
โครงการและกิจกรรมตามกลยุทธ์ระดับองค์กร  
กลยุทธ์ระดับองค์กร  กลยุทธ์ที่  1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถทางเทคโนโลย ี

ลำดับ โครงการ เป้าหมายเชิงกลยุทธ ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

สนองมาตรฐาน  
การศึกษาของ                 
สถานศึกษา 
(มฐ/ตัวบ่งชี้) 

ค่าเป้าหมายความสำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 
ปีการศึกษา

2559 
ปีการศึกษา 

2560 
ปีการศึกษา 

2561 

1 โรงเรียน
มาตรฐานสากล 

ผู้เรียนมีความสามารถใน
การคิดอย่างเป็นระบบ  
คิดสร้างสรรค์  ตัดสินใจ
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ  
สมเหตุผล 

1. ร้อยละของนักเรียนที่สรุปความคิดจาก
เรื่องที่อ่าน  ฟัง  ดู  และสื่อสารโดยการพูด 
หรือเขียนตามความคิดของตนเอง 
2. ร้อยละของนักเรียนนำเสนอวิธีคิด   
วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของ
ตนเอง 
3. ร้อยละของนักเรียนที่กำหนดเป้าหมาย  
คาดการณ์  ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผล
ประกอบ 
4. ร้อยละของนักเรียนทีม่ีความคิดริเริ่ม  
และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 

มฐ. 4/4.1-4.4 80 
 
 

80 
 
 

80 
 
 

80 

82 
 
 

82 
 
 

80 
 
 

80 
 

84 
 
 

84 
 
 

84 
 
 

84 

ครูสายร่ม  อินสว่าง 

ผู้เรียนมีความรู้และ
ทักษะพื้นฐานที่จำเป็น
ตามหลักสูตร 

1. ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย
แต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ ์
2. ร้อยละของผลการประเมินสมรรถนะ
สำคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ ์
3. ร้อยละของผลการประเมินการอ่าน   
คิดวิเคราะห์  และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ 
4. ร้อยละของผลการทดสอบระดับชาติ
เป็นไปตามเกณฑ์ 

มฐ. 5/5.1-5.4 75 
 

75 
 

75 
 

75 

78 
 

78 
 

78 
 

75.5 
 

80 
 

80 
 

80 
 

76 

 
 



โครงการและกิจกรรมตามกลยุทธ์ระดับองค์กร  
กลยุทธ์ระดับองค์กร  กลยุทธ์ที่  1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถทางเทคโนโลยี 

ลำดับ โครงการ เป้าหมายเชิงกลยุทธ ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

สนองมาตรฐาน  
การศึกษาของ                 
สถานศึกษา 
(มฐ/ตัวบ่งชี้) 

ค่าเป้าหมายความสำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 
ปีการศึกษา

2559 
ปีการศึกษา 

2560 
ปีการศึกษา 

2561 

 โรงเรียน
มาตรฐานสากล 
(ต่อ) 

ส ถ าน ศึ ก ษ ามี ก ารจั ด
หลักสูตร กระบวนการ
เรี ย น รู้  แ ล ะกิ จ ก รรม
พัฒนาคุณภาพ 
ผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

1. ร้อยละของหลักสูตรสถานศึกษา
เหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น 
2. ร้อยละของการจัดรายวิชาเพ่ิมเติม 
ที่หลากหลายให้ผู้ เรียนเลือกเรียนตาม
ความถนัดความสามารถและ ความสนใจ 
3. ร้อยละของการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้ เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความ
ต้องการความสามารถ  ความถนัด  และ
ความสนใจของผู้เรียน 
4. ร้ อยละของการสนั บสนุ นให้ ครู จั ด
กระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ
จริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 
5. ร้อยละของการนิเทศภายใน กำกับ 
ติดตามตรวจสอบ และนำผลไปปรับปรุง
การเรียนการสอนอย่างสม่ำเสมอ 
6. ร้อยละของการจัดระบบดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึง
ผู้เรียนทุกคน 

มฐ.10/10.1-10.6 80 
 

80 
 
 

80 
 
 
 

80 
 
 

80 
 
 

80 

82 
 

82 
 
 

82 
 
 
 

83 
 
 

83 
 
 

85 

84 
 

84 
 
 

84 
 
 
 

85 
 
 

85 
 
 

90 

 

 



โครงการและกิจกรรมตามกลยุทธ์ระดับองค์กร  
กลยุทธ์ระดับองค์กร  กลยุทธ์ที่  1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถทางเทคโนโลยี 

ลำดับ โครงการ เป้าหมายเชิงกลยุทธ ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

สนองมาตรฐาน  
การศึกษาของ                 
สถานศึกษา 
(มฐ/ตัวบ่งชี้) 

ค่าเป้าหมายความสำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 
ปีการศึกษา

2559 
ปีการศึกษา 

2560 
ปีการศึกษา 

2561 

2 ส่งเสริมนิสัย 
รักการอ่าน 

ผู้เรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง รักการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีนสิัยรักการอ่าน
และแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด 
แหล่งเรียนรู้และสื่อต่างๆ รอบตัวอยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป 

มฐ.3/3.1 
 

80 83 85 ครูฉวีวรรณ  เหล่า
เขตกิจ 

ผู้เรียนมีความสามารถใน
การคิดอย่างเป็นระบบ 
คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ 
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ 
สมเหตุผล 

1. ร้อยละของผู้เรียนที่สรุปความคิดจาก
เรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดยการ
พูด หรือเขียนตามความคิดของตนเองอยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป 

มฐ.4/4.1 
 

80 82 84  

การจัดกิจกรรมตาม
นโยบาย จุดเน้น แนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา
เพื่อพัฒนา และส่งเสริม
สถานศึกษาใหย้กระดับ
คุณภาพสูงขึ้น 

1. ร้อยละความพึงพอใจของนักเรียน ครู 
และผู้ปกครองต่อการจัดโครงการ กิจกรรม
พิเศษ เพื่อตอบสนองนโยบายจุดเน้น ตาม
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

มฐ.15/5.1 
 
 

80 82 84  

 
 
 



โครงการและกิจกรรมตามกลยุทธ์ระดับองค์กร  
กลยุทธ์ระดับองค์กร  กลยุทธ์ที่  1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถทางเทคโนโลยี 

ลำดับ โครงการ เป้าหมายเชิงกลยุทธ ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

สนองมาตรฐาน  
การศึกษาของ                 
สถานศึกษา 
(มฐ/ตัวบ่งชี้) 

