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บทที่ 1  

บทนำ 

บทนำ 

การศึกษาเป็นกระบวนการที่สำคัญในการพัฒนาคนไทยให้มีคุณภาพและเป็นกระบวนการ     

ที่ช่วยสร้างความเจริญงอกงาม  ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์  สังคมและสติปัญญา  ทำให้มนุษย์สามารถ

พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น  มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม  สามารถอยู่รวมกันอย่างสันติ  รู้เท่าทันการ

เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ  ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว  มีความคิดริเริมสร้างสรรค์  รู้จักช่วยเหลือเกื้ อกูลกันและ

สามารถเกื้อหนุนการพัฒนาประเทศได้อย่างเหมาะสม  ซึ่งสิ่งเหล่านี้ควรได้รับการปลูกฝังและฝึกฝนให้

เกิดขึ้นกับผู้เรียนและพัฒนาความสามารถของผู้เรียนเต็มศักยภาพ  ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2553) ได้กำหนดแนวการจัดการศึกษาไว้

ในหมวด 4 มาตรา  22  ว่า “หลักการจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้

และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด  กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้

ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ” ซึ่งในการจัดการจัดการศึกษา ครูหรือบุคคล      

ที่เกี่ยวข้องจะต้องคำนึงถึงผู้เรียนเป็นอันดับแรก  ในการจัดการเรียนการสอนต้องให้ผู้เรียนจัดเนื้อหา

สาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ  ความสามารถและความถนัดของผู้เรียน  โดยคำนึงถึง

ความแตกต่างระหว่างบุคคล (สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2553      

หน้า 43) 

กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดนโยบายปฏิรูปการศึกษาได้กำหนดนโยบายการปฏิรูปการศึกษา

ในทศวรรษที่สอง (พุทธศักราช 2552 – 2661) โดยมีวิสัยทัศน์ให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมี

คุณภาพ  จะต้องมีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 3 ประเด็นหลักคือ  การพัฒนา

คุณภาพ  มาตรฐานการศึกษา  และการเรียนรู้ของคนไทยเพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ที่

มีคุณภาพอย่างทั่วถึง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารและการจัดการศึกษา  ทั้งนี้ได้

กำหนดกรอบแนวทางในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ออย่างเป็นระบบไว้  4 ประการ คือ การ

พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ การพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแหล่ง

การเรียนรู้ยุคใหม่ และการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่ (สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

, 2553  หน้า 5) ดังนั้น โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ .) จะต้อง

บริหารจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  2542 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 

พ.ศ. 2553  และนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 (พุทธศักราช 2552 – 2661)  ทั้งนี้เพื่อให้

เยาวชนไทยมีความรู้ ทักษะในการดำเนินชีวิตและโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลเป็นโรงเรียนประจำ
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จังหวัด ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  และระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลาย  ตามแนวนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และ

แนวทางการปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งสู่มาตรฐานสากล โดยการพัฒนาให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองเต็มตาม

ศักยภาพเพื่อเป็นพลโลก มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ เพื่อให้เยาวชน

ของชาติเป็นผู้ที่ ดี เก่งและดำรงชีพอย่างมีความสุข 

โรงเรียนมี “แผนกลยุทธ์พัฒนาสถานศึกษา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล   ปีงบประมาณ     
2563 – 2567” เพื ่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของโรงเรียน สามารถประเมินสถานภาพของ
โรงเรียนได้ว่าสภาพแวดล้อมภายนอกมีลักษณะเอื้อต่อการพัฒนา สภาพแวดล้อมภายในยังเป็นจุดแข็ง   
ในการปฏิบัติงานเพื่อความสำเร็จสู่จุดมุ่งหมาย โรงเรียนมีโอกาสที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยอาศัยความร่วมมือของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สมาคมผู้ปกครอง
และครู และสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนให้การสนับสนุน  ในด้านการระดมทรัพยากรทางการศึกษา  
โรงเรียนมีปัจจัยทางด้านโครงสร้างและนโยบายที่ดี การให้บริการ และผลผลิตมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของ
ชุมชน บุคลากรมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สภาพการเงินในโรงเรียนไม่เป็นอุปสรรค มีบรรยากาศ
และสภาพแวดล้อมที่ร่มรื ่น แต่ยังมีจุดอ่อนที่เป็นปัญหาต้องแก้ไข คือ การจัดหาสื่อ และอุปกรณ์
การศึกษาทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน รวมทั้งการใช้
ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นให้มากขึ้น ตลอดจนการบริหารจัดการจะต้องเพิ่มประสิทธิภาพให้
สูงขึ้น 
 ในการจัดทำแผนปฏิบัติการ  โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษา  ครู 
นักเรียน และผู้ปกครอง  สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สมาคมผู้ปกครอง ครูและบุคลากร
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเป็นอย่างดี จึงถือว่าแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  2565     
(1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)  ของโรงเรียนทำให้การปฏิบัติงานมุ่งไปสู่จุดหมายตามแผน   
กลยุทธ์ที่กำหนดไว้   

 
สภาพปัจจุบันและปัญหา 

     ก.  ข้อมูลทั่วไป 

โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อใดไม่ปรากฏหลักฐาน เพียงแต่พอทราบ จาก   
การบอกเล่าสืบต่อกันมาว่า ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  พระผู้พระราชทาน
การศึกษาแก่  ทวยราษฎร์ พระองค์ได้ทรงขยายการศึกษาออกสู่หัวเมืองต่าง ๆ  การเรียนการสอนใน
จังหวัดสกลนครได้มีขึ้นในช่วงรัชสมัยของพระองค์ท่านด้วย โดยมีโรงเรียนเดิมตั้งอยู่ที ่วัดกลางมีชื่อ
เรียกว่า “ โรงเรียนวัดกลางรามวิทยา ” โดยมีพระครูคำเป็นผู้ดำเนินการสอน บางครั้งก็ย้ายไปสอนตาม
บ้านข้าราชการในสมัยนั้นบ้าง นักเรียนในสมัยนั้น เมื่อจบหลักสูตรก็ต้องออกไปรับราชการเป็นเสมียน  
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เท่าที่ทราบจากการบอกเล่าโดยย่อมีเพียงเท่านี้ ต่อมาโรงเรียนได้รับการพัฒนาด้านอาคารสถานที่ และ
ปรับปรุงหลักสูตรพอสรุปได้ดังนี้  

1.  โรงเรียนพระราชทาน ปีการศึกษา 2529 คงสภาพ ปี 2555 
2. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  ประจำปี 2554 จากสำนักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
3. รางวัลโรงเรียนส่งเสริมการอ่านยอดเยี่ยมระดับประเทศ  ระดับมัธยมศึกษา    

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ประจำปี 2554  จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
4. รางวัล  SCQA  ปีการศึกษา 2557 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

กระทรวงศึกษาธิการ  
5. รางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง  จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น 

พ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  
6. โรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตร  และโรงเรียนที่มีความพร้อมตามหลักสูตรแกนกลาง 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551  
7. ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล  
8. พ.ศ. 2554 โรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

(สสวท.) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) 
9. โรงเรียนต้นแบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพเพ่ือพัฒนาอย่างเข้มข้น              

(Intensive School)  ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.)   
10. พ.ศ. 2556 โรงเรียนในโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 

เป็นภาษาอังกฤษ (English Program) 
11. รางวัลประกาศนียบัตรโรงเรียนที่ดำรงความเข้มแข็ง  ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายา 

เสพติดในสถานศึกษา  ประเภท ก. ประจำปีการศึกษา 2554 จากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 23  

12. รางวัลชนะเลิศการตอบปัญหาเกี่ยวกับกฎหมาย ชิงถ้วยพระราชทานพระเจ้าหลานเธอ 
พระองคเ์จ้าพัชรกิติยาภา รางวัลชนะเลิศการแข่งขันในรายการเวทีคนเก่ง เดอะแชมป์เปียน ทาง
โทรทัศน์ ไทยพีบีเอส  พ.ศ.2556  

13. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ระดับประเทศ ในงานนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยี นวัตกรรม 
ผักตบชวา นาโนสเปเชียล  พ.ศ. 2557  

14. รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (OBECQA) 
ปีการศึกษา 2558  จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) 
 15. ผ่านการประเมินสถานศึกษาพอเพียง ปีการศึกษา 2555 
 16. โรงเรียนประหยัดพลังงานดีเด่นระดับประเทศ โครงการพลังคิดสะกิดโลก จากกระทรวง
พลังงาน  
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 17. โรงเรียนคาร์บอนต่ำ ระดับประเทศปีการศึกษา 2559 จาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
 18. โรงเรียนลดภาวะเรือนกระจก จากกระทรวงพลังงานฯ ปีการศึกษา 2559 
 19. รางวัลเยาวชนกับการอนุรักษ์พลังงาน ชนะเลิศระดับภาคและระดับประเทศ เงินรางวัล 
50,000 บาท จาก กฟผ. กฟภ. กฟน. และกระทรวงพลังงานฯ 
 20. รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับดีเด่น ระดับประเทศ ปีการศึกษา 2561 
 21. รางวัล IQA  AWARDระดับยอดเยี่ยม (โรงเรียนที่มีกลไกและระบบการประกันคุณภาพตาม
มาตรฐาน) ปีการศึกษา 2561 
 22. โล่ประกาศเกียรติคุณ “เป็นสถานศึกษาท่ีมีระบบการบริหารจัดการและดำเนินงานระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีสัมฤทธิผลต่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นองค์รวมทุกด้านในระดับดีเยี่ยม” 
จากเขตตรวจราชการที่ 11สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3  ให้ไว้ ณ วันที่ 30 
กันยายน 2561 
 23. โรงเรียนที่มีนักเรียนได้ผลการทดสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
ประจำปีการศึกษา 2561 วิชาคณิตศาสตร์ เต็ม 100 คะแนน 
 24. โรงเรียนที่มีนักเรียนได้ผลการทดสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ประจำปีการศึกษา 2561 วิชาคณิตศาสตร์ เต็ม 100 คะแนน 
 25. โรงเรียนที่ได้ผลคะแนนเฉลี่ย O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561 
จำนวน 4 วิชา  สูงกว่าระดับประเทศ  
 26. โรงเรียนที่ได้ผลคะแนนเฉลี่ย O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561 
จำนวน 5 วิชา  สูงกว่าระดับประเทศ 
 27. ได้รับทุนในการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 ทีม ในการประกวดโครงงานของ
นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที ่21 ( YSC2019) วันที่ 11 - 12 พฤศจิกายน 2561  
 28. รางวัลชนะเลิศการแข่งขันประพันธ์บทร้อยกรองสด ประเภทกลอนแปด เนื่องในวัน 
“มหิดล” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2562 
 29. รางวัลชนะเลิศคัดลายมือภาษาจีน รางวัลชนะเลิศขับร้องเพลงจีน นักเรียนได้รับคัดเลือกให้
เข้าร่วมโครงการ SINO-THAI Astronomy Youth Camp 2019 ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 - 1 
สิงหาคม 2562 ในการเรียนรู้ดาราศาสตร์และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย - จีน ณ เมืองคุณหมิง เมืองลี่
เจียงมณฑลยูนาน ประเทศจีน จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย 
 30. ชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์ในระดับนานาชาติ รายการ rescue robot junior  
ปีการศึกษา 2562 
 31. รางวัล The Best Design Robot ไดแ้ก่ ทีม Skr Robot Team A จากการแข่งขันหุ่นยนต์ 
รายการ Makex Thailand 2019 Robotic Compettion  
 32. รางวัลชนะเลิศ ภาพยนตร์สั้น ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับประเทศ ปีการศึกษา 2562 
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33. รางวัล Second Prize Physical Science Category ระดับนานาชาติ ในการประกวด
โครงงาน The 5th ASEAN Student Science Project Competition: ASPC2019 จากโครงงานเรื่อง 
แผนที่ดวงจันทร์ ระหว่าง 21-27 กรกฎาคม 2562 ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
 34. รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับมัธยมศึกษา ประเภทนวัตกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น งานนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศ ครั้งที ่10 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราช กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา 2562 
 35. รางวัลการประกวดสิ่งประดิษฐ์สำหรับเมกเกอร์รุ่นใหม่ (Enjoy Science : Young Makers 
Contest 3) นวัตกรรมเพ่ือโลกสีเขียว ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ 10 ทีม สุดท้าย ระดับประเทศ  
ปีการศึกษา 2562 
 36. รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 
 37. รางวัลระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิก เมืองควิเบก ประเทศแคนาดา  
ปีการศึกษา 2562 
 38. รางวัล IQA AWARD ระดับยอดเยี่ยม ปีการศึกษา 2562 (โรงเรียนที่มีระบบและกลไกการ
บริหารจัดการตามมาตรฐานประกันคุณภาพการศึกษา) 

โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ได้จัดกิจกรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เป็นที่
เชื่อมั่น ศรัทธาของผู้ปกครอง ชุมชน  มีความเจริญก้าวหน้ามาเป็นลำดับ จากเดิมเป็นโรงเรียนที่มีครู    
9 คน นักเรียน 289 คน ขนาด 10 ห้องเรียน ในช่วงปี พ.ศ. 2463 จนถึงปัจจุบัน พ.ศ. 2564  มีครู   
และบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งสิ้น 192  คน  ห้องเรียน 94 ห้อง นักเรียน  3,640 คน เปิดสอนระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่  6  มีผู้บริหารโรงเรียนมาแล้วรวมทั้งสิ้น  25  คน 

 

ข.  สภาพปัจจุบัน 
จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียน  ซ่ึงได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยมีครูและ

บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเข้าร่วมประชุม โดยการเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม มีการให้
ความรู้พร้อมกับมีการร่วมกันปฏิบัติ  วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียน และได้เสนอผลการวิเคราะห์
ใน 2 ประเด็น คือ ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก  และผลการประเมินสภาพแวดล้อมภายใน
โรงเรียน ปรากฏผลการวิเคราะห์ดังนี้ 

 

1. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
    1.1  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
        การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของโรงเรียน  โดยวิเคราะห์ถึงโอกาสและอุปสรรคใน 

การดำเนินงานของโรงเรียนพิจารณาจากปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม ด้านเทคโนโลยี  ด้านเศรษฐกิจ         
ด้านการเมืองและด้านกฎหมายสรุปได้ดังนี้ 
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     ปัจจัยที่เป็นโอกาสในการดำเนินงานของโรงเรียน 

       ด้านสังคม-วัฒนธรรม (Socio- cultural factors : S)  

    1) โรงเรียนเป็นศูนย์กลางการศึกษาของชุมชน  ได้รับการยอมรับและศรัทธาจาก

ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม  มีเจตคติที่ดีต่อโรงเรียนนิยมให้ลูกหลานมาเรียนโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

ทั้งนี้เพราะเป็นโรงเรียนที่คุณภาพดีและอยู่ใกล้บ้าน 

   2) ผู้ปกครองส่วนใหญ่  มีอาชีพรับราชการ  ธุรกิจส่วนตัว ค้าขาย และมีการศึกษา

ระดับปานกลางถึงค่อนข้างสูง  

   3) นักเรียนพักอาศัยอยู่กับครอบครัวที่เป็นบ้านของตนเอง แต่มาพักหอพักใกล้

โรงเรียนเป็นจำนวนน้อย 

   4) ผู้ปกครองและคนในชุมชนให้ความสนใจในด้านการปฏิรูปการศึกษา และการจัด

การศึกษาของโรงเรียน 

   5) ผู้ปกครอง หน่วยงานและองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนให้การสนับสนุนกิจกรรม

ของโรงเรียน 

   6) เครือข่ายผู้ปกครองเข้มแข็ง  มีส่วนร่วมในการพัฒนาของผู้เรียน 

ด้านเทคโนโลยี (Technological factors : T)  

   1) มีแหล่งสืบค้นข้อมูล  แหล่งเรียนรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยีหลากหลายทั้ง ใน

โรงเรียนและสถาบันการศึกษาองค์กรเอกชนที่อยู่ใกล้โรงเรียน 

   2) นักเรียนสามารถนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการเรียนรู้ได้

คล่องแคล่ว 

   3) การให้บริการสื่อเทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ เพื่อการสืบค้นข้อมูลแก่ครู และ

นักเรียนเพียงพอเหมาะสม 

ด้านเศรษฐกิจ (Economic factors : E) 

   1) รายได้ของผู้ปกครอง ชุมชนอยู่ในระดับปานกลาง ถึงค่อนข้างดี 

   2) เศรษฐกิจในชุมชนดี เอ้ือประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน 

ด้านการเมืองและกฎหมาย (Political and legal factors : P)  

   1) มีวิทยากรจากภายนอกเข้ามาให้ความรู้ด้านการเมืองและกฎหมาย แก่นักเรียนใน

โรงเรียน  

   2) มีพระราชบัญญัติการศึกษาที่มุ่งพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ให้

บรรลุตามเป้าหมาย  

   3) การเมืองมีบทบาทต่อการกำหนดนโยบายของการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื ่อง 

ชัดเจน 
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   4) โรงเรียนกำหนดระเบียบวินัยสอดคล้องกับกฎหมาย  ทำให้มีความชัดเจนต่อ     

การปฏิบัติ  

     ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคในการดำเนินงานของโรงเรียน      

ด้านสังคมวัฒนธรรม (Socio-cultural factors : S)  

   1) มีสถานบันเทิงและห้างสรรพสินค้าตั้งอยู่ใกล้โรงเรียนซึ่งอาจเป็นแหล่งยั ่วยุ                    

ให้นักเรียนสนใจการเรียนลดลง  

   2) การไหล่บ่าของวัฒนธรรมต่างชาติ  ทำให้นักเรียนเกิดการเลียนแบบและมี

พฤติกรรมไม่เหมาะสม 

   3) สภาพครอบครัวของนักเรียนบางครอบครัวแตกแยก ขาดความอบอุ่น ครอบครัว 

อ่อนแอ  

   4) การใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้และสถานประกอบการภายนอกโรงเรียนมีน้อย  

ด้านเทคโนโลยี (Technological factors : T)  

   นักเรียนบางส่วนนำสื่อเทคโนโลยีไปใช้ในทางที่ผิด 

ด้านเศรษฐกิจ (Economic factors : E)  

   ภาวะเศรษฐกิจถดถอยทำให้ผู้ปกครองจำนวนหนึ่งไม่สามารถสนับสนุนกิจกรรม 

ของโรงเรียนได้เท่าที่ควร 

ด้านการเมืองและกฎหมาย (Political and legal factors : P)  

   1) นโยบายการเมืองด้านลดอัตรากำลัง ทำให้บางสาขาวิชาขาดบุคลากร 

   2) นโยบายรัฐบาล และพรรคการเมืองที่มีปัญหาทำให้นโยบายรัฐบาลไม่แน่นอน 

   3) การลดอัตรากำลังพลเป็นอุปสรรคการสรรหาผู้สอนให้ตรงตามวุฒิ 
 

2.  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของโรงเรียน ได้วิเคราะห์ถึงปัจจัยที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อน

ในการดำเนินงานของโรงเรียน  พิจารณาจากปัจจัยด้านโครงสร้างและนโยบายโรงเรียน  ด้านผลผลิต

และการบริการ  ด้านบุคลากร  ด้านประสิทธิภาพทางการเงิน  ด้านวัสดุอุปกรณ์  และด้านการบริหาร

จัดการ  สรุปได้ดังนี้ 

     ปัจจัยที่เป็นจุดแข็งในการดำเนินงานของโรงเรียน      
ด้านโครงสร้างและนโยบาย (Structure and Policy : S1)  

          1) โรงเรียนมีการกำหนดนโยบาย ที่สอดคล้องกับนโยบายของ สำนักงานการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐานและสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  23 
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          2) โรงเรียนมีโครงสร้างการบริหารงาน 4 ฝ่าย คือฝ่ายบริหารวิชาการ  ฝ่าย

บริหารงานบุคคลและสินทรัพย์  ฝ่ายกิจการนักเรียนและฝ่ายบริหารทั่วไป 

          3) โรงเรียนส่งเสริมครู นักเรียนและบุคลากร มีความรู้ ทักษะและใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ                                                                                                                                                                                                                                                                                     

         4) โรงเร ียนส่งเสริม สนันสนุน นักเร ียนให้มีความรู้   มีความเป็นเลิศและมี

ความสามารถตามศักยภาพ 

          5) ทุกฝ่าย /งานและกลุ่มสาระการเรียนรู้กำหนดแนวปฏิบัติ สอดคล้องกับนโยบาย

ของโรงเรียน 

          6) การจัดบรรยากาศในและนอกชั ้นเรียน  มีสื ่อ เทคโนโลยีที่เอื ้อต่อการเรียน                

การสอน  

ด้านผลผลิตและการบริการ (Service and Products : S2)  

   1) ผลการสอบ O-NET ชั้น ม.3 และ ม.6 สูงกว่าระดับประเทศ  

   2) หลักสูตรมีความหลากหลายตอบสนองความต้องการของต้องการของนักเรียน

และชุมชน  

   3) การจัดโครงการเสริมความรู้ ให ้ก ับนักเร ียน  เช ่น  การจัดกิจกรรมค่าย

วิทยาศาสตร์  ค่ายคณิตศาสตร์  ค่ายภาษาต่างประเทศ ฯลฯ   

   4) โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้หลากหลายและจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้  

   5) โรงเรียนมีสถานที่ออกกำลังกายที่เหมาะสมเพียงพอ  ให้บริการกับนักเรียนและ

ชุมชน 

   6) ผลสำเร็จในการบริหารจัดการของโรงเรียนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นที่ 

ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน 

   7) มีระบบบริหารจัดการของโรงเรียน มีความชัดเจน 

   8) ให้บริการชุมชนช่วยเหลือสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและด้านวิชาการ ให้

ความร่วมมือสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรม ประเพณี  วัฒนธรรมภายในและภายนอกโรงเรียน 

   9) ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอย่างครอบคลุม  

     ด้านบุคลากร (Man : M1)  

   1) ครแูละบุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรม มีทักษะในการจัดการเรียนรู้อย่างพอเพียง 

ตรงตามสาขาวิชา  

   2) ครูและบุคลากรมีประสบการณ์และคุณภาพในการทำงาน  

   3) ส่งเสริมพัฒนาให้ครูพัฒนาตนเองตามศักยภาพอย่างต่อเนื่อง  

   4) การมอบหมายภาระหน้าที่ได้ตรงกับความรู้ความสามารถของครูและบุคลากร  
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   5) สร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรอย่างเหมาะสม   

   ด้านประสิทธิภาพการเงิน (Money : M2)  

   1) มีงบประมาณเพียงพอสำหรับบริหารจัดการศึกษาในแต่ละปีการศึกษา  

   2) ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระดำเนินการตามแผนปฏิบัติการที่ได้กำหนดไว้  

   3) การบริหารจัดการนอกแผนงบประมาณพิจารณาตามความจำเป็น  

   4) มีการกำกับติดตามตรวจสอบการใช้เงินอย่างต่อเนื่อง เป็นระบบ 

   5) มีการบริหารการใช้เงินอย่างคุ้มค่า  สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการที่นำเสนอไว้ 

ด้านวัสดุอุปกรณ์ (Material : M3)  

   1) มีอาคารเรียน  ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการเพียงพอ เหมาะสม 

   2) การบริหารครุภัณฑว์ัสดุอุปกรณ์มีความเพียงพอในการให้บริการจัดการศึกษา  

   3) มีสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยในโครงการห้องเรียนพิเศษ  

   4) มีการบริหารจัดการวัสดุอุปกรณ์สนองต่อความต้องการอย่างเพียงพอ   

    ด้านการบริหารจัดการ (Management : M4)  

   1) มีโครงสร้างและระบบการบริหารจัดการบุคลากรที่ชัดเจน  

   2) การนำระบบ PDCA มาบริหารจัดการของโรงเรียนชัดเจน  

   3) การจัดระบบการนิเทศภายในและการติดตามผลการปฏิบัติงานโครงการต่าง ๆ  

   4) มีระบบการพัฒนาบุคลากรทักษะเฉพาะด้านและฝึกบุคลากรทดแทนทั้งกลุ่มงาน 

และกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 

     ปัจจัยที่เป็นจุดอ่อนในการดำเนินงานของโรงเรียน 

    ด้านโครงสร้างและนโยบาย (Structure and Policy : S1)  

   1) นโยบายด้านการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง

เปลี่ยนแปลงบ่อย และเน้นให้โรงเรียนเป็นผู้ปฏิบัติเช่นกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงสาธารณสุข 

เป็นต้น 

   2) นโยบายบางอย่างไม่สอดคล้องกับสภาพความต้องการ และสภาพความเป็นจริง 

ของนักเรียนและชุมชน 

   3) บุคลากรบางส่วนไม่ปฏิบัติตามนโยบาย  

   4) นโยบายการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) เดิมทั้งหมด เข้าศึกษาต่อใน

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทำให้นักเรียนบางส่วนขาดความกระตือรือร้น  ไม่เอาใจใส่ในการเรียน

เท่าท่ีควร 

   5) การทำงานบางงานไม่ปฏิบัติครบวงจรคุณภาพตามระบบ  PDCA  
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ด้านผลผลิตและการบริการ (Service and Products : S2)  

   1) นักเรียนบางส่วน ขาดความรับผิดชอบและความกระตืนรือร้นในการเรียน  

   2) โรงเรียนจัดสิ่งอำนวยความสะดวก ยังไม่พอเพียงเหมาะสม  

   3) การจัดการข้อมูลสารสนเทศ ยังไม่ครอบคลุมทั้งระบบ  

ด้านบุคลากร (Man : M1)  

   1) จำนวนบุคลากรในบางสาขาไม่เพียงพอ  ไม่ได้รับอัตราทดแทนในสาขาที่โรงเรียน

ต้องการ 

   2) ครูที่มีประสบการณ์ เกษียณอายุราชการเป็นจำนวนมากในแต่ละปีการศึกษา 

   3) การมอบหมายภาระหน้าที่พิเศษ ที่สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ไม่ครอบคลุม

บุคลากรทุกคน  

   4) บุคลากรบางส่วนปฏิบัติหน้าที่ไม่เต็มตามศักยภาพ  

   5) ขาดความร่วมมือจากนักเรียน  ครู  ผู้ปกครองในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

อย่างต่อเนื่อง  

   6) ระบบการกำกับ นิเทศติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรไม่ชัดเจน  ไม่เป็น

ระบบ 

   7) การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ไปประยุกต์ใช้ในพัฒนางานยังไม่เกิดประสิทธิภาพ

เท่าท่ีควร 

ด้านประสิทธิภาพการเงิน (Money : M2)  

   1) ไม่มีการลำดับความสำคัญในการจัดสรรงบประมาณว่าแต่ละปีงบประมาณจะ

พัฒนางานใดก่อนหลัง 

   2) บางงานมีความจำเป็นต้องใช้เงิน นอกเหนือจากแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้   

ด้านวัสดุอุปกรณ์ (Material : M3)  

   1) สื่อวัสดุอุปกรณ์ในห้องเรียน ไม่เพียงพอ  บางรายการชำรุดใช้งานไม่ได้ 

   2) บุคลากรมีความต้องการใช้วัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสูง  

   3) การจัดทำทะเบียนวัสดุ  ครุภัณฑ์ของฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ไม่เป็น

ปัจจุบัน  

    ด้านการบริหารจัดการ (Management : M4)  

   1) การมอบหมายงานหน้าที่พิเศษไม่กระจายอย่างทั่วถึง  

   2) การกำหนดเป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ไม่ชัดเจน  
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จากผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกของโรงเรียนสกลราช

วิทยานุกูล  สามารถประเมินสถานภาพของโรงเรียนได้ว่า  สภาพแวดล้อมภายนอก มีลักษณะเอื้อต่อ

การพัฒนา สภาพแวดล้อมภายในยังเป็นจุดแข็งในการปฏิบัติงาน  เพื่อความสำเร็จสู่จุดมุ่งหมาย  

โรงเร ียนมีโอกาสที ่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธ ิภาพสูงข ึ ้น  เพื ่อให้เป็นไปตาม

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2553) โดยอาศัยความ

ร่วมมือด้านการบริหารจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐาน  ด้านการระดมทรัพยากรทาง

การศึกษา จากสมาคมผู้ปกครองและครู และสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนให้การสนับสนุน โรงเรียนมีปัจจัย

ทางด้านโครงสร้างและนโยบายที่ดี การให้บริการและผลผลิตมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของชุมชน บุคลากร

มีประสิทธิภาพในการปฏิบัต ิงาน สภาพการเง ินในโรงเรียนไม่เป็นอุปสรรค มีบรรยากาศและ

สภาพแวดล้อม ที่ร่มรื่น แต่ยังมีจุดอ่อนที่เป็นปัญหาต้องแก้ไขคือการจัดหาสื่อและอุปกรณ์การศึกษาทั้ง

ในเชิงปริมาณและคุณภาพเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน รวมทั้งการใช้ประโยชน์จาก

แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นให้ มากขึ้น ตลอดจนการบริหารจัดการจะต้องเพิ่มประสิทธิภาพให้สูงขึ้น เพื่อให้

การบริหารการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล  เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลได้กำหนดอัตลักษณ์ของสถานศึกษา  วัฒนธรรมองค์กร  ค่านิยม  พันธกิจ  

เป้าประสงค์  กลยุทธ์การพัฒนาโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ปี 2563 – 2567 และการทำแผนปฏิบัติ

การประจำปีงบประมาณ 2565 ทัง้นี้เพ่ือพัฒนานักเรียนโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล  ให้มีความรู้  ทักษะ

การดำเนินชีวิตต่อไป 

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา  รักการอ่าน วิชาการเป็นเลิศ 
วัฒนธรรมองค์กร   เป็นองค์กรที่มีการทำงานเป็นทีม มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ 
ค่านิยม  SAKOLRAJ   :  ใชใ้นการขับเคลื่อนองค์กรในรูปแบบ  SAKOLRAJ  Model 
            S = Successful          มุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ 
            A = Accomplished    ร่วมมือร่วมใจ มีความสามัคคีในหมู่คณะ 
            K = Kindred              กลมเกลียวกัน ฉันท์พ่ีน้อง 
            O = Out-standing      ล้ำหน้าวิชาการ 
            L = Loyal                  ยึดมั่นในคุณธรรม 
            R = Resourceful        หลากหลายวิทยบริการ 
            A = Artistic               สร้างสรรค์ศิลปะ             
            J = Joyful                 เรียนรู้อย่างมีความสุข 
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

ภายในปีการศึกษา 2567 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล มีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีความรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล 
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พันธกิจ (MISSION) 
1. พัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ 
2. พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพ เป็นพลโลกที่มีคุณธรรมจริยธรรมบนพื้นฐานความเป็นไทยตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3. พัฒนาครูและบุคลากรฯ ให้มีคุณธรรม มีความรู้ ใช้สื่อนวัตกรรมและใช้การวิจัยในการพัฒนา

นักเรียน 
4. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ  แหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมในโรงเรียน 
5. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน เครือข่ายนานานชาติในการ

พัฒนานักเรียน 
 

เป้าประสงค์ (GOAL) 
เพ่ือให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล บรรลุตามวิสัยทัศน์และพันธกิจข้างต้น        

จึงได้กำหนดเป้าประสงค์ ดังนี้ 
   1. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการตามขั้นตอนของรางวัลคุณภาพแห่งชาติ  (TQA)  
    2. นักเรียนมีความเป็นเลิศ เป็นพลโลก  โดยมีคุณลักษณะ  เป็นเลิศวิชาการ  สื่อสารสอง

ภาษา ล้ำหน้าทางความคิด  ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์  ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก 
   3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณธรรม  มีความสามารถใช้สื่อ  นวัตกรรมและใช้การวิจัย 

ในการพัฒนานักเรียน 
    4. โรงเรียนมีเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนอย่างเพียงพอและส่งเสริมการ

เรียนรู้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
    5. โรงเรียนมีการประสานความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา  ผู้ปกครอง  ชุมชน  เครือข่าย

นานาชาติ ในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการการศึกษาและพัฒนานักเรียน 
 

กลยุทธ์การพัฒนาโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ปี 2563-2567 

 กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ 
 กลยุทธ์ที่ 2  การพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพ เป็นพลโลกที่มีคุณธรรมจริยธรรมบนพื้นฐาน
ความเป็นไทยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 กลยุทธ์ที่ 3  การพัฒนาครูและบุคลากร  ให้มีคุณธรรม มีความรู้ ใช้สื่อนวัตกรรมและใช้การ
วิจัยในการพัฒนานักเรียน 
 กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ  แหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมในโรงเรียน 
 กลยุทธ์ที่ 5  ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา ผู้ปกครอง  ชุมชน เครือข่ายนานาชาติ
ในการพัฒนานักเรียน 
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บทที่ 2 
รายรับงบประมาณ  ปีงบประมาณ  2565 

โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 
 
 

ตาราง 1 แสดงรายรับงบประมาณ ปีงบประมาณ 2565  (1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565) 
รายรับ จำนวนเงิน(บาท) 

1.เงินอุดหนุนรายหัว        
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

จำนวนนักเรียน ม.ต้น  1,728  คน  คนละ 1,750 บาท 
จำนวนนักเรียน ม.ปลาย  1,908  คน  คนละ 1,900 บาท 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 
จำนวนนักเรียน ม.ต้น  1,723  คน  คนละ 1,750 บาท 
จำนวนนักเรียน ม.ปลาย  1,940  คน  คนละ 1,900 บาท 

13,350,450 

2. เงินโรงเรียนเก็บเพิ่มเติม  
   2.1 โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล 7,823,750 
3. เงินโรงเรียนเก็บเพิ่มตามโครงการพิเศษ  
3.1 ห้องเรียนพิเศษ วิทย์-คณิต SMTE       4,415,000 
3.2 ห้องเรียนพิเศษ EP/MEP     8,032,000 
3.3 ห้องเรียนพิเศษ CS 3,030,000 

4. เงินสนับสนุนการจัดการศึกษา  
4.1 อุปกรณ์การเรียนการสอน        1,609,750 
4.2 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน        3,346,240 
4.3 ค่าหนังสือเรียน        - 

  4.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน (รายปีจัดให้ภาคเรียนที่ 1)      1,745,350 
5. เงินปัจจัยพื้นฐาน        
  5.1 เงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียน ม.ต้น (ยากจน)  - 
6. เงินบริจาค         
   6.1 เงินบริจาคเพ่ือสร้างโดม - 
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การจัดสรรงบประมาณในการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ  2565  มีดังนี้ 
(1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565) 

 

ตาราง 2  แสดงการจัดสรรงบประมาณในการจัดทำแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2565 
การจัดสรร ร้อยละ จำนวนเงิน 
งานวิชาการ 60 6,568,421 

งบบริหารทั่วไป(ฝ่ายต่าง ๆ) 30 3,284,211 
งบสำรอง 10 1,094,737 

รวม 100 10,947,369 
 
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล  ปีงบประมาณ 2565  ได้ยึด

แนวปฏิบัติตามนโยบาย ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท  

เป้าประสงค์ที่ 1  นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษามีพัฒนาการที่เหมาะสม  ตามช่วงวัยและ              
ได้สมดุลและนักเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ทุกคนมีพัฒนาการเหมาะสมตามช่วงวัยและมีคุณภาพ  
ยุทธศาสตร์ที่ 2  ขยายโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึง ครอบคลุมผู้เรียน ให้ ได้รับ
โอกาส ในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ  
     เป้าประสงค์ที่ 2  ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงมี
คุณภาพและเสมอภาค  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา  
   เป้าประสงค์ที่ 3 ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนที่มีทักษะที่เหมาะสม
และมีวัฒนธรรมการทำงานท่ีมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ  
  เป้าประสงค์ที่ 4  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีประสิทธิภาพ และเป็นกลไก
ขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล  
   เป้าประสงค์ที่ 5  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน บูรณาการการทำงาน เน้นการ
บริหารแบบมีส่วนร่วม กระจายอำนาจและความรับผิดชอบสู่สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา และ
สถานศึกษา  
   เป้าประสงค์ที่ 6  พ้ืนที่พิเศษ ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นพิเศษ 
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จุดเน้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กำหนดจุดเน้นการดำเนินการในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565    โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้  
   ส่วนที่ 1  จุดเน้นด้านผู้เรียน  
   ส่วนที่ 2  จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา  
    ส่วนที่ 3  จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ  
           

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร  กำหนดกลยุทธ์ปีงบประมาณ  2565 
จำนวน  5  กลยุทธ์ดังต่อไปนี้ 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริม
ความสามารถด้านเทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 

กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมีความรับผิดขอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนา
เต็มตามศักยภาพ  

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ  ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้
อย่างมีคุณภาพ 

กลยุทธ์ที่  5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา  ตามแนวทางการกระจายอำนาจ
ทางการศึกษาตาม  หลักธรรมาภิบาล  เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  และความร่วมมือกับองค์กร
ส่วนท้องถิน่เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 
 

จุดเน้นของโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 
1. เน้นคุณธรรม จริยธรรม/ค่านิยม 12 ประการของผู้เรียน (เด็กดี) 

1.1 เน้นผู้เรียนมีระเบียบวินัย 
1.2 เน้นผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม/ค่านิยม 12 ประการ 

2. เน้นความเป็นเลิศทางวิชาการและศักยภาพผู้เรียนตามมาตรฐานสากล 
2.1 เน้นการพัฒนาคุณภาพวิชาการ เพื ่อยกระดับผลสัมฤทธิ ์ O-NET  PISA  TIMSS  

TEDET  และการแข่งขันระดับชาติ ระดับนานาชาติ ตลอดถึงให้เป็นไปตามตัวชี ้ว ัดของโรงเร ียน
มาตรฐานสากล 

2.2 เน้นการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนา
นักเรียน 

3. เน้นการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ มีทักษะ เชี่ยวชาญในแต่ละ
สาขาวิชาที่ตนเองรับผิดชอบสอน และมีจิตสำนึกแห่งการเป็นครูที่ดีเป็นครูมืออาชีพ 

4. เน้นการพัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
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4.1 เน้นการพัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามระบบคุณภาพ TQA 
4.2 การจัดการศึกษาสู่อาเซียน 
4.3 การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

  4.4 ความเป็นไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล (ตามมาตรฐาน 
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) : สมศ.) มี 3 มาตรฐาน 
ได้แก่ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้ 
 

ตาราง 3  แสดงมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 
มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ 

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของ

ผู้เรียน 

 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
    1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิด
คำนวณ 
    2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และแก้ปัญหา 
    3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
    4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
    5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
    6) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
1.2  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
    1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
    2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
    3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
    4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม   

มาตรฐานที่  2  กระบวนการ

บริหารและการจัดการ 

2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
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มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ 
 2.3  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม

หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้ 

มาตรฐานที่  3  กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ 

3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 
3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
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บทที่  3 
กรอบแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  2565  

โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 
 
 

โครงการ/กิจกรรมที่จะบรรจุในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  2565  ประกอบด้วย  
1. โครงการสำหรับงานประจำ  

พิจารณาจาก โครงการ/กิจกรรมที่สนันสนุนพันธกิจของโรงเรียน โดยฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระฯ                   
มีการดำเนินการ เป็นประจำ (งานปกติ) มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 
     2. โครงการสำหรับงานพัฒนา/โครงการเสนอใหม่ 

พิจารณาจาก โครงการ/กิจกรรม  มีความสอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียนและสนับสนุนด้าน
ต่าง ๆ ดังนี้ 

1) สนับสนุน  สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าประสงค์และตัวชี้วัดต่างๆ 
2)  สนับสนุนด้านการพัฒนาด้านวิชาการ  การจัดการเรียนการสอน ในระดับหลักสูตร/

รายวิชา 
3) สนับสนุนด้านการพัฒนานักเรียน ด้านความรู้และคุณธรรม 
4) สนับสนุนด้านการพัฒนาบุคลากร 
5) สนับสนุนด้านความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน 
6) สนับสนุนด้านอื่น ๆ 

6.1)  มีความเร่งด่วนที ่จะต้องดำเนินการ  หากไม่ดำเนินการจะกระทบต่อผลการ
ดำเนินงาน/คุณภาพผู้เรียน   

6.2)  ตอบสนองนโยบายของโรงเรียน 
6.3)  สนับสนุนการเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน 
6.4)  สนับสนุนข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาโรงเรียน 
6.5)  อื่น ๆ (ถ้ามี)   

เกณฑ์การพิจารณาโครงการ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล  ประจำปีงบประมาณ  2565  
การพิจารณาโครงการ  มีความสอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียน  ประกอบด้วย 
1. วิสัยทัศน์ (Vision) 
     ภายในปีการศึกษา 2567 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล มีการบริหารจัดการด้วยระบบ

คุณภาพ ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีความรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล 
2. พันธกิจ (MISSION) 

1. พัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ 
2. พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพ เป็นพลโลกที่มีคุณธรรมจริยธรรมบนพื้นฐานความเป็นไทย

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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3. พัฒนาครูและบุคลากรฯ ให้มีคุณธรรม มีความรู้   ใช้สื่อนวัตกรรมและใช้การวิจัยในการ
พัฒนานักเรียน 

4. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ  แหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมในโรงเรียน 
5. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน เครือข่ายนานานชาติในการ

พัฒนานักเรียน 
3. เป้าประสงค์ (GOAL) 

1. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการตามขั้นตอนของรางวัลคุณภาพแห่งชาติ  (TQA)  
  2. นักเรียนมีความเป็นเลิศ  เป็นพลโลก  โดยมีคุณลักษณะ  เป็นเลิศวิชาการ  สื่อสารสอง

ภาษา   ล้ำหน้าทางความคิด  ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์  ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก 
  3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณธรรม  มีความสามารถใช้สื ่อ  นวัตกรรมและใช้     
การวิจัยในการพัฒนานักเรียน 

  4. โรงเรียนมีเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนอย่างเพียงพอและส่งเสริม    
การเรียนรู้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
  5. โรงเรียนมีการประสานความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา  ผู้ปกครอง  ชุมชน  เครือข่าย
นานาชาติ ในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการการศึกษาและพัฒนานักเรียน 
      4.  กลยุทธ์  

     1. การพัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ 

     2. การพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพ เป็นพลโลกที่มีคุณธรรมจริยธรรมบนพื้นฐานความเป็น
ไทยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

     3. การพัฒนาครูและบุคลากรฯ ให้มีคุณธรรม มีความรู้ ใช้สื่อนวัตกรรมและใช้การวิจัยใน
การพัฒนานักเรียน 

     4. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ  แหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมในโรงเรียน 
     5. การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน เครือข่ายนานานชาติใน

การพัฒนานักเรียน 
     5.  มาตรฐานของสถานศึกษา 

ตาราง 4 แสดงความเชื่อมโยงระหว่างพันธกิจ กลยุทธ์ และมาตรฐานของสถานศึกษา 

กลยุทธ์ที่  1  การพัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ 
พันธกิจ กลยุทธ์ระดับแผนงาน มาตรฐาน 

1. พัฒนา
ระบบ 

1. พัฒนาระบบการบริหารจัด
การศึกษาด้วยระบบ TQA 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและ
การจัดการ 

มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
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บริหารการจัด
การศึกษาด้วย
ระบบคุณภาพ 
 

2. เร่งรัดพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ  เพ่ือรองรับการบริหาร
จัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 
3. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

 

1. พัฒนาครูและบุคลากรให้มี 
ความรู้ทักษะวิชาชีพ เพ่ือมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
2. พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง 
3. พัฒนาระบบการบริหารการเงิน 
และงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและ
การจัดการ 

 

กลยุทธ์ที่  2  การพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพ เป็นพลโลกที่มีคุณธรรมจริยธรรมบนพื้นฐานความ
เป็นไทยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

พันธกิจ กลยุทธ์ระดับแผนงาน มาตรฐาน 
2. พัฒนา
นกัเรียนให้มี
คุณภาพเป็น 
พลโลกที่มี
คุณธรรม
จริยธรรมบน 
พ้ืนฐานความ
เป็นไทยตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

1. พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพเป็น 
พลโลก เป็นเลิศทางวิชาการ  สื่อสาร 
สองภาษา ล้ำหน้าทางความคิด ผลิต
งานอย่างสร้างสรรค์ ร่วมกันรับผิดชอบ
ต่อสังคมโลก 
2. พัฒนาคุณภาพการศึกษาและ 
ระบบการเรียนการสอน 
3. เสริมสร้างเอกลักษณ์ของนักเรียน  
(รักการอ่าน วิชาการเป็นเลิศ) 
4. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้าน
ศิลปะดนตรี กีฬา เพ่ือเสริมสร้าง    
อัตลักษณ์ของนักเรียน 
5. พัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม
จริยธรรมบนพื้นฐานความเป็นไทย
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
6. เสริมสร้างภาพลักษณ์ของโรงเรียน 
7. ปลูกจิตสำนึก ความรัก ความ
ผูกพัน และความภาคภูมิใจในความ
เป็นนักเรียนและบุคลากรโรงเรียน 
สกลราชวิทยานุกูล 

