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4.2  รายละเอียดโครงการ/กจิกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจดัการศึกษาเพ่ือความมัน่คงของสังคม และดูแลป้องกนัภยัคกุคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 
กลยุทธ์ 1.1 นกัเรียนมีความรักในสถาบนัหลกัของชาติ  และยึดมัน่การปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
ตวัช้ีวดัท่ี 1 ร้อยละของนกัเรียนท่ีร่วมกจิกรรมส่งเสริมการเรียนรู้  ท่ีสะทอ้นความรักและการธ ารงรกัษาสถาบนัหลกัของชาติ  และการยึดมัน่ในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมขุ 

 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
และแหล่งที่มา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่
รับผิดชอบ 

1 โครงการวนัเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 
 
 
 
 
 
 

1) เพ่ือให้นกัเรียนมีคณุค่านิยม
ที่พึงประสงค ์และเป็นที่
ยอมรับของสังคม 
2) เพ่ือให้นกัเรียนมีความรกั
ชาติ  
ศาสนา  และพระมหากษตัริย ์
3) เพื่อให้นกัเรียนรกัษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีอนัดี
งามของไทยไว ้

เชิงปริมาณ 
1) นกัเรียนที่เขา้ร่วมกจิกรรม
ร้อยละ 90 
2) บุคลากร นกัเรียนและ
ผูเ้กี่ยวขอ้งมีส่วนร่วมมีความ
พึงพอใจ ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ 
1) ท าให้ เกิดความร่วมมือใน
การอนุรกัษว์ฒันธรรม 
ประเพณี อนัดีงาม 
2) นกัเรียนส านึกรักทอ้แงถ่ิน
อนัดีงาม 
 

10,000 1) นกัเรียนที่เขา้ร่วมกจิกรรมร้อย
ละ 90 มีเจตคติที่ดตี่อสถาบนั 
พระมหากษตัริย ์
2) บุคลากร นกัเรียนและผูม้ีส่วน
เกี่ยวขอ้งมีความพึงพอใจไม่ต ่ากว่า
ร้อยละ 80 

 



226 
 
 

 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
และแหล่งที่มา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ ฝ่ายที ่
รับผิดชอบ 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

โครงการส่งเสริม
ศกัยภาพการเป็นผูน้ า 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมหนา้เสาธง 
 
 
 
 
 
 

1) เพื่อเสริมสร้างทกัษะความเป็น
ผูน้ า และผูต้ามที่ดี 
2) เพื่อสร้างความเป็นผูน้ าให้กบั
นกัเรียนในสถานศึกษา  และสร้าง
ช่ือเสียงให้กบัโรงเรียน 
3) เพื่อให้นกัเรียนรู้จกัการท างาน
เป็นทีม 

 
 
 
1) เพ่ือจดักจิกรรมท่ีส่งเสริม
การแสดงออกถึงความ
จงรักภกัดตี่อสถาบนัชาติ  
ศาสนาและพระมหากษตัริย ์
2) เพ่ือนกัเรียนไดร้ับการเตรียม
ความพร้อมก่อนเขา้ชั้นเรียน
ประจ าวนั 
 

นกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษา
และมธัยมศึกษา จ านวน 50 คน 
เชิงปริมาณ 
นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจ
บทบาทผูน้ า และผูต้ามอย่างน้อย
ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
นกัเรียนรู้จกัการท างานเป็นทีม 
และท างานร่วมกบัผูอ้ื่นไดอ้ย่างมี
ความสุข 
 
นกัเรียนทุกระดบัชั้นจ านวน 
936 คน 
 

20,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ใชง้บ 

1) มีการด าเนินด าเนินงานตาม
โครงการทุกกิจกรรม 
2) นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจ
บทบาทผูน้ า และผูต้ามอย่างนอ้ย
ร้อยละ 90 
3) ผูป้กครอง บุคลากร นกัเรียน ผู ้
มีส่วนเกี่ยวขอ้งมีความพึงพอใจ 
ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 80 
1) นกัเรียนไดเ้รียนรู้เร่ืองราวต่าง 
ๆ ตามท่ีมีการจดักิจกรรมส่งเสริม
ความรู้รายวนั 
2)นกัเรียนไดม้ีโอกาสแสดงออก 

-ฝ่าย
ปกครอง 
 
 
 
 
 
 
 
-ฝ่าย
วิชาการ 
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ตวัช้ีวดัท่ี 2 ร้อยละของนกัเรียนที่ผ่านการอบรมลูกเสือ  เนตรนารี 
 

ที่ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

และแหล่งที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่

รับผิดชอบ 

1 
 
 
 
 
 
 
 
2 

โครงการกจิกรรม 
ยุวกาชาด 
 
 
 
 
 
 
โครงการกจิกรรม
ลูกเสือ 
-เนตรนารี 
 
 
 
 
 
 

1) เพ่ือให้มีสุขภาพ และ
สมรรถภาพท่ีดี สามารถน า
ความรู้ไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์
ต่อตนเองและผูอ่ื้น 
2)  เพื่อให้เกิดทกัษะในการ
ปฏิบตัิกิจกรรมและอยู่ร่วมกบั
ผูอ่ื้นไดอ้ย่างมีความสุข 
3) เพ่ือให้เกิดความสามคัค ี
1)  เพื่อให้ลูกเสือ-เนตรนารีมี
ความรู้ ความเขา้ใจ และมีทกัษะ
ตามหลกัวิชาลูกเสือ-เนตรนารี 
2) เพื่อให้มีสุขภาพ และสมรรถภาพ
ที่ดี สามารถน าความรู้ไปใชใ้ห้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเองและผูอ้ื่น 
3)  เพื่อให้เกิดทกัษะในการปฏิบติั
กิจกรรมและอยู่ร่วมกบัผูอ้ื่นได้
อย่างมีความสุข 
4) เพื่อให้เกิดความสามคัคี 

1) นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 1-6 จ านวน 460 คน เขา้
ค่าย 2 วนั 1 คืน 
 ร้อยละ 95 
2) นกัเรียนสามารถน าความรู้
และทกัษะยวุกาชาดมาใชใ้น
ชีวิตประจ าวนัได ้ร้อยละ 90 
 
1) นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 
1-3 จ านวน 360 คน เขา้ค่าย 2 
วนั 1 คนื 
 ร้อยละ 95 
2) นกัเรียนสามารถน าความรู้
และทกัษะลูกเสือ-เนตรนารี
มาใชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้
ร้อยละ 90 

20,000 
 
 
 
 
 
 
 

60,000 

1) นกัเรียนสามารถน าความรู้และยุว
กาชาดใชใ้นการด ารงชีวิตได้ 
 
 
 
 
 
 
1) นกัเรียนสามารถน าความรู้และ
ทกัษะลูกเสือ-เนตรนารีใชใ้น
ชีวิตประจ าวนัได ้ 
 
 
 

ฝ่าย
วิชาการ 
 
 
 
 
 
 
ฝ่าย
วิชาการ 



228 
 
 

 
ตวัช้ีวดัท่ี 3 ร้อยละของนกัเรียนที่ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน  และกจิกรรมเพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมือง (Civic Education) 

 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
และแหล่งที่มา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่
รับผิดชอบ 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

โครงการส่งเสริม
ศกัยภาพการเป็นผูน้ า 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการบ าเพญ็
ประโยชน์เพ่ือสังคม  
(จิตอาสา) 
 

1) เพื่อเสริมสร้างทกัษะความเป็น
ผูน้ า และผูต้ามที่ดี 
2) เพื่อสร้างความเป็นผูน้ าให้กบั
นกัเรียนในสถานศึกษา  และสร้าง
ช่ือเสียงให้กบัโรงเรียน 
3) เพื่อให้นกัเรียนรู้จกัการท างาน
เป็นทีม 

 
 
 
1) เพ่ือส่งเสริม สนบัสนุนให้
นกัเรียนท าความดีโดยการ
บ าเพญ็สาธารณประโยชน ์
2) เพื่อสร้างคุณภาพในดา้น
ความรับผิดชอบ เสียสละให้
เกิดแกน่กัเรียน 

นกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษา
และมธัยมศึกษา จ านวน 50 คน 
เชิงปริมาณ 
นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจ
บทบาทผูน้ า และผูต้ามอย่างน้อย
ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
นกัเรียนรู้จกัการท างานเป็นทีม 
และท างานร่วมกบัผูอ้ื่นไดอ้ย่างมี
ความสุข 
 
นกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษา
และมธัยมศึกษา จ านวน 150 คน 

 
 
 
 

20,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20,000 

1) มีการด าเนินด าเนินงานตาม
โครงการทุกกิจกรรม 
2) นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจ
บทบาทผูน้ า และผูต้ามอย่างนอ้ย
ร้อยละ 90 
3) ผูป้กครอง บุคลากร นกัเรียน ผู ้
มีส่วนเกี่ยวขอ้งมีความพึงพอใจ 
ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 80 
 
1) นกัเรียนมีจิตสาธารณะ มีความ
รับผิดชอบต่อส่วนรวม 
 
 

-ฝ่าย
ปกครอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
-งาน
กิจกรรม
ลูกเสือ
และ รด. 
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ตวัช้ีวดัท่ี 4 ร้อยละของนกัเรียนที่ผ่านการจดักจิกรรมการเรียนการสอน  และกจิกรรมสร้างภูมิคุม้กนัหรือป้องปราบการทุจริตคอร์รับชนั 

 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
และแหล่งที่มา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่
รับผิดชอบ 

1 
 
 
 
 
 
 
2 

กิจกรรมตามหลกัสูตร
โตไปไม่โกง 
 
 
 
 
 
กิจกรรมการเรียนการ
สอนครู DARE 
 

1) เพื่อสร้างจิตส านึกคุณธรรม
ของนกัเรียน ให้ไม่เห็นแก่ตวั 
ไม่เอาเปรียบผูอ่ื้น รู้จกัจ าแนก
ชัว่ดี สามารถแยกแยะความผิด
และความถูกตอ้ง  
 
 
1) เพื่อให้นกัเรียนเขา้ใจถึง
ความเส่ียงทางดา้นร่างกาย 
ความรู้สึก สังคม กฎหมายและ
ผลกระทบของการเสพเหลา้ 
บุหร่ี กญัชา และสารระเหยที่มี
ผลต่อสมองและร่างกายท่ีก าลงั
พฒันาของนกัเรียน 

-นกัเรียนระดบัชั้น อนุบาล
จนถึง ม.6  จ านวน 936 คน 
-นกัเรียนโรงเรียนเทศบาล
บา้นสามเหล่ียม มีจิตส านึก
ในเร่ืองคุณธรรม และความ
เป็นอยู่อย่างพอเพียง 
 
-นกัเรียนระดบัชั้น
ประถมศึกษาและมธัยมศึกษา
จ านวน 300 คน 
 

ไม่ใชง้บ 
 
 
 
 
 

ไม่ใชง้บ 

1) นกัเรียนโรงเรียนเทศบาลบา้น
สามเหล่ียม มีคุณธรรมตามแนวคิด
โตไปไม่โกง 
2) ผูป้กครองและชุมชนมีความพึง
พอใจในการด าเนินโครงการ 
-นกัเรียนเขา้ใจและตระหนกัถึง
การปฏิเสธในการใชส้ารเสพติด 

-ฝ่าย
ปกครอง 
 
 
 
 
 
-ฝ่าย
ปกครอง 
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ตวัช้ีวดัท่ี 5 ร้อยละของนกัเรียนที่เขา้ร่วมกจิกรรมการเรียนการสอน  และกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอยู่ร่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรม 

 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
และแหล่งที่มา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่
รับผิดชอบ 

1 โครงการบ าเพญ็
ประโยชน์เพ่ือสังคม 
 (จิตอาสา) 
 
 
 
 
 

1) เพื่อส่งเสริม สนบัสนุนให้
นกัเรียนท าความดีโดยการ
บ าเพญ็สาธารณประโยชน ์
2) เพื่อสร้างคุณภาพในดา้น
ความรับผิดชอบ เสียสละให้
เกิดแกน่กัเรียน 

นกัเรียนระดบัชั้น
ประถมศึกษาและมธัยมศึกษา 
จ านวน 150 คน 
 

20,000 1) นกัเรียนมีจิตสาธารณะ มี
ความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 
 

-งาน
กิจกรรม
ลูกเสือและ 
รด. 
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ตวัช้ีวดัท่ี 6  ร้อยละของนกัเรียนที่ไดเ้รียนรู้ และปลูกฝังแนวทางการจดัการความขดัแยง้ โดยแนวทางสันติวิธี 
 

ที่ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

และแหล่งที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่

รับผิดชอบ 

1 โครงการพฒันาระบบ
ดูแลนกัเรียน 
 
 
 
 
 
 
 

1) เพ่ือให้ครูไดร้ับทราบขอ้มูล
นกัเรียนเป็นรายบุคคล 
2) เพ่ือสรา้งความสัมพนัธ์ท่ีดี
ระหว่างโรงเรียนและผูป้กครอง 
3) เพ่ือให้ครูและผูป้กครองไดมี้
ส่วนร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
4) เพ่ือเป็นการช่วยเหลือนกัเรียน
ท่ีขาดแคลนให้ไดร้ับโอกาส 

1) ครูไดร้ับทราบขอ้มูล
นกัเรียน  
ร้อยละ 90 
2) ความสัมพนัธร์ะหว่างครู 
นกัเรียน ผูป้กครอง อยู่ในระดบั
ดี 
3) ผูป้กครองมีความพึงพอใจ
อยู่ใน 
ระดบั ดี 

10,000 1) นกัเรียนไดร้ับการเยีย่มบา้น  
870 คน จากจ านวนนกัเรียน
ทั้งหมด 929  คน คิดเป็น 
ร้อยละ  95 
2) ครูไดร้ับทราบขอ้มูลนกัเรียน
ร้อยละ  95 
3) ผูป้กครองมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดบั ดีมาก คิดเป็นรอ้ยละ 80 

- ฝ่าย
ปกครอง 

2 โครงการส่งเสริม
ศกัยภาพการเป็นผูน้ า 
 
 
 
 
 

1) เพื่อเสริมสร้างทกัษะความเป็น
ผูน้ า และผูต้ามที่ดี 
2) เพื่อสร้างความเป็นผูน้ าให้กบั
นกัเรียนในสถานศึกษา  และสร้าง
ช่ือเสียงให้กบัโรงเรียน 
3) เพื่อให้นกัเรียนรู้จกัการท างาน
เป็นทีม 

 

เชิงปริมาณ 
นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจ
บทบาทผูน้ า และผูต้ามอย่างน้อย
ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
นกัเรียนรู้จกัการท างานเป็นทีม 
และท างานร่วมกบัผูอ้ื่นไดอ้ย่างมี
ความสุข 

20,000 1) มีการด าเนินด าเนินงานตาม
โครงการทุกกิจกรรม 
2) นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจ
บทบาทผูน้ า และผูต้ามอย่างน้อยร้อย
ละ 90 
3) ผูป้กครอง บุคลากร นกัเรียน ผูมี้
ส่วนเกี่ยวขอ้งมีความพึงพอใจ ไม่ต ่า
กว่าร้อยละ 80 

- ฝ่าย
ปกครอง 
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กลยุทธ์ที ่ 1.2 นกัเรียนไดร้ับการศกึษา  การดูแล  และป้องกนัจากภยัคกุคามในชีวติรูปแบบใหม่ 
ตวัช้ีวดัท่ี 1 ร้อยละของนกัเรียนที่ไดร้ับการจดัการเรียนการสอน  และกิจกรรมเพื่อเสริมความรู้ความเขา้ใจที่ถูกตอ้งเกีย่วกบัภยัคกุคามในรูปแบบใหม่ 

 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
และแหล่งที่มา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่
รับผิดชอบ 

1 โครงการอินเตอร์เน็ต
สีขาว 
 
 
 
 
 
 
 

1. 1. เพื่อพัฒนายกและระดับความรู้
ดิจิทัล (Digital Literacy) ให้แก่
นักเรียนและบุคลากร  

2. 2. เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ
เร่ืองดิจิทัลและสามารถใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลเบ้ืองต้นให้เป็น
ประโยชน์กับการท างาน โดย
สามารถสร้างงานและส่ือสาร
ด้วยส่ือดิจิทัลที่หลากหลายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  

นกัเรียน  ครูและบุคลากร   980  
คน 

30,000 โรงเรียนเป็นองค์กรที่ปรับองค์กร
สู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยน า
เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ประโยชน์
อย่างสร้างสรรค์ 

นายบรรสิทธ์ิ  ดี
ลอ้ม 

2 กิจกรรมการเรียนการ
สอนครู DARE 
 
 

1) เพ่ือให้นกัเรียนเขา้ใจถงึความ
เส่ียงทางดา้นร่างกาย ความรูสึ้ก 
สังคม กฎหมายและผลกระทบ
ของการเสพเหลา้ บุหร่ี กญัชา 
และสารระเหยท่ีมีผลตอ่สมอง
และร่างกายท่ีก าลงัพฒันาของ
นกัเรียน 

-นกัเรียนระดบัชั้น
ประถมศึกษาและมธัยมศึกษา
จ านวน 300 คน 

ไม่ใชง้บ -นกัเรียนเขา้ใจและตระหนกัถึง
การปฏิเสธในการใชส้ารเสพติด 

-ฝ่าย
ปกครอง 
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ตวัช้ีวดัท่ี 2 สถานศกึษามีระบบ กลไก และมาตรการที่เขม้แข็งในการป้องกนั  แกไ้ขภยัคุกคามในรูปแบบใหม่ 
 

ที่ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

และแหล่งที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่

รับผิดชอบ 

1 โครงการพฒันาระบบ
ดูแลนกัเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) เพ่ือให้ครูไดร้ับทราบขอ้มูล
นกัเรียนเป็นรายบุคคล 
2) เพ่ือสรา้งความสัมพนัธ์ท่ีดี
ระหว่างโรงเรียนและผูป้กครอง 
3) เพ่ือให้ครูและผูป้กครองไดมี้
ส่วนร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
4) เพ่ือเป็นการช่วยเหลือนกัเรียน
ท่ีขาดแคลนให้ไดร้ับโอกาส 

1) ครูไดร้ับทราบขอ้มูล
นกัเรียน  
ร้อยละ 90 
2) ความสัมพนัธร์ะหว่างครู 
นกัเรียน ผูป้กครอง อยู่ในระดบั
ดี 
3) ผูป้กครองมีความพึงพอใจ
อยู่ใน 
ระดบั ดี 

10,000 1) นกัเรียนไดร้ับการเยีย่มบา้น  
870 คน จากจ านวนนกัเรียน
ทั้งหมด 929  คน คิดเป็น 
ร้อยละ  95 
2) ครูไดร้ับทราบขอ้มูลนกัเรียน
ร้อยละ  95 
3) ผูป้กครองมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดบั ดีมาก คิดเป็นรอ้ยละ 80 

- ฝ่าย
ปกครอง 

2 โครงการพฒันากลอ้ง
วงจรปิด 
 
 
 
 
 

- เพื่อรักษาความปลอดภยั
ภายในโรงเรียน 

ติดตั้งกลอ้งวงจรปิดจ านวน 
16 ตวั 

100,000 - ไดศ้ึกษาเกีย่วกบัประโยชน์การ
ใชก้ลอ้งวงจรปิดและการติดตั้ง
กลอ้งวงจรปิด 

-งานอาคาร
สถานที ่
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ตวัช้ีวดัท่ี 3 ร้อยละของนกัเรียนปลอดยาเสพติด 
 

ที่ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

และแหล่งที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่

รับผิดชอบ 

1 โครงการรณรงคเ์พื่อ
ป้องกนัยาเสพติดใน
สถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 

1) เพื่อพฒันาศกัยภาพและ
คุณภาพเยาชนให้เป็นคนรุ่น
ใหม่ท่ีเช่ือมัน่และภาคภูมิใจ
ตนเองจากกิจกรรมสร้างสรรค์
โดยการสนบัสนุนของสังคม 
2) เพ่ือเป็นการรณรงคป์ลุก
จิตส านึกและสร้างกระแสท่ีเอ้ือ
ต่อการป้องกนัและการแกไ้ข
ปัญหายาเสพติด 
 

เชิงปริมาณ 
1) นักเรียนเขา้ร่วมโครงการสร้างเกราะ
ป้องกนัยาเสพติด ระดบัชั้นมธัยมศึกษา
ร้อยละ 85 
2) เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีพฤติกรรม
ท่ีพึงประสงค์อยู่ในระดบัสูงขึ้น 
เชิงคุณภาพ 
1) นกัเรียนมีความรู้ความสามารถ
หลีกเลี่ยงและป้องกนัจากยาเสพ
ติดได ้ 
2) สถานศึกษาปลอดส่ิงเสพติด
ทุกชนิด 

115,000 1) โรงเรียนมีกิจกรรมเสริมสรา้ง
เกราะป้องกนัยาเสพติดให้กบั
นกัเรียนกลุ่มเส่ียงจ านวน 150 คน 
ระยะเวลา 1 วนั 
2) นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจ
เกี่ยวกบัอนัตรายและโทษของส่ิง
เสพติดแต่ละชนิด รู้จกัหลีกเลี่ยง
และป้องกนัตนเองจากสารเสพติด 
 

- ฝ่าย
ปกครอง 

2 กิจกรรมการเรียนการ
สอนครู DARE 
 
 
 
 

1) เพ่ือให้นกัเรียนเขา้ใจถงึความ
เส่ียงทางดา้นร่างกาย ความรูสึ้ก 
สังคม กฎหมายและผลกระทบ
ของการเสพเหลา้ บุหร่ี กญัชา 
และสารระเหยท่ีมีผลตอ่สมอง
และร่างกายท่ีก าลงัพฒันาของ
นกัเรียน 

-นกัเรียนระดบัชั้น
ประถมศึกษาและมธัยมศึกษา
จ านวน 300 คน 

ไม่ใชง้บ -นกัเรียนเขา้ใจและตระหนกัถึง
การปฏิเสธในการใชส้ารเสพติด 

-ฝ่าย
ปกครอง 
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ตวัช้ีวดัท่ี 4 สัดส่วนของนกัเรียนในสถานศึกษาท่ีมคีดีทะเลาะวิวาทลดลง 
 

ที่ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

และแหล่งที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่

รับผิดชอบ 

1 โครงการพฒันาระบบ
ดูแลนกัเรียน 
 
 
 
 
 
 
 

1) เพ่ือให้ครูไดร้ับทราบขอ้มูล
นกัเรียนเป็นรายบุคคล 
2) เพ่ือสรา้งความสัมพนัธ์ท่ีดี
ระหว่างโรงเรียนและผูป้กครอง 
3) เพ่ือให้ครูและผูป้กครองไดมี้
ส่วนร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
4) เพ่ือเป็นการช่วยเหลือนกัเรียน
ท่ีขาดแคลนให้ไดร้ับโอกาส 

1) ครูไดร้ับทราบขอ้มูล
นกัเรียน  
ร้อยละ 90 
2) ความสัมพนัธร์ะหว่างครู 
นกัเรียน ผูป้กครอง อยู่ในระดบั
ดี 
3) ผูป้กครองมีความพึงพอใจ
อยู่ใน 
ระดบั ดี 

10,000 1) นกัเรียนไดร้ับการเยีย่มบา้น  
870 คน จากจ านวนนกัเรียน
ทั้งหมด 929  คน คิดเป็น 
ร้อยละ  95 
2) ครูไดร้ับทราบขอ้มูลนกัเรียน
ร้อยละ  95 
3) ผูป้กครองมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดบั ดีมาก คิดเป็นรอ้ยละ 80 

- ฝ่าย
ปกครอง 

2 กิจกรรมโฮมรูม 
 
 
 
 
 
 

1.) เพื่อวางแผนงานด าเนินงาน
ดา้นงานปกครองในแต่ละปี
การศึกษา  

2) เพื่อนิเทศ ก ากบั ติดตามและ
ส่งเสริมการด าเนินงานดา้น
วิชาการให้เป็นไปตามแผนงาน
ที่ก าหนด  

1) งานปกครองมีการวางแผน
ด าเนินงานล่วงหนา้ 
2) มีขอ้มูลข่าวสารแจง้ให้บุ
นกัเรียนรับทราบทุกครั้ งท่ีมี
การเปล่ียนแปลง 
 

ไม่ใชง้บ 1. นกัเรียนทราบถึงกฎระเบียบต่าง 
ๆ ของทางโรงเรียน  
2. นกัเรียนรู้เท่าทนัเหตุการณ์ท่ี
เปลี่ยนแปลง  
3. นกัเรียนน าเร่ืองท่ีไดร้ับการ
อบรมไปประยุกตใ์ชใ้น
ชีวิตประจ าวนัได ้ 

- ฝ่าย
ปกครอง 
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กลยุทธ์ที ่1.3 นกัเรียนไดร้ับการศึกษาเพ่ือสร้างส านึกรักทอ้งถ่ิน และอนุรักษว์ฒันธรรมทอ้งถ่ิน 
ตวัช้ีวดัท่ี 1 ร้อยละของนกัเรียนท่ีเขา้ร่วมกจิกรรมบูรณาการ  ท่ีส่งเสริมการใชภ้าษาถ่ิน 

 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
และแหล่งที่มา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่
รับผิดชอบ 

1 โครงการพฒันาการ
เรียนการสอนดว้ย
โครงงาน 
 
 
 
 
 
 

1) เพ่ือพฒันาส่งเสริมความรู้
ความสามารถและเรียนรู้ตาม
ศกัยภาพของนกัเรียน 
2) เพ่ือให้นกัเรียนเรียนรู้และรู้จกั
แสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง 
3) เพ่ือให้นกัเรียนรู้จกัการ
วางแผนและท างานร่วมกบัผูอ้ื่น 
4) เพ่ือส่งเสริมให้นกัเรียนคิดเป็น 
ท าเป็น แกปั้ญหาได ้

1) นกัเรียนเขา้ร่วมกจิกรรม
ทุกระดบัชั้นของโรงเรียน 
2) จดักิจกรรมพฒันาการ
เรียนการสอนแบบเนน้ผูเ้รียน
เป็นส าคญัทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู ้
 

40,000 1) กระบวนการจดัการเรียนการ
สอนของครูมีประสิทธิภาพ   
2) นกัเรียนไดร้ับการพฒันาเต็ม
ตามศกัยภาพ   
3) นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนท่ีสูงข้ึน 
4) นกัเรียนมีความภาคภูมิใจใน
ผลงานของตนเอง   

