
 

  



ค ำน ำ 

แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. 2564 - 2567 ของโรงเรียนวัดอุเบกขำรำมฉบับนี้    
จัดท ำ ขึ้นเพื่อใช้เป็นกรอบแนวทำงกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ให้เป็นไปตำม 
มำตรฐำนกำร ศึกษำเช่ือมโยงกับทิศทำง จุดเน้นกำรพัฒนำกำรคุณภำพกำรศึกษำ ตำมแนวปฏิรูปกำรศึกษำ 
รอบ 2 และแนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำก ำแพงเพชร   
เขต 2 ได้ผ่ำนกำรเห็นขอบของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำนของโรงเรียน 

ขอขอบคุณคระครู และผู้มีส่วนเกี่ยวช้องทุกท่ำน ท่ีช่วยระดมพลังสมองและจัดท ำเอกสำร 
ฉบับนี้ส ำเร็จ หวังว่ำ จะให้เป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 

(นำยยุทธนำ  หงสไกร) 
   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดอุเบกขำรำ
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บทที่ 1 
กรอบแนวคิดและทิศทางการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

โรงเรียนวัดอุเบกขำรำม ได้จัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. 2564 - 2567 เพื่อเป็นแนวทำง 
ส ำหรับกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนวดัอุเบกขำรำมและยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ ดังนี้ 

ยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) 
เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีควำมมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำ ตำม

ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” น ำไปสู่กำรพัฒนำให้คนไทยมีควำมสุข และตอบสนองตอบต่อกำรบรรลุ ซึ่ง
ผลประโยชน์แห่งชำติ ในกำรท่ีจะพัฒนำ คุณภำพชีวิต สร้ำงรำยได้ระดับสูง เป็นประเทศพัฒนำแล้ว และ สร้ำง
ควำมสุขของ คนไทย สังคมมีควำมมั่นคง เสมอภำคและ เป็นธรรม ประเทศสำมำรถแข่งขันได้ในระบบ เศรษฐกิจ 
1. ด้ำนควำมมั่นคง 

(1) เสริมสร้ำงควำมมั่นคงชองสถำบันหลักและกำรปกครองระบอบ ประชำธิปไตยอันมี 
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(2) ปฏิรูปกลไกกำรบริหำรประเทศและพัฒนำควำมมั่นคงทำงกำร เมือง ขจัดคอร์รัปช่ัน สร้ำงควำม 
เช่ือมั่นในกระบวนกำรยุติธรรม 

(3) กำรรักษำควำมมั่นคงภำยในและควำมสงบเรียบร้อยภำยใน ตลอดจนกำรบริหำรจัดกำรควำมมั่นคง 
(4) กำรพัฒนำระบบ กลไก มำตรกำรและควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศทุกระดับ และรักษำดุลยภำพ

ควำมสัมพันธ์กับประเทศมหำอ ำนำจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหำควำมมั่นคงรูปแบบใหม่ 
(5) กำรพัฒนำเสริมสร้ำงศักยภำพกำรผนึกก ำลังป้องกันประเทศ กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย 

ภำยในประเทศ สร้ำงควำมร่วมมือกับ ประเทศเพื่อนบ้ำนและมิตรประเทศ 
(6) กำรพัฒนำระบบกำรเตรียมพร้อมแห่งชำติและระบบบริหำร จัดกำรภัยพิบัติ รักษำควำมมั่นคง ของ

ฐำนทรัพยำกรธรรมชำติ ส่ิงแวดล้อม 
(7) กำรปรับกระบวนกำรท ำงำนของกลไกท่ีเกี่ยวข้องจำกแนวดิ่งสู่ แนวระนำบมำกขึ้น 

2. ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
(1) กำรพัฒนำสมรรถนะทำงเศรษฐกิจ ส่งเสริมกำรค้ำ กำรลงทุน พัฒนำสู่ชำติกำรค้ำ 
(2) กำรพัฒนำภำคกำรผลิตและบริกำรเสริมสร้ำงฐำนกำรผลิตเข้มแข็ง ยั่งยืน และส่งเสริมเกษตรกร รำย

ย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับ ส่ิงแวดล้อม 
(3) กำรพัฒนำผู้ประกอบกำรและเศรษฐกิจขุมซน พัฒนำทักษะ ผู้ประกอบกำร ยกระดับผลิตภำพ 

แรงงำนและพัฒนำ SMEs สู่สำกล 
(4) กำรพัฒนำพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนำเขตเศรษฐกิจพิเศษ ขำยแดน และพัฒนำระบบ 

เมืองศูนย์กลำงควำมเจริญ 
(5) กำรลงทุนพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน ด้ำนกำรขนส่ง ควำมมั่นคงและพลังงำน ระบบเทคโนโลยี 

สำรสนเทศ และกำรวิจัย และพัฒนำ 
(6) กำรเช่ือมโยงกับภูมิภำคและเศรษฐกิจโลก สร้ำงควำมเป็นหุ้นส่วน กำรพัฒนำกับนำนำประเทศ 

ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐำนของกำรประกอบ ธุรกิจ ฯลฯ 
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    3. ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน 
(1) พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต 
(2) กำรยกระดับกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ให้มีคุณภำพเท่ำเทียมและท่ัวถึง 
(3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยมท่ีพึงประสงค์ 
(4) กำรสร้ำงเสริมให้คนมีสุฃภำวะท่ีดี 
(5) กำรสร้ำงควำมอยู่ดีมีสุฃของครอบครัวไทย 

4. ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำค และเท่ำเทียมกันทำงสังคม 
(1) สร้ำงควำมมั่นคงและกำรลดควำมเหล่ือมล ้ำทำงเศรษฐกิจและสังคม 
(2) พัฒนำระบบบริกำรและระบบบริหำรจัดกำรสุขภำพ 
(3) มีสภำพแวดล้อมและนวัตกรรมท่ีเอื้อต่อกำรด ำรงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(4) สร้ำงควำมเข้มแข็งของสถำบันทำงสังคม ทุนทำงวัฒนธรรมและ ควำมเข้มแข็งของขุมซน 
(5) พัฒนำกำรล่ือสำรมวลซนให้เป็นกลไกในกำรสนับสนุนกำรพัฒนำ 27 ร-ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบน 

คุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
(1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกนักำรท ำลำย ทรัพยำกรธรรมซำติ 
(2) วำงระบบบริหำรจัดกำรน้ ำให้มีประสิทธิภำพท้ัง 25 ลุ่มน้ ำ เน้นกำรปรับระบบกำรบริหำรจัดกำร 

อุทกภัย อย่ำงบูรณำกำร 
(3) กำรพัฒนำและใช้พลังงำนท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
(4) กำรพัฒนำเมืองอุตสำหกรรมเซิงนิเวศและเมืองท่ีเป็น มิตรกับส่ิงแวดล้อม 
(5) กำรร่วมลดปัญหำโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับกำร เปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 
(6) กำรใช้เครื่องมือทำงเศรษฐศำสตร์และนโยบำยกำรคลัง เพื่อส่ิงแวดล้อม 6-ด้ำนกำรปรับสมดุลและ

พัฒนำ ระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
(1) กำรปรับปรุงโครงสร้ำง บทบำท ภำรกิจซองหน่วยงำน ภำครัฐ ให้มีฃนำดท่ีเหมำะสม 
(2) กำรวำงระบบบริหำรรำชกำรแบบบูรณำกำร 
(3) กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรก ำลังคนและพัฒนำ บุคลำกรภำครัฐ 
(4) กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิขอบ 
(5) กำรปรับปรุงกฎหมำยและระเบียบต่ำง ๆ 
(6) ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสำกล 
(7) พัฒนำระบบกำรให้บริกำรประซำซนซองหน่วยงำนภำครัฐ 
(8) ปรับปรุงกำรบริหำรจัดกำรรำยได้และรำยจ่ำยของภำครัฐ 

นโยบายการศึกษา 
1. เร่งรัดปฏิรูปกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ให้มีกำรปรับปรุงเปล่ียนแปลงระบบและกระบวนกำรจัด 

กำรศึกษำข้ันพื้นฐำนท้ังระบบ ให้มีประสิทธิภำพ ทันสมัย ทันเหตุกำรณ์ ทันโลก ให้ส ำเร็จอย่ำงเป็นรูปธรรม 
2. เร่งพัฒนำควำมแข็งแกร่งทำงกำรศึกษำ ให้ผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท รวมถึงเด็กพิกำรและด้อย 

โอกำส มีควำมรู้และทักษะแห่งโลกยุคใหม่ควบคู่กันไป โดยเฉพำะทักษะกำรอ่ำน เขียน และกำรคิด เพื่อให้มี ควำม
พร้อมเข้ำสู่กำรศึกษำระดับสูงและโลกของกำรท ำงำน 

3. เร่งปรับระบบสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำท่ีสอดคล้องไปในทิศทำงเดียวกัน มีกำรประสำนสัมพันธ์ กับ
เนื้อหำ ทักษะ และกระบวนกำรเรียนกำรสอน ประกอบไปด้วย มำตรฐำนและกำรประเมิน หลักสูตรและ กำรสอน 
กำรพัฒนำทำงวิชำขีพและสภำพแวดล้อมกำรเรียนรู้ 
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4. ยกระดับควำมแข็งแกร่งมำตรฐำนวิชำขีพครูและผู้บริหำรสถำนศึกษำ ให้ครู เป็น ผู้ ท่ีมี  
ควำมสำมำรถและทักษะท่ีเหมำะสมกับกำรพัฒนำกำรเรียนของผู้เรียน ผู้บริหำรสถำนศึกษำมีควำมสำมำรถใน กำร
บริหำรจัดกำร และเป็นผู้น่ำทำงวิชำกำร ครูและผู้บริหำรสถำนศึกษำประพฤติตนเป็นแบบอย่ำงท่ีดีแก่ ผู้เรียนสร้ำง
ควำมมั่นใจและไว้วำงใจ ส่งเสริมให้รับผิดชอบต่อผลท่ีเกิดกับนักเรียน ท่ีสอดคล้องกับวิชำชีพ 

5. เร่งสร้ำงระบบให้ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ เป็นองค์กรคุณภำพท่ีแข็งแกร่งและมีประสิทธิภำพ 
เพื่อกำรให้บริกำรท่ีดี มีควำมสำมำรถรับผิดชอบกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนท่ีมีคุณภำพและมำตรฐำนได้เป็น อย่ำง
ดี 

6. เร่งรัดปรับปรุงโรงเรียนให้เป็นองค์กรท่ีมีควำมเข้มแข็ง มีแรงบันดำลใจและมีวิสัยทัศน์ในกำรจัด 
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำนท่ีซัดเจน เป็นสถำนศึกษำคุณภำพและมีประสิทธิภำพท่ีสำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนได้ อย่ำง
มีคุณภำพและมำตรฐำนระดับสำกล 

7. สร้ำงระบบกำรควบคุมกำรจัดกำรเปล่ียนแปลงทำงกำรศึกษำท่ีมีข้อมูล สำรสนเทศ และข่ำวสำร 
เกี่ยวกับกระบวนกำรเรียนกำรสอนอย่ำงพร้อมบริบูรณ์ และมีนโยบำยกำรติดตำมประเมินผลอย่ำงเป็นรูปธรรม 

8. สร้ำงวัฒนธรรมใหม่ในกำรท ำงำน ให้มีประสิทธิภำพ เพื่อกำรให้บริกำรท่ีดี ท้ังส่วนกลำงและส่วน
ภูมิภำค เร่งรัดกำรกระจำยอ ำนำจและควำมรับผิดชอบ ส่งเสริมกำรพัฒนำเซิงพื้นท่ีทุกภำคส่วนเข้ำมำมีส่วน ร่วม 
ปรับปรุงระบบของโรงเรียนให้เป็นแบบร่วมคิดร่วมท ำ กำรมีส่วนร่วมและกำรประสำนงำน สำมำรถใช้ เครือข่ำย
กำรพัฒนำกำรศึกษำระหว่ำงโรงเรียนกับโรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชำชีพ กลุ่ม บุคคล องค์กร
เอกซน องค์ชุมชน และองค์กำรสังคมอื่น 

9. เร่งปรับปรุงระบบกำรบริหำรงำนบุคคล มุ่งเน้นควำมถูกต้องเหมำะสม เป็นธรรม ปรำศจำก 
คอร์รัปช่ัน ให้เป็นปัจจัยหนุนในกำรเสริมสร้ำงคุณภำพและประสิทธิภำพ ขวัญและก ำลังใจสร้ำงภำวะจูงใจ แรง 
บันดำลใจ และควำมรับผิดชอบในควำมส ำเร็จตำมภำระหน้ำท่ี 

10. มุ่งสร้ำงพลเมืองดีท่ีต่ืนตัวและอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมพหุวัฒนธรรมได้ และท ำให้กำรศึกษำน ำ กำร
แก้ปัญหำส ำคัญของสังคมรวมทั้งปัญหำกำรคอร์รัปช่ัน 

11. ทุ่มเทมำตรกำรเพื่อยกระดับคุณภำพสถำนศึกษำท่ีพัฒนำล้ำหลัง และโรงเรียนขนำดเล็กท่ีไม่ได้ 
คุณภำพ เพื่อไม่ให้ผู้เรียนต้องเสียโอกำสได้รับกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของประเทศไทยมี 
คุณภำพและมำตรฐำนระดับสำกล บนพื้นฐำนของควำมเป็นไทย 

