
 
  

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๖๗ 

 

วิสัยทัศน 

  โรงเรียนบานเบิกวิทยาคม เปนสถานศึกษาที ่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน          

เทียบเคียงมาตรฐานสากลบนพ้ืนฐานความเปนไทยและความพอเพียง 

 

พันธกิจ 

  ๑. พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของผูเรียนตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือเตรียม

ความพรอมกาวสูมาตรฐานสากล 

  ๒. พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค 

  ๓. พัฒนาทักษะการดำรงชีวิตและการงานอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  ๔. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเต็มศักยภาพ 

  ๕. พัฒนา สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีและแหลงเรียนรูทางการศึกษา 

  ๖. ใหบริการทางการศึกษาท่ีเปนประโยชนตอสังคม ชุมชน และทองถ่ิน 

  ๗. สงเสริมการเขามามีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษาของสังคม ชุมชนและทองถ่ิน 

เปาประสงค  

  ๑. ผูเรียนมีความรู ทักษะ สมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร 

  ๒. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมท่ีพึงประสงคตามหลักสูตร 

  ๓. นักเรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพในดานตาง ๆ 

  ๔. ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

  ๕. สงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรู 

  ๖. ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษา 

  ๗. สถานศึกษามีระบบงานการประกันคุณภาพภายในตามท่ีกำหนดในกระทรวง 

 

อัตลักษณของนักเรียน 

  สูงานหนัก รักการเรียน อยูอยางพอเพียง เพียรทำความดี 

 

เอกลักษณของสถานศึกษา  

  โรงเรียนสะอาด บรรยากาศรมรื่น 

 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโรงเรียน 

๑. รอยละของนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามหลักสูตร 

๒. รอยละของนักเรียนมีความรักชาติ มีจิตสำนึกในความเปนไทย และพลโลก ยึดม่ันในวิถีชีวิตและ         

การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 



 
  

๓. รอยละของนักเรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย การอนุรักษและพัฒนา

สภาพแวดลอม มีจิตสาธารณมุงทำประโยชนและสรางสิ่งท่ีดีงามในสังคม และอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

๔. รอยละของนักเรียนประชากรวัยเรียนไดรับการศึกษาและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา                      

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานตามเกณฑ  

๕. รอยละของนักเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต และสุขนิสัยท่ีดี รักการออกกำลังกาย และมีทักษะ

พ้ืนฐานทางดานกีฬา มีสุนทรียภาพทางดานศิลปะและดนตรี 

๖. ผูบริหารบริหารจัดการแบบมีสวนรวมโดยยึดหลักธรรมาภบิาลตามกรอบภาระกลุมงาน ๔ กลุมงาน 

ไดแก ๑. กลุมบริหารวิชาการ  ๒. กลุมบริหารงบประมาณ  ๓. กลุมบริหารงานบุคคล และ ๔. กลุมบริหาร

ท่ัวไป        

๗. รอยละของครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรูในการจัดกิจกรรมเรียนการสอนและใชสื่อ

เทคโนโลยีชวยสอนโดยเนนผูเรียนเปนสำคัญ 

๘. รอยละของนักเรียนมีความรูและเลือกในการใชเทคโนโลยีอยางเหมาะสม 

๙. อาคารสถานท่ี สภาพแวดลอม โรงเรียนมีบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนการสอน                            

แหลงเรียนรูภายในไดรับการพัฒนามีความพรอมในการจัดการเรียนรู มีความปลอดภัย  

๑๐. รอยละของนักเรียนยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจแบบพอเพียงในการดำเนินชีวิต 

 

กลยุทธสถานศึกษา 

กลยุทธท่ี ๑. การสงเสริมนักเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค  

กลยุทธท่ี ๒ พัฒนาศักยภาพของผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาบนพ้ืนฐานของ ปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง  

กลยุทธท่ี ๓ พัฒนาครูและบุคลากรใหเปนเปนบุคคลแหงการเรียนรู มุงสูความเปนครูมืออาชีพ  

กลยุทธท่ี ๔ พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา เนนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน  

กลยุทธท่ี ๕ พัฒนาสถานศึกษาใหเปนองคการแหงการเรียนรูสูการเปนโรงเรียนประชาธิปไตย และ

เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 

 

 



 
  

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบานเบิกวิทยาคม  

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 

กลยุทธท่ี ๑. การสงเสริมนักเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค  
 

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด เปหมาย  (รอยละ) งบประมาณ กิจกรรม  กลุมงาน

ผูรับผิดชอบ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 

โครงการพัฒนา

ผูเรยีนใหมี

คุณธรรม 

จริยธรรม และ

คานิยมอันพึง

ประสงค       

 

๑. ผูเรยีนเปนผูมี

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค

ตามหลักสูตร 

๒. ผูเรียนมคีวามภมูิใจใน 

สถาบันชาติ ศาสนา 

กิจกรรมเชิดชูชาติ ศาสน 

กษัตริย พระมหากษัตริย 

ผูเรยีนเปนผูยอมรับความคิด

และวัฒนธรรมท่ีแตกตาง 

๓. ผูเรียน เปนผูตระหนัก รู

คุณคา รวมอนุรักษและ

พัฒนาสิ่งแวดลอม 

 

๑. รอยละของนักเรียนมี

คุณธรรม จรยิธรรม และ

คุณลักษณะท่ีพึงประสงคตาม

หลักสตูร 

๒. รอยละของนักเรียนมีความ

รักชาติ มีจิตสำนึกในความ

เปนไทย และพลโลก ยึดมั่น

ในวิถีชีวิตและการปกครอง

ตามระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปน

ประมุข 

๓. รอยละของนักเรียนมี

จิตสำนึกในการอนุรักษ

วัฒนธรรมและภมูิปญญาไทย 

การอนุรักษและพัฒนา

สภาพแวดลอม มีจติสาธารณ

มุงทำประโยชนและสรางสิ่งท่ี

ดีงามในสังคม และอยูในสังคม

ไดอยางมีความสุข 

๘๐ 

 

 

 

