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โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา 
อ าเภอกงไกรลาศ  จังหวัดสุโขทัย 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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ประกาศโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา 

เรื่อง การให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพการศกึษา ๔ปี (พ.ศ.2562-2565)  

ของโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา 

 

  เพื่อให้การบริหารงานโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา เป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพสอดคล้องกับ

พระราชบัญญัติการศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ 

(ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2553 หมวด 5 โดยอนุโลมหมวด 4 และ 6 ซึ่งให้โรงเรียนบริหารงานแบบใช้

โรงเรียนเป็นฐาน บริหารเป็นระบบครบวงจร และใช้หลักธรรมาภบิาลเป็นแกนตามอัตลักษณ์ของ

โรงเรียน 

 ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 38 มาตรา 39 แหง่พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 คณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนกงไกรลาศ

วิทยา จึงมีมตเิห็นชอบให้สถานศกึษาด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศกึษา (ปีการศึกษา พ.ศ.

2562-2565) ของโรงเรียนกงไกรลาศวิทยาได้ 

 ทั้งนีแ้ผนพัฒนาคุณภาพการศกึษาของโรงเรียนกงไกรลาศวิทยาได้รับการเห็นชอบจากการ

ประชุมคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐานครั้งที่ 1/2562 

 

     ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 

 
(ลงชื่อ)  
          (นายอนุสนธิ์  ต้นประสงค์)  

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา 
 
 

(ลงชื่อ)  
(นายประกอบ  พงศ์พันธ์) 

        ผู้อ านวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา 
 

 



ก 
 

ค าน า 
 

 แผนกลยุทธ์ของโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา จัดท าข้ึนเพ่ือเป็นเครื่องมือในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ให้สอดคล้องกันพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช  2542  และ โรงเรียนวิถีพุทธและปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไป/ภาพรวมของโรงเรียน   สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
และการประเมินสภาพแวดล้อม/ความพร้อมของโรงเรียน  ทิศทางของโรงเรียน กลยุทธ์ของโรงเรียน  กรอบ
กลยุทธ์  แผนที่กลยุทธ์ และแนวทางการด าเนินงานของโรงเรียนในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ให้บรรลุผลซึ่งคณะ
ผู้จัดท า ได้ท าการวิเคราะห์สถานภาพของโรงเรียน ปัจจัยสิ่งแวดล้อม น ามาท าข้อมูล ใช้เป็นแนวทางในการ
ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดและเป้าหมาย และได้น ามาจัดท าแผนงานที่
ประกอบด้วยโครงการต่างๆ เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุผลส าเร็จ ตามกลยุทธ์ที่ก าหนด  ในระหว่างปี
การศึกษา 2562-2565 
 แผนกลยุทธ์ จึงเป็นแผนแม่บทของโรงเรียน อันจะน าโรงเรียนเป็นไปตามเป้าประสงค์ท่ีวางไว้ 
 
          คณะผู้จัดท า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข 
 

บทคัดย่อ 
 

 จากการศึกษาสภาพปัจจุบันของโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ในการจัดท าแผน 
กลยุทธ์ของโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา พบว่าปัจจัยแวดล้อมภายนอกของโรงเรียนทั้งด้านสังคมวัฒนธรรม  
ด้านเทคโนโลยี ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเมืองและกฎหมาย มีสถานภาพเป็นโอกาสที่เอ้ือต่อการพัฒนา 
 สภาพแวดล้อมภายใน ซึ่งศึกษามาจาก ปัจจัยด้านโครงสร้าง และนโยบายของโรงเรียนด้าน 
การบริการและผลผลิต ด้านบุคลากร ด้านการเงิน ด้านสื่อวัสดุอุปกรณ์ และด้านบริหารการจัดการ  
โดยภาพรวม มีลักษณะที่เอ้ือต่อการพัฒนา จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์ของโรงเรียนดังนี้ 
  

“มุ่งพัฒนาการศึกษา สู่มาตรฐานสากล น้อมน าคุณธรรมด ารงตน สืบสานวัฒนธรรม ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
 
 ทั้งได้ก าหนด พันธกิจ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ของแผนกลยุทธ์ตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ 
 โดยการปรับสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ และหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรมน าความรู้สู่ชีวิตพอเพียง   พัฒนาสื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา และสร้างความตระหนักให้ชุมชนเห็นความส าคัญ และมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาการศึกษา 

เป้าประสงค์ในกลยุทธ์ของโรงเรียน คือ ให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุขท่ามกลางทุนทาง
วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ และกัลยาณมิตร ให้นักเรียนได้มีความรู้ความสามารถ และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา ให้นักเรียนมีความสามารถใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมใน
ชีวิตประจ าวันได้ ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเยาวชนนักเรียนให้เป็นสมาชิกที่ดีของชุมชน สามารถด ารง
ตนเป็นพลโลกได้อย่างมีความสุข 
 กลยุทธ์ของโรงเรียนในอันที่จะน าโรงเรียนไปสู่เป้าประสงค์ตามทิศทางท่ีต้องการอยู่ในรูปของการ
ขยาย ส่งเสริม การสนับสนุน คือ ส่งเสริมการพัฒนาการด าเนินการสามระบบหลัก(ระบบการเรียนรู้  ระบบ
กิจกรรมนักเรียน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน) เช่น  จัดการเรียนรู้ การดูแลช่วยเหลือ และกิจกรรมนักเรียน
ให้หลากหลาย จัดการ จัดหา สื่อการเรียนการสอน แหล่งเรียนรู้ และเทคโนโลยีทางการศึกษา จัดสภาพภูมิ
ทัศน์ และสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และพัฒนาการของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องและบรรลุ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริมความสัมพันธ์กับชุมชน  โดยเฉพาะผู้ปกครอง องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  พัฒนาระบบการบริหารการจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ โดยเน้นการมีส่วนร่วม และจัดการความรู้ และใช้สารสนเทศ  พัฒนาครูสู่มาตรฐานวิชาชีพ 
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บทที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐาน 

1. ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  ที่ตั้ง  147  ต าบล ไกรกลาง  อ าเภอ กงไกรลาศ จังหวัด สุโขทัย 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 โทร 055-691221 โทรสาร 055-691288  
e-mail sarabankolo@gmail.com  website www.kl.ac.th  เปิดสอนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 

แผนที่โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
    2.1 จ านวนบุคลากร (ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562) 

บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง อ่ืน ๆ 
จ านวน 2 51 1 2 10 

 

http://www.kl.ac.th/
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2.1.1 ข้อมูลผู้บริหาร 
 - ผู้อ านวยการโรงเรียน :  ชื่อ นายประกอบ  พงศ์พันธ์  
   วุฒิการศึกษาสูงสุด    : กศ.ม.  สาขา การบริหารการศึกษา  
   ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ :  16 พฤษภาคม  2561    
- รองผู้อ านวยการโรงเรียน จ านวน  1   คน : นางสุภาพ  ไฝ่สัมฤทธิ์  

         วุฒิการศึกษาสูงสุด : คม. สาขา การบริหารการศึกษา  
  ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่  : 10 กุมภาพันธ์ 2560   
2.1.2 ครูประจ าการ    

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น 
ชั่วโมงสอน/

สัปดาห ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

1 นางวริศรา  เรียงเรียบ 38 10 คศ.2 ค.ม. บริหารการศึกษา ภาษาไทย ม.1 27 
2 นางบุญเกิด   บุญติด 43 17 คศ.2 ศศ.ม. ภาษาไทย ภาษาไทย ม.5 22 
3 ว่าที่ ร.ต.ศักดิ์ธรรมนูญ  หงษ์

ทอง 
43 8 คศ.2 กศ.ม. บริหารการศึกษา ภาษาไทย ม.4 23 

4 นายจีระศักดิ ์ พวงขจร 48 8 คศ.2 ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ม.3 24 
5 นางสาวสุภัทร์พร  ปานสขุ 33 5 คศ.1 กศ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ม.2 27 
6 นายจตุพล  เป็งทา 40 1 ปี  

6 เดือน 
ครูผู้ช่วย ศศ.บ. บรรณารักษ์ศาสตร์

และสารนิเทศศาสตร์ 
ภาษาไทย ม.2 25 

7 นายธรรมกีรติ  บวบม ี 26 1 ปี  
6 เดือน 

ครูผู้ช่วย กศ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ม.6 24 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
1 นางสุชาดา  อิ่มประสิทธิชยั 46 13 คศ.3 ค.บ. สถิติประยุกต ์ คณิตศาสตร์ ม.3 23 
2 นางบุญสม  อินทร์สอน 49 22 คศ.3 ค.บ. สถิติประยุกต ์ คณิตศาสตร์ ม.2 27 
3 นางมะลิวัลย ์ ทองอิน 39 15 คศ.3 กศ.ม. วิจัยและวัดผล คณิตศาสตร์ ม.5,6 22 
4 นางศรีวรรณ  หงษ์ทอง 39 16 คศ.3 กศ.ม. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ม.4 22 
5 นางศิรดา  เนียมหอม 39 16 คศ.3 ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ม.2 21 
6 นางสาวรัตติยากรณ์  อัมพวัน 36 13 คศ.2 ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ม.5,6 22 
7 นางปราณี  มั่นประสงค์ 37 12 คศ.3 ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ม.1 27 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์
1 นายสุต ิ คงเผ่ือน 49 26 คศ.3 ค.บ. วิทยาศาสตร์ทัว่ไป วิทยาศาสตร์ ม.2 27 
2 นางศิวาพร  ศรีวราพงศ์ 53 30 คศ.3 กศ.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา  ฟิสิกส์ ม.4 22 
3 นางนิภาวรรณ  เกตุสาคร 48 25 คศ.3 กศ.ม. วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา ม.5 21 
4 นางสาวสายทิพย ์ อ๊อดพันธ ์ 44 16 คศ.3 กศ.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา ฟิสิกส์ ม.6 20 
5 นายนรินทร  มนตรี 54 31 คศ.2 กศ.ม. วัดผลประเมินผล

การศึกษา 
ฟิสิกส์ ม.5 22 

6 นางสาวอภิวรรณ  แก้วภูส ี 37 14 คศ.3 ศษ.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา ชีววิทยา ม.4 24 
7 น.ส.รพี  อาภัย 45 10 คศ.3 ค.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา โลกดาราศาสตร์ ม.4 22 
8 นางนวนิตย ์ เด่นสมบูรณ์ 34 11 คศ.3 กศ.ม. บริหารการศึกษา เคมี ม.5 23 

9 นางสาวชลกาล  แก้วทุ่ง 41 11 คศ.2 กศ.ม. บริหารการศึกษา เคมี ม.4,6 24 
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ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น 

ชั่วโมงสอน/
สัปดาห ์

10 นายจารึก  ใบกุ 31 7 คศ.1 ค.บ. วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ม.1 27 
11 นางสาวศศินา  เมฆพัฒน์ 25 11 เดือน ครูผู้ช่วย ศษ.บ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์  ม.3 28 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ 
1 น.ส.ศิริภรณ์  แก้วพันส ี 45 23 คศ.2 ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ม.6 26 
2 นางวราภรณ์  พันธุพ์ืช 55 33 คศ.3 กศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ม.1 30 
3 นางสายทอง  หลากจิตร 57 35 คศ.3 ศษ.ม. บริหารการศึกษา ภาษาอังกฤษ ม.4 22 
4 น.ส.ประพาพร  ไกรกิจราษฎร ์ 44 21 คศ.2 กศ.ม. บริหารการศึกษา ภาษาอังกฤษ ม.5 24 
5 นางสุภาวด ี นวลจีน 44 19 คศ.2 ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ม.2 30 
6 นางสาวอมรรัตน์  ขัดสาย 32 8 คศ.2 ศศ.ม. บริหารการศึกษา ภาษาจีน ม.4-6      24 
7 นางสาวอภิรัตน์  พรหมมินทร ์ 32 3 คศ.1 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ม.1,3 30 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
1 นางน้ าเงิน  ศรีสุขวัฒนุกุล 55 33 คศ.3 ศษ.ม. บริหารการศึกษา ศิลปะ  ม.4 16 
2 นางสิราวรรณ  ศรีม่วง 33 10 คศ.3 กศ.ม. บริหารการศึกษา คอมพิวเตอร์ ม.3 27 
3 นางอรสา  ศรีสันต์ 37 4 คศ.1 ค.บ. คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ ม.4 22 
4 นายเฉลิมพงศ์  ศรีม่วง 37 6 คศ.2 วท.บ. การเกษตร งานเกษตร ม.1 23 
5 นางสาวหทยัชนก  สิงห์ค า 33 1 ครูผู้ช่วย  คหกรรมศาสตร์

(อาหารโภชนาการ) 
การงานอาชพี ม.1 27 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
1 นางจริญ  สระชุ่ม 56 16 คศ.3 ค.บ. พลศึกษา สุขและพลศึกษา ม.2,3,5 25 
2 นายวัชรินทร์  ม่วงเขียว 59 37 คศ.3 กศ.บ. พลศึกษา สุขและพลศึกษา ม.6 5 
3 นางสาวศศิพร จันทร์ศรี 29 1 ครูผู้ช่วย ศษ.บ พลศึกษา พลศึกษา ม.1-6 25 
4 นางสาวสายลม  ขวัญเขียว 27 11 เดือน ครูผู้ช่วย วท.บ. วิทยาศาสตร์ สุขศึกษาพลศึกษา ม.3,6 24 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
1 นางสมพร  สินสมุทร 52 26 คศ.3 กศ.บ. สังคมศึกษา สังคม ม.1,3/หน้าที่พลเมือง 

ม.1 
33 

2 นางอาภรณ์  มนตรี 53 27 คศ.3 กศ.ม. จิตวิทยาแนะแนว ประวัติศาสตร์ ม.1-3 21 
3 นางเพชรรัตน์  ทับจาก 56 29 คศ.3 ค.บ. สังคมศึกษา สังคม/หน้าที่พลเมือง ม.2 33 
4 นายชลอ  ทิพวัน 54 31 คศ.2 ค.บ. สังคมศึกษา สังคม ม.3,6/หน้าที่พลเมือง 

ม.3 / พระพุทธ ม.6 
24 

5 นางสาวพิสมร  ภธูร 27 3 คศ.1 ศศ.บ. สังคมศึกษา สังคม ม.3/ศาสนาสากล ม.4/
หน้าที่พลเมืองและ
ประวัติศาสตร์ ม.5 

31 

6 นางสาวกฤตยาพร   
อมรวัฒนานุกุล 

30 1 ปี  
6 เดือน 

ครูผู้ช่วย กศ.ม. การพัฒนา
หลักสูตรและ 
การสอน 
 
 
 
 

ประวัติศาสตร์  
ม.4-6 

33 
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จ านวนครูที่สอนวิชาตรงเอก    49 คน  คิดเป็นร้อยละ 96.08 
จ านวนครูที่สอนตรงความถนัด 51 คน  คิดเป็นร้อยละ 100.00 

   2.1.3 ครูอัตราจ้าง  

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
ประสบการณ ์
การสอน (ปี) 

วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชั้น จ้างด้วยเงิน 

1. นายติณณภัทร์  นาคม 
(พนักงานราชการ) 

29 4  ปี ค.บ. สังคมศึกษา ประวัติศาสตร์/
สังคม/หน้าที่พลเมือง 
ม.5 

เงิน สพม. 

2. นางสาวสิริวิมล  รัดดาดวง 31 2  ป ี ศศ.บ. ภาษาไทย ธุรการโรงเรียน เงิน สพม. 
3 Ms.Imelda  Delrio  Doysabas 52 4 ปี  Bachelor of Secondary  

Education in Physical  
Education 

ภาษาอังกฤษ/ 
ม.4-6 

เงินนอก
งบประมาณ 

4 Miss.Avon  Christienie  Delrio  
Doysabas 

31 4 ปี  Bachelor of Business 
Administration in 
Human Resource 
Manangement 

ภาษาอังกฤษ/ 
ม.1-3 

เงินนอก
งบประมาณ 

5 นางสาวศิริรัตน์  ช่วงโชต ิ 31 6 ปี บธ.บ. การจัดการทั่วไป พี่เล้ียงเด็กพิการ เงิน สพม. 
6 นางสาวธัญชนก  วงษ์บ้านใหม่ 26 1  ป ี บธ.บ. การเงิน พี่เล้ียงเด็กพิการ เงิน สพม. 

  

2.2 วุฒิการศึกษาสูงสุด 
 ตารางและแผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบวุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น 

ชั่วโมงสอน/
สัปดาห ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
1 นายกรกช  อ่ าทิม 33 10 คศ.2 กศ.บ. ดนตรีศึกษา ศิลปะ ดนตรี  

ม.3,4,6 
28 

2 นางสาวจิรสุดา  พยอม 42 17 คศ.2 ค.บ. เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทาง
การศึกษา 

ศิลปะ ดนตรี  
ม.1,2,3 

26 

3 นายศศิน  คมข า 40 5 คศ.1 ศษ.บ ศิลปกรรม ศิลปะ ม.2 26 

บุคลากร จ านวน 
ต่ ากว่าปริญญาตรี 7 
ปริญญาตรี 36 
ปริญญาโท 23 
ปริญญาเอก - 
รวมทั้งสิ้น 66 
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3. ข้อมูลนักเรียน  
 1. จ านวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น 978 คน  จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน ( ณ วันที่ 10 มิถุนายน 
2562) 
ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง เพศ รวม เฉลี่ยต่อห้อง 

ชาย หญิง 
ม.1 6 111 99 210 35.00 
ม. 2 6 109 107 216 36.00 
ม. 3 5 86 77 163 32.60 
รวม 17 306 283 589 34.65 
ม. 4 4 83 81 164 41.0 
ม. 5 5 63 58 121 24.20 
ม. 6 4 50 54 104 29.92 
รวม 13 196 193 389 32.92 

รวมทั้งหมด 30 502 476 978  
  
 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อัตราส่วนครู : นักเรียน 1: 19.18 
 2. จ านวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น 947 คน  จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน  
(วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562) 
ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง เพศ รวม เฉลี่ยต่อห้อง 

ชาย หญิง 
ม.1 6 110 98 208 34.67 
ม. 2 6 104 104 208 34.67 
ม. 3 5 85 77 162 32.40 
รวม 17 299 279 578 34.00 
ม. 4 4 79 73 152 38.00 
ม. 5 5 60 57 117 23.40 
ม. 6 4 49 51 100 25.00 
รวม 13 188 181 369 28.38 

รวมทั้งหมด 30 487 460 947 31.57 
 
 
 



6 
 

 3. จ านวนนักเรียนเปรียบเทียบ ปีการศึกษา 2560-2562 

ตารางและแผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบจ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปี
ที ่4 ปีการศึกษา 2560-2562 

 

ระดับชั้น/ปีการศึกษา ม.1 ม.4 
2560 179 134 
2561 228 133 
2562 210 164 

  
 4. จ านวนนักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษาหรือส านักงานกองทุน 
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส.   926 คน          คิดเป็นร้อยละ 96.75 
 5. จ านวนนักเรียนที่มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย  923 คน  คิดเป็นร้อยละ 97.47 
 6. จ านวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ   2 คน         คิดเป็นร้อยละ 0.21 
 7. จ านวนนักเรียนมีความบกพร่องทางการศึกษา 50 คน       คิดเป็นร้อยละ 5.28 
 8. จ านวนนักเรียนที่ปัญญาเลิศ 0 คน         คิดเป็นร้อยละ 0.00 
 9. จ านวนนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ 35 คน       คิดเป็นร้อยละ 3.70 
 10. จ านวนนักเรียนที่ออกกลางคัน (ปัจจุบัน )  31 คน       คิดเป็นร้อยละ 3.27 
 11. สถิติการขาดเรียน 47 คน          คิดเป็นร้อยละ 4.81 
 12. จ านวนนักเรียนที่เรียนช้ าชั้น  1 คน         คิดเป็นร้อยละ 0.11 
 13. จ านวนนักเรียนที่จบหลักสูตร 
  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 158 คน        คิดเป็นร้อยละ 97.53 
  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 92 คน        คิดเป็นร้อยละ 92.00 
 14. จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณคดีและนันทนาการ 947 คน 
คิดเป็นร้อยละ 100.00 

15. จ านวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นลูกท่ีดีของพ่อ แม่ ผู้ปกครอง 947คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 
16. จ านวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน 947 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 
17. จ านวนนักเรียนที่ท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมทั้งในและนอกสถานศึกษา 947 คน 

คิดเป็นร้อยละ 100.00 
18. จ านวนนักเรียนที่มีบันทึกการเรียนรู้จากการอ่านและการสืบค้นจากเทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง

สม่ าเสมอ 947 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 
19. จ านวนนักเรียนที่ผ่านการประเมินความสามารถด้านการคิดตามท่ีก าหนดในหลักสูตรสถานศึกษา 

947 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 
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20. จ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคมตามที่
ก าหนดในหลักสูตรสถานศึกษา 947 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 
4. ข้อมูลงบประมาณ 
 

รายรับ จ านวน/บาท รายจ่าย จ านวน/บาท 
เงินงบประมาณ 26,580,489.40 งบด าเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง 26,580,489.40 
เงินนอกงบประมาณ 8,392,725.41 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 6,072,195.76 
เงินอ่ืนๆ  9,241.30 งบอ่ืนๆ  9,241.30 

รวมรายรับ 34982,456.11 รวมรายจ่าย 32,661,926.46 
 

งบด าเนินการ/เงนิเดือน เงินค่าจ้าง คิดเป็นร้อยละ 75.98 ของรายรับ 
งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 24.02 ของรายรับ 

5. ข้อมูลอาคารสถานที่  
      5.1  โรงเรียนกงไกรลาศวิทยามีอาคารเรียน 4 หลัง   และอาคารประกอบ  จ านวน  5 หลัง และส้วม 6 
หลัง ได้แก่           

-     อาคาร  1  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  3  ชั้น  แบบ  216  จ านวน  16  ห้องเรียน   
สร้างเมื่อปี  พ.ศ. 2518  ใช้เป็นห้องเรียนและห้องประกอบส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ส านักงาน
จัดการเรียนรู้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่  1  และส านักงานบริหารโรงเรียน 

- อาคาร  2  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  3  ชั้น  แบบ  216  ค  จ านวน   8   ห้องเรียน 
สร้างเมื่อปี  พ.ศ. 2521  และต่อเติมจนครบ  16  ห้องเรียน  ในปีการศึกษา  2526  ใช้เป็นห้องเรียนและห้อง
ประกอบส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2   ส านักงานจัดการเรียนรู้ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่  2     

- อาคาร  3  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  3  ชั้น  แบบ  216  ล  (ปรับปรุง)  จ านวน  16   
ห้องเรียน  สร้างและต่อเติมชั้นล่างเป็นห้องสมุดโรงเรียนเมื่อปีการศึกษา  2537  ใช้เป็นห้องเรียนและห้อง
ประกอบส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ส านักงานจัดการเรียนรู้ระดับชั้นมัธยมศึกษา  ปีที่  3    
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  และห้องประชุมไทยคม 

- อาคาร  4  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  4  ชั้น  แบบ  324  ล   (หลังคาทรงไทย)   
จ านวน  24  ห้องเรียน  สร้างเมื่อปีการศึกษา  2543  ใช้เป็นห้องเรียนและห้องประกอบส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย  ห้องปฏิบัติการ  ห้องภูมิปัญญาท้องถิ่น  ส านักงานจัดการเรียนรู้ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปี่ที่  4 – 6 
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-    อาคารศรีเมือง  สร้างเมื่อปีการศึกษา  2521  เป็นหอประชุมและโรงอาหารส าหรับให้บริการด้าน
อาหารแก่นักเรียน 

-    อาคารเกตุเพชร  สร้างเมื่อปีการศึกษา  2539  เป็นอาคารหอประชุมแบบ  101 ล  (พิเศษ) ใช้
เป็นอาคารเอนกประสงค์  สถานที่ประชุมของโรงเรียนและชุมชนที่มาขอใช้บริการ (โรงยิม)  เล่นแบดมินตัน 
ศูนย์เพ่ือนใจวัยรุ่น 

-     อาคารฝึกงาน  1  เป็นอาคารฝึกงานชั้นเดียว  จ านวน  2  หน่วย  สร้างเมื่อปีการศึกษา  2523  
ใช้เป็นห้องฝึกงานเกษตรกรรม  และเป็นห้องฝึกงานช่างไม้  และสหกรณ์โรงเรียน 
  -    อาคารฝึกงาน  2  เป็นอาคารฝึกงานชั้นเดียว  2  หน่วย  สร้างเมื่อปีการศึกษา 2526 ใช้เป็นห้อง
ฝึกงานคหกรรม  และห้องฝึกงานอุตสาหกรรม 
 
6. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
 1. สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ท านา ท าไร่              
มีจ านวน 14,287 หลังคาเรือน   มีประชากรทั้งสิ้น  54,259 คน  บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน          
ด้านภมูิศาสตร์ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดสุโขทัย ทิศเหนือ ติดทุ่งนา ทิศใต้ ติดหมู่บ้านแป้ง          
ทิศตะวันออก ติดวัดศรีเมือง และทิศตะวันตก ติดทุ่งนา โรงเรียนตั้งอยู่บนที่ราบลุ่ม  น้ าท่วมถึง พ้ืนที่เดิมเป็น
ทุ่งนา มีคลองล าขวัญผ่านกลางระหว่างวัดศรีเมืองกับโรงเรียน อาชีพหลักของชุมชน คือ เกษตรกรรม  
ท านา ส่วนใหญ่นับถือศาสนา พุทธ  ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ  
เทศกาลกินปลา   
 2. ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 3 อาชีพหลัก คือ เกษตรกรรม  
ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว 76,309 บาท /คน/ปี    
 3. โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
  3.1 จากการศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกโรงเรียน พบว่าสภาพแวดล้อมภายนอก
เป็นปัจจัยเอื้อ หรือเป็นโอกาสในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน ในด้านสังคมวัฒนธรรม แม้ว่า
ผู้ปกครองจะไม่ได้อยู่กับนักเรียน แต่ชุมชนยังช่วยดูแลเยาวชนในหมู่บ้าน ผู้ปกครองและชุมชนตระหนักถึง
คุณค่าของการศึกษา มีเจตคติที่ดีและไว้วางใจในประสิทธิภาพของโรงเรียน แต่ชุมชนก าลังเผชิญกับความ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและคาดไม่ถึง  ผู้ปกครองและชุมชนมีฐานะทางเศรษฐกิจอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้าง
ยากจน นอกจากนี้โรงเรียนยังได้รับการสนับสนุนจากองค์กรส่วนท้องถิ่น ประกอบกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ 2542   เอื้อให้โรงเรียนสามารถด าเนินการพัฒนาการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
โรงเรียนได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาให้จัดท าโครงการระดมทรัพยากร  เพื่อการจัด
การศึกษาให้นักเรียนได้อย่างพอเพียงในทุกปีการศึกษา 
  3.2 สภาพแวดล้อมด้านปัจจัยภายในโรงเรียน ในส่วนที่เป็นจุดแข็ง ซึ่งเอ้ือต่อการพัฒนา  
คือ โรงเรียนมีระบบการบริหารการจัดการแบบกระจายอ านาจโดยเน้นการมีส่วนร่วม มีโครงสร้างและนโยบาย
ด าเนินงานที่ชัดเจนเป็นระบบ บุคลากรทุกฝ่ายมีความตั้งใจในการปฏิบัติงาน ครูมีความพร้อมที่จะพัฒนา
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ตนเองอยู่เสมอ มีระบบการใช้จ่ายเงินถูกต้องตามระเบียบ สามารถตรวจสอบได้ ท าให้จัดการศึกษาของ
โรงเรียนเป็นไปอย่างมีระบบ ในด้านผลผลิตและการบริการ โรงเรียนประสบความส าเร็จในการกล่อมเกลา
นักเรียนตามแนววิถีพุทธ  ส่งผลให้นักเรียนมีความประพฤติอยู่ในเกณฑ์ดี  นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
มีอัตราการเรียนต่อมากกว่า 70 % โรงเรียนมีจุดอ่อนอยู่บ้างในด้านของการก ากับดูแลติดตามงานให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด แต่จัดเป็นจุดอ่อนที่สามารถแก้ไขได้โดยการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการ
รายงานโดยเฉพาะการรายงานหลังด าเนินการ 

  โรงเรียนกงไกรลาศวิทยาจึงเป็นโรงเรียนที่มีสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกที่เอ้ือและเป็น
โอกาสต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและสู่โรงเรียนวิถี
พุทธจิตอาสา เป็นศูนย์การจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นโรงเรียนดี 
ใกล้บ้าน 
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บทที่ 2 
ทิศทางนโยบายพัฒนาการศึกษา 

จากกรอบแนวคิดและนโยบายที่เก่ียวข้องเป็นหลักในการวางแผน ดังต่อไปนี้  
 1.   กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579)  

2. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579  
3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560-2564 
4. นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
5. นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
6. ยุทธศาสตร์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 
7. มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
8. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
9. ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
10. โรงเรียนมาตรฐานสากล ( World - class standard school) 
11. แนวทางด าเนินการ ๒๙ ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ 
12. แนวทางจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

 
1. ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) 
 ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี รัฐบาลได้ก าหนดวิสัยทัศน์ เปูาหมาย ในการด าเนินงานไว้ ดังนี้ 
 วิสัยทัศน์ 

“ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” และเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 
 เป้าหมาย 

1. ประเทศมีความมั่นคง 
 1.1 การมีความมั่นคงปลอดภัย จากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศใน

ทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความม่ันคงในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง  
  1.2 ประเทศมีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ที่เข้มแข็งเป็น
ศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกท่ีนาไปสู่การบริหารประเทศที่
ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล  
     1.3 สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชน มีความ
เข้มแข็ง ครอบครัว มีความอบอุ่น  
      1.4 ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต มีที่อยู่อาศัยและ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
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      1.5 ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ า 
 2. ประเทศมีความมั่งคั่ง  
      2.1 ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเป็นประเทศในกลุ่มประเทศรายได้สูง
ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น  
      2.2 เศรษฐกิจ มีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ท้ังจากภายในและภายนอกประเทศ
สร้างรายได้ท้ังจากภายในและภายนอกประเทศ สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดส าคัญของการ
เชื่อมโยงในภูมิภาคท้ังการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการท าธุรกิจ มีบทบาทส าคัญในระดับภูมิภาค
และระดับโลก เกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง  
     2.3 ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุนทาง
การเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
 3. ประเทศมีความยั่งยืน                 
                3.1 การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ  รายได้  และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพิ่มขึ้น 
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม
จนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์  
               3.2 การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคมโลกซ่ึง
เป็นที่ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม  
                3.3 ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคม ยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 
  ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579) มี  6 ยุทธศาสตร์ในการด าเนินงานในด้านต่างๆ ดังนี้ 
               ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความม่ันคง  
  1. เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  2. ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้างความ
เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 
  3. การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการชายแดน
และชายฝั่งทะเล 
  4. การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษา 
ดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 
  5. การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังปูองกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อย 
ภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 
  6. การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความม่ันคงของ
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ฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
  7. การปรับกระบวนการท างานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
         
        ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
  1. การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า 
  2. การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็งยั่งยืน และส่งเสริม 
เกษตรกรรายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  3. การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับ 
ผลิตภาพแรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล 
  4. การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนา 
ระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ 
  5. การลงทนุพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการขนส่ง 
  6. การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา 
กับนานาประเทศ ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ 
              ยุทธศาสตร์ที่ 3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
  1. พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
  2. การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
  3. ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
  4. การเสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะทีไดี 
  5. การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 
               ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
  1. สร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม 
  2. พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
  3. มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
  4. สร้างความเข็มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 
  5. พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
               ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคณุภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
  1. จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปูองกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
  2. วางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการ
อุทกภัยอย่างบูรณาการ 
  3. การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  4. การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับส่งแวดล้อม 
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  5. การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
  6. การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
               ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
  1. การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้มีขนาดที่เหมาะสม 
  2. การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
  3. การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
  4. การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  5. การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
  6. พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
  7. ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
 
2. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579  ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
แนวคิดการจัดการศึกษา 
 แนวคิดการจัดการศึกษา (Conceptual Design) ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ประกอบด้วย 
หลักการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (Education for All) หลักการจัดการศึกษาเพ่ือความเท่าเทียมและทั่วถึง 
(Inclusive Education) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และหลักการมีส่วนร่วม 
ของทุกภาคส่วนของสังคม (All for Education) อีกท้ังยึดตามเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals : SDGs 2030) ประเด็นภายในประเทศ (Local Issues) โดยน ายุทธศาสตร์ชาติ 
(National Strategy) มาเป็นกรอบความคิดส าคัญในการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ วิสัยทัศน์ จุดมุ่งหมาย 
เปูาหมาย ยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัด ดังนี้ 
วิสัยทัศน์ 
 “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิต อย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21” 
พันธกิจ 
 1. พัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่คนไทยทุกคนเข้าถึงโอกาสในการศึกษาและเรียนรู้ 
ตลอดชีวิต สร้างความเสมอภาคด้านการศึกษาแก่ผู้เรียนทุกกลุ่มเปูาหมาย ยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพ 
ของการจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาที่สอดคล้องและรองรับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก 
ศตวรรษท่ี 21 
 2. พัฒนาคุณภาพของคนไทยให้เป็นผู้มีความรู้ คุณลักษณะ และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
สามารถพัฒนาศักยภาพและเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 3. สร้างความม่ันคงแก่ประเทศชาติ โดยสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และสังคม 
คุณธรรม จริยธรรมที่คนเทยทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างปลอดภัย สงบสุข และพอเพียง 
 4. พัฒนาศักยภาพ และความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย เพ่ือการก้าวข้ามกับดักประเทศ 



14 

รายได้ปานกลาง สู่การเป็นประเทศในโลกที่หนึ่ง และลดความเหลื่อมล้ าในสังคมด้วยการเพ่ิมผลิตภาพของก าลังแรงงาน 
(productivity) ให้มีทักษะ และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน    และการพัฒนาประเทศ พร้อม
รับการเปลี่ยนแปลงที่เป็นพลวัตของโลกศตวรรษที่  21 ภายใต้ยุคเศรษฐกิจและสังคม 4.0 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
 2. เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติ 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 
 3. เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี และร่วมมือ 
ผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 4. เพ่ือน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศท่ีมีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ าภายในประเทศ 
ลดลง 

เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ 
ในศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs) 
 เป้าหมายของการจัดการศึกษา 5 ประการ ดังนี้ 
  1. ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานอย่างทั่วถึง (Access) มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ 
เช่น ประชากรกลุ่มอายุ 6 - 14 ปี ทุกคนได้เข้าเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าท่ีรัฐต้อง
จัดให้ฟรี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ผู้เรียนพิการได้รับการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสมทุกคน และ
ประชากรวัยแรงงานมีการศึกษาเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน เป็นต้น 
  2. ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่มเปูาหมายได้รับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานอย่างเท่าเทียม 
(Equity) มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคนได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย 
ในการศึกษา 15 ปี เป็นต้น 
  3. ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถเต็มตามศักยภาพ 
(Quality) มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น นักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) แต่ละวิชา
ผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไปเพ่ิมข้ึน และคะแนนเฉลี่ย ผลการทดสอบโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับ
นานาชาติ (Programme for International Student Assessment : PISA) ของนักเรียน อายุ 15 ปีสูงขึ้น เป็นต้น 
  4. ระบบการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือการลงทุนทางการศึกษาท่ีคุ้มค่าและบรรลุ
เปูาหมาย (Efficiency) มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น ร้อยละของสถานศึกษาขนาดเล็กที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
ภายนอกลดลง มีระบบการบริหารงานบุคคล ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน รวมทั้งมีกลไกส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการจัดการศึกษา 
 เป็นต้น 
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  5. ระบบการศึกษาที่สนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัตและบริบท 
ที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) ตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษาดีขึ้น 
สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผู้เรียนสามัญศึกษา และจ านวนสถาบันอุดมศึกษาที่ติดอันดับ 200 อันดับ
แรกของโลกเพ่ิมข้ึน เป็นต้น 
 

ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ มีเปูาหมายดังนี้ 
  1.1 คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ 
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  1.2 คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่พิเศษได้รับการศึกษา
และเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
  1.3 คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและปูองกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันของประเทศ  
มีเปูาหมาย ดังนี้ 
  2.1 ก าลังคนมีทักษะที่ส าคัญจ าเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาด 
งานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
  2.2 สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตท่ีมีความเชี่ยวชาญ 
และเป็นเลิศเฉพาะด้าน 
  2.3 การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิม 
ทางเศรษฐกิจ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีเปูาหมายดังนี้ 
  3.1 ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทย และทักษะและคุณลักษณะที่จ าเป็นใน
ศตวรรษท่ี 21 
  3.2 คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐาน 
การศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 
  3.3 สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ 
ตามหลักสูตรอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 
  3.4 แหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน 
และประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ 
  3.5 ระบบและกลไกการวัด การติดตาม และประเมินผลมีประสิทธิภาพ 
  3.6 ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้มาตรฐานระดับสากล 
  3.7 ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษามีเปูาหมาย ดังนี้ 
  4.1 ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
  4.2 การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนดลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย 
  4.3 ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง 
เป็นปัจจุบัน เพื่อการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตทีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีเปูาหมาย ดังนี้ 
  5.1 คนทุกช่วงวัย มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน าแนวคิดตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
  5.2 หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
  5.3 การวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา มีเปูาหมาย ดังนี้ 
  6.1 โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว 
ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้ 
  6.2 ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพ 
และมาตรฐานการศึกษา 
  6.3 ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการ 
ของประชาชนและพ้ืนที่ 
   
  6.4 กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะ 
ที่แตกต่างกันของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการก าลังแรงงานของประเทศ 
  6.5 ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม 
สร้างขวัญก าลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
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3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560-2564 
หลักการพัฒนาประเทศที่ส าคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ยึดหลัก  
  “ปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาที่ยั่งยืน” และ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” 
จุดเปลี่ยนส าคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 12 การประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาประเทศ 
  สถานการณ์และแนวโน้มของสังคมไทย โครงสร้างประชากรไทย เปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่าง
สมบูรณ์เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 โดยปี 2557 ประชากรวัยแรงงานจะมีจ านวนสูงสุดและเริ่มลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง คุณภาพคนไทยทุกกลุ่มวัยยังมีปัญหา คุณภาพการศึกษา และการเรียนรู้ของคนไทยยังอยู่ในระดับค่อนข้างต่ า 
นอกจากนี้ คนไทยส่วนใหญ่ยังมีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม และไม่ตระหนักถึงความส าคัญของระเบียบวินัย  
ความซื่อสัตย์ และการมีจิตสาธารณะ 

 
วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12   

  เพ่ือวางรากฐานให้คนเทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบ วินัย ค่านิยมที่ดี  
มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจน เป็นคนเก่งที่มีทักษะ 
ความรู้ ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
เปูาหมายที่ 1 คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม 
 ตัวชี้วัด 1.1 ประชากรอายุ13 ปีขึ้นไปมีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีคุณธรรม จริยธรรมเพิ่มขึ้น 
 ตัวชี้วัด1.2 คดีอาญามีสัดส่วนลดลง 
เปูาหมายที่ 2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมข้ึน  

 2.1 เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ 
ตัวชี้วัด 2.1 เด็กมีพัฒนาการสมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 85   
 2.2 เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์เพ่ิมข้ึน 
ตัวชี้วัด 2.2 คะแนน IQ เฉลี่ยไม่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
ตัวชี้วัด 2.3 เด็กร้อยละ 70 มีคะแนน EQ ไม่ต่ าากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
ตัวชี้วัด 2.4 ผู้เรียนในระบบทวิภาคีเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยร้อยละ30 ต่อปี 

เปูาหมายที่ 3 คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและมีความสามารถ เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
ตัวชี้วัด 3.1 ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชาไม่ต่ ากว่า 500 
ตัวชี้วัด 3.2 การใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือการอ่านหาความรู้เพ่ิมขึ้น 
ตัวชี้วัด 3.3 การอ่านของคนไทยเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 85 ตัวชี้วัด  
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4. นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
จุดเน้นเชิงนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)  
 1. น้อมน าแนวพระราชด าริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษา  
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทร - 
เทพยวรางกูร มาขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาให้เกิดเป็นรูปธรรม เพราะพระราชปณิธานของพระองค์ท่าน ถือเป็นพร
อันสูงสุด และมอบเป็นนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติแก่หน่วยงานในสังกัด 
 2. การด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 
 กระทรวงศึกษาธิการจะด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)  
ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งได้ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฯ โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติเป็นจุดเน้นด้านการศึกษาที่จะ 
ด าเนินการ 6 ด้าน คือ  
       2.1 ความมั่นคง  
  2.2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
  2.3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
  2.4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม  
  2.5 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
  2.6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
 3. จุดเน้นการด าเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ 
  3.1 ด าเนินการอยู่ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)  
  3.2 ทุกโครงการของกระทรวงศึกษาธิการต้องเน้นความโปร่งใส และต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น  
  3.3 กระทรวงศึกษาธิการ ต้องมีคุณลักษณะ MM = Modernized MOE มีการด าเนินการสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
  3.4 ด าเนินการเร่งด่วนตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีให้เห็นผลการด าเนินการเป็นรูปธรรม  
 4. จุดเน้นส าคัญ นโยบาย แนวทางหลักการด าเนินงานและโครงการส าคัญของกระทรวงศึกษาธิการ 
      4.1 ด้านความม่ันคง  
     แนวทางหลัก  
      4.1.1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน  
   - การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก น้อมน าพระราชปณิธานและ 
พระราชกระแสด้านการศึกษา พัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนวิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวประวัติศาสตร์และสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
   - พัฒนากระบวนการเรียนการสอน เพ่ือความปรองดองและสมานฉันท์ เช่น กิจกรรม  
เพ่ือนช่วยเพื่อน  
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   4.1.2 การบริหารจัดการ 
   - การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่ชายขอบ/ชายแดน  
   - ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  
 