ค่าเป้าหมายความสำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 
ปีการศึกษา

2559 
ปีการศึกษา 

2560 
ปีการศึกษา 

2561 

3 พัฒนาผู้เรียน
ให้มีความรูแ้ละ
ทักษะที่จำเป็น
ตามหลักสูตร 

ผู้เรียนมีความสามารถ 
ในการคิดอย่างเป็นระบบ  
คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ 
สมเหตุผล   
 

1. ร้อยละของนักเรียนที่สรุปความคิดจาก
เรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดย 
การพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง 
2. ร้อยละของนักเรียนที่นำเสนอวิธีคิด วิธี
แก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง 
3. ร้อยละของนักเรียนที่กำหนดเป้าหมาย 
คาดการณ ์ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผล
ประกอบ 
4. ร้อยละของนักเรียนที่มีความคิดริเริ่ม และ
สร้างสรรคผ์ลงานด้วยความภาคภูมิใจ 

มฐ.4/4.1-4.4 80 
 
 

80 
 

80 
 
 

80 

82 
 
 

82 
 

82 
 
 

83 

84 
 
 

84 
 

84 
 
 

85 

ครูสายร่ม อินสว่าง 

ผู้เรียนมีความรู้และ
ทักษะพื้นฐานที่จำเป็น
ตามหลักสูตร 

1. ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย
แต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ ์
2. ร้อยละของผลการประเมินสมรรถนะ
สำคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ ์
3. ร้อยละของผลการประเมินการอ่าน  
คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ ์
4. ร้อยละของผลการทดสอบระดับชาติ
เป็นไปตามเกณฑ ์  

มฐ.5/5.1-5.4 75 
 

75 
 

75 
 

75 

78 
 

78 
 

78 
 

75.5 
 

80 
 

80 
 

80 
 

76 

 

 



โครงการและกิจกรรมตามกลยุทธ์ระดับองค์กร  
กลยุทธ์ระดับองค์กร  กลยุทธ์ที่  1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถทางเทคโนโลยี 

ลำดับ โครงการ เป้าหมายเชิงกลยุทธ ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

สนองมาตรฐาน  
การศึกษาของ                 
สถานศึกษา 
(มฐ/ตัวบ่งชี้) 

ค่าเป้าหมายความสำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 
ปีการศึกษา

2559 
ปีการศึกษา 

2560 
ปีการศึกษา 

2561 

  ผู้ เรียนมีทั กษะในการ
ทำงาน รักการทำงาน 
สามารถทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นได้  และมีเจตคติที่ดี
ต่ออาชีพสุจริต 

1. ร้อยละของนักเรียนที่มีการวางแผนการ
ทำงานและดำเนินการจนสำเร็จ 
2. ร้อยละของนักเรียนที่ทำงานอย่างมี
ความสุข มุ่งมัน่พัฒนางาน  และภูมิใจใน
ผลงานของตนเอง 
3. ร้อยละของนักเรียนที่ทำงานร่วมกับ 
ผู้อื่นได ้
4. ร้อยละของนักเรียนที่มีความรู้สึกที่ดีต่อ
อาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่
ตนเองสนใจ 
    

มฐ.6/6.1-6.4 80 
 

80 
 
 

80 
 

80 

82 
 

83 
 
 

83 
 

83 

84 
 

85 
 
 

85 
 

85 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการและกิจกรรมตามกลยุทธ์ระดับองค์กร  
กลยุทธ์ระดับองค์กร  กลยุทธ์ที่  1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถทางเทคโนโลยี 

ลำดับ โครงการ เป้าหมายเชิงกลยุทธ ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

สนองมาตรฐาน  
การศึกษาของ                 
สถานศึกษา 
(มฐ/ตัวบ่งชี้) 

ค่าเป้าหมายความสำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 
ปีการศึกษา

2559 
ปีการศึกษา 

2560 
ปีการศึกษา 

2561 

4 ส่งเสริมความ
เป็นเลิศทาง
วิชาการ 

ผู้เรียนมีสุขภาพที่ดีและมี
สุนทรียภาพ 
 

1. ร้อยละของการเห็นคุณค่าในตนเอง   
มีความมั่นใจ  กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
2. ร้อยละของการสร้างผลงานจากการเข้า
ร่วมกิจกรรมดา้นศิลปะ  ดนตรี/นาฏศิลป์ 
กีฬา/นันทนาการ ตามจินตนาการ 
 

มฐ.1/1.4, 1.6 
 

80 
 

80 

83 
 

85 

85 
 

87 

ครูสาววันเพ็ญ  
แดงสิงห ์

ผู้เรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง รักการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 
 

1. ร้อยละของการเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้
ระหว่างกัน 
2. ร้อยละของการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้
และการนำเสนอผลงาน 
 

มฐ.3/3.3-3.4 
 

80 
 
 

80 

82 
 
 

83 

84 
 
 

85 

 

ผู้เรียนมีความสามารถใน
การคิดอย่างเป็นระบบ  
คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ  
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ  
สมเหตุสมผล 

1. ร้อยละของการนำเสนอวิธีคิด  วิธี
แก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง 
2. ร้อยละของการมีความคิดริ เริ่มและ
สร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 

มฐ.4/4.2, 4.4 
 

80 
 

80 

82 
 

82 

84 
 

84 

 

 
 



โครงการและกิจกรรมตามกลยุทธ์ระดับองค์กร  
กลยุทธ์ระดับองค์กร  กลยุทธ์ที่  1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถทางเทคโนโลย ี

ลำดับ โครงการ เป้าหมายเชิงกลยุทธ ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

สนองมาตรฐาน  
การศึกษาของ                 
สถานศึกษา 
(มฐ/ตัวบ่งชี้) 

ค่าเป้าหมายความสำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 
ปีการศึกษา

2559 
ปีการศึกษา 

2560 
ปีการศึกษา 

2561 

5 ส่งเสริมให้ครู
ปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

ครูปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

1. ร้อยละของครูมีการกำหนดเป้าหมาย
คุณ ภาพผู้ เรียนทั้ งด้ านความรู้  ทั กษะ
กระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค ์
2. ร้อยละของครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการ
จัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 
3. ร้อยละของครูออกแบบและการจัดการ
เรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่าง
บุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา 
4. ร้อยละของครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมผนวกกับการนำบริบทและภูมิ
ปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการ
จัดการเรียนรู ้
5. ร้อยละของครูมีการวัดและประเมินผลที่
มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน  
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
 

