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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

(Performance Agreement) 

 

 

โรงเรียนวัดบงึ   อําเภอทาเรือ   

ประจําปการศึกษา  ๒๕๖๐ 

 

 

 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ 
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คํานํา 
 
 โรงเรียนวัดบึง อําเภอทาเรือ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ 
มีภารกิจในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ใหกับประชากรวัยเรียนในระดับกอนประถมศึกษา และประถมศึกษา     
ในเขตบริการเพ่ือใหการบริหารจัดการทุกดานของการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเปนไปตามระบบและบังเกิดผล
อยางมีประสิทธิภาพ จําเปนตองมีแผนปฏิบัติราชการ ๔ ป และแผนปฏิบัติราชการประจําป เพ่ือใชเปน
เครื่องมือในการบริหารจัดการใหเกิดประโยชนสูงสุด 
 ในแผนปฏิบัติราชการเลมนี้ ไดแบงออกเปน ๓ สวน ประกอบดวย สวนท่ี ๑ ขอมูลพ้ืนฐานสารสนเทศ
ของโรงเรียน สวนท่ี ๒ ทิศทาง แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และสวนท่ี ๓ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ท้ังนี้โรงเรียนไดนํามาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามประกาศ
ของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ใหใชมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๙  ฉบับลงวันท่ี ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ซ่ึงมี ๔ มาตรฐาน คือ มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพผูเรียน  มาตรฐานท่ี ๒ 
กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอน
ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ และมาตรฐานท่ี ๔ ระบบประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล มาเปนกรอบและ
ทิศทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพ่ือใหการจัดการศึกษาประสบความสําเร็จตามความมุงหมายของการ
จัดการศึกษาตอไป 
 
 
 
          โรงเรียนวัดบึง 
               ๒๓ มกราคม  ๒๕๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

สารบัญ 
            

  หนา 
คํานํา………………………………………………………………………………………….……………….………………. ๒ 
สารบัญ.. ……………………………………………………………………………………….……………….…………… ๓ 
สวนท่ี ๑     ขอมูลพ้ืนฐานสารสนเทศของโรงเรียน…………………………….…………………….……. ๔ 
 ๑. สภาพปจจุบันในการดําเนินงานและสภาพแวดลอม………………………….….……. ๔ 
 ๒. ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา O-Net/NT…………………………….……………………….… ๑๑ 
 ๓. ความสําเร็จในการจัดการศึกษาในดานอ่ืน…………………………….……………..…… ๑๔ 
 ๔. ปญหาอุปสรรคในการจัดการศึกษา…………………………….……………..……..………   ๑๖ 
 ๕. ความตองการการพัฒนาของโรงเรียนและชุมชน…………………………….…….…… ๑๖ 

 ๖. วิเคราะห SWOT และอ่ืนๆ…………………………….………………………………..……… ๑๗ 
สวนท่ี ๒    ทิศทาง แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา……………………………………...........  ๑๙ 

 วิสัยทัศน…………………………….……………………………………………………………………… ๑๙ 
 พันธกิจ…………………………….……………………………………………………….…….………… ๑๙ 
 เปาหมาย…………………………….………………………………………………………...…………… ๒๐ 
 กลยุทธและตัวชี้วัดความสําเร็จ…………………………….…………………………..…………… ๒๑ 
 หลักทฤษฎีในการบริหารโรงเรียนวัดบึง…………………………….…………………………… ๒๒ 

สวนท่ี ๓   แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม…………………………….………………………………..…………. ๒๓ 
 มาตรฐานท่ี ๑  คุณภาพผูเรียน……………………….………………………………..…………... ๒๓ 
 มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา.......... ๔๖ 
 มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ................ ๕๒ 
 มาตรฐานท่ี ๔ ระบบประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล……………………………… ๕๔ 

ภาคผนวก   ๕๕ 
 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา ๒๕๖๐………. ๕๖ 
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             สวนท่ี ๑ 
ขอมูลพ้ืนฐานสารสนเทศของโรงเรียน 

 

๑. สภาพปจจุบันในการดําเนินงานและสภาพแวดลอม  
๑.๑ ขอมูลท่ัวไป 

  ชื่อโรงเรียนวัดบึง ท่ีตั้ง หมู ๘  ตําบลวังแดง  อําเภอทาเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โทร๐-๓๕๗๖-๒๑๒๓ เว็บไซต:  http://www.watbueng.ac.th ไปรษณีย
อิเล็กทรอนิกส WatbuengSchool@hotmail.com เฟสบุค : WatbuengSchoolaya เปดสอนระดับชั้น
อนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ เนื้อท่ี ๑๒ ไร ๒ งาน เขตพ้ืนท่ีบริการ หมูท่ี ๕,๖,๗,๘  ตําบลวังแดง 
 ประวัติโรงเรียนโดยยอ 
                   โรงเรียนวัดบึงตั้งข้ึนเม่ือ พ.ศ.  ๒๔๖๕  โดยหลวงนราภัยพิทักษ  นายอําเภอทาเรือ  ชื่อเดิม 
โรงเรียนประชาบาล  ตําบลวังแดง ๒(วัดบึง)ใชศาลาการเปรียญ เปนสถานท่ีในการศึกษา  เปดสอนระดับชั้น
ประถมศึกษาปท่ี ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปท่ี ๕ และเหลือเพียงชั้นประถมศึกษาปท่ี ๔ และเปลี่ยนชื่อใหมวา 

“โรงเรียนวัดบึง”  

                    วันท่ี ๑  พฤษภาคม ๒๕๓๑ สปจ.พระนครศรีอยุธยา ไดอนมัุติใหโรงเรียนเปดสอนระดับชั้น
อนุบาล 
 
 

 
 
แผนท่ีโรงเรียน 
 
 
 
  
 
 
 
 

๑.๒ ขอมูลผูบริหาร 
  ๑) ผูอํานวยการโรงเรียน ชื่อ-สกุล นายสายัณห  พันธไม  โทรศัพท..๐๘-๙๙๙๔-๗๐๓๒   
e-mail: a_yod๒๕๑๕@hotmail.com วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท  สาขา การบริหารการศึกษา ดํารง
ตําแหนงท่ีโรงเรียนนี้ตั้งแต ๒๒ ธนัวาคม  ๒๕๕๙ จนถึงปจจุบัน   
 
 
 

http://www.watbueng.ac.th/
mailto:WatbuengSchool@hotmail.com
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๑.๓ ขอมูลนักเรียน (ณ  วันท่ี ๑  พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ของปการศึกษาท่ีรายงาน) 
 ๑.๓.๑ จํานวนนักเรยีนในโรงเรียนท้ังสิ้น ๘๖ คน  จําแนกตามระดับชั้นท่ีเปดสอน  
 

ระดับ 
ชั้นเรียน 

จํานวนหอง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยตอหอง 

ชาย หญิง  

อ.๑ ๑ ๑๐ ๓ ๑๓ ๑;๕ 

อ.๒ ๑ ๒ ๒ ๔ ๑;๙ 

รวม ๒ ๑๒ ๕ ๑๗  

ป.๑ ๑ ๖ ๓ ๙ ๑;๑๐ 

ป.๒ ๑ ๙ ๕ ๑๔ ๑:๑๑ 

ป.๓ ๑ ๙ ๔ ๑๓ ๑:๑๐ 

ป.๔ ๑ ๗ ๔ ๑๑ ๑:๑๑ 

ป.๕ ๑ ๕ ๖ ๑๑ ๑:๑๒ 

ป.๖ ๑ ๙ ๓ ๑๒ ๑;๙ 

รวม ๖ ๔๕ ๒๕ ๗๐  

รวมท้ังหมด ๘ ๕๗ ๓๐ ๘๗  

  
 ๑.๓.๒  จํานวนนักเรียนท่ีมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑของกรมพลศึกษาหรือสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)  ๗๐ คน คิดเปนรอยละ  ๙๐.๙๑ 
 ๑.๓.๓ จาํนวนนักเรียนท่ีมีน้ําหนักสวนสูงตามเกณฑของกรมอนามัย ๗๔ คน คิดเปนรอยละ๙๖.๑ 
 ๑.๓.๔ จํานวนนักเรียนท่ีมีความบกพรองเรียนรวม ๓ คน   คิดเปนรอยละ ๓.๙๐ 
 ๑.๓.๕ จํานวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ - คน  คิดเปนรอยละ – 
 ๑.๓.๖ จํานวนนักเรียนปญญาเลิศ -  คน   คิดเปนรอยละ – 
 ๑.๓.๗ จํานวนนักเรียนตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ - คน   คิดเปนรอยละ – 
 ๑.๓.๘ จํานวนนักเรียนท่ีลาออกกลางคัน (ปจจุบัน)  - คน   คิดเปนรอยละ – 
 ๑.๓.๙ สถิติการขาดเรียน  - คน   คิดเปนรอยละ  - 
 ๑.๓.๑๐ จํานวนนักเรียนท่ีเรียนซํ้าชั้น  -  คน   คิดเปนรอยละ  -  
 ๑.๓.๑๑ จํานวนนักเรียนท่ีจบหลักสูตร 
    อ.๒  จํานวน ๘  คน   คิดเปนรอยละ  ๑๐๐  
     ป.๖  จํานวน ๑๐  คน   คิดเปนรอยละ  ๑๐๐   
 ๑.๓.๑๒ อัตราสวนครู : นักเรียน =  ๑ : ๙ 
 ๑.๓.๑๓ จํานวนนักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป วรรณคดีและนันทนาการ 
๘๘  คน  คิดเปนรอยละ  ๑๐๐ 
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 ๑.๓.๑๔ จํานวนนักเรียนท่ีมีคุณลักษณะเปนลูกท่ีดีของพอ แม ผูปกครอง   ๘๘  คน   
คิดเปนรอยละ  ๑๐๐ 
 ๑.๓.๑๕ จํานวนนักเรียนท่ีมีคุณลักษณะเปนนักเรียนท่ีดีของโรงเรียน  ๘๘ คน   
คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 
 ๑.๓.๑๖ จํานวนนักเรียนท่ีทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชนตอสังคมท้ังในและนอกประเทศ 
๖๕ คน  คิดเปนรอยละ  ๗๓.๘๖ 
 ๑.๓.๑๖ จํานวนนักเรียนท่ีมีบันทึกการเรียนรูจากการอานและการสืบคนจากเทคโนโลย ี
สารสนเทศอยางสมํ่าเสมอ  ๖๕ คน  คิดเปนรอยละ  ๗๓.๘๖ 
 ๑.๓.๑๗ จํานวนนักเรียนท่ีผานการประเมินความสามารถดานการคิดตามท่ีกําหนด 
ในหลักสูตรสถานศึกษา  ๖๕ คน  คิดเปนรอยละ ๗๓.๘๖ 
 ๑.๓.๑๘ จํานวนนักเรียนท่ีผานเกณฑการประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเขากับสังคม
ตามท่ีกําหนดในหลักสูตรสถานศึกษา ๖๕ คน  คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 
 ๑.๔ ขอมูลครูและบุคลากร 
       ครูประจําการ 

ท่ี ช่ือ – ช่ือสกุล อาย ุ
อายุ
ราชการ 

ตําแหนง/
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ช้ัน 

จํานวนครั้ง/
ช่ัวโมงท่ีรับ 
การพัฒนา/
ป 

๑ นายประเสรฐิ  กรีถาวร ๕๙ ๓๗ ค.ศ. ๒ ค.บ. การประถมศึกษา คณิตศาสตร ป.๔-๖ 
สุขศึกษา ป.๔-๖ 
สังคมศึกษา ป.๔-๕ 
ประวัติศาสตรป.๔-๖ 

๒๔ 

๒ นายไพรินทร  
                รุงเรืองวงค 

๕๖ ๓๕ ค.ศ. ๓ ค.บ. พลศึกษา วิทยาศาสตร ป.๑-๖ 
พลศึกษา ป.๔-๖ 
หนาท่ีพลเมือง ๔ 

๒๔ 

๓ นายสินธร  คําเหมือน ๔๓ ๑๒ ค.ศ. ๒ ค.ม. บริหารการศึกษา ภาษาอังกฤษ ป.๔-๖ 
คอมพิวเตอร ป.๑-๖ 
สังคมศึกษา ป.๖ 
การงานอาชีพ ป.๔-๖ 
ประวัติศาสตรป. ๖ 
คอมพิวเตอร ป๑-๖ 
ชุมนุม 
ลูกเสือ ป.๖ 
หนาท่ีพลเมือง ๖ 

๗๒ 

๔ นางอุไร  จันทราวุฒิ ๕๗ ๓๘ ค.ศ. ๓ ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ป.๔-๖ 
ศิลปะ(ทัศนศลิป) ป.๔-๖ 
ศิลปะ ดนตร-ีนาฏศิลป 
ชุมนุม/แนะแนว 
ลูกเสือ ป.๕ 
หนาท่ีพลเมือง ๕ 

๔๘ 
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ขอมูลครแูละบุคลากร (ตอ) 
  

ท่ี ช่ือ – ช่ือสกุล อาย ุ
อายุ

ราชการ 
ตําแหนง/
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ช้ัน 
จํานวนครั้ง/
ช่ัวโมงท่ีรับ 

การพัฒนา/ป 
๕ นางเยาวดี  ผอบงา ๕๙ ๓๗ ค.ศ. ๒ ป.

ก.ศ. 
-  

อนุบาล ๒ 
๑๘ 

๖ นางสุภีร  พิมพา ๕๗ ๒๙ ค.ศ. ๓ ศษ.
ม. 

หลักสตูรและ 
การสอน 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๓ 
ภาษาไทย/คณติศาสตร 
การงานอาชีพ  
ศิลปะ(ทัศนศลิป) 
ศิลปะ ดนตร-ีนาฏศิลป 
สุขศึกษาและพลศึกษา 
สังคมศึกษา/ประวัติศาสตร  
ภาษาอังกฤษ 
หนาท่ีพลเมือง ๓ 
ชุมนุม/แนะแนว/ลูกเสือ 

๓๖ 

๗ นางสาวพัชราพร   
                   เพ็ชรักษ 

๔๒ ๑๙ ค.ศ. ๒ ค.บ. การ
ประถมศึกษา 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๒ 
ภาษาไทย/คณติศาสตร 
การงานอาชีพ 
ศิลปะ(ทัศนศลิป) 
ศิลปะ ดนตร-ีนาฏศิลป 
สังคมศึกษา/ประวัติศาสตร 
หนาท่ีพลเมือง ๒ 
ภาษาอังกฤษ 
ชุมนุม/แนะแนว/ลูกเสือ 

๑๘ 

๘ นางสาวหทัยรัตน   
                    นิลคูหา 

๓๙ ๑๗ ค.ศ. ๒ ค.บ. การประถมศึกษา ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๑ 
ภาษาไทย/คณติศาสตร 
การงานอาชีพ 
ศิลปะ(ทัศนศลิป) 
ศิลปะ ดนตร-ีนาฏศิลป 
สังคมศึกษา/ประวัติศาสตร 
หนาท่ีพลเมือง ๑ 
สุขศึกษาและพลศึกษา 
ภาษาอังกฤษ 
ชุมนุม/แนะแนว/ลูกเสือ 

๔๒ 

 จํานวนครูท่ีสอนวิชาตรงเอก  ๘   คน คิดเปนรอยละ ๑๐๐  
 จํานวนครูท่ีสอนตรงความถนัด ๗  คน คิดเปนรอยละ  ๘๗.๕๐ 
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๑.๕ ขอมูลอาคารสถานท่ี  
        อาคารเรียนจํานวน  ๒  หลัง อาคารประกอบจํานวน ๑ หลัง สวม ๓ หลัง  สนามเด็กเลน  ๑  
สนาม   และสนามฟุตบอล  ๑  สนาม 
 ๑.๖ ขอมูลงบประมาณ 
  งบประมาณ (รับ-จาย) 

รายรับ จํานวน/บาท รายจาย จํานวน/บาท 
เงินงบประมาณ  งบดําเนินการ/เงินเดือน-คาจาง  
เงินนอกงบประมาณ  งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
เงินอ่ืนๆ(ระบุ)  งบอ่ืนๆ(ระบุ)  
รวมรายรับ  รวมรายจาย  

 
 งบดําเนินการ/เงินเดือน เงินคาจาง     คิดเปนรอยละ....................ของรายรับ 
 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา     คิดเปนรอยละ....................ของรายรบั 
 

๑.๗ ขอมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
  ๑.๗.๑  สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเปนชุมชนใหญหมู ๕-๘ มีประชากร 
๑,๘๐๕  คน ชาย ๘๗๑  คน หญิง ๙๓๔ คน จํานวนครัวเรือน ๕๕๙ หลัง (ขอมูล ณ วันท่ี  ๘ กุมภาพันธ  
๒๕๕๙) บริเวณใกลเคียงโดยรอบโรงเรียน ไดแก อาชีพหลักของชุมชน คือ เกษตรกร  สวนใหญนับถือศาสนา 
พุทธ  ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินท่ีเปนท่ีรูจักโดยท่ัวไป คือ ประเพณีสงกรานต  ประเพณีลอยกระทง 
ประเพณีแหเทียนเขาพรรษา 
  ๑.๗.๒ ผูปกครองสวนใหญ จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ อาชีพหลัก คือ 
เกษตรกร สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายไดโดยเฉลี่ยตอครอบครัว ตอป ๑๐๐,๐๐๐ 
บาทจํานวนคนเฉลี่ยตอครอบครัว ๒ คน 
 ๑.๗.๓ โอกาสและขอจํากัดของโรงเรียน 