- ฝ่ายวิชาการ 

2 โครงการรกัการอ่าน 
 
 
 
 
 
 

1) เพ่ือพฒันานกัเรียน รักการอ่าน 
รักการคน้ควา้  เกิดการใฝ่รู้
น าไปสู่การปฏิบติัใน
ชีวิตประจ าวนั 
2)  เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้
นกัเรียนรู้จกัใชเ้วลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ดว้ยการอ่านหนงัสือ 

เชิงปริมาณ 
1) นกัเรียนชั้นปฐมวยัถึงชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 6 ทุกคนเขา้
ร่วมกิจกรรมในโครงการ 
เชิงคุณภาพ 
1) นกัเรียนทุกคนศึกษาคน้ควา้
จากแหล่งเรียนรู ้

45,000 1) นกัเรียนเขา้ใชบ้ริการ
ห้องสมุดร้อยละ 90 
2) นกัเรียนเขา้ร่วมในโครงการ
รักการอ่านร้อยละ 100 
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‘ 
 

ที่ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

และแหล่งที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่

รับผิดชอบ 

3 โครงการพฒันาการ
จดัการเรียนรู้โดย
ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะทาง 
 
 
 
 
 

1) เพ่ือเป็นการสืบทอดภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญา
ชาวบา้นให้คงอยู่ตลอดไป 
2) เพ่ือเป็นการน าภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาชาวบา้น
น าไปประยกุตใ์ชใ้น
ชีวิตประจ าวนั 
3) เพื่อเป็นการพฒันาการจดั
การศึกษาท่ีหลากหลายให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของชุมชน ทอ้งถ่ิน 

1) นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 4-6 จ านวน  170  คน 
2) นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 
2 
จ านวน  76  คน 
3) ผูม้ีส่วนเกี่ยวขอ้งมีความ
พึงพอใจต่อกิจกรรมอย่าง
นอ้ยร้อยละ  80 

70,000 1) นกัเรียนชั้น ป.4-6 จ านวน  
170  คน  และ ม.2  จ านวน  76  
คนไดร่้วมกจิกรรมการเรียนรู้
ร่วมกบัปราชญช์าวบา้นไวค้ดิ
เป็นร้อยละ  90 
2) ผูม้ีส่วนเกี่ยวขอ้งมีความพึง
พอใจต่อกิจกรรมมากกว่า 
ร้อยละ  80 

- ฝ่าย
วิชาการ 
นายจิรายุทธ 
หล่อยดา 
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ตวัช้ีวดัท่ี 2 ร้อยละของนกัเรียนร่วมกจิกรรม  ท่ีแสดงออกถึงศิลปะวฒันธรรมร่วมสมยัเพ่ือสร้างส านกัรกัทอ้งถ่ิน 
 

ที่ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

และแหล่งที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่

รับผิดชอบ 

1 โครงการรกัษท์อ้งถ่ิน  
ระดบัประถมศึกษา 
(SBMLD) 
 
 
 
 
 
 

1) เพ่ือส่งเสริมสนบัสนุนและ
อนุรักษป์ระเพณีและ
วฒันธรรมทอ้งถ่ิน 
2) เพื่อปลูกจิตส านึกให้เดก็
เยาวชนในทอ้งถ่ินเกิดความ
ตระหนกั และเขา้มามีส่วนร่วม
ในการอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และสืบ
สานภูมิปัญญาและคุณค่าความ
หลากหลายทางวฒันธรรม ทั้ง
ที่เป็นชีวิต ค่านิยมท่ีดีงาม และ
ความเป็นไทย 
 
 

1) เชิงปริมาณ จดักิจกรรมชั้น 
ป. 1-3 ไปเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้
ทอ้งถิ่น 4 ครั้ ง/1 ภาคเรียน รวม
ทั้งหมด 8 ครั้ ง/ปีการศึกษา 
2) เชิงคณุภาพ 
-นกัเรียนมีจิตส านึกเห็น
ความส าคญั ตระหนกั ช่ืนชม 
และเขา้มามีส่วนร่วมในการ
อนุรกัษฟ้ื์นฟูและสืบสานภูมิ
ปัญญาและคณุค่าความ
หลากหลายทางวฒันธรรม
ทอ้งถิ่น 
-นกัเรียนมีทกัษะในการ
แสวงหาความรู้ รักการเรียน 
มุ่งมัน่ในการท างานและ
สามารถท างานร่วมกบัคนอื่น
ได ้

35,000 1) ประเพณีและวฒันธรรม
ทอ้งถ่ินไดร้ับการส่งเสริม
อนุรักษสู่์คนรุ่นต่อไป 
2) เด็กเยาวชนในทอ้งถ่ินมี
จิตส านึก เกิดความตระหนกั 
และเขา้มามีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ ์ฟ้ืนฟู และสืบสานภูมิ
ปัญญาและคุณค่าความ
หลากหลายทางวฒันธรรม ทั้งท่ี
เป็นชีวิต ค่านิยมท่ีดีงาม และ
ความเป็นไทย 
 

- ฝ่าย
วิชาการ 
 

 



239 
 
 

 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
และแหล่งที่มา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่
รับผิดชอบ 

2 โครงการรกัษไ์ทย 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) เพื่อให้นกัเรียนไดศ้กึษา
ศิลปวฒันธรรมไทย ทั้งดนตรี
ไทย  นาฏศิลป์  เป็นเคร่ือง
แสดงถึงความเป็นไทย 
2) นกัเรียนไดสื้บทอดความ
เป็นไทยเอาไวสื้บไป อีกทั้งยงั
เป็นการใชเ้วลาว่างให้เกิด
ประโยชน ์

นกัเรียนระดบัชั้น ป.1 - ป.6 
จ านวน 150 คน 

25,000 นกัเรียนส านึกที่ดีในการรกัษา
วฒันธรรม  เอกลกัษณ์ของความ
เป็นไทย 

--ฝ่ายบริการ 

3 โครงการร่วมงานวนั
เขา้พรรษา 
 
 
 
 
 
 

1) เพื่อให้นกัเรียนระลึกถึงวนั
ส าคญัทางพุทธศาสนา 
 2.) เพื่อให้นกัเรียนไดร่้วม
กิจกรรมท าบุญเน่ืองในวนั 
เขา้พรรษา 
 3. เพื่อรักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณีวฒันธรรมดั้งเดิมสืบ
ต่อไป 

นกัเรียน 936 คน ไม่ใชง้บ นกัเรียนตระหนกัถึงการอนุรักษ์
ศาสนาศิลปวฒันธรรม ประเพณี
ทางพุทธศาสนา 

-ฝ่ายบริการ 

‘ 
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ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
และแหล่งที่มา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่
รับผิดชอบ 

4 โครงการร่วมงานวนั
ออกพรรษาลอย
ประทีปพุทธกตญัญ ู
 
 
 
 
 
 
 

1) เพ่ือให้นกัเรียนระลึกถึงวนั
ส าคญัทางพุทธศาสนา 
 2.) เพื่อให้นกัเรียนไดร่้วมลอย
ประทีปบูชา พุทธกตญัญู 
ประจ าปี 

นกัเรียน ระดบัชั้น
ประถมศึกษาและมธัยมศึกษา 
จ านวน 150 คน 

25,000 นกัเรียนตระหนกัถึงการอนุรักษ ์
ประเพณีประจ าจงัหวดั 

-ฝ่ายบริการ 

5 โครงการร่วมงานบุญ
สมมาบูชาน ้า 
 
 
 
 

1) เพ่ือให้นกัเรียนไดร่้วมบุญ
สมมาบูชาน ้า” จะจดัขึ้น ณ บึง
สีฐาน มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษา 
จ านวน 300  คน 

60,000 นกัเรียนตระหนกัถึงการอนุรักษ์
ศาสนาศิลปวฒันธรรม ประเพณี 

-ฝ่ายบริการ 

‘ 
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ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
และแหล่งที่มา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่
รับผิดชอบ 

6 โครงการส่งเสริม
ความเป็นเลิศดา้นงาน
ประดิษฐ์ระดบั
มธัยมศึกษาตอนตน้ 
(SBMLD) 
 
 
 
 

1.เพื่อส่งนกัเรียนที่มีทกัษะการ
ท างาน มีความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค ์
2.เพื่อส่งเสริมให้นกัเรียนที่มี
ความสามารถไดม้ีโอกาสแสดง
ความสามารถดา้นงาน
ประดิษฐ์ 
 

นกัเรียนที่เขา้ร่วมกิจกรรม  
60  คน 

35,000 1.  นกัเรียนมีทกัษะในการ
ท างาน มีความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค ์
2.  นกัเรียนที่มีทกัษะดา้นงาน
ประดิษฐ์ไดม้ีการพฒันาทกัษะ 
สามารถน าเอาความรู้ 
ประสบการณ์ที่ไดป้ระยกุตใ์ชใ้น
ชีวิตประจ าวนัได ้

-ฝ่ายวิชาการ 

7 โครงการส่งเสริม
ความเป็นเลิศดา้นงาน
ประดิษฐ์ระดบั
มธัยมศึกษาตอนปลาย 
(SBMLD) 
 
 
 
 

1.เพื่อส่งนกัเรียนที่มีทกัษะการ
ท างาน มีความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค ์
2.เพื่อส่งเสริมให้นกัเรียนที่มี
ความสามารถไดม้ีโอกาสแสดง
ความสามารถดา้นงาน
ประดิษฐ์ 
 

นกัเรียนที่เขา้ร่วมกิจกรรม  
80  คน 

40,000 1.  นกัเรียนมีทกัษะในการท างาน 
มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
2.  นกัเรียนท่ีมีทกัษะดา้นงาน
ประดิษฐ์ไดมี้การพฒันาทกัษะ 
สามารถน าเอาความรู้ 
ประสบการณ์ท่ีไดป้ระยกุตใ์ชใ้น
ชีวิตประจ าวนั 

-ฝ่ายวิชาการ 
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ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
และแหล่งที่มา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่
รับผิดชอบ 

8 โครงการชุมชน 
โปรดกัหัตถกรรม  
 
 
 
 
 
 

1. เพื่อสร้างงาน สร้างรายได ้
แก่ชุมชน 
2. เพื่อสร้างความเขม้แข็งแก่
ชุมชน ให้สามารถคิดเอง ท า
เอง ในการพฒันาทอ้งถ่ิน 

 

1) นกัเรียนและชุมชน 80  คน 50,000 1) นกัเรียนทุกระดบัชั้นเขา้ร่วม
กิจกรรมคดิเป็นร้อยละ 90 
2) ผูม้ีส่วนเกี่ยวขอ้งมีความพึง
พอใจต่อกิจกรรมมากกว่าร้อยละ  
80 

-ฝ่ายวิชาการ 

9 โครงการเขา้ร่วมงาน
ประเพณีสุดยอดอิสาน
เทศกาลดอกคนูเสียง
แคน  และถนนขา้ว
เหนียว 

เพื่อให้นกัเรียนไดร่้วมงาน
ประเพณีสุดยอดอิสานเทศกาล
ดอกคูนเสียงแคน  และถนน
ขา้วเหนียว ณ บริเวณบึงแกน่
นคร 

นกัเรียนระดบัชั้น
ประถมศึกษาและมธัยมศึกษา
จ านวน 150 คน 

25,000 เพื่อให้นกัเรียนตระหนกัถึง
ความส าคญักบัการจดังาน
เกี่ยวกบัการท านุบ ารุงพระ
ศาสนา วฒันธรรมประเพณี 
การละเล่น การแสดงกิจความ
เป็นพ้ืนบา้นวิถีอีสาน 

-ฝ่ายบริการ 
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ตวัช้ีวดัท่ี 3 ร้อยละของจ านวนนกัเรียนที่มกีารเรียนรู้นอกห้องเรียน 

 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
และแหล่งที่มา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่
รับผิดชอบ 

1 โครงการเรียนรูน้อก
ห้องเรียน 
 
 
 
 
 
 

เพื่อให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
สามารถพฒันาและสร้างองค์
ความรู้   ดว้ยตนเองและ
ประยุกตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั
ไดอ้ย่างเหมาะสม 
 

1) นกัเรียนโรงเรียนเทศบาล
บา้นสามเหล่ียมทุกระดบัชั้น
เขา้ร่วมกิจกรรม   
2) ร้อยละ 90 ของผูเ้รียนได้
เรียนรู้นอกสถานที่อย่างนอ้ย
ภาคเรียนละ 2 ครั้ ง 
3)  ผูม้ีส่วนเกี่ยวขอ้งมีความ
พึงพอใจต่อกิจกรรมไม่ต ่า
กว่าร้อยละ  80 

100,000 1) นกัเรียนทุกระดบัชั้นเขา้ร่วม
กิจกรรมคดิเป็นร้อยละ 90 
2) ผูม้ีส่วนเกี่ยวขอ้งมีความพึง
พอใจต่อกิจกรรมมากกว่าร้อยละ  
80 

-ฝ่ายวิชาการ 
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ยุทธศาสตร์ที่  2 การพฒันาส่งเสริมนกัเรียนให้มีความรู้  ความสามารถ และมีทกัษะในการแข่งขนัทกุระดบั 
กลยุทธ์ที ่ 2.1 นกัเรียนมีทกัษะที่ส าคญัจ าเป็น  มีสมรรถนะตรงตามความตอ้งการของตลาดงาน  และการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
ตวัช้ีวดัท่ี 1 สัดส่วนผูเ้รียนอาชีวศึกษาสูงขึ้น  เมื่อเทียบกบัผูเ้รียนสามญัศึกษา 

 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
และแหล่งที่มา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่รับผิด 
ชอบ 

1 โครงการส่งเสริม
ความเป็นเลิศดา้น
ศิลปะและดนตรีระดบั
ประถมศึกษา
(SBMLD) 
 
 
 
 

1.เพื่อส่งเสริมให้นกัเรียน มี
ทกัษะดา้นดนตรี  
2.  เพื่อให้นกัเรียนมีโอกาส
แสดงความสามารถทางดนตรี 
ในวงกวา้งออกไป 
3.  เพื่อให้นกัเรียนมี
ประสบการณ์ทางดา้นสังคม
กวา้งออกไปจากโรงเรียนของ
ตนเอง 

นกัเรียนที่เขา้ร่วมกิจกรรม  
60  คน 

50,000 1.  นกัเรียนที่ชอบกีฬาไดใ้ชเ้วลา
ว่างให้เกิดประโยชน ์
2.  นกัเรียนมรีะเบียบวินยั  มี
คุณธรรม จริยธรรมเพ่ิมขึ้น 
3.  นกัเรียนไดม้ีการพฒันาทกัษะ
ทางดา้นดนตรี สามารถน าเอา
ความรู้ ไปพฒันาตวัเองสู่มือ
อาชีพ 

นายพินิจ  
โคตรงาม 

2 โครงการทวิศกึษา 
 
 
 
 

1)เพื่อให้นกัเรียนมีทกัษะดา้น
วิชาชีพ 
2) เพ่ือสร้างค่านิยมอาชีวะของ
นกัเรียนให้หันมาเขา้สู่ระบบ
อาชีวะมากขึ้น 

นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาปีที่ 
4 จ านวน 21 คน 

100,000 นกัเรียนทีไ่ดร้ับวฒุิการศึกษา ๒ 
วุฒิ คือ วฒุิ ม. ๖ และ ปวช. 
 

นางรัตนาภรณ์ 
จ ารัสภูมิ 



245 
 
 

‘ 
 

ที่ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

และแหล่งที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่รับผิด 

ชอบ 

3 โครงการพฒันาจดัการ
เรียนรู้โดยผูเ้ช่ียวชาญ 
 
 
 
 
 
 
 

1) เพ่ือเป็นการน าภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน และผูเ้ช่ียวชาญน าไป
ประยุกตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั 
2) เพื่อเป็นการพฒันาการจดั
การศึกษาท่ีหลากหลายให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของชุมชนและทอ้งถ่ิน 
 

1) นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 4-6จ านวน  170  คน 
2) นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 
2จ านวน  76  คน 
3) ผูม้ีส่วนเกี่ยวขอ้งมีความ
พึงพอใจต่อกิจกรรมอย่าง
นอ้ยร้อยละ  80 

70,000 1) นกัเรียนชั้น ป.4-6 จ านวน  
170  คน  และ ม.2  จ านวน  76  
คนไดร่้วมกจิกรรมการเรียนรู้
ร่วมกบัปราชญช์าวบา้นไวค้ดิ
เป็นร้อยละ  90 
2) ผูม้ีส่วนเกี่ยวขอ้งมีความพึง
พอใจต่อกิจกรรมมากกว่าร้อยละ  
80 

- ฝ่าย
วิชาการ 
 

4 กิจกรรมส่งเสริม
นกัเรียนสู่ปัญญา
ภิวฒัน ์
 
 
 

เพื่อส่งเสริมและพฒันานกัเรียน
ดา้นสติปัญญา  ร่างกายอารมณ์
สังคม และคุณธรรม  จริยธรรม  
ตรงตามลกัษณะอนัพึง
ประสงคข์องวิทยาลยัฯ  และ
สถานประกอบการ 

นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษา
ปีที่ 6 จ านวน 21 คน 

ไม่ใชง้บ นกัเรียนสามารถปฎิบตัิงานได้
ตามลกัษณะของวฒันธรรม
องคก์ร 

นางรัตนาภรณ์ จ ารัสภูมิ 
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ตัวช้ีวัดที่ 2 ระดบัความสามารถดา้นการใชภ้าษาองักฤษเฉล่ียของผูส้ าเร็จการศึกษาในแต่ละระดบั เมื่อทดสอบตามมาตรฐานความสามารถทางภาษาองักฤษ (CEFR) 
สูงขึ้น(ระดบัประถม/ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้/ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย) 

 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
และแหล่งที่มา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่
รับผิดชอบ 

1 โครงการส่งเสริมการ
เรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาองักฤษ) 
 
 
 
 
 

1) เพ่ือจดักจิกรรมการเรียนการ
สอนภาษาต่างประเทศ 
2) เพื่อพฒันาทกัษะการใช้
ภาษาต่างประเทศของนกัเรียน
ในการส่ือสารไดอ้ย่างถูตอ้ง
และการใชค้วามสามารถดา้น
ภาษาเป็นพ้ืนฐานในการ
แสวงหาความรู้เพื่อการศกึษา
ระดบัสูงขึ้น 

1) เชิงปริมาณ 
-นกัเรียนชั้น ม.1-6 เขา้ร่วม
กิจกรรมร้อยละ 80 
2)  เชิงคุณภาพ 
-ผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจ
ความสามารถและมีทกัษะ
การส่ือสารภาษาต่างประเทศ
ในชีวิตประจ าวนัวนัไดอ้ย่าง
ถูกตอ้ง 

259,000 1) นกัเรียนชั้น ม.1-6  เขา้ร่วม
กิจกรรมร้อยละ 80 
2) ผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจ
ความสามารถและมีทกัษะการ
ส่ือสารภาษาต่างประเทศใน
ชีวิตประจ าวนัวนัไดอ้ย่างถูกตอ้ง
เหมาะสมมีประสิทธิภาพ 

นางฉวีวรรณ 
ธรรมแสง 

2 โครงการ  English  
Camp 
 
 
 

1) เพื่อเปิดโอกาสให้นกัเรียน
ไดฝึ้กฝนทกัษะภาษาองักฤษ
ตามอจัฉริยภาพและความ
สนใจของตนเอง 

นกัเรียนระดบัประถมศึกษา
และมธัยมศึกษาจ านวน 80 
คน 

50,000 นกัเรียนไดฝึ้กฝนทกัษะในสถาน
การณต่างๆ และเพ่ิมพูนทกัษะ
ภาษาองักฤษมากยิ่งขึ้น นกัเรียน 
มีผลสัมฤทธ์ฺทางการเรียนสูงขึ้น  

นางฉวีวรรณ 
ธรรมแสง 
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ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
และแหล่งที่มา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่
รับผิดชอบ 

3 โครงการส่งเสริม
ความเป็นเลิศ
ภาษาองักฤษ  
ระดบัมธัยมศึกษา
ตอนตน้ (SBMLD) 
 

1) เพื่อจดักจิกรรมท่ีส่งเสริม
การเรียนการสอนภาษาองักฤษ 
2) เพื่อนกัเรียนไดมี้
ประสบการณก์ารแข่งขนั
ทกัษะทางดา้นภาษาองักฤษ 

นกัเรียนระดบัชั้นม.1-ม.3
จ านวน 248 คน 

20,000 1) นกัเรียนไดเ้รียนรู้เร่ืองราวต่าง 
ๆ ตามท่ีมีการจดักิจกรรม
ส่งเสริมความรู้รายวนั 
2)นกัเรียนไดม้ีโอกาสแสดงออก 

-ฝ่ายวิชาการ 

4 โครงการส่งเสริม
ความเป็นเลิศ
ภาษาองักฤษ  
ระดบัชั้นมธัยมศึกษา
ตอนปลาย (SBMLD) 

1) เพื่อจดักจิกรรมท่ีส่งเสริม
การเรียนการสอนภาษาองักฤษ 
2) เพื่อนกัเรียนไดมี้
ประสบการณก์ารแข่งขนั
ทกัษะทางดา้นภาษาองักฤษ 

นกัเรียนระดบัชั้นม.4-ม.6
จ านวน 112 คน 

30,000 1) นกัเรียนไดเ้รียนรู้เร่ืองราวต่าง 
ๆ ตามท่ีมีการจดักิจกรรม
ส่งเสริมความรู้รายวนั 
 

-ฝ่ายวิชาการ 

5 กิจกรรมหนา้เสาธง 
 
 
 
 

1) เพื่อจดักิจกรรมที่ส่งเสริมการ
แสดงออกถึงความจงรักภกัดีต่อ
สถาบนัชาติ  ศาสนาและ
พระมหากษตัริย ์
2) เพื่อนกัเรียนไดร้ับการเตรียม
ความพร้อมก่อนเขา้ชั้นเรียน 

นกัเรียนทุกระดบัชั้นจ านวน 
929 คน 

ไม่ใชง้บ 1) นกัเรียนไดเ้รียนรู้เร่ืองราวต่าง ๆ 
ตามที่มีการจดักิจกรรมส่งเสริม
ความรู้รายวนั 

 

-ฝ่ายวิชาการ 
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กลยุทธ์ที ่ 2.2 สถานศึกษาจดัการศึกษา  ที่มีความเช่ียวชาญและเป็นเลิศเฉพาะดา้น 
ตวัช้ีวดัท่ี 1 ร้อยละของนกัเรียนที่ไดเ้รียนรู้แบบบูรณาการองคค์วามรู้ดา้นวิทยาศาสตร์   เทคโนโลยี วิศวกรรม  และคณิตศาสตร์ หรือสะเต็มศึกษา 

 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
และแหล่งที่มา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่
รับผิดชอบ 

1 โครงการพฒันาการ
เรียนการสอนโดยเนน้ 
STEM EDUCATION 
 
 
 

1) เพ่ือพฒันาการจดัการเรียน
การสอนโดยใช ้STEM 
EDUCATION 

1) นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 
4-6 จ านวน  103  คน 
2) ผูม้ีส่วนเกี่ยวขอ้งมีความ
พึงพอใจต่อกิจกรรมอย่าง
นอ้ยร้อยละ  80 

40,000 1) นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4-
6จ านวน  103  คน ไดร่้วม
กิจกรรมการเรียนการสอนโดย
ใช ้STEM EDUCATION 
 

นางภทัรานิษฐ์ นา
สินพร้อม 

2 กิจกรรมความร่วมมือ
พฒันาครูวิทยาศาสตร์  
และคณิตศาสตร์ใน
ระดบัมธัยมศึกษา
ตอนตน้ของ Chevron 
 

เพื่อพฒันาการจดัการเรียนการ
สอนครูวิทยาศาสตร์  และ
คณิตศาสตร์ในระดบั
มธัยมศึกษาตอนตน้ของ 
Chevron 

ครูผูส้อนวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ จ านวน 4 คน 

ไม่ใชง้บ ครูผูส้อนมีกลวิธีในการจดัการ
เรียนการสอนและนกัเรียนมีผล 
สัมฤทธ์ิเพ่ิมขึ้น 

-ฝ่ายวิชาการ 

3 กิจกรรมความร่วมมือ
การใชห้นงัสือเรียน
วิทยาศาสตร์ สสวท. 
 

