
บทที ่ 2 
แผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

 
 จากการท่ีส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน)  
สมศ.  ไดก้ าหนดใหส้ถานศึกษา ก าหนดอตัลกัษณ์และเอกลกัษณ์ของสถานศึกษาใหโ้ดดเด่น  มี
มาตรการส่งเสริมท่ีชดัเจน เพื่อรองรับแนวการปฏิรูปการศึกษา  ดงันั้น โรงเรียนดอนพุดวทิยาจึงได้
ก าหนดเป้าหมายในการพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา ดงัต่อไปน้ี 
มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที ่1 ผู้เรียนมีสุขภาวะทีด่ีและมีสุนทรียภาพ อย่างน้อยร้อยละ 90 
1.1 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลงักาย สม ่าเสมอ   อยา่งนอ้ยร้อยละ 95 
1.1 มีน ้าหนกั ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑม์าตรฐาน  อยา่งนอ้ยร้อยละ 80 
1.2 ป้องกนัตนเองจากส่ิงเสพติดใหโ้ทษและหลีกเล่ียงตนเองจากสภาวะท่ีเส่ียงต่อความรุนแรง  
โรค ภยั อุบติัเหตุ และปัญหาทางเพศ  อยา่งนอ้ยร้อยละ 90 
1.3  เห็นคุณค่าในตนเอง  มีความมัน่ใจ กลา้แสดงออกอยา่งเหมาะสม  อยา่งนอ้ยร้อยละ 90 
1.4   มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีและใหเ้กียรติผูอ่ื้น  อยา่งนอ้ยร้อยละ 90 
1.5  สร้างผลงานจากเขา้ร่วมกิจกรรมดา้นศิลปะ ดนตรี/ นาฎศิลป์ กีฬา / นนัทนาการตาม

จินตนาการ  อยา่งนอ้ยร้อยละ 95 
 
มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พงึประสงค์ อย่างน้อยร้อยละ 90 
2.1 มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคต์ามหลกัสูตร   อยา่งนอ้ยร้อยละ 90 
2.2 เอ้ืออาทรผูอ่ื้นและกตญัญูกตเวทีต่อผูมี้พระคุณ  อยา่งนอ้ยร้อยละ 95 
2.3 ยอมรับความคิดและวฒันธรรมท่ีแตกต่าง  อยา่งนอ้ยร้อยละ 95 
2.4 ตระหนกั รู้คุณค่า  ร่วมอนุรักษแ์ละพฒันาส่ิงแวดลอ้ม  อยา่งนอ้ยร้อยละ 95 
 
มาตรฐานที่ 3  ผู้เรียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักเรียนรู้และพฒันาตนเองอย่าง
ต่อเน่ือง  อย่างน้อยร้อยละ 90 
3.1  มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองจากห้องสมุด  แหล่งเรียนรู้และส่ือต่าง ๆ 
รอบตวั  อยา่งนอ้ยร้อยละ 90 
3.2  มีทกัษะในการอ่าน  ฟัง   ดู  พดู  เขียน และตั้งค  าถามเพื่อคน้ควา้หาความรู้เพิ่มเติม  อยา่งนอ้ย
ร้อยละ 90 
3.3  เรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่ม  แลกเปล่ียนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหวา่งกนั  อยา่งนอ้ยร้อยละ 90 
3.4 ใชเ้ทคโนโลยใีนการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน  อยา่งนอ้ยร้อยละ 95 
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มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์ตัดสินใจแก้ปัญหาได้
อย่างมีสติสมเหตุสมผล   อย่างน้อยร้อยละ 80 
4.1 สรุปความคิดจากเร่ืองท่ีอ่าน  ฟัง  และดู และส่ือสารโดยการพดูหรือเขียนตามความคิดของ
ตนเอง  อยา่งนอ้ยร้อยละ 80 
4.2  น าเสนอวธีิคิด  วธีิแกปั้ญหาดว้ยภาษาหรือวธีิการของตนเอง  อยา่งนอ้ยร้อยละ 80 
4.3  ก าหนดเป้าหมาย  คาดการณ์  ตดัสินใจแกปั้ญหาโดยมีเหตุประกอบ   อยา่งนอ้ยร้อยละ 80 
4.4  มีความคิดริเร่ิม  และสร้างสรรคผ์ลงานดว้ยความภาคภูมิใจ  อยา่งนอ้ยร้อยละ 80 
 