 4.2 ด้านการผลิต พัฒนาก าลังคนและสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
  แนวทางทางหลัก : ผลิต พัฒนาก าลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ  
  4.2.1 การยกระดับมาตรฐาน พัฒนาหลักสูตร สื่อ และครูด้านภาษา  
   - ยกระดับวิชาภาษาอังกฤษรองรับ Thailand 4.0 ในสถานศึกษาสังกัดส านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างต่อเนื่อง และสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยจัดท า Echo 
English Vocational ซึ่งเป็น Application ภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนอาชีวศึกษา และการอบรมโดย Boot Camp 
ตลอดจนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของประชาชนในรูปแบบต่างๆ อาทิ หลักสูตรภาษาอังกฤษระยะสั้น Application 
และสื่อต่างๆ ที่หลากหลาย  
   - พัฒนาวิชาภาษาจีน โดยหลกัการเดียวกับวิชาภาษาอังกฤษ ด าเนินการเป็นกลุ่มเล็ก  
โดยการสนับสนุนของสถานทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน  
   - ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) เพ่ือแก้ปัญหาขาดแคลน
บุคลากรสายวิทยาศาสตร์ของประเทศ  
   - พัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ห้องเรียนหลักสูตรพิเศษ  
  4.2.2 ผลิตก าลังคนรองรับ New S-Curve โดยสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาและ 
จัดการศึกษา ทวิภาคีอีกรูปแบบหนึ่งโดยใช้สถานการณ์จริงจากสถานประกอบการและชุมชน “ปรับโรงงาน  
เป็นโรงเรียน” โดยมุ่งเน้นให้นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกทักษะฝีมือควบคู่กับการฝึกทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืน  
เพ่ือให้มีสมรรถนะที่เป็นไปตามความต้องการของสถานประกอบการ  
  4.2.3 ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน เร่งรัดการพัฒนาอาจารย์ เพื่อผลิตนวัตกรรม และ 
เทคโนโลยีรองรับอุตสาหกรรมเปูาหมาย  10 อุตสาหกรรมใหม่  
 4.3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
   แนวทางหลัก  
  4.3.1 การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล  
   - การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย  
    1) กระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบดูเด็กระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับชั้นอนุบาล 3 
(เด็กอายุ 3 – 5 ปี) และจัดท ามาตรฐานผู้เรียน ครู สถานศึกษาและผู้บริหารเพ่ือประกันคุณภาพให้แก่  
เด็กปฐมวัยทุกสังกัด  
    2) หน่วยงานอื่น อาทิ กระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบดูเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
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   - การส่งเสริม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  
    1) เรื่องคุณธรรม จริยธรรมเน้นการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในเด็ก เยาวชน  
และต่อยอดการสร้างความดี ซึ่งโมเดลการสร้างความดีมีหลายทางท้ังกระบวนการลูกเสือ-เนตรนารี รวมทั้ง 
รูปแบบโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนวิถีพุทธ และโครงการยุวทูตความดี  
    2) รณรงค์ให้เด็ก “เกลียดการโกง ความไม่ซื่อสัตย์”  
   - การพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร การเรียนการสอน  
    1) หลักสูตรมีความยืดหยุ่น ชุมชนท้องถิ่นสามารถออกแบบหลักสูตรเองได้  
    2) ปรับปรุงหลักสูตร โดยเพิ่ม 3 วิชา ซึ่งอยู่ในกรอบเดิม ได้แก่ วิชาภูมิศาสตร์ ICT และ 
Design and Technology โดยวิชา ICT และ Design and Technology เป็นการสนับสนุนช่วยเหลือ จากประเทศ
อังกฤษและประเทศสหรัฐอเมริกา  
    3) แก้ไขปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ เน้นกิจกรรมการอ่านโดยเฉพาะการอ่าน  
ให้เด็กอนุบาลฟังและการปรับปรุงห้องสมุด  
    4) เน้นการจัดการเรียนการสอน การคิดวิเคราะห์ตามรูปแบบ Active Learning 
ในห้องเรียนปกติและกิจกรรมเสริม โดยกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ เป็นกิจกรรม / วิธีการย่อย รวมทัๅง 
การรองรับผลการทดสอบ PISA และ STEM Education 
   - การวัดและประเมินผล  
    1) การวางแผนการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) เพ่ือให้ผลคะแนนสูงขึ้น  
    2) การประเมินผล O – Net ในวิชาสังคมศึกษาให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน เป็นผู้ประเมิน ส าหรับวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ให้สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเป็นผู้ออกข้อสอบ  
    3) การออกข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ด าเนินการในรูปคณะท างาน 
ออกข้อสอบ  
  4.3.2 การผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  
   - การสรรหาครู  
   1) โครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น มอบให้ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นหน่วยงานหลักด าเนินการสรรหาครู (การผลิต รูปแบบการสรรหาการ
บรรจุแต่งตั้ง การติดตามพร้อมการพัฒนา)  
   2) เปิดโอกาสให้คนเก่งมาเป็นครู  
   - ปรับเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะครูให้เป็นการเชื่อมโยงกับการเรียนการสอนเพื่อให้ครูอยู่ใน
ห้องเรียน  
   - การพัฒนาครู การอบรมครู  
   1) หลักสูตรในการอบรมครูให้มีความเชื่อมโยงกับการได้รับวิทยฐานะและการได้รับ 
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู โดยต้องเป็นหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติ / เห็นชอบ รวมทั้งการพัฒนาครู 
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ด้วยระบบ TPEP Online 
   2) หน่วยด าเนินการ ให้หน่วยงานกลางในการพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากร 
ทางการศึกษา ได้แก่ สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย และสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทาง 
การศึกษา  
  4.4 ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และการลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  
  แนวทางหลัก : โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา  
   4.4.1 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาโดยยกระดับคุณภาพสถานศึกษา  
ที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน (ICU) รวมทั้งการด าเนินการตามแนวทาง  No Child Left 
Behind คือ จัดท าข้อมูลเพ่ือส่งต่อผู้เรียน การปูองกัน การติดตามเด็กออกกลางคันโดยชุมชน  
ผู้ปกครอง ร่วมรับผิดชอบ และคัดกรองเด็กท่ีมีความจ าเป็นและต้องการเป็นพิเศษ  
   4.4.2 เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัล  
เพ่ือการศึกษาให้สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน ทั้งด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบเครือข่าย ด้านระบบข้อมูล 
สารสนเทศเพ่ือการศึกษา ด้านสื่อและองค์ความรู้ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
อย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  
   4.4.3 จัดระบบการคัดเลือกเข้าเรียนมหาวิทยาลัย (Admission) เพ่ือสร้างความเท่าเทียม ในการ
ใช้สิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาผ่านระบบ Clearing-House 
  4.5 ด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
  แนวทางหลัก : พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน  
   4.5.1 โครงการธนาคารขยะ โดยโรงเรียนและชุมชนร่วมคัดแยกขยะ น ากลับมาใช้ประโยชน์  
   4.5.2 การสร้างจิตส านึกการพัฒนาอย่างยั่งยืน เช่น โรงเรียนตามพระราชด าริ : ต้นแบบการ
จัดการสิ่งแวดล้อม  
   4.5.3 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยขยายผลบรรจุในหลักสูตรทุกระดับ  
  4.6 ด้านการพัฒนาระบบและการบริหารจัดการ  
  แนวทางหลัก : พัฒนาระบบบริหารจัดการ  
   4.6.1 เรื่องกฎหมาย เตรียมความพร้อมเก่ียวกับกฎหมายการศึกษา  
   4.6.2 ปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
   4.6.3 การจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา ที่เป็นรูปธรรม ชัดเจน  
   4.6.4 การขับเคลื่อนนโยบายระดับพ้ืนที่ ให้ส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเป็นฐานในการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
   4.6.5 บริหารจัดการโรงเรียนแม่เหล็กและโรงเรียนขนาดเล็ก  
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5. นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ก. วิสัยทัศน์ 

  สร้างคุณภาพทุนมนุษย์  สู่สังคมอนาคตท่ียั่งยืน 
ข. พันธกิจ 

  1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ
วิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 
 3. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
            4. สร้างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและ
เท่าเทียม 
 5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และเปูาหมายโลกเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 
  6. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

ค. เป้าหมาย 
1. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะและคุณลักษณะของ

ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง และปรับตัวต่อ เป็นพลเมือง
และพลโลกที่ดี  

2. ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล
ทุรกันดารได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ พร้อมก้าวสู่สากล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

3. ครู เป็นผู้เรียนรู้ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความแม่นย าทางวิชาการ และมีทักษะการจัดการเรียนรู้ที่
หลากหลายตอบสนองผู้เรียนเป็นรายบุคคล เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม และทักษะในการใช้เทคโนโลยี 

4. ผู้บริหารสถานศึกษา มีความเป็นเลิศส่วนบุคคล คิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม มีภาวะผู้น าทางวิชาการ มี
ส านึกความรับผิดชอบ (Accountability) และการบริหารแบบร่วมมือ 

5. สถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู้ ร่วมมือกับชุมชน ภาคเอกชน และ
ผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาระดับพ้ืนที่ จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพื่อการเรียนรู้ในทุกมิติ เป็นโรงเรียนนวัตกรรม 

6. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีการบริหารงานเชิงบูรณาการ เป็นส านักงานแห่งนวัตกรรมยุคใหม่ ใช้ข้อมูล
สารสนเทศและการวิจัยและพัฒนาในการขับเคลื่อนคุณภาพ ก ากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผลอย่างเป็นระบบ 

7. ส านักงานส่วนกลาง ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการท างาน โดย กระจายอ านาจการบริหารงานและการจัด
การศึกษาให้สถานศึกษา บริหารเชิงบูรณาการ มีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล 
และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ  ใช้วิจัยและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพ  
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นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
 นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 นโยบายที่ 3  พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
 นโยบายที่ 4  สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ

 เหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
 นโยบายที่ 5  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

 กลยุทธ์เชิงนโยบาย 
นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
ประเด็นกลยุทธ์ 
1. พัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้  
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนในเขตพ้ืนที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่

ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร เช่น พ้ืนที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง ได้รับการบริการ
ด้านการศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ 
 

นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ประเด็นกลยุทธ์ 
1. ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา ให้เอ้ือต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็น

รายบุคคล มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 น าไปสู่การจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท า (Career 
Education) 

2. พัฒนาผู้ เรียนทุกคนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิด 
ที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม 

3. พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 มีความเป็นเลิศ        
ด้านวิชาการ น าไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

4. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพและทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่ดีสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่าง
มีความสุข 

5. การจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเปูาหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) เพ่ือสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

6. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ  
7. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา น า Digital Technology มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน

เป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ ความต้องการ และความถนัด สร้างสังคมฐานความรู้ (Knowledge-
Based Society) เพ่ือการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
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นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ประเด็นกลยุทธ์ 

1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันทางการศึกษาที่ผลิตครู ในการผลิตและพัฒนาครู 
ให้ตรงกับสาขาวิชา และสอดคล้องกับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21 

2. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 

3. น า Digital Technology มาใช้ในการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุก
ประเภททั้งระบบ 

 นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ 
   เหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

 ประเด็นกลยุทธ์ 
1. ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาให้

สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
2. ยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับ และทุกประเภท ให้มีมาตรฐานตามบริบทของพ้ืนที่ 

เพ่ือให้พัฒนาผู้เรียน  มีคุณภาพ มีมาตรฐานเสมอกัน  
3. สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
4. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้เรียน และสถานศึกษาอย่างเหมาะสม เพียงพอ  
5. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา หน่วยงานทุกระดับน า Digital Technology  มาใช้เป็น

เครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน  
นโยบายที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  
ประเด็นกลยุทธ์ 

1. เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 

2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมบริหารจัด
การศึกษา 

3. ยกระดับการบริหารงานของสถานศึกษาให้มีอิสระ น าไปสู่การกระจายอ านาจ 4 ด้าน  ให้
สถานศึกษาเป็นศูนย์กลางในการจัดการศึกษาตามบริบทของพ้ืนที่ 

4. ปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณเพ่ือสนับสนุนผู้เรียนและสถานศึกษาอย่างเหมาะสม เพียงพอ 
5. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา หน่วยงานทุกระดับน า Digital Technology มาใช้ในการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็นระบบ น าไปสู่การน าเทคโนโลยี Big Data เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูล
ด้านต่าง ๆ ตั้งแต่ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลครู ข้อมูลสถานศึกษา ข้อมูลงบประมาณ และข้อมูลอ่ืน ๆ ที่
จ าเป็นมาวิเคราะห์เพ่ือให้สถานศึกษา สามารถจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตาม
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สมรรถนะ และความถนัด และสามารถวิเคราะห์เป็นข้อมูลในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ของประเทศต่อไป 

 
 6. ยุทธศาสตร์ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘       
 ยทุธศาสตร์ที่ 1   การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2   พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัด   การศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3    ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4    จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5   พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
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7. มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
แนบท้ายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัยระดับการศึกษาข้ัน 

พ้ืนฐาน และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2561 
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2561  มีจ านวน 3 มาตรฐาน  ได้แก่ 
 มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
  1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  1)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
  2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
  ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
  3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  6)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
 1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
  2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 2.1  มีเปูาหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 และทุกกลุ่มเปูาหมาย 
 2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
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 3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 
8. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
มีพระราชด ารัสแก่ชาวไทยนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 เป็นต้นมา และถูกพูดถึงอย่างชัดเจนในวันที่ 4 ธันวาคม 2540 เพ่ือ
เป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศไทย ให้สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนในกระแส
โลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ  

แนวคิดปรัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ปรัญาเศรษฐกจิพอเพียง เชื่อว่าโครงสร้างทางสังคมของชุมชนจะถูกปรับเปลี่ยนพัฒนาไปในทิศทางที่ดีข้ึนอย่าง
ยั่งยืนได้ ต้องอาศัยปัจจัยส าคัญ 2 อย่างคือ 

1.  การผลิต  การผลิตจะต้องมีความสัมพันธ์กันระหว่าง “ปริมาณผลผลิต” และ “การบริโภค” 
2. ความสามารถในการจัดการ ชุมชนจะต้องมีความสามารถในการจัดการทรัพยากรของตนเองได้อย่างสมดุล

อย่างยั่งยืน 
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางการด าเนินชีวิตที่ต้องอาศัยความรอบรู้ รอบคอบ และระมัดระวัง ในการวางแผนและ
ด าเนินการทุกข้ึนตอน ภายใต้ “3 ห่วง 2 เงื่อนไข” ดังนี้ 

ความพอประมาณ (Moderation)   หมายถึง ความพอดี ไม่มากหรือน้อยเกินไปในมิติต่าง ๆ ของการ
กระท า  5  ประการ คือ 
   ด้านจิตใจ  คือ  เริ่มต้นจากตนเองต้องเข้มเข็งมีสติ  มีปัญญาเพ่ือให้สามารถึงตนเองได้ ตลอดจนต้อง
มีจิตส านึกท่ีดี  มีเมตตา เอ้ืออาทร มีความเข้าใจและประนีประนอม  ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม   
  ด้านสังคม  คือ  โดยเริ่มจากครอบครัว ชุมชน  และสังคม ที่ต่างต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันสร้างความ
เข้มแข็งให้แก่ชุมชน รู้จักผนึกก าลัง การสร้างความพอดีให้กับทุกระดับของสังคม  และที่ส าคัญคือการมีกระบวนการ
เรียนรู้ที่เกิดจากฐานรากท่ีมั่นคงและแข็งแรงของชุมชน 
   ด้านเศรษฐกิจ  คือ  ต้องด ารงชีวิตอยู่อย่างพอดี ด้วยการพยายามเพ่ิมรายได้ ลดรายจ่าย ไม่หรูหรา  
ฟุุมเฟือยพออยู่พอกินสมควรตามอัตภาพและฐานะของตน 

      ด้านเทคโนโลยี  คือ  ควรรู้จักใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมและความ
ต้องการของประเทศ และควรมุ่งเน้นพัฒนาเทคโนโลยีจากภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดความสอดคล้องเป็นประโยชน์ต่อ
สภาพแวดล้อมโดยรวมของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ 

      ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  คือ  รู้จักใช้อย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ  รู้จักจัดการ
อย่างฉลาดรอบคอบเพ่ือให้เกิดการใช้ทรัพยาในการพัฒนาอย่างมั่นคง ตลอดจนควรรณรงค์รักษาทรัพยากรธรรมชาติให้
เกิดความยั่งยืนสูงสุด         
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ความมีเหตุผล (Reasonableness)   หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้นจะต้อง
เป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระท านั้น 
ๆ อย่างรอบคอบ ซื่อตรง และไม่โลภอย่างมาก  

     การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว (Self-immunity)   หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการ
เปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดข้ึน โดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดข้ึนในอนาคตท้ัง
ใกล้และไกล  

 
เงื่อนไข  การตัดสินใจและการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ  ให้อยู่ในระดับพอเพียงนั้นต้องอาศัยทั้งความรู้  และ

คุณธรรมเป็นพื้นฐาน  กล่าวคือ 
เงื่อนไขความรู้  ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้องอย่างรอบด้าน ความ

รอบคอบที่จะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อม  เพื่อประกอบการวางแผนและการใช้ความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ 
      เงื่อนไขคุณธรรม  ที่จะต้องเสริมสร้างประกอบด้วย  มีความตระหนักในคุณธรรมมีความซื่อสัตย์

สุจริตและมีความอดทน  มีความเพียร  ใช้สติปัญญาในการด ารงชีวิต 
 
9. ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ  
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม  
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์  
 4. ใฝุหาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม  
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม  
 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน  
 7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง  
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่  
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบัติตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
 10. รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของ พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจ าหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อ
มีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี  
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝุายต่าง หรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัวต่อ
บาปตามหลักของศาสนา  
 12. ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
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10. แนวทางด าเนินการ 29 ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ  ประกอบด้วย 
1.  ด้านกายภาพ 7 ประการ 
    1.1 มีปูายโรงเรียนวิถีพุทธ 
    1.2 มีพระพุทธรูปหน้าโรงเรียน 
    1.3 มีพระพุทธรูปประจ าห้องเรียน 
    1.4 มีพระพุทธศาสนสุภาษิต วาทะธรรม พระราชด ารัสติดตามท่ีต่างๆ  
    1.5 มีความสะอาด  สงบ ร่มรื่น         
    1.6 มีห้องพระพุทธศาสนาหรือลานธรรม 
    1.7 ไม่มีสิ่งเสพติด เหล้า บุหรี่ 100 % 

 2. ด้านการเรียนการสอน   5 ประการ 
               2.1 บริหารจิต เจริญปัญญา ก่อนเข้าเรียน เช้า บ่าย ทั้งครู และ นักเรียน                 
               2.2  บูรณาการวิถีพุทธ ทุกกลุ่มสาระ และในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา    
               2.3  ครู พานักเรียนท าโครงงานคุณธรรม กิจกรรมจิตอาสาสัปดาห์ละ 1 ครั้ง   
               2.4 ครู ผู้บริหาร และ นักเรียน ทุกคน ไปปฏิบัติศาสนกิจที่วัดเดือนละ 1 ครั้ง  
มีวัดเป็นแหล่งเรียนรู้      
               2.5 ครู ผู้บริหาร และ นักเรียนทุกคน เข้าค่ายปฏิบัติธรรมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 3. ด้านพฤติกรรม ครู ผู้บริหารโรงเรียน   และนักเรียน 5 ประการ 
               3.1 รักษาศีล 5  
               3.2 ยิ้มง่าย ไหว้สวย กราบงาม 
              3.3 ก่อนรับประทานอาหารจะมีการพิจารณาอาหารรับประทานอาหาร                                 
              3.4  ประหยัด ออม ถนอมใช้ เงิน และ สิ่งของ    
              3.5  มีนิสัยใฝุรู้ สู้สิ่งยาก   
 4. ด้านการส่งเสริมวิถีพุทธ  8 ประการ 
              4.1   ไม่มีอาหารขยะขายในโรงเรียน 
              4.2  ไม่ดุ ด่า นักเรียน                         
              4.3  ชื่นชมคุณความดี หน้าเสาธงทุกวัน          
              4.4  โฮมรูมเพ่ือสะท้อนความรู้สึก เช่นความรู้สึกท่ีได้ท าความดี 
              4.5  ครู ผู้บริหาร และนักเรียน มีสมุดบันทึกความดี   
              4.6  ครู ผู้บริหาร และนักเรียน สอบได้ธรรมศึกษาตรีเป็นอย่างน้อย 
              4.7  บริหารจิต เจริญปัญญา ก่อนการประชุมทุกครั้ง    
              4.8 มีพระมาสอนอย่างสม่ าเสมอ 
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         5. ด้านกิจกรรมประจ าวันพระ   4 ประการ 
             5.1 ใส่เสื้อขาวทุกคน    
             5.2 ท าบุญใส่บาตร ฟังเทศน์  
             5.3 รับประทานอาหารมังสวิรัติในมื้อกลางวัน                                               
             5.4 สวดมนต์แปล 
 
11. โรงเรียนมาตรฐานสากล ( World - class standard school) 
หลักการและเหตุผล   
 โรงเรียนมาตรฐานสากลเป็นนวัตกรรมการจัดการศึกษาที่ สพฐ. น ามาใช้เป็นมาตรการเร่งด่วนในการยกระดับ
การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานเทียบเท่าสากล ด้วยการให้โรงเรียนในโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและ
จัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนบรรลุคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    
พ.ศ. 2551 และเพ่ิมเติมสาระการเรียนรู้ความเป็นสากล ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 และปรับปรุงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ      
การจัดหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการส าหรับโรงเรียนในโครงการเพ่ือแก้ปัญหาคุณภาพ
การศึกษาของประเทศไทย เช่น ผลคะแนน O-NET GAT PAT PISA และ TIMSS ของนักเรียนอยู่ในระดับต่ า เป็นต้น 
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 

ลักษณะของโรงเรียนมาตรฐานสากล   
 โรงเรียนมาตรฐานสากล ( World - class standard school) หมายถึง โรงเรียนที่พัฒนา หลักสูตรและ   
จัดการเรียนการสอน อย่างมีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล รวมทั้ง มีการบริหารจัดการ ด้วยระบบคุณภาพ     
เพื่อให้ได้ผู้เรียนที่มีคุณภาพ คือเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและคุณลักษณะ (Learner Profile) เทียบเคียง
มาตรฐานสากล ( World class standard) และมีศักยภาพเป็นพลโลก ( World citizen) สอดคล้องกับเจตนารมณ์
ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่มุ่งเน้นการพัฒนา คุณภาพเยาวชนส าหรับยุคศตวรรษ
ที่ 21 อีกทั้งเป็นไปตามปฏิญญาว่าด้วยการจัดการศึกษาของ UNESCO คือ Learning to know, Learning to do, 
Learning to live with the others, Learning to be 

คุณลักษณะของโรงเรียนมาตรฐานสากล  
 การด าเนินการของโรงเรียนมาตรฐานสากลนั้น จะประสบความส าเร็จได้จะต้อง มีการพัฒนา  หลายมิติไป
พร้อมๆกัน และต้องด าเนินการทั้งระบบ คือ ด้านหลักสูตร  การจัดการเรียนการสอน  การบริหารจัดการ  มิใช่เป็น
การจัดการศึกษาเพียงบางส่วนของโรงเรียน หรือจัดเป็นแผนการเรียนมาตรฐานสากล การจัดการศึกษาในโรงเรียน
มาตรฐานสากลจะต้องมีจุดมุ่งหมายและทิศทางที่ชัดเจน คือ 

1) พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก (World Citizen)  
[เป็นเลิศวิชาการ,สื่อสารสองภาษา, ล้ าหน้าทางความคิด , ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์] 
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 สร้างวิถีแห่งการรู้แจ้ง สร้างแรงกระตุ้นใหม่ๆ ให้ผู้เรียนเกิดความมุ่งมั่น รักและเพลิดเพลินใน         
การแสวงหาความรู้สามารถวิเคราะห์และสรุป องค์ความรู้ มีความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
และมีจิตสาธารณะและส านึกในการบริการสังคม 

2) ยกระดับการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล ( World-Class Standard) 
 โดยค านึงถึงความหลากหลายของผู้เรียนซึ่งมีภูมิปัญญา ความสามารถ และความถนัดแตกต่างกัน      
มีการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมในการเพ่ิมพูนศักยภาพของผู้เรียน ส่งเสริมพหุปัญญาของเด็ก บนพ้ืนฐานของ
ความเข้าใจ รู้ใจ และมีการใช้กระบวนการคัดกรองในระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพ่ือให้สามารถ
พัฒนาไปสู่ จุดสูงสุดแห่งศักยภาพ 

3) ยกระดับการบริหารจัดการด้วยคุณภาพ ( Quality System Management) 
 พัฒนาศักยภาพขององค์กรให้ได้มาตรฐานสากล สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของตัวเอง สามารถ
ระดมทรัพยากร จากแหล่งต่างๆ และศึกษาแนวทางจากแบบอย่างความส าเร็จที่หลากหลาย เพ่ือปรับใช้ได้
อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีการสร้างเครือข่ายในการจัดการศึกษาในทุกระดับ ซึ่งอาจ เริ่มต้นจากการประสาน
ความร่วมมือ ในชุมชน ท้องถิ่น ไปสู่ภูมิภาค จนกระทั่งถึงเครือข่ายระดับชาติและนาชาติในที่ สุด ทั้งนี้เพราะ
คุณภาพองเยาวชน คือ อนาคตของชุมชน ความหวังของชาติ และของมวลมนุษยชาติ 

การด าเนินงานของโรงเรียนมาตรฐานสากล  
1. ยกระดับการจัดการเรียนการสอนให้เทียบเคียงมาตรฐานสากลหรือมาตรฐานของประเทศชั้นน าที่มีคุณภาพ

การศึกษาสูง 
2. ยกระดับการบริหารจัดการของโรงเรียนให้มีการบริหารด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ 

(TQA) มี 3 ระดับ คือ SCQA OBECQA และ TQA 
3. พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก 

ความส าเร็จของโรงเรียนมาตรฐานสากล   
 ความส าเร็จของโรงเรียนมาตรฐานสากล คือ คุณภาพของผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก ดังนี้ เป็นเลิศทาง
วิชาการ สื่อสารอย่างน้อย 2 ภาษา ล้ าหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก 
เป้าหมายความส าเร็จของโรงเรียนมาตรฐานสากล   
 เปูาหมายความส าเร็จของโรงเรียนมาตรฐานสากล คือ เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จด้านผู้เรียน 5 
เปูาหมาย ได้แก่ 1) เป็นเลิศทางวิชาการ  2) สื่อสารสองภาษา 3) ล้ าหน้าทางความคิด 4) ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ 5) 
ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก และผลคะแนน PISA และ TIMSS 
เป้าหมายข้อ 1 เป็นเลิศทางวิชาการ  
 :  หมายถึง นักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูง  
เป้าหมายข้อ 2 สื่อสารสองภาษา  
 :  หมายถึง นักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล มีทักษะและความสามารถ ด้านภาษา ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษสูง ในระดับเดียวกับนักเรียนของประเทศที่มีคุณภาพการศึกษาสูง ทั้งเพ่ือการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ 
เพื่อการติดต่อสื่อสาร เพื่อการน าเสนอผลงาน เพื่อการโต้แย้งให้เหตุผล และเพื่อการเจรจาความร่วมมือ ทั้งด้าน  
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การฟ ัง  การพ ูด การอ ่าน และการเข ียน และน ักเร ียน โรงเรียนมาตรฐานสากลมีความสนใจเร ียนว ิชา
ภาษาต่างประเทศภาษาที่สองเพ่ิมมากขึ้น 
เป้าหมายข้อ 3 ล้ าหน้าทางความคิด  
 : หมายถึง นักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากลมีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ (Creative Thinking)  มีความคิดอย่าง
วิทยาศาสตร์ (Scientific Thinking)  และมีความคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) รวมถึงมีทักษะ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (Analytical thinking) ในการแก้ปัญหาและในการใช้ ICT เพ่ือการเรียนรู้สูง ในระดับ
เดียวกับนักเรียนของประเทศที่มีคุณภาพการศึกษาสูง 
เป้าหมายข้อ 4 ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์  
 : หมายถึง นักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล มีทักษะความสามารถในการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง 
(Independent Study) และมีความสามารถในผลิตผลงานด้านต่างๆด้วยตนเองอย่างมีคุณภาพสูง 
เป้าหมายข้อ 5 ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก  
 : หมายถึง นักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล เป็นผู้ที่มีจิตสาธารณะ มีส านึกในการบริการสังคม มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม และมีจิตส านึกในการส่งเสริม พิทักษ์ และปกปูองสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับวิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม และสถานะภาพทาง เศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมของประเทศต่างๆ โดยเฉพาะ
กลุ่มประเทศอาเซี่ยนอยู่ในระดับสูง 
 
12. แนวทางจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

ทักษะแห่งอนาคตใหม่  

 
 

ทักษะการรู้สาระเนื้อหา  
1. พื้นฐานการเรียนรู้สาระวิชาหลัก  
ทักษะการอ่าน (Reading) ทักษะการเขียน (Writing) และทักษะการค านวณ (Arithmetic) ถือเป็นทักษะ

พ้ืนฐานที่มีความจ าเป็นที่จะท าให้รู้และเข้าใจในสาระเนื้อหาของ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่แสดงความเป็นสาระวิชา
หลักของทักษะเพ่ือด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ ภาษาแม่และภาษาโลก ศิลปะ คณิตศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ 
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วิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และรัฐความเป็นพลเมืองดี ซึ่งหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้จัดท าสาระ
เนื้อหาได้ครบคุมทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้แล้ว  

2. ความรู้เชิงบูรณาการส าหรับศตวรรษที่ 21  
ถึงแม้นนักเรียนจะสอบวัดความรู้ ความสามารถ ได้ตามเกณฑ์การจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานว่าด้วย

ระเบียบการวัดผลประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้แล้วก็ตาม คงไม่เพียงพอในโลกยุคศตวรรษท่ี 21 จึง
ต้องมีการสอดแทรกความรู้เชิงบูรณาการเข้าไปในสาระเนื้อหาของ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ือใช้เป็นพ้ืนฐานความรู้
ทักษะเพ่ือการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ดังนี้  

2.1 ความรู้เกี่ยวกับโลก (Global Awareness)  
2.2 ความรู้ด้านการเงิน เศรษฐกิจ ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ (Financial, Economic,  

Business and Entrepreneurial Literacy)  
2.3 ความรู้ด้านการเป็นพลเมืองที่ดี (Civil Literacy)  
2.4 ความรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy)  
2.5 ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Literacy)  

 
3. ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม  

3.1 การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา (Critical Thinking and Problem Solving)  
   (1) แบบเป็นเหตุเป็นผล ทั้งแบบอุปนัย (inductive) และแบบอนุมาน (deductive)  
   (2) แบบใช้การคิดกระบวนการระบบ (systems thinking)  
   (3) แบบใช้วิจารณญาณและการตัดสินใจ ที่สามารถวิเคราะห์และประเมินข้อมูลหลักฐาน  
   (4) แบบแก้ปัญหา ในรูปแบบการฝึกแก้ปัญหาที่ไม่คุ้นเคยหลากหลาย ในแนวทางที่ยอมรับกันทั่วไป  
3.2 การสื่อสารและความร่วมมือ(Communication and Collaboration)  
   (1) ทักษะในการสื่อสารอย่างชัดเจน ตั้งแต่การเรียบเรียงความคิดและมุมมอง (idea) สื่อสารเข้าใจง่าย  
   (2) ทักษะความร่วมมือกับผู้อื่น ตั้งแต่การท างานให้ได้ผลราบรื่นที่เคารพและให้เกียรติผู้ร่วมงาน  
3.3 ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation)  
    (1) การคิดอย่างสร้างสรรค์ ที่ใช้เทคนิคสร้างมุมมองอย่างหลากหลาย  
   (2) การท างานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ ในการพัฒนา ลงมือปฏิบัติ และสื่อสารมุมมองใหม่กับผู้อ่ืน 
อยู่เสมอ  
   (3) การประยุกต์สู่นวัตกรรม ที่มีการลงมือปฏิบัติตามความคิดสร้างสรรค์ให้ได้ผลส าเร็จที่เป็นรูปธรรม  

 
4. ทักษะชีวิตและงานอาชีพ  
   4.1 ความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัว (Flexibility and Adaptability)  
   4.2 การริเริ่มสร้างสรรค์และก ากับดูแลตนเองได้ (Initiative and Self-Direction)  
   4.3 ทักษะสังคมและสังคมข้ามวัฒนธรรม (Social and Cross-Cultural Skills)  
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   4.4 การเป็นผู้สร้างผลงานหรือผลผลิตและความรับผิดชอบเชื่อถือได้ (Productivity and 
Accountability)  

4.5 ภาวะผู้น าและความรับผิดชอบ (Leadership and Responsibility)  
5. ทักษะด้านสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลยี  

5.1 การรู้เท่าทันสารสนเทศ (Information Literacy)  
5.2 การรู้เท่าทันสื่อ (Media Literacy)   
5.3 การรู้ทันเทคโนโลยี (ICT: Information, Communication and Technology Literacy)  

 6. คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 
  1. ระบบมาตรฐานการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (21st Century Standards) จุดเน้น คือ 
   (1) เน้นทักษะ ความรู้และความเชี่ยวชาญที่เกิดกับผู้เรียน การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ จึง
เน้นไปที่เรียนรู้จากการลงมือปฎิบัติ 
   (2) สร้างความรู้ความเข้าใจในการเรียนที่มีการบูรณาการความซ้ าซ้อนสาระเนื้อหา  
   (3) มุ่งเน้นการสร้างความรู้และเข้าใจในเชิงลึกมากกว่าการสร้างความรู้แบบผิวเผิน กิจกรรมการ
เรียนรู้จึงต้องออกแบบให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มเพ่ือนในเชิงการอภิปรายกลุ่ม  
   (4) ยกระดับความสามารถผู้เรียนด้วยการให้ข้อมูลที่เป็นจริง การใช้สื่อหรือเครื่องมือที่มีคุณภาพ
จากการเรียนรู้ในสถานศึกษา  
   (5) ใช้หลักการวัดประเมินผลที่มีคุณภาพระดับสูง การออกแบบและเลือกใช้เครื่องมือวัดผล
ประเมินผลต้องสอดคล้องกับการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ และวัดระดับคุณภาพของผลงาน ด้านทักษะพิสัย 
(psychomotor domain) และการวัดผลประเมินผลเจตนคติ (Attitude) ด้านจิตพิสัย (Affective domain) 
 

2. ระบบการประเมินทักษะในศตวรรษที่ 21 (Assessment of 21st Century Skills) จุดเน้น คือ 
 (1) สร้างความสมดุลในการประเมินผลเชิงคุณภาพ  
 (2) เน้นการน าประโยชน์ของผลสะท้อนจากการปฏิบัติของผู้เรียนมาปรับปรุงการแก้ไขงาน  
 (3) ใช้เทคโนโลยีเพ่ือยกระดับการทดสอบวัดและประเมินผลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
 (4) สร้างและพัฒนาระบบแฟูมสะสมงาน (Portfolios) ของผู้เรียนให้เป็นมาตรฐานและ 

มีคุณภาพ  
3. ระบบหลักสูตรและการสอนในศตวรรษที่ 21 (21st Century Curriculum & Instruction) จุดเน้น 
 (1) การสอนให้เกิดทักษะการเรียนในศตวรรษท่ี 21 มุ่งเน้นเชิงสหวิทยาการของวิชาแกนหลัก  

โดยการสอนเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ร่วมมือกันค้นคว้า หรือศึกษาสิ่งที่สนใจ และนักเรียนกับครูจะต้องร่วมมือกัน
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้อาจเป็นกลุ่มเล็กๆ หรือศึกษาเป็นรายบุคคลก็ได้ เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงหลายรายวิชาเข้า
ด้วยกัน ไม่ใช่แต่ด้านเนื้อหาวิชา แต่ยังรวมถึงวิธีการสอน 

  (2) สร้างโอกาสที่จะประยุกต์ทักษะเชิงบูรณาการข้ามสาระเนื้อหา และสร้างระบบการเรียนรู้ที่ 
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เน้นสมรรถนะเป็นฐาน (Competency-based) การน าทักษะพื้นฐานที่จ าเป็นของแต่ละวิชาหลัก อันได้แก่ สาระ
ความรู้ในศตวรรษที่ 21 และสาระความรู้ใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ กระตุ้นให้นักเรียนสร้างทักษะการปฏิบัติใน
สภาพแวดล้อมจริง เป็นการน าไปสู่ระบบการเรียนรู้ที่เน้นสมรรถนะเป็นฐาน ที่เน้นความสามารถในการปฏิบัติ 
(Performance) ภายใต้เงื่อนไข (Condition) การใช้เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ท่ีระบุไว้ ให้ได้มาตรฐาน (Standard) ตาม
เกณฑ์การปฏิบัติ (Performance Criteria)และมีหลักฐานการปฏิบัติ (Evidence) รวมไปถึงการประเมินผลและการ
ตรวจสอบได้  
   (3) สร้างนวัตกรรมและวิธีการเรียนรู้ในเชิงบูรณาการที่มีเทคโนโลยีเป็นตัวเกื้อหนุน การเรียนรู้
แบบสืบค้น และวิธีการเรียนจากการใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based) เพ่ือการสร้างทักษะขั้นสูงทางการคิด  
   (4) บูรณาการแหล่งเรียนรู้ (Learning Resources) จากชุมชนเข้ามาใช้ในโรงเรียน 
นอกเหนือจากแหล่งเรียนรู้ที่เป็นแหล่งข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศ และประสบการณ์ ที่สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนใฝุ
เรียน ใฝุรู้ แสวงหาความรู้และเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย  

4. ระบบการพัฒนาทางวิชาชีพในศตวรรษที่ 21 (21st Century Professional Development)  
การจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นเชิงสหวิทยาการของวิชาแกนหลัก ซึ่งต้องตระหนักและเน้นทักษะ และพัฒนาครูในเรื่องต่อไปนี้ 

 (1) สร้างครูให้เป็นผู้ที่มีทักษะความรู้ความสามารถในเชิงบูรณาการ การใช้เครื่องมือและก าหนด 
ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติในชั้นเรียน และสร้างให้ครูมีความสามารถในการวิเคราะห์และก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ได้
เหมาะสม 

 (2) สร้างความสมบูรณ์แบบในมิติของการสอนด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย 25แนว 
ทางจดั การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

 (3) สร้างให้ครูเป็นผู้มีทักษะความรู้ความสามารถในเชิงลึกเกี่ยวกับการแก้ปัญหา การคิดแบบ 
วิจารณญาณ และทักษะด้านอ่ืนๆที่ส าคัญต่อวิชาชีพ 

 (4) สร้างสมรรถนะทางวิชาชีพให้เกิดขึ้นกับครูเพ่ือเป็นตัวแบบ (Model) แห่งการเรียนรู้ของชั้น 
เรียนที่จะน าไปสู่การสร้างทักษะการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพ 

 (5) สร้างให้ครูเป็นผู้ที่มีความสามารถวิเคราะห์ผู้เรียนได้ทั้งรูปแบบการเรียน สติปัญญา จุดอ่อน  
จุดแข็ง ในตัวผู้เรียน และสามารถวิจัยเชิงคุณภาพที่มุ่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน 

 (6) ช่วยให้ครูได้เกิดการพัฒนาความสามารถให้สูงขึ้น เพ่ือน าไปใช้ส าหรับการก าหนดกลยุทธ์ 
ทางการสอน และจัดประสบการณ์ทางการเรียนได้เหมาะสมกับบริบททางการเรียนรู้ 

 (7) สนับสนุนให้เกิดการประเมินผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างทักษะและเกิดการพัฒนาการ 
เรียนรู้ 

 (8) แบ่งปันความรู้ระหว่างชุมชนทางการเรียนรู้ โดยใช้ช่องทางหลากหลายในการสื่อสารให้ 
เกิดข้ึน 

 (9) สร้างให้เกิดตัวแบบที่มีการพัฒนาทางวิชาชีพได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน 
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  5. ระบบสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (21st Century Learning Environment ) 
(1) สร้างสรรค์แนวปฏิบัติทางการเรียน การรับการสนับสนุนจากบุคลากรและสภาพแวดล้อมทาง 

กายภาพท่ีเกื้อหนุน เพ่ือช่วยให้การเรียนการสอนบรรลุผล 
(2) สนับสนุนทางวิชาชีพแก่ชุมชนทั้งในด้านการให้การศึกษา การมีส่วนร่วม การแบ่งปันสิ่งปฏิบัติที่ 

เป็นเลิศระหว่างกันรวมทั้งการบูรณาการหลอมรวมทักษะหลากหลายสู่การปฏิบัติในชั้นเรียน 
(3) สร้างผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากสิ่งที่ปฏิบัติจริงตามบริบท โดยเฉพาะการเรียนแบบโครงงาน 
(4) สร้างโอกาสในการเข้าถึงสื่อเทคโนโลยี เครื่องมือหรือแหล่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 
(5) ออกแบบระบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมทั้งการเรียนเป็นกลุ่มหรือการเรียนรายบุคคล น าไปสู่การ 

พัฒนาและขยายผลสู่ชุมชนทั้งในรูปแบบการเผชิญหน้าหรือระบบออนไลน์ 
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บทที่ 3 
บทวิเคราะห์ 

การวิเคราะห์องค์กร หรือการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) 
หลักการส าคัญของ SWOT Analysis คือ การวิเคราะห์โดยการส ารวจจากสภาพการณ์ 2 ด้าน คือ 
สภาพการณ์ภายใน และสภาพการณ์ภายนอก เพ่ือให้รู้จักตนเองและรู้จักสภาพแวดล้อมในการน านโยบายไปสู่
การปฏิบัติ  ในการวิเคราะห์นี้จะช่วยให้ผู้บริหารของโรงเรียนกงไกรลาศวิทยาทราบถึง การเปลี่ยนแปลงต่างๆ 
ทั้งท่ีเกิดขึ้นแล้ว และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อองค์กร 
ข้อมูลต่างๆ ที่ได้จะเป็นประโยชน์อย่างมากในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ  กลยุทธ์และแผนการด าเนินการ
ต่างๆ ที่เหมาะสมต่อไป 

SWOT analysis  

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

     - มีโครงสรา้งการบรหิารจดัการท่ีเป็นระบบ  มีการกระจาย
อ านาจ    
     - โรงเรยีนมีบคุลากรเพยีงพอ  สอนตรงตามสาขาวิชาเอก 
ความถนดั  และความรูค้วามสามารถ 
     - บคุลากรมีสว่นรว่มในการจดัท าแผนปฏิบตัิการของโรงเรยีน 
     - โรงเรยีนจดัระบบดแูลชว่ยเหลอืนกัเรยีนโดยใชน้วตักรรม  
 “6 ไมผ้ลดั สง่ตอ่ความดี” 
     - นกัเรยีนมคีณุธรรมจรยิธรรมและคณุลกัษณะอนัพงึประสงค ์
     - โรงเรยีนจดัสภาพแวดลอ้มทีเ่หมาะสมและเอือ้ตอ่การจดั 
การเรยีนรูเ้พียงพอ 
     -  โรงเรยีนมีแผนการใชง้บประมาณที่ชดัเจนและเพียงพอ  
     - โรงเรยีนจดัหลกัสตูรสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รยีน
และการมงีานท า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     -  ครูมีการปฏิบตังิานมคีวามซ า้ซอ้น ภาระงาน
นอกเหนืองานสอนมาก ท าใหก้ารจดักิจกรรมการเรยีน
การสอนไมเ่ตม็ศกัยภาพ  
     -  นกัเรยีนขาดความสนใจ และเอาใจใสใ่นเรือ่ง    
การเรยีน    
     -  การใชท้รพัยากร สือ่ อปุกรณ ์และแหลง่เรยีนรู ้     
ที่มีอยูย่งัไมเ่กิดประโยชนส์งูสดุ 
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โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 

    - ในชมุชนมีแหลง่เรยีนรู ้ มีเครอืขา่ย และมวีิทยากร 
ดา้นเศรษฐกิจพอเพียง 
    -  ชมุชนมีสว่นรว่มในการระดมทนุ 
    -  การคมนาคมสะดวก 

    - ฐานะทางเศรษฐกิจของชมุชน ผูป้กครองนกัเรยีน
คอ่นขา้งยากจน 
    - นกัเรยีนไมไ่ดอ้ยูก่บับิดามารดา  ครอบครวัหยา่รา้ง 
    - โรงเรยีนตัง้อยูใ่กลส้ถานศกึษาที่มกีารแขง่ขนัสงู 

 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ของโรงเรียน 

ปรัชญาของโรงเรียน    
“นตฺถิ ปญฺญา  สมาอาภา”  แปลว่า ไม่มีแสงสว่างใดเสมอด้วยแสงสว่างแห่งปัญญา 
 

ค าขวัญ  
“เรียนดี  มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม” 

 
วิสัยทัศน์ของโรงเรียน   
 “ภายในปี 2565 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยาเป็นโรงเรียนคุณภาพสู่มาตรฐานสากล  เปี่ยมล้นคุณธรรม 
น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บูรณาการทักษะวิชาการ ทักษะชีวิตเป็นส าคัญ ร่วมกันอนุรักษ์
วัฒนธรรมท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม  ”   
 
กลยุทธ์ของโรงเรียน   
 ข้อที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อสู่มาตรฐานสากล 
 ข้อที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
 ข้อที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ข้อที่ 4 จัดการศึกษาเพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกันอนุรักษ์
วัฒนธรรมท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม  
 ข้อที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 
พันธกิจ 

1. น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี         
มีคุณธรรม จริยธรรม ตามแนววิถีพุทธเน้นจิตอาสา 

2. ส่งเสริมกิจกรรมเพ่ือพัฒนากระบวนการคิด การสื่อสาร และสร้างความตระหนักของความ 
หลากหลายทางวัฒนธรรม  

3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาหลักของอาเซียนได้ 
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4. ส่งเสริมบุคลากรทางการศึกษา ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ น ากระบวนการวิจัยมาพัฒนาการจัด 
การศึกษาอย่างต่อเนื่องเพ่ือพัฒนาสู่ครูมืออาชีพ 

5. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา ด้านผู้เรียน ด้านการจัดการศึกษา สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
บนอัตลักษณ์ของสถานศึกษา  

6. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล กระจายอ านาจแบบมีส่วนร่วม 
7. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม แนววิถีพุทธเน้นจิตอาสา เพ่ือเป็นพลเมืองดีตามระบอบ 

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
8. สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์วัฒนธรรมที่ดีงาม มาใช้ในการด ารงตนตามหลักวิถีไทย   

 
เป้าหมาย 

1.  ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ตามแนววิถีพุทธเน้นจิตอาสาโดยหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

2. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด  พัฒนาตนเอง  ให้มีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร
สถานศึกษา และสื่อสารภาษาหลักของอาเซียนได้ 

3. บุคลากรพัฒนาตนเองเป็นครูมืออาชีพ 
4. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
5. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล มีการกระจายอ านาจ โดยแบ่ง   

 การบริหารงานเป็น 7 กลุ่มงาน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และ 6 ระดับชั้นเรียน  ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ มีการตรวจสอบความโปร่งใส  การจัดการศึกษา ความคุ้มค่าตามหลักคุณธรรม  นิติธรรม  มีภาคี
เครือข่ายร่วมสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา   

6. ผู้เรียนมีความรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา สามารถสื่อสารได้ทั้งภาษาไทย  ภาษาต่างประเทศ      
7. มีทักษะการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์ คิดค้น ออกแบบ พัฒนาชิ้นงาน โดยใช้ 

เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
8.  ผู้เรียนและบุคลากรทางการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง       

จิตอาสา  โดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือเป็นพลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตย 
9. อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นสมาชิกท่ีดีของประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก 

ค่านิยม  อยู่อย่างพอเพียง  มีจิตอาสา   
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน 
โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และจุดเน้นของโรงเรียน เพ่ือให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข ใน
ฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ประกอบด้วย 

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
2. ซื่อสัตย์สุจริต 
3. มีวินัย 
4. ใฝ่เรียนรู้ 
5. อยู่อย่างพอเพียง 
6. มุ่งม่ันในการท างาน 
7. รักความเป็นไทย 
8. มีจิตสาธารณะ 

 
อัตลักษณ์ของโรงเรียน นักเรียนโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา มีจิตส านึกในความพอเพียง มีความสุภาพ 
อ่อนโยนเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ และมีวินัย 
 
เอกลักษณ์ของโรงเรียน ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 
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แผนที่กลยุทธ์ (Strategy Map) 
 เพ่ือตรวจสอบความส าคัญและความเหมาะสมของวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ผ่านมุมมอง
ด้านต่าง ๆว่ามีความส าคัญ และเชื่อมโยงไปสู่ความส าเร็จได้ และเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ โรงเรียน 
กงไกรลาศวิทยา ได้มีทิศทางการบริหารดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
         
 
 

ผู้เรียน 

 

กระบวนการบริหาร
จัดการ 

  

 

การเรียนรู้และพัฒนา 

  

 

 งบประมาณ 

และทรัพยากร 
 

  

 

 

บุคคลแห่งการเรียนรู ้

มีทักษะใน 

การด ารงชีวิต ทักษะ
ในการท างาน มี

ทักษะด้านเทคโนโลยี
และสื่อสาร 

 

มีคุณลักษณะ 

อยู่อย่างพอเพียงและ
ค่านิยม 12 ประการ 

บูรณาการการเรียนรู ้
คุณธรรมน าความรู้

ด้านหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ประกันคณุภาพ
การศึกษา 

ดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

 

มืออาชีพ 
(ครูและผู้บริหาร) 

คุ้มค่า คุ้มทุน ภาคี เครือข่าย 
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                     ขั้นตอนการจัดท าแผนกลยุทธ์และการน ากลยุทธ์สู่การปฏิบัติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพ  แสดงขั้นตอนการจัดท าแผนกลยุทธ์และการน ากลยุทธ์สู่การปฏิบัติ 
 
 
 
 
 
 
 

ศึกษากรอบนโยบาย กระทรวง สพฐ. 

