
 
 

                                                                                                                                       

 

 

 

อตัลกัษณข์องสถานศกึษา 
               โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา ได้กำหนดอัตลักษณ์ไว้ดังนี้  “ ผูเ้รยีนเปน็ผู้มคีุณธรรม ” 
 

ปรชัญาการจดัการศกึษา 
               โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา มุ่งพัฒนาการศึกษา  “ การศึกษาคอื ความเจรญิงอกงาม ” 

 

วิสยัทศัน์ (Vision) 

                    ภายในปี 2563 โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา มุ่งมั่นจัดการศึกษา พัฒนาคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมผู้เรียน
อย่างเต็มศักยภาพ โดยใช้นวัตกรรมนำพา สู่มาตรฐานสากล น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

พนัธกจิ (Mission)                       
                 1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพด้านการศึกษา ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความสามารถพิเศษ  
สู่มาตรฐานสากล น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
                 2. พัฒนาระบบการบริหารการจัดการศึกษา และการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น 
สำคัญ โดยใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อนด้วยกระบวนการแบบมีส่วนร่วม 
                 3. จัดทำหลักสูตรมาตรฐานสากล ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และสังคม 
                 4. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
                 5. ส่งเสริมและพัฒนาคร ูบุคลากรทางการศึกษาให้มศีักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ  
                 6. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ให้มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 

กลยทุธร์ะดบัองคก์ร (School Strategie) 
            กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านการศึกษา ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความสามารถพิเศษ 
            กลยุทธ์ที่ 2 ออกแบบและสร้างนวัตกรรมเพ่ือนำมาใช้พัฒนากระบวนการบริหารสถานศึกษาแบบมสี่วน
ร่วม  ตามหลักธรรมาภิบาล  และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
            กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
            กลยุทธ์ที่ 4 ออกแบบและสร้างนวัตกรรมเพ่ือนำมาใช้พัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ 
            กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาครแูละบุคลากรทางการศึกษาให้มมีาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ 
            กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน 
            กลยุทธ์ที่ 7 สร้างความร่วมมือเครือข่ายสถานศึกษา 

ค่านยิม (Value) 
 มุ่งม่ันพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยใจ เอาใจใส่นักเรียนเสมือนลูกหลาน 
 

แผนพฒันาการศกึษา  

ปีงบประมาณ 2563 

O4

 



 
 

                                                                                                                                       

วฒันธรรมองค์กร 
 บุคลากรโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา รู้รัก สามัคคี มีศรัทธาในสถาบัน 
สมรรถนะหลักของโรงเรยีน 

มุ่งพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพ้ืนฐานคุณธรรมจริยธรรม ครูและบุคลากรทางการศึกษามี
ความสามารถในการพัฒนางานตามมาตรฐานวิชาชีพ  
กรอบกลยุทธ์ 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านการศึกษา ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความสามารถพิเศษ 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม 

1.1 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 
 
 
 
1.2 พัฒนาผู้เรียนให้มี
ความสามารถในการอ่าน  
การเขียน การสื่อสารและ
การคิดคำนวณ 
 
 
1.3 ส่งเสริมผู้เรียนให้มี
ความสามารถในการ
วิเคราะห์ อภิปรายแลก 
เปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา 
 
1.4 ส่งเสริมใหผู้้เรียนมี
สมรรถนะหลักตาม
หลักสตูร 
1.5 พัฒนาผู้เรียนให้มี
ความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม 
 
 
 
 

1) ผู้เรียนมผีลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียนตาม
หลักสตูรสถานศึกษา
ตั้งแต่ 2.5 ขึ้นไป ตาม
เกณฑส์ถานศึกษ 
2) ผู้เรียนมีความ 
สามารถในการอ่าน การ
เขียน การสื่อสารและ
การคิดคำนวณ ระดับ 2 
ขึ้นไป ตามเกณฑ์
สถานศึกษา 
3) ผู้เรียนมีความ 
สามารถในการวิเคราะห์ 
อภิปราย แลกเปลีย่น
ความคิดเห็น และ
แก้ปัญหาระดับ 2 ขึ้นไป 
ตามเกณฑส์ถานศึกษา 
4) ผู้เรียนมสีมรรถนะ
หลัก ระดับ 2 ขึ้นไป 
ตามเกณฑส์ถานศึกษา 
5) ผู้เรียนที่มีความ 
สามารถในการสร้าง
นวัตกรรม ตามเกณฑ์
สถานศึกษา 

