
หน่วยงาน
ที่รับผิด 

ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

9 พัฒนาการเรียนการ
สอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ 
  
 

1.เพ่ือปรับปรุงปูายนิเทศ
กลุ่มสาระฯศิลปะ 
2.เพ่ือเอ้ือต่อการเรียนรู้และ
การปฏิบัติงานกลุ่ม 
สาระฯศิลปะ 
3. เพื่อให้นักเรียนได้เปิด
โลกทัศน์ 
4. เพ่ือเปิดโอกาสให้
นักเรียนได้แสดงออก
ทางด้านจินตนาการและ
ความสามารถทางด้านศิลปะ
และมีผลงานด้านศิลปะ 

 ครูผู้สอน 
จ านวน  
1 คน 
นักเรียน
โรงเรียนโคก
สะอาด
วิทยาคม  
จ านวน  
306 คน 

5,000 
(รายหัว) 

 

5,000 
(รายหัว) 

 
 
 
 
 
 

5,000 
(รายหัว) 

 
 
  

5,000 
(รายหัว) 

 
 
  

5,000 
(รายหัว) 

 
 
  

ร้อยละ ๗๐ 
ของครูมี
ความพึง
พอใจในสื่อ 
อุปกรณ์ ใน
การใช้
จัดการเรียน
การสอน
เพียงพอ 

เพ่ือพัฒนา
ทักษะการ
เรียนดนตรี 
และศิลปะ
ของ
นักเรียน 

กลุ่ม
สาระฯ   
ศิลป
ศึกษาฯ 
 

10 พัฒนาการเรียนการ
สอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 
1) กิจกรรมพัฒนาสื่อ
การเรียนรู้และใช้
จัดการเรียน 

 เพ่ือให้ครูผู้สอนได้พัฒนา
ตนเองและสื่อการเรียนรู้
และส่งเสริมให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียน 
 

ครูผู้สอน 
จ านวน 3 คน 
นักเรียน
โรงเรียนโคก
สะอาด
วิทยาคม  
จ านวน  306 
คน 

5,000 
(รายหัว) 

 
 

 

5,000 
(รายหัว) 

5,000 
(รายหัว) 

5,000 
(รายหัว) 

5,000 
(รายหัว) 

ร้อยละ ๗๐ 
ของครูมีความ
พึงพอใจในสื่อ 
อุปกรณ์ ใน
การใช้จัดการ
เรียนการสอน
เพียงพอ 

นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์
ทางการ
เรียนดีขึ้น 
และมีสื่อที่
เพียงพอ 

กลุ่ม
สาระฯ    
สังคม
ศึกษาฯ 



๑๖๑ 

 
 
 
ที ่

 
 

โครงการ 
 
 

 
 

วัตถุประสงค์ 

 
เปูาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

 
หน่วยงาน
ที่รับผิด 

ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

11 ส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 
1)กิจกรรมพัฒนาสื่อ
การเรียนรู้ 
2)กิจกรรมทดสอบ
สมรรถภาพร่างกาย
นักเรียน 
3)กิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาทักษะกลุ่มสาระ
ฯเพ่ือความเป็นเลิศทาง
วิชาการ 
 

1.เพ่ือให้มีอุปกรณ์เพียงพอ
ต่อการจัดการเรียนรู้และ
ฝึกซ้อมกีฬา 
2.เพ่ือให้มีการจัดการเรียน
การสอนที่หลากหลาย 
3.เพ่ือพัฒนาทักษะทางกีฬา
และนักเรียนมีสมรรถภาพ
ร่างกายที่ดีขึ้น 

ครูผู้สอน 
จ านวน  
2 คน
นักเรียน
โรงเรียนโคก
สะอาด
วิทยาคม  
จ านวน  
306 คน 
 
 
 

10,000 
(รายหัว) 

 

๑๐,000 
(รายหัว) 

 

5,000 
 (รายหัว) 

 

10,000 
(รายหัว) 

 

10,000 
(รายหัว) 

 

ร้อยละ ๗๐ 
ของครูมี
ความพึง

พอใจในสื่อ 
อุปกรณ์ ใน

การใช้
จัดการเรียน

การสอน
เพียงพอ 

มีวัสดุ  
อุปกรณ์
เพียงพอใน
การจัดการ
เรียนการ
สอน 

กลุ่ม
สาระการ
เรียนรู้ 
สุขศึก 
ษาพล
ศึกษา 

 
 
 
 
 

 



๑๖๒ 

 
 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เปูาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

 
หน่วยงานท่ี

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

12 ส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงาน
อาชีพ 
    1.กิจกรรม
จัดการเรียนการ
สอนเน้นทักษะการ
ปฏิบัติจริง       
    2.กิจกรรมการ
ท าโครงงาน 
    3.กิจกรรมผลิต
สื่อและใช้จัดการ
เรียนการสอน 

 1. เพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงสื่ออุปกรณ์
ประกอบการเรียนการ
สอน  ให้ก้าวหน้าและ
ทันสมัย 
2. เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้
และพัฒนาตนเองได้เต็ม
ตามศักยภาพ   
ตามวิสัยทัศน์และ
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร 
3. เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

ครูผู้สอน 
จ านวน  
3 คน   
นักเรียน
โรงเรียน              
โคกสะอาด
วิทยาคม  
จ านวน  
306 คน 
 

10,000 
(รายหัว) 

 

10,000 
(รายหัว) 

 

10,000 
(รายหัว) 

 

10,000 
(รายหัว) 

 

10,000 
(รายหัว) 

 

ร้อยละ 
๗๐ ของ
ครูมี
ความพึง
พอใจใน
สื่อ 
อุปกรณ์ 
ในการ
ใช้
จัดการ
เรียน
การสอน
เพียงพอ 

นักเรียน 
มีสื่อท่ีทันสมัย  
และได้พัฒนา
ทักษะการ
เรียนให้เต็ม
ศักยภาพ 

กลุ่ม 
สาระการ
เรียนรู้ 
การงาน
อาชีพฯ 

13 กีฬาเลิศเชิดชูโคก
สะอาดวิทยาคม 

1.เพ่ือพัฒนาทักษะด้าน
กีฬาให้มีความเป็นเลิศ 
2.นักเรียนสามารถเลือกเล่น
กีฬาได้ตามความถนดัและ
ความสนใจของตนเอง 
3. เพื่อเสริมสร้างสุขภาพของ
นักเรียนให้สมบูรณ์แข็งแรง 

นักเรียนโคก
สะอาด
วิทยาคม
จ านวน 
306 คน 

120,000 
(รายหัว) 

1๒0,000 
(รายหัว) 

100,000 
 (รายหวั) 

120,000 
(รายหัว) 

120,000 
(รายหัว) 

-ร้อยละ
๖๐ของ
ผู้เรยีนที่
เข้าร่วม
ได้รับ
รางวัล 

ร้อยละ 60 
ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1-6 ได้
เข้าร่วม
กิจกรรม 

กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
สุขศึกษา
และพล
ศึกษา 



๑๖๓ 

 

 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เปูาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

