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บทท่ี 1 ข้อมลูพื้นฐาน 

1. ขอมูลทั่วไป  

1.1 ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง   ตั้งอยูเลขที ่ 335   ถนน  ล าพูน-ล้ี  ตําบล  บ้านโฮ่ง  อําเภอ
บ้านโฮ่ง  จังหวัด  ล าพูน  รหัสไปรษณีย ์ 51130  โทรศัพท 0-5398-0510  โทรสาร 0-5398-0510  
ต่อ 103   e – mail : tkb.ac.th@gmail.com  website :  http://www.tkb.ac.th 

1.2 เปดสอนตั้งแตระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงระดับ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   
1.3  มีเขตพื้นที่บริการจ าแนกเป็น  2  ประเภท คือ 

1.3.1 เขตบริการระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มี 1 ต าบล คือ ต าบลบ้านโฮ่ง 18 หมู่บ้าน 
ประกอบด้วยหมู่บ้าน บ้านห้วยกาน บ้านโฮ่ง  บ้านป่าป๋วย  บ้านยางส้ม  บ้านห้วยน้ําดิบ  บ้านดอยก้อม  
บ้านห้วยห้า   บ้านดงฤาษี  บ้านล้อง  บ้านน้ําเพอะพะ  บ้านสบล้อง  บ้านห้วยแพ่ง  บ้านป่าดํา  บ้านดง
ห้วยเย็น บ้านห้วยแทงใต้  บ้านห้วยปางค่า  บ้านสันตับเต่า  บ้านกลาง  

1.3.2 เขตบริการระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มี 3 ต าบล คือ  ต าบลบ้านโฮ่ง 18 หมู่บ้าน ได้แก่  
บ้านห้วยกาน  บ้านโฮ่ง  บ้านป่าป๋วย  บ้านยางส้ม  บ้านห้วยน้ําดิบ  บ้านดอยก้อม บ้านห้วยห้า  บ้านดง
ฤาษี  บ้านล้อง  บ้านน้ําเพอะพะ  บ้านสบล้อง  บ้านห้วยแพ่ง  บ้านป่าดํา บ้านดง     ห้วยเย็น  บ้านห้วย
แทงใต้  บ้านห้วยปางค่า  บ้านสันตับเต่า  บ้านกลาง   ต าบลป่าพลู 14 หมู่บ้าน ได้แก่  บ้านวังหลวง  
บ้านป่าพลู  บ้านห้วยหละ  บ้านสันเจดีย์  บ้านห้วยแทง  บ้านแม่หาด  บ้านป่าแป๋  บ้านแม่ลอบ  บ้าน
ห้วยกองเลาะ  บ้านดอยโตน  บ้านห้วยโทก  บ้านเกาะทุ่งม่าน  บ้านใหม่พัฒนา    บ้านใหม่ศรีบุญเรือง  
ต าบลเหล่ายาว 13 หมู่บ้าน ได้แก่  บ้านม่วงโตน  บ้านทุ่งโป่ง  บ้านเหล่ายาวใต้  บ้านดอยแดน  บ้าน
เหล่ามะเหยือง  บ้านดงมะเฟือง  บ้านเหล่ายาวเหนือ  บ้านแพะโป่ง  บ้านท้องฝาย  บ้านเหล่าหมุ้น  บ้าน
ปากทางม่วงโตน  บ้านทุ่งปู่แดง 

2. ขอมูลดานการบริหาร  

2.1 ผูอํานวยการโรงเรียน นายนิพนธ์  แสงเนตร  วุฒกิารศึกษาสูงสุด กศ.ด. (PH.D) สาขา บริหารการศึกษา     
จากมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล นครราชสีมา โทรศัพท์ 08-1952-1987   
e-mail : nong1181@gmail.com  ดํารงตําแหนงทีโ่รงเรียนนี้ ตั้งแต ่13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556     
จนถึงปจจบุันเวลา  4  ป  8  เดือน  

2.2 รองผู้อํานวยการโรงเรียน  
1. นางสาวเขมจิรา  บริภารักษ์  วุฒิการศึกษาสูงสุด ศษ.ม.  สาขาบริหารการศึกษา  

ตําแหน่งรองผู้อํานวยการโรงเรียน รับผิดชอบกลุ่มบริหารงานบุคคล 
2. นางรุ้งตะวัน  ไชยเจริญ  วุฒิการศึกษาสูงสุด ศษ.ม.  สาขาบริหารการศึกษา  

ตําแหน่งรองผู้อํานวยการโรงเรียน รับผิดชอบกลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
2.3 ครูปฏิบัติหน้าที่ตําแหน่ง รองผู้อํานวยการโรงเรียน 

1. นายถวิล  ชัยยา  วุฒิการศึกษาสูงสุด ศษ.ม.  สาขาบริหารการศึกษา  
ตําแหน่งครู วิทยฐานะ ชํานาญการพิเศษ รับผิดชอบกลุ่มบริหารงานวิชาการ 

2. นายบันดาล  ดวงบุรงค์  วุฒิการศึกษาสูงสุด ศษ.ม.  สาขาบริหารการศึกษา  
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ตําแหน่งครู วิทยฐานะ ชํานาญการพิเศษ รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
3. นายนิมิตร  ปัญญายอง  วุฒิการศึกษาสูงสุด ศษ.ม.  สาขาบริหารการศึกษา  

ตําแหน่งครู วิทยฐานะ ชํานาญการพิเศษ รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

2.3  ประวัติโดยยอของโรงเรียน  

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง เดิมชื่อโรงเรียนมัธยมศึกษาบ้านโฮ่ง เปิดทําการสอนเมื่อวันที่ 17พฤษภาคม 
2505 โดยมีนายทา สุวรรณนวล กํานันตําบลบ้านโฮ่ง  นายกองใจ สุนิลหงษ์ ผู้ใหญ่บ้านบ้านป่าป๋วย และนาย
จันทร์คํา วรรณภิระ ผู้ใหญ่บ้านบ้านห้วยกาน พร้อมทั้งชาวบ้านได้ยื่นหนังสือเสนอต่อ นายวิสูตร พรหมสุวรรณ 
ศึกษาธิการจังหวัดลําพูน เพ่ือขอให้จัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาข้ึนในหมู่บ้านห้วยกาน โดยมีที่ดินสาธารณะอยู่ 1 
แปลงซึ่งพอจะจัดตั้งโรงเรียนขึ้นได้ และมีนายสิงห์  ไชยวานิช  ได้ร่วมอุปถัมภ์ก่อตั้งโรงเรียนครั้งนี้ ต่อมา นาย
ไพบูลย์ เพชรรุ่ง นายอําเภอบ้านโฮ่ง และ    นายฉาย อินทรสกุล ได้นําโครงการนี้ดําเนินงาน โดยจัดตั้ง
คณะกรรมการข้ึนชุดหนึ่งจัดหาที่ดินขึ้น 1แปลง เนื้อที่ประมาณ 12 ไร่ และได้จัดสร้างอาคารไม้ 1 หลัง จํานวน 
3 ห้องเรียนและทํารั้วด้านหน้าโรงเรียนชั่วคราว 116 เมตร รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 43,946.50 บาท  และขอ
อนุญาตเปิดทําการสอน  ในปีการศึกษา 2505 โดยทางจังหวัดมอบหมายให้ นายวิโรจน์ นามบุรี ครูโรงเรียน
จักรคําคณาทรลําพูน มารักษาการในตําแหน่งครูใหญ่ ขณะนั้นมีผู้เรียน 23 คน 

ปีการศึกษา 2507 ได้งบประมาณสร้างบ้านพักครู 1 หลัง 
ปีการศึกษา 2508 ซื้อที่ดิน 3 งานเศษ 
ปีการศึกษา 2509 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารไม้ 2 ชั้น 1 หลัง 4 ห้องเรียน 
ปีการศึกษา 2510 ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักภารโรง 1 หลัง โรงฝึกงาน 1 หลัง ติดตั้งไฟฟ้าและ

หอถังน้ําประปา 
ปีการศึกษา 2511 จัดซื้อที่ดิน 4 แปลง รวม 15 ไร่เศษ 
ปีการศึกษา  2512 นายธีรสานต์ ศรีสุภาพ รักษาการในตําแหน่งครูใหญ่ ซึ่งนายวิโรจน์ นามบุรีได้ลา

ศึกษาต่อ 
ปีการศึกษา 2513 นายธีรสานต์ ศรีสุภาพ ไปดูงานต่างประเทศ นายอินศวร ใจจิตร รักษาการแทนใน

ตําแหน่งครูใหญ่ ในปีนี้ได้งบประมาณห้องน้ํา ห้องส้วม 1 หลัง บ้านพักครู 1 หลัง อาคารเรียนแบบ 212 
จํานวน 1 หลัง 4 ห้องเรียน 

ปีการศึกษา 2514 สร้างโรงพลศึกษาขึ้น 1 หลัง 
ปีการศึกษา 2517 นายวิโรจน์ นามบุรี ย้ายไปดํารงตําแหน่งครูใหญ่โรงเรียนเชียงดาวและนายบุญส่ง 

บุญเฉลย ย้ายมาดํารงตําแหน่ง เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2517 
ปีการศึกษา 2518 ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครู 1 หลัง 
ปีการศึกษา  2519  สร้างบ้านพักครู 2 หลัง สร้างโรงฝึกงาน 1 หลัง สร้างห้องน้ําห้องส้วม 1 หลัง 
ปีการศึกษา 2520 ได้งบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ 216ก.ครึ่งหลัง 
ปีการศึกษา 2521 จัดห้องเรียนเป็น 5-6-5-4ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารชั่วคราว 4 ห้องเรียน

และในปีนี้โรงเรียนได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง” 
ปีการศึกษา 2523 วันที่ 28 มกราคม 2523 นายบริบูรณ์ สุทธสุภา ได้รับคําสั่งจากกรมสามัญศึกษาให้

มารักษาการในตําแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง แทน นายบุญส่ง บุญเฉลย ซึ่งย้ายไปปฏิบัติ
ราชการที่โรงเรียนหอพระ จังหวัดเชียงใหม่ และในปีเดียวกันนี้ โรงเรียนก็ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคาร216ก 

ปีการศึกษา 2524 ทางโรงเรียนได้เปิดสอนชั้น ม.4 และชั้น ม.ศ.4 เพิ่มเติมชั้นละ 2 ห้องเรียน 
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วันที่ 1 มีนาคม 2526 นางสายสวาท สุริยะกุล ณ อยุธยา ได้รับคําสั่งจากกรมสามัญศึกษาให้มา
รักษาการในตําแหน่งอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง  แทนนายบริบูรณ์ สุทธสุภา ซึ่งย้ายไปปฏิบัติ
ราชการที่โรงเรียนป่าซาง จังหวัดลําพูน 

ปีการศึกษา 2526 เปิดสอนชั้น ม.1 ถึงชั้น ม.6 ต่อเติมอาคารและสร้างบ้านพักครู 1 หลัง  เมื่อวันที่ 
14 พฤศจิกายน 2531 นายอําพล บุญอยู่ ได้รับคําสั่งให้มารักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนธีรกานท์
บ้านโฮ่ง แทน นางสายสวาท สุริยะกุล ณ อยุธยา ซึ่งย้ายไปปฏิบัติราชการที่โรงเรียนผดุงปัญญา จังหวัดตาก  
  

ปีการศึกษา 2535 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2535 นายสมพงษ์ ญาณตาล ได้รับคําสั่งให้มารักษาการ
ในตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง แทนนายอําพล บุญอยู่ ซึ่งย้ายไปปฏิบัติ  ราชการที่โรงเรียน
จอมทอง อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 

ปีการศึกษา 2538 ได้รับเงินงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 318 ล (พิเศษ) 
ปีการศึกษา 2539 เปิดสอนชั้น ม.1 ถึงชั้น ม.6 
วันที่ 9 มีนาคม 2539 นายอํานวย อุตตระพยอม ได้รับคําสั่งให้มารักษาการในตําแหน่ง ผู้อํานวยการ

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งแทนนายสมพงษ์  ญาณตาล ซึ่งย้ายไปปฏิบัติราชการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์  
ลําพูน 

ปีการศึกษา 2541 ได้รับงบประมาณจัดสร้างอาคารเรียน 424ล.(พิเศษ) 1 หลัง 
ปีการศึกษา 2543 ได้รับงบประมาณจัดสร้างอาคารหอประชุมโรงอาหาร 101ล./27 (พิเศษ) 1 หลัง 
ปีการศึกษา 2546 โรงเรียนได้รับคัดเลือกเข้าโครงการ “หนึ่งอําเภอ หนึ่งโรงเรียน ในฝัน” และมีการ

ประกาศใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2546 
วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 ว่าที่ ร.ต.วีรพงศ์ ใจสุนทร ได้รับคําสั่งให้มาดํารงตําแหน่ง 

ผู้อํานวยการโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง แทนนายอํานวย อุตตระพยอม 
วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 นางศุภัทธียา พรพิพัชระ ได้รับคําสั่งให้มาดํารงตําแหน่ง 

ผู้อํานวยการโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง แทนว่าที่ ร.ต.วีรพงศ์ ใจสุนทร   
วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2556 นายนิพนธ์ แสงเนตร ได้รับคําสั่งให้มาดํารงตําแหน่ง ผู้อํานวยการ

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง แทนนางศุภัทธียา พรพิพัชระ จนถึงปัจจุบัน 
 

2.4  คําขวัญของโรงเรียน  “จริยะดี   มีวินัย  ใฝ่ศึกษา เด่นกีฬา   สามัคคี”  
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2.5 ระบบโครงสรางการบริหารงานโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ปีการศึกษา 2561 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
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3. ขอมูลนักเรียน 
ปจจุบันโรงเรียนมีขอมูลนักเรียน (ขอมูล ณ วันที ่ 10 มิถุนายน  2561) ดังนี้ 

 

มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย 
ระดับ ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ระดับ ห้องเรียน ชาย หญิง รวม 

ม. 1 1/1 22 10 32 ม. 4 4/1 5 18 23 
 1/2 21 13 34  4/2 7 12 19 
 1/3 23 10 33  4/3 16 18 34 
 1/4 13 21 34  4/4 3 17 20 
 1/5 12 21 33  4/5 21 6 27 
รวม 5 91 75 166 รวม 5 52 71 123 
ม. 2 2/1 24 11 35 ม. 5 5/1 8 13 21 
 2/2 24 9 33  5/2 4 20 24 
 2/3 24 11 35  5/3 9 29 38 
 2/4 14 23 37  5/4 13 11 24 
 2/5 11 26 37      
รวม 5 97 80 177 รวม 4 34 73 107 

ม. 3 3/1 14 14 28 ม. 6 6/1 8 17 25 
 3/2 17 13 30  6/2 10 14 24 
 3/3 15 15 30  6/3 22 19 41 
 3/4 8 25 33  6/4 11 10 21 
 3/5 10 24 34  6/5 18 11 29 
รวม 5 64 91 155 รวม 5 69 71 140 
รวม 15 252 246 498 รวม 14 155 125 380 

รวมทั้งสิ้น 29 527 385 912   592 859 1,451 
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4. ข้อมูลบุคลากร 
4.1 ผู้บริหาร ข้าราชการครู พนักงานราชการ 
 

ต าแหน่ง 
วิทยฐานะ 

ขั้น
เงินเดือน 

จํานวน 
หมายเหตุ ชาย หญิง รวม 

ผู้อํานวยการ ชํานาญการพิเศษ คศ. 3 1 0 1  
รองผู้อํานวยการ ชํานาญการพิเศษ คศ. 3 0 2 2  

ชํานาญการ คศ. 2 0 0 0  
คร ู ชํานาญการพิเศษ คศ. 3 9 13 21  
คร ู ชํานาญการ คศ. 2 8 13 21  
คร ู  คศ. 1 1 3 4  
ครูผู้ช่วย   0 3 3  
พนักงานราชการ   0 0 0  

รวม  19 34 53  
 
4.2 ครูอัตราจ้าง นักการภารโรง ลูกจ้างชั่วคราว นักศึกษาฝึกประสบการณ์   

 

ต าแหน่ง จํานวน 
หมายเหตุ 

ชาย หญิง รวม 
ช่างครุภัณฑ์ ชั้น 3 2 1 3  
พนักงานขับรถ 1 0 1  
ครูอัตราจ้าง 0 4 4  
ครูต่างประเทศ 2 1 3  
เจ้าหน้าที่สํานักงาน 2 7 9  
คนงาน /ยาม 3 0 3  
พนักงานทําความสะอาด 0 5 5  
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 5 9 14  

รวม 15 27 42  
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5. ขอมูลดานอาคารสถานที่ แหลงเรียนรู้และการใช้งาน 
5.1 อาคารเรียนและอาคารประกอบ 