สพม. 
วิเคราะหส์ภาพปัจจุบัน ปัญหาและความคาดหวังของผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย โอกาส/ความ

ท้าทาย 
วิเคราะหส์ภาพแวดล้อม (SWOT ANALYSIS)  

 
ปัจจัยภายใน   

 
ปัจจัยภายนอก 
(STEP) 

 ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ 

ก าหนดกลยุทธ์ (Strategy) 

จัดท าแผนกลยุทธ์ 4 ป ี

ขออนุมัติจาก 
คณะกรรมการ
สถานศึกษา 

จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าป ี

ก ากับ ติดตาม ประเมินผล 

ผลการประเมิน 

รายงานผลการด าเนินงาน 

ปรับปรุง/พัฒนา 

บรรล ุ

ไม่บรรล ุ

ปรับปรุง/พัฒนา ไม่เห็น

ด้วย 

เห็น

ด้วย 
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จากการวิเคราะหจ์ดุแข็ง จดุออ่น โอกาส และอปุสรรคของโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา แมว้า่จะ
มีความเส่ียงดา้นครอบครวั เศรษฐกิจของผูป้กครอง และโรงเรียนตัง้อยูร่ะหวา่งโรงเรียนท่ีมีการแขง่ขนัสงู 
แตโ่รงเรียนก็มีโอกาสเชิงกลยทุธด์งันี ้

1. ดา้นหลกัสตูรโรงเรียนมีหลกัสตูรท่ีสอดคลอ้งและสนองความตอ้งการของผูเ้รียนและชมุชน 
2. ดา้นบรหิารจดัการ โรงเรียนมีระบบบรหิารโรงเรียน  พฒันาและอบรมบคุลากรใหมี้ภาวะ
ผูน้  า  

สรา้งบรรยากาศในการท างาน สง่เสรมิการท างานเป็นทีม โดยนอ้มน าหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาเป็นหลกัคดิในการท างาน 

3. ดา้นสงัคม โรงเรียนใหค้วามรว่มมือกบัชมุชน ในการด าเนินกิจกรรมของชมุชน เป็น 
ศนูยก์ลางของชมุชนในการพฒันาการศกึษา ออกใหบ้ริการการศกึษา เชน่ เป็นวิทยากรใหค้วามรูก้ารเขียน
แผนการจดักิจกรรมการเรียนรูท่ี้สง่เสรมิคณุลกัษณะอยู่อย่างพอเพียง  เป็นวิทยากรใหค้วามรูก้ารถอดรหสั
หลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นศนูยถ์่ายทอดวฒันธรรมการแสดงพืน้บา้นมงัคละ ดนตรีไทย และ
วงโยธวาทิต 

จากโอกาสเชิงกลยทุธด์งักล่าว โรงเรียนกงไกรลาศวิทยาจงึไดก้ าหนดวิสยัทศัน ์พนัธกิจ 
เปา้ประสงค ์ กลยทุธข์องโรงเรียน เอกลกัษณ ์อตัลกัษณ ์ส าหรบัพฒันาโรงเรียนในปีการศกึษา 2562-2565 
ท่ีสง่ผลใหเ้กิดนวตักรรมของโรงเรียน คือ A.KLW Model 

 
แผนภาพ  นวตักรรมบรหิารงานคณุภาพ A.KLW Model 
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บทที่ 4 
เป้าหมายการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2562-2565 

 
กลยุทธ์ของโรงเรียน   

ข้อที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อสู่มาตรฐานสากล 
 ข้อที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
 ข้อที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ข้อที่ 4 จัดการศึกษาเพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกันอนุรักษ์
วัฒนธรรมท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม  
 ข้อที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 
ค่าเป้าหมายการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศกึษา 2562-2565 แยกแต่ละกลุ่มงาน 

1. กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
2. กลุม่งานกิจการนักเรียน ชุมชนและโครงการพิเศษ 
3. กลุ่มงานบริหารงานบุคคล 
4. กลุ่มงานบริหารงบประมาณ 
5. กลุ่มงานแผนงานและประกันคุณภาพ 
6. กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
7. กลุ่มงานอาคารสถานที่ 
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บทที่ 5 
แนวทางการด าเนินงานของโรงเรียนในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ 

เงื่อนไขสู่การปฏิบัติ 
1. การวางแผนด าเนินงานให้ชัดเจนและเป็นรูปธรรม 
2. ด าเนินการตามกลยุทธ์ที่ก าหนดในแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติและมองเห็นภาพความส าเร็จ 
3. เน้นการประสานงานและปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
4. เน้นการด าเนินการที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพนักเรียนที่ชัดเจน ตรวจสอบได้ 
5. มีการก ากับติดตาม ประเมินผลและรายงานเป็นระยะ 

แนวทางการบริหารกลยุทธ์ของโรงเรียน 
 เพ่ือให้การด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ร้อยรัดประสานกันอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง ระหว่าง
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การมัธยมศึกษา 38  และองค์กร
เครือข่ายร่วมพัฒนาการศึกษา พัฒนาการท างานของโรงเรียนโดยให้มีระบบการท างาน  โดยใช้ระบบงาน
หลัก และระบบงานสนับสนุนและบริหารงานโดยใช้ระบบวงจรคุณภาพ (PDCA)  ร่วมกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยมีโครงสร้างการบริหารโรงเรียนแบ่งเป็น 7 กลุ่มงาน แบ่งออกเป็นระบบงานหลัก 3 
กลุ่มงานคือ กลุ่มบริหารงานวิชาการ  กลุ่มบริหาร งานกิจการนักเรียนและโครงการพิเศษ และกลุ่มงาน
แผนงานและงานประกันคุณภาพการศึกษา  และระบบงานสนับสนุน แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มงาน คือ กลุ่ม
บริหารงานบุคคล  กลุ่มบริหารงานทั่วไป กลุ่มบริหารงานอาคารและสถานที่ และกลุ่มบริหารงาน
งบประมาณ  ดังตาราง  
ตาราง  แสดงระบบการท างานของโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา 

 ระบบงาน กลุ่มบริหารงาน จ านวนงาน/ภาระงาน 
ระบบงานหลัก 1. งานวิชาการ 

 
2. งานกิจการนักเรียน 
ชุมชนและโครงการพิเศษ  

 
 

3.งานแผนงานและงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา   

1. งานวิชาการ  งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ภาระงาน 22 งาน 
2. งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน แบ่งเป็น 6 
ระดับชั้น  
งานสัมพันธ์ชุมชน และงานกิจการนักเรียน  ชุมชน 
และโครงการพิเศษ มีภาระงาน 13  งาน 
3. งานแผนงาน และงานประกันคุณภาพการศึกษา มี
ภาระงาน 12  งาน 

ระบบงาน
สนับสนุน 

1. งานบุคคล   
2. งานบริหารทั่วไป  
3. งานอาคารสถานที่ 
 4. งานงบประมาณ   

1. งานบุคคล มีภาระงาน 22  งาน 
2. งานธุรการ มีภาระงาน 14 งาน 
3. งานอาคารและสถานที่ มีภาระงาน 8 งาน 
4. งานการเงินและงานพัสดุ มีภาระงาน 21 งาน 
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ในการก าหนดแผนงานหลักและแผนงานสนับสนุน ไปสู่การปฏิบัติตามล าดับสายงานเพ่ือให้เกิด
สมรรถนะหลักของโรงเรียน ได้ด าเนินการโดยใช้ระบบวงจรคุณภาพ (PDCA) ในการพัฒนาโรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพ  แสดงระบบการท างานโดยระบบวงจรคุณภาพ (PDCA) และก ากับการท างานอย่าง

ต่อเนื่อง ในการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา 
 
ตาราง  แสดงขั้นตอนการด าเนินงานและแนวทางการด าเนินการการพัฒนาโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา 
 
 ขั้นตอนการด าเนินการ แนวทางการด าเนินการ 
วางแผน (Plan) 7  กลุ่มบริหารงาน /8 กลุ่มสาระการเรียนรู้/ 6 ระดับชั้น ประชุมชี้แจง  ร่วม

ประชุมวางแผน แต่งตั้งคณะท างาน และรายงานผู้บังคับบัญชาเบื้องต้นเป็น
ระยะ 

ปฏิบัติ (Do) ผู้ได้รับมอบหมายด าเนินการ โดยมีหัวหน้าเป็นผู้ควบคุม ก ากับติดตาม การ
ปฏิบัติงาน เพื่อให้งานประสบความส าเร็จ หากมีปัญหาเกิดขึ้นให้รายงานผล
ต่อผู้บังคับบัญชาขั้นต้น เพ่ือหา 
แนวทางแก้ไข 

ตรวจสอบ (Check) มีการตรวจสอบการท างาน จากฝ่ายต่างๆ คือ หัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้ /หัวหน้าระดับชั้น  หัวหน้ากลุ่มงาน และรองผู้อ านวยการ  โดยมี
หน้าที่ก ากับติดตาม นิเทศ และดูแล แก้ไขปัญหา ซึ่งในการท างานต้อง
ด าเนินการตรวจสอบ 3 ขัน้ตอน คือ ก่อนด าเนินการ ระหว่างด าเนินการ และ
หลังด าเนินการ หากพบปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้ จะมีผู้อ านวยการเป็น
ผู้ดูแล ก ากับ นิเทศ และหาแนวทางแก้ไข 

ด าเนินงานให้เหมาะสม 
(Act) 

ผู้รับผิดชอบสรุปผลการด าเนินกิจกรรม /โครงการ งานแต่ละกลุ่มงาน  เสนอ
ต่อรองผู้อ านวยการ ผู้อ านวยการ เพื่อรายงานผลการด าเนินการ และ
ตรวจสอบผลของความส าเร็จ ให้ข้อเสนอแนะ และปรับปรุงแก้ไขต่อไป 
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ในการตัดสินใจเลือกระบบงานและสมรรถนะหลัก โรงเรียนได้มีการประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง และน า
ผลการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมาประกอบกับสารสนเทศของปีที่ผ่านมาเป็นฐานข้อมูลในการวิเคราะห์
ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  คณะกรรมการเครือข่าย
ผู้ปกครอง ครู นักเรียน เป็นผู้มีส่วนร่วมหาแนวทางท่ีเหมาะสมที่จะท าให้โรงเรียนบรรลุวัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์ และครอบคลุมทุกภาระงาน การก าหนดสมรรถนะหลักในการท างาน และการออกแบบ
ระบบงาน  โรงเรียนได้ด าเนินการวิเคราะห์มาตรฐานการปฏิบัติงานและสมรรถนะหลัก  
 
การก ากับ ติดตามและประเมินผลของโรงเรียน 
 โรงเรียนมีบทบาทส าคัญในการก ากับติดตาม ประเมินผลในการส่งเสริมพัฒนา นิเทศติดตาม และ
ประเมินผลการด าเนินการ  โรงเรียนมีแนวทางตามทีว่างแผนร่วมกันดังนี้ 
 หลักการ 
 1. การก ากับติดตามประเมินผลโครงการ มุ่งเน้นการใช้ข้อมูลสารสนเทศท่ีได้จากการด าเนินงาน
มาปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนพอเพียงอย่างต่อเนื่องยั่งยืน 
 2. การติดตามประเมินผล ใช้เป็นเครื่องมือส าหรับสื่อสาร ท าความเข้าใจ เรียนรู้ร่วมกันและ
พัฒนาปรับปรุง มิใช่มุ่งเน้นควบคุมการด าเนินงานตามกิจกรรม เวลา หรืองบประมาณท่ีก าหนด 
 3. ยึดหลักการประเมินตนเองของผู้ปฏิบัติ กับการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการดึงพลัง
ความรับผิดชอบร่วมกันจากทุกส่วน โดยให้การก ากับติดตามประเมินเป็นส่วนประกอบที่ควบคู่ไปกับการ
เรียนรู้และการพัฒนางานสู่ความส าเร็จ 
 วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการก ากับติดตามและประเมินผล และ
น าข้อมูลที่ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแผน
หลักอย่างต่อเนื่อง 
 2. เพื่อพัฒนาความก้าวหน้า และประเมินการเปลี่ยนแปลง อันเป็นผลจากการด าเนินงานตามกล
ยุทธ์ และแผนงานเพ่ือใช้ในการปรับปรุง ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ และวิธีด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 
 3. เพ่ือน าผลการประเมินโครงการไปใช้ในการพิจารณา ประกอบการขยายผลโครงการต่อไป 
 แนวทางการก ากับ ติดตาม และประเมินผล 
 1. การติดตามประเมินผลการด าเนินงาน ตามแผนหลักของโครงการให้ใช้รูปแบบการวัดผล
ประเมินผลเชิงคุณภาพ โดยพิจารณาความก้าวหน้าและความส าเร็จอย่างรอบด้านจากกลยุทธ์ 
วัตถุประสงค์ และตัวชี้วัดส าคัญที่ก าหนด 
 2. ผู้รับผิดชอบแผนงาน โครงการ ตามแผนหลักของโครงการประเมินโครงการ ตามวัตถุประสงค์ 
เป้าหมายของโครงการ กิจกรรมที่ด าเนินงาน 
 3. รายงานความก้าวหน้าของการด าเนินงานโครงการ ละ 1 ครั้ง 
 4. รายงานผลสรุปผลการประเมินโครงการ และกิจกรรมเม่ือสิ้นการด าเนินงานตามแผน 
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บทที่ 6 
บทบาทภาคีการพัฒนาในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 

 
บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา  
 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ตามมาตรา 39 ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  

พ.ศ. 2542 ที่ให้กระทรวงกระจายอ านาจการบริหารจัดการ  4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ การบริหาร
งบประมาณ การบริหารบุคคล และการบริหารทั่วไป  ดังนี้  

1.  การบริหารงานวิชาการ  เป็นภารกิจงานในการบริหารงานวิชาการได้โดยอิสระ  คล่องตัว   
รวดเร็ว  สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน  โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ  ประสานความร่วมมือกับ
ครอบครัว  องค์กร  หน่วยงานและสถาบันอ่ืน ๆ จัดภารกิจงานให้ครอบคลุมการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา  การพัฒนากระบวนการเรียนรู้  การวัดผลประเมินผล  การวิจัย  การพัฒนาสื่อนวัตกรรม
เทคโนโลยีทางการศึกษา  แหล่งเรียนรู้  และการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

2. การบริหารงบประมาณ  เป็นภารกิจงานในการบริหารงบประมาณ  มุ่งเน้นความคล่องตัว   
โปร่งใส  ตรวจสอบได้  ยึดหลักบริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน      
จัดภารกิจให้ครอบคลุมการเสนอของบประมาณ  การจัดสรรงบประมาณ  บริหารงานการเงิน  บัญชี  
พัสดุและสินทรัพย์  การตรวจสอบติดตามและประเมินผล  

3.  การบริหารงานบุคคล  เป็นภารกิจงานในการบริหารงานบุคคล  มุ่งส่งเสริมให้สถานศึกษา 
สามารถปฏิบัติงาน  เพ่ือตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา  บุคลากรทางการศึกษา  ให้ขวัญก าลังใจ  ยก
ย่องเชิดชูเกียรติ  ความก้าวหน้างานในอาชีพ  จัดภารกิจให้ครอบคลุม  การวางแผนอัตราก าลัง  การ
บรรจุแต่งตั้ง  การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติ  ราชการ  ตลอดจนวินัยและการรักษาวินัย  

4. การบริหารทั่วไป  เป็นภารกิจงานในการบริหารงานทั่วไป  เกี่ยวข้องกับการจัดระบบการ 
บริหารองค์กรให้บรรลุผลตามมาตรฐาน  มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของบุคคล  จัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล  จัดภารกิจงานให้ครอบคลุม  งานส านักงาน  การพัฒนาระบบเครือข่าย  ข้อมูล
สารสนเทศ  เครือข่ายการศึกษา  งานอาคารสถานที่  การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา  การจัดระบบ
ควบคุมภายในและประสานงานราชการกับเขตพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงานอ่ืน  
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บทบาทหน้าที่ของครู และนักเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 
ครู   

                ครูเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในการจัดการศึกษาให้ประสบผลส าเร็จด้วยดี เพราะการจัด
การศึกษาท่ียึดหลักผู้เรียนเป็นส าคัญ  มีความส าคัญที่สุดตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 นั้น กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเต็มตามศักยภาพ ดังนั้น 
บทบาทของครูจึงต้องปรับเปลี่ยนไป  

บทบาท/หน้าที่ของครูตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
   1.   วางแผนสร้างหน่วยการเรียนรู้ ก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้                     

2.    จัดท าแผนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนส าคัญท่ีสุด เปิดโอกาสให้ผู้เรียนปฏิบัติจริง แสดงออก
อย่างอิสระ  และมีส่วนร่วมทุกกิจกรรม  

3. จัดท าและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ทั้งภายในภายนอกสถานศึกษา ชี้และ
จัดหาแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ ในชุมชน เช่นห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ สวนสาธารณะ แหล่งผลิตศิลปหัตถกรรม
พ้ืนบ้าน ฯลฯ  

4.   พัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลที่ใฝ่รู้ ทันต่อเหตุการณ์  
5. เป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม ปฏิบัติดีต่อเพ่ือนครู และนักเรียน  
6. จัดสภาพแวดล้อมของห้องเรียนและสถานศึกษาให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ให้มีบรรยากาศดึงดูด

ความสนใจ ท้าทายให้ผู้เรียนอยากมีส่วนร่วม  
7. จัดการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสภาพจริง โดยประเมินจากการปฏิบัติ 

การสังเกต การสัมภาษณ์ จากแฟ้มสะสมงาน ฯลฯ  
  8. จัดท าวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  

9.  จัดท าข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล โดยให้มีการประสานกันระหว่างสถานศึกษา บ้านและ
ชุมชน เพื่อการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  

ผู้เรียน   
                การจัดการศึกษาที่ยึดหลักผู้เรียนส าคัญที่สุด  เพราะผู้เรียนเป็นผลผลิตของการจัด
การศึกษา  เป็นเป้าหมายของการจัดการศึกษาของรัฐที่มุ่งหวังพัฒนาให้คนไทยมีความสมบูรณ์และสมดุล
ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม จริยธรรม  
                การจะให้ผู้เรียนมีคุณสมบัติและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คือ เป็นคนดี คนเก่ง และมี
ความสุขนั้น  ตัวผู้เรียนเองก็ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรู้จากการเป็นผู้รับความรู้มาเป็นผู้สร้าง
องค์ความรู้ด้วยตนเอง มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจ และความสามารถของตนเอง  
บทบาท/หน้าที่ของผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
   1.  มีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกับผู้ปกครองและครู วางแผนการ
เรียนรู้ของตนเองให้สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของตนเอง  
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2.   มีความรับผิดชอบใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ บริหารจัดการเรียนรู้ของตนเองให้มีคุณภาพ  
3.   ปฏิบัติตนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ รู้วิธีแสวงหาความรู้ ความสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วย

ตนเอง  
     4.   มีการประเมินและพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง  

5.  รักษาสิทธิและโอกาสในการได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 12 ปี  
6.   มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับครูและเพ่ือน ช่วยเหลือ เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน  
 
บทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ด้านวิชาการ  
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและความ

ต้องการของผู้เรียน ชุมชนและ ท้องถิ่น  
จัดการเรียนการสอน สภาพแวดล้อม บรรยากาศการเรียนการสอนที่เหมาะสม และ ส่งเสริม

กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน เป็นส าคัญ ตลอดจนการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัด การศึกษา
อย่างต่อเนื่อง  

จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และ รายงาน ผลการประเมินให้คณะกรรมการ
สถานศึกษารับทราบ 

ด้านงบประมาณ  
จัดตั้งและรับผิดชอบการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษาตามท่ีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ 

ฯลฯ ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศและแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการบริหารการเงินและการจัดหารายได้จาก
ทรัพย์สินของ สถานศึกษา ทั้งนี้ตามที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ  

ด้านการบริหารงาน บุคคลด าเนินการตามที่กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษาก าหนด  

ด้านการบริหารงานทั่วไป  
จัดท านโยบาย แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนของ

กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รวมทั้งความต้องการ
ของชุมชนและท้องถิ่น  

ด าเนินการและก ากับ ติดตามและประเมินผลงานตามแผนงานโครงการของสถานศึกษา  
ระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา รวมทั้งปกครองดูแลบ ารุงรักษา ใช้ และ จัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน
ของสถานศึกษา ตามท่ีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ  
ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ แนวปฏิบัติ ฯลฯ ในการด าเนินงานด้านต่างๆ ตามกฎหมาย ระเบียบ 
ประกาศ ฯลฯ  
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ส่งเสริมความเข้มแข็งในชุมชนและสร้างความสัมพันธ์กับสถาบันอ่ืนๆ ในชุมชนและท้องถิ่น  
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษาหรือตามท่ีได้รับมอบหมายและตามท่ีกฎหมาย ระเบียบ 
ประกาศ ฯลฯ ก าหนด 
บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน                                                                                                                                                   

ด้านวิชาการ  
ให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ ในการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้น พื้นฐาน และ ความต้องการของผู้เรียน ชุมชนและท้องถิ่น  
ให้ข้อเสนอแนะและส่งเสริม สนับสนุนในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม กระบวนการเรียนรู้ 

แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา ท้องถิ่น ฯลฯ เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง  

รับทราบ และ ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดระบบและการด าเนินการตามระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา  

ด้านงบประมาณ  
ให้ความเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดตั้งและการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษา  

ให้ความเห็น ข้อเสนอแนะในการออกระเบียบ ข้อบังคับประกาศ และ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหาร
การเงิน และ การจัดหารายได้ จากทรัพย์สิน ของสถานศึกษาหรือปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับเรื่องนี้ตามที่
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ ก าหนด 

ด้านการบริหารงานบุคคล  
ปฏิบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ก าหนดให้เป็น

อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
ด้านการบริหารทั่วไป  
ให้ความเห็น เสนอแนะและให้ค าปรึกษาในการจัดท านโยบาย แผนพัฒนาการศึกษาของ

สถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายและแผน ของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รวมทั้ง ความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น  

รับทราบ ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการศึกษาและกิจการ
ของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง ตลอดจนนโยบาย และ แผนของ
กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ 
ความต้องการ ของชุมชนและท้องถิ่น และรายงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเมื่อสถานศึกษาไม่ปฏิบัติ
ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง ตลอดจนนโยบาย และแผนของกระทรวงศึกษาธิการ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ ความต้องการของชุมชน
และท้องถิ่น ให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน เกี่ยวกับการระดมทรัพยากรเพ่ือ
การศึกษา รวมทั้งปกครอง ดูแลบ ารุงรักษา ใช้ และจัดหา ผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษา
ตามท่ีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ ก าหนด  
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ให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ และ ให้ค าปรึกษาในการออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ แนวปฏิบัติ 
ฯลฯ ในการด าเนินงานด้านต่างๆ ของสถานศึกษา ตามที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ ก าหนด ให้
ความเห็น ข้อเสนอแนะและให้ค าปรึกษาในการส่งเสริมความเข้มแข็งในชุมชนและสร้างความสัมพันธ์กับ
สถาบันอื่นๆในชุมชนและท้องถิ่น  

ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษาตามที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ ก าหนด 
ให้เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

 
บทบาทหน้าที่ของผู้ปกครองนักเรียน 
 ผู้ปกครองในฐานะที่อยู่ใกล้ชิดบุตรหลานมากที่สุด จึงมีบทบาทส าคัญในการส่งเสริมพัฒนาการ
ทางด้านรา่งกาย จิตใจและความสามารถในการเรียนรู้ผู้ปกครองจึงควรมีบทบาทในการสนับสนุนผู้เรียน
ดังนี้ 

1.เป็นแบบอย่างที่ดีในการด ารงชีวิตครอบครัวที่มีความรัก ความเข้าใจ และความอบอุ่น 
2.ยอมรับในศักยภาพของผู้เรียน ให้โอกาสผู้เรียนได้ส ารวจตัวเอง เพ่ือประกอบการตัดสินใจ ใน

การเลือกแผนการเรียน การศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ 
3.ให้ความร่วมมือกับสถานศึกษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา ป้องกัน

และแก้ไขปัญหาผู้เรียน  
4.มีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดกิจกรรมแนะแนวและอาสาร่วมกิจกรรมต่างๆของสถานศึกษา 
5.เป็นที่ปรึกษาหรือแนะแนวทางการด าเนินชีวิตที่ดีงามให้กับผู้เรียน 

บทบาทและหน้าที่ของนักเรียน (Student of conduct)  
โรงเรียนได้ก าหนดแนวปฏิบัติส าหรับนักเรียน เพ่ือให้นักเรียนรู้จักบทบาทและหน้าที่ของตนเอง 

ดังนี้  
บทบาทและหน้าที่ของนักเรียนต่อโรงเรียน 

1. นักเรียนปฏิบัติตนอยู่ใน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของโรงเรียนอย่างเคร่งครัดตลอดเวลา  
2. รักและเห็นคุณค่าและประโยชน์ในการอยู่ในกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของโรงเรียนและสนับสนุน

การประพฤติตนตามหน้าที่ของนักเรียน  
3. นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รู้จักวิธีการคิด วิเคราะห์ การแก้ปัญหา 

การจัดการอย่างเป็นระบบ รู้จักวิธีการแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมอยู่เสมอ  
4. นักเรียนมีความมุ่งม่ันหาความรู้และทักษะพ้ืนฐานต่อการศึกษาชั้นสูงต่อไป  
5. นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน  
6. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น

ประมุข  
7. นักเรียนรักษาสิทธิเสรีภาพของตนเองและเคารพในสิทธิเสรีภาพของผู้อ่ืน  
8. นักเรียนมีความรักใคร่สามัคคีในหมู่คณะ  
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บทบาทและหน้าที่ของนักเรียนต่อครู อาจารย์ 
1. นักเรียนให้ความส าคัญและให้ความร่วมมือกับกิจกรรมการเรียนการสอนของครู อาจารย์ ตามท่ี

ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ  
2. นักเรียนพึงเคารพเชื่อฟังค าสั่งสอนของครู อาจารย์  
3. นักเรียนพึงมีสัมมาคารวะ แสดงกิริยาวาจาสุภาพ อ่อนน้อม ต่อครู อาจารย์  
4. นักเรียนให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมหรืองาน ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ  
5. นักเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาบรรยากาศการเรียนรู้ ทั้งในและนอกห้องเรียน  

บทบาทและหน้าที่ของนักเรียนต่อเพื่อนนักเรียนในโรงเรียน 
1. นักเรียนพึงรักษาความสามัคคีในหมู่คณะ มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน  
2. นักเรียนให้เกียรติต่อกันฉันท์พ่ีน้อง  
3. นักเรียนมีความสุภาพอ่อนโยนต่อกัน  
4. นักเรยีนพึงเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี มีความรับผิดชอบร่วมกัน  
5. นักเรียนอยู่ร่วมกันในสังคมประชาธิปไตยอย่างมีความสุข  
6. นักเรียนพึงมีเป็นผู้มีน้ าใจนักกีฬาอย่างแท้จริง  
7. นักเรียนควรให้การช่วยเหลือกิจกรรมและการเรียนซึ่งกันและกัน  

บทบาทและหน้าที่ของนักเรียนต่อตนเอง 
1. นักเรียนควรขยันหมั่นเพียรในการศึกษา ให้มีความรู้และทักษะพื้นฐานเพียงพอต่อการศึกษาใน

ระดับชั้นสูงต่อไป  
2. นักเรียนพึงใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง และรู้จักแสวงหาความรู้เพิ่มเติม  
3. นักเรียนพึงรู้จักตนเอง พ่ึงตนเองได้ และเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดี  
4. นักเรียนพึงตั้งตนเองให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์  
5. นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัยปลอดจากสารเสพติดให้โทษ  
6. นักเรียนมีจิตส านึกที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม อนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย ศิลปวัฒนธรรมไทย

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
บทบาทและหน้าที่ของนักเรียนต่อชุมชน 

1. นักเรียนพึงปฏิบัติตนตามกฎหมายและระเบียบประเพณีของสังคม  
2. นักเรียนร่วมกิจกรรมในการพัฒนาครอบครัว ชุมชน และสังคม  
3. นักเรียนมีส่วนร่วมในการปกป้อง ฟื้นฟู บ ารุงรักษาศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม  
4. นักเรียนพึงใช้สิ่งของและทรัพย์สินอย่างประหยัดและคุ้มค่าทั้งของตนเองและส่วนรวม  
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 แนวทางด าเนินการของผู้เกี่ยวข้องกับการดูแลช่วยเหลือนักเรียน    ดังนี้ 

บทบาทหน้าที่ แนวทางด าเนินการ 
ผู้บริหารสถานศึกษา  
1.  บริหารจัดการให้มี  
     ระบบการดูแล 
     ชว่ยเหลือนักเรียนของ 
     สถานศึกษาให้ชัดเจน 
     และมีประสิทธิภาพ 

1.1  ก าหนดนโยบาย  วัตถุประสงค์การด าเนินงานตามระบบดูแล 
       ช่วยเหลือนักเรียน 
1.2  สร้างความตระหนักแก่ครูทุกคนและบุคคลที่เก่ียวข้องเห็นคุณค่า  
       และความจ าเป็นของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
1.3  ก าหนดโครงสร้างระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เหมาะสม 
       กับสถานศึกษา 
1.4 แต่งตั้งคณะกรรมการในการด าเนินงานตามความเหมาะสม 
1.5  ประชุมคณะกรรมการและก าหนดเกณฑ์จ าแนกกลุ่มนักเรียน 
1.6  ส่งเสริมให้ครูทุกคนและบุคคลที่เกี่ยวข้องได้รับความรู้เพ่ิมเติมมี 
       ทักษะเกี่ยวกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 

2.  ประสานงานระหว่าง 
     สถานศึกษากับ 
     หน่วยงานและ 
     บุคคลภายนอก 

2.1  เชิญร่วมเป็นกรรมการและเครือข่ายในการช่วยเหลือนักเรียน 
2.2  ประชุมปรึกษาหารือและขอความร่วมมือ 
 
 

3.  ดูแล ก ากับ นิเทศ  
     ติดตาม ประเมินผล  
     สนับสนุน  และให้ 
     ขวัญก าลังใจในการ 
     ด าเนินงาน 

3.1  ก าหนดปฏิทินการด าเนินงาน 
3.2  นิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล 
3.3  ยกย่องให้รางวัลเป็นการเผยแพร่ผลงานการด าเนินงานในโอกาส 
       ต่าง ๆ 
 

ครูประจ าชั้น 
1.  รู้จักนักเรียนเป็น 
     รายบุคคล 

 
1.1  ศึกษาและรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานของนักเรียนเป็นรายบุคคล  
       จัดเตรียมเครื่องมือเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 
1.2  หาข้อมูลเพ่ิมเติมโดยน าเครื่องมือไปใช้ในการเก็บข้อมูล  และ 
       ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
1.3  เก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
1.4  วิเคราะห์ข้อมูล 
 

2.  คัดกรอง จ าแนกกลุ่ม 
     นักเรียน 

2.1  ด าเนินการคัดกรองนักเรียนตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
2.2  สรุปผลการจ าแนกนักเรียนเป็นกลุ่ม 
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บทบาทหน้าที่ แนวทางด าเนินการ 
3.  จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือ 
     ส่งเสริมพัฒนา 

3.1  จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมโดย 
       -  เยี่ยมบ้าน  -  จัดกิจกรรมโฮมรูม-  ประชุมผู้ปกครอง  -  อ่ืน ๆ 
       -  สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับโรงเรียน 
3.2  จัดกิจกรรมพัฒนาให้ความเหมาะสมกับกลุ่มนักเรียน 

4.  จัดกิจกรรมป้องกัน  
     แก้ไข ช่วยเหลือ 

4.1  ให้ค าปรึกษา 
4.2  ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น 
4.3  ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองในการช่วยเหลือแก้ไข 

5.  ส่งต่อ ด าเนินการส่งต่อภายในไปยังบุคคลหรือฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
6.  รายงานผล 6.1  รายงานผลระหว่างด าเนินการ 

6.2  รายงานผลเมื่อสิ้นสุด 
ครูหัวหน้าระดับชั้น  
1.  ก ากับ ติดตาม การ 
    ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
    ของครูประจ าชั้น 

1.1  วางแผนการก ากับ  ติดตาม การท างานของครูประจ าชั้น / ครู 
       ที่ปรึกษา ให้ชัดเจนและรับรู้โดยทั่วกัน 
1.2   อ านวยความสะดวกแก่ครูประจ าชั้น / ครูที่ปรึกษาในการ 
        ด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
1.3  บักทึกหลักฐานการปฏิบัติงาน และจัดท ารายงานประเมินผลระบบ  
       ส่งผู้บริหาร 

2.  ประสานงานกับ 
     ผู้เกี่ยวข้องในการดูแล 
     ชว่ยเหลือนักเรียน 

2.1  จักประชุมครูในระบบ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการดูแลช่วยเหลือ 
       นักเรียน 
2.2  จัดประชุมกลุ่มเพ่ือปรึกษาปัญหารายกรณี 
2.3  ให้ค าแนะน าปรึกษาแก่ครูประจ าชั้น / ครูที่ปรึกษา 
2.4   ติดต่อประสานงานกับเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกถานศึกษา 

ครูแนวแนะ  
1.  สนับสนุนคร ู
     ประจ าชั้น / คร ู
     ที่ปรึกษา ในการดูแล 
     ชว่ยเหลือนักเรียน 

1.1  ให้ค าปรึกษาช่วยเหลือแก่ครูประจ าชั้น  ครูที่ปรึกษา 
1.2  ให้ความม่ันใจ ก าลังใจกับผู้ร่วมงานในการปฏิบัติงาน 
1.3  ให้ค าปรึกษาครอบคลุมทั้งด้านการเรียน  อาชีพ  ชีวิตและสังคม  ทั้ง
รายกลุ่มและรายบุคคล 
1.4  จัดท าการศึกษารายกรณี (Case  Study) 
1.5  เตรียมเครื่องมือสนับสนุนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่าง 
       ครอบคลุม ต่อเนื่อง และเป็นปัจจุบัน 
1.6  ให้ค าปรึกษาในการจัดท าข้อมูลนักเรียนประกอบกับผลสัมฤทธิ์ 
       ทางการเรียนในกรณีนักเรียนย้ายที่เรียน 
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บทบาทหน้าที่ แนวทางด าเนินการ 
2.  จัดกิจกรรมส่งเสริม 
     และพัฒนา 

2.1  จัดกิจกรรมป้องกันช่วยเหลือและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน 
2.2  ให้นักเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล 

3.  จัดกิจกรรมป้องกัน  
     แก้ไข ช่วยเหลือ 

3.1  ให้ค าปรึกษา 
3.2  ให้ความช่วยเหลือ 
3.3  ประสานความร่วมมือกับครูประจ าชั้น  ครูที่ปรึกษา  ผู้ปกครอง   
       และผู้เกี่ยวข้อง 
3.4  อื่น ๆ 

ครูประจ าวิชา / ครูทั่วไป
ดูแลให้ค าปรึกษาเบื้องต้น
แก่นักเรียน 

1.  ศึกษา สังเกต ดูแล รวบรวมข้อมูล 
2.  ประสานงานกับครูประจ าชั้น / ครูที่ปรึกษา  เพื่อส่งเสริมป้องกัน 
     แก้ไขพฤติกรรมนักเรียน 
3.  จัดกิจกรรมส่งเสริม  ป้องกัน  แก้ไข  เพื่อพัฒนานักเรียน 

คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
ให้การสนับสนุนด้านการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

1.  ให้ค าปรึกษาในการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
2.  เสนอแนะแนวทางในการส่งเสริมพัฒนา  แก้ไขนักเรียน 
3.  ติดต่อขอความร่วมมือกับหน่วยงานองค์กรต่าง ๆ ในการส่งเสริม  
     พัฒนาแก้ไข 
4.  อ านวยความสะดวกในการประสานงานเมื่อสถานศึกษาต้องการ 
     ชว่ยเหลือ 

ผู้ปกครอง  
1. อบรมดูแลและ 

เป็นแบบอย่างที่ดีในการ
ด ารงชีวิตครอบครัว มีความ 
รัก ความเข้าใจ และ     ให้
ความอบอุ่น 

1.1  จัดสภาพแวดล้อม ประสบการณ์ให้นักเรียนได้สัมผัส  
       กับตัวอย่างท่ีดี 
1.2  สนับสนุนส่งเสริมให้ก าลังใจนักเรียนในการเข้าร่วม 
       กิจกรรมต่าง ๆ ตามความสนใจ  และศักยภาพของตนเอง 
1.3  ใช้หลักจิตวิทยาในการเลี้ยงดูบุตรหลาน 

2. สนับสนุนให้ความ 
ร่วมมือวางแผน ร่วมกับ
สถานศึกษาในการ
แลกเปลี่ยนข้อมูล  ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการส่งเสริม    
พัฒนา ป้องกัน และแก้ไข
ปัญหา 
 

2.1  เข้าร่วมประชุม  วางแผน  หาแนวทางการด าเนินงาน 
2.2  ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมพัฒนา      
        ป้องกัน และแก้ไขปัญหานักเรียน 
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บทบาทหน้าที่ แนวทางด าเนินการ 
3.  เป็นที่ปรึกษาหรือ     
แนะแนวทางการด าเนิน
ชีวิตที่ดีแก่  นักเรียน 

