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ค าน า 
 

  ส ำนกงาำนคณะงรรมงำรงำรศึงษำขก้นพื้นฐำน ได้ง ำหนดงรอบงำรบริหำร
จกดงำรสู่ควำมส ำเร็จตำมนโยบำยรกฐบำล งระทรวาศึงษำธิงำร และหน่วยาำนทำางำรศึงษำ          
ที่เงี่ยวข้อา มุ่าเน้นงำรพกฒนำคุณภำพผู้เรียนทุงระดกบทุงประเภท ขยำยโองำส งำรเข้ำถึา
บริงำรงำรศึงษำขก้นพื้นฐำนให้ทก่วถึา พกฒนำคุณภำพครูและบุคลำงรทำางำรศึงษำ และพกฒนำ
ระบบบริหำรจกดงำรที่สอดคล้อางกบงำรจกดงำรศึงษำขก้นพื้นฐำน  

  เพื่อให้สอดคล้อางกบแนวทำาดกางล่ำวนี้ โราเรียนวกดประสำทนิงรได้จกดท ำ           
แผนงลยุทธ์ (2562-2566) ฉบกบนี้ขึ้น โดยผ่ำนงำรวิเครำะห์ สภำพปัจจุบกน ปัญหำและควำม
ต้อางำรในงำรพกฒนำ ประงอบงกบวิเครำะห์ ควำมสอดคล้อางกบนโยบำยขอาส ำนกงาำน
คณะงรรมงำรงำรศึงษำขก้นพื้นฐำน เพื่อใช้เป็นงรอบแนวทำาในงำรบริหำรและจกดงำรศึงษำให้
เป็นไปในทิศทำาเดียวงกนอย่ำามีเองภำพมุ่าสู่ควำมส ำเร็จคืองำรพกฒนำคุณภำพผู้เรียนเป็นส ำคกญ 

  ขอขอบพระคุณคณะท ำาำนในงำรจกดท ำแผนงลยุทธ์  (25 62 -2566 )                   
ทุงคณะ ทุง ๆ ท่ำน และผู้มีส่วนได้เสียที่มีส่วนร่วมในงำรจกดท ำแผนให้ส ำเร็จลุล่วาไปด้วยดี  
     
 
 
        โราเรียนวกดประสำทนิงร  
          

 
 
 
 
 
 
 
 

             



 

บทคัดย่อ 

 
  แผนงลยุทธ์ (2562-2566) ฉบกบนี้ จกดท ำขึ้นเพื่อใช้เป็นงรอบแนวทำาในงำร
พกฒนำโราเรียน ผ่ำนงำรวิเครำะห์ สภำพปัจจุบกนปัญหำและควำมต้อางำรในงำรพกฒนำ 
ประงอบงกบงำรวิเครำะห์ควำมสอดคล้อางกบนโยบำยขอารกฐบำล ส ำนกงาำนคณะงรรมงำร
งำรศึงษำขก้นพื้นฐำนและหน่วยาำนอื่น ๆ ที่เงี่ยวข้อา ซึ่ามีสำระส ำคกญ ส่วนประงอบด้วย บทน ำ 
ข้อมูลสถำนศึงษำ สถำนภำพสถำนศึงษำ งลยุทธ์งำรจกดงำรศึงษำและทิศทำางำรพกฒนำ
งำรศึงษำ  
  โดยได้ง ำหนดให้มีงลยุทธ์ 5 งลยุทธ์หลกงดกานี้  
  1. งำรพกฒนำคุณภำพผู้เรียนทุงระดกบทุงประเภท 
  2. ปลูงฝัาคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม วิถีชีวิตควำมเป็นไทย ตำมหลกงปรกชญำ
ขอาเศรษฐงิจพอเพียา  
  3. ขยำยโองำสทำางำรศึงษำเข้ำถึาบริงำรงำรศึงษำขก้นพื้นฐำน ให้ผู้เรียนได้รกบ
โองำสในงำรพกฒนำเต็มตำมศกงยภำพและมีคุณภำพ 
  4. งำรพกฒนำคุณภำพครูและบุคลำงรทำางำรศึงษำให้เป็นบุคคลแห่า 
งำรเรียนรู้ 
  5. งำรพกฒนำระบบบริหำรจกดงำร 
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ส่วนที่  1 
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา 

           โราเรียนวกดประสำทนิงร 
       (Watprasatnigon School) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่  2 
สถานภาพสถานศึกษา 

           โราเรียนวกดประสำทนิงร 
       (Watprasatnigon School) 

 
 
 
 



 

การศึกษาสถานภาพของสถานศึกษา 
โราเรียนวกดประสำทนิงร ได้ด ำเนินงำรวิเครำะห์สถำนภำพขอาสถำนศึงษำโดยงำรระดมควำมคิดเห็นจำง  

ผู้มีส่วนเงี่ยวข้อาในงำรง ำหนดนโยบำย งำรง ำหนดนโยบำยสู่งำรปฏิบกติ ประงอบงกบงำรวิเครำะห์จำงข้อมูลผล 
งำรด ำเนินาำนท่ีผ่ำนมำ สภำพปัญหำและควำมต้อางำรขอาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่าสรุปผลงำรวิเครำะห์ได้ดกานี้ 

กลยุทธ์ที่ 1. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท 
ประเด็นการพิจารณา จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา 

1.เด็งประถมวกยทุงคนมีควำม
พร้อม ด้ำนร่ำางำย อำรมณ์ 
จิตใจ สก าคม และสติปัญญำ 
ตำมหลกงสูตรงำรศึงษำปฐมวกย
อย่ำามีคุณภำพ 

- นกงเรียนมีควำมพร้อม ด้ำนร่ำางำย 
อำรมณ์ จิตใจ สกาคมและสติปัญญำ ตำม
หลกงสูตรงำรศึงษำปฐมวกย 
- ครูผู้สอนมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และ
ทกงษะในงำรจกดงำรเรียนงำรสอน 
- โรา เรียนจกดงำรเตรียมควำมพร้อม
ปฐมวกยอย่ำามีคุณภำพผ่ำนงำรประเมิน
คุณภำพภำยใน ระดกบดีและได้รกบงำร
รกบรอาจำงงำรประเมินภำยนองขอาสมศ. 

งำรประชำสกมพกนธ์และงำรสร้ำา
เครือข่ำยร่วมพกฒนำงำรศึงษำระดกบ
ปฐมวกยขอา สพป.ชพ.2 

2. นกงเรียนระดกบงำรศึงษำขก้น         
พื้นฐำน 
 2.1. ผลงำรทดสอบทำา
งำรศึงษำระดกบชำติ (o-net) 
ชก้น ป.6 
 
 
      ผลงำรทดสอบทำา
งำรศึงษำระดกบชำติ (o-net) 
ชก้น ม.3 

 
 
- ผลสกมฤทธิ์ทำางำรเรียนควรมีงำรพกฒนำ
อย่ำาต่อเนื่อย โดยงำรสอนเสริมทก้า  4 
งลุ่มสำระงำรเรียนรู้  คือ  ภำษำไทย 
ค ณิ ต ศ ำ ส ต ร์  วิ ท ย ำ ศ ำ ส ต ร์  แ ล ะ
ภำษำต่ำาประเทศ  

 
 

 

 
 
- ผลงำรทดสอบทำางำร ศึงษำ
ระดกบชำติ (o-net) ชก้น ป.6 ส่วน
ใหญ่ต่ ำงว่ำค่ำเฉล่ียระดกบประเทศ 
 
 
- ผลงำรทดสอบทำางำร ศึงษำ
ระดกบชำติ (o-net) ชก้น ม.3 ต่ ำงว่ำ
ค่ำเฉล่ียระดกบประเทศ 

2.2. ผลงำรประเมินคุณภำพ
งำรศึงษำขก้นพื้นฐำนเพื่อ
ประงกนคุณภำพผู้เรียน (NT) 
ระดกบชก้นประถมศึงษำปีท่ี 3 

- ครูประจ ำชก้น มีงำรพกฒนำนกงเรียนอย่ำา
ต่อเนื่อา สม่ ำเสมอ ท ำให้นกงเรียนมีควำม
พร้อมในงำรเรียนมำงขึ้น 

- ควรให้มีผลงำรประเมินอยู่ในระดกบ
ดี และสูางว่ำระดกบเขตพื้นท่ีทก้า 3 
ด้ำน  

3. สมรรถนะส ำคกญ 
    1. ทกงษะงำรใช้เทคโนโลยี 
    2. ทกงษะงำรส่ือสำร 
    3. ทกงษะด้ำนงำรคิด 
    4. ทกงษะงำรแง้ปัญหำ 
    5. ทกงษะงำรใช้ชีวิต 

- ผลงำรประเมินสมรรถนะส ำคกญใน
ภำพรวมอยู่ในระดกบดี 

1. ทกงษะด้ำนงำรอ่ำนรู้เรื่อา และ

ส่ือสำรได้ไม่ครบ 100 % 
2. ทกงษะด้ำนงำรคิดจำงผลประเมิน
ยกาต่ ำ 



 

  

 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นพิจารณา จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา 
4. ด้ำนงำรอ่ำนงำรเขียน - นกงเรียนชก้น ป.1 - ป.6 อ่ำนคล่อา เขียน

คล่อา ร้อยละ 90 นกงเรียนมีงำรพกฒนำใน
งำรอ่ำน งำรเขียน  อย่ำาต่อเนื่อาอยู่
เสมอ  

นกงเรียน ชก้น ป.1 – ป.6 อ่ำนไม่คล่อา 
เขียนไม่คล่อา 
- ชก้น ป.1 ร้อยละ 10 
- ชก้น ป.2 ร้อยละ 10 
- ชก้น ป.3 ร้อยละ 9 
- ชก้น ป.4 ร้อยละ 9 
- ชก้น ป.5 ร้อยละ 8  
- ชก้น ป.6 ร้อยละ 8  

5. งำรประงกนคุณภำพ                  
งำรประเมินคุณภำพภำยใน 

- โราเรียนมีระบบประงกนคุณภำพภำยใน
ท่ีเข้มแข็าครบอาค์ประงอบตำม
งฎงระทรวา และมีงำรติดตำมตรวจสอบ
อยู่ในระดกบดีเย่ียม 

- ควรให้ผู้รกบผิดชอบมีงำรปฏิบกติให้
เป็นปัจจุบกนอยู่เสมอ 

6. งำรส่าเสริมควำมเป็นเลิศ
ขอานกงเรียน 
   6.1 งำรส่าเสริมควำมเป็น
เลิศด้ำนงีฬำ ศิลปะ เทคโนโลยี
และภำษำต่ำาประเทศ 
   6.2 งำรแข่าขกนทกงษะทำา
วิชำงำร าำนศิลปหกตถงรรม
นกงเรียน 

 
 
-  มีผลงำรแข่าขกนในระดกบดีเย่ียม 
นกงเรียนได้เข้ำร่วมงำรแข่าขกนอย่ำา
ต่อเนื่อามำโดยตลอดทุงปีงำรศึงษำ และ
ท ำให้นกงเรียนได้รกบรำาวกลต่ำา ๆ มำงมำย 

 
 
-  ครูผู้รกบผิดชอบแต่ละงลุ่มสำระ
ควรส่าเสริมสนกบสนุนศกงยภำพ
นกงเรียนท่ีมีควำมเป็นเลิศใหต่้อเนื่อา 
- ควรจกดงิจงรรมส่าเสริมควำมเป็น
เลิศทำาวิชำงำรอย่ำาสม่ ำเสมอ 

7. นกงเรียนพิงำรเรียนร่วม - หน่วยาำนต้นสกางกดสนกบสนุน ส่าเสริม
ด้ำนนโยบำย าบประมำณ และบุคลำงร 
ท่ีมีควำมสำมำรถร่วมสนกบสนุนงิจงรรม 
งำรเรียนงำรสอนขอานกงเรียน อยู่ใน
ระดกบดีมำง 

1. ครู ท่ีรกบผิดชอบมีควำมรู้ควำม
เข้ำใจเงี่ยวงกบงำรดูแลเด็งพิงำรท่ี
ถูงต้อายกามีน้อย 
2. ครูขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจ ในงำร
วกดและประเมินผลเด็งพิงำรตำม
สภำพจริา 



 

ประเด็นพิจารณา จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา 
8. งำรจกดงำรเรียนงำรสอน - มีงำรจกดงิจงรรมท่ีหลำงหลำยเป็นฐำน

ในงำรเรียนรู ้และเน้นผู้เรียนเป็นส ำคกญ 
- ครูใช้วิธีงำรสอนท่ีหลำงหลำยมำงยิ่าขึ้น 

1. ครูยึดหลกงสูตร/มำตรฐำน/ตกวชี้วกด
มำใช้ในงำรจกดงำรเรียนงำรสอน 
2. ครูไม่ได้น ำผลงำรพกฒนำไปใช้
ประโยชน์ในงำรพกฒนำงำรเรียนงำรสอน 
3. ครูขำดควำมเข้ำใจในเรื่อางำรวกด
ประเมินผลและน ำผลงำรประเมินมำ
พกฒนำในงำรเรียนงำรสอน  
4. งำรใช้ส่ือ/นวกตงรรมและแหล่าเรียนรู้
ในงำรจกดงำรเรียนงำรสอนน้อย 

9. งำรบริหำรจกดงำร - นโยบำย จุดเน้นขอาโราเรียนชกดเจน 
- มีงระบวนงำรในงำรขกบเคล่ือนชกดเจน 

- แผนงำรยงระดกบผลสกมฤทธิ์
ทำางำรเรียนบำางลุ่มสำระยกาไม่
ตอบสนอาปัญหำท่ีแท้จริา 

10. งำรนิเทศและตรวจสอบ
คุณภำพ 

- มีแผนนิเทศ 
- มีงำรนิเทศแบบงกลยำณมิตร 

- ควรส่าเสริมให้มีงำรประเมินผลงำร
ปฏิบกติาำนและรำยาำนผลเพื่อพกฒนำ
คุณภำพงำรศึงษำอย่ำาต่อเนื่อา 

 
กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม วิถีชีวิตความเป็นไทย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ประเด็นการพิจารณา จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา 
1. คุณลกงษณะอกนพึาประสาค์ - นก ง เ รี ย น ผ่ ำ น เ งณฑ์ ง ำ ร ประ เมิ น

คุณลกงษณะอกนพึาประสาค์ตำมหลกงสูตร
งำรศึงษำขก้นพื้นฐำน พ.ศ. 2560 ระดกบดี
ขึ้นไปร้อยละ 93 

- ส่ า เ ส ริ ม ใ ห้ ผู้ เ รี ย น ไ ด้ พก ฒ น ำ
คุณลกงษณะงำรด ำราชีวิตเห็นคุณค่ำ
ข อ า ต น เ อ า แ ล ะ ผู้ อื่ น  มี ค ว ำ ม
รกบผิดชอบต่อตนเอา สกาคมและเป็น
สมำชิงท่ีดีขอาสกาคม 

 
กลยุทธ์ที่ 3. ขยายโอกาสทางการศึกษาเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนา 
               เต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ 

ประเด็นการพิจารณา จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา 
1. ระบบข้อมูลสำรสนเทศ - โราเรียนจกดเง็บระบบข้อมูลสำรสนเทศ

เป็นระบบ ทกนสมกยพร้อมใช้าำน 
 

- จกดหำวกสดุครุภกณฑ์ให้มีคุณภำพ 
ทกนสมกยเพียาพอต่องำรให้าำน 

2. เด็งด้อยด้อยโองำส เด็ง
พิงำร  นกงเรียนอองงลำาคกน  

- โราเรียนให้ควำมส ำคกญติดตำมนกงเรียน 
ด้อยด้อยโองำส เด็งพิงำร  นกงเรียนออง
งลำาคกน และนกงเรียนท่ีขำดเรียนบ่อย  

- 



 

ประเด็นการพิจารณา จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา 
3. ระบบดูแลช่วยเหลือนกงเรียน 
 
 

- โราเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนกงเรียน
และให้ควำมช่วยเหลือติดตำมนกงเรียน
เต็มตำมศกงยภำพ 

- 

4. งำรประสำนควำมร่วมมืองกบ
หน่วยาำนท่ีเงี่ยวข้อางกบ
งำรศึงษำ 

- มีงำรสร้ำาเครือข่ำยร่วมงกนพกฒนำ
งำรศึงษำจำงอาค์งรท้อาถิ่น ชุมชน และ
จำงหน่วยาำนอื่น ๆ ท่ีเงี่ยวข้อา  
- เป็นแหล่าเรียนรู้ขอาชุมชนอย่ำา
หลำงหลำย  
- มีงำรจกดงิจงรรมเพื่อพกฒนำทกงษะด้ำน
อำชีพ 

- 

 
กลยุทธ์ที่  4. การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  

ประเด็นการพิจารณา จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา 
1. ควำมรู้ควำมสำมำรถ - ครูและบุคลำงรทำางำรศึงษำได้รกบงำร