                   โรงเรยีน อยูใกลแหลงเรียนรูของชุมชนและ อยูในบริเวณวัด ไดรับการสนับสนุนจาก
เจาอาวาสอยางดียิ่ง ผูปกครองใหความสนใจในการเรียนของบุตรหลานและใหการสนับสนุนการเรียน แตยังมี
ผูปกครองบางคนท่ีมีฐานะยากจนจึงตองหาทุนการศึกษามาชวยเหลือ 
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 ๑.๘ โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา 
   โรงเรียน วัดบึง จัดสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช  ๒๕๕๑  โรงเรียนไดจัดสัดสวนสาระการเรียนรูและเวลาเรียน  ดังแสดงในตารางตอไปนี้ 

ระดับปฐมวัย (โครงสรางหลักสูตรปฐมวัย) 
 

 

แผนการจัดประสบการณใหกับผูเรียน เวลาเรียน/ป เวลาเรียน/สัปดาห 
๑. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ ๒๐๐ ๕ 
๒. กิจกรรมสรางเสริมประสบการณ ๒๐๐ ๕ 
๓. กิจกรรมสรางสรรคและเสร ี ๒๐๐ ๕ 
๔. กิจกรรมกลางแจง ๒๐๐ ๕ 
๕. กิจเกมการศึกษา ๒๐๐ ๕ 

           รวมเวลาเรียน/ป/สัปดาห ๑๐๐๐ ช่ัวโมง/ป ๒๕ ช่ัวโมง/สัปดาห 

ระดับประถมศึกษา 

ระ
ดับ

ชั้น
 

เวลาเรียน ( ช่ัวโมง : ปการศึกษา ) 

รวม 

ภา
ษา

ไท
ย 

คณิ
ตศ

าส
ตร

 

วิท
ยา

ศา
สต

ร 

สัง
คม

ศึก
ษา

 

สุข
ศึก

ษา
แล

ะพ
ละ

 

ปร
ะว

ัติศ
าส

ตร
 

ศิล
ปะ

 

กา
รง

าน
อา

ชีพ
ฯ 

ภา
ษา

ตา
งป

ระ
เท

ศ 

พัฒ
นา

ผูเ
รีย

น 

หน
าที่

พล
เมื

อง
  

    

ป.๑ ๕ ๕ ๒ ๑ ๒ ๑ ๒ ๓ ๓ ๓ ๑ ๒๘ 
ป.๒ ๕ ๕ ๒ ๑ ๒ ๑ ๒ ๓ ๓ ๓ ๑ ๒๘ 
ป.๓ ๕ ๕ ๒ ๑ ๒ ๑ ๒ ๓ ๓ ๓ ๑ ๒๘ 
ป.๔ ๔ ๔ ๓ ๒ ๒ ๑ ๒ ๓ ๓ ๓ ๑ ๒๘ 
ป.๕ ๔ ๔ ๓ ๒ ๒ ๑ ๒ ๓ ๓ ๓ ๑ ๒๘ 
ป.๖ ๔ ๔ ๓ ๒ ๒ ๑ ๒ ๓ ๓ ๓ ๑ ๒๘ 

 
จํานวนชั่วโมงท่ีจัดใหกับนักเรียน เรียนท้ังป  เทากับ  ๑๑๒๐  ชั่วโมง 
แผนการเรียนรู / จุดเนนการพัฒนาผูเรียนท่ีตองการเนนเปนพิเศษ คือ - 

 ๑.๙ แหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถิ่น  
  ๑.๙.๑ หองสมุดมีขนาด  ๔๘  ตารางเมตร จํานวนหนังสือในหองสมุด ๑,๕๐๐ เลม 
   การสืบคนหนังสือและการยืม-คืน ใชระบบ ดิวอ้ี 

จํานวนนักเรียนท่ีใชหองสมุดในปการศึกษาท่ีรายงาน เฉลี่ย ๘๐ คน ตอ วันคิดเปนรอยละ ๗๙.๒๑ 
ของนักเรียนท้ังหมด 

๑.๙.๒ หองปฏิบัติการ 
   หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร    จํานวน  ๑  หอง 
   หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร    จํานวน  ๑  หอง 
   หองปฏิบัติการทางภาษา       จํานวน   ๑ หอง 
   หอง จริยศึกษา   จํานวน ๑ หอง 
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                      หองอาเซียน      จํานวน ๑ หอง 
                       หองสมุด   จํานวน ๑ หอง 
 ๑.๙.๓ คอมพิวเตอร จํานวน ๒๐  เครื่อง 
   ใชเพ่ือการเรียนการสอน  ๑๖ เครื่อง 
   ใชเพ่ือสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ต  ๒๐ เครื่อง 
   จํานวนนักเรียนท่ีสืบคนขอมูลทางอินเตอรเน็ตในปการศึกษาท่ีรายงาน  
เฉลี่ย  ๖๐ คน ตอวัน  คิดเปนรอยละ ๕๙.๔๑ ของนักเรียนท้ังหมด 
   ใชเพ่ือการบริหารจัดการ ๔เครื่อง 
  ๑.๙.๔  แหลงเรียนรูภายในโรงเรียน 

 

แหลงเรียนรูภายใน 
สถิติการใชจํานวนครั้ง/ป 

ชื่อแหลงเรียนรู 
๑.หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร 
๒.หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
๓.หองปฏิบัติการทางภาษา 
๔.หองจริยศึกษา 
๕.หองอาเซียน 
๖.หองสมุด 

๒๐๔ 
๒๐๔ 
๒๐๐ 
๑๖๐ 
๑๖๐ 
๒๐๔ 

  ๑.๙.๕ แหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียน 
   

แหลงเรียนรูภายนอก สถิติการใช 
จํานวนครั้ง/ป ชื่อแหลงเรียนรู 

๑. สวนสัตวนครราชสีมา ๑ 
 
 ๑.๙.๑๐ ปราชญชาวบาน/ภูมิปญญาทองถ่ิน ผูทรงคุณวุฒิ ท่ีสถานศึกษาเชิญมาใหความรูแก
ครู นักเรียน ในปการศึกษาท่ีรายงาน 
   ๑) ชื่อ-สกุล นางสาวละออ  หีบงา ใหความรูเรื่อง การสานตะกราพลาสติก 
สถิติการใหความรูในโรงเรียนแหงนี้ จํานวน ๒๐ ครั้ง/ป 
   ๒) ชื่อ-สกุล พระศิริวัฒน ใหความรูเรื่อง ธรรมมะ  สถิติการใหความรูในโรงเรียน
แหงนี้ จํานวน ๑๒๐ ครั้ง/ป 
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๒. ผลสัมฤทธิท์างการศึกษา และ NT/ O-Net (แสดงผลสัมฤทธิ์ในปท่ีผานมา หรือ ๓ ปยอนหลัง) 

๒.๑ ผลการจัดการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  ๒.๑.๑ ระดับการศึกษาปฐมวัย 
            ผลพัฒนาการเด็ก   ชั้นอนุบาลปท่ี ๒   

พัฒนาการดาน 
จํานวนเด็ก       
ท่ีประเมิน 

จํานวน/รอยละของเด็กตามระดับคุณภาพ 
ดี พอใช ปรับปรุง 

๑. ดานรางกาย ๘ ๘/๑๐๐   
๒. ดานอารมณ-จิตใจ ๘ ๘/๑๐๐   
๓. ดานสังคม ๘ ๘/๑๐๐   
๔. ดานสติปญญา ๘ ๘/๑๐๐   

          (นําเสนอผลการประเมินพัฒนาการของเด็ก ตามหลักการประเมินพัฒนาการเด็กระดับปฐมวัย) 
 
  ๒.๑.๒ ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
     ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกระดับชั้น (ป.๑-ป.๖) ปการศึกษา ๒๕๕๘ 
 

 คะแนน 
เต็ม 

ระดับช้ัน 
ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ 

ภาษาไทย ๑๐๐ ๗๒.๐๙ ๗๑.๐๐ ๗๒.๔๐ ๗๘.๔๕ ๗๗.๗๕ ๗๖.๗๕ 
คณิตศาสตร ๑๐๐ ๗๖.๘๒ ๗๓.๙๑ ๗๔.๘๐ ๗๗.๘๒ ๗๓.๖๗ ๗๙.๘๕ 
วิทยาศาสตร ๑๐๐ ๖๔.๐๙ ๗๒.๖๔ ๖๔.๓๐ ๗๗.๐๙ ๖๗.๕๐ ๗๘.๕๕ 
สังคมศึกษา ฯ ๑๐๐ ๗๓.๕๕ ๗๑.๖๔ ๗๑.๙๐ ๘๐.๗๓ ๗๕.๕๘ ๗๑.๑๐ 
ประวัติศาสตร ๑๐๐ ๗๒.๖๔ ๗๒.๕๕ ๗๔.๔๐ ๘๐.๐๐ ๗๖.๓๓ ๖๙.๕๐ 
สุขศึกษาฯ ๑๐๐ ๗๖.๐๐ ๗๕.๐๙ ๗๗.๘๐ ๘๒.๐๐ ๗๔.๗๕ ๗๘.๑๕ 
ศิลปะ ๑๐๐ ๗๘.๐๐ ๗๙.๓๖ ๗๗.๘๐ ๗๔.๓๖ ๗๙.๓๓ ๗๒.๗๕ 
การงานอาชีพฯ ๑๐๐ ๗๗.๒๗ ๗๘.๐๐ ๗๒.๙๐ ๗๗.๐๐ ๗๕.๒๕ ๗๘.๙๕ 
ภาษาตางประเทศ ๑๐๐ ๖๓.๘๒ ๖๘.๖๔ ๖๔.๔๐ ๖๖.๐๐ ๖๔.๖๗ ๖๑.๐๘ 
หนาท่ีพลเมือง  ๑๐๐ ๗๐.๔๕ ๗๕.๘๒ ๗๒.๖๐ ๗๖.๔๕ ๗๗.๗๕ ๗๔.๐๐ 

คาเฉล่ีย ๑๐๐ ๗๒.๔๗ ๗๓.๘๖ ๗๒.๓๓ ๗๖.๙๙ ๗๔.๒๖ ๗๔.๐๗ 
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๒.๓ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับชาติ NT/ O-Net 
ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๓   NT  ปการศึกษา ๒๕๕๘ 
 

คะแนน 
จํานวนนักเรียน ๑๐ คน 

ความสามารถ
ดานภาษา 

ความสามารถ 
ดานการคิดคํานวณ 

ความสามารถ 
ดานเหตุผล 

คะแนนเฉลี่ย ๑๕.๓๐ ๑๐.๒๐ ๑๕.๗๐ 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๕.๖๐ ๔.๒๑ ๔.๕๐ 
เฉลี่ยรอยละ ๔๓.๗๑ ๒๙.๑๔ ๔๔.๘๖ 
คะแนนเฉลี่ยภาพรวม ๑๓.๗๓ 
คะแนนเฉลี่ยรอยละภาพรวม ๓๙.๒๔ 
 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๖  O-Net  ปการศึกษา ๒๕๕๘ 

สาระวิชา 
จํานวน

คน 
คะแนน
เฉลี่ย 

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

เฉลี่ย 
รอยละ 

จํานวนรอยละของนักเรยีน 
ท่ีไดระดับ 

ปรับปรุง พอใช ด ี

คณิตศาสตร ๘ ๓๓.๗๕ ๗.๔๐ ๓๓.๗๕ - - ๒/๒๕ 
ภาษาไทย ๘ ๕๓.๔๔ ๑๖.๔๙ ๕๓.๔๔ - - ๖/๗๕ 

วิทยาศาสตร ๘ ๔๖.๕๖ ๑๒.๐๕ ๔๖.๕๖ - - ๔/๕๐ 
ภาษาอังกฤษ ๘ ๓๔.๓๘ ๕.๖๙ ๓๔.๓๘ - - ๑/๑๒.๕ 
สังคมศึกษาฯ ๘ ๕๑.๗๕ ๑๒.๓๕ ๕๑.๗๕ - - ๖/๗๕ 
 

ตารางเปรียบเทียบผลการสอน O-Net  ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๖  ปการศึกษา ๒๕๕๖-๒๕๕๘ 

สาระวิชา 
ป ๒๕๕๖ ป ๒๕๕๗ ป ๒๕๕๘ 

ผลตาง
เปรียบเทียบ 
ป ๒๕๕๗ กับ 

๒๕๕๘ 
ระดับ 

ประเทศ 
ระดับ 

โรงเรียน 
ระดับ 

ประเทศ 
ระดับ 

โรงเรียน 
ระดับ 

ประเทศ 
ระดับ 

โรงเรียน 

ภาษาไทย ๔๕.๐๒ ๕๔.๘๐ ๔๔.๘๘ ๔๓.๑๑ ๔๙.๓๓ ๕๓.๔๔ +๑๐.๓๓ 
คณิตศาสตร ๔๑.๙๕ ๔๘.๓๓ ๓๘.๐๖ ๓๓.๓๓ ๔๓.๔๗ ๓๓.๗๕ +๐.๔๒ 
วิทยาศาสตร ๓๗.๔๐ ๓๕.๓๓ ๔๒.๑๓ ๓๙.๐๖ ๔๒.๕๙ ๔๖.๕๖ +๗.๕๐ 

สังคมศึกษาฯ ๓๘.๓๑ ๓๙.๒๐ ๕๐.๖๗ ๕๐.๔๔ ๔๙.๑๘ ๕๑.๗๕ +๑.๓๑ 
ภาษาอังกฤษ ๓๓.๘๒ ๒๕.๕๐ ๓๖.๐๒ ๒๔.๑๗ ๔๐.๓๑ ๓๔.๓๘ +๑๐.๒๑ 
สุขศึกษาฯ ๖๑.๖๙ ๖๐.๒๗ ๕๒.๒๐ ๕๖.๐๐ - - - 
ศิลปะ ๔๗.๑๔ ๔๘.๖๗ ๔๕.๖๑ ๔๔.๔๔ - - - 
การงานอาชีพฯ ๕๓.๑๖ ๕๘.๔๐ ๕๖.๓๒ ๔๗.๕๖ - - - 

เฉล่ีย ๔๔.๘๑ ๔๖.๓๑ ๔๕.๗๔ ๔๒.๒๖ ๔๔.๙๘ ๔๓.๙๘ - 
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๒.๔ ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 

ระดับชั้น 
จํานวน นร.

ท้ังหมด 

จํานวน/รอยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(คุณลกัษณะอันพึงประสงค) 

ดีเย่ียม ดี ผาน ไมผาน 
ประถมศึกษาปท่ี ๑ ๑๑  ๑๑/๑๐๐ ๑๑/๑๐๐  
ประถมศึกษาปท่ี ๒ ๑๑  ๑๑/๑๐๐ ๑๑/๑๐๐  
ประถมศึกษาปท่ี ๓ ๑๐ ๑/๑๐ ๙/๙๐ ๑๐/๑๐๐  
ประถมศึกษาปท่ี ๔ ๑๑  ๑๑/๑๐๐ ๑๑/๑๐๐  
ประถมศึกษาปท่ี ๕ ๑๒  ๑๒/๑๐๐ ๑๒/๑๐๐  
ประถมศึกษาปท่ี ๖ ๑๐  ๑๐/๑๐๐ ๑๐/๑๐๐  
รวม ๖๕     
เฉลี่ยรอยละ ๑๐๐   ๑๐๐  

 

๒.๕ ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน 

ระดับชั้น 
จํานวน นร.
ท้ังหมด 

จํานวน/รอยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(การอานคิด วิเคราะห และเขียน) 
ดีเย่ียม ดี ผาน ไมผาน 

ประถมศึกษาปท่ี ๑ ๑๑   ๑๑/๑๐๐  
ประถมศึกษาปท่ี ๒ ๑๑   ๑๑/๑๐๐  
ประถมศึกษาปท่ี ๓ ๑๐   ๑๐/๑๐๐  
ประถมศึกษาปท่ี ๔ ๑๑   ๑๑/๑๐๐  
ประถมศึกษาปท่ี ๕ ๑๒   ๑๒/๑๐๐  
ประถมศึกษาปท่ี ๖ ๑๐   ๑๐/๑๐๐  
รวม ๖๕   ๖๕/๑๐๐  
เฉลี่ยรอยละ ๑๐๐   ๑๐๐  

   

๒.๖ ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

ระดับชั้น 
จํานวน นร.

ท้ังหมด 

จํานวน/รอยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(กิจกรรมพัฒนาผูเรียน) 

ผาน ไมผาน 
ประถมศึกษาปท่ี ๑ ๑๑ ๑๑/๑๐๐  
ประถมศึกษาปท่ี ๒ ๑๑ ๑๑/๑๐๐  
ประถมศึกษาปท่ี ๓ ๑๐ ๑๐/๑๐๐  
ประถมศึกษาปท่ี ๔ ๑๑ ๑๑/๑๐๐  
ประถมศึกษาปท่ี ๕ ๑๒ ๑๒/๑๐๐  
ประถมศึกษาปท่ี ๖ ๑๐ ๑๐/๑๐๐  
รวม ๖๕ ๖๕/๑๐๐  
เฉลี่ยรอยละ ๑๐๐ ๑๐๐  
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  ๒.๗  ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญของผูเรียน 
 

สมรรถนะ 
จํานวน นร.

