
บทที่  1 
สภาพปัจจุบันของโรงเรียน 

 
1.  ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อสถานศึกษา    โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์     ชื่อที่ชุมชนเรียก  โรงเรียนมดแดง 
       ตั้งอยู่เลขที่   95  หมู่  8  ต าบลทัพทัน  อ าเภอทัพทัน  จังหวัดอุทัยธานี  รหัสไปรษณีย์  61120       

e-mail  :  thapthan@gmail.com         Web site โรงเรียน  :  http://www.thapthan.ac.th/   
Web site โรงเรียนในฝัน  :   http://www.labschools.net/thapthan/  
สังกัด  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 
เบอร์โทรศัพท์    -  ห้องผู้อ านวยการ  0-5659-285 
   -  ห้องบริหารงานธุรการ   0-56591-155      
    -  ห้องบริหารงานวิชาการ   0-56591-284 
    -  ห้องบริหารงานกิจการนักเรียน  0-56591-287 
เบอร์โทรสาร      0-5659-284,  0-5659-285 

 โรงเรียนตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่   29  กรกฎาคม  2511 
ผู้บริหารโรงเรียนคนแรกชื่อ  นายเสวก  ใหลสกุล   
เนื้อท่ีทั้งหมดของโรงเรียน     118  ไร่  1  งาน  9  ตารางวา 

  เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง   จัดการเรียนการสอนแบบสหศึกษา   
  ปัจจุบันเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 เขตพ้ืนที่บริการ  จ านวน   10   ต าบล   90  หมู่บ้าน    ได้แก่      
      1.  ต าบลทัพทัน    8  หมู่บ้าน       
   2.  ต าบลหนองหญ้าปล้อง   6  หมู่บ้าน     
   3.  ต าบลเขาข้ีฝอย    6  หมู่บ้าน     

4.  ต าบลทุ่งนาไทย    7  หมู่บ้าน      
5.  ต าบลโคกหม้อ   5  หมู่บ้าน      

   6.  ต าบลหนองยายดา   8  หมู่บ้าน     
   7.  ต าบลตลุกดู่            17  หมู่บ้าน        
   8.  ต าบลหนองสระ    7  หมู่บ้าน      
    9.  ต าบลหนองกระทุ่ม             15  หมู่บ้าน     

10. ต าบลหนองกลางดง            11  หมู่บ้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.labschools.net/thapthan/


ประวัติโดยย่อของโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 
 เมื่อ พ.ศ. 2501   สมัยนายวีระ  กาญจนเถียน  เป็นนายอ าเภอ  นายศิริ  ศรีสุวรรณ  เป็นศึกษาธิการ  ได้
ติดต่อขอที่ดินจากชาวบ้านเพื่อที่จะสร้างโรงเรียนมัธยมศึกษาประจ าอ าเภอ ได้ที่ดินมา  10 ไร่ แต่ทางการก็ยังมิได้
จัดตั้งโรงเรียนแต่อย่างใด จนเวลาล่วงเลยมาถึง 9 ปี 

ต่อมาเมื่อวันที่ 22  กุมภาพันธ์  2510  ทางอ าเภอทัพทัน  สมัยนายพรหม  ขวัญสกุล  เป็นนายอ าเภอ  นาย
วินัย  หาญสาริกัน  เป็นศึกษาธิการ  ได้ยื่นเรื่องราวขอตั้งโรงเรียนมัธยม-ศึกษาตอนต้นประจ าอ าเภอขึ้นเป็นครั้งแรก
แต่เนื่องจากยังไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ คือ ต้องมีที่ดินถึง  15 ไร่  ฉะนั้นจึงยังมิได้รับอนุมัติ  
จ าเป็นต้องหาที่ดินเพ่ิม ดังนั้น  นายพรหม  ขวัญสกุล  นายวินัย  หาญสาริกัน  จึงได้ติดต่อขอที่ดินเพ่ิมเติมจากเจ้า
ของเดิมซึ่งได้อุทิศให้เมื่อปี 2501  โดยมิได้ขัดข้องและมีผู้บริจาคเพ่ิมอีก  ได้ท่ีดินมา 15 ไร่   1 งาน  88  ตารางวา 
และนายอ าเภอได้รายงานให้กรมสามัญศึกษาทราบ  กรมฯ   ก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่มาดูสถานที่ (ปัจจุบันเป็นที่ว่าการ
อ าเภอทัพทัน) และให้นายอ าเภอสร้างอาคารเรียนชั่วคราว ขนาด 3 ห้องเรียน  เพ่ือเตรียมเปิดให้ทันปีการศึกษา 
2511 

 วันที่ 22  ธันวาคม  2510 ทางอ าเภอได้จัดฉายภาพยนตร์เพ่ือเก็บเงินสร้างอาคารเรียน ภาพยนตร์ที่ฉายใน
คืนนั้นคือ เรื่อง  “มดแดง”  ซึ่งต่อมาค าว่า  “มดแดง”  จึงได้กลายมาเป็นสมญาของโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์  คือคน
ส่วนมากจะเรียกโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ว่า “โรงเรียนมดแดง” ได้เงินมาประมาณ  10,000 บาท และสร้างอาคาร
เรียนเสร็จเมื่อวันที่  15  พฤษภาคม  2511 
 โรงเรียนเปิดรับสมัครนักเรียนชั้น ม.ศ.1 ได้นักเรียน  47 คน  แต่เมื่อถึงก าหนดเปิดเรียนภาคต้น  
กระทรวงศึกษาธิการก็ยังมิได้อนุมัติให้ตั้งโรงเรียน  นักเรียนก็แยกย้ายกันไปเรียนที่อ่ืนหมด         จนต่อมาเม่ือวันที่ 
15  กรกฎาคม  2511  ทางอ าเภอได้เรียกนักเรียนกลับมาได้นักเรียน 16 คน     และอาศัยอาคารเรียนของโรงเรียน
วัดทัพทันท าการสอน  ได้ครูมา 2 คน คือ นายเอ้ือม  แสงแก้ว  และนายสมคิด  ไทยกิม  ซึ่งเป็นครูสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด  มาท าการสอนเป็นครั้งแรก 
 จนถึงวันที่ 29  กรกฎาคม  2511  กระทรวงศึกษาธิการ  ได้ประกาศตั้งโรงเรียนอย่างเป็นทางการประกอบ
กับอาคารเรียน  จึงย้ายนักเรียนมาเรียนที่โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ (ที่ว่าการอ าเภอปัจจุบัน) 
 วันที่ 26  สิงหาคม  2511  ทางจังหวัดอุทัยธานีได้แต่งตั้งให้  นายเสวก  ใหลสกุล  ครูตรีโรงเรียนอุทัยทวีเวท  
มาด ารงต าแหน่งครูใหญ่ 
 ในปี พ.ศ. 2513  กรมสามัญศึกษามีแผนงานที่จะขยายงานด้านมัธยมศึกษาให้กว้างขวางขึ้น  และได้ตั้งเกณฑ์
มาตรฐานเกี่ยวกับที่ดินโรงเรียนมัธยมศึกษาประจ าอ าเภอไว้ว่าควรมีที่ดินอย่างน้อย35 ไร่  ดังนั้น  นายเสวก  ใหลสกุล  
ก านันรัตน์  อยู่สุข  จึงได้ติดต่อขอซื้อที่ดินในหมู่บ้านตาลแถวจากนางภู  นายผ่อง  เหมือนการ และได้บริจาคที่ดินมา  
56 ไร่ 24 ตารางวา 
 ในปี พ.ศ. 2514  นายก่อ  สวัสดิพานิช  อธิบดีกรมสามัญได้มาเยี่ยมโรงเรียน และได้มาดูสถานที่ที่หาไว้  เห็น
ว่าที่เก่าไม่พอขยายแน่  จึงให้ย้ายโรงเรียนมาสร้างใหม่ คือ อาคารผ่องนภาปัจจุบัน เสร็จเมื่อ พ.ศ. 2515         วันที่ 
1  มิถุนายน 2515 ได้ย้ายโรงเรียนจากเดิมมาอยู่โรงเรียนใหม่ (ที่ปัจจุบัน)  
 ในปี 2517 นายเสวก  ใหลสกุล ได้เล็งเห็นว่ามีการขยายตัวของโรงเรียนและมีความจ าเป็นต้องใช้สถานที่
ก่อสร้างอาคาร  แต่บริเวณโรงเรียนมีต้นไม้ใหญ่ปกคลุมมากสมควรที่จะสงวนไว้คิดจะซื้อที่นาที่ติดกับโรงเรียน  โดยได้
ประชุมผู้ปกครองและชาวตลาดทัพทัน  ซึ่งก็ได้รับการเห็นด้วย  จึงซื้อที่นาที่ติดกับโรงเรียน  จึงซื้อที่นาเพ่ิมอีก  61 ไร่  
ปัจจุบันโรงเรียนมีที่ดิน  118 ไร่  1 งาน  9  ตารางวา  โรงเรียนได้ขยายตัวขึ้นเรื่อย ๆ  จนในปี พ.ศ. 2523  ได้รับ
อนุมัติให้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 4 – 5) 
 ในปี 2524  กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้ นายเสวก  ใหลสกุล  ไปด ารงต าแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนพยุหะ
วิทยาคม  จ.นครสวรรค์  และให้ นายเสถียร  กองแม่  มาด ารงต าแหน่งแทน จนถึงปี พ.ศ. 2527  นายเสถียร กองแม่  
ได้รับแต่งตั้งให้ไปด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนค าชะอีวิทยาคาร  จังหวัดมุกดาหาร  และได้แต่งตั้งให้  
นายนิวัฒน์  รังษิมาศ  มาด ารงต าแหน่งแทน   



  ในปี พ.ศ. 2533  นายนิวัฒน์  รังษิมาศ    ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการคนแรกของโรงเรียน
ทัพทันอนุสรณ์  จนในปี พ.ศ. 2535  กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง  นายนิวัฒน์  รังษิมาศ  ไปด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ
โรงเรียนหนองฉางวิทยา  และได้แต่งตั้งให้  นายจักรกฤษ  แย้มสรวล  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนลานสักวิทยา  มาด ารง
ต าแหน่งแทน  
  วันที่  24 ธันวาคม 2541  กรมสามัญศึกษาได้มีค าสั่งให้  นายจักรกฤษ  แย้มสรวล    ย้ายให้ไปด ารงต าแหน่ง  
ผู้อ านวยการโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม  จ.กาญจนบุรี   และได้แต่งตั้งให้  นายประเสริฐ  เกษตรเอ่ียม  ผู้อ านวยการ
โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา  มาด ารงต าแหน่งแทน 
  วันที่  16  มีนาคม   2545  กรมสามัญศึกษาได้มีค าสั่งให้ นายประเสริฐ  เกษตรเอ่ียม  ย้ายไปด ารง
ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนอุทัยวิทยาคม จ.อุทัยธานี และได้แต่งตั้งให้ว่าที่ร้อยตรีธวัชชัย ชาญกูล  ผู้อ านวยการ
โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม จ.อุทัยธานี มาด ารงต าแหน่งแทนจนถึง 30 กันยายน 2554 ครบวาระเกษียณอายุราชการ 
           วันที่ 9 ธันวาคม 2554 ส านักเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42    ได้มีค าสั่งแต่งตั้งให้ 
นางนภาลัย  สงวนวงษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา มาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการแทนจนถึงปัจจุบัน  
 
2.  ข้อมูลนักเรียน 
ข้อมูลนักเรียน 
  ปัจจุบันโรงเรียนมีข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนนักเรียน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557) ดังนี้ 

จ านวนนักเรียนทั้งหมด 873  คน แบ่งเป็น เพศชาย 356  คน เพศหญิง 517 คน   

ระดับชั้น 
จ านวน

ห้องเรียน 
เพศ 

รวม ชาย หญิง 

ม.1 5 74 76 150 
ม.2 5 78 86 164 
ม.3 5 56 82 138 

รวมช่วงชั้นที่ 3 15 208 244 452 
ม.4 4 42 93 135 
ม.5 4 40 86 126 
ม.6 4 66 94 160 

รวมช่วงชั้นที่ 4 12 148 273 421 
รวมทั้งหมด 27 356 517 873 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.  ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษา 
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษา (จ าแนกตามต าแหน่งหน้าที่ เพศ ระดับการศึกษา) 

วุฒิการศึกษา / 
ต าแหน่ง 

ต่ ากว่า 
ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี ปริญญาโท 
รวม (คน) 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
ผู้อ านวยการโรงเรียน - - - - - 1 1 
รองผู้อ านวยการโรงเรียน - - - - 2 - 2 
ครภูาษาไทย - - - 4 1 1 6 
ครภูาษาต่างประเทศ - - 1 4 2 - 7 
ครสูังคมศึกษาฯ - -  7 - - 7 
ครวูิทยาศาสตร์ - - 3 4 - 2 9 
ครคูณิตศาสตร์ - - 1 2 1 2 6 
ครกูารงานอาชีพฯ - - 3 4 - 1 8 
ครสูุขศึกษาและพลศึกษา - - 2 1 -  3 
ครศูิลปะ - - - - 1 2 3 
ครบูรรณารักษ์ - - - 1 - - 1 
ครูอัตราจ้างไทย - - 1 - - - - 
ครูอัตราจ้างต่างประเทศ   - 5   5 
ลูกจ้างประจ า  2 - - - - - 2 
ลูกจ้างชั่วคราว  6 2 - 1 - - 9 

รวม 8 2 11 33 7 9 70 
 
 4.  สภาพชุมชนโดยรวม 

 4.1  ลักษณะของชุมชน 
   ชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นสังคมชนบท   บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่  ตลาดนัดโค-
กระบือ  ตลาดทัพทัน  หมู่ 8 บ้านตาลแถว ต.ทัพทัน  อาชีพหลักของชุมชน  คือ  ท านา  เนื่องจาก  พื้นที่เป็นที่ราบ
ลุ่มเหมาะส าหรับการท านา   ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ   ประเพณี / ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป
คือ ประเพณีหล่อเทียน-แห่เทียนจ าน าพรรษา  วันลอยกระทง วันเข้าพรรษาและออกพรรษา วันสงกรานต์ วันขึ้นปี
ใหม่  การตักบาตรเทโว  พิธีบวชนาค  พิธีแต่งงาน   
 ชุมชนกับโรงเรียนมีความสัมพันธ์กันในระดับสูง โดยโรงเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ กับชุมชนและ
หน่วยงานต่าง ๆ  ให้ความร่วมมือสนับสนุนด้านอาคารสถานที่เป็นที่ออกก าลังกายและใช้ในการจัดกิจกรรมของบุคคล
ในชุมชน  ครูและบุคลากรในโรงเรียนรู้จักสนิทสนมกับบุคคลในชุมชนเป็นอย่างดี เพราะเป็นชุมชนเล็ก ๆ ผู้คนมี
อัธยาศัยไมตรี อยู่กันแบบพ่ีน้องเพ่ือนบ้าน และทางโรงเรียนได้ให้ครูที่ปรึกษาออกเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคน จึงยิ่งท าให้
ผู้ปกครองของนักเรียนซึ่งเป็นบุคคลในชุมชนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อครูและศรัทธาต่อโรงเรียน เมื่อโรงเรียนขอความ
ร่วมมือก็จะได้รับความช่วยเหลือสนับสนุนเป็นอย่างดีตามก าลังและความสามารถท่ีมีอยู่   ในแต่ละปีโรงเรียนจะได้รับ
การสนับสนุนจากบุคคลในชุมชน ศิษย์เก่า และคณะครูในโรงเรียนเป็นเงินบริจาค เพ่ือเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็ก
นักเรียน   แต่ก็ยังไม่เพียงพอส าหรับนักเรียนที่มีฐานะยากจนที่ต้องการความช่วยเหลือซึ่งมีจ านวนมากพอสมควร 
 



