กลุม่ บริหารอานวยการ และงบประมาณ
ที่

โครงการ

1 รักษ์โลก รักษ์พลังงาน

กิจกรรม / ระยะเวลา / งบประมาณ

มาตรฐาน

3

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

รวมงบประมาณ

จัดซื้อกระดาษและหมึกพิมพ์ กลุ่ม 01 ต.ค. 2563 บริหารวิชาการ (ภาคเรียนที่
30 ธ.ค. 2563
2/2563)

100,589.00

จัดซื้อกระดาษและหมึกพิมพ์กลุ่ม
บริหารวิชาการ
(ภาคเรียนที่ 1/2564)

01 พ.ค. 2564 30 ก.ค. 2564

173,870.00

1.มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษา
มีคุณภาพ
กาหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ระดับดีเยี่ยม
ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษา
แห่งชาติ เป็นไปได้ในการปฏิบัติ ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง

จัดซื้อกระดาษ และหมึกพิมพ์กลุ่ม 01 ต.ค. 2563 บริหารอานวยการ และงบประมาณ 30 ธ.ค. 2563
(ภาคเรียนที่ 2/2563)

92,032.00

2.มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ มีคุณภาพ
ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตาม
ระดับดีเยี่ยม
มาตรฐาน การศึกษาของสถานศึกษา โดยความ
ร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการนาข้อมูลมาใช้ใน
การปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง และเป็น
แบบอย่างได้

จัดซื้อกระดาษ และหมึกพิมพ์กลุ่ม 01 พ.ค. 2564 บริหารอานวยการ และงบประมาณ 30 ก.ค. 2564
(ภาคเรียนที่ 1/2564)

172,184.00

3.พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง มีคุณภาพ
วิชาชีพตรงตามความต้องการของครูและ
ระดับดีเยี่ยม
สถานศึกษา และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพเพื่อพัฒนางาน

จัดซื้อกระดาษ และหมึกพิมพ์กลุ่ม
บริหารทั่วไป
(ภาคเรียนที่ 2/2563)
จัดซื้อกระดาษ และหมึกพิมพ์กลุ่ม
บริหารทั่วไป
(ภาคเรียนที่ 1/2564)

2

กลยุทธ์ กลยุทธ์
สพฐ โรงเรียน
4,5

1,080,288.00 นาย ชาญเจริญ
ซื่อชวกรกุล

ตัวชี้วัด งานประกันคุณภาพ(KPI)

01 ต.ค. 2563 30 ธ.ค. 2563

17,485.00

01 พ.ค. 2564 30 ก.ค. 2564

17,485.00

4.จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา
ตัวชี้วัดโรงรียนมาตรฐานสากล (KPI)

ผู้รับผิดชอบ

มีคุณภาพ
ระดับดีเยี่ยม

ที่

โครงการ

กิจกรรม / ระยะเวลา / งบประมาณ
จัดซื้อกระดาษ และหมึกพิมพ์กลุ่ม
บริหารกิจการนักเรียน (ภาคเรียนที่
2/2563)
จัดซื้อกระดาษ และหมึกพิมพ์กลุ่ม
บริหารกิจการนักเรียน (ภาคเรียนที่
1/2564)

มาตรฐาน

01 ต.ค. 2563 30 ธ.ค. 2563

17,142.00

01 พ.ค. 2564 30 ก.ค. 2564

22,577.00

จัดซื้อกระดาษ และหมึกพิมพ์กลุ่ม 01 ต.ค. 2563 สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
30 ธ.ค. 2563
(ภาคเรียนที่ 2/2563)

กลยุทธ์ กลยุทธ์
สพฐ โรงเรียน

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

รวมงบประมาณ

1.โรงเรียนมีการพัฒนารูปแบบการบริหาร
โรงเรียนและดาเนินการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ
แห่งชาติ
2.โรงเรียนได้รับความร่วมมือ จากทุกภาคส่วน
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ส่งเสริมและสนับสนุน
ทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา

มีคุณภาพ
ระดับดีเยี่ยม

23,045.00

3.ผู้บริหารโรงเรียนมีความสามารถ บริหาร
สถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ในระดับดีขึ้นไป

ระดับดีเยี่ยม

จัดซื้อกระดาษ และหมึกพิมพ์กลุ่ม 01 พ.ค. 2564 สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
30 ก.ค. 2564
(ภาคเรียนที่ 1/2564)

26,895.00

4.คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหาร มีคุณภาพ
มีการบริหารงานบุคคลเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ระดับดีเยี่ยม

จัดซื้อกระดาษ และหมึกพิมพ์กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
(ภาคเรียนที่ 2/2563)
จัดซื้อกระดาษ และหมึกพิมพ์กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย (ภาค
เรียนที่ 1/2564)

01 ต.ค. 2563 30 ธ.ค. 2563

11,132.00

01 พ.ค. 2564 30 ก.ค. 2564

11,132.00

1.ร้อยละความพึงพอใจต่อการได้รับการสนับสนุน ร้อยละ 90
ของบุคลากร

จัดซื้อกระดาษ และหมึกพิมพ์กลุ่ม 01 ต.ค. 2563 สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ 30 ธ.ค. 2563
เทคโนโลยี (ภาคเรียนที่ 2/2563)

26,180.00

2.ร้อยละความพึงพอใจต่อกระบวนการ
ประเมินผลการดาเนินงานของครู

โรงเรียน
ได้รับความ
ร่วมมือ
ระดับดีเยี่ยม

ตัวชี้วัด OBECQA

ร้อยละ 90

ผู้รับผิดชอบ

ที่

โครงการ

กิจกรรม / ระยะเวลา / งบประมาณ

มาตรฐาน

กลยุทธ์ กลยุทธ์
สพฐ โรงเรียน

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

รวมงบประมาณ

จัดซื้อกระดาษ และหมึกพิมพ์กลุ่ม 01 พ.ค. 2564 สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ 30 ก.ค. 2564
เทคโนโลยี (ภาคเรียนที่ 1/2564)

24,550.00

3.ร้อยละของความสาเร็จที่สาคัญตามวิสัยทัศน์
และพันธกิจ

ร้อยละ 98

จัดซื้อกระดาษ และหมึกพิมพ์กลุ่ม 01 ต.ค. 2563 สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ 30 ธ.ค. 2563
เทคโนโลยี(งานคอมพิวเตอร์)
(ภาคเรียนที่ 2/2563)

23,056.00

4.ร้อยละของความสาเร็จของการสร้างค่านิยม
องค์กร

ร้อยละ 98

จัดซื้อกระดาษ และหมึกพิมพ์กลุ่ม 01 พ.ค. 2564 สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ 30 ก.ค. 2564
เทคโนโลยี(งานคอมพิวเตอร์)
(ภาคเรียนที่ 1/2564)

4,520.00

5.ร้อยละระดับความไว้วางใจของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียต่อผู้นาระดับสูง

ร้อยละ 80

จัดซื้อกระดาษ และหมึกพิมพ์กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
(ภาคเรียนที่ 2/2563)
จัดซื้อกระดาษ และหมึกพิมพ์กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
(ภาคเรียนที่ 1/2564)

01 ต.ค. 2563 30 ธ.ค. 2563

14,588.00

6.ร้อยละของการตรวจสอบทั้งจากองค์กร
ร้อยละ 100
ภายนอกและการตรวจสอบภายในมีความโปร่งใส

01 พ.ค. 2564 30 ก.ค. 2564

14,588.00

7.ร้อยละของความพร้อมใช้งานของระบบ
สารสนเทศ

จัดซื้อกระดาษ และหมึกพิมพ์กลุ่ม 01 ต.ค. 2563 สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 30 ธ.ค. 2563
ก
(ภาคเรียนที่ 2/2563)

11,096.00

8.ร้อยละของการเตรียมความพร้อมในยามฉุกเฉิน ร้อยละ 92

ร้อยละ95

ผู้รับผิดชอบ

ที่

โครงการ

กิจกรรม / ระยะเวลา / งบประมาณ

มาตรฐาน

จัดซื้อกระดาษ และหมึกพิมพ์กลุ่ม 01 พ.ค. 2564 สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 30 ก.ค. 2564
ก
(ภาคเรียนที่ 1/2564)

11,616.00

จัดซื้อกระดาษ และหมึกพิมพ์กลุ่ม 01 ต.ค. 2563 สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 30 ธ.ค. 2563
ข
(ภาคเรียนที่ 2/2563)

13,028.00

จัดซื้อกระดาษ และหมึกพิมพ์กลุ่ม 01 พ.ค. 2564 สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 30 ก.ค. 2564
ข
(ภาคเรียนที่ 1/2564)

13,028.00

จัดซื้อกระดาษ และหมึกพิมพ์กลุ่ม 01 ต.ค. 2563 สาระการเรียนรู้ศิลปะ (ภาคเรียนที่ 30 ธ.ค. 2563
2/2563)

11,704.00

จัดซื้อกระดาษ และหมึกพิมพ์กลุ่ม 01 พ.ค. 2564 สาระการเรียนรู้ศิลปะ (ภาคเรียนที่ 30 ก.ค. 2564
1/2564)

9,624.00

จัดซื้อกระดาษ และหมึกพิมพ์กลุ่ม 01 ต.ค. 2563 สาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพล 30 ธ.ค. 2563
ศึกษา
(ภาคเรียนที่ 2/2563)

13,413.00

กลยุทธ์ กลยุทธ์
สพฐ โรงเรียน

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

รวมงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ที่

โครงการ

กิจกรรม / ระยะเวลา / งบประมาณ

มาตรฐาน

จัดซื้อกระดาษ และหมึกพิมพ์กลุ่ม 01 พ.ค. 2564 สาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพล 30 ก.ค. 2564
ศึกษา
(ภาคเรียนที่ 1/2564)

10,332.00

จัดซื้อกระดาษ และหมึกพิมพ์กลุ่ม 01 ต.ค. 2563 สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ(งาน 30 ธ.ค. 2563
บ้าน)
(ภาคเรียนที่ 2/2563)

9,610.00

จัดซื้อกระดาษ และหมึกพิมพ์กลุ่ม 01 พ.ค. 2564 สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ(งาน 30 ก.ค. 2564
บ้าน)
(ภาคเรียนที่ 1/2564)

9,610.00

จัดซื้อกระดาษ และหมึกพิมพ์กลุ่ม 01 ต.ค. 2563 สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ(งาน 30 ธ.ค. 2563
ประดิษฐ์) (ภาคเรียนที่ 2/2563)

0

จัดซื้อกระดาษ และหมึกพิมพ์กลุ่ม 01 พ.ค. 2564 สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ(งาน 30 ก.ค. 2564
ประดิษฐ์) (ภาคเรียนที่ 1/2564)

0

จัดซื้อกระดาษ และหมึกพิมพ์กลุ่ม 01 ต.ค. 2563 สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ(งาน 30 ธ.ค. 2563
ช่างฯ)
(ภาคเรียนที่ 2/2563)

7,417.00

กลยุทธ์ กลยุทธ์
สพฐ โรงเรียน

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

รวมงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ที่

โครงการ

กิจกรรม / ระยะเวลา / งบประมาณ

มาตรฐาน

จัดซื้อกระดาษ และหมึกพิมพ์กลุ่ม 01 พ.ค. 2564 สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ(งาน 30 ก.ค. 2564
ช่างฯ)
(ภาคเรียนที่ 1/2564)

7,417.00

จัดซื้อกระดาษ และหมึกพิมพ์กลุ่ม 01 ต.ค. 2563 สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ(งาน 30 ธ.ค. 2563
ธุรกิจ)
(ภาคเรียนที่ 2/2563)

5,130.00

จัดซื้อกระดาษ และหมึกพิมพ์กลุ่ม 01 พ.ค. 2564 สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ(งาน 30 ก.ค. 2564
ธุรกิจ)
(ภาคเรียนที่ 1/2564)

5,130.00

จัดซื้อกระดาษ และหมึกพิมพ์กลุ่ม 01 ต.ค. 2563 สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ(งาน 30 ธ.ค. 2563
เกษตร)
(ภาคเรียนที่ 2/2563)

5,538.00

จัดซื้อกระดาษ และหมึกพิมพ์กลุ่ม 01 พ.ค. 2564 สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ(งาน 30 ก.ค. 2564
เกษตร)
(ภาคเรียนที่ 1/2564)

5,538.00

จัดซื้อกระดาษ และหมึกพิมพ์งาน
ห้องสมุด
(ภาคเรียนที่ 2/2563)

01 ต.ค. 2563 30 ธ.ค. 2563

16,648.00

กลยุทธ์ กลยุทธ์
สพฐ โรงเรียน

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

รวมงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ที่

โครงการ

กิจกรรม / ระยะเวลา / งบประมาณ

มาตรฐาน

จัดซื้อกระดาษ และหมึกพิมพ์งาน
ห้องสมุด
(ภาคเรียนที่ 1/2564)

01 พ.ค. 2564 30 ก.ค. 2564

4,660.00

จัดซื้อกระดาษ และหมึกพิมพ์งาน
ศูนย์คอมพิวเตอร์
(ภาคเรียนที่ 2/2563)

01 ต.ค. 2563 30 ธ.ค. 2563

17,515.00

จัดซื้อกระดาษ และหมึกพิมพ์งาน
ศูนย์คอมพิวเตอร์
(ภาคเรียนที่ 1/2564)

01 พ.ค. 2564 30 ก.ค. 2564

17,515.00

จัดซื้อกระดาษ และหมึกพิมพ์งาน
แนะแนว
(ภาคเรียนที่ 2/2563)

01 ต.ค. 2563 30 ธ.ค. 2563

9,404.00

จัดซื้อกระดาษ และหมึกพิมพ์งาน
แนะแนว
(ภาคเรียนที่ 1/2564)

01 พ.ค. 2564 30 ก.ค. 2564

0

จัดซื้อกระดาษ และหมึกพิมพ์งาน 01 ต.ค. 2563 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ภาคเรียนที่ 30 ธ.ค. 2563
2/2563)

7,955.00

จัดซื้อกระดาษ และหมึกพิมพ์งาน 01 พ.ค. 2564 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ภาคเรียนที่ 30 ก.ค. 2564
1/2564)

7,955.00

จัดซื้อกระดาษ และหมึกพิมพ์งาน
English Program
(ภาคเรียนที่ 2/2563)

01 ต.ค. 2563 30 ธ.ค. 2563

27,330.00

กลยุทธ์ กลยุทธ์
สพฐ โรงเรียน

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

รวมงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ที่

กิจกรรม / ระยะเวลา / งบประมาณ

โครงการ

2 ยกระดับการบริหารจัดการ

มาตรฐาน

กลยุทธ์ กลยุทธ์
สพฐ โรงเรียน

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

รวมงบประมาณ

จัดซื้อกระดาษ และหมึกพิมพ์งาน
English Program (ภาคเรียนที่
1/2564)

01 พ.ค. 2564 30 ก.ค. 2564

29,025.00

งานการเงิน

01 ต.ค. 2563 30 ก.ค. 2564
01 ต.ค. 2563 30 ก.ค. 2564

22,370.00
13,057.00

1.มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษา มีคุณภาพ
กาหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ
ระดับดีเยี่ยม
สถานศึกษา ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล
แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปได้ในการปฏิบัติ
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

งานแผนงาน

01 ต.ค. 2563 30 ก.ค. 2564

107,111.00

2.มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ มีคุณภาพ
ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตาม
ระดับดีเยี่ยม
มาตรฐาน การศึกษาของสถานศึกษา โดยความ
ร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการนาข้อมูลมาใช้
ในการปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง และเป็น
แบบอย่างได้

งานสารสนเทศ

01 ต.ค. 2563 30 ก.ค. 2564

5,523.00

งานธุรการ และงานสารบรรณ

01 ต.ค. 2563 30 ก.ค. 2564

31,552.00

งานรับนักเรียน

01 ม.ค. 2564 30 เม.ย. 2564

52,708.00

งานพัสดุและสินทรัพย์

2

3

4

232,321.00 นาย ชาญเจริญ
ซื่อชวกรกุล

ตัวชี้วัด งานประกันคุณภาพ(KPI)

3.พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพตรงตามความต้องการของครูและ
สถานศึกษา และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพเพื่อพัฒนางาน
4.จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา
ตัวชี้วัดโรงรียนมาตรฐานสากล (KPI)

ผู้รับผิดชอบ

มีคุณภาพ
ระดับดีเยี่ยม

มีคุณภาพ
ระดับดีเยี่ยม

ที่

โครงการ

กิจกรรม / ระยะเวลา / งบประมาณ

มาตรฐาน

กลยุทธ์ กลยุทธ์
สพฐ โรงเรียน

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

รวมงบประมาณ

1.โรงเรียนมีการพัฒนารูปแบบการบริหาร
มีคุณภาพ
โรงเรียนและดาเนินการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ ระดับดีเยี่ยม
แห่งชาติ
2.โรงเรียนได้รับความร่วมมือ จากทุกภาคส่วน
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ส่งเสริมและสนับสนุน
ทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา

โรงเรียน
ได้รับความ
ร่วมมือ
ระดับดีเยี่ยม

3.ผู้บริหารโรงเรียนมีความสามารถ บริหาร
สถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ในระดับดีขึ้นไป

ระดับดีเยี่ยม

4.คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหาร มีคุณภาพ
มีการบริหารงานบุคคลเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ระดับดีเยี่ยม

ตัวชี้วัด OBECQA
1.ร้อยละความพึงพอใจของนักเรียนและ ผู้มีส่วน ร้อยละ 90
ได้ส่วนเสียต่อการจัดการสร้างความสัมพันธ์ของ
โรงเรียน
2.ร้อยละความพึงพอใจต่อการได้รับการสนับสนุน ร้อยละ 90
ของบุคลากร
3.ร้อยละความพึงพอใจต่อวัฒนธรรมหรือ
บรรยากาศภายในองค์กร

ร้อยละ 90

4.ร้อยละความผูกพันอื่นๆของบุคลากร เช่นการมี ร้อยละ 92
ส่วนร่วมในกิจกรรมพัฒนา
5.ร้อยละของความสาเร็จที่สาคัญตามวิสัยทัศน์
และพันธกิจ

ร้อยละ 98

ผู้รับผิดชอบ

ที่

โครงการ

กิจกรรม / ระยะเวลา / งบประมาณ

มาตรฐาน

กลยุทธ์ กลยุทธ์
สพฐ โรงเรียน

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

รวมงบประมาณ

6.ร้อยละของความสาเร็จของการสร้างค่านิยม
องค์กร

ร้อยละ 98

7.ร้อยละระดับความไว้วางใจของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียต่อผู้นาระดับสูง

ร้อยละ 80

ผู้รับผิดชอบ

8.ร้อยละของการตรวจสอบทั้งจากองค์กร
ร้อยละ 100
ภายนอกและการตรวจสอบภายในมีความโปร่งใส

3 งานประกันคุณภาพการศึกษา ประกันคุณภาพการศึกษา

01 ต.ค. 2563 30 ก.ค. 2564

19,528.00

2

4

5

9.ร้อยละของการให้การสนับสนุนจากชุมชน

ร้อยละ 98

10.ร้อยละของความปลอดภัยของข้อมูล
สารสนเทศ

ร้อยละ 98

11.ร้อยละของความพร้อมใช้งานของระบบ
สารสนเทศ

ร้อยละ95

ตัวชี้วัด งานประกันคุณภาพ(KPI)
1.มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษา มีคุณภาพ
กาหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ
ระดับดีเยี่ยม
สถานศึกษา ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล
แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปได้ในการปฏิบัติ
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
2.มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ มีคุณภาพ
ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตาม
ระดับดีเยี่ยม
มาตรฐาน การศึกษาของสถานศึกษา โดยความ
ร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการนาข้อมูลมาใช้
ในการปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง และเป็น
แบบอย่างได้

19,528.00 นาย กิตติพล
อนุรักษ์สุวรรณ

ที่

โครงการ

กิจกรรม / ระยะเวลา / งบประมาณ

มาตรฐาน

กลยุทธ์ กลยุทธ์
สพฐ โรงเรียน

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย
3.พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพตรงตามความต้องการของครูและ
สถานศึกษา และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพเพื่อพัฒนางาน
4.จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา

รวมงบประมาณ
มีคุณภาพ
ระดับดีเยี่ยม

มีคุณภาพ
ระดับดีเยี่ยม

ตัวชี้วัดโรงรียนมาตรฐานสากล (KPI)
1.ครูทุกคนมีแผนจัดการเรียนรู้ SAR และนาไปใช่ ครูทุกคนมี
ในการพัฒนาตนเอง
แผนฯ
2.โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในและ
ภายนอกที่เข้มแข็งตามกฎกระทรวงว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
มุ่งเน้นการกระจายอานาจ การสร้างเครือข่ายการ
มีส่วนร่วม และมีความรับผิดชอบต่อผลการ
ดาเนินงาน

