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ตอนที   

แผนปฏิบัตกิารประจาํปีของสถานศึกษา 

. การบริหารจดัการศึกษา  

  โรงเรียนบา้นทุ่งนาวิทยาแบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น  4   ดา้น 

ไดแ้ก่  งานบริหารวิชาการ  งานบริหารบุคคล  งานบริหารงบประมาณ  และงานบริหารงานทวัไป   

    ผูบ้ริหารยดึหลกัการบริหาร/เทคนิคการบริหารแบบบูรณาการ โดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน 

( School Base management) 

 

 

 

 

      

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน 

 

 

 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

นายประเสริฐ   สุวรรณชยัเลิศ 

ผูอ้าํนวยการโรงเรียน 
คณะกรรมการสถานศึกษาขนัพืนฐาน สมาคมครูและผูป้กครองนกัเรียน                

และศิษยเ์ก่า 

นางสุวรรณรัตน์   ใจเจริญ 

รองผูอ้าํนวยการโรงเรียน 

หวัหนา้กลุ่มบริหารวิชาการ หวัหนา้กลุ่มบริหารงบประมาณ หวัหนา้กลุ่มบริหารทวัไป 

-งานพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 

-งานพฒันากระบวนการเรียนรู้ 

-งานวดัผลประเมินผล 

-งานวิจยัเพือพฒันาคุณภาพการศึกษา 

-งานพฒันาสือ นวตักรรม 

และเทคโนโลยทีางการศึกษา 

-งานพฒันาแหล่งเรียนรู้ (ห้องสมุด) 

-งานนิเทศการศึกษา 

-งานแนะแนวการศึกษา 

-งานส่งเสริมวิชาการ 

-งานรับนกัเรียนและสาํมะโนนกัเรียน 

-งานสารสนเทศ 

-งานประสานงานและพฒันา

เครือข่าย 

 การศึกษา 

-งานส่งเสริมและประสานงาน 

 การศึกษาในระบบ นอกระบบและ 

 ตามอธัยาศยั 

-งานพฒันาระบบการประกนัคุณภาพ 

 ภายในสถานศึกษา 

-งานนโยบายและแผน 

-งานจดัระบบการบริหาร พฒันา 

องคก์รและจดัระบบการควบคุม 

ในหน่วยงาน 

-งานบริหารการเงินและบญัชี 

-งานระดมทรัพยากรและการ 

ลงทุนเพอืการศึกษา 

-งานบริหารพสัดุและสินทรัพย ์

-งานสารบรรณ 

-งานวางแผนอตัรากาํลงัและกาํหนด 

 ตาํแหน่ง 

-งานสรรหาและบรรจุแต่งตงั  

เลือนขนั และทะเบียนประวตั ิ

-งานเสริมสร้างประสิทธิภาพ 

ในการปฏิบตัิราชการ 

-งานวินยัและนิติกร 

-งานส่งเสริมสวสัดิการและ             

 สวสัดิภาพครู 

-งานรักษาความปลอดภยั 

-งานเลขานุการคณะกรรมการ 

 สถานศึกษาขนัพืนฐาน 

-งานพฒันาอาคารสถานทีและ 

 สภาพแวดลอ้ม 

-งานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 

-งานป้องกนัและแกไ้ขปัญหา 

 ยาเสพติด 

-งานส่งเสริมประชาธิปไตย 

 นกัเรียน 

-งานเสริมสร้างคุณคุณธรรม 

 จริยธรรมและคุณลกัษณะอนัพึง 

 ประสงค ์

-งานอนามยัโรงเรียน 

-งานโภชนาการโรงเรียน 

-งานประชาสมัพนัธ ์

-งานโรงเรียนกบัชุมชน 

-งานโสตทศันศึกษาและ

เทคโนโลย ี

-งานร้านคา้สวสัดิการ 

 

หวัหนา้กลุ่มบริหารงานบุคคล 
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. วสัิยทัศน์ พนัธกจิ เป้าหมาย อตัลกัษณ์ และเอกลกัษณ์ของสถานศึกษา 

 

วสัิยทัศน์(Vission) 

  โรงเรียนบา้นทุ่งนาวิทยา  เป็นโรงเรียนดีมีคุณภาพ ผูเ้รียนมีความรู้คู่คุณธรรม มีทกัษะการดาํรงชีวิต

ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

พนัธกจิ (Mission) 

 1. จดัการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขนัพืนฐาน 

 2. ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีความรู้คู่คุณธรรม มีทกัษะทีจาํเป็นตามหลกัสูตร 

 3. ส่งเสริมใหผู้เ้รียนดาํรงชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและมีจิตสาํนึกในการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม 

 4. พฒันาการจดัการศึกษาใหมี้คุณภาพ สอดคลอ้งกบัการเปลียนแปลงของสงัคมโลกบนพืนฐานของ

ความเป็นไทย 

 5. ส่งเสริมใหผู้มี้ส่วนเกียวขอ้งทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 

 6. จดักิจกรรมส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีความสามารถในการคิดอยา่งระบบ คิดสร้างสรรค ์ตดัสินใจ

แกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีเหตุผล 

 7. ส่งเสริมและพฒันาสถานศึกษาใหมี้การจดัหลกัสูตรและกระบวนการเรียนการสอนทีเนน้ผูเ้รียนเป็น

สาํคญั 

 8.จดักิจกรรมส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ ดว้ยตนเอง รักเรียนรู้ และพฒันาตนเอง

อยา่งต่อเนือง 

 9. ส่งเสริมการสร้างอตัลกัษณ์ของสถานศึกษาใหโ้ดดเด่น 

เป้าประสงค์ (Goals) 

1. ผูเ้รียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขนัพืนฐาน  

2. ส่งเสริมความเสมอภาคและเพิมโอกาสทางการศึกษาเตม็ตามศกัยภาพอยา่งทวัถึง  

3. ผูเ้รียนมีความรู้ มีทกัษะทีจาํเป็นตามหลกัสูตรและมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ 

4. ผูเ้รียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง รักเรียนรู้และพฒันาตนเองต่อเนือง  

5. ผูเ้รียนมีทกัษะในการสือสารพร้อมเขา้สู่ประชาคมอาเซียน  

6. ผูมี้ส่วนเกียวขอ้งทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาของสถานศึกษา  

7. สถานศึกษามีการกาํหนดและดาํเนินการ ควบคุม กาํกบั ประเมินผลและตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพ

การจดัการศึกษาของสถานศึกษา 

8. ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดอยา่งเป็นระบบ คิดสร้างสรรค ์ตดัสินใจ แกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีสติสม

เหตุผล 
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9. สถานศึกษามีการจดัหลกัสูตรและกระบวนการเรียนการสอนทีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

10. ครูจดัการเรียนการสอนทีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัเนน้กระบวนการเรียนรู้ทีหลากหลาย ใชสื้อนวตักรรม 

11. สถานศึกษามีการจดักิจกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียนอยา่งหลากหลาย 

12. สถานศึกษามีการใชแ้หล่งเรียนรู้พฒันาคุณภาพผูเ้รียนอยา่งคุม้ค่าตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

13. ส่งเสริมการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม 

14. นกัเรียนมีวินยั  แต่งกายดี  มีสมัมาคารวะ 

15. พฒันาสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

 

อตัลกัษณ์ของสถานศึกษา 

นกัเรียนมีวินยั  แต่งกายดี  มีสมัมาคารวะ  

 

เอกลกัษณ์ของสถานศึกษา 

       สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
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.  แนวทางการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 

1. สถานศึกษาไดรั้บการพฒันากระบวนการบริหารจดัการ 

2. สถานศึกษาและชุมชนมีความพร้อมต่อการพฒันากระบวนการเรียนรู้ทีเอือต่อการเรียนรู้ตลอด

ชีวิต 

3. ผูเ้รียนมีทกัษะในการวางแผนชีวิตและนาํหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นการ

ดาํรงชีวิต 

4. ผูเ้รียนมีทกัษะดา้นวิชาชีพ  การสือสาร  และทกัษะดา้นการใชเ้ทคโนโลยทีีทนัสมยั  สามารถอยู่

ในสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข 

5. ผูเ้รียนมีเจตคติทีดีต่อการพฒันาตนเองสู่ประชาคมอาเซียน  และมาตรฐานสากล 

6. ครูจดัทาํวิจยัเพือพฒันาการจดัการศึกษาและการเรียนรู้  อยา่งนอ้ยปีการศึกษาละ 1  เรือง 

 

. กลยุทธ์การพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 

กลยุทธ์ ที 1  พฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดบัตามหลกัสูตรและส่งเสริมความสามารถ

ดา้นเทคโนโลยเีพือเป็นเครืองมือในการเรียนรู้ 

  กลยุทธ์ ที 2  ปลูกฝังคุณธรรม ความเป็นไทย และวิถีชีวิตตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงความ

รับผดิชอบต่อสงัคมและสิงแวดลอ้มและห่างไกลยาเสพติด 

กลยุทธ์ ที 3  ขยายโอกาสทางการศึกษาใหท้วัถึงครอบคลุมผูเ้รียนใหไ้ดรั้บโอกาสในการพฒันาเต็ม

