
๒๗ 
 

ตอนที ่ ๒  
การพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา 

ตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปีของสถานศึกษา 
 

๑.  การบริหารจัดการศึกษา  
 โรงเรียนบา้นยามกาโนนค า  แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น  ๔  ดา้น  ไดแ้ก่  ดา้นวิชาการ  
ดา้นงบประมาณ  ดา้นการบริหารงานบุคคล  และดา้นการบริหารทัว่ไป  โดยผูบ้ริหารยึดหลกัการ
บริหาร/เทคนิคการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน  ตามแนวทางกระจายอ านาจทางการศึกษา   
หลกัธรรมาภิบาล  เนน้การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกบัองคก์ารปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน  เพื่อส่งเสริมและสนบัสนุนการจดัการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๘ 
 

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนบ้านยามกาโนนค า 
      

 
            
    
    
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้อ านวยการโรงเรียน 

รองผู้อ านวยการโรงเรียน 

งานวชิาการ
วชิาการ 

ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารทัว่ไป 

เครือข่ายผู้ปกครองฯ 

- การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 
- การวางแผนงานดา้นวิชาการ 
- การจดัการเรียนการสอนใน 

- การพฒันากระบวนการเรียนรู้ 
- การวดัผล ประเมินผลและเทียบ 

  โอนผลการเรียน 

- การวิจยัเพ่ือพฒันาคุณภาพการศึกษา 
- การนิเทศการศึกษา 
- การแนะแนวการศึกษา 
- การพฒันาระบบการประกนั 

  คุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
- การพฒันาและส่งเสริมให้มี 

   แหล่งเรียนรู้ 
- การประสานความร่วมมือในการ 
  พฒันาวิชาการกบัสถานศึกษาอ่ืน 

- การส่งเสริมและสนบัสนุนงาน 

  วิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องคก์ร  
  หน่วยงาน และสถาบนัอ่ืนท่ีจดั 

  การศึกษา 
- การจดัท าระเบียบและแนวปฏิบติั 

  เก่ียวกบังานดา้นวิชาการของ 
- การพฒันาและใชส่ื้อเทคโนโลย ี
  เพื่อการศึกษา 

- การจดัท าแผนงบประมาณฯ 
- การจดัท าแผนใชจ่้ายเงินฯ 

- การตรวจสอบ ติดตาม  
  ประเมินผล และรายงาน 

  ผลการใช ้เงินและผลการ 
  ด าเนินงาน 

- การระดมทรัพยากรและ 
  การลงทุนเพื่อการศึกษา 
- การบริหารการเงิน 

- การบริหารบญัชี 

- การบริหารพสัดุ 

  และสินทรัพย ์
 

- การวางแผนและจดัสรร 
   อตัราก าลงั 
- การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง 
- การเปล่ียนต าแหน่งให้สูงข้ึน 

   การยา้ยขา้ราชการครูฯ 
- การเล่ือนขั้นเงินเดือน 

- การลาทุกประเภท 

- การประเมินผลการปฏิบติังาน 

- วินยัและการลงโทษ 

- การออกจากราชการ 
- การจดัระบบและการจดัท าทะเบียน 

  ประวติั 
- การส่งเสริมและยกยอ่งเชิดชูเกียรติ 
- การพฒันาขา้ราชการครูฯ 
 

- การพฒันาระบบและเครือข่าย 
   ขอ้มูลสารสนเทศ 
- การประสานและพฒันาเครือข่ายการศึกษา 
- การวางแผนการบริหารงานการศึกษา 
- งานวิจยัเพ่ือพฒันานโยบายและแผน 
- การจดัระบบการบริหารและพฒันาองคก์ร 
- การพฒันามาตรฐานการปฏิบติังาน 
- งานเทคโนโลยสีารสนเทศ 
- การด าเนินงานธุรการ 
- การดูแลอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอ้ม 

- การจดัท าส ามะโนผูเ้รียน 

- การรับผูเ้รียน 

- การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
- งานกิจการผูเ้รียน 

- การประชาสมัพนัธ์งานการศึกษา 
- งานประสานราชการกบัหน่วยงานอ่ืน 

- การจดัระบบการควบคุมในหน่วยงาน 
- งานทศันศึกษา 
- การส่งเสริม  สนบัสนุนและประสาน 

  การจดัการศึกษาของบุคคล  ชุมชน  องคก์ร 
  หน่วยงานและสถาบนัสงัคมอ่ืนท่ีจดัการศึกษา 
- งานท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นงานอ่ืน 

คณะกรรมการบริหารวชิาการ 
- นางสมพร  สีมืด 
- นางสาวชญาภา  โพธ์ิศรี 
- นางอมัพร  ประเสริฐสงัข ์

- นายฌานินทร์  ไชยมานนัต ์
 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการบริหาร 
งบประมาณ 

- นางเพญ็พศิ  อุไร 
- นายนงนุช  สุสุวรรณ 

- นางสาวละมยั  ผมอินทร์ 
- นางสาวสิริขวญั  ขมวดทรัพย ์
 
 

คณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
- นายหนูเถื่อน  ปะโพชะนัง 
- นายสงวน  ค  าเทพ  
 
 
 

คณะกรรมการบริหารทั่วไป 

-  นางหนูน้อม  กาหวาย 
-  นางฉวีวรรณ  สิงห์วิเศษ 

-  นางสาวเพลินพิศ  เบา้ทองหล่อ 
-  นางวชัราภรณ์  ดุมเกษม 

-  นายวิจิตร  บุตรสุรินทร์ 
-  นายฤทธิศกัด์ิ  ศรีราชสญไทย 
-  นางจ ารูญ  จนัทร์ขาว 
-  นางรัชฎาภรณ์  ภูมิวตัร์ 
 
 



๒๙ 
 

๒. วสัิยทัศน์  พนัธกจิ  เป้าประสงค์  อตัลกัษณ์  และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
 วสัิยทัศน์   (Vision) 
  วชิาการเด่น  เนน้เทคโนโลย ี มีคุณธรรม  ผูน้  าดา้นกีฬา  เห็นคุณค่าความเป็นไทย  
ใส่ใจส่ิงแวดลอ้ม  นอ้มน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  
 พนัธกจิ  (Mission) 
  ๑)  ร่วมมือทุกภาคส่วนจดัการเรียนการสอน  การปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม 
  ๒)  จดัการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาปฐมวยัใหมี้คุณภาพตามมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษา   
  ๓)  ส่งเสริมและพฒันาใหผู้เ้รียนมีทกัษะ  ความสามารถดา้นการกีฬา 
  ๔)  ส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาความรู้ความสามารถดา้นเทคโนโลยใีหท้นัสมยัอยูเ่สมอ  
  ๕)  อนุรักษว์ฒันธรรมและส่งเสริมภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
  ๖)  ปลูกฝังจิตส านึกในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
  ๗)  จดัการศึกษาตามหลกัของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๘)  พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ 
 
 เป้าประสงค์  (Goal/Objective) 
  ๑)  ร่วมมือทุกภาคส่วนจดักิจกรรมการเรียนการสอน  การปลูกฝังคุณธรรม   
จริยธรรม  ๙๐  % 
  ๒)  จดัการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาปฐมวยัใหมี้คุณภาพตามมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษา  ๙๐  % 
  ๓)  ส่งเสริมและพฒันาใหผู้เ้รียนมีทกัษะ  ความสามารถดา้นการกีฬา  ๙๐  % 
  ๔)  ส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาความรู้ความสามารถดา้นเทคโนโลยใีหท้นัสมยั 
อยูเ่สมอ  ๙๐  % 
  ๕)  อนุรักษว์ฒันธรรมและส่งเสริมภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  ๙๐  % 
  ๖)  ปลูกฝังจิตส านึกในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม  ๙๐  % 
  ๗)  จดัการศึกษาตามหลกัของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ๙๐  % 
  ๘)  พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ  ๙๕  % 
 
 อตัลกัษณ์ของสถานศึกษา  :  ความเป็นเลิศดา้นกีฬาวอลเลยบ์อล 
 เอกลกัษณ์ของสถานศึกษา : กีฬาเด่น 
 



