
 

  

บทที่ 2  
แผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 

 

1.  แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 โรงเรียนควรก าหนดแผนพัฒนาครูเพ่ือยกระดับความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิด เพื่อพัฒนานักเรียน ให้มกีารคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ 
ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล  ได้แก่ การจัดกิจกรรมการสอนที่สอดแทรกกระบวนการคิดวิเคราะห์แบบ Mind map , การสอนแบบโครงงาน ฯลฯ และมีการติดตาม
นิเทศการสอนของครูอย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีการทดสอบผู้เรียนด้านการคิดเพ่ือประเมินความสามารถด้านการคิดของนักเรียนตามที่ก าหนดในหลั กสูตรออกมาเป็น
ภาพรวม(ร้อยละ) ของโรงเรียน และโรงเรียนได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาไว้ดังนี้  
 1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลักเพ่ิมข้ึนอย่างน้อย ร้อยละ 5 
 2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาทุกคนอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็นตามพ้ืนฐานความรู้ของแต่ละระดับชั้น  
 3. นักเรียน และครูได้รับการพัฒนาเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
2. กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมอัตลักษณ์ของสถานศึกษาโดดเด่น 
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3. การด าเนินงานตามกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
   การศึกษาปฐมวัย 
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

 โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

1. โครงการหนูน้อย 
สุขภาพดี 

1. เพ่ือให้ผู้เรียนมีพัฒนาการร่างกาย 
    สมวัย 
2. เพ่ือให้ผู้เรียนมีพัฒนาการ 
   ด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย 
3. เพ่ือให้ผู้เรียนมีพัฒนาการ 
   ด้านสังคมสมวัย 
4. เพ่ือให้ผู้เรียนมีพัฒนาการ 
   ด้านสติปัญญาสมวัย 
 

เชิงปริมาณ 
1. ผู้เรียนร้อยละ 80  มีสุขภาพกายสมวัย 
2. ผู้เรียนร้อยละ 80  มีสุขนิสัยสมวัย 
3. ผู้เรียนร้อยละ 80  มีสุขภาพจิตสมวัย 
4. ผู้เรียนร้อยละ 90  มีสุนทรียภาพสมวัย 
5. ผู้เรียนร้อยละ 80  มีวินัยและรู้ผิดชอบชั่วดี สมวัย 
6. ผู้เรียนร้อยละ 85 สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้ 
7. ผู้เรียนร้อยละ 80  มีความใฝ่รู้สมวัย 
8. ผู้เรียนร้อยละ 80  มีการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องสมวัย 
9. ผู้เรียนร้อยละ 85  มีทักษะในการสื่อสารสมวัย 
10.ผู้เรียนร้อยละ 85  มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์สมวัย 

 มาตรฐานที่ 1 – 4 

2.โครงการยิ้มใสไหว้สวย 1. เพ่ือจัดกิจกรรมที่ตอบสนอง 

  นโยบายตามแนวทางการปฏิรูป 

  การศึกษา 

เป้าหมายเชิงปริมาณ(Quantitative Target) 

1. สถานศึกษาจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย  จุดเน้นตามแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษาร้อยละ  75 

2. สถานศึกษามีการด าเนนิงานให้บรรลุตามเป้าหมายร้อยละ 75 

 

มาตรฐานที่ 15 
     การจัดกิจกรรมตาม
นโยบาย จุดเน้น แนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนา 
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            กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

โครงการ/กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

 
2. เพ่ือด าเนินงานให้บรรลุตาม
เป้าหมาย 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ (Qualitative Target) 

      สถานศึกษาจัดโครงการและกิจกรรมพิเศษให้ตอบสนองต่อนโยบายตามแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมายของโรงเรียน 

และส่งเสริมสถานศึกษาให้
ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 

1. โครงการส่งเสริม
ศักยภาพการศึกษาปฐมวัย 

1.เพ่ือให้สถานศึกษาจัดการศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
1. มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและน าไปสู่การปฏิบัติได้
อย่างมีประสิทธิภาพได้   ร้อยละ 85 
2. มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจหลักการจัด
การศึกษาปฐมวัยได้ร้อยละ  85 

3. การจัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจหลักการจัด
การศึกษาปฐมวัยได้   ร้อยละ  85 
4. สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชนและ
ท้องถิ่นได้ ร้อยละ   85 
5. จัดสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือพัฒนาเด็กอย่างรอบด้านได้ร้อยละ 85 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
        คณะครูและบุคลากรทางการศึกษามีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา จัดท าแผนพัฒนาการการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
จัดท าหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษามีการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และจัดให้ มี
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

มาตรฐานที่ 7แนวการจัด
การศึกษา 
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โครงการ/กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา  

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

2. โครงการพัฒนาการ
ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาระดับปฐมวัย 
 

1. เพ่ือให้สถานศึกษาจัดระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
1. คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถก าหนดมาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัยของสถานศึกษา ร้อยละ 80   
2. คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถจัดและด าเนินการตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาได้ร้อยละ 85 
3. คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ
และใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการได้ร้อยละ 85 
4. คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผลการด าเนินงานคุณภาพในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ได้ร้อยละ 85 
5. คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถน าผลการประเมินคุณภาพ
ทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่า งต่อเนื่อง
ได้ร้อยละ 80 
6.คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงาน
การประเมินคุณภาพภายในได้ร้อยละ 80 
  

มาตรฐานที่ 8 สถานศึกษา
มีการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาตามที่ก าหนดใน

กฎกระทรวง 
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โครงการ/กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา  

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
       คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาก าหนดมาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัยของสถานศึกษา จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนาคุณภาพตามาตรฐานการศึกษาของ 

 

3.โครงการพัฒนาศักยภาพ
ครูระดับปฐมวัย 

1. เพ่ือให้ครูจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ที่หลากหลาย สอดคล้องกับ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและใช้สื่อ
และเทคโนโลยีที่เหมาะสมสอดคล้อง
กับพัฒนาการของเด็ก 

 

1. ครูเข้าใจปรัชญา หลักการและธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัยและ
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์ ร้อยละ 80         

2. ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยและสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลายสอดคล้องกับ
ความแตกต่างระหว่างบุคคล ร้อยละ  80          

3. ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก ร้อยละ 80     
4. ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก  
ร้อยละ 80     
5. ครูใช้เครื่องมือการวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลาย 
และสรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง ร้อยละ 85      

มาตรฐานที่ 5 ครูปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าที่อย่างมี 
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 
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โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา  
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

   6.ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลการจัด
ประสบการณ์ ร้อยละ 85 
7. ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา ร้อยละ 80 
8. ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครองร้อยละ 80 
9. ครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้านการศึกษาปฐมวัย ร้อยละ 75 
10.ครูจัดท าสารนิทัศน์และน ามาไตร่ตรองเพ่ือใช้ประโยชน์ในการ 
พัฒนาเด็ก ร้อยละ 80 

 

4.โครงการพัฒนาการ
บริหารการจัดการศึกษา
แบบมีส่วนร่วม 

1. ให้ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและ
หลักการจัดการศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
1.ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย ร้อยละ 80 
2.ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ภาวะผู้น าและความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยร้อยละ 80 
3.ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลการประเมินผล
หรือการวิจัยเป็นฐานคิดท้ังด้านวิชาการและการจัดการ ร้อยละ 80 
4. ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตาม
แผนพัฒนาคุณภาพร้อยละ 80 
5. ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ  
ร้อยละ 80 

มาตรฐานที่ 6 ผู้บริหาร
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 
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          กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมอัตลักษณ์ของสถานศึกษาโดดเด่น 

 โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

  

6. ผู้บริหารให้ค าแนะน าค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัด
การศึกษาปฐมวัยเต็มศักยภาพและเต็มเวลา  ร้อยละ  80 
7. เด็กผู้ปกครองและชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา 
ปฐมวัยร้อยละ  80 

 