เพื่อพฒันาการจดัการเรียนการ
สอนครูวิทยาศาสตร์  และ
คณิตศาสตร์ 

ครูผูส้อนวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ จ านวน 10 คน 

ไม่ใชง้บ ครูผูส้อนมีกลวิธีในการจดัการ
เรียนการสอนและนกัเรียนมีผล 
สัมฤทธ์ิเพ่ิมขึ้น 

-ฝ่ายวิชาการ 
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ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
และแหล่งที่มา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่
รับผิดชอบ 

4 กิจกรรมประเมินการ
แกปั้ญหา 
 
 
 
 

1) เพื่อพฒันาทกัษะการ
แกปั้ญหาวิทยาศาสตร์ของ
นกัเรียน 
2) นกัเรียนไดฝึ้กการใช้
ความคดิของตนเองในการคดิ
แกปั้ญหา 

นกัเรียนระดบัประถมศึกษา
จ านวน 430 คน 

ไม่ใชง้บ นกัเรียนสามารถคดิเป็น ท าเป็น 
และแกปั้ญหาเป็น และน าทกัษะ
ไปใชแ้กปั้ญหาในขั้นสูงต่อไป 

-ฝ่ายวิชาการ 

 
กลยุทธ์ที ่ 2.3  การวจิยัและพฒันาเพ่ือสร้างองคค์วามรู้  และนวตักรรมท่ีสร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกจิ 
ตวัช้ีวดัท่ี 1 ร้อยละของครูท่ีส่งเสริมทกัษะพ้ืนฐานการวิจยั  ของนกัเรียนทุกระดบัชั้นผ่านโครงงาน/ กจิกรรม 

 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
และแหล่งที่มา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่
รับผิดชอบ 

1 โครงการพฒันาการ
เรียนการสอนดว้ย
โครงงาน 
 
 
 

1) เพื่อพฒันาส่งเสริมความรู้
ความสามารถและเรียนรู้ตาม
ศกัยภาพของนกัเรียน 
2) เพื่อให้นกัเรียนเรียนรู้และรูจ้กั
แสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง 
3) เพื่อให้นกัเรียนรู้จกัการวางแผน
และท างานร่วมกบัผูอ้ื่น 

1) นกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมทุก
ระดบัชั้นของโรงเรียน 
2) จดักิจกรรมพฒันาการเรียนการ
สอนแบบเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู ้

 

40,000 1) กระบวนการจดัการเรียนการสอน
ของครูมีประสิทธิภาพ   
2) นกัเรียนไดร้ับการพฒันาเต็มตาม
ศกัยภาพ   
3) นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ท่ีสูงข้ึน 

 

- ฝ่ายวิชาการ 
นางแกว้ตา 
โคตรงาม 
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ยุทธศาสตร์ที่   3 การพฒันาศกัยภาพการจดัการศกึษาของบุคลากรทางการศึกษา และพฒันานกัเรียนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้  
กลยุทธ์ที ่ 3.1 นกัเรียนมีทกัษะและคุณลกัษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทย และทกัษะและคุณลกัษณะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
ตวัช้ีวดัท่ี 1 ร้อยละของนกัเรียนที่มีคณุลกัษณะและทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  

 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
และแหล่งที่มา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่
รับผิดชอบ 

1 โครงการพฒันาทกัษะ
การเรียนรู้สู่ศตวรรษ 
ที่  21 (SBMLD) 
 
 
 
 
 
 

1.เพื่อให้ครูและบุคลากรเขา้
แนวคิดของการจดักิจกรรมการ
เรียนการสอนแบบ PBL 
(Problem – based Learning) 
2.เพื่อให้ครูและบุคลากร
สามารถน าความรู้ความเขา้ใจ
ไปประยุกตใ์ชใ้นการเรียนการ
สอนไดจ้ริง 

ครูและบุคลากรโรงเรียน
เทศบาลบา้นสามเหล่ียม
จ านวน 47 คน 

75,000 1. ครูและบุคลากรเขา้ใจแนวคิด
ของการจดักจิกรรมการเรียนการ
สอนแบบ PBL (Problem – 
based Learning )และน าไปใชไ้ด้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ครูสามารถน าความรู้ความ
เขา้ใจไปประยุกตใ์ชใ้นการเรียน
การสอนไดจ้ริง 

-ฝ่ายวิชาการ 

2 โครงการส่งเสริม
พฒันาทกัษะการอ่าน
ออกเขียนได ้ คิดเลข
เป็น 
 
 

1) เพื่อให้นกัเรียนมีทกัษะใน
การอ่านสะกดค า อ่านออก
เสียงและรู้ความหมายของค าท่ี
อ่านไดถู้กตอ้ง 
2)  เพื่อพฒันาทกัษะในดา้น
การคดิเลข 

นกัเรียนทุกระดบัชั้นจ านวน 
50 คน 

ไม่ใชง้บ 1) นกัเรียนนิสัยรกัการอ่าน2) 
นกัเรียนมีพ้ืนฐานในการบวก 
ลบ คูณ หารได ้

-ฝ่ายวิชาการ 
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ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
และแหล่งที่มา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่
รับผิดชอบ 

3 โครงการพฒันาการ
เรียนการสอนโดยเนน้ 
STEM EDUCATION 
 
 
 
 
 

1) เพื่อพฒันาการจดัการเรียนการ
สอนโดยใช ้STEM EDUCATION 

 

1) นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4-6 
จ านวน  103  คน 
2) ผูมี้ส่วนเกี่ยวขอ้งมีความพึง
พอใจต่อกิจกรรมอย่างน้อยร้อย
ละ  80 

40,000 1) นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4-6 
จ านวน  103  คน ไดร่้วมกิจกรรมการ
เรียนการสอนโดยใช ้STEM 
EDUCATION 
2) ผูมี้ส่วนเกี่ยวขอ้งมีความพึงพอใจ
ต่อกิจกรรมมากกว่าร้อยละ  80 

 

-ฝ่ายวิชาการ 

4 โครงการเตรียมความรู้
สู่รั้ วมหาวิทยาลยั 
 
 
 
 
 

1) เพื่อจดักจิกรรมสอนเสริม
ความรู้ให้นกัเรียนระดบัชั้น
มธัยมศึกษาตอนปลาย
สอบแข่งขนัเขา้ศึกษาต่อระดบั
มหาวิทยาลยั 

1) นกัเรียน ม.6 สามารถสอบ
เขา้เรียนต่อระดบั
มหาวิทยาลยัไดอ้ย่างนอ้ยร้อย
ละ 100 

10,000 1) นกัเรียน ม.6 สามารถสอบเขา้
เรียนต่อระดบัมหาวิทยาลยัได้
ร้อยละ 100 

-ฝ่ายวิชาการ 

 



252 
 
 

ตวัช้ีวดัท่ี 2  ร้อยละของจ านวนนกัเรียนที่เขา้ร่วมกิจกรรม  เพื่อประโยชน์สาธารณะและช่วยเหลือสังคม 
 

ที่ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

และแหล่งที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่

รับผิดชอบ 

1 โครงการบ าเพญ็
ประโยชน์เพ่ือสังคม 
(จิตอาสา) 
 
 
 
 
 
 

1.  เพื่อปลูกฝังและสร้าง
จิตส านึกให้แก่ผูเ้รียนในการ
บ าเพญ็ตนให้เป็นประโยชนต์่อ
ครอบครัว โรงเรียน  ชุมชน  
สังคมและประเทศชาติ 
2.  เพื่อให้ผูเ้รียนมีความคิด
ริเร่ิมสร้างสรรคใ์นการจดั
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ตามความ
ถนดัและความสนใจใน
ลกัษณะอาสาสมคัร 

นกัเรียนระดบัประถมศึกษา
และระดบัมธัยมศึกษาจ านวน 
818 คน 

20,000 นกัเรียนมคีวามรับผิดชอบความ
เสียสละต่อสังคม และมีจิตสา
ธารณ 

-ฝ่าย
ปกครอง 

2 โครงการนกัรบ
ส่ิงแวดลอ้ม 
 
 
 
 

เพื่อส่งเสริมให้นกัเรียนตดิตาม
ตรวจสอบสภาพส่ิงแวดลอ้ม
และมีความรู้การจดัการขยะ 

นกัเรียนระดบัประถมศึกษา
และระดบัมธัยมศึกษาจ านวน 
818 คน 

5,000 นกัเรียนตระหนกัถึงความ
ร่วมมือรับผิดชอบต่อผลกระทบ
ท่ีมีต่อส่ิงแวดลอ้ม 

-ฝ่ายบริการ 
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ที่ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

และแหล่งที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่

รับผิดชอบ 

3 กิจกรรมดูแลเขต
รับผิดชอบของสายชั้น 
 
 
 

เพื่อให้นกัเรียนไดท้ าความ
สะอาดในเขตรับผิดชอบของ
ห้องเรียน 

นกัเรียนทุกระดบัชั้นจ านวน 
929 คน 

ไม่ใชง้บ 1) นกัเรียนมีความรับผิดชอบต่อ
ส่วนรวม 
2) โรงเรียนมีปริมาณขยะลดลง 

-ฝ่ายบริการ 

 
ตวัช้ีวดัท่ี 3  ร้อยละของจ านวนนกัเรียนที่เขา้ร่วมกิจกรรมทีส่่งเสริมการมีวินยั 

 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
และแหล่งที่มา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่
รับผิดชอบ 

1 โครงการพฒันา
นกัศกึษาวิชาทหาร 
 
 
 
 
 
 

1) เพื่อส่งเสริมให้ผูเ้รียนมี
คุณลกัษณะที่พึงประสงค ์
2) เพื่อจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รียน
ที่ส่งเสริมและตอบสนองความ
ตอ้งการ ความสามารถ ความ
ถนดั และความสนใจของ
ผูเ้รียน 

นกัศกึษาวิชาทหาร จ านวน 
15 คน 

5,000 นกัเรียนมคีุณลกัษณะที่พึง
ประสงคต์ามหลกัสูตร 

-ฝ่ายวิชาการ 
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‘ 
 

ที่ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

และแหล่งที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่

รับผิดชอบ 

2 โครงการธนาคาร
โรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 

1) เพื่อให้นกัเรียนทุกคนมีส่วน
ร่วมในการรู้จกัประหยดั อด
ออม และสามารถด ารงชีวิต
แบบเศรษฐกิจพอเพียง 
2) เพื่อให้นกัเรียนมีความรู้
ความสามารถ และมี
ประสบการณ์ในการท างาน 
สามารถน าไปใชใ้น 
ชีวิตประจ าวนัได ้

นกัเรียนระดบัประถมศึกษา
และระดบัมธัยมศึกษาจ านวน 
818 คน 

5,000 นกัเรียนมีเงิน ออม ไวใ้ชจ้่ายใน
อนาคต 

-ฝ่ายวิชาการ 

3 กิจกรรมเขา้แถวเคารพ
ธงชาติ 
 
 
 
 
 
 

1) เพื่อจดักจิกรรมท่ีส่งเสริม
การแสดงออกถึงความ
จงรักภกัดตี่อสถาบนัชาติ  
ศาสนาและพระมหากษตัริย ์
2) เพื่อนกัเรียนไดร้ับการเตรียม
ความพร้อมก่อนเขา้ชั้นเรียน
ประจ าวนั 

นกัเรียนทุกระดบัชั้นจ านวน 
929 คน 

ไม่ใชง้บ 1) นกัเรียนไดเ้รียนรู้เร่ืองราวต่าง 
ๆ ตามท่ีมีการจดักิจกรรม
ส่งเสริมความรู้รายวนั 
2)นกัเรียนไดม้ีโอกาสแสดงออก 

-ฝ่ายวิชาการ 
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ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
และแหล่งที่มา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่
รับผิดชอบ 

4 กิจกรรมสหการ
พอเพียง 
 
 
 
 
 

1) เพื่อมีสหการร้านคา้ บริการ
แก่นกัเรียนและบุคลากร .ใน
โรงเรียนรวมทั้งมีโปรแกรม
บริหารร้านคา้สหการ    
 2) นกัเรียนรู้จกัการเลือกซ้ือ
สินคา้ในราคาถูกกว่าทอ้งตลาด 

นกัเรียนทุกระดบัชั้น จ านวน 
929 คน 

ไม่ใชง้บ 1.นกัเรียนเลอืกซ้ือสินคา้ราคาถกู
กว่าในทอ้งตลาด 
2. นกัเรียนมีความรับผิดชอบ และ
ความซ่ือสัตย ์สุจริต ต่องานท่ี
ปฎิบติั 
3. ฝึกให้นกัเรียนรู้จกัการประหยดั
และอดออม 

-ฝ่ายบริการ 

 
ตวัช้ีวดัท่ี 4  ร้อยละของนกัเรียนในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้  หรือเทียบเท่าขึ้นไปท่ีเขา้ร่วมกจิกรรมท่ีสะทอ้นการสร้างวินยั   จติสาธารณะและคุณลกัษณะที่พึง
ประสงค ์

 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
และแหล่งที่มา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่
รับผิดชอบ 

1 โครงการส านึกรักน ้า
เงินเหลือง 
 
 
 

1) นกัเรียนไดแ้สดงความกตญัญูต่อ
สถาบนั 
2) นกัเรียนมีความรัก ความผูกพนั
ต่อ ครู เพื่อน น้องของสถาบนั มี
ขวญัและก าลงัใจในการเรียนต่อ
และท างาน 

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  2
จ านวน  
33  คนและนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน  
67  คน 

25,000 นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 
67  คน ไดร่้วมกิจกรรมอย่างมีสัมมา
คารวะต่อครูและสถาบนั 

- ฝ่ายปกครอง 
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‘ 
 

ที่ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

และแหล่งที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่

รับผิดชอบ 

2 โครงการบ าเพญ็
ประโยชน์เพ่ือสังคม 
 (จิตอาสา) 
 
 
 
 
 
 
 

1.  เพื่อปลูกฝังและสร้าง
จิตส านึกให้แก่ผูเ้รียนในการ
บ าเพญ็ตนให้เป็นประโยชนต์่อ
ครอบครัว โรงเรียน  ชุมชน  
สังคมและประเทศชาติ 
2.  เพื่อให้ผูเ้รียนมีความคิด
ริเร่ิมสร้างสรรคใ์นการจดั
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ตามความ
ถนดัและความสนใจใน
ลกัษณะอาสาสมคัร 

นกัเรียนระดบัประถมศึกษา
และระดบัมธัยมศึกษาจ านวน 
818 คน 

20,000 นกัเรียนมคีวามรับผิดชอบความ
เสียสละต่อสังคม และมีจิตสา
ธารณ 

-ฝ่าย
ปกครอง 

3 กิจกรรมดูแลเขต
รับผิดชอบของสายชั้น 
 
 
 
 

เพื่อให้นกัเรียนไดท้ าความ
สะอาดในเขตรับผิดชอบของ
ห้องเรียน 

นกัเรียนทุกระดบัชั้นจ านวน 
929 คน 

ไม่ใชง้บ 1) นกัเรียนมีความรับผิดชอบต่อ
ส่วนรวม 
2) โรงเรียนมีปริมาณขยะลดลง 

-ฝ่ายบริการ 
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กลยุทธ์ที ่ 3.2 นกัเรียนมีทกัษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศกึษา  มาตรฐานวิชาชีพ และพฒันาคณุภาพชีวติไดต้ามศกัยภาพ 
ตวัช้ีวดัท่ี 1  ร้อยละของเด็กนกัเรียนอายุ 5– 6 ปี มีพฒันาการสมวยั 

 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
และแหล่งที่มา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่
รับผิดชอบ 

1 โครงการปลูกพืชผกั
สวนครัว (ระดบั
ปฐมวยั) 
 
 
 
 
 

1 เพื่อให้นกัเรียนไดใ้ชเ้วลาว่าง
อย่างเกิดประโยชน์   
2   เพื่อให้นกัเรียนมีความ
สามคัคีในหมู่คณะ  
3   เพื่อให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้
อาชีพ 
4   เพื่อให้นกัเรียนมีพืชผกั
ปลอดสารพิษในการบริโภค 

นกัเรียนระดบัอนุบาล 
จ านวน 111 คน 

20,000 1)  เกิดกระบวนการเรียนรู้
ร่วมกนัระหว่างครูกบันกัเรียน 
2)  ครู / นกัเรียนสามารถน า
กิจกรรมของโครงการไป
ประยุกตใ์ชก้บัชีวิตประจ าวนัได ้

-ฝ่ายวิชาการ 

2 โครงการส้มต าลีลา  
(ระดบัปฐมวยั) 
 
 

เพื่อให้นกัเรียนฝึกส้มต าลีลา ท่ี
สร้างสีสันและความ
สนุกสนาน 

นกัเรียนระดบัอนุบาล 
จ านวน 111 คน 

10,000 ครู / นกัเรียนสามารถน ากจิกรรม
ของโครงการไปประยกุตใ์ชก้บั
ชีวิตประจ าวนัได ้

-ฝ่ายวิชาการ 

3 โครงการส่งเสริม
ทกัษะวิชาการระดบั
ปฐมวยั (SBMLD) 

เพื่อพฒันาทกัษะและความรู้
ทางดา้นวิชาการสู่ความเป็น
เลิศ 

นกัเรียนระดบัอนุบาล 
จ านวน 114 คน 

20,000 นกัเรียนสามารถน ากิจกรรมของ
โครงการไปประยกุตใ์ชก้บั
ชีวิตประจ าวนัได ้

-ฝ่ายวิชาการ 

‘ 
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ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
และแหล่งที่มา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่
รับผิดชอบ 

4 โครงการศิลปะ
สร้างสรรค ์ 
(ระดบัปฐมวยั) 
 
 

เพื่อให้นกัเรียนฝึกทกัษะศิลปะ
และมีความสนุกสนาน 

นกัเรียนระดบัอนุบาล 
จ านวน 111 คน 

20,000 ครู / นกัเรียนสามารถน ากจิกรรม
ของโครงการไปประยกุตใ์ชก้บั
ชีวิตประจ าวนัได ้

-ฝ่ายวิชาการ 

 
ตวัช้ีวดัท่ี 2  ร้อยละของครูปฐมวยัมีความรู้และทกัษะ  ในการดูแลเด็กที่ถูกตอ้ง  จดัการเรียนรู้ที่สอดคลอ้งกบัหลกัการพฒันาเด็กปฐมวยัอย่างรอบดา้นตามวยั 

 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
และแหล่งที่มา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่
รับผิดชอบ 

1 โครงการพฒันา
ศกัยภาพครูปฐมวยั           
 
 
 

เพื่อให้ครูมคีวามรู้  ความเขา้ใจ  
และความพึงพอใจ  ตระหนกั
ถึงความส าคญัในการใช้
เทคนิคการจดัการชั้นเรียน  อนั
เป็นการบูรณาการสู่การเรียนรู้
ให้กบัเด็กปฐมวยั 

ครูระดบัปฐมวยั จ านวน 4 
คน 

20,000 ครูปฐมวยั มคีวามรู้  ความเขา้ใจ
ในการใชเ้ทคนิคการจดัการชั้น
เรียน          อนัเป็นการบูรณาการ
สู่การเรียนรู้ให้กบัเดก็ปฐมวยั  
และสามารถน ากิจกรรมไป
ประยุกตใ์ชใ้นการพฒันาเด็ก
ปฐมวยั 

-ฝ่ายวิชาการ 
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ตวัช้ีวดัท่ี 3  ร้อยละการอ่านของนกัเรียน (อายุตั้งแต่ 6 ปี ขึ้นไป) 
 

ที่ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

และแหล่งที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่

รับผิดชอบ 

1 โครงการรกัการอ่าน 
 
 
 
 
 
 
 

1) เพื่อพฒันานกัเรียนโรงเรียน
เทศบาลบา้นสามเหลี่ยมทุก
ระดบัชั้น เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
รักการอ่าน รักการคน้ควา้  เกิดการ
ใฝ่รู้น าไปสู่การปฏิบติัใน
ชีวิตประจ าวนั 
2)  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นกัเรียน
รู้จกัใชเ้วลาว่างให้เกิดประโยชน์
ดว้ยการอ่านหนงัสือ 
3) เพื่อให้นกัเรียนใชเ้ทคโนโลยีใน
การเรียนรู้และสืบคน้ขอ้มูลไดด้ว้ย
ตนเอง 

นกัเรียนจ านวน  902  คน 
เชิงปริมาณ 
1) นกัเรียนชั้นปฐมวยัถึงชั้น
มธัยมศึกษาปีที่ 6 เขา้ใชบ้ริการ
ห้องสมุดในการคน้ควา้หาความรู้ 
2) โรงเรียนเทศบาลบา้น
สามเหลี่ยมมีมุมหนงัสือทุก
ห้องเรียน 
3) นกัเรียนชั้นปฐมวยัถึงชั้น
มธัยมศึกษาปีที่ 6 ทุกคนเขา้ร่วม
กิจกรรมในโครงการ 
เชิงคุณภาพ 
1) นกัเรียนชั้นปฐมวยัถึงชั้น
มธัยมศึกษาปีที่ 6  รักการอ่าน 
2) นกัเรียนทุกคนศึกษาคน้ควา้
จากแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย 
3) นกัเรียนทุกคนมีพฒันาการ
อ่านไดดี้ทุกระดบัชั้น 

45,000 1) นกัเรียนเขา้ใชบ้ริการห้องสมุด
มากกว่าร้อยละ 80 
2) นกัเรียนเขา้ร่วมในโครงการรักการ
อ่านมากกว่าร้อยละ 80 

- ฝ่ายวิชาการ 
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ตวัช้ีวดัท่ี 4  ร้อยละของนกัเรียนท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาตขิั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของแต่ละวิชาผ่านเกณฑค์ะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป   
 

ที่ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

และแหล่งที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่

รับผิดชอบ 

1 โครงการยกระดบั
ผลทดสอบระดบัชาติ  
(O-NET) 
 
 
 
 
 

1)  เพื่อให้โรงเรียนผ่านการ
ประเมินคุณภาพภายใน 
2) เพ่ือให้นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน  O-NET เฉล่ีย
สูงขึ้น 
3) เพื่อกระตุน้ให้ครูและ
นกัเรียนตระหนกัถึง
ความส าคญัในการประเมนิ
ระดบัชาต ิ
4) เพ่ือจดักจิกรรมสอนเสริม
ความรู้ให้นกัเรียนระดบัชั้น
มธัยมศึกษาตอนปลาย
สอบแข่งขนัเขา้ศึกษาต่อระดบั
มหาวิทยาลยั 

1)  ด าเนินงานในโครงการ
ครบ 2 กจิกรรม 
2)  นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน O-NET เฉล่ีย
สูงขึ้น 
3) นกัเรียน ม.6 สามารถสอบ
เขา้เรียนต่อระดบั
มหาวิทยาลยัไดอ้ย่างนอ้ยร้อย
ละ 75 
4) ผูม้ีส่วนเกี่ยวขอ้งมีความ
พึงพอใจในกิจกรรมอย่าง
นอ้ยร้อยละ  80   
 

20,000 1) นกัเรียนมีความรู้เพ่ิมมากขึ้น
จากการเรียนในห้องเรียนปกต ิ
2) นกัเรียนความพร้อมในการ
สอบ O-NET  
3) นกัเรียนไดท้ราบถึงพฒันาการ
การเรียนรูข้องตนเอง 
4) ครูทราบถึงระดบัความรู้ของ
นกัเรียนทีต่นสอน 

-ฝ่ายวิชาการ 
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ตวัช้ีวดัท่ี 5 ร้อยละของนกัเรียนที่เขา้ร่วมกจิกรรมดา้นกีฬา  และนนัทนาการ 
 

ที่ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

และแหล่งที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่

รับผิดชอบ 

1 โครงการโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ 
 
 
 
 
 
 

1) เพ่ือให้นกัเรียน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทุกคน
ไดน้บัการบริการดา้นสุขภาพ
อนามยัที่ดีและเพียงพอต่อ
ความตอ้งการ 
2) เพ่ือจดัให้มีการตรวจสุขภาพ
นกัเรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกคน 

นกัเรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาไดร้ับการดูแล
สุขภาพอนามยั 
จ านวน 989 คน 

20,000 1) นกัเรียน – ครูและบคุลากรมี
สุขภาพท่ีด ี
2.)  นกัเรียน – ครูและบคุลากร
ไดน้บัการบริการที่รวดเร็ว  
ถูกตอ้ง 

-ฝ่ายบริการ 

2 โครงการส่งเสริม
ศกัยภาพดา้นกีฬา 
 
 
 
 
 
 

1) เพื่อส่งเสริมนกักีฬาให้มี
สมรรถภาพร่างกายที่สมบูรณ์ 
แข็งแรง  
2) เพื่อพฒันาศกัยภาพของนกักีฬา
ไปสู่ความเป็นเลิศอย่างต่อเน่ืองเป็น
ระบบ 
3) เพื่อสร้างนกักีฬาให้มีศกัยภาพ
เป็นตวัแทนนกักีฬาระดบัเขต และ
ทีมชาติไทย 

นกัเรียนระดบัประถมศึกษา
และมธัยมศึกษาจ านวน 818 
คน 

90,500 1)นกักีฬาให้มีสมรรถภาพ
ร่างกายท่ีสมบูรณ์ แข็งแรง  
2)นกักีฬามีทกัษะความเป็นเลิศ
ในการแข่งขนักีฬา 

-ฝ่ายวิชาการ 
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ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
และแหล่งที่มา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่
รับผิดชอบ 

3 โครงการโยคะเพื่อ
สุขภาพ 
 
 
 
 

1.เพื่อส่งเสริมสุขภาพ พลานามยั ที่
สมบูรณ์แข็งแรง 
2. เพื่อส่งเสริมร่างกายให้ฝึกระบบ
หายใจ 

นกัเรียนอนุบาล 111  คน 10,000 1.นกัเรียนมีสุขภาพ พลานามยั ที่
สมบูรณ์แข็งแรง สุขภาพจิตดี 
2.นกัเรียนมีระบบหายใจที่ดี  ลด
ความเครียด 

น.ส.อริสา  
พรหมจรรย ์

4 โครงการจิตศกึษา 
 
 
 
 
 
 

เพื่อจดัประสบการณ์การเจริญสติ
ภาวนา และสามารถเช่ือมโยงไดก้บั
ชีวิตประจ าวนัได ้

นกัเรียนระดบัอนุบาล  111 คน 5,000 นกัเรียนเกิดความรู้จกั ความคุน้เคย 
และความเขา้ใจอย่างถ่องแทต่้อ
แนวคิดจิตศึกษา 

น.ส.อุไรรัตน์ 
นุริตานนท์ 
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ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
และแหล่งที่มา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่
รับผิดชอบ 

5 โครงการส่งเสริม
สุนทรียภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.)  เพื่อให้นกัเรียนช่ืนชม ร่วม
กิจกรรมและมีผลงานดา้น
ศิลปะ ดนตรี กีฬา 
2.) เพื่อให้นกัเรียนมี
สุนทรียภาพและลกัษณะนิสัย
ดา้น ศิลปะ ดนตรี กีฬา 
3.) เพื่อส่งเสริมการจดักจิกรรม
การเรียนการสอนให้มีความ
หลากหลายตามศกัยภาพของ
นกัเรียน 

นกัเรียนทุกระดบัชั้นจ านวน 
929 คน 

10,000 นกัเรียนมคีวามสุขจากการเรียนรู้
ดา้นศิลปะ  การเล่นดนตรี การ
เตน้  รักในการออกก าลงักาย 
เพื่อเสริมสร้างสุขภาพ  มีจิตใจ
แจ่มใส 

-ฝ่ายวิชาการ 

6 โครงการเส้นศิลป์
เพน้ทสี์  
ป.4-ป.6  (SBMLD) 
 
 
 
 

1.ส่งเสริมให้นกัเรียนรักศิลปะ 
และรู้จกัใชเ้วลาว่างให้เป็น
ประโยชน ์
2.เพื่อสร้างทกัษะแกน่กัเรียน 
สามารถประยุกตใ์ชก้ารวาด
เส้นระบายสีไปใชใ้นกิจกรรม
อ่ืน ๆ 

1) นกัเรียนและชุมชน 60  คน 50,000 1) นกัเรียนทุกระดบัชั้นเขา้ร่วม
กิจกรรมคดิเป็นร้อยละ 90 
2) ผูม้ีส่วนเกี่ยวขอ้งมีความพึง
พอใจต่อกิจกรรมมากกว่าร้อยละ  
80 

-ฝ่ายวิชาการ 
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ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
และแหล่งที่มา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่
รับผิดชอบ 

7 โครงการส่งเสริม
ความเป็นเลิศดา้น
ศิลปะและการดนตรี
ระดบัประถมศึกษา
(SBMLD) 
 
 