 
หน่วยงานท่ี

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

14 ส่งเสริมและพัฒนาการ
รักการอ่าน 

1.เพ่ือส่งเสริมการเรียน
การสอนในโรงเรียนให้มี
ประสิทธิภาพด้านการ
อ่านมากข้ึน 
2.เพ่ือกระตุ้นและชี้น า
นักเรียนให้เกิดความ
สนใจและนิสัยรักการ
อ่าน 
3. เพ่ือจัดประสบการณ์
การใช้ห้องสมุดให้กับ
นักเรียน 

ครู 19 คน 
นักเรียน
โคกสะอาด
วิทยาคม 
จ านวน 
306 คน 

5,000 
(รายหัว) 

5,000 
(รายหัว) 

5,000 
(รายหัว) 

5,000 
(รายหัว) 

5,000 
(รายหัว) 

-ร้อยละ๗๐ 
ผู้เรียน
สามารถอ่าน
หนังสือได้
คล่องใน
ระดับ
คุณภาพดี
ตามเกณฑ์
สถานศึกษา 

ร้อยละ 
๘๐.๐๐ 
ของ
นักเรียน
ชั้นมัธยม 
ศึกษาปีที่ 
๑-๖ มี
ความ 
สามารถใน
การอ่าน  

กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
ภาษาไทย 

 
 
 
 
 
 

 
 



๑๖๔ 

 

 
 

ที ่
 

โครงการ 
 
 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เปูาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณ  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

 
หน่วยงาน
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

15 ส่งเสริมและพัฒนา
สุขอนามัยและ
โภชนาการของ
นักเรียน 

1.เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล
ด้านสุขภาพนักเรียน 
2..ให้บริการ
รักษาพยาบาลเบื้องต้นแก่
ผู้เรียนและบุคลากร 
3.เฝูาระวังภาวะสุขภาพ 

ครูและ
บุคลากร 
26 คน 
นักเรียน
โคกสะอาด
วิทยาคม 
จ านวน 
306 คน 

8,000 
(รายหัว) 

๘,000 
(รายหัว) 

๖,000 
(รายหัว) 

8,000 
(รายหัว) 

8,000 
(รายหัว) 

-ร้อยละ 
๗๐ ของ
ผู้เรียนมี
ความพึง
พอใจใน
การ
ให้บริการ 

1) ร้อยละ 
๘๐.๐๐ ของ
นักเรียน
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปี
ที่ ๑-๖ มี
น้ าหนักและ
ส่วนสูงผ่าน
เกณฑ์
มาตรฐาน  
๒) มีกิจกรรม
ส่งเสริมพัฒนา
สุขอนามัยและ
โภชนาการ
ของนักเรียน 
อย่างน้อย  
๓ กิจกรรมต่อ
ป ี

ฝุาย
บริหาร
ทั่วไป 

 



๑๖๕ 

 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เปูาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

16 ส่งเสริมกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

1.เพ่ือให้นักเรียนได้เห็น
ความส าคัญของงานอาสายุว
กาชาดและยุวกาชาด 
2.เพ่ือพัฒนางานของอาสา
ยุวกาชาดและยุวกาชาด 
3.เพ่ือให้นักเรียนเห็นถึง
ความส าคัญของลูกเสือ 
4.เพ่ือพัฒนาและส่งเสริม
งานลูกเสือ 
5. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษาวิชาทหาร 
6. เพ่ือส่งเสริมงานสภา
นักเรียน 

ครูจ านวน 
19 คน 
นักเรียน
จ านวน 
306 คน 

233,000 
(อปท) 

233,000 
  (อปท) 

๒๘๓,๔๒๐ 
 (อปท) 

233,000 
(อปท) 

233,000 
(อปท) 

-ร้อยละ
๗๕
ผู้เรียน
เข้าร่วม
กิจกรรม
ความ
แตกต่าง
ได้ใน
ระดับดี 

1.นักเรียน
บรรลุ
มาตรฐานการ
เรียนรู้ของ
หลักสูตร
การศึกษา
อย่างเต็ม
ศักยภาพ 
2.นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
สูงขึ้น  
 

ฝุาย
วิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 



๑๖๖ 

 

 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เปูาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

17 สร้างสรรค์งานศิลป์ 1.เพ่ือส่งเสริมการคิด
สร้างสรรค์ผลงาน/
ชิ้นงาน เกิดสุนทรียภาพ
และเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
2.เพ่ือส่งเสริมให้เกิด
ความภาคภูมิใจในการ
สร้างสรรค์ผลงานและ
เรียนรู้กันอย่างมี
ความสุข 
3. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียน
ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ 
4. เพ่ือส่งเสริมการ
ปรับเปลี่ยนสิ่งที่ไม่ใช้
แล้วมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ 

นักเรียน
โคกสะอาด
วิทยาคม 
306 คน 

5,000 
(รายหัว) 

5,000 
(รายหัว) 

5,000 
(รายหัว) 

5,000 
(รายหัว) 

5,000 
(รายหัว) 

-ร้อยละ 
๗๐ของครู
มีการ
บริหาร
จัดการชั้น
เรียน โดย
เน้นการ
ปฏิสัมพันธ์
เชิงบวกให้
เด็กรักครู 
ครูรักเด็ก 
เรียนรู้
อย่างมี
ความสุข 

นักเรียนที่
เข้าร่วม
โครงการเกิด
ความ
ภาคภูมิใจใน
การ
สร้างสรรค์
ผลงานและ
เรียนรู้
ร่วมกันอย่าง
มีความสุข 

ฝุาย
วิชาการ 

 
 
 



๑๖๗ 

 

 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เปูาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

 
หน่วยงานท่ี

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

18 พัฒนาผู้เรียนสู่
ความเป็นเลิศด้าน
ภาษาต่างประเทศ
ระดับชั้น ม.ต้น 

เพ่ือจ้างครูสอน
ภาษาต่างประเทศ
ระดับชั้น ม.ต้น 
 จ านวน ๑ คน 
ต่อปี 

นักเรียน
ระดับชั้น 
ม.1 - ม.3 

100,000 
(SBMLD) 

100,000 
(SBMLD) 

100,000 
(SBMLD) 

100,000 
(SBMLD) 

100,000 
(SBMLD) 

-ร้อยละ๖๕
ของผู้เรียน ม.
ต้น มี
ความสามารถ
ในการใช้
ภาษาอังกฤษ
แนะน าตนเอง
ในระดับด ี

นักเรียน
ระดับชั้น  
ม.1 - ม.3 
สามารถใช้
ภาษาต่าง 
ประเทศได้ใน
ระดับดี 

ฝุาย
วิชาการ 

19 พัฒนาผู้เรียนสู่
ความเป็นเลิศด้าน
ภาษาต่างประเทศ
ระดับชั้น ม.ปลาย 

เพ่ือจ้างครูสอน
ภาษาต่างประเทศ
ระดับชั้น ม.ปลาย 
 จ านวน ๑ คน 
ต่อปี 

นักเรียน
ระดับชั้น  
ม.4 - ม.6 

100,000 
(SBMLD) 

100,000 
(SBMLD) 

100,000 
(SBMLD) 

100,000 
(SBMLD) 

100,000 
(SBMLD) 

-ร้อยละ๖๕
ของผู้เรียนม.
ปลาย มี
ความสามารถ
ในการใช้
ภาษาอังกฤษ
แนะน าตนเอง
ในระดับด ี

