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บทที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐาน 

โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่  อำเภอสัตหีบ  จังหวดัชลบุรี 
 

1. ข้อมูลพ้ืนฐาน 
 

1.1 ข้อมูลโรงเรียน 
 

 
          สถานที่ต้ัง 
 

 โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ ต้ังอยู่เลขท่ี 130 หมู่ท่ี 8 ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี  20250  
ติดถนนสุขุมวิท มีประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3  
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
หมายเลขโทรศัพท์ 0 – 3843 – 5643 
โทรสาร   0 – 3843 – 5643 
เว็บไซต์   http://www.bangsaray.ac.th 
 

 
          ประวัติความเป็นมา 

 
โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ ก่อตั้งเมื่อ 22 กันยายน พ.ศ.2470 ด้วยความร่วมมือร่วมใจ 

ของประชาชนชาวบ้านบางเสร่ พร้อมด้วย ขุนไตรกิติยานุกูล นายอำเภอบางละมุง นายพินิจ พิมพะติกะ  
ศึกษาธิการอำเภอบางละมุง ร่วมกันจัดต้ังขึ้น (ในสมัยท่ีตำบลบางเสร่อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอ 
บางละมุง) โดยอาศัยศาลาการเปรียญวัดบางเสร่คงคารามเป็นสถานศึกษาและใช้ช่ือว่า “โรงเรียน 
วัดบางเสร่” ดำรงอยู่ได้ด้วยเงินอุดหนุนการศึกษาประชาบาล กระทรวงศึกษาธิการ จัดสอนต้ังแต่ 
ช้ัน ป.1–4 มีนายเยี่ยง เสนาะล้ำ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่คนแรก 
 ต่อมาในปี พ.ศ.2485 นายหยี่ คงซ่าน แพทย์ประจำตำบลบางเสร่ ได้บริจาคท่ีดินซึ่งอยู่ติด                   
ถนนสุขุมวิทให้แก่ทางราชการ เพื่อเป็นท่ีดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนถาวร แบบ ป.2 (2 ช้ัน)                        
โดยกระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติเงนิงบประมาณค่าก่อสร้างสมทบกับเงินของสถานีทหารเรือสัตหีบ         
(ฐานทัพเรือสัตหีบในปัจจุบัน) และได้ย้ายสถานศึกษาจากวัดบางเสร่มาอยู่ท่ีอาคารเรียนหลังใหม่   



 
 

เปิดทำการสอนเมื่อวันท่ี 1 กันยายน 2485 ใช้ช่ือว่า “โรงเรียนบ้านบางเสร่” (ทหารเรือสงเคราะห์)                    
ต่อมาในปี พ.ศ.2518 ได้รับคัดเลือกจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ให้เป็นชุมชน ใช้ช่ือว่า  
“โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่” 

ปัจจุบันโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 3 สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เปิดทำการสอนต้ังแต่ระดับช้ันก่อนประถมศึกษา ถึงช้ันมัธยมศึกษา                
ปีท่ี 3 นางสาวณภัทร ทวีผลดี เป็นผู้บริหารสถานศึกษา มีบริเวณพื้นท่ี 8 ไร่ 2 งาน 24 ตารางวา                   
ต้ังอยู่ติดกับถนนสุขุมวิท มีประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ การคมนาคมสะดวก โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่               
ได้รับการพัฒนาด้านการเรียนการสอนให้มีคุณภาพมาเป็นลำดับ เป็นโรงเรียนดีเด่นด้านส่ิงแวดล้อม  
สะอาด  ร่มรื่น และผ่านการประเมินมาตรฐานสถานศึกษา จากสำนักงานรับรองประเมินมาตรฐาน
สถานศึกษา (สมศ.) รอบสามในปี พ.ศ.2554 ผลการประเมินอยู่ในระดับ 3 (คุณภาพดี) ทุกมาตรฐาน 
และทุกตัวบ่งช้ี   ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียน 1 ตำบล 1 โรงเรียนในฝัน โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับ
เหรียญทอง  จากกระทรวงสาธารณสุข  และเป็นโรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
 
1.2 ข้อมูลนักเรียน 
  

จัดการศึกษาในระดับปฐมวัย ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รวม 22 ห้องเรียน จำนวนนักเรียนชาย  
334 คน นักเรียนหญิง 338 คน รวมนักเรียนท้ังส้ิน 672 คน (ข้อมูล ณ 10 พฤศจิกายน 2563)                     
ดังตารางท่ี 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ตารางท่ี 1 ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ 
 

ชั้นเรียน 
จำนวน 

ห้องเรียน 

จำนวนนักเรียนในปีการศึกษา  2563 

จำนวนนักเรียน 

อนุบาล  2 
อนุบาล  3 

2 
2 

27 
43 

รวม 4 70 

ป. 1 
ป. 2 
ป. 3 
ป. 4 
ป. 5 
ป. 6 

2 
2 
2 
2 
2 
2 

36 
61 
70 
46 
71 
81 

รวม 12 365 

ม. 1 
ม. 2 
ม. 3 

2 
2 
2 

97 
83 
57 

รวม 6 237 

รวมทั้งสิ้น 22 672 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลครูและบุคลากร 
 

 อัตราครูปีการศึกษา 2563  มีท้ังหมด  37 คน  ชาย  3  คน  หญิง  34  คน   
 

วุฒิการศึกษา 
ผู้บริหาร ผู้สอน 

จำนวน 
ชาย หญิง ชาย หญิง 

           

          ปริญญาโท 
          ปริญญาตรี 
          ต่ำกว่าปริญญาตรี 

 

- 
- 
- 

 

2 
- 
- 

 

- 
3 
- 

 

9 
23 
- 

 

11 
26 
- 

รวม 0 2 3 32 37 
   

 

เจ้าหน้าท่ีธุรการ  1  คน                       ชาย     -   คน              หญิง    1   คน 
 
 



 
 

 
1.4 ข้อมูลครุภัณฑ์ อาคารสถานที่และงบประมาณ 
 

1.4.1 อาคารสถานที่  อาคารประกอบ 

 
 

ประเภทอาคาร หลัง ห้อง 
     

    อาคารเรียนถาวร 
    อาคารอเนกประสงค์  (อาคารจันทนี) 
    อาคารประกอบ 
    บ้านพักครู 
    ส้วม 

 

4 
1 
3 
4 
4 

 

36 

 
1.4.2 ห้องพิเศษ 

 
 

ประเภท จำนวนที่มีอยู ่
 

ห้องคอมพิวเตอร์                            2   ห้อง 

ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์                2    ห้อง 
ห้องสมุด                                      1   ห้อง 
ห้องพยาบาล                                 1   ห้อง 
ห้องประชุม                                   3   ห้อง 
ห้องผู้บริหาร                                 1   ห้อง 
ห้องอำนวยการ                              1   ห้อง 
ห้องโรงงานน้ำพริกปลาข้าวสาร           1   ห้อง 
ห้องร้านตัดผม                               1   ห้อง 
ห้องดนตรี-นาฏศิลป์                        1   ห้อง 

 

62 เครื่อง 
 

 
 

 1.5 แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา สถานประกอบการ ปราชญ์ชาวบ้านและ 
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 ชุมชนบ้านบางเสร่ มีลักษณะชุมชนกึ่งเมืองประชากรอยู่กันอย่างหนาแนน่ มีประชากรประมาณ  
4,000 ครัวเรือน ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประกอบอาชีพประมง เนื่องจากชุมชนบางเสร่                 



 
 

ต้ังอยู่ริมฝ่ังทะเล เป็นแหล่งท่องเท่ียวทางทะเลและเป็นแหล่งตกปลา มีอาหารสด ๆ จากเรือประมง อาทิ  
กุ้ง หอย ปู ปลา และหมึก เป็นสินค้าส่งไปจำหน่ายยังต่างจังหวัดทุกวัน ฐานะทางเศรษฐกิจค่อนข้างดี                            
การขยายตัวด้านเศรษฐกิจและบริการเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีโรงแรมขนาดใหญ่ท่ีทันสมัย รวมถึง
อุตสาหกรรมในครัวเรือนจากผลผลิตทางทะเล อาทิ กิจการการทำปลาตากแห้ง น้ำปลา กุ้งแห้งและกะปิ  
เป็นสินค้าจำหน่ายแก่นักท่องเท่ียวและอุตสาหกรรมหนักเกี่ยวกับการประมง มีอู่ต่อเรือประมงท่ีทันสมัย  
โรงงานทำปลาป่น โรงงานทำน้ำปลา สภาพสังคมประชาชนยึดถือขนบธรรมเนียมตามประเพณีอันดีงาม 
ของท้องถิ่น 

1.5.1 แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา 
 

ท่ี ชื่อแหล่งเรียนรู้ ท่ี ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
1 ห้องสมุด 9 ห้องร้านค้าสวัสดิการ 

2 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 10 ห้องสมุดอาเซียน 
3 ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 11 ธนาคารขยะรีไซเคิล 
4 ห้องดนตรี-นาฏศิลป์ 12 ต้นยางใหญ่   
5 ห้องพยาบาล 13 สนามกีฬา 
6 ห้องประชุมของโรงเรียน       14 สนามเปตอง   
7 ห้องโรงงานน้ำพริกปลาข้าวสาร   15 สนามบาสเกตบอล 
8 ห้องตัดผมสุภาพบุรุษและสตรี     

 
 1.5.2 แหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา    
ท่ี ชื่อแหล่งเรียนรู้ ท่ี ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
1 เทศบาลตำบลบางเสร่ 15 สวนนงนุช   
2 วัดสามัคคีบรรพต 16 ชายหาดบางเสร่ 
3 วัดบางเสร่คงคาราม   17 วิหารเซียน 
4 วัดสัตหีบ 18 องค์พระใหญ่หน้าเขาชีจรรย์ 
5 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเสร่ 19 ศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์ป่า        
6 สะพานปลากลุ่มประมงบางเสร่ 20 เขาชีโอน 
7 เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว 21 วัดญาณสังวราราม   
8 ศูนย์ฝึกทหารใหม่   22 ไร่องุน่ซิลเวอร์เลค 
9 ศูนย์การเรียนรู้ทฤษฏีใหม่   23 สวนสัตว์เปิดเขาเขียว 
10 ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเทศบาลตำบลบางเสร่ 24 พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำบางแสน ชลบุรี 



 
 

11 สวนสาธารณะหนองตะเคียน   25 ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล 
12 ห้องสมุดประชาชน อำเภอสัตหีบ   26 ฐานทัพเรือสัตหีบ 
13 เรือรบหลวงจักรีนฤเบศร์ 27 โรงเรียนจอมเทียนบริหารธุรกิจ 
14 ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเทศบาล ตำบลนาจอม

เทียน 

28 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบวิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีชลบุรี   

 
1.5.3   ภูมิปัญญาท้องถ่ินโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ 
 

ท่ี ชื่อ-สกุล ให้ความรู้เร่ือง จำนวนคร้ัง/ปี 

1. นายประสงค์  ขุนสันเทียะ การปลูกพืช 80 

2. 
 

