
 

 

 

 

 

 

 

 

สวนที่ 4 

แผนการดําเนินงาน และ

งบประมาณ 
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แผนการดําเนนิงานและงบประมาณ 

กลยุทธท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผูเรียน 

เปาหมาย 
ตัวชี้วัดความสําเร็จของ

เปาหมาย 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของเปาหมาย (รายป) โครงการ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สนองมาตรฐาน

การศึกษา 

ฝายรับผิดชอบ/

ผูรับผิดชอบ 2563 2564 2565 2566 

1. เด็กปฐมวัยทุกคนมี

พัฒนาดานรางกาย อารมณ 

จิตใจ สังคมและสติปญญา 

1. เด็กมีพัฒนาการดาน

รางกายแข็งแรงมีสุขนิสัยท่ี

ดีและดูแลความปลอดภัย

ของตนเองได 

รอยละ78 รอยละ 80 รอยละ 85 รอยละ 90 โครงการสงเสริมพัฒนาการ

เด็กดานรางกาย 

-  กิจกรรมรางกายของหนู 

- กิจกรรมรองเลน เตน ราํ 

-  กิจกรรมหนูนอยคนเกง 

- กิจกรรมปลอดภัยไวกอน 

2,000.00 

 

500.00  

 500.00  

 500.00  

 500.00 

1.1/ปฐมวัย วิชาการ/ 

น.ส.จุตมิา 

 2. เด็กมีพัฒนาการดาน

อารมณจิตใจควบคุมและ

แสดงออกทางอารมณได 

รอยละ78 รอยละ 80 รอยละ 85 รอยละ 90 โครงการสงเสริมพัฒนาการ

เด็กดานอารมณ จิตใจ 

- กิจกรรมยิ้มสวยแกมใส 

- กิจกรรมลลีํานองหนู 

- กิจกรรมศลิปะสรางสรรค 

- กิจกรรมสนับสนุน 

- กิจกรรมสรางสมาธิ 

2,500.00 

 

500.00  

 500.00  

 500.00  

 500.00  

 500.00 

1.2/ปฐมวัย วิชาการ/ 

น.ส.จุตมิา 

 3. เด็กมีพัฒนาการดาน

สังคมชวยเหลือตนเองและ

เปนสมาชิกท่ีดีของสังคม 

รอยละ78 รอยละ 80 รอยละ 85 รอยละ 90 โครงการสงเสริมพัฒนาการ

เด็กดานสังคม 

- กิจกรรมเด็กดีมีวินัย 

- กิจกรรมของหายไดคืน 

- กิจกรรมเลนปนเรียน 

- กิจกรรมหนูนอยฑตู

วัฒนธรรม 

2,000.00  

 

500.00  

 500.00  

 500.00  

 500.00  

 

1.3/ปฐมวัย วิชาการ/ 

น.ส.ศยามล 
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เปาหมาย 
ตัวชี้วัดความสําเร็จของ

เปาหมาย 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของเปาหมาย (รายป) โครงการ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สนองมาตรฐาน

การศึกษา 

ฝายรับผิดชอบ/

ผูรับผิดชอบ 2563 2564 2565 2566 

 4. เด็กมีพัฒนาการดาน

สติปญญาสื่อสารไดมี

ทักษะการคิดพ้ืนฐานและ

แสวงหาความรูได 

รอยละ78 รอยละ 80 รอยละ 85 รอยละ 90 โครงการสงเสริมพัฒนาการ

ดานสติปญญา 

- กิจกรรมสื่อสารสิ่งสงสยั 

- กิจกรรมบอกเลาเอาความ 

- กิจกรรมภาษาพาเพลิน 

- กิจกรรมบาน

นักวิทยาศาสตร นอย 

- กิจกรรมเปดหนาตาง

ความคิด 

- กิจกรรมรักการอาน/หนูนอย

นักอาน 

3,000.00 

 

500.00  

 500.00  

 500.00  

 500.00  

  

500.00  

 

 500.00 

1.4/ปฐมวัย วิชาการ/ 

น.ส.ศยามล 

2. ผูเรียนระดับการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐานมีผลสัมฤทธ์ิทาง

วิชาการตามเปาหมาย 

1. ผูเรียนมคีวามสามารถ

ในการอาน การเขียน การ

สื่อสารและการคิดคํานวณ 

รอยละ 72 รอยละ 73 รอยละ 75 รอยละ 77 โครงการพัฒนาคุณภาพ

ผูเรียนดานผลสัมฤทธิ์ทาง

วิชาการ 

- กิจกรรมรักการอาน สราง

การเรยีนรู(มลูนิธิไทยรัฐ) 

- กิจกรรมเสียงตามสาย 

- กิจกรรมเขียนแตงประโยค

จากภาพ,เขียนคําคลองจอง 

- กิจกรรมใชหองสมุดมีชีวิต 

- กิจกรรมหนังสือเลมเล็ก 

- กิจกรรมอานหนังสือให

ผูปกครองฟง 

92,000.00 

 

 

3,000.00  

  

1,000.00  

 1,000.00  

  

15,000.00  

 5,000.00  

 1,000.00  

 

1.1.1/ข้ันพ้ืนฐาน วิชาการ/ 

น.ส.วัชโรบล 

นายชาญชัย 

 