1. โครงการยุวทูตความดี 1. เพ่ือให้ผลการพัฒนาให้บรรลุตาม
ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
สถานศึกษา 
2. เพ่ือให้ผลการพัฒนาตามจุดเน้น
และจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
   1. ผู้เรียนร้อยละ 80   สวดมนต์ ไหว้พระ นั่งสมาธิ และกล่าวค า 
แผ่เมตตา   
   2. ผู้เรียนร้อยละ 85   มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่สมบูรณ์ 
   3. ผู้เรียนร้อยละ 75  รับประทานอาหารกลางวันอย่างมีระเบียบ 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 ผู้เรียนได้เรียนรู้พัฒนาการด้านการกิน อยู่ ดู ฟัง ให้เป็น โดยน า
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ควบคู่ไปกับการจัดประสบการณ์เพ่ือ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่สมบูรณ์พร้อมที่จะเรียนรู้ 
และ พัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษาบรรลุ   ตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของ
การจัดตั้งสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ 10 การพัฒนา
สถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย
ตามปรัชญา  วิสัยทัศน์ และ
จุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย 
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 โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

2. โครงการส่งเสริมกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนระดับปฐมวัย 

1. เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ระหว่างชุมชนและ
องค์กร 
2. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
ภายในสถานศึกษาระหว่าง
สถานศึกษากับครอบครัว 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
1. เป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากรใน
สถานศึกษาร้อยละ  80  
2. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษาระหว่างสถานศึกษา
กับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้องร้อยละ 80 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
        สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากรทางการศึกษา มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับ
ครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

มาตรฐานที่ 9 สถานศึกษามี
การสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน
ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่ง
การเรียนรู้ 
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การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

 โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

1.โครงการเด็กไทยสุขภาพดี  1.เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยในการ
ดูแลสุขภาพและออกก าลังกาย
สม่ าเสมอ 
 2.เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีน้ าหนัก
ส่วนสูงและมีสมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 
 3.เพ่ือพัฒนาให้นักเรียนป้องกัน
ตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและ
หลีกเลี่ยงตนเองจากภาวะที่เสี่ยงต่อ
ความรุนแรงโรคภัยอุบัติเหตุและ
ปัญหาทางเพศ 
 4.เพ่ือพัฒนาให้นักเรียนเห็นคุณค่าใน
ตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสม 
 5.เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีมนุษย์
สัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อ่ืน 
 

เป้าหมายเชิงปริมาณ (Quantitative Target )              
     1. ผู้เรียนร้อยละ 80มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกาย
สม่ าเสมอ 
     2. ผู้เรียนร้อยละ 80มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 
     3. ผู้เรียนร้อยละ 85ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยง
ตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และปัญหา 
ทางเพศ 
     4. ผู้เรียนร้อยละ 75เห็นคุณค่าในตนเองมีความม่ันใจกล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสม 
     5. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้ อ่ืน 
     6. ผู้เรียนร้อยละ 85 สร้างผลงานจากการเข้าร่วม 
กิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์/ กีฬา/นันทนาการตามจินตนาการ 

มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะ
ที่ดีและมีสุนทรียภาพ 
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 โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

 

6.เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนสร้างผลงาน
จากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ 
ดนตรี/นาฏศิลป์/กีฬา/นันทนาการ
ตามจินตนาการ 

  

2. โครงการคุณธรรม 
จริยธรรมในสถานศึกษา 
 

1. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 

2. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเอ้ือ
อาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มี
พระคุณ 

3. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนยอมรับ
ความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง 

4. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนตระหนัก รู้
คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 

 

เป้าหมายเชิงปริมาณ (Quantitative Target )  
1. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร ร้อยละ 80 
2. ผู้เรียนมีความเอ้ืออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ร้อยละ  80 
3. ผู้เรียนยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง ร้อยละ 90 
4. ผู้เรียนตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 90 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ  (Qualitative Target ) 
       ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรมีความเอ้ืออาทรผู้อื่น
และกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง
ตระหนัก  รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมี
คุณธรรมจริยธรรมและ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
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 โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

3. โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน 

1. เพ่ือให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีเก่ียวกับ
การปกครองระบอบประชาธิปไตย 

2. เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึก
ตนเองเกี่ยวกับการใช้สิทธิเสรีภาพ 
ความเสมอภาคและหน้าที่ตาม
ระบอบประชาธิปไตย 

 3. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีความ
รับผิดชอบร่วมกันในการรักษาไว้ซึ่ง
ประโยชน์ทั้งปวงของโรงเรียน 
4. เพ่ือแสดงพฤติกรรมที่เด่นชัดของ
นักเรียนเกี่ยวกับลักษณะการมีวิถี
ประชาธิปไตย 
5. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยโดยการ
ปฏิบัติจริง 

เป้าหมายเชิงปริมาณ ( Quantitative Target ) 
1. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีเจตคติท่ีดีเกี่ยวกับการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 
2. ผู้เรียนร้อยละ 80ได้เรียนรู้และฝึกตนเองเก่ียวกับการใช้สิทธิเสรีภาพ 
ความเสมอภาคและหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตย 
3. ผู้เรียนร้อยละ 85มีความรับผิดชอบร่วมกันในการรักษาไว้ซึ่งประโยชน์
ทั้งปวงของโรงเรียน 
4. ผู้เรียนร้อยละ 75แสดงพฤติกรรมที่เด่นชัดของนักเรียนเกี่ยวกับลักษณะ
การมีวิถีประชาธิปไตย 
5. ผู้เรียนร้อยละ 80 เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยโดยการปฏิบัติ

จริง 

มาตรฐานที่  6 ผู้เรียนมีทักษะ
ในการท างาน รักการท างาน 
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้
และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ
สุจริต 
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 โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

4. โครงการห้องสมุด
โรงเรียน 
 

1. เพ่ือให้นักเรียนค้นคว้าหาความรู้
จากห้องสมุด 
2. เพ่ือให้นักเรียนน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
3. เพ่ือให้นักเรียนใช้ห้องสมุดแหล่ง
เรียนรู้และสื่อต่างๆทั้งในและนอก
สถานศึกษา 
4. เพ่ือปลูกฝังนิสัยผู้เรียนในการรัก
การอ่าน การค้นคว้า 

เป้าหมายเชิงปริมาณ (Quantitative Target ) 
1. ร้อยละ 85ของนักเรียนชั้น ป.1-6 สามารถค้นคว้าหาความรู้จาก
ห้องสมุด 
2. ร้อยละ 80ของนักเรียนชั้น ป.1-6 สามารถน าความรู้ไปปฏิบัติจริงได้ 
3. ร้อยละ 80ของนักเรียนชั้น ป.1-6 สามารถใช้ห้องสมุดแหล่งเรียนรู้และ
สื่อต่างๆท้ังในและนอกสถานศึกษา 
4.ร้อยละ 75 ของนักเรียนชั้น ป.1–6 มีนิสัยรักการอ่าน การค้นคว้า 

มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะ
ในการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง รักการเรียนรู้ และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

 

5.โครงการส่งเสริมนิสัยรัก
การอ่าน 

1. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการ
อ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
จากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และสื่อ
ต่างๆรอบตัว 
2. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะใน
การอ่าน ฟัง ดู พูด เขียนและตั้ง
ค าถามเพ่ือค้นคว้าความรู้เพิ่มเติม 
 

เป้าหมายเชิงปริมาณ  ( Quantitative Target ) 
1. ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด 
แหล่งเรียนรู้และสื่อต่างๆรอบตัว ร้อยละ 75 
2. ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียนและตั้งค าถามเพ่ือค้นคว้า
ความรู้เพิ่มเติม ร้อยละ 75 
3. ผู้เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่าง
กันร้อยละ 80 
4. ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน ร้อยละ 70 

มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะ
ในการแสวงหาความรู้และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
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 โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

 3. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ร่วมกัน
เป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อ
การเรียนรู้ระหว่างกัน 