 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์  ตั้งอยู่เลขท่ี  95  หมู่  8  ต าบลทัพทัน อ าเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี  ตั้งอยู่ทางทิศ
ตะวันตกของจังหวัดอุทัยธานี อ าเภอทัพทันอยู่ห่างจากจังหวัดอุทัยธานีประมาณ 18  กิโลเมตร  มีพ้ืนที่ประมาณ 323 
ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตดังนี้ 
  ทิศเหนือ  ติดกับ  จังหวัดนครสวรรค์ 
 ทิศตะวันออก  ติดกับ  อ าเภอเมืองอุทัยธานี, อ าเภอหนองขาหย่าง 

ทิศใต้   ติดกับ  อ าเภอหนองฉาง, อ าเภอหนองขาหย่าง 
ทิศตะวันตก  ติดกับ  อ าเภอลานสัก, อ าเภอหนองฉาง 

 
 

แผนที่อ าเภอทัพทัน 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 4.2  การศึกษาผู้ปกครอง ให้กรอกทุกช่อง (คิดเป็นร้อยละของจ านวนผู้ปกครองนักเรียนทั้งหมด) 

ร้อยละของจ านวนผู้ปกครองนักเรียนทั้งหมด 
ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี หมายเหตุ 

65.00 35.00 - - 
      
  4.3  อาชีพหลักของผู้ปกครอง 

อาชีพ 
น้อยกว่าร้อยละ 

20 
ร้อยละ  
20-40 

ร้อยละ  
41-60 

ร้อยละ  
61-82 

มากกว่าร้อยละ 
80 

รับราชการ    - - 
ค้าขาย    - - 
เกษตรกร    - - 
รับจ้าง    - - 
ไม่มีอาชีพ    - - 
อ่ืน ๆ    - - 
  



 4.4   ศาสนาที่ผู้ปกครองนับถือ 

ศาสนา 
น้อยกว่าร้อยละ 

20 
ร้อยละ  
20-40 

ร้อยละ 
 41-60 

ร้อยละ  
61-82 

มากกว่าร้อยละ 
80 

พุทธ - - - -  
คริสต์  - - - - 
อิสลาม - - - - - 
ฮินดู - - - - - 
ซิกซ์ - - - - - 
อ่ืน ๆ - - - - - 
       
 
 4.5  รายได้เฉลี่ยของผู้ปกครองต่อครอบครัว ต่อปี 
                   โปรดท าเครื่องหมาย  √  ในช่องตารางที่มีข้อมูลตรงกับรายได้ของผู้ปกครอง 

น้อยกว่า 20,000 บาท 20,001-30,000 บาท 30,001-40,000 บาท มากกว่า 40,000 บาท 
    

 
5. แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา 

5.1  แหล่งเรียนรู้ภายใน 
       5.1.1  ห้องสมุด 
       5.1.2   ลานลูกเต๋าหน้าห้องวิทย์ 
       5.1.3  มุมหนังสือห้องคณิตศาสตร์ 
       5.1.4  มุมหนังสือห้องฟิสิกส์ 
       5.1.5  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
       5.1.6   ห้องปฏิบัติการเคมี 
       5.1.7   ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 
       5.1.8   ห้องปฏิบัติการชีววิทยา 
       5.1.9   ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์กายภาพ 
       5.1.10 ห้องปฏิบัติการทางภาษา 
        5.1.11 สวนสมุนไพร 
   5.1.12 ป้ายนิเทศหน้าชั้นเรียน 
  5.2  แหล่งเรียนรู้ภายนอก 
  5.2.1   ห้องสมุดประชาชนอ าเภอทัพทัน 
   5.2.2   ตลาดสดทัพทัน 
  5.2.3  ตลาดนัดโค-กระบือ 
    5.2.4  วัด 
   5.2.5  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ 
     5.2.6  โรงพยาบาล 
    5.2.7  สถานีต ารวจ 
    5.2.8  ศูนย์เรียนรู้ผ้าทอโบราณ 
    5.2.9  วิทยาลัยเกษตรกรรมและเทคโนโลยีหนองแก 



 
6. ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

6.1   พระมหาสุข  วัดหนองกระดี่ใน      ให้ความรู้เรื่อง  ธรรมศึกษา 
6.2  นางมะลิวัลย์  สุทธิชาติโยธิน  ให้ความรู้เรื่อง  การสืบค้นความรู้จากหนังสือในห้องสมุดประชาชนอ าเภอ
ทัพทัน 
6.3  นายชวน    ทิมาชัย        ให้ความรู้เรื่อง การจักสาน   
6.4  นางปราณี    อัมภาราม   ให้ความรู้เรื่อง การตลาดในตลาดสดทัพทัน   
6.5  นายสมชัย    อ าภา       ให้ความรู้เรื่อง กฎหมายที่ควรรู้   

       6.6  นายมานิตย์   แสงแก้ว  ครูโรงเรียนบ้านหนองเมน  ให้ความรู้เรื่อง แนะแนวอาชีพ 
       6.7  เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทัพทัน  ให้ความรู้เรื่อง  การดูแลสุขภาพให้ห่างไกลจากโรคต่าง ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี  2 
การวิเคราะห์ศักยภาพของโรงเรียน 

 
 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ได้ด าเนินการพัฒนาคุณภาพด้านการจัดการศึกษา  โดยก าหนดโครงสร้างของการ
บริหารงานเป็น  4   กลุ่มงานตามแนวการด าเนินงาน   ดังนี้ 

1. กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
งานวิชาการเป็นงานหลักท่ีโรงเรียน  ต้องด าเนินการให้มีคุณภาพและผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตาม 

มาตรฐานการศึกษา  โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ได้ก าหนดกรอบการด าเนินงาน  ก าหนดยุทธศาสตร์และเป้าหมายของ
งานให้บรรลุตามเจตนารมณ์  โดยด าเนินการดังต่อไปนี้ 
              1.1   พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับท้องถิ่น   
              1.2   พัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
                   1.3   การวัดผลประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียน 
         1.4   การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
               1.5   การพัฒนาสื่อ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
      1.6  การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
              1.7  การนิเทศการศึกษา 
                    1.8  การแนะแนว 
                   1.9  การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน 
              1.10  การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน 
                1.11  โรงเรียนในฝัน 
                 1.12  งานห้องสมุด 
        1.13  งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตศึกษา 
     1.14  การส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการ งบประมาณ บุคลากรและบริหารทั่วไป 
       1.15  งานพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
               1.16  การรับนักเรียน 
                 1.17  งาน  GPA 
          1.18  โรงเรียนวิถีพุทธ 
          ปรับปรุงกิจกรรมให้มีความเหมาะสมกับผู้เรียนและผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 
จัดกิจกรรมส่งเสริมทางวิชาการในวันส าคัญ  ประเพณีในท้องถิ่น  ให้นักเรียนร่วมกิจกรรมอย่างสม่ าเสมอ 
พัฒนาห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ  ให้พร้อมและสะดวกต่อการจัดการเรียนการสอนจัดกิจกรรมการเรียน            
การสอน  โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. กลุ่มบริหารงบประมาณ 
งานด้านงบประมาณเป็นการส่งเสริมงานต่าง ๆ   ให้พัฒนาตามโครงการที่จัดท าไว้ให้บรรลุ 

วัตถุประสงค์  ดังนี้   
 2.1   การจัดท าและเสนอของบประมาณ  
 2.2  การจัดสรรงบประมาณ  ให้ประหยัดและคุ้มค่า  เกิดประโยชน์มากที่สุด  ตามความต้องการของ
บุคลากรและตามกลุ่มงานให้มีความเหมาะสม 
    2.3  จัดท าระบบบัญชี  การจัดซื้อ  จัดจ้าง  โดยมีคณะกรรมการในการด าเนินงานตามระบบจัดสรร
งบประมาณ 
   2.4   การตรวจสอบ  ติดตาม  ประเมินผลและรายงานผลการใช้เงินและผลการด าเนินการ 

3. กลุ่มบริหารงานบุคคล 
งานบุคคลเป็นงานที่จะต้องให้บุคลากรได้เข้าใจงาน ทราบเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของการท างาน มี 

ขวัญก าลังใจในการท างานและจะต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือน าความรู้ประสบการณ์ใหม่  มาพัฒนางาน 
พัฒนาการเรียนการสอนตามนโยบาย “ปรับการเรียน  เปลี่ยนการสอนและพัฒนาหลักสูตร”  จึงจัดกิจกรรมส่งเสริม
ดังนี้ 

3.1 จัดส่งเสริมให้ครูเข้ารับการอบรมและเตรียมการประเมินเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น 
3.2 วางแผนอัตราก าลังและการก าหนดต าแหน่งหน้าที่การสอนให้ตรงวิชาเอก 
3.3 สร้างขวัญและก าลังใจโดยการมอบสวัสดิการด้านต่าง ๆ   
3.4 ส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
3.5 จัดท าบัญชีรายชื่อและให้ความเห็นเกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

4. กลุ่มบริหารทั่วไป 
งานบริหารทั่วไปเป็นงานส่งเสริมกลุ่มงานด้านต่าง ๆ  ในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีเป้าหมายใน 

การท างาน ดังนี้ 
     4.1   พัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน 
     4.2   ประสานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษาเพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง  โรงเรียน  
ชุมชน  และบ้าน 
     4.3   ส่งเสริมและประสานงานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย 
     4.4   ส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานการจัดการศึกษาของบุคคล  ชุมชน  องค์กร  หน่วยงาน 
และสถาบันสังคมอ่ืน ๆ ที่จัดการศึกษา 
    4.5   พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
    4.6  งานวินัยนักเรียน 
    4.7  งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
    4.8  งานอนามัยโรงเรียน 
    4.9  งานโภชนาการ 
    4.10 งานครูที่ปรึกษา 
    4.11 งานครูเวรประจ าวัน 
    4.12 งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
    4.13 งานป้องกันยาเสพติด 
    4.14 งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม   
                                 ฯลฯ 

 
 



ระบบโครงสร้างการบริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงสร้างหลักสตูร 
 

 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์  จัดสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551    
โดยโรงเรียนได้จัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้และเวลาเรียน ดังโครงสร้างในตารางต่อไปนี้ 
 

ช่วงชั้นที่ 3  (ม.1 – ม.3) 
 เวลาเรียน (คิดเป็นร้อยละต่อปี)  
ระดับชั้น 

ภาษา 
ไทย 

คณิต 
ศาสตร์ 

วิทยา 
ศาสตร์ 

สังคม
ศึกษา
ศาสนา
และ

วัฒนธร
รม 

สุข
ศึกษา
และ 
พล

ศึกษา 

ศิลปะ 
การงาน

อาชีพและ 
เทคโนโลยี 

ภาษา 
ต่าง 

ประเทศ 

กิจกรรม 
พัฒนา 
ผู้เรียน 

รวม 

ม.1 16.67 16.67 16.67 10.00 6.67 6.67 6.67 10.00 10.00 100 
ม.2 16.67 16.67 16.67 10.00 6.67 6.67 6.67 10.00 10.00 100 
ม.3 16.67 16.67 16.67 10.00 6.67 6.67 6.67 10.00 10.00 100 
รวม 16.67 16.67 16.67 10.00 6.67 6.67 6.67 10.00 10.00 100 

 
     จ านวนชั่วโมงท่ีจัดให้นักเรียน เรียนทั้งปี เท่ากับ   1,200   ชั่วโมง 
 แผนการเรียนรู้/จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนที่ต้องการเน้นเป็นพิเศษ คือ  บูรณาการสวนพฤกษศาสตร์และปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4 – ม.6) 
 เวลาเรียน (คิดเป็นร้อยละต่อปี)  
ระดับชั้น 

ภาษา 
ไทย 

คณิต 
ศาสตร์ 

วิทยา 
ศาสตร์ 

สังคม
ศึกษา
ศาสนา
และ

วัฒนธร
รม 

สุข
ศึกษา
และ 
พล

ศึกษา 

ศิลปะ 
การงาน

อาชีพและ 
เทคโนโลยี 

ภาษา 
ต่าง 

ประเทศ 

กิจกรรม 
พัฒนา 
ผู้เรียน 

รวม 

ม.4 13.33 10.00 30 10.00 6.67 6.67 6.67 10.00 6.67 100 
ม.5 13.33 10.00 30 10.00 6.67 6.67 6.67 10.00 6.67 100 
ม.6 13.33 10.00 30 10.00 6.67 6.67 6.67 10.00 6.67 100 
รวม 13.33 10.00 30 10.00 6.67 6.67 6.67 10.00 6.67 100 

 
     จ านวนชั่วโมงท่ีจัดให้นักเรียน เรียนทั้งปี เท่ากับ  1,200   ชั่วโมง 
 แผนการเรียนรู้/จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนที่ต้องการเน้นเป็นพิเศษ คือ  วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
 
 
 



ผลส าเร็จที่เป็นจุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา 
1.  จุดเด่นของสถานศึกษา 

1.1   โรงเรียนมีบริเวณสถานที่ที่ร่มรื่น สวยงาม เป็นธรรมชาติ ประกอบไปด้วย พรรณไม้หลากหลาย 
ชนิด  มีบริเวณพ้ืนที่กว้างขวาง  มีเส้นทางการคมนาคมสะดวก ใกล้แหล่งชุมชน  