ท้ังหมด 
จํานวน/รอยละของนักเรียนตามระดับ
คุณภาพ 

  ผาน ไมผาน 
ความสามารถในการสื่อสาร ๖๕ ๖๕  
ความสามารถในการคิด ๖๕ ๖๕  
ความสามารถในการแกปญหา ๖๕ ๖๕  
ความสามารถในการใชทักษะชีวิต ๖๕ ๖๕  
ความสามารถในการใชเทคโนโลย ี ๖๕ ๖๕  

 
๓. ความสําเร็จในการจัดการศึกษาในดานอ่ืน  (เชน รางวัลท่ีสําคัญ  ผลงานนักเรียน หรือ ผลงานอ่ืนท่ีเกิด
จากการจัดการศึกษาแลวประสบความสําเร็จ) 

ผลงานดีเดนในรอบปท่ีผานมา 
ประเภทการแขงขันกีฬา-กรีฑานักเรียน กลุมทาเรือพัฒนา  ปการศึกษา ๒๕๕๘ 

ถวยรางวัล รายการแขงขัน  
ชนะเลิศ - กองเชียร 

- ฟุตบอล หญิง 
- คะแนนรวมกรีฑา ๑๐ ป   
- คะแนนรวมกรีฑา ๑๒ ป   

รองชนะเลิศ - เซปรักตะกรอหญิง อายุ ๑๒ ป 
- ฟุตบอล ๑๐ ปชาย 

 
ประเภทการแขงขันทางวิชาการ ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สพป.อย.๑ ปการศึกษา ๒๕๕๘   

เกียรติบัตร รายการแขงขัน child  show๒๐๑๕ 
เหรียญทอง - การประกวดมารยาทไทย ป.๔-ป.๖ 

- การแขงขันประติมากรรม ป.๔-ป.๖ 
เหรียญเงิน - การประกวดมารยาทไทย ป.๑-ป.๓ 

- การแขงขัน "ศิลปสรางสรรค" ป.๑-ป.๓ 
- การแขงขัน "ศิลปสรางสรรค" ป.๔-ป.๖ 
- การแขงขันขับรองเพลงไทยลูกทุง หญิง ป.๑-ป.๖ 
- การแขงขันขับรองเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.๑-ป.๖ 
- การแขงขันขับรองเพลงพระราชนิพนธ ชาย ป.๑-ป.๖ 
- การแขงขันขับรองเพลงพระราชนิพนธ ประเภทหญิง ป.๑-ป.๖ 
- การแขงขันการวาดภาพระบายสี ป.๑-ป.๓ 
- การแขงขันการวาดภาพระบายสี ป.๔-ป.๖ 
- การแขงขันประติมากรรม ป.๑-ป.๓ 
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เกียรติบัตร รายการแขงขัน child  show ๒๐๑๕ 
เหรียญทองแดง - การแขงขันขับรองเพลงไทยลูกทุง ชาย ป.๑-ป.๖ 

- การแขงขันขับรองเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.๑-ป.๖  
- การแขงขันการสรางสรรคภาพดวยการปะติด ป.๔-ป.๖ 
- การประกวดหนังสือเลมเล็ก ป.๔-ป.๖ 
- การแขงขันจักสานไมไผ ป.๔-ป.๖ 
- การแขงขันจัดสวนถาดแบบแหง ป.๔-ป.๖ 

 

ประเภทการแขงขันทางวิชาการ ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สพป.อย.๑ ปการศึกษา ๒๕๕๙ 
เกียรติบัตร รายการแขงขัน child  show ๒๐๑๖ 

เหรียญทอง - การประกวดมารยาทไทย ป.๑-ป.๓ 
- การแขงขันประติมากรรม ป.๑-ป.๓ 
- การแขงขันประติมากรรม ป.๔-ป.๖ 
- การแขงขันขับรองเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.๑-ป.๖  
- การแขงขันขับรองเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.๑-ป.๖  

เหรียญเงิน - การแขงขันการวาดภาพระบายสี ป.๑-ป.๓ 
- การแขงขันการวาดภาพระบายสี ป.๔-ป.๖ 
- การแขงขันการสรางสรรคภาพดวยการปะติด ป.๑-ป.๓ 
- การแขงขันขับรองเพลงไทยลูกทุง ชาย ป.๑-ป.๖ 
- การแขงขันขับรองเพลงไทยลูกทุง หญิง ป.๑-ป.๖ 

เหรียญทองแดง - การแขงขันเรียงรอยถอยความ ป.๔-ป.๖ 
- การประกวดมารยาทไทย ป.๔-ป.๖ 
- การแขงขัน "ศิลปสรางสรรค" ป.๑-ป.๓ 
- การแขงขัน "ศิลปสรางสรรค" ป.๔-ป.๖ 
- การแขงขันขับรองเพลงพระราชนิพนธ ชาย ป.๑-ป.๖ 
- การแขงขันขับรองเพลงพระราชนิพนธ ประเภทหญิง ป.๑-ป.๖ 
- การแขงขันประดิษฐของใชจากวัสดุธรรมชาติในทองถ่ิน ป.๔-ป.๖ 

ผลงาน/รางวัลของครู 
ปการศึกษา ๒๕๕๘ 
๑. เกียรติบัตรหนึ่งแสนครูดี จากคุรุสภา ไดแก  

  นางสาวพัชราพร เพ็ชรักษ  และนายไพรินทร รุงเรืองวงค 
๒. เกียรติบัตรครูดีเดน  จาก สกสค. ไดแก  

นางเยาวดี ผอบงา และนางสาววรรณวิสา  เรณูหอม 
ปการศึกษา ๒๕๕๙  

 ๑. เกียรติบัตรครูดีเดน  จาก สกสค. 
  ประเภทผูบริหารสถานศึกษาดีเดน ไดแก นายไพรินทร   รุงเรื่องวงค 
  ประเภทครูผูสอนดีเดน ไดแก นางสุภีร  พิมพา และนางสาวหทัยรัตน  นิลคูหา 
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ผลงาน/รางวัลของสถานศึกษา 
๑. โรงเรียนดีประจําตําบล (วังแดง) 
๒. รางวัลชนะเลิศ โครงการชุมชนสนามบินน้ํา แบงปนสุขภาพ สรางความสามัคคี (๓๐ ก.ค.๕๙) 

 
๔. ปญหาอุปสรรคในการจัดการศึกษา  
  ๔.๑ งบประมาณท่ีจัดสรรมีจํานวนจํากัด  
 ๔.๒ การทํางานครูตองเสียสละทรัพยสวนตัวเพ่ือใหกิจกรรมดําเนินดวยดี 
 ๔.๓ ครูบางคนยังขาดความตระหนักในบทบาทหนาท่ีการทํางานของตน 
 ๔.๔ โครงสรางการบริหารงานโรงเรียนยังไมเอ้ือตอการบริหารจัดการสถานศึกษา 
 ๔.๕ ผูบริหารสถานศึกษามีการโยกยาย เปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง 
 ๔.๖ ผูบริหารระดับสูงมีการเปลี่ยนแปลงบอยทําใหนโยบาย การบริหารมีการเปลี่ยนแปลง 
 
๕. ความตองการการพัฒนาของโรงเรียนและชุมชน 
 ๕.๑ ปรับโครงสรางการบริหารงานใหเอ้ือตอการบริหารจัดการ 
 ๕.๒ สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวน โดยใชพลังประชารัฐ 
 ๕.๓ สรางตระหนักถึงบทบาทหนาท่ีการทํางานของครู 
 ๕.๔ พัฒนา ปรับปรุง สภาพแวดลอม อาคารสถานท่ีให รมรื่น นาดู นาอยู นาเรียน 

๕.๕ พัฒนา และสงเสริมใหนักเรียนมีทักษะการทํางาน ทักษะการดํารงชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม มี
ความรูตามมาตรฐานการเรียนรู 
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๖. วิเคราะห SWOT  และอ่ืน ๆ 
 

 
ตารางแสดงคาน้ําหนักคะแนนเฉล่ียปจจัยสภาพแวดลอมภายนอก (STEP) 

 
        

 
รายการปจจัย   คะแนนเฉลี่ย น้ําหนักคะแนนเฉลี่ย สรุปผล 

 
สภาพแวดลอม น้ําหนัก   นํ้าหนัก x คะแนนเฉลี่ย 

การ
วิเคราะห 

 
ภายนอก   

โอกาส 
(O) 

อุปสรรค 
(T)  

โอกาส 
(O) 

อุปสรรค 
(T)    

 
S ๐.๓๑ ๓.๗๓ -๐.๗๑ ๑.๑๖ -๐.๒๒ ๐.๙๔ 

 
T ๐.๒๕ ๒.๘๓ -๒.๖๕ ๐.๗๑ -๐.๖๖ ๐.๐๕ 

 
E ๐.๒๕ ๒.๘๙ -๓.๑๕ ๐.๗๒ -๐.๗๙ -๐.๐๗ 

 
P ๐.๑๙ ๓.๓๓ -๓.๑๐ ๐.๖๓ -๐.๕๙ ๐.๐๔ 

 
รวม ๑.๐๐   ๐.๙๖ 

         

 
ตารางแสดงคาน้ําหนักคะแนนเฉล่ียปจจัยสภาพแวดลอมภายใน  (๒S ๔M) 

 
        

 
รายการปจจัย   คะแนนเฉลี่ย น้ําหนักคะแนนเฉลี่ย สรุปผล 

 
สภาพแวดลอม น้ําหนัก   นํ้าหนัก x คะแนนเฉลี่ย 

การ
วิเคราะห 

 
ภายนอก   

จุดแข็ง 
(S) 

จุดออน 
(W)  

จุดแข็ง 
(S) 

จุดออน 
(W)    

 
S๑ ๐.๑๗ ๓.๓๘ -๐.๘๙ ๐.๕๗ -๐.๑๕ ๐.๔๒ 

 
S๒ ๐.๑๖ ๓.๒๒ -๐.๕๙ ๐.๕๒ -๐.๐๙ ๐.๔๓ 

 
M๑ ๐.๑๗ ๓.๖๑ -๐.๙๔ ๐.๖๑ -๐.๑๖ ๐.๔๕ 

 
M๒ ๐.๑๗ ๓.๐๐ -๒.๐๙ ๐.๕๑ -๐.๓๖ ๐.๑๕ 

 
M๓ ๐.๑๖ ๓.๐๗ -๑.๕๒ ๐.๔๙ -๐.๒๔ ๐.๒๕ 

 
M๔ ๐.๑๗ ๓.๒๕ ๐ ๐.๕๕ ๐.๐๐ ๐.๕๕ 

 
รวม ๑.๐๐   ๒.๒๕ 

         
 
 
 



18 
 

 
 

     Opportunity 
 

๕.๐ 
 

๔.๐ 
 

๓.๐ 
 

๒.๐ 
 

๑.๐ 
 
           -๕.๐      -๔.๐      -๓.๐      -๒.๐      -๑.๐      ๐       ๑.๐      ๒.๐      ๓.๐      ๔.๐      ๕.๐       
 

-๑.๐ 
 

-๒.๐ 
 

-๓.๐ 

 
-๔.๐ 

 
-๕.๐ 

 

      Threat 

 
 
 

 จากกราฟแสดงใหเห็นวาสถานภาพของโรงเรียนวัดบึง อยูในตําแหนงสถานการณดาวรุง (Public  
sector  star) “SO Strategies” เปนสถานการณท่ีไดเปรียบมากท่ีสุด เพราะประกอบไปดวยโอกาสจากปจจัย
ภายนอกและจุดแข็งขององคกร หรืออาจใชคํายอวา กลยุทธ “ภายนอกเอ้ือ ภายในเดน” 

 
 
 
 

 

ศักยภาพการพัฒนาขององคกร โรงเรียนวัดบึง 
 

Weakness Strength ๐.๙๖ 

๓.๖๑ 

๓.๗๓ 

-๓.๑๕ 

-๒.๐๙ ๒.๒๕ 

Stars Question marks 

Dog Cash cow 
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สวนท่ี ๒ 
ทิศทาง แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 
๑. วิสัยทัศน 
  โรงเรียนวัดบึงเปนโรงเรียนยอดเยี่ยม  ๔ ว. 
 
  นิยาม ๔ ว.   

  ว.๑  หมายถึง  วิชาการ 
   มุงเนนพัฒนาคุณภาพผูเรียนตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยใชเทคโนโลย ี
นวัตกรรม และความรวมมือของประชารัฐ  จัดการศึกษาท่ีครอบคลุมประชากรวัยเรียนอยางเสมอภาค 
สงเสริมนิสัยรักการอาน อานออก เขียนได อานคลอง เขียนคลอง อานคิดวิเคราะห และอานอยางมี
วิจารณญาณ ครูและบุคลากรไดรับการพัฒนาดานวิชาการ มีความรูตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
  ว.๒  หมายถึง  วิชาธรรม 

มุงปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะท่ีพึงประสงค และคานิยมหลัก ๑๒ 
ประการ  สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข การอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน ดํารงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ครูและบุคลากรไดรับการพัฒนาดานวิชาธรรม มีคุณธรรม จริยธรรม 
  ว.๓  หมายถึง  วิชาชีพ 
   มุงพัฒนาใหผูเรียนรูข้ันตอน เขาใจการทํางาน  มีความคิดสรางสรรค  มีทักษะ
กระบวนการทํางาน  ทักษะการจัดการ  ทักษะกระบวนการแกปญหา  ทักษะการทํางานรวมกัน  ทักษะการแสวงหา
ความรู  และลักษณะนิสัยในการทํางานท่ีดี (๑ คน ๑ อาชีพ) ครูและบุคลากรไดรับการพัฒนาดานวิชาชีพ 
  ว.๔  หมายถึง  วิชาชีวิต 

มุงพัฒนาใหผูเรียนมีทักษะในการตัดสินใจแกปญหาในสถานการณวิกฤติท่ีกอใหเกิด 
พฤติกรรมท่ีเปนปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ มีทักษะการปองกันตนและหลีกเลี่ยงภัยจากยาเสพติด เอดส 
การมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร การแสดงออกท่ีถูกตอง เหมาะสมท้ังกับบุคคล สังคม วัฒนธรรม ยอมรับท่ีจะ
อยูรวมกันบนความแตกตางท่ีหลากหลายในประชาคมอาเซียน มีจิตสํานึกในการใชพลังงาน ทรัพยากรและ
สิ่งแวดลอม   
 
๒. พันธกิจ 

๒.๑ พัฒนาคุณภาพผูเรียนตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยใชเทคโนโลยี นวัตกรรม และ 
ความรวมมือของประชารัฐ 

๒.๒ สงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการใชเทคโนโลยี และนวัตกรรม 
๒.๓ สงเสริมคุณธรรมจรยิธรรม คุณลักษณะท่ีพึงประสงค และคานิยมหลัก ๑๒ ประการ  
๒.๔ สงเสริมนิสัยรักการอาน อานออก เขียนได อานคลอง เขียนคลอง อานคิดวิเคราะห และ 

อานอยางมีวิจารณญาณ 
๒.๕ สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผานพลัง “ประชารัฐ” 
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เพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
      ๒.๖ สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิทรงเปนประมุข การอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน มีทักษะชีวิต ดํารงตนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

๒.๗ สงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ สามารถอยูรวมกันในประชาคมอาเซียน
ไดอยางสันติสุข 

๒.๘ สงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการดํารงชีวิต ตามคุณลักษณะของบุคคลศตวรรษท่ี ๒๑ มีทักษะ
ในการทํางาน 

๒.๙ สงเสริมและพัฒนาครูใหมีความรู พัฒนาตนและสามารถจัดกระบวนการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพ 
 
๓. เปาหมาย 
     ๓.๑ ผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
     ๓.๒ ผูเรียนใชดานเทคโนโลยี นวัตกรรมในการเรียนรู สืบคน และการสื่อสารได 
     ๓.๓ ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะท่ีพึงประสงค และคานิยมหลัก ๑๒ ประการ 

๓.๔ ผูเรียนมีนิสัยรักการอาน อานออก เขียนได อานคลอง เขียนคลอง อานคิดวิเคราะห และ 
อานอยางมีวิจารณญาณ 
 ๓.๕ ผูเรียนไดรับการสงเสริม สนับสนุนจากประรัฐในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางรอบดานและ 
มีคุณภาพ  
     ๓.๖ ผูเรียนดํารงตนตามระบอบประชาธปิไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
     ๓.๗ ผูเรียนรูจักการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ินท่ีตนอาศัย 
     ๓.๘ ผูเรียนมีทักษะชีวิต ดํารงตนตามหลัก “บันได ๓ ข้ัน” ของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ  
“การพ่ึงพาตนเอง  พ่ึงพากันเอง  และการรวมกันเปนกลุมอยางมีพลัง” 
     ๓.๙ ผูเรียนมีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษข้ันพ้ืนฐาน และอยูรวมกันในประชาคมอาเซียนไดอยาง 
สันติสุข 

๓.๑๐ ผูเรียนมีทักษะการดํารงชีวิต ตามคุณลักษณะของบุคคลศตวรรษท่ี ๒๑ มีทักษะในการทํางาน  
     ๓.๑๑ ครมีูความรู รูเทาทันการเปลี่ยนแปลง และจัดกระบวนการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพโดยใช
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 
อัตลักษณ : ย้ิม   ไหว   ทักทาย 
 
เอกลักษณ : สภาพแวดลอม “รมรื่น  นาดู  นาอยู  นาเรียน” 
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กลยุทธและตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

กลยุทธ ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
๑. จัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยใชเทคโนโลย ี
นวัตกรรม และความรวมมือของประชารฐั 

๑. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผานการประเมิน
ระดับชาติ อยูในระดับดี เพ่ิมข้ึนรอยละ ๕ 
๒. นักเรียนรอยละ ๑๐๐ มีทักษะท่ีจําเปนตามหลักสูตร 

๒. นําเทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศึกษา
มาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหเกิด 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๑. นักเรียนรอยละ ๙๐ มีทักษะการใชเทคโนโลยี นวัตกรรม 
๒. นักเรียนรอยละ ๙๐ มีทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง
รักการเรียนรูและพัฒนาตนอยางตอเนื่อง 

๓. ปลูกฝงผูเรียนใหมีคุณธรรมจริยธรรม 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค และคานิยมหลัก ๑๒ 
ประการ โดยผานกิจกรรม สื่อการเรียนรูท่ี
หลากหลาย โดยความรวมมือของประชารัฐทุก
ภาคสวน 