นายบุญเย็น  หริสมบัติ 
 

แนวทางการดำเนินชีวิตสำหรับ               
นักเรียนมัธยม 

2 
 

3. 
 

เทศบาลตำบลบางเสร่ กิจกรรมการอบรมป้องกันเฝ้าระวงั                
เด็กจมน้ำ ระดับช้ันปฐมวัย 

1 
 

4. เทศบาลตำบลบางเสร่  การป้องกันอัคคีภัย 1 

5. กองสาธารณสุขตำบลบางเสร่ การป้องกันและเฝ้าระวังโรคมือ เท้า ปาก 1 

6. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเสร่ การแปรงฟัน 1 

7. นางมุกดา  อามาลีนา  
 

ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา 

1 

 
1.5 ความภาคภูมิใจ / จุดเด่น / เกียรติประวัติและรางวัล 
 

ปีการศึกษา 2560 
ระดับประเทศ 
 1.รางวัลสถานศึกษาพอเพียงระดับประเทศ ปีการศึกษา 2560 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

1.เด็กหญิงจีรนันท์ แก้วศรี ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันมารยาทไทย ระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3  
ครั้งท่ี 67 

2.เด็กชายธราเทพ กิจนิธี ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันมารยาทไทย ระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3  



 
 

ครั้งท่ี 67 
3. เด็กหญิงจีรนันท์ แก้วศรี ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัว

และโยนบอล ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-3 งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 
3 ครั้งท่ี 67 

4. เด็กหญิงกันต์กมล ผูกจิตร ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัว
และโยนบอล ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-3 งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 
3 ครั้งท่ี 67 

5. เด็กหญิงวิมลศิริ สมประสงค์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรง
ตัวและโยนบอล ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-3 งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี 
เขต 3 ครั้งท่ี 67 

6. เด็กหญิงพัชรสุดา อึ่งแดง ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัว
และโยนบอล ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-3 งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 
3 ครั้งท่ี 67 

7. เด็กหญิงอภิภา แก้วแสง ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัว
และโยนบอล ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-3 งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 
3 ครั้งท่ี 67 

8. เด็กหญิงแพรวา ชูชิต ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและ
โยนบอล ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-3 งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 3 
ครั้งท่ี 67 

9. เด็กชายธนบดี ภูภักดี ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันมารยาทไทย ระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3  
ครั้งท่ี 67 

10. เด็กหญิงสิริกัลยา วงศ์กล้าหาญ ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงสากล
ประเภทหญิง ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-6 งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 
3 ครั้งท่ี 67 

11. เด็กชายกฤษฏา นุนังรัมย์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันนวัตกรรมและความคิด
สร้างสรรค์สู่การพัฒนาชุมชน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษาชลบุรี เขต 3 ครั้งท่ี 67 

12. เด็กชายพิตตินันท์ ฉายเจริญ ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันนวัตกรรมและ
ความคิดสร้างสรรค์สู่การพัฒนาชุมชน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับเขต
พื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 3 ครั้งท่ี 67 



 
 

13. เด็กหญิงพีรดา อัศวทองกร  ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทยระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-3 งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา
ชลบุรี เขต 3 ครั้งท่ี 67 

14. เด็กหญิงสุนิสา แสวงจิตร ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงสากล
ประเภทหญิง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับเขต
พื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 3 ครั้งท่ี 67 

15. นางสาวพิมพ์นารา เผ่าบริบูรณ์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงลูกทุ่ง 
ประเภทหญิง ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 3 
ครั้งท่ี 67 

16. เด็กหญิงฮาวา สวัสดี ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันมารยาท ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 3 ครั้งท่ี 67 

17. เด็กชายศุภฤกษ์ สุนทรขัณฑ์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันมารยาท ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 3 ครั้งท่ี 67 

18. เด็กชายธนกร พูลกระจ่าง ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันร้องเพลงสากล ประเภท
ชาย ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 3  
ครั้งท่ี 67 

19. เด็กหญิงธารารัตน์ ปัญโญ ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขนัวาดภาพระบายสี
ประเภทนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-6 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรีเขต 3 ครั้งท่ี 67 

20. เด็กชายธนพล เตชมา ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขนัโครงงานคณิตศาสตร์
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4-6 งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรีเขต 3 ครั้งท่ี 67 

21. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา สมภูเวช ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษาชลบุรีเขต 3 ครั้งท่ี 67 

22. เด็กหญิงพัชรพร บุญปราการ ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษาชลบุรีเขต 3 ครั้งท่ี 67 

23. เด็กหญิงทัศนพร ตาทิพย์ ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขนัโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษาชลบุรีเขต 3 ครั้งท่ี 67 

24. นางสาววรรณทิพพา วิชชุกรศักดิ์ ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขนัแอโรบิค 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรีเขต 3 ครั้งท่ี 67 



 
 

25. นางสาวณัฐทริกา กันโอภาส ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันแอโรบิค 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรีเขต 3 ครั้งท่ี 67 
26. นางสาวพิมพ์นารา เผ่าบริบูรณ์ ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันแอโรบิค ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรีเขต 3 ครั้งท่ี 67 

27. เด็กหญิงอรนิชา ปิ่นพาณิชกุล ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันแอโรบิค 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรีเขต 3 ครั้งท่ี 67 

28. เด็กหญิงไอรญา คุระแก้ว ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขนัแอโรบิค ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรีเขต 3 ครั้งท่ี 67 

29. นายปฎิภาณ ใสทองรัตน์ ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขนัแอโรบิค ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรีเขต 3 ครั้งท่ี 67 

30. นางสาวพิริญาพร ปูนอ่อน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขนัแอโรบิค ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรีเขต 3 ครั้งท่ี 67 

31. นางสาววราพรรณ ชาญประโคน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขนัแอโรบิค 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรีเขต 3 ครั้งท่ี 67 

32. นางสาวอภิญญา สุขเรือง ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขนัแอโรบิค ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรีเขต 3 ครั้งท่ี 67 

33. เด็กหญิงธราทร รังศิริรักษ์ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันประติมากรรม 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 3 ครั้งท่ี 67 

34. เด็กหญิงธัญชนก บุญเลิศ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษาชลบุรี เขต 3 ครั้งท่ี 67 
 35. เด็กหญิงปัณฑิตา ก๊กรัมย์ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษาชลบุรี เขต 3 ครั้งท่ี 67 
 36. เด็กหญิงจุฑาพร สุขเลิศ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันประติมากรรม 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 3 ครั้งท่ี 67 
 37. เด็กหญิงสิริกัลยา วงศ์กล้าหาญ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง กิจกรรมการเล่านิทานคุณธรรม 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 3 ครั้งท่ี 67 
 38. เด็กชายชวกร แก้วมั่น ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันเครื่องร่อน ประเภท
ร่อนนาน ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 3 
ครั้งท่ี 67 



 
 

 39. เด็กหญิงปาวารี ศรีทรัพย์ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันอ่านเอาเรื่องตาม
แนว PISAกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับ
เขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 3 ครั้งท่ี 67 
 40. เด็กหญิงชนิกานต์ ท่าทราย ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือส่ือ
ภาษาไทย ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 3 
ครั้งท่ี 67 
 41. เด็กชายภัทรพงศ์ รอดเรือง ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันออกแบบส่ิงของ
เครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต
พื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 3 ครั้งท่ี 67 
 42. นายพุฒิชัย แก้ววิเชียร ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้
จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษาชลบุรีเขต 3 ครั้งท่ี 67 
ปีการศึกษา 2563 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให ้

สถานศึกษา 
 

- - 

ผู้บริหาร  

นางสาวณภัทร ทวีผลดี 
 
โล่เชิดชูเกียรติ ผู้บริหารช้ันนำ ประจำปี
พุทธศักราช 2563/ 16 มกราคม 2564 

 
สพป.ชบ.3 

เกียรติบัตร ผู้ทำคุณประโยชน์ และผู้บริหารท่ี
เป็นผู้นำในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
/ 16 มกราคม 2564 

สพป.ชบ.3 

 ครู  
1. นางสาวพิมภาวรรณ  
โทสันเทียะ 
 
 

  
โล่เกียรติยศ ครูดีในดวงใจ ประจำปี
พุทธศักราช 2563/ 16 มกราคม 2564 

 
สพป.ชบ.3 

เกียรติบัตร ครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปี
การศึกษา 2563/ 16 มกราคม 2564  

สพฐ. 
 

2. นางสาวจิราวัลย์ พิมพ์บาล 
  
 

เกียรติบัตรระดับเพชร ครูดีศรีชล 3  
กลุ่มการศึกษาปฐมวัย ประจำปพีุทธศักราช 
2563/ 16 มกราคม 2564 

สพป.ชบ.3 

3. นางกันต์กนิษฐ์ เกล้ียงเกลา เกียรติบัตร ผู้ทำคุณประโยชน์อย่างดียิ่งใน สพป.ชบ.3 



 
 

 การจัดการศึกษา/ 16 มกราคม 2564 
 

4. นางสุวารี พูนพงศา 
 

เกียรติบัตร ครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปี
การศึกษา 2563/ 16 มกราคม 2564 
 

สพฐ. 

5. นางสาวลักษิกา ธนาสินธ์ 
 

เกียรติบัตร ครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปี
การศึกษา 2563/ 16 มกราคม 2564 
 

สพฐ. 