มฐ. 7/7.1-7.9 80 
 
 
 

85 
 
 

80 
 
 

85 
 
 
 

82 

85 
 
 
 

86 
 
 

83 
 
 

87 
 
 
 

85 

88 
 
 
 

88 
 
 

85 
 
 

89 
 
 
 

88 

ครูอิสรพงษ์   
อินสว่าง 

 



โครงการและกิจกรรมตามกลยุทธ์ระดับองค์กร  
กลยุทธ์ระดับองค์กร  กลยุทธ์ที่  1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถทางเทคโนโลย ี

ลำดับ โครงการ เป้าหมายเชิงกลยุทธ ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

สนองมาตรฐาน  
การศึกษาของ                 
สถานศึกษา 
(มฐ/ตัวบ่งชี้) 

ค่าเป้าหมายความสำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 
ปีการศึกษา

2559 
ปีการศึกษา 

2560 
ปีการศึกษา 

2561 

 ส่งเสริมให้ครู
ปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
(ต่อ) 

 6. ร้อยละของครูให้คำแนะนำ คำปรึกษา 
และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ เรียนทั้งด้านการ
เรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค 
7. ร้อยละของครูมีการศึกษา วิจัยและ
พั ฒ น าการจั ดการ เรี ยน รู้ ใน วิช าที่ ตน
รับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการสอน 
8. ร้อยละของครูประพฤติปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกที่ดี 
ของสถานศึกษา 
9. ร้อยละของครูจัดการเรียนการสอนตาม
วิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา  
เต็มความสามารถ 

 83 
 
 

83 
 
 

85 
 
 

85 

85 
 
 

85 
 
 

88 
 
 

88 

87 
 
 

87 
 
 

90 
 
 

90 

 

 
 
 
 
 
 
 



โครงการและกิจกรรมตามกลยุทธ์ระดับองค์กร  
กลยุทธ์ระดับองค์กร  กลยุทธ์ที่  1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถทางเทคโนโลยี 

ลำดับ โครงการ เป้าหมายเชิงกลยุทธ ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

สนองมาตรฐาน  
การศึกษาของ                 
สถานศึกษา 
(มฐ/ตัวบ่งชี้) 

ค่าเป้าหมายความสำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 
ปีการศึกษา

2559 
ปีการศึกษา 

2560 
ปีการศึกษา 

2561 

6 ส่งเสริม 
สนับสนุนให้
สถานศึกษา
เป็นสังคมแห่ง
การเรียนรู ้

ผู้เรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองรักการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 
 

1. ร้อยละของนักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน
และแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด
และแหล่งเรียนรู้และสื่อต่างๆ  รอบตัว 
2. ร้อยละของนักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยี
ในการเรียนรู้และนำเสนอผลงานได้ 
 

มฐ. 3/3.1,3.4 80 
 
 

80 

83 
 
 

83 

85 
 
 

85 

ครูฉันทนาพร   
แสงสุทธิเศรษฐ ์

สถานศึกษามีการจัด
สภาพแวดล้อมและการ
บริการที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนพัฒนาเต็ม
ศักยภาพ 

1. ร้อยละของความพึงพอใจต่อการจัด
ห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เอื้อให้ผู้เรียนเรยีนรู้ด้วย ตนเอง
และหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
 

มฐ. 11/11.3 80 83 85  

ผู้เรียนมีทักษะในการ
ทำงานรักการทำงาน  
สามารถทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นได้  และมเีจตคติที่ดี
ต่ออาชีพสุจริต 
 

1. ร้อยละของความพึงพอใจที่มีต่ออาชีพ
สุจริต  และอาชีพที่ตนเองสนใจ 
 

มฐ. 6/ 6.4 
 

80 83 85  

. 
 



โครงการและกิจกรรมตามกลยุทธ์ระดับองค์กร  
กลยุทธ์ระดับองค์กร  กลยุทธ์ที่  2  ปลูกฝังคุณธรรม ความเป็นไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

ลำดับ โครงการ เป้าหมายเชิงกลยุทธ ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

สนองมาตรฐาน  
การศึกษาของ                 
สถานศึกษา 
(มฐ/ตัวบ่งชี้) 

ค่าเป้าหมายความสำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 
ปีการศึกษา

2559 
ปีการศึกษา 

2560 
ปีการศึกษา 

2561 

7 โครงการน้อม
นำหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่ 
การปฏิบัติของ
สถานศึกษา 

ผู้เรียนมีคุณธรรม  
จริยธรรม  และค่านิยมที่
พึงประสงค์ 

 

1. ร้อยละของผู้เรียน  ตระหนักรู้คุณค่า  
รวมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
 

มฐ. 2/2.4 
 

82 84 86 ครูสุระศักดิ์   
หามทอง 

ผู้เรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง  รักการเรียนรู้
และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

1.ร้อยละของผู้เรียนที่เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้
ระหว่างกัน 

มฐ. 3/3.3 80 82 84  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการและกิจกรรมตามกลยุทธ์ระดับองค์กร  
กลยุทธ์ระดับองค์กร  กลยุทธ์ที่  2  ปลูกฝังคุณธรรม ความเป็นไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

ลำดับ โครงการ เป้าหมายเชิงกลยุทธ ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

สนองมาตรฐาน  
การศึกษาของ                 
สถานศึกษา 
(มฐ/ตัวบ่งชี้) 

ค่าเป้าหมายความสำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 
ปีการศึกษา

2559 
ปีการศึกษา 

2560 
ปีการศึกษา 

2561 

8 อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
อันเน่ืองมาจาก
พระราชดำริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา
สยามบรมราช
กุมาร ี

สถานศึกษามีการสร้าง 
ส่งเสริม สนับสนุน ให้
สถานศึกษาเป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้   

1. ร้อยละความพึงพอใจที่มีต่อการสร้างและ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและ
ใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา 
 

มฐ. 13 /13.1 
 

85 87 89 นางทิพวัลย์  
วงษ์อำมาตย์ 

การจัดกิจกรรมตาม
นโยบาย จุดเน้น แนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา
เพื่อพัฒนา และส่งเสริม
สถานศึกษาใหย้กระดับ
คุณภาพสูงขึ้น 

2. ร้อยละความพึงพอใจที่มีต่อการจัด
โครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนอง
นโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา 
 

มฐ.15/ 15.1 
 

80 82 84  

 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการและกิจกรรมตามกลยุทธ์ระดับองค์กร  
กลยุทธ์ระดับองค์กร  กลยุทธ์ที่  2  ปลูกฝังคุณธรรม ความเป็นไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

