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บทสรุป 
  
 

แผนกลยุทธ์การจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านทับกี่  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย  
เขต  3  พ.ศ.  2565 – 2569  เป็นกระบวนการวางแผนเพื่อกำหนดจุดยืนของโรงเรียน  ด้วยการระบุถึง
วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และเป้าประสงค์ของโรงเรียน  รวมทั้งการกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายท่ีวางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งมีข้ันตอนในการจัดทำแผนกลยุทธ์ดังนี้ 
 1.  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียน  โดยทำการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้ังภายนอกและ
ภายในเพื่อพิจารณา  โอกาส  อุปสรรค  จุดแข็งและจุดอ่อนท่ีส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของโรงเรียน 
 2.  การจัดวางทิศทางของโรงเรียน  โดยการกำหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  และเป้าประสงค์ 
 3.  การกำหนดกลยุทธ์และตัวชี้วัด 
 4.  การจัดทำแผนงบประมาณระยะปานกลาง  (MTEF) 
 ผลสรุปของร่างแผนกลยุทธ์และการจัดทำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานระยะปานกลางประกอบด้วย  
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้ังภายนอกและสภาพแวดล้อมภายใน  การกำหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  และ
เป้าประสงค์  การกำหนดกลยุทธ์ระดับองค์กร  กลยุทธ์ระดับแผนงาน  วัตถุประสงค์เชิงจุดมุ่งหมายและ
ตัวชี้วัด  ดังนี้ 
 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
 คณะครู  คณะกรรมการสถานศึกษาได้ทำการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม  ผลการวิเคราะห์  พบว่า  
โรงเรียนบ้านทับกี่  มีอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอกมากกว่าโอกาสและมีจุดแข็งจากสภาพแวดล้อม
ภายในมากกว่าจุดอ่อน 
 สถานะของโรงเรียน  เมื่อทำการวิเคราะห์แล้วอยู่ในลักษณะท่ีเรียกว่า  ไม่เอื้อแต่แข็ง 
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ตอนที่  ๑ 
สภาพทั่วไปของโรงเรียน 

 
๑.๑  ที่ต้ัง 

ต้ังอยู่เลขท่ี  -  ถนน  น้ำพุง – ทับกี่  ตำบล  อิปุ่ม  อำเภอ  ด่านซ้าย  จังหวัด  เลย   
รหัสไปรษณีย์๔๒๑๒๐  โทรศัพท์  ๐๔๒-๘๑๐๔๗๕ 
สังกัด  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเลย เขต ๓ 
มีเขตพื้นท่ีบริการ  ๑๓  หมู่บ้าน  ได้แก่  บ้านทับกี่  บ้านผักเน่า  บ้านหินแลบ  บ้านห้วยลาด  บ้าน
ป่าม่วง  บ้านตาดเส้ียว  บ้านวังบอน  บ้านนา  บ้านถ้ำพระ  บ้านป่าสะแข  บ้านแก่วตาว (อิปุ่ม)  บ้าน
ห้วยไผ่  บ้านวังเป่ง 
 

๑.๒  สรุปข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน 
 ๑.๒.๑  นักเรียน  (ข้อมูล  ณ  วันท่ี  ๑๐  มิถุนายน  ๒๕๖๕)  ดังนี้ 
 

 
ช้ัน 

 
จำนวนห้อง 

จำนวนนักเรียน  
รวม ชาย หญิง 

อนุบาล  ๑ ๑ ๕ ๗ ๑๒ 
อนุบาล  ๒ ๑ ๗ ๗ ๑๔ 

รวม ๒ ๑๒ ๑๔ ๒๖ 

ประถมศึกษาปีที่  ๑ ๑ ๑๒ ๒๐ ๓๒ 
ประถมศึกษาปีที่  ๒ ๑ ๗ ๑๒ ๑๙ 
ประถมศึกษาปีที่  ๓ ๑ ๒ ๑๓ ๑๕ 
ประถมศึกษาปีที่  ๔ ๑ ๖ ๘ ๑๔ 
ประถมศึกษาปีที่  ๕ ๑ ๗ ๑๓ ๒๐ 
ประถมศึกษาปีที่  ๖ ๑ ๘ ๘ ๑๖ 

รวม ๖ ๓๐ ๗๔ ๑๐๔ 

มัธยมศึกษาปีที่  ๑ ๑ ๑๕ ๑๑ ๒๖ 
มัธยมศึกษาปีที่  ๒ ๑ ๑๓ ๑๑ ๒๔ 
มัธยมศึกษาปีที่  ๓ ๑ ๒๐ ๒๔ ๔๔ 

รวม ๓ ๔๗ ๔๖ ๙๓ 
รวมทั้งสิ้น ๑๑ ๘๙ ๑๓๔ ๒๒๓ 
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 ๑.๒.๒  ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ๑)  จำแนกตามวุฒิ 

วุฒิการศึกษา จำนวนคน 
ต่ำกว่าปริญญาตรี - 
ปริญญาตรี ๑๒ 
ปริญญาโท ๕ 
ปริญญาเอก - 

รวม ๑๗ 
   

๒)  จำแนกตามสาขาวิชาเอก 
วุฒิการศึกษา จำนวนคน 

ภาษาไทย ๒ 
คณิตศาสตร ์ ๑ 
สังคมศึกษา ๑ 
วิทยาศาสตร์ ๒ 
คอมพิวเตอร์ ๑ 
พลศึกษา ๑ 
แนะแนว - 
ศิลปศึกษา ๑ 
ภาษาอังกฤษ ๑ 
นาฎศิลป ์  
ดนตรีศึกษา - 
อื่น ๆ ๖ 

รวม ๑๗ 
  ๓)  จำแนกตามวิทยฐานะ 

วุฒิการศึกษา จำนวนคน 
ยังไม่มีวิทยฐานะ ๕ 
ชำนาญการ ๑ 
ชำนาญการพิเศษ ๕ 
เชี่ยวชาญ - 
เชี่ยวชาญพิเศษ - 

รวม ๑๒ 
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 ๑.๒.๓  งบประมาณ 

ท่ี รายงาน งบประมาณ 
๑ งบบริหารท่ัวไป 

1.1 ค่าสาธารณูปโภค  (ค่าไฟฟ้าประจำปีงบประมาณ๒๕๖๔) 
1.2 ค่าพาหนะ 
1.3 ค่าซ่อมแซม 
1.4 ............................................................ 

 
๓๙,๘๙๐.๖๔ 

๒ งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
๒.๑  โครงการเข้าค่ายภาษาพาเพลิน  
        (แก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้) 
๒.๒  โครงการส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 
๒.๓  โครงการพัฒนาส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 
       อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 
๒.๔  โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย 
๒.๕  โครงการการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ 
       คณิตศาสตร์ 
๒.๖  โครงการทัศนศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู ้
๒.๗  โครงการห้องสมุด  ๓  ดี 
๒.๘  โครงการพัฒนาการอ่านและเขียนภาษาไทย 
๒.๙  โครงการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนวงดนตร ี
        พื้นบ้าน 
๒.๑๐ โครงการอาหารกลางวัน 
๒.๑๑ โครงการส่งเสริมกีฬา 
๒.๑๒ โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน 
         สถานศึกษา 
๒.๑๓  ปรับปรุงและพัฒนาอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อมเพิ่ม 
         ประสิทธิภาพของส่วนราชการ 
๒.๑๔  จัดกิจกรรมวันสำคัญ 
๒.๑๕  มาตรฐานการประหยัดพลังงานด้วยสาธารณูปโภค 

 
๙,๑๐๐ 

 
๔,๕๐๐ 

๙๔,๕๔๐ 
 

๑๒๐,๐๐๐ 
๑๒,๐๐๐ 

 
๕๐,๐๐๐ 
๕๐,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 
๑๑,๐๐๐ 

 
๑๘๗,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 
๒๐,๐๐๐ 

 
๑๖,๐๐๐,๐๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 

๓๐,๕๐๐ 
 รวม ๑๖,๖๐๙,๖๔๐ 
 
 ๑.๒.๔  สภาพชุมชน  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และแหล่งเรียนรู้ 
  ๑)  สภาพท่ัวไปของชุมชน 
 โดยสภาพท่ัวไปของชุมชนในเขตพื้นท่ีบริการทางการศึกษา  จะเป็นหมู่บ้านขนาดเล็ก  ท่ีมีการ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันและการประกอบอาชีพส่วนใหญ่จะเป็นฤดูกาลท่ีทำแล้วต้องรอการเก็บเกี่ยว  เช่น  การ
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ทำนา  ทำไร่  ทำสวน  และการรับจ้างบางส่วน  สภาพครอบครัวเป็นครอบครัวที่อาศัยอยู่ร่วมกันหลายคน
ประกอบด้วย  พ่อ  แม่  ลูก  และ ปู่  ย่า  ตา  ยาย  มีวัดเป็นท่ียึดเหนี่ยวทางจิตใจ  ทำบุญ  ตามเทศกาล  
และมีประเพณีท้องถิ่นที่สืบทอดกันมาท่ียาวนาน 
  ๒)  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ท่ี ช่ือภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งท่ีต้ัง 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ช่ือวิทยากร 

๑ พีธีกรรมบายศรีสู่ขวัญ บ้านผักเน่า นายสมควร  ศิริ 
๒ การทำไม้กวาดดอกหญ้า บ้านทับกี่ นายทอม  พิมพ์เสนา 
๓ ความสัมพันธ์กับชุมชนและพิธีกรรมเล้ียงบ้าน บ้านผักเน่า นายอึ้ม  ศิริ 
๔ การต่อต้านยาเสพติด ปลัดอบต.อิปุ่ม นายต่อ  กันสุข 
๕ ประเพณีประจำหมู่บ้าน บ้านวังบอน นายรังสรรค์  สุภาษิ 
๖ การเย็บจักรอุตสาหกรรม   บ้านทับกี่ นางประทิน  กันยาประสิทธ์ิ   
๗ การทำน้ำผักกะทอน บ้านทับกี่ นายประจวบ  เสริมสถาน   
๘ ช่างกระจก บ้านทับกี่ นายจันที  กันยาประสิทธ์ิ   
๙ ฝีมือการทำสวิง บ้านทับกี่ นางน้อย  สุภาษิ  

๑๐    
 
  ๓)  แหล่งเรียนรู้ 

ท่ี แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน ที่ต้ัง 
๑ ห้องสมุด วัด บ้านผักเน่า – บ้านทับกี่ 
๒ สนามกีฬา สถานีอนามัยบ้านทับกี่ บ้านทับกี่ 
๓ แปลงเกษตร อบต.อิปุ่ม บ้านวังบอน 
๔ บ่อปลา น้ำตกตาดหมอก บ้านทับกี่ 
๕ สวนพุทธ ศาลเจ้าบ้าน บ้านทับกี่ – บ้านผักเน่า 
    
    

 
 

๑.๒.๕  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของโรงเรียน  (จุดเด่น  จุดด้อย  โอกาสและ
ข้อจำกัดในการดำเนินงาน) 

ด้านผู้บริหาร 
 จุดเด่น 
 ๑.   ผู้บริหารมีภาวะผู้นำ  มีวิสัยทัศน์ เป็นแบบอย่างท่ีดี มีความสามารถด้านวิชาการและการบริหาร
จัดการองค์กรเชิงกลยุทธ์สามารถกระตุ้นให้ คณะครู และกรรมการสถานศึกษามีความตระหนักและพยายาม
สร้างแผนยุทธศาสตร์การบริหารคุณภาพท่ีจะนำโรงเรียนบ้านทับกี่ไปสู่เป้าหมายและวิสัยทัศน์ท่ีกำหนดขึ้น 