6. นางสาววรากร  
อัครจรัสโรจน์ 

เกียรติบัตร ครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปี
การศึกษา 2563/ 16 มกราคม 2564 
 

สพฐ. 

7. นางกชวรรณ สัยอีเม้ง 
 

เกียรติบัตร ครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปี
การศึกษา 2563/ 16 มกราคม 2564 
 

สพฐ. 

8. นางสาวอรนิภา ชฎาทอง เกียรติบัตร ครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปี
การศึกษา 2563/ 16 มกราคม 2564 
 

สพฐ. 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให ้

นักเรียน 
1. ด.ช.ปาราเมศ แก้วไพจิตร 
นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 6 
 

 
รางวัลลูกกตัญญู เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 
ประจำปีการศึกษา 2563/ 9 มกราคม 2564 
 

 
โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ 

2.ด.ช.เกรียงศักดิ์  
อิศรางกูร ณ อยุธยา 
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 1 
 

 
รางวัลลูกกตัญญู เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 
ประจำปีการศึกษา 2563/ 9 มกราคม 2564 
 

 
โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ 

3.ด.ช.ชาญณรงค์ มีนุช 
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 1 
 

รางวัลลูกกตัญญู เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 
ประจำปีการศึกษา 2563/ 9 มกราคม 2564 

โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

  ปรัชญา 

   

คำขวัญ 

 

วิสัยทัศน์ 

 

พันธกิจ 

 

เป้าประสงค์ 

 

กลยุทธ์ 
 

 



บทที่ 2 

สถานภาพ 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้ตระหนักถึงภารกิจท่ีสำคัญในการพัฒนาประชากร

ของชาติให้เป็น “คนไทยในอนาคตจะต้องมีความพร้อมท้ังกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการท่ีดีรอบด้านและมีสุข

ภาวะท่ีดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษา

ศีลธรรม และเป็นพลเมืองท่ีดีของชาติ มีหลักคิดท่ีถูกต้อง มีทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี 21 มีทักษะส่ือสาร

ภาษาอังกฤษและภาษาท่ี 3และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

ตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทย ท่ีมีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ และอื่นๆ โดยมี

สัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง” 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน เห็นชอบกำหนดนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561- 2580) แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560- 2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 และมุ่งสู่ Thailand 

4.0 เพื่อขับเคล่ือน การดำเนินงานตามเอกสารฉบับนี้  

วิสัยทัศน์ 

สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตท่ียั่งยืน 

พันธกิจ 

1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ 

2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 

4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหล่ือมล้ำให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่าง

ท่ัวถึงและทัดเทียม 

5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 

6. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง และเป้าหมายพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 



7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี

ดิจิทัล(Digital Teachnology) เพื่อพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0 

 

เป้าประสงค ์

1. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง และเป็น

พลเมืองท่ีดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อ

สังคมและผู้อื่น ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 

2. ผู้เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา และอื่น ๆ 

ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ สร้างความสามารถในการแข่งขัน 

3. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างนวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ มีสมรรถนะตาม

หลักสูตรและคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 มีสุขภาวะท่ีเหมาะสมตามวัย มี

ความสามารถในการพึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง 

พลโลกท่ีดี(Global Citizen) พร้อมก้าวสู่สากล 

4. ผู้บริหารทางการแห่งการเรียนรู้ตามมาตรฐาน ครู และบุคลากรศึกษาเป็นบุคคลและจรรยาบรรณ

วิชาชีพ 

5. ผู้เรียนท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษ (ผู้พิการ) กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มท่ีอยู่ใน

พื้นท่ีห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึงเท่าเทียม และมีคุณภาพ 

6. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยนื (Sustainable 

Development Goals: SDGs) และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

7. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสถานศึกษา มีสมดุลใน

การบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการกำกับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีมี

ประสิทธิภาพและการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการ

ขับเคล่ือนคุณภาพการศึกษา 
 

 

 



กลยุทธ์ 

จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานจึงกำหนดกลยุทธ์ 

ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 4 กลุยุทธ์ดังนี้ 

1. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

2. การเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

3. การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

4. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

 

นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้กำหนดนโยบายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 โดยยึดหลักของการพัฒนาท่ียั่งยืนและการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศใน

อนาคต เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561-

2580 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2565) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.

2560-2579 และมุ่งสู่ Thailand 4.0 ดังนี้ 

 นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 

เป็นการจัดการศึกษาเพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ 

และยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ี

ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง และเป็นพลเมืองท่ีดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมท่ี

พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี 

มีวินัย รักษาศีลธรรม 

 นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

จัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้ความสำคัญกับศักยภาพ และ

คุณภาพของทรัพยากรมนุษย์เป็นสำคัญเนื่องจาก “ทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยขับเคล่ือนสำคัญในการ

ยกระดับการพัฒนาประเทศในทุกมิติไปสู่เป้าหมายการเป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้วมีขีดความสามารถใน

การแข่งขันกับนานาประเทศ” 



นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

นโยบายด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มุ่งเนน้การพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์เริ่มต้ังแต่ประชากรวัยเรียนทุกช่วงวัย ตลอดจนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

“พัฒนาประชากรวัยเรียนทุกคน ทุกช่วงวัย ต้ังแต่ช่วงปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ผู้เรียนท่ี

มีความต้องการดูแลเป็นพิเศษ” 

นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน

และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

นโยบายด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐานและลด

ความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา เน้นการสร้างโอกาสให้เด็กวัยเรียน และผู้เรียนทุกคนเข้าถึงบริการ

การศึกษาท่ีมีคุณภาพท่ีเป็นมาตรฐานเสมอกันไม่วา่ผู้เรียนจะยาก ดี มี จน จะอยู่ในพื้นท่ีใดของ

ประเทศ อยู่ในชุมชนเมือง พื้นท่ีห่างไกลทุรกันดาร หรือกลุ่มเป้าหมายท่ีต้องการการดูแลเป็นพิเศษ 

เพื่อลดความเหล่ือมล้ำทางการศึกษาของประเทศ 

นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคณุภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

นโยบายด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมได้น้อมนำ

ศาสตร์ของพระราชาสู่การพัฒนาท่ียั่งยืน โดยยึดหลัก 3 ประการ คือ “มีความพอประมาณ มีเหตุผล มี

ภูมิคุ้มกัน”  

นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

นโยบายด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาเป็นนโยบายจุดเน้นท่ี

สำคัญ เนื่องจากเป็นนโยบายท่ีกระจายอำนาจการจัดการศึกษาให้สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา มี

ความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา ครอบคลุมท้ังด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการ

บริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานท่ัวไป และปรับบทบาทภารกิจ

ของหน่วยงานท้ังระดับสำนักงานท้ังส่วนกลาง และระดับภูมิภาค 

 

 

 



 
 

 
บทท่ี 3 

ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 
 

ปรัชญา 
 

วิชชาจะระณะสัมปันโน  ความรู้ดี  ประพฤติดี 
 
 

คำขวัญ 

 
เรียนดี  กีฬาเด่น  เน้นวินัย  ใฝ่คุณธรรม 

 
 

วิสัยทัศน์ 
 
 

 ภายในปีการศึกษา 2567 โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่เป็นสถานศึกษาช้ันนำ สร้างผลงาน
ระดับประเทศ นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 พัฒนาการสมวัย มีวินัย 
ซื่อสัตย์และมีจิตสาธารณะ มีทักษะพื้นฐานการทำงานการอาชีพ เพื่อรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้ด้วยกระบวนการไตรสิกขาเป็นพื้นฐาน โดยความ
ร่วมมือของชุมชน  

 

 

พันธกิจ 
 
 

1. พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 
2. ส่งเสริมการเรียนรู้และฝึกทักษะพื้นฐานการอาชีพเพื่อรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
3. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ด้วยกระบวนการไตรสิกขา  
4. ส่งเสริมนักเรียนให้ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 



 
 

5. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ 
6. พัฒนาความร่วมมือของชุมชนในการจัดการศึกษา 
7. ส่งเสริมสนับสนุนด้านความเสมอภาคและโอกาสทางการศึกษา 

 
 
 
 
 
 

เป้าประสงค ์
 
 

1. นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาสากลและมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 
2. นักเรียนเรียนรู้และฝึกทักษะพื้นฐานการอาชีพเพื่อรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
3. นักเรียน ครู และผู้ปกครองมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ด้วยกระบวนการไตรสิกขา 
4. นักเรียน ครู และผู้ปกครองดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
5. ครูจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นนักเรียนเป็นสำคัญอย่างมีประสิทธิภาพ 
6. โรงเรียนและชุมชนร่วมมือในการพฒันาการจัดการศึกษา 
7. นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาค 

 

 

 

 

กลยุทธ์ 
 
 

กลยุทธ์ที ่ 1  พัฒนาคุณภาพมาตรฐานสากลสู่การเป็นสถานศึกษาช้ันนำ 
กลยุทธ์ที ่ 2  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ด้วยกระบวนการไตรสิกขา 
กลยุทธ์ที ่ 3  ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นนักเรียนเป็นสำคัญและมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 
กลยุทธ์ที ่ 4  พัฒนาความร่วมมือของชุมชนในการจัดการศึกษา 
 

 
 



 
 

 
 
 
 

 



 

 

 
 

 

  วิชาการ 

   

บุคลากร 

 

งบประมาณ 

 

บริหารทั่วไป 

 

 
 



โครงการและกิจกรรมตามกลยุทธ์ระดบัองค์กร พร้อมเป้าหมายและงบประมาณ (ระยะ 4 ปี)  
ขั้นพื้นฐาน 

 

กลยุทธ์
ระดับ
องค์กร 

 

กลยุทธ์
ระดับ

แผนงาน 

กลยุทธ์
ระดับ 

โครงการ 

ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ 

สนอง  
มฐ.การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งชี้) 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 

1) พัฒนา
คุณภาพ
มาตรฐานสา
กลสู่การเป็น
สถานศึกษา
ช้ันนำ 
 

1) พัฒนา
นักเรียนให้มี
คุณภาพตาม
มาตรฐานสา
กลและมี
ทักษะใน
ศตวรรษท่ี 
21 
 

1) พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียนสู่
มาตรฐานสา
กล 
 
 

