
 
 

ส่วนที่ 1 

ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียนโคราชพิทยาคม 
 

ความเป็นมา 
โรงเรียนโคราชพิทยาคม  เดิมชื่อ  โรงเรียนปรุใหญ่พิทยาคม  เป็นโรงเรียนสหศึกษา  ระดับมัธยมศึกษา  

สังกัดกองการมัธยมศึกษา  กรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  ก่อตั้งขึ้นเนื่องจากประชาชนในตำบลปรุใหญ่
เห็นความลำบากของบุตรหลานในการเดินทางไปเรียนในตัวเมือง  จึงได้ร้องเรียนเกี่ยวกับสถานที่เรียนผ่าน  นาย
สุวรรณ  ธนกัญญา  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา   
เขต  1  ในสมัยนั้น     

ต่อมาในวันที่ 26 กันยายน 2518  กระทรวงศึกษาเห็นสมควรให้ใช้ที่ดินว่างเปล่า 40 ไร่ 1 งาน 12 ตารางวา  
ซึ่งเป็นที่ดินสาธารณประโยชน์ที่ชาวบ้านเรียกว่า โนนโคกโจม  จัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาขึ้น และได้รับบริจาคถนน
ทางเข้าโรงเรียนขนาดความกว้าง 6 เมตร  ความยาว 265 เมตรจากคุณยายสำราญ สิงห์ปรุ 

ปี พ.ศ. 2519  นายสวัสดิ์  สายขุนทด  ศึกษาธิการอำเภอเมือง  นครราชสีมา  ได้เสนอเรื่องขอตั้งโรงเรียน
มัธยมศึกษาบนพื้นที่ดังกล่าว  ใช้ชื่อว่า  โรงเรียนปรุใหญ่พิทยาคม  และกระทรวงศึกษาธิการ  ได้อนุมัติจัดตั้งเมื่อ
วันที่ 2  พฤษภาคม  2519   

เปิดเรียนครั้งแรกเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2519 โดยใช้สถานที่ชั่วคราว ณ โรงเรียนบ้านหลักร้อย  องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  จำนวน 2 ห้อง  มีนักเรียน 91 คน  ครูช่วยราชการ 1 คน  คือ นายเชียร ศิลนะชัย  
ตำแหน่งอาจารย์ 1  โรงเรียนบุญวัฒนา  และครูอาสาช่วยสอน 1 คน คือ นางสาวนิทรา นัดพบสุข  โดยนายเชียร ศิล
นะชัย เป็นผู้บริหารคนแรกของโรงเรียนจนถึงปีการศึกษา 2532 

วันที่ 2 พฤษภาคม 2520  ได้ย้ายมาตั้งท่ีโนนโคกโจม    ณ เลขที่ 234  ถนนมิตรภาพ  ซอย 8  ตำบลในเมือง  
อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา  ซึ่งเป็นสถานที่ปัจจุบัน 

วันที่ 1 มิถุนายน 2525 เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนปรุใหญ่พิทยาคม เป็นโรงเรียนโคราชพิทยาคม     
เริ่มเปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   เมื่อปีการศึกษา 2519  และเปิดทำการสอนมัธยมศึกษาตอน

ปลายเมื่อ  วันที่ 3  กุมภาพันธ์  2526  เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน 
ผู้บริหารโรงเรียนคนแรก คือ นายเชียร ศิลนะชัย บริหารตั้งแต่ปี พ.ศ. 2519-2532  มีจำนวนห้องเรียน 52 

ห้อง  นักเรียน 2,584 คน  ครู 138 คน  นักการภารโรง 12 คน  ยาม 3 คน 
ปี พ.ศ. 2532-2534  ผู้บริหารโรงเรียน คือ นายบุญเลิศ สาขามุละ  มีจำนวนห้องเรียน 60 ห้อง  นักเรียน 

2,607 คน  ครู 143 คน  นักการภารโรง 12 คน  ยาม 3 คน  พนักงานขับรถ 1 คน 
ปี พ.ศ. 2534-2535  ผู้บริหารโรงเรียน คือ นายประวัติ นวลศรี  มีจำนวนห้องเรียน 57 ห้อง  นักเรียน 

2,565 คน  ครู 151 คน  นักการภารโรง 12 คน  ยาม 3 คน  พนักงานขับรถ 1 คน 
ปี พ.ศ. 2535-2542  ผู้บริหารโรงเรียน คือ นายศิลปสิทธิ์ ทับทิมธงไชย  มีจำนวนห้องเรียน 55 ห้อง  

นักเรียน 1,941 คน  ครู 134 คน  นักการภารโรง 12 คน  ยาม 3 คน  พนักงานขับรถ 1 คน 



 
 

ปี พ.ศ. 2542-2547  ผู้บริหารโรงเรียน คือ นายมนตรี จำรัสประเสริฐ  มีจำนวนห้องเรียน    52 ห้อง  
นักเรียน 1,791 คน  ครู 118 คน  นักการภารโรง 12 คน  ยาม 3 คน  พนักงานขับรถ 1 คน 

ปี พ.ศ. 2547-2550  ผู้บริหารโรงเรียน คือ นายอุทัย หวังอ้อมกลาง  ผู้อำนวยการ  มีจำนวนห้องเรียน 46 
ห้อง  นักเรียน 1,519 คน  ครู 93 คน  นักการภารโรง 11 คน  ยาม 3 คน              พนักงานขับรถ 1 คน 

ปี พ.ศ. 2550-2554  ผู้บริหารโรงเรียน คือ นายบุญเลิศ พ่วงเพ็ชร  มีจำนวนห้องเรียน 35 ห้อง นักเรียน 
1,295 คน  ครู 71 คน  นักการภารโรง 9 คน   ยาม 3 คน  พนักงานขับรถ 1 คน 

ปี พ.ศ. 2554-2557  ผู้บริหารโรงเรียน คือ นายลัดทา ชนะภัย  มีจำนวนห้องเรียน 32 ห้อง  นักเรียน 
900 คน  ครู 82 คน  ช่างครุภัณฑ์ 8 คน  พนักงานขับรถ 1 คน 

ปี พ.ศ. 2557-2558  ผู้บริหารโรงเรียน คือ นายมนัส แดงสระน้อย มีจำนวนห้องเรียน 27 ห้อง  นักเรียน 
581 คน  ครู 74 คน  ช่างครุภัณฑ์ 8 คน  พนักงานขับรถ 1 คน 

ปี พ.ศ. 2558-2561 ผู้บริหารโรงเรียน คือ นางสมจิต มุ่งกลาง  มีจำนวนห้องเรียน 20 ห้อง  นักเรียน 534 
คน  ครู 60 คน  ช่างครุภัณฑ์ 5 คน  พนักงานขับรถ 1 คน 

ปี พ.ศ. 2561-ปีปัจจุบัน ผู้บริหารโรงเรียน คือ นายบันเทิง ทรงประโคน มีจำนวนห้องเรียน 18 ห้อง 
นักเรียน 264 คน ช่างครุภัณฑ์ 3 คน พนักงานขับรถ 1 คน 
แผนที่ตั้งของโรงเรียนโคราชพิทยาคม 
 ตั้งอยู่เลขท่ี 234  ถนนมิตรภาพ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา  30000  มีพ้ืนที่จำนวน 
40 ไร่   1 งาน   12 ตารางวา  อยู่ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา  อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา  เป็นชุมชน
เมือง  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย  ทำธุรกิจบ้านเช่า  มีวัดอยู่ใกล้โรงเรียน จำนวน 3 วัด คือ วัดเลียบ 
วัดกองพระทราย และวัดหลักร้อย  มีห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่อยู่ใกล้เคียง 3 แห่ง คือ ห้างเดอะมอลล์  ห้างเทส-
โก โลตัส  ห้างโฮมโปร  และอยู่ใกล้สถานที่สำคัญ เช่น  สำนักงานไปรษณีย์เขต อัมพวัน  โรงแรมแคนทารี  โรงแรม
สีมาธานี  และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา 

 



 
 

แผนผังโรงเรียนโคราชพิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

สัญลักษณ์โรงเรียนโคราชพิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
ปรัชญาโรงเรียน  การศึกษาทำให้คนเปลี่ยนแปลง 
คำขวัญ   ขยัน  ประหยัด  มีวินัย 
สีประจำโรงเรียน แสด – เหลือง 
อักษรย่อชื่อโรงเรียน คร.พ. 
อัตลักษณ์ของโรงเรียน ยิ้มแย้ม  แจ่มใส  ใฝ่ใจศึกษา  ตรงต่อเวลา  กายาเรียบร้อย 
เอกลักษณ์ของโรงเรียน อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

เป้าประสงค์   นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  สติปัญญา  ความรู้ความสามารถ  และดำรงชีวิต
ได้อย่างมีสุข 

เปิดสอนระดับ  มัธยมศึกษาตอนต้น  และมัธยมศึกษาตอนปลาย 
แผนการจัดชั้นเรียน 4 : 4 : 3 / 3 : 3 : 3 
การเดินทางของนักเรียน ไป-กลับ 
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายบันเทิง  ทรงประโคน 
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน นางประทุม  อาจพินิจ  
หัวหน้ากลุ่มงาน  นางสุภาพร  พรพิมานแมน กลุ่มงานนโยบายและงบประมาณ 
   นางสาวจิรายุ  สายขุนทด  กลุ่มงานบริหารงานบุคคล 
   นายแหลมทอง  ปราบภัย  กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
   นางประนอม  อาจหาญ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

นายถาวร  ภุมรินทร์  กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน 
ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ 
1. อาคารเรียนและอาคารประกอบ 11 หลัง 

1.1 อาคารเรียน 5 หลัง  ได้แก่ 

• อาคาร 1  เป็นอาคาร 108 ต 

• อาคาร 2  เป็นอาคาร 216 ค 

• อาคาร 3  เป็นอาคาร 318 ค 

• อาคาร 4  เป็นอาคาร 424 ล 



 
 

