
การขับเคลื่อนนโยบายระดับโรงเรยีน 
 
โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม 
           สรุปผลการประเมินสถานภาพของโรงเรยีนและผลจากการวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT  
Analysis)  ผนวกกับนโยบายและยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของชาติ  กระทรวง  กรม ส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  และสภาพความต้องการ  ปัญหาอย่างเป็นระบบ  น ามา
ก าหนด  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าหมายและความส าเร็จของสถานศึกษา  ร่วมกับบุคลากรและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  ดังนี้ 
 

วิสัยทัศน์ 
          โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม  ชุมชนให้ความร่วมมือ  ยึดถือความเป็นไทย เทคโนโลยีก้าวไกล  ใส่ใจ
ส่ิงแวดล้อม  น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง 
 
การก าหนดพันธกิจ 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
        โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม  ชุมชนให้ความ
ร่วมมือ  ยึดถือความเป็นไทย เทคโนโลยีก้าวไกล   
ใส่ใจส่ิงแวดล้อม  น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 

1.ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้มคุีณภาพตาม
มาตรฐาน 
2.ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม 
ท่ีพึงประสงค์   
3. พัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมี
คุณภาพ 
4. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
5. จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต 
6.พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาให้มี  
ประสิทธิภาพ เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนใน
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 

 
 
 
 
 
 
 



การก าหนดเป้าหมาย 
 

พันธกิจ เป้าหมาย 
1.ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐาน 

ผู้เรียนมีคุณภาพด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ 

2. ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม 
   ท่ีพึงประสงค์   

ผู้เรียนมีคุณภาพด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์และ
ค่านิยมท่ีดี 

3.พัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมี
คุณภาพ 

ส่งเสริมและพัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนการ
สอนอย่างมีคุณภาพ 

4. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ ให้โอกาสการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

5. จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตร
กับส่ิงแวดล้อม 

6.พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาให้มี 
   ประสิทธิภาพ เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  
    ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา 

 
เป้าหมายด้านผลผลิตหลัก 
 
       ระดับปฐมวัย 
       1. ด้านปริมาณ 
            จ านวนนักเรียนระดับปฐมวัยที่ได้รับการเตรียมความพร้อมทุกคน/ทุกปี 
        2.ด้านคุณภาพ  
           2.1 พัฒนาการด้านร่างกาย โดยเฉล่ียอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 80 
           2.2 พัฒนาการด้าน อารมณ์ จิตใจ โดยเฉล่ียอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 80 
           2.3 พัฒนาการด้านสติปัญญา  โดยเฉล่ียอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 80 
           2.4 พัฒนาการด้านสังคม โดยเฉล่ียอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 80 
 
 
 
 
 
 
 



ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1. ด้านปริมาณ  จ านวนนักเรียนท่ีได้รับการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ทุกคน/ทุกปี 
2.ด้านคุณภาพ  

               

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 

1.ภาษาไทย  65 65 

2.คณิตศาสตร์  65 60 

3.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 65 60 

4.สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 65 60 

5.การงานอาชีพ 70 70 

6.ศิลปะ 70 70 

7.สุขศึกษา  พลศึกษา 70 70 

8.ภาษาต่างประเทศ 60 60 

 
เป้าหมายด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
         หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม ได้ก าหนดให้ผู้เรียนผ่านการประเมินสมรรถนะส าคัญ 
ร้อยละ 80  ท้ังนี้  การพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีก าหนดนั้น จะช่วยให้ผู้เรียนเกิด
สมรรถนะส าคัญ  5  ประการดังนี ้
        1.ความสามารถในการส่ือสาร  เป็นความสามารถในการรับส่งสารมีวัฒนธรรมในการใช้ภาษา
ถ่ายทอดความคิด  ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึกเพื่อแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์ซึ่งเป็น
ประโยชน์ต่อตนเองและสังคมรวมถึงการเจรจาต่อรองเพื่อขจัดความขัดแย้งและลดปัญหาความขัดแย้ง 
        2.ความสามารถในการคิด  สามารถในการคิดวิเคราะห์การคิดสังเคราะห์คิดอย่างสร้างสรรค์  คิด
อย่างมีวิจารณญาณ  การคิดเป็นระบบเพื่อน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้เพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและ
สังคม 

3.ความสามารถในการแก้ปัญหา  แก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐาน
ของหลักเหตุผลคุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศแสวงหาความรู้น ามาประยุกต์ใช้ในการป้องกันและแก้ปัญหา
มีการตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลท่ีเกิดกับตนเองและสังคม 