ส่าเสริมและพกฒนำให้ได้รกบควำมรู้สูาขึ้น 
- ครูและบุคลำงรทำางำรศึงษำได้รกบงำร
ส่าเสริม และพกฒนำตำมสมรรถนะ 
- ครูและบุคลำงรทำางำรศึงษำมีผลาำน
เชิาประจกงษ์ได้รกบงำรยงย่อาเชิดชูเงียรติ
อย่ำาเหมำะสม 

1. ครูและบุคลำงรทำางำรศึงษำ 
ขำดควำมรู้ ควำมสำมำรถ ด้ำน
ภำษำอกางฤษเพื่องำรส่ือสำร 
2. ควรมีงำรจกดท ำวิจกยในชก้นเรียน 
และคิดค้นนวกตงรรมพกฒนำผู้เรียน
อย่ำาต่อเนื่อา 
  

2. งำรใช้ส่ือเทคโนโลยี - ครูและบุคลำงรทำางำรศึงษำสำมำรถ
ใ ห้ ส่ื อ แ ล ะ น วก ต ง ร ร ม เ ท ค โ น โ ล ยี 
สำรสนเทศในงำรจกดงิจงรรมงำรเรียนรู้
และบริหำรจกดงำรได้อย่ำามีคุณภำพ  
- มี ส่ือและนวกตงรรมเทคโนโลยี
สำรสนเทศเพียาพอต่อครูและบุคลำงร
ทำางำรศึงษำ  

- ขำดงำรนิเทศ ง ำงกบติดตำมและ
ประเมินผลงำรใช้สื่อเทคโนโลยีอย่ำา
ต่อเน่ือา 
 

 
 
 
 
 
 



 

กลยุทธ์ท่ี 5. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
ประเด็นการพิจารณา จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา 

1. งำรบริหำรจกดงำรท่ีดี - ผู้บริหำรสถำนศึงษำมีภำวะควำมเป็นผู้น ำ
สูา  สำมำรถง ำหนด วิสกยทกศน์ เป้ำหมำย
และรูปแบบในงำรท ำาำนชกดเจน ใช้หลกงงำร
บริหำรแบบมีส่วนร่วมในงำรบริหำรจกดงำร 
- มีแผนปฏิบก ติาำนเป็นเครื่อามือในงำร
ปฏิบกติาำน 
- มี ร ะ บ บ ง ำ ร สื่ อ ส ำ ร ท่ี ทก น ส มก ย แ ล ะ
หลำงหลำย 
- ประยุงต์ใช้ ICT ในงำรบริหำรจกดงำร 
- งำรจกดโคราสร้ำาขอาอาค์งรและงำร
มอบหมำยาำนมีควำมชกดเจน 
- ผู้รกบบริงำรมีควำมพึาพอใจในงำรบริหำร
จกดงำร 

- 

2. งำรพกฒนำสู่อาค์งรแห่างำร
เรียนรู้ 

- มีงำรส่าเสริมให้บุคลำงรทุงคนใฝ่รู้ มี
ควำมคิดเชิาระบบสำมำรถเรียนรู้ง้ำวทกนงำร
เปลี่ยนแปลา 
- ครูมีควำมรู้ ควำมสำมำรถในงำร
ปฏิบกติาำนในหน้ำท่ี  

- งำรน ำอาค์ควำมรู้มำพกฒนำตนเอา 
พกฒนำาำนและพกฒนำอาค์งรโดยใช้
งระบวนงำรวิจกยเพื่องำรพกฒนำ 
 

3. งำรงระจำยอ ำนำจและงำร
บริหำรจกดงำรแบบมีส่วนร่วม 

- มีงำรงระจำยอ ำนำจในงำรบริหำรจกดงำร
ตำมแบบแผนาำนโราเรียน 
- มีงำรส่าเสริมประสำนงำรท ำาำนระหว่ำา
โราเรียน บ้ำน และชุมชน อย่ำามีส่วนร่วม
และเช่ือมโยางกน 

ควรขยำยภำคีควำมร่วมมือให้
งว้ำาขวำามำงยิ่าข้ึน 

4. งำรติดตำม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศท่ีมี
ประสิทธิภำพ 

- มีคณะงรรมงำร นิเทศ ติดตำม 
ประเมินผลงำรจกดงำรศึงษำอย่ำาต่อเน่ือา 

พกฒนำครูผู้ท ำหน้ำท่ีให้มีควำมรู้ทกงษะ
ให้สูาข้ึน 

5. งำรบริหำรจกดงำรธุรงำร  
งำรเาินและพกสดุ 

- มีงำรพกฒนำาำนธุรงำรอย่ำาต่อเน่ือา  
- บริหำราบประมำณ โปร่าใส ตรวจสอบได้ 

พกฒนำผู้รกบผิดชอบให้มีทกงษะในงำร
ปฏิบกติาำน 

6. ขยำยอำคำร สถำนท่ีให้เอื้อ           
ต่องำรเรียนรู้ 

- ปรกบปรุาสถำนท่ี/ห้อาพิเศษที่ใช้สนกบสนุน
งำรจกดงิจงรรมขอาโราเรียนให้มี
ประสิทธิภำพและพร้อมต่องำรใหบ้ริงำร 

- 

7. ขวกญและง ำลกาใจในงำรท ำาำน - มีงำรยงย่อา เชิดชูเงียรติครูและบุคลำงร
ทำางำรศึงษำท่ีมีผลาำนเป็นท่ีประจกงษ์ใน
ทุง ๆ ด้ำน 

- 

 



 

 
 

 โราเรียนวกดประสำทนิงรได้ศึงษำวิเครำะห์สถำนภำพขอาสถำนศึงษำ เพื่อน ำไปสู่งำรพกฒนำคุณภำพ
งำรศึงษำให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำน จึาจ ำเป็นอย่ำายิ่าท่ีจะต้อาน ำข้อมูลมำวิเครำะห์นโยบำยซึ่าประงอบด้วย ๕  งลยุทธ์
         
 กลยุทธ์ที่ ๑ งำรพกฒนำคุณภำพผู้เรียนทุงระดกบทุงประเภท  
  เป้ำประสาค์ท่ี ๑.๑  นกงเรียนง่อนประถมศึงษำทุงคนมีพกฒนำงำรท่ีเหมำะสมตำมช่วาวกยและได้
สมดุล และนกงเรียนระดกบงำรศึงษำขก้นพื้นฐำนทุงคนมีพกฒนำงำรเหมำะสมตำมช่วาวกยและมีคุณภำพ 
  เป้ำประสาค์ท่ี ๑.๒  นกงเรียนงำรศึงษำภำคบกาคกบทุงคนมีควำมรู้และทกงษะพื้นฐำนเป็นไปตำม
มำตรฐำนหลกงสูตรมีผลสกมฤทธิ์ทำางำรเรียนสูางว่ำค่ำเฉล่ียระดกบชำติร้อยละ ๓ 
 
 กลยุทธ์ที่ ๒ ปลูงฝัาคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม วิถีชีวิตควำมเป็นไทย ตำมหลกงปรกชญำขอาเศรษฐงิจพอเพียา  
  เป้ำประสาค์ท่ี ๒.๑ ผู้เรียนทุงคนมีคุณลกงษณะอกนพึาประสาค์ตำมหลกงสูตรและค่ำนิยมหลกง                   
ขอาคนไทย ๑๒  ประงำร  
 
 กลยุทธ์ที่ ๓ ขยำยโองำสทำางำรศึงษำเข้ำถึาบริงำรงำรศึงษำขก้นพื้นฐำน ให้ผู้เรียนได้รกบโองำสในงำร
พกฒนำเต็มศกงยภำพและมีคุณภำพ          
  เป้ำประสาค์ท่ี ๓.๑ ประชำงรวกยเรียนทุงคนได้รกบโองำสในงำรศึงษำขก้นพื้นฐำนอย่ำาทก่าถึา                  
มีคุณภำพและเสมอภำค     
       
 กลยุทธ์ที่ ๔ พกฒนำคุณภำพครูและบุคลำงรทำางำรศึงษำให้เป็นบุคคลแห่างำรเรียนรู้   
  เป้ำประสาค์ท่ี ๔.๑  ผู้บริหำรสถำนศึงษำ ครูและบุคลำงรทำางำรศึงษำมีทกงษะท่ีเหมำะสมและมี
วกฒนธรรมงำรท ำาำนท่ีมุ่าเน้นผลสกมฤทธิ์ 
  
 กลยุทธ์ที่ ๕ งำรพกฒนำระบบงำรบริหำรจกดงำร 
  เป้ำประสาค์ท่ี ๕.๑ สถำนศึงษำมีประสิทธิภำพ และเป็นงลไงขกบเคล่ือนงำรศึงษำขก้นพื้นฐำนสู่
คุณภำพ โดยเน้นงำรบริหำรแบบมีส่วนร่วม  
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ส่วนที่  3   
กลยุทธ์การจัดการศึกษา 

           โราเรียนวกดประสำทนิงร 
       (Watprasatnigon School) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 

งลยุทธ์ที่ 1  งำรพกฒนำคุณภำพผู้เรียนทุงระดกบทุงประเภท 
งลยุทธ์ที่ 2  ปลูงฝัาคุณธรรม จรยิธรรม ค่ำนิยม วิถีชีวิตควำมเป็นไทย 
      ตำมหลกงปรกชญำขอาเศรษฐงิจพอเพียา 
งลยุทธ์ที่ 3   ขยำยโองำสทำางำรศึงษำเข้ำถึาบริงำรงำรศึงษำ 

  ขก้นพื้นฐำน ให้ผู้เรียนได้รกบโองำสในงำรพกฒนำ 
  เต็มตำมศกงยภำพและมีคุณภำพ 

งลยุทธ์ที่ 4  งำรพกฒนำคุณภำพครูและบุคลำงรทำางำรศึงษำ 
  ให้เป็นบุคคลแห่างำรเรียนรู้ 

งลยุทธ์ที่ 5  งำรพกฒนำระบบบริหำรงำรจกดงำร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์สถานศึกษา 
 



 

 
 
 

กลยุทธ์ระดับสถานศึกษา กลยุทธ์ระดับแผนงาน 
๑. งำรพกฒนำคุณภำพผู้เรียนทุงระดกบทุงประเภท ๑. ส่าเสริมและพกฒนำงำรเรียนงำรสอนด้ำน

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 
๒. พกฒนำหลกงสูตรสถำนศึงษำ 
๓. ส่าเสริมให้นกงเรียนได้เรียนรู้อย่ำาหลำยหลำย 
๔. ส่าเสริมและพกฒนำาำนวิชำงำร 

๒. ปลูงฝัาคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม วิถีชีวิต        
ควำมเป็นไทย ตำมหลกงปรกชญำขอาเศรษฐงิจพอเพียา 

๑. ส่าเสริมคุณธรรม จริยธรรม ขอาผู้เรียน 
๒. ปลูงฝัาให้นกงเรียนมีจิตสำธำรณะ 

๓. ขยำยโองำสทำางำรศึงษำเข้ำถึาบริงำรงำรศึงษำ              
ขก้นพื้นฐำน ให้ผู้เรียนได้รกบโองำสในงำรพกฒนำ                  
เต็มศกงยภำพและมีคุณภำพ 

๑. ส่าเสริมและพกฒนำงำรจกดบริงำรและสวกสดิงำร
นกงเรียน 
๒. ส่าเสริมสวกสดิงำรและควำมปลอดภกย 
๓. ส่าเสริมควำมร่วมมือในงำรดูแลนกงเรียน 
๔. พกฒนำและบริงำรในสถำนศึงษำ 

๔. พกฒนำคุณภำพครูและบุคลำงรทำางำรศึงษำให้เป็น
บุคคลแห่างำรเรียนรู้ 

๑. พกฒนำบุคลำงร 
๒. ส่าเสริมคุณธรรม จริยธรรม บุคลำงร 

๕. งำรพกฒนำระบบงำรบริหำรจกดงำร ๑. พกฒนำระบบาำนธุรงำร งำรเาินและพกสดุ 
๒. พกฒนำอำคำรสถำนท่ี 
๓. ส่าเสริมพกฒนำให้ควำมร่วมมือและบริงำรชุมชน 
๔. ส่าเสริมสวกสดิงำรบุคลำงร 
๕. งำรบริหำรแบบมีส่วนร่วม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์สถานศึกษากับกลยุทธ์ระดับแผนงาน 
 

 



 

 
 
 

กลยุทธ์ระดับ
สถานศึกษา 

วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ระดับแผนงาน 
กลยุทธ์ระดับ

โครงการ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

งลยุทธ์ที่ 1 ด้ำน           
งำรพกฒนำคุณภำพ
ผู้เรียนทุงระดกบ  
ทุงประเภท 

- เพื่อส่าเสริมให้นกงเรียนได้
เรียนรู้อย่ำาหลำงหลำย 

ส่าเสริมและพกฒนำงำร
เรียนงำรสอนด้ำน
คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยี 

1.พกฒนำศกงยภำพ
งำรสอนคอมพิวเตอร์
สู่ควำมเป็นเลิศทำา
วิชำงำร 

- มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
ด้ำนคอมพิวเตอร์ และ
สำมำรถน ำไป
ประยุงต์ใช้งกบ
ชีวิตประจ ำวกนได้ 

- เพื่อให้โราเรียนมีหลกงสูตร
สถำนศึงษำท่ีสอดคล้อางกบ
ท้อาถิ่นและหลกงสูตรแงนงลำา 

- พกฒนำหลกงสูตร
สถำนศึงษำ 

2.ปรกบปรุาหลกงสูตร
สถำนศึงษำ 

- มีหลกงสูตร
สถำนศึงษำท่ี
สอดคล้อางกบหลกงสูตร
แงนงลำา 

- เพื่อให้นกงเรียนได้เรียนรู้จำง
ประสบงำรณ์ตรา และเงิด
ควำมรกงท้อาถิ่นขอาตน 

- ส่าเสริมให้นกงเรียนได้
เรียนรู้อย่ำา
หลำงหลำย 

3.เรียนรู้ท้อาถิ่นสู่
อำเซียน 

- นกงเรียนร้อยละ 90 
ได้ศึงษำแหล่าเรียนรู้
นองสถำนท่ี 

- เพื่อให้นกงเรียนได้มีส่วนร่วม
งำรจกดงิจงรรมในวกนส ำคกญ 

- ส่าเสริมให้นกงเรียนได้
เรียนรู้อย่ำา
หลำงหลำย 

4.วกนส ำคกญ - นกงเรียนเข้ำร่วมใน
งิจงรรม วกนส ำคกญ
ต่ำาๆ ร้อยละ 95 

- เพื่อจุดประงำยงำรเรียนรู้ให้
นกงเรียนอยำงรู้อยำงเรียนในส่ิา
ท่ีตนยกาไม่รู ้

- ส่าเสริมให้นกงเรียนได้
เรียนรู้อย่ำา
หลำงหลำย 

5.สอนเสริมเพิ่ม
ศกงยภำพผู้เรียน 

- นกงเรียนทุงคนได้
เรียนรู้และได้
แสดาอองเต็มตำม
ศกงยภำพ 

- เพื่อส่าเสริมให้ผู้เรียน เป็นผู้มี
ระเบียบวินกย ซื่อสกตย์ สุจริต มี
ควำมรกบผิดชอบ 

- ส่าเสริมให้นกงเรียนได้
เรียนรู้อย่ำา
หลำงหลำย 

6.อยู่ค่ำยพกงแรม
ลูงเสือ-เนตรนำรี 

- นกงเรียนร้อยละ 98 
ขอาชก้น ป.1-ม.3 เข้ำ
ค่ำยพกงแรมลูงเสือ  
เนตรนำรี 

- เพื่อให้นกงเรียนได้เรียนรู้
ประสบงำรณ์ตราและเงิดควำม
สนุงสนำน 

- ส่าเสริมให้นกงเรียนได้
เรียนรู้อย่ำา
หลำงหลำย 

7.ทกศนศึงษำนอง   
สถำนท่ี 

- นกงเรียนทุงชก้นเข้ำ
ร่วมทกศนศึงษำนอง
สถำนท่ี ตำมแหล่า
เรียนรู้ต่ำาๆ 
 
 
 

กลยุทธ์การจดัการศึกษา 
 

 



 

กลยุทธ์ระดับ
สถานศึกษา 

วัตถุประสงค์ 
กลยุทธ์ระดับ

แผนงาน 
กลยุทธ์ระดับ

โครงการ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

งลยุทธ์ที่ 1 ด้ำน           
งำรพกฒนำคุณภำพ
ผู้เรียนทุงระดกบ  
ทุงประเภท 

- เพื่อให้นกงเรียนพกฒนำ
ศกงยภำพด้ำนงำรอ่ำน คิด
วิเครำะห์ และเขียนส่ือควำม
ได้อย่ำามีประสิทธิภำพ 
- เพื่อให้นกงเรียนมีผลสกมฤทธิ์
ทำางำรเรียนภำษำไทยอย่ำา
มีประสิทธิภำพและน ำควำมรู้
ไปใช้ในชีวิตจริาได้ 