ร้อยละ 68 
 
 
 
 

ร้อยละ 83 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 83 
 
 
 
 
 
ร้อยละ 68 

 
 
ร้อยละ 66 

 
 
 

1.1 โครงการพัฒนาคุณภาพผูเ้รียนด้านการศึกษา  
1.1.1 กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ 
1.1.2 กิจกรรมค่ายวิชาการ 8 กลุ่มสาระ 
1.1.3 กิจกรรมสอนเสริม  O – net ม.3, ม.6 
1.1.4 กิจกรรมส่งเสริมความสามารถในการอ่าน  การเขียน  
การสื่อสารและการคิดคำนวณ 
1.1.5 กิจกรรมส่งเสริมความสามารถในการคิด  วิเคราะห์  
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา  
1.1.6 กิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะหลัก        
1.1.7 กิจกรรมส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมผู้เรียน  
 1.1.8 กิจกรรมรับนักเรียน  ม.1, ม.4   
1.1.9 กิจกรรมมอบประกาศนียบัตรนักเรียน ม.3 , ม.6  
ท่ีสำเร็จการศึกษา 
1.1.10 กิจกรรมค่ายปรับปรุงผลการเรียน   
1.1.11 กิจกรรมผลิตสื่อการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ   
         1.1.11.1 กิจพัฒนาส่ือการสอนภาษาไทย 
         1.1.11.2 กิจพัฒนาส่ือการสอนคณิตศาสตร์ 
         1.1.11.3 กิจพัฒนาส่ือการสอนวิทยาศาสตร์ 
         1.1.11.4 กิจพัฒนาส่ือการสอนสังคมศึกษา ศาสนา   
                     และวัฒนธรรม 
         1.1.11.5 กิจพัฒนาส่ือการสอนภาษาต่างประเทศ 
         1.1.11.6 กิจพัฒนาส่ือการสอนสุขศึกษา พลศึกษา 
         1.1.11.7 กิจพัฒนาส่ือการสอนศิลปะ 
         1.1.11.8 กิจพัฒนาส่ือการสอนการงานอาชีพ                   
1.1.12 กิจกรรม STEM 
1.1.13 กิจกรรม TESA 
1.1.14 กิจกรรม TAP 
1.1.15 กิจกรรมวางทุกงานอ่านทุกคน  
1.1.16 กิจพัฒนาส่ือและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา     
1.1.17 กิจกรรมสนับสนุนงานสำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ 

                                                                               
 



 
 

                                                                                                                                       

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม 
1.6 ส่งเสริมผู้เรียนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
 
 
 
1.7 ส่งเสริมผู้เรียนให้มี
คุณธรรม จรยิธรรมด้านตนเอง 
ด้านการทำงาน ด้านการอยู่
ร่วมกันในสังคม 
 
 
 
 
 
1.8 ส่งเสริมใหผู้้เรียนได้รับ
การดูแลด้วยระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีน 

6) ผู้เรียนมี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงคร์ะดับ 2 
ขึ้นไป ตามเกณฑ์
สถานศึกษา 
7) ผู้เรียนมี
คุณธรรม 
จริยธรรมด้าน
ตนเอง ด้านการ
ทำงาน ด้านการ
อยู่ร่วมกันในสังคม 
ระดับ 2 ขึ้นไป 
ตามเกณฑ์
สถานศึกษา 
8) ผู้เรียนได้รับ
การดูแลด้วย
ระบบดูแลช่วย 
เหลือนักเรียน 
ตามเกณฑ์
สถานศึกษา 

ร้อยละ 83 
 
 
 
 