• อาคาร 5  เป็นอาคาร 318 ล 
1.2 อาคารเอนกประสงค์ 6 หลัง  ได้แก่ 

• หอประชุม  2 หลัง 

• โรงอาหาร  1 หลัง 

• โรงฝึกงาน  3 หลัง 
จำนวนนักเรียน    

• ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 128 คน 

• ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 136 คน 
รวม   264 คน 

ข้อมูลบุคลากร 
กลุ่มบุคลากร ประเภท/รายหมวดวิชา/กลุ่มสาระ

การเรียนรู้ 
จำนวน 
(คน) 

การจำแนก 
เพศ วุฒิการศึกษา วิทยฐานะ 

ชาย หญิง ป.ตรี ป.โท ป.เอก ไม่มีวิทย
ฐานะ 

ชำนาญ
การ 

ชำนาญ
การพิเศษ 

สายผู้บริหาร  
ผู้อำนวยการโรงเรียน 1 1 - - 1 - - - 1 

รวม 1 1 0 0 1 0 0 0 1 
สายผู้สอน  

ภาษาไทย 4 1 3 2 2 - 1 1 2 
คณิตศาสตร์ 7 3 4 4 3 - 1 2 4 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 9 2 7 4 5 - 2 3 4 

- วิทยาศาสตร์ทัว่ไป 3 - 3       
- เคมี 2 - 2       
- ชีววิทยา 1 - 1       
- ฟิสิกส์ 1 - 1       
- วิทยาการคำนวณ 2 2 -       

ภาษาตา่งประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 3 - 3 1 2 - 2 - 1 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 5 - 5 3 2 - - 1 4 
การงานอาชพี 5 3 2 2 3 - - 4 1 
สุขศึกษาและพลศึกษา 3 - 3 3 - - - 1 2 
ศิลปะ 2 1 1 2 - - 1 1 - 
แนะแนว 2 - 2 1 1 - 1 - 1 
ครอูัตราจ้าง (ต่างชาติ) 2 1 1 2 - - - - - 

รวม 42 11 31 24 18 0 8 13 19 
สายสนับสนุน ครูธุรการ (สพฐ.:โครงการคืนครูสู่

ห้องเรียน) 
1 - 1 1 - - - - - 

เจ้าหน้าที่การเงิน 1 - 1 1 - - - - - 
รวม 2 0 2 2 0 0 0 0 0 

รวมทั้งสิ้น 39         

 



 
 

โครงสร้างการบริหารและการจัดการศึกษาโรงเรียนโคราชพิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย  
กิจการนักเรียน 

 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ 

 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนโคราชพิทยาคม 

กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ 

• งานสำนักงาน 

• งานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรยีน 

• งานส่งเสริมคุณธรรมและ 
จริยธรรม 

• งานคณะส ี

• งานป้องกันและแก้ปัญหา 
ยาเสพติด/เพศศกึษา      

• งานสารวตัรนักเรยีนและ
แก้ไขพฤติกรรมนกัเรยีน 

• งานเครอืข่ายผู้ปกครอง 

• งานส่งเสริมประชาธิปไตย 

• งานอืน่ๆที่ได้รับ
มอบหมาย 
 

กลุ่มงานบริหาร
กิจการนักเรียน 

• งานสำนกังาน 

• งานทะเบียนนกัเรียน 

• งานวัดผลประเมนิผล 

• งานหลักสูตรสถานศึกษา
และการจัดการเรยีนการสอน
ตามนโยบาย (ศูนยอ์าเซยีน
,ร.ร.ในฝัน,ร.ร.วิถีพทุธ,ลดเวลา
เรียนเพิม่เวลารู้,สวน
พฤกษศาสตร์ โรงเรยีน)     

• งานนเิทศการศกึษาและวิจยั 

• งานเรยีนร่วม 

• งานคอมพิวเตอร์และศูนย์สื่อ 

• งานศูนย์พัฒนาการเรยีน 

• งานห้องสมดุ 

• งานแนะแนว 

• งานกจิกรรมพัฒนาผูเ้รยีน     

• งานส่งเสริมความเป็นเลิศ 
นักเรยีน 

• งานสารสนเทศ 
 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารบุคคล 

 

ผู้อำนวยการโรงเรียนโคราชพิทยาคม 
นายบันเทิง ทรงประโคน 

กลุ่มงานบริหาร
บุคคล 

 
• งานสำนกังาน 

• งานอัตรากำลัง/
ทะเบียนประวัต ิ

• งานวินยัและการ
รักษาวนิัย 

• งานส่งเสริมและ
พัฒนาบุคลากร     

• งานสวัสดกิารขวัญ
กำลังใจ 

• งานเวรยาม 

• งานอืน่ๆที่ได้รับ
มอบหมาย 
 

กลุ่มงานนโยบาย
และแผน 

• งานสำนกังาน 

• งานแผนงาน 

• งานการเงนิและบญัช ี

• งานสารสนเทศ 

• งานพัสดุและสินทรัพย ์

• งานระบบควบคุม
ภายใน 

• งานประกันคุณภาพ
การศกึษา 

• งานคณะกรรมการ
สถานศกึษาขั้นพืน้ฐาน 

• งานเครอืข่าย
เทคโนโลย ี

• งานอืน่ๆที่ได้รับ
มอบหมาย 

คณะกรรมการบรหิารโรงเรียนโคราชพทิยาคม 

กลุ่มงานบริหาร
ทั่วไป 

 
• งานสำนกังาน 

• งานสารบรรณ 

• งานโรงเรยีนกับชุมชน,  
ชมรม, ศิษย์เก่า 

• งานอาคารสถานที่,  
พนักงานบรกิาร 

• งานประชาสมัพันธ ์

• งานปฏิคมโรงเรยีน 

• งานโสตทัศนศกึษา 

• งานโภชนาการ 

• งานอนามยัโรงเรยีน 

• งานประกันอุบัติเหต ุ

• งานยานพาหนะ 

• งานอืน่ๆที่ได้รับ
มอบหมาย 

 

ชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนโคราชพิทยาคม 
 
 
 

ผู้ปกครองเครือข่ายโรงเรียนโคราชพิทยาคม 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ฝ่ายนโยบายและแผน 

 
 
 

 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย
บริหารทัว่ไป 

 



 
 

ผลงานที่ประสบผลสำเร็จในปีการศึกษา 2561 

ตารางแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 – 2561 
ที ่ สาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 

2558 2559 2560 2561 

โรงเรียน ประเทศ โรงเรียน ประเทศ โรงเรียน ประเทศ โรงเรียน ประเทศ 

1 ภาษาไทย 39.52 42.64 46.40 46.36 45.33 48.29 48.76 54.42 

2 คณิตศาสตร์ 27.29 32.40 27.04 29.31 21.78 26.30 24.52 30.04 

3 วิทยาศาสตร์ 33.98 37.63 34.13 34.99 30.28 32.28 32.49 36.10 

4 สังคมศึกษา 41.52 46.24 47.46 49.00 - - - - 

5 ภาษาอังกฤษ 27.69 30.54 30.49 31.8 27.19 30.45 27.65 29.45 

 
ตารางแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6    ปีการศึกษา 2558 – 2561 

ที ่ สาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 
2558 2559 2560 2561 

โรงเรียน ประเทศ โรงเรียน ประเทศ โรงเรียน ประเทศ โรงเรียน ประเทศ 
1 ภาษาไทย 43.27 49.36 48.19 52.29 46.01 49.25 40.56 47.31 
2 คณิตศาสตร์ 22.23 26.59 19.67 24.88 17.19 24.53 20.93 30.72 
3 วิทยาศาสตร์ 30.65 33.40 30.08 31.62 26.32 29.37 26.92 30.51 
4 สังคมศึกษา 37.11 39.71 34.06 35.89 31.72 34.70 32.24 35.16 
5 ภาษาอังกฤษ 20.81 24.98 22.26 27.76 24.96 28.31 26.07 31.41 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ผลงานดีเด่น 
ผลงานดีเด่นของสถานศึกษา  ผู้บริหาร และครู 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

สถานศึกษา 
โรงเรียนโคราชพิทยาคม 

(ปีการศึกษา2549-ปัจจุบัน) 

1.โรงเรียนได้รับรางวัลพระราชทานระดับ 
มัธยมศึกษาขนาดกลาง ปีการศึกษา 
2549 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 
 

 2. โรงเรียนผ่านการประเมินโรงเรียนดีใกล้บ้าน 
ปีการศึกษา 2552 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 

 3. โรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการ 
โรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพ่ือรองรับ 
การกระจายอำนาจ ปีการศึกษา 2551 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 

 4. โรงอาหารมาตรฐาน “ระดับดี” 
Achieved  Canteen  Food  Sanitation  ปี
การศึกษา  2559 

เทศบาลนครนครราชสีมา 

ผู้บริหาร 
(ปีการศึกษา2560) 

นายบันเทิง  ทรงประโคน 

ผู้บริหารที่มีผลงานดีเด่นประจำปี 2560 สมาคมผู้บริหาร 
โรงเรียนมัธยมศึกษาแห่ง
ประเทศไทย 

คร ู
(ปีการศึกษา2560) 
นายถาวร  ภุมรินทร์ 

ผู้ฝึกสอนกรีฑาดีเด่นจังหวัดนครราชสีมา 
 

สโมสรกีฬาจังหวัด
นครราชสีมา 

คร ู
(ปีการศึกษา2560) 

นางสาววรารัตน์ เลิศแก้ว 

ผู้ฝึกสอนรางวัลชนะเลิศ การประกวด
นวัตกรรมตามหลักสะเต็มศึกษา  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

มหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครราชสีมา 

คร ู
(ปีการศึกษา2560) 

นางสาวจันติรา รักษาราช 

ผู้ฝึกสอนรางวัลชนะเลิศ การประกวด
นวัตกรรมตามหลักสะเต็มศึกษา  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

มหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครราชสีมา 

คร ู
(ปีการศึกษา2561) 

นางสาววรารัตน์ เลิศแก้ว 

รางวัลเหรียญทอง การประกวดผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นม.4-ม.6 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

 
 
 



 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

คร ู
(ปีการศึกษา2561) 

นางสาวจันติรา รักษาราช 

รางวัลเหรียญทอง การประกวดผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นม.4-ม.6 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

คร ู
(ปีการศึกษา2561) 

