
ตอนที่ ๒
แผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา

๑. การบริหารจัดการศึกษา
โรงเรียนบานโกตาบารู แบงโครงสรางการบริหารงานเปน ๔ ดาน ไดแก ดานการบริหาร

วิชาการ ดานการบริหารงานบุคคล  ดานการบริหารงบประมาณและดานการบริหารงานท่ัวไป ผูบริหารยึด
บริหารงานตามแนวทางของ PDCA เนนการสรางความตระหนักและจิตสํานึกท่ีดีตอการพัฒนาสถานศึกษา

โครงสรางการบริหารงานโรงเรียนบานโกตาบารู

แผนภาพท่ี ๔ โครงสรางการบริหารงานโรงเรียน

๒. วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย อัตลักษณ และเอกลักษณของสถานศึกษา
วิสัยทัศน (Vision)
“ สถานศึกษาพอเพียง  หลีกเลี่ยงสิ่งเสพติด  วิถีชีวิตประชาธิปไตย  สรางเด็กไทยสูสากล ”
พันธกิจ (Mission)

๑. สงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมีความรู  คูคุณธรรม ตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงค  รูจักตนเอง มี
ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะหท่ีเหมาะสมกับวุฒิภาวะและเปนบุคคลแหงการเรียนรู

๒. สงเสริมและพัฒนาการใชนวัตกรรม  สื่อ เทคโนโลยีและแหลงเรียนรูในการจัดการเรียนการสอน
ใหมีคุณภาพและเกิดประสิทธิผลตามมาตรฐานการศึกษา

๓. นอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลีกเลี่ยงสิ่งเสพติด ยึดวิถีชีวิตประชาธิปไตย  สราง
เด็กไทยสูสากล มาใชในการดํารงชีวิตใหอยูในสังคมอยางมีความสุข

๔. การบริหารจัดการสถานศึกษาโดยยึดหลักการมีสวนรวม

คณะกรรมการสถานศึกษา

ผู ้อํานวยการโรงเรียน

รองผู ้อํานวยการโรงเรียน

ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล



๓๐

เปาหมาย
โรงเรียนมีการบริหารจัดการท่ีดี  ผูเรียนเปนบุคคลแหงการเรียนรู  มีคุณธรรมจริยธรรม มีการนํา
นวัตกรรม สื่อ เทคโนโลยีและแหลงเรียนรูมาใชประกอบ   การเรียนการสอนไดอยางมี
ประสิทธิภาพและนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  การปองกันและหลีกเลี่ยงจากสิ่ง
เสพติด  ดํารงดวยวิถีชีวิตประชาธิปไตย สรางโอกาสใหเด็กไทยไปสูความเปนสากล  โดยยึด
หลักการมีสวนรวม  เพ่ือใหทุกคนดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข

อัตลักษณของสถานศึกษา
“ ไหวสวย   ดวยรอยยิ้ม”

การไหว  เปนการแสดงความเคารพโดยการประนมมือ แลวยกมือท้ังสองข้ึนจรดใบหนา พรอมดวย
รอยยิ้ม ใหเห็นวาเปนการแสดงความเคารพดวยความจริงใจ โรงเรียนจัดการเรียนรูและเสริมสรางประสบการณ
ชีวิตใหกับนักเรียน  โดยมุงเนนในการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม  คุณลักษณอันพึงประสงค  และอนุรักษความ
เปนไทย

๓. แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
๑. สงเสริมและพัฒนาดานทักษะการคิดรวบยอด คิดแกปญหา  คิดริเริ่มสรางสรรค
๒. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุมสาระการเรียนรูท่ีอยูในระดับต่ํากวาเปาหมาย
๓. สงเสริมผูเรียนใหมีทักษะการอาน  พูด  และเขียน
๔. สงเสริมทักษะความเปนเลิศทางวิชาการและเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน

๔. กลยุทธการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
กลยุทธท่ี ๑

พัฒนาระบบบริหาร  การจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีเนนการมีสวนรวม
กลยุทธท่ี ๒

สงเสริมการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  บูรณาการนําความรูคูคุณธรรม
กลยุทธท่ี ๓

พัฒนาครูและบุคคลากร
กลยุทธท่ี ๔

พัฒนาแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษา



๓๑

๕. การดําเนินงานตามกลยุทธของสถานศึกษา
กลยุทธท่ี ๑ พัฒนาระบบบริหาร  การจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีเนนการมีสวนรวม

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
เปาหมาย

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

สนอง
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา

(มฐ.ท่ี /ตัวบงช้ี)
๑.โครงการสรางความ
เขมแข็งโกตาสัมพันธ

๒. โครงการนิเทศ
ภายใน

-เพ่ือสรางความสัมพันธอันดี
ระหวางโรงเรียนกับชุมชน

-เพ่ือใหนักเรียนเปนคนเกง
คนดีและอยูรวมกันในสังคม
ไดอยางมีความสุข
ชวยเหลือและดูแลนักเรียน
ท่ีมีปญหา ใหนักเรียนรูจัก
ตนเอง สามารถปรับตัวและ
ควบคุมตัวเองได
-เพ่ือพัฒนาระบบการเรียน
การสอนใหมีคุณภาพและ
ตอเนื่อง

-นักเรียน  ครูและบุคลากร  ผูปกครอง
ชุมชนรวมกันจัดกิจกรรมสงเสริมการ
จัดการศึกษา
-จัดทําวารสารประชาสัมพันธของ
โรงเรียนอยางนอยเดือนละ ๑ ฉบับ

-ครูทุกคนตระหนักและเห็น
ความสําคัญในการดูแลชวยเหลือ
นักเรียน มีเจตคติท่ีดีตอนักเรียน มี
ผลงานสอดคลองกับมาตรฐานการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา

มีการนิเทศครูอยางเปนระบบและ
ตอเนื่องอยางนอยภาคเรียนละ ๒ ครั้ง

มฐ. ท่ี ๙
ตบช.๙.๓

มฐ.๑๐
ตบช ๑๐.๕



๓๒

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
เปาหมาย

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)

ของโครงการ/กิจกรรม

สนอง
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา
(มฐ.ท่ี /ตัวบงช้ี)

๓. โครงการบัณฑิต
นอยโกตาบารู

๔.โครงการพัฒนา
ระบบงานบริหาร
งบประมาณ

-เพ่ือใหนักเรียนและผูปกครองได
ตระหนักถึงความสําคัญของ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปลูก
จิตสํานึกและสรางความรูสึกท่ีดี
ใหนักเรียนและเยาวชนรัก
การศึกษา และใหชุมชนมีความ
เชื่อม่ันในการจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัยของโรงเรียน

-เพ่ือใหการบริหารงาน
งบประมาณเปนระบบ ถูกตอง
และรวดเร็ว สนองนโยบายตาม
แนวการบริหารงานการศึกษา ให
มีแผนการดําเนินงานและปฏิบัติ
ไดตามแผนอยางมีประสิทธิภาพ

-นักเรียนชั้นอนุบาลปท่ี
๒ จํานวน ๕๖ คน

-การบริหารงบประมาณ
ดานการเงิน บัญชีและ
พัสดุเปนระบบถูกตอง
และสมบูรณ

มฐ. ท่ี ๑ ตบช.๑.๑ , ๑.๖
มฐ. ท่ี ๒ ตบช.๒.๑ , ๒.๔
มฐ. ท่ี ๓ ตบช.๓.๑ , ๓.๔

มฐ. ท่ี ๑๔ ตชบ.๑๔.๑-
๑๔.๒



๓๓

กลยุทธท่ี ๒ สงเสริมการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  บูรณาการนําความรูคูคุณธรรม

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
เปาหมาย

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)

ของโครงการ/กิจกรรม

สนอง
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา
(มฐ.ท่ี /ตัวบงช้ี)