1) นักเรียนมี
ศักยภาพใน
การเรียนรู ้
2) นักเรียนมี
ความสามารถ
ในการ
แสวงหา
ความรู้ 
3) ผู้ปกครอง
มีความพึง
พอใจ 

มฐ.1 
(1.1 - 1.2) 
มฐ. 3 
(3.1 - 3.5)  
 
 

1)  นักเรียนร้อย
ละ 80 ได้รับการ
พัฒนาคุณภาพท่ี
หลากหลาย 
2) นักเรียนร้อย
ละ 80 รู้จัก
แสวงหาความรู้
ด้วยตนเองจากส่ือ
ท่ีทันสมัย 
3) ร้อยละ 80 
ของผู้ปกครอง
นักเรียนมีความ
พึงพอใจในการ
จัดการเรียนรู้ 

1)  นักเรียนร้อย
ละ 82 ได้รับการ
พัฒนาคุณภาพท่ี
หลากหลาย 
2) นักเรียนร้อย
ละ 82 รู้จัก
แสวงหาความรู้
ด้วยตนเองจากส่ือ
ท่ีทันสมัย 
3) ร้อยละ 82 
ของผู้ปกครอง
นักเรียนมีความ
พึงพอใจในการ
จัดการเรียนรู้ 

1)  นักเรียนร้อย
ละ 84 ได้รับการ
พัฒนาคุณภาพท่ี
หลากหลาย 
2) นักเรียนร้อย
ละ 84 รู้จัก
แสวงหาความรู้
ด้วยตนเองจากส่ือ
ท่ีทันสมัย 
3) ร้อยละ 84ของ
ผู้ปกครอง
นักเรียนมีความ
พึงพอใจในการ
จัดการเรียนรู้ 

1)  นักเรียนร้อยละ 
86 ได้รับการพัฒนา
คุณภาพท่ี
หลากหลาย 
2) นักเรียนร้อยละ 
6 รู้จักแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง
จากส่ือท่ีทันสมัย 
3) ร้อยละ 86 ของ
ผู้ปกครองนักเรียน
มีความพึงพอใจใน
การจัดการเรียนรู้ 

งบประมาณ 
ปี 2564  27,000.- 
ปี 2565  27,000.- 
ปี 2566  27,000.- 
ปี 2567  27,000.- 
ผู้รับผิดชอบ 
1.นางวรรณ์ทนา  ไชยมิ่ง 
2.นางยุพิน สุกแก้ว                      
3. นางสมพร   
อาษาเอ้ือ  
4. นางสาวอัจฉราพร  เทศศิ
ริ 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 

กลยุทธ์
ระดับ
องค์กร 

 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

กลยุทธ์
ระดับ 

โครงการ 

ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ 

สนอง  
มฐ.การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งชี้) 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 

1) พัฒนา
คุณภาพ
มาตรฐานสา
กลสู่การเป็น
สถานศึกษา
ช้ันนำ 
 

1) พัฒนา
นักเรียนให้มี
คุณภาพตาม
มาตรฐานสากล
และมีทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21 
 

2) ส่งเสริม
นิสัยรักการ
อ่าน  
 
 
 

1) ร้อยละ 
80 ของ
นักเรียน
สนใจและมี
นิสัยรักการ
อ่านมากข้ึน 
2) ร้อยละ 
80 ของ
นักเรียน
ได้รับบริการ
จาก
ห้องสมุด
ของโรงเรียน
มีคุณภาพ
ตาม

มฐ.1 
(1.1ข้อ 1,2) 
มฐ. 3 
(3.1 - 3.4-ข้อ 
1,2)  
 
 

1) นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 
1-6 ร้อยละ 80 มี
นิสัยรักการอ่าน 
สามารถอ่านออก
เขียนได้ 
2) นักเรียน
โรงเรียนชุมชน
บ้านบางเสร่ ร้อย
ละ 80 ได้รับ
บริการของ
ห้องสมุด ศึกษา 
ค้นคว้า แสวงหา   
ความรู้ด้วยตนเอง 

1) นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 
1-6 ร้อยละ 82 มี
นิสัยรักการอ่าน 
สามารถอ่านออก
เขียนได้ 
2) นักเรียน
โรงเรียนชุมชน
บ้านบางเสร่ ร้อย
ละ 80 ได้รับ
บริการของ
ห้องสมุด ศึกษา 
ค้นคว้า แสวงหา   
ความรู้ด้วยตนเอง 

1) นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 
1-6 ร้อยละ 84 มี
นิสัยรักการอ่าน 
สามารถอ่านออก
เขียนได้ 
2) นักเรียน
โรงเรียนชุมชน
บ้านบางเสร่ ร้อย
ละ 80 ได้รับ
บริการของ
ห้องสมุด ศึกษา 
ค้นคว้า แสวงหา   
ความรู้ด้วยตนเอง 

1) นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1-
6 ร้อยละ 86 มี
นิสัยรักการอ่าน 
สามารถอ่านออก
เขียนได้ 
2) นักเรียนโรงเรียน
ชุมชนบ้านบางเสร่ 
ร้อยละ 80 ได้รับ
บริการของ
ห้องสมุด ศึกษา 
ค้นคว้า แสวงหา   
ความรู้ด้วยตนเอง 

งบประมาณ 
ปี 2564  17,000.- 
ปี 2565  17,000.- 
ปี 2566  17,000.- 
ปี 2567  17,000.- 
ผู้รับผิดชอบ 
1.นางวรรณ์ทนา  ไชยมิ่ง 
2.นางกชวรรณ  
 สัยอีเม้ง  
3.นางสาววรากร   
อัครจรัสโรจน์   
4.นางโชติกานต์  บุญเพ็ชร์ 
 



มาตรฐานท่ี
กำหนด 

 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์
ระดับ
องค์กร 

 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

กลยุทธ์
ระดับ 

โครงการ 

ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ 

สนอง  
มฐ.การศึกษา 

ของ
สถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งชี้) 

เป้าหมาย 
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ 

ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 

1) พัฒนา
คุณภาพ
มาตรฐานสา
กลสู่การ
เป็น
สถานศึกษา
ช้ันนำ 
 

1) พัฒนานักเรียน
ให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากลและ
มีทักษะในศตวรรษ
ท่ี 21 
 

3) ส่งเสริม
ทักษะการ
ใช้ส่ือ
เทคโนโลยี
เพื่อการ
เรียนรู ้
 
 
 

1) ร้อยละ 80 
มีส่ือ 
นวัตกรรมท่ี
เพียงพอเพื่อ
สนับสนุนการ
เรียนการสอน 
อย่างน้อยกลุ่ม
สาระละ 1 
รายการ 
2) นักเรียนมี

มฐ.1  
(ข้อ 1.- 6) 
มฐ. 3 
(ข้อ 1 - 5) 
 
 

1) ร้อยละ 80 มี
ส่ือ นวัตกรรมท่ี
เพียงพอเพื่อ
สนับสนุนการ
เรียนการสอน 
อย่างน้อยกลุ่ม
สาระละ 1 
รายการ 
2) ร้อยละ 80 มี
การสร้างส่ือ

1) ร้อยละ 82 มีส่ือ 
นวัตกรรมท่ี
เพียงพอเพื่อ
สนับสนุนการเรียน
การสอน อย่างน้อย
กลุ่มสาระละ 1 
รายการ 
2) ร้อยละ 80 มี
การสร้างส่ือ
เทคโนโลยีเพื่อ

1) ร้อยละ 84 มีส่ือ 
นวัตกรรมท่ี
เพียงพอเพื่อ
สนับสนุนการเรียน
การสอน อย่างน้อย
กลุ่มสาระละ 1 
รายการ 
2) ร้อยละ 80 มี
การสร้างส่ือ
เทคโนโลยีเพื่อ

1) ร้อยละ 86 มี
ส่ือ นวัตกรรมท่ี
เพียงพอเพื่อ
สนับสนุนการ
เรียนการสอน 
อย่างน้อยกลุ่ม
สาระละ 1 
รายการ 
2) ร้อยละ 80 มี
การสร้างส่ือ

งบประมาณ 
ปี 2564  145,000.- 
ปี 2565  145,000.- 
ปี 2566  145,000.- 
ปี 2567  145,000.- 
ผู้รับผิดชอบ 
1. นางวรรณ์ทนา  ไชยมิ่ง 
2.นางกนกวรรณ   
สมพมิตร    
3.น.ส.พิมภาวรรณ   
โทสันเทียะ 



คุณภาพตาม
มาตรฐานของ
หลักสูตรและ
มาตรฐาน
การศึกษาของ
โรงเรียน   

เทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษาท่ีมีอยู่
ให้ปอยู่ในสภาพ
เอื้ออำนวยต่อการ
จัดการเรียนการ
สอน อย่างน้อยปี
ละ 1 รายการ 
 

การศึกษาท่ีมีอยู่ให้
ปอยู่ในสภาพ
เอื้ออำนวยต่อการ
จัดการเรียนการ
สอน อย่างน้อยปี
ละ 1 รายการ 

การศึกษาท่ีมีอยู่ให้
ปอยู่ในสภาพ
เอื้ออำนวยต่อการ
จัดการเรียนการ
สอน อย่างน้อยปี
ละ 1 รายการ 

เทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษาท่ีมีอยู่
ให้ปอยู่ในสภาพ
เอื้ออำนวยต่อ
การจัดการเรียน
การสอน อย่าง
น้อยปีละ 1 
รายการ 
 

 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ระดับ
องค์กร 

 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

กลยุทธ์
ระดับ 

โครงการ 

ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ 

สนอง  
มฐ.การศึกษา 

ของ
สถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งชี้) 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 

1) พัฒนา
คุณภาพ
มาตรฐานสาก
ลสู่การเป็น

1) พัฒนา
นักเรียนให้มี
คุณภาพตาม
มาตรฐานสากล

4) ส่งเสริม
ความร่วมมือ
ฝึกทักษะ
พื้นฐานใน

1) นักเรียนมี
ทักษะการ
ทำงานอาชีพ 
2) นักเรียนนำ

มฐ.1 
(1.1 - 1.2) 
มฐ.2  
(2.1-2.3) 