 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

วิสัยทัศน์   
“ผู้เรียนมีควำมรู้ คุณธรรมจริยธรรม มีควำมสุข ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” 

 พันธกิจ 
โรงเรียนวัดอุเบกขำรำมมีหน้ำท่ีพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำให้ได้ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ ด้ำนกำรประกัน

คุณภำพภำยในและภำยนอก ดังนี้ 
1. พัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรู้ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำชำติ 
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
3. ส่งเสริมผู้เรียนให้สำมำรถด ำรงชีวิตอย่ำงมีควำมสุข ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
4. พัฒนำครูให้สำมำรถจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
5. พัฒนำผู้บริหำรให้สำมำรถบริหำรงำน โดยใช้โรงเรียนเป็นฐำน 
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6. พัฒนำสถำนศึกษำให้มีบรรยำกำศท่ีเอื้อต่อกำรเรียนรู ้

เป้าประสงค ์
1. ผู้เรียนมีควำมรู้ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำชำติ 
2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
3. ผู้เรียนสำมำรถด ำรงชีวิตอย่ำงมีควำมสุข ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
4. ครูสำมำรถจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
5. ผู้บริหำรสำมำรถบริหำรงำน โดยใช้โรงเรียนเป็นฐำน 
6. สถำนศึกษำมีบรรยำกำศท่ีเอื้อต่อกำรเรียนรู้ 

 

 อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
  ระดับกำรศึกษำปฐมวัย คือ ร่ำเริง แจ่มใส 

ระดับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน คือ ใฝ่คุณธรรม 

 

 เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
  ระดับกำรศึกษำปฐมวัย คือ พัฒนำกำรสมวัยครบทุกด้ำน 

ระดับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน คือ สถำนศึกษำพอเพียง 
 
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 

 แนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนวัดอุเบกขำรำม เพื่อให้บรรลุตำมปรัชญำ 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้ำหมำย  ทำงโรงเรียนได้ก ำหนดกลยุทธ์กำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ โดยได้จัดท ำ
แผนพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ 4 ปี  เป็นแผนพัฒนำระยะยำวและจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี ให้สอดคล้องกับ
กลยุทธ์กำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียน  
และได้ก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียน ไว้ดังนี้ 

1. กำรบริหำรจัดกำรศึกษำโดยท้องถิ่นมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำใช้โรงเรียนเป็นฐำน (SBM) มี
ผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำย 
  2. กำรพัฒนำหลักสูตรและคุณภำพกำรเรียนรู้ ปรับปรุงหลักสูตร 8 กลุ่มสำระ และจุดเน้นเพิ่มเติม 
ภำษำไทย วิทยำศำสตร์ สังคมศึกษำ คอมพิวเตอร์ กำรคิดวิเครำะห์ ปรับกำรเรียนเปล่ียน 
กำรสอนโดยใช้ส่ือเทคโนโลยีสำรสนเทศ และสร้ำงนวัตกรรมของครูและนักเรียน 
      3. กำรพัฒนำคุณลักษณะนักเรียน นักเรียนมคุีณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต 
ประหยัด ปฏิบัติตนตำมหลักศำสนำ บ ำเพ็ญประโยชน์มีจิตสำธำรณะ และสุขภำพแข็งแรง  ได้มำตรฐำนของ
เด็กไทย กระทรวงสำธำรณสุข 

4. จัดกำรปกครองกำรอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นนักเรียนเป็นผู้ด ำรงตนกำรปกครองในระบอบ
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ประชำธิปไตย รักและหวงแหนศิลปวัฒนธรรม สืบทอดภูมิปัญญำของท้องถิ่น 

กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรู้ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำชำติ 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมผู้เรียนให้สำมำรถด ำรงชีวิตอย่ำงมีควำมสุข ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนำครูให้สำมำรถจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนำผู้บริหำรให้สำมำรถบริหำรงำน โดยใช้โรงเรียนเป็นฐำน 
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนำสถำนศึกษำให้มีบรรยำกำศท่ีเอื้อต่อกำรเรียน 
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บทที่ 2 

ข้อมูลพื้นฐานการศึกษาและการวิเคราะห์องค์กร 

2.1 ข้อมูลพื้นฐาน (ปีการศึกษา 2564 )   ข้อมูลครู  

ล าดับ ชื่อ - สกุล วุฒ ิ วิชาเอก จ้างด้วยงบประมาณ อาย ุ
1 นำยยุทธนำ  หงสไกร คม. บริหำรกำรศึกษำ ผู้อ ำนวยกำร 46 
2 นำยประหยัด  ขันกสิกรรม คบ. อุตสำหกรรม คศ.3 59 
3 นำยวุฒิพร  หนูหน่ำย คบ. อังกฤษ คศ.2 55 
4 นำยเอนก  แสนวงษ์ คม. บริหำรกำรศึกษำ คศ.3 56 
5 นำงสำวรุ่งรวี  รอดมณี คบ. กำรศึกษำปฐมวัย คศ.2 32 
6 นำยสินทำรำ  เกษแก้ว ว.ทบ. เทคโนโลยี คศ.2 35 
7 นำงสำวณัฐพร อ่อนสุวรรณ์ ว.ทบ. คอมพิวเตอร ์ คศ.1 34 
8 นำงสำวแก้วสุดำ  เท่ียงวัน คบ. วิทยำศำสตร์ คศ.1 28 
9 นำงสำวอังคำร  สุริยนต์ คบ. ภำษำไทย คศ.1 29 
10 นำงสำววันวิสำข์  บูชำ ศศ.บ. นำฏศิลป์ คศ.1 31 
11 นำงสำวสุพัตรำ  ไชยเสน ศษ.บ. สังคมศึกษำ คศ.1 27 
12 นำยสิทธิกร  ศรีโยธำ คบ. วิทยำศำสตร์ คศ.1 28 
13 นำงสำวจันทกำนต์ ช ำนิ คบ. คณิตศำสตร์ ครูผู้ช่วย 26 
14 นำงสำววิสุตำ ก้อนค ำ คบ. ภำษำอังกฤษ ครูผู้ช่วย 25 
 

 

ครูอัตราจ้าง 

ล าดับ ชื่อ - สกุล วุฒ ิ วิชาเอก จ้างด้วยงบประมาณ อาย ุ
1 น.ส.พชรกมล  ค ำปัน บธ.บ. สังคม ครูพี่เล้ียง 37 
2 นำยอลงกรณ์  โพธิ์เหมือน วท.บ. คอมพิวเตอร์ ธุรกำร 36 
3 นำยเกษมสันต์  รุ่งเรือง ม.6 - นักกำรภำรโรง 37 
4 นำยวันชัย  บริรักษ์ คบ. วิทยำศำสตร์กำรกีฬำ ครูจ้ำงสอน 38 
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2.2 ข้อมูลนักเรียน 

จ ำนวนนักเรียนในโรงเรียนท้ังส้ิน 122 คน จ ำแนกตำมระดับช้ันท่ีเปิดสอน 

 

ระดับชั้น 

เพศ  

จ านวนนักเรียน 

 

จ านวน

ห้องเรียน 

ร้อยละของ 

ชาย หญิง ห้องเรียน 

อ.1 2 3 5 1 8.33 

อ.2 8 8 16 1 8.33 

อ.3 7 5 12 1 8.33 

รวม ปฐมวัย 17 16 33 3 25.00 

ป.1 4 8 12 1 8.33 

ป.2 2 - 2 1 8.33 

ป.3 7 9 16 1 8.33 

ป.4 3 8 11 1 8.33 

ป.5 4 4 8 1 8.33 

ป.6 5 4 9 1 8.33 
รวม ประถมศึกษา 25 33 58 6 

      
      
      
      
      
       

50.00 

ม.1 9 5 14 1 8.33 

ม.2 4 8 12 1 8.33 

ม.3 6 4 10 1 8.33 

รวมมัธยมศึกษำ 19 17 36 3 25.00 

รวมนักเรียนทั้งหมด 59 63 122 12 100 
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2.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทุกระดับช้ัน (ป.1- ม.3) ปีกำรศึกษำ 2563 

 
 
ระดับช้ัน 

ภำ
ษำ

ไท
ย 

คณิ
ตศ

ำส
ตร

์ 

วิท
ยำ

ศำ
สต

ร์ 

สัง
คม

ศึก
ษำ

 

ปร
ะว

ัติศ
ำส

ตร
์ 

สุข
ศึก

ษำ
  

พล
ะศึ

กษ
ำ 

ศิล
ปะ

 ด
นต

รี 

กำ
รง

ำน
ฯ 

ภำ
ษำ

อัง
กฤ

ษ 

หน
้ำที่

พล
เม

ือง
 

เฉ
ลี่ย

รว
ม 

ป.1 63.93 64.71 65.64 66.07 65.64 70.64 71.71 66.36 63.43 61.36 65.949 

ป.2 87.00 85.00 84.00 83.00 81.00 84.00 83.00 84.00 84.00 77.00 83.20 

ป.3 72.44 71.75 65.25 62.00 73.12 96.24 72.00 77.00 58.75 71.84 72.04 
ป.4 74.18 71.09 69.45 76.00 76.72 72.09 81.27 70.72 60.09 74.75 72.64 
ป.5 69.13 68.88 59.63 70.75 73.25 72.13 79.75 65.63 60.07 70.50 68.97 

ป.6 67.56 63.67 72.75 66.75 70.12 68.33 65.00 75.50 64.89 65.44 68.00 

ม.1 62.46 64.40 66.51 64.34 70.11 60.55 69.93 62.68 71.38 70.14 66.25 
ม.2 64.83 60.29 70.37 61.59 67.96 75.73 71.82 65.29 63.34 69.39 67.06 
ม.3 65.97 57.63 64.69 62.00 68.50 66.58 70.32 65.56 61.94 68.89 65.21 
เฉล่ีย
รำยวิชำ 

69.72 67.49 68.70 68.06 71.82 74.03 73.87 70.30 65.32 69.92 69.92 
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ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ข้ึนไป 

กลุ่มสาระ       

การเรียนรู้ 

จ านวน

นักเรีย

นที่มี

ผลการ

เรียนรู้

ระดับ 

3ข้ึนไป 

ชั้น 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 

รวม 

 

ภำษำไทย 

จ ำนวน 7 1 9 10 5 5 7 7 2 53 

ร้อยละ 50.00 100.00 60.00 90.91 37.50 55.56 50.00 58.33 28.57 57.60 

 

คณิตศำสตร์ 

จ ำนวน 8 1 8 6 2 3 6 2 2 38 

ร้อยละ 57.14 100.00 53.33 54.55 25.00 33.33 42.85 16.66 28.57 41.30 

สังคมศึกษำ 
จ ำนวน 9 1 5 10 5 3 5 6 1 45 

ร้อยละ 64.29 100.00 33.33 90.91 62.50 33.33 35.71 50.00 14.28 58.91 

วิทยำศำสตร์ 
จ ำนวน 9 1 3 5 1 5 4 6 2 42 

ร้อยละ 64.29 100.00 18.75 45.45 12.50 55.56 28.57 50.00 28.57 45.65 

ภำษำต่ำง 

ประเทศ 

จ ำนวน 7 1 1 1 3 4 6 5 1 29 

ร้อยละ 50.00 100.00 6.25 9.09 37.50 44.44 42.85 41.66 14.28 31.52 

กำรงำน

อำชีพ 

จ ำนวน 9 1 11 8 3 6 7 8 3 56 

ร้อยละ 64.29 100.00 73.33 72.73 37.50 66.67 50.00 66.66 42.85 60.86 

ศิลปะ 
จ ำนวน 10 1 14 10 7 4 5 7 3 61 

ร้อยละ 71.43 100.00 93.33 90.91 87.5 44.44 35.71 58.33 42.85 66.30 

สุขศึกษำ จ ำนวน 10 1 13 9 5 7 5 4 1 55 
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ร้อยละ 71.43 100.00 86.67 81.82 62.50 77.78 35.71 33.33 14.28 59.78 

รวมทั้งหมด 
จ ำนวน 8.62 1 8 7.37 5.12 4.62 5.62 3.75 1.87 45.97 

ร้อยละ 61.57 100.00 47.05 67.00 64.00 51.33 40.14 21.25 26.71 49.96 

 

การวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอก ( SWOT องค์กร) 

๑. กำรวิเครำะห์ปัจจัยภำยใน (7Ss Mckinsey) 

ปัจจัยภำยใน จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. ยุทธศำสตร์ 
(Stategy) 

-โรงเรียนมีกำรก ำหนดวิสัยทัศน์ 
ยุทธศำสตร์ เป้ำหมำยชัดเจนสอดคล้อง
กับนโยบำยของหน่วยงำนต้นสังกัด 

-กำรท ำยุทธศำสตร์ระยะยำวท ำให้ไม่ทัน 
ต่อกำรเปล่ียนแปลงทำงสังคม กำรเมือง 

2.โครงสร้ำง องค์กำร
บริหำรงำน ของ
สถำนศึกษำ 

-โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนแบ่งเป็น 4 
งำน คือ  บริหำรงำนวิชำกำร 
บริหำรงำนบุคคล  บริหำรงำน
งบประมำณ  และบริหำรงำน ท่ัวไป 
โดยมีระเบียบก ำหนดขอบข่ำยงำนท่ี  
ซัดเจน 
-ผู้บริหำรมีควำมรู้ควำมสำมำรถและมี 
มนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ร่วมงำนและขุม
ซน มีกำรท ำงำน เป็นทีม เพื่อ
เป้ำหมำยเดียวกันขององค์กร 