ตามศกัยภาพและลดอตัราการออกกลางคนัใหเ้ป็นศูนย ์โดยระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนทีเขม้แข็ง 

กลยุทธ์ ที 4  พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาทงัระบบ ใหส้ามารถจดักิจกรรมการเรียนการสอน

ไดอ้ยา่งมีคุณภาพ 

กลยุทธ์ ที 5  พฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการตามแนวทางการกระจายอาํนาจทางการศึกษาหลกั

ธรรมาภิบาล เนน้การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน เพือส่งเสริม

และสนบัสนุนการจดัการศึกษา



52 

 
          . การดําเนินงานตามกลยทุธ์ของสถานศึกษา 

            โรงเรียนดาํเนินการจดัทาํโครงการและกิจกรรม จาํแนกตามโครงสร้างการบริหารงานดงันี 

   กลุ่มบริหารวชิาการ 

   1. โครงการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 

  2. โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการจดัการเรียนรู้ 

  3. โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ 

  4. โครงการส่งเสริมงานวดัผลประเมินผล 

5. โครงการส่งเสริมงานวิจยั 

6. โครงการพฒันาสือ นวตักรรม และเทคโนโลย ี

7. โครงการนิเทศการศึกษา 

8. โครงการแนะแนวทางการศึกษาและแนะแนวอาชีพ 

9. โครงการทะเบียนและสาํมะโนผูเ้รียน 

10. โครงการประสานงานเครือข่ายการศึกษา 

   11.โครงการประสานงานการศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 

12. โครงการพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 

13. โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

14. โครงการพฒันางานสารสนเทศ 

15. โครงการกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน(ชมรม) 

16. โครงการส่งเสริมกิจกรรมกีฬา 

 17. โครงการพฒันาการดาํรงชีวิตทีมีคุณภาพตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

   18. โครงการพฒันาการเรียนการสอนดนตรีสากล 

   19. โครงการอาเซียนหรรษา ภาษาพาไป 

   20. โครงการธนาคารจิตอาสา(จิตสาธารณะ) 

   21. โครงการพฒันางานหอ้งสมุด 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

   โครงการพฒันาระบบบริหารงานบุคคล 

กลุ่มบริหารงบประมาณ 

   โครงการพฒันากลุ่มบริหารงบประมาณ 

กลุ่มบริหารงานทัวไป 

1. โครงการอยู่ค่ายพกัแรม ลกูเสือ-ยุวกาชาด 

   2. โครงการพฒันาอาคารสถานที 

   3.โครงการพฒันาระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
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   4. โครงการส่งเสริมและพฒันาระเบียบวินยัและความประพฤตินกัเรียน 

   5. โครงการพฒันาการบริหารจดัการระบบเทคโนโลยสืีอสาร 

   6. โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและกิจกรรมนกัเรียน 

   7. โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

   8. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

   9. โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาเสพติดในสถานศึกษา 

   10. โครงการงานประชาสมัพนัธโ์รงเรียนกบัชุมชน 

   11. โครงการร้านคา้สวสัดิการโรงเรียน 

  12. โครงการส่งเสริมพฒันางาน อย.นอ้ย(อาหารปลอดภยั) 
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การดําเนินงานตามกลยทุธ์ของสถานศึกษา 

 กลยุทธ์ที ที 1  พฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดบัตามหลกัสูตรและส่งเสริมความสามารถดา้นเทคโนโลยเีพือเป็นเครืองมือในการเรียนรู้ 

โครงการ/กจิกรรม 

 

วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กจิกรรม 

สนอง 

มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา  

(มฐ.ที /ตวับ่งชี) 

โครงการพฒันาหลกัสูตร

สถานศึกษา 

1. เพือปรับปรุงหลกัสูตรโรงเรียนบา้นทุ่ง

นาวิทยา พุทธศกัราช 2551 ใหส้อดคลอ้ง

กบัความตอ้งการของผูเ้รียน ทอ้งถิน 

เหมาะสมกบัความถนดั ความสนใจ 

ความสามารถของผูเ้รียน 

2. เพือจดัทาํหลกัสูตรทอ้งถิน โรงเรียน

บา้นทุ่งนาวิทยา 

3. ครูผูส้อนสามารถนาํหลกัสูตรแกนกลาง

ไปใชใ้นการจดัการศึกษาอยา่งเหมาะสม 

เชิงปริมาณ 

1.โรงเรียนมีหลกัสูตรสถานศึกษาทีเหมาะสมกบั

ผูเ้รียนและทอ้งถิน 

2. ครูผูส้อนร้อยละ 100 นาํหลกัสูตรสถานศึกษาไป

เป็นแนวทางในการจดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้ 

3. ผูเ้รียนร้อยละ 85 มีความพึงพอใจในการเลือก

รายวิชาเรียน/กิจกรรม ความความถนดั ความสนใจ 

ความสามารถของตนเอง 

4. โรงเรียนมีการประเมินหลกัสูตรสถานศึกษาและ

นาํผลการประเมินมาปรับปรุงหลกัสูตรสถานศึกษา 

เชิงคุณภาพ 

1. ครูผูส้อนสามารถนาํหลกัสูตรแกนกลางไปใชจ้ดั

การศึกษาอยา่งเหมาะสม 

2. ผูเ้รียน สาํเร็จการศึกษาตามทีหลกัสูตรมุ่งหวงั 

มาตรฐานที 2  

ตวับ่งชีที 2.1-2.4 

มาตรฐานที 3 ตวับ่งชีที 3.3 

มาตรฐานที 10 ตวับ่งชีที 

10.3 
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โครงการ/กจิกรรม 

 

วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กจิกรรม 

สนอง 

มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา  

(มฐ.ที /ตวับ่งชี) 

โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการ

จดัการเรียนรู้ 

1. เพือใหค้รูมีเครืองมือเครืองใช ้สือ วสัดุ

อุปกรณ์ สาํหรับการจดักระบวนการเรียนรู้

สอดคลอ้งตามสาระการเรียนรู้ของ

หลกัสูตรแกนกลาง 

. เพือใหผู้เ้รียน มีทกัษะในการแสวงหา

ความรู้ดว้ยตนเองจากศูนยก์ารเรียนรู้กลุ่ม

สาระและแหล่งเรียนรู้ทีหลากหลาย และ

พฒันาตนเองอยา่งต่อเนือง 

. เพือใหผู้เ้รียน มีความรู้และทกัษะที

จาํเป็นตามหลกัสูตรสถานศึกษา 

. เพือใหผู้เ้รียนมีความสามารถในการคิด

วิเคราะห์ คิดสงัเคราะห์ มีวจิารณญาณ มี

ความคิดสร้างสรรค ์คิดไตร่ตรองและมี

วิสยัทศัน ์

. เพือใหผู้เ้รียนมีผลสมัฤทธิทางการเรียน

สูงขึน 

เชิงปริมาณ 

. ครูผูส้อนร้อยละ   สามารถจดักระบวนการ

เรียนรู้สอดคลอ้งตามสาระการเรียนรู้ของหลกัสูตร

แกนกลาง 

. กลุ่มสาระการเรียนรู้  กลุ่มสาระ มีศูนยก์ารเรียนรู้

หอ้งปฏิบติัการเหมาะสมสาํหรับการจดักระบวนการ

เรียนรู้ 

. ผูเ้รียนร้อยละ  มีนิสยัรักการอ่าน สามารถ

แสวงหาความรู้ดว้ยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 

.ผูเ้รียนร้อยละ  สามารถใชเ้ทคโนโลยใีนการ

เรียนรู้ 

. ผูเ้รียนร้อยละ  มีความรู้และทกัษะทีจาํเป็นตาม

หลกัสูตร 

. ผูเ้รียนร้อยละ  มีทกัษะในการจดัการและทาํงาน

ใหส้าํเร็จ 

 

มาตรฐานที 2 

ตวับ่งชีที . , . -  

มาตรฐานที 4  

ตวับ่งชีที , . - .  

มาตรฐานที 5 

ตวับ่งชีที . - .  

มาตรฐานที  6 

ตวับ่งชีที . - .  

มาตรฐานที 7 

ตวับ่งชีที  .  
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โครงการ/กจิกรรม 

 

วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กจิกรรม 

สนอง 

มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา  

(มฐ.ที /ตวับ่งชี) 

  มีการคิดแบบองคร์วม 

.ผูเ้รียนร้อยละ  สามารถเสนอผลการเรียนรู้ ผา่น

การพูด การเขียน การนาํเสนอดว้ยวิธีต่างๆและ

สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพือการจดัการ

เรียนรู้ 

 

โครงการส่งเสริมกระบวนการ

เรียนรู้ 

1.เพือส่งเสริมการจดัการเรียนรู้ทีเนน้

ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

2. เพือใหผู้เ้รียนไดรั้บการส่งเสริม และ

พฒันาศกัยภาพสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ

และกิจกรรมต่างๆ 

เชิงปริมาณ 

1. ผูเ้รียนร้อยละ 80 มีความรู้ ความเขา้ใจในกิจกรรม

ทกัษะทางวิชาการ ศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรี และกีฬา 

และนาํทกัษะทีเป็นประโยชน์มาประยกุตใ์ชใ้นชีวิต 

ซึงเกิดจากการแลกเปลียนเรียนรู้ประสบการณ์

ร่วมกนั 

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ 80 มีความคิด

ริเริมสร้างสรรคใ์นการจดักิจกรรมส่งเสริมศกัยภาพ

ผูเ้รียนและมีโอกาสแลกเปลียนประสบการณ์ 

 

 

มาตรฐานที 1 ตวับ่งชีที . , .  

