
๑ 

 

ข้อมูลเบือ้งต้น 

๑.ข้อมูลสถานศึกษา 
ประวตัิความเป็นมา 

   เม่ือ  พ.ศ. ๒๔๙๔  คุณกฤษณา  จุลเสวก  ซ่ึงเป็นเจา้ของและผูจ้ดัการโรงเรียนกฤษณาวทิยา 
ไดรั้บอนุญาตใหเ้ปิดโรงเรียนราษฎร์ข้ึน  ใหช่ื้อวา่  “โรงเรียนกฤษณาวทิยา”  เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่ผูจ้ดัการโรงเรียนน้ี   
เม่ือวนัท่ี  ๒๐  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๔๙๕  ทางโรงเรียนไดรั้บอนุญาตใหเ้ป็นโรงเรียนราษฎร์ตาม  พ .ร.บ.  โรงเรียน
ราษฎร์  พ.ศ.  ๒๔๙๔  โดยนางกฤษณา  จุลเสวก  เป็นเจา้ของผูจ้ดัการ  นายเพียร  บุณยปราการ  เป็นครูใหญ่  พร้อม
ดว้ยนางวลัลีย ์ มณีแสง  และนางสาวสุณี  ศรีสุริยะ  เป็นครูนอ้ย    โรงเรียนเปิดท าการสอนนกัเรียน  เม่ือวนัท่ี  ๑  
ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๔๙๕  มีนกัเรียนทั้งหมดประมาณ  ๗๐  กวา่คน     ในปี  พ.ศ.  ๒๕๑๕  ทางโรงเรียนไดเ้ปล่ียนแปลง
เจา้ของและผูจ้ดัการจากคนเดิม  คือ  นางกฤษณา  จุลเสวก   ซ่ึงไม่สามารถท่ีจะด าเนินกิจการของโรงเรียนไดอ้ยา่งเตม็ท่ี  
และไดโ้อนกิจการของโรงเรียนใหแ้ก่   นางสาวสุณี  ศรีสุริยะ  และนางสาวสุณี  ศรีสุริยะ   ไดข้ออนุญาตเป็นเจา้ของ
ตามใบอนุญาตเลขท่ี  ๕๑๕/๒๕๑๕  ลงวนัท่ี  ๑  กนัยายน  ๒๕๑๕    ในปีการศึกษา  ๒๕๓๐     ทางโรงเรียนไดรั้บเงิน
อุดหนุนประเภทช่วยเหลือ 
ครูใหญ่และครูโรงเรียนเอกชน  เป็นเงินสมทบเงินเดือนและเงินเพิ่มค่าครองชีพชัว่คราว  จ  านวน  ๒๖ อตัรา  ดงัน้ี 

-   ครูวฒิุ  ป.ม.  จ านวน   ๘   อตัรา 

-   ครูวฒิุ ป.กศ.สูง จ านวน  ๑๒   อตัรา 

-   ครูวฒิุ ป.กศ.  จ านวน    ๖   อตัรา 

       ในปีการศึกษา  ๒๕๓๕  นายเพียร  บุณยปราการ  ครูใหญ่โรงเรียนกฤษณาวทิยาไดย้ืน่เร่ืองลาออก

จากต าแหน่งครูใหญ่  และไดแ้ต่งตั้งให ้ นางจนัทรา  โส๊ะด า  เป็นครูใหญ่โรงเรียนกฤษณาวทิยา  ตั้งแต่วนัท่ี  ๑  

มิถุนายน  ๒๕๓๕   เป็นตน้ไป                                           

  ในปีการศึกษา  ๒๕๔๐  นางจนัทรา  โส๊ะด า  ครูใหญ่โรงเรียนกฤษณาวทิยา  ไดย้ืน่เร่ืองลาออกจาก

ต าแหน่งครูใหญ่  และไดแ้ต่งตั้งให ้ นายสรินทร์  ศรีสุริยะ  ด ารงต าแหน่งรักษาการแทนครูใหญ่โรงเรียนกฤษณาวทิยา  