๑.โครงการ
หองสมุดมีชีวิต

๒.โครงการสงเสริม
ความเปนเลิศทาง
วิชาการ

๓.โครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธ
ทางการเรียน

๔.โครงการสราง
เด็กไทยสูสากล

-เพ่ือใหหองสมุดเปนขุมทรัพย
ทางปญญาของครู นักเรียนและ
บุคคลท่ัวไป และใหนักเรียน
รูจักศึกษาคนควาและเขารวม
กิจกรรมของหองสมุดมีชีวิต

-เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนไดมี
โอกาสแสดงศักยภาพและ
ความสามารถของตนเอง และ
มีประสบการณในการเรียนรู
เพ่ือพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
ไปสูความเปนเลิศ
-เพ่ือใหสถานศึกษาจัดเก็บ
ขอมูลสารสนเทศไดอยางเปน
ระบบ เปนการพัฒนาบุคลากร
ใหมีความพรอมในการรองรับ
การประเมินภายนอก

-เพ่ือเสริมและพัฒนากิจกรรม
วิชาการ สรางเจตคติท่ีดีตอการ
เรียนรูทุกกลุมสาระการเรียนรู
โดยเนนภาษาอังกฤษ

-นักเรียนโรงเรียนบานโก
ตาบารู รอยละ ๘๐ เปน
บุคคลแหงการเรียนรู

- นักเรียนไดรับรางวัล
อยางนอย ๑ รางวัล ใน
ทุกกิจกรรมท่ีนักเรียนเขา
รวมกิจกรรม

- ครูทุกคนมีความพรอมใน
การรองรับการประเมิน
ภายนอก งานบริหาร
วิชาการมีประสิทธิภาพ
รอยละ ๘๐ ในทุกงาน

จัดกิจกรรมเรียน
ภาษาอังกฤษกอนเลิก
เรียนใหกับนักเรียนท่ี
สนใจ  โดยจางครูสอน
พิเศษ ๑ คน

มฐ.๑๑ ตบช.๑๑.๑-๑๑.๓

มฐ. ท่ี ๓ ตบช.๓.๒ , ๓.๔
มฐ. ท่ี ๔ ตบช.๔.๑ , ๔.๔
มฐ. ท่ี ๖ ตบช.๖.๑ ,๖.๒

มฐ. ท่ี ๕ ตบช.๕.๑-๕.๓

มฐท่ี ๑๕



๓๔

กลยุทธท่ี ๓ พัฒนาแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษาใหเพียงพอ  และมีความพรอมควบคูเทคโนโลยี

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
เปาหมาย

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)

ของโครงการ/กิจกรรม

สนอง
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา
(มฐ.ท่ี /ตัวบงช้ี)

๑.โครงการเปดโลก
กวาง

๓.โครงการปรับภูมิ
ทัศน พัฒนาแหลง
เรียนรู

-เพ่ิมพูนความรูและ
ประสบการณตรงใหกับ
นักเรียน สงเสริใหนักเรียนได
ทํางานเปนหมูคณะและรูจัก
ความเสียสละ  ความสามัคคี

-เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนรัก
สถาบัน รักโรงเรียน รักชุมชน
เปนแหลงเรียนรูและ
ศูนยกลางของนักเรียนและ
ชุมชน เปนสถานท่ีออกกําลัง
กาย

-นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปท่ี ๑ –
มัธยมศึกษาปท่ี ๓ ทุกคน
ศึกษาแหลงเรียนรูนอก
สถานท่ี

-โรงเรียนสะอาด
สวยงาม นาอยู รมรื่น
และเอ้ือตอการจัดการ
เรียนรูของนักเรียน

มฐ. ท่ี ๑๓ ตบช.๑๓.๑ -๑๓.๒
มฐ. ที ๑๕ ตบช.๑๕.๑ -๑๕.๒

มฐ. ท่ี ๙ ตบช ๙.๑- ๙.๒



๓๕

กลยุทธท่ี ๔ พัฒนาครูและบุคลากร

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
เปาหมาย

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)