มาตรฐานที 2 ตวับ่งชีที .  

มาตรฐานที 3 ตวับ่งชีที . , .  

มาตรฐานที 4  ตวับ่งชีที . , .  

มาตรฐานที 5 ตวับ่งชีที . , .  

มาตรฐานที 6 ตวับ่งชีที . - .  

มาตรฐานที 10  

ตวับ่งชีที . , .  

มาตรฐานที 13 

ตวับ่งชีที . , .  
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โครงการ/กจิกรรม 

 

วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กจิกรรม 

สนอง 

มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา  

(มฐ.ที /ตวับ่งชี) 

  เชิงคุณภาพ 

1. ผูเ้รียนมีโอกาสเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆทงักิจกรรม

ทางวิชาการและกิจกรรมสร้างสรรคต่์างๆ 

2. กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระจดักิจกรรม

ส่งเสริมศกัยภาพของผูเ้รียนในทุกๆดา้น 

3. บุคลากรทุกฝ่ายทีเกียวขอ้งไดมี้โอกาสปฏิบติังาน

ร่วมกนัทาํใหเ้กิดทกัษะการปฏิบติังานส่งเสริม

ศกัยภาพของผูเ้รียนและประสบการณ์การเรียนรู้อยา่ง

กวา้งขวาง 

 

โครงการพฒันางานวดัผลและ

ประเมินผล 

1. เพือยกระดบัผลสมัฤทธิทางการเรียนให้

สูงขึน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

2. เพือใหส้ถานศึกษามีการจดัระบบการ

บนัทึก การรายงานผล และการส่งต่อขอ้มูล

ของนกัเรียน 

3. เพือใหน้กัเรียนมีระดบัผลสมัฤทธิ

ทางการเรียนเฉลียตามเกณฑ ์

เชิงปริมาณ 

1. นกัเรียนร้อยละ 80 มีความรู้และทกัษะทีจาํเป็นตาม

หลกัสูตร 

2. นกัเรียนร้อยละ 80 มีผลสมัฤทธิทางการเรียนผา่น

การประเมินระดบัชาติอยูใ่นระดบัดี 

 

มาตรฐานที 5 

ตวับ่งชีที 5.1-5.4 

มาตรฐานที 7 

ตวับ่งชีที 7.1-7.9 



58 

 

โครงการ/กจิกรรม 

 

วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กจิกรรม 

สนอง 

มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา  

(มฐ.ที /ตวับ่งชี) 

 . เพือใหน้กัเรียนมีผลการทดสอบ

ระดบัชาติเฉลียตามเกณฑ ์

. เพือใหค้รูมีการประเมินผลการเรียนการ

สอนทีสอดคลอ้งกบัสภาพการเรียนรู้ทีจดั

ใหน้กัเรียนและอิงพฒันาการของนกัเรียน 

6. เพือใหผ้ลสมัฤทธิทางเรียนผา่นการ

ประเมินระดบัชาติอยูใ่นระดบัดี 

3. ครูร้อยละ 80 มีความสามารถในการจดัการเรียน

การสอนอยา่งมีประสิทธิภาพและเนน้นกัเรียนเป็น

สาํคญั 

เชิงคุณภาพ 

1. มีวสัดุอุปกรณ์และเทคโนโลยทีีมีประสิทธิภาพใน

การประมวลผลการเรียนรู้เพียงพอกบัความตอ้งการ

ใชง้านในกิจกรรมต่างๆ 

2. นกัเรียนโรงเรียนบา้นทุ่งนาวิทยาทุกคนมีผล 

สมัฤทธิทางการเรียนทุกรายวิชาอยูใ่นระดบัดี-ดีมาก 

3. นกัเรียนชนั ม.3 และม.6 ทุกคนมีผลสมัฤทธิ

ทางการเรียนระดบัชาติสูงขึน ร้อยละ 1 ขึนไป 

 

โครงการพฒันาสือนวตักรรมและ

เทคโนโลยกีารศึกษา 

1.เพือสนบัสนุน ส่งเสริมใหค้รูไดผ้ลิตและ

พฒันาสือ นวตักรรมในการจดัการเรียนรู้ 

. เพือใหผู้เ้รียนไดศึ้กษา สือ นวตักรรม

ประกอบการเรียนรู้อยา่งหลากหลาย และมี

ประสิทธิภาพ 

เชิงปริมาณ 

. ร้อยละ  ของคูมีสือ นวตักรรมการเรียนรู้ทีผลิต

หรือพฒันาขึนเอง อยา่งนอ้ย  ชิน 

. ร้อยละ  ของผูเ้รียน มีผลสมัฤทธิทางการเรียน

สูงขึน 

มาตรฐานที ,  
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โครงการ/กจิกรรม 

 

วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กจิกรรม 

สนอง 

มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา  

(มฐ.ที /ตวับ่งชี) 

โครงการส่งเสริมงานวิจยั 1. เพือใหค้รูไดว้ิเคราะห์ผูเ้รียน เป็น

รายบุคคลและใชข้อ้มูลในการวางแผนการ

จดัการเรียนรู้เพือพฒันา 

2. เพือใหค้รูมีการศึกษา วจิยั และ

พฒันาการจดัการเรียนรู้และนาํผลมาใชใ้น

การปรับเปลียนการจดัการเรียนรู้ 

1. ครูผูส้อนร้อยละ 85 สามารถทาํงานวิจยัในชนัเรียน

ทีมีคุณภาพ 

2. ครูผูส้อนร้อยละ 96 มีการศึกษา วิจยั  และ

พฒันาการจดัการเรียนรู้และใชผ้ลในการปรับการ

สอนได ้

3. สถานศึกษามีวจิยัเพือพฒันาสถานศึกษาอยา่งนอ้ย 

1  เรือง 

เชิงคุณภาพ 

1. ครูมีการศึกษา วิจยัและพฒันาการจดัการเรียนรู้

และใชผ้ลในการปรับการสอน 

2. ครูมีงานวจิยัทีมีคุณภาพ 

 

 

 

 

 

มาตรฐานที 7 ตวับ่งชีที 7.7 

มาตรฐานที 8 ตวับ่งชีที 

8.2,8.6 
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โครงการ/กจิกรรม 

 

วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กจิกรรม 

สนอง 

มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา  

(มฐ.ที /ตวับ่งชี) 

โครงการนิเทศการศึกษา .เพือใหค้รูผูส้อนมีความรู้ความเขา้ใจ

เกียวกบัวิธีการจดัการเรียนการสอน และ

สามารถนาํไปใชใ้นการปรับปรุงกิจกรรม

การเรียนการสอนของตนได ้

.เพือใหค้รูนาํแผนการจดัการเรียนรู้ไปใช้

จดักิจกรรมการเรียนการสอนไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

เชิงปริมาณ 

.ครูผูส้อนร้อยละ  มีความเขา้ใจเป้าหมายการจดั

การศึกษาและหลกัสูตรการศึกษาขนัพืนฐาน 

. ครูผูส้อนร้อยละ  จดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้

สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรสถานศึกษา 

. ครูผูส้อนร้อยละ  มีการประเมินผลการเรียนการ

สอนทีสอดคลอ้งกบัสภาพการเรียนรู้ทีจดัใหผู้เ้รียน

และอิงพฒันาการของผูเ้รียน 

. ครูผูส้อนร้อยละ  มีการนาํผลการประเมินมา

ปรับเปลียนการเรียนการสอนเพือพฒันาผูเ้รียนใหเ้ต็ม

ตามศกัยภาพ 

เชิงคุณภาพ 

. มีระบบการนิเทศการสอนและนาํผลไปปรับปรุง

การสอนอยา่งสมาํเสมอ 

 

 

มาตรฐานที  

ตวับ่งชีที . - .  

มาตรฐานที  

ตวับ่งชีที .  

มาตรฐานที  

ตวับ่งชีที .  
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โครงการ/กจิกรรม 

 

วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กจิกรรม 

สนอง 

มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา  

(มฐ.ที /ตวับ่งชี) 

โครงการพฒันาระบบประกนั

คุณภาพภายใน 

.เพือพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายใน

ตามกฎกระทรวงศึกษาธิการว่าดว้ยระบบ

หลกัเกณฑ ์และวิธีกาประกนัคุณภาพ

การศึกษา พ.ศ.  

