
ตอนที่ ๒  
แผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 

 

๑. การบริหารจัดการศึกษา  
  โรงเรียนวัดคลองขุนศรีแบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น ๔ ด้านได้แก่ด้านวิชาการ    
ด้านงบประมาณ ด้านบุคลากร ด้านบริหารทั่วไป ผู้บริหารยึดหลักการบริหาร/เทคนิคการบริหารแบบ 
การพัฒนาตามกระบวนการ P D C A  
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดคลองขุนศร ี

 

คณะกรรมการสถาน 
ศึกษาขั้นพื้นฐาน 

คณะกรรมการที่ปรึกษา 

กลุ่มบริหาร 
งานงบประมาณ 

กลุ่มบริหาร 
งานวิชาการ 

กลุ่มบริหาร 
งานทั่วไป 

กลุ่มบริหาร 
งานบุคคล 

นักเรียน 



 
 

 
 
 
๒. วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

 
วิสัยทัศน์ 

 ภายในปีการศึกษา ๒๕๕๘ โรงเรียนวัดคลองขุนศรี จะจัดระบบการบริหารโดยเน้นการมีส่วน
ร่วมของชุมชน เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสาร และด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
พันธกิจ 

 ๑. จัดการศึกษาปฐมวัย และการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับประถมศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
และคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
 ๒. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ยุติธรรมโดยเน้นการมีส่วนร่วม 
ของทุกฝ่าย 
  ๓. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  ให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น  ศักยภาพและ
ความถนัดของผู้เรียน 
 ๔. ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ 
 ๕. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา ได้มาตรฐาน
การศึกษาเป็นคนดีมีความรู้คู่คุณธรรม  รักท้องถิ่นและสามารถใช้ภาษาในการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน
ได้ 
 ๖. จัดหา จัดท าสื่อ  อุปกรณ์และแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น  ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่าง
หลากหลาย 
 ๗. ส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 ๘. จัดให้มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงทุกชั้นเรียน 

 
เป้าหมาย 

 ๑. นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๗๕  มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ 



 ๒. นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการอ่าน   
การเรียนรู้ มีความรู้พ้ืนฐาน มีทักษะชีวิตและพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์  สังเคราะห์ และคิดอย่างสร้างสรรค์ 

 ๓. นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ มีทักษะในการท างาน รักการท างานและมีเจตคติที่ดีตอ่
อาชีพสุจริต 

 ๔. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ไม่ต่ าว่าร้อยละ ๗๕  ใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารได้ 
 ๕. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับน่าพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕   
 ๖. นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ มีสุขนิสัย สุขภาพกายและจิตที่ดี 

  ๗. นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ มีสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี  
  ๘. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕-๖ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ สามารถใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือ

การแสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆได้ 
  ๙. นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ มีความรัก ภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 ๑๐. ครูผู้สอนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ ได้รับการพัฒนาให้ผ่านเกณฑ์ มาตรฐานวิชาชีพ 

 ๑๑. ระบบบริหารของโรงเรียนมีคุณภาพและผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
  ๑๒. ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม และสนับสนุนกิจกรรมที่สถานศึกษาจัดทุกครั้ง 

 
อัตลักษณ์ของโรงเรียนวัดคลองขุนศรี 
 จิตอาสา ประชาธิปไตยสู่วิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
 สะอาด ร่มรื่น สวยงาม ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๓. แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 
 



 
 
๔. กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ ๑ 
 พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาทุกระดับด้วยระบบเทคโนโลยีที่
ทันสมัย 
 กลยุทธ์ที่ ๒ 
 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม น าเยาวชนสู่จิตสารธารณะ บนพ้ืนฐานความเป็นไทย ดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 กลยุทธ์ที่ ๓ 
 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนได้เรียนเต็มตามศักยภาพทั้งในระบบและนอก
ระบบและตามอัธยาศัยอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒ 

อบจ.นนทบุรี 

อบต.ขุนศรี 

หน่วยงานภาครัฐ 

หน่วยงานเอกชน 

โรงเรียนวัดคลองขุนศรี คณะกรรมการสถานศึกษา 

นักเรียน คณะกรรมติดตาม
ตรวจสอบประเมินผล 
เขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษานนทบุรี  
เขต ๒ 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 