โรงเรียนมี
ระบบ
ประกัน
คุณภาพ

3.โรงเรียนผ่านการรับรองคุณภาพภายในและ
ระดับดีเยี่ยม
ภายนอกตามกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ในระดับ ดีขึ้นไป
4.โรงเรียนมีงานวิจัยระบบประกันคุณภาพ และ
นาผลการวิจัยใช้พัฒนาการบริหารและการจัด
การศึกษา
ตัวชี้วัด OBECQA

มีคุณภาพ
ระดับดีเยี่ยม

ผู้รับผิดชอบ

ที่

โครงการ

กิจกรรม / ระยะเวลา / งบประมาณ

มาตรฐาน

กลยุทธ์ กลยุทธ์
สพฐ โรงเรียน

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

รวมงบประมาณ

1.ร้อยละของการตรวจสอบทั้งจากองค์กร
ร้อยละ 100
ภายนอกและการตรวจสอบภายในมีความโปร่งใส
รวม

1,332,137.00

ผู้รับผิดชอบ

กลุม่ บริหารวิชาการ
ที่

กิจกรรม / ระยะเวลา / งบประมาณ

โครงการ

1 นิเทศการศึกษา

มาตรฐาน

นิเทศในชั้นเรียน

01 ต.ค. 2563 30 ก.ค. 2564

15,630.00

นิเทศออนไลน์

01 พ.ย. 2563 30 ก.ค. 2564

0

3

กลยุทธ์ กลยุทธ์
สพฐ โรงเรียน
3

2,3

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

รวมงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

15,630.00 นาง วิไลภรณ์
คาภิระปาวงศ์

ตัวชี้วัด งานประกันคุณภาพ(KPI)
1.มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ มีคุณภาพ
ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตาม
ระดับดีเยี่ยม
มาตรฐาน การศึกษาของสถานศึกษา โดยความ
ร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการนาข้อมูลมาใช้ใน
การปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง และเป็น
แบบอย่างได้

ตัวชี้วัดโรงรียนมาตรฐานสากล (KPI)
1.ครูทุกคนผ่านกระบวนการนิเทศ ติดตามการ
จัดการเรียนรู้

ครูทุกคน
ผ่านการ
นิเทศ

2.ครูทุกคนมีแผนจัดการเรียนรู้ SAR และนาไปใช่ ครูทุกคนมี
ในการพัฒนาตนเอง
แผนฯ
ตัวชี้วัด OBECQA
1.ร้อยละความพึงพอใจต่อการได้รับการสนับสนุน ร้อยละ 90
ของบุคลากร
2.ร้อยละความพึงพอใจต่อกระบวนการ
ประเมินผลการดาเนินงานของครู

ร้อยละ 90

3.ร้อยละของการตรวจสอบทั้งจากองค์กร
ร้อยละ 100
ภายนอกและการตรวจสอบภายในมีความโปร่งใส
2 พัฒนาทักษะการเรียนรู้ใน อบรมครู ด้วย Active Learning
ศตวรรษที่ 21 (3R+8C+2L) RBL & Cording

01 ต.ค. 2563 30 ก.ย. 2564

58,325.00

1

1

1,3

ตัวชี้วัด งานประกันคุณภาพ(KPI)

113,325.00 นาง วิไลภรณ์
คาภิระปาวงศ์

ที่

โครงการ

กิจกรรม / ระยะเวลา / งบประมาณ
อบรมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21

01 ต.ค. 2563 30 ก.ย. 2564

มาตรฐาน
55,000.00

กลยุทธ์ กลยุทธ์
สพฐ โรงเรียน

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

รวมงบประมาณ

1.ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน
มีคุณภาพ
การสื่อสาร และการคิดคานวณ สูงกว่าเป้าหมาย ระดับดีเยี่ยม
ที่สถานศึกษา กาหนด
2.ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีสูงกว่า
เป้าหมายที่สถานศึกษากาหนดเป็นแบบอย่างได้

มีคุณภาพ
ระดับดีเยี่ยม

3.มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษา
มีคุณภาพ
กาหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ระดับดีเยี่ยม
ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษา
แห่งชาติ เป็นไปได้ในการปฏิบัติ ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง

ตัวชี้วัดโรงรียนมาตรฐานสากล (KPI)
1.ร้อยละของนักเรียนชั้น ม. 1–ม.3 ที่นาเสนอ
ผลงานด้วยวาจา(Oral Presentation)เป็น
ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดีโดยการประเมินจาก
ครูผู้สอนและผู้ทรงคุณวุฒิ (โรงเรียนจัดให้มีการ
ติดตามและประเมิน)

ร้อยละ 2

2.ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.1– ม.3 ที่อ่านหนังสือ ร้อยละ 60
อื่นที่ไม่ใช่หนังสือเรียนอย่างน้อยภาคเรียนละ 10
เล่ม(โรงเรียนจัดให้มีการส่งเสริมการอ่านและ
ติดตามประเมินผล)
3.ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.1- ม.3 ที่มีผลงานที่
แสดงถึงความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ในระดับดีโดย
การประเมินของครูผู้สอนและผู้ทรงคุณวุฒิ
(โรงเรียนจัดให้การติดตามและประเมิน)

ร้อยละ 2

ผู้รับผิดชอบ

ที่

โครงการ

กิจกรรม / ระยะเวลา / งบประมาณ

มาตรฐาน

กลยุทธ์ กลยุทธ์
สพฐ โรงเรียน

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย
4.ร้อยละของผลงานจากการศึกษาค้นคว้าด้วย
ร้อยละ 2
ตนเอง (IS) ทุกกลุม่ สาระการเรียนรู้ของนักเรียนชัน้
ม.4 – ม.6 ทีไ่ ด้รับการประเมินจากครูและ
ผูท้ รงคุณวุฒิวา่ เป็นผลงานทีม่ คี ุณภาพในระดับดี
จากงานแสดงผลงานประจาปีทโี่ รงเรียนจัดขึน้
(โรงเรียนจัดให้มกี ารแสดงและการประเมินผลงาน
ประจาปี)
5.ร้อยละของผลงานจากการศึกษาค้นคว้าด้วย ร้อยละ 2
ตนเอง (IS) ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่นักเรียนชั้น
ม. 4–ม.6 ได้ทาขึ้นและได้รับเชิญหรือได้รับการ
คัดเลือกหรือได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก
(เขตพื้นที่การศึกษา ส่วนกลาง และหน่วยงาน
ต่างๆ จัดให้มีเวที การแสดง/แข่งขัน)

6.ร้อยละของผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ร้อยละ 2
(IS) ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ของนักเรียนชั้น ม.4 –
ม.6 ที่ได้รับการประเมินจากครูและผู้ทรงคุณวุฒิ
ว่าเป็นผลงานที่มีคุณภาพในระดับดีจากงานแสดง
ผลงานประจาปีที่โรงเรียนจัดขึ้น(โรงเรียนจัดให้มี
การแสดงและการประเมินผลงานประจาปี)
7.ร้อยละของผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ร้อยละ 2
(IS) หรือผลงานด้านอื่นๆที่เกี่ยวกับกลุ่มประเทศ
อาเซียน ที่นักเรียนชั้น ม.4–ม.6 ได้ทาขึ้นและ
ได้รับเชิญ หรือได้รับการคัดเลือกหรือ ได้รับ
รางวัลจากหน่วยงานภายนอก (สพม.ส่วนกลาง
และหน่วยงานต่างๆจัดให้มีเวทีการแสดง/แข่งขัน)

รวมงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ที่

โครงการ

กิจกรรม / ระยะเวลา / งบประมาณ

มาตรฐาน

กลยุทธ์ กลยุทธ์
สพฐ โรงเรียน

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

รวมงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

8.โรงเรียนมีการพัฒนารูปแบบการบริหาร
มีคุณภาพ
โรงเรียนและดาเนินการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ ระดับดีเยี่ยม
แห่งชาติ
ตัวชี้วัด OBECQA
1.ร้อยละความพึงพอใจของนักเรียนและ ผู้มีส่วน ร้อยละ 90
ได้ส่วนเสียต่อการสนับสนุน สาคัญที่จัดให้
3 ยกระดับการบริหารจัดการ งานสานักงานวิชาการ

01 ต.ค. 2563 30 ก.ย. 2564

20,260.00

ให้บริการครูและนักเรียน
ตรวจสอบและจัดทาใบ ปพ.

01 ต.ค. 2563 30 ก.ย. 2564

128,111.00

1.ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร มีคุณภาพ
สถานศึกษาสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด ระดับดีเยี่ยม

จัดทาการวัดผล ประเมินผล ตาม
หลักสูตรสถานศึกษา

01 ต.ค. 2563 30 ก.ย. 2564

243,170.00

2.ตรวจสอบและประเมินผูเ้ รียนอย่างเป็นระบบ มี
ขัน้ ตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธกี ารวัดและ
ประเมินผลที่ เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการ
เรียนรู้ ให้ขอ้ มูลย้อนกลับแก่ผเู้ รียน และนาผลมา
พัฒนาผูเ้ รียน

จัดทาตารางสอนครูและนักเรียน

01 ก.พ. 2564 31 ก.ค. 2564

1,533.00

จัดทาระบบงานบริหารและงานกลุ่ม 01 ม.ค. 2564 เครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
31 ก.ค. 2564

4,388.00

1.โรงเรียนมีการพัฒนารูปแบบการบริหาร
มีคุณภาพ
โรงเรียนและดาเนินการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ ระดับดีเยี่ยม
แห่งชาติ

จัดทาแผนงานวิชาการ

2,180.00

2.โรงเรียนได้รับความร่วมมือ จากทุกภาคส่วน
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ส่งเสริมและสนับสนุน
ทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา

01 ส.ค. 2564 30 ก.ย. 2564

2

4

5

402,042.00 นาง วิไลภรณ์
คาภิระปาวงศ์

ตัวชี้วัด งานประกันคุณภาพ(KPI)

มีคุณภาพ
ระดับดีเยี่ยม

ตัวชี้วัดโรงรียนมาตรฐานสากล (KPI)

โรงเรียน
ได้รับความ
ร่วมมือ
ระดับดีเยี่ยม

ที่

โครงการ

กิจกรรม / ระยะเวลา / งบประมาณ
จัดทาระบบสารสนเทศงานวิชาการ 01 ม.ค. 2564 30 มิ.ย. 2564

มาตรฐาน

กลยุทธ์ กลยุทธ์
สพฐ โรงเรียน

2,400.00

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

รวมงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด OBECQA
1.ร้อยละความพึงพอใจของนักเรียนและ ผู้มีส่วน ร้อยละ 90
ได้ส่วนเสียต่อการสนับสนุน สาคัญที่จัดให้
2.ร้อยละความพึงพอใจต่อการได้รับการสนับสนุน ร้อยละ 90
ของบุคลากร

4 ส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
วิชาการ

1,3

1

2,3

3.ร้อยละความพึงพอใจต่อวัฒนธรรมหรือ
บรรยากาศภายในองค์กร

ร้อยละ 90

4.ร้อยละความพึงพอใจต่อกระบวนการ
ประเมินผลการดาเนินงานของครู

ร้อยละ 90

5.ร้อยละระดับความไว้วางใจของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียต่อผู้นาระดับสูง

ร้อยละ 80

6.ร้อยละของความพร้อมใช้งานของระบบ
สารสนเทศ

ร้อยละ95

งานโอลิมปิกวิชาการ

01 พ.ค. 2564 31 พ.ค. 2564

12,000.00

70,655.00 นาง วิไลภรณ์
คาภิระปาวงศ์

งานส่งเสริมนักเรียนเรียนดี

01 มี.ค. 2564 31 มี.ค. 2564

2,655.00

1.ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร มีคุณภาพ
สถานศึกษาสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด ระดับดีเยี่ยม

ห้องสร้างการเรียนรู้ 3R+8C+2L

01 ต.ค. 2563 30 ก.ย. 2564

2,840.00

2.ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีสูงกว่า
เป้าหมายที่สถานศึกษากาหนดเป็นแบบอย่างได้

งานส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
วิชาการของนักเรียน

01 ต.ค. 2563 30 ก.ย. 2564

53,160.00

ตัวชี้วัด งานประกันคุณภาพ(KPI)

มีคุณภาพ
ระดับดีเยี่ยม

3.ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ มีคุณภาพ
หลากหลาย
ระดับดีเยี่ยม
ตัวชี้วัดโรงรียนมาตรฐานสากล (KPI)

ที่

โครงการ

กิจกรรม / ระยะเวลา / งบประมาณ

มาตรฐาน

กลยุทธ์ กลยุทธ์
สพฐ โรงเรียน

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

รวมงบประมาณ

1.ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.4–ม.6 ที่มีผลงานที่ ร้อยละ 2
แสดงถึงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในระดับดี โดย
การประเมินของครูผู้สอนและผู้ทรงคุณวุฒิ
(โรงเรียนจัดให้มีการส่งเสริมการอ่านและติดตาม
ประเมินผล)
2.นักเรียนทุกคนมีจิตสานึกในการอนุรักษ์
ทร้พยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

นักเรียนทุก
คน

3.ร้อยละของนักเรียนมีสุขภาพดี แข็งแรง
สมบูรณ์ตามเกณฑ์

ร้อยละ 98

4.ผู้บริหารโรงเรียนมีความสามารถ บริหาร
สถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ในระดับดีขึ้นไป

ระดับดีเยี่ยม

ตัวชี้วัด OBECQA
1.ร้อยละความพึงพอใจของนักเรียนต่อ หลักสูตร ร้อยละ 90
และบริการที่สาคัญ
2.ร้อยละความนิยมของนักเรียนต่อ หลักสูตรและ ร้อยละ 90
บริการที่สาคัญ
3.ร้อยละความพึงพอใจของนักเรียนและ ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียต่อการสนับสนุน สาคัญที่จัดให้

ร้อยละ 90

4.ร้อยละความพึงพอใจของนักเรียนและ ผู้มีส่วน ร้อยละ 90
ได้ส่วนเสียต่อการจัดการสร้างความสัมพันธ์ของ
โรงเรียน
5.ร้อยละของความนิยมใน Brand Enhancement ร้อยละ 90

ผู้รับผิดชอบ

ที่

กิจกรรม / ระยะเวลา / งบประมาณ

โครงการ

มาตรฐาน

กลยุทธ์ กลยุทธ์
สพฐ โรงเรียน

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

รวมงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

6.ร้อยละความไม่พอใจของนักเรียนและผู้มีส่วนได้ ร้อยละ 2
ส่วนเสีย
5 สร้างจิตสานึกรักษา
สิ่งแวดล้อมและพัฒนา
สิ่งแวดล้อม

บริการเพื่อสังคม

01 ต.ค. 2563 30 ก.ย. 2564

43,200.00

ปรับปรุงคุณภาพน้า อากาศ และ
พลังงาน

01 ต.ค. 2563 30 ก.ย. 2564

47,900.00

3

1

2,3

91,100.00 นาง วิไลภรณ์
คาภิระปาวงศ์

ตัวชี้วัด งานประกันคุณภาพ(KPI)
1.จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อ มีคุณภาพ
ต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และมีความ ระดับดีเยี่ยม
ปลอดภัย
ตัวชี้วัดโรงรียนมาตรฐานสากล (KPI)
1.ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.4–ม.6 ที่มีผลงานที่ ร้อยละ 2
แสดงถึงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในระดับดี โดย
การประเมินของครูผู้สอนและผู้ทรงคุณวุฒิ
(โรงเรียนจัดให้มีการส่งเสริมการอ่านและติดตาม
ประเมินผล)
2.นักเรียนทุกคนมีจิตสานึกในการอนุรักษ์
ทร้พยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

นักเรียนทุก
คน

3.ร้อยละของนักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการ ร้อยละ 98
เรียนรู้และออกแบบสร้างสรรค์งานทั้งด้านวิชาการ
และอาชีพโดยสามารถสื่อสาร นาเสนอ เผยแพร่
4.ผู้บริหารโรงเรียนมีความสามารถ บริหาร
สถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ในระดับดีขึ้นไป

ระดับดีเยี่ยม

ตัวชี้วัด OBECQA
1.ร้อยละความพึงพอใจของนักเรียนต่อ หลักสูตร ร้อยละ 90
และบริการที่สาคัญ

ที่

โครงการ

กิจกรรม / ระยะเวลา / งบประมาณ

มาตรฐาน

กลยุทธ์ กลยุทธ์
สพฐ โรงเรียน

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

รวมงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

2.ร้อยละความนิยมของนักเรียนต่อ หลักสูตรและ ร้อยละ 90
บริการที่สาคัญ
3.ร้อยละความพึงพอใจของนักเรียนและ ผู้มีส่วน ร้อยละ 90
ได้ส่วนเสียต่อการสนับสนุน สาคัญที่จัดให้
4.ร้อยละความพึงพอใจของนักเรียนและ ผู้มีส่วน ร้อยละ 90
ได้ส่วนเสียต่อการจัดการสร้างความสัมพันธ์ของ
โรงเรียน
5.ร้อยละความผูกพันของนักเรียนและ ผู้มีส่วนได้ ร้อยละ 90
ส่วนเสีย
6.ร้อยละความต้องการสร้างความสัมพันธ์ในแต่
ละช่วงเวลาของการเป็นนักเรียน

ร้อยละ 90

7.ร้อยละของความนิยมใน Brand Enhancement ร้อยละ 90
8.ร้อยละความไม่พอใจของนักเรียนและผู้มีส่วนได้ ร้อยละ 2
ส่วนเสีย
9.ร้อยละความพึงพอใจต่อการได้รับการสนับสนุน ร้อยละ 90
ของบุคลากร
10.ร้อยละความผูกพันอื่นๆของบุคลากร เช่นการ ร้อยละ 92
มีส่วนร่วมในกิจกรรมพัฒนา
11.ร้อยละของการให้การสนับสนุนจากชุมชน
6 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

01 ต.ค. 2563 30 ก.ย. 2564

94,865.00

1

4

2,3

ตัวชี้วัด งานประกันคุณภาพ(KPI)

ร้อยละ 98
94,865.00 นาง วิไลภรณ์
คาภิระปาวงศ์

ที่

โครงการ

กิจกรรม / ระยะเวลา / งบประมาณ

มาตรฐาน

กลยุทธ์ กลยุทธ์
สพฐ โรงเรียน

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

รวมงบประมาณ

1.มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษา มีคุณภาพ
กาหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ
ระดับดีเยี่ยม
สถานศึกษา ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล
แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปได้ในการปฏิบัติ
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
2.มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ มีคุณภาพ
ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตาม
ระดับดีเยี่ยม
มาตรฐาน การศึกษาของสถานศึกษา โดยความ
ร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการนาข้อมูลมาใช้
ในการปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง และเป็น
แบบอย่างได้
ตัวชี้วัดโรงรียนมาตรฐานสากล (KPI)
1.นักเรียนทุกคนมีจิตสานึกในการอนุรักษ์
ทร้พยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

นักเรียนทุก
คน

2.โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในและ
ภายนอกที่เข้มแข็งตามกฎกระทรวงว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
มุ่งเน้นการกระจายอานาจ การสร้างเครือข่ายการ
มีส่วนร่วม และมีความรับผิดชอบต่อผลการ
ดาเนินงาน

โรงเรียนมี
ระบบ
ประกัน
คุณภาพ

3.โรงเรียนได้รับความร่วมมือ จากทุกภาคส่วน
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ส่งเสริมและสนับสนุน
ทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา

โรงเรียน
ได้รับความ
ร่วมมือ
ระดับดีเยี่ยม

ผู้รับผิดชอบ

ที่

กิจกรรม / ระยะเวลา / งบประมาณ

โครงการ

มาตรฐาน

กลยุทธ์ กลยุทธ์
สพฐ โรงเรียน

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

รวมงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด OBECQA
1.ร้อยละความพึงพอใจของนักเรียนต่อ หลักสูตร ร้อยละ 90
และบริการที่สาคัญ
2.ร้อยละความนิยมของนักเรียนต่อ หลักสูตรและ ร้อยละ 90
บริการที่สาคัญ
7 ศิลปหัตถกรรม

ศิลปหัตถกรรม

01 ต.ค. 2563 30 ก.ย. 2564

232,345.00

1

1

2,3

232,345.00 นาง วิไลภรณ์
คาภิระปาวงศ์

ตัวชี้วัด งานประกันคุณภาพ(KPI)
1.จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา

มีคุณภาพ
ระดับดีเยี่ยม

2.จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ มีคุณภาพ
จริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตร ระดับดีเยี่ยม
สถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถ
นาไปจัดกิจกรรมได้จริง และสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ มีนวัตกรรมใน การจัดการ
เรียนรู้และมีการเผยแพร่
3.มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักที่จะ มีคุณภาพ
เรียนรู้ และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข
ระดับดีเยี่ยม
4.มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครู มีคุณภาพ
และผู้เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ ระดับดีเยี่ยม
เรียนรู้ ครู และผู้เกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้

