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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 วิสัยทัศน์ 
 

“มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการศึกษา ผู้เรียนมีคุณภาพ 
ด้วยการบริหารแบบมีส่วนร่วม” 

 

1.2 พันธกิจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3 เป้ำประสงค์ (Goals) 

เป้ำประสงค์ 
(Goals) 

ตัวช้ีวัด  
(KPIs) 

ข้อมูลปัจจุบัน 
(Baseline Data) 

เป้ำหมำย  
(Targets) 

พัฒนาผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียน 

1. ร้อยละของนักเรียน
ที่ผ่านเกณฑ์การ 
ประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

จ านวนนักเรียนใน 
โรงเรียน 

ร้อยละ 95 

ส่งเสริมและพัฒนา 
ผู้เรียนให้มี 
กระบวนการคิด 
วิเคราะห์ 

1. ร้อยละของนักเรียน
ที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินกระบวนการ
คิดวิเคราะห์ 

จ านวนนักเรียนใน 
โรงเรียน 

ร้อยละ 95 

พัฒนาคุณธรรม 
นักเรียน 

1. ร้อยละของนักเรียน
ที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน 
ด้านการพัฒนา
คุณธรรมนักเรียน 

จ านวนนักเรียนใน 
โรงเรียน 

ร้อยละ 95 

ส่งเสริมให้นักเรียนกล้า 
แสดงออก 

1. ร้อยละของนักเรียน
ที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินความกล้า 
แสดงออก 

จ านวนนักเรียนใน 
โรงเรียน 

ร้อยละ 80 

พันธกิจ 

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ 1 

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 2 

จัดหาและพัฒนาคุณภาพปัจจัยที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 3 

ส่งเสริมและพัฒนาให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 4 

ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต 5 
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เป้ำประสงค์ 
(Goals) 

ตัวช้ีวัด  
(KPIs) 

ข้อมูลปัจจุบัน 
(Baseline Data) 

เป้ำหมำย  
(Targets) 

ส่งเสริมสุขภาพ 
นักเรียน 

1. ร้อยละของนักเรียน
ที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินสุขภาพ 

จ านวนนักเรียนใน 
โรงเรียน 

ร้อยละ 95 

ส่งเสริมการอนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

1. จ านวนห้องเรียนที่ 
มีการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

จ านวนห้องเรียน ทุกห้อง 

พัฒนาและส่งเสริมครู 
ให้มีคุณลักษณะความ 
เป็นครู 

1. ร้อยละของครูมี 
คุณลักษณะความเป็น
คร ู

จ านวนครูในโรงเรียน ร้อยละ 100 

เสริมสร้าง 
ความสัมพันธ์ระหว่าง  
ครูกับนักเรียนและ 
ผู้ปกครอง 

1. ร้อยละของความ 
พึงพอใจของผู้ปกครอง
ต่อการให้บริหารของ 
โรงเรียน 
๒. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึน
ของนักเรียนที่เข้า 
เรียนที่โรงเรียน 

จ านวนผู้ปกครอง 
 
 
 
จ านวนนักเรียน 

ร้อยละ 80 
 
 
 

ร้อยละ 5 

ส่งเสริมและพัฒนา 
คุณธรรมครู 

1. ร้อยละของความ 
พึงพอใจของครูและ
บุคลากรที่มีหรือได้รับ
การพัฒนาด้าน
คุณธรรม 

จ านวนครู ร้อยละ 80 

ส่งเสริมและสร้างขวัญ 
ก าลังใจให้ครูและ 
บุคลากร 

1. ร้อยละของความ 
พึงพอใจของครูและ
บุคลากรที่ได้รับการ 
เสริมสร้างขวัญก าลังใจ 

จ านวนครู ร้อยละ 80 

จัดหาและพัฒนาสื่อ 
การเรียนการสอน 

1. ร้อยละของครูที่
ผลิตสื่อการเรียนการ
สอน 

จ านวนครู ร้อยละ 90 

พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 1. จ านวนแหล่งเรียนรู้
ที่พัฒนา 

จ านวนแหล่งเรียนรู้ 5 แหล่ง 

พัฒนาและส่งเสริม 
ความเข้มแข็งของ 
คณะกรรมการ 
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

1. ร้อยละของ
คณะกรรมการ
สถานศึกษาท่ีได้รับการ
พัฒนา 

จ านวนของ
คณะกรรมการ 
สถานศึกษา 

ร้อยละ 100 
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เป้ำประสงค์ 
(Goals) 

ตัวช้ีวัด  
(KPIs) 

ข้อมูลปัจจุบัน 
(Baseline Data) 

เป้ำหมำย  
(Targets) 

จัดการเรียนการสอน 
ตามความต้องการของ 
ท้องถิ่น 

1. ร้อยละของความ 
พึงพอใจของนักเรียน  
ผู้ปกครอง  

ความพึงพอใจของ
นักเรียนและผู้ปกครอง 

ร้อยละ 80 

จัดการศึกษาให้เกิด 
การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

1. ร้อยละของความ 
พึงพอใจของนักเรียน  
ผู้ปกครอง  

ความพึงพอใจของ
นักเรียนและผู้ปกครอง 

ร้อยละ 80 

ส่งเสริมความรักษ์ใน 
ท้องถิ่นของตนเอง 

1. จ านวนกิจกรรมที่ 
ผู้ปกครอง ชุมชนและ
หน่วยงานอื่นๆ มีส่วน
ร่วมในการส่งเสริม
ความรักษ์ในท้องถิ่น 
ของตนเอง 
2. จ านวนกิจกรรมที่ 
โรงเรียนมีส่วน
สนับสนุนช่วยเหลือ 
กิจกรรมชุมชน/
หน่วยงานในท้องถิ่น 

จ านวนกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
จ านวนกิจกรรม 

ไม่น้อยกว่า 4 กิจกรรม 
 
 
 
 
 
 

ไม่น้อยกว่า 4 กิจกรรม 

ส่งเสริมให้สังคมชุมชน 
ท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง 

1. ร้อยละของความ 
พึงพอใจของนักเรียน
ผู้ปกครอง 

ความพึงพอใจของ
นักเรียนและผู้ปกครอง 

ร้อยละ 80 
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รำยละเอียดตัวชี้วัด 
1. ตัวช้ีวัด : ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
2. ขอบเขตควำมหมำย : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ผลที่เกิดจากกระบวนการเรียนการสอน
ที่จะท าให้นักเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และสามารถวัดได้โดยการแสดงออกมาท้ัง 3 ด้าน 
คือ ด้านพุทธิพิสัย ด้านจิตพิสัย และด้านทักษะพิสัย 
3. หน่วยวัด : ร้อยละ 
4. เป้ำหมำย / เกณฑ์ (ปี 2560) : ร้อยละ 95 
5. วิธีกำรค ำนวณ : จ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ ÷ จ านวนนักเรียนทั้งหมด × 100 
6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : นักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๑ จ านวน ๒๔๔ คน 
7. แหล่งข้อมูล / วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล : ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
8. ควำมถี่ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล / รำยงำน : ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
 

รำยละเอียดตัวชี้วัด 
1. ตัวช้ีวัด : ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินกระบวนการคิดวิเคราะห์ 
2. ขอบเขตควำมหมำย : กระบวนการคิดวิเคราะห์ หมายถึง การรู้จักพิจารณา ค้นหาใคร่ครวญ 
ประเมินค่าโดยใช้เหตุผลเป็นหลักในการหาความสัมพันธ์เชื่อมโยง หล่อหลอมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้
อย่างสมบูรณ์แบบอย่างสมเหตุสมผลก่อนที่จะตัดสินใจ 
3. หน่วยวัด : ร้อยละ 
4. เป้ำหมำย / เกณฑ์ (ปี 2560) : ร้อยละ 95 
5. วิธีกำรค ำนวณ : จ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ ÷ จ านวนนักเรียนทั้งหมด × 100 
6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพ้ืนฐาน) : นักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๑ จ านวน ๒๔๔ คน 
7. แหล่งข้อมูล / วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล : ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
8. ควำมถี่ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล / รำยงำน : ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
 

รำยละเอียดตัวชี้วัด 
1. ตัวช้ีวัด : ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ประเมินด้านการพัฒนาคุณธรรมนักเรียน 
2. ขอบเขตควำมหมำย : พัฒนาคุณธรรมนักเรียน หมายถึง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การปลูก
จิตส านึก ให้รู้สึกผิดชอบชั่วดี ตระหนักในคุณงามความดี และสามารถสร้างคุณค่าให้แก่ตนเอง ผู้อ่ืน 
3. หน่วยวัด : ร้อยละ 
4. เป้ำหมำย / เกณฑ์ (ปี 2560) : ร้อยละ 95 
5. วิธีกำรค ำนวณ : จ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ ÷ จ านวนนักเรียนทั้งหมด × 100 
6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : นักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๑ จ านวน ๒๔๔ คน 
7. แหล่งข้อมูล / วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล : ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
8. ควำมถี่ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล / รำยงำน : ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
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รำยละเอียดตัวชี้วัด 
1. ตัวช้ีวัด : ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความกล้าแสดงออก 
2. ขอบเขตควำมหมำย : ส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออก หมายถึง ความสามารถของตนเองในการ
แสดงความรู้สึกนึกคิดการกระท าต่อบุคคลและสถานการณ์อย่างตรงไปตรงมา อย่างเหมาะสมด้วย
ความเชื่อมั่น ความม่ันใจ ความสบายใจ โดยปราศจากความวิตกกังวล เช่น การแสดงความคิดเห็น
ต่าง ๆ การพูด การแสดงความรู้สึกเป็นต้น 
3. หน่วยวัด : ร้อยละ 
4. เป้ำหมำย / เกณฑ์ (ปี 2560) : ร้อยละ 95 
5. วิธีกำรค ำนวณ : จ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ ÷ จ านวนนักเรียนทั้งหมด × 100 
6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐำน) : นักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๑ จ านวน ๒๔๔ คน 
7. แหล่งข้อมูล / วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล : ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
8. ควำมถี่ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล / รำยงำน : ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 

 
รำยละเอียดตัวชี้วัด 

1. ตัวช้ีวัด : ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินสุขภาพ 
2. ขอบเขตควำมหมำย : สุขภาพนักเรียน หมายถึง กระบวนการปฏิบัติเพื่อให้เกิดสุขภาพกาย
แข็งแรง เจริญเติบโตปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ และสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข 
3. หน่วยวัด : ร้อยละ 
4. เป้ำหมำย / เกณฑ์ (ปี 2560) : ร้อยละ 95 
5. วิธีกำรค ำนวณ : จ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ ÷ จ านวนนักเรียนทั้งหมด × 100 
6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐำน) : นักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๑ จ านวน ๒๔๔ คน 
7. แหล่งข้อมูล / วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
8. ควำมถี่ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล / รำยงำน : ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
 