ลำดับ โครงการ เป้าหมายเชิงกลยุทธ ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

สนองมาตรฐาน  
การศึกษาของ                 
สถานศึกษา 
(มฐ/ตัวบ่งชี้) 

ค่าเป้าหมายความสำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 
ปีการศึกษา

2559 
ปีการศึกษา 

2560 
ปีการศึกษา 

2561 

15 โรงเรียน
คุณธรรมชั้นนำ 

ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมที่
พึงประสงค์ 

1. ร้อยละของนักเรียนมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามหลักสูตร  
2. ร้อยละของนักเรียนมีความเอื้ออาทรต่อ
ผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
3. ร้อยละของนักเรียนยอมรับความคิดและ
วัฒนธรรมที่แตกต่าง  
4. ร้อยละของนักเรียนตระหนัก รู้คุณค่า 
ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

มฐ. 2/ 2.1-2.4 80 
 

80 
 

80 
 

80 

82 
 

82 
 

82 
 

82 

84 
 

84 
 

84 
 

84 

ครูจรรยา    
บูรณสมภพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการและกิจกรรมตามกลยุทธ์ระดับองค์กร  
กลยุทธ์ระดับองค์กร  กลยุทธ์ที่  3  ขยายโอกาสทางการศึกษา 

ลำดับ โครงการ เป้าหมายเชิงกลยุทธ ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

สนองมาตรฐาน  
การศึกษาของ                 
สถานศึกษา 
(มฐ/ตัวบ่งชี้) 

ค่าเป้าหมายความสำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 
ปีการศึกษา

2559 
ปีการศึกษา 

2560 
ปีการศึกษา 

2561 

9 
 
 

โรงเรียนแกน
นำเรียนร่วม 

ผู้เรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง รักการเรียนรู้ 
และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

1. ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน ฟัง 
ดู พูด เขียน และต้ังคำถามเพื่อค้นคว้า 
หาความรู้เพิ่มเติมอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

มฐ. 3 / 3.2 80 82 84 ครูปิยมาศ  นุม่ศร ี

ผู้เรียนมีความสามารถใน
การคิดอย่างเป็นระบบ 
ความคิดสร้างสรรค์ 
ตัดสินใจแก้ปญัหาได้
อย่างมีสติสมเหตุสมผล 

1. ร้อยละของผู้เรียน มีความคิดริเริ่ม และ
สร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 
อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

มฐ. 4 / 4.4 80 82 84  

สถานศึกษามีการจัด
หลักสูตร กระบวรการเรียนรู้ 
และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

1. ร้อยละความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความ
ต้องการ ความสามารถ ความถนัด และ
ความสนใจของผู้เรียนอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

มฐ. 10 / 10.3 80 82 84  

การพัฒนาสถานศึกษาให้
บรรลุเป้าหมายตาม
วิสัยทัศน์ปรัชญา และ
จุดเน้นที่กำหนดขึ้น 

1. ร้อยละความพึงพอใจของการจัด
โครงการ กิจกรรมที่ส่งเสรมิให้ผู้เรียนบรรลุ
ตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา ปณิธาน 
พันธกิจ วัตถุประสงค์ และจุดเน้นของการ
จัดตั้งสถานศึกษาอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

มฐ. 14 / 14.1 80 82 84  



โครงการและกิจกรรมตามกลยุทธ์ระดับองค์กร  
กลยุทธ์ระดับองค์กร  กลยุทธ์ที่  3  ขยายโอกาสทางการศึกษา 

ลำดับ โครงการ เป้าหมายเชิงกลยุทธ ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

สนองมาตรฐาน  
การศึกษาของ                 
สถานศึกษา 
(มฐ/ตัวบ่งชี้) 

ค่าเป้าหมายความสำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 
ปีการศึกษา

2559 
ปีการศึกษา 

2560 
ปีการศึกษา 

2561 

 โรงเรียนแกน
นำเรียนร่วม 
(ต่อ) 

การจัดกิจกรรมตาม
นโยบายจุดเน้น แนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา
เพื่อพัฒนา และส่งเสริม 
สถานศึกษาใหย้กระดับ
คุณภาพสูงขึ้น 

1. ร้อยละความพึงพอใจของนักเรียน ครู 
และผู้ปกครอง ต่อการจัดโครงการ กิจกรรม
พิเศษเพ่ือตอบสนองนโยบาย จุดเน้นตาม
แนวทางการปฏิรูปการศึกษาอยู่ในระดับดี
ขึ้นไป 

มฐ. 15 / 15.1 80 82 84  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการและกิจกรรมตามกลยุทธ์ระดับองค์กร  
กลยุทธ์ระดับองค์กร  กลยุทธ์ที่  3  ขยายโอกาสทางการศึกษา 

ลำดับ โครงการ เป้าหมายเชิงกลยุทธ ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

สนองมาตรฐาน  
การศึกษาของ                 
สถานศึกษา 
(มฐ/ตัวบ่งชี้) 

ค่าเป้าหมายความสำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 
ปีการศึกษา

2559 
ปีการศึกษา 

2560 
ปีการศึกษา 

2561 

10 ส่งเสริมให้
นักเรียนได้รับ
การศึกษา 
อย่างทั่วถึง 

ผู้บริหารปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 
 

1. ร้อยละของผู้บริหารให้คำแนะนำ 
คำปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัด
การศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 
2. ร้อยละของนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน
พึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา 
อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

มฐ. 8 /8.5-8.6 
 

100 
 
 

85 

100 
 
 

87 

100 
 
 

89 

ครูปิยมาศ  นุม่ศร ี

สถานศึกษามีการจัด
หลักสูตร กระบวนการ
เรียนรู้และกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
อย่างรอบด้าน 

1. ร้อยละความพึงพอใจต่อหลักสูตร
สถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับ
ท้องถิ่น 
2. ร้อยละความพึงพอใจต่อการจัดรายวิชา
เพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียน
ตามความถนัด ความสามารถและความ
สนใจ 
3. ร้อยละความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความ
ต้องการ ความสามารถ ความถนัดและความ
สนใจของผู้เรียน 

มฐ. 10 /10.1-
10.3 
 
 

80 
 
 

80 
 
 
 

80 

82 
 
 

82 
 
 
 

82 

84 
 
 

84 
 
 
 

84 

 

 
 