ร้อยละ 86 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 96 

1.2 โครงการพัฒนาคุณภาพผูเ้รียนด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 
1.2.1 กิจกรรมคนดีศรีบ้านค่าย 
1.2.2 กิจกรรมสร้างเสริมความซื่อสัตยส์ุจรติ 
1.2.3 กิจกรรมคัดเลือกนักเรียนดีเด่น 
1.2.4 กิจกรรมจัดทำสารสนเทศเพื่อดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
1.2.5 กิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรยีน 
1.2.6 กิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง     
1.2.7 งานสำนักงานกลุ่มบริหารกจิการนักเรยีน   
 

1.9 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนดา้น
ความสามารถพิเศษ 
 
 
 
 
1.10 ผู้เรียนได้รับการส่งเสรมิ
ด้านความเป็นเลิศทางวิชาการ 

9) ผู้เรียนได้รับ
การพัฒนาด้าน
ความสามารถ
พิเศษ (พหุปัญญา) 
ตามเกณฑส์ถาน 
ศึกษา 
10) ผู้เรียนได้รับ
การส่งเสริมด้าน
ความเป็นเลิศทาง
วิชาการ 

ร้อยละ 66 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 66 

1.3 โครงการพัฒนาคุณภาพผูเ้รียนด้าน
ความสามารถพิเศษ 
1.3.1 กิจกรรมพัฒนาความเป็นเลศิด้านกรีฑา 
1.3.2 กิจกรรมงานประดิษฐ์เอกลกัษณ์ไทย      
1.3.3 ส่งเสริมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
1.3.4 กิจกรรมแข่งขันกีฬาสีภายใน 
1.3.5 การพัฒนาทักษะนักเรียนทีม่ีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้   
  1.3.6 กิจกรรมชุมนุมศิลปะ 
 

1.11 ส่งเสริมการสืบสาน
วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิ
ปัญญาไทย 

11) ส่งเสริมการ
สืบสานวัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิ
ปัญญาไทย 

ระดับคณุภาพ 
4 

1.4 โครงการส่งเสริมการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี 
และภูมิปัญญาไทย 
1.4.1 กิจกรรมแห่เทียนพรรษาวันเข้าพรรษา 
1.4.2 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 10   

                                                
 
 
 
 
 



 
 

                                                                                                                                       

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม 
   1.4.3 กิจกรรมวันเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระ

บรมราชินี    
1.4.4 กิจกรรมวันแม่แห่งชาต ิ
1.4.5 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 
1.4.6 กิจกรรมประเพณลีอยกระทง 

                                                            

กลยุทธ์ที่ 2 ออกแบบและสร้างนวัตกรรมเพ่ือนำมาใช้พัฒนากระบวนการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม   
               ตามหลักธรรมาภิบาล  และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม 
2.1 พัฒนาระบบการบริหาร
และการจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษาแบบมสี่วนร่วม
โดยใช้นวัตกรรม 
 
 
 
2.2 เพิ่มอัตราการเติบโตทาง
การตลาดเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์
สถานศึกษาบริหารการตลาด
เพิ่มขึ้นอย่างไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 2 
 
2.3 พัฒนาจัดระบบเตรียม
ความพร้อมสำหรับภาวะ
ฉุกเฉิน   
2.4 ดำเนินการโครงการ/
กิจกรรม บรรลุตามเป้าหมาย
สถานศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
2.5 จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อพัฒนา
กระบวนการบริหารและการ
จัดการศึกษา 

12) มีระบบการ
บริหารและการ
จัดการคณุภาพของ
สถานศึกษาแบบมี
ส่วนร่วมโดยใช้
นวัตกรรม 
 
13) อัตราการเติบโต
ทางการตลาดเพิ่มขึ้น
ตามเกณฑส์ถาน 
ศึกษาบริหารการ 
ตลาดเพิ่มขึ้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 2 
14) จัดระบบเตรียม
ความพร้อมสำหรับ
ภาวะฉุกเฉิน   
15) มีการดำเนินการ
โครงการ/กิจกรรม 
บรรลตุามเป้าหมาย
สถานศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
16) จัดระบบ 
ส่งเสริมให้ผูเ้รียน
ได้รับการดูแลด้วย
ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนบรหิารและ
การจัดการศึกษา 

ระดับคณุภาพ 
4 
 
 
 
 
 

ระดับคณุภาพ 
4 
 
 
 
 

ระดับคณุภาพ 
4 
 

ร้อยละ 83 
 
 
 