๑๐๐ 

 

 

 

 

 

 

๘๐ 

๘๕ 

 

 

 

๑๐๐ 

 

 

 

 

 

 

๘๕ 

๙๐ 

 

 

 

๑๐๐ 

 

 

 

 

 

 

๙๐ 

๑๐,๐๐๐ 

 

 

 

๑๐,๐๐๐ 

 

๑๐,๐๐๐ 

 

- มอบรมหนาหนาเสาธง 

- พ่ีไหวนอง 

- เก็บของหายไดแลว

สงคืน 

- เลือกตั้งประธาน

นักเรียน 

- เขตรับผดิชอบ 

- คุณธรรมพ้ืนฐาน ๘

ประการ และคานิยม 

๑๒ ประการ 

- กิจกรรมวันสำคัญ 

-กิจกรรมขับข่ีปลอดภัย 

-ปจฉิมนิเทศ 

-ธนาคารความด ี

-บูรณาการ แนวคิด

ปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียง 

 

กลุมบรหิาร

ท่ัวไป 



 
  

กลยุทธท่ี ๒ พัฒนาศักยภาพของผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาบนพ้ืนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด เปหมาย  (รอยละ) งบประมาณ กิจกรรม  กลุมงาน

ผูรับผิดชอบ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 

จัดนิทรรศการ 

แสดงผลงาน 

ทางวิชาการ/ 

สงเสริมความ 

เปนเลิศทาง 

วิชาการ 

๑. เพ่ือใหผูเรียน ครูและบุคลากร

ทางการ ศึกษาไดมเีวทีแสดง

ผลงานทางวิชาการ และพัฒนา

ความสามารถดานวิชาการ 

๒. เพ่ือใหผูเรียนไดศึกษาหา

ความรูจากการ จัดแสดงผลงาน

ทางวิชาการท่ีหลากหลาย และมี

จิตสำนึกในการปฏิบัตภิารกิจท่ี 

รับผิดชอบใหเกิดคุณภาพ 

๓. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของผูเรียนใหสูงข้ึน 

๑. ผูเรียนมคีวามกลา

แสดงออกเชิงสรางสรรค

และ พัฒนาตนเองเต็ม 

ศักยภาพ 

๒.รอยละของนักเรยีน

ประชากรวัยเรียนไดรับ

การศึกษาและมีคณุภาพ

ตามมาตรฐานการศึกษา                      

มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ผานตามเกณฑ  

๘๐ 

 

 

 

 

๑๐๐ 

๘๐ 

 

 

 

 

๑๐๐ 

๘๐ 

 

 

 

 

๑๐๐ 

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ -การสงเสริมความ 

เปนเลิศทาง

วิชาการ  

-การแสดงผลงาน

ทางวิชาการ 

 

กลุมบรหิาร

วิชาการ 

ยกระดับ 

ผลสัมฤทธ์ิ 

ทางการเรียน 

๑. เพ่ือพัฒนานักเรียนใหมรีะดับ 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ย 

ตามเกณฑ/ผลสัมฤทธ์ิระดับชาต ิ

๒. เพ่ือพัฒนานักเรียนาดาน

ความสามารถในการสื่อความคดิ

ผานการพูด เขียน หรื่อนำเสนอ

ดวยวิธีการตาง ๆ 

๓. เพ่ือสงเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัย

ใหมีความรูและทักษะเบ้ืองตนใน

ดานสตปิญญา รางกาย อารมณ 

และสังคม 

๑. รอยละของนักเรียน

ประชากรวัยเรียนไดรับ

การศึกษาและมีคณุภาพ

ตามมาตรฐานการศึกษา                      

มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ผานตามเกณฑ  

 

๘๐ ๘๓ ๘๖ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐  -ติวขอสอบ กอน 

สอบ O–Net  

-จัดสอบการอาน

เขียน  

- -วิจัยในช้ันเรียน 

กลุมบรหิาร

วิชาการ 



 
  

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด เปหมาย  (รอยละ) งบประมาณ กิจกรรม  กลุมงาน

ผูรับผิดชอบ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 

การศึกษา 

แหลงเรียนรู 

นอกสถานท่ี 

๑. เพ่ือใหผูเรียนเพ่ิมพูนความรู

จาก ประสบการณจริงใหม  

๒. เพ่ือใหนักเรียนสามารถ

เรียนรู ดวยตนเองตาม

ธรรมชาตเิต็มตาม ศักยภาพ  

๓. เพ่ือใหโรงเรียนจัด

กระบวนการ เรียนรูไดอยางมี

คุณภาพ ผาน เกณฑมาตรฐาน

การศึกษา คุณภาพการศึกษา  

๔. ผูเรยีนไดเพ่ิมพูนความรู 

และประสบการณใหม 

นักเรียนสามารถนำ 

ประสบการณจริงท่ีได 

ศึกษามาทำความเขาใจ 

กับบทเรียน/นำมาใชใน

ชีวิตประจำวันได 

๘๐ ๘๕ ๙๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ สงเสริมการเรียนรู 

นอกสถานท่ี  

กลุมบรหิาร

วิชาการ 

สถานศึกษา 

ตานภัยยาเสพ 

ติด 

๑. เพ่ือปลูกจิตสำนึกของ

ผูเรยีนและ เยาวชน ใหมีความรู

ความเขาใจ และตระหนักถึงพิษ

ภัยยาเสพตดิท่ี มีผลตอรางกาย 

สุขภาพอนามัย และสงผล

กระทบตอปญหาของ สังคม 

ตลอดความมั่นคงของชาติ  

๒. เพ่ือใหนักเรียนมีสุขภาพ

รางกาย ท่ีแข็งแรงสมบูรณท้ัง

ทางรางกาย และจติใจ และใช

เวลาวางใหเกิด ประโยชน 

๑. รอยละของกิจกรรมท่ี

โรงเรียนจัดให นักเรยีนได

แสดงออก ในทาง

สรางสรรคใน เรื่องตานภัย

ยาเสพ ตดิและอบายมุข  

๒ รอยละของผูเรียนไดรับ

ความรูเก่ียวกับยาเสพติด

และ อบายมุข 

๘๐ 

 

