
การดําเนินงานตามนโยบายการบริหารทรพัยากรบุคคล  
โรงเรยีนร่มเกล้า 

 
โรงเรียนร่มเกล้า ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ได้ก าหนดทิศทางการพัฒนา

การศึกษาและจัดท าเป็นแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2563–2566) โดยการวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ ข้อมลูสภาพทั่วไปของโรงเรียน สถานการณ์และแนวโน้มด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรพัยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม ข้อมูลพื้นฐานด้านการศึกษา สถานการณ์และแนวโน้มการจัดการศึกษาของจังหวัดสกลนคร 
สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560–2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564) นโยบายรัฐบาล นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558–2564)  
แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560–2579) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development 
Goals: SDGs)  
จดุเน้นเชิงนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ แผนพัฒนา
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร (ทีเ่กี่ยวข้องกับการศึกษา) ตลอดจนผลการตดิตาม 
ประเมินผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนร่มเกล้าและเอกสารอื่นที่เก่ียวข้อง รวมทั้งมีการประชุมผู้มี  
ส่วนเกี่ยวข้องและผู้มีส่วนรับผิดชอบในการก าหนดทิศทางและแผนพัฒนาการศึกษา เพ่ือน ามาวิเคราะห์ 
สถานการณ์ (SWOT Analysis) ทั้งปัจจัยภายนอก (STEP) เพ่ือให้ทราบโอกาสและอุปสรรค และปัจจัยภายใน 
(2S4M) เพ่ือใหท้ราบจดุแข็งและจดุควรพัฒนา จากการวิเคราะหพ์บว่าโรงเรยีนอยู่ในสภาพเครื่องหมายค าถาม 
(Question Marks) หรือ “เอ้ือและอ่อน” ต้องเสรมิสรา้ง ปรับปรุง และแก้ไข จุดอ่อน โดยอาศัยโอกาสทีเ่อ้ือ 
จากปจัจยัภายนอก จงึได้ก าหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหส้อดคล้องกับบริบท และข้อเสนอแนะ 
จาการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 3 มาเป็นกรอบทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (พ.ศ. 2563 -2566) โรงเรียนร่มเกล้า ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสกลนคร เน้นการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการไปสู่การปฏิบัติ  
จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความม่ันคง เป็นโรงเรียนนวัตกรรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์และเสริมสร้าง ทักษะ
ชีวิตศตวรรษท่ี 21 และพัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ขอขอบคุณทุกภาค  
ส่วนที่เกี่ยวข้อง ครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานรวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกท่านที่ให้ข้อมูล ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และร่วมผลักดันในการก าหนดทิศทางและจัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพ การศึกษา (พ.ศ. 2563 -2565) จนเสร็จสมบูรณ์ภายในระยะเวลาที่ก าหนด และสามารถใช้เป็น
แนวทางในการ ด าเนินงานของโรงเรียนในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ 
ให้บรรลุตาม เป้าหมายต่อไป 
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
“ภายในปี 2565 โรงเรียนร่มเกล้า บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ จัดการศึกษาโดยเน้นการผลิตงาน

อย่างสร้างสรรค์ บูรณาการการจัดการเรียนรู้ เทียบเคียงมาตรฐานสากล” 
 
พันธกิจ (Mission) 

1. พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
2. พัฒนาหลักสูตรเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
3. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ทักษะชีวิต ทักษะการเรียนรู้ และสามารถผลิตงานอย่าง



สร้างสรรค์ เทียบเคียงมาตรฐานสากล 
4. ส่งเสริมครู และบุคลากรให้มีทักษะการจัดการเรียนรู้ และพัฒนาผู้เรียนให้สามารถผลิตงานอย่าง

สร้างสรรค์ ตามหลักสูตรเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
5. พัฒนาโรงเรียน และสภาพแวดล้อมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ มีความพร้อมในการใช้เทคโนโลยี เพื่อจัด

การศึกษาให้เทียบเคียงมาตรฐานสากล 
6. สร้างเครือข่ายร่วมพัฒนาการศึกษาเพ่ือก้าวเข้าสู่ความเป็นมาตรฐานสากล 
 

เป้าประสงค์ (Goal) 
          องค์กรมีคุณภาพ นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีทักษะชีวิต ทักษะงาน และมีความสุขบนพ้ืนฐานของ
ความเป็นไทย สู่มาตรฐานสากล 
 