1.2   ชุมชนให้ความสนใจในกิจกรรมความเคลื่อนไหวของโรงเรียนอยู่ตลอดเวลา และให้ความร่วมมือ 
ในกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน ทั้งด้านวิชาการ วัฒนธรรม ประเพณี บริจาคทรัพย์สิน ทุนการศึกษา ให้ความสนใจ
ดูแลเอาใจใส่นักเรียน ร่วมมือในการประชุมผู้ปกครอง ปฐมนิเทศนักเรียน รวมทั้งให้ข้อมูลด้านต่าง ๆ ในการติดตาม
และแก้ไขปัญหานักเรียน  
  1.3  คณะครูมีความรักความสามัคคีในหมู่คณะเป็นอย่างดียิ่ง ร่วมมือร่วมใจเสียสละในการท างาน มีความรู้
ความสามารถในวิชาที่สอน และงานในหน้าที่ที่ได้มอบหมาย  คณะครูมีความเป็นกันเองกับนักเรียน ให้การดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนเป็นอย่างดี  
   1.4   ผู้บริหารโรงเรียน  เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการ โดยจบปริญญาโทด้านการ
บริหารและมีประสบการณ์ในการบริหารงาน  เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความมุ่งมั่นในการท างาน 
เสียสละ มีความเป็นผู้น า มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เป็นกันเองกับผู้ใต้บังคับบัญชา นักเรียนและชุมชน มีความสามารถใน
การประสานงานกับทุกฝ่าย ทุกหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  1.5  โรงเรียนอยู่ในแหล่งท้องถิ่นที่ดี ปลอดภัยจากแหล่งอบายมุขและยาเสพติด  โดยมีชุมชน หน่วยงาน 
องค์กรของรัฐและเอกชนให้การสอดส่องดูแล อย่างเข้มแข็งและประสานงานในการป้องกัน ติดตาม แก้ไขปัญหากับ
ทางโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง  
  1.6   โรงเรียนมีสมาคมผู้ปกครองและครู   กองทุนสงเคราะห์นักเรียนยากจน  สมาคมศิษย์เก่า  
คณะกรรมการสถานศึกษาให้ความช่วยเหลือกับโรงเรียนและนักเรียนในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านทุนการศึกษาแก่
นักเรียนที่ยากจนและขาดแคลน และร่วมมือในการพัฒนาโรงเรียนในทุกด้าน 
  1.7   โรงเรียนเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงมาช้านาน ได้รับการยอมรับจากผู้ปกครอง ชุมชน เป็นที่ไว้วางใจส่งบุตร
หลานเข้าเรียนและให้การสนับสนุนร่วมมือ เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครองที่เอ้ือต่อการพัฒนา
โรงเรียนและพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
 1.8    โรงเรียนได้จ้างชาวต่างชาติ จ านวน 5 คน มาสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีนให้กับนักเรียนทุกคน  
ท าให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมกับเจ้าของภาษาโดยตรง 
 2.  จุดที่ควรพัฒนา 
 2.1  สภาพเศรษฐกิจของผู้ปกครองนักเรียน  ส่วนใหญ่มีฐานะยากจน  
  2.2  พ่อแม่ต้องไปท างานที่อ่ืน และบางครอบครัวพ่อแม่หย่าร้างกัน ทิ้งลูกให้อยู่กับญาติ  
ปู่ย่าตายาย พ่ีป้าน้าอา จึงท าให้เด็กขาดความอบอุ่น และมีสภาพครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์ ขาดคนดูแลอบรมสั่งสอน 
น าไปสู่ปัญหาด้านการเรียน ความประพฤติ และการเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสังคมในด้านต่าง ๆ เช่น  ปัญหาชู้สาว  
ปัญหาการหนีเรียน  ปัญหาการใช้เงินในทางที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม การเที่ยวเตร่และการมั่วสุม ท าให้เป็นปัญหาภาระ
ของครู และโรงเรียนในการติดตามแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  เป็นรายบุคคล 
   2.3  เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ยังมีน้อย ไม่เพียงพอต่อจ านวนนักเรียน  นักเรียนไม่มี
คอมพิวเตอร์ที่บ้าน รวมทั้งในท้องถิ่นและในชุมชนก็มีแหล่งค้นคว้าน้อย  
เด็กนักเรียนจึงขาดโอกาสในการใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
  2.4  นักเรียนส่วนใหญ่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับปานกลางและอยู่ในเกณฑ์ต่ า เนื่องจาก ว่ามี
พ้ืนฐานการเรียนที่ไม่ค่อยดีนัก นักเรียนจบมาจากโรงเรียนห่างไกลความเจริญ   ขาดความกระตือรือร้นและความ
มุ่งหวังในอนาคต รวมทั้งผู้ปกครองไม่ได้มุ่งหวังกับนักเรียนสูง จึงไม่ได้ส่งเสริมกวดขันนักเรียนอย่างเต็มที่ จริงจัง เพียง



แค่ต้องการให้นักเรียนจบการศึกษาภาคบังคับ  ดังนั้นส่วนใหญ่เมื่อนักเรียนจบการศึกษาภาคบังคับจากโรงเรียนแล้ว
จะไปท างานหรือฝึกอาชีพและเรียนต่อสายอาชีพมากกว่าที่จะเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา 
 2.5   โรงเรียนขาดครูในบางสาขาวิชา เช่น คอมพิวเตอร์  ศิลปะ ภาษาไทย โรงเรียนต้องแก้ปัญหาด้วยการ
จ้างครูมาสอนในวิชาที่ขาดแคลนครู 

2.6   โรงเรียนได้รับงบประมาณไม่เพียงพอในการพัฒนาโรงเรียน โดยเฉพาะด้านสื่อ 
เทคโนโลยี 
 

3. แนวทางในการพัฒนาในอนาคต 
       ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะทางวิชาการ  การคิดวิเคราะห์  มีระเบยีบวินัยในตนเองมากข้ึน  และส่งเสริมให้
นักเรียนมีสัมมาคารวะจนเป็นนิสัย  พัฒนาสื่อการเรียนการสอน ให้เหมาะสมกับผู้เรียนและวิชาที่สอน       ปรับปรุง
อาคารสถานที่ ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้  มีความปลอดภัยและสวยงาม    พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถให้
ทันสมัย  ก้าวทันเทคโนโลยี มีความก้าวหน้าทางด้านวิชาการ   จัดหางบประมาณจ้างครูที่ขาดมาทดแทนตามความ
เหมาะสมและตรงกับวิชาเอก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี  3 
วิสัยทัศน์   พันธกิจ   เป้าประสงค ์

 
วิสัยทัศน์ (Vision) 

เพียบพร้อมคุณธรรม  เลิศล้ าวิชาการ  สืบสานความเป็นไทย ก้าวไกลสู่สากล บนพื้นฐานปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
พันธกิจ (Mission) 

พัฒนากระบวนการจัดการศึกษาและผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม  มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและพัฒนาสู่คุณภาพระดับสากลบนพ้ืนฐานของความเป็นไทย 
 
เป้าประสงค์ (Goal) 
 1.  นักเรียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้ พัฒนาสู่มาตรฐานสากล 
 2.  นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม   มีความส านึกในความเป็นไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 3.  นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
 4.  ครู  มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ 
 5.  โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
  6.  บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 
กลยุทธ ์(Strategy) 

1. พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริมความสามารถด้านการใช้
เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล 
 2. ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. ขยาย โอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
 4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 
 5. พัฒนาระบบริหารการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาลเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาค
ส่วน 
  6.  พัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษามุ่งสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  ค ำขวัญของโรงเรียน   
ประพฤติดี   เรียนดี   มีความสะอาด 

   อุดมกำรณ์โรงเรียน  
ชาติ  ศาสน์  กษัตริย์ 

  ปรัชญำโรงเรียน  
“ขนติ  หิต  สุขวหา” 

ความอดทนน ามาซึ่งประโยชน์สุข 

 ดอกไม้ประจ ำโรงเรียน  
ดอกการเวก 

 สัตว์ประจ ำโรงเรียน  
มดแดง 

 สีประจ ำโรงเรียน  
สีฟ้า – เหลือง 

 
 

 ธงประจ ำโรงเรียน  
  พื้นธงสีฟ้า หมายถึง  การศึกษาที่รุ่งโรจน์ก้าวหน้า 

กลางธง   เป็นรูปดาบเมืองอุทัยธานีวางบนแท่น 
สีเหลือง  คือสีของวันจันทร์  วันประกาศตั้งโรงเรียน 
ดาบ  คือสัญลักษณ์แสดงถึงความกล้าหาญวางไว้บนแท่นอยู่ในวงกลม 

สีชมพูแสดงถึงความรัก  ความสามัคคีของลูกมดแดงทุกคน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี  4 
กลยุทธ์การพัฒนาโรงเรียน 

 
จุดเน้น สพฐ. 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนดจุดเน้นการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557 โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
 
ส่วนที่ 1  จุดเน้นด้านผู้เรียน 

1. นักเรียนมีสมรรถนะส าคัญ และความสามารถทางวิชาการ เพ่ือพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
(Students’ Competencies) ดังต่อไปนี้ 

1.1 นักเรียนปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ –จิตใจ สังคม และสติปัญญาที่ 
สมดุลเหมาะสมกับวัย และเรียนรู้อย่างมีความสุข 

1.2 นักเรียนประถมศึกษาศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มี 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ (O-NET) กลุ่มสาระหลักเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 

1.3 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีความสามารถด้านภาษา ด้านค านวณ และด้านการ 
ใช้เหตุผล 

1.4 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
1.5 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีสมรรถนะในการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ 
1.6 นักเรียนมีทักษะชีวิต ทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และทักษะการสื่อสาร 

อย่างสร้างสรรค์อย่างน้อย 2 ภาษา ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้เหมาะสมตามช่วง
วัย 

2. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย มีคุณลักษณะและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม  
(Students’ Characteristics & Social Skills) ดังต่อไปนี้ 

2.1 นักเรียนระดับประถมศึกษา ใฝ่เรียนรู้ ใฝ่ดี และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
2.2 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีทักษะการแก้ปัญหา และอยู่อย่างพอเพียง 
2.3 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความมุ่งมั่นในการศึกษาและการท างานและ 

สามารถปรับตัวเข้ากับพหุวัฒนธรรม บนพื้นฐานวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย 
3. นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพ (Students with Special Needs) 

3.1 เด็กพิการได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็นรายบุคคลด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 
3.2 เด็กด้อยโอกาสได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ของ 

หลักสูตรและอัตลักษณ์แห่งตน 
3.3 นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได้รับการส่งเสริมให้มีเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยีพ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษา กีฬา ดนตรีและศิลปะ 
3.4 นักเรียนที่เรียนภายใต้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว สถานประกอบการ องค์กร 

เอกชนและสถานศึกษาทางเลือก ได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ 
3.5 เด็กกลุ่มที่ต้องการการคุ้มครองและช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ ได้รับการคุ้มครองและ 

ช่วยเหลือเยียวยา ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 
 
 
 



ส่วนที่ 2 จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

(Continuous Professional Development) 
1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และพัฒนา 

ตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนและพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก 
1.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานที่ก าหนด และ 

สามารถจัดการเรียนการสอน ที่ส่งผลให้นักเรียนพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 
1.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถใช้ภาษาอังกฤษ และภาษาของประเทศ 

สมาชิกอาเซียนในการสื่อสาร อย่างน้อย 1 ภาษา  
1.4 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเครื่องมือใน 

การจัดการเรียนรู้ 
2. การพัฒนาระบบแรงจูงใจ เพ่ือส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญและก าลังใจและแสดง

ศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ (Incentives and Rewarding System)  
2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญก าลังใจในการพัฒนาตนเองตามมาตรฐาน 

คุณวุฒิ 
2.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญก าลังใจ ได้รับการจูงใจในการพัฒนาผู้เรียนเต็ม 

ศักยภาพ 
2.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีผลงานการสอนที่แสดงศักยภาพการสอนอย่างมือ 

อาชีพเป็นเชิงประจักษ์ และได้รับการเชิดชูเกียรติอย่างเหมาะสม 
3. การส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตามมาตรฐาน

วิชาชีพ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม (Professional Ethics) 
3.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตาม 

มาตรฐานวิชาชีพ 
3.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตวิญญาญ และอุดมการณ์ ที่มุ่งพัฒนาการศึกษา 

ของชาติและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม 
3.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีทักษะในการเข้าถึงและดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 
ส่วนที่ 3 จุดเน้นด้านการบรหิารจัดการ 

1. สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา บริหารจัดการโดยเน้นการมีส่วนร่วม และมีความรับผิดชอบ
ต่อผลการด าเนินงาน (Participation and Accountability) 
  1.1 สถานศึกษาท่ีไม่ผ่านการรับรองคุณภาพภายนอก และที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนต่ า
กว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ได้รับการแก้ไข แทรกแซง ช่วยเหลือ นิเทศ ติดตาม เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการเรียน
การสอน โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท าหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนและเป็นผู้ประสานงานหลัก เพ่ือให้สถานศึกษา 
ท าแผนพัฒนาเป็นรายโรงร่วมกับผู้ปกครองชุมชน และองค์กรอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  1.2 สถานศึกษาบริหารจัดการโดยมุ่งการมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบต่อผลการด าเนินงาน เพ่ือ
ประโยชน์สูงสุดของนักเรียน สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ใช้บริการและสังคม 
  1.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบริหารจัดการ นิเทศ ติดตาม ประเมินผล อย่างเข้มแข็ง โดยมุ่งเน้น
การมีส่วนร่วม และความรับผิดชอบต่อผลการด าเนินงานเพ่ือประโยชน์สูงสุดของนักเรียน สร้างความเชื่อมั่นแก่
ผู้ใช้บริการและสังคม 



  1.4 องค์คณะบุคคลที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาด าเนินการ และติดตามประเมินผลการ
ด าเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มแข็ง เพื่อประโยชน์สูงสุด คือ คุณภาพการจัดการเรียนรู้ เพื่อนักเรียนได้
พัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ 
 2. สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามระดับมาตรฐาน 
(Management with Quality and Standards) 
  2.1 สถานศึกษา จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามระดับมาตรฐานที่สูงขึ้น เทียบเคียงกับประเทศผู้น า
ด้านคุณภาพการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน 
  2.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามระดับ
มาตรฐานที่สูงขึ้น เทียงเคียงกับประเทศผู้น า ด้านคุณภาพการศึกษา ในภูมิภาคอาเซียน 
 
กลยุทธ์และเป้าหมายความส าเร็จ 
กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ส่งเสริมความสามารถด้านการใช้
เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล 
 

ที ่ เป้าหมายความส าเร็จ ตัวบ่งชี้ 
1 ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและ 

ออกก าลังกาย สม่ าเสมอ 
ร้อยละของผู้เรียนที่มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ
และออกก าลังกาย สม่ าเสมอ 

2 ผู้เรียนมีน้ าหนัก  ส่วนสูง  และมีสมรรถภาพ
ทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ร้อยละของผู้เรียนมีน้ าหนัก  ส่วนสูง  และมี
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 

3 ผู้เรียนรู้จักการป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้
โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยง
ต่อความรุนแรง  โรค  ภัย  อุบัติเหตุและ
ปัญหาทางเพศ 

ร้อยละของผู้เรียนรู้จักการป้องกันตนเองจากสิ่ง
เสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่
เสี่ยงต่อความรุนแรง  โรค  ภัย  อุบัติเหตุและ
ปัญหาทางเพศ 

4 ผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเอง  มีความมั่นใจ 
กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 

ร้อยละของผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเอง  มีความ
มั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 

5 ผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น ร้อยละของผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติ
ผู้อื่น 

6 ผู้เรียนสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรม
ด้านศิลปะ  ดนตรี/นาฏศิลป์  กีฬา / 
นันทนาการตามจินตนาการ 

ร้อยละของผู้เรียนสร้างผลงานจากการเข้าร่วม
กิจกรรมด้านศิลปะ  ดนตรี/นาฏศิลป์  กีฬา / 
นันทนาการตามจินตนาการ 

7 ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้
ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื่อ
ต่าง ๆ รอบตัว 

ร้อยละของผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และ
สื่อต่าง ๆ รอบตัว 

8 ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน  ฟัง ดู  พูด เขียน 
และตั้งค าถามเพ่ือค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม 

ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน  ฟัง ดู  พูด 
เขียน และตั้งค าถามเพ่ือค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม 

9 ผู้เรียนเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรู้ระหว่างกัน 

ร้อยละของผู้เรียนเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน 

10 ผู้เรียนสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน  ฟัง  และดู 
และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของ
ตนเอง 

ร้อยละของผู้เรียนสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน  ฟัง  
และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของ
ตนเอง 



