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ตอนที่ 2  
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 

 

1. การบริหารจัดการศึกษา  
  โรงเรียนวัดอมรินทราราม แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น 4  ด้าน    ได้แก่ ด้านกลุ่ม
บริหารงานวิชาการ กลุ่มบริหารงานงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มบริหารงานทั่วไป  ผู้บริหาร  
ยึดหลักการบริหาร/เทคนิคการบริหารแบบการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่ายและการพัฒนาตาม         
กระบวนการ PDCA 
 

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนวัดอมรินทราราม 
      

โครงสร้างการบริหารงานและการแบ่งส่วนราชการโรงเรียนวัดอมรินทราราม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แผนภาพที่  1   โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนวัดอมรินทราราม 

 

ผู้อ านวยการโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โรงเรียนวัดอมรินทราราม 

รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
กลุ่มบรหิารวิชาการ 

นางจรัญญา   สุวรรณเต
มีย์ 

1. การพัฒนาหลักสูตร 
    สถานศึกษา 
2. การพัฒนากระบวน 
     การเรียนรู้ 
3. การวัดผล ประเมินผล และ    
     การเทียบโอนผลการเรียน 
4. การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ 
    การศึกษา 
5. การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม  
    และเทคโนโลยีทาง 
    การศึกษา 
6. การพัฒนาแหล่งการเรียนรู ้
7. การนิเทศการศึกษา 
8. การแนะแนวการศึกษา 
9. การพัฒนาระบบการประกัน 
    คุณภาพภายในสถานศึกษา 
10. การส่งเสรมิความรู้ 
     ด้านวิชาการแกชุ่มชน 
11. การประสานความร่วมมือ 
      ในการพัฒนาวิชาการ 
12. การส่งเสรมิและสนับสนุน 
     งานวิชาการแก่บุคคล  
      ครอบครัว องค์กร  
      หน่วยงาน 
13. งานอ่ืน ๆ ท่ีได้รับ 
     มอบหมาย 

1. การจัดท าและเสนอขอ 
    งบประมาณ 
2. การจัดสรรงบประมาณ 
3. การตรวจสอบติดตาม   
    ประเมินผลและรายงาน 
    ผลการใช้เงินและผลการ 
    ด าเนินการ 
4. การระดมทรัพยากรและ
การลงทุนเพ่ือการศึกษา 
5. การบริหารการเงิน 
6. การบริหารบัญชี 
7. การบริหารพัสดแุละ 
    สินทรัพย์ 
8. งานสวัสดิการรา้นค้า /  
    สมาคม ฯ 
9. งานจัดท าข้อตกลงการ 
    ปฏิบัติราชการ 
10. งานอ่ืน ๆ ท่ีได้รับ 
     มอบหมาย 
 

1. การวางแผนอัตราก าลังและ 
    การก าหนดต าแหน่ง 
2. การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง 
3. การเสรมิสรา้งประสิทธิภาพใน 
    การปฏิบัติราชการ 
4. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
5. วินัยและการรักษาวินัย ครู   
    นักเรียน และบุคลากร 
    การศึกษา 
6. การออกจากราชการ 
7. การจัดระบบและการจัดท า
ทะเบียนประวัติ   
    และการขอพระราชทาน 
    เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
8. การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพ 
    และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
    และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
9. การพัฒนาครู และบุคลากร 
   ทางการศึกษา 
10. งานอนามัยครู - นักเรียน 
11. งานอ่ืน ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

1. การด าเนินงานธุรการ  (รองฯ ร าไพ) 
2. งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
     (รองฯ จุฑามาศ) 
3. งานพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ    
     (รองฯ ร าไพ) 
4. การประสานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา  
    (รองฯ จุฑามาศ) 
5. การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร (รองฯ จุฑามาศ) 
6. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ (รองฯ ร าไพ) 
7. การส่งเสริม สนับสนุนด้านวิชาการ งบประมาณ บุคลากร 
    และบริหารท่ัวไป (รองฯ ร าไพ) 
8. การดแูลอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม 
    (รองฯ ร าไพ , รองฯ จุฑามาศ , รองฯ จรัญญา) 
9. การจัดท าส ามะโนผู้เรียน (รองฯ ร าไพ) 
10. การรับนักเรียน (รองฯ ร าไพ) 
11. การส่งเสรมิและประสานงานการศึกษาในระบบ นอกระบบ 
      และตามอัธยาศัย (รองฯ จรัญญา) 
12. การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา  (รองฯ ร าไพ) 
13. งานส่งเสริมงานกิจการนักเรียน  (รองฯ จุฑามาศ) 
14. งานประชาสัมพันธ์งานการศึกษา  (รองฯ ร าไพ) 
15. การส่งเสรมิ สนับสนุนและประสานงานการศึกษา 
       ของบุคคล ชุมชน องค์กร  (รองฯ จุฑามาศ) 
16. งานประสานราชการกับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
       และหน่วยงานอ่ืน    
       (รองฯ ร าไพ , รองฯ จุฑามาศ , รองฯ จรัญญา) 
17. การจัดระบบการควบคุมในหน่วยงาน (รองฯ ร าไพ) 
18. งานบริการสาธารณะ  (รองฯ จุฑามาศ) 

 

 
 

 
 
 

คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู 
โรงเรียนวัดอมรินทราราม 

นักเรียน 

รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
กลุ่มบรหิารงบประมาณ 

นางร าไพ   คุ้มแก้ว 

รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
กลุ่มบรหิารงานบคุคล 

นางสาวจุฑามาศ  ธุวังควัฒน ์

รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
กลุ่มบรหิารทั่วไป 
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2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
วิสัยทัศน์ 
 ภายในปี พ.ศ. 2556 โรงเรียนวัดอมรินทราราม ปฏิรูปการเรียนรู้พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตาม

มาตรฐานสากล เป็นคนดีและมีคุณธรรม  
 
พันธกิจ 

1. พัฒนาผู้เรียนเต็มศักยภาพ เป็นคนไทยยุคใหม่ มีคุณธรรมน าความรู้น้อมตามแนวคิดของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

2. ส่งเสริมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มุ่งสู่ความเป็นสากล 
3. ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยให้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี ให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่สมบูรณ์ รักการ

ออกก าลังกาย                                                                                                                 
 
เป้าหมาย 

1. นักเรียนร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์การเรียนผ่านการประเมินระดับชาติ ในระดับดี 
2. นักเรียนร้อยละ 90 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 คุณลักษณะ อยู่ในระดับดี 
3. นักเรียนร้อยละ 80 มีสมรรถนะส าคัญ 5 ประการ อยู่ในระดับดี 
4. นักเรียนร้อยละ 60 มีความรู้ความเข้าใจในภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ในระดับดี 
5. นักเรียนทุกคนเมื่อจบการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่าง

น้อย 2 โปรแกรม (Paint , PowerPoint , Word , Excel . Internet) 
6. ครูร้อยละ 60 มีความช านาญในการใช้เทคโนโลยีและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 

 
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
 กายอ่อนน้อม วาจาอ่อนหวาน จิตใจอ่อนโยน 
 
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
 ส ารวม กาย วาจา ใจ 
 

3.  แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 1. พัฒนาหลักสูตรให้เทียบเคียงมาตรฐานสากล เตรียมความพร้อมก้าวสู่ประชาคม ASEAN          
เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพ มาตรฐานสากล และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 2. พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูปการศึกษา เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีทักษะในการ
ด ารงชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม มีเอกลักษณ์ คิดดี พูดดี ท าดี  
 3. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา มีอัตลักษณ์ของโรงเรียนและส่งเสริมให้     
สุขภาพกาย สุขภาพจิตดี 
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 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการทุกด้านที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการมีส่วนร่วม 
 5. ส่งเสริมและสนับสนุนครูและบุคลากรมีขีดสมรรถนะสูง มีความเชี่ยวชาญในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ตามแนวปฏิรูปการศึกษา 
 6. พัฒนาระบบงานบริหารบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 
 
4. กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรให้เทียบเคียงมาตรฐานสากลและ ASEAN 
 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูปการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา มีอัตลักษณ์ของโรงเรียนและมี
    คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบและบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ยึดหลักการมีส่วนร่วม 
 กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบงานบริหารบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 
 
 

5. การด าเนินงานตามกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
      
      

  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรให้เทียบเคียงมาตรฐานสากลและ ASEAN 
  
 

โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี)้ 

   1. โครงการพัฒนา
ศักยภาพเด็กปฐมวัย  

    1 .  เ พ่ือให้นั ก เรี ยนได้
แสดงความสนใจ ใฝ่รู้  รัก
การอ่านและพัฒนาตนเอง 
    2. เพ่ือให้นักเรียนได้เข้า
ร่วมกิจกรรมวันส าคัญและ
ป ฏิ บั ติ ต น ต า ม 0 0 0 0 0
ขนบธรรมเนียมประเพณี
ไทย ได้แสดงออกถึงความ
กตัญญูต่อผู้มีพระคณุ 

   1.  นัก เรียนระดับปฐม 
ร้อยละ 85 แสดงความสนใจ 
ใฝ่รู้รักการอ่าน และพัฒนา
ตนเอง 
   2. . นักเรียนระดับปฐม 
ร้อยละ 85 เข้าร่วมกิจกรรม
วันส าคัญและปฏิบัติตนตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณี
ไทย ได้แสดงออกถึงความ
กตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
 

มฐ.สพฐ.ที่ 1,2,3,4,5,6,7,8  
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โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี)้ 

     3.  เพื่อให้นักเรียนท่ีร่า
เริงแจ่มใส มีความมั่นคง กล้า
แสดงออก มีมนุษย์สัมพันธ์ท่ี
ดี ต่อเพื่อนครูและผู้อื่น 
   4. เพื่อให้นักเรียนรู้จักดูแล
ตนเองให้ปลอดภัยในการเล่น
และการท ากิจกรรมต่างๆ 
   5. เพื่อให้นักเรียนรู้คุณค่า
ของสิ่งแวดล้อม ผลกระทบท่ี
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงตาม
ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ เ ข้ า ร่ ว ม
กิจกรรม โครงการอนุรักษ์
และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

   3. . นักเรียนระดับปฐม 
ร้อยละ 85 มีจิตใจท่ีร่าเริง
แจ่มใส มีความมั่นใจ กล้า
แสดงออก มีมนุษย์สัมพันธ์ท่ี
ดี ต่อเพื่อนครูและผู้อื่น 
   4. . นักเรียนระดับปฐม 
ร้อยละ 85 รู้จักดูแลตนเอง
ให้ปลอดภัยในการเล่นและ
การท ากิจกรรมต่างๆ 
   5. . นักเรียนระดับปฐม 
ร้ อยละ  85  รู้ คุณค่ า ของ
สิ่งแวดล้อม ผลกระทบท่ีเกิด
จากการเปลี่ยนแปลงตาม
ธ ร ร ม ช า ติ  แ ล ะ เ ข้ า ร่ ว ม
กิจกรรม โครงการอนุรักษ์
และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

 