กลยุทธ์ 

1. พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
2. พัฒนาหลักสูตรเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
3. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม  
4. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะชีวิต ทักษะการเรียนรู้ 
5. พัฒนาผู้เรียนให้สามารถผลิตงานอย่างสร้างสรรค์  
6. ส่งเสริมครูและบุคลากรให้มีทักษะ บูรณาการการจัดการเรียนรู้  
7. พัฒนาโรงเรียน และสภาพแวดล้อมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ มีความพร้อมในการใช้เทคโนโลยี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กรอบกลยุทธ์การพัฒนาโรงเรียนร่มเกล้า ประจําปี 2563 – 2566 
 

กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ระดับแผนงาน วัตถุประสงค์เชิงจุดมุ่งหมาย ตัวชี้วัด 
1. พัฒนาการบริหารจัดการ
ด้วยระบบคุณภาพ 

1. บริหารจัดการสถานศึกษา
ด้วยระบบคุณภาพ PDCA 

- บริหารจัดการสถานศึกษา
อย่างมีคุณภาพ 

- สถานศึกษามีคุณภาพ 

2. บริหารงานสถานศึกษา
ตามหลักธรรมาภิบาล 
บุคลากรในสถานศึกษา 
มีส่วนร่วมในการบริหาร
สถานศึกษา 

- บุคลากรมสี่วนร่วมในการ
บริหารจดัการสถานศึกษา 

- บุคลากรมสี่วนร่วมในการ
บริหารจดัการสถานศึกษา 
ตามหลักธรรมาภิบาล 

3. ส่งเสรมิการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการ
บริหารจดัการสถานศึกษา 
 

- ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในการบริหารจัดการ
สถานศึกษา 

- สถานศึกษามีการบริหาร
จัดการข้อมลูที่ด ี

4. สร้างเครือข่ายและ
ประสานความร่วมมือ
ระหว่างสถานศึกษา และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- สถานศึกษา และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีความ
ร่วมมือในการบริหารจัดการ
สถานศึกษา 

- สถานศึกษามีเครือข่ายใน
การจัดการศึกษา 

5. สนับสนุนและส่งเสรมิ
เครือข่ายความร่วมมือในการ
พัฒนาบุคลากร 

- บุคลากรมีความรู้
ความสามารถในการจดัการ
เรียนการสอน 

1. จ านวนบุคลากรทีผ่่านการ
อบรม 
2. รายงานการส่งบุคลากร
เข้ารับการอบรม 

2. พัฒนาหลักสูตร
เทียบเคียงมาตรฐานสากล 

1. ทุกกลุ่มสาระ/ฝ่าย/งาน 
จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 

- บุคลากรในกลุ่มสาระการ
เรียนรู/้งาน/ฝ่ายไดร้ับการ
พัฒนาศักยภาพอย่างเป็น
ระบบ 

- จ านวนแผนพัฒนาบุคลากร
ของฝ่าย/กลุม่สาระการ
เรียนรู/้งาน 

2. พัฒนาและปรับปรุง
หลักสตูรให้เหมาะสมกับ
สภาพของผู้เรียน 

- จัดท าหลักสตูร สื่อ  
สิ่งอ านวยความสะดวก แหล่ง
เรียนรู้  

- หลักสูตร สื่อ และแหล่ง
เรียนรู้ใหเ้หมาะสมกับผู้เรียน 

3. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้
หลากหลาย เพื่อสร้างโอกาส
ทางการศึกษาให้แก่ผู้เรียน 

- พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้
หลากหลายเพื่อสร้างโอกาส
ทางการศึกษาให้แกผู่้เรียน 

- สถิติการใช้การแหล่งเรียนรู้
ของผู้เรียน 

4. ส่งเสรมิการพัฒนา
บุคลากร ร่วมกับหน่วยงาน
ราชการหรือสถานศึกษาอ่ืน 
 

- บุคลากรมีความรู้
ความสามารถในการจดัการ
เรียนการสอน 

1.จ านวนบุคลากรทีผ่่านการ
อบรม 
2. รายงานการส่งบุคลากร
เข้ารับการอบรม 

5. การท าข้อตกลง (MOU) 
ด้านวัฒนธรรมและวิชาการ 
ทั้งในและต่างประเทศ 

- มีการท าข้อตกลง (MOU) 
ทั้งในและต่างประเทศ 

- มีสัญญาการท าข้อตกลง 
(MOU) ทั้งในและ
ต่างประเทศ 

 
 
 