อาคาร ลักษณะอาคาร ปีที่สร้าง ราคา ประเภทเงิน 
อาคารเรียน     
- อาคาร 424 ล. (พิเศษ) คสล. 2541 - 2543 20,960,000   งบประมาณ 
- อาคาร 318 ล./30 พิเศษ คสล. 2538 – 2539 10,570,000   งบประมาณ 
- อาคาร 216 ไม้ 2520, 2522  2,290,000   งบประมาณ 
- อาคาร 212 ไม้ 2513, 2516    990,000   งบประมาณ 
อาคารประกอบ     
- อาคาร 50 ปี คสล. 2554 800,000   รายได้ 
- ห้องแนะแนว ไม้ 2537   25,743   บํารุงการศึกษา 
- พลศึกษา ครึ่งตึกครึ่งไม้ 2519   90,000   งบประมาณ 
- คหกรรม คสล. 2514     70,000   งบประมาณ 
- เกษตรกรรม คสล. 2514   120,000   งบประมาณ 
- อุตสาหกรรม คสล. 2545    บริจาค 
- หอประชุม  101 ล./27 
พิเศษ 

คสล. 2543 – 2544 5,505,716   งบประมาณ 

- โรงอาหาร ครึ่งตึกครึ่งไม้ 2514   200,000   งบประมาณ 
- ถนนคอนกรีต ก 4 x 815.50 ม. 2537   489,300   บริจาค 
- สนามฟุตบอล แบบ 1/42 2558 740,000 งบประมาณ 

5.2 การใช้ประโยชน์ 
 5.2.1 อาคารเรียนและอาคารประกอบ 

อาคาร 

จํานวน การใช้ประโยชน์  (จํานวนห้อง) 

หลัง ห้อง 

ห้อ
งเร

ียน
 

สํา
นัก

งา
น 

ห้อ
งพั

กค
รู 

ห้อ
งส

มุด
 

ห้อ
งป

ฏิบ
ัติก

าร
 

ห้อ
งค

อม
พิว

เต
อร

์ 

จร
ิยศ

ึกษ
า 

พย
าบ

าล
 

ห้อ
งโส

ตฯ
 

อื่น
 ๆ

 

อาคารเรียน             
อาคาร 424 ล. 1 24 19  3  2      
อาคาร 318 ล. 1 18 11  1 1* 2 2*     
อาคาร 216 1 16 3 7   1  1 1 1* 1 
อาคาร 212 1 12 6  1  3 1    1 
อาคารประกอบ             
- อาคาร 50 ปี 1 3  1         
- ห้องแนะแนว 1 1  1         
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อาคาร 

จํานวน การใช้ประโยชน์  (จํานวนห้อง) 

หลัง ห้อง 

ห้อ
งเร

ียน
 

สํา
นัก

งา
น 

ห้อ
งพั

กค
รู 

ห้อ
งส

มุด
 

ห้อ
งป

ฏิบ
ัติก

าร
 

ห้อ
งค

อม
พิว

เต
อร

์ 

จร
ิยศ

ึกษ
า 

พย
าบ

าล
 

ห้อ
งโส

ตฯ
 

อื่น
 ๆ

 

- พลศึกษา 1 1     1      
- คหกรรม 1 1     1      
- เกษตรกรรม 1 2     1     1 
- อุตสาหกรรม 1 2     2      
- หอประชุม 1            
- โรงอาหาร 1            
- บ้านพักครู 10            

รวม 39 9 5 1 13 3 1 1 1 3 รวม 39 
 

5.2.2 สนามกีฬา 

ประเภท จํานวนสนาม 
ขนาดสนาม  (เมตร) 

กว้าง   ยาว 
สนามฟุตบอลพร้อมลู่วิ่ง 1 68.40 105.40 
สนามวอลเล่ย์บอล 1 16 28 
สนามบาสเกตบอล 1 16 28 
สนามตะกร้อ 1 12 22 
สนามเปตอง 1     7.30     13.75 
สนามแฮนด์บอล - - - 
สนามเทเบิลเทนนิส - - - 
สนามฟุตบอลหน้าอาคาร  3 1 54 69 

 
5.2.3 ห้องน้ํานักเรียน 

สถานที่ 
ห้องส้วม ที่ปัสสาวะชาย 

 ชาย หญิง รวม 
อาคาร  424 ล. 24 24 48 24 
อาคาร  318  ล. 14 14 28 16 
ด้านหลังอาคาร 3   2   2   4 - 
ด้านหลังอาคาร 2   2 2   4 - 

รวม 42 42 84 40 
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5.2.4 ห้องน้ําครู 

สถานที่ 
ห้องส้วม 

รวม 
ที่ปัสสาวะชาย 

 ชาย หญิง ชาย - หญิง 
อาคาร  424 ล. 4 4  8 4 
อาคาร  318  ล. 4 4  8 4 
อาคาร  216 2 2  4 1 
อาคาร  212 1 1  2 1 
อาคารประกอบ      
- ห้องปกครอง   2 2  
- ห้องแนะแนว   2 2  
- พลศึกษา   1 1  
- คหกรรม   1 1  
- เกษตรกรรม   1 1  
- อุตสาหกรรม   1 1  
- หอประชุม 1 2  4 4 
- โรงอาหาร 1 1  2  

รวม 13 14 8 36 14 
 

5.2 จํานวนหองเรียนทั้งหมด 29  หองเรียน แบงเปน 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 ดังนี้  5  :  5  :   5  :   5   :   4   :  5 

5.3 มีหองสมุดขนาด 416 ตารางเมตร มีหนังสือท้ังหมด 22,000 เลม  
5.4 โรงเรียนมีคอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียนการสอน จํานวน 120  เครื่อง มีการติดตั้งอินเตอรเน็ต เพ่ือการ

ค้นคว้าของนักเรียน มีจํานวน 80  เครื่อง 
5.5 แหลงเรียนรูในโรงเรียน ไดแก่ ห้องสมุดโรงเรียน ,ห้อง E-Classroom ,ห้อง Tell me more ,ห้องสมุด

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ,ห้องศูนย์อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น ,ห้องศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษาและพลศึกษา ,ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์    ,ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์, ห้องสมุดกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ,ห้องศูนย์อาเซียน ,ห้องปฏิบัติการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ,ห้องจริยศึกษา 
,ห้องคหกรรม ,ห้องดนตรี ,ห้องเครือข่ายไร้พรมแดน ,ห้องศูนย์เพ่ือนใจวัยรุ่น ,ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง ,ธนาคารโรงเรียน 

5.6 แหลงเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน ได้แก่ พิพิธภัณฑ์บ้านมณีทอง ,ศูนย์นวดสมุนไพรบ้านป่าป๋วย ,แม่น้ําลี ้
ตําบลบ้านโฮ่ง ,วัดบ้านปาง วัดผาหนาม ,อุทยานธรรมะ หอศิลป์ อ.ป่าซาง ,ศูนย์นวดสมุนไพรบ้าน
ป่าป๋วย ,แม่น้ําลี้ ตําบลบ้านโฮ่ง ,วัดพระธาตุหริภุญชัย วัดจามเทวี  พิพิธภัณฑ์ลําพูน ,ศูนย์ฝึกลูกช้าง
ลําปาง ,วัดพระธาตุลําปางหลวง ,แม่น้ําลี้ ตําบลบ้านโฮ่ง ,การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแม่เมาะ ลําปาง ,หน่วยห้าม
ล่าสัตว์ป่า อ.บ้านโฮ่ง,โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง, ศูนย์พระราชดําริห้วยฮ่องไคร้ เชียงใหม่ ,อุทยานแห่งชาติ
แม่ปิง อ.ลี้ ,วัดเด่นสลีศรีศรีเมืองแกน  เชียงใหม่, หน่วยห้ามล่าสัตว์ป่า อ.บ้านโฮ่ง ,โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง ,
ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ม.เชียงใหม่, ห้องสมุดประชาชนบ้านโฮ่ง สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ ์
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6. สภาพชุมชนโดยรวม 

1)  สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะผสมผสานระหว่างสังคมชนบทและสังคมเมือง  มี
ประชากรประมาณ  8,355  คน (เขตเทศบาล 2,072 คน ต.บ้านโฮ่ง 6,238 คน ) บริเวณใกล้เคียง
โดยรอบโรงเรียน ได้แก่ หมู่บ้านห้วยกานและหมู่บ้านป่าป๋วย  อาชีพหลักของชุมชน คือ  รับจ้าง  
เกษตรกร  และค้าขาย  ส่วนใหญ่นับถือศาสนา พุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จัก
โดยทั่วไป คือ  งานแห่แค่หลวง  งานประเพณียี่เป็ง  ประเพณีสรงน้ํา   

 2) ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ  ม. ต้น  อาชีพหลัก คือ  รับจ้างและเกษตรกรส่วนใหญ่นับ
ถือศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี  6,000  บาทจํานวนคนเฉลี่ยต่อ
ครอบครัว  4   คน   

 3) โอกาสและข้อจํากัดของโรงเรียน  โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง  ตั้งอยู่  หมู่ที่  1  บ้านห้วยกาน                 
ในเขตเทศบาลตําบลบ้านโฮ่ง   ด้านหน้าติดกับถนนสายลําพูน - ลี้  ซึ่งเป็นถนนแบบ  4  ช่องจราจร   การ
คมนาคมสะดวกสบาย สามารถเดินทางติดต่อกับพ้ืนที่ใกล้เคียงโดยทางรถประจําทาง  และรถยนต์ส่วนตัว  
โรงเรียนตั้งห่างจากตัวจังหวัดลําพูน  45  กิโลเมตร  และที่ว่าการอําเภอบ้านโฮ่ง  8  กิโลเมตร  อยู่ใกล้                     
วัดห้วยกานตลาดไชยวานิช  ธนาคารออมสิน  สาขาบ้านโฮ่ง  ธนาคารกรุงไทย (มหาชน) สาขาบ้านโฮ่ง  
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  สาขาบ้านโฮ่ง  สถานีตํารวจภูธรอําเภอบ้านโฮ่ง  ตลาดโลตัส 
 ประชากรในชุมชนส่วนใหญ่เป็นชนพื้นเมืองทางภาคเหนือ  ลักษณะความเป็นอยู่จัดอยู่ในลักษณะ
ผสมผสานระหว่างสังคมชนบทและสังคมเมืองชุมชนโดยรอบของโรงเรียนประมาณร้อยละ 80  ประกอบอาชีพ
ทางการเกษตรกรรม  และรับจ้าง   ผลผลิตสําคัญและทํารายได้ให้กับชุมชน  คือ   กระเทียม หอมแดง ลําไย 
เนื่องจากประชากรส่วนใหญ่ยังเป็นสังคมเกษตรกรรมจึงทําให้รายได้ของชุมชนไม่แน่นอน คุณภาพชีวิตของคน
ในชุมชนอยู่ในฐานะค่อนข้างปานกลาง    ในด้านของความร่วมมือประชาชนในชุมชนให้ความร่วมมือ กับ
โรงเรียนค่อนข้างน้อย  เนื่องจากต้องใช้เวลาส่วนใหญ่ในการประกอบอาชีพแต่ในภาพรวมถือได้ว่าชุมชนยังให้
ความสําคัญและเอาใจใส่โรงเรียนเป็นอย่างดีเสมอมา  โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากเทศบาลตําบลบ้านโฮ่ง  
องค์การบริหารส่วนตําบลทุกตําบล ที่ว่าการอําเภอบ้านโฮ่ง  สถานีตํารวจภูธรอําเภอบ้านโฮ่ง  โรงพยาบาล 
บ้านโฮ่ง  ฯลฯ  สนับสนุนงบประมาณ  บุคลากร  และด้านอื่น ๆ  ในการดําเนินกิจกรรมนักเรียนในพ้ืนที่
บริการเป็นนักเรียนจากท่ีมีชื่อในสําเนาทะเบียนบ้านของ  2  ตําบล   คือ ตําบลบ้านโฮ่ง    และตําบลป่าพลู                        
ของอําเภอบ้านโฮ่ง  จังหวัดลําพูน 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

7. โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา 

 โครงสร้างเวลาเรียนโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง พุทธศักราช 2561    
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551    

ก าหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียน ดังนี้ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม 

เวลาเรียน 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษา 

ตอนปลาย 
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 - 6 

ภาษาไทย 120 
(3 นก.) 

120 
(3 นก.) 

120 
(3 นก.) 

240 
(6 นก.) 

คณิตศาสตร์ 120 
(3 นก.) 

120 
(3 นก.) 

120 
(3 นก.) 

240 
(6 นก.) 

วิทยาศาสตร์ 120 
(3 นก.) 

120 
(3 นก.) 

120 
(3 นก.) 

240 
(6 นก.) 

สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

160 
(4 นก.) 

160 
(4 นก.) 

160 
(4 นก.) 

320 
(8 นก.) 

สุขศึกษาและพลศึกษา 80 
(2 นก.) 

80 
(2 นก.) 

80 
(2 นก.) 

120 
(3 นก.) 

ศิลปะ 80 
(2 นก.) 

80 
(2 นก.) 

80 
(2 นก.) 

120 
(3 นก.) 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 80 
(2 นก.) 

80 
(2 นก.) 

80 
(2 นก.) 

120 
(3 นก.) 

ภาษาต่างประเทศ 120 
(3 นก.) 

120 
(3 นก.) 

120 
(3 นก.) 

240 
(6 นก.) 

รวมเวลาเรียน  (พ้ืนฐาน) 880 
(22 นก.) 

880 
(22 นก.) 

880 
(22 นก.) 

1,640 
(41 นก.) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 360 
* รายวิชาที่โรงเรียนจัดเพ่ิมเติม 
ตามความพร้อมและจุดเน้น 
และกิจกรรมเพ่ิมเวลารู้ 

เวลาเรียน ปีละ 200 ชั่วโมง 
เวลารู้ ปีละ 120 ชั่วโมง 

  

 
2,000 - 2,360 ชั่วโมง 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด  1,480 ชั่วโมง/ ปี 
รวม 3 ปี   

4,000 - 4,360 ชั่วโมง 
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8. ผลการด าเนินงานในรอบปที่ผานมา 
 8.1 ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
     ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา  2560 

มาตรฐาน 
ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน     
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร 
                    สถานศึกษา     
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 
                    เป็นสําคัญ     
มาตรฐานที่  4  ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล     
 
ผลการประเมินภาพรวม 
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน บรรลุเป้าหมาย 
   มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน ระดับ 3  ดี ระดับ 4  ดเียี่ยม   

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ระดับ 3  ดี ระดับ 3  ดี   
    1) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การ

สื่อสารและการคิดคํานวณตามเกณฑ์ของแต่
ละดับชั้น 

ร้อยละ 80 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

การอ่าน เขียน 
สื่อสารร้อยละ 
81.34 
การคิดคํานวณ
ร้อยละ 
69.39 
ระดับดีขึ้นไป 

  

    2) ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา 

ร้อยละ 80 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 88.01 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

  

   3) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

ร้อยละ 80 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 89.86 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

  

   4) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตร 
สถานศึกษา 

ร้อยละ 70 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 70 
ได้ระดับดีขึ้นไป 
4 กลุ่มสาระฯ 

  

   5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการ
จากผลการสอบวัดระดับชาติ 

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 
 

ม.ต้น สูงกว่าประเทศ  
ทุกกลุ่มสาระฯ 
ม.ปลาย สูงกว่า
ประเทศ 
1 กลุ่มสาระฯ(3.23) 
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน บรรลุเป้าหมาย 
   6) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน

หรือการทํางาน 
ร้อยละ 80 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 96.54 
 

  

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ระดับ 4  ดีเยี่ยม ระดับ 4  ดีเยี่ยม   
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่

สถานศึกษากําหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมาย
และวัฒนธรรมอันดีของสังคม 

ร้อยละ 85 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 93.70 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

  

    2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ร้อยละ 85 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 93.91 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

  

    3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย 

ร้อยละ 85 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 89.88 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

  

    4) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ร้อยละ 85 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 84.35 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

  

   มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการ
จัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

ระดับ 4  ดีเยี่ยม ระดับ 4  ดีเยี่ยม 
  

1. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่
สถานศึกษากําหนดชัดเจน 

ระดับ 4  ดีเยี่ยม ระดับ 4  ดีเยี่ยม 
  

2. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา 

ระดับ 4  ดีเยี่ยม ระดับ 4  ดีเยี่ยม 
  

  2.1 การวางแผนและดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่
เน้น คุณภาพของผู้เรียนรอบด้านทุก
กลุ่มเป้าหมาย และดําเนินการอย่างเป็น
รูปธรรม 

ระดับ 3  ดี ระดับ 3  ดี 

  

  2.2 การวางแผนและดําเนินงานพัฒนาครูและ
บุคลากรให ้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

ระดับ 4  ดีเยี่ยม ระดับ 4  ดีเยี่ยม 
  

  2.3 การวางแผนการบริหารและการจัดการ
ข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ  

ระดับ 3  ดี ระดับ 3  ดี 
  

  2.4 การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและ สังคมที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ระดับ 4  ดีเยี่ยม ระดับ 4  ดีเยี่ยม 
  

3. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการ
ร่วมรับผิดรับชอบต่อผลการจัดการศึกษา ให้มี
คุณภาพและได้มาตรฐาน  

ระดับ 4  ดีเยี่ยม ระดับ 4  ดีเยี่ยม 
  

4. การกํากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและ ระดับ 4  ดีเยี่ยม ระดับ 4  ดีเยี่ยม   
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน บรรลุเป้าหมาย 
การจัดการศึกษา 

 มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ระดับ 3  ดี ระดับ 4 ดีเยี่ยม 
  

1. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาส
ให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม  

ร้อยละ 80 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 86.67 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

  

2. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของ
ชุมชนและท้องถิ่น 

ร้อยละ 80 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 99.01 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

  

3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของ
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 80 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 94.37 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

  

 มาตรฐานที่ 4  ระบบการประกันคุณภาพภายในที่
มีประสิทธิผล 

ระดับ 4  ดีเยี่ยม ระดับ 4 ดีเยี่ยม 
  

 การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับ
คุณภาพการจัด การศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 

ระดับ 4  ดีเยี่ยม ระดับ 4 ดีเยี่ยม 
  

 

 สรุปผลการประเมินในภาพรวม  
      ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  อยู่ในระดับ 4 ดีเยี่ยม 
 
  8.2  งาน/โครงการ/กิจกรรมทีป่ระสบความส าเร็จ 

ผลการประเมินงาน/โครงการ ประจ าปีการศึกษา 2560 
 

ที ่ ด้าน จ านวน คิดเป็นร้อยละ หมายเหตุ 

1 ทรัพยาการ    
งบประมาณ เพียงพอ 85 91.40  

ไม่เพียงพอ 8 8.60  
รวม 93 100.00  

คน เพียงพอ 86 92.47  
ไม่เพียงพอ 7 7.53  
รวม 93 100.00  

วัสดุ-อุปกรณ์ เพียงพอ 87 93.55  
ไม่เพียงพอ 6 6.45  
รวม 93 100.00  

อาคารสถานที่ เหมาะสม 89 95.70  
ไม่เหมาะสม 4 4.30  
รวม 93 100.00  
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2 กระบวนการ    

กิจกรรมการ
ดําเนินการ 

ครบ 91 97.85  
ไม่ครบ 2 2.15  
รวม 93 100.00  

ระยะเวลา ตามกําหนด 87 93.55  
ส่วนใหญ่ 2 2.15  
ช้ากว่ากําหนด 4 4.30  
รวม 93 100.00  

3 สรุปผลการประเมิน    

 ต่ํากว่าเป้าหมาย 1 1.08  
ตรงตามเป้าหมาย 91 97.85  
สูงกว่าเป้าหมาย 1 1.08  
รวม 93 100.00  

 
 สรุปผลการประเมินในภาพรวมงาน/โครงการ ปีการศึกษา 2560  

ในปีการศึกษา 2560 มีจํานวน งาน/โครงการ ทั้งหมดจํานวน 93 โครงการ ซึ่งแบ่งตามกลุ่ม
บริหารงาน ดังนี้ กลุ่มบริหารงานวิชาการ จํานวน 54 โครงการ กลุ่มบริหารบุคคล จํานวน 8 โครงการ กลุ่ม
บริหารงบประมาณ จํานวน 12  โครงการ กลุ่มบริหารงานทั่วไป จํานวน 11  โครงการ กลุ่มบริหารงาน
กิจการนักเรียน จํานวน 8 โครงการ มีจํานวนงาน/โครงการที่ดําเนินงานสําเร็จและบรรลุตามเป้าหมายของ
โครงการจํานวน 92 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 98.92  มีจํานวนงาน/โครงการที่ดําเนินงานไม่สําเร็จและไม่
บรรลุตามเป้าหมายของโครงการจํานวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 1.08 

1) กลุ่มบริหารงานวิชาการ จํานวน 54 โครงการ  

ที ่ โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สรุปผลการ
ประเมินตาม
เป้าหมาย 

ปัญหา อุปสรรค/    
ข้อเสนอแนะ 

ได้รับ ใช้ คง 
เหลือ 

ต่ า
กว่า 

ตรง 
สูง
กว่า 

1 พัฒนาบริหารกลุ่มสาระ
คณิตศาสตร ์

17,263 17,263 0     

2 พัฒนากระบวนการจดัการเรียนรู้
กลุ่มสาระคณิตศาสตร ์

7,070 7,070 0     

3 พัฒนาศักยภาพผูเ้รียนสู่ความเป็น
เลิศกลุ่มสาระคณิตศาสตร ์

100,900 99,700 1,200     

4 การจัดกิจกรรมเรียนรู้กลุม่สาระ
การเรยีนรู้วิทยาศาสตร ์

7,464 7,464 0     

5 ส่งเสริมเสริมสรา้งความเป็นเลิศ
ทางวิทยาศาสตรส์ําหรับนักเรยีน 

58,990 58,300 690     

6 การบริหารกลุม่สาระการเรยีนรู้ 50,186 50,186 0     
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ที ่ โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สรุปผลการ
ประเมินตาม
เป้าหมาย 

ปัญหา อุปสรรค/    
ข้อเสนอแนะ 

ได้รับ ใช้ คง 
เหลือ 

ต่ า
กว่า 

ตรง 
สูง
กว่า 

วิทยาศาสตร ์
7 พัฒนาศักยภาพผูเ้รียน กลุ่มสาระ

สุขศึกษาและพละศึกษา 
23,090 16,590 6,500     

8 พัฒนาการจัดการเรยีนรู้ กลุม่
สาระสุขศึกษาพละศึกษา 

31,633 31,633 0     

9 บริหารจดัการกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ กลุ่มสาระสุขศึกษาและ
พละศึกษา 

2,017 2,017 0     

10 บริหารสํานักงานกลุม่สาระศลิปะ 9,508 9,508 0    วัสดุอุปกรณ์ทางดนตรี 
มีราคาแพง  

11 พัฒนาการจัดการเรยีนรู้กลุม่สาระ
ศิลปะ 

44,390 44,390 0    เครื่องพิมพ์เสยี 

12 พัฒนาศักยภาพนักเรยีนสู่ความ
เป็นเลิศ กลุ่มสาระศิลปะ 

5,000 5,000 0     

13 พัฒนาศักยภาพผูเ้รียนสู่ความเป็น
เลิศ กลุม่สาระภาษาไทย 

33,105 30,685 2,420     

14 บริหารจดัการกลุ่มสาระการ
เรียนรูภ้าษาไทย 

5202 5202 0     

15 พัฒนาการจัดการเรยีนรู้กลุม่สาระ
ภาษาไทย 

29,070 29,070 0     

16 บริหารกลุ่มสาระสังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม 

27,650 27,650 0     

17 การจัดการเรยีนรู้กลุ่มสาระสังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

11,653 11,653 0     

18 พัฒนาศักยภาพผูเ้รียน กลุ่มสาระ
การเรยีนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

35,845 35,845 0     

19 พัฒนาการจัดการเรยีนรู้ กลุม่
สาระการงานอาชีพและ
เทคโนโลย ี

76,402 76,402 0     

20 พัฒนาศักยภาพผูเ้รียน กลุ่มสาระ
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

31,700 31,700 0    การคัดเลือกนักเรยีนเข้า
ร่วมการแข่งขันทักษะ 
โดยเฉพาะนักเรยีนเก่ง
จะถูกดึงไปแข่งขัน
รายการอื่น 

21 บริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่ม
สาระการงานอาชีพและ
เทคโนโลย ี

9,215 9,215 0    บุคลากรในกลุ่มสาระมี
ห้องพักหลายที่การ
ติดต่อประสานงานอาจ
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ที ่ โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สรุปผลการ
ประเมินตาม
เป้าหมาย 

ปัญหา อุปสรรค/    
ข้อเสนอแนะ 

ได้รับ ใช้ คง 
เหลือ 

ต่ า
กว่า 

ตรง 
สูง
กว่า 

ช้าบ้าง 
22 พัฒนาศักยภาพผูเ้รียนสู่ความเป็น

เลิศกลุ่มสาระภาษาต่าง ประเทศ 
21,495 21,495 0     

23 บริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

2,729 2,729 0    การเกษียณราชการของ
บุคลากร 2 ท่านทําให้
ภาระงานสอนมาก 

24 พัฒนาการจัดการเรยีนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

17,794 17,794 0     

25 พัฒนาส่งเสรมิทักษะทางภาษา 1,900 1,900 0    ขาดแคลนครูต่างชาต ิ
26 บริหารจดัการกลุ่มงานวิชาการ 1,274,406 1,274,406 0     
27 แข่งขันทักษะวิชาการและจัด

นิทรรศการ 
257,400 187,600 69,80

0 
    

28 มหกรรมวิชาการ 72,700 72,700 0    วัสดุ อุปกรณ์มีการ
ปรับเปลีย่น 

29 พัฒนาบุคลากรในการจัดการ
เรียนรูโ้ดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

72,735 53,820 18,91
5 

   วัสดุ อุปกรณ์มีการ
ปรับเปลีย่น 

30 พัฒนาศักยภาพผูเ้รียนสู่มาตรฐาน 
สากล(ด้วยวิชาการ)เงินเรยีนฟรี 
15 ปี 

222,500 210,200 12,30
0 

    

31 โครงการพัฒนาวิชาการพัฒนา
ทักษะตามความถนดัของผู้เรยีน 

223,652 212,062 11,59
0 

    

32 ทัศนศึกษาแหล่งเรยีนรู ้ 189,160 174,255 14,90
5 

    

33 โครงการค่ายวิชาการสูค่วามเป็น
เลิศ 

200,000 100,000 100,0
00 

    

34 โครงการต่อยอดสูค่วามเป็นเลิศ 100,000 100,000 0     
35 พัฒนางานรับนักเรียน 14,390 14,390 0     
36 งานแผนงานสารสนเทศและสาร

บรรณวิชาการ 
8,672 8,672 0     

37 ดาวรุ่งอุดมศึกษา 15,300 15,300 0     
38 งานส่งเสรมิและสนับสนุนการ

เรียนการสอน 
11,940 11,940 0     

39 นิเทศการศึกษา 1,980 1,980 0     
40 พัฒนางานวัดผล 17,470 17,470 0     
41 พัฒนางานทะเบียน 30,909 30,909 0     
42 งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 7,010 5,890 1,120     
43 ส่งเสริมและพัฒนางานแนะแนว 4,685 4,685 0     
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ที ่ โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สรุปผลการ
ประเมินตาม
เป้าหมาย 

ปัญหา อุปสรรค/    
ข้อเสนอแนะ 

ได้รับ ใช้ คง 
เหลือ 

ต่ า
กว่า 

ตรง 
สูง
กว่า 

44 พัฒนางานประกันคุณภาพ
การศึกษา 

6,955 6,955 0     

45 พัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู ้ 38,061 38,061 0     
46 พัฒนาปรับปรุงระบบการ

ให้บริการงานโสตทัศนศึกษาและ
การจัดเก็บข้อมูล 

108,640 25,320 83,32
0 

   เจ้าหน้าท่ีมีงานอ่ืนมาก 

47 จิตอาสาพัฒนาชุมชน 25,545 18,485 7,060     
48 โครงการคณุธรรมทั้งระบบ 12,360 12,360 0     
49 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 247,633 247,633 0     
50 เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร (เงินรายได้) 
236,680 194010 42,67

0 
    

51 เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (เงินเรียนฟรี) 

100,680 0 100,6
80 

    

52 ธีรกานท์รักถิ่นเกิด 5000 0 5,000     
53 ศูนย์ขยายผลตามแนว

พระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง 
6,000 6,000 0     

54 พัฒนางานวิจัยและพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

2,165 2,165 0    การจัดทําวิจัยและ
พัฒนางาน เนื่องจาก
การวิเคราะหผ์ู้เรยีน 
เพื่อทําวิจัยต้องรู้จัก
ผู้เรยีนไประยะหนึ่งก่อน 
ถึงจะทําสภาพปญัหาได้
ทําให้ช้ากว่าเดิม 

 
2)กลุ่มบริหารงานบุคคล จํานวน 8 โครงการ  

ที ่ โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สรุปผลการ
ประเมินตาม
เป้าหมาย ปัญหา อุปสรรค/    

ข้อเสนอแนะ 
ได้รับ ใช้ คงเหลือ 

ต่ า
กว่
า 

ตรง 
สูง
กว่า 

1 งานบุคคล 33,716 33,716 0     
2 งานประชาสัมพันธ์ 25,198 22198 3,000     
3 

สารบรรณ 45,120 39,920 5,200 
   กระดาษถ่ายเอกสาร ไม่

เพียงพอ วัสดุแพงขึ้น 
4 อบรมสมัมนา ไปราชการ 366,160 359,207 6,953     
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ที ่ โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สรุปผลการ
ประเมินตาม
เป้าหมาย ปัญหา อุปสรรค/    

ข้อเสนอแนะ 
ได้รับ ใช้ คงเหลือ 

ต่ า
กว่
า 

ตรง 
สูง
กว่า 

5 จ้างเจ้าหน้าท่ีและบุคลากรของ
โรงเรียน 1,674,644 1,555,640 119,004 

    

6 จ้างครูชาวต่างประเทศ 300,000 300,000 0     
7 จ้างครูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา 300,000 300,000 0     
8 จ้างเจ้าหน้าท่ีทําความสะอาด 52,630 52,630 0     

 
3)กลุ่มบริหารงานงบประมาณ จํานวน 12 โครงการ  

ที ่ โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สรุปผลการ
ประเมินตาม
เป้าหมาย 

ปัญหา อุปสรรค/    
ข้อเสนอแนะ 

ได้รับ ใช้ คงเหลือ 
ต่ า
กว่า 

ตรง 
สูง
กว่า 

1 นโยบายและแผน 44,676 44,676 44,676     
2 ควบคุมภายใน 1,418 1,418 0     
3 พัฒนางานการเงิน 7,943 7,943 0     
4 เอกสารสิ่งพิมพ์ 374,800 226,609 148,191     
5 พัฒนาระบบและข้อมูลสารสนเทศ 7,740 7,740 0     
6 พัฒนางานพัสด ุ 103,530 102,193 1,337    งานพัสดุได้พิมพ์เอกสาร

ขออนุมัติโครงการจาก
โปรแกรม ทําให้หมึก
พิมพ์และกระดาษไม่
เพียงพอ 
 

7 ซ่อมแซมกลาง 90,000 88,663 1,337     
8 เงินรายได้อื่นๆ 350,000 59,786 290,214     
9 งบเหลือจ่าย 241,625 222,497 19,128     
10 โรงเรียนสุจริต 10,100 7,306 2,794     
11 สาธารณูปโภค 856,000 929,296 -73,296     
12 เครื่องแบบนักเรยีน/อุปกรณ์การ

เรียน 
849,030 849,030 0     
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4)กลุ่มบริหารงานทั่วไป จํานวน 11 โครงการ  

ที ่ โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สรุปผลการ
ประเมินตาม
เป้าหมาย 

ปัญหา อุปสรรค/    
ข้อเสนอแนะ 

ได้รับ ใช้ คงเหลือ 
ต่ า
กว่า 

ตรง 
สูง
กว่า 

1 งานสาธารณูปโภค(ประปาและ
ไฟฟ้า) 

20,000 20,000     -อุปกรณ์บางรายการ
อายุการใช้งานเกินอายุ
จึงจําเป็นต้องเปลีย่น
ตามอายุการใช้งาน
จํานวนมาก เช่น สายไฟ 
หลอดไฟ สวิทซ์ไฟ 
ปลั๊กไฟ ก๊อกน้ํา ไดโว ่
-นักเรียนไม่ช่วยดูแล
รักษา และยังทําลาย
อุปกรณ์บางอย่างเช่น โถ
ปัสสาวะ ประตูห้องน้ํา 
กลอนประตูห้องน้ําตาม
อาคารต่าง ๆ 
ข้อเสนอแนะ 
สร้างจิตสํานึกการรักษา
สิ่งของและใช้งานวัสดุ
อุปกรณ ์

2 งานอาคารสถานท่ี 39,774 39,615 159    อาคาร วัสดุบางอย่าง
ชํารุดตามการใช้งาน 
 

3 สารสนเทศบรหิารทั่วไป 1,239 1,239 0     
4 งานตกแต่งอาคารสถานท่ีในวัน

สําคัญต่าง ๆ 4,900 4,900 0 
    

5 งานยานพาหนะ 216400 216400 0    งบไม่เพียงพอ  การขอ
อนุญาตใช้ยานพาหนะ
ของบุคลากรไม่มี
เอกสารที่เกีย่วขอ้งแนบ 

6 งานโภชนาการ 5230 0 5,230      
7 งานภูมิทัศน์ 6800 6800 0      
8 งานอนามัยโรงเรียน 4223 4223 0      
9 งานป้องกันบรรเทาภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติในสถานศึกษา 4500 4500 0 
   

  
10 งานความสะอาด 19,800 19,800 0    อุปกรณ์บางอย่างขาด 

ชํารุด ไมเ่พียงพอต่อการ
ให้บริการ 

11 อย.น้อย 628 628 0     
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5) กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน จํานวน 8 โครงการ  

ที ่ โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สรุปผลการ
ประเมินตาม
เป้าหมาย 