ที่

โครงการ

กิจกรรม / ระยะเวลา / งบประมาณ

มาตรฐาน

กลยุทธ์ กลยุทธ์
สพฐ โรงเรียน

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

รวมงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ตัวชี้วัดโรงรียนมาตรฐานสากล (KPI)
1.ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.1- ม.3 ที่มีผลงานที่
แสดงถึงความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ในระดับดีโดย
การประเมินของครูผู้สอนและผู้ทรงคุณวุฒิ
(โรงเรียนจัดให้การติดตามและประเมิน)

ร้อยละ 2

2.ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.4–ม.6 ที่มีผลงานที่ ร้อยละ 2
แสดงถึงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในระดับดี โดย
การประเมินของครูผู้สอนและผู้ทรงคุณวุฒิ
(โรงเรียนจัดให้มีการส่งเสริมการอ่านและติดตาม
ประเมินผล)
ตัวชี้วัด OBECQA
1.ร้อยละความพึงพอใจของนักเรียนและ ผู้มีส่วน ร้อยละ 90
ได้ส่วนเสียต่อการสนับสนุน สาคัญที่จัดให้
2.ร้อยละความพึงพอใจของนักเรียนและ ผู้มีส่วน ร้อยละ 90
ได้ส่วนเสียต่อการจัดการสร้างความสัมพันธ์ของ
โรงเรียน
3.ร้อยละความต้องการสร้างความสัมพันธ์ในแต่
ละช่วงเวลาของการเป็นนักเรียน

ร้อยละ 90

4.ร้อยละความพึงพอใจต่อการได้รับการสนับสนุน ร้อยละ 90
ของบุคลากร
5.ร้อยละของความสาเร็จที่สาคัญตามวิสัยทัศน์
และพันธกิจ
8 พัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่
มาตรฐานสากล

งานหลักสูตรสถานศึกษา

01 พ.ย. 2563 30 พ.ย. 2563

13,000.00

1

1

2,3

ตัวชี้วัด งานประกันคุณภาพ(KPI)

ร้อยละ 98
300,765.00 นาง วิไลภรณ์
คาภิระปาวงศ์

ที่

กิจกรรม / ระยะเวลา / งบประมาณ

โครงการ

มาตรฐาน

หนังสือเรียนIS

01 ต.ค. 2563 31 ก.ค. 2564

13,595.00

อบรม IS (นักเรียน)

01 ต.ค. 2563 30 ก.ย. 2564

87,800.00

IS DAY (กิจกรรม IS2 และ IS3)

01 ต.ค. 2563 30 ก.ย. 2564

142,670.00

อบรม IS (ครู)

01 ต.ค. 2563 30 ก.ย. 2564

43,700.00

กลยุทธ์ กลยุทธ์
สพฐ โรงเรียน

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย
1.ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
อย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความ
คิดเห็น โดยใช้ เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และ
แก้ปัญหาได้
2.ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียน
รอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก
กลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง และเป็น
แบบอย่างได้

รวมงบประมาณ
มีคุณภาพ
ระดับดีเยี่ยม

มีคุณภาพ
ระดับดีเยี่ยม

3.จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ มีคุณภาพ
จริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตร ระดับดีเยี่ยม
สถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถ
นาไปจัดกิจกรรมได้จริง และสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ มีนวัตกรรมใน การจัดการ
เรียนรู้และมีการเผยแพร่
ตัวชี้วัดโรงรียนมาตรฐานสากล (KPI)
1.โรงเรียนมีหลักสูตรความเป็นเลิศเฉพาะทาง

มีคุณภาพ
ระดับดีเยี่ยม

2.ร้อยละของผลงานจากการศึกษาค้นคว้าด้วย ร้อยละ 2
ตนเอง (IS) ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ของนักเรียน
ชั้น ม.1-ม.3 ที่ได้รับการประเมินจากครูและ
ผู้ทรงคุณวุฒิว่าเป็นผลงานที่มีคุณภาพในระดับดี
จากงานแสดงผลงานประจาปี ที่โรงเรียนจัดขึ้น
(โรงเรียนจัดให้มีการแสดงและการประเมินผลงาน
ประจาปี)

ผู้รับผิดชอบ

ที่

โครงการ

กิจกรรม / ระยะเวลา / งบประมาณ

มาตรฐาน

กลยุทธ์ กลยุทธ์
สพฐ โรงเรียน

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

รวมงบประมาณ

3.ร้อยละของผลงานจากการศึกษาค้นคว้าด้วย ร้อยละ 2
ตนเอง (IS) ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่นักเรียนชั้น
ม.1 - ม.3 ได้ทาขึ้นและได้รับเชิญ หรือได้รับ การ
คัดเลือกหรือได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก
(เขตพื้นที่การศึกษาส่วนกลาง และหน่วยงานต่างๆ
จัดให้มีเวที การแสดง/แข่งขัน)
4.ร้อยละของผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ร้อยละ 2
(IS) หรือผลงานด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่
นักเรียนชั้น ม.1- ม.3ได้ทาขึ้น และได้รับเชิญหรือ
ได้รับการคัดเลือกหรือได้ รับรางวัลจากหน่วยงาน
ภายนอก(เขตพื้นที่การศึกษาส่วนกลาง) และ
หน่วยงานต่างๆที่จัดให้มีเวทีการแสดงแข่งขัน
5.ร้อยละของผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ร้อยละ 2
(IS) หรือผลงานด้านอื่นที่เกี่ยวกับกลุ่มประเทศ
อาเซียนที่นักเรียนชั้น ม.ต้นได้ทาขึ้นและได้รับเชิญ
ได้รับการคัดเลือก หรือได้รับรางวัลจาก
หน่วยงานภายนอก(เขตพื้นการศึกษา ส่วนกลาง
และหน่วยงานต่างๆจัดให้มีเวทีการแสดงแข่งขัน)

6.ร้อยละของนักเรียนที่เขียนเรียงความขั้นสูงได้

ร้อยละ 2

ผู้รับผิดชอบ

ที่

โครงการ

กิจกรรม / ระยะเวลา / งบประมาณ

มาตรฐาน

กลยุทธ์ กลยุทธ์
สพฐ โรงเรียน

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

รวมงบประมาณ

7.ร้อยละของผลงานจากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ร้อยละ 2
(IS) ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ของนักเรียนชั้น ม.4 –
ม.6 ที่ได้รับการประเมินจากครูและผู้ทรงคุณวุฒิว่า
เป็นผลงานที่มีคุณภาพในระดับดีจากงานแสดง
ผลงานประจาปีที่โรงเรียนจัดขึ้น(โรงเรียนจัดให้มีการ
แสดงและการประเมินผลงานประจาปี)

8.ร้อยละของผลงานจากการศึกษาค้นคว้าด้วย ร้อยละ 2
ตนเอง (IS) ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่นักเรียนชั้น
ม. 4–ม.6 ได้ทาขึ้นและได้รับเชิญหรือได้รับการ
คัดเลือกหรือได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก
(เขตพื้นที่การศึกษา ส่วนกลาง และหน่วยงาน
ต่างๆ จัดให้มีเวที การแสดง/แข่งขัน)
9.ร้อยละของผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ร้อยละ 2
(IS) ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ของนักเรียนชั้น ม.4 –
ม.6 ที่ได้รับการประเมินจากครูและผู้ทรงคุณวุฒิ
ว่าเป็นผลงานที่มีคุณภาพในระดับดีจากงานแสดง
ผลงานประจาปีที่โรงเรียนจัดขึ้น(โรงเรียนจัดให้มี
การแสดงและการประเมินผลงานประจาปี)
10.ร้อยละของผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
(IS) หรือผลงานด้านอื่นๆที่เกี่ยวกับกลุ่มประเทศ
อาเซียน ที่นักเรียนชั้น ม.4–ม.6 ได้ทาขึ้นและได้รับ
เชิญ หรือได้รับการคัดเลือกหรือ ได้รับรางวัลจาก
หน่วยงานภายนอก (สพม.ส่วนกลางและหน่วยงาน
ต่างๆจัดให้มีเวทีการแสดง/แข่งขัน)

ตัวชี้วัด OBECQA

ร้อยละ 2

ผู้รับผิดชอบ

ที่

โครงการ

กิจกรรม / ระยะเวลา / งบประมาณ

มาตรฐาน

กลยุทธ์ กลยุทธ์
สพฐ โรงเรียน

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

รวมงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

1.ร้อยละความพึงพอใจของนักเรียนต่อ หลักสูตร ร้อยละ 90
และบริการที่สาคัญ
2.ร้อยละความนิยมของนักเรียนต่อ หลักสูตรและ ร้อยละ 90
บริการที่สาคัญ
3.ร้อยละความพึงพอใจของนักเรียนและ ผู้มีส่วน ร้อยละ 90
ได้ส่วนเสียต่อการสนับสนุน สาคัญที่จัดให้
4.ร้อยละความพึงพอใจของนักเรียนและ ผู้มีส่วน ร้อยละ 90
ได้ส่วนเสียต่อการจัดการสร้างความสัมพันธ์ของ
โรงเรียน
5.ร้อยละความผูกพันของนักเรียนและ ผู้มีส่วนได้ ร้อยละ 90
ส่วนเสีย
6.ร้อยละความต้องการสร้างความสัมพันธ์ในแต่
ละช่วงเวลาของการเป็นนักเรียน

ร้อยละ 90

7.ร้อยละของความนิยมใน Brand Enhancement ร้อยละ 90
8.ร้อยละความไม่พอใจของนักเรียนและผู้มีส่วนได้ ร้อยละ 2
ส่วนเสีย
9 สร้างจิตสานึกความเป็นไทย สร้างความตระหนักในค่านิยม 12
ประการ

01 มิ.ย. 2564 30 มิ.ย. 2564

6,670.00

1

1

2,3

6,670.00 นาง วิไลภรณ์
คาภิระปาวงศ์

ตัวชี้วัด งานประกันคุณภาพ(KPI)
1.ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของ มีคุณภาพ
ความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ระดับดีเยี่ยม
ประเพณี และภูมิปัญญาไทย
ตัวชี้วัดโรงรียนมาตรฐานสากล (KPI)
1.นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม ตาม
ค่านิยมหลักของคนไทย 12ประการ

นักเรียนทุก
คน

ที่

โครงการ

กิจกรรม / ระยะเวลา / งบประมาณ

มาตรฐาน

กลยุทธ์ กลยุทธ์
สพฐ โรงเรียน

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย
2.นักเรียนทุกคนมีจิตสานึกในความเป็นไทย

รวมงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

นักเรียนทุก
คน

ตัวชี้วัด OBECQA
1.ร้อยละความพึงพอใจของนักเรียนและ ผู้มีส่วน ร้อยละ 90
ได้ส่วนเสียต่อการจัดการสร้างความสัมพันธ์ของ
โรงเรียน
2.ร้อยละความต้องการสร้างความสัมพันธ์ในแต่
ละช่วงเวลาของการเป็นนักเรียน
10 PLC สู่การเรียนการสอน/
PLC (Log Book) 8กลุ่ม
สาระฯ/งาน

PLC (Log Book) 8 กลุ่มสาระฯ/
งาน

01 ต.ค. 2563 31 มี.ค. 2564

0

3

3

4

ร้อยละ 90

ตัวชี้วัด งานประกันคุณภาพ(KPI)
1.มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ มีคุณภาพ
ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตาม
ระดับดีเยี่ยม
มาตรฐาน การศึกษาของสถานศึกษา โดยความ
ร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการนาข้อมูลมาใช้
ในการปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง และเป็น
แบบอย่างได้

2.จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบตั ิ มีคุณภาพ
ระดับดีเยี่ยม
จริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของ
หลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้
ที่สามารถนาไปจัดกิจกรรมได้จริง และ
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ มีนวัตกรรม
ใน การจัดการเรียนรู้และมีการเผยแพร่

0 นาง วิไลภรณ์
คาภิระปาวงศ์

ที่

โครงการ

กิจกรรม / ระยะเวลา / งบประมาณ

มาตรฐาน

กลยุทธ์ กลยุทธ์
สพฐ โรงเรียน

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

รวมงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

3.มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครู มีคุณภาพ
และผู้เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ ระดับดีเยี่ยม
เรียนรู้ ครู และผู้เกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้
ตัวชี้วัดโรงรียนมาตรฐานสากล (KPI)
1.ครูทุกคนมีแผนจัดการเรียนรู้ SAR และนาไปใช่ ครูทุกคนมี
ในการพัฒนาตนเอง
แผนฯ
2.ครูมีผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ

มีคุณภาพ
ระดับดีเยี่ยม

ตัวชี้วัด OBECQA
1.ร้อยละความพึงพอใจต่อการได้รับการสนับสนุน ร้อยละ 90
ของบุคลากร
2.ร้อยละความพึงพอใจต่อวัฒนธรรมหรือ
บรรยากาศภายในองค์กร

ร้อยละ 90

3.ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรด้านต่างๆ
ตามปัจจัยความผูกพัน

ร้อยละ 90

4.ร้อยละความผูกพันอื่นๆของบุคลากร เช่นการมี ร้อยละ 92
ส่วนร่วมในกิจกรรมพัฒนา
5.ร้อยละความพึงพอใจต่อกระบวนการ
ประเมินผลการดาเนินงานของครู
11 นักเรียนพิการเรียนร่วม

ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนพิการ
เรียนร่วม

01 ต.ค. 2563 30 ก.ค. 2564

9,611.00

1

2

2

ตัวชี้วัด งานประกันคุณภาพ(KPI)

ร้อยละ 90
9,611.00 นาง วิไลภรณ์
คาภิระปาวงศ์

ที่

โครงการ

กิจกรรม / ระยะเวลา / งบประมาณ

มาตรฐาน

กลยุทธ์ กลยุทธ์
สพฐ โรงเรียน

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย
1.ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดี
พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น และการ
ทางานหรืองาน อาชีพ

รวมงบประมาณ
มีคุณภาพ
ระดับดีเยี่ยม

ตัวชี้วัดโรงรียนมาตรฐานสากล (KPI)
1.ค่าเฉลี่ยร้อยละของนักเรียนชั้นม.3มีผลการ
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ เพิ่มขึ้น

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 2

2.ค่าเฉลี่ยร้อยละของนักเรียนชั้นม.6มีผลการ
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ เพิ่มขึ้น

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 2

3.โรงเรียนผ่านการรับรองคุณภาพภายในและ
ระดับดีเยี่ยม
ภายนอกตามกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ในระดับ ดีขึ้นไป

ตัวชี้วัด OBECQA
1.ร้อยละความพึงพอใจของนักเรียนต่อ หลักสูตร ร้อยละ 90
และบริการที่สาคัญ
2.ร้อยละความนิยมของนักเรียนต่อ หลักสูตรและ ร้อยละ 90
บริการที่สาคัญ
3.ร้อยละความพึงพอใจของนักเรียนและ ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียต่อการสนับสนุน สาคัญที่จัดให้

ร้อยละ 90

4.ร้อยละความต้องการสร้างความสัมพันธ์ในแต่
ละช่วงเวลาของการเป็นนักเรียน

ร้อยละ 90

5.ร้อยละความไม่พอใจของนักเรียนและผู้มีส่วนได้ ร้อยละ 2
ส่วนเสีย

ผู้รับผิดชอบ

ที่

โครงการ

กิจกรรม / ระยะเวลา / งบประมาณ

มาตรฐาน

กลยุทธ์ กลยุทธ์
สพฐ โรงเรียน

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

รวมงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

6.ร้อยละความพึงพอใจต่อการได้รับการสนับสนุน ร้อยละ 90
ของบุคลากร
7.ร้อยละความพึงพอใจต่อกระบวนการ
ประเมินผลการดาเนินงานของครู
12 ชุมชนสัมพันธ์

ร่วมมือพัฒนาความรู้วิชาการกับ
สถานศึกษาอื่น

31 ม.ค. 2564 30 ก.ย. 2564

2,705.00

2

4

5

ร้อยละ 90
2,705.00 นาง วิไลภรณ์
คาภิระปาวงศ์

ตัวชี้วัด งานประกันคุณภาพ(KPI)
1.มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษา
มีคุณภาพ
กาหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ระดับดีเยี่ยม
ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษา
แห่งชาติ เป็นไปได้ในการปฏิบัติ ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง

ตัวชี้วัดโรงรียนมาตรฐานสากล (KPI)
1.โรงเรียนมีการพัฒนารูปแบบการบริหาร
มีคุณภาพ
โรงเรียนและดาเนินการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ ระดับดีเยี่ยม
แห่งชาติ
2.โรงเรียนมีงานวิจัยระบบประกันคุณภาพ และ
นาผลการวิจัยใช้พัฒนาการบริหารและการจัด
การศึกษา

มีคุณภาพ
ระดับดีเยี่ยม

ตัวชี้วัด OBECQA
1.ร้อยละของความนิยมใน Brand Enhancement ร้อยละ 90
2.ร้อยละของการให้การสนับสนุนจากชุมชน

ร้อยละ 98

ที่

โครงการ

กิจกรรม / ระยะเวลา / งบประมาณ

13 พัฒนาสื่อนวัตกรรม DLIT พัฒนางานงานพัฒนาสื่อนวัตกรรม 01 ก.ค. 2564 วิจัยในชั้นเรียน แหล่งเรียนรู้ DLIT วิจัยในชั้นเรียน แหล่งเรียนรู้ 30 ก.ย. 2564
และ PLC
และ PLC

มาตรฐาน
130

2

กลยุทธ์ กลยุทธ์
สพฐ โรงเรียน
3

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

รวมงบประมาณ

4

66,426.00 นาง วิไลภรณ์
คาภิระปาวงศ์

ตัวชี้วัด งานประกันคุณภาพ(KPI)

01 ก.ค. 2564 30 ก.ย. 2564

7,200.00

1.ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเอง และ
สังคมในด้านการ เรียนรู้ การสื่อสาร การทางาน
อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม

มีคุณภาพ
ระดับดีเยี่ยม

การพัฒนาชุดวิจัยปฏิบัติการในชั้น 31 ม.ค. 2564 เรียน
30 ก.ย. 2564

16,996.00

2.ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดี
พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น และการ
ทางานหรืองาน อาชีพ

มีคุณภาพ
ระดับดีเยี่ยม

โชว์ แอนด์ แชร์”สื่อนวัตกรรม เพื่อ 31 ม.ค. 2564 รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ
30 ก.ย. 2564
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ประจาปี
การศึกษา 2563

42,100.00

3.ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ มีคุณภาพ
รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โดย ระดับดีเยี่ยม
สร้างโอกาส ให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

การชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ด้วย
กระบวนการวิจัยปฎิบัติการในชั้น
เรียน(CPlC CAR BWS.)