๓๐ 
 

๓.   แนวทางการพฒันาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 โรงเรียนบา้นยามกาโนนค า  ไดป้ระชุมร่วมกบัคณะกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษา   
เพื่อก าหนดมาตรฐานตามระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาและตวับ่งช้ีตามท่ี สมศ. ก าหนด  
เพื่อเป้าหมายความส าเร็จท่ีคาดหวงัร่วมกนัในการพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ทั้ง  ๓  ดา้น  คือ  ดา้นผูเ้รียน  ดา้นครูผูส้อน  ดา้นผูบ้ริหาร  รวม  ๑๕  มาตรฐาน  ดงัน้ี 

ค่าเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งช้ี 
มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี ค่าเป้าหมายความส าเร็จ 

มาตรฐานที ่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะทีด่ีและมีสุนทรียภาพ 

๑.๑  มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลงักายสม ่าเสมอ 
๑.๒ มีน ้าหนกั  ส่วนสูง  และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑม์าตรฐาน 
๑.๓ ป้องกนัตนเองจากส่ิงเสพติดใหโ้ทษและหลีกเล่ียงตนเอง 
        จากสภาวะท่ีเส่ียงต่อความรุนแรง โรคภยั  อุบติัเหตุ  และปัญหา 
        ทางเพศ     
๑.๔ เห็นคุณค่าในตนเอง  มีความมัน่ใจ  กลา้แสดงออกอยา่งเหมาะสม 
๑.๕ มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีและใหเ้กียรติผูอ่ื้น 
๑.๖ สร้างผลงานจากการเขา้ร่วมกิจกรรมดา้นศิลปะ  ดนตรี/นาฏศิลป์ 
       กีฬา/นนัทนาการ  ตามจินตนาการ 

 
- ร้อยละ ๙๕ ของนกัเรียนทั้งหมด 
- ร้อยละ ๙๖ ของนกัเรียนทั้งหมด 
- ร้อยละ ๙๕ ของนกัเรียนทั้งหมด 
 
 
- ร้อยละ ๙๖ ของนกัเรียนทั้งหมด 
- ร้อยละ ๙๕ ของนกัเรียนทั้งหมด 
- ร้อยละ ๙๐ ของนกัเรียนทั้งหมด 
 

มาตรฐานที ่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมทีพ่งึประสงค์ 
๒.๑ มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคต์ามหลกัสูตร 
๒.๒ เอ้ืออาทรผูอ่ื้นและกตญัญูกตเวทีต่อผูมี้พระคุณ 
๒.๓ ยอมรับความคิดและวฒันธรรมท่ีแตกต่าง 
๒.๔  ตระหนกั  รู้คุณค่า  ร่วมอนุรักษแ์ละพฒันาส่ิงแวดลอ้ม 

 
- ร้อยละ ๘๗ ของนกัเรียนทั้งหมด 
- ร้อยละ ๙๐ ของนกัเรียนทั้งหมด 
- ร้อยละ ๙๒ ของนกัเรียนทั้งหมด 
- ร้อยละ ๘๕ ของนกัเรียนทั้งหมด 

มาตรฐานที ่ ๓  ผู้เรียนมีทกัษะแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ 
                           และพฒันาตนเองอย่างต่อเน่ือง 
๓.๑ มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองจากหอ้งสมุด 
        แหล่งเรียนรู้  และส่ือต่างๆ รอบตวั 
๓.๒ มีทกัษะในการอ่าน ฟัง ดู พดู เขียน และตั้งค  าถามเพื่อคน้ควา้ 
        หาความรู้เพิ่มเติม   
๓.๓ เรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่ม  แลกเปล่ียนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ 
        ระหวา่งกนั 
๓.๔  ใชเ้ทคโนโลยใีนการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน 

 
 
- ร้อยละ ๙๐ ของนกัเรียนทั้งหมด 
 
- ร้อยละ ๘๕ ของนกัเรียนทั้งหมด 
 
- ร้อยละ ๙๐ ของนกัเรียนทั้งหมด 
 
- ร้อยละ ๘๕ ของนกัเรียนทั้งหมด 



๓๑ 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี ค่าเป้าหมายความส าเร็จ 

มาตรฐานที ่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ  
                         คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล 
๔.๑ สรุปความคิดจากเร่ืองท่ีอ่าน ฟัง และดู  และส่ือสารโดยการพดู 
        หรือเขียนตามความคิดของตนเอง 
๔.๒ น าเสนอวธีิคิด  วธีิแกปั้ญหาดว้ยภาษาหรือวธีิการของตนเอง 
๔.๓ ก าหนดเป้าหมาย  คาดการณ์  ตดัสินใจแกปั้ญหาโดยมีเหตุผล 
         ประกอบ 
๔.๔  มีความคิดริเร่ิม  และสร้างสรรคผ์ลงานดว้ยความภาคภูมิใจ 

 
 
- ร้อยละ ๘๐ ของนกัเรียนทั้งหมด 
 
- ร้อยละ ๘๐ ของนกัเรียนทั้งหมด 
- ร้อยละ ๘๐ ของนกัเรียนทั้งหมด 
 
- ร้อยละ ๘๕ ของนกัเรียนทั้งหมด 

มาตรฐานที ่ ๕  ผู้เรียนมีความรู้และทกัษะทีจ่ าเป็นตามหลกัสูตร 
๕.๑  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ ์
๕.๒ ผลการประเมินสมรรถนะส าคญัตามหลกัสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 
๕.๓ ผลการประเมินการอ่าน  คิดวเิคราะห์  และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ 
๕.๔  ผลการทดสอบระดบัชาติเป็นไปตามเกณฑ์ 

 
- ร้อยละ ๗๖ ของนกัเรียนทั้งหมด 
- ร้อยละ ๘๐ ของนกัเรียนทั้งหมด 
- ร้อยละ ๘๐ ของนกัเรียนทั้งหมด 
- ร้อยละ ๗๐ ของนกัเรียนทั้งหมด 

มาตรฐานที ่ ๖  ผู้เรียนมีทกัษะในการท างาน รักการท างาน สามารถ
ท างานร่วมกบัผู้อืน่ได้และมีเจตคติทีด่ีต่ออาชีพสุจริต 
๖.๑ วางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ 
๖.๒ ท างานอยา่งมีความสุข  มุ่งมัน่พฒันางาน  และภูมิใจในผลงาน 

         ของตนเอง 
๖.๓ ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้
๖.๔  มีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เก่ียวกบัอาชีพ 

         ท่ีตนเองสนใจ 

 
 
- ร้อยละ ๘๐ ของนกัเรียนทั้งหมด 
- ร้อยละ ๘๓ ของนกัเรียนทั้งหมด 
 
- ร้อยละ ๘๖ ของนกัเรียนทั้งหมด 
- ร้อยละ ๙๓ ของนกัเรียนทั้งหมด 

มาตรฐานที่ ๗  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าทีอ่ย่างมีประสิทธิภาพ 
                          และเกดิประสิทธิผล 
๗.๑ ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผูเ้รียนทั้งดา้นความรู้  ทกัษะ 
        กระบวนการ  สมรรถนะและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ 
๗.๒ ครูมีการวเิคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล  และใชข้อ้มูลในการวาง 
         แผนการจดัการเรียนรู้   
๗.๓ ครูออกแบบและจดัการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความแตกต่างระหวา่ง 
         บุคคลและพฒันาการทางสติปัญญา 

 
 
- ร้อยละ ๙๕ ของครูทั้งหมด 
 
- ร้อยละ ๙๕ ของครูทั้งหมด 
 
- ร้อยละ ๙๕ ของครูทั้งหมด 
 

 



๓๒ 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี ค่าเป้าหมายความส าเร็จ 

มาตรฐานที่  ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าทีอ่ย่างมีประสิทธิภาพ
และเกดิประสิทธิผล 
๗.๔ ครูใชส่ื้อและเทคโนโลยท่ีีเหมะสมผนวกกบัการน าบริบทและ 
         ภูมิปัญญาของทอ้งถ่ินมาบูรณาการในการจดัการเรียนรู้ 
๗.๕ ครูมีการวดัและประเมินผลท่ีมุ่งเนน้การพฒันาการเรียนรู้ของ 
         ผูเ้รียน  ดว้ยวธีิการท่ีหลากหลาย 
๗.๖ ครูใหค้  าแนะน า  ค  าปรึกษา  และแกไ้ขปัญหาใหแ้ก่ผูเ้รียนทั้งดา้น 
        การเรียนและคุณภาพชีวิตดว้ยความเสมอภาค 
๗.๗ ครูมีการศึกษา  วจิยัและพฒันาการจดัการเรียนรู้ในวิชาท่ีตน 
         รับผดิชอบ  และใชผ้ลในการปรับการสอน 
๗.๘ ครูประพฤติปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี  และเป็นสมาชิกท่ีดี 
         ของสถานศึกษา 
๗.๙  ครูจดัการเรียนการสอนตามวชิาท่ีไดรั้บมอบหมายเต็มเวลา   
         เตม็ความสามารถ 

