
 
 

งานนโยบายและแผนงานโรงเรียนผดุงปัญญา   
 

กลยุทธ์  มาตรการ ตัวบ่งชี้ที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ และโครงการ/กิจกรรม 
กลยุทธ ์ มาตรการ ตัวบ่งชี้ที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

๑. พัฒนา
คุณภาพผู้เรยีน
ให้มีความรู้
ความสามารถ
ตามหลักสูตร
การศึกษาข้ัน
พื้นฐานและตาม
มาตรฐานสากล 

๑.๑ ส่งเสริมความรู้
ความสามารถโดยจดั
กิจกรรมเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนให้
สูงขึ้น 

๑.๑.๑ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนในแต่ละ
กลุ่มสาระดังนี ้
-กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  
ภาษาต่างประเทศไม่ต่ำกว่า๒.๐ รอ้ยละ 
๓๐ 
-กลุ่มสาระอื่นๆไมต่่ำกว่า ๒.๕ ร้อยละ๖๐ 

๑. โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนทุกกลุม่สาระการเรยีนรู้    

จำนวนนักเรียนท่ี 
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

เพิ่มขึ้นร้อยละ๒ 

เพิ่มขึ้นจาก
ฐานเดิมร้อย
ร้อยละ ๒ 

เพิ่มขึ้น
จากฐาน
เดิมร้อย
ร้อยละ ๒ 

กลุ่มสาระ
การเรยีนรู ้

๑.๑.๒ ผู้เรียนมีความสามารถ ความถนัด
เฉพาะทางเป็นที่ประจักษ์สามารถแข่งขัน
ในระดับภาคหรือระดับชาติได้  

๑. โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพนักเรียนทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู ้
 

ร้อยละ๑๒ 
 
 

ร้อยละ๑๖ 
 
 

ร้อยละ๑๘ 
 

กลุ่มสาระ
การเรยีนรู้
ทุกกลุ่ม 

๑.๒ พัฒนาผู้เรยีนให้มี
ความสามารถในการคดิ
วิเคราะห์ คดิสังเคราะห์ คิด
อย่างมีวิจารณญาณ  
สามารถใช้กระบวนการคดิ
ในการสร้างสรรค์งาน 

๑.๒.๑  ผูเ้รียนมีความสามารถ 
ในการคิดวิเคราะห์คดิสังเคราะห์และคิด
อย่างมีวิจารณญาณมีทักษะและความ
ชำนาญสามารถแก้ปัญหาต่างๆโดยใช้
กระบวนการคดิอย่างสร้างสรรคไ์ด้และ
ทำงานอย่างเป็นระบบ   

๑.โครงการพัฒนาทักษะผูเ้รียนด้วย
กระบวนการคดิอย่างสร้างสรรค์ของทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู ้
๒.กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู ้
 

ร้อยละ 
๗๐ 

ร้อยละ 
๗๕ 

ร้อยละ 
๘๐ 

กลุ่มสาระ
การเรยีนรู้
ทุกกลุ่ม 

๑.๓ ยกระดบัคุณภาพการใช้
ภาษาในการสื่อสารและเป็น
สากล 

๑.๓.๑  ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาไทยใน
การสื่อสารได้อย่างถูกต้อง 
 
 

๑.โครงการพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาไทย 
  - กิจกรรมอ่านคล่องเขียนคล่อง 
  -.กิจกรรมวันภาษาไทย,วันสุนทรภู่ 
  - ค่ายรักการอ่าน 
  - สอนซ่อมเสรมิ 
  - ผลิตและพัฒนาสื่อ 
 

ผู้เรยีนอ่านคล่องเขียน 
คล่องอยู่ในระดับดีร้อยละ๘๐ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

ผู้เรยีนอ่าน
คล่องเขียน
คล่องร้อยละ 
๘๔ 
 
 

ผู้เรยีน
อ่านคล่อง
เขียน
คล่องร้อย
ละ ๘๖ 

กลุ่มสาระ
การเรยีนรู้
ภาษาไทย 

๖๗ 



 
 