  4. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยี
ในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน 

  

6. โครงการส่งเสริมการอ่าน 
คิดวิเคราะห์และเขียน 

1. เพ่ือให้ผู้เรียนสรุปความคิดจากเรื่อง
ที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดยการ
พูดหรือเขียนตาม  ความคิดของตนเอง 
2. เพ่ือน าเสนอวิธีการคิด วิธีแก้ปัญหา
ด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง 
3. เพ่ือก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ 
ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผล
ประกอบ 
4. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่ม และ
สร้างสรรค์ผลงาน ด้วยความภาคภูมิใจ 

เป้าหมายเชิงปริมาณ  ( Quantitative Target ) 
1. ผู้เรียนสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง ดู และสื่อสารโดยการพูดหรือ
เขียนตามความคิดของตนเอง ร้อยละ 75 
2. ผู้เรียนน าเสนอวิธีการวิธีการคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของ
ตนเอง  ร้อยละ 70 
3. ผู้เรียนก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผล
ประกอบ ร้อยละ 70 
4. ผู้เรียนมีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงาน ด้วยความภาคภูมิใจ  
ร้อยละ 75 

มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมี
ความสามารถในการคิดอย่าง
เป็นระบบคิดสร้างสรรค์ 
ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมี
สติสมเหตุผล 
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 โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

7. โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 

1. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนจากการประเมิน
ระดับชาติ ระดับเขตพ้ืนที่และระดับ
โรงเรียนให้สูงขึ้น 
 2. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่ม
สาระให้สูงขึ้น 

เป้าหมายเชิงปริมาณ (Quantitative  Target) 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ  2 
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการประเมินระดับชาติ ระดับ
เขตพ้ืนที่ และระดับโรงเรียนสูงขึ้น ร้อยละ  2 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ (Qualitative  Target) 
       ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระ  ผลการทดสอบ
ระดับชาติ  ระดับเขตพ้ืนที่และระดับโรงเรียนสูงขึ้น 

มาตรฐานที่  5 ผู้เรียนมี
ความรู้และทักษะที่จ าเป็น
ตามหลักสูตร 

8. โครงการ ส่งเสริมทักษะ
ที่จ าเป็นตามหลักสูตร 

1. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไป
ตามเกณฑ์ 
2. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลการ
ประเมินสมรรถนะส าคัญตาม
หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 
3. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลการอ่าน
คิดวิเคราะห์และเขียนเป็นไปตาม
เกณฑ์ 
4. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลการ
ทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ 

เป้าหมายเชิงปริมาณ ( Quantitative Target ) 
1.  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์  
ร้อยละ 70 
2. ผู้เรียนมีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเป็นไป 
ตามเกณฑ์ ร้อยละ 80 
3. ผู้เรียนมีผลการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ ร้อยละ 70 
4. ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ ร้อยละ 70 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ  ( Qualitative Target ) 
           ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระ  ผลการประเมิน
สมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร มีผลการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน และมีผล
การทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ 

มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้
และทักษะที่จ าเป็นตาม
หลักสูตร 
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 โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

9.โครงการส่งเสริมทักษะใน
การท างาน 

1.เพ่ือให้ผู้เรียนมีการวางแผนการท างาน
และด าเนินการจนส าเร็จ 
2.เพ่ือให้ผู้เรียนท างานอย่างมีความสุข  
มุ่งม่ันพัฒนางานและภูมิใจในผลงานของ
ตนเอง 
3.เพ่ือให้ผู้เรียนท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
4.เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพ
สุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่
ตนเองสนใจ 

 

เป้าหมายเชิงปริมาณ ( Quantitative Target ) 
1.  ผู้เรียนร้อยละ  70 วางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ 
2.  ผู้เรียนร้อยละ  80  ท างานอย่างมีความสุข  มุ่งมั่นพัฒนางานและ
ภูมิใจในผลงานของตนเอง 
3.  ผู้เรียนร้อยละ  80  ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
4.  ผู้เรียนร้อยละ  70  มีความรู้สึกดีต่ออาชีพที่ตนเองสนใจ 