น.ส.นารีกร 

น.ส.ฉัตราพร 

 

นายชาญชัย 

น.ส.อรัญญา 

น.ส.สรอย

สุวรรณ 

น.ส.เนาวรัตน 
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เปาหมาย 
ตัวชี้วัดความสําเร็จของ

เปาหมาย 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของเปาหมาย (รายป) โครงการ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สนองมาตรฐาน

การศึกษา 

ฝายรับผิดชอบ/

ผูรับผิดชอบ 2563 2564 2565 2566 

 

 2. ผูเรียนมีความสามารถ

ในการคิดวิเคราะห คดิ

อยางมีวิจารณญาณ 

อภิปรายแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น และแกปญหา 

รอยละ 73 รอยละ 74 รอยละ 75 รอยละ 76 - กิจกรรมการทําโครงงานตาม

กลุมสาระการเรียนรู 

3,000.00 1.1.2/ข้ันพ้ืนฐาน นางภัทรลภา 

 3. ผูเรียนมีความสามารถ

ในการสรางนวัตกรรม 

รอยละ 74 รอยละ 75 รอยละ 77 รอยละ 80 - กิจกรรมการทําโครงงานตาม

กลุมสาระการเรียนรู 

- กิจกรรมประกวดสิ่งประดิษฐ

จากนักเรียน 

- 

 

3,000.00 

1.1.3/ข้ันพ้ืนฐาน นางภัทรลภา 

 

นายสิงหล 

 4. ผูเรียนมีความสามารถ

ในการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 

รอยละ 73 รอยละ 75 รอยละ 77 รอยละ 80 - กิจกรรมสงเสรมิความรูดาน 

ICT 

- กิจกรรมสื่อมวลชนศึกษา 

3,000.00  

 

3,000.00 

1.1.4/ข้ันพ้ืนฐาน นางชารินี 

 

นางชารินี 

 5. ผูเรียนมีผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนตามหลักสตูร

สถานศึกษา 

- คาเฉลี่ยรอยละผลการ

ทดสอบระดับชาติ ช้ัน

ประถมศึกษาปท่ี ๓ (NT) 

  - คาเฉลีย่รอยละผลการ

ทดสอบระดับชาติ ช้ัน

ประถมศึกษาปท่ี ๖ (O-

NET) 

รอยละ 57 

 

 

 

รอยละ 63 

 

 

รอยละ 48 

 

 

 

รอยละ 60 

 

 

 

รอยละ 66 

 

 

รอยละ 51 

 

 

 

รอยละ 63 

 

 

 

รอยละ 69 

 

 

รอยละ 54 

 

 

 

รอยละ 66 

 

 

 

รอยละ 72 

 

 

รอยละ 57 

 

 

 

- กิจกรรมสอนซอมเสริม 

- กิจกรรมติวเขมกอนสอบ

ระดับชาต ิ

- กิจกรรมแขงขัน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

- ทุนการศึกษานักเรียนเรียนดี

ประพฤติด ี

1,000.00 

5,000.00 

 

30,000.00 

 

10,000.00 

1.1.5/ข้ันพ้ืนฐาน นางฉัตราพร 

น.ส.วัชโรบล 

 

น.ส.วัชโรล 

 

น.ส.จุตมิา  
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เปาหมาย 
ตัวชี้วัดความสําเร็จของ

เปาหมาย 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของเปาหมาย (รายป) โครงการ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สนองมาตรฐาน

การศึกษา 

ฝายรับผิดชอบ/

ผูรับผิดชอบ 2563 2564 2565 2566 

  - คาเฉลีย่รอยละผลการ

ทดสอบระดับชาติ ช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี ๓ (O-

NET) 

  - คาเฉลีย่รอยละผลการ

ทดสอบช้ันประถมศกึษาป

ท่ี๑ - มัธยมศึกษาปท่ี ๓ 

 

รอยละ 44 

 

 

 

รอยละ 73 

 

รอยละ 47 

 

 

 

รอยละ 76 

 

รอยละ 50 

 

 

 

รอยละ 79 

 

รอยละ 53 

 

 

 

รอยละ 82 

 6. ผูเรียนมีความรู ทักษะ

พ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดตีอ

งานอาชีพ 

รอยละ 73 รอยละ 75 รอยละ 80 รอยละ 85 - กิจกรรมชุมนุมงานอาชีพ 

- กิจกรรมฝกประสบการณ

อาชีพชวงปดภาคเรียน 

- กิจกรรมศึกษาแหลงเรียนรู

ดานอาชีพ 

2,000.00 

1,000.00 

 

5,000.00 

1.1.6/ข้ันพ้ืนฐาน นายจักรพงศ 

น.ส.จิราภรณ 

 

น.ส.จิราภรณ 

3. ผูเรียนมีคุณลักษณะอัน

พึงประสงคตามเปาหมาย

กําหนด 

 รอยละ 74 รอยละ 77 รอยละ 80 รอยละ 83 โครงการพัฒนาคุณภาพ

ผูเรียนดานคุณลักษณะอันพึง

ประสงค 

160,030.00 1.2/ข้ันพ้ืนฐาน บริหารท่ัวไป/ 

นายจักรพงศ 

 1. ผูเรียนมีคุณลักษณะ

และคานิยมท่ีดีตามท่ี

สถานศึกษากําหนด 

รอยละ 74 รอยละ 77 รอยละ 80 รอยละ 83 - กิจกรรมเด็กดีศรีไทยรัฐ

วิทยา (มูลนิธิไทยรัฐ) 

- กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ 

- กิจกรรมเขาคายลูกเสือ - 

เนตรนาร ี

1,000.00  

 

5,500.00 

100,030.00 

1.2.1/ข้ันพ้ืนฐาน นายจักรพงศ 

 

น.ส.นารีกร 

นายสิงหล 

 2. ผูเรียนมีความภมูิใจใน

ทองถ่ินและความเปนไทย 

รอยละ 74 รอยละ 77 รอยละ 80 รอยละ 83 - กิจกรรมอนุรักษ

ศิลปวัฒนธรรมไทยและ

ทองถ่ิน 

1,000.00 1.2.2/ข้ันพ้ืนฐาน นางชารินี 
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เปาหมาย 
ตัวชี้วัดความสําเร็จของ

เปาหมาย 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของเปาหมาย (รายป) โครงการ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สนองมาตรฐาน

การศึกษา 

ฝายรับผิดชอบ/

ผูรับผิดชอบ 2563 2564 2565 2566 

 3. ผูเรียนมีการยอมรับท่ี

จะอยูรวมกันบนความ

แตกตางและหลากหลาย 

รอยละ 74 รอยละ 77 รอยละ 80 รอยละ 83 - กิจกรรมแนะแนว 

- กิจกรรมเขาคายคณุธรรม 

1,500.00  

30,000.00 

1.2.3/ข้ันพ้ืนฐาน น.ส.วัชโรบล 

น.ส.นารีกร 

 4. ผูเรียนมีสุขภาวะทาง

รางกายและลักษณะจิต

สังคม 

รอยละ 74 รอยละ 77 รอยละ 80 รอยละ 83 - กิจกรรมอาหารกลางวัน 

- กิจกรรมอาหารเสริมนม 

- กิจกรรมอนามัยโรงเรียน 

- กิจกรรมแขงขันกีฬาระดับ

โรงเรียน เครือขายฯและระดับ

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

- กิจกรรมหองเรยีนสีขาว 

 

 

10,000.00 

10,000.00 

 

 

1,000.00 

1.2.4/ข้ันพ้ืนฐาน นางฉัตราพร 
น.ส.สรอยสุวรรณ 

น.ส.ศยามล 

นายจักรพงศ 
 

 

น.ส.นารีกร 

 

กลยุทธท่ี 2 เพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการบริหารจัดการ 

 

เปาหมาย 
ตัวชี้วัดความสําเร็จของ

เปาหมาย 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของเปาหมาย (รายป) โครงการ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สนองมาตรฐาน

การศึกษา 

ฝายรับผิดชอบ/

ผูรับผิดชอบ 2563 2564 2565 2566 

1. มีระบบบรหิารจดัการ

คุณภาพของสถานศึกษา 

         

 1. มีระบบบรหิารคณุภาพ

ท่ีเปดโอกาสใหผูเก่ียวของ

ทุกฝายมสีวนรวม 

2. มีแผนพัฒนาคุณภาพ

กําหนดเปาหมาย 

ด ี
 
 
ดี 
 

ด ี
 
 
ดี 
 

ดีเลิศ 

 

 

ดีเลิศ 

 

ดีเลิศ 

 

 

ดีเลิศ 

 

1. โครงการสงเสริม

ประสิทธิภาพวิชาการ 

- กิจกรรมในขอบขายงานตาม

กฎกระทรวงซึ่งกําหนด

หลักเกณฑและวิธีการกระจาย

5,000.00 

 

 

 

 

2.6/ปฐมวัย 

 

 

2.1/ข้ันพ้ืนฐาน 

 

วิชาการ/ 

น.ส.วัชโรบล 

-หน.งานตาม

คําสั่งมอบหมาย

งาน 
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เปาหมาย 
ตัวชี้วัดความสําเร็จของ

เปาหมาย 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของเปาหมาย (รายป) โครงการ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สนองมาตรฐาน

การศึกษา 

ฝายรับผิดชอบ/

ผูรับผิดชอบ 2563 2564 2565 2566 

วิสัยทัศน และพันธกิจท่ี

สถานศึกษากําหนดชัดเจน 

3. มีระบบบรหิารจดัการ

คุณภาพของสถานศึกษา 

 
 
ดี 

 
 
ดี 

 

 

ดีเลิศ 

 

 

ดีเลิศ 

อํานาจการบริหารและการจัด

การศึกษา พ.ศ. 2550 ดาน

การบริหารงานวิชาการ มี

ภาระหนาท่ี 17 อยาง 

2. โครงการสงเสริม

ประสิทธิภาพงานงานบริหาร

ท่ัวไป 

- กิจกรรมดานการบรหิารงาน

ท่ัวไป มีภาระหนาท่ี 21 อยาง 

- กิจกรรมสงเสริม

ประสิทธิภาพงานสารบรรณ

และสาํนักงานโรงเรียน 

- กิจกรรมตอนรับ

บุคคลภายนอก 

3. โครงการพัฒนางาน

งบประมาณ 

- กิจกรรมดานการบรหิารงาน

งบประมาณ มีภาระหนาท่ี22 

อยาง 

- กิจกรรมบรหิารจดัการคา

สาธารณูปโภค 

4.โครงการพัฒนางาน

บุคลากร 

 