1) ร้อยละ 80 
นักเรียนเกิด
ทักษะการทำงาน
อาชีพ 

1) ร้อยละ 82 
ของนักเรียนมี
ทักษะการทำงาน
อาชีพในศตวรรษ

1) ร้อยละ 84 
ของนักเรียนมี
ทักษะการทำงาน
อาชีพในศตวรรษ

1) ร้อยละ 86 
ของนักเรียนมี
ทักษะการทำงาน
อาชีพในศตวรรษ

งบประมาณ 
ปี 2564  40,000.- 
ปี 2565  40,000.- 
ปี 2566  40,000.- 
ปี 2567  40,000.- 



สถานศึกษา
ช้ันนำ 
 

และมีทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21 
2) พัฒนาความ
ร่วมมือของ
ชุมชนในการจัด
การศึกษา 

การทำงาน
อาชีพ 

ความรู้มาสร้าง
รายได้เสริมแก่
ครอบครัวได้ 

มฐ. 3 
(3.1 - 3.5)  

2) ร้อยละ 80 
ของนักเรียน
สามารถนำความรู้
มาสร้างรายได้
เสริมแก่
ครอบครัวได้ 

ท่ี 21 
2) ร้อยละ 85 
ของนักเรียน
สามารถนำความรู้
มาสร้างรายได้
เสริมแก่
ครอบครัวได้ 

ท่ี 21 
2) ร้อยละ 87 
ของนักเรียน
สามารถนำความรู้
มาสร้างรายได้
เสริมแก่
ครอบครัวได้ 

ท่ี 21 
2) ร้อยละ 90 
ของนักเรียน
สามารถนำความรู้
มาสร้างรายได้
เสริมแก่
ครอบครัวได้ 

ผู้รับผิดชอบ 
1.  นางจุฑาทิพย์  สันติ 
2.  นางมนทิรา   
ขุนสันเทียะ 
3.  นางกนกวรรณ  
สมพมิตร  
4.  นางสาวประดับเพชร  
คงถือหมั่น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์
ระดับ
องค์กร 

 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

กลยุทธ์ระดับ 
โครงการ 

ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ 

สนอง  
มฐ.การศึกษา 

ของ
สถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งชี้) 

เป้าหมาย 

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 

1) พัฒนา
คุณภาพ

1) พัฒนานักเรียน
ให้มีคุณภาพตาม

5) ลายมืองาม
ตามแบบไทย 

1.นักเรียนมี
ความรู้เรื่อง

มฐ.1 
มฐ. 3 

1) นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปี

1) นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 

1) นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 

1) นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 

งบประมาณ 
ปี 2564  20,000.- 
ปี 2565  20,000.- 



มาตรฐาน
สากลสู่การ
เป็น
สถานศึกษ
าช้ันนำ 
 

มาตรฐานสากล
และมีทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21 
 

(โครงการใหม่) ศาสตร์แห่ง
พระราชาสู่การ
พัฒนาท่ียั่งยืน 
2.นักเรียน
เช่ือมโยงความรู้
ศาสตร์แห่ง
พระราชาสู่การ
ปฏิบัติจริง 
3. นักเรียน
สามารถ
ประยุกต์ใช้
ความรู้ศาสตร์
แห่งพระราชา
ใน
ชีวิตประจำวัน
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 ท่ี 1-ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 
3 ร้อยละ 80 
สามารถเขียน
ตัวอักษร 
ท่ีถูกต้อง 
สวยงามตาม
รูปแบบและ
ขั้นตอนตาม
อักขรวิธี    
2) นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปี
ท่ี 1-ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 
3 ร้อยละ 80 มี
ลายมือสวยงาม
ตามแบบไทย 
 

1-ช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 3 ร้อยละ 82 
สามารถเขียน
ตัวอักษร 
ท่ีถกูต้อง 
สวยงามตาม
รูปแบบและ
ขั้นตอนตาม
อักขรวิธี    
2) นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 
1-ช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 3 ร้อยละ 80 
มีลายมือสวยงาม
ตามแบบไทย 
 

1-ช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 3 ร้อยละ 83 
สามารถเขียน
ตัวอักษร 
ท่ีถูกต้อง 
สวยงามตาม
รูปแบบและ
ขั้นตอนตาม
อักขรวิธี    
2) นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 
1-ช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 3 ร้อยละ 80 
มีลายมือสวยงาม
ตามแบบไทย 

1-ช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 3 ร้อยละ 84 
สามารถเขียน
ตัวอักษร 
ท่ีถูกต้อง 
สวยงามตาม
รูปแบบและ
ขั้นตอนตาม
อักขรวิธี    
2) นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 
1-ช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 3 ร้อยละ 80 
มีลายมือสวยงาม
ตามแบบไทย 

ปี 2566  20,000.- 
ปี 2567  20,000.- 
ผู้รับผิดชอบ 
1. นางวรรณ์ทนา  ไชยมิ่ง 
2. นางนุชนารถ  สุดใจ 
 

 
 
 
 
 
 



กลยุทธ์
ระดับ
องค์กร 

 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

กลยุทธ์
ระดับ 

โครงการ 

ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ 

สนอง  
มฐ.การศึกษา 

ของ
สถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งชี้) 

เป้าหมาย 

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 

1) พัฒนา
คุณภาพ
มาตรฐาน
สากลสู่การ
เป็น
สถานศึกษ
าช้ันนำ 
 

1) ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและค่านิยม
ท่ีพึงประสงค์ด้วย
กระบวนการ
ไตรสิกขา 
2) พัฒนานักเรียนให้
มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากลและมี
ทักษะในศตวรรษท่ี 
21 
3) พัฒนาความ
ร่วมมือของชุมชนใน
การจัดการศึกษา 
 

6) ศึกษา
เรียนรู้
ศาสตร์
พระราชาสู่
การพัฒนาท่ี
ยั่งยืน 
 
 

1) ร้อยละของ
นักเรียนมีความพึง
พอใจในความรู้
เรื่องศาสตร์แหง่
พระราชา 
2) ร้อยละนักเรียน
ที่สามารถ
เชื่อมโยงหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
สู่การปฏิบัติจรงิใน
กิจกรรมปลูก
พืชผักสวนครัว 
3) ร้อยละของ 
นักเรียนสามารถ
ประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ในชีวิตประจำวัน
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

มฐ.1 
(1.1.1-1.1.6 
และ  
1.2.1-1.2.4) 
มฐ.2  
(2.2.1-
2.2.6) 
มฐ. 3 
(3.3.1–
3.3.5) 

1) ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนมีความรู้
เร่ืองศาสตร์
พระราชา 
2) ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนสามารถ
เชื่อมโยงหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
สู่การปฏิบัติจริงใน
กิจกรรมปลูก
พืชผักสวนครัว 
3) ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนสามารถ
ประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ในชีวิตประจำวนั  
 

1) ร้อยละ 82 
ของนักเรียนมี
ความรู้เร่ือง
ศาสตร์พระราชา 
2) ร้อยละ 82 
ของนักเรียน
สามารถเชื่อมโยง
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การ
ปฏิบัติจริงใน
กิจกรรมปลูก
พืชผักสวนครัว 
3) ร้อยละ 82 
ของนักเรียน
สามารถ
ประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียงใน
ชีวิตประจำวัน  

11) ร้อยละ 84 
ของนักเรียนมี
ความรู้เร่ืองศาสตร์
พระราชา 
2) ร้อยละ 84 ของ
นักเรียนสามารถ
เชื่อมโยงหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
สู่การปฏิบัติจริงใน
กิจกรรมปลูก
พืชผักสวนครัว 
3) ร้อยละ 84 ของ
นักเรียนสามารถ
ประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ในชีวิตประจำวนั  
 

1) ร้อยละ 86 ของ
นักเรียนมีความรู้
เร่ืองศาสตร์
พระราชา 
2) ร้อยละ 86 ของ
นักเรียนสามารถ
เชื่อมโยงหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
สู่การปฏิบัติจริงใน
กิจกรรมปลูก
พืชผักสวนครัว 
3) ร้อยละ 86 ของ
นักเรียนสามารถ
ประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ในชีวิตประจำวนั  
 

งบประมาณ 
ปี 2563  12,000 -   
ปี 2564  10,000.- 
ปี 2565  10,000.- 
ปี 2566  10,000.- 
ปี 2567  10,000.- 
ผู้รับผิดชอบ 
1.นางมนทิรา  ขุนสันเทียะ   
2. นายทิฆัมพร  งามพงศ์  
3.นางโชติกานต์  บุญเพ็ชร์ 
 



 
 

กลยุทธ์
ระดับ
องค์กร 

 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

กลยุทธ์ระดับ 
โครงการ 

ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ 

สนอง  
มฐ.การศึกษา 

ของ
สถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งชี้) 

เป้าหมาย 

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 

1) พัฒนา
คุณภาพ
มาตรฐานส
ากลสู่การ
เป็น
สถานศึกษา
ช้ันนำ 
 

1) พัฒนานักเรียนให้
มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากลและมี
ทักษะในศตวรรษท่ี 
21 
 

7) ส่งเสริม
การจัดการ
เรียนการสอน
โครงงานวัต
กรรมท่ีเน้น
ทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21 
 

1) นักเรียนได้
เรียนรู้แบบ
โครงงาน 
2.) นักเรียนได้
เข้าร่วมแข่งขัน
ทักษะทาง
วิชาการ 

มฐ.1 
(1.1-1.2) 
มฐ. 3 
(3.1–3.5) 

1) ร้อยละ  80 ของ
นักเรียนได้เรียนรู้
รูปแบบโครงงาน 
2) ร้อยละ  80 ของ
นักเรียนท่ีแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ
ประสบผลสำเร็จ 

1) ร้อยละ  82
ของนักเรียนได้
เรียนรู้รูปแบบ
โครงงาน 
2) ร้อยละ  82
ของนักเรียนท่ี
แข่งขันทักษะ
ทางวิชาการ
ประสบ
ผลสำเร็จ 

1) ร้อยละ  84 
ของนักเรียนได้
เรียนรู้รูปแบบ
โครงงาน 
2) ร้อยละ  84 
ของนักเรียนท่ี
แข่งขันทักษะ
ทางวิชาการ
ประสบ
ผลสำเร็จ 

1) ร้อยละ  86 
ของนักเรียนได้
เรียนรู้รูปแบบ
โครงงาน 
2) ร้อยละ  86 
ของนักเรียนท่ี
แข่งขันทักษะทาง
วิชาการประสบ
ผลสำเร็จ 

งบประมาณ 
ปี 2563  72,000 -   
ปี 2564  70,000.- 
ปี 2565  70,000.- 
ปี 2566  70,000.- 
ปี 2567  70,000.- 
ผู้รับผิดชอบ 
1. นางวรรณ์ทนา 
 ไชยมิ่ง 
2.นางยุพิน  สุกแก้ว  
3. นางสาวอัจฉราพร  
เทศศิร ิ
 

 
 
 
 
 
 



กลยุทธ์
ระดับ
องค์กร 

 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

กลยุทธ์
ระดับ 

โครงการ 

ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ 

สนอง  
มฐ.