กรอบกลยุทธ์การพัฒนาโรงเรียนร่มเกล้า ประจําปี 2563 – 2566 (ต่อ) 
 

กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ระดับแผนงาน วัตถุประสงค์เชิงจุดมุ่งหมาย ตัวชี้วัด 
3. พัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณธรรม จรยิธรรม 

1. ส่งเสรมิให้นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมปลูกฝังคณุธรรมของ
ภาคีเครือข่าย 
 

- นักเรียน ครู ชุมชน มีส่วน
ร่วมในการจดักิจกรรมปลูกฝัง 
คุณธรรม 

- จ านวนนักเรียนท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรม ปลูกฝัง
คุณธรรมของภาคี
เครือข่าย 

2. ส่งเสรมิกิจกรรม
คณะกรรมการนักเรียน 
 

- นักเรียนเข้าใจระบบการ
เลือกตั้งตามระบอบ
ประชาธิปไตย 
  

1. จ านวนนักเรียนท่ีไปใช้
สิทธิเลือกตั้ง 
2. จ านวนนักเรียนท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรมสภานักเรียน 

3. ส่งเสรมิพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีน 
 

1. ครู ผู้ปกครอง ชุมชน สร้าง
เครือข่าย ส่งเสรมิและแก้ไข
ปัญหาพฤติกรรมของนักเรยีน
ตามระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
2. สร้างระบบเครือข่าย
ผู้ปกครองให้มีความเข้มแข็ง 

1. สถิติจ านวนผู้ปกครอง
ที่เข้าร่วมประชุมกับ
โรงเรียน 
2. จ านวนกิจกรรมที่
ผู้ปกครองเครือข่ายจัดขึ้น 
3. จ านวนนักเรียนที่เข้า
ร่วมกิจกรรมที่ผู้ปกครอง
จัดขึ้น 
4. สถิตินักเรียนท่ีมีปัญหา
และได้รับการช่วยเหลือ 

4. ส่งเสรมิและพัฒนาคณุธรรม
จริยธรรมและคณุลักษณะอัน
พึงประสงค ์
 

1. ปลูกฝังให้นักเรียนเป็นผูม้ี
คุณธรรม จรยิธรรม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
2. นักเรียนปฏิบตัิตนตาม
บทบาท และความรับผดิชอบ
ของตน 

- ร้อยละของนักเรียน 
ที่ผ่านการประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์และจติอาสา 

5. พัฒนาบทบาทหน้าท่ีของครู
ที่ปรึกษาและครูเวรประจ าวัน 
 

1. ครูที่ปรึกษาตระหนักและ
ปฏิบัติตนตามระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีน 
2. ครูที่ปรึกษาประสานงานกับ
เครือข่ายผู้ปกครอง ระดับชั้น 
แจ้งผลการเรยีน และ
พฤติกรรมใหผู้้ปกครองทราบ
เป็นระยะๆ 
3. ครูเวรประจ าวัน ตระหนัก
และปฏิบตัิหน้าที่ตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

1. สถิตินักเรียนท่ีมา
สายในแตล่ะวัน และสถิติ
การก ากับดูแลของครูที่
ปรึกษา 
2. จ านวนนักเรียนท่ีสอบ
ผ่านหรือติด 0 ร  มส 
3. จ านวนนักเรียนท่ี
ผู้ปกครองและครูที่
ปรึกษาพัฒนาช่วยเหลือ
ร่วมกัน 
4. ข้อมูลสถิติการปฏิบตัิ
ตามหน้าท่ีของครูเวร
ประจ าวัน 

 
 
 
 
 
 
 



กรอบกลยุทธ์การพัฒนาโรงเรียนร่มเกล้า ประจําปี 2563 – 2566 (ต่อ) 
 

กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ระดับแผนงาน วัตถุประสงค์เชิงจุดมุ่งหมาย ตัวชี้วัด 
4. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ
ชีวิต ทักษะการเรียนรู ้

1. ส่งเสรมิการใช้กิจกรรมการ
เรียนรูเ้พื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี
ทักษะชีวิตและทักษะการ
เรียนรูสู้่ศตวรรษท่ี 21 

- จัดกิจกรรมการเรียนรูเ้พื่อ
พัฒนาทักษะชีวิตและทักษะ
การเรยีนรู ้

1. จ านวนนักเรียนท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรม 
2. ร้อยละของนักเรียนท่ี
ผ่านกิจกรรม 