. บุคลากรดาํเนินงานระบบประกนั

คุณภาพภายในอยา่งมีส่วนร่วม 

.ผลการปฏิบติังานสอดคลอ้งกบัมาตรฐาน

การศึกษา 

เชิงปริมาณ 

.บุคลากรร้อยละ  มีส่วนร่วมในการกาํหนด

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

. บุคลากรร้อยละ  ส่วนร่วมในการจดัทาํรายงาน

การประเมินคุณภาพภายในประจาํปี 

เชิงคุณภาพ 

. จดัทาํและดาํเนินการตามแผนพฒันาการจดั

การศึกษาของสถานศึกษาทีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา 

. จดัระบบขอ้มูลสารสนเทศและใชส้ารสนเทศใน

การบริหารเพือพฒันาคุณภาพการศึกษา 

. ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตาม

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

. นาํผลการประเมินคุณภาพทงัภายในและภายนอก

ไปใชว้างแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเนือง 

ร้อยละ  

มาตรฐานที  

ตวับ่งชีที . - .  
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โครงการ/กจิกรรม 

 

วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กจิกรรม 

สนอง 

มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา  

(มฐ.ที /ตวับ่งชี) 

โครงการพฒันางานสารสนเทศ .เพือสร้างและพฒันาระบบขอ้มูล

สารสนเทศของโรงเรียนใหส้มบูรณ์และ

เป็นปัจจุบนั 

.เพือรวบรวมขอ้มูลสารสนเทศพืนฐาน

และจาํเป็นในการวิเคราะห์หา

ประสิทธิภาพของสถานศึกษา 

.เพือเป็นแหล่งบริการและเผยแพร่ขอ้มูล

สารสนเทศแก่บุคลากรและผูใ้ชบ้ริการอืน 

เชิงปริมาณ 

.โรงเรียนมีสารสนเทศเพือบริหารจดัการทีเป็น

ปัจจุบนั ร้อยละ  

.ครูและบุคลากรทางการศึกษาใชข้อ้มูลสารสนเทศ

เพือการจดัการศึกษาร้อยละ  

.นกัเรียนและบุคคลภายนอกไดใ้ชข้อ้มูลสารสนเทศ

ไดอ้ยา่งนอ้ยร้อยละ  

เชิงคุณภาพ 

.โรงเรียนมีขอ้มูลสารสนเทศทีครบถว้นสมบูรณ์

ครอบคลุมในทุกดา้น 

.โรงเรียนสามารถนาํขอ้มูลสารสนเทศมาใชใ้นการ

วางแผนพฒันาโรงเรียนใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด 

.โรงเรียนใหบ้ริการขอ้มูลสารสนเทศแก่นกัเรียน 

บุคลากรและหน่วยงานอืนได ้

 

 

มาตรฐานที  

ตวับ่งชีที . , .  
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โครงการ/กจิกรรม 

 

วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กจิกรรม 

สนอง 

มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา  

(มฐ.ที /ตวับ่งชี) 

โครงการส่งเสริมกิจกรรมกีฬา . เพือใหผู้เ้รียนมีพฤติกรรมการ

เจริญเติบโตและแกปั้ญหาสุขภาพอนามยั

อยา่งเหมาะสม 

.เพือใหน้กัเรียนมีทกัษะกีฬาในประเภท

ต่างๆทีเหมาะสมกบัวยัและความถนดัของ

ผูเ้รียน 

.เพือใหผู้เ้รียนไดรู้้จกักฎกติกา มารยาท

และระเบียบวินยัมากยงิขึน 

.เพือใหผู้เ้รียนเห็นคุณค่าและความสาํคญั

ของกีฬาและออกกาํลงักาย 

.เพือใหน้กัเรียนรู้จกัใชเ้วลาว่างใหเ้ป็น

ประโยชน์และไดรั้บความสนุกสนาน

ป้องกนัตนเองจากยาเสพติดและปัญหา 

ทางเพศ 

เชิงปริมาณ 

.ผูเ้รียนร้อยละ  เขา้ร่วมกิจกรมตามความสนใจ 

ความถนดัหรือความสามารถ 

.ผูเ้รียนร้อยละ  มีสุขนิสยัในการดูแลสุขภาพและ

ออกกาํลงักาย 

.ผูเ้รียนร้อยละ  มีนาํหนกัส่วนสูงและมี

สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ ์

.ผูเ้รียนร้อยละ  ป้องกนัตนเองจากยาเสพติดให 

ลงโทษและหลีกเลียงสภาวะทีเสียงต่อความรุนแรง 

โรคภยัอุบติัเหตุและปัญหาทางเพศ 

.ผูเ้รียนร้อยละ  มีความมนัใจกลา้แสดงอกอยา่ง

เหมาะสมและให้เกียรติผูอื้น รู้กฎระเบียบของนกักีฬา 

.ผูเ้รียนร้อยละ  ร่วมชมกิจกรรมและผลงานดา้น

กีฬา/นนัทนาการ 

เชิงคุณภาพ 

ชุมชนและหน่วยงานไดมี้ส่วนร่วมกิจกรรมทีจดัขึน 

มาตรฐานที  

ตวับ่งชีที . - .  

มาตรฐานที  

ตวับ่งชีที .  
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โครงการ/กจิกรรม 

 

วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กจิกรรม 

สนอง 

มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา  

(มฐ.ที /ตวับ่งชี) 

โครงการพฒันาการเรียนการสอน

ดนตรีสากล 

.เพือพฒันาทกัษะทางดนตรีของผูเ้รียนให้

เพิมขึน 

.จดัหาวสัดุ อุปกรณ์และสือการสอนให ้

เพียงพอต่อการเรียนการสอน 

เชิงปริมาณ 

.นกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมจาํนวน  คน 

.ร้อยละ  ของนกัเรียนทีเขา้ร่วมมีทกัษะทางดนตรี 

เพิมขึน 

เชิงคุณภาพ 

.ผูเ้รียนมีทกัษะชีวิตสามารถนาํความรู้ไปประกอบ

อาชีพในชีวิตประจาํวนัได ้

มาตรฐานที  

ตวับ่งชีที . - .  

มาตรฐานที  

ตวับ่งชีที .  

มาตรฐานที  

ตวับ่งชีที . - .  

โครงการอาเซียนหรรษา 

 ภาษาพาไป 

.เพือจดัทาํและพฒันาแหล่งเรียนรู้

ประชาคมอาเซียน 

.เพือสร้างองคค์วามรู้ความเขา้ใจเกียวกบั

ประชาคมอาเซียน 

เชิงปริมาณ 

.นกัเรียนร้อยละ  เขา้ร่วมกิจกรรม มีองคค์วามรู้

เกียวกบัประชาคมอาเซียน 

. ครูและบุคลากรร้อยละ  เขา้ร่วมกิจกรรม 

เชิงคุณภาพ 

.ครูและบุคลากรทุกคนเขา้ร่วมกิจกรรม มีองค์

ความรู้เกียวกบัประชาคมเซียน 

.ครูและบุคลากรทีเขา้ร่วมกิจกรรมมีองคค์วามรู้

เกียวกบัประชาคมอาเซียน 

มาตรฐานที  

ตวับ่งชีที . - .  
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โครงการ/กจิกรรม 

 

วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กจิกรรม 

สนอง 

มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา  

(มฐ.ที /ตวับ่งชี) 

โครงการธนาคารจิตอาสา                  

(จิตสาธารณะ) 

.เพือส่งเสริมใหผู้เ้รียนเป็นผูที้มีจิตใจเป็น

ผูใ้ห้ 

.เพือส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการ 

จดักิจกรรมในโรงเรียนและชุมชน 

.เพือส่งเสริมใหผู้เ้รียนรู้จกัรับผดิชอบ

หนา้ทีของตนเองและสงัคมรอบดา้น 

เชิงปริมาณ 

.ผูเ้รียนร้อยละ  มีส่วนร่วมในการทาํกิจกรรมจิต

อาสา 

เชิงคุณภาพ 

.ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้การเป็นผูใ้ห ้และมีส่วนร่วม

ของโรงเรียนและชุมชนตลอดจนการมีความ

รับผดิชอบ 

มาตรฐานที  

ตวับ่งชีที . - .  

โครงการกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน .เพือส่งเสริมการจดักิจกรรมการเรียนรู้ที

หลากหลายใหก้บัผูเ้รียนตรงตามความถนดั

และความสนใจของผูเ้รียน 

.เพือส่งเสริมละพฒันาความสามารถของ

ผูเ้รียนใหเ้หมาะสมตามความแตกต่าง

ระหว่างบุคคล 

.เพือใหผู้เ้รียนนาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

เชิงปริมาณ 

.ผูเ้รียนร้อยละ  เขา้ร่วมกิจกรรมชุมนุมทีตนเอง

สนใจ 

เชิงคุณภาพ 

.ผูเ้รียนเกิดความรู้ ประสบการณ์ทงัวิชาการและ

วิชาชีพ 

มาตรฐานที ตวับ่งชีที

. , . , .  มาตรฐานที  

ตวับ่งชีที . , . , . , .  