งานนโยบายและแผนงานโรงเรียนผดุงปัญญา   
 

กลยุทธ ์ มาตรการ ตัวบ่งชี้ที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ โครงการ 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

๑.พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรยีนให้มีความรู้
ความสามารถตาม
หลักสตูร
การศึกษาข้ัน
พื้นฐานและตาม
มาตรฐานสากล 

 ๑.๓.๒ ผูเ้รียนสามารถใช้ภาษาต่างประเทศ
ในการสื่อสารได้ (ฟัง  พูด  อ่าน  เขียน) 
 

๑. โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพนักเรียน 
๒. โครงการจัดกิจกรรมเสริมทักษะ
ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ, จีน,พม่า,
ฝรั่งเศส) 
 

ภาษาอังกฤษอยู่ใน
ระดับดี ร้อยละ 
ภาษาจีน 
ภาษาพม่า 
ภาษาฝรั่งเศส 

ร้อยละ๘๐ ร้อยละ๘๐ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษา
ต่าง 
ประเทศ 

๑.๔ พัฒนาผู้เรยีนให้เป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู ้

๑.๔.๑  ผูเ้รียนมีนิสัยรักการอ่าน มีทักษะใน
การแสวงหาความรู ้

โครงการผดุงปัญญายอดนักอ่าน ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ 
๑๐๐ 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
ภาษาไทย 

๑.๔.๒ ผูเ้รียนรู้จักใช้สภาพแวดล้อมเป็น
แหล่งเรียนรู ้
 

๑.โครงการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๒.โครงการจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ร้อยละ๑๐๐ ร้อยละ๑๐๐ ร้อยละ
๑๐๐ 

กลุ่มสาระ
การเรยีนรู้
ทุกกลุ่ม 

๑.๕ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
ในการจัดการเรียนการสอน
และกิจกรรมในทางสร้างสรรค ์
 

๑.๕.๑  ผูเ้รียนใช้เทคโนโลยเีพื่อการศึกษา
และสามารถสร้างผลงานได้ 

๑.โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพนักเรียน 
ทุกกลุ่มสาระ 
๒.โครงการห้องเรียนคุณภาพ 

มีผลการเรียนอยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป 
ร้อยละ ๗๐ 

ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ 
๘๕ 

กลุ่มสาระ
การเรยีนรู้
ทุกกลุ่ม 

๑.๕.๒ เรียนเข้าร่วมการแข่งขันกจิกรรม
สร้างสรรค์ในระดับจังหวัด,ระดับภาค,ระดับ
เขต,ระดับประเทศได ้

๑.โครงการแข่งขันศิลปหตัถกรรมนักเรียน 
 

ครบทุกกลุ่มสาระ
การเรยีนรู ้

ครบทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู ้

ครบทุก
กลุ่มสาระ
การเรยีนรู ้

กลุ่มสาระ
การเรยีนรู้
ทุกกลุ่ม 

๑.๖ พัฒนาผู้เรยีนให้มีทักษะ
ในการดำเนินชีวิตมสีุขภาพ
กายสุขภาพจติและบุคลิกภาพ
ที่ดี มีสุนทรียภาพสามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมความสุข 

๑.๖.๑ ผูเ้รียนมีทักษะในการดำเนนิชีวิต
สามารถแก้ปัญหาต่างๆโดยใช้
กระบวนการคดิอย่างสร้างสรรค ์
 

๑.โครงการพัฒนาทักษะชีวิต 
๒.โครงการแก้ไขปญัหายาเสพติดใน
สถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 

ผู้เรียนมีทักษะ
แก้ปัญหา 
ร้อยละ๗๐ 
 

ผู้เรียนมีทักษะในการ
แก้ปัญหา 
ร้อยละ๘๐ 

ผู้เรียนมี
ทักษะในการ
แก้ปัญหา 
ร้อยละ๘๕ 

กลุ่มบริหาร
กิจการ
นักเรียน 

๖๘ 



 
 

งานนโยบายและแผนงานโรงเรียนผดุงปัญญา   
 

กลยุทธ ์ มาตรการ ตัวบ่งชี้ที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ โครงการ 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

