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ทิศทางการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์  อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

วิสัยทัศน์ 

“จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนสู่ศตวรรษท่ี21  บนพื้นฐานความเป็นไทยและพลโลก ชุมชนมร
ส่วนร่วม โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
พันธกิจ 

๑. มุ่งพัฒนาความสามารถของผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ โดยใช้สื่อ  วัสดุอุปกรณ์  นวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพ่ือจัดกิจกรรมการเรียนที่หลากหลาย    

๒. ส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านศิลปะ  ดนตรี  กีฬา  วิชาการให้มีโอกาสประสบ
ความส าเร็จ 

๓. ส่งเสริมบุคลากรของโรงเรียน  ให้มีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนเต็มศักยภาพตาม
ความสามารถของตนเอง 

๔. จัดหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ให้สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่นและความต้องการของชุมชน 

๕. จัดสภาพแวดล้อมภายในภายนอกโรงเรียน  และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายให้เอื้อต่อการจัดการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 

๖. จัดหาสื่อ อุปกรณ์ ที่ทันสมัยและเพียงพอต่อความต้องการ 

๗. พัฒนาระบบการบริหารการจัดการ และการบริการของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๘. ส่งเสริมความร่วมมือกับชุมชน  ในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนโดยเน้นการมีส่วนร่วม 

๙. ส่งเสริมระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน   ให้เกิดคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน 
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เป้าประสงค ์

             ด้านนักเรียน  

นักเรียน มีคุณลักษณะของบุคคลในศตวรรษท่ี21 มีสุนทรียภาพด้านศิลปะและดนตรี รู้เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลงบนพ้ืนฐานสังคมไทยสู่สากล โดยใช้ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

                 
            ด้านครู  
        ครูมีความรู้ มีคุณธรรม มีทักษะการจัดการเรียนรู้ และใช้สื่อเทคโนโลยีได้อย่างหลากหลาย 
ตลอดจน ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ  

              ด้านโรงเรียน 

                    เป็นแหล่งเรยีนรู้  สะอาด ร่มรื่น สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย และปลอดภัย มีสื่อ อุปกรณ์ท่ี
ทันสมัย 

                   ด้านชุมชน  

                           เชื่อมั่น ศรัทธาให้ความร่วมมือและสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

 
 

กลยุทธ ์
 กลยุทธ์ที่ 1  . พัฒนาคุณภาพนักเรียนให้มีศักยภาพเป็นบุคคลแห่งศตวรรษที่ 21 มีสุขภาพกาย 
สุขภาพจิตดี มีสุนทรียภาพด้านศิลปะและ ดนตรี  
 กลยุทธ์ที ่2   ปลูกฝังนักเรียน ครูและบุคลากรของโรงเรียน ให้เป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม ตามวิถี
ความเป็นไทยและ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 กลยุทธ์ที ่3  พัฒนาสมรรถนะครูให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร
การศึกษาข้ัน พ้ืนฐาน  ที่ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้และสื่อเทคโนโลยีอย่างหลากหลาย   
 กลยุทธ์ที่ 4  จัดการศึกษา บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
 กลยุทธ์ที่ 5  ใช้ระบบคุณภาพในการบริหารจัดการบนหลักธรรมาภิบาล ด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชน
และเครือข่ายร่วม พัฒนาการศึกษา 
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วิเคราะห์ประเด็นกลยุทธ์จากวิสัยทัศน ์

ค าส าคัญใน
วิสัยทัศน์ 

ประเด็นกลยุทธ์ วัตถุประสงค์เชิงเป้าหมาย 
ประเด็นพิจารณา

มาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

การเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 

1. ทักษะการ
เรียนรู้และ
นวัตกรรม 

1. นักเรียนมีทักษะในการอ่าน  เขียน สื่อสาร
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ
ภาษาต่างประเทศด้วยวิธีที่หลากหลายที่
น าไปสู่การท างานร่วมกัน ในการแก้ปัญหา 
อธิบายปรากฏการณ์ในการด าเนินชีวิตและ
การด ารงชีวิต 

มาตรฐานที่ 1 ข้อ 1.1 
ข้อย่อยที่1 

2. นักเรียนมีความสามารถในการคิดค านวณ
ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 

มาตรฐานที่ 1 ข้อ 1.1 
ข้อย่อยที่1 

3. นักเรียนมีทักษะในการคิดวิเคราะห์
สังเคราะห์ เพ่ือพัฒนานวัตกรรม ในรูปแบบ
ผลิตภัณ์ และการบริการ 

มาตรฐานที่ 1 ข้อ 1.1 
ข้อย่อยที่ 2 

4. นักเรียนได้รับการเสริมสมรรถนะเต็มตาม
ศักยภาพ 
    4.1 ผลสัมฤทธิ์จากการทดสอบระดับ
โรงเรียน 
    4.2 ผลสัมฤทธิ์จากการทดสอบ O-NET 
     

มาตรฐานที่ 1 ข้อ 1.1 
ข้อย่อยที่4,5 

2. ทักษะการ
ด าเนินชีวิตและ
การท างาน 

5. นักเรียนมีทักษะและสมรรถนะการท างาน
ทางสาขาวิชาชีพที่ตรงกับบุคลิกภาพและ
ความถนัดที่เป็นเป้าหมายชีวิต 

