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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธกิาร 
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ก 

ค าน า 
 

 การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการการศึกษา  เป็นส่วนหนึ่งของระบบประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อให้สถานศึกษา
มีเป้าหมายในการบริหารและพัฒนาการจัดการศึกษา ตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นหลักในการส่งเสริมสนับสนุน  ก ากับดูแล  ตลอดจนตรวจสอบประเมินคุณภาพ
สถานศึกษา  โดยมีความมุ่งหวังที่จะให้สถานศึกษาทุกแห่งมีคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้เป็นอย่างต่ า  และในการ
ด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 ดังนั้น  การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา  จึงถือว่าเป็นสิ่งจ าเป็นส าคัญยิ่งต่อการปฏิบัติงาน เพราะเป็นการ
วางแผนระยะยาว  การลงมือปฏิบัติ  ปรับปรุงและสรุปผล  รายงานผล  ท าให้ผู้ร่วมงานและผู้ที่เกี่ยวข้องได้มองเห็นภาพรวมใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 

 ขอขอบคุณคณะครู  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนบ้านหาดทรายรี  ผู้ปกครองนักเรียน  
ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านหาดทรายรีส าเร็จ
ไปด้วยดี  ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น 

 

 

 
(นางกมลวรรณ    สังข์สิงห์) 

          ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหาดทรายรี 
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                                                       ข 

สารบัญ 
หน้า 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป  
 - ประวัติโรงเรียน ๑ 
 - ระบบโครงสร้างการบริหารงาน ๒ 
 - ข้อมูลนักเรียน ๕ 
 - ข้อมูลบุคลากร ๖ 
 - ข้อมูลด้านสถานที่ ๗ 
 - โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ๘ 
 - ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา ๑๑ 
 - โครงการ/กิจกรรมที่ประสบผลส าเร็จ ๑๓ 
 - ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ๑๖ 
ส่วนที่ ๒ ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
 - การวิเคราะห์บริบทโรงเรียน ๑๙ 
 - ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี ๒๓ 
 - นโยบายของรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ ๒๕ 
 - สาระส าคัญของแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ ๑๒ ๒๘ 
 - นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ๒๙ 
 - สาระส าคัญของแผนปฏิบัติการ สพฐ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๐  ๓๐ 
 - สาระส าคัญของแผนปฏิบัติการ สพป.ชพ.๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ๓๙ 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของโรงเรียนบ้านหาดทรายรี ๔๔ 
ส่วนที่ ๓ กลยุทธ์การพัฒนาการจัดการศึกษา  
 - วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าหมาย ๔๗ 
 - กลยุทธ์ระดับองค์กร ๔๙ 
 - ตัวชี้วัดความส าเร็จ ๕๐ 
 - ชื่อโครงการและกิจกรรม ๕๒ 
ส่วนที่ ๔ โครงการและกิจกรรมตามกลยุทธ์ระดับองค์กร  
 - โครงการและกิจกรรมตามกลยุทธ์ระดับองค์กร ๕๔ 
ส่วนที่ ๕ การก ากับ  ติดตาม  ประเมิน  และรายงาน  
 - การก ากับ  ติดตาม  ประเมิน และรายงาน ๙๖ 
ภาคผนวก   
 - ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
 - เอกสารให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
 - รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
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ส่วนที่ ๑ 
ข้อมูลทั่วไป 

 
ข้อมูลทั่วไป 
      โรงเรียนบ้านหาดทรายรี   ตั้งอยู่เลขที่  -  หมู่ที่  ๖  ถนน-  ต าบลหาดทรายรี  อ าเภอเมืองชุมพร         จังหวัด
ชุมพร   รหัสไปรษณีย์  ๘๖๑๒๐   โทรศัพท์   ๐๗๗- ๕๕๘๑๕๖     e-mail :  hadsairi๒๕๕๙@gmail.com  สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร  เขต ๑    เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่  ๑  ถึงระดับ  ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖   มี
เขตพ้ืนที่บริการ  ๓  หมู่บ้าน ได้แก่  หมู่ที่  ๑, ๖, ๗   ต าบลหาดทรายรี  อ าเภอเมือง  จังหวัดชุมพร    
 

ข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา 
 ผู้ บ ริห าร โรงเรี ยนชื่ อ  น างกมลวรรณ   สั งข์ สิ งห์    วุฒิ การศึ กษ าสู งสุ ด  ค .ม . (การบ ริห ารการศึ กษ า )                     
ปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษา ตั้งแต่วันที่  ๒๓  เดือนพฤศจิกายน  พุทธศักราช ๒๕๕๙ 

 

ประวัติโรงเรียนบ้านหาดทรายรี 
 โรงเรียนบ้านหาดทรายรีเป็นโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑  
ตั้งอยู่หมู่ที่ ๖  ต.หาดทรายรี อ.เมืองชุมพร จ. ชุมพร ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่   ๒๕  สิงหาคม  ๒๕๐๔  โดย        นายชาญ กุยกา
นนท์ นายอ าเภอเมืองชุมพรในสมัยนั้น   ได้ท าการเปิดอาคารเรียนชั่วคราวในบริเวณวัดหาดทรายรี    และนายจรูญ  ภักดีเสนา 
ขณะนั้นด ารงต าแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านทุ่งมะขาม ได้ร่วมกับคณะกรรมการขออนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการเป็นอาคาร
ชั่วคราว ท าจากไม้กลมหลังคามุงจาก นักเรียนนั่งม้านั่งยาว อาคารเรียนมีขนาด กว้าง  ๑๒ เมตร ยาว ๑๖ เมตร    มีนักเรียน
ย้ายจากโรงเรียนบ้านคอหมูและบ้านทุ่งมะขาม ในปีแรกเปิดเรียน   มีนักเรียนจ านวน  ๔๒  คน  นายอ าเภอได้ย้ายนาย
จรูญ  ภักดีเสนามาเป็นครูใหญ่โรงเรียนบ้านหาดทรายรี 
 ในปี  พ .ศ . ๒๕๐๗  ครูใหญ่  และนายน้อม   ภูมิสุวรรณ และคณะกรรมการได้ท าเรื่องของบประมาณจาก
กระทรวงศึกษาธิการ ๕๐,๐๐๐ บาท และสมทบกับเงินของสมาคมปักษ์ใต้ ร่วมบริจาคอีก ๔๐,๐๐๐ บาท และ           นาย
น้อม  ภูมิสุวรรณ ได้บริจาคที่ดินด้านตรงข้ามกับวัดหาดทรายรี เป็นเนื้อที่ ๖ ไร่ เศษ ใช้งบทั้งสองดังกล่าวมาแล้วสร้างอาคาร
เรี ย น เรี ย น แ บ บ  ป .๑  ก  ข น าด  ๓  ห้ อ ง เรี ย น  ก ว้ า ง  ๙  เม ต ร  ย า ว  ๒ ๗  เม ต ร  แ ล ะ เข้ า เรี ย น อ าค า รนี้ เมื่ อ
วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๐๘   ต่อมานายน้อม  ภูมิสุวรรณ ได้มอบที่ดินหลังอาคารเรียนให้อีก ๒ ไร่เศษ รวมเป็นที่ดิน ๘ ไร่เศษ 
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๐ ได้รับงบประมาณ ๔๔๖,๕๐๐ บาท  สร้างอาคารเรียนแบบ  สปช.๑๐๒/๒๖  ขนาด         ๓ ห้องเรียน  เปิด
ใช้เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๓๑ 
 ในเดือน พฤศจิกายน ๒๕๓๒ อาคารเรียนแบบ ป.๑ ก  ได้ถูกวาตภัยจากพายุใต้ฝุ่นเกย์  ประกอบกับ       ทรุดโทรม
มากแล้ว จึงขออนุมัติรื้อถอนเมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๓๓ 
 ในปี พ.ศ. ๒๕๓๓ ได้รับงบประมาณ ๗๖๐,๐๐๐ บาทสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.๑๐๒/๒๖  จ านวน ๔ ห้องเรียน  เปิด
ใช้เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๓๓ 
 ในปี พ.ศ. ๒๕๓๓ ได้รับงบประมาณ ๒๕๕,๙๐๐ บาท  สร้างอาคารเอนกประสงค์  สปช.๒๐๒/๒๖ จ านวน 
๑  หลัง เปิดใช้เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๔ 
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 ในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้รับงบประมาณ ๔๕,๔๕๐  บาท สร้างส้วมแบบ  สปช.๖๐๑/๒๖ จ านวน ๑ หลัง ๒ ที ่
 ในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้รับงบประมาณ สร้างสนามกีฬาฟุตบอล ๗ คน ปูหญ้าของการกีฬาแห่งประเทศไทย ๑ สนาม 
 ในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้รับงบประมาณสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐  เมตร หนา ๐.๐๑ 
เมตร จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร 
 ในปี พ.ศ.๒๕๕๒ ได้รับงบประมาณ ๒๓๘,๐๐๐ บาท สร้างส้วมแบบ สปช.๖๐๔/๔๕ จ านวน ๔ ห้อง  
  ในปี พ.ศ.๒๕๕๗ ได้รับงบประมาณ ๓,๔๘๓,๑๐๐ บาท ในการก่อสร้างอาคารเรียน สปช ๑๐๕/๒๙  ปรับปรุง ๒ ชั้น ๔ 
ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง  บันไดขึ้น  ๒ ข้าง  
 ในปี พ.ศ.๒๕๕๘  ได้รับงบประมาณ  ๔,๐๔๘,๐๐๐ บาท  ในการก่อสร้างอาคารเรียน  สปช ๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง ๒ ชั้น 
๔ ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันไดข้ึนน  ๒  ข้าง 
ในปี พ.ศ.๒๕๕๙  ได้รับงบประมาณ ๒๓๘,๐๐๐ บาท สร้างส้วมแบบ สปช.๖๐๔/๔๕ จ านวน ๔ ห้อง  
 ในปัจจุบันมีอาคารเรียน ๔ หลัง อาคารเอนกประสงค์ ๑ หลัง มีนักเรียน ๑๒๕  คน  นักการภารโรง  ๑  คน  เปิดสอน
ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  ข้าราชการครู  ๗  คน พนักงาน-ราชการ  ๑  คน  ครูอัตราจ้าง  ๒  คน  มี
นางกมลวรรณ  สังข์สิงห์ เป็นผู้บริหารโรงเรียนคนปัจจุบัน 
 

วัตถุประสงค์เฉพาะของสถานศึกษา 
 คือ จัดการศึกษาให้เด็กทั้งในและนอกเขตบริการของโรงเรียน  ตั้งแต่อนุบาลปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ให้มี
คุณภาพ มีสุขภาพดี และมีคุณธรรม 
 

ระบบโครงสร้างการบริหารงาน 
 โรงเรียนบ้านหาดทรายรี  แบ่งโครงสร้างการบริหารเป็น ๔ ด้าน  ได้แก่ด้านการบริหารวิชาการ  ด้านการบริหาร
งบประมาณ  ด้านการบริหารงานบุคคล  และด้านการบริหารทั่วไป  ผู้บริหารยึดหลักการบริหาร/เทคนิคการบริหารแบบ PDCA 
(เช่น การพัฒนาตามกระบวนการ PDCA, SBM เป็นต้น) 
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ข้อมูลนักเรียน (ณ  วันที่   ๑๐  มิถุนายน ๒๕๖๐) 
 ๑) จ านวนนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการทั้งสิ้น ๑๒๗  คน 
 ๒) จ านวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น ๑๒๗  คน  จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน 
  

 
ระดับชั้นเรียน 

 
จ านวนห้อง 

เพศ รวม เฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 

อ.๑ ๑ ๓ ๖ ๙ ๙ 

อ.๒ ๑ ๙ ๑ ๑๐ ๑๐ 

อ.๓ ๑ ๙ ๙ ๑๘ ๑๘ 

รวม ๓ ๒๑ ๑๖ ๓๗  

ป.๑ ๑ ๕ ๗ ๑๒ ๑๒ 

ป.๒ ๑ ๘ ๙ ๑๗ ๑๗ 

ป.๓ ๑ ๙ ๕ ๑๔ ๑๔ 

ป.๔ ๑ ๖ ๑๐ ๑๖ ๑๖ 

ป.๕ ๑ ๖ ๑๒ ๑๘ ๑๘ 

ป.๖ ๑ ๙ ๔ ๑๓ ๑๓ 

รวม ๖ ๔๓ ๔๗ ๙๐  

รวมทั้งหมด ๙ ๖๔ ๖๓ ๑๒๗  
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ข้อมูลครูและบุคลากร 
เลขที่

ต าแหน่ง 
ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ระดับ วุฒิการศึกษา 

๗๘ นางกมลวรรณ     สังข์สิงห์ ผู้อ านวยการฯ คศ.๓ ค.บ. (การประถมศึกษา) 
ค.ม. (การบริหารการศึกษา) 

๓๙๕๙ นางสายใจ     พรหมพิมาน คร ู คศ.๓ ค.บ. (การประถมศึกษา) 
๘๐ นางจีรภรณ์     รัชวการ คร ู คศ.๒ กศ.บ. (คหกรรม) 
๘๑ นางปราณี     ยังบรรเทา คร ู คศ.๒ ศศ.บ. (ประถมศึกษา) 

๑๕๓๖ นางสาวชุติมา     ชูแสง คร ู คศ.๑ คบ. (การศึกษาปฐมวัย) 
ศศ.ม. (การบริหารการศึกษา) 

๓๐๙๒ นางสาวดวงพรทิพย์ ยมโชติ คร ู คศ.๑ คบ. (การศึกษาปฐมวัย) 
ศศ.ม. (การบริหารการศึกษา) 

๘๖๕ นางสาวรังสินี ร่มรื่น คร ู คศ.๑ คบ. (ภาษาอังกฤษ) 
๒๗๒๑ นางอนุสรา   เพชรเจียรนัย ครูผู้ช่วย คผช. ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) 

- นางสาวสุภาวด ี แหล่งหล้า พนักงานราชการ - บธ.บ. (บริหารทรัพยากรมนุษย์) 

- นางสาวจินดาหรา ข าคม ครูอัตราจ้าง - วท.บ.(อุตสาหกรรมการ
อาหารและการบริการ) 

- นางสาวชนิดา ยอดยิ่ง ครูอัตราจ้าง - คบ. (การศึกษาปฐมวัย) 
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ข้อมูลด้านสถานที ่
 อาคารเรียนจ านวน ๔  หลัง  อาคารอเนกประสงค์ ๑ หลัง  ส้วม  ๔  หลัง สนามฟุตบอล  ๑  สนาม 
สนามเด็กเล่น ๑ สนาม  
 

แผนผังโรงเรียนบ้านหาดทรายรี 
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ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
 ๑.  สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนชนบท  พ้ืนที่ส่วนใหญ่ติดต่อกับทะเล มี
ประชากรประมาณ ๖๕๐ คน  บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน  ได้แก่ วัด ร้านค้า  อาชีพหลักของชุมชน 
คือ การท าประมง  รับจ้าง  ค้าขาย  เนื่องจากเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอยู่ติดทะเล  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  
ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป  คือ  ประเพณีสงกรานต์  ประเพณีเทิดพระเกียรติ
กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์  ประเพณีท าบุญ 
 ๒.  ผู้ปกครองส่วนใหญ่  จบการศึกษาระดับประถมศึกษา  อาชีพหลักคือ ค้าขาย  ประมง  ส่วนใหญ่
นับถือศาสนาพุทธ  ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี ๓๐,๐๐๐.-บาท  จ านวนคนเฉลี่ย
ต่อครอบครัว   ๔ คน 
 ๓.  โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
  โรงเรียนอยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้ ศาลเสด็จกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์  อุทยานแห่งชาติหมู่
เกาะชุมพร  วัดเขตอุดมศักดิ์วนาราม  จึงเป็นโอกาสของโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนจากเจ้าอาวาส  และ
มูลนิธิกรมหลวงชุมพรหาดทรายรี  หัวหน้าอุทยานฯ  คือ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ และวิทยากรใน
แหล่งเรียนรู้ 
  โรงเรียนอยู่ใกล้แหล่งที่มีความเสี่ยงต่อยาเสพติด  บริเวณโรงเรียนเป็นชุมชนที่มีการพนันสูง 
จึงเป็นข้อจ ากัดของโรงเรียน คือได้รับผลกระทบ/ความเสี่ยงเกี่ยวกับยาเสพติดและการพนัน 
 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เนื้อหาและแนวคิด 
- ตัวเรา -   วันส าคัญ  -  ครอบครัว  
 - คมนาคม  -  ธรรมชาติรอบตัว  - บุคคล
ส าคัญ  - อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  -  โรงเรียน
ของเรา สิ่งต่าง ๆ รอบตัว 
 

ประสบการณ์ส าคัญ 

- การสั่งความคิดที่เป็นการกระท า 
- การใช้ภาษา  - ดนตรี  - การเรียนทางสังคม 
- จ านวน –  การเคลื่อนไหว  - เวลา  
- การจ าแนกเปรียบเทียบ – มิติสัมพันธ์ 
 

กิจกรรมพัฒนาด้านร่างกาย 

กิจกรรมพัฒนาด้านสติปัญญา 

กิจกรรมพัฒนาด้านสังคม 

โครงสร้างหลักสูตรปฐมวัย 

 

กิจกรรมพัฒนาอารมณ์ – จิตใจ 
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หลักสูตรระดับระดับประถมศึกษา 
 

 
ช่วงชั้น 

ระดับประถมศึกษา 

ชั้น 

ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน ๘๘๐ ๘๘๐ ๘๘๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ 

ภาษาไทย ๒๐๐/๕ ๒๐๐/๕ ๒๐๐/๕ ๒๐๐/๕ ๒๐๐/๕ ๒๐๐/๕ 

คณิตศาสตร์ ๒๐๐/๕ ๒๐๐/๕ ๒๐๐/๕ ๒๐๐/๕ ๒๐๐/๕ ๒๐๐/๕ 

วิทยาศาสตร์ ๘๐/๒ ๘๐/๒ ๘๐/๒ ๘๐/๒ ๘๐/๒ ๘๐/๒ 

สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๘๐/๒ ๘๐/๒ ๘๐/๒ ๘๐/๒ ๘๐/๒ ๘๐/๒ 

ประวัติศาสตร์ ๔๐/๑ ๔๐/๑ ๔๐/๑ ๔๐/๑ ๔๐/๑ ๔๐/๑ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐/๑ ๔๐/๑ ๔๐/๑ ๔๐/๑ ๔๐/๑ ๔๐/๑ 

ศิลปะ ๔๐/๑ ๔๐/๑ ๔๐/๑ ๔๐/๑ ๔๐/๑ ๔๐/๑ 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๘๐/๒ ๘๐/๒ ๘๐/๒ ๔๐/๑ ๔๐/๑ ๔๐/๑ 

ภาษาต่างประเทศ ๑๒๐/๓ ๑๒๐/๓ ๑๒๐/๓ ๑๒๐/๓ ๑๒๐/๓ ๑๒๐/๓ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม       

คอมพิวเตอร์ - - - ๔๐/๑ ๔๐/๑ ๔๐/๑ 

       

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

แนะแนว ๔๐/๑ ๔๐/๑ ๔๐/๑ ๔๐/๑ ๔๐/๑ ๔๐/๑ 

ลูกเสือ-เนตรนารี ๔๐/๑ ๔๐/๑ ๔๐/๑ ๔๐/๑ ๔๐/๑ ๔๐/๑ 

ชุมนุม ๔๐/๑ ๔๐/๑ ๔๐/๑ ๔๐/๑ ๔๐/๑ ๔๐/๑ 

กิจกรรมเพ่ือสังคม (๑๐) (๑๐) (๑๐) (๑๐) (๑๐) (๑๐) 

รวม ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ 
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แหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 
แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

๑. ห้องสมุดโรงเรียน   
๒. ห้องปฏิบัติการ 

๒.๑  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
๒.๒  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
๒.๓  ห้องลูกเสือ 
 ๓.  แปลงปลูกผัก บ่อเลี้ยงปลา 
 ๔.  สนามฟุตบอล 
แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 

๑. อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร 
๒. ศูนย์ศึกษาธรรมชาติทางทะเล 
๓. ศาลเสด็จกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 
๔. ศูนย์ท าผ้าบาติกบ้านผาแดง 
๕. โรงเลี้ยงสุกร  ฟาร์มค านวณ 
๖. บริษัทซีเฟรสอินดัสตรี 
๗. ส านักงานประมงชายฝั่ง 
๘. องค์การบริหารส่วนต าบลหาดทรายรี 
๙. วัดเขตอุดมศักดิ์วณาราม 
๑๐.  ศูนย์ทอเสื่อกระจูด 
๑๑.  ฟาร์มเลี้ยงกุ้งสกุลตลาฟาร์ม 
๑๒.  บริษัทไทยรอเยล ฟาร์ม 
๑๓.  สวนสมุนไพรหมอพร 
๑๔.  คลังน้ ามัน IRPC 
๑๕.  โรงงานสันติภาพ 
๑๖.  ศูนย์เรียนรู้พลังงานทดแทนและเศรษฐกิจพอเพียงฟาร์มเห็ดห้วยบอน 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๑. นางอุบลรัตน์    จูจุ้ยเอี่ยม    ให้ความรู้เรื่องการสานกระจูด 
๒. นายสมพร    ชื่นบาน    ให้ความรู้เรื่องดุริยางค์ 
๓. นางปรียา    สมัครแก้ว  ให้ความรู้เรื่องการผูกผ้า 
๔. นางพึงใจ    ภูมิสุวรรณ  ให้ความรู้เรื่องการท าผ้าบาติก 
๕. นางสาวพเยาว์   ศิริสังข์  ให้ความรู้เรื่องการท าดอกไม้จันทน์   
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ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 
ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบ

รางวัล 
สถานศึกษา 
โรงเรียนบ้านหาดทรายรี 

 
โรงเรียนต้นแบบลูกเสือ 

 
สพฐ. 

ครู 
๑. นางจินตนา    ลิ่มศิลา 
๒. นางปราณี  ยังบรรเทา 

 
ผู้ฝึกสอนกจิกรรม “แข่งขันสวดมนต์แปล” 

 
สพฐ. 

๓. นางสายใจ  พรหมพิมาน 
๔. นางสาวดวงพรทิพย์  ยมโชติ 

ผู้ฝึกสอนกิจกรรม “โยนบอล ผูกเชือกเง่ือน         
เดินทรงตัว” 

สพฐ. 

๕. นางสาวสุภาวดี  แหล่งหลา้ ผู้ฝึกสอนกิจกรรม “การใช้เข็มทิศและการ
คาดคะเน) 

สพฐ. 

นักเรียน 
๑. เด็กชายหรินทร์  เย็นสุวรรณ 
๒. เด็กชายวรากร  หลักแหลม 
๓. เด็กชายพงศกร  พุ่มสุวรรณ 
๔. เด็กชายสมศักดิ์  เขียวพันธ์ 
๕. เด็กชายวรวุฒ  ขุนจีบ 
๖. เด็กชายกันณพงศ์  วิชัยดิษฐ์ 

 
เหรียญเงิน ระดับภาค                         
กิจกรรม “โยนบอล ผูกเชือกเงื่อน เดินทรง
ตัว” 

 
สพฐ. 

๑. เด็กหญิงอารีรัตน์  คล้ายน้อย 
๒. เด็กหญิงชุติมา  บุญทนาวงศ์ 
๓. เด็กหญิงอาริยา  ทองเหลือ 
๔. เด็กหญิงภัทรลดา  จารุจารีต 
๕. เด็กหญิงวิภารัตน์  จิตรธากร 
๖. เด็กหญิงศิริวรรณ  จนิช 
๗. เด็กหญิงธันยาภรณ์  บุญเหลือ 
๘. เด็กหญิงวรรณากานต์  คีรีเขต 
๙. เด็กหญิงอุษา  เกิดนุ่น 
๑๐. เด็กหญิงณัฐณิกานต์ ภูมิ
สุวรรณ 

เหรียญทอง ระดับประเทศ                   
กิจกรรม “แข่งขันสวดมนต์แปล” 

สพฐ. 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบ
รางวัล 

นักเรียน 
๑. เด็กชายธีรยุทธ  มะสัน 
๒. เด็กชายเกริกชัย  สดากร 
๓. เด็กชายตันติกร  คงโกมินทร์ 
๔. เด็กชายชนกันต์  ธรรมมงกุฎ 
๕. เด็กชายวิศรุต  ภูมิสุวรรณ 
๖. เด็กชายชินวัตร  อิ่มสมบัติ 

 
เหรียญทองแดง  ระดับภาค 
กิจกรรม “การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน” 
 

 
สพฐ. 
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งาน/โครงการ/กิจกรรมที่ประสบผลส าเร็จ 
ที ่ ชื่องาน/โครงงาน/กิจกรรม วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีด าเนินการ 

(ย่อ) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

๑ กีฬาต้านยาเสพติด เพ่ือส่งเสริมสุขภาพ
พลานามัยที่สมบูรณ์ 
รู้จักกฎ ระเบียบในหมู่
คณะ และความสามัคคี
ในโรงเรียน รวมทั้ง
ห่างไกลยาเสพติด 

- จัดแข่งขันกีฬาสีใน
โรงเรียน เพื่อคัดเลือก
นักกีฬาเข้าแข่งขันใน
ระดับสูงขึ้นต่อไป 

ร้อยละ ๑๐๐ 

๒ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ดูแลและแก้ปัญหา
นักเรียนอย่างเป็นระบบ 
และมีประสิทธิภาพ 

- ท าประวัตินักเรียน 
- เยี่ยมบ้านนักเรียน 
- คัดกรองนักเรียน 
- ศึกษานักเรียนเป็น
รายบุคคล 
- จัดกิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาหรือซ่อมเสริม
นักเรียนเป็นรายบุคคล 

ร้อยละ ๑๐๐ 

๓ สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนบ้าน
หาดทรายรี 

เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้
การจัดการสหกรณ์และ
สะดวกในการซื้อสินค้า 

- รับสมัครสมาชิก
สหกรณ์ 
- บริการสินค้าแก่สมาชิก 
- ปันผลให้แก่สมาชิก 

ร้อยละ ๑๐๐ 

๔ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ให้นักเรียนและบุคลากร
ในโรงเรียนมีสุขภาพดี 
สามารถดูแลสุขภาพของ
ตนเองให้พ้นจากสิ่งเสพ
ติด 

- ด าเนินการตาม
กิจกรรมองค์ประกอบ
ของโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ 

ร้อยละ ๑๐๐ 

๕ ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
สถานศึกษา 

ให้นักเรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง 

- พานักเรียนไปทัศน
ศึกษานอกสถานที่ ปี
การศึกษาละ ๑ ครั้ง 

ร้อยละ ๑๐๐ 

๖ สัมพันธ์ชุมพร เพ่ือประชาสัมพันธ์การ
ด าเนินงานของ
สถานศึกษาระหว่าง
โรงเรียนและชุมชน 

- จัดท าวารสารและ
เอกสารต่าง ๆ ในการ
ประชาสัมพันธ์ 

ร้อยละ ๑๐๐ 
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ที ่ ชื่องาน/โครงงาน/กิจกรรม วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีด าเนินการ 

(ย่อ) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

๗ อาหารกลางวันเพ่ือนักเรียน เพ่ือให้นักเรียนได้รับ
อาหารกลางวันที่มี
คุณค่าตามหลัก
โภชนาการ 

- จัดท าอาหารกลางวัน
ให้กับนักเรียน 

ร้อยละ ๑๐๐ 

๘ โรงเรียนวิถีพุทธ เพ่ือให้นักเรียนมีความ
ประพฤติดี มีคุณธรรม 
จริยธรรม เป็นคนดีของ
สังคม 

- จัดกิจกรรมวันส าคัญ
ต่าง ๆ  ทางศาสนา 
เพ่ือให้นักเรียนได้เข้า
ร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ ๑๐๐ 

๙ เยาวชนทรายรีอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

ปลูกฝังให้นักเรียนมี
จิตส านึกท่ีดีในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

- ท าความสะอาด 
พัฒนาบริเวณโรงเรียน 
- ท าความสะอาดบริเวณ
ชายทะเล 
- เข้าร่วมกิจกรรมปิด
อ่าวของกรมประมง 

ร้อยละ ๑๐๐ 

๑๐ จัดการเรียนการสอนตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียงตาม
วิถีประชาธิปไตย 

เพ่ือให้นักเรียนสามารถ
พ่ึงตนเอง รู้จักด ารงชีวิต
อย่างประหยัด และอด
ออม 

- กิจกรรมออมทรัพย์ 
- กิจกรรมประหยัดน้ า 
ประหยัดไฟ 
- บันทึกความดี 
- เรียนรู้กิจกรรม
เศรษฐกิจพอเพียง 
- กิจกรรมของหายได้คืน 

ร้อยละ ๑๐๐ 

๑๑ ประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือสร้างความมั่นใจแก่
ผู้ปกครองและชุมชนว่า
สถานศึกษาจัด
การศึกษามีคุณภาพตาม
มาตรฐานที่ก าหนด 

- ด าเนินการตามขั้นตอน
การประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

ร้อยละ ๑๐๐ 

๑๒ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 

เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
O-NET, N.T, LAS และ
ผลการทดสอบประจ าปี 
ให้สูงขึ้น 

- วิเคราะห์ผลการ
ทดสอบท่ีผ่านมา 
- จัดกิจกรรมยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ 

ร้อยละ ๑๐๐ 
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ที ่ ชื่องาน/โครงงาน/กิจกรรม วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีด าเนินการ 

(ย่อ) 

ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ 

(จ านวน/ร้อย
ละ) 

๑๓ สอนซ่อมเสริม เพ่ือให้นักเรียนที่มีความ
บกพร่องด้านการเรียน
ได้พัฒนาขึ้นตาม
ศักยภาพของตนเอง 

- ด าเนินการซ่อมเสริม
ให้นักเรียนกลุ่มที่มีความ
บกพร่อง รายบุคคล 

ร้อยละ ๑๐๐ 

๑๔ พัฒนาการอ่าน คิดวิเคราะห์ 
และเขียนสื่อความ 

เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้
นักเรียนมีความสามารถ
ด้านการอ่านคิด
วิเคราะห์และเขียนสื่อ
ความ 

- จัดกิจกรรมการพัฒนา 
การอ่าน คิดวิเคราะห์ 
และเขียนสื่อความ 

ร้อยละ ๑๐๐ 

๑๕ วัดผลประเมินผลตามสภาพ
จริง 

เพ่ือมีแนวทางในการ
พัฒนาศักยภาพผู้เรียน
ต่อไป 

- ด าเนินการวัดผล
ประเมินผลตามสภาพ
จริง 

ร้อยละ ๑๐๐ 

๑๖ อบรมศึกษาดูงานของ
บุคลากร 

เพ่ือให้บุคลากรได้
พัฒนาตนเอง 

- จัดกิจกรรมใหบุ้คลากร
ได้ไปศึกษาดูงาน 

ร้อยละ ๑๐๐ 

๑๗ ปรับปรุงภูมิทัศน์และ
สภาพแวดล้อมในโรงเรียน 

เพ่ือให้โรงเรียนสะอาด   
ร่มรื่น สวยงาม น่าอยู่    
น่าเรียน และปลอดภัย 

- ปรับปรุงภูมิทัศน์และ
สภาพแวดล้อมใน
โรงเรียน 

ร้อยละ ๑๐๐ 

๑๘ จัดท าหลักสูตรสาระท้องถิ่น เพ่ือจัดท าสาระการ
เรียนรู้ท้องถิ่นให้
สอดคล้องกับภูมิปัญญา
ในท้องถิ่น 