๒. ผู้สอนมีความสามัคคีมีความสามารถในการจัดสาระการเรียนรู้โดยการบูรณาการสาระการเรียนรู้
ร่วมกันได้ดีสามารถท่ีจะพัฒนาเป็นรูปแบบท่ีเหมาะสมโดยร่วมมือกันวิเคราะห์และบริหารหลักสูตรสาระการ
เรียนรู้ให้มีความกลมกลืนเป็นรูปธรรมได้ 
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 ๓.  โรงเรียนมีภูมิทัศน์ และส่ิงแวดล้อม รายรอบด้วยพื้นท่ีเกษตรกรรมมีภูมิปัญญา และแหล่งเรียนรู้ท่ี
หลากหลายเอื้อต่อการเรียนรู้ในสาระการงานอาชีพซึ่งสามารถพัฒนาให้เป็นหลักสูตรสาระท้องถิ่นได้ 
 ๔. กรรมการสถานศึกษาให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียนดีมากหากมีการระดม
สมองและแนวคิดในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างจริงจังมีการจัดระเบียบการบริหารงานของ
คณะกรรมการสถานศึกษาให้สามารถเกิดผลในทางปฏิบัติของการมีส่วนร่วมการพัฒนาคุณภาพการศึกษามาก
ขึ้น  
จุดที่ควรพัฒนา 
 ๑. ควรจัดทำแผนพัฒนาผู้บริหารและบุคลากรในด้านการบริหารเชิงคุณภาพ เช่น  หลักสูตรผู้นำการ
เปล่ียนแปลง  หลักสูตรการนำแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ   เป็นต้น  เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพและองค์ความรู้
ของผู้บริหารและบุคลากร  ให้สามารถบริหารจัดการแผนยุทธศาสตร์ท่ีกำหนดไว้ไปสู่ผลสำเร็จ 
 ๒. ควรมีแผนงานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในสาระท้องถิ่นให้เป็นรูปธรรม  มีองค์กรประกอบ
ของหลักสูตรครบถ้วนสมบูรณ์ตามหลักวิชาการ เพื่อใช้เป็นทางเลือกในการจัดประสบการณ์แก่ผู้เรียนตาม
ความสนใจและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ๓. ควรจัดทำเครื่องมือประเมินประสิทธิผลและความพึงพอใจ  ต่อระบบการบริหารจัดการคุณภาพ
ของผู้บริหารและกรรมการสถานศึกษา  เพื่อนำข้อมูลท่ีเป็นสารสนเทศไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
 ๔. ควรมีแผนงานพัฒนากระบวนการวิจัยให้แก่คณะครู เพื่อให้มีความสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการ
สร้างองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาการเรียนการสอนของครูท่ีส่งผลต่อคุณภาพของ
ผู้เรียน 

 

ด้านครู 
 จุดเด่น 
 ๑. พัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยส่งเสริมให้ได้รับ
การศึกษาท่ีสูงขึ้น และการเข้ารับการอบรมสัมมนา 
 ๒. พัฒนาครูผู้สอนให้มีประสบการณ์เกี่ยวกับการเรียนการสอนโดยจัดให้มีการศึกษาดูงานในโรงเรียน
ต้นแบบตลอดจนเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มประสบการณ์มากขึ้น 
 ๓. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 ๔. พัฒนาครูให้มีจรรยาบรรณตามาตรฐานวิชาชีพครู 
จุดที่ควรพัฒนา 
 ๑. พัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยส่งเสริมให้ได้รับ
การศึกษาท่ีสูงขึ้น และการเข้ารับการอบรมสัมมนา 
 ๒. พัฒนาครูผู้สอนให้มีประสบการณ์เกี่ยวกับการเรียนการสอนโดยจัดให้มีการศึกษาดูงานในโรงเรียน
ต้นแบบตลอดจนเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มประสบการณ์มากขึ้น 
 ๓. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 ๔. พัฒนาครูให้มีจรรยาบรรณตามาตรฐานวิชาชีพครู 
ด้านผู้เรียน(ระดับปฐมวัย  - ประถมศึกษา -มัธยมศึกษา) 
 จุดเด่น 
 ๑. พัฒนาและจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนใฝ่เรียนใฝ่รู้  รู้จักวิเคราะห์ศึกษาด้วยตนเอง 
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 ๒. พัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน  ท้องถิ่น เปิด
โอกาสให้ผู้เรียนได้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพและความต้องการของแต่ละคน โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 ๓. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนท่ีมีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านได้พัฒนายิ่ง ๆ ขึ้นไป 
 ๔. พัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาและรู้เท่ากัน การใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ 
 จุดที่ควรพัฒนา 

๑. ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมให้มีทักษะในการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์ และสรุปความคิด
อย่างเป็นระบบและทักษะการคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการ  ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะใน
การแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง   

 
 

 ข้อจำกัดในการดำเนินงาน    
๑. จำนวนข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาไม่เพียงพอในการจัดการเรียนการสอนและไม่ตรง

กับวิชาเอกและความถนัด 
๒. ระยะทางห่างไกลจากแหล่งเรียนรู้ของครูและนักเรียน 
๓. การติดต่อลำบาก  การรับสัญญาณเครือข่ายอินเตอร์เน็ตช้าไม่ทันเหตุการณ์  สัญญาณโทรศัพท์

หายเป็นบางครั้ง 
๔. นักเรียนมาจากหลายหมู่บ้านทำให้การควบคุมลำบากบ้างบางขณะ 

 

๑.๓  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ 
คุณธรรมนำความรู้   พัฒนาครูสู่มาตรฐาน  ประสานองค์กรเครือข่าย    
เป้าหมายความเป็นเลิศ   ชูเชิดปรัชญา  “พอเพียง” 
พันธกิจ 
๑. จัดการศึกษาให้กับนักเรียนต้ังแต่ช้ันอนุบาลถึงช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
๒. นักเรียนได้รับการพฒันาตามเกณฑ์มาตรฐานการเรียนรู้เต็มศักยภาพ 
๓. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน  ความต้องการของชุมชน  สังคม  

และประเทศชาติ 
๔. ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถเต็มศักยภาพตามาตรฐานวิชาชีพ 
เป้าหมาย 
๑. นักเรียนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาภาคบังคับทุกคน 
๒. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร 
๓. นักเรียนทุกคนดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
๔. ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถเต็มศักยภาพตามาตรฐานวิชาชีพ 
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ตอนที่  2 

  สถานภาพของโรงเรียน 
 2.1  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
  2.1.1  สภาพแวดล้อมภายนอก     

2.1.1.1ด้านสังคมและวัฒนธรรม (S) 
 

โอกาส อุปสรรค 
1.  S.1  ระดบัการศึกษาของประชากรส่วนใหญ่จบ
ชั้นประถมศึกษา  ท าให้เกิดความส าคญัของ
การศึกษา  ส่งผลให้  ส่งบุตรหลานเรียนต่อใน
ระดบัสูงกว่าผูป้กครอง 
2.  S.3  ชุมชนมีขนบธรรมเนียมประเพณี  ความ
เช่ือ ค่านิยมและวฒันธรรมไทยอยูม่าก  ส่งผลให้
นกัเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม 
3.  S.6  ลกัษณะของชุมชนและการตั้งถิ่นฐานอยู่
ไม่ไกลกนั  ส่งผลให้สะดวกต่อการประสานงาน
ระหว่างชุมชนกบัโรงเรียน 
4.  S.7  ชุมชนมีการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม  ส่งผลให้นกัเรียนอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
5.  S. 10  โครงสร้างพ้ืนฐานฐานระบบ
สาธารณูปโภคดี  ส่งผลให้นกัเรียนไดรั้บบริการ
สาธารณูปโภคดี 
 
6. S. 11  การคมนาคมและการติดต่อส่ือสารใน
ชุมชนสะดวก  ส่งผลให้การประสานงานระหว่าง
โรงเรียนกบัชุมชนเป็นไปดว้ยดี 
 

1.  S.2  ประชากรส่วนใหญ่อยูใ่นวยัท างาน  ท าให้
ไม่มีเวลาดูแล  เอาใจใส่บุตรหลาน  ส่งผลให้
นกัเรียนมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค ์
 
2.  S.4  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม  รายไดน้อ้ย  ส่งผลให้  ไม่สามารถ
สนบัสนุนดา้นการเงินต่อโรงเรียนนอ้ย 
3.  S. 5  ครอบครัวในชุมชนอยูก่นัอยา่งเรียบง่าย
ไม่มีระเบียบ  ส่งผลให้นกัเรียนขาดระเบียบวินัย 
ขาดความรับผิดชอบ 
4.  S. 8  การกระจายรายไดข้องประชากรอยูใ่น
เกณฑค์่อนขา้งต ่า  ส่งผลต่อการสนบัสนุนดา้น
การเงินเพื่อพฒันาโรงเรียน 
5.  S. 9  สภาพของชุมชนและลกัษณะทาง
ภูมิศาสตร์เป็นภูเขา ท าให้ผลผลิตทางการเกษตร
ไม่ดี  ราคาตกต ่า  ส่งผลต่อการสนบัสนุน
งบประมาณในการจดัการศึกษาของโรงเรียน 
 

 
 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอก  ดา้นสังคมและวฒันธรรมปรากฏว่า  เป็นโอกาสให้
โรงเรียนพฒันาไดอ้ยา่งตามศกัยภาพ 
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   2.1.1.2  ด้านเทคโนโลยี (T) 
 

โอกาส อุปสรรค 
1. T. 4  ความกา้วหนา้ทางดา้นเทคโนโลยีท าให้มี
ความตอ้งการบริโภคเทคโนโลยี  ส่งผลให้
โรงเรียนตอ้งปรับหลกัสูตรให้สอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการ 
2. T. 5  คอมพิวเตอร์มีราคาถูกลงท าให้โรงเรียน
สามารถจดัซ้ือจดัหามาใชใ้นการสอนนกัเรียนได ้

1. T.1  ความเจริญทางดา้นเทคโนโลยี  โดยเฉพาะ
เคร่ืองจกัรกลทางการเกษตร  ท าให้ผลผลิตการเกษตร
สูงขึ้น ราคาผลผลิตตกต ่า  ส่งผลต่อการสนบัสนุน
งบประมาณให้กบัโรงเรียน 
2. T. 2  ความรู้และวิทยาการต่างๆและความกา้วหนา้ใน
การวิจยัพฒันาจากภายนอกไมไ่ดเ้ขา้มามีบทบาทต่อ
โรงเรียน  ส่งผลให้โรงเรียนไม่ไดรั้บการความกา้วหนา้
ในงานวิจยั 
3. T. 3  เทคโนโลยีเพื่อการส่ือสารและการจดัการ
เทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มามีอิทธิพลรอบๆโรงเรียน
นอ้ย  ส่งผลให้การใชเ้ทคโนโลยีเพื่อการส่ือสารและการ
จดัการเทคโนโลยีระหว่างภายนอกและโรงเรียนเกิดขึ้น
นอ้ย 

 
 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอกดา้นเทคโนโลยีปรากฏว่า  เป็นอุปสรรคในการน า
เทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารและจดัการศึกษา 
 
   2.1.1.3  ด้านเศรษฐกิจ  (E) 

