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ตอนที่ ๒ 

การพัฒนาคณุภาพการจัดการศกึษาตามแผนปฏบิตักิารประจ าปีของสถานศกึษา 
 
๑.  การบริหารจัดการศึกษา  
  โรงเรียนเทศบาล 1วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา)  ได้จัดแบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น  4   ฝ่ายโดย
แบ่งเป็น ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายบริหารท่ัวไป ฝ่ายบุคลากร  ฝ่ายงบประมาณและแผนงาน ผู้บริหารยึดหลักการบริหาร
โดยใช้วงจรเดมมิ่งแบบ PDCA การบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน(School Base Management)เน้นการมี
ส่วนร่วม โดยให้ทุกคนได้ร่วมคิด ร่วมท าและร่วมปฏิบัติ โดยมีบุคลากรในโรงเรียน  
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน คือ 

1. การวางแผน ( Plan )  
- ระบบการบริหารงานและนิเทศติดตามการประเมินผล 
-  การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 
-  การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 

2. การด าเนินงานตามแผน ( Do ) 
- ครูผู้รับผิดชอบจะเป็นผู้ด าเนินการ 
- ผู้บริหารสถานศึกษาจะคอยให้การสนับสนุน จัดส่ิงอ านวยความสะดวกให้ และคอยก ากับ
ติดตาม นิเทศ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ 

 3. การตรวจสอบประเมินผล( Check )  
    มีการตรวจสอบประเมินผล 2 ระยะ คือ ส้ินภาคเรียนท่ี 1 เพื่อดูความก้าวหน้า และปรับปรุง
แก้ไขเมื่อมีปัญหาอุปสรรค และส้ินปีการศึกษา โดยให้บุคลากรในโรงเรียนได้สรุปผลการด าเนินงาน โครงการ / 
กิจกรรม และจัดการประเมินผลภายในเพื่อการประกันคุณภาพ การจัดการศึกษาและน าผลมา วิเคราะห์ เพื่อหา
ปัญหา สาเหตุ เพื่อท าการปรับปรุงการด าเนินงานในระยะ ต่อไป  
 4. การปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง ( Action ) 
  น าผลการประเมินโครงการ/กิจกรรม การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน หรือจุดเด่น จุดด้อย  
ของโรงเรียน เพื่อน ามาปรับปรุงแก้ไข และพัฒนางานให้ส าเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไว้ต่อไป 
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ระบบโครงสร้างการบรหิารงาน 

 

 
 
 
 
 
            
            
          
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ผู้อ านวยการ
สถานศกึษา 

นางนิรมล  วิบูลมงคล 

 

คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
 

ฝ่ายวิชาการ 
นางพิมพ์ใจ โตหริ่ม 

 

 
 

รองผู้อ านวยการ
สถานศกึษา 

ฝ่ายงบประมาณและ
แผนงาน 

นางรัชนี  วรรณศิริ 

ฝ่ายบุคลากร 
นางนิรมล  วิบูลมงคล 

0 

•การพัฒนาหลักสูตรและ
การสอน 
•การวัดผลประเมินผลและ
เทียบโอน 
•การนิเทศการศึกษา 
•การวิจัยเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
•การพัฒนาสื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา 
•การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
•การแนะแนวการศึกษา 
•การประสานความร่วมมือ
ในการพัฒนางานวชิาการ
กับหน่วยงานอื่นและชุมชน 
•การพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพ 
•การพัฒนาสาระหลักสูตร
ท้องถิ่น 
•การวางแผนงานด้าน
วิชาการ 
•การจัดท าระเบียบและ
แนวปฏิบัติเก่ียวกับงานด้าน
วิชาการของสถานศึกษา 
ก า ร คั ด เ ลื อ ก ห นั ง สื อ 
แ บ บ เ รี ย น  เ พื่ อ ใ ช้ ใ น
สถานศึกษา 

•การดูแลอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม 
•การระดมทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา 
•การประชาสัมพันธ์งาน
การศึกษา 
•การประสานและพัฒนา
เครือข่ายการศึกษา 
•การส่งเสริมและสนับสนุน 
ประสาน บุคคล  ชุมชน องค์กร 
หน่วยงานอื่นที่จัดการศึกษา 
•การบริหารสาธารณะ 
•การส่งเสริมกิจการนักเรียน 
- งานกีฬาและนันทนาการ 
- งานส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม 
- งานส่งเสริมศิลปวฒันธรรม 
- งานส่งเสริมสุขภาพ 
- งานโภชนาการ 
- งานลูกเสือ เนตรนารี 
งานปกครอง 

• การประชาสัมพันธ์งาน
การศึกษา 

• การดูแลสถานที่และ
สภาพแวดล้อม 

• การประสานและพัฒนา
เครือข่ายการศึกษา 

• การส่งเสริมและสนับสนุน 
ประสาน บุคคล  ชุมชน องค์กร 
หน่วยงานอ่ืนที่จัดการศึกษา 

• การส่งเสริมกิจการนักเรียน 
- งานกีฬาและนันทนาการ 
- งานส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม 
- งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
- งานส่งเสริมสุขภาพ 
- งานโภชนาการ 
- งานลูกเสือ เนตรนารี 
- งานปกครอง 

 

• การวางแผนอัตราก าลังและ
ก าหนดต าแหน่ง 

• การสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง 
• การเสริมสร้างประสทิธิภาพ

ในการปฏิบัติราชการ 
• เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
• วินัยและการรักษาวินัย 
• การออกจากราชการ 
• การจัดสรรงบประมาณ 

• การตรวจสอบ  ติดตาม  
ประเมินผลการใช้เงินและผล
การด าเนินงาน 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
จ.อ.หญิง วัชรี  โชติรัตน์ 

0 
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๒.  วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์  
     ของสถานศึกษา 

วิสัยทัศน์ 

“นกัเรียนมีความรูคู้่คณุธรรม หลากหลายกิจกรรม น้อมน าเศรษฐกิจพอเพยีง สู่วิถีอาเซียน” 

พันธกิจ 
1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับปฐมวัยถึงมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ให้ได้มาตรฐานตามหลักสูตร ท่ี

ก าหนด 
2. ส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนด้านกีฬา ศิลปะ ดนตรี 
3. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
4. ส่งเสริมครูให้มีความรู้ ความสามารถในการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
5. ส่งเสริมระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
6. ส่งเสริมสนับสนุน สืบสานประเพณี อนุรักษ์ความเป็นไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการมีส่วนร่วม 
7. ส่งเสริม สนับสนุนนักเรียนด้านสืบสานประเพณีอนุรักษ์ความเป็นไทย 
8. ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
9. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยบูรณาการความรู้เรื่องประชาคมอาเซียน 
กับหลักสูตรสถานศึกษา 

 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
 

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพศิษย์ 
 

1.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับ
ปฐมวัยถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้ได้มาตรฐาน
ตามหลักสูตรที่ก าหนด 

- ผู้บริหาร 
- ฝ่ายวิชาการ 
- ฝ่ายบริหารทั่วไป 
- คณะครูทุกคน 

1.2 ส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนด้านกีฬา 
ศิลปะ ดนตรี 

- ผู้บริหาร 
- ฝ่ายวิชาการ 
- ฝ่ายบริหารทั่วไป 
- คณะครูทุกคน 

1.3 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเก่ียวกับการ
เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ 

- ผู้บริหาร 
- ฝ่ายวิชาการ 
- ฝ่ายบริหารทั่วไป 
- คณะครูทุกคน 
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ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพ
ครู 
 

2.1 ส่งเสริมให้ครูมคีวามรู้ 
ความสามารถในการสอนโดยเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

- ผู้บริหาร 
- ฝ่ายบุคลากร 
- ฝ่ายวิชาการ 
- คณะครูทุกคน 
 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
บริหารและธรรมาภิบาล ของ
สถานศึกษา 

3.1 ส่งเสริมระบบการบรหิารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

- ผู้บริหาร 
- ฝ่ายวิชาการ 
- ฝ่ายบริหารทั่วไป 
- งานธุรการ การเงิน พัสดุ 
- คณะครูทุกคน 
 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ความสัมพันธ์กับชุมชน/สังคม 

4.1 ส่งเสริมสนับสนุน สืบสาน
ประเพณี อนุรักษ์ความเป็นไทย ภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน และการมีส่วนร่วม 

- ผู้บริหาร 
- ฝ่ายวิชาการ 
- ฝ่ายบริหารทั่วไป 
- คณะครูทุกคน 
 

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

5.1 ส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนด้าน
สืบสานประเพณี อนุรักษ์ความเป็น
ไทย 

- ผู้บริหาร 
- ฝ่ายวิชาการ 
- ฝ่ายบริหารทั่วไป 
- คณะครูทุกคน 
 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านอัตลักษณ์/เอกลักษณ์ 
 

6.1 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียง 

- ผู้บริหาร 
- ฝ่ายวิชาการ 
- ฝ่ายบริหารทั่วไป 
- คณะครูทุกคน 
 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านมาตรการส่งเสริม 
 

7.1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้                          
โดยบูรณาการความรู้                        
เรื่องประชาคมอาเซียน                      
กับหลักสูตรสถานศึกษา 
 

- ผู้บริหาร 
- ฝ่ายวิชาการ 
- ฝ่ายบุคลากร 
- ฝ่ายบริหารทั่วไป 
- คณะครูทุกคน 
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จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
 

จุดมุ่งหมายเพื่อการ
พัฒนา 

ตัวชี้วัด (KPIs) ข้อมูลพื้นฐาน  
(Baseline  data) 

เป้าหมาย 
(Targets) 

1.นักเรียนมี
คุณภาพ 
 

- ร้อยละของนักเรียนที่มี
สามารถแสดงศักยภาพของ
ตนเอง 

นักเรียนเห็นความส าคัญ                 
ของเอกลักษณ์ไทย  
ร้อยละ 100 

80% 

- ร้อยละของนักเรียนที่ผ่าน
การประเมินผลตามหลักสูตร 
D.A.R.E. 

นักเรียนที่มีทักษะ ในการปฏิเสธ
ยาเสพติดร้อยละ 100 100% 

- ร้อยละของนักเรียนมี
ระเบียบวินัยและสามารถ
ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 

นักเรียนมีระเบียบวินัยและ
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้  
ร้อยละ 100 

100% 

- ร้อยละของนักเรียนที่มี
คุณธรรม – จริยธรรม 

นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
ร้อยละ 90 80% 

- ร้อยละของนักเรียนและครูมี
ส่วนร่วมในการเข้าร่วม
กิจกรรมฯ 

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม      
ร้อยละ 90 80% 

 - นักเรียนมีทักษะไม่ต่ ากว่า     
ร้อยละ 70  

นักเรียนมีค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระ  
ร้อยละ 60 

60 % 

 - ร้อยละของผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรียน 

นักเรียนมีสัมฤทธ์ิ ทางการเรียน  
ร้อยละ 60 70 % 

 - ร้อยละของนักเรียนที่มี
สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 

นักเรียนที่มีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตที่ดี ร้อยละ 100 100% 
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จุดมุ่งหมายเพื่อการ
พัฒนา 

ตัวชี้วัด (KPIs) 
ข้อมูลพื้นฐาน  

(Baseline  data) 
เป้าหมาย 
(Targets) 

 - ร้อยละของนักเรียนที่มีนิสัยรัก
การอ่านและมีทักษะการใช้
ห้องสมุด  

นักเรียนมีนิสัยรักการ
อ่านและมีทักษะการใช้
ห้องสมุด ร้อยละ 80 

80% 

- ร้อยละของนักเรียนที่มีความพึง
พอใจในการใช้ห้องสมุด 

นักเรียนมีความพึงพอใจ
ในการใช้ห้องสมุด 
  ร้อยละ 70 

70% 

- ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการ
ดูแลช่วยเหลือเป็นรายบุคคล 

นักเรียนนักเรียนที่ได้รับ
การดูแลช่วยเหลือเป็น
รายบุคคล ร้อยละ 80 

80% 

- จ านวนครั้งในการจัดซื้อเอกสาร/
แบบพิมพ์ 

สถานศึกษามีการจัดซื้อ
เอกสาร/ แบบพิมพ์ 
ปีละ 1 ครั้ง 

100% 

 - ร้อยละของนักเรียนมีทักษะใน
การท างานและสามารถท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

นักเรียนมีทักษะในการ
ท างานและสามารถ
ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
อย่างมีความสุข       
ร้อยละ 80 

80% 

 - ร้อยละของนักเรียนมีความเข้าใจ
อันดีในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 

นักเรียนมีความเข้าใจอัน
ดีในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย         
ร้อยละ 75 

75% 

2.ครูมีคุณภาพ 

 
- ร้อยละของครูได้รับการพัฒนา
ศักยภาพและสามารถจัดการเรียน
การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

ครูได้รับการพัฒนา
ศักยภาพและสามารถ
จัดการเรียนการสอน
โดยเน้นผู้เรียน เป็น
ส าคัญ ร้อยละ 80 
 

80% 
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จุดมุ่งหมายเพื่อการ
พัฒนา 

ตัวชี้วัด (KPIs) 
ข้อมูลพื้นฐาน  

(Baseline  data) 
เป้าหมาย 
(Targets) 

3.สถานศึกษาม ี

ระบบการจัดการ             
ที่มีคุณภาพ 

 