มาตรฐานที่ 5  ผู้เรียนมีความรู้และทกัษะทีจ่ าเป็นตามหลกัสูตร  อย่างน้อยร้อยละ 75 
5.1  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ ์  อยา่งนอ้ยร้อยละ 75 
5.2  ผลการประเมินสมรรถนะส าคญัตามหลกัสูตรเป็นไปตามเกณฑ์   อยา่งนอ้ยร้อยละ 75 
5.3  ผลการประเมินการอ่าน  คิดวเิคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์   อยา่งนอ้ยร้อยละ 75 
5.4  ผลการทดสอบระดบัชาติเป็นไปตามเกณฑ์   อยา่งนอ้ยร้อยละ 60 
 
มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทกัษะในการท างาน  รักการท างาน  สามารถท างานร่วมกบัผู้อืน่ได้และมีเจต
คติทีด่ีต่ออาชีพสุจริต  อย่างน้อยร้อยละ 90 
6.1 วางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ  อยา่งนอ้ยร้อยละ 90 
6.2 ท  างานอยา่งมีความสุข  มุ่งมัน่พฒันางาน  และภูมิใจในผลงานของตนเอง  อยา่งนอ้ยร้อยละ 90 
6.3 ท  างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้ อยา่งนอ้ยร้อยละ 90 
6.4 มีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เก่ียวกบัอาชีพท่ีตนเองสนใจ  อยา่งนอ้ยร้อยละ 90 
 
มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าทีอ่ย่างมีประสิทธิภาพและเกดิประสิทธิผล 
อย่างน้อยร้อยละ 80 
7.1  ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผูเ้รียนทั้งดา้นความรู้  ทกัษะกระบวนการสมรรถนะ 
 และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์  อยา่งนอ้ยร้อยละ 80 
7.2  ครูมีการวิเคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล  และใชข้อ้มูลในการวางแผนการจดัการเรียนรู้ 
เพื่อพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียน   อยา่งนอ้ยร้อยละ 85 
7.3  ครูออกแบบและจดัการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความแตกต่างระหวา่งบุคคลและพฒันาการ 
ทางสติปัญญา   อยา่งนอ้ยร้อยละ 80 
7.4  ครูใชส่ื้อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมผนวกกบัการน าบริบทและภูมิปัญญาของทอ้งถ่ิน 
มาบูรณาการในการจดัการเรียนรู้   อยา่งนอ้ยร้อยละ 80 
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7.5 ครูมีการวดัและประเมินผลท่ีมุ่งเนน้การพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียน ดว้ยวธีิการท่ีหลากหลาย 
อยา่งนอ้ยร้อยละ 80 
7.6  ครูให้  ค าแนะน า  ค าปรึกษา  และแกไ้ขปัญหาใหแ้ก่ผูเ้รียนทั้งดา้นการเรียนและคุณภาพชีวติ
ดว้ยความเสมอภาค   อยา่งนอ้ยร้อยละ 90 
7.7 ครูมีการศึกษา  วจิยัและพฒันาการจดัการเรียนรู้ในวชิาท่ีตนรับผดิชอบและใชผ้ลในการปรับ 
การสอน   อยา่งนอ้ยร้อยละ 80 
7.8  ครูประพฤติปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี  และเป็นสมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา  อยา่งนอ้ย 
ร้อยละ 95 
7.9 ครูจดัการเรียนการสอนตามวชิาท่ีไดรั้บมอบหมายเตม็เวลา เตม็ความสามารถ   อยา่งนอ้ย 
ร้อยละ 95 
 