 

 

 

๑๐๐ 

๘๕ 

 

 

 

 

๑๐๐ 

๙๐ 

 

 

 

 

๑๐๐ 

๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ -กิจกรรมวันงดสูบ 

บุหรี่โลก  

-เดินรณรงค 

ตอตาน ยาเสพติด 

-อบรมความรูให 

นักเรียน  

 

กลุมบรหิารท่ัวไป 

 



 
  

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด 
เปหมาย  (รอยละ) งบประมาณ 

กิจกรรม 
กลุมงาน

ผูรับผิดชอบ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 

สงเสริมการ

เรียนรูของ

นักเรียนและ

เยาวชนดาน

ดนตรสีูการ

ปองกันและ

หางไกลยาเสพ

ติด 

 

๑. เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนและ

เยาวชนมีความรูและสามารถ

เลนดนตรไีด 

๒. เพ่ือใหโรงเรียนมีวงดรุิยางค

ในการบรรเลงเพลงชวงพิธี

เคารพธงชาติและเขารวม

กิจกรรมตาง ๆ ของทาง

โรงเรียนและชุมชน  

๓. เพ่ือใหนักเรียนและเยาวชน

ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 

๔. เพ่ือปองกันนักเรียนและ

เยาวชนใหหางไกลยาเสพติด 

 

๑. รอยละของนักเรียนมี

สุขภาพกาย สุขภาพจิต 

และสุขนิสัยท่ีดี รักการ

ออกกำลังกาย และมี

ทักษะพ้ืนฐานทางดาน

กีฬา มีสุนทรียภาพ

ทางดานศิลปะและดนตร ี

๒. รอยละของนักเรียน

และเยาวชนมีความภมูิใจ

ในตนเอง 

๓. รอยละของนักเรียน

และเยาวชนใชเวลาวางให

เกิดประโยชน 

๔. รอยละของนักเรียน

และเยาวชนท่ีรูจักปองกัน

และหางไกลยาเสพตดิ 

 

๘๐ 

 

 

 

 

 

๘๐ 

 

 

 

๘๐ 

 

๘๐ 

๘๕ 

 

 

 

 

 

๘๕ 

 

 

 

๘๕ 

 

๘๕ 

๙๐ 

 

 

 

 

 

๙๐ 

 

 

 

๙๐ 

 

๙๐ 

๔๘,๐๐๐ ๔๘,๐๐๐ ๔๘,๐๐๐ -เรียนดนตร ี

-ฝกทักษะดาน

ดนตร ี

กลุมบรหิาร

วิชาการ 

                        

 

 

 

 

 



 
  

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด 
เปหมาย  (รอยละ) งบประมาณ 

กิจกรรม 
กลุมงาน

ผูรับผิดชอบ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 

สงเสริม

ความสามารถ

และทักษะดาน

กีฬาเพ่ือ

หางไกลยาเสพ

ติด 

๑.  เพ่ือใหนักเรียนและ

เยาวชนในชุมชนมีความรู

ความสามารถและทักษะดาน

กีฬา 

๒.  เพ่ือใหนักเรียนมี

สมรรถภาพทางกายและมสีุข

ภาวะท่ีด ี

๓.  เพ่ือใหนักเรียนใชเวลาวาง

ออกกำลังกาย 

๔.  เพ่ือใหนักเรียนหางไกลยา

เสพติด 

๑. รอยละของนักเรียนและ

เยาวชนในชุมชนมีความรู

ความสามารถและทักษะ

ดานกีฬา 

๒. รอยละของนักเรียนท่ีมี

สมรรถภาพทางกายและมี

สุขภาวะท่ีด ี

๓. รอยละของนักเรียนท่ีใช

เวลาวางออกกำลังกาย 

๔ รอยละของนักเรียน

หางไกลยาเสพติด 

๘๐ 

 

 

๘๐ 

 

 

๘๐ 

 

๘๐ 

๘๕ 

 

 

๘๕ 

 

 

๘๕ 

 

๘๕ 

๙๐ 

 

 

๙๐ 

 

 

๙๐ 

 

๙๐ 

๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ -เรียนสุขศึกษา

และพละศึกษา 

-ฝกทักษะดาน

กีฬา 

-กีฬาสีภายใน 

-รวมกิจกรรมกีฬา

กีฬาศูนย 

กลุมบรหิาร

วิชาการ 

การอยูคายพัก

แรมลูกเสือ 

เนตรนาร ี

สำรองและ 

สามัญ 

๑. เพ่ือใหลูกเสือเนตรนารีได

พัฒนาตนเองเต็มศักยภาพ

จาก ประสบการณตรงและ

เรียนรู เพ่ิมเตมิ  

๒. เพ่ือใหลูกเสือ – เนตรนารี 

มีการพัฒนากาย จิตใจ

อารมณ สังคม เช่ือฟงผูอ่ืน

และพ่ึงตนเองได  

๓. ลูกเสือ – เนตรนารี 

สามารถสรางองคความรู ดวย

ตนเองและนำไปประยุกตใชใน 

การดำเนินชีวิตอยาง เหมาะสม  

๑. รอยละของลูกเสือ เนตร

นารีมีจติสำนึกในการ

อนุรักษ ธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

๒. รอยละของลูกเสือ                 

เนตรนารมีีการพัฒนากาย 

จิตใจ อารมณ สังคม เช่ือฟง

ผูอ่ืนและพ่ึงตนเองได 

๓. รอยละของลูกเสือเนตร

นาร ีสามารถสรางองคความรู 

และนำไปประยุกตใชใน การ

ดำเนินชีวิตอยาง เหมาะสม 

๘๐ 

 

 

๘๐ 

 

 

๘๐ 

 

๘๐ 

๘๕ 

 

 

๘๕ 

 

 

๘๕ 

 

๘๕ 

๙๐ 

 

 

๙๐ 

 

 

๙๐ 

 

๙๐ 

๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ -ลูกเสือ-เนตรนารี 

สามัญรุนใหญ ท้ัง 

3 ระดับช้ัน เดิน

ทางไกลและอยู

คายพักแรม 

 