ตั้งแต่วนัท่ี  ๑  เมษายน  ๒๕๔๑    

ในปีการศึกษา  ๒๕๔๔   ไดแ้ต่งตั้ง    นายสรินทร์     ศรีสุริยะ    ด ารงต าแหน่ง   

ครูใหญ่โรงเรียนกฤษณาวทิยา   จนถึงปัจจุบนั 

  ปัจจุบนั   โรงเรียนกฤษณาวทิยา  เปิดสอนระดบัชั้นเตรียมอนุบาล  ๑  หอ้ง   ระดบัอนุบาล จ านวน  

๑๓  หอ้ง   ระดบัชั้นประถมศึกษา จ านวน  ๒๔  หอ้ง  นกัเรียน  ๑,๔๒๓  คน   ครู  ๖๗  คน  ครูบรรจุ  ๕๖  คน  ครู

อตัราจา้ง   ๑๑   คน  ลูกจา้ง  ๑๑  คน 

 



๒ 

 

ปรัชญาของโรงเรียน       
ปรัชญา    “เรียนดี   กจิกรรมเด่น   เน้นวนัิย” 
แนวคิดตามปรัชญา 

  ๑.   เรียนดี   หมายถึง  มุ่งเนน้พฒันาศกัยภาพของผูเ้รียนตามวยัใหมี้ความเป็นเลิศทางวชิาการ   โดย
ใหผู้เ้รียน  คิดเป็น  ท าเป็น  แกปั้ญหาได ้ รู้จกัคน้ควา้หาความรู้อยา่งมีกระบวนการ  มีความรับผดิชอบ  และมีผลงาน
แสดงความกา้วหนา้ของตนเองอยา่งต่อเน่ือง  เป็นท่ียอมรับของสังคมน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
  ๒.   กจิกรรมเด่น   หมายถึง   มุ่งส่งเสริมสนบัสนุนใหผู้เ้รียนเขา้ร่วมกิจกรรม  ทั้งกิจกรรมภายในและ
ภายนอกโรงเรียน  ในดา้นทกัษะวชิาการ  ดา้นความสามารถเฉพาะดา้น  ดา้นสุขภาพอนามยั  การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม
และสืบสานภูมิปัญญาชาวบา้น การอนุรักษว์ฒันธรรมประเพณีของทอ้งถ่ิน  ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยขั้นพื้นฐานอนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข 
  ๓.   เน้นวนัิย   หมายถึง  ปลูกฝังใหผู้เ้รียน  มีคุณธรรม จริยธรรม  มีระเบียบวนิยัต่อตนเอง  และเป็นท่ี
ยอมรับของสังคม 
ทีต่ั้งและเขตพืน้ทีบ่ริการสถานศึกษา 

ท่ีตั้ง     กทม.       ภูมิภาค    
          ลกัษณะโรงเรียน 
     สามญัทัว่ไป  สามญัศึกษาและ EP       EP    อิสลามศึกษา 
  ระดบัท่ีเปิดสอน 
        ปฐมวยั        ปฐมวยั – ประถมศึกษา    
สภาพชุมชนโดยรวม 
 อาชีพหลกัของชุมชน  คือ 
          รับราชการ  คา้ขาย  เกษตรกร 
         รับจา้ง   ไม่มีอาชีพ  อ่ืน ๆ (ระบุ) นกัร้อง , งานกลางคืน 
 ศาสนาท่ีชุมชนนบัถือ  คือ 
         พุทธ  คริสต ์ อิสลาม 
 อาชีพหลกัของผูป้กครองส่วนใหญ่  คือ 
         รับราชการ  คา้ขาย   เกษตรกร 
         รับจา้ง   อาชีพอิสระ   
 ศาสนาท่ีผูป้กครองส่วนใหญ่นบัถือ  คือ 
         พุทธ  อิสลาม 
 รายไดเ้ฉล่ียของผูป้กครองต่อครอบครัว  ๑๕๐,๐๐๐  บาทต่อปี 
 



๓ 

 