- ส่าเสริมให้นกงเรียน
ได้เรียนรู้อย่ำา
หลำงหลำย 

8. พกฒนำศกงยภำพ
งำรอ่ำน คิด
วิเครำะห์และเขียน
ส่ือควำม 

- นกงเรียนร้อยละ 80 
สำมำรถอ่ำน คิด
วิเครำะห์และเขียนส่ือ
ควำมได้ดียิ่าขึ้น 

- เพื่อให้นกงเรียนได้มีสุขภำพ
ร่ำางำยท่ีแข็าแรา 

- ส่าเสริมให้นกงเรียน
ได้เรียนรู้อย่ำา
หลำงหลำย 

9. งีฬำเพื่อสุขภำพ - นกงเรียนร้อยละ 95 
มีสุขภำพแข็าแรา 

- เพื่อให้ผู้เรียนมีควำมรู้ควำม
เข้ำใจและมีทกงษะในงำรจกด
ท ำาำนใบตอาและดองไม้สด 
- เพื่อให้ผู้เรียนมีควำมรู้ควำม
เข้ำใจสำมำรถประงอบอำชีพได้ 

- ส่าเสริมให้นกงเรียน
ได้เรียนรู้อย่ำา
หลำงหลำย 

10. อนุรกงษ์ส่าเสริม
าำนใบตอาและ
ดองไม้สด 

- นกงเรียนมีควำมรู้และ
ควำมเข้ำใจในาำน
ใบตอาและดองไม้สด
มำงขึ้น 

- ให้นกงเรียนรู้จกงพืชไม่ให้                
สูญพกนธ ์

- ส่าเสริมให้นกงเรียน
ได้เรียนรู้อย่ำา
หลำงหลำย 

11.สวนพฤงษ์
ศำสตร์โราเรียน 

- นกงเรียนร้อยละ 80 มี
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ 
เรื่อาพกนธุไ์ม ้

- นกงเรียนมีควำมรู้ในงำรฝึง
อำชีพสำมำรถน ำไปใช้ใน
ชีวิตประจ ำวกน 

- ส่าเสริมให้นกงเรียน
ได้เรียนรู้อย่ำา
หลำงหลำย 

12.เรียนรู้สู่อำชีพ - นกงเรียนร้อยละ 80 มี
ควำมรู้ในงำรฝึงอำชีพ
สำมำรถน ำไปใช้งกบ
ชีวิตประจ ำวกนได้ 

- ส่าเสริมนิสกยรกงงำรอ่ำน
สร้ำาสกาคมแห่างำรเรียนรู้ 

- ส่าเสริมให้นกงเรียนได้
เรียนรู้อย่ำาหลำงหลำย 

13.ห้อาสมุดมีชีวิต - นกงเรียนร้อยละ 90 มี
นิสกยรกงงำรอ่ำนมำงขึ้น 

- เพื่อให้นกงเรียนรกบผิดชอบ
ต่อหน้ำท่ีมีระเบียบวินกยใน
ตนเอา มีควำมเข้ำใจ เรื่อา
งำรปงครอาในระบอบ
ประชำธิปไตย 

- ส่าเสริมให้นกงเรียน
ได้เรียนรู้อย่ำา
หลำงหลำย 

14.ประชำธิปไตยใน
โราเรียน 

- นกงเรียนชก้น ป.1-ม.3
ทุงคนรู้จกงใช้สิทธิ
เสรีภำพ ควำมเสมอภำค
และหน้ำท่ีขอาตนเอา 

- เพื่อให้นกงเรียนตระหนกงถึา
คุณค่ำขอางำรออม 

- ส่าเสริมให้นกงเรียน
ได้เรียนรู้อย่ำา
หลำงหลำย 

15. ธนำคำรโราเรียน - นกงเรียนชก้นอ.1-ม.3ทุง
คนรู้จกงงำรออมเาิน 

100% 



 

 
กลยุทธ์ระดับ
สถานศึกษา 

วัตถุประสงค์ 
กลยุทธ์ระดับ

แผนงาน 
กลยุทธ์ระดับ

โครงการ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

งลยุทธ์ที่ 1 ด้ำน           
งำรพกฒนำคุณภำพ
ผู้เรียนทุงระดกบ  
ทุงประเภท 

- เพื่อยงระดกบผลสกมฤทธิ์
ทำางำรเรียนรู้เพิ่มขึ้นตำม
จุดเน้นด้ำนงำรเรียนขอา
โราเรียน 

- ส่าเสริมและพกฒนำ
าำนวิชำงำร 

16.ยงระดกบ
ผลสกมฤทธิ์ทำางำร
เรียน 8 งลุ่มสำระ
งำรเรียนรู ้

- คะแนนผลสกมฤทธิ์ทก้า 
8 งลุ่มสำระเพิ่มข้ึน 

- เพื่อพกฒนำเด็งออทิสติงให้มี
ศกงยภำพสำมำรถเรียนร่วม
เด็งปงติได้ 

- ส่าเสริมให้นกงเรียน
ได้เรียนรู้อย่ำา
หลำงหลำย 

17.ห้อาเรียนคู่ขนำน
ออทิสติง 

- ผู้เรียนได้รกบงำรพกฒนำ
ตำมศกงยภำพและอยู่
ร่วมงกบผู้อื่นได้อย่ำาเป็น
สุข 

- เพื่อให้นกงเรียนได้เรียนรู้
ภำษำงกบเจ้ำขอาภำษำ 

- ส่าเสริมให้นกงเรียน
ได้เรียนรู้อย่ำา
หลำงหลำย 

18.ภำษำสู่โลงงว้ำา - นกงเรียนชก้น ป.1-ม.3
ทุงคนสำมำรถส่ือสำร
ภำษำอกางฤษ 

- เพื่อขกบเคล่ือนให้ครูจกดงำร
เรียนงำรสอนท่ีเน้นงำรคิดให้
ผู้เรียน 

- ส่าเสริมให้นกงเรียน
ได้เรียนรู้อย่ำา
หลำงหลำย 

19.ขกบเคล่ือนงำรคิด
สู่ห้อาเรียน 

- นกงเรียนร้อยละ 80 
ได้รกบงำรพกฒนำทกงษะ
งระบวนงำรคิดไปใช้ใน
ชีวิตประจ ำวกนได้ 

- เพื่อให้นกงเรียนเขียน
อกงษรไทยได้ถูงต้อาและเป็น
งำรอนุรกงษ์ภำษำไทย 

- ส่าเสริมให้นกงเรียน
ได้เรียนรู้อย่ำา
หลำงหลำย 

20.อนุรกงษ์อกงษรไทย - นกงเรียนร้อยละ 95 ท ำ
วิธีงำรเขียนท่ีถูงต้อา
สวยาำนไปใช้ใน
ชีวิตประจ ำวกนได้ 

- เพื่อให้นกงเรียนประชำชนท่ี
เข้ำร่วมงิจงรรมท ำควำมดีมี
สมำธิ ควบคู่งกบงำรอองง ำลกา
งำย 

- ส่าเสริมให้นกงเรียน
ได้เรียนรู้อย่ำา
หลำงหลำย 

21.เดิน-วิ่า สมำธิ 
วิสำขะพุทธบูชำ 

- นกงเรียนและประชำชน
ท่ีเข้ำร่วมงิจงรรมมี
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจและ
เจตคติท่ีดี 

- เพื่อให้นกงเรียนมี
ควำมสำมำรถในงำรคิด 
วิเครำะห์และแง้ปัญหำ
เงี่ยวงกบทำาคณิตศำสตร์ได้ 

- ส่าเสริมให้นกงเรียน
ได้เรียนรู้อย่ำา
หลำงหลำย 

22.ส่าเสริมทกงษะ
ทำาคณิตศำสตร์ 

- นกงเรียนร้อยละ 90 มี
งระบวนงำรคิด
วิเครำะห์ และแง้ปัญหำ
เงี่ยวงกบทำาคณิตศำสตร์
ได้ 

- เพื่อให้นกงเรียนมีควำมรู้ 
พกฒนำควำมสำมำรถด้ำน
ดนตรี และใช้เวลำว่ำาให้เงิด
ประโยชน์ 

- ส่าเสริมให้นกงเรียน
ได้เรียนรู้อย่ำา
หลำงหลำย 

23.วาดนตรีประจ ำ
ห้อา 

- นกงเรียนร้อยละ 80 มี
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจด้ำน
ดนตรี 
 



 

 
กลยุทธ์ระดับ
สถานศึกษา 

วัตถุประสงค์ 
กลยุทธ์ระดับ

แผนงาน 
กลยุทธ์ระดับ

โครงการ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

งลยุทธ์ที่ 1 ด้ำน           
งำรพกฒนำคุณภำพ
ผู้เรียนทุงระดกบ  
ทุงประเภท 

- เพื่อให้นกงเรียนมีควำมรู้และ
พกฒนำควำมสำมำรถด้ำน
ดนตรีและใช้เวลำว่ำาให้เงิด
ประโยชน์ 

- ส่าเสริมให้นกงเรียน
ได้เรียนรู้อย่ำา
หลำงหลำย 

24.วาโยธวำทิต - นกงเรียนร้อยละ 80 
มีควำมรู้ด้ำนดนตรี
และเข้ำร่วมงิจงรรม
วาดุริยำาค์ขอา
โราเรียน 

- เพื่อให้ผู้ปงครอาเข้ำใจและ
ส่าเสริม พกฒนำงำรตำม
ศกงยภำพขอาเด็งปฐมวกย 

- ส่าเสริมให้นกงเรียน
ได้เรียนรู้อย่ำา
หลำงหลำย 

25.ส่าเสริมศกงยภำพ
เด็งปฐมวกย 

- นกงเรียนระดกบชก้น
อนุบำล  ได้รกบงำร
พกฒนำศกงยภำพตำม
วกยปีละ 1ครก้า  

- เพื่อส่าเสริมและพกฒนำ
นกงเรียนด้ำนดนตรีไทย 

- ส่าเสริมให้นกงเรียน
ได้เรียนรู้อย่ำา
หลำงหลำย 

26.ดนตรีไทย - นกงเรียนชก้น ป.4-ม.3
สำมำรถเล่นดนตรีไทย
ทก้าเด่ียวและรวมงกบ
ผู้อื่น 

- เพื่อให้คณะครู นกงเรียน 
ศิลปิน และผู้ท่ีมีควำมสนใจ
ในทำาศิลปะได้มีโองำส
แสดาผลาำนทำาศิลปะและ
แลงเปล่ียนควำมคิดเห็น
ร่วมงกน 

- ส่าเสริมให้นกงเรียน
ได้เรียนรู้อย่ำา
หลำงหลำย 

27. นิทรรศงำร 
ศิลปะงกบชีวิต 

- ครู นกงเรียน
ประชำชนทก่วไปมี
โองำสเข้ำร่วมชม
นิทรรศงำรผลาำนทำา
ศิลปะได้แลงเปล่ียน
ควำมรู้ซึ่างกนและงกน 

- เพื่อส่าเสริมนกงเรียนให้มี
ควำมสำมำรถทำาวิชำงำร
ควบคู่งกบงำรประงอบอำชีพ 
- พกฒนำงำรเรียนรู้สู่อำชีพ
และเป็นงำรส่าเสริมให้
โราเรียนมีผลิตภกณฑ์ขอา
โราเรียนท่ีมีคุณภำพ 

- ส่าเสริมให้นกงเรียน
ได้เรียนรู้อย่ำา
หลำงหลำย 
 

28. เบเงอรี่สู่อำชีพ นกงเรียนชก้น
มกธยมศึงษำปีท่ี  1- 3   
ได้เรียนรู้าำนอำชีพสู่
ธุรงิจได้ปฏิบกติอย่ำา
ครบวาจร  
 

- เพื่อฝึงทกงษะด้ำนงำรอ่ำน
ค ำศกพท์พื้นฐำนขอานกงเรียน
ชก้นป.1-ม.3 

- ส่าเสริมให้นกงเรียน
ได้เรียนรู้อย่ำา
หลำงหลำย 

29.ง่อต้นงล้ำภำษำ
หรรษำ 

- นกงเรียนร้อยละ 80 
ขอาระดกบชก้นป.1-ม3
สำมำรถอ่ำนค ำศกพท์
พื้นฐำนและบอง
ควำมหมำยได้ 

 



 

 

กลยุทธ์ระดับ
สถานศึกษา 

วัตถุประสงค์ 
กลยุทธ์ระดับ

แผนงาน 
กลยุทธ์ระดับ

โครงการ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

งลยุทธ์ที่ 1 ด้ำน           
งำรพกฒนำคุณภำพ
ผู้เรียนทุงระดกบ  
ทุงประเภท 

- เพื่อให้นกงเรียนมีควำมรู้ 
ทกงษะ และงระบวนงำรใน
งำรสร้ำาสรรค์าำนปั้น 

- ส่าเสริมให้นกงเรียน
ได้เรียนรู้อย่ำา
หลำงหลำย 

30.ประติมำงรรม - นกงเรียนชก้นม.1-ม.3 
ร้อยละ 80 สำมำรถ
สร้ำาสรรค์าำนปั้น
อย่ำาา่ำยได้ 

- เพ่ือให้นกงเรียนมีสุขภำพงำย
สุขภำพใจแข็าแรา สมรรถภำพทำา
งำยที่ได้มำตรฐำน 

- ส่าเสริมให้นกงเรียน
ได้เรียนรู้อย่ำา
หลำงหลำย 

31.งีฬำเพื่อสุขภำพ
เด็งปฐมวกย 

- เด็งปฐมวกยร้อยละ 
95 มีสมรรถภำพทำา
งำยแข็าแรา 

- เพื่อให้เด็งปฐมวกยเงิดนิสกย
รกงงำรอ่ำน 

- ส่าเสริมให้นกงเรียน
ได้เรียนรู้อย่ำา
หลำงหลำย 

32.หนูน้อยรกงงำร
อ่ำน 

-เด็งปฐมวกยระดกบชก้น
อนุบำลปีท่ี 2 มีนิสกย
รกงงำรอ่ำนร้อยละ 
100 

- เพื่อให้เด็งปฐมวกยได้
พกฒนำงำรด้ำนร่ำางำย 
อำรมณ์ จิตใจ สกาคมและ
สติปัญญำเต็มศกงยภำพ 

- ส่าเสริมให้นกงเรียน
ได้เรียนรู้อย่ำา
หลำงหลำย 
 
 
 

33. ส่าเสริม
พกฒนำงำรทก้า 4 ด้ำน
ขอาเด็งปฐมวกย 

- เด็งปฐมวกยมี
พกฒนำงำรด้ำน
ร่ำางำย อำรมณ์
จิตใจ สกาคมและ
สติปัญญำอย่ำาเต็ม
ศกงยภำพร้อยละ 100 

- เพื่อให้ผู้เรียนได้พกฒนำ
ควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำน
ดนตรีและใช้เวลำว่ำาให้เป็น
ประโยชน์ 

- ส่าเสริมให้นกงเรียน
ได้เรียนรู้อย่ำา
หลำงหลำย 

34. สืบสำนมนเสน่ห์
เพลาลูงทุ่า 

- นกงเรียนร้อยละ 80 
ท่ีมีควำมสำมำรถด้ำน
วาดนตรีมีโองำสได้
แสดาอองต่อชุมชน
และเข้ำร่วมงำร
แข่าขกนาำน
ศิลปหกตถงรรม 
ระดกบเขต ระดกบภำค
และระดกบประเทศ 

- เพื่อให้นกงเรียนได้ใช้เวลำว่ำา
ให้เงิดประโยชน์ เพิ่มพูน
ควำมรู้โดยเน้นงระบวนงำร
คิดวิเครำะห์ตำมตกวชี้วกดใน
รำยวิชำวิทยำศำสตร์และ
คณิตศำสตร์ชก้น ม.1- ม.3 

- ส่าเสริมให้นกงเรียน
ได้เรียนรู้อย่ำา
หลำงหลำย 

35.เพิ่มศกงยภำพ
ผู้เรียนรำยวิชำ
วิทยำศำสตร์และ
คณิตศำสตร์ระดกบชก้น
มกธยมศึงษำปีท่ี 1-3 

- นกงเรียนงลุ่มสนใจ
ทุงคนเข้ำร่วม
งิจงรรมเพื่อเพิ่ม
ศกงยภำพผู้เรียน
รำยวิชำวิทยำศำสตร์
และคณิตศำสตร์ 



 

 
กลยุทธ์ระดับ
สถานศึกษา 

วัตถุประสงค์ 
กลยุทธ์ระดับ

แผนงาน 
กลยุทธ์ระดับ

โครงการ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

งลยุทธ์ที่ 1 ด้ำน           
งำรพกฒนำคุณภำพ
ผู้เรียนทุงระดกบ  
ทุงประเภท 

- เพื่อให้นกงเรียนได้รู้จำง
ประสบงำรณ์ตราจำงแหล่า
เรียนรู้ทก้าภำยในและนอง
ห้อาเรียนได้รู้จกงค้นคว้ำหำ
ควำมรู้ด้วยตนเอาน ำควำมรู้ไป
ใช้ในชีวิตประจ ำวกน 