- กิจกรรมท าผ้าบาติก 
- กิจกรรมดุริยางค์ 

ร้อยละ ๑๐๐ 

๑๙ การนิเทศภายในโรงเรียน เพ่ือพัฒนาครูโดยใช้
กระบวนการนิเทศ
ภายใน 

- ด าเนินการนิเทศ
ภายใน 

ร้อยละ ๑๐๐ 

๒๐ ผลิตสื่อและจัดหาสื่อเพ่ือการ
เรียนการสอน 

ส่งเสริมให้ครูผลิตสื่อ
เพ่ือใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการ
สอน 

- ส่งเสริมให้ครูผลิตสื่อ
เพ่ือการเรียนการสอน
เดือนละ ๑ ชิ้น 

ร้อยละ ๑๐๐ 
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ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  
ผลการประเมินระดับการศึกษาปฐมวัย 

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ทีไ่ด้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ ๑  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย ๕ ๔.๕๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย ๕ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย ๕ ๔.๕๐ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย ๑๐ ๙.๕๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๕  เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป ๑๐ ๙.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๖  ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็ก
เป็นส าคัญ 

๓๕ ๒๙.๐๐ ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ ๗  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศกึษา 

๑๕ ๑๑.๕๐ ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ ๘  ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน ๕ ๓.๗๕ ดี 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งชี้ที่ ๙  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปฏิธาน วิสยัทัศน์ 
พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

 
๒.๕ 

 
๒.๕๐ 

 
ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อน
เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

 
๒.๕ 

 
๒.๕๐ 

 
ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑  ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาท
ของสถานศึกษา 

 
๒.๕ 

 
๒.๕๐ 

 
ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒  ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับ
มาตรฐานรักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับ 
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

 
 

๒.๕ 

 
 

๒.๕๐ 

 
 

ดีมาก 
คะแนนรวม ๑๐๐ ๘๖.๗๕ ดี 

 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับปฐมวัย  ผลรวมคะแนนประเมิน ๘๖.๗๕  ระดับคุณภาพ ดี 
   ได้รับการรับรอง    ไม่ได้รับการรับรอง 
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ผลการประเมินระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ ๑  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ๑๐ ๘.๘๘ ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ๑๐ ๙.๒๑ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓  ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ๑๐ ๘.๖๐ ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ ๔  ผู้เรียนคิดเป็น  ท าเป็น ๑๐ ๘.๘๕ ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ๒๐ ๑๒.๖๐ ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ ๖  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

๑๐ ๘.๐๐ ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ ๗  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา 

๕ ๔.๓๐ ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ ๘  พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดย
สถานศึกษา และต้นสังกัด 

 
๕ 

 
๓.๗๕ 

 
ดี 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งชี้ที่ ๙  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปฏิธาน วิสยัทัศน์ 
พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

 
๕ 

 
๕.๐๐ 

 
ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อน
เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

 
๕ 

 
๕.๐๐ 

 
ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑  ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาท
ของสถานศึกษา 

 
๕ 

 
๕.๐๐ 

 
ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒  ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับ
มาตรฐานรักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับ 
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

 
 

๕ 

 
 

๕.๐๐ 

 
 

ดีมาก 

คะแนนรวม ๑๐๐ ๘๔.๑๙ ดี 

 
โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ  ดี  โดยมีค่าเฉลี่ย  ๘๖.๗๕   
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ     ได้รับการรับรอง  ไม่ได้รับการรับรอง เนื่องจาก
................... 
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ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 
 ๑.  จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาโดยต้นสังกัด 
  จุดเด่น    เด็กมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  มีร่างกายสมส่วน  มีสุขนิสัยที่ดีและพัฒนาสิ่งแวดล้อม  
มีสุขนิสัย  สุขภาพกาย  สุขภาพจิตดี มีความใฝ่รู้  รักการอ่านและกล้าแสดงออก  มีวินัย  ประหยัด  และ
ซื่อสัตย์ 
  จุดที่ควรพัฒนา  การพัฒนาและฝึกให้เด็กมีระเบียบวินัยในเรื่องการเข้าแถว  เดินแถว  และรอ
คอยความสามารถในการคิดวิเคราะห์และคิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดไตร่ตรองสร้างสรรค์ และมี
วิสัยทัศน์ มีทักษะในการท างาน  รักการท างาน  สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
  - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 
 
 ๒.  จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนา  และข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
  จุดเด่น   ผู้เรียนมีน้ าหนักส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์  รวมทั้งรู้จักดูแลตนเองให้
มีความปลอดภัย  มีสุนทรียภาพ  มีผลการพัฒนาตามจุดเน้น  จุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา  จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมของสถานศึกษามีการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับ
มาตรฐาน  รักษามาตรฐาน  และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
  จุดที่ควรพัฒนา    สถานศึกษาควรเร่งรัดพัฒนาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผู้เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และ
วัฒนธรรม  และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และประสิทธิผลการด าเนินงานของคณะกรรมการ
สถานศึกษา 
 

๓.  สรุปสภาพปัญหา  จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
  จุดเด่น   ผู้เรียนมีน้ าหนักส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์  รวมทั้งรู้จักดูแลตนเองให้
มีความปลอดภัย  มีสุนทรียภาพ  มีผลการพัฒนาตามจุดเน้น  จุดเด่นที่ส่งผลสะท้อน เป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา  จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมของสถานศึกษามีการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับ
มาตรฐาน  รักษามาตรฐาน  และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
  จุดที่ควรพัฒนา    สถานศึกษาควรเร่งรัดพัฒนาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผู้เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และ
วัฒนธรรม  และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และประสิทธิผลการด าเนินงานของคณะกรรมการ
สถานศึกษา 
 

 

 
 



 

 

 

แผนพฒันาการจดัการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ | โรงเรียนบา้นหาดทรายรี 

ส่วนที่ ๒ 
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

การวิเคราะห์องค์กร  (SWOT  Analysis) 
 โรงเรียนบ้านหาดทรายรี ได้ด าเนินการ  SWOT  Analysis  โดยใช้ประเด็นการวิเคราะห์ภายนอกที่
เรียกว่า  C – PEST  ส่วนการวิเคราะห์ภายในใช้หลัก ๗Ss (McKinsey)  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 ปัจจัยภายใน  (Internal  Environment)  ใช้หลัก ๗ Ss  คือ 
๑. ยุทธศาสตร์  (Strategy) 
๒. โครงสร้างองค์การบริหารงานของสถานศึกษา  (Structure) 
๓. ระบบองค์การ  (System) 
๔. ทักษะของบุคลากร  (Skill) 
๕. คุณค่าร่วมในองค์การ  (Shared  Values) 
๖. บุคลากร  (Staff) 
๗. รูปแบบการน าองค์การ  (Style) 

ปัจจัยภายนอก  (External  Environment)  ใช้หลัก  C – PEST  คือ 
๑. ลูกค้า/ผู้รับบริการ  (Customer) 
๒. สถานการณ์ทางการเมือง  (Political) 
๓. สภาพเศรษฐกิจ  (Economic) 
๔. สภาพแวดล้อม  (Environment) 
๕. สภาพสังคม  (Social) 
๖. เทคโนโลยี  (Technological) 
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ผลการวิเคราะห์องค์กร  SWOT  Analysis  ของโรงเรียนบ้านหาดทรายรี  มีดังนี้ 
ปัจจัยภายใน (Internal  Environment) 

รายการ จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

๑. ยุทธศาสตร์  (Strategy) - สถานศึ กษามี การก าหนดวิสั ยทั ศน์  
ยุทธศาสตร์   เป้ าหมายที่ ชัด เจน และ
สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานต้น
สังกัด 

๑. มีแผนยุทธศาสตร์แต่ปฏิบัติได้ไม่ครบ 
๒. ขาดการก ากับติดตามอย่างต่อเนื่อง 
๓. การท ายุทธศาสตร์ไม่มีการทบทวน 
SWOT ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลง 

๒.  โครงสร้างองค์การ
บริหารงานของสถานศึกษา  
(Structure) 

๑ . สถานศึ กษ ามี โค รงสร้ า งองค์ ก าร
บริหารงานที่ชัดเจน 
๒. มีคู่มือการบริหารงานที่ชัดเจน 

๑. ภาระงานมีหลายหน้าที่ท าให้ขาด
ความชัดเจนในการปฏิบัติงาน 
๒. ครูปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
ไม่เต็มที ่
๓ . ขาดการนิ เทศติ ดตามงานอย่ าง
สม่ าเสมอ 

๓. ระบบองค์การ (System) ๑. สถานศึกษามีกฎระเบียบและหลักเกณฑ์
ในการปฏิบัติที่ชัดเจน 
๒. มีการใช้ระบบ ICT ในการปฏิบัติงาน
และติดต่อสื่อสาร 
๓. บุคลากรมีความร่วมมือที่เข้มแข็ง 
๔. สถานศึกษามีการประสานงานกับ
หน่วยงานอื่นในการพัฒนาโรงเรียน 

๑. ขาดการน าระเบียบไปใช้อย่างเต็ม
รูปแบบ 
๒. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจค่อนข้าง
น้ อ ย   ใน ก ารน า สื่ อ เท ค โน โล ยี ม า
ประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงาน 

๔. ทักษะของบุคลากร (Skill) ๑. บุคลากรมีประสบการณ์ในการจัดการ
เรียนการสอน 
๒. บุคลากรมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน
และมีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง 

๑ . บุ คล ากรแต่ ละท่ านมี ภ าระงาน
นอกเหนือจากงานสอน ท าให้เวลาในการ
เตรียมงานสอนน้อยลง 
๒. บุคลากรบางส่วนยังขาดความรู้ความ
ช านาญด้าน ICT 

๕. คุณค่าร่วมในองค์การ 
(Shared  Values) 

- ครูและบุคลากรส่วนใหญ่มีความรัก ความ
สามัคคีกัน ท างานเป็นทีมได้ดี มีผลงาน
ปรากฏชัดเจน 

- ครูบางส่วนยังปฏิบัติหน้าที่ ไม่ เต็มที่
เนื่องจากขาดความรู้ความสามารถเฉพาะ
ทาง 
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ปัจจัยภายนอก   (External  Environment) 

รายการ โอกาส  (Opportunity) อุปสรรค  (Threats) 
๑. ลูกค้า/ผู้รับบริการ 
(Customer) 

๑. ชุมชน ผู้ปกครอง และนักเรียนให้ความ
ไว้วางใจในการท างานของสถานศึกษา 
๒. ชุมชนและผู้ปกครองให้ความร่วมมือใน
การจัดกิจกรรม 

๑. ผู้ปกครองมีฐานะยากจน และมีอาชีพ
ที่ใช้เวลาในการท างานที่ไม่แน่นอน ท าให้
ไม่ ค่ อ ยมี เวล าม าร่ วมกิ จ กรรมขอ ง
โรงเรียน 
๒. เป็นสถานศึกษาในพ้ืนที่ชุมชนขนาด
เล็ก มีประชากรวัยเรียนน้อย 
๓. คณะกรรมการสถานศึกษา ไม่ค่อยมี
เวลาที่จะมามีส่วนร่วมในการบริหารงาน 

๒. สถานการณ์ทางการเมือง 
(Political) 

๑ . ต้ น สั งกั ด มี ก า รก าห น ด แ น วก าร
ปฏิบัติงาน 
๒. ต้นสังกัดมีนโยบายให้การสนับสนุน
การศึกษา โดยการสนับสนุนงบประมาณ
อย่างสม่ าเสมอ 

๑. แนวนโยบายมีการเปลี่ ยนแปลง
ค่อนข้างบ่อย 
๒. การสนับสนุนขององค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่นขึ้นอยู่กับเสถียรภาพทาง  
การเมือง ไม่ทั่วถึง 

 
 
 
 
 
 

ปัจจัยภายใน (Internal  Environment) 

รายการ จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
๖. บุคลากร (Staff) ๑. มีการท างานเป็นทีม ช่วยเหลือซึ่งกัน

และกัน 
๒ . มี ความรับ ผิ ดชอบต่ อ งานที่ ได้ รั บ
มอบหมายดี 

๑. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
เฉพาะด้าน ที่ตรงกับวิชาที่สอน 
๒. บุคลากรบางส่วนมีปัญหาด้านสุขภาพ
ท าให้การท างานไมเ่ต็มที่เท่าที่ควร 

๗. รูปแบบการน าองค์การ 
(Style) 

๑. สถานศึกษามีการบริหารจัดการใน
คณะกรรมการและมีการกระจายอ านาจให้
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
๒. ผู้บริหารเป็นแบบอย่างท่ีดีในการท างาน 

๑. ผู้มีส่วนร่วมขาดความรู้ความเข้าใจใน
บทบาทหน้าที่ของตนเอง 
๒. คณะกรรมการสถานศึกษาขาดความรู้
ความเข้าใจในการให้ค าปรึกษาในการ
บริหารการศึกษา  
๓. ผู้บริหารขาดการติดตามงานที่ต่อเนื่อง 



 

 

 

แผนพฒันาการจดัการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ | โรงเรียนบา้นหาดทรายรี 

ปัจจัยภายนอก   (External  Environment) 
รายการ โอกาส  (Opportunity) อุปสรรค  (Threats) 

๓. สภาพเศรษฐกิจ 
(Economic) 

- สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนจากชุมชน ๑. ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะ
ยากจน รายได้ไม่แน่นอน  
๒. สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันเกิดการ
ชะลอตัว ท าให้การสนับสนุนจากบริษัท 
ห้างร้านลดน้อยลง 
๓. งบประมาณไม่เพียงพอส าหรับการ
บริหารและพัฒนาสถานศึกษา 

๔. สภาพแวดล้อม 
(Environment) 

๑. ชุมชนมีความรักและร่วมอนุรักษ์ ใน
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
๒. มีภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย 
๓. อยู่ ใกล้สถานที่ ท่ องเที่ ยว และเป็ น
สถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่เคารพบูชาของคน
ทั่วไป 

- สถานศึกษาอยู่ใกล้แหล่งที่มีความเสี่ยง
เรื่องการพนัน และยาเสพติด 
 

๕. สภาพสังคม (Social) ๑. มีภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย 
๒. คนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ 

๑. มีปัญหาการหย่าร้างมาก 
๒. ผู้ปกครองไม่มีเวลาดูแลบุตรหลาน
เท่าท่ีควรเนื่องจากต้องท างาน 
๓. ผู้ปกครองบางส่วนยังขาดความรู้ความ
เข้าใจในการเรียนการสอน 

๖. เทคโนโลยี (Teachnology) - โรงเรียนมีระบบ IT ที่พร้อมใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน และการบริหาร
จัดการ 

๑. ขาดการดูแลรักษาด้าน IT ที่ด ี
๒. การใช้งานค่อนข้างน้อย ไม่คุ้มค่ากับ
สิ่งที่มีอยู่ 
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ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙)  
เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา         
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” นาไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุข และตอบสนองตอบต่อการบรรลุ           
ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนา คุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูง เป็นประเทศพัฒนาแล้ว และ
สร้างความสุขของ คนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและ เป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบ 
เศรษฐกิจ  

๑.ด้านความม่ันคง  
(๑) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข  
(๒) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความม่ันคงทางการ เมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้างความเชื่อมั่นใน
กระบวนการยุติธรรม  
(๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน  ตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคง
ชายแดนและชายฝั่งทะเล  
(๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่าง ประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพ
ความสัมพันธ์กบัประเทศ มหาอ านาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่  
(๕ ) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังป้องกันประเทศ  การรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับ ประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ  
(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหาร จัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม  
(๗) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่ แนวระนาบมากขึ้น  

๒.ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า  
(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็ง ยั่งยืน และส่งเสริมเกษตรกรรายย่อย
สู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม  
(๓) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะ ผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพแรงงาน
และพัฒนา SMEs สู่สากล  
(๔) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน และพัฒนาระบบเมือง
ศูนย์กลางความเจริญ  
(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการวิจัย และพัฒนา  
(๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วน การพัฒนากับนานาประเทศ ส่งเสริม
ให้ไทยเป็นฐานของการประกอบ ธุรกิจ ฯลฯ 
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๓.ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
(๑) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
(๒) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง  
(๓) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์  
(๔) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี  
(๕) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย  

๔.ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม  
(๑) สร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจและสังคม  
(๒) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ  
(๓) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดารงชีวิตในสังคมสูงวัย  
(๔) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและ ความเข้มแข็งของชุมชน  
(๕) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา ๒๗  

๕.ด้านการสร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
(๑) จัดระบบอนุรักษ ์ฟ้ืนฟูและป้องกันการทาลาย ทรัพยากรธรรมชาติ  
(๒) วางระบบบริหารจัดการน้าให้มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้า เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัย 
อย่างบูรณาการ  
(๓) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม  
(๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
(๖) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลัง เพ่ือสิ่งแวดล้อม  

๖.ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
(๑) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงาน ภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม  
(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ  
(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนและพัฒนา บุคลากรภาครัฐ  
(๔) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ  
(๖) ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล  
(๗) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ  
(๘) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
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นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
 พลเอกดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้แถลงนโยบายด้านการศึกษา 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗  สิงหาคม  ๒๕๕๘  โดยมีจุดเน้นและแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบาย ๒ ส่วน ดังนี้ 
 ๑.  กระแสพระราชด ารสเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
  “ให้ครูรักเด็กและเด็กรักครู” 
 “ให้ครูสอนเด็กให้มีน้ าใจต่อเพ่ือน ไม่ให้แข่งขันกัน แต่ให้แข่งกับตัวเอง” 
 “ให้เด็กท่ีเรียนเก่งกว่าช่วยสอนเพื่อนที่เรียนช้ากว่า” 
 “ให้ครูจัดกิจกรรมให้เด็กท าร่วมกัน เพ่ือให้เห็นคุณค่าของความสามัคคี” 
 ๒.  นโยบายนายกรัฐมนตรี  พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา  ๑๐ ข้อ 
  จากจุดเน้นและแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษา  ได้ก าหนดเป็นนโยบายด้าน
การศึกษา ดังนี ้

นโยบายทั่วไป 
 ๑. การจัดท าแผนงาน/โครงการเริ่มใหม่  เข้าใจจุดหมาย  ลงรายละเอียด  งานหลัก  งานรอง  
เพ่ือให้บรรลุผลงานหลัก มีฐานข้อมูลที่แน่น 
 ๒.  การปรับปรุงแผนงาน/โครงการเดิมที่ไม่สัมฤทธิ์ผล  หาปัญหาที่ผ่านมาท าไมท าไม่ส าเร็จ 
 ๓.  แผนงาน/โครงการพระราชด าริโครงการอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบโดยตรง  เป็นด าริ
ของพระองค์ใด  กระทรวงศึกษาธิการให้การสนับสนุนอย่างไร 
 ๔.  งบประมาณ  งบลงทุนให้วางแผนโครงการในไตรมาสแรก  การเสนอของบกลางให้เฉพาะที่
จ าเป็น  การบริหารงบประมาณโปร่งใส  ตรวจสอบได้  มีการบูรณาการงบประมาณ 
 ๕.  เน้นการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร  โดยให้มีช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นระบบน า
เทคโนโลยีเข้ามาช่วย  มีแผนการประชาสัมพันธ์ 
 ๖.  อ านวยการเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน  มีผู้รับผิดชอบ  มีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า  ระยะสั้นและ
ระยะยาว  รายงานการเกิดเหตุการณ์ด่วน 
 ๗.  การร่วมมือกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคม  ให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมให้ครบวงจร 
 ๘.  ให้ความส าคัญกับการบริหารงานส่วนภูมิภาคและเขตพ้ืนที่ต่าง ๆ ของแต่ละแท่ง  เข้ามาท างาน  
ทบทวนบทบาทหน้าที่สิ่งใดที่ต้องรู้และยังไม่รู้  มีสิ่งอ านวยความสะดวกพอเพียงหรือไม่ 
 ๙.  โครงการจัดอบรมสัมมนา  ต้องตอบโจทย์ที่ตั้งไว้  ใครควรเข้าร่วมการสัมมนา  ผลลัพธ์ที่ต้องการ  
เนื้อหาต้องสัมพันธ์กับเวลา 
 ๑๐.  ยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตร 
 ๑๑.  ให้มีการน า   ICT  เข้ามาใช้ในการบริหารงานในกระทรวงอย่างกว้างขวาง  ด าเนินการศูนย์
ศึกษาทางไกล (DL Thailand)  ให้บูรณาการเข้ากับสถานีวิทยุเพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ (ETV) 
 ๑๒.  ให้ความส าคัญกับเทคนิคการสอน  และการสื่อความหมาย 
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 ๑๓.  ให้ความส าคัญกับบรรยากาศในการท างาน  ให้ความส าคัญกับธงชาติ  ความส าคัญในพ้ืนที่
รับผิดชอบทุกระดับในเขตพ้ืนที่  การรักษาความปลอดภัยแผนเผชิญเหตุ 
 ๑๔.  ให้ลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวกับการเรียนการสอนของครู  เพ่ือให้ครูมีเวลาทุ่มเทให้กับการเรียน
การสอนของนักเรียนอย่างจริงจัง 
 ๑๕.  การประเมินเพ่ือความก้าวหน้าต้องสอดคล้องกับผลการพัฒนาผู้ เรียนทั้งความรู้และ
คุณลักษณะ และทักษะชีวิต 
 ๑๖.  การแก้ไขปัญหาการจัดการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 ๑๗.  ให้ลดภาระงานที่ไม่เก่ียวกับการเรียนการสอน  การน าเด็กนักเรียน  ครูออกนอกห้องเรียน 

นโยบายด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน) 
 ๑.  การแก้ไขปัญหาเด็กประถม  อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ 
  - ปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนที่เห็นผลสัมฤทธิ์ชัดเจน  เช่น  การสอนแบบแจกลูกสะกดค า  โดย
ใช้  แนวการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการสมอง (BBL) 
  - ก าหนดเป้าหมายให้นักเรียนชั้น ป.๑ ต้องอ่านออกเขียนได้ ชั้น ป.๒ ขึ้นไปต้องอ่านคล่อง 
เขียนคล่อง   เป็นต้น 
 ๒.  การดูแลเด็กออกกลางคัน 
  - การดูแลเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาภาคบังคับ  เช่น  ต้องมีฐานข้อมูลเรื่องนี้ หากเด็ก
จบออกไปต้องมีระบบติดตามดูแล และหากเด็กออกไปท างานที่ใด ต้องสนับสนุนให้เรียนต่อในสถานศึกษา
ของ กศน. 
 ๓.  ปรับปรุงหลักสูตร 
  - การลดเวลาเรียน  ลดการบ้านนักเรียน  ให้นักเรียนเรียนอย่างมีความสุข  แต่ไม่ใช่เวลาเหลือ
แล้วไปจัดกิจกรรมที่เพ่ิมภาระหรือเพ่ิมการบ้านให้นักเรียนอีก 
  - ไม่ใช่การเรียนเพื่อมาสอบอย่างเดียว 
  - ต้องสร้างภูมิต้านทานให้กับเด็กในยุคโลกไร้พรมแดน  ให้นักเรียนคิด/ปฏิบัติมากกว่าท่องจ า 
 ๔.  การแก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก 
  - การแก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กที่มีครูสอนไม่ครบชั้นเรียน 
  - ใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)  อย่างจริงจังเต็มรูปแบบ  ส่งเสริมสนับสนุน
โรงเรียน       ไกลกังวลให้เป็นโรงเรียนต้นทางที่มีคุณภาพ  
 ๕.  การลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
  -  การใช้โครงการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาทางไกล  DLTV  และผ่าน ICT ด้วย DLTV 
 ๖.  การประเมินครู/นักเรียน/โรงเรียน 
  -  การประเมินครู/นักเรียน/โรงเรียน  หาความสมดุล  ระหว่างการควบคุมคุณภาพทางการศึกษา        
กับภาระงานของครูที่ต้องเพ่ิมขึ้น  ตลอดจนปรับปรุงการคัดสรรครู  ผู้บริหาร  การประเมินวิทยฐานะให้
เหมาะสม  อาจจัดโมบายทีมจากส่วนกลาง  เพื่อลดภาระครูหรือน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วย 
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 ๗.  การดูแลรักษาสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในหน่วยงานและสถานศึกษา 
  ควรจัดให้มีระบบในการดูแลรักษาสิ่งของทั้งหมดอย่างแน่นหนา  ไม่ว่าจะเป็นอาคาร  สถานที่  
ยานพาหนะ  ตลอดจนครุภัณฑ์ต่าง ๆ ประกอบด้วย 

๑) ระบบการจัดหา  แจกจ่าย  โดยจะต้องมีตรรกะ  มีเหตุมีผลในการแจกจ่าย  ไม่ใช่แจกจ่าย
ตามความเสน่หา  จะท าให้เกิดความเลียแข้งเลียขากัน  เป็นเรื่องท่ีไม่ด ี

๒) ระบบการซ่อมบ ารุง  ควรตั้งทีมเฉพาะขึ้นมาเพ่ือบ ารุงดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องทุกวงรอบการ
ใช้งานพร้อมทั้งมีการรายงานผลการตรวจด้วย  โดยเฉพาะยานพาหนะจะต้องมีผู้รับผิดชอบ
ที่ชัดเจน เพ่ือให้การบ ารุงรักษามีความต่อเนื่อง และ 

๓) การจ าหน่าย เพื่อที่จะได้จัดซื้อทดแทน 
 ๘.  การดูแลเรื่องสวัสดิการ 
  -  ให้ความส าคัญกับการบรรจุ  โยกย้าย  เลื่อนต าแหน่งวิทยฐานะ 
  -  การแก้ไขปัญหาหนี้สินครูจ านวนกว่าล้านล้านบาท  ขณะนี้ได้มีการวางแนวทางและจัดระบบ
แก้ไขปัญหาเรื่องนี้ร่วมกับธนาคารออมสินแล้ว  จึงขอฝากให้ครูใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการ
ด าเนินชีวิต  รู้จักใช้  รู้จักเก็บ  ไม่แก่งแย่งแข่งขันกัน  ขอให้ครูพยายามลดหนี้ลง  ในขณะเดียวกันต้องสร้าง
จิตส านึกในการใช้จ่ายให้กับลูกหลานของตัวเองด้วย 
 ๙.  การขยายโครงการธนาคารขยะในสถานศึกษา 
  -  ปลูกฝังการคัดแยกขยะ  และทิ้งขยะให้ถูกที่แก่นักเรียน  นิสิตนักศึกษาในทุกระดับการศึกษา
และ      ทุกสังกัด 
  -  ขยายโครงการธนาคารขยะในโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน        
๓๘,๐๐๐  แห่ง  ทั่วประเทศ  โดยมอบ สพฐ.  ศึกษารายละเอียดเพ่ือหาแนวทางขยายโครงการธนาคารขยะ
ให้ครบ ทุกโรงเรียน 
 

จุดเน้น ๖ ยุทธศาสตร์  กระทรวงศึกษาธิการ 
 กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนด จุดเน้น ๖ ยุทธศาสตร์  เพ่ือเป็นแนวทางการด าเนินงานของ
กระทรวงศึกษาธิการ  ดังนี้ 
 ๑. ครู  เพ่ือแก้ปัญหาครูไม่ครบชั้น  สอนไม่ตรงเอก  ภาระงานเยอะ  ขาดขวัญและก าลังใจ  โดยมี
แนวทางด าเนินงาน  อาทิ   โครงการคุรุทายาท  ทุนครูระดับอุดมศึกษา  ราชภัฎเป็นเลิศ  (ด้านครู)  
มหาวิทยาลัย  พ่ีเลี้ยงพัฒนาครูช่วยปิดภาคเรียน  ปรับปรุงเกณฑ์ประเมินวิทยฐานะ  ปรับปรุงบ้านพักครู  
เป็นต้น 
 ๒.  หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  เพ่ือแก้โจทย์เด็กเรียนมาก  ไม่มีความสุข  และผลสัมฤทธิ์ต่ า  
โดยใช้แนวทางการปฏิรูปหลักสูตร  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  การตั้งกรมวิชาการ  โครงการลดเวลาเรียนเพ่ิมความรู้  STEM  Education  
กระบวนการ  BBL         ทวิศึกษา  การจัดท ามาตรฐานภาษาอังกฤษ  Boot Camp เป็นต้น 
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 ๓.  พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้  เพ่ือการผลิตพัฒนาก าลังคนและงานวิจัยที่
สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ  เพ่ือส่งเสริมการผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาที่เป็นความ
ต้องการของประเทศ  ยกระดับมาตรฐานฝีมือ  แก้ปัญหาขาดแคลนก าลังแรงงานสายวิชาชีพ  และงานวิจัยที่
ไม่สามารถน าไปใช้ได้จริง     โดยใช้แนวทางการสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา  ทุนการศึกษาด้านวิชาชีพ  ทวิ
ศึกษา  ทวิภาคี  อาชีวศึกษาสู่สากล     ปรับเกณฑ์การสรรหาและบรรจุครู  อาชีวศึกษาและอุดมศึกษาท่ีเป็น
เลิศ  ทุนให้ยืม  สาขาขาดแคลน  เช่น ภาษาอังกฤษ  เป็นต้น 
 ๔.  การประเมินและการพัฒนามาตรฐานการศึกษา  เพ่ือส่งเสริมการประเมินครู  การศึกษาต่อใน
แต่ละระดับ  การประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนและสถานศึกษา  โดยการสร้างกรอบมาตรฐานการประเมิน  
ก าหนดแนวทางการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา  การทดสอบผ่านหรือซ้ าชั้นประถมศึกษา
ปีที่ ๖  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  พัฒนาแบบทดสอบการศึกษามาตรฐานระดับชาติ  
สร้างเครื่องมือ  ระบบวิธีประเมินหรือประกันคุณภาพเป็นต้น 
 ๕.  ICT เพ่ือการศึกษา  เพ่ือปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน  พัฒนาระบบฐานข้อมูล  และระบบการ
จัดการเนื้อหาสาระ  หรือองค์ความรู้โดยใช้แนวทางการจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา  
และ         แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารงาน  มีการบูรณาการงบประมาณ  ICT และ
โครงการ DLTV เป็นต้น 
 ๖.  การบริหารจัดการ  เพื่อให้มีระบบงบประมาณที่สอดคล้องกับการด าเนินงาน  การก ากับดูแลที่มี
ประสิทธิภาพที่มีการบูรณาการและกระจายอ านาจโดยใช้แนวทางของระบบคูปองเพ่ือการศึกษาการจัดสรร
งบประมาณตามกรอบปฏิรูปการศึกษา  จัดกลุ่ม  Cluster  การปรับโครงสร้าง  และปรับปรุงระเบียบในการ
เข้าสู่ต าแหน่งและความก้าวหน้าในต าแหน่งผู้บริหารในพื้นที่ 
 

สาระส าคัญของแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที ่๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – 
๒๕๖๔)  

วิสัยทัศน์  
-“มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคม”  
-“ผู้เรียน” หมายถึงเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ที่ได้รับบริการจากกระทรวงศึกษาธิการ  
- “มีความรู้คู่คุณธรรม” หมายถึงรอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต ขยันอดทน สติปัญญา แบ่งปัน 
ซึ่งเป็น ๒ เงื่อนไขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
- “มีคุณภาพชีวิตที่ด”ี หมายถึง มีอาชีพ มีความม่ันคง มั่งค่ัง และยั่งยืนในการด ารงชีวิต 
- “มีความสุข” หมายถึง ความอยู่ดีมีสุข สามารถอยู่ร่วมกันอย่างเอ้ืออาทร มีความสามัคคีปรองดอง  
- “สังคม” หมายถึงสังคมไทย ภูมิภาคอาเซียน และสังคมโลก  
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พันธกิจ  
๑) ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสู่สากล  
๒) เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างทั่วถึง เท่าเทียม  
๓) พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล  