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและ
การจัดการ 

มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
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กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาครูและบุคลากรฯ ให้มีคุณธรรม มีความรู้ ใช้สื่อนวัตกรรมและใช้การวิจัยในการ
พัฒนานักเรียน 

พันธกิจ กลยุทธ์ระดับแผนงาน มาตรฐาน 
3. พัฒนาครู
และบุคลากรฯ  
ให้มีคุณธรรม 
มีความรู้ ใช้สื่อ
นวัตกรรมและ
ใช้การวิจัยใน
การพัฒนา
นักเรียน 

1. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้
ทักษะวิชาชีพเพ่ือมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
2. พัฒนาส่งเสริมการทำวิจัยใน 
ชั้นเรียน 
3. พัฒนาการนิเทศภายใน 
โรงเรียน 
 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและ
การจัดการ 

 

กลยุทธ์ที่  4  การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ  แหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมในโรงเรียน 
พันธกิจ กลยุทธ์ระดับแผนงาน มาตรฐาน 

4. พัฒนา
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
แหล่งเรียนรู้
และ
สภาพแวดล้อม
ในโรงเรียน 

1. เร่งรัดพัฒนาระบบเทคโนโลยี 
สารสนเทศเพ่ือรองรับการบริหาร
จัดการ การจัดการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ 
2. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 
3. พัฒนาระบบสภาพแวดล้อม  
ภูมิทัศน์ ในโรงเรียน 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและ
การจัดการ 

มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

 

กลยุทธ์ที่  5  การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน เครือข่าย
นานานชาติในการพัฒนานักเรียน 

พันธกิจ กลยุทธ์ระดับแผนงาน มาตรฐาน 
5. ส่งเสริม
ความ 
ร่วมมือระหว่าง
สถานศึกษา 
ผู้ปกครอง 
ชุมชน 
เครือข่าย
นานาชาติใน
การพัฒนา
นักเรียน 

1. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง 
โรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน 
2. พัฒนาการจัดการเรียนรู้จาก 
แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. อนุรักษ์ สืบทอด เผยแพร่  
ส่งเสริมการดำเนินงานด้านศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม บนพื้นฐานความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม 

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและ
การจัดการ 

มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
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ตาราง  5  แสดงความเชื่อมโยงระหว่างวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์แผนงานและแผนงาน

ระดับโครงการ 

วิสัยทัศน์ กลยุทธ์องค์กร กลยุทธ์แผนงาน แผนงานระดับโครงการ 
ดำเนินการ 
บริหารด้วย
ระบบ
คุณภาพ 

 
 

1. การพัฒนา
ระบบบริหาร
การจัดการ 
ศึกษาด้วยระบบ
คุณภาพ 

 
 
 

 
 
 

 

1. การพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษาด้วย
ระบบ TQA 

1.1.1  โครงการบริหารจัดการศึกษาด้วย
ระบบคุณภาพ TQA ของฝ่าย งาน กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
1.1.2  โครงการบริหารทรัพยากรของ
โรงเรียน 

2. การเร่งรัดพัฒนา
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อรองรับ
การบริหารจัดการ การ
จัดการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ 

1.2.1 โครงการขยายโครงข่ายและ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลในการบริหาร
โรงเรียนและการจัดการเรียนรู้ 
 

3. การพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 

1.3.1 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
และระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

4. การพัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความรู้
ทักษะวิชาชีพ เพ่ือมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ 

1.4.1 โครงการการพัฒนาบุคลากร 
1.4.2 โครงการเสริมสร้างค่านิยมร่วม
และวัฒนธรรมองค์กร 

5. การพัฒนาระบบ
บริหารความเสี่ยง 

 

1.5.1 แผนงานส่งเสริมระบบ  กลไก 
การบริหารความเสี่ยง อย่างเป็นรูปธรรม
ภายในโรงเรียน 
1.5.2 โครงการบริหารความเสี่ยงใน
ภาวะวิกฤตและฉุกเฉิน 

6. การพัฒนาระบบการ
บริหารการเงินและ
งบประมาณอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1.6.1 โครงการบริหารระบบการเงินและ
งบประมาณ 
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วิสัยทัศน์ กลยุทธ์องค์กร กลยุทธ์แผนงาน แผนงานระดับโครงการ 
ผู้เรียนมี
คุณธรรม
จริยธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. การพัฒนา
นักเรียนให้มี
คุณภาพ เป็นพล
โลกที่มีคุณธรรม
จริยธรรมบน
พ้ืนฐานความ
เป็นไทยตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. การพัฒนานักเรียน
ให้มีคุณภาพเป็นพลโลก 
เป็นเลิศทางวิชาการ  
สื่อสาร สองภาษา ล้ำ
หน้าทางความคิด ผลิต
งานอย่างสร้างสรรค์  
ร่วมกันรับผิดชอบต่อ
สังคมโลก 

2.1.1 โครงการปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
เทียบเคียงมาตรฐานสากล 
2.1.2 โครงการพัฒนานักเรียนให้มี
ความรู้ทักษะพื้นฐานในการเรียน 
 
 
 

2. การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและระบบการ
เรียนการสอน 

2.2.1 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และ
ภูมิทัศน์ในโรงเรียน 
2.2.2 โครงการพัฒนาหลักสูตรการ
จัดการเรียนการสอนเทียบเคียง
มาตรฐานสากล 
2.2.3 โครงการพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

3. การเสริมสร้าง
เอกลักษณ์ของนักเรียน  
(รักการอ่าน วิชาการเป็น
เลิศ) 

2.3.1 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
วิชาการ  ศิลปะ ดนตรี กีฬาและวิชาชีพ 

4. การส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมด้านศิลปะ  
ดนตรี  กีฬา เพื่อ
เสริมสร้างอัตลักษณ์    
ของนักเรียน 

2.4.1 โครงการพัฒนาสุนทรียภาพด้านศิลปะ 
ดนตรี  กีฬาในโรงเรียนและระดับชาติ 

5. การพัฒนานักเรียนให้
มีคุณธรรมจริยธรรมบน
พ้ืนฐานความเป็นไทย
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

2.5.1 โครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมบนพื้นฐานความเป็นไทยตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.5.2 โครงการพัฒนาและส่งเสริมระบบดูแล 
ช่วยเหลือ นักเรียน 

 6. การเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ของโรงเรียน 

2.6.1 โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์และ
ประชาสัมพันธ์ 
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วิสัยทัศน์ กลยุทธ์องค์กร กลยุทธ์แผนงาน แผนงานระดับโครงการ 
7. การปลูกจิตสำนึก 
ความรัก  ความผูกพัน 
และความภาคภูมิใจ   
ในความเป็นนักเรียน
และบุคลากรโรงเรียน
สกลราชวิทยานุกูล 

2.7.1 โครงการส่งเสริมให้นักเรียน  
บุคลากร  มีความรัก ความผูกพัน 

นักเรียนมี 
ความรู้ใน 
ระดับสากล 

3. การพัฒนา 
ครแูละบุคลากร  
ให้มีคุณธรรม     
มีความรู้  ใช้สื่อ
นวัตกรรม   
และใช้การวิจัย
ในการพัฒนา
นักเรียน 

1. พัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความรู้
ทักษะวิชาชีพ เพ่ือมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ 

 

3.1.1 โครงการพัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้  ทักษะการสอน 
3.1.2 โครงการจัดทำแผนการจัดการ
เรียนรู้ 
3.1.3  โครงการจัดการองค์ความรู้และ
บูรณาการการเรียนการสอนระหว่าง
สาระการเรียนรู้และระหว่างกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 
3.1.4 โครงการส่งเสริมสุขภาพกายและ
กำลังใจของบุคลากรในโรงเรียน 
3.1.5 โครงการพัฒนาบุคลากรให้มี
คุณธรรมจริยธรรม 

2. พัฒนาส่งเสริมการทำ
วิจัยในชั้นเรียน 

3.2.1 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ
วิจัยในชั้นเรียน   

3. พัฒนาการนิเทศ
ภายในโรงเรียน 

3.3.1 โครงการนิเทศภายในโรงเรียน  
 

 4. การพัฒนา
เทคโนโลยี
สารสนเทศ  
แหล่งเรียนรู้และ
สภาพแวดล้อม
ในโรงเรียน 

1. เร่งรัดพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือรองรับการบริหาร
จัดการและการจัดการ
เรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ 

4.1.1 โครงการบริหารคุณภาพวิชาการ
เชิงระบบด้วยโปรแกรม    ที่พัฒนาขึ้น 
4.1.2 โครงการพัฒนาระบบการจัดเก็บ
ฐานข้อมูลบุคลากร การจัดตารางเรียน 
งานทะเบียน   
งานวัดผล 

2. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียน 
 

4.2.1 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียน : ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
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วิสัยทัศน์ กลยุทธ์องค์กร กลยุทธ์แผนงาน แผนงานระดับโครงการ 
 
 

,ห้องสมุด ,ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 
ฯลฯ 
4.2.2 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
อาคาร 
4.2.3 โครงการรณรงค์รักษาความ
สะอาดในโรงเรียน 

  3. พัฒนาระบบ
สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์
ในโรงเรียน 

4.3.1  โครงการพัฒนาปรับปรุงพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ และภูมิทัศน์ภายใน
โรงเรียน 

 5. การส่งเสริม
ความร่วมมือ 
ระหว่าง
สถานศึกษา 
ผู้ปกครอง ชุมชน 
เครือข่าย
นานานชาติใน
การพัฒนา
นักเรียน 

1. ส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่าง โรงเรียน 
ผู้ปกครอง ชุมชน 

5.1.1 โครงการส่งเสริมความร่วมมือกับ
ชุมชนในการพัฒนาโรงเรียน 

2. พัฒนาการจัดการ
เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

5.2.1  โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้จาก
แหล่งเรียนรู้และจากภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

3. อนุรักษ์ สืบทอด 
เผยแพร่ ส่งเสริมการ
ดำเนินงานด้านศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรมบน
พ้ืนฐานความ
หลากหลายทาง
วัฒนธรรม 

5.3.1  โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรม
อนุรักษ์และสืบทอดศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม   
บนพื้นฐานความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม 
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ชื่อแผนงาน : 1. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบ TQA 
โครงการ  1.1.1  โครงการบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ TQA ของฝ่าย งาน กลุ่มสาระ     
การเรียนรู้ 

   1.1.2  โครงการบริหารทรัพยากรของโรงเรียน 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อที่ ......  (4ข้อ)................................................................................................  
สนองกลยุทธ์ โรงเรียน : กลยุทธ์ ข้อที่ .... (5ข้อ)    กลยุทธ์ สพม.23  ข้อที่...  (5ข้อ)    
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน : มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ    
ลักษณะโครงการ     โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ  : ฝ่ายบริหาร 4 ฝ่าย 
กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ  : ฝ่ายบริหาร 4 ฝ่าย 
 

1. หลักการและเหตุผล   
 จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2553) 
ซึ่งได้กล่าวถึงการจัดการศึกษาไว้ในหมวด 4 แนวทางการจัดการศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการจัด
การศึกษาตามโรงเรียนและสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ดังมาตรา 22 การจัดการศึ กษาต้องยึดหลักว่า
นักเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่ามีความสำคัญที่สุด กระบวนการ
จัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ เพื่อให้นักเรียนมี
ความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง การบริหารจัดการระบบในโรงเรียน ถือว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญที่
จะขับเคลื่อนการทำงาน ทุกฝ่าย ทุกงาน ในโรงเรียนให้บรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจที่กำหนดเอาไว้ และ
เป้าหมายสำคัญของการบริหารโรงเรียนคือ การบริหารด้วยระบบ TQA ซึ่งมีกรอบการดำเนินงานคือ 
การพัฒนาองค์กร การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การมุ่งเน้นผู้เรียน การวัดการวิเคราะห์และการจัดการเรียนรู้ 
การมุ่งเน้นบุคลากร การมุ่งเน้นการปฏิบัติการ และผลผลิตที่เกิดขึ้นจากการบริหารจัดการ ทั้งนี้เพื่อให้
ฝ่ายและงานที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่มีปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และ
ทุกฝ่ายทุกงาน สนับสนุนการบริหารของโรงเรียนอย่างเต็มศักยภาพ ซึ ่งมีความจำเป็นจะต้องมี
งบประมาณ ระบบการจัดหา สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เพียงพอและทันสมัย ซึ่งจะส่งผลให้การทำงาน
ทุกฝ่ายและงานต่าง ๆ มีประสิทธิภาพและสามารถจัดการศึกษาได้ตามมาตรฐานสากล  
 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้การทำงานของ ฝ่าย และงานต่าง ๆ ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ PDCA                 
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2.2 เพ่ือให้มีวัสดุ อุปกรณ์ท่ีมีคุณภาพดีและเพียงพอกับการบริหารงานของฝ่ายและงานต่าง ๆ  
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3. เป้าหมาย  

   3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ (ระบุขนาด ปริมาณของผลงานที่เกิดข้ึนหลังจากดำเนินการเสร็จ) 
  3.1.1 ฝ่ายและงานต่าง ๆ ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ PDCA 

3.1.2 ฝ่ายและงานต่างๆ มีวัสดุ อุปกรณ์ท่ีมีคุณภาพดีและเพียงพอ 
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ (ระบุผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นหลังจากดำเนินการเสร็จ) 
 3.2.1 ฝ่าย และงานต่าง ๆ ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ PDCA มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตามระบบคุณภาพ TQA 
 3.2..2 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 อยู่ในระดับ ดี  
 

4. รายละเอียดกิจกรรมและคำชี้แจงงบประมาณ (ดูหมายเหตุ) 
ปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) 

 

ที ่ รายการ/กิจกรรมสำคัญ 

งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ชื่อ
ผู้รับผิดชอบ 

ค่าตอบ 
แทน 
ใช้สอย 

ค่า 
ครุภัณฑ์ 

ค่าวัสดุ รวม 

1. ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง/วางแผนการ
ปฏิบัติงาน 

- - - -  
ตลอดปี 

งบประมาณ 

งานประกัน
คุณภาพ 

 
กลุ่มบริหาร

วิชาการ 

2. จัดทำแผนปฏิบัติงาน - - - - 
3. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน - - -  3,550,305 

4. ประเมินผล - - - - 
5. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน - - - - 

รวม - - -  3550,305   
 

5. งบประมาณ 
แหล่งงบประมาณ งบประมาณ 2565 

1. เงินอุดหนุนการศึกษา 
  1.1 งบประมาณสำรองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
  1.2 ค่าสาธารณูปโภค 
  1.3 บริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ TQA 
  1.4 จัดหาวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน (การเงิน) 
  1.5 ส่งเสริมประสิทธิภาพงานสารบรรณวิชาการ 
  1.6 จัดหาวัสดุสำนักงานและอุปกรณ์สนับสนุนวิชาการ 
  1.7 ซ่อมบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ ระบบเครือข่าย 

 
1,094,737 
2,002,568 

- 
30,000 
15,000 
35,000 

110,000 
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แหล่งงบประมาณ งบประมาณ 2565 
  1.8 พัฒนางานวัดผลและประเมินผล(ตรวจสอบความถูกต้อง/ผิดพลาดเกรดที่
ครูส่ง) 
  1.9 การพัฒนาระบบงานทะเบียน (แบบปพ./กระดาษ/อุปกรณ์ฯ) 
  1.10 พัฒนาระบบงานรับนักเรียน และจัดหาวัสดุสำนักงาน 
  1.11 ส่งเสริมการบริหารงานโรงเรียนมาตรฐานสากลตามมาตรฐานคุณภาพ 
OBECQA 
  1.12 พัฒนางานฝ่ายบริหารทั่วไป/งานสารบรรณ 

15,000 
 

148,000 
20,000 
20,000 

 
60,000 

2. รายได้จากสถานศึกษา 
3. เงินอ่ืนๆ ........................... 

- 
- 

รวม 3,550,305 
 

6. ระยะเวลาดำเนินการ  
    1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
    สถานที่ดำเนินการ    โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 
 

7. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง  
  ฝ่ายบริหารวิชาการ, ฝ่ายกิจการนักเรียน, ฝ่ายแผนงานงบประมาณและสินทรัพย์ และฝ่าย
บริหารทั่วไป 
 

8. ระดับความสำเร็จ/การประเมินผล  (โดยให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ในข้อ 3) 
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

8.1 เชิงปริมาณ 
     8.1.1 ฝ่ายและงานต่าง ๆ ปฏิบัติงาน
อย่างเป็นระบบ PDCA 

สอบถาม   
ประเมิน 

แบบสอบถาม   
แบบประเมิน 

     8.1.2 ฝ่ายและงานต่าง ๆ มีวัสดุ อุปกรณ์
ที่มีคุณภาพดีและเพียงพอ 

สอบถาม   
ประเมิน  

แบบสอบถาม   
แบบประเมิน 

8.2 เชิงคุณภาพ 
     8.2.1 ฝ่าย และงานต่าง ๆ ปฏิบัติงาน
อย่างเป็นระบบ PDCA มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตามระบบคุณภาพ TQA 

สอบถาม   
ประเมิน 

แบบสอบถาม   
แบบประเมิน 

     8.2.2 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย 
มีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 อยู่ใน
ระดับ ดี  

สอบถาม   
ประเมิน 

แบบสอบถาม   
แบบประเมิน 
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  ทุกฝ่ายงานปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ PDCA ตามระบบคุณภาพ TQA บรรลุวัตถุประสงค์ที่
กำหนดไว้ 
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ชื่อแผนงาน : 2. การเร่งรัดพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรองรับการบริหารจัดการเรียนการ
สอนที่มีประสิทธิภาพ 
โครงการ   1.2.1 โครงการขยายโครงข่ายและพัฒนาระบบฐานข้อมูลในการบริหารโรงเรียนและ      
การจัดการเรียนรู้ 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อที่ ......  (4ข้อ)............................................................................ ..................... 
สนองกลยุทธ์ โรงเรียน : กลยุทธ์ ข้อที่ .... (5ข้อ)    กลยุทธ์ สพม.23  ข้อที่...  (5ข้อ)    
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน : มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ    
ลักษณะโครงการ     โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ  :  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ  : กลุ่มบริหารวิชาการ 
 

1. หลักการและเหตุผล   
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ 5 ประการ โดยข้อ 5 
กล่าวว่า ผู้เรียนจะต้องมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี สามรถเลือกและใช้เทคโนโลยีในด้านต่าง ๆ 
และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อ สาร                    
การทำงาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม  
 ปัจจุบันสื่อเทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียน ศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล เป็นหน่วยงานหลักที่ทำหน้าที่ในการรับผิดชอบ    
การจัดห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ตลอดจน จัดซื้อ จัดหา และซ่อมแซมอุปกรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ให้มี
สภาพพร้อมต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งปัจจุบันมีห้องคอมพิวเตอร์ในความรับผิดชอบ
จำนวน 4 ห้อง เพ่ือให้การจัดการเรียนห้องคอมพิวเตอร์ มีสภาพพร้อมต่อการเรียนการสอน เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย ศูนย์คอมพิวเตอร์ จึงเห็นควรพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดหาอุปกรณ์ครุภัณฑ์ 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ให้มีสมรรถนะที่ดี ทั้งนี้เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ของ
ผู ้เร ียน ตลอดจนส่งผลถึงการพัฒนาสังคมไทยให้อยู ่ดีกินดี รู ้เท่าทัน การเปลี ่ยนแปลงของโลก 
กระบวนการนี้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดความต้องการในการใช้เทคโนโลยีมากขึ้น ประเทศชาติ
ต้องการคนมีความรู้ ความสามารถ ที่จะใช้เทคโนโลยีระดับสูง ต้องการกำลังคนที่มีคุณภาพ ดังนั้น
โรงเรียนจะต้องพัฒนาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศให้ทันการเปลี่ยนแปลงโลกและพัฒนาคนไทย
ต่อไป  
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2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้มีระบบการบริหาร การประเมินคุณภาพการศึกษาด้วยระบบ PDCA  
2.2 เพ่ือพัฒนาการบริหารคุณภาพทางวิชาการเชิงระบบด้วยโปรแกรมท่ีพัฒนาขึ้น 
2.3 เพ่ือจัดทำ Web site ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และงานสารสนเทศของโรงเรียน 
2.4 เพ่ือพัฒนาระบบการจัดเก็บฐานข้อมูล สื่อการเรียนการสอนด้วยตนเอง 
2.5 เพ่ือพัฒนาระบบงานประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอกโรงเรียน 
2.6 เพ่ือให้สภานักเรียนมีการทำงานอย่างเป็นระบบและมีความเข้มแข็งเป็นแบบอย่างที่ดี 
2.7 นักเรียนได้รับความรู้จากการสืบค้นจาก Web  site กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น 
2.8 เพ่ือจัดหาคอมพิวเตอร์ หรือสื่อเทคโนโลยีเพ่ือใช้บริหารงานวิชาการ และสนับสนุนกิจกรรม

การเรียนการสอนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
2.9 เพ่ือพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศของบุคลากรในโรงเรียน 

 

3. เป้าหมาย  
   3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ  

3.1.1 โรงเรียนมีระบบการบริหาร การประเมินคุณภาพการศึกษาตามระบบ PDCA 
3.1.2 ฐานข้อมูลทางวิชาการได้รับการวิเคราะห์ ก่อนนำไปใช้และสามารถเก็บไว้เพ่ือตรวจสอบ

ได้  ร้อยละ 100 
3.1.3 นักเรียนร้อยละ 80 ได้รับความรู้จากการสืบค้นจาก Web  site กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่

พัฒนาขึ้น 
3.1.4 นักเรียน ผู้ปกครองและประชาชนร้อยละ 80 ทราบข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานของ

โรงเรียน 
3.1.5 ครูทุกคนนำข้อมูลสารสนเทศไปใช้พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน 
3.1.6 สภานักเรียนทำงานอย่างเป็นระบบ 
3.1.7 มีโปรแกรมควบคุมประมวลผลที่เป็นระบบในระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

 3.1.8 นักเรียนสามารถสืบค้น เข้าถึงแหล่งข้อมูล การประเมินผลได้อย่างรวดเร็ว และ                       
มีประสิทธิภาพ 
 3.1.9 นักเรียนร้อยละ 90 ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้น และเพ่ือการเรียนรู้ 
   3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ (ระบุผลประโยชน์ที่เกิดข้ึนหลังจากดำเนินการเสร็จ) 

3.2.1 ระบบสารสนเทศของโรงเรียนได้รับการพัฒนาและมีประสิทธิมากมากข้ึน 
3.2.2 การสอนของครูมีคุณภาพมากยิ่งข้ึนด้วยระบบการนิเทศภายในที่เข้มแข็ง 
3.2.3 คุณภาพของงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาได้รับการพัฒนาที่สูงขึ้น 
3.2.4 ใช้ข้อมูลสารสนเทศท่ีวิเคราะห์แล้ว ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

 3.2.5 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 อยู่ในระดับ ดี  
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3.2.6 มีการจัดเก็บข้อมูลบุคลากร งานทะเบียน งานวัดผล อย่างเป็นระบบ 
3.2 7 นักเรียนสืบค้นข้อมูล การประเมินผล ได้รวดเร็วถูกต้อง 

 3.2.8 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 อยู่ในระดับด ี
 

4. รายละเอียดกิจกรรมและคำชี้แจงงบประมาณ (ดูหมายเหตุ) 
ปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) 

 

ที ่ รายการ/กิจกรรมสำคัญ 

งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ชื่อ
ผู้รับผิดชอบ 

ค่าตอบ 
แทน 
ใช้สอย 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ค่าวัสดุ รวม 

1. ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง/          
วางแผนการปฏิบัติงาน 

- - - - ตลอดปี 
งบประมาณ 

งานประกัน
คุณภาพ 

กลุ่มบริหาร
วิชาการ 

 

2. จัดทำแผนปฏิบัติงาน - - - - 
3. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน - - - 1,361,711 

4. ประเมินผล - - - - 
5. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน - - - - 

รวม     1,361,711 
 

5. งบประมาณ 
แหล่งงบประมาณ งบประมาณ 2565 

1. เงินอุดหนุนการศึกษา 
  1.1 พัฒนาการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล DMC 2022 
  1.2 โรงเรียนศูนย์เครือข่ายขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการ รร.มหิดลฯ 
  1.3 พัฒนาระบบการจัดทำแบบทดสอบ (เครื่องจัดเรียงเอกสาร) 
  1.4 พัฒนางานวัดผลและประเมินผล (จัดซื้อวัสดุ) 
  1.5 พัฒนาระบบการผลิตเอกสาร และซ่อมบำรุงอุปกรณ์อัดสำเนาห้องศูนย์
วิทยบริการ 
  1.6 พัฒนาระบบารจัดเก็บข้อมูลและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารรับนักเรียน    
(เช่า Hosting) 
  1.7 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  1.8 จัดหาคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ (สภา) 
  1.9 ปรับปรุงซ่อมระบบเสียงตามสาย 
  1.10 จัดซื้อวัสดุสำนักงานงานประชาสัมพันธ์ 
  1.11 กิจกรรมการบริหารจัดการกลุ่มสาระฯภาษาไทยด้วยระบบคุณภาพ TQA 

 
15,000 
20,000 
51,211 

100,000 
150,000 

 
30,000 

 
20,000 
30,000 
35,000 
10,000 
20,000 
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แหล่งงบประมาณ งบประมาณ 2565 
  1.12 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภาษาไทย 
  1.13 พัฒนาปรับปรุงระบบเครื่องเสียงภายในโรงเรียน 
  1.14 พัฒนาประสิทธิภาพงานโสตทัศนูปกรณ์ 
  1.15 จัดหากล้องถ่ายภาพนิ่งและกล้องวีดีโอพร้อมอุปกรณ์เสริม 
  1.16 โครงการพัฒนาปรับปรุงกล้องวงจรปิดภายในโรงเรียน 
  1.17 โครงการปรับปรุงพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการสอนตามชั้นเรียน 
  1.18 โครงการพัฒนาระบบมัลติมิเดียห้องโสตทัศนูปกรณ์ 
  1.19 พัฒนาปรับปรุงระบบมัลติมิเดียภายในหอประชุม 
  1.20 พัฒนาระบบอัดสำเนาเอกสารการเรียน แบบทดสอบและซ่อมบำรุง
เครื่อง 

20,000 
50,000 
40,500 

- 
- 

150,000 
20,000 

- 
600,000 

2. รายได้จากสถานศึกษา 
3. เงินอ่ืนๆ ........................... 

- 
- 

รวม 1,361,711 
 

6. ระยะเวลาดำเนินการ  
     1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
    สถานที่ดำเนินการ   โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 
 

7. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง  
  งานศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ กลุ่มบริหารวิชาการ 
 

8. ระดับความสำเร็จ/การประเมินผล  
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

8.1 เชิงปริมาณ 
        8.1.1 โรงเรียนมีระบบการบริหาร การ
ประเมินคุณภาพการศึกษาตามระบบ PDCA 

สอบถาม   
ประเมิน 

แบบสอบถาม   
แบบประเมิน 

     8.1.2. ฐานข้อมูลทางวิชาการได้รับการ
วิเคราะห์ ก่อนนำไปใช้และสามารถเก็บไว้เพ่ือ
ตรวจสอบได้  ร้อยละ 100 

สอบถาม   
ประเมิน 

แบบสอบถาม   
แบบประเมิน 

     8.1.3 นักเรียนร้อยละ 80 ได้รับความรู้
จากการสืบค้นจาก Web  site กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น 

สอบถาม   
ประเมิน 

แบบสอบถาม   
แบบประเมิน 
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ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
     8.1.4 นักเรียน ผู้ปกครองและประชาชน
ร้อยละ 80 ทราบข้อมูลข่าวสารการ
ดำเนินงานของโรงเรียน 

สอบถาม   
ประเมิน 

แบบสอบถาม   
แบบประเมิน 

     8.1.5 ครูทุกคนนำข้อมูลสารสนเทศไปใช้
พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน 

สอบถาม   
ประเมิน 

แบบสอบถาม   
แบบประเมิน 

     8.1.6 สภานักเรียนทำงานอย่างเป็นระบบ สอบถาม   
ประเมิน 

แบบสอบถาม   
แบบประเมิน 

    8.1.7 มีโปรแกรมควบคุมประมวลผลที่
เป็นระบบในระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

สอบถาม   
ประเมิน 

แบบสอบถาม   
แบบประเมิน 

    8.1.8 นักเรียนสามารถสืบค้น เข้าถึง
แหล่งข้อมูล การประเมินผลได้อย่างรวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพ 

สอบถาม   
ประเมิน 

แบบสอบถาม   
แบบประเมิน 

    8.1.9 นักเรียนร้อยละ 90 ใช้คอมพิวเตอร์
เพ่ือการสืบค้น และเพ่ือการเรียนรู้ 

สอบถาม   
ประเมิน 

แบบสอบถาม   
แบบประเมิน 

8.2 เชิงคุณภาพ 
     8.2.1 ระบบสารสนเทศของโรงเรียนได้รับ
การพัฒนาและมีประสิทธิมากมากขึ้น 

สอบถาม   
ประเมิน 

แบบสอบถาม   
แบบประเมิน 

     8.2.2. การสอนของครูมีคุณภาพมาก
ยิ่งขึ้นด้วยระบบการนิเทศภายในที่เข้มแข็ง 

สอบถาม   
ประเมิน 

แบบสอบถาม   
แบบประเมิน 

     8.2.3  คุณภาพของงานประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาได้รับการพัฒนาที่
สูงขึ้น 

สอบถาม   
ประเมิน 

แบบสอบถาม   
แบบประเมิน 

    8.2.4  ใช้ข้อมูลสารสนเทศท่ีวิเคราะห์แล้ว 
ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนอยู่ในระดับ 
ดี 

สอบถาม   
ประเมิน 

แบบสอบถาม   
แบบประเมิน 

    8.2.5 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย 
มีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

สอบถาม   
ประเมิน 

แบบสอบถาม   
แบบประเมิน 

    8.2.6 มีการจัดเก็บข้อมูลบุคลากร งาน
ทะเบียน งานวัดผล อย่างเป็นระบบ 

สอบถาม   
ประเมิน 

แบบสอบถาม   
แบบประเมิน 

    8.2.7.นักเรียนสืบค้นข้อมูล การ
ประเมินผล ได้รวดเร็วถูกต้อง 

สอบถาม   
ประเมิน 

แบบสอบถาม   
แบบประเมิน 
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ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
    8.2.8 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย 
มีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 อยู่ใน
ระดับดี 

สอบถาม   
ประเมิน 

แบบสอบถาม   
แบบประเมิน 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1. มีระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาด้วยวงจรเดมิ่ง PDCA  
9.2. พัฒนาการบริหารคุณภาพทางวิชาการเชิงระบบด้วยโปรแกรมท่ีพัฒนาขึ้น 
9.3. จัดทำ Web site ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และงานสารสนเทศของโรงเรียน 
9.4. พัฒนาระบบการจัดเก็บฐานข้อมูล สื่อการเรียนการสอน ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป 
9.5. พัฒนาครูและบุคลากรในโรงเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอน

ภายใต้การนิเทศภายใน 
9.6. พัฒนาระบบงานประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอกโรงเรียน 
9.7. สภานักเรียนมีความเข้มแข็งเป็นแบบอย่างที่ดี 
9.8. มีศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษาควบคุมการบริหารคุณภาพเชิงระบบ 
9.9. ได้โปรแกรมควบคุมประมวลผลที่เป็นระบบในระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

          9.10. ได้สารสนเทศที่ถูกต้อง ชัดเจน เพ่ือจัดทำรายงาน SAR ของสถานศึกษา 
9.11 มีศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษาควบคุมการบริหารคุณภาพเชิงระบบ 
9.12 ได้โปรแกรมควบคุมประมวลผลที่เป็นระบบในระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

          9.13 ได้สารสนเทศที่ถูกต้อง ชัดเจน เพ่ือจัดทำรายงาน SAR ของสถานศึกษา 
 9.14 นักเรียนสืบค้นข้อมูลงานทะเบียน งานวัดผลได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว 
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ชื่อแผนงาน : 3. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  
โครงการ   1.3.1 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อที่ ......  (4ข้อ)............................................................................ .................... 
สนองกลยุทธ์ โรงเรียน : กลยุทธ์ ข้อที่ ..1 (5ข้อ)    กลยุทธ์ สพม.23  ข้อที่...  (5ข้อ)    
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
มาตรฐานที่...... ตัวบ่งชี้ที่  ............................................................................................................................ 
มาตรฐานที่...... ตัวบ่งชี้ที่  ............................................................................................................................  
ลักษณะโครงการ     โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 

ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ  : ฝ่ายบริหารทุกฝ่าย 
กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ  : ฝ่ายบริหารทุกฝ่าย 
1. หลักการและเหตุผล   
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 3 พ.ศ.2553) กำหนดให้มี
การประกันคุณภาพทางการศึกษา เพื่อให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด สถานศึกษาทุกแห่งจะต้อง
ประเมินตนเองทุกปี และพร้อมที่จะได้รับการประเมิน จากองค์กรภายนอกหนึ่งครั้งในรอบ 5 ปี ทั้ งนี้
เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุตามจุดหมายหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี                   
มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ และจากราชกิจจานุเบกษาว่าด้วย
กฎกระทรวงศึกษาธิการ ข้อ 14 ระบุว่า ให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน ตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ การประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อให้ครูและบุคลากรของโรงเรียน มีความรู้และความเข้าใจในการบริหารปัจจัยเสี่ยงของ

โรงเรียน 
2.2 เพื่อระดมความคิดเห็นของนักเรียน ครู และบุคลากรถึงปัจจัยเสี่ยง ระดับ และวิธีการ

บริหารความเสี่ยงของโรงเรียน 
2.3 เพื่อจัดทำแผนงานการบริหารและรายงานปัจจัยเสี่ยงของโรงเรียนและการบริหารจัดการ

ประจำปีงบประมาณ 2561 
 

3. เป้าหมาย  
   3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ  
 3.1.1 ครูและบุคลากรร้อยละ 80 มีความเข้าใจในระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
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   3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ (ระบุผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นหลังจากดำเนินการเสร็จ) 
 3.2.1 ครูและบุคลากรมีความเข้าใจในระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
 3.2.2 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 อยู่ในระดับ ดี  
 

4. รายละเอียดกิจกรรมและคำชี้แจงงบประมาณ  
ปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) 

ที ่ รายการ/กิจกรรมสำคัญ 

งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ชื่อ
ผู้รับผิดชอบ 

ค่าตอบ 
แทน 
ใช้สอย 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ค่าวัสดุ รวม 

1. ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง/          
วางแผนการปฏิบัติงาน 

- - - -  
ตลอดปี 

งบประมาณ 

งานประกัน
คุณภาพ 

 
กลุ่มบริหาร

วิชาการ 
 

2. จัดทำแผนปฏิบัติงาน - - - - 
3. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน - - -  650,000 

4. ประเมินผล - - - - 
5. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน - - - - 

รวม - - - 650,000 
 

5. งบประมาณ 
แหล่งงบประมาณ งบประมาณ 2565 

1. เงินอุดหนุนการศึกษา 
  1.1 พัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา (ประเมินรอบ4) 
  1.2 ประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา 
  1.3 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
  1.4 ส่งเสริมประสิทธิภาพงานพัสดุโรงเรียน 
  1.5 สอบคัดเลือกนร. ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษด้วยข้อสอบ
มาตรฐาน 
  1.6 สอบคัดเลือกนร. ม.1 และ ม.4 ประเภททั่วไปด้วยข้อสอบมาตรฐาน 
  1.7 วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (สอบกลางภาคและปลายภาค) 
  1.8 การจัดสอบโดยระบบทดสอบกลาง 
  1.9 ติดตามการแก้ไขผลการเรียนบกพร่อง 
  1.10 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระฯ (ตารางสอน ตารางเรียน) 
  1.11 การพัฒนานักเรียนให้มีทักษะพ้ืนฐานในการเรียน 

 
20,000 
10,000 

- 
40,000 

100,000 
 

120,000 
250,000 
50,000 
50,000 
10,000 

- 
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แหล่งงบประมาณ งบประมาณ 2565 
2. รายได้จากสถานศึกษา 
3. เงินอ่ืนๆ ........................... 

- 
- 

รวม 650,000 
 

6. ระยะเวลาดำเนินการ  
    1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565   
    สถานที่ดำเนินการ     โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 
 

7. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง  
  งานประกันคุณภาพการศึกษา 
 

8. ระดับความสำเร็จ/การประเมินผล  (โดยให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ในข้อ 3) 
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

8.1 เชิงปริมาณ 
        8.1.1 ครูและบุคลากรร้อยละ 80 มี
ความเข้าใจในระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา  

สอบถาม   
ประเมิน 

แบบสอบถาม   
แบบประเมิน 

8.2 เชิงคุณภาพ 
     8.2.1ครูและบุคลากรมีความเข้าใจใน
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

สอบถาม   
ประเมิน 

แบบสอบถาม   
แบบประเมิน 

     8.2.2.ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย 
มีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 อยู่ใน
ระดับ ดี 

สอบถาม   
ประเมิน 

แบบสอบถาม   
แบบประเมิน 

 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  9.1 ครูและบุคลากรมีความเข้าใจในระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
 9.2 ครูและบุคลากรในโรงเรียนให้ความร่วมมือในการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 
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ชื่อแผนงาน : 4. การพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ทักษะวิชาชีพเพ่ือมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
โครงการ   1.4.1 โครงการการพัฒนาบุคลากร 

   1.4.2 โครงการเสริมสร้างค่านิยมร่วมและวัฒนธรรมองค์กร 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อที่ ......  (4ข้อ)............................................................................ .................... 
สนองกลยุทธ์ โรงเรียน : กลยุทธ์ ข้อที่ ..1 (5ข้อ)    กลยุทธ์ สพม.23  ข้อที่...  (5ข้อ)    
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน : มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ลักษณะโครงการ     โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 

ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ  : ฝ่ายบริหารทุกฝ่าย 
กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ  : ฝ่ายบริหารทุกฝ่าย 
 

1. หลักการและเหตุผล   
การพัฒนาการเรียนการสอนตาม  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช 2542 

(แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 3 พ.ศ.2553)  เน้นการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ครูผู้สอน 
เป็นผู้ช่วยส่งเสริม  แนะแนวทางให้เกิดองค์ความรู้แก่ผู้เรียน โดยการจัดหาแหล่งการเรียนรู้  ทั้งแหล่ง
การเรียนรู้ภายในห้องเรียนและภายนอกห้องเรียน  และนำเอาเทคโนโลยีมาผสมผสานให้ผู้เรียน  เกิด
การเรียนรู้ให้มากที่สุด  ดังนั้นผู้สอนจะต้องพัฒนาตนเอง  พัฒนาความรู้ความสามารถทั้งด้านเนื้อหา
ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ  ดังนั้น ครูผู้สอนจะต้องจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ด้านการถ่ายทอด
ความรู้สู่ผู้เรียนในวิธีต่าง ๆ  ให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ให้มากที่สุด  การพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพ
นั้นย่อมเกิดมาจากร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์แข็งแรง  และขวัญกำลังใจที่ดี 

โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญการพัฒนาความรู้ความสามารถของ
บุคลากรในสถานศึกษานั ้น  จำเป็นจะต้องมีการศึกษาหาความรู ้เพิ ่มเติมทั ้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา  เพื่อเป็นการเปิดมุมมอง  และโลกทัศน์ ในแบบต่าง ๆ  เพื่อจะได้นำมาถ่ายทอดสู่ผู้เรียน  
ตลอดจนมีการสร้างขวัญและกำลังใจที่ดีต่อบุคลากรทุกคนในโรงเรียน  เพื่อจะได้มีร่างกายและจิตใจ
พร้อมที ่จะปฏิบัต ิหน้าที ่อย่างประสิทธิภาพจากการประเมินคุณภาพภายนอก จากสำนักงาน
คณะกรรมการรับรองมาตรฐานการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ) พ.ศ.2555 ของโรงเรียนสกลราช
วิทยานุกูล พบว่า การพัฒนาด้านบุคลากรโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล มีผลการประเมินอยู่ในระดับ
พอใช้ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล มีนโยบายส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาตนเอง เพื่อนำ
ความรู้ประสบการณ์ที่ได้รับจากการอบรมนำมาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายรูปแบบ มีการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้กระบวนการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็ม
ศักยภาพ 
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2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือพัฒนาครูผู้สอนในสาขาวิชาการต่าง ๆ ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2.2 เพ่ือพัฒนายกระดับคุณภาพการสอนของครูผู้สอนตามรูปแบบโรงเรียนมาตรฐานสากล 
2.3 เพ่ือพัฒนาและยกระดับคุณภาพการใช้สื่อการเรียนการสอน สำหรับครู ทั้งสื่อธรรมดาและ 

e-learning 
2.4 เพ่ือจัดกิจกรรมแลกเปลี ่ยนเร ียนรู ้เปรียบเทียบระดับการจัดการเร ียนการสอนกับ

ต่างประเทศ 
2.5 เพ่ือจัดจ้างครูและวิทยากรพิเศษ สอนห้องเรียนพิเศษและห้อง World-Class 
2.6 เพ่ือพัฒนาครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้มีทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
2.7 เพ่ือพัฒนาครูให้มีทักษะการใช้สื่อประกอบการสอน 
2.8 เพ่ือส่งเสริมสุขภาพกายและใจของครูและบุคลากรในโรงเรียน 
2.9 เพ่ือพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของครูและบุคลากรในโรงเรียน 

 

3. เป้าหมาย  
   3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ  

3.1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเข้าร่วมการอบรม พัฒนาตนเองไม่น้อยกว่า 
20 ชั่วโมง 

3.1.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนได้รับการพัฒนาตนเองและศึกษาดูงาน   
อย่างน้อย ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

3.1.3 มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างขวัญและกำลังใจอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง 
3.1.4 บุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาและนำเสนอผลงานวิชาการ ร้อยละ 30 ของจำนวน

ครูทั้งหมด 
3.1 5 เสริมสร้างทักษะในการใช้สื่อและอุปกรณ์ท่ีเป็นสื่ออิเล็คทรอนิกแก่ครูให้สูงขึ้น 
3.1.6 ครูและบุคลากรทางการศึกษานำประสบการณ์การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการเทียบระดับ

มาพัฒนาปรับใช้จัดการศึกษา 
 3.1.7 ครูร้อยละ 100 ได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ และคุณธรรมจริยธรรม 
 3.1.8 ครูร้อยละ 90 ใช้สื่อประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 3.1.9 ครูร้อยละ 100 มีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน 
   3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ (ระบุผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นหลังจากดำเนินการเสร็จ) 

3.2.1 คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
3.2.2 ยกระดับคุณภาพการบริหารคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้สูงขึ้น 
3.2.3 เสริมสร้างทักษะในการใช้สื่อและอุปกรณ์ท่ีเป็นสื่ออิเล็คทรอนิกแก่ครูให้สูงขึ้น 
3.2.4 นำประสบการณ์การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการเทียบระดับมาพัฒนาปรับใช้จัดการศึกษา 
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3.2.5 บุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่สำนักงานโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล มีความรู้
ความเข้าใจในการพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล สามารถกำหนดแนวทางเพื่อการปฏิบัติและพัฒนา
งานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาของโรงเรียน     
ร้อยละ 80  

3.2.6 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 อยู่ในระดับ ดี  
 3.2.7 ครูมีความรู้และทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 3.2.8 ครูจัดทำและใช้สื่อประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 3.2.9 ครูมีสุขภาพกายแข็งแรง และมีขวัญกำลังใจในการทำงาน 
 3.2.10 ผู้เกีย่วข้องหรือผู้มีส่วนร่วมมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  อยู่ในระดับ ดี  
 
4. รายละเอียดกิจกรรมและคำชี้แจงงบประมาณ (ดูหมายเหตุ) 
     ปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 30  กันยายน 2565) 
 

ที ่ รายการ/กิจกรรมสำคัญ 

งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ชื่อ
ผู้รับผิดชอบ 

ค่าตอบ 
แทน 
ใช้สอย 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ค่าวัสดุ รวม 

1. ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง/          
วางแผนการปฏิบัติงาน 

- - - -  
 

ตลอดปี 
งบประมาณ 

งานบุคลากร 
 

กลุ่ม
บริหารงาน

บุคคล 
 

2. จัดทำแผนปฏิบัติงาน - - - - 
3. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน - - -  610,000 

4. ประเมินผล - - - - 
5. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน - - - - 

รวม - - - 610,000 
 

5. งบประมาณ 
แหล่งงบประมาณ งบประมาณ 2564 

1. เงินอุดหนุนการศึกษา 
  1.1 สร้างขวัญกำลังใจครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  1.2 สกลราชฯ ของเรา โรงเรียนของเรา 
  1.3 พัฒนาครูและบุคลากรในฝ่ายบริหารงานบุคคล 
  1.4 มุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ 
  1.5 พัฒนาครูในศตวรรษที่ 21 (ชั่วโมงพัฒนา) 
  1.6 ศึกษาดูงานครูและบุคลากรทางการศึกษา รร.สกลราชฯ 

 
- 

80,000 
- 
- 

50,000 
110,000 
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แหล่งงบประมาณ งบประมาณ 2564 
  1.7 จัดซื้อวัสดุสำนักงานฝ่ายบริหารงานบุคคล 
  1.8 ทำบุญส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2565 
  1.9 พัฒนาบุคลากรงานแผนงาน 
  1.10 พัฒนาบุคลากรงานการเงินและบัญชี 
  1.11 พัฒนาบุคลากรงานพัสดุ 
  1.12 พัฒนาคุณภาพวิชาการของครูและบุคลากร 
  1.13 ค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการถ่ายภาพให้ 
  1.14 ปรับปรุงพัฒนาบ้านพักข้าราชการครู 
  1.15 การอบรมครูด้วยระบบทางไกล : โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา 
  1.16 พัฒนาคุณภาพบุคลากรทางการศึกษาอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการ
เรียนรู้ในยุคศตวรรษท่ี 21 
  1.17 การขับเคลื่อนและพัฒนาประสิทธิภาพเครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ 
  1.18 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย 
  1.19 ศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  1.20 ศึกษาดูงานบุคลากรกลุ่มสาระสุขศึกษาฯ 
  1.21 กีฬาเชื่อมสัมพันธ์บุคลากร 
  1.22 อบรมเจ้าหน้าที่กีฬาและผู้ตัดสินโดยวิทยากรมืออาชีพ 
  1.23 พัฒนาบุคลากรศูนย์ HCEC 
  1.24 โครงการศึกษาดูงานงานแนะแนว 
  1.25 พัฒนาครูผู้นำยุวกาชาดและอบรมหัวหน้าหน่วย รองหัวหน้าหน่วย 
  1.26 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร (ผกท/นศท.) 