- ส่าเสริมให้นกงเรียน
ได้เรียนรู้อย่ำา
หลำงหลำย 

36. แหล่าเรียนรู้และ
ภูมิปัญญำท้อาถิ่น 

นกงเรียนร้อยละ 80 ได้ไป
ศึงษำตำมแหล่าเรียนรู้
ทก้าภำยในและภำยนอง
ห้ อ า เ รี ย นต ำม คว ำม
เหมำะสมขอาแต่ละงลุ่ม
สำระงำรเรียนรู้ 

- เพื่อพกฒนำนกงเรียนให้เป็นผู้
มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ
ทำาด้ำนวิชำงำรในงำรน ำ
ควำมรู้ท่ีได้รกบไปใช้ใน
ชีวิตประจ ำวกน 
  

- ส่าเสริมให้นกงเรียน
ได้เรียนรู้อย่ำา
หลำงหลำย 

37. ส่าเสริม
สนกบสนุนนกงเรียนท่ีมี
ควำมสำมำรถพิเศษ
ทุงระดกบสู่ควำมเป็น
เลิศ 

นก ง เ รี ย น ร้ อ ย ล ะ  8 0                    
มีควำมรู้  ควำมเข้ำใจ
งิ จ ง ร ร ม ง ำ ร พก ฒ น ำ
ตนเอาให้มีควำมรู้ควำม
สำมรถ  มีทก งษะ ด้ ำน
วิชำงำรต่ำาๆ  ซึ่า เงิด
จำ งง ำร แลง เ ป ล่ี ย น
เรียนรู้ร่วมงกน 

- ปรกบปรุาระบบ DLIT ให้มี
ควำมทกนสมกยมำงขึ้น จกด
อบรมให้ควำมรู้งกบครูและ
บุคลำงรทำางำรศึงษำ  
 

- ส่าเสริมให้นกงเรียน
ได้เรียนรู้อย่ำา
หลำงหลำย 

38. พกฒนำคุณภำพ
งำรศึงษำทำาไงล 
ผ่ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ (DLIT) 

จกดอบรมให้ควำมรู้งกบครู
และบุคลำงรทำางำร
ศึงษำ 

- เพื่อพกฒนำงำรเรียนงำรสอน 
ให้นกงเรียนมีทกงษะทำา
วิทยำศำสตร์ให้มี
ประสิทธิภำพมำงขึ้น  
- เพื่อให้นกงเรียนชก้น
ประถมศึงษำปีท่ี 6 สำมำรถ
น ำควำมรู้ในวิชำวิทยำศำสตร์
ไปบูรณำงำรในงำรด ำเนิน
ชีวิตได้ 

- ส่าเสริมให้นกงเรียน
ได้เรียนรู้อย่ำา
หลำงหลำย 

39 ค่ำยวิทยำศำสตร์
ท่ีเน้นทกงษะงำรบวน
งำร นกงเรียนชก้น
ประถมศึงษำปีท่ี 6 

นกงเรียนชก้นประถมศึงษำ
ปีท่ี 6 โราเรียนวกด
ประสำทนิงร ปี
งำรศึงษำ 2561 
จ ำนวน 93 คน 

-  เพื่อให้เด็งงล้ำคิดงล้ำ
แสดาออง 
- เพื่อให้เด็งเด็งนกงเรียนระดกบ
ปฐมวกยได้รกบงำรปลูงฝัา 

- ส่าเสริมให้นกงเรียน
ได้เรียนรู้อย่ำา
หลำงหลำย 

40. โครางำรบ้ำน 
นกงวิทยำศำสตร์น้อย 

นกงเรียนชก้นอนุบำล 1-2  
โราเรียนวกดประสำทนิงร  
ปีงำรศึงษำ 2561 



 

   
กลยุทธ์ระดับ
สถานศึกษา 

วัตถุประสงค์ 
กลยุทธ์ระดับ

แผนงาน 
กลยุทธ์ระดับ

โครงการ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

งลยุทธ์ที่ 1 ด้ำน           
งำรพกฒนำคุณภำพ
ผู้เรียนทุงระดกบ  
ทุงประเภท 

- เพื่อให้นกงเรียนได้เรียนรู้และ
มีส่วนร่วมในงำรสืบสำน
อนุรกงษ์วกฒนธรรมไทย 
- เพื่อให้นกงเรียนมอาเห็น
คุณค่ำควำมส ำคกญขอา
วกฒนธรรมไทย 
- เพื่อให้นกงเรียนมีส่วนร่วมใน
วกนส ำคกญทำาศำสนำ และวกน
ส ำคกญต่ำาๆ 

- ส่าเสริมให้นกงเรียน
ได้เรียนรู้อย่ำา
หลำงหลำย 

 
 

41. สืบสำนและ
อนุรกงษ์วกฒนธรรม
ไทยระดกบปฐมวกย 

นกงเรียนชก้นอนุบำล 1-2   

- เพื่อให้เด็งปฐมวกยมีสุขภำพ
ร่ำางำยแข็าแรา มีสุขนิสกยท่ีดี
ในงำรด ำเนินชีวิตประจ ำวกน  
- เพื่อป้อางกนงำรติดเช้ือโรค
ต่ำาๆ  
- เพื่อให้เด็งปฐมวกยฝึงฝนให้
เด็งรู้จกง ระวกาและรกงษำ
สุขภำพร่ำางำยขอาตนเอา 

- ส่าเสริมให้นกงเรียน
ได้เรียนรู้อย่ำา
หลำงหลำย 

 
 
 

42 โครางำรหนูน้อย
รกงสุขภำพ 

นกงเรียนชก้นอนุบำล1-3  
โราเรียนวกดประสำทนิงร  
ปีงำรศึงษำ 2561 

- เพื่อส่าเสริมนิสกยรกงงำรอ่ำน  
งำรจดบกนทึงและงำรศึงษำ
ค้นคว้ำ 
- เพื่อให้นกงเรียนใช้เวลำว่ำาให้
เงิดประโยชน์ 
- เพื่อให้นกงเรียนจ ำนวนมำงมี
ควำมประพฤติดีขึ้น 

- ส่าเสริมให้นกงเรียน
ได้เรียนรู้อย่ำา
หลำงหลำย 
 

 
 

43 คลินิงภำษำ 
 

นกงเรียนโราเรียนวกด
ประสำทนิงร   
ปีงำรศึงษำ 2561 

- เพื่อส่าเสริมด้ำนงำรพูด 
งำรอ่ำน และงำรแสดาออง
ขอานกงเรียน 
- เพื่อเผยแพร่ข้อมูล ข่ำวสำร 
และควำมรู้แง่นกงเรียน 

- ส่าเสริมให้นกงเรียน
ได้เรียนรู้อย่ำา
หลำงหลำย 

 

44 ดีเจ (DJ) น้อย 
 

นกงเรียนโราเรียนวกด
ประสำทนิงร   
ปีงำรศึงษำ 2561 

- เพื่อปรกบพื้นฐำนงำรเรียนรู้
วิชำคณิตศำสตร์ขอาผู้เรียน
เมื่อเข้ำสู่ระดกบชก้นมกธยม  

- ส่าเสริมให้นกงเรียน
ได้เรียนรู้อย่ำา
หลำงหลำย 

45 โครางำรค่ำย
คณิตศำสตร์ 
 

นกงเรียนโราเรียนวกด
ประสำทนิงร  ระดกบชก้น 
ป.6 , ม.1 , ม.3 



 

 
กลยุทธ์ระดับ
สถานศึกษา 

วัตถุประสงค์ 
กลยุทธ์ระดับ

แผนงาน 
กลยุทธ์ระดับ

โครงการ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

งลยุทธ์ที่ 1 ด้ำน           
งำรพกฒนำคุณภำพ
ผู้เรียนทุงระดกบ  
ทุงประเภท 

- เพื่อปรกบพื้นฐำนควำมรู้ใน
รำยวิชำภำษำไทย 
คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ 
และภำษำอกางฤษ 
ขอานกงเรียนชก้นประถมศึงษำ
ปีท่ี 6 

- ส่าเสริมให้นกงเรียน
ได้เรียนรู้อย่ำา
หลำงหลำย 

46 งำรปรกบควำมรู้
พื้นฐำนสู่ชก้นเรียน 

นกงเรียนโราเรียนวกด
ประสำทนิงร  ระดกบชก้น 
ป.6  ปีงำรศึงษำ 2561 

- เพื่อส่าเสริมศกงยภำพด้ำน
ประสบงำรณ์งำรเรียนรู้   
ควำมมีระเบียบวินกยให้ยก่ายืน 
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพขอา
นกงเรียน ด้ำนพกฒนำงำรทก้า 4 
ด้ำน 

- ส่าเสริมให้นกงเรียน
ได้เรียนรู้อย่ำา
หลำงหลำย 

47 ลูงเสือน้อย ร้อย
วินกย 

นกงเรียนชก้นอนุบำล1-3  
โราเรียนวกดประสำทนิงร  
ปีงำรศึงษำ 2561 

- เพื่อส่าเสริมให้ผู้เรียนท่ีมี
ควำมต้อางำรจ ำเป็นพิเศษ
สำมำรถเข้ำถึางระบวนงำร
เรียนงำรสอนได้อย่ำาเท่ำ
เทียมงกบผู้เรียนทก่วไป 
- เพื่อจกดหำส่ือส่ิาอ ำนวยควำม
สะดวงและบริงำร สนกบสนุน 
และช่วยส่าเสริมให้ผู้เรียนท่ีมี
ควำมต้อางำรจ ำเป็นพิเศษ  

- ส่าเสริมให้นกงเรียน
ได้เรียนรู้อย่ำา
หลำงหลำย 

48. ห้อา (Student 
Support  Services 
: SSS)   

นกงเรียนท่ีผู้เรียนท่ีมี
ควำมต้อางำรจ ำเป็น
พิเศษ ปีงำรศึงษำ 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กลยุทธ์ระดับ
สถานศึกษา 

วัตถุประสงค์ 
กลยุทธ์ระดับ

แผนงาน 
กลยุทธ์ระดับ

โครงการ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

งลยุทธ์ที่ 2 ปลูงฝัา
คุณธรรม จริยธรรม 
ค่ำนิยม วิถีชีวิต        
ควำมเป็นไทย ตำม
หลกงปรกชญำขอา
เศรษฐงิจพอเพียา 

- ส่าเสริมให้นกงเรียนมี
คุณธรรมท่ีพึาประสาค์มีควำม
ขยกน อดทน ประหยกด ซื่อสกตย์ 

- ส่าเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมผู้เรียน 

1.ธนำคำรควำมดี นกงเรียนร้อยละ 90 มี
คุณลกงษณะอกนพึา
ประสาค์ดีขึ้น 

- เพื่อให้นกงเรียนได้รกบงำร
ปลูงฝัาศิลปวกฒนธรรมขอา
ท้อาถิ่น 

- ส่าเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมผู้เรียน 

2.อนุรกงษ์ส่าเสริม
ศิลปะวกฒนธรรมไทย 

- นกงเรียนร้อยละ 90 
เข้ำร่วมงิจงรรมในวกน
ส ำคกญขอาท้อาถิ่น 

- เพื่อให้นกงเรียนมีทกงษะงำร
ด ำราชีวิตตำมหลกงเศรษฐงิจ
พอเพียา 

- ส่าเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมผู้เรียน 

 

3.งำรพกฒนำงำร
ด ำราชีวิตตำมหลกง
เศรษฐงิจพอเพียา 

- นกงเรียนชก้น อ.1-ม.3
ทุงคนมีทกงษะควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจ ด้ำน
เศรษฐงิจพอเพียาและ
น ำควำมรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ ำวกนได้ 

- เพื่อปลูงฝัาให้นกงเรียน
ระดกบชก้น ม.1-ม.3 มี
พฤติงรรมเชิาจริยธรรมในทำา
ท่ีดี ซึ่าเป็นพื้นฐำนส ำคกญใน
งำรด ำราชีวิต 

- ส่าเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมผู้เรียน 

4.ค่ำยพกฒนำ
คุณธรรมจริยธรรม
นกงเรียน 

- นกงเรียนชก้นม.1-ม.3
ร้อยละ 80 เงิดงำร
เรียนรู้และซึมซกบงำร
ปฏิบกติตนด้ำนอุปนิสกย 
และพฤติงรรมเชิา
จริยธรรมดีขึ้น 

- เพื่อให้นกงเรียนได้รกบ
งำรศึงษำ อบรม ปฏิบกติธรรม
และสำมำรถน ำหลกงธรรมไป
ประยุงต์ใช้ในชีวิตประจ ำวกน 

- ส่าเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมผู้เรียน 

5.บรรพชำสมเณร –
บวชธรรมจำริณี            
ภำคฤดูร้อน 

- นกงเรียนอำยุ 8-15 ปี 
ร้อยละ 20 เข้ำร่วม
งิจงรรมบรรพชำ 
สำมเณร-ธรรมจำริณี
ภำคฤดูร้อน 

- เพื่อให้ผู้เรียนปฏิบกติตนตำม
หลกงธรรมเบ้ือาต้นขอาศำสนำ
ท่ีตนนกบถือ เพื่อให้ผู้เรียน
ปฏิบกติตนตำมอกตลกงษณ์ 29 
ประงำร พกฒนำผู้เรียนให้มี
คุณลกงษณะอกนพึาประสาค์   
ให้เป็นมีควำมภำคภูมิใจใน
ควำมเป็นไทยเห็นคุณค่ำควำม
เป็นไทยและด ำราไว้ซึ่าควำม
เป็นไทย   

- ส่าเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมผู้เรียน 

6. วิถีพุทธ  - นกงเรียนทุงคนมีสกมมำ
คำรวะงกบผู้ใหญ่ พ่อ แม่ 
ครูอำจำรย์และบุคคล
ทก่วไป ด้วยงำรย้ิม งำร
ไหว้ อกนเป็นวกฒนธรรม
ควำมเป็นไทย ทกงทำย
งกน  
 



 

 
กลยุทธ์ระดับ
สถานศึกษา 

วัตถุประสงค์ 
กลยุทธ์ระดับ

แผนงาน 
กลยุทธ์ระดับ

โครงการ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

งลยุทธ์ที่ 2 ปลูงฝัา
คุณธรรม จริยธรรม 
ค่ำนิยม วิถีชีวิต        
ควำมเป็นไทย ตำม
หลกงปรกชญำขอา
เศรษฐงิจพอเพียา 

1. เพื่อสร้ำาจิตส ำนึงในงำร
อนุรกงษ์ต้นน้ ำให้งกบเยำวชน 
2. เพื่อให้นกงเรียนรู้จกงงำรใช้
ศิลปะผสมผสำนงกบงำร
อนุรกงษ์ธรรมชำติ 
3. เพื่อสร้ำาฝำยเง็บงกงน้ ำ
ให้งกบชุมชน 

- ส่าเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมผู้เรียน 

7. ค่ำยอำสำพกฒนำ
ชุมชน 

นกงเรียน  จ ำนวน  40  
คน  ครู  และชำวบ้ำน
ในชุมชน จ ำนวน  30  
คน  ช่วยงกนสร้ำาฝำย  
และนกงเรียนรกงษ์ป่ำ 
รกงษ์น้ ำโดยใช้ศิลปะใน
งำรสร้ำาจิตส ำนึงท่ีดี 

1. เพื่อฝึงปฏิบกติให้ควำมรู้
ควำมเข้ำใจส ำหรกบนกงเรียน
เงี่ยวงกบเทคนิคงำรปลูงพืชไร้
ดินในพื้นท่ีจ ำงกด 
2. เพื่อปลูงฝัาให้นกงเรียน
ตระหนกงถึาควำมส ำคกญขอา
งำรใช้ชีวิตท่ีพอเพียาตำมแนว
พระรำชด ำริ 

- ส่าเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมผู้เรียน 

8. เงษตรงลำาเมือา ครูและนกงเรียนมีแปลา
สำธิตงำรปลูงพืชไร้ดิน
ในพื้นท่ีจ ำงกด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
กลยุทธ์ระดับ
สถานศกึษา 

วัตถุประสงค ์ กลยุทธ์ระดับแผนงาน กลยุทธ์ระดับโครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

งลยุทธ์ท่ี 3               
ด้ำนขยำยโองำสเข้ำถึา
บริงำรงำรศึงษำขก้น
พื้นฐำนให้ผู้เรียนได้รกบ
โองำสในงำรพกฒนำ
เต็มศกงยภำพและมี
คุณภำพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เพื่อให้นกงเรียนได้รกบประทำน
อำหำรงลำาวกนท่ีมีคุณค่ำทำา
โภชนำงำร 

- ส่าเสริมและ
พกฒนำงำรจกดบริงำร
และสวกสดิงำรนกงเรียน 

1. อำหำรงลำาวกน - นกงเรียนทุงคนได้
รกบประทำนอำหำรงลำา
วกนท่ีมีคุณภำพ ถูงหลกง
โภชนำงำรทุงวกนตลอดปี 