๑. นักเรียนรอยละ ๙๐ มีคุณธรรมจริยธรรม ผานการประเมิน
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค ปฏิบัติตนตามคานิยม ๑๒ ประการ 
๒. นักเรียนรอยละ ๑๐๐ ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ วินัยของ
โรงเรียน ลดจํานวนนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมเสี่ยง 
๓. โรงเรียนไดรับความรวมมือจากชุมชนประชารัฐทุกภาคสวน 

๔. สงเสริมกิจกรรมใหผูเรียนใหมีนิสัย 
รักการอาน อานออก เขียนได อานคลอง  
เขียนคลอง อานคิดวิเคราะห และอานอยางมี
วิจารณญาณ โดยใชสื่อ เทคโนโลยี นวัตกรรม 
และแหลงเรียนรูท่ีหลากหลายท้ังภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา 

๑. นักเรียนรอยละ ๙๐ มีนิสัยรักการอาน รักการเขียน 
๒. นักเรียนประถมศึกษารอยละ ๙๐ อานออก เขียนได  
อานคลอง เขียนคลอง 
๓. นักเรียนรอยละ ๙๐ ใชสื่อ เทคโนโลยี นวัตกรรม แหลง
เรียนรูท้ังภายในและภายนอกโรงเรียนในการศึกษา คนควา 
หาความรูมาพัฒนาตน 

๕. ประสานความรวมมือของทุกภาคสวน  
“พลังประชารัฐ” ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

๑. รอยละ ๑๐๐ โรงเรียนไดรับความรวมมือจากชุมชน 
หนวยงาน องคกรท่ีโรงเรียนประสานขอความรวมมือ 
๒. รอยละ ๑๐๐ ชุมชน หนวยงาน องคกรมีความพึงพอใจตอ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการบริการของโรงเรียน 

๖. สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตรยิทรงเปนประมุข  
สรางจิตสํานึกในการอนุรกัษศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน   

๑. นักเรียนรอยละ ๑๐๐ สนับสนุนการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
๒. นักเรียนรอยละ ๑๐๐ มีจิตสํานึกในการอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน   

๗. สงเสริมใหผูเรียนมีทักษะการดํารงชีวิต  
โดยนอมนําหลักทรงงาน และหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวทาง 
ในการปฏิบัติตน 

๑. นักเรียนรอยละ ๙๐ มีทักษะชีวิตสามารถดํารงตนอยูใน
สังคมไดอยางมีความสุข  
๒. นักเรียนรอยละ ๑๐๐ นอมนําหลักทรงงาน และหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวทางในการปฏิบัติตน 

๘. สงเสริมกิจกรรมท่ีพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะ
การสื่อสารภาษาอังกฤษ มีความม่ันใจและ 
กลาแสดงออก รู เขาใจและปฏิบัติตน 
อยูรวมกับสังคมอาเซียนไดอยางสันติสุข 

๑. รอยละของนักเรียนมีการสนทนาและใชภาษาตางประเทศ
ท่ี ๒ ไดเพ่ิมข้ึนรอยละ ๒ 
๒. นักเรียนรอยละ ๙๐ รู เขาใจและปฏิบัติตนอยูรวมกับสังคม
อาเซียนไดอยางสันติสุข 
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กลยุทธและตัวช้ีวัดความสําเร็จ (ตอ) 
 

กลยุทธ ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
๙. สงเสริมกิจกรรมท่ีพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะ
การดํารงชีวิต ตามคุณลักษณะของบุคคล
ศตวรรษท่ี ๒๑ มีทักษะในการทํางาน  

๑. รอยละ ๙๕ ของนักเรียนมีทักษะการดํารงชีวิต  
ตามคุณลักษณะของบุคคลศตวรรษท่ี ๒๑  
๒. รอยละ ๙๕ ของนักเรียนมีทักษะในการทํางาน  

๑๐. สงเสริมกิจกรรมท่ีพัฒนาครูใหมีความรู  
ดานการวิจัย รูเทาทันการเปลี่ยนแปลง 
ความกาวหนาเทคโนโลยี นวัตกรรมและ 
สามารถจัดกระบวนการเรียนการสอนอยางมี
ประสิทธิภาพ 

๑. ครูรอยละ ๙๐ ใชเทคโนโลยี นวัตกรรมในการจัด
กระบวนการเรียนรูใหแกนักเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
๒. ครูรอยละ ๙๐ รู เขาใจสามารถทําวิจัยแกปญหานักเรียนได 

 
 
หลักทฤษฎีในการบริหารโรงเรียนวัดบึง 

  ทฤษฎี  “ยอดเย่ียม : YOD  YIEM” 

 Y๑  = Yourself  หมายถึง  มีเอกลักษณเปนของตนเอง 
O  = Organization   หมายถึง  การบริหารจัดการองคกรท่ีมีคุณภาพ  
D  = Delegation หมายถึง  กระจายอํานาจตามโครงสรางการบริหารงาน 
Y๒ = Yield  หมายถึง  มีผลงานเปนท่ีประจักษและปฏิบัติงานมุงเนนผลสัมฤทธิ์ 
I   = Interdependence  หมายถึง  เนนการพึงพา การมีสวนรวมของพลังประชารัฐ 
E  = Evaluation หมายถึง ประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีมุงประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
M = Maximize  หมายถึง ปฏิบัติใหเกิดประโยชนสูงสุดท่ีมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
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สวนท่ี ๓ 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพผูเรียน  

ว. ๑  วิชาการ   กลยุทธที ่๑  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
  ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย ตัวช้ีวัด ระยะเวลาดําเนนิงาน 
๑. โครงการพัฒนาโรงเรียน 
โดยครอบคลุม ภารกิจ ๔ ดาน 

   

   ๑.๑  โครงการสงเสริม
ความสามารถในการอาน เขียน  
การส่ือสาร และการคิดคํานวณ 
ตามเกณฑของแตละระดับช้ัน 

เชิงปริมาณ  
๑. รอยละ ๘๕ ของนักเรียนมีความสามารถ   
ในการอาน เขียน เพ่ิมข้ึน รอยละ ๕ 
๒. รอยละ ๘๕ ของนักเรียนมีความสามารถ
ในการสื่อสาร และคิดคํานวณ เพ่ิมข้ึน  
รอยละ ๓ 
เชิงคุณภาพ   
๑. นักเรียนมีทักษะดานการอาน เขียน 
๒. นักเรียนมีทักษะดานการสื่อสาร 
๓. นักเรียนมีทักษะดานการคิดคํานวณ 

เชิงปริมาณ  
๑. รอยละ ๘๕ ของนักเรียนมีความสามารถ 
ในการอาน เขียน เพ่ิมข้ึน รอยละ ๕ 
๒. รอยละ ๘๕ ของนักเรียนมีความสามารถในการ
สื่อสาร และคิดคํานวณ เพ่ิมข้ึน รอยละ ๓ 
เชิงคุณภาพ   
๑. รอยละ ๘๕ นักเรียนมีทักษะดานการอาน เขียน 
๒. รอยละ ๘๕ นักเรียนมีทักษะดานการสื่อสาร 
๓. รอยละ ๘๕ นักเรียนมีทักษะดานการคิดคํานวณ 

มกราคม – มิถุนายน 
๒๕๖๐ 

     กิจกรรมท่ี ๑ โครงงานสงเสริม
การอาน เขียน สื่อสาร และคิด
คํานวณระดับประถมศึกษา 

เชิงปริมาณ  
รอยละ ๗๕ ของผูเรียนมีความสามารถ   
ในการเขียนโครงงานสงเสริมการอาน เขียน  
การสื่อสาร และคิดคํานวณ  
เชิงคุณภาพ   
นักเรียนมีทักษะการเขียนโครงงาน 

เชิงปริมาณ  
รอยละ ๗๕ ของผูเรียนมีความสามารถในการเขียน
โครงงานสงเสริมการอาน เขียน การสื่อสาร และ
คิดคํานวณ  
เชิงคุณภาพ   
รอยละ ๗๕ นักเรียนมีทักษะการเขียนโครงงาน 

มกราคม – กันยายน 
๒๕๖๐ 
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มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพผูเรียน  
ว. ๑  วิชาการ   กลยุทธที ่๑  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
  ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย ตัวช้ีวัด ระยะเวลาดําเนนิงาน 
     กิจกรรมท่ี ๒ แขงขันทักษะดาน
การอาน เขียน คิดคํานวณ และ
แสดงผลงานทางวิชาการ 

เชิงปริมาณ  
รอยละ ๙๕ ของนักเรียนเขารวมกิจกรรม 
แขงขันทักษะฯ และแสดงผลงานทางวิชาการ 
เชิงคุณภาพ   
นักเรียนมีผลงานดานการอาน เขียน  
คิดคํานวณ 

เชิงปริมาณ  
รอยละ ๙๕ ของนักเรียนเขารวมกิจกรรม แขงขัน
ทักษะดานการอาน เขียน คิดคํานวณ และแสดง 
ผลงานทางวิชาการ 
เชิงคุณภาพ   
รอยละ ๗๕ ของนักเรียนมีผลงานดานการอาน 
เขียน คิดคํานวณ 

มิถุนายน  ๒๕๖๐ 

     กิจกรรมท่ี ๓ อานขาว เลาเรื่อง /
ภาษาไทยวันละคํา 

เชิงปริมาณ  
รอยละ ๘๕ ของนักเรียนไดรับรูขอมูลขาวสาร
ประจําวัน และรูคําภาษาไทย 
 เชิงคุณภาพ   
นักเรียนมีทักษะการอาน เลาเรื่อง  

เชิงปริมาณ  
รอยละ ๘๕ ของนักเรียนไดรับรูขอมูลขาวสาร
ประจําวัน และรูคําภาษาไทย 
 เชิงคุณภาพ   
รอยละ ๖๕ ของนักเรียนมีทักษะการอาน เลา
เรื่อง  

มกราคม – กันยายน 
๒๕๖๐ 

     กิจกรรมท่ี ๔ การใชหองสมุดและ
สงเสริมการเรียนรูจากแหลงเรียนรู 

เชิงปริมาณ  
รอยละ ๘๕ ของนักเรียนมีทักษะการศึกษา
คนควา และใชหองสมุด 
รอยละ ๘๕ ของนักเรียนมีนิสัยรักการอาน 
 เชิงคุณภาพ   
นักเรียนมีไดรับความรูจากการสืบคนขอมูล  

เชิงปริมาณ  
รอยละ ๘๕ ของนักเรียนมีทักษะการศึกษา
คนควา และใชหองสมุด 
รอยละ ๘๕ ของนักเรียนมีนิสัยรักการอาน 
 เชิงคุณภาพ   
รอยละ ๘๕ ของนักเรียนมีไดรับความรูจาก 
การสืบคนขอมูล  

มกราคม – กันยายน 
๒๕๖๐ 
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มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพผูเรียน  
ว. ๑  วิชาการ   กลยุทธที ่๑  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
  ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย ตัวช้ีวัด ระยะเวลาดําเนนิงาน 
     กิจกรรมท่ี ๕ สงเสริมทักษะ 
การเลนและทํากิจกรรมรวมกับผูอ่ืน
ระดับปฐมวัย 

เชิงปริมาณ  
รอยละ ๙๐ ของนักเรียนมีทักษะการเลนและ
ทํากิจกรรมรวมกับผูอ่ืนระดับปฐมวัย 
เชิงคุณภาพ   
นักเรียนปรับตัวอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมี
ความสุข 

เชิงปริมาณ  
รอยละ ๙๐ ของนักเรียนมีทักษะการเลนและทํา
กิจกรรมรวมกับผูอ่ืนระดับปฐมวัย 
เชิงคุณภาพ   
รอยละ ๙๐ของนักเรียนปรับตัวอยูรวมกับผูอ่ืนได
อยางมีความสุข 

มกราคม – กันยายน 
๒๕๖๐ 

   ๑.๒ โครงการสงเสริม
ความสามารถในการคิดวิเคราะห  
คิดวิจารณญาณ อภิปราย และ
เปล่ียนความคิดเห็นและแกปญหา 

เชิงปริมาณ  
รอยละ ๘๕ ของนักเรียนมีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห คิดวิจารณญาณ   
รอยละ ๘๕ ของนักเรียนมีความสารถในการ
อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการ
แกปญหา 
 เชิงคุณภาพ   
นักเรียนมีทักษะในการคิดวิเคราะห  
คิดวิจารณญาณ  การอภิปราย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในการแกปญหา 

เชิงปริมาณ  
รอยละ ๘๕ ของนักเรียนมีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห คิดวิจารณญาณ   
รอยละ ๘๕ ของนักเรียนมีความสารถในการ
อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการ
แกปญหา 
 เชิงคุณภาพ   
รอยละ ๘๕ ของนักเรียนมีทักษะในการคิด
วิเคราะห  
คิดวิจารณญาณ  การอภิปราย แลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็นในการแกปญหา 

มกราคม – กันยายน 
๒๕๖๐ 
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มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพผูเรียน  
ว. ๑  วิชาการ   กลยุทธที ่๑  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
  ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย ตัวช้ีวัด ระยะเวลาดําเนนิงาน 
    กิจกรรมท่ี ๑ โครงงานอิสระ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู และถอดองค
ความรู 

เชิงปริมาณ  
รอยละ ๗๕ ของนักเรียนมีความสามารถใน
การแลกเปลี่ยนเรียนรูและถอดองคความรูใน
สิ่งท่ีเรียนรู  
 เชิงคุณภาพ   
นักเรียนมีทักษะการสื่อสาร สนทนา 
แลกเปลี่ยนเรียนรู และถอดองคความรู 

เชิงปริมาณ  
รอยละ ๗๕ ของนักเรียนมีความสามารถในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูและถอดองคความรูในสิ่งท่ี
เรียนรู  
 เชิงคุณภาพ   
รอยละ ๗๕ ของนักเรียนมีทักษะการสื่อสาร 
สนทนา แลกเปลี่ยนเรียนรู และถอดองคความรู 

พฤษภาคม – กันยายน 
๒๕๖๐ 

    กิจกรรมท่ี ๒ สงเสริมการคิด
วิเคราะหระดับปฐมวัย 

เชิงปริมาณ  
รอยละ ๘๕ ของนักเรียนมีทักษะการคิด
วิเคราะห 
เชิงคุณภาพ   
นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห 

เชิงปริมาณ  
รอยละ ๘๕ ของนักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห 
เชิงคุณภาพ   
รอยละ ๘๕ ของนักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห 

มกราคม – กันยายน 
๒๕๖๐ 
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มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพผูเรียน  
ว. ๑  วิชาการ   กลยุทธที ่๑  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
  ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย ตัวช้ีวัด ระยะเวลาดําเนนิงาน 
   ๑.๓ โครงการสงเสริม
ความสามารถในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร 

เชิงปริมาณ  
รอยละ ๘๕ ของนักเรียนมีความสามารถใน
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 เชิงคุณภาพ   
นักเรียนมีทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

เชิงปริมาณ  
รอยละ ๘๕ ของนักเรียนมีความสามารถในการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 เชิงคุณภาพ   
รอยละ ๘๕ ของนักเรียนมีทักษะการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 

มกราคม – กันยายน 
๒๕๖๐ 

    กิจกรรมท่ี ๑ เรียนรูทองโลกกวาง
อยางปลอดภัยบนเครือขาย
อินเตอรเนต 

เชิงปริมาณ  
รอยละ ๘๕ ของนักเรียนมีทักษะการส ืบคน
ขอมูล และใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยาง
ปลอดภัย 
 เชิงคุณภาพ   
นักเรียนมีทักษะการสืบคนขอมูล และ 
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางปลอดภัย 

เชิงปริมาณ  
รอยละ ๘๕ ของนักเรียนมีทักษะการส ืบคนขอมูล 
และใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางปลอดภัย 
 เชิงคุณภาพ   
รอยละ ๘๕ ของนักเรียนมีทักษะการสืบคนขอมูล 
และใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางปลอดภัย 

มกราคม – กันยายน 
๒๕๖๐ 
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มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพผูเรียน  
ว. ๑  วิชาการ   กลยุทธที ่๑  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
  ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย ตัวช้ีวัด ระยะเวลาดําเนนิงาน 
   ๑.๔  โครงการสงเสริม
ความกาวหนาทางการเรียน 
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

เชิงปริมาณ  
รอยละ ๙๐ ของนักเรียนมีความกาวหนา
ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 เชิงคุณภาพ   
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน 

เชิงปริมาณ  
รอยละ ๙๐ ของนักเรียนมีความกาวหนาทาง 
การเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 เชิงคุณภาพ   
รอยละ ๙๐ ของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงข้ึน 

มกราคม – กันยายน 
๒๕๖๐ 

     กิจกรรมท่ี ๑ แขงขันทักษะดาน
ศิลปะ  ดนตรี  กีฬา นาฏศิลป 

เชิงปริมาณ  
รอยละ ๙๐ ของนักเรียนมีทักษะดานศิลปะ  
ดนตรี  กีฬา นาฏศิลป 
 เชิงคุณภาพ   
นักเรียนมีผลงานดานศิลปะ  ดนตรี  กีฬา 
นาฏศิลป 

เชิงปริมาณ  
รอยละ ๙๐ ของนักเรียนมีทักษะดานศิลปะ  
ดนตรี  กีฬา นาฏศิลป 
 เชิงคุณภาพ   
รอยละ ๗๕ ของนักเรียนมีผลงานดานศิลปะ  
ดนตรี  กีฬา นาฏศิลป 

มกราคม – กันยายน 
๒๕๖๐ 

     กิจกรรมท่ี ๒ ศึกษาเรียนรู 
นอกสถานศึกษา 

เชิงปริมาณ  
รอยละ ๙๐ ของนักเรียนมีความรูและ
ประสบการณจากแหลงเรียนรูใหมๆ 
 เชิงคุณภาพ   
นักเรียนมีทักษะการแสวงหาความรู ไดรับ
ความรูและประสบการณตรง 

