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การให้ความเห็นชอบเอกสาร 
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ๔ ป ี (ปีการศึกษา ๒๕๖๕-๒๕๖๘) 

ของโรงเรียนบ้านห้วยลาด 
 

……………………………………………… 
ท่ีประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยลาด  ครั้งท่ี .....๒....../.....๒๕๖๕...... 
เมื่อวันท่ี...๑๖......เดือน..............พฤษภาคม..................พ.ศ......๒๕๖๕.............. ได้พิจารณาแผนพัฒนา

คุณภาพ 
คุณภาพการจัดการศึกษา ๔ ปี  (ปีการศึกษา ๒๕๖๕-๒๕๕๘) ของโรงเรียนบ้านห้วยลาดแล้ว 

     เห็นชอบให้ดำเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ๔ ปี 
 
 

(ลงช่ือ)....................................................................... 
(  นายอบ  แสงนก  ) 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
โรงเรียนบ้านห้วยลาด 
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คำนำ 
 

โรงเรียนบ้านห้วยลาด ได้จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  ๔   ปี  (พ.ศ.๒๕๖๕  -  
๒๕๖๘ )   เพื่ อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการบริหารการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน   โดยให้  
มีความสัมพันธ์เช่ือมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน    แผนปฏิบัติราชการ กระทรวงศึกษาธิการ   
แผนปฏิบัติราชการ  สำนัก นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และแผนปฏิบัติราชการ 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒ รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการ จังหวัด เพชรบูรณ์  ในประเด็น
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการท่ีเกี่ยวข้อง  คือ  การสร้างโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต และเพื่อให้การบริหารงานในโรงเรียนบ้านห้วยลาดได้ใช้เป็นกรอบทิศทางการดำเนินงานในระยะ  
๔ ปี ได้อย่างเช่ือมโยงสัมพันธ์กัน 
 จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า  เอกสารฉบับนี้  จะสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนิน การ
บริหารงานของโรงเรียนบ้านห้วยลาด  เพื่อให้เกิดการพัฒนาในทางท่ีดีขึ้น   อันส่งผลต่อประสิทธิภาพ 
การจัดการศึกษาและคุณภาพของผู้เรียน 
 ขอขอบคุณคณะผู้จัดทำ คณะครู นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายท่ีอำนวยความสะดวก   
ในการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๕  -  ๒๕๖๘)  ฉบับนี้  ให้สำเร็จลุล่วง
ไปด้วยดี 

 
 
 
 

              ( นายกรเอก  มิ่งศรี  )                                       ( นายอบ   แสงนก ) 
      ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยลาด          ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านห้วยลาด                                                                                                        
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ส่วนที่ ๑ บทนำ 
ข้อมูลพื้นฐาน 

๑.  ข้อมูลทั่วไป 
  
 ช่ือโรงเรียนบ้านห้วยลาด ท่ีต้ัง ๔ ตำบลหลักด่าน อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ สังกัด 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒  โทร ๐๕-๖๐๒๙-๒๔๗  โทรสาร – 
e-mail heuylard@gmail.com  website http://sites.google.com/site/hueylard เปิ ดการเรียน
การสอนต้ังแต่ ระดับช้ันอนุบาล ๑ - ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ มีเนื้อท่ี ๔๒ ไร่ ๓๐ ตารางวา เขตพื้นท่ี
บริการ ๓ หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านโนนชาติ  บ้านห้วยลาดและบ้านกกก่อ 
  ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
      โรงเรียนบ้านห้วยลาดเดิมช่ือ โรงเรียนบ้านกกก่อ จัดต้ังขึ้นเมื่อวันท่ี  ๑๒ ตุลาคม ๒๕๐๐  
ท่ีหมู่บ้านกกก่อ  ต.หลักด่าน อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ ขณะเริ่มจัดต้ังมีอาคารเรียนช่ัวคราว ๑ หลัง มีครู 
๑ คน และมีนักเรียน     จำนวน ๓๗ คน  
      พ.ศ. ๒๕๐๑ นายปั่น จันทร์หว่าง ครูใหญ่ขณะนั้นพร้อมด้วยราษฎรได้ย้ายโรงเรียนจาก
หมู่บ้านกกก่อ มาท่ีหมู่บ้านห้วยลาดและได้เปล่ียนช่ือเป็นโรงเรียนบ้านห้วยลาด โดยปลูกสร้างอาคารเรียน
ช่ัวคราว ๑ หลัง  มีครู ๑ คนและมีนักเรียนจำนวน ๕๐ คน 
      พ.ศ. ๒๕๑๔ นายเรวัตร ใจช่ืน ครูใหญ่พร้อมด้วยราษฎร ได้ย้ายโรงเรียนมาต้ังท่ีหมู่บ้านโนน
ชาติซึ่งเป็นจุดกึ่งกลางระหว่างหมู่บ้านกกก่อและหมู่บ้านห้วยลาด และได้ใช้ช่ือโรงเรียนเดิมคือโรงเรียน
บ้านห้วยลาด เพื่อสะดวกในการเดินทางมาเรียนของนักเรียน โดยปลูกสร้างอาคารเรียนช่ัวคราว ๑ หลัง 
มีครู ๑ คน และมีนักเรียนจำนวน ๖๐ คน บริเวณโรงเรียนมีเนื้อที่ ๔๒ ไร่ ๓๐ ตารางวา 

ทิศเหนือ  จดถนนสายกกกะทอน – ห้วยสนามทราย 
  ทิศใต้   จดท่ีดินของนายเทียน ขวัญล้อม 
  ทิศตะวันออก  จดท่ีดินของนายพี บุญเจียง 
  ทิศตะวันตก  จดท่ีดินสาธารณะของหมู่บ้านโนนชาติ 
 โรงเรียนได้ขึ้นทะเบียนเป็นท่ีราชพัสดุแปลงหมายเลข พช. ๖๕๕ 
  ปีงบประมาณ ๒๕๑๕ ได้รับงบประมาณซ่อมแซมและต่อเติมอาคารเรียนแบบป.๑ ช ขนาด  
๓ ห้อง จำนวน ๑ หลัง บ้านพักครูแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน ๑ หลัง 
  ปีงบประมาณ ๒๕๑๙ ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครูแบบกรมสามัญ  จำนวน ๑ หลัง 
  ปีงบประมาณ ๒๕๒๒ ได้รับงบประมาณสร้างส้วมแบบ สปช. จำนวน ๑ หลัง  ๕ ท่ีนั่ง 
  ปีงบประมาณ ๒๕๒๕ ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. ๐๑๗ ก.  
ขนาด ๔ ห้องเรียนพร้อมครุภัณฑ์  โรงฝึกงานแบบ สปช. จำนวน ๑ หลัง  ถังเก็บน้ำฝนแบบ 
 ฝ. ๓๓ จำนวน ๑ ชุด 
  ปีงบประมาณ ๒๕๒๖ ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครูแบบ สปช.๓๐๑/๒๖ 
  ปีงบประมาณ ๒๕๒๙ ได้รับงบประมาณสร้างเรือนเพาะชำ แบบ พ. ๑ จำนวน ๑ หลัง 
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  ปีงบประมาณ ๒๕๓๐ ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารช้ันล่างอาคาร  สปช. ๐๑๗ ก.  
จำนวน ๔  ห้องเรียน 
  ปีงบประมาณ ๒๕๓๑ ได้รับงบประมาณสร้างถังเก็บน้ำฝน  ฝ. ๓๐  
  ปีงบประมาณ ๒๕๓๒ ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครูแบบ  สปช. ๓๐๓/๒๖ 
  ปีงบประมาณ ๒๕๓๖ ได้รับงบประมาณสร้างสนามวอลเลย์บอล 
  ปีงบประมาณ ๒๕๓๙ ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.๑๐๓/๒๖   
จำนวน ๓  ห้อง ปีงบประมาณ ๒๕๔๒ ได้รับงบประมาณสร้างถังเก็บน้ำฝน ฝ. ๓๓ 
  ปีงบประมาณ ๒๕๔๕ ได้รับงบประมาณ ๑,๔๙๙,๙๐๐ บาทสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.๑๐๕/
๒๕  จำนวน ๔ ห้องเรียน 
  ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ได้รับงบประมาณ ๖๔๔,๐๐๐  บาท บ้านพักครูแบบ ๒๐๕/๒๖ 
 อาคาร สปช.   
  ปีงบประมาณ ๒๕๕๙  ได้รับงบประมาณ ๔,๐๓๑,๒๐๐ บาท ๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง อาคาร ๒ ช้ัน 
๔ ห้องเรียนใต้ถุนโล่ง บันไดขึ้น ๒ ข้าง 
  ปีงบประมาณ ๒๕๖๐  ได้ปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า จำนวนเงิน 
๙๙๒,๐๐๐ 
  ปัจจุบันโรงเรียนบ้านห้วยลาดจัดกิจกรรมการเรียนการสอนต้ังแต่ระดับช้ันอนุบาล ๑ - ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ มีข้าราชการครู จำนวน ๒๒ คน  ครูอัตราจ้าง ๑ คน ครูธุรการ ๑ คน  โดยมีนายก
รเอก  มิ่งศรี ดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบา้นห้วยลาด  คนปัจจุบัน 
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๒. แผนที่แสดงเขตบริการโรงเรียนบ้านห้วยลาด 
 

 
 
 

๓. แผนผังบริเวณโรงเรียนบ้านห้วยลาด 
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๔. ระบบโครงสร้างการบริหาร  
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๕.  ข้อมูลนักเรียน 
ปัจจุบันโรงเรียนมีข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักเรียน (ข้อมูล ณ วันท่ี ๑๐ มิถุนายน  ๒๕๖๕ ) ดังนี้ 
๑) จำนวนนักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการท้ังหมด  ๓๒๐  คน 

 ๒) จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับช้ันท่ีเปิดสอน 
 

ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง 
เพศ 

รวม 
ชาย หญิง 

อ.๑ ๑ 12 10 22 

อ.๒ ๑ 9 8 17 

             อ.๓  ๑ 9 8 17 

รวม ๓ 3๐ ๒6 ๕6 

ป.๑ ๑ ๓ ๘ ๑๑ 

ป.๒ ๑ 5 6 11 

ป.๓ ๑ 13 6 19 

ป.๔ ๑ 11 8 19 

ป.๕ ๑ 11 14 25 

ป.๖ ๑ 11 6 17 

รวม ๖ 54 48 102 

ม.๑ ๑ 9 12 21 

ม.๒ ๑ 10 14 24 

ม.๓ ๑ 13 17 30 

ม.๔ ๑ 16 ๑3 ๒9 

ม.๕ ๑ 19 18 37 

ม.๖ ๑ ๑๒ ๙ 21 

รวม ๖ 47 40 87 

รวมทั้งหมด ๑๕ ๑63 ๑๕๗ 320 

๒) มีนักเรียนท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษเรียน  ๒๒  คน 
๓) มีนักเรียนท่ีมีภาวะทุพโภชนาการ ๑๖  คน 
๔) จำนวนนักเรียนต่อห้อง ( เฉล่ีย )    ๑๘   คน 
๕) สัดส่วนครู  :  นักเรียน  =  ๑ :  ๑4 
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๖. ข้อมูลครูและบุคลากร 
  ๔.๑จำนวนบุคลากร 

บุคลากร ผู้บริหาร 
ครูผู้สอน

(ข้าราชการครู) 
พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตราจ้าง เจา้หน้าที่อืน่ๆ 

ปีการศึกษา 
๒๕๖๕ 

๑ ๒๒ - ๑ ๑ 

หมายเหตุ เจ้าหน้าที่อื่นๆ มีดังนี้ คือ ครูธุรการจำนวน ๑ คน  
 
  ข้อมูลครูและบุคลากร มีรายละเอียด ดังนี้      
     1) ข้อมูลผู้บริหาร  
     1.1) ผู้อำนวยการโรงเรียน ช่ือ-สกุล นายกรเอก  มิ่งศรี  โทรศัพท์ 088-2599919                            
e-mail kitphysic@gmail.com  วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท  สาขาการบริหารการศึกษา  
ดำรงตำแหน่งท่ีโรงเรียนนี้ต้ังแต่ วันท่ี 2 ตุลาคม พ.ศ.2564 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 6 เดือน 
     2) ตำแหน่งบุคลากรจำแนกตามเพศและวุฒิทางการศึกษา 

ตำแหน่งบุคลากร 
เพศ วุฒิทางการศึกษา 

ชาย หญิง รวม 
ต่ำกว่า 
ป.ตรี 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

1. ผู้บริหารสถานศึกษา 1 - 1 - - 1 - 
2. ข้าราชการครู ๙ 12 2๑ - 1๘ 3 - 
3. พนักงานราชการ - - - - - - - 
4. ครูอัตราจ้างชาวไทย - - - - - - - 
5. ครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ - - - - - - - 
6. ลูกจ้างประจำ - - - - - - - 
7. ลูกจ้างช่ัวคราว 1 1 2 1 1 - - 

รวม 1๑ 1๓ 2๔ 1 ๑๙ 4 - 
คิดเป็นร้อยละ 4๕.๘๓ 5๔.๑๖ 100.00 4.๑๖ 7๙.๑๖ 1๖.๖๖ - 
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3) ภาระงานสอน 
 

สาขาวิชา จำนวน (คน) 
ภาระงานสอนเฉล่ียของครู 1 คน 
 ในแต่ละสาขาวิชา (ชม./สัปดาห์) 

  1. บริหารการศึกษา 1 5 
  2. คณิตศาสตร์ 2 17 
  3. วิทยาศาสตร์ 6 14 
  4. ภาษาไทย ๒ 22 
  5. ภาษาอังกฤษ 2 20 
  6. สังคมศึกษา 2 15 
  7. สุขศึกษาและพละศึกษา 1 18 
  8. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 9 
  9. ศิลปะ 1 15 
  10. ปฐมวัย 3 25 
  11. ประถมศึกษา 2 25 

รวม 22   
  

4) การพัฒนาตนเองของบุคลากรในสถานศกึษาในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา 

ท่ี ชื่อ  สกุล 
วุฒิ

สูงสุด 
วิชาเอก/ความสามารถ

พิเศษ 
วิทยฐานะ 

จำนวนชัว
โมงที่ได้รับ
การพัฒนา 

1 นายกรเอก    มิ่งศรี ป.โท การบริหารการศึกษา 
ชำนาญการ

พิเศษ 
   45 ชม. 

2 นายสมบูรณ์  นามวงศ์ ป.ตรี อุตสาหกรรมศิลป์ 
ชำนาญการ

พิเศษ 
24 ชม. 

3 นางสาวณภัทร พงค์คำ ป.ตรี คณิตศาสตร์ ชำนาญการ 40 ชม. 

4 นางสาวกัญญ์วรา  หอมตา 
ป.ตรี การประถมศึกษา 

ชำนาญการ 92 ชม. 
ป.โท การบริหารการศึกษา 

5 นางวิภาดา  พรมอินทร์ 
ป.ตรี พัฒนาสังคม 

ชำนาญการ    63 ชม. 
ป.โท 

การวิจัยและการพัฒนา
การศึกษา 

6 นางสาววิไล  แก้วประสงค์ ป.ตรี การศึกษาปฐมวัย - 168 ชม. 
7 นางสาวดารภา  ขวัญพรม ป.ตรี ภาษาอังกฤษ ชำนาญการ 70 ชม. 
8 นางสาวเนตยา  เงินเจริญ ป.ตรี ภาษาอังกฤษ - 83 ชม. 
9 นางสาวเบญจภรณ์  พรมเผ่า ป.ตรี วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม -    54 ชม. 



๘ 
 

 

10 นายสุรวี  เขียวลี ป.ตรี เคมี - 36 ชม. 
11 นายนพรัตน์  ขันติเจริญ ป.ตรี ฟิสิกส์ - 56 ชม. 
12 นายวรายุ  ขวัญลอย ป.ตรี คอมพิวเตอร์ - 124 ชม. 
13 นางสาวสกาวเดือน  จันหน่าย ป.ตรี ภาษาไทย - 129 ชม. 
14 นายนำพล  เสคำพันธ์ ป.ตรี ดนตรีศึกษา - 123 ชม. 
15 นางสาวสายใจ  มะประสิทธิ์ ป.ตรี การศึกษาปฐมวัย - 21 ชม. 
16 นางสาวปวีณา  กางถิ่น ป.ตรี คณิตศาสตร์ - 109 ชม. 
17 นายยุรนันท์  พรรณขาม ป.ตรี ชีววิทยา -  114 ชม. 
18 นางสาวสุวรรณี   แก้วเกตุ ป.ตรี การประถมศึกษา - 31 ชม. 
19 นายอภิชัย  ธรรมเสนา ป.ตรี วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ - 36 ชม. 
20 นายประมินทร์ ศรีบุรินทร ์ ป.ตรี  พละศึกษา - 20 ชม. 

21 นางสาวจีรัชญา  ขวัญพรม ป.ตรี การศึกษาปฐมวัย ชำนาญการ 
53 ชม. 

ป.โท บริหารการศึกษา 
22 นายวสุ ขวัญตึก ป.ตรี รัฐศาสตร์ - 24 ชม. 

23 นางสาวชนาพร  ขวัญล้อม ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ - 24 ชม. 
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๗. ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา (ปีการศึกษา ๒5๖๔) 

วัน/เดือน/ป ี รางวัล หน่วยงาน 

15 กรกฎาคม 
2564 

นางวิภาดา  พรมอินทร์  เป็นผู้วิจัยและพัฒนาท่ีเข้าร่วมการ
ส่งนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี โครงการโรงเรียนคุณภาพ สพฐ. 
ท่ีผ่านการพิจารณาระดับประเทศด้านการจัดการเรียนการ
สอนเพื่อส่งเสริมคุณธรรม 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

21 ธันวาคม 2564 
นายสมบูรณ์  นามวงศ์ เป็นผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ดีเด่น 
ประจำปี 2564 

ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม 

16 มกราคม 2565 
นายกรเอก  มิ่งศรี เป็นผู้บริหารท่ีสมควรได้รับการยกย่องเชิด
ชูเกียรติ “ผู้บริหารดีศรีน้ำหนาว” ประจำปี ๒๕๖5 

สมาคมครูอำเภอน้ำหนาว 

16 มกราคม 2565 
นางสาวสายใจ  มะประสิทธิ์ เป็นครูท่ีสมควรได้รับการยก
ย่องเชิดชูเกียรติ “ครูดีศรีน้ำหนาว” ประจำปี ๒๕๖5 
 

สมาคมครูอำเภอน้ำหนาว 

16 มกราคม 2565 
นายนำพล  เสคำพันธ์ เป็นครูท่ีสมควรได้รับการยกย่องเชิดชู
เกียรติ “ครูดีศรีน้ำหนาว” ประจำปี ๒๕๖5 

สมาคมครูอำเภอน้ำหนาว 

16 มกราคม 2565 
นางสาวสกาวเดือน  จันหน่าย เป็นครูท่ีสมควรได้รับการยก
ย่องเชิดชูเกียรติ “ครูดีศรีน้ำหนาว” ประจำปี ๒๕๖5 

สมาคมครูอำเภอน้ำหนาว 

16 มกราคม 2565 
นายวรายุ  ขวัญลอย เป็นครูท่ีสมควรได้รับการยกย่องเชิดชู
เกียรติ “ครูดีศรีน้ำหนาว” ประจำปี ๒๕๖5 

สมาคมครูอำเภอน้ำหนาว 

16 มกราคม 2565 
นายนพรัตน์  ขันติเจริญ เป็นครูท่ีสมควรได้รับการยกย่องเชิด
ชูเกียรติ “ครูดีศรีน้ำหนาว” ประจำปี ๒๕๖5 

สมาคมครูอำเภอน้ำหนาว 

21 มกราคม 2565 
นายนพรัตน์  ขันติเจริญ ได้รับคัดเลือกเพื่อรับรางวัล “ครูดี
ศรีเพชรบูรณ์ 2” 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 

21 มกราคม 2565 
นางวิภาดา  พรมอินทร์ ได้รับคัดเลือกเพื่อรับรางวัล “ครูดีศรี
เพชรบูรณ์ 2” 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 

21 มกราคม 2565 
นายสุรวี  เขียวลี ได้รับคัดเลือกเพื่อรับรางวัล “ครูดีศรี
เพชรบูรณ์ 2” 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 

5  มีนาคม 2565 โรงเรียนปลอดบุหรี่ต้นแบบดีเด่นระดับเงิน มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ 

14  มีนาคม 2565 
การประกวดแข่งขันโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ 
“เยาวชนไทย ทำดีถวายในหลวง” ระดับยอดเย่ียม 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 

 
 
 
 
 



๑๐ 
 

 

 
 
วัน/เดือน/ป ี รางวัล หน่วยงาน 

16  มีนาคม 
2565 

นางสาวจิรัชญา  ขวัญพรม ได้นำเสนอการปฏิบัติงานท่ีเป็นเลิศ 
(Best Practice)ด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ปฐมวัย 
ภายใต้ค่านิยมร่วม เพชรบูรณ์ 2 ต้อง STRONG 

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 2 

16  มีนาคม 
2565 

นางสาวสายใจ  มะประสิทธิ์ ได้นำเสนอการปฏิบัติงานท่ีเป็นเลิศ 
(Best Practice)ด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ปฐมวัย 
ภายใต้ค่านิยมร่วม เพชรบูรณ์ 2 ต้อง STRONG 

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 2 

16  มีนาคม 
2565 

นางสาววิไล  แก้วประสงค์ ได้นำเสนอการปฏิบัติงานท่ีเป็นเลิศ 
(Best Practice)ด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ปฐมวัย 
ภายใต้ค่านิยมร่วม เพชรบูรณ์ 2 ต้อง STRONG 

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 2 

17  มีนาคม 
2565 

สถานศึกษาปลอดบุหรี่และเครื่องด่ืมแอลกอร์ฮอต้นแบบประจำปี 
2564 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ระดับเงิน 

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 2 

17  มีนาคม 
2565 

นายประมินทร์  ศรีบุรินทร์ เป็นครูแกนนำสถานศึกษาปลอดบุหรี่
และเครื่องด่ืมแอลกอร์ฮอประจำปี 2564 ระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา  

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 2 

17  มีนาคม 
2565 

นายสุรวี เขียวลี เป็นครูแกนนำสถานศึกษาปลอดบุหรี่และ
เครื่องด่ืมแอลกอร์ฮอประจำปี 2564 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 2 

17  มีนาคม 
2565 

นางสาววนิดา  ซินสีหา เป็นนักเรียนแกนนำสถานศึกษาปลอด
บุหรี่และเครื่องด่ืมแอลกอร์ฮอประจำปี 2564 ระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา  

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบรูณ์ เขต 2 

17  มีนาคม 
2565 

นางสาวปาณิสรา ชัยคำภา เป็นนักเรียนแกนนำสถานศึกษา
ปลอดบุหรี่และเครื่องด่ืมแอลกอร์ฮอประจำปี 2564 ระดับเขต
พื้นท่ีการศึกษา  

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 
 

 

๘.  สภาพชุมชนโดยรวม 
  

 ๑.๘.๑ สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมี ลักษณะ เป็นชุมชนเกษตรกรรม มีประชากรประมาณ             
๑,๓๕๐ คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียนได้แก่ ถนน, สระน้ำ และหมู่บ้าน อาชีพหลักของชุมชน คือ ทำไร่
ข้าวโพด เนื่องจากต้องอาศัยน้ำจากธรรมชาติและเป็นอาชีพท่ีทำสืบต่อจากบรรพบุรุษ ประชากรส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนาพุทธ นิยมทำบุญตักบาตรตามประเพณีในเทศกาลวันสำคัญทางศาสนา ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นท่ี
รู้จักโดยท่ัวไป  คือ  งานเล้ียงปีเจ้าพ่อถ้ำใหญ่  และงานบุญบั้งไฟ 
  ๑.๘.๒ ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ ประถมศึกษาปีท่ี ๖ 

   ร้อยละ  ๙๘   ประกอบอาชีพ  ทำไร่     

   ร้อยละ  ๙๙.๗๐ นับถือศาสนา  พุทธ 

   ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉล่ียต่อปี ๕๐,๐๐๐ บาท 

  ๑.๘.๓ โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน 

  ◊  โอกาสของโรงเรียน ด้วยโรงเรียนต้ังอยู่ในท่ีเหมาะสมคือต้ังอยู่ระหว่างจุดศูนย์กลาง ๓ หมู่บ้าน ใน
เขตบริการของโรงเรียน ซึ่งด้านหน้าโรงเรียนติดถนนสายหลัก ด้านข้างโรงเรียนติดถนนลาดยาง จึงทำให้นักเรียน
เดินทางมาโรงเรียนด้วยความสะดวก และอีกประการหนึ่งโรงเรียนอยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้หลายแหล่ง ซึ่งได้แก่ ถ้ำใหญ่
น้ำหนาว องค์การบริหารส่วนตำบล และศูนย์การเรียนรู้น้ำหนาว จึงทำให้สะดวกต่อการเดินทางไปศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ในชุมชน และนอกจากนี้ผู้บริหารสถานศึกษาได้ให้ความร่วมมือกับทุกหน่วยงานท้ังในชุมชนและนอกชุมชน 
จึงทำให้ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานในชุมชนและนอกชุมชนหลายด้าน ได้แก่ ด้านทุนการศึกษา ด้าน
อาหารกลางวัน อาหารเสริมนม อุปกรณ์เครื่องเขียน ด้านเส้ือผ้า ด้านส่ือ การเรียนการสอน เครื่องกรองน้ำ และ
จากการท่ีโรงเรียนและชุมชนได้มีความเข้าใจอันดีต่อกัน ประสานงานกันอยู่เสมอ ทำให้ชุมชนให้ความร่วมมือใน
ด้านแรงงานในการพัฒนาโรงเรียนเป็นอย่างดี 

  ◊  ข้อจำกัดของโรงเรียน ประชาชนในเขตบริการมีฐานะยากจนเพราะส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลัก 
คือ ทำไร่ข้าวโพด โดยอาศัยน้ำจากธรรมชาติ คือน้ำฝน ปีหนึ่งปลูกพืชเศรษฐกิจได้ครั้งเดียว เศรษ ฐกิจ 
จึงไม่คล่องตัว ดังนั้นในการขอความร่วมมือในการบริจาคเงิน เพื่อสร้างส่ิงปลูกสร้างใดๆ จึงไม่บรรลุผลเท่าท่ีควร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 
 

 

๙.  ข้อมูลด้านงบประมาณและทรัพยากร 
 ๙.๑ ข้อมูลงบประมาณ 
                ประมาณการรายรับ   

แหล่ง/ที่มางบประมาณ 
ยอดยกมา  
ปี 2564 

ปี 2565 รวมทั้งหมด 

1. งบเงินอุดหนุน โครงการเรียนฟรี    
 1) เงินรายหัว (ค่าจัดการเรียนการสอน)  20,003.22 840,500.00 860,503.22 
 2) ค่าหนังสือเรียน 0.00 249,166.00 249,166.00 
 3) ค่าอุปกรณ์การเรียน 0.00 114,350.00 114,350.00 
 4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน 0.00 121,150.00 121,150.00 
 5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 0.00 203,570.00 203,570.00 
 6) เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 0.00 - - 
 7) ค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน 0.00 - - 
2. งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนนุทั่วไป    
   1) โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิต
เพื่อโครงการอาหารกลางวัน 

23,251.79  23,251.79 

3. โครงการอาหารกลางวัน (ได้รับจาก
ท้องถ่ิน) 

0.00  - 

4. เงินนอกงบประมาณ   - 
  1) เงินบำรุงการศึกษา 4,448.57  4,448.57 
 2) เงินบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ 878.74  878.74 
 3) เงินรายได้สถานศึกษา 0.00  - 
 4) เงินลูกเสือ 0.00  - 
 5) เงินเนตรนาร ี 0.00  - 
 6) เงินยุวกาชาด 0.00  - 
 7) อื่นๆ (ระบุช่ือตามบัญชีเงินฝาก)    
 - เงินกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
(กสศ.) 