3.1  ให้ค าปรึกษา ค าแนะน าที่ดีแก่นักเรียน 
3.2  เสนอแนะแนวทางในการด าเนินชีวิตที่ดีให้นักเรียน 
 

นักเรียน 
มีบทบาทหน้าที่ของ
นักเรียนและสนับสนุนการ
ด าเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

1.  ให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการนักเรียน 
2.  ให้ความร่วมมือในการสอดส่องพฤติกรรมนักเรียนในสถานศึกษา 
3.  ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
4.  สร้างเครือข่ายเพ่ือนช่วยเพ่ือน พ่ีช่วยน้อง 
5.  เข้าร่วมกิจกรรมของสถานศึกษา 
6.  ประสานความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับบ้าน 

ชุมชน 
สนับสนุนการด าเนินงาน
ระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

1.  จัดสภาพแวดล้อมของชุมชนที่เอ้ือต่อการพัฒนานักเรียน 
2.  ช่วยสอดส่องดูแลนักเรียน 
3.  เป็นแหล่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียน 
4.  สร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน 
5.  ให้ข้อมูลข่าวสารพฤติกรรมของนักเรียนกับสถานศึกษา 
6.  เข้าร่วมกิจกรรมของสถานศึกษา 

 
ผลส าเร็จของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ดูได้จาก 
1.  บุคลากรทุกคนตระหนักถึงความส าคัญของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน   
2.  ผู้รับผิดชอบ วางระบบและด าเนินงานตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
3.  ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนสามารถบูรณาการเข้ากับภารกิจของสถานศึกษา  
4.  สร้างบรรยากาศการท างานแบบมีส่วนร่วมและเป็นประชาธิปไตย  
5.  มีข้อมูลการนิเทศ  ก ากับ  ติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงาน  สรุปรายงาน

และประชาสัมพันธ์ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 



แผนภูมิโครงสร้างการบริหาร โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา 

   

 

กลุ่มงานบริหารวิชาการ 

 

 

กลุ่มงานบริหารงบประมาณ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานกิจการนักเรียน 
ชุมชน และโครงการพิเศษ 

กลุ่มงานอาคารสถานท่ี 
และบริการ 

1. การพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถ่ิน 
2. การวางแผนงานด้านวิชาการ 
3. การจัดการเรียนการสอนใน 
    สถานศึกษา 
4. การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 
5. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
6. การวัดผล ประเมินผล และ 
    ด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน 
7. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
    ในสถานศึกษา 
8. การนิเทศการศึกษา 
9. การแนะแนว  กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อ 
    การศึกษา  ทุนการศึกษา 
10. การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็ง 
     ทางวิชาการ 
11. การประสานความร่วมมือในการ 
     พัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและ 
     องค์กรอื่น 
12. การส่งเสริมและสนับสนุนงาน 
     วิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร  
      หน่วยงานสถานประกอบการ และ 
      สถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา 
13. การจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติ 
      เกี่ยวกับงานด้านวิชาการของ 
      สถานศึกษา 
14. การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อ 
      ใช้ในสถานศึกษา 
15. การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อ 
      การศึกษา 
16.งานห้องสมุด 
17.งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
18.การจัดท าส ามะโนนักเรียน 
19.การรับนักเรียน 
20.โครงการจัดการเรียนการสอนโดยครู 
     ต่างชาติ 
21. โรงเรียนในฝัน 
22. งานส านักงานวิชาการ 

  1.การอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณท่ี   
    ได้รับจัดสรร 
  2. การรายงานผลการเบิกจ่าย    
      งบประมาณ 
  3. การตรวจสอบติดตามและรายงาน 
      การใช้งบประมาณ 
  4. การระดมทรพัยากรและการลงทุน   
      เพื่อการศึกษา 
  5. การปฏิบัติงานอื่นใดตามท่ีได้รับ 
      มอบหมายเกี่ยวกับกองทุนเพื่อ 
       การศึกษา 
  6. การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อ 
      การศึกษา 
  7. การวางแผนพัสดุ 
  8. การก าหนดรูปแบบรายการ หรือ 
     คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ หรือ 
     สิ่งก่อสร้างที่ใช้เงินงบประมาณ 
  9. การพัฒนาระบบข้อมูลและ 
      สารสนเทศเพื่อการจัดท าและจัดหาพสัดุ 
  10. การจัดหาพัสดุ 
  11. การควบคุมดูแล บ ารุงรักษาและ 
        จ าหน่าย พัสดุ 
  12. การจัดหาผลประโยชน์จาก 
        ทรัพย์สิน 
  13. การเบิกเงินจากคลัง 
  14. การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และ 
        การจ่ายเงิน 
  15. การน าเงินส่งคลัง 
  16. การจัดท าบัญชีการเงิน 
  17. การจัดท ารายงานทางการเงินและ    
        งบการเงิน 
  18. การจัดท าหรือจัดหาแบบพิมพ์บัญชี 
        ทะเบียน และรายงาน 
   19. การจัดสวัสดิการของครู บุคลากร     
         ทางการศึกษา และนักเรียน 
  20. การต้ังงบประมาณหน่วยงานภายนอก 
  21. งานส านักงานบริหารงบประมาณ 
 
 

 

1. การวางแผนอัตราก าลัง 
2. การจัดสรรอัตราก าลังข้าราชการครู 
    และบุคลากรทางการศึกษา 
3. การสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง 
4. การเปลี่ยนต าแหน่งให้สูงขึ้น การย้าย 
   ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ 
   ศึกษา 
5. การด าเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนข้ัน 
    เงินเดือน 
6. การลาทุกประเภท 
7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
8. การด าเนินการทางวินัยและการ 
    ลงโทษ 
9. การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออก 
    จากราชการไว้ก่อน 
10. การรายงานการด าเนินการทางวินัย 
     และการลงโทษ 
11. การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 
12. การออกจากราชการ 
13. การจัดระบบและการจัดท าทะเบียน 
     ประวัติ 
14. การจัดท าบัญชีรายช่ือและให้ 
      ความเห็นเกี่ยวกับการเสนอขอ 
      พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
15. การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะ 
     ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ  
     ศึกษา 
16. การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ 
17. การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและ 
     จรรยาบรรณวิชาชีพ 
18. การส่งเสริมวินัย คุณธรรมและ 
     จริยธรรมส าหรับข้าราชการครูและ 
     บุคลากรทางการศึกษา 
19. การริเริ่มส่งเสริมการขอรับ 
     ใบอนุญาต 
20. การพัฒนาข้าราชการครูและ 
     บุคลากรทางการศึกษา 
21. งานส านักงานบริหารงานบุคคล 
 

 

 

1. การประสานงานและพัฒนา 
   เครือข่ายการศึกษา 
2. การจัดระบบการบริหารและ 
   พัฒนาองค์กร 
3. การพัฒนามาตรฐานการ 
   ปฏิบัติงาน 
4. งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ศูนย์ 
   คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 
5. การด าเนินงานธุรการ 
6. การเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่อง 
    การจัดต้ัง ยุบ รวมหรือเลิก 
    สถานศึกษา 
7. การประสานการจัดการศึกษาใน 
   ระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย 
8. การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
9. การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา 
10. การส่งเสริม สนับสนุนและ 
   ประสานการจัดการศึกษาของ 
   บุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงาน 
   และสถาบันสังคมอื่นท่ีจัด 
   การศึกษา 
11. งานประสานราชการกับส่วน 
    ภูมิภาคและส่วนท้องถ่ิน  
12.การสรรหา ประสาน 
    คณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน 
    พื้นฐาน 
13.งานโภชนาการและสุขอนามัย 
14. งานส านักงานบริหารท่ัวไป 
 

1. งานกิจการนักเรียน 
   -กิจกรรมวันส าคัญของชาติ 
   -กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา 
   -กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม   
    จริยธรรมนักเรียน 
   -งานท่ีเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
   -กิจกรรมกีฬาภายใน-นอก  
   -กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
2. กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน 
3. การทัศนศึกษา 
4. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
5. การจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยน 
     พฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน 
6. งานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
7. ศูนยก์ารเรียนรู้ตามหลักปรัชญา 
    ของเศรษฐกิจพอเพียงด้าน 
     การศึกษา 
8. งานธนาคารออมสินในโรงเรียน 
9. งานโครงการพิเศษ 
    - โรงเรียนวิถีพุทธ 
    - ศูนย์ถ่ายทอดการละเล่น 
      พื้นบ้าน มังคละ 

  - ศูนย์เรียนรู้บริหารกายวิถีพุทธ 
  - To Be Number One 

     - ศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษา 
10. งานสัมพันธ์ชุมชน 
11. งานระดับช้ัน  (6 ระดับชั้น , 
6 ไม้ผลัด สง่ตอ่ความดี)                     
12. สวัสดิการน้ าปั่น 
13. งานส านักงานกิจการนักเรียน 

1. การดูแลอาคารสถานที่และ   
    สภาพแวดล้อม 
   -งานจัดหาวัสดุ อุปกรณ์อาคาร 
    สถานที่ 
   -งานปรับปรุง ซ่อมแซม รักษา 
    บ ารุงและทาสีอาคารเรียนอาคาร 
    ประกอบ 
   -งานปรับปรุงภูมิทัศน์ และ 
    สิ่งแวดล้อมโรงเรียน 
   -งานต้ังของบประมาณอาคารและ 
     สิ่งก่อสร้าง 
   -งานรายงาน 
   -งานขจัดสิ่งปฏิกูล 
2. การพัฒนาและส่งเสริมแหล่ง 
    เรียนรู้ 
3. งานดูแลรักษาความปลอดภัย 

   4. พนักงานบริการ 
   5..งานยานพาหนะ 

6. งานสาธารณูปโภค 
7. โรงกรองน้ า 
8.งานส านักงานอาคารสถานที่ 

กลุ่มงานแผนงานและ 
ประกันคณุภาพ 

1. การวางแผนการบริหารงาน 
   การศึกษา 
2. งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและ 
   แผน 
3. การจัดท าแผนงบประมาณ 
4. การจัดท าแผนปฏิบัติการ 
5. การตรวจสอบติดตามและรายงาน 
   การใช้ผลผลิตจากงบประมาณ 
6. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ 
   ภายในและมาตรฐานการศึกษา 
7. การพัฒนาระบบและเครือข่าย 
   ข้อมูลสารสนเทศ 
8. การจัดระบบควบคุมภายใน 
   หน่วยงาน 
9. การรายงานผลการปฏิบัติงาน 
10. ค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
11. การขอโอนและการขอ 
    เปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
12. งานส านักงานแผนงาน 

ผูอ้  ำนวยกำรสถำนศกึษำ 

รองผู้อ านวยการสถานศึกษา ผู้ช่วยผู้อ านวยการสถานศึกษา รองผู้อ านวยการสถานศึกษา คณะกรรมการบรหิารโรงเรยีน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 



โครงการและกิจกรรมตามกลยุทธ์ระดับองค์กร  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

กลยุทธ์ระดับ 
องค์กร (โรงเรียน) 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ
โครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ. / ตัวบ่งชี้) 

เป้าหมาย 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

กลยุทธ์ข้อที่ 1 การ
จัดการศึกษาเพื่อสู่
มาตรฐานสากล 
ข้อที่ 2 พัฒนา
คุณภาพผู้เรยีน  
 

1. ส่งเสริม
ศักยภาพด้าน
ผู้เรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
คณิตศาสตร์ 

1. กิจกรรม 
ยกผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน  
2. กิจกรรม

ค่าย 
คณิตศาสตร ์
3. กิจกรรม 
ส่งเสริความเป็น
เลิศทางวิชาการ 
4. กิจกรรม 
เปิดโลก 

 
 

-ร้อยละของ
ผู้เรยีนมี
ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
คณิตศาสตร์ใน
ระดับดีขึ้นไป 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพของ

ผู้เรยีน 

ผู้เรยีนเฉลีย่อย่าง
น้อยร้อยละ 80 มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนในระดับดีขึ้น
ไป 

ผู้เรยีนเฉลีย่อย่าง
น้อยร้อยละ 85 มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนในระดับดีขึ้น
ไป 

ผู้เรยีนเฉลีย่อย่าง
น้อยร้อยละ  90 มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนในระดับดีขึ้น
ไป 

ผู้เรยีนเฉลีย่อย่าง
น้อยร้อยละ  93 มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนในระดับดีขึ้น
ไป 

ครูสุชาดา 

 
 
 
 
 



โครงการและกิจกรรมตามกลยุทธ์ระดับองค์กร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    

กลยุทธ์ระดับ 
องค์กร 

(โรงเรียน) 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับโครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ. / ตัวบ่งชี้) 

เป้าหมาย 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

กลยุทธ์ข้อที่ 1 
การจัดการศึกษา
เพื่อสู่มาตรฐาน 
สากล 
ข้อที่ 3 พัฒนาครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 
 
 
 
 
 
 

1. พัฒนาครู
ปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าท่ี
อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล
กลุ่มสาระ   
การเรยีนรู้
คณิตศาสตร์ 

1. กิจกรรมพัฒนาครูเพื่อ
ก าหนดเป้าหมายคุณภาพ
ผู้เรียน ด้านความรู้ ทกัษะ
สมรรถนะ และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 
2. กิจกรรมพัฒนาครู
วิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล และใช้ข้อมูลใน
การวางแผนการจัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของผู้เรียน 
 3. กิจกรรมพัฒนาครูให้มี
การออกแบบและจัดการ
เรียนรู้ให้สนองความ
แตกต่างระหวา่งบุคคล  
4. กิจกรรมพัฒนาครูให้มีสื่อ
และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ผนวกกับการน าบริบทและ
ภูมิปัญญาของท้องถิ่นมา
บูรณาการในการจัดการ
เรียนรู ้

ร้อยละของครูใน
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
คณิตศาสตร์
สามารถ
ปฏิบัติงาน 
ตามบทบาท
หน้าท่ีอย่างมี
ประสิทธิภาพ
และเกดิ
ประสิทธิผล 
 
 

มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพของ
ผู้เรยีน 

ครูในกลุ่มสาระ
การเรยีนรู้
คณิตศาสตร์       
ร้อยละ 80 
ปฏิบัติงาน 
ตามบทบาทหน้าท่ี
อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 
มีผลการประเมิน
อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

ครูในกลุ่มสาระ
การเรยีนรู้
คณิตศาสตร์  ร้อย
ละ 85 
ปฏิบัติงาน 
ตามบทบาทหน้าท่ี
อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 
มีผลการประเมิน
อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
 

ครูในกลุ่มสาระ
การเรยีนรู้
คณิตศาสตร์    
ร้อยละ 90 
ปฏิบัติงาน 
ตามบทบาท
หน้าท่ีอย่างมี
ประสิทธิภาพ
และเกดิ
ประสิทธิผล 
มีผลการ
ประเมินอยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป 

ครูในกลุ่มสาระ
การเรยีนรู้
คณิตศาสตร์       
ร้อยละ 93 
ปฏิบัติงาน 
ตามบทบาทหน้าท่ี
อยา่งมี
ประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 
มีผลการประเมิน
อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

ครูสุชาดา 

 
    



กลยุทธ์ระดับ 
องค์กร 

(โรงเรียน) 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับโครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ. / ตัวบ่งชี้) 

เป้าหมาย 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

กลยุทธ์ข้อที่ 1 
การจัดการศึกษา
เพื่อสู่มาตรฐาน 
สากล 
ข้อที่ 3 พัฒนาครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 
 
 
 
 
 
 

1. พัฒนาครู
ปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าท่ี
อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล
กลุ่มสาระ   
การเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

5. กิจกรรมพัฒนาครูให้มี
การวัดและประเมินผลท่ี
มุ่งเน้นการพัฒนาการ
เรียนรู้ ของผู้เรียนด้วย
วิธีการท่ีหลากหลาย 
6. กิจกรรมพัฒนาครูให้
ค าแนะน า ค าปรึกษา
แก้ปัญหาให้แก่ผู้เรียนด้าน
การเรียนและคุณภาพชีวิต 
7. กิจกรรมพัฒนาการ
ศึกษาวิจัยและการจัดการ
เรียนรู้ในวิชาท่ีตน
รับผิดชอบและใช้ผลใน
การปรับการสอน 
8. กิจกรรมพัฒนาครูให้
เป็นผู้ประพฤติ ปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่างท่ีดี และ
เป็นสมาชิกที่ดีของ
สถานศึกษา  
9. กิจกรรมพัฒนาครูให้
จัดการสอนตามวิชาท่ี
ได้รับมอบหมายเต็ม
ความสามารถ 

ร้อยละของครูใน
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
คณิตศาสตร์
สามารถ
ปฏิบัติงาน 
ตามบทบาท
หน้าท่ีอย่างมี
ประสิทธิภาพ
และเกดิ
ประสิทธิผล 
 
 

มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพของ
ผู้เรยีน 

ครูในกลุ่มสาระ
การเรยีนรู้
คณิตศาสตร์       
ร้อยละ 80 
ปฏิบัติงาน 
ตามบทบาทหน้าท่ี
อย่างมีประสิทธิ 
ภาพและเกิด
ประสิทธิผล 
มีผลการประเมิน
อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

ครูในกลุ่มสาระ
การเรยีนรู้
คณิตศาสตร์  ร้อย
ละ 85 
ปฏิบัติงาน 
ตามบทบาทหน้าท่ี
อย่างมีประสิทธิ 
ภาพและเกิด
ประสิทธิผล 
มีผลการประเมิน
อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
 

ครูในกลุ่มสาระ
การเรยีนรู้
คณิตศาสตร์    
ร้อยละ 90 
ปฏิบัติงาน 
ตามบทบาท
หน้าท่ีอย่างมี
ประสิทธิ  ภาพ
และเกดิ
ประสิทธิผล 
มีผลการ
ประเมินอยู ่
ในระดับด ี
ขึน้ไป 

ครูในกลุ่มสาระ
การเรยีนรู้
คณิตศาสตร์    
ร้อยละ 93 
ปฏิบัติงาน 
ตามบทบาทหน้าท่ี
อย่างมีประสิทธิ  
ภาพและเกิด
ประสิทธิผล 
มีผลการประเมิน
อยู ่
ในระดับด ี
ขึ้นไป 

ครูสุชาดา 



โครงการและกิจกรรมตามกลยุทธ์ระดับองค์กร  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  (3) 
                                                                                                        

กลยุทธ์ระดับ 
องค์กร (โรงเรียน) 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ
โครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

สนอง
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ. / ตัว

บ่งชี้) 

เป้าหมาย 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

กลยุทธ์ข้อที่ 1 การ
จัดการศึกษาเพื่อสู่
มาตรฐานสากล 
ข้อที่ 2 พัฒนา
คุณภาพผู้เรยีน  
 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพด้าน
ผู้เรยีนกลุ่ม

สาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร ์

1.1. ยกระดับ
ผลสัม 
ฤทธิ์กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
วิทยาศาสตร์   

 

1.1. ร้อยละผูเ้รียน
มีผลสัมฤทธ์ิกลุม่
สาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ใน
ระดับดีขึ้นไป 

 

มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพของ
ผู้เรยีน 

1.1 ผู้เรียนเฉลี่ย 
อย่างน้อยร้อยละ 
80 มีผลสมัฤทธ์ิ
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ใน
ระดับดีขึ้นไป 

1.1 ผู้เรียนเฉลี่ย 
อย่างน้อยร้อยละ 
85 มีผลสมัฤทธ์ิ
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ใน
ระดับดีขึ้นไป 

1.1 ผู้เรียนเฉลี่ย 
อย่างน้อยร้อยละ 
90 มีผลสมัฤทธ์ิ
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ใน
ระดับดีขึ้นไป 

1.1 ผู้เรียนเฉลี่ย 
อย่างน้อยร้อยละ 
93 มีผลสมัฤทธ์ิ
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ใน
ระดับดีขึ้นไป 

ครูสตุิ คงเผื่อน 

1.2.  กิจกรรม
จัดหา  พัฒนา
นวัตกรรมและสื่อ
การเรยีนการสอน
ที่เอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู ้

1.2. ร้อยละของ
ผู้เรยีนสามารถใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อ
พัฒนา การเรียนรู ้
และครูใช้สื่อ 
นวัตกรรม ในการ
จัดการเรียนรู้อย่าง
มปีระสิทธิภาพ 

1.2 ผู้เรียนและครู
เฉลี่ยอย่างน้อย
ร้อยละ 80  ใช้สื่อ 
นวัตกรรม ในการ
จัดการเรียนรู้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
 
 
 

1.2 ผู้เรียนและครู
เฉลี่ยอย่างน้อย
ร้อยละ 85  ใช้สื่อ 
นวัตกรรม ในการ
จัดการเรียนรู้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
 
 
 

1.2 ผู้เรียนและครู
เฉลี่ยอย่างน้อย
ร้อยละ 90 ใช้สื่อ 
นวัตกรรม ในการ
จัดการเรียนรู้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
 
 
 

1.2 ผู้เรียนและครู
เฉลี่ยอย่างน้อย
ร้อยละ 93  ใช้สื่อ 
นวัตกรรม ในการ
จัดการเรียนรู้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
 
 
 

             
         



กลยุทธ์ระดับ 
องค์กร 

(โรงเรียน) 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ
โครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

สนอง
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ. / ตัว

บ่งชี้) 

เป้าหมาย 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2562 ปี 2563 

 
 

ปี 2564 
ปี 2565 

กลยุทธ์ข้อที่ 1 
การจัดการศึกษา
เพื่อสู่
มาตรฐานสากล 
ข้อที่ 2 พัฒนา
คุณภาพผู้เรยีน  
 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพด้าน

ผู้เรยีนกลุ่มสาระ
การเรยีนรู้

วิทยาศาสตร ์

1.3. สัปดาห์วัน
วิทยาศาสตร ์
 

1.3 ร้อยละของ
ผู้เรยีนมีประสบ 
การณต์รงและศึกษา
ความรู้วิทยาศาสตร์
จากแหล่งเรยีนรู้ที ่
หลากหลายภายใน
นิทรรศการสัปดาห์
วิทยาศาสตร ์ 
พัฒนาทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ใน
ระดับดีขึ้นไป 
 

มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพของ
ผู้เรยีน 

1.3 ผู้เรียนเฉลี่ย
อย่างน้อยร้อยละ 
80  มีประสบ 
การณต์รงและศึกษา
ความรู้วิทยาศาสตร์
จากแหล่งเรยีนรู้ที่
หลากหลายภายใน
นิทรรศการสัปดาห์
วิทยาศาสตร ์ 
พัฒนาทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ใน
ระดับดีขึ้นไป 
 
 
 

1.3 ผู้เรียนเฉลี่ย
อย่างน้อยร้อยละ 
85  มีประสบ 
การณต์รงและศึกษา
ความรู้วิทยาศาสตร์
จากแหล่งเรยีนรู้ที่
หลากหลายภายใน
นิทรรศการสัปดาห์
วิทยาศาสตร ์ 
พัฒนาทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ใน
ระดับดีขึ้นไป 
 

1.3 ผู้เรียนเฉลี่ย
อย่างน้อยร้อยละ 
90  มีประสบ 
การณต์รงและ
ศึกษาความรู้
วิทยาศาสตร์จาก
แหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลายภายใน
นิทรรศการ
สัปดาห์
วิทยาศาสตร ์ 
พัฒนาทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ใน
ระดับดีขึ้นไป 
 

1.3 ผู้เรียนเฉลี่ย
อย่างน้อยร้อยละ 
93  มีประสบ 
การณต์รงและศึกษา
ความรู้วิทยาศาสตร์
จากแหล่งเรยีนรู้ที่
หลากหลายภายใน
นิทรรศการสัปดาห์
วิทยาศาสตร ์ 
พัฒนาทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ใน
ระดับดีขึ้นไป 
 

ครูสตุิ คงเผื่อน 

                                                               
 
 
 



กลยุทธ์ระดับ 
องค์กร 

(โรงเรียน) 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ
โครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

สนอง
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ. / ตัว

บ่งชี้) 

เป้าหมาย 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2562 ปี 2563 

ปี 2564 
ปี 2565 

กลยุทธ์ข้อที่ 1 
การจัดการศึกษา
เพื่อสู่
มาตรฐานสากล 
ข้อท่ี 2 พัฒนา
คุณภาพผู้เรียน  
 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพด้าน

ผู้เรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ 

1.4. กิจกรรมค่าย
วิทยาศาสตร์ 

1.4 ร้อยละของผู้เรียน
มีทักษะกระบวนการ
ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์และมี
เจตคติท่ีดีต่อการเรียน
วิทยาศาสตร์ สามารถ
น าความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ใน
ระดับดีขึ้นไป 

มาตรฐานท่ี 1 
คุณภาพของ
ผู้เรียน 

1.4 ผู้เรียนเฉลี่ยอย่าง
น้อยร้อยละ 80  มี
ทักษะกระบวนการ
ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์และมี
เจตคติท่ีดีต่อการเรียน
วิทยาศาสตร์ สามารถ
น าความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ใน
ระดับดีขึ้นไป 

1.4 ผู้เรียนเฉลี่ยอย่าง
น้อยร้อยละ 85  มี
ทักษะกระบวนการ
ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์และมี
เจตคติท่ีดีต่อการเรียน
วิทยาศาสตร์ สามารถ
น าความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ใน
ระดับดีขึ้นไป 

1.4 ผู้เรียนเฉลี่ยอย่าง
น้อยร้อยละ 90  มี
ทักษะกระบวนการ
ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์และมี
เจตคติท่ีดีต่อการเรียน
วิทยาศาสตร์ สามารถ
น าความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ใน
ระดับดีขึ้นไป 

1.4 ผู้เรียนเฉลี่ยอย่าง
น้อยร้อยละ 93  มี
ทักษะกระบวนการ
ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์และมี
เจตคติท่ีดีต่อการเรียน
วิทยาศาสตร์ สามารถ
น าความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ใน
ระดับดีขึ้นไป 

ครูสตุิ คงเผื่อน 

1.5.กิจกรรม
ส่งเสริมความเป็น
เลิศทางด้าน
วิทยาศาสตร์ 
 

1.5 ร้อยละของผู้เรียน
มีทักษะและ
กระบวนการคิด
วิเคราะห์และ
สังเคราะห์ สร้างองค์
ความรู้ได้ด้วยตนเอง
และสามารถแก้ปัญหา
ได้ในระดับดีขึ้นไป 

1.5 ผู้เรียนเฉลี่ยอย่าง
น้อยร้อยละ 80 มี
ทักษะและ
กระบวนการคิด
วิเคราะห์และ
สังเคราะห์ สร้างองค์
ความรู้ได้ด้วยตนเอง
และสามารถแก้ปัญหา
ได้ในระดับดีขึ้นไป 

1.5 ผู้เรียนเฉลี่ยอย่าง
น้อยร้อยละ 85 มี
ทักษะและ
กระบวนการคิด
วิเคราะห์และ
สังเคราะห์ สร้างองค์
ความรู้ได้ด้วยตนเอง
และสามารถแก้ปัญหา
ได้ในระดับดีขึ้นไป 

1.5 ผู้เรียนเฉลี่ยอย่าง
น้อยร้อยละ 90 มี
ทักษะและ
กระบวนการคิด
วิเคราะห์และ
สังเคราะห์ สร้างองค์
ความรู้ได้ด้วยตนเอง
และสามารถแก้ปัญหา
ได้ในระดับดีขึ้นไป 

1.5 ผู้เรียนเฉลี่ยอย่าง
น้อยร้อยละ 93 มี
ทักษะและ
กระบวนการคิด
วิเคราะห์และ
สังเคราะห์ สร้างองค์
ความรู้ได้ด้วยตนเอง
และสามารถแก้ปัญหา
ได้ในระดับดีขึ้นไป 

 



กลยุทธ์ระดับ 
องค์กร 

(โรงเรียน) 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ
โครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

สนอง
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ. / ตัว

บ่งชี้) 

เป้าหมาย 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2562 ปี 2563 

ปี 2564 
ปี 2565 

กลยุทธ์ข้อที่ 1 
การจัดการศึกษา
เพื่อสู่
มาตรฐานสากล 
ข้อที่ 2 พัฒนา
คุณภาพผู้เรยีน  
 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพด้าน

ผู้เรยีนกลุ่มสาระ
การเรยีนรู้

วิทยาศาสตร ์

1.6.กิจกรรมเปดิ
โลกวิชาการ 
 

1.6 ร้อยละของ
ผู้เรยีนมี
ประสบการณ์ตรง
และมผีลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนใน
ระดับดีขึ้นขึ้นไป 

มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพของ
ผู้เรยีน 

1.6 ผู้เรียนเฉลี่ย
อย่างน้อยร้อยละ 
80 มีระสบการณ์ 
ตรงและมีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนใน
ระดับดีขึ้นขึ้นไป 

1.6 ผู้เรียนเฉลี่ย
อย่างน้อยร้อยละ 
85 มีระสบการณ์
ตรงและมีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนใน
ระดับดีขึ้นขึ้นไป 

1.6 ผู้เรียนเฉลี่ย
อย่างน้อยร้อยละ 
90 มีระสบการณ์
ตรงและมีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนใน
ระดับดีขึ้นขึ้นไป 

1.6 ผู้เรียนเฉลี่ย
อย่างน้อยร้อยละ 
93 มีระสบการณ์
ตรงและมีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนใน
ระดับดีขึ้นขึน้ไป 

ครูสตุิ คงเผื่อน 

1.7.กิจกรรม
บูรณาการ 

1.7 ร้อยละของ
ผู้เรยีนมีทักษะ
กระบวนการ
ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์มีทักษะ
และกระบวนการคดิ
วิเคราะห์และ
สังเคราะห์ มี
ประสบการณ์ตรงใน
ระดับดีขึ้นไป 

1.7 ผู้เรียนเฉลี่ย
อย่างน้อยร้อยละ 
80 มีทักษะ
กระบวนการ
ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์มีทักษะ
และกระบวนการคดิ
วิเคราะห์และ
สังเคราะห์ มี
ประสบการณ์ตรงใน
ระดับดีขึ้นไป 

1.7 ผู้เรียนเฉลี่ย
อย่างน้อยร้อยละ 
85 มีทักษะ
กระบวนการ
ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์มีทักษะ
และกระบวนการคดิ
วิเคราะห์และ
สังเคราะห์ มี
ประสบการณ์ตรงใน
ระดับดีขึ้นไป 

1.7 ผู้เรียนเฉลี่ย
อย่างน้อยร้อยละ 
90 มีทักษะ
กระบวนการ
ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์มีทักษะ
และกระบวนการคดิ
วิเคราะห์และ
สังเคราะห์ มี
ประสบการณ์ตรงใน
ระดับดีขึ้นไป 

1.7 ผู้เรียนเฉลี่ย
อย่างน้อยร้อยละ 
93 มีทักษะ
กระบวนการ
ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์มีทักษะ
และกระบวนการคดิ
วิเคราะห์และ
สังเคราะห์ มี
ประสบการณ์ตรงใน
ระดับดีขึ้นไป 

 
 
 



โครงการและกิจกรรมตามกลยุทธ์ระดับองค์กร  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (4) 
                                                                                               

กลยุทธ์ระดับ 
องค์กร (โรงเรียน) 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยทุธ์ระดับ
โครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ. / ตัวบ่งชี้) 

เป้าหมาย 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

กลยุทธ์ข้อที่ 1 การ
จัดการศึกษาเพื่อสู่
มาตรฐาน สากล 
ข้อที่ 3 พัฒนาครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 
 

โครงการพัฒนา
ครูปฏิบัตหิน้าท่ี
งานตามบริบท
งานอย่างมี
ประสิทธิภาพ
และเกดิ
ประสิทธิผล
กลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร ์

1. พัฒนาครูเพื่อ
ก าหนดเป้าหมาย
คุณภาพผู้เรยีน
ด้านความรู้ ทักษะ
กระบวนการ
สมรรถนะและ
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์

1. ร้อยละของ
ครูมีความรู้
ความเข้าใจการ
พัฒนาหลักสตูร
สถานศึกษาใน
ระดับดีขึ้นไป 

มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพของ
ผู้เรยีน 

1. ครูกลุ่มสาระ
การเรยีนรู้
วิทยาศาสตร์เฉลี่ย
อย่างน้อยร้อยละ 
80 มีความรู้ความ
เข้าใจการพัฒนา
หลักสตูร
สถานศึกษาใน
ระดับดีขึ้นไป 

1. ครูกลุ่มสาระ
การเรยีนรู้
วิทยาศาสตร์เฉลี่ย
อย่างน้อยร้อยละ 
85 มีความรู้ความ
เข้าใจการพัฒนา
หลักสตูร
สถานศึกษาใน
ระดับดีขึ้นไป 

1. ครูกลุ่มสาระ
การเรยีนรู้
วิทยาศาสตร์เฉลี่ย
อย่างน้อยร้อยละ 
90 มีความรู้ความ
เข้าใจการพัฒนา
หลักสตูร
สถานศึกษาใน
ระดับดีขึ้นไป 

1. ครูกลุ่มสาระ
การเรยีนรู้
วิทยาศาสตร์เฉลี่ย
อย่างน้อยร้อยละ 
93 มีความรู้ความ
เข้าใจการพัฒนา
หลักสตูร
สถานศึกษาใน
ระดับดีขึ้นไป 

ครูสตุิ คงเผื่อน 

2.  พัฒนาครูให้มี
การวิเคราะห์
ผู้เรยีนเป็น
รายบุคคลและใช้
ข้อมูลในการวาง
แผนการจดัการ
เรียนรูเ้พื่อพัฒนา
ศักยภาพของ
ผู้เรยีน 

2. ร้อยละของ
ผู้เรยีนไดร้ับการ 
วิเคราะหผ์ู้เรียน
เป็นรายบุคคล 
ในระดับดีขึ้นไป 

2. นักเรียนเฉลีย่
อยา่งน้อยร้อยละ 
80 ไดร้ับการ 
วิเคราะหผ์ู้เรียน
เป็นรายบุคคล ใน
ระดับดีขึ้นไป 
 

2. นักเรียนเฉลีย่
อย่างน้อยร้อยละ 
85 ไดร้ับการ 
วิเคราะหผ์ู้เรียน
เป็นรายบุคคล ใน
ระดับดีขึ้นไป 
 

2. นักเรียนเฉลีย่
อย่างน้อยร้อยละ 
90 ไดร้ับการ 
วิเคราะหผ์ู้เรียน
เป็นรายบุคคล ใน
ระดับดีขึ้นไป 
 

2. นักเรียนเฉลีย่
อย่างน้อยร้อยละ 
93 ไดร้ับการ 
วิเคราะหผ์ู้เรียน
เป็นรายบุคคล ใน
ระดับดีขึ้นไป 
 

   
 



กลยุทธ์ระดับ 
องค์กร (โรงเรียน) 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ
โครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ

สถานศึกษา (มฐ. 
/ ตัวบ่งชี้) 

เป้าหมาย 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2562 ปี 2563 

ปี 2564 
ปี 2565 

กลยุทธ์ข้อที่ 1 
การจัดการศึกษา
เพื่อสู่มาตรฐาน 
สากล 
ข้อท่ี 3 พัฒนาครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 
 

โครงการพัฒนา
ครูปฏิบัติหน้าท่ี
งานตามบริบท
งานอย่างมี
ประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล
กลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ 

3. พัฒนาครูให้มี
การออกแบบและ
จัดการเรียนรู้ให้
สนองความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลและ
พัฒนาสติปัญญา 

3. ร้อยละของครูครู
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์
มีแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญในระดับ
ดีขึ้นไป 

มาตรฐานท่ี 1 
คุณภาพของ
ผู้เรียน 

3.  ครูกลุ่มสาระ
การเรียนรู้
วิทยาศาสตร์เฉลี่ย
อย่างน้อยร้อยละ 
80 มีแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญใน
ระดับดีขึ้นไป 

3.  ครูกลุ่มสาระ
การเรียนรู้
วิทยาศาสตร์เฉลี่ย
อย่างน้อยร้อยละ 
85 มีแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญใน
ระดับดีขึ้นไป 

3.  ครูกลุ่มสาระ
การเรียนรู้
วิทยาศาสตร์เฉลี่ย
อย่างน้อยร้อยละ 
90 มีแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญใน
ระดับดีขึ้นไป 

3.  ครูกลุ่มสาระ
การเรียนรู้
วิทยาศาสตร์เฉลี่ย
อย่างน้อยร้อยละ 
93 มีแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญใน
ระดับดีขึ้นไป 

ครูสุติ คงเผื่อน 

4.พัฒนาครูให้มีสื่อ
และเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมผนวกกับ
การน าบริบทและ
ภูมิปัญญาของ
ท้องถิ่นมาบูรณา
การในการจัดการ
เรียนรู้ 

4. ร้อยละของ
ผู้เรียนสามารถใช้
สื่อและเทคโนโลยี  
ภูมิปัญญาของ
ท้องถิ่นมาบูรณา
การในการจัดการ
เรียนรู้ เพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ 

4. ผู้เรียนเฉลี่ยอย่าง
น้อยร้อยละ 80 
สามารถใช้สื่อและ
เทคโนโลยี  
ภูมิปัญญาของ
ท้องถิ่นมาบูรณา
การในการจัดการ
เรียนรู้   

4. ผู้เรียนเฉลี่ยอย่าง
น้อยร้อยละ 85 
สามารถใช้สื่อและ
เทคโนโลยี  
ภูมิปัญญาของ
ท้องถิ่นมาบูรณา
การในการจัดการ
เรียนรู้   

4. ผู้เรียนเฉลี่ยอย่าง
น้อยร้อยละ 90 
สามารถใช้สื่อและ
เทคโนโลยี  
ภูมิปัญญาของ
ท้องถิ่นมาบูรณา
การในการจัดการ
เรียนรู้   

4. ผู้เรียนเฉลี่ยอย่าง
น้อยร้อยละ 93 
สามารถใช้สื่อและ
เทคโนโลยี  
ภูมิปัญญาของ
ท้องถิ่นมาบูรณา
การในการจัดการ
เรียนรู้   

5.กิจกรรมพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ 

5. ร้อยละของ
ผู้เรียนสามารถใช้
แหล่งเรียนรู้ใน
สถานศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

5. ผู้เรียนเฉลี่ย 
อย่างน้อยร้อยละ 
80  สามารถใช้
แหล่งเรียนรู้ใน
สถานศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

5. ผู้เรียนเฉลี่ย 
อย่างน้อยร้อยละ 
85  สามารถใช้
แหล่งเรียนรู้ใน
สถานศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

5. ผู้เรียนเฉลี่ย 
อย่างน้อยร้อยละ 
90  สามารถใช้
แหล่งเรียนรู้ใน
สถานศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

5. ผู้เรียนเฉลี่ย 
อย่างน้อยร้อยละ 
93  สามารถใช้
แหล่งเรียนรู้ใน
สถานศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 



   กลยุทธ์ระดับ 
องค์กร 

(โรงเรียน) 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ
โครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ. / ตัวบ่งชี้) 

เป้าหมาย 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

กลยุทธ์ข้อที่ 1 
การจัดการศึกษา
เพื่อสู่มาตรฐาน 
สากล 
ข้อท่ี 3 พัฒนาครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 
 

โครงการพัฒนา
ครูปฏิบัติหน้าท่ี
งานตามบริบท
งานอย่างมี
ประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล
กลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ 

6. พัฒนาครูให้การ
ศึกษาวิจัยและ
พัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ในวิชาท่ีตน
รับผิดชอบและใช้
ผลในการปรับการ
เรียนการสอน 

6. ร้อยละของครูมี
รายงานการวิจัยใน
ชั้นเรียน คนละ 1 
เรื่อง/ภาคเรียน 

มาตรฐานท่ี 1 
คุณภาพของ
ผู้เรียน 

6. ครูเฉลี่ยอย่าง
น้อยร้อยละ 80 มี
รายงานการวิจัยใน
ชั้นเรียน คนละ 1 
เรื่อง/ภาคเรียน 
 
 

6. ครูเฉลี่ยอย่าง
น้อยร้อยละ 85 มี
รายงานการวิจัยใน
ชั้นเรียน คนละ 1 
เรื่อง/ภาคเรียน 
 
 

6. ครูเฉลี่ยอย่าง
น้อย    ร้อยละ 90 
มีรายงานการวิจัย
ในชั้นเรียน คนละ 1 
เรื่อง/ภาคเรียน 
 

6. ครูเฉลี่ยอย่าง
น้อย    ร้อยละ 93 
มีรายงานการวิจัย
ในชั้นเรียน คนละ 1 
เรื่อง/ภาคเรียน 
 

ครูสตุิ คงเผื่อน 

7. พัฒนาครูให้
จัดการเรียนการ
สอนตามวิชาท่ีได้รับ
มอบหมายเต็มเวลา
และเต็ม
ความสามารถ 
 
 

7. ร้อยละของครูมี
จัดการเรียนการ
สอนตามวิชาท่ีได้รับ
มอบหมายเต็มเวลา
และเต็ม
ความสามารถ 

7. ครูเฉลี่ยอย่าง
น้อย   ร้อยละ 80 
มีจัดการเรียนการ
สอนตามวิชาท่ีได้รับ
มอบหมายเต็มเวลา
และเต็ม
ความสามารถ 

7. ครูเฉลี่ยอย่าง
น้อย   ร้อยละ 85 
มีจัดการเรียนการ
สอนตามวิชาท่ีได้รับ
มอบหมายเต็มเวลา
และเต็ม
ความสามารถ 

7. ครูเฉลี่ยอย่าง
น้อย   ร้อยละ 90 
มีจัดการเรียนการ
สอนตามวิชาท่ีได้รับ
มอบหมายเต็มเวลา
และเต็ม
ความสามารถ 

 
7. ครูเฉลี่ยอย่าง
น้อย   ร้อยละ 93 
มีจัดการเรียนการ
สอนตามวิชาท่ีได้รับ
มอบหมายเต็มเวลา
และเต็ม
ความสามารถ 

8.พัฒนา
ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ 

8.  ร้อยละของ
ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์เป็น
แหล่งเรียนรู้ 

8. พัฒนาห้อง
ห้องปฏิบัตกิาร
วิทยาศาสตร์เป็น
แหล่งเรียนรู้ 
ร้อยละ 80 

8. พัฒนาห้อง
ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์เป็น
แหล่งเรียนรู้ 
ร้อยละ 85 

8. พัฒนาห้อง
ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์เป็น
แหล่งเรียนรู้ 
ร้อยละ 90 

8. พัฒนาห้อง
ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์เป็น
แหล่งเรียนรู้ 
ร้อยละ 93 

9. สาระสนเทศกลุ่ม
สาระวิทยาศาสตร์ 

9. ร้อยละของครูมี
แฟ้มสะสมงานใน
ระดับดีขึ้นไป 

9. ครูมีแฟ้มสะสม
งานในระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ 80 

9. ครูมีแฟ้มสะสม
งานในระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ 85 

9. ครูมีแฟ้มสะสม
งานในระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ 90 

9. ครูมีแฟ้มสะสม
งานในระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ 93 



โครงการและกิจกรรมตามกลยุทธ์ระดับองค์กร  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  (5) 

กลยุทธ์ระดับ 
องค์กร (โรงเรียน) 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ
โครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ. / ตัวบ่งชี้) 