การศึกษา 
ของ

สถานศึกษา 
(มฐ./ตัว
บ่งชี้) 

เป้าหมาย 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 

1) พัฒนา
คุณภาพ
มาตรฐานสา
กลสู่การเป็น
สถานศึกษา
ช้ันนำ 
 

1) พัฒนานักเรียน
ให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล
และมีทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21 
 

8) ส่งเสริม
ทักษะชีวิต
ในพื้นท่ี
ระเบียง
เศรษฐกิจ
ภาค
ตะวันออก 
 

1) นักเรียนมี
ความรู้ทักษะ
ในการดำเนิน
ชีวิต 
2) นักเรียนมี
ทักษะการ
ทำงาน 

มฐ.1 
(1.1-1.2) 
มฐ.2 
(2.2-2.3) 
มฐ. 3 
(3.1–3.5) 

1) ร้อยละ 80 
ของนักเรียนมี
ความรู้ทักษะใน
การดำเนินชีวิต 
2) ร้อยละ 80 
ของนักเรียนมี
ทักษะการทำงาน 

1) ร้อยละ 82 ของ
นักเรียนมีความรู้
ทักษะในการดำเนิน
ชีวิต 
2) ร้อยละ 82 ของ
นักเรียนมีทักษะ
การทำงาน 

1) ร้อยละ 84 ของ
นักเรียนมีความรู้
ทักษะในการดำเนิน
ชีวิต 
2) ร้อยละ 84 ของ
นักเรียนมีทักษะ
การทำงาน 

1) ร้อยละ 86 
ของนักเรียนมี
ความรู้ทักษะใน
การดำเนินชีวิต 
2) ร้อยละ 86 
ของนักเรียนมี
ทักษะการทำงาน 

งบประมาณ 
ปี 2564  104,000.- 
ปี 2565  104,000.- 
ปี 2566  104,000.- 
ปี 2567  104,000.- 
ผู้รับผิดชอบ 
1. นางวรรณ์ทนา ไชยมิ่ง 
2. นางยุพิน สุกแก้ว   
3. น.ส. อัจฉราพร  เทศศิร ิ
4. นางนุชนารถ  สุดใจ 
 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                      
กลยุทธ์
ระดับ
องค์กร 

 

กลยุทธ์
ระดับ

แผนงาน 

กลยุทธ์
ระดับ 

โครงการ 

ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ 

สนอง  
มฐ.การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งชี้) 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 

1.พัฒนา
ความร่วมมือ
ของชุมชนใน
การจัด
การศึกษา 

1. ประสาน
ความร่วมมือ
ระหว่าง
โรงเรียน 
ผู้ปกครอง 
ชุมชนคณะ
กรรม 
การ
สถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
และ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

18.ส่งเสริม

บทบาทการ

มีส่วนร่วม

ของ

เครือข่าย

ผู้ปกครอง

และชุมชน 

 

แ
บ
บ 

1. ผู้ปกครอง
และชุมชนมี
ความพึงพอใจ
ในการจัด
การศึกษา 
2. โรงเรียน
ประสบ
ความสำเร็จใน
การจัด
การศึกษาตาม
มาตรฐานและ
เป้าหมายท่ี
กำหนด 

มฐ.1 
(1.1 ,  1.2 ) 
มฐ.2 
(2.3 ,  2.5 ) 
มฐ.3 ( 3.5 ) 
 

1.ร้อยละ 80 ของ 
ผู้ปกครอง ชุมชน 
เข้ามามีบทบาท
และมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา 
 

1. ร้อยละ 80 
ของ ผู้ปกครอง 
ชุมชน เข้ามามี
บทบาทและมี
ส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 
 

1. ร้อยละ 80 
ของ ผู้ปกครอง 
ชุมชน เข้ามามี
บทบาทและมี
ส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 
 

1.ร้อยละ 80 ของ 
ผู้ปกครอง ชุมชน 
เข้ามามีบทบาท
และมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา 
 
 

งบประมาณ 
ปี 2564  12,000.- 
ปี 2565  12,000.- 
ปี 2566  12,000.- 
ปี 2567  12,000.- 
ผู้รับผิดชอบ 
1. นางวรรณ์ทนา  ไชยมิ่ง   
2.นางยุพิน  สุกแก้ว   
3.นางสาวพิมภาวรรณ  
 โทสันเทียะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



กลยุทธ์
ระดับ
องค์กร 

 

กลยุทธ์
ระดับ

แผนงาน 

กลยุทธ์
ระดับ 

โครงการ 

ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ 

สนอง  
มฐ.การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งชี้) 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 

1.พัฒนา
ความร่วมมือ
ของชุมชนใน
การจัด
การศึกษา 

1. ประสาน
ความร่วมมือ
ระหว่าง
โรงเรียน 
ผู้ปกครอง 
ชุมชนคณะ
กรรม 
การ
สถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
และ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

19.โรงเรียน

ส่งเสริม

สุขภาพ 

 

แ
บ
บ
เ
ข้
ม 

 
 
 
 

1.นักเรียนมีสุข
นิสัยในการดูแล
สุขภาพและออก
กำลังกาย
สม่ำเสมอ 

2.นักเรียนมี
น้ำหนัก ส่วนสูง
และมีสรรรถ
ภาพทางกาย
ตามเกณฑ์ 

3.นักเรียนรู้จัก
ป้องกันตนเอง
จากสิ่งเสพติดให้
โทษและ
หลีกเลี่ยงสภาวะ
ที่เสี่ยงต่อความ
รุนแรง      
โรคภัย อุบัติเหตุ 
และปัญหาทาง
เพศ 

4.นักเรียนมีความ

มฐ.1 ( 1.2 ) 
มฐ.2 
มฐ.3  
 

1.ร้อยละ 90  ของ
นักเรียนมีน้ำหนัก 
ส่วนสูง สมรรถภาพ
ทางกายตามเกณฑ์  
2.ร้อยละ 90  ของ
นักเรียนมีสุขนิสัยใน
การดูแลสุขภาพและ
ออกกำลังกาย
สม่ำเสมอ 

3.ร้อยละ 90  ของ
นักเรียนรู้จักป้องกัน
ตนเองจากสิ่งเสพติด
ให้โทษและ
หลีกเลี่ยงสภาวะ                                  
ที่เสี่ยงต่อความ
รุนแรง โรคภัย 
อุบัติเหตุและปัญหา
ทางเพศ 

4.ร้อยละ 90 ของ

นักเรียนมีความ

1.ร้อยละ 90  ของ
นักเรียนมีน้ำหนัก 
ส่วนสูง สมรรถภาพ
ทางกายตามเกณฑ์  
2.ร้อยละ 90  ของ
นักเรียนมีสุขนิสัยใน
การดูแลสุขภาพและ
ออกกำลังกาย
สม่ำเสมอ 

3.ร้อยละ 90  ของ
นักเรียนรู้จักป้องกัน
ตนเองจากสิ่งเสพติด
ให้โทษและ
หลีกเลี่ยงสภาวะ                                  
ที่เสี่ยงต่อความ
รุนแรง โรคภัย 
อุบัติเหตุและปัญหา
ทางเพศ 

4.ร้อยละ 90 ของ

นักเรียนมีความ

1.ร้อยละ 90  ของ
นักเรียนมีน้ำหนัก 
ส่วนสูง สมรรถภาพ
ทางกายตามเกณฑ์  
2.ร้อยละ 90  ของ
นักเรียนมีสุขนิสัยใน
การดูแลสุขภาพและ
ออกกำลังกาย
สม่ำเสมอ 

3.ร้อยละ 90  ของ
นักเรียนรู้จักป้องกัน
ตนเองจากสิ่งเสพติด
ให้โทษและ
หลีกเลี่ยงสภาวะ                                  
ที่เสี่ยงต่อความ
รุนแรง โรคภัย 
อุบัติเหตุและปัญหา
ทางเพศ 

4.ร้อยละ 90 ของ

นักเรียนมีความ

1.ร้อยละ 90  ของ
นักเรียนมีน้ำหนัก 
ส่วนสูง สมรรถภาพ
ทางกายตามเกณฑ์  
2.ร้อยละ 90  ของ
นักเรียนมีสุขนิสัยใน
การดูแลสุขภาพและ
ออกกำลังกาย
สม่ำเสมอ 

3.ร้อยละ 90  ของ
นักเรียนรู้จักป้องกัน
ตนเองจากสิ่งเสพติด
ให้โทษและหลีกเลี่ยง
สภาวะ                                  
ที่เสี่ยงต่อความรุนแรง 
โรคภัย อุบัติเหตุและ
ปัญหาทางเพศ 

4.ร้อยละ 90 ของ

นักเรียนมีความมั่นใจ

กล้าแสดงออกอย่าง

งบประมาณ 
ปี 2564  38,500.- 
ปี 2565  38,500.- 
ปี 2566  38,500.- 
ปี 2567  38,500.- 
ผู้รับผิดชอบ 
1.นางประภสัสร  จันทวฤทธ์ิ   
2.นางสาวมยุรี เมฆแสงส ี
 



มั่นใจ กล้า
แสดงออกอย่าง
เหมาะสม และให้
เกียรติผู้อื่น 

มั่นใจกล้าแสดงออก

อย่างเหมาะสมและ

ให้เกียรติผู้อื่น 

มั่นใจกล้าแสดงออก

อย่างเหมาะสมและ

ให้เกยีรติผู้อื่น 

 

มั่นใจกล้าแสดงออก

อย่างเหมาะสมและ

ให้เกียรติผู้อื่น 

เหมาะสมและให้

เกียรติผู้อื่น 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลยุทธ์
ระดับ
องค์กร 