โครงการและกิจกรรมตามกลยุทธ์ระดับองค์กร  
กลยุทธ์ระดับองค์กร  กลยุทธ์ที่  3  ขยายโอกาสทางการศึกษา 

ลำดับ โครงการ เป้าหมายเชิงกลยุทธ ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

สนองมาตรฐาน  
การศึกษาของ                 
สถานศึกษา 
(มฐ/ตัวบ่งชี้) 

ค่าเป้าหมายความสำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 
ปีการศึกษา

2559 
ปีการศึกษา 

2560 
ปีการศึกษา 

2561 

11 ส่งเสริมความ
เป็นเลิศ 
ด้านกีฬา 

ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและ
มีสุนทรียภาพ 
 
 

1. ร้อยละของนักเรียนเห็นคุณค่าในตนเอง 
มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
2. ร้อยละของนักเรียนสร้างผลงานจากการ
เข้าร่วมกิจกรรมด้านกีฬา 
 
 
 

มฐ. 1 /1.4,1.6 
 
 
 
 
 

85 
 

85 

88 
 

88 

90 
 

90 

ครูนิคม ศรีพยัคฆ์ 

14 พัฒนาระบบ
ดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

สถานศึกษามีการจัด
หลักสูตร กระบานการ
เรียนรู้และกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
อย่างรอบด้าน 

1. ร้อยละของความพึงพอใจในการ
จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มี
ประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียน 
ทุกคน 

มฐ.10/ 10.6 80 85 90 ครูสมพิศ บัวพลับ 

 
 
 
 
 
 



โครงการและกิจกรรมตามกลยุทธ์ระดับองค์กร  
กลยุทธ์ระดับองค์กร  กลยุทธ์ที่  3  ขยายโอกาสทางการศึกษา 

ลำดับ โครงการ เป้าหมายเชิงกลยุทธ ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

สนองมาตรฐาน  
การศึกษาของ                 
สถานศึกษา 
(มฐ/ตัวบ่งชี้) 

ค่าเป้าหมายความสำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 
ปีการศึกษา

2559 
ปีการศึกษา 

2560 
ปีการศึกษา 

2561 

16 โรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ 

นักเรียนมสุีขภาวะท่ีดี
และมีสุนทรียภาพ 

1. ร้อยละของนักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแล
สุขภาพและออกกำลังกายสม่ำเสมอ 
2. ร้อยละของนักเรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูง 
และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
มาตรฐาน 
3. ร้อยละของนักเรียนที่รู้จักคุณค่าใน
ตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออก 
อย่างเหมาะสม 
4. ร้อยละของนักเรียนมีมนุษยสมัพันธ์ที่ดี
และให้เกียรตผิู้อื่น 

มฐ. 1/ 1.1, 
1.2, 1.4, 1.5 

85 
 

85 
 
 

85 
 
 

85 

88 
 

88 
 
 

88 
 

 
85 

90 
 

90 
 
 

90 
 

 
90 

ครูเกศศิริ   คนึงคิด 

สถานศึกษามีการจัด
สภาพแวดล้อมและการ
บริการที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนพัฒนาเต็ม
ศักยภาพ 

1. ร้อยละของความพึงพอใจต่อจัดโครงการ 
กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความ
ปลอดภัยของผู้เรียน 

มฐ. 11/11.2 85 88 90  

 
 
 
 



โครงการและกิจกรรมตามกลยุทธ์ระดับองค์กร  
กลยุทธ์ระดับองค์กร  กลยุทธ์ที่  3  ขยายโอกาสทางการศึกษา 

ลำดับ โครงการ เป้าหมายเชิงกลยุทธ ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

สนองมาตรฐาน  
การศึกษาของ                 
สถานศึกษา 
(มฐ/ตัวบ่งชี้) 

ค่าเป้าหมายความสำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 
ปีการศึกษา

2559 
ปีการศึกษา 

2560 
ปีการศึกษา 

2561 

17 ป้องกันและ
แก้ปัญหา 
ยาเสพติด (TO 
BE NUMBER 
ONE) 

นักเรียนมสุีขภาวะท่ีดี
และมีสุนทรียภาพ 

1. ร้อยละของนักเรียนที่สามารถป้องกัน
ตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยง
ตนเองจากภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง 
2. ร้อยละของนักเรียนที่เห็นคุณค่า 
ในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออก 
อย่างเหมาะสม 
3. ร้อยละของนักเรียนที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
และให้เกียรตผิู้อื่น 
4. ร้อยละของนักเรียนที่สามารถสร้าง
ผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ 
ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการ 

มฐ. 1/ 1.3-1.6 85 
 
 

85 
 
 

85 
 

85 

87 
 
 

88 
 
 

88 
 

88 

89 
 
 

90 
 
 

90 
 

90 

ครูกิตธวัช   วรรณ
กิจ 

 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการและกิจกรรมตามกลยุทธ์ระดับองค์กร  
กลยุทธ์ระดับองค์กร  กลยุทธ์ที่  3  ขยายโอกาสทางการศึกษา 

ลำดับ โครงการ เป้าหมายเชิงกลยุทธ ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

สนองมาตรฐาน  
การศึกษาของ                 
สถานศึกษา 
(มฐ/ตัวบ่งชี้) 

ค่าเป้าหมายความสำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 
ปีการศึกษา

2559 
ปีการศึกษา 

2560 
ปีการศึกษา 

2561 

18 สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือ
และสัมพันธ์
ชุมชน 

คณะกรรมการ
สถานศึกษา และ
ผู้ปกครอง ชุมชน
ปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

1. ร้อยละของคณะกรรมการสถานศึกษารู้
และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบกำหนด 
2. ร้อยละของคณะกรรมการสถานศึกษา
ทุกคนกำกับติดตาม ดูแลและขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผล
สำเร็จตามเป้าหมาย 
3. ร้อยละของผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา 

มฐ. 9/9.1 , 9.3 90 
 

90 
 
 
 

90 

95 
 

95 
 
 
 

95 

98 
 

98 
 
 
 

98 

ครูวีระ วงค์สายสิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการและกิจกรรมตามกลยุทธ์ระดับองค์กร  
กลยุทธ์ระดับองค์กร  กลยุทธ์ที่  4  พัฒนาครูและบุคลากรทั้งระบบให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 

ลำดับ โครงการ เป้าหมายเชิงกลยุทธ ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

สนองมาตรฐาน  
การศึกษาของ                 
สถานศึกษา 
(มฐ/ตัวบ่งชี้) 

ค่าเป้าหมายความสำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 
ปีการศึกษา