โอกาส อุปสรรค 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. E. 1  อตัราการขยายตวัของประเทศลดต ่าลง  
ส่งผลต่อการสนบัสนุนจากภาครัฐและเอกชนที่มี
ต่อโรงเรียนลดลง 
2. E. 2  ผลผลิตมวลรวมทั้งประเทศมีมากแต่ราคา
ตกต ่าท าให้ประชาชนมีรายไดล้ดลง  ส่งผลให้
โรงเรียนไดรั้บการสนบัสนุนนอ้ยลง 
3. E. 3  อตัราการว่างงานของประชาชนเพ่ิมขึ้น 
ภาวการณ์จา้งงานลดลงและคา่แรงงานไม่สมดลุ
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โอกาส 

กบัเศรษฐกิจ  ท าให้ผูป้กครองมีรายไดล้ดลง  
ส่งผลให้โรงเรียนไดรั้บการสนบัสนุนนอ้ยลง 

อุปสรรค 
 4. E.4  โครงสร้างทางรายไดล้ดต ่าลง  แต่ภาวะเงิน

เฟ้อสูง  ส่งผลต่อการพฒันาการศึกษาของโรงเรียน
ลดลง 
5. E . 5  ภาระการใช้จ่ายของรัฐบาลเพ่ิมมากขึ้น  
ท าให้การจดัสรรงบประมาณดา้นการศึกษาไดไ้ม่
มาก  ส่งผลต่อการพฒันาการศึกษา 

 
 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอก  ดา้นเศรษฐกิจปรากฏว่า  เป็นอุปสรรคในการด าเนินงาน
ของโรงเรียนอนัเน่ืองมาจากภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ 
   2.1.1.4  ด้านการเมืองและกฎหมาย (P) 
 

โอกาส อุปสรรค 
1. P. 1  นโยบายการปฏิรูปการศึกษา การพฒันา
โรงเรียนขนาดเล็ก  ส่งผลให้โรงเรียนมีแนวทาง
ในการพฒันาการจดัการศึกษา 
2. P. 2  พระราชบญัญตัิการศึกษา พ.ศ.  2542  
ส่งผลให้ครูเปลี่ยนพฤติกรรมการจดักระบวนการ
เรียนรู้ที่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
3. P. 3  อบต.เขา้มามีส่วนร่วมการศึกษา โดย
สนบัสนุนงบประมาณอยา่งต่อเน่ือง 

1. P. 4  ความขดัแยง้และความรุนแรงทางการเมือง
ในดา้นความคิดและการปฏิบตัิงาน  ท าให้มีการ
ปรับเปลี่ยนผูบ้ริหารระดบัสูงของทาง
กระทรวงศึกษาธิการบ่อย  ส่งผลให้การปฏิบตัิงาน
ของโรงเรียนสับสนและล่าชา้ 
2. P. 5  พฤติกรรมทางการเมืองในทางไม่ดีมมีาก 
เช่น การทุจริต การแสวงหาผลประโยชน์ การมี
อิทธิพลท าให้เป็นแบบอยา่งที่ไม่ดีต่อผูป้กครอง
และนกัเรียน  ส่งผลให้นกัเรียนน าพฤติกรรมที่ไม่
ดีเหล่านั้นไปใช ้

 
 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอก  ดา้นการเมืองและกฎหมายปรากฏว่า  เป็นโอกาสให้
โรงเรียนไดป้ฏิรูป พฒันาการจดักระบวนการเรียนรู้ 
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 2.1.2  สภาพแวดล้อมภายใน 
  2.1.2.1  ด้านโครงสร้างและนโยบายของโรงเรียน (S1) 
 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
1. S1.1  ผูบ้ริหารและครูมีการสร้างความสัมพนัธ์
ที่ดีกบัชุมชนและร่วมกนัพฒันาการศึกษา  ส่งผล
ให้โรงเรียนด าเนินการจดัการศึกษาเป็นไปตาม
ความตอ้งการของชุมชน 
2. S2.2  โรงเรียนจดัให้ผูป้กครอง  ชุมชน  องคก์ร
ภาครัฐและเอกชนเขา้มามีส่วนร่วมในการก าหนด
นโยบายวางแผนด าเนินงานและประเมินคุณภาพ
การจดัการศึกษาในรูปของคณะกรรมการ  ส่งผล
ให้โรงเรียนด าเนินการจดัการศึกษาเป็นไปตาม
ความตอ้งการของชุมชน 
3. S3.3  โรงเรียนก าหนดบทบาทหนา้ที่ของ
บุคลากรภายในโรงเรียนไดเ้หมาะสม  ชดัเจน  
ส่งผลให้โรงเรียนด าเนินงานต่างๆ ส าเร็จลุล่วง
ดว้ยดี 
4. S4.4  โรงเรียนจดัระบบการควบการประกนั
คุณภาพการศึกษาและระบบการควบคุมภายใน  
ด าเนินการในรูปคณะกรรมการ  ส่งผลให้สามารถ
สร้างความมัน่ใจให้กบัผูใ้ชบ้ริการและผูม้ีส่วนได้
เสีย  และเป็นที่ยอมรับของชุมชน 

 

 
 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในดา้น โครงสร้างและนโยบายของโรงเรียนปรากฏว่า  เป็นจุด
แข็งท าให้โรงเรียนสามารถพฒันาผูเ้รียนไดเ้ต็มศกัยภาพ 
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  2.1.2.2  ด้านการบริหารและผลผลิต (S2) 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
1. S2.1  ผูเ้รียนส่วนมากมีความรู้ทกัษะขั้นพ้ืนฐาน
ตามหลกัสูตรขั้นพ้ืนฐานอยูใ่นระดบัปานกลาง  
ส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยูใ่นเกณฑป์าน
กลาง 
2. S2.2  ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ มีวิจารณญาณ  มีความคิดสร้างสรรค์
และมีวิสัยทศัน์อยูใ่นระดบั  พอใช ้ ส่งผลให้
ผูเ้รียนมีคุณภาพตามเกณฑม์าตรฐานอยูใ่นระดบั 
พอใช้ 
3.S2.3  ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
อนัพึงประสงคอ์ยูใ่นระดบัดี  ส่งผลให้ให้ผูเ้รียนมี
คุณภาพตามเกณฑม์าตรฐานอยูใ่นระดบัดี 
4. S2.4 ผูเ้รียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ย
ตนเอง รักการเรียนรู้และพฒันาตนเองอยา่ง
ต่อเน่ืองอยูใ่นระดบั พอใช ้ ส่งผลให้ผูเ้รียนมี
คุณภาพตามเกณฑม์าตรฐานในระดบั  พอใช้ 
5. S2.5 ผูเ้รียนมีทกัษะในการท างาน รักการท างาน 
สามารถท างานร่วมกบัผูอ้ืน่ได ้และมีเจตคติที่ดีต่อ
อาชีพสุจริตอยูใ่นระดบัดี ส่งผลให้ให้ผูเ้รียนมี
คุณภาพตามเกณฑม์าตรฐานอยูใ่นระดบัดี 
6. S2.6 ผูเ้รียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และ
สุขภาพจิตที่ดีอยูใ่นระดบัดี ส่งผลให้ให้ผูเ้รียนมี
คุณภาพตามเกณฑม์าตรฐานอยูใ่นระดบัดี 
7. S2.7 ผูเ้รียนมีสุนทรียภาพ และลกัษณะนิสัยดา้น
ศิลปะ ดนตรีและกีฬาอยูใ่นระดบัดี ส่งผลให้ให้
ผูเ้รียนมีคุณภาพตามเกณฑม์าตรฐานอยูใ่นระดบัดี 

1. S2. 8 ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดบัดี
ในกลุ่มทกัษะในระดบัชั้น ป.3 และ ป.6 ส่งผลให้
ผูเ้รียนมีคุณภาพตามเกณฑม์าตรฐานอยูใ่นระดบั
ตอ้งปรับปรุง 
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ผลการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในดา้นการบริหารและผลผลิตปรากฏว่า  เป็นจุดแข็งให้โรงเรียนสามารถ
พฒันาผูเ้รียนไดเ้ต็มศกัยภาพ 
   
2.1.2.3  ด้านปัจจัยที่เกี่ยวกับปริมาณและคุณภาพบุคคล (M1) 
 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
1. M1.1  โรงเรียนมีบุคลากรที่มีความสามารถใน
การจดัการเรียนการสอน รู้เป้าหมายของการจดั
การศึกษาและเป้าหมายของหลกัสูตรอยูใ่นระดบัดี 
ส่งผลโรงเรียนมีบุคลากรมีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานในระดบัดี 
2. M1.2 โรงเรียนมีบุคลากรที่สามารถจดักิจกรรม
การเรียนการสอนที่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อยู่ในระดบัพอใช ้ ส่งผลโรงเรียน
มีบุคลากรมีคุณภาพตามเกณฑม์าตรฐานในระดบั
พอใช้ 
3. M1.3 โรงเรียนมีบุคลากรที่มีความสามารถ
ประเมินผลการเรียนการสอนตามสภาพจริงและ
อิงพฒันาการของผูเ้รียน สามารถวินิจฉัยจุดเด่น 
จุดดอ้ย ของผูเ้รียนอยูใ่นระดบัดี  ส่งผลโรงเรียนมี
บุคลากรมีคณุภาพตามเกณฑม์าตรฐานในระดบัดี 
4. M1.4 โรงเรียนมีบุคลากรที่มีคุณวุฒิ ความรู้
ความสามารถตรงกบังานที่รับผิดชอบและครู
เพียงพออยูใ่นระดบัดี ส่งผลโรงเรียนมีบุคลากรมี
คุณภาพตามเกณฑม์าตรฐานในระดบัดี 
 

 

 
 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในดา้นปัจจยัที่เก่ียวกบัปริมาณและคุณภาพบุคคลปรากฏว่า  
เป็นจุดแข็งส่งผลให้โรงเรียนสามารถพฒันาคุณภาพของผูเ้รียนไดเ้ต็มศกัยภาพ 
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  2.1.2.4  ด้านประสิทธิภาพทางการเงิน (M2) 
 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
1. M2.1 โรงเรียนมีระบบการวางแผนการบริหาร
งบประมาณ  การเงิน บญัชีและสินทรัพย ์ อยา่งมี
ประสิทธิภาพ  ส่งผลให้การบริหารงบประมาณ
เกิดประโยชน์และโปร่งใส ไม่มีความเสียงที่มี
นยัส าคญั 
2. M2.2 โรงเรียนมีแผนการจดัวางระบบการ
ควบคุมภายในอยา่งเป็นระบบ  ส่งผลให้โรงเรียน
ใชง้บประมาณอยา่สงประหยดั คุม้ค่า  และ
โปร่งใส  

 

 
 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในดา้นประสิทธิภาพทางการเงินปรากฏว่า  เป็นจุดแข็ง  ส่งผล
ให้โรงเรียนพฒันาการจดัการศึกษามีคุณภาพทุกดา้น 
  2.1.2.5  ด้านปัจจัยที่เกี่ยวกับกระบวนการปฏิบัติงาน (M3)  

จุดแข็ง จุดอ่อน 
1. M3.4 โรงเรียนมีแหล่งบริการดา้นการเรียนการ
สอนอยา่งเพียงพอ  ส่งผลให้นกัเรียนไดฝึ้กทกัษะ
และเอื้อต่อการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 
2. M3.5 โรงเรียนมีอาคารสถานที่เอื้อต่อการ
จดัการเรียนรู้  ส่งผลให้สะดวกต่อการปฏิบตัิงาน 

