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4.2  รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
ยทุธศาสตร์ท่ี 1 การจดัการศึกษาเพื่อความมัน่คงของสังคม และดูแลป้องกนัภยัคุกคามในชีวติรูปแบบใหม่ 
กลยทุธ์ 1.1 นกัเรียนมีความรักในสถาบนัหลกัของชาติ  และยดึมัน่การปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
ตวัช้ีวดัท่ี 1 ร้อยละของนกัเรียนท่ีร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้  ท่ีสะทอ้นความรักและการธ ารงรักษาสถาบนัหลกัของชาติ  และการยดึมัน่ในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
 

ที่ 
 

โครงการ/กจิกรรม 
 

วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและแหล่งทีม่า ผลทีค่าดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่

รับผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 
1 โครงการวนัเฉลิมพระ

ชนมพรรษา 
 
 
 
 
 
 

1) เพื่อให้นกัเรียนมีคุณค่านิยม
ท่ีพึงประสงค ์และเป็นท่ี
ยอมรับของสังคม 
2) เพื่อให้นกัเรียนมีความรัก
ชาติ  
ศาสนา  และพระมหากษตัริย ์
3) เพื่อให้นกัเรียนรักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีอนัดี
งามของไทยไว ้

เชิงปริมาณ 
1) นกัเรียนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม
ร้อยละ 90 
2) บุคลากร นกัเรียนและ
ผูเ้ก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมมีความ
พึงพอใจ ไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ 
1) ท าให ้เกิดความร่วมมือใน
การอนุรักษว์ฒันธรรม 
ประเพณี อนัดีงาม 
2) นกัเรียนส านึกรักทอ้แงถ่ิน
อนัดีงาม 
 

10,000 10,000 10,000 10,000 1) นกัเรียนท่ีเขา้ร่วม
กิจกรรมร้อยละ 90 มีเจตคติ
ท่ีดีต่อสถาบนั 
พระมหากษตัริย ์
2) บุคลากร นกัเรียนและผูมี้
ส่วนเก่ียวขอ้งมีความพึง
พอใจไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 80 
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ที่ 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งทีม่า ผลทีค่าดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่ 
รับผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

โครงการส่งเสริม
ศกัยภาพการเป็นผูน้ า 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมหนา้เสาธง 
 
 
 
 
 
 

1) เพื่อเสริมสร้างทกัษะความเป็น
ผูน้ า และผูต้ามท่ีดี 
2) เพื่อสร้างความเป็นผูน้ าใหก้บั
นกัเรียนในสถานศึกษา  และสร้าง
ช่ือเสียงใหก้บัโรงเรียน 
3) เพื่อใหน้กัเรียนรู้จกัการท างาน
เป็นทีม 

 
 
 
1) เพื่อจดักิจกรรมท่ีส่งเสริม
การแสดงออกถึงความ
จงรักภกัดีต่อสถาบนัชาติ  
ศาสนาและพระมหากษตัริย ์
2) เพื่อนกัเรียนไดรั้บการเตรียม
ความพร้อมก่อนเขา้ชั้นเรียน
ประจ าวนั 
 

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

20,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบ 

20,000 
 
 
 
 

 
 
 
 
ไม่ใช้
งบ 

20,000 
 
 
 
 

 
 
 
 
ไม่ใช้
งบ 

20,000 
 
 
 
 

 
 
 
 
ไม่ใช้
งบ 

1) มีการด าเนินด าเนินงาน
ตามโครงการทุกกิจกรรม 
2) นกัเรียนมีความรู้ความ
เขา้ใจบทบาทผูน้ า และผู ้
ตามอยา่งนอ้ยร้อยละ 90 
3) ผูป้กครอง บุคลากร 
นกัเรียน ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมี
ความพึงพอใจ ไม่ต ่ากวา่
ร้อยละ 80 
1) นกัเรียนไดเ้รียนรู้
เร่ืองราวต่าง ๆ ตามท่ีมีการ
จดักิจกรรมส่งเสริมความรู้
รายวนั 
2)นกัเรียนไดมี้โอกาส
แสดงออก 

-ฝ่าย
ปกครอง 
 
 
 
 
 
 
 
-ฝ่าย
วชิาการ 
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ตวัช้ีวดัท่ี 2 ร้อยละของนกัเรียนท่ีผา่นการอบรมลูกเสือ  เนตรนารี 
 

ที่ 
 

โครงการ/กจิกรรม 
 

วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและแหล่งทีม่า ผลทีค่าดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่

รับผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 
1 
 
 
 
 
 
 
 

2 

โครงการกิจกรรม 
ยวุกาชาด 
 
 
 
 
 
 
โครงการกิจกรรม
ลูกเสือ 
-เนตรนารี 
 
 
 
 
 
 

1) เพื่อใหมี้สุขภาพ และ
สมรรถภาพท่ีดี สามารถน า
ความรู้ไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์
ต่อตนเองและผูอ่ื้น 
2)  เพื่อให้เกิดทกัษะในการ
ปฏิบติักิจกรรมและอยูร่่วมกบั
ผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 
3) เพื่อให้เกิดความสามคัคี 
1)  เพื่อใหลู้กเสือ-เนตรนารีมี
ความรู้ ความเขา้ใจ และมีทกัษะ
ตามหลกัวชิาลูกเสือ-เนตรนารี 
2) เพื่อใหมี้สุขภาพ และสมรรถภาพ
ท่ีดี สามารถน าความรู้ไปใชใ้หเ้กิด
ประโยชน์ต่อตนเองและผูอ่ื้น 
3)  เพ่ือใหเ้กิดทกัษะในการปฏิบติั
กิจกรรมและอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นได้
อยา่งมีความสุข 
4) เพ่ือใหเ้กิดความสามคัคี 

1) นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ท่ี 1-6 จ านวน 460 คน เขา้
ค่าย 2 วนั 1 คืน 
 ร้อยละ 95 
2) นกัเรียนสามารถน าความรู้
และทกัษะยวุกาชาดมาใชใ้น
ชีวติประจ าวนัได ้ร้อยละ 90 
 
1) นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 
1-3 จ านวน 360 คน เขา้ค่าย 2 
วนั 1 คืน 
 ร้อยละ 95 
2) นกัเรียนสามารถน าความรู้
และทกัษะลูกเสือ-เนตรนารี
มาใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้
ร้อยละ 90 

20,000 
 
 
 
 
 
 
 

60,000 

20,000 
 
 
 
 
 
 
 

60,000 

20,000 
 
 
 
 
 
 
 

60,000 

20,000 
 
 
 
 
 
 
 

60,000 

1) นกัเรียนสามารถน าความรู้
และยวุกาชาดใชใ้นการ
ด ารงชีวติได ้
 
 
 
 
 
 
1) นกัเรียนสามารถน า
ความรู้และทกัษะลูกเสือ-
เนตรนารีใชใ้น
ชีวติประจ าวนัได ้ 
 
 
 
 

ฝ่าย
วชิาการ 
 
 
 
 
 
 
ฝ่าย
วชิาการ 
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ตวัช้ีวดัท่ี 3 ร้อยละของนกัเรียนท่ีไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน  และกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมือง (Civic Education) 
 

ที่ 
 

โครงการ/กจิกรรม 
 

วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและแหล่งทีม่า ผลทีค่าดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่

รับผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

โครงการส่งเสริม
ศกัยภาพการเป็นผูน้ า 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการบ าเพญ็
ประโยชน์เพื่อสังคม  
(จิตอาสา) 
 

1) เพื่อเสริมสร้างทกัษะความเป็น
ผูน้ า และผูต้ามท่ีดี 
2) เพ่ือสร้างความเป็นผูน้ าใหก้บั
นกัเรียนในสถานศึกษา  และสร้าง
ช่ือเสียงใหก้บัโรงเรียน 
3) เพื่อใหน้กัเรียนรู้จกัการท างาน
เป็นทีม 

 
 
 
1) เพื่อส่งเสริม สนบัสนุนให้
นกัเรียนท าความดีโดยการ
บ าเพญ็สาธารณประโยชน์ 
2) เพื่อสร้างคุณภาพในดา้น
ความรับผดิชอบ เสียสละให้
เกิดแก่นกัเรียน 

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

 
 
 

20,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20,000 

20,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20,000 
 

20,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20,000 

20,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20,000 

1) มีการด าเนินด าเนินงาน
ตามโครงการทุกกิจกรรม 
2) นกัเรียนมีความรู้ความ
เขา้ใจบทบาทผูน้ า และผู ้
ตามอยา่งนอ้ยร้อยละ 90 
3) ผูป้กครอง บุคลากร 
นกัเรียน ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมี
ความพึงพอใจ ไม่ต ่ากวา่
ร้อยละ 80 
 
1) นกัเรียนมีจิตสาธารณะ มี
ความรับผดิชอบต่อ
ส่วนรวม 
 
 

-ฝ่าย
ปกครอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
-งาน
กิจกรรม
ลูกเสือ
และ รด. 
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ตวัช้ีวดัท่ี 4 ร้อยละของนกัเรียนท่ีผา่นการจดักิจกรรมการเรียนการสอน  และกิจกรรมสร้างภูมิคุม้กนัหรือป้องปราบการทุจริตคอร์รัปชัน่ 
 

ที่ 
 

โครงการ/กจิกรรม 
 

วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและแหล่งทีม่า ผลทีค่าดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่

รับผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 
1 
 
 
 
 
 
 

2 

กิจกรรมตามหลกัสูตร
โตไปไม่โกง 
 
 
 
 
 
กิจกรรมการเรียนการ
สอนครู DARE 
 

1) เพื่อสร้างจิตส านึกคุณธรรม
ของนกัเรียน ใหไ้ม่เห็นแก่ตวั 
ไม่เอาเปรียบผูอ่ื้น รู้จกัจ าแนก
ชัว่ดี สามารถแยกแยะความผดิ
และความถูกตอ้ง  
 
 
1) เพื่อให้นกัเรียนเขา้ใจถึง
ความเส่ียงทางดา้นร่างกาย 
ความรู้สึก สังคม กฎหมายและ
ผลกระทบของการเสพเหลา้ 
บุหร่ี กญัชา และสารระเหยท่ีมี
ผลต่อสมองและร่างกายท่ีก าลงั
พฒันาของนกัเรียน 

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

ไม่ใช้
งบ 

 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบ 

ไม่ใช้
งบ 

 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบ 

ไม่ใช้
งบ 

 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบ 

ไม่ใช้
งบ 

 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบ 

1) นกัเรียนโรงเรียน
เทศบาลบา้นสามเหล่ียม มี
คุณธรรมตามแนวคิดโตไป
ไม่โกง 
2) ผูป้กครองและชุมชนมี
ความพึงพอใจในการ
ด าเนินโครงการ 
-นกัเรียนเขา้ใจและ
ตระหนกัถึงการปฏิเสธใน
การใชส้ารเสพติด 

-ฝ่าย
ปกครอง 
 
 
 
 
 
-ฝ่าย
ปกครอง 
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ตวัช้ีวดัท่ี 5 ร้อยละของนกัเรียนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน  และกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอยูร่่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรม 
 

ที่ 
 

โครงการ/กจิกรรม 
 

วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและแหล่งทีม่า ผลทีค่าดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่

รับผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 
1 โครงการบ าเพญ็

ประโยชน์เพื่อสังคม 
 (จิตอาสา) 
 
 
 
 
 

1) เพื่อส่งเสริม สนบัสนุนให้
นกัเรียนท าความดีโดยการ
บ าเพญ็สาธารณประโยชน์ 
2) เพื่อสร้างคุณภาพในดา้น
ความรับผดิชอบ เสียสละให้
เกิดแก่นกัเรียน 

นกัเรียนระดบัชั้น
ประถมศึกษาและมธัยมศึกษา 
จ านวน 150 คน 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 1) นกัเรียนมีจิตสาธารณะ มี
ความรับผดิชอบต่อ
ส่วนรวม 
 

-งาน
กิจกรรม
ลูกเสือ
และ รด. 
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ตวัช้ีวดัท่ี 6  ร้อยละของนกัเรียนท่ีไดเ้รียนรู้ และปลูกฝังแนวทางการจดัการความขดัแยง้ โดยแนวทางสันติวธีิ 
 

ที่ 
 

โครงการ/กจิกรรม 
 

วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและแหล่งทีม่า ผลทีค่าดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่

รับผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 
1 โครงการพฒันาระบบ

ดูแลนกัเรียน 
 
 
 
 
 
 
 

1) เพ่ือใหค้รูไดรั้บทราบขอ้มูล
นกัเรียนเป็นรายบุคคล 
2) เพ่ือสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดี
ระหวา่งโรงเรียนและผูป้กครอง 
3) เพ่ือใหค้รูและผูป้กครองไดมี้
ส่วนร่วมแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
4) เพ่ือเป็นการช่วยเหลือนกัเรียน
ท่ีขาดแคลนใหไ้ดรั้บโอกาส 

1) ครูไดรั้บทราบขอ้มูล
นกัเรียน  
ร้อยละ 90 
2) ความสมัพนัธ์ระหวา่งครู 
นกัเรียน ผูป้กครอง อยูใ่นระดบั
ดี 
3) ผูป้กครองมีความพึงพอใจ
อยูใ่น 
ระดบั ดี 

10,000 10,000 10,000 10,000 1) นกัเรียนไดรั้บการเยี่ยม
บา้น  870 คน จากจ านวน
นกัเรียนทั้งหมด 929  คน คิด
เป็น 
ร้อยละ  95 
2) ครูไดรั้บทราบขอ้มูล
นกัเรียนร้อยละ  95 
3) ผูป้กครองมีความพึงพอใจ
อยูใ่นระดบั ดีมาก คิดเป็น
ร้อยละ 80 

- ฝ่าย
ปกครอง 

2 โครงการส่งเสริม
ศกัยภาพการเป็นผูน้ า 
 
 
 

1) เพื่อเสริมสร้างทกัษะความเป็น
ผูน้ า และผูต้ามท่ีดี 
2) เพ่ือสร้างความเป็นผูน้ าใหก้บั
นกัเรียนในสถานศึกษา  และสร้าง
ช่ือเสียงใหก้บัโรงเรียน 
3) เพื่อใหน้กัเรียนรู้จกัการท างาน

เชิงปริมาณ 
นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจ
บทบาทผูน้ า และผูต้ามอยา่งนอ้ย
ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
นกัเรียนรู้จกัการท างานเป็นทีม 

20,000 20,000 20,000 20,000 1) มีการด าเนินด าเนินงานตาม
โครงการทุกกิจกรรม 
2) นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจ
บทบาทผูน้ า และผูต้ามอยา่ง
นอ้ยร้อยละ 90 
3) ผูป้กครอง บุคลากร นกัเรียน 

- ฝ่าย
ปกครอง 
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เป็นทีม 

 
และท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมี
ความสุข 
 

ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีความพึง
พอใจ ไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 80 

 

กลยทุธ์ท่ี  1.2 นกัเรียนไดรั้บการศึกษา  การดูแล  และป้องกนัจากภยัคุกคามในชีวติรูปแบบใหม่ 
ตวัช้ีวดัท่ี 1 ร้อยละของนกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนการสอน  และกิจกรรมเพื่อเสริมความรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัภยัคุกคามในรูปแบบใหม่ 
 

ที่ 
 

โครงการ/กจิกรรม 
 

วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและแหล่งทีม่า ผลทีค่าดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่

รับผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 
1 โครงการอินเตอร์เน็ต

สีขาว 
 
 
 
 
 
 
 

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

2. 2. เพื่อเสริมสร้างความเขา้ใจ
เร่ืองดิจิทัลและสามารถใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลเบ้ืองตน้ให้เป็น
ประโยชน์กับการท างาน โดย
สามารถสร้างงานและส่ือสาร
ด้วยส่ือดิจิทัลท่ีหลากหลายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  

 

นกัเรียน  ครูและบุคลากร   980  
คน 

30,000 30,000 30,000 30,000 โรงเรียนเป็นองค์กรท่ีปรับ
องค์กรสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 
โดยน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้
ประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ 

นายบรรสิทธ์ิ  
ดีลอ้ม 

2 กิจกรรมการเรียนการ
สอนครู DARE 
 

1) เพ่ือใหน้กัเรียนเขา้ใจถึงความ
เส่ียงทางดา้นร่างกาย ความรู้สึก 
สงัคม กฎหมายและผลกระทบ

-นกัเรียนระดบัชั้น
ประถมศึกษาและมธัยมศึกษา
จ านวน 300 คน 

ไม่ใช้
งบ 

ไม่ใช้
งบ 

ไม่ใช้
งบ 

ไม่ใช้
งบ 

-นกัเรียนเขา้ใจและ
ตระหนกัถึงการปฏิเสธใน
การใชส้ารเสพติด 

-ฝ่าย
ปกครอง 
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ของการเสพเหลา้ บุหร่ี กญัชา 
และสารระเหยท่ีมีผลต่อสมอง
และร่างกายท่ีก าลงัพฒันาของ
นกัเรียน 

ตวัช้ีวดัท่ี 2 สถานศึกษามีระบบ กลไก และมาตรการท่ีเขม้แขง็ในการป้องกนั  แกไ้ขภยัคุกคามในรูปแบบใหม่ 
 

ที่ 
 

โครงการ/กจิกรรม 
 

วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและแหล่งทีม่า ผลทีค่าดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่

รับผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 
1 โครงการพฒันาระบบ

ดูแลนกัเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) เพ่ือใหค้รูไดรั้บทราบขอ้มูล
นกัเรียนเป็นรายบุคคล 
2) เพ่ือสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดี
ระหวา่งโรงเรียนและผูป้กครอง 
3) เพ่ือใหค้รูและผูป้กครองไดมี้
ส่วนร่วมแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
4) เพ่ือเป็นการช่วยเหลือนกัเรียน
ท่ีขาดแคลนใหไ้ดรั้บโอกาส 

1) ครูไดรั้บทราบขอ้มูล
นกัเรียน  
ร้อยละ 90 
2) ความสมัพนัธ์ระหวา่งครู 
นกัเรียน ผูป้กครอง อยูใ่นระดบั
ดี 
3) ผูป้กครองมีความพึงพอใจ
อยูใ่น 
ระดบั ดี 

10,000 10,000 10,000 10,000 1) นกัเรียนไดรั้บการเยี่ยม
บา้น  870 คน จากจ านวน
นกัเรียนทั้งหมด 929  คน คิด
เป็น 
ร้อยละ  95 
2) ครูไดรั้บทราบขอ้มูล
นกัเรียนร้อยละ  95 
3) ผูป้กครองมีความพึงพอใจ
อยูใ่นระดบั ดีมาก คิดเป็น
ร้อยละ 80 

- ฝ่าย
ปกครอง 

2 โครงการพฒันากลอ้ง
วงจรปิด 
 

- เพื่อรักษาความปลอดภยั
ภายในโรงเรียน 

ติดตั้งกลอ้งวงจรปิดจ านวน 
15 ตวั 

10,000 10,000 10,000 10,000 - ไดศึ้กษาเก่ียวกบั
ประโยชน์การใชก้ลอ้งวงจร
ปิดและการติดตั้งกลอ้ง

-งาน
อาคาร
สถานท่ี 
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วงจรปิด 

ตวัช้ีวดัท่ี 3 ร้อยละของนกัเรียนปลอดยาเสพติด 
 

ที่ 
 

โครงการ/กจิกรรม 
 

วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและแหล่งทีม่า ผลทีค่าดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่

รับผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 
1 โครงการรณรงคเ์พื่อ

ป้องกนัยาเสพติดใน
สถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 

1) เพื่อพฒันาศกัยภาพและ
คุณภาพเยาชนใหเ้ป็นคนรุ่น
ใหม่ท่ีเช่ือมัน่และภาคภูมิใจ
ตนเองจากกิจกรรมสร้างสรรค์
โดยการสนบัสนุนของสังคม 
2) เพื่อเป็นการรณรงคป์ลุก
จิตส านึกและสร้างกระแสท่ีเอ้ือ
ต่อการป้องกนัและการแกไ้ข
ปัญหายาเสพติด 
 

เชิงปริมาณ 
1) นกัเรียนเขา้ร่วมโครงการสร้างเกราะ
ป้องกนัยาเสพติด ระดบัชั้นมธัยมศึกษา
ร้อยละ 85 
2) เพ่ือส่งเสริมให้นกัเรียนมีพฤติกรรม
ท่ีพึงประสงคอ์ยูใ่นระดบัสูงข้ึน 
เชิงคุณภาพ 
1) นกัเรียนมีความรู้ความสามารถ
หลีกเล่ียงและป้องกนัจากยาเสพ
ติดได ้ 
2) สถานศึกษาปลอดส่ิงเสพติด
ทุกชนิด 

115,000 115,000 115,000 115,000 1) โรงเรียนมีกิจกรรม
เสริมสร้างเกราะป้องกนัยา
เสพติดใหก้บันกัเรียนกลุ่ม
เส่ียงจ านวน 150 คน 
ระยะเวลา 1 วนั 
2) นกัเรียนมีความรู้ความ
เขา้ใจเก่ียวกบัอนัตรายและ
โทษของส่ิงเสพติดแต่ละชนิด 
รู้จกัหลีกเล่ียงและป้องกนั
ตนเองจากสารเสพติด 
 

- ฝ่าย
ปกครอง 

2 กิจกรรมการเรียนการ
สอนครู DARE 

1) เพ่ือใหน้กัเรียนเขา้ใจถึงความ
เส่ียงทางดา้นร่างกาย ความรู้สึก 

-นกัเรียนระดบัชั้น
ประถมศึกษาและมธัยมศึกษา

ไม่ใช้
งบ 

ไม่ใช้
งบ 

ไม่ใช้
งบ 

ไม่ใช้
งบ 

-นกัเรียนเขา้ใจและ
ตระหนกัถึงการปฏิเสธใน

-ฝ่าย
ปกครอง 
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สงัคม กฎหมายและผลกระทบ
ของการเสพเหลา้ บุหร่ี กญัชา 
และสารระเหยท่ีมีผลต่อสมอง
และร่างกายท่ีก าลงัพฒันาของ
นกัเรียน 

จ านวน 300 คน การใชส้ารเสพติด 

ตวัช้ีวดัท่ี 4 สัดส่วนของนกัเรียนในสถานศึกษาท่ีมีคดีทะเลาะววิาทลดลง 
 

ที่ 
 

โครงการ/กจิกรรม 
 

วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและแหล่งทีม่า ผลทีค่าดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่

รับผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 
1 โครงการพฒันาระบบ

ดูแลนกัเรียน 
 
 
 
 
 
 
 

1) เพ่ือใหค้รูไดรั้บทราบขอ้มูล
นกัเรียนเป็นรายบุคคล 
2) เพ่ือสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดี
ระหวา่งโรงเรียนและผูป้กครอง 
3) เพ่ือใหค้รูและผูป้กครองไดมี้
ส่วนร่วมแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
4) เพ่ือเป็นการช่วยเหลือนกัเรียน
ท่ีขาดแคลนใหไ้ดรั้บโอกาส 

1) ครูไดรั้บทราบขอ้มูล
นกัเรียน  
ร้อยละ 90 
2) ความสมัพนัธ์ระหวา่งครู 
นกัเรียน ผูป้กครอง อยูใ่นระดบั
ดี 
3) ผูป้กครองมีความพึงพอใจ
อยูใ่น 
ระดบั ดี 

10,000 10,000 10,000 10,000 1) นกัเรียนไดรั้บการเยี่ยม
บา้น  870 คน จากจ านวน
นกัเรียนทั้งหมด 929  คน คิด
เป็น 
ร้อยละ  95 
2) ครูไดรั้บทราบขอ้มูล
นกัเรียนร้อยละ  95 
3) ผูป้กครองมีความพึงพอใจ
อยูใ่นระดบั ดีมาก คิดเป็น
ร้อยละ 80 

- ฝ่าย
ปกครอง 

2 กิจกรรมโฮมรูม 
 

1.) เพื่อวางแผนงานด าเนินงาน
ดา้นงานปกครองในแต่ละปี

1) งานปกครองมีการวางแผน
ด าเนินงานล่วงหนา้ 

ไม่ใช้
งบ 

ไม่ใช้
งบ 

ไม่ใช้
งบ 

ไม่ใช้
งบ 

1. นกัเรียนทราบถึง
กฎระเบียบต่าง ๆ ของทาง

- ฝ่าย
ปกครอง 
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การศึกษา  

2) เพื่อนิเทศ ก ากบั ติดตามและ
ส่งเสริมการด าเนินงานดา้น
วชิาการใหเ้ป็นไปตามแผนงาน
ท่ีก าหนด  
 

2) มีขอ้มูลข่าวสารแจง้ใหบุ้
นกัเรียนรับทราบทุกคร้ังท่ีมี
การเปล่ียนแปลง 
 

โรงเรียน  
2. นกัเรียนรู้เท่าทนั
เหตุการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง  
3. นกัเรียนน าเร่ืองท่ีไดรั้บ
การอบรมไปประยกุตใ์ชใ้น
ชีวติประจ าวนัได ้ 

กลยทุธ์ท่ี 1.3 นกัเรียนไดรั้บการศึกษาเพื่อสร้างส านึกรักทอ้งถ่ิน และอนุรักษว์ฒันธรรมทอ้งถ่ิน 
ตวัช้ีวดัท่ี 1 ร้อยละของนกัเรียนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมบูรณาการ  ท่ีส่งเสริมการใชภ้าษาถ่ิน 
 

ที่ 
 

โครงการ/กจิกรรม 
 

วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและแหล่งทีม่า ผลทีค่าดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่

รับผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 
1 โครงการพฒันาการ

เรียนการสอนดว้ย
โครงงาน 
 
 
 
 
 
 

1) เพ่ือพฒันาส่งเสริมความรู้
ความสามารถและเรียนรู้ตาม
ศกัยภาพของนกัเรียน 
2) เพ่ือใหน้กัเรียนเรียนรู้และรู้จกั
แสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง 
3) เพ่ือใหน้กัเรียนรู้จกัการ
วางแผนและท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 
4) เพ่ือส่งเสริมใหน้กัเรียนคิดเป็น 
ท าเป็น แกปั้ญหาได ้

1) นกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรม
ทุกระดบัชั้นของโรงเรียน 
2) จดักิจกรรมพฒันาการ
เรียนการสอนแบบเนน้ผูเ้รียน
เป็นส าคญัทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
 

40,000 40,000 40,000 40,000 1) กระบวนการจดัการเรียน
การสอนของครูมี
ประสิทธิภาพ   
2) นกัเรียนไดรั้บการพฒันา
เตม็ตามศกัยภาพ   
3) นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนท่ีสูงข้ึน 
4) นกัเรียนมีความภาคภูมิใจ
ในผลงานของตนเอง   

- ฝ่าย
วชิาการ 

2 โครงการรักการอ่าน 1) เพ่ือพฒันานกัเรียน รักการอ่าน เชิงปริมาณ 45,000 45,000 45,000 45,000 1) นกัเรียนเขา้ใชบ้ริการ  
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รักการคน้ควา้  เกิดการใฝ่รู้
น าไปสู่การปฏิบติัใน
ชีวิตประจ าวนั 
2)  เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้
นกัเรียนรู้จกัใชเ้วลาวา่งใหเ้กิด
ประโยชนด์ว้ยการอ่านหนงัสือ 
 