- เพื่อจกดหำสินค้ำและวกสดุ
อุปงรณ์ที่มีคุณภำพมำจ ำหน่ำย
ในรำคำย่อมเยำ 

- พกฒนำบริงำรภำยใน
สถำนศึงษำ 

2. งิจงรรมสหงรณ์ - สินค้ำมีคุณภำพ รำคำ
ถูงบริงำรแง่นกงเรียน
และบุคคลภำยนอง 

- ส่าเสริมให้นกงเรียนมีสุขนิสกยท่ี
ดี ลดอกตรำเสี่ยาขอาโรคฟันผุ
งำรขำดสำรอำหำร 

- ส่าเสริมสวกสดิงำร
และควำมปลอดภกย 

3. บริงำรสุขภำพ - นกงเรียนทุงคนได้รกบ
งำรตรวจสุขภำพฟัน 
ส ำหรกบน้ ำหนกง/ส่วนสูา 
บริงำรอมฟลูออไรด์ 1
ครก้า/สกปดำห์ 

- เพื่อให้นกงเรียนเรียนร่วมงกบ
เด็งปงติและช่วยเหลือตนเอาได้
ตำมศกงยภำพ 

- พกฒนำบริงำรภำยใน
สถำนศึงษำ 

4. บริงำรเด็งด้อย
โองำส 

- นกงเรียนท่ีมีปัญหำทุง
คนมีพกฒนำงำรไปตำม
ศกงยภำพขอาตน 

- เพื่อคุ้มครอานกงเรียนไม่ให้
ประสบอุบกติภกยในเขตบริเวณ
โราเรียน 

- ส่าเสริมสวกสดิงำร
และควำมปลอดภกย 

5. คุ้มครอาควำม
ปลอดภกย 

- นกงเรียนทุงคนได้รกบ
บริงำรในด้ำนต่ำาๆ 
อย่ำาครบถ้วนเพื่อ
คุณภำพชีวิตท่ีดี 

- เพื่อสร้ำาควำมร่วมมือท่ีดีใน
งำรป้อางกนดูแลช่วยเหลือ
นกงเรียน 

- ส่าเสริมควำมร่วมมือ
ในงำรดูแลนกงเรียน 

6. สำยสกมพกนธ์บ้ำน
และโราเรียน 

- ครูประจ ำชก้นอองเยี่ยม
บ้ำนนกงเรียนเดือนละ           
1 ครก้า 

- เพื่อเสริมสร้ำาสุขภำพ 
พลำนำมกยให้นกงเรียนมีร่ำางำย
สมบูรณ์และแข็าแรา 

- ส่าเสริมและ
พกฒนำงำรจกดบริงำร
และสวกสดิงำรนกงเรียน 

7. อำหำรเสริมส ำหรกบ
เด็งปฐมวกย 

- นกงเรียนระดกบปฐมวกย
ทุงคนได้รกบบริงำร
อำหำรเสริม ตลอดปี
งำรศึงษำ 

- เพื่องระตุ้นให้นกงเรียนอยำง
เรียนรู้ในระดกบท่ีสูาข้ึนและเห็น
คุณค่ำขอาควำมส ำเร็จ 

- ส่าเสริมควำมร่วมมือ
ในงำรดูแลนกงเรียน 

8. วกนแห่าควำมส ำเร็จ - นกงเรียนอนุบำล 2,   
ป.6 และ ม.3 ทุงคนเข้ำ
ร่วมงิจงรรมวกนแห่า
ควำมส ำเร็จ 

 - เพื่อให้นกงเรียนและผู้ปงครอา
ได้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในแนว
ทำางำรพกฒนำคุณภำพนกงเรียน 

- ส่าเสริมควำมร่วมมือ
ในงำรดูแลนกงเรียน 
 
 

9. แนะแนว - นกงเรียนทุงคนสำมำรถ
ศึงษำต่อและประงอบ
อำชีพสุจริตได้อย่ำามี
คุณภำพ 



 

 
 
 

กลยุทธ์ระดับ
สถานศกึษา 

วัตถุประสงค ์ กลยุทธ์ระดับแผนงาน กลยุทธ์ระดับโครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

งลยุทธ์ที่ 4 ด้ำนงำร
พกฒนำคุณภำพครู
และบุคลำงรทำางำร
ศึงษำ 

- เพื่อจกดอบรมสกมมนำและ 
นกนทนำงำรร่วมงกนระหว่ำา
คณะครู 
- เพื่อให้คณะครูร่วมมือ 
งกนท ำาำนอย่ำาเป็นเองภำพ 
- เพื่อให้ครูมีควำมสุขใน 
งำรท ำาำน 

- พกฒนำบุคลำงร 1.งำรศึงษำดูาำน
ทำางำรศึงษำ 

- บุคลำงรทำางำร
ศึงษำได้ศึงษำดูาำน
อย่ำาน้อยปีละ 1 ครก้า 
และมีผู้เข้ำร่วมอย่ำา

น้อย 90 % 

- เพื่อจกดอบรม สกมมนำเทคนิค
งำรสอน งำรใช้เทคโนโลยีให้
ครูและบุคลำงรทำางำรศึงษำ 

- พกฒนำบุคลำงร 2. ส่าเสริมศกงยภำพ
บุคลำงรในโราเรียน 

- ครูทุงคนได้รกบงำร
อบรมไม่น้อยงว่ำ 20 
ชก่วโมาต่อปี 

- เพื่อให้ครูได้จกดท ำวิจกยเชิา
ปฏิบกติงำรในชก้นเรียนและน ำ
ผลงำรวิจกยมำพกฒนำงำรเรียน
งำรสอน  

- พกฒนำบุคลำงร 3. งำรวิจกยเชิา
ปฏิบกติงำรใน
โราเรียน 

- ครูท ำวิจกยเพื่อ
พกฒนำงำรเรียนงำร
สอนร้อยละ 90 
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- เพื่อสนกบสนุนให้ครูได้ 
พกฒนำตนเอาโดยงำร 
แสวาหำควำมรู้เพิ่มเติม 
อยู่เสมอ ให้ครูได้รกบงำร 
สนกบสนุนตรวจสุขภำพ 
ประจ ำป ี

- ส่าเสริมสวกสดิงำร
บุคลำงร 

1. สวกสดิงำรบุคลำงร - งำรจกดสวกสดิงำร
อำหำรงลำาวกน บริงำร
ควำมรู้และอื่นๆ แง่
บุคลำงร 

- เพื่อให้มีงำรจกดระบบาำน 
ท่ีชกดเจน ให้มีวกสดุ  ครุภกณฑ์ท่ี 
เพียาพอต่องำรจกดเง็บ 

- พกฒนำระบบาำน
ธุรงำร งำรเาิน และ
พกสดุ 

2.พกฒนำาำนธุรงำร
และสำรสนเทศเพื่อ
งำรบริหำร 

- งำรจกดระบบาำน
สำรสนเทศเพื่อาำน
บริหำร 

- เพื่อจกดระบบงำรท ำาำน 
งำรเาินและพกสดุให้มี
ประสิทธิภำพมีคล่อาตกว 
และโปร่าใส 

- พกฒนำระบบาำน
ธุรงำร งำรเาิน และ
พกสดุ 

3.พกฒนำาำนงำรเาิน
และพกสดุ 

- เจ้ำหน้ำท่ีงำรเาิน บกญชี
และพกสดุมีควำมรู้ควำม
เข้ำใจและสำมำรถ
ปฏิบกติาำนด้ำน
าบประมำณได้ถูงต้อาตำม 

- เพื่อส่าเสริมงำรบริหำรแบบ
มีส่วนร่วม 

- ส่าเสริมพกฒนำให้
ควำมร่วมมือและ
บริงำรชุมชน 

4.ประชุมงรรมงำร
สถำนศึงษำและ
ผู้ปงครอานกงเรียน 

- จกดให้มีงำรประชุม 
อย่ำาน้อยภำคเรียนละ 
1 ครก้า 

- เพื่อให้ครูมีควำมรู้ควำม
เข้ำใจตรางกนและได้พกฒนำ
าำนขอาตนอย่ำาต่อเนื่อา 

- งำรบริหำรแบบมี
ส่วนร่วม 

5. งำรนิเทศภำยใน - จกดให้มีงำรนิเทศอย่ำา
น้อยเดือนละ 1ครก้า และมี
บุคลำงรท่ีมีควำมสำมำรถ
ในงำรนิเทศ 

- เพื่อตอบสนอาควำมต้อางำร
ตำมสำระหลกงสูตรในปัจจุบกน 

- งำรบริหำรแบบมี
ส่วนร่วม 

6.จกดหำบุคลำงรท่ีมี
ควำมสำมำรถเฉพำะ 

- จกดจ้ำาบุคลำงรท่ีมี
ควำมสำมำรถพิเศษ 

- เพื่อให้โราเรียนมีบรรยำงำศ
และสภำพภูมิทกศน์ท่ีสวยาำม
และเอื้อต่องำรเรียนรู้ 

- พกฒนำอำคำร
สถำนท่ี 

7. ปรกบปรุาภูมิทกศน์
ในโราเรียน 

- โราเรียนร่มรื่น น่ำอยู่ 
มีบรรยำงำศท่ีเอื้อต่อ
งำรเรียนรู้  

- เพื่อเปิดโองำสให้บุคคลใน
ชุมชนมีโองำสใช้บริงำรใน
ด้ำนต่ำาๆขอาโราเรียนและ
เสริมสร้ำาควำมสกมพกนธ์อกนดี
ระหว่ำาโราเรียนและชุมชน 

- พกฒนำอำคำร
สถำนท่ี 

8.บริงำรชุมชน - ชุ ม ช น ไ ด้ เ ข้ ำ ม ำ
บริงำรด้ำนต่ำาๆ ใน
โ ร า เ รี ย นแ ละส ร้ ำ า
ค ว ำ ม สก ม พก น ธ์ อก น ดี
ระหว่ำาโราเรียนงกบ

ชุมชน 100% 
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- เพื่อให้นกงเรียนมีสนำมเด็ง
เล่น เครื่อาเล่นและนกงเรียนได้
เงิดพกฒนำงำรด้ำนต่ำาๆ เงิด
ควำมสนุงสนำนเพลิดเพลิน 

- พกฒนำอำคำร
สถำนท่ี 

9.ปรกบปรุาสนำมเด็ง
เล่น 

- มีสนำมเด็งเล่นพร้อม
เครื่อาเล่นจ ำนวน 10 ช้ิน
ท่ีมีควำมแข็าแราและ
ปลอดภกย 

- เพื่อจกดสถำนท่ี-ส่ิาแวดล้อม
ให้มีสภำพสวยาำม ร่มรื่น รู้จกง
ใช้น้ ำ ใช้ไฟฟ้ำ อย่ำาประหยกด 
และช่วยงกนดูแลรกงษำ
สภำพแวดล้อมให้สะอำด
สวยาำม 

- พกฒนำอำคำร
สถำนท่ี 

10.โราเรียนน่ำอยู่ - บริเวณโราเรียนสะอำด 
สวยาำม มีน้ ำด่ืม น้ ำใช้
และไฟฟ้ำใช้อย่ำาสะดวง 
- นกงเรียนและบุคลำงร
ในโราเรียนมีควำมสุข
และรู้ จก งรก งษำควำม
สะอำด ใช้น้ ำ ใช้ไฟฟ้ำ 
อย่ำาประหยกด 

- ปรกบปรุาเครื่อาคอมพิวเตอร์
ให้มีจ ำนวนเพียาพอต่องำร
จกดงำรเรียนงำรสอน 
-เพื่อให้นกงเรียนได้รู้จกงค้นคว้ำ
หำควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยี 

- พกฒนำอำคำร
สถำนที ่

11.ปรกบปรุาห้อา
คอมพิวเตอร์ 

- มีห้อาคอมพิวเตอร์ที่
ทกนสมกยเพียาพอและ
พร้อมต่องำรจกดงำร
เรียนงำรสอน 
- นกงเรียนร้อยละ 85 มี
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจด้ำน
คอมพิวเตอร์-เทคโนโลยี 

- เพื่อจกดหำวกสดุงำรศึงษำตำม
ควำมต้อางำรขอางลุ่มสำระ
ต่ำาๆ อย่ำาพอเพียา จกดหำวกสดุ 
ครุภกณฑ์ ให้แง่สำยชก้นต่ำาๆ 
จกดหำครุภกณฑ์โต๊ะ เง้ำอี้สำหรกบ
นกงเรียนทุงระดกบให้เพียาพองกบ
จ ำนวนนกงเรียน 
 

- พกฒนำอำคำรสถำนที่ 12.งำรจกดสรร
าบประมำณเพื่อ                  
งำรจกดงิจงรรมงำร
เรียนงำรสอน 

- บุคลำงรในโราเรียนจกด
งิจงรรมเรียนงำรสอนได้
สะดวงรวดเร็ว 
-  งลุ่มสำระงำรเรียนรู้
ต่ำาๆ ตลอดจนสำยชก้น
ต่ำาๆ ในระดกบง่อน
ประถมศึงษำ 
ประถมศึงษำ และ
มกธยมศึงษำ มีสื่อและ
วกสดุงำรศึงษำไว้ใช้ใน
งำรจกดงิจงรรมงำรเรียน
งำรสอนอย่ำาพอเพียา 
ร้อยละ 100 
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1. เพื่อให้นกงเรียนมีควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจและเห็น
ควำมส ำคกญขอาอำชีพใน
ท้อาถิ่น  มีนิสกยรกงงำรท ำาำน 
2. เพื่อให้นกงเรียนมีทกงษะใน
งำรท ำาำนและสำมำรถ
ประงอบอำชีพได้อย่ำา
หลำงหลำยเหมำะสมตรางกบ
ควำมถนกดขอาตนเอา  

- งำรบริหำราำน
แบบมีส่วนร่วม 
- ส่าเสริมพกฒนำให้
ควำมร่วมมือและ
บริงำรชุมชน 
 
 
 

13.   1 โราเรียน  1 
อำชีพ  

-  โราเรียนสำมำรถใช้
ประงอบอำชีพได้อย่ำา
เ ต็ ม ท่ี แ ล ะ เ งิ ด
ประ โยชน์ สู า สุ ดงก บ
จ ำน วนนก ง เ รี ยน ท่ีมี
อย่ำาเพียาพอ 

1.  เพื่อลดปัญหำงำรแพร่
ระบำดขอายำเสพติดและ
อบำยมุขในสถำนศึงษำและ
นองสถำนศึงษำ 
2.  เพื่อสนกบสนุนและส่าเสริม
งำรด ำเนินาำนป้อางกนและ
แง้ไขปัญหำยำเสพติดและ
อบำยมุขนองสถำนศึงษำให้มี
ควำมเข้มแข็าและยก่ายืน 

- งำรบริหำราำน
แบบมีส่วนร่วม 
- ส่าเสริมพกฒนำให้
ควำมร่วมมือและ
บริงำรชุมชน 
 

14.  สถำนศึงษำ           
สีขำว ปลอดยำเสพติด
และอบำยมุข 

 
 

นก ง เ รี ย น  มี จิ ต
สำธำรณะ รู้จกงเสียสละ 
ไม่เงี่ยวข้อางกบสำรเสพ
ติด 

1. เพื่อให้นกงเรียนมีควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจและเห็น
ควำมส ำคกญขอาอำชีพใน
ท้อาถิ่น มีนิสกยรกงงำรท ำาำนมี
ทกงษะในงำรท ำาำนและ
สำมำรถประงอบอำชีพได้
อย่ำาหลำงหลำยเหมำะสม
ตรางกบควำมถนกดขอาตนเอา 

- พกฒนำอำคำร
สถำนท่ี 
 

 

15.  ปรกบปรุาพกฒนำ 
O – TOPขอาโราเรียน 
หรือร้ำน Oasis -   
 

โรา เรียนสำมำรถใ ช้
ประโยชน์จำงอำคำร
และส่ิาปลูงสร้ำาอื่นๆ
ได้อย่ำาเต็มท่ีและเงิด
ประ โยชน์ สู า สุ ดงก บ
จ ำน วนนก ง เ รี ยน ท่ีมี
อย่ำาเพียาพอ 

- ครู และนกงเรียนมี
ห้อาปฏิบกติงำรวิทยำศำสตร์ที่
พร้อมในงำรส่าเสริมและ
สนกบสนุนงำรจกดงำรเรียนรู้
วิทยำศำสตร์ให้สกมฤทธิ์ผลตำม
จุดประสาค์ 

- พกฒนำอำคำร
สถำนท่ี 
 
 
 

16. โครางำรปรกบปรุา
ห้อาปฏิบกติงำร
วิทยำศำสตร์ 
 

- นกงเรียนมีงำรพกฒนำ
งระบวนงำรจกดงำร
เรียนรู้วิทยำศำสตร์ 
และฝึงทกงษะ
งระบวนงำรทำา
วิทยำศำสตร์ได้ตำม
ศกงยภำพ 
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- เพื่อส่าเสริมให้ครูและ
นกงเรียนทุงคนเห็น
ควำมส ำคกญ มีควำมรู้  ควำม
เข้ำใจและน้อมน ำหลกงปรกชญำ
เศรษฐงิจพอเพียามำใช้เป็น
แนวทำาในงำรด ำเนินชีวิต 