 

 

 

18,680.00 

 

 

5,000.00 

 

10,600.00 

 

 

3,080.00 

 

65,000.00 

 

5,000.00 

 

 

60,000.00 

 

5,000.00 

 

 

2.2/ข้ันพ้ืนฐาน 

 

 

 

 

บริหารท่ัวไป/ 

นายสิงหล 

 

หน.งานยอยตาม

คําสั่งมอบหมาย

งาน 

น.ส.วิยะดา 

 

 

น.ส.วิยะดา 

 

งบประมาณ/ 

นางชารินี 

-หน.งานยอย

ตามคําสั่ง

มอบหมายงาน 

น.ส.เนาวรัตน 

 

บุคลากร/ 
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เปาหมาย 
ตัวชี้วัดความสําเร็จของ

เปาหมาย 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของเปาหมาย (รายป) โครงการ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สนองมาตรฐาน

การศึกษา 

ฝายรับผิดชอบ/

ผูรับผิดชอบ 2563 2564 2565 2566 

- กิจกรรมดานการบรหิารงาน

บุคคล มีภาระหนาท่ี20 อยาง 

น.ส.อรัญญา 

-หน.งานยอย

ตามคําสั่ง

มอบหมายงาน 

2. งานวิชาการของโรงเรียน

เนนคุณภาพผูเรียนรอบดาน

ตามหลักสูตรสถานศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน 

1. มหีลักสตูรครอบคลมุ

พัฒนาการท้ัง  4  ดาน

สอดคลองกับบริบทของ

ทองถ่ิน 

ดี ดี ดีเลิศ ดีเลิศ โครงการสงเสริมคุณภาพ

ผูเรียน 

- กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร

ปฐมวัย 

80,000.00  

 

3,000.00 

2.1/ปฐมวัย วิชาการ/น.ส.

เนาวรัตน 

น.ส.จุตมิา 

 

 

 2. ดําเนินงานพัฒนา

วิชาการท่ีเนนคุณภาพของ

ผูเรยีนรอบดานตาม

หลักสตูรสถานศึกษา และ 

ทุกกลุมเปาหมาย 

ดี ดี ดีเลิศ ดีเลิศ - กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

- กิจกรรมเสรมิหลักสูตรท่ีเนน

คุณภาพผูเรยีนรอบดาน 

  ๑. ทัศนศึกษาแหลงเรยีนรู 

 

  ๒. กิจกรรมเขาคายคณุธรรม 

  ๓. กิจกรรมตอตานสิ่งเสพ

ติด 

  ๔. กิจกรรมวันสําคญัตาง ๆ  

  ๕. กิจกรรมสภานักเรียน 

  ๖. กิจกรรมสหกรณรานคา 

  ๗. ธนาคารขยะ 

  ๘. กิจกรรมนอมนําหลัก

3,000.00 

 

 

 

50,000.00 

 

- 

3,000.00 

 

5,000.00 

2,000.00 

1,000.00 

1,000.00 

10,000.00 

2.3/ข้ันพ้ืนฐาน น.ส.วัชโรบล 

 

นายชาญชัย 

 

จุติมา/ฉัตราพร/

อรัญญา/นารีกร 

น.ส.นารีกร 

นายสิงหล 

 

น.ส.อรัญญา 

น.ส.นารีกร 
น.ส.สรอยสุวรรณ 

นายจักรพงศ 

น.ส.ภทัรลภา 
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เปาหมาย 
ตัวชี้วัดความสําเร็จของ

เปาหมาย 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของเปาหมาย (รายป) โครงการ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สนองมาตรฐาน

การศึกษา 

ฝายรับผิดชอบ/

ผูรับผิดชอบ 2563 2564 2565 2566 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๙ . กิจกรรมอนุรักษ

สิ่งแวดลอม 

2,000.00  

น.ส.จิราภรณ 

3. ครูและบุคลากรมีความ

เช่ียวชาญทางวิชาชีพ   

1. จัดครูใหเพียงพอกับช้ัน

เรียน 

2. สงเสรมิใหครูมคีวาม

เช่ียวชาญดานการจัด

ประสบการณ 

3. พัฒนาครูและบุคลากร

ใหมีความเช่ียวชาญทาง

วิชาชีพ 

ดี 

 

ดี 

 

 

ดี 

 

 

 

ดี 

 

ดี 

 

 

ดี 

ดีเลิศ 

 

ดีเลิศ 

 

 

ดีเลิศ 

ดีเลิศ 

 

ดีเลิศ 

 

 

ดีเลิศ 

โครงการพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 

- กิจกรรมอบรมพัฒนาครูกลุม

สาระการเรียนรู 

- กิจกรรมศึกษาดูงานดานการ

เรียนการสอน 

- กิจกรรมชุมชนการเรียนรู

ทางวิชาชีพ (PLC) 