มาตรฐานที่ 1 ข้อ 1.1 
ข้อย่อยที่ 6 

6. นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มาตรฐานที่1 ข้อ 1.2 ข้อ
ย่อยท่ี 4 

7. นักเรียนมีทักษะการด าเนินวิถีชีวิตบน
พ้ืนฐานความพอเพียงที่มีความแตกต่างกัน
ของวัฒนธรรมและเชื้อชาติที่อยู่รวมกันอย่างมี
ความสุข 

มาตรฐานที่1 ข้อ 1.2 ข้อ
ย่อยท่ี 3 

*** 
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ค าส าคัญใน
วิสัยทัศน์ 

ประเด็นกลยุทธ์ วัตถุประสงค์เชิงเป้าหมาย 
ประเด็นพิจารณา

มาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

 

3. ทักษะด้าน
สื่อสาร สารสนเทศ 
และเทคโนโลยี 

8. นักเรียนมีทักษะการวิเคราะห์สื่อและ
เทคโนโลยีที่มาจากแหล่งเชื่อถือได้ น าไปสู่
การประเมินเนื้อหาสารสนเทศ ที่น าไปใช้ใน
การแก้ปัญหาของกระบวนการเรียนรู้ 

มาตรฐานที่1 ข้อ 1.1 ข้อ
ย่อยท่ี 3 

9. ครูมีทักษะการวิเคราะห์สื่อและเทศโนโลยี
สารสนเทศ สอดคล้องกับมาตรฐานและ
ตัวชี้วัดของหลักสูตรกลุ่มสาระในการเตรียม
แหล่งข้อมูล สื่อเอกสารและสื่อออนไลน์ 
ออฟไลน์ ที่น าไปใช้ในการออกแบบการเรียนรู้ 

มาตรฐานที่ 2 ข้อ 2 

4. คุณลักษณะแห่ง
ศตวรรษท่ี 21 

10. นักเรียนมีคุณลักษณะด้านการท างาน  
การเรียนรู้และด้านศีลธรรม 

มาตรฐานที่1 ข้อ 1.2 ข้อ
ย่อยท่ี 1 

5.  มาตรฐานด้าน
คุณภาพการศึกษา
ในศตวรรษท่ี 21 

11. สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และ
พันธกิจที่ก าหนดไว้ตรงกับแผนการศึกษาชาติ 
และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
ท้องถิ่นอย่างถูกต้อง ชัดเจน  

มาตรฐานที่ 2 ข้อ 1 

12. ร.ร.มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่ใช้ก ากับ
ติดตามและสะท้อนผลคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

มาตรฐานที่2ข้อที่ 4 
มาตรฐานที่ 4 

6. หลักสูตรการ
เรียนการสอน การ
วัดผลและ
ประเมินผลรองรับ
ศตวรรษท่ี 21 

13. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่มี
แผนการเรียนหรือรายวิชาเพ่ิมเติมรองรับ
เป้าหมาย และศักยภาพผู้เรียน 

มาตรฐานที่ 2 ข้อย่อยที่ 
2.1 

14. โรงเรียนมีระบบแนะแนวการศึกษา  แนะ
แนวอาชีพ แนะแนวทักษะชีวิต ที่ท าให้
นักเรียนและผู้ปกครองรู้จักตนเอง ก าหนด
เป้าหมายชีวิต เลือกแผนการเรียน หรือ
รายวิชาเพ่ิมเติม 

มาตรฐานที่ 3 (1) 

** 
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ค าส าคัญใน
วิสัยทัศน์ 

ประเด็นกลยุทธ์ วัตถุประสงค์เชิงเป้าหมาย 
ประเด็นพิจารณา

มาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

 

 

15. ครูมีแผนการเรียนรู้  มี
กิจกรรมการเรียนรู้รองรับ หน่วย
การเรียนรู้บูรณาการ และมีการ
บันทึกผล การจัดกิจกรรมเพ่ือ
สะท้อนผลการวิจัยในชั้นเรียน 

มาตรฐานที่ 3 (1) 

16. ครูมีเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้
ตามสภาพจริง ที่อิงมาตรฐานและ
ตัวชี้วัดรายวิชาและประเมินผลตัว
ผู้เรียนแบบสมดุลเชิงคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 3 ข้อ3 

7. พัฒนาวิชาชีพครู 17. ครูผู้สอน มีการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

มาตรฐานที่ 3 ข้อย่อยที่ 
1 

18. ครูมีผลงานที่น าไปใช้ประโยชน์ มาตรฐานที่ 3 ข้อย่อยที่ 
1 

19. ครูสร้างสรรค์ห้องเรียน/แหล่ง
เรียนรู้คุณภาพ 

มาตรฐานที่ 3 ข้อย่อยที่ 
2 

8. แหล่งเรียนรู้ 20. มีห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด 
สื่อออนไลน์  ออฟไลน์ 

มาตรฐานที่ 2 ข้อย่อยที่
2.4 

21. โรงเรียนมีสถานที่ฝึกทักษะ
และสมรรถนะตามแผนการเรียน
ของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ 3 ข้อย่อยที่ 
2 

22. โรงเรียนมีคลังทะเบียนแหล่ง
เรียนรู้ อาชีพของชุมชนและของ
จังหวัด 

มาตรฐานที่ 3 ข้อย่อยที่ 
2 

23. ร.ร.มีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ใช้บริหารจัดการและ
เพ่ือกระบวนการจัดการเรียนรู้ 