มาตรฐานที  ตวับ่งชีที . -

.  มาตรฐานที  ตวับ่งชีที

. - .  มาตรฐานที  

ตวับ่งชีที . - . มาตรฐาน

ที  ตวับ่งชีที . , .  
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โครงการ/กจิกรรม 

 

วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กจิกรรม 

สนอง 

มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา  

(มฐ.ที /ตวับ่งชี) 

โครงการพฒันางานทะเบียนและสาํ

มะโนนกัเรียนนกัเรียน 

.เพือพฒันาการจดัเก็บขอ้มูลสาํมะโน

นกัเรียนใหอ้ยูใ่นรูปของฐานขอ้มูลเป็น

ระบบ 

.เพือใหส้ถานศึกษามีการจดัระบบการ

บนัทึก การรายงานผล และการส่งต่อขอ้มูล

ของนกัเรียน 

.เพือใหส้ถานศึกษามีการใหบ้ริการ

เทคโนโลยสีารสนเทศทุกรูปแบบทีเอือต่อ

การเรียนรู้ดว้ยตนเอง และการเรียนรู้แบบมี

ส่วนร่วม 

.เพือใหส้ถานศึกษาหรือบุคลากรใน

โรงเรียนสามารถใชข้อ้มูลสาํมะโนนกัเรียน

ไดอ้ยา่งสะดวกรวดเร็วและเป็นระบบ 

เชิงปริมาณ 

.นกัเรียนระดบัชนัมธัยมศึกษาปีที  จาํนวน  คน 

นกัเรียนระดบัชนัมธัยมศึกษาปีที  จาํนวน  คน 

เชิงคุณภาพ 

.นกัเรียนระดบัชนัมธัยมศึกษาปีที  และนกัเรียน

ระดบัชนัมธัยมศึกษาปีที  โรงเรียนในเขตบริการ

สมคัรเขา้เรียน 

.การจดัเก็บขอ้มูลทีมีคุณภาพป้องกนัการสูญหาย มี

ระบบ สะดวก รวดเร็ว 

.คุณภาพของระบบฐานขอ้มูลสามารถใชง้านไดดี้ 

มาตรฐานที  

ตวับ่งชีที . , .  

มาตรฐานที  

ตวับ่งชีที .  
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กลยุทธ์ ที 2  ปลูกฝังคุณธรรม ความเป็นไทย และวิถีชีวิตตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงความรับผดิชอบต่อสงัคมและสิงแวดลอ้มและห่างไกลยาเสพติด 

โครงการ/กจิกรรม 

 

วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กจิกรรม 

สนอง 

มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา  

(มฐ.ที /ตวับ่งชี) 

โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 1.เพือใหผู้เ้รียนมีสุขนิสยั สุขภาพกาย และ

สุขภาพจิตทีดี 

.เพือใหส้ถานศึกษามีการจดั

สภาพแวดลอ้มและการบริการทีส่งเสริมให้

ผูเ้รียนพฒันาตามธรรมชาติเต็มศกัยภาพ 

.เพือจดักิจกรรมทีส่งเสริมสุขภาพอนามยั

และความปลอดภยัของนกัเรียน 

เชิงปริมาณ 

.นกัเรียนร้อยละ  มีสุขนิสยัในการดูแลสุขภาพ

และออกกาํลงักายสมาํเสมอ 

.นกัเรียนร้อยละ  มีนาํหนกั ส่วนสูง และมี

สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ ์

.นกัเรียนร้อยละ  มีการป้องกนัตนเองจากสิงเสพ

ติดใหโ้ทษและหลีกเลียงสภาวะทีเสียงต่อความ

รุนแรง โรคภยั อุบติัเหตุ และปัญหาทางเพศ 

.นกัเรียนร้อยละ  เห็นคุณค่าในตนเอง มีความ

มนัใจ กลา้แสดงออกอยา่งเหมาะสม 

.นกัเรียนร้อยละ  มีสมัพนัธที์ดีและใหเ้กียรติผูอื้น 

.นกัเรียนร้อยละ  สร้างผลงานจากการเขา้ร่วม

กิจกรรมดา้นศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป์/กีฬา/

นนัทนาการตามจินตนาการ 

 

มาตรฐานที   

ตวับ่งชีที . - .  

มาตรฐานที   

ตวับ่งชีที .  
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โครงการ/กจิกรรม 

 

วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กจิกรรม 

สนอง 

มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา  

(มฐ.ที /ตวับ่งชี) 

  เชิงคุณภาพ 

.นกัเรียนมีสุขนิสยัในการดูแลสุขภาพและออกกาํลงั

กายสมาํเสมอ 

.นกัเรียนมีนาํหนกั ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทาง

กายตามเกณฑ ์

.นกัเรียน การป้องกนัตนเองจากสิงเสพติดใหโ้ทษ

และหลีกเลียงสภาวะทีเสียงต่อความรุนแรง โรคภยั 

อุบติัเหตุและปัญหาทางเพศ 

.นกัเรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมนัใจ กลา้

แสดงออกอยา่งเหมาะสม 

.นกัเรียนมีสมัพนัธที์ดีและใหเ้กียรติผูอื้น 

. นกัเรียนสร้างผลงานจากการเขา้ร่วมกิจกรรมดา้น

ศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป์/กีฬา/นนัทนาการตาม

จินตนาการ 
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โครงการ/กจิกรรม 

 

วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กจิกรรม 

สนอง 

มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา  

(มฐ.ที /ตวับ่งชี) 

โครงการส่งเสริมคุณธรรม 

จริยธรรมนกัเรียนโรงเรียนบา้นทุ่ง

นาวิทยา 

.ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม

ทีพึงประสงค ์

.เพือใหน้กัเรียนนิยมไทย เห็นคุณค่าใน

ภูมิปัญญาไทย ภูมิใจในความเป็นไทย และ

รักษาวฒันธรรมไทย 

.เพือใหน้กัเรียนมีความซือสตัยสุ์จริต 

กตญั ูกตเวที เมตตากรุณา เอือเฟือเผอืแผ่

และเสียสละ 

.มีความประหยดั รู้จกัใชท้รัพยสิ์งของตน

และส่วนรวมอยา่งคุม้ค่า 

.เพือใหน้กัเรียนมีวินยั มีความรับผดิชอบ 

และปฏิบติัตนตามหลกัธรรมเบืองตน้ของ

ศาสนาทีตนนบัถือ  

 

 

 

เชิงปริมาณ 

.นกัเรียนร้อยละ  มีวินยั มีความรับผดิชอบ และ

ปฏิบติัตนตามหลกัธรรมเบืองตน้ของศาสนา 

.นกัเรียนร้อยละ  มีความซือสตัยสุ์จริต 

.นกัเรียนร้อยละ  มีความกตญั ูกตเวที 

.นกัเรียนร้อยละ  มีความเมตตา กรุณา 

เอือเฟือเผือแผแ่ละเสียสละเพือส่วนรวม 

เชิงคุณภาพ 

. มีความประหยดั รู้จกัใชสิ้งของอยา่งคุม้ค่า 

.มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าภูมิ

ปัญญาไทย นิยมไทยและดาํรงไวซึ้งความเป็นไทย 

มาตรฐานที  

ตวับ่งชีที . - .  
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โครงการ/กจิกรรม 

 

วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กจิกรรม 

สนอง 

มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา  

(มฐ.ที /ตวับ่งชี) 

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายา

เสพติดในสถานศึกษา 

.เพือใหน้กัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจใน

เรืองสารเสพติดและป้องกนั 

.เพือใหผู้เ้รียนกลา้ทีจะแสดงออกในสิงที

ตนเองถนดั  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิต 

ทีดี 

. เพือส่งเสริมการกีฬา ดนตรี ตา้นภยัเสพ

ติด 

.เพือลดปัญหาผูเ้รียนใชส้ารเสพติดและ

บุหรีในสถานศึกษา 

เชิงปริมาณ 

.นกัเรียนร้อยละ  มีการป้องกนัตนเองจากสารเสพ

ติดใหโ้ทษและหลีกเลียงจากสภาวะทีเสียงต่อการใช้

ความรุนแรงต่อเพือนและผูอื้น 

.นกัเรียนร้อยละ  มีความมนัใจ กลา้แสดงออก

อยา่งเหมาะสมและให้เกียรติผูอื้น 

.นกัเรียนร้อยละ   มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตทีดีจาก

การเล่นกีฬา และเล่นดนตรี 

.นกัเรียนร้อยละ  มีมนุษยส์มัพนัธที์ดีต่อเพือนครู 

และผูอื้น 

เชิงคุณภาพ 

.ผูเ้รียนมีการป้องกนัตนเองจากสารเสพติดใหโ้ทษ 

และหลีกเลียงจากสภาวะทีเสียงต่อการใชค้วาม

รุนแรงต่อเพือน และผูอื้น 

.ผูเ้รียนมีความมนัใจ กลา้แสดงออกอยา่งเหมาะสม 

และใหเ้กียรติผูอื้น 

มาตรฐานที  

ตวับ่งชีที .  

 



71 

 

โครงการ/กจิกรรม 

 

วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กจิกรรม 

สนอง 

มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา  

(มฐ.ที /ตวับ่งชี) 

โครงการกิจกรรมเขา้ค่ายพกัแรม

ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่และยวุกาชาด 

.เพือส่งเสริมใหลู้กเสือและยวุกาชาด

ตนเองตามธรรมชาติและเต็มตามศกัยภาพ

โดยคาํนึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 

.เพือส่งเสริมดา้นความรู้ คุณธรรม 

จริยธรรม 

.เพือใหลู้กเสือและยวุกาชาดมีความคิด

สร้างสรรค ์คิดเชิงบวกในกิจกรรมที

หลากหลาย 

.เพือใหลู้กเสือและยวุกาชาดมีรูปแบบ

ลกัษณะจิตอาสา เขา้ใจและเห็นคุณค่าของ

ตนเองและผูอื้น 

.เพือใหลู้กเสือและยวุกาชาดนาํผลและ

กระบวนการลูกเสือไปใชแ้ละปฏิบติัตาม

คาํปฏิญาณและกฎของลูกเสือเป็น

รายบุคคล 

 

เชิงปริมาณ 

.ลูกเสือและยวุกาชาด ผา่นการประเมินกิจกรรมการ

เขา้ค่ายพกัแรม ร้อยละ  

.ลูกเสือและยวุกาชาด มีความพึงพอใจในกิจกรรม

เขา้ค่ายพกัแรม ร้อยละ  

เชิงคุณภาพ 

.ลูกเสือและยวุกาชาดนาํผลและกระบวนการลูกเสือ

ไปปรับใชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้

มาตรฐานที  

ตวับ่งชีที . - .  