-ร้อยละของโครงการ/กจิกรรมที่
จัดด าเนินการในปีการศึกษา 

โครงการ/กิจกรรม            
มีการด าเนินการ                
ในปีการศึกษา ร้อยละ 80 

80% 

- ร้อยละของครู นักเรียนและ
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อ
อาคารสถานที่ 

ครู นักเรียนและ
ผู้รับบริการมีความ พึง
พอใจต่ออาคารสถานที่ 
ร้อยละ 80 

80% 

- ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการ
ส่งเสริมด้านการเรียนรู ้

นักเรียนที่ได้รับการ
ส่งเสริมด้านการเรียนรู้           
ร้อยละ 100 

100% 

- ร้อยละของสถานศึกษามีการ
จัดซื้อ-จ้างวัสดุ ครุภัณฑ์ ท่ีดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

สถานศึกษามีการจัดซื้อ-
จ้างวัสดุ ครุภัณฑ์ ท่ีดิน
และสิ่งก่อสร้างร้อยละ 80 

80% 

3.สถานศึกษาม ี

ระบบการจัดการ             
ที่มีคุณภาพ 
 

-ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับ
วัสดุ-อุปกรณ์การเรียน 
หนังสือเรียนและอื่น ๆ เพื่อ
ใช้ประกอบการเรียนการสอน 

นักเรียนได้รับวัสดุ-
อุปกรณ์การเรียน หนังสือ
เรียนและอื่น ๆ เพ่ือใช้
ประกอบการเรียนการ
สอนร้อยละ 100 

100% 

-ร้อยละของนักเรียนชั้น
อนุบาล – ป.6 ที่ได้
รับประทานอาหารกลางวัน
ฟรี 

นักเรียนชั้นอนุบาล – ป.6  
ที่ได้รับประทานอาหาร
กลางวันฟรีร้อยละ 100 

100% 

- ร้อยละของบุคคลภายนอก
มีความพึงพอใจต่อการ
เผยแพร่ข่าวสารของ
สถานศึกษา 

บุคคลภายนอกมีความพึง
พอใจต่อการเผยแพร่
ข่าวสารของสถานศึกษา 
ร้อยละ 80 

80% 

- ร้อยละในการฝึกอบรมให้
ความรู้แก่คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

คณะกรรมการสถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานได้รับการ
ฝึกอบรมร้อยละ  80 

80% 
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จุดมุ่งหมายเพื่อการ
พัฒนา 

ตัวชี้วัด (KPIs) 
ข้อมูลพื้นฐาน  

(Baseline  data) 
เป้าหมาย 
(Targets) 

3.สถานศึกษามีระบบ
การจัดการทีม่ีคุณภาพ 

 

- ร้อยละของครูมีการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา 

ครูมีการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาร้อยละ 80 

80% 

- จ านวนครั้งในการจัดซื้อ
เอกสาร/แบบพิมพ์ 

สถานศึกษามีการจัดซื้อ
เอกสารแบบพิมพ์  
จ านวน 1 ครั้ง/ป ี

100% 

4.ชุมชนมีส่วนร่วม
สนับสนนุในการจัด
การศึกษา 
 

- จ านวนครั้งเฉลี่ยที่ชุมชนมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
ระดมทุนและทรัพยากรใน
การจัดการศึกษา  
ร้อยละ 80 

80% 

5.นักเรียน ครู บุคลากร  
สืบสานศิลปะ วัฒนธรรม 
และประเพณีท้องถ่ิน 
 

- ร้อยละของครู และนักเรียน
ที่เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ 
วัฒนธรรม และประเพณี
ท้องถ่ิน 

ครู และนักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรมศิลปะ วัฒนธรรม 
และประเพณีท้องถ่ิน 

ร้อยละ 80 

80% 

6.สถานศึกษาส่งเสริม 
การเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

- ร้อยละของนักเรียนที่ได้
เรียนรู้  เรื่องเศรษฐกจิ
พอเพียงจากการ             
ปฏิบัติจริง 

นักเรียนที่ได้เรียนรู้            
เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง 

ร้อยละ80 

80% 

7.สถานศึกษาส่งเสริม 
ด้านภาษาต่างประเทศ 
สู่ความเป็นอาเซียน 
 

- ร้อยละของนักเรียน               
ที่มีทักษะการสื่อสาร             
ด้วยภาษาต่างประเทศ 

นักเรียนที่มีทักษะ              
การสื่อสาร ด้วย
ภาษาต่างประเทศ 

ร้อยละ60 

60% 

 
 

 
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
   เด็กดี   วิถีพุทธ 
 
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

    โรงเรียนน่าอยู่   คู่ชุมชน 
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๓.   การด าเนินการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  โดยมุ่งความส าเร็จสู่วิสัยทัศน์ของโรงเรียน มีการ
ด าเนินงานตามพันธกิจและยุทธศาสตร์ท่ีก าหนดไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาดังนี้ 
 1. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน  ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษาและชุมชน จัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้นักเรียนคิดเป็น ท าเป็น กล้าแสดงออก รู้จักการท างานเป็นทีม รู้จัก
บทบาทหน้าท่ีของตนเองท้ังในภาวะผู้น าและผู้ตาม  ส่งเสริมให้ครูมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  ส่งเสริมให้ครู
ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและน าผล
การนิเทศมาพัฒนาเพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 2. ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ส่งเสริมให้นักเรียนเกิด
ความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จัดอบรมครูเพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 3. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อแสวงหาความรู้และสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  จัดท าและปรับปรุง
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีและมีความครอบคลุม เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยี
เพื่อแสวงหาความรู้ส าหรับน าไปใช้ในการเรียนรู้  และน าไปใช้ประโยชน์ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน ควบคุมดูแล
ให้นักเรียนใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ 
 4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมน าความรู้  จัดโครงการ/กิจกรรมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักการ
เสียสละ เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ การแบ่งปัน รู้จักการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสันติสุข ส่งเสริมให้นักเรียนมีภาวะผู้น า ผู้
ตาม รู้จักบทบาทหน้าท่ีและสิทธิของตนเอง 
 5. สืบสานและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม ด ารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ความเป็นไทยและสามารถ
ปรับตัวเข้ากับความเป็นสากล  ส่งเสริมให้นักเรียนมีอัตลักษณ์ท่ีงามอย่างไทย มีกิริยามารยาทเรียบร้อย มีสัมมา
คารวะ สนับสนุนให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม ประเพณีวัฒนธรรมของไทย เช่น การร่วมงานประเพณีสงกรานต์  
วันลอยกระทง  การท าบุญทุกวันพระในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา เป็นต้น 
 6. ส่งเสริมการบริหารการจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เน้น
การสร้างความร่วมมืออย่างเข้มแข็งกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมผู้ปกครองและศิษย์เก่า
โรงเรียนทวารวดี เครือข่ายผู้ปกครอง ผู้ปกครอง ชุมชน แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการจัดการศึกษา 
เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะเพื่อการจัดการศึกษา ซึ่งจะสอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถิ่นและเป็นไปตามความต้องการของผู้ปกครองและชุมชน 
 7. พัฒนาส่ิงแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน  โรงเรียนได้มีการด าเนินการ
พัฒนาส่ิงแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีการจัดท าโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาพัฒนาส่ิงแวดล้อม 
แหล่งเรียนรู้ ได้แก่ โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และสร้างบรรยากาศในโรงเรียน  กิจกรรม 5 ส เป็นต้น 
 8. สร้างความร่วมมือกับชุมชนเพื่อให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้   โรงเรียนสร้างความร่วมมือกับแหล่งเรียนรู้ 
ได้แก่ อุทยานการอาชีพ มูลนิธิชัยพัฒนา ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านงานใบตอง การท าอาหารไทย เพื่อบูรณาการการ
เรียนรู้ การด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพให้ผสมกลมกลืนกัน  
 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) หน้า 56 

๔.  การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของสถานศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่  1       การพัฒนาคุณภาพนักเรียน 
แนวทางที่ 1  การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

สนองมาตรฐาน 
การประเมิน

คุณภาพภายใน 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้ที่) 

1 โครงการเอกลักษณ์ของ
ไทย 
 - กิจกรรมวันสุนทรภู่  
- กิจกรรมรักษ์ความเป็น   
  ไทย 
 - กิจกรรมมารยาทงาม
ตามแบบไทย 
- กิจกรรมสง่เสริมทักษะ
การอ่านการเขียน 

1.เพ่ือปลูกฝังให้
นักเรียนเห็น
ความส าคัญของ
กิจกรรมภาษาไทย 
2.เพ่ือพัฒนาทักษะ
ด้านภาษาไทย 
3.เพ่ือให้นักเรียน
เกิดความรักและ
ภูมิใจในความเป็น
ไทย 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนทั้ง
โรงเรียนเข้าร่วม
โครงการ ร้อยละ
100 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีทักษะใน
การใช้ภาษาไทยดี
ข้ึน และมีมารยาท
ที่ดีงาม 

1.นักเรียนมีความรู้ความสาม
รถและมีประสบการณ์ ทาง
สาระภาษาไทยดีข้ึน 
2.นักเรียนมีความคิด
สร้างสรรค์ กล้าแสดงออกและ
สามารถเข้าร่วมกิจกรรมทั้งใน
และนอกโรงเรียนได้ 
3.นักเรียนมีมารยาทดีข้ึน 
๔.คณะครูและนักเรียนเห็น
ความส าคัญของเอกลักษณ์
ของความเป็นไทย 

มาตรฐานที่ ๙ 
ตัวชี้วัดที่ ๖  

2 โครงการประกวดเจ้าบ้าน
น้อยที่ดี 

1.เพ่ือให้นักเรียนมี
ความสนใจใน
ทรัพย์กรการ
ท่องเท่ียวใน
ท้องถ่ินของตนเอง 
2.เพ่ือให้นักเรียนมี
ความรู้มีเจตคติที่ดี
เห็นความส าคัญ
ของอุตสาหกรรม
ท่องเท่ียว 
3.เพ่ือส่งเสริมให้
นักเรียนมีความรู้
เก่ียวกับการเป็น
เจ้าบ้านน้อยที่ดีมี
ทัศนคติและความ
รับผิดชอบที่ดี 
 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา 
จ านวน 40 คน 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีความรู้
เก่ียวกับการเป็น 

1.นักเรียนมีความสนใจใน
ทรัพย์กรการท่องเท่ียวใน
ท้องถ่ินของตนเอง 
2.นักเรียนมีความรู้มีเจตคติที่
ดีเห็นความส าคัญของ
อุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
3.นักเรียนมีความรู้เก่ียวกับ
การเป็นเจ้าบ้านน้อยที่ดีมี
ทัศนคติและความรับผิดชอบที่
ดี 
4.นักเรียนมีทักษะการ
บรรยายการพูดในที่สาธารณะ
ชนบุคลิกภาพและความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค ์
 

มาตรฐานที่ 5 
ตัวบ่งชี้ที่1, 4 
มาตรฐานที่ 6 
ตัวบ่งชี้ที่2 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

สนองมาตรฐาน 
การประเมินคุณภาพ

ภายใน 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชีท้ี่) 

3 โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 

1.เพ่ือส่งเสริมให้
นักเรียนได้คิด
พิจารณาอย่างมี
เหตุผลรู้จักสิทธิ
หน้าท่ีและเสรีภาพ
อันชอบธรรมไม่
ละเมิดสิทธิของผู้อื่น
ในการเลือกต้ังผู้ที่มา
ท าหน้าท่ีตัวแทน
ของตน 
2.เพ่ือส่งเสริมความ
เข้าใจอันดีในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุขของชาติ
ไทย 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนระดับชั้น
ป.3 ถึงชั้นม.3 เข้า
ร่วมกิจกรรม
จ านวนร้อยละ 85 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนแสดงออก
ในการคิดพิจารณา
อย่างมีเหตุผลมี
ทักษะในการเลือก
หรือมีส่วนร่วมใน
ระบอบ
ประชาธิปไตยได้
ถูกต้องเหมาะสม 
ตามวัย 

1.นักเรียนได้รับ
ประสบการณ์ตรงในการใช้
สิทธิและรู้จักหน้าท่ีของตน
ตามระบอบประชาธิปไตย
อย่างถูกต้องและเหมาะสม
ตามวัย 
2.นักเรียนมีความรู้ความ
เข้าใจอันดีในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขของชาติไทย 

มาตรฐานที่ 14 
ตัวบ่งชี้ที่ 1,4 

 

4 โครงการส่งเสริม
ทักษะด้านศิลปะ 
ดนตรีและนาฏศิลป์ 

1.เพ่ือส่งเสริมให้
นักเรียนฝึก
กระบวนการ
จินตนาการความคิด
สร้างสรรค์และกล้า
แสดงออก 
2.เพ่ือรักษาความ
เป็นไทยภูมิปัญญา
ไทยศลิปวัฒนธรรม
ที่ดีงามของไทยและ
ทรัพยากร ของ
ท้องถ่ินและใช้เวลา
ว่างให้เกิด 
ประโยชน์ 
3.เพ่ือสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับ
หน่วยงานและสังคม  
4.เพ่ือส่งเสริมให้
นักเรียนได้ฝึกฝน
และเพ่ิมพูนทักษะใน
ด้านทัศนศิลป์จาก
ความคิดสร้างสรรค ์