มาตรฐานที่ 2 ข้อย่อยที่
2.3 

 

** 
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ค าส าคัญใน
วิสัยทัศน์ 

ประเด็นกลยุทธ์ วัตถุประสงค์เชิงเป้าหมาย 
ประเด็นพิจารณา

มาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

ประเพณีและ
วัฒนธรรม 

งานประเพณีท้องถิ่น 24. ครูและนักเรียนร่วมงาน
ประเพณีท้องถิ่น 

มาตรฐานที่1 ข้อ 1.2 ข้อ
ย่อยท่ี 2 

 วัฒนธรรมท้องถิ่น 25. ครูและนักเรียนปฏิบัติตน
ตามวัฒนธรรมที่ดีงามของท้องถิ่น 

มาตรฐานที่1 ข้อ 1.2 ข้อ
ย่อยท่ี 2 

หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ศาสตร์พระราชา 
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

26. นักเรียนเรียนรู้เรื่องศาสตร์
พระราชาและหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงน าไปปรับใช้ใน
การด าเนินชีวิตได้  
27.สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือ
พัฒนาไปสู่อาชีพ 

มาตรฐานที่ 3 ข้อย่อยที่ 
2 
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มุมมองกลยุทธ ์

 
ผู้เรียน 

 
 

 

 
ครู 
 
 

 

 
สถานศึกษา 

 
 

 

 
ชุมชน 

 
 

 

 
 

ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน 

ทกัษะและ

สมรรถนะ 
มีสขุภาพกาย 

สขุภาพจิตทีดี่ 

คณุลกัษณะนิสยั 

คา่นยิม 

แผนการเรียนรู ้

(องิมาตรฐาน 

ตัวชีว้ดั) 

กระบวนการ

เรียนรู ้

(Active 

Iearning) 

ศกัยภาพและ

วชิาชีพคร ู

บนัทกึผลการ

เรียนรูผ้ลการ

สะทอ้นและการ

วดัผล

ประเมินผล 

หลกัสตูร

สถานศกึษา

รองรบักลุม่

ศกัยภาพ 

แหลง่เรียนรู ้

สิง่อ านวย

ความสะดวก 

ระบบเครือขา่ย

อิเลก็ทรอนกิส ์

ระบบสารสนเทศ 

ก ากบั นเิทศ 

ประกนัคณุภาพ 

สถาบนั 

การศกึษา 

สถาน

ประกอบการ 

กลุม่อาชีพอสิระ 

ผูน้ าชมุชน 

ทอ้งถิน่กรรมการ

สถานศึกษา 

ผูป้กครอง 
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กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
โรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร ปีงบประมาณ 2560-2563 

 1. ด้านผู้เรียน/ผู้รับบริการ : ส่งเสริมให้นักเรียนมีอัตลักษณ์และได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ ตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 

เป้าประสงค์/
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธิ์ 

(Objectives) 
ตัวช้ีวัดส าคัญ 

ข้อมูล
ปีฐาน 

 
2559 

เป้าหมาย 3 ปี กลยุทธ์/ โครงการ/
กิจกรรม 
(Initiatives) 2560 2561 2563 

1. นักเรียนมีทักษะในการ
อ่าน  เขียน สื่อสาร
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
และภาษาต่างประเทศ
ด้วยวิธีที่หลากหลายที่
น าไปสู่การท างานร่วมกัน 
ในการแก้ปัญหา อธิบาย
ปรากฏการณ์ในการ
ด าเนินชีวิตและการ
ด ารงชีวิต 

- ร้อยละของนักเรียนมี
ทักษะในการอ่าน  เขียน 
สื่อสารภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ และ
ภาษาต่างประเทศ 

84% 85% 86% 89% กลยุทธ์ที่ 1   
1. โครงการยกผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
2  แก้ปัญหาการอ่านไม่
ออก เขียนไม่ได้ 
3. กิจกรรมสนทนา
ภาษาอังกฤษหน้าเสาธง 
4. ค่ายภาษาจีน และ
อ่ืนๆ 
5. กิจกรรมส่งเสริมการ
อ่านห้องสมุด 
6.โครงการส่งเสริมทักษะ
และสมรรถนะในศตวรรษ
ที่ 21 
7 แข่งขัน A MATH คณิต
คิดเร็ว 
8สอนซ่อมเสริม 
9 ส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ 
10.โครงการผลิตสื่อและ
นวัตกรรม 
11. จัดซื้อสื่อวัสดุกลุ่ม
สาระการงานอาชีพ 
12.ทัศนศึกษา 

2. นักเรียนมี
ความสามารถในการคิด
ค านวณตามเกณฑ์ของแต่
ละระดับชั้น 

1. ร้อยละนักเรียนมี
ความสามารถในการคิด
ค านวณตามเกณฑ์ของ
แต่ละระดับชั้น 

82% 84% 86% 88% 

3. นักเรียนมีทักษะในการ
คิดวิเคราะห์สังเคราะห์ 
เพ่ือพัฒนานวัตกรรม ใน
รูปแบบผลิตภัณ์ และการ
บริการ 

1. ร้อยละของนักเรียนที่
ผ่านการประเมิน การคิด
วิเคราะห์- สังเคราะห์ ใน
ระดับดี-ดีมาก 
2. ร้อยละของนักเรียนมี
ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์  สังเคราะห์ 
เพ่ือพัฒนานวัตกรรม ใน
รูปแบบผลิตภัณ์ และ
การบริการ 