ยุทธศาสตร์  
๑) ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล  
๒) ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  
๓) ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ 
๔) ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
๕)ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา  
๖) ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ในการจัดการศึกษา 
 

นโยบายการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 หัวใจส าคัญของการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  คือ  การสร้างและพัฒนาคนไทยเพ่ืออนาคตของ
ประเทศ  สร้างคนไทยให้เป็นคนดีและคนเก่ง  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ตามค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ 
ประการ  มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ  เน้นการอ่านออก  เขียนได้  คิดวิเคราะห์เป็น  สามารถสร้าง
วิสัยทัศน์และวางแผนอนาคตที่ดีของตนเองได้  รวมถึงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของคนไทย 
และค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติเป็นหลัก  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จึงก าหนดนโยบายของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ดังนี้   
๑. เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบและกระบวนการจัดการศึกษา     
ขั้นพ้ืนฐานทั้งระบบ ให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย ทันเหตุการณ ์ทันโลก ให้ส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม  
๒. เร่งพัฒนาความแข็งแกร่งทางการศึกษา ให้ผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท รวมถึงเด็กพิการและด้อยโอกาส    
มีความรู้และทักษะแห่งโลกยุคใหม่ควบคู่กันไป โดยเฉพาะทักษะการอ่าน เขียน และการคิด เพ่ือให้มีความ
พร้อมเข้าสู่การศึกษาระดับสูงและโลกของการทางาน  
๓. เร่งปรับระบบสนับสนุนการจัดการศึกษาที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน  มีการประสานสัมพันธ์กับ
เนื้อหา ทักษะ และกระบวนการเรียนการสอน ประกอบไปด้วย มาตรฐานและการประเมิน หลักสูตรและการ
สอน การพัฒนาทางวิชาชีพและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้  
๔. ยกระดับความแข็งแกร่งมาตรฐานวิชาชีพครูและผู้บริหารสถานศึกษา  ให้ครูเป็นผู้ที่มีความสามารถและ
ทักษะที่เหมาะสมกับการพัฒนาการเรียนของผู้เรียน  ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถในการบริหาร
จัดการ และเป็นผู้นาทางวิชาการ ครูและผู้บริหารสถานศึกษาประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียนสร้าง
ความมั่นใจและไว้วางใจ ส่งเสริมให้รับผิดชอบต่อผลที่เกิดกับนักเรียน ที่สอดคล้องกับวิชาชีพ  
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๕. เร่งสร้างระบบให้สานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นองค์กรคุณภาพที่แข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพ เพ่ือการ
ให้บริการที่ด ีมีความสามารถรับผิดชอบการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐานได้เป็นอย่างดี  
๖. เร่งรัดปรับปรุงโรงเรียนให้เป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็ง มีแรงบันดาลใจและมีวิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานที่ชัดเจน เป็นสถานศึกษาคุณภาพและมีประสิทธิภาพที่สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
คุณภาพและมาตรฐานระดับสากล  
๗. สร้างระบบการควบคุมการจัดการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาที่มีข้อมูล สารสนเทศ และข่าวสารเกี่ยวกับ
กระบวนการเรียนการสอนอย่างพร้อมบริบูรณ์ และมีนโยบายการติดตามประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรม  
๘. สร้างวัฒนธรรมใหม่ในการทางาน ให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือการให้บริการที่ดี ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
เร่งรัดการกระจายอ านาจและความรับผิดชอบ ส่งเสริมการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม 
ปรับปรุงระบบของโรงเรียนให้เป็นแบบร่วมคิดร่วมทา การมีส่วนร่วมและการประสานงาน  สามารถใช้
เครือข่ายการพัฒนาการศึกษาระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ กลุ่ม
บุคคล องค์กรเอกชน        องค์กรชุมชน และองค์การสังคมอ่ืน  
๙. เร่งปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคล มุ่งเน้นความถูกต้องเหมาะสม เป็นธรรม ปราศจากคอร์รัปชั่น ให้
เป็นปัจจัยหนุนในการเสริมสร้างคุณภาพและประสิทธิภาพ ขวัญและกาลังใจสร้างภาวะจูงใจ แรงบันดาลใจ 
และความรับผิดชอบในความส าเร็จตามภาระหน้าที่  
๑๐. มุ่งสร้างพลเมืองดีที่ตื่นตัวและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมพหุวัฒนธรรมได้  และทาให้การศึกษานาการ
แก้ปัญหาส าคัญของสังคมรวมทั้งปัญหาการคอร์รัปชั่น  
๑๑. ทุ่มเทมาตรการเพ่ือยกระดับคุณภาพสถานศึกษาที่พัฒนาล้าหลัง และโรงเรียนขนาดเล็กที่ไม่ได้คุณภาพ 
เพ่ือไม่ให้ผู้เรียนต้องเสียโอกาสได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประเทศไทยมีคุณภาพ
และมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย 
 

สาระส าคัญของแผนปฎิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

วิสัยทัศน์  
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของ ความเป็นไทย  

พันธกิจ  
๑.ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียน ทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และ มีคุณภาพ  
๒.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตร และค่านิยมหลักของคน
ไทย ๑๒ ประการ  
๓.พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้น การมีส่วนร่วม เพ่ือเสริมสร้าง ความรับผิดชอบต่อคุณภาพ การศึกษา 
และบูรณาการ การจัดการศึกษา 
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เป้าประสงค์  
เพ่ือให้การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพ้ืนฐานของ
ความเป็นไทย สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงก าหนดเป้าประสงค์ ดังนี้  
๑. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสม ตามวัย 
และมีคุณภาพ  
๒. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และ เสมอภาค  
๓. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตรงตามสายงาน  และมีวัฒนธรรมการท างาน ที่มุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์  
๔. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และสถานศึกษา มี ประสิทธิภาพ และเป็น
กลไกขับเคลื่อนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล  
๕. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เน้นการท างานแบบบูรณาการ มีเครือข่าย การบริหาร
จัดการ บริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา และกระจายอ านาจ และ ความรับผิดชอบ
สู่       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 
๖.  พ้ืนที่พิเศษได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาที่เหมาะสม  ตาม
บริบทของพ้ืนที่  โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ในการด าเนินงาน ๔ ยุทธศาสตร์  ได้แก่ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑   การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

กลยุทธ์ 
 ๑.  กระจายอ านาจและความรับผิดชอบการบริหารจัดการศึกษา 
  ๑.๑  ส่งเสริม สนับสนุนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา ให้มีความสามารถ และมี
ความเข้มแข็งในการบริหารจัดการด้วยตนเอง  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๑.๒  บูรณาการการท างาน  พัฒนาคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมให้
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา พัฒนาคุณภาพตามบริบทได้เพ่ิมข้ึน 
  ๑.๓  พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
  ๑.๔  พัฒนาระบบการสื่อสารและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
  ๑.๕  พัฒนาระบบงบประมาณและทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
  ๑.๖  พัฒนาระบบ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ 
  ๑.๗  แก้ไขปัญหาการบริหารจัดการที่ไม่เหมาะสม ให้ถูกต้องโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 ๒.  ส่งเสริมเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
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  ๒.๑  สร้างเครือข่ายในรูปแบบ cluster ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ในการบริหารจัดการศึกษา
ร่วมกัน 
  ๒.๒  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา 
   ๒.๒.๑  ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนทราบถึงความต้องการได้รับการช่วยเหลือของ
สถานศึกษาในการจัดการศึกษา 
   ๒.๒.๒  ประสานหน่วยงานทุกภาคส่วน  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้เข้ามาร่วมพัฒนาและช่วยเหลือ
สถานศึกษา 
 ๓.  ส่งเสริมการน าผลการวิจัยไปใช้เพ่ือพัฒนานโยบายและเป็นฐานในการพัฒนาการจัดการศึกษา
ของเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
 ๔.  ส่งเสริมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  สถานศึกษา  และองค์คณะบุคคล  ให้มีความรับผิดชอบต่อผลการ
ด าเนินงาน 
  ๔.๑  ยกย่องเชิดชูเกียรติส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และองค์คณะบุคคลที่มีผลงานเชิง
ประจักษ ์
  ๔.๒  สร้างแรงจูงใจให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และองค์คณะบุคคลให้มีผลงานเชิง
ประจักษ ์
  ๔.๓  รับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร องค์คณะบุคคล ในการ
ปรับปรุง แก้ไข และติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง 
 ๕.  ส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาในพ้ืนที่พิเศษ และระดับต าบล 
  ๕.๑  พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในพื้นที่พิเศษให้เหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่ 
  ๕.๒  วางแผนพัฒนาการศึกษาระดับต าบล (Educational  Maps) 

ผลผลิต 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มีการด าเนินงาน ๖ ผลผลิต  ดังนี้ 

๑)  ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา 
๒)  ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 
๓)  ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 
๔)  เด็กพิการได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐานและพัฒนาสมรรถภาพ 
๕)  เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
๖)  ผู้ที่มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ 

 โดยมีหน่วยงานก ากับ  ประสาน  ส่งเสริมการจัดการศึกษา  คือ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา จ านวน ๑๘๓ เขต  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา จ านวน  ๔๒  เขต  และส านัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ  ซึ่งมีสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นหน่วยปฏิบัติการการจัดการศึกษา  เพ่ือให้ภารกิจ
ดังกล่าวสามารถตอบสนองสภาพปัญหา และรองรับการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบาย
รัฐบาล 
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จุดเน้น 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนด ๖ จุดเน้นการด าเนินงาน  ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๐  ที่สอดคล้องกับ ๖ ยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ  ดังนี้ 

๑. จุดเน้นด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
๒. จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๓. จุดเน้นด้านพัฒนาก าลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
๔. จุดเน้นด้านการทดสอบ  การประเมิน  การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
๕. จุดเน้นด้าน  ICT  เพ่ือการศึกษา 
๖. จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ 

จุดเน้นด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
๑. หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้มีการปรับปรุงตามความเหมาะสม  ดังต่อไปนี้ 

๑.๑  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานมีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับผู้เรียน 
๑.๒  โครงสร้างเวลาเรียนมีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับผู้เรียน 
๑.๓  สถานศึกษาทุกแห่งมีการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในแต่ละช่วงชั้น 
๑.๔  สถานศึกษาใช้  STEM  Education,  BBL,  DLTV 
 ๒.  ผู้เรียนมีสมรรถนะที่ส าคัญ  สู่มาตรฐานสากล  ดังต่อไปนี้ 
  ๒.๑  ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษามีพัฒนาการด้านร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ  สังคม  และ
สติปัญญาที่สมดุลเหมาะสมกับสังคม วัย และเรียนรู้อย่างมีความสุข 
  ๒.๒  ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ อ่านออก เขียนได้ 
  ๒.๓  ผู้เรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ขึ้นไป  อ่านคล่องเขียนคล่อง 
  ๒.๔  ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ มีความสามารถด้านภาษา  ด้านค านวณ  และด้านเหตุผล  
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดเพิ่มข้ึน 
  ๒.๕  ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) กลุ่มสาระหลักเพ่ิมข้ึน 
  ๒.๖  ผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาได้รับการส่งเสริมให้มีแรงจูงใจสู่อาชีพ ด้วยการแนะแนว และ
ได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะที่เหมาะสมเพื่อการมีงานท าในอนาคต 
  ๒.๗  ผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสาร  ทักษะการคิด  ทักษะการแก้ปัญหา  ทักษะชีวิต  และทักษะ
การใช้เทคโนโลยี ที่เหมาะสมตามช่วงวัย 
  ๒.๘  ผู้เรียนได้รับการวัดและประเมินผลที่หลากหลายเหมาะสมตามศักยภาพเป็นรายบุคคล 
 ๓.  ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  ตามค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ  รวมทั้งมีจิตส านึกใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และห่างไกลยาเสพติด 
  ๓.๑  ผู้เรียนระดับประถมศึกษา  ใฝ่เรียนรู้  ใฝ่ดี  และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
  ๓.๒  ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  มีทักษะการแก้ปัญหา  และอยู่อย่างพอเพียง 
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  ๓.๓  ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  มีความมุ่งมั่นในการศึกษาและการท างาน สามารถ
ปรับตัวเข้ากับพหุวัฒนธรรม บนพื้นฐานวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย 
 ๔.  ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนา  เต็มตามศักยภาพเป็น
รายบุคคล ได้แก่ 
  ๔.๑  ผู้พิการ 
  ๔.๒  ผู้ด้อยโอกาสและผู้เรียนในพ้ืนที่พิเศษ 
  ๔.๓  ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ 
  ๔.๔  ผู้เรียนภายใต้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว  สถานประกอบการ  และศูนย์การเรียน 
  ๔.๕  ผู้เรียนที่ต้องการความคุ้มครองและช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ 

ตัวช้ีวัดด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
 ๑.  หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้มีการปรับปรุงตามความเหมาะสม 
  - หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับผู้เรียน 
  - โครงสร้างเวลาเรียนได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับผู้เรียน 
  - สถานศึกษาทุกแห่งได้รับการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในแต่ละช่วงชั้น 
  - ร้อยละ ๙๐ ของสถานศึกษา ใช้ STEM  Education BBL  DLTV 
 ๒.  ผู้เรียนมีสมรรถนะที่ส าคัญสู่มาตรฐานสากล 
  - ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษาทุกคนได้รับการเตรียมความพร้อมตามช่วงวัย 
  - ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ทุกคนอ่านออกเขียนได้ 
  - ผู้เรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ขึ้นไปทุกคน อ่านคล่องเขียนคล่อง 
  - ค่าเฉลี่ยร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ของการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน (NT)  เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๓ 
  - ค่าเฉลี่ยร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  และชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ ๖ ของผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) กลุ่มสาระหลัก ๕ วิชา  โดยร่วมเพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๓ 
  - ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาทุกคนมีแรงจูงใจสู่อาชีพและการมีงานท าในอนาคต 
  - ผู้เรียนทุกคนมีทักษะในการสื่อสาร  ทักษะการคิด  ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะชีวิต และทักษะ
การใช้เทคโนโลยี 
  - ร้อยละ ๕๐ ของผู้เรียนที่จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเรียนต่อสายอาชีพ 
  - ผู้เรียนทุกคนได้รับการวัดและประเมินผลโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (E-testing) 
 ๓.  ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  ตามค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ  รวมทั้งมีจิตส านึกใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และห่างไกลยาเสพติด 
  - ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรม  จริยธรรม  ตามค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ  สอดคล้องตาม
ช่วงวัย 
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  - ผู้เรียนทุกคนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  - ผู้เรียนทุกคนป้องกันตนเองให้ห่างไกลยาเสพติดและการแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน 
 ๔.  ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเต็มตามศักยภาพเป็นรายบุคคล ไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ๑. ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้  ตรงตามความต้องการของบุคคล
และสถานศึกษา 
  ๑.๑  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ได้รับการพัฒนาวิธีจัดการเรียนรู้ ที่ใช้ทักษะกระบวนการคิด 
รวมทั้งการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
  ๑.๒  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  สามารถประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
สื่อสารที่ทันสมัย 
  ๑.๓  ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการนิเทศแบบกัลยาณมิตร จากส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษา และครู ทั้งในโรงเรียน  ระหว่างโรงเรียน  หรือภาคส่วนอ่ืน ๆ ตามความ
พร้อมของโรงเรียน 
  ๑.๔  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  สร้างเครือข่ายการเรียนรู้  การมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง และทุกภาคส่วนให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
  ๑.๕  ครูจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 
  ๑.๖  ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตวิญญาณของความเป็นครู  การเป็นครูมืออาชีพและยึด
มั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 ๒.  ผู้บริหารสถานศึกษา สามารถบริหารงานทุกด้านให้มีประสิทธิภาพ  และเกิดประสิทธิผล 
 ๓.  ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญก าลังใจในการท างาน  และมีผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ์ 
 ๔.  องค์กร  องค์คณะบุคคล  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียวางแผนสรรหา  ย้าย  โอน  ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนและชุมชน 

ตัวช้ีวัดด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ๑.  ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ ตรงตามความต้องการของบุคคลและ
สถานศึกษา 
  -  ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนผ่านการประเมินการพัฒนาวิธีการจัดการเรียนรู้ที่มีทักษะ
กระบวนการคิด  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  และประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
สื่อสาร 
  -  ศึกษานิเทศก์ทุกคน สามารถนิเทศและช่วยเหลือครูให้จัดกิจกรรมการเรียนรู้  เพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  -  ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มี ID-Plan  และน าไปใช้ในการพัฒนาตนเอง 
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๒.  ผู้บริหารสถานศึกษา  สามารถบริหารงานทุกด้านให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 
  -  ผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรง (โรงเรียนมาตรฐานสากล  โรงเรียนในฝัน  และโรงเรียนดีประจ า
ต าบล  โรงเรียนประชารัฐ)  มีความสามารถบริหารสถานศึกษา ในศตวรรษท่ี ๒๑ ในระดับดีข้ึนไป 
 ๓.  ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญก าลังใจในการท างาน  และมีผลการปฏิบัติงาน 
  -  ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ที่มีผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ได้รับการยก
ย่องเชิดชูเกียรติ 
 ๔.  องค์กร  องค์คณะบุคคล  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียวางแผนสรรหา  ย้าย  โอน  ครู  และบุคลากร
ทางการศึกษา  ให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนและชุมชน 
  -  คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพ้ืนที่การศึกษา และ
คณะกรรมการสถานศึกษา  มีการบริหารงานบุคคลเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
 

จุดเน้นด้านพัฒนาก าลังคนและงานวิจัยท่ีสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
๑. สถานศึกษาสร้างค่านิยมเชิงบวกในการเรียนสายอาชีพ  เพื่อลดสัดส่วนการเรียนสายสามัญ 
๒. หน่วยงานทุกระดับมีการวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

ตัวช้ีวัดด้านพัฒนาก าลังคนและงานวิจัยท่ีสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
 ๑. สถานศึกษาทุกแห่งสร้างค่านิยมเชิงบวกในการเรียนสายอาชีพ  เพ่ือลดสัดส่วนการเรียนสาย
สามัญ 
 ๒. ร้อยละ ๘๐  ของหน่วยงานทุกระดับมีการวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

จุดเน้นด้านการทดสอบ  การประเมิน  การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
 ๑. ระบบการประเมินสถานศึกษาและผู้เรียนมีการพัฒนาให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและผู้เรียน 
 ๒. ระบบทดสอบเพ่ือประเมินผ่าน  หรือซ้ าชั้น  มีการพัฒนาให้เหมาะสมในการจบการศึกษาชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๖  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
 ๓. ผู้ประเมินคุณภาพสถานศึกษามีการพัฒนาตามมาตรฐานผู้ประเมิน 
ตัวช้ีวัดด้านการทดสอบ  การประเมิน  การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
 ๑. ระบบการประเมินสถานศึกษา และผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและผู้เรียน 
 ๒. ระบบทดสอบเพ่ือประเมินผ่าน หรือซ้ าชั้น ได้รับการพัฒนาให้เหมาะสมในการจบการศึกษาชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
 ๓. ผู้ประเมินคุณภาพสถานศึกษาทุกคนได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานผู้ประเมิน 

จุดเน้นด้าน ICT เพื่อการศึกษา 
 ๑. หน่วยงานทุกระดับพัฒนาระบบ ICT เพ่ือการศึกษาให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและผู้เรียน 
 ๒. หน่วยงานทุกระดับพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้เป็นฐานเดียวกันในเรื่องข้อมูลนักเรียน  
ข้อมูลครู  และบุคลากรทางการศึกษา  ข้อมูลสถานศึกษา และข้อมูลข้าราชการและบุคลากรอ่ืน ในการใช้
ข้อมูลร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
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 ๓. หน่วยงานทุกระดับพัฒนา DLTV, DLIT ให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและผู้เรียน 
 ๔. ผู้เรียนมีคอมพิวเตอร์ใช้ในการเรียนรู้ 

ตัวช้ีวัดด้าน ICT เพื่อการศึกษา 
 ๑. หน่วยงานทุกระดับได้รับการพัฒนาระบบ ICT เพ่ือการศึกษาให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและ
ผู้เรียน 
 ๒. หน่วยงานทุกระดับได้รับการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้เป็นฐานเดียวกันในเรื่องข้อมู ล
นักเรียน ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อมูลสถานศึกษาและข้อมูลข้าราชการและบุคลากรอ่ืนในการ
ใช้ข้อมูลร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๓. หน่วยงานทุกระดับได้รับการพัฒนา DLTV, DLIT ให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและผู้เรียน 
 ๔. ผู้เรียนทุกคนมีคอมพิวเตอร์ใช้ในการเรียนรู้ 
 

จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ 
 ๑. หน่วยงานทุกระดับบริหารจัดการโดยมุ่งเน้นการกระจายอ านาจ การสร้างเครือข่าย และ
รับผิดชอบต่อผลการด าเนินงาน 
  ๑.๑ สถานศึกษาที่ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพภายนอกตามที่ก าหนดได้รับการแก้ไข ช่วยเหลือ 
นิเทศ ติดตามและประเมินผล 
  ๑.๒ สถานศึกษาขนาดเล็กได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพการจัดการศึกษา 
  ๑.๓ สถานศึกษาที่มีความพร้อมรับการกระจายอ านาจ มีรูปแบบการบริหารจัดการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  ๑.๔ สถานศึกษาบริหารจัดการร่วมกันโดยใช้ การวางแผนพัฒนาการศึกษาระดับต าบล 
(Educational  Maps) 
  ๑.๕ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบริหารร่วมกันในรูปแบบ cluster อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๑.๖ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ โดยใช้มาตรฐานส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
  ๑.๗ หน่วยงานทุกระดับพัฒนาคุณภาพการศึกษา สร้างระบบสวัสดิการ สวัสดิภาพ และความ
ปลอดภัยให้เหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่พิเศษ 
  ๑.๘ หน่วยงานทุกระดับพัฒนาระบบ ก ากับ ติดตาม และประเมินผล เพ่ือการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพและต่อเนื่อง 
  ๑.๙ หน่วยงานทุกระดับปรับปรุงระบบการจัดสรรงบประมาณ และเกณฑ์การจัดสรรงบเงิน
อุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว ให้มีความเหมาะสมและเพียงพอ 
  ๑.๑๐ หน่วยงานทุกระดับ ยกย่องเชิดชูเกียรติ หน่วยงาน องค์คณะบุคคลและบุคลากรที่มีผลงาน
เชิงประจักษ ์
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  ๑.๑๑ หน่วยงานทุกระดับ ส่งเสริมให้มีการวิจัยเพ่ือพัฒนานโยบายและพัฒนาการจัดการศึกษา 
ของเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
  ๑.๑๒ หน่วยงานทุกระดับ มีการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 ๒.  หน่วยงานทุกระดับ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
  ๒.๑ หน่วยงานทุกระดับ ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 
  ๒.๒ หน่วยงานทุกระดับ  ส่งเสริมการระดมทรัพยากรในการจัดการศึกษา 
  ๒.๓ หน่วยงานทุกระดับ  รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียเพ่ือปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึกษา 
 

ตัวช้ีวัดด้านการบริหารจัดการ 
 ๑. หน่วยงานทุกระดับบริหารจัดการโดยมุ่งเน้นการกระจายอ านาจ  การสร้างเครือข่าย  และ
รับผิดชอบต่อผลการด าเนินงาน 
  - สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบประกันคุณภาพภายในที่ เข้มแข็งตามกฎกระทรวง  ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ มุ่งเน้นการกระจายอ านาจ  การสร้างเครือข่าย  
การมีส่วนร่วม  และมีความรับผิดชอบต่อผลการด าเนินงาน 
  - สถานศึกษาทุกแห่งที่เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก ผ่านการรับรองคุณภาพภายนอก
ตามท่ีก าหนด 
  - ร้อยละ ๖๐ ของสถานศึกษาขนาดเล็กบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
  - ร้อยละ ๖๐ ของสถานศึกษาระดับต าบลมีการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  - เครือข่าย  cluster ทุกแห่ง บริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  - สถานศึกษาทุกแห่งมีการจัดท าแผนเผชิญเหตุภัยพิบัติต่าง ๆ และบูรณาการในการจัดการ
เรียนรู้ 
  - ร้อยละ ๘๐ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาผ่านการประเมินมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาระดับดีมากข้ึนไป 
  - เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ส านักงานเขต      
พ้ืนที่การศึกษา  สถานศึกษา  เบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๖ และงบลงทุนไม่น้อย
กว่า    ร้อยละ ๘๗ 
  - ร้อยละ ๑ ของสถานศึกษา  ได้รับการพัฒนาให้เป็นหน่วยเบิกจ่ายตรง 
  - สถานศึกษาทุกแห่ง สามารถพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนและด าเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  - ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกแห่งผ่านการประเมินตามโครงการคุณธรรม และความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
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  - หน่วยงานทุกระดับมีผลงานเชิงประจักษ์ ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
  - ร้อยละ ๘๐ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา มีงานวิจัยและน าผลการวิจัยใช้
พัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษา 
 ๒.  หน่วยงานทุกระดับ  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
  - ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษาทุกแห่ง  ได้รับความร่วมมือ  ส่งเสริมและสนับสนุน
ทรัพยากรเพ่ือการจัดการศึกษา 
  - สถานศึกษาทุกแห่งในโครงการโรงเรียนประชารัฐ  สามารถพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียน
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

สาระส าคัญของแผนปฏิบัติการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑ 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑  ได้วิเคราะห์สภาพการจัดการศึกษา  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   นโยบายของรัฐบาล  นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  และหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  โดยน า
นโยบายและเป้าหมายดังกล่าวมาก าหนด  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์  กลยุทธ์  ผลผลิต  และจุดเน้น  
สู่การปฏิบัติดังนี้ 

วิสัยทัศน์ 
 การศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล  บนพ้ืนฐานของความเป็นไทย 

พันธกิจ 
 ๑. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
 ๒. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
 ๓. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วมเพ่ือเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพ
การศึกษา 

เป้าประสงค์ 
 เพ่ือให้การจัดการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษามีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล  บนพ้ืนฐานของ
ความ   เป็นไทย  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑ จึงก าหนดเป้าประสงค์  ดังนี้ 
 ๑. นักเรียนวัยก่อนประถมศึกษามีพัฒนาการที่เหมาะสมตามช่วงวัยและได้สมดุล  และนักเรียน
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานทุกคน  มีพัฒนาการเหมาะสมตามช่วงวัยและมีคุณภาพ 
 ๒. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างทั่วถึง  มีคุณภาพและเสมอภาค 
 ๓. ครู  ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน มีทักษะที่เหมาะสมและมีวัฒนธรรมการ
ท างานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
 ๔. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีประสิทธิภาพและเป็นกลไกขับ เคลื่อนการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 
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 ๕. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบูรณาการการท างาน  เน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วม  กระจาย
อ านาจและความรับผิดชอบสู่สถานศึกษา 

กลยุทธ์ 
 กลยุทธ์ที่ ๑  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 กลยุทธ์ที่ ๒  การเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้
ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ 
 กลยุทธ์ที่ ๓   การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ ๔  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑ ได้ก าหนดรายละเอียดการด าเนินงานเป็น           
รายกลยุทธ์ไว้ ดังนี้ 

 กลยุทธ์ที่ ๑  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  ๑.๑ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของผู้เรียนทุกระดับ ทุกประเภท ให้มี
ประสิทธิภาพ 
  ๑.๒ ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้แก่ผู้ปกครอง ชุมชน 
สังคม และสาธารณชน  มุ่งพัฒนาผู้เรียนที่เหมาะสมกับวัย  ทักษะ  และคุณลักษณะที่จ าเป็นของนักเรียนที่
สถานประกอบ      การต้องการ  และที่จ าเป็นต่อการใช้ชีวิตในอนาคต  เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่
มาตรฐานสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย  
  ๑.๓ สนับสนุนการจัดสรรงบประมาณในรูปแบบที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  ๑.๔ ส่งเสริมการน าหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ  รวมถึงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน  สังคม  ท้องถิ่นและผู้เรียน 
  ๑.๕ ใช้สื่อการเรียนการสอน  เทคโนโลยี  และนวัตกรรมที่หลากหลายเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้  
ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  ๑.๖ จัดระบบนิเทศ  ติดตามผลและรายงานผลให้มีความเข้มแข็งและต่อเนื่อง เป็นธรรม และ
หลากหลายมิติ  เน้นการนิเทศแบบกัลยาณมิตร 
  ๑.๗ สนับสนุนให้มีการแนะแนวผู้เรียน  ให้มีแรงจูงใจในการเรียน  เพ่ือการเรียนต่อและการมี
อาชีพสุจริต  เพ่ือความม่ันคงในชีวิต  ด้วยผู้แนะแนวที่หลากหลาย  เช่น ครู ผู้ประกอบอาชีพต่าง ๆ ทั้งท่ีเป็น
ผู้ปกครอง  ศิษย์เก่า  ผู้ที่ท างานในสถานประกอบการใน/นอกพ้ืนที่ 
  ๑.๘ ส่งเสริมสนับสนุนการน าการทดสอบ O-NET และระบบการทดสอบกลางของ สพฐ. มาเป็น
ส่วนหนึ่งในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่ใกล้เคียงกัน 
  ๑.๙ ส่งเสริมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็ง  เพ่ือรองรับการ
ประเมินภายนอก 
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  ๑.๑๐ จัดระบบการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้มีการเรียนการสอนทั้งวิชาสามัญและวิชาชีพ  เพ่ือ
รองรับการมีอาชีพตั้งแต่การเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  ๑.๑๑ ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ  โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ  เพ่ือการสื่อสาร
และภาษาอาเซียนอย่างน้อย ๑ ภาษา เพ่ือรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ และสู่
มาตรฐานสากล 
  ๑.๑๒ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกผู้เรียนที่จบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือเรียนต่อ  
ให้มีวิธีการคัดเลือกที่หลากหลาย  สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  นอกเหนือจากการวัดความรู้
และความสามารถในการสอบแข่งขัน 

 กลยุทธ์ที่ ๒  การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึง ครอบคลุมผู้เรียนให้
ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ 
  ๒.๑ พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศนักเรียนเป็นรายบุคคล  ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพให้มี
ประสิทธิภาพ 
  ๒.๒ ส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกระดับและทุกประเภท  มีโอกาสเข้าเรียนในโรงเรียนที่มีคุณภาพ  เรียน
จนจบหลักสูตร  มีโอกาสเรียนต่อ  มีอาชีพที่สุจริต และม่ันคงในชีวิต 
  ๒.๓ สนับสนุนโรงเรียนดีมีคุณภาพ  ทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  ให้เป็นโรงเรียนที่
มีรูปแบบการเรียนการสอนที่มุ่งสู่มาตรฐานสากล  บนพ้ืนฐานของความเป็นไทย 
  ๒.๔ ส่งเสริมการจัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย  ทั้งในรูปแบบปกติ  รูปแบบเพื่อความเป็น
เลิศ  รูปแบบเพ่ือเด็กพิการ  เด็กด้อยโอกาส  และรูปแบบการศึกษาทางเลือก  จัดให้มีความเหมาะสม  และ
เต็มศักยภาพผู้เรียน  และยังคงระดับคุณภาพตามมาตรฐาน 
  ๒.๕ ส่งเสริมสนับสนุนระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้มีความเข้มแข็งและต่อเนื่อง 
  ๒.๖ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  วางแนวทางการช่วยเหลือและจัดการศึกษาที่เหมาะสมแก่
เด็กด้อยโอกาสที่ไม่อยู่ในทะเบียนราษฎร์  เช่น  บุตรหลานของแรงงานต่างด้าว  เด็กไร้สัญชาติ  เด็กพลัดถิ่น  
เด็กต่างด้าว  เด็กไทยที่ไม่มีเลขประจ าตัวประชาชน 