2. พัฒนาหลักสูตรที่บูรณาการ 
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
เกี่ยวกับทักษะชีวิต ทักษะการ
เรียนรู ้

- พัฒนาหลักสูตรของ
สถานศึกษาท่ีบูรณาการ 8 
กลุ่มสาระการเรียนรู ้

- จ านวนหลักสูตรที่บูรณา
การ 8 กลุ่มสาระ 

3. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่
สามารถน าไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
 

- มีแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะ
การใช้ชีวิต 

- ผู้เรียนมีทักษะในการใช้
ชีวิต 

4. ศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมใน
ท้องถิ่น 

- ศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

- จ านวนผู้เรียนรู้
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

5. จัดกิจกรรมด้าน
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 

- จัดกิจกรรมด้าน
ศิลปวัฒนธรรมของแต่ละ
ท้องถิ่น 

- ร้อยละของนักเรียน 
ที่เข้าร่วมกิจกรรม 
ด้านศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

5. พัฒนาผู้เรียนใหส้ามารถ
ผลิตงานอยา่งสร้างสรรค ์

1. ส่งเสรมิการใช้แหล่งเรียนรู้
ที่หลากหลายเพื่อพัฒนา
ผู้เรยีนในการผลิตงานอย่าง
สร้างสรรค ์

- จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่เน้นการผลติงานอย่าง
สร้างสรรค ์

1. จ านวนกิจกรรมที่ใช้
แหล่งเรียนรู ้
2. ร้อยละของนักเรียนท่ี
ใช้แหล่งเรียนรู ้

2. ส่งเสรมิการจดัการเรียนรู้
โดยใช้เทคโนโลย ี
 

- จัดการเรยีนการสอนตาม
แผนพัฒนาด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1. จ านวนสื่อการเรียน
การสอนออนไลน ์
2. จ านวนรายวิชาที่เปิด
สอนโดยใช้ E-LEARNING 

3. ส่งเสรมิการใช้ภูมิปญัญา
ท้องถิ่นเพื่อพัฒนาผู้เรียนใน
การผลิตงานอย่างสร้างสรรค ์

- จัดกิจกรรมทีม่ีการใช้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในการผลิตงาน
อย่างสร้างสรรค ์

- จ านวนกิจกรรมที่ใช้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในการผลิต
งานอย่างสร้างสรรค ์

4. พัฒนาเครือข่ายการใช้
เทคโนโลย ี

- จัดการเรยีนการสอนที่เน้น
การใช้เทคโนโลยี  

- จ านวนสื่อการสอนใน
โครงการ 46 ICT 

5. ส่งเสรมิให้นักเรียนผลิต
ช้ินงาน สื่อ เทคโนโลยีในการ
ผลิตงานอยา่งสร้างสรรค ์

- มีการผลิตชิ้นงาน สื่อ 
เทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ตอ
การศึกษา 

- จ านวนช้ินงาน สื่อ
เทคโนโลย ี

 
 
 
 
 
 
 
 



กรอบกลยุทธ์การพัฒนาโรงเรียนร่มเกล้า ประจําปี 2563 – 2566 (ต่อ) 
 

กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ระดับแผนงาน วัตถุประสงค์เชิงจุดมุ่งหมาย ตัวชี้วัด 
6. ส่งเสรมิครูและบุคลากรให้
มีทักษะ บูรณาการการ
จัดการเรียนรู ้

1. ส่งเสรมิ ให้ครู และ
บุคลากร ใหไ้ด้รับการพัฒนา
เป็นบุคคลแห่งการเรยีนรู ้

- ครู และบุคลากร ได้รับการ
พัฒนาเป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู ้

1. จ านวนครู และ
บุคลากร ท่ีผา่นการอบรม 
2. การรายงานการส่ง
บุคลากรเข้าร่วมการ
อบรม 

2. ส่งเสรมิ ให้ครู และ
บุคลากรบรูณาการ 
การจัดการเรยีนการสอน 

- ครู และบุคลากรบรูณาการ
การจัดการเรยีนการสอนตาม
แผนการจดัการเรียนรู ้

- การบูรณาการการ
จัดการเรียนการสอน 
ตามแผนการจัดการ
เรียนรู ้

3. ส่งเสรมิให้ และบุคลากรให้
มีความเป็นผู้น าและผูต้ามที่ด ี

- ครู และบุคลากร ร่วมท า
กิจกรรมของโรงเรียน 

- ร้อยละของครู และ
บุคลากร เข้าร่วมกิจกรรม
ของโรงเรียน 

4. สนับสนุนให้ ครู และ
บุคลากร ได้แสดงบทบาท
หน้าท่ี ตามความรู้
ความสามารถอย่างสร้างสรรค ์