นักเรียน
ระดับชั้น  
ม.4 - ม.6 
สามารถใช้
ภาษาต่าง 
ประเทศได้ใน
ระดับดี 

ฝุาย
วิชาการ 

20 พัฒนาผู้เรียนสู่
ความเป็นเลิศด้าน
คณิตศาสตร์  
ม.ต้น 

เพ่ือพัฒนาผู้เรียน
ให้มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ดีขึ้น 

นักเรียน
ระดับชั้น  
ม.1 - ม.3 

50,000 
(SBMLD) 

50,000 
(SBMLD) 

50,000 
(SBMLD) 

50,000 
(SBMLD) 

50,000 
(SBMLD) 

ผู้เรียนมี
ระดับผลการ
เรียน ๒ ขึ้น
ไป 

นักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี  
๑ - ๓ มีผลการ
เรียนมากกว่า ๒.๕ 

ฝุาย
วิชาการ 

 



๑๖๘ 

 

 
 
ที ่
 
 

 
โครงการ 

 
 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เปูาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

 
หน่วยงานท่ี

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

21 พัฒนาผู้เรียนสู่
ความเป็นเลิศด้าน
สรภัญญะระดับชั้น 
ม.ปลาย 

เพ่ือพัฒนาการสวด
สรภัญญะของ
นักเรียนระดับชั้น  
ม.ปลาย 

นักเรียน
ระดับชั้น  
ม.4-ม.6 

50,000 
(SBMLD) 

50,000 
(SBMLD) 

50,000 
(SBMLD) 

50,000 
(SBMLD) 

50,000 
(SBMLD) 

ร้อยละ
๖๕ของ
ผู้เรยีน
ร้อง
สรภญัญ
ะได้ใน
ระดับ
ปากลาง 

นักเรียน
ระดับชั้น
มัธยมศึกษา
ปีที่ ๔ 
สามารถสวด
สรภัญญะได้  

กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
สังคม
ศึกษา
ศาสนา
และ
วัฒนธรรม 

22 พัฒนาผู้เรียนสู่
ความเป็นเลิศด้าน
วิทยาศาสตร์ ม.ต้น 

เพ่ือจัดซื้อวัสดุ 
อุปกรณ์ ทาง
วิทยาศาสตร์ของ
ระดับชั้น ม.ต้น 

นักเรียน
ระดับชั้น  
ม.1-ม.3 

75,000 
(SBMLD) 

75,000 
(SBMLD) 

75,000 
(SBMLD) 

75,000 
(SBMLD) 

75,000 
(SBMLD) 

-ร้อย
ละ๗๐ 
ผู้เรียน
พึง
พอใจ
การ
จัดการ
สอนที่
มีสื่อ  

มีสื่อ วัสดุ 
อุปกรณ์ทาง
วิทยาศาสตร์
ที่พร้อมใช้ใน
การจัดการ
เรียนการ
สอน
วิทยาศาสตร์
ในระดับชั้น 
ม.ต้น 

กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
วิทยาศาส
ตร์และ
เทคโนโลยี 

 
 



๑๖๙ 

 

 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เปูาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

 
หน่วยงาน
ที่รับผิด 

ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

23 พัฒนาผู้เรียนสู่ความ
เป็นเลิศด้าน
วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย 

เพ่ือจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ 
ทางวิทยาศาสตร์ของ
ระดับชั้น ม.ปลาย 

นักเรียน
ระดับชั้น 
ม.4-ม.6 

75,000 
(SBMLD) 

75,000 
(SBMLD) 

75,000 
(SBMLD) 

75,000 
(SBMLD) 

75,000 
(SBMLD) 

ร้อยละ
๗๐ 
ผู้เรียน
พึงพอใจ
การ
จัดการ
สอนที่มี
สื่อ 

มีสื่อ วัสดุ 
อุปกรณ์ทาง
วิทยาศาสตร์ที่
พร้อมใช้ในการ
จัดการเรียนการ
สอน
วิทยาศาสตร์ใน
ระดับชั้น ม.ต้น 

กลุ่ม
สาระการ
เรียนรู้
วิทยาศา
สตร์และ
เทคโนโล
ยี 

24 พัฒนาผู้เรียนสู่ความ
เป็นเลิศด้านดนตรี
ระดับชั้น ม.ต้น 

เพ่ือจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์
ในการเล่นดนตรีของ
นักเรียนระดับชั้น ม.ต้น 

นักเรียน
ระดับชั้น 
ม.1-ม.3 

75,000 
(SBMLD) 

75,000 
(SBMLD) 

75,000 
(SBMLD) 

75,000 
(SBMLD) 

75,000 
(SBMLD) 

ร้อยละ
๗๐ 
ผู้เรียน
พึงพอใจ
การ
จัดการ
สอนที่มี
สื่อ 
อุปกรณ์ 

1นักเรียน.ทักษะ
การเล่นดนตร ี
2. นักเรียนให้ 
สามารถหารายได้
หรือประกอบ
อาชีพด้านดนตรี
สากลได ้
3. เพื่อส่งเสริมผู้มี
อัจฉริยะภาพ เข้า
ร่วมแข่งขันใน
ระดับต่างๆ 

กลุ่ม
สาระการ
เรียนรู้
ศิลปะ 



๑๗๐ 

 

 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เปูาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

 
หน่วยงาน
ที่รับผิด 

ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

25 เพาะพันธุ์ปัญญา 1.เพ่ือเปลี่ยนแปลงการ
เรียนการสอนตามแนว
ทางการสร้างครูและเด็ก
สู่ศตวรรษที่ 21 
2. เพ่ือสร้างนักเรียนโคก
สะอาดวิทยาคมเป็น
นักเรียนเพาะพันธุ์
ปัญญา 

นักเรียน
ระดับชั้น
มัธยมศึก 
ษาปีที่ 4 
โรงเรียน
โคกสะอาด
วิทยาคม 

10,000 
(รายหัว) 

10,000 
(รายหัว 

10,000 
(รายหัว 

10,000 
(รายหัว 

10,000 
(รายหัว 

นักเรียน
เพาะพันธุ์
สร้าง
นวัตกรรม
ได้อย่าง
น้อย ๑ 
นวัตกรรม 

1.เกิดการ
เรียนรู้แบบใหม่
โดยครูเป็นโค้ช
และนักเรียนได้
เรียนรู้จากการ
ปฏิบัติจาก
โครงงานจริง 
2. โรงเรียนโคก
สะอาดวิทยาคม
มีห้องเรียน
เพาะพันธุ์
ปัญญาที่มี
คุณภาพคือ
นักเรียนมีมี
ทักษะการคิด
วิเคราะห์และ
สามารถ
ประยุกต์ใช้ได้ใน
ชีวิตจริง 

ฝุาย
วิชาการ 



๑๗๑ 

 

 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
 

 
วัตถุประสงค์ 

เปูาหมาย
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

 
หน่วยงาน
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

26 พัฒนาการเรียนการ
สอนคหกรรม 

1.เพ่ือจัดซื้อวัสดุ 
อุปกรณ์ ในการเรียน
การสอนคหกรรม 

นักเรียน
ระดับชั้น
มัธยมศึก 
ษาปีที่  
1 - 6 

15,000 
(รายหัว) 

10,000 
(รายหัว) 