รำยละเอียดตัวชี้วัด 
1. ตัวช้ีวัด : จ านวนห้องเรียนที่มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. ขอบเขตควำมหมำย : อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมายถึง การใช้สิ่งแวดล้อม 
อย่างมีเหตุผล เพื่ออ านวยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีตลอดไป ประกอบด้วย 1) มีความรู้ 2) รักษา
ทรัพยากรธรรมชาติที่จ าเป็นและหายากด้วยความระมัดระวัง 3) รักษาทรัพยากรที่ทดแทนได้ให้มี
สภาพเพ่ิมพูนเท่ากับอัตราที่ต้องการใช้เป็นอย่าง น้อย 4) พิจารณาความต้องการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติเป็นส าคัญ 5) ปรับปรุงวิธีการใหม่ๆ ค้นคว้าสิ่งใหม่ๆ ทดแทนการใช้ทรัพยากร 6) 
ให้ความรู้ที่จะเผยแพร่ให้เหมาะแก่วัย คุณวุฒิ บุคคล 
3. หน่วยวัด : ห้อง 
4. เป้ำหมำย / เกณฑ์ (ปี 2560) : ทุกห้อง 
5. วิธีกำรค ำนวณ : นับจ านวนห้องเรียนที่มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : - 
7. แหล่งข้อมูล / วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล : แบบประเมิน 
8. ควำมถี่ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล / รำยงำน : ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
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รำยละเอียดตัวชี้วัด 
1. ตัวช้ีวัด : ร้อยละของครูมีคุณลักษณะความเป็นครู 
2. ขอบเขตควำมหมำย : คุณลักษณะความเป็นครู หมายถึง การมีความรู้ทางวิชาการที่เป็นเลิศ มี
การถ่ายทอดความรู้ที่ดี มีการปรับปรุงตัวเองอยู่ตลอดเวลา มีความอดทนอดกลั้น สามารถท าตนเป็น
แบบอย่างที่ดีงาม 
3. หน่วยวัด : ร้อยละ 
4. เป้ำหมำย / เกณฑ์ (ปี 2560) : ร้อยละ 100 
5. วิธีกำรค ำนวณ : จ านวนครูมีคุณลักษณะความเป็นครู ÷ จ านวนครูทั้งหมด × 100 
6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพ้ืนฐาน) : ครูในปีการศึกษา ๒๕๖๑ จ านวน 32 คน 
7. แหล่งข้อมูล / วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล : จากแฟ้มประวัติครู/หลักฐานการศึกษา/ 
แผนการจัดการเรียนรู้และอ่ืนๆ 
8. ควำมถี่ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล / รำยงำน : ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
 

รำยละเอียดตัวชี้วัด 
1. ตัวช้ีวัด : ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการให้บริหารของโรงเรียน 
2. ขอบเขตควำมหมำย : ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการให้บริหารของโรงเรียน หมายถึง การ
ท างานในลักษณะของการร่วมมือกันรับผิดชอบ หรือถือเป็นหุ้นส่วนที่จะต้องช่วยพัฒนาเด็กให้บรรลุ
เป้าหมายที่ต้องการร่วมกัน 
3. หน่วยวัด : ร้อยละ 
4. เป้ำหมำย / เกณฑ์ (ปี 2560) : ร้อยละ 80 
5. วิธีกำรค ำนวณ : ค านวณตามแบบและวิธีการประเมินความพึงพอใจ โดยใช้หลักสถิติการวิจัย 
6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพ้ืนฐาน) : - 
7. แหล่งข้อมูล / วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล : แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของนักเรียน 
ผู้ปกครอง 
8. ควำมถี่ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล / รำยงำน : ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
 

รำยละเอียดตัวชี้วัด 
1. ตัวช้ีวัด : ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของนักเรียนที่เข้าเรียนที่โรงเรียน 
2. ขอบเขตควำมหมำย : - 
3. หน่วยวัด : ร้อยละ  
4. เป้ำหมำย / เกณฑ์ (ปี 2560) : ร้อยละ 5 
5. วิธีกำรค ำนวณ : จ านวน นร. ที่เข้าเรียนเพิ่มขึ้น ÷ จ านวน นร.ปีที่ผ่านมา × 100 
6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพ้ืนฐาน) : นักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๑ จ านวน ๒๔๔ คน 
7. แหล่งข้อมูล / วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล : ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
8. ควำมถี่ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล / รำยงำน : ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
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รำยละเอียดตัวชี้วัด 
1. ตัวช้ีวัด : ร้อยละของความพึงพอใจของครูและบุคลากรที่มีหรือได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรม 
2. ขอบเขตควำมหมำย : การพัฒนาด้านคุณธรรม หมายถึง สภาพคุณงามความดีและความถูกต้อง
ในการแสดงออกท้ังกาย วาจา และใจของแต่ละบุคคลซึ่งยึดมั่นไว้เป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติจน
เกิดเป็นนิสัย 
3. หน่วยวัด : ร้อยละ 
4. เป้ำหมำย / เกณฑ์ (ปี 2560) : ร้อยละ 80 
5. วิธีกำรค ำนวณ : จ านวนครูที่มีความพึงพอใจ ÷ จ านวนครูทั้งหมด × 100 
6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพ้ืนฐาน) : ครูในปีการศึกษา ๒๕๖๑ จ านวน 32 คน 
7. แหล่งข้อมูล / วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล : จากแฟ้มประวัติครู/แบบประเมินความพึงพอใจ 
8. ควำมถี่ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล / รำยงำน : ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
 

รำยละเอียดตัวชี้วัด 
1. ตัวช้ีวัด : ร้อยละของความพึงพอใจของครูและบุคลากรที่ได้รับการเสริมสร้างขวัญก าลังใจ 
2. ขอบเขตควำมหมำย : การเสริมสร้างขวัญก าลังใจ หมายถึง ความพึงพอใจและความตั้งใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคคล ที่จะอุทิศทุกสิ่งอย่าง เช่น สติปัญญา แรงกาย เวลาและทรัพย์สิน เพ่ือสนอง
ความต้องการและวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 
3. หน่วยวัด : ร้อยละ 
4. เป้ำหมำย / เกณฑ์ (ปี 2560) : ร้อยละ 80 
5. วิธีกำรค ำนวณ : จ านวนครูที่มีความพึงพอใจ ÷ จ านวนครูทั้งหมด × 100 
6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพ้ืนฐาน) : ครูในปีการศึกษา ๒๕๖๑ จ านวน 32 คน 
7. แหล่งข้อมูล / วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล : จากแฟ้มประวัติครู/แบบประเมินความพึงพอใจ 
8. ควำมถี่ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล / รำยงำน : ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
 
 

รำยละเอียดตัวชี้วัด 
1. ตัวช้ีวัด : ร้อยละของครูที่ผลิตสื่อการเรียนการสอน 
2. ขอบเขตควำมหมำย : สื่อการเรียนการสอน หมายถึง สิ่งต่างๆ ที่เป็นบุคคล วัสดุ อุปกรณ์ 
ตลอดจนเทคนิควิธีการ เป็นเครื่องมือและตัวกลางซึ่งมีความส าคัญในกระบวนการเรียนการสอนมี
หน้าที่เป็นตัวน าความต้องการของครูไปสู่ตัวนักเรียนอย่างถูกต้องและรวดเร็วเป็นผลให้นักเรียน
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปตามจุดมุ่งหมายการเรียนการสอนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
3. หน่วยวัด : ร้อยละ 
4. เป้ำหมำย / เกณฑ์ (ปี 2560) : ร้อยละ 90 
5. วิธีกำรค ำนวณ : จ านวนครูที่จัดท าสื่อ ÷ จ านวนครูทั้งหมด × 100 
6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : ครูในปีการศึกษา ๒๕๖๑ จ านวน 32 คน 
7. แหล่งข้อมูล / วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล : ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
8. ควำมถี่ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล / รำยงำน : ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
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รำยละเอียดตัวชี้วัด 
1. ตัวช้ีวัด : จ านวนแหล่งเรียนรู้ที่พัฒนา 
2. ขอบเขตควำมหมำย : แหล่งเรียนรู้ หมายถึง แหล่งข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศ และประสบการณ์ 
ที่สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนใฝ่เรียน ใฝ่รู้ แสวงหาความรู้และเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย อย่าง
กว้างขวางและต่อเนื่อง เพ่ือเสริมสร้างให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
3. หน่วยวัด : แห่ง 
4. เป้ำหมำย / เกณฑ์ (ปี 2560) : ไม่น้อยกว่า 5 แห่ง 
5. วิธีกำรค ำนวณ : นับจ านวนแหล่งเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นภายในสถานศึกษา 
6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพ้ืนฐาน) : - 
7. แหล่งข้อมูล / วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
8. ควำมถี่ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล / รำยงำน : ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
 

รำยละเอียดตัวชี้วัด 
1. ตัวช้ีวัด : ร้อยละของคณะกรรมการสถานศึกษาท่ีได้รับการพัฒนา 
2. ขอบเขตควำมหมำย : คณะกรรมการสถานศึกษา หมายถึง องค์คณะบุคคลท าหน้าที่ก ากับ และ
ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย มาตรฐานในการบริหารจัดการทาง
การศึกษา 
3. หน่วยวัด : ร้อยละ 
4. เป้ำหมำย / เกณฑ์ (ปี 2560) : ร้อยละ 100 
5. วิธีกำรค ำนวณ : จ านวนคณะกรรมการที่พัฒนา ÷ จ านวนทั้งหมด × 100 
6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพ้ืนฐาน) : 14 คน 
7. แหล่งข้อมูล / วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล : ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
8. ควำมถี่ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล / รำยงำน : ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
 

รำยละเอียดตัวชี้วัด 
1. ตัวช้ีวัด : ร้อยละของความพึงพอใจของนักเรียน ผู้ปกครอง ต่อการจัดการเรียนการสอนตามความ
ต้องการของท้องถิ่น 
2. ขอบเขตควำมหมำย : จัดการเรียนการสอนตามความต้องการของท้องถิ่น หมายถึง หลักสูตรที่ถูก
สร้างข้ึนเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความเข้มแข็ง ให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนขึ้นในท้องถิ่น 
3. หน่วยวัด : ร้อยละ 
4. เป้ำหมำย / เกณฑ์ (ปี 2560) : ร้อยละ 80 
5. วิธีกำรค ำนวณ : ค านวณตามแบบและวิธีการประเมินความพึงพอใจ โดยใช้หลักสถิติการวิจัย 
6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : - 
7. แหล่งข้อมูล / วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล : แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของนักเรียน 
ผู้ปกครอง 
8. ควำมถี่ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล / รำยงำน : ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
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บทที่ 2 
ผลกำรจัดกำรศึกษำในปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ 