 กลยุทธ์ที่ ๓  การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ๓.๑ พัฒนาองค์ความรู้และสมรรถนะของครู  ผ่านการปฏิบัติจริงและการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง 
   ๓.๑.๑ เผยแพร่องค์ความรู้และแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม  วิธีการจัดการเรียนการสอน        
การพัฒนาการคิดและการวัดประเมินผลให้สามารถพัฒนาและประเมินผลนักเรียนให้มีคุณภาพตามศักยภาพ
เป็นรายบุคคล   
   ๓.๑.๒ ส่งเสริมระบบการนิเทศแบบกัลยาณมิตร  โดยเขตพ้ืนที่การศึกษาและโดยเพ่ือนครู  
ทั้งในโรงเรียนเดียวกันหรือระหว่างโรงเรียน  หรือภาคส่วนอื่น ๆ ตามความพร้อมของโรงเรียน 
   ๓.๑.๓ พัฒนาครูที่มีอยู่ให้สามารถจัดการเรียนรู้ในวิชาที่โรงเรียนต้องการได้ด้วยตนเองหรือ
ใช้สื่อเทคโนโลยี 
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   ๓.๑.๔ ส่งเสริมให้ครูมีสมรรถนะภาษาอังกฤษ เพ่ือการสื่อสาร  และทักษะการใช้
คอมพิวเตอร์เพื่อจัดการเรียนรู้ได้ในระดับดี 
  ๓.๒ พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มท่ีมีความจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาเร่งด่วน 
  ๓.๓ เสริมสร้างระบบแรงจูงใจเพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญก าลังใจในการท างาน  
สอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน 
   ๓.๓.๑ ยกย่องเชิดชูเกียรติครูที่เป็นครูมืออาขีพและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนที่มีผลงานเชิง
ประจักษ์ทั้งด้าน 
   ๑) การพัฒนาการจัดการความรู้ 
   ๒) การดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ 
   ๓) การมีจิตวิญญาณความเป็นครู  มีคุณธรรมจริยธรรม และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่สังคม 
   ๓.๓.๒ ส่งเสริมความก้าวหน้าของครู  ให้มีวิทยฐานะที่สูงขึ้นให้สอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนและรายได้ของครู 
  ๓.๔ ประสานและส่งเริมสนับสนุนให้องค์กรและคณะบุคคลที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมและจัดสรรครู
และผู้บริหารสถานศึกษาที่มีความสามารถสอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนและสังคม 

 กลยุทธ์ที่ ๔  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
  ๔.๑ กระจายอ านาจและความรับผิดชอบ 
   ๔.๑.๑ ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษามีความสามารถและความเข้มแข็งในการบริหาร
จัดการด้วยตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   ๔.๑.๒ พัฒนาระบบติดตาม  ตรวจสอบ  การบริหารจัดการงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 
   ๔.๑.๓ สร้างเครือข่าย/กลไก ที่สามารถรับรู้ปัญหาและแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการ
งบประมาณท่ีไม่เหมาะสม/ถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลได้อย่างรวดเร็ว    
  ๔.๒ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
   ๔.๒.๑ เร่งสร้างความเข้าใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษาถึงความจ าเป็นและประโยชน์ของการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในการพัฒนาการศึกษา 
   ๔.๒.๒ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมสนับสนุนทรัพยากร 
    ๑) ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนทราบถึงความต้องการได้รับการช่วยเหลือของ
โรงเรียน  โดยเฉพาะโรงเรียนที่ขาดแคลนอยู่ในพื้นท่ีห่างไกลทุรกันดาร 
    ๒) ประสานทุกภาคส่วนให้เข้ามาช่วยเหลือโรงเรียนที่มีความมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาแต่มีความขาดแคลนมาก 
   ๔.๒.๓ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบสถานศึกษา โดยประชาชนทุก
ภาคส่วน 
    ๑) สร้างช่องทางรับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/เรื่องร้องเรียน 
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    ๒) ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนเข้ามามีส่วนร่วมในการก ากับ  ติดตาม  
ตรวจสอบการท างานของโรงเรียนในสังกัด 
  ๔.๓ ส่งเสริมให้สถานศึกษาและองค์คณะบุคคลมีความรับผิดชอบต่อผลการด าเนินงาน 
   ๔.๓.๑ ส่งเสริมให้มีการเชิดชูเกียรติสถานศึกษาที่นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง/
อัตราการออกกลางคันลดลง/พฤติกรรมเสียงลดลง 
   ๔.๓.๒ สร้างช่องทางรับฟังความคิดเห็น  ข้อเสนอแนะ  เรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับ
โรงเรียน/องค์คณะบุคคล  และติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง 
 
ผลผลิต 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑  ก าหนดผลผลิตไว้ดังนี้ 
  ๑. ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา 
  ๒. ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 
  ๓. เด็กพิการได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  ๔. เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  ๕. ผู้ที่มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
 

ค่านิยม  (VALUES) 
 “ร่วมท า  ร่วมคิด  มีจิตบริการ  ประสานเครือข่าย  รวมใจเป็นหนึ่ง” 
 CPN1 
 C = Collaborative  = ร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ 
 P = Public  Mind  = จิตสาธารณะ 
 N = Network  = เครือข่าย 
 1 = Unity   = รวมใจเป็นหนึ่ง 

วัฒนธรรมองค์กร 
๑. เป็นส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีมีลักษณะให้เกียรติและยอมรับซึ่งกันและกัน 
๒. บุคลากรในส านักงานตระหนักถึงหน้าที่และบทบาทของตนเอง 
๓. บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียว ท างานเป็นทีม มุ่งเน้นผลงาน

เป็นหลัก 
๔. บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีจิตบริการ 

จุดเน้น 
 จุดเน้นการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑ 
 ๑. จุดเน้นด้านผู้เรียน 
  ๑.๑ นักเรียนมีสมรรถนะส าคัญสู่มาตรฐานสากล 
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  ๑.๒ นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  รักสามัคคี  ปรองดอง  สมานฉันท์  รักชาติศาสตร์กษัตริย์  
ภูมิใจในความเป็นไทย  ห่างไกลยาเสพติด  มีคุณลักษณะและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม 
  ๑.๓ นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเต็มตามศักยภาพเป็นรายบุคคล 
 ๒. จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ๒.๑ ครูได้รับการพัฒนาองค์ความรู้และสมรรถนะผ่านการปฏิบัติจริงและความช่วยเหลืออย่าง
ต่อเนื่อง 
  ๒.๒ พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มท่ีมีความจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาเร่งด่วน 
  ๒.๓ ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นมืออาชีพ  มีผลงานเชิงประจักษ์  ได้รับการยกย่องเชิดชู
เกียรติอย่างเหมาะสม 
  ๒.๔ ครูและผู้บริหารสถานศึกษาบรรจุใหม่  ย้ายมาปฏิบัติงานในเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับการ
พัฒนาและสามารถด าเนินการในภารกิจที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 ๓. จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ 
  ๓.๑ สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบริหารจัดการโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์เน้นการ
กระจายอ านาจ  การมีส่วนร่วม  และการรับผิดชอบต่อการด าเนินงาน 
  ๓.๒ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาร่วมมือกันจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของโรงเรียนบ้านหาดทรายรี 

วิสัยทัศน์ 
 ภายในปี ๒๕๖๒  โรงเรียนบ้านหาดทรายรีมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ  ครูมีมาตรฐาน  บริหาร
อย่างมี     ส่วนร่วม เน้นเทคโนโลยี  มีคุณธรรม  น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ปรัชญาของสถานศึกษา 
 “สามัคคี  มีความรู้  ควบคู่คุณธรรม  เลิศล้ าเทคโนโลยี” 

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

 “รักษ์สิ่งแวดล้อม” 

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

“สะอาด  บรรยากาศดี” 

พันธกิจ (MISSION) 

๑. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา 
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๒. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์  ตัดสินใจ  

แก้ปัญหา ได้อย่างมีสติ  สมเหตุผล 

๓. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักเรียนรู้  และพัฒนา

ตนเองอย่างต่อเนื่อง 

๔. ส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาให้มีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๕. ส่งเสริมและพัฒนาให้สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย และ

ใช้แหล่งเรียนรู้อย่างคุ้มค่า 

๖. ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

๗. ส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่น 

๘. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๙. ส่งเสริมให้มีระบบประกันคุณภาพภายใน 

กลยุทธ์ (STRATEGY) 

๑. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

๒. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

๓. เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

๔. ส่งเสริมอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่น 

๕. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

เป้าหมาย (GOALS) 

๑. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา 
๒. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์  ตัดสินใจ  แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สม
เหตุผล 
๓. ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักเรียนรู้  และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
๔. สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๕. ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
๖. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย 
๗. สถานศึกษามีการใช้แหล่งเรียนรู้พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างคุ้มค่า 
๘. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
๙. สถานศึกษามีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น 
๑๐. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
๑๑. สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายใน และผ่านการประเมินคุณภาพภายนอก 
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ข้อ 

 ๑. รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์ 

  ตัวชี้วัด  

  ๑.๑ เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ 

  ๑.๒ ธ ารงไว้ซึ่งความเป็นไทย 

  ๑.๓ ศรัทธา  ยึดมั่น  และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 

  ๑.๔ เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

 ๒. ซื่อสัตย์สุจริต 

  ตัวชี้วัด  

  ๒.๑ ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อตนเองทั้งกาย วาจา ใจ 

  ๒.๒ ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อผู้อื่น ทั้งกาย วาจา ใจ 

 ๓. มีวินัย 

  ตัวชี้วัด  

  ๓.๑ ประพฤติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียน และสังคม 

 ๔. ใฝ่เรียนรู้ 

  ตัวชี้วัด  

  ๔.๑ ตั้งใจเพียรพยายามในการเรียน และเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ 

  ๔.๒ แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนด้วยการเลือกใช้สื่อ

อย่างเหมาะสม  สรุปเป็นองค์ความรู้  และสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

 ๕. อยู่อย่างพอเพียง 

  ตัวชี้วัด 

  ๕.๑ ด าเนินชีวิตอย่างพอประมาณ  มีเหตุผล  รอบคอบ  มีคุณธรรม 

  ๕.๒ มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี  ปรับตัวเพ่ืออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 ๖. มุ่งม่ันในการท างาน 

  ตัวชี้วัด 

  ๖.๑ ตั้งใจและรับผิดชอบในหน้าที่การงาน 

  ๖.๒ ท างานด้วยความเพียรพยายามและอดทนเพ่ือให้ส าเร็จตามเป้าหมาย 
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 ๗. รักความเป็นไทย 

  ตัวชี้วัด 

  ๗.๑ ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมไทยและมีความกตัญญูกตเวที 

  ๗.๒ เห็นคุณค่าและใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

  ๗.๓ อนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาไทย 

 ๘. มีจิตสาธารณะ 

  ตัวชี้วัด 

  ๘.๑ ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจโดยไม่หวังผลตอบแทน 

  ๘.๒ เข้าร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน  ชุมชน  และสังคม 
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ส่วนที่ ๓ 
กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และตัวชี้วัดความส าเร็จ 

การก าหนดพันธกิจ 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ 

ภายในปี ๒๕๖๒  โรงเรียนบ้านหาดทราย
รีมุ่ งพัฒนาผู้ เรียนให้มีคุณภาพ  ครูมี
มาตรฐาน  บริหารอย่างมีส่วนร่วม เน้น
เทคโนโลยี        มีคุณธรรม  น้อมน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๑๐. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็น

ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

๑๑.  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด

อย่างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์  ตัดสินใจ  แก้ปัญหา ได้อย่างมี

สติสมเหตุผล 

๑๒.  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีทักษะในการแสวงหา

ความรู้ด้วยตนเอง  รักเรียนรู้  และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

๑๓.  ส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาให้มีการจัดหลักสูตรและกระบวน      

การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๑๔.  ส่งเสริมและพัฒนาให้สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนา

คุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย และใช้แหล่งเรียนรู้อย่างคุ้มค่า 

๑๕.  ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัด

การศึกษาของสถานศึกษา 

๑๖.  ส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่น 

๑๗.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 

๑๘.  ส่งเสริมให้มีระบบประกันคุณภาพภายใน 
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การก าหนดเป้าหมาย 
พันธกิจ เป้าหมาย 

๑. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่
จ าเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา 

๑. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

๒. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถใน
การคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค ์ตัดสินใจ
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล 

๒. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ      
คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สม
เหตุผล 

๓. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 

๓. ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

๔. ส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาให้มีการจัด
หลักสูตร และกระบวนการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๔. สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรและกระบวนการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๕. ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๕. ส่งเสริมและพัฒนาให้สถานศึกษามีการจัด
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายและ
ใช้แหล่งเรียนรู้อย่างคุ้มค่า 

๖. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างหลากหลาย 
๗. สถานศึกษามีการใช้แหล่งเรียนรู้พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างคุ้มค่า 

๖. ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

๘. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 

๗. ส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดด
เด่น 

๙. สถานศึกษามีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น 

๘. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๑๐. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และอยู่ในสังคม
อย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๙. ส่งเสริมให้มีระบบประกันคุณภาพภายใน ๑๑. มีระบบประกันคุณภาพภายในและผ่านการ
ประเมินคุณภาพภายนอก 
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การก าหนดกลยุทธ์ระดับองค์กร 
เป้าหมาย กลยุทธ์ระดับองค์กร 

๑. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

๑. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 
 
 

๒. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ      
คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สม
เหตุผล 

๓. ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง      
รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

๔. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และอยู่ในสังคมอย่าง
มีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๕. สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรและกระบวนการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๒. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 

๖. ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๗. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างหลากหลาย 

๘. สถานศึกษามีการใช้แหล่งเรียนรู้พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างคุ้มค่า 

๓. เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

๙. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 

๑๐. สถานศึกษามีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น ๔. ส่งเสริมอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่น 
๑๑. มีระบบประกันคุณภาพภายในและผ่านการ
ประเมินคุณภาพภายนอก 

๕. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
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การก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

๑. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

๑. ร้อยละของผู้เรียนที่มีระดับผลการเรียนผ่านเกณฑ์การ
ประเมินทุกรายวิชา 
๒. ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะกระบวนการในระดับดีขึ้น
ไป 
๓. ร้อยละของผู้เรียนมีสุขภาพจิต สุขภาพกาย ตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 
๔. ร้อยละของผู้เรียนที่ร่วมกิจกรรมด้านดนตรี กีฬา 
ศิลปะ 
๕. ร้อยละของผู้เรียนสามารถระบุอาชีพสุจริตในท้องถิ่น
ได้ 

๒. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ      
คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สม
เหตุผล 

๖. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถในการคิดอย่าง
เป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ      
สมเหตุผล 
๗. ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน            
คิดวิเคราะห์ และเขียนในระดับผ่านเกณฑ์ขั้นต่ าขึ้นไป 

๓. ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง      
รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

๘. ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถใช้ Internet สืบค้นข้อมูล 
๙. ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถสืบค้นข้อมูลความรู้จาก
ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อ่ืน 
๑๐. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณภาพด้านรักการท างานใน
ระดับดีข้ึนไป 
๑๑. ร้อยละของผู้เรียนที่ร่วมปฏิบัติงานกับผู้อื่น 

๔. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และอยู่ในสังคม
อย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๑๒. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรม และมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีข้ึนไป 

๕. สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรและกระบวนการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๑๓. สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาท่ีสามารถ
ตรวจสอบได้ 
๑๔. สถานศึกษามีงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริม
คุณภาพผู้เรียนโดยตรงอย่างน้อยปีละ ๑๐ รายการ 

๖. ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ๑๕. ร้อยละของครูที่มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
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๑๖. ร้อยละของครูที่มีเครื่องมือวัดและประเมินผลตาม
สภาพจริง 
๑๗. ร้อยละของครูที่มีรายงานการวิจัยในชั้นเรียนคนละ    
๑ เรื่อง/ภาคเรียนหรือปีการศึกษา 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
๗. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างหลากหลาย 

๑๘. สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพ่ือมุ่ง
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
๑๙. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ใน
ระดับดีข้ึนไป 
๒๐. สถานศึกษามีข้อมูล หลักฐาน การร่วมกิจกรรม
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนอย่างน้อยภาคเรียนละ ๒ ครั้ง 

๘. สถานศึกษามีการใช้แหล่งเรียนรู้พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างคุ้มค่า 

๒๑. สถานศึกษามีการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมจัดการ
เรียนรู้อย่างน้อย ๒ ครั้ง/ภาคเรียน 
๒๒. สถานศึกษามีการใช้แหล่งเรียนรู้อย่างน้อยภาคเรียน
ละ ๒ ครั้งต่อระดับการศึกษา 

๙. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 

๒๓. สถานศึกษาจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา  
อย่างน้อยภาคเรียนละ ๒ ครั้ง 
๒๔. สถานศึกษามีการน าแสดงแผนภูมิโครงสร้างของ
สถานศึกษาอย่างชัดเจน 
๒๕. สถานศึกษามีคู่มือการปฏิบัติงานของสถานศึกษา
ครบทุกกลุ่ม/ทุกงาน 
๒๖. สถานศึกษามีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่ง
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และมี
แผนปฏิบัติการประจ าปี 

๑๐. สถานศึกษามีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น ๒๗. สถานศึกษาจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนตระหนัก
ถึงความส าคัญของสิ่งแวดล้อม และเห็นคุณค่าของ
สิ่งแวดล้อม 
๒๘. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม  

๑๑. มีระบบประกันคุณภาพภายในและผ่านการ
ประเมินคุณภาพภายนอก 

๒๙. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณภาพในระดับดีขึ้นไปตามที่
สถานศึกษาก าหนด 
๓๐. สถานศึกษาผ่านการประเมินคุณภาพภายใน และ
ผ่านการรับรองคุณภาพภายนอกจาก สมศ. 

 



 

 

 

แผนพฒันาการจดัการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ | โรงเรียนบา้นหาดทรายรี 

การก าหนดชื่อโครงการ/กิจกรรม 
กลยุทธ์ระดับองค์กร ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

๑. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ระดับปฐมวัย 
๑. โครงการแข่งขันทักษะวิชาการระดับปฐมวัย 
๒. โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
๓. โครงการส่งเสริม/พัฒนาการคิดและจินตนาการ 
๔. โครงการส่งเสริมสุนทรียภาพและลักษณะนิสัย 
๕. โครงการเด็กดีมีคุณธรรม จริยธรรม ปลูกจิตส านึกรักวัฒนธรรมไทย 
๖. โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย 
ระดับประถมศึกษา 
๑. โครงการห้องสมุดเพ่ือการเรียนรู้ 
๒. โครงการสอนซ่อมเสริม 
๓. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
๔. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๕. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
๖. โครงการมัคคุเทศก์น้อย 
๗. โครงการส่งเสริมพัฒนาการอ่านคิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ 
๘. โครงการเข้าค่ายวิชาการ 
๙. โครงการส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยในสถานศึกษา 
๑๐. โครงการโรงเรียนส่งเสรมิสุขภาพ 
๑๑. โครงการวันส าคัญ 
๑๒. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
๑๓. โครงการเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี 
๑๔. โครงการกีฬาต้านยาเสพติด 

๒. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ระดับปฐมวัย 
๑. โครงการปรับภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมส าหรับเด็กปฐมวัย 
ระดับประถมศึกษา 
๑. โครงการวิจัยในชั้นเรียน 
๒. โครงการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง 
๓. โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
๔. โครงการผลิตสื่อและจัดหาสื่อเพ่ือการเรียนการสอน 

 
 



 

 

 

แผนพฒันาการจดัการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ | โรงเรียนบา้นหาดทรายรี 

กลยุทธ์ระดับองค์กร ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
๒. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
(ต่อ) 

๕. โครงการนิเทศภายในโรงเรียน 
๖. โครงการจัดท าหลักสูตรสาระท้องถิ่น 
๗. โครงการพัฒนาบุคลากร 
๘. โครงการอาหารกลางวันเพ่ือน้อง 
๙. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

๓. เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ระดับปฐมวัย 
๑. โครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง 
ระดับประถมศึกษา 
๑. โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย 
๒. โครงการสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนบ้านหาดทรายรี 
๓. โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา 
๔. โครงการสานสัมพันธ์ชุมชน 

๔. ส่งเสริมอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้  
โดดเด่น 

๑. โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero  Weast  School) 
๒. โครงการเยาวชนหาดทรายรีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
๓. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมในโรงเรียน 

๕. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา 

ระดับปฐมวัย 
๑. โครงการเปิดบ้านและบัณฑิตน้อย 
ระดับประถมศึกษา 
๑. โครงการงานประกันคุณภาพการศึกษา 
๒. โครงการควบคุมภายใน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

โครงการและกิจกรรมตามกลยุทธ์ระดับองค์กร พร้อมเป้าหมายและงบประมาณ ระยะ ๓ ป ี
 ระดับปฐมวัย 

กลยุทธ์ระดับ
องค์กร 

(โรงเรียน) 

กลยุทธ์ระดับ 
แผนงาน 
(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ 
โครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

สนอง
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 
 (มฐ/ตัวบ่งชี้) 

เป้าหมาย 

งบประมาณ  
/ ผู้รับผิดชอบ ปี ๒๕๖๒ 

 
ปี ๒๕๖๓ 

 
ปี ๒๕๖๔ 

กลยุทธ์ที่ ๑
พัฒนาคุณภาพ
ของเด็ก 

๑. โครงการ
พัฒนาคุณภาพ
เด็กปฐมวัย 

๑.๑ พัฒนาการ 
ด้านร่างกาย 
๑.๒ พัฒนาการ
ด้านอารมณ์
จิตใจ 
๑.๓ พัฒนาการ
ด้านสังคม 
๑.๔ พัฒนาการ
ด้านสตปิัญญา 

๑.๑ ร้อยละของนักเรียน
มีพัฒนาการด้านร่างกาย
แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ด ี
๑.๒ ร้อยละของนักเรียน
มีพัฒนาการด้านอารมณ์ 
จิตใจ ควบคุมและ
แสดงออก 
๑.๓ ร้อยละของนักเรียน
มีพัฒนาการด้านสังคม 
ช่วยเหลือตนเองและเป็น
สมาชิกที่ดีของสังคม 
๑.๔ ร้อยละของนักเรียน
มีพัฒนาการด้าน
สติปัญญา สื่อสารได้ มี
ทักษะการคิดพื้นฐานและ
แสวงหาความรูไ้ด ้

มฐ.ที่ ๑ - ร้อยละ ๘๕ ของ
นักเรียนมีพัฒนาการ
ด้านร่างกาย แข็งแรง
และมสีุขนิสัยทีด่ ี
- ร้อยละ ๘๕ ของ
นักเรียนมีพัฒนาการ
ด้านอารมณ์จิตใจด ี
- ร้อยละ ๘๕ ของ
นักเรียนมีพัฒนาการ
ด้านสังคม ช่วยเหลือ
ตนเองและเป็นสมาชิกท่ี
ดีของสังคม 
- ร้อยละ ๘๐ มี
พัฒนาการด้าน
สติปัญญาดีขึ้น 

- ร้อยละ ๘๗ ของ
นักเรียนมีพัฒนาการ
ด้านร่างกาย แข็งแรง
และมสีุขนิสัยทีด่ ี
- ร้อยละ ๘๗ ของ
นักเรียนมีพัฒนาการ
ด้านอารมณ์จิตใจด ี
- ร้อยละ ๘๗ ของ
นักเรียนมีพัฒนาการ
ด้านสังคม ช่วยเหลือ
ตนเองและเป็นสมาชิกท่ี
ดีของสังคม 
- ร้อยละ ๘๒ มี
พัฒนาการด้าน
สติปัญญาดีขึ้น 

- ร้อยละ ๙๐ ของ
นักเรียนมีพัฒนาการ
ด้านร่างกาย แข็งแรง
และมสีุขนิสัยทีด่ ี
- ร้อยละ ๙๐ ของ
นักเรียนมีพัฒนาการ
ด้านอารมณ์จิตใจด ี
- ร้อยละ ๙๐ ของ
นักเรียนมีพัฒนาการ
ด้านสังคม ช่วยเหลือ
ตนเองและเป็นสมาชิก
ที่ดีของสังคม 
- ร้อยละ ๘๕ มี
พัฒนาการด้าน
สติปัญญาดีขึ้น 

๑๐,๐๐๐/ 
น.ส.ชุติมา ชูแสง 

 



 

 

 

โครงการและกิจกรรมตามกลยุทธ์ระดับองค์กร พร้อมเป้าหมายและงบประมาณ ระยะ ๓ ป ี
 

กลยุทธ์ระดับ
องค์กร 

(โรงเรียน) 

กลยุทธ์ระดับ 
แผนงาน 
(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ 
โครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

สนอง
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 
 (มฐ/ตัวบ่งชี้) 

เป้าหมาย 

งบประมาณ  
/ ผู้รับผิดชอบ ปี ๒๕๖๒ 

 
ปี ๒๕๖๓ 

 
ปี ๒๕๖๔ 

กลยุทธ์ที่ ๒
ส่งเสริม
กระบวนการ
บริหารและการ
จัดการของ
ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

๑. โครงการ
พัฒนาบุคลากร 

๑.๑ ประชุม
อบรมคร ู
๑.๒ พัฒนา
ผู้บริหาร 
๑.๓ ศึกษาดู
งานของครูและ
บุคลากร
ทางการศึกษา 

๑.๑ ร้อยละของครูมี
ความรู้ความสามารถ
เหมาะสมกับงานในหน้าท่ี 
๑.๒ ร้อยละของครูได้
พัฒนาตนเองด้วยการเข้า
รับการอบรมศึกษาดูงาน 
๑.๓ ร้อยละของครูและ
บุคลากรมีขวัญและ
ก าลังใจที่ดี 
๑.๔ ร้อยละของครู
สามารถใช้เทคโนโลยีใน
การจัดการเรยีนการสอน
ได ้
๑.๕ ร้อยละของครูและ
บุคลากรได้น าความรูม้า
ขยายผลและใช้กับ
นักเรียน 

มฐ.ที่ ๒ ๑.๑ ร้อยละ ๘๐ ของครูมี
ความรู้ความสามารถ
เหมาะสมกับงานในหน้าที่ 
๑.๒ ร้อยละ ๘๐ ของครูได้
พัฒนาตนเองด้วยการเข้ารับ
การอบรมศึกษาดูงาน 
๑.๓ ร้อยละ ๘๐ ของครู
และบุคลากรมีขวัญและ
ก าลังใจที่ดี 
๑.๔ ร้อยละ ๘๐ของครู
สามารถใช้เทคโนโลยีใน
การจัดการเรยีนการ
สอนได ้
๑.๕ ร้อยละ ๘๐ ของครู
และบุคลากรได้น า
ความรู้มาขยายผลและ
ใช้กับนักเรียน 

๑.๑ ร้อยละ ๘๒ ของครูมี
ความรู้ความสามารถ
เหมาะสมกับงานในหน้าที่ 
๑.๒ ร้อยละ ๘๒ ของครูได้
พัฒนาตนเองด้วยการเข้ารับ
การอบรมศึกษาดูงาน 
๑.๓ ร้อยละ ๘๒ ของครู
และบุคลากรมีขวัญและ
ก าลังใจที่ดี 
๑.๔ ร้อยละ ๘๒ ของครู
สามารถใช้เทคโนโลยีใน
การจัดการเรยีนการ
สอนได ้
๑.๕ ร้อยละ ๘๒ ของครู
และบุคลากรได้น า
ความรู้มาขยายผลและ
ใช้กับนักเรียน 

๑.๑ ร้อยละ ๘๕ ของครูมี
ความรู้ความสามารถ
เหมาะสมกับงานในหน้าที่ 
๑.๒ ร้อยละ ๘๕ ของครูได้
พัฒนาตนเองด้วยการเข้ารับ
การอบรมศึกษาดูงาน 
๑.๓ ร้อยละ ๘๕ ของครู
และบุคลากรมีขวัญและ
ก าลังใจที่ดี 
๑.๔ ร้อยละ ๘๕ของครู
สามารถใช้เทคโนโลยีใน
การจัดการเรยีนการ
สอนได ้
๑.๕ ร้อยละ ๘๕ ของครู
และบุคลากรได้น า
ความรู้มาขยายผลและ
ใช้กับนักเรียน 

๑๕,๐๐๐./ 
น.ส.อุมาพร 
แดงขวัญทอง 



 

 

 

โครงการและกิจกรรมตามกลยุทธ์ระดับองค์กร พร้อมเป้าหมายและงบประมาณ ระยะ ๓ ป ี
 

กลยุทธ์ระดับ
องค์กร 

(โรงเรียน) 

กลยุทธ์ระดับ 
แผนงาน 
(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ 
โครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

สนอง
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 
 (มฐ/ตัวบ่งชี้) 

เป้าหมาย 

งบประมาณ  
/ ผู้รับผิดชอบ ปี ๒๕๖๒ 

 
ปี ๒๕๖๓ 

 
ปี ๒๕๖๔ 

กลยุทธ์ที่ ๒
ส่งเสริม
กระบวนการ
บริหารและการ
จัดการของ
ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

๒. โครงการ
พัฒนา
กระบวนการ
บริหารและการ
จัดการ 

๒.๑ พัฒนา
หลักสตูร
การศึกษา
ปฐมวัย 
๒.๒ จดั
สภาพแวดล้อม
ภายในและ
ภายนอก
ห้องเรียน 
๒.๓ ก้าวแรง
แห่งความส าเร็จ
(บัณฑิตน้อย) 

๒.๑ มหีลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยท่ีครอบคลุม
พัฒนาท้ัง ๔ ด้านและ
สอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถิ่น 
๒.๒ จดัครเูพียงพอกับช้ัน
เรียนระดับปฐมวัย 
๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความ
เชี่ยวชาญด้านการจัด
ประสบการณ์ให้นักเรยีน 
๒.๔ จดัสภาพแวดล้อมสื่อ
การเรยีนรู้อย่างปลอดภัย
และเพียงพอ 
๒.๕ มีการบริการสื่อ
เทคโนโลยีและสื่อการ
เรียนรู ้
 

มฐ.ที่ ๒ ๒.๑ มหีลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยที่
ครอบคลมุพัฒนาทั้ง ๔ 
ด้านและสอดคล้องกับ
บริบทของท้องถิ่นใน
ระดับด ี
๒.๒ จดัครเูพียงพอกับ
ช้ันเรียนระดับปฐมวัย 
ในระดับด ี
๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมี
ความเชี่ยวชาญด้านการ
จัดประสบการณ์ให้
นักเรียน อยู่ในระดับด ี
๒.๔ จดัสภาพแวดล้อม
สื่อการเรียนรู้อยา่ง
ปลอดภัยและเพียงพอ
อยู่ในระดับดเีลิศ 