 
 
- ร้อยละ ๙๔ ของครูทั้งหมด 
 
- ร้อยละ ๙๐ ของครูทั้งหมด 
 
- ร้อยละ ๙๕ ของครูทั้งหมด 
 
- ร้อยละ ๙๔ ของครูทั้งหมด 
 
- ร้อยละ ๙๖ ของครูทั้งหมด 
 
- ร้อยละ ๙๖ ของครูทั้งหมด 
 

มาตรฐานที่  ๘  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าทีอ่ย่างมี 
                            ประสิทธิภาพและเกดิประสิทธิผล 
๘.๑ ผูบ้ริหารมีวสิัยทศัน์  ภาวะผูน้ า  และความคิดริเร่ิมท่ีเนน้การพฒันา 
        ผูเ้รียน 
๘.๒ ผูบ้ริหารใชห้ลกัการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใชข้อ้มูล 
         การประเมินหรือผลการวจิยัเป็นฐานคิดทั้งดา้นวชิาการและ 
         การจดัการ 
๘.๓ ผูบ้ริหารสามารถบริหารจดัการการศึกษาใหบ้รรลุเป้าหมายตาม 

         ท่ีก าหนดไวใ้นแผนปฏิบติัการ 
๘.๔ ผูบ้ริหารส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพบุคลากรใหพ้ร้อมรับ 

         การกระจายอ านาจ 
๘.๕ นกัเรียน  ผูป้กครอง  และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการ 
         จดัการศึกษา 
๘.๖  ผูบ้ริหารใหค้  าแนะน า  ค  าปรึกษาทางวชิาการและเอาใจใส่การ 
         จดัการศึกษาเตม็ศกัยภาพและเตม็เวลา 

 
 
-มีลกัษณะตามตวับ่งช้ีร้อยละ ๙๕     
 
-มีลกัษณะตามตวับ่งช้ีร้อยละ ๙๔     
 
 
-มีลกัษณะตามตวับ่งช้ีร้อยละ ๙๖        
 
-มีลกัษณะตามตวับ่งช้ีร้อยละ ๙๕     
 
-มีลกัษณะตามตวับ่งช้ีร้อยละ ๙๔       
 
-มีลกัษณะตามตวับ่งช้ีร้อยละ ๙๖      

 
 



๓๓ 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี ค่าเป้าหมายความส าเร็จ 

มาตรฐานที่  ๙  คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง ชุมชน 
                          ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าทีอ่ย่างมีประสิทธิภาพ 

                           และเกดิประสิทธิผล 
๙.๑ คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีระเบียบก าหนด 
๙.๒ คณะกรรมการสถานศึกษาก ากบัติดตาม  ดูแล  และขบัเคล่ือน 

        การด าเนินงานของสถานศึกษาใหบ้รรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
๙.๓ ผูป้กครองและชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาสถานศึกษา 

 
 
 
-มีลกัษณะตามตวับ่งช้ีร้อยละ ๙๔      
-มีลกัษณะตามตวับ่งช้ีร้อยละ ๙๒      
 
-มีลกัษณะตามตวับ่งช้ีร้อยละ ๙๓  

มาตรฐานที่  ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลกัสูตรกระบวนการเรียนรู้ 
                            และกจิกรรมพฒันาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

๑๐.๑ หลกัสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัทอ้งถ่ิน 
๑๐.๒ จดัรายวชิาเพิ่มเติมท่ีหลากหลายใหผู้เ้รียนเลือกเรียนตาม 
          ความถนดั  ความสามารถและความสนใจ 
๑๐.๓ จดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ีส่งเสริมและตอบสนองความตอ้งการ 
           ความสามารถ  ความถนดัและความสนใจของผูเ้รียน 
๑๐.๔ สนบัสนุนใหค้รูจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีให้ผูเ้รียนไดล้งมือปฏิบติั 
           จริงจนสรุปความรู้ไดด้ว้ยตนเอง 
๑๐.๕ นิเทศภายใน  ก ากบั  ติดตาม  ตรวจสอบ  และน าผลการปรับปรุง 
           การเรียนการสอนอยา่งสม ่าเสมอ 
๑๐.๖ จดัระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนท่ีมีประสิทธิภาพและครอบคลุม 
          ถึงผูเ้รียนทุกคน 

 
 
-มีลกัษณะตามตวับ่งช้ีร้อยละ ๙๐      
-มีลกัษณะตามตวับ่งช้ีร้อยละ ๘๕      
 
-มีลกัษณะตามตวับ่งช้ีร้อยละ ๘๕       
 
-มีลกัษณะตามตวับ่งช้ีร้อยละ ๘๗      
 
-มีลกัษณะตามตวับ่งช้ีร้อยละ ๙๐      
 
-มีลกัษณะตามตวับ่งช้ีร้อยละ ๙๕      
 

มาตรฐานที่  ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการ 
                            ทีส่่งเสริมให้ผู้เรียนพฒันาเต็มศักยภาพ 

๑๑.๑ หอ้งเรียน  หอ้งปฏิบติัการ  อาคารเรียนมัน่คง  สะอาดและ 
          ปลอดภยั  มีส่ิงอ านวยความสะดวกพอเพียง อยูใ่นสภาพใชก้าร 
          ไดดี้  สภาพแวดลอ้มร่มร่ืน  และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผูเ้รียน 
๑๑.๒ จดัโครงการ  กิจกรรมท่ีส่งเสริมสุขภาพอนามยัและ 
           ความปลอดภยัของผูเ้รียน 
๑๑.๓  จดัหอ้งสมุดท่ีใหบ้ริการส่ือและเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเอ้ือ 
           ใหผู้เ้รียนเรียนรู้ดว้ยตนเองและเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

 
 
-มีลกัษณะตามตวับ่งช้ีร้อยละ ๘๕      
 
 
-มีลกัษณะตามตวับ่งช้ีร้อยละ ๙๐      
 
-มีลกัษณะตามตวับ่งช้ีร้อยละ ๙๐      
 

 



๓๔ 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี ค่าเป้าหมายความส าเร็จ 

มาตรฐานที่  ๑๒ สถานศึกษามีการประกนัคุณภาพภายในของ 
                             สถานศึกษาตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 
๑๒.๑ ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
๑๒.๒ จดัท าและด าเนินการตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของ 
           สถานศึกษาท่ีมุ่งพฒันาคุณภาพ  ตามมาตรฐานการศึกษา 
           ของสถานศึกษา 
๑๒.๓  จดัระบบขอ้มูลสารสนเทศและใชส้ารสนเทศในการบริหาร 
            จดัการเพื่อพฒันาคุณภาพสถานศึกษา 
๑๒.๔  ติดตามตรวจสอบ  และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน 
            การศึกษาของสถานศึกษา 
๑๒.๕  น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใชว้างแผน 
            พฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 
๑๒.๖ จดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 

 
 
-มีลกัษณะตามตวับ่งช้ีร้อยละ ๑๐๐      
-มีลกัษณะตามตวับ่งช้ีร้อยละ ๙๐      
 
 
-มีลกัษณะตามตวับ่งช้ีร้อยละ ๘๗      
 
-มีลกัษณะตามตวับ่งช้ีร้อยละ ๘๕      
 
-มีลกัษณะตามตวับ่งช้ีร้อยละ ๙๑      
 
-มีลกัษณะตามตวับ่งช้ีร้อยละ ๑๐๐      

มาตรฐานที่  ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน  

                 ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
๑๓.๑  มีการสร้างและพฒันาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช ้
            ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
            เพื่อพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนและบุคลากรของสถานศึกษา 
            รวมทั้งผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
๑๓.๒  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งบุคลากรภายในสถานศึกษา 
            ระหวา่งสถานศึกษากบัครอบครัว ชุมชน  และองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
 