30,000 
- 

20,000 
20,000 
20,000 

100,000 
20,000 
50,000 
20,000 

- 
 

50,000 
 

- 
- 
- 

20,000 
20,000 

- 
- 
- 
- 

2. รายได้จากสถานศึกษา 
3. เงินอ่ืนๆ ........................... 

- 
- 

รวม 610,000 
 

 
6. ระยะเวลาดำเนินการ  
    ปีงบประมาณ 2565  (1 ตุลาคม 2564 – 30  กันยายน 2565) 
    สถานที่ดำเนินการ   โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 
 

7. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง  
  งานบุคลากร 
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8. ระดับความสำเร็จ/การประเมินผล  (โดยให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ในข้อ 3)  
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

8.1 เชิงปริมาณ 
    8.1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
โรงเรียนเข้าร่วมการอบรม พัฒนาตนเองไม่
น้อยกว่า 20 ชั่วโมง 

สอบถาม   
ประเมิน 

แบบสอบถาม   
แบบประเมิน 

    8.1.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
โรงเรียนได้รับการพัฒนาตนเองและศึกษาดู
งาน อย่างน้อย ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

สอบถาม   
ประเมิน 

แบบสอบถาม   
แบบประเมิน 

    8.1.3 มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างขวัญ
และกำลังใจอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง 

สอบถาม   
ประเมิน 

แบบสอบถาม   
แบบประเมิน 

    8.1.4 บุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนา
และนำเสนอผลงานวิชาการร้อยละ 30 ของ
จำนวนครูทั้งหมด 

สอบถาม   
ประเมิน 

แบบสอบถาม   
แบบประเมิน 

    8.1.5 เสริมสร้างทักษะในการใช้สื่อและ
อุปกรณ์ที่เป็นสื่ออิเล็คทรอนิกส์แก่ครูให้สูงขึ้น 

สอบถาม   
ประเมิน 

แบบสอบถาม   
แบบประเมิน 

    8.1.6  ครูและบุคลากรทางการศึกษานำ
ประสบการณ์การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการ
เทียบระดับมาพัฒนาปรับใช้จัดการศึกษา 

สอบถาม   
ประเมิน 

แบบสอบถาม   
แบบประเมิน 

    8.1.7 ครูร้อยละ 100 ได้รับการพัฒนา
ความรู้ ทักษะ และคุณธรรมจริยธรรม 

สอบถาม   
ประเมิน 

แบบสอบถาม   
แบบประเมิน 

    8.1.8 ครูร้อยละ 90 ใช้สื่อประกอบการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 

สอบถาม   
ประเมิน 

แบบสอบถาม   
แบบประเมิน 

    8.1.9 ครูร้อยละ 100 มีขัวญกำลังใจใน
การปฏิบัติงาน 

สอบถาม   
ประเมิน 

แบบสอบถาม   
แบบประเมิน 

8.2 เชิงคุณภาพ 
    8.2.1 คุณภาพการจัดการเรียนการสอน
ของครูผู้สอนมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

สอบถาม   
ประเมิน 

แบบสอบถาม   
แบบประเมิน 

    8.2.2.ยกระดับคุณภาพการบริหาร
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้สูงขึ้น 

สอบถาม   
ประเมิน 

แบบสอบถาม   
แบบประเมิน 

    8.2.3 เสริมสร้างทักษะในการใช้สื่อและ
อุปกรณ์ที่เป็นสื่ออิเล็คทรอนิกส์แก่ครูให้สูงขึ้น 

สอบถาม   
ประเมิน 

แบบสอบถาม   
แบบประเมิน 
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ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
    8.2.4 นำประสบการณ์การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และการเทียบระดับมาพัฒนาปรับใช้จัด
การศึกษา 

สอบถาม   
ประเมิน 

แบบสอบถาม   
แบบประเมิน 

    8.2.5 บุคลากรทางการศึกษาและ
เจ้าหน้าที่สำนักงานโรงเรียนสกลราชวิทยานุ-
กูล มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาโรงเรียน
สู่มาตรฐานสากล สามารถกำหนดแนวทาง
เพ่ือการปฏิบัติและพัฒนางานในหน้าที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน ร้อยละ 80 

สอบถาม   
ประเมิน 

แบบสอบถาม   
แบบประเมิน 

    8.2.6. ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย 
มีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 อยู่ใน
ระดับ ดี 

สอบถาม   
ประเมิน 

แบบสอบถาม   
แบบประเมิน 

    8.2.7 ครูมีความรู้และทักษะในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 

สอบถาม   
ประเมิน 

แบบสอบถาม   
แบบประเมิน 

    8.2.8.ครูจัดทำและใช้สื่อประกอบการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 

สอบถาม   
ประเมิน 

แบบสอบถาม   
แบบประเมิน 

    8.2.8 ครูมีสุขภาพกายแข็งแรง และมีขวัญ
กำลังใจในการทำงาน 

สอบถาม   
ประเมิน 

แบบสอบถาม   
แบบประเมิน 

    8.2.9 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย 
มีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 อยู่ใน
ระดับ ดี 

สอบถาม   
ประเมิน 

แบบสอบถาม   
แบบประเมิน 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1 คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
9.2 ระดับคุณภาพการบริหารคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้สูงขึ้น 
9.3 เสริมสร้างทักษะในการใช้สื่อและอุปกรณ์ท่ีเป็นสื่ออิเล็คทรอนิกส์แก่ครูให้สูงขึ้น 
9.4 ครูและนักเรียน นำประสบการณ์การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการเทียบระดับมาพัฒนาปรับ

ใช้จัดการศึกษา 
9.5 ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล จัดกิจกรรมการเรียนการสอน

เทียบเคียงมาตรฐานสากล 
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 9.6 ครูมีความรู้และทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 9.7 ครูมีขวัญและกำลังใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 9.8 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 
 9.9 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3, 6 มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) 
สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับต้นสังกัด และระดับประเทศ 
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ชื่อแผนงาน : 5. การพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง 
โครงการ   1.5.1 แผนงานส่งเสริมระบบ กลไก การบริหารความเสี่ยง อย่างเป็นรูปธรรมภายในโรงเรียน 
           1.5.2 โครงการบริหารความเสี่ยงในภาวะวิกฤตและฉุกเฉิน  
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อที่ ......  (4ข้อ)............................................................................ ..................... 
สนองกลยุทธ์ โรงเรียน : กลยุทธ์ ข้อที่ ..1 (5ข้อ)    กลยุทธ์ สพม.23  ข้อที่...  (5ข้อ)    
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน : มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ
ลักษณะโครงการ     โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 

ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ  : กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ  : กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
 

1. หลักการและเหตุผล   
 โรงเรียนมีแนวทางในการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ ในกรณีที่อยู่ในสภาวะที่จำเป็น สามารถ
เปลี่ยนแปลงและปฏิบัติตามได้ โดยกลุ่มนโยบายและแผนงาน จะต้องมีการติดตามความก้าวหน้าและ
ประเมินความสำเร็จ เพื่อเสนอแนะการปรับปรุงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมายและ กลยุทธ์ ให้ฝ่ายบริหาร
รับทราบ  รวมทั้งกำหนดให้มีการทบทวนแผนปฏิบัติการในรอบ 6 เดือน ตรงตามเป้าหมาย ภารกิจ
สำคัญ ได้แก่ การบริหารจัดการเพื่อความเป็นเลิศ โดยใช้ระบบการจัดการเรียนรู้และระบบสนับสนุน 
รวมถึงการวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยงภายนอกและปัจจัยความเสี่ยงภายใน เพ่ือจัดทำรายงานการบริหาร
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ และมาตรการการป้องกันความเสี่ยง เสนอฝ่ายบริหารที่กำกับดูแลเป็นประจำทุก
ไตรมาส  หากผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ฝ่าย/งานที่เกี ่ยวข้องที ่รับผิดชอบ ต้อง
ดำเนินการปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงาน หรือจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพ และได้แจ้งถึงผู้ปฏิบัติให้
ดำเนินการผ่านทางการสื่อสารต่าง ๆ เช่น ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ การประชุมโดยผู้บริหาร เพื่อสร้าง
ความเข้าใจให้ปฏิบัติตามแผนใหม่อย่างรวดเร็ว  
 ทั้งนี ้โรงเรียนจะต้องพิจารณาปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก เป็นส่วนประกอบในการ
ดำเนินงาน  ซึ่งปัจจัยภายใน หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร และปัจจัยภายนอก 
หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมการเกิดโดยองค์กรได้ ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เป็นปัญหาและอุปสรรคใน
การบริหารการจัดการเรียนการสอนต่อไป  
 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือติดตามผลการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย แผนปฏิบัติการประจำปี 
2.2 เพ่ือรายงานผลการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย แผนปฏิบัติการประจำปี 

 2.3 เพ่ือป้องกันภัยธรรมชาติที่อาจเกิดข้ึน 
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3. เป้าหมาย  
   3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ  
 3.1.1. เพื่อให้การพัฒนาโรงเรียนตามกลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย แผนปฏิบัติการ บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ 
 3.1.2 เพื่อพัฒนา ปรับปรุง การพัฒนากลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย แผนปฏิบัติการประจำปี ให้
บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้  
   3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ (ระบุผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นหลังจากดำเนินการเสร็จ) 
 3.2.1 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 อยู่ในระดับ ดี  
 3.2.2 เมื่อเกิดภัยธรรมชาติ โรงเรียนสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาได้ 
 

4. รายละเอียดกิจกรรมและคำชี้แจงงบประมาณ (ดูหมายเหตุ) 
ปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 30  กันยายน 2565) 

 

ที ่ รายการ/กิจกรรมสำคัญ 

งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ชื่อ
ผู้รับผิดชอบ 

ค่าตอบ 
แทนใช้ 
สอย 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ค่าวัสดุ รวม 

1. ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง/          
วางแผนการปฏิบัติงาน 

- - - -  
ตลอดปี 

งบประมาณ 

งานประกัน
คุณภาพ 

 
กลุ่มบริหาร

วิชาการ 
 

2. จัดทำแผนปฏิบัติงาน - - - - 
3. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน - - -  889,200 

4. ประเมินผล - - - - 
5. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน - - - - 

รวม - - - 889,200 
 

5. งบประมาณ 
 

แหล่งงบประมาณ งบประมาณ 2565 
1. เงินอุดหนุนการศึกษา 
  1.1 ส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานกิจการนักเรียน 
  1.2 บริหารทั่วไป (จ้างเจ้าหน้าที่เวรยาม) 
  1.3 การประเมินผลงานกิจการนักเรียน/วิจัย/รายงาน/สถิติ/สรุปผล 
  1.4 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์/ปริ๊นเตอร์ (กิจการนักเรียน) 
  1.5 ส่งเสริมงานอาสาจราจรและวินัยจราจร 
  1.6 งานรักษาความปลอดภัย (รปภ.) 

 
60,000 

- 
10,000 
35,000 
20,000 

288,000 
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แหล่งงบประมาณ งบประมาณ 2565 
  1.7 จัดทำบัตรนักเรียน 
  1.8 การประกันอุบัติเหตุหมู่นักเรียน 
  1.9 กิจกรรมส้วมสุขสันต์ 
  1.10 อบรมการฟ้ืนคืนชีพและปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
  1.11 หน่วยปฐมพยาบาล S.K.R. 
  1.12 รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก 
  1.13 ตรวจสุขภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  1.14 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
  1.15 ส่งเสริมการเจริญเติบโตให้สมวัย 
  1.16 บริจาคโลหิต S.K.R. 
  1.17 จัดจ้างซักเครื่องนอนพยาบาล 
  1.18 น้ำดื่มไอโอดีนป้องกันโรคคอพอก 
  1.19 ค่ายาและเวชภัณฑ์ 
  1.20 ฟันสะอาดเหงือกแข็งแรง 
  1.21 ควบคุมภาวะโภชนาการเกิน 
  1.22 อบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  1.23 อบรมแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทย 
  1.24 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 
  1.25 อบรมแกนนำสุขภาพจิต "เพ่ือนช่วยเพื่อน" 
  1.26 งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  1.27 งานตรวจปัสสาวะนักเรียน 
  1.28 ส่งเสริมระบบงานโภชนาการ 

164,700 
- 

5,000 
10,000 
3,000 

10,000 
6,500 

10,000 
- 

2,000 
16,000 
3,000 

50,000 
2,000 

10,000 
12,000 
12,000 
40,000 
50,000 
10,000 
10,000 
50,000 

2. รายได้จากสถานศึกษา 
3. เงินอ่ืนๆ ........................... 

- 
- 

รวม 889,200 
 

6. ระยะเวลาดำเนินการ  
    ปีงบประมาณ 2565  (1 ตุลาคม 2564 – 30  กันยายน 2565) 
    สถานที่ดำเนินการ    โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 
 

7. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง  
  งานแผนงานและงบประมาณ 
 



49 
 

 
 

8. ระดับความสำเร็จ/การประเมินผล  (โดยให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ในข้อ 3)  
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

8.1 เชิงปริมาณ 
    8.1.1 เพ่ือให้การพัฒนาโรงเรียนตามกล
ยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย แผนปฏิบัติการ บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ท่ีกำหนดไว้ 

สอบถาม   
ประเมิน 

แบบสอบถาม   
แบบประเมิน 

    8.1.2 เพื่อพัฒนา ปรับปรุง การพัฒนากล
ยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย แผนปฏิบัติการ
ประจำปี ให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีกำหนดไว้ 

สอบถาม   
ประเมิน 

แบบสอบถาม   
แบบประเมิน 

8.2 เชิงคุณภาพ 
    8.2.1 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย 
มีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 อยู่ใน
ระดับ ดี 

สอบถาม   
ประเมิน 

แบบสอบถาม   
แบบประเมิน 

 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ

ตามสภาพความเป็นจริง 
9.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน 
9.3 โรงเรียนป้องกันภัยที่อาจเกิดจากภัยธรรมชาติ 
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ชื่อแผนงาน : 6. การพัฒนาระบบการบริหารการเงินและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
โครงการ   1.6.1 โครงการบริหารระบบการเงินและงบประมาณ 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อที่ ......  (4ข้อ)......................................................................................... ........ 
สนองกลยุทธ์ โรงเรียน : กลยุทธ์ ข้อที่ ..1 (5ข้อ)    กลยุทธ์ สพม.23  ข้อที่...  (5ข้อ)    
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน : มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ
ลักษณะโครงการ     โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 

ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ  : การบริหารการเงินและงบประมาณ  
กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ  : กลุ่มนโยบายและแผน 
 

1. หลักการและเหตุผล   
 การพัฒนาระบบการบริหารการเงินและงบประมาณ กลุ่มนโยบายและแผน จะเป็นผู้รวบรวม
แผนงาน/โครงการและวิเคราะห์งบประมาณของทุกฝ่าย/งาน ประมาณความต้องการค่าใช้จ่าย  โดย
พิจารณาจัดสรรงบประมาณแผนงาน โครงการที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ และจัดให้มีการประชุมปฏิบัติการ 
การจัดทำแผนงานและงบประมาณประจำปี ภายใต้กระบวนการที่มีส่วนร่วมของทุกฝ่าย เพ่ือร่วมกันจัด
ทรัพยากร    ด้านการเงินและด้านทรัพยากรบุคคล และเสนอต่อฝ่ายบริหารเพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบจากนั้นกลุ่มนโยบายและแผน แจ้งให้ทุกฝ่ายทราบถึงงบประมาณที่ได้รับ  และมีการสำรองไว้
ในส่วนงานบริหารเป็นงบกลาง โดยมีการติดตามความก้าวหน้าของแผนงานและการคาดการณ์การใช้
งบประมาณ เพ่ือให้การจัดสรรงบประมาณด้านการเงินมีความพร้อม เพียงพอในการจัดสรรงบประมาณ 
หรือฝ่าย/งานมีการปรับเปลี่ยนแผนการใช้งบประมาณจะนำเสนอฝ่ายที่กำกับดูแลพิจารณา และ
นำเสนอฝ่ายบริหารจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ เหมาะสม  
 ทั้งนี้ เพื่อป้องกันความเสี่ยงอันอาจจะทำให้ผู้เรียนไม่บรรลุจามจุดหมายของหลักสูตร ซึ่งความ
เสี่ยงอันอาจจะเกิดจากด้านกลยุทธ์ ด้านการดำเนินงาน ด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/
ระเบียบ ด้านผลสำเร็จของผู้เรียนทุกคน 
 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารการเงินและงบประมาณของโรงเรียนให้เป็นระบบตรวจสอบได้ 
2.2 เพ่ือให้การบริหารการเงินและงบประมาณเป็นปัจจุบัน ถูกต้อง ตรวจสอบได้ 
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3. เป้าหมาย  
   3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ  
 3.1.1 ฝ่าย/งาน/กลุ ่มสาระการเรียนรู ้ปฏิบัติงานตามแผนที่นำเสนอไว้ในแผนปฏิบัติการ
ประจำป ี
 3.1.2 งานแผนงานจัดระบบการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ตรวจสอบได้ เป็นปัจจุบัน 
   3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ (ระบุผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นหลังจากดำเนินการเสร็จ) 
 3.2.1 ระบบการบริหารการเงินและงบประมาณมีความถูกต้อง โปร่งใส เป็นปัจจุบัน 
 3.2.2 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 อยู่ในระดับ ดี  
 

4. รายละเอียดกิจกรรมและคำชี้แจงงบประมาณ 
ปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 30  กันยายน 2565) 
 

ที ่ รายการ/กิจกรรมสำคัญ 

งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ชื่อ
ผู้รับผิดชอบ 

ค่าตอบ 
แทน 
ใช้สอย 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ค่าวัสดุ รวม 

1. ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง/          
วางแผนการปฏิบัติงาน 

- - - -  
ตลอดปี 

งบประมาณ 

งานประกัน
คุณภาพ 

 
กลุ่มบริหาร

วิชาการ 
 

2. จัดทำแผนปฏิบัติงาน - - - - 
3. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน - - -  165,000 

4. ประเมินผล - - - - 
5. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน - - - - 

รวม - - - 165,000 
 

 

5. งบประมาณ 
  แหล่งงบประมาณ งบประมาณ 2565 

1. เงินอุดหนุนการศึกษา 
  1.1 จัดทำแผนปฏิบัติการโรงเรียนปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  1.2 ส่งเสริมประสิทธิภาพงานแผนงานฯ 
  1.3 ส่งเสริมประสิทธิภาพงานการเงิน 
  1.4 ส่งเสริมประสิทธิภาพและพัฒนาระดับ ม.1-6 
  1.5 ซ่อมบำรุงวัสดุครุภัณฑ์ทั่วไป (งานพัสดุ) 
  1.6 ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์/ปริ๊นเตอร์ระดับชั้น 
  1.7 งานธนาคารโรงเรียน 

 
20,000 
20,000 
30,000 
30,000 
30,000 
35,000 

- 
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  แหล่งงบประมาณ งบประมาณ 2565 
2. รายได้จากสถานศึกษา 
3. เงินอ่ืนๆ ........................... 

- 
- 

รวม 165,000 
 

6. ระยะเวลาดำเนินการ  
    ปีงบประมาณ 2565  (1 ตุลาคม 2564 – 30  กันยายน 2565) 
    สถานที่ดำเนินการ    โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 
 

7. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง  
  กลุ่มนโยบายและแผน 
 

8. ระดับความสำเร็จ/การประเมินผล  (โดยให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ในข้อ 3)  
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

8.1 เชิงปริมาณ 
    8.1.1 ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้
ปฏิบัติงานตามแผนที่นำเสนอไว้ในแผนปฏิบัติ
การประจำปี 

สอบถาม   
ประเมิน 

แบบสอบถาม   
แบบประเมิน 

    8.1.2 งานแผนงานจัดระบบการใช้
งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ตรวจสอบได้ 
เป็นปัจจุบัน 

สอบถาม   
ประเมิน 

แบบสอบถาม   
แบบประเมิน 

8.2 เชิงคุณภาพ 
    8.2.1 ระบบการบริหารการเงินและ
งบประมาณมีความถูกต้อง โปร่งใส เป็น
ปัจจุบัน 

สอบถาม   
ประเมิน 

แบบสอบถาม   
แบบประเมิน 

    8.2.2.ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย 
มีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 อยู่ใน
ระดับ ดี 

สอบถาม   
ประเมิน 

แบบสอบถาม   
แบบประเมิน 

 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1 โรงเรียนมีระบบการบริหารการเงินและงบประมาณตรงตามแผนปฏิบัติการประจำปี 
9.2 งานแผนงานจัดระบบ ตรวจสอบการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ 
9.3 งานการเงิน บริหารการใช้จ่ายเงินอย่างเป็นระบบ โปร่งใส เป็นปัจจุบัน ตรวจสอบได้ 
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ชื่อแผนงาน : 7  การพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพเป็นพลโลก เป็นเลิศทางวิชาการ  สื่อสารสองภาษา 
ล้ำหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์  ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก 
โครงการ  2.1.1 โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียง
มาตรฐานสากล 
       2.1.2 โครงการพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ทักษะพ้ืนฐานในการเรียน 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อที่ ......  (4ข้อ).................................................................................................  
สนองกลยุทธ์ โรงเรียน : กลยุทธ์ ข้อที่ ..1 (5ข้อ)    กลยุทธ์ สพม.23  ข้อที่...  (5ข้อ)    
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน  : มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียน 
ลักษณะโครงการ     โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 

ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ  : งานโรงเรียนมาตรฐานสากล งานวัดผลและประเมินผล 
กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ  : กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
 

1. หลักการและเหตุผล   
 จากตัวชี้วัดความสำเร็จในการดำเนินงานด้านผู้เรียน โรงเรียนมาตรฐานสากล เป็นเลิศทาง
วิชาการ กำหนดไว้ว่า ร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 มีคะแนนผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 8 กลุ่มสาระ ตั้งแต่ร้อยละ 50 หรือสูงกว่าครึ่งหนึ่งของคะแนน
เต็มและ/หรือ สูงกว่าระดับประเทศ ดังนั้นการจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ 8 กลุ่มสาระ
ปัจจัยที่จะก่อให้เกิดความเป็นเลิศทางวิชาการแก่ผู้เรียน จะต้องจัดการเรียนการสอน โดยเน้นให้ผู้เรยีน
ได้รับการฝึกเทคนิคการแก้ปัญหาที่หลากหลายและซับซ้อน ซึ ่งจะต้องจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ที่
หลากหลายรูปแบบ มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยใช้กระบวนการการ
เรียนรู้ และมีความจำเป็นจะต้องมีสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ที่เพียงพอและเทคนิคท่ีทันสมัย ซึ่งจะส่งผลให้
นักเรียนได้รับความรู้ ประสบการณ์ทางวิชาการที่ถูกต้อง และเกิดการพัฒนาตรงตามจุดประสงค์การ
เรียนรู้ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้แข่งขันทางวิชาการและวิชาชีพ และอีกทั้งยังสามารถนำไปใช้
แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม อีกทั้ง ผู้เรียนยังมีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถครอง
ตนในสังคมได้อย่างมีความสุข  
 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศและมี

หลักสูตรเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
2.2 เพ่ือให้กระบวนการเรียนของนักเรียนได้รับการพัฒนาสู่ความเป็นพลโลก (World Citizen) 
2.3 เพ่ือให้สื่อได้รับการพัฒนาให้เป็นสื่อที่มีคุณภาพและทันสมัย 



54 
 

 
 

2.4 เพื ่อให้กระบวนการจัดการเร ียนการสอนเทียบมาตรฐานสากล เช ่น การสอนวิชา
คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ 
 

3. เป้าหมาย  
   3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ  

3.1.1 ได้หลักสูตรที่เทียบเคียงมาตรฐานสากล จำนวน 3 หลักสูตร 
3.1.2 นักเรียนโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ร้อยละ 90 ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

 3.1.3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3, 6 มีคะแนนผลการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
(O-NET) สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับต้นสังกัดและระดับประเทศ   รายงานผลการ
ประเมินโครงการ จำนวน.....1...... เล่ม 
   3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  

3.2.1 นักเรียนมีความรู้มีทักษะ 8 กลุ่มสาระ และพัฒนาตนเอง ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
3.2.2 นักเรียนมีความรู้มีทักษะด้านเทคโนโลยี สารมารถสืบค้นข้อมูล ศึกษาหาความรู้ด้วย

ตนเอง 
 3.2.3 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 อยู่ในระดับ ดี  
 

4. รายละเอียดกิจกรรมและคำชี้แจงงบประมาณ (ดูหมายเหตุ) 
ปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 30  กันยายน 2565) 

 

ที ่ รายการ/กิจกรรมสำคัญ 

งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ชื่อ
ผู้รับผิดชอบ 

ค่าตอบ 
แทนใช้ 
สอย 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ค่าวัสดุ รวม 

1. ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง/          
วางแผนการปฏิบัติงาน 

- - - -  
ตลอดปี 

งบประมาณ 

งานประกัน
คุณภาพ 

 
กลุ่มบริหาร

วิชาการ 
 

2. จัดทำแผนปฏิบัติงาน - - - - 
3. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน - - - 4,031,000 

4. ประเมินผล - - - - 
5. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน - - - - 

รวม - - - 4,031,000 
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5. งบประมาณ 
 

  แหล่งงบประมาณ งบประมาณ 2565 
 1. เงินอุดหนุนการศึกษา 
  1.1 พัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนพิเศษเรียนร่วม 
  1.2 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระฯภาษาไทย 
  1.3 นำเสนอและแสดงผลงานรายวิชาการค้นคว้าอิสระ 
  1.4 กิจกรรมการผลิตสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน 
  1.5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารศึกษา (จ้างครูต่างชาติECD) 
  1.6 จ้างครูต่างชาติภาษาต่างประเทศท่ี 2 
  1.7 ซื้อพัสดุ ครุภัณฑ์กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
  1.8 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ 
  1.9 จัดหาสื่อ วัสดุ  อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ 
  1.10 จัดซื้อสื่อ วัสดุ  อุปกรณ์สำนักงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
  1.11 วันวิทยาศาสตร์ 
  1.12 ส่งเสริมโครงงานวิทยาศาสตร์  ม.ต้น 
  1.13 จัดซื้อสื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาเกาหลี 
  1.14 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส 
  1.15 โครงงานคณิตศาสตร์ ม.ต้น 
  1.16 โครงงานคณิตศาสตร์ ม.ปลาย 
  1.17 ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาไทย 
  1.18 กิจกรรมปรับปรุงห้องศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย 
  1.19 รับสมัครนักเรียนชั้นม.1 และ ม.4 ประเภททั่วไป ปีการศึกษา 2565 
  1.20 รับสมัครนักเรียนชั้นม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 
2565 
  1.21 จัดทำป้ายนิเทศและนิทรรศการวิชาการ 
  1.22 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ (ติวโอเน็ต ม.3) 
  1.23 ส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานกลุ่มสาระคณิตศาตร์ 
  1.24 ส่งเสริมพัฒนาทักษะภาษาเกาหลี 
  1.25 ค่ายพัฒนาภาษาฝรั่งเศสสู่มาตรฐานสากล (CECRL) 
  1.26 พัฒนาปรับปรุงสื่อและเทคโนโลยีห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 

 
10,000 
10,000 

- 
20,000 
20,000 

3,000,000 
100,000 

- 
26,000 

160,000 
40,000 
25,000 
10,000 
10,000 
25,000 
25,000 
50,000 

- 
200,000 
100,000 

 
30,000 

- 
100,000 
10,000 
10,000 
50,000 

2. รายได้จากสถานศึกษา 
3. เงินอ่ืนๆ .......................... 

- 
- 
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6. ระยะเวลาดำเนินการ  
    ปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 30  กันยายน 2565) 
    สถานที่ดำเนินการ    โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 
 

7. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง  
  กลุ่มบริหารวิชาการ 
 

8. ระดับความสำเร็จ/การประเมินผล  (โดยให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ในข้อ 3)  
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

8.1 เชิงปริมาณ 
    8.1.1 ได้หลักสูตรที่เทียบเคียง
มาตรฐานสากล จำนวน 3 หลักสูตร 

สอบถาม   
ประเมิน 

แบบสอบถาม   
แบบประเมิน 

    8.1.2 นักเรียนโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 
ร้อยละ 90 ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

สอบถาม   
ประเมิน 

แบบสอบถาม   
แบบประเมิน 

    8.1.3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3, 6 มี
คะแนนผลการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน  (O-NET) สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับจังหวัด 
ระดับภาค ระดับต้นสังกัดและระดับประเทศ 
รายงานผลการประเมินโครงการ จำนวน 1 เล่ม 

สอบถาม   
ประเมิน 

แบบสอบถาม   
แบบประเมิน 

8.2 เชิงคุณภาพ 
    8.2.1 นักเรียนมีความรู้มีทักษะ 8 กลุ่มสาระ 
และพัฒนาตนเอง ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

สอบถาม   
ประเมิน 

แบบสอบถาม   
แบบประเมิน 

    8.2.2.นักเรียนมีความรู้มีทักษะด้าน
เทคโนโลยี สารมารถสืบค้นข้อมูล ศึกษาหา
ความรู้ด้วยตนเอง 

สอบถาม   
ประเมิน 

แบบสอบถาม   
แบบประเมิน 

    8.2.3 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มี
ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 อยู่ใน
ระดับ ดี 

สอบถาม   
ประเมิน 

แบบสอบถาม   
แบบประเมิน 

 
 
 
 
 

  แหล่งงบประมาณ งบประมาณ 2565 
รวม 4,031,000 
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1 ได้หลักสูตรเทียบเคียงหลักสูตรมาตรฐานสากล 
9.2 นักเรียนมีความรู้มีทักษะ 8 กลุ่มสาระและพัฒนาตนเองผ่านเกณฑ์การประเมิน 
9.3 ครูมีความรู้ในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนสู่ความเป็นเลิศและ

มาตรฐานสากล 
9.4 พัฒนาสื่อให้เป็นสื่อที่มีคุณภาพและทันสมัย 
9.5 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3, 6 มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ        

(O-NET) สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับต้นสังกัด และระดับประเทศ 
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ชื่อแผนงาน : 8. การพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมบนพื้นฐานความเป็นไทยตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
โครงการ   2.2.1  โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมบนพ้ืนฐาน ความเป็นไทยตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
      2.2.2  โครงการพัฒนาและส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อที่ ......  (4ข้อ).................................................................................................  
สนองกลยุทธ์ โรงเรียน : กลยุทธ์ ข้อที่ ..2  (5ข้อ)    กลยุทธ์ สพม.23  ข้อที่...  (5ข้อ)    
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน : มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียน 
ลักษณะโครงการ     โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ  :  ฝ่ายบริหารทั้ง 4 ฝ่าย 
กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ  : ฝ่ายบริหารทั้ง  4 ฝ่าย 
 

1. หลักการและเหตุผล   
 จากแนวพระราชดำริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 
พระราชทานแก่ปวงชนชาวไทย มุ่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และสร้างค่านิยมที่ดีในสังคมไทย บนพื้นฐาน
ของการอนุรักษ์วัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของความเป็นไทย จึงได้กำหนดสภาพสังคมไทยที่พึงประสงค์ 
โดยมุ่งพัฒนาสู่สังคมที่เข้มแข็งและมีดุลยภาพ ใน 3 ด้าน คือ (1) มีสังคมคุณภาพ (2) สังคมแห่งภูมิ
ปัญญาและการเรียนรู้ (3) มีความสมานฉันท์และเอ้ืออาทรต่อกัน หลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอพียง” เป็น
ปรัชญาให้การดำรงชีว ิตยึดหลักทางสายกลาง อยู ่บนพื ้นฐานของความสมดุลพอดี และความ
พอประมาณอย่างมีเหตุผล นำไปสู่สังคมที่มีคุณภาพ ทั้งทางเศรษฐกิจสังคมและการเมือง สามารถพ่ึงพา
ตนเอง มีภูมิคุ้มกันรู้เท่าทันโลก เพ่ือเป็นการปลูกฝังนักเรียนโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ให้มีการศึกษามี
การเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต เป็นคนดี มีคุณธรรมและซื่อสัตย์สุจริตอยู่ในสังคมแห่งภูมิปัญญาและ
เรียนรู้ สามารถรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น ควบคู่ไปกับการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม ให้ดำรง
คุณค่าทางสังคมอย่างยั่งยืน การจัดการเรียนการสอน ดังนั้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จะต้องจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนให้มีการสืบสานประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีหลากหลายรูปแบบ มี
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้ เรียนเป็นสำคัญโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ ผู ้เรียนเกิดการ
พัฒนาตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้และสามารถนำไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้อย่าง
เหมาะสม อีกทั้งยังมีคุณธรรมจริยธรรม และ มีความภูมิใจในประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ดังนั้น เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณลักษณะของนักเรียนโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล จึงได้จัดกิจกรรม เพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะดังกล่าว  
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2. วัตถุประสงค์ 
2.1. เพื่อจัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนปีละ 1ครั้ง 
2.2. เพื่อให้นักเรียนร่วมกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนา 1 ครั้ง/ปี 
2.3. เพื ่อให้นักเรียนนำความรู ้และการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
2.4. เพื่อให้นักเรียนศึกษาศิลปะพ้ืนบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

3. เป้าหมาย  
   3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ  

3.1.1. นักเรียนร้อยละ 80 มีจิตสาธารณะต่อถิ่นฐานบ้านเกิด ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

3.1.2. ชุมชนได้รับการพัฒนาด้วยจิตอาสาของนักเรียน 
3.1.3. นักเรียนร้อยละ 80 มีจิตอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

   3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
3.2.1. นักเรียนมีจิตสาธารณะต่อถิ่นฐานบ้านเกิด 
3.2.2. ชุมชนได้รับการพัฒนาด้วยจิตอาสาของนักเรียน 
3.2.3. นักเรียนมีจิตอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 3.2.4 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 อยู่ในระดับ ดี  
 

4. รายละเอียดกิจกรรมและคำชี้แจงงบประมาณ (ดูหมายเหตุ) 
ปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 30  กันยายน 2565) 

ที ่ รายการ/กิจกรรมสำคัญ 

งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ชื่อ
ผู้รับผิดชอบ 

ค่าตอบ 
แทน 
ใช้สอย 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ค่าวัสดุ รวม 

1. ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง/          
วางแผนการปฏิบัติงาน 

- - - -  
ตลอดปี 

งบประมาณ 

งานประกัน
คุณภาพ 

 
กลุ่มบริหาร

วิชาการ 
 

2. จัดทำแผนปฏิบัติงาน - - - - 
3. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน - - -  564,000 

4. ประเมินผล - - - - 
5. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน - - - - 

รวม - - - 564,000 
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5.  งบประมาณ 
 

  แหล่งงบประมาณ งบประมาณ 2565 
1. เงินอุดหนุนการศึกษา 
  1.1 พัฒนางานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
  1.2 งานส่งเสริมโรงเรียนสุจริต 
  1.3 สวดมนต์ประจำสัปดาห์ 
  1.4 โรงเรียนรักษาศีล 5 
  1.5 จัดทำคู่มือนักเรียน 
  1.6 ค่ายอาสาพัฒนาห้องสมุด 
  1.7 ค่ายส่งเสริมความฉลาดทางดิจิทัลสำหรับเยาวชน 
  1.8 การแข่งขันฟุตซอลต่อต้านยาเสพติด 
  1.9 บาสเกตบอลต้านยาเสพติด 
  1.10 จัดหาวัสดุสำนักงาน สภานักเรียน 
  1.11 กิจกรรมวัยรุ่นวัยใสหัวใจธรรมะ (ม.2/ม.5) 
  1.12 สมุดบันทึกพฤติกรรมนักเรียน 
  1.13 เวทีสุขภาวะครอบครัว 
  1.14 ส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการ 
  1.15 กิจกรรมพัฒนาสื่อ-นวัตกรรมและวัสดุสำนักงาน (สังคม) 
  1.16 ค่ายเยาวชนรักษ์ภาษาไทย ปีที่ 12 
  1.17 โครงการค่ายครอบครัวพอเพียง 
  1.18 โรงเรียนวิถีพุทธ 
  1.19 โรงเรียนคุณธรรม 
  1.20 โรงเรียนสุจริต 
  1.21 กิจกรรมภาพยนต์สั้น เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม 
  1.22 จัดทำเรือนเพาะชำเพ่ือการเรียนรู้สู่เศรษฐกิจพอเพียง 

 
10,000 
10,000 
10,000 
6,000 

100,000 
20,000 
20,000 
30,000 
30,000 
10,000 

- 
- 

18,000 
- 

50,000 
90,000 
20,000 
3,000 
4,000 
3,000 

30,000 
100,000 

2. รายได้จากสถานศึกษา 
3. เงินอ่ืนๆ ........................... 

- 
- 

รวม 564,000 
 

6. ระยะเวลาดำเนินการ  
    ปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 30  กันยายน 2565) 
    สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 
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7. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง  
  ............................... 
 

8. ระดับความสำเร็จ/การประเมินผล  (โดยให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ในข้อ 3)  
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

8.1 เชิงปริมาณ 
    8.1.1 1. นักเรียนร้อยละ 80 มีจิต
สาธารณะต่อถิ่นฐานบ้านเกิด ปฏิบัติตนตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

สอบถาม   
ประเมิน 

แบบสอบถาม   
แบบประเมิน 

    8.1.2 . ชุมชนได้รับการพัฒนาด้วยจิต
อาสาของนักเรียน 

สอบถาม   
ประเมิน 

แบบสอบถาม   
แบบประเมิน 

    8.1.3 นักเรียนร้อยละ 80 มีจิตอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

สอบถาม   
ประเมิน 

แบบสอบถาม   
แบบประเมิน 

8.2 เชิงคุณภาพ 
    8.2.1 นักเรียนมีจิตสาธารณะต่อถิ่นฐาน
บ้านเกิด 

สอบถาม   
ประเมิน 

แบบสอบถาม   
แบบประเมิน 

    8.2.2. . ชุมชนได้รับการพัฒนาด้วยจิต
อาสาของนักเรียน 

สอบถาม   
ประเมิน 

แบบสอบถาม   
แบบประเมิน 

    8.2.3 นักเรียนมีจิตอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

สอบถาม   
ประเมิน 

แบบสอบถาม   
แบบประเมิน 

    8.2.4 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย 
มีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 อยู่ใน
ระดับ ดี 

สอบถาม   
ประเมิน 

แบบสอบถาม   
แบบประเมิน 

 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
9.1. นักเรียนมีจิตสาธารณะต่อถิ่นฐานบ้านเกิด 
9.2. ชุมชนได้รับการพัฒนาด้วยจิตอาสาของนักเรียน 
9.3. นักเรียนมีจิตอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
9.4. ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สอดแทรกหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดกิจกรรม 

การเรียนการสอน 
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ชื่อแผนงาน : 9. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและระบบการเรียนการสอน 
โครงการ   2.3.1 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิทัศน์ในโรงเรียน 
      2.3.2 โครงการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 

   2.3.3 โครงการพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อที่ ...... (4ข้อ)...... 
สนองกลยุทธ์ โรงเรียน : กลยุทธ์ ข้อที่ ..2  (5ข้อ)    กลยุทธ์ สพม.23  ข้อที่...  (5ข้อ)    
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน  : มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

        ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ลักษณะโครงการ     โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ  : งานบริหารวิชาการ 
กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ  : .กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
 

1. หลักการและเหตุผล   
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นกำลังของชาติ ให้เป็น
มนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้คุณธรรม มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทย และเป็นพล
โลก  ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีค วามรู้
และทักษะพ้ืนฐานรวมทั้ง เจตคติ ที่ดีต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดย
มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ บนพื้นฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีหลักการสำคัญ ดังนี้ (1) เป็นหลักสูตรการศึกษาเพ่ือความเป็น
เอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู้ เป็นเป้าหมายสำหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มี
ความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมบนพื้นฐานของความเป็นไทยควบคู่กับความเป็นสากล (2) เป็น
หลักสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน ที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาคและมีคุณภาพ 
(3) เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สนองการกระจายอำนาจ ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้
สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น  (4) เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสร้างยืดหยุ่น ทั้ง
ด้านสาระการเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้ (5) เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (6) เป็น
หลักสูตรการศึกษาสำหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 
สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้และประสบการณ์  
 ดังนั้น เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาและระบบการเรียนการสอน ตลอดจนการพัฒนาแหล่งการ
เรียนรู้ ภูมิทัศน์ในโรงเรียน และการพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้เพ่ือให้มีบรรยากาศที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ของนักเรียน 
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2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่เพียงพอเหมาะสมกัน 
2.2 เพ่ือให้โรงเรียนมีภูมิทัศน์ที่เอ้ือต่อบรรยากาศการเรียนรู้ของนักเรียน 
2.3 เพ่ือพัฒนา/ประเมินหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
2.4 เพ่ือพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีการสื่อสารในโรงเรียน 

 

3. เป้าหมาย  
   3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ  
 3.1.1 นักเรียนร้อยละ 90 มีวินัยในการใช้อาคารเรียน 
 3.1 2 นักเรียนร้อยละ 95 ใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและร่วมกิจกรรมรักการอ่าน 
 3.1.3 มีเครือข่ายเทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัยในโรงเรียน 
   3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
 3.2.1 นักเรียนศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้และเครือข่ายเทคโนโลยีในโรงเรียน 
 3.2.2 สร้างเสริมนิสัยรักการอ่าน/ศึกษาหาความรู้และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
 3.2.3 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 อยู่ในระดับ ดี  
 

4. รายละเอียดกิจกรรมและคำชี้แจงงบประมาณ (ดูหมายเหตุ) 
ปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 30  กันยายน 2565) 

 

ที ่ รายการ/กิจกรรมสำคัญ 

งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ชื่อ
ผู้รับผิดชอบ 

ค่าตอบ 
      แทน 

ใช้สอย 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ค่าวัสดุ รวม 

1. ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง/          
วางแผนการปฏิบัติงาน 

- - - -  
 

ตลอดปี 
งบประมาณ 

งานประกัน
คุณภาพ 

 
กลุ่มบริหาร

วิชาการ 
 

2. จัดทำแผนปฏิบัติงาน - - - - 
3. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน - - - 1,068,000 

4. ประเมินผล - - - - 
5. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน - - - - 

รวม - - - 1,068,000 

 

5. งบประมาณ 
  แหล่งงบประมาณ งบประมาณ 2565 

1. เงินอุดหนุนการศึกษา 
  1.1 การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนจัดนิทรรศการ 

 
- 
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  แหล่งงบประมาณ งบประมาณ 2565 
  1.2 พัฒนาห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ม.1 
  1.3 พัฒนาห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ม.2 
  1.4 พัฒนาห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ม.3 
  1.5 พัฒนาห้องปฏิบัติการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรมศาสตร์ (Fab Lab) 
  1.6 จัดซื้อสื่อ วัสดุอุปกรณ์สำนักงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
  1.7 พัฒนาห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ 
  1.8 พัฒนาห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เคมี ม.6 
  1.9 ซ่อมบำรุงวัสดุ-อุปกรณ์ ปรับปรุงห้องฯสังคม 
  1.10 จัดซื้อสื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
  1.11 พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการ SEAR 
  1.12 พัฒนาการเรียนการสอนคหกรรม ง22101 ม.2 
  1.13 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการอาหาร 
  1.14 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนรายวิชา ง23101 
  1.15 พัฒนาการเรียนการสอน ง33101 
  1.16 พัฒนาการเรียนหมวด 4 
  1.17 พัฒนาการเรียนการสอน ง20106 
  1.18 พัฒนาการเรียนการสอน ง33101 
  1.19 พัฒนาการเรียนการสอน ง21101 
  1.20 พัฒนาการเรียนการสอนช่างพื้นฐาน 
  1.21 จัดซื้อเครื่องมือช่างทั่วไป 
  1.22 พัฒนาปรับปรุงห้องปฏิบัติการกิจกรรมแนะแนว 
  1.23 ระบบห้องสมุดอิเลคทรอนิคส์ (E-BOOK) 
  1.24 การซ่อมหนังสือและรักษาหนังสือ 
  1.25 พัฒนาทักษะการใช้สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการสอน 
  1.26 ส่งเสริมการเรียนรู้ฟิสิกส์คิดสนุก  
  1.27 Science show 
  1.28 ปรับปรุงระบบการให้บริการผลิตเอกสาร(อัดสำเนา) 

10,000 
50,000 
60,000 
20,000 
50,000 
15,000 
10,000 
30,000 
40,000 
10,000 
40,000 

300,000 
40,000 
30,000 
15,000 

- 
30,000 
40,000 

- 
35,000 

- 
40,000 
3,000 

- 
- 
- 

200,000 
2. รายได้จากสถานศึกษา 
3. เงินอ่ืนๆ ........................... 