1.เพื่อส่งเสริมให้นกัเรียน มีทกัษะ
ดา้นดนตรี  
2.  เพื่อให้นกัเรียนมีโอกาสแสดง
ความสามารถทางดนตรี ในวงกวา้ง
ออกไป 
3.  เพื่อให้นกัเรียนมีประสบการณ์
ทางดา้นสังคมกวา้งออกไปจาก
โรงเรียนของตนเอง 

นกัเรียนที่เขา้ร่วมกิจกรรม         
60  คน 

50,000 1.  นกัเรียนที่ชอบกีฬาไดใ้ชเ้วลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์ 
2.  นกัเรียนมีระเบียบวินยั มีคุณธรรม 
จริยธรรมเพิ่มข้ึน 
3.  นกัเรียนไดมี้การพฒันาทกัษะ
ทางดา้นดนตรี สามารถน าเอาความรู้ 
ไปพฒันาตวัเองสู่มืออาชีพ 

-ฝ่ายวิชาการ 

8 โครงการส่งเสริม
ความเป็นเลิศดา้นกีฬา
ฟุตบอลระดบั
ประถมศึกษา  
(SBMLD) 
 
 
 
 

1.เพื่อส่งเสริมให้นกัเรียนออกก าลงั
กาย มีสุขภาพพลานามยัที่สมบูรณ์
แข็งแรง 
2.  เพื่อให้นกัเรียนมีโอกาสแสดง
ความสามารถทางกีฬา กรีฑา ในวง
กวา้งออกไป 
3.  เพื่อให้นกัเรียนมีประสบการณ์
ทางดา้นสังคมกวา้งออกไปจาก
โรงเรียนของตนเอง 
 

 

นกัเรียนที่เขา้ร่วมกิจกรรม        
150  คน 

50,000 1.  นกัเรียนที่ชอบกีฬาไดใ้ชเ้วลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์ 
2.  นกัเรียนมีระเบียบวินยั มีคุณธรรม 
จริยธรรมเพิ่มข้ึน 
3.  นกัเรียนที่เป็นนกักีฬาไดมี้การ
พฒันาทกัษะทางการกีฬา สามารถ
น าเอาความรู้ ประสบการณ์ที่ไดจ้าก
การแข่งขนั                                   ไป
พฒันาตวัเอง 

-ฝ่ายวิชาการ 
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ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
และแหล่งที่มา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่
รับผิดชอบ 

9 โครงการส่งเสริม
ความเป็นเลิศดา้น
กีฬาฟุตบอลระดบั
มธัยมศึกษาตอนตน้ 
(SBMLD) 
 
 
 

1.เพื่อส่งเสริมให้นกัเรียนออกก าลงั
กาย มีสุขภาพพลานามยัที่สมบูรณ์
แข็งแรง 
2.  เพื่อให้นกัเรียนมีโอกาสแสดง
ความสามารถทางกีฬา กรีฑา ในวง
กวา้งออกไป 
3.  เพื่อสนบัสนุนนโยบายการสร้าง
นกักีฬา กรีฑา ที่มีความสามารถ
ดีเด่นให้กบัโรงเรียน 

นกัเรียนที่เขา้ร่วมกิจกรรม  60 
คน 

65,000 1.  นกัเรียนที่ชอบกีฬาไดใ้ชเ้วลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์ 
2.  นกัเรียนมีระเบียบวินยั มีคุณธรรม 
จริยธรรมเพิ่มข้ึน 
3.  นกัเรียนที่เป็นนกักีฬาไดมี้การ
พฒันาทกัษะทางการกีฬา สามารถ
น าเอาความรู้ ประสบการณ์ที่ไดจ้าก
การแข่งขนัไปพฒันาตวัเอง 

-ฝ่ายวิชาการ 

10 โครงการส่งเสริม
ความเป็นเลิศดา้น
กีฬาฟุตบอลระดบั
มธัยมศึกษาตอน
ปลาย (SBMLD) 
 
 
 

1.เพื่อส่งเสริมให้นกัเรียนออกก าลงั
กาย มีสุขภาพพลานามยัที่สมบูรณ์
แข็งแรง 
2.  เพื่อให้นกัเรียนมีโอกาสแสดง
ความสามารถทางกีฬา กรีฑา ในวง
กวา้งออกไป 
3.  เพื่อสนบัสนุนนโยบายการสร้าง
นกักีฬา กรีฑา ที่มีความสามารถ
ดีเด่นให้กบัโรงเรียน 

นกัเรียนที่เขา้ร่วมกิจกรรม  80  
คน 

75,000 1.  นกัเรียนที่ชอบกีฬาไดใ้ชเ้วลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์ 
2.  นกัเรียนมีระเบียบวินยั มีคุณธรรม 
จริยธรรมเพิ่มข้ึน 
3.  นกัเรียนที่เป็นนกักีฬาไดมี้การ
พฒันาทกัษะทางการกีฬา สามารถ
น าเอาความรู้ ประสบการณ์ที่ไดไ้ป
พฒันาตวัเองสู่ทีมต่าง ๆ ในระดบัสูง
ข้ึนไป 

-ฝ่ายวิชาการ 
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ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
และแหล่งที่มา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่
รับผิดชอบ 

11 โครงการส่งเสริม
ความเป็นเลิศดา้น
วอลเลยบ์อลระดบั
มธัยมศึกษาตอนตน้ 
(SBMLD) 
 
 
 

1.เพื่อส่งเสริมให้นกัเรียนออกก าลงั
กาย มีสุขภาพพลานามยัที่สมบูรณ์
แข็งแรง 
2.  เพื่อให้นกัเรียนมีโอกาสแสดง
ความสามารถทางกีฬา กรีฑา ในวง
กวา้งออกไป 
3.  เพื่อให้นกัเรียนมีประสบการณ์
ทางดา้นสังคมกวา้งออกไปจาก
โรงเรียนของตนเอง 

นกัเรียนที่เขา้ร่วมกิจกรรม  40  
คน 

35,000 1.  นกัเรียนที่ชอบกีฬาไดใ้ชเ้วลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์ 
2.  นกัเรียนมีระเบียบวินยั มีคุณธรรม 
จริยธรรมเพิ่มข้ึน 
3.  นกัเรียนที่เป็นนกักีฬาไดมี้การ
พฒันาทกัษะทางการกีฬา สามารถ
น าเอาความรู้ ประสบการณ์ที่ไดจ้าก
การแข่งขนั                                    

-ฝ่ายวิชาการ 

12 โครงการส่งเสริม
ความเป็นเลิศดา้น
วอลเลยบ์อลระดบั
มธัยมศึกษาตอน
ปลาย (SBMLD) 
 
 
 
 

1.เพื่อส่งเสริมให้นกัเรียนออกก าลงั
กาย มีสุขภาพพลานามยัที่สมบูรณ์
แข็งแรง 
2.  เพื่อให้นกัเรียนมีโอกาสแสดง
ความสามารถทางกีฬา กรีฑา ในวง
กวา้งออกไป 
3.  เพื่อให้นกัเรียนมีประสบการณ์
ทางดา้นสังคมกวา้งออกไปจาก
โรงเรียนของตนเอง 

นกัเรียนที่เขา้ร่วมกิจกรรม  60  
คน 

75,000 1.  นกัเรียนที่ชอบกีฬาไดใ้ชเ้วลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์ 
2.  นกัเรียนมีระเบียบวินยั มีคุณธรรม 
จริยธรรมเพิ่มข้ึน 
3.  นกัเรียนที่เป็นนกักีฬาไดมี้การ
พฒันาทกัษะทางการกีฬา สามารถ
น าเอาความรู้ ประสบการณ์ที่ไดจ้าก
การแข่งขนั                                    

-ฝ่ายวิชาการ 
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‘ 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
และแหล่งที่มา 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

ฝ่ายที่
รับผิดชอบ 

13 โครงการเยาวชนวยั
ใสหัวใจกีฬา 
(SBMLD) 
 
 

1.เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนออกก าลงั
กาย มีสุขภาพพลานามยัที่สมบูรณ์
แข็งแรง 
2.  เพื่อให้นกัเรียนมีโอกาสแสดง
ความสามารถทางกีฬา กรีฑา ในวง
กวา้งออกไป 

เยาวชนที่เขา้ร่วมกิจกรรม  80  
คน 

50,000 1.  เยาวชนที่ชอบกีฬาไดใ้ชเ้วลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์ 
2.  เยาวชนที่เป็นนกักีฬาไดมี้การ
พฒันาทกัษะทางการกีฬา สามารถ
น าเอาความรู้ ประสบการณ์ที่ไดจ้าก
การแข่งขนั                                    

-ฝ่ายวิชาการ 

 
กลยุทธ์ที ่ 3.3 สถานศึกษาจดักจิกรรม  กระบวนการเรียนรูต้ามหลกัสูตร ไดอ้ย่างมีคณุภาพและมาตรฐาน 
ตวัช้ีวดัท่ี 1  ร้อยละของครูระดบัปฐมวยั  ท่ีจดักิจกรรมการเรียนรู้ไดคุ้ณภาพและมาตรฐาน   

 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
และแหล่งที่มา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่
รับผิดชอบ 

1 โครงการพฒันา
ศกัยภาพครูปฐมวยั 
 
 
 
 

เพ่ือให้ครูมีความรู้  ความเขา้ใจ  
และความพึงพอใจ  ตระหนกัถึง
ความส าคญัในการใชเ้ทคนิคการ
จดัการชั้นเรียน  อนัเป็นการบูร
ณาการสู่การเรียนรู้ให้กบัเด็ก
ปฐมวยั 

ครูระดบัปฐมวยั จ านวน 4 
คน 

5,000 ครูปฐมวยั มีความรู้  ความเขา้ใจใน
การใชเ้ทคนิคการจดัการชั้นเรียน          
อนัเป็นการบูรณาการสู่การเรียนรู้
ให้กบัเด็กปฐมวยั  และสามารถน า
กิจกรรมไปประยุกต์ใชใ้นการพฒันา
เด็กปฐมวยั 

-ฝ่ายวิชาการ 

‘ 
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ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
และแหล่งที่มา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่
รับผิดชอบ 

2 โครงการพฒันา
ระบบประกนั
คุณภาพการศกึษา
ระดบัปฐมวยั 
 
 
 

เพื่อพฒันาระบบการประกนั
คุณภาพภายในสถานศึกษา ให้
เขม้แข็งและมีประสิทธิภาพ 

 

1) จดัประชุมคณะครูและ
บุคลากรท่ีเกีย่วขอ้ง 2  ครั้ ง/ปี 
2) จดัประชุมคณะครูและ
คณะกรรมการสถานศึกษา  1 
ครั้ ง/ปี 
3) จดัท าเอกสารรายงาน
ประจ าปี 1 ครั้ ง 

20,000 1) มีการด าเนินงานตามโครงการ
ทุกกจิกรรม 
2) สถานศึกษามีการด าเนินงาน
อย่างเป็นระบบ (PDCA) 

-ฝ่ายวิชาการ 

 
ตวัช้ีวดัท่ี 2 สถานศกึษามีการจดักจิกรรมที่สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรปฐมวยั และสมรรถนะของเดก็ที่เช่ือมโยงกบัมาตรฐานคุณภาพเด็กปฐมวยัของอาเซียน 

    
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
และแหล่งที่มา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่
รับผิดชอบ 

1 โครงการเขา้ค่าย
กิจกรรมพฒันา
คุณภาพนกัเรียน
ระดบัปฐมวยั 
 
 

เพื่อจดักิจกรรมเขา้ค่ายวิชาการ
ให้กบันกัเรียนทุกระดบัปฐมวยั
ไดเ้รียนรู้และเพ่ิมทกัษะ
กระบวนการจากการปฏิบตัจิริง
สามารถเรียนรู้และท างาน
ร่วมกนัอย่างสร้างสรรค ์

นกัเรียนโรงเรียนเทศบาล
บา้นสามเหล่ียมระดบัอนุบาล 
จ านวน  111  คน 

20,000 นกัเรียนเกิดทกัษะกระบวนการ
จากการปฏิบตัิจริงสามารถเรียนรู้
และท างานร่วมกนัอย่าง
สร้างสรรค ์

-ฝ่ายวิชาการ 
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ตวัช้ีวดัท่ี 3  สถานศกึษามีหลกัสูตรที่หลากหลาย  ในการจดัการเรียนรู้ตามหลกัสูตรที่มุ่งพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณลกัษณะและทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
 

ที่ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

และแหล่งที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่

รับผิดชอบ 

1 โครงการส่งเสริม
พฒันาทกัษะการ
อ่านออกเขียนได ้ 
คิดเลขเป็น 
 
 

1) เพื่อให้นกัเรียนมีทกัษะใน
การอ่านสะกดค า อ่านออก
เสียงและรู้ความหมายของค าท่ี
อ่านไดถู้กตอ้ง 
2)  เพื่อพฒันาทกัษะในดา้น
การคดิเลข 

นกัเรียนทุกระดบัชั้นจ านวน 
50 คน 

ไม่ใชง้บ 1) นกัเรียนนิสัยรกัการอ่าน2) 
นกัเรียนมีพ้ืนฐานในการบวก 
ลบ คูณ หารได ้

-ฝ่ายวิชาการ 

2 โครงการส่งเสริม
ความเป็นเลิศทาง
วิชาการระดบั
ประถมศึกษา 
(SBMLD) 
 
 
 
 
 

1) เพื่อส่งนกัเรียนที่มีทกัษะ
ทางวิชาการเขา้ประกวดใน
หน่วยงานสังกดัองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินและ
หน่วยงานอ่ืน 
2)เพื่อส่งเสริมให้นกัเรียนที่มี
ความสามารถไดม้ีโอกาสแสดง
ความสามารถและสร้าง
ช่ือเสียงให้แก่โรงเรียน 

1)ส่งนกัเรียนเขา้ร่วมโครงการ
แข่งขนัคนเก่งในโรงเรียนทอ้งถิ่น 
ใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ไดแ้ก่ 
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนา
และวฒันธรรม และภาษาองักฤษ 
2)ส่งนกัเรียนเขา้แข่งขนัในงาน
มหกรรมทางวิชาการองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่นระดบัภาค
และระดบัประเทศ 

40,000 1) นกัเรียนที่มีทกัษะทางวิชาการ
ไดเ้ขา้ประกวดในหน่วยงาน
สังกดัองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินและหน่วยงานอ่ืน 
2) นกัเรียนที่มีความสามารถไดม้ี
โอกาสแสดงความสามารถและ
สร้างช่ือเสียงให้แก่โรงเรียน 

-ฝ่ายวิชาการ 
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‘ 
 

ที่ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

และแหล่งที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่

รับผิดชอบ 

3 โครงการพฒันา
ทกัษะการเรียนรู้สู่
ศตวรรษ 
ที่  21 
 
 
 
 
 

1.เพื่อให้ครูและบุคลากรเขา้
แนวคิดของการจดักิจกรรมการ
เรียนการสอนแบบ PBL 
(Problem – based Learning) 
2.เพื่อให้ครูและบุคลากร
สามารถน าความรู้ความเขา้ใจ
ไปประยุกตใ์ชใ้นการเรียนการ
สอนไดจ้ริง 

ครูและบุคลากรโรงเรียน
เทศบาลบา้นสามเหล่ียม
จ านวน 53 คน 

75,000 1. ครูและบุคลากรเขา้ใจแนวคิด
ของการจดักจิกรรมการเรียนการ
สอนแบบ PBL (Problem – 
based Learning )และน าไปใชไ้ด้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ครูสามารถน าความรู้ความ
เขา้ใจไปประยุกตใ์ชใ้นการเรียน
การสอนไดจ้ริง 

-ฝ่ายวิชาการ 

4 โครงการค่ายวิชาการ
ระดบัการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
 
 
 
 
 

1.  เพื่อส่งเสริมให้นกัเรียนน า
ความรู้ที่ไดจ้ากการศกึษาใน
ห้องเรียนมาฝึกปฏิบตัิและ
เพ่ิมเติมทกัษะกระบวนการ 
คิดอย่างเป็นระบบ คิด
สร้างสรรค ์คิดอย่างมี
วิจารณญาณ สามารถตดัสินใจ
แกปั้ญหาได ้

นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษา
จ านวน 360 คน 

50,000 นกัเรียนไดพ้ฒันาทกัษะ
กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ 
คิดสร้างสรรค ์คิดอย่างมี
วิจารณญาณ สามารถตดัสินใจ
แกปั้ญหาไดอ้ย่างมีสติ 
สมเหตุสมผล 

-ฝ่ายวิชาการ 
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‘ 

 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
และแหล่งที่มา 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

ฝ่ายที่
รับผิดชอบ 

5 โครงการพฒันา
หลกัสูตร
สถานศึกษา 
 
 
 
 

1) เพื่อพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา
มีความสอดคลอ้งกบับริบทของ
เทศบาลนครขอนแก่นโดยมีกรอบ
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 เป็นแม่บท 
2) เพ่ือส่งเสริมการจดัท าหลกัสูตร
สถานศึกษาให้ทนักบัเหตกุารณ์
และสังคมปัจจุบนัที่เปล่ียนแปลง
ไป 

พนกังานครูและพนกังาน
จา้งโรงเรียนเทศบาลบา้น
สามเหล่ียมจ านวน 53  
คน 

20,000 1) พนกังานครูและพนกังานจา้ง 
มีความรูค้วามเขา้ใจในการ
จดัท า/ปรับปรุงหลกัสูตรผ่าน
เกณฑร์้อยละ 80 

-ฝ่ายวิชาการ 
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ตวัช้ีวดัท่ี 4  สถานศกึษามีการจดัการเรียนการสอนภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียน (+3) 
 

ที่ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

และแหล่งที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่

รับผิดชอบ 

1 โครงการส่งเสริมการ
เรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาจีน) 
 
 

1) เพื่อให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้
ประเพณีและวฒันธรรมของ
ทางตะวนัตกและตะวนัออก 
2) เพื่อให้นกัเรียนสนใจ
แสวงหาความรู้จากการจดั
กิจกรรม 

นกัเรียนโรงเรียนเทศบาล
บา้นสามเหล่ียม จ านวน 
818 คน 

400,000 1)นกัเรียนไดเ้รียนรู้ประเพณีและ
วฒันธรรมของทางตะวนัตกและ
ตะวนัออก 
2) นกัเรียนเกดิความสนใจ
แสวงหาความรู ้

-ฝ่ายวิชาการ 

2 โครงการส่งเสริมความ
เป็นเลิศภาษาจีนระดบั
มธัยมศึกษาตอนตน้ 
(SBMLD) 
 

1) นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจ
เกี่ยวกบัภาษาจีน  
2) เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางดา้นภาษาจีน 

นกัเรียน ม.1-ม.3 จ านวน
248 คน 

20,000 1)นกัเรียนไดเ้รียนรู้ประเพณีและ
วฒันธรรมของทางตะวนัตกและ
ตะวนัออก 
2) นกัเรียนเกิดความสนใจแสวงหา
ความรู ้

-ฝ่ายวิชาการ 

3 โครงการส่งเสริมความ
เป็นเลิศภาษาจีนระดบั
มธัยมศึกษาตอนปลาย 
(SBMLD) 
 

1) นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจ
เกี่ยวกบัภาษาจีน  
2) เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางดา้นภาษาจีน 

นกัเรียน ม.4-ม.6 จ านวน 
112 คน 

30,000 1)นกัเรียนไดเ้รียนรู้ประเพณีและ
วฒันธรรมของทางตะวนัตกและ
ตะวนัออก 
2) นกัเรียนเกิดความสนใจแสวงหา
ความรู ้

-ฝ่ายวิชาการ 
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ตวัช้ีวดัท่ี 5  ร้อยละของครูทีจ่ดักระบวนการเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อพฒันาทกัษะการคิดวิเคราะห์และความคิดสร้างสรรค์ 
 

ที่ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

และแหล่งที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่

รับผิดชอบ 

1 โครงการพฒันาการเรียน
การสอนดว้ยโครงงาน 
 
 
 
 
 
 
 

1) เพ่ือพฒันาส่งเสริมความรู้
ความสามารถและเรียนรู้ตาม
ศกัยภาพของนกัเรียน 
2) เพ่ือให้นกัเรียนเรียนรู้และรู้จกั
แสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง 
3) เพ่ือให้นกัเรียนรู้จกัการ
วางแผนและท างานร่วมกบัผูอ้ื่น 
4) เพ่ือส่งเสริมให้นกัเรียนคิดเป็น 
ท าเป็น แกปั้ญหาได ้

1) นกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรม
ทุกระดบัชั้นของโรงเรียน 
2) จดักิจกรรมพฒันาการ
เรียนการสอนแบบเน้น
ผูเ้รียนเป็นส าคญัทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู ้

40,000 1) กระบวนการจดัการเรียนการ
สอนของครูมีประสิทธิภาพ   
2) นกัเรียนไดร้ับการพฒันาเต็ม
ตามศกัยภาพ   
3) นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนท่ีสูงข้ึน 
4) นกัเรียนมีความภาคภูมิใจใน
ผลงานของตนเอง 

- ฝ่ายวิชาการ 

2 โครงการพฒันา
บุคลากร 
 
 
 
 
 

1) บุคลากรตระหนักถึง 
ความส าคญัในวิชาชีพครู 
น าความรู้ท่ีไดไ้ปพฒันาตนเองและ
องค์กร 
2) บุคลากรไดร้ับการพฒันาศกัยภาพ
มุ่งมัน่และอุทิศตนในงานท่ีไดรั้บ
มอบหมายจากโรงเรียน 
3) บุคลากรไดแ้สวงหาความรู้  
มีขวญัและก าลงั ใจ ในการปฏิบตัิงานมี
เจตคติท่ีดีในการท างานเพ่ือพฒันาองค์กร   

ครูและบุคลากรโรงเรียน
เทศบาลบา้นสามเหล่ียม 
จ านวน  53  คน 

ไม่ใชง้บ 1) มีการด าเนินงานทุกกิจกรรมใน
โครงการ 
2) ครูและบุคลากรไดร้ับความรู้จาก
การฝึกอบรมมากกว่า  60 ชัว่โมง/คน/
ปี 
3) จดัท าเอกสารส่วนบุคคล รายงาน 
เพื่อเสนอต่อผูบ้ริหารให้รับทราบ 

- ฝ่าย
งบประมาณ 
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.กลยุทธ์ที ่ 3.4 แหล่งเรียนรู้ ส่ือต าราเรียน นวตักรรม ส่ือการเรียนรู้ มีคณุภาพและมาตรฐานนกัเรียนสามารถเขา้ถึงไดโ้ดยไม่จ ากดัเวลาและสถานที่ 
ตวัช้ีวดัท่ี 1  จ านวนแหล่งเรียนรู้ที่ไดร้ับการพฒันาให้สามารถจดัการศกึษา จดักิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มคีุณภาพ 

 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
และแหล่งที่มา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่
รับผิดชอบ 

1 โครงการปรับภูมิทศัน์
ในโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 

1) เพื่อจดัสภาพแวดลอ้มให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ให้กบันกัเรียน 
2) เพื่อจดัสภาพแวดลอ้มภายใน
โรงเรียนปลอดภยั น่าอยู่ และ
สวยงาม 
3) เพื่อให้ครูนกัเรียนมีส่วนร่วม 
ดูแล รักษาแหล่งเรียนรู้ภูมิทศัน์ของ
โรงเรียน 

 

1). บุคลากร  53  คน 
2.) นกัเรียน  929  คน 
3) นกัเรียนมีความพึง
พอใจ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
ต่อโครงการผ่านร้อยละ 
80  ขึ้นไป 
4) ไดพ้ฒันาปรับปรุงภูมิ
ทศัน์ในโรงเรียน ให้
สวยงาม น่าอยู่เพ่ิมขึ้น 

60,000 1) สถานศึกษามีสภาพแวดลอ้ม 
มีพ้ืนท่ีสีเขียว และมีพ้ืนท่ีท่ีเอ้ือ
ต่อการจดัการศกึษา  ร้อยละ 50 
ของพ้ืนท่ีทั้งหมด 
2) นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อ
โครงการผ่านร้อยละ 80  ขึ้นไป 

-ฝ่ายบริการ 
 

2 โครงการพฒันาแหล่ง
เรียนรู้ในโรงเรียน 
(ห้องสมุด) 
 
 
 
 

1) เพื่อให้โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้
อย่างหลากหลาย 
2) เพื่อให้นกัเรียนสามารถน า
ความรู้ไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้
3) เพื่อฝึกให้นกัเรียนมีนิสัยรักการ
อ่านหนงัสือ 
4) เพื่อให้นกัเรียนใชเ้วลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ 

1) ร้อยละ 80  ของ
นกัเรียนสามารถน า
ความรู้ไปใชใ้น
ชีวิตประจ าวนัได ้
2) ร้อยละ 80 ของครู 
นกัเรียนมคีวามพึงพอใจที่
ต่อการให้บริการห้องสมุด 

100,000 โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย และมีบรรยากาศ
แห่งการเรียนรู้ ส าหรับเป็นฐาน
ในการจดัการศกึษาตลอดชีวิต 

-ฝ่ายวิชาการ 
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‘ 
 

ที่ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

และแหล่งที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่

รับผิดชอบ 

3 โครงการจดันิทรรศการ
ให้ความรู้มหัศจรรย์
พรรณไมน้านาชาต ิ
 
 
 
 
 
 

1) เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการ
จดัหาวสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ 
2) เพ่ือเป็นค่าใชจ้่ายในการ
จดัหาพนัธ์ุไม ้
3) เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการ
บ ารุงรักษาและดูแลตน้ไม ้
4) เพ่ือเป็นค่าใชจ้่ายในการจดั
สวน 
5) นกัเรียนไดเ้รียนรู้ผ่านการ
จดักจิกรรมWork  Shop 

1) มีค่าใชจ้่ายในการจดัหา
วสัดุอุปกรณต์่าง ๆ 
2) มีค่าใชจ้่ายในการจดัหา
พนัธ์ุไม ้
3) มีค่าใชจ้่ายในการ
บ ารุงรักษาและดูแลตน้ไม ้
4) มีค่าใชจ้่ายในการจดั
สวน 
5) นกัเรียนไดเ้รียนรู้ผ่าน
การจดักิจกรรม 
Work  Shop  ได ้

20,000 1) มีวสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ 
2) สามารถจดัหาพนัธ์ุไม ้
3) สามารถจ่ายในการบ ารุงรักษา
และดูแลตน้ไม ้
4) มีค่าใชจ้่ายในการจดัสวน 
5) นกัเรียนไดเ้รียนรู้ผ่านการจดั
กิจกรรม Work  Shop ได ้

- ฝ่ายอาคาร
สถานที ่

4 โครงการจดัท าศูนยก์าร
เรียนรู้เฉลิมพระเกยีรต ิ
 
 
 
 

1.เพื่อให้ผูเ้รียนมีหลกัคิดหลกั
ปฏิบตัิตามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
2.เพื่อให้ผูเ้รียนสามารถปฏิบตัิ
ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไดอ้ย่างถูกตอ้ง 

มีศูนยก์ารเรียนรู้ตามหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง จ านวน 1 ศนูย์
การเรียนรู ้

250,000 โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ตามหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ให้กบัผูเ้รียน ครู บุคลากร
ทางการศึกษา บุคลากรภายนอก 
และหน่วยงานอ่ืน 

- ฝ่ายอาคาร
สถานที ่
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.ตวัช้ีวดัท่ี 2  จ านวนแหล่งเรียนรู้ ห้องสมุด พิพิธภณัฑท์ี่ไดร้ับการสนบัสนุนจากภาคเอกชน สถานประกอบการ สถาบนัศาสนา มูลนิธิ สถาบนั/องคก์รต่าง ๆ ในสังคม 
 

ที่ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

และแหล่งที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่

รับผิดชอบ 

1 โครงการทวิศกึษา 
 
 
 
 
 

1)เพื่อให้นกัเรียนมีทกัษะดา้น
วิชาชีพ 
2) เพื่อสร้างค่านิยมอาชีวะของ
นกัเรียนให้หันมาเขา้สู่ระบบ
อาชีวะมากขึ้น 

นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา
ปีที่ 4 จ านวน 21 คน 

100,000 นกัเรียนทีไ่ดร้ับวฒุิการศึกษา 2 
วุฒิ คือ วฒุิ ม. 6 และ ปวช. 