   2. โครงการรักการ
อ่านผสานอินเตอร์เน็ต 

   1. เพื่อให้ผู้เรียนมีระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและ
มีผลทดสอบรวบยอด
ระดับชาติเฉลี่ยตามเกณฑ์ 
   2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ
สื่ อ ค ว ามคิ ด ผ่ า นกา รพู ด 
เขียน หรือน าเสนอด้วยวิธี
ต่างๆ 
   3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ
ใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้ท้ัง
ภาษาไทยและภาษา 
ต่างประเทศ 
    

   1. ผู้ เรียนร้อยละ 70 มี
ระ ดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและมีผลทดสอบรวบ
ยอดระดับชาติ เฉลี่ ยตาม
เกณฑ์ 
   2 .  ผู้ เ รี ย น ร้ อ ยละ  7 0 
สามารถสื่อความคิดผ่านการ
พูด เขียน หรือน าเสนอด้วย
วิธีต่างๆ ได้ 
   3 .  ผู้ เ รี ย น ร้ อ ยละ  7 0 
สามารถใช้ภาษาเพื่อการ
สื่อสารได้ท้ังภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศได้ 

มฐ.สพฐ.ท่ี  5,6 
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โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

      4. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ 
   5. เพื่อให้ผู้เรียนมีนิสัยรัก
การอ่าน การเขียนและการ
ฟั ง รู้ จั ก ต้ั งค าถาม เพื่ อหา
เหตุผล     
 

   4 .  ผู้ เ รี ย น ร้ อ ยละ  7 0 
ส า ม า ร ถ ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ได้ 
   5. ผู้เรียนร้อยละ 80     มี
นิสัยรักการอ่าน การเขียน
และการฟังรู้จัก ต้ังค าถาม 
เพื่อหาเหตุผล 

 

   3. โครงการพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ทาง
ภาษา (ภาษาอังกฤษ) 
 
 
 

   1. เพื่อให้ผู้เรียนมีระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
มีผลทดสอบรวบยอดระดับ 
ชาติเฉลี่ยตามเกณฑ์ 
   2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ
สื่ อ ค ว ามคิ ด ผ่ า นกา รพู ด  
เขียน  หรือน าเสนอด้วยวิธี
ต่าง ๆ 
   3.  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ
ใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้ท้ัง
ภาษาไทยและภาษาต่าง - 
ประเทศ 
   4.  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ 
    5.  เพื่อให้ครูผู้สอนมีสื่อ
นวัตกรรมในการจัดการเรียน
การสอน 

   1.  ผู้เรียนร้อยละ  70   มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ภาษาอังกฤษสูงขึ้น 
   2. ผู้เรียนร้อยละ 70       
มีความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ได้อย่างมั่นใจ 
   3.  ผู้เรียนร้อยละ  70  
สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ  เพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ 
   4.  ครูผู้สอนร้อยละ  90  
พัฒนาสื่อนวัตกรรม  เพื่อใช้
ในการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ 
 

มฐ.สพฐ.ท่ี  5 

   4. โครงการพัฒนา
คุณภาพงานวิชาการ 

    1.  เพื่อให้ครมูีความรู้
ความเข้าใจ  สามารถ
ปรับปรุง  และพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาสู่  

   1. ครแูละบุคลากรร้อยละ 
90 สามารถน าหลักสูตรไปใช้
ในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนได้อย่างมี  

   มฐ.สพฐ. ท่ี  10 (1,2,3) , 
11(3) , 13(3,4) , 14(1,2) 
,15(2,3,5,6) 
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โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี)้ 

 มาตรฐานสากลให้มีความ
เหมาะสมกับผู้เรียนและ
ท้องถิ่น  มีรายวิชา/กิจกรรม
ที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือก
เรียนตามความสนใจ 
   2. เพ่ือพัฒนาคุณภาพงาน
ด้านวิชาการและเพ่ิมพูน
ศักยภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพ 
   3. เพ่ือให้ครูจัดท า/พัฒนา
เครื่องมือการประเมิน
ตัวชี้วัดและสื่อการเรียนการ
สอนทั้งระดับปฐมวัยและ   
ระดับประถมศึกษา  ครบทั้ง 
8  กลุ่มสาระ 
   4. เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการ
ส่งเสริมด้านศิลปะ  ดนตรี/
นาฏศิลป์  และกีฬา/
นันทนาการ  ตลอดจน 
 มีการจัดกิจกรรมสืบสาน
และสร้างสรรค์วัฒนธรรม  
ประเพณี  และภูมิปัญญา
ไทย 
 

คุณภาพ 
   2.  ผู้เรียนร้อยละ 90    
ได้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียน
การสอนนอกเวลาเรียนปกติ
และมีการพัฒนาคุณภาพทาง
วิชาการในด้านการเรียน  
การสอน 
   3.  ครูอย่างน้อยร้อยละ 
90  มีสื่อการเรียนการสอน
ครบทัง้  8  กลุ่มสาระและ
ครบทุกระดับชั้น 
   4.  ผู้เรียนร้อยละ  90  
ได้รับการส่งเสริมด้านศิลปะ  
ดนตรี/นาฏศิลป์  กีฬา/
นันทนาการ  ตลอดจนได้ 
เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานและ
สร้างสรรค์  วัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิปัญญาไทย
อย่างต่อเนื่อง 
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กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูปการศึกษา 
 

 

โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี)้ 

   1 .  โครงการพัฒนา
ห้ อ ง เ รี ย น  แ ล ะศู น ย์
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้แบบ BBL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   1.  เพื่อพัฒนาห้องเรียน / 
ห้องศูนย์กิจกรรม ให้มี
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
จัดประสบการณ์  ตลอดจน
กิจกรรมการเรียนการสอนให้
มีประสิทธิภาพ 
   2.  เพื่อให้เด็กมีความรู้ 
และทักษะเบื้องตน้ไห้สอด 
คล้องกับพัฒนาการและการ
ท างานของสมอง 
   3.  เพื่อให้มีสื่อการเรียนรู้ที่
หลากหลาย และตอบสนอง
ต่อความต้องการของเด็ก 
   4.  เพื่อให้เด็กมีมนุษย์
สัมพันธ์ที่ดตี่อเพื่อน ครูและ
ผู้อื่น 
   5.  เพื่อให้เด็กมีความ
กระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่ง
ต่าง ๆรอบตัวและสนุกกับการ
เรียนรู้ 
 

   1. โรงเรียนมีห้องเรียน / 
ศูนย์กิจกรรม และสื่อการ
เรียนรู้ที่เหมาะสม เพียงพอ
และสามารถตอบสนองต่อ
ความต้องการในการจัด
การศึกษาของเด็กปฐมวัย 
   2.  เด็กปฐมวัยได้รับการ
พัฒนาความพร้อมทางด้าน
ร่างกาย อารมณ์ – จิตใจ – 
สังคม – สติปญัญา และ
สอดคล้องกับการท างานของ
สมองได้อย่างเต็มศักยภาพของ
แต่ละคน 
 

มฐ.สพฐ. ที่   5,6,7 
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โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี)้ 

   2 .  โครงการพัฒนา 
การเรียนการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ . . . . . . .
วิทยาศาสตร์ 
 

    1. เพื่อให้ผู้ เรียนสามารถ
วิเคราะห์  สังเคราะห์  สรุป
ความคิดรวบยอด  คิดอย่าง 
เป็นระบบและมีการคิดแบบ
องค์รวม 
   2. เพื่อให้ผู้ เรียนสามารถ
คาดการณ์ ก าหนดเป้าหมาย   
แนวทางการตัดสิน ใจและ
แก้ปัญหาอย่างมีสติ 
   3. เพื่ อให้ผู้ เ รียนมีระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและมี
ผลทดสอบรวบยอดระดับ 
ชาติเฉลี่ยตามเกณฑ์   
 

   1.  ผู้เรียนร้อยละ   80   
สามารถวิเคราะห์สังเคราะห์  
สรุปความคิดรวบยอด      คิด
อย่างเป็นระบบและมีการคิด
แบบองค์รวม 
   2.  ผู้เรียนร้อยละ   80   
สามารถคาดการณ์  ก าหนด
เป้าหมาย   แนวทางการ
ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างมี
สติ 
  3. ผู้เรียนร้อยละ   80     มี
ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และมีผลทดสอบรวบยอด
ระดับชาติเฉลี่ยตามเกณฑ ์ 

มฐ.สพฐ.ที่  4,5 

   3 .  โครงการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 

    1.  เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะ
ในการจัดการและท างานให้
เ ส ร็ จ   มี ค ว า ม ล ะ เ อี ย ด
รอบคอบในการท างาน 
และท างานร่วมกับผู้ อื่น ได้
อย่างมีความสุข 
    2. เพื่อให้ผู้ เรียนป้องกัน
ต น เ อ ง จ า ก สิ่ ง เ ส พ ติ ด  
หลีกเลี่ยงสภาวะที่ เสี่ยงต่อ
ความรุนแรง โรคภัย อุบัติ - 
เหตุ และปัญหาทางเพศ 
   3. เพื่ อให้ผู้ เรียนมีความ
มั่น ใจ  กล้ าแสดงออก ให้
เ กี ย รติ ผู้ อื่ น และมี มนุ ษย์ -
สัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนครูและ
ผู้อื่น 
 

   1.  ผู้เรียนร้อยละ 85     มี
ทักษะในการจัดการและ
ท างานให้เสร็จ  มีความ
ละเอียดรอบคอบในการท างาน 
และท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง
มีความสุข 
   2.  ผู้เรียนร้อยละ 85 
สามารถป้องกันตนเองจากสิง่
เสพติด และหลีกเลี่ยงสภาวะ
เสี่ยงต่อความรุนแรง  โรคภัย  
อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 
  3.ผู้เรียนร้อยละ 85 มีความ
มั่นใจ  กล้าแสดงออก  และมี
มนุษย์สัมพนัธ ์

   มฐ.สพฐ. ที่  3(1,2,4)  , 7 
(3,4,5) ,14(2) , 15 (4,7) 
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โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี)้ 

      4.  เพื่อให้ผู้เรียนมีกิจกรรม
ท่ีหลากหลายให้ผู้เรียนเลือก
เรียนตามความสนใจ 
   5.  เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการ
ส่งเสริมค่านิยมท่ีดีงามและ
ความเป็นประชาธิปไตย 

   4. ผู้เรียนร้อยละ 90 
แสดงความสามารถของ
ตนเองตามความถนัด  และ
ความสนใจ 
   5. ผู้เรียนร้อยละ 90 มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามท่ีโรงเรียนก าหนด 
 

 

   4.โครงการ     
อมรินทร์นิทรรศ 

    1 .  เพื่ อ ให้ผู้ เรียนท างาน
อย่างมีความสุข  พัฒนางาน
และภูมิใจในผลงานของตนเอง 
   2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้สึก
ท่ีดีต่ออาชีพสุจริต  และหา
ความรู้ เกี่ ยวกับอาชีพ ท่ีตน
สนใจ 
   3. เพื่อให้ครูมีการวิเคราะห์
ศักยภาพของผู้ เรี ยน  และ
เข้าใจผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
   4. เพื่อให้ครูจัดการเรียนการ
สอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ  
และมีการประเมินผลการเรียน
การสอนท่ีสอดคล้องกับสภาพ
การเรียนรู้ที่แท้จริง 
   5 . เพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ยนมี ค ว าม 
สามารถใช้เทคโนโลยี  ในการ
พัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง
และผู้เรียน 
   6. เพื่อให้ครูมีการน าผลการ
ประเมินมาปรับเปล่ียน 
การเรียนการสอน  เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ 