- 
- 

รวม 1,068,000 
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6. ระยะเวลาดำเนินการ  
1 ตุลาคม 2564 – 30  กันยายน 2565  (ตลอดปีงบประมาณ 2565) 

    สถานที่ดำเนินการ    โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 
 

7. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง  
  7.1 กลุ่มบริหารวิชาการ 
 

8. ระดับความสำเร็จ/การประเมินผล  (โดยให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ในข้อ 3)  
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

8.1 เชิงปริมาณ 
    8.1.1 นักเรียนร้อยละ 90 มีวินัยในการใช้
อาคารเรียน 

สอบถาม   
ประเมิน 

แบบสอบถาม   
แบบประเมิน 

    8.1.2 นักเรียนร้อยละ 95 ใช้แหล่งเรียนรู้
ในโรงเรียนและร่วมกิจกรรมรักการอ่าน 

สอบถาม   
ประเมิน 

แบบสอบถาม   
แบบประเมิน 

    8.1.3 มีเครือข่ายเทคโนโลยีการสื่อสารที่
ทันสมัยในโรงเรียน 

สอบถาม   
ประเมิน 

แบบสอบถาม   
แบบประเมิน 

8.2 เชิงคุณภาพ 
    8.2.1 นักเรียนศึกษาหาความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้และเครือข่ายเทคโนโลยีในโรงเรียน 

สอบถาม   
ประเมิน 

แบบสอบถาม   
แบบประเมิน 

    8.2.2.สร้างเสริมนิสัยรักการอ่าน/ศึกษาหา
ความรู้และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

สอบถาม   
ประเมิน 

แบบสอบถาม   
แบบประเมิน 

    8.2.3 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย 
มีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 อยู่ใน
ระดับ ดี 

สอบถาม   
ประเมิน 

แบบสอบถาม   
แบบประเมิน 

 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 นักเรียนมีวินัยในการใช้อาคารเรียนและรักษาความสะอาด 
 9.2 นักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนจากหอสมุดและเครือข่ายเทคโนโลยีในโรงเรียน 
 9.3 นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและรู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
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ชื่อแผนงาน : 10. การเสริมสร้างเอกลักษณ์ของนักเรียน (รักการอ่าน วิชาการเป็นเลิศ) 
โครงการ   2.4.1 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ  ศิลปะ  ดนตรี กีฬาและวิชาชีพ 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อที่ ......  (4ข้อ).................................................................................................  
สนองกลยุทธ์ โรงเรียน : กลยุทธ์ ข้อที่ ..2  (5ข้อ)    กลยุทธ์ สพม.23  ข้อที่...  (5ข้อ)    
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน : มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียน 
ลักษณะโครงการ     โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ  : งานวิชาการ 
กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ  : กลุ่มบริหารวิชาการ 
 

1. หลักการและเหตุผล   
 กระทรวงศึกษาธิการ กำหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้
กำหนดสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดและสาระ
การเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นเกณฑ์กำหนดคุณภาพผู้เรียน เมื่อจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน ซึ่ง
กำหนดไว้เฉพาะส่วนที่จำเป็นสำหรับเป็นพ้ืนฐาน ในการดำรงชีวิตให้มีคุณภาพ กล่าวว่า (1) ความสารถ
ในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร  มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด 
ความรู้ ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเอง เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์
อันจะเป็นประโยชน์ ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพื่อขจัดปัญหาความ
ขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผล และความถูกต้อง ตลอดจนการ
เลือกใช้วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม (2) ความสามารถ
ในการคิด เป็นความสามารถในการวิเคราะห์   การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ การคิดเป็นระบบ เพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ
เกี่ยวกับตนเอง และสังคมได้อย่างเหมาะสม ดังนั้นเพื่อให้นักเรียนมีความรู้และทักษะการใช้ภาษาไทย 
ซึ่งเป็นการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของนักเรียนโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลทุกคน ให้มีจิตสำนึกในการรัก
การอ่าน มีความสามารถในการสื่อสาร มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ต่อไป  
 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1. เพื่อให้มีการจัดกิจกรรมเสริมทักษะ และประสบการณ์การแข่งขันทางวิชาการ ทั้งวิชา

สามัญ/วิชาชีพ/กีฬาและนันทนาการ 
2.2. เพื่อให้นักเรียนได้รับการฝึกทักษะในการตอบปัญหาทางวิชาการ และวิชาชีพในการ

แข่งขันระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับภาค และระดับประเทศ 
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2.3. เพื่อให้นักเรียนได้รับการสอนเสริมทางด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ เน้นการแข่งขัน
ระดับประเทศ 

2.4. เพื่อให้นักเรียนได้รับการเรียนด้วยการคิดวิเคราะห์คิดอย่างสร้างสรรค์ และคิดอย่างมี
วิจารณญาณ 

2.5. เพื่อให้นักเรียนรู้จักการทำงานเป็นทีม มีความสามัคคี 
2.6. เพื่อเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ในการเข้าร่วมแข่งขันในระดับต่าง ๆ 
2.7. เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์   
2.8. เพื่อให้นักเรียนมีจิตใจที่เป็นธรรม รักความถูกต้องตามกฎหมายและสังคม 

 

3. เป้าหมาย  
   3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ  

3.1.1 นักเรียนมีประสบการณ์เสริมทักษะในการแข่งขันทางวิชาการ/วิชาชีพ/กีฬา และ
นันทนาการ  

3.1.2 นักเรียนสามารถใช้ความรู้ ความสามารถที่ได้จากการสอนเสริม (ติวเข้ม) ตอบปัญหาการ
แข่งขันในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาคและระดับประเทศ  

3.1.3 ยกระดับคุณภาพด้านการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างสร้างสรรค์ ในวิชาคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ แก่นักเรียน สู่การแข่งขันระดับประเทศ 
   3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  

3.2.1 สร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม ในการเรียน การเตรียมตัวการแข่งขันในโรงเรียน
และระดับต่าง ๆ  

3.2.2 เพ่ิมพูนความรู้ทางด้านวิชาการแก่นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันมากข้ึน 
3.2.3 นักเรียนได้รับรางวัลระดับเขตพ้ืนที่ ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศมาก 

 3.2.4 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 อยู่ในระดับ ดี  
 

4. รายละเอียดกิจกรรมและคำชี้แจงงบประมาณ (ดูหมายเหตุ) 
ปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 30  กันยายน 2565) 

ที ่ รายการ/กิจกรรมสำคัญ 

งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ชื่อ
ผู้รับผิดชอบ 

ค่าตอบ 
แทน 
ใช้สอย 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ค่าวัสดุ รวม 

1. ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง/          
วางแผนการปฏิบัติงาน 

- - - -  
ตลอดปี 

งบประมาณ 

งานประกัน
คุณภาพ 

 
กลุ่มบริหาร

วิชาการ 

2. จัดทำแผนปฏิบัติงาน - - - - 
3. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน - - - 1,778,673 

4. ประเมินผล - - - - 
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ที ่ รายการ/กิจกรรมสำคัญ 

งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ชื่อ
ผู้รับผิดชอบ 

ค่าตอบ 
แทน 
ใช้สอย 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ค่าวัสดุ รวม 

5. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน - - - -  
รวม - -  1,778,673 

 

5. งบประมาณ 
  แหล่งงบประมาณ งบประมาณ 2565 

1. เงินอุดหนุนการศึกษา 
  1.1 กิจกรรมสอนซ่อมเสริมกลุ่มสาระฯภาษาไทย 
  1.2 อ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนสื่อความ 
  1.3 ตอบปัญหาสารานุกรม 
  1.4 ส่งเสริมอัจฉริยภาพแข่งทักษะคณิตศาสตร์ 
  1.5 ค่ายคณิตศาสตร์ ม.ต้น 
  1.6 ค่ายคณิตศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ 
  1.7 อบรมโปรแกรม GSP ม.ต้น 
  1.8 อบรมโปรแกรม GSP ม.ปลาย 
  1.9 อบรมโปรแกรม Geogebra 
  1.10 กิจกรรมแข่งขัน A-MATH 
  1.11 กิจกรรมแข่งขันคิดเลขเร็ว 
  1.12 กิจกรรมแข่งขัน ZUDOKU 
  1.13 โครงงานคณิตศาสตร์ ม.ต้น 
  1.14 โครงงานคณิตศาสตร์ ม.ปลาย 
  1.15 ส่งเสริมเพ่ือสอบโอลิมปิกวิชาการ และดาราศาสตร์ (สอวน.) 
  1.16 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์    
  1.17 วิทยาศาสตร์สร้างสรรค์ 
  1.18 ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์ 
  1.19 Science  project S.K.R. 
  1.20 ค่ายวิทยาศาสตร์ (วิทย์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา) 
  1.21 อากาศยานเครื่องบินเล็กบังคับวิทยุ "หนูน้อยจ้าวเวหา" 
  1.22 เครื่องบินพลังยาง 
  1.23 แข่งขันโดรนและเครื่องบินบังคับวิทยุ อพวช. 
  1.24 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางสังคมศึกษา 

 
10,000 

- 
20,000 

150,000 
50,000 
20,000 
30,000 
15,000 
15,000 
20,000 
15,000 
15,000 
25,000 
25,000 
30,000 

100,000 
10,000 
27,385 
40,000 

150,000 
30,000 
20,000 
25,000 
30,000 
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  แหล่งงบประมาณ งบประมาณ 2565 
  1.25 กิจกรรมทดสอบทักษะประวัติศาสตร์ ม.ต้น ม.ปลาย (สังคม) 
  1.26 เตรียมความพร้อมสู่การแข่งขันงานฯศิลปหัตถกรรม (สังคม) 
  1.27 ทดสอบ-แข่งขันทักษะทางวิชาการสังคมฯงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
  1.28 ค่ายภูมิศาสตร์โอลิมปิก 
  1.29 ส่งเสริมพัฒนาทักษะการแข่งขัน Crossword/Puzzle 
  1.30 แข่งขันทักษะทางวิชาการเพ่ือความเป็นเลิศ (อังกฤษ) 
  1.31 ค่ายภาษาอังกฤษ English Camp  
  1.32 กิจกรรมจัดสอบ HSK 
  1.33 กิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาจีน 
  1.32 แข่งขันทักษะทางภาษาต่างประเทศ (ในโรงเรียน)  
  1.34 แข่งขันเพชรยอดมงกุฎ (ภาษาต่างประเทศ) 
  1.35 ส่งเสริมความเป็นเลิศวิชาคหกรรมวัฒนธรรมไทยสู่อาเซียน 
  1.36 ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยี 
  1.37 ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านหุ่นยนต์ 
  1.38 ค่ายคอมพิวเตอร์ 
  1.39 เตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปฯ (ลูกเสือ) 
  1.40 ส่งเสริมความเป็นเลิศสู่ศตวรรษที่ 21 
  1.41 ส่งเสริมโครงงานวิทยาศาสตร์    
  1.42 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่และระดับภาค 

20,000 
- 

10,000 
20,000 
35,000 
40,000 
50,000 
3,000 

25,000 
40,000 
20,000 
40,000 
50,000 

- 
50,000 
32,000 
30,000 
40,000 

401,288 
2. รายได้จากสถานศึกษา 
3. เงินอ่ืนๆ ........................... 

- 
- 

รวม 1,778,673 
 

6. ระยะเวลาดำเนินการ  
     1 ตุลาคม 2564 – 30  กันยายน 2565  (ตลอดปีงบประมาณ 2565) 
    สถานที่ดำเนินการ     โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 
 

7. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง  
  งานวิชาการ 
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8. ระดับความสำเร็จ/การประเมินผล  
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

8.1 เชิงปริมาณ 
    8.1.1  นักเรียนมีประสบการณ์เสริมทักษะ
ในการแข่งขันทางวิชาการ/วิชาชีพ/กีฬา และ
นันทนาการ  

สอบถาม   
ประเมิน 

แบบสอบถาม   
แบบประเมิน 

    8.1.2  นักเรียนสามารถใช้ความรู้ 
ความสามารถที่ได้จากการสอนเสริม (ติวเข้ม) 
ตอบปัญหาการแข่งขันในระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาคและ
ระดับประเทศ 

สอบถาม   
ประเมิน 

แบบสอบถาม   
แบบประเมิน 

    8.1.3  ยกระดับคุณภาพด้านการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างสร้างสรรค์ ในวิชา
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ แก่นักเรียน สู่การ
แข่งขันระดับประเทศ 

สอบถาม   
ประเมิน 

แบบสอบถาม   
แบบประเมิน 

8.2 เชิงคุณภาพ 
    8.2.1  สร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ในการเรียน การเตรียมตัวการ
แข่งขันในโรงเรียนและระดับต่าง ๆ 

สอบถาม   
ประเมิน 

แบบสอบถาม   
แบบประเมิน 

    8.2.2. เพ่ิมพูนความรู้ทางด้านวิชาการแก่
นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันมากขึ้น  

สอบถาม   
ประเมิน 

แบบสอบถาม   
แบบประเมิน 

    8.2.3  นักเรียนได้รับรางวัลระดับเขตพ้ืนที่ 
ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ
มาก 

สอบถาม   
ประเมิน 

แบบสอบถาม   
แบบประเมิน 

    8.2.4 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย 
มีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 อยู่ใน
ระดับ ดี 

สอบถาม   
ประเมิน 

แบบสอบถาม   
แบบประเมิน 

 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
9.1. นักเรียนมีประสบการณ์เสริมทักษะในการแข่งขันทางวิชาการ/วิชาชีพ/กีฬาและ

นันทนาการ มากข้ึน 
9.2. นักเรียนสามารถใช้ความรู้ ความสามารถที่ได้จากการสอนเสริม (ติวเข้ม) ตอบปัญหาการ

แข่งขันในระดับต่าง ๆ   
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9.3. ระดับคุณภาพด้านการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างสร้างสรรค์ ในวิชาคณิต-ศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
แก่นักเรียน สู่การแข่งขันระดับประเทศ 

9.4. สร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม ในการเรียน การเตรียมตัวการแข่งขันในโรงเรียน
และสนามการแข่งขันอ่ืน ๆ ของนักเรียน 

9.5. เพิ่มพูนความรู้ทางด้านวิชาการแก่นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันมากขึ้น 
9.6. นักเรียนได้รับรางวัลระดับเขตพ้ืนที่ ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ 
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ชื่อแผนงาน : 11 การส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี  กีฬา เพ่ือเสริมสร้างอัตลักษณ์ของ
นักเรียน 
โครงการ   2.5.1 โครงการพัฒนาสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี กีฬาในโรงเรียนและระดับชาติ   
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อที่ ......  (4ข้อ).................................................................................................  
สนองกลยุทธ์ โรงเรียน : กลยุทธ์ ข้อที่ ..2  (5ข้อ)    กลยุทธ์ สพม.23  ข้อที่...  (5ข้อ)    
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน : มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียน 
ลักษณะโครงการ     โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ  : .งานประกันคุณภาพการศึกษา 
กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ  : กลุ่มบริหารทั้ง 4 ฝ่าย 
 

1. หลักการและเหตุผล   
 การศึกษาเป็นกระบวนการที่สำคัญในการพัฒนาคนไทย ให้มีคุณภาพ และเป็นกระบวนการที่
ช่วยสร้างความเจริญงอกงาม ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ทำให้มนุษย์สามารถ
พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานที่ 1 ของโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล กล่าวว่า 
“ผู้เรียนจะมีสุขภาวะที่ดี มีสุนทรียภาพ” และตัวบ่งชี้ข้อ 6 ผู้เรียนจะต้องสร้างผลงานจากการร่วม
กิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา นันทนาการ ตามจินตนาการ ดังนั้นการจัดการเรียนการสอน
ด้านศิลปะ ดนตรี กีฬาเป็นการให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะทางด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา เป็นสิ่ งสำคัญ ที่จะ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน ให้เกิดคุณธรรม จริยธรรม มีลักษณะอันพึงประสงค์ อาทิเช่น รู้แพ้ รู้
ชนะ รู้อภัย มีความอดทนและสุนทรียภาพจำเป็นจะต้องจัดการเรียนรู้ตามศักยภาพของผู้เรียน ซึ่ง
จะต้องจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายรูปแบบ มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ และมีความจำเป็นจะต้องมีสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ด้าน กีฬาที่เพียงพอ
และทันสมัย ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ที่ถูกต้อง และเกิดการพัฒนาตรงตาม
จุดประสงค์การเรียนรู้ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม อีกทั้ง
ยังมีคุณธรรม จริยธรรม มีสุนทรียภาพในชีวิต และสามารถครองตนในสังคมอย่างมีความสุข อีกท้ังทำให้
ผู้เรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลยาเสพติด 
 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1. เพื่อให้มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรทางด้านศิลปะ ดนตรี กีฬาเพื่อสร้างเสริมสุขภาพและ

พลานามัยแก่นักเรียน 
2.2. เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมกีฬาภายในด้วยความมีน้ำใจนักกีฬา 
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2.3. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะ ฝึกปฏิบัติด้านดนตรี นาฏศิลป์ และการแสดง 
นำไปสู่การแข่งขันในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาระดับภาค และระดับประเทศ 
 

3. เป้าหมาย  
   3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ  

3.1.1. นักเรียนร้อยละ 80 ได้เรียนรู้ตามหลักสูตรที่โรงเรียนกำหนดด้านดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา
และนันทนาการ 

3.1.2. นักเรียนร้อยละ 80 มีทักษะและได้รับประสบการณ์ในการแสดง และการแข่งขัน 
3.1.3. นักเรียนร้อยละ 80 ได้รับความรู้และมีความสุนทรียภาพด้านศิลปะ 
3.1.4. นักเรียนร้อยละ 80 มีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี และมีพลานามัยสมบูรณ์ 
3.1.5. นักเรียนมีความสามารถเข้าร่วมแข่งขันในระดับภาคและระดับประเทศเพ่ิมมากข้ึน 

   3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
3.2.1. นักเรียนได้เรียนรู ้ตามหลักสูตรที ่โรงเรียนกำหนดด้านดนตรี นาฏศิลป์ กีฬาและ

นันทนาการ 
3.2.2. นักเรียนมีทักษะและได้รับประสบการณ์ในการแสดง และการแข่งขัน 
3.2.3. นักเรียนได้รับความรู้และมีความสุนทรียภาพด้านศิลปะ 
3.2.4. นักเรียนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี และมีพลานามัยสมบูรณ์ 
3.2.5. นักเรียนมีความสามารถเข้าร่วมแข่งขันในระดับภาคและระดับประเทศเพ่ิมมากข้ึน 

 3.2.6 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 อยู่ในระดับ ดี  
 

4. รายละเอียดกิจกรรมและคำชี้แจงงบประมาณ (ดูหมายเหตุ) 
ปีงบประมาณ 2565 (1 เมษายน 2564 – 30  กันยายน 2565) 

ที ่ รายการ/กิจกรรมสำคัญ 

งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ชื่อ
ผู้รับผิดชอบ 

ค่าตอบ 
แทน 
ใช้สอย 

ค่า
ครุภัณ
ฑ์ 

ค่าวัสดุ รวม 

1. ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง/          
วางแผนการปฏิบัติงาน 

- - - -  
ตลอดปี 

งบประมาณ 

งานประกัน
คุณภาพ 

 
กลุ่มบริหาร

วิชาการ 
 

2. จัดทำแผนปฏิบัติงาน - - - - 
3. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน - - - 754,000 

4. ประเมินผล - - - - 
5. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน - - - - 

รวม - - - 754,000 
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 5. งบประมาณ 

2. รายได้จากสถานศึกษา 
3. เงินอ่ืนๆ ........................... 

- 
 - 

รวม 754,000 
 

6. ระยะเวลาดำเนินการ  
     1 ตุลาคม 2564 – 30  กันยายน 2565 (ตลอดปีงบประมาณ 2565) 
    สถานที่ดำเนินการ     โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 
 

  แหล่งงบประมาณ งบประมาณ 2565 
1. เงินอุดหนุนการศึกษา 
  1.1 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนวิชาศิลปะ ม.1 
  1.2 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนวิชาศิลปะ ม.2 
  1.3 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนวิชาศิลปะ ม.3 
  1.4 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนวิชาศิลปะ ม.4 
  1.5 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนวิชาศิลปะ ม.5  
  1.6 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนวิชาศิลปะ ม.6 
  1.7 พัฒนาวงดนตรีสตริงระดับ ม.ต้น 
  1.8 เข้าค่ายวงโยธวาทิต 
  1.9 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางศิลปะ(นาฏศิลป์)ระดับ ม.ปลาย 
  1.10 พัฒนาชุมนุมนักร้องเสียงเพราะ 
  1.11 พัฒนาเครื่องแต่งกายนาฏศิลป์ ม.ปลาย 
  1.12 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกซ้อมนาฏศิลป์ 
  1.13 โครงการศิลปะสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
  1.14 ประกวดแข่งขันวงดนตรี 
  1.15 ค่ายศิลปะสร้างสรรค์และนิทรรศการศิลปะ 
  1.16 จัดหาสื่ออิเล็กทรอนิกและสื่อ ICT เพ่ือการเรียนรู้ 
  1.17 ซ่อมแซมเครื่องดนตรีวงโยธวาทิต 
  1.18 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางศิลปะระดับ ม.ต้น 
  1.19 จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาและเครื่องทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
  1.20 ปรับปรุงสนาม อุปกรณ์กีฬาและเครื่องช่วยสอนต่าง ๆ 
  1.21 ส่งเสริมการวิ่งสกลราชมินิมาราธอน 
  1.22 ส่งเสริมการแข่งขันกีฬาภายใน 
  1.23 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางศิลปะ (ทัศนศิลป์) ม.ต้น 

 
20,000 
40,000 
20,000 
30,000 
10,000 
30,000 
10,000 
40,000 
30,000 
40,000 

- 
20,000 
30,000 
30,000 
20,000 
24,000 

- 
- 

50,000 
60,000 

- 
200,000 
50,000 
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7. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง  
  กลุ่มบริหารวิชาการ 
 

8. ระดับความสำเร็จ/การประเมินผล  (โดยให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ในข้อ 3)  
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

8.1 เชิงปริมาณ 
    8.1.1 นักเรียนร้อยละ 80 ได้เรียนรู้ตาม
หลักสูตรที่โรงเรียนกำหนดด้านดนตรี 
นาฏศิลป์ กีฬาและนันทนาการ 

สอบถาม   
ประเมิน 

แบบสอบถาม   
แบบประเมิน 

    8.1.2  นักเรียนร้อยละ 80 มีทักษะและ
ได้รับประสบการณ์ในการแสดง และการ
แข่งขัน 

สอบถาม   
ประเมิน 

แบบสอบถาม   
แบบประเมิน 

    8.1.3  นักเรียนร้อยละ 80 ได้รับความรู้
และมีความสุนทรียภาพด้านศิลปะ 

สอบถาม   
ประเมิน 

แบบสอบถาม   
แบบประเมิน 

    8.1.4  นักเรียนร้อยละ 80 มีสุขภาพกาย
สุขภาพจิตที่ดี และมีพลานามัยสมบูรณ์ 

สอบถาม   
ประเมิน 

แบบสอบถาม   
แบบประเมิน 

    8.1.5  นักเรียนมีความสามารถเข้าร่วม
แข่งขันในระดับภาคและระดับประเทศเพิ่ม
มากขึ้น 

สอบถาม   
ประเมิน 

แบบสอบถาม   
แบบประเมิน 

8.2 เชิงคุณภาพ 
    8.2.1  นักเรียนได้เรียนรู้ตามหลักสูตรที่
โรงเรียนกำหนดด้านดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา
และนันทนาการ 

สอบถาม   
ประเมิน 

แบบสอบถาม   
แบบประเมิน 

    8.2.2. นักเรียนมีทักษะและได้รับ
ประสบการณ์ในการแสดง และการแข่งขัน 

สอบถาม   
ประเมิน 

แบบสอบถาม   
แบบประเมิน 

    8.2.3 นักเรียนได้รับความรู้และมีความ
สุนทรียภาพด้านศิลปะ 

สอบถาม   
ประเมิน 

แบบสอบถาม   
แบบประเมิน 

    8.2.4  นักเรียนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี 
และมีพลานามัยสมบูรณ์ 

สอบถาม   
ประเมิน 

แบบสอบถาม   
แบบประเมิน 

    8.2.5  ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย 
มีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 อยู่ใน
ระดับ ดี 
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ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
    8.2.6 นักเรียนมีความสามารถเข้าร่วม
แข่งขันในระดับภาคและระดับประเทศเพิ่ม
มากขึ้น 

  

 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
9.1. นักเรียนได้เรียนรู้ตามหลักสูตรที่โรงเรียนกำหนดด้านดนตรี นาฏศิลป์ กีฬาและ

นันทนาการ 
9.2. นักเรียนมีทักษะและได้รับประสบการณ์ในการแสดง และการแข่งขัน 
9.3. นักเรียนได้รับความรู้และมีความสุนทรียภาพด้านศิลปะ 
9.4. นักเรียนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี และมีพลานามัยสมบูรณ์ 
9.5. นักเรียนมีความสามารถเข้าร่วมแข่งขันในระดับภาคและระดับประเทศเพ่ิมมากข้ึน 
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ชื่อแผนงาน : 12. การเสริมสร้างภาพลักษณ์ของโรงเรียน 
โครงการ   2.6.1 โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์ 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อที่ ......  (4ข้อ)................................................................................................. 
สนองกลยุทธ์ โรงเรียน : กลยุทธ์ ข้อที่ ..2  (5ข้อ)    กลยุทธ์ สพม.23  ข้อที่...  (5ข้อ)    
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน : มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
ลักษณะโครงการ     โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ  : .................................................................. 
กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ  : ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายกิจการนักเรียน ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 

1. หลักการและเหตุผล   
 ปัจจุบันโลกของเรามีความเจริญก้าวหน้าและทันสมัยในทุกด้าน เพราะความเจริญก้าวหน้า
ทางด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร ทำให้เกิดนวัตกรรมทางปัญญา และทำให้สังคมมีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว ผู้คนสามารถติดต่อสื่อสารเชื่อมโยงถึงกันพร้อมกันทั่วโลก ภายในเวลาอันรวดเร็ว และเกิด
การแผ่ขยายของวัฒนธรรมต่างชาติ ได้ส่งผลกระทบต่อสังคมไทยของเรา ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง วัฒนธรรมและวิถีชีวิต ทำให้ชีวิตคนไทยทุกวันนี้เปลี่ยนแปลงไป ไม่ค่อยเห็นความสำคัญคุณค่า
เอกลักษณ์ของชาติ ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงอนาคตของชาติบ้านเมือง โดยเฉพาะของเด็กและเยาวชน
ไทยที่ซึมซับได้ง่าย เนื่องจากความเจริญและความทันสมัย มีทั้งด้านบวกและด้านลบ แม้ว่าสังคมจะ
พัฒนาก้าวหน้าทางวัตถุ ทำให้การดำเนินชีวิตมีความสะดวกสบายทุกด้าน แต่ความเจริญเหล่านี้ ได้
ทำลายวัฒนธรรมประเพณี และวิถีชีวิตอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล พิจารณา
เห็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ของโรงเรียนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดผลสัมฤทธิ์ เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงความสำคัญของเอกลักษณ์ของชาติ รวมทั้งเกิดความรักชาติ มี
ความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ ร่วมกันสร้างสรรค์ พัฒนา ฟื้นฟู และอนุรักษ์เอกลักษณ์ของชาติให้
ยั่งยืนตลอดไป  
 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้นักเรียนทุกคนมีจิตสำนึกรักและผูกพันกับโรงเรียน 
2.2 เพ่ือสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง และชุมชน 

 

3. เป้าหมาย  
   3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ  
 3.1.1 นักเรียนร้อยละ 90 มีความรักและความผูกพันกับโรงเรียน 
 3.1.2 ผู้ปกครอง ชุมชน มีความรัก ศรัทธาต่อโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 
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   3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
 3.2.1 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 อยู่ในระดับ ดี  
 

4. รายละเอียดกิจกรรมและคำชี้แจงงบประมาณ (ดูหมายเหตุ) 
ปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 30  กันยายน 2565) 

ที ่ รายการ/กิจกรรมสำคัญ 

งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ชื่อ
ผู้รับผิดชอบ 

ค่า 
ตอบแทน 
ใช้สอย 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ค่าวัสดุ รวม 

1. ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง/          
วางแผนการปฏิบัติงาน 

- - - -  
 

ตลอดปี 
งบประมาณ 

งานประกัน
คุณภาพ 

 
กลุ่มบริหาร

วิชาการ 
 

2. จัดทำแผนปฏิบัติงาน - - - - 
3. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน - - - 585,920 

4. ประเมินผล - - - - 
5. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน - - - - 

รวม - - - 585,920 
 

5. งบประมาณ 
  แหล่งงบประมาณ งบประมาณ 2565 

1. เงินอุดหนุนการศึกษา 
  1.1  งาน TO BE NUMBER ONE 
       - กิจกรรมค่ายผู้นำเยาวชน TO BE NUMBER ONE 
       - กิจกรรมพัฒนาศักยภาพสมาชิก TO BE NUMBER ONE 
       - กิจกรรมพื้นที่สร้างสรรค์ TO BE NUMBER ONE 
       - กิจกรรมสาธารณประโยชน์ TO BE NUMBER ONE 
       - กิจกรรม TO BE NUMBER ONE สัญจร 
       - กิจกรรมประกวดร้อง เต้น รีไซเคิล TO BE NUMBER ONE 
       - กิจกรรม TO BE NUMBER ONE เสียง 
       - กิจกรรมศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น TO BE NUMBER ONE 
       - กิจกรรมวาดภาพต่อต้านยาเสพติด TO BE NUMBER ONE 
       - กิจกรรมปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ปัญหา 
       - ปรับปรุงห้องดำเนินการTO BE NUMBER ONE 
  1.2 ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ม.1, ม.4 
  1.3 จุลสารสกลราช (Sakolraj Weekly Newsletter) 

 
10,000 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

158,600 
20,000 
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  แหล่งงบประมาณ งบประมาณ 2565 
  1.4 วารสารศรีราม 
  1.5 ปัจฉิมนิเทศระดับชั้น ม.3 
  1.6 ปัจฉิมนเทศระดับชั้น ม.6 
  1.7 งานภาคีเครือข่าย (ส่งต่อ) 
  1.8 เลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน 
  1.9 อบรมภาวะผู้นำ 
  1.10 แข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน 
  1.11 ศึกษาดูงานรัฐสภา 
  1.12 อบรมพิธีกร (สภาฯ) 
  1.13 SKR-E-sport 
  1.14 SKR สภา Podcast 
  1.15 จัด SKR Music Festival 
  1.16 วางทุกงานอ่านทุกคน 
  1.17 ยอดนักอ่าน 
  1.18 สัปดาห์ห้องสมุด 
  1.19 จตัอบปัญหาบูรณาการส่งเสริมการอ่าน 
  1.20 กิจกรรมวันคริสต์มาส 
  1.21 กิจกรรมวันตรุษจีน 

20,000 
57,300 
65,700 
30,000 
5,000 

76,320 
- 
- 
- 

10,000 
20,000 
20,000 
35,000 
3,000 
5,000 
3,000 

35,000 
12,000 

2. รายได้จากสถานศึกษา 
3. เงินอ่ืนๆ ........................... 

- 
- 

รวม 585,920 
 

6. ระยะเวลาดำเนินการ  
     1 ตุลาคม 2564 – 30  กันยายน 2565  (ตลอดปีงบประมาณ 2565) 
    สถานที่ดำเนินการ  โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 
 

7. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง  
  งานกิจการนักเรียน 
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8. ระดับความสำเร็จ/การประเมินผล  (โดยให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ในข้อ 3)  
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

8.1 เชิงปริมาณ 
    8.1.1  นักเรียนร้อยละ 90 มีความรักและ
ความผูกพันกับโรงเรียน 

สอบถาม   
ประเมิน 

แบบสอบถาม   
แบบประเมิน 

    8.1.2  ผู้ปกครอง ชุมชน มีความรัก 
ศรัทธาต่อโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 

สอบถาม   
ประเมิน 

แบบสอบถาม   
แบบประเมิน 

8.2 เชิงคุณภาพ 
    8.2.1  ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย 
มีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 อยู่ใน
ระดับ ดี 

สอบถาม   
ประเมิน 

แบบสอบถาม   
แบบประเมิน 

 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 9.1 นักเรียนมีความรัก ความผูกพัน มีจิตสำนึกท่ีดีต่อโรงเรียน   
 9.2 นักเรียนมีแจงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการเรียน 
 9.3 ผู้ปกครอง ชุมชน มีความเชื่อมั่น ศรัทธาต่อโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 
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ชื่อแผนงาน : 13. การปลูกจิตสำนึก ความรัก   ความผูกพัน และความภาคภูมิใจ  ในความเป็นนักเรียน
และบุคลากรโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 
โครงการ   2.7.1 โครงการส่งเสริมให้นักเรียน  บุคลากร  มีความรัก  ความผูกพัน 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อที่ ......  (4ข้อ)..  
สนองกลยุทธ์ โรงเรียน : กลยุทธ์ ข้อที่ ..2  (5ข้อ)    กลยุทธ์ สพม.23  ข้อที่...  (5ข้อ)    
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน : มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
ลักษณะโครงการ     โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ  : งานบริหารวิชาการ 
กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ  : กลุ่มบริหารวิชาการ 
 

1. หลักการและเหตุผล   
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช  2544 และหลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช 

2551 กำหนดให้กิจกรรมแนะแนว เป็นหนึ่งในกิจกรรมพัฒนาผู ้เรียน  กระบวนการแนะแนวจะ
พัฒนาการเรียนรู้  สร้างแรงจูงใจต่อการเรียนรู้  สร้างความคิด รู้จักวิธีวางแผนการเรียนสำหรับปัจจบุัน
อีกท้ังเห็น ความสามารถของตัวเอง มีความรู้ด้านอาชีพและการงาน สามารถนำมาใช้เป็นแนวทางในการ
เลือกเรียนและแนวทางการประกอบอาชีพในอนาคตได้ ของโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลตระหนักถึง
ความสำคัญ  จึงจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของผู้เรียน  เพื่อให้ผู้เรียนค้นพบและ
พัฒนาศักยภาพของตน  เสริมสร้างทักษะชีวิต  วุฒิภาวะทางอารมณ์  การศึกษาต่อ ทักษะการทำงาน  
และการพัฒนาตนเองสู ่โลกอาชีพและการมีงานทำ  ดำเนินชีว ิตอยู ่ในสังคมได้อย่างมีความสุข                  
การแนะแนวเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาที่จัดเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เจริญถึงที่สุด โดยมีบทบาทในการ
ช่วยเหลือ ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนในทุกรูปแบบ โดยเริ่มตั้งแต่การช่วยเหลือนักเรียนให้รู้จัก เข้าใจ
ตนเองในทุกๆด้าน ตลอดจนสามารถตัดสินใจเลือก และแก้ปัญหาได้ และปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข ทั้งนี้เพ่ือปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนมีความรักความผูกพัน ความภาคภูมิใจ ในความเป็นนักเรียน 
และบุคลากรของโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล  
 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1. เพ่ือให้นักเรียนมีความภาคภูมิใจในตนเอง และสถาบัน 
2.2. เพื่อให้นักเรียนได้การเสริมแรง และเสริมกำลังใจให้ประสบผลสำเร็จในการเรียน 
2.3. เพื่อให้นักเรียนมีจิตใจเอ้ือเฟ่ือเผื่อแผ่ โอบอ้อมอารีและมีจิตสาธารณะ 
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3. เป้าหมาย  
   3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ  

3.1.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร่วมกิจกรรมวันเกียรติยศ 
 3.1.2 นักเรียนร้อยละ 100 มีความรักความภาคภูมิใจในตนเองและสถาบัน 
 3.1.3 นักเรียนมีจิตใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ โอบอ้อมอารี มีจิตสาธารณะ 
   3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  

3.2.1.  นักเรียนร่วมกิจกรรมเสริมแรงด้วยความสุข 
3.2.2.  นักเรียนประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งการเรียนและความประพฤติ 
3.2.3.  ยกระดับคุณภาพด้านการประพฤติ ปฏิบัติตนของนักเรียนให้สูงขึ้นได้ด้วยกิจกรรมเสริม 

 3.2.4.  ผู้เกีย่วข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80อยู่ในระดับ ดี  
 

4. รายละเอียดกิจกรรมและคำชี้แจงงบประมาณ (ดูหมายเหตุ) 
ปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 30  กันยายน 2565) 

ที ่ รายการ/กิจกรรมสำคัญ 

งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ชื่อ
ผู้รับผิดชอบ 

ค่า 
ตอบแทน 
ใช้สอย 

ค่า 
ครุภัณฑ์ 

ค่าวัสดุ รวม 

1. ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง/          
วางแผนการปฏิบัติงาน 

- - - -  
 

ตลอดปี 
งบประมาณ 

งานประกัน
คุณภาพ 

 
กลุ่มบริหาร

วิชาการ 
 

2. จัดทำแผนปฏิบัติงาน - - - - 
3. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน - - - 250,000 

4. ประเมินผล - - - - 
5. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน - - - - 

รวม - - - 250,000 
 

5. งบประมาณ 
  แหล่งงบประมาณ งบประมาณ 2565 

1. เงินอุดหนุนการศึกษา 
  1.1 ทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2562 
  1.2 พัฒนาการปฏิบัติงานแนะแนว 
  1.3 วันแนะแนว 
  1.4 โครงการกิจกรรมแนะแนว แนะชีวิต แนะอาชีพ 
  1.5 โครงการส่งเสริมดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีความต้องการเป็นกรณีพิเศษ 
  1.6 จัดทำสื่อกิจกรรมออนไลน์ 

 
10,000 

160,000 
60,000 
5,000 

10,000 
5,000 
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  แหล่งงบประมาณ งบประมาณ 2565 
2. รายได้จากสถานศึกษา 
3. เงินอ่ืนๆ ........................... 

- 
- 

รวม 250,000 
 

6. ระยะเวลาดำเนินการ  
     1 ตุลาคม 2564 – 30  กันยายน 2565 (ตลอดปีงบประมาณ 2565) 
    สถานที่ดำเนินการ     โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 
 

7. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง  
  งานแนะแนว 
 

8. ระดับความสำเร็จ/การประเมินผล  (โดยให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ในข้อ 3)  
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

8.1 เชิงปริมาณ 
    8.1.1  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร่วม
กิจกรรมวันเกียรติยศ 

สอบถาม   
ประเมิน 

แบบสอบถาม   
แบบประเมิน 

    8.1.2 นักเรียนร้อยละ 100 มีความรัก
ความภาคภูมิใจในตนเองและสถาบัน 

สอบถาม   
ประเมิน 

แบบสอบถาม   
แบบประเมิน 

    8.1.3 นักเรียนมีจิตใจเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ โอบ
อ้อมอารี มีจิตสาธารณะ 

สอบถาม   
ประเมิน 

แบบสอบถาม   
แบบประเมิน 

8.2 เชิงคุณภาพ 
    8.2.1 นักเรียนร่วมกิจกรรมเสริมแรงด้วย
ความสุข 

สอบถาม   
ประเมิน 

แบบสอบถาม   
แบบประเมิน 

    8.2.2.นักเรียนประพฤติตนเป็นแบบอย่าง
ที่ดีทั้งการเรียนและความประพฤติ 

สอบถาม   
ประเมิน 

แบบสอบถาม   
แบบประเมิน 

    8.2.3 ยกระดับคุณภาพด้านการประพฤติ 
ปฏิบัติตนของนักเรียนให้สูงขึ้นได้ด้วยกิจกรรม
เสริม 

สอบถาม   
ประเมิน 

แบบสอบถาม   
แบบประเมิน 

    8.2.4  ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย 
มีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 อยู่ใน
ระดับ ดี 

สอบถาม   
ประเมิน 

แบบสอบถาม   
แบบประเมิน 
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเสริมแรงด้วยความสุข 
9.2. นักเรียนประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งการเรียนและความประพฤติ 
9.3. ระดับคุณภาพด้านการประพฤติ ปฏิบัติตนของนักเรียนให้สูงขึ้นได้ด้วยกิจกรรมเสริม 
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ชื่อแผนงาน : 14. พัฒนาส่งเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียน 
โครงการ   3.1.1 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยในชั้นเรียน   
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อที่ ......  4 
สนองกลยุทธ์ โรงเรียน : กลยุทธ์ ข้อที่ ..3  (5ข้อ)    กลยุทธ์ สพม.23  ข้อที่...  (5ข้อ)    
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน : มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ 

       เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ลักษณะโครงการ     โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ  : กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ………………………………………..... 
กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ  : กลุ่มบริหารงานวิชาการ............................................................ 
 

1. หลักการและเหตุผล   
จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 3 พ.ศ.2553)   

มาตรา 42  มีภารกิจสำคัญคือการวิจัยในชั้นเรียน เป็นกระบวนการแก้ปัญหา/พัฒนาที่ควบคู ่กับ
กระบวนการเรียนรู้ และกระบวนการปฏิบัติงานของครู ดังนั้นครูผู้สอนจะต้องจัดทำวิจัยในชั้นเรียน และ
มาตรา 30 ให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการส่งเ สริมให้
ผู้สอนสามารถวิจัย  เพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา ทั้งนี้เพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้ของนักเรียน แต่จากเอกสารงานวิจัยในชั้นเรียน ของครูโรงเรียน
สกลราชวิทยานุกูล ปรากฏว่าครูจัดทำเอกสารรายงานผลการผลงานวิจัย ในชั้นเรียนเพียงร้อยละ 40 
ของจำนวนครูทั้งหมด ดังนั้นทุกลุ่มสาระการเรียนรู้จะต้องจัดทำวิจัยในชั้นเรียน ครบทุกกลุ่มสาระ    
ทั้งนี้เพ่ือพัฒนาการเรียนการการสอนของครูให้มีคุณภาพเพ่ิมข้ึน 
 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้ครูแก้ไขผลการเรียนของนักเรียนโดยการทำวิจัยในชั้นเรียน 
2.2 เพ่ือให้ครูจัดทำเอกสารผลการวิจัยในชั้นเรียน 

 

3. เป้าหมาย  
   3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ  
 3.1.1 ครูร้อยละ 90 แก้ไขผลการเรียนของนักเรียนโดยการทำวิจัยในชั้นเรียน 
 3.1.2 ครูร้อยละ 50 จัดทำเอกสารผลการวิจัยในชั้นเรียน 
   3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
 3.2.1 ครูมีความรู้และทักษะในการทำวิจัยในชั้นเรียน 
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 3.2.2 นักเรียนมีผลการเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน 
 3.2.3 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 อยู่ในระดับ ดี  
 

4. รายละเอียดกิจกรรมและคำชี้แจงงบประมาณ  
ปีงบประมาณ 2565  (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) 

ที ่ รายการ/กิจกรรมสำคัญ 

งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ชื่อ
ผู้รับผิดชอบ 

ค่าตอบ 
แทน 
ใช้สอย 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ค่าวัสดุ รวม 

1. ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง/          
วางแผนการปฏิบัติงาน 

- - - -  
ตลอดปี 

งบประมาณ 

งานประกัน
คุณภาพ 

 
กลุ่มบริหาร

วิชาการ 
 

2. จัดทำแผนปฏิบัติงาน - - - - 
3. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน - - - 19,000 

4. ประเมินผล - - - - 
5. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน - - - - 

รวม - - - 19,000 
 

5. งบประมาณ 
  แหล่งงบประมาณ งบประมาณ 2565 

1. เงินอุดหนุนการศึกษา 
  1.1 โครงการส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  1.2 วิจัยในชั้นเรียนภาษาไทย 
  1.3 วิจัยในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ 
  1.4 ประชุม PLC กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
  1.5 วิจัยและพัฒนา PLC กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 

 
10,000 

- 
- 
- 

9,000 
2. รายได้จากสถานศึกษา 
3. เงินอ่ืนๆ ........................... 