มาตรฐานที ่8 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าทีอ่ย่างมีประสิทธิภาพและเกดิประสิทธิผล 
อยู่ในระดับ ดเียีย่ม (มากกว่าร้อยละ 90) 
8.1 ผูบ้ริหารมีวสิัยทศัน์ ภาวะผูน้ าและความคิดริเร่ิมท่ีเนน้การพฒันาผูเ้รียน  อยูใ่นระดบั ดีเยีย่ม 
(มากกวา่ร้อยละ 90) 
8.2  ผูบ้ริหารใชห้ลกัการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใชข้อ้มูลผลการประเมินหรือผลการวจิยัเป็น
ฐานคิดทั้งดา้นวชิาการและการจดัการ  อยูใ่นระดบั ดีเยีย่ม (มากกวา่ร้อยละ 90) 
8.3 ผูบ้ริหารสามารถ บริหาราจดัการการศึกษาใหบ้รรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนดไวใ้นแผนปฏิบติัการ 
อยูใ่นระดบั ดีเยีย่ม (มากกวา่ร้อยละ 90) 
8.4 ผูบ้ริหารส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพบุคลากรใหพ้ร้อมรับการกระจายอ านาจ อยูใ่นระดบั ดีเยีย่ม 
(มากกวา่ร้อยละ 90) 
8.5 นกัเรียน  ผูป้กครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจดัการศึกษา  อยา่งนอ้ยร้อยละ 80 
8.6 ผูบ้ริหารใหค้  าแนะน า  ค าปรึกษาทางวชิาการและเอาใจใส่การจดัการศึกษาเตม็ศกัยภาพและเตม็
เวลา อยูใ่นระดบั ดีเยีย่ม (มากกวา่ร้อยละ 90) 
 
มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา  และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าทีอ่ย่าง
มีประสิทธิภาพและเกดิประสิทธิผล   อย่างน้อยร้อยละ 90 
9.1 คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีระเบียบก าหนด  อยา่งนอ้ยร้อยละ 90 
9.2  คณะกรรมการสถานศึกษาก ากบัติดตาม   ดูแล  และขบัเคล่ือนการด าเนินงานของสถานศึกษา
ใหบ้รรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย  อยา่งนอ้ยร้อยละ 90 
9.3  ผูป้กครองและชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาสถานศึกษา   อยา่งนอ้ยร้อยละ 90 
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มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลกัสูตร   กระบวนการเรียนรู้  และกจิกรรมพฒันาคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างรอบด้าน   อยู่ในระดับ ดีเยีย่ม (มากกว่าร้อยละ 90) 
10.1 หลกัสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัทอ้งถ่ิน  อยูใ่นระดบั ดีเยีย่ม  
(มากกวา่ร้อยละ 90) 
10.2 จดัรายวชิาเพิ่มเติมท่ีหลากหลายใหผู้เ้รียนเลือกเรียนตามความถนดั ความสามารถ และความ
สนใจ  อยูใ่นระดบั ดีเยีย่ม (มากกวา่ร้อยละ 90) 
10.3 จดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ีส่งเสริมและตอบสนองความตอ้งการความสามารถ  ความถนดัและ
ความสนใจของผูเ้รียน   อยูใ่นระดบั ดีเยีย่ม (มากกวา่ร้อยละ 90) 
10.4 สนบัสนุนใหค้รูจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีใหผู้เ้รียนไดล้งมือปฏิบติัจริงจนสรุปความรู้ไดด้ว้ย
ตนเอง   อยูใ่นระดบั ดีมาก  (มากกวา่ร้อยละ 85) 
10.5  นิเทศภายใน  ก ากบั  ติดตามตรวจสอบ และน าผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอยา่ง
สม ่าเสมอ  อยูใ่นระดบั ดีเยีย่ม (มากกวา่ร้อยละ 90) 
10.6  จดัระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนท่ีมีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผูเ้รียนทุกคน  อยูใ่นระดบั  
ดีเยีย่ม (มากกวา่ร้อยละ 90) 
 
มาตรฐานที่ 11  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการทีส่่งเสริมให้ผู้เรียนพฒันาเต็ม
ศักยภาพ   อยู่ในระดับ ดเียีย่ม (มากกว่าร้อยละ 90) 
11.1  หอ้งเรียน   หอ้งปฏิบติัการ  อาคารเรียนมัน่คง  สะอาดและปลอดภยั ส่ิงอ านวยความสะดวก 
พอเพียงอยูใ่นสภาพใชก้ารไดดี้   สภาพแวดลอ้มร่มร่ืน  และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผูเ้รียน 
อยูใ่นระดบั ดีเยีย่ม (มากกวา่ร้อยละ 90) 
11.2  จดัโครงการ  กิจกรรมท่ีส่งเสริมสุขภาพอนามยัและความปลอดภยัของผูเ้รียน  อยูใ่นระดบั 
 ดีเยีย่ม (มากกวา่ร้อยละ 90) 
11.3 จดัห้องสมุดท่ีใหบ้ริการส่ือและเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเอ้ือใหผู้เ้รียนเรียนรู้ดว้ยตนเองและ
หรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม   อยูใ่นระดบั ดีเยีย่ม (มากกวา่ร้อยละ 90) 
 