กลุมบรหิาร

วิชาการ 



 
  

  

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด 
เปหมาย  (รอยละ) งบประมาณ 

กิจกรรม 
กลุมงาน

ผูรับผิดชอบ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 

ปจฉิมนิเทศ

มอบเอกสารจบ

การศึกษาใหกับ 

บัณฑิตนอยและ

นักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 

๓ และ ๖ 

๑. เพ่ือใหนักเรียนไดแสดงออก

ซึ่งความรัก ความผูกพันระหวาง

เพ่ือนและแสดงออกดาน ความ

กตัญูกตเวทีตอคร ู

๒. เพ่ือปลูกฝงจิตสำนึกท่ีดีใน

การสรางความรัก ความผูกพัน 

ระหวางเพ่ือน ครูและสถาบัน 

๓. เพ่ือเตรียมความพรอม

กอนท่ีนักเรียนจะจบการศึกษา 

๑. รอยละของนักเรียนท่ี

มีความพึงพอใจตอ

กิจกรรมปจฉิมนิเทศ 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ -ปจฉิมนิเทศ 

นักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี ๓ 

และ ๖  

 

กลุมบรหิาร

วิชาการ 

โรงเรียนวิถีพทุธ ๑. เพ่ือฝึกฝนนกัเรียนใหรู้จ้กั

หนา้ท่ีความเปนพลเมืองท่ีดีและ

สนบัสนนุใหป้ระพฤติปฏิบตัิ

ตามหลกัไตรสิขา หลกัเบญจ

ศีล เบญจธรรม มีสมาธิและ

ปัญญา 

๒. เพ่ือใหผู้เ้รียนและชมุชน

สามารถดำรงชวีิตอยู่ในสงัคม

ไดอ้ย่างม ีความสขุ และช่วย

พฒันา สงัคมใหน่้าอยูย่ิ่งขึน้ 

๑. โรงเรียนจดั 

สภาพแวดลอ้มม ี

บรรยากาศท่ีเอือ้ต่อ            

การเรียนรู ้

๒. จดักจิกรรมการ 

เรียนรูต้ามแนววิถีพทุธ

อย่างมีประสิทธิภาพ 

๘๐ 

 

 

 

 

๘๐ 

๘๕ 

 

 

 

 

๘๕ 

๙๐ 

 

 

 

 

๙๐ 

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ - กิจกรรมมารยาท 

ไทยมารยาทงาม  

- กิจกรรมนั่งสมาธิ

ก่อนเขา้เรียน  

-กิจกรรมพิจารณา 

อาหารก่อน 

รบัประทาน  

-กิจกรรมหนา้เสาธง  

กลุ่มบรหิาร

วิชาการ 

 

 

 



 
  

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด 
เปหมาย  (รอยละ) งบประมาณ 

กิจกรรม 
กลุมงาน

ผูรับผิดชอบ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 

พัฒนาระบบ

การดูแล 

ชวยเหลือ 

นักเรียน 

๑. เพ่ือศึกษาและทำความรูจัก 

นักเรียนเปนรายบุคคล รูและ 

สามารถวิเคราะหสาเหตุ และ 

ผลกระทบของปญหาตางๆ 

๒. เพ่ือสงเสริมและสนับสนุน

ใหผูเรียน เห็นคณุคา ภาคภูมิใจ

ในตนเอง สามารถใชจุดเดน 

และ ความสามารถของตน

ในทาง สรางสรรคไดอยางเต็ม

ศักยภาพ 

รอยละของผูเรียน ไดรับ

การดูแล ชวยเหลืออยาง

เปน ระบบ 

๘๐ ๘๕ ๙๐ ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ -สำรวจขอมลู นักเรียน

เปน รายบุคคล  

-กำหนดเกณฑการ คัด

กรองนักเรียนของ

โรงเรียน (อาจใช แบบ

ของสพฐ.ได)  

-แจกแบบสอบถาม 

ขอมูลพ้ืนฐานใหแก 

ผูปกครอง/นักเรียน 

-เยี่ยมบาน  

กลุม

บริหารงาน

บุคคล 

โรงเรียน

ส่งเสรมิสขุภาพ 

๑. เพ่ือใหผู้เ้รียนมีสขุนิสยัใน

การดแูลสขุภาพ และออก

กาํลงักาย สมํ่าเสมอ มีนํา้ 

หนกัส่วนสงู และมี สมรรถภาพ

ทางกายตามเกณฑท่ี์กาํหนด

๒. เพ่ือช่วยแบ่งเบาภาระ

ค่าใชจ้า่ย ของผูป้กครองและ

โรงเรียนเมื่อ ผูเ้รียนประสบ

อบุตัิเหต ุ

๒. ผูเ้รียนมีสขุภาวะท่ีด ีใน

การดแูลสขุภาพ 

๑. รอ้ยละของนกัเรียนมี

ส่วนรว่มในการดแูล

สขุภาพ  

๒. รอยละของนักเรียนมี

นํา้ หนกัส่วนสงู และมี 

สมรรถภาพทางกายตาม

เกณฑท่ี์กาํหนด 

๘๐ 

 

 

 

๘๐ 

๘๕ 

 

 

 

๘๕ 

๙๐ 

 

 

 

๙๐ 

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ - ออกกาํลงักาย  

- ชั่งนํา้หนกั วดัส่วนสงู 

- สขุา สะอาด น่าใช ้ 

- ปฐมพยาบาลและการ

ส่งต่อ  

- การปฐมพยาบาล 

เบือ้งตน้ถกูตอ้ง  

- มียาสามญัประจาํ า

บา้นปรมิาณท่ีเพียงพอ 

–ทาํประกนัอบุตัเิหต 

- รณรงคก์าํจดัยงุลาย 

- รณรงคงดเหลา 

บรหิารทั่วไป 

 



 
  

 