 กลยุทธ์ที่ ๔ 
 พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเต็มตามศักยภาพ  
 กลยุทธ์ที่ ๕ 
 สร้างองค์กรให้เข้มแข็ง มีคุณภาพตามแนวทางการกระจายอ านาจ บนหลักธรรมาภิบาล ด้วย
การบริหารแบบมีส่วนร่วม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕. การด าเนินงานตามกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
กลยุทธ์ที่ ๑ 
พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาทุกระดับด้วยระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 

มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 
๑. ห้องสมุด ๓ ดี    
มีชีวิต 

๑. เพื่อการศึกษา (Education)  
เป็นการพัฒนานักเรียนให้
ความรู้ เฉลียวฉลาด มีความ
รับผิดชอบ การศึกษาหาความรู้
ด้วยตนเองโดยค้นคว้าหาความรู้
จากห้องสมุดท าใหม้ีความรอบรู้
กว้างขวาง  ลึกซึ้งสามารถตดัสิน
ปัญหาต่างๆได้อยา่งถูกต้องและ
น าความรูไ้ปประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเอง 
๒. เพื่อความจรรโลงใจ 
(Inspiration)  หรือความสุขทาง
ใจเป็นแรงบันดาลใจในทาง
เสรมิสร้างปรารถนาที่จะกระท า
ความดีที่มีประโยชน์ต่อตนเอง
และสังคม 
๓.  เพื่อนันทนาการ
(Recreation)  หรือพักผ่อน
หย่อนใจซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับ
มนุษย์ท่ีต้องการพักผ่อนสมอง
ผ่อนคลายความตึงเครียดเกิด
ความเพลดิเพลินใจ  สบายใจ 
๔.  เพื่อสนองนโยบายตาม
เจตนารมณ์ของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
 
 

๑. ด้านปริมาณ   
๑.๑ นักเรียน ป.๑-๖  ของ
โรงเรียนอ่านออกได้คล่อง 
๑.๒ นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆที่ห้องสมดุก าหนด 
 
๒. ด้านคุณภาพ   
๒.๑ จดับรรยากาศในห้องสมุด
ให้เป็นท่ีดึงดูดความสนใจเพื่อ
กระตุ้นความสนใจและนสิัยรัก
การอ่านของนักเรียน 
๒.๒ ขยายห้องจัดรูปแบบ
หนังสือใหม ่
๒.๓ จดักิจกรรมส่งเสริมการใช้
ห้องสมุด 
๒.๔ ประสานงานกับโครงการ
และกิจกรรมของโรงเรียน  
พัฒนานักเรียนให้มีศักยภาพ
สูงสุด 

 

มาตรฐานที่ ๓ (๑-๔) 
มาตรฐานที่ ๔ (๑-๔) 
มาตรฐานที่ ๑๐ (๑-๖) 
มาตรฐานที่ ๑๑ (๑-๓) 



โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 

มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 
 
 
 
 
 
 

๒. ยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนระดับช้ันเรียน 

๑. ผลผลิต(Outputs) 
     ๑.๑ เพื่อยกระดับผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนในทุกกลุม่สาระ
การเรยีนรู้ ให้สูงข้ึนตามเกณฑ์
เป้าหมายที่ก าหนดไว ้
     ๑.๒ เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของนักเรียนตามความสามารถ 
ความสนใจ และความถนดัของ 
นักเรียนในแตล่ะกลุ่มสาระการ
เรียนรู ้
     ๑.๓ เพื่อพัฒนายกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักเรียนทุกช้ันให้มีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนผ่านขีดจ ากดัล่าง  
(ครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็ม) ทุก
รายวิชา 

๒. ผลลัพธ(์Outcomes) 

๒.๑ นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนทุกกลุม่สาระการ
เรียนรูสู้งขึ้นตามเกณฑ์เป้าหมาย
ที่ก าหนดไว ้  
๒.๒ นักเรียนได้รับการพัฒนา
ด้านการเรียนรู้ในกลุ่มสาระ
ต่างๆ ตามศักยภาพ 
ความสามารถ ความสนใจและ
ความถนัดของตนเอง 

๑. ผลผลิต(เชิงปริมาณ) 
     ๑.๑ ค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยทุกระดับช้ัน เป็นร้อย
ละ ๗๐ 
     ๑.๒ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ทุกระดับชั้น เป็น
ร้อยละ ๖๕ 
     ๑.๓ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ทุกระดับชั้น เป็น
ร้อยละ ๖๕ 
     ๑.๔ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ทุกระดับชั้น เป็นร้อยละ ๗๐ 
     ๑.๕ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ทุกระดับชั้น  เป็นร้อยละ ๗๕ 
     ๑.๖ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้พลและ
สุขศึกษาทุกระดับชั้นเป็นร้อย
ละ ๗๕ 
     ๑.๗ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลยีทุก

มาตรฐานที ่๒  
มาตรฐานที ่๓ 
มาตรฐานที ่๔ 
มาตรฐานที ่๖ 



โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 

มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 
๒.๓ นักเรียนมคีวามรู้ มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และมี
ทักษะพื้นฐานในกลุ่มสาระตา่งๆ 
หรือรายวิชาบังคับผา่นขีดจ ากดั
ล่าง (ครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็ม) 
ทุกรายวิชา 
 
 
 
 

ระดับชั้นเป็นร้อยละ ๗๕ 
     ๑.๘ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษทุกระดับชั้น เป็น
ร้อยละ ๗๐ 
 
 
 
 
 
 
 
๒. ผลลัพธ์ (เชิงคุณภาพ) 
     ๒.๑ นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนในทุกกลุม่สาระ
การเรยีนรู้สูงขึ้น 
     ๒.๒ นักเรียนทุกช้ันและทุก
คนได้รบัการพัฒนาในด้านการ
เรียนในทุกวิชาอย่างเต็มตาม
ศักยภาพ ความสามารถ ความ
สนใจ และความถนัด  
     ๒.๓ โรงเรยีนมีแผนกลยุทธ์  
มีแผนการจัดกิจกรรมโครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนที่ชัดเจน มรีูปแบบและ
กิจกรรมที่หลากหลาย ตลอดจน
มีผู้รับผิดชอบท่ีชัดเจนมากขึ้น 
     ๒.๔ โรงเรยีนมีฐานข้อมลู
ด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
และสามารถน าไปใช้เป็นข้อมลู
และสารสนเทศเพื่อพัฒนา
ผู้เรยีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     ๒.๕ โรงเรยีนมีระบบการ



โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 

มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 
นิเทศ ก ากับ ติดตาม และ
ประเมินผลการด าเนินงานท่ี
ชัดเจน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลยุทธ์ที่ ๒ 
 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม น าเยาวชนสู่จิตสารธารณะ บนพ้ืนฐานความเป็นไทย ดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 



๓. วันส าคญั ๑. ด้านผลผลิต (Outputs)  
     ๑.๑ เพื่อนักเรียนรู้จัก
ประเพณี วัฒนธรรมของคนไทย 
และอธิบายความส าคญัของวัน
ส าคัญต่างๆประจ าชาตไิทยได ้
     ๑.๒ เพื่อให้นักเรียนปฏิบัติ
ตนเองในวันส าคัญต่างๆ ได้
ถูกต้องเหมาะสมตามโอกาส 
เวลาของวันส าคญันั้น ๆ  
     ๑.๓ เพื่อให้ชุมชนได้มสี่วน
ร่วมในการจดักิจกรรม และเข้า
มาร่วมกิจกรรมวันส าคญัต่างๆ 
ที่โรงเรียนจดัขึ้น เช่น วันแม่ วัน
ส าคัญทางศาสนา           

๒. ด้านผลลัพธ์(Outcomes)    
     ๒.๑ โรงเรยีน ชุมชน มีการ
ประสานความร่วมมือกันในการ
จัดกิจกรรมวันส าคัญ 
     ๒.๒ นักเรียนและผู้ปกครอง
มีส่วนร่วมในการจักกิจกรรมวัน
ส าคัญ 
     ๒.๓ ผู้ปกครองมีความพึง
พอใจในการร่วมกิจกรรมวัน
ส าคัญต่าง ๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้น 

๑. ด้านปริมาณ 
     ๑.๑ นักเรียนโรงเรยีนวัด
คลองขุนศรี จ านวน ๒๑๕ คน 
อธิบายความส าคัญของวันส าคญั
ต่าง ๆ ของไทยได้อย่างถูกต้อง 
     ๑.๒ ผู้ปกครองชุมชน 
จ านวน ๓ หมู่บ้าน มสี่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรมวันส าคญั และ
เข้าร่วมกิจกรรมในวันส าคัญ
ต่างๆ ที่โรงเรียนได้จัดขึ้น 