มาตรฐานที่ 12  สถานศึกษามีการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามทีก่ าหนดใน
กฎกระทรวง   อยู่ในระดับ ดีเยีย่ม (มากกว่าร้อยละ 90) 
12.1 ก าหนดมาตรฐานของสถานศึกษา   อยูใ่นระดบั ดีเยีย่ม (มากกวา่ร้อยละ 90) 
12.2  จดัท าและด าเนินการตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งพฒันาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   อยูใ่นระดบั ดีเยีย่ม (มากกวา่ร้อยละ 90) 
12.3 จดัระบบขอ้มูลสารสนเทศและใชส้ารสนเทศในการบริหารจดัการเพื่อพฒันาคุณภาพ
สถานศึกษา   อยูใ่นระดบั ดีเยีย่ม (มากกวา่ร้อยละ 90) 
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12.4  ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
อยูใ่นระดบั ดีมาก  (มากกวา่ร้อยละ 85) 
12.5 น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใชว้างแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่ง
ต่อเน่ือง   อยูใ่นระดบั ดีเยีย่ม (มากกวา่ร้อยละ 90) 
12.6  จดัรายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน   อยูใ่นระดบั ดีเยีย่ม (มากกวา่
ร้อยละ 90) 
 
มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ 13  สถานศึกษามีการสร้าง  ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมห่งการเรียนรู้ 
อยู่ในระดับ ดเียีย่ม (มากกว่าร้อยละ 90) 
13.1 มีการสร้างและพฒันาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใชป้ระโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา  เพื่อพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนและบุคลากรของสถานศึกษา 
รวมทั้งผูท่ี้เก่ียวขอ้ง   อยูใ่นระดบั ดีเยีย่ม (มากกวา่ร้อยละ 90) 
13.2  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งบุคลากรภายในสถานศึกษา  ระหวา่งสถานศึกษากบัครอบครัว  
ชุมชน และองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง  อยูใ่นระดบั ดีเยีย่ม (มากกวา่ร้อยละ 90) 
 
มาตรฐานด้านอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 14  การ้พฒันาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวสัิยทศัน์ ปรัชญาและจุดเน้นที่ 
ก าหนดขึน้   อยู่ในระดับ ดีมาก (มากกว่าร้อยละ 90) 
14.1  จดัโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนบรรลุตามเป้าหมายวสิัยทศัน์ ปรัชญาและจุดเนน้
สถานศึกษา   อยูใ่นระดบั ดีเยีย่ม (มากกวา่ร้อยละ 90) 
14.2   ผลการด าเนินงานส่งเสริมใหผู้เ้รียนบรรลุตามเป้าหมาย  วสิัยทศัน์ ปรัชญาและจุดเนน้ของ
สถานศึกษา   อยูใ่นระดบั ดีเยีย่ม (มากกวา่ร้อยละ 90) 
มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 
มาตรฐานที่ 15 การจัดกจิกรรมตามนโยบาย  จุดเน้น  แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพฒันาและ
ส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึน้   อยู่ในระดับ ดีมาก (มากกว่าร้อยละ 90) 
15.1 จดัโครงการ  กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย   จุดเนน้ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
อยูใ่นระดบั ดีเยีย่ม (มากกวา่ร้อยละ 90) 
15.2 ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย   อยูใ่นระดบั ดีเยีย่ม (มากกวา่ร้อยละ 90) 
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เพื่อใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายจึงไดจ้ดัท าโครงการ/กิจกรรม/งานประจ า เพื่อพฒันาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาดงัตารางต่อไปน้ี 
โครงการ/กิจกรรม ท่ีวางแผนด าเนินการเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายการจดัการศึกษาดงักล่าวขา้งตน้ 
 

ช่ือโครงการ / กจิกรรม ตัวบ่งช้ีความส าเร็จของโครงการ 
1. โครงการพฒันาระบบการบริหาร การจดัการ
ศึกษาภายในสถานศึกษาใหเ้ขม้แขง็ 