2559 
ปีการศึกษา 

2560 
ปีการศึกษา 

2561 

22 เสริมสร้าง 
ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติ 
ราชการ 

ครูปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

1. ร้อยละของครูมีการศึกษา 
วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู ้
ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผล 
ในการปรับการสอน 
2. ร้อยละของครูประพฤติปฏิบัติ 
ตนเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็น 
สมาชิกที่ดีของสถานศึกษา 

มฐ.ที่ 7/7.7-7.8 83 
 
 
 

85 

85 
 
 
 

88 

87 
 
 
 

90 

ครูรุ่งนภา  บัวพลับ 

ผู้บริหารปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผล 

1. ร้อยละของผู้บริหารสามารถ 
บริหารจัดการการศึกษาให้บรรล ุ
ตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัตกิาร 
2. ร้อยละผู้บรหิารส่งเสริมและ 
พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อม 
รับการกระจายอำนาจ 
3. ร้อยละของนักเรียน ผู้ปกครอง 
และชุมชนพึงพอใจผลการบริหาร 
จัดการศึกษา 

มฐ.ที่ 8/8.3-8.5 100 
 
 

100 
 
 

85 

100 
 
 

100 
 
 

87 

100 
 
 

100 
 

 
89 

 

 
 
 



โครงการและกิจกรรมตามกลยุทธ์ระดับองค์กร  
กลยุทธ์ระดับองค์กร  กลยุทธ์ที่  4  พัฒนาครูและบุคลากรทั้งระบบให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 

ลำดับ โครงการ เป้าหมายเชิงกลยุทธ ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

สนองมาตรฐาน  
การศึกษาของ                 
สถานศึกษา 
(มฐ/ตัวบ่งชี้) 

ค่าเป้าหมายความสำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 
ปีการศึกษา

2559 
ปีการศึกษา 

2560 
ปีการศึกษา 

2561 

22 เสริมสร้าง 
ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติ 
ราชการ 
(ต่อ) 

สถานศึกษามีการจัด
หลักสูตร กระบวนการ
เรียนรู้ และกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
อย่างรอบด้าน 

1. ร้อยละของการจัดกิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบ 
สนองความต้องการ ความสามารถ 
ความถนัดและความสนใจของ 
ผู้เรียน 
2. ร้อยละของการนิเทศภายใน 
กำกับ ติดตามตรวจสอบ และนำ 
ผลไปปรับปรุงการเรียนการสอน 
อย่างสม่ำเสมอ 

มฐ.ที่ 10/ 
10.3 ,10.5 

85 
 
 
 
 

80 

87 
 
 
 
 

83 

90 
 
 
 
 

85 

ครูรุ่งนภา  บัวพลับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการและกิจกรรมตามกลยุทธ์ระดับองค์กร  
กลยุทธ์ระดับองค์กร  กลยุทธ์ที่  5  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

ลำดับ โครงการ เป้าหมายเชิงกลยุทธ ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

สนองมาตรฐาน  
การศึกษาของ                 
สถานศึกษา 
(มฐ/ตัวบ่งชี้) 

ค่าเป้าหมายความสำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 
ปีการศึกษา

2559 
ปีการศึกษา 

2560 
ปีการศึกษา 

2561 

12 พัฒนาระบบ
ประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

สถานศึกษามีการประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษาตามที่
กำหนดในกฎกระทรวง 
 
 

1. ร้อยละของโรงเรียนมีมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
2. ร้อยละของโรงเรียนจัดทำและดำเนินการ
ตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาทีมุ่่งพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
3. ร้อยละของโรงเรียนมีระบบข้อมูล
สารสนเทศและใช้ข้อมูลสารสนเทศในการ
บริหารจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา 
4. ร้อยละของโรงเรียนมีการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
5. ร้อยละของโรงเรียนนำผลการประเมิน
คุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 
6  ร้อยละของโรงเรียนจัดทำรายงาน
ประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 

มฐ. 12/12.1-
12.6 
 
 
 

80 
 

80 
 
 
 

80 
 
 
 

80 
 
 

80 
 
 
 

80 

84 
 

84 
 
 
 

84 
 
 
 

84 
 
 

84 
 
 
 

84 

88 
 

88 
 
 
 

88 
 
 
 

88 
 
 

88 
 
 
 

88 

ครูภาคภูมิ  
 สุวรรณโชต ิ



โครงการและกิจกรรมตามกลยุทธ์ระดับองค์กร  
กลยุทธ์ระดับองค์กร  กลยุทธ์ที่  5  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

ลำดับ โครงการ เป้าหมายเชิงกลยุทธ ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

สนองมาตรฐาน  
การศึกษาของ                 
สถานศึกษา 
(มฐ/ตัวบ่งชี้) 

ค่าเป้าหมายความสำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 
ปีการศึกษา

2559 
ปีการศึกษา 

2560 
ปีการศึกษา 

2561 

13 ธนาคาร
โรงเรียน 

ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยม 
ที่พึงประสงค ์

1. ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามหลักสูตรอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

มฐ. 2/ 2.1 80 82 84 ครูจิราพร  รื่นฤทธิ ์

ผู้เรียนมีทักษะในการ
ทำงาน รักการทำงาน 
สามารถทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดี
ต่ออาชีพสุจริต 

1. ร้อยละของผู้เรียนสามารถวางแผนการ
ทำงานและดำเนินการจนสำเร็จอยู่ในระดับ
ดีขึ้นไป 
2. ร้อยละของผู้เรียนสามารถทำงานอย่างมี
ความสุข มุ่งมัน่พัฒนางาน และภูมิใจใน
ผลงานของตนเองอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
3. ร้อยละของผู้เรียนสามารถทำงานร่วม 
กับผู้อื่นได้อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
4. ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้สึกที่ดีต่อ
อาชีพสุจริต และหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่
ตนเองสนใจอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

มฐ. 6/6.1-6.4 80 
 
 

80 
 
 

80 
 

80 

82 
 
 

82 
 
 

80 
 

80 

84 
 
 

84 
 
 

84 
 

84 

 

การพัฒนาสถานศึกษา 
ให้บรรลุเป้าหมายตาม
วิสัยทัศน์ ปรัชญา และ
จุดเน้นที่กำหนดขึ้น 

1. ร้อยละของความพึงพอใจที่มีต่อการจัด
โครงการ กิจกรรมที่ส่งเสรมิให้ผู้เรียนบรรลุ
ตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา  ของการ
จัดตั้งสถานศึกษา 