๑.พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรยีนให้มีความรู้
ความสามารถตาม
หลักสตูร
การศึกษาข้ัน
พื้นฐานและตาม
มาตรฐานสากล 

๑.๖พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะใน
การดำเนินชีวิตมีสุขภาพกาย
สุขภาพจิตและบคุลิกภาพท่ีดี 
มีสุนทรียภาพสามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
 

๑.๖.๒ มสีุขภาพกายสุขภาพจติและ
บุคลิกภาพท่ีด ี
 

๑.โครงการส่งเสรมิสุขภาพนักเรยีน 
๒.โครงการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน 
๓.โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพด้านกีฬา 
 

ร้อยละ๙๐ 
ร้อยละ๑๐๐ 
ร้อยละ ๓๐ 

ร้อยละ๑๐๐ 
ร้อยละ๑๐๐ 
ร้อยละ ๓๐ 

ร้อยละ
๑๐๐ 
ร้อยละ
๑๐๐ 
ร้อยละ ๓๐ 

๑.งาน
อนามัย
โรงเรียน 
๒.กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
สุขศึกษา
และพล
ศึกษา 

๑.๖.๓ ผูเ้รียนเข้าร่วมกจิกรรมด้านศิลปะ 
ดนตรี กีฬาตามความถนดัและความสนใจ 
 

๑.โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางด้าน
ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป ์
 
 
๒.โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางด้านกีฬา 
 

ผู้เรียนร่วมกิจกรรมร้อย
ละ๗๐ 

 
 

ผู้เรียนร่วมกิจกรรมร้อย
ละ๕๐ 

ผู้เรียนร่วมกิจกรรม
ร้อยละ๘๐ 
 
ผู้เรียนร่วมกิจกรรม
ร้อยละ๖๐ 

ผู้เรียนร่วม
กิจกรรม
ร้อยละ๘๕ 
 
ผู้เรียนร่วม
กิจกรรม
ร้อยละ๗๐ 

๑.กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
ศิลปะ 
๒.กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
สุขศึกษา
และพล
ศึกษา 

๑.๗ ส่งเสริมให้ผูเ้รียนเห็น
คุณค่าและภาคภูมิใจใน
ขนบประเพณี ภูมิปญัญาไทย 
สามารถเชื่อมโยงไปสูส่ากลได้
อย่างเหมาะสม 

๑.๗.๑ ผูเ้รียนเข้าร่วมกจิกรรมประเพณภีูมิ
ปัญญาไทยและกิจกรรมประเพณขีอง
ประเทศอาเซียน สามารถเช่ือมโยงสู่สากล
ได้อย่างเหมาะสม 
 

๑.โครงการส่งเสรมิกิจกรรมขนบประเพณีภูมิ
ปัญญาไทย 
๒.กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมวัน
ตรุษจีน 
๓.กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมวัน
ชาติ ฝรั่งเศส 
๔.กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรม
ภาษาเมียนมา 
 
 
 

ผู้เรยีนเข้าร่วม
กิจกรรมร้อยละ๘๐ 

ผู้เรยีนเข้าร่วม
กิจกรรมร้อยละ๙๐ 

ผู้เรยีนเข้า
ร่วม
กิจกรรม
ร้อยละ๙๕ 

๑.กลุ่มบริหาร
กิจการ
นักเรียน 
๒.กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
ภาษา 
ต่างประเทศ 
 
 
 
 
 
 

๖๙ 



 
 

งานนโยบายและแผนงานโรงเรียนผดุงปัญญา   
 

กลยุทธ ์ มาตรการ ตัวบ่งชี้ที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ โครงการ 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

๑.พัฒนา
คุณภาพผู้เรยีน
ให้มีความรู้
ความสามารถ
ตามหลักสูตร
การศึกษาข้ัน
พื้นฐานและตาม
มาตรฐานสากล 
 

๑.๘ ส่งเสริมให้ผูเ้รียนเห็น
คุณค่าและร่วมอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