15,000 
(รายหัว) 

15,000 
(รายหัว) 

15,000 
(รายหัว) 

ร้อยละ๗๐ 
ผู้เรียนพึง
พอใจการ
จัดการสอน
ที่มีสื่อ 
อุปกรณ์ 

นักเรียนทุก
ระดับชั้น  
ได้มีวัสดุ 
อุปกรณ์  
ในการเรียนการ
สอน 
คหกรรม 

ฝุาย
วิชาการ 

27 ส่งเสริมและพัฒนาการ
สร้างสื่อการเรียนรู้ 

1.เพ่ือสร้างสื่อการ
เรียนการสอนให้
เหมาะสมกับบริบท
ของนักเรียนโคก
สะอาดวิทยาคม 
2.เพ่ือให้นักเรียนเห็น
คุณค่า รักษาสื่อและ
ใช้อย่างถนุถนอม 

นักเรียน
ระดับชั้น
มัธยมศึก 
ษาปีที่ 3
และ 6 

10,000 
(รายหัว) 

10,000 
(รายหัว) 

10,000 
(รายหัว) 

10,000 
(รายหัว) 

10,000 
(รายหัว) 

-ร้อยละ ๖๐
ของผู้เรียน 
พึงพอใจและ
เห็นคุณค่า
ในการใช้สื่อ 

1.มีสื่อในการ
เรียนการสอนที่
เหมาะกับบริบท
ของนักเรียน
โคกสะอาด
วิทยาคม 
2.นักเรียนเห็น
คุณค่า รักษาสื่อ
และใช้สื่อการ
เรียนอย่าง 
ถนุถนอม 

ฝุาย
วิชาการ 

 



๑๗๒ 

 

 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เปูาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

 
หน่วยงาน
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

28 กีฬาสีภายใน 1.เพ่ือให้นักเรียนรักการ
ออกก าลังกาย 
2.เพ่ือให้นักเรียนได้น า
ทักษะวิชาพลศึกษามา
ประยุกต์ใช้ในการ
แข่งขัน 
3. เพ่ือให้เกิดการพัฒนา
ทางด้านร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ สติปัญญาและ
สังคมได้อย่างเหมาะสม 

นักเรียน
ระดับชั้น
มัธยมศึก 
ษาปีที่  
1 - 6 

20,000 
(รายหัว) 

20,000 
(รายหัว) 

20,000 
(รายหัว) 

20,000 
(รายหัว) 

20,000 
(รายหัว) 

-ร้อยละ
๖๕ ของ
ผู้เรียนผ่าน
การตรวจ
สมรรถ 
ภาพ 
ในระดับดี 

1.นักเรียน
รักการออก
ก าลังกาย 
๒. มีทักษะ
ในการเล่น
กีฬาสามารถ
เล่นเป็น
อาชีพได้ 
๓.มีร่างกาย 
จิตใจ 
อารมณ์ 
สังคมอย่าง
เหมาะสม 

กลุ่ม
สาระการ
เรียนรู้สุข
ศึกษา
และพล
ศึกษา 

 
 
 
 
 

 



๑๗๓ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่.................(ระบุชื่อยุทธศาสตร์) 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด................................. 
๔. ยุทธศาสตร์การปรับปรุงพัฒนาสิ่งแวดล้อม ภูมิทัศน์ให้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัย 

๑.๑. แผนงานปรับปรุงพัฒนาสิ่งแวดล้อม ภูมิทัศน์ให้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัย 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
 

 
วัตถุประสงค์ 

เปูาหมาย
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 

 
หน่วยงานท่ี

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 สวน
พฤกษศาสตร์

และพืช
สมุนไพร 

เพ่ือสร้างแหล่งเรียนรู้
เกี่ยวกับพืชสมุนไพรไทยใน
ท้องถิ่น 

นักเรียน
ทุก
ระดับชั้น 

5,000 
(รายหัว) 

5,000 
(รายหัว) 

5,000 
(รายหัว) 

5,000 
(รายหัว) 

5,000 
(รายหัว) 

มีสวนพืช
สมุนไพรที่
มีคุณภาพ
ในระดับดี 

มีแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับ
สวนพฤกษศาสตร์และ
พืชสมุนไพรที่มี
คุณภาพ 

กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
วิทยา 
ศาสตร์ 
และ
เทคโนโลยี 

2 กิจกรรม  
Big cleaning 

day 

1.เพื่อจัดสถานท่ีให้เอื้อต่อการ
ใช้งานให้สะอาด ถูกสุขลักษณะ 
2. แยกสิ่งของเครื่องใช้ จัดเก็บ
ให้เป็นระบบใหม้ีระเบียบ 
สวยงาม ง่ายต่อการน าไปใช้ 
3. เพื่อท าความสะอาด อาคาร
สถานท่ี อุปกรณ์ สิ่งของ 
เครื่องใช้ให้สะอาดอยู่เสมอ 

บุคลากร
และ
นักเรียน
ทุก
ระดับชั้น 

10,000 
(รายหัว) 

10,000 
(SBMLD) 

10,000 
(รายหัว) 

10,000 
(รายหัว) 

10,000 
(รายหัว) 

อาคารและ
บริเวณ
โรงเรียน
สะอาด
เป็น
ระเบียบ
เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ใน
ระดับดี 

1.มีสถานท่ีที่เอื้อต่อการใช้
งานท่ีสะอาด ถูก
สุขลักษณะ 
2.สิ่งของเครื่องใช้ จัดเก็บ
ได้อย่างมรีะเบยีบ 
สวยงาม ง่ายต่อการ
น าไปใช้งาน 
3. อุรักษาปกรณ์ สิ่งของ 
เครื่องใช้ให้สะอาดอยู่
เสมอ 

ฝุาย
บริหารงาน
ทั่วไป 



๑๗๔ 

 

 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
 

 
วัตถุประสงค์ 

เปูาหมาย
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 

 
หน่วยงานท่ี

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

3 ขยะทองค า 1.เพ่ือสร้างจิตส านึกและ
เห็นคุณค่าในการแยก
ขยะ 
2.เพ่ือให้นักเรียนมี
ความรู้ มีทักษะพื้นฐาน
ในการจัดการ มีเจตคติที่
ดีในการท างานหรืองาน
อาชีพ 

นักเรียน
ทุก
ระดับชั้น 

3,000 
(รายหัว) 

3,000 
(รายหัว) 

3,000 
(รายหัว) 

3,000 
(รายหัว) 

3,000 
(รายหัว) 

ผู้เรียนมี
จิตส านึก
ในการแยก
ขยะ มีเจต
คติท่ีดีใน
การท างาน 

1.ร้อยละ 70 ของ
นักเรียนโคกสะอาด
วิทยาคม มี
จิตส านึกและเห็น
คุณค่าในการแยก
ขยะ 
2.นักเรียนมีความรู้ 
มีทักษะพ้ืนฐานใน
การจัดการ มีเจต
คติท่ีดีในการท างาน
หรืองานอาชีพ 

ฝุาย
บริหารงาน
ทั่วไป 

4 พัฒนาระบบน้ าดื่ม เพ่ือจัดซื้อเครื่องท าน้ า
เย็นจ านวน 5 เครื่อง
และจัดซื้อน้ าดื่มให้กับ
นักเรียน 