๒.๑ มหีลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยที่
ครอบคลมุพัฒนาทั้ง ๔ 
ด้านและสอดคล้องกับ
บริบทของท้องถิ่นใน
ระดับด ี
๒.๒ จดัครเูพียงพอกับ
ช้ันเรียนระดับปฐมวัย 
ในระดับด ี
๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมี
ความเชี่ยวชาญด้านการ
จัดประสบการณ์ให้
นักเรียน อยู่ในระดับด ี
๒.๔ จดัสภาพแวดล้อม
สื่อการเรียนรู้อยา่ง
ปลอดภัยและเพียงพอ
อยู่ในระดับดเีลิศ 

๒.๑ มหีลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยที่
ครอบคลมุพัฒนาทั้ง ๔ 
ด้านและสอดคล้องกับ
บริบทของท้องถิ่นใน
ระดับด ี
๒.๒ จดัครเูพียงพอกับ
ช้ันเรียนระดับปฐมวัย 
ในระดับด ี
๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมี
ความเชี่ยวชาญด้านการ
จัดประสบการณ์ให้
นักเรียน อยู่ในระดับด ี
๒.๔ จดัสภาพแวดล้อม
สื่อการเรียนรู้อยา่ง
ปลอดภัยและเพียงพอ
อยู่ในระดับดเีลิศ 

๑๕,๐๐๐./ 
น.ส.อุมาพร 
แดงขวัญทอง 



 

 

 

โครงการและกิจกรรมตามกลยุทธ์ระดับองค์กร พร้อมเป้าหมายและงบประมาณ ระยะ ๓ ป ี
 

กลยุทธ์ระดับ
องค์กร 

(โรงเรียน) 

กลยุทธ์ระดับ 
แผนงาน 
(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ 
โครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

สนอง
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 
 (มฐ/ตัวบ่งชี้) 

เป้าหมาย 

งบประมาณ  
/ ผู้รับผิดชอบ ปี ๒๕๖๒ 

 
ปี ๒๕๖๓ 

 
ปี ๒๕๖๔ 

กลยุทธ์ที่ ๒
ส่งเสริม
กระบวนการ
บริหารและการ
จัดการของ
ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

๒. โครงการ
พัฒนา
กระบวนการ
บริหารและการ
จัดการ 

 ๒.๖ มรีะบบบริหาร
คุณภาพที่เปดิโอกาสให้
ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 

มฐ.ที่ ๒ ๒.๕ มีการบริการสื่อ
เทคโนโลยีและสื่อการ
เรียนรู้ในระดับด ี
๒.๖ มรีะบบบริหาร
คุณภาพที่เปดิโอกสารให้
ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม   
อยู่ในระดับด ี
 

๒.๕ มีการบริการสื่อ
เทคโนโลยีและสื่อการ
เรียนรู้ในระดับด ี
๒.๖ มรีะบบบริหาร
คุณภาพที่เปดิโอกสารให้
ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม   
อยู่ในระดับด ี
 

๒.๕ มีการบริการสื่อ
เทคโนโลยีและสื่อการ
เรียนรู้ในระดับด ี
๒.๖ มรีะบบบริหาร
คุณภาพที่เปดิโอกสารให้
ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม   
อยู่ในระดับด ี
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

กลยุทธ์ระดับ
องค์กร 

(โรงเรียน) 

กลยุทธ์ระดับ 
แผนงาน 
(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ 
โครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
 (มฐ/ตวับ่งชี้) 

เป้าหมาย 
งบประมาณ  

/ ผู้รับผิดชอบ ปี ๒๕๖๐ 
 

ปี ๒๕๖๑ 
 

ปี ๒๕๖๒ 

กลยุทธ์ที่ ๑
พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรยีน 

๓. โครงการ
ส่งเสริม/
พัฒนาการคิด
และจินตนาการ 

๓.๑ กิจกรรม
สุนทรียะทาง
ศิลปะ ดนตรี 
และการ
เคลื่อนไหว 
๓.๒ กิจกรรม
ทักษะการ
ระบายส ี
๓.๓ กิจกรรม
พัฒนาทักษะ
การฟงั 
๓.๔ กิจกรรม
สนุกกับตัวเลข 

ร้อยละของนักเรียนท่ี
ร่วมกิจกรรมมี
จินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค ์

มฐ.ที่ ๔, ๗ ร้อยละ ๗๕ ของ
นักเรียนมีจินตนาการ
และความคิดสร้างสรรค ์

ร้อยละ ๘๐ ของ
นักเรียนมีจินตนาการ
และความคิดสร้างสรรค ์

ร้อยละ ๘๕ ของ
นักเรียนมีจินตนาการ
และความคิดสร้างสรรค ์

๕,๐๐๐.-บาท 
นางสาวดวงพร
ทิพย์  ยมโชติ 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

โครงการและกิจกรรมตามกลยุทธ์ระดับองค์กร พร้อมเป้าหมายและงบประมาณ ระยะ ๓ ป ี
 

กลยุทธ์ระดับ
องค์กร 

(โรงเรียน) 

กลยุทธ์ระดับ 
แผนงาน 
(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ 
โครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
 (มฐ/ตัวบ่งชี้) 

เป้าหมาย 
งบประมาณ  

/ ผู้รับผิดชอบ ปี ๒๕๖๐ 
 

ปี ๒๕๖๑ 
 

ปี ๒๕๖๒ 

กลยุทธ์ที่ ๑
พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรยีน 

๔. โครงการ
ส่งเสริม
สุนทรียภาพและ
ลักษณะนสิัย 

๔.๑ กิจกรรม
สร้างสรรค ์
๔.๒ กิจกรรม
เสริมประสบการณ ์
๔.๓ กิจกรรมเสร ี
๔.๔ กิจกรรม
เกมการศึกษา 

ร้อยละของนักเรียนท่ี
ร่วมกิจกรรมมีความ  
ร่าเริงแจม่ใส มีความ
มั่นใจ กล้าแสดงออก 
ควบคุมอารมณ์ตนเอง
ได้เหมาะสมกับวัย 

มฐ.ที่ ๒ ร้อยละ ๗๕ของนักเรียน
ที่ร่วมกิจกรรมมีความ  
ร่าเริงแจม่ใส มีความ
มั่นใจ กล้าแสดงออก 
ควบคุมอารมณ์ตนเองได้
เหมาะสมกับวัย 

ร้อยละ ๘๐ของนักเรียน
ที่ร่วมกิจกรรมมีความ  
ร่าเริงแจม่ใส มีความ
มั่นใจ กล้าแสดงออก 
ควบคุมอารมณ์ตนเองได้
เหมาะสมกับวัย 

ร้อยละ ๘๕ของนักเรียน
ที่ร่วมกิจกรรมมีความ  
ร่าเริงแจม่ใส มีความ
มั่นใจ กล้าแสดงออก 
ควบคุมอารมณ์ตนเองได้
เหมาะสมกับวัย 

๓,๐๐๐.-บาท 
นางสาวชุติมา - 
ชูแสง 

 ๕. โครงการเด็ก
ดีมีคณุธรรม 
จริยธรรม ปลูก
จิตส านึกรัก
วัฒนธรรมไทย 

๕.๑ กิจกรรม
ออมวันละนิด
ชีวิตสดใส 
๕.๒ กิจกรรมท า
ความสะอาดเขต
รับผิดชอบ 
๕.๓ กิจกรรม
ส่งเสริม
คุณธรรม
ประจ าวัน 

๕.๑ ร้อยละของ
นักเรียนมีวินัย
รับผิดชอบเชื่อฟัง
ค าสั่งสอนของพ่อแม่ 
ครูอาจารย ์
๕.๒ ร้อยละของ
นักเรียนมีทักษะใน
การอ่านฟังดูพูดเขียน
และตั้งค าถาม 

มฐ.ที่ ๓, ๕, ๖ ๕.๑ ร้อยละ ๘๐ ของ
นักเรียนมีวินัย
รับผิดชอบเชื่อฟังค าสั่ง
สอนของพ่อแม่ ครู
อาจารย ์
๕.๒ ร้อยละ ๘๐ ของ
นักเรียนมีทักษะในการ
อ่านฟังดูพูดเขียนและตั้ง
ค าถาม 

๕.๑ ร้อยละ ๘๕ ของ
นักเรียนมีวินัย
รับผิดชอบเชื่อฟังค าสั่ง
สอนของพ่อแม่ ครู
อาจารย ์
๕.๒ ร้อยละ ๘๕ ของ
นักเรียนมีทักษะในการ
อ่านฟังดูพูดเขียนและตั้ง
ค าถาม 

๕.๑ ร้อยละ ๙๐ ของ
นักเรียนมีวินัย
รับผิดชอบเชื่อฟังค าสั่ง
สอนของพ่อแม่ ครู
อาจารย ์
๕.๒ ร้อยละ ๙๐ ของ
นักเรียนมีทักษะในการ
อ่านฟังดูพูดเขียนและตั้ง
ค าถาม 

๓,๐๐๐.-บาท 
นางสาวดวงพร
ทิพย์  ยมโชติ 



 

 

 

โครงการและกิจกรรมตามกลยุทธ์ระดับองค์กร พร้อมเป้าหมายและงบประมาณ ระยะ ๓ ป ี
 

กลยุทธ์ระดับ
องค์กร 

(โรงเรียน) 

กลยุทธ์ระดับ 
แผนงาน 
(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ 
โครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
 (มฐ/ตัวบ่งชี้) 

เป้าหมาย 

งบประมาณ  
/ ผู้รับผิดชอบ ปี ๒๕๖๐ 

 
ปี ๒๕๖๑ 

 
ปี ๒๕๖๒ 

กลยุทธ์ที่ ๑
พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรยีน 

๕. โครงการเด็ก
ดีมีคณุธรรม 
จริยธรรม ปลูก
จิตส านึกรัก
วัฒนธรรมไทย 
(ต่อ) 

๕.๔ กิจกรรม
กตัญญูกตเวท ี
๕.๕ กิจกรรม
ส่งเสริม
คุณธรรมประจ า
สัปดาห ์
๕.๖ กิจกรรมวัน
ส าคัญทางพุทธ
ศาสนา 
๕.๗ กิจกรรม
ส่งเสริม
วัฒนธรรมไทย 
๕.๘ กิจกรรม
หนูน้อยฝึกจิต 

๕.๓ ร้อยละของ
นักเรียนเล่นและ
ท างานร่วมกับผู้อื่นได ้
๕.๔ ร้อยละของ
นักเรียนประพฤติตน
ตามวัฒนธรรมไทย
และศาสนาท่ีตนนับถือ 

 ๕.๓ ร้อยละ ๘๐ ของ
นักเรียนเล่นและท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได ้
๕.๔ ร้อยละ ๘๐ ของ
นักเรียนประพฤติตน
ตามวัฒนธรรมไทยและ
ศาสนาท่ีตนนับถือ 

๕.๓ ร้อยละ ๘๕ ของ
นักเรียนเล่นและท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได ้
๕.๔ ร้อยละ ๘๕ ของ
นักเรียนประพฤติตน
ตามวัฒนธรรมไทยและ
ศาสนาท่ีตนนับถือ 

๕.๓ ร้อยละ ๙๐ ของ
นักเรียนเล่นและท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได ้
๕.๔ ร้อยละ ๙๐ ของ
นักเรียนประพฤติตน
ตามวัฒนธรรมไทยและ
ศาสนาท่ีตนนับถือ 

 

 
 
 



 

 

 

โครงการและกิจกรรมตามกลยุทธ์ระดับองค์กร พร้อมเป้าหมายและงบประมาณ ระยะ ๓ ป ี
 

กลยุทธ์ระดับ
องค์กร 

(โรงเรียน) 

กลยุทธ์ระดับ 
แผนงาน 
(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ 
โครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
 (มฐ/ตวับ่งชี้) 

เป้าหมาย 

งบประมาณ  
/ ผู้รับผิดชอบ ปี ๒๕๖๐ 

 
ปี ๒๕๖๑ 

 
ปี ๒๕๖๒ 

กลยุทธ์ที่ ๑
พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรยีน 

๖. โครงการ
ส่งเสริมสุขภาพ
เด็กปฐมวัย 

๖.๑ กิจกรรมชั่ง
น้ าหนัก วัด
ส่วนสูง 
๖.๒ กิจกรรม
ออกก าลังกาย
ตอนเช้า 
๖.๓ กิจกรรม
ตรวจสุขภาพ 
๖.๔ กิจกรรมวัน
งดสูบบุหรี ่

๖.๑ ร้อยละของ
นักเรียนมีน้ าหนัก
ส่วนสูงตามเกณฑ์
มาตรฐาน 
๖.๒ ร้อยละของ
นักเรียนมีทักษะการ
เคลื่อนไหวตามวัย 
๖.๓ ร้อยละของ
นักเรียนมสีุขนิสยัใน
การดูแลสุขภาพ 
๖.๔ ร้อยละของ
นักเรียนหลีกเลี่ยง
สภาวะทีเ่สี่ยงต่อโรค 
อุบัติเหตุ และสิ่งเสพติด 

มฐ. ท่ี ๑ ๖.๑ ร้อยละ ๘๕ ของ
นักเรียนมีน้ าหนักส่วนสูง
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
๖.๒ ร้อยละ ๘๕ ของ
นักเรียนมีทักษะการ
เคลื่อนไหวตามวัย 
๖.๓ ร้อยละ ๘๕ ของ
นักเรียนมสีุขนิสยัในการ
ดูแลสุขภาพ 
๖.๔ ร้อยละ ๘๕ ของ
นักเรียนหลีกเลี่ยง
สภาวะทีเ่สี่ยงต่อโรค 
อุบัติเหตุ และสิ่งเสพตดิ 

๖.๑ ร้อยละ ๙๐ ของ
นักเรียนมีน้ าหนักส่วนสูง
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
๖.๒ ร้อยละ ๙๐ ของ
นักเรียนมีทักษะการ
เคลื่อนไหวตามวัย 
๖.๓ ร้อยละ ๙๐ ของ
นักเรียนมสีุขนิสยัในการ
ดูแลสุขภาพ 
๖.๔ ร้อยละ ๙๐ ของ
นักเรียนหลีกเลี่ยง
สภาวะทีเ่สี่ยงต่อโรค 
อุบัติเหตุ และสิ่งเสพตดิ 

๖.๑ ร้อยละ ๙๕ ของ
นักเรียนมีน้ าหนักส่วนสูง
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
๖.๒ ร้อยละ ๙๕ ของ
นักเรียนมีทักษะการ
เคลื่อนไหวตามวัย 
๖.๓ ร้อยละ ๙๕ ของ
นักเรียนมสีุขนิสยัในการ
ดูแลสุขภาพ 
๖.๔ ร้อยละ ๙๕ ของ
นักเรียนหลีกเลี่ยง
สภาวะทีเ่สี่ยงต่อโรค 
อุบัติเหตุ และสิ่งเสพตดิ 

๓,๐๐๐.-บาท 
นางสาวชุติมา    
ชูแสง 

 
 
 



 

 

 

โครงการและกิจกรรมตามกลยุทธ์ระดับองค์กร พร้อมเป้าหมายและงบประมาณ ระยะ ๓ ป ี
 

กลยุทธ์ระดับ
องค์กร 

(โรงเรียน) 

กลยุทธ์ระดับ 
แผนงาน 
(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ 
โครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
 (มฐ/ตัวบ่งชี้) 

เป้าหมาย 

งบประมาณ  
/ ผู้รับผิดชอบ ปี ๒๕๖๐ 

 
ปี ๒๕๖๑ 

 
ปี ๒๕๖๒ 

กลยุทธ์ที่ ๑
พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรยีน 

๗. โครงการ
ห้องสมุดเพื่อ
การเรยีนรู ้

๗.๑ กิจกรรม
อ่านวันละนิด
ชีวิตมีสุข 
๗.๒ กิจกรรม
พัฒนาระบบ
ห้องสมุด 
๗.๓ กิจกรรมวัน
สุนทรภู ่
๗.๔ กิจกรรม
เสนอภาษาไทย
และ
ภาษาอังกฤษวัน
ละค า 
๗.๕ กิจกรรม
ประกวดยอดนัก
อ่าน 

- ร้อยละของนักเรียน
มีนิสัยรักการอ่าน และ
ใช้ห้องสมุดเป็นแหล่ง
เรียนรู ้

มฐ.ที่ ๑, ๒ - ร้อยละ ๘๐ ของ
นักเรียน มีนสิัยรักการ
อ่าน และใช้ห้องสมุด
เป็นแหล่งเรียนรู ้

- ร้อยละ ๘๕ ของ
นักเรียน มีนสิัยรักการ
อ่าน และใช้ห้องสมุด
เป็นแหล่งเรียนรู ้

- ร้อยละ ๙๐ ของ
นักเรียน มีนสิัยรักการ
อ่าน และใช้ห้องสมุด
เป็นแหล่งเรียนรู ้

๑๖,๐๐๐.-บาท 
นางสาวรังสิน ี
ร่มรื่น 

 



 

 

 

โครงการและกิจกรรมตามกลยุทธ์ระดับองค์กร พร้อมเป้าหมายและงบประมาณ ระยะ ๓ ป ี
 

กลยุทธ์ระดับ
องค์กร 

(โรงเรียน) 

กลยุทธ์ระดับ 
แผนงาน 
(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ 
โครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
 (มฐ/ตัวบ่งชี้) 

เป้าหมาย 

งบประมาณ  
/ ผู้รับผิดชอบ ปี ๒๕๖๐ 

 
ปี ๒๕๖๑ 

 
ปี ๒๕๖๒ 

กลยุทธ์ที่ ๑
พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรยีน 

๗. โครงการ
ห้องสมุดเพื่อ
การเรยีนรู้ (ต่อ) 

๗.๖ กิจกรรม
ตอบค าถามจาก
ต้นไม้ความรู ้
๗.๗ กิจกรรม
บันทึกรักการ
อ่าน 

      

 ๘. โครงการสอน
ซ่อมเสริม 

๘.๑ ส ารวจ
นักเรียนท่ีเรียน
อ่อนของแต่ละ
ห้อง 
๘.๒ จดัท าบัญชี
รายชื่อ หาสื่อท่ี
เหมาะสม 
๘.๓ ด าเนิน
กรรมสอนซ่อม
เสรมิ 

- ร้อยละของนักเรียน
ที่เรียนซ่อมเสรมิ อ่าน
ออกเขียนได้  อ่าน
คล่องเขียนคล่อง  
และอ่านรูเ้รื่อง 

มฐ. ท่ี ๑,๓,๕ - ร้อยละ ๘๐ ของ
นักเรียนช้ัน ป.๑-๖ ที่
เรียนซ่อมเสริม อ่านออก
เขียนได้ อ่านคล่องเขียน
คล่อง และอ่านรูเ้รื่อง 

- ร้อยละ ๘๕ ของ
นักเรียนช้ัน ป.๑-๖ ที่
เรียนซ่อมเสริม อ่านออก
เขียนได้ อ่านคล่องเขียน
คล่อง และอ่านรูเ้รื่อง 

- ร้อยละ ๙๐ ของ
นักเรียนช้ัน ป.๑-๖ ที่
เรียนซ่อมเสริม อ่านออก
เขียนได้ อ่านคล่องเขียน
คล่อง และอ่านรูเ้รื่อง 

๕,๐๐๐.-บาท 
นางปราณ ี
ยังบรรเทา 

 



 

 

 

โครงการและกิจกรรมตามกลยุทธ์ระดับองค์กร พร้อมเป้าหมายและงบประมาณ ระยะ ๓ ป ี
 

กลยุทธ์ระดับ
องค์กร 

(โรงเรียน) 

กลยุทธ์ระดับ 
แผนงาน 
(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ 
โครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
 (มฐ/ตัวบ่งชี้) 

เป้าหมาย 

งบประมาณ  
/ ผู้รับผิดชอบ ปี ๒๕๖๐ 

 
ปี ๒๕๖๑ 

 
ปี ๒๕๖๒ 

กลยุทธ์ที่ ๑
พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรยีน 

๙. โครงการ
ส่งเสริมความ
เป็นเลิศทาง
วิชาการ 

๙.๑ วิเคราะห์
นักเรียนเป็น
รายบุคคล 
๙.๒ จดัท า
ข้อมูลความถนัด
ความสนใจของ
นักเรียน 
๙.๓ จดักิจกรรม
ส่งเสริมตาม
ความถนัดความ
สนใจของ
นักเรียน 
๙.๔ ส่งนักเรียน
เข้าร่วมการ
แข่งขันทาง
วิชาการฯ 

๙.๑ ร้อยละของ
นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมการแข่งขัน
ทางวิชาการที่
หน่วยงานต่าง ๆ จัด
ขึ้น 
๙.๒ ร้อยละของ
นักเรียนได้รับรางวัล
การเข้าร่วมกิจกรรมฯ 
๙.๓ ร้อยละของ
นักเรียนได้พัฒนา
ตนเองและมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนสูงขึ้น 

มฐ. ท่ี๑, ๒ ๙.๑ ร้อยละ ๘๐ ของ
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
การแข่งขันทางวิชาการ
ที่หน่วยงานต่าง ๆ จัด
ขึ้น 
๙.๒ ร้อยละ ๒๐ ของ
นักเรียนได้รับรางวัลจาก
การเข้าร่วมกิจกรรมฯ 
๙.๓ ร้อยละ ๘๐ ของ
นักเรียนได้พัฒนาตนเอง
และมผีลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนสูงขึ้น 

๙.๑ ร้อยละ ๘๒ ของ
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
การแข่งขันทางวิชาการ
ที่หน่วยงานต่าง ๆ จัด
ขึ้น 
๙.๒ ร้อยละ ๒๒ ของ
นักเรียนได้รับรางวัลจาก
การเข้าร่วมกิจกรรมฯ 
๙.๓ ร้อยละ ๘๒ ของ
นักเรียนได้พัฒนาตนเอง
และมผีลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนสูงขึ้น 

๙.๑ ร้อยละ ๘๕ ของ
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
การแข่งขันทางวิชาการ
ที่หน่วยงานต่าง ๆ จัด
ขึ้น 
๙.๒ ร้อยละ ๒๕ ของ
นักเรียนได้รับรางวัลจาก
การเข้าร่วมกิจกรรมฯ 
๙.๓ ร้อยละ ๘๕ ของ
นักเรียนได้พัฒนาตนเอง
และมผีลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนสูงขึ้น 

๕,๐๐๐.-บาท 
นางสายใจ 
พรหมพิมาน 

 



 

 

 

โครงการและกิจกรรมตามกลยุทธ์ระดับองค์กร พร้อมเป้าหมายและงบประมาณ ระยะ ๓ ป ี
 

กลยุทธ์ระดับ
องค์กร 

(โรงเรียน) 

กลยุทธ์ระดับ 
แผนงาน 
(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ 
โครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
 (มฐ/ตัวบ่งชี้) 

เป้าหมาย 

งบประมาณ  
/ ผู้รับผิดชอบ ปี ๒๕๖๐ 

 
ปี ๒๕๖๑ 

 
ปี ๒๕๖๒ 

กลยุทธ์ที่ ๑
พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรยีน 

๙. โครงการ
ส่งเสริมความ
เป็นเลิศทาง
วิชาการ (ต่อ) 

๙.๕ ส่งนักเรียน
เข้าร่วมกิจกรรม
ประกวด แข่งขัน
ที่หน่วยงาน
ต่างๆจัดขึ้น 
๙.๖ สรุปผลการ
ด าเนินงาน 

      

 ๑๐. โครงการ
ส่งเสริมการ
เรียนรูต้ามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

๑๐.๑ กิจกรรม
การเรยีนรู้บูรณา
การหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียงทุกกลุ่ม
สาระ 
๑๐.๒ กิจกรรม
การออม 

๑๐.๑ ร้อยละของ
นักเรียนมผีลการ
ประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ข้อ มี
อยู่อย่างพอเพียงใน
ระดับดีขึ้นไป 

มฐ. ท่ี ๑, ๓ ๑๐.๑ ร้อยละ ๘๕ ของ
นักเรียนมผีลการ
ประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ข้อ มีอยู่
อย่างพอเพียงในระดับดี
ขึ้นไป 

๑๐.๑ ร้อยละ ๘๗ ของ
นักเรียนมผีลการ
ประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ข้อ มีอยู่
อย่างพอเพียงในระดับดี
ขึ้นไป 

๑๐.๑ ร้อยละ ๙๐ ของ
นักเรียนมผีลการ
ประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ข้อ มีอยู่
อย่างพอเพียงในระดับดี
ขึ้นไป 

๑๐,๐๐๐.-บาท 
นางสาวสุภาวด ี
แหล่งหล้า 

 
 



 

 

 

โครงการและกิจกรรมตามกลยุทธ์ระดับองค์กร พร้อมเป้าหมายและงบประมาณ ระยะ ๓ ป ี
 

กลยุทธ์ระดับ
องค์กร 

(โรงเรียน) 

กลยุทธ์ระดับ 
แผนงาน 
(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ 
โครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
 (มฐ/ตัวบ่งชี้) 

เป้าหมาย 

งบประมาณ  
/ ผู้รับผิดชอบ ปี ๒๕๖๐ 

 
ปี ๒๕๖๑ 

 
ปี ๒๕๖๒ 

กลยุทธ์ที่ ๑
พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรยีน 

๑๐. โครงการ
ส่งเสริมการ
เรียนรูต้ามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง (ต่อ) 

๑๐.๓ กิจกรรม
การเรยีนรู้กับ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
๑๐.๔ กิจกรรม
การปลูกพืชผัก
สวนครัว ไม้
ดอกไม้ประดับ 

๑๐.๒ ร้อยละของ
นักเรียนและครมูี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
๑๐.๓ ร้อยละของ
นักเรียนมีความพึง
พอใจในการร่วม
กิจกรรม 

 ๑๐.๒ ร้อยละ ๘๕ ของ
นักเรียนและครมูีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
๑๐.๓ ร้อยละ ๘๕ ของ
นักเรียนมีความพึงพอใจ
ในการร่วมกิจกรรม 

๑๐.๒ ร้อยละ ๘๗ ของ
นักเรียนและครมูีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
๑๐.๓ ร้อยละ ๘๗ ของ
นักเรียนมีความพึงพอใจ
ในการร่วมกิจกรรม 

๑๐.๒ ร้อยละ ๙๐ ของ
นักเรียนและครมูีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
๑๐.๓ ร้อยละ ๙๐ ของ
นักเรียนมีความพึงพอใจ
ในการร่วมกิจกรรม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

๑๑. โครงการ
ยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 

๑๑.๑ วิเคราะห์
ผลการทอสอบ 
O-NET, N.T, 
LAS  
๑๑.๒ น าผลการ
วิเคราะหม์า
สร้างสื่อ
นวัตกรรม 

๑๑.๑ ผลการทดสอบ 
O-NET, N.T, LAS 
๑๑.๒ ผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนของ
นักเรียน 

มฐ. ท่ี๑, ๒, ๓ ๑๑.๑ ผลการทดสอบ 
O-NET, N.T, LAS สูง
กว่าระดับเขต และ
ระดับประเทศ 
๑๑.๒ ผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนของ
นักเรียนสูงกว่าปี
การศึกษาท่ีผ่านมา 

๑๑.๑ ผลการทดสอบ 
O-NET, N.T, LAS สูง
กว่าระดับเขต และ
ระดับประเทศ 
๑๑.๒ ผลสมัฤทธิ์
ทางการเรียนของ
นักเรียนสูงกว่าปี
การศึกษาท่ีผ่านมา 

๑๑.๑ ผลการทดสอบ 
O-NET, N.T, LAS สูง
กว่าระดับเขต และ
ระดับประเทศ 
๑๑.๒ ผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนของ
นักเรียนสูงกว่าปี
การศึกษาท่ีผ่านมา 

๑๐,๐๐๐.-บาท 
นางสายใจ 
พรหมพิมาน 



 

 

 

โครงการและกิจกรรมตามกลยุทธ์ระดับองค์กร พร้อมเป้าหมายและงบประมาณ ระยะ ๓ ป ี
 

กลยุทธ์ระดับ
องค์กร 

(โรงเรียน) 

กลยุทธ์ระดับ 
แผนงาน 
(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ 
โครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
 (มฐ/ตัวบ่งชี้) 

เป้าหมาย 

งบประมาณ  
/ ผู้รับผิดชอบ ปี ๒๕๖๐ 

 
ปี ๒๕๖๑ 

 
ปี ๒๕๖๒ 

กลยุทธ์ที่ ๑
พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรยีน 

๑๑. โครงการ
ยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 
(ต่อ) 

๑๑.๓ กิจกรรม
สอนซ่อมเสริม 
๑๑.๔ จัดสอบ 
Pre O-NET, 
Pre N.T 
๑๑.๕ กิจกรรม
ติวเข้ม 
๑๑.๖ กิจกรรม
อ่านคล่องเขียน
คล่อง 
๑๑.๗ กิจกรรม
วิจัยในช้ันเรียน 
๑๑.๘ กิจกรรม
ในช้ันเรียนที่เป็น
การยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิ 
๑๑.๙ สรุปผล 

      



 

 

 

โครงการและกิจกรรมตามกลยุทธ์ระดับองค์กร พร้อมเป้าหมายและงบประมาณ ระยะ ๓ ป ี
 

กลยุทธ์ระดับ
องค์กร 

(โรงเรียน) 

กลยุทธ์ระดับ 
แผนงาน 
(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ 
โครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
 (มฐ/ตัวบ่งชี้) 

เป้าหมาย 

งบประมาณ  
/ ผู้รับผิดชอบ ปี ๒๕๖๐ 

 
ปี ๒๕๖๑ 

 
ปี ๒๕๖๒ 

กลยุทธ์ที่ ๑
พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรยีน 

๑๒. โครงการ
มัคคุเทศก์น้อย 

๑๒.๑ จัดอบรม
มัคคุเทศก์น้อย 
๑๒.๒ น า
มัคคุเทศก์น้อย
ศึกษาเรียนรู้ ณ 
สถานท่ีจริง 
๑๒.๓ จัดกลุ่ม
มัคคุเทศก์น้อย
ออกปฏิบัติงาน
ตามโครงการ 
๑๒.๔ ตดิตาม
ประเมินผล 
๑๒.๕ สรุป
รายงานผล 

๑๒.๑ ร้อยละของ
นักเรียนท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมมัคคุเทศก์
น้อย 
๑๒.๑ ร้อยละของ
มัคคุเทศก์น้อยได้
พัฒนาความสามารถ
ทางด้านภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ 
 

มฐ. ท่ี๑ ๑๒.๑ ร้อยละ ๘๐ ของ
นักเรียนท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมมัคคุเทศก์น้อย 
๑๒.๑ ร้อยละ ๘๐ ของ
มัคคุเทศก์น้อยได้พัฒนา
ความสามารถทางด้าน
ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 
 

๑๒.๑ ร้อยละ ๘๕ ของ
นักเรียนท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมมัคคุเทศก์น้อย 
๑๒.๑ ร้อยละ ๘๕ ของ
มัคคุเทศก์น้อยได้พัฒนา
ความสามารถทางด้าน
ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 
 

๑๒.๑ ร้อยละ ๙๐ ของ
นักเรียนท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมมัคคุเทศก์น้อย 
๑๒.๑ ร้อยละ ๙๐ ของ
มัคคุเทศก์น้อยได้พัฒนา
ความสามารถทางด้าน
ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 
 

๕,๐๐๐.-บาท 
นางสาวรังสิน ี
ร่มรื่น 

 
 
 



 

 

 

โครงการและกิจกรรมตามกลยุทธ์ระดับองค์กร พร้อมเป้าหมายและงบประมาณ ระยะ ๓ ป ี
 

กลยุทธ์ระดับ
องค์กร 

(โรงเรียน) 