มาตรฐานที  

ตวับ่งชีที . , .  

มาตรฐานที  

ตวับ่งชีที . - .  
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โครงการ/กจิกรรม 

 

วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กจิกรรม 

สนอง 

มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา  

(มฐ.ที /ตวับ่งชี) 

โครงการส่งเสริมและพฒันาระเบียบ

วินยัและความประพฤตินกัเรียน 

.นกัเรียนปฏิบติัตนตามระเบียบของ

โรงเรียนบา้นทุ่งนาวิทยา 

.นกัเรียนมีอตัลกัษณ์ มีวินยั แต่งกายดี  มี

สมัมาคารวะ 

.นกัเรียนมีความเป็นผูน้าํ กลา้ตดัสินใจ 

และมีลกัษณะทีพึงประสงค ์

เชิงปริมาณ 

.ร้อยละ  ของนกัเรียนปฏิบติัตามระเบียบของ

โรงเรียนบา้นทุ่งนาวิทยา 

.ร้อยละ  ของนกัเรียนมีวินยั แต่งกายดี มีสมัมา

คารวะ 

.ร้อยละ  มีคุณลกัษณะทีพึงประสงคต์าม

หลกัสูตร 

เชิงคุณภาพ 

.นกัเรียนมีความเป็นผูน้าํ กลา้คิด กลา้แสดงออก

อยา่งเหมาะสมและอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข 

.นกัเรียนใฝ่เรียนเรียนใฝ่รู้ ใชเ้วลาว่างใหเ้ป็น

ประโยคต่อตนเองและสงัคม(จิตอาสา) 

.นกัเรียนเป็นลูกทีดีของพ่อแม่และเยาวชนทีดีของ

สงัคม 

 

 

มาตรฐานที  

ตวับ่งชีที . - .  

มาตรฐานที  

ตวับ่งชีที . - .  
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โครงการ/กจิกรรม 

 

วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กจิกรรม 

สนอง 

มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา  

(มฐ.ที /ตวับ่งชี) 

โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและ

กิจกรรมนกัเรียน 

.เพือใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้เกียวกบัการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยการ

ปฏิบติัจริง 

.เพือส่งเสริมใหน้กัเรียนมีความ

รับผดิชอบร่วมกนัในการรักษาไวซึ้ง

ผลประโยชน์ทงัปวงของโรงเรียน 

.เพือใหน้กัเรียนมีเจตคติทีดีเกียวกบัการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

.เพือใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมในการจดั

กิจกรรมและเขา้ร่วมกิจกรรมทีทาง

โรงเรียนจดัขึน 

.เพือใหน้กัเรียนนาํความรู้จากการปฏิบติั

กิจกรรม พฒันาทกัษะการเรียนรู้และสร้าง

จิตสาํนึกในการรักทอ้งถิน 

เชิงปริมาณ 

.ร้อยละ  ของนกัเรียนใชสิ้ทธิเลือกตงั 

.ร้อยละ  มีคณะกรรมการนกัเรียนจาํนวน         

 คน 

.ร้อยละ  ของนกัเรียนทีผา่นเกณฑก์ารประเมิน

พฤติกรรมประชาธิปไตย 

.ร้อยละ  บุคลากรและนกัเรียนโรงเรียนบา้นทุ่งนา

วิทยาเขา้ร่วมกิจกรรมทีโรงเรียนจดัขึน 

เชิงคุณภาพ 

.เพือฝึกฝนใหน้กัเรียนเขา้ใจการปกครองในระบอบ

เพือใหน้กัเรียนปฏิบติัจริง 

.เพือใหน้กัเรียนรู้จกัใชสิ้ทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค

และหนา้ทีของตนเอง 

.เพือใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมในการปกครองและเขา้

ร่วมกิจกรรของส่วนรวม 

 

มาตรฐานที  

ตวับ่งชีที . - .  

มาตรฐานที  

ตวับ่งชีที . - .  

มาตรฐานที  

ตวับ่งชีที . - .  
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โครงการ/กจิกรรม 

 

วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กจิกรรม 

สนอง 

มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา  

(มฐ.ที /ตวับ่งชี) 

โครงการส่งเสริมพฒันางาน อย.

นอ้ย(อาหารปลอดภยั) 

.เพือใหน้กัเรียนมีสุขนิสยั สุขภาพ 

สุขภาพจิตทีดี 

. เพือส่งเสริมใหมี้สุขภาพอนามยัทีดี และ

มีความปลอดภยัของผูเ้รียน 

.เพือใหน้กัเรียนมีสุขภาพเจริญเติบโต

สมบูรณ์ปราศจากโรค 

เชิงปริมาณ 

.ผูเ้รียนร้อยละ  มีสุขนิสยัในการดูแลสุขภาพและ

ออกกาํลงักายสมาํเสมอ 

.ผูเ้รียนร้อยละ  มีสุขภาพแข็งแรงและปลอดภยั 

.ผูเ้รียนร้อยละ  มีส่วนสูง นาํหนกัและสมรรถภาพ

ทางกายตามเกณฑ ์

เชิงคุณภาพ 

.ผูเ้รียนมีสุขนิสยัในการดูแลสุขภาพและออกกาํลงั

กายอยา่งสมาํเสมอ 

.ผูเ้รียนมีสุขภาพอนามยัแข็งแรงปลอดภยั 

.ผูเ้รียนมีส่วนสูง นาํหนกัและมีสมรรถภาพทางกาย

ตามเกณฑม์าตรฐาน 

 

 

 

มาตรฐานที  

ตวับ่งชีที . - .  
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โครงการ/กจิกรรม 

 

วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กจิกรรม 

สนอง 

มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา  

(มฐ.ที /ตวับ่งชี) 

โครงการพฒันาทกัษะการดาํรงชีวิตี

มีคุณภาพตามหลกัปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

.เพือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และ

ค่านิยมทีพึงประสงคต์ามหลกัสูตร 

.เพือสร้างความสาํนึกในความเป็นชาติ

ไทย และวิถีชีวิตตามหลกัปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงมาฝึกปฏิบติัในโรงเรียน 

เชิงปริมาณ 

.นกัเรียนร้อยละ  มีคุณธรรมจริยธรรม และ

ค่านิยมทีพึงประสงคต์ามหลกัสูตร 

.นกัเรียนร้อยละ  มีสาํนึกในความเป็นชาติไทย

และวิถีตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เชิงคุณภาพ 

.เพือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมทีพึง

ประสงคต์ามหลกัสูตร 

.เพือสร้างความสาํนึกในความเป็นชาติไทย และวิถี

ชีวิตตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาฝึก

ปฏิบติัในโรงเรียน 

 

 

 

 

 

มาตรฐานที  

ตวับ่งชีที .  
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โครงการ/กจิกรรม 

 

วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กจิกรรม 

สนอง 

มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา  

(มฐ.ที /ตวับ่งชี) 

โครงการร้านคา้สวสัดิการโรงเรียน

บา้นทุ่งนาวิทยา 

1.เพือใหน้กัเรียนและบุคลากรซือสินคา้ใน

รูปแบบร้านคา้สวสัดิการ 

.เพือใหมี้สินคา้ทีจาํเป็นไวบ้ริการนกัเรียน

และบุคลากรสามารถเลือกซือสินคา้ทีมี

ประโยชน ์

.ส่งเสริมใหน้กัเรียนในชุมนุม ใหมี้ทกัษะ

ในการขายสินคา้ใหเ้กิดประสิทธิภาพ 

.เพือใหน้กัเรียนตระหนกัความซือสตัย์

สุจริตและปรับใชใ้นชีวิตประจาํวนั 

เชิงปริมาณ 

.นกัเรียนในชุมนุม ร้อยละ  มีทกัษะในการ

จดัการและทาํงานใหส้าํเร็จ 

.นกัเรียนในชุมนุม ร้อยละ  มีความพยายาม ขยนั 

อดทน ละเอียดรอบคอบในการทาํงาน 

.นกัเรียนในชุมนุม ร้อยละ  ทาํงานอยา่งมี

ความสุข พฒันางานและภาคภูมิใจในผลงานของ

ตนเอง 

. นกัเรียนในชุมนุม ร้อยละ  ทาํงานร่วมกบัผูอื้น 

. นกัเรียนในชุมนุม ร้อยละ  มีทศันคติทีดีต่อ

อาชีพสุจริตและความรู้เกียวกบัอาชีพทีตนเองสนใจ 

 

 

 

 

 