มฐ. 14/ 14.1 80 82 84  

 



โครงการและกิจกรรมตามกลยุทธ์ระดับองค์กร  
กลยุทธ์ระดับองค์กร  กลยุทธ์ที่  5  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

ลำดับ โครงการ เป้าหมายเชิงกลยุทธ ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

สนองมาตรฐาน  
การศึกษาของ                 
สถานศึกษา 
(มฐ/ตัวบ่งชี้) 

ค่าเป้าหมายความสำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 
ปีการศึกษา

2559 
ปีการศึกษา 

2560 
ปีการศึกษา 

2561 

 ธนาคาร
โรงเรียน 
(ต่อ) 

การจัดกิจกรรมตาม
นโยบาย จุดเน้น แนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา
เพื่อพัฒนา และส่งเสริม
สถานศึกษาใหย้กระดับ
คุณภาพสูงขึ้น 

1. ร้อยละความพึงพอใจของนักเรียน ครู 
และผู้ปกครองต่อการจัดโครงการ กิจกรรม
พิเศษ เพื่อตอบสนองนโยบายจุดเน้น ตาม
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

มฐ. 15/15.1 80 82 84  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการและกิจกรรมตามกลยุทธ์ระดับองค์กร  
กลยุทธ์ระดับองค์กร  กลยุทธ์ที่  5  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

ลำดับ โครงการ เป้าหมายเชิงกลยุทธ ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

สนองมาตรฐาน  
การศึกษาของ                 
สถานศึกษา 
(มฐ/ตัวบ่งชี้) 

ค่าเป้าหมายความสำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 
ปีการศึกษา

2559 
ปีการศึกษา 

2560 
ปีการศึกษา 

2561 

18 สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือ
และสัมพันธ์
ชุมชน 

คณะกรรมการ
สถานศึกษา และ
ผู้ปกครอง ชุมชน
ปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

4. ร้อยละของคณะกรรมการสถานศึกษารู้
และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบกำหนด 
5. ร้อยละของคณะกรรมการสถานศึกษา
ทุกคนกำกับติดตาม ดูแลและขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผล
สำเร็จตามเป้าหมาย 
6. ร้อยละของผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา 

มฐ. 9/9.1 , 9.3 90 
 

90 
 
 
 

90 

95 
 

95 
 
 
 

95 

98 
 

98 
 
 
 

98 

รองฯ รพีพรรณ 
กีตา 

19 พัฒนาปรับปรุง
อาคารสถานที่
และสิ่งแวดล้อม 

สถานศึกษามีการจัด
สภาพแวดล้อมและการ
บริการที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนพัฒนาเต็ม
ศักยภาพ 

1. ร้อยละของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มี
สิ่งอำนวยความสะดวกพอเพียง อยู่ใน
สภาพใช้การได้ด ีสภาพแวดล้อมร่มรื่น 
และมีแหล่งเรยีนรู้สำหรับผู้เรียน 
 

มฐ. 11/11.1 90 95 98 ครูวิวัฒน์ชัย  
กิตต์ิธนาตระกูล 

 
 
 
 



โครงการและกิจกรรมตามกลยุทธ์ระดับองค์กร  
กลยุทธ์ระดับองค์กร  กลยุทธ์ที่  5  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

ลำดับ โครงการ เป้าหมายเชิงกลยุทธ ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

สนองมาตรฐาน  
การศึกษาของ                 
สถานศึกษา 
(มฐ/ตัวบ่งชี้) 

ค่าเป้าหมายความสำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 
ปีการศึกษา

2559 
ปีการศึกษา 

2560 
ปีการศึกษา 

2561 

21 สนองนโยบาย 
สพฐ. 

โรงเรียนมีการจัด
กิจกรรมตามนโยบาย 
จุดเน้นแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษาเพื่อ
พัฒนา ส่งเสริม
สถานศึกษาใหย้กระดับ
คุณภาพสูงขึ้น 

1. ร้อยละของการจัดโครงการ กิจกรรม
พิเศษเพ่ือตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตาม
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
2. ร้อยละของผลการดำเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมาย 

มฐ. 15/15.1-
15.2 

 

80 
 
 

80 

82 
 
 

82 

84 
 
 

84 

ครูกัลญารัตน์   
สถิรสุขสมบูรณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการและกิจกรรมตามกลยุทธ์ระดับองค์กร  
กลยุทธ์ระดับองค์กร  กลยุทธ์ที่  5  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

ลำดับ โครงการ เป้าหมายเชิงกลยุทธ ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

สนองมาตรฐาน  
การศึกษาของ                 
สถานศึกษา 
(มฐ/ตัวบ่งชี้) 

ค่าเป้าหมายความสำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 
ปีการศึกษา

2559 
ปีการศึกษา 

2560 
ปีการศึกษา 

2561 

22 เสริมสร้าง 
ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติ 
ราชการ 

ครูปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

1. ร้อยละของครูมีการศึกษา 
วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู ้
ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผล 
ในการปรับการสอน 
2. ร้อยละของครูประพฤติปฏิบัติ 
ตนเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็น 
สมาชิกที่ดีของสถานศึกษา 

มฐ. 7/7.7-7.8 83 
 
 
 

85 

85 
 
 
 

88 

87 
 
 
 

90 

ครูรุ่งนภา  บัวพลับ 

ผู้บริหารปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผล 

1. ร้อยละของผู้บริหารสามารถ 
บริหารจัดการการศึกษาให้บรรล ุ
ตามที่กำหนดไว้ในแผนการ 
2. ร้อยละผู้บรหิารส่งเสริมและ 
พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อม 
รับการกระจายอำนาจ 
3. ร้อยละของนักเรียน ผู้ปกครอง 
และชุมชนพึงพอใจผลการบริหาร 
จัดการศึกษา 

มฐ. 8/8.3-8.5 100 
 
 

100 
 
 

85 

100 
 
 

100 
 
 

87 

100 
 
 

100 
 
 

89 

 

 
 
 



โครงการและกิจกรรมตามกลยุทธ์ระดับองค์กร  
กลยุทธ์ระดับองค์กร  กลยุทธ์ที่  5  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

ลำดับ โครงการ เป้าหมายเชิงกลยุทธ ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

สนองมาตรฐาน  
การศึกษาของ                 
สถานศึกษา 
(มฐ/ตัวบ่งชี้) 

ค่าเป้าหมายความสำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 
ปีการศึกษา

2559 
ปีการศึกษา 

2560 
ปีการศึกษา 

2561 

22 เสริมสร้าง 
ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติ 
ราชการ 
(ต่อ) 