๑.๘.๑ ผูเ้รียนสามารถใช้ความรู้
ความสามารถในการแก้ปญัหาดา้นการ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมได้ 
 
 

๑.โครงการส่งเสรมิการอนุรักษ์พลงังานและ
สิ่งแวดล้อม 
 

ผู้เรยีนร่วมอนุรักษ์
พลังงานร้อยละ๘๐ 

ผู้เรยีนร่วมอนุรักษ์
พลังงานร้อยละ๙๕ 

ผู้เรยีนร่วม
อนุรักษ์
พลังงาน
ร้อยละ
๑๐๐ 

กลุ่ม
บริหารงาน
ทั่วไป 

๒.ปลูกฝังให้
ผู้เรยีนมี
คุณธรรม
จริยธรรม 
ดำรงชีวิตแบบ
วิถีไทยตามหลัก
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

๒.๑ ส่งเสริมผู้เรยีนให้มีวินัย 
มีความรับผิดชอบ มี
คุณธรรมจริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตรสถานศึกษา
และมีบุคลิกภาพบ่งบอก
ถึงอัตลักษณ์โรงเรียน 
 
 

๒.๑.๑ ผูเ้รียนมีคณุธรรม จริยธรรมมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่ดี
งาม 
 

๑.โครงการพัฒนาคณุธรรมจรยิธรรมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
๒.โครงการโรงเรียนคณุธรรม 
 

ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม
ร้อยละ๙๐ 

ผู้เรียนเข้าร่วม
กิจกรรมร้อยละ๙๐ 

ผู้เรียนเข้า
ร่วม
กิจกรรม
ร้อยละ๙๐ 
 
 

กลุ่มบริหาร
กิจการ
นักเรียน 

๒.๑.๒ ผูเ้รียนมีวินัย ปฏิบตัิตามกฎระเบียบ
ของโรงเรียนมีความตระหนักและ
รับผิดชอบต่อสังคม  
 
 

๑.กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
 

 

ผู้เรยีนเข้าร่วม
กิจกรรมร้อยละ ๗๕ 

ผู้เรยีนเข้าร่วม
กิจกรรมร้อยละ ๘๕ 

ผู้เรยีนเข้า
ร่วม
กิจกรรม
ร้อยละ 
๙๐ 
 

กลุ่มบรหิาร
กิจการ
นักเรียน 

 
 
 

๗๐ 



 
 

งานนโยบายและแผนงานโรงเรียนผดุงปัญญา   
 

 

กลยุทธ ์ มาตรการ ตัวบ่งชี้ที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ โครงการ 
เป้าหมาย  

ผู้รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
๓.พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มี
สมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๓.๑ พัฒนาครูและบุคลากร
ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
ส่งเสริมการทำงานวิจยัสู่ความ
เป็นครูมืออาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 

๓.๑.๑ ครมูีจรรยาบรรณและมีมาตรฐาน
ตามเกณฑ์วิชาชีพ 
 

๑.โครงการพัฒนาคณุธรรมจรยิธรรม
ครูและบุคลากร 
 

ครูร้อยละ ๑๐๐ ครูร้อยละ ๑๐๐ ครูร้อยละ 
๑๐๐ 

กลุ่ม
บริหาร
บุคคล 

๓.๑.๒ มีครูครบตามเกณฑ ์ ๑.โครงการจ้างครเูชี่ยวชาญเฉพาะ 
สาขา 

ตปท. ๔ คน 
ศิลปะ ๓ คน 

 