-มีลกัษณะตามตวับ่งช้ีร้อยละ ๙๐      
 
 
 
-มีลกัษณะตามตวับ่งช้ีร้อยละ ๙๕      

มาตรฐานที ่ ๑๔ การพฒันาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวสัิยทัศน์ 
                           ปรัชญาและจุดเน้นทีก่ าหนด 
๑๔.๑  จดัโครงการ  กิจกรรมท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนบรรลุตามเป้าหมาย 
            วสิัยทศัน์ ปรัชญา  และจุดเนน้ของสถานศึกษา 
๑๔.๒ ผลการด าเนินงานส่งเสริมใหผู้เ้รียนบรรลุตามเป้าหมาย 
            วสิัยทศัน์ ปรัชญา  และจุดเนน้ของสถานศึกษา 

 
 
-มีลกัษณะตามตวับ่งช้ีร้อยละ ๙๐      
 
-มีลกัษณะตามตวับ่งช้ีร้อยละ ๙๑      

 
 
 



๓๕ 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี ค่าเป้าหมายความส าเร็จ 

มาตรฐานที ่ ๑๕ การจัดกจิกรรมตามนโยบาย จุดเน้นแนวทางปฏรูิป 
                            การศึกษาเพือ่พฒันาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ 
                            ยกระดับคุณภาพสูงขึน้ 

๑๕.๑  จดัโครงการ  กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย  จุดเนน้ 

            ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
๑๕.๒  ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 

 
 
 
-มีลกัษณะตามตวับ่งช้ีร้อยละ ๙๐     
 
-มีลกัษณะตามตวับ่งช้ีร้อยละ ๙๐      

 
 
๔.  กลยุทธ์การพฒันาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 กลยทุธ์ท่ี  ๑  พฒันาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทุกระดบัตามหลกัสูตรและส่งเสริม 
                                   ความสามารถทางเทคโนโลยเีพื่อเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้         
 กลยทุธ์ท่ี  ๒  ปลูกฝังคุณธรรมความส านึกในความเป็นชาติและวถีิชีวติตามหลกัปรัชญา 
                                    เศรษฐกิจพอเพียง 
 กลยทุธ์ท่ี  ๓  ขยายโอกาสทางการศึกษาใหท้ัว่ถึง  ครอบคลุม  ผูเ้รียนไดรั้บโอกาส 
                                   ในการพฒันาเตม็ตามศกัยภาพ 
 กลยทุธ์ท่ี  ๔  พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ  ใหส้ามารถจดัการเรียน 
                                   การสอนไดอ้ยา่งมีคุณภาพ 
 กลยทุธ์ท่ี  ๕  พฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการศึกษา  ตามแนวทางกระจายอ านาจ 
                                   ทางการศึกษา  หลกัธรรมาภิบาล  เนน้การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
                                   และความร่วมมือกบัองคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  เพื่อส่งเสริมและ  
                                   สนบัสนุนการจดัการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๖ 
 

๕.  การด าเนินงานตามกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
 กลยทุธ์ท่ี  ๑  พฒันาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทุกระดบัตามหลกัสูตรและส่งเสริม 
                                   ความสามารถทางเทคโนโลยเีพื่อเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้      
    

 

โครงการ / กจิกรรม 

 

วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย   

(เชิงปริมาณ และคุณภาพ) 

ของโครงการ/กจิกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ.ที ่) 

๑.  ยกระดบัผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียน   

๑. เพื่อใหน้กัเรียนทุกคนไดรั้บการ
ตรวจสอบและพฒันาผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียน 

๒. เพื่อใหโ้รงเรียนมีการพฒันา
เคร่ืองมือ/นวตักรรมในการพฒันา
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน
ใหสู้งข้ึน 

 

๑. นกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ 
- มธัยมศึกษาปีท่ี ๓ ทุกคนไดรั้บการ
ตรวจสอบ  ประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียน/ทกัษะกระบวนการและ
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ เพ่ือก าหนด
กลุ่มเป้าหมายนกัเรียนท่ีตอ้งไดรั้บการ
พฒันา 
๒. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึนอยา่ง
นอ้ยร้อยละ ๕  ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

๓,๔,๕,๖ 
 

๒.  เทคโนโลยเีพื่อ
การศึกษา 

๑. พฒันาและจดัหาส่ือการเรียนการ
สอนและเทคโนโลยทีางการศึกษา
ใหเ้พียงพอต่อการจดัการเรียนรู้ 
๒. ส่งเสริมใหค้รู   นกัเรียน   
ใชส่ื้อการเรียนการสอนและ
เทคโนโลยทีางการศึกษาในการ
พฒันา การศึกษาของสถานศึกษา
ใหบ้รรลุวตัถุประสงคแ์ละผลการ
เรียนรู้ท่ีคาดหวงั 

๑. นกัเรียนทุกชั้นเรียนมีเคร่ือง
คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ใน
อตัราส่วน ๒ คน ต่อ ๑ เคร่ือง 
๒. ครูทุกคนสร้างและพฒันาส่ือการ
เรียนการสอนปีการศึกษาละไม่นอ้ยกวา่   
๒   ช้ิน 

 

๓ 
 

๓.  ส่งเสริมความเป็น
เลิศทางวชิาการ 

๑. เพ่ือส่งเสริมนกัเรียนทุกระดบัท่ีมี
ศกัยภาพสูงใหมี้ประสบการณ์เขา้
ร่วมการแข่งขนัทางวชิาการ 
๒. เพ่ือส่งเสริมใหน้กัเรียนทุก
ระดบัไดรู้้จกัตนเองและสามารถ
พฒันาความสามารถของตน 
๓. เพื่อพฒันานกัเรียนท่ีมีผลการ
เรียนอ่อนใหบ้รรลุจุดประสงคก์าร
เรียนรู้ 

๑. นกัเรียนร้อยละ ๗๐  ของนกัเรียนท่ี
ส่งเขา้ร่วมการแข่งทางวชิาการไดรั้บ
รางวลัท่ี ๑-๓ 
๒. นกัเรียนทุกคนไดรู้้จกัตนเองและ
สามารถพฒันาความสามารถของตน 
 

 

๓,๔,๕,๖ 
 



๓๗ 
 

 

 

โครงการ / กจิกรรม 

 

วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย   

(เชิงปริมาณ และคุณภาพ) 

ของโครงการ/กจิกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ.ที ่ ) 

๔.  พฒันาทกัษะทางภาษา
เพื่อการส่ือสาร 

๑. เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถใช้
ภาษาเพ่ือการส่ือสารไดท้ั้ง
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
๒. เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถส่ือ
ความคิดผา่นการพดู/เขียนหรือ
น าเสนอดว้ยวธีิต่างๆ ได ้

๑. ผูเ้รียนสามารถใชภ้าษาเพื่อการ
ส่ือสารไดท้ั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศร้อยละ ๘๐ 

๒. ผูเ้รียนสามารถส่ือความคิดผา่นการ
พดู เขียนหรือน าเสนอดว้ยวธีิต่างๆ ได้
ร้อยละ ๘๐ 

๓,๔ 

๕.  ส่งเสริมสุนทรียภาพ  
ศิลปะ  ดนตรี  กีฬา 

๑. เพ่ือส่งเสริมใหน้กัเรียนทุก
ระดบัไดแ้สดงออกถึงความ
ถนดัทางดา้นศิลปะ  ดนตรี  
นาฏศิลป์ และกีฬา 
๒. เพื่อใหน้กัเรียนทุกระดบัมี
สุขภาพกาย  สุขภาพจิตท่ีดี  
ห่างไกลจากส่ิงเสพติดและ
อบายมุข 

๑. นกัเรียนร้อยละ ๙๗แสดงออกถึง
ความถนดัทางดา้นศิลปะ  ดนตรี  
นาฏศิลป์  และกีฬา 
๒. นกัเรียนร้อยละ ๙๗  มีสุขภาพกาย  
สุขภาพจิตท่ีดี  ห่างไกลจากส่ิงเสพติด
และอบายมุข 

 