ที ่ เป้าหมายความส าเร็จ ตัวบ่งชี้ 
11 ผู้เรียนน าเสนอวิธีคิด  วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษา

หรือวิธีการของตนเอง 
ร้อยละของผู้เรียนน าเสนอวิธีคิด  วิธีแก้ปัญหาด้วย
ภาษาหรือวิธีการของตนเอง 

12 ผู้เรียนก าหนดเป้าหมาย  คาดการณ์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 

ร้อยละของผู้เรียนก าหนดเป้าหมาย  คาดการณ์ 
ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 

13 ผู้เรียนมีความคิดริเริ่ม  และสร้างสรรค์ผลงาน
ด้วยความภาคภูมิใจ 

ร้อยละของผู้เรียนมีความคิดริเริ่ม  และสร้างสรรค์
ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 

14 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับดีข้ึนไป 

ร้อยละของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย
อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

15 ผู้เรียนมีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญอยู่ใน
ระดับผ่านเกณฑ์ 

ร้อยละของผู้เรียนมีผลการประเมินสมรรถนะ
ส าคัญอยู่ในระดับผ่านเกณฑ์ 

16 ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน  คิด
วิเคราะห์ และเขียนอยู่ในระดับผ่านเกณฑ์ 

ร้อยละของผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน  คิด
วิเคราะห์ และเขียนอยู่ในระดับผ่านเกณฑ์ 

17 ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติเฉลี่ยมี
พัฒนาการที่ดีข้ึนกว่าเดิม 

ร้อยละของผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติเฉลี่ย
มีพัฒนาการที่ดีขึ้นกว่าเดิม 

18 ผู้เรียนมีการวางแผนการท างานและ
ด าเนินการจนส าเร็จ 

ร้อยละของผู้เรียนมีการวางแผนการท างานและ
ด าเนินการจนส าเร็จ 

19 ผู้เรียนท างานอย่างมีความสุข มุ่งม่ันพัฒนา
งาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง 

ร้อยละของผู้เรียนท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่น
พัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง 

20 ผู้เรียนมีการท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ร้อยละของผู้เรียนที่ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
21 ผู้เรียนมีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและหา

ความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ 
ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต
และหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ 

22 ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอ
ผลงาน 

ร้อยละของผู้เรียนใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และ
น าเสนอผลงาน 

23 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสามารถ
ด้านเทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
และสื่อสารได้ 

ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษามี
ความสามารถด้านเทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือใน
การเรียนรู้และสื่อสารได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลยุทธ์ที่  2  ปลูกฝังคุณธรรม  ความส านึกในความเป็นชาติไทย  และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ที ่ เป้าหมายความส าเร็จ ตัวบ่งชี้ 
1 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม

หลักสูตร 
2 ผู้เรียนเอื้ออาทรผู้อ่ืนและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มี

พระคุณ 
ร้อยละของผู้เรียนเอ้ืออาทรผู้อ่ืนและกตัญญูกตเวทีต่อ
ผู้มีพระคุณ 

3 ผู้เรียนยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง ร้อยละของผู้เรียนยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่
แตกต่าง 

4 ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม ความส านึกในความเป็นไทยและยึด
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ร้อยละของผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม ความส านึกในความเป็นไทยและยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
กลยุทธ์ที่  3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง ครอบคลุม ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
 

ที ่ เป้าหมายความส าเร็จ ตัวบ่งชี้ 
1 ผู้เรียนได้รับให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และ

แก้ไขปัญหาทั้งด้านการเรียนรู้และคุณภาพ
ชีวิตด้วยความเสมอภาค 

ร้อยละของผู้เรียนได้รับให้ค าแนะน า ค าปรึกษา 
และแก้ไขปัญหาทั้งด้านการเรียนรู้และคุณภาพ
ชีวิตด้วยความเสมอภาค 

2 ผู้เรียนได้รับสวัสดิการช่วยเหลือเมื่อเกิด
อุบัติเหตุและความสะดวกรวดเร็ว 

ร้อยละของผู้เรียนได้รับสวัสดิการช่วยเหลือเมื่อ
เกิดอุบัติเหตุและความสะดวกรวดเร็ว 

3 ผู้เรียนตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม 

ร้อยละของผู้เรียนตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์
และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

 
กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 
 

ที ่ เป้าหมายความส าเร็จ ตัวบ่งชี้ 
1 ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้ง

ด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ  
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

ร้อยละของครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพ
ผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ 
สมรรถนะ  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

2 ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล  และ
ใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 

ร้อยละของครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล  
และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 

3 ครูมีการออกแบบและการจัดการเรียนรู้ที่
ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
พัฒนาการทางสติปัญญา 

ร้อยละของครูมีการออกแบบและการจัดการ
เรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล
และพัฒนาการทางสติปัญญา 

4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับ
การน าบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมา
บูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 
 

ร้อยละของครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ผนวกกับการน าบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่น
มาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 



ที ่ เป้าหมายความส าเร็จ ตัวบ่งชี้ 
5 ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเม้นการ

พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน  ด้วยวิธีการที่
หลากหลาย 

ร้อยละของครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเม้นการ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน  ด้วยวิธีการที่
หลากหลาย 

6 ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหา
ให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนรู้และคุณภาพ
ชีวิตด้วยความเสมอภาค 

ร้อยละของครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไข
ปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนรู้และคุณภาพ
ชีวิตด้วยความเสมอภาค 

7 ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ  และใช้ผลใน
การปรับการสอน 

ร้อยละของครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ  และใช้ผลใน
การปรับการสอน 

8 ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และ
เป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา 

ร้อยละของครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
และเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา 

9 ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับ
มอบหมายเต็มเวลา  เต็มความสามารถ 

ร้อยละของครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับ
มอบหมายเต็มเวลา  เต็มความสามารถ 

 
กลยุทธ์ที่  5 พัฒนาระบบริหารการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาลเน้นการมีส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วน 

ที ่ เป้าหมายความส าเร็จ ตัวบ่งชี้ 
1 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์  ภาวะผู้น า  และ

ความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน 
ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์  ภาวะผู้น า  และความคิดริเริ่มที่
เน้นการพัฒนาผู้เรียนอยู่ในระดับดี 

2 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม
และใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือ
ผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการ
และการจัดการ 

ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้
ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้ง
ด้านวิชาการและการจัดการอยู่ในระดับดี 

3 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษา
ให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติการ 

ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการอยู่ใน
ระดับดี 

4 ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอ านาจ 

ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อม
รับการกระจายอ านาจอยู่ในระดับดี 

5 นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจ
ผลการบริหารการจัดการศึกษา 

ร้อยละของนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผล
การบริหารการจัดการศึกษา 

6 ผู้บริหารให้ค าแนะน า  ค าปรึกษาทาง
วิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็ม
ศักยภาพและเต็มเวลา 

ผู้บริหารให้ค าแนะน า  ค าปรึกษาทางวิชาการและเอา
ใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลาอยู่ใน
ระดับดี 

7 คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติ
หน้าที่ตามที่ระเบียบก าหนด 

ร้อยละของคณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติ
หน้าที่ตามที่ระเบียบก าหนด 

8 คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับติดตาม 
ดูแลและขับเคลื่อนการด าเนินงานของ
สถานศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ร้อยละของคณะกรรมการสถานศึกษาก ากับติดตาม 
ดูแลและขับเคลื่อนการด าเนินงานของสถานศึกษาให้
บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 



ที ่ เป้าหมายความส าเร็จ ตัวบ่งชี้ 
9 ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน

การพัฒนาสถานศึกษา 
ร้อยละของผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การพัฒนาสถานศึกษา 

10 หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและ
สอดคล้องกับท้องถิ่น 

หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับ
ท้องถิ่นอยู่ในระดับดี 

11 จัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียน
เลือกเรียนตามความถนัด  ความสามารถ
และความสนใจ 

ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมที่
หลากหลาย   และเลือกเรียนตามความถนัด  
ความสามารถ    ความสนใจ 

12 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและ
ตอบสนองความต้องการ ความสามารถ 
ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 

จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนอง
ความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความ
สนใจของผู้เรียนอยู่ในระดับดี 

13 สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้
ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้
ด้วยตนเอง 

สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลง
มือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเองอยู่ในระดับดี 

14 นิเทศภายใน  ก ากับ  ติดตามตรวจสอบ 
และน าผลไปปรับปรุงการเรียนการสอน
อย่างสม่ าเสมอ 

นิเทศภายใน  ก ากับ  ติดตามตรวจสอบ และน าผลไป
ปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมออยู่ในระดับ
ดี 

15 จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มี
ประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุก
คน 

จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและ
ครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคนอยู่ในระดับดี 

16 จัดห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียน
มั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอ านวย
ความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การ
ได้ดี  และจัดสภาพแวดล้อมร่มรื่น  มี
แหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 

จัดห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง 
สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอ านวยความสะดวก 
พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี  และจัด
สภาพแวดล้อมร่มรื่น  มีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนอยู่
ในระดับดี 

17 จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เอ้ือให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วย
ตนเองและเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่
เอ้ือให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและเรียนรู้แบบมีส่วน
ร่วมอยู่ในระดับดี 

18 มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอยู่
ในระดับดี 

19 จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาอยู่ในระดับดี 

20 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้
สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการ
บริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาอยู่ใน
ระดับดี 

21 ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอยู่ในระดับดี 



ที ่ เป้าหมายความส าเร็จ ตัวบ่งชี้ 
22 น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและ

ภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไป
ใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องอยู่
ในระดับดี 

23 จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายใน 

จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมิน
คุณภาพภายในอยู่ในระดับดี 

24 ส่งเสริมการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ภายในสถานศึกษา และใช้ประโยชน์จาก
แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา  เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของ 
ผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา 
รวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง 

ร้อยละของผู้เรียน  บุคลากรของสถานศึกษาและ
ผู้เกี่ยวข้องใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา  เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 

25 สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา  
ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว  ชุมชน
และองค์กรที่เก่ียวข้อง  

ร้อยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาที่มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว  
ชุมชน  และองค์กรที่เก่ียวข้อง  

 
 
กลยุทธ์ที่ 6  พัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษามุ่งสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล 

ที ่ เป้าหมายความส าเร็จ ตัวบ่งชี้ 
1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชา 

คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษา 
และภาษาต่างประเทศอยู่ในระดับดี 

ร้อยละของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชา 
คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษา และ
ภาษาต่างประเทศอยู่ในระดับดี 

2 นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   
มีผลการสอบ O-NET ร้อยละ 50 ใน 8  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ร้อยละของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   
มีผลการสอบ O-NET ร้อยละ 50 ใน 8  กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 

3 นักเรียนแต่งกายดี  มีสัมมาคารวะ  
เสียสละ  รักษ์สถาบันอยู่ในระดับดี 

ร้อยละของนักเรียนแต่งกายดี  มีสัมมาคารวะ  
เสียสละ  รักษ์สถาบันอยู่ในระดับดี 

4 นักเรียนน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิตอยู่ในระดับ
ดี 

ร้อยละของนักเรียนน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิตอยู่ในระดับดี 

5 นักเรียนสามารถใช้ภาษาต่างประเทศใน
การสื่อสารได้ 

ร้อยละของนักเรียนสามารถใช้ภาษาต่างประเทศใน
การสื่อสารได้ 

6 นักเรียนมีคุณลักษณะตามคุณภาพ 3L 
อยู่ในระดับดี 

ร้อยละของนักเรียนมีคุณลักษณะตามคุณภาพ 3L 
อยู่ในระดับดี 

7 นักเรียนมีความร่วมรับผิดชอบต่อสังคม 
อยู่ในระดับดี 

ร้อยละของนักเรียนมีความร่วมรับผิดชอบต่อสังคม  
อยู่ในระดับดี 

 
 



 
 

ที ่ เป้าหมายความส าเร็จ ตัวบ่งชี้ 
8 ครูสามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการ

สื่อสารได้ 
ร้อยละของครูที่สามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการ
สื่อสารได้ 

9 ครูสามารถใช้เทคโนโลยีในการผลิตสื่อ 
นวัตกรรม และจัดการเรียนการสอนโดย
เน้นเทคโนโลยี 

ร้อยละของครูที่สามารถใช้เทคโนโลยีในการผลิตสื่อ 
นวัตกรรม และจัดการเรียนการสอนโดยเน้น
เทคโนโลยี 

10 ครูมีคุณลักษณะตามคุณภาพ 3L   
อยู่ในระดับดี 

ร้อยละของครูมีคุณลักษณะตามคุณภาพ 3L   
อยู่ในระดับดี 

11 ระบบการบริหารจัดการมีความคล่องตัว 
สะดวกรวดเร็ว ในการท างาน 

ระบบการบริหารจัดการมีความคล่องตัว สะดวก
รวดเร็ว ในการท างานอยู่ในระดับดี 

12 จ านวนนักเรียนเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาท่ี
ผ่านมา 

จ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี  5 
รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ส่งเสริมความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล 

โครงการ สนองกลยุทธ์ เป้าหมายกลยุทธ์ 
เป้าหมาย(ร้อยละ) 

ตัวบ่งชี้ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

งบประมาณ 
57 58 59 60 57 58 59 60 

1.โครงการพัฒนาการ
เรียนการสอนเพ่ือ
ยกระดับผลการเรียนรู้
วิชาภาษาไทยและปรับ
สภาพภูมิทัศน์ของกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

กลยุทธ์ที่ 1   
 

1.นักเรียน มีนิสัยรักการ
อ่านและแสวงหาความรู้
ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้
ในโรงเรียนและนอก
โรงเรียน อยู่ในระดับดี 

85 85 85 85 1. ร้อยละ ของนักเรียน มี
นิสัยรักการอ่านและ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
จากแหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียนและนอกโรงเรียน  

    60,000   บาท 

2. นักเรียนได้รับการพัฒนา
ทักษะการอ่าน  การฟัง  
การดู  การพูดและการ
เขียน  และตั้งค าถามเพ่ือ
หาความรู้เพิ่มเติม  อยู่ใน
ระดับดี 

85 85 85 85 2. ร้อยละของนักเรียน
ได้รับการพัฒนาทักษะการ
อ่าน  การฟัง  การดู  การ
พูดและการเขียน  และตั้ง
ค าถามเพ่ือหาความรู้
เพ่ิมเติม   

    

3. นักเรียนมีความสามารถ
ในการสรุปความคิดจากการ  
อ่าน  การฟัง  การดูและ
การสื่อสาร โดยการพูดหรือ
เขียนตามความคิดของ
ตนเอง  
 
 

80 80 80 80 3. ร้อยละ ของนักเรียนมี
ความสามารถในการสรุป
ความคิดจากการ 
อ่าน  การฟัง  การดูและ
การสื่อสาร โดยการพูด
หรือเขียนตามความคิด
ของตนเอง 
 
 
 
 

    



โครงการ สนองกลยุทธ์ เป้าหมายกลยุทธ์ 
เป้าหมาย(ร้อยละ) 

ตัวบ่งชี้ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

งบประมาณ 57 58 59 60 57 58 59 60 

  4. นักเรียนมีความสามารถ
ในการน าเสนอความคิด 
วิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็น
ระบบ แล้วถ่ายทอดด้วย
ภาษาหรือวิธีการของตนเอง 
อยู่ในระดับดี 