- 
- 

รวม 19,000 
 

6. ระยะเวลาดำเนินการ  
     1 ตุลาคม 2564 – 30  กันยายน 2565 (ตลอดปีงบประมาณ 2565) 
    สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 
 

7. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง  
  ฝ่ายวิชาการ 
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8. ระดับความสำเร็จ/การประเมินผล  (โดยให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ในข้อ 3)  
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

8.1 เชิงปริมาณ 
    8.1.1 ครูร้อยละ 90 แก้ไขผลการเรียน
ของนักเรียนโดยการทำวิจัยในชั้นเรียน 

สอบถาม   
ประเมิน 

แบบสอบถาม   
แบบประเมิน 

    8.1.2 ครูร้อยละ 50 จัดทำเอกสาร
ผลการวิจัยในชั้นเรียน 

สอบถาม   
ประเมิน 

แบบสอบถาม   
แบบประเมิน 

8.2 เชิงคุณภาพ 
    8.2.1 ครูมีความรู้และทักษะในการทำวิจัย
ในชั้นเรียน 

สอบถาม   
ประเมิน 

แบบสอบถาม   
แบบประเมิน 

    8.2.2.นักเรียนมีผลการเรียนผ่านเกณฑ์
การประเมิน 

สอบถาม   
ประเมิน 

แบบสอบถาม   
แบบประเมิน 

    8.2.3 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย 
มีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 อยู่ใน
ระดับ ดี 

สอบถาม   
ประเมิน 

แบบสอบถาม   
แบบประเมิน 

 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 9.1 นำผลการวิจัยไปใช้ยกระดับคุณภาพการศึกษา 

9.2 ครูร้อยละ 90 จัดทำวิจัยในชั้นเรียน 
9.3 นักเรียนร้อยละ 95 ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
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ชื่อแผนงาน : 15. พัฒนาการนิเทศภายในโรงเรียน 
โครงการ   3.2.1 โครงการนิเทศภายในโรงเรียน  
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อที่ ......  (4ข้อ)..... 
สนองกลยุทธ์ โรงเรียน : กลยุทธ์ ข้อที่ ..3  (5ข้อ)    กลยุทธ์ สพม.23  ข้อที่...  (5ข้อ)    
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน : มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ลักษณะโครงการ     โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ  : กลุ่มบริหารวิชาการ 
กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ  : กลุ่มบริหารวิชาการ 
 

1. หลักการและเหตุผล   
 การพัฒนาคุณภาพและระบบการบริหารการศึกษา การนิเทศภายในของแต่ละกลุ่มงานและ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ถือเป็นปัจจัยในการที่สำรวจตรวจสอบว่าการทำงานและการจัดกิจกรรมการเรยีน
การสอนดังกล่าวเป็นไปตามจุดประสงค์หรือไม่เพียงใด มีสิ่งที่จะปรับปรุงแก้ไขหรือไม่อย่างไร ซึ่งจะ
ส่งผลให้การจัดการบริหารการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจของ
โรงเรียนที่กำหนดไว้ ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติงานของฝ่าย งานกลุ่มสาระการเรียนรู้บรรลุตามเป้าหมายที่
กำหนดไว้ การนิเทศภายในเป็นการกำกับติดตามการปฏิบัติงานตามโครงการงานกิจกรรมต่างๆที่
กำหนดไว้ในแผนการปฏิบัติการประจำปีได้สำเร็จตามที่กำหนดไว้  
 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1. เพื่อให้มีระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาด้วยวงจรเดมิ่ง PDCA  

          2.2 เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรในโรงเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอน
ภายใต้การนิเทศภายใน 

2.3 เพ่ือให้มีศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษาควบคุมการบริหารคุณภาพเชิงระบบ 
 

3. เป้าหมาย  
   3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ  
          3.1.1 ครูและบุคลากรร้อยละ 80 ในโรงเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอน
ภายใต้การนิเทศภายใน 

3.1.2 มีศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษาควบคุมการบริหารคุณภาพเชิงระบบ 
   3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  

3.2.1 การสอนของครูมีคุณภาพมากยิ่งข้ึนด้วยระบบการนิเทศภายในที่เข้มแข็ง 
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3.2.2 คุณภาพของงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาได้รับการพัฒนาที่สูงขึ้น 
 3.2.3 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 อยู่ในระดับ ดี  
 

4. รายละเอียดกิจกรรมและคำชี้แจงงบประมาณ (ดูหมายเหตุ) 
ปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 30  กันยายน 2565) 

ที ่ รายการ/กิจกรรมสำคัญ 

งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ชื่อ
ผู้รับผิดชอบ 

ค่าตอบ 
แทน 
ใช้สอย 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ค่าวัสดุ รวม 

1. ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง/          
วางแผนการปฏิบัติงาน 

- - - -  
ตลอดปี 

งบประมาณ 

งานประกัน
คุณภาพ 

 
กลุ่มบริหาร

วิชาการ 
 

2. จัดทำแผนปฏิบัติงาน - - - - 
3. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน - - - 20,000 

4. ประเมินผล - - - - 
5. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน - - - - 

รวม - - - 20,000 
 

5. งบประมาณ 
  แหล่งงบประมาณ งบประมาณ 2565 

1. เงินอุดหนุนการศึกษา 
  1.1 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมการนิเทศภายใน 
  1.2 พัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนพิเศษเรียนร่วม 
  1.3 การนิเทศภายในอย่างกัลยาณมิตร 
  1.4 นิเทศภายในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 

 
10,000 
10,000 

- 
- 

2. รายได้จากสถานศึกษา 
3. เงินอ่ืนๆ ........................... 

- 
- 

รวม 20,000 
 

6. ระยะเวลาดำเนินการ  
     1 ตุลาคม 2563 – 30  กันยายน 2564 (ตลอดปีงบประมาณ 2564) 
    สถานที่ดำเนินการ     โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 
 

7. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง  
  กลุ่มบริหารวิชาการ 
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8. ระดับความสำเร็จ/การประเมินผล  (โดยให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ในข้อ 3)  
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

8.1 เชิงปริมาณ 
    8.1.1 ครูและบุคลากรร้อยละ 80 ใน
โรงเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการ
เรียนการสอนภายใต้การนิเทศภายใน 

สอบถาม   
ประเมิน 

แบบสอบถาม   
แบบประเมิน 

    8.1.2 มีศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษา
ควบคุมการบริหารคุณภาพเชิงระบบ 

สอบถาม   
ประเมิน 

แบบสอบถาม   
แบบประเมิน 

8.2 เชิงคุณภาพ 
    8.2.1. การสอนของครูมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน
ด้วยระบบการนิเทศภายในที่เข้มแข็ง 

สอบถาม   
ประเมิน 

แบบสอบถาม   
แบบประเมิน 

    8.2.2. คุณภาพของงานประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาได้รับการพัฒนาที่
สูงขึ้น 

สอบถาม   
ประเมิน 

แบบสอบถาม   
แบบประเมิน 

 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1. มีระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาด้วยวงจรเดมิ่ง PDCA  
9.2. พัฒนาครูและบุคลากรในโรงเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอน

ภายใต้การนิเทศภายใน 
9.3. มีศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษาควบคุมการบริหารคุณภาพเชิงระบบ 
9.4. ได้โปรแกรมควบคุมประมวลผลที่เป็นระบบในระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

          9.5. ได้สารสนเทศท่ีถูกต้อง ชัดเจน เพ่ือจัดทำรายงาน SAR ของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



91 
 

 
 

 
 

 
ชื่อแผนงาน : 16. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 
โครงการ   4.1.1 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน : ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ,ห้องสมุด ,
ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ ฯลฯ 

   4.1.2 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 
   4.1.3 โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดในโรงเรียน 

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อที่ ......  (4ข้อ)................................................................................................ 
สนองกลยุทธ์ โรงเรียน : กลยุทธ์ ข้อที่ ..4  (5ข้อ)    กลยุทธ์ สพม.23  ข้อที่...  (5ข้อ)    
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน : มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ลักษณะโครงการ     โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ  : กลุ่มบริหารวิชาการ 
กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ  : กลุ่มบริหารวิชาการ 
 

1. หลักการและเหตุผล   
 การจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่จะก่อให้เกิดความเป็นเลิศทางวิชาการแก่
ผู้เรียน โรงเรียนจะต้องจัดการเรียนรู้ โดยเน้นให้ผู้เรียนได้รับการฝึกเทคนิค การแก้ปัญหาที่หลากหลาย
และซับซ้อน ซึ่งจะต้องจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายรูปแบบ มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ และมีความจำเป็นที่ต้องมีแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน อัน
ประกอบด้วย สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เพียงพอ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนไดร้ับ
ความรู้ ประสบการณ์ทางวิชาการที่ถูกต้องและพัฒนาตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้ และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ แข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ และอีกทั ้งยังสามารถนำไปใช้แก้ปัญหาใน
ชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสม อีกท้ังยัง ทำให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถครองตนในสังคม
อย่างมีความสุข ดังนั้นการจัดการเรียนการสอน   ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปัจจัยที่จะก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน จะต้องจัดการเรียนรู้พัฒนาตามศักยภาพของผู้เรียน ซึ่งจะต้องจัดกิจกรรมการ
เรียนรู ้ที ่หลากหลายรูปแบบ มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู ้เร ียนเป็นสำคัญ โดยใช้
กระบวนการเรียนรู้ และมีความจำเป็นจะต้องมีการพัฒนาสื่อ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่
เพียงพอและทันสมัย ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ที่ถูกต้อง และเกิดการพัฒนา
ตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู ้ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้อย่าง
เหมาะสม อีกท้ังยังมีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถครองตนในสังคมอย่างมีความสุข   
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2. วัตถุประสงค์   
 2.1 เพ่ือพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้มีหนังสือ สื่อ วัสดุฝึก ให้เพียงพอเหมาะสม 

2.2 เพ่ือปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบให้มีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
2.3 เพ่ือพัฒนาโรงเรียนให้สะอาด สวยงาม มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
2.4 เพ่ือพัฒนาหอสมุด ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ให้มีหนังสือ วัสดุฝึก สื่อเพียงพอ 
2.5 เพ่ือพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน 
2.6 เพ่ือสร้างและบำรุงรักษาสนามกีฬา - กรีฑา 
2.7 เพ่ือปรับปรุงบำรุงรักษาเรือนเพาะชำ  
2.8 เพื่อจัดบรรยากาศและพัฒนาระบบการใช้ห้องสมุดให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการอ่าน  การ

เรียนรู้ 
2.9 เพ่ือให้นักเรียน ครู และบุคลากรมีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่ดี 
2.10 เพ่ือให้ได้สื่ออินเตอร์เน็ตใช้ในการสืบค้นมีประสิทธิภาพสูง 

 

3. เป้าหมาย  
   3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ  

3.1.1. มีหอสมุด ห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติ  
3.1.2. นักเรียนร้อยละ 80 ได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่มีมากข้ึน 
3.1.3. นักเรียนร้อยละ80 ได้ใช้สนามในการเรียนและฝึกปฏิบัติกีฬาทั้งภาคสนามและกีฬาในร่ม 
3.1.4. นักเรียน ครูและบุคลากรร้อยละ80 ได้ค้นคว้าหาความรู้จากการบริการห้องสมุดใน

บรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
3.1.5. ระบบการสืบค้นมีประสิทธิภาพสะดวกรวดเร็วต่อการสืบค้น 

   3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
3.2.1. นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน 
3.2.2. นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่มีมากข้ึน 
3.2.3. นักเรียนได้ใช้สนามในการเรียนและฝึกปฏิบัติกีฬาทั้งภาคสนามและกีฬาในร่ม 
3.2.4. นักเรียน ครูและบุคลากรได้ค้นคว้าหาความรู้จากการบริการห้องสมุดในบรรยากาศที่เอ้ือ

ต่อการเรียนรู้ 
3.2.5. ระบบการสืบค้นมีประสิทธิภาพสะดวกรวดเร็วต่อการสืบค้น 

 3.2.6 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 อยู่ในระดับด ี
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4. รายละเอียดกิจกรรมและคำชี้แจงงบประมาณ   
ปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 30  กันยายน 2565) 

ที ่ รายการ/กิจกรรมสำคัญ 

งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ชื่อ
ผู้รับผิดชอบ 

ค่าตอบ 
แทน 
ใช้สอย 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ค่าวัสดุ รวม 

1. ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง/          
วางแผนการปฏิบัติงาน 

- - - -  
 

ตลอดปี 
งบประมาณ 

งานประกัน
คุณภาพ 

 
กลุ่มบริหาร

วิชาการ 
 

2. จัดทำแผนปฏิบัติงาน - - - - 
3. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน - - - 2,028,000 

4. ประเมินผล - - - - 
5. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน - - - - 

รวม - - - 2,028,000 
 

5. งบประมาณ 
  แหล่งงบประมาณ งบประมาณ 2565 

1. เงินอุดหนุนการศึกษา 
  1.1 พัฒนาปรับปรุงอาคารดนตรี 
  1.2 จัดซื้อพัสดุ ครุภัณฑ์กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
  1.3 ปรับปรุงห้องกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
  1.4 จัดซื้อจัดจ้าง วัสดุครุภัณฑ์ของศูนย์ HCEC 
  1.5 พัฒนาศูนย์ HCEC 
  1.6 จัดหาวัสดุ อุปกรณ์คหกรรม 
  1.7 จัดซื้อวัสดุสำนักงานอุตสาหกรรม 
  1.8 ปูกระเบื้องห้องเรียนโรงฝึกงาน 
  1.9 จัดซื้อวัสดุสำนักงานกลุ่มสาระเทคโนโลยี 
  1.10 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน นศท. 
  1.11 จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์หุ่นยนต์ 
  1.12 ปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
  1.13 วัสดุฝึกรายวิชาวิทยการคำนวณและการออกแบบเทคโนโลยี ม.1-5 
  1.14 ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ 
  1.15 จัดซื้อ ซ่อมแซม บำรุงรักษาอุปกรณ์กิจกรรมลูกเสือ 
  1.16 จัดซื้อสื่อ วัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์กิจกรรมยุวกาชาด 
  1.17 จัดซื้อวัสดุสำนักงานห้องสมุด 

 
- 

100,000 
5,000 

- 
- 

60,000 
15,000 

150,000 
91,633 
7,500 

- 
200,000 
90,000 

990,000 
30,000 
30,000 
5,000 
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  แหล่งงบประมาณ งบประมาณ 2565 
  1.18 พัฒนาระบบผลิตเอกสารงานวิชาการ ข้อมูลสารสนเทศ 
  1.19 จัดซื้อวัสดุสำนักงานงานบริการ 

80,000 
50,000 

2. รายได้จากสถานศึกษา 
3. เงินอ่ืนๆ ........................... 

- 
- 

รวม 1,904,133 
 

6. ระยะเวลาดำเนินการ  
    1 ตุลาคม 2564 – 30  กันยายน 2565 (ตลอดปีงบประมาณ 2565) 
    สถานที่ดำเนินการ    โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 
 

7. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง  
  กลุ่มบริหารวิชาการ 
 

8. ระดับความสำเร็จ/การประเมินผล    
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

8.1 เชิงปริมาณ 
    8.1.1 มีหอสมุด ห้องปฏิบัติการที่ได้
มาตรฐานที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติ 

สอบถาม   
ประเมิน 

แบบสอบถาม   
แบบประเมิน 

    8.1.2 นักเรียนร้อยละ 80 ได้เรียนรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ที่มีมากข้ึน 

สอบถาม   
ประเมิน 

แบบสอบถาม   
แบบประเมิน 

    8.1.3 นักเรียนร้อยละ 80 ได้ใช้สนามใน
การเรียนและฝึกปฏิบัติกีฬาทั้งภาคสนามและ
กีฬาในร่ม 

สอบถาม   
ประเมิน 

แบบสอบถาม   
แบบประเมิน 

    8.1.4 นักเรียน ครูและบุคลากรร้อยละ80 
ได้ค้นคว้าหาความรู้จากการบริการห้องสมุดใน
บรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

สอบถาม   
ประเมิน 

แบบสอบถาม   
แบบประเมิน 

    8.1.5 ระบบการสืบค้นมีประสิทธิภาพ
สะดวกรวดเร็วต่อการสืบค้น 

สอบถาม   
ประเมิน 

แบบสอบถาม   
แบบประเมิน 

8.2 เชิงคุณภาพ 
    8.2.1 นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติใน
ห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน 

สอบถาม   
ประเมิน 

แบบสอบถาม   
แบบประเมิน 

    8.2.2.นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่มี
มากขึ้น 

สอบถาม   
ประเมิน 

แบบสอบถาม   
แบบประเมิน 
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ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
    8.2.3 นักเรียนได้ใช้สนามในการเรียนและ
ฝึกปฏิบัติกีฬาทั้งภาคสนามและกีฬาในร่ม 

สอบถาม   
ประเมิน 

แบบสอบถาม   
แบบประเมิน 

    8.2.4 นักเรียน ครูและบุคลากรได้ค้นคว้า
หาความรู้จากการบริการห้องสมุดใน
บรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

สอบถาม   
ประเมิน 

แบบสอบถาม   
แบบประเมิน 

    8.2.5 ระบบการสืบค้นมีประสิทธิภาพ
สะดวกรวดเร็วต่อการสืบค้น 

สอบถาม   
ประเมิน 

แบบสอบถาม   
แบบประเมิน 

    8.2.6. ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย 
มีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 อยู่ใน
ระดับดี 

สอบถาม   
ประเมิน 

แบบสอบถาม   
แบบประเมิน 

 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
9.1. นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน 
9.2. นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่มีมากข้ึน 
9.3. นักเรียนได้ใช้สนามในการเรียนและฝึกปฏิบัติกีฬาทั้งภาคสนามและในร่ม 
9.4. นักเรียน ครูและบุคลากรได้ค้นคว้าหาความรู้จากการบริการห้องสมุดในบรรยากาศท่ีเอ้ือ

ต่อการใช้บริการ 
9.5. มีระบบการสืบค้นมีประสิทธิภาพสะดวกรวดเร็วต่อการสืบค้น 
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ชื่อแผนงาน : 17.  พัฒนาระบบสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์ในโรงเรียน 
โครงการ   4.2.1  โครงการพัฒนาปรับปรุงพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อที่ ......  (4ข้อ).................................................................................................  
สนองกลยุทธ์ โรงเรียน : กลยุทธ์ ข้อที่ ..4  (5ข้อ)    กลยุทธ์ สพม.23  ข้อที่...  (5ข้อ)    
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน : มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ลักษณะโครงการ     โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ  : กลุ่มบริหารวิชาการ 
กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ  : กลุ่มบริหารวิชาการ 
 

1. หลักการและเหตุผล   
 บทบาทของโรงเรียน นอกจากจะปลูกฝังและส่งเสริมความรู ้ทักษะทางด้านวิชาการแล้ว 
บทบาทหนึ ่ง ที ่โรงเรียนจะต้องทำคือการปลูกจิตสำนึก และความตระหนักในความสำคัญของ
สิ่งแวดล้อม ให้เกิดขึ้นตั้งแต่เยาว์วัย นั่นคือการมีส่วนร่วมในการป้องกันรักษาสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการ
เรียนรู้เรื่องอื่น ๆ การพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิทัศน์ของโรงเรียน ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ จึงต้องพัฒนา
ควบคู่กับด้านอื่นๆ ด้วย จึงจะเกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียน ดังนั้นการบริหารอาคารสถานที่ ที่จะ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน จะต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ ที่เหมาะสมและเอ้ือต่อการ
เรียนรู้ อาทิเช่น อาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภคไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ซึ่งจะมีการเสื่อมสภาพตาม
อายุการใช้งาน เพื ่อให้สิ ่งแวดล้อมดังกล่าวเอื ้อต่อการจัดบรรยากาศการเรียนรู ้จะต้องมีสภาพดี 
ปลอดภัย พร้อมใช้งาน ซึ่งจะต้องเป็นแหล่งจัดกิจกรรมของการเรียนรู้ที่หลากหลายรูปแบบ มีการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยกระบวนการเรียนรู้ ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนได้รับ
ความรู้และประสบการณ์และเกิดการพัฒนาตรงจุดตามจุดประสงค์การเรียนรู้ จึงมีความจำเป็นต้อง
ได้รับการพัฒนาปรับปรุง ดูแลอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล เป็นโรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่
พิเศษ อาคารเรียนต่าง ๆ มีขนาดใหญ่ และหลายหลัง บางอาคารมีสภาพเก่า สมควรปรับเปลี่ยนสี ทาสี
ให้ดูเหมือนใหม่และปรับปรุงสวนหย่อมบริเวณโดยรอบโรงเรียน ก็จะเป็นการสร้างบรรยากาศอีกรูปแบบ
หนึ่ง และนอกจากนี้โรงเรียนยังมีวงดนตรี โยธวาทิต เพ่ือใช้ประกอบบรรเลงร่วมงานกิจกรรมต่าง ๆ ของ
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลและชุมชน องค์กรต่าง ๆ ที่ขอสนับสนุน ซึ่งมีสภาพเก่าและชำรุด ไม่ทันสมัย 
สมควรได้รับพัฒนาและปรับปรุง เพื่อพัฒนาโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้และสนับสนุนการจัดการศึกษา
ต่อไป  
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2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือพัฒนา ปรับปรุง ภูมิทัศน์ บรรยากาศ สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 
 2.2 เพ่ือพัฒนา ปรับปรุง อาคารเรียนให้มีสภาพดี มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 2.3 เพ่ือจัดซื้อวัสดุฝึก วงดนตรี วงโยธวาทิตให้มีสภาพใช้งานได้ดี 
 

3. เป้าหมาย  
   3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ (ระบุขนาด ปริมาณของผลงานที่เกิดข้ึนหลังจากดำเนินการเสร็จ) 
  3.1.1 บรรยากาศ ภูมิทัศน์ในโรงเรียนสวยงาม เอ้ือต่อการเรียนรู้  

3.1.2 อาคารเรียนมีสภาพดี มีบรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 3.1.3 มีวัสดุฝึก วงดนตรี วงโยธวาทิตมีสภาพใช้งานได้ดี 
 3.1.4 นักเรียน 4200 คน ครู 190 คน  
   3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ (ระบุผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นหลังจากดำเนินการเสร็จ) 
 3.2.1.  สถานศึกษาปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่จ ัดให้มีแหล่งเรียนรู ้มากขึ ้น มีระบบ
สาธารณูปโภคท่ีเพียงพอ 
 3.2.2.  บุลากรและนักเรียนมีความตระหนักในการใช้พลังงาน รู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อม 
 3.2.3.  นักเรียนเข้าร่วมหรือมีส่วนร่วมกิจกรรม/โครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
 3.2.4.  มีการให้บริการยานพาหนะที่มีความคล่องตัวอย่างมีระบบ 
 3.2.5.  สถานศึกษามีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด พื้นที่สีเขียว และสิ่งอำนวยความ
สะดวกเพียงพอและอยู่ในสภาพใช้การได้ดี 
 3.2.6.  สถานศึกษามีห้องทดลอง ห้องปฏิบัติการพร้อมอุปกรณ์ท่ีทันสมัยเป็นไปตามเกณฑ์ 
 3.2.7.  สถานศึกษามีห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ (Resource Center) ที่มีการบริการด้วยระบบ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 3.2.8.  ครู/นักเรียนมีความพึงพอใจในการใช้ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ 
 3.2.9. ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 อยู่ในระดับดี 
 

4. รายละเอียดกิจกรรมและคำชี้แจงงบประมาณ   
ปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 30  กันยายน 2565) 

ที ่ รายการ/กิจกรรมสำคัญ 

งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ชื่อ
ผู้รับผิดชอบ 

ค่าตอบ 
แทน 
ใช้สอย 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ค่าวัสดุ รวม 

1. ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง/          
วางแผนการปฏิบัติงาน 

- - - -  
ตลอดปี 

งบประมาณ 

งานประกัน
คุณภาพ 

 2. จัดทำแผนปฏิบัติงาน - - - - 
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ที ่ รายการ/กิจกรรมสำคัญ 

งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ชื่อ
ผู้รับผิดชอบ 

ค่าตอบ 
แทน 
ใช้สอย 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ค่าวัสดุ รวม 

3. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน - - - 200,000 กลุ่มบริหาร
วิชาการ 

 
4. ประเมินผล - - - - 
5. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน - - - - 

รวม - - - 200,000 
 

5. งบประมาณ 
  แหล่งงบประมาณ งบประมาณ 2565 

1. เงินอุดหนุนการศึกษา 
  1.1 ปรับปรุง ซ่อมแซมและดูแลภูมิทัศน์ 
  1.2 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ 
  1.3 โครงการปรับพ้ืนที่หน้าอาคาร 5เทปูนโรงจอดรถ 
  1.4 โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ 6 เหลี่ยมหน้าหอสมุด 
  1.5 โครงการขุดลอกท่อระบายน้ำทั้งระบบในโรงเรียน 
  1.6 โครงการปรับปรุงหอนาฬิกา 
  1.7 โครงการปรับปรุงอัฒจันทร์เหล็ก 
  1.8 โครงการปรับปรุงห้องน้ำครู (ข้างหอประชุม) 
  1.9 โครงการทำทางเดินจากโดมอนุสรณ์ร่มพิกุลทองไปยังโดมสนามฟุตซอล 
  1.10 โครงการปรับปรุงสิ่งแวดล้อม 
  1.11 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ตกแต่งห้องเกียรติยศ 

 
200,000 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

2. รายได้จากสถานศึกษา 
3. เงินอ่ืนๆ ........................... 

- 
- 

รวม 200,000 
 

6. ระยะเวลาดำเนินการ  
    1 ตุลาคม 2564 – 30  กันยายน 2565 (ตลอดปีงบประมาณ 2565) 
    สถานที่ดำเนินการ    โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 
 

7. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง  
  กลุ่มบริหารวิชาการ 
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8. ระดับความสำเร็จ/การประเมินผล  (โดยให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ในข้อ 3)  
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

8.1 เชิงปริมาณ 
    8.1.1 บรรยากาศ ภูมิทัศน์ในโรงเรียน
สวยงาม เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

สอบถาม   
ประเมิน 

แบบสอบถาม   
แบบประเมิน 

    8.1.2 อาคารเรียนมีสภาพดี มีบรรยากาศ
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

สอบถาม   
ประเมิน 

แบบสอบถาม   
แบบประเมิน 

    8.1.3 มีวัสดุฝึก วงดนตรี วงโยธวาทิตมี
สภาพใช้งานได้ดี 

สอบถาม   
ประเมิน 

แบบสอบถาม   
แบบประเมิน 

    8.1.4 นักเรียน 4200 คน ครู 190 คน สอบถาม   
ประเมิน 

แบบสอบถาม   
แบบประเมิน 

8.2 เชิงคุณภาพ 
    8.2.1 สถานศึกษาปรับปรุงพัฒนาอาคาร
สถานที่จัดให้มีแหล่งเรียนรู้มากขึ้น มีระบบ
สาธารณูปโภคท่ีเพียงพอ 

สอบถาม   
ประเมิน 

แบบสอบถาม   
แบบประเมิน 

    8.2.2.ลากรและนักเรียนมีความตระหนัก
ในการใช้พลังงาน รู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อม 

สอบถาม   
ประเมิน 

แบบสอบถาม   
แบบประเมิน 

    8.2.3 นักเรียนเข้าร่วมหรือมีส่วนร่วม
กิจกรรม/โครงการอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 

สอบถาม   
ประเมิน 

แบบสอบถาม   
แบบประเมิน 

    8.2.4 มีการให้บริการยานพาหนะที่มีความ
คล่องตัวอย่างมีระบบ 

สอบถาม   
ประเมิน 

แบบสอบถาม   
แบบประเมิน 

    8.2.5 สถานศึกษามีห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด พื้นที่สีเขียว และสิ่ง
อำนวยความสะดวกเพียงพอและอยู่ในสภาพ
ใช้การได้ดี 

สอบถาม   
ประเมิน 

แบบสอบถาม   
แบบประเมิน 

    8.2.6 สถานศึกษามีห้องทดลอง 
ห้องปฏิบัติการพร้อมอุปกรณ์ที่ทันสมัยเป็นไป
ตามเกณฑ์ 

สอบถาม   
ประเมิน 

แบบสอบถาม   
แบบประเมิน 

8.2.7 สถานศึกษามีห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ 
(Resource Center) ที่มีการบริการด้วย
ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

สอบถาม   
ประเมิน 

แบบสอบถาม   
แบบประเมิน 
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ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
8.2.8 ครู/นักเรียนมีความพึงพอใจในการใช้
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ 

สอบถาม   
ประเมิน 

แบบสอบถาม   
แบบประเมิน 

8.2.9 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มี
ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ  80  อยู่ใน
ระดับดี 

สอบถาม   
ประเมิน 

แบบสอบถาม   
แบบประเมิน 

 
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1.  สถานศึกษาปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่จัดให้มีแหล่งเรียนรู้มากขึ้น มีระบบ
สาธารณูปโภคท่ีเพียงพอ 
 9.2.  บุลากรและนักเรียนมีความตระหนักในการใช้พลังงาน รู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อม 
 9.3.  นักเรียนเข้าร่วมหรือมีส่วนร่วมกิจกรรม/โครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
 9.4.  มีการให้บริการยานพาหนะที่มีความคล่องตัวอย่างมีระบบ 
 9.5.  สถานศึกษามีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด พ้ืนที่สีเขียว และสิ่งอำนวยความสะดวก
เพียงพอและอยู่ในสภาพใช้การได้ดี 
 9.6.  สถานศึกษามีห้องทดลอง ห้องปฏิบัติการพร้อมอุปกรณ์ท่ีทันสมัยเป็นไปตามเกณฑ์ 
 9.7.  สถานศึกษามีห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ (Resource Center) ที่มีการบริการด้วยระบบ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
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ชื่อแผนงาน : 18. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน 

โครงการ   5.1.1 โครงการส่งเสริมความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาโรงเรียน 
ยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อที่ ......  (4ข้อ)................................................................................................... ....... 
สนองกลยุทธ์ โรงเรียน : กลยุทธ์ ข้อที่ ..5  (5ข้อ)    กลยุทธ์ สพม.23  ข้อที่...  (5ข้อ)    
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน : มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ลักษณะโครงการ     โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ  : งานบริหารทั่วไป 
กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ  : ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 

1. หลักการและเหตุผล   
 จากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนเป็นคนดี มีปัญญา    
มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ จึงกำหนดจุดหมาย เพ่ือให้เกิดกับผู้เรียนเมื่อ
จบการศึกษาข้ันพื้นฐาน คือ (1) มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มี
วินัย และปฏิบัติตนตามหลักของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (2) มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยีและมีทักษะ
ชีวิต (3) มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกกำลังกาย และจากพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553) มาตรา 29 ให้สถานศึกษาร่วมกับ
บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กร
วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนโดยจัด
กระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชนเพื่อให้ชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู้ ข้อมูล 
ข่าวสาร และรู้จักเลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยาการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหา และความต้องการ รวมทั้งหาวิธีการสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การพัฒนา
ระหว่างชุมชน  
 การจัดการศึกษาเพ่ือให้บรรลุตามจุดกมายของหลักสูตรให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข 
มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ ผู้ปกครอง ชุมชน ควรมีส่วนร่วมในการให้ความร่วมมือใน
การพัฒนาผู้เรียน  
 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือจัดกิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง ชุมชน 
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3. เป้าหมาย 
   3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ  
 3.1.1 ผู้แทนชุมชน ผู้ปกครอง ร้อยละ 90 มีส่วนร่วมกิจกรรมในโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 
  3.1.2 ผู้ปกครอง ชุมชน ร้อยละ 90 มีส่วนร่วมในการแก้ไข และพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี                   
มีคุณธรรม  
 3.1.3 ผู้ปกครอง ชุมชน ร้อยละ 90 มีส่วนร่วมในการสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้น 
   
 

4. รายละเอียดกิจกรรมและคำชี้แจงงบประมาณ   
ปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) 

ที ่ รายการ/กิจกรรมสำคัญ 

งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ชื่อ
ผู้รับผิดชอบ 

 ค่า 
 ตอบแทน 
ใช้สอย 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ค่าวัสดุ รวม 

1. ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง/          
วางแผนการปฏิบัติงาน 

- - - -  
 

ตลอดปี 
งบประมาณ 

งานประกัน
คุณภาพ 

 
กลุ่มบริหาร

วิชาการ 
 

2. จัดทำแผนปฏิบัติงาน - - - - 
3. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน - - - 417,960 

4. ประเมินผล - - - - 
5. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน - - - - 

รวม - - - 417,960 

 
5. งบประมาณ 

  แหล่งงบประมาณ งบประมาณ 2565 
1. เงินอุดหนุนการศึกษา 
  1.1 ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 
  1.2 ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom meeting) 
  1.3 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
  1.4 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ม.1 
  1.5 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ม.2 
  1.6 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ม.3 
  1.7 ค่ายพักแรมนอกโรงเรียนระดับชั้น ม.3 
  1.8 ค่ายกลางวัน "ทักษะชีวิต" ระดับชั้น ม.2 
  1.9 เดินทางไกล ค่ายกลางวันระดับชั้น ม.1 

 
31,250 
63,750 
30,000 

- 
- 
- 

72,960 
- 
- 
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  แหล่งงบประมาณ งบประมาณ 2565 
  1.10 ยุวกาชาดจิตอาสา 
  1.11 พิธีสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาด 
  1.12 พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด 
  1.13 รบัสมัคร นศท.ปี 1 รายงานตัว ปี 2,3 ไหว้ครูปี 1,2,3 
  1.14 ฝึกภาคปกติและสวนสนาม นศท. ชั้นปีที่ 1,2,3 
  1.15 พัฒนาและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ นศท.ปี 1,2,3 
  1.16 อบรมเชิงปฏิบัติการ นศท.ชั้นปีที่ 2 
  1.17 อบรมเชิงปฏิบัติการ นศท.ชั้นปีที่ 3 
  1.18 เดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรม นศท.ชั้นปีที่ 1 
  1.19 การฝึกภาคสนาม นศท.ชั้นปีที่ 2,3 
  1.20 การแข่งขันกีฬาร่วมกับชุมชนและหน่วยงานอื่น 

30,000 
- 
- 

20,000 
10,000 
10,000 
10,000 
10,000 
10,000 
20,000 

100,000 
2. รายได้จากสถานศึกษา 
3. เงินอ่ืนๆ ........................... 

- 
- 

รวม 417,960 
 

6. ระยะเวลาดำเนินการ  
     1 เมษายน 2564 – 30  กันยายน 2565  (ตลอดปีงบประมาณ 2565) 
    สถานที่ดำเนินการ   โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 
 

7. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง  
  งานบริหารทั่วไป 
 

8. ระดับความสำเร็จ/การประเมินผล  (โดยให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ในข้อ 3)  
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

8.1 เชิงปริมาณ 
    8.1.1 ผู้แทนชุมชน ผู้ปกครอง ร้อยละ 90 
มีส่วนร่วมกิจกรรมในโรงเรียนสกลราชวิทยา- 
นุกูล 

สอบถาม   
ประเมิน 

แบบสอบถาม   
แบบประเมิน 

    8.1.2 ผู้ปกครอง ชุมชน ร้อยละ 90 มีส่วน
ร่วมในการแก้ไข และพัฒนานักเรียนให้เป็น
คนดี มีคุณธรรม 

สอบถาม   
ประเมิน 

แบบสอบถาม   
แบบประเมิน 
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ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
    8.1.3 ผู้ปกครอง ชุมชน ร้อยละ 90 มีส่วน
ร่วมในการสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ที่
โรงเรียนจัดขึ้น 

สอบถาม   
ประเมิน 

แบบสอบถาม   
แบบประเมิน 

 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 9.1. ผู้แทนชุมชน ผู้ปกครอง มีส่วนร่วมกิจกรรมในโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 
  9.2. ผู้ปกครอง ชุมชน มีส่วนร่วมในการแก้ไข และพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม  
 9.3. ผู้ปกครอง ชุมชน มีส่วนร่วมในการสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้น 
 9.4. นักเรียนได้รับการเอาใจใส่จากโรงเรียนและผู้ปกครอง ชุมชน ทำให้มีขวัญกำลังใจใน    
การเรียน 
 9.5. นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม 
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ชื่อแผนงาน :  19. พัฒนาการจัดการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
โครงการ   5.2.1 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และจากภูมิปัญญาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อที่ ......  (4ข้อ).......................................................................................................... 
สนองกลยุทธ์ โรงเรียน : กลยุทธ์ ข้อที่ ..5  (5ข้อ)    กลยุทธ์ สพม.23  ข้อที่...  (5ข้อ)    
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน : มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
ลักษณะโครงการ     โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ  : กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา และการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ  : ฝ่ายวิชาการ 
 

1. หลักการและเหตุผล   
 การศึกษาเป็นกระบวนการที่สำคัญ ในการพัฒนาคนไทยให้มีคุณภาพ และเป็นกระบวนการที่
ช่วยสร้างความเจริญงอกงาม ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ทำให้มนุษย์สามารถพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้ดีขึ ้น มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม สามารถอยู ่ร่วมกันอย่างสันติ รู ้เท่าทัน การ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ     ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักช่วยเหลือเกื้อกูลกัน และ
สามารถเกื้อหนุนการพัฒนาประเทศไทยอย่างเหมาะสม ซึ่งสิ่งเหล่านี้ควรได้รับการปลูกฝัง และฝึกฝนให้
เกิดขึ ้นกับผู ้ เร ียน และพัฒนาความสามารถของผ ู ้ เร ียนอย่างเต็มศักยภาพ ซึ ่งสอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542(แก้ไขเพ่ิมเติมครั้งที่ 3 พ.ศ.2553)  ได้กำหนดแนวทางการ
จัดการศึกษาไว้ในหมวด 4 มาตรา 22 ว่า “หลักการจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู ้เรียนทุกคนมี
ความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษา
ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มศักยภาพ” และจากจุดหมายของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ข้อ 5 ระบุว่า ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ไทย การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม มีจิตสาธารณะ ที่มุ่งทำประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม
และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข ดังนั้นเพื่อให้นักเรียนโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล มีความรู้ทักษะ
ด้านวิชาการและวิชาอาชีพ นอกจากจะแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนแล้วจะต้องแสวงหา
ความรู้จากนอกโรงเรียนและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อปลูกฝังและสนับสนุนให้นักเรียนศึกษาเรียนรู้จากวิทยากรท้องถิ่น และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
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3. เป้าหมาย  
   3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ  
 3.1.1 นักเรียนร้อยละ 80 รู้จักศึกษาหาความรู้จากวิทยากรท้องถิ่น และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 3.1.2 นักเรียนมีจิตสำนึก รักในท้องถิ่นของตนเอง 
 

   3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
 3.2 1 นักเรียนมีความรัก ความภาคภูมิใจในท้องถิ่น และภูมิปัญญาไทย 
 3.2.2 นักเรียนศึกษาหาความรู้ และสืบสานดำรงไว้ซึ ่งความเป็นไทย และภูมิปัญญาที่ควร
อนุรักษ ์
 

4. รายละเอียดกิจกรรมและคำชี้แจงงบประมาณ (ดูหมายเหตุ) 
ปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 30  กันยายน 2565) 

ที ่ รายการ/กิจกรรมสำคัญ 

งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ชื่อ
ผู้รับผิดชอบ 

ค่า 
ตอบแทน 
ใช้สอย 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ค่าวัสดุ รวม 

1. ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง/          
วางแผนการปฏิบัติงาน 

- - - -  
ตลอดปี 

งบประมาณ 

งานประกัน
คุณภาพ 

 
กลุ่มบริหาร

วิชาการ 
 

2. จัดทำแผนปฏิบัติงาน - - - - 
3. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน - - - 225,00 

4. ประเมินผล - - - - 
5. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน - - - - 

รวม - - - 225,000 
 
5. งบประมาณ 

  แหล่งงบประมาณ งบประมาณ 2565 
1. เงินอุดหนุนการศึกษา 
  1.1 การศึกษาแหล่งเรียนรู้สู่ภูมิปัญญาท้องถิ่น (สังคม) 
  1.2 โครงการรักษ์ไทย (สังคม) 
  1.3 กิจกรรมส่งเสริมการสอนพุทธศาสนา และภูมิปัญญา 
  1.4 โครงการทดสอบทักษะทางวิชาการสังคมศึกษา ม.ปลาย 
  1.5 กิจกรรมค่ายคุณธรรมปลูกจิตสำนึกสิ่งแวดล้อม 
  1.6 พัฒนาชุมนุมอนุรักษ์ดนตรีไทย 
  1.7 พัฒนาการเรียนการสอนชุมนุมนาฎศิลป์ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
40,000 
20,000 
5,000 

10,000 
40,000 
10,000 
30,000 
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  แหล่งงบประมาณ งบประมาณ 2565 
  1.8 สวนละครในวรรณคดีไทย 
  1.9 ภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ 

50,000 
20,000 

2. รายได้จากสถานศึกษา 
3. เงินอ่ืนๆ ........................... 

- 
- 

รวม 225,000 
 

6. ระยะเวลาดำเนินการ  
     1 ตุลาคม 2564 – 30  กันยายน 2565 (ตลอดปีงบประมาณ 2565) 
    สถานที่ดำเนินการ     โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 
 

7. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง  
  ............................... 
 

8. ระดับความสำเร็จ/การประเมินผล  (โดยให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ในข้อ 3)  
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

8.1 เชิงปริมาณ 
    8.1.1 นักเรียนร้อยละ 80 รูจ้กัศึกษาหาความรู้
จากวิทยากรท้องถิ่น และภมูิปัญญาท้องถิ่น 

สอบถาม   
ประเมิน 

แบบสอบถาม   
แบบประเมิน 

    8.1.2 นักเรียนมีจิตสำนึก รักในท้องถิ่น
ของตนเอง 

สอบถาม   
ประเมิน 

แบบสอบถาม   
แบบประเมิน 

8.2 เชิงคุณภาพ 
    8.2.1 นักเรียนมีความรัก ความภาคภูมิใจ
ในท้องถิ่น และภูมิปัญญาไทย 

สอบถาม   
ประเมิน 

แบบสอบถาม   
แบบประเมิน 

    8.2.2.นักเรียนศึกษาหาความรู้ และสืบ
สานดำรงไว้ซึ่งความเป็นไทย และภูมิปัญญาที่
ควรอนุรักษ์ 

สอบถาม   
ประเมิน 

แบบสอบถาม   
แบบประเมิน 

 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 9.1 นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้จากชุมชนท้องถิ่น และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 9.2 นักเรียนมีความรัก ความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 9.3 นักเรียนอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นให้อยู่คู่กับสังคมไทย 
 9.4 นักเรียนสามารถประยุกต์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นไปใช้ในชีวิตประจำวัน 
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ชื่อแผนงาน : 20. อนุรักษ์ สืบทอด เผยแพร่ ส่งเสริมการดำเนินงานด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  
บนพื้นฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
โครงการ   5.3.1  โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมอนุรักษ์และสืบทอดศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม   
บนพื้นฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อที่ ......  (4ข้อ).................................................................................................  
สนองกลยุทธ์ โรงเรียน : กลยุทธ์ ข้อที่ ..5  (5ข้อ)    กลยุทธ์ สพม.23  ข้อที่...  (5ข้อ)    
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน : มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
ลักษณะโครงการ     โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ  : กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ  : กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

1. หลักการและเหตุผล   
 การศึกษาเป็นกระบวนการที่สำคัญในการพัฒนาคนไทยให้มีคุณภาพ และเป็นกระบวนการที่
ช่วยสร้างความเจริญงอกงาม ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ทำให้มนุษย์สามารถพัฒนา
คุณภาพชีวิต   ให้ดีขึ ้น มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติ รู ้เท่าทัน การ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นรวดเร็ว มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักช่วยเหลือเกื้อกูลกัน และสามารถ
เกื้อหนุนการพัฒนาประเทศไทยอย่างเหมาะสม ซึ่ งสิ่งเหล่านี้ควรได้รับการปลูกฝังและฝึกฝนให้เกิด
ขึ้นกับผู้เรียน และพัฒนาความสามารถของผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 3 พ.ศ.2553)  ได้กำหนดแนวทางการจัดการศึกษา
ไว้ในหมวด 4 มาตรา 22 ว่า “หลักการจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้
และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน
สามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มศักยภาพ” และจากจุดหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ได้กำหนดจุดหมาย เพ่ือให้เกิดกับผู้เรียนเมื่อจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กล่าวว่า (ข้อ 4) มีความรัก
ชาติ มีจิตสำนึกในการเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ยึดมั ่นวิถีชีวิตและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข (ข้อ 5) มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาไทย อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม มีจิตสาธารณะมุ่งทำประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม 
และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข ดังนั้นโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล จะต้องกำหนดโครงการ
กิจกรรมในการอนุรักษ์สืบทอด เผยแพร่ ส่งเสริมการดำเนินงานด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม บน
พ้ืนฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งนี้เพื่อพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนไทยที่มีคุณภาพ ดำรงชีวิตใน
สังคมโลกและสังคมไทยอย่างมีความสุข 
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2. วัตถุประสงค์ 
2.1. เพื่อให้นักเรียนร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและวันสำคัญของของชาติ 
2.2. เพ่ือให้นักเรียนร่วมกิจกรรมทางสังคม แสดงออกถึงความเป็นเยาวชนที่ดี 
 

3. เป้าหมาย  
   3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ  
 3.1.1 นักเรียนร้อยละ 98 ร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและวันสำคัญของชาติ 
 3.1.2 นักเรียนร้อยละ 98 ร่วมกิจกรรมทางสังคม แสดงถึงความเป็นคนดี 
   3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  

3.2.1. นักเรียนมีคุณลักษณะที่ดีต่อการร่วมกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและวัน
สำคัญของชาติ 

3.2.2. นักเรียนได้รับการปลูกฝังในการประพฤติปฏิบัติตนในเป็นคนดีของพ่อแม่ สังคม และ
ประเทศชาติ 
 3.2.3. ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ดีมาก  อยู่ใน
ระดับ  
 

4. รายละเอียดกิจกรรมและคำชี้แจงงบประมาณ (ดูหมายเหตุ) 
ปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 30  กันยายน 2565) 

ที ่ รายการ/กิจกรรมสำคัญ 

งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ชื่อ
ผู้รับผิดชอบ 

ค่า 
ตอบแทน 
ใช้สอย 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ค่าวัสดุ รวม 

1. ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง/          
วางแผนการปฏิบัติงาน 

- - - -  
ตลอดปี 

งบประมาณ 

งานประกัน
คุณภาพ 

 
กลุ่มบริหาร

วิชาการ 
 

2. จัดทำแผนปฏิบัติงาน - - - - 
3. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน - - - 350,000 

4. ประเมินผล - - - - 
5. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน - - - - 

รวม - - - 350,000 
 

5. งบประมาณ 
  แหล่งงบประมาณ งบประมาณ 2565 

1. เงินอุดหนุนการศึกษา 
  1.1 กิจกรรมไหว้ครู 
  1.2 งานวันสำคัญของชาติ กิจกรรมร่วมกับจังหวัด งานบุญกุศล 

 
30,000 
50,000 
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  แหล่งงบประมาณ งบประมาณ 2565 
  1.3 วันสุนทรภู ่
  1.4 วันภาษาไทย 
  1.5 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนม์พรรษา ร.10/วันแม่/วันพ่อ 
  1.6 กิจกรรม"ไถ่ชีวิตโค-กระบือ" ถวายเป็นราชกุศล (สังคม) 
  1.7 ภาพยนต์สั้น (สังคม) 
  1.8 สกลราชร่วมใจประหยัดไฟฟ้าและปลูกป่าลดโลกร้อน 
  1.9 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพยกระดับห้องเรียนสีเขียว 
  1.10 ศึกษาแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์(ก้าวตามศาสตร์พระราชา) 

20,000 
20,000 

100,000 
20,000 
30,000 
10,000 
30,000 
40,000 

2. รายได้จากสถานศึกษา 
3. เงินอ่ืนๆ ........................... 