ข้อมูลด้านงบประมาณ และทรัพยากร 
สถานศึกษามีคณะกรรมการตรวจสอบงบประมาณภายใน   ๑   ชุด 
งบประมาณ (รับ – จ่าย) 

รายรับ บาท รายจ่าย บาท 
เงินงบประมาณ 
( เงินอุดหนุนการศึกษา ) 

๑๒,๘๖๗,๒๕๔.๗๗ งบด าเนินการ    ๖,๔๔๒,๑๖๗.๗๐ 

เงินนอกงบประมาณ - แผนพฒันาคุณภาพวชิาการ ๖,๔๒๕,๐๘๗.๐๗ 
รวม ๑๒,๘๖๗,๒๕๔.๗๗ รวม ๒,๘๖๗,๒๕๔.๗๗ 

 เคร่ืองคอมพวิเตอร์พร้อมโปรแกรมใช้งาน มีทั้งหมด   ๗๕   เคร่ือง 
คอมพิวเตอร์ จ านวน (เคร่ือง) 

1. ใชใ้นการเรียนการสอนและใชสื้บคน้ขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ตได้ ๖๐ 

3. ใชใ้นการบริหาร                 ๑๕ 
 ห้องปฏิบัติการมีทั้งหมด     ๖     ห้อง ได้แก่ 
 หอ้งคอมพิวเตอร์  ........ ๒ .......หอ้ง 
 หอ้งวทิยาศาสตร์  ......... ๑ ......หอ้ง  
 หอ้งปฏิบติัการทางภาษา ......... ๑ ......หอ้ง 
 หอ้งพยาบาล  ......... ๑ ......หอ้ง 
 หอ้งศาสนาสัมพนัธ์  ......... ๑ ......หอ้ง 
แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 หอ้งสมุด มีขนาด     ๖  x  ๑๐  ตารางเมตร จ านวนหนงัสือคน้ควา้ในหอ้งสมุด จ านวน  ๔,๔๐๐  เล่ม 
 จ านวนผูเ้รียนท่ีใชห้อ้งสมุดในปีการศึกษาน้ีคิดเป็น   ๑๒๕   คน / วนั 
แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน  

แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
สวนหยอ่ม/สวนสุขภาพ 
สวนสมุนไพร 
สนามเด็กเล่น 
ลานกิจกรรม 
ป้ายนิเทศ/บอร์ด 
มุมหนงัสือ 
โรงอาหาร 

 



๔ 

 

แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน  

แหล่งเรียนรู้ภายนอก 
โบสถ/์วดั/มสัยดิ/โบราณสถาน/โบราณวตัถุ/พิพิธภณัฑ ์
สถานท่ีท่องเท่ียวธรรมชาติ/สวนสาธารณะ/สวนสัตว/์อุทยาน 
สถานท่ีราชการ/โรงพยาบาล/ไปรษณีย/์สถานีต ารวจ/เทศบาล 
สถานศึกษา/มหาวทิยาลยั/โรงเรียน/ราชภฏั/เทคโนโลยรีาชมงคล 
ธนาคาร/โรงแรม/หา้งสรรพสินคา้/ตลาด/โรงงาน 
พื้นท่ีเพาะปลูก/ไร่/สวน 
หตัถกรรมพื้นบา้น/สินคา้พื้นเมือง 
ค่ายลูกเสือ 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ปราชญ์ชาวบ้าน/ ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ ผู้ทรงคุณวุฒิทีส่ถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู/ผู้เรียน 

ที่ ประเภทความรู้ จ านวนคร้ัง 
๑. การเกษตร                     - 
๒. คหกรรม                     ๑ 
๓. หตัถกรรม                     ๒ 
๔. ศิลปะ/ดนตรี                     ๑ 
๕. กีฬา                     - 
ปราชญ์ชาวบ้าน/ ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ ผู้ทรงคุณวุฒิทีส่ถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู/ผู้เรียน 