 
ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
 สถานศึกษามีการบริหารงานอย่างเป็นระบบ มีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัด
การศึกษาโดยใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม มีการจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
สถานศึกษา มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา เอกสารประกอบหลักสูตร
สถานศึกษาครบ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ครูมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถจัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน มีการจัดกิจกรรมท่ีหลากหลายท้ังภายในและภายนอก
สถานศึกษา ด าเนินการวัดผลและประเมินผลผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และแจ้งผลการเรียนให้ผู้เรียนและ
ผู้ปกครองรับทราบทุกภาคการศึกษา สถานศึกษามีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดท ามาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในท่ีครอบคลุมภารกิจของสถานศึกษา มีการจัดท ารายงาน
ผลการประเมินเพื่อเสนอหน่วยงานต้นสังกัด คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบผลการ
พัฒนา สถานศึกษาด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษา ตามโครงการซึ่งบุคลากรในสถานศึกษามีส่วน
ร่วมในการด าเนินงานตามโครงการ เพื่อยกระดับคุณภาพ รักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศตาม
แนวทางปฏิรูปการศึกษา 
 ผู้บริหารมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ โดยใช้การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม ท าให้งาน
ส าเร็จไปได้ด้วยดี ส่งเสริมการพัฒนาครูให้มีความมุ่งมั่นและอุทิศตนในการจัดการเรียนการสอน มีความรู้ 
ความเข้าใจปรัชญา หลักการและจุดหมายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการวิเคราะห์ผู้เรี ยนเป็น
รายบุคคล มีความสามารถในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ และน าไปจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ มีอาคารเรียนท่ีเหมาะสม มีมุมสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ภายในห้องเรียน มีวัสดุครุภัณฑ์ท่ีเพียงพอต่อการจัดการเรียนรู้  
 สถานศึกษามีกระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะเป็นไปตามเป้าหมาย ปรัชญา 
วิสัยทัศน์และจุดเน้นตามท่ีสถานศึกษาก าหนดจนเป็นท่ียอมรับของผู้ปกครองและชุมชน ผู้เรียนมี
จิตส านึก เลื่อมใสศรัทธาในศาสนาท่ีตนนับถือ มีความซื่อสัตย์ เอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่ เสียสละต่อส่วนรวม 
ตระหนักและเห็นคุณค่าในการปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม มีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมและ
ความเป็นไทย เป็นพลเมืองท่ีดีภายใต้การปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลของอาเซียน มีความสามารถในการคิด มีทักษะในการท างาน 
ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีต่อเพื่อน ครูและผู้อื่น มีน้ าใจช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ผู้เรียนได้
ร่วมกิจกรรมพัฒนาสุขภาพอย่างท่ัวถึง มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและป้องกันตนเองไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ 
มีความชื่นชมและร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ และด้านกีฬานันทนาการ สามารถเข้าร่วม
กิจกรรมของชุมชนได้ 
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บทที่ 3 
ยุทธศำสตร์และกลยทุธ ์

 
  ในปีงบประมาณ 2561 – 2564 โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔ เทศบาลสิงห์บุรี มียุทธศาสตร์
และแนวทางการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน ดังนี้ 

ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 

- พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 

- ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน
ให้มีกระบวนการคิด
วิเคราะห์ 

ฝ่ายวิชาการ 

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
พฤติกรรมผู้เรียน 

- พัฒนาคุณธรรมนักเรียน 

- ส่งเสริมให้นักเรียนกล้า
แสดงออก 

- ส่งเสริมสุขภาพนักเรียน 

- ส่งเสริมการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ฝ่ายวิชาการ 
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

- พัฒนาและส่งเสริมครูให้มี
คุณลักษณะความเป็นครู 

- เสริมสร้างความสัมพันธ์
ระหว่าง ครูกับนักเรียน
และผู้ปกครอง 

ฝ่ายบุคลากร 
ฝ่ายงบประมาณ 
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

4) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพสื่อการเรียนการ
สอนและแหล่งเรียนรู้ 

- การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
- การพัฒนาอาคารสถานที่ 

ฝ่ายวิชาการ 
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 

5) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพความร่วมมือเพ่ือ
การจัดการศึกษา 

- พัฒนาและส่งเสริมความ
เข้มแข็งของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
งานเลขานุการคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
6) ยุทธศาสตร์การพัฒนา

คุณภาพกระบวนการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

- การพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนตามความต้องการ
ของท้องถิ่น 

- การพัฒนาการจัดการศึกษา
ให้เกิดการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต 

ฝ่ายวิชาการ 
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
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ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 

7) ยุทธศาสตร์การส่งเสริม
ความภาคภูมิใจในท้องถิ่น 

- ส่งเสริมความรักษ์ใน
ท้องถิ่นของตนเอง 

- ส่งเสริมให้สังคมชุมชน
ท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
ฝ่ายงบประมาณ 
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บทที่ 4 บัญชีโครงกำร / กิจกรรม 
   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔ สังกัดเทศบาลเมืองสิงห์บุรี มีโครงการ / กิจกรรม จ าแนกตามยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการจัด
การศึกษาของโรงเรียน ดังนี้ 
4.1 บัญชีโครงกำร / กิจกรรม 

ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รวม ๔ ป ี

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๑) ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพผู้เรียน          
๑.๑ กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียน 
๕๙๖,๘๕๕ ๑๖ ๗๙๖,๘๕๕ ๑๗ ๗๙๖,๘๕๕ ๑๗ ๗๙๖,๘๕๕ ๑๗ ๒,๙๘๗,๔๒๐ 

๑.๒ กลยุทธ์การส่งเสริมและพัฒนา
ผู้ เรียนให้มีกระบวนการคิด
วิเคราะห์ 

๘๒,๐๐๐ ๒ ๘๒,๐๐๐ ๒ ๘๒,๐๐๐ ๒ ๘๒,๐๐๐ ๒ ๓๒๘,๐๐๐ 
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ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รวม ๔ ป ี

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาพฤติกรรม
ผู้เรียน 

         

๒.๑ กลยุทธ์การพัฒนาคุณธรรม
นักเรียน 

๗๕,๐๐๐ 4 ๗๕,๐๐๐ 4 ๗๕,๐๐๐ 4 ๗๕,๐๐๐ 4 ๓๐๐,๐๐๐ 

๒.๒ กลยุทธ์การพัฒนาส่งเสริมให้
นักเรียนกล้าแสดงออก 

๔1,000 ๔ ๔1,000 ๔ ๔1,000 ๔ ๔1,000 ๔ ๑๖๔,000 

๒.๓ กลยุทธ์การพัฒนาส่งเสริม
สุขภาพนักเรียน 

1๗0,000 5 1๗0,000 5 1๗0,000 5 1๗0,000 5 6๘0,000 

๒.๔ กลยุทธ์การพัฒนาส่งเสริมการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

10,000 1 10,000 1 10,000 1 10,000 1 40,000 
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ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รวม ๔ ป ี

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

         

๓.๑ กลยุทธ์การพัฒนาและส่งเสริม
ครูให้มีคุณลักษณะความเป็น
คร ู

10๖,๐๐๐ 4 10๖,๐๐๐ 4 10๖,๐๐๐ 4 10๖,๐๐๐ 4 ๔๒๔,๐๐๐ 

๓ .๒  ก า ร พั ฒ น า เส ริ ม ส ร้ า ง
ความสัมพันธ์ระหว่าง ครูกับ
นักเรียนและผู้ปกครอง 

๘1,000 3 ๘1,000 3 ๘1,000 3 ๘1,000 3 ๓๒๔,๐๐๐ 
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ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รวม ๔ ป ี

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้และอาคารสถานที่ 

         

๔ .๑  กลยุทธ์การพัฒ นาแหล่ ง
เรียนรู้ 

๓๔๖,๘๐๐ ๗ ๔๔๖,๘๐๐ ๘ ๔๔๖,๘๐๐ ๘ ๔๔๖,๘๐๐ ๘ ๑,๖๘๗,๒๐๐ 

๔.๒ กลยุทธ์การพัฒนาอาคาร
สถานที ่

๒๐๐,๐๐๐ ๑ ๑,๖๔๖,๒๐๐ ๑๔ ๑๑,๘๐๐,๐๐๐ ๙ ๒,๘๐๐,๐๐๐ ๖ ๑๖,๔๔๖,๒๐๐ 
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ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รวม ๔ ป ี

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๕) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพ
ความร่วมมือเพ่ือการจัด
การศึกษา 

         

๕.๑ กลยุทธ์การพัฒนาและส่งเสริม
ความเข้มแข็งของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

10,000 2 10,000 2 10,000 2 10,000 2 40,000 
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ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รวม ๔ ป ี

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๖) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพ
กระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

         

๖.๑ กลยุทธ์การพัฒนาจัดการเรียน
การสอนตามความต้องการ
ของท้องถิ่น 

2๕,000 2 2๕,000 2 2๕,000 2 2๕,000 2 ๑๐๐,๐๐๐ 

๖ .๒  ก ล ยุ ท ธ์ ก า ร พั ฒ น า จั ด
การศึกษาให้เกิดเรียนรู้ตลอด
ชีวิต 

2๗4,000 1๑ 2๗4,000 1๑ 2๗4,000 1๑ 2๗4,000 1๑ ๑,๐๙๖,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

18 
 

ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รวม ๔ ป ี

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๗) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมความ
ภาคภูมิใจในท้องถิ่น 

         

๗.๑ กลยุทธ์การพัฒนาส่งเสริมใน
ความรักษ์ท้องถิ่นของตนเอง 

144,000 6 144,000 6 144,000 6 144,000 6 576,000 

๗.๒ กลยุทธ์การพัฒนาส่งเสริมให้
สังคมชุมชนท้องถิ่นมีความ
เข้มแข็ง 

๑๒๘,๐๐๐ 4 ๑๒๘,๐๐๐ 4 ๑๒๘,๐๐๐ 4 ๑๒๘,๐๐๐ 4 ๕๑๒,๐๐๐ 
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4.2 รำยละเอียดโครงกำร / กิจกรรม 
 ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน  
  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถตำมศักยภำพและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่มา 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

1 โครงการค่าหนังสือเรยีน      เพื่อจัดสรรค่าหนังสือ
เรียน 

 นักเรียนทุกคน ๒๔๗,๒๕๕ ๒๔๗,๒๕๕ ๒๔๗,๒๕๕ ๒๔๗,๒๕๕  นักเรียนมีคณุภาพ ตาม
มาตรฐานที่ก าหนด 

 บริหารงาน
งบประมาณ (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) 