- 
- 

รวม 350,000 
 

6. ระยะเวลาดำเนินการ  
    1 ตุลาคม 2564 – 30  กันยายน 2565 (ตลอดปีงบประมาณ 2565) 
    สถานที่ดำเนินการ    โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 
 

7. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง  
  งานบริหารวิชาการ 
 

8. ระดับความสำเร็จ/การประเมินผล  (โดยให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ในข้อ 3)  
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

8.1 เชิงปริมาณ 
    8.1.1 นักเรียนร้อยละ 98 ร่วมกิจกรรมวัน
สำคัญทางพระพุทธศาสนาและวันสำคัญของ
ชาติ 

สอบถาม   
ประเมิน 

แบบสอบถาม   
แบบประเมิน 

    8.1.2 นักเรียนร้อยละ 98 ร่วมกิจกรรม
ทางสังคม แสดงถึงความเป็นคนดี 

สอบถาม   
ประเมิน 

แบบสอบถาม   
แบบประเมิน 

    8.1.3 นักเรียนมีคุณลักษณะที่ดีต่อการร่วม
กิจกรรมในวันสำคัญทาง 

สอบถาม   
ประเมิน 

แบบสอบถาม   
แบบประเมิน 

8.2 เชิงคุณภาพ 
    8.2.1 พระพุทธศาสนาและวันสำคัญของ
ชาติ 

สอบถาม   
ประเมิน 

แบบสอบถาม   
แบบประเมิน 
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ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
    8.2.2. นักเรียนได้รับการปลูกฝังในการ
ประพฤติปฏิบัติตนในเป็นคนดีของพ่อแม่ 
สังคม และประเทศชาติ 

สอบถาม   
ประเมิน 

แบบสอบถาม   
แบบประเมิน 

    8.2.3 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย 
มีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85  อยู่ใน
ระดับ  ดี  

สอบถาม   
ประเมิน 

แบบสอบถาม   
แบบประเมิน 

 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
9.1. นักเรียนร่วมกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและวันสำคัญของชาติ 
9.2. นักเรียนได้รับการปลูกฝังในการประพฤติปฏิบัติตนในเป็นคนดีของพ่อแม่ สังคม และ

ประเทศชาติ 
9.3. นักเรียนร่วมสืบทอด อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย 
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บทที่ 4 
งบประมาณตามแผนปฏบิัติการพัฒนาโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ประจำปีงบประมาณ 2565 

 
ตาราง 6 แสดงงบประมาณตามแผนปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ประจำปีงบประมาณ 2565  กลยุทธ์ที่ 1 
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ 

ที ่ กลยุทธ์แผนงาน แผนงานโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
2565 

ผู้รับผิดชอบ 

1 1.1 การพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการศึกษาด้วยระบบ TQA 

1.1.1 โครงการบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ TQA ของฝ่าย งาน กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
- บริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ TQA 
- จัดหาวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน (การเงิน) 
- ส่งเสริมประสิทธิภาพงานสารบรรณวิชาการ 
- จัดหาวัสดุสำนักงานและอุปกรณ์สนับสนุนวิชาการ 
- ซ่อมบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ ระบบเครือข่าย 
- พัฒนางานวัดผลและประเมินผล(ตรวจสอบความถูกต้อง/ผิดพลาดเกรดที่ครูส่ง) 
- การพัฒนาระบบงานทะเบียน (แบบปพ./กระดาษ/อุปกรณ์ฯ) 
- พัฒนาระบบงานรับนักเรียน และจัดหาวัสดุสำนักงาน 
- ส่งเสริมการบริหารงานโรงเรียนมาตรฐานสากลตามมาตรฐานคุณภาพ OBECQA 
- พัฒนางานฝ่ายบริหารทั่วไป/งานสารบรรณ 

 
 

- 
30,000 
15,000 
35,000 

110,000 
15,000 

148,000 
20,000 
20,000 
60,000 

 
 
ฝ่ายวิชาการ 
งานการเงิน 
ฝ่ายวิชาการ 
ฝ่ายวิชาการ 
ฝ่ายวิชาการ 
งานวัดประเมินผล 
งานทะเบียน 
งานรับนักเรียน 
งานประกัน 
ฝ่ายบริหารทั่วไป 
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ที ่ กลยุทธ์แผนงาน แผนงานโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
2565 

ผู้รับผิดชอบ 

1.1.2 โครงการบริหารทรัพยากรโรงเรียน 
- งบประมาณสำรองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
- ค่าสาธารณูปโภค 

 
1,094,737 
2,002,568 

 
บริหารทั่วไป 
บริหารทั่วไป 

2 1.2 การเร่งรัดพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
รองรับการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ 

1.2.1 โครงการขยายโครงข่ายและพัฒนาระบบฐานข้อมูลในการบริหารโรงเรียนและการ
จัดการเรียนรู้ 
- พัฒนาการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล DMC 2022 
- โรงเรียนศูนย์เครือข่ายขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการ รร.มหิดลฯ 
- พัฒนาระบบการจัดทำแบบทดสอบ (เครื่องจัดเรียงเอกสาร) 
- พัฒนางานวัดผลและประเมินผล (จัดซื้อวัสดุ) 
- พัฒนาระบบการผลิตเอกสาร และซ่อมบำรุงอุปกรณ์อัดสำเนาห้องศูนย์วิทยบริการ 
- พัฒนาระบบารจัดเก็บข้อมูลและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารรับนักเรียน  (เช่า Hosting) 
- พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
- จัดหาคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ (สภา) 
- ปรับปรุงซ่อมระบบเสียงตามสาย 
- จัดซื้อวัสดุสำนักงานงานประชาสัมพันธ์ 
- กิจกรรมการบริหารจัดการกลุ่มสาระฯภาษาไทยด้วยระบบคุณภาพ TQA 
- พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภาษาไทย 
- พัฒนาปรับปรุงระบบเครื่องเสียงภายในโรงเรียน 
- พัฒนาประสิทธิภาพงานโสตทัศนูปกรณ์ 
- จัดหากล้องถ่ายภาพนิ่งและกล้องวีดีโอพร้อมอุปกรณ์เสริม 

 
 

15,000 
20,000 
51,211 

100,000 
150,000 
30,000 
20,000 
30,000 
35,000 
10,000 
20,000 
20,000 
50,000 
40,500 

- 

 
 
ศูนย์วิทยบริการ 
ฝ่ายวิชาการ 
ฝ่ายวิชาการ 
งานวัดประเมินผล 
ศูนย์วิทยบริการ 
ศูนย์วิทยบริการ 
งานระบบดูแล 
งานสภา 
งานประชาสัมพันธ์ 
งานประชาสัมพันธ์ 
สาระภาษาไทย 
สาระภาษาไทย 
งานโสตฯ 
งานโสตฯ 
งานโสตฯ 
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ที ่ กลยุทธ์แผนงาน แผนงานโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
2565 

ผู้รับผิดชอบ 

- โครงการพัฒนาปรับปรุงกล้องวงจรปิดภายในโรงเรียน 
- โครงการปรับปรุงพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการสอนตามชั้นเรียน 
- โครงการพัฒนาระบบมัลติมิเดียห้องโสตทัศนูปกรณ์ 
- พัฒนาปรับปรุงระบบมัลติมิเดียภายในหอประชุม 
- พัฒนาระบบอัดสำเนาเอกสารการเรียน แบบทดสอบและซ่อมบำรุงเครื่อง 

- 
150,000 
20,000 

- 
600,000 

งานโสตฯ 
งานโสตฯ 
งานโสตฯ 
งานโสตฯ 
ฝ่ายวิชาการ 

3 1.3 การพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

 

1.3.1 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
- พัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา (ประเมินรอบ4) 
- ประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา 
- พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
- ส่งเสริมประสิทธิภาพงานพัสดุโรงเรียน 
- สอบคัดเลือกนร. ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษด้วยข้อสอบมาตรฐาน 
- สอบคัดเลือกนร. ม.1 และ ม.4 ประเภททั่วไปด้วยข้อสอบมาตรฐาน 
- วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (สอบกลางภาคและปลายภาค) 
- การจัดสอบโดยระบบทดสอบกลาง 
- ติดตามการแก้ไขผลการเรียนบกพร่อง 
- พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระฯ (ตารางสอน ตารางเรียน) 
- การพัฒนานักเรียนให้มีทักษะพ้ืนฐานในการเรียน 

 
20,000 
10,000 

- 
40,000 

100,000 
120,000 
250,000 
50,000 
50,000 
10,000 

- 

 
งานประกัน 
งานหลักสูตร 
งานหลักสูตร 
งานพัสดุ 
งานรับนักเรียน 
งานรับนักเรียน 
ฝ่ายวิชาการ 
ฝ่ายวิชาการ 
งานจัดการสอน 
งานจัดการสอน 
ฝ่ายวิชาการ 
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ที ่ กลยุทธ์แผนงาน แผนงานโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
2565 

ผู้รับผิดชอบ 

4 1.4 การพัฒนาครูและบุคลากร
เพ่ือมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

1.4.1 โครงการการพัฒนาบุคลากร 
- พัฒนาครูและบุคลากรในฝ่ายบริหารงานบุคคล 
- พัฒนาครูในศตวรรษที่ 21 (ชั่วโมงพัฒนา) 
- ศึกษาดูงานครูและบุคลากรทางการศึกษา รร.สกลราชฯ 
- จัดซื้อวัสดุสำนักงานฝ่ายบริหารงานบุคคล 
- พัฒนาบุคลากรงานแผนงาน 
- พัฒนาบุคลากรงานการเงินและบัญชี 
- พัฒนาบุคลากรงานพัสดุ 
- พัฒนาคุณภาพวิชาการของครูและบุคลากร 
- ค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการถ่ายภาพให้ 
- ปรับปรุงพัฒนาบ้านพักข้าราชการครู 
- การอบรมครูด้วยระบบทางไกล : โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา 
- พัฒนาคุณภาพบุคลากรทางการศึกษาอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ในยุค
ศตวรรษท่ี 21 
- การขับเคลื่อนและพัฒนาประสิทธิภาพเครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
- กิจกรรมพัฒนาบุคลากรเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย 
- ศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
- ศึกษาดูงานบุคลากรกลุ่มสาระสุขศึกษาฯ 
- กีฬาเชื่อมสัมพันธ์บุคลากร 
- อบรมเจ้าหน้าที่กีฬาและผู้ตัดสินโดยวิทยากรมืออาชีพ 

 
- 

50,000 
110,000 
30,000 
20,000 
20,000 
20,000 

100,000 
20,000 
50,000 
20,000 

- 
 

50,000 
- 
- 
- 

20,000 
20,000 

 
ฝ่ายบริหารบุคคล 
ฝ่ายบริหารบุคคล 
ฝ่ายบริหารบุคคล 
ฝ่ายบริหารบุคคล 
งานแผนงาน 
งานการเงิน 
งานพัสดุ 
ฝ่ายวิชาการ 
งานห้องสมุด 
งานบ้านพัก 
ฝ่ายวิชาการ 
ฝ่ายวิชาการ 
ฝ่ายวิชาการ 
ฝ่ายวิชาการ 
สาระภาษาไทย 
สาระวิทยาศาสตร์ 
สาระสุขศึกษาฯ 
สาระสุขศึกษาฯ 
สาระสุขศึกษาฯ 
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- พัฒนาบุคลากรศูนย์ HCEC 
- โครงการศึกษาดูงานงานแนะแนว 
- พัฒนาครูผู้นำยุวกาชาดและอบรมหัวหน้าหน่วย รองหัวหน้าหน่วย 
- ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร (ผกท/นศท.) 

- 
- 
- 
- 

สาระต่างประเทศ 
งานยแนะแนว 
งานยุวกาชาด 
งาน นศท. 

1.4.2 โครงการเสริมสร้างค่านิยมร่วมและวัฒนธรรมองค์กร 
- ทำบุญส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 
- สร้างขวัญกำลังใจครูและบุคลากรทางการศึกษา 
- มุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ 
- สกลราชฯ ของเรา โรงเรียนของเรา 

 
- 
- 
- 

80,000 

 
ฝ่ายบริหารบุคคล 
ฝ่ายบริหารบุคคล 
ฝ่ายบริหารบุคคล 
ฝ่ายบริหารบุคคล 

5 1.5 การพัฒนาระบบบริหาร
ความเสี่ยง 

1.5.1 แผนงานส่งเสริมระบบ กลไก การบริหารความเสี่ยง อย่างเป็นรูปธรรมภายใน
โรงเรียน 
- ส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานกิจการนักเรียน 
- การประเมินผลงานกิจการนักเรียน/วิจัย/รายงาน/สถิติ/สรุปผล 
- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์/ปริ๊นเตอร์ (กิจการนักเรียน) 
- ส่งเสริมงานอาสาจราจรและวินัยจราจร 
- จัดทำบัตรนักเรียน 
- การประกันอุบัติเหตุหมู่นักเรียน 
- กิจกรรมส้วมสุขสันต์ 
- อบรมการฟ้ืนคืนชีพและปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
- หน่วยปฐมพยาบาล S.K.R. 

 
 

60,000 
10,000 
35,000 
20,000 

164,700 
- 

5,000 
10,000 
3,000 

 
 
ฝ่ายกิจการ 
ฝ่ายกิจการ 
ฝ่ายกิจการ 
งานรักษาวินัย 
งานรักษาวินัย 
งานรักษาวินัย 
งานอนามัย 
งานอนามัย 
งานอนามัย 
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- รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก 
- ตรวจสุขภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
- โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
- ส่งเสริมการเจริญเติบโตให้สมวัย 
- บริจาคโลหิต S.K.R. 
- จัดจ้างซักเครื่องนอนพยาบาล 
- น้ำดื่มไอโอดีนป้องกันโรคคอพอก 
- ค่ายาและเวชภัณฑ์ 
- ฟันสะอาดเหงือกแข็งแรง 
- ควบคุมภาวะโภชนาการเกิน 
- อบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- อบรมแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทย 
- จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 
- อบรมแกนนำสุขภาพจิต "เพ่ือนช่วยเพื่อน" 
- งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
- งานตรวจปัสสาวะนักเรียน 
- ส่งเสริมระบบงานโภชนาการ 
1.5.2 โครงการบริหารความเสี่ยงในภาวะวิกฤตและฉุกเฉิน 
- งานรักษาความปลอดภัย (รปภ.) 
- บริหารทั่วไป (จ้างเจ้าหน้าที่เวรยาม) 

10,000 
6,500 

10,000 
- 

2,000 
16,000 
3,000 

50,000 
2,000 

10,000 
12,000 
12,000 
40,000 
50,000 
10,000 
10,000 
50,000 

 
288,000 

- 

งานอนามัย 
งานอนามัย 
งานอนามัย 
งานอนามัย 
งานอนามัย 
งานอนามัย 
งานอนามัย 
งานอนามัย 
งานอนามัย 
งานอนามัย 
งานอนามัย 
งานอนามัย 
งานอนามัย 
งานอนามัย 
งานป้องกัน 
งานป้องกัน 
งานคหกรรม 
 
งานป้องกัน 
ฝ่ายบริหารทั่วไป 
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6 1.6 การพัฒนาระบบการบริหาร
การเงินและงบประมาณอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1.6.1 โครงการบริหารระบบการเงินและงบประมาณ 
- จัดทำแผนปฏิบัติการโรงเรียนปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
- ส่งเสริมประสิทธิภาพงานแผนงานฯ 
- ส่งเสริมประสิทธิภาพงานการเงิน 
- ส่งเสริมประสิทธิภาพและพัฒนาระดับ ม.1-6 
- ซ่อมบำรุงวัสดุครุภัณฑ์ท่ัวไป (งานพัสดุ) 
- ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์/ปริ๊นเตอร์ระดับชั้น 
- งานธนาคารโรงเรียน 

 
20,000 
20,000 
30,000 
30,000 
30,000 
35,000 

- 

 
งานแผนงาน 
งานแผนงาน 
งานการเงิน 
งานระดับ 
งานพัสดุ 
งานระดับ 
ฝ่ายบริหารทั่วไป 
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ตาราง 7 แสดงงบประมาณตามแผนปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ประจำปีงบประมาณ 2565  กลยุทธ์ที่ 2 
กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพ เป็นพลโลกที่มีคุณธรรมจริยธรรมบนพื้นฐานความเป็นไทยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ที ่ กลยุทธ์แผนงาน แผนงานโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
2565 

ผู้รับผิดชอบ 

7 2.1 การพัฒนานักเรียนให้มี
คุณภาพเป็นพลโลก เป็นเลิศทาง
วิชาการ สื่อสารสองภาษา ล้ำ
หน้าทางความคิด ผลิตผลงาน
อย่างสร้างสรรค์ ร่วมกัน
รับผิดชอบต่อสังคมโลก 

2.1.1 โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียง
มาตรฐานสากล 
- พัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนพิเศษเรียนร่วม 
- พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระฯภาษาไทย 
- นำเสนอและแสดงผลงานรายวิชาการค้นคว้าอิสระ 
- กิจกรรมการผลิตสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน 
- พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารศึกษา (จ้างครูต่างชาติECD) 
- จ้างครูต่างชาติภาษาต่างประเทศที่ 2 
- ซื้อพัสดุ ครุภัณฑ์กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
- ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ 
- จัดหาสื่อ วัสดุ  อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ 
- จัดซื้อสื่อ วัสดุ  อุปกรณ์สำนักงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
- จัดซื้อสื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาเกาหลี 
- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส 
- ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาไทย 
- กิจกรรมปรับปรุงห้องศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย 
- รับสมัครนักเรียนชั้นม.1 และ ม.4 ประเภททั่วไป ปีการศึกษา 2565 
- รับสมัครนักเรียนชั้นม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2565 

 
 

10,000 
10,000 

- 
20,000 
20,000 

3,000,000 
100,000 

- 
26,000 

160,000 
10,000 
10,000 
50,000 

- 
200,000 
100,000 

 
 
สาระภาษาไทย 
สาระภาษาไทย 
สาระภาษาไทย 
สาระต่างประเทศ 
สาระต่างประเทศ 
สาระต่างประเทศ 
สาระต่างประเทศ 
สาระต่างประเทศ 
สาระวิทยาศาสตร์ 
สาระวิทยาศาสตร์ 
สาระต่างประเทศ 
สาระต่างประเทศ 
สาระภาษาไทย 
สาระภาษาไทย 
งานรับนักเรียน 
งานรับนักเรียน 
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- จัดทำป้ายนิเทศและนิทรรศการวิชาการ 
- ยกระดับผลสัมฤทธิ์ (ติวโอเน็ต ม.3) 
- ส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานกลุ่มสาระคณิตศาตร์ 
- ส่งเสริมพัฒนาทักษะภาษาเกาหลี 
- พัฒนาปรับปรุงสื่อและเทคโนโลยีห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 

30,000 
- 

100,000 
10,000 
50,000 

ฝ่ายวิชาการ 
ฝ่ายวิชาการ 
สาระคฺณิตศาสตร์ 
สาระต่างประเทศ 
สาระวิทยาศาสตร์ 

2.1.2 โครงการพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ทักษะพ้ืนฐานในการเรียน 
- ส่งเสริมโครงงานวิทยาศาสตร์    
- วันวิทยาศาสตร์ 
- โครงงานคณิตศาสตร์ ม.ต้น 
- โครงงานคณิตศาสตร์ ม.ปลาย 
- ค่ายพัฒนาภาษาฝรั่งเศสสู่มาตรฐานสากล (CECRL) 
 

 
25,000 
40,000 
25,000 
25,000 
10,000 

 
สาระวิทยาศาสตร์ 
สาระวิทยาศาสตร์ 
สาระคณิตศาสตร์ 
สาระคณิตศาสตร์ 
สาระต่างประเทศ 
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8 2.2 การพัฒนานักเรียนให้มี
คุณธรรม จริยธรรมบนพื้นฐาน 
ความเป็นไทย ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

2.2.1 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมบนพื้นฐานความเป็นไทยตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
- พัฒนางานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
- งานส่งเสริมโรงเรียนสุจริต 
- สวดมนต์ประจำสัปดาห์ 
- โรงเรียนรักษาศีล 5 
- จัดทำคู่มือนักเรียน 
- ค่ายอาสาพัฒนาห้องสมุด 
- ค่ายส่งเสริมความฉลาดทางดิจิทัลสำหรับเยาวชน 
- การแข่งขันฟุตซอลต่อต้านยาเสพติด 
- บาสเกตบอลต้านยาเสพติด 
- จัดหาวัสดุสำนักงาน สภานักเรียน 
- กิจกรรมพัฒนาสื่อ-นวัตกรรมและวัสดุสำนักงาน (สังคม) 
- ค่ายเยาวชนรักษ์ภาษาไทย ปีที่ 12 
- โครงการค่ายครอบครัวพอเพียง 
- โรงเรียนวิถีพุทธ 
- โรงเรียนคุณธรรม 
- โรงเรียนสุจริต 
- กิจกรรมภาพยนต์สั้น เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม 
- จัดทำเรือนเพาะชำเพ่ือการเรียนรู้สู่เศรษฐกิจพอเพียง 

 
 

10,000 
10,000 
10,000 
6,000 

100,000 
20,000 
20,000 
30,000 
30,000 
10,000 
50,000 
90,000 
20,000 
3,000 
4,000 
3,000 

30,000 
100,000 

 
 
งานส่งเสริมคุณธรรม 
งานส่งเสริมคุณธรรม 
งานส่งเสริมคุณธรรม 
งานส่งเสริมคุณธรรม 
งานส่งเสริมคุณธรรม 
งานสภา 
งานสภา 
งานสภา 
งานสภา 
งานสภา 
สาระสังคม 
สาระภาษาไทย 
สาระสังคม 
สาระสังคม 
สาระสังคม 
สาระสังคม 
สาระสังคม 
งานเกษตร 
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2.2.2 โครงการพัฒนาและส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
- ส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการ 
- พัฒนาเสริมสร้าง วินัย คุณธรรม จริยธรรม 
- กิจกรรมวัยรุ่นวัยใสหัวใจธรรมะ (ม.2/ม.5) 
- เวทีสุขภาวะครอบครัว 
- สมุดบันทึกพฤติกรรมนักเรียน 

 
- 
- 
- 

18,000 
- 

 
ฝ่ายบริหารทั่วไป 
งานรักษาวินัย 
งานระบบดูแล 
งานระบบดูแล 
งานระบบดูแล 

9 2.3 การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและระบบการเรียน
การสอน 

2.3.1 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิทัศน์ในโรงเรียน 
- พัฒนาห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ม.1 
- พัฒนาห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ม.2 
- พัฒนาห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ม.3 
- พัฒนาห้องปฏิบัติการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรมศาสตร์ (Fab Lab) 
- จัดซื้อสื่อ วัสดุอุปกรณ์สำนักงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
- พัฒนาห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ 
- พัฒนาห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เคมี ม.6 
- ซ่อมบำรุงวัสดุ-อุปกรณ์ ปรับปรุงห้องฯสังคม 
- จัดซื้อสื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
- พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการ SEAR 
- จัดซื้อเครื่องมือช่างทั่วไป 
- พัฒนาปรับปรุงห้องปฏิบัติการกิจกรรมแนะแนว 
- ส่งเสริมการเรียนรู้ฟิสิกส์คิดสนุก  

 
10,000 
50,000 
60,000 
20,000 
50,000 
15,000 
10,000 
30,000 
40,000 
10,000 
35,000 

- 
- 

 
สาระวิทยาศาสตร์ 
สาระวิทยาศาสตร์ 
สาระวิทยาศาสตร์ 
สาระวิทยาศาสตร์ 
สาระวิทยาศาสตร์ 
สาระวิทยาศาสตร์ 
สาระวิทยาศาสตร์ 
สาระสังคมศึกษา 
สาระต่างประเทศ 
สาระต่างประเทศ 
สาระการงาน 
งานแนะแนว 
สาระวิทยาศาสตร์ 
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- Science show 
- ปรับปรุงระบบการให้บริการผลิตเอกสาร (อัดสำเนา) 

- 
200,000 

สาระวิทยาศาสตร์ 
งานวิทยบริการ 

  2.3.2 โครงการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
- พัฒนาการเรียนการสอนคหกรรม ง22101 ม.2 
- ปรับปรุงห้องปฏิบัติการอาหาร 
- พัฒนาสื่อการเรียนการสอนรายวิชา ง23101 
- พัฒนาการเรียนการสอน ง33101 
- พัฒนาการเรียนหมวด 4 
- พัฒนาการเรียนการสอน ง20106 
- พัฒนาการเรียนการสอน ง33101 
- พัฒนาการเรียนการสอน ง21101 
- พัฒนาการเรียนการสอนช่างพ้ืนฐาน 

 
40,000 

300,000 
40,000 
30,000 
15,000 

- 
30,000 
40,000 

- 

 
สาระการงาน 
สาระการงาน 
สาระการงาน 
สาระการงาน 
สาระการงาน 
สาระการงาน 
สาระการงาน 
สาระการงาน 
สาระการงาน 

2.3.3 โครงการพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- ระบบห้องสมุดอิเลคทรอนิคส์ (E-BOOK) 
- การซ่อมหนังสือและรักษาหนังสือ 
- พัฒนาทักษะการใช้สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการสอน 
- การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนจัดนิทรรศการ 

 
40,000 
3,000 

- 
- 

 
งานห้องสมุด 
งานห้องสมุด 
งานห้องสมุด 
สาระภาษาไทย 

 
 



124 
 

ที ่ กลยุทธ์แผนงาน แผนงานโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
2564 

ผู้รับผิดชอบ 

10 2.4 การเสริมสร้างเอกลักษณ์
ของนักเรียน (รักการอ่าน 
วิชาการเป็นเลิศ) 

2.4.1 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ  ศิลปะ  ดนตรี กีฬาและวิชาชีพ- ผลิต
เอกสารงานวิชาการ 
- กิจกรรมสอนซ่อมเสริมกลุ่มสาระฯภาษาไทย 
- อ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนสื่อความ 
- ตอบปัญหาสารานุกรม 
- ส่งเสริมอัจฉริยภาพแข่งทักษะคณิตศาสตร์ 
- ค่ายคณิตศาสตร์ ม.ต้น 
- ค่ายคณิตศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ 
- อบรมโปรแกรม GSP ม.ต้น 
- อบรมโปรแกรม GSP ม.ปลาย 
- อบรมโปรแกรม Geogebra 
- กิจกรรมแข่งขัน A-MATH 
- กิจกรรมแข่งขันคิดเลขเร็ว 
- กิจกรรมแข่งขัน ZUDOKU 
- โครงงานคณิตศาสตร์ ม.ต้น 
- โครงงานคณิตศาสตร์ ม.ปลาย 
- ส่งเสริมเพ่ือสอบโอลิมปิกวิชาการ และดาราศาสตร์ (สอวน.) 
- ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์    
- วิทยาศาสตร์สร้างสรรค์ 
- ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์ 

 
 

10,000 
- 

20,000 
150,000 
50,000 
20,000 
30,000 
15,000 
15,000 
20,000 
15,000 
15,000 
25,000 
25,000 
30,000 

100,000 
10,000 
27,385 

 
 
สาระภาษาไทย 
สาระภาษาไทย 
สาระภาษาไทย 
สาระคณิตศาสตร์ 
สาระคณิตศาสตร์ 
สาระคณิตศาสตร์ 
สาระคณิตศาสตร์ 
สาระคณิตศาสตร์ 
สาระคณิตศาสตร์ 
สาระคณิตศาสตร์ 
สาระคณิตศาสตร์ 
สาระคณิตศาสตร์ 
สาระคณิตศาสตร์ 
สาระคณิตศาสตร์ 
สาระวิทยาศาสตร์ 
สาระวิทยาศาสตร์ 
สาระวิทยาศาสตร์ 
สาระวิทยาศาสตร์ 
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- Science  project S.K.R. 
- ค่ายวิทยาศาสตร์ (วิทย์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา) 
- อากาศยานเครื่องบินเล็กบังคับวิทยุ "หนูน้อยจ้าวเวหา" 
- เครื่องบินพลังยาง 
- แข่งขันโดรนและเครื่องบินบังคับวิทยุ อพวช. 
- ส่งเสริมความเป็นเลิศทางสังคมศึกษา 
- กิจกรรมทดสอบทักษะประวัติศาสตร์ ม.ต้น ม.ปลาย (สังคม) 
- เตรียมความพร้อมสู่การแข่งขันงานฯศิลปหัตถกรรม (สังคม) 
- ทดสอบ-แข่งขันทักษะทางวิชาการสังคมฯงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
- ค่ายภูมิศาสตร์โอลิมปิก 
- ส่งเสริมพัฒนาทักษะการแข่งขัน Crossword/Puzzle 
- แข่งขันทักษะทางวิชาการเพ่ือความเป็นเลิศ (อังกฤษ) 
- ค่ายภาษาอังกฤษ English Camp  
- กิจกรรมจัดสอบ HSK 
- กิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาจีน 
- แข่งขันทักษะทางภาษาต่างประเทศ (ในโรงเรียน)  
- แข่งขันเพชรยอดมงกุฎ (ภาษาต่างประเทศ) 
- ส่งเสริมความเป็นเลิศวิชาคหกรรมวัฒนธรรมไทยสู่อาเซียน 
- ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านเทคโนโลย ี
- ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านหุ่นยนต์ 

40,000 
150,000 
30,000 
20,000 
25,000 
30,000 
20,000 

- 
10,000 
20,000 
35,000 
40,000 
50,000 
3,000 

25,000 
40,000 
20,000 
40,000 
50,000 

- 

สาระวิทยาศาสตร์ 
สาระวิทยาศาสตร์ 
สาระวิทยาศาสตร์ 
สาระวิทยาศาสตร์ 
สาระวิทยาศาสตร์ 
สาระสังคมศึกษา 
สาระสังคมศึกษา 
สาระสังคมศึกษา 
สาระสังคมศึกษา 
สาระสังคมศึกษา 
สาระต่างประเทศ 
สาระต่างประเทศ 
สาระต่างประเทศ 
สาระต่างประเทศ 
สาระต่างประเทศ 
สาระต่างประเทศ 
สาระต่างประเทศ 
สาระการงาน 
สาระเทคโนโลยี 
สาระเทคโนโลยี 
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- ค่ายคอมพิวเตอร์ 
- เตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปฯ (ลูกเสือ) 
- ส่งเสริมความเป็นเลิศสู่ศตวรรษที่ 21 
- ส่งเสริมโครงงานวิทยาศาสตร์    
- งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่และระดับภาค 

50,000 
32,000 
30,000 
40,000 

401,288 

สาระเทคโนโลยี 
งานลูกเสือ 
สาระวิทยาศาสตร์ 
สาระวิทยาศาสตร์ 
ฝ่ายวิชาการ 

11 2.5 การส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี  กีฬา 
เพ่ือเสริมสร้างอัตลักษณ์ของ
นักเรียน 
 

2.5.1 โครงการพัฒนาสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี กีฬาในโรงเรียนและระดับชาติ   
- พัฒนาสื่อการเรียนการสอนวิชาศิลปะ ม.1 
- พัฒนาสื่อการเรียนการสอนวิชาศิลปะ ม.2 
- พัฒนาสื่อการเรียนการสอนวิชาศิลปะ ม.3 
- พัฒนาสื่อการเรียนการสอนวิชาศิลปะ ม.4 
- พัฒนาสื่อการเรียนการสอนวิชาศิลปะ ม.5  
- พัฒนาสื่อการเรียนการสอนวิชาศิลปะ ม.6 
- พัฒนาวงดนตรีสตริงระดับ ม.ต้น 
- เข้าค่ายวงโยธวาทิต 
- ส่งเสริมความเป็นเลิศทางศิลปะ (นาฏศิลป์) ระดับ ม.ปลาย 
- พัฒนาชุมนุมนักร้องเสียงเพราะ 
- พัฒนาเครื่องแต่งกายนาฏศิลป์ ม.ปลาย 
- ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกซ้อมนาฏศิลป์ 
- โครงการศิลปะสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 
- ประกวดแข่งขันวงดนตรี 

 
20,000 
40,000 
20,000 
30,000 
10,000 
30,000 
10,000 
40,000 
30,000 
40,000 

- 
20,000 
30,000 
30,000 

 
สาระศิลปะ 
สาระศิลปะ 
สาระศิลปะ 
สาระศิลปะ 
สาระศิลปะ 
สาระศิลปะ 
สาระศิลปะ 
สาระศิลปะ 
สาระศิลปะ 
สาระศิลปะ 
สาระศิลปะ 
สาระศิลปะ 
สาระศิลปะ 
สาระศิลปะ 
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- ค่ายศิลปะสร้างสรรค์และนิทรรศการศิลปะ 
- จัดหาสื่ออิเล็กทรอนิกและสื่อ ICT เพ่ือการเรียนรู้ 
- ซ่อมแซมเครื่องดนตรีวงโยธวาทิต 
- ส่งเสริมความเป็นเลิศทางศิลปะระดับ ม.ต้น 
- จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาและเครื่องทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
- ปรับปรุงสนาม อุปกรณ์กีฬาและเครื่องช่วยสอนต่าง ๆ 
- ส่งเสริมการวิ่งสกลราชมินิมาราธอน 
- ส่งเสริมการแข่งขันกีฬาภายใน 
- โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางศิลปะ (ทัศนศิลป์) ม.ต้น 

20,000 
24,000 

- 
- 

50,000 
60,000 

- 
200,000 
50,000 

สาระศิลปะ 
สาระศิลปะ 
สาระศิลปะ 
สาระศิลปะ 
สาระสุขศึกษา 
สาระสุขศึกษา 
สาระสุขศึกษา 
สาระสุขศึกษา 
สาระศิลปะ 

12 2.6 การเสริมสร้างภาพลักษณ์
ของโรงเรียน 

2.6.1 โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์ 
- งาน TO BE NUMBER ONE 
- ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ม.1, ม.4 
- จุลสารสกลราช (Sakolraj Weekly Newsletter) 
- วารสารศรีราม 
- ปัจฉิมนิเทศระดับชั้น ม.3 
- ปัจฉิมนเทศระดับชั้น ม.6 
- งานภาคีเครือข่าย (ส่งต่อ) 
- เลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน 
- อบรมภาวะผู้นำ 
- แข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน 

 
10,000 

158,600 
20,000 
20,000 
57,300 
65,700 
30,000 
5,000 

76,320 
- 

 
งานป้องกัน 
งานสภา 
งานประชาสัมพันธ์ 
งานประชาสัมพันธ์ 
งานระดับชั้น 
งานระดับชั้น 
งานระบบดูแล 
งานระบบดูแล 
งานสภา 
งานสภา 
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ที ่ กลยุทธ์แผนงาน แผนงานโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
2564 

ผู้รับผิดชอบ 

- ศึกษาดูงานรัฐสภา 
- อบรมพิธีกร (สภาฯ) 
- SKR-E-sport 
- SKR สภา Podcast 
- จัด SKR Music Festival 
- วางทุกงานอ่านทุกคน 
- ยอดนักอ่าน 
- สัปดาห์ห้องสมุด 
- จดัตอบปัญหาบูรณาการส่งเสริมการอ่าน 
- กิจกรรมวันคริสต์มาส 
- กิจกรรมวันตรุษจีน 

- 
- 

10,000 
20,000 
20,000 
35,000 
3,000 
5,000 
3,000 

35,000 
12,000 

งานสภา 
งานสภา 
งานสภา 
งานสภา 
งานสภา 
งานสภา 
งานห้องสมุด 
งานห้องสมุด 
งานห้องสมุด 
สาระต่างประเทศ 
สาระต่างประเทศ 

13 2.7 การปลูกจิตสำนึก ความรัก   
ความผูกพัน และความภาคภูมิใจ  
ในความเป็นนักเรียนและ
บุคลากรโรงเรียนสกลราชวิทยานุ
กูล 

2.7.1 โครงการส่งเสริมให้นักเรียน  บุคลากร  มีความรัก  ความผูกพัน 
- ทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2562 
- พัฒนาการปฏิบัติงานแนะแนว 
- วันแนะแนว 
- โครงการกิจกรรมแนะแนว แนะชีวิต แนะอาชีพ 
- โครงการส่งเสริมดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีความต้องการเป็นกรณีพิเศษ 
- จัดทำสื่อกิจกรรมออนไลน์ 

 
10,000 

160,000 
60,000 
5,000 

10,000 
5,000 

 
งานแนะแนว 
งานแนะแนว 
งานแนะแนว 
งานแนะแนว 
งานแนะแนว 
งานแนะแนว 
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ตาราง 8 แสดงงบประมาณตามแผนปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ประจำปีงบประมาณ 2565  กลยุทธ์ที่ 3 
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาครูและบุคลากร ให้มีคุณธรรม มีความรู้ ใช้สื่อนวัตกรรมและใช้การวิจัยในการพัฒนานักเรียน 

ที ่ กลยุทธ์แผนงาน แผนงานโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
2565 

ผู้รับผิดชอบ 

14 3.1 พัฒนาส่งเสริมการทำวิจัยใน
ชั้นเรียน 

3.1.1 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยในชั้นเรียน 
- โครงการส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
- วิจัยในชั้นเรียนภาษาไทย 
- วิจัยในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ 
- ประชุม PLC กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
- วิจัยและพัฒนา PLC กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 

 
10,000 

- 
- 
- 

9,000 

 
ฝ่ายวิชาการ 
สาระภาษาไทย 
สาระคณิตศาสตร์ 
สาระคณิตศาสตร์ 
สาระวิทยาศาสตร์ 

15 3.2 พัฒนาการนิเทศภายใน
โรงเรียน 

3.2.1 โครงการนิเทศภายในโรงเรียน 
- พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมการนิเทศภายใน 
- พัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนพิเศษเรียนร่วม 
- การนิเทศภายในอย่างกัลยาณมิตร 
- นิเทศภายในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 

 
10,000 
10,000 

- 
- 

 
งานการเรียนการสอน 
สาระภาษาไทย 
สาระภาษาไทย 
สาระคณิตศาสตร์ 
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ตาราง 9 แสดงงบประมาณตามแผนปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ประจำปีงบประมาณ 2565  กลยุทธ์ที่ 4 
กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมในโรงเรียน 

ที ่ กลยุทธ์แผนงาน แผนงานโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
2565 

ผู้รับผิดชอบ 

16 4.1 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียน 

4.1.1 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน : ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ,ห้องสมุด ,
ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ ฯลฯ 
  1.1 พัฒนาปรับปรุงอาคารดนตรี 
  1.2 จัดซื้อพัสดุ ครุภัณฑ์กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
  1.3 ปรับปรุงห้องกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
  1.4 จัดซื้อจัดจ้าง วัสดุครุภัณฑ์ของศูนย์ HCEC 
  1.5 พัฒนาศูนย์ HCEC 
  1.6 จัดหาวัสดุ อุปกรณ์คหกรรม 
  1.7 จัดซื้อวัสดุสำนักงานอุตสาหกรรม 
  1.9 จัดซื้อวัสดุสำนักงานกลุ่มสาระเทคโนโลยี 
  1.10 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน นศท. 
  1.11 จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์หุ่นยนต์ 
  1.12 ปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
  1.13 วัสดุฝึกรายวิชาวิทยการคำนวณและการออกแบบเทคโนโลยี ม.1-5 
  1.14 ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ 
  1.15 จัดซื้อ ซ่อมแซม บำรุงรักษาอุปกรณ์กิจกรรมลูกเสือ 
  1.16 จัดซื้อสื่อ วัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์กิจกรรมยุวกาชาด 
  1.17 จัดซื้อวัสดุสำนักงานห้องสมุด 

 
 

- 
100,000 

5,000 
- 
- 

60,000 
15,000 
91,633 
7,500 

- 
200,000 
90,000 

990,000 
30,000 
30,000 
5,000 

 
 
สาระศิลปะ 
สาระต่างประเทศ 
สาระต่างประเทศ 
สาระต่างประเทศ 
สาระต่างประเทศ 
งานอุตสาหกรรม 
งานอุตสาหกรรม 
งานอุตสาหกรรม 
งาน นศท. 
สาระเทคโนโลยี 
สาระเทคโนโลยี 
สาระเทคโนโลยี 
สาระเทคโนโลยี 
งานลูกเสือ 
งานยุวกาชาด 
งานห้องสมุด 
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ที ่ กลยุทธ์แผนงาน แผนงานโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
2565 

ผู้รับผิดชอบ 

  1.18 พัฒนาระบบผลิตเอกสารงานวิชาการ ข้อมูลสารสนเทศ 
  1.19 จัดซื้อวัสดุสำนักงานงานบริการ 

80,000 
50,000 

ฝ่ายวิชาการ 
งานบริการ 

4.1.2 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 
- สร้างห้องน้ำครูในโรงยิมส์ 
- ยกพ้ืนห้องเก็บอุปกรณ์การเกษตร 
- ติดเหล็กดัดหน้าต่างโรงฝึกงาน 
- ติดตั้งกันสาดโรงฝึกงาน 
- ปูกระเบื้องห้องเรียนโรงฝึกงาน 

 
- 
- 
- 
- 

150,000 

 
สาระสุขศึกษา 
งานเกษตร 
งานอุตสาหกรรม 
งานอุตสาหกรรม 
งานอุตสาหกรรม 

4.1.3 โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดในโรงเรียน 
- ขยะรีไซเคิล  (สภาฯ) 
- กิจกรรมส้วมสุขสันต์ 

  
งานสภา 
งานอนามัย 

17 3.2 พัฒนาระบบภาพแวดล้อม
ภูมิทัศน์ในโรงเรียน 

4.2.1  โครงการพัฒนาปรับปรุงพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน 
1.1 ปรับปรุง ซ่อมแซมและดูแลภูมิทัศน์ 
  1.2 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ 
  1.3 โครงการปรับพ้ืนที่หน้าอาคาร 5เทปูนโรงจอดรถ 
  1.4 โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ 6 เหลี่ยมหน้าหอสมุด 
  1.5 โครงการขุดลอกท่อระบายน้ำทั้งระบบในโรงเรียน 
  1.6 โครงการปรับปรุงหอนาฬิกา 
  1.7 โครงการปรับปรุงอัฒจันทร์เหล็ก 