นักเรียน
และ
บุคลากร
ใน
โรงเรียน
โคก
สะอาด
วิทยาคม 

25,000 
(รายหัว) 

25,000 
 (รายหัว) 

8,000 
(รายหัว) 

10,000 
(รายหัว) 

10,000 
(รายหัว) 

มีน้ าดื่มท่ี
สะอาด
ปลอดภัย
คุณภาพดี 

นักเรียนมีน้ าดื่มที่
สะอาดและ
เพียงพอกับความ
ต้องการ 

ฝุาย
บริหาร
ทั่วไป 



๑๗๕ 

 

 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เปูาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

5 ปรับปรุง พัฒนา
ภูมิทัศน์และ
แหล่งเรียนรู้ 

1.เพ่ือปรับภูมิทัศน์ภายใน
โรงเรียนให้สะอาด ปลอดภัย 
สวยงาม เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

สวนหย่อม 
สนาม
โรงเรียน 
และ
ภายใน
บริเวณ
โรงเรียน 

60,000 
(รายหัว) 

60,000 
 (รายหัว) 

56,400 
 (รายหัว) 

60,000 
(รายหัว) 

60,000 
(รายหัว) 

สถาน 
ศึกษามี
สภาพแวด
ล้อมเอ้ือ
ต่อการ
เรียนรู้ 

บริเวณ
ภายใน
โรงเรียนโคก
สะอาด
วิทยาคม 
สะอาด 
ปลอดภัย 
สวยงาม  
เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 

ฝุาย
บริหาร 
งาน
ทั่วไป 

๖ ห้องเรียนสะอาด
บรรยากาศน่า
เรียนรู้ 

๑)เพ่ือจัดปรับปรุง สร้าง
สภาพแวดล้อมและบรรยากาศ
ในห้องเรียนให้น่าเรียนรู้ 
๒)เพ่ือให้นักเรียนมีส่วนร่วมใน
การสร้างบรรยากาศการ
เรียนรู้และเกิดความรักใน
สถานศึกษา 
๓)เพ่ือให้เกิดความรักและ
สามัคคีกันภายในชั้นเรียน 

ห้องเรียน
และห้อง
พิเศษ
จ านวน 
๒๐ ห้อง 

๑๒๐,๐๐๐ 
(SBMLD)- 

๑๒๐,๐๐๐ 
(SBMLD)- 

๑๒๐,๐๐๐ 
(SBMLD)- 

๑๒๐,๐๐๐ 
(SBMLD)- 

๑๒๐,๐๐๐ 
(SBMLD)- 

ห้องเรียนมี
สภาพแวด
ล้อมเอ้ือ
ต่อการ
จัดการ
เรียนรู้ 

มีห้องเรียนที่
มีบรรยากาศ
น่าเรียนรู้ 
นักเรียน
สนใจและ
กระตือรือร้น
ในการเข้า
ห้องเรียน
เพ่ิมมากข้ึน 

ฝุาย
บริหาร 
งาน
ทั่วไป 



๑๗๖ 

 

 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เปูาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๗ โรงเรียน
ปลอดขยะ
ม.ต้น 

๑)เพ่ือส่งเสริมให้โรงเรียน
ด าเนินการด้านขยะใน
โรงเรียนให้รู้จักการคัด
แยกขยะและลดขยะใน
โรงเรียน 
๒)เพ่ือกระตุ้นและรณรงค์
เสริมสร้างจิตส านึกและ
ความรู้ความเข้าใจ
แนวทาง 

ครู บุคลากร
ทางการศึกษา
และนักเรียน
ชั้น
มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

๕๐,๐๐๐ 
(SBMLD) 

๕๐,๐๐๐ 
(SBMLD) 

๕๐,๐๐๐ 
(SBMLD) 

๕๐,๐๐๐ 
(SBMLD) 

๕๐,๐๐๐ 
(SBMLD) 

ร้อยละ 
๖๐ของ
ผู้เรียนม.
ต้น 
สามารถ
คัดแยก
ขยะและ
ลดขยะ
ใน
โรงเรียน 
 

๑)บุคลากรและ
นักเรียนมี
จิตส านึกในการ
อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
๒)มีการจัดการ
ด้านสิ่งแวดล้อม
ที่ด ี
๓)นักเรียนมี
รายได้เสริมจาก
การขายขยะ 
4) สภาพแวด 
ล้อมในโรงเรียน
และชุมชน 
สะอาด  
น่าอยู่ 

ฝุาย
บริการ
และ
ชุมชน 

 
 
 



๑๗๗ 

 

 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เปูาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๘ โรงเรียน
ปลอดขยะ 
ม.ปลาย 

๑)เพ่ือส่งเสริมให้
โรงเรียนด าเนินการด้าน
ขยะในโรงเรียนให้รู้จัก
การคัดแยกขยะและลด
ขยะในโรงเรียน 
๒)เพ่ือกระตุ้นและ
รณรงค์เสริมสร้าง
จิตส านึกและความรู้
ความเข้าใจแนวทาง 

ครู บุคลากร
ทางการ
ศึกษาและ
นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

๕๐,๐๐๐ 
(SBMLD

) 

๕๐,๐๐๐ 
(SBMLD) 

๕๐,๐๐๐ 
(SBMLD) 

๕๐,๐๐๐ 
(SBMLD) 

๕๐,๐๐๐ 
(SBMLD) 

ร้อยละ ๖๕
ของผู้เรียน
ม.ปลาย
สามารถคัด
แยกขยะ
และลดขยะ
ในโรงเรียน 
 

๑)บุคลากรและ
นักเรียนมี
จิตส านึกในการ
อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
๒)มีการจัดการ
ด้านสิ่งแวดล้อม
ที่ด ี
๓)นักเรียนมี
รายได้เสริมจาก
การขายขยะ 
๔) สภาพแวด 
ล้อมในโรงเรียน
และชุมชน 
สะอาด น่าอยู่ 

ฝุาย
บริหาร 
งาน
ทั่วไป 

 
 
 
 



๑๗๘ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่.................(ระบุชื่อยุทธศาสตร์) 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด................................. 
๕. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชน 

๑.๑. แผนงานส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชน 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
 

 
วัตถุประสงค์ 

เปูาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

 
หน่วยงานท่ี

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 เศรษฐกิจพอเพียง ๑)เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้
วิถีชีวิตแบบพอเพียง 
๒)เพ่ือให้ผู้เรียนได้ลงมือ
มือปฏิบัติกิจกรรมด้วย
ตนเอง 
๓)ผู้เรียนเรียนรู้การ
แก้ปัญหาด้วยตนเอง 

นักเรียน
โรงเรียน
โคกสะอาด
วิทยาคม
ทุกคน 

10,000 
(รายหัว) 

10,000 
(รายหัว) 

10,000 
(รายหัว) 

10,000 
(รายหัว) 

10,000 
(รายหัว) 

ร้อยละ๗๐
ครูจัด
กิจกรรมให้
ผู้เรียนได้ฝึก
ทักษะ ที่ใช้
ในชีวิต
ประจ า 
วัน 

นักเรียน
ตระหนักถึง
ความส าคัญ
ของวิถี
พอเพียง ได้
ลองผิดลองถูก
และสามารถ
แก้ปัญหาได้
ด้วยตนเอง 