- กิจกรรมนิเทศภายใน 

- กิจกรรมสงเสรมิ

ความกาวหนาทางวิชาชีพ 

- กิจกรรมอบรมความเปน

พลเมืองดี(มลูนิธิไทยรัฐ) 

- กิจกรรมอบรมสัมมนา

ครูผูสอนหลักสูตรสื่อมวลชน

ศึกษา (มูลนิธิไทยรัฐ) 

- กิจกรรมครดูีเดน(มูลนิธิ

ไทยรัฐ) 

82,000.00 

 

5,000.00  

 

 30,000.00  

 

 2,000.00  

 

 1,000.00  

 1,000.00  

 

 10,000.00  

 

 30,000.00  

 

 

 3,000.00 

2.2/ปฐมวัย 

 

2.3/ปฐมวัย 

 

 

2.4/ข้ันพ้ืนฐาน 

บุคลากร/ 

น.ส.อรัญญา 

นางชารินี 

 

นางชารินี 

 

น.ส.นารีกร 

 

นายธวัช 

น.ส.อรัญญา 

 

นายชาญชัย 

 

น.ส.เนาวรัตน 

 

 

นายชาญชัย 

 

4. สภาพแวดลอมทาง

กายภาพและสังคมเอ้ือตอ

 ดี ดี ดีเลิศ ดีเลิศ โครงการจัดสภาพแวดลอมท่ี

เอ้ือตอการเรียนรู 

203,000.00 

 

 บริหารท่ัวไป/

นายสิงหล 
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เปาหมาย 
ตัวชี้วัดความสําเร็จของ

เปาหมาย 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของเปาหมาย (รายป) โครงการ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สนองมาตรฐาน

การศึกษา 

ฝายรับผิดชอบ/

ผูรับผิดชอบ 2563 2564 2565 2566 

การจัดการเรยีนรู 

 1. จัดสภาพแวดลอมและ

สื่อเพ่ือการเรียนรูอยาง

ปลอดภัยและเพียงพอ 

ด ี ด ี ดีเลิศ ดีเลิศ - กิจกรรมปรับปรุงทําหองนํ้า

ปฐมวัย 

- กิจกรรมปรับปรุงสนามเด็ก

เลน 

- กิจกรรมแตงหองและจัดมุม

ประสบการณปฐมวัย 

- จัดหาครุภณัฑประจํา

หองเรียนปฐมวัย 

10,000.00  

 

10,000.00 

 

4,000.00  

 

20,000.00  

 

2.4/ปฐมวัย นายสิงหล 

 

นายสิงหล 

 

น.ส.ศยามล 

 

น.ส.จุตมิา 

 2. จัดสภาพแวดลอมทาง

กายภาพและสังคมท่ีเอ้ือ

ตอการจัดการเรียนรูอยาง

มีคุณภาพ 

ดี ดี ดีเลิศ ดีเลิศ - กิจกรรมจัดการเรียนการ

สอนในสถานการณระบาดของ

เช้ือไวรัสโคโรนา 

- กิจกรรมแตงหองและจดัมุม

ประสบการณประถมศึกษา

และมัธยมศึกษา 

- กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน 

- กิจกรรมปรับปรุงซอมแซม

อาคารเรยีนอาคารประกอบ 

- กิจกรรมปรับปรุง

หองปฏิบัติการใหเอ้ือตอการ

เรียนรู  

- กิจกรรมจัดหาและสรางท่ี

ประดิษฐานพระพุทธรูป

50,000.00  

 

 

18,000.00 

 

 

10,000.00  

 66,000.00 

 

10,000.00  

 

 

 

 

2.5/ข้ันพ้ืนฐาน นางชารินี 

 

 

น.ส.จิราภรณ 

 

 

นายธวัช 

นายสิงหล 

 

น.ส.ภัทรลภา 

 

 

น.ส.จุตมิา 
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เปาหมาย 
ตัวชี้วัดความสําเร็จของ

เปาหมาย 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของเปาหมาย (รายป) โครงการ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สนองมาตรฐาน

การศึกษา 

ฝายรับผิดชอบ/

ผูรับผิดชอบ 2563 2564 2565 2566 

ประจําโรงเรยีน 

- กิจกรรมจัดอาคารสถานท่ี

ตามอัตลักษณโรงเรยีนวิถีพุทธ 

๒๙ ประการ 

- กิจกรรมปรับปรุงหอง

พยาบาล 

 

 5,000.00  

  

 

20,000.00 

 

น.ส.นารีกร 

 

 

น.ส.ศยามล 

 

5. มีระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ เพ่ือสนับสนุน

การบริหารจัดการและการ

จัดการเรียนรู 

 ดี ดี ดีเลิศ ดีเลิศ โครงการพัฒนาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

50,000.00  บริหารท่ัวไป/

น.ส.นารีกร 

 1. ใหบริการสื่อเทคโนโลยี

สารสนเทศและสื่อการ

เรียนรูเพ่ือสนับสนุนการ

จัดประสบการณสําหรบั

คร ู

ดี ดี ดีเลิศ ดีเลิศ - กิจกรรมสรางและจัดหาสื่อ

ชุดฝกประสบการณสําหรบั

เด็กปฐมวัยท่ีสอดคลองกับ

พัฒนาการเด็กท้ัง ๔ ดาน 

10,000.00 2.5/ปฐมวัย น.ส.ศยามล 

 