สถานศึกษามีการจัด
หลักสูตร กระบวนการ
เรียนรู้ และกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
อย่างรอบด้าน 

1. ร้อยละของการจัดกิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบ 
สนองความต้องการ ความสามารถ 
ความถนัดและความสนใจของ 
ผู้เรียน 
2. ร้อยละของการนิเทศภายใน 
กำกับ ติดตามตรวจสอบ และนำ 
ผลไปปรับปรุงการเรียนการสอน 
อย่างสม่ำเสมอ 

มฐ. 10/10.3 -
10.5 

85 
 
 
 
 

80 

87 
 
 
 
 

83 

90 
 
 
 
 

85 

ครูรุ่งนภา  บัวพลับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการและกิจกรรมตามกลยุทธ์ระดับองค์กร  
กลยุทธ์ระดับองค์กร  กลยุทธ์ที่  5  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

ลำดับ โครงการ เป้าหมายเชิงกลยุทธ ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

สนองมาตรฐาน  
การศึกษาของ                 
สถานศึกษา 
(มฐ/ตัวบ่งชี้) 

ค่าเป้าหมายความสำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 
ปีการศึกษา

2559 
ปีการศึกษา 

2560 
ปีการศึกษา 

2561 

23 ส่งเสริมและ
พัฒนาการ
บริหารจัดการ
ด้วยระบบ
คุณภาพแบบมี
ส่วนร่วม 

บุคลากรปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผล 
 

1. ร้อยละของการประเมินผู้บริหารในเรื่อง
การมีวิสัยทัศน ์ภาวะผู้นำ และความคิด
ริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน 
2. ร้อยละของการประเมินผู้บริหารในเรื่อง
การใช้หลักการบริหารแบบมสี่วนร่วมและใช้
ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัยเป็น
ฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ 
3. ร้อยละของการประเมินผู้บริหารสามารถ
บริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย
ตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 
4. ร้อยละของการประเมินผู้บริหารส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับ
การกระจายอำนาจ 
 
 

มฐ.8/8.1-8.6 100 
 
 

100 
 
 
 

100 
 
 

100 

100 
 
 

100 
 
 
 

100 
 
 

100 

100 
 
 

100 
 
 
 

100 
 
 

100 

ครูปิยวรรณ   
กองใบศิลป์ 

 
 
 



โครงการและกิจกรรมตามกลยุทธ์ระดับองค์กร  
กลยุทธ์ระดับองค์กร  กลยุทธ์ที่  5  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

ลำดับ โครงการ เป้าหมายเชิงกลยุทธ ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

สนองมาตรฐาน  
การศึกษาของ                 
สถานศึกษา 
(มฐ/ตัวบ่งชี้) 

ค่าเป้าหมายความสำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 
ปีการศึกษา

2559 
ปีการศึกษา 

2560 
ปีการศึกษา 

2561 

23 ส่งเสริมและ
พัฒนาการ
บริหารจัดการ
ด้วยระบบ
คุณภาพแบบมี
ส่วนร่วม 

บุคลากรปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผล 
 

5. ร้อยละของการประเมินนักเรียน 
ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการ
บริหารการจัดการศึกษา 
6. ร้อยละของการประเมินผู้บริหารให้
คำแนะนำ คำปรึกษาทางวิชาการและเอาใจ
ใส่การจัดการศกึษาเต็มศักยภาพและเต็ม
เวลา 
 
 

 80 
 
 

100 

87 
 
 

100 

89 
 
 

100 

 

การพัฒนาสถานศึกษาให้
บรรลุเป้าหมายตาม
วิสัยทัศน์ ปรัชญา และ
จุดเน้นที่กำหนดขึ้น 

1. ผลการดำเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุ
ตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา  
และจุดเน้นของสถานศึกษา 
 

มฐ. 14/14.2 80 85 88  

 
 
 
 
 



โครงการและกิจกรรมตามกลยุทธ์ระดับองค์กร  
กลยุทธ์ระดับองค์กร  กลยุทธ์ที่  6 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 

ลำดับ โครงการ เป้าหมายเชิงกลยุทธ ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

สนองมาตรฐาน  
การศึกษาของ                 
สถานศึกษา 
(มฐ/ตัวบ่งชี้) 

ค่าเป้าหมายความสำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 
ปีการศึกษา

2559 
ปีการศึกษา 

2560 
ปีการศึกษา 

2561 

20 พัฒนาระบบ
เครือข่ายและ
การบริการสื่อ
เทคโนโลย ี

ผู้เรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง รักการเรียนรู้ 
และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 
 

1. ร้อยละของนักเรียนที่สามารถใช้
เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนำเสนอผลงาน 
 

มฐ. 3/ 3.4 

 

80 83 85 ครูกนกภัณฑ์   
สุวรรณ์   

สถานศึกษามีการสร้าง 
ส่งเสริม สนับสนุน ให้
สถานศึกษาเป็นสังคม
แห่งการเรียนรู ้

1. ร้อยละของการสร้างและพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์
จากแหล่งเรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา  
รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 

มฐ. 13/13.1 

 

85 87 89  

 
 
 
 
 
 



โครงการและกิจกรรมตามกลยุทธ์ระดับองค์กร  
กลยุทธ์ระดับองค์กร  กลยุทธ์ที่  6 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 

ลำดับ โครงการ เป้าหมายเชิงกลยุทธ ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

สนองมาตรฐาน  
การศึกษาของ                 
สถานศึกษา 
(มฐ/ตัวบ่งชี้) 

ค่าเป้าหมายความสำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 
ปีการศึกษา

2559 
ปีการศึกษา 

2560 
ปีการศึกษา 

2561 

24 โครงการ
พัฒนาระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพือ่
การศึกษาด้วย
ห้องเรียน
คุณภาพ 

ผู้เรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง รักการเรียนรู้ 
และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 
 

1.ร้อยละของผู้เรียนที่ใช้เทคโนโลยีในการ
เรียนรู้และนำเสนอผลงานได้อยู่ในระดับดี
ขึ้นไป 

มฐ 3/3.4 
 

 

80 83 85 ครูวรวัฒ  กองสิงห ์

ครูปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

1.ร้อยละของครูที่ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมผนวกกับการนำบริบทและภูมิ
ปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการ
จัดการเรียนรู้ริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงาน
ด้วยความภาคภูมิใจอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
 

มฐ 7/7.4 85 87 89  

 
 
 
 
 
 
 