-ในบำงงำนเป็นโครงกำรหรืองำนนโยบำย 
เร่งด่วน ท ำให้กำรก ำหนดหรือแบ่งงำนไม่ 
ซัดเจน 

3. ระบบองค์กำร 
(System) 

-โรงเรียนมีกฎระเบียบและหลักเกณฑ์
ท่ีซัดเจน  
-มีกำรใช้ส่ือเทคโนโลยีในกำร
ปฏิบัติงำนและ พัฒนำระบบข้อมูล
สำรสนเทศ  
-มีระบบกำรบริหำรซัดเจน ครอบคลุม
ทุกสำยงำน 

-ขำดกำรประสำนงำนกำรปฏิบัติงำนไม่
อยู่ในรูปบูรณำกำร   
-บุคลำกรท่ีมีควำมรู้ควำมเช้ำใจในกำรใช้
ส่ือเทคโนโลยีมำประยุกต์กับกำร
ปฏิบัติงำนน้อย 
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4.ทักษะของบุคลำกร 
(Skill) 

-บุคลำกรส่วนใหญ่อำยุยังน้อย จึงมีใจ
ใฝ่เรียนรู้ และมีกำรศึกษำอยู่ในระดับ
ปริญญำโททำงกำรศึกษำหลำยท่ำน 
และยังอุทิศเวลำให้กับกำรปฏิบัติงำน
ทำงรำชกำร   
-ครูทุกท่ำนมีศักยภำพในกำรทำงำนสูง
และมีควำมรับผิดชอบในหน้ำท่ีของ
ตนเอง 

บุคลำกรแต่ละท่ำนมีภำระงำนมำก
นอกจำกงำนสอน ท ำให้เวลำในกำร
เตรียมงำนสอนน้อยลง  
- บุคลำกรมีประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน
น้อย 
 - ผลงำนวิจัยมีน้อยเนื่องจำกมีกำรจัด
อบรมพัฒนำตนเองจำกหน่วยงำน
ภำยนอกให้ครูมีน้อย 

5.คุณค่ำรวมใน
องค์กำร  
(Shared Values) 

-ครูและบุคลำกรส่วนใหญ่มีควำมรัก 
ควำมสำมัคคีกัน ท ำงำนเป็นทีมได้ดี มี
ผลงำนปรำกฏชัดเจน 

-ครูส่วนใหญ่ ท่ีเป็นวัยหนุ่มสำว มีควำม
รัก ควำมผูกพันในองค์กรน้อย เนื่องจำก
อยู่ต่ำงจังหวัด จึงได้มีโอกำสโยกย้ำย
เปล่ียนสถำนท่ีท ำงำนบ่อย  
-ผลสัมฤทธิ์ยังไม่เป็นท่ีน่ำพอใจ 
 

ปัจจัยภำยใน จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
6 .บุคลำกร(Staff)  -จ ำนวนครูเพียงพอและมีวุฒิ

กำรศึกษำระดับปริญญำโทเป็น
ส่วนใหญ่  
-ครูและบุคลำกรส่วนใหญ่ 
รับผิดชอบงำนสอนและโครงกำรท่ี
ได้รับมอบหมำยดี 

-ครูสอนไม่ตรงวิชำเอก 
-ขำดบุคลำกรท่ีควำมสำมำรถด้ำน
ศิลปะ นำฏศิลป์ สังคมศึกษำ  
- บุคลำกรครูไม่ใช่ครูประจ ำถิ่น  

7 .รูปแบบกำรน ำ
องค์กำร (Style)  

-สถำนศึกษำมีกำรบริหำรจัดกำร
ในคณะกรรมกำรและมีกำร
กระจำยอ ำนำจให้ทุกฝ่ำยมีส่วน
ร่วม  
-มีผู้บริหำรเป็นตัวอย่ำงท่ีดีในกำร
ทำงำน  

- ผู้มี ส่วนร่วมขำดควำมรู้  ควำมเข้ำใจ
ในบทบำทหน้ำท่ีของตนเอง  
-คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขำด
ควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรให้คำ
ปรึกษำในกำรบริหำรกำรศึกษำ   
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การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก( C- PEST) 

ปัจจัยภำยนอก โอกำส ( Opportunity) อุปสรรค ( Threats ) 
1 .ลูกค้ำหรือผู้รับบริกำร
(Customer) 

-ชุมชน ผู้ปกครองและ
นักเรียนมีควำมต้องกำรส่ง
บุตรหลำนมำเรียนเพิ่มมำกขึ้น   
-มีคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ
ท่ีเข้มแข็ง  
-ชุมชนและผู้ปกครองให้ควำม
ร่วมมือในกำรจัดกิจกรรม   

- ผู้ปกครองมีฐำนะยำกจนไม่มี
เวลำมำร่วมกิจกรรมท่ี
โรงเรียนจัดขึ้น   
-คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ  ผู้
นำชุมชนบำงส่วน  ขำดควำมรู้
ควำมเข้ำใจในกำรบริหำรงำน  
และกำรเสียสละเพื่อ
ประโยชน์ส่วนรวม   
-เป็นสถำนศึกษำในพื้นท่ี
ชุมชนขนำดเล็ก มีประชำกร
วัยเรียนน้อย  

2.สถำนกำรณ์กำรเมือง(Political)  -กระทรวงศึกษำธิกำรมีนโยบำย
ให้กำรสนับสนุนกำรศึกษำโดย
กำรสนับสนุนงบประมำณอย่ำง
สม่ ำเสมอ  
-องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
กำรสนับสนุนด้ำนงบประมำณ
เพิ่มมำกขึ้นทุกปี  

-กำรสนับสนุนขององค์กำรส่วน
ท้องถิ่นบำงครั้งเลือกสนับสนุนไม่
ท่ัวถึง  
-กำรสนับสนุนขององค์กำรส่วน
ท้องถิ่นขึ้นอยู่กับเสถียรภำพของ
กำรเมือง  
-มีกำรปรับเปล่ียนนโยบำยของรัฐ
บ่อย  
 
 

ปัจจัยภำยนอก โอกำส ( Opportunity) อุปสรรค ( Threats ) 
3.สภำพเศรษฐกิจ (Economic)  -สถำนศึกษำสำมำรถระดม

ทรัพยำกรจำกชุมชน องค์กำร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงำน
เอกชน  

-ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่มี
ฐำนะยำกจน มีรำยได้ไม่แน่นอน  
-งบประมำณไม่เพียงพอสำหรับ
กำรบริหำรและพัฒนำ  
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4.สภำพแวดล้อม(Environment)  -ชุมชนโดยรอบเป็นชุมชนคน

ด้ังเดิมท่ีให้เกียรติและเคำรพ
สถำนศึกษำมีภูมิปัญญำท้องถิ่นที่
ให้กำรช่วยเหลือเป็นอย่ำงดี  
 

-ในชุมชนมีกำรย้ำยถ่ินฐำนท ำให้
เกิดปัญหำมลพิษและเป็นแหล่งมั่ว
สุมของเยำวชน เกิดปัญหำยำเสพ
ติดบ้ำง  
-พื้นท่ีจ ำกัด ไม่สำมำรถขยำยพื้นท่ี
ได้ ท ำให้มีอำคำรเรียนไม่เพียงพอ  
-ไม่มีเครื่องเล่นสนำมส ำหรับเด็ก  
-มีสถำนศึกษำใกล้เคียงจ ำนวน
มำก  

5.สภำพสังคม(Social)  -ชุมชนเข้มแข็งเข้ำร่วมกิจกรรม
ต่ำง ๆในกำรพัฒนำสถำนศึกษำ
ด้วยดีเสมอ  
-มีภูมิปัญญำท้องถิ่นหลำกหลำย  
-คนส่วนใหญ่นับถือศำสนำพุทธ  

-พ่อแม่ ผู้ปกครองต้องประกอบ
อำชีพไม่มีเวลำดูแลบุตรหลำนท ำ
ให้นักเรียนขำดควำมอบอุ่น  
-พ่อแม่ ผู้ปกครองไม่มีควำมรู้ใน
กำรให้กำรอบรมส่ังสอน  
-มีกำรย้ำยสถำนศึกษำบ่อย
เนื่องจำกตำมผู้ปกครอง  

6.เทคโนโลยี(Teachnology)  -โรงเรียนมีระบบ ITท่ีทันสมัย
พร้อมให้กำรบริกำรและกำร
บริหำรจัดกำร  

-ขำดกำรดูแลรักษำด้ำนไอทีท่ีดี  
-ขำดกำรเช่ือมโยงข้อมูลของ
สถำนศึกษำเพื่อใช้กำรบริหำร
จัดกำร  
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บทที่ 3 
  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

วิสัยทัศน์   
“ผู้เรียนมีควำมรู้ คุณธรรมจริยธรรม มีควำมสุข ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” 

พันธกิจ 
โรงเรียนวัดอุเบกขำรำมมีหน้ำท่ีพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำให้ได้ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ ด้ำนกำรประกัน

คุณภำพภำยในและภำยนอก ดังนี้ 
1. พัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรู้ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำชำติ 
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
3. ส่งเสริมผู้เรียนให้สำมำรถด ำรงชีวิตอย่ำงมีควำมสุข ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
4. พัฒนำครูให้สำมำรถจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
5. พัฒนำผู้บริหำรให้สำมำรถบริหำรงำน โดยใช้โรงเรียนเป็นฐำน 
6. พัฒนำสถำนศึกษำให้มีบรรยำกำศท่ีเอื้อต่อกำรเรียนรู ้

เป้าประสงค์ 
1. ผู้เรียนมีควำมรู้ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำชำติ 
2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
3. ผู้เรียนสำมำรถด ำรงชีวิตอย่ำงมีควำมสุข ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
4. ครูสำมำรถจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
5. ผู้บริหำรสำมำรถบริหำรงำน โดยใช้โรงเรียนเป็นฐำน 
6. สถำนศึกษำมีบรรยำกำศท่ีเอื้อต่อกำรเรียนรู้ 

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
  ระดับกำรศึกษำปฐมวัย คือ ร่ำเริง แจ่มใส 

ระดับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน คือ ใฝ่คุณธรรม 
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
  ระดับกำรศึกษำปฐมวัย คือ พัฒนำกำรสมวัยครบทุกด้ำน 

ระดับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน คือ สถำนศึกษำพอเพียง 
กลยุทธ์สถำนศึกษำ 

กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ และส่งเสริม  
ควำมสำมำรถด้ำนกำรใช้เทคโนโลยี เพื่อเป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้ 

กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำสู่มำตรฐำนวิชำชีพ  
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กลยุทธ์ที่ 3 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม ควำมส ำนึกในควำมเป็นชำติไทย  
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนำสภำพแวดล้อม ภูมิทัศน์ในบริเวณโรงเรียน ให้เอื้อต่อกำรเรียนรู้ของผู้เรียนและ

สำมำรถพัฒนำผู้เรียนได้ตำมศักยภำพ 
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำเน้นกำรมีส่วนร่วมของชุมชนและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

โครงกำรตำมกลยุทธ์สถำนศึกษำ 
 

กลยุทธ์ที ่1 พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ และส่งเสริม  ควำมสำมำรถด้ำน
กำรใช้เทคโนโลยี เพื่อเป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู ้

โครงกำร งบ 
ประมำณ 
(บำท) 

แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ กลุ่มงำน
รับผิดชอบ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

1.โครงกำรปฐมวัยคนเก่ง 25,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 วิชำกำร 
2.โครงกำรยกระดับควำมสำมำรถใน
กำรอ่ำนกำรเขียนและผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนวิชำภำษำไทย 

25,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 วิชำกำร 

3.โครงกำรส่งเสริมควำมเป็นเลิศด้ำน
ควำมควำมรู้ควำมสำมำรถของครูและ
นักเรียน 

100,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 วิชำกำร 

4.โครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียน 

125,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 วิชำกำร 

5.โครงกำรส่งเสริมกำรศึกษำต่อของ
นักเรียน 

25,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 วิชำกำร 

6. โครงกำรยกระดับทักษะ
ภำษำอังกฤษ 

75,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 วิชำกำร 

7.โครงกำรส่งเสริมทักษะ
กระบวนกำรคิด 

25,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 วิชำกำร 

8.โครงกำรทัศนศึกษำ 175,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 วิชำกำร 

9.โครงกำรส่งเสริมสุขภำพ 25,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 วิชำกำร 

10.โครงกำรเรียนรวม 25,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 วิชำกำร 

11.โครงกำรอำหำรกลำงวัน 
*งบประมำณจำก อบต.หัวถนน 

1,750,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 วิชำกำร 

12.โครงกำรส่งเสริมกำรจัดกำร
เรียนรู ้

125,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 วิชำกำร 

13.โครงกำรจ้ำงลูกจ้ำงช่ัวครำวท ำ
หน้ำท่ีสอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุข

750,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 วิชำกำร 
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ศึกษำและพลศึกษำในสถำนศึกษำ 
*(งบประมำณจำก อบจ.ก ำแพงเพชร 
จ ำนวน 135,000 บำท และ
งบประมำณสมทบ จำกโรงเรียนวัด
อุเบกขำรำม จ ำนวน 15,000 บำท 
รวมเป็นเงิน 150,000 บำท) 
14.โครงกำรจัดซื้ออุปกรณ์กำรเรียน
กำรสอน (เครื่องดนตรี) 
*(งบประมำณจำก อบจ.ก ำแพงเพชร 
จ ำนวน 665,000 บำท และ
งบประมำณสมทบ จำกโรงเรียนวัด
อุเบกขำรำม จ ำนวน 35,000 บำท 
รวมเป็นเงิน 700,000 บำท) 