๑ 

๖.  วจิยัเพื่อพฒันา 
การเรียนรู้ 

๑. เพ่ือส่งเสริมใหค้รูและ
บุคลากรทางการศึกษาท าการ
วจิยัในชั้นเรียนเพ่ือพฒันาการ
เรียนรู้     
๒. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาสามารถออกแบบ เลือก 
สร้างนวตักรรมในการ
แกปั้ญหาใหส้อดคลอ้งกบัการ
วจิยั 
๓. เพื่อพฒันาผลการเรียนรู้และ
พฤติกรรมผูเ้รียนใหดี้ข้ึน 

๑. ครูโรงเรียนบา้นยามกาโนนค า
สามารถท าวจิยัในชั้นเรียนเพ่ือ
พฒันาการเรียนการสอน   อยา่งนอ้ย 
ปีละ ๑  ผลงาน 
๒. ครูโรงเรียนบา้นยามกาโนนค า
สามารถออกแบบ เลือก สร้าง
นวตักรรมในการแกปั้ญหาให้
สอดคลอ้งกบัการวจิยัเพ่ือพฒันาผลการ
เรียนรู้และพฤติกรรมผูเ้รียนใหดี้ข้ึน 

 
 

๗ 

 
 
 
 
 



๓๘ 
 

 

โครงการ / กจิกรรม 

 

วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย   

(เชิงปริมาณ และคุณภาพ) 

ของโครงการ/กจิกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ.ที ่) 

๗.  ส่งเสริมการพฒันาการ
เรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียน
เป็นส าคญั 

๑. เพื่อใหค้รูมีความรู้ความเขา้ใจ
เป้าหมายการจดัการศึกษาและ
หลกัสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
๒. เพื่อใหค้รูมีการวเิคราะห์
ศกัยภาพของผูเ้รียนและเขา้ใจ
ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล 
๓. เพื่อใหค้รูมีความสามารถใน
การจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้
ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
๔.  เพื่อใหค้รูมีความสามารถใช้
เทคโนโลยใีนการพฒันาการ
เรียนรู้ของตนเองและผูเ้รียน 
๕. เพื่อใหค้รูมีการประเมินผล
การเรียนการสอนท่ีสอดคลอ้งกบั
สภาพการเรียนรู้ท่ีจดัใหผู้เ้รียน
และอิงพฒันาการของผูเ้รียน 
๖. เพื่อใหค้รูมีการน าผลการ
ประเมินมาปรับเปล่ียนการเรียน
การสอนเพื่อพฒันาผูเ้รียนใหเ้ตม็
ตามศกัยภาพ 
๗. เพื่อใหค้รูมีการวจิยัเพื่อ
พฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนและ
น าผลไปใชพ้ฒันาผูเ้รียน 

๑. ครูมีความรู้ความเขา้ใจเป้าหมาย
การจกัการศึกษาและหลกัสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานร้อยละ ๑๐๐ 

๒. ครูมีการวเิคราะห์ศกัยภาพของ
ผูเ้รียนและเขา้ใจผูเ้รียนเป็นรายบุคคล 
ร้อยละ ๑๐๐ 
๓. ครูมีความสามารถในการจดัการ
เรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
ร้อยละ ๑๐๐ 

๔. ครูมีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยใีนการพฒันาการเรียนรู้
ของตนเองและผูเ้รียน ร้อยละ ๑๐๐ 

๕. ครูมีการประเมินผลการเรียนการ
สอนท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพการเรียนรู้
ท่ีจดัใหผู้เ้รียนและอิงพฒันาการของ
ผูเ้รียน ร้อยละ ๑๐๐ 

 

๑,๒,๓,๔,๕,๖ 

๘.  เขา้ค่ายลูกเสือ –  
เนตรนารี 

๑. นกัเรียนมีระเบียบและวนิยัใน
ตนเอง การอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นและ 
สามารถน าไปใชใ้น
ชีวติประจ าวนั 
๒. โรงเรียนจดักิจกรรมส่งเสริม
การเขา้ค่ายพกัแรมลูกเสือ-เนตร
นารี ไดอ้ยา่งปลอดภยัและ 
มีประสิทธิภาพ  

นกัเรียนร้อยละ  ๑๐๐  มีระเบียบ  
วนิยัในตนเอง สามารถอยูร่่วมกบั
ผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 
 

๒ 

 



๓๙ 
 

 

โครงการ / กจิกรรม 

 

วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย   

(เชิงปริมาณ และคุณภาพ) 

ของโครงการ/กจิกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ.ที ่) 

๙.  ปรับปรุงภูมิทศัน ์
ภายในโรงเรียน 

๑. โรงเรียนมีสถานท่ีพกัผอ่นไว้
รองรับบุคลากรทางการศึกษา   
และบุคคลทัว่ไปในชุมชน 
๒. โรงเรียนมีสถานท่ีร่มร่ืน
สวยงามเป็นแหล่งจูงใจในดา้น
การพฒันาการท่องเท่ียว 
๓. เพ่ือเป็นการส่งเสริม
สุขภาพจิตของครู  นกัเรียนและ
ผูพ้บเห็น 

๑. โรงเรียนมีสถานท่ีพกัผอ่นอยา่ง
พอเพียง 
๒. โรงเรียนมีสถานท่ีร่มร่ืน  สวยงาม
และเป็นแหล่งพกัผอ่นของบุคคลใน
ชุมชน 
๓. ครู  นกัเรียนและผูพ้บเห็นทุกคนมี
สุขภาพจิตท่ีดี 

 

๑๑ 

๑๐.  ส่งเสริมการเรียนรู้จาก
แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน 

๑. เพื่อใหน้กัเรียนทุกระดบัมี
ความรู้ ความเขา้ใจในวถีิชีวติ
ชุมชน ภูมิใจและส านึกรัก 
บา้นเกิด  
๒. เพ่ือส่งเสริมใหโ้รงเรียน
จดัการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้
และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินแก่
นกัเรียนทุกระดบั 

๑. นกัเรียนร้อยละ ๗๐ มีความรู้ ความ
เขา้ใจในวถีิชีวติชุมชน ภูมิใจและส านึก
รักบา้นเกิด  
๒. โรงเรียนมีกิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินแก่ผูเ้รียน  
๓. โรงเรียนมีทะเบียนแหล่งเรียนรู้และ
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน หลกัสูตรทอ้งถ่ิน 

๑๓ 

๑๑.  พฒันาหลกัสูตร
สถานศึกษา 

๑. เพื่อพฒันาหลกัสูตร
สถานศึกษาของโรงเรียนบา้น
ยามกาโนนค า ใหส้อดคลอ้งกบั
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พทุธศกัราช 
๒๕๕๓ 
๒. เพื่อพฒันาหลกัสูตร
สถานศึกษาของโรงเรียนบา้น
ยามกาโนนค า ใหส้อดคลอ้งกบั
สถานการณ์และการ
เปล่ียนแปลงในปัจจุบนั 
๓. เพื่อปรับวสิยัทศัน์และ
แผนพฒันาการศึกษาไทยของ
โรงเรียนบา้นยามกาโนนค า 

๑. ร้อยละ ๘๐ ของครูผูส้อนใน
โรงเรียนบา้นยามกาโนนค ามีความรู้
ตรงกบัสาระการ เรียนรู้ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 
๒. ร้อยละ ๘๐ ของครูผูส้อนใน
โรงเรียนบา้นยามกาโนนค ามี
ความสามารถในการจดักิจกรรมการ
สอนตามหลกัสูตรของโรงเรียน และใช้
เอกสารประกอบหลกัสูตรในการ
บนัทึกผลการเรียนรู้อยา่งถูกตอ้งและ
เหมาะสม 
 

๑๐ 

 



๔๐ 
 

 

โครงการ / กจิกรรม 

 

วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย   

(เชิงปริมาณ และคุณภาพ) 

ของโครงการ/กจิกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ.ที ่) 

๑๒.  ส่งเสริมการใช้
หอ้งสมุด 

๑.  นกัเรียนสามารถศึกษา
คน้ควา้หาความรู้จากหอ้ง 
สมุดได ้
๒. โรงเรียนจดับริการกิจกรรม
การใชห้อ้งสมุดเป็นแหล่งการ
เรียนรู้ 