๒. ด้านคุณภาพ 
    ๒.๑ นักเรยีนปฏิบตัิตนในวัน
ส าคัญต่างๆ ได้ถูกต้องเหมาะสม
กับกาลเทศะ 
    ๒.๒ โรงเรียนมีกิจกรรมเพื่อ
อนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามมีค่า
ของไทยสืบทอดต่อไป 
     ๒.๓ ผู้ปกครองนักเรียนมี
ความพึงพอใจ และมีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรมวันส าคญัต่าง ๆ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานที่ ๑๓ 



โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๔. โรงเรียนวิถีพุทธ
วิถีไทย 

๑. ด้านปริมาณ  (Output)  
     ๑.๑ เพื่อจัดการศึกษาให้
สอดคล้องกับวิถีวัฒนธรรมไทย
ในด้านศาสนาของประเทศไทย 
     ๑.๒ เพื่อสร้างคณุภาพชีวิต
ที่ดีให้แก่นักเรียนด้วยหลัก
ไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ  ปัญญา 
๒. ด้านคณุภาพ  (Outcomes) 
     ๒.๑ นักเรียนเก่ง  ดี  มี
ความสุข สามารถน าหลักธรรม
ค าสอนของศาสนามาใช้ในการ 
ด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข 
     ๒.๒ นักเรียนมศีีลธรรม 
คุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม 
จิตส านึก และความภูมิใจใน
ความเป็นไทย ยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็น
ประมุข รังเกยีจการทุจริต 
ต่อต้านการซื้อสิทธิขายเสียงและ
สามารถก้าวทันโลก 
 

๑. คณะครูและนักเรียนได้ใช้ 
หลักไตรสิกขา คือ  ศีล  สมาธิ  
ปัญญา มาปรับใช้ในการด าเนิน
ชีวิต  และการอยูร่่วมกันได้อย่าง
มีความสุข เป็นใช้ปัญญาให้เกดิ
ประโยชน์อย่างแท้จริง 

มาตรฐานที่ ๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 

มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 



๕. ส่งเสริมสุขภาพ
นักเรียน 

๑. เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัย
ของนักเรียนช้ันอนุบาล – ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 
๒. เพื่อปรับปรุงผลการ
ด าเนินงานการดูแลรักษา
สุขภาพและโครงการอาหาร
กลางวันแบบยั่งยืน 
๓. เพื่อฝึกทักษะนักเรียนในเรื่อง
การดูแลรักษาสุขภาพในด้าน
ต่าง ๆ  
๔. เพื่อแก้ปัญหานักเรียนขาด
แคลนอาหารกลางวันและขจัด
ภาวะทุบโภชนาการ 

 

๑. ด้านผลผลิต (Out  puts) 
(ระบุผลงานที่เกิดขึ้นหลังจาก
ด าเนินการเสร็จ) 
     ๑.๑ นักเรียนช้ันอนุบาล 1 
ถึงช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6 ร้อย
ละ 100  อยู่ในสภาพแวดล้อม 
ที่ ถู ก สุ ข ลั ก ษ ณ ะ  แ ล ะ ไ ด้
รับประทานอาหารกลางวันทีมี
ประโยชน์และมีคุณค่าครบ 5  
หมู่ ที่โรงเรียนจัดไว้บริการ ครบ
ทุกคนและครบจ านวน 200 วัน 
     ๑.๒ นักเรียนช้ันอนุบาล 1 
ถึงช้ันประถมศึกษาปีที่  6 ร้อย
ละ 100  มีสุขภาพทางร่างกาย 
แข็งแรงสมบูรณ์ มีน้ าหนัก
ส่วนสูงเป็นไปตามมาตรฐานและ
เกณฑ์ที่กรมอนามัยได้ก าหนดไว ้
 
๒. ด้านผลลัพธ์ (Out comes)   
(ระบุผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจาก
ผลผลิต) 
     ๒.๑ นักเรียนช้ันอนุบาล 1  
ถึงช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  มี
สุขภาพแข็งแรง  มีน้ าหนัก 
ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานของ
กรมอนามัย  และมีนักเรียนที่มี
ภาวะทุบโภชนาการลดลง   
     ๒.๒ ชุมชน  ผู้ปกครอง  
บุคลากร  องค์กรหน่วยงาน
ต่างๆ มีส่วนร่วมในการจดั
สภาพแวดล้อมท่ีถูกสุขลักษณะ
และด าเนินงานโครงการอาหาร
กลางวันแบบยั่งยืน 

 

มาตรฐานที่ ๑ 
มาตรฐานที่ ๕ 

 



โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 

มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 
๖. เศรษฐกิจ
พอเพียง 

๑. เพื่อนักเรียนสามารถใช้ชีวิต  
ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆทั้งใน
โรงเรียน  ที่บ้าน ในสังคม โดย
ยึดแนวหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