2 โครงการค่าอุปกรณ์การเรียน  เพื่อจัดสรรค่าอุปกรณ์การ
เรียน 

 นักเรียนทุกคน ๙๖,๔๐๐ ๙๖,๔๐๐ ๙๖,๔๐๐ ๙๖,๔๐๐  นักเรียนมีคณุภาพ ตาม
มาตรฐานที่ก าหนด 

  บริหารงาน
งบประมาณ (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) 

3 โครงการสนับสนุนปจัจัยพื้นฐาน
ส าหรับนักเรียนยากจน 

 เพื่อสนับสนุน
ปัจจัยพื้นฐานส าหรับ
นักเรียนยากจน 

 นักเรียนกลุม่เป้าหมาย 1,500 1,500 1,500 1,500  นักเรียนมีคณุภาพ ตาม
มาตรฐานที่ก าหนด 

  บริหารงาน
งบประมาณ (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) 

4 โครงการปรับปรุงหลักสตูร
สถานศึกษา 

 มีหลักสตูรสถานศึกษา
และหลักสตูรท้องถิ่น 
จ านวน 1 หลักสูตร 

 มีหลักสตูรสถานศึกษา
และหลักสตูรท้องถิ่น 
จ านวน 1 หลักสูตร 

20,000 20,000 20,000 20,000  โรงเรียนมีหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีไดร้ับการ
ปรับปรุงและพัฒนาให้
เหมาะสม สามารถพัฒนาให้
ผู้เรยีนมีความรู้
ความสามารถ 

บริหารงาน
วิชาการ (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่มา 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน 

ที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

5 โครงการเครื่องแบบนักเรยีน  เพื่อจัดสรรค่าเครื่องแบบ
นักเรียน 

นักเรียนทุกคน ๑๐๓,๗๐๐ ๑๐๓,๗๐๐ ๑๐๓,๗๐๐ ๑๐๓,๗๐๐  นักเรียนมีคณุภาพ ตาม
มาตรฐานที่ก าหนด 

 บริหารงาน
งบประมาณ (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) 

6 โครงการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรยีน 

 เพื่อพัฒนาผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรยีน
ให้สูงข้ึน 

 นักเรียนทุกระดับชั้นมีผล
การทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาต ิ
ขั้นพื้นฐาน ค่าเฉลี่ยไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 

๕,000 ๕,000 ๕,000 ๕,000  นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงขึ้น 

บริหารงาน
วิชาการ (กิจกรรม) (กิจกรรม) (กิจกรรม) (กิจกรรม) 

7 โครงการพัฒนางานวัดผล
ประเมินผล 

 จัดท าข้อสอบและเอกสาร
วัดผลประเมินผลส าหรับ
นักเรียน 

 จัดท าข้อสอบปีการศึกษา
ละ 2 ครั้ง 

๒๓,000 ๒๓,000 ๒๓,000 ๒๓,000  โรงเรียนมีข้อสอบท่ีได้
มาตรฐาน สามารถพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนได ้

 บริหารงาน
วิชาการ (รายหัว) (รายหัว) (รายหัว) (รายหัว) 

8 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพการเรยีนการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรูภ้าษาไทย 

 เพื่อส่งเสรมิผูเ้รียนใหไ้ด้
ฝึกทักษะและปฏิบัตจิาก
สื่อการเรียนรูจ้ริง 

 นักเรียนทุกคน ๒๐,000 ๒๐,000 ๒๐,000 ๒๐,000  นักเรียนสามารถน าความรู้
ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน 

 บริหารงาน
วิชาการ (รายหัว) (รายหัว) (รายหัว) (รายหัว) 

9 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพการเรยีนการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรูค้ณติศาสตร์ 

 เพื่อพัฒนาทักษะการคิด
ค านวณทางคณติศาสตร ์

 นักเรียนทุกคน ๒๐,000 ๒๐,000 ๒๐,000 ๒๐,000  นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์สูงขึ้น 

 บริหารงาน
วิชาการ (รายหัว) (รายหัว) (รายหัว) (รายหัว) 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่มา 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน 

ที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

10 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพการเรยีนการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

 เพื่อให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิชาวิทยาศาสตรส์ูงขึ้น 

 นักเรียนทุกคน ๒๐,000 ๒๐,000 ๒๐,000 ๒๐,000  นักเรียนมีความคิดริเริม่
สร้างสรรค์ มีพัฒนาการด้าน
ทักษะทางวิทยาศาสตร์ มี
ผลสัมฤทธ์ิที่สูงข้ึน 
รวมถึงมีเจตคติที่ดตี่อวิชา
วิทยาศาสตร ์

 บริหารงาน
วิชาการ (รายหัว) (รายหัว) (รายหัว) (รายหัว) 

11 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพการเรยีนการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

 เพื่อพัฒนาผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรยีน
ให้สูงข้ึน 

 นักเรียนร้อยละ 80 มี
การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน ระดับ 2.5 
ขึ้นไป 

๒๐,000 ๒๐,000 ๒๐,000 ๒๐,000  นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงขึ้น 

 บริหารงาน
วิชาการ (รายหัว) (รายหัว) (รายหัว) (รายหัว) 

12 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพการเรยีนการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและพล
ศึกษา 

 จัดหาสื่อและวัสดุอุปกรณ์
ให้เพียงพอและมีคณุภาพ
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการ
เรียนการสอน 

 นักเรียนทุกคน มีสื่อและ
วัสดุอุปกรณ์เพียงพอใน
การเรยีน 

๒๐,000 ๒๐,000 ๒๐,000 ๒๐,000  นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด 

 บริหารงาน
วิชาการ (รายหัว) (รายหัว) (รายหัว) (รายหัว) 

13 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพการเรยีนการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

 เพื่อพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษของนักเรียน
ให้สูงข้ึน 

 นักเรียนทุกคนมีความรู้
ความสามารถทักษะ
ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น 

๒๐,000 ๒๐,000 ๒๐,000 ๒๐,000 นักเรียนใช้ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารในชีวิตประจ าวัน
ทั้งภายในและภายนอก 

 บริหารงาน
วิชาการ (รายหัว) (รายหัว) (รายหัว) (รายหัว) 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่มา 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน 

ที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

14 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพการเรยีนการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรูศ้ิลปะ 

 เพื่อให้ผู้เรียนไดเ้รียนรู้
ประสบการณ์ตรงด้าน
ทัศนศิลป์ ดนตรี และ
นาฏศิลป ์

 ผู้เรียนทุกคนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ  80 

๒๐,000 ๒๐,000 ๒๐,000 ๒๐,000  นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงขึ้น   

 บริหารงาน
วิชาการ (รายหัว) (รายหัว) (รายหัว) (รายหัว) 

15 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพการเรยีนการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลย ี

 เพื่อให้ผู้เรียนไดเ้รียนรู้
และปฏิบตัิจากสื่อท่ีมี
คุณภาพ   

 นักเรียนร้อยละ 100 มี
สื่อการเรียนการสอน 

๒๐,000 ๒๐,000 ๒๐,000 ๒๐,000  ผู้เรียนไดเ้รียนรู้และ
ปฏิบัติจากสื่อท่ีมีคณุภาพ   

 บริหารงาน
วิชาการ (รายหัว) (รายหัว) (รายหัว) (รายหัว) 

16 กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลา
รู้ 

 เพื่อจัดกิจกรรมเวลา
เรียน เพิ่มเวลารู ้

ทุกระดับชั้น ๒๐,000 ๒๐,000 ๒๐,000 ๒๐,000  นักเรียนได้รับความรู้จาก
การจัดกิจกรรม 

 บริหารงาน
วิชาการ (รายหัว) (รายหัว) (รายหัว) (รายหัว) 

17 โครงการจดัการเรียนการสอน
ในระดับอาชีวศึกษา (ทวิศึกษา) 

 จัดการเรียนการสอนใน
ระดับอาชีวศึกษา (ทวิ
ศึกษา) 

 นักเรียนกลุม่เป้าหมาย  200,000 200,000 200,000 นักเรียนท่ีมีความสนใจ
ด้านอาชีพได้เรียนสาย
อาชีพ 

 บริหารงาน
วิชาการ  (เทศบาล) (เทศบาล) (เทศบาล) 

รวมท้ังสิ้น ๕๙๖,๘๕๕ ๗๙๖,๘๕๕ ๗๙๖,๘๕๕ ๗๙๖,๘๕๕ 
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  กลยุทธ์ที่ 2 กำรส่งเสริมและพัฒนำผู้เรียนให้มีกระบวนกำรคิดวิเครำะห์ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่มา 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน 

ที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

1 โครงการเปิดโลกวิชาการมัธยม
เทศบาล 4 

 เพื่อให้ผู้เรียนมีความคดิ
สร้างสรรค์และมีทัศนคติที่
ดีต่อการเข้าร่วมกิจกรรม 

นักเรียน ครู ผู้ปกครองทุก
คน 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐  นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์และน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้

บริหารงาน
วิชาการ (กิจกรรมฯ) (กิจกรรมฯ) (กิจกรรมฯ) (กิจกรรมฯ) 

2 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ 

ส่งเสริมผูเ้รียนใหม้ีความ
เป็นเลิศทางวิชาการ 

นักเรียนทุกคน ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ผู้เรยีนไดร้ับการส่งเสริมใหม้ี
ความเป็นเลิศทางวิชาการ 

บริหารงาน
วิชาการ (กิจกรรมฯ) (กิจกรรมฯ) (กิจกรรมฯ) (กิจกรรมฯ) 

3 กิจกรรมภาษาอังกฤษวันละ
ประโยค 

 ส่งเสรมิและพัฒนาทักษะ
ผู้เรยีนด้านภาษาอังกฤษ 

นักเรียนทุกคน 2,000 2,000 2,000 2,000 ผู้เรยีนไดร้ับการส่งเสริมและ
พัฒนาทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษ 

บริหารงาน
วิชาการ (รายหัว) (รายหัว) (รายหัว) (รายหัว) 

รวมท้ังสิ้น ๘2,000 ๘2,000 ๘2,000 ๘2,000   
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ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำพฤติกรรมผู้เรียน 
  กลยุทธ์ที่ 1 กำรพัฒนำคุณธรรมนักเรียน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่มา 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน 

ที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

1 กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่
โลก 

นักเรียนและชุมชน 2,000 2,000 2,000 2,000 นักเรียนและชุมชนร่วมกัน
ต่อต้านและงดสูบบหุรี ่

บริหารงาน
ทั่วไป (รายหัว) (รายหัว) (รายหัว) (รายหัว) 

2 โครงการคณุธรรมในสถานศึกษา เพื่อปลูกฝังค่านิยมที่ดีตาม
หลักและแนวทางของ
พระพุทธศาสนาให้กับ
นักเรียนทุกคน 

นักเรียนทุกคน ๖0,000 ๖0,000 ๖0,000 ๖0,000 นักเรียนน าความรูไ้ป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

บริหารงาน
วิชาการ (รายหัว) (รายหัว) (รายหัว) (รายหัว) 