- งำรบริหำราำน
แบบมีส่วนร่วม 
- ส่าเสริมพกฒนำให้
ควำมร่วมมือและ
บริงำรชุมชน 

17. โคราพกฒนำงำร
บริหำรสถำนศึงษำ
ตำมหลกงปรกชญำขอา
เศรษฐงิจพอเพียา 
 

-  ครูทุงคนสำมำรถน ำ
หลกงปรกชญำเศรษฐงิจ
พอเพียาไปบูรณำงำร
ใช้ในงำรจกดงิจงรรม
งำรเรียนงำรสอนได้ 
 

- เพื่อจกดหำท่ีดินบริเวณ
ใงล้เคียาหรือติดต่องกบ
โราเรียน จ ำนวนประมำณ 5 
ไร่ เพื่องำรง่อสร้ำาขยำย
อำคำรเรียน ซึ่าจะต้อามีสภำพ
ส่ิาแวดล้อมท่ีดีต่อคุณภำพ
ชีวิตขอานกงเรียน เป็นงำร
ยงระดกบผลสกมฤทธิ์ทำางำร
เรียนให้สูาขึ้น 

- งำรบริหำราำน
แบบมีส่วนร่วม 
- ส่าเสริมพกฒนำให้
ควำมร่วมมือและ
บริงำรชุมชน 

18. จกดซื้อท่ีดิน
บริจำคให้งกบโราเรียน
วกดประสำทนิงร 
 

-  นกงเรียน ครู  และ
บุคลำงรทำางำรศึงษำ 
มีท่ีดินในงำรง่อสร้ำา
อำคำรเรียน ท่ีมก่นคา 
แข็ า แ ร า  ป ลอ ดภก ย 
สร้ำาขวกญ และง ำลกาใจ
ท่ี ดี ต่ อ ง ำ ร พก ฒ น ำ
คุณ ภ ำ พ ง ำ ร ศึ ง ษ ำ
ให้งกบนกงเรียน 

1. เพื่อให้ข้ำรำชงำรครูได้
ปฏิบกติหน้ำท่ีเวรยำม รกงษำ
ควำมปลอดภกยทก้าช่วางลำาวกน
และงลำาคืนใน             
งำรป้อางกนดูแลรกงษำ
ทรกพย์สินขอาทำารำชงำร
ไม่ให้เงิดงำรสูญหำย หรือเมื่อ
เงิดเหตุงำรณ์ผิดปงติใด ๆ ให้
รีบรำยาำนต่อเจ้ำหน้ำท่ีและ
ผู้บกาคกบบกญชำได้อย่ำา
ทกนท่วาที 

- งำรบริหำราำน
แบบมีส่วนร่วม 
- ส่าเสริมพกฒนำให้
ควำมร่วมมือและ
บริงำรชุมชน 

19  ปรกบปรุา บ ำรุา
ซ่อมแซม ระบบ
งล้อาวาจรปิด CCTV  
 

1. ข้ำรำชงำรครูและ
บุคลำงรทำางำรศึงษำ
โราเรียนวกดประสำท
นิงร มำปฏิบกติหน้ำท่ี
เพื่อให้เงิดควำมสาบ
เรียบร้อยและปลอดภกย
ต่อทรกพย์สินขอา
โราเรียนร้อยละ 80     

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่  4   
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 



 

 
 
“การพฒันาคุณภาพการจัดการศกึษา” ของโรงเรียนวัดประสาทนิกร 
 โราเรียนวกดประสำทนิงร ตก้าอยู่ต ำบลขกนเาิน  อ ำเภอหลกาสวน จกาหวกดชุมพร  เปิดสอนตก้าแต่ระดกบชก้นอนุบำล 1            
ถึา  ระดกบชก้นมกธยมศึงษำปีท่ี  3  มีนกงเรียนทก้าสิ้น 1,200  คน  ข้ำรำชงำรครูและบุคลำงรทำางำรศึงษำทก้าสิ้น 60 คน  
ภำยใต้งำรน ำขอา  ผู้อ ำนำยงำร นำยลกงษไชย  มลอุ่น  มีมำตรงำรด้ำนงำรบริหำรแบบมีส่วนร่วมจำงทุงภำคส่วนโดยให้
หน่วยาำนทก้าภำครกฐ ภำคเองชน อาค์งรปงครอาส่วนท้อาถ่ิน  ผู้ประงอบงำร ภูมิปัญญำท้อาถ่ิน หรือปรำชญ์ชำวบ้ำน  
ผู้ปงครอา  เข้ำมำมีส่วนร่วมในงำรเป็นคณะงรรมงำร/คณะท ำาำนขอาสถำนศึงษำ โดยเฉพำะควำมเข้มแข็าและ                   
ควำมคล่อาตกวขอาคณะงรรมงำรสถำนศึงษำขก้นพื้นฐำนได้ร่วมงกนคิด ตกดสินใจ สนกบสนุน ส่าเสริม และติดตำมตรวจสอบ  
งำรด ำเนินาำนขอาสถำนศึงษำ โดยแยงเป็นฝ่ำยาำน ดกาน้ี 
 1. งานวิชาการ 
 งำรบริหำราำนวิชำงำร ท ำให้โราเรียนมีหลกงสูตรท่ีดี มีควำมถูงต้อาสมบูรณ์ เป็นไปตำมควำมต้อางำรขอา
นกงเรียนและผู้ปงครอา ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยบูรณำงำรหลกงปรกชญำขอาเศรษฐงิ จพอเพียาได้สอดคล้อางกบ
แผนงำรจกดงำรเรียนรู้ทุงงลุ่มสำระ ครูและบุคลำงรน ำไปใช้ในงำรจกดงำรเรียนงำรสอนให้นกงเรียนได้อย่ำามีประสิทธิภำพ 
มีงำรประเมินผลงำรเรียนรู้ขอาผู้เรียน จึาท ำให้นกงเรียนได้เรียนรู้เต็มตำมศกงยภำพ  มีควำมเป็นเลิศทำาวิชำงำรท่ี
หลำงหลำย และเป็นคนดี มีคุณธรรม อยู่ในสกาคมอย่ำามีควำมสุข 
 2. งานบริหารงานบุคคล 
 ข้ำรำชงำรครูและบุคลำงรทำางำรศึงษำขอาโราเรียนมีทกงษะและงระบวนงำรในงำรปฏิบกติหน้ำท่ี มี
จรรยำบรรณต่อวิชำชีพ มีเจตคติท่ีดีต่อวิชำชีพครู มีขวกญและง ำลกาใจในงำรปฏิบกติาำน มีควำมมุ่ามก่นตก้าใจและรกบผิดชอบ
ต่อาำนในหน้ำท่ี มีควำมเมตตำ งรุณำต่อศิษย์ มีควำมเสียสละ เงื้องูลและช่วยเหลือซึ่างกนและงกนอย่ำางกลยำณมิตร มี
ควำมสำมกคคี มีงำรพกฒนำตนเอาเต็มศกงยภำพ โดยมีงำรบริหำรจกดงำรเป็นระบบ ดกาน้ี 
 1) ง ำหนดอกตรำต ำแหน่าขอาบุคลำงรให้สอดคล้อางกบงระบวนงำรเรียนงำรสอน  
       2) ด ำเนินงำรคกดเลืองบุคลำงรให้เหมำะสมงกบต ำแหน่าหน้ำท่ี  
        3) จกดสรรบุคลำงรเข้ำประจ ำต ำแหน่าหน้ำท่ีได้อย่ำาเหมำะสม  
 4) ส่าเสริมและพกฒนำด้ำนควำมรู้ ทกงษะคุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ 
 5) พิจำรณำควำมดีควำมชอบขอาข้ำรำชงำรครูและบุคลำงรทำางำรศึงษำในโราเรียนอย่ำาเป็นธรรม 
       6) ควบคุมดูแลงำรท ำาำนขอาบุคลำงรทุงฝ่ำยในโราเรียน  
        7) รวบรวมข้อมูลเงี่ยวงกบบุคลำงร วิเครำะห์ประเมินผลงำรท ำาำน 
 3. งานบริหารแผนงานและงบประมาณ 
 งำรบริหำราบประมำณ โราเรียนมีงำรบริหำรงำรเาินและสินทรกพย์อย่ำาเป็นระบบ โปร่าใส ตรวจสอบได้ เป็นไป
ตำมเป้ำหมำยและวกตถุประสาค์ เน้นผลประโยชน์ท่ีเงิดงกบนกงเรียนเป็นส ำคกญ  งำรใช้จ่ำยเาินเป็นไปตำมแผนาำน 
โครางำรท่ีง ำหนด 
 4. งานบริหารงานทั่วไป 
 งำรบริหำราำนทก่วไป  เช่น าำนสำรบรรณ าำนงำรเาิน าำนพกสดุ  าำนอำคำรสถำนท่ี  าำนสวกสดิงำรนกงเรียน 
เป็นระบบ สะดวง รวดเร็ว ในงำรประสำนาำนและผู้รกบบริงำร  ทุงฝ่ำยมีควำมพึาพอใจ มีระบบควบคุมภำยในท่ีมี
ประสิทธิภำพ มีระบบดูแลช่วยเหลือนกงเรียนท่ีมีประสิทธิผล สำมำรถให้งำรช่วยเหลือแง้ปัญหำ และพกฒนำนกงเรียนให้เป็น
คนดีตำมศกงยภำพได้อย่ำาทก่วถึา 

ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 



 

 

       • กลยุทธ์หลัก (strategie) 
1. พกฒนำคุณภำพผู้เรียนทุงระดกบทุงประเภท 
2. ปลูงฝัาคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม วิถีชีวิตควำมเป็นไทย ตำมหลกงปรกชญำขอาเศรษฐงิจ

พอเพียา  
3. ขยำยโองำสเข้ำถึาบริงำรงำรศึงษำขก้นพื้นฐำนให้ผู้เรียนได้รกบโองำสอย่ำาทก่วถึา  จึามีคุณภำพ

และเสมอภำค 
4. พกฒนำคุณภำพครูและบุคลำงรทำางำรศึงษำ 
5. พกฒนำระบบงำรบริหำรจกดงำร 

• ผลผลิตหลัก 
1. นกงเรียนระดกบปฐมวกย 
2. นกงเรียนระดกบประถมศึงษำ 
3. นกงเรียนระดกบมกธยมศึงษำตอนต้น 

• จุดเน้นการด าเนินงาน 
1. เด็งปฐมวกยมีควำมพร้อมด้ำนร่ำางำย อำรมณ์ สกาคม จิตใจ และสติปัญญำ ตำมหลกงสูตรและเต็ม

ศกงยภำพ 
2. ผู้เรียนมีสมรรถนะส ำคกญตำมหลกงสูตรแงนงลำางำรศึงษำขก้นพื้นฐำนพุทธศกงรำช 2561 
3. ผลสกมฤทธิ์ทำางำรเรียนเพิ่มข้ึนทุงระดกบชก้น 
4. ผู้เรียนท่ีมีควำมสำมำรถพิเศษได้รกบงำรส่าเสริมและพกฒนำเต็มศกงยภำพ 
5. เตรียมควำมพร้อมสู่ประชำคมอำเซียน 
6. ผู้เรียนทุงคนมีคุณลกงษณะพึาประสาค์ตำมหลกงสูตรและมีค่ำนิยมหลกงขอาคนไทย 12  ประงำร 
7. สถำนศึงษำยึดหลกงปรกชญำขอาเศรษฐงิจพอเพียาในงำรจกดงำรเรียนรู้และใช้งิจงรรมเป็นฐำนใน

งำรเรียนรู ้
8. ประชำงรวกยเรียนอำยุ 4 ปี – 16 ปี ได้รกบโองำสทำางำรศึงษำอย่ำาทก่วถึาเสมอภำคและมี

คุณภำพจนจบงำรศึงษำภำคบกาคกบ 
9. ครูและบุคลำงรทำางำรศึงษำได้รกบงำรพกฒนำอาค์ควำมรู้แลสมรรถนะผ่ำนงำรปฏิบกติจริา 
10. ครูและบุคลำงรทำางำรศึงษำเป็นครูมืออำชีพมีผลาำนเชิาประจกงษ์ได้รกบงำรยงย่อาเชิดชูเงียรติ

อย่ำาเหมำะสม 
11. สถำนศึงษำมีงำรบริหำรจกดงำรโดยมุ่าผลสกมฤทธิ์เน้นงำรบริหำรแบบมีส่วนร่วม 
12. สถำนศึงษำมีงำรปรกบปรุา พกฒนำด้ำนอำคำรสถำนท่ี ให้มีบรรยำงำศท่ีเอื้อต่องำรเรียนรู้และมี

ระบบงำรบริหำรจกดงำรอย่ำามีคุณภำพ 
  

 
 
 
 





 

แนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

กลยทุธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท 

จุดเน้น แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย จุดเน้น 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

1. เด็กปฐมวัยมีความ
พร้อมด้านร่างกาย จิตใจ 
อ า ร ม ณ์  สั ง ค ม แ ล ะ
สติปัญญา ตามหลักสูตร 

1. ส่งเสริมการน าหลักสูตรไปใช้
ในการจัดการเรียนการสอนให้
เกิดประสิทธิภาพและจัดท า
แผนการจัดประสบการณ์ 
2. ส่ง เสริมการประเมิน
พัฒนาการของเด็กปฐมวัยตาม
สภาพจริงและตามศักยภาพ 
3. ส่งเสริมการใช้ส่ือ นวัตกรรม 
เทคโนโลยีและผลการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนเด็ก
ปฐมวัย 
 
 
 
 
 
 

1. เด็กระดับปฐมวัย 
100 % ได้รับการ
พัฒนาตามหลักสูตร
และเต็มศักยภาพท้ัง 
4 ด้าน 
2. เด็กปฐมวัย 100 
% มีนิสัยรักการอ่าน 
 

ร้อยละ 
82 

ร้อยละ 
84 

ร้อยละ 
86 

ร้อยละ 
88 

ร้อยละ 
90 

- ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร 
- ส่งเสริมศักยภาพเด็กปฐมวัย 
- ส่งเสริมพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน
ของเด็กปฐมวัย 
- กีฬาเพื่อสุขภาพเด็กปฐมวัย 
- หนูน้อยรักการอ่าน 
- วันส าคัญ 
- ทัศนศึกษานอกสถานท่ี 
 

กลยทุธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท 

จุดเน้น แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย จุดเน้น 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 



 

2. ผู้เรียนมีสมรรถนะ
ส า คัญ ต า ม ห ลั ก สู ต ร
แกนกลางการศึกษาขั้น
พื้ น ฐ า น พุ ท ธ ศั ก ร า ช 
2551 

1. จัดท าข้อมูลประเมิน
ส ม ร ร ถ น ะ ข อ ง ผู้ เ รี ย น ทุ ก
ระดับช้ัน 
2. จัดท าแผนหรือแนวทางใน
การประเมิน/พัฒนาสมรรถนะ
ผู้เรียน 
3. ส่งเสริมการน าหลักสูตรไปใช้
ในการจัดการเรียนการสอนให้
เกิดประสิทธิภาพ 
4. ส่งเสริมการสร้าง  การใช้ส่ือ 
นวัตกรรม เทคโนโลยีและวิจัย 
ในการพัฒนาการเรียนการสอน 

นั ก เ รี ย นมี ผ ลก า ร
ประเมินสมรรถนะ
ข อ ง ผู้ เ รี ย น ใ น
ภาพรวมอยู่ในระดับ
ดีขึ้นไป 
 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
95 

ร้อยละ 100 - ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร 
- สอนเสริมเพ่ิมศักยภาพนักเรียน 
- กีฬาเพ่ือสุขภาพ 
- วันส าคัญ 
- พัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ
คอมพิวเตอร์ 
- เรียนรู้สู่อาชีพ 
- กีฬาเพ่ือสุขภาพ 
- ห้องสมุดมีชีวิต 
- วงดนตรีลูกทุ่ง 
- ภาษาสู่โลกกว้าง 
- ก่อต้นกล้าภาษา 
- ส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษทุกระดับสู่ความ
เป็นเลิศ 
- อนุรักษ์ส่งเสริมงานใบตองและ
ดอกไม้สด 
- แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
- การพัฒนาศักยภาพการอ่าน คิด
วิเคราะห์ และเขียนสื่อความ 
 

กลยทุธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท 

จุดเน้น แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย จุดเน้น 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

3. ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
เพิ่มข้ึนทุกระดับช้ัน 

1. ส่งเสริมการน าหลักสูตรไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพ 
2. ส่งเสริม พัฒนาการจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้และน าแผนไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน  

1. ค่าเฉล่ียร้อยละของ
ผู้เรียนช้ันประถมศึกษา
และมัธยมศึกษาตอนต้นมี

ร้อยละ 
70 
 

ร้อยละ 
75 
 

ร้อยละ 
78 
 

ร้อยละ 
80 
 

ร้อยละ 90 
 
 

- ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร 
- ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 



 

3. ส่ ง เสริมการใช้สื่ อ นวัตกรรม 
เทคโนโลยีและผลการวิจัยในการเรียน
การสอน 
4. จัดท าแผนพัฒนาเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
5. ส่งเสริมและพัฒนาการอ่านออกเขียน
ได้ของนักเรียน 
6. พัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการ
สอนเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้
ของนักเรียน 
7.ส่งเสริมการชัข้อสอบ PRE O – Net, 
ข้อสอบNT และข้อสอบกลาง เพื่อเตรียม
ความพร้อมผู้เรียน 
7. เน้นครูจัดการเรียนการสอนและ
วัด ผลประเ มินผลให้สอดคล้ อง กับ
มาตรฐ าน  สา ระและตั วชี้ วั ดของ
หลักสูตรแกนกลาง 
8. สร้างความตระหนักให้โรงเรียน
ติดตามข้อมูลและสารสนเทศของสทศ. 