 

 

 

 2. จัดระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือสนับสนุน

การบริหารจัดการและการ

จัดการเรียนรู 

ด ี ด ี ดีเลิศ ดีเลิศ - กิจกรรมจัดซื้อคอมพิวเตอร

โนตบุกสําหรับการบริหาร

จัดการ 

- กิจกรรมจัดทําขอมูล

สารสนเทศเพ่ือการบริหาร 

- กิจกรรมจัดทําขอมูล

สารสนเทศดานวิชาการ 

- กิจกรรมจัดทําขอมูล

30,000.00  

 

 

2,000.00  

 

2,000.00  

 

2,000.00  

2.6/ข้ันพ้ืนฐาน นางชารินี 

 

 

น.ส.วิยะดา 

 

น.ส.วัชโรบล 

 

นางชารินี 
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เปาหมาย 
ตัวชี้วัดความสําเร็จของ

เปาหมาย 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของเปาหมาย (รายป) โครงการ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สนองมาตรฐาน

การศึกษา 

ฝายรับผิดชอบ/

ผูรับผิดชอบ 2563 2564 2565 2566 

สารสนเทศดานงบประมาณ 

- กิจกรรมจัดทําขอมูล

สารสนเทศดานบริหารท่ัวไป 

- กิจกรรมจัดทําขอมูล

สารสนเทศดานบุคลากร 

 

2,000.00  

 

2,000.00 

 

นายสิงหล 

 

น.ส.อรัญญา 

 

กลยุทธท่ี 3  พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 

เปาหมาย 
ตัวชี้วัดความสําเร็จของ

เปาหมาย 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของเปาหมาย (รายป) โครงการ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สนองมาตรฐาน

การศึกษา 

ฝายรับผิดชอบ/

ผูรับผิดชอบ 2563 2564 2565 2566 

1. การเรียนการสอนมี

คุณภาพตามมาตรฐานและ

ตัวช้ีวัดของหลักสูตร

สถานศึกษาและสื่อมวลชน

ศึกษา 

     โครงการพัฒนากระบวนการ

จัดการเรียนการสอนท่ีเนน  

นักเรียนเปนสําคัญใน

ศตวรรษท่ี 21 

98,860.00  วิชาการ/ 

น.ส.ภัทรลภา 

 1. จัดประสบการณท่ี

สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการ

ทุกดานอยางสมดลุเต็ม

ศักยภาพ 

2. สรางโอกาสใหเด็กไดรับ

ประสบการณตรงเลนและ

ปฏิบัติอยางมีความสุข 

ดี 

 

 

 

ดี 

ดีเลิศ 

 

 

 

ดีเลิศ 

ดีเลิศ 

 

 

 

ดีเลิศ 

ดีเลิศ 

 

 

 

ดีเลิศ 

- กิจกรรมวิเคราะหหลักสูตร

ระดับปฐมวัย 

- กิจกรรมจัดทําแผนการจัด

ประสบการณปฐมวัย 

2,000.00  

 

1,000.00 

3.1/ปฐมวัย 

 

 

 

3.2/ปฐมวัย 

น.ส.จุตมิา 

 

น.ส.จุตมิา 
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เปาหมาย 
ตัวชี้วัดความสําเร็จของ

เปาหมาย 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของเปาหมาย (รายป) โครงการ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สนองมาตรฐาน

การศึกษา 

ฝายรับผิดชอบ/

ผูรับผิดชอบ 2563 2564 2565 2566 

 3. จัดการเรียนรูผาน

กระบวนการคดิและ

ปฏิบัติจริงและสามารถ

นําไปประยุกตใชในชีวิตได 

ดี ดี ดีเลิศ ดีเลิศ - กิจกรรมวิเคราะหหลักสูตร

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

- กิจกรรมจัดทําแผนการ

จัดการเรียนรูระดับการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน 

4,000.00  

 

3,000.00 

3.1/ข้ันพ้ืนฐาน นายชาญชัย 

 

น.ส.สรอย

สุวรรณ 

2. โรงเรียน มีหองเรียนและ

หองปฏิบัติการท่ีมี

บรรยากาศเอ้ือตอการ

เรียนรู ครูใชสื่อและ

เทคโนโลยีเหมาะกับวัย 

 ดี ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ     

 1. จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือตอ

การเรยีนรูใชสื่อและ

เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับ

วัย 

ดี ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ - กิจกรรมจัดทํา จดัหา พัฒนา

สื่อการเรียนการสอนระดับ

ปฐมวัย 

10,000.00 3.3/ปฐมวัย น.ส.ศยามล 

 2. ใชสื่อ เทคโนโลยี

สารสนเทศ และแหลง

เรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 

ดี ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ - กิจกรรมจัดทํา จดัหา พัฒนา

สื่อการเรียนการสอนระดับ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

- กิจกรรมหองสมุดมีชีวิต 

- กิจกรรมสหกรณโรงเรียน 

- กิจกรรมสภานักเรียน 

30,000.00 

 

 

- 

- 

- 

3.2/ข้ันพ้ืนฐาน น.ส.จิราภรณ 

 