ผู้รับผิดชอบ

4.มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครู มีคุณภาพ
และผู้เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ ระดับดีเยี่ยม
เรียนรู้ ครู และผู้เกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้
ตัวชี้วัดโรงรียนมาตรฐานสากล (KPI)
1.โรงเรียนมีการใช้ STEM Education BBL DLTV มีคุณภาพ
ในการสอน
ระดับดีเยี่ยม

ที่

โครงการ

กิจกรรม / ระยะเวลา / งบประมาณ

มาตรฐาน

กลยุทธ์ กลยุทธ์
สพฐ โรงเรียน

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

รวมงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

2.ร้อยละของนักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการ ร้อยละ 98
เรียนรู้และออกแบบสร้างสรรค์งานทั้งด้านวิชาการ
และอาชีพโดยสามารถสื่อสาร นาเสนอ เผยแพร่
3.ครูทุกคนมีแผนจัดการเรียนรู้ SAR และนาไปใช่ ครูทุกคนมี
ในการพัฒนาตนเอง
แผนฯ
4.โรงเรียนมียกย่องเชิดชูเกียรติครูบุคลากรที่มี
ผลงานและทาความดี

มีคุณภาพ
ระดับดีเยี่ยม

ตัวชี้วัด OBECQA
1.ร้อยละความพึงพอใจของนักเรียนต่อ หลักสูตร ร้อยละ 90
และบริการที่สาคัญ
2.ร้อยละความพึงพอใจต่อการได้รับการสนับสนุน ร้อยละ 90
ของบุคลากร
14 ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

01 ต.ค. 2563 30 ก.ย. 2564

0

1,3

1

1,3

0 นาง วิไลภรณ์
คาภิระปาวงศ์

ตัวชี้วัด งานประกันคุณภาพ(KPI)
1.ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดี
พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น และการ
ทางานหรืองาน อาชีพ

มีคุณภาพ
ระดับดีเยี่ยม

2.มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ มีคุณภาพ
ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตาม
ระดับดีเยี่ยม
มาตรฐาน การศึกษาของสถานศึกษา โดยความ
ร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการนาข้อมูลมาใช้
ในการปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง และเป็น
แบบอย่างได้

ที่

โครงการ

กิจกรรม / ระยะเวลา / งบประมาณ

มาตรฐาน

กลยุทธ์ กลยุทธ์
สพฐ โรงเรียน

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

รวมงบประมาณ

3.พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง มีคุณภาพ
วิชาชีพตรงตามความต้องการของครูและ
ระดับดีเยี่ยม
สถานศึกษา และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพเพื่อพัฒนางาน
4.มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครู มีคุณภาพ
และผู้เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ ระดับดีเยี่ยม
เรียนรู้ ครู และผู้เกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้
ตัวชี้วัดโรงรียนมาตรฐานสากล (KPI)
1.ร้อยละของนักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการ ร้อยละ 98
เรียนรู้และออกแบบสร้างสรรค์งานทั้งด้านวิชาการ
และอาชีพโดยสามารถสื่อสาร นาเสนอ เผยแพร่
2.โรงเรียนได้รับความร่วมมือ จากทุกภาคส่วน
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ส่งเสริมและสนับสนุน
ทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา

โรงเรียน
ได้รับความ
ร่วมมือ
ระดับดีเยี่ยม

ตัวชี้วัด OBECQA
1.ร้อยละความพึงพอใจของนักเรียนและ ผู้มีส่วน ร้อยละ 90
ได้ส่วนเสียต่อการสนับสนุน สาคัญที่จัดให้

ผู้รับผิดชอบ

ที่

โครงการ

กิจกรรม / ระยะเวลา / งบประมาณ

มาตรฐาน

กลยุทธ์ กลยุทธ์
สพฐ โรงเรียน

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

รวมงบประมาณ

2.ร้อยละความพึงพอใจของนักเรียนและ ผู้มีส่วน ร้อยละ 90
ได้ส่วนเสียต่อการจัดการสร้างความสัมพันธ์ของ
โรงเรียน
รวม

1,406,139.00

ผู้รับผิดชอบ

กลุม่ บริหารทั่วไป
ที่

โครงการ

1 โรงอาหาร

กิจกรรม / ระยะเวลา / งบประมาณ
พัฒนาสานักงานโรงอาหาร

01 ต.ค. 2563 31 ส.ค. 2564

มาตรฐาน
0

2

กลยุทธ์ กลยุทธ์
สพฐ โรงเรียน
4

5

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

รวมงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
0 นาย ทรงพล
เฟื่องฟู

ตัวชี้วัด งานประกันคุณภาพ(KPI)
1.ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
มีคุณภาพ
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเอง และ ระดับดีเยี่ยม
สังคมในด้านการ เรียนรู้ การสื่อสาร การทางาน
อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม
2.มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษา มีคุณภาพ
กาหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ
ระดับดีเยี่ยม
สถานศึกษา ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล
แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปได้ในการปฏิบัติ
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ตัวชี้วัดโรงรียนมาตรฐานสากล (KPI)
1.นักเรียนมั่นใจในความปลอดภัย เมื่ออยู่ใน
โรงเรียน

มีคุณภาพ
ระดับดีเยี่ยม

2.โรงเรียนมีระบบสวัสดิการ และความปลอดภัย มีคุณภาพ
ระดับดีเยี่ยม
3.โรงเรียนมีงานวิจัยระบบประกันคุณภาพ และ
นาผลการวิจัยใช้พัฒนาการบริหารและการจัด
การศึกษา

มีคุณภาพ
ระดับดีเยี่ยม

4.โรงเรียนได้รับความร่วมมือ จากทุกภาคส่วน
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ส่งเสริมและสนับสนุน
ทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา

โรงเรียน
ได้รับความ
ร่วมมือ
ระดับดีเยี่ยม

ที่

โครงการ

กิจกรรม / ระยะเวลา / งบประมาณ

มาตรฐาน

กลยุทธ์ กลยุทธ์
สพฐ โรงเรียน

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย
5.ผู้บริหารโรงเรียนมีความสามารถ บริหาร
สถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ในระดับดีขึ้นไป

รวมงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
ระดับดีเยี่ยม

6.คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหาร มีคุณภาพ
มีการบริหารงานบุคคลเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ระดับดีเยี่ยม

ตัวชี้วัด OBECQA
1.ร้อยละความพึงพอใจของนักเรียนต่อ หลักสูตร ร้อยละ 90
และบริการที่สาคัญ
2.ร้อยละความพึงพอใจต่อการแก้ไขข้อร้องเรียน

ร้อยละ 90

3.ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรด้านต่างๆ
ตามปัจจัยความผูกพัน

ร้อยละ 90

4.ร้อยละของความสาเร็จที่สาคัญตามวิสัยทัศน์
และพันธกิจ

ร้อยละ 98

5.ร้อยละของความสาเร็จของการสร้างค่านิยม
องค์กร

ร้อยละ 98

6.ร้อยละของการตรวจสอบทั้งจากองค์กร
ร้อยละ 100
ภายนอกและการตรวจสอบภายในมีความโปร่งใส
2 สร้างบรรยากาศสิ่งแวดล้อม พัฒนางานอาคารสถานที่

01 ต.ค. 2563 31 ส.ค. 2564

666,000.00

งานรักษาความสะอาดอาคาร

01 ต.ค. 2563 31 ส.ค. 2564

154,213.00

พัฒนางานตกแต่งสถานที่และ
ปรับปรุงภูมิทัศน์

01 ต.ค. 2563 31 ส.ค. 2564

100,000.00

2

4

5

ตัวชี้วัด งานประกันคุณภาพ(KPI)
1.จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อ มีคุณภาพ
ต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และมีความ ระดับดีเยี่ยม
ปลอดภัย
ตัวชี้วัดโรงรียนมาตรฐานสากล (KPI)

966,863.00 นาย ทรงพล
เฟื่องฟู

ที่

กิจกรรม / ระยะเวลา / งบประมาณ

โครงการ
งานประดับตกแต่ง

01 ต.ค. 2563 31 ส.ค. 2564

มาตรฐาน
46,650.00

กลยุทธ์ กลยุทธ์
สพฐ โรงเรียน

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย
1.นักเรียนมั่นใจในความปลอดภัย เมื่ออยู่ใน
โรงเรียน

รวมงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
มีคุณภาพ
ระดับดีเยี่ยม

2.โรงเรียนมีการจัดทาแผนเผชิญเหตุภัยพิบัติต่างๆ มีคุณภาพ
ระดับดีเยี่ยม
3.โรงเรียนมีระบบสวัสดิการ และความปลอดภัย มีคุณภาพ
ระดับดีเยี่ยม
4.โรงเรียนได้รับความร่วมมือ จากทุกภาคส่วน
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ส่งเสริมและสนับสนุน
ทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา

โรงเรียน
ได้รับความ
ร่วมมือ
ระดับดีเยี่ยม

5.ผู้บริหารโรงเรียนมีความสามารถ บริหาร
สถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ในระดับดีขึ้นไป

ระดับดีเยี่ยม

6.คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหาร มีคุณภาพ
มีการบริหารงานบุคคลเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ระดับดีเยี่ยม

ตัวชี้วัด OBECQA
1.ร้อยละความพึงพอใจของนักเรียนและ ผู้มีส่วน ร้อยละ 90
ได้ส่วนเสียต่อการสนับสนุน สาคัญที่จัดให้
2.ร้อยละความพึงพอใจต่อการแก้ไขข้อร้องเรียน

ร้อยละ 90

3.ร้อยละความพึงพอใจต่อการได้รับการสนับสนุน ร้อยละ 90
ของบุคลากร
4.ร้อยละความพึงพอใจต่อวัฒนธรรมหรือ
บรรยากาศภายในองค์กร

ร้อยละ 90

ที่

กิจกรรม / ระยะเวลา / งบประมาณ

โครงการ

มาตรฐาน

กลยุทธ์ กลยุทธ์
สพฐ โรงเรียน

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

รวมงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

5.ร้อยละความผูกพันอื่นๆของบุคลากร เช่นการมี ร้อยละ 92
ส่วนร่วมในกิจกรรมพัฒนา
3 ยกระดับการบริหารจัดการ พัฒนาสานักงานงานบริหารงาน
ทั่วไป

01 ต.ค. 2563 30 ก.ค. 2564

36,146.00

2

4

5

215,875.00 นาย ทรงพล
เฟื่องฟู

งานนักปฎิบัติการ

01 ต.ค. 2563 31 ส.ค. 2564

15,000.00

1.ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
มีคุณภาพ
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเอง และ ระดับดีเยี่ยม
สังคมในด้านการ เรียนรู้ การสื่อสาร การทางาน
อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม

พัฒนางานโสตทัศนูปกรณ์

01 ต.ค. 2563 31 ส.ค. 2564

58,000.00

2.มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษา
มีคุณภาพ
กาหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ระดับดีเยี่ยม
ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษา
แห่งชาติ เป็นไปได้ในการปฏิบัติ ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง

พัฒนางานประชาสัมพันธ์

01 ต.ค. 2563 31 ส.ค. 2564

96,814.00

ครูประชาสัมพันธ์

01 ต.ค. 2563 30 ก.ค. 2564

7,915.00

1.นักเรียนมั่นใจในความปลอดภัย เมื่ออยู่ใน
โรงเรียน

นักเรียนประชาสัมพันธ์

01 ต.ค. 2563 30 ก.ค. 2564

2,000.00

2.โรงเรียนมีการจัดทาแผนเผชิญเหตุภัยพิบัติต่างๆ มีคุณภาพ
ระดับดีเยี่ยม

ตัวชี้วัด งานประกันคุณภาพ(KPI)

ตัวชี้วัดโรงรียนมาตรฐานสากล (KPI)
มีคุณภาพ
ระดับดีเยี่ยม

3.โรงเรียนมีการพัฒนารูปแบบการบริหาร
มีคุณภาพ
โรงเรียนและดาเนินการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ ระดับดีเยี่ยม
แห่งชาติ
4.โรงเรียนมีระบบสวัสดิการ และความปลอดภัย มีคุณภาพ
ระดับดีเยี่ยม

ที่

โครงการ

กิจกรรม / ระยะเวลา / งบประมาณ

มาตรฐาน

กลยุทธ์ กลยุทธ์
สพฐ โรงเรียน

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

รวมงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

5.โรงเรียนได้รับความร่วมมือ จากทุกภาคส่วน
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ส่งเสริมและสนับสนุน
ทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา

โรงเรียน
ได้รับความ
ร่วมมือ
ระดับดีเยี่ยม

6.ผู้บริหารโรงเรียนมีความสามารถ บริหาร
สถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ในระดับดีขึ้นไป

ระดับดีเยี่ยม

7.คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหาร มีคุณภาพ
มีการบริหารงานบุคคลเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ระดับดีเยี่ยม

ตัวชี้วัด OBECQA
1.ร้อยละความพึงพอใจของนักเรียนต่อ หลักสูตร ร้อยละ 90
และบริการที่สาคัญ
2.ร้อยละความพึงพอใจของนักเรียนและ ผู้มีส่วน ร้อยละ 90
ได้ส่วนเสียต่อการสนับสนุน สาคัญที่จัดให้
3.ร้อยละความพึงพอใจต่อการแก้ไขข้อร้องเรียน

ร้อยละ 90

4.ร้อยละความพึงพอใจต่อการได้รับการสนับสนุน ร้อยละ 90
ของบุคลากร
5.ร้อยละของความสาเร็จที่สาคัญตามวิสัยทัศน์
และพันธกิจ

ร้อยละ 98

6.ร้อยละของการเตรียมความพร้อมในยามฉุกเฉิน ร้อยละ 92
4 สร้างจิตสานึกความเป็นไทย กิจกรรมมอบสิ่งของเครื่องอุปโภค 01 ต.ค. 2563 บริโภค ณ ศูนย์พัฒนาสวัสดิภาพ 30 มี.ค. 2564
และสวัสดิการผู้สู้อายุ ต.ทุ่งฝาย อ.
เมือง จ.ลาปาง

5,720.00

2

4

4
ตัวชี้วัด งานประกันคุณภาพ(KPI)

5,720.00 นาย ทรงพล
เฟื่องฟู

ที่

โครงการ

กิจกรรม / ระยะเวลา / งบประมาณ

มาตรฐาน

กลยุทธ์ กลยุทธ์
สพฐ โรงเรียน

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย
1.ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของ
ความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณี และภูมิปัญญาไทย
2.มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักที่จะ
เรียนรู้ และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข

รวมงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
มีคุณภาพ
ระดับดีเยี่ยม
มีคุณภาพ
ระดับดีเยี่ยม

ตัวชี้วัดโรงรียนมาตรฐานสากล (KPI)
1.นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม ตาม
ค่านิยมหลักของคนไทย 12ประการ

นักเรียนทุก
คน

ตัวชี้วัด OBECQA
1.ร้อยละความนิยมของนักเรียนต่อ หลักสูตรและ ร้อยละ 90
บริการที่สาคัญ
5 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

พัฒนางานโภชนาการโรงเรียน

01 ต.ค. 2563 31 ส.ค. 2564

6,544.00

พัฒนางานพยาบาลและอนามัย
โรงเรียน

01 ต.ค. 2563 31 ส.ค. 2564

132,500.00

1

4

5

ตัวชี้วัด งานประกันคุณภาพ(KPI)
1.มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ มีคุณภาพ
ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตาม
ระดับดีเยี่ยม
มาตรฐาน การศึกษาของสถานศึกษา โดยความ
ร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการนาข้อมูลมาใช้
ในการปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง และเป็น
แบบอย่างได้
2.ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียน มีคุณภาพ
รอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก
ระดับดีเยี่ยม
กลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง และเป็น
แบบอย่างได้

139,044.00 นาย ทรงพล
เฟื่องฟู

ที่

โครงการ

กิจกรรม / ระยะเวลา / งบประมาณ

มาตรฐาน

กลยุทธ์ กลยุทธ์
สพฐ โรงเรียน

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

รวมงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

ตัวชี้วัดโรงรียนมาตรฐานสากล (KPI)
1.นักเรียนมั่นใจในความปลอดภัย เมื่ออยู่ใน
โรงเรียน

มีคุณภาพ
ระดับดีเยี่ยม

2.ร้อยละของนักเรียนมีสุขภาพดี แข็งแรง
สมบูรณ์ตามเกณฑ์

ร้อยละ 98

3.โรงเรียนมีระบบสวัสดิการ และความปลอดภัย มีคุณภาพ
ระดับดีเยี่ยม
ตัวชี้วัด OBECQA
1.ร้อยละความพึงพอใจของนักเรียนและ ผู้มีส่วน ร้อยละ 90
ได้ส่วนเสียต่อการสนับสนุน สาคัญที่จัดให้
2.ร้อยละของการเตรียมความพร้อมในยามฉุกเฉิน ร้อยละ 92
รวม

1,327,502.00

กลุม่ บริหารกิจการนักเรียน
ที่

กิจกรรม / ระยะเวลา / งบประมาณ

โครงการ

1 กิจการนักเรียน

มาตรฐาน

1

2,3

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

รวมงบประมาณ

ค่ายนักเรียนผู้นา

01 ต.ค. 2563 31 ส.ค. 2564

22,369.00

ธารน้าใจจากพี่สู่น้อง

01 เม.ย. 2564 30 เม.ย. 2564

16,100.00

1.ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีสูงกว่า
เป้าหมายที่สถานศึกษากาหนดเป็นแบบอย่างได้

มีคุณภาพ
ระดับดีเยี่ยม

วันไหว้ครู

01 พ.ค. 2564 30 มิ.ย. 2564

20,100.00

2.ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมสูง
กว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด

มีคุณภาพ
ระดับดีเยี่ยม

การเลือกตั้งคณะกรรมการสภา
นักเรียน

01 ม.ค. 2564 31 พ.ค. 2564

8,090.00

3.จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา

มีคุณภาพ
ระดับดีเยี่ยม

การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ บ.ว.

01 ม.ค. 2564 30 เม.ย. 2564

5,900.00

4.จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ มีคุณภาพ
จริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตร ระดับดีเยี่ยม
สถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถ
นาไปจัดกิจกรรมได้จริง และสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ มีนวัตกรรมใน การจัดการ
เรียนรู้และมีการเผยแพร่

ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ระดับชั้น
01 ก.พ. 2564 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษา 30 เม.ย. 2564
ปีที่ 6

74,350.00

5.มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักที่จะ มีคุณภาพ
เรียนรู้ และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข
ระดับดีเยี่ยม

วันเกียรติยศ

31,670.00

6.มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครู มีคุณภาพ
และผู้เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ ระดับดีเยี่ยม
เรียนรู้ ครู และผู้เกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้

01 มี.ค. 2564 30 เม.ย. 2564

1

กลยุทธ์ กลยุทธ์
สพฐ โรงเรียน

ผู้รับผิดชอบ

270,249.00 นาย ประกรณ์
ผันผาย

ตัวชี้วัด งานประกันคุณภาพ(KPI)

ที่

กิจกรรม / ระยะเวลา / งบประมาณ

โครงการ
วันวิสาขบูชา

มาตรฐาน

กลยุทธ์ กลยุทธ์
สพฐ โรงเรียน

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

รวมงบประมาณ

01 พ.ค. 2564 30 มิ.ย. 2564

1,500.00

วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 01 พ.ค. 2564 31 พ.ค. 2564

7,700.00

1.นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม ตาม
ค่านิยมหลักของคนไทย 12ประการ

นักเรียนทุก
คน

วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12
สิงหาคม

01 ส.ค. 2564 31 ส.ค. 2564

4,373.00

2.นักเรียนทุกคนมีจิตสานึกในความเป็นไทย

นักเรียนทุก
คน

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว 28 มิถุนายน

01 มิ.ย. 2564 31 ก.ค. 2564

7,347.00

วันมาฆบูชา

01 ม.ค. 2564 30 เม.ย. 2564

2,000.00

กิจกรรมภายนอกอื่นๆ

01 ต.ค. 2563 31 ก.ค. 2564

35,000.00

2.ร้อยละของความนิยมใน Brand Enhancement ร้อยละ 90

การนานักเรียนศึกษาดูงาน

01 ต.ค. 2563 31 ก.ค. 2564

26,150.00

3.ร้อยละความไม่พอใจของนักเรียนและผู้มีส่วนได้ ร้อยละ 2
ส่วนเสีย

การทาบัตรประจาตัวนักเรียน

01 พ.ค. 2564 30 มิ.ย. 2564

7,600.00

01 ต.ค. 2563 31 ก.ค. 2564

42,080.00

01 มิ.ย. 2564 30 มิ.ย. 2564

12,200.00

2 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเยี่ยมบ้านนักเรียน
ต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน

ผู้รับผิดชอบ

ตัวชี้วัดโรงรียนมาตรฐานสากล (KPI)

ตัวชี้วัด OBECQA
1.ร้อยละความต้องการสร้างความสัมพันธ์ในแต่
ละช่วงเวลาของการเป็นนักเรียน

4.ร้อยละความพึงพอใจต่อการแก้ไขข้อร้องเรียน
1

1

1,2,3

ร้อยละ 90

ร้อยละ 90

ตัวชี้วัด งานประกันคุณภาพ(KPI)
1.มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษา มีคุณภาพ
กาหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ
ระดับดีเยี่ยม
สถานศึกษา ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล
แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปได้ในการปฏิบัติ
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

54,925.00 นาย ประกรณ์
ผันผาย

ที่

โครงการ

กิจกรรม / ระยะเวลา / งบประมาณ

มาตรฐาน

กลยุทธ์ กลยุทธ์
สพฐ โรงเรียน

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

รวมงบประมาณ

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน

01 ต.ค. 2563 31 ก.ค. 2563

445

2.มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ มีคุณภาพ
ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตาม
ระดับดีเยี่ยม
มาตรฐาน การศึกษาของสถานศึกษา โดยความ
ร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการนาข้อมูลมาใช้
ในการปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง และเป็น
แบบอย่างได้

การประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง

01 ต.ค. 2563 31 ก.ค. 2564

200

3.มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครู มีคุณภาพ
และผู้เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ ระดับดีเยี่ยม
เรียนรู้ ครู และผู้เกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้
ตัวชี้วัดโรงรียนมาตรฐานสากล (KPI)
1.นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม ตาม
ค่านิยมหลักของคนไทย 12ประการ

นักเรียนทุก
คน

2.โรงเรียนได้รับความร่วมมือ จากทุกภาคส่วน
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ส่งเสริมและสนับสนุน
ทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา

โรงเรียน
ได้รับความ
ร่วมมือ
ระดับดีเยี่ยม

3.ผู้บริหารโรงเรียนมีความสามารถ บริหาร
สถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ในระดับดีขึ้นไป

ระดับดีเยี่ยม

4.คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหาร มีคุณภาพ
มีการบริหารงานบุคคลเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ระดับดีเยี่ยม