  

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้นกว่าระดับโรงเรียน
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2. ค่าเฉล่ียร้อยละของ
ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
3 ผ่านเกณฑ์การประเมิน
คุ ณภาพ การ ศึ กษาขั้ น
พื้นฐานเพื่อประกันคุณภาพ 
( NT ) ระดับดีขึ้นไป 
4. ค่าเฉล่ียร้อยละของ
ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี
6 และมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้นและผ่านเกณฑ์การ
ประเมินทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

 
 
 
 
ร้อยละ 
40 
 
ร้อยละ 
40 
 
 
 
ร้อยละ 
40 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ร้อยละ 
50 
 
ร้อยละ 
50 
 
 
 
ร้อยละ 
45 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ร้อยละ 
55 
 
ร้อยละ 
55 
 
 
 
ร้อยละ 
55 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ร้อยละ 
60 
 
ร้อยละ 
60 
 
 
 
ร้อยละ 
65 
 
 
 
 
 

 
 
 
ร้อยละ 90 
 
ร้อยละ 85 
 
 
 
ร้อยละ 70 

- วันส าคัญ 
- ทัศนศึกษานอกสถานท่ี 
- ส่งเสริมทักษะทาง
คณิตศาสตร์ 
- เพิ่มศักยภาพผู้เรียนรายวิชา
วิทยาสตร์และคณิตศาสตร์
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 
ตามตัวชี้วัด 
- งำรพกฒนำศกงยภำพงำรอ่ำน 
คิดวิเครำะห์ และเขียนส่ือ
ควำม 
- แหล่งเรียนรู้และ  ภูมิปัญญา
ท้องถิน่ 
 
 

กลยทุธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท 

จุดเน้น แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย จุดเน้น 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

4. ผู้เรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ
ได้รับการส่งเสริมและ

1. คัดกรองนักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษและ
จัดท าระบบข้อมูล/

1. ผลการแข่งขันของ
นักเรียนท่ีมี
ความสามารถพิเศษ

ระดับเขต
พื้นท่ี 

อยู่ในล าดับ 

ระดับเขต
พื้นท่ี 

อยู่ในล าดับ 

ระดับเขต
พื้นท่ี 

อยู่ในล าดับ 

ระดับเขต
พื้นท่ี 

อยู่ในล าดับ 

ระดับเขต
พื้นท่ี 

อยู่ในล าดับ 

- พัฒนาศักยภาพการสอน
คอมพิวเตอร์สู่ความเป็นเลิศ 
- ภาษาสู่โลกกว้าง 



 

พัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ 

สารสนเทศนักเรียน 
2. ส่งเสริมและสนับสนุน
นักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษให้มี
ความเป็นเลิศ 
3. ส่งเสริม สนับสนุน
การแข่งขันกีฬา และ
ทักษะวิชาการ 

ได้รับการส่งเสริม 
สนับสนุนและพัฒนาสู่
ความเป็นเลิศ 
2. ผลการแข่งขันของ
นักเรียนพิเศษได้รับ
การพัฒนาศักยภาพ
เป็นรายบุคคล 
3. นักเรียนม ีผลงาน/
รางวัลด้านกีฬา 
วิชาการและด้าน
วิชาการงานศิลปหัต
กรรมนักเรียนระดับ
เครือข่าย/ เขตพื้นท่ี
การศึกษา/ระดับภาค/
ระดับประเทศ 

1- 3 
 

1- 3 
 

1- 3 
 

1- 3 
 

1- 3 
 

- อนุรักษ์อักษรไทย 
- วงสตริงคอมโบ 
- วงดนตรีลูกทุ่ง 
- ดนตรีไทย 
- วงดุริยางค์โรงเรียน 
- ตลาดนัดความรู้สู่ชุมชน 
-ประติมากรรม 
- กีฬาเพื่อสุขภาพ 
- ห้องเรียนคู่ขนาน 
ออทิสติก 
- พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็น
เลิศ 

กลยทุธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท 

จุดเน้น แนวทำางำรพกฒนำ ตกวชี้วกดควำมส ำเร็จ 
ค่ำเป้ำหมำย 

จุดเน้น 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

5. เตรียมควำมพร้อมสู่
อำเซียน 

1. พกฒนำครูและบุคลำงร
ทำางำรศึงษำเพื่อเตรียม
ควำมพร้อมสู่ประชำคม
อำเซียน 
2. ส่าเสริมงำรเรียนงำรสอน
ภำษำอกางฤษและภำษำ

1. ครูและบุคลำงร
ทำางำรศึงษำใน
โราเรียนสำมำรถ
ส่ือสำรภำษำอกางฤษ
และภำษำอำเซียนได้
อย่ำาน้อย 1 ภำษำ 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 84 ร้อยละ 86 ร้อยละ 90 ร้อยละ 100 - ปรกบปรุาหลกงสูตร 
- ห้อาสมุดมีชีวิต 
- ทกศนศึงษำนองสถำนท่ี 
- ภำษำสู่โลงงว้ำา 
- ง่อต้นงล้ำภำษำ 
- เรียนรู้ท้อาถิ่นสู่อำเซียน 



 

อำเซียน 
3. ส่าเสริมงิจงรรมเงี่ยวงกบ
อำเซียนสู่งำรปฏิบกติ 
3. จกดงิจงรรมงำรเรียนงำร
สอนเงี่ยวงกบอำเซียนบูรณำ
งำรทุงงลุ่มสำระงำรเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 

2. นกงเรียนทุงคน
สำมำรถส่ือสำร
ภำษำอกางฤษและ
ภำษำอำเซียนได้อย่ำา
น้อย 1 ภำษำ 
 

 

กลยทุธ์ที่ 2  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม วิถีชีวิต ความเป็นไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

จุดเน้น แนวทำางำรพกฒนำ ตกวชี้วกดควำมส ำเร็จ 
ค่ำเป้ำหมำย 

จุดเน้น 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

6. ผู้เรียนทุกคนมี
คุณลักษณะพึงประสงค์
ตามหลักสูตรและค่านิยม
หลักของคนไทย 12 
ประการ 

1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียน
ด้านคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ทุกๆด้าน 
2. สร้างความตระหนักและ
รณรงค์ ให้ความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับคุณลักษณะ
อันประสงค์ตามหลักสูตร

1. นักเรียนทุกคนผ่าน
การประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตร
ระดับดีขึ้นไป 
2. นักเรียนทุกคนผ่าน
การประเมิน 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
92 

ร้อยละ 
96 

ร้อยละ 
98 

 ร้อยละ 
100 
 

- ธนาคารความดี 
- ค่ายพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม 
- บรรพชาสามเณร –บวชธรรม
จาริณี ภาคฤดูร้อน 
- ธนาคารโรงเรียน 
- การพัฒนาการด ารงชีวิตตาม



 

และค่านิยมหลักของคนไทย 
12 ประการ 

ค่านิยมหลักของคน
ไทย 12 ประการ
ระดับดีขึ้นไป 
3. นักเรียนทุกคน
ประพฤติและปฏิบัติตน
เป็นคนดีและสามารถ
น าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินชีวิตได้ 
 
 
 

หลักเศรษฐกิจพอเพียง 
-เดิน-วิ่งวิสาขะพุทธบูชา 
- กีฬาเพื่อสุขภาพ 
-ประชาธิปไตยในโรงเรียน 
- วันส าคัญ 
- ห้องสมุดมีชีวิต 
- พัฒนาผู้เรียน ยิ้มง่าย ไหว้สวย 

กลยทุธ์ที่ 2  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม วิถีชีวิต ความเป็นไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

จุดเน้น แนวทำางำรพกฒนำ ตกวชี้วกดควำมส ำเร็จ 
ค่ำเป้ำหมำย 

จุดเน้น 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

7. สถำนศึงษำยึดหลกง
ปรกชญำขอาเศรษฐงิจ
พอเพียาในงำรจกดงำร
เรียนรู้และใช้งิจงรรม
เป็นฐำนในงำรเรียนรู้ 

1. ส่ า เสริ ม  สนกบสนุน ให้
นกงเรียนได้รกบควำมรู้ควำม
เข้ำใจเงี่ยวงกบหลกงปรกชญำ
ขอาเศรษฐงิจพอเพียา 
2. น ำหลกงปรกชญำขอา
เศรษฐงิจพอเพียาบูรณำงำร
ในงำรจกดงิจงรรมงำรเรียน
งำรสอนทุงงลุ่มสำระงำร

1. นกงเรียนทุงคนมี
ค ว ำ ม รู้ ค ว ำ ม เ ข้ ำ ใ จ
เงี่ยวงกบหลกงปรกชญำขอา
เศรษฐงิจพอเพียาและ
น ำมำประยุงต์ใช้ในงำร
ด ำเนินชีวิตได้ 
2. นกงเรียนเข้ำร่วม
งิ จง ร ร มและ ท ำ า ำ น

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 - ปรกบปรุาหลกงสูตร 
- เรียนรู้ท้อาถิ่นสู่อำเซียน 
- เรียนรู้สู่อำชีพ 
- ห้อาสมุดมีชีวิต 
- ขกบเคล่ือนควำมคิดสู่ห้อาเรียน 
- ธนำคำรโราเรียน 
- งำรพกฒนำงำรด ำราชีวิตตำม
หลกงเศรษฐงิจพอเพียา 



 

เรียนรู้ 
3. ส่าเสริม สนกบสนุนให้
นกง เรียนน ำควำมรู้ ควำม
เข้ำใจเงี่ยวงกบหลกงปรกชญำ
ขอาเศรษฐงิจพอเพียามำ
ประยุงต์ใช้ในงำรด ำเนิน
ชีวิต 
 
 
 

ร่วมงกบผู้อื่นได้ 
3. โราเรียนได้รกบงำร
ประเมิน เป็นโรา เรียน
ต้ น แ บ บ เ ศ ร ษ ฐ งิ จ
พอเพียา 

 

กลยทุธ์ที่ 3  ขยายโอกาสทางการศึกษาเข้าถึงบริการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ให้ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ 

จุดเน้น แนวทำางำรพกฒนำ ตกวชี้วกดควำมส ำเร็จ 
ค่ำเป้ำหมำย 

จุดเน้น 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

8. ประชากรวัยเรียน
อายุ 4- 15 ปี ได้รับ
โอกาสทางการศึกษา
อย่างทั่วถึง เสมอภาค
และมีคุณภาพจนจบ
การศึกษาภาคบังคับ 

1. ส ารวจประชากรวัย
เรียนในเขตพื้นที่บริการ 
2 .  ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ
ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ ใ ห้
นั ก เ รี ย นที่ มี อ า ยุ ต า ม
เกณฑ์การ ศึกษาภาค
บังคับเข้าเรียน 
3. ส ารวจนักเรียนเป็น
รายบุคคลเพื่ อจัดสรร

1. นักเรียนได้
รับประทานอาหาร
กลางวันที่มีคุณภาพ
ถูกหลักโภชนาการทุก
วันตลอดปี 100% 
2. นักเรียนทุกคน
ได้รับบริการดูแลด้าน
สุขภาพด้านคุณภาพ
ชีวิต อย่างทั่วถึงและ

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 100 -อาหารกลางวัน 
-สหกรณ์โรงเรียน 
-บริการสุขภาพ 
-บริการเด็กด้อยโอกาส 
- คุ้มครองความปลอดภัย 
-สายสัมพันธ์บ้านและ
โรงเรียน 
-วันแห่งความส าร็จ 
- แนะแนว 



 

ทุนการศึกษา 
4. ส่งเสริม สนับสนุนใน
การจัดการศึกษาให้กับ
นักเรียนอย่างเสมอภาค 
มี คุ ณ ภ า พ จ น จ บ
การศึกษาภาคบังคับ 

เสมอภาค 
3. นักเรียนชั้นป.6 
และม.3 ทุกคนจบ
การศึกษาภาคบังคับ
และสามารถเข้าศึกษา
ต่อในระดับสูงขึ้น 
 

- อาหารเสริมส าหรับเด็ก
ปฐมวัย 
 

กลยุทธ์ท่ี   4    การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 

จุดเน้น แนวทำางำรพกฒนำ ตกวชี้วกดควำมส ำเร็จ 
ค่ำเป้ำหมำย 

จุดเน้น 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

9. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับ
การพัฒนาองค์ความรู้
และสมรรถนะผ่าน
การปฏิบัติจริง 
 
 
 
 

1. ส่งเสริม สนับสนุนให้
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเข้าร่วมการอบรม 
สัมมนาตามศักยภาพและ
ตามความสนใจ 

1. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับ
ก า ร พั ฒ น า ต า ม
ศักยภาพ ตามความ
สนใจอย่างต่อเนื่อง 
2. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาอย่าง
น้อย 90 % ได้ศึกษา
ดูงานปีละ 1 ครั้ง 
 
 
 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 100 
 
 
 
 
 

-  ศึกษาดูงานทางการศึกษา 
- ส่งเสริมศักยภาพบุคลากร
ในโรงเรียน 
 



 

 
 
 
 

 
กลยุทธ์ท่ี   4    การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 

จุดเน้น แนวทำางำรพกฒนำ ตกวชี้วกดควำมส ำเร็จ 
ค่ำเป้ำหมำย 

จุดเน้น 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

10. ครูและบุคลำงร
ทำางำรศึงษำเป็นครู
มืออำชีพมีผลาำนเชิา
ประจกงษ์ได้รกบงำรยง
ย่อาเชิดชูเงียรติอย่ำา
เหมำะสม 

1. ส่าเสริม สนกบสนุนให้
ครูและบุคลำงรทำางำร
ศึงษำได้พกฒนำตนเอา
ตำมควำมสำรถอย่ำาเป็น
ครูมืออำชีพ มีผลาำนเชิา
ประจกงษ์ได้รกบงำรยง
ย่อาเชิดชูเงียรติ 
 
 
 
 
 

1. ครูทุงคนได้ท ำวิจกย
ในชก้นเรียนและน ำผล
วิจกยมำพกฒนำงำร
เรียนงำรสอน 
 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 -  วิจกยเชิาปฏิบกติงำรใน
โราเรียน 
 



 

 
 
กลยุทธ์ท่ี  5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

จุดเน้น แนวทำางำรพกฒนำ ตกวชี้วกดควำมส ำเร็จ 
ค่ำเป้ำหมำย 

จุดเน้น 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

11. สถานศึกษามีการ
บริหารจัดการโดยมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์เน้นการ
บริหาร แบบมีส่วนร่วม 

1. ส่งเสริมและพัฒนา
สถานศึกษาในการน า
รูปแบบการบริหารจัดการ
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานท่ี
มุ่งยกระดับคุณภาพผู้เรียน
ให้ได้มาตรฐาน 
2. ส่งเสริมและพัฒนาให้
โรงเรียนมีระบบประกัน
คุณภาพภายในท่ีเข้มแข็ง 
3. โรงเรียนจัดท ารายงาน
ผลการประเมินตนเองตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
พ.ศ. 2553 
4. โรงเรียนจัดท ารายงาน
ปฏิบัติงานประจ าปี (SAR) 

1 .  โ ร ง เ รี ยนมี ร ะบ บกา ร
ประกั น คุณภาพภาย ใน ท่ี
เข้มแข็งในระดับดีมาก 
2.  โ ร ง เรียนมีการบริหาร
จัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
และเน้นการบริหารจัดการ
แบบมีส่วนร่วมอยู่ในระดับดี
มาก 
3. ผู้ปกครองนัก เรียนและ
ชุมชนให้ความร่วมมือกับทาง
โรงเรียน 100 % 
4.ผู้รับบริการทุกฝ่ายมีความ
พึงพอใจระดับดีขึ้นไป 
5. โรงเรียนได้รับการรับรอง
จากการประ เมิน คุณภาพ
ภายนอก 

ร้อยละ 90 
 
 
 
 
 
ร้อยละ 100 
 
 
ร้อยละ 90 
 
 
 
 
ร้อยละ 90 

ร้อยละ 95 
 
 
 
 
 
ร้อยละ 100 
 
 
ร้อยละ 95 
 
 
 