- ครู และบุคลากร มีส่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรมตามบทบาท
หน้าท่ี 

- ร้อยละของครู และ
บุคลากร ที่เข้าร่วม
กิจกรรมของโรงเรียนตาม
บทบาทหน้าท่ี 

5. ส่งเสรมิครู และบุคลากรให้
เป็นผู้มีความรับผิดชอบในการ
ท างาน 
 

- ครู และบุคลากร มีความ
รับผิดชอบในการท างาน 

- จ านวนกิจกรรม/
โครงการ/ที่ครู และ
บุคลากรมีความ
รับผิดชอบในการท างาน
และเข้าร่วมท างาน 

6. สนับสนุน ให้ครู และ
บุคลากรมีเป้าหมาย 
วัตถุประสงค์ในการท างาน  

- ครู และบุคลากร มีเป้าหมาย 
วัตถุประสงค์ในการท างาน 

- ร้อยละของจ านวน ครู 
และบุคลากร ที่เข้าร่วม
กิจกรรม/โครงการของ
โรงเรียน 

7. ส่งเสรมิ ให้ครู และ
บุคลากรมีวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม 
 

- ครู และบุคลากร มีวินัย 
คุณธรรม จรยิธรรม 

- ร้อยละของจ านวนครู 
และบุคลากร ที่เข้าร่วม
กิจกรรมเกี่ยวกับการมี
วินัย คุณธรรม จรยิธรรม 
เช่น กิจกรรมวันส าคัญ
ทางพระพุทธศาสนา 

5. ส่งเสรมิ ให้ครู และ
บุคลากร ใหไ้ด้รับการพัฒนา
เป็นบุคคลแห่งการเรยีนรู ้

- ครู และบุคลากร ได้รับการ
พัฒนาเป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู ้

1. จ านวนครู และ
บุคลากร ท่ีผา่นการอบรม 
2. การรายงานการส่ง
บุคลากรเข้าร่วมการ
อบรม 

 
 
 
 
 
 
 
 



กรอบกลยุทธ์การพัฒนาโรงเรียนร่มเกล้า ประจําปี 2563 – 2566 (ต่อ) 
 

กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ระดับแผนงาน วัตถุประสงค์เชิงจุดมุ่งหมาย ตัวชี้วัด 
7. พัฒนาโรงเรียน และ
สภาพแวดล้อมให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ มีความพร้อมในการ
ใช้เทคโนโลย ี

1. ส่งเสรมิการจดัการเรียนรู้
โดยใช้เทคโนโลย ี
 

- จัดการเรยีนการสอนโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. จ านวนสื่อการเรียน
การสอนออนไลน ์
2. จ านวนรายวิชาที่เปิด
สอนโดยใช้ E-LEARNING 

2. พัฒนาเครือข่ายการใช้
เทคโนโลย ี

- จัดการเรยีนการสอนโดยเน้น
การใช้เทคโนโลยี  

- จ านวนสื่อการสอนใน
โครงการ 46 ICT 

3. ปรับปรุงห้องเรียน  
มีอุปกรณ์อยา่งเพียงพอ  

- ห้องเรียน มีอุปกรณ์อยา่ง
เพียงพอ 

- ร้อยละการใช้อุปกรณ ์

4. สร้างบรรยากาศแห่งการ
เรียนรู ้

- บรรยากาศทั้งภายในและ
นอกห้องเรียนเป็นบรรยากาศ
แห่งการเรียนรู ้

- ห้องเรียนและบริเวณ
โรงเรียนสะอาด ร่มรื่น 

5. จัดระบบการบริหาร
ข่าวสาร และการ
ประชาสมัพันธ์ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา 

- ข่าวสาร และการ
ประชาสมัพันธ์ทั่วถึงทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษา 

- ร้อยละของการตดิตาม
ข่าวสาร และการ
ประชาสมัพันธ์ 

6. ส่งเสรมิการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสารมา
ใช้ในการเช่ือมโยงเครือข่าย  
และสร้างความร่วมมือในการ
พัฒนาผู้เรียน 

- สร้างความร่วมมือในการ
พัฒนาผู้เรียนโดยใช้เครือข่าย
สารสนเทศ 

- ร้อยละของนักเรียนใน
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการเรียน
การสอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