เชิงปริมาณ 
นักเรียนระดับ 
ชั้นป.1 - ม.3 เข้า
ร่วม 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนสามารถ
พัฒนาตนเอง และ
ได้แสดงออกถึง
ความสามารถของ
ตน  นักเรียนมี
ทักษะกระบวนการ 
คิดริเริ่ม สร้างสรรค ์
และ สุนทรียภาพ
ด้านศิลปะ ดนตรี 
และนาฏศิลป ์

1.นักเรียนมีกระบวนการ
จินตนาการความคิด
สร้างสรรค์และกล้า
แสดงออก 
2.นักเรียนร่วมรักษาความ
เป็นไทย ภูมิปัญญาไทย
ศิลปวัฒนธรรม ท่ีดีงามของ
ไทยและทรัพยากรของ
ท้องถ่ินและใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ 
3.สถานศึกษามี
ความสัมพันธ์ที่ดีกับ
หน่วยงานและชุมชน 

มาตรฐานที่ 14 
ตัวบ่งชี้ที่ 1,4 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

สนองมาตรฐาน 
การประเมิน
คุณภาพภายใน 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชีท้ี่) 

5 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

โครงการแข่งขันกีฬาสี
ภายในโรงเรียนเทศบาล๑ 
วัดพระงาม 
 (สามัคคีพิทยา) 
  
  
  
  
  
  
  

1.เพ่ือส่งเสริมให้
นักเรียนมีสุขภาพกาย
และสุขภาพจิตที่ดี 
2.เพ่ือส่งเสริมให้
นักเรียนรู้จักใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ 
3.เพ่ือส่งเสริมให้
นักเรียนมีความ
สามัคคีในหมู่คณะ 
4.เพ่ือส่งเสริมให้
นักเรียนมีพฤติกรรม
แสดงความมีน้ าใจ
นักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ 
รู้อภัย 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนต้ังแต่ชั้น
อนุบาล-ชั้น 
มัธยมศึกษาปีที3่ 
เข้าร่วมโครงการ 
ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียน มีสุขภาพ
กาย สุขภาพจิตที่
ดีมีความสามัคคีใน
หมู่คณะมี
พฤติกรรมที่แสดง
ถึงความมีน้ าใจ
นักกีฬา 

1.นักเรียนมีทักษะด้าน
การเล่น เกม กีฬา รู้กฎ
กติกาการแข่งขัน 
2.นักเรียนมีระเบียบ
วินัยการเป็นผู้น าผู้ตามท่ี
ดี 
  

  

มาตรฐานที่ 14 
ตัวบ่งชี้ที1่,3,5  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

6 โครงการ การรณรงค์
ป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา 

1.เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกัน
ทางด้านสุขภาพ
พลานามัยที่สมบูรณ์
แข็งแรงให้แก่นักเรียน 
2.เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกัน
ทางด้านจิตใจที่เข็ม
แข็งให้แก่นักเรียน 
3.เพ่ือสร้างความ
ตระหนักให้แก่
นักเรียนถึงพิษภัยของ
ยาเสพติด 
4.เพ่ือให้โรงเรียนเป็น
สถานที่ปลอดภัยจาก
ยาเสพติด 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนโรงเรียน 
ชั้นป.4– ม.3 
เข้าร่วมโครงการ 
ร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนเป็นผู้มี
พลานามัยที่
สมบูรณ์มีจิตใจที่
เข้มแข็งไม่ยุ่ง
เก่ียวกับยาเสพติด
และสามารถร่วม
เป็นก าลังของ
สังคมประเทศชาติ
ในการต่อต้านยา
เสพติดได้ 
 

1.นักเรียนมีสุขภาพ
พลานามัยที่สมบูรณ์
แข็งแรง 
2.นักเรียนมีภูมิคุ้มกัน
จิตใจที่เข้มแข็ง 
3.นักเรียนมีความ
ตระหนักถึงพิษภัยของ
ยาเสพติด 
4.โรงเรียนเป็นสถานที่
ปลอดภัยยาเสพติด 

มาตรฐานที่ 14 
ตัวบ่งชี้ที่ 
1,2,3,4,5 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

สนองมาตรฐาน 
การประเมิน

คุณภาพภายใน 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้

ที่) 
7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการการแข่งขันกีฬา 
ประเพณีนักเรียนโรงเรียน
สังกัดเทศบาลนคร
นครปฐมคร้ังที่ 39 
ประจ าปีการศึกษา 2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.เพ่ือส่งเสริมนักเรียน
ออกก าลังกายตามความ
ถนัด ความสนใจ มีทักษะ
พ้ืนฐานกีฬาที่ถูกต้อง 
2.เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน
ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ 
3.เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน
มีความสามัคคีในหมู่คณะ 
4.เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน
มีพฤติกรรมในการแสดง
ความมีน้ าใจนักกีฬารู้แพ้ 
รู้ชนะ รู้อภัย 
5.เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน
ให้นักเรียนเข้าร่วมเป็น
ตัวแทนนักกีฬาระดับ
ท้องถ่ินและ
ระดับประเทศ 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนได้เข้าร่วม
การแข่งขัน 
กีฬาประเพณีฯ    
ร้อยละ80 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีทักษะ
ด้านกีฬามี
พฤติกรรมแสดงถึง
ความมีน้ าใจ
นักกีฬา รู้แพ้ รู้
ชนะ   รู้อภัย 
 
 
 
 

1.นักเรียนมีทักษะพ้ืนฐาน
ด้านกีฬาได้รับคัดเลือกให้
เป็นตัวแทนในระดับ
ท้องถ่ินและประเทศ 
2.นักเรียนกล้าแสดงออกมี
ความเป็นผู้น าและผู้ตามท่ี
ดีมีความสามัคคีในหมู่
คณะ 
 

มาตรฐานที่14 
ตัวบ่งชี้ที่ 1,5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

โครงการส่งเสริมกิจกรรม 
ลูกเสือ เนตรนาร ี
  
  

1.เพ่ือให้นักเรียนมีความ
จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ 
2.เพ่ือให้ผู้เรียนมี
คุณธรรมจริยธรรม มี
ระเบียบวินัยมีความ 
รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริตมี
ความเมตตากรุณาความ
กตัญญูกตเวทเีอื้อเฟ้ือ    
เผื่อแผ่และเสียสละ เพ่ือ
ส่วนรวม มีจิตสาธารณะ
และสามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
สามารถแก้ปัญหาได้ 
3.เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับ
ประสบการณ์ตรงจากการ
ปฏิบัติกิจกรรมด้วย
ตนเอง 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปี
ที1่-ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่3 
เข้าร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ 85 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีความ
จงรักภักดีต่อชาติ 
ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์ 
อยู่ร่วมกับผู้อื่น
อย่างมีความสุข 

1.นักเรียนมีความ
จงรักภักดี 
ต่อชาติศาสนา
พระมหากษัตริย์ 
2.ผู้เรียนมีคุณธรรม
จริยธรรมมีระเบียบวินัยมี
ความรับผิดชอบซื่อสัตย์ 
สุจริต มีความเมตตา 
กรุณา. 
มีความกตัญญูกตเวที
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่เสียสละ เพ่ือ
ส่วนรวมมีจิตสาธารณะ 
และสามารถท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุขสามารถแก้ปัญหา
ได้ 
3.ผู้เรียนได้รับ
ประสบการณ์ตรงจากการ
ปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง 

มาตรฐานที่5 
ตัวบ่งชี้ที่ 4 
มาตรฐานที่9 
ตัวบ่งชี้ที่ 3 
มาตรฐานที่12 
ตัวบ่งชี้ที่ 2 
 มาตรฐานที่13 
ตัวบ่งชี้ที่ 1,2 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

สนองมาตรฐาน 
การประเมิน

คุณภาพภายใน 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้ที่) 

8 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

โครงการการศึกษาเพื่อ 
ต่อต้านการใช้ยาเสพติด 
ในนักเรียน(โครงการ 
D.A.R.E.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.เพ่ือควบคุมการ
ขยายตัวของปัญหา
ยาเสพติด และลด
การแพร่ระบาดของ
ยาเสพติดใน
สถานศึกษา 
2.เพ่ือปลูกฝัง
จิตส านึกของนักเรียน
และเยาวชนให้มี
ความรู้ความเข้าใจ 
และตระหนักถึงพิษ
ภัยยาเสพติดที่มีผล
ต่อร่างกายสุขภาพ 
อนามัยและส่งผล
กระทบต่อปัญหาของ
สังคมตลอดจนความ
มั่นคงของชาติ 
3.เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกัน
แก่เด็กและเยาวชนให้
ห่างไกลยาเสพติด 
4.เพ่ือสร้างแกนน า
นักเรียนต่อต้าน 
ยาเสพติด ภายใน
สถานศึกษา 
5.เพ่ือเป็นการรวม
พลังจากทุกภาคส่วน
ของสังคมให้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหา 
ยาเสพติดในสังคม                             
6.เพ่ือเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งและ
ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมให้แก่
นักเรียนรวมทั้ง
ปลูกฝังพฤติกรรมการ
กระท าความดีต้ังแต่
วัยเด็กให้มีการ
ประพฤติปฏิบัติอย่าง
ถูกต้อง 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนชั้น ป.5 
และชั้นม.1 จ านวน 
177 คน 
เข้าร่วมโครงการ 
  
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีความรู้
เรื่องรูปแบบการ
ตัดสินใจแบบ 
D.A.R.E. และมี
ทักษะการ 
ปฏิเสธการใช้ยาเสพ
ติดสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
  
  
  
  
  

1.ไม่มกีารแพร่ระบาดของ
ยาเสพติดในสถานศึกษา  
2.นักเรียนและเยาวชนมี
ความรู้เรื่องผลกระทบที่เกิด
จากการใช้ยาเสพติดและมี
ทักษะในการปฏิเสธการ
หลีกเลี่ยงการใช้ยาเสพติด 
3.นักเรียนมีภูมิคุ้มกันและมี
แกนน าในการต่อต้านการใช้
ยาเสพติดในสถานศึกษา 
5.สถานศึกษาได้รับความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
ต่างๆในการร่วมมือแก้ไข
ปัญหาและต่อต้านการใช้ยา
เสพติด 

มาตรฐานที่ 14 
ตัวบ่งชี้ที่ 
1,2,3,4,5  
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

สนองมาตรฐาน 
การประเมิน

คุณภาพภายใน 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชีท้ี่) 

9 
  
  
  
  
  
  

โครงการเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 - กิจกรรมการเพาะเห็ด 
นางฟ้าสู่อาชีพ 
 - กิจกรรมการปลูก
พืชผักสวนครัว 
 - กิจกรรมบูรณาการ
เศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน 
- กิจกรรมธนาคาร
โรงเรียนเทศบาล1 วัด
พระงาม(สามัคคีพิทยา)  
- กิจกรรมธนาคารขยะ 

1.เพ่ือให้นักเรียนและ
บุคคลากร ทุกคน
ได้รับการปลูกฝัง
พัฒนาคุณธรรม
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์และการน้อม
น าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ 
2.เพ่ือให้นักเรียนและ
บุคคลากรเกิด
พฤติกรรมและความ
เป็นอยู่เป็นไปตาม
หลักคุณธรรม
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์สอดคล้องกับ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
3.เพ่ือส่งเสริมให้
โรงเรียนเทศบาล1 
วัดพระงาม(สามัคคี
พิทยา) มีแบบอย่าง
การจัดกระบวนการ
เรียนการสอนและ
การบริหารจัดการ
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

เชิงปริมาณ 
จ านวนกิจกรรมที่
จัดในโครงการ
จ านวน 5 กิจกรรม 
- คณะครูและ
นักเรียนโรงเรียน 
เข้าร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ 90 
 
 เชิงคุณภาพ 
คณะครูและ
นักเรียน เกิด
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์และการ
น้อมน าหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
มาประยุกต์ใช้ 

1. นัก เรี ยนและบุคคลากร
โรงเรียนเทศบาล1 วัดพระงาม
(สามัคคีพิทยา) ทุกคนได้รับ
การปลูกฝัง พัฒนาคุณธรรม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
และการน้อมน าหลักปรัชญา
ของ เศรษฐกิ จพอเ พียงมา
ประยุกต์ใช้ 
2. นัก เรี ยนและบุคคลากร
โรงเรียนเทศบาล1 วัดพระงาม
(สามัคคีพิทยา)เกิดพฤติกรรม
และความเป็นอยู่เป็นไปตาม
หลักคุณธรรมคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์สอดคล้องกับหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3.โรงเรียนมีแบบอย่างการจัด
กระบวนการเรียนการสอน
และการบริหารจัดการของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 มาตรฐานที่2 
ตัวบ่งชี้ที่2 
มาตรฐานที่4 
ตัวบ่งชี้ที่2 
มาตรฐานที่11 
ตัวบ่งชี้ที่1,2,3 
มาตรฐานที่13 
ตัวบ่งชี้ที่1,2 
มาตรฐานที่15 
ตัวบ่งชี้ที่1,2 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

สนองมาตรฐาน 
การประเมิน

คุณภาพภายใน 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชีท้ี่) 

10 
  
  
  
  
  
  