ของโครงการ/กิจกรรม

สนอง
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา
(มฐ.ท่ี /ตัวบงช้ี)

๑. โครงการ
การพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาสูครูมืออาชีพ

๒.โครงการ
การประกวดเพ่ือรับ
รางวัลเกียรติยศ
(เพชรยอดโกตา)

-เพ่ือนําบุคลากรไปทัศนศึกษา
แหลงเรียนรูดูงานโรงเรียน นํา
ความรูและประสบการณมา
ปรับพัฒนาในการจัดการเรียน
การสอนในโรงเรียน

- เพ่ือใหบุคลากรในสถานศึกษา
พัฒนาตนเองอยูเสมอ นํา
ความรูและประสบการณมา
พัฒนาการศึกษาของโรงเรียน

-ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษารอยละ ๘๐ ไดรับ
การอบรมสัมมนา ศึกษา
ดูงานและมีการแสวงหา
ความรูเทคนิควิธีการใหม
และพัฒนาตนเองอยาง
สมํ่าเสมอ

-คัดเลือกครูเพชรโกตา
ปการศึกษาละ ๓ คน

มฐ. ท่ี ๗ ตบช.๗.๑ , ๗.๙

มฐ. ท่ี ๗ ตบช.๗.๑ , ๗.๙



๓๖

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
เปาหมาย

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

สนอง
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา
(มฐ.ท่ี /ตัวบงช้ี)

๑.โครงการอานไม
ออกเขียนไมได

๓.โครงการสงเสริม
การเรียนรูแบบ
BBL

-เพ่ือใหผูเรียนท่ีอานไมออก
เขียนไมได  สามารถอาน
ออก เขียนได

-เพ่ือสงเสริมใหครูได
พัฒนาการจัดกระบวนการ
เรียนการสอนแบบบูรณา
การและใชวิธีการสอนท่ี
หลากหลาย  มีสื่อนวัตกรรม
ประกอบในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนและให
โรงเรียนเปนศูนยการเรียนรู
แบบ BBL

-นักเรียนท่ีอานไมออกเขียน
ไมได  ตั้งแตชั้นประถมศึกษาป
ท่ี ๒ ถึง ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖
ใหอานออกเขียนได 100% ใน
ภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา
๒๕๕๔

การสอนของครู ๘ กลุมสาระ
การเรียนรู  จํานวน ๒๐ ชิ้น

-จัดศูนยการเรียนรูแบบ BBL
จํานวน ๑ ศูนย

มฐ. ท่ี ๓ ตบช.๓.๑ – ๓.๔
มฐ. ท่ี ๔ ตบช.๔.๑ - ๔.๔
มฐ. ท่ี ๕ บบช. ๕.๑ - ๕.๗

มฐ. ท่ี ๓ ตบช.๓.๑ , ๓.๓



๓๗

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
เปาหมาย

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)

ของโครงการ/กิจกรรม

สนอง
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา
(มฐ.ท่ี /ตัวบงช้ี)

๔.โครงการบริหาร
จัดการโดยใช
โรงเรียนเปนฐาน

-เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวม
ของทุกภาคสวนในการ
ดําเนินการตามจุดเนนการ
พัฒนาคุณภาพผูเรียน

-ผูบริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา
จํานวน ๔๑ คน นักเรียน
จํานวน ๕๓๐ คน
คณะกรรมการสถานศึกษา
และผูเก่ียวของ บรรลุผล
สําเร็จ ๓ ระยะ ของ
จุดเนนการพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียน ท่ีกําหนด ๕ ระยะ
ในป ๒๕๕๕

มฐ. ท่ี ๗ ตบช ๗.๑ – ๗.๙
มฐ. ๘ ตบช. ๘.๑ -๘.๖
มฐ.๙ ตบช. ๙.๑ -๙.๓