82% 
 
 
 

80% 

84% 
 
 
 

82% 

86% 
 
 
 

84% 

88% 
 
 
 

86% 

** 
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เป้าประสงค์/
วัตถุประสงค์เชิงกล

ยุทธิ์ 
(Objectives) 

ตัวช้ีวัดส าคัญ 

ข้อมูล
ปีฐาน 
2559 

เป้าหมาย 3 ปี กลยุทธ์/ โครงการ/
กิจกรรม 
(Initiatives) 2560 2561 2563 

   

   

13.สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
14.เครื่องบินพลังยาง 
15.สิ่งประดิษฐ์โครงงาน
วิทยาศาสตร์ 
16.ส่งเสริมพัฒนาวง
ดนตรีและดุริยางค์ 
17.ลูกเสือ 
18.ส่งเสริมวิทย์ คณิต 
STEM 
19.โครงการเศรษฐกิจ
พอเพียง 
20.โครงการวันส าคัญ
ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

4. นักเรียนได้รับการ
เสริมสมรรถนะเต็ม
ตามศักยภาพ 
    4.1 ผลสัมฤทธิ์จาก
การทดสอบระดับ
โรงเรียน 
    4.2 ผลสัมฤทธิ์จาก
การทดสอบระดับชาติ 
    

1.ร้อยละของนักเรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 
2. ค่าเฉลี่ยผลการสอบวัด
ระดับชาติ O-NET ระดับ 
ม.3 และ ม.6  มี
พัฒนาการสูงขึ้น 
 

% 
 
 
 

80% 85% 90% 1)โครงการยกผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
2)โครงการผลิตสื่อและ
นวัตกรรม 
3)โครงการส่งเสริม
ทักษะและสมรรถนะใน
ศตวรรษท่ี 21 
4)ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
5)โครงการพัฒนาครูและ
บุคลากร 
6)โครงการปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา 
 

5. นักเรียนมีทักษะ
และสมรรถนะการ
ท างานทางสาขา
วิชาชีพที่ตรงกับ
บุคลิกภาพและความ 

1. ร้อยละของนักเรียนมี 
ความรู้  ทักษะ และเจต
คติทีดี พร้อมที่จะศึกษา
ต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น 
2. ร้อยละของนักเรียน มี 

70% 80% 90% 100% 

*** 
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เป้าประสงค์ 
วัตถุประสงค์เชิงกล

ยุทธิ์ 
(Objectives) 

ตัวช้ีวัดส าคัญ 

ข้อมูล
ปีฐาน 

 
2559 

เป้าหมาย 3 ปี กลยุทธ์/ โครงการ/กิจกรรม 
(Initiatives) 

2560 2561 
256
3 

ถนัดที่เป็นเป้าหมาย
ชีวิต 

ทักษะและสมรรถนะ
การท างานทางสาขา
วิชาชีพที่ตรงกับ
บุคลิกภาพและความ
ถนัดที่เป็นเป้าหมาย
ชีวิต 

 

   

7)โครงการพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
- กิจกรรมติว O-NET ของ
นักเรียนชั้นม. 3 ม. 6 
- กิจกรรมการสอบ pre-onet 
-โครงการแนะแนว 
- กิจกรรมแนะแนวจาก
หน่วยงานภายนอก 

6. นักเรียนมีสุขภาพ
กายและสุขภาพจิตที่ดี 

1.ร้อยละของ
นักเรียนที่มี
สมรรถนะร่างกายใน
ระดับดี-ดีมาก 
2.ร้อยละผู้เรียนมี
วิธีการรักษาสุขภาพ
ของตนเองให้แข็งแรง  
3.ร้อยละผู้เรียนรักษา
อารมณ์และ
สุขภาพจิตให้ดีอยู่
เสมอ  

87% 90% 95% 100
% 

1.โครงการโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ 
2.ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
3.โครงการพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนรู้ 
4. โครงการส่งเสริม
ความสามารถด้านกีฬา 
-กิจกรรมทูบีนัมเบอร์วัน 
5. โครงการส่งเสริม
สุนทรียภาพทางด้านศิลปะ
ดนตรี 

7. นักเรียนมีทักษะการ
ด าเนินวิถีชีวิตบน
พ้ืนฐานความพอเพียง
ที่มีความแตกต่างกัน
ของวัฒนธรรมและเชื้อ
ชาติที่อยู่รวมกันอย่างมี
ความสุข 

1.ร้อยละผู้เรียน
ยอมรับเหตุผล ความ
คิดเห็นของผู้อื่น และ
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  
 

80% 85% 90% 95
% 

1. โครงการระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
2. โครงการพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
3.โครงการวันส าคัญชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 4. โครงการส่งเสริมกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

// 
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เป้าประสงค์/
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธิ์ 

(Objectives) 
ตัวช้ีวัดส าคัญ 

ข้อมูล
ปีฐาน 

 
2559 

เป้าหมาย 3 ปี กลยุทธ์/ โครงการ/
กิจกรรม 
(Initiatives) 2560 2561 2563 

   
   