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด 
เปหมาย  (รอยละ) งบประมาณ 

กิจกรรม 
กลุมงาน

ผูรับผิดชอบ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 

พัฒนาระบบ 

ประกันคณุภาพ 

ภายใน 

.๑. เพ่ือสงเสริมใหมีการพัฒนา

ระบบประกันคณุภาพภายในและ

มาตรฐานการศึกษา 

๒. เพ่ือพัฒนาระบบการนิเทศ

การศึกษา 

เพ่ือเปนกระตุนใหคณะครไูด

ปรับปรุง และพัฒนาการจัดการ

เรียนการสอนใหม ีประสิทธิภาพ

สูงข้ึนโดยยดึผูเรียนเปน ส าคญั -

เพ่ือสงเสริมใหคณะครูไดรับ

ความรู ประสบการณใหมรูจัก

ตนเองพบเห็น ขอบกพรองและน 

าสิ่งท่ีพบเห็นมาพัฒนา งาน

ปรับปรุง แกไขการจัดกิจกรรม

การ เรียนการสอนใหมี

ประสิทธิภาพสูงข้ึน 

๑. ครูและบุคลากร

ทางการศึกษาไดรับการ

นิเทศเพ่ือ พัฒนาจาก

ทีมงาน ฝายบริหารอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ -นิเทศภายในภาค 

เรียนละ ๑ ครั้ง  

-เยี่ยมช้ันเรยีน  

-การใหคำปรึกษา  

กลุมบรหิาร

วิชาการ 

เศรษฐกิจ

พอเพียง 

๑.เพ่ือนอมนำหลักปรัชญาของ

เศรฐกิจพอเพียงมาใชในการ

พัฒนานักเรียน 

 

๑. รอยละของนักเรียนท่ี

นอมนำหลักปรัชญาของ

เศรฐกิจพอเพียงไปใชใน

ชีวิตประจำวัน 

๘๐ ๘๕ ๙๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ -การออม 

-การทำเกษตร

พอเพียง 

 

กลุมบรหิาร

วิชาการ 

 

 



 
  

 

 

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด 
เปหมาย  (รอยละ) งบประมาณ 

กิจกรรม 
กลุมงาน

ผูรับผิดชอบ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 

พัฒนา 

หลักสตูร 

สถานศึกษา  

๑ เพ่ือพัฒนาหลักสูตรของ

สถานศึกษาใหเหมาะสมกับ

สภาพ ของผูเรยีน 

๑. เพ่ือพัฒนาหลักสตูร

สถานศึกษา โดยใชคณุธรรมนำ

ความรูสูหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

๒. เพ่ือเพ่ิมเตมิหลักสูตร

ทองถ่ินให สอดคลองเหมาะสม

กับจุดเนนของ สถานศึกษา 

สถานศึกษามีหลักสตูรท่ี

เหมาะสมกับผูเรียนและ 

สอดคลองกับทองถ่ิน 

๙๐ ๙๐ ๙๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ -กิจกรรมพัฒนา 

หลักสตูรสถานศึกษา  

-กิจกรรมพัฒนา 

หลักสตูรทองถ่ิน  

-กิจกรรมพัฒนา 

กระบวนการเรียนรู  

-คณะกรรมการ 

สถานศึกษาพิจารณาให 

ความเห็นชอบ 

-ใชหลักสูตรสถานศึกษา  

กลุมบรหิาร

วิชาการ 

พฒันาหอ้งสมดุ 

ส่งเสรมินิสยัรกั

การอ่าน 

๑. เพ่ือใชห้อ้งสมดุเป็นแหล่ง

เรียนรู ้ของโรงเรียนและชมุชน 

๒.  เพ่ือส่งเสรมิใหค้รูและ

ผูเ้รียนมีนิสยั รกัการอ่าน 

๑. นกัเรียนเขา้ใช ้บรกิาร

หอ้งสมดุ อย่างสมํ่าเสมอ  

๒. นกัเรียนนาํความรู ้

จากการอ่านไปใช้

ประโยชน ์ในชวีิต 

ประจาํวนัได ้

๘๐ 

 

 

๘๐ 

๘๓ 

 

 

๘๓ 

๘๖ 

 

 

๘๖ 

๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ -จดัแนะนาํหนงัสือใหม ่

-จดักิจกรรมส่งเสรมิ 

นิสยัรกัการอ่าน  

กลุ่มบรหิาร

วิชาการ 

 
 

 

 

 



 
  

กลยุทธท่ี ๓ พัฒนาครูและบุคลากรใหเปนเปนบุคคลแหงการเรียนรู มุงสูความเปนครูมืออาชีพ  
 

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด 
เปหมาย  (รอยละ) งบประมาณ 

กิจกรรม 
กลุมงาน

ผูรับผิดชอบ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 

สงเสริมและ

พัฒนาบุคลากร

ใหมีความรู

ความสามารถ

ในการปฏิบัติ

หนาท่ีอยางมี

ประสิทธิภาพ 

๑. อบรมเพ่ือการพัฒนา 

บุคลากรและสรางขวัญ กำลังใจ 

๒. เพ่ือใหครูไดพัมนาความรู

ความสามารถของตนเอง

ตลอดเวลาไมอยูน่ิง 

๓. เพ่ือมุงหวังใหครูและบุคลากร

เปนผูรอบรูและเปดทัศนะท่ี

กวางไกล 

๔. เพ่ือใหครูสามารถนำความรู

มาสนับสนุนสงเสริมใหเด็ก

เจริญกาวหนาอยางเตม็ศักยภาพ 

๑. ครูและบุคลากรเขา รับ

การอบรมสัมมนา ปละไม

นอยกวา ๕ เรื่อง  

๒. รอยละ ๕๐ ของจำนวน

ครูและ บุคลากรผานการ 

ประเมินครูมืออาชีพ 

๘๐ 

 

 

๘๐ 

๘๕ 

 

 

๘๐ 

๙๐ 

 

 

๘๐ 

 

 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ กิจกรรมการ

อบรม สัมมนา 

ประชุม เพ่ือการ

พัฒนา บุคลากร  

-ศึกษาดูงานจาก 

แหลงเรียนรู 

ภายนอก  

กลุมบรหิารงาน

บุคคล 

สรรหา คัดเลือก 

บุคลากร ลูกจาง

ช่ัวคราว 

๑. เพ่ือจางครุอัตราจางช่ัวคราว 

๒. เพ่ือแกปญหาครไูมครบตาม

อัตรากำลังจริง 

 