1. ผูบ้ริหารมีวสิัยทศัน์  ภาวะผูน้ าและความคิด
ริเร่ิมท่ีเนน้การพฒันาผูเ้รียน 
2.  ผูบ้ริหารใชห้ลกัการบริหารแบบมีส่วนร่วม
และใชข้อ้มูลผลการประเมินหรือผลการวจิยัเป็น
ฐานคิดทั้งดา้นวชิาการและการจดัการ 
3.  ผูบ้ริหารสามารถ บริหารจดัการการศึกษาให้
บรรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนดไวใ้นแผนปฏิบติั
การ 
4. ผูบ้ริหารส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพบุคลากร
ใหพ้ร้อมรับการกระจายอ านาจ 
5. นกัเรียน  ผูป้กครอง และชุมชนพึงพอใจ 
ผลการบริหารการจดัการศึกษา 
6. ผูบ้ริหารใหค้  าแนะน า  ค าปรึกษาทางวชิาการ
และเอาใจใส่การจดัการศึกษาเตม็ศกัยภาพ 
และเตม็เวลา 

2. โครงการพฒันาระบบประกนัภายในให้
เขม้แขง็และสนบัสนุนการขบัเคล่ือนองคก์รใหมี้
ประสิทธิภาพ 

1. ก าหนดมาตรฐานของสถานศึกษา 
2. จดัท าและด าเนินการตามแผนพฒันา  
การจดัการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งพฒันา
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
3. จดัระบบขอ้มูลสารสนเทศและใชส้ารสนเทศ
ในการบริหารจดัการเพื่อพฒันาคุณภาพ
สถานศึกษา 
4.  ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
5.น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและ
ภายนอกไปใชว้างแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา
อยา่งต่อเน่ือง 
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ช่ือโครงการ / กจิกรรม ตัวบ่งช้ีความส าเร็จของโครงการ 
 6.จดัรายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานการประเมิน

คุณภาพภายใน 
 7. มีงานวจิยัสถาบนั  1  เร่ือง 
 8. น าผลการวจิยัมาแกปั้ญหาและพฒันา
สถานศึกษาอยา่งเป็นรูปธรรม 
9. การจดัท าควบคุมภายใน 

3. โครงการพฒันาผูบ้ริหารและครูใหเ้ป็นมือ
อาชีพในศตวรรษท่ี 21 เพื่อเสริมสร้างความ
เขม้แขง็ของสถานศึกษา 

1. เพื่อพฒันาครูและบุคลากรใหส้ามารถจดัการ
เรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อใหค้รูพฒันาตนเอง เขา้ร่วมการประชุม 
อบรม สัมมนา และพฒันาผลงานทางวชิาการ
เพื่อยกระดบัตนเอง 
3. เพื่อใหค้รูมีการศึกษา วจิยัและพฒันาการ
จดัการเรียนรู้ในวชิาท่ีตนรับผดิชอบและใชผ้ล
ในการปรับการสอน 
4. เพื่อใหค้รูจดัการเรียนการสอนตามวชิาท่ี
ไดรั้บมอบหมายเตม็เวลา เตม็ความสามารถ 
5. จดัจา้งบุคลากรในสาขาวชิาท่ีขาดแคลน 

4. งานสนบัสนุนการขบัเคล่ือนขององคก์รใหมี้
ประสิทธิภาพ 

1. เพื่อให้โรงเรียนดอนพุดวิทยามีการบริหารจดั
การศึกษาโดยใชส้ถานศึกษาเป็นฐาน 
2. เพื่อใหก้ารบริหารจดัการศึกษาของกลุ่ม
บริหารงานแผนงาน งบประมาณและบุคคล มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลผูเ้ก่ียวขอ้งพึง
พอใจ 
3. เพื่อใหมี้การจดัการขอ้มูล  สารสนเทศของ
งานแผนงาน งบประมาณและบุคคล อยา่ง
ครอบคลุมและทนัต่อการใชง้าน 
4. เพื่อใหก้ารพฒันาบุคลากรกลุ่มบริหารงาน
แผนงานงบประมาณและบุคคลเป็นระบบและ
ต่อเน่ือง 
5. เพื่อใหง้านในกลุ่มบริหารแผนงาน
งบประมาณและบุคคล ถูกตอ้งตามระเบียบทาง
ราชการและเกิดความคล่องตวั 
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ช่ือโครงการ / กจิกรรม ตัวบ่งช้ีความส าเร็จของโครงการ 