มาตรฐานที  

ตวับ่งชีที . - .  
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โครงการ/กจิกรรม 

 

วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กจิกรรม 

สนอง 

มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา  

(มฐ.ที /ตวับ่งชี) 

โครงการพฒันางานสวน

พฤกษศาสตร์โรงเรียน 

.สนองพระราชดาํริของพระเทพฯและ

ร่วมสร้างจิตสาํนึกใหผู้เ้รียนมีความรักและ

เห็นคุณค่าของพืชพนัธุ ์มีจิตใจอ่อนโยน

และมีจิตอนุรักษ ์

. ใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ และมี

ประสบการณ์โดยตรงโดยใชสื้อจาก

หอ้งเรียนธรรมชาติรวมทงัการเรียนรู้การ

อยูร่่วมกนัของสรรพชีวิตในสภาพสมดุล

ธรรมชาติ 

. เป็นแหล่งรวบรวมตวัอยา่งพนัธุไ์ม ้

ขอ้มูลพนัธุไ์มแ้ละการเก็บรักษาก่อใหเ้กิด

ประโยชน์ทางการศึกษาและเผยแพร่ขยาย

ขอ้มูลพนัธุไ์มสู่้ชุมชน 

. ใหผู้เ้รียนสามารถประยกุตค์วามรู้จาก

ขอ้มูลพรรณไมร้วมกบัความรู้จากภูมิ

ปัญญาทอ้งถิน 

เชิงปริมาณ 

.ผูเ้รียนร้อยละ  เห็นคุณค่าและตระหนกัใน

ความสาํคญัของพืชพรรณ 

. ผูเ้รียนร้อยละ  รู้คุณค่าของพืชและมีส่วนร่วมใน

การดาํเนินกิจกรรมโครงการสวนพฤกษศาสตร์

โรงเรียน 

เชิงคุณภาพ 

. สถานศึกษามีสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็นแหล่ง

ทีเอือต่อการเรียนรู้ดว้ยตนเองและการเรียนรู้แบบมี

ส่วนร่วม 

.สถานศึกษามีการเชือมโยงและแลกเปลียนขอ้มูล

กบัแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาในทอ้งถิน ในการ

ดาํเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

3.สถานศึกษามีสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็นแหล่ง

วิทยาการในการแสวงหาความรู้และบริการชุมชน มี

การแลกเปลียนเรียนรู้ร่วมกนั 

มาตรฐานที  

ตวับ่งชีที .  , .   

มาตรฐานที   

ตวับ่งชีที  .  , .  

มาตรฐานที   

ตวับ่งชีที  . - .  

มาตรฐานที  

ตวับ่งชีที . - .  

มาตรฐานที  

ตวับ่งชีที .   

มาตรฐานที   

ตวับ่งชีที .  , .   

มาตรฐานที   

ตวับ่งชีที . - .  
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โครงการ/กจิกรรม 

 

วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กจิกรรม 

สนอง 

มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา  

(มฐ.ที /ตวับ่งชี) 

โครงการธนาคารจิตอาสา(จิต

สาธารณะ) 

.เพือส่งเสริมใหผู้เ้รียนเป็นผูที้มีจิตใจเป็น

ผูใ้ห้ 

.เพือส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการ

จดักิจกรรมในโรงเรียนและชุมชน 

.เพือส่งเสริมใหผู้เ้รียนรู้จกัรับผดิชอบ

หนา้ทีของตนเองและสงัคมรอบดา้น 

เชิงปริมาณ 

.ผูเ้รียนร้อยละ  มีส่วนร่วมในการทาํกิจกรรมจิต

อาสา 

เชิงคุณภาพ 

.ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้การเป็นผูใ้ห ้และมีส่วนร่วม

ของโรงเรียนและชุมชนตลอดจนการมีความ

รับผดิชอบ 

มาตรฐานที  

ตวับ่งชีที . - .  
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กลยุทธ์ ที 3  ขยายโอกาสทางการศึกษาใหท้วัถึงครอบคลุมผูเ้รียนใหไ้ดรั้บโอกาสในการพฒันาเต็มตามศกัยภาพและลดอตัราการออกกลางคนัใหเ้ป็นศูนย ์โดย

ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนทีเขม้แข็ง 

โครงการ/กจิกรรม 

 

วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กจิกรรม 

สนอง 

มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา  

(มฐ.ที /ตวับ่งชี) 

โครงการพฒันาระบบดูแลช่วยเหลือ

นกัเรียน 

.เพือใหน้กัเรียนไดรั้บการดูแลช่วยเหลือ 

และส่งเสริมพฒันาเต็มตามศกัยภาพเป็นคน

ทีสมบูรณ์ทงัดา้นร่างกาย อารมณ์ สงัคม

สติปัญญา 

.เพือจดัและพฒันาระบบดูแลช่วยเหลือ

นกัเรียนอยา่งมีคุณภาพและทวัถึง 

.เพือส่งเสริม และพฒันาความรู้ 

ความสามารถ(IQ)ของนกัเรียนใหเ้ต็มตาม

ศกัยภาพพฒันาการทางอารมณ์(EQ)และ

จริยธรรมทางสงัคม(MD)ทีดีงาม 

.เพือสร้างสมัพนัธภาพ ความเขา้ใจ 

ความเห็นอกเห็นใจอนัดี ระหว่างครู นกัเรียน

ผูป้กครองและชุมชน 

.นกัเรียนโรงเรียนบา้นทุ่งนาวิทยาร้อยละ  

ไดรั้บการดูแลช่วยเหลืออยา่งเหมาะสมตาม

ความเป็นจริง 

.ผูป้กครองร้อยละ  ใหค้วามช่วยเหลือ

นกัเรียน จนส่งผลใหน้กัเรียนมีคุณธรรม 

จริยธรรม และมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

เชิงคุณภาพ 

.นกัเรียนไดรั้บการพฒันาเต็มตามศกัยภาพ ให้

เป็นคนทีสมบูรณ์ ทงัดา้นร่างกายอารมณ์และ

สติปัญญา 

.สมัพนัธภาพระหว่างนกัเรียน  ครู ผูป้กครอง 

ชุมชนเป็นไปดว้ยดี 

 

 

มาตรฐานที  

ตวับ่งชีที .  



80 

 

โครงการ/กจิกรรม 

 

วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กจิกรรม 

สนอง 

มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา  

(มฐ.ที /ตวับ่งชี) 

โครงการแนะแนวการศึกษาและแนะ

แนวอาชีพ 

1.ผูเ้รียนรู้จดัตนเองมากขึน ในดา้นความรู้

และความสามารถและความถนดัของตน 

.รู้จกัโลกกวา้งดา้นการศึกษาทีเกียวขอ้งกบั

ตน รู้จกัการจดัการในโรงเรียน 

.สามารถวางแผนการเรียน การศึกษาต่อได้

อยา่งถูกตอ้งเหมาะสม และสอดคลอ้งกบั

ความรู้ ความสามารถ ความถนดัของตน 

.มีเจตคติทีดีต่ออาชีพทีสุจริต มีความรู้ใน

อาชีพการงานทีสนใจ รวมถึงมีทกัษะการ

ทาํงาน 

เชิงปริมาณ 

.ผูเ้รียนร้อยละ  ไดค้น้พบความสามารถและ

ความถนดัทางการเรียนของตนเอง 

.ผูเ้รียนร้อยละ  ไดรั้บการช่วยเหลือเบืองตน้

ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 

.ผูเ้รียนร้อยละ  มีการวางแผนการทาํงาน 

ทาํงานอยา่งมีความสุข และสามารถทาํงาน

ร่วมกบัผูอื้นได ้

4.ผูเ้รียนร้อยละ  มีความรู้สึกทีดีต่ออาชีพ

สุจริตและแสวงหาความรู้เกียวกบัอาชีพทีตน

สนใจ 

เชิงคุณภาพ 

ผูเ้รียนคน้พบและพฒันาศกัยภาพของตน 

เสริมสร้างทกัษะชีวติ วุฒิภาวะทางอารมณ์ 

 

 

มาตรฐานที  

ตวับ่งชีที .  

มาตรฐานที . - .  
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โครงการ/กจิกรรม 

 

วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กจิกรรม 

สนอง 

มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา  

(มฐ.ที /ตวับ่งชี) 

โครงการประสานงานเครือข่าย

การศึกษา ปี 2558 

เพือประสานและพฒันาเครือข่ายการศึกษา

ในสหวิทยาเขต,สพม เขต  และกลุ่ม

โรงเรียนประถมศึกษา 

เชิงปริมาณ 

.ร้อยละ  มีระบบการบริหารงานการ

ประสานงานเครือข่ายทีมีความคล่องตวั เชิง

คุณภาพ 

.โรงเรียนเป็นแหล่งวิทยาการในกรแสวงหา

ความรู้และบริการชุมชน 

.โรงเรียนไดรั้บการส่งเสริมสนบัสนุน

การศึกษาโดยมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย 

.มีการแลกเปลียนเรียนรู้ร่วมกนั 

มาตรฐานที  

ตวับ่งชีที . - .  

มาตรฐานที  

ตวับ่งชีที .  

มาตรฐานที  

 ตวับ่งชีที . - .  