80 80 80 80 4. ร้อยละของนักเรียนมี
ความสามารถในการ
น าเสนอความคิด วิธีการ
แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
แล้วถ่ายทอดด้วยภาษา
หรือวิธีการของตนเอง  

     

5.นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาภาษาไทย 
ผลการประเมินสมรรถนะ    
ผลการประเมินการอ่านคิด 
วิเคราะห์  เขียน  
และผลการประเมิน
ระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์
ในระดับท่ีสูงขึ้น 

80 80 80 80 5.ร้อยละของนักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาภาษาไทย ผลการ
ประเมินสมรรถนะ    ผล
การประเมินการอ่านคิด 
วิเคราะห์  เขียนและผล
การประเมินระดับชาติ
เป็นไปตามเกณฑ์ในระดับ
ที่สูงขึ้น 

    

  6. นักเรียนผ่านคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ อยู่ในระดับ
ดี 
 
 
 
 
 

80 80 80 80 6. ร้อยละของนักเรียน
ผ่านคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
 

     



โครงการ สนองกลยุทธ์ เป้าหมายกลยุทธ์ 
เป้าหมาย(ร้อยละ) 

ตัวบ่งชี้ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

งบประมาณ 
57 58 59 60 57 58 59 60 

  7. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย มีการจัด
บรรยากาศการเรียนรู้ที่เอ้ือ
ต่อการเรียนการสอนวิชา
ภาษาไทย อยู่ในระดับดี 

80 80 80 80 7. ร้อยละของครูผู้สอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย มีการจัด
บรรยากาศการเรียนรู้ที่
เอ้ือต่อการเรียนการสอน
วิชาภาษาไทย  

     

โครงการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์   

กลยุทธ์ที่ 1 1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เฉลี่ยคณิตศาสตร์เป็นไป
ตามเกณฑ์ 
 

50 50 50 50 1.  ร้อยละ ของผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเฉลี่ย
คณิตศาสตร์เป็นไปตาม
เกณฑ์ 

    10,000  บาท 

2.  ผลการประเมิน
สมรรถนะส าคัญตาม
หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 

80 80 80 80 2.  ร้อยละของผลการ
ประเมินสมรรถนะส าคัญ
ตามหลักสูตรเป็นไปตาม
เกณฑ์ 

    

3.นักเรียนมีผลการประเมิน
การอ่าน  คิดวิเคราะห์ และ
เขียนเป็นไปตามเกณฑ์ 

80 80 80 80 3.ร้อยละของผู้เรียนมีผล
การประเมินการอ่าน  คิด
วิเคราะห์ และเขียนเป็นไป
ตามเกณฑ์ 

    

.โครงการพัฒนา
คุณภาพการจัดการ
เรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศ 

กลยุทธ์ที่ 1 1.นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน
และแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองจากห้องสมุด แหล่ง
เรียนรู้และสื่อ 
ต่างๆ รอบตัว 
 
 

80 80 80 80 1.ร้อยละ ของมีนิสัยรัก
การอ่านและแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองจาก
ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และ
สื่อต่าง ๆ รอบตัว 

    300,000 บาท 



โครงการ สนองกลยุทธ์ เป้าหมายกลยุทธ์ 
เป้าหมาย(ร้อยละ) 

ตัวบ่งชี้ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

งบประมาณ 57 58 59 60 57 58 59 60 

โครงการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการเรียนการ
สอนภาษาต่างประเทศ 

กลยุทธ์ที่ 1 2. นักเรียนมีทักษะในการ
อ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และ
ตั้งค าถามเพ่ือค้นคว้าหา
ความรู้เพิ่มเติม 

80 80 80 80 2.ร้อยละ ของนักเรียนมี
ทักษะในการอ่าน ฟัง ดู 
พูด เขียน และตั้งค าถาม
เพ่ือค้นคว้าหาความรู้
เพ่ิมเติม 

     

3. นักเรียนรู้ร่วมกันเป็น
กลุ่ม แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเพื่อการเรียนรู้
ระหว่างกัน 

80 80 80 80 3. ร้อยละเรียนรู้ร่วมกัน
เป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเพ่ือการ
เรียนรู้ระหว่างกัน 

     

4.นักเรียนใช้เทคโนโลยีใน
การเรียนรู้และน าเสนอ
ผลงาน 

80 80 80 80 4.ร้อยละ ของนักเรียนใช้
เทคโนโลยีในการเรียนรู้
และน าเสนอผลงาน 

    

5. นักเรียนสรุปความคิด
จากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู 
และสื่อสารโดยการพูด หรือ
เขียนตามความคิดของ
ตนเอง 
 
 
 
 
 

80 80 80 80 5. ร้อยละ ของนักเรียน
สรุปความคิดจากเรื่องที่
อ่าน ฟัง และดู และ
สื่อสารโดยการพูด หรือ
เขียนตามความคิดของ
ตนเอง 

    



โครงการ สนองกลยุทธ์ เป้าหมายกลยุทธ์ 
เป้าหมาย(ร้อยละ) 

ตัวบ่งชี้ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

งบประมาณ 
57 58 59 60 57 58 59 60 

โครงการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการเรียนการ
สอนภาษาต่างประเทศ 

กลยุทธ์ที่ 1 6. นักเรียนน าเสนอวิธีคิด 
วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือ
วิธีการของตนเอง 

80 80 80 80 6. ร้อยละ ของนักเรียน
น าเสนอวิธีคิด วิธี
แก้ปัญหาด้วยภาษาหรือ
วิธีการของตนเอง 

     

7. นักเรียนก าหนด
เป้าหมาย คาดการณ์ 
ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมี
เหตุผลประกอบ 

80 80 80 80 7. ร้อยละ ของนักเรียน
ก าหนดเป้าหมาย 
คาดการณ์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหาโดยมีเหตุผล
ประกอบ 

    

8. ร้อยละ 80 ของนักเรียน
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 

80 80 80 80 8. ร้อยละ ของนักเรียนมี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ผลงานด้วยความ
ภาคภูมิใจ 

    

9. ร้อยละ 80 ของนักเรียน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เฉลี่ยในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
เป็นไปตามเกณฑ์ 

80 80 80 80 9. ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเฉลี่ยในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศเป็นไป
ตามเกณฑ์ 

    

10.ร้อยละ 80 ของนักเรียน
มีผลการประเมินสมรรถนะ
ส าคัญตามหลักสูตรเป็นไป
ตามเกณฑ์ 
 
 

80 80 80 80 10.ร้อยละ ของนักเรียนมี
ผลการประเมินสมรรถนะ
ส าคัญตามหลักสูตรเป็นไป
ตามเกณฑ์ 

    



โครงการ สนองกลยุทธ์ เป้าหมายกลยุทธ์ 
เป้าหมาย(ร้อยละ) 

ตัวบ่งชี้ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

งบประมาณ 
57 58 59 60 57 58 59 60 

 กลยุทธ์ที่ 1 11. ร้อยละ 80 ของ
นักเรียน มีผลการประเมิน
การอ่าน คิด วิเคราะห์และ
เขียนเป็นไปตามเกณฑ์ 

80 80 80 80 11. ร้อยละ ของนักเรียน 
มีผลการประเมินการอ่าน 
คิด วิเคราะห์และเขียน
เป็นไปตามเกณฑ์ 

     

12. ร้อยละ 80 มีผลการ
ทดสอบระดับชาติเป็นไป
ตามเกณฑ์ 

80 80 80 80 12. ร้อยละ มีผลการ
ทดสอบระดับชาติเป็นไป
ตามเกณฑ์ 

    

โครงการพัฒนาการเรียน
การสอนกลุ่มสาระการ

เรียนรู้  ศิลปะ 

กลยุทธ์ที่ 1 1.ร้อยละ 80 ของผู้เรียน
เห็นคุณค่าในตนเอง มีความ
มั่นใจ กล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสม 

80 80 80 80 1.ร้อยละ 80 ของผู้เรียน
เห็นคุณค่าในตนเอง มี
ความมั่นใจ กล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสม 

    70,000  บาท 

2.ร้อยละ 80 ของผู้เรียน
สร้างผลงานจากการเข้า
ร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ 
ดนตรี นาฏศิลป์ 

80 80 80 80 2.ร้อยละ 80 ของผู้เรียน
สร้างผลงานจากการเข้า
ร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ 
ดนตรี นาฏศิลป์ 

    

3.ร้อยละ 85 ของผู้เรียน
สามารถเรียนรู้ร่วมกันเป็น
กลุ่ม แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเพื่อการเรียนรู้
ระหว่างกัน 

85 85 85 85 3.ร้อยละ 85 ของผู้เรียน
สามารถเรียนรู้ร่วมกันเป็น
กลุ่ม แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเพื่อการเรียนรู้
ระหว่างกัน 

    

 
 
 
 
 



โครงการ สนองกลยุทธ์ เป้าหมายกลยุทธ์ 
เป้าหมาย(ร้อยละ) 

ตัวบ่งชี้ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

งบประมาณ 
57 58 59 60 57 58 59 60 

  4. ร้อยละ 80 ของ
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเฉลี่ย กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ศิลปะ
เป็นไปตามเกณฑ์ 

80 80 80 80 4. ร้อยละ 80 ของ
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเฉลี่ย กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ศิลปะ
เป็นไปตามเกณฑ์ 

     

โครงการพัฒนาการเรียน
การสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้  สังคมศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม 

กลยุทธ์ที่ 4 1.ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนมีคุณลักษณะ            
พึงประสงค์ตาม
หลักสูตร 

80 80 80 80 1.ร้อยละ ของผู้เรียนมี
คุณลักษณ พึงประสงค์
ตามหลักสูตร 

    32,000  บาท 

2.  ร้อยละ  80  ของ
นักเรียนมีความเอ้ือ
อาทรและกตัญญูต่อผู้มี
พระคุณ 

80 80 80 80 2. ร้อยละของนักเรียนมี
ความเอ้ืออาทรและ
กตัญญูต่อผู้มีพระคุณ 

    

3.  ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนยอมรับ 
วัฒนธรรมที่แตกต่าง 

85 85 85 85 3.  ร้อยละ ของ
นักเรียนยอมรับ
วัฒนธรรมที่แตกต่าง 

    

กลยุทธ์ที่  1 4. ร้อยละ 50  ของ
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเฉลี่ย กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ศิลปะ
เป็นไปตามเกณฑ์ 
 

50 50 50 50 4. ร้อยละของนักเรียน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเฉลี่ย กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศิลปะเป็นไป
ตามเกณฑ์ 

     

 
 
 



โครงการ สนองกลยุทธ์ เป้าหมายกลยุทธ์ 
เป้าหมาย(ร้อยละ) 

ตัวบ่งชี้ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

งบประมาณ 
57 58 59 60 57 58 59 60 

โครงการพัฒนาการ
เรียนการสอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

กลยุทธ์ที่ 1 1.นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ใน
ระดับดี 

50 50 50 50 1.ร้อยละของนักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาวิทยาศาสตร์ 

    100,000 บาท 

2 นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อ
วิชาวิทยาศาสตร์ 

80 80 80 80 2 ร้อยละของนักเรียนมีเจต
คติท่ีดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ 

    

3. นักเรียนมีความสามารถ
คิดวิเคราะห์ มีความรู้
ความเข้าใจกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ 

80 80 80 80 3.ร้อยละของนักเรียนมี
ความสามารถคิดวิเคราะห์ 
มีความรู้ความเข้าใจ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 

    

4. นักเรียนสามารถน า
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไป
ใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

80 80 80 80 4. ร้อยละของนักเรียน
สามารถน าความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ไปใช้ประโยชน์
ในชีวิตประจ าวันได้ 

    

.โครงการส่งเสริมทักษะ
ความสามารถพิเศษด้าน
ดนตรี-ศิลปะ ต้านยา
เสพติด 

กลยุทธ์ที่ 1 1. นักเรียนสามารถ
ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพ
ติดให้โทษและหลีกเลี่ยง
ตนเองจากสภาวะเสี่ยงต่อ
ความรุนแรง โรค ภัย 
อุบัติเหตุ และปัญหาทาง
เพศ 

80 80 80 90 1. ร้อยละของนักเรียน
สามารถป้องกันตนเองจาก
สิ่งเสพติดให้โทษและ
หลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะ
เสี่ยงต่อความรุนแรง โรค 
ภัย อุบัติเหตุ และปัญหา
ทางเพศ 

    3,000 บาท 

 
 
 
 



โครงการ สนองกลยุทธ์ เป้าหมายกลยุทธ์ 
เป้าหมาย(ร้อยละ) 

ตัวบ่งชี้ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

งบประมาณ 
57 58 59 60 57 58 59 60 

 กลยุทธ์ที่ 1 2.ผู้เรียนเห็นคุณค่าใน
ตนเอง มีความมั่นใจ กล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสม 

80 80 80 85 2.ร้อยละของนักเรียนเห็น
คุณค่าในตนเอง มีความ
มั่นใจ กล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสม 

    3,000 บาท 

3.ผู้เรียนสร้างผลงานจาก
การเข้าร่วมกิจกรรมด้าน
ศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ 
กีฬา/นันทนาการตาม
จินตนาการ 

80 80 80 85 3.ร้อยละของนักเรียนสร้าง
ผลงานจากการเข้าร่วม
กิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/
นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการ
ตามจินตนาการ 

    

4.ผู้เรียนท างานอย่างมี
ความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน 
และภูมิใจในผลงานของ
ตนเอง   

80 80 80 90 4.ร้อยละของนักเรียน
ท างานอย่างมีความสุข 
มุ่งม่ันพัฒนางาน และภูมิใจ
ในผลงานของตนเอง   

    

  โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน 

 

กลยุทธ์ที่ 1 1.คณะกรรมการนักเรียน
เห็นคุณค่าในตนเอง มี
ความมั่นใจ กล้าแสดงออก
อย่างเหมา 

80 80 80 90 1.ร้อยละของ
คณะกรรมการนักเรียนเห็น
คุณค่าในตนเอง มีความ
มั่นใจ กล้าแสดงออกอย่าง
เหมา 

    7,000 บาท 

2.คณะกรรมการนักเรียน 
มีการวางแผนการท างาน
และด าเนินการจนส าเร็จ 
 
 
 
 

80 80 80 90 2.ร้อยละของ
คณะกรรมการนักเรียน มี
การวางแผนการท างานและ
ด าเนินการจนส าเร็จ 

    



โครงการ สนองกลยุทธ์ เป้าหมายกลยุทธ์ 
เป้าหมาย(ร้อยละ) 

ตัวบ่งชี้ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

งบประมาณ 
57 58 59 60 57 58 59 60 

  3.คณะกรรมการนักเรียน
ท างานอย่างมีความสุข 
มุ่งม่ันพัฒนางาน และ
ภูมิใจในผลงานของตนเอง 

80 80 85 90 3.ร้อยละของ
คณะกรรมการนักเรียน
ท างานอย่างมีความสุข 
มุ่งม่ันพัฒนางาน และภูมิใจ
ในผลงานของตนเอง 

     

4.คณะกรรมการนักเรียน
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
 

80 80 85 90 4.ร้อยละของ
คณะกรรมการนักเรียน
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
 

    