   1. ผู้เรียนร้อยละ 90 
สามารถน าผลงานของ
ตนเองมาสาธิต ผลิต 
จ าหน่าย 
   2. ผู้เรียนร้อยละ 90 
สามารถใช้เทคโนโลยีในการ
พัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง 
   3. ผู้ปกครองและชุมชน
ร้อยละ  85  มีส่วนร่วมใน
งานตลาดนัดวิชาการ    
 

     มฐ.สพฐ. ท่ี 3.(3,4,5) , 
10(2,3,4,5,6) ,17 (1) 
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โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี)้ 

   5. โครงการโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ 

   1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุข
นิสัยในการดูแลสุขภาพและออก
ก าลังกายสม่ าเสมอ 
   2. เพื่อให้ผู้ เรียนมีน้ าหนัก  
ส่วนสูง  และมีสมรรถภาพทาง
กายตามเกณฑ์ 
   3 .  เพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ยนป้ อ งกั น
ตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและ
หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อความ
รุนแรงโรคภัย  อุบติเหตุ  และ
ปัญหาทางเพศ 
   4. เพื่อให้ผู้เรียนมีความมั่นใจ  
กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม  
และให้เกียรติผู้อื่น 
   5. เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทาง
กาย  อารมณ์  สังคม สติปัญญา
และรู้ จั ก ใช้ เวลาว่ า ง ให้ เป็ น
ประโยชน์ 
   6. เพื่อให้นักเรียนใช้ห้องน้ า
อย่างถูกสุขลักษณะ 
 

   1. นักเรียนมีสุขนิสัยใน
การดูแลสุขภาพ  รักการออก
ก าลังกาย   
   2. นักเรียนมีน้ าหนัก
ส่วนสงูและมสีมรรถภาพทาง
กายตามเกณฑ ์
   3. นักเรียนได้เข้าร่วม
แข่งขันกีฬาตามวาระตา่งๆ 
บุคลากรและนักเรียนได้
ความรู้ ความเข้าใจ ในการ
ดูแลตนเอง 
   4. บุคลากรและนักเรียน
เข้าร่วมอบรมตามก าหนด 
   5.  ตัวแทนนักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 1-6 ได้
แข่งขันตอบปัญหาสุขภาพ 
   6. นักเรียนได้ร่วมกันคิด
ท่ากายบริหารและขยับกาย
ก่อนขึ้นเรียน มีสุขภาพกาย 
และจิตที่ด ี
   7.  นักเรียนรู้จักใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์ต่อ
ตนเอง 
   8.  มีนักเรียนแกนน า
ป้องกันยาเสพตดิ  ชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 5 – 6  
ห้องเรียนละ 5 คน 
   9. นักเรียนใช้ห้องน้ า
อย่างถูกสุขลักษณะ 

มฐ.สพฐ.ที่  7 

 
 



70 
 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา มีอัตลักษณ์ของโรงเรียนและมี  
  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

 

โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี)้ 

   1. โครงการต้นกล้า
คุณธรรม 

   1. เพ่ือให้นักเรียนเป็นคน
ดี มีวินัย มีความรับผิดชอบ 
กตัญญู กต เ วที  มี เ มตตา
กรุณา มีน้ าใจ เอ้ือเฟ้ือ เผื่อ
แผ่ มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง
และผู้อ่ืน  
   2. เพ่ือให้นักเรียนเป็นผู้มี
มารยาทและปฏิบัติตนตาม
วัฒนธรรมไทย 
   3. เพ่ือให้นักเรียนเป็น
ผู้ฟังท่ีดี มีสมาธิ สนใจ 
กระตือรือร้นในการท างาน 
มีทักษะในการสื่อสารและ
การท ากิจกรรมต่างๆจน
ส าเร็จเกิดความภาคภูมิใจ 
    4. เพ่ือให้นักเรียนมี
ความคิดรวบยอด คิดแก้ 
ปัญหา คิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
รู้จักตั้งค าถาม หาเหตุผล
และมีสุนทรียภาพด้าน
ศิลปะ ดนตรี/เคลื่อนไหว 
 
 
 

   1. นักเรียนระดับปฐมวัย
ร้อยละ 85 เป็นคนดี มีวินัย 
มีความรับผิดชอบ กตัญญู
ก ต เ ว ที  มี เ ม ต ต า ก รุ ณ า       
มี น้ า ใ จ  เ อ้ื อ เ ฟ้ื อ เ ผื่ อ แ ผ่       
มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและ
ผู้อื่น  
   2. นักเรียนระดับปฐมวัย
ร้อยละ 85 เป็นผู้มีมารยาท
และปฏิบัติตนตามวัฒนธรรม
ไทย   
    3. นักเรียนระดับปฐมวัย
ร้อยละ 85 เป็นผู้ฟังที่ดี มี
สมาธิ สนใจ กระตือรือร้นใน
การท างาน มีทักษะในการ
สื่อสารและการท ากิจกรรม
ต่างๆจนส าเร็จเกิดความ
ภาคภูมิใจ 
    4. นักเรียนระดับปฐมวัย
ร้อยละ 85 มีความคิดรวบ
ยอดคิดแก้ปัญหา คิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ รู้จักตั้งค าถาม 
หาเหตุผลและมีสุนทรียภาพ
ด้านศิลปะดนตรี/เคลื่อนไหว 