32.24  32.24 

 - เงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน (กยศ.) 117.16  117.16 
 - เงินโครงการพัฒนาโรงเรียนในพื้นท่ีห่างไกล 
(มจธ.) 

23.96  23.96 

 - เงินภาษีหัก ณ ท่ีจ่ายจากสัญญาซื้อ/จ้าง
ของโรงเรียน 

5,535.70  5,535.70 

  - เงินโครงการเล้ียงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวัน
นักเรียน จาก มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิต
ชนบท 
 

35,904.32  35,904.32 



๑๓ 
 

 

แหล่ง/ท่ีมางบประมาณ 
ยอดยกมา  
ปี 2564 

ปี 2565 รวมทั้งหมด 

5. เงินรายได้แผ่นดิน    
   - ดอกเบ้ียเงินฝากฯ 0.00  - 

รวม 90,196.30 1,528,736.00 1,618,932.30 
 

ประมาณการรายจ่าย เงินรายหัว (ค่าจัดการเรียนการสอน), ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
(การแบ่งสัดส่วนงบประมาณ ตามหนังสือ สพฐ.  ท่ี ศธ 04006/643  ลงวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2547) 

งบประมาณ 
ก่อน

ประถม 
ประถม 
ศึกษา 

มัธยม 
ศึกษา 

รวม 
คิดเป็น
ร้อยละ 

ด้านวิชาการ (60-70) 10% 25% 25% 638,443.94 60% 
ด้านบริหารงานบุคคล(10) 2% 4% 4% 106,407.32 10% 
ด้านการบริหารท่ัวไป (20) 5% 5% 10% 212,814.64 20% 
ด้านงบประมาณ(5) 1% 2% 2% 53,203.66 5% 
งบสำรองจ่าย (5) 1% 2% 2% 53,203.66 5% 

รวม 19% 38% 43% 1,064,073.2
2 

100% 

 
           สรุปโครงการจำแนกตามงบประมาณเงินอุดหนุนรายหัว 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ต้ังไว้ หมายเหตุ 
เงินอุดหนุนรายหัว   
1. โครงการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3,000  
2. โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนตามศตวรรษท่ี 21 10,000  
3. โครงการพัฒนาระบบนิเทศภายใน 10,000  
4. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 50,000  
5. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนท่ีมีความต้องการพิเศษทาง
การศึกษา 

10,000  

6. โครงการปรับปรุงห้องเรียนและห้องพิเศษเพื่อเป็นแหล่ง
เรียนรู ้

60,000  

7. โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 53,000  
8. โครงการห้องสมุดมีชีวิต 5,000  
9. โครงการจัดหา และสร้างส่ือนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู ้ 75,000  
10. โครงการพัฒนาระบบควบคุมภายในสถานศึกษา 3,000  
11. โครงการปรับปรุง ซ่อมบำรุง อาคาร สถานท่ี และระบบ
สาธารณูปโภค 

193,299  

12. โครงการวันสำคัญ 30,000  



๑๔ 
 

 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ต้ังไว้ หมายเหตุ 
13. โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยในโรงเรียน 20,000  
14. โครงการพัฒนาระบบยานพาหนะและการซ่อม
บำรุงรักษา 

50,000  

15. โครงการสาธารณูปโภค 120,000.56  
16. โครงการโรงเรียนส่ิงแวดล้อม 10,000  
17. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

50,000  

18. โครงการปรับปรุง พัฒนาแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ 

5,000  

19. โครงการซ่อมบำรุงส่ือการเรียนรู้และครุภัณฑ์ 50,000  
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน   
20. โครงการป้องกันการแพร่ระบาดและควบคุมโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) 

15,000  

21. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 10,570  
22. โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 5,000  
23. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 40,000  
24. โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 80,000  
25. โครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 8,000  
26. โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 5,000  
27. โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู ้ 40,000  
งบองค์การบริหารส่วนท้องถ่ิน   
28. โครงการพัฒนาทักษะอาชีพนักเรียน  16,500 
29. โครงการอาหารกลางวัน  321,300 

รวม 1,010,869.56 337,800 



๑๕ 
 

 

๑๐. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  
๑) ห้องสมุดมีขนาด ๗๒ ตารางเมตร จำนวนหนังสือในห้องสมุด  ๗๐๐ เล่ม  

    การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบ  ดิวอี้ 
    จำนวนนักเรียนท่ีใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาท่ีรายงาน เฉล่ีย ๕๐ คน ต่อ วัน คิดเป็น
ร้อยละ ๒๑.๗๔ ของนักเรียนท้ังหมด 
๒) ห้องปฏิบัติการ 

  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์     จำนวน ………๑………. ห้อง 
  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์     จำนวน ………๒………. ห้อง 
  ห้องปฏิบัติการทางภาษา        จำนวน ………๑………. ห้อง 
  ห้องฝึกอาชีพเสริมสวย          จำนวน ………๑…..…. ห้อง 
  ห้องคหกรรม        จำนวน ………๑…..…. ห้อง 

๓) คอมพิวเตอร์ จำนวน ............๑๔........ เครื่อง 
  ใช้เพื่อการเรียนการสอน .........๑๐.......... เครื่อง 
  ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต .........๑๔........ เครื่อง 
  จำนวนนักเรียนท่ีสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตในปีการศึกษาท่ีรายงาน  
  เฉล่ีย.......๕๐..... คน ต่อวัน  คิดเป็นร้อยละ.......๒๑.๗๔.........ของนักเรียนท้ังหมด 
  ใช้เพื่อการบริหารจัดการ ………..๔………. เครื่อง 
  
 
 ๔) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

แหล่งเรียนรู้ภายใน สถิติการใช้ 
จำนวนครั้ง / ปี ช่ือแหล่งเรียนรู้ 

๑.ห้องสมุด 
๒.ห้อง ICT 
๓.ห้องส่งเสริมวิชาการ 
๔.ห้องพยาบาล 
๕.ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
๖.ห้องคอมพิวเตอร์ 
๗.สวนสมุนไพร 
๘.เครื่องเล่นสนาม 
๙.โรงอาหาร 
๑๐.ห้องน้ำ 
๑๑.ห้องกิจการสหกรณ์โรงเรียน 

๒๐๐ 
๑๕๐ 
๔๐ 
๔๐ 

๒๓๐ 
๔๕๕ 

๗ 
๑๐ 
๒๐ 
๒๕ 

๒๕๕ 
 
 
 
 



๑๖ 
 

 

 ๕) แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน   
แหล่งเรียนรู้ภายนอก สถิติการใช้ 

จำนวนครั้ง  /  ปี ช่ือแหล่งเรียนรู้ 
๑.ถ้ำใหญ่น้ำหนาว 
๒.การทำไม้กวาดดอกหญ้า 
๓.การปลูกข้าวโพด 
๔.การปลูกกะหล่ำปลี 
๕.เลยด้ัน 
๖.น้ำตกวงพระจันทร ์
๗.สถานีอนามัย ตำบลหลักด่าน 
๘. ศูนย์การเรียนรู้วนอุทยานน้ำหนาว 
๙.องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหนาว 

๓ 
๒ 
๒ 
๒ 
๑ 
๑ 
๓ 
๓ 
๓ 

 
 
๑๑. ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู นักเรียน 
ในปีการศึกษาที่รายงาน 
   ๖.๑ นางสาวยุพา เกิดแสง  พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ และนางสาวฉัตรวิสาข์ ชาติทอง 
นักวิชาการสาธารณสุข ให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคติดต่อจากการมีเพศสัมพันธ์  
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จำนวน  ๑  ครั้ง/ปี 
   ๖.๒ นายอภิชิต กองเงิน นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ ให้ความรู้เรื่องปัญหา
เกี่ยวกับผู้ติดยาเสพติด สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จำนวน  ๑  ครั้ง/ปี 
   ๖.๓ ร.ต.ต.วีรชน สถาพร รอง สวป. ให้ความรู้เรื่องการฝึกอบรมรณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด สถิติการให้ความรู้ในโรงเรยีนแห่งนี้ จำนวน  ๑  ครั้ง/ปี 
   ๖.๔ ศูนย์หัวใจสิริกิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ให้ความรู้เรื่องการดูแล
หัวใจ การรักษาสุขภาพของตัวเอง สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จำนวน  ๑  ครั้ง/ปี 
 
๑๒. ข้อมูลอาคารสถานที่  

 อาคารเรียนจำนวน …๔…..   หลัง อาคารประกอบจำนวน …..๓.......หลัง ส้วม…๖…..หลัง 
สระว่ายน้ำ.......๐ .......สระ   สนามเด็กเล่น ........๒.......สนาม   สนามฟุตบอล………๑ ..……..สนาม            
สนามบาสเกตบอล ………๑…..สนาม  สนามเทนนิส..........๐...... สนาม สนามวอลเลย์บอล…….. ๑………
สนาม   อื่นๆ (ระบุ) ................... 

 
 
 
 
 
  



๑๗ 
 

 

๑๓.  ผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา 
        ๑. กระบวนการและผลการดำเนินงาน 

โรงเรียนดำเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยการดำเนินงาน/
โครงการ/กิจกรรม อย่างหลากหลาย ดังนี้ 

สรุปการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ 
โครงการ ตัวชีวั้ด ผลการดำเนินงาน 

๑ .  โ ค ร ง ก า ร จั ด ท ำ
แ ผ น พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ
การศึกษา 

๑ . บุคลากรโรงเรียนบ้านห้วยลาดได้
ร่ ว ม กั น จัดท ำแผน พั ฒ น า คุณ ภ าพ
การศึกษา ร้อยละ ๑๐๐ 
๒ . นักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากร
ทางการศึกษาได้มีส่วนร่วมในการจัดทำ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ร้อยละ 
๘๐  
๓. โรงเรียนได้นำแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาไปใช้ในการพัฒนาโรงเรียน โดย
การจัดทำ 
 

๑. ครูร้อยละ ๑๐๐  
ไ ด้ จั ด ท ำ แ ล ะ น ำ
แ ผน พั ฒ น า คุ ณ ภ าพ
การศึกษาไปใช้ในการ
พั ฒ น า โร ง เรี ย น  ท ำ
แผนปฏิบัติการ 
๒ . นักเรียน ผู้ปกครอง 
และบุคลากรทางการ
ศึกษาได้มี ส่วนร่วม ใน
การจัดทำแผนพัฒ นา
คุณภาพการศึกษา ร้อย
ละ ๘๐  

๒ . โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า
สม ร รถ น ะ ผู้ เรี ย น ต าม
ศตวรรษท่ี 21 

๑. นักเรียนช้ันป.๓ ป.๕ ป.๖ ม.๒ และ ม.
๓ ร้อยละ ๘o ได้รับการสอนเสริมวิชา
ภ าษ าไท ย  วิ ช าวิ ท ย าศ าสต ร์  แ ล ะ
คณิตศาสตร์ 
๒. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา ปีท่ี ๓ ร้อยละ   
๘o ได้รับการสอนเสริม ๘ กลุ่มสาระ 
๓. ผู้เรียนร้อยละ ๘o ได้ฝึกทักษะการคิด
อย่างมีหลักการ 
๔ . นักเรียนร้อยละ ๘o มีความรู้ตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ 

๑ . นักเรียนท่ีได้รับการ
สอนเสริมร้อยละ ๘๕ มี
ความกระตือรือร้น ใน
การเรียนมากขึ้น มีความ
สนุกสนานในการเรียน
และทำให้ผลสัมฤทธิ์ของ
นักเรียนแต่ละระดับเพิ่ม
มากขึ้น 

3. โครงการพัฒนาระบบ 
นิเทศภายใน 

๑ . ค รู ผู้ ส อ น ร้ อ ย ล ะ  ๘ o มี ค ว า ม
กระตือรือร้นในการพัฒนาการเรียนการ
สอนให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
๒. ครูผู้สอนร้อยละ ๘o มีทัศนคติท่ีดีต่อ
การนิเทศภายใน 
๓. ครูผู้สอนร้อยละ ๘o จัดบรรยากาศ
ห้องเรียนท่ีเอื้อต่อการเรียนการสอน 

๑. ผลการพัฒนาระบบ
นิเทศภายในร้อยละ ๘๕ 
มีการจัดการเรียนการ
สอนได้เป็นอย่างดี มีการ
พั ฒ นาอย่ าง ต่ อ เนื่ อ ง 
ห้องเรียนมีบรรยากาศ 
เอื้อต่อการเรียน 
 
 



๑๘ 
 

 

โครงการ ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน 
4. โครงการพัฒนาระบบ
ประกัน คุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

๑. ระบบประกันคุณภาพภายในร้อยละ  
๘o มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพพร้อม
และสามารถผ่าน เกณ ฑ์การประเมิน
คุณภาพภายนอกโดย สมศ. 
๒. ผู้เรียนร้อยละ๘oมีประสบการณ์ด้าน
การคิดวิเคราะห์ คิดอย่างสร้างสรรค์ และ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
๓. นักเรียนร้อยละ ๘o ได้ฝึกทักษะการ
คิดอย่างมีหลักการ 
๔ . นั ก เรียน ร้อยละ๘oมีความรู้ ตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ 
๕. ครูร้อยละ ๑๐๐ ได้ศึกษาปัญหาของ
ผู้เรียนและดำเนินการแก้ไขปัญหา มีวิจัย
เพื่อแก้ปัญหาการเรียนการสอน  
๖ . ค รู ร้ อ ยละ  ๘ o ไ ด้ วิ เค ราะห์ ว าง
แผนการวัดผลประเมินผลแต่ละรายวิชา
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา 
สาระการ เรียน รู้  หน่ วยก าร เรียน รู้  
แผน การ จัดก าร เรี ยน รู้ แ ละการ จัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 
๗. ครูร้อยละ ๘o ได้ดำเนินการวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนการสอนโดยเน้นการ
ประเมินตามสภาพจริง จากกระบวนการ
การปฏิบัติและผลงาน 
๘ . ค รู ร้อ ยละ  ๘ o จัดซื้ อและ จัดท ำ
เอกสารหลักฐานการวัดผลประเมินผลให้
เป็นปัจจุบัน 
๖ . ผล งาน วิ จั ย ข อ งค รู ร้ อ ย ล ะ  ๘ o 
สามารถแก้ปัญหาการเรียนการสอนของ
นักเรียนท่ีมีความบกพร่องด้านการอ่าน 
การเขียนและพฤติกรรมได้ 

๑. ระบบประกันคุณภาพ
ร้อยละ ๘๕ มี คุณภาพ
แ ล ะ มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ าพ
พร้อมและสามารถผ่าน
เก ณ ฑ์ ก า ร ป ร ะ เมิ น
คุณภาพภายนอกโดย 
สมศ. 
๒. โรงเรียนได้ดำเนินการ
จัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรสถานศึกษามี
ค ว า ม ส อ ด ค ล้ อ งกั บ
ห ลั ก สู ต ร แ ก น ก ล า ง
ท้องถิ่น  และนโยบาย
ข อ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
การศึกษาขั้นพื้นฐานร้อย
ละ ๘๕ 
๓ . มี ร ะ เบี ย บ วั ด ผ ล
ประเมินผล คิดเป็นร้อย
ละ ๘๕  
๔ . สถาน ศึกษ ามี การ
วั ด ผ ล ป ร ะ เมิ น ผ ล ท่ี
ห ล า ก ห ล า ย  ๘ ๕
เปอร์เซ็นต์ 
๕. ครูทุกคนมีงานวิจัยส่ง  
คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ 
เ นื่ อ ง จ า ก ก ำ ห น ด
เป้าหมายอย่างน้อย ๑ 
เล่ม/ปี และสามารถนำ
ผลการวิ จัยไปใช้แก้ ไข
ปัญหาในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนได้ 
 
 
 
 
 



๑๙ 
 

 

โครงการ ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน 
5. โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า
ศักยภาพผู้เรียนท่ีมีความ
ต้ อ ง ก า ร พิ เ ศ ษ ท า ง
การศึกษา 

๑. นักเรียนร้อยละ๘oท่ีมีความต้องการ
พิเศษได้รับการพัฒนาด้านการศึกษาใน
รูปแบบท่ีเหมาะสมและได้รับส่งอำนวย
ความสะดวก ส่ือ  บริการและความ
ช่วยเห ลืออื่น ใดทางการศึกษาตามี ท่ี
กำหนดไว้ในกระทรวง  
๒. นักเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษร้อยละ   
๘o ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพชีวิต 
ทักษะการดำรงชีวิต ทักษะทางสังคม 
และทักษะทางวิชาการตามกระบวนการท่ี
กำหนดไว้ใน IEP ของแต่ละบุคคล 
๓. ครูผู้สอนร้อยละ ๘o วางแผนการจัด
การศึกษา และสามารถจัดทำแผน การ
จัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ท่ีเหมาะสมต่อ
พัฒนาการ และความต้องการพิเศษของ
เด็กแต่ละคน 
๔. ผู้ปกครอง องค์กร และชุมชน  ร้อยละ   
๘o มีความร่วมมือในการจัดการศึกษา
สำหรับนักเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษ 

๑ . นั ก เรี ยน ท่ี มี ค วาม
ต้ อ ง ก า ร เป็ น พิ เศ ษ 
จำนวน ๒๑ คน ได้รับ
การพัฒนาตามศักยภาพ 
คิดเป็นร้อยละ ๙๐ 
๒ . นั ก เรี ย น มี ค ว า ม
ต้องการจำเป็นพิเศษ มี
แผน IEP ครบทุกคน คิด
เป็นร้อยละ ๑๐๐ 

6. โครงการปรับปรุง
ห้องเรียนและห้องพิเศษ
เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ 

๑. ทุกห้องเรียนมีการปรับปรุง 
ร้อยละ ๑๐๐ มีการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับ
ส่ีหน่วยการเรียนรู ้
๒. ครูร้อยละ ๘๐ มีส่ือการเรียนรู้ไว้ใช้ใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
๓. นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีส่วนร่วมในการ
ผลิตส่ือและใช้ส่ือการเรียนรู้ 

๑. ทุกห้องเรียนและห้อง
พิเศษมีการปรับปรุง
ภายในห้อง 
ร้อยละ ๑๐๐ มีแหล่ง
เรยีนรู้ท่ีเหมาะสวัยของ
นักเรียน 
๒.ครูร้อยละ ๘๕ ได้ใช้
ส่ือนวัตกรรมในการจัด
กิจกรรมการเรียนการ
สอน 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 
 

 

โครงการ ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน 
7. โค ร ง ก า ร โ ร ง เรี ย น
คุณภาพประจำตำบล 

๑. นักเรียนร้อยละ ๘o ได้ร่วมกันทำบุญ 
สวดมนต์ นั่งสมาธิ 
๒. นักเรียนร้อยละ ๘o เรียนจบหลักสูตร
ด้านอาชีพภายในระยะเวลาท่ีหลักสูตรท่ี
กำหนด 
๓ . นั ก เรี ยน และ เด็ ก ด้อย โอ กาสใน
โรงเรียนมีโอกาสทางด้านการศึกษาร้อย
ละ๘o 
๔ . นั ก เรียน ร้อยละ ๘o มีความกล้า
แสดงออกและรู้ จักใช้เวลาว่างให้ เป็น
ประโยชน์ 
๕ . นั ก เรี ย น ร้ อ ย ล ะ  ๘ o มี ค ว าม รู้
ความสามารถด้านดนตรีนาฏศิลป์ 
๖. นักเรียนร้อยละ ๘o มีความอ่อนโยน 
๗. นักเรียนร้อยละ ๘o มีส่วนร่วมในการ
แสดงความสามารถ ท้ั ง ในและนอก
สถานศึกษา 

๑. นักเรียนมีการทำบุญ
วันพระ การออมบุญ ๘o
เปอร์เซ็นต์ การบันทึก
ความดี ๘o เปอร์เซ็นต์ 
ผลการดำเนินงานอยู่ใน
ระดับดีมาก  คิดเป็นร้อย
ละ ๘๕ เป็นกิจกรรมท่ี
ส่งเสริมการมี ส่วนร่วม
ระหว่างวัดและโรงเรียน 
ส่ ง เสริม ให้ นั ก เรียนมี
คุณธรรมจริยธรรมสูงขึ้น 
๒. นักเรียนร้อยละ ๘๕
เรียบจบหลักสูตรด้าน
อาชีพภายในระยะเวลาท่ี
กำหนด  
๓. นักเรียนร้อยละ ๘๒    
มีพื้ นฐานในการแสดง
นาฏศิลป์ รักความเป็น
ไทย  และมีความก ล้า
แสดงออก 
 

8. โครงการห้องสมุดมีชีวิต ๑. นักเรียนร้อยละ ๘o เรียนรู้และเข้าใจ
วิธีการใช้ห้องสมุด 
๒. นักเรียนร้อยละ ๘o มีนิสัยรักการอ่าน 
๓. นักเรียนร้อยละ ๘o มีแหล่งเรียนรู้ท่ีมี
ประสิทธิภาพ สะดวกต่อการค้นคว้าแก่ผู้
มาใช้บริการ 
๔. นักเรียนร้อยละ ๘o ใช้เวลาว่างในการ
ค้นคว้าหาความรู้ 

๑. นักเรียนร้อยละ ๙๒
บรรลุเป้าหมาย นักเรียน
มีนิ สัยรักการอ่าน และ
รู้ จักใช้เวลาว่างในการ
ค้นคว้าหาความรู้ 

9. โครงการ จัดหา และ
สร้างส่ือนวัตกรรมเพื่อการ
เรียนรู้ 

๑. จำนวนห้องเรียนมีส่ือการเรียนรู้ 
ร้อยละ ๘๐ มีการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับ
ผู้เรียน 
๒. ครูร้อยละ ๘๐ มีส่ือการเรียนรู้ไว้ใช้ใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
๓. นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีส่วนร่วมในการ 

๑. จำนวนห้องเรียนมีส่ือ
การเรียนรู้ 
ร้อยละ ๙๐ มีการเรียนรู้
ท่ีเหมาะสมกับผู้เรียน 
๒. ครูร้อยละ ๙๐ มีส่ือ
การเรียนรู้ไว้ใช้ในการจัด 
 



๒๑ 
 

 

โครงการ ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน 
 ผลิตส่ือและใช้ส่ือการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนการ

สอน 
๓. นักเรียนร้อยละ ๘๕ 
มีส่วนร่วมในการผลิตส่ือ

และใช้ส่ือการเรียนรู้ 
10. โครงการพัฒนาระบบ
ควบคุมภายในสถานศึกษา 

๑. การดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
2. การรายงานการปฏิบัติงาน แต่ละฝ่าย
ถูก ต้อง  เช่ือถือได้  ทัน เวลา  มีความ
โปร่งใส 
3. การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ  ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ดำเนินงาน 
 

๑. การดำเนิน งาน ให้
บรรลุเป้าหมายท่ีกำหนด 
2 . ก าร ร าย ง าน ก า ร
ปฏิบั ติงาน  แต่ละฝ่าย
ถู ก ต้ อ ง  เ ช่ื อ ถื อ ไ ด้  
ทันเวลา  มีความโปร่งใส
3. การปฏิบัติงานเป็นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ  
ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 

11. โครงก ารป รับ ป รุ ง 
ซ่อมบำรุง อาคาร สถานท่ี 
และระบบสาธารณูปโภค 

๑. ห้องน้ำได้รับการปรับปรุงจำนวน ๕ 
แห่ง 
๒. นักเรียนร้อยละ ๘o มีพฤติกรรมการ
ใช้ ส้วม ท่ีถูก สุขลักษณะและสามารถ
นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

๑ . จ า ก ก า ร ด ำ เนิ น
โครงการการปรับปรุง
ห้องน้ ำนั ก เรียนทำให้
นักเรียนมีห้องน้ำสะอาด  
ได้มาตรฐาน ง่ายต่อการ
ดูแลทำความสะอาด ซึ่ง
ผลการประ เมิน อยู่ ใน
ระดับร้อยละ ๘o 

12. โครงการวันสำคัญ ๑. นักเรียน ครู พนักงานราชการ อัตรา
จ้าง ช่างครุภัณฑ์ ร้อยละ ๘o มีความรู้
และความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของ
วัฒนธรรมและ ประเพณี ท่ีเกิดจากภูมิ
ปัญญาของท้องถิ่น  และเกิดความรัก 
ผูกพัน พร้อมท่ีจะร่วมอนุรักษ์และ สืบ
ทอดให้เยาวชนรุ่นหลังต่อไป 
๒. นักเรียน ครู พนักงานราชการ อัตรา
จ้าง ช่างครุภัณฑ์ ร้อยละ ๘o ปฏิบัติตน
ตามมารยาทไทย 
 
 
 

๑. ผลการดำเนินงานอยู่
ใ น ร ะ ดั บ ดี ม า ก 
ข้ า ร า ช ก า ร ค รู แ ล ะ
บุคคลากรทางการศึกษา
ทุ ก ค น เข้ า ร่ ว ม ก า ร
ดำเนินการจัดกิจกรรม
วันสำคัญท่ีโรงเรียน จัด
ขึ้น โดยคิดเป็นร้อยละ 
๘ ๒ .๕ ข อ ง ผ ล ก า ร
ประเมินภาพรวมโดยการ
ในปีการศึกษา ๒๕๖o 
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โครงการ ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน 
13. โครงการส่งเสริม
สุขภาพอนามัยในโรงเรียน 

๑. นักเรียนร้อยละ๘o มีความรู้ความ
เข้าใจในการรักษาสุขภาพอนามัยตนเอง 
๒. นักเรียนร้อยละ๘o รู้จักวิธีการแปรง
ฟันหลังอาหารอย่างถูกวิธีเป็นประจำ
เสมอ 
๓. นักเรียนร้อยละ๘o มีน้ำหนัก ส่วนสูง 
ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย 

๑. นักเรียนร้อยละ๘๕ มี
สุขภาพแข็งแรง มี
น้ำหนักส่วนสูงตาม
เกณฑ์ ปราศจากโรคฟัน
ผุ เนื่องจากมีความรู้ 
ความเข้าใจในการรักษา
สุขภาพตนเอง 

14. โครงการพัฒนาระบบ
ยานพาหนะและการซ่อม
บำรุงรักษา 

๑. ยานพาหนะในโรงเรียนมีความ
คล่องตัว มีความปลอดภัย อยู่ในสภาพท่ี
พร้อมจะใช้งาน ร้อยละ ๗o 

๑. ยานพาหนะพร้อมใช้
งาน มีความคล่องตัว 
ปลอดภัย ร้อยละ ๘o 

15. โครงการ
สาธารณูปโภค 

๑. โรงเรียนมีการควบคุม ดูแลค่าใช้จ่าย
สาธารณูปโภคในโรงเรียนร้อยละ ๘o 
๒. บุคคลกรทุกคนตระหนักถึงการ
ประหยัดค่าสาธารณูปโภคและพลังงาน 
๓. บุคลากรและนักเรียนทุกคนใช้บริการ
อินเทอร์เนตอย่างทะนุถนอมและมี
ประสิทธิภาพ 

๑. จากการดำเนิน
โครงการค่า
สาธารณูปโภค ทำให้
บุคคลกร และนักเรียน
ทุกคนในโรงเรียนได้ให้
ความร่วมมือ ตระหนัก
ถึงการประหยัด ร้อยละ 
๘๒.๕แต่เนื่องจากทาง
โรงเรียนได้เปิดสอนใน
ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย และต้องขยาย
ระบบไฟฟ้า น้ำประปา 
การเช่ือต่ออินเทอร์เนท 
ทำให้ค่าใช้จ่ายได้เพิ่มขึ้น 

16. โคร งก าร โร ง เรี ย น
ส่ิงแวดล้อม 

๑. นักเรียนร้อยละ ๘o ได้ฝึกกิจกรรมการ
ซื้อ-ขาย ขยะรีไซเคิล 
๒. นักเรียนร้อยละ ๘o มีความสุขและ
ภาคภูมิใจในการประกอบอาชีพท่ีสุจริต 
๓. นักเรียนมีรายได้พิเศษจากการนำขยะ
ไปขาย 
๔. นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยลาดทุกคน
เป็ น ผู้ เรี ยน ท่ี มี คุณ ธรรม  จริ ย ธรรม 
อนุรักษ์ ท้องถิ่น ดำเนินชีวิต ตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาส่ิงแวดล้อม 
 
 

๑ . นั ก เรี ย น ร้ อ ย ล ะ 
๘๗.๕ได้ฝึกกิจกรรมการ
ซื้อ-ขาย ทำให้นักเรียนมี
ความสุขและภาคภูมิใจ 
และยั งทำให้มี ราย ได้
พิเศษ ปลูกฝังให้ผู้เรียนท่ี
มีคุณธรรม จริยธรรม 
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โครงการ ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน 
17. โครงการส่งเสริมและ
พัฒ นาศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

๑. ครูร้อยละ ๘o ได้รับการพัฒนาความรู้ 
ความสามารถอย่างต่อเนื่อง 
๒. ครูร้อยละ ๘o พัฒนาตนถูกต้องตาม
ระเบียบวินัย จรรยาบรรณ ในวิชาชีพครู 
๓. ครูร้อยละ ๘o นำผลของการประชุม 
อบรม  สัมมน า หรือ ศึ กษ าดูงานมา
ปรับปรุง การจัดกิจกรรม การเรียนการ
สอน โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ  
๔. บุคคลกรร้อยละ ๘o มีปฏิบัติหน้าท่ีท่ี 
ได้รับมอบหมาย มีความรับผิดชอบ 

๑ . มีบุคคล ท่ีมีความรู้
ความสามารถในสาขาท่ี
เพี ย ง พ อ ต่ อ ค ว า ม
ต้องการร้อยละ ๘๕ 
๒ . บุคคลกรปฏิบัติงาน
ต า ม ห น้ า ท่ี ไ ด้ รั บ
ม อ บ ห ม า ย มี ค ว า ม
รับผิดชอบร้อยละ ๑oo 

18. โครงก ารป รับ ป รุ ง 
พั ฒ นาแผน ป ฏิ บั ติ ก าร
ประจำปีงบประมาณ 

๑ . โรง เรี ยน ร้ อ ยละ  ๘ ๐  มี ก ารวาง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการ
ได้ทันเวลา 
๒ . โรงเรียนสามารถตรวจสอบความ
ถูกต้องและงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร 

๑. โรงเรียนร้อยละ ๘๕
ได้วางแผนการใช้ จ่าย  
งบประมาณ เป็นไปตาม
แ ผ น ท่ี ว า ง ไ ว้  ต า ม
โครงการ แต่งบประมาณ 
ไม่ เพี ย ง พ อ  ใน บ า ง
โครงการ 
 

19. โครงการซ่อมบำรุงส่ือ
การเรียนรู้และครุภัณฑ์ 

๑ . ครู นักเรียนและบุคลอื่นมีความพึง
พอใจ ร้อยละ๘oต่อการขอรับบริการด้าน 
พัสดุ ครุภัณฑ์ 
๒ . ครูร้อยละ ๘๐ ทำงาน ได้สะดวก
รวดเร็ว มีความคล่องตัวมากขึ้น 
๓. ครูร้อยละ๘o นำวัสดุอุปกรณ์ ไปใช้
จริง 

๑ . ค รู  นั ก เรี ยน  และ
บุคคลอื่น ร้อยละ๙oมี
ความพึ งพอใจ ในการ
ขอรับบริการ เนื่องจากมี
การจัดทำเอกสารพัสดุ 
การเบิกจ่ายพัสดุ และ
จำหน่ายพัสดุอย่างเป็น
ระบบและมีระเบียบ 

20. โครงการป้องกันการ
แพร่ระบาดและควบคุม
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019  (COVID-19) 

1.ป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) แก่นักเรียนและบุคลากร
โรงเรียนบ้านห้วยลาด 
 2. ส่ ง เส ริ ม สนั บ สนุ น  ส ร้ า งค ว าม
ตระหนักให้นักเรียนในการเฝ้าระวังและ
ป้องกัน โรคการติดเช้ือ ไวรัสโคโรน า 
2019 (COVID-19 

1.นักเรียนและบุคลากร
โรงเรียนบ้านห้วยลาด
ได้รับวัคซีนร้อยละ ๙๐ 
 2. ส่ ง เสริมสนั บสนุ น 
สร้างความตระหนักให้
นักเรียนในการเฝ้าระวัง
และป้องกันโรคการติด
เช้ือไวรัสโคโรนา ตาม
มาตรการสาธารณสุข 
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โครงการ ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน 
21. โครงการเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๑. นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ รู้จักประหยัด 
๒. นักเรียนร้อยละ ๘๐ ได้ฝึกทักษะใน
การใช้เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ 
๓. นักเรียนร้อยละ ๘๐ รู้จักช่ือของพืชผัก
สวนครัว และสัตว์ชนิดต่างๆ 

๑. นักเรียนร้อยละ ๘๕ 
ได้รับการพัฒนาความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักการ
ประหยัดค่าใช้จ่าย 
๒. นักเรียนร้อยละ ๘๕
ไ ด้ รั บ ก าร ฝึ ก ก าร ใช้
เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ได้
ถูกต้องและประหยัด 
๓. นักเรียนร้อยละ ๘๕ 
บอกช่ือของพืชผักสวน
ครัว และบอกช่ือสัตว์
ชนิดต่างๆได้ถูกต้อง 

22. โ ค ร ง ก า ร บ้ า น
นั ก วิ ท ย า ศ าส ต ร์ น้ อ ย 
ประเทศไทย 

๑. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ มีเจตคติท่ีดีต่อ
วิทยาศาสตร์ธรรมชาติและเทคโนโลยี 
๒ . นักเรียนร้อยละ ๑๐๐มีทักษะการ
สังเกต รู้จักต้ังคำถามและหาคำตอบด้วย
ตนเอง 
๓. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐เตรียมพร้อมให้
เด็กปฐมวัยเติบโตขึ้นเป็นนักวิทยาศาสตร์
และวิศวกร  
 

๑. นักเรียนร้อยละ๑๐๐ 
มี เ จ ต ค ติ ท่ี ต่ อ
วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
และเทคโนโลยี 
๒. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ 
ได้รับการฝึกทักษะการ
สังเกต รู้ จัก ต้ังคำถาม
แ ล ะ ห าค ำต อ บ ด้ ว ย
ตนเอง 
๓. นักเรียนร้อยละ๑๐๐
ได้รับการเตรียมความ
พร้อมเกี่ยวกับเติบโตขึ้น
เป็นนักวิทยาศาสตร์และ
วิศวกร 

23. โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า
ศักยภาพผู้เรียน 

๑. นักเรียนช้ันป.๓ ป.๕ ป.๖ ม.๒ และ ม.
๓ ร้อยละ ๘o ได้รับการสอนเสริมวิชา
ภ าษ าไท ย  วิ ช าวิ ท ย าศ าสต ร์  แ ล ะ
คณิตศาสตร์ 
๒. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา ปีท่ี ๓ ร้อยละ   
๘o ได้รับการสอนเสริม ๘ กลุ่มสาระ 
๓. ผู้เรียนร้อยละ ๘o ได้ฝึกทักษะการคิด
อย่างมีหลักการ 
 

๑ . นักเรียนท่ีได้รับการ
สอนเสริมร้อยละ ๘๕ มี
ความกระตือรือร้น ใน
การเรียนมากขึ้น มีความ
สนุกสนานในการเรียน
และทำให้ผลสัมฤทธิ์ของ
นักเรียนแต่ละระดับเพิ่ม
มากขึ้น 
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โครงการ ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน 
24. โครงการส่งเสริม
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 

๑. นักเรียนร้อยละ ๘o เป็นเด็กดี มีวินัย 
และมีความรับผิดชอบ 
๒. นักเรียนร้อยละ ๘o มีสุขภาพร่างกาย
ท่ีดี สมบูรณ์ แข็งแรง 
๓. โรงเรียนสามารถผลิตทรัพยากรมนุษย์
ท่ีมีคุณภาพออกสู่สังคม 

๑. นักเรียนมีพฤติกรรม
อยู่ในระเบียบวินัย ร้อย
ละ๘๕ 
๒. นักเรียนร้อยละ๘๕   
มีสุขภาพร่างกายท่ีดี
สมบูรณ์ แข็งแรง  

25. โครงการระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

๑. เพื่อส่งเสริมสร้าง  และพัฒนาความรู้  
ความสามารถ(IQ) ของนักเรียนให้ เต็ม
ตามศักยภาพ พัฒนาการทางอารมณ์ 
(EQ)  และจริยธรรมทางสังคม (MD)  ท่ีดี
งาม 
 2. เพื่ อ จั ด  แล ะพั ฒ น าระบ บ ดู แ ล
ช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ 
 3. เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย น ไ ด้ รั บ ก าร ดู แ ล
ช่วยเหลือส่งเสริมพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  
เป็นคนท่ีสมบูรณ์ท้ังด้านร่างกาย อารมณ์  
สังคมและสติปัญญา  
 4. เพื่ อให้นักเรียนท่ีประสบอุบั ติ เหตุ
ได้รับบริการช่วยเหลือค่าสินไหมทดแทน
จากอุบัติเหตุ 
 5. เพื่อสร้างสัมพันธภาพ ความเข้าใจ  
ความเห็นอกเห็นใจ อัน ดีระหว่างครู   
นักเรียน  และผู้ปกครอง 
 6. เพื่อให้นักเรียนมี คุณลักษณะท่ีพึ ง
ประสงค์จากการดูแลช่วยเหลือของครู 
ผู้ปกครอง และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
 

๑ .นั ก เรี ย น ส าม าร ถ
พั ฒ น าตน เอ งได้ ต าม
ศักยภาพ และสามารถ
ดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข 
2 . สถาน ศึกษามี ก าร
จั ด ร ะ บ บ ก า ร ดู แ ล
ช่วยเหลือนักเรียน 
3 .  ส ถ า น ศึ ก ษ า มี
บุ ค ล า ก ร  ส่ื อ  แ ล ะ
เครื่องมือ ท่ีเอื้อต่อการ
ดำเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
4. นักเรียนมีคุณลักษณะ
ท่ีพึ งประสงค์จากการ
ดูแลช่วยเหลือจากครู  
ผู้ปกครองและบุคคลที
เกี่ยวข้อง 

26. โครงการการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด 

๑. นักเรียนร้อยละ ๘o มีส่วนร่วมในการ
สำรวจพื้นท่ีเส่ียงรอบสถานศึกษาและ
จัดระบบเฝ้าระวัง ปัญหายาเสพติดใน
ชุมชน  
๒ . นักเรียนร้อยละ ๘o มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพ
ติด 
๓. นักเรียนร้อยละ ๘o มีส่วนร่วมในการ 
 

๑. นักเรียนร้อยละ ๘๕ 
มี ค ว าม รู้ ค ว าม เข้ า ใจ
เกี่ยวกับโทษและพิษภัย
ยาเสพ ติด และมี ส่ วน
ร่ ว ม ใน ก า ร ร ณ ร ง ค์
ต่อต้านยาเสพติดและไม่
ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 



๒๖ 
 

 

โครงการ ตัวชีวั้ด ผลการดำเนินงาน 
 รณ รงค์ ต่อ ต้ านยาเสพ ติดและ ไม่ ยุ่ ง

เกี่ยวกับยาเสพติด 
 

27. โครงการทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้ 

๑ . นักเรียนร้อยละ ๘o ได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรง 
๒ . นั ก เรียนร้อยละ ๘o ตระหนักถึ ง
ความสำคัญของแหล่งเรียนรู้ 
๓ . นักเรียนร้อยละ ๘o รู้จักนำความรู้
จากแหล่งเรียนรู้มาประยุกต์ ใช้ให้ เกิด
ประโยชน์ 

๑ . นักเรียนร้อยละ๘๕ 
ไ ด้ เ รี ย น รู้ จ า ก
ประสบการณ์ตรง รู้จัก
การนำความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้มาประยุกต์ใช้ให้
เกิ ด ป ร ะ โ ย ช น์ แ ล ะ
แ ก้ ปั ญ ห า ใ น
ชีวิตประจำวัน 

28. โครงการพัฒนาทักษะ
อาชีพนักเรียน 

๑. นักเรียนในระดับช้ันมัธยมร้อยละ ๙๐ 
ได้ฝึกทักษะอาชีพภายในระยะเวลาที
โครงการท่ีกำหนด 
๒ . นั ก เรี ยน และ เด็ ก ด้อย โอ กาสใน
โรงเรียนมีโอกาสทางด้านการศึกษาร้อย
ละ๘o 

๑. นักเรียนร้อยละ ๙๒ 
มี ทั ก ษ ะ ด้ า น อ า ชี พ 
สามารถนำไปใช้ในการ
ประกอบอาชีพในอนาคต
ได้ 

29. โค ร ง ก า ร อ า ห า ร
กลางวัน 

๑ . ผู้ปกครอ งร้อ ยละ  ๘ o มี ความรู้
เกี่ยวกับโภชนาการและมีส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรมอาหารกลางวัน 
๒. นักเรียนร้อยละ ๑oo ได้รับประทาน
อาหารกลางวัน ท่ีมีคุณค่าและปริมาณ
เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย 
๓ . นักเรียนร้อยละ ๘o มีสุขนิ สัยและ
มารยาทท่ีดีในการรับประทานอาหาร 

๑ . ผู้นักเรียนระดับช้ัน
อนุบาล ๑-ป.๖ ร้อยละ     
๑oo  มีอาหารกลางวัน
รับประทาน 
๒. นักเรียนร้อยละ ๑oo
ได้ รับประทานอาหาร
กลางวัน ท่ีมี คุณค่าและ
ปริมาณเพียงพอต่อความ
ต้องการของร่างกาย 
๓ . นั ก เรี ย น ร้ อ ย ล ะ 
๘ ๗ .๕ มี สุ ข นิ สั ย แ ล ะ
ม า ร ย า ท ท่ี ดี ใน ก า ร
รับประทานอาหาร 

 
 
 
 
 
 
 



๒๗ 
 

 

๒.จุดเด่น 
  ๒.๑ ครูมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ โดยการเข้าร่วมประชุม อบรม และศึกษาดูงาน เพื่อนำ
ความรู้มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
  ๒.๒ ครูมีความต้ังใจมุ่งมั่นในการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยจัดกิจกรรม 
ให้นักเรียนได้เรียนรู้  ท่ีเน้นทักษะกระบวนการคิด  ได้ปฏิบัติจริง มีการให้วิธีการและใช้แหล่งเรียนรู้ 
ท่ีมีความหลากหลาย   
  ๒.๓ ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากส่ือเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง       
  ๒ .๔ ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัด สภาพแวดล้อมและสร้างบรรยากาศ 
ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ท้ังภายในและภายนอกห้องเรียน 

 
 ๓.จุดควรพัฒนา 
  ๓.๑ ครูควรจัดทำกิจกรรม/โครงการ และศึกษาเทคนิคการสอนใหม่ๆท่ีจะส่งเสริมการพัฒนา 
ผลทางการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)  
  ๓ .๒  ครูควรเพิ่ มกิจกรรมท่ี ส่งเสริ มให้นักเรียนรักการอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์   
โดยขอความร่วมมือจากผู้ปกครองเพื่อให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านต่างๆ ซึ่งมีความจำเป็นต่อการพัฒนา
นักเรียนในระดับท่ีสูงขึ้น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๘ 
 

 

๑๔.  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี ่
  
 ผลการประเมินคุณภาพภายนนอกรอบที่ผ่านมา  

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๒๙ 
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๓๑ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๓๒ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๓๓ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๓๔ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



๓๕ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๓๖ 
 

 

ส่วนที่ ๒ สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
 
ประเด็นสำคัญที่ใช้ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
๑ ปัจจัยภายนอก 

๑.๑ ด้านสังคมและวัฒนธรรม 
  

            โอกาส 

➢ ผู้ปกครองรุ่นใหม่ สำเร็จการศึกษาภาคบังคับมีความต่ืนตัวต่อการศึกษาให้การสนับสนุนในการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนเป็นอย่างดี 

➢ ประชาชนร่วมกันอนุรกัษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม  เช่น  ร่วมในกิจกรรมวันสำคัญเกี่ยวกับ
ชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่นักเรียน 

➢ ประชากรมีแนวโน้มท่ีจะมีการรวมกลุ่มเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอันจะมีผลต่อสภาพความเป็นอยู่ท่ี
ดีขึ้นของนักเรียน 

➢ ในชุมชนไม่มีแหล่งมลพิษท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  มีแหล่งบริการท่ีจำเป็นพื้นฐาน  เช่น  สถานีอนามัย  
ศพ.ค.  หน่วยบริการประชาชนส่งผลให้นักเรียนมีสุขภาพสมบูรณ์ได้รับอากาศบริสุทธิ์ 

                   อุปสรรค 
➢ เส้นทางคมนาคมอาจจะสูงชัน และคดเค้ียว ส่งผลให้ไม่สามารถขนส่งสินค้าและผลผลิตในการเกษตรไป

จำหน่ายได้หลายแหล่ง 
➢ เป็นชุมชนท่ีอยู่บนภูเขาการเดินทางอาจจะไม่สะดวกรวดเร็ว 
➢ ชุมชนห่างไกลจากหน่วยงานขางราชการเช่นท่ีว่าการอำเภอ  โรงพยาบาล สถานีตำรวจ ฯลฯ  ส่งผลให้การ

ติดต่อส่ือสารไม่สะดวก 

๑.๒ ด้านเทคโนโลยี 

                โอกาส 
➢ ในชุมชนมี  หอกระจายข่าว  แหล่งข้อมูลของหมู่บ้านและภูมิปัญญาของท้องถิ่น  ส่งผลให้โรงเรียน

ได้รับข่าวสารและแหล่งการเรียนรู้ 
➢ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำให้มีความต้องการบริโภคเทคโนโลยีส่งผลให้โรงเรียนต้องปรับ

หลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการ 

                                                                                                                          
อุปสรรค 

➢ ชุมชนขาดเครื่องมือท่ีทันสมัยและขาดวิทยากรท่ีมีความรู้เฉพาะด้าน 
 



๓๗ 
 

 

๑.๓ ด้านเศรษฐกิจ  

                 โอกาส 
➢ ประชาชนมีอาชีพทำไร่ ทำสวน  ส่งผลให้สามารถสนับสนุนด้านแรงงาน 

                 อุปสรรค 
➢ ประชาชนมีความฟุ่มเฟือยด้านเทคโนโลยี เช่นโทรศัพท์ส่งผลให้นักเรียนมีความฟุ่มเฟือยตามไปด้วย 
 

๑.๔ ด้าน การเมืองและกฎหมาย 
                โอกาส 
➢ ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองแบบประชาธิปไตยส่งผลให้เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่นักเรียน 

➢ อบต.เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาโดยสนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่อง 

                อุปสรรค 
➢ อบต.มีงบประมาณในการสนับสนุนการศึกษาจำนวนจำกัดส่งผลให้การดำเนินการต่าง ๆ   ในชุนชน

ของโรงเรียนเป็นไปด้วยความลำบาก 

๒ ปัจจัยภายใน 

๒.๑ ด้าน โครงสร้างและนโยบายโอกาส 

               โอกาส 
➢ ทางโรงเรียนมีโครงสร้างและนโยบายของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ  ทำให้มีความชัดเจน 