-ฝ่ายวิชาการ 

2 โครงการส่งเสริมความ
เป็นเลิศดา้นกีฬา
ฟุตบอล 
 
 
 
 
 
 
 

1.เพื่อส่งเสริมให้นกัเรียนออกก าลงั
กาย มีสุขภาพพลานามยัที่สมบูรณ์
แข็งแรง 
2.  เพื่อให้นกัเรียนมีโอกาสแสดง
ความสามารถทางกีฬา กรีฑา ในวง
กวา้งออกไป 
3.  เพื่อให้นกัเรียนมีประสบการณ์
ทางดา้นสังคมกวา้งออกไปจาก
โรงเรียนของตนเอง 
4.  เพื่อสนบัสนุนนโยบายการสร้าง
นกักีฬา กรีฑา ที่มีความสามารถ
ดีเด่นให้กบัโรงเรียน 

นกัเรียนที่เขา้ร่วมกิจกรรม  
150  คน 

100,000 1.  นกัเรียนที่ชอบกีฬาไดใ้ช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน ์
2.  นกัเรียนมรีะเบียบวินยั มี
คุณธรรม จริยธรรมเพ่ิมขึ้น 
3.  นกัเรียนที่เป็นนกักีฬาไดม้ี
การพฒันาทกัษะทางการกีฬา 
สามารถน าเอาความรู้ 
ประสบการณ์ที่ไดจ้ากการ
แข่งขนั                                   
ไปพฒันาตวัเองสู่ทีมต่าง ๆ 

-ฝ่ายวิชาการ 
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‘ 
 

ที่ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

และแหล่งที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่

รับผิดชอบ 

3 โครงการส่งเสริมความ
เป็นเลิศดา้นกีฬา
วอลเลยบ์อล 
 
 
 
 
 
 
 

1.  เพื่อส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดเ้ขา้
ร่วมการแข่งขนักีฬา
วอลเลยบ์อลกบัองคก์ร 
หน่วยงานภายนอก 
 2. เพื่อพฒันาและส่งเสริม
ผูเ้รียนที่มีความสามารถพิเศษ
ทางดา้นกีฬาวอลเลยบ์อล 
  3. เพื่อสร้างช่ือเสียงให้กบั
โรงเรียนในดา้นกีฬา
วอลเลยบ์อล  
 4. เพื่อพฒันาทกัษะผูเ้รียนให้มี
ความช านาญในระดบัท่ีสูงขึ้น
น าไปสู่การเป็นนกักีฬาอาชีพ
ต่อไปในอนาคต      

นกัเรียนระดบัชั้น
มธัยมศึกษาปีที่ 1 - 6  
จ านวน  80  คน 

150,000 1. นกักีฬาไดเ้ขา้ร่วมการ
แข่งขนักีฬาวอลเล่ยบ์อลกบั
องคก์ร หน่วยงานภายนอก
ตลอดปีการศึกษา 
     2.  นกักีฬาท่ีมี
ความสามารถพิเศษทางดา้น
กีฬาวอลเล่ยบ์อลไดร้ับการ
สนบัสนุนอย่างเต็มศกัยภาพ 
     3.  โรงเรียนไดร้ับ
ช่ือเสียงในดา้นการพฒันากีฬา
วอลเล่ยบ์อล 
       4.  นกักีฬามีความ
ช านาญในระดบัท่ีสูงขึ้น
น าไปสู่การเป็นนกักีฬาอาชีพ
ต่อไปในอนาคต      
 

-ฝ่ายวิชาการ 
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ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
และแหล่งที่มา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่
รับผิดชอบ 

4 กิจกรรมส่งเสริม
นกัเรียนสู่ปัญญาภิวฒัน ์
 

เพื่อส่งเสริมและพฒันานกัเรียน
ดา้นสติปัญญา  ร่างกายอารมณ์
สังคม และคุณธรรม  จริยธรรม  
ตรงตามลกัษณะอนัพึง
ประสงคข์องวิทยาลยัฯ  และ
สถานประกอบการ 

นกัเรียนระดบัชั้น
มธัยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 
21 คน 

ไม่ใช้งบ นกัเรียนสามารถปฎิบตัิงานได้
ตามลกัษณะของวฒันธรรม
องคก์ร 

-ฝ่ายวิชาการ 

 
ตวัช้ีวดัท่ี 3  มรีะบบคลงัขอ้มูล  เกี่ยวกบัส่ือและนวตักรรมการเรียนรูท้ี่มีคุณภาพมาตรฐานสามารถให้บริการคนทกุชว่งวยัและใชป้ระโยชน์ร่วมกนัระหว่างหน่วยงานได้ 

 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
และแหล่งที่มา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่
รับผิดชอบ 

1 โครงการพฒันาระบบ
สารสนเทศของโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 

1) เพ่ือน าขอ้มูลสารสนเทศมา
ใชใ้นการวางแผนพฒันา
โรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด 
2) เพ่ือน ามาใชใ้นการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอน 

1)ขอ้มูลสารสนเทศของ
โรงเรียนสมบูรณ์และเป็น
ปัจจุบนัขึ้น 
2) มีระบบอินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูงครอบคลุม
อย่างทัว่ถึง   

17,550 1) น าขอ้มูลสารสนเทศมาใช้
ในการวางแผนพฒันา
โรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด 
2) น ามาใชใ้นการจดักจิกรรม
การเรียนการสอน 

-ฝ่านบริการ 
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ที่ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

และแหล่งที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่

รับผิดชอบ 

2 โครงการพฒันาเวบ็ไซต ์ เพื่อจดัท าเวบ็ไซตข์องโรงเรียน
เผยแพรข่าวสารและขอ้มูล
สารสนเทศของโรงเรียน 

โรงเรียนมีเวบ็ไซต ์1 
เวบ็ไซต ์

5,000 โรงเรียนมีเวบ็ไซตเ์ผยแพร่
ขอ้มูลสารสนเทศเป็นปัจจุบนั 

-ฝ่ายวิชาการ 

 
กลยุทธ์ที ่ 3.5 ระบบและกลไก  การวดัการติดตาม  และประเมินผลมีประสิทธิภาพ 
ตวัช้ีวดัท่ี 1  มรีะบบและกลไกการทดสอบ การวดัและประเมินความรู้ ทกัษะ  และสมรรถนะของผูเ้รียนทกุระดบัการศึกษา  และทกุกลุ่มเป้าหมายที่มีประสิทธิภาพ 

 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
และแหล่งที่มา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่
รับผิดชอบ 

1 โครงการพฒันาระบบ
ประกนัคุณภาพ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 
 
 
 
 

เพื่อพฒันาระบบการประกนั
คุณภาพภายในสถานศึกษา ให้
เขม้แข็งและมีประสิทธิภาพ 

ดา้นปริมาณ 
1) จดัประชุมคณะครูและ
บุคลากรที่เกีย่วขอ้ง 2  
ครั้ ง/ปี 
2) จดัท าเอกสารรายงาน
ประจ าปี 1 ครั้ ง 
ดา้นคณุภาพ  
1) สถานศึกษามีระบบ
ประกนัคุณภาพภายใน 

20,000 1) มีการด าเนินงานตาม
โครงการทุกกิจกรรม 
2) สถานศึกษามีการ
ด าเนินงานอย่างเป็นระบบ 
(PDCA) 

-ฝ่ายวิชาการ 
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ที่ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

และแหล่งที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่

รับผิดชอบ 

2 
 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการนิเทศภายใน
สถานศึกษา 

1) เพ่ือพฒันาบุคลากรให้มี
ความรูค้วามเขา้ใจ และทกัษะ
เกี่ยวกบัวิธีการจดัการเรียนรู้ที่
เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั น าไปใช้
ปรับปรุง พฒันาการจดั
กระบวนการเรียนการสอนของ
ตนได ้

1) มีการประชุมก่อนเปิด
และปิดเรียนภาคเรียน ทุก
ภาคเรียน 
2) มีการประชุมทาง
วิชาการอย่างนอ้ยเดือนละ 
1 ครั้ ง ตลอดปี 
3) สังเกตการสอน ทุกชั้น
อย่างนอ้ยเดือนละ 1 ครั้ ง / 
เดือน /คน 

5,000 1) ประชุมก่อนเปิดและปิด
เรียนภาคเรียน ทุกภาคเรียน 
2) ประชุมทางวิชาการอย่าง
นอ้ยเดือนละ 1 ครั้ ง ตลอดปี 

-ฝ่ายวิชาการ 

3 กิจกรรมวดัและ
ประเมินผลทางการ
ศึกษา 
 
 
 
 
 

เพื่อให้สถานศึกษามีการ
จดัระบบการบนัทกึ  รายงาน
ผล และการส่งต่อขอ้มูลของ
นกัเรียน 

นกัเรียนทุกระดบัชั้น 
จ านวน 929 คน 

ไม่ใชง้บ มีอุปกรณ์ เคร่ืองมือ
เทคโนโลยีที่จ าเป็นพร้อมใน
การจดัท าขอ้มูลนกัเรียน 

-ฝ่านวิชาการ 
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ตวัช้ีวดัท่ี 2  มรีะบบการติดตามนกัเรียนที่ขาดโอกาสหรือไม่ไดร้ับการศกึษา และนกัเรียนที่มีแนวโนม้จะออกกลางคนั 

 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
และแหล่งที่มา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่
รับผิดชอบ 

1 โครงการพฒันาระบบ
ดูแลนกัเรียน 
 
 
 
 
 
 

1) เพ่ือให้ครูไดร้ับทราบขอ้มูล
นกัเรียนเป็นรายบุคคล 
2) เพ่ือสร้างความสัมพนัธ์ที่ดี
ระหว่างโรงเรียนและ
ผูป้กครอง 
3) เพ่ือให้ครูและผูป้กครองได้
มีส่วนร่วมแลกเปล่ียนความ
คิดเห็น 
4) เพ่ือเป็นการช่วยเหลือ
นกัเรียนทีข่าดแคลนให้ไดร้ับ
โอกาส 

1) ครูไดร้ับทราบขอ้มูล
นกัเรียน  
ร้อยละ 90 
2) ความสัมพนัธ์ระหว่าง
ครู นกัเรียน ผูป้กครอง อยู่
ในระดบัด ี
3) ผูป้กครองมีความพึง
พอใจอยู่ใน 
ระดบั ด ี

10,000 1) นกัเรียนไดร้ับการเยี่ยม
บา้น  870 คน จากจ านวน
นกัเรียนทั้งหมด 929  คน คิด
เป็น 
ร้อยละ  93.65 
2) ครูไดร้ับทราบขอ้มูล
นกัเรียนร้อยละ  93.65 
3) ผูป้กครองมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดบั ดีมาก คิดเป็น
ร้อยละ 83.50 

-ฝ่ายปกครอง 

‘ 
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ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
และแหล่งที่มา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่
รับผิดชอบ 

2 โครงการเยี่ยมบา้น 
 
 
 
 
 

1) เพื่อให้ครูไดร้ับทราบขอ้มูล
นกัเรียนเป็นรายบุคคล 
2) เพื่อสร้างความสัมพนัธ์ที่ดี
ระหว่างโรงเรียนและ
ผูป้กครอง 

นกัเรียนทุกระดบัชั้น
จ านวน 929 คน 

5,000 นกัเรียนไดร้ับการเยี่ยมบา้น  
870 คน จากจ านวนนกัเรียน
ทั้งหมด 929  คน คิดเป็น 
ร้อยละ  93.65 

-ฝ่ายปกครอง 

3 กิจกรรมกองทุนความด ี
 
 
 
 

เพื่อส่งเสริมให้นกัเรียนให้
ความส าคญัต่อการคิดดี ท าดี 
ปฏิบตัิดี และมีส่วนในการ 
“ให้” และ “ร่วมท า” กจิกรรม
เพื่อสังคม 

นกัเรียนทุกระดบัชั้น
จ านวน 929 คน 

ไม่ใชง้บ โรงเรียนมีเครือข่ายนกัเรียน
และบุคลากรที่ท างานเพื่อ
สังคม 

-ฝ่ายปกครอง 

4 กิจกรรมคนขอนแก่นไม่
ทอดท้ิงกนั 
 
 
 
 

เพื่อพฒันาสังคมให้เกิดสังคม
เอ้ืออาทร สังคมเขม้แข็งและสัง 
คุณธรรม 

นกัเรียนทุกระดบัชั้น
จ านวน 929 คน 

ไม่ใชง้บ นกัเรียนที่อยู่ใน 
ภาวะยากล าบากให้มีสุขภาพ
ทางกายท่ีดี สุขภาพทางจิตที่
ดี  

-ฝ่ายบริการ 
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ตวัช้ีวดัท่ี 3  จ านวนการเขา้ใชบ้ริการคลงัขอ้สอบของครู  เพื่อการวดัผลการเรียนรูต้ามมาตรฐานหลกัสูตรและมาตรฐานวิชาชีพ จ าแนกตามหลกัสูตรและระดบัชั้นเรียน 
 

ที่ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

และแหล่งที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่

รับผิดชอบ 

1 โครงการพฒันาระบบ
สารสนเทศของโรงเรียน 
 
 
 
 
 

1) เพ่ือน าขอ้มูลสารสนเทศมา
ใชใ้นการวางแผนพฒันา
โรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด 
2) เพ่ือน ามาใชใ้นการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอน 

1)ขอ้มูลสารสนเทศของ
โรงเรียนสมบูรณ์และเป็น
ปัจจุบนัขึ้น 
2) มีระบบอินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูงครอบคลุม
อย่างทัว่ถึง   

17,550 1) น าขอ้มูลสารสนเทศมาใช้
ในการวางแผนพฒันา
โรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด 
2) น ามาใชใ้นการจดักจิกรรม
การเรียนการสอน 

-ฝ่ายบริการ 

2 โครงการพฒันาเวบ็ไซต ์
 
 

เพื่อจดัท าเวบ็ไซตข์องโรงเรียน
เผยแพรข่าวสารและขอ้มูล
สารสนเทศของโรงเรียน 

โรงเรียนมีเวบ็ไซตเ์ผย
แพรขอ้มูลสารสนเทศ
อย่างนอ้ย 1 เวบ็ไซต ์

5,000 โรงเรียนมีเวบ็ไซตเ์ผยแพร่
ขอ้มูลสารสนเทศเป็นปัจจุบนั 

-ฝ่ายวิชาการ 

ตวัช้ีวดัท่ี 4  ร้อยละของนกัเรียนท่ีศึกษา เรียนรู้ อบรมทั้งดา้นวิชาการและดา้นอาชีพตามหลกัสูตร  และเขา้รับการทดสอบและประเมินผลผ่านระบบเทคโนโลยีดจิิทลั  
 

ที่ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

และแหล่งที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่

รับผิดชอบ 

1 โครงการทดสอบตาม
มาตรฐานความสามารถ
ทางภาษาองักฤษ 
(CEFR) 

เพื่อให้นกัเรียนเขา้ใจความรู้
เบ้ืองตน้ของกรอบ
มาตรฐานสากลแบบ CEFR 

นกัเรียนทุกระดบัชั้น
จ านวน 929 คน 

ไม่ใชง้บ โรงเรียนมกีารพฒันาให้
นกัเรียนมรีะดบัภาษาองักฤษ
ตามกรอบมาตรฐาน CEFR 

-ฝ่ายวิชาการ 



284 
 
 

กลยุทธ์ที ่ 3.6 ครู และบุคลากรทางการศกึษา ไดร้ับการพฒันาสมรรถนะตามมาตรฐาน 
ตวัช้ีวดัท่ี 1 ร้อยละของครู  และบุคลากรทางการศึกษาทุกระดบั  ประเภทการศึกษาไดร้ับการพฒันาตามมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถปฏิบตัิงานไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
และแหล่งที่มา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่
รับผิดชอบ 

1 โครงการพฒันา
บุคลากร 
 
 
 
 
 

1) บุคลากรตระหนกัถึง 
ความส าคญัในวิชาชีพครู 
น าความรู้ทีไ่ดไ้ปพฒันาตนเอง
และองคก์ร 
2) บุคลากรไดร้ับการพฒันา
ศกัยภาพมุ่งมัน่และอุทิศตนใน
งานที่ไดร้ับมอบหมายจาก
โรงเรียน 
3) บุคลากรไดแ้สวงหาความรู้  
มีขวญัและก าลงั ใจ ในการ
ปฏิบตัิงานมีเจตคติที่ดีในการ
ท างานเพื่อพฒันาองคก์ร   

ครูและบุคลากรโรงเรียน
เทศบาลบา้นสามเหล่ียม 
จ านวน  61  คน 
เชิงปริมาณ 
1) ครูและบุคลากร ไดเ้ขา้
รับการอบรม/ประชุม/
สัมมนา/ทศันศึกษา
มากกว่า 60 ชัว่โมง/คน/ปี 
เชิงคุณภาพ 
1) ครูและบุคลากรมี
ความรูค้วามสามารถและ
สมรรถนะที่จ าเป็นในการ
ปฏิบตัิหนา้ท่ี 

ไม่ใชง้บ 1) มีการด าเนินงานทกุ
กิจกรรมในโครงการ 
2) ครูและบุคลากรไดร้ับ
ความรู้จากการฝึกอบรม
มากกว่า  60 ชัว่โมง/คน/ปี 
3) จดัท าเอกสารส่วนบุคคล 
รายงาน เพื่อเสนอต่อ
ผูบ้ริหารให้รับทราบ 

-ฝ่ายธุรการ 
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ตวัช้ีวดัท่ี 2  ร้อยละของครู  และบุคลากรทางการศึกษาท่ีไดร้ับการพฒันา  ให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและ
แหล่งที่มา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่
รับผิดชอบ 

1 โครงการพฒันา
บุคลากร 
 
 
 
 
 
 
 

1) บุคลากรตระหนกัถึง 
ความส าคญัในวิชาชีพครู 
น าความรู้ทีไ่ดไ้ปพฒันาตนเอง
และองคก์ร 
2) บุคลากรไดร้ับการพฒันา
ศกัยภาพมุ่งมัน่และอุทิศตนใน
งานที่ไดร้ับมอบหมายจาก
โรงเรียน 
3) บุคลากรไดแ้สวงหาความรู้  
มีขวญัและก าลงั ใจ ในการ
ปฏิบตัิงานมีเจตคติที่ดีในการ
ท างานเพื่อพฒันาองคก์ร   

ครูและบุคลากรโรงเรียน
เทศบาลบา้นสามเหล่ียม 
จ านวน  61  คน 
เชิงปริมาณ 
1) ครูและบุคลากร ไดเ้ขา้
รับการอบรม/ประชุม/
สัมมนา/ทศันศึกษา
มากกว่า 60 ชัว่โมง/คน/ปี 
เชิงคุณภาพ 
1) ครูและบุคลากรมี
ความรูค้วามสามารถและ
สมรรถนะที่จ าเป็นในการ
ปฏิบตัิหนา้ท่ี 
 

ไม่ใชง้บ 1) มีการด าเนินงานทกุ
กิจกรรมในโครงการ 
2) ครูและบุคลากรไดร้ับ
ความรู้จากการฝึกอบรม
มากกว่า  60 ชัว่โมง/คน/ปี 
3) จดัท าเอกสารส่วนบุคคล 
รายงาน เพื่อเสนอต่อ
ผูบ้ริหารให้รับทราบ 
 

-ฝ่ายธุรการ 
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ตวัช้ีวดัท่ี 3  ระดบัความพึงพอใจของครู  และบุคลากรทางการศึกษา  ที่มีต่อการพฒันาสมรรถนะและการใชป้ระโยชน์จากการพฒันา 

 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
และแหล่งที่มา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่
รับผิดชอบ 

1 โครงการพฒันา
บุคลากร 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) บุคลากรตระหนกัถึง 
ความส าคญัในวิชาชีพครู 
น าความรู้ทีไ่ดไ้ปพฒันาตนเอง
และองคก์ร 
2) บุคลากรไดร้ับการพฒันา
ศกัยภาพมุ่งมัน่และอุทิศตนใน
งานที่ไดร้ับมอบหมายจาก
โรงเรียน 
3) บุคลากรไดแ้สวงหาความรู้  
มีขวญัและก าลงั ใจ ในการ
ปฏิบตัิงานมีเจตคติที่ดีในการ
ท างานเพื่อพฒันาองคก์ร   

ครูและบุคลากรโรงเรียน
เทศบาลบา้นสามเหล่ียม 
จ านวน  61  คน 
เชิงปริมาณ 
1) ครูและบุคลากร ไดเ้ขา้
รับการอบรม/ประชุม/
สัมมนา/ทศันศึกษา
มากกว่า 60 ชัว่โมง/คน/ปี 
เชิงคุณภาพ 
1) ครูและบุคลากรมี
ความรูค้วามสามารถและ
สมรรถนะที่จ าเป็นในการ
ปฏิบตัิหนา้ท่ี 

ไม่ใชง้บ 1) มีการด าเนินงานทกุ
กิจกรรมในโครงการ 
2) ครูและบุคลากรไดร้ับ
ความรู้จากการฝึกอบรม
มากกว่า  60 ชัว่โมง/คน/ปี 
3) จดัท าเอกสารส่วนบุคคล 
รายงาน เพื่อเสนอต่อ
ผูบ้ริหารให้รับทราบ 

-ฝ่ายธุรการ 

2 โครงการประเมินผล
ความพึงพอใจของครู  
อาจารย ์

เพื่อประเมินผลความพึงพอใจ
ของครู   

ครูและบุคลากรโรงเรียน
เทศบาลบา้นสามเหล่ียม 
จ านวน  61  คน 

ไม่ใชง้บ โรงเรียนมกีารบริหารแบบมี
ส่วนร่วม 

-ฝ่ายธุรการ 
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‘ 
 

ที่ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

และแหล่งที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่

รับผิดชอบ 

3 แบบสอบถามความ
ตอ้งการของบุคลากร 
 

เพื่อสอบถามความตอ้งการของ
บุคลากร 

ครูและบุคลากรโรงเรียน
เทศบาลบา้นสามเหล่ียม 
จ านวน  61  คน 

ไม่ใชง้บ โรงเรียนมกีารบริหารแบบมี
ส่วนร่วม 

-ฝ่ายธุรการ 

 
ยุทธศาสตร์ที่  4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที ่ 4.1 นกัเรียนทุกคนไดร้ับโอกาส  และความเสมอภาคในการเขา้ถึงการศกึษาท่ีมีคณุภาพ 
ตวัช้ีวดัท่ี 1  ร้อยละของนกัเรียนที่มีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ  ไดร้ับการศกึษาเต็มตามศกัยภาพ (จ าแนกตามกลุ่ม ประเภทของความจ าเป็นพิเศษ) 

 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
และแหล่งที่มา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่
รับผิดชอบ 

1 โครงการพฒันาระบบ
ดูแลนกัเรียน 
 
 
 
 
 

1) เพื่อให้ครูไดร้ับทราบขอ้มูล
นกัเรียนเป็นรายบุคคล 
2) เพื่อสร้างความสัมพนัธ์ที่ดี
ระหว่างโรงเรียนและผูป้กครอง 
3) เพื่อให้ครูและผูป้กครองไดมี้
ส่วนร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
4) เพื่อเป็นการช่วยเหลือนกัเรียนที่
ขาดแคลนให้ไดร้ับโอกาส 

1) ครูไดรั้บทราบข้อมูลนกัเรียน  
ร้อยละ 90 
2) ความสัมพนัธ์ระหว่างครู 
นกัเรียน ผูป้กครอง อยู่ในระดบั
ดี 
3) ผูป้กครองมีความพึงพอใจอยู่
ในระดบั ดี 

10,000 1) นกัเรียนไดรั้บการเยี่ยมบา้น  870 
คน จากจ านวนนักเรียนทั้งหมด 929  
คน คิดเป็น 
ร้อยละ  93.65 
2) ครูไดรั้บทราบข้อมูลนกัเรียนร้อย
ละ  93.65 
3) ผูป้กครองมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดบั ดีมาก คิดเป็นร้อยละ 83.50 

-ฝ่ายปกครอง 
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ตวัช้ีวดัท่ี 2  อตัราการออกกลางคนัของผูเ้รียนระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานลดลง   
 

ที่ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

และแหล่งที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่

รับผิดชอบ 

1 โครงการพฒันาระบบ
ดูแลนกัเรียน 
 
 
 
 
 
 

1) เพื่อให้ครูไดร้ับทราบขอ้มูล
นกัเรียนเป็นรายบุคคล 
2) เพื่อสร้างความสัมพนัธ์ที่ดี
ระหว่างโรงเรียนและ
ผูป้กครอง 
3) เพื่อให้ครูและผูป้กครองได้
มีส่วนร่วมแลกเปล่ียนความ
คิดเห็น 
4) เพื่อเป็นการช่วยเหลือ
นกัเรียนทีข่าดแคลนให้ไดร้ับ
โอกาส 
 