1) นกัเรียนชั้นปฐมวยัถึงชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 6 ทุกคนเขา้
ร่วมกิจกรรมในโครงการ 
เชิงคุณภาพ 
1) นกัเรียนทุกคนศึกษาคน้ควา้
จากแหล่งเรียนรู้อยา่ง
หลากหลาย 

หอ้งสมุดร้อยละ 90 
2) นกัเรียนเขา้ร่วมใน
โครงการรักการอ่านร้อยละ 
100 

‘ 
 

ที่ 
 

โครงการ/กจิกรรม 
 

วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและแหล่งทีม่า ผลทีค่าดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่

รับผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 
3 โครงการพฒันาการ

จดัการเรียนรู้โดย
ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะทาง 
 
 
 
 
 

1) เพื่อเป็นการสืบทอดภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญา
ชาวบา้นใหค้งอยูต่ลอดไป 
2) เพื่อเป็นการน าภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาชาวบา้น
น าไปประยกุตใ์ชใ้น
ชีวติประจ าวนั 
3) เพื่อเป็นการพฒันาการจดั
การศึกษาท่ีหลากหลายให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ

1) นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ท่ี 4-6 จ านวน  170  คน 
2) นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 
2 
จ านวน  76  คน 
3) ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีความ
พึงพอใจต่อกิจกรรมอยา่ง
นอ้ยร้อยละ  80 

70,000 70,000 70,000 70,000 1) นกัเรียนชั้น ป.4-6 
จ านวน  170  คน  และ ม.2  
จ  านวน  76  คนไดร่้วม
กิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกบั
ปราชญช์าวบา้นไวคิ้ดเป็น
ร้อยละ  90 
2) ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีความ
พึงพอใจต่อกิจกรรม
มากกวา่ 
ร้อยละ  80 

- ฝ่าย
วชิาการ 
นายจิรา
ยทุธ 
หล่อยดา 
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ของชุมชน ทอ้งถ่ิน 
 
 
 
 
 
 
ตวัช้ีวดัท่ี 2 ร้อยละของนกัเรียนร่วมกิจกรรม  ท่ีแสดงออกถึงศิลปวฒันธรรมร่วมสมยัเพื่อสร้างส านกัรักทอ้งถ่ิน 
 

ที่ 
 

โครงการ/กจิกรรม 
 

วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและแหล่งทีม่า ผลทีค่าดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่

รับผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 
1 โครงการรักษท์อ้งถ่ิน  

ป.1-3 (SBMLD) 
 
 
 
 
 
 

1) เพื่อส่งเสริมสนบัสนุนและ
อนุรักษป์ระเพณีและ
วฒันธรรมทอ้งถ่ิน 
2) เพื่อปลูกจิตส านึกให้เด็ก
เยาวชนในทอ้งถ่ินเกิดความ
ตระหนกั และเขา้มามีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ ์ฟ้ืนฟู และสืบ
สานภูมิปัญญาและคุณค่าความ
หลากหลายทางวฒันธรรม ทั้ง
ท่ีเป็นชีวติ ค่านิยมท่ีดีงาม และ

1) เชิงปริมาณ จดักิจกรรมชั้น 
ป. 1-3 ไปเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้
ทอ้งถ่ิน 4 คร้ัง/1 ภาคเรียน รวม
ทั้งหมด 8 คร้ัง/ปีการศึกษา 
2) เชิงคุณภาพ 
-นกัเรียนมีจิตส านึกเห็น
ความส าคญั ตระหนกั ช่ืนชม 
และเขา้มามีส่วนร่วมในการ
อนุรักษฟ้ื์นฟูและสืบสานภูมิ
ปัญญาและคุณค่าความ

50,000 50,000 50,000 50,000 1) ประเพณีและวฒันธรรม
ทอ้งถ่ินไดรั้บการส่งเสริม
อนุรักษสู่์คนรุ่นต่อไป 
2) เด็กเยาวชนในทอ้งถ่ินมี
จิตส านึก เกิดความ
ตระหนกั และเขา้มามีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ ์ฟ้ืนฟู 
และสืบสานภูมิปัญญาและ
คุณค่าความหลากหลายทาง
วฒันธรรม ทั้งท่ีเป็นชีวติ 
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ความเป็นไทย 
 
 

หลากหลายทางวฒันธรรม
ทอ้งถ่ิน 
-นกัเรียนมีทกัษะในการ
แสวงหาความรู้ รักการเรียน 
มุ่งมัน่ในการท างานและ
สามารถท างานร่วมกบัคนอ่ืน
ได ้

ค่านิยมท่ีดีงาม และความ
เป็นไทย 
 

 
 

ที่ 
 

โครงการ/กจิกรรม 
 

วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและแหล่งทีม่า ผลทีค่าดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่

รับผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 
2 โครงการรักษไ์ทย 

 
 
 
 
 
 
 
 

1) เพื่อให้นกัเรียนไดศึ้กษา
ศิลปวฒันธรรมไทย ทั้งดนตรี
ไทย  นาฏศิลป์  เป็นเคร่ือง
แสดงถึงความเป็นไทย 
2) นกัเรียนไดสื้บทอดความ
เป็นไทยเอาไวสื้บไป อีกทั้งยงั
เป็นการใชเ้วลาวา่งใหเ้กิด
ประโยชน์ 

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

25,000 25,000 25,000 25,000 นกัเรียนส านึกท่ีดีในการ
รักษาวฒันธรรม  
เอกลกัษณ์ของความเป็น
ไทย 

--ฝ่ายบริการ 

3 โครงการร่วมงานวนั 1) เพื่อให้นกัเรียนระลึกถึงวนั นกัเรียน 936 คน ไม่ใช้ ไม่ใช้ ไม่ใช้ ไม่ใช้ นกัเรียนตระหนกัถึงการ -ฝ่ายบริการ 
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เขา้พรรษา 
 
 
 
 
 
 

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

งบ งบ งบ งบ อนุรักษศ์าสนา
ศิลปวฒันธรรม ประเพณี
ทางพุทธศาสนา 

‘ 
 

ที่ 
 

โครงการ/กจิกรรม 
 

วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและแหล่งทีม่า ผลทีค่าดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่

รับผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 
4 โครงการร่วมงานวนั

ออกพรรษาลอย
ประทีปพุทธกตญัญู 
 
 
 
 
 
 
 

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

นกัเรียน ระดบัชั้น
ประถมศึกษาและมธัยมศึกษา 
จ านวน 150 คน 

25,000 25,000 25,000 25,000 นกัเรียนตระหนกัถึงการ
อนุรักษ ์ประเพณีประจ า
จงัหวดั 

-ฝ่ายบริการ 



238 
 
 

5 โครงการร่วมงานบุญ
สมมาบูชาน ้า 
 
 
 
 

1) เพื่อให้นกัเรียนไดร่้วมบุญ
สมมาบูชาน ้า” จะจดัข้ึน ณ บึง
สีฐาน มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษา 
จ านวน 300  คน 

60,000 60,000 60,000 60,000 นกัเรียนตระหนกัถึงการ
อนุรักษศ์าสนา
ศิลปวฒันธรรม ประเพณี 

-ฝ่าย
บริการ 

‘ 
 
 
 

ที่ 
 

โครงการ/กจิกรรม 
 

วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและแหล่งทีม่า ผลทีค่าดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่

รับผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 
6 โครงการส่งเสริม

ความเป็นเลิศดา้นงาน
ประดิษฐ ์ 
ม.1-3 (SBMLD) 
 
 
 
 

1.เพื่อส่งนกัเรียนท่ีมีทกัษะการ
ท างาน มีความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค ์
2.เพื่อส่งเสริมให้นกัเรียนท่ีมี
ความสามารถไดมี้โอกาสแสดง
ความสามารถดา้นงาน
ประดิษฐ์ 
 

นกัเรียนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม  
60  คน 

35,000 35,000 35,000 35,000 1.  นกัเรียนมีทกัษะในการ
ท างาน มีความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค ์
2.  นกัเรียนท่ีมีทกัษะดา้น
งานประดิษฐไ์ดมี้การ
พฒันาทกัษะ สามารถน าเอา
ความรู้ ประสบการณ์ท่ีได้
ประยกุตใ์ชใ้น
ชีวติประจ าวนัได ้

-ฝ่าย
วชิาการ 
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7 โครงการส่งเสริม
ความเป็นเลิศดา้นงาน
ประดิษฐ ์ 
ม.4-6 (SBMLD) 
 
 
 
 

1.เพื่อส่งนกัเรียนท่ีมีทกัษะการ
ท างาน มีความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค ์
2.เพื่อส่งเสริมให้นกัเรียนท่ีมี
ความสามารถไดมี้โอกาสแสดง
ความสามารถดา้นงาน
ประดิษฐ์ 
 

นกัเรียนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม  
60  คน 

75,000 75,000 75,000 75,000 1.  นกัเรียนมีทกัษะในการ
ท างาน มีความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค ์
2.  นกัเรียนท่ีมีทกัษะดา้นงาน
ประดิษฐไ์ดมี้การพฒันา
ทกัษะ สามารถน าเอาความรู้ 
ประสบการณ์ท่ีได้
ประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั
ได ้

-ฝ่าย
วชิาการ 

 
ที่ 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งทีม่า ผลทีค่าดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่
รับผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 

8 โครงการชุมชน 
โปรดกัหตัถกรรม 
(SBMLD) 
 
 
 
 
 

1. เพือ่สร้างงาน สร้างรายได ้
แก่ชุมชน 
2. เพื่อสร้างความเขม้แขง็แก่
ชุมชน ใหส้ามารถคิดเอง ท า
เอง ในการพฒันาทอ้งถ่ิน 

 

1) นกัเรียนและชุมชน 80  คน 50,000 50,000 50,000 50,000 1) นกัเรียนทุกระดบัชั้นเขา้
ร่วมกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 
90 
2) ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีความ
พึงพอใจต่อกิจกรรม
มากกวา่ร้อยละ  80 

-ฝ่าย
วชิาการ 

9 โครงการเขา้ร่วมงาน เพื่อใหน้กัเรียนไดร่้วมงาน นกัเรียนระดบัชั้น 25,000 25,000 25,000 25,000 เพื่อใหน้กัเรียนตระหนกัถึง -ฝ่ายบริการ 
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ประเพณีสุดยอดอิสาน
เทศกาลดอกคูนเสียง
แคน  และถนนขา้ว
เหนียว 

ประเพณีสุดยอดอิสานเทศกาล
ดอกคูนเสียงแคน  และถนน
ขา้วเหนียว ณ บริเวณบึงแก่น
นคร 

ประถมศึกษาและมธัยมศึกษา
จ านวน 150 คน 

ความส าคญักบัการจดังาน
เก่ียวกบัการท านุบ ารุงพระ
ศาสนา วฒันธรรมประเพณี 
การละเล่น การแสดงกิจ
ความเป็นพื้นบา้นวถีิอีสาน 

 
 
 
 
 
 
ตวัช้ีวดัท่ี 3 ร้อยละของจ านวนนกัเรียนท่ีมีการเรียนรู้นอกหอ้งเรียน 
 

ที่ 
 

โครงการ/กจิกรรม 
 

วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและแหล่งทีม่า ผลทีค่าดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่

รับผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 
1 โครงการเรียนรู้นอก

หอ้งเรียน 
 
 
 
 

เพื่อใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย
สามารถพฒันาและสร้างองค์
ความรู้   ดว้ยตนเองและ
ประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั
ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

1) นกัเรียนโรงเรียนเทศบาล
บา้นสามเหล่ียมทุกระดบัชั้น
เขา้ร่วมกิจกรรม   
2) ร้อยละ 90 ของผูเ้รียนได้
เรียนรู้นอกสถานท่ีอยา่งนอ้ย
ภาคเรียนละ 2 คร้ัง 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

1) นกัเรียนทุกระดบัชั้นเขา้
ร่วมกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 
90 
2) ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีความ
พึงพอใจต่อกิจกรรม
มากกวา่ร้อยละ  80 

-ฝ่าย
วชิาการ 
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 3)  ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีความ
พงึพอใจต่อกิจกรรมไม่ต ่า
กวา่ร้อยละ  80 

 
 
 
 
 
 
 
ยทุธศาสตร์ท่ี  2 การพฒันาส่งเสริมนกัเรียนใหมี้ความรู้  ความสามารถ และมีทกัษะในการแข่งขนัทุกระดบั 
กลยทุธ์ท่ี  2.1 นกัเรียนมีทกัษะท่ีส าคญัจ าเป็น  มีสมรรถนะตรงตามความตอ้งการของตลาดงาน  และการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
ตวัช้ีวดัท่ี 1 สัดส่วนผูเ้รียนอาชีวศึกษาสูงข้ึน  เม่ือเทียบกบัผูเ้รียนสามญัศึกษา 
 

ที่ 
 

โครงการ/กจิกรรม 
 

วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและแหล่งทีม่า ผลทีค่าดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่

รับผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 
1 โครงการส่งเสริม

ความสามารถดา้น
ดนตรีกีตา้ร์ ป. 4-6 
(SBMLD) 
 

1.เพื่อส่งเสริมให้นกัเรียน มี
ทกัษะดา้นดนตรี  
2.  เพื่อใหน้กัเรียนมีโอกาส
แสดงความสามารถทางดนตรี 
ในวงกวา้งออกไป 

นกัเรียนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม  
60  คน 

50,000 50,000 50,000 50,000 1.  นกัเรียนท่ีชอบกีฬาไดใ้ช้
เวลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์ 
2.  นกัเรียนมีระเบียบวนิยั มี
คุณธรรม จริยธรรมเพิ่มข้ึน 
3.  นกัเรียนไดมี้การพฒันา

นายพินิจ  
โคตรงาม 
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3.  เพื่อใหน้กัเรียนมี
ประสบการณ์ทางดา้นสังคม
กวา้งออกไปจากโรงเรียนของ
ตนเอง 

ทกัษะทางดา้นดนตรี 
สามารถน าเอาความรู้ ไป
พฒันาตวัเองสู่มืออาชีพ 

2 โครงการทวศึิกษา 
 
 
 
 

1)เพื่อให้นกัเรียนมีทกัษะดา้น
วชิาชีพ 
2) เพื่อสร้างค่านิยมอาชีวะของ
นกัเรียนให้หนัมาเขา้สู่ระบบ
อาชีวะมากข้ึน 

นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 
4 จ  านวน 21 คน 

100,000 100,000 100,000 100,000 นกัเรียนท่ีไดรั้บวุฒิ
การศึกษา ๒ วฒิุ คือ วุฒิ ม. 
๖ และ ปวช. 
 

นางรัตนาภรณ์ 
จ ารัสภูมิ 

‘ 
 

ที่ 
 

โครงการ/กจิกรรม 
 

วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและแหล่งทีม่า ผลทีค่าดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่

รับผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 
3 โครงการพฒันาจดัการ

เรียนรู้โดยผูเ้ช่ียวชาญ 
 
 
 
 
 
 

1) เพื่อเป็นการน าภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน และผูเ้ช่ียวชาญน าไป
ประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั 
2) เพื่อเป็นการพฒันาการจดั
การศึกษาท่ีหลากหลายให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของชุมชนและทอ้งถ่ิน 
 

1) นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ท่ี 4-6จ านวน  170  คน 
2) นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 
2จ านวน  76  คน 
3) ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีความ
พึงพอใจต่อกิจกรรมอยา่ง
นอ้ยร้อยละ  80 

70,000 70,000 70,000 70,000 1) นกัเรียนชั้น ป.4-6 
จ านวน  170  คน  และ ม.2  
จ  านวน  76  คนไดร่้วม
กิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกบั
ปราชญช์าวบา้นไวคิ้ดเป็น
ร้อยละ  90 
2) ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีความ
พึงพอใจต่อกิจกรรม

- ฝ่าย
วชิาการ 
นายจิรา
ยทุธ 
หล่อยดา 
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 มากกวา่ร้อยละ  80 
4 กิจกรรมส่งเสริม

นกัเรียนสู่ปัญญา
ภิวฒัน์ 
 
 
 
 
 

เพื่อส่งเสริมและพฒันานกัเรียน
ดา้นสติปัญญา  ร่างกายอารมณ์
สังคม และคุณธรรม  จริยธรรม  
ตรงตามลกัษณะอนัพึง
ประสงคข์องวทิยาลยัฯ  และ
สถานประกอบการ 

นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษา
ปีท่ี 6 จ านวน 21 คน 

ไม่ใช้
งบ 

ไม่ใช้
งบ 

ไม่ใช้
งบ 

ไม่ใช้
งบ 

นกัเรียนสามารถปฎิบติังาน
ไดต้ามลกัษณะของ
วฒันธรรมองคก์ร 

นางรัตนา
ภรณ์ จ ารัสภูมิ 

ตัวช้ีวดัที ่2 ระดบัความสามารถดา้นการใชภ้าษาองักฤษเฉล่ียของผูส้ าเร็จการศึกษาในแต่ละระดบั เม่ือทดสอบตามมาตรฐานความสามารถทางภาษาองักฤษ (CEFR) 
สูงข้ึน(ระดบัประถม/ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้/ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย) 
 

ที่ 
 

โครงการ/กจิกรรม 
 

วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและแหล่งทีม่า ผลทีค่าดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่

รับผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 
1 โครงการส่งเสริมการ

เรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาองักฤษ) 
 
 
 

1) เพื่อจดักิจกรรมการเรียนการ
สอนภาษาต่างประเทศ 
2) เพื่อพฒันาทกัษะการใช้
ภาษาต่างประเทศของนกัเรียน
ในการส่ือสารไดอ้ยา่งถูตอ้ง
และการใชค้วามสามารถดา้น
ภาษาเป็นพื้นฐานในการ

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

259,000 259,000 259,000 259,000 1) นกัเรียนชั้น ม.1-6  เขา้
ร่วมกิจกรรมร้อยละ 80 
2) ผูเ้รียนมีความรู้ความ
เขา้ใจความสามารถและมี
ทกัษะการส่ือสาร
ภาษาต่างประเทศใน
ชีวติประจ าวนัวนัไดอ้ยา่ง

นาง
ฉววีรรณ 
ธรรมแสง 



244 
 
 

 
 

แสวงหาความรู้เพื่อการศึกษา
ระดบัสูงข้ึน 

ในชีวติประจ าวนัวนัไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง 

ถูกตอ้งเหมาะสมมี
ประสิทธิภาพ 

2 โครงการ  English  
Camp 
 
 
 

1) เพื่อเปิดโอกาสใหน้กัเรียน
ไดฝึ้กฝนทกัษะภาษาองักฤษ
ตามอจัฉริยภาพและความ
สนใจของตนเอง 

นกัเรียนระดบัประถมศึกษา
และมธัยมศึกษาจ านวน 80 
คน 

50,000 50,000 50,000 50,000 นกัเรียนไดฝึ้กฝนทกัษะใน
สถานการณต่างๆ และ
เพิ่มพูนทกัษะภาษาองักฤษ
มากยิง่ข้ึน นกัเรียน 
มีผลสัมฤทธ์ฺทางการเรียน
สูงข้ึน  
 

นางฉวีวรรณ 
ธรรมแสง 

 
ที่ 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งทีม่า ผลทีค่าดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่
รับผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 

3 โครงการส่งเสริม
ความเป็นเลิศ
ภาษาองักฤษ  
ชั้น ม.1-ม.3 (SBMLD) 
 
 
 

1) เพ่ือจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมการ
แสดงออกถึงความจงรักภกัดีต่อ
สถาบนัชาติ  ศาสนาและ
พระมหากษตัริย ์
2) เพื่อนกัเรียนไดรั้บการเตรียม
ความพร้อมก่อนเขา้ชั้นเรียน
ประจ าวนั 

นกัเรียนระดบัชั้นม.1-ม.3
จ านวน 248 คน 

20,000 20,000 20,000 20,000 1) นกัเรียนไดเ้รียนรู้
เร่ืองราวต่าง ๆ ตามท่ีมีการ
จดักิจกรรมส่งเสริมความรู้
รายวนั 
2)นกัเรียนไดมี้โอกาส
แสดงออก 

-ฝ่าย
วชิาการ 

4 โครงการส่งเสริม 1) เพ่ือจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมการ
แสดงออกถึงความจงรักภกัดีต่อ

นกัเรียนระดบัชั้นม.4-ม.6 30,000 30,000 30,000 30,000 1) นกัเรียนไดเ้รียนรู้ -ฝ่าย
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ความเป็นเลิศ
ภาษาองักฤษ  
ชั้น ม.4-ม.6 (SBMLD) 
 
 

สถาบนัชาติ  ศาสนาและ
พระมหากษตัริย ์
2) เพื่อนกัเรียนไดรั้บการเตรียม
ความพร้อมก่อนเขา้ชั้นเรียน
ประจ าวนั 

จ านวน 112 คน เร่ืองราวต่าง ๆ ตามท่ีมีการ
จดักิจกรรมส่งเสริมความรู้
รายวนั 
2)นกัเรียนไดมี้โอกาส
แสดงออก 

วชิาการ 

5 กิจกรรมหนา้เสาธง 
 
 
 
 

1) เพ่ือจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมการ
แสดงออกถึงความจงรักภกัดีต่อ
สถาบนัชาติ  ศาสนาและ
พระมหากษตัริย ์
2) เพื่อนกัเรียนไดรั้บการเตรียม
ความพร้อมก่อนเขา้ชั้นเรียน 

นกัเรียนทุกระดบัชั้นจ านวน 
929 คน 

ไม่ใช้
งบ 

ไม่ใช้
งบ 

ไม่ใช้
งบ 

ไม่ใช้
งบ 

1) นกัเรียนไดเ้รียนรู้เร่ืองราว
ต่าง ๆ ตามท่ีมีการจดักิจกรรม
ส่งเสริมความรู้รายวนั 
2)นกัเรียนไดมี้โอกาส
แสดงออก 

-ฝ่าย
วชิาการ 

กลยทุธ์ท่ี  2.2 สถานศึกษาจดัการศึกษา  ท่ีมีความเช่ียวชาญและเป็นเลิศเฉพาะดา้น 
ตวัช้ีวดัท่ี 1 ร้อยละของนกัเรียนท่ีไดเ้รียนรู้แบบบูรณาการองคค์วามรู้ดา้นวทิยาศาสตร์   เทคโนโลย ีวศิวกรรม  และคณิตศาสตร์ หรือสะเตม็ศึกษา 
 

ที่ 
 

โครงการ/กจิกรรม 
 

วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและแหล่งทีม่า ผลทีค่าดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่

รับผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 
1 โครงการพฒันาการ

เรียนการสอนโดยเนน้ 
STEM EDUCATION 
 
 

1) เพื่อพฒันาการจดัการเรียน
การสอนโดยใช ้STEM 
EDUCATION 

1) นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 
4-6 จ  านวน  103  คน 
2) ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีความ
พึงพอใจต่อกิจกรรมอยา่ง
นอ้ยร้อยละ  80 

40,000 40,000 40,000 40,000 1) นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปี
ท่ี 4-6จ านวน  103  คน ได้
ร่วมกิจกรรมการเรียนการ
สอนโดยใช ้STEM 
EDUCATION 

นางภทัรานิษฐ ์
นาสินพร้อม 
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2 กิจกรรมความร่วมมือ

พฒันาครูวทิยาศาสตร์  
และคณิตศาสตร์ใน
ระดบัมธัยมศึกษา
ตอนตน้ของ Chevron 
 

เพื่อพฒันาการจดัการเรียนการ
สอนครูวทิยาศาสตร์  และ
คณิตศาสตร์ในระดบั
มธัยมศึกษาตอนตน้ของ 
Chevron 

ครูผูส้อนวทิยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ จ านวน 4 คน 

ไม่ใช้
งบ 

ไม่ใช้
งบ 

ไม่ใช้
งบ 

ไม่ใช้
งบ 

ครูผูส้อนมีกลวธีิในการ
จดัการเรียนการสอนและ
นกัเรียนมีผล 
สัมฤทธ์ิเพิ่มข้ึน 

-ฝ่าย
วชิาการ 

3 กิจกรรมความร่วมมือ
การใชห้นงัสือเรียน
วทิยาศาสตร์ สสวท. 
 