5. กิจกรรมเลือกตั้ง
คณะกรรมการนักเรียน 

8. นักเรียนมีทักษะการ
วิเคราะห์สื่อและ
เทคโนโลยีที่มาจากแหล่ง
เชื่อถือได้ น าไปสู่การ
ประเมินเนื้อหา
สารสนเทศ ที่น าไปใช้ใน
การแก้ปัญหาของ
กระบวนการเรียนรู้ 

1.ร้อยละของนักเรียน
มีความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารได้อย่าง
เหมาะสม ปลอดภัย 
และมีประสิทธิภาพ 

82% 85% 90% 95% 1. โครงการผลิตสื่อและ
นวัตกรรม 
2. โครงการพัฒนา
สภาพแวดล้อมทางการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
- กิจกรรมสืบค้นความรู้
ในรายวิชาที่เรียน 

9. ครูมีทักษะการ
วิเคราะห์สื่อและเทศโนโล
ยีสารสนเทศ สอดคล้อง
กับมาตรฐานและตัวชี้วัด
ของหลักสูตรกลุ่มสาระใน
การเตรียมแหล่งข้อมูล 
สื่อเอกสารและสื่อ
ออนไลน์ ออฟไลน์ ที่
น าไปใช้ในการออกแบบ
การเรียนรู้ 

1. ร้อยละของครูที่มี
ระบบการเรียนการ
สอนที่สร้างโอกาสให้
ทุกคนมีส่วนร่วม 

100% 100% 100% 100% 1.โครงการพัฒนาครูและ
บุคลากร 
2.โครงการพัฒนา
กระบวนการจัดการ
เรียนรู้ 
3.โครงการผลิตสื่อและ
นวัตกรรม 

10. นักเรียนมี
คุณลักษณะด้านการ
ท างาน  การเรียนรู้และ
ด้านศีลธรรม 

1. ร้อยละของนักเรียน
มีคุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด 
โดยไม่ขัดกับกฎหมาย
และวัฒนธรรม 
อันดีงามของสังคม 

98% 100% 100% 100% 1.โครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม 
2.โครงการพัฒนา
สภาพแวดล้อมทางการ
เรียนรู้ในศตวรรษทื่ 21 
3.โครงการเศรษฐกิจ
พอเพียง 
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*** 

เป้าประสงค์/
วัตถุประสงค์เชิงกล

ยุทธิ์ 
(Objectives) 

ตัวช้ีวัดส าคัญ 

ข้อมูล
ปีฐาน 

 
2559 

เป้าหมาย 3 ปี กลยุทธ์/ โครงการ/
กิจกรรม 
(Initiatives) 2560 2561 2563 

   
   

4.โครงการส่งเสริม  
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

11. สถานศึกษามี
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ 
และพันธกิจที่ก าหนดไว้
ตรงกับแผนการศึกษา
ชาติ และสอดคล้องกับ
ความต้องการของชุมชน
ท้องถิ่นอย่างถูกต้อง 
ชัดเจน 

สถานศึกษามีเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่
ก าหนดไว้ตรงกับแผนการ
ศึกษาชาติ  
และสอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชน
ท้องถิ่นอย่างถูกต้อง 
ชัดเจน 

ท า ท า ท า ท า - การจัดท าแผนกลยุทธ์ 
- การจัดท าแผนปฏิบัติ
การ 
-การก าหนดมาตรฐาน
การศึกษา 
- การประชุม
คณะกรรมการ
สถานศึกษา 
- การประชุมผู้ปกครอง 

12. ร.ร.มีระบบข้อมูล
สารสนเทศที่ใช้ก ากับ
ติดตามและสะท้อนผล
คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สถานศึกษาก ากับ 
ติดตามและประเมินผล
การบริหารและการจัด
การศึกษาอย่างเหมาะสม
ชัดเจน และเปิดโอกาสให้
ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 

ท า ท า ท า ท า - โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ ก ากับ ติดตาม 
ประเมินผล 
- การประชุม
คณะกรรมการ
สถานศึกษา 
- การประชุมผู้ปกครอง 
- การรับการประเมินจาก
เขตพ้ืนที่ 

13. โรงเรียนมีหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีมีแผนการ
เรียนหรือรายวิชา
เพ่ิมเติมรองรับ
เป้าหมาย และศักยภาพ
ผู้เรียน 

1. โรงเรียนมีการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาทุก 
ๆ 3 ปี 

ท า ท า ท า ท า 1.โครงการปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา 
  

 
// 
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เป้าประสงค์/
วัตถุประสงค์เชิงกล

ยุทธิ์ 
(Objectives) 

ตัวช้ีวัดส าคัญ 

ข้อมูล
ปีฐาน 
 2559 

เป้าหมาย 3 ปี กลยุทธ์/ โครงการ/
กิจกรรม 
(Initiatives) 2560 2561 2563 

14. โรงเรียนมีระบบ
แนะแนวการศึกษา  
แนะแนวอาชีพ แนะ
แนวทักษะชีวิต ที่ท าให้
นักเรียนและผู้ปกครอง
รู้จักตนเอง ก าหนด
เป้าหมายชีวิต เลือก
แผนการเรียน หรือ
รายวิชาเพ่ิมเติม 

-ร้อยละของนักเรียนมี
ส่วนร่วมในการ
วิเคราะห์ตนเองก าหนด
เนื้อหาสาระกิจกรรมที่
สอดคล้องกับความ
สนใจและความถนัด
เป็นรายบุคคลอย่างเป็น
รูปธรรมทั้งระบบ 