3,500,000 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 วิชำกำร 

15.โครงกำรจัดซื้อส่ือห้อง
วิทยำศำสตร์ 
 

3,500,000 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 วิชำกำร 

 
กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำสู่มำตรฐำนวิชำชีพ  

 
โครงกำร งบประมำณ 

(บำท) 
แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ กลุ่มงำน

รับผิดชอบ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
1.โครงส่งเสริมให้ครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำได้รับกำรพัฒนำทำง
วิชำชีพ 

125,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 บริหำร
บุคคล 

2.โครงกำร PLC ในสถำนศึกษำ 25,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 บริหำร
บุคคล 

 
กลยุทธ์ที่ 3 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม ควำมส ำนึกในควำมเป็นชำติไทย 

 
โครงกำร งบประมำณ 

(บำท) 
แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ กลุ่มงำน

รับผิดชอบ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
1.โครงกำรปฐมวัยคนดี 25,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 วิชำกำร 
2.โครงกำรส่งเสริมคุณธรรม  
จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึ่ง
ประสงค์ 

25,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 วิชำกำร 

3.โครงกำรวันส ำคัญ 50,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 วิชำกำร 
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4.โครงกำรเข้ำค่ำยลูกเสือ 100,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 วิชำกำร 

5.โครงกำรโรงเรียนคุณธรรม 25,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 วิชำกำร 

6.โครงกำรระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

50,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 วิชำกำร 

7.โครงกำรปลอดยำเสพติดและ
อบำยมุข 

25,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 วิชำกำร 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนำสภำพแวดล้อม ภูมิทัศน์ในบริเวณโรงเรียน ให้เอื้อต่อกำรเรียนรู้ของผู้เรียนและสำมำรถพัฒนำ
ผู้เรียนได้ตำมศักยภำพ 
 

โครงกำร งบประมำณ 
(บำท) 

แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ กลุ่มงำน
รับผิดชอบ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

1.โครงกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู ้ 75,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 บริหำร
ท่ัวไป 

2.โครงกำรปรับปรุงภูมิทัศน์ 175,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 บริหำร
ท่ัวไป 

3.โครงกำรซ่อมแซมหลังคำ
อำคำรเพื่อใช้จัดกำรเรียนกำร
สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำน
อำชีพ 
*(งบประมำณจำก อบจ.
ก ำแพงเพชร จ ำนวน 94,905 
บำท และงบประมำณสมทบจำก
โรงเรียนวัดอุเบกขำรำม จ ำนวน 
4,995 บำท รวมเป็นเงิน 99,900 
บำท) 

499,500 99,900 99,900 99,900 99,900 99,900 บริหำร
ท่ัวไป 

4.โครงกำรซ่อมแซมอำคำรเรียน
เพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
*(งบประมำณจำก อบจ.
ก ำแพงเพชร จ ำนวน 234,460 
บำท และงบประมำณสมทบจำก
โรงเรียนวัดอุเบกขำรำม จ ำนวน 
12,340 บำท รวมเป็นเงิน 
246,800 บำท) 

1,234,000 246,800 246,800 246,800 246,800 246,800 บริหำร
ท่ัวไป 
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กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำเน้นกำรมีส่วนร่วมของชุมชนและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

 
โครงกำร งบประมำณ 

(บำท) 
แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ กลุ่มงำน

รับผิดชอบ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
1.โครงกำรจัดท ำระบบประกัน
คุณภำพภำยใน 

37,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 บริหำรท่ัวไป 

2.โครงกำร บริหำรงบประมำณ
และกำรระดมทรัพยำกรจำกภำคี
เครือข่ำย/ภำคประชำสังคมมำใช้
ประโยชน์ทำงกำรศึกษำ 

25,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 บริหำรท่ัวไป 

3.โครงกำรเศรษฐกิจพอเพียง 100,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 บริหำรท่ัวไป 

4.โครงกำรกำรเงินพัสดุ 800,000 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 บริหำรกำรเงิน 
5.โครงกำร ส่งเสริมกำร
บริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิ
บำล    

7,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 บริหำรท่ัวไป 

6.โครงกำรส่งเสริมกำรมีส่วน
ร่วมของสถำนศึกษำกับ
ผู้ปกครองและชุมชน 

7,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 บริหำรท่ัวไป 

7.โครงกำรจัดกำรขยะ 25,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 บริหำรท่ัวไป 
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แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนวัดอุเบกขาราม 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนำศักยภำพของผู้เรียนให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ 
 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
 เป้าหมาย (ร้อยละ) งบประมาณ  

กลุ่มงาน
ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด 2564 2565 2566 2567  2564 2565 2566 2567  กิจกรรม 

1.โครงกำร
ปฐมวัยคน
เก่ง 

1.เพื่อให้เด็กสนใจเรียนรู้ส่ิง
ต่ำงๆรอบตัว 

2. เพื่อให้เด็กมีควำมคิด
รวบยอดเกี่ยวกับส่ิงต่ำงๆ 
3. เพื่อให้เด็กมีทักษะทำง
ภำษำท่ีเหมำะสมกับวัย 
4. เพื่อให้เด็กมีทักษะ
กระบวนกำรทำง
คณิตศำสตร์และ
วิทยำศำสตร์ 
5. เพื่อให้เด็กมีจินตนำกำร
และควำมคิดสร้ำงสรรค์ 

-ผู้เรียนเป็นคนเก่ง
และมีสุขภำพท่ีดี 

80 80 80 80  5,000 5,000 5,000 5,000  -หนูน้อยคนเก่ง 
-หนูน้อยรักสุขภำพ 

บริหารวิชาการ 
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โครงการ วัตถุประสงค์ 
 เป้าหมาย (ร้อยละ)  งบประมาณ    กลุ่มงาน 

ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด 2564 2565 2566 2567  2564 2565 2566 2567  กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
2.โครงกำร
ยกระดับ
ควำมสำมำรถ
ในกำรอ่ำนกำร
เขียนและ
ผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียน
วิชำภำษำไทย 

1. เพื่อให้นักเรียนระดับ
ประถมศึกษำสำมำรถอ่ำน
ออกเขียนได้ 
2. เพื่อให้นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษำปีท่ี 1 – 3 มี
ควำมสำมำรถในกำรอ่ำน 
คิดวิเครำะห์ และเขียนส่ือ
ควำม ผ่ำนเกณฑ์ 
3. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปี
ท่ี 1 – 3 มีผลกำรเรียน
เฉล่ียวิชำภำษำไทยระดับ 
3.00 ขึ้นไป  
 

1. เพื่อให้นักเรียน
ระดับประถมศึกษำ
สำมำรถอ่ำนออก
เขียนได้ร้อยละ ๘๐ 
ขึ้นไป 
2. เพื่อให้นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษำปีท่ี 1 – 
3 มีควำมสำมำรถใน
กำรอ่ำน คิด
วิเครำะห์ และเขียน
ส่ือควำม ผ่ำนเกณฑ์
ร้อยละ ๘0 
3. นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษำปีท่ี 1 – 
3 มีผลกำรเรียน
เฉล่ียวิชำภำษำไทย
ระดับ 3.00 ขึ้นไป 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
 

80 80 80 80  5,000 5,000 5,000 5,000  -กิจกรรมกำรอ่ำน 
-กิจกรรมกำรเขียน 
-กิจกรรมคิดวิเครำะห์ 
-กิจกรรมคิดค ำนวณ 

บริหารวิชาการ 
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โครงการ วัตถุประสงค์ 
 เป้าหมาย (ร้อยละ)  งบประมาณ    กลุ่มงาน  

ตัวชี้วัด 2564 2565 2566 2567  2564 2565 2566 2567  กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
3.โครงกำร
ส่งเสริมควำม
เป็นเลิศด้ำน
ควำมควำมรู้
ควำมสำมำรถ
ของครูและ
นักเรียน 

1. กิจกรรม/โครงกำรตำม
แผนปฏิบติักำรประจ ำปี 
2560 ได้รับกำรก ำกับ 
ติดตำม ประเมินผล และ
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
ทุกกิจกรรม/โครงกำร 
2. ครูมีผลงำนเป็น
แบบอย่ำงได้รับกำรยกย่อง
และมีผู้น ำไปประยุกต์ใช้ 
3. นักเรียนมีผลงำนเป็น
แบบอย่ำงได้รับกำรยกย่อง
และมีผู้น ำไปประยุกต์ใช้ 
4. ครูและนักเรียนได้รับ
รำงวัลสูงกว่ำระดับเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำหรือระดับจังหวัด 
 

-นักเรียนเข้ำร่วม
แข่งขันงำนวิชำกำร
ร้อยละ 80 
-นักเรียนเข้ำร่วม
แข่งขันกีฬำ ร้อยละ 
80 

80 80 80 80  20,000 20,000 20,000 20,000  -กำรแข่งขันงำน
วิชำกำร 
-กำรแข่งขันกีฬำ 

บริหารวิชาการ 
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โครงการ วัตถุประสงค์ 
 เป้าหมาย (ร้อยละ) งบประมาณ  กลุ่มงาน 

ตัวชี้วัด 2564 2565 2566 2567  2564 2565 2566 2567  กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
4.โครงกำร
ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียน 

1.  เพื่อพัฒนำและยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 8 
กลุ่มสำระกำรเรียนทุก
ระดับช้ันให้สูงขึ้น 
2. เพื่อสร้ำง ผลิตส่ือ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ี
เหมำะสมต่อกำรพัฒนำ
ผลสัมฤทธิ์ ทำงกำรเรียน8 
กลุ่มสำระกำรเรียนทุก
ระดับช้ัน 
3. เพื่อส่งเสริมและพัฒนำครู
ให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถใน
กำรพัฒนำตนเองด้ำนกำร
จัดกำรเรียน  กำรสอนสู่
เป้ำหมำยในกำรสอนและ
พัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรู้
ควำมสำมำรถตำมมำตรฐำน
และตัวชี้วัดของหลักสูตร 
4. เพื่อพัฒนำผู้เรียนท่ี
บกพร่องทำงกำรเรียนรู้ให้มี
โอกำสเรียนรู้ได้เท่ำเทียมกัน   

 
 

-ผลกำรทดสอบ  
o-net สูงกว่ำ
ระดับชำติ 
-ผลกำรทดสอบ NT 
สูงกว่ำระดับเขต
กำรศึกษำ 
-ผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียน 8 กลุ่มสำระ 
สูงกว่ำร้อยละ 60 

80 80 80 80  25,000 25,000 25,000 5,000  -กิจกรรม o-net  
-กิจกรรม NT 
-กิจกรรมพัฒนำและ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียน 8 กลุ่ม
สำระ 

บริหาร 
วิชาการ 
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โครงการ วัตถุประสงค์ 
 เป้าหมาย (ร้อยละ) งบประมาณ  กลุ่มงาน 

ตัวชี้วัด 2564 2565 2566 2567  2564 2565 2566 2567  กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
5.โครงกำร
ส่งเสริม
กำรศึกษำต่อ
ของนักเรียน 

1. สถำนศึกษำก ำกับดูแล
นักเรียนระหว่ำงเรียน ท ำ
ให้ไม่มีนักเรียนออก
กลำงคันหรือ มีนักเรียน
ออกกลำงคันแต่
สถำนศึกษำมีระบบติดตำม
ให้เข้ำเรียนและนักเรียนท่ี
จบช้ัน ป.6  
ได้เข้ำศึกษำต่อช้ัน
มัธยมศึกษำปีท่ี 1  
2. สถำนศึกษำก ำกับดูแล
นักเรียนระหว่ำงเรียน ท ำ
ให้ไม่มีนักเรียนออก
กลำงคันหรือมีนักเรียน
ออกกลำงคัน แต่
สถำนศึกษำมีระบบติดตำม
ให้เข้ำเรียน และนักเรียนท่ี
จบช้ัน ม.3 ได้เข้ำศึกษำต่อ
ช้ัน ม.4  
 

-นักเรียนเข้ำร่วม
กิจกรรมแนะแนว
ร้อยละ 80 
-นักเรียนศึกษำต่อช้ัน
มัธยมศึกษำปีท่ี 1 
ร้อยละ 80 
-นักเรียนศึกษำต่อช้ัน
มัธยมศึกษำปีท่ี4 
หรือเทียบเท่ำ 
ร้อยละ 80 
  
 

80 80 80 80  5,000 5,000 5,000 5,000  -กิจกรรมแนะแนว บริหาร 
วิชาการ 
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โครงการ วัตถุประสงค์ 
 เป้าหมาย (ร้อยละ) งบประมาณ  กลุ่มงาน 

ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด 2564 2565 2566 2567  2564 2565 2566 2567  กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
6. โครงกำร
ยกระดับ
ทักษะ
ภำษำอังกฤษ 