5. ระดมทรัพยากรการลงทุนเพื่อบริหารจดัการ
องคก์ร 

1.เพื่อระดมสรรพก าลงัของผูป้กครอง ชุมชน 
สร้างภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนเขา้มามี
ส่วนร่วมในการจดัการพฒันาสถานศึกษาใหเ้กิด
ความเขม้แขง็ 
2. เพื่อจดักิจกรรมระดมทรัพยากรทั้งภายในและ
ภายนอกของสถานศึกษา หารายไดน้ ามาพฒันา
สถานศึกษาใหเ้ขม้แขง็ 

6. โครงการพฒันาอาคาร สถานท่ี ส่ิงแวดลอ้ม
และแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

1. สถานศึกษามีหอ้งเรียน  ห้องปฏิบติัการ 
อาคารเรียนท่ีมัน่คง  สะอาดและปลอดภยั ส่ิง
อ านวยความสะดวกพอเพียงอยูใ่นสภาพใชก้าร 
2. สถานศึกษามีการจดัท าโครงการ  กิจกรรมท่ี
ส่งเสริมสุขภาพอนามยัและความปลอดภยัของ
ผูเ้รียน 

7. โครงการพฒันาหอ้งสมุด 1. นกัเรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้
ดว้ยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และส่ือ 
ต่าง ๆ รอบตวั 
2. นกัเรียนมีทกัษะในการอ่าน  ฟัง  ดู  พดู เขียน
และตั้งค  าถามเพื่อคน้ควา้หาความรู้เพิ่มเติม 
3. นกัเรียนเรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่มและน าเสนอ
ผลงาน 
4. นกัเรียนใชเ้ทคโนโลยใีนการเรียนรู้และ
น าเสนอผลงาน 
5. สถานศึกษาจดัหอ้งสมุดท่ีใหบ้ริการส่ือและ
เทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเอ้ือใหผู้เ้รียนเรียนรู้ดว้ย
ตนเองและเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
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ช่ือโครงการ / กจิกรรม ตัวบ่งช้ีความส าเร็จของโครงการ 
8.โครงการระบบเครือข่ายขอ้มูลเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1. เพื่อใหส้ถานศึกษามีหอ้งปฏิบติัการ
คอมพิวเตอร์ไวใ้หบ้ริการอินเทอร์เน็ตและ
เคร่ืองพิมพแ์ก่นกัเรียน  ครู  และชุมชน 
2. เพื่อใหส้ถานศึกษามีอินเทอร์เน็ตไวใ้ชง้าน 
3. เพื่อใหส้ถานศึกษามีระบบคอมพิวเตอร์และ
เครือข่ายท่ีพร้อมใชง้าน 
4. เพื่อจดัเก็บขอ้มูล  ประมวลผลและรายงาน
ขอ้มูลต่าง ๆ ต่อตน้สังกดั 
5. เพื่อมีเวบ็ไซต ์ป้ายขอ้มูล ไวเ้ผยแพร่ต่อ
สาธารณะ 
6. เพื่อจดัท าสารสนเทศประจ าปี 

9. โครงการโรงเรียนคุณภาพทุกองคก์รร่วมใจ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้สู่ชุมชน 
 

1. เพื่อส่งเสริมใหส้ถานศึกษาเป็นศูนยก์ลางการ
เรียนรู้และแหล่งเรียนรู้โดยมีกรรมการ
สถานศึกษา ผูป้กครอง  ชุมชนเครือข่ายมาร่วม
พฒันาสถานศึกษา 
2.เพื่อส่งเสริมใหส้ถานศึกษาจดัสวสัดิการ
ช่วยเหลือชุมชนในโอกาสส าคญั 
3.เพื่อส่งเสริมใหส้ถานศึกษามีการ
ประชาสัมพนัธ์กิจกรรมผลงานใหส้าธารณะชน
ไดท้ราบอยา่งต่อเน่ืองและครอบคลุม 
4. เพื่อจดัท าโครงการกิจกรรมท่ีส่งเสริมสุขภาพ
อนามยัและความปลอดภยัของผูเ้รียน 
5.เพื่อปรับปรุงระบบงานโสตทศันูปกรณ์ของ
สถานศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพ 
6.เพื่อส่งเสริมใหมี้การแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่ง
บุคลากรภายในสถานศึกษา ระหวา่งสถานศึกษา
กบัครอบครัว  ชุมชน และองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
 