โครงการส่งเสริมผู้เรียน
ให้มีสุขภาวะที่ดีและมี
สุนทรียภาพ        

กลยุทธ์ที่ 1 1.ผู้เรียนมีความรู้  ความ
เข้าใจ ในการดูแลสุขภาพ
และป้องกันสิ่งเสพติดให้
โทษ 

80 80 85 90 1.ร้อยละของนักเรียนมี
ความรู้  ความเข้าใจ ในการ
ดูแลสุขภาพและป้องกันสิ่ง
เสพติดให้โทษ 

    13,000 บาท 

2.ผู้เรียน มีทักษะในการ
หลีกเลี่ยงจากความรุนแรง 
โรคภัย อุบัติเหตุและ
ปัญหาทางเพศ         

80 80 85 90 2.ร้อยละของนักเรียนมี
ทักษะในการหลีกเลี่ยงจาก
ความรุนแรง โรคภัย 
อุบัติเหตุและปัญหาทาง
เพศ         

    

3.ผู้เรียนเห็นคุณค่าใน
ตนเอง  มีความมั่นใจกล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสม 

80 80 85 90 3.ร้อยละของนักเรียนเห็น
คุณค่าในตนเอง  มีความ
มั่นใจกล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสม 

    

 
 
 



โครงการ สนองกลยุทธ์ เป้าหมายกลยุทธ์ 
เป้าหมาย(ร้อยละ) 

ตัวบ่งชี้ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

งบประมาณ 
57 58 59 60 57 58 59 60 

 กลยุทธ์ที่ 1 4.ผู้เรียน มีมนุษย์สัมพันธ์
ที่ดี และให้เกียรติผู้อื่น 

80 80 80 85 4.ร้อยละของผู้เรียน มี
มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และให้
เกียรติผู้อื่น 

     

5.ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและ
มีสุนทรียภาพ   

80 80 80 85 5.ร้อยละของผู้เรียนมีสุข
ภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ   

    

โครงการส่งเสริม
สุขภาพ 
 

กลยุทธ์ที่ 1 1.ผู้เรียน มีความรู้  ความ
เข้าใจ ในการสร้างเสริม
สุขภาพและป้องกันโรค 

80 80 80 85 1.ร้อยละของผู้เรียน มี
ความรู้  ความเข้าใจ ในการ
สร้างเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรค 

    75,000  บาท 

2.ผู้เรียนมีทักษะที่ดีในการ
สร้างเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรค 

80 80 80 85 2.ร้อยละของผู้เรียนมี
ทักษะที่ดีในการสร้างเสริม
สุขภาพและป้องกันโรค 

    

3.ผู้เรียนมีสุขนิสัยปฏิบัติ
ตนในการสร้างเสริม
สุขภาพและป้องกันโรค 

50 50 50 50 3.ร้อยละของมีสุขนิสัย
ปฏิบัติตนในการสร้างเสริม
สุขภาพและป้องกันโรค 

    

4.ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพ
กายและสุขภาพ จิตที่ดี   

80 80 80 85 4.ร้อยละของผู้เรียนมีสุข
นิสัย สุขภาพกายและ
สุขภาพ จิตที่ดี   

    

 
 
 
 
 
 
 



โครงการ สนองกลยุทธ์ เป้าหมายกลยุทธ์ 
เป้าหมาย(ร้อยละ) 

ตัวบ่งชี้ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

งบประมาณ 
57 58 59 60 57 58 59 60 

โครงการกิจกรรมกีฬาสี
ภายใน 

กลยุทธ์ที่  1 1.ผู้เรียนมีการออกก าลัง
กายและเข้าร่วมกิจกรรม
กีฬาสี 
 

80 80 80 85 1.ร้อยละ  80 ของผู้เรียนมี
การออกก าลังกายและเข้า
ร่วมกิจกรรมกีฬาสี 
 

    30,000 บาท 

โครงการคุ้มครอง
ผู้บริโภค  (อย.น้อย) 

กลยุทธ์ที่  1 1.นักเรียนมีความรู้ ความ
เข้าใจ เกี่ยวกับเรื่อง
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

80 80 80 85 1.ร้อยละของนักเรียนมี
ความรู้ ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับเรื่องผลิตภัณฑ์
สุขภาพ 

    3,000 บาท 

2.นักเรียนสามารถ
เผยแพร่ความรู้และ
ให้บริการด้านผลิตภัณฑ์
สุขภาพ 

80 80 80 85 2.ร้อยละของนักเรียน
สามารถเผยแพร่ความรู้
และให้บริการด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

    

โครงการยุวชน
ประกันภัย 

กลยุทธ์ที่ 1 1.  นักเรียนโรงเรียนทัพ
ทันอนุสรณ์ มีความรู้  
ความเข้าใจ เกี่ยวกับเรื่อง
การประกันภัย  

80 80 80 80 1.  ร้อยละของนักเรียน
โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ มี
ความรู้  ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับเรื่องการประกันภัย  

    7,000  บาท 

2.  นักเรียนชุมนุมยุวชน
ประกันภัย เห็นคุณค่าใน
ตนเอง มีความมั่นใจ กล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสม
ในการเผยแพร่ความรู้และ
ให้บริการด้านการ
ประกันภัย 

80 80 80 80 2.  ร้อยละของนักเรียน
ชุมนุมยุวชนประกันภัย เห็น
คุณค่าในตนเอง มีความ
มั่นใจ กล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสมในการเผยแพร่
ความรู้และให้บริการด้าน
การประกันภัย 

    

 
 



 

โครงการ สนองกลยุทธ์ เป้าหมายกลยุทธ์ 
เป้าหมาย(ร้อยละ) 

ตัวบ่งชี้ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

งบประมาณ 
57 58 59 60 57 58 59 60 

โครงการส่งเสริมนิสัยรัก
การอ่าน 

กลยุทธ์ที่ 1 1.นักเรียนมีนิสัยรักการ
อ่าน และแสวงหาความรู้
ด้วยตนเองจากห้องสมุด 

80 80 80 80 1.ร้อยละของนักเรียนมี
นิสัยรักการอ่าน และ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
จากห้องสมุด 

    10,000 บาท 

2.นักเรียนมีทักษะในการ
อ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และ
ตั้งค าถามเพ่ือค้นคว้าหา
ความรู้เพิ่มเติม  

80 80 80 80 2.ร้อยละของนักเรียนมี
ทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด 
เขียน และตั้งค าถามเพ่ือ
ค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม 
 

    

โครงการสหกรณ์ร้านค้า
โรงเรียน 

กลยุทธ์ที่ 1 1.นักเรียนมีความรู้เรื่อง
สหกรณ์ 

80 80 80 85 1.ร้อยละของนักเรียน มี
ความรู้เรื่องสหกรณ์ 

    3,000  บาท 

2.นักเรียนเป็นสมาชิก
สหกรณ์และได้ใช้สินค้าที่มี
คุณภาพและราคายุติธรรม 

80 80 80 85 2.ร้อยละของนักเรียน เป็น
สมาชิกสหกรณ์และได้ใช้
สินค้าท่ีมีคุณภาพและราคา
ยุติธรรม 

    

3.บุคลากรครมีู
ความสามารถในการ
จัดการสหกรณ์โรงเรียน 

80 80 80 85 3.รอ้ยละของบุคลากรครู มี
ความสามารถในการจัดการ
สหกรณ์โรงเรียน 

    

โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตโดยป้องกันตนเอง
จากอุบัติเหตุ 

กลยุทธ์ที่ 1 1.นักเรียนเรียนรู้และระวัง
ตนเองจากการเกิด
อุบัติเหตุ ร้อยละ 80 มี
คะแนนเฉลี่ยระดับดี 

80 80 80 80 1.ร้อยละของนักเรียน
เรียนรู้และระวังตนเองจาก
การเกิดอุบัติเหตุ  

    10,000 บาท 

 



 
 
 
 

โครงการ สนองกลยุทธ์ เป้าหมายกลยุทธ์ 
เป้าหมาย(ร้อยละ) 

ตัวบ่งชี้ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

งบประมาณ 
57 58 59 60 57 58 59 60 

  2.นักเรียนที่ประสบ
อุบัติเหตุมีจ านวนลดลง  

80 80 80 80 2.ร้อยละของจ านวน
นักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุ
มีจ านวนลดลง  

     

3.นักเรียนได้รับความ
คุ้มครองเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
สะดวกรวดเร็ว 

80 80 80 80 3.ร้อยละของนักเรียนได้รับ
ความคุ้มครองเมื่อเกิด
อุบัติเหตุสะดวกรวดเร็ว  

     

โครงการพัฒนาการ
เรียนการสอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงาน
อาชีพฯ 

กลยุทธ์ที่ 1 1. นักเรียนเรียนรู้วิชาการ
งานอาชีพและได้ฝึกทักษะ
ด้านอาชีพ 

80 80 80 80 1. ร้อยละของนักเรียน
เรียนรู้วิชาการงานอาชีพ
และได้ฝึกทักษะด้านอาชีพ 

    80,000 บาท 

2.นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
แข่งขันทักษะการงาน
อาชีพ 

80 80 80 80 2.ร้อยละของนักเรียนเข้า
ร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะ
การงานอาชีพ 

    

3.นักเรียนชั้นม.3เข้าร่วม 
กิจกรรมนิทรรศการ 
“ตลาดนัดอาชีพ” 

80 80 80 80 3.ร้อยละของนักเรียน ชั้น
ม.3เข้าร่วมกิจกรรม
นิทรรศการ “ตลาดนัด
อาชีพ” 

    

4.นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อ
อาชีพสุจริต มีพ้ืนฐานและ
แนวทางในการประกอบ
อาชีพ 

80 80 80 80 4.ร้อยละของนักเรียนมีเจต
คติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต มี
พ้ืนฐานและแนวทางในการ
ประกอบอาชีพ 

    



กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความประพฤติดี มีคุณธรรม ส านึกในความเป็นไทย โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   

โครงการ สนองกลยุทธ์ เป้าหมายกลยุทธ์ 
เป้าหมาย(ร้อยละ) 

ตัวบ่งชี้ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

งบประมาณ 
57 58 59 60 57 58 59 60 

โครงการโรงเรียนวิถี
พุทธ 

กลยุทธ์ที่  2 1.ผู้เรียนเข้าร่วมปฏิบัติ
กิจกรรม สวดมนต์หมู่ 
ปฏิบัติธรรม ทุกวันศุกร์  

80 80 80 85 1.ร้อยละของนักเรียนเข้า
ร่วมปฏิบัติกิจกรรม สวด
มนต์หมู่ ปฏิบัติธรรม ทุก
วันศุกร์  

    59,000  บาท 

2.ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม 
บวร 

80 80 80 85 2.ร้อยละของผู้เรียนเข้าร่วม
กิจกรรม บวร 
 

    

3.ผู้เรียนได้เรียนรู้ตาม
กิจกรรมการเรียนการสอน
ที่บูรณาการ “ข้อ
คุณธรรม” 

80 80 80 85 3.ร้อยละของผู้เรียนได้
เรียนรู้ตามกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่บูรณาการ 
“ข้อคุณธรรม” 

    

4.ผู้เรียนได้เข้าค่ายพัฒนา 
จิตเพื่อให้เกิดปัญญา 

80 80 80 85 4.ร้อยละของผู้เรียนได้เข้า 
ค่ายพัฒนาจิตเพ่ือให้เกิด 
ปัญญา 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการ สนองกลยุทธ์ เป้าหมายกลยุทธ์ 
เป้าหมาย(ร้อยละ) 

ตัวบ่งชี้ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

งบประมาณ 
57 58 59 60 57 58 59 60 

.โครงการปลูกจิตส านึก
ความเป็นไทยและรักษา
สืบสานวัฒนธรรมไทย 

กลยุทธ์ที่  2 1.นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
ดนตรีไทยและกิจกรรม
มารยาทไทยอย่าง
สร้างสรรค ์

80 82 83 84 1.ร้อยละของนักเรียนเข้า
ร่วมกิจกรรมดนตรีไทยและ
กิจกรรมมารยาทไทยอย่าง
สร้างสรรค ์

    10,000 บาท 

2.นักเรียนเป็นผู้มีจิตส านึก
ความเป็นไทยและรู้จัก
รักษาสืบสานวัฒนธรรม
ไทย 

80 82 83 84 2.ร้อยละของนักเรียนเป็น 
ผู้มีจิตส านึกความเป็นไทย
และรู้จักรักษาสืบสาน
วัฒนธรรมไทย 

    

โครงการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม
นักเรียนตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

กลยุทธ์ที่  2 1.นักเรียนมีคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ตามหลักสูตร 
2. นักเรียนตระหนักและ
เห็นคุณค่าความพอเพียง 
ต าม ห ลั ก ป รั ช ญ าข อ ง
เศรษฐกิจพอเพียง   

80 
 
80 

82 
 
82 

85 
 
85 

90 
 
90 

1.ร้อยละของนักเรียนมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามหลักสูตร   
2. ร้อยละของนักเรียน
ตระหนักและเห็นคุณค่า
ความพอเพียงตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

8,000 บาท 

โครงการวันส าคัญทาง
รัฐพิธี  

กลยุทธ์ที่  2 1. นักเรียนมีคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ตามหลักสูตร  

80 85 85 90 1. ร้อยละของนักเรียนมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามหลักสูตร 

    8,000 บาท 

2.นักเรียนมีความเอ้ือ
อาทรผู้อื่น และกตัญญู
กตเวทีต่อผู้มีพระคุณ  

80 85 85 90 2.ร้อยละของนักเรียนมี
ความเอ้ืออาทรผู้อื่น และ
กตัญญูกตเวทีต่อผู้มี
พระคุณ 

    

 
 



 
 

โครงการ สนองกลยุทธ์ เป้าหมายกลยุทธ์ 
เป้าหมาย(ร้อยละ) 

ตัวบ่งชี้ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

งบประมาณ 
57 58 59 60 57 58 59 60 

โครงการไหว้ครู
ประจ าปี 

กลยุทธ์ที่  2 1.นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
วันไหว้ครู 

80 82 83 84 1.ร้อยละของนักเรียนเข้า
ร่วมกิจกรรมวันไหว้ครู 

    1,500  บาท 

2.นักเรียนแสดงออกซึ่ง
ความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มี
พระคุณและภาคภูมิใจใน
การสืบสานประเพณีไทย 

80 82 83 84 2.ร้อยละของนักเรียน 
แสดงออกซ่ึงความกตัญญู
กตเวทีต่อผู้มีพระคุณและ
ภาคภูมิใจในการสืบสาน
ประเพณีไทย 

    

3.นักเรียนเห็นความส าคัญ
ของวันไหว้ครู 

80 85 85 90 3.ร้อยละของนักเรียน เห็น
ความส าคัญของวันไหว้ครู 

    

4.นักเรยีน มีความกตัญญู
ต่อผู้มีพระคุณ 

80 85 85 90 4.ร้อยละของนักเรียน มี
ความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ 

    

5.นักเรียนตระหนักและ
เห็นความส าคัญของการ
สืบสานและอนุรักษ์
ประเพณีไหว้ครูและเห็น
เป็นพิธีกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์ 

80 85 85 90 5.ร้อยละของนักเรียน 
ตระหนักและเห็น
ความส าคัญของการสืบสาน
และอนุรักษ์ประเพณีไหว้ครู
และเห็นเป็นพิธีกรรมที่
ศักดิ์สิทธิ์ 

    

 
 



 
 