 

กลยุทธ์
ระดับ

แผนงาน 

กลยุทธ์
ระดับ 

โครงการ 

ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ 

สนอง  
มฐ.การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งชี้) 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 

1.พัฒนา
คุณภาพ
มาตรฐานสาก
ลสู่การเป็น
สถานศึกษา
ชั้นนำ 
2.ส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้
ที่เน้นนักเรียน
เป็นสำคัญและ
มีทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 
3.พัฒนาความ
ร่วมมือของ
ชุมชนในการ
จัดการศึกษา 

1.ส่งเสริมและ
พัฒนาผู้เรียน
ให้มีคุณภาพ
ตาม
มาตรฐานสาก
ล 
2.ส่งเสริมให้
ผู้เรียนรักการ
อ่าน ใฝ่เรียนรู้ 
3.ประสาน
ความร่วมมือ
ระหว่าง
โรงเรียน 
ผู้ปกครอง 
ชุมชนคณะ
กรรม 
การ
สถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน 
และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 
 

20.ระบบดูแล

ช่วยเหลือ

นักเรียน 

 

แ
บ
บ 

1.ครูสามารถ
ปฏิบัติตาม
ระบบดูแล
ช่วยเหลือ
นักเรียน โดยมี
ร่องรอยมี
หลักฐานชัดเจน
และเป็นระบบ  
2.นักเรียนได้รับ
การดูแล
ช่วยเหลืออย่าง
เป็นระบบ 
3.นักเรียน ครู
และชุมชน มี
ความพึงพอใจ
ในระบบดูแล
ช่วยเหลือ
นักเรียน 

มฐ.1 
(1.1 ,  1.2 ) 
มฐ.2 
(2.1, 2.2 ,2.3 ) 
มฐ.3 
(3.3, 3.4, 3.5 ) 
 

1.ร้อยละ 100  

ผู้เรียนได้รับการดูแล

ช่วยเหลือ ส่งเสริม 

ป้องกันและ

แก้ปัญหาโดยมี

วิธีการและเครื่องมือ

สำหรับครูประจำชั้น

หรือครูที่ปรึกษาและ

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือให้นักเรียนมี

คุณลักษณะอันพึง

ประสงค ์

2.ร้อยละ 100 ครู

เย่ียมบ้านักเรียนทุก

คนและนำข้อมูล

ระบบดูแลช่วยเหลือ

ผู้เรียน ไปใช้ในการ

วางแผนพัฒนา

1.ร้อยละ 100  

ผู้เรียนได้รับการดูแล

ช่วยเหลือ ส่งเสริม 

ป้องกันและ

แก้ปัญหาโดยมี

วิธีการและเครื่องมือ

สำหรับครูประจำชั้น

หรือครูที่ปรึกษาและ

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือให้นักเรียนมี

คุณลักษณะอันพึง

ประสงค ์

2.ร้อยละ 100 ครู
เย่ียมบ้านักเรียนทุก
คนและนำข้อมูล
ระบบดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียน ไปใช้ในการ
วางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

1.ร้อยละ 100  

ผู้เรียนได้รับการดูแล

ช่วยเหลือ ส่งเสริม 

ป้องกันและ

แก้ปัญหาโดยมี

วิธีการและเครื่องมือ

สำหรับครูประจำชั้น

หรือครูที่ปรึกษาและ

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือให้นักเรียนมี

คุณลักษณะอันพึง

ประสงค ์

2.ร้อยละ 100 ครู
เย่ียมบ้านักเรียนทุก
คนและนำข้อมูล
ระบบดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียน ไปใช้ในการ
วางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

1.ร้อยละ 100  ผู้เรียน

ได้รับการดูแล

ช่วยเหลือ ส่งเสริม 

ป้องกันและแก้ปัญหา

โดยมีวิธีการและ

เครื่องมือสำหรับครู

ประจำชั้นหรือครูที่

ปรึกษาและบุคลากรที่

เก่ียวข้อง เพ่ือให้

นักเรียนมีคุณลักษณะ

อันพึงประสงค ์

2.ร้อยละ 100 ครู
เย่ียมบ้านักเรียนทุก
คนและนำข้อมูลระบบ
ดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
ไปใช้ในการวางแผน
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

งบประมาณ 
ปี 2564  15,000.- 
ปี 2565  15,000.- 
ปี 2566  15,000.- 
ปี 2567  15,000.- 
ผู้รับผิดชอบ 
1. นางวรรณ์ทนา  ไชยมิ่ง   
2.นางสินทรา  กองไชย    
3.นางสาวพิมภาวรรณ  
 โทสันเทียะ 
4.นางสาววรากร  
อัครจรัสโรจน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คุณภาพการศึกษา 

 
 
 

กลยุทธ์
ระดับ

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

กลยุทธ์
ระดับ 

ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ 

สนอง  
มฐ.การศึกษา 

เป้าหมาย งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 



องค์กร 
 

โครงการ ของสถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งชี)้ 

1.พัฒนา
คุณภาพ
มาตรฐานสาก
ลสู่การเป็น
สถานศึกษา
ชั้นนำ 
2.ส่งเสริม
คุณธรรม
จริยธรรมและ
ค่านิยมที่พึง
ประสงค์ด้วย
กระบวนการ
ไตรสิกขา 
3.ส่งเสริมการ

จัดการเรียนรู้ที่เน้น

นักเรียนเป็นสำคัญ

และมีทักษะใน

ศตวรรษที่ 21 

4.พัฒนาความ

ร่วมมือของชุมชน

ในการ 

1.ส่งเสริมและ
พัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณภาพตาม
มาตรฐานสากล 
2.เสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม
และค่านิยมที่พงึ
ประสงค์ด้วย
กระบวนการ
ไตรสิกขา 
3.ส่งเสริมให้ผู้เรียน
มีทักษะการทำงาน 
รักการทำงาน 
สามารถทำงาน
ร่วมกับผู้อื่นและ
พัฒนา
ความสามารถ
พิเศษด้านงาน
อาชีพในศตวรรษที่ 
21 
4.ส่งเสริมบทบาท
การมีส่วนร่วมของ
เครือข่ายผู้ปกครอง 
ชุมชนคณะกรรม 
การสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน และ
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

21.โรงเรียน

สีขาว ปลอด

ยาเสพติด

และ

อบายมุข 

 

แ
บ
บ 

1.นักเรียน

รู้เท่าทัน

ปฏิบัติตนให้

พ้นจากส่ิงเสพ

ติดและ

อบายมุขต่างๆ 

2.สถานศึกษา
มีความ
เข้มแข็งในการ
ป้องกันยาเสพ
ติดอย่างยั่งยืน  
 

มฐ.1 
 

1.ร้อยละ 80 

นักเรียนรู้เท่าทัน

ปฏิบัติตนให้พ้น

จากส่ิงเสพติและ

อบายมุขต่างๆ 

2.ร้อยละ 80 
สถานศึกษาความ
เข้มแข็งในการ
ป้องกันยาเสพติด
อยา่งยั่งยืน 
 

1.ร้อยละ 80 

นักเรียนรู้เท่าทัน

ปฏิบัติตนให้พ้น

จากส่ิงเสพติด

และอบายมุต่างๆ 

2.ร้อยละ 80 
สถานศึกษามี
ความเข้มแข็งใน
การป้องกันยา
เสพติดอย่าง
ยั่งยืน 
 

1.ร้อยละ 80 

นักเรียนรู้เท่าทัน

ปฏิบัติตนให้พ้น

จากส่ิงเสพติและ

อบายมุขต่างๆ 

2.ร้อยละ 80 
สถานศึกษามี
ความเขม้แข็งใน
การป้องกันยา
เสพติดอย่าง
ยั่งยืน 
 

1.ร้อยละ 80 

นักเรียนรู้เท่าทัน

ปฏิบัติตนให้พ้น

จากส่ิงเสพติดและ

อบายมุขต่างๆ 

2.ร้อยละ 80 
สถานศึกษามีความ
เข้มแข็งในการ
ป้องกันยาเสพติด
อย่างยั่งยืน 
 

งบประมาณ 
ปี 2564  18,000.- 
ปี 2565  18,000.- 
ปี 2566  18,000.- 
ปี 2567  18,000.- 
ผู้รับผิดชอบ 

1. นางสาวมยุรี เมฆแสงสี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



จัดการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์
ระดับ
องค์กร 

 

กลยุทธ์
ระดับ

แผนงาน 

กลยุทธ์
ระดับ 

โครงการ 

ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ 

สนอง  
มฐ.การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งชี้) 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 



1.ส่งเสริม
คุณธรรม
จริยธรรม
และค่านิยม
ท่ีพึง
ประสงค์ด้วย
กระบวนการ
ไตรสิกขา 
2.ส่งเสริม
การจัดการ
เรียนรู้ท่ีเน้น
นักเรียนเป็น
สำคัญและมี
ทักษะใน
ศตวรรษท่ี 
21 

1.เสริมสร้าง
คุณธรรม
จริยธรรมและ
ค่านิยมที่พึง
ประสงค์ด้วย
กระบวนการ
ไตรสิกขา 
2.ส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีทักษะ
การทำงาน รัก
การทำงาน 
สามารถ
ทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นและ
พัฒนา
ความสามารถ
พิเศษด้านงาน
อาชีพใน
ศตวรรษที่ 21 

22.วันสำคัญ 

แ
บ
บ 

1.นักเรียน 

ทุกคน
กระตือรือร้น
ในการร่วม
กิจกรรมวัน
สำคัญ 

มฐ.3 
(ข้อ1,2,3,4,5) 

1. ร้อยละ 80 

ของนักเรียนเกิด

ความรัก 

ภาคภูมิใจในการ

ร่วมกิจกรรมวัน

สำคัญ 

2.ร้อยละ 80 

นักเรียนมีความรู้

ในวันสำคัญต่าง  

1. ร้อยละ 80 

ของนักเรียนเกิด

ความรัก 

ภาคภูมิใจในการ

ร่วมกิจกรรมวัน

สำคัญ 

2.ร้อยละ 80 
นักเรียนมีความรู้
ในวันสำคัญต่าง 

1. ร้อยละ 80 

ของนักเรียนเกิด

ความรัก 

ภาคภูมิใจในการ

ร่วมกิจกรรมวัน

สำคัญ 

2.ร้อยละ 80 
นักเรียนมีความรู้
ในวันสำคัญต่าง 

1. ร้อยละ 80 ของ

นักเรียนเกิดความ

รัก ภาคภูมิใจใน

การร่วมกิจกรรมวัน

สำคัญ 

2.ร้อยละ 80 
นักเรียนมีความรู้ใน
วันสำคัญต่าง 

งบประมาณ 
ปี 2564  18,000.- 
ปี 2565  18,000.- 
ปี 2566  18,000.- 
ปี 2567  18,000.- 
ผู้รับผิดชอบ 
1. นางวรรณ์ทนา  ไชยมิ่ง   