กลยุทธ์ระดับ 
แผนงาน 
(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ 
โครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
 (มฐ/ตัวบ่งชี้) 

เป้าหมาย 

งบประมาณ  
/ ผู้รับผิดชอบ ปี ๒๕๖๐ 

 
ปี ๒๕๖๑ 

 
ปี ๒๕๖๒ 

กลยุทธ์ที่ ๑
พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรยีน 

๑๓. โครงการ
ส่งเสริมพัฒนา
ทักษะการอ่าน 
คิดวิเคราะห์ 
และเขียนสื่อ
ความ 
 
 
 
 
 
 
 

๑๓.๑ กิจกรรม 
๕ นาทีรักการ
อ่าน 
๑๓.๒ กิจกรรม
บ้านนักอ่าน 
๑๓.๓ กิจกรรม
ส่งเสริมการอ่าน 
คิดวิเคราะห์ 
และเขียนฯ 
๑๓.๔ กิจกรรม
พัฒนาการคิด
วิเคราะห์ก่อน
นอน 

๑๓.๑ ร้อยละของ
นักเรียน มผีลการ
ประเมินการอ่านคดิ
วิเคราะห์ และเขยีน
สื่อความอยู่ระดับด ี
๑๓.๒ นักเรยีนทุกคน
ได้รับการพัฒนาการ
อ่าน คิดวิเคราะห์ และ
เขียนสื่อความ 
 

มฐ. ท่ี๑, ๓ ๑๓.๑ ร้อยละ ๘๐ ของ
นักเรียน มผีลการ
ประเมินการอ่านคดิ
วิเคราะห์ และเขยีนสื่อ
ความอยู่ระดับด ี
๑๓.๒ นักเรยีนทุกคน
ได้รับการพัฒนาการอ่าน 
คิดวิเคราะห์ และเขียน
สื่อความ 
 

๑๓.๑ ร้อยละ ๘๒ ของ
นักเรียน มผีลการ
ประเมินการอ่านคดิ
วิเคราะห์ และเขยีนสื่อ
ความอยู่ระดับด ี
๑๓.๒ นักเรยีนทุกคน
ได้รับการพัฒนาการอ่าน 
คิดวิเคราะห์ และเขียน
สื่อความ 
 

๑๓.๑ ร้อยละ ๘๕ ของ
นักเรียน มผีลการ
ประเมินการอ่านคดิ
วิเคราะห์ และเขยีนสื่อ
ความอยู่ระดับด ี
๑๓.๒ นักเรยีนทุกคน
ได้รับการพัฒนาการอ่าน 
คิดวิเคราะห์ และเขียน
สื่อความ 
 

๕,๐๐๐.-บาท 
นางอนุสรา  
เพชรเจียรนยั 

 
 
 
 



 

 

 

โครงการและกิจกรรมตามกลยุทธ์ระดับองค์กร พร้อมเป้าหมายและงบประมาณ ระยะ ๓ ป ี
 

กลยุทธ์ระดับ
องค์กร 

(โรงเรียน) 

กลยุทธ์ระดับ 
แผนงาน 
(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ 
โครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
 (มฐ/ตัวบ่งชี้) 

เป้าหมาย 

งบประมาณ  
/ ผู้รับผิดชอบ ปี ๒๕๖๐ 

 
ปี ๒๕๖๑ 

 
ปี ๒๕๖๒ 

กลยุทธ์ที่ ๑
พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรยีน 

๑๔. โครงการ
เข้าค่ายวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 

๑๔.๑ เสนอ
โครงการ 
๑๔.๒ แต่งตั้ง
คณะกรรมการ 
๑๔.๓ ด าเนินการ    
เข้าค่าย
คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ 
และภาษาอังกฤษ 
๑๔.๔ สรุป 
รายงานผล 

๑๔.๑ ร้อยละของ
นักเรียนมีคณุลักษณะ
อันพึงประสงค์ตาม
หลักสตูร 
๑๔.๒ ร้อยละของ
นักเรียนได้เรียนรู้
ร่วมกันเป็นกลุ่ม 
แลกเปลีย่นความ
คิดเห็นเพื่อการเรยีนรู ้
๑๔.๓ ร้อยละของ
นักเรียนมีความคิด
ริเริม่ และสร้างสรรค์
ผลงานด้วยความ
ภาคภูมิใจ 
 

มฐ. ท่ี๑ ๑๔.๑ ร้อยละ ๘๐ ของ
นักเรียนมีคณุลักษณะ
อันพึงประสงค์ตาม
หลักสตูร 
๑๔.๒ ร้อยละ ๘๐ ของ
นักเรียนได้เรียนรูร้่วมกัน
เป็นกลุ่ม แลกเปลีย่น
ความคิดเห็นเพื่อการ
เรียนรู ้
๑๔.๓ ร้อยละ ๘๐ ของ
นักเรียนมีความคิดริเริ่ม 
และสร้างสรรคผ์ลงาน
ด้วยความภาคภมูิใจ 
 

๑๔.๑ ร้อยละ ๘๕ ของ
นักเรียนมีคณุลักษณะ
อันพึงประสงค์ตาม
หลักสตูร 
๑๔.๒ ร้อยละ ๘๕ ของ
นักเรียนได้เรียนรูร้่วมกัน
เป็นกลุ่ม แลกเปลีย่น
ความคิดเห็นเพื่อการ
เรียนรู ้
๑๔.๓ ร้อยละ ๘๕ ของ
นักเรียนมีความคิดริเริ่ม 
และสร้างสรรคผ์ลงาน
ด้วยความภาคภมูิใจ 
 

๑๔.๑ ร้อยละ ๙๐ ของ
นักเรียนมีคณุลักษณะ
อันพึงประสงค์ตาม
หลักสตูร 
๑๔.๒ ร้อยละ ๙๐ ของ
นักเรียนได้เรียนรูร้่วมกัน
เป็นกลุ่ม แลกเปลีย่น
ความคิดเห็นเพื่อการ
เรียนรู ้
๑๔.๓ ร้อยละ ๙๐ ของ
นักเรียนมีความคิดริเริ่ม 
และสร้างสรรคผ์ลงาน
ด้วยความภาคภมูิใจ 
 

๑๒,๐๐๐.-บาท 
นางสาว
จินดาหรา ข าคม 

 
 



 

 

 

โครงการและกิจกรรมตามกลยุทธ์ระดับองค์กร พร้อมเป้าหมายและงบประมาณ ระยะ ๓ ป ี
 

กลยุทธ์ระดับ
องค์กร 

(โรงเรียน) 

กลยุทธ์ระดับ 
แผนงาน 
(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ 
โครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
 (มฐ/ตัวบ่งชี้) 

เป้าหมาย 

งบประมาณ  
/ ผู้รับผิดชอบ ปี ๒๕๖๐ 

 
ปี ๒๕๖๑ 

 
ปี ๒๕๖๒ 

กลยุทธ์ที่ ๑
พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรยีน 

๑๔. โครงการ
เข้าค่ายวิชาการ 
(ต่อ) 
 
 
 

 ๑๔.๔ ร้อยละของ
นักเรียนใช้ประโยชน์
จากแหล่งเรยีนรู้
ภายในและภายนอก
สถานศึกษาเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู ้

 ๑๔.๔ ร้อยละ ๘๐ ของ
นักเรียนใช้ประโยชน์
จากแหล่งเรยีนรูภ้ายใน
และภายนอก
สถานศึกษาเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู ้

๑๔.๔ ร้อยละ ๘๕ ของ
นักเรียนใช้ประโยชน์
จากแหล่งเรยีนรูภ้ายใน
และภายนอก
สถานศึกษาเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู ้

๑๔.๔ ร้อยละ ๙๐ ของ
นักเรียนใช้ประโยชน์
จากแหล่งเรยีนรูภ้ายใน
และภายนอก
สถานศึกษาเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู ้

 

 ๑๕. โครงการ
โรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ 

๑๕.๑ กิจกรรม
อนามัยส่วนบุคคล
ของนักเรียน 
๑๕.๒ กิจกรรม
ส่วนตัวของ
บุคลากร 
๑๕.๓ กิจกรรม
ท าความสะอาด
และความ
ปลอดภัยของ
อาคารสถานท่ี 

- ร้อยละของนักเรียน 
มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการดูแล
สุขภาพกายและ
สุขภาพจิตตนเอง น า
ความรู้ที่ได้ไปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้

มฐ. ท่ี ๑, ๓ - ร้อยละ ๘๐ ของ
นักเรียน มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการดูแล
สุขภาพกายและ
สุขภาพจิตตนเอง น า
ความรู้ที่ได้ไปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้

- ร้อยละ ๘๕ ของ
นักเรียน มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการดูแล
สุขภาพกายและ
สุขภาพจิตตนเอง น า
ความรู้ที่ได้ไปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้

- ร้อยละ ๙๐ ของ
นักเรียน มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการดูแล
สุขภาพกายและ
สุขภาพจิตตนเอง น า
ความรู้ที่ได้ไปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้

๒,๐๐๐.-บาท 
นางปราณี       
ยังบรรเทา 



 

 

 

โครงการและกิจกรรมตามกลยุทธ์ระดับองค์กร พร้อมเป้าหมายและงบประมาณ ระยะ ๓ ป ี
 

กลยุทธ์ระดับ
องค์กร 

(โรงเรียน) 

กลยุทธ์ระดับ 
แผนงาน 
(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ 
โครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
 (มฐ/ตัวบ่งชี้) 

เป้าหมาย 

งบประมาณ  
/ ผู้รับผิดชอบ ปี ๒๕๖๐ 

 
ปี ๒๕๖๑ 

 
ปี ๒๕๖๒ 

กลยุทธ์ที่ ๑
พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรยีน 

๑๖. โครงการ
วันส าคัญ 
 

๑๖.๑ กิจกรรม
วันส าคัญของ
ชาติ 
๑๖.๒ กิจกรรม
วันส าคัญของ
พระมหากษตัริย ์
๑๖.๓ กิจกรรม
วันส าคัญของ
ประเพณีไทย 

๑๖.๑ ร้อยละของ
นักเรียนมีความรู้
เกี่ยวกับวันส าคญั
ต่างๆ 
๑๖.๒ ร้อยละของ
นักเรียนมีความ
ตระหนักเห็นคณุค่า
ของประเพณีและ
วัฒนธรรม 
๑๖.๓ ร้อยละของ
นักเรียนมีความรัก 
ความสามัคคีกัน 

มฐ.ที่ ๑, ๓ ๑๖.๑ ร้อยละ ๘๐ ของ
นักเรียนมีความรู้
เกี่ยวกับวันส าคญัต่างๆ 
๑๖.๒ ร้อยละ ๘๐ ของ
นักเรียนมีความตระหนัก
เห็นคุณคา่ของประเพณี
และวัฒนธรรม 
๑๖.๓ ร้อยละ ๘๐ ของ
นักเรียนมีความรัก 
ความสามัคคีกัน 

๑๖.๑ ร้อยละ ๘๕ ของ
นักเรียนมีความรู้
เกี่ยวกับวันส าคญัต่างๆ 
๑๖.๒ ร้อยละ ๘๕ ของ
นักเรียนมีความตระหนัก
เห็นคุณคา่ของประเพณี
และวัฒนธรรม 
๑๖.๓ ร้อยละ ๘๕ ของ
นักเรียนมีความรัก 
ความสามัคคีกัน 

๑๖.๑ ร้อยละ ๙๐ ของ
นักเรียนมีความรู้
เกี่ยวกับวันส าคญัต่างๆ 
๑๖.๒ ร้อยละ ๙๐ ของ
นักเรียนมีความตระหนัก
เห็นคุณคา่ของประเพณี
และวัฒนธรรม 
๑๖.๓ ร้อยละ ๙๐ ของ
นักเรียนมีความรัก 
ความสามัคคีกัน 

๑,๐๐๐.-บาท 
นางปราณี       
ยังบรรเทา 

 
 
 
 
 



 

 

 

โครงการและกิจกรรมตามกลยุทธ์ระดับองค์กร พร้อมเป้าหมายและงบประมาณ ระยะ ๓ ป ี
 

กลยุทธ์ระดับ
องค์กร 

(โรงเรียน) 

กลยุทธ์ระดับ 
แผนงาน 
(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ 
โครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
 (มฐ/ตัวบ่งชี้) 

เป้าหมาย 

งบประมาณ  
/ ผู้รับผิดชอบ ปี ๒๕๖๐ 

 
ปี ๒๕๖๑ 

 
ปี ๒๕๖๒ 

กลยุทธ์ที่ ๑
พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรยีน 

๑๗. โครงการ
โรงเรียนวิถีพุทธ 
 

๑๗.๑ กิจกรรม
เข้าค่าย
คุณธรรม 
๑๗.๒ กิจกรรม
ปฏิบัติสมาธิ
ก่อนเข้าเรียน 
๑๗.๓ กิจกรรม
สวดมนต์สุด
สัปดาห ์
๑๗.๔ กิจกรรม
ท าบุญวันธรรมะ
สวนะ 
๑๗.๕ กิจกรรม
ท าบุญผ้าป่า 
ทอดกฐิน 

๑๗.๑ ร้อยละของ
นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรม 
๑๗.๒ ร้อยละของ
นักเรียนมีความ
ประพฤติดี มคีุณธรรม
จริยธรรม และเป็นคน
ดีของสังคม สามารถ
น าความรู้ที่ได้ไปใช้
และเผยแพร ่

มฐ.ที่ ๑ ๑๗.๑ ร้อยละ ๑๐๐ 
ของนักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรม 
๑๗.๒ ร้อยละ ๘๐ ของ
นักเรียนมีความประพฤติ
ดี มีคุณธรรมจริยธรรม 
และเป็นคนดีของสังคม 
สามารถน าความรู้ที่ได้
ไปใช้และเผยแพร ่

๑๗.๑ ร้อยละ ๑๐๐ 
ของนักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรม 
๑๗.๒ ร้อยละ ๘๕ ของ
นักเรียนมีความประพฤติ
ดี มีคุณธรรมจริยธรรม 
และเป็นคนดีของสังคม 
สามารถน าความรู้ที่ได้
ไปใช้และเผยแพร ่

๑๗.๑ ร้อยละ ๑๐๐ 
ของนักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรม 
๑๗.๒ ร้อยละ ๙๐ ของ
นักเรียนมีความประพฤติ
ดี มีคุณธรรมจริยธรรม 
และเป็นคนดีของสังคม 
สามารถน าความรู้ที่ได้
ไปใช้และเผยแพร ่

๑๐,๐๐๐.-บาท 
นางสาวรังสินี  
ร่มรื่น 

 
 



 

 

 

โครงการและกิจกรรมตามกลยุทธ์ระดับองค์กร พร้อมเป้าหมายและงบประมาณ ระยะ ๓ ป ี
 

กลยุทธ์ระดับ
องค์กร 

(โรงเรียน) 

กลยุทธ์ระดับ 
แผนงาน 
(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ 
โครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
 (มฐ/ตัวบ่งชี้) 

เป้าหมาย 

งบประมาณ  
/ ผู้รับผิดชอบ ปี ๒๕๖๐ 

 
ปี ๒๕๖๑ 

 
ปี ๒๕๖๒ 

กลยุทธ์ที่ ๑
พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรยีน 

๑๗. โครงการ
โรงเรียนวิถีพุทธ 
(ต่อ) 
 

๑๗.๖ กิจกรรม
แสดงตนเป็น
พุทธมามกะ 
๑๗.๗ กิจกรรม
วันส าคัญทาง
พุทธศาสนา 

      

 ๑๘. โครงการ
เดินทางไกลอยู่
ค่ายพักแรม
ลูกเสือ-เนตร
นาร ี

๑๘.๑ กิจกรรม
การเรยีนการ
สอน 
๑๘.๒ กิจกรรม
วันมหาธีรราช
เจ้า 
๑๘.๓ กิจกรรม
เดินทางไกลไม่
แรมคืนลูกเสือ
ส ารอง 

๑๘.๑ ร้อยละของ
นักเรียน เข้าร่วม
กิจกรรมลูกเสือตามที่
โรงเรียนก าหนด 
๑๘.๒ ร้อยละของ
นักเรียนมีคณุธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม 
และคณุลักษณะที่พึง
ประสงค ์

มฐ.ที่ ๑, ๓ ๑๘.๑ ร้อยละ ๑๐๐ 
ของนักเรียน เข้าร่วม
กิจกรรมลูกเสือตามที่
โรงเรียนก าหนด 
๑๘.๒ ร้อยละ ๑๐๐ 
ของนักเรียนมีคณุธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม และ
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค ์

๑๘.๑ ร้อยละ ๑๐๐ 
ของนักเรียน เข้าร่วม
กิจกรรมลูกเสือตามที่
โรงเรียนก าหนด 
๑๘.๒ ร้อยละ ๑๐๐ 
ของนักเรียนมีคณุธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม และ
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค ์

๑๘.๑ ร้อยละ ๑๐๐ 
ของนักเรียน เข้าร่วม
กิจกรรมลูกเสือตามที่
โรงเรียนก าหนด 
๑๘.๒ ร้อยละ ๑๐๐ 
ของนักเรียนมีคณุธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม และ
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค ์

๑๕,๐๐๐.-บาท 
นางสาวสุภาวด ี
แหล่งหล้า 

 



 

 

 

โครงการและกิจกรรมตามกลยุทธ์ระดับองค์กร พร้อมเป้าหมายและงบประมาณ ระยะ ๓ ป ี
 

กลยุทธ์ระดับ
องค์กร 

(โรงเรียน) 

กลยุทธ์ระดับ 
แผนงาน 
(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ 
โครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
 (มฐ/ตัวบ่งชี้) 

เป้าหมาย 

งบประมาณ  
/ ผู้รับผิดชอบ ปี ๒๕๖๐ 

 
ปี ๒๕๖๑ 

 
ปี ๒๕๖๒ 

กลยุทธ์ที่ ๑
พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรยีน 

๑๘. โครงการ
เดินทางไกลอยู่
ค่ายพักแรม
ลูกเสือ-เนตร
นารี (ต่อ) 

๑๘.๔ กิจกรรม
เข้าค่ายพักแรม
ลูกเสือเนตรนารี
สามัญ 

      

 ๑๙. โครงการ
กีฬาต้านยาเสพ
ติด 

๑๙.๑ กีฬาสี
โรงเรียน 
๑๙.๒ กีฬา
เครือข่าย
สถานศึกษา
เมือง ๔ 
๑๙.๓ กีฬา 
สพป.ชพ.๑ 

๑๙.๑ ร้อยละของ
นักเรียนท่ีเข้าร่วม
กิจกรรม 
๑๙.๒ ร้อยละของ
นักเรียนมสีุขภาพ
แข็งแรง มีความ
สามัคคี และมีน้ าใจ
นักกีฬา 

มฐ.ที่ ๑, ๒, ๓ ๑๙.๑ ร้อยละ ๑๐๐ของ
นักเรียนท่ีเข้าร่วม
กิจกรรม 
๑๙.๒ ร้อยละ๘๐ ของ
นักเรียนมสีุขภาพ
แขง็แรง มีความสามคัคี 
และมีน้ าใจนักกีฬา 

๑๙.๑ ร้อยละ ๑๐๐ของ
นักเรียนท่ีเข้าร่วม
กิจกรรม 
๑๙.๒ ร้อยละ๘๕ ของ
นักเรียนมสีุขภาพ
แข็งแรง มีความสามคัคี 
และมีน้ าใจนักกีฬา 

๑๙.๑ ร้อยละ ๑๐๐ของ
นักเรียนท่ีเข้าร่วม
กิจกรรม 
๑๙.๒ ร้อยละ๙๐ ของ
นักเรียนมสีุขภาพ
แข็งแรง มีความสามคัคี 
และมีน้ าใจนักกีฬา 

๒,๐๐๐.-บาท 
นางสาวสุภาวด ี
แหล่งหล้า 

 
 
 
 



 

 

 

โครงการและกิจกรรมตามกลยุทธ์ระดับองค์กร พร้อมเป้าหมายและงบประมาณ ระยะ ๓ ป ี
 

กลยุทธ์ระดับ
องค์กร 

(โรงเรียน) 

กลยุทธ์ระดับ 
แผนงาน 
(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ 
โครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
 (มฐ/ตัวบ่งชี้) 

เป้าหมาย 

งบประมาณ  
/ ผู้รับผิดชอบ ปี ๒๕๖๐ 

 
ปี ๒๕๖๑ 

 
ปี ๒๕๖๒ 

กลยุทธ์ที่ ๑
พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรยีน 

๒๐. โครงการ
ส่งเสริมและ
พัฒนา
ประชาธิปไตยใน
สถานศึกษา 

๒๐.๑ เลือกตั้ง
คณะกรรมการ
สภานักเรียน 
๒๐.๒ 
คณะกรรมการ
สภานักเรียน
ปฏิบัติตาม
โครงการ 

๒๐.๑ ร้อยละของจ านวน
นักเรียนปฏิบัติตนได้ทั้ง
เป็นผู้น า ผู้ตามที่ดี และ
อยู่ร่วมกันได้อย่างมี
ความสุข 
๒๐.๒ ร้อยละของจ านวน
นักเรียนเลือก
คณะกรรมการฯได้ถูกต้อง
ตามขั้นตอน 

มฐ. ๒, ๓ ๒๐.๑ ร้อยละ ๘๕ ของ
จ านวนนักเรียนปฏิบัติ
ตนได้ทั้งเป็นผู้น า ผู้
ตามที่ดี และอยู่ร่วมกัน
ได้อย่างมีความสุข 
๒๐.๒ ร้อยละ ๘๕ ของ
จ านวนนักเรียนเลือก
คณะกรรมการฯได้
ถูกต้องตามขั้นตอน 

๒๐.๑ ร้อยละ ๙๐ ของ
จ านวนนักเรียนปฏิบัติ
ตนได้ทั้งเป็นผู้น า ผู้
ตามที่ดี และอยู่ร่วมกัน
ได้อย่างมีความสุข 
๒๐.๒ ร้อยละ ๙๐ ของ
จ านวนนักเรียนเลือก
คณะกรรมการฯได้
ถูกต้องตามขัน้ตอน 

๒๐.๑ ร้อยละ ๙๕ ของ
จ านวนนักเรียนปฏิบัติ
ตนได้ทั้งเป็นผู้น า ผู้
ตามที่ดี และอยู่ร่วมกัน
ได้อย่างมีความสุข 
๒๐.๒ ร้อยละ ๙๕ ของ
จ านวนนักเรียนเลือก
คณะกรรมการฯได้
ถูกต้องตามขั้นตอน 

๑,๐๐๐.-บาท 
นางสาวสุภาวด ี
แหล่งหล้า 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

โครงการและกิจกรรมตามกลยุทธ์ระดับองค์กร พร้อมเป้าหมายและงบประมาณ ระยะ ๓ ป ี
 

กลยุทธ์ระดับ
องค์กร 

(โรงเรียน) 

กลยุทธ์ระดับ 
แผนงาน 
(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ 
โครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
 (มฐ/ตัวบ่งชี้) 

เป้าหมาย 

งบประมาณ  
/ ผู้รับผิดชอบ ปี ๒๕๖๐ 

 
ปี ๒๕๖๑ 

 
ปี ๒๕๖๒ 

กลยุทธ์ที่ ๒
พัฒนาคุณภาพ
การจัด
การศึกษา 

๑. โครงการปรับ
ภูมิทัศน์และ
สภาพแวดล้อม
ส าหรับเด็ก
ปฐมวัย 

๑.๑ ตกแต่ง
บอร์ดการเรียนรู้
ในห้องเรียน 
๑.๒ จดัท ามุม
เสรมิ
ประสบการณ์
การเรยีนรู้ใน
ห้องเรียน 
๑.๓ จดั
สภาพแวดล้อม
ภายนอก
ห้องเรียน 

๑.๑ ร้อยละของ
ห้องเรียนมีมมุ
ประสบการณ์ที่เอื้อต่อ
การเรยีนรู ้
๑.๒ ร้อยละของ
ห้องเรียนมีความ
สะอาด สวยงาม เป็น
ระเบียบ 
๑.๓ ร้อยละของ
ห้องเรียนมีความ
เหมาะสมแก่การ
เรียนรู ้

มฐ. ๙, ๑๐ ๑.๑ ร้อยละ ๙๐ ของ
ห้องเรียนมีมมุ
ประสบการณ์ที่เอื้อต่อ
การเรยีนรู ้
๑.๒ ร้อยละ ๙๐ ของ
ห้องเรียนมีความสะอาด 
สวยงาม เป็นระเบียบ 
๑.๓ ร้อยละ ๙๐ ของ
ห้องเรียนมีความ
เหมาะสมแก่การเรยีนรู ้

๑.๑ ร้อยละ ๙๕ ของ
ห้องเรียนมีมมุ
ประสบการณ์ที่เอื้อต่อ
การเรยีนรู ้
๑.๒ ร้อยละ ๙๕ ของ
ห้องเรียนมีความสะอาด 
สวยงาม เป็นระเบียบ 
๑.๓ ร้อยละ ๙๕ ของ
ห้องเรียนมีความ
เหมาะสมแก่การเรยีนรู ้

๑.๑ ร้อยละ ๑๐๐ ของ
ห้องเรียนมีมมุ
ประสบการณ์ที่เอื้อต่อ
การเรยีนรู ้
๑.๒ ร้อยละ ๑๐๐ ของ
ห้องเรียนมีความสะอาด 
สวยงาม เป็นระเบียบ 
๑.๓ ร้อยละ ๑๐๐ ของ
ห้องเรียนมีความ
เหมาะสมแก่การเรยีนรู ้

๕,๐๐๐.-บาท 
นางสาวดวงพร
ทิพย์  ยมโชติ 

 ๒. โครงการวิจัย
ในช้ันเรียน 

๒.๑ คดักรอง
นักเรียน 
๒.๒ ออกแบบ
การวจิัย 

- ร้อยละของครูที่ท า
การวิจัยในช้ันเรียน
เพื่อแก้ปัญหาในช้ัน
เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

มฐ. ๑, ๒ - ร้อยละ ๙๐ ของครูที่
ท าการวิจัยในช้ันเรียน
เพื่อแก้ปัญหาในช้ันเรียน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- ร้อยละ ๙๕ ของครูที่
ท าการวิจัยในช้ันเรียน
เพื่อแก้ปัญหาในช้ันเรียน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- ร้อยละ ๑๐๐ ของครูที่
ท าการวิจัยในช้ันเรียน
เพื่อแก้ปัญหาในช้ันเรียน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๕,๐๐๐.-บาท 
นางสาวรังสิน ี
ร่มรื่น 



 

 

 

โครงการและกิจกรรมตามกลยุทธ์ระดับองค์กร พร้อมเป้าหมายและงบประมาณ ระยะ ๓ ป ี
 

กลยุทธ์ระดับ
องค์กร 

(โรงเรียน) 

กลยุทธ์ระดับ 
แผนงาน 
(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ 
โครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
 (มฐ/ตัวบ่งชี้) 

เป้าหมาย 

งบประมาณ  
/ ผู้รับผิดชอบ ปี ๒๕๖๐ 

 
ปี ๒๕๖๑ 

 
ปี ๒๕๖๒ 

กลยุทธ์ที่ ๒
พัฒนาคุณภาพ
การจัด
การศึกษา 

๒. โครงการวิจัย
ในช้ันเรียน (ต่อ) 

๒.๓ ด าเนินการ
วิจัยในช้ันเรียน  

      

 ๓. โครงการ
วัดผลประเมินผล
ตามสภาพจริง 

๓.๑ กิจกรรม
ประเมินช้ินงาน
ของนักเรียน 
๓.๒ กิจกรรม
ประเมินโดยใช้
แบบทดสอบ 
๓.๓ กิจกรรม
ประเมิน
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค ์

๓.๑ ร้อยละของ
ครูผูส้อน มีความรู้
ความสามารถในการ
วัดผลประเมินผลที่
หลากหลาย 
๓.๒ ร้อยละของ
นักเรียนช้ัน ป.๑-๖ 
ได้รับการพัฒนาด้าน
การอ่าน เขียน คิด
ค านวณ 

มฐ.ที่ ๒, ๓ ๓.๑ ร้อยละ ๘๐ ของ
ครูผูส้อน มีความรู้
ความสามารถในการ
วัดผลประเมินผลที่
หลากหลาย 
๓.๒ ร้อยละ ๑๐๐ ของ
นักเรียนช้ัน ป.๑-๖ 
ได้รับการพัฒนาด้านการ
อ่าน เขียน คิดค านวณ 

๓.๑ ร้อยละ ๘๕ ของ
ครูผูส้อน มีความรู้
ความสามารถในการ
วัดผลประเมินผลที่
หลากหลาย 
๓.๒ ร้อยละ ๑๐๐ ของ
นักเรียนช้ัน ป.๑-๖ 
ได้รับการพัฒนาด้านการ
อ่าน เขียน คิดค านวณ 

๓.๑ ร้อยละ ๙๐ ของ
ครูผูส้อน มีความรู้
ความสามารถในการ
วัดผลประเมินผลที่
หลากหลาย 
๓.๒ ร้อยละ ๑๐๐ ของ
นักเรียนช้ัน ป.๑-๖ 
ได้รับการพัฒนาด้านการ
อ่าน เขียน คิดค านวณ 

๕,๐๐๐.-บาท 
นางสายใจ  
พรหมพิมาน 

 
 
 



 

 

 

โครงการและกิจกรรมตามกลยุทธ์ระดับองค์กร พร้อมเป้าหมายและงบประมาณ ระยะ ๓ ป ี
 

กลยุทธ์ระดับ
องค์กร 

(โรงเรียน) 

กลยุทธ์ระดับ 
แผนงาน 
(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ 
โครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
 (มฐ/ตัวบ่งชี้) 

เป้าหมาย 

งบประมาณ  
/ ผู้รับผิดชอบ ปี ๒๕๖๐ 

 
ปี ๒๕๖๑ 

 
ปี ๒๕๖๒ 

กลยุทธ์ที่ ๒
พัฒนาคุณภาพ
การจัด
การศึกษา 

๓. โครงการ
วัดผลประเมินผล
ตามสภาพจริง 
(ต่อ) 

๓.๔ กิจกรรม
ประเมินการอ่าน
คิดวิเคราะห์และ
เขียน 
๓.๕ กิจกรรม
ประเมินด้านอื่น
ตามความ
เหมาะสม 

๓.๓ ร้อยละของ
นักเรียนช้ัน ป.๑-๖ 
ได้รับการพัฒนา
พฤติกรรมด้านพุทธ
พิสัย จิตพิสยั และ
ทักษะพิสัยของตนเอง
ตามศักยภาพ 

 ๓.๓ ร้อยละ ๑๐๐ ของ
นักเรียนช้ัน ป.๑-๖ 
ได้รับการพัฒนา
พฤติกรรมด้านพุทธพิสัย 
จิตพิสัย และทักษะพิสยั
ของตนเองตามศักยภาพ 

๓.๓ ร้อยละ ๑๐๐ ของ
นักเรียนช้ัน ป.๑-๖ 
ได้รับการพัฒนา
พฤติกรรมด้านพุทธพิสัย 
จิตพิสัย และทักษะพิสยั
ของตนเองตามศักยภาพ 

๓.๓ ร้อยละ ๑๐๐ ของ
นักเรียนช้ัน ป.๑-๖ 
ได้รับการพัฒนา
พฤติกรรมด้านพุทธพิสัย 
จิตพิสัย และทักษะพิสยั
ของตนเองตามศักยภาพ 