ที่ ประเภทความรู้ จ านวนคร้ัง 
๖. วฒันธรรม/จารีต-ประเพณี                   ๒ 
๗. ศาสนา/คุณธรรม จริยธรรม/คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์                   ๗ 
๘. ความปลอดภยั/ อุบติัเหตุ/กฎหมาย/ระเบียบวนิยั                    - 
๙. สุขภาพ/การแพทย/์สุขอนามยั                    ๔ 
๑๐. ส่ิงแวดลอ้ม/ทรัพยากร                    ๕ 
๑๑. การจดัการเรียนการสอน/หลกัสูตร/การประเมิน                    ๗ 

๒.  สภาพปัจจุบันของสถานศึกษา 
ช่ือสถานศึกษา โรงเรียนกฤษณาวทิยา    ตั้งอยูเ่ลขท่ี ๑๒๘/๑    ถนนกาญจนวนิชย ์   ต าบลสะเดา   

อ าเภอสะเดา  จงัหวดัสงขลา    รหสัไปรษณีย ์ ๙๐๑๒๐    โทรศพัท ์๐๗๔-๔๑๑๒๖๗    โทรสาร  ๐๗๔-๔๖๐๘๑๓ 
e-mail : Kritsana02@gmil.com    e-mail :  KW2515@hotmail.com    website  http: kritsna.ac.th     

 



๕ 

 

ข้อมูลด้านการบริหาร 
 

ผู้รับใบอนุญาต /ผู้จัดการ   นางสาวสุณี  ศรีสุริยะ        วฒิุการศึกษาสูงสุดประถมศึกษาปีท่ี  ๔ 
ด ารงต าแหน่งตั้งแต่   พ.ศ. ๒๕๑๕    จนถึงปัจจุบนัเป็นเวลา    ๓๙   ปี    ๕    เดือน 

ผู้อ านวยการ   นายสรินทร์    ศรีสุริยะ  วฒิุการศึกษาสูงสุด    ระดบัปริญญาโท      สาขา  บริหารการศึกษา  

ด ารงต าแหน่งท่ีโรงเรียนน้ีตั้งแต่  วนัท่ี  ๑  เมษายน  ๒๕๔๔  จนถึงปัจจุบนั  เป็นเวลา  ๑๒  ปี   ๒  เดือน    

 

หลกัสูตรของสถานศึกษา 
             หลกัสูตรปฐมวยั              หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน       
จ านวนห้องเรียนจ าแนกตามหลกัสูตร/โครงการ 

ระดบัชั้น 
จ านวนหอ้งเรียน 

ไทย EP อิสลาม รวม 
เตรียมอนุบาล - - - - 

อนุบาล ๑๓ - - ๑๓ 

ประถม ๑-๖ ๒๔  - ๒๔ 
รวม ๓๖ - - ๓๗ 

 
จ านวนผู้เรียนจ าแนกตามหลกัสูตร/โครงการและเพศ 

หลกัสูตรโครงการ/
ระดับช้ัน 

จ านวนห้องเรียน 
ไทย EP อสิลาม รวม 

ชาย หญงิ ชาย หญงิ ชาย หญงิ ชาย หญงิ รวม 
เตรียมอนุบาล - - - - - - - - - 
อนุบาล ๒๔๑ ๒๓๘     ๒๔๑ ๒๓๘ ๔๗๙ 
ประถม ๑-๖ ๔๙๙ ๔๔๙     ๔๙๙ ๔๔๙ ๙๔๘ 
มธัยมตน้ - - - - - - - - - 
มธัยมปลาย - - - - - - - - - 
อ่ืน ๆ 
............................ - - - - - - - - - 

รวม ๗๔๐ ๖๘๗ - - - - ๗๔๐ ๖๘๗ ๑,๔๒๗ 
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จ านวนผู้เรียนทีม่ีลกัษณะพเิศษ 

รายการ 
จ านวน (คน) 