4.ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  เป็นการน ากระบวนการต่างๆไปใช้ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน  การเรียนรู้ด้วยตนเอง  และการอยู่ร่วมกันในสังคมจัดการปัญหาความขัดแย้งปรับตัวให้ทัน
กับการเปล่ียนแปลงหลีกเล่ียงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ 
        5.ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  สามารถใช้เทคโนโลยีด้านต่างๆเพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม
ในด้านการเรียนรู้ การส่ือสาร การท างานการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้องเหมาะสมและมีคุณธรรม 



เป้าหมายคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
         หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม  ได้ก าหนดให้ผู้เรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ ร้อยละ 80  การพัฒนาผู้เรียนด้านนี้จะส่งผลให้ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมี
ความสุขในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลกดังนี้ 
          1.  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์ 
          2.  ซื่อสัตย์สุจริต 
          3.  มีวินัย 
          4.  ใฝ่เรียนรู้      
          5.  อยู่อย่างพอเพียง 
          6.  มุ่งมั่นในการท างาน 
          7.  รักความเป็นไทย    
          8.   มีจิตสาธารณะ 
 

เป้าหมายค่านิยมท่ีดี 
         หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม  ได้ก าหนดให้ผู้เรียนผ่านการประเมินค่านิยมท่ีดี 
ของคนไทย 12 ประการ ตามประกาศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ร้อยละ 80  เพื่อท่ีจะ
ส่งเสริมและพัฒนาสังคมไทยให้ก้าวไกลและมั่นคง ดังนี้ 

1.ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
2.ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในส่ิงท่ีดีงามเพื่อส่วนรวม 
3.กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 
4.ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนท้ังทางตรง และทางอ้อม 
5.รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
6.มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผ่ือแผ่และแบ่งปัน 
7.เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่ีถูกต้อง 
8.มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
9.มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบัติตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
10.รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจ าหน่าย และพร้อมท่ีจะ
ขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันท่ีดี 

11.มีความเข้มแข็งท้ังร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ า หรือกิเลส มีความละอายเกรง
กลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

12.ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
 



เป้าหมายการอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน 
         หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม  ได้ก าหนดให้ผู้เรียนผ่านการประเมินการอ่าน คิด 
วิเคราะห์ เขียน ร้อยละ 80  การพัฒนาผู้เรียนด้านนี้จะส่งผลให้ผู้เรียนมีความสามารถ 
 
          การอ่าน   
          1.อ่านออก  อ่านได้ 
          2.อ่านคล่อง 
          3.ความเข้าใจในการอ่าน 
 
          การวิเคราะห์ 
          1.การวิเคราะห์เนื้อหา 
          2.การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ 
          3.การวิเคราะห์หลักการ 
 
          การเขียน 
          1.การน าเสนอเนื้อหา 
          2.การล าดับความ 
          3.ไวยากรณ์ 
          4.กลไกของภาษา 
 
 

กลยุทธ์การพัฒนาสถานศึกษา 
        1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
        2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามศักยภาพและมาตรฐานการศึกษา 
        3. ส่งเสริมและพัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 
        4. ให้โอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
        5. จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
        6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 
 
 

 
 
 
 



ก าหนดกลยุทธร์ะดับองค์กร 
เป้าหมาย กลยุทธ์ระดับองค์กร 

1. คุณภาพของผู้เรียนด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
     1) การมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์และค่านิยมท่ีดีโดย
ไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
     2) ความภูมิใจใจท้องถิ่นและความเป็นไทย 
     3) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 
 

1.การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 

2. คุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ 
    2.1 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียน
รอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย  
    2.2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ดังนี้ 
     1) ความสามารถในการอ่าน เขียน การส่ือสารและ
การคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน 
    2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา 
    3) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร 
    4) ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  
    5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการ
ทดสอบวัดระดับชาติ 
    6) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการ
ท างาน  มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องาน
อาชีพ  
    7) การมีสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
 

2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามศักยภาพและ
มาตรฐานการศึกษา 

 
 
 
 
 



เป้าหมาย กลยุทธ์ระดับองค์กร 
3.การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพและ
ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ  
    1) จัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้
ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
    2) จัดการเรียนการสอนท่ียึดโยงกับบริบทของ
ชุมชนและท้องถิ่น 
    3) มีการตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจ
ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
     4) ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้
ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู  
      5) มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
      6) พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความเช่ียวชาญทาง
วิชาชีพ   
 

3. ส่งเสริมและพัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียน
การสอนอย่างมีคุณภาพ 

4.การบริหารจัดการ 
     1) มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจท่ี
สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
     2) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  
      3) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา  
 

4.ให้โอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

5.การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
     1)การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 
 