1. M3.1 โรงเรียนมีเอกสาร ส่ือวสัดุ อุปกรณ์ 
ครุภณัฑ ์ปริมาณนอ้ยไม่ทนัสมยั  ส่งผลให้การ
ปฏิบตัิงานและการจดักิจกรรมการเรียนรู้ขาด
ประสิทธิภาพ 
2. M3. 2 โรงเรียนมีนวตักรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษาที่ทนัสมยั นอ้ยไม่เพียงพอ  ส่งผลให้
ผูเ้รียนขาดโอกาสในการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
3. M3.3 โรงเรียนมีขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการ
เรียนรู้ที่ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ดว้ยตนเองนอ้ย  
ส่งผลให้ผูเ้รียนสืบคน้ขอ้มูลความรู้ดว้ยตนเองไม่
หลากหลาย 

  
 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในดา้นปัจจยัที่เก่ียวกบักระบวนการปฏิบตัิงานปรากฏว่า  เป็น
จุดอ่อนส่งผลให้ผูเ้รียนไม่สามารถหาความรู้ไดอ้ยา่งกลากหลาย 
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  2.1.2.6  ด้านบริหารจัดการ (M4)  
 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
1. M4.1 โรงเรียนมีการบริหารจดัการอยา่งเป็น
ระบบ คล่องตวั รวดเร็ว สามารถตรวจสอบได ้ 
ส่งผลให้การด าเนินงานของโรงเรียนมี
ประสิทธิภาพ 
2. M4.2 ผูบ้ริหารมีความรู้ ความสามารถ ในการ
บริหารจดัการ มีภาวะผูน้ าและมีวิสัยทศัน์
กวา้งไกล  ส่งผลให้บุคลากรไดรั้บการพฒันา
ตนเองในดา้นต่างๆสามารถปฏิบตัิงานในหนา้ที่
ไดอ้ยา่งมีคุณภาพ 
3. M4.3 ผูบ้ริหารก ากบั ติดตาม นิเทศการ
ปฏิบตัิงานอยา่งต่อเน่ือง  ส่งผลให้การปฏิบตัิงาน
ของบุคลากรส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 
4. M4.4 โรงเรียนมีการจดัระบบประกนัคุณภาพ
ภายใน  ส่งผลให้คุณภาพการบริหารจดัการบรรลุ
ตามวตัถุประสงค ์
5.M4.5 โรงเรียนส่งเสริมให้บุคลากรไดพ้ฒันา
ตนเองอยา่งต่อเน่ือง  ส่งผลให้บุคลากรมีความรู้ 
กระตือรือร้นในวิชาชีพน ามาพฒันางานไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
5. M4.5 โรงเรียนไดเ้ปิดโอกาสให้ผูป้กครอง 
ชุมชน องคก์รภาครัฐและเอกชนเขา้มามีส่วนร่วม
ในการตรวจสอบและพฒันาการจดัการศึกษาของ
โรงเรียน  ส่งผลให้โรงเรียนสามารถปรับปรุง
พฒันางาน  พฒันาบุคคลเป็นไปตามความตอ้งการ
ของชุมชน 

1. M4.6 โรงเรียนขาดแผนกลยทุธ์  ส่งผลให้การ
บริหารจดัการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน 

 
 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มในดา้นการบริหารจดัการปรากฏว่า  เป็นจุดแข็งของโรงเรียนท าให้
การบริหารจดัการมีประสิทธิภาพ 
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สรุป 
  
 
 
 

ผลจากการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มปรากฏว่า  โรงเรียนบา้นทบัก่ีมีอุปสรรคสภาพแวดลอ้มภายนอกมากกว่า
โอกาส  แต่มีจุดแข็งจากสภาพแวดลอ้มภายในมากกว่าจุดอ่อน  สถานะของโรงเรียนเมื่อน ามาวิเคราะห์ 
(SWOT)  แลว้อยูใ่นลกัษณะที่  “ไม่เอื้อแต่แข็งตัว” 
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ตอนที่ 3 
กลยุทธ์ 

ของโรงเรียน 
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กลยุทธ์ของโรงเรียน 
 3.1  กลยุทธ์ระดับองค์กร 
  1.  เพ่ิมโอกาสให้ประชากรวยัเรียนไดรั้บการศึกษาภาคบงัคบั 
  2.  เร่งปฏิรูปการศึกษาและระบบการเรียนการสอนที่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
  3.  สร้างสภาพแวดลอ้มแหล่งเรียนรู้ วิจยัและนวตักรรมที่เอื้อต่อการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
  4.  ส่งเสริมการใชท้พัยากรเพื่อการเรียนรู้ 
  5. ส่งเสริมให้ผูเ้รียนให้มีคุณลกัษณะที่พึงประสงคข์องสถานศึกษา 
 

กลยุทธ์ของโรงเรียน 
กลยทุธ์ระดบัองคก์ร(แผนการ) กลยทุธ์ระดบัแผนงาน(โครงการ) 

 
 
 
 
 
 
 

1.  เพ่ิมโอกาสให้ประชากรวยัเรียนไดรั้บ
การศึกษาภาคบงัคบั 

1.1  โครงการพฒันามีหลกัสูตรขั้นพ้ืนฐานตามความตอ้งการ
ของผูเ้รียนและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชุมชน 
1.2  ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐาน
การศึกษา 
1.3  มุ่งพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและ
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์รักประชาธิปไตย นิยมความเป็นไทย 
และสามารถอยูร่่วมในสังคมไดอ้ยา่งเป็นสุข 
1.4  ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีสุนทรียภาพและลกัษณะนิสัยดา้นศิลปะ 
ดนตรี รวมทั้งสุขภาพพลานามยัแข็งแรง สมบูรณ์ ปราศจากส่ิง
เสพติดให้โทษ 
1.5  ส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากการปฏิบตัิเกิดทกัษะดา้น
วิชาชีพ 
1.6  ส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้และสามารถใชเ้ทคโนโลยีที่
ทนัสมยัในการแสวงหาความรู้ไดด้ว้ยตนเอง 
1.7  ส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆรวมทั้งภูมิ
ปัญญาทอ้งถิน่ 
1.8 โครงการประกนัคุณภาพการศึกษา 

2.  เร่งปฏิรูปการศึกษาและระบบการเรียน
การสอนที่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

 

2.1  โครงการพฒันาวิชาการ 
2.2  โครงการส่งเสริมการจดัการศึกษาปฐมวยั 
2.3  โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศดา้นภาษาองักฤษ 
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กลยทุธ์ระดบัแผนงาน(โครงการ) 
 2.4  โครงการยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  5 กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 
2.5  โครงการพฒันาห้องสมุด  3  ดี 

3.  สร้างสภาพแวดลอ้มแหล่งเรียนรู้ วิจยั
และนวตักรรมที่เอื้อต่อการเรียนรู้แบบ
บูรณาการ 

 

3.1  โครงการพฒันาส่ือ   ICT เพื่อการเรียนรู้ 
3.2   ส่งเสริมและพฒันาโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 
 พฒันาและส่งเสริมการใชร้ะบบเทคโนโลยีขอ้มลูสารสนเทศ
ของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ 
3.3  โครงการบริหารการเงินและบญัชี 
3.4  โครงการซ่อมแซมครุภณัฑแ์ละส่ิงก่อสร้าง 
3.5  จดัหาวสัดุ ครุภณัฑ ์ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง เพ่ือใชใ้นการ
บริหารจดัการ การศึกษา 

 
 
 

4.  ส่งเสริมการใชท้รัพยากรเพื่อการเรียนรู้ 

4.1  โครงการนิเทศภายใน 
4.2  สนบัสนุนการน าทรัพยากร ภูมิปัญญาทอ้งถิน่ แหล่งเรียนรู้ 
และวิทยาการทอ้งถิ่นมาใชใ้นการจดัการศึกษา 
4.3  ส่งเสริมและสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชน 
4.4  ส่งเสริมให้มีการบริการระหว่างโรงเรียนกบัชุมชน 
4.5  ระดมทรัพยากรลงทุนเพื่อการศึกษา 
4.6 โครงการพฒันาห้องสมุด  3 D 
4.7 โครงการบริหารงานพสัดุและสินทรัพย ์
4.8 โครงการพฒันาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4.9 โครงการปรับปรุงส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียน 

5. ส่งเสริมให้ผูเ้รียนให้มีคุณลกัษณะที่พึง
ประสงคข์องสถานศึกษา 

 

5.1 โครงการพฒันาคุณธรรมและจริยธรรมในโรงเรียน 
5.2 โครงการพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
5.3 โครงการพฒันาระบบสารสนเทศ 
5.4 โครงการอาหารกลางวนั 
5.5 โครงการพฒันาระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนและนกัเรียน
พกันอน  นกัเรียนดอ้ยโอกาส 
5,6 โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
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3.2  กรอบแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน 
 
กลยทุธ์ระดบั

องคก์ร 
กลยทุธ์ระดบัแผนงาน วตัถุประสงคเ์ชิงจุดมุ่งหมาย ตวัช้ีวดัความส าเร็จ 

1.เพ่ิมโอกาสให้
ประชากรวยัเรียน
ไดรั้บการศึกษา
ภาคบงัคบั 
 

1  โครงการการพัฒนา

หลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  โครงการประกนัคุณภาพ
การศึกษาภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3  มุ่งพฒันาผูเ้รียนให้มี
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม
และคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์รักประชาธิปไตย 
นิยมความเป็นไทย และ

1. โรงเรียนบา้นทบัก่ีมี
หลกัสูตรสถานศึกษา  
หลกัสูตรกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สาระการเรียนรู้
ทอ้งถิ่นและกิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียน    
2.  โรงเรียนบา้นทบัก่ี มี
หลกัสูตร  ที่สอดคลอ้งกบั
พระราชบญัญตัิการศึกษา
แห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒  และ
ความตอ้งการของทอ้งถิ่น 
1. เพื่อพฒันาโรงเรียนให้มี
คุณภาพทางการศึกษาได้
มาตรฐาน 
2. ให้ชุมชนเกิดความมัน่ใจว่า
โรงเรียนสามารถจดั
การศึกษาไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
3.ส่งเสริมให้ชุมชนและ
องคก์รอื่นเขา้มามีส่วนร่วม
ในการพฒันาคุณภาพทาง
การศึกษา 
4. เพ่ือให้โรงเรียนมีการ

ประเมินคุณภาพการศึกษา

และรายงานผลการประเมิน

ที่สามารถตรวจสอบได้ 

5. เพ่ิมโอกาสให้ประชากร

1. ร้อยละขา้ราชการครูและ
บุ คลากรท างก ารศึกษ า 
คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนบ้าน
ทับก่ี เข้าร่วมทุกกิจกรรม
การพฒันาหลกัสูตร 
๒. โรงเรียนบ้านทับ ก่ีมี
ห ลั ก สู ต รส ถ าน ศึ ก ษ า 
หลักสูตรกลุ่มสาร สาระ
ท้องถิ่นครบทุกกลุ่มสาระ 
รวมทั้ ง กิ จก รรมพัฒ น า
ผูเ้รียน  
ตอ้งการของชุมชน 
2  ร้อยละของผูเ้รียนมี
ความรู้ความสามารถตาม
มาตรฐานการศึกษา 
3  ร้อยละของร้อยละของ
ผูเ้รียนให้มีคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมและ
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
รักประชาธิปไตย นิยม
ความเป็นไทย และสามารถ
อยูร่่วมในสังคมไดอ้ยา่ง
เป็นสุข 
4  ร้อยละของผูเ้รียนมี
สุนทรียภาพและลกัษณะ
นิสัยดา้นศิลปะ ดนตรี 
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สามารถอยูร่่วมในสังคมได้
อยา่งเป็นสุข 
4  ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมี
สุนทรียภาพและลกัษณะนิสัย
ดา้นศิลปะ ดนตรี รวมทั้ง
สุขภาพพลานามยัแข็งแรง 
สมบูรณ์ ปราศจากส่ิงเสพติด
ให้โทษ 
5  ส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้
จากการปฏิบตัิเกิดทกัษะดา้น
วิชาชีพ 
6  ส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้
และสามารถใชเ้ทคโนโลยีที่
ทนัสมยัในการแสวงหา
ความรู้ไดด้ว้ยตนเอง 
7  ส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้
จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆรวมทั้ง
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