คณิต ๒ คน 
ตปท. ๔ คน 
ศิลปะ ๓ คน 
วิทย์ ๑ คน 
แนะแนว ๑ คน 

คณิต ๒คน 
ตปท. ๔ คน 
ศิลปะ ๓ คน 
วิทย์ ๒ คน 
แนะแนว ๑ 
คน 

กลุ่ม
บริหาร
บุคคล 

๓.๑.๓  มีบุคลากรปฏิบัติงานสำนกังาน
และงานอาคารสถานท่ีทดแทนคร ู

๑.โครงการจ้างเจา้หน้าท่ีสำนักงานและ
งานอาคารสถานท่ีเพื่อปฏิบตัิงานแทน
คร ู

สำนักงานจำนวน๙ 
คน 

ลูกจ้างงานอาคาร
สถานที่จำนวน ๘ คน 

สำนักงาน ๙ คน 
ลูกจ้างงานอาคาร
สถานที่จำนวน ๘ คน 

สำนักงาน ๙ 
คน 
ลูกจ้างงาน
อาคารสถานที่
จำนวน ๘ คน 

กลุ่ม
บริหาร
บุคคล 

๓.๒ พัฒนาครูและบุคลากรใช้
เทคโนโลยีนวัตกรรมในการ
จัดการเรียนการสอนและการ
ปฏิบัติงาน 

๓.๒.๑ ครูและบคุลากรมีความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมในการจัดการ
เรียนการสอนและการปฏิบัติงาน 
 

๑.โครงการห้องเรยีนคุณภาพ 
 
 

ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ 
๑๐๐ 

กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
ทุกกลุ่ม 
สำนักงาน
ทุกงาน 

๓.๒.๒ ครูแสวงหาความรู้หรือเพิ่มพูน
ประสบการณ์ของตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 

๑. โครงการพัฒนาครูและบุคลากร 
 

ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ 
๑๐๐ 

กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
ทุกกลุ่ม 

๓.๒.๓ ครูและบคุลากรปฏิบตัิงาน 
อย่างมีความสุข 
 

๑.โครงการสวสัดิการเพื่อสร้างคุณภาพ
บุคลากร 
 

ร้อยละ ๘๐ 
 
 
 
 

 

ร้อยละ ๙๐ ร้อยละ 
๙๕ 

กลุ่มบริหาร
บุคคล 
 
 

๗๑ 



 
 

งานนโยบายและแผนงานโรงเรียนผดุงปัญญา   
 

กลยุทธ ์ มาตรการ ตัวบ่งชี้ที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ โครงการ 
เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
๓.พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มี
สมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 ๓.๒.๔พัฒนาการจัดกระบวน 
การเรยีนการสอนโดยเน้นการใช้
เทคโนโลยี นวัตกรรมที่หลากหลาย
เหมาะสมกับธรรมชาติของเนื้อหาวิชาและ
ผู้เรยีน 
 

๑.  โครงการห้องเรียนคณุภาพ 
 

ร้อยละ ๘๕ ร้อยละ ๙๐ ร้อยละ ๙๕ กลุ่มสาระ
การเรยีนรู้
ทุกกลุ่ม 

 ๓.๓ ส่งเสริมการจัดกิจกรรม
การเรยีนรู้แบบบรูณาการที่
เน้นองค์ความรู้ ทักษะและ
กระบวนการ 

๓.๓.๑ ครจูัดการเรยีนรู้โดยเน้นทกัษะการ
คิดและกระบวนการเรยีนรู้แบบบรูณาการ  

๑.กิจกรรมการบูรณาการสาระวิชากับ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๒. กิจกรรมบูรณาการสาระวิชากบังาน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

ร้อยละ๘๕ ร้อยละ๙๐ ร้อยละ๙๕ กลุ่มสาระ
การเรยีนรู้
ทุกกลุ่ม 

 ๓.๔ พัฒนาระบบการนเิทศ
การสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 

๓.๔.๑ ครมูีการประเมินผลการเรยีนรู้
ผู้เรยีนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ 
และคณุลักษณะที่พึงประสงค ์
 

๑.โครงการพัฒนาการเรียนการสอน 
ทุกกลุ่มสาระวิชา 

ร้อยละ๑๐๐ ร้อยละ๑๐๐ ร้อยละ
๑๐๐ 

กลุ่มสาระ
การเรยีนรู้
ทุกกลุ่ม 

  ๓.๔.๒ ครมูีการประเมินการสอนอย่าง
ต่อเนื่องหลายมิติ มีงานวิจัยท่ีมคีณุภาพและ
สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาโรงเรียนหรือ
พัฒนาการจัดการเรยีนการสอน 