 
200,000 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
งานบริการ 
งานบริการ 
งานบริการ 
งานบริการ 
งานบริการ 
งานบริการ 
งานบริการ 
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ที ่ กลยุทธ์แผนงาน แผนงานโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
2565 

ผู้รับผิดชอบ 

  1.8 โครงการปรับปรุงห้องน้ำครู (ข้างหอประชุม) 
  1.9 โครงการทำทางเดินจากโดมอนุสรณ์ร่มพิกุลทองไปยังโดมสนามฟุตซอล 
  1.10 โครงการปรับปรุงสิ่งแวดล้อม 
  1.11 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ตกแต่งห้องเกียรติยศ 

- 
- 
- 
- 

งานบริการ 
งานบริการ 
งานบริการ 
งานบริการ 
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ตาราง 10 แสดงงบประมาณตามแผนปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ประจำปีงบประมาณ 2565  กลยุทธ์ที่ 5 
กลยุทธ์ที่ 5 การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน เครือข่ายนานาชาติในการพัฒนาการนักเรียน 

ที ่ กลยุทธ์แผนงาน แผนงานโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
2565 

ผู้รับผิดชอบ 

18 5.1 ส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง
โรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน 

4.1.1 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน : ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ,ห้องสมุด ,
ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ ฯลฯ 
- ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 
- ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom meeting) 
- ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
- กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ม.1 
- กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ม.2 
- กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ม.3 
- ค่ายพักแรมนอกโรงเรียนระดับชั้น ม.3 
- ค่ายกลางวัน "ทักษะชีวิต" ระดับชั้น ม.2 
- เดินทางไกล ค่ายกลางวันระดับชั้น ม.1 
- ยุวกาชาดจิตอาสา 
- พิธีสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาด 
- พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด 
- รับสมัคร นศท.ปี 1 รายงานตัว ปี 2,3 ไหว้ครูปี 1,2,3 
- ฝึกภาคปกติและสวนสนาม นศท. ชั้นปีที่ 1,2,3 
- พัฒนาและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ นศท.ปี 1,2,3 
- อบรมเชิงปฏิบัติการ นศท.ชั้นปีที่ 2 

 
 

31,250 
63,750 
30,000 

- 
- 
- 

72,960 
- 
- 

30,000 
- 
- 

20,000 
10,000 
10,000 
10,000 

 
 
งานระบบดูแล 
งานระบบดูแล 
ฝ่ายบุคคล 
งานลูกเสือ 
งานลูกเสือ 
งานลูกเสือ 
งานยุวกาชาด 
งานยุวกาชาด 
งานยุวกาชาด 
งานยุวกาชาด 
งานยุวกาชาด 
งานยุวกาชาด 
งาน นศท. 
งาน นศท. 
งาน นศท. 
งาน นศท. 
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ที ่ กลยุทธ์แผนงาน แผนงานโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
2565 

ผู้รับผิดชอบ 

- อบรมเชิงปฏิบัติการ นศท.ชั้นปีที่ 3 
- เดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรม นศท.ชั้นปีที่ 1 
- การฝึกภาคสนาม นศท.ชั้นปีที่ 2,3 
- การแข่งขันกีฬาร่วมกับชุมชนและหน่วยงานอื่น 

10,000 
10,000 
20,000 

100,000 

งาน นศท. 
งาน นศท. 
งาน นศท. 
สาระสุขศึกษา 

19 5.2 พัฒนาการจัดการเรียนรู้จาก
แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

5.2.1 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และจากภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- การศึกษาแหล่งเรียนรู้สู่ภูมิปัญญาท้องถิ่น (สังคม) 
- โครงการรักษ์ไทย (สังคม) 
- กิจกรรมส่งเสริมการสอนพุทธศาสนา และภูมิปัญญา 
- โครงการทดสอบทักษะทางวิชาการสังคมศึกษา ม.ปลาย 
- กิจกรรมค่ายคุณธรรมปลูกจิตสำนึกสิ่งแวดล้อม 
- พัฒนาชุมนุมอนุรักษ์ดนตรีไทย 
- พัฒนาการเรียนการสอนชุมนุมนาฎศิลป์ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- สวนละครในวรรณคดีไทย 
- ภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ 

 
40,000 
20,000 
5,000 

10,000 
40,000 
10,000 
30,000 
50,000 
20,000 

 
สาระสังคมศึกษา 
สาระสังคมศึกษา 
สาระสังคมศึกษา 
สาระสังคมศึกษา 
สาระวิทยาศาสตร์ 
งานลูกเสือ 
สาระศิลปะ 
สาระภาษาไทย 
สาระวิทยาศาสตร์ 

20 5.3 อนุรักษ์ สืบทอด เผยแพร่ 
ส่งเสริมการดำเนินงานด้าน
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  
บนพื้นฐานความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม 
 

5.3.1  โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมอนุรักษ์และสืบทอดศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม
บนพื้นฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
- กิจกรรมไหว้ครู 
- งานวันสำคัญของชาติ กิจกรรมร่วมกับจังหวัด งานบุญกุศล 
- วันสุนทรภู ่
- วันภาษาไทย 

 
 

30,000 
50,000 
20,000 
20,000 

 
 
ฝ่ายกิจการ 
ฝ่ายบริหารทั่วไป 
สาระภาษาไทย 
สาระภาษาไทย 
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ที ่ กลยุทธ์แผนงาน แผนงานโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
2565 

ผู้รับผิดชอบ 

- กิจกรรมวันเฉลิมพระชนม์พรรษา ร.10/วันแม่/วันพ่อ 
- กิจกรรม"ไถ่ชีวิตโค-กระบือ" ถวายเป็นราชกุศล (สังคม) 
- ภาพยนต์สั้น (สังคม) 
- สกลราชร่วมใจประหยัดไฟฟ้าและปลูกป่าลดโลกร้อน 
- โครงการพัฒนาประสิทธิภาพยกระดับห้องเรียนสีเขียว 
- ศึกษาแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์(ก้าวตามศาสตร์พระราชา) 

100,000 
20,000 
30,000 
10,000 
30,000 
40,000 

สาระสังคมศึกษา 
สาระสังคมศึกษา 
สาระสังคมศึกษา 
สาระวิทยาศาสตร์ 
สาระวิทยาศาสตร์ 
สาระวิทยาศาสตร์ 
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สรุปงบประมาณแผนปฏิบัติการ โรงเรียนสกลราชบิทยานุกูล 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

 
1. เงินรายรับท้ังหมดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
1.1 เงินอุดหนุนรายหัว  

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

ระดับชั้น จำนวนนักเรียน เงินอุดหนุน/คน/ 
ภาคเรียน 

รวม หมายเหตุ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 570 1,750 997,500 ม.ต้น คนละ  
1,750 บาท/คน/
ภาคเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 583 1,750 1,020,250 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   575 1,750 1,006,250 

รวม ม.ต้น 1,728 1,750 3,024,000 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 643 1,900 1,221,700 ม.ปลาย คนละ 

1,900 บาท/คน/
ภาคเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 647 1,900 1,229,300 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 618 1,900 1,174,200 

รวม ม.ปลาย 1,908 1,900 3,625,200 
รวมม.ต้นและม.ปลาย 3,636  6,649,200  

 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 

ระดับชั้น จำนวนนักเรียน เงินอุดหนุน/คน/ 
ภาคเรียน 

รวม หมายเหตุ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 570 1,750 997,500 ม.ต้น คนละ  
1,750 บาท/คน/
ภาคเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 570 1,750 997,500 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   583 1,750 1,020,250 

รวม ม.ต้น 1,723 1,750 3,015,250 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 650 1,900 1,235,000 ม.ปลาย คนละ 

1,900 บาท/คน/
ภาคเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 643 1,900 1,221,700 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 647 1,900 1,229,300 

รวม ม.ปลาย 1,940 1,900 3,686,000 
รวมม.ต้นและม.ปลาย 3,663   6,701,250  
รวมทั้ง 2 ภาคเรียน   13,350,450  

 



 137 

1.2 เงินโรงเรียนเก็บเพิ่มเติม/คน/ภาคเรียน 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

รายการ จำนวนนักเรียน จำนวนเงิน/คน/ 

ภาคเรียน 

รวม หมายเหตุ 

โครงการพัฒนา

คุณภาพโรงเรียนสู่

มาตรฐานสากล 

3,134 1,250 3,917,500 คนละ 1,250 

บาท/คน/ภาค

เรียน 

รวม 3,134 1,250 3,917,500  

 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 

รายการ จำนวนนักเรียน จำนวนเงิน/คน/ 

ภาคเรียน 

รวม หมายเหตุ 

โครงการพัฒนา

คุณภาพโรงเรียนสู่

มาตรฐานสากล 

3,125 1,250 3,906,250 คนละ 1,250 

บาท/คน/ภาค

เรียน 

รวม 3,125 1,250 3,906,250  

รวมทั้ง 2 ภาคเรียน 6,259  7,823,750  

     

 
1.3 เงินโรงเรียนเก็บเพิ่มตามโครงการพิเศษ/คน/ภาคเรยีน 

1.3.1 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) 
 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
 

ระดับชั้น จำนวนนักเรียน เงินอุดหนุน/คน/ 
ภาคเรียน 

รวม หมายเหตุ 

กิจกรรม  SMTE ม.1 30 10,000 300,000 ม.ต้น คนละ  
10,000 บาท/คน/
ภาคเรียน 

กิจกรรม  SMTE ม.2 30 10,000 300,000 
กิจกรรม  SMTE ม.3 29 10,000 290,000 

รวม ม.ต้น 89 10,000 890,000 
กิจกรรม  SMTE ม.4 30 15,000 450,000 
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กิจกรรม  SMTE ม.5 29 15,000 435,000 ม.ปลาย คนละ 
15,000 บาท/คน/
ภาคเรียน 

กิจกรรม  SMTE ม.6 27 15,000 405,000 
รวม ม.ปลาย 86 15,000 1,290,000 

รวมม.ต้นและม.ปลาย 175   2,180,000  

  
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 

ระดับชั้น จำนวนนักเรียน เงินอุดหนุน/คน/ 
ภาคเรียน 

รวม หมายเหตุ 

กิจกรรม  SMTE ม.1 30 10,000 300,000 ม.ต้น คนละ  
10,000 บาท/คน/
ภาคเรียน 

กิจกรรม  SMTE ม.2 30 10,000 300,000 
กิจกรรม  SMTE ม.3 30 10,000 300,000 

รวม ม.ต้น 90 10,000 900,000 
กิจกรรม  SMTE ม.4 30 15,000 450,000 ม.ปลาย คนละ 

15,000 บาท/คน/
ภาคเรียน 

กิจกรรม  SMTE ม.5 30 15,000 450,000 
กิจกรรม  SMTE ม.6 29 15,000 435,000 

รวม ม.ปลาย 89 15,000 1,335,000 
รวมม.ต้นและม.ปลาย 179   2,235,000  
รวมทั้ง 2 ภาคเรียน 354  4,415,000  

 
1.3.2 โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (EP/MEP) 
 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

ระดับชั้น จำนวนนักเรียน เงินอุดหนุน/คน/ 
ภาคเรียน 

รวม หมายเหตุ 

กิจกรรม  EP ม.1 30 28,000 840,000  
กิจกรรม  EP ม.2 30 28,000 840,000  
กิจกรรม  EP ม.3 30 28,000 840,000  

รวม ม.ต้น 90   2,520,000  
กิจกรรม  MEP ม.4 30 17,000 510,000  
กิจกรรม  MEP ม.5 29 17,000 493,000  
กิจกรรม  MEP ม.6 28 17,000 476,000  

รวม ม.ปลาย 87 17,000 1,479,000  
รวมม.ต้นและม.ปลาย 177   3,999,000  



 139 

 
 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 

ระดับชั้น จำนวนนักเรียน เงินอุดหนุน/คน/ 
ภาคเรียน 

รวม หมายเหตุ 

กิจกรรม  EP ม.1 30 28,000 840,000  
กิจกรรม  EP ม.2 30 28,000 840,000  
กิจกรรม  EP ม.3 30 28,000 840,000  

รวม ม.ต้น 90   2,520,000  
กิจกรรม  MEP ม.4 30 17,000 510,000  
กิจกรรม  MEP ม.5 30 17,000 510,000  
กิจกรรม  MEP ม.6 29 17,000 493,000  

รวม ม.ปลาย 89 17,000 1,513,000  
รวมม.ต้นและม.ปลาย 179   4,033,000  
รวมทั้ง 2 ภาคเรียน 356  8,032,000  

 
1.3.3 โครงการห้องเรียนพิเศษคอมพิวเตอร์-วิทยาศาสตร์ (CS) 
 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564  

ระดับชั้น จำนวนนักเรียน เงินอุดหนุน/คน/ 
ภาคเรียน 

รวม หมายเหตุ 

กิจกรรม  CS ม.1 30 8,500 255,000  
กิจกรรม  CS ม.2 30 8,500 255,000  
กิจกรรม  CS ม.3 30 8,500 255,000  

รวม ม.ต้น 90 8,500 765,000  
กิจกรรม  CS ม.4 30 10,000 300,000  
กิจกรรม  CS ม.5 30 10,000 300,000  

รวม ม.ปลาย 60 10,000 600,000  
รวมม.ต้นและม.ปลาย 150  1,365,000  
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ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 

ระดับชั้น จำนวนนักเรียน เงินอุดหนุน/คน/ 
ภาคเรียน 

รวม หมายเหตุ 

กิจกรรม  CS ม.1 30 8,500 255,000  
กิจกรรม  CS ม.2 30 8,500 255,000  
กิจกรรม  CS ม.3 30 8,500 255,000  

รวม  ม.ต้น 90 8,500 765,000  
กิจกรรม  CS ม.4 30 10,000 300,000  
กิจกรรม  CS ม.5 30 10,000 300,000  
กิจกรรม CS ม.6 30 10,000 300,000  

รวม ม.ปลาย 90 10,000 900,000  
รวมม.ต้นและม.ปลาย 180  1,665,000  
รวมทั้ง 2 ภาคเรียน 330  3,030,000  

 
1.4  เงินสนับสนุนการจัดการศึกษา 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

รายการ จำนวน
นักเรียน 

จำนวนเงิน/ 
ภาคเรียน 

รวม หมายเหตุ 

1.4.1 ค่าอุปกรณ์ 
        การเรียน 

1,728 362,880  
801,720 

ม.ต้น 210  บาท/คน/ 
ภาคเรยีน 

1,908 438,840 ม.ปลาย  230  บาท/คน/
ภาคเรยีน 

1.4.2 ค่าจัดกิจกรรม    
       พัฒนาผู้เรียน 

1,728 760,320 

1,666,620 

ม.ต้น 440  บาท/คน/ 
ภาคเรยีน 

1,908 906,300 ม.ปลาย  475  บาท/คน/
ภาคเรยีน 

1.4.3 ค่าหนังสือเรียน 3,636 - - รายปีจัดใหภ้าคเรียนท่ี 1 

1.4.4 ค่าเครื่องแบบ 
       นักเรียน 

1,728 - 
- 

รายปีจัดใหภ้าคเรียนท่ี 1 
ม.ต้น 450 บาท 
ม.ปลาย 500 บาท 

1,908 - 

รวม ม.ต้นและม.ปลาย 3,636  2,468,340  
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ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 

รายการ จำนวน
นักเรียน 

จำนวนเงิน/ 
ภาคเรียน 

รวม หมายเหตุ 

1.4.1 ค่าอุปกรณ์ 
        การเรียน 

1,723 361,830  
808,030 

ม.ต้น 210  บาท/คน/ 
ภาคเรยีน 

1,940 446,200 ม.ปลาย  230  บาท/คน/
ภาคเรยีน 

1.4.2 ค่าจัดกิจกรรม    
       พัฒนาผู้เรียน 

1,723 758,120 

1,679,620 

ม.ต้น 440  บาท/คน/ 
ภาคเรยีน 

1,940 921,500 ม.ปลาย  475  บาท/คน/
ภาคเรยีน 

1.4.3 ค่าหนังสือเรียน 3,663 - - รายปีจัดใหภ้าคเรียนท่ี 1 

1.4.4 ค่าเครื่องแบบ 
       นักเรียน 

1,723 775,350 
1,745,350 

รายปีจัดใหภ้าคเรียนท่ี 1 
ม.ต้น 450 บาท 
ม.ปลาย 500 บาท 

1,940 970,000 

รวม ม.ต้นและม.ปลาย 3,663  4,233,000  
รวมทั้ง 2 ภาคเรียน 7,299  6,701,340  

 
1.5  เงินปัจจัยพ้ืนฐาน 

รายการ จำนวน

นักเรียน 

จำนวนเงิน/ 

ภาคเรียน 

รวม หมายเหตุ 

เงินปัจจัยพื้นฐาน

นักเรียน ม. ต้น(ยากจน) 

- 1,500 - นักเรียนยากจน ม. ต้น 

คนละ  1,500  บาท 

รวม - 
 

  -  

 
1.6  เงินบริจาค 

รายการ จำนวนเงิน หมายเหตุ 

เงินบริจาค   

รวม   
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รวมรายรับทั้งหมด 

ประเภทรายรับ จำนวนเงิน หมายเหตุ 

1.1 เงินอุดหนุนรายหัว 13,350,450 นำไปจัดสรร 

1.2 เงินโรงเรียนเก็บเพ่ิมเติม 7,823,750 ใช้ตามรายการที่เก็บเพ่ิม 

1.3 เงินโรงเรียนเก็บเพ่ิมเติมตามโครงการพิเศษ    

       1.3.1 โครงการ SMTE 4,415,000 ใช้ตามโครงการ 

       1.3.2 โครงการ EP/MEP 8,032,000 ใช้ตามโครงการ 

       1.3.3 โครงการ CS 3,030,000 ใช้ตามโครงการ 

1.4 เงินสนับสนุนการจัดการศึกษา 6,701,340 ใช้ตามรายการที่จัดสรร 

1.5 เงินปัจจัยพื้นฐาน - ใช้สำหรับนักเรียนยากจน 

1.6 เงินบริจาค - ใช้สำหรับสร้างโดม 

รวม 43,352,540  

หมายเหตุ  เงินที่นำมาจัดสรร ข้อ 1.1 และ 1.2 ในส่วนของกิจกรรมวิชาการ 
 

2. เงินรายจ่ายท้ังหมดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
2.1 เงินอุดหนุนรายหัว 

รายการใช้จ่าย จัดสรรร้อยละ จำนวนเงิน หมายเหตุ 

1. ค่าสาธารณูปโภค 15 2,002,568  

2. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 3 400,514  

3. การบริหารจัดการ 82 10,947,369  

รวม 100 13,350,450  

จัดสรรเงินการบริหารจัดการ

ดังนี้ 

1.งานวิชาการ 

2.งานบริหารทั่วไป(ฝ่ายต่าง ๆ) 

3. งบสำรอง 

 

 

60 

30 

10 

 

 

6,568,421 

3,284,211 

1,094,737 

 

 

เงินส่วนการบริหารจัดการ

นำมาคิดเป็น 100% แล้ว

นำมาจัดสรรตามสัดส่วน 

รวม 100 10,947,369  

 
 



 143 

2.2 เงินโรงเรียนเก็บเพิ่มเติม/คน/ปี 

รายการใช้จ่าย จำนวนเงิน หมายเหตุ 

โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่

มาตรฐานสากล 

7,862,500  

รวม 7,862,500  

   

 
2.3 เงินโรงเรียนเก็บเพิ่มตามโครงการพิเศษ/คน/ปี 

รายการใช้จ่าย จำนวนเงิน หมายเหตุ 

1. กิจกรรม SMTE 4,415,000  

2. กิจกรรม EP/MEP 8,032,000  

4. กิจกรรม CS 3,030,000  

รวม 15,477,000  

 
2.4 เงินสนับสนุนการจัดการศึกษา 

รายการใช้จ่าย จำนวนเงิน หมายเหตุ 

1. ค่าอุปกรณ์การเรียน 1,609,750  

2. ค่าจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3,346,240  

3. ค่าหนังสือเรียน -  

4. ค่าเครื่องแบบนักเรียน 1,745,350  

รวม 6,701,340  

 
2.5 เงินปัจจัยพ้ืนฐาน 

รายการใช้จ่าย จำนวนเงิน หมายเหตุ 

เงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียน ม. ต้น(ยากจน) -  

รวม -  
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2.6 เงินบริจาค 

รายการ จำนวนเงิน หมายเหตุ 

เงินบริจาค -  

รวม -  

   

 
รวมรายจ่ายทั้งหมด 

ประเภทรายจ่าย จำนวนเงิน หมายเหตุ 

1.1 เงินอุดหนุนรายหัว 13,350,450  

1.2 เงินโรงเรียนเก็บเพ่ิมเติม 7,823,750  

1.3 เงินโรงเรียนเก็บเพ่ิมเติมตามโครงการพิเศษ    

       1.3.1 โครงการ SMTE 4,415,000  

       1.3.2 โครงการ EP/MEP 8,032,000  

       1.3.3 โครงการ CS 3,030,000  

1.4 เงินสนับสนุนการจัดการศึกษา 6,701,340  

1.5 เงินปัจจัยพื้นฐาน -  

1.6 เงินบริจาค -  

รวม 43,352,540  
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การจัดสรรเงินอุดหนุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 

เงินอุดหนุนทั้งหมด  จำนวน  13,350,450 บาท 
หักค่าสาธารณูปโภคร้อยละ 15 จำนวน  2,002,568 บาท 
หักค่าน้ำมันเชื้อเพลิงร้อยละ 3 จำนวน  400,514 บาท 
เหลือนำเงินอุดหนุนไปจัดสรร จำนวน  10,947,369 บาท 

 
 

แผนการจัดสรรงบประมาณในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 

การจัดสรร ร้อยละ จำนวนเงิน 

งานวิชาการ 60  6,568,421 

งบบริหารทั่วไป(ฝ่ายต่าง ๆ) 30 3,284,211 

งบสำรอง 10 1,094,737 

รวม 100 10,947,369 
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งบประมาณแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565 
 

1. ฝ่ายบริหาร 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบ 
อุดหนุน 

งบ
กิจกรรม 

งบรายได้ งบอ่ืน ๆ หมายเหตุ 

1 งบประมาณสำรองประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 

1,094,737 - - -  

2 ค่าสาธารณูปโภค 2,002,567 - - -  
3 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและ พ.ร.บ.รถ รร. 400,514     

รวม 3,497,818 - - -  
3,497,818  

 
2. ฝ่ายบริหารงานบุคคล 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบ 
อุดหนุน 

งบ
กิจกรรม 

งบรายได้ งบอ่ืน ๆ หมายเหตุ 

1 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 30,000 - - - ครูยุพยง 
2 จัดซื้อวัสดุสำนักงานฝ่ายบริหารงาน

บุคคล 
30,000 

 
- 
 

- 
 

- 
 

ครูดวงฤดี 

3 สกลราชฯ ของเรา โรงเรียนของเรา 80,000 - - - ครูบุญถม 
4 พัฒนาครูในศตวรรษท่ี 21 (ชั่วโมง

พัฒนา) 
50,000 

 
- 
 

- 
 

- 
 

ครูชลดา 

5 ศึกษาดูงานครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา รร.สกลราช)  
(คนละ 500 บาท) 

110,000 
 

 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

ครูวิจิตรา 

6 สร้างขวัญกำลังใจครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

 

7 ทำบุญส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ - - -  -  
8 มุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ - - - -  
9 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 
- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

 

รวม 300,000 - - -  
300,000  
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3. ฝ่ายบริหารงานแผนงานและงบประมาณ 
3.1 งานแผนงาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบ 
อุดหนุน 

งบ
กิจกรรม 

งบรายได้ งบอ่ืน ๆ หมายเหตุ 

1 ส่งเสริมประสิทธิภาพงานแผนงานฯ 20,000 - - - ครูประพืช 
2 จัดทำแผนปฏิบัติการโรงเรียน 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
20,000 - - - ครูประพืช 

3 ปรับปรุงห้องแผนงาน 20,000 - - - ครูประพืช 
รวม 60,000 - - -  

60,000  

 
3.2 งานการเงินและบัญชี 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบ 
อุดหนุน 

งบ
กิจกรรม 

งบรายได้ งบอ่ืน ๆ หมายเหตุ 

1 ส่งเสริมประสิทธิภาพงานการเงิน 30,000 - - - ครูสังวาลย ์

2 จัดหาวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน 30,000 - - - ครูสังวาลย ์

3 พัฒนาบุคลากรงานการเงินและบัญชี 20,000 - - - ครูสังวาลย ์

รวม 80,000 - - -  
80,000  

 
3.3 งานพัสดุ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบ 
อุดหนุน 

งบ
กิจกรรม 

งบรายได้ งบอ่ืน ๆ หมายเหตุ 

1 ส่งเสริมประสิทธิภาพงานพัสดุ
โรงเรียน 

40,000 - - - ครูสุพจน์ 

2 ซ่อมบำรุงวัสดุครุภัณฑ์ทั่วไป 30,000 - - - ครูสุพจน์ 
3 พัฒนาบุคลากรงานพัสดุ 20,000 - - - ครูสุพจน์ 

รวม 90,000 - - -  
90,000  
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4. ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
4.1 งานวิชาการ (งบ 60%) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบ 
อุดหนุน 

งบ
กิจกรรม 

งบรายได้ งบอ่ืน ๆ หมายเหตุ 

1 วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
(สอบกลางภาคและสอบปลายภาค) 

250,000 
 

- - - ครูรุจิพัชญ์ 

2 การจัดสอบโดยระบบทดสอบกลาง 50,000 - - - ครูรุจิพัชญ์ 

3 ติดตามแก้ไขผลการเรียนบกพร่อง 50,000 - - - ครูรุจิพัชญ์ 

4 พัฒนาระบบอัดสำเนา เอกสาร   
การเรียน แบบทดสอบ ซ่อมบำรุง 

600,000 
 

- - - ครูพงศธร 

5 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการสู่
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน 

401,288 
 

- - - ครูอรพิน 

6 การอบรมครูด้วยระบบทางไกล : 
โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา 

20,000 
 

- - - ครูนันทิชา 

7 โรงเรียนศูนย์เครือข่ายขยายผล   
องค์ความรู้ทางวิชาการ รร.มหิดล   
วิทยานุสรณ์ 

20,000 
 
 

- - - ครูนันทิชา 

8 ประเมินผลการใช้หลักสูตร
สถานศึกษา 

10,000 
 

- - - ครูชุติมา/
ครูปรวรญัญา 

9 โครงการส่งเสริมการวิจัยเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

10,000 
 

- - - ครูประนอม 

10 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียน   
การสอน ส่งเสริมนิเทศภายใน 

10,000 
 

- - - ครูนิตยา 

11 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระ
ฯ(ตารางสอน ตารางเรียน) 

10,000 
 

- - - ครูนิตยา 

12 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ (ติวโอเน็ต ม.3) - 129,375 - - ครูอรพิน 
13 การขับเคลื่อนและพัฒนา

ประสิทธิภาพเครือข่ายชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

50,000 
 
 

   ครูรุจิพัชญ์ 

รวม 1,481,288 129,375 - -  
1,610,663  
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4.2 งานสำนักบริหารวิชาการ (งบ 30 %) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบ 
อุดหนุน 

งบ
กิจกรรม 

งบรายได้ งบอ่ืน ๆ หมายเหตุ 

1 ส่งเสริมประสิทธิภาพงานสารบรรณ
วิชาการ 

15,000 - - - ครูอรวรรณ 

2 จัดหาวัสดุสำนักงานและอุปกรณ์
สนับสนุนวิชาการ 

35,000 - - - รองฯ
เกษร 

3 พัฒนาระบบผลิตเอกสารงานวิชาการ 
ข้อมูลสารสนเทศ 

80,000 - - - รองฯเกษร/
ครูพงศธร 

4 ซ่อมบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
เครื่องพิมพ์ ระบบเครือข่าย 

110,000 - - - รองฯเกษร/
ครูพงศธร 

5 จัดทำป้ายนิเทศและนิทรรศการ
วิชาการ 

30,000 - - - ครูพงศธร 

6 พัฒนาคุณภาพวิชาการของครูและ
บุคลากร 

100,000 - - - รองฯ
เกษร 

7 พัฒนาระบบการจัดทำแบบทดสอบ 
(เครื่องจัดเรียงเอกสาร) 

51,211 - - - ครูพงศธร 

รวม 421,211 - - -  
421,211  

 
4.3 งานวัดและประเมินผล (งบ 30 %) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบ 
อุดหนุน 

งบ
กิจกรรม 

งบรายได้ งบอ่ืน ๆ หมายเหตุ 

1 พัฒนางานวัดผลและประเมินผล 
(การส่งผลการเรียนของครูผู้สอน) 

15,000 - - - ครูรุจิ
พัชญ์ 

2 พัฒนางานวัดผลและประเมินผล
(จัดซื้อวัสดุ) 

100,000 - - - ครูรุจิ
พัชญ์ 

รวม 
 

115,000 - - -  
115,000  
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4.4 งานทะเบียน (งบ 30 %) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบ 
อุดหนุน 

งบ
กิจกรรม 

งบรายได้ งบอ่ืน ๆ หมายเหตุ 

1 การพัฒนาระบบงานทะเบียน
(แบบปพ./กระดาษ/อุปกรณ์ฯ) 

148,000 - - - ครูเกษมณี 

รวม 148,000 - - -  
148,000  

 

4.5 งานประกันคุณภาพ (งบ 30 %) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบ 
อุดหนุน 

งบ
กิจกรรม 

งบรายได้ งบอ่ืน ๆ หมายเหตุ 

1 พัฒนาระบบงานประกันคุณภาพ
การศึกษา 

20,000 - - - ครูวิภา 

2 ส่งเสริมการบริหารงานโรงเรียน
มาตรฐานสากลตามมาตรฐาน
คุณภาพ OBECQA 

20,000 - - - ครูวิภา 

รวม 40,000 - - -  
40,000  

 

4.6 งานศูนย์วิทยบริการ (งบ 30 %) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบ 
อุดหนุน 

งบ
กิจกรรม 

งบรายได้ งบอ่ืน ๆ หมายเหตุ 

1 พัฒนาระบบการผลิตเอกสาร และ
ซ่อมบำรุงอุปกรณ์อัดสำเนาห้องศูนย์
วิทยบริการ 

150,000 - - - ครูพงศธร 

2 พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลและ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารรับนักเรียน 

30,000 - - - ครูพงศธร 

3 พัฒนาการจัดเก็บข้อมูลนักเรียน
รายบุคคล DMC2022 

15,000 - - - ครูกัณทิมา 

4 ปรับปรุงระบบการให้บริการผลิต
เอกสาร (อัดสำเนา) 

- - - - รองฯเกษร
ครูพงศธร 

รวม 195,000 - - -  
195,000  
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4.7 งานรับนักเรียน (งบ 30 %) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบ 
อุดหนุน 

งบ
กิจกรรม 

งบรายได้ งบอ่ืน ๆ หมายเหตุ 

1 พัฒนาระบบงานรับนักเรียน และ
จัดหาวัสดุสำนักงาน 

20,000 - - - ครูพงศธร 

2 รับสมัครนักเรียนชั้นม.1 และ ม.4 
ประเภททั่วไป ปีการศึกษา 2565 

200,000 - - - ครูพงศธร 

3 รับสมัครนักเรียนชั้นม.1 และ ม.4 
ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 
2565 

- - 100,000 

(งบห้องเรียน
พิเศษ) 

- 
 

ครูพงศธร 

4 สอบคัดเลือกนร. ม.1 และ ม.4 
ประเภทห้องเรียนพิเศษด้วยข้อสอบ
มาตรฐาน 

- - 100,000 
(งบห้องเรียน
พิเศษ) 

- รองฯเกษร/
ครูพงศธร 

5 สอบคัดเลือก นร. ม.1 และ ม.4 
ประเภททั่วไปด้วยข้อสอบมาตรฐาน 

- - - 120,000 
 

รองฯเกษร/
ครูพงศธร 

รวม 220,000 - 200,000 120,000  
540,000  

 
4.8 งานลูกเสือ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบ 
อุดหนุน 

งบ
กิจกรรม 

งบรายได้ งบอ่ืน ๆ หมายเหตุ 

1 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ม.1  - 18,720  -  - ครูดารากุล 

2 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ม.2 - 18,560  - - ครูธนัญชัย 

3 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ม.3  - 18,960  -  - ครูพรพิศ 
4 เตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าร่วม

แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
32,000 

 
- 
 

- 
 

- 
 

ครูสถาพร 

5 จัดซื้อ ซ่อมแซม บำรุงรักษาอุปกรณ์
กิจกรรมลูกเสือ 

30,000 
 

- 
 

- 
 

- 
 

ครูสถาพร 

รวม 62,000 56,240 - -  
118,240  
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4.9 งานยุวกาชาด 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบ 
อุดหนุน 

งบ
กิจกรรม 

งบรายได้ งบอ่ืน ๆ หมายเหตุ 

1 เดินทางไกล ค่ายกลางวันระดับ ม.1 - 26,880 - - ครูสกลรัตน ์

2 ค่ายกลางวัน"ทักษะชีวิต"ระดับ ม.2 - 28,080 - - ครูสกลรัตน ์

3 ค่ายพักแรมยุวกาชาดระดับชั้น ม.3 - 100,000 - - ครูอรพิน 

4 จัดซื้อสื่อ วัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์
กิจกรรมยุวกาชาด 

30,000 
 

- - - ครูสกลรัตน ์

5 ยุวกาชาดจิตอาสา 30,000 - - - ครูสกลรัตน ์

รวม 60,000 154,960 - -  
214,960  

 

4.10 งานนักศึกษาวิชาทหาร 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบ 
อุดหนุน 

งบ
กิจกรรม 

งบรายได้ งบอ่ืน ๆ หมายเหตุ 

1 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน นศท. 7,500 - - - ครูกิตติพร 

2 รับสมัคร นศท.ปี1 รายงานตัว 
นศท.ปี 2, 3 ไหว้ครู ปี 1-3 

20,000 - - - ครูอุระ 

3 ฝึกภาคปกติและสวนสนาม นศท. 
ชั้นปีที่ 1,2,3  

10,000 
 

- 
 

- 
 

- 
 

ครูอุระ 

4 พัฒนาและบำเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ นศท.ปี 1-3 

10,000 
 

- 
 

- - ครูจักรพันธ์ 

5 อบรมเชิงปฏิบัติการ นศท. ชั้นปีที่ 2 10,000 - - - ครูปิยะพงษ ์

6 อบรมเชิงปฏิบัติการ นศท.ชั้นปีที่ 3  10,000 - - - ครูอุทัย 

7 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ผกท./
นศท. 

20,000 
 

- 
 

- - ครูจักรพันธ์ 

8 การเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรม 
นศท.ชั้นปีที่ 1 

10,000 - - - ครูกิตติพร 

9 การฝึกภาคสนาม นศท. ชั้นปีที่ 2,3 20,000 - - - ครูอุทัย 

รวม 117,500 - -   
117,500  
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5. ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน 
5.1 งานกิจการนักเรียน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบ 
อุดหนุน 

งบ
กิจกรรม 

งบรายได้ งบอ่ืน ๆ หมายเหตุ 

1 ส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงาน
กิจการนักเรียน 

60,000 - - - ครูกิตติพร 

2 จัดทำคู่มือนักเรียน 100,000 - - - ครูกิตติพร 
3 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์/ปริ๊นเตอร์ 35,000 - - - ครูกิตติพร 
4 การประเมินผลงานกิจการนักเรียน/

วิจัย/รายงาน/สถิติ/สรุปผล 
10,000 - - - ครูกิตติพร 

5 กิจกรรมไหว้ครู 30,000 - - - ครูกิตติพร 
รวม 235,000 - - -  

235,000  

 
5.2 งานรักษาวินัย การกระทำที่ผิดกฎหมายและแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบ 
อุดหนุน 

งบ
กิจกรรม 

งบรายได้ งบอ่ืน ๆ หมายเหตุ 

1 งานอาสาจราจร 20,000 - - - ครูสถาพร 
2 งานรักษาความปลอดภัย (รปภ.) - - 288,000 - ครูกิตติพร 
3 จัดทำบัตรนักเรียน - 164,700 - - ครนูัฐพล 

รวม 20,000 164,700 288,000 -  
472,700  

 
5.3 งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบ 
อุดหนุน 

งบ
กิจกรรม 

งบรายได้ งบอ่ืน ๆ หมายเหตุ 

1 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 20,000 - - - ครูวีระพล 
2 ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน - - - 31,250 ครูกิตติพร 
3 ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน 

(Classroom meeting) 
- - - 63,750 

(งบสมาคม) 

ครูวีระพล 

4 สมุดบันทึกพฤติกรรมนักเรียน 5,000 - - - ครูกิตติพร 
5 งานภาคเีครือข่าย (ส่งต่อ) 30,000 - - - ครูวีระพล 
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6 กิจกรรมวัยรุ่นวัยใสหัวใจธรรมะ - 123,000 - - ครูกิตติพร 
7 เวทีสุขภาวะครอบครัว 18,000 - - - ครูจิโรจน์ 

รวม 73,000 123,000 - 95,000  
291,000  

   
5.4 งานระดับชั้น 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบ 
อุดหนุน 

งบ
กิจกรรม 

งบรายได้ งบอ่ืน ๆ หมายเหตุ 

1 ส่งเสริมและพัฒนางาน 6 ระดับ 30,000 - - - ครูกิตติพร 
2 ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์/ปริ๊นเตอร์

ระดับชั้น 
35,000 

- 
- - ครูกิตติพร 

3 ปัจฉิมนิเทศระดับชั้น ม.3 - 57,500 - - ครูวีระพล 
4 ปัจฉิมนิเทศระดับชั้น ม.6 - 61,800 - - ครูวีระพล 

รวม 65,000 119,300 - -  
184,300  

   
5.5 งานสภานักเรียน/ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบ 
อุดหนุน 

งบ
กิจกรรม 

งบรายได้ งบอ่ืน ๆ หมายเหตุ 

1 ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ม.1, ม.4 - 122,000 - - ครูปิยะพงษ ์

2 เลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน 5,000 - - - ครูปิยะพงษ ์

3 อบรมภาวะผู้นำ - 76,320 - - ครูนัฐพล 
4 จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และ

เครื่องพิมพ์ 
30,000 - - - ครูปิยะพงษ ์

5 จัดหาวัสดุสำนักงานสภานักเรียน 10,000 - - - ครูปิยะพงษ ์

6 SKR-E-sport - 10,000 - - ครูปิยะพงษ ์

7 SKR สภา Podcast - 20,000 - - ครูนัฐพล 

8 SKR Music Festival - 20,000 - - ครูนัฐพล 
9 ค่ายส่งเสริมความฉลาดทางดิจิทัล

สำหรับเยาวชน 
- 20,000 - - ครูปิยะพงษ ์

10 การแข่งบาสเกตบอลต้านยาเสพติด - - - 30,000 
(งบสมาคม) 

ครูปิยะพงษ ์
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11 การแข่งขันฟุตซอลต่อต้านยาเสพติด - - - 30,000 
(งบสมาคม) 

ครูปิยะพงษ ์

12 ค่ายอาสาพัฒนาห้องสมุด - - - 20,000 
(งบสมาคม) 

ครูนัฐพล 

รวม 45,000 268,320 - 80,000  
317,000  

 
5.6 งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบ 
อุดหนุน 

งบ
กิจกรรม 

งบรายได้ งบอ่ืน ๆ หมายเหตุ 

1 งาน TO BE NUMBER ONE 10,000 - - - ครูประจักษ ์

2 งานป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด 

10,000 - - - ครูจิโรจน์ 

3 งานตรวจปัสสาวะนักเรียน 10,000 - - - ครูจิโรจน์ 
รวม 30,000 - - -  

30,000  

 
5.7 งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบ 
อุดหนุน 

งบ
กิจกรรม 

งบรายได้ งบอ่ืน ๆ หมายเหตุ 

1 พัฒนางานส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม 

10,000 - - - ครูกิตติพร 

2 สวดมนต์ประจำสัปดาห์ 10,000 - - - ครูนัฐพล 
3 งานส่งเสริมโรงเรียนสุจริต 10,000 - - - ครูจิโรจน์ 
4 โรงเรียนรักษาศีล 5 6,000 - - - ครูจิโรจน์ 

รวม 36,000 - - -  
36,000  
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6. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
6.1 งานสำนักงานบริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบ 
อุดหนุน 

งบ
กิจกรรม 

งบรายได้ งบอ่ืน ๆ หมายเหตุ 

1 พัฒนางานฝ่ายบริหารทั่วไป/ 
งานสารบรรณ กิจกรรม5 ส 

60,000 - - - ครูนันทิชา 

2 งานวันสำคัญของชาติ กิจกรรม
ร่วมกับจังหวัด งานบุญกุศล 

50,000 - - - ครูนราทิพย ์

3 งานธนาคารโรงเรียน - - - - ครูผุสดี 
4 การประกันอุบัติเหตุหมู่นักเรียน - - - - ครูกรกนก 

รวม 110,000 - - -  
110,000  

 
6.2 งานห้องสมุด 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบ 
อุดหนุน 

งบ
กิจกรรม 

งบรายได้ งบอ่ืน ๆ หมายเหตุ 

1 วางทุกงานอ่านทุกคน 35,000 - - - ครูพรพิศ 
2 ยอดนักอ่าน 3,000 - - - ครูกัญญาพร 

3 สัปดาห์ห้องสมุด 5,000 - - - ครูคันที 
4 ตอบปัญหาบูรณาการส่งเสริม     

การอ่าน 
3,000 - - - ครูกัญญาพร 

5 การซ่อมหนังสือและรักษาหนังสือ 3,000 - - - ครูกัญญาพร 

6 จัดซื้อวัสดุสำนักงานห้องสมุด 5,000 - - - ครูพรพิศ 
7 ระบบห้องสมุดอิเลคทรอนิคส์  

(E-BOOK) 
40,000 - - - ครูพรพิศ 

รวม 94,000 - - -  
94,000  

 
 
 
 
 



 157 

6.3 งานประชาสัมพันธ์ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบ 
อุดหนุน 

งบ
กิจกรรม 

งบรายได้ งบอ่ืน ๆ หมายเหตุ 

1 จัดซื้อวัสดุสำนักงานงาน
ประชาสัมพันธ์ 

10,000 - - - ครูสกลรัตน ์

2 ปรับปรุงซ่อมระบบเสียงตามสาย 35,000 - - - ครูสกลรัตน ์

3 จุลสารสกลราช (Sakolraj Weekly 
Newsletter) 

20,000 - - - ครูสรวงสมร/
ครูนัฐพล 

4 วารสารศรีราม 20,000 - - - ครูสรวงสมร/
ครูนัฐพล 

รวม 85,000 - - -  
85,000  

 
6.4 งานอนามัยโรงเรียน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบ 
อุดหนุน 

งบ
กิจกรรม 

งบรายได้ งบอ่ืน ๆ หมายเหตุ 

1 ค่ายาและเวชภัณฑ์ 50,000 - - - ครูนันทิยา 
2 รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก  10,000 - - - ครูนันทิยา 
3 อบรมแพทย์แผนไทยและสมุนไพร

ไทย 
12,000 - - - ครูนันทิยา 

4 ตรวจสุขภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

6,500 - - - ครูนันทิยา 

5 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 40,000 - - - ครูนันทิยา 
6 ฟันสะอาดเหงือกแข็งแรง 2,000 - - - ครูนันทิยา 
7 ควบคุมภาวะโภชนาการเกิน 10,000 - - - ครูนันทิยา 
8 น้ำดื่มไอโอดีนป้องกันโรคคอพอก 3,000 - - - ครูนันทิยา 
9 อบรมป้องกันและบรรเทา 

สาธารณภัย 
12,000 - - - ครูนันทิยา 

10 อบรมการฟื้นคืนชีพและปฐม
พยาบาลเบื้องต้น 

10,000 - - - ครูนันทิยา 

11 กิจกรรมส้วมสุขสันต์ 5,000 - - - ครูนันทิยา 
12 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 10,000 - - - ครูนันทิยา 
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13 จัดจ้างซักเครื่องนอนห้องพยาบาล 16,000 - - - ครูนันทิยา 
14 บริจาคโลหิต S.K.R. 2,000 - - - ครูนันทิยา 
15 หน่วยปฐมพยาบาล S.K.R. 3,000 - - - ครูนันทิยา 
16 อบรมแกนนำสุขภาพจิต  

“เพ่ือนช่วยเพื่อน” 
50,000 - - - ครูนันทิยา 

17 ส่งเสริมการเจริญเติบโตให้สมวัย - - - - ครูนันทิยา 
รวม 241,500 - - -  

241,500  
 

6.5 งานบริการ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบ 
อุดหนุน 

งบ
กิจกรรม 

งบรายได้ งบอ่ืน ๆ หมายเหตุ 

1 จัดซื้อวัสดุสำนักงานงานบริการ 50,000 - - - ครูสายฝน 
2 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ตกแต่งห้อง