เชิงปริมาณ  
รอยละ ๙๐ ของนักเรียนมีความรูและ
ประสบการณจากแหลงเรียนรูใหมๆ 
 เชิงคุณภาพ   
รอยละ ๙๐ ของนักเรียนมีทักษะการแสวงหา
ความรู ไดรับความรูและประสบการณตรง 

มกราคม – กันยายน 
๒๕๖๐ 
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มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพผูเรียน  
ว. ๑  วิชาการ   กลยุทธที ่๑  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
  ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย ตัวช้ีวัด ระยะเวลาดําเนนิงาน 
     กิจกรรมท่ี ๓ วันภาษาไทย
แหงชาติ และวันสุนทรภู 

เชิงปริมาณ  
รอยละ ๙๐ ของนักเรียนมีความรู
เก่ียวกับวันภาษาไทยและวันสุนทรภู 
 เชิงคุณภาพ   
นักเรียนมีความตระหนักและเห็น
ความสําคัญของวันภาษาไทยและวัน
สุนทรภู 

เชิงปริมาณ  
รอยละ ๙๐ ของนักเรียนมีความรูเก่ียวกับ 
วันภาษาไทยและวันสุนทรภู 
 เชิงคุณภาพ   
รอยละ ๙๐ ของนักเรียนมีความตระหนักและ 
เห็นความสําคัญของวันภาษาไทยและวันสุนทรภู 

มิถุนายน ๒๕๖๐ 

     กิจกรรมท่ี ๔ วันอาเซียนเดย เชิงปริมาณ  
รอยละ ๙๐ ของนักเรียนมีความรู
เก่ียวกับวันอาเซียนและประเทศในกลุม
อาเซียน 
 เชิงคุณภาพ   
นักเรียนมีความตระหนักถึงความสําคัญ
ของการเปดประชาคมอาเซียน สามารถ
อยูในประชาคมอาเซียนไดอยางปกติสุข 

เชิงปริมาณ  
รอยละ ๙๐ ของนักเรียนมีความรูเก่ียวกับวันอาเซียน
และประเทศในกลุมอาเซียน 
 เชิงคุณภาพ   
รอยละ ๙๐ ของนักเรียนมีความตระหนักถึง
ความสําคัญของการเปดประชาคมอาเซียน สามารถ
อยูในประชาคมอาเซียนไดอยางปกติสุข 

สิงหาคม ๒๕๖๐ 

     กิจกรรมท่ี ๕ สัปดาหวิทยาศาสตร เชิงปริมาณ  
รอยละ ๙๐ ของนักเรียนมีความรู
เก่ียวกับวันวิทยาศาสตร 
 เชิงคุณภาพ   
นักเรียนมีความตระหนักถึงความสําคัญ
ของวิทยาศาสตรและวิวัฒนาการตางๆ 

เชิงปริมาณ  
รอยละ ๙๐ ของนักเรียนมีความรูเก่ียวกับวัน
วิทยาศาสตร 
 เชิงคุณภาพ   
รอยละ ๙๐ ของนักเรียนมีความตระหนักถึง
ความสําคัญของวิทยาศาสตรและวิวัฒนาการตางๆ 

สิงหาคม ๒๕๖๐ 
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มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพผูเรียน  
ว. ๑  วิชาการ   กลยุทธที ่๑  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
  ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย ตัวช้ีวัด ระยะเวลาดําเนนิงาน 
     กิจกรรมท่ี ๖ วันสถาปนาลูกเสือ เชิงปริมาณ  

รอยละ ๙๐ ของนักเรียนมีความรู
เก่ียวกับวันสถาปนาลูกเสือไทย 
 เชิงคุณภาพ   
นักเรียนมีความตระหนักถึงความสําคัญ
ของวันสถาปนาลูกเสือไทยและปฏิบัติตน
เปนแบบอยางท่ีดี 

เชิงปริมาณ  
รอยละ ๙๐ ของนักเรียนมีความรูเก่ียวกับวันสถาปนา
ลูกเสือไทย 
 เชิงคุณภาพ   
รอยละ ๙๐ ของนักเรียนมีความตระหนักถึง
ความสําคัญของวันสถาปนาลูกเสือไทย และปฏิบัติ
ตนเปนแบบอยางท่ีดี 

กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

     กิจกรรมท่ี ๗ ภาษาอังกฤษวันละ
คํา/สนทนาพาที 

เชิงปริมาณ  
รอยละ ๗๕ ของนักเรียนมีความรู
เก่ียวกับคําศัพทภาษาอังกฤษ 
 เชิงคุณภาพ   
นักเรียนมีความตระหนักถึงความสําคัญ
ของภาษาอังกฤษ  
นักเรียนสนทนาภาษาอังกฤษดวย
ประโยคพ้ืนฐานงายๆ ได 

เชิงปริมาณ  
รอยละ ๗๕ ของนักเรียนมีความรูเก่ียวกับคําศัพท
ภาษาอังกฤษ 
 เชิงคณุภาพ   
รอยละ ๘๕ ของนักเรียนมีความตระหนักถึง
ความสําคัญของภาษาอังกฤษ  
รอยละ ๖๕ ของนักเรียนสนทนาภาษาอังกฤษดวย
ประโยคพ้ืนฐานงายๆ ได 

มกราคม – กันยายน 
๒๕๖๐ 
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มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพผูเรียน  
ว. ๑  วิชาการ   กลยุทธที ่๑  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
  ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย ตัวช้ีวัด ระยะเวลาดําเนนิงาน 
     กิจกรรมท่ี ๘ อาขยาน เชิงปริมาณ  

รอยละ ๙๐ ของนักเรียนมีความรู
เก่ียวกับบทอาขยาน คิดวิเคราะหและ
นําไปปรบัประยุกตใชได 
 เชิงคุณภาพ   
นักเรียนมีความตระหนักถึงความสําคัญ
เก่ียวกับหลักคําสอนในบทอาขยาน  
นักเรียนรูจักคิดวิเคราะห และนําไปปรับ
ประยุกตใชได 

เชิงปริมาณ  
รอยละ ๙๐ ของนักเรียนมีความรูเก่ียวกับบทอาขยาน 
คิดวิเคราะหและนําไปปรับประยุกตใชได 
 เชิงคุณภาพ   
รอยละ ๙๐ ของนักเรียนมีความตระหนักถึง
ความสําคัญเก่ียวกับหลักคําสอนในบทอาขยาน  
นักเรียนรูจักคิดวิเคราะห และนําไปปรับประยุกต 
ใชได 

มกราคม – กันยายน 
๒๕๖๐ 

     กิจกรรมท่ี ๙ การใชแหลงเรียนรู
และการอาน ระดับปฐมวัย 

เชิงปริมาณ  
รอยละ ๙๐ ของนักเรียนใชแหลงเรียนรู
ในการพัฒนาตนดานการอาน 
 เชิงคุณภาพ   
นักเรียนมีทักษะดานการอานเพ่ิมข้ึน 

เชิงปริมาณ  
รอยละ ๙๐ ของนักเรียนใชแหลงเรียนรูในการพัฒนา
ตนดานการอาน 
 เชิงคุณภาพ   
รอยละ ๙๐ ของนักเรียนมีทักษะดานการอานเพ่ิมข้ึน 

มกราคม – กันยายน 
๒๕๖๐ 
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มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพผูเรียน  
ว. ๑  วิชาการ   กลยุทธที ่๑  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
  ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย ตัวช้ีวัด ระยะเวลาดําเนนิงาน 
    กิจกรรมท่ี ๑๐ สงเสริมทักษะ 
ดานศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว 
ระดับปฐมวัย 

เชิงปริมาณ  
รอยละ ๙๐ ของนักเรียนมีทักษะ 
ดานศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว 
 เชิงคุณภาพ   
นักเรียนวาดภาพ รองเพลงและ
เคลื่อนไหวตามจังหวะเพลงได 

เชิงปริมาณ  
รอยละ ๙๐ ของนักเรียนมีทักษะดานศิลปะ ดนตรี 
และการเคลื่อนไหว 
 เชิงคุณภาพ   
รอยละ ๙๐ ของนักเรียนวาดภาพ รองเพลงและ
เคลื่อนไหวตามจังหวะเพลงได 

มกราคม – กันยายน 
๒๕๖๐ 

    กิจกรรมท่ี ๑๑ พัฒนาศักยภาพ
ดานกลามเนื้อ การสื่อสาร การสังเกต 
และการคิดคํานวณ ระดับปฐมวัย 

เชิงปริมาณ  
รอยละ ๙๐ ของนักเรียนมีทักษะ 
ดานกลามเนื้อ การสื่อสาร การสังเกต 
และการคิดคํานวณ 
 เชิงคุณภาพ   
นักเรียนใชกลามเนื้อมือ สื่อสาร สังเกต 
และคิดคํานวณไดอยางมีประสิทธิภาพ 

เชิงปริมาณ  
รอยละ ๙๐ ของนักเรียนมีทักษะดานกลามเนื้อ  
การสื่อสาร การสังเกต และการคิดคํานวณ 
 เชิงคุณภาพ   
นักเรียนใชกลามเนื้อมือ สื่อสาร สังเกต และ 
คิดคํานวณไดอยางมีประสิทธิภาพ 

มกราคม – กันยายน 
๒๕๖๐ 
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มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพผูเรียน  
ว. ๑  วิชาการ   กลยุทธที ่๑  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
  ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย ตัวช้ีวัด ระยะเวลาดําเนนิงาน 
   ๑.๕ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และผลการทดสอบ 
ข้ันพ้ืนฐานระดับชาติ  
(NT / O-NET)   
 

เชิงปริมาณ  
รอยละ ๙๐ ของนักเรียนมีผลการทดสอบ
ข้ันพ้ืนฐานระดับชาติสูงข้ึน  
 เชิงคุณภาพ   
นักเรียนมีผลการทดสอบข้ันพ้ืนฐาน
ระดับชาติสูงข้ึน รอยละ ๕ 

เชิงปริมาณ  
รอยละ ๙๐ ของนักเรียนมีผลการทดสอบข้ันพ้ืนฐาน
ระดับชาติสูงข้ึน  
 เชิงคุณภาพ   
รอยละ ๙๐ ของนักเรียนมีผลการทดสอบข้ันพ้ืนฐาน
ระดับชาติสูงข้ึน รอยละ ๕ 

มกราคม – กันยายน 
๒๕๖๐ 

     กิจกรรมท่ี ๑ กิจกรรมสอนเสริม
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

เชิงปริมาณ  
รอยละ ๙๐ ของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนทุกกลุมสาระสูงข้ึน 
 เชิงคุณภาพ   
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ทุกกลุมสาระสูงข้ึน มีความตั้งใจ สนใจใน
การเรียนเพ่ิมมากข้ึน 

เชิงปริมาณ  
รอยละ ๙๐ ของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ทุกกลุมสาระสูงข้ึน 
 เชิงคุณภาพ   
รอยละ ๙๐ ของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ทุกกลุมสาระสูงข้ึน มีความตั้งใจ สนใจในการเรียน
เพ่ิมมากข้ึน 

มกราคม – กันยายน 
๒๕๖๐ 

     กิจกรรมท่ี ๒ กิจกรรมติวเขม 
NT/ O-NET   

เชิงปริมาณ  
รอยละ ๙๐ ของนักเรียนมีผลการทดสอบ
ข้ันพ้ืนฐานระดับชาติสูงข้ึน  
 เชิงคุณภาพ   
นักเรียนมีผลการทดสอบข้ันพ้ืนฐาน
ระดับชาติสูงข้ึน รอยละ ๕ 

เชิงปริมาณ  
รอยละ ๙๐ ของนักเรียนมีผลการทดสอบข้ันพ้ืนฐาน
ระดับชาติสูงข้ึน  
 เชิงคุณภาพ   
รอยละ ๙๐ ของนักเรียนมีผลการทดสอบข้ันพ้ืนฐาน
ระดับชาติสูงข้ึน รอยละ ๕ 

มกราคม – กันยายน 
๒๕๖๐ 
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มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพผูเรียน  
ว. ๑  วิชาการ   กลยุทธที ่๑  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
  ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย ตัวช้ีวัด ระยะเวลาดําเนนิงาน 
   ๑.๖ โครงการสงเสริมการจัด
การศึกษาเพ่ือเตรียมความพรอม 
ในการศึกษาตอ 

เชิงปริมาณ  
รอยละ ๙๐ ของนักเรียนมีความรู
เก่ียวกับชองทางในการศึกษาตอใน
อนาคต 
 เชิงคุณภาพ   
นักเรียนมีความพรอมในการศึกษาตอ 

เชิงปริมาณ  
รอยละ ๙๐ ของนักเรียนมีความรูเก่ียวกับชองทางใน
การศึกษาตอในอนาคต 
 เชิงคุณภาพ   
รอยละ ๙๐ ของนักเรียนมีความพรอมในการศึกษา
ตอ 

มกราคม – กันยายน 
๒๕๖๐ 

     กิจกรรมท่ี ๑ เปดรั้วโรงเรียน 
(เชิญวิทยากรมาใหความรูดาน
การศึกษาตอ) 

เชิงปริมาณ  
รอยละ ๙๐ ของนักเรียนมีความรู
เก่ียวกับการศึกษาตอในอนาคต 
 เชิงคุณภาพ   
นักเรียนมีความพรอมในการศึกษาตอ 
เกิดความรวมมือระหวางโรงเรียนกับ
ชุมชน 

เชิงปริมาณ  
รอยละ ๙๐ ของนักเรียนมีความรูเก่ียวกับการศึกษา
ตอในอนาคต 
 เชิงคุณภาพ   
รอยละ ๙๐ ของนักเรียนมีความพรอมในการศึกษาตอ 
และเกิดความรวมมือระหวางโรงเรียนกับชุมชน 

มกราคม – กันยายน 
๒๕๖๐ 
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ว. ๒  วิชาธรรม       กลยุทธที ่๒ ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะและคานิยมที่ดี 
  ๒.๑ คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน   

โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย ตัวช้ีวัด ระยะเวลาดําเนนิงาน 
   ๑.๑  โครงการสงเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม คุณลักษณะ และคานิยม 
ท่ีดี   

เชิงปริมาณ  
รอยละ ๙๐ ของนักเรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม และปฏิบัติตนตามคานิยมท่ีดี 
 เชิงคุณภาพ   
นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติ
ตนตามคานิยมท่ีดี 

เชิงปริมาณ  
รอยละ ๙๐ ของนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และ
ปฏิบัติตนตามคานิยมท่ีดี 
 เชิงคุณภาพ   
รอยละ ๙๐ นักเรียนนอมนําหลักธรรม คานิยมท่ีดี
เปนแนวทางในการดํารงตน 

มกราคม – กันยายน 
๒๕๖๐ 

     กิจกรรมท่ี ๑ โรงเรียนวิถีพุทธ 
รักษาศีล ๕  สวดมนต เขาวัดฟงธรรม
ทุกวันพระ 

เชิงปริมาณ  
รอยละ ๙๕ ของนักเรียนเขารวมกิจกรรม
ตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ รักษาศีลหา 
สวดมนต เขาวัดฟงธรรมทุกวันพระ 
เชิงคุณภาพ   
นักเรียนปฏิบัติตนตามแนวทางโรงเรียน
วิถีพุทธ  รักษาศีลหา สวดมนต เขาวัดฟง
ธรรมทุกวันพระ 

เชิงปริมาณ  
รอยละ ๙๕ ของนักเรียนเขารวมกิจกรรมตาม
แนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ รักษาศีลหา สวดมนต  
เขาวัดฟงธรรมทุกวันพระ 
เชิงคุณภาพ   
รอยละ ๙๕ ของนักเรียนปฏิบัติตนตามแนวทาง
โรงเรียนวิถีพุทธ  รักษาศีลหา สวดมนต เขาวัดฟง
ธรรมทุกวันพระ 

มกราคม – กันยายน 
๒๕๖๐ 

     กิจกรรมท่ี ๒ ประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 

เชิงปริมาณ  
รอยละ ๙๕ ของนักเรียนเขารวมกิจกรรม
สงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
เชิงคุณภาพ   
นักเรียนปฏิบัติตนตามหลักประชาธิปไตย 

เชิงปริมาณ  
รอยละ ๙๕ ของนักเรียนเขารวมกิจกรรมสงเสริม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน 
เชิงคุณภาพ   
รอยละ ๙๕ ของนักเรียนปฏิบัติตนตามหลัก
ประชาธิปไตยของไทย 

มกราคม – กันยายน 
๒๕๖๐ 
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ว. ๒  วิชาธรรม       กลยุทธที ่๒ ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะและคานิยมที่ดี 
  ๒.๑ คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน   

โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย ตัวช้ีวัด ระยะเวลาดําเนนิงาน 
     กิจกรรมท่ี ๓ การออมทรัพย เชิงปริมาณ  

รอยละ ๙๕ ของนักเรียนเขารวมกิจกรรม
ออมทรัพย 
เชิงคุณภาพ   
นักเรียนมีนิสัยการประหยัดและอดออม 

เชิงปริมาณ  
รอยละ ๙๕ ของนักเรียนเขารวมกิจกรรมออมทรัพย 
เชิงคุณภาพ   
รอยละ ๙๕ ของนักเรียนมีนิสัยการประหยัดและ 
อดออม 

มกราคม – กันยายน 
๒๕๖๐ 

     กิจกรรมท่ี ๔ สงเสริมการเรียนรู
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและโครงการตาม 
แนวพระราชดําริ 

เชิงปริมาณ  
รอยละ ๙๕ ของนักเรียนรู เขาใจเก่ียวกับ
การปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง/มีความรูเก่ียวกับ
โครงการตามแนวพระราชดําริ 
เชิงคุณภาพ   
นักเรียนนอมนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวปฏิบัติตน 