3 โครงการปฐมนิเทศนักเรียนใหม ่
(ม.1 และ ม.4) 

เพื่อปฐมนิเทศนักเรยีนใหม ่ นักเรียนใหม่ทุกคน 4,000 4,000 4,000 4,000 นักเรียนใหมไ่ดร้ับการ
ปฐมนิเทศและทราบแนว
ปฏิบัต ิ

บริหารงาน
ทั่วไป (รายหัว) (รายหัว) (รายหัว) (รายหัว) 

4 กิจกรรมวันไหว้คร ู จัดกิจกรรมไว้ครูส าหรับ
นักเรียน 

นักเรียนทุกคน ๕,000 ๕,000 ๕,000 ๕,000 นักเรียนได้แสดงความรัก
ความกตัญญูต่อคร ู

บริหารงาน
ทั่วไป (รายหัว) (รายหัว) (รายหัว) (รายหัว) 

๕ โครงการปัจฉมินิเทศ จัดกิจกรรมปัจฉิมนเิทศ
ส าหรับนักเรียน 

นักเรียนช้ัน ม.๓ และ ม.๖
ทุกคน 

๔,000 ๔,000 ๔,000 ๔,000 นักเรียนได้แสดงความรัก
ความกตัญญูต่อคร ู

บริหารงาน
ทั่วไป (รายหัว) (รายหัว) (รายหัว) (รายหัว) 

รวมท้ังสิ้น ๗๕,000 ๗๕,000 ๗๕,000 ๗๕,000  
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กลยุทธ์ที่ 2 กำรพัฒนำส่งเสริมให้นักเรียนกล้ำแสดงออก 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่มา 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน 

ที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

1 โครงการผูกจิตส านึกรักสถาบัน เพื่อให้นักเรียนเห็น
ความส าคญั และมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมที่ส่งเสรมิถึง
ความรักต่อสถาบัน 

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 85 ของ
ทั้งหมด 

3๐,000 3๐,000 3๐,000 3๐,000 นักเรียนได้รับการปลูกฝัง
คุณธรรม จรยิธรรม 

บริหารงาน
ทั่วไป (รายหัว) (รายหัว) (รายหัว) (รายหัว) 

    

๒ โครงการประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสภา
นักเรียนให้เข้มแข็งและ
ยั่งยืน 

นักเรียนทุกคนได้ใช้ชีวิตใน
สังคม โรงเรียนอย่างมี
รูปแบบกับบทบาทหน้าท่ี
และขอบเขตของตนเอง 

๒,000 ๒,000 ๒,000 ๒,000 สภานักเรียนประสบ
ความส าเร็จ มีจติอาสา
สามารถสรา้งความเข้มแข็ง
องค์กรนักเรียน 

บริหารงาน
ทั่วไป (รายหัว) (รายหัว) (รายหัว) (รายหัว) 

๓ กิจกรรมวันสุนทรภู ่ เพื่อให้นักเรียนร่วม
กิจกรรมและร าลึกความดี
ของสุนทรภู ่

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 85 ของ
ทั้งหมด 

๔,000 ๔,000 ๔,000 ๔,000 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
และร าลึกความดีของสุนทร
ภู่ 

บริหารงาน
วิชาการ (รายหัว) (รายหัว) (รายหัว) (รายหัว) 

๔ กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ กิจกรรมส่งเสริมความ
ภาคภูมิใจในภาษาไทยของ
ชาติ 

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 85 ของ
ทั้งหมด 

๕,000 ๕,000 ๕,000 ๕,000 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมความภาคภมูิใจใน
ภาษาไทยของชาต ิ

บริหารงาน
วิชาการ (รายหัว) (รายหัว) (รายหัว) (รายหัว) 

รวมท้ังสิ้น ๔๑,๐๐๐ ๔๑,๐๐๐ ๔๑,๐๐๐ ๔๑,๐๐๐  
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  กลยุทธ์ที่ 3 กำรพัฒนำส่งเสริมสุขภำพนักเรียน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่มา 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน 

ที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

1 โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพ
ติดในสถานศึกษา 

 เพื่อปลูกเจตคติที่ดีต่อ
การไมยุ่่งเกี่ยวกับยาเสพ
ติด 

 นักเรียนทุกคน  15,000 15,000 15,000 15,000  นักเรียนไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่ง
เสพติด 

บริหารงาน
ทั่วไป (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) 

2 โครงการแข่งขันกีฬานักเรยีน
กับหน่วยงานภายนอก 

 ส่งเสรมิและพัฒนา
ผู้เรยีนที่มีความสามารถ
ด้านกีฬา 

นักเรียนเป้าหมาย  ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ นักเรียนได้เข้าร่วมกีฬาตาม
ความถนัดและ
ความสามารถ 

บริหารงาน
ทั่วไป (รายหัว) (รายหัว) (รายหัว) (รายหัว) 

3 กิจกรรม I Love Sport  นักเรียนใช้เวลาว่างใน
แต่ละวันให้เป็นประโยชน์
โดยกิจกรรมกีฬา 

 นักเรียนทุกคน  ๑๐,000 ๑๐,000 ๑๐,000 ๑๐,000 นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกดิ
ประโยชน์จาการเล่นกีฬา 

บริหารงาน
ทั่วไป (รายหัว) (รายหัว) (รายหัว) (รายหัว) 

4 โครงการแข่งขันกีฬา – กรีฑา
นักเรียนภายใน 

จัดให้นักเรียนไดร้่วม
กิจกรรมการแข่งขันกีฬา
ภายใน 

นักเรียนทุกคน  30,000 30,000 30,000 30,000 นักเรียนทุกคนเข้าร่วมใน
ฐานะนักกีฬาและผู้ชมกีฬา
ที่ด ี

บริหารงาน
ทั่วไป (รายหัว) (รายหัว) (รายหัว) (รายหัว) 

5 โครงการอนามยัโรงเรียน 
(โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ) 

 นักเรียนสามารถดูแล
รักษาสุขภาพของตนและ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน
ได ้

 นักเรียนร้อยละ ๘๐ 
ปฏิบัติตนตามสุขลักษณะ
ที่ดีได ้

๑๕,000 ๑๕,000 ๑๕,000 ๑๕,000  นักเรียนร้อยละ ๘๐ 
ปฏิบัติตนตามสุขลักษณะที่
ดีได ้

บริหารงาน
ทั่วไป (รายหัว) (รายหัว) (รายหัว) (รายหัว) 

รวมท้ังสิ้น 1๗0,000 1๗0,000 1๗0,000 1๗0,000   
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  กลยุทธ์ที่ 4 กำรพัฒนำส่งเสริมกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่มา 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน 

ที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

1 โครงการโรงเรยีนสิ่งแวดล้อม     เพื่อปลูกฝังให้นักเรยีนมี
จิตส านึกในการร่วมรักษา
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

 นักเรียนและครูทุกคน 10,000 10,000 10,000 10,000  นักเรียนมสี่วนร่วมใน
กิจกรรมอนรุักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 

บริหารงา
นท่ัวไป (รายหัว) (รายหัว) (รายหัว) (รายหัว) 

รวมท้ังสิ้น 10,000 10,000 10,000 10,000   
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ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
  กลยุทธ์ที่ 1 กำรพัฒนำและส่งเสริมครูให้มีคุณลักษณะควำมเป็นครู 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่มา 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน 

ที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

 1 โครงการพัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษา 

เพื่อให้บุคลากรไดร้ับการ
พัฒนาตามมาตรฐาน
วิชาชีพ ตามเกณฑ์ที่คุรุ
สภาก าหนด 

 ครูทุกคน 100,000 100,000 100,000 100,000 ครูจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคญั
และเป็นผู้น าวิชาการ 

บริหารงาน
บุคคล (เทศบาล) (เทศบาล) (เทศบาล) (เทศบาล) 

 2 โครงการนิเทศการศึกษา เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้ ความเข้าใจ และ
ทักษะเกี่ยวกับวิธีการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผูเ้รียน
เป็นส าคญั 

 ครูและบุคลากรทุกคน ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ครูและบุคลากรตระหนัก
และปฏิบตัิตนตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 

บริหารงาน
บุคคล (เทศบาล) (เทศบาล) (เทศบาล) (เทศบาล) 

 3 โครงการส่งเสริมและพัฒนาครู
ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

เพื่อพัฒนาครูและบคุลากร
ให้มีมาตรฐานตามวิชาชีพ 

 ครูและบุคลากรทุกคน 2,000 2,000 2,000 2,000 ครูและบุคลากรตระหนัก
และปฏิบตัิตนตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 

บริหารงาน
บุคคล (เทศบาล) (เทศบาล) (เทศบาล) (เทศบาล) 

 4 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

เพื่อสร้างสมรรถนะในการ
เรียนรู้ให้แก่คร ู

 ครูทุกคน 2,000 2,000 2,000 2,000 ครูสร้างแนวปฏิบัติที่ดี 
(Good Practice) ในการ
จัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 

บริหารงาน
บุคคล (เทศบาล) (เทศบาล) (เทศบาล) (เทศบาล) 

รวมท้ังสิ้น 10๖,๐00 10๖,๐00 10๖,๐00 10๖,๐00   
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กลยุทธ์ที่ 2 กำรพัฒนำเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำง ครูกับนักเรียนและผู้ปกครอง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่มา 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน 

ที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

1 โครงการพัฒนางานธุรการและ
สารบรรณ 

 เพื่อให้การด าเนินงานสาร
บรรณเป็นไปด้วยความ
คล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพ 

ทุกงาน ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐  ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา รวมทั้ง
บุคคลภายนอกและ
หน่วยงานภายนอกมีความ
พึงพอใจในความสะดวก 
รวดเร็ว ในการติดต่อ
ประสานงานกับโรงเรียน 

บริหารงาน
ทั่วไป (รายหัว) (รายหัว) (รายหัว) (รายหัว) 

2 โครงการพัฒนางาน
ประชาสมัพันธ์ 

 เพื่อพัฒนาระบบการ
ติดต่อสื่อสารใหม้ี
ประสิทธิภาพที่ดี คล่องตัว
ในทุกช่องทาง 

จัดท าเว็บไซท์ เอกสาร
ประชาสมัพันธ์และเสียง
ตาม 

15,000 15,000 15,000 15,000  โรงเรียนภาพลักษณ์ที่ดี 
ความเข้าใจท่ีตรงกัน 
ระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง 
และชุมชน 

บริหารงาน
ทั่วไป (รายหัว) (รายหัว) (รายหัว) (รายหัว) 

3 โครงการประชุมผู้ปกครอง
นักเรียน 

 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อัน
ดีระหว่างบ้านกับโรงเรียน 

 ผู้ปกครองนักเรียนทุกคน 6,000 6,000 6,000 6,000  ผู้ปกครองและโรงเรียน
ร่วมมือกันส่งเสรมิการ
เรียนรู้และพัฒนาการด้าน
ต่างๆ 