อนุบาล ประถม ม.ต้น ม.ปลาย รวม 
1. ผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องเรียนร่วม - ๑ - - ๑ 
2. ผูเ้รียนท่ีมีภาวะทุพโภชนาการ ๒๘ ๙๙ - - ๑๒๗ 
3. ผูเ้รียนปัญญาเลิศ - - - - - 
   3.1 คณิตศาสตร์ - ๒ - - ๒ 
   3.2 วทิยาศาสตร์ - ๑ - - ๑ 
   3.3 นาฏศิลป์/ดนตรี - ๑ - - ๑ 
4. ผูเ้รียนซ ้ าชั้น ๑ ๙ - - ๑๐ 
5. ผูเ้รียนท่ีลาออกกลางคนั ๑๐ ๑๕ - - ๒๕ 
8. ผูเ้รียนท่ีท าช่ือเสียงใหก้บัโรงเรียน ๑๔ ๕๕ - - ๖๙ 

   
ข้อมูลบุคลากร 

   
 

ประเภทบุคลากร 
เพศ (คน) ระดบัการศึกษา (คน) 

อายเุฉล่ีย
(ปี) 

ประสบการณ์
ในต าแหน่ง 
(เฉล่ีย) (ปี) 

ชาย  หญิง 
ต ่ากวา่ 
ป.ตรี 

ป.ตรี 
สูงกวา่ 
ป.ตรี 

ผูรั้บใบอนุญาต และผูจ้ดัการ  - ๑ ๑ - - ๗๗ ๓๙ 
ผูอ้  านวยการ ๑ - - - ๑ ๔๕ ๑๒ 
ผูช่้วยผูอ้  านวยการ - ๓ ๑ ๑ ๑ ๓๙ ๓ 
ครู ๑ ๓๒ ๔ ๓๓ - ๔๐ ๑๓ 
ครูพิเศษ ๑๓ ๑๖ ๒ ๒๗ - ๔๖ ๑๔ 
ครูต่างประเทศ ๑ ๓ - ๓ - ๒๗ ๓ 
พี่เล้ียง - ๖ - - - - - 
ลูกจา้ง ( ครูไม่บรรจุ ) ๕ - - ๕ - ๒๔ ๑ 
นกัการภารโรง - ๑ ๑ - - ๕๐ ๓ 
คนขบัรถ ๔ - ๔ - - ๔๕ ๗ 
ยามรักษาความปลอดภยั ๒ - ๒ - - ๕๖ ๒ 
แม่ครัว - ๕ ๕ - - ๕๒ ๓๐ 



๗ 

 

จ านวนบุคลากร  จ าแนกตามหน้าที ่ เพศ   ระดับการศีกษา   อายุ  และประสบการณ์  
 จ านวนครูบรรจุท่ีไดส้อนตรงตามวชิาเอก         ๒๐     คน 

 จ านวนครูบรรจุท่ีไม่ไดส้อนตรงตามวชิาเอก        ๒๔    คน 

 จ านวนครูท่ีรอบรรจุ     ๙   คน 

สภาพการบริหารงาน โรงเรียนกฤษณาวทิยา   มีดังนี ้  
๑. ฝ่ายบริหารงานบุคคล           ผูช่้วยผูอ้  านวยการ          นางวสัสาน์  คงมา  
๒. ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ        หวัหนา้ฝ่ายบริหารงาน              นางมนสิตา  สันติการัณย์  
๓. ฝ่ายงานบริหารงานวชิาการระดบัประถมศึกษา      ผูช่้วยผูอ้  านวยการ    นางบุศรา   ก้ิมแกว้  
๔. ฝ่ายงานบริหารงานวชิาการระดบัปฐมวยั        ผูช่้วยผูอ้  านวยการ    นางสาวเจตยา  ลีละพนัธุ  
๕. ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป           หวัหนา้ฝ่ายบริหารงาน นายอนนัต ์ ไวโรจน์พนัธ์ุ 