๑. นกัเรียนทุกคนสามารถคน้ควา้หา
ความรู้จากหอ้งสมุดได ้
๒. โรงเรียนใหบ้ริการการใชห้อ้งสมุด
เป็นแหล่งการเรียนรู้ส าหรับนกัเรียนได้
ตลอดปี 
 

๓,๑๑ 

 
 
 กลยทุธ์ท่ี  ๒  ปลูกฝังคุณธรรมความส านึกในความเป็นชาติและวถีิชีวติตามหลกัปรัชญา 
                                    เศรษฐกิจพอเพียง 

 

โครงการ / กจิกรรม 

 

วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย   

(เชิงปริมาณ และคุณภาพ) 

ของโครงการ/กจิกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ.ที ่) 

๑.   เด็กดีศรียามกา 
โนนค า 

๑. เพ่ือยกยอ่งเชิดชูเกียรติแก่
นกัเรียนท่ีมีความประพฤติ 
ช่วยเหลือโรงเรียนและสงัคม
ดีเด่น 
๒. เพื่อใหน้กัเรียนเห็น
ความส าคญัและประพฤติตน
ตามแบบอยา่งของนกัเรียนท่ี
ไดรั้บการยกยอ่งเชิดชูเกียรติ 

๑. นกัเรียนโรงเรียนบา้นยามกาโนนค า
ร้อยละ  ๓๐  ไดรั้บการยกยอ่งเชิดชู
เกียรติดีเด่นดา้นการเรียน  ความ
ประพฤติ  และช่วยเหลือสงัคม   
๒. นกัเรียนร้อยละ  ๕๐  มีผลการเรียน
ในระดบัผลการเรียน  “ดี”  ข้ึนไป 
๓. นกัเรียนร้อยละ  ๙๕  มีความ
ประพฤติและช่วยเหลือสงัคมในระดบั  
“ดี” 

๑,๒,๓ 
 

๒. พฒันาคุณธรรม  
จริยธรรมนกัเรียน 

๑. เพื่อใหน้กัเรียนทุกระดบัมี
พฤติกรรมท่ีพึงประสงค ์ และอยู่
ร่วมกนัในสงัคมไดอ้ยา่งมี
ความสุข 
๒. เพื่อใหน้กัเรียนทุกระดบัได้
น าความรู้ทางศาสนามาใชเ้ป็น
หลกัในการด าเนินชีวติ 

๑. นกัเรียนร้อยละ ๙๐  เป็นคนดีมี
คุณธรรมเป็นตวัอยา่งไดมี้ความซ่ือสตัย์
สุจริตทั้งต่อหนา้และลบัหลงั 
๒. นกัเรียนร้อยละ ๙๐  เขา้ร่วม
กิจกรรมพฒันาคุณธรรมจริยธรรม 
 

๒ 

 



๔๑ 
 

 

โครงการ / กจิกรรม 

 

วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย   

(เชิงปริมาณ และคุณภาพ) 

ของโครงการ/กจิกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ.ที ่) 

๓.  ส่งเสริมการจดัการ
เรียนรู้ตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

๑. เพื่อใหน้กัเรียนรู้จกัการท า
การเกษตรตามหลกัเศรษฐกิจ
พอเพียง 
๒. โรงเรียนส่งเสริมกิจกรรม
ทางการเกษตรตามหลกั
เศรษฐกิจพอเพียง 

๑. นกัเรียนร้อยละ ๙๐  สามารถท า
การเกษตรตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 
๒. นกัเรียนสามารถน าความรู้ตามหลกั
เศรษฐกิจพอเพียงไปใชใ้นการ
ด ารงชีวติได ้
๓. โรงเรียนมีแหล่งท ากิจกรรมทางการ
เกษตรตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 

๒ 

๔.  สหกรณ์ร้านคา้ใน
โรงเรียน 

๑. เพื่อใหน้กัเรียนทุกระดบัมี
ความรู้ความเขา้ใจระบบพ้ืนฐาน
ของสหกรณ์ 
๒. เพื่อใหน้กัเรียนทุกระดบัมี
ส่วนร่วมในการจดักิจกรรมและ
บริการสหกรณ์ไดม้าตรฐาน 

๑. นกัเรียนทุกระดบัมีความรู้ความ
เขา้ใจระบบพ้ืนฐานของสหกรณ์ 
๒. นกัเรียนทุกระดบัมีส่วนร่วมในการ
จดักิจกรรมและบริการสหกรณ์ได้
มาตรฐาน 
 

๒ 

๕.  ส่งเสริมประชาธิปไตย
ในโรงเรียน 
 

๑. เพื่อใหน้กัเรียนมีทกัษะในการ
ด าเนินชีวติแบบวถีิ
ประชาธิปไตย  
๒. เพื่อใหโ้รงเรียนจดักิจกรรม
ส่งเสริมประชาธิปไตย 

๑. นกัเรียนร้อยละ ๙๕  มีทกัษะในการ
ด าเนินชีวติแบบวถีิประชาธิปไตย  
๒. โรงเรียนจดักิจกรรมส่งเสริม
ประชาธิปไตย 

๒ 

๖.  ธนาคารขยะ 
 

๑. เพื่อใหน้กัเรียนทุกระดบัมี
จิตส านึกในการอนุรักษแ์ละ
พฒันาส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียน
ใหส้ะอาดปราศจาเช้ือโรค 

๑. นกัเรียนร้อยละ ๙๗  มีจิตจิตส านึก
ในการอนุรักษแ์ละพฒันาส่ิงแวดลอ้ม
ในโรงเรียน 

๒ 

๗.  ส่งเสริมกิจกรรมวนั
ส าคญั 
 
 

๑. เพื่อใหน้กัเรียนทุกระดบัมี
จิตส านึกในการอนุรักษแ์ละ
พฒันาส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียน
ใหส้ะอาดปราศจาเช้ือโรค 

๑. นกัเรียนร้อยละ ๙๗   มีจิตจิตส านึก
ในการอนุรักษแ์ละพฒันาส่ิงแวดลอ้ม
ในโรงเรียน 

๒ 

 
 
 
 



๔๒ 
 

 

โครงการ / กจิกรรม 

 

วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย   

(เชิงปริมาณ และคุณภาพ) 

ของโครงการ/กจิกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ.ที ่) 

๘.  หน่ึงโรงเรียน หน่ึง
ผลิตภณัฑ ์
 

๑. โรงเรียนน าผลงานท่ีดีท่ีสุด
ของนกัเรียน ส่งเสริมและพฒันา
เป็นงานหน่ึงโรงเรียนหน่ึง
ผลิตภณัฑ ์  
๒. ผูเ้รียนสามารถท างานหรือ
ผลิตช้ินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบังาน
จกัสาน งานเกษตร งานประดิษฐ์
หรืองานอ่ืน  อยา่งนอ้ยคนละ ๑
ช้ินงานต่อปี 

๑. นกัเรียนทุกคนผลิตช้ินงานท่ี
เก่ียวขอ้งกบังานจกัสาน งานเกษตร 
งานประดิษฐห์รืองานอ่ืน  อยา่งนอ้ย 
คนละ ๑ ช้ินงานต่อปี   
๒. โรงเรียนมีผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพจาก
ฝีมือนกัเรียน 
 

๑๓ 

 
 
 กลยทุธ์ท่ี  ๓  ขยายโอกาสทางการศึกษาใหท้ัว่ถึง  ครอบคลุม  ผูเ้รียนไดรั้บโอกาส 
                                   ในการพฒันาเตม็ตามศกัยภาพ 

 

โครงการ / กจิกรรม 

 

วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย   

(เชิงปริมาณ และคุณภาพ) 

ของโครงการ/กจิกรรม 

สนอง
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ.ที ่) 

๑.  พฒันาระบบดูแล  
ช่วยเหลือนกัเรียน 

๑. เพื่อใหค้รูตระหนกัถึง
ความส าคญัและเขา้ใจในการ
ดูแลช่วยเหลือนกัเรียนทุกระดบั
อยา่งเป็นระบบ 
๒. เพื่อใหน้กัเรียนทุกระดบัมี
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคจ์าก
การดูแลช่วยเหลือของครู  
ผูป้กครองและผูเ้ก่ียวขอ้ง 
๓. นกัเรียนทุกระดบัมีการ
พฒันาความสามารถไดอ้ยา่งเตม็
ศกัยภาพ 
 