โครงการ สนองกลยุทธ์ เป้าหมายกลยุทธ์ 
เป้าหมาย(ร้อยละ) 

ตัวบ่งชี้ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

งบประมาณ 
57 58 59 60 57 58 59 60 

โครงการส่งเสริมให้
ผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย  
วิสัยทัศน์ ปรัชญา 
จุดเน้นของสถานศึกษา 
 

กลยุทธ์ที่  2 1.นักเรียนโรงเรียนทัพทัน
อนุสรณ์  เป็นผู้แต่งกาย
ถูกต้องตามระเบียบของ
โรงเรียน 

80 84 86 90 1.ร้อยละของนักเรียน
โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์  
เป็นผู้แต่งกายถูกต้องตาม
ระเบียบของโรงเรียน 

    12,000  บาท 

2.นักเรียนโรงเรียนทัพทัน
อนุสรณ์เป็นผู้มี 
สัมมาคารวะ 

80 84 86 90 2.ร้อยละของนักเรียน
โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์เป็น
ผู้มีสัมมาคารวะ 

    

3.นักเรียนโรงเรียนทัพทัน
อนุสรณ์มีความรักสถาบัน 

80 84 86 90 3.ร้อยละของนักเรียน
โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์มี
ความรักสถาบัน 

    

4.นักเรียนโรงเรียนทัพทัน
อนุสรณ์มีจิตอาสา 
เสียสละเพ่ือพัฒนา
โรงเรียน  

80 84 86 90 4.ร้อยละของนักเรียน
โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์มี
จิตอาสา เสียสละเพ่ือ
พัฒนาโรงเรียน  

    

 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการ สนองกลยุทธ์ เป้าหมายกลยุทธ์ 
เป้าหมาย(ร้อยละ) 

ตัวบ่งชี้ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

งบประมาณ 
55 56 57 58 55 56 57 58 

กิจกรรมยุวกาชาด   
ร่วมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์ที่  2 
 

1.นักเรียนกลุ่มยุวกาชาด
ร่วมปฏิบัติกิจกรรมบ าเพ็ญ
ประโยชน์  

80 82 85 90 1.ร้ อ ย ล ะ ข อ งนั ก เรี ย น     
กลุ่มยุวกาชาดร่วมปฏิบัติ
กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์  

    2,000 บาท 

2.นักเรียนกลุ่มยุวกาชาด
สามารถปลูกพืชและดูแล
จนเติบโต  
 

80 82 85 90 2.ร้อยละของนักเรียน     
กลุ่มยุวกาชาดสามารถปลูก
พืชและดูแลจนเติบโต  

    

กิจกรรมแยกขยะสะสม
ความดี 

กลยุทธ์ที่  2 
 

1.นักเรียนและครูแยกขยะ
ก่อนทิ้ง 

80 82 85 90 นักเรียนและครูแยกขยะ
ก่อนทิ้ง.ร้อยละ 80 มี
คะแนนอยู่ในระดับดี 

    1,000 บาท 

2.นักเรียนชุมนุม 25 คน 
ร่วมมือท ากิจกรรม 
แยกขยะ  

80 82 85 90 1.ร้อยละของนักเรียน
ชุมนุม 25 คน ร่วมมือท า
กิจกรรมแยกขยะ  

    

3.นักเรียนรู้จักการน าสิ่งที่
ไม่ใช้กลับมาใช้ให้เกิด 
ประโยชน์  

80 82 85 90 2.ร้อยละของนักเรียนรู้จัก
การน าสิ่งที่ไม่ใช้กลับมาใช้
ให้เกิดประโยชน์ 

    

  
 
 
 
 
 
 



โครงการ สนองกลยุทธ์ เป้าหมายกลยุทธ์ 
เป้าหมาย(ร้อยละ) 

ตัวบ่งชี้ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

งบประมาณ 
55 56 57 58 55 56 57 58 

โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชและสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน 

กลยุทธ์ที่  2 
 

1.นักเรียนมีความรู้ความ
เข้าใจ  และตระหนักในการ
อนุรักษ์พันธุ์พืช  
 

80 82 84 85 1.ร้อยละของนักเรียนมี
ความรู้ความเข้าใจ  และ
ตระหนักในการอนุรักษ์พันธุ์
พืช  
 

    8,000 บาท 

2.ครู และบุคลากร มี
ความรู้ความเข้าใจ และ
ตระหนักในการอนุรักษ์
พันธุ์พืช   
 

80 82 84 85 2.ร้อยละของครู และ
บุคลากร มีความรู้ความ
เข้าใจ และตระหนักในการ
อนุรักษ์พันธุ์พืช   
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศกึษาให้สามารถจัดการเรยีนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 

โครงการ สนองกลยุทธ์ เป้าหมายกลยุทธ์ 
เป้าหมาย(ร้อยละ) 

ตัวบ่งชี้ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

งบประมาณ 
57 58 59 60 57 58 59 60 

โครงการพัฒนาการ
จัดท าสื่อการเรียนการ
สอน 

กลยุทธ์ที่ 2 1. ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมผนวกกับการน า
บริบทและภูมิปัญญาของ
ท้องถิ่นมาบูรณาการในการ
จัดการเรียนรู้ 

80 80 80 80 1. ร้อยละของครูใช้สื่อและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม
ผนวกกับการน าบริบทและ
ภูมิปัญญาของท้องถิ่นมา
บูรณาการในการจัดการ
เรียนรู้ 

    10,000 บาท 

2.  ครูผลิตสื่อการเรียนการ
สอน 

80 80 80 80 2.  ร้อยละของครูที่ผลิตสื่อ
การเรียนการสอน 

    

โครงการพัฒนากลุ่ม
บริหารงานบุคคล 

กลยุทธ์ที่ 2 1.จ านวนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา มี
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
อยู่ในระดับดี 

80 80 80 80 1.ร้อยละของจ านวน
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีทักษะการ
ใช้ภาษาอังกฤษ 

    50,000 บาท 

2.จ านวนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา มี
ขวัญก าลังใจในการปฏิบัติ
หน้าที่ อยู่ในระดับดีมาก 

80 80 85 90 2.ร้อยละของจ านวน
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีขวัญ
ก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่  

    

3.จ านวนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
จัดการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ  
 
 
 
 

80 80 80 80 3.ร้อยละของจ านวน
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จัดการเรียน
การสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

    



โครงการ สนองกลยุทธ์ เป้าหมายกลยุทธ์ 
เป้าหมาย(ร้อยละ) 

ตัวบ่งชี้ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

งบประมาณ 
57 58 59 60 57 58 59 60 

  4.จ านวนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา มี
ข้อมูลสารสนเทศบุคลากร
เป็นปัจจุบัน  

80 80 80 80 4.ร้อยละของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
มีข้อมูลสารสนเทศบุคลากร
เป็นปัจจุบัน 

     

โครงการการวัดผล
ประเมินผลตามสภาพที่
แท้จริง 

กลยุทธ์ที่ 2 1.ครูมีความรู้  ความเข้าใจที่
ถูกต้องในการวัดและ
ประเมินผลในระดับดี 

80 80 80 80 1.ร้อยละของครูมีความรู้  
ความเข้าใจที่ถูกต้องในการ
วัดและประเมินผล 

    4,000 บาท 

2.ครูมีการวัดผลและ
ประเมินผลที่หลากหลายใน
ระดับดี  

80 80 80 80 2.ร้อยละของครูมีการวัดผล
และประเมินผลที่
หลากหลาย  

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงการ สนองกลยุทธ์ เป้าหมายกลยุทธ์ 
เป้าหมาย(ร้อยละ) 

ตัวบ่งชี้ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

งบประมาณ 
57 58 59 60 57 58 59 60 

โครงการพัฒนาไอซีที
เพ่ือการจัดการเรียน
การสอน 

กลยุทธ์ที่ 1 1.ครไูด้รับการพัฒนา
ทักษะด้านไอซีที ในการ
จัดการเรียนการสอน 

80 80 85 90 1.ร้อยละของครู ได้รับการ
พัฒนาทักษะด้านไอซีที ใน
การจัดการเรียนการสอน 

    18,500  บาท 

2.นักเรียนได้รับการพัฒนา
ทักษะพ้ืนฐานด้านไอซีทีใน
การพัฒนาการเรียนรู้ 

80 80 85 90 2.ร้อยละของนักเรียน 
ได้รับการพัฒนาทักษะ
พ้ืนฐานด้านไอซีทีในการ
พัฒนาการเรียนรู้ 

    

3.ครสูามารถจัดการเรียน
การสอนโดยใช้ไอซีที 

80 80 85 90 3.ร้อยละของครสูามารถ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้
ไอซีทีในระดับดี 

    

4.นักเรียนได้รบัการสอน 
จากครูที่พัฒนาให้ 
สามารถใช้ทักษะพ้ืนฐาน 
ด้านไอซีที 

80 80 85 90 4.ร้อยละของนักเรียนได้รับ 
การสอนจากครูที่พัฒนาให้ 
สามารถใช้ทักษะพ้ืนฐาน 
ด้านไอซีที 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศกึษาเน้นการมสี่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
 

โครงการ สนองกลยุทธ์ เป้าหมายกลยุทธ์ 
เป้าหมาย(ร้อยละ) 

ตัวบ่งชี้ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

งบประมาณ 
55 56 57 58 55 56 57 58 

โครงการบริหารพัฒนา
อาคารสถานที่และ
สุขาภิบาล 
 

กลยุทธ์ที่  5 1.อาคารสถานที่ใน
โรงเรียนได้รับการปรับปรุง 

80 82 85 90 1.ร้อยละของอาคารสถานที่
ในโรงเรียนได้รับการ
ปรับปรุงให้ดีขึ้น 

    153,500 บาท 

2.สถานศึกษามีบรรยากาศ
ภายในอาคารเรียนและ
ภายในโรงเรียนได้รับการ
ปรับปรุงให้ดีขึ้น 

80 82 85 90 2.ร้อยละของสถานศึกษามี
บรรยากาศภายในอาคาร
เรียนและภายในโรงเรียน
ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น 

    

3.บุคลากรในโรงเรียน 
นักเรียนและชุมชนได้มี
อาคารสถานที่ที่มี
ประสิทธิภาพใช้งานได้ดี
ปลอดภัย 

80 82 85 90 3.ร้อยละของบุคลากรใน
โรงเรียน นักเรียนและ
ชุมชนได้มีอาคารสถานที่ที่
มีประสิทธิภาพใช้งานได้ดี
ปลอดภัย 

    

4. บุคลากรในโรงเรียน 
นักเรียนและชุมชนได้มี 
ภูมิทัศน์ บรรยากาศท่ีดี
เอ้ือต่อการเรียนรู้และ
พักผ่อน 

80 82 85 90 4. ร้อยละของบุคลากรใน
โรงเรียน นักเรียนและ
ชุมชนได้มี ภูมิทัศน์ 
บรรยากาศที่ดีเอ้ือต่อการ
เรียนรู้และพักผ่อน 

    

 
 
 
 
 
 



 โครงการ สนองกลยุทธ์ เป้าหมายกลยุทธ์ 
เป้าหมาย(ร้อยละ) 

ตัวบ่งชี้ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

งบประมาณ 
55 56 57 58 55 56 57 58 

.โครงการพัฒนาระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ
โรงเรียน 

กลยุทธ์ที่  5 1.สถานศึกษามีระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ 

80 85 90 93 1.ร้อยละของบุคลากรใน
สถานศึกษามีระบบข้อมูล
สารสนเทศของโรงเรียนที่
สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน 

    1,400  บาท 

2.สถานศึกษาสามารถน า
ข้อมูลสารสนเทศมาใช้ใน
การวางแผนพัฒนาให้เกิด
ประสิทธิภาพ 

80 85 90 93 2.ร้อยละของบุคลากรใน
สถานศึกษาสามารถน า
ข้อมูลสารสนเทศมาใช้ใน
การวางแผนพัฒนาให้เกิด
ประสิทธิภาพ 

    

3.สถานศึกษาสามารถ
ให้บริการข้อมูลสารสนเทศ
แก่นักเรียน บุคคลและ
หน่วยงานอื่น 

80 85 90 93 3.ร้อยละของบุคลากรใน 
สถานศึกษาสามารถ
ให้บริการข้อมูลสารสนเทศ
แก่นักเรียน บุคคลและ
หน่วยงานอื่น 

    

โครงการกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

กลยุทธ์ที่  5 1.จัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนที่ส่งเสริมและ
ตอบสนองความต้องการ 
ความสามารถ ความถนัด 
และความสนใจของผู้เรียน 

80 82 84 85 1.ร้อยละของสถานศึกษา
จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่
ส่งเสริมและตอบสนอง
ความต้องการ 
ความสามารถ ความถนัด 
และความสนใจของผู้เรียน 

    40,000 บาท 

 
 
 
 
 



โครงการ สนองกลยุทธ์ เป้าหมายกลยุทธ์ 
เป้าหมาย(ร้อยละ) 

ตัวบ่งชี้ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

งบประมาณ 
55 56 57 58 55 56 57 58 

โครงการประชาสัมพันธ์
งานกิจการนักเรียนและ
กิจกรรมพิเศษ 

กลยุทธ์ที่  5 1.ครู นักเรียน ผู้ปกครอง 
ชุมชน  รับทราบข้อมูล  
ข่าวสารของโรงเรียนได้
อย่างต่อเนื่องและ ทัน
เหตุการณ์    
 

80 85 87 90 1.ร้อยละของครู นักเรียน 
ผู้ปกครอง ชุมชน  รับทราบ
ข้อมูล  ข่าวสารของ
โรงเรียนได้อย่างต่อเนื่อง
และ ทันเหตุการณ์    
 

    22,000 บาท 

2.ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียน
ได้อย่างต่อเนื่องและ ทัน
เหตุการณ์ 
 

80 82 84 85 2.ร้อยละของผู้เกี่ยวข้อง
ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร
ของโรงเรียนได้อย่าง
ต่อเนื่องและ ทันเหตุการณ์ 
 

    

โครงการชุมชนสัมพันธ์ กลยุทธ์ที่  5 1.ชุมชนรับทราบกิจการ
ของโรงเรียน 

80 83 85 90 1.ร้อยละของชุมชน
รับทราบกิจการของ
โรงเรียน 

    17,250  บาท 

2.ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
จัดหลักสูตรสถานศึกษา 

80 83 85 90 2.ร้อยละของชุมชนมีส่วน
ร่วมในการจัดหลักสูตร
สถานศึกษา 

    

3.โรงเรียนอยู่ในความ
ต้องการของชุมชนและ
สามารถจัดนโยบาย
สนองตอบความต้องการ
ของชุมชนได้ 
 
 
 

80 83 85 90 3.ร้อยละของโรงเรียนอยู่ใน
ความต้องการของชุมชน
และสามารถจัดนโยบาย
สนองตอบความต้องการ
ของชุมชนได้ 

    



โครงการ สนองกลยุทธ์ เป้าหมายกลยุทธ์ 
เป้าหมาย(ร้อยละ) 

ตัวบ่งชี้ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

งบประมาณ 
55 56 57 58 55 56 57 58 

 กลยุทธ์ที่  5 4.โรงเรียนและชุมชนมี
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกนั 

80 85 87 90 4.ร้อยละของโรงเรียนและ
ชุมชนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อ
กัน 

     