๒. เพื่อให้นักเรียนน าเอาปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น
บริบทในการบริหารจัดการ
โรงเรียน ตนเอง  ครอบครัวได้
อย่างเหมาะสม  เพ่ือการมี
คุณภาพชีวิตที่ดีของนักเรียน 

๓. เพื่อให้โรงเรียนเป็นศูนย์หรือ
แหล่งเรียนรู้ในเรื่องวิถีชีวิตตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง แก่
นักเรียนและชุมชน 

๑. ด้านปริมาณ 
     ๑.๑ นักเรียนชุมชน 
ผู้ปกครอง ในเขตบริการ 3 
หมู่บ้านได้เข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมความพอเพียงตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 
     ๑.๒ นักเรียน และโรงเรียน
วัคลองขุนศรีเป็นแหล่งเรียนรู้ 
เป็นแหล่งศึกษาดูงานของชุมชน
ในเรื่องวิถี ชีวิตตามแนวหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 
๒. ด้านคุณภาพ 
     ๒.๑ โรงเรยีนสามารถ
พัฒนาและใช้สถานศึกษาซึ่งเป็น
แหล่งเรียนรู้ในเรื่องเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็น  Best  Practice  
ของโรงเรียนได้            
     ๒.๒ นักเรียน ชุมชน 
สามารถน าแนวหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างมีความสุข              
     ๒.๓ โรงเรยีนมีแหล่งเรียนรู้
ที่มีมาตรฐานและสามารถ
จัดการเรียนการสอนตามแนว
หลักเศรษฐกิจพอเพียงได้อยา่งมี
คุณภาพ 

 

มาตรฐานที่ ๑๓ 
มาตรฐานที่ ๑๔ 
  

 
 
 
 

 



 
 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 

มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 
๗. ส่งเสริมกจิกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

๑. ด้านผลผลิต (Outputs)    
๑.๑ เพื่อให้นักเรียนเป็นผู้ที่มี
ระเบียบวินยั / มีจติอาสาจน
เป็นอุปนิสัย / มีสมรรถภาพทาง
กายดี  
๑.๒ เพื่อใหลู้กเสือ –เนตรนารีได้
รู้จักใช้ชีวิตร่วมกันรู้จักช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน มีความรัก 
ความสามัคคีในหมู่คณะ   มี
ระเบียบวินยัและมีคณุธรรม  
จริยธรรมและค่านิยมที่พึง
ประสงคต์ามความคาดหวังของ
หลักสตูรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
๒. ด้านผลลัพธ์ (Outcomes)    
     ๒.๑ นักเรียนมรีะเบียบวินัย  
มีความรับผิดชอบ  มีความ
สามัคค ีรู้จักช่วยเหลือเกื้อกูลกัน  
มีคุณธรรม  จรยิธรรมและ
ค่านิยมที่พึงประสงค์  และมีจติ
อาสาต่อชุมชนและสังคม   

๑. นักเรียนไดร้ับประสบการณ์
ตรงในเรื่องระเบียบวินัย 
คุณธรรมจริยธรรม  ด้วยการท า
กิจกรรมร่วมกันเป็นหมู่คณะ 
และสามารถใช้ชีวิตร่วมกันกับ
ผู้อื่นได้อยา่งมีความสุข 
๒. นักเรียนสามารถปฏิบตัิ
กิจกรรมต่าง ๆ ไดด้้วยตนเอง
หรือท าเป็นทีม  ท าเป็นหมูค่ณะ
ได้ อย่างเหมาะสมและประสบ
ผลส าเร็จได ้

มาตรฐานที่ ๒ 
มาตรฐานที่ ๓ 
มาตรฐานที่ ๔ 
มาตรฐานที่ ๖ 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลยุทธ์ที่ ๓ 
 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนได้เรียนเต็มตามศักยภาพทั้งในระบบและนอกระบบ
และตามอัธยาศัยอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 

มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 
    

 
 
 
กลยุทธ์ที่ ๔ 
 พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเต็มตามศักยภาพ  
 
 
กลยุทธ์ที่ ๕ 
 สร้างองค์กรให้เข้มแข็ง มีคุณภาพตามแนวทางการกระจายอ านาจ บนหลักธรรมาภิบาล   ด้วยการ
บริหารแบบมีส่วนร่วม 
 



โครงการ/
กิจกรรม 
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