ในการดำเนินงาน 
                อุปสรรค 
➢ การบริหารงานในบางโครงการไม่สามารถปฏิบัติได้ตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียนส่งผลให้นักเรียน

ไม่สามารถได้รับประโยชน์จากโครงการตามแผน 

๒.๒ ด้าน ผลผลิตและการบริการ 
                โอกาส 
➢ โรงเรียนจัดการเรียนการสอนโดยยึดนักเรียนเป็นสำคัญส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนสูงขึ้นทุกกลุ่มวิชา 

➢ โรงเรียนมีการรณรงค์ให้นักเรียนศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น  ส่งผลให้นักเรียนท่ีจบ  ป.๖  และ ม.๓  ทุกคน
ศึกษาต่อ 

➢ โรงเรียนมีส่ิงอำนวยความสะดวกและปัจจัยต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาส่งผลให้นักเรียน 
มีประสบการณ์ท่ีหลากหลาย 
 
 

                



๓๘ 
 

 

อุปสรรค 
➢ แหล่งความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นมีไม่หลากหลายส่งผลให้นักเรียนได้รับความรู้ไม่หลากหลาย 
 

๒.๓ ด้านบุคลากร 
                 โอกาส 
➢ บุคลากรมีความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้และพัฒนาทักษะวิชาชีพครูส่งผลให้มีการปฏิบัติงาน

อย่างเต็มความสามารถและมีประสิทธิภาพ 

➢ ได้รับการสนับสนุนบุคลากรจากชุมชนส่งผลให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๒.๔ ด้าน ประสิทธิภาพการเงิน 
                โอกาส 
➢ โรงเรียนมีแผนการใช้จ่ายเงินอย่างเป็นระบบส่งผลให้มีการใช้จ่ายเงินตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

ในแผนปฏิบัติงานของโรงเรียน 

➢ โรงเรียนได้รับการสนับสนุนทางการเงินในการพฒันาและทุนการศึกษาส่งผลให้โรงเรียนมีการพัฒนา     
นักเรียนท่ีด้อยโอกาสได้รับการศึกษาท่ีสูงขึ้น 

➢ โรงเรียนมีการระดมทุนจัดต้ังสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนส่งผลให้นักเรียนมีความรู้และมีส่วนร่วม 
ในการจัดกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้า 

               อุปสรรค 
➢ งบประมาณในการดำเนินการตามโครงการบางโครงการไม่เพียงพอส่งผลให้ไม่สามารถจัดโครงการได้ 

๒.๕ ด้านวัสดุอุปกรณ์ 

               โอกาส 

➢ โรงเรียนมนีโยบายในการใช้วัสดุเพื่อเป็นส่ือการจัดการเรียนการสอนส่งผลให้นักเรียนได้รับประโยชน ์ 
จากส่ือ 

➢ โรงเรียนได้รับจัดสรรอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของ ICT  ชุมชน 

               อุปสรรค 

➢ นักเรียนขาดความรับผิดชอบในการจัดเก็บดูแลรักษาส่งผลให้ปริมาณของอุปกรณ์ลดลง   ส้ินเปลือง         
งบประมาณ 

 

 

 

 



๓๙ 
 

 

 

๒.๖ ด้าน บริหารจัดการ 
                โอกาส 
➢ โรงเรียนมีการบริหารและจัดการโดยยึดหลักให้บุคลากรทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมส่งผลให้การบริหาร 

เป็นไปถูกทิศทาง 

➢ โรงเรียนดำเนินการบริหารโดยการแบ่งฝ่ายงานรับผิดชอบทำให้บุคลากรปฏิบัติงานได้คล่องตัวมากยิ่งขึ้น 

➢ โรงเรียนมีการประชุมตกลงร่วมกันทุกครั้งทำให้การตัดสินใจในการบริหารจัดการในกิจกรรมต่าง ๆ  
ของโรงเรียนถูกต้องทำให้ครูรู้สึกว่ามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 

                 อุปสรรค 
➢ บุคลากรย้ายบ่อย  ทำให้การดำเนินการบางอย่างไม่ต่อเนื่อง 

➢ ครูต้องใช้เวลาเพื่อการเรียนการสอนมากจนไม่มีเวลาเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเท่าใดนัก  
ทำให้บางโอกาสการจัดการบางอย่างล่าช้ากว่ากำหนดการท่ีวางไว้ 

 
ผลการวิเคราะห์สภาพภายในและสภาพภายนอกของสถานศึกษา 

ด้วยวิธีการ SWOT Analysis 
 
 จุดเด่น 

 ด้านผู้เรียน พบว่า ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตท่ีดี มีทักษะในการทำงาน  
รักการทำงานสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  

ด้านครูผู้สอน พบว่า ครูส่วนใหญ่มีคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถตรงกับงานท่ีรับผิดชอบ  
ด้านผู้บริหาร พบว่า มีภาวะผู้นำ มีความสามารถในการบริหารจัดการ สถานศึกษาส่งเสริม 

ความสัมพันธ์ ความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา มีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอน  
โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

จุดที่ควรพัฒนา 
ด้านผู้เรียน ประมวลได้ว่า นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓ มีผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบ NT       

ต่ำกว่าระดับประเทศ และต่ำกว่าปี ท่ี ผ่านมา ได้แก่  ด้านภาษา,ด้านคำนวณ และด้านเหตุผล                           
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ มีผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบ  O-NET  ต่ำกว่าปีท่ีผ่านมา ได้แก่ กลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และ กลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  ต่ำกว่าระดับประเทศ ได้แก่ ท้ัง ๕ กลุ่มสาระ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปี ท่ี  ๓  มี ผลสัมฤทธิ์ท างการทดสอบ O-NET  ต่ ำกว่ าปี ท่ี แ ล้ว  ไ ด้แก่  ก ลุ่มสาระคณิ ตศาสตร์   
และ วิทยาศาสตร์  และต่ำกว่าระดับประเทศ ได้แก่ กลุ่มสาระภาษาไทย , กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ , 
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)  นอกจากนี้ ควรได้รับการพัฒนา



๔๐ 
 

 

เกี่ยวกับความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง
และมีวิสัยทัศน์  

ด้านครูผู้สอน สรุปได้ว่า ควรได้รับการพัฒนาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้และการวัดผลประเมินผล 
ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การจัดทำและนำข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนรายบุ คคล โดยเฉพาะการ
ต้ังเป้าหมายเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การใช้ส่ือ แหล่งการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสภาพจริง 

ด้านผู้บริหาร ควรมีการพัฒนาการจัดองค์กร โครงสร้าง และการบริหารงานอย่างเป็นระบบ 
ครบวงจร ให้บรรลุเป้าหมายการศึกษา และการพัฒนาหลักสูตร โดยเฉพาะการพัฒนาสาระการเรียนรู้
ท้องถิ่นให้เหมาะสมกับผู้เรียน ท้องถิ่น รวมท้ังการจัดหา ใช้ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู ้ 

 
สรุปผลการวิเคราะห์สถานภาพสถานศึกษา 

 
ตารางสรุปคะแนนปัจจัยภายนอก 
 

ปัจจัยภายนอก 

น้ำหนักคะแนน ค่าคะแนน(๑-๕) คะแนนจริง 
สรุป    

ผลต่าง ( คะแนนเต็ม 
คือ ๑ ) 

โอกาส อุปสรรค โอกาส อุปสรรค 

๑.  ด้านสังคมและ
วัฒนธรรม 

๐.๒๐ ๓.๘๘ ๔.๑๑ ๐.๗๘ ๐.๘๒ -๐.๐๔ 

๒.  ด้านเทคโนโลยี ๐.๑๕ ๔.๑๔ ๓.๑๔ ๐.๖๒ ๐.๔๗ ๐.๑๕ 

๓.  ด้านเศรษฐกิจ ๐.๑๐ ๓.๔๓ ๔.๑๔ ๐.๓๔ ๐.๔๑ -๐.๐๗ 

๔.  ด้านการเมืองและ
กฎหมาย 

๐.๕๕ ๓.๔๓ ๒.๐๐ ๑.๘๙ ๑.๑๐ ๐.๗๙ 

สรุปปัจจัยภายนอก ๓.๖๓ ๒.๘๐   

เฉล่ียปัจจัยภายนอก ๐.๔๒   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๑ 
 

 

ตารางสรุปคะแนนปัจจัยภายใน 
 

ปัจจัยภายใน 
น้ำหนักคะแนน ค่าคะแนน(๑-๕) คะแนนจริง 

สรุป    
ผลต่าง ( คะแนนเต็มคือ 

๑ ) 
จุดแข็ง จุดอ่อน จุดแข็ง จุดอ่อน 

๑.  ด้านโครงสร้างและ
นโยบาย 

๐.๑๒ ๓.๑๔ ๒.๘๖ ๐.๓๘ ๐.๓๔ ๐.๐๔ 

๒.  ด้านผลผลิตและการ
บริการ 

๐.๒๕ ๓.๘๑ ๓.๘๖ ๐.๙๕ ๐.๙๗ -๐.๐๒ 

๓.  ด้านบุคลากร ๐.๑๑ ๓.๕๗ ๓.๕๐ ๐.๓๙ ๐.๓๙ ๐.๐๐ 

๔.  ด้านประสิทธิภาพ
การเงิน 

๐.๒๐ ๓.๐๕ ๓.๐๐ ๐.๖๑ ๐.๖๐ ๐.๐๑ 

๕.  ด้านวัสดุอุปกรณ์ ๐.๑๐ ๓.๖๔ ๓.๒๙ ๐.๓๖ ๐.๓๓ ๐.๐๓ 

๖.  ด้านบริหารจัดการ ๐.๒๒ ๓.๘๖ ๓.๖๔ ๐.๘๕ ๐.๘๐ ๐.๐๕ 

สรุปปัจจัยภายใน ๓.๕๔ ๓.๔๓  

เฉล่ียปัจจัยภายใน ๐.๐๕  

• จากตารางสรุปการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา  สามารถสรุปได้ดังนี้ 
ปัจจัยภายนอก  ท่ีเป็นโอกาสต่อการจัดการศึกษา  ( +๓.๖๓)  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้าน

กฎหมายและการเมือง(+๐ .๗๙) สำหรับปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรค (-๒.๘๐)มากท่ีสุดก็คือด้านเศรษฐกิจ  
(-๐ .๐๗) และเมื่อพิจารณาโดยภาพรวมแล้ว ปัจจัยภายนอก   มีโอกาสมากกว่าอุปสรรค  (+๐.๔๒)   
ซึ่งเอื้อต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

ปัจจัยภายในโดยสรุปสถานศึกษามีจุดแข็ง (+๓.๕๔)  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านบริหาร
จัดการ (+๐ .๐๕ )  และปัจจัยท่ีมีจุดอ่อน    ( -๓ .๔๓ )  โดยมี จุดอ่อนมากท่ีสุดในด้านด้านผลผลิต 
และการบริการ (-๐.๐๒)  เมื่อพิจารณาโดยรวมแล้ว  สถานศึกษามีปัจจัยภายในท่ีเป็นจุดแข็งในการจัด
การศึกษามากกว่าจุดอ่อน ( +๐.๐๕) 

เมื่อพิจารณาโดยรวม  พบว่า  สถานศึกษามีปัจจัยภายนอกท่ีเป็นโอกาส  และมีปัจจัย 
ภายในท่ีมีจุดแข็ง  กล่าวคือ  สถานศึกษามีโอกาสในการจัดการศึกษาหรือการให้บริการพอสมควร   
ท้ังนี้ เนื่องมาจากมีปัจจัยด้านการเมืองและกฎหมายท่ีเอื้อต่อการจัดการศึกษา   แต่ก็ยังมีปัจจัย 
ทางด้านเศรษฐกิจท่ีเป็นอุปสรรคอยู่  แต่ก็ไม่ถือว่าเป็นอุปสรรคมาก  ส่วนภายในองค์กรถึงแม้ยังมีจุดอ่อน
ท่ีผลผลิตและการบริการ  แต่บุคลากรต่ืนตัวต่อการพัฒนาวิชาชีพ  การบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ   
มีการจัดโครงสร้างและวางนโยบายอย่างเป็นระบบ  ทำให้สถานศึกษามีโอกาสพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้
สูงขึ้นกว่าท่ีเป็นอยู่ได้ 
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กราฟแสดงสถานภาพสถานศึกษา : สถานภาพเอือ้และแข็ง 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T 
อุปสรรค 

โอกาส 
O 

W 
จุดอ่อน 

๓.๕๔ ๓.๔๓ 

๒.๘๐ 

๓.๖๓ 

S 
จุดแข็ง 



๔๓ 
 

 

ตารางสรุปค่าน้ำหนักคะแนน 

    

สภาพแวดล้อมภายนอก สภาพแวดล้อมภายนอก 

ปัจจัยภาย 
สรุปน้ำหนัก

คะแนน 
ปัจจัยภาย 

สรุปน้ำหนัก
คะแนน 

๒.  ด้านการเมืองและกฎหมาย      
(P ) 

๐.๗๙ ๑.  ด้านบริหารจัดการ (M๔) ๐.๐๕ 

๑.  ด้านเทคโนโลยี ( T ) ๐.๑๕ ๒.  ด้านโครงสร้างและนโยบาย (S๑) ๐.๐๔ 

๔.  ด้านสังคมและวัฒนธรรม  ( S ) -๐.๐๔ ๓.  ด้านวัสดุอุปกรณ์  (M๓) ๐.๐๓ 

๓.  ด้านเศรษฐกิจ  ( E ) -๐.๐๗ ๔.  ด้านประสิทธิภาพการเงิน (M๒) ๐.๐๑ 

    ๕.  ด้านบุคลากร (M๑) ๐.๐๐ 

    ๖.  ด้านผลผลิตและการบริการ (S๒) -๐.๐๒ 

 

      O   

 PM๔ PS๑ PM๓ PM๒ PM๑ P PS๒  

 TM๔ TS๑ TM๓ TM๒ TM๑ T TS๒  

S M๔ S๑ M๓ M๒ M๑   S๒ W 

 SM๔ SS๑ SM๓ SM๒ SM๑ S SS๒  

 EM๔ ES๑ EM๓ EM๒ EM๑ E ES๒  

      T   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๔ 
 

 

ส่วนที่ ๓ ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
วิสยัทัศน์ (VISION) 
  เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ผู้เรียนมีสมรรถนะ เกิดทักษะในศตวรรษท่ี 21 สูความสำเร็จด้วยหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  Be Learning Organization Be Learner – Competency Be 21’st Century Skills To 
Successful With Sufficiency Economy Philosophy 
  คำอธิบาย วิสัยทัศน ์
   1. เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ หมายถึง โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศท่ีคลอบคลุมงาน 4 
ฝ่ายเป็น หมวดหมู่ เป็นปัจจุบัน สามารถใช้ข้อมูลได้ทันท่วงที ครูและบุคลากรมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อ
เนี่ยงทันต่อการ เปล่ียนแปลงสามารถแลกเปล่ียนเรียนรู้กับเพื่อนครู ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา
ด้วยกระบวนการ PLC 
   2. ผู้เรียนมีสมรรถนะ หมายถึง 
    1. การจัดการตนเองอย่างมีสุขภาวะ 
    2. การคิดขั้นสูงและการเรียนรู้ 
    3. การส่ือสารด้วยภาษา 
    4. การจัดการและการทำงานเป็นทีม 
    5. การเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง 
    6. การอยู่รวมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืน 
   3. เกิดทักษะในศตวรรษท่ี 21 หมายถึง ผู้เรียนมีทักษะ 3R ประกอบด้วย  
    3R :  1. Reading ผู้เรียนมีทักษะการอ่าน  
        2. Writing ผู้เรียนมีทักษะการเขียน 
        3. Arithmetic ผู้เรียนมีทักษะเลขคณิต  
    8C :  1. Critical thinking and problem solving คือ มี ทักษะการคิด
วิเคราะห์การคิดอย่างมีวิจารณญาณและสามารถแก้ไขปัญหาได้  
     2. Creativity and innovation คือ การคิดอย่างสร้างสรรค์และคิด
เชิงนวัตกรรม  
     3. Cross-cultural understanding คือ ความเข้าใจในความแตกต่าง
ของวัฒนธรรมและกระบวนการคิดข้ามวัฒนธรรม  
     4. Collaboration teamwork and leadership คือ ความร่วมมือ 
การทำงานเป็นทีม และภาวะความเป็นผู้นำ  
     5 .  Communication information and media literacy คื อ  
มีทักษะในการส่ือสารและการรู้เท่าทันส่ือ  
     6. Computing and IT literacy คือ มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และ
รู้เท่าทันเทคโนโลยี 
     7. Career and learning skills คือ มีทักษะอาชีพและการเรียนรู้ 
     8. Compassion คือ มีความเมตตากรุณา มีคุณธรรม และมีระเบียบ
วินัย  



๔๕ 
 

 

    2L :  1. Learning Skills ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ 
     2. Leadership Skills ผู้เรียนมีภาวะผู้นำ 
   4. สู่ความสำเร็จด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง แนวทางดำเนินการ
บริหารจัดการศึกษาด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วยพอประมาณ มีเหตุผล  
มีภูมิคุ้มกัน ด้วยเงื่อนไขความรู้และเงื่อนไขคุณธรรม นำสู่ความสมดุล มั่นคง ยั่งยืน 
 

พันธกิจ (MISSION) 
  1. ส่งเสริม พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ครู บุคลากร มีสมรรถนะตาม
มาตรฐานวิชาชีพ และทันต่อการเปล่ียนแปลง 
  2. ส่งเสริม พัฒนา ผู้เรียนให้มีสมรรถนะ ท้ังระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 
  3. ส่งเสริม พัฒนา ผู้เรียนให้เกิดทักษะในศตวรรษท่ี 21 3R 8C 2L 
  4. เสริมสร้างความตระหนักในคุณค่าการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แก่ ครู 
บุคลากร และผู้เรียนให้ดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข 
  5. ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
เป้าประสงค์ (GOAL) 
  1. ครู บุคลากร ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยสมรรถนะครู มีจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีความรู้ความสามารถ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ มีเครือข่ายการเรียนรู้ เกิดเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
  2. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะท่ีจำเป็น ตามศักยภาพ มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาด้วยฐาน
สมรรถนะ 
  3. ผู้เรียนเกิดทักษะในศตวรรษท่ี 21 3R 8C 2L 
  4. ผู้เรียน ครูและบุคลากรสามารถนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการปฏิบัติ
หน้าท่ีและการดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข 
  5. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

    อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
        มุ่งแก้ไขปัญหานักเรียนท่ีมีบกพร่องทางการเรียนรู้ 

    เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
        สืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศกึษา 
 กลยุทธ์ที่ ๑  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษามุ่งสู่ประชาคมอาเซียน 
 กลยุทธ์ที่ ๒  พัฒนาศักยภาพผู้เรียนท่ีมีความต้องการพิเศษทางการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ ๓  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม อนุรักษ์ท้องถิ่น รักความเป็นไทย ห่างไกลส่ิงเสพติด 
ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 กลยุทธ์ที่ ๔  พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนการสอน                                     
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 กลยุทธ์ที่ ๕  ส่งเสริมผู้เรียนทุกคนสามารถใช้เทคโนโลยีได้เหมาะสมกับวัยและมีทักษะด้านอาชีพ 



๔๖ 
 

 

ส่วนที่ ๔ กรอบกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

ประเด็นกลยุทธ์ที่  ๑. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษามุ่งสู่ประชาคมอาเซียน  
เป้าประสงค์
เชิงกลยุทธ์ 
( Strategy 
Objective ) 

ตัวชี้วัด 
( Key Performance Indicators )  

ข้อมูลพื้นฐาน 
( Based Line ) 

ค่าเป้าหมาย( Target ) 
กลยุทธ ์( Strategy ) 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ 

๑.๑  ผู้เรียนมีสุข
ภาวะท่ีดีและมี
สุนทรียภาพ 

๑.  ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีสุขนิสัยในการดูแล
สุขภาพและออกกำลังกาย สม่ำเสมอ 

๙๐.๐๐ ๙๑.๐๐ ๙๒.๐๐ ๙๓.๐๐ ๙๔.๐๐ ๙๕.๐๐ ๑.๑.๑ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาวะ 
ท่ีดี  โดยจัดกิจกรรมกีฬา  การออก
กำลังกาย การสร้างสุขนิสัยท่ีดี 
๑.๑.๒ ส่งเสริมให้นักเรียนมี
สุนทรียภาพ  โดยจัดกิจกรรมเสริม
ด้านศิลปะ  ดนตรี  นาฏศิลป์ 

  

๒.  ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีน้ำหนักส่วนสูง และ
มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 

๙๐.๐๐ ๙๑.๐๐ ๙๒.๐๐ ๙๓.๐๐ ๙๔.๐๐ ๙๕.๐๐ 

๓.  ร้อยละของผู้เรียนท่ีรู้จักป้องกันตนเอง
จากส่ิงเสพติดให้โทษและหลีกเล่ียงตนเอง
จาก สภาพวะท่ีเส่ียงต่อความรุนแรง โรค ภัย 
อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 

๘๕.๐๐ ๘๗.๐๐ ๘๙.๐๐ ๙๐.๐๐ ๙๑.๐๐ ๙๒.๐๐ 

๔.  ร้อยละของผู้เรียนท่ีเห็นคุณค่าในตนเอง 
มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 

๘๕.๐๐ ๘๖.๐๐ ๘๗.๐๐ ๘๘.๐๐ ๘๙.๐๐ ๙๐.๐๐ 
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เป้าประสงค์
เชิงกลยุทธ์ 
( Strategy 
Objective ) 

ตัวชี้วัด 
( Key Performance Indicators )  

ข้อมูลพื้นฐาน 
( Based Line ) 

ค่าเป้าหมาย( Target ) 
กลยุทธ ์( Strategy ) 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ 

 

๕.  ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีมนุษย-สัมพันธ์ที่ดี
และให้เกียรติผู้อื่น 

๙๑.๐๐ ๙๒.๐๐ ๙๓.๐๐ ๙๔.๐๐ ๙๔.๐๐ ๙๕.๐๐ 

  
๖.  ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีความสามารถในการ
สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้าน
ศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการ 
ตามจินตนาการ 

๘๕.๐๐ ๘๖.๐๐ ๘๗.๐๐ ๘๘.๐๐ ๘๙.๐๐ ๙๐.๐๐ 

  
๑.๒  ผู้เรียนมี
คุณธรรม 
จริยธรรมและ
ค่านิยมท่ีพึง
ประสงค์ 

๑.  ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ตามหลักสูตร 

๘๒.๐๐ ๘๔.๐๐ ๘๕.๐๐ ๘๖.๐๐ ๘๗.๐๐ ๘๘.๐๐ ๑.๒.๑ ปลูกฝังผู้เรียนให้มีคุณธรรม  
จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์  
โดยจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมท่ีหลากหลาย 

๒.  ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีความเอื้ออาทรผู้อื่น
และกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 

๙๐.๐๐ ๙๑.๐๐ ๙๒.๐๐ ๙๓.๐๐ ๙๔.๐๐ ๙๕.๐๐ 

๓.  ร้อยละของผู้เรียนท่ีรู้จักยอมรับความคิด
และวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง 

๙๐.๐๐ ๙๑.๐๐ ๙๒.๐๐ ๙๓.๐๐ ๙๔.๐๐ ๙๕.๐๐ 

๔.  ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีความตระหนัก รู้
คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม 

๘๘.๐๐ ๘๙.๐๐ ๙๐.๐๐ ๙๑.๐๐ ๙๒.๐๐ ๙๓.๐๐ 
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เป้าประสงค์
เชิงกลยุทธ์ 
( Strategy 
Objective ) 

ตัวชี้วัด 
( Key Performance Indicators )  

ข้อมูลพื้นฐาน 
( Based Line ) 

ค่าเป้าหมาย( Target ) 
กลยุทธ์ ( Strategy ) 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ 

๑.๓  ผู้เรียนมี
ทักษะในการ
แสวงหาความรู้
ด้วนตนเอง รัก
เรียนรู้ และ
พัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 

๑.  ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีนิสัยรักการอ่านและ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่ง
เรียนรู้ และส่ือต่างๆรอบตัว 

๘๔.๐๐ ๘๕.๐๐ ๘๖.๐๐ ๘๗.๕๐ ๘๘.๐๐ ๙๐.๐๐ ๑.๓.๑ พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ 
ในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง   
รักการเรียนรู้  และพัฒนาตนเอง 
อยู่เสมอ  โดยจัดกิจกรรม 
ท่ีหลากหลายในการเปิดโอกาส 
ให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเอง 
อย่างต่อเนื่อง 

๒.  ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีทักษะในการอ่าน ฟังดู 
พูด เขียน และต้ังคำถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้
เพิ่มเติม 

๘๐.๓๒ ๘๑.๕๐ ๘๒.๐๐ ๘๓.๕๐ ๘๔.๐๐ ๘๕.๐๐ 

  ๓.  ร้อยละของผู้เรียนท่ีเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม 
แลกเปล่ียนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่าง
กัน 