๑. โรงเรียนมีบุคลากร 

เพียงพอ เกิดความ คลองตัว

ในการ บริหารจัดการ  

 

๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๗๖,๔๐๐ ๑๗๖,๔๐๐ ๑๗๖,๔๐๐ -จัดทำหนังสือจดั

จางลูกจาง

ช่ัวคราว  

-จัดสมทบเงิน 

ประกันสังคม 

บริหารบุคคล 

-ระดมทุนผาปา

เพ่ือพัฒนา

การศึกษา 

กลุมบรหิารงาน

บุคคล 

 



 
  

กลยุทธท่ี ๔ พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา เนนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน  
 

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด 
เปหมาย  (รอยละ) งบประมาณ 

กิจกรรม 
กลุมงาน

ผูรับผิดชอบ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 

จัดซื้อพัสดุ เพ่ือ

สงเสริมสนับสนุน 

การจัดการศึกษา 

๑. เพ่ือใหบริการพัสดุอุปกรณ

ในการ สนับสนุนและสงเสริม

กิจกรรมการ เรยีนรู 

๒. เพ่ือสงเสริมใหครูและ

บุคลากร ทางการศึกษาพัฒนา

สื่อ/นวัตกรรม 

๓. เพ่ือใหมีการใชพัสดุตาม

แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง  

๔. ครูและบุคลากรรอยละรอย 

ไดรับการบริการพัสดุ อุปกรณ 

ครูและบุคลากร รอยละ

รอย ใชวัสดุ อุปกรณอยาง

ประหยดั คุมคา 

สอดคลองกับแนวคิด

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ -สำรวจความตองการ

ใชพัสดุอุปกรณ

ครุภณัฑ  

-จัดซื้อจัดจางตาม 

แนวทางปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพียง  

-ใหบริการพัสดุ  

กลุมบรหิาร 

งบประมาณ 

พัฒนาระบบ 

บริหารจดัการ 

งานการเงิน บัญชี 

และ พัสด ุ

๑. เพ่ีอจัดสรรงบประมาณใหตรง

ตามวัตถุประสงคและความ

ตองการจำเปน สอดคลองกับ

แผนปฏิบัติการประจำป  

๒. เพ่ือใหการจัดซื้อจดัจางเปนไป

ตามระเบียบแบบแผนราชการ 

๓.  เพ่ือใหการจัดทำเอกสาร

ทางการเงิน บัญชี และสินทรัพย

ถูกตองเปนปจจุบัน โปรงใสและ

ตรวจสอบได 

๑. การบริหารงานการเงิน

และการจัดซื้อ จดัจาง

เปนไปอยางถูกตอง

โปรงใส  

๒. การเบิก - จายและการ 

ตรวจสอบพัสด ุประจำป

ถูกตองเปนปจจุบัน 

๘๕ 

 

 

 

 

๘๕ 

๘๘ 

 

 

 

 

๘๘ 

 

๙๐ 

 

 

 

 

๙๐ 

๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ -สำรวจพัสดุครภุัณฑ 

ประจำป  

-จัดซื้อ จัดจางพัสดุ 

ครุภณัฑ  

-จัดทำบัญชี เอกสาร

งานการเงิน และพัสดุ 

-ตรวจสอบ  

กลุมบรหิาร 

งบประมาณ 

 



 
  

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด 
เปหมาย  (รอยละ) งบประมาณ 

กิจกรรม 
กลุมงาน

ผูรับผิดชอบ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 

สราง 

ความสัมพันธ 

ระหวางโรงเรียน

กับชุมชน 

๑. เพ่ือใหผูเก่ียวของทุกฝายมี

สวนรวมกับผูบริหาร ครู และ 

บุคลากรทางการศึกษาในการ

จัด การศึกษา  

๒. เพ่ือสรางความสัมพันธ

ความ เขาใจอันดีระหวาง

โรงเรียนกับชุมชน 

. -โรงเรียนมรีะบบขอมลู

สารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ 

สามารถใชและ ใหบริการได

ท่ัวถึงตรงตามวัตถุประสงค 

๘๐ ๘๔ ๙๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ -ประชุมผูปกครอง 

ผูเก่ียวของทุกฝาย  

-แจงผลการประชุมให 

ผูเก่ียวของทราบ 

ประมาณการ 

งบประมาณท่ีใชตาม 

เห็นสมควร  

กลุมบรหิาร

ท่ัวไป 

พัฒนาระบบ 

ขอมูล 

สารสนเทศ 

เทคโนโลยีและ 

การสื่อสาร 

๑. เพ่ือใหพัฒนาระบบการ

จัดเก็บขอมลูสารสนเทศท่ี

ทันสมัย เปนปจจุบัน มีอุปกรณ

ดานเทคโนโลยี อยูในสภาพ

พรอมใชงาน และมีความพรอม

ในการใหบริการแกบุคลากรใน

โรงเรียน ผูปกครอง ชุมชนและ

หนวยงานท่ีเก่ียวของ  

๑. โรงเรียนมีระบบการ

จัดเก็บขอมลูสารสนเทศท่ี

ทันสมัย เปนปจจุบัน  

มีอุปกรณดานเทคโนโลยี 

อยูในสภาพพรอมใชงาน 

และมีความพรอมในการ

ใหบริการแกบุคลากรใน

โรงเรียน ผูปกครอง ชุมชน

และหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

๘๐ ๘๔ ๙๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ -ปรับปรุงและพัฒนา

เว็บไซตของโรงเรียน  

-จัดทำจุลสาร

ประจำเดือน 

 -ประชาสัมพันธขอมูล

ผาน Facebook ของ

โรงเรียน  

-ซอมบำรุงอุปกรณ

ดานเทคโนโลยี และดู

และ ระบบเครือขาย/

ระบบ การสื่อสาร

ภายในโรงเรียนให

พรอมใชงานอยูเสมอ  

กลุมบรหิาร

ท่ัวไป 

 
 