นางสาวสุมิตรา  หาญยิ่ง 

ครูผู้ควบคุมนักเรียนแข่งขันศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับภาค การแข่งขันขับร้องเพลงไทย
ลูกทุ่ง ม.ต้น ประเภทบกพร่องทางการเห็น 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

 
ผลงานดีเด่นของนักเรียน 

ระดับชาติ 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล กิจกรรมที่ประกวด/แข่งขัน ผู้จัด ผลการแข่งขัน 

1 นายจักรวาล  เปรมฤดีชัยศักดิ์ การแข่งขันกีฬา“2017 Asean  
Para Games ”  
 (อาเซียนพาราเกมส์) ครั้งที่ 9 

ประเทศ
อินโดนีเซีย 

- เหรียญทองแดง 
วิ่ง100 เมตร B 3 
- เหรียญทองแดง 
วิ่ง200 เมตร B 3 

 
ระดับประเทศ 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล กิจกรรมที่ประกวด/แข่งขัน ผู้จัด ผลการแข่งขัน 

1 นายจักรวาล  เปรมฤดีชัยศักดิ์ การแข่งขันกีฬาคนพิการ
แห่งชาติ  ครั้งที่ 36 รอบชิง
ชนะเลิศระดับประเทศ จังหวัด
เชียงราย น้ำกกเกมส์   

การกีฬาแห่ง
ประเทศไทย 

เหรียญทอง 
กระโดดไกล               

2 นายจักรวาล  เปรมฤดีชัยศักดิ์ การแข่งขันกีฬาคนพิการ
แห่งชาติ  ครั้งที่ 36 รอบชิง
ชนะเลิศระดับประเทศ จังหวัด
เชียงราย น้ำกกเกมส์   

การกีฬาแห่ง
ประเทศไทย 

เหรียญเงิน   
วิ่ง 200 เมตร               

3 นายจักรวาล  เปรมฤดีชัยศักดิ์ การแข่งขันกีฬาคนพิการ
แห่งชาติ  ครั้งที่ 36 รอบชิง
ชนะเลิศระดับประเทศ จังหวัด
เชียงราย น้ำกกเกมส์   

การกีฬาแห่ง
ประเทศไทย 

เหรียญทองแดง  
วิ่ง 200 เมตร               

 



 
 

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล กิจกรรมที่ประกวด/แข่งขัน ผู้จัด ผลการแข่งขัน 

1 นายจักวาล  เปรมฤดีชัยศักดิ์ การแข่งขันกีฬาคนพิการ
แห่งชาติ ครั้งที่ 36   
“นครลำดอนเกมส์”      
จังหวัดศรีสะเกษ/วิ่ง 100 เมตร               

การกีฬาแห่ง
ประเทศไทย 

เหรียญทอง  
 

2 นายจักวาล  เปรมฤดีชัยศักดิ์ การแข่งขันกีฬาคนพิการ
แห่งชาติ ครั้งที่ 36   
“นครลำดอนเกมส์”      
จังหวัดศรีสะเกษ/วิ่ง 200 เมตร               

การกีฬาแห่ง
ประเทศไทย 

เหรียญทอง  
 

3 นายจักวาล  เปรมฤดีชัยศักดิ์ การแข่งขันกีฬาคนพิการ
แห่งชาติ ครั้งที่ 36   
“นครลำดอนเกมส์”      
จังหวัดศรีสะเกษ/กระโดดไกล               

การกีฬาแห่ง
ประเทศไทย 

เหรียญทอง   

4 นายพัฒนชัย  โพธิ์ชัยราษฎร์ การแข่งขันกีฬาคนพิการ
แห่งชาติ ครั้งที่ 36   
“นครลำดอนเกมส์”      
จังหวัดศรีสะเกษ/พุ่งแหลน                  

การกีฬาแห่ง
ประเทศไทย 

เหรียญทอง   
 

5 นายพัฒนชัย  โพธิ์ชัยราษฎร์ การแข่งขันกีฬาคนพิการ
แห่งชาติ ครั้งที่ 36   
“นครลำดอนเกมส์”      
จังหวัดศรีสะเกษ/ขว้างจักร                   

การกีฬาแห่ง
ประเทศไทย 

เหรียญทอง   

6 นายอัมรินทร์ โสนาคา การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย
ลูกทุ่ง ระดับ ม.ต้น ประเภท
บกพร่องทางการเห็น  

สำนักงาน
คณะกรรมการ

การศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 

ระดับ 
 เหรียญเงิน 

7 นางสาวทิพวรรณ ศรีสโุพธิ์   
นางสาวปิยะธิดา บุญกลาง 

การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์
ทางวิทยาศาสตร์  
ระดับชั้นม.4-ม.6 

สำนักงาน
คณะกรรมการ

การศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 

เหรียญทอง 

 

 



 
 

ระดับจังหวัด 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล กิจกรรมที่ประกวด/แข่งขัน ผู้จัด ผลการแข่งขัน 

1 นางสาวสุภาวดี  พร้อมจิตร การแข่งขันกรีฑานักเรียน  
สพม. 31  ครั้งที่ 5   
ประจำปี 2561   
- ว่ิงข้ามรั้ว 400 เมตร  
รุ่นอายุ 16 ปี 
- ว่ิง 400 เมตร   
รุ่นอายุ 16 ปี   

สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา 
เขต 31 

- เหรียญทอง      
- เหรียญเงิน        

2 เด็กชายประฐมภรณ์  ศิริปรุ การแข่งขันกรีฑานักเรียน  
สพม. 31  ครั้งที่ 5  ประจำปี 
2561  วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร รุ่น
อายุ 16 ปี     

สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา 
เขต 31 

เหรียญทอง 

3 เด็กชายจักราวุธ  เทียนไทย การแข่งขันกรีฑานักเรียน  
สพม. 31  ครั้งที่ 5  ประจำปี 
2561 วิ่ง 200 เมตร  รุ่นอายุ 14 
ปี   

สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา 
เขต 31 

เหรียญทองแดง   

4 เด็กหญิงรมิดา  ตันสูงเนิน  
เด็กหญิงกันยารัตน์  ช่วงประยูร 
เด็กหญิงณัฐภรณ์  สินปรุ  
เด็กหญิงณิชากานต์  ทนพลกรัง 
เด็กหญิงเจนจิรา  หมั่นจิตร  

การประกวดร้องเพลงคุณธรรม 
ชั้น ม.ต้น งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ประจำปีการศึกษา 
2561 ครั้งที่ 68 

สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา 
เขต 31 

เหรียญเงิน 

5 น.ส.บัวชมพู ชาติวงค์  
น.ส.ปาริชาติ ครวนขุนทด  
น.ส.ปิยะดา โหมดตาด  
น.ส.ณัฐกาญจน์ ภูมุลเมือง  
น.ส.พีระดา รัตนาพันธ์  

การประกวดร้องเพลงคุณธรรม 
ชั้น ม.ปลาย  
งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปี
การศึกษา 2561 ครั้งที่ 68 

สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา 
เขต 31 

เหรียญเงิน 

 

 



 
 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล กิจกรรมที่ประกวด/แข่งขัน ผู้จัด ผลการแข่งขัน 

6 เด็กหญิงระพีพัฒน์  วรรณรักษ์ การประกวดนิทานคุณธรรม ม.ต้น 
งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปี
การศึกษา 2561 ครั้งที่ 68 

สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  
เขต 31 

เหรียญทอง 

7 นางสาวนันทิกานต์  ขำศิริ การประกวดนิทานคุณธรรม ม.ปลาย 
งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปี
การศึกษา 2561 ครั้งที่ 68 

สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา 
เขต 31 

เหรียญทอง 

8 เด็กหญิงวราพร  คำชนะ การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.
1-ม.3 งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปี
การศึกษา 2561 ครั้งที่ 68 

สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา 
เขต 31 

เหรียญทองแดง 

9 เด็กหญิงชลดา  แดนโคกสูง การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-
ม.3 งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปี
การศึกษา 2561 ครั้งที่ 68 

สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา 
เขต 31 

เหรียญเงิน 

10 เด็กหญิงปริชญา  ชมโนนลาว การแข่งขันพินิจวรรณคดี  
ม.1-ม.3 งานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปี
การศึกษา 2561 ครั้งที่ 68 

สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา 
เขต 31 

เหรียญทองแดง 

11 เด็กหญิงสุพรรษา  เลิศไชยภูมิ การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การ
เขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 งาน
มหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปี
การศึกษา 2561 ครั้งที่ 68 

สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา 
เขต 31 

เหรียญเงิน 

 



 
 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล กิจกรรมที่ประกวด/แข่งขัน ผู้จัด ผลการแข่งขัน 

12 เด็กหญิงกุลภรณ์  บุสะวะ 
เด็กหญิงนุสรา  ปานานนท์
    

การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ 
กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 
งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปี
การศึกษา 2561 ครั้งที่ 68 

สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา 
เขต 31 

เหรียญ 
ทองแดง 

13 เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  รอสูงเนิน 
เด็กหญิงณัฐติยา  ระยะ 

การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำ
คมเดิม) ม.1-ม.3 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน 
ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68 

สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา 
เขต 31 

เหรียญ 
ทองแดง 

14 นางสาวปิยะนุช  สุขนอก การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.
4-ม.6 งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปี
การศึกษา 2561 ครั้งที่ 68 

สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา 
เขต 31 

เหรียญ 
ทองแดง 

15 นางสาวณัฐยา  รวมใหม่ การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-
ม.6 งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปี
การศึกษา 2561 ครั้งที่ 68 

สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา 
เขต 31 

เหรียญเงิน 

16 นางสาวบุษบา  สงวน การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การ
เขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 งาน
มหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปี
การศึกษา 2561 ครั้งที่ 68 

สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา 
เขต 31 

เหรียญ 
ทองแดง 

17 นางสาววราภรณ์  หมั่นกิจ การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำ
คมเดิม) ม.4-ม.6 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน 
ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68 

สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา 
เขต 31 

เหรียญ 
ทองแดง 



 
 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล กิจกรรมที่ประกวด/แข่งขัน ผู้จัด ผลการแข่งขัน 

18 นันทิชา โนนพลกรัง 
ปลายฝน ช่องฉิมพลี 

การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ 
crossword game งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน 
ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68 

สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา 
เขต 31 

เหรียญ 
ทองแดง 

19 นายธนากร เสริฐภูเขียว การแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ 
(Story Telling) งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน 
ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68 

สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา 
เขต 31 

เหรียญเงิน 

20 นางสาวศศิธร  สกุลสุขศิริ การต่อคำภาษาอังกฤษ (Crossword) 
งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปี
การศึกษา 2561 ครั้งที่ 68 

สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา 
เขต 31 

เหรียญเงิน 

21 นางสาวปิยะธิดา บุญกลาง 
นางสาวปิยะนุช กลมขุนทด 
นางสาวรุ้งพร สารเป็น 
 

การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ 
(Science Show) ระดับชั้นม.4-ม.6 
งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปี
การศึกษา 2561 ครั้งที่ 68 

สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา 
เขต 31 

เหรียญทอง 

22 เด็กหญิงนันทิดา เพชรหมื่นไวย 
เด็กหญิงวาริน ฉกรรจ์ศิลป์ 
 

การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทาง
วิทยาศาสตร์ ชั้นม.1-ม.3 งาน
มหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปี
การศึกษา 2561 ครั้งที่ 68 

สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา 
เขต 31 

เหรียญเงิน 

23 เด็กหญิงกนิษฐา   คนดี 
เด็กหญิงจริยา  เหมนิธิ 
เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  รอดพันดุง 

การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ 
ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบาย
ทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 

สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา 
เขต 31 

เหรียญทอง 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล กิจกรรมที่ประกวด/แข่งขัน ผู้จัด ผลการแข่งขัน 

24 นางสาวกัญญาวีร์  แสนสุข 
นายมินทร์ธาดา  หอยสังข์ 
นางสาวอมรรัตน์  แช่มพุดซา 

การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ 
ประเภทบูรณาการความรู้คณิตศาสตร์
ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 

สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา 
เขต 31 

เหรียญทอง 

25 เด็กชายภัครพงศ์  จงสันเทียะ การแข่งขันคิดเลขเร็ว สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา 
เขต 31 

เหรียญทองแดง 



 
 

 

ประมาณการรายรับและกรอบการจัดสรรงบประมาณ  ปีการศึกษา 2562 
1. เงินอุดหนุนรายหัว 

ชั้น จำนวนนักเรียน จำนวนเงิน หมายเหตุ 
มัธยมศึกษาปีที่ 1  

172 x 3,500 
 

602,000 
 

3,500/ปี มัธยมศึกษาปีที ่2 
มัธยมศึกษาปีที ่3 
มัธยมศึกษาปีที ่4  

175 x 3,800 
 

665,000 
 

3,800/ปี มัธยมศึกษาปีที ่5 
มัธยมศึกษาปีที ่6 

รวม 347 1,267,000  

2. เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ชั้น จำนวนนักเรียน จำนวนเงิน / คน / ปี รวมจำนวนเงิน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 172 880 151,360 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 175 950 166,250 

รวม 347 1,830 317,610 

3. รายได้สถานศึกษา 
รายการ ชั้น จำนวนเงิน / ปี (บาท) จำนวนเงิน (บาท) 

1. ค่าประกันอุบัติเหตุนักเรียน ม.1-6 347 x 150 52,050 
2. ค่าโครงการพัฒนาทักษะตามความถนัดของ
นักเรียนนอกเวลาเรียน 

ม.1-6 347 x 400 138,800 

3. ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ ม.1-6 347 x 1,380 478,860 
4. ค่าสอนคอมพิวเตอร์กรณีโรงเรียนจัด
คอมพิวเตอร์ให้นักเรียนเกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้ 

ม.1-6 347 x 500 173,500 

5. ค่าสาธารณูปโภคสำหรับห้องเรียนปรับอากาศ ม.1-6 347 x 500 173,500 
6. ค่าคู่มือนักเรียน (**เก็บเทอม 2) ม.1-6 347 x 100 34,700 
7. ค่าบัตรนักเรียน (เฉพาะนักเรียนใหม่,ย้ายเข้า)  105 x 36 3,675 
8. ค่าจ้างบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา ม.1-6 347 x 400 138,800 
9. ค่าห้องเรียนโครงการ EIS ม.ต้น 45 x 3,000 295,500 

ม.ปลาย 32 x 5,000 
10. วารสาร ม.1-6 347 x 100 34,700 
11. ค่าเช่าสถานที่ขายอาหารภายในโรงเรียน   94,000 

รวม   1,618,085 



 
 

 
4. กันเงินก่อนจัดสรร 

รายการ จำนวนเงิน (บาท) หมายเหตุ 
1. ค่าประกันอุบัติเหตุ 52,050  
2. ค่าสาธารณูปโภค 700,000  
3. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง/ ซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะ 120,000  
4. ศึกษาดูงาน 73,000  
5. ค่าจ้างครูต่างชาติ (2 คน) 
    ** ครูคิงส์ 25,000 x 12 เดือน = 300,000 
    ** ครูจีน 12,000 x 10 เดือน =  120,000 

 
420,000 

 

6. ค่าจ้างบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา 
    ** พ่ีนวล 9,500 x 12 เดือน + ประกันสังคม 

138,800  

7. ค่าอาหารกลางวันนักเรียนเรียนร่วม (6,000x10 เดือน) 60,000  
8. ห้องเรียนโครงการ EIS 295,500  

9. ค่าวารสาร 34,700  

10. ค่าคู่มือนักเรียน 34,700  

11. ค่าบัตรนักเรียน 3,675  

รวม  1,932,425  

 
5. งบประมาณเหลือจัดสรร ปีการศึกษา 2562 ทั้งสิ้น 
   เงินอุดหนุนรายหัว  ทั้งสิ้น  442,300 บาท 
   เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ทั้งสิ้น  317,610  บาท 
   เงินรายได้สถานศึกษา ทั้งสิ้น 338,716  บาท 
   รวมงบประมาณที่สามารถจัดสรรแก่โครงการ/กิจกรรมต่างๆทั้งสิ้น  1,098,626  บาท 
    จัดสรรให้แก่ โครงการ  จำนวน  30 โครงการ ประกอบด้วย 149 กิจกรรม 

 
หมายเหตุ 
1. เงินอุดหนุนรายหัว  ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  คนละ 1,750 บาท/ภาคเรียน 
2. เงินอุดหนุนรายหัว  ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  คนละ 1,900 บาท/ภาคเรียน 
3. เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  คนละ    440 บาท/ภาคเรียน 
4. เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  คนละ    475 บาท/ภาคเรียน 
 
 



 
 

 

ส่วนที่ 2 
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

 
วิสัยทัศน์ 
 ภายในปี 2564 นักเรียนเป็นคนดี มีความรู้และทักษะวิชาชีพ ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาตนเอง 
สืบสานศิลปวัฒนธรรมบนพื้นฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
พันธกิจ 
 
1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคนเป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสู่สากลบนพ้ืนฐานของความเป็นไทย 
3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างสร้างสรรค์ 
4. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะวิชาชีพตามความถนัด ความสนใจของผู้เรียน 
5. ส่งเสริมการบริหารจัดการภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
6. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ 
 
เป้าประสงค์ 
 ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรู้ สามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองได้
อย่างสร้างสรรค์ 
 
กลยุทธ์ 
1. พัฒนาผู้เรียนทุกคนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
2. พัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากลบนพ้ืนฐานของความเป็นไทย 
3. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะวิชาชีพของผู้เรียน 
5. พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
อัตลักษณ์โรงเรียน   
 ยิ้มแย้มแจ่มใส  ใฝ่ใจศึกษา  ตรงต่อเวลา  กายาเรียบร้อย 
 
เอกลักษณ์โรงเรียน   
 ลูกโคราชอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 



 
 

 
สภาพความสำเร็จที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเม่ือสิ้นปีการศึกษา 2564 
 

กลยุทธ์ของสถานศึกษา ตัดชี้วัดความสำเร็จ โครงการ กิจกรรม 
1. พัฒนาผู้เรียนทุกคนเป็น
คนดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
และคณุลักษณะอันพึง
ประสงค ์

1. ร้อยละ 100 ของนักเรียนท่ีมี
ความสามารถดา้นกีฬา ไดร้ับการ
ส่งเสริม 
2. ร้อยละ 100 ของนักเรียนไดเ้ข้า
ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน 
3. ร้อยละ 95 ของนักเรียนได้เข้ารว่ม
กิจกรรมการแข่งขันกรีฑาจังหวัด 

1. โครงการส่งเสรมิ
ความสามารถดา้นกีฬา 

1.1 ส่งเสริมกีฬา-กรีฑาสู่
ความเป็นเลิศ 
1.2 แข่งขันกีฬาภายใน 
(กีฬาคณะสี) 
1.3 แข่งขันกีฬาภายนอก 
(กรีฑาจังหวัด และอื่นๆ) 

1. ร้อยละ 100 ของนักเรียนท่ีมี
ความสามารถดา้นศิลปะ ดนตรี 
นาฏศิลป์ ได้รบัการส่งเสริม 
2. ร้อยละ 85 ของนักเรียนมีผลงาน
ด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศลิป ์

2. โครงการส่งเสรมิความเป็น
เลิศดา้นทัศนศิลป/์ดนตรี/
นาฏศิลป ์

2.1 ส่งเสริมความเป็นเลิศ
ด้านทัศนศิลป ์
2.2 ส่งเสริมความเป็นเลิศ
ด้านดนตร ี
2.3 ส่งเสริมความเป็นเลิศ
ด้านนาฏศลิป ์

1. ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีทักษะใน
การทำงาน 
2. ร้อยละ 85 ของนักเรียน ทำงาน
ร่วมกับผู้อื่นได ้