    39 

 

ช่ือโครงการ / กจิกรรม ตัวบ่งช้ีความส าเร็จของโครงการ 
10. โครงการเสริมสร้างพฤติกรรมความ
ประพฤติของนกัเรียน 
 

1. ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอนั
พึงประสงคต์ามหลกัสูตรในเร่ือง ความรักชาติ  
ศาสนา  พระมหากษตัริย ์ ความซ่ือสัตยสุ์จริต 
ความมีวนิยั  ใฝ่เรียนรู้  อยูอ่ยา่งพอเพียง  มุ่งมัน่
ในการท างาน  รักความเป็นไทยและมีจิต
สาธารณะ 
2. ผูเ้รียนมีจิตใจเอ้ืออาทรต่อผูอ่ื้น และกตญัญู
กตเวทีต่อผูมี้พระคุณ 
3. ผูเ้รียนยอมรับความคิดเห็นและวฒันธรรมท่ี
แตกต่าง 
4. เพื่อใหน้กัเรียนป้องกนัตนเองจากส่ิงเสพติด
ใหโ้ทษ 

11. โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตยใน
สถานศึกษา 

1. นกัเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และ
ออกก าลงักายอยา่งสม ่าเสมอ 
2. นกัเรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมัน่ใจ 
กลา้แสดงออกอยา่งสม ่าเสมอ 
3. นกัเรียนมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์
ตามหลกัสูตร 
4. นกัเรียนมีความเอ้ืออาทรผูอ่ื้น  และกตญัญู
กตเวทีต่อผูมี้พระคุณ 
5. นกัเรียนมีความตระหนกั  รู้คุณค่า  
 ร่วมอนุรักษแ์ละพฒันาส่ิงแวดลอ้ม 
6. นกัเรียนยอมรับความคิดและวฒันธรรม 
ท่ีแตกต่าง 

12. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
นกัเรียน (ค่ายคุณธรรม) 

. ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอนัพึง
ประสงคต์ามหลกัสูตรในเร่ือง ความรักชาติ  
ศาสนา  พระมหากษตัริย ์ ความซ่ือสัตยสุ์จริต 
ความมีวนิยั  ใฝ่เรียนรู้  อยูอ่ยา่งพอเพียง  มุ่งมัน่
ในการท างาน  รักความเป็นไทยและมีจิต
สาธารณะ 
2. ผูเ้รียนมีจิตใจเอ้ืออาทรต่อผูอ่ื้น และกตญัญู
กตเวทีต่อผูมี้พระคุณ 
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13. โครงการส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังานและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

1. เพื่อสร้างความตระหนกัใหน้กัเรียนและ
บุคลากรเกิดจิตส านึกในการอนุรักษพ์ลงังาน
และส่ิงแวดลอ้ม 
2. จดักิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรและ
นกัเรียนใหค้วามร่วมมือในการอนุรักษพ์ลงังาน
และส่ิงแวดลอ้ม 
3. เพื่อจดักิจกรรมรณรงคก์ารเผาตอซงัขา้วและ
ใชชี้วติตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

14. โครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาสู่
มาตรฐานสากล 

1. เพื่อใหส้ถานศึกษามีหลกัสูตรสถานศึกษา
เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัทอ้งถ่ิน 
2. เพื่อใหส้ถานศึกษามีรายวิชาเพิ่มเติมท่ี
หลากหลาย ใหผู้เ้รียนเลือกกเรียนตามความถนดั 
ความสามารถและความสนใจ 
3. เพื่อส่งเสริมใหค้รูจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ทกัษะ
กระบวนการคิด  พหุปัญญา  และหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
4. เพื่อพฒันางานทะเบียนนกัเรียน  งานวดัผล
ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียนท่ีมี
ประสิทธิภาพและพร้อมใหบ้ริการ 
 