 
วสัิยทศัน์ 

ภายในปีการศึกษา   ๒๕๕๖  โรงเรียนกฤษณาวทิยามุ่งพฒันาผูเ้รียนใหมี้ความสมดุลทั้งดา้นร่างกาย  ความรู้  
คุณธรรม  มีศกัยภาพในดา้นการอ่าน เขียน คิด วเิคราะห์ ภาษาไทยท่ีถูกตอ้ง ชดัเจน ใชภ้าษาองักฤษ ภาษาจีน  ภาษา
มลาย ู ในการส่ือสารเบ้ืองตน้  มีทกัษะดา้นการใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานไดเ้ป็นอยา่งดีตามวยั  ใฝ่รู้  ใฝ่เรียน  มี
ระเบียบวนิยั  มีความรับผดิชอบ  ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  โดยมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข    
สืบสานวฒันธรรมประเพณี  ตลอดจนภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  มีสุขภาพ  พลานามยัท่ีสมบูรณ์   แขง็แรง   อยูใ่นสังคมได้
อยา่งมีความสุข 

พนัธกจิ 
๑.  จดักระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  
๒.  จดัเทคนิคการสอนอยา่งหลากหลาย  มุ่งใหผู้เ้รียนจดัท าผลงานทางวชิาการ  แฟ้มสะสมผลงาน  ผลงานดีเด่น  
     และโครงงาน 
๓.  จดักิจกรรมการเรียนรู้และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  เพื่อส่งเสริมพฒันาการ  คุณธรรม จริยธรรม  คุณลกัษณะอนั  
     พึงประสงค ์ และมีจิตสาธารณะท่ีมุ่งท าประโยชน์และสร้างส่ิงดีงามในสังคม 
๔.  สนบัสนุนการน าภูมิปัญญามาประยกุตใ์ชใ้นการจดักระบวนการเรียนรู้  
๕.  ส่งเสริมและพฒันาผูเ้รียนใหเ้กิดจิตส านึกในการรักษาส่ิงแวดลอ้ม รักชาติ  และศรัทธาในระบอบ  
     ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
๖.  มุ่งพฒันาบุคลากรใหมี้คุณภาพ  จริยธรรมและเป็นผูน้ าทางดา้นวชิาการ 
๗.  พฒันาระบบการบริหารจดัการ  ระบบสารสนเทศ  และเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั 
๘.  ส่งเสริมความสัมพนัธ์และสนบัสนุนความร่วมมือกบัชุมชนในการพฒันาการศึกษา 

 



๘ 

 

เป้าหมาย 
1.  ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใน  ๘  กลุ่มสาระดงัน้ี 
 กลุ่มสาระภาษาไทยมีผลสัมฤทธ์ิในระดบัดี   ร้อยละ  ๘๐ 
 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์มีผลสัมฤทธ์ิในระดบัดี  ร้อยละ  ๘๐ 
 กลุ่มสาระสังคม ศาสนา และวฒันธรรมมีผลสัมฤทธ์ิในระดบัดี  ร้อยละ  ๘๐ 
 กลุ่มสาระวทิยาศาสตร์มีผลสัมฤทธ์ิในระดบัดี  ร้อยละ ๘๐ 
 กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษามีผลสัมฤทธ์ิในระดบัดี  ร้อยละ  ๘๐ 
 กลุ่มสาระศิลปะมีผลสัมฤทธ์ิในระดบัดี  ร้อยละ  ๘๐ 
 กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยมีีผลสัมฤทธ์ิในระดบัดี  ร้อยละ  ๘๐ 
 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศมีผลสัมฤทธ์ิในระดบัดี  ร้อยละ  ๘๐ 
2.  ผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถในการส่ือสาร ความสามารถดา้นการคิด  ความสามารถในการแกปั้ญหา  
มีทกัษะในการใชท้กัษะชีวติ  และมีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี 
3.  ผูเ้รียนทุกคนใฝ่รู้  ใฝ่เรียน  มีความรับผดิชอบ  และมีระเบียบวนิยั  ท างานร่วมกบัผูอ่ื้น และดูแลสุขภาพของตนเอง
ไดเ้หมาะสมตามวยั 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙ 

 

บทวเิคราะห์สภาพปัจจุบันและปัญหา 
 

จุดแขง็  จุดอ่อน 

๑.ตั้งอยูใ่กลแ้หล่งเรียนรู้ท่ีส าคญัและเป็นประโยชน์ เช่น 
แหล่งโบราณสถาน/โบราณวตัถุ    สถานท่ีท่องเท่ียว 