โครงการจัดกิจกรรมวัน
ส าคัญทางศาสนา 
 - กิจกรรมวันมาฆบูชา 
 - กิจกรรมวันวิสาขบูชา 
 - กิจกรรมวัน
อาสาฬหบูชาและวัน
เข้าพรรษา 
 - กิจกรรมวันออกพรรษา 

1.เพ่ือให้นักเรียนมี
ความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับพระพุทธ 
ศาสนาและปฏิบัติได้
ถูกต้องตามพิธีกรรม
ของศาสนาพุทธ 
2.เพ่ือปลูกฝังจิตส านึก
และค่านิยมที่ดีแก่
นักเรียน 
3.เพ่ือให้นักเรียน
สามารถสืบสานรักษา
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงามของ
ไทย 
4.เพ่ือให้ครูและ
นักเรียนท างานร่วมกับ
วัด ชาวบ้านและเป็น
สื่อกลางจัดกิจจกรม
รวบรวมจตุปัจจัย
สมทบทุนการศึกษาแก่
นักเรียนได้ 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนระดับชั้น
อนุบาล ถึง ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 
เข้าร่วมโครงการ    
ร้อยละ ๙๐ 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับ
พระพุทธศาสนาและ
ปฏิบัติได้ถูกต้องตาม
พิธีกรรมของศาสนา
พุทธมีจิตส านึกและ
ค่านิยมที่ดีสืบสาน
รักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงามของ
ไทยและนักเรียน
ท างานร่วมกับวัด 
ชาวบ้านและเป็น
สื่อกลางจัดกิจจกรม
รวบรวมจตุปัจจัย
สมทบทุนการศึกษา
แก่นักเรียนได้ 
 

1.นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจและปฏิบัติ
ได้ถูกต้องตามพิธีกรรม
ของศาสนาพุทธ 
2.นักเรียนมีจิตส านึก
และค่านิยมที่ดี 
3.นักเรียนสามารถ    
สืบสานรักษา ขนบ 
ธรรมเนียมประเพณีอันดี
งามของไทย 
 

 มาตรฐานที่9 
ตัวบ่งชี้ที่1 
มาตรฐานที่15 
ตัวบ่งชี้ที่1 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

สนองมาตรฐาน 
การประเมิน

คุณภาพภายใน 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชีท้ี่) 

11 โครงการส่งเสริมคุณธรรม 
- จริยธรรม 
 - กิจกรรมวันส าคัญทาง
ศาสนาวันวิสาขบูชา  
- กิจกรรมวันส าคัญทาง
ศาสนาวันอาสาฬหบูชา
และวันเข้าพรรษา 
- กิจกรรมวันส าคัญทาง
ศาสนาวันเข้าพรรษา 
- กิจกรรมวันส าคัญทาง
ศาสนาวันมาฆบูชา 
- กิจกรรมคุณธรรมน า
ความรู้ 
- กิจกรรมธรรมศึกษา 
- กิจกรรมเทศน์มหาชาติ 

1.เพ่ือให้นักเรียน
ได้เรียนรู้วันส าคัญ
ทางศาสนา
หลักธรรมมีความ
ศรัทธาท านุบ ารุง
และปฏิบัติ    
ศาสนพิธีศาสนา
พุทธได้ถูกต้อง 
2.เพ่ือปลูกฝัง
จิตส านึกให้
นักเรียนรักและสืบ
สานรักษา
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงาม
ของไทย 
3.เพ่ือนักเรียนมี
คุณธรรม 
จริยธรรมค่านิยมที่
ดีและสามารถน า
ความรู้ที่ได้ไป
ประพฤติปฏิบัติตน
ในชีวิตประจ าวัน
ได้ 
4.เพ่ือให้ครูและ
นักเรียนท างาน
ร่วมกับวัดชาวบ้าน
และเป็นสื่อกลางจัด
กิจกรรมรวบร่วม
จตุปัจจัยสมทบ
ทุนการศึกษา แก่
นักเรียนได้ 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนสายชั้น
อนุบาล 
ถึงสายชั้น
มัธยมศึกษาปีที3่
เข้าร่วมกิจกรรม
ร้อยละ90 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนได้รู้วัน
ส าคัญทางศาสนา
หลักธรรมมีความ
ศรัทธาท านุบ ารุง
และปฏิบัติตาม  
ศาสนพิธีศาสนา
พุทธได้ถูกต้อง 
ปลูกฝังจิตส านึกให้
นักเรียนรักและสืบ
สานรักษา
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงาม
ของไทยมีคุณธรรม 
จริยธรรมค่านิยมที่
ดีและสามารถน า
ความรู้ที่ได้ไป
ประพฤติปฏิบัติตน
ในชีวิตประจ าวัน
ได้ครูและนักเรียน
ท างานร่วมกับวัด
ชาวบ้านและเป็น
สื่อกลางจัด
กิจกรรมรวบร่วม
จตุปัจจัยสมทบ
ทุนการศึกษาแก่
นักเรียน 
 

1. นั ก เ รี ย น ไ ด้ เ รี ย น รู้ ท า ง
ศ าสนาหลั ก ธร รมมีค วาม
ศ รั ท ธ า ท ะ นุ บ า รุ ง แ ล ะ
ปฏิบัติศาสนพิธีศาสนาพุทธได้
ถูกต้อง 
2.นักเรียนรักและสืบส าน
รักษาขนบธรรมเนียมประเพณี
อันดีงามของไทยเกิดความ
ศรัทธา 
3. นั ก เ รี ย น มี คุ ณ ธ ร ร ม 
จ ริ ย ธร รมค่ า นิ ยมที่ ดี และ
สามารถน าความรู้ ที่ ไ ด้ ไป
ป ร ะ พ ฤ ติ ป ฏิ บั ติ ต น ใ น
ชีวิตประจ าวันได้ 
4.ค รู และ นัก เรี ยนท า ง าน
ร่วมกับวัดชาวบ้านและเป็น
สื่อกลางจัดกิจกรรมรวบร่วม
จตุปัจจัยสมทบทุนการศึกษา
แก่นักเรียนได้ 
 
 

มาตรฐานที่9 
ตัวบ่งชี้ที่ 
1,2,3,4,6 
มาตรฐานที่5 
ตัวบ่งชี้ที่1 
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ยุทธศาสตร์ที่  1    การพฒันาคุณภาพนักเรียน 
แนวทางที่ 2    ส่งเสริมพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

สนองมาตรฐาน 
การประเมิน

คุณภาพภายใน 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชีท้ี่) 

1 
  

โครงการระบบดูแล
ช่วยเหลอืนักเรียน 
- กิจกรรมเย่ียมบ้าน
นักเรียน 
- กิจกรรมจัดหาทุนและ
มอบทุนการศึกษา 
- กิจกรรมแนะแนว
การศึกษาต่อ 
- กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 

1.เพ่ือสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บ้านกับโรงเรียน      
๒.เพ่ือศึกษาข้อมูล
เพ่ิมเติมเก่ียวกับตัว
นักเรียน 
๓.เพ่ือให้ค าปรึกษาและ
แนะน ากับผู้ปกครอง
เก่ียวกับการศึกษาของ
นักเรียน                                   
๔.เพ่ือให้น าข้อมูลของ
นักเรียนมาวางแผนใน
การพัฒนา ส่งเสริม 
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
นักเรียน 
๕.เพ่ือช่วยเหลือ
สนับสนุนส่งเสริมให้แก
นักเรียนที่ขาดทุนทรัพย์ 
๖.เพ่ือปลูกฝังค่านิยมให้
นักเรียนเห็นความส าคัญ
ของการศึกษา 
๗.เพ่ือช่วยให้นักเรียนได้
ข้อมูลสารสนเทศ
เก่ียวกับการเรียน 
๘.เพ่ือช่วยให้นักเรียน
สามารถปรับตัวเข้ากับ
การเรียนในอนาคตและ
วางแผนการศึกษาต่อ
อย่างเหมาะสม 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนชั้น
อนุบาล ถึงชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 
เข้าร่วมโครงการ
อย่างน้อย 
ร้อยละ ๘๐ 
 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนทุกคน
ได้รับการดูแล
ช่วยเหลือให้มี
ศักยภาพ และ
ทักษะชีวิตในการ
ด ารง ชีวิตและอยู่
ในสังคมได้อย่าง มี
ความสุข 

1.เกิดความสัมพันธ์
ระหว่างบ้านกับโรงเรียน      
๒.ได้ข้อมูลเพ่ิมเติม
เก่ียวกับตัวนักเรียน 
๓.ครูได้เป็นที่ปรึกษาและ
แนะน ากับผู้ปกครอง
เก่ียวกับการศึกษาของ
นักเรียน                                   
๔.นักเรียนสามารถ
วางแผนในการพัฒนา 
ส่งเสริม ป้องกันและแก้ไข
ปัญหานักเรียน 
๕.นักเรียนที่ขาดทุนทรัพย์
ได้รับการช่วยเหลือ 
สนับสนุนส่งเสริม
ทุนการศึกษา 
๖.นักเรียนเห็น
ความส าคัญของการศึกษา 
๗.นักเรียนได้ข้อมูล
สารสนเทศเก่ียวกับการ
เรียน 
๘.นักเรียนสามารถปรับตัว
เข้ากับการเรียนในอนาคต
และวางแผนการศึกษาต่อ
อย่างเหมาะสม 

มาตรฐานที่ ๑ 
ตัวบ่งชี้ที่3,๑๐ 
มาตรฐานที่ ๑๒ 
ตัวบ่งชี้ที่๑,๒   
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

สนองมาตรฐาน 
การประเมินคุณภาพ
ภายใน 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชีท้ี่) 

2 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

โครงการโรงเรียน
ส่งเสริม 
สุขภาพ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1.เพ่ือให้นักเรียน
ได้รับบริการด้าน
อนามัย 
2.เพ่ือให้นักเรียน
ได้รับการพัฒนา
ความรู้ เจตคติและ
การปฏิบัติตน 
ทางด้านสุขภาพกาย
และสุขภาพจิต 
3.เพ่ือพัฒนา
สิ่งแวดล้อมและ
ป้องกันการเกิดปัญหา
จากอุบัติเหตุ สิ่งเสพ
ติดและความรุนแรง 
4.เพ่ือส่งเสริม 
สนับสนุนให้ครูและ
ผู้ปกครอง ชุมชนมี
ส่วนร่วมส่งเสริม
สุขภาพ 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนชั้นอนุบาล
ถึงชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 3มีส่วนร่วม
กิจกรรมโรงเรียน
สุขเสริมสุขภาพ 
ร้อยละ 100 
 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีสุขภาพ
กายและสุขภาพจิต
ที่ดีอยู่ใน
สิ่งแวดล้อมที่ดี 
ปลอดภัยจาก
โรคติดต่ออันตราย 
อุบัติเหตุ ปัญหา
ความรุนแรง 
สามารถเรียนรู้
ร่วมกันภายใน
โรงเรียนได้อย่างมี
ความสุข 

1.นักเรียนได้รับบริการด้าน
อนามัย 
2.นักเรียนได้รับการพัฒนา 
ความรู้ เจตคติและการปฏิบัติ
ตนทางด้านสุขภาพกายและ
สุขภาพจิต 
3.สถานศึกษาพัฒนา
สิ่งแวดล้อมและปลอดจาก
การเกิดปัญหาจาก 
อุบัติเหตุ สิ่งเสพติดและ
ความรุนแรง 
4. ครู และผู้ปกครอง ชุมชน 
มีส่วนร่วมในการส่งเสริม
ด้านสุขภาพ 

 มาตรฐานที่14 
ตัวบ่งชี้ที่
1,2,3,4,5  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

2 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

โครงการอาหารกลางวัน 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1.เพ่ือให้นักเรียนใน
ระดับชั้นอนุบาลถึง
ชั้นประถมศึกษา   
ทุกคน ได้รับประทาน
อาหารกลางวันฟรี 
2.เพ่ือให้นักเรียนมี
สุขภาพที่ดีข้ึนจาก
การรับประทาน
อาหารที่มีประโยชน์ 
3.เพ่ือให้นักเรียนที่มี
ภาวะทุพโภชนาการมี
สุขภาพที่แข็งแรงข้ึน 
  
  
  
  
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนชั้นอนุบาล
ถึงชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6ได้รับบริการ
อาหารกลางวัน
ร้อยละ 100 
  
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนชั้นอนุบาล
ถึงชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 6 ทุกคนได้
รับประทานอาหาร
กลางวันฟรีมีสุขภาพ
ที่ดีข้ึนจากการ
รับประทานอาหาร 
ที ่มีประโยชน์
ปราศจาก  
ภาวะทุพโภชนาการ 

1.นักเรียนในระดับชั้น
อนุบาลถึงชั้นประถมศึกษา
ทุกคนได้รับประทานอาหาร
กลางวันฟรี 
2.นักเรียนมีสุขภาพที่ดีข้ึน
จากการรับประทานอาหารที่
มีประโยชน์ 
3.นักเรียนที่มีภาวะทุพ
โภชนาการ มีสุขภาพที่
แข็งแรงข้ึน 
  
  
  
  
  
  

 มาตรฐานที่14 
ตัวบ่งชี้ที่1 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

สนองมาตรฐาน 
การประเมิน

คุณภาพภายใน 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้ที่) 