มฐ.สพฐ.ที่  1,3,4,5,6,8 
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โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี)้ 

   2. โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่ มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร ์

   1. เพื่อให้ผู้ เรียนสามารถ
วิเคราะห์  สังเคราะห์  สรุป
ความคิดรวบยอด  คิดอย่าง 
เป็นระบบ  และมีการคิดแบบ
องค์รวม 
   2.  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ
คาดการณ์  ก าหนดเปา้หมาย
และแนวทางการตัดสินใจและ
แก้ปัญหาอย่างมีสต ิ
   3. เพื่อให้ผู้เรียนมีความ คิด
ริเริ่มสร้างสรรค์  มองโลกใน
แง่ดี  มีจินตนาการมีวิธี การ
เรียนรู้ของตนเองเรียนรู้ 
ร่วมกับผู้อื่นได้   สนุกกับการ
เรียนรู้และชอบมาโรงเรียน 
   4.  เพื่อให้ผู้ เรียนมีระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและมี
ผ ล ก า ร ท ด ส อบ ร ว บ ย อ ด
ระดับชาติตามเฉลี่ยตามเกณฑ์ 
   5. เพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ยนรู้ จั กตั้ ง
ค าถามเพื่อหาเหตุผล แสวงหา
ค ว า ม รู้ จ า ก แ ห ล่ ง ต่ า ง ๆ 
รอบตัว  ใช้ห้องสมุด   
 แหล่งความรู้และสื่อต่างๆ ได้
ทั้งในและนอกสถาน ศึกษา 

   1. ผู้เรียนร้อยละ  80   
สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์  
สรุปความคิดรวบยอด      คิด
อย่างเป็นระบบและมีการคิด
แบบองค์รวม 
   2.  ผู้เรียนร้อยละ  80   
สามารถคาดการณ์  ก าหนด
เป้าหมาย   แนวทางการ
ตัดสินใจและแก้ปัญหา  อย่าง
มีสติ 
   3. ผู้เรียนร้อยละ  80     มี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  มอง
โลกในแง่ดี  มีจนิตนา- การมี
วิธีการเรียนรู้ของตนเอง  
เรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นได้   สนุก
กับการเรียนรู้และชอบมา
โรงเรียน 
4.  ผู้เรียนร้อยละ  80       มี
ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และมีผลการทดสอบรวบยอด
ระดับชาติเฉลี่ย  ตามเกณฑ ์
   5.  ผู้เรียนร้อยละ  80  รู้จัก
ตั้งค าถามเพื่อหาเหตุผล 
แสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆ 
รอบตัว   
ใช้ห้องสมุดแหล่งความรู้และ
สื่อต่างๆ ได้ทั้งในและ    นอก
สถานศึกษา 

มฐ.สพฐ.ที่  4,5,6 
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โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี)้ 

   3. โครงการพัฒนา
กิจกรรมการ เ รี ยนรู้
กลุ่มสาระสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

   1. เพ่ือให้ผู้เรียนมีวินัย  มี
ความรับผิดชอบ   ปฏิบัติตน
ตามหลักธรรมเบื้องต้นของ
ศาสนาที่ตนนับถือ 
   2.  เพ่ือให้ผู้เรียนมีความ
ซื่ อ สั ต ย์   สุ จ ริ ต ก ตั ญ ญู
กตเวที    มี เมตตากรุณา  
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่   เสียสละ
เพ่ือส่วนรวม 
   3.  เพ่ือให้ผู้เรียน
ประหยัด  รู้จักใช้ทรัพย์
สิ่งของส่วนตนและส่วนรวม
รู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อม 
   4.  เพ่ือให้ผู้เรียน
ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิด
จากการเปลี่ยนแปลง
สิ่งแวดล้อมมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม / 
โครงการอนุรักษ์และพัฒนา  
สิ่งแวดล้อม 
    5.  เพ่ือให้ผู้เรียนภูมิใจ
ในคว าม เป็ น ไทย   เห็ น
คุณค่าภูมิปัญญาไทย  นิยม
ไทย  และด ารงไว้ ซึ่งความ
เป็นไทย 
 

   1. ผู้เรียนร้อยละ  85     
มีวินัย  มีความรับผิดชอบ   
ปฏิบัติตนตามหลักธรรม
เบื้องต้นของศาสนาที่ตนนับ
ถือ 
    2.  ผู้ เรียนร้อยละ  85    
มี ค ว า ม ซื่ อ สั ต ย์   สุ จ ริ ต  
กตัญญูกตเวที    มี เมตตา
กรุณา  เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่       
เสียสละเพ่ือส่วนรวม 
   3.  ผู้เรียนร้อยละ  85  
ประหยัด  รู้จักใช้ทรัพย์
สิ่งของส่วนตนและส่วนรวม
รู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อม 
   4.   ผู้เรียนร้อยละ  85  
ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิด
จากการเปลี่ยนแปลง
สิ่งแวดล้อมมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม /โครงการอนุรักษ์
และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
    5. ผู้ เ รี ยนร้ อยละ   85    
ภู มิ ใ จ ใ น ค ว า ม เ ป็ น ไ ท ย     
เห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทย  
นิยมไทยและด ารงไว้ซึ่งความ
เป็นไทย 
 

มฐ.สพฐ.ที ่ 1,2   
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โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี)้ 