๑.โครงการงานวิจัยในช้ันเรียน ร้อยละ๘๕ ร้อยละ๙๐ ร้อยละ๙๕ กลุ่มสาระ
การเรยีนรู้
ทุกกลุ่ม 

  ๓.๔.๓  มีการนิเทศการสอนของครูอย่าง
เป็นระบบ 
 
 

๑.โครงการนิเทศการสอน ร้อยละ๘๕ ร้อยละ๙๐ ร้อยละ๙๕ กลุ่ม
บริหาร
วิชาการ 
 

๗๒ 



 
 

งานนโยบายและแผนงานโรงเรียนผดุงปัญญา   
 

กลยุทธ ์ มาตรการ ตัวบ่งชี้ที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ โครงการ 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

๔.พัฒนาสภาพแวดล้อมให้
เอื้อต่อการเรียนรู้และ  
เสรมิสร้างความตระหนักใน
การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
โครงการสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน                 

๔.๑ พัฒนาสภาพแวดล้อมและ
แหล่งเรียนรู้ให้มีบรรยากาศเอื้อ
ต่อการเรียนรู้และนำแนว
พระราชดำริโครงการสวน
พฤกษศาสตรโ์รงเรยีนและ 
บูรณาการหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียงมาบริหาร
จัดการสภาพแวดล้อม 

๔.๑.๑ มีห้องปฏิบตัิการ/ห้องเรยีนท่ีเอื้อ
ต่อการจัดการเรียนการสอนและมจีำนวน
ผู้เรยีนต่อห้องเรียนทีเ่หมาะสม 
 
๔.๑.๒ มรีะบบการป้องกันความปลอดภัย
ในห้องปฏิบัติการ และในบริเวณโรงเรียน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

๑.งานปรับปรุงอาคารสถานท่ีและ
แหล่งเรียนรู ้

 
ด ี

 
ดีเยี่ยม 

 
ดีเยี่ยม 

งานอาคาร
สถานที่ 

๔.๑.๓จัดกิจกรรมส่งเสริมโครงการสนอง
พระราชดำริงานอนุรักษ์พันธุกรรมพืชใน
โรงเรียน 
 

๑.โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ 
๑๐๐ 

งาน
สวนพฤกษ 
ศาสตร์
โรงเรียน 
กลุ่มบริหาร
วิชาการ 

๔.๒ ส่งเสริมและพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ให้เป็นแหล่งวิทยบริการ
ในการแสวงหาความรู้ 
 

๔.๒.๑ โรงเรียนมีสถิติการใช้และให้บรกิาร
ด้านอาคารสถานที่  แหล่งเรียนรู้และ
ทรัพยากรทางการศึกษา 
 

๑.โครงการพัฒนางานโสตทัศนศึกษา 
๒.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
เรียนอาคารประกอบ /งานปรับภมูิทัศน์ 
๓.โครงการห้องเรยีนคุณภาพ 
๔.โครงการรักษาความสะอาด 

ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ 
๘๕ 

ร้อยละ 
๙๐ 

งานโสตทัศน
ศึกษา 
งานอาคาร
สถานที ่
กลุ่มสาระ
การเรยีนรู้ทกุ
กลุ่ม 

๔.๓ พัฒนาห้องสมุดให้มี
บรรยากาศส่งเสริมและกระตุ้น
การเรยีนรู้และทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 

๔.๓.๑ มสีื่อสิ่งพิมพ์และสื่อเทคโนโลยีทาง
การศึกษาหลากหลายเพียงพอต่อการ
บริการแกผู่้เรยีน 
 
๔.๓.๒มีกจิกรรมส่งเสรมิการอ่านสูชุ่มชน 

๑.โครงการพัฒนา งาน ICT 
 
๒.โครงการพัฒนางานห้องสมดุ 
 
๓. โครงการห้องสมดุสู่ชุมชน 

ร้อยละ ๘๐ 
 
 
 

ร้อยละ๗๐ 
 
 
 