เพื่อพฒันาการจดัการเรียนการ
สอนครูวทิยาศาสตร์  และ
คณิตศาสตร์ 

ครูผูส้อนวทิยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ จ านวน 10 คน 

ไม่ใช้
งบ 

ไม่ใช้
งบ 

ไม่ใช้
งบ 

ไม่ใช้
งบ 

ครูผูส้อนมีกลวธีิในการ
จดัการเรียนการสอนและ
นกัเรียนมีผล 
สัมฤทธ์ิเพิ่มข้ึน 

-ฝ่าย
วชิาการ 

‘ 
 

ที่ 
 

โครงการ/กจิกรรม 
 

วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและแหล่งทีม่า ผลทีค่าดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่

รับผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 
4 กิจกรรมประเมินการ

แกปั้ญหา 
 
 
 
 

1) เพื่อพฒันาทกัษะการ
แกปั้ญหาวทิยาศาสตร์ของ
นกัเรียน 
2) นกัเรียนไดฝึ้กการใช้
ความคิดของตนเองในการคิด
แกปั้ญหา 

นกัเรียนระดบัประถมศึกษา
จ านวน ... คน 

ไม่ใช้
งบ 

ไม่ใช้
งบ 

ไม่ใช้
งบ 

ไม่ใช้
งบ 

นกัเรียนสามารถคิดเป็น ท า
เป็น และแกปั้ญหาเป็น และ
น าทกัษะไปใชแ้กปั้ญหาใน
ขั้นสูงต่อไป 

-ฝ่าย
วชิาการ 
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กลยทุธ์ท่ี  2.3  การวจิยัและพฒันาเพื่อสร้างองคค์วามรู้  และนวตักรรมท่ีสร้างผลผลิตและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 
ตวัช้ีวดัท่ี 1 ร้อยละของครูท่ีส่งเสริมทกัษะพื้นฐานการวจิยั  ของนกัเรียนทุกระดบัชั้นผา่นโครงงาน/ กิจกรรม 
 

ที่ 
 

โครงการ/กจิกรรม 
 

วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและแหล่งทีม่า ผลทีค่าดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่

รับผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 
1 โครงการพฒันาการ

เรียนการสอนดว้ย
โครงงาน 
 
 
 

1) เพ่ือพฒันาส่งเสริมความรู้
ความสามารถและเรียนรู้ตาม
ศกัยภาพของนกัเรียน 
2) เพื่อใหน้กัเรียนเรียนรู้และรู้จกั
แสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง 
3) เพื่อใหน้กัเรียนรู้จกัการวางแผน
และท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

1) นกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมทุก
ระดบัชั้นของโรงเรียน 
2) จดักิจกรรมพฒันาการเรียนการ
สอนแบบเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 

40,000 40,000 40,000 40,000 1) กระบวนการจดัการเรียนการ
สอนของครูมีประสิทธิภาพ   
2) นกัเรียนไดรั้บการพฒันาเตม็
ตามศกัยภาพ   
3) นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนท่ีสูงข้ึน 

 

- ฝ่าย
วชิาการ 
นางแกว้ตา 
โคตรงาม 

ยุทธศาสตร์ที ่  3 การพฒันาศกัยภาพการจดัการศึกษาของบุคลากรทางการศึกษา และพฒันานกัเรียนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้  
กลยทุธ์ท่ี  3.1 นกัเรียนมีทกัษะและคุณลกัษณะพื้นฐานของพลเมืองไทย และทกัษะและคุณลกัษณะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 
ตวัช้ีวดัท่ี 1 ร้อยละของนกัเรียนท่ีมีคุณลกัษณะและทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  

 
ที่ 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งทีม่า ผลทีค่าดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่
รับผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 

1 โครงการพฒันาทกัษะ
การเรียนรู้สู่ศตวรรษ 
ท่ี  21 (SBMLD) 

1.เพื่อใหค้รูและบุคลากรเขา้
แนวคิดของการจดักิจกรรมการ
เรียนการสอนแบบ PBL 

ครูและบุคลากรโรงเรียน
เทศบาลบา้นสามเหล่ียม
จ านวน 47 คน 

75,000 75,000 75,000 75,000 1. ครูและบุคลากรเขา้ใจ
แนวคิดของการจดักิจกรรม
การเรียนการสอนแบบ 

-ฝ่าย
วชิาการ 
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(Problem – based Learning) 
2.เพื่อใหค้รูและบุคลากร
สามารถน าความรู้ความเขา้ใจ
ไปประยกุตใ์ชใ้นการเรียนการ
สอนไดจ้ริง 

PBL (Problem – based 
Learning )และน าไปใชไ้ด้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 
2. ครูสามารถน าความรู้
ความเขา้ใจไปประยกุตใ์ช้
ในการเรียนการสอนไดจ้ริง 

2 โครงการส่งเสริม
พฒันาทกัษะการอ่าน
ออกเขียนได ้ คิดเลข
เป็น 
 
 

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

นกัเรียนทุกระดบัชั้นจ านวน 
50 คน 

ไม่ใช้
งบ 

ไม่ใช้
งบ 

ไม่ใช้
งบ 

ไม่ใช้
งบ 

1) นกัเรียนนิสัยรักการอ่าน
2) นกัเรียนมีพื้นฐานในการ
บวก ลบ คูณ หารได ้

-ฝ่าย
วชิาการ 

 
 
 

ที่ 
 

โครงการ/กจิกรรม 
 

วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและแหล่งทีม่า ผลทีค่าดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่

รับผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 
3 โครงการพฒันาการ

เรียนการสอนโดยเนน้ 
STEM EDUCATION 
 

1) เพื่อพฒันาการจดัการเรียนการ
สอนโดยใช ้STEM EDUCATION 

 

1) นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4-6 
จ านวน  103  คน 
2) ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีความพึง
พอใจต่อกิจกรรมอยา่งนอ้ยร้อย

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

-ฝ่าย
วชิาการ 
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ละ  80 2) ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีความพึง
พอใจต่อกิจกรรมมากกวา่ร้อย
ละ  80 

 

4 โครงการเตรียมความรู้
สู่ร้ัวมหาวทิยาลยั 
 
 
 
 
 

1) เพื่อจดักิจกรรมสอนเสริม
ความรู้ใหน้กัเรียนระดบัชั้น
มธัยมศึกษาตอนปลาย
สอบแข่งขนัเขา้ศึกษาต่อระดบั
มหาวทิยาลยั 

1) นกัเรียน ม.6 สามารถสอบ
เขา้เรียนต่อระดบั
มหาวทิยาลยัไดอ้ยา่งนอ้ยร้อย
ละ 100 

10,000 10,000 10,000 10,000 1) นกัเรียน ม.6 สามารถ
สอบเขา้เรียนต่อระดบั
มหาวทิยาลยัไดร้้อยละ 100 

-ฝ่าย
วชิาการ 

 
ตวัช้ีวดัท่ี 2  ร้อยละของจ านวนนกัเรียนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม  เพื่อประโยชน์สาธารณะและช่วยเหลือสังคม 

 
ที่ 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งทีม่า ผลทีค่าดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่
รับผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 

1 โครงการบ าเพญ็
ประโยชน์เพื่อสังคม 
(จิตอาสา) 
 
 

1.  เพื่อปลูกฝังและสร้าง
จิตส านึกใหแ้ก่ผูเ้รียนในการ
บ าเพญ็ตนใหเ้ป็นประโยชน์ต่อ
ครอบครัว โรงเรียน  ชุมชน  
สังคมและประเทศชาติ 

นกัเรียนระดบัประถมศึกษา
และระดบัมธัยมศึกษาจ านวน 
818 คน 

20,000 20,000 20,000 20,000 นกัเรียนมีความรับผิดชอบ
ความเสียสละต่อสังคม และ
มีจิตสาธารณ 

-ฝ่าย
ปกครอง 
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2.  เพื่อใหผู้เ้รียนมีความคิด
ริเร่ิมสร้างสรรคใ์นการจดั
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ตามความ
ถนดัและความสนใจใน
ลกัษณะอาสาสมคัร 

2 โครงการนกัรบ
ส่ิงแวดลอ้ม 
 
 
 
 

เพื่อส่งเสริมให้นกัเรียนติดตาม
ตรวจสอบสภาพส่ิงแวดลอ้ม
และมีความรู้การจดัการขยะ 

นกัเรียนระดบัประถมศึกษา
และระดบัมธัยมศึกษาจ านวน 
818 คน 

5,000 5,000 5,000 5,000 นกัเรียนตระหนกัถึงความ
ร่วมมือรับผดิชอบต่อ
ผลกระทบท่ีมีต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม 

-ฝ่าย
บริการ 

 
 

ที่ 
 

โครงการ/กจิกรรม 
 

วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและแหล่งทีม่า ผลทีค่าดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่

รับผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 
3 กิจกรรมดูแลเขต

รับผดิชอบของสายชั้น 
 
 
 

เพื่อใหน้กัเรียนไดท้ าความ
สะอาดในเขตรับผดิชอบของ
หอ้งเรียน 

นกัเรียนทุกระดบัชั้นจ านวน 
929 คน 

ไม่ใช้
งบ 

ไม่ใช้
งบ 

ไม่ใช้
งบ 

ไม่ใช้
งบ 

1) นกัเรียนมีความ
รับผดิชอบต่อส่วนรวม 
2) โรงเรียนมีปริมาณขยะ
ลดลง 

-ฝ่าย
บริการ 
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ตวัช้ีวดัท่ี 3  ร้อยละของจ านวนนกัเรียนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีส่งเสริมการมีวนิยั 
 

ที่ 
 

โครงการ/กจิกรรม 
 

วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและแหล่งทีม่า ผลทีค่าดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่

รับผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 
1 โครงการพฒันา

นกัศึกษาวชิาทหาร 
 
 
 
 
 
 

1) เพื่อส่งเสริมใหผู้เ้รียนมี
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์
2) เพื่อจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน
ท่ีส่งเสริมและตอบสนองความ
ตอ้งการ ความสามารถ ความ
ถนดั และความสนใจของ
ผูเ้รียน 

นกัศึกษาวชิาทหาร จ านวน 
15 คน 

5,000 5,000 5,000 5,000 นกัเรียนมีคุณลกัษณะท่ีพึง
ประสงคต์ามหลกัสูตร 

-ฝ่าย
วชิาการ 

‘ 
 

ที่ 
 

โครงการ/กจิกรรม 
 

วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและแหล่งทีม่า ผลทีค่าดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่

รับผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 
2 โครงการธนาคาร

โรงเรียน 
 
 
 

1) เพื่อให้นกัเรียนทุกคนมีส่วน
ร่วมในการรู้จกัประหยดั อด
ออม และสามารถด ารงชีวติ
แบบเศรษฐกิจพอเพียง 
2) เพื่อให้นกัเรียนมีความรู้

นกัเรียนระดบัประถมศึกษา
และระดบัมธัยมศึกษาจ านวน 
818 คน 

5,000 5,000 5,000 5,000 นกัเรียนมีเงิน ออม ไวใ้ช้
จ่ายในอนาคต 

-ฝ่าย
วชิาการ 
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ความสามารถ และมี
ประสบการณ์ในการท างาน 
สามารถน าไปใชใ้น 
ชีวติประจ าวนัได ้

3 กิจกรรมเขา้แถวเคารพ
ธงชาติ 
 
 
 
 
 
 

1) เพื่อจดักิจกรรมท่ีส่งเสริม
การแสดงออกถึงความ
จงรักภกัดีต่อสถาบนัชาติ  
ศาสนาและพระมหากษตัริย ์
2) เพื่อนกัเรียนไดรั้บการเตรียม
ความพร้อมก่อนเขา้ชั้นเรียน
ประจ าวนั 

นกัเรียนทุกระดบัชั้นจ านวน 
929 คน 

ไม่ใช้
งบ 

ไม่ใช้
งบ 

ไม่ใช้
งบ 

ไม่ใช้
งบ 

1) นกัเรียนไดเ้รียนรู้
เร่ืองราวต่าง ๆ ตามท่ีมีการ
จดักิจกรรมส่งเสริมความรู้
รายวนั 
2)นกัเรียนไดมี้โอกาส
แสดงออก 

-ฝ่าย
วชิาการ 

 
ที่ 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งทีม่า ผลทีค่าดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่
รับผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 

4 กิจกรรมสหการ
พอเพียง 
 
 
 
 

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

นกัเรียนทุกระดบัชั้น จ  านวน 
929 คน 

ไม่ใช้
งบ 

ไม่ใช้
งบ 

ไม่ใช้
งบ 

ไม่ใช้
งบ 

1.นกัเรียนเลือกซ้ือสินคา้
ราคาถูกกวา่ในทอ้งตลาด 
2. นกัเรียนมีความ
รับผดิชอบ และความ
ซ่ือสัตย ์สุจริต ต่องานท่ี
ปฎิบติั 

-ฝ่าย
บริการ 
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3. ฝึกใหน้กัเรียนรู้จกัการ
ประหยดัและอดออม 

 
ตวัช้ีวดัท่ี 4  ร้อยละของนกัเรียนในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้  หรือเทียบเท่าข้ึนไปท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีสะทอ้นการสร้างวนิยั   จิตสาธารณะและคุณลกัษณะท่ีพึง
ประสงค ์

 
ที่ 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งทีม่า ผลทีค่าดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่
รับผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 

1 โครงการส านึกรักน ้า
เงินเหลือง 
 
 
 

1) นกัเรียนไดแ้สดงความกตญัญูต่อ
สถาบนั 
2) นกัเรียนมีความรัก ความผกูพนั
ต่อ ครู เพ่ือน นอ้งของสถาบนั มี
ขวญัและก าลงัใจในการเรียนต่อ
และท างาน 

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

25,000 25,000 25,000 25,000 นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 
จ านวน 67  คน ไดร่้วมกิจกรรม
อยา่งมีสมัมาคารวะต่อครูและ
สถาบนั 

- ฝ่าย
ปกครอง 

‘ 
 

ที่ 
 

โครงการ/กจิกรรม 
 

วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและแหล่งทีม่า ผลทีค่าดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่

รับผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 
2 โครงการบ าเพญ็

ประโยชน์เพื่อสังคม 
 (จิตอาสา) 
 

1.  เพื่อปลูกฝังและสร้าง
จิตส านึกใหแ้ก่ผูเ้รียนในการ
บ าเพญ็ตนใหเ้ป็นประโยชน์ต่อ
ครอบครัว โรงเรียน  ชุมชน  

นกัเรียนระดบัประถมศึกษา
และระดบัมธัยมศึกษาจ านวน 
818 คน 

20,000 20,000 20,000 20,000 นกัเรียนมีความรับผิดชอบ
ความเสียสละต่อสังคม และ
มีจิตสาธารณ 

-ฝ่าย
ปกครอง 
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สังคมและประเทศชาติ 
2.  เพื่อใหผู้เ้รียนมีความคิด
ริเร่ิมสร้างสรรคใ์นการจดั
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ตามความ
ถนดัและความสนใจใน
ลกัษณะอาสาสมคัร 

3 กิจกรรมดูแลเขต
รับผดิชอบของสายชั้น 
 
 
 
 

เพื่อใหน้กัเรียนไดท้ าความ
สะอาดในเขตรับผดิชอบของ
หอ้งเรียน 

นกัเรียนทุกระดบัชั้นจ านวน 
929 คน 

ไม่ใช้
งบ 

ไม่ใช้
งบ 

ไม่ใช้
งบ 

ไม่ใช้
งบ 

1) นกัเรียนมีความ
รับผดิชอบต่อส่วนรวม 
2) โรงเรียนมีปริมาณขยะ
ลดลง 

-ฝ่าย
บริการ 

กลยทุธ์ท่ี  3.2 นกัเรียนมีทกัษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานวชิาชีพ และพฒันาคุณภาพชีวิตไดต้ามศกัยภาพ 
ตวัช้ีวดัท่ี 1  ร้อยละของเด็กนกัเรียนอาย ุ5– 6 ปี มีพฒันาการสมวยั 

 
ที่ 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งทีม่า ผลทีค่าดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่
รับผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 

1 โครงการปลูกพืชผกั
สวนครัว (ระดบั
ปฐมวยั) 

1 เพื่อใหน้กัเรียนไดใ้ชเ้วลาวา่ง
อยา่งเกิดประโยชน์   
2   เพื่อใหน้กัเรียนมีความ

นกัเรียนระดบัอนุบาล 
จ านวน 111 คน 

20,000 20,000 20,000 20,000 1)  เกิดกระบวนการเรียนรู้
ร่วมกนัระหวา่งครูกบั
นกัเรียน 

-ฝ่าย
วชิาการ 
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สามคัคีในหมู่คณะ  
3   เพื่อใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้
อาชีพ 
4   เพื่อใหน้กัเรียนมีพืชผกั
ปลอดสารพิษในการบริโภค 

2)  ครู / นกัเรียนสามารถน า
กิจกรรมของโครงการไป
ประยกุตใ์ชก้บั
ชีวติประจ าวนัได ้

2 โครงการส้มต าลีลา  
(ระดบัปฐมวยั) 
 
 

เพื่อใหน้กัเรียนฝึกส้มต าลีลา ท่ี
สร้างสีสันและความ
สนุกสนาน 

นกัเรียนระดบัอนุบาล 
จ านวน 111 คน 

10,000 10,000 10,000 10,000 ครู / นกัเรียนสามารถน า
กิจกรรมของโครงการไป
ประยกุตใ์ชก้บั
ชีวติประจ าวนัได ้

-ฝ่าย
วชิาการ 

3 โครงการส่งเสริม
ทกัษะวชิาการปฐมวยั 
(SBMLD) 

เพื่อพฒันาทกัษะและความรู้
ทางดา้นวชิาการสู่ความเป็น
เลิศ 

นกัเรียนระดบัอนุบาล 
จ านวน 111 คน 

20,000 20,000 20,000 20,000 นกัเรียนสามารถน า
กิจกรรมของโครงการไป
ประยกุตใ์ชก้บั
ชีวติประจ าวนัได ้

-ฝ่าย
วชิาการ 

‘ 
 

ที่ 
 

โครงการ/กจิกรรม 
 

วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและแหล่งทีม่า ผลทีค่าดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่

รับผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 
4 โครงการศิลปะ

สร้างสรรค ์ 
(ระดบัปฐมวยั) 
 

เพื่อใหน้กัเรียนฝึกทกัษะศิลปะ
และมีความสนุกสนาน 

นกัเรียนระดบัอนุบาล 
จ านวน 111 คน 

20,000 20,000 20,000 20,000 ครู / นกัเรียนสามารถน า
กิจกรรมของโครงการไป
ประยกุตใ์ชก้บั
ชีวติประจ าวนัได ้

-ฝ่าย
วชิาการ 
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ตวัช้ีวดัท่ี 2  ร้อยละของครูปฐมวยัมีความรู้และทกัษะ  ในการดูแลเด็กท่ีถูกตอ้ง  จดัการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัการพฒันาเด็กปฐมวยัอยา่งรอบดา้นตามวยั 
 

ที่ 
 

โครงการ/กจิกรรม 
 

วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและแหล่งทีม่า ผลทีค่าดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่

รับผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 
1 โครงการพฒันา

ศกัยภาพครูปฐมวยั           
 
 
 

เพื่อใหค้รูมีความรู้  ความเขา้ใจ  
และความพึงพอใจ  ตระหนกั
ถึงความส าคญัในการใช้
เทคนิคการจดัการชั้นเรียน  อนั
เป็นการบูรณาการสู่การเรียนรู้
ใหก้บัเด็กปฐมวยั 

ครูระดบัปฐมวยั จ านวน 4 
คน 

20,000 20,000 20,000 20,000 ครูปฐมวยั มีความรู้  ความ
เขา้ใจในการใชเ้ทคนิคการ
จดัการชั้นเรียน          อนั
เป็นการบูรณาการสู่การ
เรียนรู้ใหก้บัเด็กปฐมวยั  
และสามารถน ากิจกรรมไป
ประยกุตใ์ชใ้นการพฒันา
เด็กปฐมวยั 

-ฝ่าย
วชิาการ 

 
ตวัช้ีวดัท่ี 3  ร้อยละการอ่านของนกัเรียน (อายตุั้งแต่ 6 ปี ข้ึนไป) 
 

ที่ 
 

โครงการ/กจิกรรม 
 

วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและแหล่งทีม่า ผลทีค่าดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่

รับผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 
1 โครงการรักการอ่าน 

 

1) เพื่อพฒันานกัเรียนโรงเรียน
เทศบาลบา้นสามเหล่ียมทุก
ระดบัชั้น เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 

นกัเรียนจ านวน  902  คน 
เชิงปริมาณ 
1) นกัเรียนชั้นปฐมวยัถึงชั้น

45,000 45,000 45,000 45,000 1) นกัเรียนเขา้ใชบ้ริการ
หอ้งสมุดมากกวา่ร้อยละ 80 
2) นกัเรียนเขา้ร่วมในโครงการ

- ฝ่าย
วชิาการ 
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รักการอ่าน รักการคน้ควา้  เกิดการ
ใฝ่รู้น าไปสู่การปฏิบติัใน
ชีวติประจ าวนั 
2)  เพ่ือเป็นการส่งเสริมใหน้กัเรียน
รู้จกัใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์
ดว้ยการอ่านหนงัสือ 
3) เพื่อใหน้กัเรียนใชเ้ทคโนโลยใีน
การเรียนรู้และสืบคน้ขอ้มูลไดด้ว้ย
ตนเอง 

มธัยมศึกษาปีท่ี 6 เขา้ใชบ้ริการ
หอ้งสมุดในการคน้ควา้หาความรู้ 
2) โรงเรียนเทศบาลบา้น
สามเหล่ียมมีมุมหนงัสือทุก
หอ้งเรียน 
3) นกัเรียนชั้นปฐมวยัถึงชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 6 ทุกคนเขา้ร่วม
กิจกรรมในโครงการ 
เชิงคุณภาพ 
1) นกัเรียนชั้นปฐมวยัถึงชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 6  รักการอ่าน 
2) นกัเรียนทุกคนศึกษาคน้ควา้
จากแหล่งเรียนรู้อยา่งหลากหลาย 
3) นกัเรียนทุกคนมีพฒันาการ
อ่านไดดี้ทุกระดบัชั้น 

รักการอ่านมากกวา่ร้อยละ 80 

 
 
ตวัช้ีวดัท่ี 4  ร้อยละของนกัเรียนท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของแต่ละวชิาผา่นเกณฑค์ะแนนร้อยละ 50 ข้ึนไป   
 

ที่ 
 

โครงการ/กจิกรรม 
 

วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและแหล่งทีม่า ผลทีค่าดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่

รับผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 
1 โครงการยกระดบั

ผลทดสอบระดบัชาติ  
1)  เพื่อให้โรงเรียนผา่นการ
ประเมินคุณภาพภายใน 

1)  ด าเนินงานในโครงการ
ครบ 2 กิจกรรม 

20,000 20,000 20,000 20,000 1) นกัเรียนมีความรู้เพิ่มมาก
ข้ึนจากการเรียนใน

-ฝ่าย
วชิาการ 
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(O-NET) 
 
 
 
 
 

2) เพื่อให้นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน  O-NET เฉล่ีย
สูงข้ึน 
3) เพื่อกระตุน้ใหค้รูและ
นกัเรียนตระหนกัถึง
ความส าคญัในการประเมิน
ระดบัชาติ 
4) เพื่อจดักิจกรรมสอนเสริม
ความรู้ใหน้กัเรียนระดบัชั้น
มธัยมศึกษาตอนปลาย
สอบแข่งขนัเขา้ศึกษาต่อระดบั
มหาวทิยาลยั 

2)  นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน O-NET เฉล่ีย
สูงข้ึน 
3) นกัเรียน ม.6 สามารถสอบ
เขา้เรียนต่อระดบั
มหาวทิยาลยัไดอ้ยา่งนอ้ยร้อย
ละ 75 
4) ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีความ
พึงพอใจในกิจกรรมอยา่ง
นอ้ยร้อยละ  80   
 

หอ้งเรียนปกติ 
2) นกัเรียนความพร้อมใน
การสอบ O-NET  
3) นกัเรียนไดท้ราบถึง
พฒันาการการเรียนรู้ของ
ตนเอง 
4) ครูทราบถึงระดบัความรู้
ของนกัเรียนท่ีตนสอน 

 
ตวัช้ีวดัท่ี 5 ร้อยละของนกัเรียนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมดา้นกีฬา  และนนัทนาการ 
 

ที่ 
 

โครงการ/กจิกรรม 
 

วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและแหล่งทีม่า ผลทีค่าดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่

รับผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 
1 โครงการโรงเรียน

ส่งเสริมสุขภาพ 
 
 

1) เพื่อให้นกัเรียน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทุกคน
ไดน้บัการบริการดา้นสุขภาพ
อนามยัท่ีดีและเพียงพอต่อ

นกัเรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาไดรั้บการดูแล
สุขภาพอนามยั 
จ านวน 989 คน 

20,000 20,000 20,000 20,000 1) นกัเรียน – ครูและ
บุคลากรมีสุขภาพท่ีดี 
2.)  นกัเรียน – ครูและ
บุคลากรไดน้บัการบริการท่ี

-ฝ่าย
บริการ 
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ความตอ้งการ 
2) เพื่อจดัใหมี้การตรวจสุขภาพ
นกัเรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกคนใน
โรงเรียน 

รวดเร็ว  ถูกตอ้ง 

2 โครงการส่งเสริม
ศกัยภาพดา้นกีฬา 
 
 
 
 
 
 

1) เพ่ือส่งเสริมนกักีฬาใหมี้
สมรรถภาพร่างกายท่ีสมบูรณ์ 
แขง็แรง  
2) เพ่ือพฒันาศกัยภาพของนกักีฬา
ไปสู่ความเป็นเลิศอยา่งต่อเน่ืองเป็น
ระบบ 
3) เพ่ือสร้างนกักีฬาใหมี้ศกัยภาพ
เป็นตวัแทนนกักีฬาระดบัเขต และ
ทีมชาติไทย 

นกัเรียนระดบัประถมศึกษา
และมธัยมศึกษาจ านวน 818 
คน 

90,500 90,500 90,500 90,500 1)นกักีฬาใหมี้สมรรถภาพ
ร่างกายท่ีสมบูรณ์ แขง็แรง  
2)นกักีฬามีทกัษะความเป็น
เลิศในการแข่งขนักีฬา 

-ฝ่าย
วชิาการ 

 
 
 

ที่ 
 

โครงการ/กจิกรรม 
 

วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและแหล่งทีม่า ผลทีค่าดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่

รับผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 
3 โครงการโยคะเพื่อ

สุขภาพ 
 

1.เพ่ือส่งเสริมสุขภาพ พลานามยั ท่ี
สมบูรณ์แขง็แรง 
2. เพ่ือส่งเสริมร่างกายใหฝึ้กระบบ

นกัเรียนอนุบาล 111  คน 10,000 10,000 10,000 10,000 1.นกัเรียนมีสุขภาพ พลานามยั 
ท่ีสมบูรณ์แขง็แรง สุขภาพจิตดี 
2.นกัเรียนมีระบบหายใจท่ีดี  

น.ส.อริสา  
พรหมจรรย ์
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หายใจ ลดความเครียด 

4 โครงการจิตศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อจดัประสบการณ์การเจริญสติ
ภาวนา และสามารถเช่ือมโยงไดก้บั
ชีวติประจ าวนัได ้

นกัเรียนระดบัอนุบาล  111 คน 5,000 5,000 5,000 5,000 นกัเรียนเกิดความรู้จกั 
ความคุน้เคย และความเขา้ใจ
อยา่งถ่องแทต้่อแนวคิดจิตศึกษา 

น.ส.อุไร
รัตน์ นุริตา
นนท ์

 
 
 
 

ที่ 
 

โครงการ/กจิกรรม 
 

วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและแหล่งทีม่า ผลทีค่าดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่

รับผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 
5 โครงการส่งเสริม

สุนทรียภาพ 
 
 

1.)  เพื่อให้นกัเรียนช่ืนชม ร่วม
กิจกรรมและมีผลงานดา้น
ศิลปะ ดนตรี กีฬา 
2.) เพื่อให้นกัเรียนมี

นกัเรียนทุกระดบัชั้นจ านวน 
929 คน 

10,000 10,000 10,000 10,000 นกัเรียนมีความสุขจากการ
เรียนรู้ดา้นศิลปะ  การเล่น
ดนตรี การเตน้  รักในการ
ออกก าลงักาย เพื่อ

-ฝ่าย
วชิาการ 
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สุนทรียภาพและลกัษณะนิสยั
ดา้น ศิลปะ ดนตรี กีฬา 
3.) เพื่อส่งเสริมการจดักิจกรรม
การเรียนการสอนใหมี้ความ
หลากหลายตามศกัยภาพของ
นกัเรียน 

เสริมสร้างสุขภาพ  มีจิตใจ
แจ่มใส 

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

1.ส่งเสริมใหน้กัเรียนรักศิลปะ 
และรู้จกัใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็น
ประโยชน์ 
2.เพื่อสร้างทกัษะแก่นกัเรียน 
สามารถประยกุตใ์ชก้ารวาด
เส้นระบายสีไปใชใ้นกิจกรรม
อ่ืน ๆ 

1) นกัเรียนและชุมชน 60  คน 50,000 50,000 50,000 50,000 1) นกัเรียนทุกระดบัชั้นเขา้
ร่วมกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 
90 
2) ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีความ
พึงพอใจต่อกิจกรรม
มากกวา่ร้อยละ  80 

-ฝ่าย
วชิาการ 

 
 

ที่ 
 

โครงการ/กจิกรรม 
 

วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและแหล่งทีม่า ผลทีค่าดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่

รับผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 
7 โครงการส่งเสริม

ความสามารถดา้น
ดนตรีกีตา้ร์ ป.4-6 
(SBMLD) 

1.เพ่ือส่งเสริมใหน้กัเรียน มีทกัษะ
ดา้นดนตรี  
2.  เพื่อใหน้กัเรียนมีโอกาสแสดง
ความสามารถทางดนตรี ในวงกวา้ง

นกัเรียนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม  60  
คน 

50,000 50,000 50,000 50,000 1.  นกัเรียนท่ีชอบกีฬาไดใ้ช้
เวลาวา่งใหเ้กิดประโยชน ์
2.  นกัเรียนมีระเบียบวนิยั มี
คุณธรรม จริยธรรมเพ่ิมข้ึน 

-ฝ่าย
วชิาการ 
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ออกไป 
3.  เพื่อใหน้กัเรียนมีประสบการณ์
ทางดา้นสงัคมกวา้งออกไปจาก
โรงเรียนของตนเอง 

3.  นกัเรียนไดมี้การพฒันา
ทกัษะทางดา้นดนตรี สามารถ
น าเอาความรู้ ไปพฒันาตวัเองสู่
มืออาชีพ 

8 โครงการส่งเสริม
ความเป็นเลิศดา้น
ฟุตบอล  
ป.4-6 (SBMLD) 
 
 
 
 
 
 

1.เพ่ือส่งเสริมใหน้กัเรียนออกก าลงั
กาย มีสุขภาพพลานามยัท่ีสมบูรณ์
แขง็แรง 
2.  เพื่อใหน้กัเรียนมีโอกาสแสดง
ความสามารถทางกีฬา กรีฑา ในวง
กวา้งออกไป 
3.  เพื่อใหน้กัเรียนมีประสบการณ์
ทางดา้นสงัคมกวา้งออกไปจาก
โรงเรียนของตนเอง 
4.  เพื่อสนบัสนุนนโยบายการสร้าง
นกักีฬา กรีฑา ท่ีมีความสามารถ
ดีเด่นใหก้บัโรงเรียน 

นกัเรียนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม  150  
คน 

50,000 50,000 50,000 50,000 1.  นกัเรียนท่ีชอบกีฬาไดใ้ช้
เวลาวา่งใหเ้กิดประโยชน ์
2.  นกัเรียนมีระเบียบวนิยั มี
คุณธรรม จริยธรรมเพ่ิมข้ึน 
3.  นกัเรียนท่ีเป็นนกักีฬาไดมี้
การพฒันาทกัษะทางการกีฬา 
สามารถน าเอาความรู้ 
ประสบการณ์ท่ีไดจ้ากการ
แข่งขนั                                   
ไปพฒันาตวัเองสู่ทีมต่าง ๆ ใน
ระดบัสูงข้ึนไป 

-ฝ่ายวิชาการ 

 
ที่ 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งทีม่า ผลทีค่าดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่
รับผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 

9 โครงการส่งเสริม
ความเป็นเลิศดา้น
กีฬาฟุตบอล  
ม.1-3 (SBMLD) 

1.เพ่ือส่งเสริมใหน้กัเรียนออกก าลงั
กาย มีสุขภาพพลานามยัท่ีสมบูรณ์
แขง็แรง 
2.  เพื่อใหน้กัเรียนมีโอกาสแสดง

นกัเรียนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม  80 
คน 

35,000 35,000 35,000 35,000 1.  นกัเรียนท่ีชอบกีฬาไดใ้ช้
เวลาวา่งใหเ้กิดประโยชน ์
2.  นกัเรียนมีระเบียบวนิยั มี
คุณธรรม จริยธรรมเพ่ิมข้ึน 

-ฝ่ายวิชาการ 
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ความสามารถทางกีฬา กรีฑา ในวง
กวา้งออกไป 
3.  เพื่อสนบัสนุนนโยบายการสร้าง
นกักีฬา กรีฑา ท่ีมีความสามารถ
ดีเด่นใหก้บัโรงเรียน 

3.  นกัเรียนท่ีเป็นนกักีฬาไดมี้
การพฒันาทกัษะทางการกีฬา 
สามารถน าเอาความรู้ 
ประสบการณ์ท่ีไดจ้ากการ
แข่งขนัไปพฒันาตวัเองสู่ทีม
ต่าง ๆ ในระดบัสูงข้ึนไป 

10 โครงการส่งเสริม
ความเป็นเลิศดา้น
กีฬาฟุตบอล  
ม.4-6 (SBMLD) 
 
 
 

1.เพ่ือส่งเสริมใหน้กัเรียนออกก าลงั
กาย มีสุขภาพพลานามยัท่ีสมบูรณ์
แขง็แรง 
2.  เพื่อใหน้กัเรียนมีโอกาสแสดง
ความสามารถทางกีฬา กรีฑา ในวง
กวา้งออกไป 
3.  เพื่อสนบัสนุนนโยบายการสร้าง
นกักีฬา กรีฑา ท่ีมีความสามารถ
ดีเด่นใหก้บัโรงเรียน 

นกัเรียนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม  50  
คน 

75,000 75,000 75,000 75,000 1.  นกัเรียนท่ีชอบกีฬาไดใ้ช้
เวลาวา่งใหเ้กิดประโยชน ์
2.  นกัเรียนมีระเบียบวนิยั มี
คุณธรรม จริยธรรมเพ่ิมข้ึน 
3.  นกัเรียนท่ีเป็นนกักีฬาไดมี้
การพฒันาทกัษะทางการกีฬา 
สามารถน าเอาความรู้ 
ประสบการณ์ท่ีไดจ้ากการ
แข่งขนัไปพฒันาตวัเองสู่ทีม
ต่าง ๆ ในระดบัสูงข้ึนไป 
 

-ฝ่ายวิชาการ 

 
ที่ 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งทีม่า ผลทีค่าดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่
รับผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 

11 โครงการส่งเสริม
ความเป็นเลิศดา้น
วอลเลยบ์อล  

1.เพ่ือส่งเสริมใหน้กัเรียนออกก าลงั
กาย มีสุขภาพพลานามยัท่ีสมบูรณ์
แขง็แรง 

นกัเรียนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม  40  
คน 

35,000 35,000 35,000 35,000 1.  นกัเรียนท่ีชอบกีฬาไดใ้ช้
เวลาวา่งใหเ้กิดประโยชน ์
2.  นกัเรียนมีระเบียบวนิยั มี

-ฝ่าย
วชิาการ 
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ม.1-3 (SBMLD) 
 
 
 
 

2.  เพื่อใหน้กัเรียนมีโอกาสแสดง
ความสามารถทางกีฬา กรีฑา ในวง
กวา้งออกไป 
3.  เพื่อใหน้กัเรียนมีประสบการณ์
ทางดา้นสงัคมกวา้งออกไปจาก
โรงเรียนของตนเอง 

คุณธรรม จริยธรรมเพ่ิมข้ึน 
3.  นกัเรียนท่ีเป็นนกักีฬาไดมี้
การพฒันาทกัษะทางการกีฬา 
สามารถน าเอาความรู้ 
ประสบการณ์ท่ีไดจ้ากการ
แข่งขนั                                    

12 โครงการส่งเสริม
ความเป็นเลิศดา้น
วอลเลยบ์อล  
ม.4-6 (SBMLD) 
 
 
 
 

1.เพ่ือส่งเสริมใหน้กัเรียนออกก าลงั
กาย มีสุขภาพพลานามยัท่ีสมบูรณ์
แขง็แรง 
2.  เพื่อใหน้กัเรียนมีโอกาสแสดง
ความสามารถทางกีฬา กรีฑา ในวง
กวา้งออกไป 
3.  เพื่อใหน้กัเรียนมีประสบการณ์
ทางดา้นสงัคมกวา้งออกไปจาก
โรงเรียนของตนเอง 

นกัเรียนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม  60  
คน 

75,000 75,000 75,000 75,000 1.  นกัเรียนท่ีชอบกีฬาไดใ้ช้
เวลาวา่งใหเ้กิดประโยชน ์
2.  นกัเรียนมีระเบียบวนิยั มี
คุณธรรม จริยธรรมเพ่ิมข้ึน 
3.  นกัเรียนท่ีเป็นนกักีฬาไดมี้
การพฒันาทกัษะทางการกีฬา 
สามารถน าเอาความรู้ 
ประสบการณ์ท่ีไดจ้ากการ
แข่งขนั                                    

-ฝ่าย
วชิาการ 

 
 
‘ 

 
ที่ 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งทีม่า ผลทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

ฝ่ายที่
รับผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 

13 โครงการเยาวชนวยั 1.เพ่ือส่งเสริมใหเ้ยาวชนออกก าลงั
กาย มีสุขภาพพลานามยัท่ีสมบูรณ์

เยาวชนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม  80  
คน 

50,000 50,000 50,000 50,000 1.  เยาวชนท่ีชอบกีฬาไดใ้ชเ้วลา
วา่งใหเ้กิดประโยชน ์

-ฝ่ายวิชาการ 
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ใสหวัใจกีฬา 
(SBMLD) 
 
 

แขง็แรง 
2.  เพื่อใหน้กัเรียนมีโอกาสแสดง
ความสามารถทางกีฬา กรีฑา ในวง
กวา้งออกไป 

2.  เยาวชนท่ีเป็นนกักีฬาไดมี้
การพฒันาทกัษะทางการกีฬา 
สามารถน าเอาความรู้ 
ประสบการณ์ท่ีไดจ้ากการ
แข่งขนั                                    

 
กลยทุธ์ท่ี  3.3 สถานศึกษาจดักิจกรรม  กระบวนการเรียนรู้ตามหลกัสูตร ไดอ้ยา่งมีคุณภาพและมาตรฐาน 
ตวัช้ีวดัท่ี 1  ร้อยละของครูระดบัปฐมวยั  ท่ีจดักิจกรรมการเรียนรู้ไดคุ้ณภาพและมาตรฐาน   

 
ที่ 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งทีม่า ผลทีค่าดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่
รับผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 

1 โครงการพฒันา
ศกัยภาพครูปฐมวยั 
 
 
 
 

เพื่อใหค้รูมีความรู้  ความเขา้ใจ  
และความพึงพอใจ  ตระหนกั
ถึงความส าคญัในการใช้
เทคนิคการจดัการชั้นเรียน  อนั
เป็นการบูรณาการสู่การเรียนรู้
ใหก้บัเด็กปฐมวยั 

ครูระดบัปฐมวยั จ านวน 4 
คน 

5,000 5,000 5,000 5,000 ครูปฐมวยั มีความรู้  ความ
เขา้ใจในการใชเ้ทคนิคการ
จดัการชั้นเรียน          อนัเป็น
การบูรณาการสู่การเรียนรู้
ใหก้บัเด็กปฐมวยั  และสามารถ
น ากิจกรรมไปประยกุตใ์ชใ้น
การพฒันาเด็กปฐมวยั 

-ฝ่าย
วชิาการ 

‘ 
 

ที่ 
 

โครงการ/กจิกรรม 
 

วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและแหล่งทีม่า ผลทีค่าดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่

รับผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 
2 โครงการพฒันา เพ่ือพฒันาระบบการประกนั 1) จดัประชุมคณะครูและ 20,000 20,000 20,000 20,000 1) มีการด าเนินงานตาม -ฝ่าย



266 
 
 

ระบบประกนั
คุณภาพการศึกษา
ระดบัปฐมวยั 
 
 
 

คุณภาพภายในสถานศึกษา ให้
เขม้แขง็และมีประสิทธิภาพ 

 

บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง 2  คร้ัง/ปี 
2) จดัประชุมคณะครูและ
คณะกรรมการสถานศึกษา  1 
คร้ัง/ปี 
3) จดัท าเอกสารรายงาน
ประจ าปี 1 คร้ัง 

โครงการทุกกิจกรรม 
2) สถานศึกษามีการ
ด าเนินงานอยา่งเป็นระบบ 
(PDCA) 

วชิาการ 

 
ตวัช้ีวดัท่ี 2 สถานศึกษามีการจดักิจกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรปฐมวยั และสมรรถนะของเด็กท่ีเช่ือมโยงกบัมาตรฐานคุณภาพเด็กปฐมวยัของอาเซียน 

    
ที่ 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งทีม่า ผลทีค่าดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่
รับผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 

1 โครงการเขา้ค่าย
กิจกรรมพฒันา
คุณภาพนกัเรียน
ระดบัปฐมวยั 
 
 

เพื่อจดักิจกรรมเขา้ค่ายวชิาการ
ใหก้บันกัเรียนทุกระดบัปฐมวยั
ไดเ้รียนรู้และเพิ่มทกัษะ
กระบวนการจากการปฏิบติัจริง
สามารถเรียนรู้และท างาน
ร่วมกนัอยา่งสร้างสรรค ์

นกัเรียนโรงเรียนเทศบาล
บา้นสามเหล่ียมระดบัอนุบาล 
จ านวน  111  คน 

20,000 20,000 20,000 20,000 นกัเรียนเกิดทกัษะ
กระบวนการจากการปฏิบติั
จริงสามารถเรียนรู้และ
ท างานร่วมกนัอยา่ง
สร้างสรรค ์

-ฝ่าย
วชิาการ 

ตวัช้ีวดัท่ี 3  สถานศึกษามีหลกัสูตรท่ีหลากหลาย  ในการจดัการเรียนรู้ตามหลกัสูตรท่ีมุ่งพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณลกัษณะและทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
 

ที่ 
 

โครงการ/กจิกรรม 
 

วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและแหล่งทีม่า ผลทีค่าดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่

รับผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 
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1 โครงการส่งเสริม
พฒันาทกัษะการ
อ่านออกเขียนได ้ 
คิดเลขเป็น 
 
 

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

นกัเรียนทุกระดบัชั้นจ านวน 
50 คน 

ไม่ใช้
งบ 

ไม่ใช้
งบ 

ไม่ใช้
งบ 

ไม่ใช้
งบ 

1) นกัเรียนนิสัยรักการอ่าน
2) นกัเรียนมีพื้นฐานในการ
บวก ลบ คูณ หารได ้

-ฝ่าย
วชิาการ 

2 โครงการส่งเสริม
ความเป็นเลิศทาง
วชิาการ  
ป. 4-6 (SBMLD) 
 
 
 
 
 

1) เพื่อส่งนกัเรียนท่ีมีทกัษะ
ทางวชิาการเขา้ประกวดใน
หน่วยงานสังกดัองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินและ
หน่วยงานอ่ืน 
2)เพื่อส่งเสริมใหน้กัเรียนท่ีมี
ความสามารถไดมี้โอกาสแสดง
ความสามารถและสร้าง
ช่ือเสียงใหแ้ก่โรงเรียน 

1)ส่งนกัเรียนเขา้ร่วมโครงการ
แข่งขนัคนเก่งในโรงเรียนทอ้งถ่ิน 
ใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ไดแ้ก่ 
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ 
วทิยาศาสตร์ สงัคมศึกษา ศาสนา
และวฒันธรรม และภาษาองักฤษ 
2)ส่งนกัเรียนเขา้แข่งขนัในงาน
มหกรรมทางวชิาการองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินระดบัภาค
และระดบัประเทศ 

50,000 50,000 50,000 50,000 1) นกัเรียนท่ีมีทกัษะทาง
วชิาการไดเ้ขา้ประกวดใน
หน่วยงานสังกดัองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินและ
หน่วยงานอ่ืน 
2) นกัเรียนท่ีมี
ความสามารถไดมี้โอกาส
แสดงความสามารถและ
สร้างช่ือเสียงใหแ้ก่
โรงเรียน 

-ฝ่าย
วชิาการ 

 
‘ 

 
ที่ 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งทีม่า ผลทีค่าดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่
รับผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 
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3 โครงการพฒันา
ทกัษะการเรียนรู้สู่
ศตวรรษ 
ท่ี  21 
 
 
 
 
 

1.เพือ่ใหค้รูและบุคลากรเขา้
แนวคิดของการจดักิจกรรมการ
เรียนการสอนแบบ PBL 
(Problem – based Learning) 
2.เพื่อใหค้รูและบุคลากร
สามารถน าความรู้ความเขา้ใจ
ไปประยกุตใ์ชใ้นการเรียนการ
สอนไดจ้ริง 

ครูและบุคลากรโรงเรียน
เทศบาลบา้นสามเหล่ียม
จ านวน 53 คน 

75,000 75,000 75,000 75,000 1. ครูและบุคลากรเขา้ใจ
แนวคิดของการจดักิจกรรม
การเรียนการสอนแบบ 
PBL (Problem – based 
Learning )และน าไปใชไ้ด้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 
2. ครูสามารถน าความรู้
ความเขา้ใจไปประยกุตใ์ช้
ในการเรียนการสอนไดจ้ริง 

-ฝ่าย
วชิาการ 

4 โครงการค่ายวชิาการ
ระดบัการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
 
 
 
 
 

1.  เพื่อส่งเสริมให้นกัเรียนน า
ความรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษาใน
หอ้งเรียนมาฝึกปฏิบติัและ
เพิ่มเติมทกัษะกระบวนการ 
คิดอยา่งเป็นระบบ คิด
สร้างสรรค ์คิดอยา่งมี
วจิารณญาณ สามารถตดัสินใจ
แกปั้ญหาได ้

นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษา
จ านวน 360 คน 

50,000 50,000 50,000 50,000 นกัเรียนไดพ้ฒันาทกัษะ
กระบวนการคิดอยา่งเป็น
ระบบ คิดสร้างสรรค ์คิด
อยา่งมีวจิารณญาณ สามารถ
ตดัสินใจแกปั้ญหาไดอ้ยา่ง
มีสติ สมเหตุสมผล 

-ฝ่าย
วชิาการ 

 
‘ 

   เป้าหมาย งบประมาณและแหล่งทีม่า ผลทีค่าดว่า ฝ่ายที่
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ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ รับผดิชอบ 
5 โครงการพฒันา

หลกัสูตร
สถานศึกษา 
 
 
 
 

1) เพื่อพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา
มีความสอดคลอ้งกบับริบทของ
เทศบาลนครขอนแก่นโดยมีกรอบ
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ. 2551 เป็นแม่บท 
2) เพื่อส่งเสริมการจดัท าหลกัสูตร
สถานศึกษาใหท้นักบัเหตุการณ์
และสังคมปัจจุบนัท่ีเปล่ียนแปลง
ไป 

พนกังานครูและพนกังาน
จา้งโรงเรียนเทศบาลบา้น
สามเหล่ียมจ านวน 53  
คน 

20,000 20,000 20,000 20,000 1) พนกังานครูและ
พนกังานจา้ง มีความรู้ความ
เขา้ใจในการจดัท า/
ปรับปรุงหลกัสูตรผา่น
เกณฑร้์อยละ 80 

-ฝ่าย
วชิาการ 

 
 
 
 
 
 
 
ตวัช้ีวดัท่ี 4  สถานศึกษามีการจดัการเรียนการสอนภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียน (+3) 

 
ที่ 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งทีม่า ผลทีค่าดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่
รับผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 
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1 โครงการส่งเสริมการ
เรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาจีน) 
 
 

1) เพื่อให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้
ประเพณีและวฒันธรรมของ
ทางตะวนัตกและตะวนัออก 
2) เพื่อให้นกัเรียนสนใจ
แสวงหาความรู้จากการจดั
กิจกรรม 

นกัเรียนโรงเรียนเทศบาล
บา้นสามเหล่ียม จ านวน 
818 คน 

400,000 400,000 400,000 400,000 1)นกัเรียนไดเ้รียนรู้
ประเพณีและวฒันธรรม
ของทางตะวนัตกและ
ตะวนัออก 
2) นกัเรียนเกิดความสนใจ
แสวงหาความรู้ 

-ฝ่าย
วชิาการ 

2 โครงการส่งเสริมความ
เป็นเลิศภาษาจีน ชั้น  
ม.1-ม.3 (SBMLD) 
 

1) นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัภาษาจีน  
2) เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางดา้นภาษาจีน 

นกัเรียน ม.1-ม.3 จ  านวน
248 คน 

20,000 20,000 20,000 20,000 1)นกัเรียนไดเ้รียนรู้ประเพณี
และวฒันธรรมของทาง
ตะวนัตกและตะวนัออก 
2) นกัเรียนเกิดความสนใจ
แสวงหาความรู้ 

-ฝ่าย
วชิาการ 

3 โครงการส่งเสริมความ
เป็นเลิศภาษาจีน ชั้น  
ม.4-ม.6 (SBMLD) 
 

1) นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัภาษาจีน  
2) เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางดา้นภาษาจีน 

นกัเรียน ม.4-ม.6 จ  านวน 
112 คน 

30,000 30,000 30,000 30,000 1)นกัเรียนไดเ้รียนรู้ประเพณี
และวฒันธรรมของทาง
ตะวนัตกและตะวนัออก 
2) นกัเรียนเกิดความสนใจ
แสวงหาความรู้ 

-ฝ่าย
วชิาการ 

 
 
ตวัช้ีวดัท่ี 5  ร้อยละของครูท่ีจดักระบวนการเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อพฒันาทกัษะการคิดวเิคราะห์และความคิดสร้างสรรค์ 

   เป้าหมาย งบประมาณและแหล่งทีม่า ผลทีค่าดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่
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ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 รับผดิชอบ 
1 โครงการพฒันาการ

เรียนการสอนดว้ย
โครงงาน 
 
 
 
 
 
 
 

1) เพื่อพฒันาส่งเสริมความรู้
ความสามารถและเรียนรู้ตาม
ศกัยภาพของนกัเรียน 
2) เพื่อให้นกัเรียนเรียนรู้และ
รู้จกัแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง 
3) เพื่อให้นกัเรียนรู้จกัการ
วางแผนและท างานร่วมกบั
ผูอ่ื้น 
4) เพื่อส่งเสริมใหน้กัเรียนคิด
เป็น ท าเป็น แกปั้ญหาได ้

1) นกัเรียนเขา้ร่วม
กิจกรรมทุกระดบัชั้นของ
โรงเรียน 
2) จดักิจกรรมพฒันาการ
เรียนการสอนแบบเนน้
ผูเ้รียนเป็นส าคญัทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 

40,000 40,000 40,000 40,000 1) กระบวนการจดัการเรียน
การสอนของครูมี
ประสิทธิภาพ   
2) นกัเรียนไดรั้บการพฒันา
เตม็ตามศกัยภาพ   
3) นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนท่ีสูงข้ึน 
4) นกัเรียนมีความ
ภาคภูมิใจในผลงานของ
ตนเอง   

- ฝ่าย
วชิาการ 

2 โครงการพฒันา
บุคลากร 
 
 
 
 
 

1) บุคลากรตระหนกัถึง 
ความส าคญัในวิชาชีพครู 
น าความรู้ท่ีไดไ้ปพฒันาตนเองและ
องคก์ร 
2) บุคลากรไดรั้บการพฒันาศกัยภาพ
มุ่งมัน่และอุทิศตนในงานท่ีไดรั้บ
มอบหมายจากโรงเรียน 
3) บุคลากรไดแ้สวงหาความรู้  
มีขวญัและก าลงั ใจ ในการปฏิบติังานมี
เจตคติท่ีดีในการท างานเพื่อพฒันาองคก์ร   

ครูและบุคลากรโรงเรียน
เทศบาลบา้นสามเหล่ียม 
จ านวน  53  คน 

ไม่ใช้
งบ 

ไม่ใช้
งบ 

ไม่ใช้
งบ 

ไม่ใช้
งบ 

1) มีการด าเนินงานทุกกิจกรรม
ในโครงการ 
2) ครูและบุคลากรไดรั้บความรู้
จากการฝึกอบรมมากกวา่  60 
ชัว่โมง/คน/ปี 
3) จดัท าเอกสารส่วนบุคคล 
รายงาน เพ่ือเสนอต่อผูบ้ริหาร
ใหรั้บทราบ 

- ฝ่าย
งบประมาณ 

กลยทุธ์ท่ี  3.4 แหล่งเรียนรู้ ส่ือต าราเรียน นวตักรรม ส่ือการเรียนรู้ มีคุณภาพและมาตรฐานนกัเรียนสามารถเขา้ถึงไดโ้ดยไม่จ  ากดัเวลาและสถานท่ี 
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ตวัช้ีวดัท่ี 1  จ านวนแหล่งเรียนรู้ท่ีไดรั้บการพฒันาใหส้ามารถจดัการศึกษา จดักิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตท่ีมีคุณภาพ 
 

ที่ 
 

โครงการ/กจิกรรม 
 

วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและแหล่งทีม่า ผลทีค่าดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่

รับผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 
1 โครงการปรับภูมิทศัน์

ในโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 

1) เพื่อจดัสภาพแวดลอ้มใหเ้ป็น
แหล่งเรียนรู้ใหก้บันกัเรียน 
2) เพื่อจดัสภาพแวดลอ้มภายใน
โรงเรียนปลอดภยั น่าอยู ่และ
สวยงาม 
3) เพ่ือใหค้รูนกัเรียนมีส่วนร่วม 
ดูแล รักษาแหล่งเรียนรู้ภูมิทศัน์ของ
โรงเรียน 

 

1). บุคลากร  53  คน 
2.) นกัเรียน  929  คน 
3) นกัเรียนมีความพึง
พอใจ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
ต่อโครงการผา่นร้อยละ 
80  ข้ึนไป 
4) ไดพ้ฒันาปรับปรุงภูมิ
ทศัน์ในโรงเรียน ให้
สวยงาม น่าอยูเ่พิ่มข้ึน 

60,000 60,000 60,000 60,000 1) สถานศึกษามี
สภาพแวดลอ้ม มีพื้นท่ีสี
เขียว และมีพื้นท่ีท่ีเอ้ือต่อ
การจดัการศึกษา  ร้อยละ 50 
ของพื้นท่ีทั้งหมด 
2) นกัเรียนมีความพึงพอใจ
ต่อโครงการผา่นร้อยละ 80  
ข้ึนไป 

-ฝ่าย
บริการ 
 

2 โครงการพฒันาแหล่ง
เรียนรู้ในโรงเรียน 
(หอ้งสมุด) 
 
 
 
 

1) เพ่ือใหโ้รงเรียนมีแหล่งเรียนรู้
อยา่งหลากหลาย 
2) เพื่อใหน้กัเรียนสามารถน า
ความรู้ไปใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้
3) เพื่อฝึกใหน้กัเรียนมีนิสยัรักการ
อ่านหนงัสือ 
4) เพื่อใหน้กัเรียนใชเ้วลาวา่งใหเ้กิด
ประโยชน ์

1) ร้อยละ 80  ของ
นกัเรียนสามารถน า
ความรู้ไปใชใ้น
ชีวติประจ าวนัได ้
2) ร้อยละ 80 ของครู 
นกัเรียนมีความพึงพอใจท่ี
ต่อการใหบ้ริการหอ้งสมุด 

100,000 100,000 100,000 100,000 โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ท่ี
หลากหลาย และมี
บรรยากาศแห่งการเรียนรู้ 
ส าหรับเป็นฐานในการจดั
การศึกษาตลอดชีวิต 

-ฝ่าย
วชิาการ 

‘ 
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ที่ 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งทีม่า ผลทีค่าดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่
รับผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 

3 โครงการจดันิทรรศการ
ใหค้วามรู้มหศัจรรย์
พรรณไมน้านาชาติ 
 
 
 
 
 
 

1) เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายในการ
จดัหาวสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ 
2) เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายในการ
จดัหาพนัธ์ุไม ้
3) เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายในการ
บ ารุงรักษาและดูแลตน้ไม ้
4) เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายในการจดั
สวน 
5) นกัเรียนไดเ้รียนรู้ผา่นการ
จดักิจกรรมWork  Shop 

1) มีค่าใชจ่้ายในการจดัหา
วสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ 
2) มีค่าใชจ่้ายในการจดัหา
พนัธ์ุไม ้
3) มีค่าใชจ่้ายในการ
บ ารุงรักษาและดูแลตน้ไม ้
4) มีค่าใชจ่้ายในการจดั
สวน 
5) นกัเรียนไดเ้รียนรู้ผา่น
การจดักิจกรรม 
Work  Shop  ได ้

20,000 20,000 20,000 20,000 1) มีวสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ 
2) สามารถจดัหาพนัธ์ุไม ้
3) สามารถจ่ายในการ
บ ารุงรักษาและดูแลตน้ไม ้
4) มีค่าใชจ่้ายในการจดั
สวน 
5) นกัเรียนไดเ้รียนรู้ผา่น
การจดักิจกรรม Work  
Shop ได ้

- ฝ่าย
อาคาร
สถานท่ี 

4 โครงการจดัท าศูนยก์าร
เรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ 
 
 
 
 

1.เพื่อใหผู้เ้รียนมีหลกัคิดหลกั
ปฏิบติัตามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
2.เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถปฏิบติั
ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

มีศูนยก์ารเรียนรู้ตามหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง จ  านวน 1 ศูนย์
การเรียนรู้ 

250,000 250,000 250,000 250,000 โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ตาม
หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงใหก้บัผูเ้รียน ครู 
บุคลากรทางการศึกษา 
บุคลากรภายนอก และ
หน่วยงานอ่ืน 

- ฝ่าย
อาคาร
สถานท่ี 
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ตวัช้ีวดัท่ี 2  จ านวนแหล่งเรียนรู้ ห้องสมุด พิพิธภณัฑท่ี์ไดรั้บการสนบัสนุนจากภาคเอกชน สถานประกอบการ สถาบนัศาสนา มูลนิธิ สถาบนั/องคก์รต่าง ๆ ในสังคม 
 

ที่ 
 

โครงการ/กจิกรรม 
 

วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและแหล่งทีม่า ผลทีค่าดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่

รับผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 
1 โครงการทวศึิกษา 

 
 
 
 
 

1)เพื่อให้นกัเรียนมีทกัษะดา้น
วชิาชีพ 
2) เพื่อสร้างค่านิยมอาชีวะของ
นกัเรียนให้หนัมาเขา้สู่ระบบ
อาชีวะมากข้ึน 

นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา
ปีท่ี 4 จ านวน 21 คน 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

นกัเรียนท่ีไดรั้บวุฒิ
การศึกษา 2 วฒิุ คือ วฒิุ ม. 
6 และ ปวช. 