3. โครงการพัฒนาทักษะการ
ทำงานร่วมกับผู้อื่นและสร้าง
เจตคติทีด่ีต่ออาชีพสุจรติ 

3.1 แนะแนวอาชีพ 
3.2 ส่งเสริมการหารายได้

ระหว่างเรยีน 
3..3 จิตอาสา/ชุมนมุ 

1. ร้อยละ 90 ของนักเรียนมีคณุธรรม  
จริยธรรม 
2. ร้อยละ 85 ของนักเรียนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักสตูรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
3. ร้อยละ 95 ของนักเรียนมีความ
สำนึกในความเป็นไทย 
4. ร้อยละ 95 ของนักเรียนประกอบ
กิจกรรมทางศาสนา  
5. ร้อยละ 95 ของนักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมวันสำคัญของชาติและ
สถาบัน 
6. ร้อยละ 95 ของนักเรียนมีจิตสำนึก
และค่านิยมที่ซื่อสตัย์ สุจริต 
 

4. โครงการปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์
และอัตลักษณโ์รงเรยีน 

4.1 ลูกเสือ-เนตรนาร ี
4.2 ค่ายคุณธรรมจรยิธรรม 
ม.1,   ม.4 
4.3 สร้างค่านิยมความเป็น
ไทย 
4.4 วันไหว้ครู / สาน
สัมพันธ์พี่น้อง 
4.6 วันสำคัญทางศาสนา 
4.7 วันสำคัญของชาติและ
สถาบัน 
4.8  อำลาสถาบัน 
4.9 ปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่
จบหลักสตูร ม.3 และ ม.6 
4.10 ทำความดีด้วยหัวใจ 

 
 



 
 

 
กลยุทธ์ของสถานศึกษา ตัดชี้วัดความสำเร็จ โครงการ กิจกรรม 

1. พัฒนาผู้เรียนทุกคนเป็น
คนดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
และคณุลักษณะอันพึง
ประสงค์ (ต่อ) 

1. ร้อยละ 100 ของคณะกรรมการ
นักเรียนได้รับความรูเ้กี่ยวกับการ
ปฏิบัติหน้าท่ีในโรงเรียน 
2. ร้อยละ 92 ของนักเรียนปฏิบตัติน
ตามหลักประชาธิปไตย 

5. โครงการส่งเสรมิ
ประชาธิปไตยในโรงเรียน 

5.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาความรู้คณะกรรมการ
นักเรียน 
5.2 สภานักเรียน 

ร้อยละ 96 ของนักเรียน  ทำกิจกรรม
ตามแนวปฏิบตัิของโรงเรยีนในฝัน 

6.โครงการโรงเรียนในฝัน 6.1 โรงเรียนในฝัน 

1. นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับพุทธ
ศาสนา ร้อยละ 95 
2. นักเรียนร่วมกิจกรรมตามแนว
ปฏิบัติของพุทธศาสนา  ร้อยละ 96 

7. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 7.1 พิธีแสดงตนเป็นพุทธ
มามกะ 
7.2 สวดมนตส์ุดสปัดาห ์
7.3 ถวายภัตตาหารเพล 
7.4 พระธรรมทูตให้ความรู ้
7.5 ธรรมศึกษา 

1. นักเรียนได้รับการตรวจสุขภาพ
ประจำปี ร้อยละ 100 
2. นักเรียนขอรับการจัดทำประกนั
อุบัติเหตุ ร้อยละ 100 
3. นักเรียนได้รับการส่งเสริมสุขนิสัย
ในการดูแลสุขภาพ  ร้อยละ 95 
4. นักเรียนได้รับการส่งเสริม                   
การออกกำลังกายสม่ำเสมอ                 
ร้อยละ 100 
5. นักเรียนได้รับการตรวจวดั  
น้ำหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทาง
กายตามเกณฑม์าตรฐาน  ร้อยละ 95 

8. โครงการส่งเสรมิสุขภาพและ
อนามัยนักเรยีน 

8.1 ส่งเสริมสุขภาพ 

8.2 ทดสอบสมรรถภาพทาง
กายตามเกณฑม์าตรฐาน 
8.3 โภชนาการ 
8.4 ส่งเสริมสุขนิสยัและออก
กำลังกาย 
8.5 ประกันอุบัติเหต ุ

1. ร้อยละ 100 ของนักเรียน ม.1, ม.
4 ได้เข้าร่วมกจิกรรมปฐมนิเทศ 
2. ร้อยละ 100 ของนักเรียนไดร้ับ
การเยี่ยมบ้านโดยครูที่ปรึกษา 

9. โครงการพัฒนาระบบดูและ
ช่วยเหลือนักเรยีน 

9.1 กิจกรรมปฐมนิเทศ
นักเรียน ม.1, ม.4 
9.2 กิจกรรมเยีย่มบ้าน
นักเรียน 
9.3 กิจกรรมดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

ร้อยละ 95 ของนักเรียน  มีการ
ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพตดิให้โทษ 
หลีกเลี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย 
อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 

10. โครงการโรงเรียนสีขาว
ปลอดอบายมุข 

10.1 กิจกรรมรณรงค์วันงด
สูบบุหรีโ่ลก 
10.2 กิจกรรมวันต่อต้านยา
เสพติด 



 
 

10.3 กิจกรรมป้องกันเอดส์
และปัญหาเพศสัมพันธ์ใน
โรงเรียน 

กลยุทธ์ของสถานศึกษา ตัดชี้วัดความสำเร็จ โครงการ กิจกรรม 
  10. โครงการโรงเรียนสีขาว

ปลอดอบายมุข 
10.4 กิจกรรมให้ความรูด้้าน
ความปลอดภัยในโรงเรียน 
10.5 กิจกรรมวินัยจราจร 
10.6 กิจกรรมห้องเรียนสี
ขาว 

ร้อยละ 95 ของนักเรียนได้รับการฝึก
กิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณโ์รงเรียน 

11. โครงการส่งเสริมเอกลักษณ์
โรงเรียน 

11.1 กิจกรรมมวยโคราช 
11.2 กิจกรรมระบำโคราช
นาฏยรตัน ์
11.3 กิจกรรมเพลงโคราช 
11.4 กิจกรรมสืบสานปั้นดิน
เผา 
11.5 กิจกรรมอาหาร
พื้นเมืองโคราช 
11.6 กิจกรรมสืบสานวิถี
ชีวิตวัฒนธรรมลำปร ุ

2.พัฒนาหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอน
เทียบเคียงมาตรฐานสากลบน
พื้นฐานของความเป็นไทย 

1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของกลุม่
สาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ(GPA) 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 
2. ร้อยละ 70 ของนักเรียนมีความรู้
และทักษะจำเป็นตามหลักสูตร 

12. โครงการพัฒนาการเรียน
การสอน 8 กลุ่มสาระฯเพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการ
ศึกษา 

12.1 กิจกรรมพัฒนาการเรียน
การสอนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
12.2 กิจกรรมพัฒนาการเรียน
การสอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 
12.3 กิจกรรมพัฒนาการเรียน
การสอนกลุ่มสาระภาษาไทย 
12.4 กิจกรรมพัฒนาการเรียน
การสอนกลุ่มสาระ
ภาษาตา่งประเทศ 
12.5 กิจกรรมพัฒนาการเรียน
การสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 
12.6 กิจกรรมพัฒนาการเรียน
การสอนกลุ่มสาระสขุศึกษาและ
พลศึกษา 
12.7 กิจกรรมพัฒนาการเรียน
การสอนกลุ่มสาระศิลปะ 
12.8 กิจกรรมพัฒนาการเรียน
การสอนกลุ่มสาระการงานอาชีพ
และเทคโนโลย ี

 
 



 
 

กลยุทธ์ของสถานศึกษา ตัดชี้วัดความสำเร็จ โครงการ กิจกรรม 
 1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในวิชา

หลัก ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  จากการ
ทดสอบระดับชาติ (O-NET)  เพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 
2. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในวิชา
หลัก  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 จากการ
ทดสอบระดับชาติ (O-NET)  เพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 
3. ร้อยละ 80 ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย ท่ีได้รับการ
สอนเสริม มีความรู้เพิม่ขึ้น 
4. รัอยละ 100 ของนักเรียนช้ัน ม.1,    
ม.4 ได้รับการปรับพ้ืนฐาน ความรู ้
5. รัอยละ 95 ของนักเรียนท่ีเข้ารว่ม
กิจกรรมทัศนศึกษา มีความรู้และ
ประสบการณ์เพิ่มขึ้น 

13. โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 
 

13.1 กิจกรรมสอนเสรมิ 
13.2 กิจกรรมสรา้ง
แบบฝึกหัด Test Blue 
Print 
13.3 กิจกรรมทัศนศึกษา 
13.4 เฝ้าระวัง 0, ร, มส 
13.5 ศูนย์อาเซียนศึกษา 
13.6 สวนพฤกษศาสตร ์
13.7 ชุมชนสัมพันธ์ 
13.8 นิทรรศการวิชาการ 
(Open house) 

1. ร้อยละ 100 ของนักเรียนท่ีมี
ความสามารถทางวิชาการ ได้รับการ
ส่งเสริม 
2. ร้อยละ 95 ของนักเรียน เข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริมความสามารถทาง
วิชาการ 
3. ร้อยละ 100 ของนักเรียนทุก
ระดับชั้น สร้างผลงานจากการเข้า
ร่วมกิจกรรมวิชาการ 

14. โครงการส่งเสริมความเป็น
เลิศทางวิชาการ 

14.1 แข่งขันทักษะทาง
วิชาการ 

14.2 พัฒนาสู่ความเป็นเลศิ
ทางวิทยาศาสตร/์
คณิตศาสตร์/
ภาษาต่างประเทศ 
14.3 ส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางสังคมศึกษา 

ร้อยละ 85 ของนักเรียนมีทักษะ     
การคิดอย่างเป็นระบบ 

15. โครงการส่งเสริมการคดิ
อย่างเป็นระบบ 

15.1 พัฒนาทักษะการคิด
ด้วยกระบวนการ 
Independent Study : IS 
15.2 กิจกรรมการเรียนรู้
ตามแนวทาง STEM 
Education 