๘๕.๐๐ ๘๖.๐๐ ๘๘.๐๐ ๙๐.๐๐ ๙๒.๐๐ ๙๓.๐๐ 

  
  ๔.  ร้อยละของผู้เรียนท่ีใช้เทคโนโลยีในการ

เรียนรู้และนำเสนอผลงาน 
  

๘๐.๐๐ ๘๑.๐๐ ๘๒.๐๐ ๘๓.๐๐ ๘๖.๐๐ ๘๗.๐๐ 
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เป้าประสงค์
เชิงกลยุทธ์ 
( Strategy 
Objective ) 

ตัวชี้วัด 
( Key Performance Indicators 

)  

ข้อมูลพื้นฐาน 
( Based Line ) 

ค่าเป้าหมาย( Target ) 
กลยุทธ ์( Strategy ) 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ 

๑.๔  ผู้เรียนมี
ความสามารถใน
การคิดอย่างเป็น
ระบบ คิด
สร้างสรรค์ คิด
ตัดสินใจ 
แก้ปัญหาได้อย่าง
มีสติสมเหตุผล 

๑.  ร้อยละของผู้เรียนท่ีสามารถสรุป
ความคิดจากเรื่องท่ีอ่าน ฟัง และดู 
และส่ือสารโดยการพูดหรือเขียนตาม
ความคิดของตนเอง 

๘๗.๔๓ ๘๘.๐๐ ๘๘.๐๐ ๘๙.๐๐ ๘๙.๐๐ ๙๐.๐๐ ๑.๔.๑ พัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถ 
ในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์  
คิดตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล  
โดยจัดกิจกรรมเสริมด้านการพัฒนาความ 
คิดให้โอกาสกับนักเรียนอย่างท่ัวถึง ๒.  ร้อยละของผู้เรียนท่ีสามารถ

นำเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษา
หรือวิธีการของตนเอง 

๘๑.๐๐ ๘๒.๐๐ ๘๓.๐๐ ๘๔.๐๐ ๘๕.๐๐ ๘๕.๐๐ 

๓.  ร้อยละของผู้เรียนท่ีสามารถ
กำหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 

๘๐.๐๐ ๘๑.๐๐ ๘๒.๐๐ ๘๓.๐๐ ๘๔.๐๐ ๘๕.๐๐ 

๔.  ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีความคิด
ริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความ
ภาคภูมิใจ 

๘๒.๐๐ ๘๓.๐๐ ๘๔.๐๐ ๘๔.๐๐ ๘๕.๐๐ ๘๖.๐๐ 

  
 

 

 



๕๐ 
 

 

เป้าประสงค์
เชิงกลยุทธ์ 
( Strategy 
Objective ) 

ตัวชี้วัด 
( Key Performance Indicators 

)  

ข้อมูลพื้นฐาน 
( Based Line ) 

ค่าเป้าหมาย( Target ) 
กลยุทธ ์( Strategy ) 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ 

๑.๕  ผู้เรียนมี
ความรู้และทักษะ
ท่ีจำเป็นตาม
หลักสูตร 

๑.  ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไป
ตามเกณฑ์ 

๘๐.๓๒ ๘๒.๐๐ ๘๓.๐๐ ๘๓.๐๐ ๘๔.๐๐ ๘๕.๐๐ ๑.๕.๑ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะ
ท่ีจำเป็นตามหลักสูตร  โดยจัดกิจกรรม
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมค่ายเรียนรู้  
กิจกรรมติวเตอร์  กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
คิดวิเคราะห์และเขียน กิจกรรมพัฒนา
สมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร 

๒.  ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีผลการ
ประเมินสมรรถนะสำคัญตาม
หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 

๘๐.๐๐ ๘๒.๐๐ ๘๓.๐๐ ๘๓.๐๐ ๘๔.๐๐ ๘๔.๐๐ 

๓.  ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีผลการ
ประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และ
เขียนเป็นไปตามเกณฑ์ 

๗๖.๐๐ ๗๗.๐๐ ๗๘.๐๐ ๗๙.๐๐ ๘๐.๐๐ ๘๑.๐๐ 

๔.  ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีผลการ
ทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ 

๓๔.๑๗ ๓๗.๐๐ ๔๐.๐๐ ๔๓.๐๐ ๔๔.๐๐ ๔๕.๐๐ 

 

 

 

 



๕๑ 
 

 

เป้าประสงค์
เชิงกลยุทธ์ 
( Strategy 
Objective ) 

ตัวชี้วัด 
( Key Performance Indicators 

)  

ข้อมูลพื้นฐาน 
( Based Line ) 

ค่าเป้าหมาย( Target ) 
กลยุทธ ์( Strategy ) 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ 

๑.๖  ผู้เรียนมี
ทักษะในการ
ทำงาน รักการ
ทำงาน สามารถ
ทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นได้และมีเจต
คติท่ีดีต่ออาชีพ
สุจริต 

๑.  ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีการวาง
แผนการทำงานและดำเนินการจน
เสร็จส้ิน 

๘๔.๐๐ ๘๕.๐๐ ๘๖.๐๐ ๘๗.๐๐ ๘๙.๐๐ ๙๐.๐๐ ๑.๖.๑ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการ
ทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต โดย
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน   ๒.  ร้อยละของผู้เรียนท่ีทำงานอย่างมี

ความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจ
ในผลงานของตนเอง 

๘๕.๐๐ ๘๖.๐๐ ๘๗.๐๐ ๘๘.๐๐ ๘๙.๐๐ ๙๐.๐๐ 

๓.  ร้อยละของผู้เรียนท่ีสามารถ
ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ 

๘๑.๐๐ ๘๓.๐๐ ๘๕.๐๐ ๘๗.๐๐ ๘๙.๐๐ ๙๐.๐๐ 

๔.  ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีความรู้สึกท่ี
ดีต่ออาชีพสุจริต และหาความรู้
เกี่ยวกับอาชีพท่ีตนเองสนใจ 

๘๔.๐๐ ๘๕.๐๐ ๘๖.๐๐ ๘๗.๐๐ ๘๘.๐๐ ๘๙.๐๐ 

 

 

 

 



๕๒ 
 

 

ประเด็นกลยุทธ์ที่  ๒.  พัฒนาศักยภาพผู้เรียนทีมี่ความต้องการพิเศษทางการศึกษา 

เป้าประสงค ์
เชิงกลยุทธ์ 
( Strategy 
Objective ) 

ตัวชี้วัด 
( Key Performance Indicators 

)  

ข้อมูลพื้นฐาน 
( Based Line ) 

ค่าเป้าหมาย( Target ) 
กลยุทธ ์( Strategy ) 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ 

๒.  สถานศึกษามีการ
สร้าง ส่งเสริม 
สนับสนุนให้
สถานศึกษาเป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้และ
วัดผลประเมินผลตาม
ความสามารถของ
นักเรียนแต่ละคน 

๑.  สถานศึกษามีการสร้างและ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน และ
การวัดผลประเมินผล  เด็กท่ีมีความ
ต้องการพิเศษทางการศึกษา        
(เด็กพิการเรียนรวม)เพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของ
สถานศึกษา รวมทั้งผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

๘๕.๐๐ ๘๗.๐๐ ๘๘.๐๐ ๘๘.๐๐ ๘๙.๐๐ ๘๙.๐๐ ๒.๑.๑ ส่งเสริม สนับสนุนให้
สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย
ในการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนแลกเปล่ียน
เรียนรู้อย่างท่ัวถึง 
๓.๑.๒ ปรับระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศให้ทันสมัยเน้นการใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน ๒.  สถานศึกษามีการแลกเปล่ียน

เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนสอน
กับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษทาง
การศึกษา (เด็กพิการเรียนรวม)
ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา 
ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว 
ชุมชน และองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง 

๘๖.๐๐ ๘๘.๐๐ ๘๙.๐๐ ๘๙.๐๐ ๙๐.๐๐ ๙๐.๐๐ 

 

 



๕๓ 
 

 

ประเดก็กลยุทธ์ที่ ๓   ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม อนุรักษ์ท้องถ่ิน รักความเป็นไทย ห่างไกลสิ่งเสพติด ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เป้าประสงค ์
เชิงกลยุทธ์ 
( Strategy 
Objective ) 

ตัวชี้วัด 
( Key Performance Indicators )  

ข้อมูลพื้นฐาน 
( Based Line ) 

ค่าเป้าหมาย( Target ) 
กลยุทธ ์( Strategy ) 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ 

๓.๑  สถานศึกษา
มีการจัดหลักสูตร 
กระบวนการ
เรียนรู้ และ
กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน
อย่างรอบด้าน 

๑.  สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาท่ี
เหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่นในระดับ
ดี 

๘๐.๐๐ ๘๒.๐๐ ๘๓.๐๐ ๘๔.๐๐ ๘๕.๐๐ ๘๖.๐๐ ๓.๑.๑ ส่งเสริมการใช้  การพัฒนา
หลักสูตร  และจัดการเรียนรู้ท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยกระบวนการ
เรียนรู้ท่ีหลากหลาย 

๒.  สถานศึกษามีการจัดรายวิชาเพิ่มเติมท่ี
หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความ
ถนัด ความสามารถและความสนใจ 

๘๐.๐๐ ๘๒.๐๐ ๘๓.๐๐ ๘๔.๐๐ ๘๕.๐๐ ๘๖.๐๐ 

๓.  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนท่ีส่งเริมและตอบสนองความต้องการ 
ความสามารถ ความถนัดและความสนใจ
ของผู้เรียน 

๘๒.๐๐ ๘๔.๐๐ ๘๕.๐๐ ๘๖.๐๐ ๘๗.๐๐ ๘๘.๐๐ 

 

 

 



๕๔ 
 

 

เป้าประสงค ์
เชิงกลยุทธ ์
( Strategy 
Objective ) 

ตัวชี้วัด 
( Key Performance Indicators 

)  

ข้อมูลพื้นฐาน 
( Based Line ) 

ค่าเป้าหมาย( Target ) 
กลยุทธ ์( Strategy ) 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ 

  ๔.  สถานศึกษามีการสนับสนุนให้ครู
จัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีให้ผู้เรียนได้
ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วย
ตนเอง 

๘๓.๐๐ ๘๕.๐๐ ๘๖.๐๐ ๘๗.๐๐ ๘๘.๐๐ ๘๙.๐๐ 

  
  ๕.  สถานศึกษาจัดให้มีการนิเทศ

ภายใน การกำกับติดตาม ตรวจสอบ 
และนำผลไปปรับปรุงการเรียนการ
สอนอย่างสม่ำเสมอ 

๘๕.๐๐ ๘๖.๐๐ ๘๗.๐๐ ๘๘.๐๐ ๘๙.๐๐ ๙๐.๐๐ 

  
  ๖.  สถานศึกษามีการจัดระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ
และครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน 

๘๔.๐๐ ๘๕.๐๐ ๘๖.๐๐ ๘๗.๐๐ ๘๘.๐๐ ๘๙.๐๐ 

  
๓.๒  สถานศึกษามี
การจัดสภาพแวดล้อม
และการบริการท่ีส่ง
เริมให้ผู้เรียนพัฒนา
เต็มศักยภาพ 

๑.  สถานศึกษามีห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง 
สะอาดและปลอดภัย มีส่ิงอำนวย
ความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพให้
การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมี
แหล่งเรียนรู้สำหรับผู้เรียน 

๗๕.๐๐ ๗๙.๐๐ ๘๐.๐๐ ๘๑.๐๐ ๘๒.๐๐ ๘๓.๐๐ ๒.๕.๑ จัดระบบสวัสดิการและสร้าง
สภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม  ให้ผู้เรียน
เรียนรู้อย่างมีความสุข  โดยเน้นการ
ดูแลอย่างท่ัวถึง  ยึดผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง  พัฒนาโรงเรียนสู่โรงเรียน
น่าอยู่น่าเรียน 

 



๕๕ 
 

 

เป้าประสงค์ 
เชิงกลยุทธ์ 
( Strategy 
Objective ) 

ตัวชี้วัด 
( Key Performance Indicators 

)  

ข้อมูลพื้นฐาน 
( Based Line ) 

ค่าเป้าหมาย( Target ) 
กลยุทธ ์( Strategy ) 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ 

 

๒.  สถานศึกษามีการจัดโครงการ 
กิจกรรมท่ีส่งเสริมสุขภาพอนามัยและ
ความปลอดภัยของผู้เรียน 

๗๕.๐๐ ๗๘.๐๐ ๗๙.๐๐ ๘๐.๐๐ ๘๑.๐๐ ๘๒.๐๐ 

  
๓.  สถานศึกษามีการจัดห้องสมุดท่ี
ให้บริการส่ือและเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีเอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วย
ตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

๗๕.๐๐ ๗๖.๐๐ ๗๗.๐๐ ๗๘.๐๐ ๗๙.๐๐ ๘๐.๐๐ 

  
๓.๓  สถานศึกษามี
การประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา
ตามท่ีกำหนดใน
กฎกระทรวง 

๑.  สถานศึกษามีการกำหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

๘๐.๐๐ ๘๑.๐๐ ๘๒.๐๐ ๘๓.๐๐ ๘๔.๐๐ ๘๕.๐๐ ๒.๖.๑ สร้างความเข้มแข็งในระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาท่ีเน้นการจัดการศึกษาแบบ
มีส่วนร่วม ใช้โรงเรียนเป็นฐานในการบริหาร
จัดการ  การมีส่วนร่วม  และร่วมคิดร่วมทำ       
มีการกระจายอำนาจทางการศึกษาและความ
รับผิดชอบท่ีตรวจสอบได้  มีการพัฒนาระบบ
ข้อมูลสารสนเทศให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 

๒.  สถานศึกษามีการจัดทำและ
ดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

๘๑.๕๓ ๘๓.๐๐ ๘๔.๐๐ ๘๕.๐๐ ๘๕.๐๐ ๘๖.๐๐ 

 

 



๕๖ 
 

 

เป้าประสงค ์
เชิงกลยุทธ์ 

( Strategy Objective 
) 

ตัวชี้วัด 
( Key Performance Indicators )  

ข้อมูลพื้นฐาน 
( Based Line ) 

ค่าเป้าหมาย( Target ) 
กลยุทธ์ ( Strategy ) 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ 

 

๓.  สถานศึกษามีการจัดระบบข้อมูล
สารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหาร
จัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

๘๔.๐๓ ๘๕.๐๐ ๘๖.๐๐ ๘๗.๐๐ ๗๗.๐๐ ๘๘.๐๐ 
 

 

๔.  สถานศึกษามีการติดตามตรวจสอบ 
และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

๘๒.๕๑ ๘๔.๐๐ ๘๕.๐๐ ๘๕.๐๐ ๘๖.๐๐ ๘๗.๐๐ 

 

๕.  สถานศึกษามีการนำผลการประเมิน
คุณภาพท้ังภายในและภายนอกไปใช้
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 

๘๐.๕๓ ๘๒.๐๐ ๘๓.๐๐ ๘๔.๐๐ ๘๔.๐๐ ๘๕.๐๐ 

 

๖.  สถานศึกษามีการจัดทำรายงานประจำปี
ท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 

๘๖.๕๕ ๘๗.๐๐ ๘๗.๐๐ ๘๗.๐๐ ๘๘.๐๐ ๘๙.๐๐ 
 

 

 



๕๗ 
 

 

ประเด็นกลยุทธ์ที่  ๔.  พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนการสอน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์
เชิงกลยุทธ์ 
( Strategy 
Objective ) 

ตัวชี้วัด 
( Key Performance Indicators )  

ข้อมูลพื้นฐาน 
( Based Line ) 

ค่าเป้าหมาย( Target ) 
กลยุทธ ์( Strategy ) 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ 

๒.๑  ครู
ปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าท่ี
อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 

๑.  ร้อยละของครูท่ีมีการกำหนดเป้าหมาย
คุณภาพผู้เรียนท้ังด้านความรู้ ทักษะ
กระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะท่ี
พึงประสงค์ 

๘๕.๐๐ ๘๗.๐๐ ๘๘.๐๐ ๘๘.๐๐ ๘๙.๐๐ ๘๙.๐๐ ๒.๑.๑ ส่งเสริม  สนับสนุนให้ครูปฏิบัติ
หน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพโดยการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้  ส่งเสริมการผลิต
พัฒนาส่ือ นวัตกรรม การทำวิจัยในช้ัน
เรียน การใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการ
เรียนรู ้

๒.  ร้อยละของครูท่ีมีการวิเคราะห์ผู้เรียน
เป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวาง
แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของผู้เรียน 

๘๐.๐๐ ๘๒.๐๐ ๘๒.๐๐ ๘๓.๐๐ ๘๓.๐๐ ๘๔.๐๐ 

  ๓.  ร้อยละของครูท่ีมีการออกแบบและ
จัดการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา 

๘๖.๐๐ ๘๗.๐๐ ๘๗.๐๐ ๘๘.๐๐ ๘๙.๐๐ ๘๙.๐๐ 

 

 

 



๕๘ 
 

 

เป้าประสงค์
เชิงกลยุทธ์ 
( Strategy 
Objective ) 

ตัวชี้วัด 
( Key Performance Indicators 

)  

ข้อมูลพื้นฐาน 
( Based Line ) 

ค่าเป้าหมาย( Target ) 
กลยุทธ ์( Strategy ) 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ 

  ๔.  ร้อยละของครูท่ีใช้ส่ือและ
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมผนวกกับการนำ
บริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมา
บูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 

๗๕.๐๐ ๗๖.๐๐ ๗๗.๐๐ ๗๘.๐๐ ๗๙.๐๐ ๘๐.๐๐   

  ๕.  ร้อยละของครูท่ีมีการวัดผล
ประเมินผลท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการท่ี
หลากหลาย 

๗๕.๐๐ ๗๗.๐๐ ๗๘.๐๐ ๗๙.๐๐ ๘๐.๐๐ ๘๐.๐๐   

  ๖.  ร้อยละของครูท่ีมีการใหค้ำแนะนำ 
คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่
ผู้เรียนท้ังด้านการเรียนและคุณภาพ
ชีวิตด้วยความเสมอภาค 

๗๕.๐๐ ๗๗.๐๐ ๗๙.๐๐ ๘๐.๐๐ ๘๐.๐๐ ๘๑.๐๐   

                  
 

 

 



๕๙ 
 

 

 

 
เป้าประสงค์
เชิงกลยุทธ์ 
( Strategy 
Objective ) 

ตัวชี้วัด 
( Key Performance Indicators 

)  

ข้อมูลพื้นฐาน 
( Based Line ) 

ค่าเป้าหมาย( Target ) 

กลยุทธ ์( Strategy ) 
๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ 

  ๗.  ร้อยละของครูท่ีมีการศึกษา วิจัย
และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาท่ี
ตนเองรับผิดชอบ 

๘๐.๐๐ ๘๒.๐๐ ๘๒.๐๐ ๘๓.๐๐ ๘๓.๐๐ ๘๔.๐๐   

  ๘.  ร้อยละของครูท่ีมีการประพฤติ
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี และเป็น
สมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา 

๘๕.๐๐ ๘๖.๐๐ ๘๖.๐๐ ๘๗.๐๐ ๘๗.๐๐ ๘๐.๐๐   

  ๙.  ร้อยละของครูท่ีมีจัดการเรียนการ
สอนตามวิชาท่ีได้รับมอบหมายเต็ม
เวลาและเต็มความสามารถ 

๘๖.๐๐ ๘๗.๐๐ ๘๘.๐๐ ๘๙.๐๐ ๘๙.๐๐ ๙๐.๐๐   

 

 

 

 



๖๐ 
 

 

 

เป้าประสงค์
เชิงกลยุทธ์ 
( Strategy 
Objective ) 

ตัวชี้วัด 
( Key Performance Indicators 

)  

ข้อมูลพื้นฐาน 
( Based Line ) 

ค่าเป้าหมาย( Target ) 
กลยุทธ ์( Strategy ) 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ 

๒.๒  ผู้บริหาร
ปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าท่ี
อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 

๑.  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นำ 
และความคิดริเริ่มท่ีเน้นการพัฒนา
ผู้เรียน 

๗๕.๐๐ ๗๖.๐๐ ๗๗.๐๐ ๗๘.๐๐ ๗๙.๐๐ ๘๐.๐๐ ๒.๒.๑ พัฒนาการบริหารและการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลให้มีมาตรฐาน  และ
เสริมสร้างขวัญกำลังใจ ความก้าวหน้ามั่นคง
ในอาชีพของบุคลากรท่ียั่งยืน  โดยใช้
หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูล
ผลการประเมินหรือผลการวิจัยเป็นฐานคิด
ท้ังด้านวิชาการและการจัดการ 

๒.  ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมี
ส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมิน
หรือผลการวิจัยเป็นฐานคิดท้ังด้าน
วิชาการและการจัดการ 

๙๐.๐๐ ๙๑.๐๐ ๙๒.๐๐ ๙๓.๐๐ ๙๔.๐๐ ๙๕.๐๐ 

  ๓.  ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการ
การศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามท่ี
กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 

๘๙.๐๐ ๙๐.๐๐ ๙๐.๐๐ ๙๑.๐๐ ๙๑.๐๐ ๙๒.๐๐ 
 

  

๔.  ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการ
กระจายอำนาจ 

๘๔.๐๐ ๘๕.๐๐ ๘๖.๐๐ ๘๖.๐๐ ๘๗.๐๐ ๘๗.๐๐ 

  
 



๖๑ 
 

 

เป้าประสงค์
เชิงกลยุทธ์ 
( Strategy 
Objective ) 

ตัวชี้วัด 
( Key Performance Indicators 

)  

ข้อมูลพื้นฐาน 
( Based Line ) 

ค่าเป้าหมาย( Target ) 
กลยุทธ ์( Strategy ) 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ 

  

๕.  นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึง
พอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา 

๘๘.๐๐ ๘๙.๐๐ ๙๐.๐๐ ๙๑.๐๐ ๙๒.๐๐ ๙๓.๐๐ 

  

  

๖.  ผู้บริหารให้คำแนะนำ คำปรึกษา
ทางวิชาการและเอาใจใส่การจัด
การศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

๘๕.๐๐ ๘๗.๐๐ ๘๙.๐๐ ๘๙.๐๐ ๙๐.๐๐ ๙๐.๐๐ 

  
๒.๓  คณะกรรม- 
การสถานศึกษา 
และผู้ปกครอง 
ชุมชนปฏิบัติงาน
ตามบทบาท
หน้าท่ีอย่างมี
ประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 

๑.  ร้อยละของคณะกรรมการ
สถานศึกษาท่ีรู้และปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ี
ระเบียบกำหนด 

๗๘.๐๐ ๘๐.๐๐ ๘๑.๐๐ ๘๒.๐๐ ๘๒.๐๐ ๘๒.๐๐ ๒.๓.๑ ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการบริหารจัดการ  

๒.  ร้อยละของคณะกรรมการ
สถานศึกษาท่ีมีการกำกับติดตาม ดูแล 
และขับเคล่ือนการดำเนินงานของ
สถานศึกษาให้บรรลุผลสำเร็จตาม
เป้าหมาย 

๗๘.๐๐ ๘๐.๐๐ ๘๑.๐๐ ๘๑.๐๐ ๘๒.๐๐ ๘๒.๐๐ 

 ๓.  ร้อยละของผู้ปกครองและชุมชนท่ี
เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
สถานศึกษา 

๗๕.๐๐ ๘๐.๐๐ ๘๑.๐๐ ๘๑.๐๐ ๘๒.๐๐ ๘๒.๐๐ 

  
 

 



๖๒ 
 

 

ประเด็นกลยุทธ์ที่  ๕.  ส่งเสริมผูเ้รียนทุกคนสามารถใช้เทคโนโลยีได้เหมาะสมกับวัยและมีทักษะด้านอาชีพ 

เป้าประสงค ์
เชิงกลยุทธ ์
( Strategy 
Objective ) 

ตัวชี้วัด 
( Key Performance Indicators 

)  

ข้อมูลพื้นฐาน 
( Based Line ) 

ค่าเป้าหมาย( Target ) 
กลยุทธ ์( Strategy ) 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ 

๔.๑  ผู้เรียนทุกคน
สามารถใช้เทคโนโลยี
ได้เหมาะสมกับวัยและ
มีทักษะด้านอาชีพ 

๑.  สถานศึกษามีการจัดโครงการ/
กิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตาม
เป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา และ
จุดเน้นของสถานศึกษาอย่างน้อย ๑  
โครงการ/กิจกรรม 

๗๔.๐๐ ๗๕.๐๐ ๗๖.๐๐ ๗๗.๐๐ ๘๐.๐๐ ๘๐.๐๐ ๔.๑.๑ ปรับระบบการเรียนการสอนให้
มีคุณภาพ เน้นให้ผู้เรียนฝึกการใช้
เทคโนโลยี ในการเรียน และเน้นทักษะ
อาชีพให้นักเรียน โดยจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

๒.  สถานศึกษามีผลการดำเนินงาน
ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของ
สถานศึกษาอยู่ในระดับดี 

๗๔.๐๐ ๗๕.๐๐ ๗๖.๐๐ ๗๗.๐๐ ๗๘.๐๐ ๘๐.๐๐ 

  
 
 
 
 
 
 
 



๖๓ 
 

 

ส่วนที่ ๕  แผนปฏิบัติการระยะ ๔ ปี 
ประเด็นกลยุทธ์ที่  ๑. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนใหมี้มาตรฐานการศึกษามุ่งสู่ประชาคมอาเซียน 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่  ๑.๑  ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ 
กลยุทธ์ที่  ๑.๑.๑ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดี  โดยจัดกิจกรรมกีฬา  การออกกำลังกาย การสร้างสุขนิสัยท่ีดี 

โครงการ / กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณปีที่ดำเนินการ ( บาท ) 

ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ 

๑. โครงการส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยในโรงเรียน 
 
กิจกรรมหลัก 
๑) จัดหาเวชภัณฑ์ยา 
๒) แปรงฟันหลังอาหาร 
๓) ด่ืมอาหารเสริม (นม) 
๔) ตรวจสุขภาพ 
๕) จัดมุมน้ำด่ืมสะอาด 
 
 

 ๑. เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน 
 ๒. เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ความ
เข้าใจในการรักษาสุขภาพอนามัยตนเอง 
  ๓. เพื่อให้นักเรียนรู้จักวิธีการแปรงฟันหลัง
อาหารอย่างถูกวิธีเป็นประจำสม่ำเสมอ 
  ๔. เพื่อให้นักเรียนมีน้ำหนักส่วนสูงตาม
เกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักเรียน
โรงเรียนบ้าน
ห้วยลาด 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ผู้อำนวยการโรงเรียน
ครูนางสาวดาราภา 
ขวัญพรม และ
นางสาวสุวรรณี  แก้ว
เกตุ 



๖๔ 
 

 

โครงการ / กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณปีที่ดำเนินการ ( บาท ) 

ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ 

๒.  โครงการอาหารกลางวัน 
 
กิจกรรมหลัก 
- สำรวจรายช่ือนักเรียนทีมี
ภาวะโภชนาการ 
- จัดทำอาหารกลางวัน 
- จัดทำแบบบันทึกควบคุม
การรับประทานอาหาร 
 
 

      ๒.๑  เพื่อให้นักเรียนได้รับประทาน
อาหารกลางวันท่ีมีคุณค่าและปริมาณ
เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย 
      ๒.๒ เพื่อช่วยเหลือนักเรียนท่ีขาด
แคลนอาหารกลางวันได้รับประทานอาหาร
ครบ 5 หมู่ 
      ๒.๓  เพื่อสร้างสุขนิสัยและมารยาทท่ีดี
ในการรับประทานอาหาร       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักเรียน
โรงเรียนบ้าน
ห้วยหาด 

๓๒๑,๓๐๐ ๓๒๑,๓๐
๐ 

๓๒๑,๓๐๐ ๓๒๑,๓๐๐ ผู้อำนวยการโรงเรียน
ครูสุวรรณี  แก้วเกตุ 
ครูจิรัชญา   ขวัญ
พรม และครูสายใจ  
มะประสิทธิ์ 



๖๕ 
 

 

โครงการ / กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณปีที่ดำเนินการ ( บาท ) 

ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ 

๓.  โครงการระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
 
กิจกรรมหลัก 
- กิจกรรมประชุมผู้ปกครองและ
ผู้ปกครองช้ันเรียน 
 - กิจกรรมการเยี่ยมบ้าน
นักเรียน 
 - กิจกรรมคัดกรอง/รู้จัก
นักเรียนรายบุคคล 
 - กิจกรรมคลินิกแนะแนว/
โฮมรูม 
 - กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อ 
 - กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง
เครือข่าย 
 - กิจกรรมทุนการศึกษา 
   - กิจกรรมสวัสดิการให้กับ
นกัเรียน 
   - กิจกรรมทุนเสมอภาค
เพื่อรับเงินอุดหนุนแบบมี
เงื่อนไขจาก กสศ. 