ผู้รับผิดชอบ

ที่

โครงการ

กิจกรรม / ระยะเวลา / งบประมาณ

มาตรฐาน

กลยุทธ์ กลยุทธ์
สพฐ โรงเรียน

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

รวมงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด OBECQA
1.ร้อยละความพึงพอใจของนักเรียนและ ผู้มีส่วน ร้อยละ 90
ได้ส่วนเสียต่อการสนับสนุน สาคัญที่จัดให้
2.ร้อยละความพึงพอใจของนักเรียนและ ผู้มีส่วน ร้อยละ 90
ได้ส่วนเสียต่อการจัดการสร้างความสัมพันธ์ของ
โรงเรียน
3.ร้อยละความพึงพอใจต่อการได้รับการสนับสนุน ร้อยละ 90
ของบุคลากร
4.ร้อยละของการให้การสนับสนุนจากชุมชน
3 โรงเรียนคุณธรรม

การอบรมคุณธรรมจริยธรรม
01 พ.ค. 2564 นักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 31 พ.ค. 2564
และมัธยมศึกษาปีที่ 4

115,260.00

1

1

ร้อยละ 98

1,2,3
ตัวชี้วัด งานประกันคุณภาพ(KPI)
1.ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด มีคุณภาพ
อย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความ ระดับดีเยี่ยม
คิดเห็น โดยใช้ เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และ
แก้ปัญหาได้
2.ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
มีคุณภาพ
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเอง และ ระดับดีเยี่ยม
สังคมในด้านการ เรียนรู้ การสื่อสาร การทางาน
อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม

115,260.00 นาย ประกรณ์
ผันผาย

ที่

โครงการ

กิจกรรม / ระยะเวลา / งบประมาณ

มาตรฐาน

กลยุทธ์ กลยุทธ์
สพฐ โรงเรียน

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

รวมงบประมาณ

3.มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ มีคุณภาพ
ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตาม
ระดับดีเยี่ยม
มาตรฐาน การศึกษาของสถานศึกษา โดยความ
ร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการนาข้อมูลมาใช้
ในการปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง และเป็น
แบบอย่างได้
4.จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อ มีคุณภาพ
ต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และมีความ ระดับดีเยี่ยม
ปลอดภัย
5.จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ มีคุณภาพ
จริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตร ระดับดีเยี่ยม
สถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถ
นาไปจัดกิจกรรมได้จริง และสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ มีนวัตกรรมใน การจัดการ
เรียนรู้และมีการเผยแพร่
6.มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักที่จะ มีคุณภาพ
เรียนรู้ และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข
ระดับดีเยี่ยม
ตัวชี้วัดโรงรียนมาตรฐานสากล (KPI)
1.นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม ตาม
ค่านิยมหลักของคนไทย 12ประการ

นักเรียนทุก
คน

2.นักเรียนทุกคนมีจิตสานึกในความเป็นไทย

นักเรียนทุก
คน

ตัวชี้วัด OBECQA

ผู้รับผิดชอบ

ที่

กิจกรรม / ระยะเวลา / งบประมาณ

โครงการ

มาตรฐาน

กลยุทธ์ กลยุทธ์
สพฐ โรงเรียน

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

รวมงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

1.ร้อยละความพึงพอใจของนักเรียนและ ผู้มีส่วน ร้อยละ 90
ได้ส่วนเสียต่อการสนับสนุน สาคัญที่จัดให้
2.ร้อยละความพึงพอใจของนักเรียนและ ผู้มีส่วน ร้อยละ 90
ได้ส่วนเสียต่อการจัดการสร้างความสัมพันธ์ของ
โรงเรียน
3.ร้อยละความผูกพันของนักเรียนและ ผู้มีส่วนได้ ร้อยละ 90
ส่วนเสีย
4.ร้อยละความต้องการสร้างความสัมพันธ์ในแต่
ละช่วงเวลาของการเป็นนักเรียน
4 ยกระดับการบริหารจัดการ

ยกระดับการบริหารจัดการ

01 ต.ค. 2563 31 ก.ค. 2564

25,075.00

คู่มือนักเรียน

01 ม.ค. 2564 30 เม.ย. 2564

112,000.00

2

4

1,3,5

ร้อยละ 90

ตัวชี้วัด งานประกันคุณภาพ(KPI)
1.มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษา มีคุณภาพ
กาหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ
ระดับดีเยี่ยม
สถานศึกษา ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล
แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปได้ในการปฏิบัติ
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
2.มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ มีคุณภาพ
ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตาม
ระดับดีเยี่ยม
มาตรฐาน การศึกษาของสถานศึกษา โดยความ
ร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการนาข้อมูลมาใช้
ในการปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง และเป็น
แบบอย่างได้
3.มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักที่จะ มีคุณภาพ
เรียนรู้ และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข
ระดับดีเยี่ยม

137,075.00 นาย ประกรณ์
ผันผาย

ที่

โครงการ

กิจกรรม / ระยะเวลา / งบประมาณ

มาตรฐาน

กลยุทธ์ กลยุทธ์
สพฐ โรงเรียน

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

รวมงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

4.มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครู มีคุณภาพ
และผู้เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ ระดับดีเยี่ยม
เรียนรู้ ครู และผู้เกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้
ตัวชี้วัดโรงรียนมาตรฐานสากล (KPI)
1.โรงเรียนได้รับความร่วมมือ จากทุกภาคส่วน
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ส่งเสริมและสนับสนุน
ทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา

โรงเรียน
ได้รับความ
ร่วมมือ
ระดับดีเยี่ยม

2.ผู้บริหารโรงเรียนมีความสามารถ บริหาร
สถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ในระดับดีขึ้นไป

ระดับดีเยี่ยม

3.คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหาร มีคุณภาพ
มีการบริหารงานบุคคลเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ระดับดีเยี่ยม

ตัวชี้วัด OBECQA
1.ร้อยละความผูกพันของนักเรียนและ ผู้มีส่วนได้ ร้อยละ 90
ส่วนเสีย

5 พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
และค่านิยมที่พึงประสงค์

ปลูกฝังความกตัญญูกตเวทิตาต่อครู 01 ส.ค. 2564 อาวุโส
30 ก.ย. 2564

11,800.00

1

1

1,2,3

2.ร้อยละความต้องการสร้างความสัมพันธ์ในแต่
ละช่วงเวลาของการเป็นนักเรียน

ร้อยละ 90

3.ร้อยละความพึงพอใจต่อการแก้ไขข้อร้องเรียน

ร้อยละ 90

ตัวชี้วัด งานประกันคุณภาพ(KPI)

11,800.00 นาย ประกรณ์
ผันผาย

ที่

โครงการ

กิจกรรม / ระยะเวลา / งบประมาณ

มาตรฐาน

กลยุทธ์ กลยุทธ์
สพฐ โรงเรียน

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย
1.ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีสูงกว่า
เป้าหมายที่สถานศึกษากาหนดเป็นแบบอย่างได้

รวมงบประมาณ
มีคุณภาพ
ระดับดีเยี่ยม

2.ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ มีคุณภาพ
หลากหลาย
ระดับดีเยี่ยม
3.มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษา มีคุณภาพ
กาหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ
ระดับดีเยี่ยม
สถานศึกษา ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล
แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปได้ในการปฏิบัติ
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
4.จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อ มีคุณภาพ
ต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และมีความ ระดับดีเยี่ยม
ปลอดภัย
5.มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักที่จะ มีคุณภาพ
เรียนรู้ และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข
ระดับดีเยี่ยม
ตัวชี้วัดโรงรียนมาตรฐานสากล (KPI)
1.นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม ตาม
ค่านิยมหลักของคนไทย 12ประการ

นักเรียนทุก
คน

2.นักเรียนทุกคนมีจิตสานึกในความเป็นไทย

นักเรียนทุก
คน

3.คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหาร มีคุณภาพ
มีการบริหารงานบุคคลเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ระดับดีเยี่ยม

ตัวชี้วัด OBECQA

ผู้รับผิดชอบ

ที่

กิจกรรม / ระยะเวลา / งบประมาณ

โครงการ

มาตรฐาน

กลยุทธ์ กลยุทธ์
สพฐ โรงเรียน

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

รวมงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

1.ร้อยละความพึงพอใจของนักเรียนและ ผู้มีส่วน ร้อยละ 90
ได้ส่วนเสียต่อการจัดการสร้างความสัมพันธ์ของ
โรงเรียน
2.ร้อยละของความนิยมใน Brand Enhancement ร้อยละ 90
6 สร้างจิตสานึกความเป็นไทย การคัดเลือกนักเรียนคนดีศรีบุญ
วาทย์
พบพระชาระใจ

01 พ.ย. 2563 31 พ.ค. 2564

14,530.00

01 พ.ย. 2563 31 ก.ค. 2564

4,020.00

1

1

1,2,3

18,550.00 นาย ประกรณ์
ผันผาย

ตัวชี้วัด งานประกันคุณภาพ(KPI)
1.ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีสูงกว่า
เป้าหมายที่สถานศึกษากาหนดเป็นแบบอย่างได้

มีคุณภาพ
ระดับดีเยี่ยม

2.ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ มีคุณภาพ
หลากหลาย
ระดับดีเยี่ยม
3.ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมสูง
กว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด

มีคุณภาพ
ระดับดีเยี่ยม

4.จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อ มีคุณภาพ
ต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และมีความ ระดับดีเยี่ยม
ปลอดภัย
ตัวชี้วัดโรงรียนมาตรฐานสากล (KPI)
1.นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม ตาม
ค่านิยมหลักของคนไทย 12ประการ

นักเรียนทุก
คน

2.นักเรียนทุกคนมีจิตสานึกในความเป็นไทย

นักเรียนทุก
คน

3.คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหาร มีคุณภาพ
มีการบริหารงานบุคคลเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ระดับดีเยี่ยม

ที่

โครงการ

กิจกรรม / ระยะเวลา / งบประมาณ

มาตรฐาน

กลยุทธ์ กลยุทธ์
สพฐ โรงเรียน

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

รวมงบประมาณ

ตัวชี้วัด OBECQA
1.ร้อยละความพึงพอใจของนักเรียนและ ผู้มีส่วน ร้อยละ 90
ได้ส่วนเสียต่อการสนับสนุน สาคัญที่จัดให้
2.ร้อยละความพึงพอใจของนักเรียนและ ผู้มีส่วน ร้อยละ 90
ได้ส่วนเสียต่อการจัดการสร้างความสัมพันธ์ของ
โรงเรียน
3.ร้อยละความต้องการสร้างความสัมพันธ์ในแต่
ละช่วงเวลาของการเป็นนักเรียน

ร้อยละ 90

4.ร้อยละของความนิยมใน Brand Enhancement ร้อยละ 90
5.ร้อยละความพึงพอใจต่อการได้รับการสนับสนุน ร้อยละ 90
ของบุคลากร
6.ร้อยละความพึงพอใจต่อวัฒนธรรมหรือ
บรรยากาศภายในองค์กร

ร้อยละ 90
รวม

607,859.00

ผู้รับผิดชอบ

กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย
ที่

โครงการ

1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาษาไทย

กิจกรรม / ระยะเวลา / งบประมาณ

มาตรฐาน

สอนเสริม/ติวเข้ม นักเรียนระดับชั้ม 01 ม.ค. 2564 ม.3
10 มี.ค. 2564

#######

สอนเสริม/ติวเข้ม นักเรียนระดับชั้ม 01 ม.ค. 2564 ม.6
31 มี.ค. 2564

925

1

กลยุทธ์ กลยุทธ์
สพฐ โรงเรียน
1

2

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

รวมงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
16,875.00 นาย ปิยะวัติ
วังซ้าย

ตัวชี้วัด งานประกันคุณภาพ(KPI)
1.ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน
มีคุณภาพ
การสื่อสาร และการคิดคานวณ สูงกว่าเป้าหมาย ระดับดีเยี่ยม
ที่สถานศึกษา กาหนด
2.ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร มีคุณภาพ
สถานศึกษาสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด ระดับดีเยี่ยม
3.ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
อย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความ
คิดเห็น โดยใช้ เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และ
แก้ปัญหาได้
4.ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดี
พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น และการ
ทางานหรืองาน อาชีพ

มีคุณภาพ
ระดับดีเยี่ยม

5.ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีสูงกว่า
เป้าหมายที่สถานศึกษากาหนดเป็นแบบอย่างได้

มีคุณภาพ
ระดับดีเยี่ยม

มีคุณภาพ
ระดับดีเยี่ยม

ตัวชี้วัดโรงรียนมาตรฐานสากล (KPI)
1.ค่าเฉลี่ยร้อยละของนักเรียนชั้นม.3มีผลการ
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ เพิ่มขึ้น

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 2

2.ค่าเฉลี่ยร้อยละของนักเรียนชั้นม.6มีผลการ
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ เพิ่มขึ้น

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 2

ที่

โครงการ

กิจกรรม / ระยะเวลา / งบประมาณ

มาตรฐาน

กลยุทธ์ กลยุทธ์
สพฐ โรงเรียน

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย
3.ร้อยละของนักเรียนชั้น ม. 3 ที่มีคะแนนผลการ ร้อยละ 40
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) กลุ่มสาระหลัก 5 วิชา ตั้งแต่ร้อยละ 50
(ครึ่งหนึ่ง) ของคะแนนเต็มขึ้นไป
4.ร้อยละของนักเรียนชั้น ม. 3 ที่มี ผลการ
ร้อยละ 40
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) ของนักเรียนรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
ตั้งแต่ เปอร์เซ็นต์ไตล์(Percentile) ที่ 80 ขึ้นไป
(คะแนนมาตรฐาน Z ตั้งแต่ 0.85 ขึ้นไป)
5.ร้อยละของนักเรียนชั้น ม. 6 ที่มีคะแนนผลการ ร้อยละ 39
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) กลุ่มสาระหลัก 5 วิชา ตั้งแต่ร้อยละ 50
(ครึ่งหนึ่ง) ของคะแนนเต็มขึ้นไป
6.ร้อยละของนักเรียนชั้น ม. 6 ที่มีผลการทดสอบ ร้อยละ 52
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของ
นักเรียนรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตั้งแต่
เปอร์เซ็นต์ไตล์ (Percentile) ที่ 80 ขึ้นไป
(คะแนนมาตรฐาน Z ตั้งแต่ 0.85 ขึ้นไป)
ตัวชี้วัด OBECQA
1.ร้อยละความพึงพอใจของนักเรียนต่อ หลักสูตร ร้อยละ 90
และบริการที่สาคัญ
2.ร้อยละความพึงพอใจของนักเรียนและ ผู้มีส่วน ร้อยละ 90
ได้ส่วนเสียต่อการสนับสนุน สาคัญที่จัดให้

รวมงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

ที่

โครงการ

กิจกรรม / ระยะเวลา / งบประมาณ

มาตรฐาน

กลยุทธ์ กลยุทธ์
สพฐ โรงเรียน

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย
3.ร้อยละของความสาเร็จที่สาคัญตามวิสัยทัศน์
และพันธกิจ

2 พัฒนาทักษะการเรียนรู้แห่ง
ศตวรรษที่ 21

ส่งเสริมทักษะและความสามารถ 01 มิ.ย. 2564 ทางภาษาของนักเรียน เนื่องในวัน 31 ก.ค. 2564
กวีไทย

7,039.00

การเข้าร่วมการแข่งขันทักษะ
ภาษาไทย

4,430.00

01 ก.ค. 2564 31 ส.ค. 2564

1

1

รวมงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
ร้อยละ 98

1

11,469.00 นาย ปิยะวัติ
วังซ้าย

ตัวชี้วัด งานประกันคุณภาพ(KPI)
1.ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน
มีคุณภาพ
การสื่อสาร และการคิดคานวณ สูงกว่าเป้าหมาย ระดับดีเยี่ยม
ที่สถานศึกษา กาหนด
2.ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
อย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความ
คิดเห็น โดยใช้ เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และ
แก้ปัญหาได้
3.ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีสูงกว่า
เป้าหมายที่สถานศึกษากาหนดเป็นแบบอย่างได้

มีคุณภาพ
ระดับดีเยี่ยม

4.ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของ
ความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณี และภูมิปัญญาไทย
5.ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียน
รอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก
กลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง และเป็น
แบบอย่างได้

มีคุณภาพ
ระดับดีเยี่ยม

มีคุณภาพ
ระดับดีเยี่ยม

มีคุณภาพ
ระดับดีเยี่ยม

6.ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ มีคุณภาพ
รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โดย ระดับดีเยี่ยม
สร้างโอกาส ให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

ที่

โครงการ

กิจกรรม / ระยะเวลา / งบประมาณ

มาตรฐาน

กลยุทธ์ กลยุทธ์
สพฐ โรงเรียน

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

รวมงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

7.มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักที่จะ มีคุณภาพ
เรียนรู้ และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข
ระดับดีเยี่ยม
ตัวชี้วัดโรงรียนมาตรฐานสากล (KPI)
1.นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม ตาม
ค่านิยมหลักของคนไทย 12ประการ

นักเรียนทุก
คน

2.นักเรียนทุกคนมีจิตสานึกในความเป็นไทย

นักเรียนทุก
คน

ตัวชี้วัด OBECQA
1.ร้อยละความพึงพอใจของนักเรียนต่อ หลักสูตร ร้อยละ 90
และบริการที่สาคัญ
2.ร้อยละความพึงพอใจของนักเรียนและ ผู้มีส่วน ร้อยละ 90
ได้ส่วนเสียต่อการสนับสนุน สาคัญที่จัดให้
3.ร้อยละความผูกพันของนักเรียนและ ผู้มีส่วนได้ ร้อยละ 90
ส่วนเสีย
4.ร้อยละความต้องการสร้างความสัมพันธ์ในแต่
ละช่วงเวลาของการเป็นนักเรียน
3 ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

01 พ.ย. 2563 31 ก.ค. 2564

1,300.00

เยาวชนยอดนักอ่าน

01 ธ.ค. 2563 31 ก.ค. 2564

3,030.00

1

1

1,2

ร้อยละ 90

ตัวชี้วัด งานประกันคุณภาพ(KPI)
1.ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน
มีคุณภาพ
การสื่อสาร และการคิดคานวณ สูงกว่าเป้าหมาย ระดับดีเยี่ยม
ที่สถานศึกษา กาหนด

4,330.00 นาย ปิยะวัติ
วังซ้าย

ที่

โครงการ

กิจกรรม / ระยะเวลา / งบประมาณ

มาตรฐาน

กลยุทธ์ กลยุทธ์
สพฐ โรงเรียน

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

รวมงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

2.ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด มีคุณภาพ
อย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความ ระดับดีเยี่ยม
คิดเห็น โดยใช้ เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และ
แก้ปัญหาได้
ตัวชี้วัดโรงรียนมาตรฐานสากล (KPI)
1.ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.1– ม.3 ที่อ่านหนังสือ ร้อยละ 60
อื่นที่ไม่ใช่หนังสือเรียนอย่างน้อยภาคเรียนละ 10
เล่ม(โรงเรียนจัดให้มีการส่งเสริมการอ่านและ
ติดตามประเมินผล)
2.ร้อยละของนักเรียนชั้น ม. 4–ม.6 ที่อ่านหนังสือ ร้อยละ 70
อื่นที่ไม่ใช่หนังสือเรียนอย่างน้อยภาคเรียนละ12
เล่ม(โรงเรียนจัดให้มีการ ติดตามและประเมิน)

ตัวชี้วัด OBECQA
1.ร้อยละความพึงพอใจของนักเรียนต่อ หลักสูตร ร้อยละ 90
และบริการที่สาคัญ
4 พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ภาษาไทย

ซ่อมบารุง ดูแลวัสดุและครุภัณฑ์

01 พ.ย. 2563 31 ก.ค. 2564

3,000.00

พัฒนาห้องภาษาไทย

01 พ.ย. 2563 31 ม.ค. 2564

#######

2

4

5

ตัวชี้วัด งานประกันคุณภาพ(KPI)
1.จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อ มีคุณภาพ
ต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และมีความ ระดับดีเยี่ยม
ปลอดภัย
ตัวชี้วัดโรงรียนมาตรฐานสากล (KPI)

15,500.00 นาย ปิยะวัติ
วังซ้าย

ที่

โครงการ

กิจกรรม / ระยะเวลา / งบประมาณ

มาตรฐาน

กลยุทธ์ กลยุทธ์
สพฐ โรงเรียน

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

รวมงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

1.โรงเรียนมีการพัฒนาระบบ ICT เพื่อการศึกษา มีคุณภาพ
ให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและนักเรียน
ระดับดีเยี่ยม
2.โรงเรียนมีการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้ มีคุณภาพ
เป็นฐานเดียวกันในเรื่องข้อมูลนักเรียน ข้อมูลครู ระดับดีเยี่ยม
และบุคลากรทางการศึกษาข้อมูลสถานศึกษาและ
ข้อมูลข้าราชการและบุคลากรอื่น ในการใช้ข้อมูล
ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
3.ครูทุกคนประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน

ครูทุกคนมี
การ
ประยุกต์ใช้
ระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

4.โรงเรียนมีระบบสวัสดิการ และความปลอดภัย มีคุณภาพ
ระดับดีเยี่ยม
ตัวชี้วัด OBECQA
1.ร้อยละของความปลอดภัยของข้อมูล สารสนเทศ ร้อยละ 98
2.ร้อยละของความพร้อมใช้งานของระบบ
สารสนเทศ
5 สร้างจิตสานึกในความเป็นไทย

ส่งเสริมการเรียนรู้บูรณาการภูมิ
ปัญญาไทย

01 พ.ย. 2563 31 ส.ค. 2564

4,000.00

1

1

2

ตัวชี้วัด งานประกันคุณภาพ(KPI)

ร้อยละ95
4,000.00 นาย ปิยะวัติ
วังซ้าย

ที่

โครงการ

กิจกรรม / ระยะเวลา / งบประมาณ

มาตรฐาน

กลยุทธ์ กลยุทธ์
สพฐ โรงเรียน

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

รวมงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

1.ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน
มีคุณภาพ
การสื่อสาร และการคิดคานวณ สูงกว่าเป้าหมาย ระดับดีเยี่ยม
ที่สถานศึกษา กาหนด
2.ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด มีคุณภาพ
อย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความ ระดับดีเยี่ยม
คิดเห็น โดยใช้ เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และ
แก้ปัญหาได้
3.ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
มีคุณภาพ
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเอง และ ระดับดีเยี่ยม
สังคมในด้านการ เรียนรู้ การสื่อสาร การทางาน
อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม
4.ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดี
พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น และการ
ทางานหรืองาน อาชีพ

มีคุณภาพ
ระดับดีเยี่ยม

5.ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีสูงกว่า
เป้าหมายที่สถานศึกษากาหนดเป็นแบบอย่างได้

มีคุณภาพ
ระดับดีเยี่ยม

6.ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของ มีคุณภาพ
ความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ระดับดีเยี่ยม
ประเพณี และภูมิปัญญาไทย
7.ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ มีคุณภาพ
รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โดย ระดับดีเยี่ยม
สร้างโอกาส ให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

ตัวชี้วัดโรงรียนมาตรฐานสากล (KPI)

ที่

โครงการ

กิจกรรม / ระยะเวลา / งบประมาณ

มาตรฐาน

กลยุทธ์ กลยุทธ์
สพฐ โรงเรียน

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

รวมงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

1.นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม ตาม
ค่านิยมหลักของคนไทย 12ประการ

นักเรียนทุก
คน

2.นักเรียนทุกคนมีจิตสานึกในความเป็นไทย

นักเรียนทุก
คน

ตัวชี้วัด OBECQA
1.ร้อยละความพึงพอใจของนักเรียนและ ผู้มีส่วน ร้อยละ 90
ได้ส่วนเสียต่อการสนับสนุน สาคัญที่จัดให้
6 พัฒนาบุคลากรครูสู่ศตวรรษที่ 21

ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 01 พ.ย. 2563 31 ก.ค. 2564

1,260.00

2

3

4

1,260.00 นาย ปิยะวัติ
วังซ้าย

ตัวชี้วัด งานประกันคุณภาพ(KPI)
1.พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพตรงตามความต้องการของครูและ
สถานศึกษา และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพเพื่อพัฒนางาน
2.มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครู
และผู้เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ ครู และผู้เกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้

มีคุณภาพ
ระดับดีเยี่ยม

มีคุณภาพ
ระดับดีเยี่ยม

ตัวชี้วัดโรงรียนมาตรฐานสากล (KPI)
1.ครูทุกคนผ่านกระบวนการนิเทศ ติดตามการ
จัดการเรียนรู้

ครูทุกคน
ผ่านการ
นิเทศ

2.ครูทุกคนมีแผนจัดการเรียนรู้ SAR และนาไปใช่ ครูทุกคนมี
ในการพัฒนาตนเอง
แผนฯ

ที่

โครงการ

กิจกรรม / ระยะเวลา / งบประมาณ

มาตรฐาน

กลยุทธ์ กลยุทธ์
สพฐ โรงเรียน

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย
3.ครูมีผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ

รวมงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
มีคุณภาพ
ระดับดีเยี่ยม

ตัวชี้วัด OBECQA
1.ร้อยละความพึงพอใจต่อการได้รับการสนับสนุน ร้อยละ 90
ของบุคลากร

7 เดินหน้าพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ พัฒนาและซ่อมเสริมนักเรียนที่มี
ปัญหาการอ่านการเขียน
(รายบุคคล) นักเรียนชั้น ม.1-3

1

1

2.ร้อยละความพึงพอใจต่อวัฒนธรรมหรือ
บรรยากาศภายในองค์กร

ร้อยละ 90

3.ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรด้านต่างๆ
ตามปัจจัยความผูกพัน

ร้อยละ 90

4.ร้อยละระดับความผูกพันและความภักดีของ
บุคลากร

ร้อยละ 90

01 พ.ย. 2563 31 ส.ค. 2564

870

2

ส่งเสริมการคัดลายมือและการ
เขียนรูปแบบต่างๆ

01 ส.ค. 2564 31 ส.ค. 2564

700

1.ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน
มีคุณภาพ
การสื่อสาร และการคิดคานวณ สูงกว่าเป้าหมาย ระดับดีเยี่ยม
ที่สถานศึกษา กาหนด

พัฒนาสื่อเพื่อยกระดับการเรียนรู้
เรื่องการอ่านตามแนวทางการ
ประเมิน PISA/GAT เชื่อมโยง

01 ส.ค. 2564 31 ส.ค. 2564

3,600.00

2.ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด มีคุณภาพ
อย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความ ระดับดีเยี่ยม
คิดเห็น โดยใช้ เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และ
แก้ปัญหาได้

ตัวชี้วัด งานประกันคุณภาพ(KPI)

ตัวชี้วัดโรงรียนมาตรฐานสากล (KPI)

5,170.00 นาย ปิยะวัติ
วังซ้าย

ที่

โครงการ

กิจกรรม / ระยะเวลา / งบประมาณ

มาตรฐาน

กลยุทธ์ กลยุทธ์
สพฐ โรงเรียน

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

รวมงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

1.โรงเรียนมีหลักสูตรความเป็นเลิศเฉพาะทาง

มีคุณภาพ
ระดับดีเยี่ยม

2.ค่าเฉลี่ยร้อยละของนักเรียนชั้นม.3มีผลการ
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ เพิ่มขึ้น

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 2

3.ค่าเฉลี่ยร้อยละของนักเรียนชั้นม.6มีผลการ
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ เพิ่มขึ้น

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 2

4.ร้อยละของนักเรียนชั้น ม. 3 ที่มีคะแนนผลการ ร้อยละ 40
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) กลุ่มสาระหลัก 5 วิชา ตั้งแต่ร้อยละ 50
(ครึ่งหนึ่ง) ของคะแนนเต็มขึ้นไป
5.ร้อยละของนักเรียนชั้น ม. 3 ที่มี ผลการ
ร้อยละ 40
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) ของนักเรียนรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
ตั้งแต่ เปอร์เซ็นต์ไตล์(Percentile) ที่ 80 ขึ้นไป
(คะแนนมาตรฐาน Z ตั้งแต่ 0.85 ขึ้นไป)
6.ร้อยละของนักเรียนชั้น ม. 1–ม.3 ที่นาเสนอ
ผลงานด้วยวาจา(Oral Presentation)เป็น
ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดีโดยการประเมินจาก
ครูผู้สอนและผู้ทรงคุณวุฒิ (โรงเรียนจัดให้มีการ
ติดตามและประเมิน)

ร้อยละ 2

7.ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.1– ม.3 ที่อ่านหนังสือ ร้อยละ 60
อื่นที่ไม่ใช่หนังสือเรียนอย่างน้อยภาคเรียนละ 10
เล่ม(โรงเรียนจัดให้มีการส่งเสริมการอ่านและ
ติดตามประเมินผล)

ที่

โครงการ

กิจกรรม / ระยะเวลา / งบประมาณ

มาตรฐาน

กลยุทธ์ กลยุทธ์
สพฐ โรงเรียน

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย
8.ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.1- ม.3 ที่มีผลงานที่
แสดงถึงความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ในระดับดีโดย
การประเมินของครูผู้สอนและผู้ทรงคุณวุฒิ
(โรงเรียนจัดให้การติดตามและประเมิน)

รวมงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
ร้อยละ 2

9.ร้อยละของผลงานจากการศึกษาค้นคว้าด้วย ร้อยละ 2
ตนเอง (IS) ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ของนักเรียน
ชั้น ม.1-ม.3 ที่ได้รับการประเมินจากครูและ
ผู้ทรงคุณวุฒิว่าเป็นผลงานที่มีคุณภาพในระดับดี
จากงานแสดงผลงานประจาปี ที่โรงเรียนจัดขึ้น
(โรงเรียนจัดให้มีการแสดงและการประเมินผลงาน
ประจาปี)
10.ร้อยละของผลงานจากการศึกษาค้นคว้าด้วย ร้อยละ 2
ตนเอง (IS) ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่นักเรียนชั้น
ม.1 - ม.3 ได้ทาขึ้นและได้รับเชิญ หรือได้รับ การ
คัดเลือกหรือได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก
(เขตพื้นที่การศึกษาส่วนกลาง และหน่วยงานต่างๆ
จัดให้มีเวที การแสดง/แข่งขัน)
11.ร้อยละของผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ร้อยละ 2
(IS) หรือผลงานด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่
นักเรียนชั้น ม.1- ม.3ได้ทาขึ้น และได้รับเชิญหรือ
ได้รับการคัดเลือกหรือได้ รับรางวัลจากหน่วยงาน
ภายนอก(เขตพื้นที่การศึกษาส่วนกลาง) และ
หน่วยงานต่างๆที่จัดให้มีเวทีการแสดงแข่งขัน

ที่

โครงการ

กิจกรรม / ระยะเวลา / งบประมาณ

มาตรฐาน

กลยุทธ์ กลยุทธ์
สพฐ โรงเรียน

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

รวมงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

12.ร้อยละของผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ร้อยละ 2
(IS) หรือผลงานด้านอื่นที่เกี่ยวกับกลุ่มประเทศ
อาเซียนที่นักเรียนชั้น ม.ต้นได้ทาขึ้นและได้รับเชิญ
ได้รับการคัดเลือก หรือได้รับรางวัลจาก
หน่วยงานภายนอก(เขตพื้นการศึกษา ส่วนกลาง
และหน่วยงานต่างๆจัดให้มีเวทีการแสดงแข่งขัน)

13.ร้อยละของนักเรียนชั้น ม. 6 ที่มีคะแนนผล
ร้อยละ 39
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) กลุ่มสาระหลัก 5 วิชา ตั้งแต่ร้อยละ 50
(ครึ่งหนึ่ง) ของคะแนนเต็มขึ้นไป
14.ร้อยละของนักเรียนชั้น ม. 6 ที่มีผลการ
ร้อยละ 52
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) ของนักเรียนรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
ตั้งแต่ เปอร์เซ็นต์ไตล์ (Percentile) ที่ 80 ขึ้นไป
(คะแนนมาตรฐาน Z ตั้งแต่ 0.85 ขึ้นไป)
ตัวชี้วัด OBECQA
1.ร้อยละของความสาเร็จที่สาคัญตามวิสัยทัศน์
และพันธกิจ
8 พัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย

พัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย

01 พ.ย. 2563 30 พ.ย. 2563

2,250.00

3

1

2

ตัวชี้วัด งานประกันคุณภาพ(KPI)

ร้อยละ 98
2,250.00 นาย ปิยะวัติ
วังซ้าย

ที่

โครงการ

กิจกรรม / ระยะเวลา / งบประมาณ

มาตรฐาน

กลยุทธ์ กลยุทธ์
สพฐ โรงเรียน

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

รวมงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

1.มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษา มีคุณภาพ
กาหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ
ระดับดีเยี่ยม
สถานศึกษา ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล
แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปได้ในการปฏิบัติ
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
2.มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ มีคุณภาพ
ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตาม
ระดับดีเยี่ยม
มาตรฐาน การศึกษาของสถานศึกษา โดยความ
ร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการนาข้อมูลมาใช้
ในการปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง และเป็น
แบบอย่างได้
3.ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียน มีคุณภาพ
รอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก
ระดับดีเยี่ยม
กลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง และเป็น
แบบอย่างได้
ตัวชี้วัดโรงรียนมาตรฐานสากล (KPI)
1.โรงเรียนมีหลักสูตรความเป็นเลิศเฉพาะทาง

มีคุณภาพ
ระดับดีเยี่ยม

ตัวชี้วัด OBECQA
1.ร้อยละความพึงพอใจของนักเรียนต่อ หลักสูตร ร้อยละ 90
และบริการที่สาคัญ
2.ร้อยละความนิยมของนักเรียนต่อ หลักสูตรและ ร้อยละ 90
บริการที่สาคัญ
รวม

60,854.00

กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ที่

โครงการ

1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และ
สิ่งแวดล้อม (Smart Science
Project)

กิจกรรม / ระยะเวลา / งบประมาณ

มาตรฐาน

ค่ายเสริมทักษะปฏิบัติการทาง
01 ม.ค. 2564 #######
วิทยาศาสตร์ ภาค 2/2563 ม.ปลาย - 28 ก.พ.
2564

1

ค่ายเสริมทักษะปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์ ภาค 2/2563 ม.ต้น

กลยุทธ์ กลยุทธ์
สพฐ โรงเรียน
2

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

รวมงบประมาณ

2

2,797,830.00 นาย อรรถสิทธิ์ ศรีแก้ว
ตัวชี้วัด งานประกันคุณภาพ(KPI)

01 ม.ค. 2564 #######
- 28 ก.พ.
2564
01 ธ.ค. 2563 #######
- 28 ก.พ.
2564

1.ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม มี มีคุณภาพ
การนาไปใช้และเผยแพร่
ระดับดีเยี่ยม

01 ต.ค. 2563 #######
- 30 พ.ย.
2563

3.ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดี
พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น และการ
ทางานหรืองาน อาชีพ

มีคุณภาพ
ระดับดีเยี่ยม

01 มี.ค. 2564 #######
- 30 เม.ย.
2564
ค่ายบูรณาการเครือข่าย ม.4
01 ธ.ค. 2563 #######
- 30 ธ.ค.
ค่ายศึกษาแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น ม.2 2563
01 ธ.ค. 2563 #######
- 31 ม.ค.
2564

4.ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีสูงกว่า
เป้าหมายที่สถานศึกษากาหนดเป็นแบบอย่างได้

มีคุณภาพ
ระดับดีเยี่ยม

senior camp ม.4-6 และฟิสิกส์
สัประยุทธ์

ค่ายบูรณาการเครือข่าย ม.5

ค่ายวิทยาศาสตร์องค์รวม ม.1-3

โครงงานวิทยาศาสตร์

01 ต.ค. 2563
- 31 ส.ค.
2564

75,050.00

ผู้รับผิดชอบ

2.ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
มีคุณภาพ
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเอง และ ระดับดีเยี่ยม
สังคมในด้านการ เรียนรู้ การสื่อสาร การทางาน
อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม

5.ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ มีคุณภาพ
หลากหลาย
ระดับดีเยี่ยม
6.ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ มีคุณภาพ
รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โดย ระดับดีเยี่ยม
สร้างโอกาส ให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

ตัวชี้วัดโรงรียนมาตรฐานสากล (KPI)

ที่

โครงการ

กิจกรรม / ระยะเวลา / งบประมาณ
ค่ายเสริมทักษะปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์ ภาค 1/2564 ม.ต้น

มาตรฐาน

กลยุทธ์ กลยุทธ์
สพฐ โรงเรียน

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

รวมงบประมาณ

01 พ.ค. 2564 #######
- 30 มิ.ย.
2564
ค่ายเสริมทักษะปฏิบัติการทาง
01 พ.ค. 2564 #######
วิทยาศาสตร์ ภาค 1/2564 ม.ปลาย - 30 มิ.ย.
2564

1.โรงเรียนมีหลักสูตรความเป็นเลิศเฉพาะทาง

มีคุณภาพ
ระดับดีเยี่ยม

2.ร้อยละของนักเรียนชั้น ม. 4–ม.6 ที่นาเสนอ
ผลงานด้วยวาจา (Oral Pr) เป็นภาษาอังกฤษอยู่
ในระดับดี โดยการประเมินจากครูผู้สอนและ
ผู้ทรงคุณวุฒิ (โรงเรียนจัดให้มีการ ติดตามและ
ประเมิน)

ร้อยละ 2

ปฐมนิเทศนักเรียนห้องเรียนพิเศษ 10 พ.ค. 2564 #######
วิทยาศาสตร์ ม.1-6
- 31 ก.ค.
สัปดาห์วิทยาศาสตร์เชียงใหม่ ม.1, 2564
01 ก.ค. 2564 39,760.00
ม.4
- 30 ก.ย.
2564

3.นักเรียนทุกคนมีจิตสานึกในการอนุรักษ์
ทร้พยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

นักเรียนทุก
คน

สัปดาห์วิทยาศาสตร์ อิมแพ็ค ม.2,
ม.5
ค่ายศึกษาแหล่งเรียนรู้ ม.1
ปฐมนิเทศ ม.4 เครือข่ายฯ
ประชุมวิชาการ ม.6 เครือข่ายฯ
ศึกษาดูงานประชุมวิชาการ
เครือข่าย ม.4-5

01 ก.ค. 2564 #######
- 31 ส.ค.
2564
01 ก.ค. 2564 72,000.00
- 30 ก.ย.
2564
01 มิ.ย. 2564 38,160.00
- 30 มิ.ย.
2564
01 มิ.ย. 2564 #######
- 30 ก.ค.
2564
01 มิ.ย. 2564 31,760.00
- 30 ก.ค.
2564

4.ร้อยละของนักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการ ร้อยละ 98
เรียนรู้และออกแบบสร้างสรรค์งานทั้งด้านวิชาการ
และอาชีพโดยสามารถสื่อสาร นาเสนอ เผยแพร่

ตัวชี้วัด OBECQA
1.ร้อยละความพึงพอใจของนักเรียนต่อ หลักสูตร ร้อยละ 90
และบริการที่สาคัญ
2.ร้อยละความนิยมของนักเรียนต่อ หลักสูตรและ ร้อยละ 90
บริการที่สาคัญ
3.ร้อยละความพึงพอใจของนักเรียนและ ผู้มีส่วน ร้อยละ 90
ได้ส่วนเสียต่อการสนับสนุน สาคัญที่จัดให้
4.ร้อยละความพึงพอใจของนักเรียนและ ผู้มีส่วน ร้อยละ 90
ได้ส่วนเสียต่อการจัดการสร้างความสัมพันธ์ของ
โรงเรียน

ผู้รับผิดชอบ

ที่

โครงการ

กิจกรรม / ระยะเวลา / งบประมาณ
ค่ายดาราศาสตร์ ม.3

01 ก.ค. 2564
- 30 ก.ย.
2564

มาตรฐาน

กลยุทธ์ กลยุทธ์
สพฐ โรงเรียน

55,050.00

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

รวมงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

5.ร้อยละความผูกพันของนักเรียนและ ผู้มีส่วนได้ ร้อยละ 90
ส่วนเสีย
6.ร้อยละความต้องการสร้างความสัมพันธ์ในแต่
ละช่วงเวลาของการเป็นนักเรียน

ร้อยละ 90

7.ร้อยละของความนิยมใน Brand Enhancement ร้อยละ 90
8.ร้อยละความไม่พอใจของนักเรียนและผู้มีส่วนได้ ร้อยละ 2
ส่วนเสีย

2 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เสริมทักษะกระบวนการทาง
วิชาวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์นักเรียน ม.ต้น
เสริมทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์นักเรียนฟิสิกส์
เสริมทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์นักเรียนเคมี
เสริมทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์นักเรียนชีววิทยา

เสริมทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์นักเรียนโลก ดารา
ศาสตร์ และอวกาศ

01 ต.ค. 2563
- 26 ก.พ.
2564
01 ต.ค. 2563

30,217.00

2,3

10.ร้อยละความพึงพอใจต่อการได้รับการ
สนับสนุนของบุคลากร

ร้อยละ 90
141,833.00 นาย อรรถสิทธิ์ ศรีแก้ว

ตัวชี้วัด งานประกันคุณภาพ(KPI)
1.ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน
มีคุณภาพ
การสื่อสาร และการคิดคานวณ สูงกว่าเป้าหมาย ระดับดีเยี่ยม
ที่สถานศึกษา กาหนด

9,700.00

2.ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร มีคุณภาพ
สถานศึกษาสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด ระดับดีเยี่ยม

2,996.00

3.ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด มีคุณภาพ
อย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความ ระดับดีเยี่ยม
คิดเห็น โดยใช้ เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และ
แก้ปัญหาได้