 

 ๔. พัฒนาและ
ปรับปรุง
หลักสตูร
สถานศึกษาและ
หลักสตูรกลุ่ม
สาระการเรียนรู ้

๔.๑ ทบทวน
การใช้หลักสตูร
สถานศึกษา 
หลักสตูรสาระ
การเรยีนรู้ในปี
การศึกษา 
๒๕๕๙ 

๔.๑ ร้อยละของ
หลักสตูรสถานศึกษามี
ความเหมาะสม 
สอดคล้องกับ
เป้าหมายการศึกษา
และความต้องการของ
ผู้เรยีนและท้องถิ่น 

มฐ.ที่ ๒ ๔.๑ ร้อยละ ๑๐๐ของ
หลักสตูรสถานศึกษามี
ความเหมาะสม 
สอดคล้องกับเปา้หมาย
การศึกษาและความ
ต้องการของผู้เรียนและ
ท้องถิ่น 

๔.๑ ร้อยละ ๑๐๐ของ
หลักสตูรสถานศึกษามี
ความเหมาะสม 
สอดคล้องกับเปา้หมาย
การศึกษาและความ
ต้องการของผู้เรียนและ
ท้องถิ่น 

๔.๑ ร้อยละ ๑๐๐ของ
หลักสตูรสถานศึกษามี
ความเหมาะสม 
สอดคล้องกับเปา้หมาย
การศึกษาและความ
ต้องการของผู้เรียนและ
ท้องถิ่น 

๕,๐๐๐.-บาท 
นางอนุสรา  
เพชรเจียรนยั 

 
 



 

 

 

โครงการและกิจกรรมตามกลยุทธ์ระดับองค์กร พร้อมเป้าหมายและงบประมาณ ระยะ ๓ ป ี
 

กลยุทธ์ระดับ
องค์กร 

(โรงเรียน) 

กลยุทธ์ระดับ 
แผนงาน 
(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ 
โครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
 (มฐ/ตัวบ่งชี้) 

เป้าหมาย 

งบประมาณ  
/ ผู้รับผิดชอบ ปี ๒๕๖๐ 

 
ปี ๒๕๖๑ 

 
ปี ๒๕๖๒ 

กลยุทธ์ที่ ๒
พัฒนาคุณภาพ
การจัด
การศึกษา 

๔. พัฒนาและ
ปรับปรุง
หลักสตูร
สถานศึกษาและ
หลักสตูรกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
(ต่อ) 

๔.๒ หาแนวทาง
ในการพัฒนา
และปรับปรุง 
๔.๓ รวบรวม
ข้อมูลผลการ
วิเคราะห์
หลักสตูร 
๔.๔ พัฒนาและ
ปรับปรุง
หลักสตูร 
๔.๕ น า
หลักสตูรไปใช้
จัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 

๔.๒ ร้อยละของ
ระเบียบการวัดผล
ประเมินผลตามสภาพ
จริงที่สอดคล้องกับ
เป้าหมายการศึกษา
และความต้องการของ
ผู้เรยีนและท้องถิ่น 

 ๔.๒ ร้อยละ ๑๐๐ ของ
ระเบียบการวัดผล
ประเมินผลตามสภาพ
จริงที่สอดคล้องกับ
เป้าหมายการศึกษาและ
ความต้องการของผู้เรียน
และท้องถิ่น 

๔.๒ ร้อยละ ๑๐๐ ของ
ระเบียบการวัดผล
ประเมินผลตามสภาพ
จริงที่สอดคล้องกับ
เป้าหมายการศึกษาและ
ความต้องการของผู้เรียน
และท้องถิ่น 

๔.๒ ร้อยละ ๑๐๐ ของ
ระเบียบการวัดผล
ประเมินผลตามสภาพ
จริงที่สอดคล้องกับ
เป้าหมายการศึกษาและ
ความต้องการของผู้เรียน
และท้องถิ่น 

 

 
 
 



 

 

 

โครงการและกิจกรรมตามกลยุทธ์ระดับองค์กร พร้อมเป้าหมายและงบประมาณ ระยะ ๓ ป ี
 

กลยุทธ์ระดับ
องค์กร 

(โรงเรียน) 

กลยุทธ์ระดับ 
แผนงาน 
(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ 
โครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
 (มฐ/ตัวบ่งชี้) 

เป้าหมาย 

งบประมาณ  
/ ผู้รับผิดชอบ ปี ๒๕๖๐ 

 
ปี ๒๕๖๑ 

 
ปี ๒๕๖๒ 

กลยุทธ์ที่ ๒
พัฒนาคุณภาพ
การจัด
การศึกษา 

๕. โครงการผลิต
สื่อและจดัหาสื่อ
เพื่อการเรยีน
การสอน 

๕.๑ ผลติ/จดัหา
สื่อให้เหมาะสม
กับการจัดการ
เรียนการสอน 
๕.๒ ใช้สื่อท่ีผลิต
หรือจัดหามาใน
การจัด
กระบวนการ
เรียนการสอน
กับนักเรียน 

๕.๑ ร้อยละของครูที่
ผลิต/จดัหาสื่อท่ีมี
ความเหมาะสมกับการ
เรียนการสอน 
๕.๒ ร้อยละของครูที่
ใช้สื่อในการจัดการ
เรียนการสอน 

มฐ.ที่ ๑-๓ ๕.๑ ร้อยละ ๘๐ ของครู
ที่ผลิต/จัดหาสื่อท่ีมี
ความเหมาะสมกับการ
เรียนการสอน 
๕.๒ ร้อยละ ๘๐ ของครู
ที่ใช้สื่อในการจัดการ
เรียนการสอน 

๕.๑ ร้อยละ ๘๕ ของครู
ที่ผลิต/จัดหาสื่อท่ีมี
ความเหมาะสมกับการ
เรียนการสอน 
๕.๒ ร้อยละ ๘๕ ของครู
ที่ใช้สื่อในการจัดการ
เรียนการสอน 

๕.๑ ร้อยละ ๙๐ ของครู
ทีผ่ลิต/จัดหาสื่อท่ีมี
ความเหมาะสมกับการ
เรียนการสอน 
๕.๒ ร้อยละ ๙๐ ของครู
ที่ใช้สื่อในการจัดการ
เรียนการสอน 

๕,๐๐๐.-บาท 
นางสาวสุภาวด ี
แหล่งหล้า 

 ๖. โครงการ
นิเทศภายใน 
โรงเรียน 

๖.๑ กิจกรรม
ประชุมก่อนเปิด
ภาคเรยีน 
๖.๒ กิจกรรม
การให้
ค าปรึกษา
แนะน า 

๖.๑ ร้อยละของ
จ านวนครูที่มีความรู้
ความเข้าใจเรื่อง
กระบวนการนเิทศ
ภายใน และสามารถ
จัดกิจกรรมการเรียน
การสอนได้อย่างม ี

มฐ.ที่ ๒ ๖.๑ ร้อยละ ๘๐ ของ
จ านวนครูที่มีความรู้ความ
เข้าใจเรื่องกระบวนการ
นิเทศภายใน และสามารถ
จัดกิจกรรมการเรยีนการ
สอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๖.๑ ร้อยละ ๘๕ ของ
จ านวนครูที่มีความรู้ความ
เข้าใจเรื่องกระบวนการ
นิเทศภายใน และสามารถ
จัดกิจกรรมการเรยีนการ
สอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๖.๑ ร้อยละ ๙๐ ของ
จ านวนครูที่มีความรู้ความ
เข้าใจเรื่องกระบวนการ
นิเทศภายใน และสามารถ
จัดกิจกรรมการเรยีนการ
สอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๕,๐๐๐.-บาท 
นางสายใจ  
พรหมพิมาน 



 

 

 

โครงการและกิจกรรมตามกลยุทธ์ระดับองค์กร พร้อมเป้าหมายและงบประมาณ ระยะ ๓ ป ี
 

กลยุทธ์ระดับ
องค์กร 

(โรงเรียน) 

กลยุทธ์ระดับ 
แผนงาน 
(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ 
โครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
 (มฐ/ตัวบ่งชี้) 

เป้าหมาย 

งบประมาณ  
/ ผู้รับผิดชอบ ปี ๒๕๖๐ 

 
ปี ๒๕๖๑ 

 
ปี ๒๕๖๒ 

กลยุทธ์ที่ ๒
พัฒนาคุณภาพ
การจัด
การศึกษา 

๖. โครงการ
นิเทศภายใน 
โรงเรียน (ต่อ) 

๖.๓ กิจกรรม
การอบรม 
๖.๔ กิจกรรม
ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 
๖.๕ กิจกรรม
การสัมมนา 
๖.๖ กิจกรรม
ระดมความคดิ 
๖.๗ กิจกรรม
การศึกษา
เอกสารทาง
วิชาการ 
๖.๘ กิจกรรม
การนิเทศ เยี่ยม
ช้ันเรียน 

ประสิทธิภาพ 
๖.๒ ร้อยละของ
จ านวนครูที่น า
กระบวนการนเิทศ
ภายในมาใช้ในการ
พัฒนาตนและพัฒนา
งาน 
๖.๓ ร้อยละของ
จ านวนนักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนเพิ่มขึ้น 

 ๖.๒ ร้อยละ ๘๐ ของ
จ านวนครูที่น า
กระบวนการนเิทศ
ภายในมาใช้ในการ
พัฒนาตนและพัฒนา
งาน 
๖.๓ ร้อยละ ๘๐ ของ
จ านวนนักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
เพิ่มขึ้น 

๖.๒ ร้อยละ ๘๕ ของ
จ านวนครูที่น า
กระบวนการนเิทศ
ภายในมาใช้ในการ
พัฒนาตนและพัฒนา
งาน 
๖.๓ ร้อยละ ๘๕ ของ
จ านวนนักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
เพิ่มขึ้น 

๖.๒ ร้อยละ๙๐ ของ
จ านวนครูที่น า
กระบวนการนเิทศ
ภายในมาใช้ในการ
พัฒนาตนและพัฒนา
งาน 
๖.๓ ร้อยละ ๙๐ ของ
จ านวนนักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
เพิ่มขึ้น 

 

 



 

 

 

โครงการและกิจกรรมตามกลยุทธ์ระดับองค์กร พร้อมเป้าหมายและงบประมาณ ระยะ ๓ ป ี
 

กลยุทธ์ระดับ
องค์กร 

(โรงเรียน) 

กลยุทธ์ระดับ 
แผนงาน 
(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ 
โครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
 (มฐ/ตัวบ่งชี้) 

เป้าหมาย 

งบประมาณ  
/ ผู้รับผิดชอบ ปี ๒๕๖๐ 

 
ปี ๒๕๖๑ 

 
ปี ๒๕๖๒ 

กลยุทธ์ที่ ๒
พัฒนาคุณภาพ
การจัด
การศึกษา 

๖. โครงการ
นิเทศภายใน 
โรงเรียน (ต่อ) 

๖.๙ กิจกรรม
การศึกษาดูงาน 
๖.๑๐ กิจกรรม
วิจัยในช้ันเรียน 
๖.๑๑ กิจกรรม
การสังเกตการ
สอน 
๖.๑๒ กิจกรรม
การจัด
นิทรรศการ 

      

 ๗. โครงการ
จัดท าหลักสูตร
สาระท้องถิ่น 

๗.๑ กิจกรรม
สานกระจูด/ผ้า
บาติก 
๗.๒ กิจกรรม
ดนตรีและ
ดุริยางค ์

๗.๑ ร้อยละของ
จ านวนนักเรียนมี
ความรู้และร่วม
กิจกรรมสานกระจูด/
ผ้าบาติก 

มฐ.ที่ ๑-๓ ๗.๑ ร้อยละ ๘๐ ของ
จ านวนนักเรียนมีความรู้
และร่วมกิจกรรมสาน
กระจูด/ผ้าบาติก 

๗.๑ ร้อยละ ๘๕ ของ
จ านวนนักเรียนมีความรู้
และร่วมกิจกรรมสาน
กระจูด/ผ้าบาติก 

๗.๑ ร้อยละ ๙๐ ของ
จ านวนนักเรียนมีความรู้
และร่วมกิจกรรมสาน
กระจูด/ผ้าบาติก 

๕,๐๐๐.-บาท 
นางสาว
จินดาหรา ข าคม 

 



 

 

 

โครงการและกิจกรรมตามกลยุทธ์ระดับองค์กร พร้อมเป้าหมายและงบประมาณ ระยะ ๓ ป ี
 

กลยุทธ์ระดับ
องค์กร 

(โรงเรียน) 

กลยุทธ์ระดับ 
แผนงาน 
(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ 
โครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
 (มฐ/ตัวบ่งชี้) 

เป้าหมาย 

งบประมาณ  
/ ผู้รับผิดชอบ ปี ๒๕๖๐ 

 
ปี ๒๕๖๑ 

 
ปี ๒๕๖๒ 

กลยุทธ์ที่ ๒
พัฒนาคุณภาพ
การจัด
การศึกษา 

๗. โครงการ
จัดท าหลักสูตร
สาระท้องถิ่น 
(ต่อ) 

 ๗.๒ ร้อยละของ
จ านวนนักเรียนมี
ความรู้และร่วม
กิจกรรมบรรเลงเพลง
ด้วยเครื่องดรุิยางค ์

 ๗.๒ ร้อยละ ๘๐ ของ
จ านวนนักเรียนมีความรู้
และร่วมกิจกรรมบรรเลง
เพลงด้วยเครื่องดุริยางค์ 

๗.๒ ร้อยละ ๘๕ ของ
จ านวนนักเรียนมีความรู้
และร่วมกิจกรรมบรรเลง
เพลงด้วยเครื่องดุริยางค์ 

๗.๒ ร้อยละ ๙๐ ของ
จ านวนนักเรียนมีความรู้
และร่วมกิจกรรมบรรเลง
เพลงด้วยเครื่องดุริยางค์ 

 

 ๘. โครงการ
พัฒนาบุคลากร 

๘.๑ ส ารวจ
ความต้องการ
ของบุคลากร 
๘.๒ เสนอ
รายชื่อบุคลากร
เข้ารับการ
พัฒนา
ตามล าดับ
ขั้นตอน 

๘.๑ ร้อยละของ
จ านวนครูมีความรู้
ความสามารถ และมี
จิตส านึกในการปฏิบัติ
ภารกิจท่ีรับผิดชอบ 
๘.๒ ร้อยละของ
จ านวนครูได้รับการ
พัฒนาตนเองอย่าง
น้อยปีละ ๑ ครั้ง 

มฐ.ที่ ๒ ๘.๑ ร้อยละ ๘๐ ของ
จ านวนครูมีความรู้
ความสามารถ และมี
จิตส านึกในการปฏิบัติ
ภารกิจท่ีรับผิดชอบ 
๘.๒ ร้อยละ๑๐๐ ของ
จ านวนครูได้รับการ
พัฒนาตนเองอย่างน้อย
ปีละ ๑ ครั้ง 

๘.๑ ร้อยละ ๘๕ ของ
จ านวนครูมีความรู้
ความสามารถ และมี
จิตส านึกในการปฏิบัติ
ภารกิจท่ีรับผิดชอบ 
๘.๒ ร้อยละ๑๐๐ ของ
จ านวนครูได้รับการ
พัฒนาตนเองอย่างน้อย
ปีละ ๑ ครั้ง 

๘.๑ ร้อยละ ๙๐ ของ
จ านวนครูมีความรู้
ความสามารถ และมี
จิตส านึกในการปฏิบัติ
ภารกิจท่ีรับผิดชอบ 
๘.๒ ร้อยละ๑๐๐ ของ
จ านวนครูได้รับการ
พัฒนาตนเองอย่างน้อย
ปีละ ๑ ครั้ง 

๑๐,๐๐๐.- 
นางจีรภรณ์  
รัชวการ 

 
 
 



 

 

 

โครงการและกิจกรรมตามกลยุทธ์ระดับองค์กร พร้อมเป้าหมายและงบประมาณ ระยะ ๓ ป ี
 

กลยุทธ์ระดับ
องค์กร 

(โรงเรียน) 

กลยุทธ์ระดับ 
แผนงาน 
(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ 
โครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
 (มฐ/ตัวบ่งชี้) 

เป้าหมาย 

งบประมาณ  
/ ผู้รับผิดชอบ ปี ๒๕๖๐ 

 
ปี ๒๕๖๑ 

 
ปี ๒๕๖๒ 

กลยุทธ์ที่ ๒
พัฒนาคุณภาพ
การจัด
การศึกษา 

๙. โครงการ
อาหารกลางวัน
เพื่อน้อง 

๙.๑ จดัท า
โครงการเสนอ
ขอรับงบประมาณ
จากองค์การ
บริหารส่วน
ท้องถิ่น 
๙.๒ ด าเนินการ
ตามโครงการ 

๙.๑ ร้อยละของ
จ านวนนักเรียนมี
อาหารกลางวันท่ีมี
คุณค่าตามหลัก
โภชนาการ 
๙.๒ ร้อยละของ
จ านวนนักเรียนมี
น้ าหนัก ส่วนสูง และมี
สมรรถภาพทางกาย
ตามเกณฑ ์
๙.๓ ร้อยละของ
จ านวนนักเรียนมี
สุขภาพอนามัยที่
สมบูรณ์  แข็งแรง 
ปราศจากโรคภยัไข้
เจ็บ 

มฐ.ที่ ๒ ๙.๑ ร้อยละ๑๐๐ ของ
จ านวนนักเรียนมีอาหาร
กลางวันที่มีคุณค่าตาม
หลักโภชนาการ 
๙.๒ ร้อยละ ๘๐ ของ
จ านวนนักเรียนมี
น้ าหนัก ส่วนสูง และมี
สมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ ์
๙.๓ ร้อยละ ๘๐ ของ
จ านวนนักเรียนมี
สุขภาพอนามัยที่
สมบูรณ์  แข็งแรง 
ปราศจากโรคภยัไข้เจ็บ 

๙.๑ ร้อยละ๑๐๐ ของ
จ านวนนักเรียนมีอาหาร
กลางวันที่มีคุณค่าตาม
หลักโภชนาการ 
๙.๒ ร้อยละ ๘๕ ของ
จ านวนนักเรียนมี
น้ าหนัก ส่วนสูง และมี
สมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ ์
๙.๓ ร้อยละ ๙๐ ของ
จ านวนนักเรียนมี
สุขภาพอนามัยที่
สมบูรณ์  แข็งแรง 
ปราศจากโรคภยัไข้เจ็บ 

๙.๑ ร้อยละ๑๐๐ ของ
จ านวนนักเรียนมีอาหาร
กลางวันที่มีคุณค่าตาม
หลักโภชนาการ 
๙.๒ ร้อยละ ๘๕ ของ
จ านวนนักเรียนมี
น้ าหนัก ส่วนสูง และมี
สมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ ์
๙.๓ ร้อยละ ๙๐ ของ
จ านวนนักเรียนมี
สุขภาพอนามัยที่
สมบูรณ์  แข็งแรง 
ปราศจากโรคภยัไข้เจ็บ 

๕๐๐,๐๐๐.-บาท 
นางสาว
จินดาหรา ข าคม 

 



 

 

 

โครงการและกิจกรรมตามกลยุทธ์ระดับองค์กร พร้อมเป้าหมายและงบประมาณ ระยะ ๓ ป ี
 

กลยุทธ์ระดับ
องค์กร 

(โรงเรียน) 

กลยุทธ์ระดับ 
แผนงาน 
(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ 
โครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
 (มฐ/ตัวบ่งชี้) 

เป้าหมาย 

งบประมาณ  
/ ผู้รับผิดชอบ ปี ๒๕๖๐ 

 
ปี ๒๕๖๑ 

 
ปี ๒๕๖๒ 

กลยุทธ์ที่ ๒
พัฒนาคุณภาพ
การจัด
การศึกษา 

๑๐. โครงการ
ระบบดูแล
ช่วยเหลือ
นักเรียน 

๑๐.๑ กิจกรรม
โฮมรูม 
๑๐.๒ กิจกรรม
ศึกษานักเรียน
เป็นรายบุคคล 
๑๐.๓ กิจกรรม
ประเมิน
พฤติกรรม
นักเรียน SDQ 
๑๐.๔ กิจกรรม
เยี่ยมบ้าน 
๑๐.๕ กิจกรรม
แนะแนว 
๑๐.๖ กิจกรรม
จัดหา
ทุนการศึกษา 

๑๐.๑ ร้อยละของ
จ านวนครูมีการจัด
และพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีน
อย่างทั่วถึง 
๑๐.๒ ร้อยละของ
จ านวนครูมีการเยี่ยม
บ้านนักเรียน 
๑๐.๓ ร้อยละของ
นักเรียนได้เข้าร่วม
กิจกรรมแนะแนว 
๑๐.๔ ร้อยละของ
นักเรียนได้เข้าร่วม
กิจกรรมโฮมรูม 
๑๐.๕ ร้อยละของการ
จัดกิจกรรมตอบสนอง 

มฐ.ที่ ๑, ๒ ๑๐.๑ ร้อยละ ๑๐๐ 
ของจ านวนครูมีการจดั
และพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีนอย่าง
ทั่วถึง 
๑๐.๒ ร้อยละ ๑๐๐ 
ของจ านวนครูมีการ
เยี่ยมบ้านนักเรียน 
๑๐.๓ ร้อยละ ๑๐๐ของ
นักเรียนได้เข้าร่วม
กิจกรรมแนะแนว 
๑๐.๔ ร้อยละ ๑๐๐ของ
นักเรียนได้เข้าร่วม
กิจกรรมโฮมรูม 
๑๐.๕ ร้อยละ ๑๐๐ของ
การจัดกิจกรรมตอบสนอง 

๑๐.๑ ร้อยละ ๑๐๐ 
ของจ านวนครูมีการจดั
และพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีนอย่าง
ทั่วถึง 
๑๐.๒ ร้อยละ ๑๐๐ 
ของจ านวนครูมีการ
เยี่ยมบ้านนักเรียน 
๑๐.๓ ร้อยละ ๑๐๐ของ
นักเรียนได้เข้าร่วม
กิจกรรมแนะแนว 
๑๐.๔ ร้อยละ ๑๐๐ของ
นักเรียนได้เข้าร่วม
กิจกรรมโฮมรูม 
๑๐.๕ ร้อยละ ๑๐๐ของ
การจัดกิจกรรมตอบสนอง 

๑๐.๑ ร้อยละ ๑๐๐ 
ของจ านวนครูมีการจดั
และพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีนอย่าง
ทั่วถึง 
๑๐.๒ ร้อยละ ๑๐๐ 
ของจ านวนครูมีการ
เยี่ยมบ้านนักเรียน 
๑๐.๓ ร้อยละ ๑๐๐ของ
นักเรียนได้เข้าร่วม
กิจกรรมแนะแนว 
๑๐.๔ ร้อยละ ๑๐๐ของ
นักเรียนได้เข้าร่วม
กิจกรรมโฮมรูม 
๑๐.๕ ร้อยละ ๑๐๐ของ
การจัดกิจกรรมตอบสนอง 

๒,๐๐๐.-บาท 
นางอนุสรา  
เพชรเจียรนยั 

 



 

 

 

โครงการและกิจกรรมตามกลยุทธ์ระดับองค์กร พร้อมเป้าหมายและงบประมาณ ระยะ ๓ ป ี
 

กลยุทธ์ระดับ
องค์กร 

(โรงเรียน) 

กลยุทธ์ระดับ 
แผนงาน 
(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ 
โครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
 (มฐ/ตัวบ่งชี้) 

เป้าหมาย 

งบประมาณ  
/ ผู้รับผิดชอบ ปี ๒๕๖๐ 

 
ปี ๒๕๖๑ 

 
ปี ๒๕๖๒ 

กลยุทธ์ที่ ๒
พัฒนาคุณภาพ
การจัด
การศึกษา 

๑๐. โครงการ
ระบบดูแล
ช่วยเหลือ
นักเรียน (ต่อ) 

๑๐.๗ กิจกรรม
รณรงค์ต่อต้าน
ยาเสพตดิ 
๑๐.๘ กิจกรรม
นิเทศติดตาม
ระบบดูแลฯ 
๑๐.๙ กิจกรรม
ปัจฉิมนิเทศ 

ความสนใจ และ
ส่งเสริมตามความ
ต้องการของนักเรียน 
๑๐.๖ ร้อยละของ
จ านวนการจัด
กิจกรรมส่งเสริม
ค่านิยมที่ดีงาม 

 ความสนใจ และส่งเสรมิ
ตามความต้องการของ
นักเรียน 
๑๐.๖ ร้อยละ ๑๐๐ 
ของจ านวนการจัด
กิจกรรมส่งเสริมค่านยิม
ที่ดีงาม 

ความสนใจ และส่งเสรมิ
ตามความต้องการของ
นักเรียน 
๑๐.๖ ร้อยละ ๑๐๐ 
ของจ านวนการจัด
กิจกรรมส่งเสริมค่านยิม
ที่ดีงาม 

ความสนใจ และส่งเสรมิ
ตามความต้องการของ
นักเรียน 
๑๐.๖ ร้อยละ ๑๐๐ 
ของจ านวนการจัด
กิจกรรมส่งเสริมค่านยิม
ที่ดีงาม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

โครงการและกิจกรรมตามกลยุทธ์ระดับองค์กร พร้อมเป้าหมายและงบประมาณ ระยะ ๓ ป ี
 

กลยุทธ์ระดับ
องค์กร 

(โรงเรียน) 

กลยุทธ์ระดับ 
แผนงาน 
(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ 
โครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
 (มฐ/ตัวบ่งชี้) 

เป้าหมาย 

งบประมาณ  
/ ผู้รับผิดชอบ ปี ๒๕๖๐ 

 
ปี ๒๕๖๑ 

 
ปี ๒๕๖๒ 

กลยุทธ์ที่ ๓ 
เสรมิสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู ้

๑. โครงการหนู
น้อยเรียนรู้สู่โลก
กว้าง 

- กิจกรรมทัศน
ศึกษานอก
สถานท่ี 

๑.๑ ร้อยละของ
จ านวนนักเรียนได้
เปลี่ยนบรรยากาศใน
การเรยีนรู้ด้วยตนเอง 
สร้างเสริม
ประสบการณ์ตรง 
๑.๒ ร้อยละของ
จ านวนนักเรียนมีโลก
ทัศฯที่กว้างขึ้น ก้าว
ทันต่อเหตุการณ์ 
ข่าวสารและ
เทคโนโลยีต่าง ๆ 
๑.๓ ร้อยละของ
จ านวนนักเรียน
ตระหนักถึง
ความส าคญัของแหล่ง
เรียนรู้ในท้องถิ่น 

มฐ.ที่ ๑-๔, ๙ ๑.๑ ร้อยละ ๑๐๐ ของ
จ านวนนักเรียนได้
เปลี่ยนบรรยากาศใน
การเรยีนรู้ด้วยตนเอง 
สร้างเสริมประสบการณ์
ตรง 
๑.๒ ร้อยละ ๘๐ ของ
จ านวนนักเรียนมีโลก-
ทัศน์ที่กว้างขึ้น ก้าวทัน
ต่อเหตุการณ์ ข่าวสาร
และเทคโนโลยีต่าง ๆ 
๑.๓ ร้อยละ ๘๐ ของ
จ านวนนักเรียนตระหนัก
ถึงความส าคัญของแหล่ง
เรียนรู้ในท้องถิ่น 

๑.๑ ร้อยละ ๑๐๐ ของ
จ านวนนักเรียนได้
เปลี่ยนบรรยากาศใน
การเรยีนรู้ด้วยตนเอง 
สร้างเสริมประสบการณ์
ตรง 
๑.๒ ร้อยละ ๘๕ ของ
จ านวนนักเรียนมีโลก-
ทัศน์ที่กว้างขึ้น ก้าวทัน
ต่อเหตุการณ์ ข่าวสาร
และเทคโนโลยีต่าง ๆ 
๑.๓ ร้อยละ ๘๕ ของ
จ านวนนักเรียนตระหนัก
ถึงความส าคัญของแหล่ง
เรียนรู้ในท้องถิ่น 

๑.๑ ร้อยละ ๑๐๐ ของ
จ านวนนักเรียนได้
เปลี่ยนบรรยากาศใน
การเรยีนรู้ด้วยตนเอง 
สร้างเสริมประสบการณ์
ตรง 
๑.๒ ร้อยละ ๙๐ ของ
จ านวนนักเรียนมีโลก-
ทัศน์ที่กว้างขึ้น ก้าวทัน
ต่อเหตุการณ์ ข่าวสาร
และเทคโนโลยีต่าง ๆ 
๑.๓ ร้อยละ ๙๐ ของ
จ านวนนักเรียนตระหนัก
ถึงความส าคัญของแหล่ง
เรียนรู้ในท้องถิ่น 

๘,๐๐๐.-บาท 
นางสาวดวงพร
ทิพย์  ยมโชติ 



 

 

 

โครงการและกิจกรรมตามกลยุทธ์ระดับองค์กร พร้อมเป้าหมายและงบประมาณ ระยะ ๓ ป ี
 

กลยุทธ์ระดับ
องค์กร 

(โรงเรียน) 

กลยุทธ์ระดับ 
แผนงาน 
(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ 
โครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
 (มฐ/ตัวบ่งชี้) 

เป้าหมาย 

งบประมาณ  
/ ผู้รับผิดชอบ ปี ๒๕๖๐ 

 
ปี ๒๕๖๑ 

 
ปี ๒๕๖๒ 

กลยุทธ์ที่ ๓ 
เสรมิสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู ้

๑. โครงการหนู
น้อยเรียนรู้สู่โลก
กว้าง (ต่อ) 

 ๑.๔ ร้อยละของ
จ านวนนักเรียนรู้สึก
ภาคภูมิใจ รัก และ
หวงแหนท้องถิ่นของ
ตน 

 ๑.๔ ร้อยละ ๘๐ ของ
จ านวนนักเรียนรู้สึก
ภาคภูมิใจ รัก และหวง
แหนท้องถิ่นของตน 

๑.๔ ร้อยละ ๘๕ ของ
จ านวนนักเรียนรู้สึก
ภาคภูมิใจ รัก และหวง
แหนท้องถิ่นของตน 

๑.๔ ร้อยละ ๙๐ ของ
จ านวนนักเรียนรู้สึก
ภาคภูมิใจ รัก และหวง
แหนท้องถิ่นของตน 

 

 ๒. โครงการ
อนุรักษ์และ
ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
ไทย 

๒.๑ เรียนรู้และ
ปฏิบัติเรื่อง
ศิลปวัฒนธรรม
ไทย 
๒.๒ ร่วม
กิจกรรมที่เป็น
การอนุรักษ์และ
ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
ไทย 

๒.๑ ร้อยละของ
จ านวนนักเรียนได้
เรียนรูศ้ิลปวัฒนธรรม
ไทย 
๒.๒ ร้อยละของ
จ านวนนักเรียนร่วม
กิจกรรมที่เป็นการ
อนุรักษ์และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมไทย 

มฐ.ที่ ๑-๓ ๒.๑ ร้อยละ ๘๐ ของ
จ านวนนักเรียนได้เรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรมไทย 
๒.๒ ร้อยละ ๘๐ ของ
จ านวนนักเรียนร่วม
กิจกรรมที่เป็นการ
อนุรักษ์และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมไทย 

๒.๑ ร้อยละ ๘๕ ของ
จ านวนนักเรียนได้เรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรมไทย 
๒.๒ ร้อยละ ๘๕ ของ
จ านวนนักเรียนร่วม
กิจกรรมที่เป็นการ
อนุรักษ์และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมไทย 