เชิงปริมาณ  
รอยละ ๙๕ ของนักเรียนรู เขาใจเก่ียวกับการปฏิบัติ
ตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง/มีความรู
เก่ียวกับโครงการตามแนวพระราชดําริ 
เชิงคุณภาพ   
รอยละ ๙๕ ของนักเรียนนอมนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวปฏิบัติตน 

มกราคม – กันยายน 
๒๕๖๐ 

     กิจกรรมท่ี ๕ การอยูคายพักแรม
ลูกเสือ เนตรนารี  

เชิงปริมาณ  
รอยละ ๑๐๐ ของนักเรียนเขารวม
กิจกรรมอยูคายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี 
เชิงคุณภาพ   
นักเรียนปฏิบัติตนตามกฎของลูกเสือ    
มีจิตอาสา อยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมี
ความสุข 

เชิงปริมาณ  
รอยละ ๑๐๐ ของนักเรียนเขารวมกิจกรรมอยูคายพัก
แรมลูกเสือ เนตรนารี 
เชิงคุณภาพ   
รอยละ ๙๕ ของนักเรียนปฏิบัติตนตามกฎของลูกเสือ    
มีจิตอาสา อยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 

มกราคม ๒๕๖๑ 
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ว. ๒  วิชาธรรม       กลยุทธที ่๒ ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะและคานิยมที่ดี 
  ๒.๑ คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน   

โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย ตัวช้ีวัด ระยะเวลาดําเนนิงาน 
     กิจกรรมท่ี ๖ วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม "วันแม
แหงชาติ" 

เชิงปริมาณ  
รอยละ ๑๐๐ ของนักเรียนเขารวม
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ 
สิงหาคม “วันแมแหงชาติ. 
เชิงคุณภาพ   
นักเรียนปฏิบัติตนเปนลูกท่ีดี มีความ
กตัญูรูคุณตอผูมีพระคุณ 

เชิงปริมาณ  
รอยละ ๑๐๐ ของนักเรียนเขารวมกิจกรรมวันเฉลิม
พระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม “วันแมแหงชาติ. 
เชิงคุณภาพ   
รอยละ ๑๐๐ ของนักเรียนปฏิบัติตนเปนลูกท่ีดี  
มีความกตัญูรูคุณตอผูมีพระคุณ 

สิงหาคม ๒๕๖๐ 

      กิจกรรมท่ี ๗ วันนอมรําลึกไว
อาลัย รัชกาลท่ี ๙ 

เชิงปริมาณ  
รอยละ ๑๐๐ ของนักเรียนเขารวม
กิจกรรมนอมรําลึกไวอาลัย รัชกาลท่ี ๙ 
เชิงคุณภาพ   
นักเรียนปฏิบัติตนเปนลูกท่ีดี มีความ
กตัญูรูคุณตอผูมีพระคุณ 

เชิงปริมาณ  
รอยละ ๑๐๐ ของนักเรียนเขารวมกิจกรรมนอมรําลึก
ไวอาลัย รัชกาลท่ี ๙ 
เชิงคุณภาพ   
รอยละ ๑๐๐ ของนักเรียนปฏิบัติตนเปนลูกท่ีดี  
มีความกตัญูรูคุณตอผูมีพระคุณ 

ธันวาคม ๒๕๖๐ 

     กิจกรรมท่ี ๘ วันไหวครู เชิงปริมาณ  
รอยละ ๑๐๐ ของนักเรียนเขารวม
กิจกรรมวันไหวครู 
เชิงคุณภาพ   
นักเรียนปฏิบัติตนเปนศิษยท่ีดี มีความ
กตัญูรูคุณตอผูมีพระคุณ 

เชิงปริมาณ  
รอยละ ๑๐๐ ของนักเรียนเขารวมกิจกรรมวันไหวครู 
เชิงคุณภาพ   
รอยละ ๑๐๐ ของนักเรียนปฏิบัติตนเปนศิษยท่ีดี  
มีความกตัญูรูคุณตอผูมีพระคุณ 

มิถุนายน ๒๕๖๐ 
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ว. ๒  วิชาธรรม       กลยุทธที ่๒ ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะและคานิยมที่ดี 
  ๒.๑ คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน   

โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย ตัวช้ีวัด ระยะเวลาดําเนนิงาน 
     กิจกรรมท่ี ๙ ประกวดหองเรียน เชิงปริมาณ  

รอยละ ๑๐๐ ของนักเรียน/ครูเขารวม
กิจกรรมประกวดหองเรียน 
 เชิงคุณภาพ   
นักเรียนมีความรับผิดชอบ มีระเบียบและ
มีนิสัยรักสะอาด หองเรียนสะอาด 

เชิงปริมาณ  
รอยละ ๑๐๐ ของนักเรียน/ครูเขารวมกิจกรรม
ประกวดหองเรียน 
 เชิงคุณภาพ   
รอยละ ๙๐ ของนักเรียนมีความรับผิดชอบ  
มีระเบียบและมีนิสัยรักสะอาด หองเรียนสะอาด 

มกราคม – กันยายน 
๒๕๖๐ 

     กิจกรรมท่ี ๑๐ สงเสริมและ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และ
คานิยมท่ีพึงประสงค เด็กปฐมวัย 

เชิงปริมาณ  
รอยละ ๑๐๐ ของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการ
ดานคุณธรรม จริยธรรม และคานยิม 
ท่ีพึงประสงค  
 เชิงคุณภาพ   
นักเรียนปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม  
มีจริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค 

เชิงปริมาณ  
รอยละ ๑๐๐ ของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการดาน
คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค  
 เชิงคุณภาพ   
รอยละ ๑๐๐ ของนักเรียนปฏิบัติตนตามหลัก
คุณธรรม มีจริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค 

มกราคม – กันยายน 
๒๕๖๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



39 
 
ว. ๒  วิชาธรรม       กลยุทธที ่๒ ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะและคานิยมที่ดี 
  ๒.๑ คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน   

โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย ตัวช้ีวัด ระยะเวลาดําเนนิงาน 
   ๑.๒  โครงการอนุรักษศิลปะ 
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม 
ประเพณีและความเปนไทย 

เชิงปริมาณ  
รอยละ ๑๐๐ ของนักเรียน/ครูเขารวม
กิจกรรมอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียม ประเพณีไทย 
 เชิงคุณภาพ   
นักเรียนมีปฏิบัติตน และมีความตระหนัก
ในการอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียม ประเพณีไทย 

เชิงปริมาณ  
รอยละ ๑๐๐ ของนักเรียน/ครูเขารวมกิจกรรม
อนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม 
ประเพณีไทย 
 เชิงคุณภาพ   
รอยละ ๑๐๐ ของนักเรียนมีปฏิบัติตนไดถูกตอง 
และมีความตระหนักในการอนุรักษศิลปะ 
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีไทย 

มกราคม – มิถุนายน 
๒๕๖๐ 
 

     กิจกรรมท่ี ๑ ถวายเทียน 
วันเขาพรรษา 

เชิงปริมาณ  
รอยละ ๑๐๐ ของนักเรียน/ครูเขารวม
กิจกรรมถวายเทียนวันเขาพรรษา 
 เชิงคุณภาพ   
นักเรียนรูข้ันตอนการถวายเทียน และ
ปฏิบัติตนเปนพุทธศาสนิกชนท่ีด ี

เชิงปริมาณ  
รอยละ ๑๐๐ ของนักเรียน/ครูเขารวมกิจกรรม
ถวายเทียนวันเขาพรรษา 
 เชิงคุณภาพ   
รอยละ ๑๐๐ ของนักเรียนรูข้ันตอนการถวายเทียน 
และปฏิบัติตนเปนพุทธศาสนิกชนท่ีดี 

กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

     กิจกรรมท่ี ๒ สงเสริมวัฒนธรรม
และมารยาทไทย อัตลักษณของ
โรงเรียน 

เชิงปริมาณ  
รอยละ ๑๐๐ ของนักเรยีนสามารถปฏิบัติ
ตนตามวัฒนธรรม มารยาทไทย และ 
อัตลักษณของโรงเรียน 
เชิงคุณภาพ   
นักเรียนปฏิบัติตนตามวัฒนธรรม มารยาท
ไทย และอัตลักษณของโรงเรียน 

เชิงปริมาณ  
รอยละ ๑๐๐ ของนักเรียนสามารถปฏิบัติตนตาม
วัฒนธรรม มารยาทไทย และอัตลักษณของ
โรงเรียน 
เชิงคุณภาพ   
รอยละ ๑๐๐ ของนักเรียนปฏิบัติตนตามวัฒนธรรม 
มารยาทไทย และอัตลักษณของโรงเรียน 

มกราคม – กันยายน 
๒๕๖๐ 
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ว. ๒  วิชาธรรม       กลยุทธที ่๒ ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะและคานิยมที่ดี 
  ๒.๑ คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน   

โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย ตัวช้ีวัด ระยะเวลาดําเนนิงาน 
     กิจกรรมท่ี ๓ สงเสริมการละเลน
พ้ืนบาน 

เชิงปริมาณ  
รอยละ ๙๐ ของนักเรียนมีทักษะเก่ียวกับ
การละเลนพ้ืนบาน 
เชิงคุณภาพ   
นักเรียนสืบทอดการละเลนพ้ืนบาน  
มีความสามัคคี มีพัฒนาการทางดาน
รางกาย สังคม อารมณ และจิตใจ 

เชิงปริมาณ  
รอยละ ๙๐ ของนักเรียนมีทักษะเก่ียวกับ
การละเลนพ้ืนบาน 
เชิงคุณภาพ   
รอยละ ๙๐ ของนักเรียนสืบทอดการละเลน
พ้ืนบาน มีความสามัคคี มีพัฒนาการทางดาน
รางกาย สังคม อารมณ และจิตใจ 

มกราคม – กันยายน 
๒๕๖๐ 

    ๑.๓ โครงการสรางเสริม 
การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบน 
ความแตกตางท่ีหลากหลาย 

เชิงปริมาณ  
รอยละ ๙๐ ของนักเรียนยอมรับท่ีจะอยู
รวมกันบนความแตกตางท่ีหลากหลาย 
เชิงคุณภาพ   
นักเรียนสามารถปรับตัวเขากับผูอ่ืนได 

เชิงปริมาณ  
รอยละ ๙๐ ของนักเรียนยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบน
ความแตกตางท่ีหลากหลาย 
เชิงคุณภาพ   
รอยละ ๙๐ ของนักเรียนปรับตัวเขากับผูอ่ืนได 

มกราคม – กันยายน 
๒๕๖๐ 

     กิจกรรมท่ี ๑ เรียนรูชีวิตเด็ก
พิการ/เด็กท่ีไดรับผลกระทบจากโรค
เอดส/คนชรา 

เชิงปริมาณ  
รอยละ ๑๐๐ ของนักเรียนเรียนรูวิถีชีวิต
ของเด็กพิการ/เด็กท่ีไดรับผลกระทบจาก 
โรคเอดส/คนชรา 
เชิงคุณภาพ   
นักเรียนสามารถปรับตัวเขากับผูอ่ืนไดอยาง
มีความสุข 

เชิงปริมาณ  
รอยละ ๑๐๐ ของนักเรียนเรียนรูวิถีชีวิตของ 
เด็กพิการ/เด็กท่ีไดรับผลกระทบจาก 
โรคเอดส/คนชรา 
เชิงคุณภาพ   
รอยละ ๑๐๐ นักเรียนสามารถปรับตัวเขากับผูอ่ืน
ไดอยางมีความสุข 

มิถุนายน ๒๕๖๐ 
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ว. ๒  วิชาธรรม       กลยุทธที ่๒ ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะและคานิยมที่ดี 
  ๒.๑ คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน   

โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย ตัวช้ีวัด ระยะเวลาดําเนนิงาน 
     กิจกรรมท่ี ๒ พ่ีสอนนอง 
อาน เขียน เรียนรู 

เชิงปริมาณ  
รอยละ ๙๐ ของนักเรียนสอนใหนองอาน 
เขียน เรียนรู 
เชิงคุณภาพ   
นักเรียนมีจิตอาสา  

เชิงปริมาณ  
รอยละ ๙๐ ของนักเรียนสอนใหนองอาน เขียน เรียนรู 
เชิงคุณภาพ   
รอยละ ๙๐ ของนักเรียนมีจิตอาสา  

มกราคม – กันยายน 
๒๕๖๐ 

   ๑.๒  โครงการสงเสริมสุขภาวะ
ทางรางกาย และลักษณะจิตสังคม 

เชิงปริมาณ  
รอยละ ๑๐๐ ของนักเรียนมีสุขภาวะทาง
รางกาย และจิตใจท ี่ดี 
เชิงคุณภาพ   
นักเรียนสุขภาพกายแข็งแรง มีสุขภาวะ
ทางจิตท่ีดี  

เชิงปริมาณ  
รอยละ ๑๐๐ ของนักเรียนมีสุขภาวะทางรางกาย และ
จิตใจท ี่ดี 
เชิงคุณภาพ   
รอยละ ๑๐๐ ของนักเรียนมีสุขภาพกายแข็งแรง  
มีสุขภาวะทางจิตท่ีดี  

มกราคม – กันยายน 
๒๕๖๐ 

     กิจกรรมท่ี ๑ เจริญภาวนาสมาธิ
กอนเรียน 

เชิงปริมาณ  
รอยละ ๑๐๐ ของนักเรียนปฏิบัติ
กิจกรรมเจริญสมาธิกอนเรียน 
เชิงคุณภาพ   
นักเรียนมีสมาธิในการเรียน ตั้งใจเรียน  

เชิงปริมาณ  
รอยละ ๑๐๐ ของนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมเจริญสมาธิ
กอนเรียน 
เชิงคุณภาพ   
รอยละ ๙๐ ของนักเรียนมีสมาธิในการเรียน ตั้งใจเรียน  

มกราคม – กันยายน 
๒๕๖๐ 

     กิจกรรมท่ี ๒ การแขงขันกีฬาสี
ภายในและภายนอก 

เชิงปริมาณ  
รอยละ ๑๐๐ ของนักเรียนเขารวม
กิจกรรมการแขงขันกีฬาสี 
เชิงคุณภาพ   
นักเรียนมีทักษะการเลนกีฬา น้ําใจ
นักกีฬา 

เชิงปริมาณ  
รอยละ ๑๐๐ ของนักเรียนเขารวมกิจกรรมการแขงขัน
กีฬาสี 
เชิงคุณภาพ   
รอยละ ๙๐ ของนักเรียนมีทักษะการเลนกีฬา น้ําใจ
นักกีฬา 

กันยายน  ๒๕๖๐ 
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ว. ๒  วิชาธรรม       กลยุทธที ่๒ ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะและคานิยมที่ดี 
  ๒.๑ คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน   

โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย ตัวช้ีวัด ระยะเวลาดําเนนิงาน 
     กิจกรรมท่ี ๓ ตรวจรักษาสุขภาพ
กายและชองปาก 

เชิงปริมาณ  
รอยละ ๑๐๐ ของนักเรียนเขารวมตรวจ
รักษา ดูแลสุขภาพกาย และชองปาก 
เชิงคุณภาพ   
นักเรียนมีสุขภาพกายท่ีดี ฟนไมผุ 

เชิงปริมาณ  
รอยละ ๑๐๐ ของนักเรียนเขารวมตรวจรักษา ดูแล
สุขภาพกาย และชองปาก 
เชิงคุณภาพ   
รอยละ ๙๐ ของนักเรียนมีสุขภาพกายท่ีดี ฟนไมผุ 

มกราคม – กันยายน 
๒๕๖๐ 

     กิจกรรมท่ี ๔ กายบริหารยามเชา 
(พ่ีนํานองตาม) 

เชิงปริมาณ  
รอยละ ๑๐๐ ของนักเรียนเขารวม
กิจกรรมกายบรหิารยามเชา 
เชิงคุณภาพ   
นักเรียนมีสุขภาพกายท่ีดี มีภาวะผูนํา 

เชิงปริมาณ  
รอยละ ๑๐๐ ของนักเรียนเขารวมกิจกรรมกายบริหาร
ยามเชา 
เชิงคุณภาพ   
รอยละ ๙๐ ของนักเรียนมีสุขภาพกายท่ีดี มีภาวะผูนํา 

มกราคม – กันยายน 
๒๕๖๐ 
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ว. ๓  วิชาชีพ       กลยุทธที ่๓  จัดการศึกษาเพ่ือเตรียมความพรอมในการประกอบอาชีพ 
  ๒.๑ คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน   

โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย ตัวช้ีวัด ระยะเวลาดําเนนิงาน 
   ๑.๒  โครงการสงเสริมการจัด
การศึกษาเพ่ือเตรียมความพรอม 
ในการประกอบอาชีพ 

เชิงปริมาณ  
รอยละ ๙๐ ของนักเรียนมีความรูเก่ียวกับ
ชองทางในการประกอบอาชีพตอในอนาคต 
 เชิงคุณภาพ   
นักเรียนมีความพรอมในการประกอบอาชีพ 

เชิงปริมาณ  
รอยละ ๙๐ ของนักเรียนมีความรูเก่ียวกับชองทาง
ในการประกอบอาชีพตอในอนาคต 
 เชิงคุณภาพ   
รอยละ ๙๐ ของนักเรียนมีความพรอมในการ
ประกอบอาชีพ 

มกราคม – กันยายน 
๒๕๖๐ 

     กิจกรรมท่ี ๑ เรียนรูงานอาชีพ
ตามสภาพบริบทของชุมชน 

เชิงปริมาณ  
รอยละ ๙๐ ของนักเรียนมีความรูเก่ียวกับ
งานอาชีพตามสภาพบริบทของชุมชน 
 เชิงคุณภาพ   
นักเรียนมีความรู และมีทักษะพ้ืนฐานใน
การประกอบอาชีพ 