 

ระดับคณุภาพ 
4 

 
 
 
 

2.1. โครงการพัฒนาระบวนการบริหารและการ
จัดการสถานศึกษาแบบมสี่วนร่วม 
2.1.1 นวัตกรรมการบริหารการศกึษา 
2.1.2 กิจกรรมแนะแนว ม.1 , ม.4  
2.1.3 งานป้องกันอัคคีภัย 
2.1.4 การดำเนินโครงการ/กิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติการประจำป ี
2.1.5 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนา
กระบวนการบริหารและการจัดการ 
2.2 โครงการดำเนินการตามนโยบาย จุดเน้น ของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
2..2.1 กิจกรรมรพัฒนางานประกนัคุณภาพ
ภายใน 
2.3 โครงการพัฒนาระบบเทคเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา 
 
 

                     
 
 
 

 



 
 

                                                                                                                                       
 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม 
2.6 ส่งเสริมการบรหิารและการ
จัดการสถานศึกษาตามหลักธรร
มาภิบาล และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจ พอเพียง 

17) มีการบริหาร
และการจัดการ
สถานศึกษาตาม
หลักธรรมาภิบาล 
และหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ 
พอเพียง 

ระดับคณุภาพ 
4 

2.3 โครงการบริหารและจัดการเรยีนการสอนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2.3.1 กิจกรรมส่งเสริมครูและบุคลากรให้คดิ พูด 
ทำ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2.3.2 กิจกรรมส่งเสริมครูและบุคลากร นำหลัก 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการ 
ปฏิบัติงาน 
2.3.3 กิจกรรมจัดทำหน่วยการเรยีนรู้ เรื่องหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสาระ
เศรษฐศาสตร์กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 
2.3.4 กิจกรรมจัดทำแผนการจดัการเรยีนรู้ เรื่อง
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสาระ
เศรษฐศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 
2.3.5 กิจกรรมการเรียนการสอนในทุกรายวิชาโดย
ส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกคดิ พูด ทำโดยยดึหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2.3.6 กิจกรรมใช้ประโยชน์จากแปลงนา 
2.3.7 กิจกรรมใช้ประโยชน์จากเรอืนปุ๋ยหมัก 
2.3.8 กิจกรรมใช้ประโยชน์ปลูก และดูแลไม้ยืนต้น 
2.3.9 กิจกรรมใช้ประโยชน์จากบอ่เลี้ยงปลา 
2.3.10 กิจกรรมธนาคารโรงเรยีน 
2.3.11 กิจกรรมธนาคารขยะรไีซเคิล 
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  กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม 

3.1 พัฒนาหลักสูตรคุณภาพ
เทียบเคียงมาตรฐานสากลที่
ตอบสนองความต้องการของ
ผู้เรยีน ชุมชน และสังคม 
 
3.2 พัฒนาหลักสูตรการเรียน
ทางไกลเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของนักเรียนท่ีมีความ
ยากลำบากในการเรียน 
 
 
 
3.3 พัฒนาหลักสูตรการศึกษา
พิเศษท่ีตอบสนองความต้อง 
การของนักเรียนท่ีมีความ
ต้องการพิเศษ 
 
 
3.4 พัฒนาหลักสูตรทวิศึกษา
เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของนักเรียนด้านอาชีพ   

18) พัฒนาหลักสูตร
มาตรฐานสากลที่
ตอบสนองความ
ต้องการของผู้เรียน 
ชุมชน และสังคม 
19) พัฒนาหลักสูตร
การเรยีนทางไกล
เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของนักเรียน
ที่ประสบภาวะ
ยากลำบากในการ
เรียน 
20) พัฒนาหลัก 
สูตรการศึกษาพิเศษ
ที่ตอบสนองความ
ต้องการของนักเรียน
ที่มีความต้องการ
พิเศษ 

21) พัฒนาหลัก 
สูตรทวิศึกษาเพื่อ
ตอบสนองความ
ต้องการของนักเรียน
ด้านอาชีพ   

ระดับคณุภาพ 
4 
 
 
 
 
 

ระดับคณุภาพ 
4 
 
 
 
 
 
 