5.จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็น
มิตรกับส่ิงแวดล้อม 

6. การมีส่วนร่วมของผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายและการ
ร่วมรับผิดชอบต่อผลกรจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
และได้มาตรฐาน 
     1) การแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อน
กลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  

6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา 



การก าหนดตัวช้ีวัด 
กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

กลยุทธ์ระดับองค์กร ตัวชี้วัด 
1.จัดการศึกษาเพื่อสถาบันหลักและการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

1) ร้อยละ100 ของผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่อง  ”ศาสตร์
พระราชา” 

 2) ร้อยละ100 ของผู้เรียนได้รับการปลูกฝังและเสริมสร้าง
วิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท์  สันติวิธี 
ต่อต้านการทุจริตคอรัปช่ัน และยึดมั่นในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

 3) ร้อยละ100 ของผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้อง
เกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ผ่าน
หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และความ
เป็นพลเมือง 

 4) ร้อยละ100 ของผู้เรียนผ่านการอบรมลูกเสือเนตรนารี 
 5) ร้อยละ 80 ของครูมีการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรม

ท่ีสร้างภูมิคุ้มกันหรือป้องปราบการทุจริตคอรัปช่ัน 
 6) ร้อยละ 80 ของครูมีการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรม 

เพื่อส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมเพิ่มข้ึน 
2.ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรมจริยธรรมและ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 

1) ร้อยละ100 ของผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ 
2) ร้อยละ100 ของผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัย
คุกคามในรูปแบบใหม่ 
3) ร้อยละ100 ของผู้เรียนปลอดยาเสพติด 
 

 
 
 
 
 
 



 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามศักยภาพและมาตรฐานการศึกษา 

กลยุทธ์ระดับองค์กร ตัวชี้วัด 
1.พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการวัดผล
ประเมินผล 

1) สถานศึกษามีหลักสูตรระดับปฐมวัยและหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน หลักสูตรท้องถิ่นโรงเรียน
หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม  หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
น าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ 
2) สถานศึกษาจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับหลักสูตรตาม
ความจ าเป็นและความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น
และสังคม 
3) ร้อยละ 80  ของผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน
ความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ 
4) สถานศึกษามีระบบการวัดและประเมินผลท่ีมีคุณภาพ
และมาตรฐาน 

2.พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู ้ 1) ร้อยละ 80 ของผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา มี
พัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม 
สติปัญญา และพร้อมเข้าสู่การเรียนในระดับท่ีสูงขึ้น 
2) ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีทักษะการอ่าน การเขียนผ่าน
เกณฑ์ตามช่วงวัย  
       - ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 อ่านออก  เขียนได้ 
       - ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2-6 อ่านคล่อง เขียนคล่อง 

 3) สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน 
4) ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  มี ผลการทดสอบ
คะแนนความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (NT) ด้านภาษา 
ด้านค านวณ และด้านเหตุผล ต้ังแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปมี
จ านวนเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
5) ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มี
คะแนนสอบ (O-NET)ต้ังแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป ในแต่ละ
กลุ่มสาระมีจ านวนเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
6) ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิด
แก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์จากการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม
การปฏิบัติจริง(Active Learning) 

 
 



กลยุทธ์ระดับองค์กร ตัวชี้วัด 
 7) ร้อยละ80 ของผู้เรียนมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานสอดคล้องกับทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
8) สถานศึกษาปลูกฝังทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์
และจิตวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน 
9) สถานศึกษามีการผลิต จัดหา และใช้ส่ือการเรียนการ
สอน เทคโนโลยี นวัตกรรมห้องสมุดและแหล่งเรียนรู ้
10) ร้อยละ 80 ของผู้เรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ
(ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ) ได้รับ
การส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเต็มตามศักยภาพด้วย
รูปแบบท่ีเหมาะสม 
11) สถานศึกษาจัดกิจกรรมแนะแนว เพื่อการศึกษาต่อ
และการประกอบอาชีพ 
12) สถานศึกษาส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่
ความเป็นเลิศในด้านต่างๆ 
13) สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา
(STEM Education) มีนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม 
สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0 

 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 

กลยุทธ์ระดับองค์กร ตัวชีวั้ด 
3.1 พัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพในรูปแบบท่ีหลากหลาย 
 
 
3.2 พฒันาครูให้มีประสิทธิภาพในการท างาน 
 
3.3 ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูท าวิจัยและน า
ผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา 

1) ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับ
การพัฒนาผ่านส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ี
ทันสมัย 
2) ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพในรูปแบบท่ี
หลากหลาย 
3) ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสุข
ในการปฏิบัติงาน 
4) ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษา  มี
ผลงานวิจัยและน าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา 