-ฝ่าย
วชิาการ 

2 โครงการส่งเสริมความ
เป็นเลิศดา้นกีฬา
ฟุตบอล 
 
 
 
 
 
 
 

1.เพ่ือส่งเสริมใหน้กัเรียนออกก าลงั
กาย มีสุขภาพพลานามยัท่ีสมบูรณ์
แขง็แรง 
2.  เพื่อใหน้กัเรียนมีโอกาสแสดง
ความสามารถทางกีฬา กรีฑา ในวง
กวา้งออกไป 
3.  เพื่อใหน้กัเรียนมีประสบการณ์
ทางดา้นสงัคมกวา้งออกไปจาก
โรงเรียนของตนเอง 
4.  เพื่อสนบัสนุนนโยบายการสร้าง
นกักีฬา กรีฑา ท่ีมีความสามารถ
ดีเด่นใหก้บัโรงเรียน 

นกัเรียนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม  
150  คน 

100,000 100,000 100,000 100,000 1.  นกัเรียนท่ีชอบกีฬาไดใ้ช้
เวลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์ 
2.  นกัเรียนมีระเบียบวนิยั มี
คุณธรรม จริยธรรมเพิ่มข้ึน 
3.  นกัเรียนท่ีเป็นนกักีฬาได้
มีการพฒันาทกัษะทางการ
กีฬา สามารถน าเอาความรู้ 
ประสบการณ์ท่ีไดจ้ากการ
แข่งขนั                                   
ไปพฒันาตวัเองสู่ทีมต่าง ๆ 

-ฝ่าย
วชิาการ 
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‘ 
 

ที่ 
 

โครงการ/กจิกรรม 
 

วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและแหล่งทีม่า ผลทีค่าดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่

รับผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 
3 โครงการส่งเสริมความ

เป็นเลิศดา้นกีฬา
วอลเลยบ์อล 
 
 
 
 
 
 
 

1.  เพื่อส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดเ้ขา้
ร่วมการแข่งขนักีฬา
วอลเลยบ์อลกบัองคก์ร 
หน่วยงานภายนอก 
 2. เพื่อพฒันาและส่งเสริม
ผูเ้รียนท่ีมีความสามารถพิเศษ
ทางดา้นกีฬาวอลเลยบ์อล 
  3. เพื่อสร้างช่ือเสียงใหก้บั
โรงเรียนในดา้นกีฬา
วอลเลยบ์อล  
 4. เพื่อพฒันาทกัษะผูเ้รียนใหมี้
ความช านาญในระดบัท่ีสูงข้ึน
น าไปสู่การเป็นนกักีฬาอาชีพ
ต่อไปในอนาคต      

นกัเรียนระดบัชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 - 6  
จ  านวน  80  คน 

150,000 150,000 150,000 150,000 1. นกักีฬาไดเ้ขา้ร่วมการ
แข่งขนักีฬาวอลเล่ยบ์อลกบั
องคก์ร หน่วยงานภายนอก
ตลอดปีการศึกษา 
     2.  นกักีฬาท่ีมี
ความสามารถพิเศษทางดา้น
กีฬาวอลเล่ยบ์อลไดรั้บการ
สนบัสนุนอยา่งเตม็
ศกัยภาพ 
     3.  โรงเรียนไดรั้บ
ช่ือเสียงในดา้นการพฒันา
กีฬาวอลเล่ยบ์อล 
       4.  นกักีฬามีความ
ช านาญในระดบัท่ีสูงข้ึน
น าไปสู่การเป็นนกักีฬา
อาชีพต่อไปในอนาคต      
 

-ฝ่าย
วชิาการ 
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ที่ 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งทีม่า ผลทีค่าดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่
รับผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 

4 กิจกรรมส่งเสริม
นกัเรียนสู่ปัญญาภิวฒัน์ 
 

เพื่อส่งเสริมและพฒันานกัเรียน
ดา้นสติปัญญา  ร่างกายอารมณ์
สังคม และคุณธรรม  จริยธรรม  
ตรงตามลกัษณะอนัพึง
ประสงคข์องวทิยาลยัฯ  และ
สถานประกอบการ 

นกัเรียนระดบัชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 6 จ  านวน 
21 คน 

ไมใ่ช้งบ ไมใ่ช้งบ ไมใ่ช้งบ ไมใ่ช้งบ นกัเรียนสามารถปฎิบติังาน
ไดต้ามลกัษณะของ
วฒันธรรมองคก์ร 

-ฝ่าย
วชิาการ 

 
ตวัช้ีวดัท่ี 3  มีระบบคลงัขอ้มูล  เก่ียวกบัส่ือและนวตักรรมการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพมาตรฐานสามารถใหบ้ริการคนทุกช่วงวยัและใชป้ระโยชน์ร่วมกนัระหวา่งหน่วยงานได ้

 
ที่ 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งทีม่า ผลทีค่าดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่
รับผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 

1 โครงการพฒันาระบบ
สารสนเทศของโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 

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

1)ขอ้มูลสารสนเทศของ
โรงเรียนสมบูรณ์และเป็น
ปัจจุบนัข้ึน 
2) มีระบบอินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูงครอบคลุม
อยา่งทัว่ถึง   

17,550 17,550 17,550 17,550 1) น าขอ้มูลสารสนเทศมา
ใชใ้นการวางแผนพฒันา
โรงเรียนให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 
2) น ามาใชใ้นการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอน 

-ฝ่านบริ
การ 
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ที่ 
 

โครงการ/กจิกรรม 
 

วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและแหล่งทีม่า ผลทีค่าดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่

รับผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 
2 โครงการพฒันาเวบ็ไซต์ เพื่อจดัท าเวบ็ไซตข์องโรงเรียน

เผยแพรข่าวสารและขอ้มูล
สารสนเทศของโรงเรียน 

โรงเรียนมีเวบ็ไซต ์1 
เวบ็ไซต ์

5,000 5,000 5,000 5,000 โรงเรียนมีเวบ็ไซตเ์ผยแพร่
ขอ้มูลสารสนเทศเป็น
ปัจจุบนั 

-ฝ่าย
วชิาการ 

 
กลยทุธ์ท่ี  3.5 ระบบและกลไก  การวดัการติดตาม  และประเมินผลมีประสิทธิภาพ 
ตวัช้ีวดัท่ี 1  มีระบบและกลไกการทดสอบ การวดัและประเมินความรู้ ทกัษะ  และสมรรถนะของผูเ้รียนทุกระดบัการศึกษา  และทุกกลุ่มเป้าหมายท่ีมีประสิทธิภาพ 

 
ที่ 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งทีม่า ผลทีค่าดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่
รับผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 

1 โครงการพฒันาระบบ
ประกนัคุณภาพ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 

เพื่อพฒันาระบบการประกนั
คุณภาพภายในสถานศึกษา ให้
เขม้แขง็และมีประสิทธิภาพ 

ดา้นปริมาณ 
1) จดัประชุมคณะครูและ
บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง 2  
คร้ัง/ปี 
2) จดัท าเอกสารรายงาน
ประจ าปี 1 คร้ัง 
ดา้นคุณภาพ  
1) สถานศึกษามีระบบ
ประกนัคุณภาพภายใน 

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

-ฝ่าย
วชิาการ 
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ที่ 
 

โครงการ/กจิกรรม 
 

วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและแหล่งทีม่า ผลทีค่าดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่

รับผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 
2 
 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการนิเทศภายใน
สถานศึกษา 

1) เพื่อพฒันาบุคลากรใหมี้
ความรู้ความเขา้ใจ และทกัษะ
เก่ียวกบัวธีิการจดัการเรียนรู้ท่ี
เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั น าไปใช้
ปรับปรุง พฒันาการจดั
กระบวนการเรียนการสอนของ
ตนได ้

1) มีการประชุมก่อนเปิด
และปิดเรียนภาคเรียน ทุก
ภาคเรียน 
2) มีการประชุมทาง
วชิาการอยา่งนอ้ยเดือนละ 
1 คร้ัง ตลอดปี 
3) สังเกตการสอน ทุกชั้น
อยา่งนอ้ยเดือนละ 1 คร้ัง / 
เดือน /คน 

5,000 5,000 5,000 5,000 1) ประชุมก่อนเปิดและปิด
เรียนภาคเรียน ทุกภาคเรียน 
2) ประชุมทางวชิาการอยา่ง
นอ้ยเดือนละ 1 คร้ัง ตลอดปี 

-ฝ่าย
วชิาการ 

3 กิจกรรมวดัและ
ประเมินผลทางการ
ศึกษา 
 
 
 
 
 

เพื่อใหส้ถานศึกษามีการ
จดัระบบการบนัทึก  รายงาน
ผล และการส่งต่อขอ้มูลของ
นกัเรียน 

นกัเรียนทุกระดบัชั้น 
จ านวน 929 คน 

ไม่ใช้
งบ 

ไม่ใช้
งบ 

ไม่ใช้
งบ 

ไม่ใช้
งบ 

มีอุปกรณ์ เคร่ืองมือ
เทคโนโลยท่ีีจ าเป็นพร้อม
ในการจดัท าขอ้มูลนกัเรียน 

-ฝ่าน
วชิาการ 
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ตวัช้ีวดัท่ี 2  มีระบบการติดตามนกัเรียนท่ีขาดโอกาสหรือไม่ไดรั้บการศึกษา และนกัเรียนท่ีมีแนวโนม้จะออกกลางคนั 

 
ที่ 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งทีม่า ผลทีค่าดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่
รับผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 

1 โครงการพฒันาระบบ
ดูแลนกัเรียน 
 
 
 
 
 
 

1) เพื่อใหค้รูไดรั้บทราบขอ้มูล
นกัเรียนเป็นรายบุคคล 
2) เพื่อสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดี
ระหวา่งโรงเรียนและ
ผูป้กครอง 
3) เพื่อใหค้รูและผูป้กครองได้
มีส่วนร่วมแลกเปล่ียนความ
คิดเห็น 
4) เพื่อเป็นการช่วยเหลือ
นกัเรียนท่ีขาดแคลนใหไ้ดรั้บ
โอกาส 

1) ครูไดรั้บทราบขอ้มูล
นกัเรียน  
ร้อยละ 90 
2) ความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ครู นกัเรียน ผูป้กครอง อยู่
ในระดบัดี 
3) ผูป้กครองมีความพึง
พอใจอยูใ่น 
ระดบั ดี 

10,000 10,000 10,000 10,000 1) นกัเรียนไดรั้บการเยีย่ม
บา้น  870 คน จากจ านวน
นกัเรียนทั้งหมด 929  คน 
คิดเป็น 
ร้อยละ  93.65 
2) ครูไดรั้บทราบขอ้มูล
นกัเรียนร้อยละ  93.65 
3) ผูป้กครองมีความพึง
พอใจอยูใ่นระดบั ดีมาก คิด
เป็นร้อยละ 83.50 

-ฝ่าย
ปกครอง 

‘ 
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ที่ 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งทีม่า ผลทีค่าดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่
รับผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 

2 โครงการเยีย่มบา้น 
 
 
 
 
 

1) เพื่อใหค้รูไดรั้บทราบขอ้มูล
นกัเรียนเป็นรายบุคคล 
2) เพื่อสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดี
ระหวา่งโรงเรียนและ
ผูป้กครอง 

นกัเรียนทุกระดบัชั้น
จ านวน 929 คน 

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

-ฝ่าย
ปกครอง 

3 กิจกรรมกองทุนความดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อส่งเสริมให้นกัเรียนให้
ความส าคญัต่อการคิดดี ท าดี 
ปฏิบติัดี และมีส่วนในการ 
“ให”้ และ “ร่วมท า” กิจกรรม
เพือ่สังคม 

นกัเรียนทุกระดบัชั้น
จ านวน 929 คน 

ไม่ใช้
งบ 

ไม่ใช้
งบ 

ไม่ใช้
งบ 

ไม่ใช้
งบ 

โรงเรียนมีเครือข่ายนกัเรียน
และบุคลากรท่ีท างานเพื่อ
สังคม 

-ฝ่าย
ปกครอง 

 
‘ 
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ที่ 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งทีม่า ผลทีค่าดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่
รับผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 

4 กิจกรรมคนขอนแก่นไม่
ทอดทิ้งกนั 
 
 
 
 
 

เพื่อพฒันาสังคมใหเ้กิดสังคม
เอ้ืออาทร สังคมเขม้แขง็และสัง 
คุณธรรม 

นกัเรียนทุกระดบัชั้น
จ านวน 929 คน 

ไม่ใช้
งบ 

ไม่ใช้
งบ 

ไม่ใช้
งบ 

ไม่ใช้
งบ 

นกัเรียนท่ีอยูใ่น 
ภาวะยากล าบากใหมี้
สุขภาพทางกายท่ีดี สุขภาพ
ทางจิตท่ีดี  

-ฝ่าย
บริการ 

 
ตวัช้ีวดัท่ี 3  จ านวนการเขา้ใชบ้ริการคลงัขอ้สอบของครู  เพื่อการวดัผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานหลกัสูตรและมาตรฐานวชิาชีพ จ าแนกตามหลกัสูตรและระดบัชั้นเรียน 

 
ที่ 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งทีม่า ผลทีค่าดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่
รับผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 

1 โครงการพฒันาระบบ
สารสนเทศของโรงเรียน 
 
 
 
 
 

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

1)ขอ้มูลสารสนเทศของ
โรงเรียนสมบูรณ์และเป็น
ปัจจุบนัข้ึน 
2) มีระบบอินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูงครอบคลุม
อยา่งทัว่ถึง   

17,550 17,550 17,550 17,550 1) น าขอ้มูลสารสนเทศมา
ใชใ้นการวางแผนพฒันา
โรงเรียนให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 
2) น ามาใชใ้นการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอน 

-ฝ่าย
บริการ 
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‘ 
 

ที่ 
 

โครงการ/กจิกรรม 
 

วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและแหล่งทีม่า ผลทีค่าดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่

รับผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 
2 โครงการพฒันาเวบ็ไซต์ 

 
 
 
 
 

เพื่อจดัท าเวบ็ไซตข์องโรงเรียน
เผยแพรข่าวสารและขอ้มูล
สารสนเทศของโรงเรียน 

โรงเรียนมีเวบ็ไซตเ์ผย
แพรขอ้มูลสารสนเทศ
อยา่งนอ้ย 1 เวบ็ไซต ์

5,000 5,000 5,000 5,000 โรงเรียนมีเวบ็ไซตเ์ผยแพร่
ขอ้มูลสารสนเทศเป็น
ปัจจุบนั 

-ฝ่าย
วชิาการ 

 
ตวัช้ีวดัท่ี 4  ร้อยละของนกัเรียนท่ีศึกษา เรียนรู้ อบรมทั้งดา้นวชิาการและดา้นอาชีพตามหลกัสูตร  และเขา้รับการทดสอบและประเมินผลผา่นระบบเทคโนโลยดิีจิทลั  

 
ที่ 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งทีม่า ผลทีค่าดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่
รับผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 

1 โครงการทดสอบตาม
มาตรฐานความสามารถ
ทางภาษาองักฤษ 
(CEFR) 
 
 
 

เพื่อใหน้กัเรียนเขา้ใจความรู้
เบ้ืองตน้ของกรอบ
มาตรฐานสากลแบบ CEFR 

นกัเรียนทุกระดบัชั้น
จ านวน 929 คน 

ไม่ใช้
งบ 

ไม่ใช้
งบ 

ไม่ใช้
งบ 

ไม่ใช้
งบ 

โรงเรียนมีการพฒันาให้
นกัเรียนมีระดบั
ภาษาองักฤษตามกรอบ
มาตรฐาน CEFR 

-ฝ่าย
วชิาการ 
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กลยทุธ์ท่ี  3.6 ครู และบุคลากรทางการศึกษา ไดรั้บการพฒันาสมรรถนะตามมาตรฐาน 
ตวัช้ีวดัท่ี 1 ร้อยละของครู  และบุคลากรทางการศึกษาทุกระดบั  ประเภทการศึกษาไดรั้บการพฒันาตามมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

 
ที่ 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งทีม่า ผลทีค่าดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่
รับผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 

1 โครงการพฒันา
บุคลากร 
 
 
 
 
 

1) บุคลากรตระหนกัถึง 
ความส าคญัในวชิาชีพครู 
น าความรู้ท่ีไดไ้ปพฒันาตนเอง
และองคก์ร 
2) บุคลากรไดรั้บการพฒันา
ศกัยภาพมุ่งมัน่และอุทิศตนใน
งานท่ีไดรั้บมอบหมายจาก
โรงเรียน 
3) บุคลากรไดแ้สวงหาความรู้  
มีขวญัและก าลงั ใจ ในการ
ปฏิบติังานมีเจตคติท่ีดีในการ
ท างานเพื่อพฒันาองคก์ร   

ครูและบุคลากรโรงเรียน
เทศบาลบา้นสามเหล่ียม 
จ านวน  61  คน 
เชิงปริมาณ 
1) ครูและบุคลากร ไดเ้ขา้
รับการอบรม/ประชุม/
สัมมนา/ทศันศึกษา
มากกวา่ 60 ชัว่โมง/คน/ปี 
เชิงคุณภาพ 
1) ครูและบุคลากรมี
ความรู้ความสามารถและ
สมรรถนะท่ีจ าเป็นในการ
ปฏิบติัหนา้ท่ี 

ไม่ใช้
งบ 

ไม่ใช้
งบ 

ไม่ใช้
งบ 

ไม่ใช้
งบ 

1) มีการด าเนินงานทุก
กิจกรรมในโครงการ 
2) ครูและบุคลากรไดรั้บ
ความรู้จากการฝึกอบรม
มากกวา่  60 ชัว่โมง/คน/ปี 
3) จดัท าเอกสารส่วนบุคคล 
รายงาน เพื่อเสนอต่อ
ผูบ้ริหารใหรั้บทราบ 

-ฝ่าย
ธุรการ 
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ตวัช้ีวดัท่ี 2  ร้อยละของครู  และบุคลากรทางการศึกษาท่ีไดรั้บการพฒันา  ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการและยทุธศาสตร์ของหน่วยงาน 

 
ที่ 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งทีม่า ผลทีค่าดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่
รับผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 

1 โครงการพฒันา
บุคลากร 
 
 
 
 
 
 
 

1) บุคลากรตระหนกัถึง 
ความส าคญัในวชิาชีพครู 
น าความรู้ท่ีไดไ้ปพฒันาตนเอง
และองคก์ร 
2) บุคลากรไดรั้บการพฒันา
ศกัยภาพมุ่งมัน่และอุทิศตนใน
งานท่ีไดรั้บมอบหมายจาก
โรงเรียน 
3) บุคลากรไดแ้สวงหาความรู้  
มีขวญัและก าลงั ใจ ในการ
ปฏิบติังานมีเจตคติท่ีดีในการ
ท างานเพื่อพฒันาองคก์ร   

ครูและบุคลากรโรงเรียน
เทศบาลบา้นสามเหล่ียม 
จ านวน  61  คน 
เชิงปริมาณ 
1) ครูและบุคลากร ไดเ้ขา้
รับการอบรม/ประชุม/
สัมมนา/ทศันศึกษา
มากกวา่ 60 ชัว่โมง/คน/ปี 
เชิงคุณภาพ 
1) ครูและบุคลากรมี
ความรู้ความสามารถและ
สมรรถนะท่ีจ าเป็นในการ
ปฏิบติัหนา้ท่ี 
 

ไม่ใช้
งบ 

ไม่ใช้
งบ 

ไม่ใช้
งบ 

ไม่ใช้
งบ 

1) มีการด าเนินงานทุก
กิจกรรมในโครงการ 
2) ครูและบุคลากรไดรั้บ
ความรู้จากการฝึกอบรม
มากกวา่  60 ชัว่โมง/คน/ปี 
3) จดัท าเอกสารส่วนบุคคล 
รายงาน เพื่อเสนอต่อ
ผูบ้ริหารใหรั้บทราบ 
 

-ฝ่าย
ธุรการ 

 



285 
 
 

 
ตวัช้ีวดัท่ี 3  ระดบัความพึงพอใจของครู  และบุคลากรทางการศึกษา  ท่ีมีต่อการพฒันาสมรรถนะและการใชป้ระโยชน์จากการพฒันา 

 
ที่ 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งทีม่า ผลทีค่าดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่
รับผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 

1 โครงการพฒันา
บุคลากร 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) บุคลากรตระหนกัถึง 
ความส าคญัในวชิาชีพครู 
น าความรู้ท่ีไดไ้ปพฒันาตนเอง
และองคก์ร 
2) บุคลากรไดรั้บการพฒันา
ศกัยภาพมุ่งมัน่และอุทิศตนใน
งานท่ีไดรั้บมอบหมายจาก
โรงเรียน 
3) บุคลากรไดแ้สวงหาความรู้  
มีขวญัและก าลงั ใจ ในการ
ปฏิบติังานมีเจตคติท่ีดีในการ
ท างานเพื่อพฒันาองคก์ร   

ครูและบุคลากรโรงเรียน
เทศบาลบา้นสามเหล่ียม 
จ านวน  61  คน 
เชิงปริมาณ 
1) ครูและบุคลากร ไดเ้ขา้
รับการอบรม/ประชุม/
สัมมนา/ทศันศึกษา
มากกวา่ 60 ชัว่โมง/คน/ปี 
เชิงคุณภาพ 
1) ครูและบุคลากรมี
ความรู้ความสามารถและ
สมรรถนะท่ีจ าเป็นในการ
ปฏิบติัหนา้ท่ี 

ไม่ใช้
งบ 

ไม่ใช้
งบ 

ไม่ใช้
งบ 

ไม่ใช้
งบ 

1) มีการด าเนินงานทุก
กิจกรรมในโครงการ 
2) ครูและบุคลากรไดรั้บ
ความรู้จากการฝึกอบรม
มากกวา่  60 ชัว่โมง/คน/ปี 
3) จดัท าเอกสารส่วนบุคคล 
รายงาน เพื่อเสนอต่อ
ผูบ้ริหารใหรั้บทราบ 

-ฝ่าย
ธุรการ 

2 โครงการประเมินผล
ความพึงพอใจของครู  
อาจารย ์

เพื่อประเมินผลความพึงพอใจ
ของครู   

ครูและบุคลากรโรงเรียน
เทศบาลบา้นสามเหล่ียม 
จ านวน  61  คน 

ไม่ใช้
งบ 

ไม่ใช้
งบ 

ไม่ใช้
งบ 

ไม่ใช้
งบ 

โรงเรียนมีการบริหารแบบ
มีส่วนร่วม 

-ฝ่าย
ธุรการ 
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‘ 
 

ที่ 
 

โครงการ/กจิกรรม 
 

วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและแหล่งทีม่า ผลทีค่าดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่

รับผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 
3 แบบสอบถามความ

ตอ้งการของบุคลากร 
 
 

เพื่อสอบถามความตอ้งการของ
บุคลากร 

ครูและบุคลากรโรงเรียน
เทศบาลบา้นสามเหล่ียม 
จ านวน  61  คน 

ไม่ใช้
งบ 

ไม่ใช้
งบ 

ไม่ใช้
งบ 

ไม่ใช้
งบ 

โรงเรียนมีการบริหารแบบ
มีส่วนร่วม 

-ฝ่าย
ธุรการ 

 
ยทุธศาสตร์ท่ี  4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
กลยทุธ์ท่ี  4.1 นกัเรียนทุกคนไดรั้บโอกาส  และความเสมอภาคในการเขา้ถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
ตวัช้ีวดัท่ี 1  ร้อยละของนกัเรียนท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ  ไดรั้บการศึกษาเตม็ตามศกัยภาพ (จ าแนกตามกลุ่ม ประเภทของความจ าเป็นพิเศษ) 

 
ที่ 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งทีม่า ผลทีค่าดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่
รับผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 

1 โครงการพฒันาระบบ
ดูแลนกัเรียน 
 
 
 
 
 