1  เพื่อให้ผู้บริหำร ครู 
บุคลำกร และนักเรียน มี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
ประชำคมอำเซียน 
2  เพื่อให้ผู้บริหำร ครู 
บุคลำกร และนักเรียน มี
ควำมตระหนักใน  Spirit  of  
ASEAN และมีเจตคติท่ีดี 
3.  เพื่อใหน้ักเรียน สำมำรถ
ใช้ภำษำต่ำงประเทศและ
เทคโนโลยีส่ือสำรและ
สำรสนเทศในกำรส่ือสำร 
 

-นักเรียนเข้ำ
ร่วมค่ำยอำเซียน
ร้อยละ 80 

80 80 80 80  15,000 15,000 15,000 15,000  -กิจกรรมค่ำยอำเซียน 
 

บริหาร 
วิชาการ 
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โครงการ วัตถุประสงค์ 
 เป้าหมาย (ร้อยละ) งบประมาณ  กลุ่มงาน 

ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด 2564 2565 2566 2567  2564 2565 2566 2567  กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
7.โครงกำร
ส่งเสริมทักษะ
กระบวนกำร
คิด 

1. เพื่อให้ผู้เรียนสำมำรถสรุป

ควำมคิดจำกเรื่องท่ีอ่ำน  ฟัง  

และดู  และส่ือสำรโดยกำร

พูดหรือเขียนตำมควำมคิด

ของตนเอง 

2. เพื่อให้ผู้เรียนสำมำรถ

น ำเสนอวิธีคิด  วิธีแก้ปัญหำ

ด้วยภำษำหรือวิธีกำรของ

ตนเอง 

3. เพื่อให้ผู้เรียนสำมำรถ

ก ำหนดเป้ำหมำย  คำดกำรณ์ 

ตัดสินใจแก้ปัญหำโดยมี

เหตุผลประกอบ 

4. เพื่อให้ผู้เรียนสำมำรถมี

ควำมคิดริเริ่ม  และ

สร้ำงสรรค์ผลงำนด้วยควำม

ภำคภูมิใจ 

 

-นักเรียนสำมำรถ
สรุปควำมคิด ร้อย
ละ 80 
-นักเรียนเข้ำร่วม
โครงงำน 8 กลุ่ม
สำระ ร้อยละ 80 

80 80 80 80  5,000 5,000 5,000 5,000  -กิจกรรมกำรคิด 
-โครงงำน 8 กลุ่มสำระ 

บริหาร 
วิชาการ 
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โครงการ วัตถุประสงค์ 
 เป้าหมาย (ร้อยละ) งบประมาณ  กลุ่มงานชอบ 

ตัวชี้วัด 2564 2565 2566 2567  2564 2565 2566 2567  กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
8.โครงกำร
ทัศนศึกษำ 

1.เพื่อให้นักเรียนสนใจ
แสวงหำควำมรู้จำกแหล่ง
ต่ำง ๆ รอบตัว  
2.เพื่อให้นักเรียนมีวิธีกำร
เรียนรู้ของตนเอง เรียนรู้
ร่วมกับผู้อื่น  
3.เพื่อให้นักเรียนใช้แหล่ง
ควำมรู้และ ส่ือต่ำง ๆ นอก
สถำนศึกษำ 
 

 80 80 80 80  35,000 35,000 35,000 35,000  -กิจกรรมทัศนศึกษำ 
-ระดับอนุบำลปีท่ี 1-3 
-ระดับประถมศึกษำปีท่ี 1-6 
-ระดับมัธยมศึกษำปีท่ี 1-3 

บริหาร 
วิชาการ 
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โครงการ วัตถุประสงค์ 
 เป้าหมาย (ร้อยละ) งบประมาณ  กลุ่มงาน  

ตัวชี้วัด 2564 2565 2566 2567  2564 2565 2566 2567  กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
9.โครงกำร
ส่งเสริม
สุขภำพ 

1. เพื่อให้นักเรียนทุกคนมี 
ควำมรู้ในกำรดูแลสุขภำพ 
ของตนเอง 
2. เพื่อให้นักเรียนสำมำรถ 
ดูแลรักษำสุขภำพของตนเอง 
ให้ห่ำงไกลจำกโรคต่ำง ๆ ได้ 
3. เพื่อให้นักเรียนทุกคนมี 
สุขภำพกำยและสุขภำพจิตดี 

 

-นักเรียน
สำมำรถดูแล
สุขภำพของ
ตนเองท่ีดี ร้อย
ละ 80 

80 80 80 80  5,000 5,000 5,000 5,000  -กิจกรรมแปรงฟัน 
-กิจกรรมรักษำเหำ 
-กิจกรรมเวชภัณฑ์ยำ 
 

บริหาร 
วิชาการ 
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โครงการ วัตถุประสงค์ 
 เป้าหมาย (ร้อยละ) งบประมาณ  กลุ่มงาน  

ตัวชี้วัด 2564 2565 2566 2567  2564 2565 2566 2567  กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

10.โครงกำร
เรียนรวม 

1.เพื่อคัดกรองนักเรียนและ
ด ำเนินกำรจัดกำรเรียนร่วม 
2.วำงแผนพัฒนำนกัเรียนท่ีมี
ปัญหำด้ำนกำรเรียนรู้และเด็ก
พิเศษทุกคน 
3.จัดกิจกรรมกำรเรียนร่วม
ระหว่ำงนักเรียนปกติกับ
นักเรียนท่ีมีปัญหำด้ำนกำร
เรียนรู ้
4.สร้ำงเสริมควำมเข้ำใจท่ีดี
ระหว่ำงครูและผู้ปกครองใน
กำรเรียนร่วม 
5.ด ำเนินกำรจัดหำและจัดท ำ
ส่ือวัสดุอุปกรณ์เพื่ออ ำนวย
ควำมสะดวกให้กับนักเรียนท่ี
พิกำร 
6.สร้ำงเสริมควำมรู้ควำมเข้ำใจ
ในกำรจัดกำรเรียนร่วมให้คณะ
ครู  ผู้ปกครองมีควำมเข้ำใจ 

 

-นักเรียนมี
ทักษะด้ำนกำร
อ่ำน และเขียน 
ร้อยละ 80 
-นักเรียนมี
ทักษะกำรคิด
ค ำนวณ ร้อยละ 
80 
-นักเรียนได้รับ
กำรติดตำมเด็ก
พิกำรตำมบ้ำน 
ร้อยละ 80 
 

80 80 80 80  5,000 5,000 5,000 5,000  -กิจกรรมฝึกทักษะด้ำนกำร
อ่ำน และเขียน 
-กิจกรรมฝึกคิดค ำนวณ 
-กิจกรรมติดตำมเด็กพิกำร
ตำมบ้ำน 
 

บริหาร 
วิชาการ 
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โครงการ วัตถุประสงค์ 
 เป้าหมาย (ร้อยละ) งบประมาณ  กลุ่มงาน  

ตัวชี้วัด 
2564 2565 2566 2567  2564 2565 2566 2567  

กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ 

11.โครงกำร
อำหำร
กลำงวัน 

1.เพื่อให้นักเรียนท่ีขำด
สำรอำหำรได้รับอำหำร
กลำงวันครบ 
2.เพื่อให้นักเรียนปฏิบัติตน
ในกำรรับประทำนอำหำร
ได้ถูกสุขลักษณะถูกต้อง
และมีสุขนิสัยท่ีดีในกำร
รับประทำนอำหำร 
3.เพื่อให้นักเรียนมีสุขภำพ
และร่ำงกำยท่ีแข็งแรงและ
สมบูรณ์ 
4.เพื่อให้นักเรียนน ำผักและ
ผลไม้ท่ีปลูกขึ้นในโรงเรียน
มำปรุงอำหำรรับประทำน 
5.นักเรียนโรงเรียนวัด
อุเบกขำรำมได้รับประทำน
อำหำรกลำงวันครบ 
 

นักเรียนได้รับ
อำหำรกลำงวัน
ครบ ร้อยละ 80 

80 80 80 80  350,000 350,000 350,000 350,000  -กิจกรรมอำหำรกลำงวัน 
 

บริหารวิชาการ 
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โครงการ วัตถุประสงค์ 
 เป้าหมาย (ร้อยละ) งบประมาณ  กลุ่มงาน 

ตัวชี้วัด 2564 2565 2566 2567  2564 2565 2566 2567  กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
12.โครงกำร
ส่งเสริมกำร
จัดกำรเรียนรู้ 
 
 
 
 
 

1.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
มีส่วนร่วมในกำรจัดกำร
เรียนกำรสอน  
2.เพื่อส่งเสริมให้ครูผลิต
ส่ือกำรเรียนกำรสอนและ
พัฒนำกระบวนกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนของ
ครู 
 
 

-ห้องเรียนได้รับ
กำรพัฒนำ ร้อย
ละ 80 
-ครูพัฒนำส่ือกำร
เรียนกำรสอน 
ร้อยละ 80 
 
 
 
  

80 80 80 80  25,000 25,000 25,000 25,000  -กิจกรรมพัฒนำห้องเรียน 
-กิจกรรมพัฒนำส่ือกำร
เรียนกำรสอน 
 

บริหาร 
วิชาการ 
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โครงการ วัตถุประสงค์ 
 เป้าหมาย (ร้อยละ) งบประมาณ  กลุ่มงาน 

ตัวชี้วัด 2564 2565 2566 2567  2564 2565 2566 2567  กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
13.โครงกำร
จ้ำงลูกจ้ำง
ช่ัวครำวท ำ
หน้ำท่ีสอน
กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้สุข
ศึกษำและพล
ศึกษำใน
สถำนศึกษำ 

1.เพื่อจ้ำงลูกจ้ำงช่ัวครำว
ท ำหน้ำท่ีสอนกลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้สุขศึกษำและ
พลศึกษำต้ังแต่ระดับช้ัน
อนุบำลจนถึงระดับช้ัน
มัธยมศึกษำปีท่ี 3 
2.เพื่อเสริมลักษณะนิสัย
กำรรักกำรออกก ำลังกำย
ของนักเรียนด้วยกำรเล่น
กีฬำอย่ำงถูกวิธี 

 -โรงเรียนวัด
อุเบกขำรำมมี
ลูกจ้ำงช่ัวครำวท ำ
หน้ำท่ีสอนกลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้
สุขศึกษำและพล
ศึกษำให้แก่
นักเรียนต้ังแต่
ระดับช้ันอนุบำล
จนถึงระดับช้ัน
มัธยมศึกษำปี 
ท่ี 3 
-นักเรียนมีนิสัยรัก
กำรออกก ำลังกำย
ของนักเรียนด้วย
กำรเล่นกีฬำอย่ำง
ถูกวิธีอย่ำงน้อย
ร้อยละ 80 
 

80 80 80 80  150,000 150,000 150,000 150,000  -จ้ำงลูกจ้ำงช่ัวครำวท ำ
หน้ำท่ีสอนกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้สุขศึกษำและพล
ศึกษำ 
 
 

บริหาร 
วิชาการ 
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โครงการ วัตถุประสงค์ 
 เป้าหมาย (ร้อยละ) งบประมาณ  กลุ่มงาน 

ตัวชี้วัด 2564 2565 2566 2567  2564 2565 2566 2567  กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
14.โครงกำรจัดซื้อ
อุปกรณ์กำรเรียนกำร
สอน (เครื่องดนตรี) 
*(งบประมำณจำก อบจ.
ก ำแพงเพชร จ ำนวน 
665,000 บำท และ
งบประมำณสมทบ จำก
โรงเรียนวัดอุเบกขำรำม 
จ ำนวน 35,000 บำท 
รวมเป็นเงิน 700,000 
บำท) 

1. เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ดนตรี
สำกล ประเภทวงโยธวำทิต 
ส ำหรับใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนนักเรียนช้ันประถมปีท่ี 1 ถึง
ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3  
2. เพื่อให้นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษำปีท่ี  1 ถึงช้ัน
มัธยมศึกษำปีท่ี 3 มีควำมรู้ตำม
มำตรฐำน ศ 2.1 และ   ศ 2.2 
ตำมหลักสูตรแกนกลำง
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
พุทธศักรำช 2551 
3. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ศิลปะ สำระท่ี 2 ดนตรี
ของนักเรียน    ช้ันประถมศึกษำ
ปีท่ี 1 ถึงช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3 
ให้เพิ่มสูงขึ้น 

นักเรียนมีควำม
เข้ำใจคุณค่ำของ
ดนตรีท่ีเป็นมรดก
ทำงวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญำไทย
และสำกล 
สำมำรถแสดงออก
ทำงดนตรีอย่ำง
สร้ำงสรรค์ และ
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ ำวันได้
อย่ำงเหมำะสม 

80 80 80 80  700,000 700,000 700,000 700,000  -จัดซื้ออุปกรณ์
กำรเรียนกำร
สอน (เครื่อง
ดนตรีวงโยธ
วำทิต) 

บริหาร 
วิชาการ 

 



20 
 

 

20 
 

กลยุทธท่ี์ 2 พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำสู่มำตรฐำนวิชำชีพ  
 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
 เป้าหมาย (ร้อยละ) งบประมาณ  กลุ่มงาน  

ตัวชี้วัด 2564 2565 2566 2567  2564 2565 2566 2567  กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
1.โครงส่งเสริม
ให้ครูและ
บุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ
ได้รับกำร
พัฒนำทำง
วิชำชีพ 

1.เพี่อให้บุคลำกรใน
โรงเรียนได้รับกำรพัฒนำท้ัง
ทำงด้ำนควำมรู้และ
ประสบกำรณ์    
2.เพื่อให้งำนด้ำนวิชำกำร
ของโรงเรียนมีประสิทธิภำพ
และมีมำตรฐำน 
3.เพื่อปลูกฝังให้ครู ได้
ค้นคว้ำและหำควำมรู้
เพิ่มเติมในกำรจัดกำรเรียน
กำรสอน 
 