 

ร้อยละ ๘๕ 
 
 
 

ร้อยละ ๘๕ 

ร้อยละ 
๙๐ 
 
 
 
ร้อยละ 
๙๐ 

งาน ICT 
 
บรรณา 
รักษ์ห้องสมุด 

๗๓ 



 
 

งานนโยบายและแผนงานโรงเรียนผดุงปัญญา   
 

กลยุทธ ์ มาตรการ ตัวบ่งชี้ที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ โครงการ 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

๕.พัฒนาระบบบริหาร
จัดการใหม้คีวามเข้มแข็ง 
ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาและสร้างภาคี
เครือข่ายกับองค์กรที่
เกี่ยวข้อง 

๕.๑ ปรับระบบโครงสร้างการ
บริหารที่มีประสิทธิภาพโดยใช้
หลักธรรมาภิบาล โปร่งใส 
ตรวจสอบได้  

๕.๑.๑ โรงเรียนบริหารงานโดยเนน้การ
บริหารแบบมีส่วนร่วมและกระจายอำนาจ  
มีโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจน 
 

๑.โครงการพัฒนากลุม่บริหารงาน
วิชาการ 
๒.โครงการพัฒนากลุม่บริหาร
งบประมาณ แผนงานและธุรการ 
๓. โครงการพัฒนากลุ่มบริหารบุคคล
และกิจการนักเรยีน 
๔.โครงการพัฒนากลุม่บริหารงาน
ทั่วไป 

ด ี ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ฝ่าย
บริหาร 

 ๕.๑.๒ มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทาง
วิชาการและกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนให้
ครู บุคลากร นักเรียนและชุมชนรับทราบ 

๑.โครงการพัฒนางานประชาสัมพนัธ์
โรงเรียน 
๒.โครงการผดุงปัญญานิทัศน ์

ดี ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม กลุ่มบริหาร
ทั่วไป, 
กลุ่ม 
บริหาร
วิชาการ 

 ๕.๒ พัฒนาระบบการจัดทำ
งบประมาณที่สอดคล้องกับ
นโยบายและเป้าหมายของ
โรงเรียนและนำหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
การบริหารจัดการ 

๕.๒.๑มรีะบบการจัดทำแผนงาน
งบประมาณที่มีประสิทธิภาพและนำหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบริหาร
จัดการ 
 

๑.โครงการพัฒนางานงบประมาณ 
แผนงานและธรุการ 
๒.โครงการพัฒนางานแผนงานโรงเรียน 

ด ี ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม กลุ่ม
บริหารงบ 
ประมาณ 

 ๕.๓ ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วน
ร่วมในการจดัและพัฒนา
การศึกษาของโรงเรยีน 

๕.๓.๑ มรีะบบและกลไกในการสรา้ง
เครือข่ายเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และ
ความร่วมมือ กับชุมชนในการพัฒนา
การศึกษา 
 

 ๑.งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

 ๒.งานสมาคมผู้ปกครองและครูฯ 
 ๓.งานสมาคมศิษย์เกา่โรงเรียนฯ 
 ๔.โครงการสมัพันธ์ชุมชน 
 
 
 

ดี 
 
 

ดีเยี่ยม 
 
 
 
 
 
 

ดีเยี่ยม ฝ่าย
บริหาร 
 
 
 

๗๔ 



 
 

งานนโยบายและแผนงานโรงเรียนผดุงปัญญา   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ ์ มาตรการ ตัวบ่งชี้ที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

๕.พัฒนาระบบบริหาร
จัดการใหม้คีวามเข้มแข็ง 
ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาและสร้างภาคี
เครือข่ายกับองค์กรที่
เกี่ยวข้อง 

๕.๔ ปรับหลักสูตรให้
สอดคล้องกับหลักสตูร
การศึกษาชาติและ
มาตรฐานสากล 
 
 

๕.๔.๑  มีหลักสตูรสถานศึกษาของ
โรงเรียนมาตรฐานสากลที่ส่งเสรมิ
ศักยภาพผูเ้รียน และใช้หลักการคดิตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีคณุลักษณะที่
พึงประสงค์ของหลักสตูรทุกกลุ่มสาระวิชา 