 
ร้อยละ 95 

ร้อยละ 97 
 
 
 
 
 
ร้อยละ 100 
 
 
ร้อยละ 98 
 
 
 
 
ร้อยละ 98 
 

ร้อยละ 100 
 
 
 
 
 
ร้อยละ 100 
 
 
ร้อยละ 100 
 
 
 
 
ร้อยละ 100 
 

ร้อยละ 100 
 
 
 
 
 
ร้อยละ 100 
 
 
ร้อยละ 100 
 
 
 
 
ร้อยละ 100 
 

- สวัสดิการบุคลากร 
- พัฒนางานธุรการและ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร 
- พัฒนางานการเงนิและ
พัสดุ 
- ประชุมกรรมการ
สถานศึกษาและผู้ปกครอง
นักเรียน 
- การนิเทศภายใน 
- จัดหาบุคลากรท่ีมี
ความสามารถ 



 

จุดเน้น แนวทำางำรพกฒนำ ตกวชี้วกดควำมส ำเร็จ 
ค่ำเป้ำหมำย 

จุดเน้น 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

11. สถานศึกษามีการ
บริหารจัดการโดยมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์เน้นการ
บริหาร แบบมีส่วนร่วม 

5.โรงเรียนน ารูปแบบการ
บริหารจัดการแบบมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์มาใช้ในการ
บริหารจัดการศึกษาให้ได้
คุณภาพตามมาตรฐาน 
6.พัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการให้ได้มาตรฐาน 
7. ประสานการท างาน
และการมีส่วนร่วมจาก
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทุกภาค
ส่วน 
8. ประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่ผลงานดีเด่นของ
โรงเรียน 

1 .  โ ร ง เ รี ยนมี ร ะบ บกา ร
ประกั น คุณภาพภาย ใน ท่ี
เข้มแข็งในระดับดีมาก 
2.  โ ร ง เรียนมีการบริหาร
จัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
และเน้นการบริหารจัดการ
แบบมีส่วนร่วมอยู่ในระดับดี
มาก 
3. ผู้ปกครองนัก เรียนและ
ชุมชนให้ความร่วมมือกับทาง
โรงเรียน 100 % 
4.ผู้รับบริการทุกฝ่ายมีความ
พึงพอใจระดับดีขึ้นไป 
5. โรงเรียนได้รับการรับรอง
จากการประ เมิน คุณภาพ
ภายนอก 
 
 
 
 

ร้อยละ 90 
 
 
 
 
ร้อยละ 100 
 
 
ร้อยละ 90 
 
 
 
ร้อยละ 90 

ร้อยละ 95 
 
 
 
 
ร้อยละ 100 
 
 
ร้อยละ 95 
 
 
 
ร้อยละ 95 

ร้อยละ 97 
 
 
 
 
ร้อยละ 100 
 
 
ร้อยละ 98 
 
 
 
ร้อยละ 98 
 
 

ร้อยละ 100 
 
 
 
 
ร้อยละ 100 
 
 
ร้อยละ 100 
 
 
 
ร้อยละ 100 
 

ร้อยละ 100 
 
 
 
 
ร้อยละ 100 
 
 
ร้อยละ 100 
 
 
 
ร้อยละ 100 
 
 

- สวัสดิการบุคลากร 
- พัฒนางานธุรการและ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร 
- พัฒนางานการเงนิและ
พัสดุ 
- ประชุมกรรมการ
สถานศึกษาและผู้ปกครอง
นักเรียน 
- การนิเทศภายใน 
- จัดหาบุคลากรท่ีมี
ความสามารถ 

กลยุทธ์ท่ี  5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
จุดเน้น แนวทำางำรพกฒนำ ตกวชี้วกดควำมส ำเร็จ ค่ำเป้ำหมำย จุดเน้น 



 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
12. สถานศึกษามีการ
ปรับปรุง พัฒนาด้าน
อาคา รสถาน ท่ี ให้ มี
บรรยากาศท่ี เอื้ อ ต่อ
การเรียนรู้และมีระบบ
ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
อย่างมีคุณภาพ 

1. จัดสภาพแวดล้อม
บริ เ วณโรง เรี ยน ร่ มรื่ น 
สวยงาม มีบรรยากาศท่ี
เอื้อต่อการเรียนรู้ 
2. ปรับปรุงเป็นศูนย์รวม
ส่ื อ  น วั ต ก ร ร ม ใน ก า ร
จัดการเรียนการสอน 
3. ปรับปรุง พัฒนาห้อง
คอมพิวเตอร์ /ห้องพิเศษ/
ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร  ท่ี ใ ช้
สนับสนุนการจัดกิจกรรม
ข อ ง โ ร ง เ รี ย น ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพและพร้อม
ต่อการใช้งาน 
 

 1. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อม 
บริ เ วณร่ มรื่ น  สวยงาม  มี
บรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ 
2. โรงเรียนมีส่ือ  นวัตกรรม
ในการจัดการเรียนการสอนท่ี
เป็นระบบและได้มาตรฐาน 
 3 . โ ร ง เ รี ย น มี ห้ อ ง
คอมพิ ว เตอร์ /ห้ องพิ เศษ/
ห้องปฏิบั ติการ ท่ี เพีย งพอ 
เหมาะสมและพร้อมต่อการใช้
งาน 100% 
4. ผู้รับบริการมีความพึง
พอใจ 100 % 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
95 

ร้อยละ 
100 

- ปรับปรุงภูมิทัศน์ใน
โรงเรียน 
- บริการชุมชน 
- ปรับปรุงสนามเด็กเล่น 
-โรงเรียนน่าอยู ่
-ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ 
- สวนพฤกษศาสตร์ใน
โรงเรียน 
- สวนสัตว์หรรษา 
- จัดสรรงบประมาณเพื่อ
การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน  
- ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 
สปช. 2/28 ปรับปรุง  
(4 ช้ัน 15 ห้องเรียน)  
- ก่อสร้างอาคารเรียน318 
ล./55-ข 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

ส่วนที่  5   
โครงการ/งบประมาณ 



 

ส่วนที่ 5 
โครงการ/งบประมาณ 

 
กลยุทธ์ท่ี 1  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท  

กลยุทธ์/โครงการ 
ปีที่ด าเนินการ/ประมาณการงบประมาณ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
1. โครางำรพกฒนำศกงยภำพงำรสอน 
   คอมพิวเตอร์สู่ควำมเป็นเลิศทำาวิชำงำร 

30,250 35,000 37,000 38,000 40,000 

2. โครางำรปรกบปรุาหลกงสูตรสถำนศึงษำ 15,730 16,000 18,000 18,000 20,000 
3. โครางำรเรียนรู้ท้อาถิ่นสู่อำเซียน 12,100 14,000 15,000 15,000 15,000 
4. โครางำรวกนส ำคกญ 30,250 35,000 35,000 35,000 35,000 

5. โครางำรสอนเสริมเพิ่มศกงยภำพผู้เรียน 12,100 13,000 13,000 13,000 13,000 

6. โครางำรอยู่ค่ำยพกงแรมลูงเสือ-เนตรนำรี 121,000 123,000 123,000 123,000 123,000 

7. โครางำรทกศนศึงษำนอง   สถำนท่ี 363,000 365,000 365,000 365,000 365,000 

8. โครางำรพกฒนำศกงยภำพงำรอ่ำน คิด 
   วิเครำะห์และเขียนส่ือควำม 

18,150 19,000 19,000 19,000 19,000 

9. โครางำรงีฬำเพื่อสุขภำพ 84,700 85,000 85,000 85,000 85,000 

10. โครางำรอนุรกงษ์ส่าเสริมาำนใบตอาและ 
     ดองไม้สด 

24,200 25,000 25,000 25,000 25,000 

11. โครางำรสวนพฤงษ์ศำสตร์โราเรียน 12,000 13,000 13,000 13,000 13,000 

12. โครางำรเรียนรู้สู่อำชีพ 18,000 19,000 19,000 19,000 19,000 
13. โครางำรห้อาสมุดมีชีวิต 121,000 125,000 125,000 125,000 125,000 

14. โครางำรประชำธิปไตยในโราเรียน 12,000 13,000 13,000 13,000 13,000 

15. โครางำรธนำคำรโราเรียน 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 

16. โครางำรยงระดกบผลสกมฤทธิ์ทำางำรเรียน 
     8 งลุ่มสำระงำรเรียนรู ้

121,000 125,000 127,000 128,000 130,000 

17. โครางำรห้อาเรียนคู่ขนำนออทิสติง 36,300 38,000 38,000 38,000 38,000 

18. โราเรียนภำษำสู่โลงงว้ำา 36,300 38,000 39,000 40,000 41,000 

19. โครางำรขกบเคล่ือนงำรคิดสู่ห้อาเรียน 60,500 61,000 62,000 63,000 65,000 
20. โครางำรอนุรกงษ์อกงษรไทย 24,000 25,000 26,000 27,000 28,000 
21. โครางำรเดิน-วิ่า สมำธิ วิสำขะพุทธบูชำ 9,000 10,000 12,000 13,000 14,000 
22. โครางำรส่าเสริมทกงษะทำาคณิตศำสตร์ 24,000 25,000 26,000 28,000 30,000 
23. โครางำรวาสตริาคอมโบ 60,000 62,000 63,000 65,000 66,000 
24. โครางำรวาดุริยำาค์โราเรียน 145,200 150,000 150,000 160,000 160,000 



 

กลยุทธ์ท่ี 1  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท  

กลยุทธ์/โครงการ 
ปีที่ด าเนินการ/ประมาณการงบประมาณ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
25. โครางำรส่าเสริมศกงยภำพเด็งปฐมวกย 5,000 6,000 7,000 8,000 10,000 
26. โครางำรดนตรีไทย 30,000 32,000 33,000 34,000 35,000 
27. โครางำรนิทรรศงำร ศิลปะงกบชีวิต 30,000 30,000 30,000 30,000 32,000 
28. โครางำรเบเงอรี่สู่อำชีพ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 
29. โครางำรง่อต้นงล้ำภำษำหรรษำ 5,000 5,000 6,000 7,000 8,000 
30. โครางำรประติมำงรรม 35,000 35,000 36,000 38,000 38,000 
31. โครางำรงีฬำเพื่อสุขภำพเด็งปฐมวกย 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 
32. โครางำรหนูน้อยรกงงำรอ่ำน 10,000 10,000 12,000 12,000 15,000 
33. โครางำรส่าเสริมพกฒนำงำรทก้า 4 ด้ำนปฐมวกย 10,000 10,000 10,000 12,000 15,000 
34. โครางำรสืบสำนมนต์เสน่ห์เพลาลูงทุ่า 273,780 280,000 280,000 290,000 300,000 
35. โครางำรเพิ่มศกงยภำพผู้เรียนรำยวิชำ 
     วิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ระดกบชก้น 
     มกธยมศึงษำปีท่ี 1-3 

5,000 5,000 8,000 9,000 10,000 

36. โครางำรแหล่าเรียนรู้และภูมิปัญญำท้อาถิ่น 20,000 20,000 20,000 25,000 30,000 
37. โครางำรส่าเสริมสนกบสนุนนกงเรียนท่ีมี 
ควำมสำมำรถพิเศษทุงระดกบสู่ควำมเป็นเลิศ 

190,000 195,000 195,000 198,000 198,000 

38. โครางำรพกฒนำคุณภำพงำรศึงษำทำาไงลผ่ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ (DLIT) 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 

39. โครางำรค่ำยวิทยำศำสตร์ท่ีเน้นทกงษะ
งระบวนงำรนกงเรียนชก้นประถมศึงษำปีท่ี 6 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 

40. โครางำรบ้ำนนกงวิทยำศำสตร์น้อย 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 

41. โครางำรสืบสำนและอนุรกงษ์วกฒนธรรมไทย
ระดกบปฐมวกย 

3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 

42. โครางำรหนูน้อยรกงสุขภำพ 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 
43. โครางำรคลินิงภำษำ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 
44. โครางำรดีเจ (DJ) น้อย 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 
45. โครางำรค่ำยคณิตศำสตร์ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 
46. โครางำรปรกบควำมรู้พื้นฐำนสู่ชก้นเรียน 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 
47. โครางำรลูงเสือน้อยร้อยวินกย 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 
48. โครางำรห้อา (Student Support Services) 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 

รวม 1,945,500 2,419,000 2,448,000 2,499,000 2,547,000 



 

 
กลยุทธ์ท่ี 2   ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม วิถีชีวิตความเป็นไทย ตามหลักปรัชญา 
                 ของเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ์/โครงการ 
ปีที่ด าเนินการ/ประมาณการงบประมาณ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
1. โครางำรธนำคำรควำมดี 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 

2. โครางำรอนุรกงษ์ส่าเสริมวกฒนธรรมไทย 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 

3. โครางำรงำรพกฒนำงำรด ำราชีวิตตำมหลกงเศรษฐงิจพอเพียา 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 

4. โครางำรค่ำยพกฒนำคุณธรรมจริยธรรมนกงเรียน 152,000 156,000 158,000 158,000 158,000 

5. โครางำรบรรพชำสมเณร –บวชธรรมจำริณี ภำคฤดูร้อน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 

6. โครางำรวิถีพุทธ  5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 
7. โครางำรค่ำยอำสำพกฒนำชุมชน 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 

8. โครางำรเงษตรงลำาเมือา 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 
รวม 305,000 309,000 311,000 311,000 311,000 

 

 

กลยุทธ์ท่ี 3 ขยายโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็ม
ศักยภาพและมีคุณภาพ   

กลยุทธ์/โครงการ 
ปีที่ด าเนินการ/ประมาณการงบประมาณ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
1. โครางำรอำหำรงลำาวกน 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 

2. โครางำรงิจงรรมสหงรณ์ 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 
3. โครางำรบริงำรสุขภำพ 20,000 20,000 25,000 25,000 30,000 

4. โครางำรบริงำรเด็งด้อยโองำส 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 
5. โครางำรคุ้มครอาควำมปลอดภกย 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 

6. โครางำรสำยสกมพกนธ์บ้ำนและโราเรียน 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 

7. โครางำรอำหำรเสริมส ำหรกบเด็งปฐมวกย 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 

8. โครางำรวกนแห่าควำมส ำเร็จ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

9. โครางำรแนะแนว 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 

รวม 3,870,000 3,870,000 3,870,000 3,870,000 3,875,000 

 

 

 

 

 

 

 



 

กลยุทธ์ท่ี 4  พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา   

กลยุทธ์/โครงการ 
ปีที่ด าเนินการ/ประมาณการงบประมาณ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
1. โครางำรงำรศึงษำดูาำนทำางำรศึงษำ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

2. โครางำรส่าเสริมศกงยภำพบุคลำงร 130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 

3. โครางำรงำรวิจกยเชิาปฏิบกติงำรในโราเรียน 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 

รวม 355,000 355,000 355,000 355,000 355,000 

 

กลยุทธ์ท่ี 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ   

กลยุทธ์/โครงการ 
ปีที่ด าเนินการ/ประมาณการงบประมาณ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
1. สวกสดิงำรบุคลำงร 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 
2. พกฒนำาำนธรุงำรและสำรสนเทศเพื่องำรบริหำร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 
3. พกฒนำาำนงำรเาินและพกสดุ 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 
4. ประชุมงรรมงำรสถำนศึงษำและผู้ปงครอานกงเรียน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 
5. งำรนิเทศภำยใน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 
6. จกดหำบุคลำงรท่ีมีควำมสำมำรถเฉพำะ 294,000 294,000 294,000 294,000 294,000 
7. ปรกบปรุาภูมิทกศน์ในโราเรียน 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 
8. บริงำรชุมชน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 
9. ปรกบปรุาสนำมเด็งเล่น 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 
10. โราเรียนน่ำอยู ่ 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 
11. ปรกบปรุาห้อาคอมพิวเตอร์ 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 
12. งำรจกดสรราบประมำณเพื่องำรจกดงิจงรรม 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 
13. โครางำร 1 โราเรียน 1 อำชีพ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 
14. โครางำรสถำนศึงษำสีขำว ปลอดยำเสพติด 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 
15. โครางำรปรกบปรุาพกฒนำ O-TOP และร้ำน Oasis 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 
16. โครางำรปรกบปรุาห้อาปฏิบกติงำรวิทยำศำสตร์ 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 
17. โครางำรพกฒนำงำรบริหำรสถำนศึงษำตำม
หลกงปรกฐชญำเศรษฐงิจพอเพียา 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 

18. โครางำรจกดซื้อท่ีดินบริจำคให้งกบโราเรียน 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 
19. โครางำรปรกบปรุาบ ำรุาซ่อมแซมระบบวาจรปดิ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 
20. โครางำรง่อสร้ำาอำคำรเรียนแบบ 318 ล./            
55 -ข  (ในเขตแผ่นดินไหว) 

22,274,000 22,274,000 22,274,000 22,274,000 22,274,000 

รวม 31,723,000 31,723,000 31,723,000 31,723,000 31,723,000 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 55,708,000 38,676,000 38,707,000 38,758,000 38,811,000 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