1. โรงเรียนมีการจดัหลักสูตรรายวชิา
เพิ่มเตมิ/โครงการ/กิจกรรม ที่
เทียบเคียงมาตรฐานสากล 
2. ร้อยละ 100 ของนักเรียนไดเ้รยีนรู้
ตามหลักสูตรเทียบเคียง
มาตรฐานสากล 

16. โครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาและกิจกรรมการ
เรียนรูเ้ทียบเคยีงมาตรฐานสากล 

16.1 กิจกรรมพัฒนา
หลักสตูรสถานศึกษาท่ี
เทียบเคียงมาตรฐานสากล 
16.2 กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพการเรยีนการสอนสู่
มาตรฐานสากล 



 
 

กลยุทธ์ของสถานศึกษา ตัดชี้วัดความสำเร็จ โครงการ กิจกรรม 
 3. ร้อยละ 95 ของนักเรียนท่ีเข้ารว่ม

กิจกรรมวัฒนธรรมเอกลักษณ ์
16. โครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาและกิจกรรมการ
เรียนรูเ้ทียบเคยีงมาตรฐานสากล 
(ต่อ) 

16.3 กิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนการสอนภาษาที่ 2 โดย
ครูต่างประเทศ 
16.4 กิจกรรมส่งเสริม
วัฒนธรรมเอกลักษณ์ (วัน
คริสต์มาส, วันตรุษจีน ฯ)             

ร้อยละ 95 ของครูและบุคลากรไดร้ับ
การพัฒนาทางวิชาชีพ 

17.โครงการส่งเสรมิศักยภาพครู
ในการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้
และการปฏิบัติงาน 

17.1 กิจกรรมศึกษาดูงาน
เปรียบเทยีบ 
17.2 กิจกรรมส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานครผูู้สอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ (ไปราชการ/
อบรม/สัมมนา) 
17.3 การนิเทศวิจัยในช้ัน
เรียน 
17.4 กิจกรรมพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาด้าน
การวัดผลประเมินผล 
17.5 กิจกรรมนิเทศการ
จัดการเรียนการสอน 
17.6 ประชุมปฏิบัติการของ
บุคลากร 
17.7 ส่งเสริมความก้าวหน้า
ทางวิชาชีพ (PLC) 
17.8 สวัสดิการ ขวัญ 
กำลังใจ 
17.9 ประเมินประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลครูและบุคลากร
ทางการศึกษา / คัดเลือกครู
ดีดเด่น 

1. ร้อยละ 100 ของนักเรียนท่ีเรียน
โปรแกรม EIS ได้รับการพัฒนาการใช้
ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู ้
2. แหล่งเรียนรู้ ห้องเรียน EIS ไดร้บั
การพัฒนา ร้อยละ 90 
3. ครูผู้สอนห้องเรียน EIS ไดร้ับการ
พัฒนาร้อยละ 90 

18. โครงการจัดการเรยีนการ
สอนโดยใช้โปรแกรม EIS 

18.1 พัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ี
เอื้อต่อการเรียนรู้ห้องเรียน
พิเศษ EIS 
18.2 พัฒนาครูผู้สอน
ห้องเรียน EIS ตามแนวทาง
โรงเรียนมาตรฐานสากล 
18.3 EIS KR.P. Relationship 
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  18. โครงการจัดการเรยีนการ

สอนโดยใช้โปรแกรม EIS (ต่อ) 
18.4 EIS KR.P Camp 
18.5 สอนเสริมหลังเลิก
เรียน 
18.6 พัฒนาทักษะการ
สื่อสารภาษาอังกฤษนอก
ห้องเรียน 
18.7 ส่งเสริมการเข้าร่วม
การแข่งขันทักษะวิชาการ 
18.8 พัฒนาสื่อการเรียนการ
สอน 

1. ร้อยละ 90 ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีอ่านออก   เขียน
ได้และคิดเลขเป็น 
2. ร้อยละ 90 ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษา ปีที่ 6 อ่านคล่อง  เขียน
คล่อง คิดเลขคล่อง 

19. โครงการพัฒนาทักษะการ
อ่าน เขียนและคดิเลข 

19.1 พัฒนาทักษะการอ่าน
และการเขียน 
19.2 พัฒนาทักษะการคิด
เลขคล่อง 
19.3  Let’s speak 
English 
19.4  English camp 
19.5 กิจกรรมพัฒนาทักษะ
การอ่าน เขียน คิด ตามแนว 
PISA 

1. ร้อยละ 85 ของนักเรียนมีทักษะใน
การใช้เทคโนโลยี ICT 

20.โครงการพัฒนาศักยภาพ
นักเรียนด้านเทคโนโลย ี

20.1 พัฒนา/ประชุมเชิง
ปฏิบัติการการใช้ Google 
App. For Education 
20.2 ส่งเสริมการจัดการ
เรียนการสอน ตามโครงการ 
Smart KKU 
20.3 พัฒนาห้องเรียน  
Smart KKU 
20.4 ส่งเสริมการจัดการ
เรียนการสอนด้าน
เทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) 
20.5 ส่งเสริมศักยภาพ
นักเรียนสู่ความเป็นเลิศด้าน
เทคโนโลย ี
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3. ส่งเสรมิการจดัการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพของ
ผู้เรยีน 

โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อม
แหล่งเรียนรู้ ห้องปฏิบัติการ และ
บรรยากาศในโรงเรียน ให้เอื้อต่อการ
เรียนรู้ ร้อยละ 97 

21. โครงการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศให้ผู้เรียนพัฒนา
เต็มตามศักยภาพ 

21.1  พัฒนาแหล่งเรียนรู้
ด้านเทคโนโลยีกลุ่มสาระ
การเรยีนรู้วิทยาศาสตร์/
คณิตศาสตร์/ภาษาอังกฤษ/
ภาษาไทย/และสังคมศึกษา  
21.2 พัฒนาห้องแนะแนว 
21.3 ปรับปรุงและพัฒนา
ห้องปฏิบัติการควบคมุระบบ 
ICT 
21.4 ส่งเสริมสนับสนุนการ
ใช้ Resource Center 
ห้องสมุด 

4.ส่งเสรมิการจดัการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพของ
ผู้เรยีน 

1. ร้อยละ 90 ของโรงเรียนในเขต
พื้นที่บริการได้รับการแนะแนวสญัจร 
2. ร้อยละ 95 ของนักเรียน ม.3, ม.6 
เรียนต่อในระดับสูงขึ้น 
3. ร้อยละ 100 ของนักเรียนไดร้ับ
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายทางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
4. ร้อยละ 100 ของนักเรียนตาม
เกณฑ์ที่กำหนดได้รับการสนับสนนุ
ทุนการศึกษา 
5. ร้อยละ 95 ของนักเรียนห้องเพชร
โคราชที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนสูง 
ได้รับการสนบัสนุนค่าใช้จ่ายทาง
การศึกษาของโรงเรยีน 
6. ร้อยละ 100 ของนักเรียนเรียน
ร่วมได้รับการส่งเสริมโอกาสทางการ
ศึกษา 

22. โครงการส่งเสริมโอกาส
ทางการศึกษา 

22.1 แนะแนวสัญจร 
22.2 รับนักเรียน 
22.3 สนับสนุนค่าใช้จ่าย
ทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
22.4 มอบทุนการศึกษา 
22.5 ส่งเสริมนักเรียนเรียน
ร่วม 
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4.ส่งเสรมิการจดัการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพของ
ผู้เรยีน (ต่อ) 

1. ร้อยละ 100 ของนักเรียนช้ัน ม.3, 
ม.6 ได้รับการแนะแนวการศึกษาต่อ 
2. ร้อยละ 90 ของนักเรียนท่ีมีปัญหา
ได้รับการแก้ไข 
3. ร้อยละ 95 ของนักเรียนท่ีติด 0, 
 ร, มส ได้รับการแก้ไข และจบ
การศึกษาตามกำหนดเวลาของ
หลักสตูร 

23. โครงการพัฒนาระแบบงาน
แนะแนว 

23.1 แนะแนวการศึกษา
ต่อ/ตลาดนดัการศึกษา 
23.2 เฝ้าระวังให้คำปรึกษา
นักเรียนมีปญัหา 
24.3 เสริมสร้างขวัญกำลังใจ
นักเรียน 
25.4 คลินิกวัยทีน 

ร้อยละ 90 ของนักเรียนที่สนใจได้รับการ
พัฒนาทางด้านวิชาชีพ 

24. โครงการพัฒนาศักยภาพ
นักเรียนด้านอาชีพ 

24.1 การทำขนมไทย 
24.2 การทำขนมอบ 
24.3 การทำอาหารไทย 
24.4 การทำน้ำพริกเครื่อง
เคียง 
24.5 การจัดดอกไมส้ด 
24.6 ช่างไฟฟ้า 
24.7 งานหล่อหินทราย 
24.8 การงานอาชีพ 

ร้อยละ 85 ของนักเรียนมีทักษะใน
การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง        
รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 
 

25. โครงการพัฒนาทักษะใน
การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
จากแหล่งเรยีนรู้และสื่อต่างๆ
รอบตัว 

25.1 รักการอ่าน 
25.2 ส่งเสริมการแสวงหา
ความรู้จากแหล่งเรยีนรู้ และ
สื่อต่างๆ รอบตัว 
25.3 กิจกรรมปลูกฝังรักการ
อ่าน 

5. พัฒนาระบบบริหาร
จัดการด้วยระบบคุณภาพ
ตามหลักของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

1. ร้อยละ 100 ของนักเรียนไดเ้รยีนรู้
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
การบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ร้อยละ 97 ของนักเรียน ดำรงตน
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพยีง 

26. โครงการพัฒนาการบริหาร
จัดการด้วยระบบคุณภาพตาม
หลักของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

26.1 กิจกรรมการบริหาร
จัดการบริหารด้วยระบบ
คุณภาพตามหลักของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
26.2 กิจกรรมการเรียนรู้
บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 