5.ชุมชนและโรงเรียน
ทราบความเคลื่อนไหวซึ่ง
กันและกันอย่างสม่ าเสมอ 
 

80 85 87 90 5.ร้อยละของชุมชนและ
โรงเรียนทราบความ
เคลื่อนไหวซึ่งกันและกัน
อย่างสม่ าเสมอ 
 

    

โครงการพัฒนา
ห้องสมุดและเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 
 

กลยุทธ์ที่  5 1.คณะครูและนักเรียนใช้
ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ 

80 80 80 80 ร้อยละของคณะครูและ
นักเรียนใช้ห้องสมุดเป็น
แหล่งเรียน 

    60,000 บาท 

2.คณะครูและนักเรียนใช้
บริการสืบค้นข้อมูลจาก
อินเตอร์เน็ต 

80 80 80 80 ร้อยละของคณะครูและ
นักเรียนใช้บริการสืบค้น
ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต 

    

3.คณะครูและนักเรียนมี
ความพึงพอใจการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  

 

80 80 80 80 ร้อยละของคณะครูและ
นักเรียนมีความพึงพอใจ
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
อ่าน  

    

 
 
 
 
 
 



โครงการ สนองกลยุทธ์ เป้าหมายกลยุทธ์ 
เป้าหมาย(ร้อยละ) 

ตัวบ่งชี้ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

งบประมาณ 
55 56 57 58 55 56 57 58 

โครงการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

กลยุทธ์ที่  5 1.มีการก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา  

80 85 87 90 มีการก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
อยู่ในระดับดี  

    20,000 บาท 

2.จัดท าและด าเนินการ
ตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา
ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตาม 
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาอยู่  

80 85 87 90 จัดท าและด าเนินการตาม
แผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาท่ี
มุ่งพัฒนาคุณภาพตาม 
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาอยู่ในระดับดี   

    

3.ผลการประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา  

80 85 87 90 ผลการประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
อยู่ในระดับดี   

    

4.มีการน าผลการประเมิน
คุณภาพทั้งภายในและ
ภายนอกไปใช้วางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง  

80 85 87 90 มีการน าผลการประเมิน
คุณภาพทั้งภายในและ
ภายนอกไปใช้วางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่องอยู่ในระดับดี   

    

5.รายงานประจ าปีที่เป็น
รายงานการประเมิน
คุณภาพภายใน  
 
 
 
 

80 85 87 90 5.รายงานประจ าปีที่เป็น
รายงานการประเมิน
คุณภาพภายในอยู่ในระดับ
ดี  

    



โครงการ สนองกลยุทธ์ เป้าหมายกลยุทธ์ 
เป้าหมาย(ร้อยละ) 

ตัวบ่งชี้ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

งบประมาณ 
55 56 57 58 55 56 57 58 

.โครงการพัฒนารูปแบบ
การบริหารแบบมีส่วน
ร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของนักเรียน
ให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา 
 

กลยุทธ์ที่  5 1.โรงเรียนมีระบบการ
บริหารแบบมีส่วนร่วม 

80 80 80 80 1.โรงเรียนมีระบบการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมอยู่ใน
ระดับดี  

    75,000 บาท 

2.ครูมีความรู้
ความสามารถในการ
จัดการเรียนรู้และเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ  

80 80 80 80 2.ร้อยละของครูมีความรู้
ความสามารถในการจัดการ
เรียนรู้และเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ  

    

3.ผู้เรียน มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาที่
ก าหนด  

80 82 85 90 3.ร้อยละของผู้เรียน มี
คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาท่ีก าหนด  

    

4.ชุมชน มีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

80 80 80 80 4.ร้อยละของชุมชน มีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  

    

โครงการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ 

กลยุทธ์ที่  5 1.โรงเรียน มีแหล่งเรียนรู้
ครบทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้  

80 82 85 90 1.ร้อยละโรงเรียน มีแหล่ง
เรียนรู้ครบทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้  

    15,000 บาท 

2.ครู นักเรียนและชุมชน 
มีแหล่งการจัดกิจกรรม
และศึกษาค้นคว้าได้ตาม
อัธยาศัย 

80 82 85 90 2.ร้อยละของครู นักเรียน
และชุมชน มีแหล่งการจัด
กิจกรรมและศึกษาค้นคว้า
ได้ตามอัธยาศัย  

    

 
 
 
 



โครงการ สนองกลยุทธ์ เป้าหมายกลยุทธ์ 
เป้าหมาย(ร้อยละ) 

ตัวบ่งชี้ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

งบประมาณ 55 56 57 58 55 56 57 58 
โครงการเยี่ยมบ้าน
นักเรียน 

กลยุทธ์ที่  5 1.ครูที่ปรึกษาดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนทุกคน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

80 82 85 90 1.ครูที่ปรึกษาดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนทุกคน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

    50,000 บาท 

2.ครูให้ค าแนะน า ปรึกษา 
แก้ไขปัญหาให้แก่นักเรียน
ทั้งด้านการเรียนและ
คุณภาพชีวิตด้วยความ
เสมอภาค 

80 82 84 85 2.ครูให้ค าแนะน า ปรึกษา 
แก้ไขปัญหาให้แก่นักเรียน
ทั้งด้านการเรียนและ
คุณภาพชีวิตด้วยความ
เสมอภาค 

    

.โครงการสร้างองค์กร
เครือข่ายผู้ปกครอง 

กลยุทธ์ที่  5 1.ผู้ปกครองและชุมชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการพัฒนา
สถานศึกษา 

80 82 85 90 1.ร้อยละของผู้ปกครอง
และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการพัฒนาสถานศึกษา 

    5,000 บาท 

2.มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างบุคลากรใน
สถานศึกษาระหว่าง
สถานศึกษากับครอบครัว 
ชุมชน และองค์กรที่
เกี่ยวข้อง 

80 82 84 85 2.ร้อยละของการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
บุคลากรในสถานศึกษา
ระหว่างสถานศึกษากับ
ครอบครัว ชุมชน และ
องค์กรที่เก่ียวข้อง 

    

 
 
 

 
 
 
 

 



โครงการ สนองกลยุทธ์ เป้าหมายกลยุทธ์ 
เป้าหมาย(ร้อยละ) 

ตัวบ่งชี้ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

งบประมาณ 55 56 57 58 55 56 57 58 
โครงการพัฒนางาน
วิชาการ 

กลยุทธ์ที่  5 1.  จัดท าหลักสูตร
สถานศึกษา ปี 2551 

80 82 85 90 1.  จัดท าหลักสูตร
สถานศึกษาปี 2551ให้ครบ
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

    66,000 บาท 

2.  จัดท าตารางการเรียน
การสอน 

80 82 85 90 2.  จัดท าตารางการเรียน
การสอนให้เหมาะสมกับ
ครูผู้สอน 

    

3.  พัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนการสอนของ
คร ู

80 82 84 85 3.  พัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนการสอนของครู
ให้อยู่ในระดับดี 

    

โครงการนิเทศติดตาม
เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 

กลยุทธ์ที่  5 
 

1.ผู้บริหารโรงเรียนเยี่ยม
ชั้นเรียน และน าผลการ
เยี่ยมชั้นเรียนแนะน า 
ส่งเสริมครูตามความ
เหมาะสม 

80 80 80 80 1.ผู้บริหารโรงเรียนเยี่ยมชั้น
เรียนอย่างน้อย 2 ครั้ง / 
ภาคเรียน  และน าผลการ
เยี่ยมชั้นเรียนแนะน า 
ส่งเสริมครูตามความ
เหมาะสม 

    10,000 บาท 

2.ผู้บริหารติดตามผลการ
สอนในชั้นเรียน   

80 80 80 80 2.ผู้บริหารติดตามผลการ
สอนในชั้นเรียน  1 ครั้งต่อ
หนึ่งเดือน 

     

 
 
 
 
 



บทท่ี  6 
การก ากับ  ติดตาม  ประเมินและรายงาน 

โครงการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
2557 2558 2559 2560 2557 2558 2559 2560 

1.โครงการส่งเสริมทักษะความสามารถ
พิเศษด้านดนตรี-ศิลปะ ต้านยาเสพติด 

    3,000 3,000 3,000 3,000 นายจักรกฤษณ์    ตระกูลอินทร์   

2.โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
 

    7,000 7,000 7,000 7,000 นายจักรกฤษณ์    ตระกูลอินทร์   

3.โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ศิลปะ  

    70,000    70,000    70,000    70,000    นายจักรกฤษณ์    ตระกูลอินทร์   

4.โครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีสุขภาวะที่ดี
และมีสุนทรียภาพ        

    13,000    13,000    13,000    13,000    นายอภิรัตน์  สุจริต 

5.โครงการพัฒนาจัดท าสื่อการเรียนการ
สอน 

    10,000 10,000 10,000 10,000 นายนิเวศน์  ทิมปรางค์ 
 

6.โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

    10,000 10,000 10,000 10,000 นายนิเวศน์  ทิมปรางค์ 
 

7.โครงการการส่งเสริมสุขภาพ     75,000 75,000 75,000 75,000 นางจ ารูญ   พูลกสิวิทย์ 
8.โครงการกิจกรรมกีฬาสีภายใน     30,000   30,000   30,000   30,000   นางจ ารูญ   พูลกสิวิทย์ 
9.โครงการคุ้มครองผู้บริโภค  (อย.น้อย)     3,000 3,000 3,000 3,000 นางศิริพร  หิรัญสูตร์ 
10.โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

    32,000 32,000 32,000 32,000 นางพัชรินทร์  ศิริเขตรกรณ์   

11.โครงการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อ
ยกระดับผลการเรียนรู้วิชาภาษาไทยและ
ปรับสภาพภูมิทัศน์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 
 

    60,000 60,000 60,000 60,000 นางกฤตชญา  สุขเพ็ญ 



โครงการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
2557 2558 2559 2560 2557 2558 2559 2560 

12.โครงการยุวชนประกันภัย     7,000   7,000   7,000   7,000   นางโกสุมภ์ มุนีเวช 

13.โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน     50,000     50,000     50,000     50,000     นางเสาวภา  อนุเพชร                                             
14.โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนภาษาต่างประเทศ 

    300,000   300,000   300,000   300,000   นายสมชาย  ปานหลุมข้าว                   

15.โครงการนิเทศติดตามเพ่ือพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 

    10,000 10,000 10,000 10,000 นางมาลัย   แถมพยัคฆ์ 

16.โครงการพัฒนาห้องสมุดและส่งเสริมการ
อ่าน 

    70,000 70,000 70,000 70,000 นางสาวธฤติรัตน์ ทรัพย์สุริต 

17.โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร์ 

    100,000 100,000 100,000 100,000 นายสัมพันธ์  สุกรณ์ 

18.โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน     10,000 10,000 10,000 10,000 นางสาวธฤติรัตน์ ทรัพย์สุริต 
19.โครงการพัฒนาห้องสมุดและเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

    70,000 70,000 70,000 70,000 นางสาวธฤติรัตน์ ทรัพย์สุริต 

20.โครงการสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน     3,000   3,000   3,000   3,000   นางฉวีวรรณ เปี่ยมเนตร 
21.โครงการพัฒนางานวิชาการ     66,000 66,000 66,000 66,000 นายตระศักดิ์     แสงภักดี 
22.โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยป้องกัน
ตนเองจากอุบัติเหตุ 

    10,000 10,000 10,000 10,000 นางโกสุมภ์ มุนีเวช 

23.โครงการพัฒนากลุ่มบริหารงานบุคคล     50,000 50,000 50,000 50,000 นางเกษมาภรณ์  เฮงทับทิม 
24.โครงการการวัดผลประเมินผลตามสภาพ
ที่แท้จริง 

    4,000   4,000   4,000   4,000   นางประกายรัตน์    สงฆ์โนนเหล็ก 

25.โครงการพัฒนาไอซีทีเพ่ือการจัดการ
เรียนการสอน 

    18,500 18,500 18,500 18,500 นายรุ่งโรจน์  เจนเจตวิทย์ 

26.โครงการพัฒนาคณุธรรม จริยธรรม     59,000   59,000   59,000   59,000   นางสุธัญญา  วรนัยพินิจ 
          

 



โครงการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
2557 2558 2559 2560 2557 2558 2559 2560 

27.โครงการปลูกจิตส านึกความเป็นไทยและ
รักษาสืบสานวัฒนธรรมไทย 

    10,000 10,000 10,000 10,000 นางฉวีวรรณ  เปี่ยมเนตร   

28.โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

    8,000   8,000   8,000   8,000   นางพัชรินทร์ ศิริเขตรกรณ์   

29.โครงการวันส าคัญทางรัฐพิธี      8,000   8,000   8,000   8,000   นางพัชรินทร์  ศิริเขตรกรณ์   
30.โครงการไหว้ครูประจ าปี     1,500 1,500 1,500 1,500 นางสาวทิพากร  สิทธิวีรธรรม 
31.โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุ
เป้าหมาย  วิสัยทัศน์ ปรัชญา จุดเน้นของ
สถานศึกษา 

    12,000 12,000 12,000 12,000 นายไพบูลย์  วรนัยพินิจ  
 

32.โครงการบริหารพัฒนาอาคารสถานที่
และสุขาภิบาล 

    153,500 153,500 153,500 153,500 นายนรินทร์ กสิวิทย์ 

33.โครงการปลูกต้นไม้,ปลูกไม้ดอกไม้
ประดับ         

     4,000 4,000 4,000 4,000 นางวราภรณ์  กล้าวิกย์กรณ์  

34.กิจกรรมยุวกาชาดร่วมใจรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

    4,000 4,000 4,000 4,000 ครูยุวกาชาดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

35.กิจกรรมแยกขยะสะสมความดี     1,000 1,000 1,000 1,000 นางโกสุมภ์ มุนีเวช 
36.โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน 

    8,000 8,000 8,000 8,000 นายชยพล ชุรินทร 

37.โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
โรงเรียน 

    1,400 1,400 1,400 1,400 นางสาวณัฏฐนันท์  จุติมา 

38.โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     40,000   40,000   40,000   40,000   นางชุมสิน   แสงแก้ว   
39.โครงการประชาสัมพันธ์งานกิจการ
นักเรียนและกิจกรรมพิเศษ 

    22,000     22,000     22,000     22,000     นายรุ่งโรจน์ เจนเขตวิทย์  

40.โครงการชุมชนสัมพันธ์     17,250    17,250    17,250    17,250    นางบุหงา   สัมพันธ์อภัย   



 
โครงการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

2557 2558 2559 2560 2557 2558 2559 2560 
41.โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ 

    80,000 80,000 80,000 80,000 นายนรินทร์   กสิวิทย์     

42.โครงการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
ห้องสมุด 

    60,000 60,000 60,000 60,000 นางสาวธฤติรัตน์ ทรัพย์สุริต 

43.โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

    20,000 20,000 20,000 20,000 นางรวีวรรณ    จันทร์ชื่น 

44.โครงการพัฒนารูปแบบการบริหารแบบ
มีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
นักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา 

    75,000   75,000   75,000   75,000   นางเกษมาภรณ์  เฮงทับทิม 

45.โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้     15,000 15,000 15,000 15,000 นางกฤตชญา  สุขเพ็ญ 
46.โครงการสร้างองค์กรเครือข่ายผู้ปกครอง     5,000     5,000     5,000     5,000     นางเสาวภา  อนุเพชร     
 
 