วัยเรยีนได้รับการศึกษาภาค

บังคับครบทุกคน 

ความสามารถตามมาตรฐาน
การศึกษา 
3  ผูเ้รียนให้มีคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมและ
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
รักประชาธิปไตย นิยมความ
เป็นไทย และสามารถอยูร่่วม
ในสังคมไดอ้ยา่งเป็นสุข 
4  ผูเ้รียนมีสุนทรียภาพและ
ลกัษณะนิสัยดา้นศิลปะ 
ดนตรี รวมทั้งสุขภาพ
พลานามยัแข็งแรง สมบูรณ์ 
ปราศจากส่ิงเสพติดให้โทษ 
5  ผูเ้รียนมีความรู้จากการ
ปฏิบตัิเกิดทกัษะดา้นวิชาชีพ 
6  ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้และ
สามารถใชเ้ทคโนโลยีที่
ทนัสมยัในการแสวงหา
ความรู้ไดด้ว้ยตนเอง 
7  ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ต่างๆรวมทั้งภูมิปัญญา
ทอ้งถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 

รวมทั้งสุขภาพพลานามยั
แข็งแรง สมบูรณ์ ปราศจาก
ส่ิงเสพติดให้โทษ 
5  ร้อยละของผูเ้รียนมี
ความรู้จากการปฏิบตัิเกิด
ทกัษะดา้นวิชาชีพ 
6  ร้อยละของผูเ้รียนได้
เรียนรู้และสามารถใช้
เทคโนโลยีที่ทนัสมยัใน
การแสวงหาความรู้ไดด้ว้ย
ตนเอง 
7  ร้อยละของผูเ้รียนได้
เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้
ต่างๆรวมทั้งภูมิปัญญา
ทอ้งถิ่น 
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กลยทุธ์ระดบั
องคก์ร 

กลยทุธ์ระดบัแผนงาน วตัถุประสงคเ์ชิงจุดมุ่งหมาย ตวัช้ีวดัความส าเร็จ 

2.  เร่งปฏิรูป
การศึกษาและ
ระบบการเรียน
การสอนที่เนน้
ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
 

1  ส่งเสริมและพฒันาให้
บุคลากรมีความรู้
ความสามารถในการจดัการ
เรียนการสอนที่เนน้ผูเ้รียน
เป็นส าคญั 
2.  พฒันาบุคลากรให้มี
ศกัยภาพเพื่อเขา้สู่มาตรฐาน
วิชาชีพ 
 
3  ส่งเสริมและพฒันา
บุคลากรในการน าเทคโนโลยี
และนวตักรรมมาใชใ้นการ
จดัการศึกษาและการพฒันา
วิชาชีพครู 
4  ส่งเสริมให้บุคลากร
ทางการศึกษาให้มีสุขภาพ
พลานามยัแข็งแรงสมบูรณ์
และมีคุณธรรม จริยธรรมตาม
จรรยาบรรณ 

1  บุคลากรมีความรู้
ความสามารถในการจดัการ
เรียนการสอนที่เนน้ผูเ้รียน
เป็นส าคญั 
 
2.  บุคลากรมีศกัยภาพเพื่อเขา้
สู่มาตรฐานวิชาชีพ 
 
3  บุคลากรน าเทคโนโลยีและ
นวตักรรมมาใชใ้นการจดั
การศึกษาและการพฒันา
วิชาชีพครู 
4  บุคลากรทางการศึกษามี
สุขภาพพลานามยัแข็งแรง
สมบูรณ์และมีคณุธรรม 
จริยธรรมตามจรรยาบรรณ 
 
 

1  ร้อยละของบุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถใน
การจดัการเรียนการสอนที่
เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
2.  ร้อยละของบุคลากรที่มี
ศกัยภาพเพื่อเขา้สู่มาตรฐาน
วิชาชีพ 
3  ร้อยละของบุคลากรที่น า
เทคโนโลยีและนวตักรรม
มาใชใ้นการจดัการศึกษา
และการพฒันาวิชาชีพครู 
4  ร้อยละของบุคลากรทาง
การศึกษามีสุขภาพ
พลานามยัแข็งแรงสมบูรณ์
และมีคุณธรรม จริยธรรม
ตามจรรยาบรรณ 
 

3.  สร้าง
สภาพแวดลอ้ม
แหล่งเรียนรู้ วิจยั
และนวตักรรมที่
เอื้อต่อการเรียนรู้
แบบบูรณาการ 
 

1.โครงการพฒันาส่ือICT เพื่อ
การเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.เพื่อให้ครูและนกัเรียนมีส่ือ
นวตักรรม ไวใ้ช้ในการ
เสริมสร้างความรู้ต่าง ๆ 
2.เพื่อสนบัสนุนให้ครูจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนที่
เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัมีการฝึก
ปฏิบตัิจริง 
 
 
 
 

1. นักเรียนและข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ของโรงเรียนบา้นทบั
ก่ี มีส่วนร่วมในการจัดหา
ส่ือ  และเทคโนโลยี เพื่ อ
การเรียนรู้ 
2. นักเรียนและข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา มีส่ือนวัตกรรม ใช้
ในการศึกษาหาความรู้อยา่ง
หลากหลาย 
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2.  โครงการบริหารการเงิน
และบญัชี 
 
 
 
 
 
3. โครงการปรับปรุง

ซ่อมแซมครุภัณฑ์และ

สิ่งก่อสร้าง 

1.จดัระเบียบขอ้บงัคบัต่าง ๆ 
เก่ียวกบัการเงินและบญัชีการ
ใชจ่้ายเงินเป็นไปอยา่งถูกตอ้ง
ตามระเบียบกระทรวง การ
คลงัและป้องกนัความ
ผิดพลาดอนัอาจจะเกิดขึ้นใน
การปฏิบตัิงาน 
3. เพื่อส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีในการจดัการ
เรียนการสอน มีการสืบคน้หา
ความรู้จากอินเตอร์เน็ต และ
ส่ือICT ต่าง ๆ 
 

1.โรงเรียนบ้านทับก่ี มีการ
ด าเนินงานที่ เก่ียงข้องกับ
งานการเงินและบญัชีที่เป็น
ปัจจุบันอย่างต่อเน่ืองและ
สม ่าเสมอ 
 
 
1.มีการดูแล และ
บ ารุงรักษาครุภณัฑอ์าคาร
เรียน อาคารประกอบของ
โรงเรียนบา้นทบัก่ี 

 
 

กลยุทธ์ระดบัองคก์ร กลยทุธ์ระดบัแผนงาน วตัถุประสงคเ์ชิงจุดมุ่งหมาย ตวัช้ีวดัความส าเร็จ 
 4.  ส่งเสริมให้มีระบบการ

นิเทศ ก ากบั ติดตาม และ
ประเมินผล เพื่อน าผลการ
ประเมินมาเป็นขอ้มูลในการ
พฒันางาน 
5.  เพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการ 
 
6. จดัหาวสัดุ ครุภณัฑ ์ที่ดิน
และส่ิงก่อสร้าง เพ่ือใชใ้นการ
บริหารจดัการ การศึกษา 

4.  โรงเรียนมีระบบการนิเทศ 
ก ากบั ติดตาม และ
ประเมินผล เพื่อน าผลการ
ประเมินมาเป็นขอ้มูลในการ
พฒันางาน 
5. โรงเรียนมีการ เพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหาร
จดัการ 
6. โรงเรียนมีวสัดุ ครุภณัฑ ์
ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง เพื่อใช้
ในการบริหารจดัการ 
การศึกษา 

4.  จ านวนคร้ังที่มีการนิเทศ 
ก ากบั ติดตาม และ
ประเมินผล เพื่อน าผลการ
ประเมินมาเป็นขอ้มูลใน
การพฒันางาน 
5. ร้อยละของบุคลากรที่
ร่วมวางแผนการบริหาร
จดัการ 
6. ร้อยละของจ านวนวสัดุ 
ครุภณัฑ ์ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง เพ่ือใช้ในการ
บริหารจดัการ การศึกษาที่
เพ่ิมขึ้น 

4.ส่งเสริมการใช้

ทรัพยากรเพ่ือ

การเรียนรู้ 

1.  ส่งเสริมให้ชุมชนร่วม
วางแผนก าหนดนโยบายใน
การจดัการศึกษา 

1.  โรงเรียนและชุมชนร่วม
วางแผนก าหนดนโยบายใน
การจดัการศึกษา 

1.  นโยบายในการจดั
การศึกษาของโรงเรียน 
2.  อตัราการเพ่ิมของการใช้
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 2.  สนบัสนุนการน า
ทรัพยากร ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 
แหล่งเรียนรู้ และวิทยาการ
ทอ้งถิ่นมาใชใ้นการจดั
การศึกษา 
3.  ส่งเสริมและสร้าง
ความสัมพนัธ์ระหว่าง
โรงเรียนกบัชุมชน 
 
4 . ส่งเสริมให้มีการบริการ
ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชน 
5. ระดมทรัพยากรลงทุนเพื่อ
การศึกษา 

2.  ผูเ้รียนใชท้รัพยากร ภูมิ
ปัญญาทอ้งถิน่ แหล่งเรียนรู้ 
และวิทยาการทอ้งถิ่นมาใช้
ในการเรียน 
3.  โรงเรียนและชุมชนสร้าง
ความสัมพนัธ์อนัดีระหว่าง
กนั 
 
 
4 . โรงเรียนและชุมชนมีการ
บริการระหว่างกนั 
5. โรงเรียนไดรั้บทรัพยากร
ลงทุนเพื่อการศึกษาจาก
ชุมชน หน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน 

ทรัพยากร ภูมิปัญญา
ทอ้งถิ่น แหล่งเรียนรู้ และ
วิทยาการทอ้งถิ่นมาใชใ้น
การเรียน 
3.  จ านวนกิจกรรมที่
โรงเรียนและชุมชนสร้าง
ความสัมพนัธ์อนัดีระหว่าง
กนั 
4 . จ านวนคร้ังที่โรงเรียน
และชุมชนมีการบริการ
ระหว่างกนั 
5. อตัราของทรัพยากร
ลงทุนเพื่อการศึกษาจาก
ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน 

 

กลยุทธ์ระดบัองคก์ร กลยทุธ์ระดบัแผนงาน วตัถุประสงคเ์ชิงจุดมุ่งหมาย ตวัช้ีวดัความส าเร็จ 
5.ส่งเสริมให้
ผูเ้รียนให้มี
คุณลกัษณะที่พึง
ประสงคข์อง
สถานศึกษา 

 

1. โครงการคุณธรรมและ
จริยธรรมในโรงเรียน 
 
 
 
2.โครงการพฒันากิจกรรม
พฒันาผูเ้รียน 

 
 
 
 
 
 

3 โครงการพฒันาระบบ
สารสนเทศ 

1. เพื่อส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของผูเ้รียน และ
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

 
 

1. เพื่อจดัการเรียนรู้ให้บรรลุ
จุดประสงคต์ามกิจกรรม
พฒันาผูเ้รียน 

 
 
 
 
 