15. โครงการพฒันาศกัยภาพผูเ้รียนใหมี้ทกัษะ
การเรียนรู้ท่ีจ  าเป็นในศตวรรษท่ี 21 

1. เพื่อใหน้กัเรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความ
มัน่ใจ กลา้แสดงออกอยา่งเหมาะสม 
2. เพื่อใหน้กัเรียนสร้างผลงานจากการเขา้ร่วม
กิจกรรมดา้นศิลปะ ดนตรี/นาฎศิลป์ กีฬา/
นนัทนาการตามจินตนาการ 
3. เพื่อใหน้กัเรียนมีทกัษะในการอ่าน ฟัง ดู  พดู 
เขียนและตั้งค  าถามเพื่อคน้ควา้หาความรู้เพิ่มเติม 
4. นกัเรียนใชเ้ทคโนโลยใีนการเรียนรู้และ
น าเสนอผลงาน 
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 5. นกัเรียนสรุปความคิดจากเร่ืองท่ีอ่าน ฟัง และ 

ดู และส่ือสารโดยการพดูหรือเขียนตามความคิด
ตนเอง 
6.นกัเรียนน าเสนอวธีิคิด  วิธีแกปั้ญหาดว้ยภาษา
หรือวธีิการของตนเอง 
7. นกัเรียนก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตดัสินใจ
แกปั้ญหาโดยมีเหตุประกอบ 
8. นกัเรียนมีความริเร่ิม  และสร้างสรรคผ์ลงาน
ดว้ยความภูมิใจ 
9. นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแต่ละกลุ่ม
สาระเป็นไปตามเกณฑ์ 
10.นกัเรียนมีผลการประเมินสมรรถนะส าคญั
ตามหลกัสูตรเป็นไปตามเกณฑ ์
11. นกัเรียนมีผลการประเมินการอ่าน  คิด
วเิคราะห์และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ 
12. นกัเรียนมีผลการทดสอบระดบัชาติ 
เป็นไปตามเกณฑ์ 
13. นกัเรียนมีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและ
หาความรู้เก่ียวกบัอาชีพท่ีตนเองสนใจ 
14. นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียน
ไดรั้บการพฒันาเตม็ตามศกัยภาพ 
15. เพื่อใหส้ถานศึกษาสนบัสนุนใหค้รูจดั
กระบวนการเรียนรู้ท่ีใหผู้เ้รียนไดล้งมือปฏิบติั
จริงจนสรุปความรู้ไดด้ว้ยตนอง 
16. เพื่อใหส้ถานศึกษาเตรียมความพร้อม
นกัเรียนในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 
17. เพื่อส่งเสริมให้นกัเรียนท่ีมีความเป็นเลิศทาง
วชิาการไดรั้บการยกยอ่งเชิดชูเกียรติ 
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16. โครงการศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. นกัเรียนมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคต์าม
หลกัสูตร 
2. นกัเรียนมีความเอ้ืออาทรผูอ่ื้นและกตญัญู
กตเวทีต่อผูมี้พระคุณ 
3. นกัเรียนยอมรับความคิดและวฒันธรรมท่ี
แตกต่าง 
4. เพื่อส่งเสริมให้นกัเรียนตระหนกั  รู้คุณค่า 
ร่วมอนุรักษแ์ละพฒันาส่ิงแวดลอ้ม 
5. เพื่อใหน้กัเรียนไดว้างแผนการท างานและ
ด าเนินการจนส าเร็จ 
6. เพื่อใหน้กัเรียนสามารถท างานอยา่งมีความสุข 
มุ่งมัน่พฒันางาน และภูมิใจในผลงาน 

17. โครงการเสริมสร้างทกัษะเพื่อการด ารงชีวิต 1. เพื่อใหน้กัเรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความ
มัน่ใจ กลา้แสดงออกอยา่งเหมาะสม 
2. เพื่อใหน้กัเรียนมีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดีและให้
เกียรติผูอ่ื้น 
3. นกัเรียนมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคต์าม
หลกัสูตร 
4. นกัเรียนมีความเอ้ืออาทรผูอ่ื้นและกตญัญู
กตเวทีต่อผูมี้พระคุณ 
5. นกัเรียนยอมรับความคิดและวฒันธรรมท่ี
แตกต่าง 
6. เพื่อส่งเสริมให้นกัเรียนตระหนกั  รู้คุณค่า 
ร่วมอนุรักษแ์ละพฒันาส่ิงแวดลอ้ม 
7. เพื่อใหค้รูจดัระบบดูช่วยเหลือผูเ้รียนท่ีมี
ประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผูเ้รียนทุกคน 
8. เพื่อพฒันาผูเ้รียนใหมี้ทกัษะชีวติเพื่อการ
ด ารงชีวิตผา่นการเรียนรู้จากกิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียน 

 