๑. เพื่อส่งเสริมสร้าง  และพัฒนาความรู้  
ความสามารถ(IQ) ของนักเรียนให้เต็มตาม
ศักยภาพ พัฒนาการทางอารมณ์ (EQ)  
และจริยธรรมทางสังคม (MD)  ท่ีดีงาม 
 ๒. เพื่อจัด และพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนอย่างเป็นระบบ 
๓. เพื่อให้นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือ  
ส่งเสริมพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  เป็นคนท่ี
สมบูรณ์ท้ังด้านร่างกาย  อารมณ์  สังคม
และสติปัญญา  
๔. เพื่อให้นักเรียนท่ีประสบอุบัติเหตุได้รับ
บริการช่วยเหลือค่าสินไหมทดแทนจาก
อุบัติเหตุ 
  ๕.  เพื่อสร้างสัมพันธภาพ  ความเข้าใจ  
ความเห็นอกเห็นใจอันดีระหว่างครู  
นักเรียน  และผู้ปกครอง 
๖. เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์จากการดูแลช่วยเหลือของครู 
ผู้ปกครอง  และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

นักเรียน
โรงเรียนบ้าน
ห้วยลาด 

๘,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๘,๐๐๐ 
 
 

๘,๐๐๐ 
 
 

๘,๐๐๐ 
 
 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 
ครูกัญญ์วรา  หอมตา 
ครูอภิชัย  ธรรมเสนา   
ครูวสุ   ขวัญตึก 



๖๖ 
 

 

 
 
 
 

โครงการ / กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย 

 
งบประมาณปีที่ดำเนินการ ( บาท ) 

 
ผู้รับผิดชอบ 

๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ 
๔.โครงการป้องกันการแพร่
ระบาดและควบคุมโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019  
(COVID-19) 
 
กิจกรรมหลัก 
- ประชุมคณะครูและผู้ปกครอง   
- การคัดกรองนักเรียนเพื่อเฝ้า
ระวังป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโค
โรนา 2019(Covid-19) 
 - จัดกิจกรรมเว้นระยะห่างทาง
สังคม (Social Distancing) 
- จัดกิจกรรมล้างมือ สวม
หน้ากาก ลดการแพร่ระบาด
ของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(Covid-19) 
 - กิจกรรมให้ความรู้    

1. เพื่อป้องกันโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) 
แก่นักเรียนและบุคลากร
โรงเรียนบ้านห้วยลาด 
 2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุน สร้าง
ความตระหนักให้นักเรียนใน
การเฝ้าระวังและป้องกันโรค
การติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

นกัเรียน
โรงเรียนบ้าน
ห้วยลาด 

15,๐๐๐ 15,๐๐๐ 15,๐๐๐ 15,๐๐๐ ผู้อำนวยการโรงเรียน 
นางสาวดารภา ขวัญ
พรม และนางสาว
สุวรรณี  แก้วเกตุ 



๖๗ 
 

 

 

 

 

 

โครงการ / กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย 

 
งบประมาณปีที่ดำเนินการ ( บาท )  

ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ 

๕.การป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 
 
กิจกรรมหลัก 
- กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพ
ติด 

  ๑.  เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วม
ในการสำรวจพื้นท่ีเส่ียงรอบ
สถานศึกษาและจัดระบบเฝ้า
ระวังปญัหายาเสพติดชุมชน 
  ๒. เพื่อให้ชุมชนและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมีส่วนรว่ม
ในการเฝ้าระวังพื้นท่ีเส่ียงรอบ
สถานศึกษา 
  ๓.  เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันด้านยา
เสพติดให้กับนักเรียนและ
ตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติด 
   ๔.  เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วม
รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและไม่
ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 
 
 

นักเรียน
โรงเรียนบ้าน
ห้วยลาด 

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ผู้อำนวยการโรงเรียน 
ครูสุรวี  เขียวลี 
ครูประมินทร์ ศรี
บุรินทร์ 



๖๘ 
 

 

 
กลยุทธ์ที่  ๑.๑.๓ พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้  และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ  โดยจัดกิจกรรมท่ีหลากหลายในการเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณปีที่ดำเนินการ ( บาท ) 

ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ 

๑.โครงการห้องสมุดมีชีวิต 
กิจกรรมหลัก 
- ตกแต่งห้องสมุดให้
สวยงามจัดหมวดหมู่หนังสือ
ให้เป็นระเบียบ 
- กิจกรรมบันทึกการอ่าน 
- กิจกรรมประกวดวาดภาพ
ระบายสี 
- กิจกรรมประกวดคัด
ลายมือ 
 
 

๑. เพื่อให้นักเรียนรู้และเข้าใจวิธีการใช้
ห้องสมุด 
๒. เพื่อสร้างนิสัยรักการอ่านให้เกิดกับ
นักเรียน 
 ๓. เพื่อให้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีมี
ประสิทธิภาพ สะดวกต่อการค้นคว้าแก่ผู้
มาใช้บริการ 
 ๔. เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างในการ
ค้นคว้าหาความรู้ 
  ๕. เพื่อให้มีกระเป๋าหนังสือและวัสดุ
อุปกรณ์ในการดำเนินกิจกรรมห้องสมุด 
 
 
 
 
 
 
 

นักเรียน       
โรงเรียนบ้าน

ห้วยลาด 
 
 
 
 
 
 

๕,๐๐๐ 
 
 
 
 

๕,๐๐๐ 
 
 
 
 

๕,๐๐๐ 
 
 
 
 

๕,๐๐๐ 
 
 
 
 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 
ครูสุวรรณี  แก้วเกตุ 
ครูสกาวเดือน จันหน่าย 
 
 



๖๙ 
 

 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

 
งบประมาณปีที่ดำเนินการ ( บาท ) ผู้รับผิดชอบ 

๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ 
๒.โครงการวันสำคัญ 
กิจกรรมหลัก 
-วันขึ้นปีใหม ่
-วันเด็ก 
-วันสำเร็จการศึกษา(ปัจฉิม
นิเทศ) 
- วันไหว้ครู 
-วันสุนทรภู่/วันภาษาไทย 
- วันเข้าพรรษา 
-วันแม่แห่งชาติ 
-วันวิทยาศาสตร์ 
 
 

 ๑. เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรใน
โรงเรียนบ้านห้วยลาด  ได้มีความรู้และ
ความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของ
วัฒนธรรมประเพณีไทย และประเพณีท่ี
เกิดจากภูมิปัญญาของท้องถิ่น ตลอดจน
เกิดความรักผูกพัน หวงแหน พร้อมท่ีจะ
ร่วมอนุรักษ์ สืบทอดให้เยาวชนรุ่นหลัง
ต่อไป   
๒. เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรใน
โรงเรียนบ้านห้วยลาด ได้ร่วมกิจกรรม
วันสำคัญ 

นักเรียน
โรงเรียนบ้าน

ห้วยลาด 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ผู้อำนวยการโรงเรียน 
ครูสกาวเดือน จันหน่าย 
ครูวิภาดา  พรมอินทร์  
และคณะครู 

 
 
 
 
 
 
 



๗๐ 
 

 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณปีที่ดำเนินการ ( บาท ) 

ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ 

๓. โครงการ พัฒนา
สมรรถนะผู้เรียนตาม
ศตวรรษที่ 21 
กิจกรรมหลัก 
- กิจกรรมพัฒนาทักษะ
ภาษาไทย 
- พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ 
English today 

 1. เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางภาษา 
 2. เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการการเรียนรู้
ทางด้านภาษา 
 3. เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ด้วยการศึกษา
ค้นคว้าจากส่ือด้วยตนเอง 
 4. เพื่อให้นักเรียนสนใจ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน รักการ
อ่าน และพัฒนาตนเอง 

นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษา
ปีท่ี ๑-๖ 

๑0,0๐๐ ๑0,0๐๐ ๑0,0๐๐ ๑0,0๐๐ ผู้อำนวยการโรงเรียน
นางสาววิไล แก้ว
ประสงค์, นายอภิชัย 
ธรรมเสนา, นางสาว
เบญจภรณ์ พรมเผ่า, 
นางสาวสกาวเดือน จัน
หน่วย, นายสุรวี เขียว
ลี และนางวิภาดา พรม
อินทร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๑ 
 

 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่  ๑.๒  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ คิดตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล 
กลยุทธ์ที่  ๑.๒.๑ พัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ คิดตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล  โดยจัดกิจกรรมเสริมด้าน
การพัฒนาความคิดให้โอกาสกับนักเรียนอย่างท่ัวถึง 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณปีที่ดำเนินการ ( บาท ) 

ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ 

๑. โครงการ ส่งเสริม
กิจกรรมพฒันาคุณภาพ
ผู้เรียน 
กิจกรรมหลัก 
- นักศึกษาวิชาทหาร 
- ลูกเสือ - เนตรนารี 
- การแข่งขันกีฬาภายใน 

 1. เพื่อการสร้างเสริมความมีวินัย และความ
รับผิดชอบให้แก่นักเรียนให้เป็นเด็กดีมีวินัย 
2. เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายท่ีดี 
สมบูรณ์แข็งแรง 
3. เพื่อให้โรงเรียนสามารถผลิตทรัพยากร
มนุษย์ท่ีมีคุณภาพออกสู่สังคมภายนอก 
4. เพื่อให้สังคมเกิดความการยอมรับผลผลิต
จากทางโรงเรียนในทุก ๆ ด้าน 
5. เพื่อให้นักเรียนนำความรู้ท่ีได้จากกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน วิชา ลูกเสือ-เนตรนารี และ
นักศึกษาวิชาทหารมาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้ 
6. เพื่อใหน้ักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
7. เพื่อส่งเสริมให้การจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษา
ปีท่ี ๑-๖ 

80,0๐๐ 80,0๐๐ 80,0๐๐ 80,0๐๐ ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายสมบูรณ์ นามวงศ์, 
นายประมินทร์ ศรี
บุรินทร์, นายวรายุ 
ขวัญลอย, นายนำพล 
เสคำพันธ์, นายอภิชัย 
ธรรมเสนา และ
นางสาวปวีณา กางถิ่น 

 
 
 



๗๒ 
 

 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่  ๑.๓ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจำเป็นตามหลักสูตร 
กลยุทธ์ที่  ๑.๓.๑ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจำเป็นตามหลักสูตร  โดยจัดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึน้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมค่ายเรียนรู้  กิจกรรมติวเตอร์  กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณปีที่ดำเนินการ ( บาท ) 

ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ 

๑.โครงการพัฒนาศกัยภาพ
ผู้เรียน 
 กิจกรรมหลัก 
๑. กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระ 
๒. กิจกรรมสอนเริม  

๑. . เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาประสบการณ์
ด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดอย่าง
สร้างสรรค์ และคิดอย่างมีวิจารณญาณให้เกิด
กับผู้เรียน 
 ๒.เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้
และทักษะในด้านต่างๆ 
 ๓. เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการคิดอย่างมี
หลักการ 
๔. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ตามมาตรฐานการ
เรียนรู ้

นักเรียน       
โรงเรียนบ้าน

ห้วยลาด 
 

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ผู้อำนวยการโรงเรียน 
นางวิภาดา พรมอินทร์, 
นายยุรนันท์ พรรณขาม, 
นายอภิชัย ธรรมเสนา                  
และนายสุรวี เขียวลี 

 
 
 
 
 
 
 
 



๗๓ 
 

 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณปีที่ดำเนินการ ( บาท ) 

ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ 

2.โครงการ บ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศ
ไทย 
 กิจกรรมหลัก 
- จัดกิจกรรมการทดลอง
วิทยาศาสตร์ 20 กิจกรรม 
- จัดทำโครงงานโดยใช้
กระบวนการสืบเสาะของเด็ก
ปฐมวัย วัฏจักรการสืบเสาะ 2 
วงรอบ สรุปผลการพัฒนาการ
ท้ัง 4 ด้าน และผลการพัฒนา
ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 8 ทักษะ 

1. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อ
วิทยาศาสตร์ธรรมชาติและเทคโนโลยี 
2. เพื่อฝึกให้นักเรียนมีทักษะการสังเกต รู้จัก
ต้ังคำถามและหาคำตอบด้วยตนเอง 
3. เพื่อเตรียมความพร้อมให้เด็กปฐมวัยเติบโต
ขึ้นเป็นนักวิทยาศาสตร์และวิศวกร หรือเป็น
ทรัพยากรบุคคล 

นักเรียน       
โรงเรียนบ้าน

ห้วยลาด 
 

5,๐๐๐ 5,๐๐๐ 5,๐๐๐ 5,๐๐๐ ผู้อำนวยการโรงเรียน 
นางสาววิไล  แก้ว
ประสงค์,นางสาวสายใจ 
มะประสิทธิ์,นางสาวจิ
รัชญา ขวัญพรม 

 
 
 
 
 
 
 
 



๗๔ 
 

 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่  ๑.๔  ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกบัผู้อื่นได้และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 
กลยุทธ์ที่  ๑.๔.๑ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบโครงงาน   
 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณปีที่ดำเนินการ ( บาท ) 

ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ 

๑.โครงการพัฒนาทักษะอาชีพ
นักเรียน 
กิจกรรมหลัก 
- กิจกรรมช่างปูน 
- กิจกรรมดนตรี 
- กิจกรรมเสริมสวย 
- กิจกรรมทำขนมอบ 

 ๑. เพื่อพัฒนาทักษะทางด้าน
ดนตรีของนักเรียน 
  ๒. เพื่อพัฒนาทักษะด้านเสริม
สวยของนักเรียน 
 ๓. เพื่อพัฒนาทักษะด้านการ
ทำขนมอบของนักเรียน 
๔. เพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากยา
เสพติด 
๕. เพื่อให้นักเรียนนำไป
ประกอบอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้
ระหว่างเรียน หรือประกอบ
อาชีพในอนาคตได้ 

นักเรียน       
โรงเรียนบ้าน

ห้วยลาด 
 

๑๖,๕๐๐ ๑๖,๕๐๐ ๑๖,๕๐๐ ๑๖,๕๐๐ ผู้อำนวยการโรงเรียน 
นายสมบูรณ์ นางวงศ์, 
นายอภิชัย ธรรมเสนา,  
นายนำพล  เสคำพันธ์, 
นางสาวปวีณา กางถิ่น 
และนางสาวสกาวเดือน จัน
หน่าย 

 
 
 
 



๗๕ 
 

 

ประเด็นกลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาศักยภาพผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่  ๒.๑  เด็กพิการท่ีรับบริการจากโรงเรียน มีพัฒนาการตามท่ีกำหนดไว้
ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลสามารถพึ่งพาตนเองได้และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น  และเด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ 
กลยุทธ์ที ่ ๒.๑.๑ เพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้คนพิการได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึง เสมอภาค และจัดการศึกษาสำหรับคนพิการอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาในทุกรูปแบบ 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณปีที่ดำเนินการ ( บาท ) 

ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ 

๑. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนที่มี
ความต้องการพิเศษทางการศึกษา 
 
กิจกรรมหลัก 
- สำรวจข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล  
( SDQ ) 
- จัดทำเครื่องมือคัดกรองตามแบบ สพฐ. 
- จัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
(IEP)และแผนการสอนเฉพาะบุคคล(IIP)  
- จัดทำ/จัดหา/ใช้นวัตกรรมตามความ
ต้องการพิเศษให้เหมาะสมกับเด็กแต่ละ
กลุ่มบกพร่อง 

  ๑. เพื่อให้นักเรียนท่ีมีความต้องการ
พิเศษทุกคน ได้รับการพัฒนาทักษะ
ในด้านการอ่าน การเขียน และการ
คิดคำนวณ ท้ัง 3 ด้าน ได้รับการ
พัฒนาทางด้านการอ่าน การเขียน 
และการคิดคำนวณ อย่างเต็มตาม
ศักยภาพเป็นรายบุคคล 
   ๒. เพื่อให้นักเรียนท่ีมีความ
ต้องการพิเศษทุกคน ได้รับการ
พัฒนาด้านการศึกษาในรูปแบบท่ี
เหมาะสมและได้รับส่งอำนวยความ
สะดวก ส่ือ บริการ และความ
ช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ตามท่ี
กำหนดไว้ในกฎกระทรวง 

เด็กพิการ     
ช้ัน อ.๑ –  

ม.๖ 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ผู้อำนวยการโรงเรียน 
นายนำพล เสคำพันธ์, 
นางสาวกัญญ์วรา หอมตา, 
นางสาวสุวรรณี  แก้วเกตุ 
และนายวสุ ขวัญตึก 
 



๗๖ 
 

 

 
 
 
 
 
 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณปีที่ดำเนินการ ( บาท ) 

ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ 

    ๓. เพื่อให้นักเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษ
ทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพชีวิต 
ทักษะการดำรงชีวิต ทักษะทางสังคมและ
ทักษะทางวิชาการ ตามกระบวนการท่ี
กำหนดไว้ใน IEP ของแต่ละบุคคล 
   ๔.เพื่อให้ครูผู้สอนวางแผนการจัด
การศึกษาและสามารถจัดทำแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล  (IEP : Individula 
Education Program) ท่ีเหมาะสมต่อ
พัฒนาการและความต้องการพิเศษของเด็ก
แต่ละคน และเพิ่มศักยภาพในการเรียนการ
สอนเด็กพิเศษได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   ๕. เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่าง
โรงเรียน ผู้ปกครอง องค์กร และชุมชนใน
การจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนท่ีมีความ
ต้องการพิเศษ 

 

    

 



๗๗ 
 

 

ประเด็นกลยุทธ์ที่  ๓.  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม อนุรักษ์ท้องถ่ิน รักความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่  ๓.๑  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
กลยุทธ์ที่  ๓.๑.๑ ปลูกฝังผู้เรียนให้มีคุณธรรม  จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์  โดยจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมท่ีหลากหลาย 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณปีที่ดำเนินการ ( บาท ) 

ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ 

๑.โครงการ โรงเรียนคุณภาพ
ประจำตำบล  
 
กิจกรรมหลัก 
- กิจกรรมท่ี 1 ประชาธิปไตย 
- กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาทักษะอาชีพ 
- กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมต้านทุจริต 
- กิจกรรมท่ี 4 ป.ป.ช. สพฐ. น้อย 
- กิจกรรมท่ี 5 ธนาคารความดี 
- กิจกรรมท่ี 6 ประชุมวิชาการ 
- กิจกรรมท่ี 7 สานสัมพันธ์
โรงเรียน บ้าน วัด ชุมชน 
- กิจกรรมท่ี 8 การจัดเตรียม
สถานศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานของโรงเรียนดีประจำตำ 
ได้แก่ มาตรฐานด้านปัจจัย ด้าน
กระบวนการ และด้านการผลิต   

๑. เพื่อพัฒนาให้โรงเรียนมีความ
เข้มแข็งทางด้านวิชาการ 
 ๒. เพื่อพัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษาให้ความพร้อมจัดการ
เรียนการสอน 
๓. เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
ท้ังด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา 

นักเรียน ครู 
ชุมชน  

๕๓,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 

๕๓,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 

๕๓,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 

๕๓,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 

ผู้อวยการโรงเรียนครู
นายยุรนันท์ พรรณขาม, 
นางวิภาดา พรมอินทร์ 
และคณะครู 
 



๗๘ 
 

 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่  ๓.๒  สถานศึกษามีอัตลักษณ์ท่ีโดดเด่น 
กลยุทธ์ที่  ๓.๒.๑ ปรับระบบการเรียนการสอนให้มีคุณภาพเน้นอัตลักษณ์ของสถานศึกษา  โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชดำริ 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณปีที่ดำเนินการ ( บาท ) 

ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ 

๑.โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
กิจกรรมหลัก 
- การเล้ียงไก่พันธ์ไข ่
- การปลูกพืชผักสวนครัว 
- สหกรณ์โรงเรียนโรงเรียน 
 
 

1.  เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีชัดเจนและลึกซึ้งขึ้น
2.เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะความชำนาญในการคิด
การปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ตามศักยภาพเหมาะสมตามวัย                        
3.  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำรงชีวิตพัฒนาจน
เป็นอุปนิสัยพอเพียงช่วยให้การดำเนินชีวิตเป็นไป
อย่างสมดุลและพร้อมรับการเปล่ียนแปลงใน 4 มิติ
4.  เพื่อให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าและเกิดแรงจูงใจในการ
ใช้ปรัชญามากขึ้น                                       
5. เพื่อให้นักเรียนมีวิธีประหยัดรู้จักการอดออม 
รู้จักใช้วัสดุ ส่ิงของ ทรัพยากรอย่างพอเพียง        
6.  เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความภาคภูมิใจในความเป็น
ไทย เห็นคุณค่าในภูมิปัญญาไทย นิยมไทยรัก
บ้านเมือง ดำรงซึ่งความเป็นไทย 

 

นักเรียน
โรงเรียน
บ้านห้วย
ลาด 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 

ผู้อำนวยการ
โรงเรียน 
นางสาวปวีณา กาง
ถิ่น, นางสาวณภัทร 
พงค์คำ  
และนางสาวสายใจ 
มะประสิทธิ์ 
 
 
 
 



๗๙ 
 

 

ประเด็นกลยุทธ์ที่  ๔.  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่  ๔.๑  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
กลยุทธ์ที่  ๔.๑.๑ ส่งเสริม  สนับสนุนให้ครูปฏิบัติหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพโดยการพัฒนาแหล่งเรียนรู้  ส่งเสริมการผลิตพัฒนาส่ือ นวัตกรรม การทำวิจัยในช้ันเรียน               
การใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ 
 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณปีที่ดำเนินการ ( บาท ) 

ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ 

๑.โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพของครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา 
 
กิจกรรมหลัก 
- ประชุม อบรม สัมมนา 
หรือศึกษาดูงาน 

 1. เพื่อให้ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนา
ความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง 
 2. เพื่อพัฒนาให้ครูและบุคลากรได้ปฏิบัติตน
ถูกต้องตามระเบียบวินัย จรรยาบรรณในวิชาชีพ
ครู 
 3. เพื่อให้ครูและบุคลากรได้นำส่ิงท่ีได้รับจาก
การอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานมาปรับปรุง
พัฒนาการเรียนการสอนของตนเอง 
 4. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนให้สูงขึ้น 

ครูโรงเรียน  
บ้านห้วยลาด   

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 
นายสมบูรณ์  นามวงศ์  
และนางสาวกัญญ์วรา   
หอมตา 
 

 
 
 
 
 
 



๘๐ 
 

 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณปีที่ดำเนินการ ( บาท ) 

ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ 

๒.โครงการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
 
กิจกรรมหลัก 
- กิจกรรมปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา 
- กิจกรรมวัดผลและ
ประเมินผล 
- กิจกรรมการวิจัยและ
พัฒนาการศึกษา 

1. เพื่อพัฒนาสถานศึกษาตามมาตรฐาน และค่า
เป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 
 2. เพื่อปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้
เหมาะสมกับบริบท 
 3. เพื่อปรับปรุงระเบียบและแนวทางการวัดผล
และประเมินผลของสถานศึกษาให้สอดคล้อง
มาตรฐานและ 

ครูโรงเรียน  
บ้านห้วยลาด   
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 
 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 
นางวิภาดา พรมอินทร์, 
นางสาววิไล แก้ว
ประสงค์, นายสุรวี เขียว
ลี, นายสมบูรณ์ นาม
วงศ์, นางสาวณภัทร 
พงค์คำ, นางสาวกัญญ์
วรา หอมตาและคณะครู 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๑ 
 

 

 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณปีที่ดำเนินการ ( บาท ) 

ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ 

๓.โครงการพัฒนาระบบ
นิเทศภายใน 
กิจกรรมหลัก 
- การนิเทศภายใน 

1. เพื่อให้ผู้บริหารได้เข้าเย่ียมช้ันเรียนทุกช้ัน
อย่างสม่ำเสมอ 
2. เพื่อให้ครูผู้สอนมีความกระตือรือร้นในการ
พัฒนาการเรียนการสอนของตนให้เป็นไปตาม
เป้าหมายของหลักสูตรมากขึ้นโดยยึดผู้เรียนเป็น
สำคัญ และมีประสิทธิผลอย่างหลากหลาย 
3. เพื่อให้ครูมีทัศนคติท่ีดีต่อการนิเทศภายใน  
ครูผู้สอนจัดบรรยากาศห้องเรียนให้มีบรรยากาศ
ท่ีเอื้อต่อการเรียนการสอน 
4. เพื่อเร่งรัดคุณภาพการเรียนการสอนทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ให้เป็นไปตามเกณฑ์เป้าหมาย
ของโรงเรียน นำผลการนิเทศเป็นข้อมูลในการ
วางแผนดำเนินงานปีต่อไป 

ห้องเรียนช้ัน
อนุบาล ๑ – 
มัธยมศึกษา 
ปีท่ี ๖  
 

10,๐๐๐ 10,๐๐๐ 10,๐๐๐ 10,๐๐๐ ผู้อำนวยการโรงเรียน 
นางสาวกัญญ์วรา หอม
ตา, นายสุรวี เขียวลี, 
นางวิภาดา พรมอินทร์ 
 และนางสาววิไล แก้ว
ประสงค์ 

 
 
 
 
 
 
 



๘๒ 
 

 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณปีที่ดำเนินการ ( บาท ) 

ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ 

๔.โครงการพัฒนาระบบ
ควบคุมภายใน
สถานศึกษา 
กิจกรรมหลัก 
- จัดทำโครงการและเสนอ
ขออนุมัติงบประมาณ 

1. เพื่อการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย  มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
 2.เพื่อให้การรายงานการปฏิบัติงาน แต่ละฝ่าย
ถูกต้อง เช่ือถือได้ ทันเวลา  มีความโปร่งใส 
 3. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ  ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน 

บุคลากรท่ี
รับผิดชอบกลุ่ม
งาน 4  กลุ่ม
งาน  

๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ผู้อำนวยการโรงเรียน 
นางสาวจิรัชญา  ขวัญ
พรม, นางสาวณภัทร 
พงค์คำ, นางสาวปวีณา  
กางถิ่น  และคณะครู 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๓ 
 

 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่  ๔.๒  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
กลยุทธ์ที่  ๔.๒.๑ พัฒนาการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีมาตรฐาน  และเสริมสร้างขวัญกำลังใจ ความก้าวหน้ามั่นคงในอาชีพของบุคลากรท่ียั่งยืน  
โดยใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัยเป็นฐานคิดท้ังด้านวิชาการและการจัดการ 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณปีที่ดำเนินการ ( บาท ) ผู้รับผิดชอบ 

๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖7 ๒๕๖8  
๑.โครงการ
ปรับปรุง พัฒนา
แผนปฏิบัติ
ราชการประจำปี
งบประมาณ 
กิจกรรมหลัก 
- ประชุม วางแผน 
- แบ่งงาน
รับผิดชอบ 
- ทำงานสรุปการ
ใช้เงินตาม
ปีงบประมาณ 
- จัดทำรูปเล่ม
แผนปฏิบัติการ
ประจำปี
งบประมาณ 
 

1. เพื่อให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณท่ีได้รับ
จัดสรรจาก  สพฐ. เป็นไปตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีงบประมาณ 2563 
 2. เพื่อให้การรับจ่ายเงินงบประมาณเป็นไป
ตามระเบียบการเงินและพัสดุ ปีพุทธศักราช 
2535   
 3. เพื่อให้มีการเก็บหลักฐานการรับจ่ายไว้เพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้องและจัดทำให้เป็น
ปัจจุบัน 
 4. เพื่อให้การใช้จ่ายเงินตามโครงการของแต่
ละฝ่าย  กลุ่มสาระการเรียนรู้  และงานต่างๆ 
ของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีระเบียบและสนอง
ต่อนโยบาย 

ครู นักเรียน 
 

5,๐๐๐ 5,๐๐๐ 5,๐๐๐ 5,๐๐๐ ผู้อำนวยการโรงเรียน 
นายนำพล  เสคำพันธ์, 
นางสาวณภัทร  พงค์คำ, 
นางสาวจิรัชญา ขวัญพรม 
และคณะครู 

 



๘๔ 
 

 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่  ๔.๓  คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
กลยุทธ์ที่  ๔.๓.๑ ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการบริหารจัดการ 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณปีที่ดำเนินการ ( บาท ) 

ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ 

๑.โครงการ จัดทำแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
 
กิจกรรมหลัก 
- SWOT แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในปีท่ีผ่านมา และ
ปรับแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ กลยุทธ์และบริบท
ของโรงเรียน 
- ดำเนินงานตามแผน 
 

1. เพื่อให้การบริหารและการ
จัดการศึกษาของโรงเรียน
เป็นไปอย่าง มี ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
  2. เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้แต่
ละหน่วยงานในโรงเรียน
สามารถบริหารโรงเรียนตามกล
ยุทธ์ได้ 
3. เพื่อวางแผน จัดทำ 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โรงเรียน (ระยะ 5 ปี) และเป็น
แนวทางในการจัดทำ
แผนปฏิบัติงานประจำปี
การศึกษา 
 

นักเรียน  ครู 
คณะกรรมการ
สถานศึกษา 

๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ผู้อำนวยการโรงเรียน 
นางวิภาดา  พรม
อินทร์, นางสาวจิ
รัชญา  ขวัญพรม, 
นายสมบูรณ์ นาม
วงศ์, นางสาวณภัทร 
พงค์คำ, และนางสาว
กัญญ์วรา หอมตา 
และคณะครู 

 
 
 
 



๘๕ 
 

 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่  ๔.๕  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 
กลยุทธ์ที่  ๔.๕.๑ จัดระบบสวัสดิการและสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม  ให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข  โดยเน้นการดูแลอย่างท่ัวถึง  ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  
พัฒนาโรงเรียนสู่โรงเรียนน่าอยู่น่าเรียน 
 
 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณปีที่ดำเนินการ ( บาท ) 

ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ 

๑.โครงการปรับปรุง ซ่อม
บำรุง อาคาร สถานที่ และ
ระบบสาธารณูปโภค 
กิจกรรมหลัก 
-  ปรับปรุงอาคารเรียน 
อาคารประกอบ ระบบ
ไฟฟ้า และด้าน
สาธารณูปโภค 
 

1. เพื่อให้ห้องเรียนทุกอาคาร สะอาด  
สวยงามและมีบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการ
เรียนรู ้
2. เพื่อปรับปรุงบ้านพักครู ให้หมั่นคง
แข็งสะอาดและปลอดภัยแก่คณะครู
พนักงานของรัฐและลูกจ้าง 
3. เพื่อให้นักเรียนและผู้มาใช้บริการได้
สะดวกและปลอดภัยจากการใช้ไฟฟ้า 
4. เพื่อให้นักเรียนและผู้มาใช้บริการได้
สะดวกสบายจากการใช้ประปา 

- นักเรียน
โรงเรียน
บ้านห้วย
ลาด 

๑๙๓,๒๙๙ 
 
 

๑๙๓,๒๙๙ ๑๙๓,๒๙๙ ๑๙๓,๒๙๙ ผู้อำนวยการโรงเรียน 
นายสมบูรณ์ นามวงศ์, 
นายนพรัตน์ ขันติเจริญ, 
นายสุรวี เขียวลี,          
นายประมินทร์ ศรีบุรินทร์, 
นายนำพล เสคำพันธ์ และ
นายวรายุ ขวัญลอย                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๖ 
 

 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณปีที่ดำเนินการ ( บาท ) 

ผู้รับผิดชอบ ๒๕๖๕ 
 

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ 

๒.โครงการโรงเรียน
สิ่งแวดล้อม 
 
 กิจกรรมหลัก 
- กิจกรรมธนาคารขยะรี
ไซเคิล  
- กิจกรรมสถานศึกษา
ปลอดภัย 
- กิจกรรมโรงเรียนสีเขียว 

  1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแก่
โรงเรียนในการบริหารจัดการ
ขยะ การกำจัดขยะท่ีถูกต้อง 
2. เพื่อให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกใน
การลดการท้ิงขยะ รู้วิธีคัดแยก
ประเภทขยะ 
3. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดแนวคิดท่ีดี
ต่อการจัดการขยะมูลฝอย และ
เข้าใจคุณค่าของส่ิงของต่างๆ 
สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้
หลายครั้ง 
4. เพื่อให้สร้างความตระหนัก
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนา
มัย และสภาพแวดล้อมในการ
จัดกิจกรรมต่างๆท่ีเกิดขึ้น
ภายในสถานศึกษา 

- นักเรียนโรงเรียน
บ้านห้วยลาด 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ผู้อำนวยการโรงเรียน 
นางสาวเบญจภรณ์ พรม
เผ่า, นายนพรัตน์ ขันติ
เจริญ, นางสาวณภัทร 
พงค์คำ  และนางสาว
สุวรรณี  แก้วเกตุ 

 
 
 
 
 
 



๘๗ 
 

 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณปีที่ดำเนินการ ( บาท ) 

ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ 

๓. โครงการ ปรับปรุง
ห้องเรียนและห้องพเิศษ
เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ 
กิจกรรมหลัก 
 - แบ่งงานรับผิดชอบและ
ทำงานแต่ละฝ่ายในแต่ละ
งาน 
- ตรวจสอบการใช้จ่ายตาม
โครงการ 
 

 ๑.เพื่อพัฒนาส่งเสริมการจัด
และตกแต่งห้องเรียนให้มี
บรรยากาศท่ีดี 
   ๒.เพื่อจัดบรรยากาศให้ดึงดูด
ความสนใจและส่งเสริมการ
เรียนรู้ของเด็ก 
   ๓. เพื่อเปรียบเทียบ 
บรรยากาศในช้ันเรียนก่อนและ
หลังการจัด 
๔. เพื่อให้เด็กมีเจตคติท่ีดีในการ
เรียนรู ้
 
 
 
 

นักเรียนโรงเรียนบ้าน
ห้วยลาด 

60,๐๐๐ 
 
 

60,๐๐๐ 
 
 

60,๐๐๐ 
 
 

60,๐๐๐ 
 
 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 
นายนพรัตน์ ขันติเจริญ, 
นางสาวเบญจภรณ์ พรม
เผ่า, นายนำพล เสคำพันธ์  
และนายวรายุ  ขวัญลอย                                                    

 
 
 
 
 
 
 
 



๘๘ 
 

 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณปีที่ดำเนินการ ( บาท ) 

ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ 

๔.  โครงการ ซ่อมบำรุงสื่อ
การเรียนรู้และครุภัณฑ์ 
กิจกรรมหลัก 
- สำรวจ /ตรวจเช็ครายการ
ส่ือการเรียนรู้และครุภัณฑ์ท่ี
ต้องซ่อมบำรุงอย่าง
สม่ำเสมอ 
- ซ่อมบำรุงส่ือการเรียนรู้
และครุภัณฑ์ให้ใช้งานได้ 

1. เพื่อซ่อมบำรุงส่ือการเรียนรู้และ
ครุภัณฑ์ 
2. เพื่อให้ครูสามารถมีส่ือการเรียนรู้และ
ครุภัณฑ์ท่ีใช้งานได้ดีไว้ใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน 
3. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ 

ครูและ
นักเรียน
โรงเรียน
บ้านห้วย
ลาด 

๕0,๐๐๐ ๕0,๐๐๐ ๕0,๐๐๐ ๕0,๐๐๐ ผู้อำนวยการโรงเรียน 
นายนพรัตน์  ขันติเจริญ , 
นางสาวเบญจภรณ์  พรม
เผ่า, นายยุรนันท์  พรรณ
ขาม , นายนำพล  เสคำ
พันธ์  และนายวรายุ  
ขวัญลอย                          

 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณปีที่ดำเนินการ ( บาท ) 

ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ 

๕. โครงการ พัฒนาระบบ
ยานพาหนะและการซ่อม
บำรุงรักษา 
กิจกรรมหลัก 
- ตรวจสภาพซ่อมบำรุง  
ดูแลรักษายานพาหนะของ
โรงเรียน   

 1. เพื่อจัดระบบการให้บริการ
ด้านยานพาหนะในโรงเรียนให้มี
ความคล่องตัว 
2. เพื่อให้มีความปลอดภัยใน
การใช้งาน   
3. เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการ
ใช้งาน 

รถยนต์และ
รถจักรยานยนต์
โรงเรียนบ้านห้วย
ลาด 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 
นายประมินทร์  ศรี
บุรินทร์ 

 
 
 



๘๙ 
 

 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณปีที่ดำเนินการ ( บาท ) 

ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ 

๖. โครงการ 
สาธารณูปโภค 
กิจกรรมหลัก 
 
 

1. เพื่อประหยัดพลังงานและ
ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคสนอง
นโยบายการประหยัดพลังงาน
ของรัฐบาล 

 2. เพื่อให้บุคลากรและ
นักเรียนทุกคนได้ใช้บริการ
อินเตอร์เน็ตท่ีมีประสิทธิภาพ 

 3. เพื่อเป็นการควบคุมดูแล
การใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคใน
โรงเรียน 

 4. เพื่อให้ครูบุคลากรและ
นักเรียนทุกคนในโรงเรียน
ตระหนักถึงคุณค่าของพลังงาน 
ใช้พลังงานท่ีมีอยู่อย่างคุ้มค่า 
และใช้อย่างประหยัด 

ค่าไฟฟ้าแลค่า
อินเตอร์เน็ตของ
โรงเรียน 

๑๒0,๐๐๐.56 ๑๒0,๐๐๐.56 ๑๒0,๐๐๐.56 ๑๒0,๐๐๐.56 ผู้อำนวยการโรงเรียน 
นางสาวณภัทร พงค์คำ, 
นายยุรนันท์  พรรณขาม 
และนางสาวปวีณา  กาง
ถิ่น 

 
 
 
 
 



๙๐ 
 

 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่  ๔.๖  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง 
กลยุทธ์ที่  ๔.๖.๑ สร้างความเข้มแข็งในระบบประกันคุณภาพการศึกษาท่ีเน้นการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม ใช้โรงเรียนเป็นฐานในการบริหารจัดการ  การมีส่วน
ร่วม  และร่วมคิดร่วมทำ มีการกระจายอำนาจทางการศึกษาและความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได้  มีการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณปีที่ดำเนินการ ( บาท ) 

ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ 

๑.โครงการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
 
กิจกรรมหลัก 
- กิจกรรมปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา 
- กิจกรรมวัดผลและ
ประเมินผล 
- กิจกรรมการวิจัยและ
พัฒนาการศึกษา 

1. เพื่อพัฒนาสถานศึกษาตามมาตรฐาน และค่า
เป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 
 2. เพื่อปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้
เหมาะสมกับบริบท 
 3. เพื่อปรับปรุงระเบียบและแนวทางการวัดผล
และประเมินผลของสถานศึกษาให้สอดคล้อง
มาตรฐานและ 

ครูโรงเรียน  
บ้านห้วยลาด   
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 
 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 
นางวิภาดา พรมอินทร์, 
นางสาววิไล แก้ว
ประสงค์, นายสุรวี เขียว
ลี, นายสมบูรณ์ นาม
วงศ์, นางสาวณภัทร 
พงค์คำ, นางสาวกัญญ์
วรา หอมตาและคณะครู 

 
 
 
 
 
 



๙๑ 
 

 

ประเด็นกลยุทธ์ที่  ๕.  ส่งเสริมผู้เรียนทุกคนสามารถใช้เทคโนโลยีได้เหมาะสมกับวัยและมีทักษะด้านอาชีพ 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่  ๕.๑  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ที่  ๕.๑.๑ ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลายในการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนแลกเปล่ียนเรียนรู้
อย่างท่ัวถึง 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณปีที่ดำเนินการ ( บาท ) 

ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ 

๑. โครงการทัศนศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ 
กิจกรรมหลัก 
- กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ภายใน นอกสถานศึกษา 
- กิจกรรมทัศนศึกษา 
 

1. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรง 
2. เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึง
ความสำคัญของแหล่งเรียนรู้ 
3. เพื่อให้นักเรียนรู้จักการนำ
ความรู้จากแหล่งเรียนรู้มา
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์และ
แก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน 

นักเรียน
ระดับประถม
ศึกษาและ
นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษา 

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ผู้อำนวยการโรงเรียน 
นางสาวเบญจภรณ์  พรมเผ่า  
และ นางสาวสุวรรณี  แก้ว
เกตุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๒ 
 

 

กลยุทธ์ที่  ๕.๑.๒ ปรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัยเน้นการใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณปีที่ดำเนินการ ( บาท ) 

ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ 

๑. จัดหา และสร้างสื่อ
นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ 
กิจกรรมหลัก 
- ปรับปรุงระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1. เพื่อจัดซื้อ จัดหา ส่ือ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีใช้ใน
การเรียนการสอน 
2. เพื่อให้ครูสามารถผลิตส่ือ
การเรียนรู้ไว้ใช้ในการเรียนการ
สอน 
3. เพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วม
ในการผลิตและใช้ส่ือการเรียนรู้ 

๑. ครูผู้สอนทุกวิชา
ผลิตส่ือการเรียนการ
สอนหรือนวัตกรรม
ไม่น้อยกว่า ๒๐ ช้ิน
ต่อปีงบประมาณ 
 
๒.ห้องเรียนทุกห้องมี
ส่ือส่งเสริมพัฒนาการ
การเรียนรู ้

๗๕,๐๐๐ ๗๕,๐๐๐ ๗๕,๐๐๐ ๗๕,๐๐๐ ผู้อำนวยการโรงเรียน 
นางสาวสายใจ   
มะประสิทธิ์, นางสาว
เบญจภรณ์  พรมเผ่า,  
นายนพรัตน์  ขันติเจริญ,  
นายยุรนันท์  พรรณขาม 

 
 
 



๙๔ 
 

 

ส่วนที่ ๖  การบริหารแผนไปสู่การปฏิบัติ 

การนำแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติเป็นงานของบุคลากรทุกระดับภายในสถานศึกษา  โดยมีผู้บริหาร
สถานศึกษาเป็นผู้นำในการประยุกต์ใช้และบุคลากรทุกคนเป็นผู้ร่วมมือ  ดังนั้นปัจจัยสำคัญประการหนึ่ง 
ต่อความสำเร็จของการนำแผนกลยุทธ์ไปปฏิบั ติ  ได้แก่  การติดต่อส่ือสารภายในสถานศึกษา  ถ้าจะมี  
การเปล่ียนแปลงใด ๆ เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากแผนกลยุทธ์  ผู้บริหารจะต้องนำเสนอให้บุลากรรับทราบอย่างชัดเจน  
รวมท้ังกระตุ้นและชักจูงให้บุคลากรเห็นพ้องต่อการเปล่ียนแปลงท่ีจะต้องเกิดขึ้น  เมื่อองค์กรสามารถบรรลุ 
ถึงเป้าหมายในทุก ๆ ด้าน  จึงจะถือว่าการประยุกต์ใช้แผนกลยุทธ์ของสถานศึกษาประสบความสำเร็จ 

ขั้นตอนการนำแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ 
๑. ศึกษาแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา    เป็นการวิเคราะห์กลยุทธ์ที่ได้กำหนดไว้  เพื่อจัดทำแผนท่ี

กลยุทธ์และรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงานต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกลยุทธ์ 

๒. ทบทวน / ปรับกลยุทธ์     ในขั้นนี้ เป็นการทบทวนกลยุทธ์ท่ีได้กำหนดไว้  เพื่อพิจารณา 
ว่าเหมาะสมหรือไม่อย่างไร  ซึ่งอาจมีกรณีท่ีมีความจำเป็นต้องปรับกลยุทธ์  จากเหตุการณ์
ดังต่อไปนี้ 

- นโยบายหน่วยเหนือ หรือนโยบายสถานศึกษามีการปรับเปล่ียน 

- สังคมภายในประเทศ  หรือสังคมโลกมีการเปล่ียนแปลงไปตามสภาวการณ์ 

- กลยุทธ์ไม่เหมาะสมกับสถานการปัจจุบัน 

๓. จัดทำแผนปฏิบัติการ   ในขั้นนี้สถานศึกษาจะต้องแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการ 
 ( Action Plan )  โดยจัดทำโครงการ / กิจกรรมท่ีจะดำเนินงาน  ระยะเวลา  ผู้รับผิดชอบ  
เป้าหมายตัวช้ีวัดความสำเร็จ  และกำหนดงบประมาณ  จากการทบทวนวิสัยทัศน์  พันธกิจ  
เป้าประสงค์หลัก  ประเด็นกลยุทธ์และกลยุทธ์  และแปลงเป็นแผนปฏิบัติการประจำปีของ
สถานศึกษา  เพื่อเป็นกรอบทิศทางการดำเนินงานตามภารกิจ 

๔. ปรับกระบวนการปฏิบัติงาน   ในขั้นนี้เป็นการปรับกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อให้สถานศึกษา
พร้อมท่ีจะนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติได้สำเร็จ  ได้แก่  การปรับโครงสร้างการทำงาน  ระบบงาน  
บุคลากร  ตลอดจนวัฒนธรรมของหน่วยงาน  ซึ่งกระบวนการปฏิบัติงานดังกล่าวมีองค์ความรู้ท่ี
สามารถศึกษาเพิ่มเติมจากการพัฒนาองค์กร  การจัดทำข้อเสนอการเปล่ียนแปลง ( Blue print 
for Change ) 
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๕. ควบคุม กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นการดำเนินการดังนี้ 

- ตรวจสอบความเข้าใจของบุคลากรในหน่วยงาน 

- กำกับให้มีการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามผังการปฏิบัติงาน 

- การได้รับการสนับสนุนโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรหรือหน่วยงานอื่น ๆ  

การควบคุมและประเมินผลกลยุทธ์ 
ขั้นตอนสุดท้ายของการบริหารเชิงกลยุทธ์ได้แก่  การติดตามและประเมินผลกลยุทธ์  ซึ่งหมายถึง  