ฝุาย
บริหารงาน
ทั่วไป 

 
 
 
 
 
 



๑๗๙ 

 

 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เปูาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณ  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

 
หน่วยงาน
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

2 ส่งเสริมและพัฒนา
ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

1.เพ่ือให้ครูที่ปรึกษามี
ข้อมูลในการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
2.เพ่ือให้สถานศึกษา
สามารถวางแผนจัด
กิจกรรมส่งเสริมพัฒนา
ผู้เรียนได้ตรงตาม
ศักยภาพของผู้เรียน 
3. เพ่ือสานสัมพันธ์อันดี
ระหว่างโรงเรียน ครูที่
ปรึกษา นักเรียนและ
ผู้ปกครอง 

ครูจ านวน 
20 คน 
นักเรียน
จ านวน 
306 คน 

10,000 
(รายหัว) 

10,000 
(รายหัว) 

10,000 
(SBMLD) 

10,000 
(รายหัว) 

10,000 
(รายหัว) 

ร้อยละ 
๗๐ ครูเข้า
โฮมรูมและ
มีปฎิ
สัมพันธ์
เชิงบวกกับ
นักเรียนที่
รับผิดชอบ
ในระดับดี 

การ
ด าเนินงาน
ตามระบบ
ดูแล
ช่วยเหลือ
นักเรียนมี
ข้อมูลอย่าง
เป็นระบบ 
ครบถ้วน
สมบูรณ์ 
นักเรียนทุก
คนได้รับ
ความ
ช่วยเหลือ
ตามความ
เร่งด่วน 

ฝุาย
บริหาร 
งาน
ทั่วไป 

 
 
 



๑๘๐ 

 

 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เปูาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณ  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 

 
หน่วยงานท่ี

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

3 ประชุม
ผู้ปกครอง
นักเรียน 

1.เพ่ือสร้าง
ความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างบ้านกับ
โรงเรียน 
2. เพ่ือเปิดโอกาสให้
ผู้ปกครองนักเรียนได้
มีส่วนร่วมให้ข้อมูล 
ข้อเสนอแนะในการ
พัฒนาโรงเรียน 
3.เพ่ือส่งเสริมการ
เรียนรู้ของนักเรียน 
4. เพ่ือสร้าง
ความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างผู้ปกครอง 
และครูที่ปรึกษา 

ครูและ
บุคลากร 
นักเรียนและ
ผู้ปกครอง 

10,000 
(รายหัว) 

10,000 
(รายหัว) 

10,000 
(SBMLD) 

10,000 
(รายหัว) 

10,000 
(รายหัว) 

ร้อยละ 
๗๕ ของ
ครูมีการ
รายงานผล
การจัดการ
เรียนรู้แก่
ผู้เรียน ๒
ครั้ง/ปี 

1.นักเรียนและ
ผู้ปกครองได้ทราบ
ข้อมูลข่าวสารของ
โรงเรียน 
2.เกดิสัมพันธ 
ภาพระหว่างบ้านวัด 
โรงเรียน น ามาซึ่งความ
ร่วมมือในการดูแล
ปกครองนักเรียน และ
เกิดการพัฒนาโรงเรียน 
3. โรงเรียนได้รับข้อมูล
จากผู้ปกครอง 
4. ผู้ปกครองและ
โรงเรียนร่วมมือกัน
ส่งเสริมการเรียนรู้ของ
นักเรียน 

ฝุาย
บริหารงาน

ทั่วไป 

 
 



๑๘๑ 

 

 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เปูาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณ  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

 
หน่วยงาน
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

4 ส่งเสริมและพัฒนางาน
สื่อสารในการ
ประชาสัมพันธ์ 

เพ่ือเผยแพร่ข่าวสารและ
ผลงานของบุคลากรและ
นักเรียนโรงเรียนโคก
สะอาดวิทยาคม 

นักเรียน 
ผู้ปกครอง 
ชุมชน 
โรงเรียน
ใกล้เคียง 

25,000 
(รายหัว) 

5,000 
(รายหัว) 

5,000 
(รายหัว) 

5,000 
(รายหัว) 

5,000 
(รายหัว) 

ร้อยละ๖๕
ของชุมชน
และผู้เรียน
มีความพึง
พอใจใน
การได้รับ
ข้อมูล
ข่าวสารใน
ระดับดี 

โรงเรียนโคก
สะอาด
วิทยาคม 
บุคลากร
และนักเรียน
เป็นที่รู้จัก
ของชุมชน
และโรงเรียน
ใกล้เคียง 

ฝุาย
บริหาร
ทั่วไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๘๒ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่.................(ระบุชื่อยุทธศาสตร์) 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด................................. 
๖. ยุทธศาสตร์การส่งเสริม สนับสนุนให้มีสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารอย่างพอเพียงและใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๑.๑. แผนงานส่งเสริม สนับสนุนให้มีสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารอย่างพอเพียงและใช้อย่างประสิทธิภาพ 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เปูาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณ  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

 
หน่วยงานท่ี

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 ส่งเสริมและพัฒนา
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหาร
จัดการเรียนรู้ 

1.จัดซื้อ ซ่อมแซมสื่อ
ทางเทคโนโลยีของ  
8 กลุ่มสาระ 
2. จัดซื้อ ซ่อมแซม
ระบบการสื่อสารให้ใช้
งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
3. จัดซื้อ ซ่อมแซม 
ปรับปรุงห้อง
คอมพิวเตอร์ 

สื่อการ
จัดการ
เรียนรู้ของ
8 กลุ่ม
สาระ 
ห้อง
คอมพิว 
เตอร์ 

20,000 
(รายหัว) 

20,000 
(รายหัว) 

20,000 
(รายหัว) 

20,000 
(รายหัว) 

20,000 
(รายหัว) 

ร้อยละ 
๗๐ของผล
การ
ประเมินครู
มีการใช้สื่อ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ในการ
จัดการ
เรียนรู้
อย่างน้อย 
๑๐ ครั้ง/
ภาคเรียน 

1.สามารถ
จัดการเรียนการ
สอนโดยใช้สื่อ
เทคโนโลยีได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2.มีห้อง
คอมพิวเตอร์ที่มี
ประสิทธิภาพ
พร้อมให้
นักเรียนเข้าใช้ 
3.เครื่องมือและ
อุปกรณ์ทาง
เทคโนโลยีมีอายุ
การใช้งานได้
นานขึ้น 

ฝุาย
บริหารงาน
ทั่วไป 



๑๘๓ 

 

 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เปูาหมาย(ผลผลติ

ของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

 
หน่วยงาน
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

2 อินเตอรเ์น็ต
ความเร็วสูง 

โรงเรียนโคกสะอาด
วิทยาคมมีระบบ
อินเตอร์เน็ตความเร็ว
สูงบริการอย่างทั่วถึง 

อินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูง
ครอบคลุมทุก
จุดใน
สถานศึกษา 

9,600 
(งบ อปท) 

9,600 
(งบ อปท) 

9,600 
(งบ อปท) 

9,600 
(งบ อปท) 

9,600 
(งบ อปท) 