เชิงปริมาณ  
รอยละ ๙๐ ของนักเรียนมีความรูเก่ียวกับงาน
อาชีพตามสภาพบริบทของชุมชน 
 เชิงคุณภาพ   
รอยละ ๙๐ ของนักเรียนมีความรู และมีทักษะ
พ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ 

มกราคม – กันยายน 
๒๕๖๐ 

     กิจกรรมท่ี ๒ หนึ่งคน หนึ่งอาชีพ เชิงปริมาณ  
รอยละ ๑๐๐ ของนักเรียนมีความรูเก่ียวกับ
งานอาชีพตามสภาพบริบทของชุมชน 
 เชิงคุณภาพ   
นักเรียนมีความรู และมีทักษะพ้ืนฐานใน
การประกอบอาชีพ 

เชิงปริมาณ  
รอยละ ๑๐๐ ของนักเรียนมีความรูเก่ียวกับงาน
อาชีพตามสภาพบริบทของชุมชน 
 เชิงคุณภาพ   
รอยละ ๑๐๐ ของนักเรียนมีความรู และมีทักษะ
พ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ 

มกราคม – กันยายน 
๒๕๖๐ 
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ว. ๔  วิชาชีวิต    กลยุทธที่ ๔ จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาใหผูเรียนมีทักษะการดํารงชีวิตอยูในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกไดอยางปกติสุข 
  ๒.๑ คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน   

โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย ตัวช้ีวัด ระยะเวลาดําเนนิงาน 
   ๑.๑  โครงการสงเสริมทักษะ 
การดํารงชีวิต 

เชิงปริมาณ  
รอยละ ๙๐ ของนักเรียนมีทักษะการ
ดํารงชีวิต 
 เชิงคุณภาพ   
นักเรียนสามารถดํารงตนและอยูรวมกับ
ผูอ่ืนในสังคมไดอยางมีความสุข มีทักษะ
การปองกันตน ทักษะการแกปญหา 

เชิงปริมาณ  
รอยละ ๙๐ ของนักเรียนมีทักษะการดํารงชีวิต 
 เชิงคุณภาพ   
รอยละ ๙๐ ของนักเรียนสามารถดํารงตนและ 
อยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางมีความสุข มีทักษะ
การปองกันตน ทักษะการแกปญหา 

มกราคม – กันยายน 
๒๕๖๐ 

     กิจกรรมท่ี ๑ การใหคําปรึกษา เชิงปริมาณ  
รอยละ ๑๐๐ ของนักเรียนท่ีมีปญหา
ไดรับคําปรึกษาท่ีดี 
เชิงคุณภาพ   
นักเรียนสามารถปรับตัวตามคําแนะนําได 

เชิงปริมาณ  
รอยละ ๑๐๐ ของนักเรียนท่ีมีปญหาไดรับคําปรึกษา
ท่ีดี 
เชิงคุณภาพ   
รอยละ ๙๐ ของนักเรียนปรับตัวตามคําแนะนําได 

มกราคม – กันยายน 
๒๕๖๐ 

     กิจกรรมท่ี ๒ เรียนรูประชาคม
อาเซียน 

เชิงปริมาณ  
รอยละ ๙๐ ของนักเรียนมีความรู
เก่ียวกับประชาคมอาเซียน 
เชิงคุณภาพ   
นักเรียนรู เขาใจและปรับตัวเขากับ
ประชาคมอาเซียนได 

เชิงปริมาณ  
รอยละ ๙๐ ของนักเรียนมีความรูเก่ียวกับประชาคม
อาเซียน 
เชิงคุณภาพ   
รอยละ ๙๐ ของนักเรียนรู เขาใจและปรับตัวเขากับ
ประชาคมอาเซียนไดอยางมีความสุข 

มกราคม – กันยายน 
๒๕๖๐ 
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ว. ๔  วิชาชีวิต    กลยุทธที่ ๔ จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาใหผูเรียนมีทักษะการดํารงชีวิตอยูในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกไดอยางปกติสุข 
  ๒.๑ คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน   

โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย ตัวช้ีวัด ระยะเวลาดําเนนิงาน 
     กิจกรรมท่ี ๓ เรียนรูจิตอาสา/
พัฒนาชุมชน 

เชิงปริมาณ  
รอยละ ๙๐ ของนักเรียนมีจิตอาสา 
ในการพัฒนาชุมชน 
เชิงคุณภาพ   
นักเรียนมีจิตอาสา มีความสามัคคี  
และสํานึกรักษชุมชน 

เชิงปริมาณ  
รอยละ ๙๐ ของนักเรียนมีจิตอาสาในการพัฒนา
ชุมชน 
เชิงคุณภาพ   
รอยละ ๙๐ ของนักเรียนมีจิตอาสา มีความสามัคคี  
และสํานึกรักษชุมชน 

มกราคม – กันยายน 
๒๕๖๐ 

     กิจกรรมท่ี ๔ เรียนรูทักษะ 
การปองกันตัวจากยาเสพติด  
และเอดส 

เชิงปริมาณ  
รอยละ ๙๐ ของนักเรียนมีทักษะ 
การปองกันตัวจากยาเสพติด และเอดส 
เชิงคุณภาพ   
นักเรียนรูเทาทัน มีทักษะการปองกันตัว 
การหลีกเลี่ยงจากยาเสพติด และ 
การสําสอนทางเพศ 

เชิงปริมาณ  
รอยละ ๙๐ ของนักเรียนมีทักษะการปองกันตัวจาก
ยาเสพติด และเอดส 
เชิงคุณภาพ   
รอยละ ๙๐ ของนักเรียนรูเทาทัน มีทักษะการปองกัน
ตัว การหลีกเลี่ยงจากยาเสพติด และการสําสอนทาง
เพศ 

มกราคม – กันยายน 
๒๕๖๐ 

     กิจกรรมท่ี ๕ เรียนรูวิถีชีวติ 
ในเรือนจํา 

เชิงปริมาณ  
รอยละ ๙๐ ของนักเรียนรูถึงโทษของ 
การกระทําความผิด /ตระหนักเกรงกลัว 
เชิงคุณภาพ   
นักเรียนรู ตระหนักถึงโทษของการทําผิด
กฎหมาย/ ไมปฏิบัติตนผิดกฎหมาย ไมยุง
เก่ียวกับยาเสพติด หรือของผิดกฎหมาย 

เชิงปริมาณ  
รอยละ ๙๐ ของนักเรียนรูถึงโทษของ 
การกระทําความผิด /ตระหนักเกรงกลัว 
เชิงคุณภาพ   
รอยละ ๙๐ ของนักเรียนรู ตระหนักถึงโทษของ 
การทําผิดกฎหมาย/ ไมปฏิบัติตนผิดกฎหมาย  
ไมยุงเก่ียวกับยาเสพติด หรือของผิดกฎหมาย 

มิถุนายน ๒๕๖๐ 

 
 



46 
 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา 
กลยุทธที ่๕ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยพลังประชารัฐ 
  

โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย ตัวช้ีวัด ระยะเวลาดําเนนิงาน 
   ๑.๑  โครงการสงเสริม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
สถานศึกษา 

เชิงปริมาณ  
รอยละ ๙๐ สถานศึกษามีระบบการ
บริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 
เชิงคุณภาพ   
ครู/บุคลากร ปฏิบัติงานของสถานศึกษา
ไดถูกตองตามกฎระเบียบ มุงผลสัมฤทธิ์
ในการปฏิบัติงาน เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
ประชารัฐมีสวนรวม 

เชิงปริมาณ  
รอยละ ๙๐ สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
เชิงคุณภาพ   
รอยละ ๑๐๐ ของครู/บุคลากร ปฏิบัติงานของ
สถานศึกษาไดถูกตองตามกฎระเบียบ มุงผลสัมฤทธิ์
ในการปฏิบัติงาน เนนผูเรียนเปนสําคัญ ประชารัฐมี
สวนรวม 

มกราคม – กันยายน 
๒๕๖๐ 

     กิจกรรมท่ี ๑ สงเสริม
ประสิทธิภาพงานธุรการ/พัสดุ
โรงเรียน 

เชิงปริมาณ  
รอยละ ๙๐ สถานศึกษามีระบบการ
บริหารจัดการงานธุรการ/พัสดุ 
ท่ีมีประสิทธิภาพ 
เชิงคุณภาพ   
เจาหนาท่ีธุรการ/พัสดุ ปฏิบัติงานได
ถูกตองตามกฎระเบียบ มุงผลสัมฤทธิ์ใน
การปฏิบัติงาน เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
ประชารัฐมีสวนรวม 

เชิงปริมาณ  
รอยละ ๙๐ สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการ
งานธุรการ/พัสดุ 
ท่ีมีประสิทธิภาพ 
เชิงคุณภาพ   
รอยละ ๑๐๐ เจาหนาท่ีธุรการ/พัสดุ ปฏิบัติงาน
ธุรการ/พัสดุ ไดถูกตองตามกฎระเบียบ มุงผลสัมฤทธิ์
ในการปฏิบัติงาน เนนผูเรียนเปนสําคัญ ประชารัฐ 
มีสวนรวม 

มกราคม – กันยายน 
๒๕๖๐ 

 
 
 
 



47 
 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา 
กลยุทธที ่๕ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยพลังประชารัฐ 

โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย ตัวช้ีวัด ระยะเวลาดําเนนิงาน 
     กิจกรรมท่ี ๒ สํามะโนประชากร
ในวัยเรียน 

เชิงปริมาณ  
รอยละ ๑๐๐ สถานศึกษามีระบบการบริหาร
จัดการสํามะโนประชากรในวัยเรียนท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
เชิงคุณภาพ   
ครูผูรับผิดชอบปฏิบัติงานไดถูกตองตาม
กฎระเบียบ มุงผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน 
เนนผูเรียนเปนสําคัญ ประชารัฐมีสวนรวม 

เชิงปริมาณ  
รอยละ ๑๐๐ สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการ
สํามะโนประชากรในวัยเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ 
เชิงคุณภาพ   
รอยละ ๑๐๐ ของครูผูรับผิดชอบปฏิบัติงานได
ถูกตองตามกฎระเบียบ มุงผลสัมฤทธิ์ในการ
ปฏิบัติงาน  
เนนผูเรียนเปนสําคัญ ประชารัฐมีสวนรวม 

มกราคม – กันยายน 
๒๕๖๐ 

     กิจกรรมท่ี ๓ พัฒนา ปรับปรงุ
อาคารสถานท่ี 

เชิงปริมาณ  
รอยละ ๙๐ สถานศึกษาไดรับการพัฒนา 
ปรับปรุงดานอาคาร สถานท่ีและสิ่งแวดลอม 
เชิงคุณภาพ   
สถานศึกษาไดรับการพัฒนา ปรับปรุง 
ดานอาคาร สถานท่ีและสิ่งแวดลอม  
เหมาะแกการเรียนรูของนักเรียน 

เชิงปริมาณ  
รอยละ ๙๐ สถานศึกษาไดรับการพัฒนา ปรับปรุง
ดานอาคาร สถานท่ีและสิ่งแวดลอม 
เชิงคุณภาพ   
รอยละ ๙๐ สถานศึกษาไดรับการพัฒนา ปรับปรุง 
ดานอาคาร สถานท่ีและสิ่งแวดลอม เหมาะแก 
การเรียนรูของนักเรียน 

มกราคม – กันยายน 
๒๕๖๐ 

     กิจกรรมท่ี ๔ อนุรักษพลังงาน
และสิ่งแวดลอม 

เชิงปริมาณ  
รอยละ ๑๐๐ สถานศึกษามีนโยบายอนุรักษ
พลังงานและสิ่งแวดลอม มีมาตรการปองกัน
ความปลอดภัย 
เชิงคุณภาพ   
นักเรียนมีนิสัยอนรุักษพลังงาน และ
สิ่งแวดลอม  

เชิงปริมาณ  
รอยละ ๑๐๐ สถานศึกษามีนโยบายอนุรักษพลังงาน
และสิ่งแวดลอม มีมาตรการปองกันความปลอดภัย 
เชิงคุณภาพ   
รอยละ ๙๕ ของนักเรียนมีนิสัยอนุรักษพลังงาน และ
สิ่งแวดลอม  

มกราคม – กันยายน 
๒๕๖๐ 



48 
 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา 
กลยุทธที ่๕ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยพลังประชารัฐ 

โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย ตัวช้ีวัด ระยะเวลาดําเนนิงาน 
     กิจกรรมท่ี ๕ พัฒนาเว็บไซด
โรงเรียน 

เชิงปริมาณ  
รอยละ ๑๐๐ เว็บไซดโรงเรียนไดรับ 
การพัฒนาท่ีมีประสิทธิภาพ 
เชิงคุณภาพ   
ขอมูลของโรงเรียนมีความสมบูรณในการ
ประชาสัมพันธสูชุมชน  

เชิงปริมาณ  
รอยละ ๑๐๐ เว็บไซดโรงเรียนไดรับการพัฒนาท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
เชิงคุณภาพ   
รอยละ ๑๐๐ ขอมูลของโรงเรียนมีความสมบูรณ 
ในการประชาสัมพันธสูชุมชน  

มกราคม – กันยายน 
๒๕๖๐ 

   ๑.๑  โครงการสงเสริมการมี 
สวนรวมของหนวยงาน องคกร 
ชุมชนในการจัดการศึกษา 

เชิงปริมาณ  
รอยละ ๑๐๐ หนวยงาน องคกร ชุมชนมี
สวนรวมในการจัดการศึกษา 
เชิงคุณภาพ   
สถานศึกษาไดรับการพัฒนาดานการจัด
การศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพโดยความ
รวมมือของพลังประชารัฐ 

เชิงปริมาณ  
รอยละ ๑๐๐ หนวยงาน องคกร ชุมชนมีสวนรวมใน
การจัดการศึกษา 
เชิงคุณภาพ   
รอยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษาไดรับการพัฒนาดาน
การจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพโดยความรวมมือ
ของพลังประชารัฐ 

มกราคม – กันยายน 
๒๕๖๐ 

     กิจกรรมท่ี ๑ กีฬาตานยาเสพติด เชิงปริมาณ  
รอยละ ๑๐๐ หนวยงาน องคกร ชุมชนมี
สวนรวม/สนับสนุนในการแขงขันกีฬา
ตานยาเสพติด 
เชิงคุณภาพ   
สถานศึกษาไดรับความรวมมือในการ
ดําเนินกิจกรรม นักเรียนรูถึงโทษภัยของ
ยาเสพติด 

เชิงปริมาณ  
รอยละ ๑๐๐ หนวยงาน องคกร ชุมชนมีสวนรวม/
สนับสนุนในการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด 
เชิงคุณภาพ   
รอยละ ๑๐๐ ของในการไดรับความรวมมือจาก
หนวยงาน องคกร ชุมชน ในการดําเนินกิจกรรม  
นักเรียนรูถึงโทษภัย และลีกเลี่ยงยาเสพติด 

มกราคม ๒๕๖๐ 

 



49 
 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา 
กลยุทธที ่๕ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยพลังประชารัฐ 

โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย ตัวช้ีวัด ระยะเวลาดําเนินงาน 
     กิจกรรมท่ี ๒ นิทรรศการวิชาการ เชิงปริมาณ  

รอยละ ๑๐๐ หนวยงาน องคกร ชุมชนมี
สวนรวม/สนับสนุนในการจัดนิทรรศการ
วิชาการ 
เชิงคุณภาพ   
สถานศึกษาไดรับความรวมมือในการ
ดําเนินกิจกรรม นักเรียนไดมีโอกาส
แสดงผลงาน 

เชิงปริมาณ  
รอยละ ๑๐๐ หนวยงาน องคกร ชุมชนมีสวนรวม/
สนับสนุนในการจัดนิทรรศการวิชาการ 
เชิงคุณภาพ   
รอยละ ๑๐๐ สถานศึกษาไดรับความรวมมือในการ
ดําเนินกิจกรรม นักเรียนไดมีโอกาสแสดงผลงาน 

ธันวาคม ๒๕๖๐ 

     กิจกรรมท่ี ๓ ประชุมกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เชิงปริมาณ  
รอยละ ๑๐๐ สถานศึกษาไดรับความ
รวมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานในการใหขอคิด ขอเสนอแนะเพ่ือ
พัฒนาสถานศึกษา 
เชิงคุณภาพ   
สถานศึกษาไดรับการพัฒนา ปรับปรุง 

เชิงปริมาณ  
รอยละ ๑๐๐ สถานศึกษาไดรับความรวมมือจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในการใหขอคิด 
ขอเสนอแนะเพ่ือพัฒนาสถานศึกษา 
เชิงคุณภาพ   
รอยละของสถานศึกษา/นักเรียนไดรับการพัฒนา 
ปรับปรุง 

มกราคม – กันยายน 
๒๕๖๐ 

     กิจกรรมท่ี ๔ ทําบุญตักบาตร
เนื่องในเทศกาลวันข้ึนปใหม 

เชิงปริมาณ  
รอยละ ๑๐๐ หนวยงาน องคกร ชุมชน
ใหความรวมมือ เขารวม/สนับสนุน
กิจกรรม /นักเรียนเขารวมกิจกรรม 
เชิงคุณภาพ   
ไดรับความรวมมือจากชุมชน /นักเรียน
ตระหนักถึงกิจกรรมวันสําคัญ 