เป้าหมาย 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

กลยุทธ์ข้อที่ 1 การ
จัดการศึกษาเพื่อสู่
มาตรฐานสากล 
ข้อที่ 2 พัฒนา
คุณภาพผู้เรยีน  
 
 

1. ส่งเสรมิ
ศักยภาพด้าน
ผู้เรยีนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

1.พัฒนานักเรียน
เพื่อให้มีทักษะใน
การแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง
รักเรียนรู้ พัฒนา
ตนเองต่อเนื่อง คิด
อย่างมีระบบ คิด
สร้างสรรค์ 
ตัดสินใจแก้ปญัหา
อย่างมีเหตผุลมี
การท างานร่วมกัน
และมเีจตคติที่ดี
ต่ออาชีพสุจริต 
  1.1ส่งเสริมความ
เป็นเลิศทางดา้น
วิชาการ 
 1.2 กิจกรรมค่าย
วิชาการ 
1.3 วันสุนทรภู่ 
วันภาษาไทย 

ร้อยละของครูใน
กลุ่มสาระการ
เรียนรูภ้าษาไทย 
ส่งเสริม
ศักยภาพด้าน
ผู้เรยีนจัด 
กิจกรรมส่งเสริม
ความเป็น 
เลิศทางด้าน
วิชาการ จัดค่าย
วิชาการ จัด
กิจกรรมวัน
สุนทรภู่ วัน
ภาษาไทย 
โครงงาน
ภาษาไทย 
 

มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพของ
ผู้เรยีน 

ครูในกลุ่มสาระ
การเรยีนรู้
ภาษาไทย       
ร้อยละ 80 
ส่งเสริมศักยภาพ
ด้านผู้เรียนจดั 
กิจกรรมส่งเสริม
ความเป็น 
เลิศทางด้าน
วิชาการ จัดค่าย
วิชาการ จัด
กิจกรรมวันสุนทร
ภู่ วันภาษาไทย 
โครงงาน
ภาษาไทย 
มีผลการประเมิน
อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

ครูในกลุ่มสาระ
การเรยีนรู้
ภาษาไทย      
ร้อยละ 85 
ส่งเสริมศักยภาพ
ด้านผู้เรียนจดั 
กิจกรรมส่งเสริม
ความเป็น 
เลิศทางด้าน
วิชาการ จัดค่าย
วิชาการ จัด
กิจกรรมวันสุนทร
ภู่ วันภาษาไทย 
โครงงาน
ภาษาไทย 
มีผลการประเมิน
อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

ครูในกลุ่มสาระ
การเรยีนรู้
ภาษาไทย      
ร้อยละ 90 
ส่งเสริมศักยภาพ
ด้านผู้เรียนจดั 
กิจกรรมส่งเสริม
ความเป็น 
เลิศทางด้าน
วิชาการ จัดค่าย
วิชาการ จัด
กิจกรรมวันสุนทร
ภู่ วันภาษาไทย 
โครงงาน
ภาษาไทย 
มีผลการประเมิน
อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

ครูในกลุ่มสาระ
การเรยีนรู้
ภาษาไทย      
ร้อยละ 93 
ส่งเสริมศักยภาพ
ด้านผู้เรียนจดั 
กิจกรรมส่งเสริม
ความเป็น 
เลิศทางด้าน
วิชาการ จัดค่าย
วิชาการ จัด
กิจกรรมวันสุนทร
ภู่ วันภาษาไทย 
โครงงาน
ภาษาไทย 
มีผลการประเมิน
อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

ครูวริศรา 



กลยุทธ์ระดับ 
องค์กร (โรงเรียน) 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ
โครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ. / ตัวบ่งชี้) 

เป้าหมาย 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

กลยุทธ์ข้อที่ 1 การ
จัดการศึกษาเพื่อสู่
มาตรฐานสากล 
ข้อที่ 2 พัฒนา
คุณภาพผู้เรยีน  
 
 

๑. ส่งเสริม
ศักยภาพด้าน
ผู้เรยีนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

1.4 จัดกิจกรรม
โครงงาน
ภาษาไทย 
2. กิจกรรมพัฒนา
นักเรียนให้มี
ความรู้ และทักษะ
ที่จ าเป็นตาม
หลักสตูร 
2.1 ยกผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียน             
ภาษาไทย  
 

ร้อยละของครูใน
กลุ่มสาระการ
เรียนรูภ้าษาไทย 
ส่งเสริม
ศักยภาพด้าน
ผู้เรยีนจัด
กิจกรรมยก
ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน             
ภาษาไทย  
 

มาตรฐานท่ี 1 
คุณภาพของ
ผู้เรียน 

ครูในกลุ่มสาระ
การเรยีนรู้
ภาษาไทย  
ร้อยละ 80 
ส่งเสริมศักยภาพ
ด้านผู้เรียน 
จัดกิจกรรมยก
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนภาษาไทย มี
ผลการประเมินอยู่
ในระดับดีขึ้นไป 
 

ครูในกลุ่มสาระ
การเรยีนรู้
ภาษาไทย  
ร้อยละ 85 
ส่งเสริมศักยภาพ
ด้านผู้เรียน 
จัดกิจกรรมยก
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนภาษาไทย มี
ผลการประเมินอยู่
ในระดับดีขึ้นไป 
 

ครูในกลุ่มสาระ
การเรยีนรู้
ภาษาไทย      
ร้อยละ 90 
ส่งเสริมศักยภาพ
ด้านผู้เรียน 
จัดกิจกรรมยก
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนภาษาไทย มี
ผลการประเมินอยู่
ในระดับดีขึ้นไป 
 

 ครูในกลุ่มสาระ
การเรยีนรู้
ภาษาไทย      
ร้อยละ 93 
ส่งเสริมศักยภาพ
ด้านผู้เรียน 
จัดกิจกรรมยก
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนภาษาไทย มี
ผลการประเมินอยู่
ในระดับดีขึ้นไป 

ครูวริศรา 

 
 
 
 



โครงการและกิจกรรมตามกลยุทธ์ระดับองค์กร กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย  (6) 
 

กลยุทธ์ระดับ 
องค์กร 

(โรงเรียน) 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับโครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ. / ตัวบ่งชี้) 

เป้าหมาย 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

กลยุทธ์ข้อที่ 1 
การจัดการศึกษา
เพื่อสู่มาตรฐาน 
สากล 
ข้อที่ 3 พัฒนาครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 
 
 
 
 
 
 

1. พัฒนาครู
ปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าท่ี
อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล
กลุ่มสาระ   
การเรยีนรู้
ภาษาไทย 

1. กิจกรรมพัฒนาครูเพื่อ
ก าหนดเป้าหมายคุณภาพ
ผู้เรียน ด้านความรู้ ทักษะ
สมรรถนะ และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
2. กิจกรรมพัฒนาครู
วิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล และใช้ข้อมูลใน
การวางแผนการจัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของผู้เรียน 
 3. กิจกรรมพัฒนาครูให้มี
การออกแบบและจัดการ
เรียนรู้ให้สนองความ
แตกต่างระหว่างบุคคล  
4. กิจกรรมพัฒนาครูให้มี
สื่อและเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมผนวกกับการน า
บริบทและภูมิปัญญาของ
ท้องถิ่นมาบูรณาการใน
การจัดการเรียนรู้ 

ร้อยละของครูใน
กลุ่มสาระการ
เรียนรูภ้าษาไทย
สามารถ
ปฏิบัติงาน 
ตามบทบาท
หน้าท่ีอย่างมี
ประสิทธิภาพ
และเกดิ
ประสิทธิผล 
 
 

มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพของ
ผู้เรยีน 

ครูในกลุ่มสาระ
การเรยีนรู้
คณิตศาสตร์       
ร้อยละ 80 
ปฏิบัติงาน 
ตามบทบาทหน้าท่ี
อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 
มีผลการประเมิน
อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

ครูในกลุ่มสาระ
การเรยีนรู้
คณิตศาสตร์  ร้อย
ละ 85 
ปฏิบัติงาน 
ตามบทบาทหน้าที่
อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 
มีผลการประเมิน
อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
 

ครูในกลุ่มสาระ
การเรยีนรู้
คณิตศาสตร์    
ร้อยละ 90 
ปฏิบัติงาน 
ตามบทบาท
หน้าท่ีอย่างมี
ประสิทธิภาพ
และเกดิ
ประสิทธิผล 
มีผลการ
ประเมินอยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป 

ครูในกลุ่มสาระ
การเรยีนรู้
คณิตศาสตร์       
ร้อยละ 93 
ปฏิบัติงาน 
ตามบทบาทหน้าท่ี
อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 
มีผลการประเมิน
อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

ครูวริศรา 



  

กลยุทธ์ระดับ 
องค์กร 

(โรงเรียน) 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับโครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ. / ตัวบ่งชี้) 

เป้าหมาย 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

กลยุทธ์ข้อที่ 1 
การจัดการศึกษา
เพื่อสู่มาตรฐาน 
สากล 
ข้อที่ 3 พัฒนาครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 
 
 
 
 
 
 

1. พัฒนาครู
ปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าท่ี
อย่างมี
ประสิทธิภาพ
และเกิด
ประสิทธิผล
กลุ่มสาระ   
การเรียนรู้
ภาษาไทย 

5. กิจกรรมพัฒนาครูให้มี
การวัดและประเมินผลท่ี
มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ 
ของผู้เรียนด้วยวิธีการท่ี
หลากหลาย 
6. กิจกรรมพัฒนาครูให้
ค าแนะน า ค าปรึกษา และ
แก้ปัญหาให้แก่ผู้เรียน ท้ัง
ด้านการเรียนและคุณภาพ
ชีวิต 
7. กิจกรรมพัฒนาการ
ศึกษาวิจัยและการจัดการ
เรียนรู้ในวิชาท่ีตนรับผิดชอบ
และใช้ผลในการปรับการ
สอน 
8. กิจกรรมพัฒนาครูให้เป็น
ผู้ประพฤติ ปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดี และเป็น
สมาชิกที่ดีของสถานศึกษา  
9. กิจกรรมพัฒนาครูให้
จัดการสอนตามวิชาท่ีได้รับ
มอบหมายเต็มความสามารถ 

ร้อยละของครูใน
กลุ่มสาระการ
เรียนรูภ้าษาไทย
สามารถ
ปฏิบัติงาน 
ตามบทบาท
หน้าท่ีอย่างมี
ประสิทธิภาพ
และเกดิ
ประสิทธิผล 
 
 

มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพของ
ผู้เรยีน 

ครูในกลุ่มสาระ
การเรยีนรู้
ภาษาไทย      
ร้อยละ 80 
ปฏิบัติงาน 
ตามบทบาทหน้าท่ี
อย่างมีประสิทธิ 
ภาพและเกิด
ประสิทธิผล 
มีผลการประเมิน
อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

ครูในกลุ่มสาระ
การเรยีนรู้
ภาษาไทย   
ร้อยละ 85 
ปฏิบัติงาน 
ตามบทบาทหน้าท่ี
อย่างมีประสิทธิ 
ภาพและเกิด
ประสิทธิผล 
มีผลการประเมิน
อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
 

ครูในกลุ่มสาระ
การเรยีนรู้
ภาษาไทย    
ร้อยละ 90 
ปฏิบัติงาน 
ตามบทบาท
หน้าท่ีอย่างมี
ประสิทธิ  ภาพ
และเกดิ
ประสิทธิผล 
มีผลการ
ประเมินอยู ่
ในระดับด ี
ขึ้นไป 

ครูในกลุ่มสาระ
การเรยีนรู้
ภาษาไทย   ร้อย
ละ 93 
ปฏิบัติงาน 
ตามบทบาทหน้าท่ี
อย่างมีประสิทธิ  
ภาพและเกิด
ประสิทธิผล 
มีผลการประเมิน
อยู ่
ในระดับด ี
ขึ้นไป 

ครูวริศรา 



โครงการและกิจกรรมตามกลยุทธ์ระดับองค์กร  กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาต่างประเทศ (7) 

กลยุทธ์ระดับ 
องค์กร (โรงเรียน) 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ
โครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ. / ตัวบ่งชี้) 

เป้าหมาย 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

กลยุทธ์ข้อที่ 1 การ
จัดการศึกษาเพื่อสู่
มาตรฐานสากล 
ข้อที่ 2 พัฒนา
คุณภาพผู้เรยีน  
 

1. ส่งเสรมิ
ศักยภาพด้าน
ผู้เรยีนกลุ่ม
สาระการเรียนรู ้
ภาษาต่าง 
ประเทศ 

1. กิจกรรม 
ยกผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน  

2.กิจกรรมค่าย
ภาษาต่างประเทศ
3กิจกรรม 
ส่งเสริความเป็น
เลิศทางวิชาการ 

4 กิจกรรม 
เปิดโลก 

 
 

-ร้อยละของ
ผู้เรยีนมี
ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน
กลุ่มสาระการ
เรียนรูภ้าษาต่าง 
ประเทศ 
ในระดับดีขึ้นไป 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพของ

ผู้เรยีน 

ผู้เรยีนเฉลีย่อย่าง
น้อยร้อยละ 80 มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนในระดับดีขึ้น
ไป 

ผู้เรยีนเฉลีย่อย่าง
น้อยร้อยละ 85 มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนในระดับดีขึ้น
ไป 

ผู้เรยีนเฉลีย่อย่าง
น้อยร้อยละ  90 มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนในระดับดีขึ้น
ไป 

ผู้เรยีนเฉลีย่อย่าง
น้อยร้อยละ  93 มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนในระดับดีขึ้น
ไป 

ครูศิรภิรณ ์

 
 
 
 
 



โครงการและกิจกรรมตามกลยุทธ์ระดับองค์กร  กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาต่างประเทศ  (8) 

กลยุทธ์ระดับ 
องค์กร 

(โรงเรียน) 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับโครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ. / ตัวบ่งชี้) 

เป้าหมาย 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

กลยุทธ์ข้อที่ 1 
การจัดการศึกษา
เพื่อสู่มาตรฐาน 
สากล 
ข้อที่ 3 พัฒนาครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 
 
 
 
 
 
 

1. พัฒนาครู
ปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าท่ี
อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล
กลุ่มสาระ   
การเรยีนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

1. กิจกรรมพัฒนาครูเพื่อ
ก าหนดเป้าหมายคุณภาพ
ผู้เรียน ดา้นความรู้ ทักษะ
สมรรถนะ และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
2. กิจกรรมพัฒนาครู
วิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล และใช้ข้อมูลใน
การวางแผนการจัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของผู้เรียน 
 3. กิจกรรมพัฒนาครูให้มี
การออกแบบและจัดการ
เรียนรู้ให้สนองความ
แตกต่างระหว่างบุคคล  
4. กิจกรรมพัฒนาครูให้มี
สื่อและเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมผนวกกับการน า
บริบทและภูมิปัญญาของ
ท้องถิ่นมาบูรณาการใน
การจัดการเรียนรู้ 

ร้อยละของครูใน
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่าง 
ประเทศสามารถ
ปฏิบัติงาน 
ตามบทบาท
หน้าท่ีอย่างมี
ประสิทธิภาพ
และเกดิ
ประสิทธิผล 
 
 

มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพของ
ผู้เรยีน 

ครูในกลุ่มสาระ
การเรยีนรู้
ภาษาต่างประเทศ      
ร้อยละ 80 
ปฏิบัติงาน 
ตามบทบาทหน้าท่ี
อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 
มีผลการประเมิน
อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

ครูในกลุ่มสาระ
การเรยีนรู้
ภาษาต่างประเทศ  
ร้อยละ 85 
ปฏิบัติงาน 
ตามบทบาทหน้าท่ี
อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 
มีผลการประเมิน
อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
 

ครูในกลุ่มสาระ
การเรยีนรู้
ภาษาต่างประเท
ศ    ร้อยละ 90 
ปฏิบัติงาน 
ตามบทบาท
หน้าท่ีอย่างมี
ประสิทธิภาพ
และเกดิ
ประสิทธิผล 
มีผลการ
ประเมินอยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป 

ครูในกลุ่มสาระ
การเรยีนรู้
ภาษาต่างประเทศ      
ร้อยละ 93 
ปฏิบัติงาน 
ตามบทบาทหน้าท่ี
อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 
มีผลการประเมิน
อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

ครูศิรภิรณ ์

 



กลยุทธ์ระดับ 
องค์กร 

(โรงเรียน) 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับโครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ. / ตัวบ่งชี้) 

เป้าหมาย 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

กลยุทธ์ข้อที่ 1 
การจัดการศึกษา
เพื่อสู่มาตรฐาน 
สากล 
ข้อที่ 3 พัฒนาครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 
 
 
 
 
 
 

1. พัฒนาครู
ปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าท่ี
อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล
กลุ่มสาระ   
การเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

5. กิจกรรมพัฒนาครูให้มี
การวัดและประเมินผลท่ี
มุ่งเน้นการพัฒนาการ
เรียนรู้ ของผู้เรียนด้วย
วิธีการท่ีหลากหลาย 
6. กิจกรรมพัฒนาครูให้
ค าแนะน า ค าปรึกษา และ
แก้ปัญหาให้แก่ผู้เรียน 
และคุณภาพชีวิต 
7. กิจกรรมพัฒนาการ
ศึกษาวิจัยและการจัดการ
เรียนรู้ในวิชาท่ีตน
รับผิดชอบและใช้ผลใน
การปรับการสอน 
8. กิจกรรมพัฒนาครูให้
เป็นผู้ประพฤติ ปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่างท่ีดี และ
เป็นสมาชิกที่ดีของ
สถานศึกษา  
9. กิจกรรมพัฒนาครูให้
จัดการสอนตามวิชาท่ี
ได้รับมอบหมายเต็ม
ความสามารถ 

ร้อยละของครูใน
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ

สามารถ
ปฏิบัติงาน 
ตามบทบาท
หน้าท่ีอย่างมี
ประสิทธิภาพ
และเกดิ
ประสิทธิผล 
 
 

มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพของ
ผู้เรยีน 

ครูในกลุ่มสาระ
การเรยีนรู้
ภาษาต่างประเทศ      
ร้อยละ 80 
ปฏิบัติงาน 
ตามบทบาทหน้าท่ี
อย่างมีประสิทธิ 
ภาพและเกิด
ประสิทธิผล 
มีผลการประเมิน
อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

ครูในกลุ่มสาระ
การเรยีนรู้
ภาษาต่างประเทศ 
ร้อยละ 85 
ปฏิบัติงาน 
ตามบทบาทหน้าท่ี
อย่างมีประสิทธิ 
ภาพและเกิด
ประสิทธิผล 
มีผลการประเมิน
อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
 

ครูในกลุ่มสาระ
การเรยีนรู้
ภาษาต่างประเท
ศ    ร้อยละ 90 
ปฏิบัติงาน 
ตามบทบาท
หน้าท่ีอย่างมี
ประสิทธิ  ภาพ
และเกดิ
ประสิทธิผล 
มีผลการ
ประเมินอยู ่
ในระดับด ี
ขึ้นไป 

ครูในกลุ่มสาระ
การเรยีนรู้
ภาษาต่างประเทศ    
ร้อยละ 93 
ปฏิบัติงาน 
ตามบทบาทหน้าท่ี
อย่างมีประสิทธิ  
ภาพและเกิด
ประสิทธิผล 
มีผลการประเมิน
อยู ่
ในระดับด ี
ขึ้นไป 

ครูศิรภิรณ ์



โครงการและกิจกรรมตามกลยุทธ์ระดับองค์กร  กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา (9) 

กลยุทธ์ระดับ 
องค์กร (โรงเรียน) 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ
โครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ. / ตัวบ่งชี้) 

เป้าหมาย 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

กลยุทธ์ข้อท่ี 1 การ
จัดการศึกษาเพื่อสู่
มาตรฐานสากล 
ข้อที่ 2 พัฒนา
คุณภาพผู้เรยีน  
 

1. ส่งเสรมิ
ศักยภาพด้าน
ผู้เรยีนกลุ่ม
สาระการเรียนรู ้
สังคมศึกษา 

1. กิจกรรม 
ยกผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน  

2กิจกรรม 
ส่งเสริความเป็น
เลิศทางวิชาการ 

3 กิจกรรม 
เปิดโลก 

 
 

-ร้อยละของ
ผู้เรยีนมี
ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน
กลุ่มสาระการ
เรียนรูส้ังคม
ศึกษา 
ในระดับดีขึ้นไป 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพของ

ผู้เรยีน 

ผู้เรยีนเฉลีย่อย่าง
น้อยร้อยละ 80 มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนในระดับ 
ดีขึ้นไป 

ผู้เรยีนเฉลีย่อย่าง
น้อยร้อยละ 85 มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนในระดับ 
ดีขึ้นไป 

ผู้เรยีนเฉลีย่อย่าง
น้อยร้อยละ  90 มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนในระดับ 
ดีขึ้นไป 

ผู้เรยีนเฉลีย่อย่าง
น้อยร้อยละ  93 มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนในระดับ     
ดีขึ้นไป 

ครูสมพร 

 
 
 
 
 



โครงการและกิจกรรมตามกลยุทธ์ระดับองค์กร  กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา  (8) 

กลยุทธ์ระดับ 
องค์กร 

(โรงเรียน) 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับโครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ. / ตัวบ่งชี้) 

เป้าหมาย 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

กลยุทธ์ข้อที่ 1 
การจัดการศึกษา
เพื่อสู่มาตรฐาน 
สากล 
ข้อที่ 3 พัฒนาครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 
 
 
 
 
 
 

2. พัฒนาครู
ปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าท่ี
อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล
กลุ่มสาระ   
การเรยีนรู้สังคม
ศึกษา 

1. กิจกรรมพัฒนาครูเพื่อ
ก าหนดเป้าหมายคุณภาพ
ผู้เรียน ด้านความรู้ ทักษะ
สมรรถนะ และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
2. กิจกรรมพัฒนาครู
วิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล และใช้ข้อมูลใน
การวางแผนการจัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของผู้เรียน 
 3. กิจกรรมพัฒนาครูให้มี
การออกแบบและจัดการ
เรียนรู้ให้สนองความ
แตกต่างระหว่างบุคคล  
4. กิจกรรมพัฒนาครูให้มี
สื่อและเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมผนวกกับการน า
บรบิทและภูมิปัญญาของ
ท้องถิ่นมาบูรณาการใน
การจัดการเรียนรู้ 

ร้อยละของครูใน
กลุ่มสาระการ
เรียนรูส้ังคม
ศึกษาสามารถ
ปฏิบัติงาน 
ตามบทบาท
หน้าท่ีอย่างมี
ประสิทธิภาพ
และเกดิ
ประสิทธิผล 
 
 

มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพของ
ผู้เรยีน 

ครูในกลุ่มสาระ
การเรยีนรู ้
สังคมศึกษา      
ร้อยละ 80 
ปฏิบัติงาน 
ตามบทบาทหน้าท่ี
อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 
มีผลการประเมิน
อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

ครูในกลุ่มสาระ
การเรยีนรู ้
สังคมศึกษา  
ร้อยละ 85 
ปฏิบัติงาน 
ตามบทบาทหน้าท่ี
อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 
มีผลการประเมิน
อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
 

ครูในกลุ่มสาระ
การเรยีนรู ้
สังคมศึกษา     
ร้อยละ 90 
ปฏิบัติงาน 
ตามบทบาท
หน้าท่ีอย่างมี
ประสิทธิภาพ
และเกดิ
ประสิทธิผล 
มีผลการ
ประเมินอยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป 

ครูในกลุ่มสาระ
การเรยีนรู ้
สังคมศึกษา     
ร้อยละ 93 
ปฏิบัติงาน 
ตามบทบาทหน้าท่ี
อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 
มีผลการประเมิน
อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

ครูสมพร 

 



    

กลยุทธ์ระดับ 
องค์กร 

(โรงเรียน) 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับโครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ. / ตัวบ่งชี้) 

เป้าหมาย 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

กลยุทธ์ข้อที่ 1 
การจัดการศึกษา
เพื่อสู่มาตรฐาน 
สากล 
ข้อที่ 3 พัฒนาครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 
 
 
 
 
 
 

1. พัฒนาครู
ปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าท่ี
อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล
กลุ่มสาระ   
การเรียนรูส้ังคม
ศึกษา 

5. กิจกรรมพัฒนาครูให้มี
การวัดและประเมินผลท่ี
มุ่งเน้น การพัฒนาการ
เรียนรู้ ของผู้เรียนด้วย
วิธีการท่ีหลากหลาย 
6. กิจกรรมพัฒนาครูให้
ค าแนะน า ค าปรึกษา และ
แก้ปัญหาให้แก่ผู้เรียน ท้ัง
ด้านการเรียนและคุณภาพ
ชีวิต 
7. กิจกรรมพัฒนาการ
ศึกษาวิจัยและการจัดการ
เรียนรู้ในวิชาท่ีตน
รับผิดชอบและใช้ผลใน
การปรับการสอน 
8. กิจกรรมพัฒนาครใูห้
เป็นผู้ประพฤติ ปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่างท่ีดี และ
เป็นสมาชิกที่ดีของ
สถานศึกษา  
 

ร้อยละของครูใน
กลุ่มสาระการ
เรียนรูส้ังคม
ศึกษาสามารถ
ปฏิบัติงาน 
ตามบทบาท
หน้าท่ีอย่างมี
ประสิทธิภาพ
และเกดิ
ประสิทธิผล 
 
 

มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพของ
ผู้เรยีน 

ครูในกลุ่มสาระ
การเรยีนรู้
ภาษาต่างประเทศ      
ร้อยละ 80 
ปฏิบัติงาน 
ตามบทบาทหน้าท่ี
อย่างมีประสิทธิ 
ภาพและเกิด
ประสิทธิผล 
มีผลการประเมิน
อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

ครูในกลุ่มสาระ
การเรยีนรู้
ภาษาต่างประเทศ 
ร้อยละ 85 
ปฏิบัติงาน 
ตามบทบาทหน้าท่ี
อย่างมีประสิทธิ 
ภาพและเกิด
ประสิทธิผล 
มีผลการประเมิน
อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
 

ครูในกลุ่มสาระ
การเรยีนรู้
ภาษาต่างประเท
ศ    ร้อยละ 90 
ปฏิบัติงาน 
ตามบทบาท
หน้าท่ีอย่างมี
ประสิทธิ  ภาพ
และเกดิ
ประสิทธิผล 
มีผลการ
ประเมินอยู ่
ในระดับด ี
ขึ้นไป 

ครูในกลุ่มสาระ
การเรยีนรู้
ภาษาต่างประเทศ    
ร้อยละ 93 
ปฏิบัติงาน 
ตามบทบาทหน้าท่ี
อย่างมีประสิทธิ  
ภาพและเกิด
ประสิทธิผล 
มีผลการประเมิน
อยู ่
ในระดับด ี
ขึ้นไป 

ครูสมพร 



โครงการและกิจกรรมตามกลยุทธ์ระดับองค์กร  กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ (9) 

กลยุทธ์ระดับ 
องค์กร (โรงเรียน) 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ
โครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ. / ตัวบ่งชี้) 

เป้าหมาย 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

กลยุทธ์ข้อที่ 1 การ
จัดการศึกษาเพื่อสู่
มาตรฐานสากล 
ข้อที่ 2 พัฒนา
คุณภาพผู้เรยีน  
 

1. ส่งเสริม
ศักยภาพด้าน
ผู้เรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
การงานอาชีพ 

1. กิจกรรม 
ยกผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน  

2กิจกรรม 
ส่งเสริความเป็น
เลิศทางวิชาการ 

3 กิจกรรม 
เปิดโลก 

 
 

-ร้อยละของ
ผู้เรยีนมี
ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน
กลุ่มสาระการ
เรียนรูก้ารงาน
อาชีพ 
ในระดับดีขึ้นไป 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพของ

ผู้เรยีน 

ผู้เรยีนเฉลีย่อย่าง
น้อยร้อยละ 80 มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนในระดับดีขึ้น
ไป 

ผู้เรยีนเฉลีย่อย่าง
น้อยร้อยละ 85 มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนในระดับดีขึ้น
ไป 

ผู้เรยีนเฉลีย่อย่าง
น้อยร้อยละ  90 มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนในระดับดีขึ้น
ไป 

ผู้เรยีนเฉลีย่อย่าง
น้อยร้อยละ  93 มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนในระดับดีขึ้น
ไป 

ครูน้ าเงิน 

 
 
 
 
 



โครงการและกิจกรรมตามกลยุทธ์ระดับองค์กร  กลุ่มสาระการเรียนรู้  การงานอาชีพ  (8) 

กลยุทธ์ระดับ 
องค์กร 

(โรงเรียน) 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับโครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ. / ตัวบ่งชี้) 

เป้าหมาย 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

กลยุทธ์ข้อที่ 1 
การจัดการศึกษา
เพื่อสู่มาตรฐาน 
สากล 
ข้อที่ 3 พัฒนาครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 
 
 
 
 
 
 

1. พัฒนาครู
ปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าท่ี
อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล
กลุ่มสาระ   
การเรยีนรู้การ
งานอาชีพ 

1. กิจกรรมพัฒนาครูเพื่อ
ก าหนดเป้าหมายคุณภาพ
ผู้เรียน ด้านความรู้ ทักษะ
สมรรถนะ และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
2. กิจกรรมพัฒนาครู
วิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล และใช้ข้อมูลใน
การวางแผนการจัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของผู้เรียน 
 3. กิจกรรมพัฒนาครูให้มี
การออกแบบและจัดการ
เรียนรู้ให้สนองความ
แตกต่างระหว่างบุคคล  
4. กิจกรรมพัฒนาครูให้มี
สื่อและเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมผนวกกับการน า
บริบทและภูมิปัญญาของ
ท้องถิ่นมาบูรณาการใน
การจัดการเรียนรู้ 

ร้อยละของครูใน
กลุ่มสาระการ
เรียนรูก้ารงาน
อาชีพสามารถ
ปฏิบัติงาน 
ตามบทบาท
หน้าท่ีอย่างมี
ประสิทธิภาพ
และเกดิ
ประสิทธิผล 
 
 

มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพของ
ผู้เรยีน 

ครูในกลุ่มสาระ
การเรยีนรู้การ
งานอาชีพ      
ร้อยละ 80 
ปฏิบัติงาน 
ตามบทบาทหน้าท่ี
อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 
มีผลการประเมิน
อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

ครูในกลุ่มสาระ
การเรยีนรู้การ
งานอาชีพการ
งานอาชีพ   
ร้อยละ 85 
ปฏิบัติงาน 
ตามบทบาทหน้าท่ี
อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 
มีผลการประเมิน
อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
 

ครูในกลุ่มสาระ
การเรยีนรู้การ
งานอาชีพ    
ร้อยละ 90 
ปฏิบัติงาน 
ตามบทบาท
หน้าท่ีอย่างมี
ประสิทธิภาพ
และเกดิ
ประสิทธิผล 
มีผลการ
ประเมินอยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป 

ครูในกลุ่มสาระ
การเรยีนรู้การ
งานอาชีพ      
ร้อยละ 93 
ปฏิบัติงาน 
ตามบทบาทหน้าท่ี
อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 
มีผลการประเมิน
อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

ครูน้ าเงิน 

 



    

กลยุทธ์ระดับ 
องค์กร 

(โรงเรียน) 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับโครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ. / ตัวบ่งชี้) 

เป้าหมาย 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

กลยุทธ์ข้อที่ 1 
การจัดการศึกษา
เพื่อสู่มาตรฐาน 
สากล 
ข้อที่ 3 พัฒนาครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 
 
 
 
 
 
 

1. พัฒนาครู
ปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่
อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล
กลุ่มสาระ   
การเรียนรูก้าร
งานอาชีพ 

5. กิจกรรมพัฒนาครูให้มี
การวัดและประเมินผลท่ี
มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ 
ของผู้เรียนด้วยวิธีการท่ี
หลากหลาย 
6. กิจกรรมพัฒนาครูให้
ค าแนะน า ค าปรึกษา และ
แก้ปัญหาให้แก่ผู้เรียน  และ
คุณภาพชีวิต 
7. กิจกรรมพัฒนาการ
ศึกษาวิจัยและการจัดการ
เรียนรู้ในวิชาท่ีตนรับผิดชอบ
และใช้ผลในการปรับการ
สอน 
8. กิจกรรมพัฒนาครูให้เป็น
ผู้ประพฤติ ปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดี และเป็น
สมาชิกที่ด ี 
9. กิจกรรมพัฒนาครูให้
จัดการสอนตามวิชาท่ีได้รับ
มอบหมายเต็มความสามารถ 

ร้อยละของครู
ในกลุ่มสาระ
การเรยีนรู้การ
งานอาชีพ
สามารถ
ปฏิบัติงาน 
ตามบทบาท
หน้าท่ีอย่างมี
ประสิทธิภาพ
และเกดิ
ประสิทธิผล 
 
 

มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพของ
ผู้เรยีน 

ครูในกลุ่มสาระ
การเรยีนรู้การ
งานอาชีพ      
ร้อยละ 80 
ปฏิบัติงาน 
ตามบทบาทหน้าท่ี
อย่างมีประสิทธิ 
ภาพและเกิด
ประสิทธิผล 
มีผลการประเมิน
อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

ครูในกลุ่มสาระ
การเรยีนรู้การ
งานอาชีพ  
ร้อยละ 85 
ปฏิบัติงาน 
ตามบทบาทหน้าท่ี
อย่างมีประสิทธิ 
ภาพและเกิด
ประสิทธิผล 
มีผลการประเมิน
อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
 

ครูในกลุ่มสาระ
การเรยีนรู้การ
งานอาชีพ   
ร้อยละ 90 
ปฏิบัติงาน 
ตามบทบาท
หน้าท่ีอย่างมี
ประสิทธิ  ภาพ
และเกดิ
ประสิทธิผล 
มีผลการ
ประเมินอยู ่
ในระดับด ี
ขึ้นไป 

ครูในกลุ่มสาระ
การเรยีนรู้การ
งานอาชีพ     
ร้อยละ 93 
ปฏิบัติงาน 
ตามบทบาทหน้าท่ี
อย่างมีประสิทธิ  
ภาพและเกิด
ประสิทธิผล 
มีผลการประเมิน
อยู ่
ในระดับด ี
ขึ้นไป 

ครูน้ าเงิน 



โครงการและกิจกรรมตามกลยุทธ์ระดับองค์กร กลุ่มสาระการเรียนสุขศึกษาและพลศึกษา(9) 
                                                                         

กลยุทธ์ระดับ 
องค์กร (โรงเรียน) 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ
โครงการ (กิจกรรม) 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ. / ตัวบ่งชี้) 

เป้าหมาย 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

กลยุทธ์ข้อที่ 1 การ
จัดการศึกษาเพื่อสู่
มาตรฐาน สากล 
ข้อที่ 3 พัฒนาครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 
 
 

1. พัฒนาครู
ปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าท่ี
อย่างมี
ประสิทธิภาพ
และเกดิ
ประสิทธิผล
กลุ่มสาระ  การ
เรียนรูสุ้ขศึกษา
และพลศึกษา 

1. กิจกรรมพัฒนา   
ครูเพื่อก าหนด
เป้าหมายคุณภาพ
ผู้เรยีน ด้านความรู้ 
ทักษะกระบวนการ 
สมรรถนะ และ
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์
2. กิจกรรมพัฒนาครู
ให้มีการวิเคราะห์
ผู้เรยีนเป็นรายบุคคล  
 3. กิจกรรมพัฒนาครู
ให้มีการออกแบบและ
จัดการเรียนรู้ให้สนอง
ความแตกต่างระหว่าง
บุคคล  
4. กิจกรรมพัฒนาครู
ให้มีสื่อและเทคโนโลย ี

ร้อยละของ
ครูในกลุ่ม
สาระการ
เรียนรูสุ้ข
ศึกษาและ
พลศึกษา
สามารถ
ปฏิบัติงาน 
ตามบทบาท
หน้าท่ีอย่าง
มี
ประสิทธิภา
พและเกิด
ประสิทธิผล 
 
 

มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพของ
ผู้เรยีน 

ครูในกลุ่มสาระ
การเรียนรูสุ้ข
ศึกษาและพล
ศึกษา ร้อยละ 80 
ปฏิบัติงาน 
ตามบทบาทหน้าท่ี
อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 
มีผลการประเมิน
อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

ครูในกลุ่มสาระ
การเรียนรูสุ้ข
ศึกษาและพล
ศึกษา ร้อยละ 85 
ปฏิบัติงาน 
ตามบทบาทหน้าท่ี
อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 
มีผลการประเมิน
อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
 

ครูในกลุ่มสาระ
การเรียนรูสุ้ข
ศึกษาและพล
ศึกษา ร้อยละ 90 
ปฏิบัติงาน 
ตามบทบาทหน้าท่ี
อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 
มีผลการประเมิน
อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

ครูในกลุ่มสาระการ
เรียนรูสุ้ขศึกษาและ
พลศึกษา ร้อยละ 93 
ปฏิบัติงาน 
ตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกดิประสิทธิผล 
มีผลการประเมินอยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป 

ครูจรญิ 

              



                  
กลยุทธ์ระดับ 

องค์กร (โรงเรียน) 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ
โครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ. / ตัวบ่งชี้) 

เป้าหมาย 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

กลยุทธ์ข้อที่ 1 การ
จัดการศึกษาเพื่อสู่
มาตรฐาน สากล 
ข้อที่ 3 พัฒนาครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 
 
 
 
 
 
 

1. พัฒนาครู
ปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าท่ี
อย่างมี
ประสิทธิภาพ
และเกดิ
ประสิทธิผล
กลุ่มสาระ  การ
เรียนรูสุ้ขศึกษา
และพลศึกษา 

5. กิจกรรมพัฒนา   
ครูให้มีการวัดและ
ประเมินผลที่
หลากหลาย 
6. กิจกรรมพัฒนาครู
ให้ค าแนะน า 
ค าปรึกษาแก่ผู้เรียน  
7. กิจกรรมให้การ
ศึกษาวิจยัและ
พัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ในวิชาที่ตน
รับผิดชอบ 
8. กิจกรรมพัฒนาครู
ให้เป็นผู้ประพฤติ 
ปฏิบัติตนเป็น
แบบอยา่งที่ดี  
9. กิจกรรมพัฒนาครู
ให้จัดการสอนตาม
วิชาที่ได้รับมอบหมาย 

ร้อยละของครูใน
กลุ่มสาระการ
เรียนรูสุ้ขศึกษา
และพลศึกษา
สามารถ
ปฏิบัติงาน 
ตามบทบาท
หน้าท่ีอย่างมี
ประสิทธิภาพ
และเกดิ
ประสิทธิผล 
 
 

มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพของ
ผู้เรยีน 

ครูในกลุ่มสาระ
การเรยีนรู้สุข
ศึกษาและพลศึกษา
ร้อยละ 80 
ปฏิบัติงาน 
ตามบทบาทหน้าท่ี
อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 
มีผลการประเมิน
อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

ครูในกลุ่มสาระ
การเรยีนรู้สุข
ศึกษาและพลศึกษา
ร้อยละ 85 
ปฏิบัติงาน 
ตามบทบาทหน้าท่ี
อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 
มีผลการประเมิน
อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
 

ครูในกลุ่มสาระ
การเรยีนรู้สุข
ศึกษาและพลศึกษา
ร้อยละ 90 
ปฏิบัติงาน 
ตามบทบาทหน้าท่ี
อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 
มีผลการประเมิน
อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

ครูในกลุ่มสาระ
การเรยีนรู้สุข
ศึกษาและพลศึกษา
ร้อยละ 93 
ปฏิบัติงาน 
ตามบทบาทหน้าท่ี
อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 
มีผลการประเมิน
อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

ครูจรญิ 

 
 
 
 
 



 
โครงการและกิจกรรมตามกลยุทธ์ระดับองค์กร กลุ่มสาระการเรียนสุขศึกษาและพลศึกษา  

 

กลยุทธ์ระดับ 
องค์กร (โรงเรียน) 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ
โครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ. / ตัวบ่งชี้) 

เป้าหมาย 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

กลยุทธ์ข้อที่ 1 การ
จัดการศึกษาเพื่อสู่
มาตรฐาน สากล 
ข้อที่ 3 พัฒนาครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 
 

พัฒนาศักยภาพ
ด้านผู้เรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและ
พลศึกษา 

กิจกรรมที่ 1  รวม
พลังสุขภาพดีกับเวที
พัฒนาศักยภาพ 
กิจกรรมที่ 2  
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนรู ้
 กิจกรรมที่ 3     
การแข่งขันทักษะ
วิชาสุขศึกษาและพล
ศึกษา 
- กิจกรรมแข่งขัน
ความเป็นเลิศด้าน
กีฬา (โดยผูเ้รียนมี
ทักษะด้านกีฬาและ
เข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาอย่างน้อย
ประเภทละ 1 ทีม)  

1.  ร้อยละ
ของผู้เรียน
เรียนมสีุขภาพ
ร่างกาย
แข็งแรงและ
ผ่านการเกณฑ์
การทดสอบ
สมรรถภาพ 
2.  ร้อยละ
ของนักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน
ที่ดีขึ้นและมี
ผลการแข่งขัน
ทักษะด้าน
กีฬามีเพิ่มขึ้น  
 

มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพของ
ผู้เรยีน 

ผู้เรยีนร้อยละ 80
มีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรงและผ่าน
การเกณฑ์การ
ทดสอบ
สมรรถภาพ 
ผู้เรยีนร้อยละ80 
มีผลการเรียนดีขึ้น 
ไป 
 
            

ผู้เรยีนร้อยละ 85
มีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรงและผ่าน
การเกณฑ์การ
ทดสอบ
สมรรถภาพ 
ผู้เรยีนร้อยละ85 
มีผลการเรียนดีขึ้น 
 
 
 
 
          

ผู้เรยีนร้อยละ 90
มีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรงและผ่าน
การเกณฑ์การ
ทดสอบ
สมรรถภาพ 
ผู้เรยีนร้อยละ 90
มีผลการเรียนดีขึ้น 
 
 
 
          

ผู้เรยีนร้อยละ 93
มีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรงและผ่าน
การเกณฑ์การ
ทดสอบ
สมรรถภาพ 
ผู้เรยีนร้อยละ 93
มีผลการเรียนดีขึ้น 
 

ครูจรญิ 

 
                                                                       



โครงการและกิจกรรมตามกลยุทธ์ระดับองค์กร  กลุ่มสาระการเรียนรู้  ศิลปะ 

กลยุทธ์ระดับ 
องค์กร (โรงเรียน) 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ
โครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ. / ตัวบ่งชี้) 

เป้าหมาย 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

กลยุทธ์ข้อที่ 1 การ
จัดการศึกษาเพื่อสู่
มาตรฐานสากล 
ข้อที่ 2 พัฒนา
คุณภาพผู้เรยีน  
 

1. ส่งเสรมิ
ศักยภาพด้าน
ผู้เรยีนกลุ่ม
สาระการเรียนรู ้
ศิลปะ 

1. กิจกรรม 
ยกผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน  

2กิจกรรม 
ส่งเสริความเป็น
เลิศทางวิชาการ 

3 กิจกรรม 
เปิดโลก 

 
 