2. นางกชวรรณ  สัยอีเม้ง    

3. นางโชติกานต์  บุญเพ็ชร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์
ระดับ
องค์กร 

 

กลยุทธ์
ระดับ

แผนงาน 

กลยุทธ์
ระดับ 

โครงการ 

ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ 

สนอง  
มฐ.การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งชี้) 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 



1.พัฒนา
คุณภาพ
มาตรฐานสา
กลสู่การเป็น
สถานศึกษา
ช้ันนำ 
 

1ส่งเสริม
และพัฒนา
ผู้เรียนให้มี
คุณภาพตาม
มาตรฐานสา
กล 

23.หนุน

เสริม

โรงเรียน

พัฒนาคุณ

ภาพต่อเนื่อง 

 

แ
บ
บ 

1.นักเรียน
และครู
ดำเนินการ
หนุนเสริมตาม
นโยบายของ
รัฐ  

มฐ.1 
มฐ.2 
มฐ.3 
 

1. ร้อยละ 80 .

เพิ่มประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการ

พัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 

2.ร้อยละ 100 

ขับเคล่ือน

คุณภาพการจัด

การศึกษาให้มี

คุณภาพ  

1. ร้อยละ 80 .

เพิ่มประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการ

พัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 

2.ร้อยละ 100 
ขับเคล่ือน
คุณภาพการจัด
การศึกษาให้มี
คุณภาพ 

1. ร้อยละ 80 .

เพิ่มประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการ

พัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 

2.ร้อยละ 100 
ขับเคล่ือน
คุณภาพการจัด
การศึกษาให้มี
คุณภาพ 

1. ร้อยละ 80 .เพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

บริหารจัดการ

พัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 

2.ร้อยละ 100 
ขับเคล่ือนคุณภาพ
การจัดการศึกษาให้
มีคุณภาพ 

งบประมาณ 
ปี 2564  27,100.- 
ปี 2565  27,100.- 
ปี 2566  27,100.- 
ปี 2567  27,100.- 
ผู้รับผิดชอบ 
1. นางวรรณ์ทนา  ไชยมิ่ง   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์
ระดับ
องค์กร 

 

กลยุทธ์
ระดับ

แผนงาน 

กลยุทธ์
ระดับ 

โครงการ 

ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ 

สนอง  
มฐ.การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งชี้) 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 

1. ส่งเสริม 1. ส่งเสริมให้ 24. 1.นักเรียน  มฐ.2 1.ร้อยละ  90  1.ร้อยละ  90  1.ร้อยละ  90  1.ร้อยละ  90  ของ งบประมาณ 



การจัดการ
เรียนรู้ท่ีเน้น
นักเรียนเป็น
สำคัญและมี
ทักษะใน
ศตวรรษท่ี 
21 
2.พัฒนา
ความร่วมมือ
ของชุมชนใน
การจัด
การศึกษา 

ผู้เรียนมีทักษะ
การทำงาน รัก
การทำงาน 
สามารถ
ทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นและ
พัฒนา
ความสามารถ
พิเศษด้านงาน
อาชีพใน
ศตวรรษที่ 21 
2.ระดม
ทรัพยากรจาก
ผู้ปกครอง 
ชุมชน 
หน่วยงานที่
เก่ียวข้องเพ่ือ
ใช้ในการ

พัฒนาการจัด
การศึกษา 

โครงการ

ระดม

ทรัพยากร

เพื่อ

สนับสนุน

การจัด

การศึกษา 

ครู  ผู้ปกครอง  

ชุมชน และทุก

ภาคส่วน 

ร่วมกันพฒันา

คุณภาพ

การศึกษา 

(2.2, 2.4, 2.5) ของจำนวน

นักเรียน ครู 

ผู้ปกครอง ชุมชน 

และหน่วยงาน

ภายนอกให้ความ

ร่วมมือและ

สนับสนุนการจัด

โครงการ 

ของจำนวน

นักเรียน ครู 

ผู้ปกครอง ชุมชน 

และหน่วยงาน

ภายนอกให้ความ

ร่วมมือและ

สนับสนุนการจัด

โครงการ 

ของจำนวน

นักเรียน ครู 

ผู้ปกครอง ชุมชน 

และหน่วยงาน

ภายนอกให้ความ

ร่วมมือและ

สนับสนุนการจัด

โครงการ 

จำนวนนักเรียน ครู 

ผู้ปกครอง ชุมชน 

และหน่วยงาน

ภายนอกให้ความ

ร่วมมือและ

สนับสนุนการจัด

โครงการ 

ปี 2564  451,160.- 
ปี 2565  451,160.- 
ปี 2566  451,160.- 
ปี 2567  451,160.- 
 
ผู้รับผิดชอบ 

1. นางวรรณ์ทนา ไชยมิ่ง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์
ระดับ
องค์กร 

 

กลยุทธ์
ระดับ

แผนงาน 

กลยุทธ์
ระดับ 

โครงการ 

ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ 

สนอง  
มฐ.การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งชี้) 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 

1.พัฒนา 1. ส่งเสริม 25.โครงการ 1.นักเรียนมี มฐ.1 (1.2) 1. ร้อยละ 100 1. ร้อยละ 100 1. ร้อยละ 100 1. ร้อยละ 100 งบประมาณ 



ความร่วมมือ
ของชุมชนใน
การจัด
การศึกษา  

บทบาทการ
มีส่วนร่วม
ของ
เครือข่าย
ผู้ปกครอง 
ชุมชนคณะ
กรรม 
การ 
สถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
และ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
 

อาหาร

กลางวัน 

 

แ
บ
บ 

สุขนิสัยท่ีดีใน
การ
รับประทาน
อาหาร 

2. นักเรียนมี
พัฒนาการใน
ด้านสติปัญญา 
อารมณ์  
จิตใจ    

 นักเรียนได้
รับประทาน
อาหารกลางวัน 
2.ร้อยละ 95 

นักเรียนมีน้ำหนัก

ส่วนสูงและมี

สมรรถภาพทาง

กายตามเกณฑ์

มาตรฐาน  

นักเรียนได้
รับประทาน
อาหารกลางวัน 
2.ร้อยละ 95 
นักเรียนมีน้ำหนัก
ส่วนสูงและมี
สมรรถภาพทาง
กายตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

นักเรียนได้
รับประทาน
อาหารกลางวัน 
2.ร้อยละ 95 
นักเรียนมีน้ำหนัก
ส่วนสูงและมี
สมรรถภาพทาง
กายตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

นักเรียนได้
รับประทานอาหาร
กลางวัน 
2.ร้อยละ 95 
นักเรียนมีน้ำหนัก
ส่วนสูงและมี
สมรรถภาพทาง
กายตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

ปี 2564  1,848,000 

ปี 2565  1,848,000 

ปี 2566  1,848,000 

ปี 2567  1,848,000 

ผู้รับผิดชอบ 

1. นางนุชนารถ  สุดใจ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์
ระดับ
องค์กร 

 

กลยุทธ์
ระดับ

แผนงาน 

กลยุทธ์
ระดับ 

โครงการ 

ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ 

สนอง  
มฐ.การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งชี้) 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 

1.พัฒนา 1. ส่งเสริม 26.โครงการ 1.นักเรียนมี มฐ.1 (1.2) 1.ร้อยละ 90  1.ร้อยละ 90  1.ร้อยละ 90  1.ร้อยละ 90  ของ งบประมาณ 



ความร่วมมือ
ของชุมชนใน
การจัด
การศึกษา  

บทบาทการ
มีส่วนร่วม
ของ
เครือข่าย
ผู้ปกครอง 
ชุมชนคณะ
กรรม 
การ 
สถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
และ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

อาหารเสริม

นม 

 

แ
บ
บ 

สุขนิสัยในการ
ดูแลสุขภาพ
และ
รับประทาน
อาหารเสริม
(นม)ท่ีมี
ประโยชน์ 

2. นักเรียนมี
น้ำหนัก 
ส่วนสูงและมี
สรรรถภาพ
ทางกายตาม
เกณฑ์ 

 ของนักเรียนมี

น้ำหนัก ส่วนสูง 

สมรรถภาพทาง

กายตามเกณฑ์ 

2. ร้อยละ 90  

ของนักเรียนมีสุข

นิสัยในการดูแล

สุขภาพและเลือก

รับประทาน

อาหารเสริม(นม)

ท่ีมีประโยชน์ 

ของนักเรียนมี

น้ำหนัก ส่วนสูง 

สมรรถภาพทาง

กายตามเกณฑ์ 

2. ร้อยละ 90  
ของนักเรียนมีสุข
นิสัยในการดูแล
สุขภาพและเลือก
รับประทาน
อาหารเสริม(นม)
ท่ีมีประโยชน์ 

ของนักเรียนมี

น้ำหนัก ส่วนสูง 

สมรรถภาพทาง

กายตามเกณฑ์ 

2. ร้อยละ 90  
ของนักเรียนมีสุข
นิสัยในการดูแล
สุขภาพและเลือก
รับประทาน
อาหารเสริม(นม)
ท่ีมีประโยชน ์

นักเรียนมีน้ำหนัก 

ส่วนสูง สมรรถภาพ

ทางกายตามเกณฑ์ 

2. ร้อยละ 90  ของ
นักเรียนมีสุขนิสัย
ในการดูแลสุขภาพ
และเลือก
รับประทานอาหาร
เสริม(นม)ท่ีมี
ประโยชน์ 

ปี 2564  744,246 

ปี 2565  744,246 

ปี 2566  744,246 

ปี 2567  744,246 

ผู้รับผิดชอบ 

1. นางสมฤทัย  เชิดฉาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