3 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

กิจกรรมธนาคารขยะ
รีไซเคิล 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

1.เพ่ือลดปริมาณ
ขยะในสถานศึกษา 
2.เพ่ือส่งเสริมรายได้
ให้กับนักเรียน 
3.เพ่ือเสริมสร้างการ
มีส่วนร่วมในการคัด
แยกขยะก่อนทิ้ง 
  
  
  
  
  

เชิงปริมาณ 
นักเรียนชั้นอนุบาล  -ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่3 ร้อยละ 
80  สามารถคัดแยกขยะ 
รู้จักประหยัดและใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนชั้นอนุบาล -ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่3 สามารถ
คัดแยกขยะ รู้จักประหยัด
และใช้ทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่า 

1.ปริมาณขยะใน
สถานศึกษา 
มีจ านวนลดลง 
2.นักเรียนมีรายได้
จากการจ าหน่ายขยะ 
3.นักเรียนสามารถคัด
แยกขยะแต่ละชนิดได้
ก่อนทิ้ง 
  
  
  
 

มาตรฐานที่ 13 
ตัวบ่งชี้ที่ 2 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่  2     การพัฒนาคุณภาพบุคลากร 
แนวทางที่ 1  การพัฒนาบุคลากร สร้างขวัญและก าลังใจ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

สนองมาตรฐาน 
การประเมิน

คุณภาพภายใน 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชีท้ี่) 

1 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

โครงการพัฒนา
ศักยภาพครู 
 - กิจกรรมสง่เสริม
ขวัญและก าลังใจ 
 - กิจกรรมอบรมและ
ศึกษาดูงาน 
 -กิจกรรมสง่เสริม
คุณธรรมและ
จรรยาบรรณคร ู
  
  
  
  
  
  

1.เพ่ือให้ครูมีความรู้ความ
เข้าใจและเห็นแนวทางใน
การพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนของตนเองให้มี
ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
2.เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจและ
ความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดกับ
บุคลากรในโรงเรียน 
3.เพ่ือให้ครูทุกคนน าความรู้
ที่ได้รับจากการเข้าร่วมอบรม 
สัมมนา ศึกษาดูงาน มา
พัฒนาตนเองและนักเรียน 
4. เพ่ือให้ครูมีความรู้ความ
เข้าใจในเชิงปฏิบัติเรื่อง
คุณธรรมทั่วไปและคุณธรรม
ส าหรับครูร่วมถึง
จรรยาบรรณในวิชาชีพคร ู

เชิงปริมาณ 
- กิจกรรมที่จัดใน
โครงการจ านวน 3 
กิจกรรม 
- คณะครูและ
บุคคลากรโรงเรียน 
เข้าร่วมร้อยละ85 

1.ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามี
ความก้าวหน้าใน
วิชาชีพ 
2.ครูทุกคนสามารถน า
ความรู้ที่ได้รับจากการ
อบรม สัมมนา ศึกษาดู
งานมาพัฒนาตนเอง
และนักเรียน 
3.ครูทุกคนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

มาตรฐานที่ 1 
ตัวบ่งชี้ที่
1,2,3,4,5,6,  
7,8,9,10 
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ยุทธศาสตร์ที่  2     การพัฒนาคุณภาพบุคลากร 
แนวทางที่ 2  การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของครู 
   

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

สนองมาตรฐาน 
การประเมิน

คุณภาพภายใน 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้

ที่) 
1 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

โครงการพัฒนาศักยภาพ
ครู 
 - กิจกรรมสง่เสริม
คุณธรรม 
และจรรยาบรรณ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1.เพ่ือให้ครูมี
ความรู้ความเข้าใจ
ในเชิง 
ปฏิบัติเรื่อง
คุณธรรมทั่วไปและ
คุณธรรมส าหรับครู 
รวมถึงจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพคร ู
2.เพ่ือให้ครูมี
ความรู้ความเข้าใจ
ในหลักการเรื่อง
มนุษยสัมพันธ์และ
การเป็นผู้น าทาง
การศึกษา 
และสามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในการ
ท างานร่วมกับ
บุคลากรในโรงเรียน
และชุมชน 
3.เพ่ือประเมินผล
การเข้าร่วม
โครงการการใฝ่
เรียนรู้และพัฒนา
ตนเองของครู 
  

เชิงปริมาณ 
ครูร้อยละ95เข้าร่วม 
โครงการและมีผล
การประเมินการใฝ่
เรียนรู้และพัฒนา
ตนเองของครู 
ร้อยละ80 ข้ึนไป 
เชิงคุณภาพ 
ครูมีความรู้ ความ
เข้าใจในเชิงปฏิบัติ
เรื่องคุณธรรมทั่วไป
และคุณธรรมส าหรับ
ครูรวมถึง
จรรยาบรรณใน
วิชาชีพครูและมี
ความรู้ ความเข้าใจ
ในเรื่องมนุษยสัมพันธ์
และการเป็นผู้น าทาง
การศึกษา สามารถ
น ามาประยุกต์ใช้ใน
การท างานร่วมกับ
บุคลากรในโรงเรียน
และชุมชน 
 

1.ครูมีความรู้ความเข้าใจในเชิง
ปฏิบัติ เรื่องคุณธรรมทั่วไปและ
คุณธรรมส าหรับครูรวมถึง
จรรยาบรรณในวิชาชีพคร ู
2.ครูมีความรู้ความเข้าใจใน
หลักการเรื่องมนุษยสัมพันธ์และ
การเป็นผู้น าทางการศึกษาและ
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการ
ท างานร่วมกับ 
บุคลากรในโรงเรียนและชุมชน 
3.ครูที่เข้าร่วมโครงการใฝ่เรียนรู้
และพัฒนาตนเองมากย่ิงข้ึน 
  

มาตรฐานที่ 1 
ตัวบ่งชี้ที่
1,2,3,4,5, 
6,7,8,9,10 
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ยุทธศาสตร์ที่  3     การพัฒนาคุณภาพวิชาการ 
แนวทางที่ 1  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสู่ความเป็นอาเซียน 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

สนองมาตรฐาน 
การประเมิน

คุณภาพภายใน 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้ที่) 

1 
  
  
  
  
  
  
  

โครงการปรับปรุง
หลักสูตร 
สถานศึกษา 
  
  
  
  

1.เพ่ือให้ครูมีความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับ
การจัดท าหลักสูตรลด
เวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ 
๒.เพ่ือให้ครูสามารถ
จัดท าหลักสูตรลด
เวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้
ให้ได้เหมาะสมกับ
สภาพผู้เรียน 
๓.เพ่ือเดโอกาสให้ครู
มีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษาให้
สอดคล้องกับนโยบาย
และความจ าเป็นใน
ปัจจุบัน 

เชิงปริมาณ 
 ครูผูส้อน จ านวน ๖๐ 
คนเข้าร่วมโครงการ 
 
เชิงคุณภาพ 
ครมูีความรูค้วามเข้าใจที่
ถูกต้อง และสามารถ
จัดท าหลักสูตร ลดเวลา
เรียนเพ่ิมเวลารู้ ได้
เหมาะสมกับสภาพของ
ผู้เรียนและสอดคล้องกับ
นโยบายตามสภาพความ
จ าเป็นในปัจจุบัน 

1.ครูมีความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับการจัด
กิจกรรมลดเวลาเรียน
เพ่ิมเวลารู้  
๒.ครูสามารถจัด
กิจกรรมลดเวลาเรียน
เพ่ิมเวลารู้ได้อย่าง
เหมาะสม 
๓.ฝ่ายบริหารและคณะ
ครูมีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา ให้
เหมาะสมกับสภาพ
ปัจจุบัน และมีความ
หลากหลายตรงตาม
ความต้องการของผู้เรียน 

มาตรฐานที่ ๑  
ตัวบ่งชี้ที่ ๒,๔ 
 
มาตรฐานที่ ๕  
ตัวบ่งชี้ที๑่,๒,๔ 
  
  
  
  
  
  
  

2 โครงการส่งเสริม
ประสิทธิภาพ 
นักเรียนมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ 

๑.เพ่ือส่งเสริมให้
นักเรียนมีระสิทธิภาพ 
ในการเรียนรู้ทุกกลุ่ม
สาระและทุกระดับชั้น
เรียน 
๒.เพ่ือให้นักเรียนได้ใช้
ความรู้ความสามารถ
และทักษะต่าง ๆ ใน
การเข้าร่วมแช่งขันทาง
วิชาการ 
๓.เพ่ือให้นักเรียนใช้
เวลาว่างอย่างมีคุณค่า
ให้เกิดประโยชน์ต่อ
ตนเองและสถานศึกษา  

เชิงปริมาณ 
นักเรียนต้ังแต่ระดับ
อนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการ 
อย่างน้อย  ร้อยละ ๘๐ 
เชิงคุณภาพ 
2.นักเรียนมีพัฒนาการ
เรียนรู้และการถ่ายทอด
ความรู้ ความคิดได้
เหมาะสมกับวัยแ 
3.นักเรียนได้รับการ
พัฒนาและเสริมสร้าง
กระบวนการคิดวิเคราะห์ 
สามารถสร้างองค์ความรู้
ได้และมีความรู้ที่คงทน
เป็นพ้ืนฐานในการพัฒนา
ทักษะชีวิต 
4.นักเรียนได้รับ
ประสบการณ์ต่างๆ
เหมาะสมกับวัยและ 
ระดับชั้นเรียน 

1.นักเรียนมีทักษะใน
การเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้มากข้ึน 
2.นักเรียนสามารถดึง
ความสามารถของตนเอง
ที่มีอยู่มาใช้ได้เต็ม
ความสามารถ 
3.นักเรียนมีทักษะทาง
สังคมและสามารถ
เรียนรู้ร่วมกันได้ 
๔.นักเรียนรู้จักใช้เวลา
ว่างอย่างคุ้มค่าและเกิด
ประโยชน์ต่อ
สถานศึกษา 

มาตรฐานที่ ๑๑ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑,๒ 
 มาตรฐานที่ ๑๒ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ 
 
มาตรฐานที่ ๑๓ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ 
 
มาตรฐานที่ ๑๔ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓,๔ 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

สนองมาตรฐาน 
การประเมิน

คุณภาพภายใน 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชีท้ี่) 

3 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

โครงการ
วิทยาศาสตร์ 
 - กิจกรรมสัปดาห์
วิทยาศาสตร์ 
 - กิจกรรมค่าย
ส่งเสริมทักษะ
กระบวนการ
เรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 
  
  
  
  
  
  

๑.เพ่ือส่งเสริมทักษะ
กระบวนการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ โดยน า
ทักษะดังกล่าวไปใช้เป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้สิง่
ต่าง ๆ และเป็นพ้ืนฐาน
ส าหรับการศึกษาในระดับ
ที่สูงข้ึน 
๒.เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการ
ความสามารถให้นักเรียน
กล้าคิด กล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสม 
๓.เพ่ือให้นักเรียนมีเจต
คติที่ดีต่อการเรียน
วิทยาศาสตร์ 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนระดับชั้นอนุบาลถึง 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วม
โครงการ ร้อยละ ๘0 
  
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมี
ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่าง 
เหมาะสม และมีเจตคติที่ดี 
ต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ 

๑.นักเรียนมีทักษะ
กระบวนการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ โดยน า
ทักษะดังกล่าวไปใช้
เป็นเครื่องมือในการ
เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และ
เป็นพ้ืนฐานส าหรับ
การศึกษาในระดับที่
สูงข้ึน 
๒.ให้นักเรียนกล้าคิด 
กล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสม 
๓.นักเรียนมีเจตคติที่ดี
ต่อการเรียน
วิทยาศาสตร์ 

มาตรฐานที่ 1 
ตัวบ่งชี้ที่ 2 
  
มาตรฐานที่ ๙ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2 
 
มาตรฐานที่ 17 
ตัวบ่งชี้ที่ 4 
 
มาตรฐานที่ 19 
ตัวบ่งชี้ที่ 2 
  

4 
  
  

โครงการส่งเสริม
ทักษะทาง
คณิตศาสตร์ 
  

1.เพ่ือสนับสนุนส่งเสริม
ให้นักเรียนเข้าร่วมการ
แข่งขันทักษะทาง
คณิตศาสตร ์
2.เพ่ือให้นักเรียนมี
ทักษะการแก้โจทย์
ปัญหา และกระบวนการ
ความคิดริเริ่มทาง
คณิตศาสตร ์
3.เพ่ือส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ทาง
คณิตศาสตร์มา
สร้างสรรค์ผลงานทาง
คณิตศาสตร ์

เชิงปริมาณ 
นักเรียนทุกสายชั้นเข้าร่วม
โครงการ ร้อยละ ๘๐ 
เชิงคุณภาพ 
1.นักเรียนมีความรู้ทักษะ
กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์การแก้โจทย์
ปัญหาและมีผลงาน
สร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร ์
2.นักเรียนสามารถน า
ความรู้ทางคณิตศาสตร์ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน
ได้อย่างเหมาะสม 
3.นักเรียนมีเจคติที่ดีต่อการ
เรียนคณิตศาสตร ์

1.นักเรียนเกิดทักษะ
การแก้โจทย์ปัญหาและ
กระบวนการคิดริเริ่ม
ทางคณิตศาสตร์
สามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
๒.นักเรียนเข้าร่วม
แข่งขันทักษะทาง
คณิตศาสตร์ทั้งในระดับ
โรงเรียนและระดับ
เทศบาล 
3.โรงเรียนมีผลงาน
นักเรียนที่เกิดจากการ
เข้าร่วมแข่งขันทักษะ
ทางคณิตศาสตร ์