1) เพื่อใหค้รูไดรั้บทราบขอ้มูล
นกัเรียนเป็นรายบุคคล 
2) เพื่อสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดี
ระหวา่งโรงเรียนและผูป้กครอง 
3) เพื่อใหค้รูและผูป้กครองไดมี้
ส่วนร่วมแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
4) เพ่ือเป็นการช่วยเหลือนกัเรียนท่ี
ขาดแคลนใหไ้ดรั้บโอกาส 

1) ครูไดรั้บทราบขอ้มูลนกัเรียน  
ร้อยละ 90 
2) ความสัมพนัธ์ระหวา่งครู 
นกัเรียน ผูป้กครอง อยูใ่นระดบั
ดี 
3) ผูป้กครองมีความพึงพอใจอยู่
ในระดบั ดี 

10,000 10,000 10,000 10,000 1) นกัเรียนไดรั้บการเยีย่มบา้น  
870 คน จากจ านวนนกัเรียน
ทั้งหมด 929  คน คิดเป็น 
ร้อยละ  93.65 
2) ครูไดรั้บทราบขอ้มูลนกัเรียน
ร้อยละ  93.65 
3) ผูป้กครองมีความพึงพอใจอยู่
ในระดบั ดีมาก คิดเป็นร้อยละ 

-ฝ่าย
ปกครอง 
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83.50 
 
ตวัช้ีวดัท่ี 2  อตัราการออกกลางคนัของผูเ้รียนระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานลดลง   

 
ที่ 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งทีม่า ผลทีค่าดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่
รับผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 

1 โครงการพฒันาระบบ
ดูแลนกัเรียน 
 
 
 
 
 
 

1) เพื่อใหค้รูไดรั้บทราบขอ้มูล
นกัเรียนเป็นรายบุคคล 
2) เพื่อสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดี
ระหวา่งโรงเรียนและ
ผูป้กครอง 
3) เพื่อใหค้รูและผูป้กครองได้
มีส่วนร่วมแลกเปล่ียนความ
คิดเห็น 
4) เพื่อเป็นการช่วยเหลือ
นกัเรียนท่ีขาดแคลนใหไ้ดรั้บ
โอกาส 

1) ครูไดรั้บทราบขอ้มูล
นกัเรียน  
ร้อยละ 90 
2) ความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ครู นกัเรียน ผูป้กครอง อยู่
ในระดบัดี 
3) ผูป้กครองมีความพึง
พอใจอยูใ่น 
ระดบั ดี 

10,000 10,000 10,000 10,000 1) นกัเรียนไดรั้บการเยีย่ม
บา้น  870 คน จากจ านวน
นกัเรียนทั้งหมด 929  คน 
คิดเป็น 
ร้อยละ  93.65 
2) ครูไดรั้บทราบขอ้มูล
นกัเรียนร้อยละ  93.65 
3) ผูป้กครองมีความพึง
พอใจอยูใ่นระดบั ดีมาก คิด
เป็นร้อยละ 83.50 

-ฝ่าย
ปกครอง 
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ตวัช้ีวดัท่ี 3  สถานศึกษาจดัการศึกษาแบบเรียนร่วมตามรูปแบบ  หลกัสูตร  ส าหรับผูท่ี้มีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ (ผูพ้ิการ ผูด้อ้ยโอกาสผูมี้ความสามารถพิเศษ) 

 
ที่ 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งทีม่า ผลทีค่าดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่
รับผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 

1 โครงการส่งเสริมความ
เป็นเลิศดา้นฟุตบอล 
 
 
 
 
 
 

1.เพื่อส่งเสริมให้นกัเรียนออก
ก าลงักาย มีสุขภาพพลานามยัท่ี
สมบูรณ์แขง็แรง 
2.  เพื่อใหน้กัเรียนมีโอกาส
แสดงความสามารถทางกีฬา 
กรีฑา ในวงกวา้งออกไป 
3.  เพื่อใหน้กัเรียนมี
ประสบการณ์ทางดา้นสังคม
กวา้งออกไปจากโรงเรียนของ
ตนเอง 
4.  เพื่อสนบัสนุนนโยบายการ
สร้างนกักีฬา กรีฑา ท่ีมี
ความสามารถดีเด่นใหก้บั
โรงเรียน 

นกัเรียนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม  
150  คน 

100,000 100,000 100,000 100,000 1.  นกัเรียนท่ีชอบกีฬาไดใ้ช้
เวลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์ 
2.  นกัเรียนมีระเบียบวนิยั มี
คุณธรรม จริยธรรมเพิ่มข้ึน 
3.  นกัเรียนท่ีเป็นนกักีฬาได้
มีการพฒันาทกัษะทางการ
กีฬา สามารถน าเอาความรู้ 
ประสบการณ์ท่ีไดจ้ากการ
แข่งขนั                                   
ไปพฒันาตวัเองสู่ทีมต่าง ๆ 
ในระดบัสูงข้ึนไป 

-ฝ่าย
วชิาการ 

‘ 
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ที่ 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งทีม่า ผลทีค่าดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่
รับผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 

2 โครงการส่งเสริมความ
เป็นเลิศดา้น
วอลเลยบ์อล 
 
 
 
 
 

1.เพื่อส่งเสริมให้นกัเรียนออก
ก าลงักาย มีสุขภาพพลานามยัท่ี
สมบูรณ์แขง็แรง 
2.  เพื่อใหน้กัเรียนมีโอกาส
แสดงความสามารถทางกีฬา 
กรีฑา ในวงกวา้งออกไป 
3.  เพื่อใหน้กัเรียนมี
ประสบการณ์ทางดา้นสังคม
กวา้งออกไปจากโรงเรียนของ
ตนเอง 

นกัเรียนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม  
60  คน 

150,000 150,000 150,000 150,000 1.  นกัเรียนท่ีชอบกีฬาไดใ้ช้
เวลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์ 
2.  นกัเรียนมีระเบียบวนิยั มี
คุณธรรม จริยธรรมเพิ่มข้ึน 
3.  นกัเรียนท่ีเป็นนกักีฬาได้
มีการพฒันาทกัษะทางการ
กีฬา สามารถน าเอาความรู้ 
ประสบการณ์ท่ีไดจ้ากการ
แข่งขนั                                    

-ฝ่าย
วชิาการ 
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ตวัช้ีวดัท่ี 4 คะแนนเฉล่ียผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ของนกัเรียนในโรงเรียนเทียบกบัเขตพื้นท่ี  ในวชิาคณิตศาสตร์และภาษาองักฤษ
ลดลง 

 
ที่ 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งทีม่า ผลทีค่าดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่
รับผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 

1 โครงการยกระดบั
ผลทดสอบระดบัชาติ  
(O-NET) 
 
 
 
 
 

1)  เพื่อให้โรงเรียนผา่นการ
ประเมินคุณภาพภายใน 
2) เพื่อให้นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน  O-NET เฉล่ีย
สูงข้ึน 
3) เพื่อกระตุน้ใหค้รูและ
นกัเรียนตระหนกัถึง
ความส าคญัในการประเมิน
ระดบัชาติ 
4) เพื่อจดักิจกรรมสอนเสริม
ความรู้ใหน้กัเรียนระดบัชั้น
มธัยมศึกษาตอนปลาย
สอบแข่งขนัเขา้ศึกษาต่อระดบั
มหาวทิยาลยั 

1)  ด าเนินงานใน
โครงการครบ 2 กิจกรรม 
2)  นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน O-NET 
เฉล่ียสูงข้ึน 
3) นกัเรียน ม.6 สามารถ
สอบเขา้เรียนต่อระดบั
มหาวทิยาลยัไดอ้ยา่งนอ้ย
ร้อยละ 75 
4) ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมี
ความพึงพอใจในกิจกรรม
อยา่งนอ้ยร้อยละ  80   

20,000 20,000 20,000 20,000 1) นกัเรียนมีความรู้เพิ่มมาก
ข้ึนจากการเรียนใน
หอ้งเรียนปกติ 
2) นกัเรียนความพร้อมใน
การสอบ O-NET  
3) นกัเรียนไดท้ราบถึง
พฒันาการการเรียนรู้ของ
ตนเอง 
4) ครูทราบถึงระดบัความรู้
ของนกัเรียนท่ีตนสอน 

-ฝ่าย
วชิาการ 
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‘ 
 

ที่ 
 

โครงการ/กจิกรรม 
 

วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและแหล่งทีม่า ผลทีค่าดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่

รับผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 
2 กิจกรรมสอนซ่อมเสริม 

 
 
 
 
 

เพื่อใหน้กัเรียนมีนิสัยรักการ
เรียนรู้ และพฒันาตนเองอยา่ง
ต่อเน่ือง 

นกัเรียนทุกระดบัชั้น 
จ านวน 929 คน ไดเ้รียน
ซ่อมเสริมทุกคน 

ไม่ใช้
งบ 

ไม่ใช้
งบ 

ไม่ใช้
งบ 

ไม่ใช้
งบ 

ผลประเมินการเรียนซ่อม
เสริมของนกัเรียนผา่น
เกณฑ ์

-ฝ่าย
วชิาการ 

 
กลยทุธ์ท่ี  4.2  การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผา่นเทคโนโลยดิีจิทลั  เพื่อการศึกษาส าหรับนกัเรียน 
ตวัช้ีวดัท่ี 1 สถานศึกษามีระบบเครือข่ายเทคโนโลยดิีจิทลัเพื่อการศึกษา  ท่ีทนัสมยัสนองตอบความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 
ที่ 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งทีม่า ผลทีค่าดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่
รับผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 

1 โครงการพฒันาระบบ
สารสนเทศของโรงเรียน 
 
 
 
 

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

1)ขอ้มูลสารสนเทศของ
โรงเรียนสมบูรณ์และเป็น
ปัจจุบนัข้ึน 
2) มีระบบอินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูงครอบคลุม
อยา่งทัว่ถึง   

17,550 17,550 17,550 17,550  1) น าขอ้มูลสารสนเทศมา
ใชใ้นการวางแผนพฒันา
โรงเรียนให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 
2) น ามาใชใ้นการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอน 
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ตวัช้ีวดัท่ี 2 สถานศึกษามีระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลุมทุกพื้นท่ีขั้นต ่า 30 Mbps  ในปีแรก  และ100 Mbps  ภายใน  20  ปี 

 
ที่ 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งทีม่า ผลทีค่าดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่
รับผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 

1 โครงการพฒันาระบบ
สารสนเทศของโรงเรียน 
 
 
 
 
 

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

1)ขอ้มูลสารสนเทศของ
โรงเรียนสมบูรณ์และเป็น
ปัจจุบนัข้ึน 
2) มีระบบอินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูงครอบคลุม
อยา่งทัว่ถึง   

17,550 17,550 17,550 17,550 1) น าขอ้มูลสารสนเทศมา
ใชใ้นการวางแผนพฒันา
โรงเรียนให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 
2) น ามาใชใ้นการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอน 
 

-ฝ่าย
บริการ 

2 โครงการค่าใชจ่้าย
อินเตอร์เน็ตโรงเรียน  
(ระบบ Wifi  และ Adsl ) 
 
 
 
 
 

1) เพื่อพฒันาระบบ
อินเตอร์เน็ตโรงเรียน   
2) เพื่อเป็นแหล่งสืบคน้ขอ้มูล
ของบุคลากรครูและนกัเรียน 

นกัเรียน ครูและบุคลากร 
จ านวน 990 คน 

46,224 46,224 46,224 46,224 โรงเรียนมีระบบ
อินเตอร์เน็ตโรงเรียน  
พอเพียงต่อความตอ้งการ
ของนกัเรียน ครูและ
บุคลากร 

-ฝ่าย
งบประมาณ 
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ตวัช้ีวดัท่ี 3  ร้อยละของครูท่ีมีการจดัการเรียนการสอนทางไกล  ดว้ยระบบ DLIT, DLTV, ETV และผูเ้รียนมีค่าเฉล่ียผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน 
(O-NET) 

 
ที่ 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งทีม่า ผลทีค่าดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่
รับผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 

1 โครงการพฒันาระบบ
สารสนเทศของโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 

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

1)ขอ้มูลสารสนเทศของ
โรงเรียนสมบูรณ์และเป็น
ปัจจุบนัข้ึน 
2) มีระบบอินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูงครอบคลุม
อยา่งทัว่ถึง   

17,550 17,550 17,550 17,550 1) น าขอ้มูลสารสนเทศมา
ใชใ้นการวางแผนพฒันา
โรงเรียนให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 
2) น ามาใชใ้นการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอน 
 

-ฝ่าย
บริการ 

2 โครงการจดัเรียนการ
สอนทางไกลดว้ยระบบ 
DLIT,DLTV,ETV 
 
 

เพื่อน าการสอนทางไกลดว้ย
ระบบ DLIT,DLTV,ETVมาใช้
ในการจดักิจกรรมการเรียนการ
สอน 

นกัเรียน จ านวน 929 คน 10,000 10,000 10,000 10,000 โรงเรียนมีการจดัเรียนการ
สอนทางไกลดว้ยระบบ 
DLIT,DLTV,ETV ท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

-ฝ่าย
วชิาการ 
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กลยทุธ์ท่ี  4.3  ระบบขอ้มูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาท่ีครอบคลุม ถูกตอ้งเป็นปัจจุบนั เพื่อการวางแผน การบริหารจดัการศึกษา การติดตาม ประเมิน และ
รายงานผล 
ตวัช้ีวดัท่ี 1 ระดบัความพึงพอใจของบุคคล  และหน่วยงานในการเขา้ถึงใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลสารสนเทศทางการศึกษาสูงข้ึน 

 
ที่ 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งทีม่า ผลทีค่าดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่
รับผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 

1 โครงการพฒันาระบบ
สารสนเทศของโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 

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

1)ขอ้มูลสารสนเทศของ
โรงเรียนสมบูรณ์และเป็น
ปัจจุบนัข้ึน 
2) มีระบบอินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูงครอบคลุม
อยา่งทัว่ถึง   

17,550 17,550 17,550 17,550 1) น าขอ้มูลสารสนเทศมา
ใชใ้นการวางแผนพฒันา
โรงเรียนให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 
2) น ามาใชใ้นการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอน 
 

-ฝ่าย
บริการ 

2 โครงการพฒันาระบบ
เวบ็ไชด์ 
 
 
 
 

เพื่อจดัท าเวบ็ไซตข์องโรงเรียน
เผยแพรข่าวสารและขอ้มูล
สารสนเทศของโรงเรียน 

โรงเรียนมีเวบ็ไซตเ์ผย
แพรขอ้มูลสารสนเทศ
อยา่งนอ้ย 1 เวบ็ไซต ์

5,000 5,000 5,000 5,000 โรงเรียนมีเวบ็ไซตเ์ผยแพร่
ขอ้มูลสารสนเทศเป็น
ปัจจุบนั 

-ฝ่าย
วชิาการ 
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ยทุธศาสตร์ท่ี   5 การจดัการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวติท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
กลยทุธ์ท่ี  5.1 นกัเรียนมีจิตส านึกรักษส่ิ์งแวดลอ้ม มีคุณธรรม จริยธรรม และน าแนวคิดตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบติั 
ตวัช้ีวดัท่ี 1 ร้อยละของครูระดบัปฐมวยัท่ีร่วมจดักิจกรรม  ท่ีสร้างความตระหนกัในความส าคญัของการด ารงชีวิตท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มเพิ่มข้ึน 

 
ที่ 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งทีม่า ผลทีค่าดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่
รับผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 

1 โครงการรักษชุ์มชนของ
เรา  (SBMLD) ระดบั
ปฐมวยั 
 
 
 
 
 
 
 

1) เพื่อใหเ้ด็กนกัเรียนรู้สึกภูมิใจ รัก
และหวงแหนทอ้งถ่ินชุมชนของ
ตนเอง 
2) เพ่ือส่งเสริมเด็กนกัเรียนรู้จกัคิด
วเิคราะห์ คิดแกปั้ญหา จากการ
เรียนรู้ดว้ยประสบการณ์จริง 
3) เพ่ือส่งเสริมใหเ้ด็กนกัเรียนรู้จกั
แสวงหาความรู้เรียนรู้ดว้ยตนเอง
และไดพ้ฒันาตามศกัยภาพ 
4) เพื่อใหเ้ด็กนกัเรียนรู้จกัการ
ท างานร่วมกนัและอยูใ่นสงัคมอยา่ง
มีความสุข 
5) เพื่อใหเ้ด็กนกัเรียนมีวนิยั ขยนั 
ประหยดั สุภาพ ซ่ือสตัย ์

1) เชิงปริมาณเด็กนกัเรียน
ไดรั้บประสบการณ์เรียนรู้การ
เตรียมความพร้อมพฒันาการ
ทุกดา้นเตม็ศกัยภาพ 
2) เชิงคุณภาพ 
-เด็กนกัเรียนรู้สึกภูมิใจ รัก
และหวงแหนทอ้งถ่ินชุมชน
ของตนเอง 
- เด็กนกัเรียนรู้จกัแสวงหา
ความรู้เรียนรู้ดว้ยตนเองและ
ไดพ้ฒันาตามศกัยภาพ 
- เด็กนกัเรียนรู้จกัการท างาน
ร่วมกนัและอยูใ่นสงัคมอยา่ง
มีความสุข 
-เด็กนกัเรียนมีวนิยั ขยนั 
ประหยดั สุภาพ ซ่ือสตัย ์
สามคัคี มีน ้ าใจ มารยาทงาม 

50,000 50,000 50,000 50,000 1) เด็กนกัเรียนรู้สึกภูมิใจ 
รักและหวงแหนทอ้งถ่ิน
ชุมชนของตนเอง 
2) เด็กนกัเรียนรู้จกัคิด
วเิคราะห์ คิดแกปั้ญหา จาก
การเรียนรู้ดว้ย
ประสบการณ์จริง 
3) เด็กนกัเรียนรู้จกัแสวงหา
ความรู้เรียนรู้ดว้ยตนเอง
และไดพ้ฒันาตามศกัยภาพ 
4) เด็กนกัเรียนรู้จกัการ
ท างานร่วมกนัและอยูใ่น
สังคมอยา่งมีความสุข 
 

-ครู
ระดบัชั้น
ปฐมวยั 
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‘ 
 

ที่ 
 

โครงการ/กจิกรรม 
 

วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและแหล่งทีม่า ผลทีค่าดว่า 

จะได้รับ 
ฝ่ายที่

รับผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 
2 
 
 
 
 
 
 
 
3 

โครงการสืบสาน
กิจกรรมการละเล่น
พื้นบา้นของไทย 
 
 
 
 
 
โครงการสามเหล่ียม
พอเพียงเพื่อพ่อ 
 
 
 
 
 
 

1. เพื่อปลูกฝังใหน้กัเรียน รู้จกั
การละเล่นของไทยสมยัก่อน 

 2. เพื่อใหน้กัเรียนมองเห็นคุณค่า 
ความส าคญัของการละเล่นของไทย  

3. เพื่อพฒันาปลุกจิตส านึกในการ
อนุรักษ ์ฟ้ืนฟ ูสืบสานการละเล่น
พ้ืนบา้นของไทยใหค้นรุ่นใหม่หวง 

แหนศิลปวฒันธรรมของไทยอยา่ง
ย ัง่ยนื 
1. เพื่อใหน้กัเรียนมีความรู้ความ
เขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการ แนวทางการ
ด าเนินงานและวธีิการส่งเสริมการ
วางแผนพฒันาเศรษฐกิจพอเพียง
ทอ้งถ่ิน ดา้นการเกษตรและแหล่ง
น ้ า  

นกัเรียนท่ีเขา้ร่วมโครงการ  
360  คน 
 
 
 
 
 
 
 
นักเรียนที่ เข้าร่วมโครงการ 
929 คน 

5,000 
 
 
 
 
 
 
 

70,000 

5,000 
 
 
 
 
 
 
 

70,000 

5,000 
 
 
 
 
 
 
 

70,000 

5,000 
 
 
 
 
 
 
 

70,000 

- นกัเรียนมองเห็นคุณค่า
และความส าคญัของ
การละเล่นไทยมากยิง่ข้ึน 
 
 
 
 
 
1. สร้างความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัหลกัการ แนวทางการ
ด าเนินชีวติตามหลกัเศรษฐกิจ
พอเพียง  
2. นกัเรียนไดข้อ้มูลท่ีสามารถ
น าไปประยกุตใ์ชใ้นการด าเนิน
ชีวติโดยใชห้ลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
 

นางสาวจารุวรรณ  
บุตรรินทร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายวชิาการ 
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ตวัช้ีวดัท่ี 2  ร้อยละนกัเรียนทุกระดบัการศึกษาท่ีเขา้ร่วมโครงงาน  กิจกรรม  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มเพิ่มข้ึน 

 
ที่ 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งทีม่า ผลทีค่าดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่
รับผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 

1 โครงการจดัการเรียนรู้
มุ่งสู่ 4 ยทุธศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 

1. เพื่อใหน้กัเรียนเกิดความรู้
และตระหนกัท่ีตอ้งช่วยกนัลด
ความตอ้งการใชพ้ลงังาน 
2.เพื่อใหน้กัเรียนเกิดความรู้ท่ี
ตอ้งหลีกเล่ียงการใชเ้ช้ือเพลิง
ฟอสซิลหรือน ้ามนั และลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
อย่างน้อย 700  คน 

60,000 60,000 60,000 60,000 - โรงเรียนมีมาตรการการ
ประหยดัพลงังาน 

นางณฐันนัท ์ 
นิภาธรกวินศิริ 
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ตวัช้ีวดัท่ี 3  ร้อยละของครูท่ีผา่นกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
 

ที่ 
 

โครงการ/กจิกรรม 
 

วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและแหล่งทีม่า ผลทีค่าดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่

รับผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 
1 โครงการส่งเสริม

คุณธรรม จริยธรรมใน
โรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 

1)  เพื่อให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้
และฝึกปฏิบติัตามวถีิแบบพุทธ
ในสถานการณ์ต่าง ๆ  
2) เพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ี
ไม่พึงประสงคแ์ละเสริมสร้าง
ใหน้กัเรียนมีพฤติกรรมท่ีดีงาม
ตามหลกัมารยาทของชาวพุทธ 
3) เพื่อให้นกัเรียนเกิดภูมิคุม้กนั
ท่ีดีกบัตนเอง  สามารถน า
หลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา
ไปประยกุตใ์ชใ้น
ชีวติประจ าวนั 
4) เพื่อให้นกัเรียนตระหนกัถึง
ความส าคญัและบทบาทของ
การเป็นคนดี  ของสังคม 

1) นกัเรียนเขา้ร่วม
กิจกรรมอยา่งนอ้ย 
ร้อยละ  80 
2) นกัเรียนมีการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ี
ไม่พึงประสงคแ์ละมี 
พฤติกรรมท่ีดีงามตาม
หลกัมารยาทของชาวพุทธ 
3) ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมี
ความพึงพอใจต่อกิจกรรม
อยา่งนอ้ยร้อยละ  80 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 1) นกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรม
คิดเป็นมากกวา่ร้อยละ  80 
2) จากสังเกตและ
แบบสอบถามนกัเรียนมีการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ีไม่
พึงประสงคแ์ละมี 
พฤติกรรมท่ีดีงามตามหลกั
มารยาทของชาวพุทธ 
3) ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีความ
พึงพอใจต่อกิจกรรมคิดเป็น
มากกวา่ร้อยละ  80 

- ฝ่าย
วชิาการ 

 
‘ 
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ที่ 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งทีม่า ผลทีค่าดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่
รับผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 

2 
 
 
 
 
 
 
 

3 

โครงการวนัพ่อแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการวนัแม่แห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 

1) เพื่อให้นกัเรียนมีคุณค่านิยม
ท่ีพึงประสงค ์ และเป็นท่ี
ยอมรับของสังคม 
2) เพื่อให้นกัเรียนมีความรัก
ชาติ  ศาสนา  และ
พระมหากษตัริย ์
 
 
1) เพื่อให้นกัเรียนมีคุณค่านิยม
ท่ีพึงประสงค ์ และเป็นท่ี
ยอมรับของสังคม 
2) เพื่อให้นกัเรียนมีความรัก
ชาติ  ศาสนา  และ
พระมหากษตัริย ์
 
 
 

คณะครู  51 คน 
นกัเรียน  929 คน 
เชิงปริมาณ 
1) นกัเรียนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม
ร้อยละ 90 
2) บุคลากร นกัเรียนและ
ผูเ้ก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมมีความ
พึงพอใจ ไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ 
1) ท าให ้เกิดความร่วมมือใน
การอนุรักษว์ฒันธรรม 
ประเพณี อนัดีงาม 
2) นกัเรียนส านึกรักทอ้แงถ่ิน
อนัดีงาม 

10,000 
 
 
 
 

10,000 

10,000 
 
 
 

 
10,000 

10,000 
 
 
 

 
10,000 

10,000 
 
 
 

 
10,000 

1) มีการดด าเนินตามโครงการ
ทุกกิจกรรม 
2) นกัเรียนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม
ร้อยละ 90 มีเจตคติท่ีดีต่อ
สถาบนัชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย ์
3) บุคลากร นกัเรียนและผูมี้
ส่วนเก่ียวขอ้งมีความพึงพอใจ
ไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 80 
 
1) เพื่อให้นักเรียนรักษา
ขนบธรรมเนยีมประเพณีอันดี
งามของไทยไว ้

- ฝ่าย
ปกครอง 
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ตวัช้ีวดัท่ี 4  ร้อยละของจ านวนนกัเรียนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม  ตามโครงการนอ้มน าแนวคิดตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบติัเพิ่มข้ึน 
 

ที่ 
 

โครงการ/กจิกรรม 
 

วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและแหล่งทีม่า ผลทีค่าดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่

รับผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 
1 โครงการสามเหล่ียม

พอเพียงเพื่อพ่อ 
 
 
 
 
 
 

1. เพื่อใหน้กัเรียนมีความรู้
ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการ 
แนวทางการด าเนินงานและ
วธีิการส่งเสริมการวางแผน
พฒันาเศรษฐกิจพอเพียง
ทอ้งถ่ิน ดา้นการเกษตรและ
แหล่งน ้า  

นกัเรียนท่ี เขา้ร่วม
โครงการ 929 คน 

70,000 70,000 70,000 70,000 1. สร้างความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัหลกัการ แนว
ทางการด าเนินชีวติตาม
หลกัเศรษฐกิจพอเพียง  
2. นกัเรียนไดข้อ้มูลท่ี
สามารถน าไปประยกุตใ์ช้
ในการด าเนินชีวิตโดยใช้
หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ฝ่าย
วชิาการ 
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ตวัช้ีวดัท่ี 5  ร้อยละของครู  บุคลากรทางการศึกษาท่ีไดรั้บการอบรมพฒันาในเร่ืองการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มเพิ่มข้ึน 
 

ที่ 
 

โครงการ/กจิกรรม 
 

วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและแหล่งทีม่า ผลทีค่าดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่

รับผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 
1 โครงการพฒันา

บุคลากร 
 
 
 
 
 
 
 