   4. โครงการพัฒนา
คุณธรรมน าชีวิต                                            

   1.  เพ่ือให้นักเรียนมีวินัย  
มีความรับผิดชอบและ
ปฏิบัติตนตามหลักธรรม
เบื้องต้น 
ของศาสนาที่ตนนับถือ 
   2. เพ่ือให้นักเรียนมีความ
กตัญญูกตเวที  มีเมตตา
กรุณา  เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่  และ
เสียสละเพ่ือส่วนรวม 
   3. เพ่ือให้นักเรียน
ประหยัด  รู้จักใช้ทรัพย์
สิ่งของส่วนตนและส่วนรวม
อย่างคุ้มค่า 
   4 . เพ่ือให้นักเรียนภูมิใจ
ในความเป็นไทย  เห็น
คุณค่าภูมิปัญญาไทย  นิยม
ไทย  และด ารงไว้ ซึ่งความ
เป็นไทย 

    1. ผู้เรียนร้อยละ  85    
มีวินัย  มีความรับผิดชอบ   
ปฏิบัติตนตามหลักธรรม   
เบื้องต้นของศาสนาที่ตน  
นับถือ 
   2. ผู้เรียนร้อยละ  85     
มีความซื่อสัตย์  สุจริต  
กตัญญูกตเวที   มีเมตตา
กรุณา  เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่      
เสียสละเพ่ือส่วนรวม 
   3.  ผู้เรียนร้อยละ  85  
ประหยัด  รู้จักใช้ทรัพย์
สิ่งของส่วนตนและส่วนรวม
รู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อม 
   4.   ผู้เรียนร้อยละ  85  
ภูมิใจในความเป็นไทย     
เห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทย  
นิยมไทย และด ารงไว้ซึ่ง
ความเป็นไทย 

มฐ.สพฐ.ที่   1 

    5. โครงการส่งเสริม
ศักยภาพด้านทัศนศิลป์ 
ดนตรีและนาฎศิลป์ 

   1. เพ่ือให้ผู้เรียนภูมิใจใน
ความเป็นไทย  เห็นคุณค่า
ภูมิปัญญาไทย  นิยมไทย  
และด ารงไว้ ซึ่งความเป็น
ไทย 
   2. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความ
มั่นใจ  กล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสม  และให้เกียรติ
ผู้อื่น 
 

   1. ผู้เรียนร้อยละ   85  
ภูมิใจในความเป็นไทย    
เห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทย  
นิยมไทยและด ารงไว้ซึ่งความ
เป็นไทย 
   2.  ผู้เรียนร้อยละ   85   
มีความม่ันใจ  กล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสม  และให้
เกียรติผู้อื่น  

มฐ.สพฐ. ที่  1, 7, 8 
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โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี)้ 

    3. เพ่ือให้ผู้เรียนมี
มนุษย-สัมพันธ์ที่ดีต่อเพ่ือน  
ครู  และผู้อ่ืน 
   4. เพ่ือให้ผู้เรียนชื่นชม  
ร่วมกิจกรรม   มีผลงาน
ด้านศิลปะและดนตรี/
นาฏศิลป์ 

3. ผู้เรียนร้อยละ   85   มี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพ่ือน
ครู  และผู้อ่ืน 
   4.  ผู้เรียนร้อยละ   90  
ชื่นชม  ร่วมกิจกรรม     มี
ผลงานด้านศิลปะและ
ดนตรี/นาฏศิลป์ 
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กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบและบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ยึดหลักการมีส่วนร่วม 
  

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี)้ 

1. โครงการประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
  

   1. เพ่ือให้สถานศึกษาจัด  
โครงสร้าง  และระบบการ
บริหารงานที่มีความคล่องตัว
สูงและปรับเปลี่ยนได้
เหมาะสมตามสถานการณ์2.        
2. เพ่ือให้มีการจัดการข้อมูล
สารสนเทศอย่างเป็นระบบ  
ครอบคลุมและทันต่อการ 
ใช้งาน 
   3. เพ่ือให้มีระบบการ
ประกันคุณภาพภายในที่
ด าเนินงานทั้ง 8 
องค์ประกอบ 
   4. เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้
มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
ระบบการประกันคุณภาพ
ภายในอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง 

   1. ผู้เรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียน  มาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน                                  
และมาตรฐานการศึกษา 
ของชาติ 
   2. ครูมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียน  มาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน                       
และมาตรฐานการศึกษา 
ของชาติ 
   3.  โรงเรียนมีระบบการ
ประกันคุณภาพที่ดี  มีข้อมูล
และผลงาน 

- มฐ.สพฐ. ที่   12 
 

2. โครงการพัฒนา
อาคารสถานที่และ
แหล่งเรียนรู้ 
 

1. เพ่ือให้รู้คุณค่าของ
สิ่งแวดล้อม  และตระหนัก
ถึงผลกระทบที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม 
 

   1. อาคารเรียนร้อยละ 80  
ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซม                    
   2. ปรับปรุงห้องเรียนทุก
ห้อง  ปรับปรุงห้องสมุด  
ห้องเรียนสีเขียว  
ห้องปฏิบัติการ 

- มฐ.สพฐ. ที่ 2 , 12, 16 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี)้ 

   2. เพ่ือให้มีสภาพแวดล้อม
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีอาคาร
สถานที่เหมาะสม มีการ
ส่งเสริมสุขภาพอนามัย  
และความปลอดภัยของ
ผู้เรียน 
   3. มีการให้บริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศทุก
รูปแบบที่เอ้ือต่อการเรียนรู้
ด้วยตนเอง และการเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วม 
   4. เพ่ือให้มีห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด 
พ้ืนที่สีเขียว และสิ่งอ านวย
ความสะดวกพอเพียงและ
อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 

   3. ปรับปรุงห้องน้ าทุก 
   4. ห้องปรับปรุงระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 