 



 
  

กลยุทธท่ี ๕ พัฒนาสถานศึกษาใหเปนองคการแหงการเรียนรูสูการเปนโรงเรียนประชาธิปไตย และเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

 

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด 
เปหมาย  (รอยละ) งบประมาณ 

กิจกรรม 
กลุมงาน

ผูรับผิดชอบ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 

ประชาธิปไตย 

ในโรงเรียน 

๑. เพ่ือสรางความเขมแข็งของ

องคกรของนักเรียนผาน 

กระบวนการประชาธิปไตย  

๒. เพ่ือสงเสริมสนับสนุน 

กิจกรรมของสภานักเรียน และ

ผูแทนผูเรียนในการเขา มามี

สวนรวมใน การพัฒนาโรงเรยีน  

๓. ผูเรยีนทุกคน มีความ 

รับผิดชอบตอหนาท่ี มี วินัยและ

มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

ผูเรยีนทุกคนไดรับการ 

ปลูกจิตสำนึกดานการ 

ปกครองในระบอบ 

ประชาธิปไตยอันมี 

พระมหากษัตริยทรงเปน 

พระประมุขและมีความ 

เขาใจในสิทธิหนาท่ี 

พลเมืองของตนเอง 

๘๐ ๘๒ ๘๔ ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ -เลือกตั้งหัวหนาหอง

แตงละหองเรยีน  

-ประชุม

คณะกรรมการสภา

นักเรียนเพ่ือจดัแบง 

หนาท่ี  

-จัดทำปายและ 

คณะกรรมการสภา 

นักเรียน  

-ประชุมคณะกรรม 

การ สภานักเรียน

อยางนอย เดือนละ ๑ 

ครั้ง  

-.เลือกตั้งประธาน

นักเรียน  

กลุมบรหิารงาน

บุคคล 

 

 

 

 

 



 
  

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด 
เปหมาย  (รอยละ) งบประมาณ 

กิจกรรม 
กลุมงาน

ผูรับผิดชอบ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 

ประหยดั

พลังงานเพ่ือ

สิ่งแวดลอม 

เพ่ือเสรมิสรางจิตสำนึกและ 

กระตุนผูนักเรยีนและบุคลากรใน 

ระดับประถมศึกษา ตลอดจน 

ครอบครัว ชุมชนใหมีสวนรวมใน

การแกปญหาการใชพลังงานอยาง

ประหยดั 

 

นักเรียนและบุคลากร ใน

โรงเรียนตลอดจน ชุมชน 

มีนิสัยในการ อนุรักษ

พลังงาน และสิ่งแวดลอม

และใชอยางรูคุณคา  

๘๐ ๘๒ ๘๔ ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ -การประหยัด 

พลังงาน  

-การอนุรักษ 

สภาพแวดลอม  

 

กลุมบรหิาร

ท่ัวไป 

กิจกรรม ๕ส ๑. เพ่ือใหโรงเรียนใหมี

สภาพแวดลอมท่ีดี สะอาด 

สวยงาม รมรื่น ถูกสุขลักษณะ 

ปลอดภัย เอ้ือตอการจดัการเรียน

การสอน 

๒. เพ่ือใหวัสดุ ครภุัณฑ สื่อ 

ตลอดจนเครื่องใช และเอกสาร

ตางๆ มีระบบ เปนระเบียบ

เรียบรอย 

๓. เพ่ือความสะดวกและรวดเร็ว

ในการจัดกิจกรรมการเรยีน   

การสอน และบุคลากรนำหลัก 

๕ส. ไปใชในชีวิตประจำวัน 

๑. โรงเรียนโรงเรียนใหมี

สภาพแวดลอมท่ีดี 

สะอาด สวยงาม รมรื่น 

ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย 

เอ้ือตอการจัดการเรียน

การ สอน 

๒. วัสดุ ครุภณัฑ สื่อ 

ตลอดจนเครื่องใช และ

เอกสารตางๆ มีระบบ เปน

ระเบียบเรียบรอย 

๓. ครู นักเรียน และ

บุคลากรนำหลัก ๕ส. ไป

ใชในชีวิตประจำวัน 

๘๐ 

 

 

 

 

 

๘๐ 

 

 

 

๘๐ 

๘๒ 

 

 

 

 

 

๘๒ 

 

 

 

๘๒ 

๘๔ 

 

 

 

 

 

๘๔ 

 

 

 

๘๔ 

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ -กิจกรรมพัฒนา 

โรงเรียนดวย หลักการ 

๕ส.  

-อบรมช้ีแจง 

หลักเกณฑในการทำ 

๕ส.  

-คณะครู ปฐมนิเทศ 

นักเรียน  

-กิจกรรมพัฒนา 

ระบบบรหิารงานทุก 

งานดวยหลัก๕ส  

-กิจกรรมพัฒนา 

สิ่งแวดลอมสวยดวย 

หลัก ๕ส  

กลุมบรหิาร

ท่ัวไป 

 



 
  

ปจจัยแหงความสำเร็จ และแนวทางการนำแผนสูการปฏิบัต ิ 

การกำกับและติดตามและรายงานผล 

 

ปจจยัแหงความสำเร็จ  

๑. ปจจัยภายใน  

๑) ดานยุทธศาสตร สถานศึกษามีการกำหนดวิสัยทัศน ยุทธศาสตร เปาหมายชัดเจนสอดคลองกับ

นโยบายของหนวยงานตนสงักัด  

๒) โครงสรางองคการบริหารงานของสถานศึกษา มีโครงสรางการบริหารงานแบงเปน ๔ งาน คือ 

บริหารงานวิชาการ บริหารงานบคุคล บริหารงานงบประมาณ และบริหารงานท่ัวไป โดยมีระเบียบกำหนด

ขอบขายงานท่ีชัดเจน ผูบริหารมีความรูความสามารถและมีมนุษยสัมพันธท่ีดีตอผูรวมงานและชุมชน มีการ