บริหารงาน
ทั่วไป (รายหัว) (รายหัว) (รายหัว) (รายหัว) 

รวมท้ังสิ้น ๘1,000 ๘1,000 ๘1,000 ๘1,000   
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ยุทธศำสตร์ที่ 4  กำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้และอำคำรสถำนที ่
  กลยุทธ์ที่ 1 กำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่มา 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

1 โครงการซ่อมแซมครุภณัฑ ์ เพื่อให้มีการดูแลและ
ปรับปรุง ซ่อมแซมครุภณัฑ์
โรงเรียนให้อยู่ในสภาพท่ี
เหมาะสม 

 ครุภัณฑ์โรงเรียนร้อยละ 
85 อยู่ในสภาพท่ีดี 
ปลอดภัย และเอื้อต่อการ
เรียนรู ้

100,000 100,000 100,000 100,000  นักเรียนและบุคลากร
ทางการศึกษาของโรงเรียน
เสนาบดี เกิดความปลอดภัย
และเกดิบรรยากาศที่เอื้อต่อ
การเรยีนการสอนที่ด ี

บริหารงาน
ทั่วไป (รายหัว) (รายหัว) (รายหัว) (รายหัว) 

2 โครงการบ้านเล็กในโรงเรียนเรา เพื่อพัฒนาระบบดูแล
นักเรียนและสร้างแหล่ง
เรียนรู ้

  ๗0,000 ๗0,000 ๗0,000 ๗0,000   บริหารงาน
ทั่วไป  (รายหัว) (รายหัว) (รายหัว) (รายหัว) 

3 โครงการเช่ือมต่ออินเตอรเ์น็ต
โรงเรียนระบบ ADSL  

เพื่อโรงเรียนไดม้ีการใช้
และเรียนรูร้ะบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตเพื่อการจัด
การศึกษา 

 ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และระบบ
สัญญาณอินเตอร์เนต็ 
สามารถใช้งานได้อย่าง
สมบูรณ์ในทุกส่วนงาน 

9,600 9,600 9,600 9,600  นักเรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ใช้
อินเตอร์เนต็ ในการเรยีนรู้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

บริหารงาน
งบประมาณ (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) 

4 โครงการเช่ือมต่ออินเตอรเ์น็ต
โรงเรียนระบบ WiFi  

เพื่อโรงเรียนไดม้ีการใช้
และเรียนรูร้ะบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตเพื่อการจัด
การศึกษา 

 ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และระบบ
สัญญาณอินเตอร์เนต็ 
สามารถใช้งานได้อย่าง
สมบูรณ์ในทุกส่วนงาน 

7,200 7,200 7,200 7,200  นักเรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ใช้
อินเตอร์เนต็ ในการเรยีนรู้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

บริหารงาน
งบประมาณ  (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่มา 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน 

ที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

5 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ของโรงเรียนส าหรับเป็นฐานใน
การจัดการศึกษาตลอดชีวิต 

เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ภายในโรงเรียน 

 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน
โรงเรียน จ านวน 8 แหล่ง 

50,000 50,000 50,000 50,000  นักเรียนมีพัฒนาการด้าน
การเรยีนรู้ที่เกิดจาก
กระบวนการเสริมสร้างทักษะ
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ได ้

 บริหารงาน
ทั่วไป (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) 

6 โครงการพัฒนา/ปรับปรุง
ห้องสมุด 

เพื่อพัฒนาห้องสมุด
โรงเรียน ใหม้ีความ
เหมาะสมที่จะใช้เป็นแหล่ง
ศึกษาหาความรู ้

 นักเรียน ผู้ปกครอง และ
ครู มีความพึงพอใจในการ
พัฒนาห้องสมุดโรงเรียน 
ในระดับดีขึ้นไปไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของ
ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด 

100,000 100,000 100,000 100,000  นักเรียนชุมชน ครูมีความพึง
พอใจต่อการพัฒนาห้องสมุด
โรงเรียนทีส่่งผลต่อการพัฒนา
และเสรมิสร้างความรูไ้ดเ้ป็น
อย่างดี 

บริหารงาน
งบประมาณ
  

(อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) 

7 โครงการสวนสมุนไพรเพื่อการ
เรียนรู ้

จัดท าสวนสมุนไพรเพื่อการ
เรียนรู ้

จ านวน ๑ สวน  10,000 10,000 10,000 10,000 นักเรียนใช้สวนสมุนไพรเป็น
แหล่งเรียนรู ้

บริหารงาน
ทั่วไป (รายหัว) (รายหัว) (รายหัว) (รายหัว) 

8 โครงการนพัฒนาระบบ
เครือข่ายและจุดเชื่อมต่อ
อินเตอร์เนต็ภายในโรงเรยีน 

จัดท าระบบเครือข่ายและ
จุดเช่ือต่ออินเตอรเ์น็ต
ภายในโรงเรียน 

จ านวน ๔ จุดเช่ือมต่อ - 100,000 100,000 - โรงเรียนสามารถจดัให้บริหาร
นักเรียนได้อย่างท่ัวถึง 

บริหารงาน
งบประมาณ  (เทศบาล) (เทศบาล)  

รวมท้ังสิ้น 3๔6,800 4๔6,800 4๔6,800 3๓6,800   
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กลยุทธ์ที่ 2 กำรพัฒนำอำคำรสถำนที่ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่มา 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน 

ที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

1 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารเรยีนหรืออาคาร
ประกอบ 

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
เรียนหรืออาคารประกอบ 

อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 200,000 200,000 200,000 200,000  อาคารเรียนและอาคาร
ประกอบได้การปรับปรุง
ซ่อมแซม 

บริหารงาน
งบประมาณ (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) 

2 โครงการปรับปรุงทาสีอาคาร
เรียน 1 และอาคารเรียน 2 

เพื่อทาสีอาคารเรียน 1 
และอาคารเรยีน 2 

ปรับปรุงทาสีอาคารเรียน 
ขนาดพื้นท่ีรวมไม่น้อย
กว่า 9,040 ตร.ม. 

- - - 1,500,000  อาคารเรียน 1 และ
อาคารเรยีน 2 ปรับปรุง
ซ่อมแซมอยู่ในสภาพที่
สมบูรณ ์

 บริหารงาน
งบประมาณ    (เทศบาล) 

3 โครงการก่อสร้างถนนภายใน
บริเวณโรงเรียน 

เพื่อก่อสร้างถนนภายใน
บริเวณโรงเรียน 

ก่อสร้างถนนภายใน
บริเวณโรงเรียน 

- - 800,000 800,000  ภายในโรงเรียนมีถนน
อ านวยความสะดวก 

 บริหารงาน
งบประมาณ   (เทศบาล) (เทศบาล) 

4 โครงการก่อสร้างโครงหลังคา
เอนกประสงค์บริเวณสนาม
กีฬาฟุตซอล 

เพื่อก่อสร้างโครงหลังคา
เอนกประสงค์ใช้จัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 

ก่อสร้างโครงหลังคา
เอนกประสงค์คลุมพื้นท่ี
สนามกีฬาเอนกประสงค์ 
ขนาดกว้าง 33.00 
เมตร ยาว 38.00 เมตร 

- - 9,500,000 -  นักเรียนทีพื้นที่ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการ
สอนและพื้นที่ในการ
พักผ่อนเรียนรู้ตาม
อัธยาศัย 

 บริหารงาน
งบประมาณ   (เทศบาล)  

5 โครงการปรับปรุงสนามกีฬา
ภายในโรงเรียน 

ปรับปรุงสนามกีฬาภายใน
โรงเรียน 

จ านวน 3 สนาม 
(วอลเลย์บอล,ฟุตซอล, 

- 200,000 200,000 200,000  สนามกีฬาได้รับการ
ปรับปรุงให้มีความพร้อม
ต่อการใช้งาน 

 บริหารงาน
งบประมาณ  (เทศบาล) (เทศบาล) (เทศบาล) 

 
 
 



แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

33 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่มา 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

6 โครงการปรับปรุงห้องอาหาร
ใต้ถุนอาคาร 2 

ปรับปรุงห้องอาหารใต้ถุน
อาคาร 2 

1 ห้อง - 300,000 300,000 - นักเรียนมีห้อง
รับประทานอาหารที่
สะอาดและปลอดภยั 

บริหารงาน
งบประมาณ   (เทศบาล) (เทศบาล) - 

7 โครงการจดัท าห้องเรียน
ปฏิบัติการวิชาชีพใต้ถุนอาคาร 
1 

จัดท าห้องเรียนปฏิบัติการ
วิชาชีพใต้ถุนอาคาร 1 

1 ห้อง - 300,000 300,000 - มีห้องเรียนส าหรับวิชาชีพ
ให้กับนักเรียน 

บริหารงาน
งบประมาณ   (เทศบาล) (เทศบาล)  

8 จัดซื้อครภุัณฑต์อมพิวเตอร์
ส าหรับส านักงาน 

จัดซื้อครภุัณฑต์อมพิวเตอร์
ส าหรับส านักงาน 

1 เครื่อง - 16,000 - - มีวัสดุครุภณัฑ์ที่เอื้อต่อ
การปฏิบัติงาน 

บริหารงาน
งบประมาณ   (เทศบาล)   

9 จัดซื้อครภุัณฑต์อมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊คส าหรับส านักงาน 

จัดซื้อครภุัณฑต์อมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊คส าหรับส านักงาน 

1 เครื่อง - 16,000 - -  มีวัสดุครุภณัฑ์ที่เอื้อต่อ
การปฏิบัติงาน 

บริหารงาน
งบประมาณ   (เทศบาล)   

10 จัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction 

1 เครื่อง - 17,000 - -  มีวัสดุครุภณัฑ์ที่เอื้อต่อ
การปฏิบัติงาน 

บริหารงาน
งบประมาณ   (เทศบาล)   

11 จัดซื้อเครื่องส ารองไฟ จัดซื้อเครื่องส ารองไฟ 1 เครื่อง - 3,200 - -  มีวัสดุครุภณัฑ์ที่เอื้อต่อ
การปฏิบัติงาน 

บริหารงาน
งบประมาณ   (เทศบาล)   
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่มา 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 
12 จัดซื้อเครื่องปั้มน้ าอัตโนมตั ิ จัดซื้อเครื่องปั้มน้ าอัตโนมตั ิ 1 เครื่อง - 30,000 - -  มีวัสดุครุภณัฑ์ที่เอื้อต่อ

การปฏิบัติงาน 
บริหารงาน
งบประมาณ   (เทศบาล)   