1) ครูไดร้ับทราบขอ้มูล
นกัเรียน  
ร้อยละ 90 
2) ความสัมพนัธ์ระหว่าง
ครู นกัเรียน ผูป้กครอง อยู่
ในระดบัด ี
3) ผูป้กครองมีความพึง
พอใจอยู่ใน 
ระดบั ด ี

10,000 1) นกัเรียนไดร้ับการเยี่ยม
บา้น  870 คน จากจ านวน
นกัเรียนทั้งหมด 929  คน คิด
เป็น 
ร้อยละ  93.65 
2) ครูไดร้ับทราบขอ้มูล
นกัเรียนร้อยละ  93.65 
3) ผูป้กครองมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดบั ดีมาก คิดเป็น
ร้อยละ 83.50 

-ฝ่ายปกครอง 

 
 
 
 
 



289 
 
 

 
ตวัช้ีวดัท่ี 3  สถานศกึษาจดัการศึกษาแบบเรียนร่วมตามรูปแบบ  หลกัสูตร  ส าหรับผูท้ี่มีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ (ผูพ้ิการ ผูด้อ้ยโอกาสผูม้ีความสามารถพิเศษ) 

 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
และแหล่งที่มา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่
รับผิดชอบ 

1 โครงการส่งเสริมความ
เป็นเลิศดา้นฟุตบอล 
 
 
 
 
 
 

1.เพื่อส่งเสริมให้นกัเรียนออก
ก าลงักาย มีสุขภาพพลานามยัที่
สมบูรณ์แข็งแรง 
2.  เพื่อให้นกัเรียนมีโอกาส
แสดงความสามารถทางกีฬา 
กรีฑา ในวงกวา้งออกไป 
3.  เพื่อให้นกัเรียนมี
ประสบการณ์ทางดา้นสังคม
กวา้งออกไปจากโรงเรียนของ
ตนเอง 
4.  เพื่อสนบัสนุนนโยบายการ
สร้างนกักีฬา กรีฑา ท่ีมี
ความสามารถดีเด่นให้กบั
โรงเรียน 

นกัเรียนที่เขา้ร่วมกิจกรรม  
150  คน 

100,000 1.  นกัเรียนที่ชอบกีฬาไดใ้ช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน ์
2.  นกัเรียนมรีะเบียบวินยั มี
คุณธรรม จริยธรรมเพ่ิมขึ้น 
3.  นกัเรียนที่เป็นนกักีฬาไดม้ี
การพฒันาทกัษะทางการกีฬา 
สามารถน าเอาความรู้ 
ประสบการณ์ที่ไดจ้ากการ
แข่งขนั                                   
ไปพฒันาตวัเองสู่ทีมต่าง ๆ 
ในระดบัสูงขึ้นไป 

-ฝ่ายวิชาการ 

‘ 
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ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
และแหล่งที่มา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่
รับผิดชอบ 

2 โครงการส่งเสริมความ
เป็นเลิศดา้น
วอลเลยบ์อล 
 
 
 
 
 

1.เพื่อส่งเสริมให้นกัเรียนออก
ก าลงักาย มีสุขภาพพลานามยัที่
สมบูรณ์แข็งแรง 
2.  เพื่อให้นกัเรียนมีโอกาส
แสดงความสามารถทางกีฬา 
กรีฑา ในวงกวา้งออกไป 
3.  เพื่อให้นกัเรียนมี
ประสบการณ์ทางดา้นสังคม
กวา้งออกไปจากโรงเรียนของ
ตนเอง 

นกัเรียนที่เขา้ร่วมกิจกรรม  
60  คน 

150,000 1.  นกัเรียนที่ชอบกีฬาไดใ้ช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน ์
2.  นกัเรียนมรีะเบียบวินยั มี
คุณธรรม จริยธรรมเพ่ิมขึ้น 
3.  นกัเรียนที่เป็นนกักีฬาไดม้ี
การพฒันาทกัษะทางการกีฬา 
สามารถน าเอาความรู้ 
ประสบการณ์ที่ไดจ้ากการ
แข่งขนั                                    

-ฝ่ายวิชาการ 
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ตวัช้ีวดัท่ี 4 คะแนนเฉล่ียผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ของนกัเรียนในโรงเรียนเทียบกบัเขตพ้ืนท่ี  ในวิชาคณิตศาสตร์และภาษาองักฤษ
ลดลง 

 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
และแหล่งที่มา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่
รับผิดชอบ 

1 โครงการยกระดบั
ผลทดสอบระดบัชาติ  
(O-NET) 
 
 
 
 
 

1)  เพื่อให้โรงเรียนผ่านการ
ประเมินคุณภาพภายใน 
2) เพื่อให้นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน  O-NET เฉล่ีย
สูงขึ้น 
3) เพื่อกระตุน้ให้ครูและ
นกัเรียนตระหนกัถึง
ความส าคญัในการประเมนิ
ระดบัชาต ิ
4) เพื่อจดักจิกรรมสอนเสริม
ความรู้ให้นกัเรียนระดบัชั้น
มธัยมศึกษาตอนปลาย
สอบแข่งขนัเขา้ศึกษาต่อระดบั
มหาวิทยาลยั 

1)  ด าเนินงานใน
โครงการครบ 2 กิจกรรม 
2)  นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน O-NET 
เฉล่ียสูงขึ้น 
3) นกัเรียน ม.6 สามารถ
สอบเขา้เรียนต่อระดบั
มหาวิทยาลยัไดอ้ย่างนอ้ย
ร้อยละ 75 
4) ผูม้ีส่วนเกี่ยวขอ้งมี
ความพึงพอใจในกจิกรรม
อย่างนอ้ยร้อยละ  80   

20,000 1) นกัเรียนมีความรู้เพ่ิมมาก
ขึ้นจากการเรียนในห้องเรียน
ปกต ิ
2) นกัเรียนความพร้อมใน
การสอบ O-NET  
3) นกัเรียนไดท้ราบถึง
พฒันาการการเรียนรู้ของ
ตนเอง 
4) ครูทราบถึงระดบัความรู้
ของนกัเรียนที่ตนสอน 

-ฝ่ายวิชาการ 

‘ 
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ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
และแหล่งที่มา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่
รับผิดชอบ 

2 กิจกรรมสอนซ่อมเสริม 
 
 
 
 

เพื่อให้นกัเรียนมีนิสัยรักการ
เรียนรู้ และพฒันาตนเองอย่าง
ต่อเน่ือง 

นกัเรียนทุกระดบัชั้น 
จ านวน 929 คน ไดเ้รียน
ซ่อมเสริมทุกคน 

ไม่ใชง้บ ผลประเมินการเรียนซ่อม
เสริมของนกัเรียนผ่านเกณฑ ์

-ฝ่ายวิชาการ 

 
กลยุทธ์ที ่ 4.2  การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทลั  เพ่ือการศึกษาส าหรับนกัเรียน 
ตวัช้ีวดัท่ี 1 สถานศกึษามีระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อการศึกษา  ที่ทนัสมยัสนองตอบความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
และแหล่งที่มา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่
รับผิดชอบ 

1 โครงการพฒันาระบบ
สารสนเทศของโรงเรียน 
 
 
 
 
 

1) เพื่อน าขอ้มูลสารสนเทศมา
ใชใ้นการวางแผนพฒันา
โรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด 
2) เพื่อน ามาใชใ้นการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอน 
 

1)ขอ้มูลสารสนเทศของ
โรงเรียนสมบูรณ์และเป็น
ปัจจุบนัขึ้น 
2) มีระบบอินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูงครอบคลุม
อย่างทัว่ถึง   

17,550  1) น าขอ้มูลสารสนเทศมาใช้
ในการวางแผนพฒันา
โรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด 
2) น ามาใชใ้นการจดักจิกรรม
การเรียนการสอน 
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ตวัช้ีวดัท่ี 2 สถานศึกษามีระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีขั้นต ่า 30 Mbps  ในปีแรก  และ100 Mbps  ภายใน  20  ปี 
 

ที่ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

และแหล่งที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่

รับผิดชอบ 

1 โครงการพฒันาระบบ
สารสนเทศของโรงเรียน 
 
 
 
 
 

1) เพ่ือน าขอ้มูลสารสนเทศมา
ใชใ้นการวางแผนพฒันา
โรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด 
2) เพื่อน ามาใชใ้นการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอน 
 

1)ขอ้มูลสารสนเทศของ
โรงเรียนสมบูรณ์และเป็น
ปัจจุบนัขึ้น 
2) มีระบบอินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูงครอบคลุม
อย่างทัว่ถึง   

17,550 1) น าขอ้มูลสารสนเทศมาใช้
ในการวางแผนพฒันา
โรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด 
2) น ามาใชใ้นการจดักจิกรรม
การเรียนการสอน 
 

-ฝ่ายบริการ 

2 โครงการค่าใชจ้่าย
อินเตอร์เน็ตโรงเรียน  
(ระบบ Wifi  และ Adsl ) 
 
 
 
 
 

1) เพ่ือพฒันาระบบ
อินเตอร์เน็ตโรงเรียน   
2) เพื่อเป็นแหล่งสืบคน้ขอ้มูล
ของบุคลากรครูและนกัเรียน 

นกัเรียน ครูและบุคลากร 
จ านวน 990 คน 

46,224 โรงเรียนมีระบบอินเตอร์เนต็
โรงเรียน  พอเพียงต่อความ
ตอ้งการของนกัเรียน ครูและ
บุคลากร 

-ฝ่าย
งบประมาณ 
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ตวัช้ีวดัท่ี 3  ร้อยละของครูที่มีการจดัการเรียนการสอนทางไกล  ดว้ยระบบ DLIT, DLTV, ETV และผูเ้รียนมีค่าเฉล่ียผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาตขิั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) 

 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
และแหล่งที่มา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่
รับผิดชอบ 

1 โครงการพฒันาระบบ
สารสนเทศของโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 

1) เพื่อน าขอ้มูลสารสนเทศมา
ใชใ้นการวางแผนพฒันา
โรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด 
2) เพื่อน ามาใชใ้นการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอน 
 

1)ขอ้มูลสารสนเทศของ
โรงเรียนสมบูรณ์และเป็น
ปัจจุบนัขึ้น 
2) มีระบบอินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูงครอบคลุม
อย่างทัว่ถึง   

17,550 1) น าขอ้มูลสารสนเทศมาใช้
ในการวางแผนพฒันา
โรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด 
2) น ามาใชใ้นการจดักจิกรรม
การเรียนการสอน 
 

-ฝ่ายบริการ 

2 โครงการจดัเรียนการ
สอนทางไกลดว้ยระบบ 
DLIT,DLTV,ETV 
 
 

เพื่อน าการสอนทางไกลดว้ย
ระบบ DLIT,DLTV,ETVมาใช้
ในการจดักิจกรรมการเรียนการ
สอน 

นกัเรียน จ านวน 929 คน 10,000 โรงเรียนมกีารจดัเรียนการ
สอนทางไกลดว้ยระบบ 
DLIT,DLTV,ETV ที่มี
ประสิทธิภาพ 

-ฝ่ายวิชาการ 
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กลยุทธ์ที ่ 4.3  ระบบขอ้มูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาท่ีครอบคลุม ถูกตอ้งเป็นปัจจุบนั เพ่ือการวางแผน การบริหารจดัการศึกษา การติดตาม ประเมิน และ
รายงานผล 
ตวัช้ีวดัท่ี 1 ระดบัความพึงพอใจของบุคคล  และหน่วยงานในการเขา้ถึงใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มูลสารสนเทศทางการศึกษาสูงขึ้น 

 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
และแหล่งที่มา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่
รับผิดชอบ 

1 โครงการพฒันาระบบ
สารสนเทศของโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 

1) เพื่อน าขอ้มูลสารสนเทศมา
ใชใ้นการวางแผนพฒันา
โรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด 
2) เพื่อน ามาใชใ้นการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอน 
 

1)ขอ้มูลสารสนเทศของ
โรงเรียนสมบูรณ์และเป็น
ปัจจุบนัขึ้น 
2) มีระบบอินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูงครอบคลุม
อย่างทัว่ถึง   

17,550 1) น าขอ้มูลสารสนเทศมาใช้
ในการวางแผนพฒันา
โรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด 
2) น ามาใชใ้นการจดักจิกรรม
การเรียนการสอน 
 

-ฝ่ายบริการ 

2 โครงการพฒันาระบบ
เวบ็ไชด ์
 
 
 
 

เพื่อจดัท าเวบ็ไซตข์องโรงเรียน
เผยแพรข่าวสารและขอ้มูล
สารสนเทศของโรงเรียน 

โรงเรียนมีเวบ็ไซตเ์ผย
แพรขอ้มูลสารสนเทศ
อย่างนอ้ย 1 เวบ็ไซต ์

5,000 โรงเรียนมีเวบ็ไซตเ์ผยแพร่
ขอ้มูลสารสนเทศเป็นปัจจุบนั 

-ฝ่ายวิชาการ 
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ยุทธศาสตร์ที่   5 การจดัการศกึษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
กลยุทธ์ที ่ 5.1 นกัเรียนมีจิตส านึกรกัษส่ิ์งแวดลอ้ม มีคณุธรรม จริยธรรม และน าแนวคิดตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงสู่การปฏิบตัิ 
ตวัช้ีวดัท่ี 1 ร้อยละของครูระดบัปฐมวยัที่ร่วมจดักจิกรรม  ท่ีสร้างความตระหนกัในความส าคญัของการด ารงชีวติท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มเพ่ิมขึ้น 

 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
และแหล่งที่มา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่
รับผิดชอบ 

1 โครงการรกัษช์ุมชนของ
เรา ระดบัปฐมวยั  
(SBMLD) 
 
 
 
 
 
 
 

1) เพื่อให้เด็กนกัเรียนรู้สึกภูมิใจ รัก
และหวงแหนทอ้งถิ่นชุมชนของ
ตนเอง 
2) เพื่อส่งเสริมเด็กนกัเรียนรู้จกัคิด
วิเคราะห์ คิดแกปั้ญหา จากการ
เรียนรู้ดว้ยประสบการณ์จริง 
3) เพื่อส่งเสริมให้เด็กนกัเรียนรู้จกั
แสวงหาความรู้เรียนรู้ดว้ยตนเอง
และไดพ้ฒันาตามศกัยภาพ 
4) เพื่อให้เด็กนกัเรียนรู้จกัการ
ท างานร่วมกนัและอยู่ในสังคมอย่าง
มีความสุข 
5) เพื่อให้เด็กนกัเรียนมีวินยั ขยนั 
ประหยดั สุภาพ ซ่ือสัตย ์

1) เชิงปริมาณเด็กนกัเรียน
ไดร้ับประสบการณ์เรียนรู้การ
เตรียมความพร้อมพฒันาการ
ทุกดา้นเต็มศกัยภาพ 
2) เชิงคุณภาพ 
-เด็กนกัเรียนรู้สึกภูมิใจ รัก
และหวงแหนทอ้งถิ่นชุมชน
ของตนเอง 
- เด็กนกัเรียนรู้จกัแสวงหา
ความรู้เรียนรู้ดว้ยตนเองและ
ไดพ้ฒันาตามศกัยภาพ 
- เด็กนกัเรียนรู้จกัการท างาน
ร่วมกนัและอยู่ในสังคมอย่าง
มีความสุข 
-เด็กนกัเรียนมีวินยั ขยนั 
ประหยดั สุภาพ ซ่ือสัตย ์
สามคัคี มีน ้าใจ มารยาทงาม 

20,000 1) เด็กนกัเรียนรู้สึกภูมิใจ รัก
และหวงแหนทอ้งถ่ินชุมชน
ของตนเอง 
2) เด็กนกัเรียนรู้จกัคิดวิเคราะห์ 
คิดแกปั้ญหา จากการเรียนรู้
ดว้ยประสบการณ์จริง 
3) เด็กนกัเรียนรู้จกัแสวงหา
ความรู้เรียนรู้ดว้ยตนเองและได้
พฒันาตามศกัยภาพ 
4) เด็กนกัเรียนรู้จกัการท างาน
ร่วมกนัและอยู่ในสังคมอย่างมี
ความสุข 
 

-ครูระดบัชั้น
ปฐมวยั 
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‘ 
 

ที่ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

และแหล่งที่มา 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
ฝ่ายที่

รับผิดชอบ 

2 
 
 
 
 
 
 
 
3 

โครงการสืบสาน
กิจกรรมการละเล่น
พ้ืนบา้นของไทย 
 
 
 
 
 
โครงการสามเหล่ียม
พอเพียงเพื่อพ่อ 
 
 
 
 
 
 

1. เพื่อปลูกฝังให้นกัเรียน รู้จกั
การละเล่นของไทยสมยัก่อน 

 2. เพื่อให้นกัเรียนมองเห็นคุณค่า 
ความส าคญัของการละเล่นของไทย  

3. เพื่อพฒันาปลุกจิตส านึกในการ
อนุรักษ ์ฟ้ืนฟู สืบสานการละเล่น
พื้นบา้นของไทยให้คนรุ่นใหม่หวง 

แหนศิลปวฒันธรรมของไทยอย่าง
ย ัง่ยืน 
1. เพื่อให้นกัเรียนมีความรู้ความ
เขา้ใจเกี่ยวกบัหลกัการ แนวทางการ
ด าเนินงานและวิธีการส่งเสริมการ
วางแผนพฒันาเศรษฐกิจพอเพียง
ทอ้งถิ่น ดา้นการเกษตรและแหล่ง
น ้า  

นกัเรียนที่เขา้ร่วมโครงการ  
360  คน 
 
 
 
 
 
 
 
นักเรียนที่ เข้าร่วมโครงการ 
929 คน 

5,000 
 
 
 
 
 
 
 

70,000 

- นกัเรียนมองเห็นคุณค่าและ
ความส าคญัของการละเล่นไทย
มากยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
1. สร้างความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบั
หลกัการ แนวทางการด าเนินชีวิต
ตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง  
2. นกัเรียนไดข้อ้มูลที่สามารถน าไป
ประยุกต์ใชใ้นการด าเนินชีวิตโดย
ใชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
 

นางสาวจารุวรรณ  บุตร
รินทร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายวิชาการ 
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ตวัช้ีวดัท่ี 2  ร้อยละนกัเรียนทุกระดบัการศึกษาท่ีเขา้ร่วมโครงงาน  กจิกรรม  ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการสร้างเสริมคณุภาพชีวติท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มเพ่ิมขึ้น 
 

ที่ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

และแหล่งที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่

รับผิดชอบ 

1 โครงการจดัการเรียนรู้
มุ่งสู่ 4 ยุทธศาสตร์ 
 
 
 
 
 

1. เพื่อให้นกัเรียนเกิดความรู้
และตระหนกัที่ตอ้งช่วยกนัลด
ความตอ้งการใชพ้ลงังาน 
2.เพื่อให้นกัเรียนเกิดความรู้ที่
ตอ้งหลีกเล่ียงการใชเ้ช้ือเพลิง
ฟอสซิลหรือน ้ามนั และลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

นักเรียนเข้าร่วมกจิกรรม
อย่างน้อย 700  คน 

60,000 - โรงเรียนมีมาตรการการ
ประหยดัพลงังาน 

นางณัฐนันท์  นิภา
ธรกวินศิริ 
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ตวัช้ีวดัท่ี 3  ร้อยละของนกัเรียนที่ผ่านกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
 

ที่ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

และแหล่งที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่

รับผิดชอบ 

1 โครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมใน
โรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 

1)  เพื่อให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้
และฝึกปฏิบตัิตามวิถีแบบพุทธ
ในสถานการณ์ต่าง ๆ  
2) เพ่ือปรับเปล่ียนพฤติกรรมที่
ไม่พึงประสงคแ์ละเสริมสร้าง
ให้นกัเรียนมีพฤตกิรรมที่ดีงาม
ตามหลกัมารยาทของชาวพุทธ 
3) เพื่อให้นกัเรียนเกดิภูมิคุม้กนั
ที่ดีกบัตนเอง  สามารถน า
หลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา
ไปประยุกตใ์ชใ้น
ชีวิตประจ าวนั 
4) เพ่ือให้นกัเรียนตระหนกัถึง
ความส าคญัและบทบาทของ
การเป็นคนดี  ของสังคม 

1) นกัเรียนเขา้ร่วม
กิจกรรมอย่างนอ้ย 
ร้อยละ  80 
2) นกัเรียนมีการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมที่
ไม่พึงประสงคแ์ละมี 
พฤติกรรมที่ดีงามตาม
หลกัมารยาทของชาวพุทธ 
3) ผูม้ีส่วนเกี่ยวขอ้งมี
ความพึงพอใจต่อกจิกรรม
อย่างนอ้ยร้อยละ  80 
 

50,000 1) นกัเรียนเขา้ร่วมกจิกรรมคิด
เป็นมากกว่าร้อยละ  80 
2) จากสังเกตและ
แบบสอบถามนกัเรียนมีการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสงคแ์ละมี พฤติกรรมทีด่ี
งามตามหลกัมารยาทของชาว
พุทธ 
3) ผูม้ีส่วนเกี่ยวขอ้งมีความพึง
พอใจต่อกิจกรรมคดิเป็น
มากกว่าร้อยละ  80 

- ฝ่ายวิชาการ 

 
‘ 
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ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
และแหล่งที่มา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่
รับผิดชอบ 

2 
 
 
 
 
 
 
 

3 

โครงการวนัพ่อแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการวนัแม่แห่งชาต ิ
 
 
 
 
 
 
 

1) เพ่ือให้นกัเรียนมีคณุค่านิยม
ที่พึงประสงค ์ และเป็นที่
ยอมรับของสังคม 
2) เพ่ือให้นกัเรียนมีความรกั
ชาติ  ศาสนา  และ
พระมหากษตัริย ์
 
 
1) เพื่อให้นกัเรียนมีคณุค่านิยม
ที่พึงประสงค ์ และเป็นที่
ยอมรับของสังคม 
2) เพ่ือให้นกัเรียนมีความรกั
ชาติ  ศาสนา  และ
พระมหากษตัริย ์
 
 
 

คณะครู  51 คน 
นกัเรียน  929 คน 
เชิงปริมาณ 
1) นกัเรียนที่เขา้ร่วมกิจกรรม
ร้อยละ 90 
2) บุคลากร นกัเรียนและ
ผูเ้กี่ยวขอ้งมีส่วนร่วมมีความ
พึงพอใจ ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ 
1) ท าให้ เกิดความร่วมมือใน
การอนุรักษว์ฒันธรรม 
ประเพณี อนัดีงาม 
2) นกัเรียนส านึกรักทอ้แงถิ่น
อนัดีงาม 

10,000 
 
 
 
 
 
 
 

10,000 

1) มีการดด าเนินตามโครงการทุก
กิจกรรม 
2) นกัเรียนที่เขา้ร่วมกิจกรรมร้อย
ละ 90 มีเจตคติที่ดีต่อสถาบนัชาติ 
ศาสนา พระมหากษตัริย ์
3) บุคลากร นกัเรียนและผูมี้ส่วน
เกี่ยวขอ้งมีความพึงพอใจไม่ต ่ากว่า
ร้อยละ 80 
 
1) เพื่อให้นักเรียนรักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม
ของไทยไว้ 

- ฝ่ายปกครอง 
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ตวัช้ีวดัท่ี 3  ร้อยละของนกัเรียนที่ผ่านกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม(ต่อ) 
 

ที่ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

และแหล่งที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่

รับผิดชอบ 

4 โครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม
ระดบัประถมศึกษา 
(SBMLD) 
 
 
 
 
 
 
 
 

1)  เพื่อให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้
และฝึกปฏิบตัิตามวิถีแบบพุทธ
ในสถานการณ์ต่าง ๆ  
2) เพ่ือปรับเปล่ียนพฤติกรรมที่
ไม่พึงประสงคแ์ละเสริมสร้าง
ให้นกัเรียนมีพฤตกิรรมที่ดีงาม
ตามหลกัมารยาทของชาวพุทธ 
3) เพ่ือให้นกัเรียนเกดิภูมิคุม้กนั
ที่ดีกบัตนเอง  สามารถน า
หลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา
ไปประยุกตใ์ชใ้น
ชีวิตประจ าวนั 

1) นกัเรียนเขา้ร่วม
กิจกรรมอย่างนอ้ย 
ร้อยละ  80 
2) นกัเรียนมีการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมที่
ไม่พึงประสงคแ์ละมี 
พฤติกรรมที่ดีงามตาม
หลกัมารยาทของชาวพุทธ 
3) ผูม้ีส่วนเกี่ยวขอ้งมี
ความพึงพอใจต่อกจิกรรม
อย่างนอ้ยร้อยละ  80 
 

20,000 1) นกัเรียนเขา้ร่วมกจิกรรมคิด
เป็นมากกว่าร้อยละ  80 
2) จากสังเกตและ
แบบสอบถามนกัเรียนมีการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสงคแ์ละมี พฤติกรรมทีด่ี
งามตามหลกัมารยาทของชาว
พุทธ 
3) ผูม้ีส่วนเกี่ยวขอ้งมีความพึง
พอใจต่อกิจกรรมคดิเป็น
มากกว่าร้อยละ  80 

- ฝ่ายวิชาการ 

5 โครงการจิตอาสาพฒันา
วดัระดบัประถมวยั 
(SBMLD) 

เพื่อส่งเสริมให้นกัเรียน
ระดบัชั้นอนุบาล 2 -3 มีจติ
อาสาและมีความเสียสละต่อ
ส่วนรวม 

นกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรม
อย่างนอ้ย 
ร้อยละ  80 
 

10,000 นกัเรียนระดบัชั้นอนุบาล 2– 3 
มีคุณธรรม จริยธรรม  และมี
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

- ฝ่ายวิชาการ 
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ตวัช้ีวดัท่ี 3  ร้อยละของนกัเรียนที่ผ่านกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม(ต่อ) 
 

ที่ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

และแหล่งที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่รับผิด 

ชอบ 

6 โครงการเขา้ค่ายธรรม
ศึกษาระดบัปฐมวยั 
(SBMLD) 
 
 
 
 
 
 
 
 