กลยุทธ์ที่ 4 ให้โอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ        
กลยุทธ์ระดับองค์กร ตัวชี้วัด 

1.เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
 

1) ร้อยละ100 ของประชากรวัยเรียนภาคบังคับได้รับโอกาส
ในการเข้ารับบริการทางการศึกษาอย่างท่ัวถึงมีคุณภาพและ
เสมอภาค 
2) ร้อยละ 100  ของประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน ได้รับโอกาสในการเข้ารับบริการทางการศึกษา
อย่างท่ัวถึงมีคุณภาพและเสมอภาค 
3) ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการพฒันาเต็มตาม
ศักยภาพในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
4) ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการพฒันาเต็มตาม
ศักยภาพในระบบส่งเสริมความประพฤตินักเรียน 
5) ร้อยละ100 ของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
ในระบบคุ้มครองนักเรียน 
6) ร้อยละ100 ของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
ในการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม 
7) ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการศึกษาท่ีเหมาะสมเต็ม
ตามศักยภาพ  
8) ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้ใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา
อย่างท่ัวถึง 

 
 
 
กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต 

กลยุทธ์ระดับองค์กร ตัวชี้วัด 
1.จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต 1) สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนการสร้าง

จิตส านึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรมและน้อมน า
ความคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2) สถานศึกษามีหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้การสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
3) สถานศึกษามีเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อมอย่างน้อย 
1 เครือข่ายข้ึนไป 

 



กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
กลยุทธ์ระดับองค์กร ตัวชี้วัด 

1.พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 1) สถานศึกษาใช้จ่ายงบประมาณเพื่อการบริหารจัดการท่ีมี
ประสิทธิภาพมีการก ากับ  ติดตาม  ตรวจสอบ และ
ประเมินผล โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
2) สถานศึกษาจัดท าแผนการใช้จ่าย 
3) สถานศึกษาได้รับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
การจัดการศึกษา 
4) สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
5) สถานศึกษามีการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรท่ีมีผลงาน 
เชิงประจักษ์ 

2.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคมและ
สาธารณชนให้มีความรู้ ความเข้าใจ  สร้างความตระหนักใน
การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน  การก ากับ  ดูแล ตลอดจนการ
มีส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
กลยุทธ์ระดับองค์กร  ช่ือโครงการ/กิจกรรม 
 

กลยุทธ์ระดับองค์กร ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 1.โครงการพัฒนาการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
2.โครงการเรียนรู้วิถีประชาธิปไตยใส่ใจส่ิงแวดล้อม 
3.โครงการส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีและค่านิยม       
   12 ประการ 
4.โครงการโรงเรียนสุจริต 
5.โครงการกิจกรรมพฒันาผู้เรียนลูกเสือ – เนตรนารี 
6.โครงการประกันความปลอดภัยในสถานศึกษา 
7.โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
8.โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
9.โครงการโรงเรียนคุณธรรม 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามศักยภาพและ
มาตรฐานการศึกษา 

1.โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
2.โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
3.โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
4.โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ภาษาไทย 
5.โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
6.โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้สังคมศึกษา  
ศาสนาและวัฒนธรรม 
7.โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้การงานอาชีพ
8.โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ศิลปะและการ
ดนตรี 
9.โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้สุขศึกษา  พล
ศึกษา 
10.โครงการส่งเสริมการใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู ้
11.โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย
12.โครงการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

 
 



 
 
 
 

กลยุทธ์ระดับองค์กร ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
 13..โครงการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลูกเสือ-

เนตรนารี 
14.โครงการส่งเสริมศักยภาพความรู้ความสามารถ
ทางวิชาการ 
15.โครงการลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้ 
16.โครงการจัดการเรียนรู ้STEM ศึกษา 
17.โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับ
ประถมศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาครูให้สามารถ 
จัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 
 

1.โครงการพัฒนาบุคลากร  
 

กลยุทธ์ที่ 4 ให้โอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษา
และการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

1.โครงการประกันโอกาสทางการศึกษา 
2.โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
3.โครงการอาหารกลางวัน 
4.โครงการพัฒนาการเรียนรู้ส าหรับเด็กพิเศษ 
   เรียนรวม 
 

กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต
ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

1.โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในโรงเรียน 
2.โครงการรวมใจภักดิ์รักษ์ส่ิงแวดล้อม 
 

กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและการมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

1.โครงการบริหารงบประมาณ 
2.โครงการประกันคุณภาพการศึกษา 
3.โครงการสานสัมพันธ์ 
4.โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
5.โครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม น าสู่เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ 
6.โครงการกิจกรรมส่งเสริมสหกรณ์ในโรงเรียน 
 

 