4,970.00

4.ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดี
พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น และการ
ทางานหรืองาน อาชีพ

- 31 ส.ค.
2564
01 มิ.ย. 2564
- 31 ส.ค.
2564

1

ร้อยละ 90

3,000.00

- 30 ธ.ค.
2563
01 ธ.ค. 2563
- 30 มี.ค.
2564
04 พ.ค. 2564

1,3

9.ร้อยละความพึงพอใจต่อการแก้ไขข้อร้องเรียน

มีคุณภาพ
ระดับดีเยี่ยม

ที่

โครงการ

กิจกรรม / ระยะเวลา / งบประมาณ
สร้างเสริมความรู้วิทยาศาสตร์สู่
มาตรฐานสากล

01 ต.ค. 2563
- 31 มี.ค.
2564

มาตรฐาน
90,950.00

กลยุทธ์ กลยุทธ์
สพฐ โรงเรียน

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

รวมงบประมาณ

5.ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียน มีคุณภาพ
รอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก
ระดับดีเยี่ยม
กลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง และเป็น
แบบอย่างได้
6.จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อ มีคุณภาพ
ต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และมีความ ระดับดีเยี่ยม
ปลอดภัย
7.จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา

มีคุณภาพ
ระดับดีเยี่ยม

8.ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มี มีคุณภาพ
ขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและ
ระดับดีเยี่ยม
ประเมินผลที่ เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการ
เรียนรู้ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน และน าผลมา
พัฒนาผู้เรียน
9.มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักที่จะ มีคุณภาพ
เรียนรู้ และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข
ระดับดีเยี่ยม
ตัวชี้วัดโรงรียนมาตรฐานสากล (KPI)
1.นักเรียนมั่นใจในความปลอดภัย เมื่ออยู่ใน
โรงเรียน

มีคุณภาพ
ระดับดีเยี่ยม

2.ค่าเฉลี่ยร้อยละของนักเรียนชั้นม.3มีผลการ
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ เพิ่มขึ้น

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 2

3.ค่าเฉลี่ยร้อยละของนักเรียนชั้นม.6มีผลการ
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ เพิ่มขึ้น

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 2

ผู้รับผิดชอบ

ที่

โครงการ

กิจกรรม / ระยะเวลา / งบประมาณ

มาตรฐาน

กลยุทธ์ กลยุทธ์
สพฐ โรงเรียน

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

รวมงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

4.ร้อยละของนักเรียนชั้น ม. 3 ที่มีคะแนนผลการ ร้อยละ 40
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) กลุ่มสาระหลัก 5 วิชา ตั้งแต่ร้อยละ 50
(ครึ่งหนึ่ง) ของคะแนนเต็มขึ้นไป
5.ร้อยละของนักเรียนชั้น ม. 3 ที่มี ผลการ
ร้อยละ 40
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) ของนักเรียนรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
ตั้งแต่ เปอร์เซ็นต์ไตล์(Percentile) ที่ 80 ขึ้นไป
(คะแนนมาตรฐาน Z ตั้งแต่ 0.85 ขึ้นไป)
ตัวชี้วัด OBECQA
1.ร้อยละความพึงพอใจของนักเรียนต่อ หลักสูตร ร้อยละ 90
และบริการที่สาคัญ
2.ร้อยละความนิยมของนักเรียนต่อ หลักสูตรและ ร้อยละ 90
บริการที่สาคัญ
3.ร้อยละความพึงพอใจของนักเรียนและ ผู้มีส่วน ร้อยละ 90
ได้ส่วนเสียต่อการสนับสนุน สาคัญที่จัดให้
4.ร้อยละความพึงพอใจของนักเรียนและ ผู้มีส่วน ร้อยละ 90
ได้ส่วนเสียต่อการจัดการสร้างความสัมพันธ์ของ
โรงเรียน
3 ยกระดับบริหารจัดการ

พัฒนาระบบงานบริหารจัดการตาม 01 ต.ค. 2563
เกณฑ์ OBEC QA
- 30 ก.ค.
2564

36,095.00

2

4

5

ตัวชี้วัด งานประกันคุณภาพ(KPI)

36,095.00 นาย อรรถสิทธิ์ ศรีแก้ว

ที่

โครงการ

กิจกรรม / ระยะเวลา / งบประมาณ

มาตรฐาน

กลยุทธ์ กลยุทธ์
สพฐ โรงเรียน

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

รวมงบประมาณ

1.มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ มีคุณภาพ
ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตาม
ระดับดีเยี่ยม
มาตรฐาน การศึกษาของสถานศึกษา โดยความ
ร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการนาข้อมูลมาใช้
ในการปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง และเป็น
แบบอย่างได้
2.จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา

มีคุณภาพ
ระดับดีเยี่ยม

ตัวชี้วัดโรงรียนมาตรฐานสากล (KPI)
1.นักเรียนมั่นใจในความปลอดภัย เมื่ออยู่ใน
โรงเรียน

มีคุณภาพ
ระดับดีเยี่ยม

2.นักเรียนมั่นใจในความปลอดภัย เมื่ออยู่ใน
โรงเรียน

มีคุณภาพ
ระดับดีเยี่ยม

3.ครูทุกคนมีแผนจัดการเรียนรู้ SAR และนาไปใช่ ครูทุกคนมี
ในการพัฒนาตนเอง
แผนฯ
4.โรงเรียนมีการพัฒนารูปแบบการบริหาร
มีคุณภาพ
โรงเรียนและดาเนินการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ ระดับดีเยี่ยม
แห่งชาติ
5.โรงเรียนมีการพัฒนารูปแบบการบริหาร
มีคุณภาพ
โรงเรียนและดาเนินการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ ระดับดีเยี่ยม
แห่งชาติ

ผู้รับผิดชอบ

ที่

โครงการ

กิจกรรม / ระยะเวลา / งบประมาณ

มาตรฐาน

กลยุทธ์ กลยุทธ์
สพฐ โรงเรียน

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

รวมงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

6.โรงเรียนมีการพัฒนารูปแบบการบริหาร
มีคุณภาพ
โรงเรียนและดาเนินการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ ระดับดีเยี่ยม
แห่งชาติ
ตัวชี้วัด OBECQA
1.ร้อยละความพึงพอใจต่อการได้รับการสนับสนุน ร้อยละ 90
ของบุคลากร

4 เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์นักเรียนห้องเรียน

2

1

ร้อยละ 90

3.ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรด้านต่างๆ
ตามปัจจัยความผูกพัน

ร้อยละ 90

4.ร้อยละระดับความผูกพันและความภักดีของ
บุคลากร

ร้อยละ 90

5.ร้อยละความพึงพอใจต่อกระบวนการ
ประเมินผลการดาเนินงานของครู

ร้อยละ 90

สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ อิม 01 ต.ค. 2563
แพ็ค
- 30 พ.ย.
สัปดาห์วิทยาศาสตร์เชียงใหม่ ม.1, 01 ก.พ. 2564
ม.4
- 28 ก.พ.
2564

0
0

1.ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
มีคุณภาพ
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเอง และ ระดับดีเยี่ยม
สังคมในด้านการ เรียนรู้ การสื่อสาร การทางาน
อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม

ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ ม.4, ม.5

0

2.ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดี
พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น และการ
ทางานหรืองาน อาชีพ

01 พ.ย. 2563
- 31 ม.ค.
2564

1

2.ร้อยละความพึงพอใจต่อวัฒนธรรมหรือ
บรรยากาศภายในองค์กร

0 นาย อรรถสิทธิ์ ศรีแก้ว

ตัวชี้วัด งานประกันคุณภาพ(KPI)

มีคุณภาพ
ระดับดีเยี่ยม

ที่

โครงการ

กิจกรรม / ระยะเวลา / งบประมาณ

มาตรฐาน

กลยุทธ์ กลยุทธ์
สพฐ โรงเรียน

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

รวมงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

3.ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของ มีคุณภาพ
ความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ระดับดีเยี่ยม
ประเพณี และภูมิปัญญาไทย
ตัวชี้วัดโรงรียนมาตรฐานสากล (KPI)
1.โรงเรียนมีหลักสูตรความเป็นเลิศเฉพาะทาง

มีคุณภาพ
ระดับดีเยี่ยม

ตัวชี้วัด OBECQA
1.ร้อยละความพึงพอใจของนักเรียนต่อ หลักสูตร ร้อยละ 90
และบริการที่สาคัญ
2.ร้อยละความนิยมของนักเรียนต่อ หลักสูตรและ ร้อยละ 90
บริการที่สาคัญ
3.ร้อยละความพึงพอใจของนักเรียนและ ผู้มีส่วน ร้อยละ 90
ได้ส่วนเสียต่อการสนับสนุน สาคัญที่จัดให้
4.ร้อยละความพึงพอใจของนักเรียนและ ผู้มีส่วน ร้อยละ 90
ได้ส่วนเสียต่อการจัดการสร้างความสัมพันธ์ของ
โรงเรียน
5 พัฒนาทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 (3R+8C+2L)

ส่งเสริมอัจฉริยภาพทางวิทย์
จัดตู้ปลาสวยงาม

04 พ.ค. 2564
- 30 ก.ย.
2564
01 ก.ค. 2564
- 30 ก.ย.
2564

2,000.00
3,000.00

1,3

1,2,3

2,3,4

ตัวชี้วัด งานประกันคุณภาพ(KPI)
1.ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด มีคุณภาพ
อย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความ ระดับดีเยี่ยม
คิดเห็น โดยใช้ เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และ
แก้ปัญหาได้

23,725.00 นาย อรรถสิทธิ์ ศรีแก้ว

ที่

กิจกรรม / ระยะเวลา / งบประมาณ

โครงการ

พัฒนาสื่อและนวัตกรรมสู่ครูมือ
อาชีพ
นิทรรศการสัปดาห์วิทยาศาสตร์

01 ม.ค. 2564
- 30 ก.ย.
2564
01 ก.ค. 2564

มาตรฐาน

กลยุทธ์ กลยุทธ์
สพฐ โรงเรียน

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

10,725.00

2.ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม มี มีคุณภาพ
การนาไปใช้และเผยแพร่
ระดับดีเยี่ยม

2,000.00

3.ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
มีคุณภาพ
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเอง และ ระดับดีเยี่ยม
สังคมในด้านการ เรียนรู้ การสื่อสาร การทางาน
อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม

- 30 ก.ย.
2564
การแข่งขันการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ (Science Show)

01 ก.ค. 2564
- 30 ก.ย.
2564

4,000.00

4.พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง มีคุณภาพ
วิชาชีพตรงตามความต้องการของครูและ
ระดับดีเยี่ยม
สถานศึกษา และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพเพื่อพัฒนางาน

สะเต็มศึกษา

04 พ.ค. 2564
- 30 ก.ย.
2564

2,000.00

5.มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครู มีคุณภาพ
และผู้เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ ระดับดีเยี่ยม
เรียนรู้ ครู และผู้เกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้
ตัวชี้วัดโรงรียนมาตรฐานสากล (KPI)
1.โรงเรียนมีการใช้ STEM Education BBL DLTV มีคุณภาพ
ในการสอน
ระดับดีเยี่ยม
2.ร้อยละของนักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการ ร้อยละ 98
เรียนรู้และออกแบบสร้างสรรค์งานทั้งด้านวิชาการ
และอาชีพโดยสามารถสื่อสาร นาเสนอ เผยแพร่

รวมงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ที่

โครงการ

กิจกรรม / ระยะเวลา / งบประมาณ

มาตรฐาน

กลยุทธ์ กลยุทธ์
สพฐ โรงเรียน

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย
3.ครูทุกคนประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน

รวมงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ครูทุกคนมี
การ
ประยุกต์ใช้
ระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ตัวชี้วัด OBECQA
1.ร้อยละความพึงพอใจของนักเรียนต่อ หลักสูตร ร้อยละ 90
และบริการที่สาคัญ
2.ร้อยละความนิยมของนักเรียนต่อ หลักสูตรและ ร้อยละ 90
บริการที่สาคัญ
3.ร้อยละความพึงพอใจของนักเรียนและ ผู้มีส่วน ร้อยละ 90
ได้ส่วนเสียต่อการสนับสนุน สาคัญที่จัดให้
4.ร้อยละความพึงพอใจของนักเรียนและ ผู้มีส่วน ร้อยละ 90
ได้ส่วนเสียต่อการจัดการสร้างความสัมพันธ์ของ
โรงเรียน
5.ร้อยละความผูกพันของนักเรียนและ ผู้มีส่วนได้ ร้อยละ 90
ส่วนเสีย
6.ร้อยละความต้องการสร้างความสัมพันธ์ในแต่
ละช่วงเวลาของการเป็นนักเรียน
6 ค่ายบูรณาการนักเรียนห้องเรียน ค่าย Science Trade Camp
พิเศษวิทยาศาสตร์เครือข่าย

02 พ.ย. 2563
- 30 ธ.ค.

0

1

2

1

ตัวชี้วัด งานประกันคุณภาพ(KPI)

ร้อยละ 90
0 นาย อรรถสิทธิ์ ศรีแก้ว

ที่

โครงการ

กิจกรรม / ระยะเวลา / งบประมาณ

มาตรฐาน

กลยุทธ์ กลยุทธ์
สพฐ โรงเรียน

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

รวมงบประมาณ

1.ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
มีคุณภาพ
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเอง และ ระดับดีเยี่ยม
สังคมในด้านการ เรียนรู้ การสื่อสาร การทางาน
อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม
2.ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของ มีคุณภาพ
ความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ระดับดีเยี่ยม
ประเพณี และภูมิปัญญาไทย
3.ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ มีคุณภาพ
รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โดย ระดับดีเยี่ยม
สร้างโอกาส ให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

ตัวชี้วัดโรงรียนมาตรฐานสากล (KPI)
1.โรงเรียนมีหลักสูตรความเป็นเลิศเฉพาะทาง

มีคุณภาพ
ระดับดีเยี่ยม

ตัวชี้วัด OBECQA
1.ร้อยละความพึงพอใจของนักเรียนต่อ หลักสูตร ร้อยละ 90
และบริการที่สาคัญ
2.ร้อยละความนิยมของนักเรียนต่อ หลักสูตรและ ร้อยละ 90
บริการที่สาคัญ
รวม

2,999,483.00

ผู้รับผิดชอบ

กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (งานคอมพิวเตอร์)
ที่

โครงการ

1 ส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีและ
ภาษาดิจิตอล

กิจกรรม / ระยะเวลา / งบประมาณ
แข่งขันทักษะความรู้ทางด้าน
คอมพิวเตอร์

01 ต.ค. 2563 30 ก.ย. 2564

มาตรฐาน
22,776.00

1

กลยุทธ์ กลยุทธ์
สพฐ โรงเรียน
1

2

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

รวมงบประมาณ

22,776.00 นาย ยมนา
สุขหอม

ตัวชี้วัด งานประกันคุณภาพ(KPI)
1.ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
มีคุณภาพ
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเอง และ ระดับดีเยี่ยม
สังคมในด้านการ เรียนรู้ การสื่อสาร การทางาน
อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม
2.จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา
3.ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้
รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โดย
สร้างโอกาส ให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

มีคุณภาพ
ระดับดีเยี่ยม
มีคุณภาพ
ระดับดีเยี่ยม

ตัวชี้วัดโรงรียนมาตรฐานสากล (KPI)
1.นักเรียนมีคอมพิวเตอร์ใช้ในการเรียนรู้

ผู้รับผิดชอบ

มีคุณภาพ
ระดับดีเยี่ยม

ตัวชี้วัด OBECQA
1.ร้อยละความพึงพอใจของนักเรียนต่อ หลักสูตร ร้อยละ 90
และบริการที่สาคัญ
2.ร้อยละของความปลอดภัยของข้อมูล สารสนเทศ ร้อยละ 98

ที่

โครงการ

2 ส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณลักษณะ
3R+8C+2L

กิจกรรม / ระยะเวลา / งบประมาณ
ผลิตและจัดหาพัฒนาสื่ออุปกรณ์
การเรียนการสอนและห้องอุปกณ์
การเรียนการสอน

01 ต.ค. 2563 30 ก.ย. 2564

มาตรฐาน
25,102.00

1

กลยุทธ์ กลยุทธ์
สพฐ โรงเรียน
1,2

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

รวมงบประมาณ

1,3

25,102.00 นาย ยมนา
สุขหอม

ตัวชี้วัด งานประกันคุณภาพ(KPI)
1.ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
มีคุณภาพ
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเอง และ ระดับดีเยี่ยม
สังคมในด้านการ เรียนรู้ การสื่อสาร การทางาน
อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม
2.ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดี
พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น และการ
ทางานหรืองาน อาชีพ

มีคุณภาพ
ระดับดีเยี่ยม

3.ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีสูงกว่า
เป้าหมายที่สถานศึกษากาหนดเป็นแบบอย่างได้

มีคุณภาพ
ระดับดีเยี่ยม

4.ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียน มีคุณภาพ
รอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก
ระดับดีเยี่ยม
กลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง และเป็น
แบบอย่างได้
5.จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา
6.ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้
รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โดย
สร้างโอกาส ให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

ผู้รับผิดชอบ

มีคุณภาพ
ระดับดีเยี่ยม
มีคุณภาพ
ระดับดีเยี่ยม

7.มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักที่จะ มีคุณภาพ
เรียนรู้ และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข
ระดับดีเยี่ยม

ที่

โครงการ

กิจกรรม / ระยะเวลา / งบประมาณ

มาตรฐาน

กลยุทธ์ กลยุทธ์
สพฐ โรงเรียน

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

รวมงบประมาณ

ตัวชี้วัดโรงรียนมาตรฐานสากล (KPI)
1.นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม ตาม
ค่านิยมหลักของคนไทย 12ประการ

นักเรียนทุก
คน

2.นักเรียนทุกคนมีจิตสานึกในความเป็นไทย

นักเรียนทุก
คน

3.ร้อยละของนักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการ ร้อยละ 98
เรียนรู้และออกแบบสร้างสรรค์งานทั้งด้านวิชาการ
และอาชีพโดยสามารถสื่อสาร นาเสนอ เผยแพร่
4.โรงเรียนมีการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้ มีคุณภาพ
เป็นฐานเดียวกันในเรื่องข้อมูลนักเรียน ข้อมูลครู ระดับดีเยี่ยม
และบุคลากรทางการศึกษาข้อมูลสถานศึกษาและ
ข้อมูลข้าราชการและบุคลากรอื่น ในการใช้ข้อมูล
ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด OBECQA
1.ร้อยละความพึงพอใจของนักเรียนต่อ หลักสูตร ร้อยละ 90
และบริการที่สาคัญ
2.ร้อยละความพึงพอใจของนักเรียนและ ผู้มีส่วน ร้อยละ 90
ได้ส่วนเสียต่อการจัดการสร้างความสัมพันธ์ของ
โรงเรียน
3.ร้อยละความผูกพันของนักเรียนและ ผู้มีส่วนได้ ร้อยละ 90
ส่วนเสีย

ผู้รับผิดชอบ

ที่

โครงการ

กิจกรรม / ระยะเวลา / งบประมาณ

มาตรฐาน

กลยุทธ์ กลยุทธ์
สพฐ โรงเรียน

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย
4.ร้อยละความพึงพอใจต่อวัฒนธรรมหรือ
บรรยากาศภายในองค์กร

3 พัฒนาระบบ ICT

ปรับปรุงระบบเครือข่ายและ
ซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์

01 ต.ค. 2563 30 ก.ย. 2564

#######

1

4

1

รวมงบประมาณ
ร้อยละ 90

496,342.00 นาย ยมนา
สุขหอม

ตัวชี้วัด งานประกันคุณภาพ(KPI)
1.ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
มีคุณภาพ
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเอง และ ระดับดีเยี่ยม
สังคมในด้านการ เรียนรู้ การสื่อสาร การทางาน
อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม
2.จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา

มีคุณภาพ
ระดับดีเยี่ยม

3.ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ มีคุณภาพ
รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โดย ระดับดีเยี่ยม
สร้างโอกาส ให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

ตัวชี้วัดโรงรียนมาตรฐานสากล (KPI)
1.ร้อยละของนักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการ ร้อยละ 98
เรียนรู้และออกแบบสร้างสรรค์งานทั้งด้านวิชาการ
และอาชีพโดยสามารถสื่อสาร นาเสนอ เผยแพร่
2.โรงเรียนมีการพัฒนาระบบ ICT เพื่อการศึกษา มีคุณภาพ
ให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและนักเรียน
ระดับดีเยี่ยม
3.นักเรียนมีคอมพิวเตอร์ใช้ในการเรียนรู้

ผู้รับผิดชอบ

มีคุณภาพ
ระดับดีเยี่ยม

ที่

โครงการ

กิจกรรม / ระยะเวลา / งบประมาณ

มาตรฐาน

กลยุทธ์ กลยุทธ์
สพฐ โรงเรียน

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย
4.ครูทุกคนประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน

รวมงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ครูทุกคนมี
การ
ประยุกต์ใช้
ระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ตัวชี้วัด OBECQA
1.ร้อยละความพึงพอใจของนักเรียนต่อ หลักสูตร ร้อยละ 90
และบริการที่สาคัญ
2.ร้อยละความนิยมของนักเรียนต่อ หลักสูตรและ ร้อยละ 90
บริการที่สาคัญ
3.ร้อยละของความปลอดภัยของข้อมูล สารสนเทศ ร้อยละ 98
4.ร้อยละของความพร้อมใช้งานของระบบ
สารสนเทศ
4 พัฒนาเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

จัดซื้อ จัดหา อุปกรณ์ฯ ระบบ
เครือข่าย

01 ต.ค. 2563 30 ก.ย. 2564

3,340.00

2

1,2,3

1,5

ร้อยละ95
3,340.00 นาย ยมนา
สุขหอม

ตัวชี้วัด งานประกันคุณภาพ(KPI)
1.ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม มี มีคุณภาพ
การนาไปใช้และเผยแพร่
ระดับดีเยี่ยม
2.จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา

มีคุณภาพ
ระดับดีเยี่ยม

ที่

โครงการ

กิจกรรม / ระยะเวลา / งบประมาณ

มาตรฐาน

กลยุทธ์ กลยุทธ์
สพฐ โรงเรียน

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

รวมงบประมาณ

3.ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ มีคุณภาพ
รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โดย ระดับดีเยี่ยม
สร้างโอกาส ให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

ตัวชี้วัดโรงรียนมาตรฐานสากล (KPI)
1.ร้อยละของนักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการ ร้อยละ 98
เรียนรู้และออกแบบสร้างสรรค์งานทั้งด้านวิชาการ
และอาชีพโดยสามารถสื่อสาร นาเสนอ เผยแพร่
2.โรงเรียนมีการพัฒนาระบบ ICT เพื่อการศึกษา มีคุณภาพ
ให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและนักเรียน
ระดับดีเยี่ยม
3.นักเรียนมีคอมพิวเตอร์ใช้ในการเรียนรู้

มีคุณภาพ
ระดับดีเยี่ยม

4.ครูทุกคนประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน

ครูทุกคนมี
การ
ประยุกต์ใช้
ระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ตัวชี้วัด OBECQA
1.ร้อยละของความปลอดภัยของข้อมูล สารสนเทศ ร้อยละ 98

ผู้รับผิดชอบ

ที่

กิจกรรม / ระยะเวลา / งบประมาณ

โครงการ

มาตรฐาน

กลยุทธ์ กลยุทธ์
สพฐ โรงเรียน

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย
2.ร้อยละของความพร้อมใช้งานของระบบ
สารสนเทศ

5 ห้องเรียนพิเศษคอมพิวเตอร์(Gifted สอนเสริมโดยอาจารย์
Computer)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1

1

1,2,3

รวมงบประมาณ
ร้อยละ95

01 ต.ค. 2563 30 ก.ย. 2564

#######

690,840.00 นาย ยมนา
สุขหอม

ปฐมนิเทศ

01 พ.ค. 2564 31 พ.ค. 2564

33,574.00

1.จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา

ค่าย Computer

01 มี.ค. 2564 31 พ.ค. 2564

36,766.00

2.ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ มีคุณภาพ
รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โดย ระดับดีเยี่ยม
สร้างโอกาส ให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

ทัศนศึกษา

01 ก.พ. 2564 13 พ.ค. 2564

#######

ตัวชี้วัด งานประกันคุณภาพ(KPI)
มีคุณภาพ
ระดับดีเยี่ยม

ตัวชี้วัดโรงรียนมาตรฐานสากล (KPI)
1.โรงเรียนมีการใช้ STEM Education BBL DLTV มีคุณภาพ
ในการสอน
ระดับดีเยี่ยม
2.โรงเรียนมีหลักสูตรความเป็นเลิศเฉพาะทาง

มีคุณภาพ
ระดับดีเยี่ยม

3.ร้อยละของนักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการ ร้อยละ 98
เรียนรู้และออกแบบสร้างสรรค์งานทั้งด้านวิชาการ
และอาชีพโดยสามารถสื่อสาร นาเสนอ เผยแพร่
4.โรงเรียนมีการพัฒนาระบบ ICT เพื่อการศึกษา มีคุณภาพ
ให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและนักเรียน
ระดับดีเยี่ยม
5.นักเรียนมีคอมพิวเตอร์ใช้ในการเรียนรู้

ผู้รับผิดชอบ

มีคุณภาพ
ระดับดีเยี่ยม

ที่

โครงการ

กิจกรรม / ระยะเวลา / งบประมาณ

มาตรฐาน

กลยุทธ์ กลยุทธ์
สพฐ โรงเรียน

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย
6.ครูทุกคนประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน

รวมงบประมาณ
ครูทุกคนมี
การ
ประยุกต์ใช้
ระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ตัวชี้วัด OBECQA
1.ร้อยละความพึงพอใจของนักเรียนต่อ หลักสูตร ร้อยละ 90
และบริการที่สาคัญ
2.ร้อยละความนิยมของนักเรียนต่อ หลักสูตรและ ร้อยละ 90
บริการที่สาคัญ
3.ร้อยละความพึงพอใจของนักเรียนและ ผู้มีส่วน ร้อยละ 90
ได้ส่วนเสียต่อการสนับสนุน สาคัญที่จัดให้
4.ร้อยละความพึงพอใจต่อวัฒนธรรมหรือ
บรรยากาศภายในองค์กร

ร้อยละ 90

5.ร้อยละของความปลอดภัยของข้อมูล สารสนเทศ ร้อยละ 98
6.ร้อยละของความพร้อมใช้งานของระบบ
สารสนเทศ

ร้อยละ95
รวม

1,238,400.00

ผู้รับผิดชอบ

กลุม่ สาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์
ที่

โครงการ

1 พัฒนาศูนย์การเรียนห้องเรียน
E-CLASS

กิจกรรม / ระยะเวลา / งบประมาณ
พัฒนาศูนย์การเรียนห้องเรียน
E-CLASS

02 ต.ค. 2563 30 ก.ค. 2564

มาตรฐาน
59,732.00

2,3

กลยุทธ์ กลยุทธ์
สพฐ โรงเรียน
4

1

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

รวมงบประมาณ

59,732.00 นาย รังสรรค์ มา
ปลูก

ตัวชี้วัด งานประกันคุณภาพ(KPI)
1.ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม มี มีคุณภาพ
การนาไปใช้และเผยแพร่
ระดับดีเยี่ยม
2.ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
มีคุณภาพ
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเอง และ ระดับดีเยี่ยม
สังคมในด้านการ เรียนรู้ การสื่อสาร การทางาน
อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม
3.ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดี
พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น และการ
ทางานหรืองาน อาชีพ

มีคุณภาพ
ระดับดีเยี่ยม

4.จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อ มีคุณภาพ
ต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และมีความ ระดับดีเยี่ยม
ปลอดภัย
5.จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา

มีคุณภาพ
ระดับดีเยี่ยม

6.ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ มีคุณภาพ
รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โดย ระดับดีเยี่ยม
สร้างโอกาส ให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

ตัวชี้วัดโรงรียนมาตรฐานสากล (KPI)

ผู้รับผิดชอบ

ที่

โครงการ

กิจกรรม / ระยะเวลา / งบประมาณ

มาตรฐาน

กลยุทธ์ กลยุทธ์
สพฐ โรงเรียน

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

รวมงบประมาณ

1.โรงเรียนมีการใช้ STEM Education BBL DLTV มีคุณภาพ
ในการสอน
ระดับดีเยี่ยม
2.ค่าเฉลี่ยร้อยละของนักเรียนชั้นม.3มีผลการ
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ เพิ่มขึ้น

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 2

3.ค่าเฉลี่ยร้อยละของนักเรียนชั้นม.6มีผลการ
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ เพิ่มขึ้น

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 2

4.ร้อยละของนักเรียนชั้น ม. 3 ที่มีคะแนนผลการ ร้อยละ 40
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) กลุ่มสาระหลัก 5 วิชา ตั้งแต่ร้อยละ 50
(ครึ่งหนึ่ง) ของคะแนนเต็มขึ้นไป
5.ร้อยละของนักเรียนชั้น ม. 3 ที่มี ผลการ
ร้อยละ 40
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) ของนักเรียนรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
ตั้งแต่ เปอร์เซ็นต์ไตล์(Percentile) ที่ 80 ขึ้นไป
(คะแนนมาตรฐาน Z ตั้งแต่ 0.85 ขึ้นไป)
6.ร้อยละของนักเรียนชั้น ม. 6 ที่มีคะแนนผลการ ร้อยละ 39
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) กลุ่มสาระหลัก 5 วิชา ตั้งแต่ร้อยละ 50
(ครึ่งหนึ่ง) ของคะแนนเต็มขึ้นไป
7.ร้อยละของนักเรียนชั้น ม. 6 ที่มีผลการทดสอบ ร้อยละ 52
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของ
นักเรียนรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตั้งแต่
เปอร์เซ็นต์ไตล์ (Percentile) ที่ 80 ขึ้นไป
(คะแนนมาตรฐาน Z ตั้งแต่ 0.85 ขึ้นไป)

ผู้รับผิดชอบ

ที่

โครงการ

กิจกรรม / ระยะเวลา / งบประมาณ

มาตรฐาน

กลยุทธ์ กลยุทธ์
สพฐ โรงเรียน

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

รวมงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

8.ร้อยละของนักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการ ร้อยละ 98
เรียนรู้และออกแบบสร้างสรรค์งานทั้งด้านวิชาการ
และอาชีพโดยสามารถสื่อสาร นาเสนอ เผยแพร่
9.นักเรียนมีคอมพิวเตอร์ใช้ในการเรียนรู้

มีคุณภาพ
ระดับดีเยี่ยม

10.ผู้บริหารโรงเรียนมีความสามารถ บริหาร
สถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ในระดับดีขึ้นไป

ระดับดีเยี่ยม

ตัวชี้วัด OBECQA
1.ร้อยละความพึงพอใจของนักเรียนต่อ หลักสูตร ร้อยละ 90
และบริการที่สาคัญ
2.ร้อยละความนิยมของนักเรียนต่อ หลักสูตรและ ร้อยละ 90
บริการที่สาคัญ
3.ร้อยละความพึงพอใจของนักเรียนและ ผู้มีส่วน ร้อยละ 90
ได้ส่วนเสียต่อการสนับสนุน สาคัญที่จัดให้
4.ร้อยละของความสาเร็จที่สาคัญตามวิสัยทัศน์
และพันธกิจ

ร้อยละ 98

5.ร้อยละของความปลอดภัยของข้อมูล สารสนเทศ ร้อยละ 98
2 พัฒนาศักยภาพครูเพื่อเป็นผู้นา พัฒนาศักยภาพครูเพื่อเป็นผู้นาการ 01 ต.ค. 2563 การเปลี่ยนแปลง(3R+8C+2L) เปลีย่ นแปลง(3R+8C+2L)
30 ก.ค. 2564

19,938.00

1,3

3,4

1,4,5

ตัวชี้วัด งานประกันคุณภาพ(KPI)
1.จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อ มีคุณภาพ
ต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และมีความ ระดับดีเยี่ยม
ปลอดภัย

19,938.00 นาย รังสรรค์ มา
ปลูก

ที่

โครงการ

กิจกรรม / ระยะเวลา / งบประมาณ

มาตรฐาน

กลยุทธ์ กลยุทธ์
สพฐ โรงเรียน

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย
2.จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา

รวมงบประมาณ
มีคุณภาพ
ระดับดีเยี่ยม

3.จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ มีคุณภาพ
จริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตร ระดับดีเยี่ยม
สถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถ
นาไปจัดกิจกรรมได้จริง และสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ มีนวัตกรรมใน การจัดการ
เรียนรู้และมีการเผยแพร่
4.ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ มีคุณภาพ
รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โดย ระดับดีเยี่ยม
สร้างโอกาส ให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
5.ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มี มีคุณภาพ
ขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและ
ระดับดีเยี่ยม
ประเมินผลที่ เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการ
เรียนรู้ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน และน าผลมา
พัฒนาผู้เรียน
6.มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักที่จะ มีคุณภาพ
เรียนรู้ และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข
ระดับดีเยี่ยม
7.มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครู มีคุณภาพ
และผู้เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ ระดับดีเยี่ยม
เรียนรู้ ครู และผู้เกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้

ผู้รับผิดชอบ

ที่

โครงการ

กิจกรรม / ระยะเวลา / งบประมาณ

มาตรฐาน

กลยุทธ์ กลยุทธ์
สพฐ โรงเรียน

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

รวมงบประมาณ

ตัวชี้วัดโรงรียนมาตรฐานสากล (KPI)
1.โรงเรียนมีการใช้ STEM Education BBL DLTV มีคุณภาพ
ในการสอน
ระดับดีเยี่ยม
2.โรงเรียนมีหลักสูตรความเป็นเลิศเฉพาะทาง

มีคุณภาพ
ระดับดีเยี่ยม

3.ครูทุกคนผ่านกระบวนการนิเทศ ติดตามการ
จัดการเรียนรู้

ครูทุกคน
ผ่านการ
นิเทศ

4.ครูทุกคนประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน

ครูทุกคนมี
การ
ประยุกต์ใช้
ระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

5.ครูทุกคนมีแผนจัดการเรียนรู้ SAR และนาไปใช่ ครูทุกคนมี
ในการพัฒนาตนเอง
แผนฯ
6.ครูมีผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ

มีคุณภาพ
ระดับดีเยี่ยม

7.ผู้บริหารโรงเรียนมีความสามารถ บริหาร
สถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ในระดับดีขึ้นไป

ระดับดีเยี่ยม

8.คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหาร มีคุณภาพ
มีการบริหารงานบุคคลเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ระดับดีเยี่ยม

ผู้รับผิดชอบ

ที่

โครงการ

กิจกรรม / ระยะเวลา / งบประมาณ

มาตรฐาน

กลยุทธ์ กลยุทธ์
สพฐ โรงเรียน

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

รวมงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด OBECQA
1.ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรด้านต่างๆ
ตามปัจจัยความผูกพัน

ร้อยละ 90

2.ร้อยละระดับความผูกพันและความภักดีของ
บุคลากร

ร้อยละ 90

3.ร้อยละความพึงพอใจต่อกระบวนการ
ประเมินผลการดาเนินงานของครู

ร้อยละ 90

4.ร้อยละของความสาเร็จที่สาคัญตามวิสัยทัศน์
และพันธกิจ

ร้อยละ 98

5.ร้อยละของการให้การสนับสนุนจากชุมชน

ร้อยละ 98

6.ร้อยละของความปลอดภัยของข้อมูล สารสนเทศ ร้อยละ 98
7.ร้อยละของความพร้อมใช้งานของระบบ
สารสนเทศ
3 พัฒนาชุมนุมคณิตศาสตร์

พัฒนาชุมนุมคณิตศาสตร์

01 ต.ค. 2563 30 ก.ค. 2564

4,800.00

3

1

2,3

ร้อยละ95
4,800.00 นาย รังสรรค์ มา
ปลูก

ตัวชี้วัด งานประกันคุณภาพ(KPI)
1.ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดี
พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น และการ
ทางานหรืองาน อาชีพ

มีคุณภาพ
ระดับดีเยี่ยม

2.ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีสูงกว่า
เป้าหมายที่สถานศึกษากาหนดเป็นแบบอย่างได้

มีคุณภาพ
ระดับดีเยี่ยม

3.ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ มีคุณภาพ
หลากหลาย
ระดับดีเยี่ยม

ที่

โครงการ

กิจกรรม / ระยะเวลา / งบประมาณ

มาตรฐาน

กลยุทธ์ กลยุทธ์
สพฐ โรงเรียน

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย
4.ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมสูง
กว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด

รวมงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

มีคุณภาพ
ระดับดีเยี่ยม

ตัวชี้วัดโรงรียนมาตรฐานสากล (KPI)
1.นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม ตาม
ค่านิยมหลักของคนไทย 12ประการ

นักเรียนทุก
คน

2.นักเรียนทุกคนมีจิตสานึกในความเป็นไทย

นักเรียนทุก
คน

3.ร้อยละของนักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการ ร้อยละ 98
เรียนรู้และออกแบบสร้างสรรค์งานทั้งด้านวิชาการ
และอาชีพโดยสามารถสื่อสาร นาเสนอ เผยแพร่
4.นักเรียนมีคอมพิวเตอร์ใช้ในการเรียนรู้

มีคุณภาพ
ระดับดีเยี่ยม

ตัวชี้วัด OBECQA
1.ร้อยละความพึงพอใจของนักเรียนและ ผู้มีส่วน ร้อยละ 90
ได้ส่วนเสียต่อการสนับสนุน สาคัญที่จัดให้
2.ร้อยละของความพร้อมใช้งานของระบบ
สารสนเทศ
4 พัฒนาศูนย์ค้นคว้าเพื่อการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์

พัฒนาศูนย์ค้นคว้าเพื่อการเรียนรู้
คณิตศาสตร์

01 ต.ค. 2563 30 ก.ค. 2564

5,600.00

1,3

4

2,3,5

ร้อยละ95

ตัวชี้วัด งานประกันคุณภาพ(KPI)
1.ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม มี มีคุณภาพ
การนาไปใช้และเผยแพร่
ระดับดีเยี่ยม

5,600.00 นาย รังสรรค์ มา
ปลูก

ที่

โครงการ

กิจกรรม / ระยะเวลา / งบประมาณ

มาตรฐาน

กลยุทธ์ กลยุทธ์
สพฐ โรงเรียน

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

รวมงบประมาณ

2.ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
มีคุณภาพ
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเอง และ ระดับดีเยี่ยม
สังคมในด้านการ เรียนรู้ การสื่อสาร การทางาน
อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม
3.ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ มีคุณภาพ
รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โดย ระดับดีเยี่ยม
สร้างโอกาส ให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

ตัวชี้วัดโรงรียนมาตรฐานสากล (KPI)
1.ร้อยละของนักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการ ร้อยละ 98
เรียนรู้และออกแบบสร้างสรรค์งานทั้งด้านวิชาการ
และอาชีพโดยสามารถสื่อสาร นาเสนอ เผยแพร่
2.โรงเรียนมีการพัฒนาระบบ ICT เพื่อการศึกษา มีคุณภาพ
ให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและนักเรียน
ระดับดีเยี่ยม
3.โรงเรียนมีการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้ มีคุณภาพ
เป็นฐานเดียวกันในเรื่องข้อมูลนักเรียน ข้อมูลครู ระดับดีเยี่ยม
และบุคลากรทางการศึกษาข้อมูลสถานศึกษาและ
ข้อมูลข้าราชการและบุคลากรอื่น ในการใช้ข้อมูล
ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
4.นักเรียนมีคอมพิวเตอร์ใช้ในการเรียนรู้

ตัวชี้วัด OBECQA

มีคุณภาพ
ระดับดีเยี่ยม

ผู้รับผิดชอบ

ที่

กิจกรรม / ระยะเวลา / งบประมาณ

โครงการ

มาตรฐาน

กลยุทธ์ กลยุทธ์
สพฐ โรงเรียน

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

รวมงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

1.ร้อยละความพึงพอใจของนักเรียนต่อ หลักสูตร ร้อยละ 90
และบริการที่สาคัญ
2.ร้อยละความนิยมของนักเรียนต่อ หลักสูตรและ ร้อยละ 90
บริการที่สาคัญ
3.ร้อยละความพึงพอใจของนักเรียนและ ผู้มีส่วน ร้อยละ 90
ได้ส่วนเสียต่อการสนับสนุน สาคัญที่จัดให้
4.ร้อยละความพึงพอใจของนักเรียนและ ผู้มีส่วน ร้อยละ 90
ได้ส่วนเสียต่อการจัดการสร้างความสัมพันธ์ของ
โรงเรียน
5.ร้อยละของความพร้อมใช้งานของระบบ
สารสนเทศ
5 ค่ายคณิตศาสตร์

ค่ายคณิตศาสตร์

01 ต.ค. 2563 30 ก.ค. 2564

4,100.00

1,3

1

2,3

ร้อยละ95

ตัวชี้วัด งานประกันคุณภาพ(KPI)
1.ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร มีคุณภาพ
สถานศึกษาสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด ระดับดีเยี่ยม
2.ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด มีคุณภาพ
อย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความ ระดับดีเยี่ยม
คิดเห็น โดยใช้ เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และ
แก้ปัญหาได้
3.ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
มีคุณภาพ
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเอง และ ระดับดีเยี่ยม
สังคมในด้านการ เรียนรู้ การสื่อสาร การทางาน
อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม
4.ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ มีคุณภาพ
หลากหลาย
ระดับดีเยี่ยม

4,100.00 นาย รังสรรค์ มา
ปลูก