 

๑. ครูทุกคนตระหนกัถึงความส าคญัและ
เขา้ใจในการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนอยา่ง
เป็นระบบ 
๒. นกัเรียนทุกคนมีคุณลกัษณะท่ีพึง
ประสงคแ์ละมีการพฒันาความสามารถ
ไดอ้ยา่งเตม็ศกัยภาพ 

 
 

๗ 



๔๓ 
 

 

โครงการ / กจิกรรม 

 

วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย   

(เชิงปริมาณ และคุณภาพ) 

ของโครงการ/กจิกรรม 

สนอง
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ.ที ่) 

๒.  โรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ 

๑. เพื่อใหน้กัเรียนทุกระดบัมี
สุขภาพอนามยัตามเกณฑ์
มาตรฐานของสาธารณสุข  
๒. เพ่ือส่งเสริมใหโ้รงเรียนจดั
กิจกรรมพฒันาสุขภาพและ
อนามยันกัเรียนทุกระดบั 

๑. นกัเรียนร้อยละ ๙๐  มีสุขภาพอนามยั
ตามเกณฑม์าตรฐานของสาธารณสุข     
๒. โรงเรียนจดักิจกรรมพฒันาสุขภาพ
และอนามยันกัเรียนตลอดปี 
 

๑๑ 

๓.  จดัซ้ือ  จดัหาส่ือการ
เรียนการสอนปฐมวยั 

๑. มุ่งเนน้ใหผู้ดู้แลเด็กปฐมวยัจดั
ประสบการณ์ใหเ้ด็กแต่ละวยัได้
มีพฒันาการตามวยัอยา่งเตม็ 
ความสามารถและศกัยภาพ       
๒. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้
และพฒันาการท่ีครอบคลุมเด็ก
ปฐมวยัทุกประเภท 
๓. ครูผูจ้ดักิจกรรมมีความรู้ 
ความสามารถเล้ียงดูและให้
การศึกษาท่ีเนน้เด็กเป็นส าคญั  
๔. พฒันาเด็กโดยองคร์วมผา่น
การเล่นและกิจกรรมท่ีเหมาะสม
กบัวยั 
๕. จดัประสบการณ์การเรียนรู้
ใหส้ามารถด ารงชีวติประจ าวนั
ไดอ้ยา่งมีคุณภาพและความสุข 

๑. นกัเรียนระดบัก่อนประถมศึกษาทุก
คนไดพ้ฒันาการตามวยัอยา่งเตม็
ความสามารถและศกัยภาพ 
๒. ครูพฒันาเด็ก  จดัประสบการณ์การ
เรียนรู้  โดยองคร์วมผา่นการเล่นและ
กิจกรรมท่ีเหมาะสมกบัวยั 
 

๑๐,๑๔,๑๖ 

๔.  พฒันาคุณภาพ
การศึกษาปฐมวยั 

๑. เพ่ือส่งเสริมพฒันาการของ
เด็กปฐมวยัทุกดา้นทั้งดา้น
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สงัคมและ
สติปัญญา 
๒. เพื่อพฒันาเด็กปฐมวยัใหเ้ป็น
มนุษยท่ี์สมบูรณ์ สามารถอยูใ่น
สงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข 

๑. เด็กปฐมวยัมีความพร้อมดา้นร่างกาย 
อารมณ์ จิตใจ สงัคมและสติปัญญา 
ร้อยละ ๑๐๐ 
๒. เด็กปฐมวยัเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์
สามารถอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข
ร้อยละ ๑๐๐ 
 

๑,๒,๓,๔, 
๕,๖,๗,๘ 

 



๔๔ 
 

 

โครงการ / กจิกรรม 

 

วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย   

(เชิงปริมาณ และคุณภาพ) 

ของโครงการ/กจิกรรม 

สนอง
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ.ที ่) 

๕.  พฒันาทกัษะการคิด
ระดบัปฐมวยั 
 

นกัเรียนมีความสามารถในการ
คิดวเิคราะห์ มีทกัษะ
กระบวนการในการท างานและมี
นิสยัใฝ่รู้ 

๑. นกัเรียนอยา่งนอ้ยร้อยละ ๘๐  มี
ความสามารถในการสงัเกต 
๒. นกัเรียนอยา่งนอ้ยร้อยละ ๘๐ มี
ความสามารถในการจ าแนก จดักลุ่ม 
๓. นกัเรียนอยา่งนอ้ยร้อยละ ๘๐ มี
ความสามารถในการเปรียบเทียบ 
๔. นกัเรียนอยา่งนอ้ยร้อยละ ๘๐ มี
ความสามารถในการเช่ือมโยงและให ้
เหตผุลท่ีเหมาะสมกบัวยั 
๕. นกัเรียนอยา่งนอ้ยร้อยละ ๗๕  มี
ความสามารถในการคิดวเิคราะห์ 
๖. ครูอยา่งนอ้ยร้อยละ ๗๕  มี
ความสามารถในการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ท่ีเนน้ใหน้กัเรียนมีความสามารถ
ในการคิดวเิคราะห์ 

๔,๕,๖ 

 
 
 กลยทุธ์ท่ี  ๔  พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ  ใหส้ามารถจดัการเรียน 
                                   การสอนไดอ้ยา่งมีคุณภาพ 

 

โครงการ / กจิกรรม 

 

วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย   

(เชิงปริมาณ และคุณภาพ) 

ของโครงการ/กจิกรรม 

สนอง
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ.ที ่) 

๑.  พฒันาครูและบุคลากร
ทางศึกษา 

๑. เพื่อใหค้รูไดมี้อปุกรณ์  ส่ือ
การเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ   
ท่ีจ  าเป็นต่อผูเ้รียน 
๒. เพื่อพฒันากระบวนการ
จดัการเรียนการสอนของครูใหมี้
ประสิทธิภาพ 

๑. ครูทุกคนไดรั้บการพฒันาใหจ้ดัการ
เรียนการสอนโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
๒. ครูทุกคนพฒันาตนเองใหมี้วทิยฐานะ
สูงข้ึน 

 

๑๓ 



๔๕ 
 

 

โครงการ / กจิกรรม 

 

วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย   

(เชิงปริมาณ และคุณภาพ) 

ของโครงการ/กจิกรรม 

สนอง
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ.ที ่) 

๒.  นิเทศภายใน ๑. คณะครูสามารถนิเทศกนัเอง
ไดมี้ประสิทธิภาพ 

๒. สถานศึกษามีระบบการนิเทศ
ท่ีดี 

 

๑. โรงเรียนมีระบบการนิเทศดา้นการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอน ท่ีจะท าให้
นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนอยูใ่น
เกณฑท่ี์ดี 
๒. ครูมีแผนการจดัการเรียนรู้และสอน
ตามแผนการจดัการเรียนรู้ตลอดปี
การศึกษา 

๑๐ 

๓.  อบรมสมัมนาและ
ศึกษาดูงาน 
 

๑. เพ่ือส่งเสริมใหน้กัเรียนทุก
ระดบั ไดรั้บประสบการณ์ตรง
ในเร่ืองท่ีจะเรียนรู้ 
๒. เพ่ือส่งเสริมใหน้กัเรียนทุก
ระดบั ไดเ้รียนรู้สภาพความเป็น
จริงจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆท าให้
เกิดความเขา้ใจ มีเจตคติท่ีดีต่อ
สถานท่ีหรือแหล่งเรียนรู้นั้น 
๓. เพ่ือส่งเสริมใหน้กัเรียนทุก
ระดบัน าส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้มา
เช่ือมโยงกบัวถีิชีวติจริง  

๑. ครู  จ านวน ๑๘  คน นกัเรียนชั้น
อนุบาลปีท่ี ๑ ถึงมธัยมศึกษาปีท่ี ๓
จ านวน  ๒๔๖  คน 
๒. นกัเรียนโรงเรียนบา้นยามกาโนนค า  
ชั้นอนุบาลปีท่ี ๑  ถึง มธัยมศึกษาปีท่ี ๓ 
ทุกคน ไดรั้บประสบการณ์ตรงตามสภาพ
จริงจากแหล่งเรียนรู้ และมีเจตคติท่ีดีต่อ
สถานท่ีหรือแหล่งเรียนรู้  สามารถน าส่ิง
ท่ีไดเ้รียนรู้มาใชก้บัวถีิชีวติจริงได ้
ร้อยละ  ๘๐ 
 