1. เพื่อให้สถานศึกษามีขอ้มลู
ดา้นต่าง ๆ ที่เป็นระบบ

1. นักเรียน ข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา
ในโรงเรียนไดร่้วมกิจกรรม
ในโครงการโรงเรียน วิถี
พุทธทุกคน 
1. นักเรียน ทุกคนมีส่วน
ร่วมในการกีฬาในโรงเรียน 
2. นกัเรียน ตั้งแต่ชั้น ป.๑ – 
ม.๓ และบุคลากรครูทุกคน  
ไดฝึ้กปฏิบตัิทกัษะกิจกรรม
ลูกเสือ – เนตรนารีและร่วม
กิจกรรมการเขา้ค่ายพกัแรม
ลูกเสือ – เนตรนารี 
1.  ข้ า ร า ช ก า ร ค รู แ ล ะ
บุ คลากรท างก ารศึกษ า 
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4.โครงการอาหารกลางวัน 

สามารถสืบคน้ไดง้่าย 
2. มีการจดัล าดบัความส าคญั
ของขอ้มลูเพื่อน าไปวางแผน
พฒันาต่อไป 

 
1. ผูเ้รียนไดรั้บประทาน
อาหารที่มีประโยชน์และถูก
หลกัโภชนาการ 
2. ผูเ้รียนรู้จกัรับประทาน
อาหารที่มีคุณค่า 
3. ผูเ้รียนมีน ้าหนกัและ
ส่วนสูงตามเกณฑ ์

 

คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้ น พ้ืนฐานนักเรียนและ
ชุมชน มี ส่วนร่วมในการ
จดัท าขอ้มูลสารสนเทศของ
โรงเรียน 
1. นั ก เรี ยน ร ะ ดั บ ก่ อ น
ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า แ ล ะ
ประถมศึกษา ของโรงเรียน
บ้านทับก่ีได้รับประทาน
อาหารกลางวนัครบทุกคน
ตลอดปีการศึกษา และได้
รับป ระท าน อ าห ารที่ มี
ประโยชน์ มีคุณค่า และถูก
หลกัอนามยั 
 

กลยทุธ์ระดบั
องคก์ร 

กลยทุธ์ระดบัแผนงาน วตัถุประสงคเ์ชิง
จุดมุ่งหมาย 

ตวัช้ีวดัความส าเร็จ 

5.ส่งเสริมให้
ผูเ้รียนให้มี
คุณลกัษณะที่พึง
ประสงคข์อง
สถานศึกษา 
 

5. โครงการระบบดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. โครงการโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ 

1. เพื่อจดัระบบการดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียนอยา่งเป็น
ระบบ 
2. เพื่อพฒันาระบบดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียน 
3. เพื่อช่วยเหลือนกัเรียน ที่มี
ปัญหา และอยูใ่นกลุ่มเส่ียง 
4. เพื่อให้นกัเรียน ที่อยู่ใน
กลุ่มปกตไิดรั้บการส่งเสริม
และพฒันา ให้ดีขึ้น 

 
 
 

1. ส่งเสริมให้ผูเ้รียนที่ผ่าน
เกณฑก์ารประเมิน

1. ครูที่ปรึกษาทุกคนรู้จัก
นัก เรียนในการดูแล เป็น
รายบุคคล 
2. ค รู ที่ ป รึ ก ษ าทุ ก ค น
สามารถจัดกลุ่มนักเรียน
ออกเป็นกลุ่มเส่ียง/มีปัญหา
หรือกลุ่มปกติ 
3. นกัเรียนทุกคนที่มีปัญหา 
และอยู่ในกลุ่มเส่ียง ได้รับ
การช่วยเหลือ 
4. นั ก เรียนที่ อ ยู่ ใน กลุ่ ม
ปกติไดรั้บการส่งเสริมและ
พฒันา ให้ดีขึ้น 
1. นัก เรียนของโรงเรียน
บ้านทับก่ี ตั้ งแต่ระดับชั้ น
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คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์
ของโรงเรียน 
2. ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีน ้าหนกั
ส่วนสูงตามเกณฑม์าตรฐาน 
3. ส่งเสริมให้ผูเ้รียนที่ไดผ่้าน
เกณฑก์ารทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย 

 

อนุบาล 1 –ชั้นมธัยมศึกษา
ปี ที่  3 มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น
กิจกรรมต่าง ๆในโครงการ
ส่งเสริมสุขภาพทุกคน 
2.  ข้ า ร า ช ก า ร ค รู แ ล ะ
บุคลากรทางการศึกษาใน
โรง เรียนมี ส่ วน ร่วม ใน
กิจกรรมโครงการส่งเสริม
สุขภาพทุกคน 
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ตอนที่  4 

โครงสร้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนงาน 

และโครงการ 
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4. 1 โครงสร้างแผนงานและโครงการ 
 

แผนงาน โครงการ ผลผลิต(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
1.การบริหารวิชาการ 
 

1.1  โครงการพฒันาหลกัสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2  โครงการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน 

 
 
 
 
 

ด้านปริมาณ 
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน โรงเรียนบ้านทับก่ี เข้าร่วมทุก
กิจกรรมการพฒันาหลกัสูตร 
2. โรงเรียนบา้นทบัก่ีมีหลกัสูตร
สถานศึกษา หลกัสูตรกลุ่มสาร สาระ
ทอ้งถิ่นครบทุกกลุ่มสาระ รวมทั้ง
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  
ด้านคุณภาพ 
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ทุกคนมีความรู้ความเข้าใจและ
สามารถจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
หลัก สู ต รกลุ่ ม ส าระท้ อ งถิ่ น  แล ะ
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
2. ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ทุกคนจดัท าแผนการเรียนรู้โดยมี
การศึกษาจากหลกัสูตรของโรงเรียนเป็น
เกณฑ ์และน าไปจดักิจกรรมในการ
จดัการเรียนรู้ 
ด้านปริมาณ 
1. ภายในปีงบประมาณ 2565 - 2569 

โรงเรียนมีการดำเนนิการประเมิน

คุณภาพในสถานศึกษาให้ไดม้าตรฐาน 

ด้านคุณภาพ 
ผูเ้รียนมีความรู้ความสามารถตาม
มาตรฐานการศึกษา 
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แผนงาน โครงการ ผลผลิต(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 1.3.โครงการพฒันาวิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.4 โครงการส่งเสริมการจดัการศึกษา
ปฐมวยั 

ดา้นปริมาณ 
1. นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา
เขา้ร่วมในกิจกรรมพฒันาวิชาการทุกคน 
ดา้นคุณภาพ 
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
สูงขึ้น 
2. ผูเ้รียนผ่านเกณฑ์การประเมินทักษะ
กระบวนการคิดวิเคราะห์ 
 
ผลส าเร็จ 
ด้านปริมาณ 
1. โรงเรียนบ้านทับ ก่ี  มี แผนการจัด
ประสบการณ์ที่สอดคลอ้งกบั หลกัสูตร
สถานศึกษา หลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั
ที่ไดรั้บการพฒันา และปรับปรุง ให้ตรง
ตามจุดหมายของหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวยั พุทธศกัราช 2560 
ด้านคุณภาพ 
1. ครูปฐมวยัมีความรู้ความเขา้ใจและ
สามารถจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษา
หลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั ที่ตรงตาม
จุดมุ่งหมายของหลกัสูตรการศึกษา
ปฐมวยัพุทธศกัราช 2560 
2. ครูสอนปฐมวยัจดัท าและใชแ้ผนการ
จดัประสบการณ์ ตรงตามที่หลกัสูตร
ก าหนด 
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แผนงาน โครงการ ผลผลิต(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 1.5 โครงการพฒันาส่ือICT เพื่อการ
เรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.6 โครงการนิเทศภายใน 

ด้านปริมาณ 
1. นั ก เรี ยน และข้ าราชก ารค รูแล ะ
บุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียน
บ้านทับก่ี มีส่วนร่วมในการจัดหาส่ือ 
และเทคโนโลยี เพื่อการเรียนรู้ 
ด้านคุณภาพ 
2. นกัเรียนและขา้ราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบา้น
ทบัก่ี ไดศ้ึกษาหาความรู้จากนวตักรรม 
และส่ือการเรียนรู้ที่ไดจ้ดัท าอยา่งทัว่ถึง
นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 
และไดศ้ึกษาหาความรู้จากส่ือนวตักรรม 
ท าให้เกิดองคค์วามรู้อยา่งหลากหลาย 
ด้านปริมาณ 
1. มีการนิเทศการสอนอยา่งน้อย 1 คร้ัง/
เดือน/ชั้นเรียน 
2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาไดรั้บการนิเทศทุกคน 
ด้านคุณภาพ 
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา มีความกระตือรือร้นในการพฒันา
ตนเองอยา่งต่อเน่ือง 
2. ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา มีความพึงพอใจในการนิเทศการ
สอน และน าผลทีไ่ดรั้บไปพฒันาและ
ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอนของ
ตนให้ดีและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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แผนงาน โครงการ ผลผลิต(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
2.งานบริหารงบประมาณ 2.1 โครงการบรหิารงานพัสดุและ

สนิทรัพย์/ 
ด้านปริมาณ 

1. ข้าราชการครูและบุคลากรทาง 

การศึกษาของโรงเรียนบ้านทับกี่  

มีวัสดุ อุปกรณ์ สิ่งอำนวยความ

สะดวกในการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอน การทำงาน ตลอด

ปีงบประมาณ 2565 -2569 

ด้านคุณภาพ 

1. โรงเรียนบ้านทับกี่ มีระบบการ

จัดซือ้ จัดจ้าง จัดหา ระดมทรัพยากร

เพ่ือการศึกษา ทันเวลา มีคุณภาพ 

2. นักเรยีน ข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 

คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐาน

ฯ มีความพึงพอใจต่อการบรหิาร

จัดการระบบงานพัสดุของโรงเรียน 

 

 
3.งานบริหารบุคคล 3.1 โครงการพัฒนาขา้ราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 
ด้านปริมาณ 

1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาของโรงเรียนบ้านทับกี่  ทุกคน 

ได้รับการพัฒนาตนเอง และพัฒนางาน

อย่างมีประสิทธภิาพตลอดปีการศึกษา 

ด้านคุณภาพ 

1. ค รู โร ง เรี ยนบ้ านทั บ กี่  มี ค วามรู้

ความสามารถในการจัดการเรียนการ

สอนโดยนำเทคโนโล ยีมาใช้ ในการ

พัฒนาตนเองและพัฒนางานได้อย่างมี

ประสิทธภิาพ 
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แผนงาน โครงการ ผลผลิต(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

4. งานบริหารทัว่ไป 4.1. โครงการปรับปรุงส่ิงแวดลอ้มใน
โรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2 โครงการคุณธรรมและจริยธรรม
ในโรงเรียน 
 

ด้านปริมาณ 
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาและนักเรียนของโรงเรียนบา้นทบั
ก่ี ทุกคน มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
ปรับปรุงภูมิทศัน์และส่ิงแวดลอ้ม 
ด้านคุณภาพ 
1. ผูเ้รียนมีจิตส านึกที่ดี ในการอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้มภายในสถานศึกษาและนอก
สถานศึกษา 
2. โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนด้านส่ิงแวดล้อมศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
ด้านปริมาณ 
1. นักเรียน ข้าราชการครู และบุคลากร
ท างก ารศึ กษ าใน โรงเรียน ได้ ร่ วม
กิจกรรมในโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
ทุกคน 
2. นักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้ร่วมโครงการส่งเสริม
คุณ ธรรม  จ ริยธรรม ในระดับกลุ่ ม
คุณภาพการศึกษาและระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
ด้านคุณภาพ 
1. นกัเรียนในโรงเรียนบา้นทบัก่ีมี
ความรู้ความเขา้ใจ ถึงวฒันธรรมไทยมี
คุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอยา่งที่ดี
ของชุมชนและสังคม 
2. ผูเ้รียนผ่านเกณฑม์าตรฐานดา้น
คุณธรรมจริยธรรม 
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แผนงาน โครงการ ผลผลิต(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 4.3 โครงการพฒันากิจกรรมพฒันา