โครงการประสานงานการศึกษาใน

ระบบนอกระบบและตามอธัยาศยั 

1.เพือประสานงานสถานศึกษาในระบบ 

นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 

.เพือเทียบโอนผลการเรียน จากการศึกษา

ในระบบ นอกระบบและตามอธัยาศยั 

เชิงปริมาณ 

.มีโครงสร้างและระบบการบริหารงานทีมี

ความคล่องตวัระหว่างการศึกษาในระบบ นอก

ระบบและตามอธัยาศยั 

.มีการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษาใน

ระบบ นอกระบบและตามอธัยาศยั ไดถู้กตอ้ง 

 

มาตรฐานที  

ตวับ่งชีที . - .  
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โครงการ/กจิกรรม 

 

วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กจิกรรม 

สนอง 

มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา  

(มฐ.ที /ตวับ่งชี) 

  .มีการจดักิจกรรมส่งเสริมการศึกษาในระบบ 

นอกระบบและตามอธัยาศยั 

เชิงคุณภาพ 

.การดาํเนินงานประสานงานการศึกษาใน

ระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อธัยาศยัเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย 
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กลยุทธ์ ที 4  พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาทงัระบบ ใหส้ามารถจดักิจกรรมการเรียนการสอนไดอ้ยา่งมีคุณภาพ 

โครงการ/กจิกรรม 

 

วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กจิกรรม 

สนอง 

มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา  

(มฐ.ที /ตวับ่งชี) 

โครงการพฒันาระบบบริหารงานบุคคล .เพือใหก้ารดาํเนินงานดา้นการบริหารงาน

บุคคลเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

2.เพือส่งเสริมบุคลากรใหมี้ความรู้

ความสามารถ มีจิตสาํนึกในการปฏิบติังาน

เต็มตามศกัยภาพ ยดึมนัในระเบียบวินยั 

จรรยาบรรณอยา่งมีมาตรฐาน 

.เพือสร้างขวญัและกาํลงัใจแก่ครูและ

บุคลากรทางการศึกษาทีปฏิบติังานไดต้าม

มาตรฐานวิชาชีพใหไ้ดรั้บการยกยอ่งเชิดชู

เกียรติ มีความมนัคงในวิชาชีพ 

เชิงปริมาณ 

.ขา้ราชาการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อย

ละ  ไดรั้บการพฒันาตนเอง พฒันางานพฒันา

จิตใจ มาตรฐานการศึกษาขนัพืนฐาน 

.ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อย

ละ  สามารถปฏิบติังานเต็มศกัยภาพ มี

ระเบียบวินยั จรรยาบรรณ อยา่งมีมาตรฐานแห่ง

วิชาชีพ 

.ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อย

ละ  มีขวญัและกาํลงัใจในการทาํงาน 

.ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อย

ละ   มีความพึงพอใจต่องานบริหารบุคคล 

เชิงคุณภาพ 

.โรงเรียนพฒันาคุณภาพการศึกษาของผูเ้รียน

เป็นสาํคญัอยา่งมีประสิทธิภาพ 

มาตรฐานที  

ตวับ่งชีที . - .  
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กลยุทธ์ ที 5  พฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการตามแนวทางการกระจายอาํนาจทางการศึกษาหลกัธรรมภิบาล เนน้การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือ

กบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน เพือส่งเสริมและสนบัสนุนการจดัการศึกษา 

โครงการ/กจิกรรม 

 

วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กจิกรรม 

สนอง 

มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา  

(มฐ.ที /ตวับ่งชี) 

โครงงานงานประชาสมัพนัธโ์รงเรียน

กบัชุมชน 

.โรงเรียนไดน้าํเสนอข่าวสารใหก้บัชุมชน 

.โรงเรียนไดรั้บข่าวสารของทางชุมชน 

.โรงเรียนกบัชุมชนไดมี้ส่วนร่วมในการจดั

กิจกรรมต่างๆ 

เชิงปริมาณ 

.ร้อยละ  ของบุคลากรในโรงเรียนกบัชุมชน

มีความร่วมมือกนัดี 

.ร้อยละ  ของหน่วยงานต่างๆทีเกียวขอ้ง

ร่วมมือดี 

.ร้อยละ  ชุมชนเขา้มาร่วมจดักิจกรรมใน

โรงเรียน 

มาตรฐานที  

ตวับ่งชีที . - .  

โครงการพฒันางานกลุ่มบริหาร

งบประมาณ 

.เพือใหบุ้คลากรของโรงเรียนเขียน

โครงการ/กิจกรรมทีสอดคลอ้งมาตรฐาน

การศึกษาของชาติ มาตรฐานของสพฐ.และ

สมศ. 

.เพือพฒันาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษา

ของโรงเรียนบา้นทุ่งนาวิทยา 

 

เชิงปริมาณ 

.มีแผนปฏิบติัการประจาํปีการศึกษา  

.มีการตรวจสอบการปฏิบติัตามแผนปฏิบติัการ

ประจาํปี 

.ร้อยละ  ของโครงการตามแผนปฏิบติัการ

ประจาํปีบรรลุเป้าหมายและพฒันาดีขึน 

มาตรฐานที  

ตวับ่งชีที . - .  
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โครงการ/กจิกรรม 

 

วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กจิกรรม 

สนอง 

มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา  

(มฐ.ที /ตวับ่งชี) 

 .เพือใหร้ะบบการเงิน การบญัชีของ

โรงเรียนเป็นระบบ ถูกตอ้งตามระเบียบของ

ทางราชการมีความโปร่งใส สามารถ

ตรวจสอบได ้

.เพือใหร้ะบบงานธุรการและสารบรรณเป็น

ระบบถูกตอ้งตามระเบียบของทางราชการ มี

ความรวดเร็วทนัเวลา 

. เพือใหร้ะบบการเบิกจ่ายวสัดุ การจดั

สวสัดิการรถโรงเรียนเป็นระบบ ถูกตอ้งตาม

ระเบียบของทางราชการ 

.เพือใหก้ารบริหารงานค่าสาธารณูปโภค

ของโรงเรียนมีความเป็นปัจจุบนั ประหยดั 

และไม่มีหนีคา้งชาํระ 

 

 

 

.ร้อยละ  ระบบการเบิกจ่ายพสัดุ การจดั

สวสัดิการรถโรงเรียน เป็นระบบถูกตอ้งตาม

ระเบียบราชการ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได ้

.งานธุรการและสารบรรณ ไดรั้บการพฒันา

อยา่งมีศกัยภาพเพิมขึนอยา่งนอ้ยร้อยละ  

6.งานการเงินและบญัชี ไดรั้บการพฒันาอยา่งมี

ศกัยภาพเพิมขึนอยา่งนอ้ย ร้อยละ  

.การบริหารงานค่าสาธารณูปโภคเป็นไปอยา่ง

ประหยดั ถูกตอ้ง ทนัเวลา และไม่มีหนีคา้งชาํระ 
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โครงการ/กจิกรรม 

 

วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กจิกรรม 

สนอง 

มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา  

(มฐ.ที /ตวับ่งชี) 

โครงการพฒันาอาคารสถานที .เพือปรับปรุงพืนทีบริเวณภายในโรงเรียน

ใหร่้มรืน สะอาด สวยงาม และปลอดภยั 

.เพือรักษาความสะอาดหอ้งสุขา อาคาร

เรียน และบริเวณทวัไปใหส้ะอาดเรียบร้อย 

.ดูแลรักษาสนามฟุตบอล และสนามหญา้

ต่างๆใหเ้ป็นระเบียบเรียบร้อยสามารถใช้

ประโยชน์ได ้

.จดัหางบประมาณจากนอกทีส่งเสริมให้

โรงเรียนมีรัวคอนกรีตทีแขง็แรง เพือรักษา

ทรัพยสิ์นของทางราชการ และสร้างขวญั

กาํลงัในใหค้ณะครูและบุคลากรใน

สถานศึกษาปฏิบติัหนา้ทีอยา่งมีความสุข 

เชิงปริมาณ 

.ร้อยละ  สภาพพืนทีภายในโรงเรียนมีความ

ร่มรืน สะอาดสวยงามและปลอดภยั 

.ร้อยละ  หอ้งสุขา อาคารเรียน และบริเวณ

ทวัไปสะอาดเรียบร้อย 

.ร้อยละ  สนามฟุตบอล สนามหญา้ และ

สภาพแวดลอ้มทวัไปสะอาดเรียบร้อย 

 .ร้อยละ  ศิษยเ์ก่า ผูป้กครอง หน่วยงาน

ภาครัฐและเอกชน ชุมชนตาํบลเขาบางแกรกให้

ความอนุเคราะห์ร่วมจดัตงักองผา้ป่าสมทบเพือ

บริจาคสร้างรัวโรงเรียน 

เชิงคุณภาพ 

.นกัเรียน คณะครู และบุคลากรในสถานศึกษา

ไดรั้บอากาศทีบริสุทธิจากธรรมชาติสุขภาพจิตดี 

.นกัเรียน ครูและบุคลากรในสถานศึกษามี

สุขภาพอนามยัทีดี มีจิตสาํนึกรักความสะอาด 

มาตรฐานที  

ตวับ่งชีที . - .  

มาตรฐานที  ตวับ่งชีที 

. - .  

 