๒.๑ ร้อยละ ๙๐ ของ
จ านวนนักเรียนได้เรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรมไทย 
๒.๒ ร้อยละ ๙๐ ของ
จ านวนนักเรียนร่วม
กิจกรรมที่เป็นการ
อนุรักษ์และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมไทย 

๓,๐๐๐.-บาท 
นางสาว
จินดาหรา ข าคม 

 
 



 

 

 

โครงการและกิจกรรมตามกลยุทธ์ระดับองค์กร พร้อมเป้าหมายและงบประมาณ ระยะ ๓ ป ี
 

กลยุทธ์ระดับ
องค์กร 

(โรงเรียน) 

กลยุทธ์ระดับ 
แผนงาน 
(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ 
โครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
 (มฐ/ตัวบ่งชี้) 

เป้าหมาย 

งบประมาณ  
/ ผู้รับผิดชอบ ปี ๒๕๖๐ 

 
ปี ๒๕๖๑ 

 
ปี ๒๕๖๒ 

กลยุทธ์ที่ ๓ 
เสรมิสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู ้

๓. โครงการ
สหกรณ์ร้านคา้
โรงเรียนบ้าน
หาดทรายร ี

๓.๑ กิจกรรม
สมัครสมาชิก
สหกรณ์ร้านคา้ 
๓.๒ กิจกรรม
การจัดจ าหน่าย
สินค้า 
๓.๓ กิจกรรม
การท าบัญชีรับ-
จ่าย 
๓.๔ กิจกรรม
การปันผลก าไร 

๓.๑ ร้อยละของ
จ านวนครูและ
นักเรียนเป็นสมาชิก
สหกรณ์ร้านคา้ 
๓.๒ ร้อยละของ
จ านวนนักเรียนมี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับสหกรณ์
ร้านค้า 

มฐ.ที ๑, ๒ ๓.๑ ร้อยละ ๙๐ ของ
จ านวนครูและนักเรยีน
เป็นสมาชิกสหกรณ์
ร้านค้า 
๓.๒ ร้อยละ ๘๐ ของ
จ านวนนักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
สหกรณ์ร้านคา้ 

๓.๑ ร้อยละ ๙๕ ของ
จ านวนครูและนักเรยีน
เป็นสมาชิกสหกรณ์
ร้านค้า 
๓.๒ ร้อยละ ๘๕ ของ
จ านวนนักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
สหกรณ์ร้านคา้ 

๓.๑ ร้อยละ ๑๐๐ ของ
จ านวนครูและนักเรยีน
เป็นสมาชิกสหกรณ์
ร้านค้า 
๓.๒ ร้อยละ ๙๐ ของ
จ านวนนักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
สหกรณ์ร้านคา้ 

๒๐,๐๐๐.-บาท 
นางสายใจ  
พรหมพิมาน 

 ๔. โครงการ
ศึกษาแหล่ง
เรียนรู้นอก
สถานศึกษา 

- กิจกรรมทัศน
ศึกษาแหล่ง
เรียนรู้นอก
สถานศึกษา 

๔.๑ ร้อยละของ
จ านวนนักเรียน ได้
ศึกษาเรียนรู้จากแหล่ง
เรียนรูภ้ายนอก
สถานศึกษา 

มฐ. ท่ี ๑  ๔.๑ ร้อยละ ๙๐ ของ
จ านวนนักเรียน ได้
ศึกษาเรียนรู้จากแหล่ง
เรียนรูภ้ายนอก
สถานศึกษา 

๔.๑ ร้อยละ ๙๕ ของ
จ านวนนักเรียน ได้
ศึกษาเรียนรู้จากแหล่ง
เรียนรูภ้ายนอก
สถานศึกษา 

๔.๑ ร้อยละ ๑๐๐ ของ
จ านวนนักเรียน ได้
ศึกษาเรียนรู้จากแหล่ง
เรียนรูภ้ายนอก
สถานศึกษา 

๒๐,๐๐๐.-บาท 
นางจีรภรณ์  
รัชวการ 

 



 

 

 

โครงการและกิจกรรมตามกลยุทธ์ระดับองค์กร พร้อมเป้าหมายและงบประมาณ ระยะ ๓ ป ี
 

กลยุทธ์ระดับ
องค์กร 

(โรงเรียน) 

กลยุทธ์ระดับ 
แผนงาน 
(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ 
โครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
 (มฐ/ตัวบ่งชี้) 

เป้าหมาย 

งบประมาณ  
/ ผู้รับผิดชอบ ปี ๒๕๖๐ 

 
ปี ๒๕๖๑ 

 
ปี ๒๕๖๒ 

กลยุทธ์ที่ ๓ 
เสรมิสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู ้

๔. โครงการ
ศึกษาแหล่ง
เรียนรู้นอก
สถานศึกษา 
(ต่อ) 

 ๔.๒ ร้อยละของ
จ านวนนักเรียนไดร้ับ
ประสบการณ์ตรงจาก
การไปศึกษาแหล่ง
เรียนรู้นอก
สถานศึกษา 
๔.๓ ร้อยละของ
จ านวนนักเรียนมี
ความกระตือรือร้นต่อ
กิจกรรมการเรียน 
๔.๔ ร้อยละของ
จ านวนนักเรียนน า
ความรู้จากแหล่ง
เรียนรูม้าประยุกต์ใช้
เพื่อให้เกิดประโยชน์
และแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจ าวัน 

 ๔.๒ ร้อยละ ๙๐ ของ
จ านวนนักเรียนไดร้ับ
ประสบการณ์ตรงจาก
การไปศึกษาแหล่ง
เรียนรู้นอกสถานศึกษา 
๔.๓ ร้อยละ ๙๐ ของ
จ านวนนักเรียนมีความ
กระตือรือร้นต่อกิจกรรม
การเรยีน 
๔.๔ ร้อยละ ๙๐ ของ
จ านวนนักเรียนน า
ความรู้จากแหล่งเรยีนรู้
มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิด
ประโยชน์และแก้ปัญหา
ในชีวิตประจ าวัน 

๔.๒ ร้อยละ ๙๕ ของ
จ านวนนักเรียนไดร้ับ
ประสบการณ์ตรงจาก
การไปศึกษาแหล่ง
เรียนรู้นอกสถานศึกษา 
๔.๓ ร้อยละ ๙๕ ของ
จ านวนนักเรียนมีความ
กระตือรือร้นต่อกิจกรรม
การเรยีน 
๔.๔ ร้อยละ ๙๕ ของ
จ านวนนักเรียนน า
ความรู้จากแหล่งเรยีนรู้
มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิด
ประโยชน์และแก้ปัญหา
ในชีวิตประจ าวัน 

๔.๒ ร้อยละ ๑๐๐ ของ
จ านวนนักเรียนไดร้ับ
ประสบการณ์ตรงจาก
การไปศึกษาแหล่ง
เรียนรู้นอกสถานศึกษา 
๔.๓ ร้อยละ ๑๐๐ ของ
จ านวนนักเรียนมีความ
กระตือรือร้นต่อกิจกรรม
การเรยีน 
๔.๔ ร้อยละ ๑๐๐ ของ
จ านวนนักเรียนน า
ความรู้จากแหล่งเรยีนรู้
มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิด
ประโยชน์และแก้ปัญหา
ในชีวิตประจ าวัน 

 



 

 

 

โครงการและกิจกรรมตามกลยุทธ์ระดับองค์กร พร้อมเป้าหมายและงบประมาณ ระยะ ๓ ป ี
 

กลยุทธ์ระดับ
องค์กร 

(โรงเรียน) 

กลยุทธ์ระดับ 
แผนงาน 
(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ 
โครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
 (มฐ/ตัวบ่งชี้) 

เป้าหมาย 

งบประมาณ  
/ ผู้รับผิดชอบ ปี ๒๕๖๐ 

 
ปี ๒๕๖๑ 

 
ปี ๒๕๖๒ 

กลยุทธ์ที่ ๓ 
เสรมิสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู ้

๔. โครงการศึกษา
แหล่งเรียนรู้นอก
สถานศึกษา (ต่อ) 

 ๔.๕ ร้อยละของ
จ านวนนักเรียนมีเจต
คติที่ดีต่อการเรียนรู้
นอกสถานศึกษา 

     

 ๕. โครงการสาน
สัมพันธ์ชุมชน 

๕.๑ กิจกรรม
ประชุมคณะ  
กรรมการ
สถานศึกษา 
๕.๒ กิจกรรม
ประชุม
ผู้ปกครอง 
๕.๓ กิจกรรม
จัดท าวารสาร
โรงเรียน 

๕.๑ ร้อยละของ
จ านวนผู้ปกครองและ
ชุมชนเข้ามามีบทบาท
และมสี่วนร่วมในการ
จัดการศึกษา 
๕.๒ ร้อยละของการ
บริหารจดัการศึกษาได้
บรรลตุามมาตรฐาน
และเป้าหมายที่
ก าหนด 
๕.๓ ร้อยละของชุมชน
ที่มีความพึงพอใจ และ
เชื่อมั่นโรงเรยีน 

มฐ.ที่ ๒ ๕.๑ ร้อยละ ๙๐ ของ
จ านวนผู้ปกครองและ
ชุมชนเข้ามามีบทบาท
และมสี่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 
๕.๒ ร้อยละ ๙๐ ของ
การบริหารจัดการศึกษา
ได้บรรลตุามมาตรฐาน
และเป้าหมายที่ก าหนด 
๕.๓ ร้อยละ ๙๐ ของ
ชุมชนที่มีความพึงพอใจ 
และเชื่อมั่นโรงเรยีน 

๕.๑ ร้อยละ ๙๕ ของ
จ านวนผู้ปกครองและ
ชุมชนเข้ามามีบทบาท
และมสี่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 
๕.๒ ร้อยละ ๙๕ ของ
การบริหารจัดการศึกษา
ได้บรรลตุามมาตรฐาน
และเป้าหมายที่ก าหนด 
๕.๓ ร้อยละ ๙๕ ของ
ชุมชนที่มีความพึงพอใจ 
และเชื่อมั่นโรงเรยีน 

๕.๑ ร้อยละ ๑๐๐ ของ
จ านวนผู้ปกครองและ
ชุมชนเข้ามามีบทบาท
และมสี่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 
๕.๒ ร้อยละ ๑๐๐ ของ
การบริหารจัดการศึกษา
ได้บรรลตุามมาตรฐาน
และเป้าหมายที่ก าหนด 
๕.๓ ร้อยละ ๑๐๐ ของ
ชุมชนที่มีความพึงพอใจ 
และเชื่อมั่นโรงเรยีน 

๒,๐๐๐.-บาท 
นางสาวชุติมา   
ชูแสง 



 

 

 

โครงการและกิจกรรมตามกลยุทธ์ระดับองค์กร พร้อมเป้าหมายและงบประมาณ ระยะ ๓ ป ี
 

กลยุทธ์ระดับ
องค์กร 

(โรงเรียน) 

กลยุทธ์ระดับ 
แผนงาน 
(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ 
โครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
 (มฐ/ตัวบ่งชี้) 

เป้าหมาย 

งบประมาณ  
/ ผู้รับผิดชอบ ปี ๒๕๖๐ 

 
ปี ๒๕๖๑ 

 
ปี ๒๕๖๒ 

กลยุทธ์ที่ ๔ 
ส่งเสริมอัต
ลักษณ์ของ
สถานศึกษาให้
โดดเด่น 

๑. โครงการ
โรงเรียนปลอด
ขยะ (Zero  
Weast  
School) 

๑.๑ กิจกรรมให้
ความรู ้
๑.๒ กิจกรรมคัด
แยกขยะ 
๑.๓ กิจกรรมน า
ขยะกลับมาใช้
ประโยชน ์
๑.๔ กิจกรรม
รณรงค์เก็บขยะ
ในโรงเรียนและ
ชุมชน 
๑.๕ กิจกรรม
ธนาคารขยะ 
๑.๖ กิจกรรม
วาดภาพ 
ประกวดค าขวญั 

๑.๑ ร้อยละของ
จ านวนนักเรียน, ครู 
และชุมชนมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ลด การคดัแยกขยะ 
และการน าขยะ
กลับมาใช้ประโยชน ์
๑.๒ ร้อยละของ
จ านวนนักเรียน, ครู 
และชุมชนเห็น
ความส าคญั และ
ปฏิบัติเรื่องการลด 
การคัดแยกขยะ และ
การน าขยะกลับมาใช้
ประโยชนไ์ด ้
 

มฐ.ที่ ๑, ๒ ๑.๑ ร้อยละ ๘๕ ของ
จ านวนนักเรียน, ครู 
และชุมชนมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับลด การ
คัดแยกขยะ และการน า
ขยะกลับมาใช้ประโยชน ์
๑.๒ ร้อยละ ๘๕ ของ
จ านวนนักเรียน, ครู 
และชุมชนเห็น
ความส าคญั และปฏิบัติ
เรื่องการลด การคดัแยก
ขยะ และการน าขยะ
กลับมาใช้ประโยชน์ได ้
 

๑.๑ ร้อยละ ๙๐ ของ
จ านวนนักเรียน, ครู 
และชุมชนมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับลด การ
คัดแยกขยะ และการน า
ขยะกลับมาใช้ประโยชน ์
๑.๒ ร้อยละ ๙๐ ของ
จ านวนนักเรียน, ครู 
และชุมชนเห็น
ความส าคญั และปฏิบัติ
เรื่องการลด การคดัแยก
ขยะ และการน าขยะ
กลับมาใช้ประโยชน์ได ้
 

๑.๑ ร้อยละ ๙๕ ของ
จ านวนนักเรียน, ครู 
และชุมชนมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับลด การ
คัดแยกขยะ และการน า
ขยะกลับมาใช้ประโยชน์ 
๑.๒ ร้อยละ ๙๕ ของ
จ านวนนักเรียน, ครู 
และชุมชนเห็น
ความส าคญั และปฏิบัติ
เรื่องการลด การคดัแยก
ขยะ และการน าขยะ
กลับมาใช้ประโยชน์ได ้
 

๒,๕๐๐.-บาท 
นางอนุสรา  
เพชรเจียรนยั 

 



 

 

 

โครงการและกิจกรรมตามกลยุทธ์ระดับองค์กร พร้อมเป้าหมายและงบประมาณ ระยะ ๓ ป ี
 

กลยุทธ์ระดับ
องค์กร 

(โรงเรียน) 

กลยุทธ์ระดับ 
แผนงาน 
(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ 
โครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
 (มฐ/ตัวบ่งชี้) 

เป้าหมาย 

งบประมาณ  
/ ผู้รับผิดชอบ ปี ๒๕๖๐ 

 
ปี ๒๕๖๑ 

 
ปี ๒๕๖๒ 

กลยุทธ์ที่ ๔ 
ส่งเสริมอัตลักษณ์
ของสถานศึกษา
ใหโ้ดดเด่น 

๑. โครงการ
โรงเรียนปลอด
ขยะ (Zero  
Weast  
School) (ต่อ) 

๑.๗ กิจกรรม 
Big Cleaning 
Day 

      

 ๒. โครงการ
เยาวชนหาด
ทรายรีอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

๒.๑ กิจกรรม
พัฒนาชายหาด 
๒.๒ กิจกรรม
ปลูกป่าชายเลน 

๒.๑ ร้อยละของ
จ านวนนักเรียนมี
จิตส านึกอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
๒.๒ ร้อยละของ
จ านวนนักเรียนมี
ความสามัคคีในหมู่
คณะ 
๒.๓ ร้อยละของ
จ านวนนักเรียนเกดิ
ความภาคภูมิใจใน
ท้องถิ่น 

มฐ.ที่ ๑, ๒ ๒.๑ ร้อยละ ๘๐ ของ
จ านวนนักเรียนมี
จิตส านึกอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
๒.๒ ร้อยละ ๘๐ ของ
จ านวนนักเรียนมีความ
สามัคคีในหมู่คณะ 
๒.๓ ร้อยละ ๘๐ ของ
จ านวนนักเรียนเกดิ
ความภาคภูมิใจใน
ท้องถิ่น 

๒.๑ ร้อยละ ๘๕ ของ
จ านวนนักเรียนมี
จิตส านึกอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
๒.๒ ร้อยละ ๘๕ ของ
จ านวนนักเรียนมีความ
สามัคคีในหมู่คณะ 
๒.๓ ร้อยละ ๘๕ ของ
จ านวนนักเรียนเกดิ
ความภาคภูมิใจใน
ท้องถิ่น 

๒.๑ ร้อยละ ๙๐ ของ
จ านวนนักเรียนมี
จิตส านึกอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
๒.๒ ร้อยละ ๙๐ ของ
จ านวนนักเรียนมีความ
สามัคคีในหมู่คณะ 
๒.๓ ร้อยละ ๙๐ ของ
จ านวนนักเรียนเกดิ
ความภาคภูมิใจใน
ท้องถิ่น 

๒,๐๐๐.ขบาท 
นางสาว
จินดาหรา ข าคม 



 

 

 

โครงการและกิจกรรมตามกลยุทธ์ระดับองค์กร พร้อมเป้าหมายและงบประมาณ ระยะ ๓ ป ี
 

กลยุทธ์ระดับ
องค์กร 

(โรงเรียน) 

กลยุทธ์ระดับ 
แผนงาน 
(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ 
โครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
 (มฐ/ตัวบ่งชี้) 

เป้าหมาย 

งบประมาณ  
/ ผู้รับผิดชอบ ปี ๒๕๖๐ 

 
ปี ๒๕๖๑ 

 
ปี ๒๕๖๒ 

กลยุทธ์ที่ ๔ 
ส่งเสริมอัตลักษณ์
ของสถานศึกษา
ให้โดดเด่น 

๓. โครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์
และ
สภาพแวดล้อม
ในโรงเรียน 

๓.๑ กิจกรรม
ปรับปรุงดูแล
สภาพแวดล้อม
ในโรงเรียน 
๓.๒ กิจกรรม
ปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคาร
เรียน 

๓.๑ ร้อยละของ
จ านวนนักเรียนมี
จิตส านึกท่ีดีในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
๓.๒ ร้อยละของ
จ านวนนักเรียนมี
ความปลอดภัยในการ
มาเรียนท่ีโรงเรียน 

มฐ.ที่ ๒ ๓.๑ ร้อยละ ๘๐ ของ
จ านวนนักเรียนมี
จิตส านึกท่ีดีในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
๓.๒ ร้อยละ ๘๕ ของ
จ านวนนักเรียนมีความ
ปลอดภัยในการมาเรียน
ที่โรงเรียน 

๓.๑ ร้อยละ ๘๕ ของ
จ านวนนักเรียนมี
จิตส านึกท่ีดีในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
๓.๒ ร้อยละ ๙๐ ของ
จ านวนนักเรียนมีความ
ปลอดภัยในการมาเรียน
ที่โรงเรียน 

๓.๑ ร้อยละ ๙๐ ของ
จ านวนนักเรียนมี
จิตส านึกท่ีดีในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
๓.๒ ร้อยละ ๙๕ ของ
จ านวนนักเรียนมีความ
ปลอดภัยในการมาเรียน
ที่โรงเรียน 

๑๐,๐๐๐.-บาท 
นางสาวชนิดา  
ยอดยิ่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

โครงการและกิจกรรมตามกลยุทธ์ระดับองค์กร พร้อมเป้าหมายและงบประมาณ ระยะ ๓ ป ี
 

กลยุทธ์ระดับ
องค์กร 

(โรงเรียน) 

กลยุทธ์ระดับ 
แผนงาน 
(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ 
โครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
 (มฐ/ตัวบ่งชี้) 

เป้าหมาย 

งบประมาณ  
/ ผู้รับผิดชอบ ปี ๒๕๖๐ 

 
ปี ๒๕๖๑ 

 
ปี ๒๕๖๒ 

กลยุทธ์ที่ ๕ 
ส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา 

๑. โครงการเปิด
บ้านและบณัฑิต
น้อย 

๑.๑ กิจกรรม
มอบ
ประกาศนียบตัร
นักเรียนช้ัน อ.๒ 
และ ป.๖ 
๑.๒ กิจกรรม
มอบเกียรติบัตร
และทุนการ 
ศึกษานักเรียน
เรียนด ี

๑.๑ ร้อยละของ
จ านวนนักเรียนท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรม 
๑.๒ ร้อยละของ
นักเรียนมีความภมูิใจ
ในความส าเร็จของ
ตนเอง 
๑.๓ ร้อยละของ
จ านวนนักเรียนไดร้ับ
ประสบการณ์ตรง 
๑.๔ ร้อยละของ
จ านวนนักเรียน
ตระหนักใน
ความส าคญัของ
การศึกษา 
 

มฐ.ที่ ๑๑ ๑.๑ ร้อยละ ๑๐๐ ของ
จ านวนนักเรียนท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรม 
๑.๒ ร้อยละ๙๐ ของ
นักเรียนมีความภมูิใจใน
ความส าเร็จของตนเอง 
๑.๓ ร้อยละ ๙๐ ของ
จ านวนนักเรียนไดร้ับ
ประสบการณ์ตรง 
๑.๔ ร้อยละ ๙๐ ของ
จ านวนนักเรียนตระหนัก
ในความส าคญัของ
การศึกษา 
 

๑.๑ ร้อยละ ๑๐๐ ของ
จ านวนนักเรียนท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรม 
๑.๒ ร้อยละ๙๕ ของ
นักเรียนมีความภมูิใจใน
ความส าเร็จของตนเอง 
๑.๓ ร้อยละ ๙๕ ของ
จ านวนนักเรียนไดร้ับ
ประสบการณ์ตรง 
๑.๔ ร้อยละ ๙๕ ของ
จ านวนนักเรียนตระหนัก
ในความส าคญัของ
การศึกษา 
 

๑.๑ ร้อยละ ๑๐๐ ของ
จ านวนนักเรียนท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรม 
๑.๒ ร้อยละ๑๐๐ ของ
นักเรียนมีความภมูิใจใน
ความส าเร็จของตนเอง 
๑.๓ ร้อยละ ๑๐๐ ของ
จ านวนนักเรียนไดร้ับ
ประสบการณ์ตรง 
๑.๔ ร้อยละ ๑๐๐ ของ
จ านวนนักเรียนตระหนัก
ในความส าคญัของ
การศึกษา 
 

๒,๐๐๐.-บาท 
นางสาวชุติมา 
ชูแสง 

 



 

 

 

โครงการและกิจกรรมตามกลยุทธ์ระดับองค์กร พร้อมเป้าหมายและงบประมาณ ระยะ ๓ ป ี
 

กลยุทธ์ระดับ
องค์กร 

(โรงเรียน) 

กลยุทธ์ระดับ 
แผนงาน 
(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ 
โครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
 (มฐ/ตัวบ่งชี้) 

เป้าหมาย 

งบประมาณ  
/ ผู้รับผิดชอบ ปี ๒๕๖๐ 

 
ปี ๒๕๖๑ 

 
ปี ๒๕๖๒ 

กลยุทธ์ที่ ๕ 
ส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา 

๒. โครงการงาน
ประกันคณุภาพ
การศึกษา 

๒.๑ กิจกรรม
ก าหนดมาตรฐาน
การศึกษา 
๒.๒ กิจกรรม
จัดระบบบริหาร
และสารสนเทศ 
๒.๓ กิจกรรม
จดัท าเครื่องมือ
ติดตามตรวจสอบ
มาตรฐาน
การศึกษา 
๒.๔ กิจกรรม
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาตาม
มาตรฐานที่
ก าหนด 

๒.๑ ร้อยละของ
จ านวนผู้ปกครองและ
ชุมชนมีความมั่นใจว่า
สถานศึกษาสามารถ
จัดการศึกษาใหม้ี
คุณภาพตามมาตรฐาน
ที่ก าหนด 
๒.๒ ร้อยละของ
จ านวนนักเรียนมี
ความรู้ความสามารถ 
และมีคณุลักษณะที่พึง
ประสงคต์ามที่
หลักสตูรก าหนด 
๒.๓ จ านวนครั้งท่ี
โรงเรียนรายงาน
คุณภาพการศึกษา
ประจ าป ี

มฐ.ที่ ๔ ๒.๑ ร้อยละ ๙๐ ของ
จ านวนผู้ปกครองและ
ชุมชนมีความมั่นใจว่า
สถานศึกษาสามารถจดั
การศึกษาให้มีคณุภาพ
ตามมาตรฐานท่ีก าหนด 
๒.๒ ร้อยละ ๘๐ ของ
จ านวนนักเรียนมีความรู้
ความสามารถ และมี
คุณลักษณะที่พึง
ประสงคต์ามที่หลักสตูร
ก าหนด 
๒.๓ โรงเรยีนรายงาน
คุณภาพการศึกษา
ประจ าปี ๑ ครั้ง/ปี
การศึกษา 

๒.๑ ร้อยละ ๙๕ ของ
จ านวนผู้ปกครองและ
ชุมชนมีความมั่นใจว่า
สถานศึกษาสามารถจดั
การศึกษาให้มีคณุภาพ
ตามมาตรฐานท่ีก าหนด 
๒.๒ ร้อยละ ๘๕ ของ
จ านวนนักเรียนมีความรู้
ความสามารถ และมี
คุณลักษณะที่พึง
ประสงคต์ามที่หลักสตูร
ก าหนด 
๒.๓ โรงเรยีนรายงาน
คุณภาพการศึกษา
ประจ าปี ๑ ครั้ง/ปี
การศึกษา 

๒.๑ ร้อยละ ๑๐๐ ของ
จ านวนผู้ปกครองและ
ชุมชนมีความมั่นใจว่า
สถานศึกษาสามารถจดั
การศึกษาให้มีคณุภาพ
ตามมาตรฐานท่ีก าหนด 
๒.๒ ร้อยละ ๙๐ ของ
จ านวนนักเรียนมีความรู้
ความสามารถ และมี
คุณลักษณะที่พึง
ประสงคต์ามที่หลักสตูร
ก าหนด 
๒.๓ โรงเรยีนรายงาน
คุณภาพการศึกษา
ประจ าปี ๑ ครั้ง/ปี
การศึกษา 

๑๐,๐๐๐.-บาท 
นางสาวดวงพร
ทิพย์  ยมโชติ 



 

 

 

โครงการและกิจกรรมตามกลยุทธ์ระดับองค์กร พร้อมเป้าหมายและงบประมาณ ระยะ ๓ ป ี
 

กลยุทธ์ระดับ
องค์กร 

(โรงเรียน) 

กลยุทธ์ระดับ 
แผนงาน 
(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ 
โครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
 (มฐ/ตัวบ่งชี้) 

เป้าหมาย 

งบประมาณ  
/ ผู้รับผิดชอบ ปี ๒๕๖๐ 

 
ปี ๒๕๖๑ 

 
ปี ๒๕๖๒ 

กลยุทธ์ที่ ๕ 
ส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา 

๓. โครงการ
ควบคุมภายใน 

- กิจกรรม
ควบคุมภายใน
ตามขั้นตอน 

- ร้อยละของจ านวน
บุคลากรทีร่ับผดิชอบ
งาน ๔ งานมีการ
ด าเนินการมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

มฐ.ที่ ๒ - ร้อยละ ๙๐ ของ
จ านวนบุคลากรที่
รับผิดชอบงาน ๔ งานมี
การด าเนินการมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

- ร้อยละ ๙๕ ของ
จ านวนบุคลากรที่
รับผิดชอบงาน ๔ งานมี
การด าเนินการมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

- ร้อยละ ๑๐๐ ของ
จ านวนบุคลากรที่
รับผิดชอบงาน ๔ งานมี
การด าเนินการมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

๕๐๐.-บาท 
นางสาวชุติมา 
ชูแสง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

แผนพฒันาการจดัการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ | โรงเรียนบา้นหาดทรายรี 

ส่วนที่ ๕ 
การก ากับ  ติดตาม  ประเมินและรายงาน 

 
 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนบ้านหาดทรายรีได้ก าหนดแนวทางการก ากับ
ติดตามประเมินผล ตรวจสอบ และรายงานผลการปฏิบัติงาน/การด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม 
ไว้ดังนี้ 

๑. การก ากับ ติดตาม (Monitoring) 
๑.๑  จัดท ารูปแบบการก ากับ  ติดตามงาน 
๑.๒  จัดผู้รับผิดชอบในการก ากับติดตามงาน 

 ๒.   การประเมินผล  (Evaluation) 
  ๒.๑  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผล 
  ๒.๒  สร้างเครื่องมือประเมินผล 
  ๒.๓  ด าเนินการประเมินผล  ทั้งก่อนด าเนินโครงการ  เพ่ือดูความเป็นไปได้ ระหว่าง
ด าเนินโครงการเพ่ือดูความก้าวหน้า และปรับปรุง แก้ไขการด าเนินงาน และประเมินเมื่อสิ้นสุดโครงการ เพ่ือ
ดูประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินงาน 
 ๓.   การตรวจสอบ  (Audition) 
  ๓.๑  โรงเรียนประเมินตนเองตามผลงาน โครงการที่ปฏิบัติบันทึกผล เพ่ือปรับปรุง
พัฒนา 
  ๓.๒  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนบ้านหาดทรายรี ตรวจสอบ 
ประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา อุปสรรค และหาทางช่วยเหลือสนับสนุน 
 ๔. การรายงานผล  (Reporting) 
  ๔.๑  รายงานผลการด าเนินงาน เมื่อสิ้นสุดกิจกรรมที่ก าหนดให้ โดยผู้รับผิดชอบ
โครงการ/กิจกรรม 
  ๔.๒  เมื่อสิ้นปีการศึกษา โรงเรียนสรุปผลการประเมินโครงการไว้แต่ละปีการศึกษา เพ่ือ
น าไปเป็นข้อมูลในการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาการด าเนินงานในปีการศึกษาต่อไป 
  ๔.๓  เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) โรงเรียน
จะแต่งตั้งคณะกรรมการสรุปผลการปฏิบัติงาน เพ่ือเผยแพร่ให้ชุมชน หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทราบต่อไป 
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การให้ความเห็นชอบ 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษา โรงเรียนบ้านหาดทรายรี 

ปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ 

 
 ในคราวประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนบ้านหาดทรายรี  ครั้งที่ ๓/

๒๕๖๐    วันที่  ๒๗  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๐  ที่ประชุมได้พิจารณาร่างแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ซึ่งได้

จัดท าขึ้นตามนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาชุมพร เขต ๑       ซึ่งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีมติเห็นชอบให้น าแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษา โรงเรียนบ้านหาดทรายรี    ปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ เป็นกรอบ แนวทาง และ

เครื่องมือในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาในช่วงระยะเวลา ๓ ปีของโรงเรียน ให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ก าหนดไว้  จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ 

 

 

        (นางสกุลตลา    ไมตรีจิตร) 

       ประธานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

           โรงเรียนบ้านหาดทรายรี 
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รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหาดทรายรี 

 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 

๑ นางสกุลตลา     ไมตรีจิตร ประธานคณะกรรมการ 

๒ นายผดุง     คงทน ผู้ทรงคุณวุฒิ 

๓ พระครูอุดมเขตตาภิวัฒน์ ผู้แทนองค์กรศาสนา 

๔ นางสายใจ     พรหมพิมาน ผู้แทนครู 

๕ นายสมพร ชื่นบาน ผู้แทนศิษย์เก่า 

๖ นายสุรินทร์ คงโกมินทร์ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๗ นายรีวัฒน์ สูงยิ่ง ผู้แทนองค์กรชุมชน 

๘ นางอาภรณ์ ทองทิพย์ ผู้แทนผู้ปกครอง 

๙ นางกมลวรรณ สังข์สิงห์ กรรมการและเลขานุการ 

 

 

 