ผูเ้รียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.4 โครงการพฒันาระบบสารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.5 โครงการอาหารกลางวนั 

ด้านปริมาณ 
1. นักเรียน ทุกคนมีส่วนร่วมในการกีฬา
ในโรงเรียน 
2. นกัเรียน ตั้งแต่ชั้น ป.1 – ม.3 และ
บุคลากรครูทุกคน  ไดฝึ้กปฏิบตัิทกัษะ
กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารีและร่วม
กิจกรรมการเขา้ค่ายพกั 
ด้านคุณภาพ 
1. นกัเรียนเขา้ใจการด ารงชีวิตแบบ
ประชาธิปไตยน าไปใชใ้นชีวิต 
ประจ าวนัได ้
2. นัก เรียนได้ เป็ นตัวแทนกิจกรรม
แข่งขันกีฬาในระดับอ าเภอ และระดับ
จงัหวดั 
ด้านปริมาณ 
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานนักเรียนและชุมชน มีส่วนร่วม
ในการจัดท าข้อมูลสารสน เทศของ
โรงเรียน 
ด้านคุณภาพ 
1. โรงเรียนบา้นทบัก่ี  มีระบบขอ้มูล
สารสนเทศที่ถูกตอ้ง เป็นปัจจุบนั และ
ง่ายต่อการสืบคน้ 
ด้านปริมาณ 
๑. นักเรียนระดบัก่อนประถมศึกษาและ
ประถมศึกษา ของโรงเรียนบา้นทบัก่ีได้
รับประทานอาหารกลางวนัครบทุกคน
ตลอดปีการศึกษา และได้รับประทาน
อาหารที่มีประโยชน์ มีคุณค่า และถูก
หลกัอนามยั 
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แผนงาน โครงการ ผลผลิต(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

  
 
 
 
 
 

4.6 โครงการระบบดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.7 โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

ด้านคุณภาพ 
1. นกัเรียนมีภาวะทุพโภชนาการลดลง 
2. นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์และถูกหลักโภชนาการ มี
อตัราการมาเรียนสูงขึ้น ตั้งใจเรียนส่งผล
ท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีขึ้น 
ด้านปริมาณ 
1. ครูที่ปรึกษาทุกคนรู้จกันักเรียนในการ
ดูแลเป็นรายบุคคล 
2. ครูที่ปรึกษาทุกคนสามารถจัดกลุ่ม
นกัเรียนออกเป็นกลุ่มเส่ียง/มีปัญหาหรือ
กลุ่มปกติ 
ด้านคุณภาพ 
1. สถานศึกษามีขอ้มลูสารสนเทศ
เก่ียวกบัระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน
อยา่งเป็นระบบตามเกณฑก์ารประเมิน
ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
2. นักเรียนทุกคนที่มีปัญหา และอยู่ใน
กลุ่ม เส่ียง ได้รับการช่วยเหลืออย่าง
ต่อเน่ือง 
ด้านปริมาณ 
1. นักเรียนของโรงเรียนบา้นทบัก่ี ตั้งแต่
ระดบัชั้นอนุบาล 1 –ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 
3 มี ส่ วน ร่วม ใน กิ จกรรมต่ าง  ๆ ใน
โครงการส่งเสริมสุขภาพทุกคน 
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แผนงาน โครงการ ผลผลิต(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
  

 
 
 
 
 
 

4.8 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ครุภณัฑแ์ละส่ิงก่อสร้าง 

2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในโรงเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม
โครงการส่งเสริมสุขภาพทุกคน 
ด้านคุณภาพ 
1. นกัเรียนมีภาวะทุพโภชนาการลดลง 
๒. นกัเรียนมีสุขภาพทางกายและจิตใจที่
ดี 
ด้านปริมาณ 
1. มีการดูแล และบ ารุงรักษาครุภณัฑ ์
อาคารเรียน อาคารประกอบของ
โรงเรียนบา้นทบัก่ี ตลอดปีงบประมาณ  
ให้มีสภาพดี และใชก้ารไดอ้ยูเ่สมอ 
2. ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาและนกัเรียนของโรงเรียนบา้นทบั
ก่ีทุกคนมีส่วนร่วมในการดูแลและ
บ ารุงรักษาครุภณัฑแ์ละส่ิงก่อสร้าง 
ด้านคุณภาพ 
1. โรงเรียนบ้านทับ ก่ี  มีอาคารเรียน
อาคารประกอบและครุภัณฑ์ต่ าง ๆ
เพียงพอต่อการใชป้ระโยชน์อยา่งทัว่ถึง 
2. โรงเรียนบ้านทับ ก่ี  มีอาคารเรียน
อาคารประกอบและครุภัณฑ์ ที่ได้รับ
การดูแลซ่อมแซมปรับปรุงให้อยู่ใน
สภาพดีและมีประสิทธิภาพในการใช้
งานอยูเ่สมอ 
 

 
 
 
 

 



~ 36 ~ 
 

4.2   แผนงบประมาณระยะปานกลาง (MTEF) 
 4.2.1  งบประมาณตามโครงสร้างแผนงานและโครงการ 
 

แผนงาน โครงการ 

ผลผลิต/งบประมาณ 
ปีงบประมาณ 

2565 
ปีงบประมาณ 2567 ปีงบประมาณ 2568 ปีงบประมาณ 2568 ปีงบประมาณ 2569 

ผลผลิต งปม. ผลผลิต งปม. ผลผลิต งปม. ผลผลิต งปม. ผลผลิต งปม. 
1.แผนงานวิชาการ 1.1 โครงการพฒันาการจดัการศึกษา

ปฐมวยั 
 20,000  20,000  20,000  20,000  20,000 

 1.2โครงการพฒันางานวิชาการ  100,000  100,000  100,000  100,000  100,000 

 1.3 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศดา้น
ภาษาองักฤษ 

 2,000  2,000  2,000  2,000  2,000 

 1.4 โครงการพฒันาหลกัสูตร 

 

 5,000  5,000  5,000  5,000  5,000 

 1.5 โครงการยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 5,000  5,000  5,000  5,000  5,000 

 1.6 โครงการคณิตคิดเลขเร็ว  2,000  2,000  2,000  2,000  2,000 

 1.7 โครงการพฒันากิจกรรมดนตรี – นาฎศิลป์  5,000  5,000  5,000  300,000  300,000 
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แผนงาน โครงการ 

ผลผลิต/งบประมาณ 
ปีงบประมาณ 

2565 
ปีงบประมาณ 2566 ปีงบประมาณ 2567 ปีงบประมาณ 2568 ปีงบประมาณ 2569 

ผลผลิต งปม. ผลผลิต งปม. ผลผลิต งปม. ผลผลิต งปม. ผลผลิต งปม. 
1.แผนงานวิชาการ 1.8 โครงการ กีฬาไทยและกีฬาพ้ืนบา้น  5,000  5,000  5,000  5,000  5,000 

 1.9 โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาทอ้งถิ่นสู่
การเรียนรู้อยา่งเต็มศกัยภาพ 

 10,000  10,000  10,000  10,000  10,000 

 1.10 โครงการทศันศึกษาสู่แหล่งเรียนรู้  65,000  65,000  65,000  65,000  65,000 

 1.11โครงการห้องสมุด  ๓ ดี  50,000  5,0000  5,0000  5,0000  5,0000 

 1.12 โครงการหมอภาษา  10,000  10,000  10,000  10,000  10,000 

 1.13 โครงการรักการอ่าน รักษห์นงัสือ  10,000  10,000  10,000  10,000  10,000 

 1.14 โครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้
ห้องปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์และศูนยI์CT 

 50,000  50,000  50,000  50,000  50,000 

 1.15 โครงการรณรงคป้์องกนัและแกไ้ข
ปัญหายาเสพติด  (To  Be  Number  One) 

 5,000  5,000  5,000  5,000  5,000 
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แผนงาน โครงการ 

ผลผลิต/งบประมาณ 
ปีงบประมาณ 

2565 
ปีงบประมาณ 2566 ปีงบประมาณ 2567 ปีงบประมาณ 2568 ปีงบประมาณ 2569 

ผลผลิต งปม. ผลผลิต งปม. ผลผลิต งปม. ผลผลิต งปม. ผลผลิต งปม. 
1.แผนงานวิชาการ 1.16 โครงการฝึกทกัษะการงานอาชีพ  15,000  15,000  15,000  15,000  15,000 

 1.17 โครงการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

 11,000  11,000  11,000  11,000  11,000 

 1.18 โครงการส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยีทาง
การศึกษาในการสืบคน้ขอ้มูลส าหรับครูและ
นกัเรียน 

 5,500  5,500  5,500  5,500  5,500 

 1.19 โครงการแนะแนวทางการศึกษาและ 

แนะแนวอาชีพ 

 11,000  11,000  11,000  11,000  11,000 

 รวม 
 436,500  436,500  436,500  731,500  731,500 

2.งานบริหาร
งบประมาณ 

2.1โครงการมาตรการประหยดัพลงังานดา้น
สาธารณูปโภค 

 35,000  35,000  35,000  35,000  35,000 

 2.2โครงการซ่อมแซมพสัดุ-ครุภณัฑแ์ละ
สภาพแวดลอ้มภายในโรงเรียน 

 15,000  15,000  15,000  15,000  15,000 
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แผนงาน โครงการ 
ผลผลิต/งบประมาณ 

ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2566 ปีงบประมาณ 2567 ปีงบประมาณ 2568 ปีงบประมาณ 2569 
ผลผลิต งปม. ผลผลิต งปม. ผลผลิต งปม. ผลผลิต งปม. ผลผลิต งปม. 