13 จัดซื้อตู้ท าน้ าเย็น ขนาด 5 
ก๊อก 

จัดซื้อตู้ท าน้ าเย็น ขนาด 5 
ก๊อก 

1 เครื่อง - 52,000 - -  มีวัสดุครุภณัฑ์ที่เอื้อต่อ
การปฏิบัติงาน 

บริหารงาน
งบประมาณ   (เทศบาล)   

14 จัดซื้อเครื่องตดัหญา้แบบล้อ
จักรยาน 

จัดซื้อเครื่องตดัหญา้แบบ
ล้อจักรยาน 

1 เครื่อง - 12,000 - -  มีวัสดุครุภณัฑ์ที่เอื้อต่อ
การปฏิบัติงาน 

บริหารงาน
งบประมาณ   (เทศบาล)   

15 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานบ้านงาน
ครัว 

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานบ้าน
งานครัว 

15 รายการ - 50,000 50,000 50,000  มีวัสดุครุภณัฑ์ที่เอื้อต่อ
การปฏิบัติงาน 

บริหารงาน
งบประมาณ   (เทศบาล) (เทศบาล) (เทศบาล) 

16 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานเกษตร จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งาน
เกษตร 

12 รายการ - 50,000 50,000 50,000  มีวัสดุครุภณัฑ์ที่เอื้อต่อ
การปฏิบัติงาน 

บริหารงาน
งบประมาณ   (เทศบาล) (เทศบาล) (เทศบาล) 

17 โครงการปรับปรุง
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์

ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร ์

คอมพิวเตอร์จ านวน 40 
เครื่อง 

- 400,000 400,000 - นักเรียนมเีครื่อง
คอมพิวเตอร์ใช้ในการ
เรียนการสอน 

บริหารงาน
งบประมาณ  (เทศบาล) (เทศบาล)  

รวมท้ังสิ้น 200,000 1,646,200 11,800,000 2,800,000   
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 ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำคุณภำพควำมร่วมมือเพื่อกำรจัดกำรศึกษำ 
  กลยุทธ์ที่ 1 กำรพัฒนำและส่งเสริมควำมเข้มแข็งของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่มา 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน 

ที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

1 โครงการพัฒนาและส่งเสริม
ความเข้มแข็งของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

เพื่อสร้างความตระหนักใน
บทบาทหน้าท่ีของ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานท่ีต้องมีส่วนร่วม
ร่วมในการพัฒนาคณุภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา 

คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
โรงเรียน จ านวน 9 คน 

10,000 10,000 10,000 10,000 คณะกรรมการสถานศึกษา 
ตระหนักในบทบาทหน้าท่ี
ของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่
ต้องมีส่วนร่วมร่วมในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา 

บริหารงาน
บุคคล (รายหัว) (รายหัว) (รายหัว) (รายหัว) 

2 โครงการระดมสรรพก าลังเพื่อ
การศึกษา 

เพื่อระดมสรรพก าลังในการ
สนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนและการบริหาร
สถานศึกษา 

อย่างน้อยปีการศึกษาละ 
1 ครั้ง  

- - - - นักเรียนได้รับการสนับสนุน
จากทุกภาคส่วนในการ
บริหารและการจัดการเรียน
การสอน 

บริหารงาน
บุคคล     

รวมท้ังสิ้น 10,000 10,000 10,000 10,000   
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 ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำคุณภำพกระบวนกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  กลยุทธ์ที่ 1 กำรพัฒนำจัดกำรเรียนกำรสอนตำมควำมต้องกำรของท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่มา 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน 

ที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

1 โครงการพัฒนางานวิชาการ เพื่อให้บริการนักเรียนและ
ครูทุกคน 

นักเรียนและครูทุกคน ๒๐,000 ๒๐,000 ๒๐,000 ๒๐,000 งานวิชาการมีการพัฒนา
และสามารถให้บริหาร
นักเรียนและครไูดเ้ป็น
อย่างดี 

บริหารงาน
วิชาการ (รายหัว) (รายหัว) (รายหัว) (รายหัว) 

2 โครงการพัฒนาคณุภาพงาน
แนะแนว 

เพื่อให้บริหารนักเรียน
ด้านการแนะแนวการ
เรียน อาชีพและความรู้
อื่นๆ  

นักเรียนทุกคน ๕,000 ๕,000 ๕,000 ๕,000 นักเรียนทุกคนได้รับ
บริหารจากงานแนะแนว 

บริหารงาน
ทั่วไป (รายหัว) (รายหัว) (รายหัว) (รายหัว) 

รวมท้ังสิ้น 2๕,000 2๕,000 2๕,000 2๕,000   
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กลยุทธ์ที่ 2 กำรพัฒนำจัดกำรศึกษำให้เกิดเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่มา 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน 

ที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

1 โครงการส่งเสริมการเรยีนรู้
ตลอดชีวิต 

 เพื่อให้นักเรียนได้รับ
ประสบการณ์การเรียนรู้
โดยตรง 

 นักเรียนทุกคน 20,000 20,000 20,000 20,000  นักเรียนมีเจตคติทีด่ีต่อ
การเรยีนรู้ และรู้จักการ
ท างานร่วมกับผู้อื่น 

บริหารงาน
ทั่วไป (รายหัว) (รายหัว) (รายหัว) (รายหัว) 

2 โครงการโรงเรยีนพอเพียง
ท้องถิ่น 

 เพื่อให้นักเรียนศึกษา
กระบวนการพัฒนาตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง 

 นักเรียนทุกคนได้ฝึก
ทักษะอาชีพและมีรายได้
ระหว่างเรยีน 

10,000 10,000 10,000 10,000  นักเรียนได้ฝึกทักษะ
อาชีพและมีรายได้
ระหว่างเรยีน 

บริหารงาน
ทั่วไป  (รายหัว) (รายหัว) (รายหัว) (รายหัว) 

3 โครงการวันส าคัญและอนรุักษ์
ศิลปวัฒนธรรม 

 เพื่อให้นักเรียนเห็น
ความส าคญั และมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมของวัน
ส าคัญต่างๆ 

 นักเรียนและครูทุกคน
เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 85 ของ
ทั้งหมด 

10,000 10,000 10,000 10,000  โรงเรียนจดักิจกรรมวัน
ส าคัญต่างๆ ให้นักเรยีน
ได้ร่วม 

บริหารงาน
ทั่วไป (รายหัว) (รายหัว) (รายหัว) (รายหัว) 

4 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพการเรยีนการสอน
ลูกเสือ-เนตรนาร ี

 เพื่อจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนลูกเสือ – เนตร
นารีทุกระดับชั้น 

นักเรียนทุกคน ๕0,000 ๕0,000 ๕0,000 ๕0,000 นักเรียนมีพัฒนาการด้าน
ร่างกาย จิตใจ สังคม 
อารมณ์อยา่งต่อเนื่องตาม
วัตถุประสงค์ของคณะ
ลูกเสือแห่งชาต ิ 

บริหารงาน
ทั่วไป (กิจกรรมฯ) (กิจกรรมฯ) (กิจกรรมฯ) (กิจกรรมฯ) 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่มา 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน 

ที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

5 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
กีฬาเปตองสู่ความเป็นเลิศ 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้
นักเรียนได้ใช้กีฬาเปตอง
เป็นสื่อกลางในการ
แลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหว่าง
เพื่อนทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ 

 เข้าร่วมแข่งขันจ านวน 6 
รายการ 

30,000 30,000 30,000 30,000  โรงเรียนยังไดร้ับการ
ยอมรับจากชุมชน 
หน่วยงานต่างๆ เพิ่ม
ยิ่งข้ึน 

บริหารงาน
ทั่วไป (รายหัว) (รายหัว) (รายหัว) (รายหัว) 

6 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
กิจกรรมการเรียนรูสู้่โลกกว้าง 

เพื่อให้ผู้เรียนไดศ้ึกษา
แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอก 

 นักเรียนทุกคน 90,000 90,000 90,000 90,000  นักเรียนมีวสิัยทัศน์
กว้างไกล ก้าวทันต่อ
เหตุการณ ์

บริหารงาน
ทั่วไป (กิจกรรมฯ) (กิจกรรมฯ) (กิจกรรมฯ) (กิจกรรมฯ) 

7 โครงการส่งเสริมกิจกรรมรัก
การอ่าน 

เพื่อให้นักเรียนครู 
ผู้ปกครองเห็นความส าคัญ
ของการอ่านและการใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

 นักเรียนทุกคน ๑0,000 ๑0,000 ๑0,000 ๑0,000  นักเรียนสามารถเข้าร่วม
แข่งขันกิจกรรมส่งเสรมิ
การอ่านของหน่วยงานท้ัง
ภายในภายนอกโรงเรยีน 

บริหารงาน
วิชาการ (รายหัว) (รายหัว) (รายหัว) (รายหัว) 

8 โครงการประกันคณุภาพ
การศึกษา 

เพื่อพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายใน ตาม
กฎกระทรวงศึกษาธิการ 
ว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์ 
และวิธีการประกันคณุภาพ
การศึกษา พ.ศ.2553 

 การประเมินทุก
มาตรฐานและระดบั
การศึกษา ผ่านการ
ประเมิน ร้อยละ 100 

๑๐,000 ๑0,000 ๑0,000 ๑0,000  ระบบประกันคุณภาพ
ภายในที่มีคณุภาพและมี
ประสิทธิภาพพร้อมและ
สามารถผ่านเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพ
ภายนอกโดย สมศ. 