โรงเรียนมีการบริการทีส่่งเสริมให้
ผู้เรยีนพัฒนาเต็มตามศักยภาพ   
ร้อยละ 100 

27. โครงการสนับสนุนการ
ให้บริการทางการศึกษา 

27.1 พัฒนาสำนักงานกลุ่ม
งานนโยบายและ
งบประมาณ 
27.2 พัฒนาสำนักงานกลุ่ม
งานบริหารบุคคล 
27.3 พัฒนาสำนักงานกลุ่ม
งานบริหารทั่วไป 
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5. พัฒนาระบบบริหาร
จัดการด้วยระบบคุณภาพ
ตามหลักของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง (ต่อ) 

 27. โครงการสนับสนุนการ
ให้บริการทางการศึกษา (ต่อ) 

27.4 พัฒนาสำนักงานกลุ่ม
งานบริหารกิจการนักเรยีน 
27.5 พัฒนาสำนักงานกลุ่ม
งานบริหารวิชาการ 
27.6 งานทะเบียน 
27.7 งานวัดผลประเมินผล 
27.8 สำนักงานผู้อำนวยการ 
27.9 งานผลิต/ให้บริการ
เอกสาร 
27.10 งานโสตทัศนศึกษา 
27.11 บริหารงานตาม
นโยบาย (งบกลาง) 
27.12 ประชาสัมพันธ์
โรงเรียน 
27.13 การให้บริการ
สาธารณูปโภค 

โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพ
ภายในครบองค์ประกอบตาม
กฎกระทรวง ร้อยละ 100 

28. โครงการพัฒนาระบบ
ประกันคณุภาพภายในของ
สถานศึกษาตามกฎหมาย
กระทรวง 

28.1 การจัดทำมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 
28.2 การจัดทำมาตรฐาน
การปฏิบัติงานระดบับุคคล 
28.3 การจัดทำแผนพัฒนา
คุณภาพและแผนปฏิบตัิการ
ประจำป ี
28.4 การจัดทำข้อมูล
สารสนเทศ 
28.5 ควบคุมภายใน 
28.6 การจัดทำรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา (SAR) 

1. ร้อยละ 95 ของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
คณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ผู้ปกครอง 
และผูป้กครองเครือข่าย   เข้าร่วม
การประชุม 
2. ร้อยละ 65 ของผู้ปกครองและ
ชุมชนร่วมบริจาคเพื่อพัฒนา
การศึกษา 

29. โครงการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพคณะกรรมการ
สถานศึกษาและผูม้ีส่วนได้ส่วน
เสีย 

29.1 ประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และ
คณะ กรรมการภาคี 4 ฝ่าย 
29.2 การประชุมผู้ปกครอง 
29.3 ประชุมผู้ปกครอง
เครือข่าย 
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5. พัฒนาระบบบริหาร
จัดการด้วยระบบคุณภาพ
ตามหลักของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง (ต่อ) 

โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมและ
แหล่งเรียนรู้  ท่ีร่มรื่น มั่นคง สะอาด 
ปลอดภัย มีสิ่งอำนวยความสะดวกอยู่
ในสภาพใช้การได้ดีและปลอดภัย 
ร้อยละ 100 

30. โครงการพัฒนา
สภาพแวดล้อมท่ีส่งเสรมิให้
ผู้เรยีนพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

30.1 พัฒนาอาคารสถานท่ี 
ภูมิทัศน์ ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู ้
30.2 รักษาความปลอดภยั
ในสถานศึกษา  

 
 รวมทั้งสิ้น 
  กลยุทธ์  5   กลยุทธ์ 
  โครงการ 30 โครงการ 
  กิจกรรม  149 กิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ส่วนที่ 3 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ 

 

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม และการประมาณการงบประมาณ 
จำแนกตามกลยุทธ์การพัฒนาสถานศึกษา 

กลยุทธ์สถานศึกษา ประเภทงบประมาณ รวม (บาท) 
อุดหนุน พัฒนาฯ รายได้ฯ 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนทุกคนเป็นคนดี มีคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

    

1. โครงการส่งเสริมความสามารถด้านกีฬา     
   1.1 ส่งเสริมกีฬา-กรีฑาสู่ความเป็นเลิศ   18,000 18,000 
   1.2 แข่งขันกีฬาภายใน (กีฬาคณะสี) 20,000   20,000 
   1.3 แข่งขันกีฬาภายนอก (กรีฑาจังหวัด และอ่ืนๆ)   16,000 16,000 
2. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านทัศนศิลป์/
ดนตรี/นาฏศิลป์ 

    

   2.1 ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านทัศนศิลป์  3,000  3,000 
   2.2 ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านดนตรี  3,000  3,000 

3. โครงการพัฒนาทักษะการทำงานร่วมกับผู้อ่ืนและ
สร้างเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 

    

   3.1 แนะแนวอาชีพ 1,400   1,400 
   3.2 ส่งเสริมการหารายได้ระหว่างเรียน 700   700 
   3..3 จิตอาสา/ชุมนุม 1,400   1,400 
4. โครงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึง
ประสงค์และอัตลักษณ์โรงเรียน  

1,400   1,400 

   4.1 ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ม.1,   ม.4  20,000  20,000 
   4.2 สร้างค่านิยมความเป็นไทย 1,400   1,400 
   4.3 วันไหว้ครู / สานสัมพันธ์พ่ีน้อง 3,500   3,500 
   4.4 วันสำคัญทางศาสนา 2,800   2,800 
   4.5 วันสำคัญของชาติและสถาบัน 6,250   6,250 
   4.6  อำลาสถาบัน 2,800   2,800 
   4.7 ปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่จบหลักสูตร ม.3และ ม.6 2,800   2,800 

 
 



 
 

กลยุทธ์สถานศึกษา ประเภทงบประมาณ รวม (บาท) 
อุดหนุน พัฒนาฯ รายได้ฯ 

   4.8 ทำความดีด้วยหัวใจ 500   500 
   4.9 วันดินโลก  2,100   2,100 
   4.10 รักษ์สิ่งแวดล้อม   3,960 3,960 
5. โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน     
   5.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้
คณะกรรมการนักเรียน 

700   700 

   5.2 สภานักเรียน 700   700 
6.โครงการโรงเรียนในฝัน     
   6.1 โรงเรียนในฝัน  15,000  15,000 
7. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ     
   7.1 พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ    - 
   7.2 สวดมนต์สุดสัปดาห ์ 700   700 
   7.3 ถวายภัตตาหารเพล 700   700 
   7.4 พระธรรมทูตให้ความรู้ 1,050   1,050 
   7.5 ธรรมศึกษา 2,900  2,000 4,900 
8. โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยนักเรียน     
   8.1 ส่งเสริมสุขภาพและเวชภัณฑ์    - 
   8.2 ทดสอบสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์

มาตรฐาน 
   - 

   8.3 โภชนาการ    - 
   8.4 ประกันอุบัติเหตุ   52,050 52,050 
9. โครงการพัฒนาระบบดูและช่วยเหลือนักเรียน     
   9.1 กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 3,500   3,500 
   9.2 กิจกรรมดูแลช่วยเหลือนักเรียน 3,500   3,500 
   9.3 กิจกรรมสถิติการมาเรียน(บัตร)   3,675 3,675 
10. โครงการโรงเรียนสีขาวปลอดอบายมุข     
   10.1 กิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก 700   700 
   10.2 กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด 1,000   1,000 

 
 
 



 
 

กลยุทธ์สถานศึกษา ประเภทงบประมาณ รวม (บาท) 
อุดหนุน พัฒนาฯ รายได้ฯ 

   10.3 กิจกรรมป้องกันเอดส์และปัญหาเพศสัมพันธ์
ในโรงเรียน 

800   800 

   10.4 กิจกรรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยใน
โรงเรียน 

700   700 

   10.5 กิจกรรมวินัยจราจร 1,000   1,000 
   10.6 กิจกรรมห้องเรียนสีขาว 3,500   3,500 
   10.7 กิจกรรม To be Number One   5,000 5,000 
11. โครงการส่งเสริมเอกลักษณ์โรงเรียน     
   11.1 กิจกรรมเพลงโคราช 2,100   2,100 
   11.2 กิจกรรมอาหารพื้นเมืองโคราช 2,100   2,100 
   11.3 กิจกรรมสืบสานงานบุญ (ในโรงเรียน) 2,100   2,100 
   11.4 กิจกรรมบวงสรวงคุณย่าโมประจำปี  7,000  3,000 10,000 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการ

สอนเทียบเคียงมาตรฐานสากลบนพื้นฐานของความ
เป็นไทย 

    

12. โครงการพัฒนาการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระฯ
เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 

    

   12.1 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์ 

3,500   3,500 

   12.2 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์/สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 

4,000  3,000 7,000 

   12.3 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระ
ภาษาไทย/วันสุนทรภู่ 

6,300   6,300 

   12.4 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ 

3,500   3,500 

   12.5 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระ
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

3,500   3,500 

   12.6 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระสุข
ศึกษาและพลศึกษา 

2,100   2,100 

 
 



 
 

  กลยุทธ์สถานศึกษา ประเภทงบประมาณ รวม (บาท) 
อุดหนุน พัฒนาฯ รายได้ฯ 

   12.7 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระ
ศิลปะ 

2,100   2,100 

   12.8 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

3,500   3,500 

   12.9 กิจกรรมโคราชจีโอพาร์ค  2,100   2,100 
13. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน     
   13.1 กิจกรรมสอนเสริม  12,000  12,000 
   13.2 กิจกรรมทัศนศึกษา  100,000  100,000 
   13.3 เฝ้าระวัง 0, ร, มส    - 
   13.4 ศูนย์อาเซียนศึกษา 2,100   2,100 
   13.5 ชุมชนสัมพันธ์ 2,100   2,100 
   13.6 นิทรรศการวิชาการ (Open house) 15,000  35,000 50,000 
   13.7 ลูกเสือ-เนตรนารี  82,000  82,000 
14. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ     
   14.1 แข่งขันทักษะทางวิชาการ  61,610 7,880 69,490 
   14.2 พัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 

 21,000 23,000 44,000 

15. โครงการส่งเสริมการคิดอย่างเป็นระบบ     
   15.1 พัฒนาทักษะการคิดด้วยกระบวนการ 
Independent Study : IS 