๑.งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
๒๕๖๐ 

มี 
หลักสตูร 

สถานศึกครบทุก
กลุ่มสาระ 

มี 
หลักสตูร 
สถานศึกครบทุก
กลุ่มสาระ 

มี 
หลักสตูร 
สถานศึก
ครบทุก
กลุ่มสาระ 

กลุ่มบริหาร
วิชาการ 

๕.๔.๒มหีลักสูตรห้องเรียนพิเศษดา้น
วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลย ี

๒.โครงการห้องเรยีนพิเศษด้าน
วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

มีหลักสูตร 
พสวท.ครบทุก

ระดับชั้น 
 

มีหลักสูตร 
พสวท.ครบทุก
ระดับชั้น 

มีหลักสูตร 
พสวท.ครบ
ทุกระดับชั้น 

กลุ่มบริหาร
วิชาการ 

๕.๕พัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีน 

๕.๕.๑ มรีะบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ในทุกด้าน 
 

๑.โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ 
๑๐๐ 

กลุ่ม
บริหารงาน
กิจการ นร. 

๕.๖ ปรับปรุงโรงอาหารห้อง
พยาบาลและสถานท่ีปฏิบัติ
กิจกรรมนอกห้องเรียนให้
สามารถบริการแก่ผู้เรียนอย่าง
เหมาะสม 

๕.๖.๑ มโีรงอาหารทีส่ะอาดเพียงพอแก่
การให้บริการ 
 

๑.โครงการพัฒนาโรงอาหาร คุณภาพด ี คุณภาพดีเยี่ยม คุณภาพดี
เยี่ยม 

กลุ่มบริหาร
ท่ัวไป 

๕.๖.๒ มีเรือนพยาบาลที่ให้บริการแก่
บุคลากรในโรงเรยีนอย่างมีคณุภาพ 
 

๑.โครงการส่งเสรมิสุขภาพนักเรยีน คุณภาพด ี คุณภาพด ี คุณภาพด ี กลุ่มบริหาร
ท่ัวไป 

๗๕ 



 
 

งานนโยบายและแผนงานโรงเรียนผดุงปัญญา   
 

กลยุทธ ์ มาตรการ ตัวบ่งชี้ที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

๕.พัฒนาระบบบริหาร
จัดการใหม้คีวามเข้มแข็ง 
ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาและสร้างภาคี
เครือข่ายกับองค์กรที่
เกี่ยวข้อง 

๕.๗ พัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาใหม้ี
ประสิทธิภาพไดม้าตรฐานตาม
เกณฑ์เป้าหมายที่กำหนด 
 
 

๕.๗.๑ มีระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
มีคณะทำงานโดยเน้นการมีส่วนร่วมจาก
ทุกฝ่าย 
๕.๗.๒ พัฒนาระบบประกันคุณภาพและ
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
๕.๗.๓ โรงเรียนผ่านการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาทุกมาตรฐาน 
 

๑.โครงการพัฒนางานประกันคุณภาพ 
การศึกษา 

ด ี ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม งานประกัน 
คุณภาพ 
การศึกษา 

๖.พัฒนาการใช้สื่อ
เทคโนโลยีและทรัพยากร
ทางการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ 

๖.๑ พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ
และมีการบริหารจดัการที่มี
ประสิทธิภาพ 

๖.๑.๑ โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยสีารเทศ
ที่มีประสิทธิภาพ 
 
 

๑.โครงการพัฒนางาน ICT 
๒.โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 
๓.โครงการพัฒนางานสารสนเทศ 
๔ โครงการพัฒนางานทะเบียนและวัดผล 
๕.โครงการพัฒนางานโสตทัศนศึกษา 

ดี ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม - งาน ICT. 
- กลุ่มสาระการเรียนรู ้
- กลุ่มบริหารงาน 
สำนักงานวิชาการ 
- งานโสตฯ 

 

๗๖ 