ร้อยละ 
๗๐ ของ
ผลการ
ประเมิน
การสอน 
ครูสร้าง
โอกาสให้
ผู้เรียนได้
แสวงหา
ความรู้
ด้วยตนเอง
จากสื่อท่ี
หลาก 
หลาย 

โรงเรียนโคก
สะอาด
วิทยาคมมี
ระบบ
อินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูง
บริการอย่าง
ทั่วถึง  

ฝุาย
บริหาร
ทั่วไป 

 
 

 
 



๑๘๖ 

 

บทที่ 5 
การติดตามและประเมินผล 

การน าแผนพัฒนาห้าปีไปสู่การปฏิบัติ 
 

5.1  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนา 
 ค าสั่งโรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคมที่  ศก 51008.13 / 160  ลงวันที่  20 สิงหาคม 2562  โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ในคราวการประชุมครั้งที่  ....๒..... / 256๒   เมื่อ
วันที่  ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาการศึกษาห้าปีสู่
การปฏิบัติ  ดังนี้ 

1. นายคมสัน   เติมจิตร  ผู้ทรงคุณวุฒิ     ประธานกรรมการ 
2. นายอัศวิน     ค าศรี   ผู้ทรงคุณวุฒิ   รองประธานกรรมการ 
3. นายทวีชัย     เครือคุณ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กรรมการ 
4. พระครูสันติธรรมมานศุาสก ์ ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์  กรรมการ 
5. พระอธิการวิโรจน์  ฐิตเวโท ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์  กรรมการ 
6. นายบัวลา   อัมภรัตน์  ผู้แทนองค์กรชุมชน  กรรมการ 
7. นายสมบูรณ์   ศรีสุธรรม ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
8. นางศรีไพร   เสนค าสอน ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
9. นายนพคุณ  สิมณี  ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
10. นางสมัย    ค าดี   ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
11. นายใหม่    บุญเจริญ   ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
12. นายนาง  ค าศรี     ผู้แทนผู้ปกครอง   กรรมการ 
13. นายสาธิต วงศ์ทอง  ผู้แทนศิษย์เก่า   กรรมการ 
14. นางประไพพิศ  เติมจิตร ผู้แทนครู   กรรมการ 
๑๕. นายวีระชิต  ค าชมภู  รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการสถานศึกษา   

กรรมการและเลขานุการ 
 
ทั้งนี้ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาการศึกษาห้าปีสู่การปฏิบัติมีอ านาจ

หน้าที่  ดังนี้ 
1) ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลฯ 
2) ด าเนินติดตามและประเมินผลฯ 
3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลฯ ต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา  

เพ่ือให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาเสนอต่อคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  คณะกรรมการการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้บริหารท้องถิ่น  และประกาศผลติดตามและประเมินผลฯ ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดย
ทั่วกันอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า  30  วัน 

       4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
 
 
 



๑๘๖ 

 

 
5.2  วิธีการติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาการศึกษาห้าปีไปสู่การปฏิบัติ 

 ในการติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ ในการด าเนินการตาม
โครงการ แต่ละโครงการของโรงเรียน มีแนวทางในการติดตามประเมินผล โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลการด าเนินกิจกรรม หรือโครงการที่ด าเนินแต่ละโครงการ  โดยการประเมินผลการด าเนินการ
โครงการ ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในแต่ละส่วนหรือกิจกรรม/โครงการได้มีส่วนในการลงความเห็นและประเมิน
การด าเนินการ  และกรรมการผู้รับผิดชอบโครงการจะสรุปผลการด าเนินโครงการเพ่ือรายงานต่อฝุายบริหาร
ตามล าดับ 
 
5.3  ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาการศึกษาห้าปีไปสู่การปฏิบัติ   

  ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาการศึกษาห้าปีไปสู่การปฏิบัติ  โรงเรียนได้
ก าหนดให้มีการประเมินกิจกรรมหรือโครงการแต่ละโครงการเม่ือด าเนินการเสร็จสิ้น และมีการประเมินผลโดย
ภาพรวมปีละ 1 ครั้ง 
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ค าสั่งโรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม 
ที่ ....๗๗........ / 256๒ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาประจ าปีการศึกษา 256๓ 
  
 การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา ( พ.ศ. 256๑ – 256๕ ) ซึ่งเป็นแนวทาง เปูาหมายของการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา นับว่ามีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาการศึกษา และเป็นประโยชน์ต่อการ
ปรับปรุงงานของโรงเรียนได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพ่ือให้แผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน
เป็นไปตามแผนพัฒนาการศึกษาของชาติ (พ.ศ.๒๕๖๑) และสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่ม
จังหวัด แผนพัฒนาภาค และแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จึงได้มีการทบทวน
แผนพัฒนาการศึกษา เพ่ือให้สามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณในพ้ืนที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 เพ่ือให้การการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มี
ส่วนเกี ่ยวข้องและสาธารณชนว่า สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ  ตามมาตรฐาน
การศึกษา เพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และประเมินคุณภาพภายนอก โรงเรียนโคก
สะอาดวิทยาคมจึงแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ ดังนี้ 
ที่ปรึกษา 
1.นายวิชิต  ไตรสรณกุล   นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ที่ปรึกษา 
2.นายอภิศักดิ์  แซ่จึง     รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ที่ปรึกษา 
3.นายดนัย  วัฒนปาณี              ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ที่ปรึกษา 
4.นายปรีชา  ศักด         รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ที่ปรึกษา 
5.นายนิรันดร์  ชูสิทธิ์           ผู้อ านวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ที่ปรึกษา  
6.นายคมสัน  เติมจิตร    ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ที่ปรึกษา 
7.นายทวีชัย  เครือคุณ              รองประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ที่ปรึกษา 
8.ดร.ธันร์ญพรน์ ไชยพรรค  ศึกษานิเทศก์                   ที่ปรึกษา 
มีหน้าที ่ 

ให้ค าปรึกษา แนะน าเกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาการการศึกษาของสถานศึกษา ให้ได้มาตรฐาน และ
ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย ตามวัตถุประสงค์ 
1.คณะกรรมการอ านวยการ 
1.1 นายวีระชิต  ค าชมพู                          รักษาราชการ ผู้อ านวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 
1.2 นายสุพัด    หาไชย                            ครู    รองประธานกรรมการ 
1.3 นายนิรันดร คุลธิ                               ครู                                        กรรมการ 
1.4 นางประไพพิศ เติมจิตร                       ครู                                            กรรมการ 
1.5 นายสุวิทย์ พลชัย                              ครู                            กรรมการ  
1.6 นายศักดิ์ชัย ตาวันดี                 ครู                                     กรรมการ 
๑.๗ นางสาวพิชชาภา ศรีเลิศ       คร ู                         กรรมการและเลขานุกา
   



๑๙๔ 

 