การท่ีผู้บริหารคอยติดตามและตรวจสอบความก้าวหน้า  ปัญหา  อุปสรรค  ตลอดจนความสำเร็จและความ
ล้มเหลวของโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ  ซึ่งประกอบขึ้นเป็นกลยุ ทธ์ของสถานศึกษา  วิธีการในการติดตาม
ประเมินผลนั้นก็คือ  การคอยติดตามข้อมูลข่าวสารสารสนเทศโดยเฉพาะท่ีเกี่ยวกับตัวช้ีวัดความสำเร็จต่าง ๆ  
 ท่ีกำหนดไว้  และคอบแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ท่ีอาจจะเกิดขึ้น  ตลอดจนถึงการคอยติดตามให้การสนับสนุน
แก่ผู้ปฏิบัติงานในส่วนต่าง ๆ  ในทุ ๆ ด้าน  ให้สมารถปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  การติดตาม
ประเมินผลนอกจากจะช่วยให้ทราบถึงความสำเร็จและความก้าวหน้าของงานแล้ว ยังเป็นการกระตุ้นและจูงใจ 
ให้ผู้ปฏิบัติงานรับเอากลยุทธ์ไปปฏิบัติด้วยความมั่นใจ  นอกจากนี้การได้เรียนรู้ถึงผลสำเร็จหรือล้มเหลวตลอดจน
ข้อผิดพลายต่าง ๆ ก็ยังเป็นส่วนสำคัญในกระบวนการเรียนรู้ของสถานศึกษา ซึ่งจะนำไปสู่การปรับตัวได้อย่าง
ถูกต้องและรวดเร็ว 

การติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานและประเมินผลความสำเร็จของงาน อันจะนำไป 
สู่การดำเนินการแก้ไขปรับปรุงร่วมกันให้บรรลุเป้าหมาย  ผู้บริหารจึงต้องมีการติดตามและประเมินผลเพื่อให้ทราบ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบงานต่าง ๆ ของสถานศึกษาว่าอยู่ในระดับท่ีเหมาะสมสอดคล้อง  
กับสถานการณ์ปัจจุบันเพียงใด  การติดตามและประเมินผลมักใช้ควบคู่กัน 

การติดตาม ( Monitoring ) หมายถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานตามแผนงานท่ีกำหนดไว้  
เพื่อตัดสินใจว่าได้ผลตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน / โครงการ  นั้นหรือไม่เพียงใด 

การประเมินผล ( Evaluation ) หมายถึงการตรวจความก้าวหน้าของแผนงาน / โครงการ  ตลอดจน
การพิจารณาผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน / โครงการนั้น ๆ ว่ามีมากน้อยเพียงใด  เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ท่ีกำหนด
ขึ้น  จึงเป็นกระบวนการบ่งช้ีถึงคุณค่าของแผนงาน / โครงการ 

ดังนั้นการติดตามเป็นกระบวนการท่ีดำเนินการอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามแผนงาน / 
โครงการ  ส่วนการประเมินผลอาจจะประเมินได้ในทุกช่วงของแผนงาน / โครงการ  นับ ต้ังแต่ก่อนตัดสินใจ 
ทำแผนงาน/โครงการ  ขณะดำเนินงานในจุดต่าง ๆ และเมื่อส้ินสุดแผน  ส้ินปีงบประมาณ  หรือแผนงาน/โครงการ
แล้วเสร็จ 

การติดตามผลการดำเนินงานเพื่อให้ได้ข้อมูลมาจัดทำรายงานผลการดำเนินงานมีลักษณะดังนี้ 
๑. การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้ นฐาน  ซึ่ งเป็นแผนระยะ                          
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ปานกลาง ( ๓ – ๕ ปี ) เป็นการติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดผลสำเร็จของแผนในระยะครึ่งแผนและระยะ
ส้ิน สุดแผน  และติดตามความก้ าวหน้าของโครงการสำคัญ ท่ี กำหนดไว้ ในกรอบแผนงาน โครงการ                                 
( Initiative ) เพื่อให้สามารถปรับกลยุทธ์ได้สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป  เช่น  นโยบายรัฐบาล  
กระทรวง  กรม  และความต้องการจำเป็นของสถานศึกษา 

๒. การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ( Action Plan ) ซึ่งเป็นแผนใช้เงิน  
เป็นการติดตามผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดความสำเร็จของแผนซึ่งอาจกำหนดเป็นจุดเน้นการดำเนินงาน
ประจำปี  โดยติดตามความสำเร็จของโครงการ / กิจกรรมท่ีกำหนดไว้ในแผน  รวมท้ังผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
เป็นรายไตรมาส  เพื่อให้สมารถปรับแผนได้สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นของสถานศึกษา  ท้ังนี้เครื่องมือการ
ติดตามผลการดำเนินงานอาจใช้แบบสำรวจ สำภาษณ์ โปรแกรม On Web และการศึกษาวิจัย  รวมท้ัง
ผู้รับผิดชอบแผนงานโครงการหรือผู้รับผิดชอบหลักในการบริหารแผนสู่การปฏิบัติได้รายงานความก้าวหน้าและ
ปัญหาอุปสรรค  และจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบกล่ันกรองข้อมูล  เนื่องจากข้อมูลจากการรายงานรายบุคคล
อาจไม่ครบถ้วน  เมื่อนำเสนอคณะกรรมการฯของสถานศึกษาได้พิจารณาร่วมกันจะได้เพิ่มเติมข้อมูลให้สมบูรณ์
และมีความสอดคล้องเช่ือมโยงกันมากขึ้น  

ตัวอย่างการจัดทำเคร่ืองมือการประเมิน 

ประเด็นกลยุทธ์ที่  ๑. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีมาตรฐานการศึกษามุ่งสู่ประชาคมอาเซียน 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ท่ี  ๑.๑  ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ 
๑.  ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกำลังกาย สม่ำเสมอ 
๒.  น้ำหนัก ๐.๕  คะแนน 
๓.  คำอธิบาย ผู้เรียนรู้จัดดูแลตนเองให้มีสุขภาพแข็งแรง  รักษาสุขภาพอนามัยส่วนตัว  โดยปฏิบัติตาม

สุขบัญญัติ  ๑๐  ประการ  ออกกำลังกายสม่ำเสมอ  เลือกรับประทานอาหารท่ีมี
ประโยชน์ต่อร่างกาย  พักผ่อนอย่างเพียงพอ 

๔.  ประเดน็การ
พัฒนาและการ
ตรวจสอบ 

๑) รู้จักดูแลตนเองให้มีสุขภาพแข็งแรง 
๒) ออกกำลังกายสม่ำเสมอ 
๓) รับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ 
๔) พักผ่อนอย่างเพียงพอ 

๕.  ระดับคุณภาพ ปรับปรุง จำนวนผู้เรียนท่ีได้ระดับ 
๓ ข้ึนไป 

น้อยกว่า ร้อยละ ๕๐ 

 พอใช ้ จำนวนผู้เรียนท่ีได้ระดับ 
๓ ข้ึนไป 

ต้ังแต่ร้อย
ละ 

๕๐ – ๗๔ 

 ดี จำนวนผู้เรียนท่ีได้ระดับ 
๓ ข้ึนไป 

ต้ังแต่ร้อย
ละ 

๗๕ – ๘๙ 

 ดีมาก จำนวนผู้เรียนท่ีได้ระดับ 
๓ ข้ึนไป 

ต้ังแต่ร้อย
ละ 

๙๐ ข้ึนไป 
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๖.  เกณฑ์การให้
คะแนน 

๔  หมายถึง  ปฏิบัติตนในการรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตนเป็นอย่างดี  รวมถึงส่ิงของ
เครื่องใช้ให้สะอาด เรียบร้อย  ท้ังท่ีบ้านและท่ีโรงเรียน เลือกรับประทานอาหารท่ีมี
ประโยชน์ เลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีมีประโยชน์ เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาสุขภาพ
เหมาะสมตามวัย ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และพักผ่อนอย่างเพียงพอ 
๓  หมายถึง ปฏิบัติตนในการรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตนเป็นอย่างดี รวมถึงส่ิงของ
เครื่องใช้ให้สะอาด เรียบร้อย     ท้ังท่ีบ้านและท่ีโรงเรียน เลือกรับประทานอาหารท่ีมี
ประโยชน์ เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาสุขภาพเหมาะสมตามวัย     ออกกำลังกายสม่ำเสมอ 
และพักผ่อนอย่างเพียงพอ 
๒  หมายถึง ปฏิบัติตนในการรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตนเป็นบางเรื่อง รวมถึงส่ิงของ
เครื่องใช้ให้สะอาด เรียบร้อย   ท้ังท่ีบ้านและท่ีโรงเรียน เลือกรับประทานอาหารตามใจ
ตนเอง เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาสุขภาพเหมาะสมตามวัย     ออกกำลังกายบางโอกาส 
และพักผ่อนอย่างเพียงพอ 
๑  หมายถึง ปฏิบัติตนในการรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตนเป็นบางเรื่อง รวมถึงส่ิงของ
เครื่องใช้ให้สะอาด เรียบร้อย   ท้ังท่ีบ้านและท่ีโรงเรียน รับประทานอาหารท่ีไม่ค่อยมี
ประโยชน์ เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาสุขภาพเหมาะสมตามวัย   ออกกำลังกายบางโอกาส 
และพักผ่อนไม่เพียงพอ 
 

๗.  แหล่งข้อมูล -  แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม / การสัมภาษณ์ 
-  ข้อมูลในการบันทึกและประเมินพฤติกรรมท่ีโรงเรียนจัดทำ 
-  แบบบันทึกการตรวจสุขภาพ 
-  รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 

๘.  เป้าหมาย ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ 
 ระดับ ๒ ขึ้นไป (ร้อยละ)     
 

 

 

 

 

 

 

 



๙๘ 
 

 

๙.  ช่วงเวลา
จัดเก็บข้อมูล 

  

๑๐. ผู้กำกับดูแล
ตัวชี้วัด 

๑.......................................................................... โทรศัพท์
......................................................................... 

 ๒.......................................................................... โทรศัพท์
......................................................................... 

๑๑. ผู้จัดเก็บ
ข้อมูล 

๑......................................................................... โทรศัพท์
......................................................................... 

๑๒. แผนงาน/
งาน/โครงการ/
กิจกรรมท่ี
ดำเนินการ 

 

๑๓. ผลการ
ประเมินภายนอก
คร้ังล่าสุดและ
ข้อเสนอแนะ 

 

 
การรายงานผลการดำเนินงาน 

การทำงานเชิงระบบต้องมีการวางแผน  ลงมือปฏิบัติ  ปรับปรุง  สรุปผล  รายงานผลและนำผลไปใช้  
การรายงานผลการปฏิบัติงานจึงเป็นส่ิงสำคัญประการหนึ่งในการพัฒนางาน เพราะ  ในการรายงานจะต้องระบุ
ข้อมูลสำคัญ ๆ  รวมถึงผลการดำเนินงานท่ีเกิดขึ้น  การจัดการศึกษาท่ีผ่านมาให้ความสำคัญกับการรายงานผล
น้อยมาก และมิได้นำผลการปรับปรุงพัฒนาไปใช้ ทำให้คุณภาพ  การศึกษาในภาพรวมทุกระดับไม่ปรากฏ 
หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องไม่มีฐานข้อมูล ท่ีจะกำหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้
อย่างเพียงพอ 

 ด้วยเหตุนี้  จึงมีการกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒   มาตรา ๔๘  
ว่า  ให้สถานศึกษามีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  และเปิดเผย 
ต่อสาธารณชน  เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  อีกท้ังปัจจุบันมีสำนักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (องค์การมหาชน)  หรือท่ีรู้จักกันในนาม สมศ. ทำหน้าท่ีประเมิน
คุณภาพภายนอกอีกทางหนึ่ง  รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปี  ยิ่งเป็นส่ิงจำเป็นท่ีสถานศึกษาต้อง
จัดทำ  เพื่อส่งให้สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ได้รับรู้สภาพและผลการดำเนินงาน
เป็นฐานข้อมูลเบ้ืองต้นสำหรับการประเมินภายนอก 

วัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงาน 
๑.  รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีของสถานศึกษา เป็นรายงานท่ีแสดงภารกิจการ

ดำเนินงานและผลการดำเนินงานประจำปีการศึกษา  ซึ่งถือเป็นหน้าท่ีของสถานศึกษาท่ีต้องจัดทำเพื่อแสดงความ
รับผิดชอบต่อหน่วยงานต้นสังกัด 

๒.  รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีของสถานศึกษาเป็นฐานข้อมูลท่ีจำเป็นสำหรับการ



๙๙ 
 

 

ประเมินคุณภาพภายนอก  สถานศึกษาต้องส่งรายงานดังกล่าวนี้ให้แก่สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)  ในปีท่ีเข้ารับการประเมิน 

๓.  สถานศึกษามีหน้าท่ีท่ีจะต้องรายงานผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาในแต่ละปี ให้แก่ 
คณะกรรมการสถานศึกษา  พ่อแม่  ผู้ปกครอง  ตลอดจนรายงานต่อสาธารณชน เพื่อให้เกิดความร่วมแรงร่วมใจ
ในการพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพสูงยิ่งๆขึ้นไป 

 
ประโยชน์ที่ได้รับจากรายงาน 

๑.  สถานศึกษามีฐานข้อมูลของการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาในแต่ละปี ท้ังในแง่จุดเด่น  
จุดควรพัฒนา  โอกาส  และข้อจำกัด   ตลอดจนผลท่ีเกิดขึ้น  ข้อมูลจากผลการดำเนินงานในปีปัจจุบันจะเป็น
ประโยชน์ต่อการนำไปใช้ปรับปรุงและพัฒนางานในปีถัดไป  การจัด การศึกษาจะเห็นผลความก้าวหน้าชัดเจนขึ้น 

๒.  การท่ีครูผู้สอนและผู้เกี่ยวข้องได้เห็นข้อมูลจากการดำเนินงานของสถานศึกษาในเชิงประจักษ์  
มีหลักฐานชัดเจน  จะช่วยกระตุ้นให้เกิดการต่ืนตัว  และมีการปรับพฤติกรรมการทำงานเพื่อเป้าหมายท่ีกำหนดไว้
ร่วมกัน   

๓.  ผู้ปกครอง  ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้รับรู้ผลงานในส่วนท่ีดี  ก็จะมีการ  ประชาสัมพันธ์  
ไปสู่วงกว้าง  ในส่วนท่ีควรได้รับการแก้ไขก็จะได้รับการสนับสนุนช่วยเหลืออย่างเหมาะสม 

๔.  หน่วยงานต้นสังกัด  อันได้แก่  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และสำนักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษา  มีฐานข้อมูลรวมระดับประเทศ  การกำหนดนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจะมีทิศทาง  
ท่ีชัดเจน 

๕.  สถานศึกษาใช้รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปี  แสดงผลการดำเนินงานตามภารกิจ
ของสถานศึกษาอันเกิดจากการประเมินตนเอง  โดยคณะบุคคลภายในสถานศึกษา   เสนอต่อสำนักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (องค์การมหาชน)  เพื่อรับการประเมินภายนอกได้โดยไม่ต้องจัดทำใหม่
อีก   

 

ระยะเวลาและการส่งรายงานผล 
๑. สถานศึกษา  ส่งรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีเสนอต่อ สำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาต้นสังกัด ภายในเดือนพฤษภาคม ของทุกๆป ีและจัดส่งให้สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา  (องค์การมหาชน) เฉพาะในปีท่ีเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก 

๒. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นำรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีของสถานศึกษามา
สังเคราะห์เป็นภาพรวม เป็นสารสนเทศรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับเขตพื้นท่ี  และเสนอต่อ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ภายในเดือนกรกฎาคม ของทุกๆปี 

๓. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นำรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับ
เขตพื้นท่ีการศึกษามาสังเคราะห์และนำผลท่ีได้มากำหนดเป็นนโยบาย กลยุทธ์ และยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพ



๑๐๐ 
 

 

การศึกษาของประเทศต่อไป 
จากแผนพัฒนาสถานศึกษา(ซึ่งหมายถึงแผนพัฒนาระยะ ๓ - ๕ ปี)  เมื่อนำมาจัดทำแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาประจำปี   การดำเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม  ควรพิจารณาให้ครอบคลุม
มาตรฐานการศึกษาทุกด้าน ได้แก่  ด้านคุณภาพผู้เรียน  ด้านการเรียนการสอน  ด้านการบริหารและการจัด
การศึกษา  และด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้  สำหรับการดำเนินงานเพื่อพัฒนาด้านคุณภาพผู้เรียนนั้น  
สถานศึกษาต้องคำนึงถึงมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรให้ครอบคลุม  ครบถ้วน  นอกจากนี้การสร้างระบบ
ประกันคุณภาพภายในท่ีเข้มแข็งและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  จะส่งผลถึงคุณภาพด้านการเรียนการสอน  การบริหาร
และการจัดการศึกษา  และด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้  ซึ่งสอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยท่ีกำหนดไว้       (ท้ังนี้ การท่ีสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นมาตรฐานสู่การปฏิบัตินั้นผลท่ีเกิดขึ้นย่อมสะท้อนถึงผลโดยรวมคือ 
มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน และมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยอยู่แล้ว) 

ตลอดปีท่ีดำเนินงาน  สถานศึกษาต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูล และจัดเก็บอย่างเป็นระบบ  เช่น 
ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนรายคน  รายห้อง  รายช้ัน  รายกลุ่มวิชา  ข้อมูลผลการดำเนินงาน
โครงการ / กิจกรรม  ข้อมูลด้านการจัดการเรียนการสอนของครู  ซึ่งต้องมีการประเมินตนเองเป็นระยะ ๆ อย่าง
สม่ำเสมอ และใช้ผลการประเมินระหว่างปีปรับปรุงการทำงานตลอดเวลา      ในการพัฒนาแต่ละระยะจะมีการ
บันทึกข้อมูลไว้เพื่อนำไปสู่การเขียนรายงานและสามารถนำผลไปใช้พัฒนาในปีต่อไปได้ 

ในการจัดทำรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปี  สถานศึกษาอาจแต่งต้ังคณะทำงานท่ี
ประกอบด้วยบุคลากรจากทุกฝ่ายท่ีปฏิบัติงาน เพื่อให้ทุกฝ่ายร่วมรับรู้  เพื่อรวบรวมข้อมูลจากการประเมินระหว่าง
ปฏิบัติงาน  สังเคราะห์เป็นรายงานประจำปีฉบับสมบูรณ์  แล้วนำเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อทราบและ
ให้ความเห็นชอบ  ก่อนท่ีจะส่งรายงานไปยังสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  ต้นสังกัด  และรายงานพ่อแม่   
ผู้ปกครอง และสาธารณชนทราบต่อไป 

 
 

รูปแบบของรายงาน 
สถานศึกษาสามารถออกแบบเองได้ตามความเหมาะสม  แต่ควรคำนึงถึงความประหยัด 

สาระสำคัญในรายงาน 
สาระสำคัญในรายงานแบ่งออกเป็น  ๔  บท  คือ 

   บทท่ี ๑ ข้อมูลพื้นฐาน 
   บทท่ี ๒ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปี 
   บทท่ี ๓ ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรอบปี 
   บทท่ี ๔ สรุปผลการพัฒนาและการนำผลไปใช้ 
  สาระสำคัญในแต่ละบทให้นำเสนอรายละเอียดตามหัวข้อต่อไปนี้ 



๑๐๑ 
 

 

บทที่ ๑  ข้อมูลพื้นฐาน 
  รายละเอียดในข้อมูลท่ัวไป  ประกอบด้วย 
  ๑.๑  ข้อมูลทั่วไป   ระบุระดับการศึกษาท่ีเปิดสอน  สถานท่ีต้ัง  เนื้ อ ท่ี  ระบบส่ือสาร      
คมนาคมท่ีสามารถติดต่อได้   
  ๑.๒  ข้อมูลด้านการบริหาร  ระบุช่ือบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหาร วิธีบริหารจัดการศึกษา
โครงสร้างการบริหาร  เทคนิคการบริหาร   
  ๑.๓  ข้อมูลนักเรียน  ระบุจำนวนเด็กในเขตพื้นท่ีบริการ  จำนวนนักเรียนท้ังหมดจำนวน
นักเรียนจำแนกตามระดับช้ันท่ีเปิดสอน  นักเรียนเรียนร่วมท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย สติปัญญา  นักเรียน
ปัญญาเลิศ  นักเรียนท่ีมีภาวะทุพโภชนาการ (ถ้ามี)  นักเรียนท่ีต้องการ ความช่วยเหลือเป็นพิเศษ  สัดส่วนครูต่อ
นักเรียน  จำนวนนักเรียนต่อห้องเรียน  จำนวนนักเรียนท่ีได้รับรางวัล  โล่  เกียรติบัตร  หรือมีผลงานดีเด่น  สถิติ
การมาเรียน  ลาออกกลางคัน  และจบหลักสูตร 
  ๑.๔  ข้อมูลบุคลากร  ระบุจำนวนครูและบุคลากรจำแนกตามวุฒิทางการศึกษา  ประสบการณ์
การสอน  อายุเฉล่ีย  จำนวนครูประจำการ  ครูอัตราจ้าง  สถิติการอบรมและพัฒนาบุคลากร  สถิติการมาทำงาน  
ช่ัวโมงสอนโดยเฉล่ียของครู    การได้รับรางวัล  เกียรติบัตร  และผลงานดีเด่นด้านต่าง ๆ  ในภาพรวม 
  ๑.๕  สภาพชุมชนโดยรวม  ระบุอาชีพ  ศาสนา  รายได้  ระดับการศึกษาของผู้ปกครอง  
แนวโน้มความต้องการของผู้ปกครองและชุมชน  จุดแข็งและจุดควรพัฒนา  โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน   
การสืบสานประเพณี  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
  ๑.๖  โครงสร้างหลักสูตร  ระบุโครงสร้างการจัดกลุ่มสาระการเรียนรู้  การจัดเวลาเรียน  
จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน  การกำหนดสาระการเรียนรู้เพิ่มเติมในแต่ละกลุ่มสาระ 

๑.๗ ข้อมูลด้านอาคารสถานที่  ระบุจำนวนอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องปฏิบัติการพิเศษ  
๑.๘  ข้อมูลด้านงบประมาณและทรัพยากร    ระบุงบประมาณท่ีได้รับและการใช้จ่าย

งบประมาณ  ข้อมูลเกี่ยวกับอาคารสถานท่ี  ส่ือ  อุปกรณ์  เครื่องอำนวยความสะดวก     
  ๑.๙  แหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญาท้องถ่ินและการใช้   ห้องสมุด (บอกขนาดห้อง)  จำนวน/  
ประเภทหนังสือในห้องสมุด  จำนวนคอมพิวเตอร์ (อัตราส่วน  จำนวนนักเรียนต่อเครื่อง)  แหล่งติดต้ังอินเทอร์เน็ต
และอัตราการใช้  แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน  รวมท้ังภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมสถิติการใช้ 
  ๑.๑๐  ผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา  ระบุผลการดำเนินงาน / โครงการท่ีประสบ
ผลสำเร็จและไม่ประสบผลสำเร็จหรือปัญหาอุปสรรคในรอบปีท่ีผ่านมาโดยย่อ  เช่น  โครงการส่งเสริมนักเรียน
ปัญญาเลิศ  โครงการพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการ  โครงการตามพระราชดำริ  ฯลฯ  และผลงานของนักเรียน  
และบุคลากรท่ีได้รับรางวัลจากหน่วยงานต่าง ๆ  
  ๑.๑๑  ผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบท่ีผ่านมา  พร้อมอธิบายผล การนำผลประเมินมา
ใช้พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาอย่างย่อๆ 

บทที่ ๒  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำป ี
  สาระสำคัญในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีของสถานศึกษาให้ระบุหัวข้อต่อไปนี้ 



๑๐๒ 
 

 

  ๑)  ปรัชญาและวิสัยทัศน์   ระบุปรัชญา  หรือคติพจน์  หรือคำขวัญท่ีสถานศึกษากำหนดไว้  
และระบุวิสัยทัศน์ของสถานศึกษาท่ีบ่งบอกถึงเป้าหมายการพัฒนาภายในช่วงเวลา  ๓ – ๕  ป ี 
(เป้าหมายการจัดการศึกษา  หมายถึง  มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน/ มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย) 
  ๒)  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปี  ระบุเป้าหมายการจัดการศึกษาพร้อมท้ังเกณฑ์ท่ี
มุ่งให้บรรลุผล  การดำเนินกิจกรรม / โครงการ  ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ  และแผนการดำเนินงานโดยย่อ 

บทที่ ๓  ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรอบป ี
  สาระสำคัญในบทนี้ให้เสนอผลการพัฒนาสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน / 
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  รวมท้ังมาตรฐานของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  และท่ีสถานศึกษากำหนด  โดย
รายงานแบ่งเป็น  ๔  ด้าน  ได้แก่ 
  ๑.   ด้านคุณภาพผู้เรียน 
  ๒.  ด้านการเรียนการสอน 
  ๓.  ด้านการบริหารและจัดการศึกษา 
  ๔.  ด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
 

บทที่ ๔  สรุปผลการพัฒนาและการนำผลไปใช ้
  สาระสำคัญของการนำเสนอในบทนี้  แบ่งเป็น  ๔    หัวข้อ  ดังนี้ 
  ๑.   สรุปผลการดำเนินกิจกรรม / โครงการในภาพรวม 
  ๒.  จุดเด่นและจุดควรพัฒนา 
  ๓.  แนวทางการพัฒนาคุณภาพในอนาคต 
  ๔.  ความต้องการการสนับสนุนและช่วยเหลือ 
 
 
 

------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 



๑๐๓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