ทำงานเปนทีม เพ่ือเปาหมายเดียวกันขององคกร  

๓) ระบบองคการสถานศึกษามีกฎระเบียบและหลักเกณฑท่ีชัดเจน และมีการใชสื่อเทคโนโลยีใน

การปฏิบัติงานและพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ  

๔) ทักษะของบุคลากร บุคลากรสวนใหญอายุยังนอย จึงมีใจใฝเรียนรู และอุทิศเวลาใหกับการ

ปฏิบัติงานทางราชการ  

๕) คุณคารวมในองคการ ครูและบุคลากรสวนใหญมีความรัก ความสามัคคีกัน ทำงานเปนทีมไดดี 

มีผลงานปรากฏชัดเจน  

๗) ครูและบุคลากรสวนใหญ สอนตรงวิชาเอก รับผิดชอบงานโครงการท่ีไดรับมอบหมายดี  

๘) รูปแบบการนำองคการสถานศึกษามีการบริหารจัดการในคณะกรรมการและมีการกระจาย

อำนาจใหทุกฝายมีสวนรวม  

๒. ปจจัยภายนอก  

๑) ลูกคาหรือผูรับบริการ ชุมชน ผูปกครองและนักเรียนมีความตองการสงบุตรหลานมาเรียนเพ่ิม

มากข้ึน  

๒) สถานการณการเมือง กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายใหการสนับสนุนการศึกษาโดยการ

สนับสนุนงบประมาณอยางสมาเสมอ และองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหการสนับสนุนดานงบประมาณ  

๓) สภาพเศรษฐกิจ สถานศึกษาสามารถระดมทรัพยากรจากชุมชน องคการปกครองสวนทองถ่ิน 

หนวยงานเอกชน  

๔) สภาพแวดลอม ชุมชนโดยรอบเปนชุมชนคนดั้งเดิมท่ีใหเกียรติและเคารพสถานศึกษาใหการ

ชวยเหลือเปนอยางดี  

๕) สภาพสังคม ชุมชนเขมแข็งเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ในการพัฒนาสถานศึกษาดวยดีเสมอ  

๖) เทคโนโลย ีโรงเรียนมีระบบ IT ท่ีทันสมัยพรอมใหการบริการและการบริหารจัดการ 



 
  

แนวทางการนำแผนสูการปฏิบัต ิ 

๑. เตรียมความพรอมดานรางกาย อารมณ สังคมและสติปญญา ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยเพ่ือ

พัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัย  

๒. พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย และคณิตศาสตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑-๓ ให

นักเรียนทุกคนอานออก เขียนได คิดเลขเปน  

๓. เรงรัดพัฒนาการเรียนการสอนและสื่อการเรียนรูใหเปนไปตามเปาหมายหลักสูตรการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน  

๔. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ๘ กลุมสาระ โดยเนน ๕ กลุม

วิชาหลัก ไดแกวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาไทย สังคมศึกษา และภาษาตางประเทศ  

๕. สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาใชระบบคอมพิวเตอร และสื่ออิเล็กทรอนิกสเพ่ือจัดการเรียนการ

สอนเพ่ิมข้ึน  

๖. พัฒนาศักยภาพผูเรียน ครู ผูบริหารและบุคลากรทางการศึกษาใหมีทักษะภาษาอังกฤษ และมีความ

พรอมตอการเขาสูประชาคมอาเซียน  

๗. พัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีทักษะชีวิตในการรับมือกับภัยพิบัติได  

๘. ปลูกฝงใหผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

๙. สงเสริมจิตสานึกความเปนไทยในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย การปกครองตาม

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  

๑๐. สงเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรูประวัติศาสตรชาติไทยสังคมศึกษา ประชาธิปไตย                

มีความเปนพลเมืองไทยและพลโลก  

๑๑. สนับสนุนคาใชจายการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

๑๒. เสริมสรางระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน และความสัมพันธท่ีดีระหวางครูกับนักเรียนปองกันและ

แกไขปญหายาเสพติด สงเสริมการจัดการศึกษาสาหรับผูดอยโอกาสและผูพิการ  

๑๓. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  

๑๔. พัฒนาสงเสริมการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาใหมีความเขมแข็ง  

๑๕. จัดการสอนเสริมและเพ่ิมโอกาสใหผูเรียนไดรับการเรียนรูจากแหลงเรียนรูท้ังในและนอกพ้ืนท่ี 

๑๖ จัดระบบสวัสดิการ และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือสรางขวัญและกำลังใจท่ีดีใน

การปฏิบัติงาน 
 
การกำกับและติดตาม 

วิธีการกำกับติดตาม 

๑. การควบคุมงบประมาณ 

๒. การนิเทศ - ตรวจสอบภายใน 

๓. ประเมินตนเองและการรายงาน 

๓๐ 



 
  

ประเมินผล 

๑.  ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานเม่ือสิ้นแผนงาน  โครงการ 

๒.  สัมภาษณผูปฏิบัติงานและผูเก่ียวของทุกฝาย 

๓.  สอบถามชุมชน และผูรับผลประโยชน 

ระยะเวลาในการกำกับติดตาม  

๑.  ทุกสิ้นเดือนในกรณีควบคุมโดยงบประมาณ 

๒.  สิ้นภาคเรียน 

๓.  ทุกเดือนในกรณีการนิเทศภายในโรงเรียน 

เครื่องมือท่ีใชในการประเมิน 

๑.  แบบสังเกต 

๒.  แบบตรวจสอบ 

๓.  แบบสัมภาษณ  

๔.  แบบสอบถาม 

การรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำป เม่ือสิ้นปการศึกษาใหฝายบริหารท่ัวไปดำเนินการดังนี้ 

๑.  แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำป 

๒.  คณะกรรมการประเมินผลโครงการ กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติงานประจำปการศึกษา  และการ

ปฏิบัติงานประจำตามขอบขายงานของสถานศึกษา 

๓. คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานออกแบบตรวจสอบผลการดำเนินงานหรือขอมูล

สารสนเทศ 

๔. ฝายบริหารท่ัวไปสรุป  จัดการประชุม  รายงานผลตอผูเก่ียวของทุกฝายตามลำดับ  

๓๑ 
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