เกียรติยศ 
- - - - ครูสายฝน 

รวม 50,000 - - -  
50,000  

 
6.6 งานอาคารสถานที่ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบ 
อุดหนุน 

งบ
กิจกรรม 

งบรายได้ งบอ่ืน ๆ หมายเหตุ 

1 ปรับปรุง ซ่อมแซมและดูแลภูมิทัศน์ 200,000 - - - ครูวัฒนา 
รวม 200,000 - - -  

200,000  

 
6.7 งานโสตทัศนูปกรณ์ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบ 
อุดหนุน 

งบ
กิจกรรม 

งบรายได้ งบอ่ืน ๆ หมายเหตุ 

1 พัฒนาประสิทธิภาพงาน
โสตทัศนูปกรณ์ 

40,500 - - - ครูกรีฑา 

2 พัฒนาระบบเครื่องเสียงภายใน
โรงเรียน 

50,000 - - - ครูกฤษฎา 
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3 โครงการพัฒนาระบบมัลติมิเดีย
ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 

20,000 - - - ครูพงศธร 

4 ปรับปรุงพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี
การสอนตามชั้นเรียน 

150,000 - - - ครูพุฒิสาร 

5 ค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิค
การถ่ายภาพให้สวยงามด้วยกล้อง
ดิจิตอล และการประกวดภาพถ่าย" 

20,000 - - - ครูพุฒิสาร 

รวม 280,500 - - -  
280,500  

 
6.8 งานบ้านพักครู 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบ 
อุดหนุน 

งบ
กิจกรรม 

งบรายได้ งบอ่ืน ๆ หมายเหตุ 

1 ปรับปรุงพัฒนาบ้านพักข้าราชการ
คร ู

50,000 - - - ครูนรเชษฐ์ 

รวม 50,000 - - -  
50,000  

 
7. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบ 
อุดหนุน 

งบ
กิจกรรม 

งบรายได้ งบอ่ืน ๆ หมายเหตุ 

1 กิจกรรมการบริหารจัดการกลุ่มสาระ
ภาษาไทยด้วยระบบคุณภาพ 
OBECQA 

20,000 
 

- - - ครูวิภา 

2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาษาไทย 

20,000 
 

- - - ครูชลลดา 

3 อ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนสื่อ
ความ - 

- - - ครูศิริวัฒน์ 

4 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระฯ
ภาษาไทย 

10,000 
 

- - - ครูวนัสนันท์ 

5 วิจัยในชั้นเรียน - - - - ครูยุพยง 
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6 กิจกรรมสอนซ่อมเสริมกลุ่มสาระฯ
ภาษาไทย 

10,000 
 

- - - ครูพรพิศ 

7 วันสุนทรภู ่ 20,000 - - - ครูคันที 
8 วันภาษาไทยแห่งชาติ 20,000 - - - ครูวรงค์นุช 

9 ตอบปัญหาสารานุกรม 20,000 - - - ครูน้อมจิต 

10 ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาไทย 50,000 - - - ครูประภากร 

11 การนิเทศภายในอย่างกัลยาณมิตร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

- 
 

- - - ครูอรวรรณ 

12 พัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมการ
เรียนการสอนนักเรียนพิเศษเรียน
ร่วม 

10,000 - - - ครูคันที 

13 พัฒนาทักษะนักเรียนพิเศษเรียนร่วม 10,000 - - - ครูชุติมา 
14 กิจกรรมปรับปรุงห้องศูนย์พัฒนา 

การเรียนการสอนภาษาไทย 
- - - - ครูวรวรรณ 

15 กิจกรรมการผลิตสื่อและอุปกรณ์ 
การเรียนการสอน 

20,000 - - - ครูวรวรรณ 

16 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรเพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย 

- - - - ครูทัศนีย์วรรณ 

17 ค่ายเยาวชนรักษ์ภาษาไทยปีที่ 12 - 90,000 - - ครูนัฐพล 
18 การพัฒนากิจกรรมการเรียน      

การสอนจัดนิทรรศการนำเสนอและ
แสดงผลงานรายวิชาการค้นคว้า
อิสระ 

20,000 - - - ครูกีรติ 

19 สวนละครในวรรณคดีไทย 50,000 - - - ครูนัฐพล 
รวม 280,000 90,000 - -  

370,000  

 
8. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบ 
อุดหนุน 

งบ
กิจกรรม 

งบรายได้ งบอ่ืน ๆ หมายเหตุ 

1 ส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

100,000 
  

- 
 

- 
  

- 
  

ครูกรกนก 
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2 ส่งเสริมอัจฉริยภาพแข่งทักษะ
คณิตศาสตร์ 

150,000 
  

- 
 

- 
  

- 
  

ครูสุรศักดิ์ 

3 ค่ายคณิตศาสตร์ ม.ต้น - 50,000 - - ครูวรินฐ์ญา 

4 อบรมโปรแกรม GSP ม.ต้น  - 30,000  -  - ครูกิตติพร 
5 อบรมโปรแกรม GSP ม.ปลาย - 15,000 - - ครูวิจิตรา 
6 อบรมโปรแกรม Geogebra  - 15,000  -  - ครูธราดล 
7 กิจกรรมแข่งขัน A-MATH - 20,000 - - ครูสุธินี 
8 กิจกรรมแข่งคิดเลขเร็ว - 15,000 - - ครูจักรพันธ์ 

9 กิจกรรมแข่งขัน ZUDOKU - 15,000 - - ครูนิภาพร 
10  โครงงานคณิตศาสตร์ ม.ต้น 25,000 - - - ครูวรินฐ์ญา 

11 โครงงานคณิตศาสตร์ ม.ปลาย 25,000 - - - ครูรุจิพัชญ ์

12 ค่ายคณิตศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ - 20,000 - - ครูวีระพล 
รวม 300,000 180,000 - -  

480,000  

 
9. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบ 
อุดหนุน 

งบ
กิจกรรม 

งบรายได้ งบอ่ืน ๆ หมายเหตุ 

1 จัดหาสื่อ วัสดุ  อุปกรณ์ทาง
วิทยาศาสตร์ 

160,000 
 

- - - ครูนันทิชา 

2 จัดซื้อสื่อ วัสดุอุปกรณ์สำนักงาน   
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

50,000 
 

- - - ครูภิญญามาศ 

3 พัฒนาห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ม.1 10,000 - - - ครูพัฒนประภา 

4 พัฒนาห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ม.2 50,000 - - - ครูกัณทิมา 

5 พัฒนาห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ม.3 60,000 - - - ครูจิราวดี 
6 พัฒนาห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 

ฟิสิกส์  
15,000 

 
- - - ครูเสาวรจน ี

7 พัฒนาห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  
เคมี ม.6 

10,000 
 

- - - ครูจุไรรตัน ์

8 พัฒนาห้องปฏิบัติการโรงประลอง
ต้นแบบทางวิศวกรรมศาสตร์  
(Fab Lab) 

20,000 
 

- - - ครูเสาวรจน ี
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9. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ต่อ) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบ 
อุดหนุน 

งบ
กิจกรรม 

งบรายได้ งบอ่ืน ๆ หมายเหตุ 

9 พัฒนาปรับปรุงสื่อและเทคโนโลยี
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 

50,000 - - - ครูกฤษฎา 

10 วิทยาศาสตร์สร้างสรรค์    10,000 - - - ครูสรวงสมร 

11 ส่งเสริมเพ่ือสอบโอลิมปิกวิชาการ 
และดาราศาสตร์ (สอวน.) 

- 30,000 - - ครูภิญญามาศ 

12 ส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
วิทยาศาสตร์    

100,000 - - - ครูนันทิชา 

13 วันวิทยาศาสตร์ - 40,000 - - ครูนันทิชา 

14 ส่งเสริมโครงงานวิทยาศาสตร์    40,000 - - - ครูเมฆา 

15 ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์ - 27,385 - - ครูชลฤชา 
16 Science  project S.K.R. 40,000 - - - ครูเสาวรจนี 

17 สกลราชร่วมใจประหยัดไฟฟ้าและ
ปลูกป่าลดโลกร้อน 

- 
 

10,000 - - ครูวิโรจน ์

18 เครื่องบินพลังยาง 20,000  - - - ครูสุพจน์ 
19 แข่งขันโดรนและเครื่องบินบังคับ

วิทยุ อพวช. 
25,000 

 
- - - ครูกฤษฎา 

20 อากาศยานเครื่องบินเล็กบังคับวิทยุ 
"หนูน้อยจ้าวเวหา" 

30,000 
 

- - - ครูกฤษฎา 

21 ภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ 20,000 - - - ครูกฤษฎา 

22 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ
ยกระดับห้องเรียนสีเขียว 

- 
30,000 - - ครูเบญจพร 

23 ค่ายวิทยาศาสตร์ - 150,000 - - ครูกรีฑา 
24 ศึกษาแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

(ก้าวตามศาสตร์พระราชา) 
- 
 

40,000 - - ครูวิโรจน ์

25 โครงงานวิทยาศาสตร์ ม.ต้น - 25,000 - - ครูสุกญัญา 

26 วิจัยและพัฒนา PLC กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

9,000 - - - ครูสกลรัตน ์

27 พัฒนาทักษะการใช้สื่อและ
เทคโนโลยีเพ่ือการสอน 

- - - - ครูนันทิชา 
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28 ศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

- - - - ครูภาวนา 

รวม 719,000 352,385 - -  
1,071,385  

 
10. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบ 
อุดหนุน 

งบ
กิจกรรม 

งบรายได้ งบอ่ืน ๆ หมายเหตุ 

1 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางสังคมศึกษา 30,000 - - - ครูอานนท ์

2 กิจกรรมพัฒนาสื่อ-นวัตกรรมและวัสดุ
สำนักงาน (สังคม) 

50,000 
 

- - - ครูราตรี 

3 วันสำคัญของชาติ (วันเฉลิมพระชนม์
พรรษา ร.10/ราชินี/วันแม่/วันพ่อ) 

100,000 
 

- - - ครูอานนท ์

4 ซ่อมบำรุงวัสดุ-อุปกรณ์ ปรับปรุงห้อง
สังคม 

30,000 
 

- - - ครูอานนท ์

5 กิจกรรมค่ายคุณธรรมปลูกจิตสำนึก
สิ่งแวดล้อม 

- 40,000 - - ครูปิยะพงษ์ 

6 การศึกษาแหล่งเรียนรู้สู่ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น (สังคม) 

- 
 

40,000 - - ครูอานนท ์

7 กิจกรรมส่งเสริมการสอนพุทธศาสนา 
และภูมิปัญญา 

5,000 - - - ครูสายฝน 

8 กิจกรรมทดสอบทักษะประวัติศาสตร์ 
ม.ต้น ม.ปลาย (สังคม) 

20,000 
 

- - - ครูคำรณ 

9 ทดสอบ-แข่งขันทักษะทางวิชาการ
สังคมฯ งานศิลปหัตถกรรมฯ(สังคม) 

10,000 
 

- - - ครูอรพิน 

10 ค่ายภูมิศาสตร์โอลิมปิก - 20,000 - - ครูทศพล 
11 โครงการค่ายครอบครัวพอเพียง - 20,000 - - ครูดารินทร ์

12 ภาพยนต์สั้น  30,000 - - - ครูอานนท ์

13 โครงการทดสอบทักษะทางวิชาการ
สังคมศึกษา ม.ปลาย 

10,000 - - - ครูปิยะพงษ์ 

14 กิจกรรม"ไถ่ชีวิตโค-กระบือ" ถวายเป็น
ราชกุศล (สังคม) 

20,000 
 

- - - ครูประสาท 



 164 

15 โครงการรักษ์ไทย(สังคม) 20,000 - - - ครูอรพิน 
16 โรงเรียนวิถีพุทธ 3,000 - - - ครูสายฝน 
17 โรงเรียนคุณธรรม 4,000 - - - ครูณพัชร 
18 โรงเรียนสุจริต 3,000 - - - ครูทรงวิทย ์

รวม 335,000 120,000   -  -  
455,000  

 
11. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบ 
อุดหนุน 

งบ
กิจกรรม 

งบ
รายได้ 

งบอ่ืน ๆ หมายเหตุ 

1 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนวิชาศิลปะ ม.1 20,000  -  -  - ครูเบญจมาภรณ์ 

2 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนวิชาศิลปะ ม.2 40,000   -  -  - ครูนุจจรี 
3 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนวิชาศิลปะ ม.3 20,000  -  -  - ครูอรัญญา 
4 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนวิชาศิลปะ ม.4 30,000  -  -  - ครูธีรภัทร์ 
5 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนวิชาดนตรี ม.4 - - - - ครูประจักษ์ 

6 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนวิชาศิลปะ ม.5 10,000   -  -  - ครูวิลัยภรณ ์

7 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนวิชาศิลปะ ม.6 30,000  -  -  - ครูกิตติ 
8 พัฒนาวงดนตรีสตริงระดับ ม.ต้น 10,000 - - - ครูเบญจมาภรณ์ 

9 พัฒนาชุมนุมอนุรักษ์ดนตรีไทย 10,000 - - - ครูทัตพิชา 
10 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางศิลปะ

(ทัศนศิลป์) ม.ต้น 
50,000 - - - ครูเสาวนีย์ 

11 โครงการศิลปะสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนา   
การเรียนรู้ 

30,000 - - - ครูนุจจรี 

12 พัฒนาการเรียนการสอนชุมนุมนาฎศิลป์
ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 

30,000 - - - ครูวีรวรรณ 

13 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกซ้อมนาฏศิลป์ 20,000 - - - ครูวีรวรรณ 

14 พัฒนาชุมนุมนักร้องเสียงเพราะ 10,000   -  -  - ครูอรัญญา 
15 เข้าค่ายวงดนตรีและวงโยธวาทิต  - 20,000  -  - ครูประจักษ์ 

16 ประกวดแข่งขันวงดนตรี 30,000 - - - ครูประจักษ์ 

17 พัฒนาวงดนตรีและวงโยธวาทิต 40,000 - - - ครูประจักษ์ 

18 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางศิลปะ(นาฏศิลป์)
ระดับ ม.ปลาย 

30,000 - - - ครูวิลัยภรณ ์
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19 จัดหาสื่ออิเลคทรอนิกและสื่อ ICT เพ่ือ
การเรียนรู้ 

24,000 
 

- 
 

- 
 

- 
 

ครูกิตติ 

20 ค่ายศิลปะสร้างสรรค์และนิทรรศการ
ศิลปะ 

- 20,000 - - ครูกิตติ 

21 พัฒนาปรับปรุงอาคารดนตรี - - -  ครูประจักษ์ 

รวม 434,000 40,000 - -  
474,000  

 
12. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบ 
อุดหนุน 

งบ
กิจกรรม 

งบรายได้ งบอ่ืน ๆ หมายเหตุ 

1 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ 
การเรียนการสอนกลุ่มสาระสุขศึกษา 

- 
 

- - -  

 1.1 ศึกษาดูงานบุคลากรกลุ่มสาระ
สุขศึกษาฯ 

- 
 

- - - ครูวัฒนา 

 1.2 จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาและเครื่อง
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

50,000 
- - - ครูอัษฎาวุธ 

 1.3 ปรับปรุงสนาม อุปกรณ์กีฬาและ
เครื่องช่วยสอนต่าง ๆ 

60,000 
 

- - - ครูวัฒนา 

 1.4 อบรมเจ้าหน้าที่กีฬาและผู้ตัดสิน 
โดยวิทยากรมืออาชีพ 

20,000 
 

- - - ครูวิษณุพงษ์ 

2 โครงการส่งเสริมสุขภาพ - - - -  
 2.1 ส่งเสริมการวิ่งสกลราชมินิ

มาราธอน 
- - - - ครูอุระ 

 2.2 ส่งเสริมการแข่งขันกีฬาภายใน 200,000 363,600 - - ครูธนัญชัย 
 2.3 การแข่งขันกีฬาร่วมกับชุมชน

และหน่วยงานอื่น 
- 100,000 - - ครูวิษณุพงษ์ 

 2.4 กีฬาเชื่อมสัมพันธ์บุคลากร 20,000 - - - ครูวัฒนา 
รวม 350,000 463,600 - -  

813,600  
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13. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบ 
อุดหนุน 

งบ
กิจกรรม 

งบรายได้ งบอ่ืน ๆ หมายเหตุ 

1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
ศึกษา (จ้างครูต่างชาติECD) 

- 
 

- 
  

3,000,000 
 

- 
 

ครูวิลาวัลย ์

2 จัดซื้อพัสดุ ครุภัณฑ์กลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ 

100,000 - - - ครูเรวดี 

3 ค่ายภาษาอังกฤษ English Camp  - 50,000 - - ครูวิลาวัลย ์

4 พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการ
SEAR 

10,000 - - - ครูกิตติยา 

5 ส่งเสริมพัฒนาทักษะการแข่งขัน 
Crossword/Puzzle 

35,000 
  

- 
 

- 
 

- 
 

ครูนิตยา 

6 แข่งขันเพชรยอดมงกุฎ
(ภาษาต่างประเทศ) 

20,000 
 

- 
 

- 
 

- 
 

ครูปาลิกา 

7 กิจกรรมวันคริสต์มาส 35,000    ครูธัญชญา 

8 แข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ   
(ในโรงเรียน) 

40,000 
 

- 
 

- 
 

- 
 

ครูรุ่งทิพย์ 

9 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาษาอังกฤษ 

26,000 
 

- 
 

- 
 

- 
 

ครูนิศากร 

10 แข่งขันทักษะทางวิชาการเพ่ือความ
เป็นเลิศ(อังกฤษ) 

32,000 
 

- 
 

- 
 

- 
 

ครูเรวดี 

11 จัดซื้อสื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ 

40,000 
 

- 
 

- 
 

- 
 

ครูปาลิกา 

12 ปรับปรุงห้องกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ 

5,000 
 

- 
 

- 
 

- 
 

ครูพรเทพ 

13 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือพัฒนาการ
เรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส 

10,000 - - - ครู
อภิญญา 

14 กิจกรรมจัดสอบ HSK 3,000 - - - ครูปิยวรรณ 

15 กิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาจีน 25,000 - - - ครูปิยวรรณ 

16 กิจกรรมวันตรุษจีน 12,000 - - - ครูปิยวรรณ 

17 จัดซื้อสื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาเกาหลี 

10,000 
 

- 
 

- 
 

- 
 

ครูวิไลวรรณ 
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18 ส่งเสริมพัฒนาทักษะภาษาเกาหลี 10,000 - - - ครูวิไลวรรณ 

19 พัฒนาศูนย์ HCEC - - - - ครูพงษ์ศักดิ ์

20 จัดซื้อจัดจ้าง วัสดุครุภัณฑ์ของศูนย์ 
HCEC 

- - - - ครูภัท
รามาศ 

21 พัฒนาบุคลากรศูนย์ HCEC - - - - ครูกรกนก 
รวม 413,000  50,000  3,000,000  -  

3,443,000  

 
14. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

14.1 งานคหกรรม 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบ 
อุดหนุน 

งบ
กิจกรรม 

งบรายได้ งบอ่ืน ๆ หมายเหตุ 

1 จัดหาวัสดุ อุปกรณ์คหกรรม 60,000   - -  - ครูพิกุลแก้ว 

2 พัฒนาการเรียนการสอนคหกรรม  
ง22101 ม.2 

40,000 
 

- 
 

- 
 

- 
 

ครูพิกุลแก้ว 

3 ส่งเสริมความเป็นเลิศวิชาคหกรรม
วัฒนธรรมไทยสู่อาเซียน 

40,000 
  

 - 
 

- 
 

- 
 

ครูเยาว
ลักษณ ์

4 
ส่งเสริมระบบงานโภชนาการ 50,000 - -    - 

ครูเยาว
ลักษณ ์

5 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการอาหาร -  - -  - ครูพิกุลแก้ว 

รวม 190,000 - - -  
190,000  

 

14.2 งานเกษตร 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบ 
อุดหนุน 

งบ
กิจกรรม 

งบรายได้ งบอ่ืน ๆ หมายเหตุ 

1 พัฒนาการเรียนการสอน ง23101 40,000  - - - ครูณัฏฐ์ปพน 

2 ส่งเสริมความเป็นเลิศสู่ศตวรรษท่ี 21 30,000 - - - ครูณัฏฐ์ปพน 

3 พัฒนาการเรียนการสอน ง21101 40,000 - - - ครูอดิศักดิ์ 
4 จัดทำเรือนเพาะชำเพ่ือการเรียนรู้สู่

เศรษฐกิจพอเพียง 
- - - - ครูณัฏฐ์ปพน 

รวม 110,000 - - -  
110,000  
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14.3 งานอุตสาหกรรม 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบ 
อุดหนุน 

งบ
กิจกรรม 

งบรายได้ งบอ่ืน ๆ หมายเหตุ 

1 พัฒนาการเรียนการสอน ง33101 30,000   - -  - ครูวิทวัฒน ์

2 พัฒนาการเรียนหมวด 4 15,000 -   - - ครูจักรพันธ์ 

3 จัดซื้อเครื่องมือช่างทั่วไป 35,000  - -  - ครูจักรพันธ์ 

4 จัดซื้อวัสดุสำนักงานอุตสาหกรรม 15,000 -   - - ครูวิทวัฒน ์

5 ปูกระเบื้องห้องเรียนโรงฝึกงาน - - - - ครูวิทวัฒน ์

รวม 95,000 - - -  
95,000  

 
15. กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบ 
อุดหนุน 

งบ
กิจกรรม 

งบรายได้ งบอ่ืน ๆ หมายเหตุ 

1 ปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ 

200,000 
 

- 
 

- 
  

 - 
 

ครูเนตรชนก 

2 วัสดุฝึกรายวิชาวิทยการคำนวณ
และการออกแบบเทคโนโลยี ม.1-5 

90,000 - - - ครูเนตรชนก 

3 จัดซื้อวัสดุสำนักงานกลุ่มสาระฯ 91,633 - - -  ครูเนตรชนก 

4 ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ 990,000  - - - ครูเนตรชนก 

5 ส่งเสริมความเป็นเลิศด้าน
เทคโนโลยี 

- 
 

50,000 
 

- - ครูเนตรชนก 

6 ค่ายคอมพิวเตอร์  - 50,000 - - ครูเนตรชนก 

รวม 1,371,633  100,000    - -  
1,471,633  

 
16. งานแนะแนว 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบ 
อุดหนุน 

งบ
กิจกรรม 

งบรายได้ งบอ่ืน ๆ หมายเหตุ 

1 ทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2564 10,000 - - - ครูจันทร์จิรา 

2 พัฒนาการปฏิบัติงานแนะแนว 160,000 - - - ครูสริิพรรณ 
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3 โครงการกิจกรรมแนะแนว แนะ
ชีวิต แนะอาชีพออนไลน์ 

5,000 
  

- - - ครูสริิพรรณ 

4 วันแนะแนว 60,000 - - - ครูสริิพรรณ 

5 ส่งเสริมดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มี
ความต้องการเป็นกรณีพิเศษ 

10,000 
 

- - - ครูจันทร์จิรา 

6 จัดทำสื่อกิจกรรมออนไลน์ 5,000 - - - ครูสริิพรรณ 

7 โครงการศึกษาดูงานงานแนะแนว - - - - ครูสริิพรรณ 

รวม 250,000 - - -  
250,000  
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สรุปงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรของฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบ 
อุดหนุน 

งบ
กิจกรรม 

งบรายได้ งบอ่ืน ๆ หมาย
เหตุ 

1 ฝ่ายบริหาร 3,497,818 - - -  
2 ฝ่ายบริหารงานบุคคล 300,000 - - -  
3 ฝ่ายบริหารงานแผนงานและ

งบประมาณ ประกอบด้วย 
230,000 - - -  

 3.1 งานแผนงาน 60,000 - - -  
 3.2 งานการเงินและพัสดุ 80,000 - - -  
 3.3 งานพัสดุ 90,000 - - -  
4 ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

ประกอบด้วย 
2,859,999 340,575 200,000 120,000  

 4.1 งานวิชาการ 1,481,288 129,375 - -  
 4.2 งานสำนักบริหารวิชาการ 421,211 - - -  
 4.3 งานวัดและประเมินผล 115,000 - - -  
 4.4 งานทะเบียน 148,000 - - -  
 4.5 งานประกันคุณภาพ 40,000 - - -  
 4.6 งานศูนย์วิทยบริการ 195,000 - - -  
 4.7 งานรับนักเรียน 220,000 - 200,000 120,000  
 4.8 งานลูกเสือ 62,000 56,240 - -  
 4.9 งานยุวกาชาด 60,000 154,960 - -  
 4.10 งานนักศึกษาวิชาทหาร 117,500 - - -  
5 ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน 

ประกอบด้วย  
504,000 675,320 288,000 175,000  

 5.1 งานกิจการนักเรียน 235,000 - - -  
 5.2 งานรักษาวินัย การกระทำที่

ผิด 
      กฎหมายและแก้ไข
พฤติกรรมที่  
      ไม่พึงประสงค์ 
 

20,000 164,700 288,000 -  



 171 

 5.3 งานระบบดูแลช่วยเหลือ 
     นักเรียน 

73,000 123,000 - 95,000  

 5.4 งานระดับชั้น 65,000 119,300 - -  
 5.5 งานสภานักเรียน/ส่งเสริม 

      ประชาธิปไตยในโรงเรียน 
45,000 268,320 - 80,000  

 5.6 งานป้องกันและแก้ไขปัญหา 
      ยาเสพติด (TO BE NUMBER 

ONE) 

30,000 - - -  

 5.7 งานส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม 

36,000 - - -  

6 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
ประกอบด้วย 

1,111,000 - - -  

 6.1 งานสำนักงานบริหารทั่วไป 110,000 - - -  
 6.2 งานห้องสมุด 94,000 - - -  
 6.3 งานประชาสัมพันธ์ 85,000 - - -  
 6.4 งานอนามัยโรงเรียน 241,500 - - -  
 6.5 งานบริการ 50,000 - - -  
 6.6 งานอาคารสถานที่ 200,000 - - -  
 6.7 งานโสตทัศนูปกรณ์ 280,500 - - -  
 6.8 งานบ้านพักครู 50,000 - - -  
7 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 280,000 90,000 - -  
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ 
300,000 180,000 - -  

9 กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

719,000 352,385 - -  

10 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ฯ 

335,000 120,000 - -  

11 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 434,000 40,000 - -  
12 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ 350,000 463,600 - -  
13 กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ 
413,000 50,000 3,000,000 -  
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14 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพประกอบด้วย 

395,000 - - -  

 14.1 งานคหกรรม 190,000 - - -  
 14.2 งานเกษตร 110,000 - - -  
 14.3 งานอุตสาหกรรม 95,000 - - -  

15  กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี 1,371,633 100,000 - -  
16 งานแนะแนว 250,000 - - -  
*17 กิจกรรมทัศนศึกษา/ICT/พัฒนา

สังคม/ชุมนุม/อ่ืนๆ 
- 921,360 - -  

รวม 13,350,450 3,333,240 3,488,000 295,000  
20,466,690  
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บทที่  5 

การควบคุมกลยุทธ ์

แผนควบคุม กำกับ ติดตาม 

 
1. การกำกับติดตาม 

 1. โรงเรียนได้จัดระบบการกำกับติดตามการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรม 

โดยติดตามในเรื่องขั้นตอนการดำเนินงาน วิธีการดำเนินงาน บุคลากรที่รับผิดชอบ ระยะเวลาในการ

ดำเนินงาน และการใช้งบประมาณ 

 2. โรงเรียนมอบหมายให้หัวหน้างานในแต่ละฝ่าย นำเสนองานก่อนการดำเนินงาน ระหว่างการ

ดำเนินงานและหลังการดำเนินงาน ทั้งนี้เพ่ือดูความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน 
 

2. การตรวจสอบ 

 1.การตรวจสอบภายใน  โรงเรียนจัดให้มีการตรวจสอบภายใน เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงาน

ทุกขั้นตอน ตั้งแต่การวางแผน การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ การควบคุมดูแลการใช้งบประมาณ 

และประเมินผลในทุกภาคเรียน 

 2. การตรวจสอบภายนอก  โรงเรียนจัดให้มีการประกันคุณภาพภายใน เพื ่อรองรับการ

ประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การ

มหาชน) 
 

3. การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ 
 โรงเรียนมีแนวทางในการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ ในกรณีที่อยู่ในสภาวะที่จำเป็น และ
สามารถเปลี่ยนและปฏิบัติตามได้ โดยงานนโยบายและแผนงาน มีการติดตามความก้าวหน้าและเมิน
ความสำเร็จ เพื่อจัดทำเสนอแนะการปรับปรุงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมายและกลยุทธ์ ให้ฝ่ายบริหาร
รับทราบทุกไตรมาส รวมทั้งกำหนดให้มีการทบทวนแผนปฏิบัติการรอบ 6 เดือน ซึ่งคาดการณ์ผลการ
ดำเนินงาน 6 เดือนหลัง (ตุลาคม-มีนาคม ปีถัดไป) ตามเป้าหมายภารกิจสำคัญ ได้แก่ การบริหารจัดการ
เพื่อความเป็นเลิศ โดยใช้ระบบการจัดการเรียนรู้และระบบสนับสนุน รวมถึงการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง
ภายนอกและปัจจัยความเสี่ยงภายในเพ่ือจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ และมาตรการ
การป้องกันความเสี่ยง เสนอฝ่ายบริหารที่กำกับดูแลเป็นประจำทุกไตรมาส 
 หากผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ฝ่าย/งานที่รับผิดชอบต้องดำเนินการปรับเปลี่ยน
แผนการดำเนินงานหรือจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพ และการสื่อสารถึงผู้ปฏิบัติให้ดำเนินการผ่าน
ทางการสื่อสารต่างๆ เช่น ระบบอิเล็กทรอนิกส์ การประชุมโดยผู้บริหารเพื่อสร้างความเข้าให้ให้ปฏิบัติ
ตามแผนใหม่อย่างรวดเร็ว โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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ขั้นตอน กระบวนการปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ 

ขั้นตอน กิจกรรม 
  

 การกำหนดวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความ
เสี่ยง และพิจารณาเลือกแผนงาน/โครงการท่ีมีความ
สอดคล้อง และมีผลกระทบกับประเด็นยุทธศาสตร์  

 การวิเคราะห์เพื่อระบุความเสีย่งต่างๆ อาจพิจารณาจาก
ปัจจัยเสี่ยงในหลายด้าน เช่น 
   1. ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) : (S)  
   2. ด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) : (O)  
   3. ด้านการเงิน (Financial Risk) : (F)  
   4. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ
(Compliance Risk) : (C) 

 - วิเคราะห์ และจัดลำดับความเสี่ยงโดยการประเมินจาก
โอกาสท่ีจะเกิด และผลกระทบ (Impact)  

 1. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง  
2. การควบคุมความสูญเสีย  
3. การรับความเสี่ยงเอาไว้เอง  
4. การถ่ายโอนความเสี่ยง  

 การกำหนดกิจกรรม หรือมาตรการในการจัดการความ
เสี่ยงให้หมดไปหรือลดลงในระดับท่ียอมรับได้ และต้อง
กำหนดระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการแต่ละกิจกรรม
ตลอดจนหน่วยงานผู้รับผิดชอบในแผนบริหารความ
เสี่ยง 

 การเปิดช่องทางการสื่อสารข้อมูลด้านการบริหารความ
เสี่ยงให้กับผู้บริหาร คณะทำงาน และบุคลากรของ
หน่วยงานได้เข้าถึง และรับทราบข้อมูลด้านการบริหาร
ความเสี่ยงให้กับผู้บริหาร คณะทำงาน และบุคลากรของ
หน่วยงาน 

 การติดตามและประเมินผลว่าแต่ละหน่วยงานมีการ
ประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงท่ีกำหนด
ไว้อย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ และมีการปฏิบัติจริง
สามารถลด หรือป้องกันความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้น 

  

แต่งตั้งคณะกรรมการ 

การกำหนดเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง 

การระบุความเสี่ยงต่างๆ 

การประเมินความเสี่ยง 

กลยุทธ์ท่ีใช้ในการจัดการกับ 
แต่ละความเสี่ยง 

 

 กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 

ข้อมูลและการสื่อสารด้านบริหารความเสี่ยง 

การติดตามผล และเฝ้าระวังความเสี่ยง 

 

สรุป และปรับปรุงแก้ไข 
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1. กรณีปกติ กำหนดให้มีการทบทวนแผนปฏิบัติการทุก 1 ปีงบประมาณ ในภารกิจหลักและ
งานสนับสนุน วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน ผลการดำเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมายรวมถึงการ
คาดการณ์ผลการดำเนินงาน   ผ่านคณะติดตามผล  หากมีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนแผนกำหนดให้
นำข้อเสนอขอความเห็นชอบจากผู้บริหารฝ่าย/งาน คณะกรรมการแผนงานพิจารณาตามลำดับแผ น 
กรณีการปรับเปลี่ยนส่งผลต่อเป้าหมายสำคัญของโรงเรียนเสนอคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเพ่ือ
พิจารณาและเพ่ือให้ทันต่อการดำเนินงาน จากนั้นจะเร่งถ่ายทอดแผนสู่ฝ่าย/งานที่เกี่ยวข้องตามช่องทาง
ที่เก่ียวข้องและมีการติดตามโยระดับความถ่ีตามระดับความเสี่ยงของแผนงาน 
  2. กรณีสถานการณ์ เนื่องจากมีเหตุการณ์ที่มีนัยสำคัญมากระทบ เช่น ภัยพิบัติ การปรับเปลี่ยน
รัฐบาล ที่ส่งผลให้การดำเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ ฝ่ายบริหารความเสี่ยงร่วมกับฝ่าย/งานที่
เกี ่ยวข้อง พิจารณาสถานการณ์/คาดการณ์ผลกระทบกับเป้าหมาย และแนวทางการปรับเปลี่ยน
เป้าหมาย/แผนงานเบื้องต้น นำเสนอฝ่ายจัดการพิจารณาเพื่อร่วมกันปรับปรุงเป้าหมายและแผนงาน 
เช่นประชุมในระดับต่างๆบันทึกเวียน เพื ่อเร่งถ่ายทอดแผนเพิ ่มประสิทธิภาพ และมาตรการเพ่ิม
ประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ และเข้าสู่กระบวนการติดตาม 
ประเมินผลต่อไป อีกท้ังผู้บริหารจะพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามสถานการณ์ เป็นรายกรณี   
 งานนโยบายและแผนงาน คณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานของฝ่าย/งาน ติดตามผลการ
ดำเนินงาน เป็นประจำทุกไตรมาสโดยหากมีผลกระทบหรือที ่เปลี่ยนไปจากเดิม งานนโยบายและ
แผนงานและฝ่าย/งาน  ที่เก่ียวข้องจะเป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินงานปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติงานตาม
กระบวนการที่กำหนดไว้  การทบทวน/ปรับปรุงแผนการปฏิบัติการเป็นประจำทุกปีงบประมาณ เพ่ือให้
แผนงานเกิดการทบทวน ให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น 
 

4.  การรายงาน 

  1. โรงเรียนมอบหมายให้หัวหน้างาในฝ่าย ติดตาม งาน/โครงการ/กิจกรรม และจัดทำรายงาน

สรุปผลการดำเนินงาน ทุกภาคเรียน 

  2. โรงเรียนจัดทำรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ( SAR ) เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด

ผู้เกี่ยวข้องและเผยแพร่ต่อสาธารณชนทุกปี 

  3. โรงเรียนจัดทำรายงานการควบคุมภายในสถานศึกษา เสนอต่อสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 

หน่วยงานต้นสังกัด ทุกปี 

 
 
 
 
 

 



 
คำสั่งโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 

ที ่215  / 2564 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองงบประมาณแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

–––––––––––––––––––––––––––––– 
การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสถานศึกษาเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการที่

จะทำให้บุคลากรทุกฝ่าย ได้นำไปใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้ เพื่อให้โครงการและงานต่าง ๆ ได้ดำเนินการ
ให้บรรลุผล ตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลจึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณการดำเนินการตามโครงการ งานประกอบแผนปฏิบัติการของฝ่าย กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
งานต่าง ๆ ในวันที่  4  ตุลาคม 2564  ดังนี้ 

 
1. คณะกรรมการอำนวยการ ประกอบด้วย 

1.1 นายยงค์ยุทธ  เขื่อนขันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน       ประธานกรรมการ 
1.2 นางเกษร  หทัยภัทรพงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน   กรรมการ 
1.3 นายอังกูล  จันทวงค์  รองผู้อำนวยการโรงเรียน   กรรมการ 
1.4 นาย พัสกร  ทวีกิตติเกษม รองผู้อำนวยการโรงเรียน   กรรมการ 
1.5 นายธีระพล  บัวดี  รองผู้อำนวยการโรงเรียน        กรรมการและเลขานุการ 
1.6 นายประพืช  ขาวสุริจันทร์ หัวหน้างานแผนงาน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที ่อำนวยการ ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือและให้ความสะดวกในการพิจารณางบประมาณ พร้อม 
         วินิจฉัย โครงการ งาน กิจกรรมต่าง ๆ ของฝ่าย กลุ่มสาระฯ งาน ให้ลุล่วงไปด้วยดี 
 
2. คณะกรรมการกลั่นกรองงบประมาณ งบวิชาการ 60%และงบกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนประกอบด้วย 

2.1 นายยงคย์ุทธ  เขื่อนขันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน       ประธานกรรมการ 
2.2 นายธีระพล  บัวดี  รองผู้อำนวยการโรงเรียน   รองประธาน 
2.3 นางเกษร  หทัยภัทรพงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน   กรรมการ 
2.4 นายอังกูล  จันทวงค์  รองผู้อำนวยการโรงเรียน   กรรมการ 
2.5 นาย พัสกร  ทวีกิตติเกษม รองผู้อำนวยการโรงเรียน   กรรมการ 

 2.6 นายจิโรจน์  อณาชัย  หัวหน้าฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน  กรรมการ 
 2.7 นางผุสดี  บุญหงษ์  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  กรรมการ 
 2.8 นางอรพิน  พานพินิจ  หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ  กรรมการ 
 2.9 นายประยูร  สิริโชควัฒนานนท์  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล  กรรมการ 



 
 2.10 นางคันที   โสมชัย  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  กรรมการ 
 2.11 นายสุรศักดิ์  เมตตาวิมล หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนคณิตศาสตร์  กรรมการ 
 2.12 นางนันทิชา  ธาตุระหัน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
 2.13 นายอานนท์  มโนธรรม หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ กรรมการ 

2.14 นายวัฒนา  สุวรรณคุณ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ กรรมการ 
2.15 นายกิตติ   นันทะสุข หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  กรรมการ 
2.16 นางสาวพิกุลแก้ว  ยะชัยศรี หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน ฯ กรรมการ 
2.17 นางเนตรชนก  แสนทิพย์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี กรรมการ 
2.18 นางวิลาวัลย์  คงคำ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  กรรมการ 
2.19 นางสิริพรรณ  นามละคร หัวหน้างานแนะแนว   กรรมการ 
2.20 นายเมฆา  ดีสงคราม หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ กรรมการ 
2.21 นายสมชาย  นามสอน หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษฯ กรรมการ 
2.22 นางสาวเสาวลักษณ์  สุวรรณรงค์ หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาการคอมฯ กรรมการ 
2.23 นายรุ่งชัย  ศิริบำรุง  หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  กรรมการ 
2.24 นางลัดดาวรรณ์  ใจกลาง หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  กรรมการ 
2.25 นางจิราวดี  ภธรรมวัฒน์ หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  กรรมการ 
2.26 นายวิโรจน์  เฉลยสุข หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  กรรมการ 
2.27 นายประสาท  พ่อคำจันทร์ หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  กรรมการ 
2.28 นางทิวากร  วงษ์เสน หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษปีที่ 6  กรรมการ 
2.29 นายประพืช  ขาวสุริจันทร์   หัวหน้างานแผนงาน        กรรมการและเลขานุการ2.30 นาง
สังวาลย์    พรมมีเดช หัวหน้างานการเงิน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
2.31 นายธราดล  ภูมิวงษ์  เจ้าหน้าที่แผนงาน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที่ ร่วมประชุมพิจารณาการจัดสรรงบประมาณในส่วน งบวิชาการ 60% และงบกิจกิจกรรม  
         พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ในวันที่  4 ตุลาคม  2564   
      ณ ห้องประชุมจิรยุทโธ เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 
 
3. คณะกรรมการกลั่นกรองงบประมาณ งบบริหารทั่วไป 30% ประกอบด้วย 

3.1 นายยงค์ยุทธ  เขื่อนขันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน       ประธานกรรมการ 
3.2 นายธีระพล  บัวดี  รองผู้อำนวยการโรงเรียน   รองประธาน 
3.3 นางเกษร  หทัยภัทรพงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน   กรรมการ 
3.4 นายอังกูล  จันทวงค์  รองผู้อำนวยการโรงเรียน   กรรมการ 
3.5 นาย พัสกร  ทวีกิตติเกษม รองผู้อำนวยการโรงเรียน   กรรมการ 



3.6 นายประพืช  ขาวสุริจันทร์    หัวหน้างานแผนงาน        กรรมการและเลขานุการ 
3.7 นายธราดล  ภูมิวงษ์  เจ้าหน้าที่แผนงาน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

หน้าที่  ร่วมประชุมพิจารณาการจัดสรรงบประมาณในส่วน งบบริหารทั่วไป 30% ประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ.2565  ในวันที่  4 ตุลาคม  2564  ณ ห้องประชุมจิรยุทโธ เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป 

 
4. คณะกรรมการดำเนินการ  ประกอบด้วย 
 4.1 นายธีระพล  บัวดี  รองผู้อำนวยการโรงเรียน       ประธานกรรมการ 
 4.2 นางสังวาล  พรมมีเดช หัวหน้างานการเงิน   กรรมการ 

4.3 นางเสาวรจนี  จันทวงค์ เจ้าหน้าที่แผนงาน   กรรมการ 
 4.4 นางภาวนา  พิฑูรมานิต เจ้าหน้าที่แผนงาน   กรรมการ 

4.5 นางศุภร  จันทรชาติ  เจ้าหน้าทีแ่ผนงาน   กรรมการ 
4.6 นางสุธินี  บุพศิริ  เจ้าหน้าที่แผนงาน   กรรมการ 
4.7 นายณพัทร  เอกภูมิพัฒ เจ้าหน้าที่แผนงาน   กรรมการ 
4.8 นางสาวธรรมนัด  โถบำรุง เจ้าหน้าที่แผนงาน   กรรมการ 

 4.9 นายประพืช  ขาวสุริจันทร์ หัวหน้างานแผนงาน        กรรมการและเลขานุการ 
4.10 นายธราดล  ภูมิวงษ์  เจ้าหน้าที่แผนงาน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที ่  1. ร่วมประชุมพิจารณา ปรับรวมโครงการ งาน กิจกรรม ให้เป็นหมวดหมู่ เมื่อได้รับพิจารณา 
              จัดสรรเรียบร้อยแล้ว 

2. จัดทำรูปเล่มแผนปฏิบัติการให้แล้วเสร็จเพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษาเห็นชอบ และ 
    เพ่ือใช้ประกอบการดำเนินงานของฝ่าย/กลุ่มสาระฯ/งาน ในเวลาที่กำหนด  30  กันยายน   
    2564 
 

ขอให้ครูที่ได้รับการแต่งตั้งตามรายชื่อดังกล่าว ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มกำลังสติปัญญา 
ความสามารถ เพ่ือให้เกิดผลดีต่อทางโรงเรียนสืบไป 
 

สั่ง  ณ  วันที่ 13  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2564 
 

 
 
              (นายยงค์ยุทธ  เขื่อนขันธ์) 
               ผู้อำนวยการโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คณะกรรมการที่ปรึกษา 
 

 1. นายยงค์ยุทธ  เขื่อนขันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 
 2. นายธีระพล  บัวดี  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานแผนงานและงบประมาณ 
 3. นางเกษร  หนุยจันทึก  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 

4. นายอังกูล  จันทวงค์  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 
5. นายพัสกร  ทวีกิตติเกษม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 

 
 
คณะผู้จัดทำ 
 

1. นายธีระพล  บัวดี      รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานแผนงานและงบประมาณ   
  ประธานกรรมการ 

2. นางศุภร  จันทนะชาติ  เจ้าหน้าที่แผนงาน   กรรมการ 
3. นางสุธินี  บุพศิริ  เจ้าหน้าที่แผนงาน   กรรมการ 
4. นายณพัทร  เอกภูมิพัฒ เจ้าหน้าที่แผนงาน   กรรมการ 
5. นางเสาวรจนี  จันทวงค์ เจ้าหน้าที่แผนงาน   กรรมการ 
6. นางภาวนา  พิทูรมานิต  เจ้าหน้าที่แผนงาน   กรรมการ 
7. นางสาวธรรมนัด  โถบำรุง เจ้าหน้าที่แผนงาน   กรรมการ 

 8. นายประพืช  ขาวสุริจันทร์ หัวหน้างานแผนงาน                 กรรมการและเลขานุการ 
 9. นายธราดล  ภูมิวงษ ์  เจ้าหน้าที่แผนงาน    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 