๓,๑๓ 

๔.  สร้างขวญัและก าลงัใจ เพ่ือเป็นขวญัก าลงัใจต่อผูม้าใหม่ 
ยา้ยออก มีความคุน้เคยดุจญาติพี่
นอ้ง อนัเป็นการแสดงน ้ าใจอนัดี
ต่อกนัและเป็นการ
ประชาสมัพนัธ์ต่อชุมชน 

     บุคลากร ครู -  อาจารย ์นกัการฯ ใน
โรงเรียนทุกคนมีขวญัและก าลงัใจในการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีดี 

๘ 

 
 
 
 
 
 
 



๔๖ 
 

 กลยทุธ์ท่ี  ๕  พฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการศึกษา  ตามแนวทางกระจายอ านาจ 
                                   ทางการศึกษา  หลกัธรรมาภิบาล  เนน้การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
                                   และความร่วมมือกบัองคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  เพื่อส่งเสริมและ  
                                   สนบัสนุนการจดัการศึกษา 

 

โครงการ / กจิกรรม 

 

วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย   

(เชิงปริมาณ และคุณภาพ) 

ของโครงการ/กจิกรรม 

สนอง
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ.ที ่) 

๑.  พฒันาระบบประกนั
คุณภาพทางการศึกษา 

๑. โรงเรียนมีการพฒันา 
ปรับปรุงระบบประกนัคุณภาพ
ทางการศึกษา 
๒. นกัเรียนโรงเรียนบา้นยามกา
โนนค าทุกคน มีคุณภาพตาม
เกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนด 
๓. โรงเรียนมีกิจกรรมพฒันา 
ปรับปรุงระบบประกนัคุณภาพ
ทางการศึกษา  

โรงเรียนมีระบบประกนัคุณภาพทาง
การศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน 

 

๗,๘,๙,๑๐, 
๑๑,๑๒,๑๓, 
๑๔,๑๕ 

๒.  พฒันาระบบงาน 
สารบรรณและสารสนเทศ
สถานศึกษา 

๑. โรงเรียนบา้นยามกาโนนค า  มี
ระบบงานสารบรรณและระบบ
บริหารขอ้มูลตามภารกิจดา้นงาน
วชิาการงานบริหารบุคคล  งาน
บริหารงบประมาณ  งานบริหาร
ทัว่ไปท่ีเป็นปัจจุบนั  ทนัสมยั            
๒. งานสารบรรณและขอ้มูล
สารสนเทศสถานศึกษาไดรั้บ
การปรับปรุงใหท้นัสมยั เป็น
ปัจจุบนั  มีความสะดวกรวดเร็ว
ในการเขา้ถึงขอ้มูล  ครอบคลุม
ภารกิจงานทุกดา้นอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

๑. โรงเรียนมีระบบขอ้มูล SMIS   ท่ีเป็น
ปัจจุบนั 
๒. โรงเรียนมีเวบ็ไซตเ์ป็นของตนเอง 
๓. โรงเรียนมีวารสารประชาสมัพนัธ์ 
๔. โรงเรียนมีระบบงานสารบรรณท่ีเป็น
ปัจจุบนั  สะดวก และง่ายต่อการสืบคน้ 
๕. ครู  นกัเรียนและผูเ้ก่ียวขอ้งมีความพึง
พอใจในการรับบริการขอ้มูลสารสนเทศ
สถานศึกษา 

๑๒ 

 
 
 



๔๗ 
 

 

โครงการ / กจิกรรม 

 

วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย   

(เชิงปริมาณ และคุณภาพ) 

ของโครงการ/กจิกรรม 

สนอง
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ.ที ่) 

๓.  พฒันาระบบ
บริหารงานทัว่ไป 

๑. นกัเรียน  ๒๔๖  คน ครูและ
บุคลากร ๑๘ คน 

๒. นกัเรียน ครู บุคลากรและ
ชุมชนไดรั้บการบริการจากกลุ่ม
งานบริหารทัว่ไปโดยการจดั
ด าเนินงานในทุกกิจกรรมอยา่งมี
ประสิทธิภาพมุ่งเนน้
ประสิทธิผล ผูรั้บการบริการเกิด
ความความพึงพอใจ 

 

๑. นกัเรียน  ๒๔๖  คน ครูและบุคลากร 
๑๘ คน 

๒. กลุ่มงานบริหารทัว่ไปจดัด าเนินงาน
ในทุกกิจกรรมใหผู้รั้บการบริการมีความ
ความพึงพอใจดว้ยการท างานอยา่งมี
ประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลบรรลุตาม
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. ๒๕๔๒   แกไ้ขเพ่ิมเติม(ฉบบัท่ี ๒ ) 
พ.ศ. ๒๕๔๕  และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม(ฉบบั
ท่ี  ๓)  พ.ศ.  ๒๔๔๓ 

๑๒ 

๔.  การจดัท าระบบ
ควบคุมภายใน 

 

๑. เพื่อใหก้ารบริหารการจดัการ
ใชท้รัพยากรใหเ้ป็นไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
รวมถึงการดูแลรักษาทรัพยสิ์น 
การป้องกนัหรือลดความ
ผิดพลาด ความเสียหาย การ
ร่ัวไหล การส้ินเปลืองหรือการ
ทุจริตของหน่วยงาน 
๒. เพื่อใหก้ารจดัท ารายงาน
การเงินท่ีจดัท าข้ึน เป็นไปอยา่ง
ถูกตอ้ง เช่ือถือได ้และทนัเวลา 
๓. เพื่อเป็นการลดความเส่ียงใน
การบริหารงานงบประมาณ 
ถึงแมผ้ลเสียหายท่ีเกิดข้ึนจาก
ความเส่ียงในแต่ละคร้ังมีจ านวน
เงินนอ้ย แตห่ากเกิดข้ึนบ่อยคร้ัง
ผลโดยรวมอาจก่อใหเ้กิดผล
เสียหายต่อหน่วยงานได ้

๑. โรงเรียนสามารถใหค้วามมัน่ใจในการ
ปฏิบติังานบรรลุผลส าเร็จตาม
วตัถุประสงคไ์ดอ้ยา่งสมบูรณ์ตามท่ีตั้งไว ้
๒. การบริหารงานของหน่วยงานมีความ
คุม้ค่ากบัตน้ทุนและผลประโยชนท่ี์
เก่ียวขอ้ง ท่ีเกิดจากการควบคุมภายในมี
ความคุม้ค่ากบัตน้ทุนท่ีเกิดข้ึน 
๓. ท าใหท้ราบจุดอ่อนต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน 
เพ่ือน ามาปรับปรุงแกไ้ขใหห้น่วยงาน
สามารถปฏิบติังานไดส้ าเร็จตามนโยบาย
และวตัถุประสงคอ์ยา่งต่อเน่ือง 
 

๑๒ 

 
 



๔๘ 
 

 

โครงการ / กจิกรรม 

 

วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย   

(เชิงปริมาณ และคุณภาพ) 

ของโครงการ/กจิกรรม 

สนอง
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ.ที ่) 

๕.  พฒันาระบบ
บริหารงานวชิาการ 

๑. การปฏิบติังานวชิาการมี
ประสิทธิภาพ พฒันาผูเ้รียนใหมี้
ความรู้ความสามารถท่ีจ าเป็น
ตามหลกัสูตร 
๒. การบริหารงานวชิาการ
ภายในโรงเรียนเป็นไปอยา่งมี
ระบบ มีหลกัสูตร ระเบียบ  
ขอ้บงัคบั วสัดุ ส่ืออุปกรณ์
เพียงพอต่อการใชง้าน 

๑. โรงเรียนมีการปฏิบติังานวชิาการท่ีมี
ประสิทธิภาพ  พฒันาผูเ้รียนใหมี้ความ
เจริญงอกงามทางสติปัญญา  อารมณ์  
สงัคม 
๒. โรงเรียนมีหลกัสูตร  ระเบียบ  
ขอ้บงัคบั  วสัดุ  ส่ือ  อุปกรณ์เพียงพอต่อ
การพฒันาผูเ้รียน 

 

 

๑๓,๑๔,๑๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