ระดับคณุภาพ 
4 
 
 
 
 

ระดับคณุภาพ 
4 

3.1 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
3.1.1 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรมาตรฐานสากล 
3.1.2 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรการเรียนทางไกล 
3.1.3 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาพิเศษ 
3.1.4 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรทวิศึกษา 
 
 
 

 

กลยุทธ์ที่ 4 ออกแบบและสร้างนวัตกรรมเพ่ือนำมาใช้พัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม 
4.1 ส่งเสริมใหค้รูพัฒนา
แผนการจดัการเรียนรู้และ
กระบวนการจดัการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคญั
ตามเกณฑส์ถานศึกษา 
 
4.2 ส่งเสริมใหค้รูพัฒนา
นวัตกรรม เทคโนโลยี
สารสนเทศใช้ในการจัดการ 

22) ครูมีการพัฒนา
แผนการจดัการ
เรียนรู้และกระบวน 
การจัดการเรยีนการ
สอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคญั 

23) ครูมีการพัฒนา
นวัตกรรม 
เทคโนโลยี
สารสนเทศใช้ในการ 

ร้อยละ 76 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 76 

10. โครงการพัฒนาการจัดการเรยีนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

 



 
 

                                                                                                                                       
 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม 
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็น
สำคัญตามเกณฑส์ถานศึกษา 

จัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคญัตาม
เกณฑส์ถานศึกษา 

  

                                           

กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ  
 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม 
5.1 ส่งเสริมครูและบุคลากร
ทางการศึกษาไดร้ับการพัฒนาตาม
มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐาน
วิทยฐานะ 
 
 
 
 
5.2 ครูมีการสร้างชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
 
 
5.3 ครูมีการพัฒนางานวิจัยในช้ัน
เรียนตามเกณฑส์ถานศึกษา   

24) ครูและ
บุคลากรทาง 
การศึกษาได้รับ
การพัฒนาตาม
มาตรฐาน
ตำแหน่งและ
มาตรฐานวิทย
ฐานะ 
25) ครูมีการ
สร้างชุมชนแห่ง
การเรยีนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) 
26) ครูมีการ
พัฒนางานวิจัย
ในช้ันเรียนตาม 
เกณฑ์ถานศึกษา   

ร้อยละ 76 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 76 
 
 
 

ร้อยละ 76 

11. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                                                                                       

 กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ ให้น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน 
          

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม 
6.1 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้ง
ภายในและภายนอกท่ีเอื้อต่อ
การจัดการเรยีนรู้อย่างมี
คุณภาพ 
 
 
 
6.2 พัฒนาสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพที่เอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

27) สถานศึกษา 
มีการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ทั้งภายใน
และภายนอกที่
เอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

28) สถานศึกษามี
แหล่งเรียนรู้ทั้ง
ภายในและ
ภายนอกท่ีเอื้อต่อ
การจัดการเรยีนรู้
อย่างมีคุณภาพ 

ระดับคณุภาพ 
4 
 
 
 
 
 

ระดับคณุภาพ 
4 

6.1 โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมและแหล่งเรยีนรู ้
ภายในสถานศึกษา  
6.1.1 กิจกรรมพัฒนางานโสตทัศนศึกษา  
6.1.2 กิจกรรมพัฒนางานห้องสมดุ 
6.1.3 กิจกรรมพัฒนางานอนามัยโรงเรียน 
6.1.4 กิจกรรมธนาคารโรงเรียน 
6.1.5 กิจกรรมงานเลขานุการคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
1.6.6 กิจกรรมงานประสานแหล่งเรียนรู้นอก
โรงเรียน 
6.1.7 กิจกรรมพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูล
สารสนเทศ (เว็บไซต์)  
6.1.8 กิจกรรมพัฒนางานประชาสมัพันธ์โรงเรยีน 
6.1.9 กิจกรรมพัฒนางานสำนักงานกลุ่มบรหิาร
ทั่วไป 
6.1.10 กิจกรรมพัฒนาอาคารสถานท่ี 
   6.1.10.1 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานท่ี 
   6.1.10.2 กิจกรรมเตรียมความพร้อมภาวะฉุกเฉิน
อัคคีภัย 
    6.1.10.3 กิจกรรมจัดหาเครื่องกรองน้ำบริการ
นักเรียน 
   6.1.10.4 กิจกรรมจัดสวนหย่อมภูมิทัศน ์
   6.1.10.5 กิจกรรมจัดหาวสัดุอุปกรณ์ทำความ
สะอาด 
   1.610.6 กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ/ธนาคาร
ขยะ 