 มาตรฐานที่ 11 
ตัวบ่งชี้ที่ 1,2

มาตรฐานที่ 12 
ตัวบ่งชี้ที่ 1 

 
มาตรฐานที่ 13 

ตัวบ่งชี้ที่ 1 

5 
  
  
  
  
  
  

โครงการพัฒนา
ทักษะ
กระบวนการ
ท างานสู่อาชีพ 
  
  
  
  
  

๑.เพ่ือให้นักเรียนมี
ทักษะในการท างาน
ร่วมกับผู้อื่น 
๒.เพ่ือให้นักเรียนมีเจต
คติที่ดีต่อการประกอบ
อาชีพ 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4ถึง
มัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วม
กิจกรรม ร้อยละ ๘๐ 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีความรู้และทักษะ
กระบวนการท างานสู่อาชีพ 

นักเรียนได้รับความรู้มี
ทักษะกระบวนการใน
การท างาน สามารถ
สร้างผลงานด้วย
ตนเอง มีความภูมิใจ
ในผลงาน ท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข และมีเจตคติ
ที่ดีในการประกอบ
อาชีพ 

มาตรฐานที่ ๑๒  
ตัวบ่งชี้ ๑,๒ 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

สนองมาตรฐาน 
การประเมิน

คุณภาพภายใน 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้ที่) 

6 
  
  
  
  
  

โครงการส่งเสริม
งานวัดและ
ประเมินผล 
  
  
  
  

1.เพ่ือให้นักเรียนมี
เอกสารแบบพิมพ์   
ปพ.ส าหรับใช้ในการ
ออกแบบหลักฐาน
ส าคัญทางการศึกษา
อย่างเพียงพอส าหรับ
ผู้เรียน 
๒.เพ่ือให้ครูมีเอกสาร
ที่ใช้เป็นแบบบันทึกผล
ในการวัดและ
ประเมินผลให้ได้
มาตรฐานตาม
หลักสูตรก าหนด 

เชิงปริมาณ 
การจัดซื้อเอกสารเอกสาร ป.พ.1 
ป.พ.2ป.พ.3 จัดพิมพ์ปถ. 03ปถ.
05และปถ.06ปีละ 1 ครั้ง 
 
เชิงคุณภาพ 
โรงเรียนมีเอกสารแบบพิมพ์ทาง
การศึกษาได้เพียงพอต่อการใช้งาน
และสอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พ.ศ.2551 

1. โรงเรียนมี
เอกสารแบบพิมพ์
ต่างๆเพียงพอต่อ
การใช้งานและ
สอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

มาตรฐานที่ ๕ 
ตัวบ่งชี้ ๕,๖ 
 

7 
  
  
  
  
  

โครงการส่งเสริม
การศึกษานอก
สถานที่ 
  
  
  
  

1.เพ่ือส่งเสริมพัฒนา
ผู้เรียนให้รู้เท่าทัน
เหตุการณ์และการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ
ตามยุคสมัย 
2.เพ่ือส่งเสริมให้ครู
นักเรียนได้เปลี่ยน
บรรยากาศในการ
เรียนรู้ด้วยตนเองและ
ได้รับประสบการณ์
ตรงจากแหล่งเรียนรู้
ภายนอกสถานศึกษา 
 

เชิงปริมาณ 
จ านวนกิจกรรมที่จัดในโครงการ    
4 กิจกรรม 
คณะครูและนักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรม ร้อยละ 80  
เชิงคุณภาพ 
คณะครูและนักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่
ดีและได้รับประสบการณ์ตรงจาก
แหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา 

1.นักเรียนได้รับการ
ส่งเสริมและการ
พัฒนาให้รู้เท่าทัน
เหตุการณ์และการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ
ตามยุคสมัย 
2.ครูและนักเรียนได้
เปลี่ยนบรรยากาศการ
เรียนรู้ด้วยตนเองและ
ได้รับประสบการณ์
ตรงจากแหล่งเรียนรู้
ภายนอกสถานศึกษา 

 มาตรฐานที่ 12 
ตัวบ่งชี้ที่ 1,2 
มาตรฐานที่ 13 
ตัวบ่งชี้ที่ 1,2 
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ยุทธศาสตร์ที่  3        การพัฒนาคุณภาพด้านวิชาการ 
แนวทางที่ 2   การส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงวิชาการ 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

สนองมาตรฐาน 
การประเมินคุณภาพ

ภายใน 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้ที่) 

1 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

โครงการส่งเสริม
และพัฒนา 
ทักษะความสามารถ 
ทางวิชาการ 
- กิจกรรมสง่เสริม
เด็กเก่ง 
- กิจกรรมการนิเทศ
เพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู้ 
 - กิจกรรมสง่เสริม
การพัฒนางานวิจัย
ในชั้นเรียน 
 - กิจกรรมสง่เสริม
การผลิตสื่อและ
นวัตกรรมเพ่ือการ
เรียนรู้ 
 - กิจกรรม
นิทรรศการ 
แสดงผลงานทาง
วิชาการ 
 - กิจกรรมติวเข้ม
เพ่ือการสอบ  
O - Net 
 - กิจกรรมประกวด
โครงงาน 
 

1.เพ่ือจัดกิจกรรมให้
นักเรียนได้แสดงออกซึ่ง
ความสามารถในด้านวิ
ชการทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้และทุกระดับชั้น 
๒.เพ่ือเป็นเวทีการ
ประกวดและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ของครูและ
นักเรียน 
3.เพ่ือส่งเสริมให้ครู
และนักเรียนได้แสดง
ศักยภาพในการเข้าร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ ของ
วิชาการทั้งภายใน
โรงเรียนและหน่วยงาน
อื่น ๆ 

เชิงปริมาณ 
1.กิจกรรมที่จัดในโครงการ
จ านวน ๗ กิจกรรม 
2.คณะครูและนักเรียนทุก
ระดับชั้นเข้าร่วมทุกกิจกรรม 
อย่างน้อยร้อยละ ๘๐  
  
เชิงคุณภาพ 
คณะครูและนักเรียนมีทักษะ 
ในเชิงวิชาการ สามารถ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และ 
ประสบการณ์ซึง่กันและกัน
ตลอดจนการมีส่วนร่วมแสดง
ศักยภาพของตนในแต่ละ
กิจกรรม 
  
  
  
  

1.นักเรียนมี
พัฒนาการที่ดีข้ึนใน
ทุกด้าน ท้ังด้าน
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนรู้และ
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์
๒.นักเรียนมีทักษะ
กระบวนการคิด 
การท างานอย่าง
เป็นระบบ 
๓.โรงเรียนมีผลงาน
ของครูและนักเรียน
ที่เกิดจากการเรียนรู้
ทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้และทุก
ระดับชั้นเรียน 
๔.โรงเรียนเป็นที่
ยอมรับของนักเรียน 
ผู้ปกครอง ชุมชน 
และได้รับการ
ส่งเสริมสนับสนุนใน
การจัดการศึกษาให้
มีคุณภาพย่ิงข้ึน 

 มาตรฐานที่ ๑ 
ตัวบ่งชี้ที่ 
๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐ 
 มาตรฐานที่ ๓ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔ 
 มาตรฐานที่ ๕ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒,๖ 
 มาตรฐานที่ ๑๐ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ 
 มาตรฐานที่ ๑๑ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ 
 มาตรฐานที่ ๑๒ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑,๒ 
 มาตรฐานที่ ๑๓ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑,๒ 
 มาตรฐานที่ ๑๔ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓,๔ 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

สนองมาตรฐาน 
การประเมิน

คุณภาพภายใน 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้ที่) 

2 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

โครงการส่งเสริม
การเรียนรู้ 
ด้วยตนเอง 
 - กิจกรรมสัปดาห์
ห้องสมุด 
 - กิจกรรมหนังสือดี
น่าอ่าน 
 - กิจกรรมห้องสมุด
สัญจร 
 - กิจกรรมเล่ม
โปรดบุ๊คศ์คลับ 
 - กิจกรรมรูร้อบทิศ 
 - กิจกรรมบรรณา 
รักษ์น้อย 

1.เพ่ือส่งเสริมให้
นักเรียนมีนิสัยรักการ
อ่าน รักการค้นคว้า 
2.เพ่ือส่งเสริมให้
นักเรียนได้คิดวิเคราะห์
คิดสังเคราะห์ สรุป
ประเด็น จดบันทึก
ข้อมูล ความรู้ที่ได้จาก
การอ่าน 
3.เพ่ือส่งเสริมทักษะ
การเข้าใช้ห้องสมุด 
4.เพ่ือฝึกให้นักเรียน
ได้ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยม 
ศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการ 
ร้อยละ 85 ข้ึนไป 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านรักการ
ค้นคว้า สามารถคิดวิเคราะห์ คิด
สังเคราะห์มคีวามรับผิดชอบใน
การเข้าใช้ห้องสมุดและรู้จักใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ 

1.นักเรียนมีนิสัยรัก
การอ่านรักการ
ค้นคว้า 
2.นักเรียนมีทักษะ
ในการคิดวิเคราะห์  
คิดสังเคราะห์  
3.นักเรียนเข้าใช้
ห้องสมุดมากข้ึน 
4.นักเรียนได้ใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ 
  
  

มาตรฐานที่ 1 
ตัวบ่งชี้ที่ 5,9  
มาตรฐานที่ 13 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

3 
  
  
  
  
 

โครงการพัฒนา
และปรับปรุง
ห้องสมุด 
  
 

1.เพ่ือให้ห้องสมุดมี
สื่อที่ทันสมัย 
2.เพ่ือส่งเสริมให้
นักเรียนมีนิสัยรักการ
อ่าน รักการค้นคว้า 
  
  

เชิงปริมาณ 
-สมาร์ททีวีขนาด50น้ีว จ านวน    
1 เครื่อง 
-ตู้ใส่หนังสือขนาด2ชั้น จ านวน 
10ตู้ 
-ชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่จ านวน     
1 ชุด 
 เชิงคุณภาพ 
ห้องสมุดมีการพัฒนาให้เอ้ือต่อ 
การเรียนรู้ มีสื่อไว้ให้บริการอย่าง
เหมาะสม เพียงพอ ซึ่งส่งเสริมให้
นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน รักการ
ค้นคว้า 

1.ห้องสมุดมีการ
พัฒนาและปรับปรุง
ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 
2.นักเรียนมีนิสัยรัก
การอ่าน 
  

 มาตรฐานที่ 3 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1  
มาตรฐานที่ 13 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1  
  
  
  

4 
  
  
  
  
  
  

โครงการจัดซื้อ-จัด
จ้าง วัสดุครุภัณฑ์ 
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 
  
  
  
  
  
  

๑.เพ่ือจัดซื้อ-จัดจ้าง 
วัสดุครุภัณฑ์ ท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้างของโรงเรียน
ให้เพียงพอแก่การให้ 
บริการแก่ครูและ
นักเรียน 
๒.คณะครูและบุคลากร
มีวัสดุ ครุภัณฑ์ เพ่ือใช้
ประกอบการเรียนการ
สอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

เชิงปริมาณ 
จัดซื้อ-จัดจ้าง วัสดุครุภัณฑ์ ท่ีดิน
และสิ่งก่อสร้างตามความต้องการ
ร้อยละ ๑๐๐ 
 
เชิงคุณภาพ 
จัดซื้อ-จัดจ้าง วัสดุครุภัณฑ์ ท่ีดิน
และสิ่งก่อสร้างของสถานศึกษา
เพียงพอแก่การให้บริการแก่ครู
และนักเรียน 

1.จัดซื้อ-จัดจ้าง วัสดุ
ครุภัณฑ์ ท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้างของ
สถานศึกษาเพียงพอ
แก่การให้บริการแก่
ครูและนักเรียน 
๒.คณะครูและ
บุคลากรมีวัสดุ 
ครุภัณฑ์ เพ่ือใช้
ประกอบการเรียน
การสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 มาตรฐานที่ ๓ 
 ตัวบ่งชี้ที่ ๑,๒  
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ยุทธศาสตร์ที่  4        การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
แนวทางที่ 1  การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญสู่ความเป็นอาเซียน 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

สนองมาตรฐาน 
การประเมิน

คุณภาพภายใน 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้ที่) 

1 
  
  

โครงการการ
เรียนรู้บูรณาการ
เศรษฐกิจพอเพียง
สู่อาเซียน 
โดยใช้โรงเรียน
เป็นฐาน 

1.เพ่ือให้นักเรียนรัก
และสืบสานภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินและ
เผยแพร่สู่ประชาคม
อาเซียนได้อย่าง
ภาคภูมิใจ 
2.เพ่ือส่งเสริมวิถี
ชีวิตนักเรียนให้รู้จัก
พอมีพอกินตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 
3. เพ่ือให้นักเรียน
พัฒนาทักษะการ
ท างานกระบวนการ
คิดวิเคราะห์และ
ค้นคว้าตนเองอย่างมี
ระบบ 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนสายชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการ    
ร้อยละ 98 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนรักสืบสานได้ภูมิปัญญา
ท้องถ่ินและเผยแพร่สู่ประชาคม
อาเซียนอย่างภาคภูมิใจ ส่งเสริมวิถี
ชีวิตนักเรียนให้รู้จักพอมีพอกินตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียงตลอดจน
สามารถพัฒนาทักษะการท างาน
กระบวนการคิดวิเคราะห์และ
ค้นคว้าด้วยตนเองอย่างมีระบบ 