100% 100% 100% 100% 1) โครงการแนะแนว 
- ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
 -  กิจกรรมลดเวลา
เรียน เพิ่มเวลารู้ 
- การฝึกอาชีพสัญจร
จากหน่วยงานภายนอก 

15. ครูมีแผนการ
เรียนรู้  มีกิจกรรมการ
เรียนรู้รองรับ หน่วย
การเรียนรู้บูรณาการ 
และมีการบันทึกผล 
การจัดกิจกรรมเพ่ือ
สะท้อนผลการวิจัยใน
ชั้นเรียน 

-ร้อยละของครูที่ผ่าน
การประเมินมาตรฐาน
การสอนในระดับดี-ดี
มาก 
-ร้อยละของครูที่ผ่าน
การประเมินแผนการ
จัดการเรียนรู้ในระดับ
ดี-ดีมาก 
- ร้อยละของครูที่มี
ผลงานวิจัยในชั้นเรียน 
 

100% 100% 100% 100% 1. โครงการพัฒนาครู
และบุคลากร 
2. โครงการพัฒนา
กระบวนการจัดการ
เรียนรู้ 
3. ปรับปรุงแผนการ
จัดการเรียนรู้ 

// 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าประสงค์/ ตัวช้ีวัดส าคัญ ข้อมูล เป้าหมาย 3 ปี กลยุทธ์/ โครงการ/
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วัตถุประสงค์เชิงกล
ยุทธิ์ 

(Objectives) 

ปีฐาน 
 2559 2560 2561 2563 

กิจกรรม 
(Initiatives) 

16. ครูมีเครื่องมือ
วัดผลการเรียนรู้ตาม
สภาพจริง ที่อิง
มาตรฐานและตัวชี้วัด
รายวิชาและ
ประเมินผลตัวผู้เรียน
แบบสมดุลเชิงคุณภาพ 

- ร้อยละของครูที่
ประเมินผู้เรียนจาก
สภาพจริง 
มีข้ันตอนตรวจสอบและ
ประเมินอย่างเป็นระบบ
ใช้เครื่องมือและวิธีการ
วัดและประเมินผลที่
เหมาะสมกับเป้าหมาย
และการจัดการเรียน
การ  

100% 100% 100% 100% โครงการพัฒนา
กระบวนการจัดการ
เรียนรู้ 
1)   ปรับปรุงแผนการ
จัดการเรียนรู้ 
2). การจัดท าคลัง
ข้อสอบ 

17. ครูผู้สอน มีการ
เรียนรู้และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 

-ร้อยละของครูที่ได้รับ
การพัฒนา 

100% 100% 100% 100% 1. โครงการพัฒนาครู
และบุคลากร 
  -  จัดอบรม สัมมนา
เชิงปฏิบัติการ 
  - สนับสนุน ส่งเสริมให้
ครูไปเข้าร่วมประชุม
อบรม ศึกษา ดูงาน 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
- สนับสนุน ส่งเสริมให้
ครูไปศึกษาต่อในสูงขึ้น 
 - อบรมพัฒนาทักษะ
การใช้ ICT เพ่ือการ
จัดการเรียนรู้ 
 - จัดปฐมนิเทศอบรมครู
บรรจุใหม่ 

 
 
 
 
*** 
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เป้าประสงค์/
วัตถุประสงค์เชิงกล

ยุทธิ์ 
(Objectives) 

ตัวช้ีวัดส าคัญ 

ข้อมูล
ปีฐาน 
 2559 

เป้าหมาย 3 ปี กลยุทธ์/ โครงการ/
กิจกรรม 
(Initiatives) 2560 2561 2563 

18. ครูมีผลงานที่
น าไปใช้ประโยชน์ 

- ร้อยละของครูที่สร้าง
สื่อและนวัตกรรมที่มี
ประโยชน์ต่อการจัดการ
เรียนการสอน 

100% 100% 100% 100% 1. โครงการพัฒนาครู
และบุคลากร 
2. โครงการผลิตสื่อและ
นวัตกรรม 

 1) อบรมพัฒนาการ
จัดท าสื่อ นวัตกรรม 
 2) จัดประกวดสื่อและ
นวัตกรรม 
 3) จัดท าทะเบียนสื่อ
และนวัตกรรม 

19. ครูสร้างสรรค์
ห้องเรียน/แหล่งเรียนรู้
คุณภาพ 

- ร้อยละของครูที่
สร้างสรรค์ห้องเรียน
และแหล่งเรียนรู้ที่มี
คุณภาพ 

100% 100% 100% 100% 1. โครงการพัฒนาครู
และบุคลากร 
2. โครงการผลิตสื่อและ
นวัตกรรม 
3. กิจกรรมประกวด
ห้องเรียน 

20. มีห้องคอมพิวเตอร์ 
ห้องสมุด สื่อออนไลน์  
ออฟไลน์ 

-ร้อยละของนักเรียน ได้
ฝึกทักษะแสดงออก
น าเสนอผลงานแสดง
ความคิดเห็นคิดเป็นท า
เป็นรักการอ่านและ
แสวงหาความรู้จากสื่อ
เทคโนโลยีด้วยตนเอง
อย่างเป็นรูปธรรมและ
ต่อเนื่องร้อยละ 