-ร้อยละของ
ผู้เรยีนมี
ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน
กลุ่มสาระการ
เรียนรูศ้ิลปะ 
ในระดับดีขึ้นไป 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพของ

ผู้เรยีน 

ผู้เรยีนเฉลีย่อย่าง
น้อยร้อยละ 80 มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนในระดับดีขึ้น
ไป 

ผู้เรยีนเฉลีย่อย่าง
น้อยร้อยละ 85 มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนในระดับดีขึ้น
ไป 

ผู้เรยีนเฉลีย่อย่าง
น้อยร้อยละ  90 มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนในระดับดีขึ้น
ไป 

ผู้เรยีนเฉลีย่อย่าง
น้อยร้อยละ  93 มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนในระดับดีขึ้น
ไป 

ครูกรกช 

 
 
 
 
 
 



 
โครงการและกิจกรรมตามกลยุทธ์ระดับองค์กร  กลุ่มสาระการเรียนรู้  ศิลปะ  (8) 

กลยุทธ์ระดับ 
องค์กร 

(โรงเรียน) 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับโครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ. / ตัวบ่งชี้) 

เป้าหมาย 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

กลยุทธ์ข้อที่ 1 
การจัดการศึกษา
เพื่อสู่มาตรฐาน 
สากล 
ข้อที่ 3 พัฒนาครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 
 
 
 
 
 
 

1. พัฒนาครู
ปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าท่ี
อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล
กลุ่มสาระ   
การเรยีนรู้ศลิปะ 

1. กิจกรรมพัฒนาครูเพื่อ
ก าหนดเป้าหมายคุณภาพ
ผู้เรียน ด้านความรู้ ทักษะ
สมรรถนะ และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
2. กิจกรรมพัฒนาครู
วิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล และใช้ข้อมูลใน
การวางแผนการจัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของผู้เรียน 
 3. กิจกรรมพัฒนาครูให้มี
การออกแบบและจัดการ
เรียนรู้ให้สนองความ
แตกต่างระหว่างบุคคล  
4. กิจกรรมพัฒนาครูให้มี
สื่อและเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมผนวกกับการน า
บริบทและภูมิปัญญาของ
ท้องถิ่นมาบูรณาการใน
การจัดการเรียนรู้ 

ร้อยละของครูใน
กลุ่มสาระการ
เรียนรูศ้ิลปะ
สามารถ
ปฏิบัติงาน 
ตามบทบาท
หน้าท่ีอย่างมี
ประสิทธิภาพ
และเกดิ
ประสิทธิผล 
 
 

มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพของ
ผู้เรยีน 

ครูในกลุ่มสาระ
การเรยีนรู้ศลิปะ      
ร้อยละ 80 
ปฏิบัติงาน 
ตามบทบาทหน้าท่ี
อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 
มีผลการประเมิน
อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

ครูในกลุ่มสาระ
การเรยีนรู้ศลิปะ 
ร้อยละ 85 
ปฏิบัติงาน 
ตามบทบาทหน้าท่ี
อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 
มีผลการประเมิน
อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
 

ครูในกลุ่มสาระ
การเรยีนรู้ศลิปะ    
ร้อยละ 90 
ปฏิบัติงาน 
ตามบทบาท
หน้าท่ีอย่างมี
ประสิทธิภาพ
และเกดิ
ประสิทธิผล 
มีผลการ
ประเมินอยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป 

ครูในกลุ่มสาระ
การเรยีนรู้ศลิปะ      
ร้อยละ 93 
ปฏิบัติงาน 
ตามบทบาทหน้าท่ี
อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 
มีผลการประเมิน
อยูใ่นระดับดีขึ้นไป 

ครูกรกช 



   กลยุทธ์ระดับ 
องค์กร 

(โรงเรียน) 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับโครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ. / ตัวบ่งชี้) 

เป้าหมาย 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

กลยุทธ์ข้อที่ 1 
การจัดการศึกษา
เพื่อสู่มาตรฐาน 
สากล 
ข้อที่ 3 พัฒนาครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 
 
 
 
 
 
 

1. พัฒนาครู
ปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าท่ี
อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล
กลุ่มสาระ   
การเรียนรูศ้ิลปะ 

5. กิจกรรมพัฒนาครูให้มี
การวัดและประเมินผลท่ี
มุ่งเน้นการพัฒนาการ
เรียนรู้ ของผู้เรียนด้วย
วิธีการท่ีหลากหลาย 
6. กิจกรรมพัฒนาครูให้
ค าแนะน า ค าปรึกษา และ
แก้ปัญหาให้แก่ผู้เรียน ท้ัง
ด้านการเรียนและคุณภาพ
ชีวิต 
7. กิจกรรมพัฒนาการ
ศึกษาวิจัยและการจัดการ
เรียนรู้ในวิชาท่ีตน
รับผิดชอบและใช้ผลใน
การปรับการสอน 
8. กิจกรรมพัฒนาครูให้
เป็นผู้ประพฤติ ปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่างท่ีดี และ
เป็นสมาชิกที่ดี  
9. กิจกรรมพัฒนาครูให้
จัดการสอนตามวิชาท่ี
ได้รับมอบหมายเต็ม
ความสามารถ 

ร้อยละของครูใน
กลุ่มสาระการ
เรียนรูศ้ิลปะ
สามารถ
ปฏิบัติงาน 
ตามบทบาท
หน้าท่ีอย่างมี
ประสิทธิภาพ
และเกดิ
ประสิทธิผล 
 
 

มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพของ
ผู้เรยีน 

ครูในกลุ่มสาระ
การเรยีนรู้ศลิปะ      
ร้อยละ 80 
ปฏิบัติงาน 
ตามบทบาทหน้าท่ี
อย่างมีประสิทธิ 
ภาพและเกิด
ประสิทธิผล 
มีผลการประเมิน
อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

ครูในกลุ่มสาระ
การเรยีนรู้ศลิปะ 
ร้อยละ 85 
ปฏิบัติงาน 
ตามบทบาทหน้าท่ี
อย่างมีประสิทธิ 
ภาพและเกิด
ประสิทธิผล 
มีผลการประเมิน
อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
 

ครูในกลุ่มสาระ
การเรยีนรู้ศลิปะ   
ร้อยละ 90 
ปฏิบัติงาน 
ตามบทบาท
หน้าท่ีอย่างมี
ประสิทธิ  ภาพ
และเกดิ
ประสิทธิผล 
มีผลการ
ประเมินอยู ่
ในระดับด ี
ขึ้นไป 

ครูในกลุ่มสาระ
การเรยีนรู้ศลิปะ    
ร้อยละ 93 
ปฏิบัติงาน 
ตามบทบาทหน้าท่ี
อย่างมีประสิทธิ  
ภาพและเกิด
ประสิทธิผล 
มีผลการประเมิน
อยู ่
ในระดับด ี
ขึ้นไป 

ครูกรกช 



 



ค่าเป้าหมายของโครงการตามกลยุทธ์ของโรงเรียน  กลุ่มงานกิจการนักเรียน  
โครงการบรูณาการการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

กลยุทธร์ะดับ 
องค์กร (โรงเรียน) 

กลยุทธร์ะดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธร์ะดับ
โครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ. / ตัวบ่งชี้) 

เป้าหมาย 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

กลยุทธ์ข้อที่ 4     
จัดการศึกษาเพื่อ
ส่งเสริมคณุภาพ
ชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ร่วมกันอนุรักษ์
วัฒนธรรมท้องถิ่น
และสิ่งแวดล้อม 
 
 

โครงการบรูณา
การการเรียนรู้
ตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง   

1) จัดกิจกรรมการ
เรียนรูผ้่าน
โครงงานวิจัย 
ระดับชั้น ม.1-6           
2) จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ ฐาน
กิจกรรมและฐาน
การเรยีนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง 
ในระดับชั้น ม.1-6 
3. พัฒนาฐาน
กิจกรรมและฐาน
การเรยีนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง 
ในระดับชั้น ม.1-6 
4) กิจกรรม
น าเสนอผลงาน
การเรยีนรู้ใน
ระดับชั้น ม.1-6 

1.ร้อยละของ
ผู้เรยีนที่ไดร้ับ
การพัฒนาด้าน
การเรยีนรู้บูรณา
การ มีทักษะ
ชีวิตและมี
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
ตามอัตลักษณ์
ของ 
สถานศึกษา 
2. ร้อยละของ
ผู้เรยีนที่มีความ
พึงพอใจต่อ
กิจกรรม
โครงการ 
 

มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพของ
ผู้เรยีน 
 
 
 

1.ร้อยละ 80 ของ
ผู้เรยีนที่ไดร้ับการ
พัฒนาด้านการ
เรียนรู้บรูณาการ 
มีทักษะชีวิตและมี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์     
ตามอัตลักษณ์ของ 
สถานศึกษา 
 
2. ร้อยละ 80 ของ
ผู้เรยีนที่ร่วม
กิจกรรมมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับดี
ขึ้นไป 
 

1.ร้อยละ 85 ของ
ผู้เรยีนท่ีไดร้ับการ
พัฒนาด้านการ
เรียนรู้บรูณาการ 
มีทักษะชีวิตและมี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์    
ตามอัตลักษณ์ของ 
สถานศึกษา 
 
2. ร้อยละ 85 ของ
ผู้เรยีนที่ร่วม
กิจกรรมมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับดี
ขึ้นไป 
 

1.ร้อยละ 90 ของ
ผู้เรยีนที่ไดร้ับการ
พัฒนาด้านการ
เรียนรู้บรูณาการ 
มีทักษะชวีิตและมี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์
ตามอัตลักษณ์ของ 
สถานศึกษา 
 
2. ร้อยละ 90   
ของผู้เรียนที่ร่วม
กิจกรรมมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับดี
ขึ้นไป 

1.ร้อยละ 93 ของ
ผู้เรยีนที่ไดร้ับการ
พัฒนาด้านการ
เรียนรู้บรูณาการ 
มีทักษะชีวิตและมี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์
ตามอัตลักษณ์ของ 
สถานศึกษา 
 
2. ร้อยละ 93  
ของผู้เรียนที่ร่วม
กิจกรรมมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับดี
ขึ้นไป 
 

ครูสายทิพย์ อ๊อดพันธ ์

 
 
 

โครงการและกิจกรรมตามกลยุทธ์ระดับองค์กร  กลุ่มงานกิจการนักเรียน ชุมชน โครงการพิเศษ (2) 



 

กลยุทธ์ระดับ 
องค์กร (โรงเรียน) 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ
โครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ. / ตัวบ่งช้ี) 

เป้าหมาย 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

กลยุทธ์ที่ ข้อที่ 2 
พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 

โครงการพัฒนา
สภานักเรียน
และ
ประชาธิปไตย 

1. การจัดการ
เลือกตั้งสภา
นักเรียน 
2. กิจกรรม
ส่งเสริม
ประชาธิปไตย 
3. กิจกรรมพัฒนา
สภานักเรียน ร.ร. 
กงไกรลาศวิทยา 
4. กิจกรรม
ส่งเสริมค่านิยม 
12 ประการ 
-ยิ้มไหวส้วัสดี
ขอบคุณขอโทษ 
-ธนาคารขยะ 
 

1.ร้อยละของ
ผู้เรยีนในการเข้า
ร่วมกิจกรรม
ประชาธิปไตย 
2. ร้อยละของ
สมาชิกสภา
นักเรียนได้รับ
การพัฒนา 
3. ร้อยละของ
ผู้เรยีนในการ
ปฏิบัติตนตาม
ค่านิยม 12 
ประการ 

มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพของ
ผู้เรยีน 
 

1. ผู้เรียนร้อยละ 
80เข้าร่วม
กิจกรรม
ประชาธิปไตย 
2. สมาชิกสภา
นักเรียน 
ร้อยละ80 
 ได้รับการพัฒนา 
3. ผู้เรียน 
ร้อยละ 80ปฏิบัติ
ตนตามคา่นิยม 
12 ประการ 

 
 
 

 

1. ผู้เรียนร้อยละ 
85 เข้าร่วม
กิจกรรม
ประชาธิปไตย 
2. สมาชิกสภา
นักเรียน 
ร้อยละ85 
ได้รับการพัฒนา 
3. ผู้เรียน 
ร้อยละ 85 
ปฏิบัติตนตาม
ค่านิยม 12 
ประการ 
 

1. ผู้เรียนร้อยละ 
90 เข้าร่วม
กิจกรรม
ประชาธิปไตย 
2. สมาชิกสภา
นักเรียน 
ร้อยละ90  
ได้รับการพัฒนา 
3. ผู้เรียน 
ร้อยละ 90 
ปฏิบัติตนตาม
ค่านิยม 12 
ประการ 
 

1. ผู้เรียนร้อยละ 
93 เข้าร่วม
กิจกรรม
ประชาธิปไตย 
2. สมาชิกสภา
นักเรียน 
ร้อยละ93 
ได้รับการพัฒนา 
3. ผู้เรียน 
ร้อยละ 93 
ปฏิบัติตนตาม
ค่านิยม 12 
ประการ 
 
 
 

ครูนวนิตย์ เด่นสมบูรณ ์

 
 
 
 
 
 

โครงการและกิจกรรมตามกลยุทธ์ระดับองค์กร  กลุ่มงานกิจการนักเรียน ชุมชน โครงการพิเศษ  (3)                                                                        

กลยุทธร์ะดับ
องค์กร 

 ( โรงเรียน) 

กลยุทธร์ะดับ
แผนงาน 

 ( โครงการ) 

กลยุทธร์ะดับ
โครงการ 

 ( กิจกรรม) 

ตัวชี้วัด 
ความส าเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ./ตัวบ่งชี้) 

เป้าหมาย  
งบประมาณ / 
ผู้รับผิดชอบ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 



กลยุทธ์ที่   2 
พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรยีน 
 
  
 

โครงการ
ส่งเสริม
สุขภาพ 

1.  กิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพ
ให้กับนักเรียน 
เป็นผลใหเ้กิด
สุขภาพท่ีดีทั้ง
ร่างกายและจิตใจ 

1.  ร้อยละของ
กิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพ เป็นผลให้
เกิดสุขภาพที่ดีท้ัง
ร่างกายและจิตใจ 

มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพของ
ผู้เรยีน 
 
 
 

1. จัดกิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพ 
เป็นผลใหเ้กิด
สุขภาพท่ีดีทั้ง
ร่างกายและจิตใจ
ร้อยละ 90 

1. จัดกิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพ 
เป็นผลใหเ้กิด
สุขภาพท่ีดีทั้ง
ร่างกายและจิตใจ
ร้อยละ 93 

1. จัดกิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพ 
เป็นผลใหเ้กิด
สุขภาพท่ีดีทั้ง
ร่างกายและจิตใจ
ร้อยละ 94 

1. จัดกิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพ 
เป็นผลใหเ้กิด
สุขภาพท่ีดีทั้ง
ร่างกายและจิตใจ
ร้อยละ 95 

ครูสายลม  ขวัญเขียว 

2.  กิจกรรมเพื่อให้
นักเรียนรู้จักการ
ป้องกันตนเองให้พ้น
จากสิ่งเสพติดให้
โทษและภัยต่างๆ 

2.  ร้อยละของ
กิจกรรมเพื่อให้
นักเรียนป้องกัน
ตนเองให้พ้นจากสิ่ง
เสพติดให้โทษและ
ภัยต่างๆ 

2.  จัดกิจกรรม
เพื่อให้นักเรียนรู้จัก
ป้องกันตนเองให้พ้น
จากสิ่งเสพติดให้
โทษและภัยต่างๆ 
ร้อยละ 90 

2.  จัดกิจกรรม
เพื่อให้นักเรียนรู้จัก
ป้องกันตนเองให้พ้น
จากสิ่งเสพติดให้
โทษและภัยต่างๆ 
ร้อยละ 93 

2.  จัดกิจกรรม
เพื่อให้นักเรียนรู้จัก
ป้องกันตนเองให้พ้น
จากสิ่งเสพติดให้
โทษและภัยต่างๆ 
ร้อยละ 94 

2.  จัดกิจกรรม
เพื่อให้นักเรียนรู้จัก
ป้องกันตนเองให้พ้น
จากสิ่งเสพติดให้
โทษและภัยต่างๆ 
ร้อยละ 95 

3.  กิจกรรมเพื่อให้
นักเรียน ได้รับการ
บริการด้านสุขภาพ
อนามัยท่ีดีและ
เพียงพอต่อความ
ต้องการ 

3.  ร้อยละของ
กิจกรรมเพื่อให้
นักเรียน ได้รับการ
บริการด้านสุขภาพ
อนามัยท่ีดีและ
เพียงพอต่อความ
ต้องการ 

3. นักเรียนได้รับ
บริการส่งเสริม
สุขภาพให้กับ
นักเรียน เป็นผลให้
เกิดสุขภาพท่ีดีท้ัง
ร่างกายและจิตใจ
ร้อยละ 90 

3. นักเรียนได้รับ
บริการส่งเสริม
สุขภาพให้กับ
นักเรียน เป็นผลให้
เกิดสุขภาพท่ีดีท้ัง
ร่างกายและจิตใจ
ร้อยละ 93 

3. นักเรียนได้รับ
บริการส่งเสริม
สุขภาพให้กับ
นักเรียน เป็นผลให้
เกิดสุขภาพท่ีดีท้ัง
ร่างกายและจิตใจ
ร้อยละ 94 

3. นักเรียนได้รับ
บริการส่งเสริม
สุขภาพให้กับ
นักเรียน เป็นผลให้
เกิดสุขภาพท่ีดีท้ัง
ร่างกายและจิตใจ
ร้อยละ 95 

4.  จัดส่ิงแวดล้อม
ในโรงเรียนท่ีเอื้อต่อ
สุขภาพ ถูก
สุขลักษณะเอื้อต่อ
การเรียนรู้ 

4. ร้อยละการจัด
สิ่งแวดล้อมใน
โรงเรียนท่ี ถูก
สุขลักษณะเอื้อต่อ
การเรียนรู้ 

4.  สิ่งแวดล้อมใน
โรงเรียน  ถูก
สุขลักษณะเอื้อต่อ
การเรียนรู้ ร้อยละ 
90 

4.  สิ่งแวดล้อมใน
โรงเรียน  ถูก
สุขลักษณะเอื้อต่อ
การเรียนรู้ ร้อยละ 
93 

4.  สิ่งแวดล้อมใน
โรงเรียนท่ี ถูก
สุขลักษณะเอื้อต่อ
การเรียนรู้ ร้อยละ 
94 

4.  สิ่งแวดล้อมใน
โรงเรียน  ถูก
สุขลักษณะเอื้อต่อ
การเรียนรู้ร้อยละ 
95 

 
โครงการและกิจกรรมตามกลยุทธ์ระดับองค์กร  กลุ่มงานกิจการนักเรียน ชุมชน โครงการพิเศษ  (4) 

  
กลยุทธร์ะดับ

องค์กร 
 ( โรงเรียน) 

กลยุทธร์ะดับ
แผนงาน 

 ( โครงการ) 

กลยุทธร์ะดับ
โครงการ 

 ( กิจกรรม) 

ตัวชี้วัด 
ความส าเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ./ตัวบ่งชี้) 

 เป้าหมาย  
งบประมาณ / 
ผู้รับผิดชอบ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 



กลยุทธ์ข้อที่ 2 
พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรยีน 
 
กลยุทธ์ข้อที่ 4 จัด
การศึกษาเพื่อ
ส่งเสริมคณุภาพ
ชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ร่วมกันอนุรักษ์
วัฒนธรรมท้องถิ่น
และสิ่งแวดล้อม 
 
 

โครงการ
ส่งเสริม
สิ่งแวดล้อม
เพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน 

1.  กิจกรรมการ
จัดกระบวนการ
เรียนรูด้้าน
สิ่งแวดล้อมศึกษา 
 
 

1. ร้อยละของผล
การจัด
กระบวนการ
เรียนรูด้้าน
สิ่งแวดล้อมศึกษา
ในโรงเรียน  
 

มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพของ
ผู้เรยีน 
 
 
 

1. ร้อยละ 80  
ผลการจัด
กระบวนการ
เรียนรูด้้าน
สิ่งแวดล้อมศึกษา
ในโรงเรียน
ระดับชั้นม. 1, ม.4   

1 มีร้อยละ 85  
ผลการจัด
กระบวนการ
เรียนรูด้้าน
สิ่งแวดล้อมศึกษา
ในโรงเรียน
ระดับชั้นม. 1, ม.4   

ร้อยละ 90  
ผลการจัด
กระบวนการ
เรียนรูด้้าน
สิ่งแวดล้อมศึกษา
ในโรงเรียน
ระดับชั้นม. 1, ม.4     

ร้อยละ 93  
ผลการจัด
กระบวนการ
เรียนรูด้้าน
สิ่งแวดล้อมศึกษา
ในโรงเรียน
ระดับชั้นม. 1, ม.4     

ครูชลกาล แก้วทุ่ง 

2.  เพื่อจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม
ในโรงเรียน 
 
 
 

2.  ร้อยละ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมใน
โรงเรียนมีการ
จัดการที่เป็น
ระบบ 
 

2.  ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมใน
โรงเรียนมีการ
จัดการที่เป็น
ระบบ 
ร้อยละ  90 

2.  ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมใน
โรงเรียนมีการ
จัดการที่เป็น
ระบบ 
ร้อยละ 93 

2.  ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมใน
โรงเรียนมีการ
จัดการที่เป็น
ระบบ 
 ร้อยละ 94 

2.  ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมใน
โรงเรียนมีการ
จัดการที่เป็น
ระบบ 
 ร้อยละ 95 

3.  เพื่อการมีส่วน
ร่วมและเครือข่าย
สิ่งแวดล้อมศึกษา 

3. มีการขยายผล 
สร้างความร่วมมือ
ระหว่างโรงเรียน
กับเครือข่าย
สิ่งแวดล้อมศึกษา
ในชุมชน 

3. มีการขยายผล 
สร้างความร่วมมือ
ระหว่างโรงเรียน
กับเครือข่าย
สิ่งแวดล้อมศึกษา
ในชุมชน ระดับด ี

3. มีการขยายผล 
สร้างความร่วมมือ
ระหว่างโรงเรียน
กับเครือข่าย
สิ่งแวดล้อมศึกษา
ในชุมชน ระดีมาก 

3. มีการขยายผล 
สร้างความร่วมมือ
ระหว่างโรงเรียน
กับเครือข่าย
สิ่งแวดล้อมศึกษา
ในชุมชน  ดีเยี่ยม 

3. มีการขยายผล 
สร้างความร่วมมือ
ระหว่างโรงเรียน
กับเครือข่าย
สิ่งแวดล้อมศึกษา
ในชุมชน  ดีเยี่ยม 

โครงการและกิจกรรมตามกลยุทธ์ระดับองค์กร  กลุ่มงานกิจการนักเรียน ชุมชน โครงการพิเศษ  (5) 
                                                                       

กลยุทธ์ระดับ
องค์กร 

 ( โรงเรียน) 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

 ( โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ
โครงการ 

 ( กิจกรรม) 

ตัวชี้วัด 
ความส าเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ./ตัวบ่งชี้) 

 เป้าหมาย  
งบประมาณ / 
ผู้รับผิดชอบ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 



กลยุทธ์ที่ ข้อที่ 2 
พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรยีน 
 
กลยุทธ์ข้อที่ 4 จัด
การศึกษาเพื่อ
ส่งเสริมคณุภาพ
ชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ร่วมกันอนุรักษ์
วัฒนธรรมท้องถิ่น
และสิ่งแวดล้อม 
 

โครงการ
พัฒนาขยาย
ผลและ
ขับเคลื่อนศูนย์
การเรยีนรู้ตาม
หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1.  พัฒนาห้อง
ศูนย์การเรียนรู้
ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ 
 
 
 
2.  พัฒนาฐานการ
เรียนรูต้ามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ในระดับชั้น 
 
 
 
3. อบรมให้ความรู้
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ให้กับนักเรียน ม.1
และม.4 

1.  ร้อยละของ
ห้องศูนย์การ
เรียนรูต้ามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
เป็นแหล่งเรียนรู ้
 
 
2.  ร้อยละของ
พัฒนาฐานการ
เรียนรูต้ามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ในระดับชั้น 
 
3.  ร้อยละของ
นักเรียนม. 1และ
ม.4มีความรูห้ลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพของ
ผู้เรยีน 
 

1. พัฒนาห้องศูนย์
การเรยีนรู้ตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
เป็นแหล่งเรียนรู้
ร้อยละ 80 
 
2.  พัฒนาฐานการ
เรียนรูต้ามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ในระดับชั้นที่
ยั่งยืนมีความพึง
พอใจในระดับด ี
 
3. นักเรียนม.1
และม.4 ร้อยละ 
80 มีความรู้หลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

1. พัฒนาห้องศูนย์
การเรยีนรู้ตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
เป็นแหล่งเรียนรู้
ร้อยละ 85 
 
2.  พัฒนาฐานการ
เรียนรูต้ามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ในระดับชั้นที่
ยั่งยืนมีความพึง
พอใจในระดับด ี
 
3. นักเรียนม.1
และม.4 ร้อยละ 
85 มีความรู้หลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

1. พัฒนาห้องศูนย์
การเรยีนรู้ตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
เป็นแหล่งเรียนรู้
ร้อยละ 90 
 
2.  พัฒนาฐานการ
เรียนรูต้ามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ในระดับชั้นที่
ยั่งยืนมีความพึง
พอใจในระดับด ี
 
3. นักเรียนม.1
และม.4 ร้อยละ 
90 มีความรู้หลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

1. พัฒนาห้องศูนย์
การเรยีนรู้ตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
เป็นแหล่งเรียนรู้
ร้อยละ 83 
 
2.  พัฒนาฐานการ
เรียนรูต้ามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ในระดับชั้นที่
ยั่งยืนมีความพึง
พอใจในระดับด ี
 
3. นักเรียนม.1
และม.4 ร้อยละ 
93 มีความรู้หลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

ครูสายทิพย์  อ๊อดพันธ์ 

                                                                       

กลยุทธ์ระดับ
องค์กร 

 ( โรงเรียน) 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

 ( โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ
โครงการ 

 ( กิจกรรม) 

ตัวชี้วัด 
ความส าเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ./ตัวบ่งชี้) 

เป้าหมาย  
งบประมาณ / 
ผู้รับผิดชอบ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 



  4. ขยายผลความรู้
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ให้กับโรงเรียนใน
เขตพื้นท่ีบริการ 
 
 
 
5.  อบรมขยายผล
ทบทวนให้ความรู้
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ให้กับครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาโรงเรยีนกง
ไกรลาศวิทยา 

4. ร้อยละของครู
และนักเรียน
โรงเรียนในเขต
พื้นที่บริการมี
ความรู้หลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
5.  ร้อยละของครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา
โรงเรียนกงไกร
ลาศวิทยามีความรู้
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 4. นักเรียนและครู
ในโรงเรียนเขต
พื้นที่บริการมี
ความรู้หลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
อย่างน้อย 3 
โรงเรียน 
5. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
โรงเรียนกงไกร
ลาศวิทยาร้อยละ 
80 มีความรู้หลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

4. นักเรียนและครู
ในโรงเรียนเขต
พื้นที่บริการมี
ความรู้หลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
อย่างน้อย 5 
โรงเรียน 
5. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
โรงเรียนกงไกร
ลาศวิทยาร้อยละ 
85 มีความรู้หลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

4. นักเรียนและครู
ในโรงเรียนเขต
พื้นที่บริการมี
ความรู้หลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
อย่างน้อย 7 
โรงเรียน 
5. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
โรงเรียนกงไกร
ลาศวิทยาร้อยละ 
90 มีความรู้หลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

4. นักเรียนและครู
ในโรงเรียนเขต
พื้นที่บริการมี
ความรู้หลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
อย่างน้อย 8 
โรงเรียน 
5. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
โรงเรียนกงไกร
ลาศวิทยาร้อยละ 
93 มีความรู้หลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ครูสายทิพย์  อ๊อดพันธ์ 

6.  พัฒนาอบรม
ครูจัดท าหน่วย
บูรณาการหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 

6. ร้อยละของครู
จัดท าหน่วยบูรณา
การหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

6. ครูจัดท าหน่วย
บูรณาการหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ร้อยละ 80 

6. ครูจัดท าหน่วย
บูรณาการหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ร้อยละ 85 

6. ครูจัดท าหน่วย
บูรณาการหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ร้อยละ 90 

6. ครูจัดท าหน่วย
บูรณาการหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ร้อยละ 93 



โครงการและกิจกรรมตามกลยุทธ์ระดับองค์กร  กลุ่มงานกิจการนักเรียน ชุมชน โครงการพิเศษ  (6) 
                                                                       

กลยุทธ์ระดับ
องค์กร 

 ( โรงเรียน) 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

 ( โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ
โครงการ 

 ( กิจกรรม) 

ตัวชี้วัด 
ความส าเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ./ตัวบ่งชี้) 

เป้าหมาย  
งบประมาณ / 
ผู้รับผิดชอบ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

กลยุทธ์ที่ ข้อที่ 2 
พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรยีน 
 
กลยุทธ์ข้อที่ 4 จัด
การศึกษาเพื่อ
ส่งเสริมคณุภาพ
ชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ร่วมกันอนุรักษ์
วัฒนธรรมท้องถิ่น
และสิ่งแวดล้อม 
 

โครงการ
พัฒนาศูนย์
มังคละ 

1.  จัดท าหลักสตูร
ท้องถิ่นมังคละ  
2.  กิจกรรมชุมนุม 
3.  จัดพิธีไหว้คร ู
4.  พัฒนา
ปรับปรุงห้อง
มังคละ 
5.  ช่วยงานชุมชน 
6.  ทัศนศึกษา
ถอดบทเรียนทาง
วัฒนธรรม 
 
 
 
 
 

ร้อยละของผูเ้รียน
ได้รับการพัฒนา
เรียนรู้การ
ถ่ายทอด
วัฒนธรรรม
มังคละพื้นบ้าน 

มาตรฐานท่ี 1 
คุณภาพของ
ผู้เรยีน 
 

1.  นักเรียนร้อย
ละ 80 ได้รับการ
พัฒนาความรู้ด้าน
มังคละ และมี
ความพึงพอใจอยู่
ระดับดีขึ้นไป 
 
2. สถานศึกษามี
การน าภูมิปญัญา
ท้องถิ่นมาร่วม
จัดการเรียนภาค
เรียนละ 2 ครั้ง 
 
3.  สถานศึกษาใช้
แหล่งเรียนรู้ภาค
เรียนละ 2 ครั้ง 

1.  นักเรียนร้อย
ละ 85 ได้รับการ
พัฒนาความรู้ด้าน
มังคละ และมี
ความพึงพอใจอยู่
ระดับดีขึ้นไป 
 
2. สถานศึกษามี
การน าภูมิปญัญา
ท้องถิ่นมาร่วม
จัดการเรียนภาค
เรียนละ 3 ครั้ง 
 
3.  สถานศึกษาใช้
แหล่งเรียนรู้ภาค
เรียนละ 3 ครั้ง 

1.  นักเรียนร้อย
ละ 90 ได้รับการ
พัฒนาความรู้ด้าน
มังคละ และมี
ความพึงพอใจอยู่
ระดับดีขึ้นไป 
 
2. สถานศึกษามี
การน าภูมิปญัญา
ท้องถิ่นมาร่วม
จัดการเรียนภาค
เรียนละ 4 ครั้ง 
 
3.  สถานศึกษาใช้
แหล่งเรียนรู้ภาค
เรียนละ 4 ครั้ง 

1.  นักเรียนร้อย
ละ 93 ได้รับการ
พัฒนาความรู้ด้าน
มังคละ และมี
ความพึงพอใจอยู่
ระดับดีขึ้นไป 
 
2. สถานศึกษามี
การน าภูมิปญัญา
ท้องถิ่นมาร่วม
จัดการเรียนภาค
เรียนละ 6 ครั้ง 
 
3.  สถานศึกษาใช้
แหล่งเรียนรู้ภาค
เรียนละ 6 ครั้ง 

ครูน้ าเงิน ส าอางค์ยอด 

 
 
 
 
 
 
 



โครงการและกิจกรรมตามกลยุทธ์ระดับองค์กร  กลุ่มงานกิจการนักเรียน ชุมชน โครงการพิเศษ  (7) 
กลยุทธ์ระดับ

องค์กร 

 ( โรงเรียน) 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

 ( โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ
โครงการ 

 ( กิจกรรม) 

ตัวชี้วัด 
ความส าเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ./ตัวบ่งชี้) 

เป้าหมาย  
งบประมาณ / 
ผู้รับผิดชอบ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

กลยุทธ์ข้อที่ 5 
เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหาร
จัดการและ
ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมในการจดั
การศึกษา 

1. โครงการ
ประสาน
สัมพันธ์
หน่วยงานและ
องค์กรใน
ชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 ร่วมกิจกรรม
กับหน่วยงานและ
องค์กรในชุมชน 
เช่นการเข้าร่วม
ประชุม
ประจ าเดือน 
1.2  ร่วมกิจกรรม
งานวันส าคัญตา่ง 
ๆ ของชุมชน 
1.3 เชิญหน่วยงาน
และองค์กรใน
ชุมชนร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ 
ของโรงเรียน 
1.4 จัดท าเอกสาร
ประชาสมัพันธ์
กิจกรรมต่าง ๆ 
ของโรงเรียน 

ร้อยละของชุมชน
และโรงเรียนทีม่ี
ส่วนร่วมใน
กิจกรรมของ
สถานศึกษา 

มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพของ
ผู้เรยีน 
 

ร้อยละ 80  ของ
ชุมชนให้ความ
ร่วมมือกับ
โรงเรียนในการเข้า
ร่วมกิจกรรม 
ต่าง ๆ 
และมีความ 
พึงพอใจต่อผลการ
ด าเนินงานอยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 85  ของ
ชุมชนให้ความ
ร่วมมือกับ
โรงเรียนในการเข้า
ร่วมกิจกรรม 
ต่าง ๆ 
และมีความ 
พึงพอใจต่อผลการ
ด าเนินงานอยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 90 ของ
ชุมชนให้ความ
ร่วมมือกับ
โรงเรียนในการเข้า
ร่วมกิจกรรม 
ต่าง ๆ 
และมีความ 
พึงพอใจต่อผลการ
ด าเนินงานอยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 93 ของ
ชุมชนให้ความ
ร่วมมือกับ
โรงเรียนในการเข้า
ร่วมกิจกรรม 
ต่าง ๆ 
และมีความ 
พึงพอใจต่อผลการ
ด าเนินงานอยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป 

ครูชลอ ทิพวัน 
 

 
 
 
 
 
 



โครงการและกิจกรรมตามกลยุทธ์ระดับองค์กร  กลุ่มงานกิจการนักเรียน ชุมชน โครงการพิเศษ  (8) 

กลยุทธ์ระดับ 
องค์กร 

(โรงเรียน) 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ
โครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ. / ตัวบ่งชี้) 

เป้าหมาย 
 

ผู้รับผิดชอบ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

กลยุทธ์ข้อที่ 1 
การจัดการศึกษา
เพื่อสู่
มาตรฐานสากล 
 
กลยุทธ์ข้อที่ 2 
พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรยีน 
 
ข้อที่ 4 จัด
การศึกษาเพื่อ
ส่งเสริมคณุภาพ
ชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ร่วมกันอนุรักษ์
วัฒนธรรมท้องถิ่น
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการ
พัฒนา
คุณธรรม
จริยธรรมและ
ค่านิยมที่พึง
ประสงค ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. กิจกรรมวินัยดี
วิถีพุทธ (สวดมนต์ 
สมาธิ แผเ่มตตา 
บริหารจติ เจริญ
ปัญญา)  
2. กิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้
ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ  
 พอเพียง 
3.กิจกรรมเนื่องใน
วันส าคัญ 
4.ค่ายคุณธรรม 
5.เรียนธรรม
ศึกษา/สอบธรรม
ศึกษา 
6.กิจกรรมสมุดสื่อ
ใยรัก 
7.กิจกรรมอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
8.กิจกรรมฐาน
คุณธรรม 

ร้อยละของผูเ้รียน
มีคุณธรรม 
จริยธรรมและ
ค่านิยมที่พึง
ประสงค ์
 

มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพของ
ผู้เรยีน 
 

 

ร้อยละ 90 ของ
ผู้เรยีนมีคณุธรรม 
จริยธรรมและ
ค่านิยมที่พึง
ประสงค์อยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป 
 
 

ร้อยละ 93 ของ
ผู้เรยีนมีคณุธรรม 
จริยธรรมและ
ค่านิยมที่พึง
ประสงค์อยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป 
 

ร้อยละ 94 ของ
ผู้เรยีนมีคณุธรรม 
จริยธรรมและ
ค่านิยมที่พึง
ประสงค์อยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป 
 

ร้อยละ 95 ของ
ผู้เรยีนมีคณุธรรม 
จริยธรรมและ
ค่านิยมที่พึง
ประสงค์อยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป 
 

หัวหน้าระดับและครู
ประจ าช้ัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



โครงการและกิจกรรมตามกลยุทธ์ระดับองค์กร  กลุ่มงานกิจการนักเรียน ชุมชน โครงการพิเศษ  (8) 
 

กลยุทธ์ระดับ 
องค์กร 

(โรงเรียน) 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ
โครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ. / ตัวบ่งชี้) 

เป้าหมาย 
 

ผู้รับผิดชอบ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

  9.กิจกรรมตาม
แนววิถีพุทธ 
-ด้านกายภาพ 7 
ประการ 
 

ร้อยละของ
รายการทีโ่รงเรยีน
ด าเนินการด้าน
กายภาพ 

มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพของ
ผู้เรยีน 
 

 

ร้อยละ 90 ของ
รายการทีโ่รงเรยีน
ด าเนินการด้าน
กายภาพ 
 

ร้อยละ 93ของ
รายการทีโ่รงเรยีน
ด าเนินการด้าน
กายภาพ 

ร้อยละ 94 ของ
รายการทีโ่รงเรยีน
ด าเนินการด้าน
กายภาพ 

ร้อยละ 95 ของ
รายการทีโ่รงเรยีน
ด าเนินการด้าน
กายภาพ 

หัวหน้าระดับและครู
ประจ าช้ัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

-ด้านกิจกรรม
ประจ าวันพระ 4
ประการ 
-ด้านการเรียนการ
สอน 5 ประการ 
-ด้านพฤติกรรมครู 
ผู้บริหาร นักเรยีน 
5 ประการ 
-ด้านส่งเสริมวิถี
พุทธ 8 ประการ 
 

ร้อยละของครู 
ผู้บริหารและ
นักเรียนปฏิบตั ิ
 
 

ร้อยละ 80 ของครู 
ผู้บริหารและ
นักเรียนปฏิบตั ิ
 

ร้อยละ 85 ของครู 
ผู้บริหารและ
นักเรียนปฏิบตั ิ
 

ร้อยละ 90 ของครู 
ผู้บริหารและ
นักเรียนปฏิบตั ิ
 

ร้อยละ 93 ของครู 
ผู้บริหารและ
นักเรียนปฏิบตั ิ
 

 
 
 
 



โครงการและกิจกรรมตามกลยุทธ์ระดับองค์กร  กลุ่มงานกิจการนักเรียน ชุมชน โครงการพิเศษ  (9) 

กลยุทธ์ระดับ 
องค์กร 

(โรงเรียน) 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ
โครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ. / ตัวบ่งชี้) 

เป้าหมาย 
 

ผู้รับผิดชอบ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

กลยุทธ์ข้อที่ 1 
การจัดการศึกษา
เพื่อสู่
มาตรฐานสากล 
 
กลยุทธ์ข้อที่ 2 
พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรยีน 
 
ข้อที่ 4 จัด
การศึกษาเพื่อ
ส่งเสริมคณุภาพ
ชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ร่วมกันอนุรักษ์
วัฒนธรรมท้องถิ่น
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการจติ
อาสากล้าท าด ี

1.กิจกรรมด้าน
เทิดทูนสถาบัน 
 
 
 
 
 

ร้อยละของผูเ้รียน
ร่วมแสดงความ
จงรักภักดีปกป้อง
และเทิดทูน
สถาบัน 
 
 

มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพของ
ผู้เรยีน 
 

 

ร้อยละ 80 
ของแกนน าและ
เครือข่ายร่วม
แสดงความ
จงรักภักดีปกป้อง
และเทิดทูน
สถาบัน 

ร้อยละ 85 
ของแกนน าและ
เครือข่ายร่วม
แสดงความ
จงรักภักดีปกป้อง
และเทิดทูน
สถาบัน 

ร้อยละ 90 
ของแกนน าและ
เครือข่ายร่วม
แสดงความ
จงรักภักดีปกป้อง
และเทิดทูน
สถาบัน 
 

ร้อยละ 93 
ของแกนน าและ
เครือข่ายร่วม
แสดงความ
จงรักภักดีปกป้อง
และเทิดทูน
สถาบัน 
 

ครูมะลิวัลย ์
ครูสายทิพย์ 

แกนน าชมรมต้นกล้าท า
ดีศรีกงไกรลาศ 

2.กิจกรรมด้าน
ด้านศาสนา
วัฒนธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละของผูเ้รียน
สืบสานศาสนา 
วัฒนธรรม 
ประเพณี วิถีอันดี
งามและค่านยิม12 
ประการ 
 

ร้อยละ 80  ของ
แกนน าและ
เครือข่ายสืบสาน
ศาสนา วัฒนธรรม 
ประเพณี วิถีอันดี
งามและค่านยิม12 
ประการ 
ร้อยละ 80   

ร้อยละ 85  ของ
แกนน าและ
เครือข่ายสืบสาน
ศาสนา วัฒนธรรม 
ประเพณี วิถีอันดี
งามและค่านยิม12 
ประการ 
ร้อยละ85    

ร้อยละ 90     
ของแกนน าและ
เครือข่ายสืบสาน
ศาสนา วัฒนธรรม 
ประเพณี วิถีอันดี
งามและค่านยิม12 
ประการ 
 
 

ร้อยละ 93     
ของแกนน าและ
เครือข่ายสืบสาน
ศาสนา วัฒนธรรม 
ประเพณี วิถีอันดี
งามและค่านยิม12 
ประการ 
 
 

 



โครงการและกิจกรรมตามกลยุทธ์ระดับองค์กร  กลุ่มงานกิจการนักเรียน ชุมชน โครงการพิเศษ  (9) 

กลยุทธ์ระดับ 
องค์กร 

(โรงเรียน) 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ
โครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ. / ตัวบ่งชี้) 

เป้าหมาย 
 

ผู้รับผิดชอบ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

 โครงการจติ
อาสากล้าท าด ี

3. กิจกรรมด้าน
สิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 

ร้อยละของผูเ้รียน
มีจิตส านึก 
ตระหนัก เห็น
คุณค่าและร่วม
รักษาดูแล
สิ่งแวดล้อม 

มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพของ
ผู้เรยีน 
 

 

จิตส านึก ตระหนัก 
เห็นคุณคา่และ
ร่วมรักษาดูแล
สิ่งแวดล้อม 
 
 
 

เครือข่ายมี
จิตส านึก ตระหนัก 
เห็นคุณคา่และ
ร่วมรักษาดูแล
สิ่งแวดล้อม 
 
 

แกนน าและ
เครือข่ายมี
จิตส านึก ตระหนัก 
เห็นคุณคา่และ
ร่วมรักษาดูแล
สิ่งแวดล้อม 
 
 