3. โครงการพัฒนา
ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

   1. เพ่ือด าเนินการจัดและ
พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียนที่เข้มแข็งและทั่วถึง 
   2. เพ่ือด าเนินการจัด
กิจกรรมส่งเสริมและ
ตอบสนองความสามารถทาง
วิชาการ  ความคิด
สร้างสรรค์ความสามารถ
พิเศษและความถนัดของ
ผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ 
 

   1. นักเรียนทุกคนได้รับ
ความช่วยเหลืออย่างเป็น
ระบบตามสภาพความ   
เป็นจริง 
   2. นักเรียนได้รับการ
ส่งเสริมความสามารถพิเศษ
อย่างเต็มศักยภาพ 
   3.สภาพแวดล้อมใน
โรงเรียนมีความปลอดภัย 
 

-  มฐ.สพฐ.ที่  15 , 16 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี)้ 

 
 

   3. เพ่ือให้มีการวิเคราะห์
ศักยภาพของผู้เรียน  และ
เข้าใจผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
   4. เพ่ือให้ผู้เรียนรู้จัก
ป้องกันตนเอง จากอุบัติภัย
ในโรงเรียน 
 

   4. นักเรียนทุกคนมีทักษะ
การดูแลตนเองให้ปลอดภัย 
   5. นักเรียนได้รับเงิน
อุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน 
   6. ครู นักเรียนและ
ผู้ปกครองมีความสัมพันธ์  
อันดี 

 

4. ระดมทุนสนับสนุน
การเรียนการสอน 
 

   1. เพ่ือหางบประมาณ
สนับสนุนการพัฒนาการ
เรียนการสอน 
   2. เพ่ือให้สถานศึกษาจัด
โครงสร้าง และระบบการ
บริหารงานที่มีความคล่องตัว
สูง และปรับเปลี่ยนได้
เหมาะสมตามสถานการณ์ 
   3. จัดให้มีการบริหาร
เชิงกลยุทธ์และใช้หลักการมี
ส่วนร่วม 
   4. เพ่ือให้คณะกรรมการ
สถานศึกษาร่วมพัฒนา
สถานศึกษา 

   1. ได้งบประมาณจ้างครู
สอนครบชั้นทุกห้องเรียน  
และครบสาขาวิชาเอก 
   2. ได้งบประมาณจ้าง
บุคลากรสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอน  เช่น  
งานธุรการ  งานพยาบาล  
งานรักษาความปลอดภัย 
และอ่ืน ๆ 
   3. ได้งบประมาณ
สนับสนุนกิจกรรมเพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอน  
 
 

- มฐ.สพฐ. ที่  11, 12 , 13 
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กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบงานบริหารบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 

 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี)้ 

1. โครงการพัฒนา
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
  

   1. เพ่ือให้ครูมีความรู้
ความเข้าใจเป้าหมายการจัด
การศึกษา  หลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและมี
ความสามารถในการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 
   2.เพ่ือให้ครูมีความ 
สามารถใช้เทคโนโลยีในการ
พัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง
และผู้เรียน  
   3. เพ่ือให้มีการพัฒนา
บุคลากรอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง 
   4.  เพ่ือส่งเสริมการ
พัฒนาวิชาชีพให้มีหรือเลื่อน
วิทยฐานะให้สูงขึ้น 
   5. เพ่ือสร้างขวัญและ
ก าลังใจในการปฏิบัติงาน 

   1. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับการ
อบรมเพ่ือพัฒนาตนเอง
อย่างน้อยภาคเรียนละ      
1 ครั้ง 
   2. มีการอบรมการพัฒนา
วิชาชีพให้แก่บุคลากรตาม
ความสมัครใจ  ภาคเรียนละ 
1 ครั้ง 
   3. ครแูละบุคลากร
ทางการศึกษาร่วมกิจกรรม
ศึกษาดูงานอย่างน้อยปีละ  
1  ครั้ง 
 

- มฐ.สพฐ. ที่  10 , 12 
 

2. โครงการพัฒนา
ระบบข้อมูลสารสนเทศ 
 

   1. เพ่ือให้โรงเรียนมีการ
จัดการข้อมูลสารสนเทศ
อย่างเป็นระบบ ครอบคลุม
และทันต่อการใช้งาน 

   1 .  มีข้อมูลสารสนเทศ
โรงเรียนอย่างเป็นระบบทัน
ต่อการใช้งาน 
 
 

- มฐ.สพฐ. ที่  12  
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี)้ 

3. โครงการพัฒนางาน
ธุรการ  การเงิน  พัสดุ 
 

   1. เพ่ือให้การด าเนินงาน
ธุรการสารบรรณเป็นระบบ 
รวดเร็ว  ถูกต้อง  
   2. เพ่ือให้การด าเนินงาน
การเงิน  บัญชี  และพัสดุ 
ถูกต้อง โปร่งใส   มี
ประสิทธิภาพ  และ       
เกิดประสิทธิผล   
   3. เพ่ือจัดให้มีวัสดุ  
ครุภัณฑ์ ครบครันและ
พร้อมใช้อยู่ตลอดเวลา 
 

   1. งานธุรการและสาร
บรรณถูกต้องตามระเบียบ
ราชการ 
   2. มีระบบงานการเงิน  
บัญชี  พัสดุ  ถูกต้อง  
โปร่งใส  ตรวจสอบได้ 
   3. โรงเรียนมีวัสดุ  
ครุภัณฑ์  พร้อมใช้และ
สะดวกในการจัดการเรียน
การสอน 
 
 

- มฐ.สพฐ. ที่ 11 , 12 , 13
  

 

 