 

นายชาญชัย 
น.ส.สรอยสุวรรณ 

น.ส.นารีกร 

 3. มีการบริหารจัดการช้ัน

เรียนเชิงบวก 

ดี ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ - กิจกรรมแนะแนว 

- กิจกรรมระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียน 

- 

4,000.00 

3.3/ข้ันพ้ืนฐาน น.ส.วัชโรบล 

น.ส.จิราภรณ 
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เปาหมาย 
ตัวชี้วัดความสําเร็จของ

เปาหมาย 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของเปาหมาย (รายป) โครงการ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สนองมาตรฐาน

การศึกษา 

ฝายรับผิดชอบ/

ผูรับผิดชอบ 2563 2564 2565 2566 

3. การวัดและประเมิน

ผูเรยีนเปนไปอยางมีระบบ 

และนําผลมาพัฒนาผูเรียน 

         

 1. ประเมินพัฒนาการเด็ก

ตามสภาพจริงและนําผล

การประเมินพัฒนาการ

เด็กไปปรับปรุงการจัด

ประสบการณและพัฒนา

เด็ก 

ดี ดี ดีเลิศ ดีเลิศ - กิจกรรมอบรมและพัฒนาครู

ดานการวัดและประเมินผล

การเรยีนรูระดับปฐมวัย 

3,000.00  

  

 

3.4/ปฐมวัย น.ส.จุตมิา 

 2. ตรวจสอบและประเมิน

ผูเรยีนอยางเปนระบบ 

และนําผลมาพัฒนาผูเรียน 

ดี ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ - กิจกรรมอบรมและพัฒนาครู

ดานการวัดและประเมินผล

การเรยีนรูระดับการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน 

- กิจกรรมจัดทําคลังขอสอบ 

- กิจกรรมวิจัยช้ันเรียน 

- กิจกรรมสอนซอมเสริม 

- กิจกรรมงานทะเบียนและ

ประเมินผลการเรียน 

- กิจกรรมสอบกลางภาคเรียน

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

- กิจกรรมสอบปลายปและ

ปลายภาคเรยีน 

- กิจกรรมการทดสอบ

5,000.00  

  

 

 

2,000.00  

 2,860.00  

 -  

 10,000.00 

 

 

 

10,000.00  

 

5,000.00  

3.4/ข้ันพ้ืนฐาน น.ส.อรัญญา 

 

 

 

น.ส.ภัทรลภา 

น.ส.นารีกร 

นางฉัตราพร 

น.ส.อรัญญา 

 

น.ส.วัชโรบล 

 

น.ส.วัชโรบล 

 

น.ส.อรัญญา 
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เปาหมาย 
ตัวชี้วัดความสําเร็จของ

เปาหมาย 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของเปาหมาย (รายป) โครงการ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สนองมาตรฐาน

การศึกษา 

ฝายรับผิดชอบ/

ผูรับผิดชอบ 2563 2564 2565 2566 

ระดับชาติ ช้ัน ป.๑,ป.๓,ป.๖ 

และ ม.๓ 

- กิจกรรมจัดทําเครื่องมือวัด

และประเมินคุณลักษณะอัน

พึงประสงค,การอาน คิด 

วิเคราะหเขียนและสื่อสาร 

- กิจกรรมการประเมิน

สมรรถนะสําคัญสําหรับ

นักเรียนระดับการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน 

 

 

2,000.00  

 

 

 

2,000.00  

  

 

 

น.ส.นารีกร 

 

 

 

น.ส.วัชโรบล 

 3. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู

และใหขอมูลสะทอนกลับ

เพ่ือพัฒนาและปรับปรุง

การจัดการเรยีนรู 

ดี ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ - กิจกรรม PLC 

(Professional Learning 

Community) 

3,000.00 3.5/ข้ันพ้ืนฐาน น.ส.นารีกร 
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กลยุทธท่ี 4  พัฒนาตามมาตรการสงเสริม 

 

เปาหมาย 
ตัวชี้วัดความสําเร็จของ

เปาหมาย 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของเปาหมาย (รายป) โครงการ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สนองมาตรฐาน

การศึกษา 

ฝายรับผิดชอบ/

ผูรับผิดชอบ 2563 2564 2565 2566 

1. ผูบริหาร ครู และ

นักเรียน ใชสื่อไดอยาง

สรางสรรค มคีุณธรรมและ

จริยธรรม และโรงเรียน

สามารถเปนแหลงเรียนรู

ดานสื่อมวลชนศึกษา 

1. ครู นักเรียน สามารถใช

และผลิตสื่อมวลชนศึกษา 

เพ่ือแลกเปลีย่นเรยีนรู 

2. มี Best Practice ท่ี

เกิดจากการเรียนการสอน

สื่อมวลชนศึกษา 

ดี 

 

 

ดี 

ดีเลิศ 

 

 

ดีเลิศ 

ดีเลิศ 

 

 

ดีเลิศ 

ดีเลิศ 

 

 

ดีเลิศ 

โครงการพัฒนานวัตกรรม

การเรียนรูสื่อมวลชนศึกษา

ในโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 

(ประกวด Best Practice การ

เรียนการสอนสื่อมวลชน

ศึกษา) 