ปัญหา อุปสรรค/    
ข้อเสนอแนะ 

ได้รับ ใช้ คงเหลือ 
ต่ า
กว่า 

ตรง 
สูง
กว่า 

1 โรงเรียนสีขาว 2,600 2600 0     
2 พัฒนาสถานีตํารวจจําลองใน

โรงเรียน 
3,000 3,000 0     

3 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีน 30,600 17,790 12,810     
4 ส่งเสริมคณุธรรมจรยิธรรม 3,682 400 3,282     
5 จัดเก็บข้อมลูสารสนเทศนักเรียน 12,671 11,231 1,440     
6 สภานักเรียน 53,082 46,732 6,350     
7 ทูบีนัมเบอร์วัน 52,032 37,423 14,609     
8 ขับข่ีปลอดภัยในสถานศึกษา 8,320 8,320 0     
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บทท่ี 2  
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 2561 

 

 
 

ปรัชญาโรงเรียน    ปญญฺา  โลกสฺมิ  ปชฺโชโต  ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก 

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน 
 

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง เป็นองค์กรพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานสากล บนพ้ืนฐานความเป็นไทย 
 
เอกลักษณ์  

“เด็กดี ทูบีนัมเบอร์วัน” 
 
อัตลักษณ์ของโรงเรียน  

“ยิ้มไว้ทักทาย  แต่งกายเรียบร้อย” 
 
พันธกิจของโรงเรียน 

 

1. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนเป็นคนดี มีคุณภาพ  ตามเกณฑ์ 
    มาตรฐานของโรงเรียนและมาตรฐานสากล 
2. พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพสู่สากล โดยมุ่งเน้นด้านภาษาอังกฤษและการใช้เทคโนโลยี 
3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ โดยใช้หลักการบริหารเชิงระบบและการมีส่วนร่วม 
4. พัฒนาสื่อ เทคโนโลยีให้ทันสมัย มุ่งให้เกิดประสิทธิภาพและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้ 
5. พัฒนาคุณภาพชีวิต อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทย โดยยึด 
    หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
6. สร้างเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

      
เป้าประสงค์ 

 

1. ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณภาพ และเป็นพลโลกที่ดี 
2. บุคลากรในสถานศึกษาสามารถใช้ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีในการสื่อสาร 
3. โรงเรียนมีการบริหารจัดการเชิงระบบและการมีส่วนร่วม 
4. ใช้สื่อ เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5. ด าเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นสืบสาน 
    ประเพณีและวัฒนธรรมไทย 
6. มีเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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กลยุทธ์  

1. ส่งเสริมกระบวนการการจัดการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล  
2. ส่งเสริม พัฒนาบุคลากรใช้ภาษาอังกฤษและสื่อเทคโนโลยี เพ่ือการจัดการเรียนรู้และการบริหาร  
3. พัฒนาการบริหารจัดการเชิงระบบและการมีส่วนร่วม  
4. ยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยใช้การวิจัย สื่อเทคโนโลยี นวัตกรรมและการบริหาร  
5. ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเพณีและวัฒนธรรมไทย ในการจัดการเรียนรู้

โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
6. พัฒนาความร่วมมือเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

แผนกลยุทธ์การพัฒนาสถานศึกษา  ระยะ 4 ปี  (2559-2562) 
โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง  อ าเภอบ้านโฮ่ง  จังหวัดล าพูน 

 

กลยุทธ์ การด าเนินการ/กิจกรรมส าคัญ 

1. ส่งเสริมกระบวนการการจัดการเรียนรู้
เทียบเคียงมาตรฐานสากล 

1. โรงเรียนมีการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับ
แนวทางของโรงเรียนมาตรฐานสากล    
2. โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ โดยครู
ชาวต่างชาติให้กับนักเรียนทุกคน  
3. โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนวิชา  
IS1, IS2, IS3 ตามแนวทางของโรงเรียนมาตรฐานสากล 

2. ส่งเสริม พัฒนาบุคลากรใช้ภาษาอังกฤษ
และสื่อเทคโนโลยี เพื่อการจัดการเรียนรู้
และการบริหาร 

1.จัดระบบการพัฒนาในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งด้านภาษาและ
เทคโนโลยี  
2. ครูมีสื่อเทคโนโลยีที่ผลิตด้วยตัวเอง 
3. ครูมีเทคนิคในการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ  
4. ครูสามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้   
5. ทุกฝ่ายงานมีคอมพิวเตอร์ใช้เพ่ือเชื่อมโยงกับระบบเครือข่าย
อย่างทั่วถึง 

3. พัฒนาการบริหารจัดการเชิงระบบและ
การมีส่วนร่วม 
 

1. มี TKB Model 
2. มีระบบ PDRA 
3. ใช้ระบบมุมมอง BSC 

4. ยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยใช้การ
วิจัย  สื่อเทคโนโลยี นวัตกรรมและการ
บริหาร 

1. ครูและผู้บริหารโรงเรียนมีการท าวิจัย 
ในทุก ๆ ภาคเรียน สามารถท่ีจะแก้ปัญหาและตอบสนองความ
ต้องการของนักเรียนได้ทุกคน 

5. ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ประเพณีและวัฒนธรรมไทย ในการ
จัดการเรียนรู้โดยยึดหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง 

1.สร้างความสัมพันธ์กันในทางสังคม  
เป็นตัวเชื่อมโยงกิจกรรมในชุมชนด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม เข้าไว้ด้วยกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ตามสามเสาหลัก
คู่สังคมไทย นั่นก็คือ บ้าน วัด โรงเรียน (บวร)  
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กลยุทธ์ การด าเนินการ/กิจกรรมส าคัญ 

2. ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างแท้จริง 
3. ครูผู้สอนทุกคนมีการสอดแทรกสาระเศรษฐกิจพอเพียงใน
หลักสูตรและสาระการเรียนรู้ในห้องเรียน 
4.  โรงเรียนมีโครงการเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือเป็นการ
ปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักการใช้ชีวิตที่พอเพียง เห็นคุณค่าของ
ทรัพยากรต่าง ๆ  ฝึกการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน อย่างเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่
และแบ่งปัน มีจิตส านึกรักษาสิ่งแวดล้อมและเห็นคุณค่าของ
วัฒนธรรมไทย 

6. พัฒนาความร่วมมือเครือข่ายในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 

- คณะกรรมการสถานศึกษา 
- สมาคมผู้ปกครองนักเรียนและครู 
- เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนระดับห้องเรียน 
- เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนระดับโรงเรียน 
- คู่พัฒนาความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา

ระหว่างโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งและโรงเรียนน้ าดิบ
วิทยาคม 

- เครือข่ายกลุ่มโรงเรียน กลุ่มศรีวิชัย 
 

กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมกระบวนการการจัดการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล 
 

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม 
1) ผู้เรยีนเป็นคนดี มีคุณภาพ

และพลโลกท่ีด ี
1) ร้อยละของทุกกลุ่มสาระ

การเรยีนรู้จดัการเรียนรู้
เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล 

2) หลักสตูรของโรงเรียนมี
การวิจัยและพัฒนา
หลักสตูรจนเหมาะสมกับ
ผู้เรยีนและเป็นสากล 

3) มีตัวช้ีวัดที่ใช้ใน 
การประเมิน และ
เปรียบเทยีบ
มาตรฐานสากล 

4) มีหลักสูตรสากล 

ร้อยละ 53 
 

1) โครงการพัฒนา
กระบวนการการ
จัดการเรียนรู้สู่
มาตรฐานสากล 

2) โครงการพัฒนา
หลักสตูร โรงเรียนสู่
มาตรฐานสากล 

3) โครงการสร้างตัวช้ีวัด
เพื่อเทียบเคียง
มาตรฐานสากล 

4) โครงการหลักสตูร
โรงเรียนสู่
มาตรฐานสากล 
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กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริม พัฒนาบุคลากรใช้ภาษาอังกฤษและสื่อเทคโนโลยี เพื่อการจัดการเรียนรู้และการบริหาร 
 

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม 
1) บุคลากรสามารถใน

สถานศึกษาสามารถใช้
ภาษาอังกฤษ และ
เทคโนโลยีในการสื่อสาร 

1) ร้อยละของครูทุกคน
ได้รับการพัฒนาเพิ่มพูน
การใช้ภาษาอังกฤษใน
รูปแบบวิธีการตา่งๆ 
อย่างน้อย 1 ครั้ง/ภาค
เรียน 

ร้อยละ 100 
 

 

1)  โครงการส่งเสรมิและ
สนับสนุนครูและ
บุคลากร ในการ
พัฒนางานและ
แลกเปลีย่นความรู้
เพิ่มพูนประสบการณ์
ทางภาษาต่างประเทศ 

2) โครงการส่งเสริมให้ครู
มีความสามารถในการ
จัดกระบวนการเรียนรู้
ที่เป็นสากลและใช้
ภาษาสากล 

3) โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้บุคลากรมี
ทักษะในการใช้
ภาษาอังกฤษในการ
สื่อสาร 

4) โครงการส่งเสริมให้ครู
มีการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้
และมผีลงานในการ
พัฒนาท่ีเป็นสากล 

5) โครงการจดัท าแผนกล
ยุทธ์และแผนปฏิบัติ
งานโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 

6) โครงการพัฒนาระบบ
นิเทศ  ก ากับ  ติดตาม  
ประเมินผล     การ
ด าเนินงาน โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

7) โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาระบบประกัน
คุณภาพสถานศึกษา
เข้าสู่ความเป็นสากล 

8) โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีนให้
เข้มแข็ง 

2) ร้อยละของบุคลากรทุก
คนมีทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษใน 
การสื่อสาร 

ร้อยละ 62 
 

 

3) ร้อยละของครูกลุ่มสาระฯ
ภาษาต่าง ประเทศ 
วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์  สามารถใช้
ภาษาอังกฤษในการ
จัดการเรียนรู ้

ร้อยละ 42 
 
 
 

4) ร้อยละของครูทุกคนมี
การพัฒนากระบวนการ
การจัดการเรยีนรู้  เข้าสู่
สากล 

ร้อยละ 55 
 
 

5) ร้อยละของครมูีการ
เผยแพรผ่ลงานท่ีเกีย่วกับ
การจัดการเรยีนรู้โดยใช้
หลักสตูรสากล 

ร้อยละ 55 
 

6) ร้อยละของครูทุกคน
ได้รับการพัฒนาเพิ่มพูน
การใช้เทคโนโลยีใน
รูปแบบวิธีการตา่งๆ 
อย่างน้อย 1 ครั้ง / ภาค
เรียน 

ร้อยละ 100 
 
 

 
 

7) ร้อยละของครสูามารถใช้
สื่อเทคโนโลยีในการ
จัดการเรียนรู ้

ร้อยละ 82 
 

8) ร้อยละของบุคลากรน า
เทคโนโลยีมาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้และการ
บริหาร 

ร้อยละ 82 
 
 

9) ร้อยละของครมูีการ
เผยแพรผ่ลงานท่ีเกีย่วกับ
การจัดการเรยีนรู้โดยใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมยั 

ร้อยละ 65 
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กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริม พัฒนาบุคลากรใช้ภาษาอังกฤษและสื่อเทคโนโลยี เพื่อการจัดการเรียนรู้และการบริหาร 
 

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม 
10) มีการนิเทศ ก ากับ 

ติดตาม ประเมินผล  การ
ใช้ภาษาอังกฤษและ
เทคโนโลยีในการจดัการ
เรียนรู้และการบรหิาร 

ร้อยละ 85 9) โครงการการจัดท า
ระบบฐานข้อมลู
สารสนเทศโดยใช้
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

10) โครงการสนับสนุนให้
มีการใช้ข้อมูลจาก
แหล่งเรียนรู้ในระบบ
เครือข่ายอย่างทั่วถึง 

11) โครงการสนับสนุนให้
มีระบบเครือข่าย ( 
Network) อย่างทั่วถึง
และเพียงพอ 

12) โครงการสนับสนุนให้
นักเรียนมีการใช้ข้อมูล
จากแหล่งเรยีนรู้   ใน
ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์อย่าง
ทั่วถึง 

13) โครงการส่งเสริมให้มี
การเผยแพร่ผลงาน
ของนักเรียน  ผ่าน
ทางอินเตอร์เน็ต 

14) โครงการสนับสนุนให้
มีแหล่งเรียนรู้จาก
อินเตอร์เนต็อย่าง
เพียงพอ 

15) โครงการสนับสนุนให้
มี การผลิตและใช้สื่อ
เทคโนโลย ี

16) โครงการพัฒนาระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร ์
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กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาการบริหารจัดการเชิงระบบและการมีส่วนร่วม 

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม 
1) การบริหารงานโรงเรียนมี

ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

1) ร้อยละของผูร้ับบริการมี
ความพึงพอใจต่อการ
บริการจดัการ 

ร้อยละ 85 1) ส่งเสริมการวิจยัด้าน          
การจัดการเรยีนรู้ สื่อ
นวัตกรรมและการ
บริหาร 

2) พัฒนาการประเมิน
การบริหารเชิงระบบ 

3) โครงการชุมชน
สัมพันธ์ 

2) ร้อยละของผลการ
ประเมินการบริหาร
จัดการอยู่ในระดับด ี

ร้อยละ 85 

3) ร้อยละของระบบข้อมูล
สาระสนเทศในการ
บริหาร จดัการเพื่อ
พัฒนาคุณภาพอยู่ใน
ระดับด ี

ร้อยละ 85 

4) มีคู่มือการปฏิบัติงานของ
สถานศึกษา/กลุ่มงาน/
กลุ่มสาระ 

ร้อยละ 85 

2) ภาคีเครือข่ายมสี่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา 

1) จ านวนภาคีเครือข่าย
เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 83 

2) ร้อยละของภาคีเครือข่าย
มีความพึงพอใจในการ
ร่วมงานกับสถานศึกษา 

ร้อยละ 83 

3) ร้อยละของภาคีเครือข่าย
มีส่วนร่วมในการพัฒนา 

ร้อยละ 83 

3) พัฒนาส่งเสรมิการ
ด าเนินงานตามระบบ
ประกันคณุภาพภายใน
สถานศึกษาให้มีความ
เข้มแข็งเพื่อรองรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก 

1) สถานศึกษามีระบบ
ประกันคณุภาพภายในท่ี 
 เข้มแข็งครบตาม
องค์ประกอบ/ตามกฏ
กระทรวง 

ร้อยละ 85 

2) สถานศึกษาผ่านการ
รับรองคุณภาพภายนอก 

ร้อยละ 85 

4) นิเทศก ากับติดตาม
ความก้าวหน้าของ
สถานศึกษา 

1) มีการนิเทศก ากับติดตาม
ช่วยเหลือการด าเนินงาน
ให้มีคุณภาพ 

ร้อยละ 85 

5) ส่งเสริมให้โอกาสทางการ
ศึกษา 

1) ผู้ปกครองมีความพึง
พอใจท่ีได้รับบริการ
การศึกษา 
 ขั้นพื้นฐาน 

ร้อยละ 83 

2) ผู้ด้อยโอกาสมีคณุภาพ  
มาตรฐานการเรียนรู้ของ 
หลักสตูรและได้รับการ
พัฒนาสมรรถภาพ 

ร้อยละ 83 
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กลยุทธ์ที่ 4  ยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยใช้การวิจัย  สื่อเทคโนโลยี นวัตกรรมและการบริหาร 

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม 
1) เพื่อพัฒนาการจัด 

การเรยีนรู ้
1)  มีแผนการจดัการเรียนรู้

ครบทุกรายวิชา 
ร้อยละ 100 2) โครงการยกระดับ

ผลสัมฤทธ์ิการเรียน
ทางการเรียนการสอน 

3) โครงการวิจัยทางการ
ศึกษา 

4) โครงการจดัหาสื่อ
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

5) โครงการบริหารการ
จัดการ 

2) เพื่อพัฒนางานวิจัย 1) มีผลงานการวิจัยของครู
และผูบ้ริหาร 
ครบทุกคน 

ร้อยละ 100 

3) เพื่อพัฒนาสื่อเทคโนโลยี  
นวัตกรรม  และการ
บริหารจดัการ 

1) มีสื่อเทคโนโลยี  
นวัตกรรมและมีการ
บริหารการจัดการอย่าง
เป็นระบบ 

ร้อยละ 70 

 

กลยุทธ์ที่ 5  ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเพณีและวัฒนธรรมไทย ในการจัดการเรียนรู้
โดยยึดหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง 

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม 
1) ผู้เรยีนรู้จักการใช้แหล่ง

เรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
1) ร้อยละของผูเ้รียนรู้จัก

การใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

ร้อยละ 92 1) โครงการส่งเสริมการ
ใช้แหล่งเรียนรูภู้มิ
ปัญญาท้องถิ่น 
ประเพณีวัฒนธรรม
ไทยในการจัดการ
เรียนรูโ้ดยยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

- กิจกรรมวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา 

- งานยี่เป็ง 
- ตลาดนดัหัดขาย 
- รดน้ าด าหัว 
- พัฒนาศูนย์เศรษฐกิจ

พอเพียง 
- ปรับปรุงศูนย์อนุรักษ์

วัฒนธรรมท้องถิ่น 

2) ผู้เรยีนมีความตระหนักถึง
ความส าคญัของหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1) ร้อยละของผูเ้รียนมีความ
ตระหนักถึงความส าคญั
ของหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ร้อยละ 92 
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กลยุทธ์ที่ 6  พัฒนาความร่วมมือเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม 
1) พัฒนาความร่วมมือ

เครือข่ายในการพัฒนา
คุณภาพทางการศึกษา 

1) ร้อยละของครเูข้าร่วม
เครือข่ายในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

ร้อยละ 92 1) โครงการพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา
ระหว่างเครือข่าย  

- เชิญวิทยากรมาให้
ความรู ้

- ศึกษาดูงานระหว่าง
เครือข่าย 

- การแข่งขันกีฬา
ระหว่างเครือข่าย 

2) ร้อยละ ของผูเ้ข้าร่วม
กิจกรรม มคีวามพึงพอใจ
ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

ร้อยละ 92 

 

วิเคราะห์สภาพปัญหาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

ปัจจัยภายในสถานศึกษา 

จุดเด่น 

1. โครงสร้างการบริหารงานชัดเจน ก าหนด
ผู้รับผิดชอบได้ครบถ้วน มีการก าหนด
ภาระหน้าที่บทบาทและความรับผิดชอบไว้
ชัดเจน 

2. บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้
ความสามารถ และให้ความร่วมมือในการ
ด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน 

3. โรงเรียนมีความพร้อมด้านอาคารสถานที่ สื่อ
อุปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์ ท าให้ระบบการ
บริหารจัดการมีประสิทธิภาพ และเอ้ือต่อการ
เรียนรู้ของ ผู้เรียน 

 

จุดที่ควรพัฒนา 

1. ระบบการท างานของบุคลากรให้มีการบูรณาการและ
ประสานสัมพันธ์กันให้มากข้ึน 

2. การจัดระบบการใช้สื่อวัสดุอุปกรณต์่างๆ ให้คุ้มค่าและ
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน 
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ปัจจัยภายนอกสถานศึกษา 

โอกาส 

1. นักเรียนและผู้ปกครองเห็นว่าโรงเรียนใกล้
บ้านมีความสะดวก ปลอดภัย ค่าใช้จ่ายน้อย 
และประสานสัมพันธ์ได้ง่ายรวดเร็วทันเวลา 

2.  สภาพแวดล้อมในชุมชนห่างไกลจากสถาน
บันเทิง ลดความเสี่ยงด้านยาเสพติด 
อาชญากรรม เกิดความปลอดภัยในชีวิต 

3.  ชุมชน ผู้ปกครองและหน่วยงานในท้องถิ่นให้
ความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของ  
โรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 

4. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้และปราชญ์ชาวบ้าน
หลากหลายสาขาท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 

5. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ท าให้มีสื่อการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย และผู้เรียนสามารถ
เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 

 

อุปสรรค 

1. นักเรียนและผู้ปกครองบางคนมีค่านิยมที่เชื่อว่าโรงเรียน
ที่มีชื่อเสียง และขนาดใหญ่ ดีกว่าโรงเรียนขนาดเล็ก 
และนิยมส่งลูกไปเรียนในเมือง 

2. ภาวะเศรษฐกิจตกต่ า ท าให้รายได้ผู้ปกครองน้อย มี
รายจ่ายเพิ่มสูงขึ้น จึงท าให้การสนับสนุน  ด้าน
งบประมาณในการจัดการศึกษาลดลง 

3. ประชากรในวัยเรียนลดลง ส่งผลให้จ านวนนักเรียน
ลดลง 

4. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งผลให้นักเรียนเกิด
พฤติกรรมการเลียนแบบที่ไม่เหมาะสม 

 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

1) พัฒนาครูและผู้เรียนด้วยกระบวนการทางวิจัย  สร้างนวัตกรรมทางการศึกษา 
2) พัฒนาห้องเรียนทุกห้องให้เป็นห้องเรียนคุณภาพ  มีความทันสมัย  สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้                           

เห็นความส าคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
3) การพัฒนาบุคลากรโดยส่งเข้ารับการอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานที่ได้รับมอบหมาย ติดตามผลการ

น าไปใช้และผลที่เกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
4) พัฒนาระบบเน็ตเวิร์คและสังคมแห่งการเรียนรู้ให้สามารถควบคุมการใช้งานได้อย่างเป็นระบบ    
5) การใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอน พัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพเทียบเคียง

มาตรฐานสากล   
6) มีการนิเทศเพ่ือแก้ปัญหาการเรียนการสอนจริงจังและอย่างต่อเนื่อง 
7) การพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพ ทักษะและสมรรถนะ สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการเข้าสู่

มาตรฐานสากล 
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3. ความต้องการและการช่วยเหลือ 
1) การพัฒนาครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 
2) การสร้างข้อสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามแนวทางของการประเมิน O-NET และ PISA 
3) สร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาให้ เ พียงพอต่อผู้ เรียนและสอดคล้องกับ                              

การจัดกิจกรรมของหลักสูตร 
4) สร้างความร่วมมือกับชุมชนและภาคีเครือข่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน และ        

สร้างโรงเรียนให้เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ของชุมชน  
5) จัดหาสื่อวัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยี เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เพียงพอ ต่อ

การจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ  
6) การนิเทศ ก ากับติดตามอย่างต่อเนื่องจากหน่วยงานต้นสังกัด 

 



32 
 

บทท่ี 3  
ประมาณการรายรับ รายจาย ประจําปการศึกษา 2561 

1. ประมาณการรายรับ ปีการศึกษา 2561 

ประเภทรายรับ ประมาณรายรับ ปีการศึกษา 2561 

1) เงินงบประมาณ  

 1.1 งบเงินอุดหนุน  

 อุดหนุนรายหัว 3,170,600 
 อุดหนุนทั่วไป 3,485,517 
 อุดหนุนเหลือจ่าย (ปี กศ. 2560) 300,000 
2) เงินนอกงบประมาณ  
2.1  เงินรายไดสถานศึกษา 5,230,411 
2.2 เงินบริจาค  
2.3 เงินสนับสนุนจาก อปท.   

รวม 12,186,528 
2. ประมาณการรายจ่าย ปีการศึกษา 2561 

2.1 ค่าใช้จ่ายประจ า 

ที ่ รายการ งบที่ได้รับจัดสรร หมายเหตุ 
1 ค่าสาธารณูปโภค 700,000  
2 ไปราชการ 370,000  
3 น้ ามันเชื้อเพลิง 190,000  
4 ค่าซ่อมแซมวัสดุกลาง 76,530  
5 เอกสารสิ่งพิมพ์ 250,000 100,000 (งบเหลือซื้อ

หนังสือ) 

รวม 1,586,530  
2.2 งบตามโครงสร้างบริหาร 

กลุ่มบริหารงาน 
งบอุดหนุน  

รายหัว 
งบอุดหนุน

ทั่วไป 
เงินรายได้ รวม 

บริหารงานวิชาการ 966,360 2,650,557 522,943 4,139,860 
บริหารงานงบประมาณ 80,157 834,960 537,592 1,452,709 
บริหารงานบุคคล 91,839 - 2,844,018 2,935,857 
บริหารงานกิจการนักเรียน 145,511   145,511 
บริหารงานทั่วไป 295,811  9,338 305,149 

รวม 1,579,678 3,485,517 3,913,891 8,979,086 
2.3  งบกลาง    161,360  บาท 



 
 

บทท่ี 4 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีการศึกษา 2561 

 

กลุ่มบริหารงาน 
งบอุดหนุน  

รายหัว 
งบอุดหนุน

ทั่วไป 
เงินรายได้ รวม 

บริหารงานวิชาการ 966,360 2,650,557 522,943 4,139,860 
บริหารงานงบประมาณ 80,157 834,960 537,592 1,452,709 
- ค่าสาธารณูปโภค 700,000 - - 700,000 
- ค่าซ่อมแซมวัสดุกลาง 76,530 - - 76,530 
- ค่าเอกสารสิ่งพิมพ์ 250,000 - - 250,000 

บริหารงานบุคคล 91,839 -  91,839 
- ไปราชการ 370,000 - - 370,000 
- จ้างเจ้าหน้าที่และ

บุคลากรของโรงเรียน 
- - 1,830,208 1,830,208 

- จ้างครูชาวต่างชาต ิ - - 396,000 396,000 
- จ้างครูชาวต่างชาติเช่ียวชาญ - - 396,000 396,000 
- จ้างเจ้าหน้าท่ีท าความ

สะอาด 
- - 57,893 57,893 

บริหารงานกิจการนักเรียน 145,511 - - 145,511 
บริหารงานทั่วไป 295,811 - 9,338 305,149 
- ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 190,000 - - 190,000 

งบบริหารกลาง 161,360   - - 161,060   
รวม 3,327,568 3,485,517 3,749,974 10,563,059 
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แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

1) กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

แผนงาน / งาน / โครงการ 
ประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณ ประมาณการรายจ่ายเงินนอกงบประมาณ 

รวมท้ังสิ้น 
งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน รวม งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน รวม 

1. งานกลุ่มสาระ/การจัดการเรียนรู้          

      1.1 คณิตศาสตร ์ - 78,708 - 78,708 - 46,860 - 46,860 125,568 

      1.2 วิทยาศาสตร ์ - 104,076 - 104,076 - 12,900 - 12,900 136,976 

      1.3 ภาษาไทย - 80,619 - 80,619 - - - - 80,619 

      1.4 ภาษาต่างประเทศ - 60,325 - 60,325 - - - - 60,325 

      1.5 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม - 79,760 - 79,760 - 29,000 - 29,000 10,8760 

      1.6 ศิลปะ - 88,166 - 88,166 - - - - 88,166 

      1.7 สุขศึกษาและพลศึกษา - 52,337 - 52,337 - 33,580 - 33,580 85,917 

      1.8 การงานอาชีพและเทคโนโลย ี - 77,589 - 77,589 - 61,000 - 61,000 138,589 

      1.9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 206,840 - 206,840 -  - - 206,840 

2. บริหารงานวิชาการ          

2.1  โครงการบริหารจัดการกลุม่บริหารวิชาการ          

2.1.1 แผนงานสารสนเทศและสารบรรณวิชาการ - 7,805 - 7,805 -  - - 7,805 

2.1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการจดัการเรียนรู ้ - 18,844 - 18,844 -  - - 18,844 

2.1.3 จัดซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

- 1,278,607 - 1,278,607 -  - - 
1, 278,607 

2.2 โครงการนิเทศการศึกษา          
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แผนงาน / งาน / โครงการ 
ประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณ ประมาณการรายจ่ายเงินนอกงบประมาณ 

รวมท้ังสิ้น 
งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน รวม งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน รวม 

2.2.1 การนิเทศการศึกษา - 1,780 - 1,780 - - - - 1,780 

2.3  โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ - - - - - - - - - 

2.3.1 พัฒนาบุคลากรครูในการจัดการเรยีนรู้โดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน 

- 
52,510 

- 
52,510 

- - - - 52,510 

2.3.2 พัฒนางานรับนักเรียน - 12,960 - 12,960 - - - - 12,960 

2.4. โครงการส่งเสรมิสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ - - - - - - - - - 

2.4.1 การแข่งขันทักษะวิชาการและจัดนิทรรศการ      152,460  152,460 152,460 

2.4.2 มหกรรมวิชาการ  65,450  65,450 - - - - 65,450 

2.4.3 ดาวรุ่งมุ่งอุดมศึกษา  15,100  15,100 - - - - 15,100 

2.4.4 ทุนเพชรธีรกานท์      45,000  45,000 45,000 

2.5  โครงการค่ายวิชาการสู่ความเป็นเลิศ     - - - - - 

2.5.1 ค่ายวิชาการสู่ความเป็นเลศิ ม.4,5 - - - -  100,000  100,000 100,000 

2.5.2 ต่อยอดวิชาการสู่ความเป็นเลิศ  (ม.6) - - - -  100,000  100,000 100,000 

2.6  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรยีนสู่มาตรฐานสากล 
(เข้าค่ายวิชาการ) 

         

2.6.1 พัฒนาศักยภาพผูเ้รียนสู่มาตรฐานสากล (เข้า
ค่ายวิชาการ) 

- 
249,000 

- 
249,000 

- - - - 
249,000 

2.7  โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้          

2.7.1 ศึกษาแหล่งเรียนรู ้ - 193,000 - 193,000 - - - - 193,000 

3. งานวัดผลประเมินผล/งาน GPA - 21,125 - 21,125 - 6,580 - 6,580 27,705 

4.  งานทะเบียน - 29,416 - 29,416 - - - - 29,416 
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แผนงาน / งาน / โครงการ 
ประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณ ประมาณการรายจ่ายเงินนอกงบประมาณ 

รวมท้ังสิ้น 
งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน รวม งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน รวม 

5.  งานประกันคณุภาพการศึกษา - 3,625 - 3,625 - - - - 3,625 

6.  งานห้องสมุด - 82,024 - 82,024 - - - - 82,024 

7.  งานแนะแนว - 4,508 - 4,508 - - - - 4,508 

8.  งานพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา - 9,934 - 9,934 - - - - 9,934 

9.  งานวิจัยและพัฒนาคณุภาพการศกึษา - 2,119 - 2,119 - - - - 2,119 

10. ส่งเสริมคณุภาพผู้เรยีนคุณธรรมจริยธรรม
(โครงงานคุณธรรม) 

- 5,340 - 5,340 - - - - 5,340 

11. โครงการธีรกานท์รักษ์ถิ่นเกิด - 3,000 - 3,000 - - - - 3,000 

12. ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้และขยายผลพระราชด าริ
ในสถานศึกษา 

- 7,000 - 7,000 - - - - 7,000 

13. งานพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลย ี
โสตทัศนูปกรณ ์

- 14,070 - 14,070 - - - - 14,070 

14. พัฒนางานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(เงินรายได้) 

- - -  - 582,346 - - 582,346 

15. พัฒนางานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(เงินเรียนฟรี ) 

- 356,410 - 356,410 - - - - 356,410 

          

 
หมายเหตุ    
พัฒนางานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (เงินรายได้) งบประมาณ 582,346 บาท ได้ตัดให้ กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ 29,000 บาท กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 12,900 บาท กลุ่มสาระสังคม ฯ 
29,000 บาท งานการเงิน 22,000 บาท งานวัดและประเมินผล 6,580 บาท  เหลือใช้ในโครงการ  495,766 บาท 
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2) กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 

แผนงาน / งาน / โครงการ 
ประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณ ประมาณการรายจ่ายเงินนอกงบประมาณ 

รวมท้ังสิ้น 
งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน รวม งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน รวม 

2.1 งานนโยบายและแผนงาน - 40,035 - 40,035 - - - - 40,035 

2.2 งานบริหารการเงินและบัญชี - 29,526 - 29,526 - - - - 29,526 

2.3 งานบริหารพสัดุและสินทรัพย ์ - 15,186 - 15,186 - - - - 15,186 

2.4 งานพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ - 6,965 - 6,965 - - - - 6,965 

2.5 งานควบคุมภายใน - 1,275 - 1,275 - - - - 1,275 

2.6 งานเอกสารสิ่งพิมพ์/คา่เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร - 250,000 - 250,000 - - - - 250,000 

2.7 โครงการโรงเรียนสุจรติ - 9,170 - 9,170 - - - - 9,170 

2.8 ซ่อมแซมวสัดุกลาง - 76,530 - 76,530 - - - - 76,530 

2.9 อุปกรณ์การเรียน - 399,240 - 399,240 - - - - 399,240 

2.10 เครื่องแบบนักเรยีน - 430,500 - 430,500 - - - - 430,500 

2.11 ค่าสาธารณูปโภค - 700,000 - 700,000 - - - - 700,000 
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3) กลุ่มบริหารงานบุคคล 

แผนงาน / งาน / โครงการ 
ประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณ ประมาณการรายจ่ายเงินนอกงบประมาณ 

รวมท้ังสิ้น 
งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน รวม งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน รวม 

3.1 งานบุคลากร - 26,640 - 26,640 - - - - 26,640 

3.2 งานสารบรรณ - 44,367 - 44,367 - - - - 44,367 

3.3 งานประชาสมัพันธ์ - 20,828 - 20,828 - - - - 20,828 

3.4 งบไปราชการ - 370,000 - 370,000 - - - - 370,000 

3.5 ค่าจ้างครูชาวตา่งชาติ - 396,000 - 396,000 - - - - 396,000 

3.6 ค่าจ้างผูเ้ชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ - 396,000 - 396,000 - - - - 396,000 

3.7 ค่าจ้างเจ้าหน้าท่ีและบคุลากรของโรงเรียน - 1,830,208 - 1,830,208 - - - - 1,830,208 

3.8 ค่าจ้างคนท าความสะอาด - 57,893 - 57,893 - - - - 57,893 

 
4) กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 

แผนงาน / งาน / โครงการ 
ประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณ ประมาณการรายจ่ายเงินนอกงบประมาณ 

รวมท้ังสิ้น 
งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน รวม งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน รวม 