-คณะครูและ
บุคลำกรทำงกำร
ศึกษำได้รับกำร
อบรม และศึกษำ
ดูงำน ร้อยละ 80 
 

80 80 80 80  25,000 25,000 25,000 25,000  -กิจกรรมอบรม 
-กิจกรรมศึกษำดูงำน 
 

บริหาร 
บุคลกร 
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โครงการ วัตถุประสงค์ 
 เป้าหมาย (ร้อยละ) งบประมาณ  กลุ่มงาน 

ตัวชี้วัด 2564 2565 2566 2567  2564 2565 2566 2567  กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
2.โครงกำร
PLC ใน
สถำนศึกษำ 

1.เพื่อให้ครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำมีควำมรู้ควำม
เข้ำใจในกระบวนกำร PLC 
2.เพื่อให้ครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ สำมำรถ
พัฒนำวิชำชีพและจัด
กิจกรรมกำรเรียนรู้ทำงแนว
ทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำโดย
ใช้กระบวนกำร  PLC 
 

ครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ 
ร้อยละ80  
พัฒนำวิชำชีพ
และจัดกิจกรรม
กำรเรียนรู้ทำง
แนวทำงกำร
ปฏิรูปกำรศึกษำ
โดยใช้
กระบวนกำร  
PLC ได้ 

80 80 80 80  5,000 5,000 5,000 5,000  -กิจกรรม PLC 
 

บริหาร 
วิชาการ 
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กลยุทธ์ที่ 3 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม ควำมส ำนึกในควำมเป็นชำติไทย  

 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
 เป้าหมาย (ร้อยละ) งบประมาณ  กลุ่มงาน 

ตัวชี้วัด 2564 2565 2566 2567  2564 2565 2566 2567  กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
1.โครงกำร
ปฐมวัยคนดี 

1. เพื่อให้เด็กมีวินัยรับผิดชอบ
เช่ือฟังค ำส่ังสอนของพ่อแม่ 
ครูอำจำรย์ 
2. เพื่อให้เด็กช่วยเหลือ
แบ่งปันผู้อื่น 
3. เพื่อให้เด็กเล่นและท ำงำน
ร่วมกับผู้อื่นได้ 
4. เพื่อให้เด็กปฏิบัติตนเป็น
สมำชิกท่ีดีของสังคมใน
ระบอบประชำธิปไตยอันมี
พระมหำกษัตริย์เป็นประมุข 

-ผู้เรียนเข้ำกับ
สังคม และปฏิบัติ
ตนเป็นคนดีได้ 

80 80 80 80  5,000 5,000 5,000 5,000  -กิจกรรมสังคมของหนู 
-กิจกรรมหนูน้อยอำรมณ์ดี 
-กิจกรรมหนูน้อยคนดี 

บริหาร 
วิชาการ 
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โครงการ วัตถุประสงค์ 
 เป้าหมาย (ร้อยละ) งบประมาณ  กลุ่มงาน 

ตัวชี้วัด 2564 2565 2566 2567  2564 2565 2566 2567  กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
2.โครงกำร
ส่งเสริม
คุณธรรม  
จริยธรรม และ
คุณลักษณะอัน
พึ่งประสงค์ 

1.เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
คุณธรรม  จริยธรรม  และ
ค่ำนิยมท่ีพึงประสงค์   
 

-ผู้เรียนได้รับกำร
ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และ
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ร้อยละ 
80 

80 80 80 80  5,000 5,000 5,000 5,000  -กิจกรรมค่ำนิยม 12 
ประกำร 
-กิจกรรมคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 
 

บริหาร 
วิชาการ 
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โครงการ วัตถุประสงค์ 
 เป้าหมาย (ร้อยละ) งบประมาณ  กลุ่มงาน 

ตัวชี้วัด 2564 2565 2566 2567  2564 2565 2566 2567  กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
3.โครงกำรวัน
ส ำคัญ 

1.เพื่อให้โรงเรียนสำมำรถ
ด ำเนินงำนกำรบริหำรงำน
ในโรงเรียนให้ได้มำตรฐำน
ตำมมำตรฐำนท่ีก ำหนด 
2.เพื่อให้บุคลำกรทุกคน
ประกอบด้วยผู้อ ำนวยกำร
โรงเรียนครู นักเรียน ได้รับ
กำรพัฒนำให้มีคุณภำพตำม
เกณฑ์มำตรฐำนท่ีก ำหนด 
3.เพื่อพัฒนำโรงเรียนให้มี
ควำมพร้อม และได้
มำตรฐำนเป็นท่ียอมรับของ
ชุมชนและหน่วยงำนท่ี
เกี่ยวข้อง 

-นักเรียนเข้ำร่วม
โครงกำรวัน
ส ำคัญ ร้อยละ 
80 

80 80 80 80  10,000 10,000 10,000 10,000  -กิจกรรมไหว้ครู 
-กิจกรรมวันพ่อ 
-กิจกรรมวันแม ่
-กิจกรรมวันสุนทรภู่และวัน
ภำษำไทย 
-กิจกรรมวันเข้ำพรรษำ 
-กิจกรรมต่อต้ำนยำเสพติด 
-กิจกรรมวันวิทยำศำสตร์ 
-กิจกรรมวันคริสต์มำส 
-กิจกรรมวันเด็ก 
-กิจกรรมวันปัจฉิม 
-กิจกรรมกีฬำสีภำยใน 
 

บริหาร 
วิชาการ 
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โครงการ วัตถุประสงค์ 
 เป้าหมาย (ร้อยละ) งบประมาณ  กลุ่มงาน 

ตัวชี้วัด 2564 2565 2566 2567  2564 2565 2566 2567  กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
4.โครงกำรเข้ำ
ค่ำยลูกเสือ 

1.เพื่อให้นักเรียนมีควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจในหลักกำร
เกี่ยวกับควำมดี ควำมงำม กำร
รักษำสุขภำพร่ำงกำยและ
จิตใจ ห่ำงไกลจำกส่ิงเสพติด 
2.สำมำรถวิเครำะห์ วิจำรณ์
แก้ปัญหำ กล้ำแสดงออก และ
ท ำงำนร่วมกับผู้อื่นได้  
3.มีควำมเสียสละ สำมัคคี มี
วินัย ประหยัด ซื่อสัตย์ กตัญญู
กตเวที รักกำรท ำงำน เห็น
คุณค่ำของกำรอยู่ร่วมกัน กำร
ช่วยเหลือซึ่งกันละกัน 
4.ปรับปรุงตนเอง ให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
สำมำรถน ำควำมรู้ไปแก้ไข
ปัญหำและพัฒนำบุคลิกภำพ
ของตนเองได้  
 

- ลูกเสือ 
สำมำรถสร้ำง
องค์ควำมรู้ ด้วย
ตนเองและน าไป
ประยุกต์ใช้ใน
กำรด ำเนินชีวิต
อย่ำงเหมำะสม 
 

80 80 80 80  20,000 20,000 20,000 20,000  -กิจกรรมเข้ำค่ำยลูกเสือสำมัญ  
-กิจกรรมเข้ำค่ำยลูกเสือสำมัญ
รุ่นใหญ ่
 
 

บริหาร 
วิชาการ 
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โครงการ วัตถุประสงค์ 
 เป้าหมาย (ร้อยละ) งบประมาณ  กลุ่มงาน 

ตัวชี้วัด 2564 2565 2566 2567  2564 2565 2566 2567  กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
5.โครงกำร
โรงเรียน
คุณธรรม 

1. เพื่อให้นักเรียน ครู 
ผู้บริหำร และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ รวมถึง
ผู้เกี่ยวข้องกับโรงเรียน 
เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม 
ในกำรปฏิบัติงำน 
2. เพื่อให้มีกำรด ำเนินเกี่ยวกับ
กำรกำกรให้กำรศึกษำ
ประกอบด้วยคุณธรรม 
จริยธรรม ส่งเสริม 
ให้มีธรรมำภิบำล 
 

-นักเรียนเข้ำร่วม
กิจกรรมโรงเรียน
คุณธรรม ร้อยละ 
80 

80 80 80 80  5,000 5,000 5,000 5,000  -กิจกรรมส่งเสริมสวดมนต์
วันศุกร ์
-กิจกรรมส่งเสริม
ประชำธิปไตยในโรงเรียน 
-กิจกรรมมัคนำยกน้อย 
-กิจกรรมส่งเสริมกำรไหว้ 
-กิจกรรมวินัยติดดำว 
-กิจกรรมข้ำวใครเหลือค่ะ 
-กิจกรรมสุขำน่ำใช้ 
 

บริหาร 
วิชาการ 
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โครงการ วัตถุประสงค์ 
 เป้าหมาย (ร้อยละ) งบประมาณ  กลุ่มงาน 

ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด 2564 2565 2566 2567  2564 2565 2566 2567  กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
6.โครงกำร
ระบบดูแล
ช่วยเหลือ
นักเรียน 

1. เพื่อให้สถำนศึกษำมีกำร
จัดระบบดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียนท่ีมีประสิทธิภำพและ
ครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน 
2. เพื่อให้ครูเย่ียมบ้ำน
นักเรียนทุกคนและน ำข้อมูล
ระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
ไปใช้ในกำรวำงแผนพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำ 

-คณะครูเย่ียม
บ้ำนนักเรียนครบ
ตำมจ ำนวน
นักเรียน 
-จัดสรร
ทุนกำรศึกษำให้
นักเรียน ร้อยละ 
80 

80 80 80 80  10,000 10,000 10,000 10,000  -กิจกรรมเยี่ยมบ้ำน 
-กิจกรรม SDQ 
-กิจกรรมทุนกำรศึกษำ 
 

บริหาร 
วิชาการ 
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โครงการ วัตถุประสงค์ 
 เป้าหมาย (ร้อยละ) งบประมาณ  กลุ่มงาน 

ตัวชี้วัด 2564 2565 2566 2567  2564 2565 2566 2567  กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
7.โครงกำร
ปลอดยำเสพติด
และอบำยมุข 

1.เพื่อให้นักเรียนห่ำงไกลจำก
ปัญหำยำเสพติด 
2.เพื่อให้นักเรียนไม่ยุ่งเกี่ยวกับ
ส่ือลำมกอนำจำรและปัจจัย
เส่ียง 
3.เพื่อให้นักเรียนห่ำงไกลจำก
กำรพนัน 
4.เพื่อให้นักเรียนไม่ก่อเหตุ
ทะเลำะวิวำท 
5.เพื่อให้โรงเรียนเป็น
สถำนศึกษำท่ีปลอดจำก
ปัญหำยำเสพติด ส่ือลำมก
อนำจำร กำรพนัน เหตุ
ทะเลำะวิวำท 

-ผู้เรียนเข้ำร่วม
กิจกรรมรณรงค์
ต่อต้ำนยำเสพติด 
ร้อยละ 80 

80 80 80 80  5,000 5,000 5,000 5,000  -กิจกรรมรณรงค์
ต่อตำ้นยำเสพติด 
-กิจกรรมครู DARE 
-กิจกรรมกีฬำต้ำนยำ
เสพติด 
 

บริหาร 
วิชาการ 
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กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนำสภำพแวดล้อม ภูมิทัศน์ในบริเวณโรงเรียน ให้เอื้อต่อกำรเรียนรู้ของผู้เรียนและสำมำรถพัฒนำผู้เรียนได้ตำมศักยภำพ 
 

 โครงการ วัตถุประสงค์ 
 เป้าหมาย (ร้อยละ) งบประมาณ  กลุ่มงาน 

ตัวชี้วัด 2564 2565 2566 2567  2564 2565 2566 2567  กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
1.โครงกำร
พัฒนำแหล่ง
เรียนรู ้

1. นักเรียนมีแหล่งเรียนรู้ท่ี
ทันสมัยในกำรค้นคว้ำและ
ศึกษำหำควำมรู้ 
2. นักเรียนมีเก้ำอี้เพียงพอต่อ
กำรใช้งำนคอมพิวเตอร์ 
 

-ผู้เรียนศึกษำ
ค้นคว้ำจำกแหล่ง
เรียนรู้ ร้อยละ 80 

80 80 80 80  15,000 15,000 15,000 15,000  -พัฒนำห้องสมุด 
-พัฒนำห้อง
คอมพิวเตอร์ 
-พัฒนำแหล่งเรียนรู ้
 

บริหาร 
ทั่วไป 
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30 
 

 
 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
 เป้าหมาย (ร้อยละ) งบประมาณ  กลุ่มงาน 

ตัวชี้วัด 2564 2565 2566 2567  2564 2565 2566 2567  กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
2.โครงกำร
ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ 

1. เพื่อให้อำคำรต่ำงๆ มีควำม
คงทนถำวรและพร้อมท่ีจะใช้
งำนได้ 
2. เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึง
กำรอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข 
3 เพื่อเปิดโอกำสให้นักเรียน 
ได้แลกเปล่ียนประสบกำรณ์
กำรเรียนรู้ พัฒนำตนเองและ
มี เจตคติ   ท่ี ดี ต่อกำรกำร
บ ำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม 
 