- กิจกรรมจัดทําหนังสือพิมพ 

- กิจกรรมประกวด Best 

Practice ท่ีเกิดจากการเรียน

การสอนสื่อมวลชนศึกษา 

13,000.00 

 

 

 

 

 

3,000.00  

10,000.00 

 วิชาการ/ 

นางชารินี 

 

 

 

 

น.ส.เนาวรัตน 

นางชารินี 

2. นักเรียนมทัีศนคติท่ี

ถูกตองตอบานเมือง 

1. นักเรียนมีความรูความ

เขาใจตอชาติบานเมือง 

2. นักเรียนยึดมั่นในหลัก

ศาสนา 

3. นักเรียนมีความมั่นคง

ในสถาบันพระมหากษัตรยิ 

4. นักเรียนมีความเอ้ือ

อาทรตอครอบครัวและ

ชุมชนของตน 

รอยละ75  

 
รอยละ75  

 

 

รอยละ75 

 
รอยละ75 

รอยละ80 

 

รอยละ80 

 

 

รอยละ80 

 

รอยละ80 

 

รอยละ85 

 

รอยละ85 

 

 

รอยละ85 

 

รอยละ85 

รอยละ90 

 

รอยละ90 

 

 

รอยละ90 

 

รอยละ90 

โครงการนอมนาํพระบรมรา

โชบายดานการศึกษาของใน

หลวงรัชกาลท่ี 10 สูการ

ปฏิบัติ 

- กิจกรรมปลูกฝงดานทัศนคติ

ท่ีถูกตองตอบานเมือง 

7,800 1.2/ปฐมวัย 

1.3/ปฐมวัย 

1.2/ข้ันพ้ืนฐาน 

น.ส.ภัทรลภา  

แถมพิทักษ 

 

ครูประจําช้ัน

อนุบาล 2-

มัธยมศึกษาปท่ี 

3 

3.มีพ้ืนฐานชีวิตท่ีมั่นคง - มี 1. นักเรียนรูจักแยกแยะ รอยละ75 

 

รอยละ80 

 

รอยละ85 

 

รอยละ90 

 
- กิจกรรมไปวัดทําบุญ  1.2/ปฐมวัย ครูประจําช้ัน
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เปาหมาย 
ตัวชี้วัดความสําเร็จของ

เปาหมาย 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของเปาหมาย (รายป) โครงการ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สนองมาตรฐาน

การศึกษา 

ฝายรับผิดชอบ/

ผูรับผิดชอบ 2563 2564 2565 2566 

คุณธรรม สิ่งท่ีผิด - ชอบ/ช่ัว ดี 

2. นักเรียนปฏิบัติแตสิ่งท่ี

ถูกตอง ดีงาม 

3. นักเรียนรูจักปฏิเสธสิ่งท่ี

ผิด สิ่งท่ีช่ัว 

 

รอยละ75 

 
รอยละ75 

 

รอยละ80 

 

รอยละ80 

 

รอยละ85 

 

รอยละ85 

 

รอยละ90 

 

รอยละ90 

1.3/ปฐมวัย 

1.2/ข้ันพ้ืนฐาน 

อนุบาล2-

มัธยมศึกษาปท่ี 

3 

4. นักเรียนรักงาน สูงาน

ทํางานจนสําเรจ็ 

1. นักเรียนมีเจตคติท่ีดีตอ

อาชีพสุจริต 

2. นักเรียนมีทักษะในการ

ทํางาน 

3. นักเรียนมีความอดทน

และทํางานจนสาํเร็จ 

4. นักเรียนรับรูขีด

ความสามารถของตนเอง

เปนแนวทางในการ

ประกอบอาชีพ 

รอยละ75 

 
รอยละ75 

 
รอยละ75 

 

 
รอยละ75 

 

 

รอยละ80 

 

 

รอยละ80 

 

รอยละ80 

 

 

รอยละ80 

รอยละ85 

 

 

รอยละ85 

 

รอยละ85 

 

 

รอยละ85 

รอยละ90 

 

 

รอยละ90 

 

รอยละ90 

 

 

รอยละ90 

- กิจกรรมเสรมิสรางทักษะ

การทํางาน สงเสริมงานอาชีพ

ตามชวงวัยของนักเรียน 

 1.1/ปฐมวัย 

1.2/ปฐมวัย 

1.1.6/ข้ันพ้ืนฐาน 

หัวหนากลุม

สาระฯ การงาน

อาชีพ 

ครูสอนการงาน

อาชีพ ป.1 - ม.3 

5. นักเรียนมคีวามเปน

พลเมืองด ี

1. นักเรียนไดเรยีนรูถึง

ความเปนพลเมืองด ี

2. นักเรียนไดปฏิบัตหินาท่ี

พลเมืองด ี

รอยละ75 

 
รอยละ75 

รอยละ80 

 

รอยละ80 

รอยละ85 

 

รอยละ85 

รอยละ90 

 

รอยละ90 

- กิจกรรมการเรียนการสอน

หลักสตูรความเปนพลเมืองด ี

 1.2/ปฐมวัย 

1.3/ปฐมวัย 

1.2/ข้ันพ้ืนฐาน 

ครูสอนความเปน

พลเมืองด ี
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