1.นักเรียนรักและ
สืบสานภูมิปัญญา
ท้องถ่ินและเผยแพร่
สู่ประชาคมอาเซียน
ได้อย่างภาคภูมิใจ 
2.นักเรียนมีวิถีชีวิต
ให้รู้จักพอมีพอกิน
ตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงเศรษฐกิจ
พอเพียง 
3.นักเรียนพัฒนา
ทักษะการท างาน
กระบวนการคิด
วิเคราะห์และ
ค้นคว้าตนเองอย่าง
มีระบบ 

มาตรฐานที่ 
ตัวบ่งชี้ที่5,6 

มาตรฐานที่10 
ตัวบ่งชี้ที่2,3 

มาตรฐานที่11 
ตัวบ่งชี้ที่1,2 
  
  

2 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

โครงการสง่เสริม
ทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสารสู่
ประชาคมอาเซียน 
  
  
  
  
  
  
  
  

1.เพ่ือส่งเสริมให้
นักเรียนต้ังแต่
ระดับชั้นอนุบาลปีที่
๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษา
ปีที๓่ มีทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสารครบทัง้ ๔
ด้าน คือการฟัง พูด 
อ่าน และการเขียน  
๒.เพ่ือส่งเสริมให้
นักเรียนต้ังแต่
ระดับชั้นอนุบาลปีที่๑ 
ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่
๓ ได้รับความ
สนุกสนานเพลิดเพลิน 
และมีเจตคติที่ดีต่อ
การเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ เป็น
ภาษาต่างประเทศ 
  

เชิงปริมาณ 
1. กิจกรรมที่จัดในโครงการจ านวน    
๔ กิจกรรม 
2. นักเรียนชั้นอนุบาลถึงชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการ 
ร้อยละ ๘๐ 
 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนได้รับการฝึกฝนทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในด้าน
การฟัง ทักษะการพูดทักษะการอ่าน
และทักษะการเขียน ตามความสนใจ
และศักยภาพของตนซึ่งทุกคนได้รับ
ความสนุกสนานเพลิดเพลิน และมีเจต
คติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เป็น
ภาษาต่างประเทศ 

1.นักเรียนระดับชั้น 
อนุบาล ๑ถึงชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
ได้รับการส่งเสริม
ทักษะ 
การใช้ภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสารใน
ด้านทักษะการฟัง
ทักษะการพูดทักษะ
การอ่านและทักษะ
การเขียน 
 ๒.นักเรียน ได้รับ
ความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน และมี
เจตคติที่ดีต่อการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
เป็นาษาต่างประเทศ 
  
  
 

 มาตรฐานที่ 
๖ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ 
 
 มาตรฐานที่ 
๑๐ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔ 
 
 มาตรฐานที่ 
๑๔ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓ 
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ยุทธศาสตร์ที่  5    การพัฒนากระบวนการบริหาร 
แนวทางที่  1  การจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ในการจัดการเรียนรู้ 
 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

สนองมาตรฐาน 
การประเมิน

คุณภาพภายใน 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชีท้ี่) 

1 โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียน 

1.เพ่ือส่งเสริม
ศักยภาพด้านการ
จัดการเรียนรู้ให้แก่
นักเรียนเต็มตาม
ศักยภาพ 
2. เพ่ือนักเรียนได้
แสดงออกเหมาะสม
กับกระบวนการ
จัดการเรียนรู้อย่าง
หลากหลาย 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนได้รับการส่งเสริม
ด้านการเรียนรู้ตาม
ศักยภาพ ในรูปแบบของ
การจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์
เพ่ือใช้ประกอบการการ
เรียนการสอนการจัด
กิจกรรม/โครงการต่าง ๆ   
ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนได้รับการส่งเสริม
ด้านการเรียนรู้เต็มตาม
ศักยภาพ และได้รับการ
จัดสรรงบประมาณอย่าง
ทั่วถึงเท่าเทียมกันและ  
เสมอภาค 

1.นักเรียนได้รับการ
พัฒนาตนเองตาม
ศักยภาพ 
2.นักเรียนได้แสดงออก
เหมาะสมกับกระบวน  
การจัดการเรียนรู้อย่าง
หลากหลาย 

 มาตรฐานที่ 3 
ตัวบ่งชี้ที่ 1,2 

2 โครงการเรียนฟรี 
15 ปี 

1.เพ่ือส่งเสริม
ศักยภาพด้านการ
จัดการเรียนรู้ให้แก่
นักเรียนเต็มตาม
ศักยภาพ 
2.เพ่ือให้นักเรียนได้
แสดงออกอย่าง
เหมาะสมกับ
กระบวนการการ
จัดการเรียนรู้อย่าง
หลากหลาย 

เชิงปริมาณ 
- นักเรียนได้รับการ
ส่งเสริมด้านการเรียนรู้
ตามศักยภาพในรูปแบบ
ของการจัดซื้อวัสดุเพ่ือไว้
ประกอบการเรียนการ
สอนการเข้าร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ 100 
 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนได้รับการส่งเสริม
ด้านการเรียนรู้เต็มตาม
ศักยภาพและได้รับการจัด
อย่างทั่วถึง เท่าเทียมกัน
และเสมอภาค 
 

1.นักเรียนได้รับการ
พัฒนาตนเองตาม
ศักยภาพ 
2.นักเรียนได้แสดง 
ออกกับกระบวนการ
จัดการเรียนรู้อย่าง
หลากหลาย 
 

มาตรฐานที่ 3  
ตัวบ่งชี้ที่ 1,3,4 
มาตรฐานที่ 5  
ตัวบ่งชี้ที่ 3,4 
มาตรฐานที่ 6  
ตัวบ่งชี้ที่ 2 
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ยุทธศาสตร์ที่  5    การพัฒนากระบวนการบริหาร 
แนวทางที่  2  การพัฒนากระบวนการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานและหลักธรรมาภิบาล 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

สนองมาตรฐาน 
การประเมิน

คุณภาพภายใน 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้

ที่) 
1 โครงการจัดท า

ข้อมูลสารสนเทศ 
1.เพ่ือ
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารของ
โรงเรียนต่อ
สาธารณะชน 
2.เพ่ือให้ผู้ปกครอง
นักเรียนและ
ประชาชนทราบ
ความประสงค์ของ
โรงเรียน 
3.เพ่ือให้คณะครู
และบุคคลากรใน
โรงเรียนมีความรู้
ความเข้าใจอันดี 

เชิงปริมาณ 
ประชาชนครูนักเรียนและ
สาธารณะชนได้รับข้อมูลข่าวสาร
ของโรงเรียน     ร้อยละ90 
เชิงคุณภาพ 
โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนต่อ
สาธารณะชน 

1.สถานศึกษามีการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารของโรงเรียนต่อ
สาธารณะชน 
2.ผู้ปกครองนักเรียน
ประชาชนทราบความ
ประสงค์ของโรงเรียน 
3.บุคคลากรในโรงเรียน
มีความรู้ความเข้าใจ  
อันดี 
 

 มาตรฐานที่ 2 
ตัวบ่งชี้ที่ 3 

2 โครงการจัดท า
แผนพัฒนา
การศึกษา 

เพ่ือให้สถานศึกษามี
กรอบและแนวทาง
ใช้ในการบริหารจัก
การศึกษาท่ีทันสมัย
สอดคล้องกับความ
ต้องการของพ้ืนที่
และนโยบายของ
หน่วยเหนือ 
 

เชิงปริมาณ 
1.จัดประชุมครูและบคุคลากร
จ านวน 54 คน จ านวน 1 ครั้ง 
ครั้งละ2 วัน 
2.จัดท าเอกสารแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาการศึกษาแผนพัฒนา
การศึกษา 3 แผนปฏิบัติการ3 ปี 
แผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณและแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีการศึกษาจ านวนอย่างละ
12 เล่ม 
เชิงคุณภาพ 
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษาแผนพัฒนาการศึกษา 3 
แผนปฏิบัติการ 3 ปี แผนปฏิบัติ
การประจ าปีงบประมาณและ
แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา
เป็นเครื่องมือในการบริหารจัด
การศึกษาได้สอดคล้องกับความ
ต้องการสถานศึกษาและนโยบาย
ของหน่วยเหนืออย่างมี
ประสิทธิภาพ 

สถานศึกษามแีผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษาแผนพัฒนา
การศึกษา 3 
แผนปฏิบัติการ 3 ปี 
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ
และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีการศึกษา
สามารถเป็นกรอบและ
แนวทางที่ใช้การ
บริหารจัดการศึกษาท่ี
ทันสมัย สอดคล้องกับ
ความต้องการของ
สถานศึกษาและ
นโยบายของหน่วย
เหนืออย่างมี
ประสิทธิภาพ 

มาตรฐานที่7 
ตัวบ่งชี้ที่ 
2,3,4 
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ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

สนองมาตรฐาน 
การประเมิน

คุณภาพภายใน 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชีท้ี่) 

3 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

โครงการนิเทศ
ติดตามแผน 
พัฒนาสายชั้น 
  
  
  
  
  
  
 

1.เพ่ือให้คณะครูได้มี
การวางแผนการท างาน
อย่างเป็นระบบและ
ข้ันตอน 
2.เพ่ือให้คณะครูได้มี
การปฏิบัติงานตามแผน 
3.เพ่ือให้คณะครูได้รับ
การนิเทศติดตาม
แผนพัฒนาสายชั้นอย่าง
ต่อเน่ือง 
  
  

เชิงปริมาณ 
ครูทุกคนต้ังแต่ระดับสายชั้น 
อนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 
มีส่วนร่วมในการพัฒนาแผน 
พัฒนาสายชั้น 
 เชิงคุณภาพ 
แต่ละสายชั้นมีแผนพัฒนา 
สายชั้นและสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างเป็น
ระบบมีข้ันตอน 

1.คณะครูมีการวาง
แผนการท างาน 
อย่างเป็นระบบและ
เป็นข้ันตอน 
2.คณะครูได้มีการ
ปฏิบัติงานตามแผน 
3.คณะครูได้รับการ
นิเทศติดตาม
แผนพัฒนาสายชั้น
อย่างต่อเน่ือง 

 มาตรฐานที่5 
ตัวบ่งชี้ที่ 6 
 มาตรฐานที่7 
ตัวบ่งชี้ที่ 5 
  
  
  
  
  
  
  
  

4 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

โครงการนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผล
โครงการ 
  
  
  
  
 

1.เพ่ือให้คณะครูได้มี
การวางแผนการจัดท า
โครงการอย่างถูกต้อง 
2.เพ่ือให้คณะครูได้มี
การปฏิบัติงานตามแผน 
3.เพ่ือใช้ก ากับ ติดตาม 
และประเมินผล 
  
 

เชิงปริมาณ 
คณะครูมคีวามรู้ ความ
เข้าใจการจัดท าโครงการ/
กิจกรรมร้อยละ 90 
  
เชิงคุณภาพ 
ครูได้รับการนิเทศ ติดตาม 
และประเมินผลโครงการ/ 
กิจกรรมตรงตามวัตถุประสงค ์
ที่ต้ังไว้ 

1.คณะครูมีการวาง
แผนการท างานและ
จัดท าโครงการถูกต้อง 
2.คณะครูได้มีการ
ปฏิบัติงานตามแผน 
3.คณะครูมีเครื่องมือ
ในการก ากับติดตาม 
และประเมินผล 
 

  มาตรฐานที่5 
ตัวบ่งชี้ที่ 6 
 มาตรฐานที่7 
ตัวบ่งชี้ที่ 5 
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ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

สนองมาตรฐาน 
การประเมิน

คุณภาพภายใน 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชีท้ี่) 

5 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

โครงการ
ประกัน
คุณภาพ
การศึกษา
ภายใน
สถานศึกษา 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1.เพ่ือพัฒนา
บุคลากรให้มคีวาม
พร้อมในการประกัน
คุณภาพภายในอย่าง
มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา 
2.เพ่ือให้สถานศึกษา
จัดการศึกษามี
คุณภาพครบตาม
มาตรฐานการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานอย่างเป็น
รูปธรรมและต่อเน่ือง 
๓.เพ่ือพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียน
ที ่ให้มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ และ
ด าเนินชีวิตอยู่ใน
สังคมอย่างต่อเน่ือง
และมีคุณภาพ 
๔.เพ่ือให้ผู้ปกครอง 
ชุมชน สังคม มี
ความศรัทธาเชื่อมั่น
ในการจัดคุณภาพ
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

เชิงปริมาณ 
บุคลากรใน
สถานศึกษาทุกคนมี
ทักษะในการ
ประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา
ร้อยละ ๘๕ ข้ึนไป 
  
เชิงคุณภาพ 
ผู้เรียนได้รับการ
พัฒนาและส่งเสริม
เต็มตามศักยภาพมี
คุณภาพมาตรฐาน 
ตามท่ีก าหนด
สถานศึกษามีข้อมูล
หลักฐานเอกสารที่
เป็นเครื่องมือชี้วัดใน
การปรับปรงุพัฒนา
ตลอดจนมีรายงาน
การประเมินตนเอง
รายงานความส าเร็จ
ต่อผู้ที่มีส่วน
เก่ียวข้องและ
โรงเรียนได้รับการ
รับรองมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษา 