แกนน าและ
เครือข่ายมี
จิตส านึก ตระหนัก 
เห็นคุณคา่และ
ร่วมรักษาดูแล
สิ่งแวดล้อม 
 
 

ครูมะลิวัลย ์
ครูสายทิพย์ 

แกนน าชมรมต้นกล้าท า
ดีศรีกงไกรลาศ 

4.กิจกรรมด้าน
สังคม 
 
 

ร้อยละของแกน
น าและครือข่ายมี
จิตอาสาท า
ประโยชน์ต่อสังคม
และส่วนรวมตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ร้อยละ85ของแกน
น าและเครือข่ายมี
จิตส านึก ตระหนัก 
เห็นคุณคา่และ
ร่วมรักษาดูแล
สิ่งแวดล้อม 

ร้อยละ80ของแกน
น าและเครือข่ายมี
จิตส านึก ตระหนัก 
เห็นคุณคา่และ
ร่วมรักษาดูแล
สิ่งแวดล้อม 

ร้อยละ90ของแกน
น าและเครือข่ายมี
จิตส านึก ตระหนัก 
เห็นคุณคา่และ
ร่วมรักษาดูแล
สิ่งแวดล้อม 
 

ร้อยละ93ของแกน
น าและเครือข่ายมี
จิตส านึก ตระหนัก 
เห็นคุณคา่และ
ร่วมรักษาดูแล
สิ่งแวดล้อม 
 

 
 
 
 
 
 

  



โครงการและกิจกรรมตามกลยุทธ์ระดับองค์กร  กลุ่มงานกิจการนักเรียน ชุมชน โครงการพิเศษ  (10) 
กลยุทธ์ระดับ

องค์กร 

 ( โรงเรียน) 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

 ( โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ
โครงการ 

 ( กิจกรรม) 

ตัวชี้วัด 
ความส าเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ./ตัวบ่งชี้) 

เป้าหมาย  
งบประมาณ / 
ผู้รับผิดชอบ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

กลยุทธ์ข้อที่ 1 
การจัดการศึกษา
เพื่อสู่
มาตรฐานสากล 
 
กลยุทธ์ข้อที่ 2 
พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรยีน 
 
ข้อที่ 4 จัด
การศึกษาเพื่อ
ส่งเสริมคณุภาพ
ชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ร่วมกันอนุรักษ์
วัฒนธรรมท้องถิ่น
และสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 

โครงการ   
ทัศนศึกษา
ตามหลัก
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

1. ทัศนศึกษาตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
ม.1-6  
 

ร้อยละของผูเ้รียน
ที่เข้าร่วมกิจกรรม 
เป็นผู้มีทักษะใน
การแสวงหา
ความรู้ และ
แก้ปัญหาได้อย่าง
มีสติทัศนศึกษา
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  

มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพของ
ผู้เรยีน 
 

ร้อยละ80 ของ
ผู้เรยีนที่เข้าร่วม
กิจกรรม เป็นผู้มี
ทักษะในการ
แสวงหาความรู้ 
และแก้ปัญหาได้
อย่างมีสติและมี
ระดับความพึง
พอใจในระดับ 
ดีขึ้นไป 

ร้อยละ85 ของ
ผู้เรยีนที่เข้าร่วม
กิจกรรม เป็นผู้มี
ทักษะในการ
แสวงหาความรู้ 
และแก้ปัญหาได้
อย่างมีสติและมี
ระดับความพึง
พอใจในระดับ 
ดีขึ้นไป 

ร้อยละ 90 ของ
ผู้เรยีนที่เข้าร่วม
กิจกรรม เป็นผู้มี
ทักษะในการ
แสวงหาความรู้ 
และแก้ปัญหาได้
อย่างมีสติและมี
ระดับความพึง
พอใจในระดับ 
ดีขึ้นไป 

ร้อยละ 93 ของ
ผู้เรยีนที่เข้าร่วม
กิจกรรม เป็นผู้มี
ทักษะในการ
แสวงหาความรู้ 
และแก้ปัญหาได้
อย่างมีสติและมี
ระดับความพึง
พอใจในระดับ 
ดีขึ้นไป 

ครูรัตติญากรณ ์

 



โครงการและกิจกรรมตามกลยุทธ์ระดับองค์กร  กลุ่มงานกิจการนักเรียน ชุมชน โครงการพิเศษ  (11)  

กลยุทธ์ระดับ 
องค์กร (โรงเรียน) 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ
โครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ. / ตัวบ่งช้ี) 

เป้าหมาย 
 

ผู้รับผิดชอบ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

กลยุทธ์ข้อที่ 1 
การจัดการศึกษา
เพื่อสู่
มาตรฐานสากล 
 
กลยุทธ์ข้อที่ 2 
พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรยีน 
 
ข้อที่ 4 จัด
การศึกษาเพื่อ
ส่งเสริมคณุภาพ
ชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ร่วมกันอนุรักษ์
วัฒนธรรมท้องถิ่น
และสิ่งแวดล้อม 
 

โครงการ
พัฒนางาน
ธนาคารออม
สินโรงเรียน       
กงไกรลาศ
วิทยา 

1.จัดซื้อวัสด/ุ
อุปกรณ์และ
ครุภณัฑ ์
 
 

ธนาคารโรงเรียนมี
วัสดุ/อุปกรณ์ที่
สะดวกและ
ทันเวลา 

มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพของ
ผู้เรยีน 
 
 

ธนาคารโรงเรียนมี
วัสดุ/อุปกรณ์ที่
สะดวกและ
ทันเวลา 
 

ธนาคารโรงเรียนมี
วัสดุ/อุปกรณ์ที่
สะดวกและ
ทันเวลา 
 

ธนาคารโรงเรียนมี
วัสดุ/อุปกรณ์ที่
สะดวกและ
ทันเวลา 
 

ธนาคารโรงเรียนมี
วัสดุ/อุปกรณ์ที่
สะดวกและ
ทันเวลา 
 

นางศรีวรรณ  
หงษ์ทอง 

2.แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ด าเนินงาน 
 

มีค าสั่ง
คณะกรรมการ
ด าเนินงานอย่าง
ถูกต้องชัดเจน 

คณะกรรมการ
ด าเนินงานมีความ
พึงพอใจอยู่ใน
ระดับด ี
 

คณะกรรมการ
ด าเนินงานมีความ
พึงพอใจอยู่ใน
ระดับด ี
 

คณะกรรมการ
ด าเนินงานมีความ
พึงพอใจอยู่ใน
ระดับด ี
 

คณะกรรมการ
ด าเนินงานมีความ
พึงพอใจอยู่ใน
ระดับด ี
 

3.รณรงค์การเปดิ
บัญชีใหม่ ปี
การศึกษา  2559 
 

นักเรียนระดับช้ัน 
ม.1 และ ม.4 มี
บัญชีธนาคาร
โรงเรียน 

ร้อยละ  100 ของ
นักเรียนระดับช้ัน 
ม.1 และ ม.4 มี
บัญชีธนาคาร
โรงเรียน 

ร้อยละ  100 ของ
นักเรียนระดับช้ัน 
ม.1 และ ม.4 มี
บัญชีธนาคาร
โรงเรียน 

ร้อยละ  100 ของ
นักเรียนระดับช้ัน 
ม.1 และ ม.4 มี
บัญชีธนาคาร
โรงเรียน 

ร้อยละ  100 ของ
นักเรียนระดับช้ัน 
ม.1 และ ม.4 มี
บัญชีธนาคาร
โรงเรียน 

 

 

 

 



 

โครงการและกิจกรรมตามกลยุทธ์ระดับองค์กร  กลุ่มงานกิจการนักเรียน ชุมชน โครงการพิเศษ  (11) 

กลยุทธ์ระดับ 
องค์กร (โรงเรียน) 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ
โครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ. / ตัวบ่งช้ี) 

เป้าหมาย 
 

ผู้รับผิดชอบ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

 โครงการ
พัฒนางาน
ธนาคารออม
สินโรงเรียน       
กงไกรลาศ
วิทยา 

4.ปฏิบัติงาน
ประจ าวัน 
 
 
 
 

การปฏิบัติงาน
ประจ าวันเป็นไป
ด้วยความถูกต้อง
และผู้ใช้ 
บริการมคีวามพึง
พอใจ 

มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพของ
ผู้เรยีน 
 
 

ร้อยละ  90  ของ
ผู้ใช้บริการมีความ
พึงพอใจในระดับด ี
 
 

ร้อยละ  90  ของ
ผู้ใช้บริการมีความ
พึงพอใจในระดับด ี
 
 

ร้อยละ  90  ของ
ผู้ใช้บริการมีความ
พึงพอใจในระดับด ี
 
 

ร้อยละ  90  ของ
ผู้ใช้บริการมีความ
พึงพอใจในระดับด ี
 
 

นางศรีวรรณ   
หงส์ทอง 

5.จัดสัปดาห์
ส่งเสริมการออม 

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ผู้ใช้บริการ 

ร้อยละ  90  ของ
ผู้ใช้บริการมีความ
พึงพอใจในระดับด ี

ร้อยละ  90  ของ
ผู้ใช้บริการมีความ
พึงพอใจในระดับด ี

ร้อยละ  90  ของ
ผู้ใช้บริการมีความ
พึงพอใจในระดับด ี

ร้อยละ  90  ของ
ผู้ใช้บริการมีความ
พึงพอใจในระดับด ี

6.เข้าร่วมกิจกรรม
ที่ธนาคารออมสิน
สาขาพ่ีเลีย้ง  หรือ
ธนาคารสาขาใหญ่
จัดขึ้น 

ร้อยละความพึง
พอใจของการเข้า
ร่วมกิจกรรม 

 
ร้อยละ  90  ของ
เจ้าหน้าท่ีธนาคาร
มีความพึงพอใจใน
ระดับด ี

 
ร้อยละ  90  ของ
เจ้าหน้าท่ีธนาคาร
มีความพึงพอใจใน
ระดับด ี

 
ร้อยละ  90  ของ
เจ้าหน้าท่ีธนาคาร
มีความพึงพอใจใน
ระดับด ี

 
ร้อยละ  90  ของ
เจ้าหน้าท่ีธนาคาร
มีความพึงพอใจใน
ระดับด ี

 

 
 
 
 
 
 



โครงการและกิจกรรมตามกลยุทธ์ระดับองค์กร  กลุ่มงานกิจการนักเรียน ชุมชน โครงการพิเศษ  (12) 
                                                                       

กลยุทธ์ระดับ
องค์กร 

( โรงเรียน) 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

( โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ
โครงการ 

( กิจกรรม) 

ตัวช้ีวัด 
ความส าเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งชี้) 

เป้าหมาย  
งบประมาณ / 
ผู้รับผิดชอบ 

 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

กลยุทธ์ข้อที่ 1 
การจัดการศึกษา
เพื่อสู่
มาตรฐานสากล 
 
กลยุทธ์ข้อที่ 2 
พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรยีน 
 
ข้อที่ 4 จัด
การศึกษาเพื่อ
ส่งเสริมคณุภาพ
ชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ร่วมกันอนุรักษ์
วัฒนธรรมท้องถิ่น
และสิ่งแวดล้อม 
 

ศูนย์เพื่อนใจ
วัยรุ่น 
( TO BE 
NUMBER 
ONE ) 

1.  พัฒนาห้อง
ศูนย์การเรียนรู ้
ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น
( TO BE 
NUMBER                                        
ONE ) 
 

2. อบรมให้
ความรู้ตาม
ยุทธศาสตร ์
3 ก. 3 ย. 
นักเรียน แกนน า 

1.  ร้อยละของ
ห้องศูนย์การ
เรียนรูศู้นย์เพื่อน
ใจวัยรุ่น 
 
 
 

2.  ร้อยละของ
นักเรียนแกนน ามี
ความรู้ตาม
ยุทธศาสตร์3 ก. 3 
ย. นักเรียน แกน
น าและสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ าวัน 

มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพของ
ผู้เรยีน 
 

1.  พัฒนาห้อง
ศูนย์การเรียนรู้
ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น
( TO BE 
NUMBER                                     
ONE )เป็นแหล่ง
เรียนรูร้้อยละ 80 
 
2. นักเรียนแกน
น าร้อยละ 80 มี
ความรู้ตาม
ยุทธศาสตร์3 ก. 3 
ย. นักเรียน แกน
น าและสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ าวัน 

1.  พัฒนาห้อง
ศูนย์การเรียนรู้
ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น
( TO BE 
NUMBER                                     
ONE )เป็นแหล่ง
เรียนรูร้้อยละ 85 
 
2. นักเรียนแกน
น าร้อยละ 85 มี
ความรู้ตาม
ยุทธศาสตร์3 ก. 3 
ย. นักเรียน แกน
น าและสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ าวัน 

1.  พัฒนาห้องศูนย์
การเรยีนรู้ศูนยเ์พื่อน
ใจวัยรุ่น( TO BE 
NUMBER                                     
ONE )เป็นแหล่ง
เรียนรูร้้อยละ 90 
 
 
2. นักเรียนแกนน า
ร้อยละ 90 มีความรู้
ตามยุทธศาสตร์3 ก. 
3 ย. นักเรียน แกน
น าและสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

1.  พัฒนาห้อง
ศูนย์การเรียนรู้
ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น
( TO BE 
NUMBER                                     
ONE )เป็นแหล่ง
เรียนรูร้้อยละ 93 
 
2. นักเรียนแกน
น าร้อยละ 93 มี
ความรู้ตาม
ยุทธศาสตร์3 ก. 3 
ย. นักเรียน แกน
น าและสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ าวัน 

ครูประพาพร 
 
 

  



 
                                                                                                      
                                                                      

กลยุทธ์ระดับ
องค์กร 

( โรงเรียน) 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

( โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ
โครงการ 

( กิจกรรม) 

ตัวช้ีวัด 
ความส าเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งชี้) 

เป้าหมาย  
งบประมาณ / 
ผู้รับผิดชอบ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

  3. ขยายผล
ความรู้ตาม
ยุทธศาสตร์ 3 ย. 
ให้กับสมาชิกใน
โรงเรียน  
 
4.จัดอบรม
นักเรียนแกนน า
ให้มีความรูเ้รื่อง 
Stop Teen 
Mom 
 
 

3. ร้อยละของ
นักเรียนใน
โรงเรียนไดร้ับการ
ส่งเสริมตามหลัก 
3 ย. 
 
4.ร้อยละของ
นักเรียนใน
โรงเรียนทีม่ีมี
ความรู้เรื่อง Stop 
Teen Mom 
 
 

มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพของ
ผู้เรยีน 
 

3. นักเรียนใน
โรงเรียนร้อยละ ค
80 ได้รับการ
ส่งเสริมตามหลัก 
3 ย.  
 
4.นักเรียนใน
โรงเรียนร้อยละ
80 มีความรู้เรื่อง 
Stop Teen 
Mom 
 
 

3. นักเรียนใน
โรงเรียนร้อยละ 
85 ได้รับการ
ส่งเสริมตามหลัก 
3 ย. 
 
4.นักเรียนใน
โรงเรียนร้อยละ
85 มีความรู้เรื่อง 
Stop Teen 
Mom 
 

3. นักเรียนใน
โรงเรียนร้อยละ 90 
ได้รับการส่งเสรมิ
ตามหลัก 3 ย. 
 
 
4.นักเรียนใน
โรงเรียนร้อยละ 90 
มีความรูเ้รื่อง Stop 
Teen Mom 
 

3. นักเรียนใน
โรงเรียนร้อยละ 
93 ได้รับการ
ส่งเสริมตามหลัก 
3 ย. 
 
4.นักเรียนใน
โรงเรียนร้อยละ
93 มีความรู้เรื่อง 
Stop Teen 
Mom 
 
 

ครปูระพาพร 

 

 
 
 



 
 

โครงการและกิจกรรมตามกลยุทธ์ระดับองค์กร  กลุ่มงานกิจการนักเรียน ชุมชน โครงการพิเศษ  (13) 
                                                                                             
                                                                      

กลยุทธ์ระดับ
องค์กร 

( โรงเรียน) 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

( โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ
โครงการ 

( กิจกรรม) 

ตัวช้ีวัด 
ความส าเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งชี้) 

เป้าหมาย  
งบประมาณ / 
ผู้รับผิดชอบ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

กลยุทธ์ข้อที่ 1 
การจัดการ
ศึกษาเพื่อสู่
มาตรฐานสากล 
 
กลยุทธ์ข้อที่ 2 
พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรยีน 
ข้อที่ 4 จัด
การศึกษาเพื่อ
ส่งเสริมคณุภาพ
ชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียงร่วมกัน
อนุรักษ์
วัฒนธรรม
ท้องถิ่นและ
สิ่งแวดล้อม 

โรงเรียนสีขาว
ปลอดยา     
เสพติดและ
อบายมุข 

1. ด าเนินการตาม
มฐ.1 ด้านการ
ป้องกันโดยการจดั
กิจกรรมตาม
จุดเน้น 
 
2. ด าเนินการตาม
มฐ.2ด้านการ
ค้นหาโดยการจดั
กิจกรรมตาม
จุดเน้น 
 
3. ด าเนินการตาม
มฐ.3ด้านการ
รักษาโดยการจัด
กิจกรรมตาม
จุดเน้น 

1. ร้อยละของ
นักเรียนใน
โรงเรียนไดร้ับการ
ส่งเสริมตาม
จุดเน้น มฐ.1 
ของร.ร.สีขาว 
2.ร้อยละของ
นักเรียนใน
โรงเรียนไดร้ับการ
ส่งเสริมตาม
จุดเน้น มฐ.2 
ของร.ร.สีขาว 
3. ร้อยละของ
นักเรียนใน
โรงเรียนไดร้ับการ
ส่งเสริมตาม
จุดเน้น มฐ.3 
ของร.ร.สีขาว 
 

มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพของ
ผู้เรยีน 
 

1. นักเรียนใน
โรงเรียนร้อยละ 
80 ได้รับการ
ส่งเสริมตาม
จุดเน้น มฐ.1 
ของร.ร.สีขาว 
2.นักเรียนใน
โรงเรียนร้อยละ 
80ได้รับการ
ส่งเสริมตาม
จุดเน้น มฐ.2 
ของร.ร.สีขาว 
3.นักเรียนใน
โรงเรียนร้อยละ 
80ได้รับการ
ส่งเสริมตาม
จุดเน้น มฐ.3 
ของร.ร.สีขาว 
 

1. นักเรียนใน
โรงเรียนร้อยละ 
85 ได้รับการ
ส่งเสริมตาม
จุดเน้น มฐ.1 
ของร.ร.สีขาว 
2.นักเรียนใน
โรงเรียนร้อยละ 
85ได้รับการ
ส่งเสริมตาม
จุดเน้น มฐ.2 
ของร.ร.สีขาว 
3.นักเรียนใน
โรงเรียนร้อยละ 
85 ไดร้ับการ
ส่งเสริมตาม
จุดเน้น มฐ.3 
ของร.ร.สีขาว 
 

1. นักเรียนใน
โรงเรียนร้อยละ 90 
ได้รับการส่งเสรมิร
ตามจุดเน้น มฐ.1 
ของร.ร.สีขาว 
 
2.นักเรียนใน
โรงเรียนร้อยละ 90
ได้รับการส่งเสรมิ
ตามจุดเน้น มฐ.2 
ของร.ร.สีขาว 
 
3.นักเรียนใน
โรงเรียนร้อยละ 90
ได้รับการส่งเสรมิ
ตามจุดเน้น มฐ.3 
ของร.ร.สีขาว 
 

1. นักเรียนใน
โรงเรียนร้อยละ 
93 ได้รับการ
ส่งเสริมรตาม
จุดเน้น มฐ.1 
ของร.ร.สีขาว 
2.นักเรียนใน
โรงเรียนร้อยละ 
93 ไดร้ับการ
ส่งเสริมตาม
จุดเน้น มฐ.2 
ของร.ร.สีขาว 
3.นักเรียนใน
โรงเรียนร้อยละ 
93 ไดร้ับการ
ส่งเสริมตาม
จุดเน้น มฐ.3 
ของร.ร.สีขาว 
 

ครูประพาพร 
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กลยุทธ์ระดับ

องค์กร 
( โรงเรียน) 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

( โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ
โครงการ 

( กิจกรรม) 

ตัวช้ีวัด 
ความส าเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งชี้) 

เป้าหมาย  
งบประมาณ / 
ผู้รับผิดชอบ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

 ร.ร.สีขาวปลอด
ยาเสพตดิและ
อบายมุข 

4. ด าเนินการตาม
มฐ.4ด้านการเฝ้า
ระวังโดยการจัด
กิจกรรมตาม
จุดเน้น 
 
 
5.จัดอบรม
นักเรียนแกนน า
ต้านภัยยาเสพติด 
 
 
 

4. ร้อยละของ
นักเรียนใน
โรงเรียนไดร้ับการ
ส่งเสริมตาม
จุดเนน้ มฐ.4 
ของร.ร.สีขาว 
 
5.ร้อยละของ
นักเรียนใน
โรงเรียนทีม่ี
พฤติกรรมหา่งไกล
ยาเสพตดิ 
 
 
 
 
 

มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพของ
ผู้เรยีน 
 

4. นักเรียนใน
โรงเรียนร้อยละ 
80 ได้รับการ
ส่งเสริมตาม
จุดเน้น มฐ.4 
ของร.ร.สีขาว 
 
5.นักเรียนใน
โรงเรียนร้อยละ 
80 มีพฤติกรรม
ห่างไกลยาเสพติด 
 
 
 
 
 

4. นักเรียนใน
โรงเรียนร้อยละ 
85 ได้รับการ
ส่งเสริมตาม
จุดเน้น มฐ.4 
ของร.ร.สีขาว 
 
5.นักเรียนใน
โรงเรียนร้อยละ 
85 มีพฤติกรรม
ห่างไกลยาเสพติด 
 
 
 
 

4. นักเรียนใน
โรงเรียนร้อยละ 90 
ได้รับการส่งเสรมิ
ตามจุดเน้น มฐ.4 
ของร.ร.สีขาว 
 
 
5.นักเรียนใน
โรงเรียนร้อยละ 90 
มีพฤติกรรมห่างไกล
ยาเสพตดิ 
 
 
 

4. นักเรียนใน
โรงเรียนร้อยละ 
93 ได้รับการ
ส่งเสริมตาม
จุดเน้น มฐ.4 
ของร.ร.สีขาว 
 
5.นักเรียนใน
โรงเรียนร้อยละ 
93 มีพฤติกรรม
ห่างไกลยาเสพติด 
 
 
 

ครปูระพาพร 
 

 

 

 



กลุ่มงานบริหารงานบุคคล     (1)                   

กลยุทธร์ะดับ 
องค์กร (โรงเรียน) 

กลยุทธร์ะดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธร์ะดับ
โครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ. / ตัวบ่งชี้) 

เป้าหมาย 
 ผู้รับผิดชอบ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
กลยุทธ์ข้อที่ 3
พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 

โครงการ
บริหารงาน 
กลุ่มบรหิารงาน
บุคคล 

1.การวางแผน
อัตราก าลัง 
 
 
 

-มีการวางแผน
อัตราก าลังได้
เหมาะสมตรงตาม
ความต้องการ 

มาตรฐานที่  2 
กระบวนการ
บริหารและการ
จัดการ 
 

มีการวางแผนอัตราก าลังได้
เหมาะสมตรงตามความ
ต้องการ  
ร้อยละ 80 

มีการวางแผน
อัตราก าลังได้เหมาะสม
ตรงตามความต้องการ  
ร้อยละ 85 

มีการวางแผน
อัตราก าลังได้
เหมาะสมตรงตาม
ความต้องการ  
ร้อยละ 90 

มีการวางแผน
อัตราก าลังได้
เหมาะสมตรงตาม
ความต้องการ  
ร้อยละ 93 

นางสายทอง  
หลากจิตร 
 
 
 

2.การจัดสรร
อัตราก าลัง
ข้าราชการครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 
 

-มีการบริหาร
จัดการเมื่อได้รับ
จัดสรรอัตราก าลัง
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาอยา่ง
เหมาะสม 

-มีการบริหารจัดการเมื่อ
ได้รับจัดสรรอัตรา 
ก าลังข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาอยา่ง
เหมาะสม ร้อยละ 80 

-มีการบริหารจัดการ
เมื่อได้รับจัดสรรอัตรา 
ก าลังข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
อย่างเหมาะสม ร้อยละ 
85 

-มีการบริหารจัดการ
เมื่อได้รับจัดสรรอัตรา 
ก าลังข้าราชการครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาอยา่งเหมาะสม 
ร้อยละ 90 

-มีการบริหาร
จัดการเมื่อได้รับ
จัดสรรอัตรา 
ก าลังข้าราชการครู
และ บุคลากรอย่าง
เหมาะสม ร้อยละ 
93 

 
นางสายทอง 
หลากจิตร 
 
 
 

3.การสรรหาและ
บรรจุแต่งตั้ง
พนักงาน
ราชการ/ครูอัตรา
จ้าง/ครู
ชาวต่างชาติ/
ลูกจ้างชั่วคราว
ทุกต าแหน่ง 
 

-ด าเนินการสรรหา
และบรรจุแต่งตั้ง
พนักงานราชการ/
ครูอัตราจ้าง/ครู
ชาวต่างชาติ/ลูกจ้าง
ชั่วคราวทุกต าแหน่ง
อย่างถูกตอ้ง เป็น
ล าดับขั้นตอน  
โปร่งใสและ
ยุติธรรม 

ข้าราชการครูร้อยละ  80 มี
ความพึงพอใจในด าเนินการ
สรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
พนักงานราชการ/ครูอัตรา
จ้าง/ครูชาวต่างชาติ/ลูกจา้ง
ชั่วคราวทุกต าแหน่งใน
ระดับดี 
 

--ข้าราชการครูร้อยละ  
85 มีความพึงพอใจใน
ด าเนินการสรรหาและ
บรรจุแต่งตั้งพนักงาน
ราชการ/ครูอัตราจ้าง/
ครูชาวต่างชาติ/ลูกจา้ง
ชั่วคราวทุกต าแหน่งใน
ระดับดี 

--ข้าราชการครูร้อย
ละ  90     มีความ
พึงพอใจใน
ด าเนินการสรรหา
และบรรจุแต่งตั้ง
พนักงานราชการ/ครู
อัตราจ้าง/ครู
ชาวต่างชาติ/ลูกจ้าง
ชั่วคราวทุกต าแหน่ง
ในระดับดี 
 

--ข้าราชการครูร้อย
ละ  93     มีความ
พึงพอใจใน
ด าเนินการสรรหา
และบรรจุแต่งตั้ง
พนักงานราชการ/
ครูอัตราจ้าง/ครู
ชาวต่างชาติ/
ลูกจ้างชั่วคราวทกุ
ต าแหน่งในระดับดี 

นางศรีวรรณ 
หงษ์ทอง 
 

กลยุทธ์ระดับ 
องค์กร (โรงเรียน) 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน (โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ
โครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

เป้าหมาย 
 ผู้รับผิดชอบ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 



(มฐ. / ตัวบ่งชี้) 
กลยุทธ์ข้อที่ 3
พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 

โครงการ
บริหารงาน 
กลุ่มบรหิารงาน
บุคคล 

4.การด าเนินการ
เกี่ยวกบัการเลื่อน
ขั้นเงินเดือน 
 

-ด าเนินการเกีย่วกบั
การเลื่อนขั้น
เงินเดือนเสร็จสิ้น
ถูกต้อง  ตามล าดับ
ขั้นตอนและ
ทันเวลา 
 

มาตรฐานที่  2 
กระบวนการ
บริหารและการ
จัดการ 
 

--ข้าราชการครูร้อยละ  
80 มีความพึงพอใจใน
ด าเนินการเกี่ยวกับการ
เล่ือนขั้นเงิน 
เดือนในระดับดี 

--ข้าราชการครูร้อยละ  
85 มีความพึงพอใจใน
ด าเนินการเกี่ยวกับการ
เล่ือนขั้นเงิน 
เดือนในระดับดี 

--ข้าราชการครู   ร้อย
ละ  90 มีความพึง
พอใจในด าเนินการ
เกี่ยวกบัการเลื่อนขั้น
เงิน 
เดือนในระดับดี 

--ข้าราชการครู ร้อย
ละ  93 มีความพึง
พอใจในด าเนินการ
เกี่ยวกบัการเลื่อนขั้น
เงิน 
เดือนในระดับดี 

นางศรีวรรณ 
หงษ์ทอง 
 

5.การด าเนินการ
เกี่ยวกบัการลา
ทกุประเภท 
 

-มีการเช็คบันทึก
สถิติเป็นปัจจุบัน
และการเสนอใบลา
อย่างทันท่วงท ี
 

-มีการเช็คสถิติและ
บันทึกวันลาเป็น
ปัจจุบันอย่างน้อย 
ร้อยละ  80  ของ
จ านวนบุคลากรทั้งหมด 

-มีการเช็คสถิติและ
บันทึกวันลาเป็นปจัจุบัน
อย่างน้อย 
ร้อยละ  85  ของ
จ านวนบุคลากรทั้งหมด 

-มีการเช็คสถิติและ
บันทึกวันลาเป็นปจัจุบัน
อย่างน้อย 
ร้อยละ  90  ของ
จ านวนบุคลากรทั้งหมด 

-มีการเช็คสถิติและ
บันทึกวันลาเป็น
ปัจจุบันอย่างน้อย 
ร้อยละ  93  ของ
จ านวนบุคลากร
ทั้งหมด 

นางศรีวรรณ 
หงษ์ทอง 
 

6.การประเมินผล
การปฏิบัติงาน
ประเมินครู/
ลูกจ้างประจ า/
ลูกจ้างชั่วคราว/
พนักงานราชการ 
 

-มีการประเมินผล
การปฏิบัติงานของ
ครู/ลูกจ้างประจ า/
ลูกจ้างชั่วคราว/
พนักงานราชการ
อย่างน้อยภาคเรียน
ละ  1  ครั้ง 
 

-ข้าราชการ 80  ของ
จ านวนบุคลากรทั้งหมด 
ครูร้อยละ  90 มีความ
พึงพอใจในด าเนินการ
เกี่ยวกบัการประเมินผล
การปฏิบัติงานของครู/
ลูกจ้าง 
ประจ า/ลูกจ้าง
ชั่วคราว/พนกังาน
ราชการในระดับด ี

-ข้าราชการครูร้อยละ  
85 มีความพึงพอใจใน
ด าเนินการเกี่ยวกับการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของครู/
ลูกจ้าง 
ประจ า/ลูกจ้างชั่วคราว/
พนักงานราชการใน
ระดับดี 
 

-ข้าราชการครูร้อยละ  
90 มีความพึงพอใจใน
ด าเนินการเกี่ยวกับการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของครู/
ลูกจ้าง 
ประจ า/ลูกจ้างชั่วคราว/
พนักงานราชการใน
ระดับดี 
 

-ข้าราชการครู  ร้อย
ละ  93 มีความพึง
พอใจในด าเนินการ
เกี่ยวกบัการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของครู/
ลูกจ้าง 
ประจ า/ลูกจ้าง
ชั่วคราว/พนกังาน
ราชการในระดับด ี
 

นางศรีวรรณ 
หงษ์ทอง 
 

กลยุทธร์ะดับ 
องค์กร (โรงเรียน) 

กลยุทธร์ะดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธร์ะดับ
โครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ. / ตัวบ่งชี้) 

เป้าหมาย 
 ผู้รับผิดชอบ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
กลยุทธ์ข้อที่ 3
พัฒนาครูและ

โครงการ
บริหารงาน 

7.การจัดระบบ
และจัดท า
ทะเบียนประวัติ

-มีการจัดท าระบบ
ทะเบียนประวัติให้
เป็นปัจจุบัน 

มาตรฐานที่  2 
กระบวนการ
บริหารและการ

-มีการจัดท าระบบ
ทะเบียนประวัติเป็น
ปัจจุบันอย่างน้อย ร้อย

-มีการจัดท าระบบ
ทะเบียนประวัติเป็น
ปัจจุบันอย่างน้อยร้อย

 
-มีการจัดท าระบบ
ทะเบียนประวัติเป็น

 
-มีการจัดท าระบบ
ทะเบียนประวัติเป็น

นางสาวสุภัทรพร  
ปานสุข 



บุคลากรทางการ
ศึกษา 

กลุ่มบรหิารงาน
บุคคล 

ข้าราชการครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 
 

 จัดการ 
 

ละ  80 ของจ านวน
บุคลากรทั้งหมด 

ละ  85  ของ 
จ านวนบุคลากรทั้งหมด 
 

ปัจจุบันอย่างน้อยร้อย
ละ  90  ของจ านวน
บุคลากรทั้งหมด 

ปัจจุบันอย่างน้อย
ร้อยละ  93  ของ
จ านวนบุคลากร
ทั้งหมด 

8.การจัดซ้ือวัสดุ/
อุปกรณ์/เอกสาร  
ส านักงาน 
และการจัดจ้าง
ต่างๆ เกี่ยวกับ
งานบุคคล 

-มีการจัดซ้ือวัสดุ/
อุปกรณ์/เอกสาร
ส านักงานให้
เพียงพอและ
ทันท่วงทีต่อการ
ปฏิบัติงาน 
 

-มีการจัดซ้ือวัสดุ/
อุปกรณ์/เอกสาร
ส านักงานให้เพียงพอ
และทันท่วงทีต่อการ
ปฏิบัติงาน ร้อยละ  
80 
 

-มีการจัดซ้ือวัสดุ/
อุปกรณ์/เอกสาร
ส านักงานให้เพียงพอ
และทันท่วงทีต่อการ
ปฏิบัติงาน ร้อยละ  85 
 

-มีการจัดซ้ือวัสดุ/
อุปกรณ์/เอกสาร
ส านักงานให้เพียงพอ
และทันท่วงทีต่อการ
ปฏิบัติงาน ร้อยละ  90 
 

-มีการจัดซ้ือวัสดุ/
อุปกรณ์/เอกสาร
ส านักงานให้เพียงพอ
และทันท่วงทีต่อการ
ปฏิบัติงาน ร้อยละ  
93 
 

นางศรีวรรณ 
หงษ์ทอง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มงานบริหารงานบุคคล     (2)                   

กลยุทธร์ะดับ 
องค์กร (โรงเรียน) 

กลยุทธร์ะดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธร์ะดับ
โครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ. / ตัวบ่งชี้) 

เป้าหมาย 
 ผู้รับผิดชอบ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 



กลยุทธ์ข้อที่ 3
พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 

โครงการส่งเสริม
คุณภาพครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 

1.การส่งเสริมพัฒนา
วินัยครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
 
 

-มีการส่งเสริม
พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาครบทุก
กิจกรรม 

มาตรฐานที่  2 
กระบวนการ
บริหารและการ
จัดการ 
 

มีการส่งเสริมและ
พัฒนาครูให้มี
ศักยภาพในทุก
กิจกรรมร้อยละ 
80 

มีการส่งเสริมและ
พัฒนาครูให้มี
ศักยภาพในทุก
กิจกรรมร้อยละ   
85 
 

มีการส่งเสริมและ
พัฒนาครูให้มี
ศักยภาพในทุก
กิจกรรมรอ้ยละ   
90 
 

มีการส่งเสริมและ
พัฒนาครูให้มี
ศักยภาพในทุก
กิจกรรมร้อยละ   
93 
 

นางสายทอง  
หลากจิตร 
 
 
 

  2.การจัดท าบัญชี
รายชื่อและให้
ความเห็นเกี่ยวกับ
การเสนอขอ
พระราชทานเครื่อง
ราชอิสริ 
ยาภรณ์ 

-มีการจัดท าบัญชี
รายชื่อและให้
ความเห็นเกี่ยวกับ
การเสนอขอ
พระราชทานเครื่อง
ราชอิสริสยาภรณ์
ได้อย่างถูกต้องและ
ทันเวลา 

 -ข้าราชการครูร้อยละ  
80 มีความพึงพอใจ
ในด าเนินการเกี่ยวกับ
การเสนอขอพระ 
ราชทานเครื่อง 
ราชอิสริยาภรณ์ 
ในระดับดี 
 

-ข้าราชการครูร้อยละ  
85 มีความพึงพอใจ
ในด าเนินการเกี่ยวกับ
การเสนอขอพระ 
ราชทานเครื่อง 
ราชอิสริยาภรณ์ 
ในระดับดี 
 

-ข้าราชการครูร้อยละ  
90 มีความพึงพอใจ
ในด าเนินการเกี่ยวกับ
การเสนอขอพระ 
ราชทานเครื่อง 
ราชอิสริยาภรณ์ 
ในระดับดี 
 

-ข้าราชการครูร้อยละ  
93 มีความพึงพอใจ
ในด าเนินการเกี่ยวกับ
การเสนอขอพระ 
ราชทานเครื่อง 
ราชอิสริยาภรณ์ 
ในระดับดี 
 

นางเพชรรัตน์ 
ทับจาก 

  3.การเปลี่ยน
ต าแหน่งให้สูงขึ้น/
การย้ายขา้ราชการครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา 
 

-มีการด าเนินการ
เกี่ยวกบัการเปลีย่น
ต าแหน่งให้สูงขึ้น/
การย้ายขา้ 
ราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาได้ถูกต้อง
และทันเวลา 

 ข้าราชการครูร้อยละ  
80 มีความพึงพอใจ
ในด าเนินการเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนต าแหน่งให้
สูงขึ้น/การย้าย
ข้าราชการ ครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาในระดับด ี

ข้าราชการครูร้อยละ  
85 มีความพึงพอใจ
ในด าเนินการเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนต าแหน่งให้
สูงขึ้น/การย้าย
ข้าราชการ ครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาในระดับด ี

ข้าราชการครูร้อยละ  
90 มีความพึงพอใจ
ในด าเนินการเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนต าแหน่งให้
สูงขึ้น/การย้าย
ข้าราชการ ครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาในระดับด ี
 

ข้าราชการครูร้อยละ  
93มีความพึงพอใจใน
ด าเนินการเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนต าแหน่ง
ให้สูงขึ้น/การย้าย
ข้าราชการ ครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาในระดับด ี
 

นางศรีวรรณ 
หงษ์ทอง 
 

กลยุทธร์ะดับ 
องค์กร (โรงเรียน) 

กลยุทธร์ะดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธร์ะดับ
โครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ. / ตัวบ่งชี้) 

เป้าหมาย 
 ผู้รับผิดชอบ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
  4.การส่งเสริมการ

ประเมินวิทยฐานะ
ข้าราชการครูและ
บุคลากร 
ทางการศึกษา 

-มีการส่งเสริมการ
ประเมินวิทยฐานะ
ข้าราชการครูและ
บุคลากร 
ทางการศึกษาให้

 ข้าราชการครูร้อยละ  
80 ในด าเนินการ
เกี่ยวกบัการเปลีย่น
ต าแหน่งให้สูงขึ้น/การ
ย้ายข้าราชการ 

ข้าราชการครูร้อยละ  
85 ในด าเนินการ
เกี่ยวกบัการเปลีย่น
ต าแหน่งให้สูงขึ้น/การ
ย้ายข้าราชการ 

ข้าราชการคร ู
ร้อยละ  90 
ในด าเนินการเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนต าแหน่งให้
สูงขึ้น/การย้าย

ข้าราชการครู 
ร้อยละ  93 
ในด าเนินการเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนต าแหน่ง
ให้สูงขึ้น/การย้าย

ครศูรีวรรณ 
หงษ์ทอง 
 



สูงขึ้น 
 

ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาใน 
ระดับดี 

ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาใน 
ระดับดี 

ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาในระดับด ี

ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาในระดับด ี

5.การส่งเสริมยกย่อง 
เชิดชูเกียรติครู 

-มีการส่งเสริมยก 
ย่องเชิดชูเกียรติครู
อย่างเปิดเผยและมี
หลักฐานชัดเจน 

 มีข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการ
ศึกษาได้รับการยกย่อง
เชิดชูเกียรติอย่างน้อย
ปีการศึกษาละ   
3  คน 

มีข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการ
ศึกษาได้รับการยกย่อง
เชิดชูเกียรติอย่างน้อย
ปีการศึกษาละ   
5 คน 

มีข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการ
ศึกษาได้รับการยกย่อง
เชิดชูเกียรติอย่างน้อย
ปีการศึกษาละ   
7  คน 

มีข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการ
ศึกษาได้รับการยก
ย่องเชิดชูเกียรติอย่าง
น้อยปีการศึกษาละ   
7  คน 

นางสายทอง  
หลากจิตร 

6.การส่งเสริม
มาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

-มีการส่งเสริม
ด าเนินการเกี่ยวกับ
การส่งเสริม 
มาตรฐานวิชาชีพ
และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 
 

 -ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาร้อยละ  
80 ได้รับการส่งเสริม
มาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
อย่างน้อยปีการ 
ศึกษาละ  1  เร่ือง 
 
 
 

-ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาร้อยละ  
85 ได้รับการส่งเสริม
มาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
อย่างน้อยปีการ 
ศึกษาละ  1  เร่ือง 
 

-ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาร้อยละ  
90 ได้รับการส่งเสริม
มาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
อย่างน้อยปีการ 
ศึกษาละ  1  เร่ือง 
 

-ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาร้อยละ  
93 ได้รับการส่งเสริม
มาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
อย่างน้อยปีการ 
ศึกษาละ  1  เร่ือง 
 

นางสายทอง  
หลากจิตร 

กลยุทธร์ะดับ 
องค์กร (โรงเรียน) 

กลยุทธร์ะดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธร์ะดับ
โครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ. / ตัวบ่งชี้) 

เป้าหมาย 
 ผู้รับผิดชอบ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
  7.การส่งเสรมิวินัย  

คุณธรรมและจริยธรรม
ส าหรับข้าราชการครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา 

-มีการส่งเสริมวนิัย 
คุณธรรม 
และจริยธรรมส าหรับ
ข้า 
ราชการครแูละ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 

 -ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
ร้อยละ  80 ได้รับการ
ส่งเสริมวินัย คุณธรรม 
และจริยธรรมส าหรับ
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
อย่างน้อยปีการศึกษาละ  
1  เรือ่ง 

-ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
ร้อยละ  85 ได้รับการ
ส่งเสริมวินัย คุณธรรม 
และจริยธรรมส าหรับ
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
อย่างน้อยปีการศึกษาละ  
1  เรือ่ง 

-ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
ร้อยละ  90 ได้รับการ
ส่งเสริมวินัย คุณธรรม 
และจริยธรรมส าหรับ
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
อย่างน้อยปีการศึกษาละ  
1  เรือ่ง 

-ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
ร้อยละ  93 ได้รับการ
ส่งเสริมวินัย คุณธรรม 
และจริยธรรมส าหรับ
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
อย่างน้อยปีการศึกษา
ละ  1  เรื่อง 

นางสายทอง  
หลากจิตร 
 

8.การริเริม่ส่งเสริมการ -มีการด าเนินการ  -ครูและบุคลากร ครูและบุคลากรทางการ ครูและบุคลากรทางการ ครูและบุคลากร นางศรีวรรณ 



ขอรับใบ 
อนุญาต 

เกี่ยวกับการขอรับ
ใบอนุญาตได้ถกูตอ้ง
และทนัเวลา 

ทางการศึกษาร้อยละ  
80 มีความพึงพอใจใน
การด าเนนิ 
การเกี่ยวกับการขอรับ
ใบอนุญาต 
อยู่ในระดับด ี