มาตรฐานที่  6  ผู้เรียนมี
ทักษะในการท างาน  รักการ
ท างาน สามารถท างาน 
ร่วมกับผู้อ่ืนได้และมีเจตคติที่
ดีต่ออาชีพสุจริต 

 

10.โครงการ อาหาร
กลางวัน 

วัตถุประสงค์ (Objective ) 
1. เพ่ือให้นักเรียนมีอาหารกลางวันที่มี
คุณค่าตามหลักโภชนาการอย่างทั่วถึง  
2. เพ่ือให้นักเรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง และ
มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ 
3. เพ่ือให้นักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่
สมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ 
 

เป้าหมายเชิงปริมาณ ( Quantitative Target ) 
1. ผู้เรียนร้อยละ 95มีอาหารกลางวันที่มีคุณค่าตามหลักโภชนาการ 
2. ผู้เรียนร้อยละ 80มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ์ 
3. ผู้เรียนร้อยละ 85มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ปราศจาก
โรคภัยไข้เจ็บ 

มาตรฐานที่  1 ผู้เรียนมีสุข
ภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 
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 โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

11.โครงการอาหารเสริม
(นม) 

1.เพ่ือให้นักเรียนได้รับประทาน
อาหารเสริม(นม)ที่มีคุณค่า และ
ปริมาณเพียงพอต่อความต้องการ 

เป้าหมายเชิงปริมาณ ( Quantitative Target ) 
1. ผู้เรียนร้อยละ 95ได้รับประทานอาหารเสริม(นม)ที่มีคุณค่า และปริมาณ
เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย 
2. ผู้เรียนร้อยละ 80ได้รับการช่วยเหลือการขาดแคลนอาหารเสริม(นม) 
3. ผู้เรียนร้อยละ 80มีความรู้และเสริมสร้างสุขนิสัยที่ดีในการรับประทาน
อาหารเสริม(นม) 

มาตรฐานที่  1 ผู้เรียนมีสุข
ภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 
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กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

 โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

1.โครงการการพัฒนา
ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาระดับประถม 

1. เพ่ือให้สถานศึกษาปฏิบัติตาม
ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
2. เพ่ือให้สถานศึกษาจัดท า
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 
3. เพ่ือให้สถานศึกษาจัดระบบ
บริหารและสารสนเทศ 
4. เพ่ือให้สถานศึกษาด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
5. เพ่ือให้สถานศึกษาติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
6. เพ่ือให้สถานศึกษาจัดท ารายงาน
ประจ าปี หรือรายงานการประเมิน
ตนเอง 
 

เป้าหมายเชิงปริมาณ  (Quantitative Target) 
1. สถานศึกษาปฏิบัติตามก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
ร้อยละ  80 
2. สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
ร้อยละ  80 
3.  สถานศึกษาจัดระบบบริหาร และสารสนเทศ   ร้อยละ  75 
4.  สถานศึกษาด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาร้อยละ  75 
5.  สถานศึกษาติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ร้อยละ  80 
6. สถานศึกษาประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาร้อยละ 75 
7. สถานศึกษาจัดท ารายงานประจ าปี หรือรายงานการประเมินตนเอง  
ร้อยละ  80 

มาตรฐานที่ 12  สถานศึกษา
มีการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาตามที่ก าหนด
ในกฎกระทรวง 
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 โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

2. โครงการพัฒนาศักยภาพ
ครูระดับประถมศึกษา 

1.เพ่ือส่งเสริมให้ครูก าหนดเป้าหมาย
คุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้  ทักษะ
กระบวนการ  สมรรถนะ  และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
2. เพ่ือให้ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียน
เป็นรายบุคคลและใช้ข้อมูลในการ
วางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียน 
3.  เพ่ือให้ครูออกแบบและจัดการ
เรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลและพัฒนาการทาง
สติปัญญา 
4.  เพ่ือให้ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสม  ผนวกกับการน าบริบท
และภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณา
การในการจัดการเรียนรู้ 