บริหารงาน
วิชาการ (รายหัว) (รายหัว) (รายหัว) (รายหัว) 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่มา 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน 

ที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

9 โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ 6 

เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้
คอมพิวเตอร์และการใช้
อินเทอร์เน็ตอย่างถูกต้อง 

นักเรียนทุกคน ๔,000 ๔,000 ๔,000 ๔,000 นักเรียนสามารถประยุกต์
ความรู้ในการใช้งาน
คอมพิวเตอร์และการใช้
งานอินเตอร์เน็ตขั้น 
พื้นฐานไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวันได ้

บริหารงาน
ทั่วไป (รายหัว) (รายหัว) (รายหัว) (รายหัว) 

10 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการ
เรียนดนตรีเพื่อความเป็นเลิศ 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
นักเรียนกลุม่ความสามารถ
พิเศษด้านดนตร ี

กลุ่มเป้าหมาย ๓0,000 ๓0,000 ๓0,000 ๓0,000 นักเรียนท่ีมีความสามารถ
ได้รับการส่งเสรมิและ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

บริหารงาน
ทั่วไป (รายหัว) (รายหัว) (รายหัว) (รายหัว) 

1๑ โครงการจดัการเรียนการสอน
นักศึกษาวิชาทหาร 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

๑0,000 ๑0,000 ๑0,000 ๑0,000 นักเรียนท่ีมีความสามารถ
ได้รับการส่งเสรมิและ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

บริหารงาน
ทั่วไป (รายหัว) (รายหัว) (รายหัว) (รายหัว) 

รวมท้ังสิ้น ๒๗4,000 ๒๗4,000 ๒๗4,000 ๒๗4,000   
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 ยุทธศำสตร์ที่ 7 กำรส่งเสริมควำมภำคภูมิใจในท้องถิ่น 
  กลยุทธ์ที่ 1 กำรพัฒนำส่งเสริมในควำมรักษ์ท้องถิ่นของตนเอง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่มา 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน 

ที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

1 โครงการส่งเสริมศลิปะการแสดง 
(ลูกทุ่งวัฒนธรรมต้านยาเสพติด) 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
นักเรียนกลุม่ความสามารถ
พิเศษด้านศิลปะการแสดง 

กลุ่มเป้าหมาย 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 นักเรียนท่ีมีความสามารถ
ได้รับการส่งเสรมิและพัฒนา
เต็มตามศักยภาพ 

 บริหารงาน
ทั่วไป 
  

(รายหัว) (รายหัว) (รายหัว) (รายหัว) 

2 โครงการส่งเสริมการเรยีนรู้จาก
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ให้นักเรียนเรียนรูจ้ากภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

นักเรียนทุกคน 
 

3,000 3,000 3,000 3,000 นักเรียนได้รับประสบการณ์
ตรง 

 บริหารงาน
ทั่วไป (รายหัว) (รายหัว) (รายหัว) (รายหัว) 

3 กิจกรรมวันลอยกระทง จัดกิจกรรมสืบสาน
ประเพณีไทย 

นักเรียนทุกคน 
 

1,000 1,000 1,000 1,000 นักเรียนได้รับประสบการณ์
ตรง 

 บริหารงาน
ทั่วไป (รายหัว) (รายหัว) (รายหัว) (รายหัว) 

4 โครงการศูนย์การเรียนรูด้้านการ
ท่องเที่ยว 

ปรับปรุง/พัฒนาศูนย์การ
เรียนรูด้้านการท่องเที่ยว
ส าหรับนักเรียนและชุมชน  

นักเรียนทุกคน 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 นักเรียนได้รับประสบการณ์
ตรง 
  

 บริหารงาน
ทั่วไป 
  

(อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) 

5 โครงการศูนย์การเรียนรู้อาเซียน
ศึกษา 

ปรับปรุง/พัฒนาศูนย์การ
เรียนรู้อาเซียนส าหรบั
นักเรียนและชุมชน 

นักเรียนทุกคน 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 นักเรียนได้รับประสบการณ์
ตรง 
  

บริหารงาน
ทั่วไป  
  

(อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่มา 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน 

ที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

6 โครงการท าบญุครบรอบวัน
ก่อตั้งโรงเรียน 

จัดกิจกรรมท าบุญครบรอบ
วันก่อตั้งโรงเรียน 
  

นักเรียน ครูและผู้ปกครอง
ทุกคน 

  

10,000 10,000 10,000 10,000 ทุกคนมีส่วนร่วมในการ
ท าบุญและเกิดความ
ภาคภูมิใจต่อโรงเรียน 

บริหารงาน
ทั่วไป  
  

(อื่นๆ) (อื่นๆ) (อื่นๆ) (อื่นๆ) 

รวมท้ังสิ้น 144,000 144,000 144,000 144,000   
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กลยุทธ์ที่ 2 กำรพัฒนำส่งเสริมให้สังคมชุมชนท้องถิ่นมีควำมเข้มแข็ง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่มา 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน 

ที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

1  โครงการแข่งขันกีฬาภายนอก เพื่อส่งเสริมนักเรียนท่ีมี
ความสามารถดา้นกีฬา 

นักเรียนและครผููส้อน 
เจ้าหน้าท่ี เข้าร่วมจ านวน 

244 คน 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐  นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อ
การเป็นผูเ้ล่นและเป็นผูดู้
กีฬาท่ีดี นักเรียนได้รบัการ
พัฒนาและส่งเสรมิให้มี
ทักษะกีฬาแล้วน าไปใช้ได้
อย่างถูกวิธี 

บริหารงาน
ทั่วไป (รายหัว) (รายหัว) (รายหัว) (รายหัว) 

 2 โครงการส่งเสริมและสนบัสนุน
การมีส่วนร่วม 

ส่งเสริมให้เกิดการมสี่วน
ร่วมในการบรหิารจดั
การศึกษา 

ทุกภาคส่วน 2,000 2,000 2,000 2,000 ทุกภาคส่วนมสี่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา 

 บริหารงาน
ทั่วไป (รายหัว) (รายหัว) (รายหัว) (รายหัว) 

 3 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อสร้างและพัฒนาระบบ
ข้อมูลสารสนเทศของ
โรงเรียนใหส้มบรูณ์และเป็น
ปัจจุบัน 

ร้อยละ 99 ของผู้ที่
เกี่ยวข้องพึงพอใจต่อ

สถานศึกษาในระดับดีขึ้น
ไป 

๖,000 ๖,000 ๖,000 ๖,000  ร้อยละ 99 ของผู้ที่
เกี่ยวข้องพึงพอใจต่อ
สถานศึกษาในระดับดีขึ้นไป 

 บริหารงาน
ทั่วไป (รายหัว) (รายหัว) (รายหัว) (รายหัว) 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่มา 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน 

ที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

 4 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษา
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ
พัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) 

 เพื่อส่งเสรมิให้ผู้เรียนไดร้ับ
การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์  ปรัชญาและ
เป้าประสงค์ของ
สถานศึกษา 

ร้อยละ 99 ของผู้ที่
เกี่ยวข้องในการจัด
การศึกษามีความพึงพอใจ
ต่อการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาตามเป้าหมาย
ที่ก าหนดไว้ ในระดับดีขึ้น
ไป 

20,000 20,000 20,000 20,000 ทุกภาคส่วนมสี่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา 

บริหารงาน
ทั่วไป (เทศบาล) (เทศบาล) (เทศบาล) (เทศบาล) 

รวมท้ังสิ้น ๑๒๘,๐๐๐ ๑๒๘,๐๐๐ ๑๒๘,๐๐๐ ๑๒๘,๐๐๐   
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บทที่ ๕ 
กำรติดตำมและประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำกำรศึกษำสี่ปีไปสู่กำรปฏิบัติ 

 
๕.๑ คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำกำรศึกษำสี่ปีไปสู่กำรปฏิบัติ 
 คณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ในการติดตามและ
ประเมินผลการน าแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ ทั้งนี้  ให้คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลการน าแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

๑.  ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลฯ 
๒.  ด าเนินการติดตามและประเมินผลฯ 
๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลฯ ต่อผู้บริหาร

ท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลฯ ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่าง
น้อยปีงบประมาณละ ๑ ครั้ง ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน 

๔. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการนาพัฒนาการศึกษาสี่ปี  ไปสู่การปฏิบัติ 

ประกอบด้วย 
(1) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่คณะกรรมการสถานศึกษาคัดเลือก จ านวน 2 คน 
(2) ผู้แทนกรรมการสถานศึกษาที่คณะกรรมการสถานศึกษาคัดเลือก จ านวน 2 คน 
(3) ผู้แทนสถานศึกษาที่ผู้อ านวยการสถานศึกษาคัดเลือก จ านวน 2 คน 
(4) ผู้แทนสภาท้องถิ่นที่คณะกรรมการสถานศึกษาคัดเลือก จ านวน 2 คน 
(5) ผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้ที่ผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมาย จ านวน 1 คน 
(6) ผู้อ านวยการกองการศึกษาหรือหัวหน้าส่วนการศึกษา จ านวน 1 คน 
(7) ผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะกรรมการสถานศึกษาคัดเลือก จ านวน 1 คน 

 
๕.๒ วิธีกำรติดตำมและประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำกำรศึกษำสี่ปีไปสู่กำรปฏิบัติ 
 เริ่มต้นจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดประชุมคณะกรรมการการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วน เพ่ือร่วมกันพิจารณาก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลฯ โดยจะท า
การประเมินผลส าเร็จเป็นรายโครงการว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดหรือไม่ ทั้งนี้ 
ควรประเมินผลทั้งระบบ กล่าวคือ ประเมินทั้งปัจจัยที่ใช้ กระบวนการที่ใช้ ผลผลิตที่ได้รับ และ
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น เพ่ือจะได้ทราบถึงปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น ส าหรับน าไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการ
ก าหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไป 
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๕.๓ ห้วงเวลำในกำรติดตำมและประเมินผลกำรนำแผนพัฒนำกำรศึกษำสี่ปีไปสู่กำรปฏิบัติ 
 ห้วงเวลาของการติดตามและประเมินผลฯ ก าหนดขึ้นตามความเหมาะสมของแต่ละองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น แต่การติดตามและประเมินผลฯ ในแต่ละห้วงเวลาจะต้องทันต่อการรายงานผล
และข้อเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลฯ ต่อผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลฯ ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีงบประมาณละ ๑ ครั้ง 
ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน 
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คณะท ำงำนแผนพัฒนำกำรศึกษำสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
 
1 นายอ านาจ  นาคแก้ว      ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
2 นายไพศาล  จรุงพันธ์      ครู คศ. ๓ 
3 นางหยาดรุ้ง  จงรักพงศ์เผ่า    ครู คศ. 3 
4 นางวาสนา  แทนเต      ครู คศ. 3 
5 นางบุญตา  แก้วเกิด      ครู คศ. 3 
6 นางบุญน า  เชื้อปุย      ครู คศ. 3 
7 นางจันทร์นิภา  เย็นทรวง     ครู คศ. 3 
8 นางสาวสายฝน  บุษบรรณ์    ครู คศ. 3 
9 นางสาวณิชาภา  หอมกรุ่น    ครู คศ. 3 
10 นายเดชาชัย  สุจริตจันทร์     ครู คศ. 3 
11 นายมณู  อ่อนแป้น      ครู คศ. 3 
12 นายจาร  นาคประสม      ครู คศ. ๓ 
13 นางสาวพจนารถ  เอมน้อย    ครู คศ. 2 
14 นายพิสุทธิศักดิ์  มามีเจริญภัช    ครู คศ. 1 
15 นางอนรรฆวี  ข าเจริญ     ครูจ้างสอน 
16 นายจิระพงษ์   โตงาม      ครูจ้างสอน 
17 นายโสภณ  ทองม ี      ครูจ้างสอน 
18 นายโชติชวาล  ค านวณ     ครูจ้างสอน 
19 นายทรงคุณ  วิลัยเกษ     พนักงานจ้าง 
20 นางสาวดุษฎี   พวงเงิน     พนักงานจ้าง 
21 นายธีรวุฒิ  แก้วทอง      พนักงานจ้าง 
22 นายพิชิต  สุคันธภักด ี     นักการภารโรง 
23 นายชัยวัฒน์  ศุภก าเนิด     นักการภารโรง 
 