2,100   2,100 

   15.2 กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทาง STEM 
Education 

7,000  23,000 30,000 

16. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกิจกรรม
การเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล 

    

   16.1 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาท่ี
เทียบเคียงมาตรฐานสากล 

3,500   3,500 

   16.2 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนสู่
มาตรฐานสากล 

700   700 

 
 
 



 
 

กลยุทธ์สถานศึกษา ประเภทงบประมาณ รวม (บาท) 
อุดหนุน พัฒนาฯ รายได้ฯ 

   16.3 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาที่ 2 
โดยครูต่างประเทศ 

  478,860 478,860 

   16.4 กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมเอกลักษณ์ (วัน
คริสต์มาส, วันตรุษจีน ฯ)             

4,000  3,000 7,000 

17.โครงการส่งเสริมศักยภาพครูในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้และการปฏิบัติงาน 

    

   17.1 กิจกรรมศึกษาดูงานเปรียบเทียบ 73,000   73,000 
   17.2 กิจกรรมส่งเสริมการปฏิบัติงานครูผู้สอนอย่าง
มีประสิทธิภาพ (ไปราชการ/อบรม/สัมมนา) 

3,200  1,000 4,200 

   17.3 การนิเทศวิจัยในชั้นเรียน 1,400   1,400 
   17.4 กิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ด้านการวัดผลประเมินผล 

1,400   1,400 

   17.5 กิจกรรมนิเทศการจัดการเรียนการสอน 700   700 
   17.6 ประชุมปฏิบัติการของบุคลากร 2,000  1,500 3,500 
   17.7 ส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาชีพ (PLC) 1,400   1,400 
   17.8 สวัสดิการ ขวัญ กำลังใจ 1,400  1,100 2,500 
   17.9 ประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลครูและ
บุคลากรทางการศึกษา / คัดเลือกครูดีเด่น 

700   700 

18. โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โปรแกรม EIS     
   18.1 พัฒนาสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้
ห้องเรียนพิเศษ EIS 

  30,000 30,000 

   18.2 พัฒนาครูผู้สอนห้องเรียน EIS ตามแนวทาง
โรงเรียนมาตรฐานสากล 

  52,000 52,000 

   18.3 EIS KR.P. Relationship   140,000 140,000 
   18.4 EIS KR.P Camp   30,000 30,000 
   18.5 ส่งเสริมการเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ   10,000 10,000 
   18.6 พัฒนาสื่อการเรียนการสอน   30,000 30,000 

 
 
 
 



 
 

กลยุทธ์สถานศึกษา ประเภทงบประมาณ รวม (บาท) 
อุดหนุน พัฒนาฯ รายได้ฯ 

19. โครงการพัฒนาทักษะการอ่าน เขียนและคิดเลข     
   19.1 พัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน 1,400   1,400 
   19.2 พัฒนาทักษะการคิดเลขคล่อง 700   700 
   19.3  All about English 700   700 
   19.4  English camp 4,400  8,600 13,000 
20.โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านเทคโนโลยี     
   20.1 พัฒนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้ Google 
App For Education 

2,100   2,100 

   20.2 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน ตาม
โครงการ Smart KKU 

  5,000 5,000 

   20.3 พัฒนาห้องเรียน  Smart KKU   5,000 5,000 
   20.4 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนด้าน
เทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) 

  34,916 34,916 

กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

    

21. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

    

   21.1  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์/ภาษาอังกฤษ/
ภาษาไทย/และสังคมศึกษา  

  50,000 50,000 

   21.2 พัฒนาห้องแนะแนว 2,100   2,100 
   21.3 ปรับปรุงและพัฒนาห้องปฏิบัติการควบคุม
ระบบ ICT 

  7,000 7,000 

   21.4 ส่งเสริมสนับสนุนการใช้ Resource Center 
ห้องสมุด 

  4,000 4,000 

 
 
 
 
 
 



 
 

กลยุทธ์สถานศึกษา ประเภทงบประมาณ รวม (บาท) 
อุดหนุน พัฒนาฯ รายได้ฯ 

กลยุทธ์ที่ 4  ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ทักษะวิชาชีพของผู้เรียน 

    

22. โครงการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา     
   22.1 แนะแนวสัญจร 2,000  800 2,800 
   22.2 รับนักเรียน 8,000  2,500 10,500 
   22.3 สนับสนุนค่าใช้จ่ายทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    - 
   22.4 มอบทุนการศึกษา    - 
   22.5 ส่งเสริมนักเรียนเรียนร่วม 1,400   1,400 
   22.6 อาหารกลางวันนักเรียนเรียนร่วม  60,000   60,000 
23. โครงการพัฒนาระแบบงานแนะแนว     
   23.1 แนะแนวการศึกษาต่อ/ตลาดนัดการศึกษา 1,400   1,400 
   23.2 เฝ้าระวังให้คำปรึกษานักเรียนมีปัญหา 700   700 
   23.3 เสริมสร้างขวัญกำลังใจนักเรียน 700   700 
   23.4 คลินิกวัยทีน 700   700 
24. โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านอาชีพ     
   24.1 การทำขนมไทย 2,100   2,100 
   24.2 การทำขนมอบ 2,100   2,100 
   24.3 การทำอาหารไทย 2,100   2,100 
   24.4 การทำน้ำพริกเครื่องเคียง 2,100   2,100 
   24.5 การจัดดอกไม้แห้ง 2,100   2,100 
   24.6 ช่างไฟฟ้า 2,100   2,100 
   24.7 งานหล่อหินทราย 2,100   2,100 
   24.8 การงานอาชีพ 2,100   2,100 
   24.9 งานเกษตร  4,200   4,200 
25. โครงการพัฒนาทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองจากแหล่งเรียนรู้และสื่อต่างๆรอบตัว 

    

   25.1 รักการอ่าน 2,800   2,800 
   25.2 ส่งเสริมการแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ 
และสื่อต่างๆ รอบตัว 

3,000   3,000 

   25.3 กิจกรรมปลูกฝังรักการอ่าน 5,600   5,600 
 



 
 

กลยุทธ์สถานศึกษา ประเภทงบประมาณ รวม (บาท) 
อุดหนุน พัฒนาฯ รายได้ฯ 

กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยระบบ
คุณภาพตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

    

26. โครงการพัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบ
คุณภาพตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

    

   26.1 กิจกรรมการบริหารการการจัดการเรียนรู้
บูรณาการตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

5,600   5,600 

27. โครงการสนับสนุนการให้บริการทางการศึกษา     
   27.1 พัฒนาสำนักงานกลุ่มงานนโยบายและ
งบประมาณ 

7,000   7,000 

   27.2 พัฒนาสำนักงานกลุ่มงานบริหารบุคคล 7,000   7,000 
   27.3 พัฒนาสำนักงานกลุ่มงานบริหารทั่วไป 7,000   7,000 
   27.4 พัฒนาสำนักงานกลุ่มงานบริหารกิจการ
นักเรียน 

7,000   7,000 

   27.5 พัฒนาสำนักงานกลุ่มงานบริหารวิชาการ 7,000   7,000 
   27.6 งานทะเบียน 12,000  2,000 14,000 
   27.7 งานวัดผลประเมินผล 7,000   7,000 
   27.8 งานการเงินและบัญชี  7,000   7,000 
   27.9 สำนักงานผู้อำนวยการ   2,320 2,320 
   27.10 งานผลิต/ให้บริการเอกสาร 30,000  12,000 42,000 
   27.11 งานยานพาหนะ 120,000   120,000 
   27.12 งานปฏิคมโรงเรียน    - 
   27.13 งานโสตทัศนศึกษา 10,000  7,500 17,500 
   27.14 บริหารงานตามนโยบาย (งบกลาง) 72,000  33,000 105,000 
   27.15 ประชาสัมพันธ์โรงเรียน 1,400   1,400 
   27.16 การให้บริการสาธารณูปโภค 700,000   700,000 
   27.17 จ้างบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา   138,800 138,800 
28. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามกฎหมายกระทรวง 

    

   28.1 การจัดทำมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 2,100   2,100 
 
 



 
 

กลยุทธ์สถานศึกษา ประเภทงบประมาณ รวม (บาท) 
อุดหนุน พัฒนาฯ รายได้ฯ 

   28.2 การจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานระดับ
บุคคล 

1,400   1,400 

   28.3 การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพและแผนปฏิบัติ
การประจำปี 

1,900  1,040 2,940 

   28.4 การจัดทำข้อมูลสารสนเทศ 2,000  1,500 3,500 
   28.5 ควบคุมภายใน 1,400   1,400 
   28.6 การจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา (SAR) 

1,400   1,400 

29. โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพคณะกรรมการ
สถานศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

    

   29.1 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
และคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย 

1,400   1,400 

   29.2 การประชุมผู้ปกครองและผู้ปกครองเครือข่าย 2,800   2,800 
30. โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
พัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

    

   30.1 พัฒนาอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ ที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 

8,000  2,500 10,500 

   30 .2 รักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา (เวรยาม) 1,400   1,400 
   30.3 บำรุงรักษาระบบโซล่าเซลล์    - 
   30.4 บำรุงรักษาเครื่องทำน้ำเย็น ระบบ R.O. 8,000   8,000 
   30.5 บำรุง ซ่อมแซม เครื่องมืองานอาคารสถานที่ 2,100   2,100 
   30.6 จัดซื้อวัสดุเพิ่มเติมงานอาคารสถานที่  10,000  4,000 14,000 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

สรุปการใช้งบประมาณ ตามประมาณการงบประมาณ ปีการศึกษา 2561 
 

กลยุทธ์ จำนวน
โครงการ 

จำนวนกิจกรรม งบประมาณ รวม 
อุดหนุน กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรยีน 
รายได้

สถานศึกษา 

1 11 44 80,400 41,000 103,685 225,085 
2 9 47 161,600 276,610 922,856 1,361,066 
3 1 4 2,100 - 61,000 63,100 
4 4 22 107,300 - 3,300 110,600 
5 5 32 331,300 - 904,660 1,235,960 

รวมทั้งสิ้น 30 149 682,700 317,610 1,995,501 2,995,811 
 