เป้าหมายเชิงปริมาณ ( Quantitative Target ) 
1. ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้  ทักษะ
กระบวนการ  สมรรถนะ  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ร้อยละ  70 
2. ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและใช้ข้อมูลในการวางแผนการ
จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ร้อยละ  70 
3. ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล
และพัฒนาการทางสติปัญญา  ร้อยละ  70 
4. ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม  ผนวกกับการน าบริบทและภูมิ
ปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้  ร้อยละ  80 
5. ครูมีการวัดผลและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
ด้วยวิธีที่หลากหลาย   
ร้อยละ  80 
6. ครูให้ค าปรึกษา  แนะน า  และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียน
และคุณภาพชีวิต  ด้านความเสมอภาค  ร้อยละ  70 

มาตรฐานที่  7  ครูปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 
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 โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

 

5.  เพ่ือให้ครูมีการวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนที่
หลากหลาย 
6.  เพ่ือให้ครูให้ค าปรึกษา แนะน า  
และแก้ไขปัญหาด้านการเรียนและ
คุณภาพชีวิตด้านความเสมอภาค 
7.  เพ่ือให้ครูมีการศึกษาวิจัยและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้  ในวิชาที่
ตนรับผิดชอบ 
8.  เพ่ือให้ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีของสถานศึกษา 
9.  เพ่ือให้ครูจัดการเรียนการสอน
ตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็ม
ความสามารถ 

 
7. ครูมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ
ในการปรับการสอน  
ร้อยละ  70 
8. ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  และเป็นสมาชิกที่ดีของ
สถานศึกษา  ร้อยละ  90 
9. ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มความสามารถ  
ร้อยละ  90 
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 โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

3.โครงการพัฒนาการ
บริหารจัดการ การศึกษา
แบบมีส่วนร่วม 

1.  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์  ภาวะผู้น า 
และมีความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนา
ผู้เรียน 
2.  ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมี
ส่วนร่วม  และใช้ข้อมูลผลการ
ประเมินผลการวิจัยเป็นพ้ืนฐานคิดทั้ง
ด้านวิชาการ  การจัดการ 
3.  ผู้บริหารสามารถบริหารจัด
การศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 
4.  ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรนักเรียน  
ผู้ปกครอง  ครู  และชุมชน   
5.  ผู้บริหารให้ค าแนะน า  ค าปรึกษา
ทางวิชาการและเอาใจใส่การจัด
การศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

 

เป้าหมายเชิงปริมาณ( Quantitative Target ) 
1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์  ภาวะผู้น ามีความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน
ร้อยละ  80 
2. ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม  ใช้ข้อมูลผลการประเมิน
ผลการวิจัยเป็นพื้นฐานคิดทั้งด้านวิชาการ  การจัดการ  ร้อยละ  70 
3. ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้
ในแผนปฏิบัติการ 
  ร้อยละ  70 
4. ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรนักเรียน  ผู้ปกครอง  ครู  
และชุมชนร้อยละ  70 
5. ผู้บริหารให้ค าแนะน า  ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัด
การศึกษาเต็มศักยภาพและ 
เต็มเวลาร้อยละ  70 

มาตรฐานที่ 8   ผู้บริหาร
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 
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 โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

4.โครงการ ส่งเสริมการ
ปฏิบติังานของภาคี 4 ฝ่าย 

1.เพ่ือให้คณะกรรมการสถานศึกษารู้
และปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีระเบียบ
ก าหนด 
2.เพ่ือให้คณะกรรมการสถานศึกษา
ก ากับติดตาม  ดูแล  และขับเคลื่อน
การด าเนินงานของสถานศึกษา           
ให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
3.เพ่ือให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา 

 

เป้าหมายเชิงปริมาณ ( Quantitative Target ) 
1.  คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบก าหนด  
ร้อยละ  75 
2.  คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับติดตาม  ดูแล  และขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย  ร้อยละ  80 
3.  ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาร้อยละ  
70 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ ( Qualitative Target ) 
       เพ่ือให้คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบ
ก าหนด  ก ากับติดตาม  ดูแล  และขับเคลื่อนการด าเนินงานของ
สถานศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย  ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา 