4.1 โครงการงานส่งเสริมระเบียบวินัย - 1,158 - 1,158 - - - - 1,158 

4.2 โครงการงานข้อมลูสารสนเทศ - 10,059 - 10,059 - - - - 10,059 

4.3 งานส่งเสรมิคุณธรรม จริยธรรม - 1,903 - 1,903 - - - - 1,903 

4.4 งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน - 27,270 - 27,270 - - - - 27,270 
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แผนงาน / งาน / โครงการ 
ประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณ ประมาณการรายจ่ายเงินนอกงบประมาณ 

รวมท้ังสิ้น 
งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน รวม งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน รวม 

4.5 โครงการคณะกรรมการนักเรียน - 54,512 - 54,512 - - - - 54,512 

4.6 โครงการโรงเรยีนสีขาว - 600 - 600 - - - - 600 

4.7 โครงการพัฒนาสถานีต ารวจจ าลองในโรงเรียน - 2,700 - 2,700 - - - - 2,700 

4.8 โครงการ TO BE NUMBER ONE - 46,829 - 46,829 - 100,000 - - 146,829 

4.9  ขับข่ีปลอดภัยในสถานศึกษา - - - - - 7,480 - - 7,480 

          

 

5) กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

แผนงาน / งาน / โครงการ 
ประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณ ประมาณการรายจ่ายเงินนอกงบประมาณ 

รวมท้ังสิ้น 
งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน รวม งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน รวม 

5.1 งานอาคารสถานท่ี - 154,000 - 154,000 - - - - 154,000 

5.2 งานซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค - 18,000 - 18,000 - - - - 18,000 

5.3 งานสารสนเทศฝ่ายบริหารทั่วไป - 1,112 - 1,112 - - - - 1,112 

5.4 งานตกแต่งอาคารสถานท่ีในวันส าคัญ - 3,000 - 3,000 - - - - 3,000 

5.5 งานยานพาหนะ - 250,000 - 250,000 - - - - 250,000 

5.6 งานโภชนาการ - - - - - 9,338 - - 9,338 

5.7 งานท าความสะอาด - 42,188 - 42,188 - - - - 42,188 

5.8 งานภูมิทัศน์ - 6,000 - 6,000 - - - - 6,000 

5.9 งานอนามัยโรงเรียน - 2,511 - 2,511 - - - - 2,511 
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แผนงาน / งาน / โครงการ 
ประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณ ประมาณการรายจ่ายเงินนอกงบประมาณ 

รวมท้ังสิ้น 
งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน รวม งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน รวม 

5.10 งานป้องกันภัยพิบัต ิ - 9,000 - 9,000 - - - - 9,000 

5.11  งานชุมชนสัมพันธ์ - - - - - - - - - 

ตารางประมาณการรายจ่ายงบประมาณ แยกตามกลุ่มงาน /งาน 

1) กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

  สอดคล้อง       
สถานที่/
ระยะเวลา 

ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด/เกณฑ์ 

แผนงาน/งาน/จุดประสงค์ มาตรฐาน โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ การประเมินของ 

  ของโรงเรียน       งาน/โครงการ 

1. งานกลุ่มสาระ/การจัดการเรียนรู้        

      1.1 คณิตศาสตร ์ 1 1. โครงการพัฒนาศักยภาพผูเ้รียนสูค่วามเป็นเลิศ     เป็นไปตามเกณฑ ์

  
1.1 ส่งเสริมผูม้ีความสามารถพิเศษทาง

คณิตศาสตร์(Math Gifted) 
23 คน 46,860 ตลอดปีการ 

ศึกษา 
นางสาวสุดารัตน ์
เปียงน้อย 

มาตรฐานของ 
โรงเรียนที่ 1 

  1.2 งานเปิดกล่องชอล์ค มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4 คน 720  
นายเกตสุรินทร ์
บุญหนัก 

 

  1.3 งานวันวิทยาศาสตร ์ 4  คน 720  
นางอุมาพร 
แก้วปวน 

 

  
1.4 การแข่งขัน แม็กซ์พลอยส์ ทริปเปิล้เกมส์ ชิง

แชมป์ภาคเหนือครั้งท่ี 4 
10 คน 11,550  

นายเกตสุรินทร ์
บุญหนัก 

 

  
1.5 การแข่งขันครอสเวริด์ เอแม็ท ค าคม และซู

โดกุ ชิงแชมป์ภาคเหนือ ครั้งท่ี 21 
14 คน 6,780  

นางอุมาพร 
แก้วปวน 

 

 1 
2. โครงการพัฒนากระบวนการจดัการเรียนรู้กลุม่

สาระคณติศาสตร ์
นักเรียนทุก
คน 

 
ตลอดปี
การศึกษา 

กลุ่มสาระ
คณิตศาสตร ์

เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานของ 

  2.1 จัดงานสัปดาห์คณติศาสตร ์  9,140   โรงเรียนที่ 1 
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  สอดคล้อง       
สถานที่/
ระยะเวลา 

ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด/เกณฑ์ 

แผนงาน/งาน/จุดประสงค์ มาตรฐาน โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ การประเมินของ 

  ของโรงเรียน       งาน/โครงการ 

  2.2 Math Station  3,200    

  2.3 พัฒนาสื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร ์  15,921    

  
2.4 กิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการทาง

คณิตศาสตร ์
 

19,991 
   

 1 
3.  โครงการบริหารจัดการกลุม่สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร ์

  
ตลอดปี
การศึกษา 

กลุ่มสาระ
คณิตศาสตร ์

เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานของ 

  
3.1 จัดป้ายนิเทศเพื่อการเรียนรู้กลุ่มสาระการ

เรียนรูค้ณติศาสตร ์
นักเรียนทุก
คน 

1,437   โรงเรียนที่ 1 

  3.2 บริหารงานกลุ่มสาระคณติศาสตร ์ ครู 9 คน 9,240    

      1.2 วิทยาศาสตร ์ 3 1. โครงการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์   ตลอดปีการ กลุ่มสาระ เป็นไปตามเกณฑ ์

      1.1 บริหารงานกลุม่สาระวิทยาศาสตร ์ ครู 13 คน 5,723 ศึกษา วิทยาศาสตร ์ มาตรฐานของ  

  
    1.2 การบริหารงานส านักงานกลุ่มสาระเรียนรู้
วิทยาศาสตร ์

 0   
โรงเรียนที ่3 

  
    1.3 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงาน
บุคลากร 

 0    

 3 
2. โครงการ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระ

วิทยาศาสตร ์
นักเรียนทุก 
คน 

 
ตลอดปี
การศึกษา 

กลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร ์

เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานของ 

  2.1 กิจกรรมการจดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ม.1  12,583 ตลอดปีการ  โรงเรียนที่ 3 

  2.2 กิจกรรมการจดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ม.2  22,820    

  2.3 กิจกรรมการจดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ม.3  2,380    

  2.4 กิจกรรมการจดัการเรียนรู้วิชา ฟิสิกส ์  6,850    

  2.5 กิจกรรมการจดัการเรียนรู้วิชา เคม ี  16,400    
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  สอดคล้อง       
สถานที่/
ระยะเวลา 

ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด/เกณฑ์ 

แผนงาน/งาน/จุดประสงค์ มาตรฐาน โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ การประเมินของ 

  ของโรงเรียน       งาน/โครงการ 

  2.6 กิจกรรมการจดัการเรียนรู้วิชา ชีววิทยา  6,100    

  
2.7 กิจกรรมการจดัการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์
กายภาพ 

 4,190    

  
2.9 กิจกรรมการส่งเสริมการจัดท าโครงงาน
วิทยาศาสตร ์

 -   - 

 
1 3. โครงการการส่งเสรมิความเป็นเลิศทาง

วิทยาศาสตร์ส าหรับนักเรียน 
นักเรียนทุก
คน 

 
ตลอดปี

การศึกษา 
กลุ่มสาระวิชา
วิทยาศาสตร ์

เป็นไปตามเกณฑ์ 
มาตรฐานของ 

  3.1 จัดนิทรรศการวิชาการร่วมกับฝ่ายวิชาการ  0   โรงเรียนที1่ 

  3.2 ส่งเสริมบคุคลแห่งการเรยีนรูว้ิทยาศาสตร์  4,860 ตลอดป ี กลุ่มสาระวิชา เป็นไปตามเกณฑ์  

  3.3 กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร ์  1,990 การศึกษา วิทยาศาสตร ์ มาตรฐานของ 

  3.4 พัฒนาห้องสมุดกลุ่มสาระวิทยาศาสตร ์  5,200   โรงเรียนที่ 1 

  3.5 การจดัค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  12,000    

  
3.6 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ (ส่ง
นักเรียนเข้าร่วมเข่งขัน) 

 34,680    

  3.7 ส่งเสริมอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร ์  0   - 

  

3.8 พัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น(แม่น้ าลี้)สู่ความเป็น
สากล 
 

 1,200    

1.3 ภาษาไทย 1 1. โครงการบริหารจัดการกลุ่มสาระภาษาไทย นักเรียนทุก  ตลอดปีการ กลุ่มสาระ เป็นไปตามเกณฑ ์

  
1.1 ปรับปรุงและพัฒนาห้องศูนยภ์าษาไทย/
ห้องเรียน 

คน 
17,750 

ศึกษา วิชาภาษาไทย มาตรฐานของ 
โรงเรียนที่ 1 

 3 
2. โครงการพัฒนากระบวนการจดัการเรียนรู้กลุม่

สาระภาษาไทย 
นักเรียนทุก
คน 

 
ตลอดปี

การศึกษา 
กลุ่มสาระ 

วิชาภาษาไทย 
เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานของ 

42 



 
 

  สอดคล้อง       
สถานที่/
ระยะเวลา 

ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด/เกณฑ์ 

แผนงาน/งาน/จุดประสงค์ มาตรฐาน โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ การประเมินของ 

  ของโรงเรียน       งาน/โครงการ 

  2.1 ผลิตสื่อการสอน  4,480   โรงเรียนที่ 3 

  2.2 พัฒนาการเรียนการสอน  16,259    

 3 3. โครงการพัฒนาศักยภาพผูเ้รียนสูค่วามเป็นเลิศ   นักเรียนทุก  ตลอดปีการ กลุ่มสาระ เป็นไปตามเกณฑ์  

  3.1 กิจกรรมสัปดาหส์ุนทรภู่ควบคูว่ันภาษาไทย คน 9,170 ศึกษา วิชาภาษาไทย มาตรฐานของ 

  3.2 กิจกรรมรักการอ่าน  13,200   โรงเรียนที่ 3 

  
3.3 กิจกรรมส่งเสรมิสู่ความเป็นเลศิ (การเข้าร่วม
แข่งขัน) 

 9,760    

 1 
4. โครงการพัฒนาทักษะการอ่านเอาเรื่องตามแนว 

PISA 
นักเรียนทุก
คน 

10,000 
ตลอดปี

การศึกษา 
กลุ่มสาระ 

วิชาภาษาไทย 
เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานของ 
โรงเรียนที่ 1 

1.4 ภาษาตา่งประเทศ 1 
1. โครงการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ 
ครู 7 คน  

ตลอดปี
การศึกษา 

กลุ่มสาระวิชา
ภาษาต่างประเทศ 

เป็นไปตามเกณฑ์ 
มาตรฐานของ 

  1.1 กิจกรรม “การพัฒนางานส านกังาน”  2,401   โรงเรียนที่ 1  

 1,3 
2. โครงการพัฒนากระบวนการจดัการเรียนรู้กลุม่

สาระภาษาตา่งประเทศ 
นักเรียนทุก
คน 

 
ตลอดปี
การศึกษา 

กลุ่มสาระวิชา
ภาษาต่างประเทศ 

เป็นไปตามเกณฑ์ 
มาตรฐานของ 

  2.1 กิจกรรมการพัฒนาการเรยีนการสอน  31,990   โรงเรียนที่ 1,3 

 1,3 3. โครงการส่งเสริมทักษะทางภาษา   ตลอดปีการ กลุ่มสาระวิชา เป็นไปตามเกณฑ์  

  3.1 กิจกรรม   “ASEAN for Today”  1,650 ศึกษา ภาษาต่างประเทศ มาตรฐานของ 

  3.2 กิจกรรมพี่สอนน้อง ท่องโลกภาษาจีน  1,185   โรงเรียนที่ 1,3 

 1,3 4. โครงการพัฒนาศักยภาพผูเ้รียนสูค่วามเป็นเลิศ      

  
4.1 กิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาองักฤษ และ
ภาษาจีน 

 2,170 
ตลอดปี

การศึกษา 
กลุ่มสาระวิชา

ภาษาต่างประเทศ 
เป็นไปตามเกณฑ์ 
มาตรฐานของ 

  4.2 กิจกรรม   “ Christmas   Day ” 
นักเรียนทุก
คน 

6,450 
  โรงเรียนที่ 1,3 
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  สอดคล้อง       
สถานที่/
ระยะเวลา 

ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด/เกณฑ์ 

แผนงาน/งาน/จุดประสงค์ มาตรฐาน โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ การประเมินของ 

  ของโรงเรียน       งาน/โครงการ 

  4.3 กิจกรรม  English & Healthy Day Camp 
นักเรียน
ระดับชั้น 
ม.4 ทุกคน 

31,925    

  4.4 กิจกรรม “วันตรุษจีน สาร์ทจนี” 
นักเรียนทุก
คน 

4,129    

  
4.5 กิจกรรมแข่งขันทักษะ อบรม  สัมมนา  
ภาษาอังกฤษและภาษาจีน 

นักเรียนทุก
คน 

10,350    

1.5 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 3 
1. โครงการบริหารจัดการกลุ่มสาระการเรยีนรู้สังคม

ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ครู 5 คน  

ตลอดปี
การศึกษา 

กลุ่มสาระวิชา
สังคมศึกษา ฯ 

เป็นไปตามเกณฑ์ 
มาตรฐานของ 

  
1.1 กิจกรรมปรับปรุงห้องเรียนกลุม่สาระการ
เรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 6,285   
โรงเรียนที่ 3 

  
1.2 กิจกรรมการปรับปรุงแหล่งเรยีนรู้กลุม่สาระ
การเรยีนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 4,400   
 

  
1.3 กิจกรรมพัฒนาห้องศูนย์ส่งเสริมคณุธรรม 
จริยธรรม 

 25,595   
 

  1.4 จัดซื้อ TV ขนาด 50 นิ้ว  29,000    

 1 
2. โครงการจดัการเรียนรู้การกลุ่มสาระการเรียนรู้

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
นักเรียนทุก
คน 

 
ตลอดปี

การศึกษา 
กลุ่มสาระวิชา
สังคมศึกษา ฯ 

เป็นไปตามเกณฑ์ 
มาตรฐานของ 

  2.1 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร  2,414   โรงเรียนที่ 1 

  2.2 กิจกรรมส่งเสรมิความเป็นเลศิทางวิชาการ  1,092    

 1 3. โครงการพัฒนาศักยภาพผูเ้รียนสูค่วามเป็นเลิศ 
นักเรียนทุก
คน 

 
ตลอดปี

การศึกษา 
กลุ่มสาระวิชา
สังคมศึกษา ฯ 

เป็นไปตามเกณฑ์ 
มาตรฐานของ 

  3.1 กิจกรรมคนดีศรีธีรกานท์  3,000   โรงเรียนที่ 1 

  3.2 กิจกรรมอนุรักษ์สืบสานงานยีเ่ป็ง  20,400    

  3.3 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็น  474    
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  สอดคล้อง       
สถานที่/
ระยะเวลา 

ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด/เกณฑ์ 

แผนงาน/งาน/จุดประสงค์ มาตรฐาน โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ การประเมินของ 

  ของโรงเรียน       งาน/โครงการ 
เลิศทางสังคมศึกษา 

  3.4 กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง  500    

  3.5 กิจกรรมวันส าคญั  5,600    

  
3.6 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้รียนระดับชั้น ม.
ปลาย 

 10,000    

1.6 ศิลปะ 3 1. โครงการบริหารจัดการกลุ่มสาระการเรยีนรู้ศลิปะ ครู 2 คน  
ตลอดปี

การศึกษา 
กลุ่มสาระวิชา

ศิลปะ 
เป็นไปตามเกณฑ์ 
มาตรฐานของ 

  
1.1 กิจกรรมวัสดุส านักงานกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ 

 5,576   
โรงเรียนที่ 3 

 1 
2. โครงการจดัการเรียนรู้การกลุ่มสาระการเรียนรู้

ศิลปะ 
นักเรียนทุก
คน 

 
ตลอดปี

การศึกษา 
กลุ่มสาระวิชา

ศิลปะ 
เป็นไปตามเกณฑ์ 
มาตรฐานของ 

  2.1  กิจกรรมจัดซื้อเครื่องดนตรีและวัสดุฝึก   82,590   โรงเรียนที ่1 

 1 3. โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ 
นักเรียนทุก
คน 

 
ตลอดปี

การศึกษา 
กลุ่มสาระวิชา

ศิลปะ 
เป็นไปตามเกณฑ์ 
มาตรฐานของ 

  3.1 แข่งขันทักษะวิชาการ  -   โรงเรียนที่ 1 

1.7 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 
1. โครงการบริหารจัดการกลุ่มสาระการเรยีนรู้สุข