-โรงเรียนได้รับ
กำรปรับปรุงภูมิ
ทัศน์อย่ำง
เหมำะสม 

80 80 80 80  35,000 35,000 35,000 35,000  -กิจกรรมเทปูนรอบ
อำคำรอนุบำล 
-กิจกรรมสวนหย่อม 
-กิจกรรมซ่อมแซม
อำคำรเรียน 
 

บริหาร 
ทั่วไป 
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โครงการ วัตถุประสงค์ 
 เป้าหมาย (ร้อยละ) งบประมาณ  กลุ่มงาน 

ตัวชี้วัด 2564 2565 2566 2567  2564 2565 2566 2567  กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
3.โครงกำร
ซ่อมแซม
หลังคำอำคำร
เพื่อใช้จัดกำร
เรียนกำรสอน
กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้กำรงำน
อำชีพ 

1. เพื่อซ่อมแซมหลังคำอำคำร
เอนกประสงค์ แบบ 312 เพื่อ
ใช้จัดกำรเรียนกำรสอนกลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ
ท่ีช ำรุดทรุดโทรมให้มีสภำพ
ปลอดภัยและพร้อมส ำหรับ
กำรใช้จัดกำรเรียนกำรสอน
นักเรียน 
 

 - อำคำร
เอนกประสงค์ 
แบบ 312 ใช้
จัดกำรเรียนกำร
สอนกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้กำรงำน
อำชีพท่ีได้รับกำร
ซ่อมแซมหลังคำ
ให้มีสภำพ
ปลอดภัยและ
พร้อมส ำหรับกำร
ใช้จัดกำรเรียนกำร
สอนนักเรียน 

80 80 80 80  99,900 99,900 99,900 99,900  -รื้อถอนวัสดุมุง
หลังคำ 
-ซ่อมแซมเปล่ียน
กระเบ้ืองหลังคำ 
 

บริหาร 
ทั่วไป 
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โครงการ วัตถุประสงค์ 
 เป้าหมาย (ร้อยละ) งบประมาณ  กลุ่มงาน 

ตัวชี้วัด 2564 2565 2566 2567  2564 2565 2566 2567  กิจกรรม ผู้รับผดิชอบ 
4.โครงกำร
ซ่อมแซมอำคำร
เรียนเพื่อพัฒนำ
คุณภำพ
กำรศึกษำ 

1. เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมผนัง 
หน้ำต่ำงและประตูของอำคำร
เรียน แบบสปช.105/29 ให้มี
สภำพพร้อมส ำหรับกำรใช้
จัดกำรเรียนรู้กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี 
2. เพื่อให้นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษำปีท่ี 1 ถึงช้ัน
มัธยมศึกษำปีท่ี 3 ได้ใช้เป็น
ห้องเรียนส ำหรับกำรเรียนรู้
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
3. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนรู้กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษำปีท่ี 1 ถึงช้ัน
มัธยมศึกษำปีท่ี 3 เพิ่มสูงขึ้น 

 นักเรียนโรงเรียน
วัดอุเบกขำรำมมี
อำคำรเรียนและ
ห้องเรียนท่ีมีควำม
ปลอดภัยและ
พร้อมส ำหรับกำร
จัดกำรเรียนรู้กลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้
วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีอย่ำงมี
คุณภำพ ส่งผลให้
นักเรียนมีเจตคติ 
ท่ีดีต่อกำรเรียน
วิชำวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี 
และใช้เป็นพื้นฐำน
ในกำรศึกษำต่อ
และประกอบ
อำชีพในอนำคต 

80 80 80 80  246,800 246,800 246,800 246,800  -ปรับปรุงซ่อมแซม
ผนัง ประตูและ
หน้ำต่ำงให้มีสภำพ
พร้อมส ำหรับกำร
จัดกำรเรียน 

บริหาร 
ทั่วไป 
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  กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำเน้นกำรมีส่วนร่วมของชุมชนและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
 เป้าหมาย (ร้อยละ) งบประมาณ  กลุ่มงาน 

ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด 2564 2565 2566 2567  2564 2565 2566 2567  กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
1.โครงกำร
จัดท ำระบบ
ประกันคุณภำพ
ภำยใน 
 

1.เพื่อให้โรงเรียนสำมำรถ
ด ำเนินงำนกำรบริหำรงำนใน
โรงเรียนให้ได้มำตรฐำนตำม
มำตรฐำนท่ีก ำหนด 
2. เพื่อให้บุคลำกรทุกคน
ประกอบด้วยผู้อ ำนวยกำร
โรงเรียน  ครู  นักเรียน ได้รับ
กำรพัฒนำให้มีคุณภำพตำม
เกณฑ์มำตรฐำนท่ีก ำหนด 
3. เพื่อพัฒนำโรงเรียนให้มี
ควำมพร้อม และได้มำตรฐำน
เป็นท่ียอมรับของชุมชนและ
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง 
 

-สถำนศึกษำ
ด ำเนินงำนตำม
แผนพัฒนำกำรจัด
กำรศึกษำ 4 ปี   
-สถำนศึกษำ
ด ำเนินงำนตำม
แผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปี  
-สถำนศึกษำมีกำร
จัดท ำสำรสนเทศ  
- สถำนศึกษำ
จัดท ำรำยงำน
ประจ ำปีของ
สถำนศึกษำ  
 

80 80 80 80  7,500 7,500 7,500 7,500  - กิจกรรมจัดท ำ
แผนพัฒนำกำรจัด
กำรศึกษำ 4 ปี  
- กิจกรรมจัดท ำ
แผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปี  
- กิจกรรมจัดท ำ
สำรสนเทศ  
- กิจกรรมจัดท ำ
รำยงำนประจ ำปีของ
สถำนศึกษำ  
 

บริหาร 
ทั่วไป 
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โครงการ วัตถุประสงค์ 
 เป้าหมาย (ร้อยละ) งบประมาณ  กลุ่มงาน 

ตัวชี้วัด 
2564 2565 2566 2567  2564 2565 2566 2567  

กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ 

2.โครงกำร 
บริหำร
งบประมำณและ
กำรระดม
ทรัพยำกรจำก
ภำคีเครือข่ำย/
ภำคประชำ
สังคมมำใช้
ประโยชน์ทำง
กำรศึกษำ 
 

1.เพื่อให้โรงเรียนมีแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปีและมีกำรควบคุมก ำกับ
กำรปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำม
แผนปฏิบัติกำร 
2.เพื่อให้โรงเรียนมีกำรบริหำร
จัดกำรงบประมำณตำมแผนปฏิบัติ
กำรอย่ำงมีประสิทธิภำพเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อสถำนศึกษำ 
3. เพื่อให้โรงเรียนมีกำรควบคุม
ก ำกับกำรบริหำรกำรเงินและพัสดุ
โดยใช้กระบวนกำรตรวจสอบ
ภำยในสถำนศึกษำ  
4. เพื่อให้โรงเรียนมีกำรระดม
ทรัพยำกรจำกภำคีเครือข่ำย/ภำค
ประชำสังคมมำใช้เพื่อประโยชน์
ทำงกำรศึกษำ และส่งผลต่อกำร
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
 

-โรงเรียน
จัดกำรบริหำร
งบประมำณได้
ตำม
แผนปฏิบัติ
กำร 

80 80 80 80  5,000 5,000 5,000 5,000  -กิจกรรมผ้ำป่ำ
กำรศึกษำ 
 

บริหาร 
ท่ัวไป 
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โครงการ วัตถุประสงค์ 
 เป้าหมาย (ร้อยละ) งบประมาณ  กลุ่มงาน 

ตัวชี้วัด 2564 2565 2566 2567  2564 2565 2566 2567  กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
3.โครงกำร
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

1.เพื่อต้องกำรศึกษำ
กระบวนกำรพฒันำตำมแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 
2.เพื่อฝึกทักษะอำชีพและมี
รำยได้ระหว่ำงเรียน 
3.เพื่อน ำผลผลิตมำประกอบ
เป็นอำหำรกลำงวันให้นักเรียน 
4. เพื่อให้นักเรียน รู้จักกำรใช้
ชีวิตท่ีพอเพียงมีควำมรู้
ควำมสำมำรถในกิจกรรมท่ี
ตนเองสนใจ 
 

-ผู้เรียนมีส่วนร่วม
ในกำรจัดท ำ
เศรษฐกิจพอเพียง 
ร้อยละ 80 

80 80 80 80  20,000 20,000 20,000 20,000  -กิจกรรมปลูกพืชผัก
สวนครัว 
-กิจกรรมเล้ียงกบ 
-กิจกรรมเล้ียงไก่ไข ่
-กิจกรรมปลูกไผ่
หวำน 
-กิจกรรมเผำถ่ำน 
 
 

บริหาร 
ทั่วไป 
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โครงการ วัตถุประสงค์ 
 เป้าหมาย (ร้อยละ) งบประมาณ  กลุ่มงาน 

ตัวชี้วัด 
2564 2565 2566 2567  2564 2565 2566 2567  

กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ 

4.โครงกำร
กำรเงินพัสดุ 

1.  เพื่อให้เจ้ำหน้ำท่ีงำน
กำรเงินและพัสดุได้รับกำร
พัฒนำครบทุกคน  
2.  เพื่อให้กำรบันทึกเอกสำร
กำรบัญชี รับ – จ่ำย ของ
โรงเรียนเป็นไปด้วยควำม
ถูกต้อง 
3. เพื่อให้กำรจัดท ำแผนกำร
ใช้จ่ำยเงินงบประมำณเป็นไป
ตำมข้อก ำหนด 
4. เพื่อให้งำนวัสดุของ
โรงเรียนถูกต้องและง่ำยต่อ
กำรตรวจสอบ 
 

-เจ้ำหน้ำท่ีกำรเงิน
พัสดุจัดท ำบัญชี
ตำมกำรใช้
งบประมำณได้
อย่ำงเหมำะสม 

80 80 80 80  160,000 160,000 160,000 160,000  -กิจกรรม
สำธำรณูปโภค 
-กิจกรรมกำรเงิน 
-กิจกรรมพัสดุ 
-กิจกรรมธุรกำร 
-กิจกรรมค่ำพำหนะ
รับส่งนักเรียน 
 

บริหาร 
การเงิน 
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โครงการ วัตถุประสงค์ 
 เป้าหมาย (ร้อยละ) งบประมาณ  กลุ่มงาน 

ตัวชี้วัด 
2564 2565 2566 2567  2564 2565 2566 2567  

กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ 

5.โครงกำร 
ส่งเสริมกำร
บริหำรงำนตำม
หลักธรรมำภิ
บำล    
 

1. เพื่อให้โรงเรียนมีแผนปฏิบัติ
กำรประจ ำปีและหรือมี
กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนให้
ควำมรู้เกี่ยวกับระเบียบ
กฎหมำย วินัย จรรยำบรรณใน
กำรปฏิบัติงำน  

-คณะครูและ
บุคลำกรทำงกำร
ศึกษำได้รับควำมรู้
เกี่ยวกับระเบียบ
วินัย กฎหมำย 
จรรยำบรรณใน
กำรปฏิบัติงำน 

80 80 80 80  1,500 1,500 1,500 1,500  -กิจกรรมกำรบริหำร
งำน 
 

บริหาร 
ทั่วไป 
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โครงการ วัตถุประสงค์ 
 เป้าหมาย (ร้อยละ)   งบประมาณ    กลุ่มงาน 

ตัวชี้วัด 2564 2565 2566 2567  2564 2565 2566 2567  กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
6.โครงกำร
ส่งเสริมกำรมี
ส่วนร่วมของ
สถำนศึกษำกับ
ผู้ปกครองและ
ชุมชน 

1. เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมกำร
มีส่วนร่วมของชุมชน โดยกำร
เย่ียมบ้ำนเพื่อเก็บรวบรวม
ข้อมูลส ำหรับใช้ในกำรจัด
กำรศึกษำ 
2. เพื่อน ำข้อมูลท่ีได้มำใช้ใน
กำรวำงแผนงำน โครงกำร 
หรือกิจกรรมกำรจัดกำรศึกษำ
ร่วมกับกรรมกำรสถำนศึกษำ
ขัน้พื้นฐำน 

-สถำนศึกษำ มี
ส่วนร่วมกับ
ผู้ปกครองและ
ชุมชน ร้อยละ 80 

80 80 80 80  1,500 1,500 1,500 1,500  -กิจกรรมควำม
ร่วมมือระหว่ำง อบต. 
-กิจกรรมควำม
ร่วมมือระหว่ำงชุมชน 
-กิจกรรมประชุม
ผู้ปกครอง 
 

บริหาร 
ทั่วไป 
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โครงการ วัตถุประสงค์ 
 เป้าหมาย (ร้อยละ) งบประมาณ  

กลุ่มงาน 
ตัวชี้วัด 

2564 2565 2566 2567  2564 2565 2566 2567  
กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 
7.โครงกำร
จัดกำรขยะ 

1. เพื่อสร้ำงวินัยในกำรท้ิง
ขยะให้กับบุคลำกรและ
นักเรียน 
2. เพื่อ¬สร้ำงจิตส ำนึกในกำร
จัดกำรขยะและกำรรักษำ
ส่ิงแวดล้อม ให้กับบุคลำกร
และนักเรียน 
3. เพื่อใหน้ักเรียนเกิดควำม
ตระหนักถึงผลเสียท่ีจะ
ก่อให้เกิดมลภำวะต่อ
ส่ิงแวดล้อมและสุขอนำมัย
ของมนุษย์ หำกมีกำรจัดกำร
ขยะอย่ำงไม่เหมำะสม 
4. เพื่อให้บุคลำกรและ
นักเรียนมีส่วนร่วมในกำร
ด ำเนินกำรคัดแยกขยะท่ีถูก
วิธี 
 