1)  เพื่อให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้
และฝึกปฏิบตัิตามวิถีแบบพุทธ
ในสถานการณ์ต่าง ๆ  
2) เพ่ือปรับเปล่ียนพฤติกรรมที่
ไม่พึงประสงคแ์ละเสริมสร้าง
ให้นกัเรียนมีพฤตกิรรมที่ดีงาม
ตามหลกัมารยาทของชาวพุทธ 
3) เพ่ือให้นกัเรียนเกดิภูมิคุม้กนั
ที่ดีกบัตนเอง  สามารถน า
หลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา
ไปประยุกตใ์ชใ้น
ชีวิตประจ าวนั 

1) นกัเรียนเขา้ร่วม
กิจกรรมอย่างนอ้ย 
ร้อยละ  80 
2) นกัเรียนมีการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมที่
ไม่พึงประสงคแ์ละมี 
พฤติกรรมที่ดีงามตาม
หลกัมารยาทของชาวพุทธ 
3) ผูม้ีส่วนเกี่ยวขอ้งมี
ความพึงพอใจต่อกจิกรรม
อย่างนอ้ยร้อยละ  80 
 

10,000 1) นกัเรียนเขา้ร่วมกจิกรรมคิด
เป็นมากกว่าร้อยละ  80 
2) จากสังเกตและ
แบบสอบถามนกัเรียนมีการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสงคแ์ละมี พฤติกรรมทีด่ี
งามตามหลกัมารยาทของชาว
พุทธ 
3) ผูม้ีส่วนเกี่ยวขอ้งมีความพึง
พอใจต่อกิจกรรมคดิเป็น
มากกว่าร้อยละ  80 

- ฝ่ายวิชาการ 
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ตวัช้ีวดัท่ี 4  ร้อยละของจ านวนนกัเรียนที่เขา้ร่วมกิจกรรม  ตามโครงการนอ้มน าแนวคิดตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงสู่การปฏิบตัิเพ่ิมขึ้น 

 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
และแหล่งที่มา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่รับผิด 
ชอบ 

1 โครงการสามเหล่ียม
พอเพียงเพื่อพ่อ 
 
 
 
 
 
 

1. เพื่อให้นกัเรียนมีความรู้
ความเขา้ใจเกี่ยวกบัหลกัการ 
แนวทางการด าเนินงานและ
วิธีการส่งเสริมการวางแผน
พฒันาเศรษฐกิจพอเพียง
ทอ้งถ่ิน ดา้นการเกษตรและ
แหล่งน ้า  

นกัเรียนที่ เขา้ร่วม
โครงการ 901 คน 

70,000 1. สร้างความรู้ความเขา้ใจ
เกี่ยวกบัหลกัการ แนวทางการ
ด าเนินชีวติตามหลกัเศรษฐกิจ
พอเพียง  
2. นกัเรียนไดข้อ้มูลที่สามารถ
น าไปประยกุตใ์ชใ้นการด าเนิน
ชีวิตโดยใชห้ลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ฝ่ายวิชาการ 

2  โครงการปฐมวยัเรียนรู้
สู่พอเพียง (SBMLD) 

เพื่อส่งเสริมกระบวนการ
เรียนรู้ของนกัเรียนระดบัชั้น
อนุบาล 2 – 3 มีความรู้ความ
เขา้ใจผ่านการเรียนรู้จาก
ประสบการณต์รง ไดล้งมือ
ปฏิบตัิจริง 

นกัเรียนที่ เขา้ร่วม
โครงการ 114 คน 

70,000 นกัเรียนไดข้อ้มูลที่สามารถ
น าไปประยกุตใ์ชใ้นการด าเนิน
ชีวิตโดยใชห้ลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ฝ่ายวิชาการ 
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ตวัช้ีวดัท่ี 5  ร้อยละของครู  บุคลากรทางการศึกษาท่ีไดร้ับการอบรมพฒันาในเร่ืองการสร้างเสริมคุณภาพชีวติท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มเพ่ิมขึ้น 
 

ที่ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

และแหล่งที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่

รับผิดชอบ 

1 โครงการพฒันา
บุคลากร 
 
 
 
 
 
 
 

1) บุคลากรตระหนกัถึง 
ความส าคญัในวิชาชีพครู 
น าความรู้ทีไ่ดไ้ปพฒันาตนเอง
และองคก์ร 
2) บุคลากรไดร้ับการพฒันา
ศกัยภาพมุ่งมัน่และอุทิศตนใน
งานที่ไดร้ับมอบหมายจาก
โรงเรียน 
3) บุคลากรไดแ้สวงหาความรู้  
มีขวญัและก าลงั ใจ ในการ
ปฏิบตัิงานมีเจตคติที่ดีในการ
ท างานเพื่อพฒันาองคก์ร   
 

ครูและบุคลากรโรงเรียน
เทศบาลบา้นสามเหลี่ยม 
จ านวน  66  คน 
เชิงปริมาณ 
1) ครูและบุคลากร ไดเ้ขา้รับ
การอบรม/ประชุม/สัมมนา/
ทศันศึกษามากกว่า 60 
ชัว่โมง/คน/ปี 
2) จดัประชุมครูและบุคลากร 
ตามโครงการ 2 ครั้ ง/ปี 
เชิงคุณภาพ 
1) ครูและบุคลากรมีความรู้
ความสามารถและสมรรถนะ
ที่จ  าเป็นในการปฏิบติัหน้าที ่
2) ครูและบุคลากรที่เกี่ยวขอ้ง
มีความพึงพอใจในการด าเนิน
โครงการในระดบัดีมาก 

ไม่ใชง้บ 1) มีการด าเนินงานทกุกิจกรรม
ในโครงการ 
2) ครูและบุคลากรไดร้ับ
ความรู้จากการฝึกอบรม
มากกว่า  60 ชัว่โมง/คน/ปี 
3) จดัท าเอกสารส่วนบุคคล 
รายงาน เพื่อเสนอต่อผูบ้ริหาร
ให้รับทราบ 
4) ครู/บุคลากรมีความพึงพอใจ
ต่อการด าเนินโครงการใน
ระดบัด ี

- ฝ่ายงบประมาณ 
และบุคลากร 

 
 



305 
 
 

 
ตวัช้ีวดัท่ี 6  สถานศกึษามีการจดัการศึกษาตามเกณฑใ์นโครงการโรงเรียนคณุธรรม 

 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
และแหล่งที่มา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่
รับผิดชอบ 

1 โครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมใน
โรงเรียน 
 
 
 
 
 
 

1)  เพื่อให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้
และฝึกปฏิบตัิตามวิถีแบบพุทธ
ในสถานการณ์ต่าง ๆ  
2) เพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมที่
ไม่พึงประสงคแ์ละเสริมสร้าง
ให้นกัเรียนมีพฤตกิรรมที่ดีงาม
ตามหลกัมารยาทของชาวพุทธ 
3) เพ่ือให้นกัเรียนเกดิภูมิคุม้กนั
ที่ดีกบัตนเอง  สามารถน า
หลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา
ไปประยุกตใ์ชใ้น
ชีวิตประจ าวนั 
4) เพ่ือให้นกัเรียนตระหนกัถึง
ความส าคญัและบทบาทของ
การเป็นคนดี  ของสังคม 

1) นกัเรียนเขา้ร่วม
กิจกรรมอย่างนอ้ย 
ร้อยละ  80 
2) นกัเรียนมีการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมที่
ไม่พึงประสงคแ์ละมี 
พฤติกรรมที่ดีงามตาม
หลกัมารยาทของชาวพุทธ 
3) ผูม้ีส่วนเกี่ยวขอ้งมี
ความพึงพอใจต่อกจิกรรม
อย่างนอ้ยร้อยละ  80 
 

50,000 1) นกัเรียนเขา้ร่วมกจิกรรมคิด
เป็นมากกว่าร้อยละ  80 
2) จากสังเกตและ
แบบสอบถามนกัเรียนมีการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสงคแ์ละมี พฤติกรรมทีด่ี
งามตามหลกัมารยาทของชาว
พุทธ 
3) ผูม้ีส่วนเกี่ยวขอ้งมีความพึง
พอใจต่อกิจกรรมคดิเป็น
มากกว่าร้อยละ  80 

-ฝ่ายวิชาการ 

‘ 
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ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
และแหล่งที่มา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่
รับผิดชอบ 

2 
 
 
 
 
 
 
 
3 

โครงการวนัพ่อแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการวนัแม่แห่งชาต ิ
 
 
 
 
 
 
 

1) เพ่ือให้นกัเรียนมีคณุค่านิยม
ที่พึงประสงค ์ และเป็นที่
ยอมรับของสังคม 
2) เพ่ือให้นกัเรียนมีความรกั
ชาติ  ศาสนา  และ
พระมหากษตัริย ์
 
 
1) เพ่ือให้นกัเรียนมีคณุค่านิยม
ที่พึงประสงค ์ และเป็นที่
ยอมรับของสังคม 
2) เพ่ือให้นกัเรียนมีความรกั
ชาติ  ศาสนา  และ
พระมหากษตัริย ์
 
 
 

คณะครู  51 คน 
นกัเรียน  929 คน 
เชิงปริมาณ 
1) นกัเรียนที่เขา้ร่วมกิจกรรม
ร้อยละ 90 
2) บุคลากร นกัเรียนและ
ผูเ้กี่ยวขอ้งมีส่วนร่วมมีความ
พึงพอใจ ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ 
1) ท าให้ เกิดความร่วมมือใน
การอนุรักษว์ฒันธรรม 
ประเพณี อนัดีงาม 
2) นกัเรียนส านึกรักทอ้แงถิ่น
อนัดีงาม 

10,000 
 
 
 
 
 
 
 

10,000 

1) มีการดด าเนินตามโครงการทุก
กิจกรรม 
2) นกัเรียนที่เขา้ร่วมกิจกรรมร้อย
ละ 90 มีเจตคติที่ดีต่อสถาบนัชาติ 
ศาสนา พระมหากษตัริย ์
3) บุคลากร นกัเรียนและผูมี้ส่วน
เกี่ยวขอ้งมีความพึงพอใจไม่ต ่ากว่า
ร้อยละ 80 
 
1) เพื่อให้นักเรียนรักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม
ของไทยไว้ 

- ฝ่ายปกครอง 
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กลยุทธ์ที ่ 5.2 หลกัสูตร แหล่งเรียนรู้ และส่ือการเรียนรู้ ท่ีส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มคุณธรรม จริยธรรม  และการน าแนวคดิตามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง สู่การ 
ปฏิบตัิ 
ตวัช้ีวดัท่ี 1 จ านวนกจิกรรมท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการสร้างเสริมคณุภาพชีวติท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
และแหล่งที่มา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่
รับผิดชอบ 

1 โครงการจดันิทรรศการ
ให้ความรู้มหัศจรรย์
พรรณไมน้านาชาต ิ
 
 
 
 
 

1) เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการ
จดัหาวสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ 
2) เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการ
จดัหาพนัธ์ุไม ้
3) เพ่ือเป็นค่าใชจ้่ายในการ
บ ารุงรักษาและดูแลตน้ไม ้
4) เพ่ือเป็นค่าใชจ้่ายในการจดั
สวน 
5) นกัเรียนไดเ้รียนรู้ผ่านการ
จดักจิกรรมWork  Shop 
 

1) มีค่าใชจ้่ายในการจดัหา
วสัดุอุปกรณต์่าง ๆ 
2) มีค่าใชจ้่ายในการจดัหา
พนัธ์ุไม ้
3) มีค่าใชจ้่ายในการ
บ ารุงรักษาและดูแลตน้ไม ้
4) มีค่าใชจ้่ายในการจดั
สวน 
5) นกัเรียนไดเ้รียนรู้ผ่าน
การจดักิจกรรม 
Work  Shop  ได ้
 

20,000 1) มีวสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ 
2) สามารถจดัหาพนัธ์ุไม ้
3) สามารถจ่ายในการ
บ ารุงรักษาและดูแลตน้ไม ้
4) มีค่าใชจ้่ายในการจดัสวน 
5) นกัเรียนไดเ้รียนรู้ผ่านการ
จดักจิกรรม Work  Shop ได ้
 

- ฝ่ายอาคาร
สถานที ่
นางสาววิภา
พร นาทนั 

 
 ‘ 



308 
 
 

 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
และแหล่งที่มา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่
รับผิดชอบ 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

โครงการสามเหล่ียม
พอเพียงเพื่อพ่อ 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการจดัการเรียนรู้
มุ่งสู่ 4 ยุทธศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 

1. เพื่อให้นกัเรียนมีความรู้
ความเขา้ใจเกี่ยวกบัหลกัการ 
แนวทางการด าเนินงานและ
วิธีการส่งเสริมการวางแผน
พฒันาเศรษฐกิจพอเพียง
ทอ้งถ่ิน ดา้นการเกษตรและ
แหล่งน ้า 
 
 
1. เพื่อให้นกัเรียนเกิดความรู้
และตระหนกัที่ตอ้งช่วยกนัลด
ความตอ้งการใชพ้ลงังาน 
2.เพื่อให้นกัเรียนเกิดความรู้ที่
ตอ้งหลีกเล่ียงการใชเ้ช้ือเพลิง
ฟอสซิลหรือน ้ามนั และลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

นกัเรียนที่ เขา้ร่วม
โครงการ 929 คน 
 
 
 
 
 
 
 
นกัเรียนที่ เขา้ร่วม
โครงการ 929 คน 

70,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

60,000 

1. สร้างความรู้ความเขา้ใจ
เกี่ยวกบัหลกัการ แนวทางการ
ด าเนินชีวติตามหลกัเศรษฐกิจ
พอเพียง  
2. นกัเรียนไดข้อ้มูลที่สามารถ
น าไปประยกุตใ์ชใ้นการด าเนิน
ชีวิตโดยใชห้ลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
- โรงเรียนมีมาตรการการ
ประหยดัพลงังาน 

ฝ่ายวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
-ฝ่ายบริการ 
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ตวัช้ีวดัท่ี 2  จ านวนกจิกรรมที่ปลูก ฝังคุณธรรม จริยธรรม  และการน าแนวคิดตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงสู่การปฏิบตัิ 

 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
และแหล่งที่มา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่
รับผิดชอบ 

1 โครงการสามเหล่ียม
พอเพียงเพื่อพ่อ 
 
 
 
 

1. เพื่อให้นกัเรียนมีความรู้
ความเขา้ใจเกี่ยวกบัหลกัการ 
แนวทางการด าเนินงานและ
วิธีการส่งเสริมการวางแผน
พฒันาเศรษฐกิจพอเพียง
ทอ้งถ่ิน ดา้นการเกษตรและ
แหล่งน ้า 

นกัเรียนที่ เขา้ร่วม
โครงการ 929 คน 

70,000 1. สร้างความรู้ความเขา้ใจ
เกี่ยวกบัหลกัการ แนวทางการ
ด าเนินชีวติตามหลกัเศรษฐกิจ
พอเพียง  
2. นกัเรียนไดข้อ้มูลที่สามารถ
น าไปประยกุตใ์ชใ้นการด าเนิน
ชีวิตโดยใชห้ลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ฝ่ายวิชาการ 
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ตวัช้ีวดัท่ี 3  จ านวนแหล่งเรียนรู้ที่ไดร้ับการพฒันาให้สามารถจดัการศกึษา  จดักิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมในเร่ืองการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต  ที่เป็นมิตรกบั
ส่ิงแวดลอ้ม 

 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
และแหล่งที่มา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่
รับผิดชอบ 

1 โครงการปรับปรุงภูมิ
ทศัน์ในโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 

1) เพ่ือจดัสภาพแวดลอ้มให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ให้กบันกัเรียน 
2) เพ่ือจดัสภาพแวดลอ้มภายใน
โรงเรียนปลอดภยั น่าอยู่ และ
สวยงาม 
3) เพ่ือให้ครูนกัเรียนมีส่วนร่วม 
ดูแล รักษาแหล่งเรียนรูภู้มิทศัน์
ของโรงเรียน 

1). บุคลากร  61  คน 
2.) นกัเรียน  929 คน 
3) นกัเรียนมีความพึงพอใจ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
ต่อโครงการผ่านร้อยละ 80  
ข้ึนไป 
4) ไดพ้ฒันาปรับปรุงภูมิ
ทศัน์ในโรงเรียน ให้
สวยงาม น่าอยูเ่พ่ิมข้ึน 

60,000 1) สถานศึกษามีสภาพแวดลอ้ม 
มีพ้ืนท่ีสีเขียว และมีพ้ืนท่ีท่ีเอื้อ
ต่อการจดัการศึกษา  ร้อยละ 50 
ของพ้ืนท่ีทั้งหมด 
2) นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อ
โครงการผา่นรอ้ยละ 80  ข้ึนไป 

- ฝ่ายอาคาร 
สถานที ่

2 โครงการเรียนรูน้อก
ห้องเรียน 
 
 
 
 
 

เพื่อให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
สามารถพฒันาและสร้างองค์
ความรู้   ดว้ยตนเองและ
ประยุกตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั
ไดอ้ย่างเหมาะสม 

1) นกัเรียนโรงเรียนเทศบาล
บา้นสามเหล่ียมทุกระดบัชั้นเขา้
ร่วมกิจกรรม   
2) ร้อยละ 90 ของผูเ้รียนได้
เรียนรู้นอกสถานที่อย่างน้อย
ภาคเรียนละ 2 คร้ัง 
3)  ผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งมีความพึง
พอใจต่อกิจกรรมไม่ต ่ากว่าร้อย
ละ  80 

100,000 1) นกัเรียนทุกระดบัชั้นเขา้ร่วม
กิจกรรมคดิเป็นร้อยละ 90 
2) ผูม้ีส่วนเกี่ยวขอ้งมีความพึง
พอใจต่อกิจกรรมมากกว่าร้อย
ละ  80 

-ฝ่ายวิชาการ 
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ยุทธศาสตร์ที่   6 การพฒันาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจดัการศึกษา 
กลยุทธ์ที ่ 6.1 โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจดัการการศึกษามีความคล่องตวั ชดัเจนและสามารถตรวจสอบได้ 
ตวัช้ีวดัท่ี 1  สถานศกึษามีกลไกในการรายงาน  และตรวจสอบผลการด าเนินงานของสถานศึกษา  ที่รองรับการกระจายอ านาจในการบริหารจดัการศกึษา 

 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
และแหล่งที่มา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่
รับผิดชอบ 

1 โครงการพฒันาระบบ
ประกนัคุณภาพ
การศึกษา 
 
 
 

เพื่อพฒันาระบบการประกนั
คุณภาพภายในสถานศึกษา ให้
เขม้แข็งและมีประสิทธิภาพ 

1) จดัประชุมคณะครูและ
บุคลากรที่เกี่ยวขอ้ง 2  คร้ัง/ปี 
2) จดัท าเอกสารรายงาน
ประจ าปี 1 ครั้ ง 
3) สถานศึกษามีระบบ
ประกนัคุณภาพภายใน 

20,000 1) มีการด าเนินงานตาม
โครงการทุกกิจกรรม 
2) สถานศึกษามีการด าเนินงาน
อย่างเป็นระบบ (PDCA) 

-ฝ่ายวิชาการ 

2 โครงการพฒันาระบบ
บริหารจดัการศึกษา
อิเลคทรอนิกส์ของ
องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินเพ่ือเขา้สู่
ประเทศไทย 4.0 

เพื่อพฒันาระบบบริหารจดั
การศึกษาอิเลคทรอนิกส์ของ
โรงเรียนเทศบาลบา้น
สามเหล่ียมเพื่อเขา้สู่ประเทศ
ไทย 4.0 

โรงเรียนมีระบบบริหาร
จดัการศึกษา
อิเลคทรอนิกส์ 

450,000 โรงเรียนมีระบบบริหารจดั
การศึกษาอิเล็คทรอนิกส์ที่มี
ประสิทธิภาพ 

-ฝ่ายวิชาการ 

3 กิจกรรมแผนพฒันาการ
จดัการศึกษา 
 

เพื่อจดัท าแผนพฒันาการจดั
การศึกษา 

โรงเรียนมีแผนเป็นกรอบ
ในการบริหารอย่างนอ้ย 3 
แผน 

ไม่ใชง้บ โรงเรียนมีแผนเป็นกรอบใน
การบริหารอย่างนอ้ย 3 แผน 

-ฝ่ายวิชาการ 
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กลยุทธ์ที ่ 6.2 ระบบการบริหารจดัการศกึษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ส่งผลต่อคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
ตวัช้ีวดัท่ี 1  สถานศกึษาทีมรีะดบัคุณภาพผ่านเกณฑป์ระกนัคุณภาพการศึกษา   

 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
และแหล่งที่มา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่
รับผิดชอบ 

1 โครงการพฒันาระบบ
ประกนัคุณภาพ
การศึกษา 
 
 
 
 
 
 

เพื่อพฒันาระบบการประกนั
คุณภาพภายในสถานศึกษา ให้
เขม้แข็งและมีประสิทธิภาพ 

ดา้นปริมาณ 
1) จดัประชุมคณะครูและ
บุคลากรที่เกีย่วขอ้ง 2  
ครั้ ง/ปี 
2) จดัท าเอกสารรายงาน
ประจ าปี 1 ครั้ ง 
ดา้นคณุภาพ  
1) สถานศึกษามีระบบ
ประกนัคุณภาพภายใน 

20,000 1) มีการด าเนินงานตาม
โครงการทุกกิจกรรม 
2) สถานศึกษามีการด าเนินงาน
อย่างเป็นระบบ (PDCA) 

-ฝ่ายวิชาการ 

2 โครงการค่าแบบ
นกัเรียน 
 
 
 
 
 

เพื่อด าเนินโครงการค่า
เคร่ืองแบบนกัเรียน 

นกัเรียนทุกระดบัชั้น 
จ านวน 929 คน 

368,610 นกัเรียนมีเคร่ืองแบบ 
นกัเรียนที่มคีุณภาพ 
พร้อมใชง้าน 

-ฝ่ายการเงิน
งบประมาณ 
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‘ 
 

ที่ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

และแหล่งที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่

รับผิดชอบ 

3 โครงการค่าอุปกรณก์าร
เรียน 
 
 

เพื่อด าเนินโครงการค่าอุปกรณ์
การเรียน 

นกัเรียนทุกระดบัชั้น 
จ านวน 929 คน 

358,340 นกัเรียนมีอุปกรณ ์
การเรียนพร้อมใชใ้นการเรียนรู ้

-ฝ่ายการเงิน
งบประมาณ 

4 โครงการค่าหนงัสือ
เรียน 
 

เพื่อด าเนินโครงการค่าหนงัสือ
เรียน 

นกัเรียนทุกระดบัชั้น 
จ านวน 929 คน 

701,444 นกัเรียนมีหนงัสือเรียน 
พร้อมใชใ้นการเรียนรู ้

-ฝ่ายการเงิน
งบประมาณ 

5 โครงการค่า
ปัจจยัพ้ืนฐานส าหรับ
นกัเรียนยากจน 

เพื่อด าเนินโครงการค่า
ปัจจยัพ้ืนฐานส าหรับนกัเรียน
ยากจน 

นกัเรียนทุกระดบัชั้น 
จ านวน 929 คน 

178,000 โรงเรียนมีคณุภาพการจดัการ 
เรียนการสอนดขีึ้น 

-ฝ่ายการเงิน
งบประมาณ 

6 โครงการจดัซ้ือวสัดุ
ส านกังาน                                                                                                                   

เพื่อด าเนินการจดัซ้ือวสัดุ
ส านกังาน                                                                                                                   

วสัดุส านกังาน  200 
รายการ                                                                                                               

300,000 โรงเรียนมีวสัดุพร้อม 
ใชง้าน 

-ฝ่ายการเงิน
งบประมาณ 

7 โครงการจดัซ้ือวสัดุงาน
บา้นงานครวั 

เพ่ือด าเนินการจดัซ้ือวสัดุงาน
บา้นงานครวั 

วสัดุงานบา้นงานครวั 24   
รายการ 

46,476 โรงเรียนมีวสัดุพร้อม 
ใชง้าน 

-ฝ่ายการเงิน
งบประมาณ 

8 โครงการจดัซ้ือวสัดุ
ก่อสร้าง 

เพ่ือด าเนินการจดัซ้ือวสัดุ
ก่อสร้าง 

วสัดุก่อสร้าง 10 รายการ 100,000 โรงเรียนมีวสัดุพร้อม 
ใชง้าน 

-ฝ่ายการเงิน
งบประมาณ 
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‘ 
 

ที่ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

และแหล่งที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่

รับผิดชอบ 

9 โครงการจดัซ้ือวสัดุ
วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย ์

เพ่ือด าเนินการจดัซ้ือวสัดุ
วิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์

วสัดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย ์30 รายการ 

51,000 โรงเรียนมีวสัดวุิทยาศาสตร์
หรือการแพทยพ์ร้อมใชง้าน 

-ฝ่ายการเงิน
งบประมาณ 

10 โครงการจดัซ้ือวสัดุ
โฆษณาและเผยแพร่ 

เพ่ือด าเนินการจดัซ้ือวสัดุ
โฆษณาและเผยแพร่ 

วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 
20 รายการ 

30,000 โรงเรียนมีวสัดโุฆษณาและ
เผยแพร่ พร้อมใชง้าน 

-ฝ่ายการเงิน
งบประมาณ 

11 โครงการจดัซ้ือวสัดกุีฬา เพ่ือด าเนินการจดัซ้ือวสัดุกีฬา จดัซ้ือวสัดุกีฬา 25 
รายการ 

40,000 โรงเรียนมีวสัดกุีฬาพร้อมใช้
งาน 

-ฝ่ายการเงิน
งบประมาณ 

12 โครงการจดัซ้ือวสัดุ
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือด าเนินการจดัซ้ือวสัดุ
คอมพิวเตอร์ 

จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 
50 รายการ 

100,000 โรงเรียนมีวสัดวุสัดุ
คอมพิวเตอร์พร้อมใชง้าน 

-ฝ่ายการเงิน
งบประมาณ 

13 โครงการจดัซ้ือวสัดุ
การศึกษา 

เพ่ือด าเนินการจดัซ้ือวสัดุ
การศึกษา 

จดัซ้ือวสัดุการศึกษา 120 
รายการ 

350,000 โรงเรียนมีวสัดกุารศกึษาพร้อม
ใชง้าน 

-ฝ่ายการเงิน
งบประมาณ 

14 โครงการค่าใชจ้่ายระบบ
สาธารณูปโภคภายใน
โรงเรียน 

เพื่อด าเนินการจ่ายค่าระบบ
สาธารณูปโภคภายในโรงเรียน 

ค่าบริการสาธารณูปโภค 
12 เดือน 

760,400 โรงเรียนมีระบบ
สาธารณูปโภคพร้อมใชง้าน 

-ฝ่ายการเงิน
งบประมาณ 

 
 