เชิงปริมาณ  
รอยละ ๑๐๐ หนวยงาน องคกร ชุมชนใหความ
รวมมือ เขารวม/สนับสนุนกิจกรรม /นักเรียนเขารวม
กิจกรรม 
เชิงคุณภาพ   
รอยละของสถานศึกษาท่ีไดรับความรวมมือจากชุมชน 
/นักเรียนตระหนักถึงกิจกรรมวันสําคัญ 

มกราคม ๒๕๖๐-๒๕๖๑ 
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มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา 
กลยุทธที ่๕ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยพลังประชารัฐ 

โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย ตัวช้ีวัด ระยะเวลาดําเนนิงาน 
     กิจกรรมท่ี ๕ วันเด็กแหงชาติ เชิงปริมาณ  

รอยละ ๑๐๐ สถานศึกษาไดรับความ
รวมมือ/สนับสนุนจากหนวยงาน องคกร 
ชุมชน ผูปกครองในการจัดกิจกรรมวันเด็ก 
รอยละ ๑๐๐ ของนักเรียน ไดรับความ
สนุกสนาน กลาคิด กลาทํา กลาแสดงออก 
เชิงคุณภาพ   
สถานศึกษาไดรับความรวมมือ/สนับสนุน
นักเรียนไดรับความสนุกสนาน กลาคิด กลา
ทํา กลาแสดงออก  

เชิงปริมาณ  
รอยละ ๑๐๐ สถานศึกษาไดรับความรวมมือ/
สนับสนุนจากหนวยงาน องคกร ชุมชน ผูปกครอง
ในการจัดกิจกรรมวันเด็ก 
รอยละ ๑๐๐ ของนักเรียน ไดรับความสนุกสนาน 
กลาคิด กลาทํา กลาแสดงออก 
เชิงคุณภาพ   
รอยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษาไดรับความรวมมือ/
สนับสนุน นักเรียนไดรับความสนุกสนาน กลาคิด 
กลาทํา กลาแสดงออก  

มกราคม ๒๕๖๐-๒๕๖๑ 

     กิจกรรมท่ี ๖ ประชุมผูปกครอง 
นักเรียน 

เชิงปริมาณ  
รอยละ ๑๐๐ สถานศึกษาไดรับความ
รวมมือจากผูปกครองในการใหขอคิด 
ขอเสนอแนะเพ่ือพัฒนาสถานศึกษา 
เชิงคุณภาพ   
สถานศึกษา/นักเรียนไดรับการพัฒนา 
ปรับปรุง 

เชิงปริมาณ  
รอยละ ๙๐ สถานศึกษาไดรับความรวมมือจาก
ผูปกครองในการใหขอคิด ขอเสนอแนะเพ่ือพัฒนา
สถานศึกษา 
เชิงคุณภาพ   
รอยละ ๙๐ ของสถานศึกษา/นักเรียนไดรับ 
การพัฒนา ปรับปรุง 

ภาคเรียนละ ๒ ครั้ง 
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มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา 
กลยุทธที ่๕ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยพลังประชารัฐ 

โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย ตัวช้ีวัด ระยะเวลาดําเนนิงาน 
     กิจกรรมท่ี ๗ ภูมิรู ภูมิธรรม 

กับภูมิปญญาทองถ่ิน 
เชิงปริมาณ  
รอยละ ๑๐๐ นักเรียนมีความรู มีธรรมะ 
เชิงคุณภาพ   
นักเรียนมีภูมิรูจากภูมิปญญาทองถ่ิน 
ปฏิบัติตนไดตามหลักธรรม 

เชิงปริมาณ  
รอยละ ๑๐๐ นักเรียนมีความรู มีธรรมะ 
เชิงคุณภาพ   
รอยละ ๙๐ ของนักเรียนมีภูมิรู  ปฏิบัติตนไดตาม
หลักธรรมศาสนา 

มกราคม – กันยายน 
๒๕๖๐ 

   ๑.๒ โครงการอาหารกลางวัน เชิงปริมาณ  
รอยละ ๑๐๐ นักเรียนรับประทานอาหารท่ี
มีคุณภาพ ถูกหลักโภชนาการ 
 เชิงคุณภาพ   
นักเรียนมีสุขภาพกายท่ีแข็งแรง 

เชิงปริมาณ  
รอยละ ๑๐๐ นักเรียนรับประทานอาหารท่ีมี
คุณภาพ ถูกหลักโภชนาการ 
 เชิงคุณภาพ   
รอยละ ๑๐๐ ของนักเรียนมีสุขภาพกายท่ีแข็งแรง 

มกราคม – กันยายน 
๒๕๖๐ 
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มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
กลยุทธที ่๖ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบใหสามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ  

โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย ตัวช้ีวัด ระยะเวลาดําเนนิงาน 
   ๑.๑  โครงการสงเสริมการจัด 
การเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียน 
เปนสําคัญ 

เชิงปริมาณ  
รอยละ ๑๐๐ นักเรียนไดรับการพัฒนา 
ท่ีมีประสิทธิภาพตามท่ีหลักสูตรกําหนด 
 เชิงคุณภาพ   
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน 
นักเรียนไดรับการแกปญหาเพ่ิมข้ึน 
บุคลการไดรับการพัฒนาเพ่ิมข้ึน 
ระบบการจัดซ้ือจัดจางถูกตอง 

เชิงปริมาณ  
รอยละ ๑๐๐ นักเรียนไดรับการพัฒนา 
ท่ีมีประสิทธิภาพตามท่ีหลักสูตรกําหนด 
 เชิงคุณภาพ   
รอยละ ๙๐ ของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงข้ึน 
รอยละ ๙๐ ของนักเรียนไดรับการแกปญหาเพ่ิมข้ึน 
รอยละ ๑๐๐ ของบุคลการไดรับการพัฒนาเพ่ิมข้ึน 
รอยละของระบบการจัดซ้ือจัดจางถูกตอง 

มกราคม – กันยายน 
๒๕๖๐ 

     กิจกรรมท่ี ๑ ผลิต จัดหาสื่อ และ
ใชสื่อการสอน 

เชิงปริมาณ  
รอยละ ๑๐๐ ครู ผลิต จัดหาสื่อ และใช
สื่อการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ 
 เชิงคุณภาพ   
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน 

เชิงปริมาณ  
รอยละ ๑๐๐ ครู ผลิต จัดหาสื่อ และใชสื่อการสอนท่ี
มีประสิทธิภาพ  
 เชิงคุณภาพ   
รอยละ ๙๐ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน 

มกราคม – กันยายน 
๒๕๖๐ 

     กิจกรรมท่ี ๒ การจัดทําวิจัยใน 
ชั้นเรียน 

เชิงปริมาณ  
รอยละ ๑๐๐ ครูทําวิจัยในชั้นเรียน 
 เชิงคุณภาพ   
นักเรียนไดรับการแกปญหาเพ่ิมข้ึน 

เชิงปริมาณ  
รอยละ ๑๐๐ ครูทําวิจัยในชั้นเรียน 
 เชิงคุณภาพ   
รอยละ ๙๕ ของนักเรียนท่ีไดรับการแกปญหาเพ่ิมข้ึน 

มกราคม – กันยายน 
๒๕๖๐ 
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มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
กลยุทธที ่๖ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบใหสามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ  

โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย ตัวช้ีวัด ระยะเวลาดําเนนิงาน 
     กิจกรรมท่ี ๓ พัฒนาหลักสูตร
ระดับปฐมวัย 

เชิงปริมาณ  
รอยละ ๑๐๐ หลักสูตรปฐมวัยไดรับ 
การพัฒนา ปรับปรุง 
 เชิงคุณภาพ   
หลักสูตรไดรับการพัฒนา ปรับปรุง
สอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง 

เชิงปริมาณ  
รอยละ๑๐๐ ของหลักสูตรปฐมวัยไดรับการพัฒนา 
ปรับปรุง 
 เชิงคุณภาพ   
รอยละ๑๐๐ ของหลักสูตรไดรับการพัฒนา ปรับปรุง
สอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง 

มีนาคม-เมษายน 
๒๕๖๐ 

     กิจกรรมท่ี ๔ พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาและหลักสูตรทองถ่ิน 

เชิงปริมาณ  
รอยละ ๑๐๐ หลักสูตรสถานศึกษาและ
หลักสูตรทองถ่ินไดรับการพัฒนา 
ปรับปรุง 
 เชิงคุณภาพ   
หลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตร
ทองถ่ินไดรับการพัฒนา ปรับปรุง
สอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง 

เชิงปริมาณ  
รอยละ ๑๐๐ หลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตร
ทองถ่ินไดรับการพัฒนา ปรับปรุง 
 เชิงคุณภาพ   
รอยละ ๑๐๐ หลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตร
ทองถ่ินไดรับการพัฒนา ปรับปรุงสอดคลองกับ
หลักสูตรแกนกลาง 

มีนาคม-เมษายน 
๒๕๖๐ 

     กิจกรรมท่ี ๕  พัฒนาบุคลากร เชิงปริมาณ  
รอยละ ๑๐๐ ครู/บุคลากรไดรับการ
พัฒนาท่ีสอดคลองกับภาระงาน/หนาท่ี 
 เชิงคุณภาพ   
ครู/บุคลากรไดรับการพัฒนาเพ่ิมข้ึน
สอดคลองกับภาระงาน/หนาท่ี 

เชิงปริมาณ  
รอยละ ๑๐๐ ของครู/บุคลากรไดรับการพัฒนาท่ี
สอดคลองกับภาระงาน/หนาท่ี 
 เชิงคุณภาพ   
รอยละ ๑๐๐ ของครู/บุคลากรไดรับการพัฒนา
เพ่ิมข้ึนสอดคลองกับภาระงาน/หนาท่ี 

มีนาคม-เมษายน 
๒๕๖๐ 
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มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
กลยุทธที ่๖ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบใหสามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ  

โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย ตัวช้ีวัด ระยะเวลาดําเนินงาน 
     กิจกรรมท่ี ๖ การจัดซ้ือจัดจาง เชิงปริมาณ  

รอยละ ๑๐๐ ระบบจัดซ้ือจัดจางถูกตอง 
สมบูรณตามระเบียบ 
 เชิงคุณภาพ   
ครูผูรับผิดชอบสามารถปฏิบัติงานได
ถูกตอง สมบูรณ ตามระเบียบ 

เชิงปริมาณ  
รอยละ ๑๐๐ ระบบจัดซ้ือจัดจางถูกตอง สมบูรณตาม
ระเบียบ 
 เชิงคุณภาพ   
รอยละ ๑๐๐ ของครูผูรับผิดชอบสามารถปฏิบัติงาน
ไดถูกตอง สมบูรณ ตามระเบียบ 

มกราคม – กันยายน 
๒๕๖๐ 

 

มาตรฐานที่ ๔ ระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
กลยุทธที ่๕ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยพลังประชารัฐ 

โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย ตัวช้ีวัด ระยะเวลาดําเนนิงาน 
   ๑.๑  โครงการสงเสริมระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาท่ี
มีประสิทธิผล 

เชิงปริมาณ  
รอยละ ๑๐๐ สถานศึกษามีระบบการ
ประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิภาพ 
เชิงคุณภาพ   
ครู /บุคลากรปฏิบัติงานตามระบบการ
ประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิภาพ 

เชิงปริมาณ  
รอยละ ๑๐๐ สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพ
ภายในท่ีมีประสิทธิภาพ 
เชิงคุณภาพ   
รอยละ ๑๐๐ ของครู /บุคลากรปฏิบัติงานตามระบบ
การประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิภาพ 

มกราคม – กันยายน 
๒๕๖๐ 

     กิจกรรมท่ี ๑ ประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

เชิงปริมาณ  
รอยละ ๑๐๐ สถานศึกษามีระบบการ
ประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิภาพ 
เชิงคุณภาพ   
ครู /บุคลากรปฏิบัติงานตามระบบการ
ประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิภาพ 

เชิงปริมาณ  
รอยละ ๑๐๐ สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพ
ภายในท่ีมีประสิทธิภาพ 
เชิงคุณภาพ   
รอยละ ๑๐๐ ของครู /บุคลากรปฏิบตังิานตามระบบ
การประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิภาพ 

มกราคม – กันยายน 
๒๕๖๐ 
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ภาคผนวก 
 

- คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผน 
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คําสั่งโรงเรียนวัดบึง 
ที่ ๕ / ๒๕๖๐ 

เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการ 
ปการศึกษา ๒๕๖๐   

      
  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ ไดกําหนดจุดมุงหมาย และหลักการสําคัญในการจัดการศึกษาให
มีคุณภาพเปนไปตามมาตรฐาน หมวดท่ี ๖ มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนั้น เพ่ือใหการจัด
การศึกษาของโรงเรียนดําเนินไปอยางมีคุณภาพเปนไปตามมาตรฐาน ดําเนินการบริหารงบประมาณ งบเงิน
อุดหนุน  ประเภทเงินอุดหนุนท่ัวไป รายการเงินอุดหนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน             
เรื่อง หลักเกณฑและแนวปฏิบัติการใชจายงบประมาณ  งบเงินอุดหนุน  คาใชจายรายหัวจัดสรรใหสถานศึกษา
เพ่ือใชในการจัดการเรียนการสอน ใหไดประโยชนสูงสุดในการพัฒนาผูเรียน  

  โรงเรียนวัดบึง จึงไดมีการวางแผนพัฒนาการศึกษา และจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป
การศึกษา ๒๕๖๐ ข้ึนเพ่ือใหการบริหารสถานศึกษาเปนไปดวยความเรียบรอย อาศัยอํานาจตามความในมาตร
ตรา ๓๙ และมาตรตรา ๔๕ (๖) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ 
มาตรา ๒๗ แหงพระราชบัญญัติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ จึงแตงตั้งมอบหมายงาน
ใหขาราชการครู และเจาหนาท่ี ปฏิบัติหนาท่ี ดังตอไปนี้   

๑. คณะกรรมการอํานวยการ 
๑.๑ นายสายัณห  พันธไม  ผูอํานวยการโรงเรียน ประธานอํานวยการ 
๑.๒ นางอุไร    จันทราวุฒิ ครูชํานาญการพิเศษ รองประธานอํานวยการ 

 ๑.๓ นางเยาวดี    ผอบงา  ครูชํานาญการ  กรรมการ 
 ๑.๔ นางสาวหทัยรัตน   นิลคูหา  ครูชํานาญการ  กรรมการและเลขานุการ 

  มีหนาท่ี  กําหนดรายละเอียดในการดําเนินกิจกรรม ใหคําปรึกษา ขอเสนอแนะในสวนของปญหา 
การปฏิบัติงานและกํากับดูแล ควบคุมการปฏิบัติงานใหสําเร็จลุลวงตามภารกิจ 

๒. คณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 
๒.๑ นายสายัณห  พันธไม  ผูอํานวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
๒.๒ นางอุไร    จันทราวุฒิ ครูชํานาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
๒.๓ นางสุภีร    พิมพา  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
๒.๔ นายไพรินทร   รุงเรืองวงค ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

 ๒.๕ นางเยาวดี    ผอบงา  ครูชํานาญการ  กรรมการ 
๒.๖ นายประเสรฐิ   กรีถาวร  ครูชํานาญการ  กรรมการ 
๒.๗ นางสาวพัชราพร   เพ็ชรักษ  ครูชํานาญการ  กรรมการ 
๒.๘ นายสินธร    คําเหมือน ครูชํานาญการ  กรรมการ 

 ๒.๙ นางสาวหทัยรัตน   นิลคูหา  ครูชํานาญการ  กรรมการและเลขานุการ 
 ๒.๑๐ นางสาววรรณวสิา  เรณูหอม เจาหนาท่ี  ผูชวยกรรมการและเลขานุการ 
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 มีหนาท่ี ๑. ศึกษา ทบทวน วิสยัทัศน พันธกิจ เปาประสงคของโรงเรียนจากแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาระยะ ๔ ป ตามกลยุทธดานการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
  ๒. สรุปประเมินผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ นําขอมูล 
ผลการประเมินการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการท่ีไดมาปรับปรุง พัฒนา ในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 
๒๕๖๐ 
  ๓. จัดทําแผนงาน/โครงการของฝายท่ีรับผิดชอบใหสอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาระยะ ๔ ป สอดคลองกับนโยบายของโรงเรียน ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ 
  ๔. พิจารณาเงินงบประมาณรายหัว (เงินอุดหนุน) ท่ีไดรับและเงินอ่ืนๆ ในงาน/โครงการตางๆ 
อยางเหมาะสม 
  ๕. พิจารณางบประมาณเงินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนท่ีไดรับในงาน/โครงการตางๆ อยาง
เหมาะสม 
  ๖. ดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ท่ีไดเสนอและไดรับพิจารณาไวในแผนปฏิบัติการ
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ โดยใชจายงบประมาณท่ีไดการจัดสรรอยางมีประสิทธิภาพ บังเกิดผลตอการ
ดําเนินงานของโรงเรียน  
  ๗. เปนคณะกรรมการประเมินผลและสรุปผลการดําเนินงาน รายงานผลการดําเนินงานของ
แผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจําป ๒๕๖๐  

 ใหผูท่ีไดรับการแตงต้ัง ปฏิบัติหนาท่ีดวยความเครงครัด เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน

สูงสุดแกทางราชการและหากมีปญหาใดๆ ในขณะปฏิบัติหนาท่ีใหรายงานโรงเรียนทราบโดยดวนเพ่ือหา     

แนวทางแกไขไดทันทวงที ท้ังนี้ใหผูท่ีไดรับการแตงตั้งนอมนําหลักทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงมาเปนแนวทางในการปฏิบัติ 

   ท้ังนี้ ตั้งแต วันท่ี ๑๗  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

สั่ง   ณ  วันท่ี  ๒๓  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

(นายสายัณห  พันธไม) 
                             ผูอํานวยการโรงเรียนวัดบึง 

 

 
 
 
 