 รวม  50,000  50,000  50,000  50,000  200,000 

3.แผนงานบริหาร
บุคคล 

3.1โครงการส่งเสริมการอบรมและพฒันา
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน 

 15,000  15,000  15,000  15,000  15,000 

 รวม  15,000  15,000  15,000  15,000  15,000 

4.งานบริหาร
ทัว่ไป 

4.1 โครงการส่งเสริมอาหารกลางวนั  217,400  217,400  217,400  217,400  217,400 

 4.2 โครงการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน  4,500  4,500  4,500  4,500  4,500 

 4.3โครงการพฒันาระบบดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียนบา้นพกั/นกัเรียนดอ้ยโอกาส 

 6,916  6,916  6,916  116,500  116,500 

 4.4 โครงการปรับปรุง พฒันาระบบงาน
สารบรรณ 

 32,000  32,000  32,000  32,000  32,000 

 4.5 โครงการพฒันาระบบสารสนเทศใน
โรงเรียน 

 3,000  3,000  3,000  3,000  3,000 
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แผนงาน โครงการ 

ผลผลิต/งบประมาณ 
ปีงบประมาณ 

2565 
ปีงบประมาณ 2566 ปีงบประมาณ 2567 ปีงบประมาณ 2568 ปีงบประมาณ 2569 

ผลผลิต งปม. ผลผลิต งปม. ผลผลิต งปม. ผลผลิต งปม. ผลผลิต งปม. 
4.งานบริหารทัว่ไป 4.6 โครงการการจดักิจกรรมวนัส าคญัและ

ความสัมพนัธ์ชุมชน 

 17,500  17,500  17,500  17,500  17,500 

 4.7 โครงการฝึกอบรมและเขา้ค่ายพกัแรม
ลูกเสือ – เนตรนารี 

 15,000  15,000  15,000  15,000  15,000 

 4.8 โครงการลูกเสือตา้นภยัยาเสพติด  10,000  10,000  10,000  10,000  10,000 

 4.9 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา  17,000  17,000  17,000  17,000  17,000 

 4.9 โครงการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน  5,000  5,000  5,000  5,000  5,000 

 4.10 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ประวตัิศาสตร์ 
สังคมศึกษาและประชาธิปไตยฯ 

 30,000  30,000  30,000  30,000  30,000 

 รวม  315,816  315,816  315,816  425,400  425,400 

 รวมท้ังส้ิน 
 817,316  817,316  817,316  1,221,900  1,221,900 
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4.3 สรุป  แผนงบประมาณระยะปานกลาง 
 

แผนงาน ปีฐาน 2565 2566 2567 2568 2569  
1.  แผนงานบริหารวิชาการ  436,500 436,500 436,500 731,500 731,500 2,772,500 

2.  แผนงานบริหารงบประมาณ  50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 250,000 
3.  แผนงานบริหารบุคลากร  15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 75,000 
4.  แผนงานบริหารทัว่ไป  315,816 315,816 315,816 425,400 425,400 1,798,480 

รวม  817,316 817,316 817,316 1,221,900 1,221,900 4,895,848 
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4.4  บทบาทหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง 
 

 
 

บทบาทหน้าท่ีผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

 1.  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 บทบาทหนา้ที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มีดงัน้ี 
1.1  ด้านวิชาการ 
 1.1.1  ให้ความเห็น  ขอ้เสนอแนะในการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาให้สอดคลอ้งกบัหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและความตอ้งการของผูเ้รียน  ชุมชนและทอ้งถิ่น 
 1.1.2  ให้ขอ้เสนอแนะ  และส่งเสริมสนบัสนุนในการจดับรรยากาศ  สภาพแวดลอ้ม  กระบวนการ
เรียนรู้  แหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น ฯลฯ  เพ่ือการปรับปรุงและพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาของ
สถานศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 
1.2  ด้านงบประมาณ 
 1.2.1  ให้ความเห็น  ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการจดัตั้งและการใชจ่้ายงบประมาณของสถานศึกษา 
 1.2.2  ให้ความเห็น  ขอ้เสนอแนะในการออกระเบียบ  ขอ้บงัคบั  ประกาศ  และแนวปฏิบตัิเก่ียวกบั
การบริหารการเงินและการจดัหารายไดจ้ากทรัพยสิ์นของสถานศึกษาหรือปฏิบตัิหนา้ที่อื่นเก่ียวกบัเร่ืองน้ี
ตามที่กฎหมาย  ระเบียบ  ประกาศ  ฯลฯ  ก าหนด 
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1.3  ด้านการบริหารงานบุคคล 
 ปฏิบตัิตามที่กฎหมายว่าดว้ยระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก าหนดให้เป็นอ านาจ
หนา้ที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
1.4  ด้านการบริหารทั่วไป 
 1.4.1  ให้ความเห็น  เสนอแนะ  และให้ค าปรึกษาในการจดัท านโยบาย  แผนพฒันาการศึกษาของ
สถานศึกษาให้สอดคลอ้งกบันโยบายและแผนของกระทรวงศึกษาธิการ  ส านกังานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  ส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษา  รวมทั้งความตอ้งการของชุมชนและทอ้งถิ่น 
 1.4.2  รับทราบ  ให้ความเห็น  และขอ้เสนอแนะในการปรับปรุง  และพฒันาคุณภาพการศึกษาและ
กิจการของสถานศึกษาให้สอดคลอ้งกบั กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ  ค าส่ัง  ตลอดจนนโยบายและแผนของ
กระทรวงศึกษาธิการ  ส านกังานคฯกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษา  รวมทั้ง
ความตอ้งการของชุมชนและทอ้งถิน่ 
 1.4.3  ให้ความเห็น  ขอ้เสนอแนะ  ประสาน  ส่งเสริม  สนบัสนุนเก่ียวกบัการระดมทรัพยากรเพื่อ
การศึกษารวมทั้งปกครองดูแลบ ารุงรักษา ใช ้และจดัหาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นของสถานศึกษาตามที่
กฎหมาย  ประกาศ ฯลฯ ก าหนด 
 1.4.4  ให้ความเห็น  ขอ้เสนอแนะและให้ค าปรึกษาในการออกระเบียบ  ขอ้บงัคบั  ประกาศ  แนว
ปฏิบตัิ ฯลฯ  ในการด าเนินงานดา้นต่างๆของสถานศึกษา  ตามที่กฎหมาย  ระเบียบ  ประกาศ ฯลฯ ก าหนด 
 1.4.5  ให้ความเห็น  ขอ้เสนอแนะ  และให้ค าปรึกษาในการส่งเสริมความเขม้แข็งในชุมชนและ
สร้างความสัมพนัธ์กบัสถาบนัอื่นๆในชุมชนและทอ้งถิ่น 
 1.4.6  ปฏิบตัิหนา้ที่อื่นเก่ียวกบักิจการของสถานศึกษา  ตามที่กฎหมาย  ระเบียบ  ประกาศ  ฯลฯ  
ก าหนด  ให้เป็นอ านาจหนา้ที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2.  ผู้บริหาร 
 ผูบ้ริหารโรงเรียนมีบทบาทหนา้ที่ 
 2.1  พฒันาคุณภาพตนเองให้เป็นผูบ้ริหารสถานศึกษามืออาชีพตามเกณฑม์าตรฐานวิชาชีพผูบ้ริหาร  
12  ขอ้ 
 2.2  วางแผน  ก าหนดนโยบายจดัองคก์รให้สนองตอบภารกิจและนโยบายของหน่วยงานตน้สังกดั
และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชุมชน 
 2.3  จดัระบบงานบริหารและมอบหมาย  สนบัสนุน  ส่งเสริมให้ครูและบุคคลปฏิบตัิภารกิจให้
เป็นไปตามเป้าหมายและแผนงานของสถานศึกษา 
 2.4  ควบคุม  นิเทศ  ติดตาม  ตรวจสอบความถูกตอ้ง  สรุปและประเมินผลการบริหารจดัการ  
รายงานการปฏิบตัิงานของสถานศึกษาต่อตน้สังกดั 
 2.5  อ  านวยความสะดวกในการด าเนินการให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ 
 2.6  บริหารจดัการภายใตก้ารก ากบั  ดูแลของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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 2.7  ประชาสัมพนัธ์และสร้างความเขา้ใจอนัดีกบัทุกฝ่ายทั้งในและนอกสถานศึกษาเพ่ือประโยชน์
ในการด าเนินงานอยา่งมีประสิทธิภาพ 
3.  ครู 
 3.1  พฒันาคุณภาพตนเองให้เป็นมืออาชีพตามเกณฑม์าตรฐานวิชาชีพครู  11  ขอ้ 
 3.2  ประพฤติปฏิบตัิงานตามวินยัขา้ราชการ 
 3.3  ศึกษาท าความเขา้ใจ  ร่วมมือ  ปฏิบตัิตามนโยบาย  จุดเนน้  ยทุธศาสตร์และขอ้ตกลงต่างๆที่
ก  าหนดไวใ้นธรรมนูญ 
 3.4  ประสานความร่วมมือระหว่างผูป้กครองนกัเรียนและบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย  เพื่อร่วมกนั
พฒันาผูเ้รียนให้มีคุณภาพ 
 3.5  ปฏิบตัิหนา้ที่ที่ไดรั้บมอบหมายและช่วยเหลือกิจการต่างๆของสถานศึกษา 
4.  ผู้ปกครอง 
 4.1  ส่งเสริมสนบัสนุนการปฏิบตัิงานตามนโยบาย  แผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 4.2  ให้ขอ้เสนอแนะ  ร่วมปรับปรุงและพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 
 4.3  ให้การสนบัสนุนดา้นงบประมาณ  ทรัพยากร  และวิธีการต่างๆ  เพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา
ของผูเ้รียนให้มีประสิทธิภาพ 
 4.4  ร่วมมือกบัสถานศึกษาดูแลควบคุมพฤติกรรมและติดตามผลการศึกษาเล่าเรียนของผูเ้รียนอยา่ง
ต่อเน่ือง 
 4.5  ติดต่อกบัสถานศึกษาอยา่งสม ่าเสมอ  เพื่อทราบและร่วมแกปั้ญหาต่างๆของสถานศึกษา 
5.  นักเรียน 
 5.1  นกัเรียนพึงระลึกเสทอว่าตนเป็นนกัเรียนตอ้งประพฤติปฏิบตัิตามกฎระเบียบขอ้บงัคบัของ
สถานศึกษาอยา่งเคร่งครัด 
 5.2  นกัเรียนทุกคนพึงปฏิบติัตนให้สมกบัสภาพและวยั  เป็นคนดีมีความขยนัหมัน่เพียร  ซ่ือสัตย ์ 
สุจริต  มีกิริยาวาจาสุภาพอ่อนโยน  มีสัมมาคารวะต่อบิดามารดา ครู อาจารยแ์ละบุคคลทัว่ไป 
 5.3  นกัเรียนตอ้งมาโรงเรียนตามก าหนดเวลาของโรงเรียนอยา่งสม ่าเสมอ  หากมีการหยดุเรียนดว้ย
สาเหตุใดก็ตามจะตอ้งแจง้ให้ครูทราบ  โดยมีผูป้กครองลงช่ือรับรองในใบลานั้น 
 5.4  นกัเรียนพึงดูแลรักษาความสะอาดของโรงเรียน  อาคารสถานที่  ช่วยกนัรักษาทรัพยส์มบตัิและ
อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มของโรงเรียนและชุมชน 
 5.5  นกัเรียนพึงระลึกเสมอว่าหนา้ที่หลกัของนกัเรียนคือ การศึกษาหาความรู้ไม่กอ่เหตุ 
 5.6  นกัเรียนพึงใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง  ครอบครัวและหมู่คณะ  ช่วยกนัส่งเสริมและ
สนบัสนุนกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน 
 5.7  นกัเรียนพึงปฏิบตัิตนให้ถูกตอ้งเหมาะสมเพื่อรักษาช่ือเสียงของตนเอง  ครอบครัว  และ
โรงเรียนอยา่งเคร่งครัดโดยละเวน้พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกบัสภาพนกัเรียน 
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 5.8  นกัเรียนเป็นผูป้ระชาสัมพนัธ์และสร้างภาพลกัษณ์ที่ดีของโรงเรียน 
 5.9  นกัเรียนมีส่วนร่วมในการพฒันาการเรียนการสอน 
 5.10  นกัเรียนตอ้งช่วยกนัประหยดัและรักษาทรัพยสิ์นของตนและส่วนรวม 
 5.11  นกัเรียนพึงอนุรักษข์นบธรรมเนียม  ประเพณี  ศีลธรรมไทย  รวมทั้งความเป็นเอกลกัษณ์ของ
ชาติ 
 5.12  นกัเรียนพึงตระหนกัถึงโทษของสารเสพติดและโรคเอดส์ 
 5.13  นกัเรียนตอ้งประพฤติชอบดว้ยกาย  วาจา  ใจ 
 5.14  นกัเรียนตอ้งหมัน่ศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมกา้วทนัตามเทคโนโลยีสมยัใหม่ 
 5.15  นกัเรียนพึงรักษาสุขภาพอนามยัให้สมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกาย  จิตใจ  และอารมณ ์
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