‘ 
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ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและ
แหล่งที่มา 

2561 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่
รับผิดชอบ 

15 โครงการอาหารกลางวนั 
 
 
 
 

เพื่อด าเนินการโครงการอาหาร
กลางวนั 

นกัเรียนระดบัอนุบาลและ
ประถมศึกษา จ านวน 569 
คน 

2,232,000 นกัเรียนมีสุขภาพร่างกาย
เติบโต สมบูรณ์ตามวยั 

-ฝ่ายการเงิน
งบประมาณ 

16 โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค ์(โดม
หลงัคาอเนกประสงค)์  
 

เพื่อด าเนินการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค ์(โดมหลงัคา
อเนกประสงค)์ 

โดมหลงัคาอเนกประสงค ์
1 หลงั 

14,259,000 โรงเรียนมีอาคาร สถานที่
เหใสมกบัการใชง้าน 

-ฝ่ายอาคาร
สถานที ่

17 โครงการจดัซ้ือ Smart 
TV ขนาด 55 น้ิว 15 
เคร่ือง 
 

เพ่ือด าเนินการจดัซ้ือ Smart 
TV ขนาด 55 น้ิว 15 เคร่ือง 

TV ขนาด 55 น้ิว 15 
เคร่ือง 

397,500 โรงเรียนมี Smart TV พร้อม
ใชใ้นการจดัการเรียนการ
สอน 

-ฝ่ายอาคาร
สถานที ่

18 โครงการก่อสร้างอาคาร
สุขานกัเรียนชั้นเดียว  
จ านวน  10  ห้อง 

เพื่อด าเนินการก่อสร้างอาคาร
สุขานกัเรียนชั้นเดียว  จ านวน  
10  ห้อง 

สุขานกัเรียนชั้นเดียว  
จ านวน  10  ห้อง 

- โรงเรียนมีสุขานกัเรียน
เพียงพอต่อการบริการ
นกัเรียน 
 

-ฝ่ายอาคาร
สถานที ่
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‘ 
 ‘กลยุทธ์ที ่ 6.2 ระบบการบริหารจดัการศกึษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ส่งผลต่อคุณภาพและมาตรฐานการศกึษา 
ตวัช้ีวดัท่ี 2 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีความพึงพอใจต่อระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาเพ่ิมขึ้น 
 

 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
และแหล่งที่มา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่
รับผิดชอบ 

1 โครงการพฒันาระบบ
ประกนัคุณภาพ
การศึกษา 
 
 
 
 
 
 

เพื่อพฒันาระบบการประกนั
คุณภาพภายในสถานศึกษา ให้
เขม้แข็งและมีประสิทธิภาพ 

ดา้นปริมาณ 
1) จดัประชุมคณะครูและ
บุคลากรที่เกีย่วขอ้ง 2  
ครั้ ง/ปี 
2) จดัท าเอกสารรายงาน
ประจ าปี 1 ครั้ ง 
ดา้นคณุภาพ  
1) สถานศึกษามีระบบ
ประกนัคุณภาพภายใน 
 

20,000 1) มีการด าเนินงานตาม
โครงการทุกกิจกรรม 
2) สถานศึกษามีการ
ด าเนินงานอย่างเป็นระบบ 
(PDCA) 

-ฝ่ายวิชาการ 

2 กิจกรรมแบบประเมิน
ความพึงพอใจ 
 

เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อ
ระบบการประกนัคุณภาพ
การศึกษา 
 

นกัเรียน ครูและบุคลากร 
990 คน 

ไม่ใชง้บ โรงเรียนมีระบบประกนั
คุณภาพท่ีเขม้แข็ง 

-ฝ่ายวิชาการ 
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ตวัช้ีวดัท่ี 3  คะแนนเฉล่ียผลการทดสอบทางการ ศึกษาระดบัชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของผูเ้รียนที่เรียนในกลุ่มสถานศึกษาท่ีเขา้สู่ระบบการบริหารจดัการแนวใหม่
สูงขึ้น 

 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
และแหล่งที่มา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่
รับผิดชอบ 

1 โครงการยกระดบั
ผลทดสอบระดบัชาติ 
 ( O-NET ) 
 
 
 
 
 
 

1)  เพื่อให้โรงเรียนผ่านการประเมิน
คุณภาพภายใน 
2) เพื่อให้นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน  O-NET เฉลี่ยสูงข้ึน 
3) เพื่อกระตุน้ให้ครูและนกัเรียน
ตระหนกัถึงความส าคญัในการ
ประเมินระดบัชาติ 
4) เพื่อจดักิจกรรมสอนเสริมความรู้
ให้นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษา
ตอนปลายสอบแข่งขนัเขา้ศึกษาต่อ
ระดบัมหาวิทยาลยั 

1)  ด าเนินงานในโครงการ
ครบ 2 กิจกรรม 
2)  นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน O-NET เฉลี่ย
สูงข้ึน 
3) นกัเรียน ม.6 สามารถสอบ
เขา้เรียนต่อระดบั
มหาวิทยาลยัไดอ้ย่างน้อยร้อย
ละ 75 
4) ผูมี้ส่วนเกี่ยวขอ้งมีความพึง
พอใจในกิจกรรมอย่างน้อย
ร้อยละ  80   

20,000 1) นกัเรียนมีความรู้เพิ่มมากข้ึน
จากการเรียนในห้องเรียนปกติ 
2) นกัเรียนความพร้อมในการ
สอบ O-NET  
3) นกัเรียนไดท้ราบถึงพฒันาการ
การเรียนรู้ของตนเอง 
4) ครูทราบถึงระดบัความรู้ของ
นกัเรียนที่ตนสอน 

-ฝ่ายวิชาการ 

2 กิจกรรมสอนซ่อมเสริม 
 
 
 
 

เพื่อให้นกัเรียนมีนิสัยรักการ
เรียนรู้ และพฒันาตนเองอย่าง
ต่อเน่ือง 

นกัเรียนทุกระดบัชั้น 
จ านวน 929 คน ไดเ้รียน
ซ่อมเสริมทุกคน 

ไม่ใชง้บ ผลประเมินการเรียนซ่อม
เสริมของนกัเรียนผ่านเกณฑ ์

-ฝ่ายวิชาการ 
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ตวัช้ีวดัท่ี 4  ระดบัความพึงพอใจของผูป้กครอง  และชุมชนในการให้บริการการศึกษาของกลุ่มสถานศึกษาท่ีเขา้สู่ระบบการบริหารจดัการสูงขึ้น 

 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
และแหล่งที่มา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่
รับผิดชอบ 

1 โครงการอบรมและศกึษา
ดูงานเพ่ือพฒันาศกัยภาพ
คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(SBMLD) 
 
 
 

1) เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือร่วม
ใจและความสัมพนัธ์อนัดี
ระหว่างบุคลากรโรงเรียนกบั
คณะกรรมการสถานศึกษา 
2)  เพ่ือให้คณะกรรมการ
สถานศึกษาเขา้ใจในบทบาท
หน้าท่ีของตนเองและ SBMLD 
3) เพ่ือสรา้งความรูแ้ละ
ประสบการณ์ตรงให้แก่
คณะกรรมการสถานศึกษาในการ
พฒันาโรงเรียนเป็นฐานของการ
พฒันาทอ้งถิ่น 

1) เป้าหมายเชิงปริมาณ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ของโรงเรียน จ านวน 15 
คน 
2) เป้าหมายเชิงคณุภาพ
คณะกรรมการสถานศึกษา
มีบทบาทหน้าท่ีร่วมกบั
โรงเรียนในการจดั
การศึกษา พร้อมทั้งมีความรู้
และประสบการณ์ในการ
พฒันาโรงเรียนเป็นฐานใน
การพฒันาทอ้งถิ่น 

50,000 1) มีความร่วมมือร่วมใจ ระดม
ความคิดในการพฒันาและ
ความสัมพนัธ์อนัดรีะหว่าง
บุคลากรโรงเรียนกบั
คณะกรรมการสถานศึกษา 
2) คณะกรรมการเขา้ใจและมี
บทบาทหน้าท่ีร่วมกบัโรงเรียน
ในการจดัการศึกษาอย่างมี
ระบบและไดม้าตรฐาน 

- ฝ่ายวิชาการ 
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‘ 
 

ที่ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

และแหล่งที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่

รับผิดชอบ 

2 โครงการเปิดบา้น 
(Samliam Open House) 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) เพื่อให้ครูและนกัเรียนได้
แสดงผลงานทางวิชาการใน
รอบ 1 ปีการศึกษา 
2) เพื่อแสดงศกัยภาพของ
นกัเรียนและครูในโรงเรียนให้
ประจกัษแ์ก่สาธารณชน 
3) เพื่อส่งเสริมให้นกัเรียนกลา้
คิด กลา้แสดงออก ตาม
ศกัยภาพ 

1) ครู นกัเรียน ผูป้กครอง 
ร้อยละ 80 เขา้ร่วม
กิจกรรมโครงการ 
2) ครู นกัเรียน ผูป้กครอง 
ร้อยละ 80 เกิดความ
ภาคภูมิใจในตนเอง 
3) ผูป้กครอง และ
ผูเ้กี่ยวขอ้ง ช่ืนชมผลงาน 
มีทศันคติที่ดตี่อโรงเรียน
และมีความพึงพอใจใน
ระดบัคณุภาพดีมาก 

60,000 1)  ครู นกัเรียน ผูป้กครอง  
ร้อยละ 80เขา้ร่วมกจิกรรม
ดว้ยความภาคภูมิใจ 
2) ผูป้กครอง และผูเ้กี่ยวขอ้ง 
ช่ืนชมผลงาน มีทศันคติทีด่ี
ต่อโรงเรียนและมีความพึง
พอใจในระดบัคุณภาพดีมาก 

ฝ่ายวิชาการ 

3 โครงการประชุม
ผูป้กครอง 
 
 
 
 

เพื่อด าเนินโครงการประชมุ
ผูป้กครอง 

นกัเรียนและผูป้กครอง
จ านวน 1,858 คน 

5,000 ผูป้กครอง มีส่วนร่วมและ
เขา้ใจในการบริหารจดัการ
ของโรงเรียน 

ฝ่ายวิชาการ 
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‘ 
 

ที่ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

และแหล่งที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่

รับผิดชอบ 

4 กิจกรรมแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ 
 
 
 
 

เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อ
การบริหารจดัการการศกึษา 

นกัเรียน ครูและบุคลากร 
990 คน 

ไม่ใชง้บ โรงเรียนมีระบบประกนั
คุณภาพท่ีเขม้แข็ง 

-ฝ่ายวิชาการ 

 
ตวัช้ีวดัท่ี 5   สถานศกึษามีการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล  

 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
และแหล่งที่มา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่
รับผิดชอบ 

1 โครงการประชุม
ผูป้กครอง 
 
 
 

เพื่อด าเนินโครงการประชมุ
ผูป้กครอง 

นกัเรียนและผูป้กครอง
จ านวน 1,858 คน 

5,000 ผูป้กครอง มีส่วนร่วมและ
เขา้ใจในการบริหารจดัการ
ของโรงเรียน 

ฝ่ายวิชาการ 
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‘ 
 

ที่ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

และแหล่งที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่

รับผิดชอบ 

2 โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานเพื่อพฒันา
ศกัยภาพคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(SBMLD) 
 
 
 

1) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือ
ร่วมใจและความสัมพนัธ์อนัดี
ระหว่างบุคลากรโรงเรียนกบั
คณะกรรมการสถานศึกษา 
2)  เพื่อให้คณะกรรมการ
สถานศึกษาเขา้ใจในบทบาท
หนา้ท่ีของตนเองและ SBMLD 
3) เพื่อสร้างความรู้และ
ประสบการณต์รงให้แก่
คณะกรรมการสถานศึกษาใน
การพฒันาโรงเรียนเป็นฐาน
ของการพฒันาทอ้งถ่ิน 

1) เป้าหมายเชิงปริมาณ
คณะกรรมการ
สถานศึกษาของโรงเรียน 
จ านวน 15 คน 
2) เป้าหมายเชิงคุณภาพ
คณะกรรมการ
สถานศึกษามีบทบาท
หนา้ท่ีร่วมกบัโรงเรียนใน
การจดัการศกึษา พร้อม
ทั้งมีความรู้และ
ประสบการณ์ในการ
พฒันาโรงเรียนเป็นฐาน
ในการพฒันาทอ้งถ่ิน 

50,000 1) มีความร่วมมือร่วมใจ 
ระดมความคิดในการพฒันา
และความสัมพนัธ์อนัดี
ระหว่างบุคลากรโรงเรียนกบั
คณะกรรมการสถานศึกษา 
2) คณะกรรมการเขา้ใจและมี
บทบาทหนา้ท่ีร่วมกบั
โรงเรียนในการจดัการศกึษา
อย่างมีระบบและได้
มาตรฐาน 

ฝ่ายวิชาการ 
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กลยุทธ์ที ่ 6.3 ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจดัการการศึกษาท่ี  ตอบสนองความตอ้งการของประชาชนและพ้ืนท่ี 
ตวัช้ีวดัท่ี 1  จ านวนเครือข่ายการศึกษาท่ีมีศกัยภาพ  และความพร้อมในการส่งเสริมสนบัสนุนการจดัการศกึษาเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของประชาชนในพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึน 

 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
และแหล่งที่มา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่
รับผิดชอบ 

1 โครงการส่งเสริมการฝึก
ประสบการณว์ิชาชีพครู 
 
 
 
 
 
 

1. เพื่อให้เครือข่าย
สถาบนัการศึกษาจดัให้
นกัศกึษาไดม้าฝึก
ประสบการณ์พฒันา
กระบวนการเรียนการสอนใน
โรงเรียน 
2. เพื่อให้นกัศึกษาได้
ปฏิบตัิงานและแลกเปล่ียน
ความรู้ กบัหัวหนา้หน่วยงาน 
บุคลากรของ หน่วยงานต่างๆ 
ที่มีประสบการณ์มาก่อน 

เครือข่าย
สถาบนัการศึกษา 
มหาวิทยาลยัขอนแกน่    
มหาวิทยาลยัราชภฏั
มหาสารคาม 

ไม่ใชง้บ นกัศกึษาจะไดร้ับการฝึก
ประสบการณว์ิชาชีพในดา้น
ต่างๆ โดยการน าเอาความรู้
ทางทฤษฎีท่ีได ้ศึกษาตาม
หลกัสูตรไปประยุกตใ์ช้
ปฏิบตัิจนเกิดทกัษะความ
ช านาญเพียงพอที่จะน าไป
เป็นแนวทางในการ ประกอบ
อาชีพในโอกาสต่อไปไดอ้ย่า
งด 

ฝ่ายวิชาการ 

2 โครงการทวิศกึษา 1)เพื่อให้นกัเรียนมีทกัษะดา้น
วิชาชีพ 
2) เพื่อสร้างค่านิยมอาชีวะของ
นกัเรียนให้หันมาเขา้สู่ระบบอาชีวะ
มากข้ึน 

นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา
ปีที่ 4 จ านวน 21 คน 

100,000 นกัเรียนทีไ่ดร้ับวฒุิการศึกษา 
2 วุฒิ คือ วฒุิ ม. 6 และ ปวช. 

ฝ่ายวิชาการ 
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‘ 
 

ที่ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

และแหล่งที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่

รับผิดชอบ 

3 กิจกรรมครูพระสอน
ศีลธรรม 
 
 
 

เพื่อจดัให้มคีรูพระสอน
ศีลธรรม 

-นกัเรียนทุกระดบัชั้น 
จ านวน 929 คน 

ไม่ใชง้บ นกัเรียนตระหนกัถึงศีลธรรม
ในการด ารงชีวิต 

-ฝ่ายวิชาการ 

4 กิจกรรมการเรียนการ
สอนครู DARE 
 
 
 
 
 

1) เพื่อให้นกัเรียนเขา้ใจถึง
ความเส่ียงทางดา้นร่างกาย 
ความรู้สึก สังคม กฎหมายและ
ผลกระทบของการเสพเหลา้ 
บุหร่ี กญัชา และสารระเหยที่มี
ผลต่อสมองและร่างกายท่ีก าลงั
พฒันาของนกัเรียน 

-นกัเรียนระดบัชั้น
ประถมศึกษาและ
มธัยมศึกษาจ านวน 300 
คน 

ไม่ใชง้บ -นกัเรียนเขา้ใจและตระหนกั
ถึงการปฏิเสธในการใชส้าร
เสพติด 

-ฝ่ายปกครอง 

5 กิจกรรม Aidsnet 
 
 
 
 

1) เพื่อให้นกัเรียนเขา้ใจถึง
ปัญหาเอดส์ และการป้องกนั
เอดส์ 

-นกัเรียนระดบัชั้น
ประถมศึกษาและ
มธัยมศึกษาจ านวน 300 
คน 

ไม่ใชง้บ นกัเรียนตระหนกัถึงปัญหา
เอดส์  

-ฝ่ายปกครอง 
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กลยุทธ์ที ่ 6.4 ระบบบริหารงานบคุคลของครู และบุคลากรทางการศึกษา  มคีวามเป็นธรรมสร้างขวญัก าลงัใจ 
ตวัช้ีวดัท่ี 1  สถานศกึษามีครูเพียงพอต่อการจดัการเรียนการสอน 

 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
และแหล่งที่มา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่
รับผิดชอบ 

1 โครงการพฒันา
ศกัยภาพผูเ้รียน 
 
 
 
 
 

1) เพื่อให้โรงเรียนมีบุคลากรที่
เพียงพอและมีวุฒิการศกึษา
ตามท่ีตอ้งการ 
2) เพ่ือทดแทนอตัราก าลงัท่ี
ขาดแคลน 
 

1) ค่าจา้งพนกังานจา้งเป็น
รายเดือน จ านวน 5 
ต าแหน่ง ๆ ละ 8,430 บาท 
ค่าครองชีพ 1,500 บาท 
รวม 9,930 บาท จา้ง
จ านวนทั้งส้ิน 12 เดือน 
รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 
476,640 บาท 
 

660,000 1) โรงเรียนมีอตัราครูอตัรา
จา้งจ านวน 6 ต าแหน่ง มี
สาขาวิชาเอก ดงัน้ี  
1.1 วิชาเอกปฐมวยั 2  อตัรา 
1.2 วิชาเอกพลศึกษา 2  อตัรา 
1.3 วิชาเอกฟิสิกส์ 1 อตัรา 
 

วิชาการ 

2 งานบุคคล 
 
 
 
 
 

เพื่อพฒันางานบุคคลให้มี
ประสิทธิภาพ 

ครู และบุคลากร 61 คน  ไม่ใชง้บ โรงเรียนมีระบบงานบุคคลที่
มีประสอิทธิภาพ 

-ฝ่ายธุรการ 
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ตวัช้ีวดัท่ี 2  ร้อยละของครู  และบุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบตัิงานตรงกบัความรู้ความสามารถ 
 

ที่ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

และแหล่งที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่

รับผิดชอบ 

1 งานบุคคล 
 

เพื่อพฒันางานบุคคลให้มี
ประสิทธิภาพ 

ครู และบุคลากร 61 คน  ไม่ใชง้บ โรงเรียนมีระบบงานบุคคลที่
มีประสอิทธิภาพ 

-ฝ่ายธุรการ 
 

 
ตวัช้ีวดัท่ี 3  ร้อยละของครู และบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีคณุวุฒกิารศกึษา  การฝึกอบรมเพ่ิมขึ้น 

 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
และแหล่งที่มา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่
รับผิดชอบ 

1 โครงการพฒันา
บุคลากร 
 
 
 
 
 
 

1) บุคลากรตระหนกัถึง 
ความส าคญัในวิชาชีพครู 
น าความรู้ที่ไดไ้ปพฒันาตนเองและ
องคก์ร 
2) บุคลากรไดร้ับการพฒันา
ศกัยภาพมุ่งมัน่และอุทิศตนในงาน
ที่ไดร้ับมอบหมายจากโรงเรียน 
3) บุคลากรไดแ้สวงหาความรู้  
มีขวญัและก าลงั ใจ ในการ
ปฏิบติังานมีเจตคติที่ดีในการ
ท างานเพื่อพฒันาองคก์ร   

ครูและบุคลากรโรงเรียน
เทศบาลบา้นสามเหล่ียม 
จ านวน  61  คน 

ไม่ใชง้บ 1) มีการด าเนินงานทกุ
กิจกรรมในโครงการ 
2) ครูและบุคลากรไดร้ับ
ความรู้จากการฝึกอบรม
มากกว่า  60 ชัว่โมง/คน/ปี 
3) จดัท าเอกสารส่วนบุคคล 
รายงาน เพื่อเสนอต่อ
ผูบ้ริหารให้รับทราบ 

- ฝ่ายงบประมาณ 
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ตวัช้ีวดัท่ี 4  จ านวนบุคลากรทางการศึกษา  ท าหนา้ท่ีปฏิบตัิงานสนบัสนุนการเรียนการสอนเพียงพอ 
 

ที่ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

และแหล่งที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่

รับผิดชอบ 

1 โครงการพฒันา
บุคลากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) บุคลากรตระหนกัถึง 
ความส าคญัในวิชาชีพครู 
น าความรู้ทีไ่ดไ้ปพฒันาตนเอง
และองคก์ร 
2) บุคลากรไดร้ับการพฒันา
ศกัยภาพมุ่งมัน่และอุทิศตนใน
งานที่ไดร้ับมอบหมายจาก
โรงเรียน 
3) บุคลากรไดแ้สวงหาความรู้  
มีขวญัและก าลงั ใจ ในการ
ปฏิบตัิงานมีเจตคติที่ดีในการ
ท างานเพื่อพฒันาองคก์ร   

ครูและบุคลากรโรงเรียน
เทศบาลบา้นสามเหล่ียม 
จ านวน  61  คน 

ไม่ใชง้บ 1) มีการด าเนินงานทกุ
กิจกรรมในโครงการ 
2) ครูและบุคลากรไดร้ับ
ความรู้จากการฝึกอบรม
มากกว่า  60 ชัว่โมง/คน/ปี 
3) จดัท าเอกสารส่วนบุคคล 
รายงาน เพื่อเสนอต่อ
ผูบ้ริหารให้รับทราบ 

- ฝ่ายงบประมาณ 

2 งานบุคคล 
 
 
 
 

เพื่อพฒันางานบุคคลให้มี
ประสิทธิภาพ 

ครู และบุคลากร 61 คน  ไม่ใชง้บ โรงเรียนมีระบบงานบุคคลที่
มีประสอิทธิภาพ 

-ฝ่ายธุรการ 
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ตวัช้ีวดัท่ี 5  จ านวนผูบ้ริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา  ที่ผ่านการประเมินทกัษะ ความรูค้วามสามารถ  และสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ มาตรฐาน
ต าแหน่งและวิทยฐานะเพ่ิมขึ้น 

 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
และแหล่งที่มา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่
รับผิดชอบ 

1 โครงการพฒันา
บุคลากร 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) บุคลากรตระหนกัถึง 
ความส าคญัในวิชาชีพครู 
น าความรู้ทีไ่ดไ้ปพฒันาตนเอง
และองคก์ร 
2) บุคลากรไดร้ับการพฒันา
ศกัยภาพมุ่งมัน่และอุทิศตนใน
งานที่ไดร้ับมอบหมายจาก
โรงเรียน 
3) บุคลากรไดแ้สวงหาความรู้  
มีขวญัและก าลงั ใจ ในการ
ปฏิบตัิงานมีเจตคติที่ดีในการ
ท างานเพื่อพฒันาองคก์ร   

ครูและบุคลากรโรงเรียน
เทศบาลบา้นสามเหล่ียม 
จ านวน  61  คน 

ไม่ใชง้บ 1) มีการด าเนินงานทกุ
กิจกรรมในโครงการ 
2) ครูและบุคลากรไดร้ับ
ความรู้จากการฝึกอบรม
มากกว่า  60 ชัว่โมง/คน/ปี 
3) จดัท าเอกสารส่วนบุคคล 
รายงาน เพื่อเสนอต่อ
ผูบ้ริหารให้รับทราบ 

- ฝ่ายงบประมาณ 

2 งานบุคคล 
 
 
 

เพื่อพฒันางานบุคคลให้มี
ประสิทธิภาพ 

ครู และบุคลากร 61 คน  ไม่ใชง้บ โรงเรียนมีระบบงานบุคคลที่
มีประสอิทธิภาพ 

-ฝ่ายธุรการ 
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ตวัช้ีวดัท่ี 6  จ านวนครูที่มีคุณสมบตัิ และสมรรถนะตามมาตรฐานต าแหน่ง  เพื่อการพฒันาและเตรียมเขา้สู่การเป็นครูแกนน า  และครูมืออาชีพเพ่ิมขึ้น 
 

 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
และแหล่งที่มา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่
รับผิดชอบ 

1 โครงการพฒันา
บุคลากร 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) บุคลากรตระหนกัถึง 
ความส าคญัในวิชาชีพครู 
น าความรู้ทีไ่ดไ้ปพฒันาตนเอง
และองคก์ร 
2) บุคลากรไดร้ับการพฒันา
ศกัยภาพมุ่งมัน่และอุทิศตนใน
งานที่ไดร้ับมอบหมายจาก
โรงเรียน 
3) บุคลากรไดแ้สวงหาความรู้  
มีขวญัและก าลงั ใจ ในการ
ปฏิบตัิงานมีเจตคติที่ดีในการ
ท างานเพื่อพฒันาองคก์ร   

ครูและบุคลากรโรงเรียน
เทศบาลบา้นสามเหล่ียม 
จ านวน  61  คน 

ไม่ใชง้บ 1) มีการด าเนินงานทกุ
กิจกรรมในโครงการ 
2) ครูและบุคลากรไดร้ับ
ความรู้จากการฝึกอบรม
มากกว่า  60 ชัว่โมง/คน/ปี 
3) จดัท าเอกสารส่วนบุคคล 
รายงาน เพื่อเสนอต่อ
ผูบ้ริหารให้รับทราบ 

- ฝ่าย
งบประมาณ 

2 งานบุคคล 
 
 

เพื่อพฒันางานบุคคลให้มี
ประสิทธิภาพ 

ครู และบุคลากร 61 คน  ไม่ใชง้บ โรงเรียนมีระบบงานบุคคลที่
มีประสอิทธิภาพ 

-ฝ่ายธุรการ 

 