                   

กลยุทธ์ที่ 7 สร้างความร่วมมือเครือข่ายสถานศึกษา 
 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม 
7.1 สร้างและพัฒนาความ
ร่วมมือเครือข่ายสถานศึกษา 

29) สร้างและ
พัฒนาความ
ร่วมมือเครือข่าย
สถานศึกษา 

ระดับคณุภาพ 
4 

7.1 โครงการสร้างและพัฒนาความร่วมมือ
เครือข่ายสถานศึกษา 
 

 
 
 
 
กลยุทธ์ที่ 8 พัฒนาภารกิจสนับสนุนการจัดการศึกษามัธยมศึกษา 

50 



 
 

                                                                                                                                       

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม 
1. เพื่อพัฒนางานตามขอบข่าย
ภารกิจกลุ่มบรหิารกิจการ
นักเรียน 
 

 ร้อยละ 91 8.1 งานตามขอบข่ายภารกิจกลุ่มบริหารกิจการ
นักเรียน 
8.1.1 งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
8.1.2 งานส่งเริมคุณธรรม จริยธรรม  
8.1.3 งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ  
8.1.4 งานคัดเลือกนักเรียนดีเด่น  
8.1.5 งานกิจกรรมคณะสี  
8.1.6 งานส่งเสริมประชาธิปไตย  
8.1.7 งานแนะแนว  
8.1.8 งานสำนักงานบริหารกิจการนักเรียน  

2. เพื่อพัฒนางานตามขอบข่าย
ภารกิจกลุ่มบรหิารงบประมาณ 

 ร้อยละ 91 8.2 งานตามขอบข่ายภารกิจกลุ่มบริหาร
งบประมาณ 
8.2.1 งานจัดทำและเสนอของบประมาณ  
8.2.2 งานจัดสรรประมาณ  
8.2.3 งานนโยบายและแผน  
8.2.4 งานรายงานต้นทุนและผลผลิต  
8.2.5 การรับรองการปฏิบตัิราชการ  
8.2.6 งานบริหารการเงิน  
8.2.7 งานบริหารบัญชี  
8.2.8 การใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค 
8.2.9 การใช้จ่ายค่าตอบแทนและใช้สอย (การ
ไปราชการ)  
 8.2.10 งานตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและ
รายงานผลการใช้จ่ายเงินและผลการดำเนินงาน  
8.2.11 งานบริหารพัสดุและสินทรพัย์  
8.2.12 การใช้จ่ายค่าวัสดุ  
8.2.13 งานควบคุมภายใน  
8.2.14 งานสวัสดิการนักเรียน 
8.2.15 งานสำนักงานบริหารงบประมาณ  
 

3. เพื่อพัฒนางานตามขอบข่าย
ภารกิจกลุ่มบรหิารงานบุคคล 

 ร้อยละ 91 8.3 งานตามขอบข่ายภารกิจกลุ่มบริหารงาน
บุคคล 
8.3.1 งานธุรการ  
8.3.2 งานบุคลากร      

                            
 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม 
   8.3.3 งานยานพาหนะ  

51 



 
 

                                                                                                                                       

8.3.4 งานเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน  
8.3.5 งานสวัสดิการครูและบุคลากร   
8.3.6 งานวินัยและรักษาวินัย  
8.3.7 งานลาออกจากราชการ  
8.3.8 งานเวรยามรักษาความปลอดภัย  
8.3.9 งานสำนักงานบริหารงานบคุคล  
 

4. เพื่อพัฒนางานตามขอบข่าย
ภารกิจกลุ่มบรหิารงวิชาการ 

ระดับคณุภาพ 
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 8.4 งานตามขอบข่ายภารกิจกลุ่มบริหารวิชาการ 
8.4.1 งานประกันคุณภาพภายใน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                                                                                       

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