หน้าที ่ อ านวยความสะดวกให้การการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา ด าเนินไปด้วยความ
เรียบร้อยตามวัตถุประสงค์          
๒.คณะกรรมการรับผิดชอบด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 
     ๒.๑ จัดเตรียมสถานที่ เครื่องเสียง เครื่องฉาย เครื่องอ านวยความสะดวกในการน าเสนอ 
     ๑) นายฉลาด มาตรราช  ต าแหน่ง  คร ู  ประธานกรรมการ 
     ๒) นายนิรันดร คุลธิ   ต าแหน่ง  คร ู  รองประธานกรรมการ 
     ๓) นายเวหา นครานุรักษ์  ต าแหน่ง ครู  กรรมการและเลขานุการ 
     ๒.๒ จัดเตรียมเอกสาร วัสดุ - อุปกรณ์ส าหรับการจัดท าแผนพัมนาการศึกษา 
     ๑) นางสาวพิชชาภา ศรีเลิศ  ต าแหน่ง  คร ู  ประธานกรรมการ 
      ๒) นางสาวสุกานดา นาห่อม  ต าแหน่ง  คร ู  รองประธานกรรมการ 
      ๔) นางสาวดาวเรือง ยาตาดี  ต าแหน่ง  ครอัูตราจ้าง กรรมการและเลขานุการ 
     ๒.๓ พิธีกร/ผู้ด าเนินการ  
      ๑) นางสาวพิชชาภา  ศรีเลิศ  ต าแหน่ง  คร ู  ประธานกรรมการ 
      ๒) นายนิรันดร คุลธิ   ต าแหน่ง  คร ู  รองประธานกรรมการ 
      ๓) นางสาวสุกานดา นาห่อม  ต าแหน่ง  คร ู  กรรมการและเลขานุการ 
     ๒.๔ ฝ่ายปฏิคม  
     ๑) นางสาวสุกานดา นาห่อม  ต าแหน่ง  คร ู  ประธานกรรมการ 
     ๒) นางสาวพิชชาภา ศรีเลิศ  ต าแหน่ง  คร ู  รองประธานกรรมการ 
     ๓) นางสาวพรชฎา  แจ้อุบล  ต าแหน่ง พนักงานจ้าง     กรรมการ 
     ๔) นางสาวดาวเรือง ยาตาดี  ต าแหน่ง  ครอัูตราจ้าง กรรมการและเลขานุการ 
๓. คณะกรรมการรับผิดชอบทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา 
     ๓.๑ ทบทวนการผลการศึกษาในรอบแผนที่ผ่านมา 
      ๑) นางประไพพิศ  เติมจิตร          ต าแหน่งคร ู  ประธานกรรมการ 
      ๒) นายสุพัด หาไชย   ต าแหน่ง คร ู  รองประธานกรรมการ 
      ๓) นายสุวิทย์ พลชัย   ต าแหน่ง  คร ู  กรรมการ 
      ๔) นายศักดิ์ชัย ตาวันดี  ต าแหน่ง  คร ู  กรรมการ 
      ๕) นางสาวสุกานดา นาห่อม  ต าแหน่ง  คร ู  กรรมการ 
      ๖) นางสาววนิดา ชนะสงคราม ต าแหน่ง ครู   กรรมการและเลขานุการ 
     ๓.๒ ทบทวนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 
      ๑) นายสุพัด  หาไชย   ต าแหน่ง  คร ู  ประธานกรรมการ 
      ๒) นายนิรันดร คุลธิ   ต าแหน่ง  คร ู  รองประธานกรรมการ 
      ๓) นายอัครพล พลชัย  ต าแหน่ง  คร ู  กรรมการ 
       ๔) นางสาวพิชชาภา ศรีเลิศ  ต าแหน่ง  คร ู  กรรมการ  
       ๕) นางสาวกิตติยาภรณ์ เครือดี ต าแหน่ง  ครูอัตราจ้าง กรรมการและเลขานุการ 
       ๓.๓ ทบทวนบัญชีโครงการ/กิจกรรม 
        ๑)  นายศักดิ์ชัย ตาวันดี  ต าแหน่ง  คร ู  ประธานกรรมการ 
        ๒)  นางสาวพรวิภา ขันโท  ต าแหน่ง  ครู   รองประธานกรรมการ 
        ๓)  นายยุทธนา อุทัยแพน  ต าแหน่ง  คร ู  กรรมการ 



๑๙๕ 

 

        ๔)  นายไพโรจน์  อุดมลักษณ์ ต าแหน่ง  คร ู  กรรมการ 
        ๕)  นายเวหา  นครานุรักษ์  ต าแหน่ง  คร ู  กรรมการ 
        ๖)  นางสาววาสนา จันประสาท ต าแหน่ง ครูอัตราจ้าง      กรรมการและเลขานุการ  
 มีหน้าที ่ ๑. ทบทวน ตรวจสอบ ปรับปรุง ให้ดียิ่งขึ้น  

๒. จัดพิมพ์ ด้วยฟูอนท์ ๑๖ TH SarabunIT๙ 
๔. คณะกรรมการรวบรวมข้อมูล และจัดท ารูปเล่ม 
 ๑) นางสาวพิชชาภา ศรีเลิศ  ต าแหน่ง  ครู  ประธานกรรมการ 
       ๒) นางสาวสุกานดา นาห่อม  ต าแหน่ง  ครู  รองประธานกรรมการ 
 ๓) นายเวหา นครานุรักษ์   ต าแหน่ง  ครู  กรรมการ 
      ๔) นางสาวดาวเรือง ยาตาดี  ต าแหน่ง  ครูอัตราจ้าง กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที ่ ๑. รวบรวมข้อมูล   

๒. จัดท าเป็นรูปเล่ม  
 ๕ คณะกรรมการวัดและประเมินผล  ถ่ายภาพ 
      ๑) นางประไพพิศ เติมจิตร  ต าแหน่ง  คร ู  ประธานกรรมการ 
      ๒) นายสุวิทย์ พลชัย   ต าแหน่ง  คร ู  รองประธานกรรมการ 
      ๓) นายนิรันดร คุลธิ   ต าแหน่ง  คร ู           กรรมการ 
      ๔) นายศักดิ์ชัย ตาวันดี          ต าแหน่ง  คร ู           กรรมการ 
      ๕) นายเวหา นครานุรักษ์  ต าแหน่ง  คร ู           กรรมการ 
      ๖) นางสาวพิชชาภา ศรีเลิศ  ต าแหน่ง  คร ู           กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที ่ ๑. นิเทศ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา  

๒. ประเมินคุณภาพการจัดท าแผนพัฒนาในแต่ละส่วน 
   ๓. สรุปและน าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ความเห็นชอบ 
เผยแพร่แผนพัฒนาการศึกษาต่อสาธารณชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
   ๔. จัดส่งรูปเล่มที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ  
 
 ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ท่ีรับผิดชอบให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

            สั่ง ณ  วันที่   ๑6   เดือน  พฤษภาคม   พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 
 

  ลงชื่อ               
                                            (นายวีระชิต   ค าชมภ ู)  

                     รองผู้อ านวยการ รักษาราชการแทน                  
                    ผู้อ านวยการโรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม 



๑๙๖ 

 

คณะผู้จัดท า 

นายสมชาย ค าปลวิ 

นายวีระชติ  ค าชมพ ู

นางประไพพศิ เตมิจิตร 

นายนิรันดร คุลธ ิ

นายสุวิทย์ พลชัย 

นายศักด์ิชัย ตาวันด ี

นางสาวพิชชาภา ศรีเลิศ 

นายเกยีรติชัย ดว้งเอียด 

นางสาวสุกานดา นาหอ่ม 

นายเวหา นครานุรักษ ์

 