ศึกษาและพลศึกษา 
ครู 4 คน  

ตลอดปี
การศึกษา 

กลุ่มสาระวิชาสุข
ศึกษาฯ 

เป็นไปตามเกณฑ์ 
มาตรฐานของ 

  1.1  กิจกรรมจัดซื้อวัสดสุ านักงาน  2,026   โรงเรียนที่ 3 

 1 
2. โครงการบริหารจัดการกลุ่มสาระการเรยีนรู้สุข

ศึกษาและพลศึกษา 
นักเรียนทุก
คน 

 
ตลอดปี

การศึกษา 
กลุ่มสาระวิชาสุข

ศึกษาฯ 
เป็นไปตามเกณฑ์ 
มาตรฐานของ 

  2.1 กิจกรรมจัดซื้ออุปกรณ์การเรยีนการสอน  27,221   โรงเรียนที่ 1 

 1 
3. โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ

กลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษา 
นักเรียนทุก
คน 

 
ตลอดปี

การศึกษา 
กลุ่มสาระวิชาสุข

ศึกษาฯ 
เป็นไปตามเกณฑ์ 
มาตรฐานของ 

  3.1  กิจกรรมกีฬาภายใน  21,500   โรงเรียนที่ 1 
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  สอดคล้อง       
สถานที่/
ระยะเวลา 

ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด/เกณฑ์ 

แผนงาน/งาน/จุดประสงค์ มาตรฐาน โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ การประเมินของ 

  ของโรงเรียน       งาน/โครงการ 

  3.2 กิจกรรมกีฬาระหว่างห้องเรียน  1,590    

  
3.3 กิจกรรมส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ระดับจังหวดั/เขต/ภาค 

 33,580    

1.8 การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 3 
1. โครงการบริหารจัดการกลุ่มสาระการเรยีนรู้การ

งานอาชีพและเทคโนโลย ี
นักเรียนทุก
คน 

 
ตลอดปี

การศึกษา 
กลุ่มสาระการงาน

อาชีพฯ 
เป็นไปตามเกณฑ์ 
มาตรฐานของ 

  
1.1 กิจกรรมบริหารวัสดุส านักงานกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

 5,581  ครูคมสันต ์
โรงเรียนที่ 3 

  
1.2 กิจกรรมพัฒนาห้องเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

 29,000.00  ครูคมสันต ์  

 1 
2. โครงการบริหารจัดการกลุ่มสาระการเรยีนรู้การ

งานอาชีพและเทคโนโลย ี
นักเรียนทุก
คน 

 
ตลอดปี

การศึกษา 
กลุ่มสาระการงาน
อาชีพฯ 

เป็นไปตามเกณฑ์ 
มาตรฐานของ 

  
2.1 กิจกรรมวันแสดงโครงงาน รายวิชา การงาน
อาชีพ 

 9,400  ครูคมสันต ์
โรงเรียนที่ 1 

  2.2 กิจกรรมตลาดนดัหัดขาย  2,400  ครูคมสันต ์  

  2.3 กิจกรรมการจดัการเรียนรู้งานบ้าน  12,643  ครูนพผกามาศ  

  2.4 กิจกรรมการจดัการเรียนรู้งานประดิษฐ ์  2,787  ครูล าดวน  

  2.5 กิจกรรมการจดัการเรียนรู้งานเกษตร  13,060  ครูคมสันต ์  

  2.6 กิจกรรมการจดัการเรียนรู้งานคอมพิวเตอร ์  8,518  ครูศรีเริญ  

  2.7 กิจกรรมการจดัการเรียนรู้หุ่นยนต ์  9,600  ครูนิพล  

  2.8 กิจกรรมปรับปรุงห้องเรียนคอมพิวเตอร ์  6,000  ครูนิพล  

 1 3. โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ 
นักเรียนทุก
คน 

 
ตลอดปี

การศึกษา 
กลุ่มสาระการงาน
อาชีพฯ 

เป็นไปตามเกณฑ์ 
มาตรฐานของ 

  
3.1 กิจกรรมประกวดสื่อสร้างสรรค์  ทัน
เทคโนโลย ี

 2,600  ครูสภุาภรณ ์
โรงเรียนที่ 1 
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  สอดคล้อง       
สถานที่/
ระยะเวลา 

ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด/เกณฑ์ 

แผนงาน/งาน/จุดประสงค์ มาตรฐาน โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ การประเมินของ 

  ของโรงเรียน       งาน/โครงการ 

  3.2 กิจกรรมอัจฉริยะการออกแบบเทคโนโลย ี  5,000  ครูนิพล  

  3.3 กิจกรรมการเข้าร่วมแข่งขันทกัษะวิชาการ  32,000  ครูคมสันต ์  

1.9 กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน 1,3 
1. โครงการบริหารวสัดสุ านักงานกิจกรรมพัฒนา

ผู้เรยีน 
นักเรียนทุก
คน 

4,535 
ตลอดปี
การศึกษา 

ครอ าภา 
เป็นไปตามเกณฑ์ 
มาตรฐานของ 

  2. โครงการกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร     โรงเรียนที่ 1,3 

  2.1 กิจกรรม นศท. ธีรกานท์ร่วมคิดจิตอาสา    23,600  ครูชาญณรงค ์  

  3. โครงการกิจกรรมลูกเสือ      

  3.1 กิจกรรมการแข่งขันทักษะลูกเสือ  3,485  ครูเกตสุรินทร ์  

  3.2 กิจกรรมลูกเสือระดับ ม.1  3,240  ครูปราโมทย ์  

  3.3 กิจกรรมลูกเสือระดับ ม.2  3,240  ครูเมธา  

  3.4 กิจกรรมลูกเสือระดับ ม.3  4,200  ครูสุทน  

  3.5 กิจกรรมเนตรนาร ี  2,880  ครูเอกดน  

        3.6 กิจกรรมค่ายพักแรม ม.1-3  50,000  ครูเกตสุรินทร ์  

        3.7 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมเนตรนาร ี  10,000  ครูเอกดน  

  4. โครงการกิจกรรมยุวกาชาด    ครูสภุาพร  

  4.1 กิจกรรมยุวกาชาด  5,380    

  4.2  กิจกรรมค่ายยุวกาชาด  14,000    

  5. โครงการกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์    ครูพงศ์นรินทร ์  

  5.1 กิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน ์  5,280    

  5.2 กิจกรรมค่ายผู้บ าเพ็บประโยชน์  21,000    

  6. โครงการกิจกรรมจิตอาสา  56,000  ครูบันดาล  

47 



 
 

  สอดคล้อง       
สถานที่/
ระยะเวลา 

ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด/เกณฑ์ 

แผนงาน/งาน/จุดประสงค์ มาตรฐาน โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ การประเมินของ 

  ของโรงเรียน       งาน/โครงการ 

2. พัฒนางานวิชาการ 1 1. โครงการบริหารจัดการกลุ่มงานวิชาการ ครูทุกคน  ตลอดป ี  เป็นไปตามเกณฑ์  

  1.1 แผนงานสารสนเทศและสารบรรณวิชาการ  7,805 การศึกษา ครูลาวลัย ์ มาตรฐานของ 

  1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอน  18,844  ครูลาวลัย ์ โรงเรียนที่ 1 

  
1.3 จัดซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายการสนับสนุน
การจัดการศึกษาฯ 

นักเรียนทุก
คน 

1,278,607 
 

ครูลาวลัย ์  

 1 2. โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรยีนรู ้   ตลอดป ี  เป็นไปตามเกณฑ์  

  
2.1 โครงการพัฒนาบุคลากรครูในการจัดการ
เรียนรูโ้ดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

ครูทุกคน 
52,510 การศึกษา 

ครูลาวลัย ์
มาตรฐานของ
โรงเรียนที่ 1 

  2.2 พัฒนางานรับนักเรยีน 
นักเรียน 
ม.1,4 

12,960 
 ครูศิริเพญ็ 

 

 1 3.  โครงการส่งเสรมิสูค่วามเป็นเลิศทางด้านวิชาการ 
นักเรียน
และคร ู

 
ตลอดปี
การศึกษา 

 
เป็นไปตามเกณฑ ์
มาตรฐานของ
โรงเรียนที่ 1 

  3.1 แข่งขันทักษะวิชาการและจดันิทรรศการ  152,460  ครูพิชยา  

  3.2 มหกรรมวิชาการ  65,450  ครูพิชยา  

  3.3 ดาวรุ่งมุ่งอุดมศึกษา นักเรียน 15,100  ครูพิชยา  

  3.4 โครงการเพชรธรีกานท ์ นักเรียน 45,000  ครูพิชยา  

 1 4. โครงการค่ายวิชาการสูค่วามเป็นเลิศ   ตลอดป ี  เป็นไปตามเกณฑ์  

  5.1 ค่ายวิชาการสู่ความเป็นเลิศ นักเรียน 100,000 การศึกษา ครูพิชยา มาตรฐานของ 

  5.2  ต่อยอดค่ายวิชาการสู่ความเป็นเลิศ นักเรียน 100,000  ครูพิชยา โรงเรียนที่ 1 

 1 5. โครงการเรียนฟรี 15 ปี   
ตลอดปี
การศึกษา 

กลุ่มบรหิารงาน
วิชาการ 

เป็นไปตามเกณฑ์ 
มาตรฐานของ 

  
5.1 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่
มาตรฐานสากล(ค่ายวิชาการ) 

    
โรงเรียนที่ 1 
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  สอดคล้อง       
สถานที่/
ระยะเวลา 

ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด/เกณฑ์ 

แผนงาน/งาน/จุดประสงค์ มาตรฐาน โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ การประเมินของ 

  ของโรงเรียน       งาน/โครงการ 

  
- ระดับช้ัน ม.1 ค่ายปรับพ้ืนฐาน ,ค่าย

คณิตศาสตร ์(200 คน) 
นักเรียน 
ม.1  

64,000 ตลอดปี
การศึกษา 

กลุ่มสาระคณิตฯ 
 

  
- ระดับชั้น ม.2 ค่ายการงานอาชีพฯและศลิปะ 

(180 คน) 
นักเรียน 
ม.2 

36,000 
 

กลุ่มสาระการงาน
ฯ ศิลปะ 

 

  - ระดับชั้น ม.3  (162 คน) 
นักเรียน 
ม.3 

34,200 
   

  
- ระดับช้ัน ม.4 ปรับพื้นฐานและค่าย English 

Day Camp (200 คน) 
นักเรียน 
ม.4 

40,000 

 

กลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ 
และกลุม่สาระสุข
ศึกษา พลศึกษา 

 

  - ระดับชั้น ม.5 ค่ายวิชาการ (112 คน) 
นักเรียน 
ม.5 

22,400 
   

  - ระดับชั้น ม.6  (151 คน) 
นักเรียน 
ม.6 

30,200 
   

 1 5.2  โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้   ตลอดป ี  เป็นไปตามเกณฑ์  

  - ระดับชั้น ม.1 200 คน 40,000 การศึกษา ครูประจ าช้ัน มาตรฐานของ 

  - ระดับชั้น ม.2 180 คน 36,000  ครูที่ปรึกษา โรงเรียนที่ 1 

  - ระดับชั้น ม.3 162  คน 32,400  หัวหน้าระดับ  

  - ระดับชั้น ม.4 200 คน 40,000    

  - ระดับชั้น ม.5 112 คน 22,400    

  - ระดับชั้น ม.6 151 คน 30,200    

 1 6. โครงการนิเทศการศึกษา      

  - นิเทศการศึกษา คร ู 1,780 
ตลอดป ี
การศึกษา 

ครูพิชยา 
เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานของ 
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  สอดคล้อง       
สถานที่/
ระยะเวลา 

ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด/เกณฑ์ 

แผนงาน/งาน/จุดประสงค์ มาตรฐาน โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ การประเมินของ 

  ของโรงเรียน       งาน/โครงการ 
โรงเรียนที่ 1 

3. งานวัดผลประเมินผล/งาน GPA 1 พัฒนางานวัดผลประเมินผล/งาน GPA ครูและ
นักเรียนทุก
คน 

27,705 ตลอดปี
การศึกษา 

ครูวัชรินทร ์ เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานของ 
โรงเรียนที่ 1 

4.  งานทะเบียน 1 พัฒนางานทะเบียน นักเรียนทุก
คน 

29,416 ตลอดปี
การศึกษา 

ครูศิริเพญ็ เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานของ 
โรงเรียนที่ 1 

5.  งานประกันคณุภาพการศึกษา 4 พัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา ทุกกลุ่มงาน 3,625 ตลอดปี
การศึกษา 

ครูอรพินธ ์ เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานของ 
โรงเรียนที่ 4 

6.  งานห้องสมุด 1 พัฒนางานห้องสมุด นักเรียนทุก
คน 

82,024 ตลอดปี
การศึกษา 

ครูล าดวน เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานของ 
โรงเรียนที่  1 

7.  งานแนะแนว 1 พัฒนางานแนะแนว นักเรียนทุก
คน 

4,508 ตลอดปี
การศึกษา 

ครูปาณสิรา เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานของ 
โรงเรียนที่  1 

8.  งานพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา 1 พัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา ทุกกลุ่ม
สาระการ
เรียน 

9,934 ตลอดปี
การศึกษา 

ครูวรัญญา เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานของ 
โรงเรียนที่ 1 

9.  งานวิจัยและพัฒนาคณุภาพการศกึษา 3 พัฒนางานวิจัยและพัฒนาคณุภาพการศึกษา ครูทุกคน 
2,119 

ตลอดปี
การศึกษา 

ครูสดุารัตน ์ เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานของ 
โรงเรียนที่ 3 50 



 
 

  สอดคล้อง       
สถานที่/
ระยะเวลา 

ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด/เกณฑ์ 

แผนงาน/งาน/จุดประสงค์ มาตรฐาน โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ การประเมินของ 

  ของโรงเรียน       งาน/โครงการ 
10. ส่งเสริมคณุภาพผู้เรยีนคุณธรรม

จริยธรรม(โครงงานคุณธรรม) 
1 ส่งเสริมคณุภาพผู้เรยีนคุณธรรมจริยธรรม(โครงงาน

คุณธรรม) 
นักเรียนทุก
คน 5,340 

ตลอดปี
การศึกษา 

ครูอ าภา เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานของ 
โรงเรียนที่ 1 

11. โครงการธีรกานท์รักษ์ถิ่นเกิด 1 โครงการธีรกานท์รักษ์ถิ่นเกิด ครูและ
นักเรียนทุก
คน 

3,000 
ตลอดปี
การศึกษา 

ครูคมสันต ์ เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานของ 
โรงเรียนที่ 1 

12. ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้และขยายผล
พระราชด าริในสถานศึกษา 

1 ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้และขยายผลพระราชด าริใน
สถานศึกษา 

ครูและ
นักเรียนทุก
คน 

7,000 ตลอดปี
การศึกษา 

ครูคมสันต ์ เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานของ 
โรงเรียนที่ 1 

13. งานพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลย ี
โสตทัศนูปกรณ ์

1 พัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี โสตทัศนูปกรณ ์ ครูและ
นักเรียนทุก
คน 

14,070 ตลอดปี
การศึกษา 

ครูบรรจบ เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานของ 
โรงเรียนที่ 1 

14. พัฒนางานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (เงินรายได้) 

1,2,3 พัฒนางานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (เงิน
รายได้) ครูและ

นักเรียนทุก
คน 

582,346 ตลอดปี
การศึกษา 

รองฯถวิล เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานของ 
โรงเรียนที่ 1,2,3 

15. พัฒนางานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (เงินเรยีนฟรี ) 

1,2,3 พัฒนางานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (เงิน
เรียนฟรี ) ครูและ

นักเรียนทุก
คน 

356,410 ตลอดปี
การศึกษา 

ครูพินิจ เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานของ 
โรงเรียนที่ 1,2,3 
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2) กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 

  สอดคล้อง       
สถานที่/
ระยะเวลา 

ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด/เกณฑ์ 

แผนงาน/งาน/จุดประสงค์ มาตรฐาน โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ การประเมินของ 

  ของโรงเรียน       งาน/โครงการ 
2.1 งานนโยบายและแผนงาน 2 1. โครงการพัฒนางานนโยบายและแผน ทุกกลุ่มงาน 

 
ตลอดปี
การศึกษา 

ครูนิพล 
เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานของ  

  1.1 กิจกรรมพัฒนางานนโยบายและแผน  34,790   โรงเรียนที่ 2 

  
1.2 กิจกรรมพัฒนาส านักงานบริหารงาน
งบประมาณ 

 5,245    

2.2 งานการเงินและบัญชี 2 โครงการพัฒนางานการเงินและบญัช ี ทุกกลุ่มงาน 29,526 ตลอดปี
การศึกษา 

ครูสภุาพร เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานของ 
โรงเรียนที่ 2 