-สถำนศึกษำ
สำมำรถจัดกำร
ขยะได้ ร้อยละ 80 

80 80 80 80  5,000 5,000 5,000 5,000  -กิจกรรมคัดแยกขยะ 
-กิจกรรมธนำคำร
ขยะ 
-กิจกรรมห้องเรียน
สะอำด 
 

บริหาร 
วิชาการ 
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บทที่ 4 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ และแนวทางการน่าแผนสู่การปฏิบัติ 

ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จ 
1.ปัจจัยภายใน 

1) ด้ำนยุทธศำสตร์ สถำนศึกษำมีกำรก ำหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศำสตร์ เป้ำหมำยซัดเจนสอดคล้องกับ 
นโยบำยของหน่วยงำนต้นสังกัด 

2) โครงสร้ำงองค์กำรบริหำรงำนของสถำนศึกษำ มีโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนแบ่งเป็น 4 งำน คือ 
บริหำรงำนวิชำกำร บริหำรงำนบุคคล บริหำรงำนงบประมำณ และบริหำรงำนท่ัวไป โดยมีระเบียบก ำหนด
ขอบข่ำยงำนท่ีซัดเจน ผู้บริหำรมีควำมรู้ควำมสำมำรถและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ร่วมงำนและชุมชน มีกำร
ท ำงำนเป็นทีม เพื่อเป้ำหมำยเดียวกันขององค์กร 

3) ระบบองค์กำร สถำนศึกษำมีกฎระเบียบและหลักเกณฑ์ท่ีชัดเจน และมีกำรใช้ส่ือเทคโนโลยีในกำร
ปฏิบัติงำนและพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศ 

4) ทักษะของบุคลำกร บุคลำกรส่วนใหญ่อำยุมำก  จึงมีประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนสูง   บำงท่ำนมีใจ
ใฝ่เรียนรู้ และมีกำรศึกษำต่อในระดับปริญญำโททำงกำรศึกษำหลำยท่ำน และยังอุทิศเวลำให้กับกำรปฏิบัติงำน
ทำงรำชกำร 

5) คุณค่ำรวมในองค์กำร ครูและบุคลำกรส่วนใหญ่มีควำมรัก ควำมสำมัคคีกัน ท ำงำนเป็นทีมได้ดี มี
ผลงำนปรำกฏชัดเจน 

6) บุคลำกรครูและบุคลำกรส่วนใหญ่ สอนตรงวิชำเอก รับผิดขอบงำนโครงกำรท่ีได้รับมอบหมำยดี 
7) รูปแบบกำรน ำองค์กำร สถำนศึกษำมีกำรบริหำรจัดกำรในคณะกรรมกำรและมีกำรกระจำย

อ ำนำจให้ทุกฝ่ำยมีส่วนร่วม 

2.ปัจจัยภายนอก 
1) ลูกค้าหรือผู้รับบริการ  ชุมชน ผู้ปกครองและนักเรียนมีควำมต้องกำรส่งบุตรหลำนมำเรียนเพิ่ม

มำกขึ้น 
2) สถานการณ์การเมือง กระทรวงศึกษำธิกำรมีนโยบำยให้กำรสนับสนุนกำรศึกษำโดยกำร 

สนับสนุนงบประมำณอย่ำงสม่ ำเสมอ และองค์กรปกครองส่วนห้องถิ่นให้กำรสนับสนุนด้ำนงบประมำณเพิ่ม
มำกขึ้นทุกปี 

3) สภาพเศรษฐกิจ สถำนศึกษำสำมำรถระดมทรัพยำกรจำกชุมชน องค์กำรปกครองส่วนห้องถิ่น 
และสถำนศึกษำได้รับกำรสนับสนุนทรัพยำกรเป็นกรณีพิเศษจำกศิษย์เก่ำ  ผ้ำป่ำโรงเรียนเป็นประจ ำทุกปี 

4)  สภาพแวดล้อม ชุมชนโดยรอบเป็นชุมชนคนด้ังเดิมท่ีให้เกียรติและเคำรพสถำนศึกษำมีภูมิ
ปัญญำห้องถิ่นที่ให้กำรช่วยเหลือเป็นอย่ำงดี 

5) สภาพสังคม ชุมชนเข้มแข็งเข้ำร่วมกิจกรรมต่ำงๆ ในกำรพัฒนำสถำนศึกษำด้วยดีเสมอ 
6) เทคโนโลยี โรงเรียนมรีะบบเทคโนโลยีท่ีทันสมัยพร้อมให้กำรบริกำรและกำรบริหำรจัดกำร 
 
 

แนวทำงกำรน ำแผนสู่กำรปฏิบัติ 
1. เตรียมควำมพร้อมด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ สังคมและสติปัญญำ ตำมหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัยเพื่อ 
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พัฒนำคุณภำพกำรจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนำกำรเรียนกำรสอนปฐมวัย 
2. พัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนภำษำไทย และคณิตศำสตร์ นักเรียนช้ันประถมศึกษำปีท่ี 3 ให้ 

นักเรียนทุกคนอ่ำนออก เขียนได้ คิดเลขเป็นและนักเรียนช้ันประถมศึกษำปีท่ี 6  ทุกคนอ่ำนคล่อง เขียนคล่อง 
คิดเลขคล่อง และมีทักษะกำรคิดขัน้พื้นฐำน 

3.เร่งรัดพัฒนำกำรเรียนกำรสอนและส่ือกำรเรียนรู้ ให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยหลักสูตรกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน 

4.ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 8 กลุ่มสำระ โดยเน้น 5 กลุ่ม 
วิชำหลัก ได้แก่วิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ ภำษำไทย สังคมศึกษำ และภำษำต่ำงประเทศ 

5.ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำใช้ระบบคอมพิวเตอร์ และส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อจัดกำรเรียนกำร
สอนเพิ่มขึ้น 

6.พัฒนำศักยภำพผู้เรียน ครู  ผู้บริหำรและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีทักษะภำษำท่ีสอง  และมีควำม
พร้อมต่อกำรเข้ำสู่ประซำคมอำเซียน 

7.พัฒนำคุณภำพผู้เรียนให้มีทักษะชีวิตในกำรรับมือกับภัยพิบัติได้ 
8.ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
9.ส่งเสริมจิตส ำนึกควำมเป็นไทยในสถำบันชำติ ศำสนำ และพระมหำกษัตริย์ กำรปกครองตำม

ระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
10.ส่งเสริมและพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้ประวัติศำสตร์ชำติไทยสังคมศึกษำ ประชำธิปไตย มีควำม

เป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
11.สนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรจัดกำรศึกษำต้ังแต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำช้ันพื้นฐำน 
12.เสริมสร้ำงระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และควำมสัมพันธ์ท่ีดีระหว่ำงครูกับนักเรียนป้องกันและ 

แกไ้ขปัญหำยำเสพติด ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับผู้ด้อยโอกำสและผู้พิกำร 
13.พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำท้ังระบบให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
14.พัฒนำส่งเสริมกำรด ำเนินงำนตำมระบบประกนัคุณภำพภำยในสถำนศึกษำให้มีควำมเข้มแข็งเพื่อ

รองรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก 
15.พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ ให้มีประสิทธิภำพเป็นไปตำมมำตรฐำน 
16.จัดกำรสอนเสริมและเพิ่มโอกำสให้ผู้เรียนได้รับกำรเรียนรู้จำกแหส่งเรียนรู้ท้ังในและนอกพืน้ท่ี  
17.จัดระบบสวัสดิกำร และสวัสดิภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำโดยจัดระบบรักษำควำม

ปลอดภัยครูและสถำนศึกษำ 
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ค ำสั่งโรงเรียนวัดอุเบกขำรำม 
ท่ี  68/ 2564 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมกำรจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. 256๔ – 256๗ 
------------------------------------------------ 

 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดจุดมุ่งหมายและหลักการส าคัญใน
การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน หมวดท่ี 6  มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาดังนั้น    
เพื่อให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนได้ด าเนินไปอย่างมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน   ด าเนินการบริหาร
งบประมาณงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนท่ัวไป รายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน เป็นไปตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ี ศธ 04006/2279 ลงวันท่ี  16 
ธันวาคม 2548 เรื่องหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการใช้จ่ายงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายรายหัวจัดสรร
ให้สถานศึกษาเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้ได้ประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนวัดอุเบกขา
ราม จึงได้มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 256๔ – 256๗  โดยมีการระดมความคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะจากคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อวิเคราะห์และ
ใช้ด าเนินการวางแผนการจัดการศึกษา จึงได้แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
256๔ – 256๗  ดังนี้ 
1. คณะกรรมการท่ีปรึกษา มีหน้าท่ีให้ค าปรึกษา ค าแนะน าตลอดจนให้ข้อมูลต่างๆ  ประกอบด้วย 

1)  นายรัชกร ภู่ทอง  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  ประธาน 
2)  พระสมชาย ขนฺติพโล กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน    กรรมการ 
3)  นายต้อย ค าเรือง  กรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน    กรรมการ 
4)  นายสอย ค าเรือง  กรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน    กรรมการ 
5)  นายบุญช่วย ยอดฉัตร กรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน    กรรมการ 
6)  นายยิ่งยศ โพธิ์ศรี  กรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน    กรรมการ 
7)  นางธัณย์จิรา ค าตรง  กรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน    กรรมการ 
8)  นายประหยัด ขันกสิกรรม   ครู โรงเรียนวัดอุเบกขาราม    กรรมการ 
9)  นายสินทารา เกษแก้ว        ครู โรงเรียนวัดอุเบกขาราม    กรรมการ 
1๐)  นายยุทธนา หงสไกร       ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดอุเบกขาราม  กรรมการ/เลขาฯ 

 
2.  คณะกรรมการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลและเขียนโครงการ มีหน้าท่ีรวบรวมข้อมูลและร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูล     
แล้วน าไปเขียนเป็นโครงการ/กิจกรรมเพื่อพฒันาการจัดการศึกษาของโรงเรียน  ประกอบด้วย 

1)  นายยุทธนา หงสไกร   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดอุเบกขาราม  ประธาน 
2)  นายประหยัด ขันกสิกรรม    ครู โรงเรียนวัดอุเบกขาราม   กรรมการ 
3)  นายอเนก แสนวงษ์   ครู โรงเรียนวัดอุเบกขาราม   กรรมการ 
4)  นางสาวรุ่งรวีรอดมณี   ครู โรงเรียนวัดอุเบกขาราม   กรรมการ 
5)  นางสาวณัฐพร อ่อนสุวรรณ์  ครู โรงเรียนวัดอุเบกขาราม   กรรมการ 
6)  นางสาวจันทกานต์ ช านิ   ครู โรงเรียนวัดอุเบกขาราม   กรรมการ 
7)  นางสาวแก้วสุดา เท่ียงวัน ครู โรงเรียนวัดอุเบกขาราม   กรรมการ 
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8)  นางสาวสุพัตรา ไชยเสน    ครู โรงเรียนวัดอุเบกขาราม   กรรมการ 
9)  นางวิสุตา ก้อนค า  ครู โรงเรียนวัดอุเบกขาราม   กรรมการ 
10)  นายสินทาราเกษแก้ว ครู โรงเรียนวัดอุเบกขาราม   กรรมการ 
11)  นายสิทธิกร ศรีโยธา   ครู โรงเรียนวัดอุเบกขาราม   กรรมการ 
12)  นายวุฒิพร หนูหน่าย ครู โรงเรียนวัดอุเบกขาราม   กรรมการ 
13)  นางสาววันวิสาข์ บูชา    ครู โรงเรียนวัดอุเบกขาราม   กรรมการ 
1๔)  นางสาวอังคาร สุริยนต์ ครู โรงเรียนวัดอุเบกขาราม  กรรมการ/ผู้ช่วยเลขาฯ 

 
3. คณะกรรมการจัดพิมพ์ ท ารูปเล่ม มีหน้าท่ีรวบรวมข้อมูลโครงการและกิจกรรมจัดพิมพ์และจัดท าเป็น    
รูปเล่ม ประกอบด้วย 

1)  นางสาวสุพัตรา ไชยเสน    ครู โรงเรียนวัดอุเบกขาราม   ประธาน 
2)  นายสินทาราเกษแก้ว  ครู โรงเรียนวัดอุเบกขาราม   กรรมการ 
3)  นางสาวแก้วสุดา เท่ียงวัน ครู โรงเรียนวัดอุเบกขาราม   กรรมการ 
4)  นางสาวจันทกานต์ ช านิ   ครู โรงเรียนวัดอุเบกขาราม   กรรมการ 
5)  นางสาววันวิสาข ์บูชา    ครู โรงเรียนวัดอุเบกขาราม  กรรมการ/ผู้ช่วยเลขาฯ 

 
ให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีตามค าส่ังนี้อย่างเต็มก าลังความสามารถ เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของ 
โรงเรียนต่อไป 

 
 ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้ เป็นต้นไป  

 

ส่ัง    ณ   วันท่ี   ๑๒ พฤษภาคม   พ.ศ. 256๔ 
 

 
 

(นายยุทธนา หงสไกร) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดอุเบกขาราม 

 

 