  มาตรฐานที่  9 
คณะกรรมการสถานศึกษา 
และผู้ปกครอง ชุมชน
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 
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 โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

5.โครงการสัมพันธ์ชุมชน 1. เพ่ือสร้างความร่วมมือความเข้าใจ
ระหว่างโรงเรียนและชุมชน ในอันที่จะ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2. เพ่ือให้ชุมชน องค์กรปกครอง
ท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
โรงเรียน 
3. เพ่ือส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ข่าวสารข้อมูลระหว่างโรงเรียนและ
ชุมชนสถานศึกษา  
4. เพ่ือให้เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยน
ข้อมูลกับแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาใน
ท้องถิ่น  
5. เพ่ือให้สนับสนุนให้แหล่งเรียนรู้  
ภูมิปัญญา และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดท าหลักสูตรระดับโรงเรียน 

เป้าหมายเชิงปริมาณ ( Quantitative Target ) 
1. โรงเรียนและชุมชนสร้างความร่วมมือความเข้าใจในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาร้อยละ 80  
2. โรงเรียนและชุมชนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ร้อยละ 90 
3. โรงเรียนและชุมชมมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนร้อยละ 80 
4. โรงเรียนมีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา
ในท้องถิ่น ร้อยละ 90  
5. โรงเรียนมีการสนับสนุนให้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา และชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมใน การจัดทาหลักสูตร ร้อยละ 90  

มาตรฐานที่  13 สถานศึกษามี
การสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน 
ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่ง
การเรียนรู้ 
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กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมอัตลักษณ์ของสถานศึกษาโดดเด่น 

 โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

1. โครงการอ่านคล่อง  
เขียนสวย 

1. เพ่ือจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน

บรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์  

ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา 

2. เพ่ือด าเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียน

บรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์  

ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา 

เป้าหมายเชิงปริมาณ  (Quantitative Target) 
 1. สถานศึกษาจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์  ปรัชญา และจุดเน้นร้อยละ  75 
2. สถานศึกษามีการด าเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย ร้อยละ  80 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ (Qualitative Target) 
           สถานศึกษาจัดกิจกรรมและด าเนินงานที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุ
ตามเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ 14 การพัฒนา
สถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย
ตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และ
จุดเน้นที่ก าหนดขึ้น       
 

2. โครงการ โรงเรียน
ส่งเสริมความเป็นจีน 

1. เพ่ือให้ผลการพัฒนาให้บรรลุตาม
ปรัชญา  ปณิธาน  พันธกิจ  และ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
สถานศึกษา 
2. เพ่ือให้ผลการพัฒนาตามจุดเน้น
และจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

เป้าหมายเชิงปริมาณ  (Quantitative  Target) 
1. ผู้เรียนร้อยละ  85  ออกก าลังกายด้วยท่าทางนาฎศิลป์จีนได้ 
2. ผู้เรียนร้อยละ  75  คัดลายมือจีนได้สวยงาม 
3. ผู้เรียนร้อยละ  70  พูดค าศัพท์ภาษาจีนได้ 

มาตรฐานที่ 15  การจัด
กิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น 
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา
เพ่ือพัฒนาและส่งเสริม
สถานศึกษาให้ยกระดับ
คุณภาพสูงขึ้น 
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 โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

3. โครงการส่งเสริมกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนระดับ
ประถมศึกษา 

1. เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ระหว่างชุมชนและ
องค์กร 
2. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
ภายในสถานศึกษาระหว่าง
สถานศึกษากับครอบครัว 
 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
1. เป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนและบุคลากรใน
สถานศึกษาร้อยละ  75 
2. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษาระหว่างสถานศึกษา
กับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง  ร้อยละ 80 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
         สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่ง
การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากรทางการศึกษา มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับ
ครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะ
ในการท างาน รักการท างาน 
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้
และมีเจตนาที่ดีต่ออาชีพ
สุจริต 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