1) บุคลากรตระหนกัถึง 
ความส าคญัในวชิาชีพครู 
น าความรู้ท่ีไดไ้ปพฒันาตนเอง
และองคก์ร 
2) บุคลากรไดรั้บการพฒันา
ศกัยภาพมุ่งมัน่และอุทิศตนใน
งานท่ีไดรั้บมอบหมายจาก
โรงเรียน 
3) บุคลากรไดแ้สวงหาความรู้  
มีขวญัและก าลงั ใจ ในการ
ปฏิบติังานมีเจตคติท่ีดีในการ
ท างานเพื่อพฒันาองคก์ร   
 

ครูและบุคลากรโรงเรียน
เทศบาลบา้นสามเหล่ียม 
จ านวน  66  คน 
เชิงปริมาณ 
1) ครูและบุคลากร ไดเ้ขา้รับ
การอบรม/ประชุม/สมัมนา/
ทศันศึกษามากกวา่ 60 
ชัว่โมง/คน/ปี 
2) จดัประชุมครูและบุคลากร 
ตามโครงการ 2 คร้ัง/ปี 
เชิงคุณภาพ 
1) ครูและบุคลากรมีความรู้
ความสามารถและสมรรถนะ
ท่ีจ าเป็นในการปฏิบติัหนา้ท่ี 
2) ครูและบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง
มีความพึงพอใจในการด าเนิน
โครงการในระดบัดีมาก 

ไม่ใช้
งบ 

ไม่ใช้
งบ 

ไม่ใช้
งบ 

ไม่ใช้
งบ 

1) มีการด าเนินงานทุก
กิจกรรมในโครงการ 
2) ครูและบุคลากรไดรั้บ
ความรู้จากการฝึกอบรม
มากกวา่  60 ชัว่โมง/คน/ปี 
3) จดัท าเอกสารส่วนบุคคล 
รายงาน เพื่อเสนอต่อ
ผูบ้ริหารใหรั้บทราบ 
4) ครู/บุคลากรมีความพึง
พอใจต่อการด าเนิน
โครงการในระดบัดี 

- ฝ่าย
งบประมาณ 
และบุคลากร 
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ตวัช้ีวดัท่ี 6  สถานศึกษามีการจดัการศึกษาตามเกณฑใ์นโครงการโรงเรียนคุณธรรม 

 
ที่ 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งทีม่า ผลทีค่าดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่
รับผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 

1 โครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมใน
โรงเรียน 
 
 
 
 
 
 

1)  เพื่อให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้
และฝึกปฏิบติัตามวถีิแบบพุทธ
ในสถานการณ์ต่าง ๆ  
2) เพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ี
ไม่พึงประสงคแ์ละเสริมสร้าง
ใหน้กัเรียนมีพฤติกรรมท่ีดีงาม
ตามหลกัมารยาทของชาวพุทธ 
3) เพื่อให้นกัเรียนเกิดภูมิคุม้กนั
ท่ีดีกบัตนเอง  สามารถน า
หลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา
ไปประยกุตใ์ชใ้น
ชีวติประจ าวนั 
4) เพื่อให้นกัเรียนตระหนกัถึง
ความส าคญัและบทบาทของ
การเป็นคนดี  ของสังคม 

1) นกัเรียนเขา้ร่วม
กิจกรรมอยา่งนอ้ย 
ร้อยละ  80 
2) นกัเรียนมีการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ี
ไม่พึงประสงคแ์ละมี 
พฤติกรรมท่ีดีงามตาม
หลกัมารยาทของชาวพุทธ 
3) ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมี
ความพึงพอใจต่อกิจกรรม
อยา่งนอ้ยร้อยละ  80 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 1) นกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรม
คิดเป็นมากกวา่ร้อยละ  80 
2) จากสังเกตและ
แบบสอบถามนกัเรียนมีการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ีไม่
พึงประสงคแ์ละมี 
พฤติกรรมท่ีดีงามตามหลกั
มารยาทของชาวพุทธ 
3) ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีความ
พึงพอใจต่อกิจกรรมคิดเป็น
มากกวา่ร้อยละ  80 

-ฝ่าย
วชิาการ 

‘ 
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ที่ 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งทีม่า ผลทีค่าดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่
รับผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 

2 
 
 
 
 
 
 
 

3 

โครงการวนัพ่อแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการวนัแม่แห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 

1) เพื่อให้นกัเรียนมีคุณค่านิยม
ท่ีพึงประสงค ์ และเป็นท่ี
ยอมรับของสังคม 
2) เพื่อให้นกัเรียนมีความรัก
ชาติ  ศาสนา  และ
พระมหากษตัริย ์
 
 
1) เพื่อให้นกัเรียนมีคุณค่านิยม
ท่ีพึงประสงค ์ และเป็นท่ี
ยอมรับของสังคม 
2) เพื่อให้นกัเรียนมีความรัก
ชาติ  ศาสนา  และ
พระมหากษตัริย ์
 
 
 

คณะครู  51 คน 
นกัเรียน  929 คน 
เชิงปริมาณ 
1) นกัเรียนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม
ร้อยละ 90 
2) บุคลากร นกัเรียนและ
ผูเ้ก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมมีความ
พึงพอใจ ไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ 
1) ท าให ้เกิดความร่วมมือใน
การอนุรักษว์ฒันธรรม 
ประเพณี อนัดีงาม 
2) นกัเรียนส านึกรักทอ้แงถ่ิน
อนัดีงาม 

10,000 
 
 
 
 

10,000 

10,000 
 
 
 

 
10,000 

10,000 
 
 
 

 
10,000 

10,000 
 
 
 

 
10,000 

1) มีการดด าเนินตามโครงการ
ทุกกิจกรรม 
2) นกัเรียนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม
ร้อยละ 90 มีเจตคติท่ีดีต่อ
สถาบนัชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย ์
3) บุคลากร นกัเรียนและผูมี้
ส่วนเก่ียวขอ้งมีความพึงพอใจ
ไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 80 
 
1) เพื่อให้นักเรียนรักษา
ขนบธรรมเนยีมประเพณีอันดี
งามของไทยไว ้

- ฝ่าย
ปกครอง 
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กลยทุธ์ท่ี  5.2 หลกัสูตร แหล่งเรียนรู้ และส่ือการเรียนรู้ ท่ีส่งเสริมคุณภาพชีวติท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มคุณธรรม จริยธรรม  และการน าแนวคิดตามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง สู่การ 
ปฏิบติั 
ตวัช้ีวดัท่ี 1 จ านวนกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างเสริมคุณภาพชีวติท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

 
ที่ 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งทีม่า ผลทีค่าดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่
รับผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 

1 โครงการจดันิทรรศการ
ใหค้วามรู้มหศัจรรย์
พรรณไมน้านาชาติ 
 
 
 
 
 

1) เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายในการ
จดัหาวสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ 
2) เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายในการ
จดัหาพนัธ์ุไม ้
3) เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายในการ
บ ารุงรักษาและดูแลตน้ไม ้
4) เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายในการจดั
สวน 
5) นกัเรียนไดเ้รียนรู้ผา่นการ
จดักิจกรรมWork  Shop 
 

1) มีค่าใชจ่้ายในการจดัหา
วสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ 
2) มีค่าใชจ่้ายในการจดัหา
พนัธ์ุไม ้
3) มีค่าใชจ่้ายในการ
บ ารุงรักษาและดูแลตน้ไม ้
4) มีค่าใชจ่้ายในการจดั
สวน 
5) นกัเรียนไดเ้รียนรู้ผา่น
การจดักิจกรรม 
Work  Shop  ได ้
 

20,000 20,000 20,000 20,000 1) มีวสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ 
2) สามารถจดัหาพนัธ์ุไม ้
3) สามารถจ่ายในการ
บ ารุงรักษาและดูแลตน้ไม ้
4) มีค่าใชจ่้ายในการจดั
สวน 
5) นกัเรียนไดเ้รียนรู้ผา่น
การจดักิจกรรม Work  
Shop ได ้
 

- ฝ่าย
อาคาร
สถานท่ี 
นางสาว
วภิาพร นา
ทนั 

 
 ‘ 
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ที่ 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งทีม่า ผลทีค่าดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่
รับผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

โครงการสามเหล่ียม
พอเพียงเพื่อพ่อ 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการจดัการเรียนรู้
มุ่งสู่ 4 ยทุธศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 

1. เพื่อใหน้กัเรียนมีความรู้
ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการ 
แนวทางการด าเนินงานและ
วธีิการส่งเสริมการวางแผน
พฒันาเศรษฐกิจพอเพียง
ทอ้งถ่ิน ดา้นการเกษตรและ
แหล่งน ้า 
 
 
1. เพื่อใหน้กัเรียนเกิดความรู้
และตระหนกัท่ีตอ้งช่วยกนัลด
ความตอ้งการใชพ้ลงังาน 
2.เพื่อใหน้กัเรียนเกิดความรู้ท่ี
ตอ้งหลีกเล่ียงการใชเ้ช้ือเพลิง
ฟอสซิลหรือน ้ามนั และลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

นกัเรียนท่ี เขา้ร่วม
โครงการ 929 คน 
 
 
 
 
 
 
 
นกัเรียนท่ี เขา้ร่วม
โครงการ 929 คน 

70,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

60,000 

70,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

60,000 

70,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

60,000 

70,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

60,000 

1. สร้างความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัหลกัการ แนว
ทางการด าเนินชีวติตาม
หลกัเศรษฐกิจพอเพียง  
2. นกัเรียนไดข้อ้มูลท่ี
สามารถน าไปประยกุตใ์ช้
ในการด าเนินชีวิตโดยใช้
หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
- โรงเรียนมีมาตรการการ
ประหยดัพลงังาน 

ฝ่าย
วชิาการ 
 
 
 
 
 
 
 
-ฝ่าย
บริการ 
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ตวัช้ีวดัท่ี 2  จ านวนกิจกรรมท่ีปลูก ฝังคุณธรรม จริยธรรม  และการน าแนวคิดตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบติั 

 
ที่ 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งทีม่า ผลทีค่าดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่
รับผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 

1 โครงการสามเหล่ียม
พอเพียงเพื่อพ่อ 
 
 
 
 

1. เพื่อใหน้กัเรียนมีความรู้
ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการ 
แนวทางการด าเนินงานและ
วธีิการส่งเสริมการวางแผน
พฒันาเศรษฐกิจพอเพียง
ทอ้งถ่ิน ดา้นการเกษตรและ
แหล่งน ้า 

นกัเรียนท่ี เขา้ร่วม
โครงการ 929 คน 

70,000 70,000 70,000 70,000 1. สร้างความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัหลกัการ แนว
ทางการด าเนินชีวติตาม
หลกัเศรษฐกิจพอเพียง  
2. นกัเรียนไดข้อ้มูลท่ี
สามารถน าไปประยกุตใ์ช้
ในการด าเนินชีวิตโดยใช้
หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ฝ่าย
วชิาการ 
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ตวัช้ีวดัท่ี 3  จ านวนแหล่งเรียนรู้ท่ีไดรั้บการพฒันาใหส้ามารถจดัการศึกษา  จดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมในเร่ืองการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต  ท่ีเป็นมิตรกบั
ส่ิงแวดลอ้ม 

 
ที่ 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งทีม่า ผลทีค่าดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่
รับผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 

1 โครงการปรับปรุงภูมิ
ทศัน์ในโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 

1) เพื่อจดัสภาพแวดลอ้มให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ใหก้บันกัเรียน 
2) เพื่อจดัสภาพแวดลอ้ม
ภายในโรงเรียนปลอดภยั น่าอยู ่
และสวยงาม 
3) เพื่อใหค้รูนกัเรียนมีส่วน
ร่วม ดูแล รักษาแหล่งเรียนรู้ภูมิ
ทศัน์ของโรงเรียน 

1). บุคลากร  61  คน 
2.) นกัเรียน  929 คน 
3) นกัเรียนมีความพึง
พอใจ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
ต่อโครงการผา่นร้อยละ 
80  ข้ึนไป 
4) ไดพ้ฒันาปรับปรุงภูมิ
ทศัน์ในโรงเรียน ให้
สวยงาม น่าอยูเ่พิ่มข้ึน 

60,000 60,000 60,000 60,000 1) สถานศึกษามี
สภาพแวดลอ้ม มีพื้นท่ีสี
เขียว และมีพื้นท่ีท่ีเอ้ือต่อ
การจดัการศึกษา  ร้อยละ 50 
ของพื้นท่ีทั้งหมด 
2) นกัเรียนมีความพึงพอใจ
ต่อโครงการผา่นร้อยละ 80  
ข้ึนไป 

- ฝ่าย
อาคาร 
สถานท่ี 

2 โครงการเรียนรู้นอก
หอ้งเรียน 
 
 
 
 
 

เพื่อใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย
สามารถพฒันาและสร้างองค์
ความรู้   ดว้ยตนเองและ
ประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั
ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

1) นกัเรียนโรงเรียนเทศบาล
บา้นสามเหล่ียมทุกระดบัชั้นเขา้
ร่วมกิจกรรม   
2) ร้อยละ 90 ของผูเ้รียนได้
เรียนรู้นอกสถานท่ีอยา่งนอ้ย
ภาคเรียนละ 2 คร้ัง 
3)  ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีความพึง
พอใจต่อกิจกรรมไม่ต ่ากวา่ร้อย

100,000 100,000 100,000 100,000 1) นกัเรียนทุกระดบัชั้นเขา้
ร่วมกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 
90 
2) ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีความ
พึงพอใจต่อกิจกรรม
มากกวา่ร้อยละ  80 

-ฝ่าย
วชิาการ 
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ละ  80 
ยทุธศาสตร์ท่ี   6 การพฒันาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจดัการศึกษา 
กลยทุธ์ท่ี  6.1 โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจดัการการศึกษามีความคล่องตวั ชดัเจนและสามารถตรวจสอบได ้
ตวัช้ีวดัท่ี 1  สถานศึกษามีกลไกในการรายงาน  และตรวจสอบผลการด าเนินงานของสถานศึกษา  ท่ีรองรับการกระจายอ านาจในการบริหารจดัการศึกษา 

 
ที่ 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งทีม่า ผลทีค่าดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่
รับผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 

1 โครงการพฒันาระบบ
ประกนัคุณภาพ
การศึกษา 
 
 
 

เพื่อพฒันาระบบการประกนั
คุณภาพภายในสถานศึกษา ให้
เขม้แขง็และมีประสิทธิภาพ 

1) จดัประชุมคณะครูและ
บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง 2  คร้ัง/ปี 
2) จดัท าเอกสารรายงาน
ประจ าปี 1 คร้ัง 
3) สถานศึกษามีระบบ
ประกนัคุณภาพภายใน 

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

-ฝ่าย
วชิาการ 

2 โครงการพฒันาระบบ
บริหารจดัการศึกษา
อิเลคทรอนิกส์ของ
องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินเพื่อเขา้สู่
ประเทศไทย 4.0 

เพื่อพฒันาระบบบริหารจดั
การศึกษาอิเลคทรอนิกส์ของ
โรงเรียนเทศบาลบา้น
สามเหล่ียมเพื่อเขา้สู่ประเทศ
ไทย 4.0 

โรงเรียนมีระบบบริหาร
จดัการศึกษา
อิเลคทรอนิกส์ 

450,000 450,000 450,000 450,000 โรงเรียนมีระบบบริหารจดั
การศึกษาอิเลคทรอนิกส์ท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

-ฝ่าย
วชิาการ 

3 กิจกรรมแผนพฒันาการ
จดัการศึกษา 

เพื่อจดัท าแผนพฒันาการจดั
การศึกษา 

โรงเรียนมีแผนเป็นกรอบ
ในการบริหารอยา่งนอ้ย 3 

ไม่ใช้
งบ 

ไม่ใช้
งบ 

ไม่ใช้
งบ 

ไม่ใช้
งบ 

โรงเรียนมีแผนเป็นกรอบ
ในการบริหารอยา่งนอ้ย 3 

-ฝ่าย
วชิาการ 
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 แผน แผน 
กลยทุธ์ท่ี  6.2 ระบบการบริหารจดัการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ส่งผลต่อคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
ตวัช้ีวดัท่ี 1  สถานศึกษาทีมีระดบัคุณภาพผา่นเกณฑป์ระกนัคุณภาพการศึกษา   

 
ที่ 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งทีม่า ผลทีค่าดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่
รับผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 

1 โครงการพฒันาระบบ
ประกนัคุณภาพ
การศึกษา 
 
 
 
 
 
 

เพื่อพฒันาระบบการประกนั
คุณภาพภายในสถานศึกษา ให้
เขม้แขง็และมีประสิทธิภาพ 

ดา้นปริมาณ 
1) จดัประชุมคณะครูและ
บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง 2  
คร้ัง/ปี 
2) จดัท าเอกสารรายงาน
ประจ าปี 1 คร้ัง 
ดา้นคุณภาพ  
1) สถานศึกษามีระบบ
ประกนัคุณภาพภายใน 

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

-ฝ่าย
วชิาการ 

2 โครงการค่าแบบ
นกัเรียน 
 
 
 
 

เพื่อด าเนินโครงการค่า
เคร่ืองแบบนกัเรียน 

นกัเรียนทุกระดบัชั้น 
จ านวน 929 คน 

368,610 368,610 368,610 368,610 นกัเรียนมีเคร่ืองแบบ 
นกัเรียนท่ีมีคุณภาพ 
พร้อมใชง้าน 

-ฝ่าย
การเงิน
งบประมาณ 
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‘ 

 
ที่ 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งทีม่า ผลทีค่าดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่
รับผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 

3 โครงการค่าอุปกรณ์การ
เรียน 
 
 

เพื่อด าเนินโครงการค่าอุปกรณ์
การเรียน 

นกัเรียนทุกระดบัชั้น 
จ านวน 929 คน 

358,340 358,340 358,340 358,340 นกัเรียนมีอุปกรณ์ 
การเรียนพร้อมใชใ้นการ
เรียนรู้ 

-ฝ่ายการเงิน
งบประมาณ 

4 โครงการค่าหนงัสือ
เรียน 
 

เพื่อด าเนินโครงการค่าหนงัสือ
เรียน 

นกัเรียนทุกระดบัชั้น 
จ านวน 929 คน 

701,444 701,444 701,444 701,444 นกัเรียนมีหนงัสือเรียน 
พร้อมใชใ้นการเรียนรู้ 

-ฝ่ายการเงิน
งบประมาณ 

5 โครงการค่า
ปัจจยัพื้นฐานส าหรับ
นกัเรียนยากจน 

เพื่อด าเนินโครงการค่า
ปัจจยัพื้นฐานส าหรับนกัเรียน
ยากจน 

นกัเรียนทุกระดบัชั้น 
จ านวน 929 คน 

178,000 178,000 178,000 178,000 โรงเรียนมีคุณภาพการ
จดัการ 
เรียนการสอนดีข้ึน 

-ฝ่ายการเงิน
งบประมาณ 

6 โครงการจดัซ้ือวสัดุ
ส านกังาน                                                                                                                   

เพื่อด าเนินการจดัซ้ือวสัดุ
ส านกังาน                                                                                                                   

วสัดุส านกังาน  200 
รายการ                                                                                                               

300,000 300,000 300,000 300,000 โรงเรียนมีวสัดุพร้อม 
ใชง้าน 

-ฝ่ายการเงิน
งบประมาณ 

7 โครงการจดัซ้ือวสัดุงาน
บา้นงานครัว 

เพื่อด าเนินการจดัซ้ือวสัดุงาน
บา้นงานครัว 

วสัดุงานบา้นงานครัว 24   
รายการ 

46,476 46,476 46,476 46,476 โรงเรียนมีวสัดุพร้อม 
ใชง้าน 

-ฝ่ายการเงิน
งบประมาณ 

8 โครงการจดัซ้ือวสัดุ
ก่อสร้าง 

เพื่อด าเนินการจดัซ้ือวสัดุ
ก่อสร้าง 

วสัดุก่อสร้าง 10 รายการ 100,000 100,000 100,000 100,000 โรงเรียนมีวสัดุพร้อม 
ใชง้าน 

-ฝ่ายการเงิน
งบประมาณ 
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‘ 

 
ที่ 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งทีม่า ผลทีค่าดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่
รับผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 

9 โครงการจดัซ้ือวสัดุ
วทิยาศาสตร์หรือ
การแพทย ์

เพื่อด าเนินการจดัซ้ือวสัดุ
วทิยาศาสตร์หรือการแพทย ์

วสัดุวทิยาศาสตร์หรือ
การแพทย ์30 รายการ 

51,000 51,000 51,000 51,000 โรงเรียนมีวสัดุวทิยาศาสตร์
หรือการแพทยพ์ร้อมใชง้าน 

-ฝ่ายการเงิน
งบประมาณ 

10 โครงการจดัซ้ือวสัดุ
โฆษณาและเผยแพร่ 

เพื่อด าเนินการจดัซ้ือวสัดุ
โฆษณาและเผยแพร่ 

วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 
20 รายการ 

30,000 30,000 30,000 30,000 โรงเรียนมีวสัดุโฆษณาและ
เผยแพร่ พร้อมใชง้าน 

-ฝ่ายการเงิน
งบประมาณ 

11 โครงการจดัซ้ือวสัดุกีฬา เพื่อด าเนินการจดัซ้ือวสัดุกีฬา จดัซ้ือวสัดุกีฬา 25 
รายการ 

40,000 40,000 40,000 40,000 โรงเรียนมีวสัดุกีฬาพร้อม
ใชง้าน 

-ฝ่ายการเงิน
งบประมาณ 

12 โครงการจดัซ้ือวสัดุ
คอมพิวเตอร์ 

เพื่อด าเนินการจดัซ้ือวสัดุ
คอมพิวเตอร์ 

จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 
50 รายการ 

100,000 100,000 100,000 100,000 โรงเรียนมีวสัดุวสัดุ
คอมพิวเตอร์พร้อมใชง้าน 

-ฝ่ายการเงิน
งบประมาณ 

13 โครงการจดัซ้ือวสัดุ
การศึกษา 

เพื่อด าเนินการจดัซ้ือวสัดุ
การศึกษา 

จดัซ้ือวสัดุการศึกษา 120 
รายการ 

350,000 350,000 350,000 350,000 โรงเรียนมีวสัดุการศึกษา
พร้อมใชง้าน 

-ฝ่ายการเงิน
งบประมาณ 

14 โครงการค่าใชจ่้ายระบบ
สาธารณูปโภคภายใน
โรงเรียน 

เพื่อด าเนินการจ่ายค่าระบบ
สาธารณูปโภคภายในโรงเรียน 

ค่าบริการสาธารณูปโภค 
12 เดือน 

760,400 760,400 760,400 760,400 โรงเรียนมีระบบ
สาธารณูปโภคพร้อมใชง้าน 

-ฝ่ายการเงิน
งบประมาณ 
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‘ 
 

ที่ 
 

โครงการ/กจิกรรม 
 

วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและแหล่งทีม่า ผลทีค่าดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่

รับผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 
15 โครงการอาหารกลางวนั 

 
 
 
 

เพื่อด าเนินการโครงการอาหาร
กลางวนั 

นกัเรียนระดบัอนุบาลและ
ประถมศึกษา จ านวน 569 
คน 

2,232,000 2,232,000 2,232,000 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 สถานท่ี
เหใสมกบัการใชง้าน 

-ฝ่ายอาคาร
สถานท่ี 

17 โครงการจดัซ้ือ Smart 
TV ขนาด 55 น้ิว 15 
เคร่ือง 

เพื่อด าเนินการจดัซ้ือ Smart 
TV ขนาด 55 น้ิว 15 เคร่ือง 

TV ขนาด 55 น้ิว 15 
เคร่ือง 

397,500 397,500 - - โรงเรียนมี Smart TV พร้อม
ใชใ้นการจดัการเรียนการ
สอน 

-ฝ่ายอาคาร
สถานท่ี 

18 โครงการก่อสร้างอาคาร
สุขานกัเรียนชั้นเดียว  
จ  านวน  10  หอ้ง 

เพื่อด าเนินการก่อสร้างอาคาร
สุขานกัเรียนชั้นเดียว  จ  านวน  
10  หอ้ง 

สุขานกัเรียนชั้นเดียว  
จ  านวน  10  หอ้ง 

- - 950,000 - โรงเรียนมีสุขานกัเรียน
เพียงพอต่อการบริการ
นกัเรียน 

-ฝ่ายอาคาร
สถานท่ี 

‘ 
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‘ 
 

ที่ 
 

โครงการ/กจิกรรม 
 

วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและแหล่งทีม่า ผลทีค่าดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่

รับผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 
19 โครงการพฒันากลอ้ง

วงจรปิด 
 
 

เพื่อด าเนินการติดตั้งกลอ้ง 
CCTV ในบริเวณโรงเรียน 

ติดตั้งกลอ้ง CCTV ใน
บริเวณโรงเรียน 15 ตวั 

- 112,000 - - โรงเรียนมีระบบรักษาความ
ปลอดภยัท่ีมีประสิทธิภาพ
และทนัสมยั 

-ฝ่ายอาคาร
สถานท่ี 

20 โครงการปรับปรุงใตถุ้น
อาคาร 3 ให้เป็นโรง
อาหาร 

เพื่อด าเนินการปรับปรุงใตถุ้น
อาคาร 3 ให้เป็นโรงอาหาร 

โรงอาหาร 1 โรง - - 1,500,000 - โรงเรียนมีโรงอาการท่ีถูก
สุขลกัษณะ ไวบ้ริการ
นกัเรียน 

-ฝ่าย
อาคาร
สถานท่ี 

21 โครงการก่อสร้าง
ธนาคารขยะ 

เพื่อด าเนินการก่อสร้างธนาคาร
ขยะ 

ธนาคารขยะ 1 อาคาร - - 300,000 - โรงเรียนมีธนาคารขยะใช้
เป็นแหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียน 

-ฝ่าย
อาคาร
สถานท่ี 

22 โครงการก่อสร้างร้ัว
โรงเรียน 

เพื่อด าเนินการก่อสร้างร้ัว
โรงเรียน 

ก่อสร้างร้ัวโรงเรียน  - - - 1,800,000 โรงเรียนมีร้ัวท่ีแขง็แรง 
ปลอดภยัในการดูแล
นกัเรียน 

-ฝ่าย
อาคาร
สถานท่ี 

23 โครงการก่อสร้างประตู
โรงเรียน 
 

เพื่อด าเนินการก่อสร้างประตู
โรงเรียน 

ก่อสร้างประตูโรงเรียน - - - 500,000 โรงเรียนมีประดูท่ีแขง็แรง 
ปลอดภยัในการดูแล
นกัเรียน 

-ฝ่าย
อาคาร
สถานท่ี 
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‘กลยทุธ์ท่ี  6.2 ระบบการบริหารจดัการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ส่งผลต่อคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
ตวัช้ีวดัท่ี 1  สถานศึกษาทีมีระดบัคุณภาพผา่นเกณฑป์ระกนัคุณภาพการศึกษา  (ต่อ) 
 

 
ที่ 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งทีม่า ผลทีค่าดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่
รับผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 