95% 100% 100% 100% 1. โครงการพัฒนา
สภาพแวดล้อมทางการ 
เรียนรู้ในศตวรรษที่21 
2.  โครงการพัฒนา
กระบวนการจัดการ
เรียนรู้ 
3. โครงการผลิตสื่อและ
นวัตกรรม 
 

 
 
 
*** 
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เป้าประสงค์/
วัตถุประสงค์เชิงกล

ยุทธิ์ 
(Objectives) 

ตัวช้ีวัดส าคัญ 

ข้อมูล
ปีฐาน 

 
2559 

เป้าหมาย 3 ปี กลยุทธ์/ โครงการ/
กิจกรรม 
(Initiatives) 2560 2561 2563 

21. โรงเรียนมีสถานที่
ฝึกทักษะและสมรรถนะ
ตามแผนการเรียนของ
สถานศึกษา 

- ร้อยละของนักเรียน 
เรียนรู้โดยผ่าน
กระบวนการคิดได้ปฏิบัติ
จริงด้วยวิธีการและแหล่ง
เรียนรู้ที่หลากหลายสรุป
องค์ความรู้และสามารถ
น าไปใช้ในสถานการณ์
ต่างๆได้เป็นอย่างดี  ร้อย
ละ 

82% 85% 90% 95% 1. โครงการพัฒนา
สภาพแวดล้อมทางการ 
เรียนรู้ในศตวรรษที่21 
2. โครงการผลิตสื่อและ
นวัตกรรม 
3.โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ ก ากับ 
ติดตาม ประเมินผล 
4. กิจกรรมลดเวลาเรียน
เพ่ิมเวลารู้ 

 
22. โรงเรียนมีคลัง
ทะเบียนแหล่งเรียนรู้ 
อาชีพของชุมชนและ
ของจังหวัด 

- ร้อยละผู้เรียนได้เรียนรู้
จากแหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในการ
จัดการเรียนการสอน  

82% 85% 90% 95% 1.โครงการส่งเสริม
กิจกกรรมภาคีเครือข่าย 
2. กิจกรรมลดเวลาเรียน
เพ่ิมเวลารู้ 
3. กิจกรรมการสอนแบบ     
    STEM 
4. การศึกษาดูงานใน
ท้องถิ่น 
5. เชิญวิทยากรภายนอก
มาฝึกอาชีพ 

23. ร.ร.มีระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่
ใช้บริหารจัดการและ
เพ่ือกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ 

บริหารจัดการข้อมูล
สารสนเทศที่มีความ
ถูกต้อง ครบถ้วน 
ทันสมัย น าไป
ประยุกต์ใช้ได้ และ
ด าเนินการอย่างเป็น
ระบบ 

ท า ท า ท า ท า 1.โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ ก ากับ 
ติดตาม ประเมินผล 

*** 
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เป้าประสงค์/
วัตถุประสงค์เชิงกล

ยุทธิ์ 
(Objectives) 

ตัวช้ีวัดส าคัญ 

ข้อมูล
ปีฐาน 
 2559 

เป้าหมาย 3 ปี กลยุทธ์/ โครงการ/
กิจกรรม 
(Initiatives) 2560 2561 2563 

24. ครูและนักเรียน
ร่วมงานประเพณี
ท้องถิ่น 

- ร้อยละของครูและ
นักเรียนร่วมงาน
ประเพณีท้องถิ่น 

100% 100% 100% 100% โครงการส่งเสริม
กิจกรรมภาคีเครือข่าย 
 

25. ครูและนักเรียน
ปฏิบัติตนตาม
วัฒนธรรมที่ดีงามของ
ท้องถิ่น 

- ร้อยละของครูและ
นักเรียนปฏิบัติตนตาม
วัฒนธรรมที่ดีงามของ
ท้องถิ่น 

100% 100% 100% 100% 1.โครงการวันส าคัญชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์
2.โครงการส่งเสริม 
กิจกกรรมภาคีเครือข่าย 
3. โครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม 
4. กิจกรรมท าบุญใส่
บาตร 

26. นักเรียนเรียนรู้
เรื่องศาสตร์พระราชา
และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
น าไปปรับใช้ในการ
ด าเนินชีวิตได้  
27.สืบสานภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเพ่ือพัฒนาไปสู่
อาชีพ 

-ร้อยละของนักเรียน
เรียนรู้เรื่องศาสตร์
พระราชาและหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงน าไปปรับใช้ใน
การด าเนินชีวิตได้ 
-  นักเรียนน าภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาพัฒนาเป็น
อาชีพได้ 

80% 90% 95% 100% 1.โครงการส่งเสริม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
2. โครงการเศรษฐกิจ
พอเพียง 
3. กิจกรรมการเรียนการ
สอนสืบค้นภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

ที ่ โครงการ กิจกรรม  งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 
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1 โครงการยกผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 20,000 ติณณภพ 
แก้ปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ 1,500 ติณณภพ 
สอนซ่อมเสริม        500  ปราณี 
ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 40,000 ติณณภพ 

2 โครงการผลิตสื่อและ
นวัตกรรม 

จัดซื้อสื่อวัสดุกลุ่มสาระการงานอาชีพ     10,000  สมพร 
พัฒนากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ      8,330  นันทิดา 
พัฒนาสื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรม    30,000  นพรัตน์ 
สื่อนวัตกรรมภาษาไทย      5,000  มะยุรี 
สื่อการสอน อุปกรณ์วิทยาศาสตร์    15,000  ธวัชชัย 
สื่อสังคมศึกษา       6,000  กุลนาถ 
พัฒนากลุ่มสาระศิลปะ       3,000  สมัคร 
จัดซื้อวัสดุกีฬา     10,000  ปิยะพงษ์ 