๑.บุคลากรภายในสถานศึกษามี
ความพร้อมในการประกันคุณภาพ
ภายในอย่างมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา 
๒.สถารศึกษาจัดการศึกษามี
คุณภาพครบตามมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย่างเป็น
รูปธรรมและต่อเน่ือง 
๓.นักเรียนที่ก าลังศึกษาและจบ
การศึกษาจากโรงเรียน มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด าเนิน
ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างต่อเน่ืองและ
มีคุณภาพ 
๔.ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม มคีวาม
ศรัทธา เชื่อมั่นในการจัดการ
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ครบตามมาตรฐานการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 
3.ครูผู้สอนมีพัฒนาการด้านการจัด 
กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน 
เป็นส าคัญ 
4.ผู้ปกครอง ชุมชน สังคมมคีวาม
ศรัทธา เชื่อมั่นในการจัดการศึกษา 
5.ผู้เรียนที่ก าลังศึกษาและจบ
การศึกษาจากโรงเรียนมีคุณภาพ
และมีคณุลักษณะอันพึงประสงค์
ด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมี
คุณภาพ 
  

 มาตรฐาน ๔ 
ตัวบ่งชี้ ๑,๒,
2,3,๔,๕ 
 มาตรฐาน ๗ 
ตัวบ่งชี้ 1,
๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘ 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

สนองมาตรฐาน 
การประเมิน

คุณภาพภายใน 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้ที่) 

6 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

โครงการจัด
การศึกษาโดยใช้ 
โรงเรียนเป็น
ฐานในการ
พัฒนาทอ้งถ่ิน 
(SBMLD) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1.เพ่ือส่งเสริม
คณะกรรมการสถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานให้เข้ามามี
บทบาท มีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษาของสถาน 
ศึกษาและสอดคล้องกับ
ความต้องการของ
ประชาชนในท้องถ่ิน 
2.เพ่ือให้สถานศึกษา
สามารถจัดการศึกษาท้ังใน
ระบบ นอกระบบและตาม
อัธยาศัยได้อย่างมีคุณภาพ
นักเรียนและประชาชนได้
เป็นผู้รักการเรียนรู้อย่าง
ต่อเน่ืองและตลอดชีวิต 
3.เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ 
นักเรียน ประชาชนใน
ท้องถ่ินในการฝึกวิชาชีพ
และสามารถน าความรู้ที่
ได้รับไปประกอบสัมมา
อาชีพที่สุจริตและมีรายได้
เลี้ยงครอบครัว 
 

เชิงปริมาณ 
จัดอบรมคณะกรรมการ 
สถานศึกษา คณะครูใน
เรื่องการบรหิารงานโดย
ใช้โรงเรียนเป็นฐาน
(SBMLD)นักเรียนได้รับ
ประสบการณ์ตรงจาก
การเข่าร่วมโครงการ
ร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ 

คณะกรรมการสถานศึกษา 
 ข้ันพ้ืนฐานมีความรู้ ความ   
 เข้าใจเก่ียวกับบทบาท 
 หน้าท่ี และเข้ามามีส่วน 
ร่วมในการพัฒนาการศึกษา 
 นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 
 ได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ 
 อย่างต่อเน่ือง ตลอดชีวิต       
 เต็มตามศักยภาพ เป็นคน
ดีและมีความสุข 

1.เพ่ือส่งเสริม
คณะกรรมการ 
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้
เข้ามามีบทบาท มีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาและสอดคล้อง
กับความต้องการของ
ประชาชนในท้องถ่ิน 
2.เพ่ือให้สถานศึกษา
สามารถจัดการศึกษาท้ังใน
ระบบ นอกระบบและตาม
อัธยาศัยได้อย่างมีคุณภาพ
นักเรียน และประชาชนได้
เป็นผู้รักการเรียนรู้อย่าง
ต่อเน่ืองและตลอดชีวิต 
3.เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ 
นักเรียน ประชาชนใน
ท้องถ่ินในการฝึกวิชาชีพ 
และสามารถน าความรู้ที่
ได้รับไปประกอบสัมมา
อาชีพที่สุจริตและมีรายได้
เลี้ยงครอบครัว 

 มาตรฐานที4่ 
ตัวบ่งชี้ที่ 
1,2,3,4 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) หน้า 79 

ยุทธศาสตร์ที่  6    การพัฒนาอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ 
แนวทางที่  1  การพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

สนองมาตรฐาน 
การประเมิน

คุณภาพภายใน 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้ที่) 

1 
  

โครงการ 5 ส 
  

1.เพ่ือให้นักเรียนครู
และครูได้ท าความ
สะอาดสะสางสร้าง
ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 
2.เพ่ือศึกษาความพึง
พอใจต่อการจัด
โครงการ 

เชิงปริมาณ 
1. คณะครูบุคคลากร
นักเรียนเข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 80  
2. คณะครูบุคคลากร
นักเรียนมีความพึงพอใจต่อ
โครงการอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ร้อยละ80 
เชิงคุณภาพ 
1. คณะครูบุคคลากร
นักเรียนมีนิสัยรักความ
สะอาดความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยและท าต่อเน่ือง
เป็นกิจวัตรประจ าวัน 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการต่อ
โครงการในระดับมากที่สุด 
 

1.นักเรียนครูและ
บุคคลากรในโรงเรียน ได้
ท าความสะอาดสะสาง
สร้างความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 
2.นักเรียนครูและ
บุคคลากรในโรงเรียน มี
ความพึงพอใจต่อการจัด
โครงการ 

 มาตรฐานที่3 
ตัวบ่งชี้ที่1 

  

2 
  
  
  
  
  
  
  
  

โครงการ
พัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ 
  
  
  
  
  
  
  

1.เพ่ือให้นักเรียนได้มี
การพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ได้อย่าง
หลากหลาย 
2.เพ่ือให้นักเรียนเกิด
ทักษะกระบวนการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง 
  
 

เชิงปริมาณ 
จัดท าแหล่งเรียนรู้ภายใน 
สถานศึกษา จ านวน 1 แห่ง 
  
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีแหล่งเรียนรู้และ
เกิดทักษะกระบวนการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง 

1.นักเรียนได้มีการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ได้
อย่างหลากหลาย 
2.นักเรียนเกิดทักษะ
กระบวนการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง  
  
  
 

มาตรฐานที ่6 
ตัวบ่งชี้ที่ 1,2 
 
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) หน้า 80 

ยุทธศาสตร์ที่  6    การพัฒนาอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ 
แนวทางที่  2  การก่อสร้าง ปรับปรุงและต่อเติมอาคารสถานที่ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

สนองมาตรฐาน 
การประเมิน

คุณภาพภายใน 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้ที่) 

1 โครงการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซมวัสดุ 
ครุภัณฑ์และ
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

1.เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซม
ครุภัณฑ์และสิง่ก่อสร้าง
ของโรงเรียนให้อยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งาน 
2.คณะครูและบุคคลากรมี
วัสดุครุภัณฑ์เพ่ือใช้
ประกอบการเรียนการ
สอนอย่างมีประสิทธิภาพ 

เชิงปริมาณ 
สถานศึกษามีการปรับปรงุ
ซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์
สิ่งก่อสร้างตามความต้องการ 
ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
วัสดุครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างของสถานศึกษาอยู่
ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้
งานในสภาพที่สมบูรณ์พร้อม
ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 

1.วัสดุ ครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ของโรงเรียนให้อยู่
ในสภาพพร้อมใช้
งาน 
2.คณะครูและ
บุคคลากรมีวัสดุ
ครุภัณฑ์เพ่ือใช้
ประกอบการเรียน
การสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

มาตรฐานที่ 2  
ตัวบ่งชี้ที่ 2,3 

 

ยุทธศาสตร์ที่  6    การพัฒนาอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ 
แนวทางที่  3  การบริการอาคารสถานที่ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

สนองมาตรฐาน 
การประเมิน

คุณภาพภายใน 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้ที่) 

1 
  
  
  
  

โครงการ
ส่งเสริม 
การมีส่วนร่วม
องชุมชนใน
การจัด
การศึกษา 
- กิจกรรมประชุม
ผู้ปกครอง 
-กิจกรรม
ปกครอง
เครือข่าย 
- กิจกรรมภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 
-กิจกรรมการ
ให้บริการแหล่ง
เรียนรู้กับชุมชน 
- กิจกรรมขับข่ี
ปลอดภัย 
- กิจกรรม
พัฒนาทักษะ
กีฬาท้องถ่ิน 

1.เพ่ือให้บุคคล
ชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่วมพัฒนาโรงเรียน
ในฐานะกรรมการ
สถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานกรรมการ
ผู้ปกครองเครือข่าย
ชมรมศษิย์เก่า
ส่งเสริมการจัด
การศึกษาโดยใช้
ชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่วม 
2. เพ่ือส่งเสริมให้
นักเรียนได้เรียนรู้
จากแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย 
3. เพ่ือให้นักเรียนมี
ความรู้เรื่องภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินและ
ร่วมอนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

เชิงปริมาณ 
- มีกิจกรรมประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้าง
ความเข้าใจระหว่างผู้ปกครองชุมชนที่
มีต่อโรงเรียน  การให้บริการต่าง ๆ  
เข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อยภาคเรียน
ละ 5 ครั้ง 
-  จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง        
ปีการศึกษาละ1 ครั้ง 
- จัดกิจกรรมประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือร่วม
ด าเนินการพัฒนาการศึกษาใน
สถานศึกษา 
- ให้บริการชุมชนที่มาขอใช้บริการ
ด้านอาคารสถานที่ สื่อ เจ้าหน้าที่และ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ 
ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้น าองค์กรและ
สถาบันต่าง ๆได้รับการบริการในการ 
อ านวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆและเกิดความพึงพอใจในการรับ
บริการ 

1.โรงเรียนได้รับการ
ส่งเสริมสนับสนุนให้
ความร่วมมือในการ
จัดการศึกษาจาก
ชุมชน 
2.นักเรียนได้เรียนรู้
โดยการปฏิบัติจริง
จากครูภูมิปัญญา
ท้องถ่ินและจากแหล่ง
การเรียนรู้ในท้องถ่ิน 
3.นักเรียนมีทักษะ
ชีวิตสามารถน า
ความรู้ไปใช้เชื่อมโยง
ในชีวิต ประจ าวันและ
มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ภูมิปัญญา 
4.ครูนักเรียนและ
ชุมชนมีความสัมพันธ์
อันดีต่อกัน 
 

มาตรฐานที่ 6 
ตัวบ่งชี้ 1,2 
  
  
  
  



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) หน้า 81 

 

ยุทธศาสตร์ที่  7    การพัฒนาการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
แนวทางที่  1  การพัฒนาความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

สนองมาตรฐาน 
การประเมิน

คุณภาพภายใน 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้ที่) 

1 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

โครงการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของชุมชนใน
การจัดการศึกษา 
 - กิจกรรมผู้ปกครอง
เครือข่าย 
 - กิจกรรมการประชุม 
ผู้ปกครอง 
 - กิจกรรมการจัดการ
เรียนรู้โดยภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 
 - กิจกรรมขับข่ีปลอดภัย 
 - กิจกรรมพัฒนาทักษะ
ด้านกีฬาโดยภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 
 - กิจกรรมพัฒนาทักษะ
ด้านกีฬาฟุตบอลโดยภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 
 - กิจกรรมพัฒนาทักษะ
ด้านดนตรีไทยโดยภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

1.เพ่ือให้บุคคลชุมชน เข้า
มามีส่วนร่วมพัฒนา
โรงเรียนในฐานะ
กรรมการสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 
กรรมการผู้ปกครอง
เครือข่ายชมรมศษิย์เก่า 
2.เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน
ได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้
ที่หลากหลาย 
3.เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้
เรื่องภูมิปัญญาท้องถ่ิน
และร่วมกันอนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 
4.เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน
ได้ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ 

เชิงปริมาณ 
สถานศึกษามีการจัด
ประชุมผู้ปกครองอย่าง
น้อยปีละ1ครั้ง
ผู้ปกครอง ชุมชนเข้า
ร่วมกิจกรรมของถาน
ศึกษาอย่างน้อยภาค
เรียนละ 1 ครั้ง  
เชิงคุณภาพ 
คณะกรรมการ
สถานศึกษา 
ผู้ปกครอง ชุมชน เข้าใจ
การด าเนินงานของ
สถานศึกษาและร่วมกัน
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของ
สถานศึกษาสถานศึกษา
และชุมชนมีส่วนร่วมใน
การพัฒนา 
สถานศึกษา 
 

1.บุคคลชุมชน เข้า
มามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาโรงเรียนใน
ฐานะกรรมการ
สถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานกรรมการ
ผู้ปกครองเครือข่าย
ชมรมศษิย์เก่า 
2.นักเรียนได้เรียนรู้
จากแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย 
3.นักเรียนมีความรู้
เรื่องภูมิปัญญา
ท้องถ่ินและร่วมกัน
อนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 
4.นักเรียนรู้จักใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ 
 

มาตรฐานที่ 6 
ตัวบ่งชี้ 1,2 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 