ศึกษาร้อยละ  85 มี
ความพึงพอใจในการ
ด าเนนิ 
การเกี่ยวกับการขอรับ
ใบอนุญาตอยู่ใน 
ระดับด ี

ศึกษาร้อยละ  90 มี
ความพึงพอใจในการ
ด าเนนิ 
การเกี่ยวกับการขอรับ
ใบอนุญาตอยู่ใน 
ระดับด ี

ทางการศึกษาร้อยละ  
93 มีความพึงพอใจใน
การด าเนนิ 
การเกี่ยวกับการขอรับ
ใบอนุญาตอยู่ใน 
ระดับด ี

หงษ์ทอง 
 

9.การพัฒนาข้าราชการ
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

-มีการส่งเสริมพัฒนา
ข้าราชการครู        
และบุคลากรทางการ
ศึกษาให้ได้รับการ
อบรม สมัมนา  
ประชุม  หรือไป
ราชการอย่าง
ต่อเนื่อง 

 -ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาร้อยละ  
80  ได้รับการส่งเสรมิ
พัฒนาข้าราชการ 
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้ได้รับการอบรม 
สัมมนา  ประชมุ  หรอื
ไปราชการ 
 

-ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาร้อยละ  
85 ได้รับการส่งเสริม
พัฒนาข้าราชการ 
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้ได้รับการอบรม 
สัมมนา  ประชมุ  หรอื
ไปราชการ 
 

-ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาร้อยละ  
90 ได้รับการส่งเสริม
พัฒนาข้าราชการ 
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้ได้รับการอบรม 
สัมมนา  ประชมุ  หรอื
ไปราชการ 

-ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาร้อยละ  
93 ได้รับการส่งเสริม
พัฒนาข้าราชการ 
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้ได้รับ
การอบรม สัมมนา  
ประชุม  หรือไป
ราชการ 

นางสายทอง  
หลากจิตร 
 

 
กลุ่มงาน           กลุ่มงานบริหารงานบุคคล           (3)                       

กลยุทธ์ระดับ 
องค์กร (โรงเรียน) 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ
โครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ. / ตัวบ่งช้ี) 

เป้าหมาย 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

กลยุทธ์ข้อที่ 3
พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 

โครงการทัศน
ศึกษาและศึกษาดู
งานประจ าป ี

1.กิจกรรม
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้
2.ศึกษาดูงาน
แหล่งเรียนรู้ที่
ส่งเสริมคณุภาพ
การจัดการเรยีน
การสอน 
3.ศึกษาดูงาน
แหล่งเรียนรู้ตาม
จุดเน้นของ

ร้อยละของครู
และบุคลากร
ทางการศึกษามี
ความพึงพอใจใน
โครงการทัศน
ศึกษาและศึกษา
ดูงานประจ าปี
อยู่ในระดับดีขึ้น
ไป 

มาตรฐานที่  2 
กระบวนการ
บริหารและการ
จัดการ 
 

ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  
ร้อยละ  80  ขึ้น
ไปได้รับการพัฒนา
และมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับด ี

ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  
ร้อยละ  85  ขึ้น
ไปได้รับการพัฒนา
และมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับด ี

ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  
ร้อยละ  90  ขึ้น
ไปได้รับการพัฒนา
และมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับด ี

ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  
ร้อยละ  93  ขึ้น
ไปได้รับการพัฒนา
และมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับด ี

นางสายทอง 
หลากจิตร 



โรงเรียน 
 
 

 



  

โครงการและกิจกรรมตามกลยุทธ์ระดับองค์กร  กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานและประสานงานการมสีว่นร่วมฯ (1)      

กลยุทธ์ระดับ
องค์กร 

 ( โรงเรียน) 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

 ( โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ
โครงการ 

 ( กิจกรรม) 

ตัวชี้วัด 
ความส าเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศกึษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ./ตัวบ่งชี้) 

เป้าหมาย  
งบประมาณ / 
ผู้รับผิดชอบ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

กลยุทธ์ข้อที่ 5 
เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหาร
จัดการและ
ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมในการจดั
การศึกษา 

โครงการ
พัฒนา
มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน
และ
ประสานงาน
การมีส่วนร่วม
ในการพัฒนา
การศึกษา 

1.การพัฒนา
มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 
 

-มีคู่มือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน กลุ่มงาน
บริหารทั่วไป 

มาตรฐานที่ 2 

กระบวนการ

บริหารและการ

จัดการ 

 

มีคู่มือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน กลุ่มงาน
บริหารทั่วไป 

มีคู่มือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน กลุ่มงาน
บริหารทั่วไป 

มีคู่มือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน กลุ่มงาน
บริหารทั่วไป 

มีคู่มือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน กลุ่มงาน
บริหารทั่วไป 

นางสาวอมรรตัน์    
ขัดสาย 
 
 

2.การเสนอความเห็น
เกี่ยวกบัเรื่องการ
จัดตั้ง ยุบ รวมหรือ
เลิกสถานศึกษา 

-มีการเสนอความเห็น
เกี่ยวกบัเรื่องการ
จัดตั้ง ยุบ รวมหรือ
เลิก สถานศึกษา 

-มีการเสนอความเห็น
เกี่ยวกบัเรื่องการ
จัดตั้ง ยุบ รวมหรือ
เลิก สถานศึกษา 

-มีการเสนอความเห็น
เกี่ยวกบัเรื่องการ
จัดตั้ง ยุบ รวมหรือ
เลิก สถานศึกษา 

-มีการเสนอความเห็น
เกี่ยวกบัเรื่องการ
จัดตั้ง ยุบ รวมหรือ
เลิก สถานศึกษา 

-มีการเสนอความเห็น
เกี่ยวกบัเรื่องการ
จัดตั้ง ยุบ รวมหรือ
เลิก สถานศึกษา 

นางสาวศิริภรณ ์
แก้วพันสี 
 

3.การประสานงาน
และพัฒนาเครือข่าย
การศึกษา 

-ระดับความพึงพอใจ
ในการประสานงาน 
 

-ความพึงพอใจในการ
ประสานงานอยู่ใน
ระดับดี 

-ความพึงพอใจในการ
ประสานงานอยู่ใน
ระดับดี 

-ความพึงพอใจในการ
ประสานงานอยู่ใน
ระดับดี 

-ความพึงพอใจในการ
ประสานงานอยู่ใน
ระดับดี 

นางสาวศิริภรณ ์
แก้วพันสี 
 

4.การประสานการจัด
การศึกษาในระบบ 
นอกระบบและตาม
อัธยาศัย 

-ความพึงพอใจในการ
ประสานงาน 
 

ความพึงพอใจในการ
ประสานงานอยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป 

ความพึงพอใจในการ
ประสานงานอยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป 

ความพึงพอใจในการ
ประสานงานอยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป 

ความพึงพอใจในการ
ประสานงานอยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป 

นางสาวศิริภรณ ์
แก้วพันสี 
 
 

5.การระดม
ทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา 
 

-การมีส่วนรว่มในการ
ระดมทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา 

มีส่วนร่วมในการ
ระดมทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา ร้อยละ80 

มีส่วนร่วมในการ
ระดมทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา ร้อยละ 85 

ส่วนร่วมในการระดม
ทรัพยากรเพื่อ
การศึกษาร้อยละ 90 

ส่วนร่วมในการระดม
ทรัพยากรเพื่อ
การศึกษาร้อยละ 93 

นางสาวศิริภรณ ์
แก้วพันสี 
 
 

             



  

กลยุทธ์ระดับ

องค์กร 

 ( โรงเรียน) 

กลยุทธ์ระดับ

แผนงาน 

 ( โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ

โครงการ 

 ( กิจกรรม) 

ตัวชี้วัด 
ความส าเร็จ 

สนอง
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ./ตัวบ่งชี้) 

เป้าหมาย 
 

งบประมาณ / 
ผู้รับผิดชอบ 

ปี 2562 ปี 2563 
ปี 2564 

ปี 2565 

กลยุทธ์ข้อที่ 5 เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการและ
ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมในการจัด
การศึกษา 

โครงการพัฒนา
มาตรฐานการ
ปฏิบัตงิานและ
ประสานงานการมี
ส่วนร่วมในการ
พัฒนาการศึกษา 

6.การส่งเสริม 
สนับสนุนและ
ประสานการจัด
การศึกษาของ
บุคคล ชุมชน 
องค์กร หน่วยงาน 
และสถาบันสังคม
อื่นท่ีจัดการศึกษา 
 

-มีการส่งเสริม 
สนับสนุนและ
ประสานการจัด
การศึกษาของ
บุคคล ชุมชน 
องค์กรน่วยงาน 
และสถาบันสังคม
อื่นท่ีจัดการศึกษา 

มาตรฐานท่ี 2 

กระบวนการ

บริหารและการ

จัดการ 

 

-มีการส่งเสริม 
สนับสนุนและ
ประสานการจัด
การศึกษาของ
บุคคล ชุมชน 
องค์กร หน่วยงาน 
และสถาบันสังคม
อื่นท่ีจัดการศึกษา 
 

-มีการส่งเสริม 
สนับสนุนและ
ประสานการจัด
การศึกษาของ
บุคคล ชุมชน 
องค์กร หน่วยงาน 
และสถาบันสังคม
อื่นท่ีจัดการศึกษา 
 

-มีการส่งเสริม 
สนับสนุนและ
ประสานการจัด
การศึกษาของ
บุคคล ชุมชน 
องค์กร หน่วยงาน 
และสถาบันสังคม
อื่นท่ีจัดการศึกษา 
 

-มีการส่งเสริม 
สนับสนุนและ
ประสานการจัด
การศึกษาของ
บุคคล ชุมชน 
องค์กร หน่วยงาน 
และสถาบันสังคม
อื่นท่ีจัดการศึกษา 
 

นางสาวอมรรัตน์    ขัด
สาย 
 
 

7.งานประสาน
ราชการกับส่วน
ภูมิภาคและส่วน
ท้องถิ่น 
 
 

-มีการประสาน
ราชการกับส่วน
ภูมิภาคและส่วน
ท้องถิ่น 
 
 

ความพึงพอใจใน
การประสานงาน
ราชการกับส่วน
ภูมิภาคและส่วน
ท้องถิ่นอยู่ในระดับ
ดี 

ความพึงพอใจใน
การประสานงาน
ราชการกับส่วน
ภูมิภาคและส่วน
ท้องถิ่นอยู่ในระดับ
ดี 

มีความพึงพอใจใน
การประสานงาน
ราชการกับส่วน
ภูมิภาคและส่วน
ท้องถิ่นอยู่ในระดับ
ดี 

มีความพึงพอใจใน
การประสานงาน
ราชการกับส่วน
ภูมิภาคและส่วน
ท้องถิ่นอยู่ในระดับ
ดี 

นางสาวศิริภรณ์ 
แก้วพันสี 
 
 
 
 

8.การสรรหา 
ประสาน
คณะกรรมการ
สถานศึกษา    ขั้น
พื้นฐาน 
 

-มีการประชุม
คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
 

มีการประชุม
คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้น
พื้นฐานอย่างน้อย
ภาคเรียนละ 2 ครั้ง 

มีการประชุม
คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้น
พื้นฐานอย่างน้อย
ภาคเรียนละ 2 ครั้ง 

มีการประชุม
คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้น
พื้นฐานอย่างน้อย
ภาคเรียนละ 2 ครั้ง 

มีการประชุม
คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้น
พื้นฐานอย่างน้อย
ภาคเรียนละ 2 ครั้ง 

นางสาวศิริภรณ์ 
แก้วพันสี 
 

 



  

โครงการและกิจกรรมตามกลยุทธ์ระดับองค์กร  กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานโภชนาการและสขุอนามัย (2) 

กลยุทธ์ระดับ

องค์กร 

 ( โรงเรียน) 

กลยุทธ์ระดับ

แผนงาน 

 ( โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ

โครงการ 

 ( กิจกรรม) 

ตัวชี้วัด 
ความส าเร็จ 

สนอง
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ./ตัวบ่งชี้) 

เป้าหมาย 
 

งบประมาณ / 
ผู้รับผิดชอบ 

ปี 2562 ปี 2563 
ปี 2564 

ปี 2565 

กลยุทธ์ข้อที่ 5 เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการและ
ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมในการจัด
การศึกษา 

โครงการ 
งานโภชนาการและ
สุขอนามัย 

1.1 ปรับ 
ภูมิทัศน์        ศูนย์
อาหารสวยงาม 
 

1.1 ความ     พึง
พอใจของ
ผู้รับบริการ 
ของศูนย์อาหาร 
 

มาตรฐานท่ี 2 

กระบวนการ

บริหารและการ

จัดการ 

 

1.1 ผู้รับบริการ 
มีความพึงพอใจร้อย
ละ 80 กับ 
การปรับภูมิทัศน์ 
ศูนย์อาหาร 

1.1 ผู้รับบริการ 
มีความพึงพอใจร้อย
ละ 85   กับการ
ปรับ  ภูมิทัศน์ 
ศูนย์อาหาร 

1.1 ผู้รับบริการ 
มีความพึงพอใจ 
ร้อยละ 90  
กับการปรับ   
ภูมิทัศน์ศูนย์อาหาร 

1.1 ผู้รับบริการ 
มีความพึงพอใจ 
ร้อยละ 93  
กับการปรับ   
ภูมิทัศน์ศูนย์อาหาร 

ครูจรญิ  สระชุ่ม 

1.2 รณรงค์ 
กินอาหารดี  
มีประโยชน์ 
 

1.2 นักเรียน 
มีสุขภาพแข็งแรง 
 

1.2 นักเรียน 
ร้อยละ 100       
กินอาหารดี มี
ประโยชน์         
ต่อร่างกาย 

1.2 นักเรียนร้อยละ 
100 กินอาหารดี   
มีประโยชน์ 
ต่อร่างกาย 

1.2 นักเรียนร้อยละ 
100 กินอาหารดี  
มีประโยชน์ 
ต่อร่างกาย 

1.2 นักเรียนร้อยละ 
100 กินอาหารดี  
มีประโยชน์ 
ต่อร่างกาย 

1.3 ดื่มน้้าสะอาด 
 
 

1.3 นักเรียนได้
ดื่มน้้าสะอาด 
 

1.3 นักเรียน 
ร้อยละ 100 
ดื่มน้้าสะอาด 

1.3 นักเรียน 
ร้อยละ 100 
ดื่มน้้าสะอาด 

1.4 นักเรียน 
ร้อยละ 100 
ดื่มน้้าสะอาด 

1.5 นักเรียน 
ร้อยละ 100 
ดื่มน้้าสะอาด 

1.4 ร้านค้า 
น่าซ้ือ 
 

1.4  ร้านค้า
สะอาดและ 
ถูกหลัก 
สุขาภิบาลอาหาร 

1.4 มีร้านค้า 
สะอาดถูกหลัก 
สุขาภิบาล  อาหาร
ทุกร้าน 
 

1.4 มีร้านค้า 
สะอาดถูกหลัก 
สุขาภิบาล  อาหาร
ทุกร้าน 
 

1.4 มีร้านค้า 
สะอาดถูกหลัก 
สุขาภิบาล  อาหาร
ทุกร้าน 
 

1.4 มีร้านค้า 
สะอาดถูกหลัก 
สุขาภิบาล  อาหาร
ทุกร้าน 
 

 

 



  

โครงการและกิจกรรมตามกลยุทธ์ระดับองค์กร  กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานธุรการ (3) 

กลยุทธ์ระดับ

องค์กร 

 ( โรงเรียน) 

กลยุทธ์ระดับ

แผนงาน 

 ( โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ

โครงการ 

 ( กิจกรรม) 

ตัวชี้วัด 
ความส าเร็จ 

สนอง
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ./ตัวบ่งชี้) 

เป้าหมาย 
 

งบประมาณ / 
ผู้รับผิดชอบ 

ปี 2562 ปี 2563 
ปี 2564 

ปี 2565 

กลยุทธ์ข้อที่ 5 
เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหาร
จัดการและ
ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมในการจดั
การศึกษา 

โครงการ 
พัฒนาระบบ 
งานธุรการ 

1. จัดซื้อวสัดุ
อุปกรณ์ในการ
พัฒนาระบบ 
งานธรุการ 

-มวีัสดุ อุปกรณ์
ส้านักงาน
เพียงพอ  
 

มาตรฐานที่ 2 

กระบวนการ

บริหารและ

การจัดการ 

มีวัสดุ อุปกรณ์
ส้านักงานเพียงพอ 
ร้อยละ 80 
 

มวีัสดุ อุปกรณ์
ส้านักงานเพียงพอ 
ร้อยละ 85 
 

มีวัสดุ อุปกรณ์
ส้านักงาน 
เพียงพอ ร้อยละ 90 
 

มีวัสดุ อุปกรณ์
ส้านักงาน 
เพียงพอ ร้อยละ 93 
 

นางสาวอมรรตัน์    ขัด
สาย 
 

2. ด้าเนินการรบั – 
ส่งหนังสือ 
 
 

-ผู้รับบริการ 
พึงพอใจ 
ในการให้บริการ 
 

 ผู้รับบริการ 
ร้อยละ 80  
พึงพอใจในการ
ให้บริการ 

ผู้รับบริการ 
ร้อยละ85 
พึงพอใจในการ
ให้บริการ 

ผู้รับบริการ 
ร้อยละ 90  
พึงพอใจในการ
ให้บริการ 

ผู้รับบริการ 
ร้อยละ 93  
พึงพอใจในการ
ให้บริการ 

นางสาวศิริภรณ ์
แก้วพันสี 
 

3. จัดเก็บเอกสาร
อย่างเป็นระบบ 

เอกสารจดัเก็บ 
เป็นระเบียบ 

 เอกสารถูกจดัเก็บ
อย่างเป็นระบบ 
ร้อยละ 80 
 

เอกสารถูกจดัเก็บ
อย่างเป็นระบบ 
ร้อยละ 85 
 
 

เอกสารถูกจดัเก็บ
อย่างเป็นระบบ 
ร้อยละ 90 
 
 

เอกสารถูกจดัเก็บ
อย่างเป็นระบบ 
ร้อยละ 93 
 
 

นางสาวศิริภรณ ์
แก้วพันสี 
 

 

 

 

 



  

โครงการและกิจกรรมตามกลยุทธ์ระดับองค์กร  กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานประชาสัมพันธ์ (4) 

กลยุทธ์ระดับ

องค์กร 

 ( โรงเรียน) 

กลยุทธ์ระดับ

แผนงาน 

 ( โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ

โครงการ 

 ( กิจกรรม) 

ตัวชี้วัด 
ความส าเร็จ 

สนอง
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ./ตัวบ่งชี้) 

เป้าหมาย 
 

งบประมาณ / 
ผู้รับผิดชอบ 

ปี 2562 ปี 2563 
ปี 2564 

ปี 2565 

กลยุทธ์ข้อที่ 5 
เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหาร
จัดการและ
ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมในการจดั
การศึกษา 

โครงการงาน
ประชาสมัพันธ์
งานการศึกษา 

กิจกรรมที่ 1
ประชาสมัพันธ์
ข่าวสารและ
กิจกรรมของ
โรงเรียน  
ได้แก่ การ
ประชาสมัพันธ์
ข่าว กิจกรรมของ
โรงเรียน 
ท้าแผ่นพับ  และ
วารสาร 
กิจกรรมที่ 2 ดูแล
ปรับปรุงและ
ซ่อมแซมระบบ
เครื่องเสยีง 

ร้อยละของครู
และนักเรียน 
ที่ได้รับข่าวสาร 
ในระดับดีขึ้นไป 

มาตรฐานที่ 2 

กระบวนการ

บริหารและ

การจัดการ 

 
 

ครูและนักเรียน
ได้รับข่าวสาร
อย่างน้อย      
ร้อยละ 80  
และมีความ 
พึงพอใจในระดับดี
ขึ้นไป 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครูและนักเรียน
ได้รับข่าวสาร
อย่างน้อย      
ร้อยละ 85  
และมีความ 
พึงพอใจในระดับดี
ขึ้นไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครูและนักเรียน
ได้รับข่าวสาร
อย่างน้อย    
ร้อยละ 90  
และมีความ 
พึงพอใจ 
ในระดับดีขึ้นไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครูและนักเรียน
ได้รับข่าวสาร
อย่างน้อย    
ร้อยละ 93  
และมีความ 
พึงพอใจ 
ในระดับดีขึ้นไป 
 

นางสมพร  สินสมุทร 

 

 



  

 

 



กลุ่มงานแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา  
                                                                       

กลยุทธ์ระดบั

องค์กร 

 ( โรงเรียน) 

กลยุทธ์ระดบั

แผนงาน 

 ( โครงการ) 

กลยุทธ์ระดบั

โครงการ 

 ( กิจกรรม) 

ตัวชี้วัด 

ความส าเร็จ 

สนองมาตรฐาน

การศึกษาของ

สถานศกึษา 

(มฐ./ตัวบ่งชี้) 

เป้าหมาย  

งบประมาณ 

/ 

ผู้รับผิดชอบ 
ป ี2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

กลยุทธ์ท่ี 5 

เพิ่ม

ประสิทธิภาพใน

การบริหาร

จัดการและ

ส่งเสริมการมี

ส่วนร่วมในการ

จัดการศกึษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. พัฒนางาน

แผนงานและ

งานประกัน

คุณภาพ

การศึกษา 

1. การวางแผนการ
บริหารงาน
การศึกษา 
2. งานวิจัยเพื่อ
พัฒนานโยบายและ
แผน 
3. การจัดท าแผน
งบประมาณ 
4. การจัดท า
แผนปฏิบัติการ 
5. การตรวจสอบ
ติดตามและรายงาน
การใช้ผลผลติจาก
งบประมาณ 
6. การพัฒนาระบบ
ประกันคณุภาพ
ภายในและ 
มาตรฐานการศึกษา 
 

1. รอ้ยละของ

บุคลากรมคีวามรู้

ความเข้าใจ 

ในการท า

แผนพัฒนา

การศึกษาและ

แผนปฏิบัตกิาร 

2. จ านวนโครงการ

ท่ีได้ด าเนนิการใน

รอบปีการศึกษา  

3. รอ้ยละของ

จ านวนโครงการท่ี

สามารถบรรลุและ

ตอบสนองตอ่ 

วสิัยทัศน์ 

เป้าหมายของ

แผนพัฒนากากร

ศกึษา 

มาตรฐานท่ี 2 

กระบวนการ

บริหารและการ

จัดการ 

 

 

1. รอ้ยละ 80 

ของบุคลากรมี

ความรู้ความ

เข้าใจ 

ใน แผนพัฒนา

การศึกษาและ

ปฏบัิตกิารและ

ด าเนนิกิจกรรม

โครงการ 

สามารถบรรลุ

และตอบสนอง

ตอ่ วสิัยทัศน์ 

เป้าหมายของ

แผนพัฒนากากร

ศกึษา 

1. รอ้ยละ 85 

ของบุคลากรมี

ความรู้ความ

เข้าใจ 

ใน แผนพัฒนา

การศึกษาและ

ปฏบัิตกิารและ

ด าเนนิกิจกรรม

โครงการ 

สามารถบรรลุ

และตอบสนอง

ตอ่ วสิัยทัศน์ 

เป้าหมายของ

แผนพัฒนากากร

ศกึษา 

1. รอ้ยละ 90 

ของบุคลากรมี

ความรู้ความ

เข้าใจ 

ใน แผนพัฒนา

การศึกษาและ

ปฏบัิตกิารและ

ด าเนนิกิจกรรม

โครงการ 

สามารถบรรลุ

และตอบสนอง

ตอ่ วสิัยทัศน์ 

เป้าหมายของ

แผนพัฒนากากร

ศกึษา 

1. รอ้ยละ 93 

ของบุคลากรมี

ความรู้ความ

เข้าใจ 

ใน แผนพัฒนา

การศึกษาและ

ปฏบัิตกิารและ

ด าเนนิกิจกรรม

โครงการ 

สามารถบรรลุ

และตอบสนอง

ตอ่ วสิัยทัศน์ 

เป้าหมายของ

แผนพัฒนากากร

ศกึษา 

ครูสายทิพย ์ 

ออ๊ดพันธ์ 

 



กลยุทธ์ระดบั

องค์กร 

 ( โรงเรียน) 

กลยุทธ์ระดบั

แผนงาน 

 ( โครงการ) 

กลยุทธ์ระดบั

โครงการ 

 ( กิจกรรม) 

ตัวชี้วัด 

ความส าเร็จ 

สนองมาตรฐาน

การศึกษาของ

สถานศกึษา 

(มฐ./ตัวบ่งชี้) 

เป้าหมาย   

งบประมาณ 

/ 

ผู้รับผิดชอบ 
ป ี2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

กลยุทธ์ท่ี 5 

เพิ่ม

ประสิทธิภาพใน

การบริหาร

จัดการและ

ส่งเสริมการมี

ส่วนร่วมในการ

จัดการศกึษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7. การพัฒนาระบบ
และเครือข่ายข้อมลู
สารสนเทศ 
8. การจัดระบบ
ควบคุมภายใน
หน่วยงาน 
9. การรายงานผล
การปฏิบัติงาน 
10. ค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการ 
11. การขอโอนและ
การขอเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ 

  มาตรฐานท่ี 2 

กระบวนการ

บริหารและการ

จัดการ 

 

 

ร้อยละ 80 ของ

บุคลากรมี

ความรู้ความ

เข้าใจ 

ใน แผนพัฒนา

การศึกษาและ

ปฏบัิตกิารและ

ด าเนนิกิจกรรม

โครงการ 

สามารถบรรลุ

และตอบสนอง

ตอ่ วสิัยทัศน์ 

เป้าหมายของ

แผนพัฒนากากร

ศกึษา 

ร้อยละ 85 ของ

บุคลากรมี

ความรู้ความ

เข้าใจ 

ใน แผนพัฒนา

การศึกษาและ

ปฏบัิตกิารและ

ด าเนนิกิจกรรม

โครงการ 

สามารถบรรลุ

และตอบสนอง

ตอ่ วสิัยทัศน์ 

เป้าหมายของ

แผนพัฒนากากร

ศกึษา 

ร้อยละ 90 ของ

บุคลากรมี

ความรู้ความ

เข้าใจ 

ใน แผนพัฒนา

การศึกษาและ

ปฏบัิตกิารและ

ด าเนนิกิจกรรม

โครงการ 

สามารถบรรลุ

และตอบสนอง

ตอ่ วสิัยทัศน์ 

เป้าหมายของ

แผนพัฒนากากร

ศกึษา 

ร้อยละ 93 ของ

บุคลากรมี

ความรู้ความ

เข้าใจ 

ใน แผนพัฒนา

การศึกษาและ

ปฏบัิตกิารและ

ด าเนนิกิจกรรม

โครงการ 

สามารถบรรลุ

และตอบสนอง

ตอ่ วสิัยทัศน์ 

เป้าหมายของ

แผนพัฒนากากร

ศกึษา 

ครูสายทิพย ์

ออ๊ดพันธ์ 

 

 



โครงการและกิจกรรมตามกลยุทธ์ระดับองค์กร  งบประมาณ (1) 

 

กลยุทธร์ะดับ 
องค์กร (โรงเรียน) 

กลยุทธร์ะดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธร์ะดับ
โครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ. / ตัวบ่งชี้) 

เป้าหมาย 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

กลยุทธ์ข้อที่ 5 
เพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการบริหาร
จัดการและ
ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. พัฒนางาน

การเงินและ

สินทรัพย์ 

1.1 งานการเงิน

และบัญช ี

 

1.2 งานพัสดุและ

สินทรัพย์ 

 ร้อยละของ

ผู้รับบริการมี

ความพงึพอใจ 

มาตรฐานท่ี 2 

กระบวนการ

บริหารและการ

จัดการ 

1.1 ผู้รับบริการ

ร้อยละ 80 มี

ความพงึพอใจ 

1.2  ผู้รับบริการ

ร้อยละ 80 มี

ความพงึพอใจ 

1.1 ผู้รับบริการ

ร้อยละ 85 มี

ความพงึพอใจ 

1.2   ผู้รับบริการ

ร้อยละ 85 มี

ความพงึพอใจ 

1.1  ผู้รับบริการ

ร้อยละ 90 มี

ความพงึพอใจ 

1.2  ผู้รับบริการ

ร้อยละ 90 มี

ความพงึพอใจ 

1.1  ผู้รับบริการ

ร้อยละ 93 มี

ความพงึพอใจ 

1.2   ผู้รับบริการ

ร้อยละ 93 มี

ความพงึพอใจ 

ครูนิภาวรรณ 

 

 

ครูบุญสม 



 

 



กลุ่มงานอาคารสถานที่ (1) 

กลยุทธร์ะดับ 
องค์กร (โรงเรียน) 

กลยุทธร์ะดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธร์ะดับ
โครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ. / ตัวบ่งชี้) 

เป้าหมาย 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

กลยุทธ์ข้อท่ี 5 เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
บริหารจดัการและ
ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมในการจดั
การศึกษา 

 

โครงการพัฒนา
ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์และแหล่ง
เรียนรู ้
 

1.ปรับภูมิทัศน์ 
(ปรับพ้ืนถนน จัด
สวนหย่อม บรเิวณ
อาคาร) 
2.ระบบการจดั
ขยะและที่ท้ิงขยะ
โรงเรียน 
3. ระบบสริงเกอร ์
4. ซ่อมแซม
บ้านพักผู้บริหาร
ฝ้ากับไม้จันทัน 
5. ซ่อมเครื่องมือ
ช่าง 
6. ซ่อมแซมโตะ๊ 
เก้าอี้นักเรียน 
7. ป้ายช่ืออาคาร 
1 2 3 4  
8. โต๊ะห้องประชุม
ผู้บริหาร 
 

ร้อยละของ 
ของบริเวณ 
อาคารสถานท่ีมี
ความสะอาด
สวยงาม มีความ
มั่นคงแข็งแรง 
ปลอดภัยในและ
ความพึงพอใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการ
บริหารและการ
จัดการ 
 
 
 

ร้อยละ 100 ของ 
บริเวณ อาคาร
สถานท่ีมีความ
สะอาดสวยงาม มี
ความมั่นคง
แข็งแรง ปลอดภัย
และมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับดี
ขึ้นไป 
 

ร้อยละ 100 ของ 
บริเวณ อาคาร
สถานท่ีมีความ
สะอาดสวยงาม มี
ความมั่นคง
แข็งแรง ปลอดภัย
และมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับดี
ขึ้นไป 
 

ร้อยละ 100 ของ 
บริเวณ อาคาร
สถานท่ีมีความ
สะอาดสวยงาม มี
ความมั่นคง
แข็งแรง ปลอดภัย
และมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับดี
ขึ้นไป 
 

ร้อยละ 100 ของ 
บริเวณ อาคาร
สถานท่ีมีความ
สะอาดสวยงาม มี
ความมั่นคง
แข็งแรง ปลอดภัย
และมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับดี
ขึ้นไป 
 

ครูจีรศักดิ์ พวงขจร 

กลุ่มงานอาคารสถานที่ (2) 



กลยุทธร์ะดับ 
องค์กร (โรงเรียน) 

กลยุทธร์ะดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธร์ะดับ
โครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ. / ตัวบ่งชี้) 

เป้าหมาย 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

กลยุทธ์ข้อที ่5 เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
บริหารจดัการและ
ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมในการจดั
การศึกษา 

 
 

โครงการ     

งานยาหนะ         

ยานพาหนะ 

 

1.  น้้ามัน
เชื้อเพลิง รถตู้ รถ 
4 ประตู รถไทย
แลนต ์
2. ตรวจเช็ดระยะ 
3. ต่อ พ.ร.บ. 
5. ซ่อมแซมรถ
โรงเรียน(เปลี่ยน
ยาง,อะหลั่ย 
6. ซ่อมแซมรถ
ไทยแลนต ์
7. ซ่อมแซม 
รถเข็น 
8. น้้ามันเบนซิน
เครื่องตัดหญ้า 
9. ประกันรถยนต์
ช้ัน 1 รถต้อ รถ
กะบะ 

ร้อยละความ

ปลอดภัยและ

ความของความ

พึงพอใจ

ผู้ใช้บริการ

สามารถใช้

บริการได้อย่าง

เพียงพอและ

ปลอดภัยใน

ระดับดีขึ้น 

 

มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการ
บริหารและการ
จัดการ 
 
 
 

ร้อยละ100ของ

ยานพาหนะอยู่ใน

สภาพพร้อมใช้งาน

และมีความพึง

พอใจผู้ใช้บริการ

สามารถใช้บริการ

ได้อย่างเพียงพอ

และปลอดภัยใน

ระดับดีขึ้นไป 

 

 

ร้อยละ100ของ

ยานพาหนะอยู่ใน

สภาพพร้อมใช้งาน

และมีความพึง

พอใจผู้ใช้บริการ

สามารถใช้บริการ

ได้อย่างเพียงพอ

และปลอดภัยใน

ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ100ของ

ยานพาหนะอยู่ใน

สภาพพร้อมใช้งาน

และมีความพึง

พอใจผู้ใช้บริการ

สามารถใช้บริการ

ได้อย่างเพียงพอ

และปลอดภัยใน

ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ100ของ
ยานพาหนะอยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งาน
และมีความพึง
พอใจผู้ใช้บริการ
สามารถใช้บริการ
ได้อย่างเพียงพอ
และปลอดภัยใน
ระดับดีขึ้นไป 

ครูจารึก ใบก ุ

 

กลุ่มงานอาคารสถานที่ (3) 
กลยุทธร์ะดับ กลยุทธร์ะดับ กลยุทธร์ะดับ ตัวชี้วัด สนองมาตรฐาน เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 



องค์กร (โรงเรียน) แผนงาน 
(โครงการ) 

โครงการ 
(กิจกรรม) 

ความส าเร็จ การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ. / ตัวบ่งชี้) 

 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

กลยุทธ์ข้อที่ 5 เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
บริหารจดัการและ
ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมในการจดั
การศึกษา 

 
 

โครงการ               
ซ่อมแซมวัสดุ
ครุภณัฑ ์

 

1.ซ่อมแซมวัสดุ
ครุภณัฑ ์
2.จัดหา วัสดุ
ครุภณัฑ ์
 

1. ประโยชน์ต่อ
การบริหารงานใน
โรงเรียนใหเ้กิด
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

2. ซ่อมแซม
ครุภณัฑ์ที่ช ารุด
เสียหายให้ใช้งาน
ได้ด ี

3. สนับสนุนการ
เรียนการสอนให้
เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด บรรลตุาม
วัตถุประสงค์ร้อย
ละของครุภณัฑ์ที่
ช ารุดเสยีหายให้ใช้
งานได้ดีในระดับดี
ขึ้น 

มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการ
บริหารและการ
จัดการ 
 
 
 

ร้อยละ 80 ของ
ครุภณัฑ์ที่ช ารุด
เสียหายให้ใช้งาน
ได้ดีในระดับดีขึ้น 
 

ร้อยละ 85 ของ
ครุภณัฑ์ที่ช ารุด
เสียหายให้ใช้งาน
ได้ดีในระดับดีขึ้น 
 

ร้อยละ 90 ของ
ครุภณัฑ์ที่ช ารุด
เสียหายให้ใช้งาน
ได้ดีในระดับดีขึ้น 
 

ร้อยละ 93 ของ
ครุภณัฑ์ที่ช ารุด
เสียหายให้ใช้งาน
ได้ดีในระดับดีขึ้น 
 

ครูจีรศักดิ ์พวงขจร 



กลุ่มงานอาคารสถานที่ (4) 

กลยุทธร์ะดับ 
องค์กร (โรงเรียน) 

กลยุทธร์ะดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธร์ะดับ
โครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ. / ตัวบ่งชี้) 

เป้าหมาย 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

กลยุทธ์ข้อที่ 5 เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
บริหารจดัการและ
ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมในการจดั
การศึกษา 

 
 

โครงการพัฒนา
ซ่อมแซมอาคาร 
และอาคาร
ประกอบ 

1. ประมาณการ
ในการปรับปรุง  
2.จ้างเหมาซ่อม
บ ารุง การต่อเติม 
และตกแต่ง
ปรับปรุง 
อาคารและอาคาร
ประกอบ 
3.จัดซื้อ จดัหา
วัสดุ อุปกรณ์ซ่อม
บ ารุงอาคาร และ
อาคารประกอบ 

ร้อยละของ
อาคาร และ 
อาคารประกอบ
ต่างๆ  อยู่ใน
สภาพดี  
ปลอดภัยและ
เหมาะสมพร้อม
ใช้งาน อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการ
บริหารและการ
จัดการ 
 
 
 

ร้อยละ100   
ของอาคาร และ 
อาคารประกอบ
ต่างๆ  อยู่ใน
สภาพดี  ปลอดภัย
และเหมาะสม
พร้อมใช้งาน อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
มีผลการประเมิน
ความพึงพอใจอยู่
ในระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ100   
ของอาคาร และ 
อาคารประกอบ
ต่างๆ  อยู่ใน
สภาพดี  ปลอดภัย
และเหมาะสม
พร้อมใช้งาน อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
มีผลการประเมิน
ความพึงพอใจอยู่
ในระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ100     
ของอาคาร และ 
อาคารประกอบ
ต่างๆ  อยู่ใน
สภาพดี  ปลอดภัย
และเหมาะสมต่อ
พร้อมใช้งาน อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
มีผลการประเมิน
ความพึงพอใจอยู่
ในระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ100   
ของอาคาร และ 
อาคารประกอบ
ต่างๆ  อยู่ใน
สภาพดี  ปลอดภัย
และเหมาะสม
พร้อมใช้งาน อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
มีผลการประเมิน
ความพึงพอใจอยู่
ในระดับดีขึ้นไป 

ครูจีรศักดิ ์พวงขจร 

 

 

 



กลุ่มงานอาคารสถานที่ (5) 

กลยุทธร์ะดับ 
องค์กร (โรงเรียน) 

กลยุทธร์ะดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธร์ะดับ
โครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ. / ตัวบ่งชี้) 

เป้าหมาย 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

กลยุทธ์ข้อที่ 5 เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
บริหารจดัการและ
ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมในการจดั
การศึกษา 

 
 

โครงการ
ปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้าและ
ประปา 

1. ประมาณการ
ในการปรับปรุง
ระบบไฟฟ้า 
2.จ้างเหมาซ่อม
บ ารุง ปรับปรุง
ระบบไฟฟ้า 
3.จัดซื้อ จดัหา
วัสดุ อุปกรณ์
เครื่องใช้ไฟฟ้า 

ร้อยละของ 
ระบบไฟฟา้และ
เครื่องใช้ไฟฟ้า
อยู่ในสภาพดี 
เพียงพอ และ
พร้อมใช้งาน
อย่างมี
ประสิทธิภาพ
และปลอดภัย 

มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการ
บริหารและการ
จัดการ 
 
 
 

ร้อยละ100ของ 
ระบบไฟฟ้าและ
เครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่
ในสภาพดี 
เพียงพอ และ
พร้อมใช้งานอย่าง
มีประสิทธิภาพ
และปลอดภัย 
มีผลการประเมิน
ความพึงพอใจอยู่
ในระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ100ของ 
ระบบไฟฟ้าและ
เครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่
ในสภาพดี 
เพียงพอ และ
พร้อมใช้งานอย่าง
มีประสิทธิภาพ
และปลอดภัย 
มีผลการประเมิน
ความพึงพอใจอยู่
ในระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ100ของ 
ระบบไฟฟ้าและ
เครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่
ในสภาพดี 
เพียงพอ และ
พร้อมใช้งานอย่าง
มีประสิทธิภาพ
และปลอดภัย 
มีผลการประเมิน
ความพึงพอใจอยู่
ในระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ100ของ 
ระบบไฟฟ้าและ
เครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่
ในสภาพดี 
เพียงพอ และ
พร้อมใช้งานอย่าง
มีประสิทธิภาพ
และปลอดภัย 
มีผลการประเมิน
ความพึงพอใจอยู่
ในระดับดีขึ้นไป 

ครูจีรศักดิ ์พวงขจร 

 

 



กลุ่มงานอาคารสถานที่ (6) 

กลยุทธร์ะดับ 
องค์กร (โรงเรียน) 

กลยุทธร์ะดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธร์ะดับ
โครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ. / ตัวบ่งชี้) 

เป้าหมาย 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

กลยุทธ์ข้อที่ 5 เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
บริหารจดัการและ
ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมในการจดั
การศึกษา 

 
 

โครงการ
ป้องกันอุบัติเหตุ 
อุบัติภัยใน
โรงเรียน 
 

1) จัดกิจกรรม
การเรยีนรู้ผา่น
การอบรมการ
ป้องกันตนเองจาก
การประสบ
อุบัติเหตุ อุบัตภิัย 
อัคคีภัย หรือภาวะ
ที่เกิดขึ้นโดยไม่
คาดคิด ไม่ตั้งใจ 

1.ร้อยละของ
ผู้เรยีนที่ไดร้ับ
ความรู้เรื่องการ
ป้องกันตนเอง
จากการประสบ
อุบัติเหตุ 
อุบัติภัย อัคคีภยั 
หรือภาวะที่
เกิดขึ้นโดยไม่
คาดคิด ไม่ตั้งใจ 
2. ร้อยละของ
ผู้เรยีนที่มีความ
พึงพอใจต่อ
กิจกรรม
โครงการ 
 

มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการ
บริหารและการ
จัดการ 
 
 
 

1.ร้อยละ 80 
ของผู้เรียนที่ได้รับ
ความรู้เรื่องการ
ป้องกันตนเองจาก
การประสบ
อุบัติเหตุ อุบัตภิัย 
อัคคีภัย หรือภาวะ
ที่เกิดขึ้นโดยไม่
คาดคิด ไม่ตั้งใจ 
2. ร้อยละ 80 
ของผู้เรียนที่ร่วม
กิจกรรมมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับดี
ขึ้นไป 
 

1.ร้อยละ 85 
ของผู้เรียนที่ได้รับ
ความรู้เรื่องการ
ป้องกันตนเองจาก
การประสบ
อุบัติเหตุ อุบัตภิัย 
อัคคีภัย หรือภาวะ
ที่เกิดขึ้นโดยไม่
คาดคิด ไม่ตั้งใจ 
 
2. ร้อยละ 85 
ของผู้เรียนที่ร่วม
กิจกรรมมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับดี
ขึ้นไป 
 

1.ร้อยละ 90 
ของผู้เรียนที่ได้รับ
ความรู้เรื่องการ
ป้องกันตนเองจาก
การประสบ
อุบัติเหตุ อุบัตภิัย 
อัคคีภัย หรือภาวะ
ทีเ่กิดขึ้นโดยไม่
คาดคิด ไม่ตั้งใจ 
 
2. ร้อยละ 90 
ของผู้เรียนที่ร่วม
กิจกรรมมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับดี
ขึ้นไป 

1.ร้อยละ 93 
ของผู้เรียนที่ได้รับ
ความรู้เรื่องการ
ป้องกันตนเองจาก
การประสบ
อุบัติเหตุ อุบัตภิัย 
อัคคีภัย หรือภาวะ
ที่เกิดขึ้นโดยไม่
คาดคิด ไม่ตั้งใจ 
 
2. ร้อยละ 93 
ของผู้เรียนที่ร่วม
กิจกรรมมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับดี
ขึ้นไป 
 

ครูอมรรัตน์ ขัดสาย 

 

 