3 โครงการส่งเสริมทักษะและ
สมรรถนะในศตวรรษท่ี 21 

ทัศนศึกษา     50,000  ธีรัตน์ 
แข่งขัน A MATH คณิตคิดเร็ว      1,200  ปราณี 
ส่งเสริมพัฒนาวงดนตรีและดุริยางค์    15,000  สมัคร 
ลูกเสือ    10,000  ปิยะพงษ์ 
นักศึกษาวิชาทหาร      3,000  พิรพร 

4 โครงการโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ 

ทักษะชีวิตวัยรุ่น      2,500  พิรพร 
สุขาน่าใช้      6,000  พิรพร 
เด็กไทยฟันดี      2,000  พิรพร 
ทดสอบสมรรถภาพทางกายของ
นักเรียน 

     2,000  พิรพร 

กิจกรรม TO BE NUMBER ONE      3,000  พิรพร 
Challeng day      1,000  พิรพร 
อย น้อย      3,000  พิรพร 
ป้องกันโรคไข้เลือดออก      2,000  พิรพร 
big cleaning day        500  พิรพร 
โรงเรียนปลอดขยะ     2,000  พิรพร 

** 

 

ที ่ โครงการ กิจกรรม  งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 
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5 โครงการแนะแนว แนะแนวเขตพ้ืนที่บริการ     2,000  ธวัชชัย 
สานฝันสู่รั้วมหาวิทยาลัย     3,000  ธวัชชัย 
ปฐมนิเทศ     3,000  ธวัชชัย 
ปัจฉิมนิเทศ     6,500  ธวัชชัย 

6 โครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม 

นักเรียนดีศรีต าบล     3,000  พิรพร 
อบรมคุณธรรม จริยธรรม   15,000  ปิยะพงษ์ 

7 ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

      5,000  ปิยะพงษ์ 

8 โครงการพัฒนาครูและ
บุคลากร 

พัฒนางานวิชาการ/ครู   10,000  ติณณภพ 
อบรมพัฒนาครู   30,000  ปราณี 
ศึกษาดูงาน  10,000  ปราณี 
ทัศนศึกษา    งบนอก ปราณี 
ส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาชีพ    1,000  ปราณี 
จัดท าข้อมูลบุคลากร    1,000  ปราณี 

9 โครงการพัฒนา
สภาพแวดล้อมทางการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

ซื้อหนังสือพิมพ์ วารสาร อุปกรณ์การ
จัดหนังสือ 

 15,000  สมพร 

พัฒนาระบบสารสนเทศ     5,000  นพรัตน์ 
พัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์    10,000  นพรัตน์ 

10 โครงการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา 

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา      3,000  นันทิดา 

11 โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ ก ากับ ติดตาม 
ประเมินผล 

พัฒนางานธุรการ     500  กาญจนา 
พัฒนางานการเงิน พัสดุ    5,000  กาญจนา 
ปรับปรุงซ่อมแซมพัสดุ ครุภัณฑ์  30,000  กาญจนา 
 ก ากับ ติดตาม ประเมินผล    5,000  สุพิศ 

12 โครงการส่งเสริมกิจกกรรม
ภาคีเครือข่าย 

ร่วมประเพณีชุมชน   
ระดมทุน   
ประชุมผู้ปกครอง   

13 โครงการพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนรู้ 

ส่งเสริมวิทย์ คณิต STEM     5,000  สุพิศ 

* 

ที ่ โครงการ กิจกรรม  งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 
14 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกผักสวนครัว     5,000  สมพร 
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กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้     5,000  ติณณภพ 
15 โครงการส่งเสริม

ความสามารถด้านกีฬา 
กีฬาภายใน   10,000  ชาญชัย 
กีฬาเขตพ้ืนที่   20,000  ปิยะพงษ์ 
กีฬาจังหวัด นักเรียนนักศึกษา กีฬา
เยาวชน 

    3,000  ปิยะพงษ์ 

16 โครงการวันส าคัญชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

วันคริสมาสต์ ปีใหม่    7,000  นันทิดา 
วันวิสาขบูชา      500   
วันมาฆบูชา      500   
วันอาสาฬหบูชา      500   
วันเข้าพรรษา      500   
วันแม ่    3,000   
วันพ่อ    1,000   
วันปิยะมหาราช    1,000   
วันสุนทรภู ่    5,000  มะยุรี 
วันภาษาไทย    4,000  มะยุรี 
วันอาเซียนศึกษา    3,000  กุลนาถ 
วันวิทยาศาสตร์    6,000  สุพิศ 
วันต่อต้านยาเสพติด    5,000  ปิยะพงษ์ 
วันไหว้ครู    3,000  ปิยะพงษ์ 
วันสุนทรภู ่    5,000  มะยุรี 

17 โครงการส่งเสริมทักษะ
ภาษาต่างประเทศ 

พัฒนาสื่อสารภาษาต่างประเทศ    2,000  นันทิดา 

18 
โครงการส่งเสริมกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

   

19 
โครงการพัฒนาคุณภาพ
นักเรียนเรียนรวม   

   1,000  นันทิดา 

รวม 506,530  
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