24 โครงการจดัซ้ือล็อก
เกอร์เก็บของสายชั้น
อนุบาล 
 

เพื่อด าเนินการจดัซ้ือล็อกเกอร์
เก็บของสายชั้นอนุบาล 

จดัซ้ือตูล้็อกเกอร์จ านวน 
18ช่อง  7 ตู ้

- 56,000 - - โรงเรียนมีล็อกเกอร์ส าหรับ
เก็บส่ิงของใหป้ลอดภยัและ
เป็นระเบียบเรียบร้อย 

-ฝ่าย
อาคาร
สถานท่ี 

25 ซ่อมแซมหลงัคาอาคาร
เรียน 

เพื่อซ่อมแซมหลงัคาอาคาร
เรียนท่ีช ารุด 

ซ่อมแซมหลงัคา 
อาคารเรียน 1 แห่ง 

- 200,000 - - โรงเรียนมีหลงัคาอาคาร
เรียนท่ีสมบูรณ์ปลอดภยัต่อ
นกัเรียน 
 

-อาคาร
สถานท่ี 

26 ปรับปรุงห้อง
วทิยาศาสตร์ 

เพื่อปรับปรุงห้องวทิยาศาสตร์
ส าหรับการจดัการเรียนการ
สอน 

หอ้งวทิยาศาสตร์ 1 หอ้ง - 100,000 - - โรงเรียนเรียนมีหอ้ง
วทิยาศาสตร์ส าหรับ
สนบัสนุนการจดัการเรียน
การสอน 

-อาคาร
สถานท่ี 
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ตวัช้ีวดัท่ี 2 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีความพึงพอใจต่อระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาเพิ่มข้ึน 
 

ที่ 
 

โครงการ/กจิกรรม 
 

วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและแหล่งทีม่า ผลทีค่าดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่

รับผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 
1 โครงการพฒันาระบบ

ประกนัคุณภาพ
การศึกษา 
 
 
 
 
 
 

เพื่อพฒันาระบบการประกนั
คุณภาพภายในสถานศึกษา ให้
เขม้แขง็และมีประสิทธิภาพ 

ดา้นปริมาณ 
1) จดัประชุมคณะครูและ
บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง 2  
คร้ัง/ปี 
2) จดัท าเอกสารรายงาน
ประจ าปี 1 คร้ัง 
ดา้นคุณภาพ  
1) สถานศึกษามีระบบ
ประกนัคุณภาพภายใน 
 

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

-ฝ่าย
วชิาการ 

2 กิจกรรมแบบประเมิน
ความพึงพอใจ 
 

เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อ
ระบบการประกนัคุณภาพ
การศึกษา 
 

นกัเรียน ครูและบุคลากร 
990 คน 

ไม่ใช้
งบ 

ไม่ใช้
งบ 

ไม่ใช้
งบ 

ไม่ใช้
งบ 

โรงเรียนมีระบบประกนั
คุณภาพท่ีเขม้แขง็ 

-ฝ่าย
วชิาการ 
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ตวัช้ีวดัท่ี 3  คะแนนเฉล่ียผลการทดสอบทางการ ศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของผูเ้รียนท่ีเรียนในกลุ่มสถานศึกษาท่ีเขา้สู่ระบบการบริหารจดัการแนวใหม่
สูงข้ึน 

 
ที่ 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งทีม่า ผลทีค่าดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่
รับผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 

1 โครงการยกระดบั
ผลทดสอบระดบัชาติ 
 ( O-NET ) 
 
 
 
 
 
 

1)  เพ่ือใหโ้รงเรียนผา่นการประเมิน
คุณภาพภายใน 
2) เพ่ือใหน้กัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียน  O-NET เฉล่ียสูงข้ึน 
3) เพื่อกระตุน้ใหค้รูและนกัเรียน
ตระหนกัถึงความส าคญัในการ
ประเมินระดบัชาติ 
4) เพ่ือจดักิจกรรมสอนเสริมความรู้
ใหน้กัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษา
ตอนปลายสอบแข่งขนัเขา้ศึกษาตอ่
ระดบัมหาวทิยาลยั 

1)  ด าเนินงานในโครงการ
ครบ 2 กิจกรรม 
2)  นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียน O-NET เฉล่ีย
สูงข้ึน 
3) นกัเรียน ม.6 สามารถสอบ
เขา้เรียนต่อระดบั
มหาวทิยาลยัไดอ้ยา่งนอ้ยร้อย
ละ 75 
4) ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีความพึง
พอใจในกิจกรรมอยา่งนอ้ย
ร้อยละ  80   

20,000 20,000 20,000 20,000 1) นกัเรียนมีความรู้เพ่ิมมากข้ึน
จากการเรียนในหอ้งเรียนปกติ 
2) นกัเรียนความพร้อมในการ
สอบ O-NET  
3) นกัเรียนไดท้ราบถึง
พฒันาการการเรียนรู้ของตนเอง 
4) ครูทราบถึงระดบัความรู้ของ
นกัเรียนท่ีตนสอน 

-ฝ่าย
วชิาการ 

2 กิจกรรมสอนซ่อมเสริม 
 
 
 
 

เพื่อใหน้กัเรียนมีนิสัยรักการ
เรียนรู้ และพฒันาตนเองอยา่ง
ต่อเน่ือง 

นกัเรียนทุกระดบัชั้น 
จ านวน 929 คน ไดเ้รียน
ซ่อมเสริมทุกคน 

ไม่ใช้
งบ 

ไม่ใช้
งบ 

ไม่ใช้
งบ 

ไม่ใช้
งบ 

ผลประเมินการเรียนซ่อม
เสริมของนกัเรียนผา่น
เกณฑ ์

-ฝ่าย
วชิาการ 
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ตวัช้ีวดัท่ี 4  ระดบัความพึงพอใจของผูป้กครอง  และชุมชนในการใหบ้ริการการศึกษาของกลุ่มสถานศึกษาท่ีเขา้สู่ระบบการบริหารจดัการสูงข้ึน 

 
ที่ 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งทีม่า ผลทีค่าดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่
รับผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 

1 โครงการอบรมและศึกษา
ดูงานเพ่ือพฒันาศกัยภาพ
คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(SBMLD) 
 
 
 

1) เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือร่วม
ใจและความสมัพนัธ์อนัดี
ระหวา่งบุคลากรโรงเรียนกบั
คณะกรรมการสถานศึกษา 
2)  เพ่ือใหค้ณะกรรมการ
สถานศึกษาเขา้ใจในบทบาท
หนา้ท่ีของตนเองและ SBMLD 
3) เพ่ือสร้างความรู้และ
ประสบการณ์ตรงใหแ้ก่
คณะกรรมการสถานศึกษาในการ
พฒันาโรงเรียนเป็นฐานของการ
พฒันาทอ้งถ่ิน 

1) เป้าหมายเชิงปริมาณ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ของโรงเรียน จ านวน 15 
คน 
2) เป้าหมายเชิงคุณภาพ
คณะกรรมการสถานศึกษา
มีบทบาทหนา้ท่ีร่วมกบั
โรงเรียนในการจดั
การศึกษา พร้อมทั้งมีความรู้
และประสบการณ์ในการ
พฒันาโรงเรียนเป็นฐานใน
การพฒันาทอ้งถ่ิน 

50,000 50,000 50,000 50,000 1) มีความร่วมมือร่วมใจ 
ระดมความคิดในการพฒันา
และความสมัพนัธ์อนัดี
ระหวา่งบุคลากรโรงเรียนกบั
คณะกรรมการสถานศึกษา 
2) คณะกรรมการเขา้ใจและมี
บทบาทหนา้ท่ีร่วมกบั
โรงเรียนในการจดัการศึกษา
อยา่งมีระบบและได้
มาตรฐาน 

- ฝ่าย
วชิาการ 
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‘ 
 

ที่ 
 

โครงการ/กจิกรรม 
 

วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและแหล่งทีม่า ผลทีค่าดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่

รับผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 
2 โครงการเปิดบา้น 

(Samliam Open House) 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) เพื่อใหค้รูและนกัเรียนได้
แสดงผลงานทางวชิาการใน
รอบ 1 ปีการศึกษา 
2) เพื่อแสดงศกัยภาพของ
นกัเรียนและครูในโรงเรียนให้
ประจกัษแ์ก่สาธารณชน 
3) เพื่อส่งเสริมใหน้กัเรียนกลา้
คิด กลา้แสดงออก ตาม
ศกัยภาพ 

1) ครู นกัเรียน ผูป้กครอง 
ร้อยละ 80 เขา้ร่วม
กิจกรรมโครงการ 
2) ครู นกัเรียน ผูป้กครอง 
ร้อยละ 80 เกิดความ
ภาคภูมิใจในตนเอง 
3) ผูป้กครอง และ
ผูเ้ก่ียวขอ้ง ช่ืนชมผลงาน 
มีทศันคติท่ีดีต่อโรงเรียน
และมีความพึงพอใจใน
ระดบัคุณภาพดีมาก 

60,000 60,000 60,000 60,000 1)  ครู นกัเรียน ผูป้กครอง  
ร้อยละ 80เขา้ร่วมกิจกรรม
ดว้ยความภาคภูมิใจ 
2) ผูป้กครอง และ
ผูเ้ก่ียวขอ้ง ช่ืนชมผลงาน มี
ทศันคติท่ีดีต่อโรงเรียนและ
มีความพึงพอใจในระดบั
คุณภาพดีมาก 

ฝ่าย
วชิาการ 

3 โครงการประชุม
ผูป้กครอง 
 
 
 
 

เพื่อด าเนินโครงการประชุม
ผูป้กครอง 

นกัเรียนและผูป้กครอง
จ านวน 1,858 คน 

5,000 5,000 5,000 5,000 ผูป้กครอง มีส่วนร่วมและ
เขา้ใจในการบริหารจดัการ
ของโรงเรียน 

ฝ่าย
วชิาการ 
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‘ 
 

ที่ 
 

โครงการ/กจิกรรม 
 

วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและแหล่งทีม่า ผลทีค่าดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่

รับผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 
4 กิจกรรมแบบสอบถาม

ความพึงพอใจ 
 
 
 
 

เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อ
การบริหารจดัการการศึกษา 

นกัเรียน ครูและบุคลากร 
990 คน 

ไม่ใช้
งบ 

ไม่ใช้
งบ 

ไม่ใช้
งบ 

ไม่ใช้
งบ 

โรงเรียนมีระบบประกนั
คุณภาพท่ีเขม้แขง็ 

-ฝ่าย
วชิาการ 

 
ตวัช้ีวดัท่ี 5   สถานศึกษามีการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล  

 
ที่ 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งทีม่า ผลทีค่าดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่
รับผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 

1 โครงการประชุม
ผูป้กครอง 
 
 
 

เพื่อด าเนินโครงการประชุม
ผูป้กครอง 

นกัเรียนและผูป้กครอง
จ านวน 1,858 คน 

5,000 5,000 5,000 5,000 ผูป้กครอง มีส่วนร่วมและ
เขา้ใจในการบริหารจดัการ
ของโรงเรียน 

ฝ่าย
วชิาการ 
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‘ 
 

ที่ 
 

โครงการ/กจิกรรม 
 

วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและแหล่งทีม่า ผลทีค่าดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่

รับผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 
2 โครงการอบรมและ

ศึกษาดูงานเพื่อพฒันา
ศกัยภาพคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(SBMLD) 
 
 
 

1) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือ
ร่วมใจและความสัมพนัธ์อนัดี
ระหวา่งบุคลากรโรงเรียนกบั
คณะกรรมการสถานศึกษา 
2)  เพื่อใหค้ณะกรรมการ
สถานศึกษาเขา้ใจในบทบาท
หนา้ท่ีของตนเองและ SBMLD 
3) เพื่อสร้างความรู้และ
ประสบการณ์ตรงใหแ้ก่
คณะกรรมการสถานศึกษาใน
การพฒันาโรงเรียนเป็นฐาน
ของการพฒันาทอ้งถ่ิน 

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

50,000 50,000 50,000 50,000 1) มีความร่วมมือร่วมใจ 
ระดมความคิดในการพฒันา
และความสัมพนัธ์อนัดี
ระหวา่งบุคลากรโรงเรียน
กบัคณะกรรมการ
สถานศึกษา 
2) คณะกรรมการเขา้ใจและ
มีบทบาทหนา้ท่ีร่วมกบั
โรงเรียนในการจดั
การศึกษาอยา่งมีระบบและ
ไดม้าตรฐาน 

ฝ่าย
วชิาการ 
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กลยทุธ์ท่ี  6.3 ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจดัการการศึกษาท่ี  ตอบสนองความตอ้งการของประชาชนและพื้นท่ี 
ตวัช้ีวดัท่ี 1  จ านวนเครือข่ายการศึกษาท่ีมีศกัยภาพ  และความพร้อมในการส่งเสริมสนบัสนุนการจดัการศึกษาเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของประชาชนในพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึน 

 
ที่ 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งทีม่า ผลทีค่าดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่
รับผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 

1 โครงการส่งเสริมการฝึก
ประสบการณ์วชิาชีพครู 
 
 
 
 
 
 

1. เพื่อใหเ้ครือข่าย
สถาบนัการศึกษาจดัให้
นกัศึกษาไดม้าฝึก
ประสบการณ์พฒันา
กระบวนการเรียนการสอนใน
โรงเรียน 
2. เพื่อใหน้กัศึกษาได้
ปฏิบติังานและแลกเปล่ียน
ความรู้ กบัหวัหนา้หน่วยงาน 
บุคลากรของ หน่วยงานต่างๆ 
ท่ีมีประสบการณ์มาก่อน 

เครือข่าย
สถาบนัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น    
มหาวทิยาลยัราชภฏั
มหาสารคาม 

ไม่ใช้
งบ 

ไม่ใช้
งบ 

ไม่ใช้
งบ 

ไม่ใช้
งบ 

นกัศึกษาจะไดรั้บการฝึก
ประสบการณ์วชิาชีพใน
ดา้นต่างๆ โดยการน าเอา
ความรู้ทางทฤษฎีท่ีได ้
ศึกษาตามหลกัสูตรไป
ประยกุตใ์ชป้ฏิบติัจนเกิด
ทกัษะความช านาญเพียง
พอท่ีจะน าไปเป็นแนวทาง
ในการ ประกอบอาชีพใน
โอกาสต่อไปไดอ้ยา่งด 

ฝ่าย
วชิาการ 

2 โครงการทวศึิกษา 1)เพื่อใหน้กัเรียนมีทกัษะดา้น
วชิาชีพ 
2) เพ่ือสร้างค่านิยมอาชีวะของ
นกัเรียนใหห้นัมาเขา้สู่ระบบอาชีวะ
มากข้ึน 

นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา
ปีท่ี 4 จ  านวน 21 คน 

100,000 100,000 100,000 100,000 นกัเรียนท่ีไดรั้บวุฒิ
การศึกษา 2 วฒิุ คือ วฒิุ ม. 
6 และ ปวช. 

ฝ่าย
วชิาการ 
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‘ 
 

ที่ 
 

โครงการ/กจิกรรม 
 

วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและแหล่งทีม่า ผลทีค่าดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่

รับผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 
3 กิจกรรมครูพระสอน

ศีลธรรม 
 
 
 

เพื่อจดัใหมี้ครูพระสอน
ศีลธรรม 

-นกัเรียนทุกระดบัชั้น 
จ านวน 929 คน 

ไม่ใช้
งบ 

ไม่ใช้
งบ 

ไม่ใช้
งบ 

ไม่ใช้
งบ 

นกัเรียนตระหนกัถึง
ศีลธรรมในการด ารงชีวิต 

-ฝ่าย
วชิาการ 

4 กิจกรรมการเรียนการ
สอนครู DARE 
 
 
 
 
 

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

-นกัเรียนระดบัชั้น
ประถมศึกษาและ
มธัยมศึกษาจ านวน 300 
คน 

ไม่ใช้
งบ 

ไม่ใช้
งบ 

ไม่ใช้
งบ 

ไม่ใช้
งบ 

-นกัเรียนเขา้ใจและ
ตระหนกัถึงการปฏิเสธใน
การใชส้ารเสพติด 

-ฝ่าย
ปกครอง 

5 กิจกรรม Aidsnet 
 
 
 
 

1) เพื่อให้นกัเรียนเขา้ใจถึง
ปัญหาเอดส์ และการป้องกนั
เอดส์ 

-นกัเรียนระดบัชั้น
ประถมศึกษาและ
มธัยมศึกษาจ านวน 300 
คน 

ไม่ใช้
งบ 

ไม่ใช้
งบ 

ไม่ใช้
งบ 

ไม่ใช้
งบ 

นกัเรียนตระหนกัถึงปัญหา
เอดส์  

-ฝ่าย
ปกครอง 
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กลยทุธ์ท่ี  6.4 ระบบบริหารงานบุคคลของครู และบุคลากรทางการศึกษา  มีความเป็นธรรมสร้างขวญัก าลงัใจ 
ตวัช้ีวดัท่ี 1  สถานศึกษามีครูเพียงพอต่อการจดัการเรียนการสอน 

 
ที่ 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งทีม่า ผลทีค่าดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่
รับผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 

1 โครงการพฒันา
ศกัยภาพผูเ้รียน 
 
 
 
 
 

1) เพื่อให้โรงเรียนมีบุคลากรท่ี
เพียงพอและมีวฒิุการศึกษา
ตามท่ีตอ้งการ 
2) เพื่อทดแทนอตัราก 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 
 

660,00
0 

660,00
0 

660,00
0 

660,00
0 

1) โรงเรียนมีอตัราครูอตัรา
จา้งจ านวน 6 ต าแหน่ง มี
สาขาวชิาเอก ดงัน้ี  
1.1 วชิาเอกปฐมวยั 2  อตัรา 
1.2 วชิาเอกพลศึกษา 2  
อตัรา 
1.3 วชิาเอกฟิสิกส์ 1 อตัรา 
 

วชิาการ 

2 งานบุคคล 
 
 
 
 
 

เพื่อพฒันางานบุคคลใหมี้
ประสิทธิภาพ 

ครู และบุคลากร 61 คน  ไม่ใช้
งบ 

ไม่ใช้
งบ 

ไม่ใช้
งบ 

ไม่ใช้
งบ 

โรงเรียนมีระบบงานบุคคล
ท่ีมีประสอิทธิภาพ 

-ฝ่าย
ธุรการ 
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ตวัช้ีวดัท่ี 2  ร้อยละของครู  และบุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบติังานตรงกบัความรู้ความสามารถ 

 
ที่ 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งทีม่า ผลทีค่าดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่
รับผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 

1 งานบุคคล 
 

เพื่อพฒันางานบุคคลใหมี้
ประสิทธิภาพ 

ครู และบุคลากร 61 คน  ไม่ใช้
งบ 

ไม่ใช้
งบ 

ไม่ใช้
งบ 

ไม่ใช้
งบ 

โรงเรียนมีระบบงานบุคคล
ท่ีมีประสอิทธิภาพ 

-ฝ่าย
ธุรการ 

 
ตวัช้ีวดัท่ี 3  ร้อยละของครู และบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีคุณวฒิุการศึกษา  การฝึกอบรมเพิ่มข้ึน 

 
ที่ 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งทีม่า ผลทีค่าดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่
รับผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 

1 โครงการพฒันา
บุคลากร 
 
 
 
 
 
 

1) บุคลากรตระหนกัถึง 
ความส าคญัในวชิาชีพครู 
น าความรู้ท่ีไดไ้ปพฒันาตนเองและ
องคก์ร 
2) บุคลากรไดรั้บการพฒันา
ศกัยภาพมุ่งมัน่และอุทิศตนในงาน
ท่ีไดรั้บมอบหมายจากโรงเรียน 
3) บุคลากรไดแ้สวงหาความรู้  
มีขวญัและก าลงั ใจ ในการ
ปฏิบติังานมีเจตคติท่ีดีในการ
ท างานเพื่อพฒันาองคก์ร   

ครูและบุคลากรโรงเรียน
เทศบาลบา้นสามเหล่ียม 
จ านวน  61  คน 

ไม่ใช้
งบ 

ไม่ใช้
งบ 

ไม่ใช้
งบ 

ไม่ใช้
งบ 

1) มีการด าเนินงานทุก
กิจกรรมในโครงการ 
2) ครูและบุคลากรไดรั้บ
ความรู้จากการฝึกอบรม
มากกวา่  60 ชัว่โมง/คน/ปี 
3) จดัท าเอกสารส่วนบุคคล 
รายงาน เพื่อเสนอต่อ
ผูบ้ริหารใหรั้บทราบ 

- ฝ่าย
งบประมาณ 
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ตวัช้ีวดัท่ี 4  จ านวนบุคลากรทางการศึกษา  ท าหนา้ท่ีปฏิบติังานสนบัสนุนการเรียนการสอนเพียงพอ 
 

ที่ 
 

โครงการ/กจิกรรม 
 

วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและแหล่งทีม่า ผลทีค่าดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่

รับผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 
1 โครงการพฒันา

บุคลากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) บุคลากรตระหนกัถึง 
ความส าคญัในวชิาชีพครู 
น าความรู้ท่ีไดไ้ปพฒันาตนเอง
และองคก์ร 
2) บุคลากรไดรั้บการพฒันา
ศกัยภาพมุ่งมัน่และอุทิศตนใน
งานท่ีไดรั้บมอบหมายจาก
โรงเรียน 
3) บุคลากรไดแ้สวงหาความรู้  
มีขวญัและก าลงั ใจ ในการ
ปฏิบติังานมีเจตคติท่ีดีในการ
ท างานเพื่อพฒันาองคก์ร   

ครูและบุคลากรโรงเรียน
เทศบาลบา้นสามเหล่ียม 
จ านวน  61  คน 

ไม่ใช้
งบ 

ไม่ใช้
งบ 

ไม่ใช้
งบ 

ไม่ใช้
งบ 

1) มีการด าเนินงานทุก
กิจกรรมในโครงการ 
2) ครูและบุคลากรไดรั้บ
ความรู้จากการฝึกอบรม
มากกวา่  60 ชัว่โมง/คน/ปี 
3) จดัท าเอกสารส่วนบุคคล 
รายงาน เพื่อเสนอต่อ
ผูบ้ริหารใหรั้บทราบ 

- ฝ่าย
งบประมาณ 

2 งานบุคคล 
 
 
 
 

เพื่อพฒันางานบุคคลใหมี้
ประสิทธิภาพ 

ครู และบุคลากร 61 คน  ไม่ใช้
งบ 

ไม่ใช้
งบ 

ไม่ใช้
งบ 

ไม่ใช้
งบ 

โรงเรียนมีระบบงานบุคคล
ท่ีมีประสอิทธิภาพ 

-ฝ่าย
ธุรการ 
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ตวัช้ีวดัท่ี 5  จ านวนผูบ้ริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา  ท่ีผา่นการประเมินทกัษะ ความรู้ความสามารถ  และสมรรถนะตามมาตรฐานวชิาชีพ มาตรฐาน
ต าแหน่งและวทิยฐานะเพิ่มข้ึน 

 
ที่ 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งทีม่า ผลทีค่าดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่
รับผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 

1 โครงการพฒันา
บุคลากร 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) บุคลากรตระหนกัถึง 
ความส าคญัในวชิาชีพครู 
น าความรู้ท่ีไดไ้ปพฒันาตนเอง
และองคก์ร 
2) บุคลากรไดรั้บการพฒันา
ศกัยภาพมุ่งมัน่และอุทิศตนใน
งานท่ีไดรั้บมอบหมายจาก
โรงเรียน 
3) บุคลากรไดแ้สวงหาความรู้  
มีขวญัและก าลงั ใจ ในการ
ปฏิบติังานมีเจตคติท่ีดีในการ
ท างานเพื่อพฒันาองคก์ร   

ครูและบุคลากรโรงเรียน
เทศบาลบา้นสามเหล่ียม 
จ านวน  61  คน 

ไม่ใช้
งบ 

ไม่ใช้
งบ 

ไม่ใช้
งบ 

ไม่ใช้
งบ 

1) มีการด าเนินงานทุก
กิจกรรมในโครงการ 
2) ครูและบุคลากรไดรั้บ
ความรู้จากการฝึกอบรม
มากกวา่  60 ชัว่โมง/คน/ปี 
3) จดัท าเอกสารส่วนบุคคล 
รายงาน เพื่อเสนอต่อ
ผูบ้ริหารใหรั้บทราบ 

- ฝ่าย
งบประมาณ 

2 งานบุคคล 
 
 
 

เพื่อพฒันางานบุคคลใหมี้
ประสิทธิภาพ 

ครู และบุคลากร 61 คน  ไม่ใช้
งบ 

ไม่ใช้
งบ 

ไม่ใช้
งบ 

ไม่ใช้
งบ 

โรงเรียนมีระบบงานบุคคล
ท่ีมีประสอิทธิภาพ 

-ฝ่าย
ธุรการ 
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ตวัช้ีวดัท่ี 6  จ านวนครูท่ีมีคุณสมบติั และสมรรถนะตามมาตรฐานต าแหน่ง  เพื่อการพฒันาและเตรียมเขา้สู่การเป็นครูแกนน า  และครูมืออาชีพเพิ่มข้ึน 
 

 
ที่ 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งทีม่า ผลทีค่าดว่าจะได้รับ ฝ่ายที่
รับผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 

1 โครงการพฒันา
บุคลากร 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) บุคลากรตระหนกัถึง 
ความส าคญัในวชิาชีพครู 
น าความรู้ท่ีไดไ้ปพฒันาตนเอง
และองคก์ร 
2) บุคลากรไดรั้บการพฒันา
ศกัยภาพมุ่งมัน่และอุทิศตนใน
งานท่ีไดรั้บมอบหมายจาก
โรงเรียน 
3) บุคลากรไดแ้สวงหาความรู้  
มีขวญัและก าลงั ใจ ในการ
ปฏิบติังานมีเจตคติท่ีดีในการ
ท างานเพื่อพฒันาองคก์ร   

ครูและบุคลากรโรงเรียน
เทศบาลบา้นสามเหล่ียม 
จ านวน  61  คน 

ไม่ใช้
งบ 

ไม่ใช้
งบ 

ไม่ใช้
งบ 

ไม่ใช้
งบ 

1) มีการด าเนินงานทุก
กิจกรรมในโครงการ 
2) ครูและบุคลากรไดรั้บ
ความรู้จากการฝึกอบรม
มากกวา่  60 ชัว่โมง/คน/ปี 
3) จดัท าเอกสารส่วนบุคคล 
รายงาน เพื่อเสนอต่อ
ผูบ้ริหารใหรั้บทราบ 

- ฝ่าย
งบประมา
ณ 

2 งานบุคคล 
 
 

เพื่อพฒันางานบุคคลใหมี้
ประสิทธิภาพ 

ครู และบุคลากร 61 คน  ไม่ใช้
งบ 

ไม่ใช้
งบ 

ไม่ใช้
งบ 

ไม่ใช้
งบ 

โรงเรียนมีระบบงานบุคคล
ท่ีมีประสอิทธิภาพ 

-ฝ่าย
ธุรการ 

 