2.3 งานพัสดุและสินทรัพย ์ 2 1. โครงการพัฒนางานพัสดุและสินทรัพย ์ ทุกกลุ่มงาน  ตลอดปี
การศึกษา 

ครูอ าไพ เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานของ 
โรงเรียนที่ 2 

  1.1 กิจกรรมพัฒนางานพัสดุและสนิทรัพย์  15,186    
2.4 งานพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูล
สารสนเทศ 

4 โครงการพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ ทุกกลุ่มงาน 6,965 ตลอดปี
การศึกษา 

ครูพงศ์
นรินทร ์

เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานของ 
โรงเรียนที่ 4 

2.5 งานควบคุมภายใน 4 โครงการพัฒนางานควบคุมภายใน ทุกกลุ่มงาน 1,275 ตลอดปี
การศึกษา 

ครูอรนุช เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานของ 
โรงเรียนที่ 4 

2.6 งานเอกสารสิ่งพิมพ์ 2 โครงการพัฒนางานเอกสารสิ่งพิมพ ์ ทุกกลุ่มงาน 250,000 ตลอดปี
การศึกษา 

ครูญาดา เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานของ 
โรงเรียนที่ 2 

2.7 โครงการโรงเรียนสุจรติ 1 โครงการโรงเรยีนสุจริต ครูและ
นักเรียน 

9,170 ตลอดปี
การศึกษา 

ครูนิพล เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานของ 
โรงเรียนที่ 1 
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2.8 ซ่อมแซมวสัดุครุภณัฑ์กลาง 2 โครงการซ่อมแซมวสัดุครภุณัฑ์กลาง ทุกกลุ่มงาน 76,530 ตลอดปี
การศึกษา 

งานพัสด ุ เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานของ 
โรงเรียนที่ 2 

2.9 ค่าอุปกรณ์การเรียน 2 โครงการค่าอุปกรณ์การเรียน 
นักเรียนทุก
คน 

399,240 ตลอดปี
การศึกษา 

งานการเงิน เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานของ 
โรงเรียนที่ 2 

2.10 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 2 โครงการค่าเครื่องแบบนักเรียน 
นักเรียนทุก
คน 

430,500 ตลอดปี
การศึกษา 

งานการเงิน เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานของ 
โรงเรียนที่ 2 

2.11 ค่าสาธารณูปโภค 2 โครงการค่าสาธารณูปโภค 
 

700,000 ตลอดปี
การศึกษา 

งานการเงิน เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานของ 
โรงเรียนที่ 2 

        

 

3) กลุ่มบริหารงานบุคคล 

  สอดคล้อง       
สถานที่/
ระยะเวลา 

ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด/เกณฑ์ 

แผนงาน/งาน/จุดประสงค์ มาตรฐาน โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ การประเมินของ 

  ของโรงเรียน       งาน/โครงการ 

5.2 งานบุคลากร 2 
1. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงาน

บุคคล 
ทุกกลุ่มงาน  

ตลอดปี
การศึกษา 

กลุ่มบรหิาร 
งานบุคคล 

เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานของ 
โรงเรียนที่ 2 

  
1.1 กิจกรรมพัฒนาการจัดการส านักงานกลุ่ม

บริหารงานบุคคล 
 4,342 “”   

  1.2 กิจกรรมพัฒนาบุคลากร  12,500 “”   

  
1.3 กิจกรรมส่งเสรมิวิชาชีพ และเชิดชูเกียรติ
บุคลากร 

 9,800 “”   

  2.  กิจกรรมการไปราชการของบุคลากร 
ครูและ
นักเรียน 

370,000 “”  
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  3. ค่าจ้างเงินเดือนครูชาวต่างชาต ิ  396,000 “”   

  4. ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ  396,000 “”   

  5. ค่าจ้างเงินเดือนเจ้าหน้าท่ีและบคุลากรของโรงเรียน  1,830,208 “”   

  6. ค่าจ้างเงินเดือนคนท าความสะอาด  57,893 “”   

3.2 งานสารบรรณ 2 1. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพงานสารบรรณ ทุกกลุ่มงาน  ตลอดป ี ครูนัยนา เป็นไปตามเกณฑ ์

  1.1 กิจกรรมพัฒนาการจดัการงานสารบรรณ  20,367 การศึกษา  มาตรฐานของ  

  
1.2 กิจกรรมการบริการในส านักงาน(เช่าเครื่อง
ถ่ายเอกสาร งบเอกสารสิ่งพิมพ์) 

 24,000 “”  
โรงเรียนที่ 2 

3.3 งานประชาสมัพันธ์ 2 1. โครงการส่งเสริมงานประชาสัมพันธ์ ทุกกลุ่มงาน  ตลอดป ี ครูชลิดา เป็นไปตามเกณฑ ์

  
1.1 กิจกรรมบริหารจดัการระบบงาน
ประชาสมัพันธ์ 

 16,028 
การศึกษา 

 
มาตรฐานของ
โรงเรียนที่ 2  

  1.2 กิจกรรมพัฒนางานประชาสัมพันธ์  4,800 “”   

        

4) กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 

  สอดคล้อง       
สถานที่/
ระยะเวลา 

ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด/เกณฑ์ 

แผนงาน/งาน/จุดประสงค์ มาตรฐาน โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ การประเมินของ 

  ของโรงเรียน       งาน/โครงการ 
4.1 โครงการงานส่งเสริมระเบียบวินัย 1 1. กิจกรรมส่งเสริมระเบยีบวินัย นักเรียนทุก

คน 
1,158 ตลอดปี

การศึกษา 
ครูเมธา เป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานของ
โรงเรียนที่ 1 

4.2 โครงการงานข้อมลูสารสนเทศ 1 1. กิจกรรมพัฒนาสารสนเทศกิจการนักเรียน นักเรียนทุก
คน 

10,059 ตลอดปี
การศึกษา 

ครูเมธา เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานของ
โรงเรียนที่ 1 

4.3 งานส่งเสรมิคุณธรรม จริยธรรม 1 1. กิจกรรมจดัซื้อวัสดุอุปกรณ ์ นักเรียนทุก
คน 

1,903 ตลอดปี
การศึกษา 

ครูบันดาล เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานของ
โรงเรียนที่ 1 54 



 
 

  สอดคล้อง       
สถานที่/
ระยะเวลา 

ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด/เกณฑ์ 

แผนงาน/งาน/จุดประสงค์ มาตรฐาน โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ การประเมินของ 

  ของโรงเรียน       งาน/โครงการ 
4.4 งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 1 1. กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรยีน นักเรียนทุก

คน 
27,270 ตลอดปี

การศึกษา 
ครูศรีเริญ เป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานของ
โรงเรียนที่ 1 

4.5 โครงการคณะกรรมการนักเรียน 1 1. กิจกรรมทรัพยากรจดัหาวสัดุอุปกรณ/์วัสดุการ
ด าเนินงานตลอดป ี

นักเรียนทุก
คน 

4,087 ตลอดปี
การศึกษา 

ครูอ าภา เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานของ
โรงเรียนที่ 1 

  2. กิจกรรมรดน้ าด าหัวคร-ูอาจารย ์ “” 3,800 “” “” “” 

  3. กิจกรรมพี่พบน้อง “” 1,000 “” “” “” 

  4. กิจกรรมวันไหว้คร ู “” 7,200 “” “” “” 

  5. กิจกรรมวันแม่แห่งชาต ิ “” 1,500 “” “” “” 

  6. กิจกรรมวันพ่อแห่งชาต ิ “” 1,500 “” “” “” 

  7. กิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาต ิ “” 925 “” “” “” 

  8. กิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม ่ “” 15,500 “” “” “” 

  9. กิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการสภาชุดใหม ่ “” 3,300 “” “” “” 

  10. กิจกรรมการอบรมต้นกลา้ประชาธิปไตย “” 7,300 “” “” “” 

  11. กิจกรรมปจัฉิมนิเทศ “” 8,400 “” “” “” 
4.6 โครงการงานป้องกันแก้ไขปัญหายา

เสพติด 
1 1. กิจกรรมโรงเรียนสีขาว นักเรียนทุก

คน 
600 ตลอดปี

การศึกษา 
ครูบันดาล เป็นไปตามเกณฑ ์

มาตรฐานของ
โรงเรียนที่ 1 

4.7 โครงการพัฒนาสถานีต ารวจจ าลองใน
โรงเรียน 

1 1. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ ์ นักเรียน 2,700 ตลอดปี
การศึกษา 

ครูบันดาล เป็นไปตามเกณฑ ์
มาตรฐานของ
โรงเรียนที่ 1 

4.8 โครงการ TO BE NUMBER ONE 1 1. กิจกรรมจดัชื้อวัสดุอุปกรณ ์  ชมรม 5,820 ตลอดปีการ รองฯรุ้งตะวัน เป็นไปตามเกณฑ ์
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  สอดคล้อง       
สถานที่/
ระยะเวลา 

ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด/เกณฑ์ 

แผนงาน/งาน/จุดประสงค์ มาตรฐาน โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ การประเมินของ 

  ของโรงเรียน       งาน/โครงการ 

  2. กิจกรรมอบรมทักษะการให้ค าปรกึษา  2,000 ศึกษา ครูปาณสิรา มาตรฐานของ 

  3. กิจกรรมสรรค์สร้างสุขคลายทุกข์สู่ชุมชน  1,000  ครูสรุิยาพร โรงเรียนที่ 1 

  
4. กิจกรรม TK สร้างสรรค์ สานสมัพันธ์ทูบี (เด็ก

วัยรุ่น) 
 

6,000 
 

ครูกาญจนา 
 

  5. กิจกรรม ส่งใจถึงที่ ทูบีอาสา ต้านภัยยาเสพตดิ  1,000  ครูกาญจนา  

  
6. กิจกรรมประกวดเดือนดาวหนุ่มสาวชาวทูบี (TO 

BE IDOL) 
 3,000  

ครูอัจจิมา 
 

  7. กิจกรรมTO BE สู่ชุมชน  5,000  รองฯรุ้งตะวัน  

  
8. กิจกรรมรวมพล TO BE NUMBER ONE 

ประจ าปี 2561 
 3,000  

รองฯรุ้งตะวัน 
 

  9. กิจกรรมแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่งพรอ้มแดนเซอร ์  5,000  ครูเอกดน  

  10. กิจกรรมแข่งขันเต้น COVER B-BOY  2,000  ครูเอกดน  

  
11. กิจกรรมแข่งขันเต้นเก่ง ดี TO BE NUMBER 

ONE (ประถมศึกษา) 
 

2,000 
 

ครูเอกดน 
 

  12. กิจกรรมศึกษาดูงาน ณ จังหวัดสกลนคร  10,000  รองฯรุ้งตะวัน  

  13. กิจกรรมเครือข่ายเพื่อนดี วายซีช้ันเรียน  1,000  ครูปาณสิรา  
4.9  ขับข่ีปลอดภัยในสถานศึกษา 1 1. กิจกรรมจดัซื้อวัสดุอุปกรณ ์  7,480 ตลอดปี

การศึกษา 
ครูบันดาล เป็นไปตามเกณฑ ์

มาตรฐานของ
โรงเรียนที่ 1 
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5) กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

  สอดคล้อง       
สถานที่/
ระยะเวลา 

ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด/เกณฑ์ 

แผนงาน/งาน/จุดประสงค์ มาตรฐาน โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ การประเมินของ 

  ของโรงเรียน       งาน/โครงการ 
5.1 งานอาคารสถานท่ี 2 1. โครงการพัฒนางานอาคารสถานท่ี นักเรียน

และคร ู
 ตลอดปี

การศึกษา 
ครูชาญ
ณรงค ์

เป็นไปตามเกณฑ ์
มาตรฐานของ 

  1.1 กิจกรรมซ่อมแซมอาคารสถานท่ี  30,000   โรงเรียนที่ 2 

  
1.2 กิจกรรมก าจัดปลวกรอบอาคารเรยีน 

อาคาร 2 
 20,000    

  1.3 กิจกรรมจัดซื้อพัดลมโคจร  64,000    

  
1.4 กิจกรรมซ่อมหลังคา-เพดานห้องพักครู
คณิตศาสตร์ - ห้องเรียนฟิสิกส ์

 10,000    

  
1.5 กิจกรรมจัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ ขนาด 
120 x 75 เซนติเมตร 

 30,000    

5.2 งานซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค 2 โครงการซ่อมแซมระบบสาธารณปูโภค ทุกระบบใน  ตลอดปี
การศึกษา 

ครูคมสันต ์ เป็นไปตามเกณฑ ์
มาตรฐานของ 

  
1.1 กิจกรรมซ่อมบ ารุงระบบสาธารณูปโภค
ประปาและไฟฟ้า 

โรงเรียน 18,000   
โรงเรียนที่ 2 

5.3 งานสารสนเทศฝ่ายบริหารทั่วไป 2 โครงการพัฒนางานสารสนเทศฝา่ยบริหารทั่วไป 
นักเรียน
และคร ู

 
ตลอดปี
การศึกษา 

ครูอัมพร เป็นไปตามเกณฑ ์
มาตรฐานของ 

  1.1 กิจกรรมสารสนเทศฝ่ายบริหารทั่วไป  1,112   โรงเรียนที่ 2 

5.4 งานตกแต่งอาคารสถานท่ีในวันส าคัญ 2 โครงการงานตกแต่งอาคารสถานทีใ่นวันส าคัญ 
นักเรียน
และคร ู

 
ตลอดปี
การศึกษา 

ครูชัยพชิิต เป็นไปตามเกณฑ ์
มาตรฐานของ 

  1.1 กิจกรรมตกแต่งอาคารสถานที่ในวันส าคัญ  3,000   โรงเรียนที่ 2 

5.5 งานยานพาหนะ 2 โครงการพัฒนางานยานพาหนะ รถ 5 คัน  ตลอดปี
การศึกษา 

ครูคมสันต ์ เป็นไปตามเกณฑ ์
มาตรฐานของ 

  
1.1 กิจกรรมซ่อมแซมและบ ารุงรักษา

ยานพาหนะ 
 60,000   โรงเรียนที ่2 
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  สอดคล้อง       
สถานที่/
ระยะเวลา 

ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด/เกณฑ์ 

แผนงาน/งาน/จุดประสงค์ มาตรฐาน โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เป้าหมาย งบประมาณ การประเมินของ 

  ของโรงเรียน       งาน/โครงการ 

  1.2 กิจกรรมค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  190,000    

5.6 งานโภชนาการ 2 โครงการพัฒนางานโภชนาการ นักเรียน
และคร ู

 ตลอดปี
การศึกษา 

ครูนพผกา
มาศ 

เป็นไปตามเกณฑ ์
มาตรฐานของ 

  1.1 กิจกรรมพัฒนางานโภชนาการ  9,338   โรงเรียนที่ 2 

5.7 งานท าความสะอาด 2 โครงการพัฒนางานท าความสะอาด 
นักเรียน
และคร ู

 
ตลอดปี
การศึกษา 

ครูชัยพิชิต 
เป็นไปตามเกณฑ ์
มาตรฐานของ 

  1.1 กิจกรรมจัดซื้ออุปกรณ์งานท าความสะอาด  42,188   โรงเรียนที่ 2 

5.8 งานภูมิทัศน์ 2 โครงการพัฒนางานภมูิทัศน ์ นักเรียน  ตลอดป ี ครูคมสันต ์ เป็นไปตามเกณฑ ์

  1.1 กิจกรรมการซ่อมบ ารุงเครื่องมืองานภูมิทัศน์ และคร ู 2,000 การศึกษา  มาตรฐานของ 

  1.2 กิจกรรมการดูแลรักษาภูมิทัศน์  4,000   โรงเรียนที่ 2 

5.9 งานอนามัยโรงเรียน 1 โครงการพัฒนางานอนามัยโรงเรียน นักเรียน  ตลอดป ี ครูฉวรัตน ์ เป็นไปตามเกณฑ ์

  1.1 กิจกรรมเฝ้าระวังและป้องกันโรค และคร ู 934 การศึกษา  มาตรฐานของ 

  1.2 กิจกรรมงานบริการสุขภาพ  1,005   โรงเรียนที่ 1 

  1.3 กิจกรรม อย.น้อย  572  ครูศรีเริญ  

  1.5 กิจกรรมค่าประกันอุบัติเหตุนกัเรียน  132,300  ครูฉวรัตน ์  

  1.6 กิจกรรมส่งเสรมิสุขภาพและปอ้งกันอุบัติเหต ุ  60,000    
5.10 งานป้องกันภัยพิบัต ิ 2 โครงการป้องกันภัยพิบตัิและสาธารณภยั นักเรียน

และคร ู
 ตลอดปี

การศึกษา 
ครูชาญ
ณรงค ์

เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานของ
โรงเรียนที่ 2 

  1.1 กิจกรรมเปลี่ยนน้ ายาถังดับเพลิงในอาคาร  9,000    

5.11  งานชุมชนสัมพันธ์ 2 โครงการชุมชุนสมัพันธ์ โรงเรียน
และชุมชน 

- ตลอดปี
การศึกษา 

กลุ่ม
บริหารงาน
ทั่วไป 

เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานของ
โรงเรียนที่ 2 58 



 
 

 