 ๑.ตั้งอยูใ่นชุมชนท่ีมีโรงเรียนเอกชน/โรงเรียนเทศบาล 
โรงเรียนรัฐบาล หลายโรง 

๒.ตั้งอยูใ่นเมือง อยูใ่กลส้ถานท่ีราชการ/โรงพยาบาล/
หน่วยงานอ่ืน 

๒.ท่ีพกัอาศยัของผูเ้รียนห่างไกลจากโรงเรียน 

๓.เนน้จุดเด่นดา้นภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาจีน 
ภาษาองักฤษ ภาษามาลาย ู

๓.ผูเ้รียนมีทกัษะการคิด/ตั้งค  าถาม/แสวงหาความรู้ 
นอ้ย 

๔.มีวทิยากรในทอ้งถ่ิน/ผูน้ าในทอ้งถ่ินท่ีมีความรู้ ๔.ขาดแคลนส่ือ/แหล่งเรียนรู้ ท่ีใชเ้ป็นแหล่งคน้ควา้
ของผูเ้รียน 

๕.การคมนาคมสะดวก มีรถรับจา้ง/รถประจ าทางผา่น ๕.ครูไม่ทนัเทคโนโลยี 
๖.มีรถรับส่งระหวา่งโรงเรียนกบับา้น ๖.โรงเรียนไม่มีเจา้หนา้ท่ีดูแลความเรียบร้อย/อ านวย

ความสะดวกในการจดักิจกรรมใหก้บั    ชุมชน 
๗.อยูใ่นเขตท่ีอยูอ่าศยัหนาแน่น/ใกลต้ลาด/แหล่ง
ชุมชน/ใกลห้า้งสรรพสินคา้ 

๗.ขาดการนิเทศติดตามจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

๘.บุคลากรมีความรู้ความสามารถ/เอาใจใส่ ดูแลเด็กเป็น
อยา่งดี 

๘.ผูป้กครองมีรายไดน้อ้ย 

๙.ส่งเสริมคุณภาพบุคลากรใหมี้จรรยาบรรณครู ๙.ครอบครัวแตกแยกมีผลกระทบดา้นสุขนิสัย 
คุณธรรม จริยธรรม 

๑๐.สถานศึกษาสนบัสนุนดา้นการพฒันาบุคลากร ๑๐.ผูป้กครองส่วนใหญ่มีการศึกษาต ่ากวา่ระดบั
ปริญญาตรี 

๑๑.ผูป้กครองมีศรัทธา/ทศันคติ/ความเช่ือมัน่ ท่ีดีต่อ
โรงเรียน 

๑๑.โรงเรียนมีการประชาสัมพนัธ์ข่าวสารกบัผูป้กครอง
และชุมชนไม่เพียงพอ 

โอกาส  อปุสรรค 

๑.ผูป้กครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรม
ของโรงเรียน/มีสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั 

 ๑.ผูเ้รียนมีปัจจยัพื้นฐานทางดา้นครอบครัวจากสภาพท่ี
แตกต่างกนั 

๒.ผูป้กครองมีความเช่ือมัน่ในการจดัการศึกษาของ
สถานศึกษา 

๒.ไดรั้บการสนบัสนุนจากองคก์รทั้งภาครัฐและเอกชน
ในดา้นขอ้มูลข่าวสารยงัไม่เพียงพอ 

 ๕.ผูป้กครองมีพื้นฐานทางการศึกษาและอาชีพท่ี
แตกต่างกนั 



๑๐ 

 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ / ระดับการศึกษาปฐมวยั 

ด้าน ที ่ เป้าประสงค์ 

คุณภาพเด็ก ๑ เด็กมีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมทีพ่งึประสงค์ 

๒ เด็กมีจิตส านึกในการอนุรักษ์และพฒันาส่ิงแวดล้อม 

๓ เด็กสามารถท างานจนส าเร็จ  ท างานร่วมกบัผู้อืน่ได้ และมีความรู้สึกทีด่ีต่ออาชีพ
สุจริต 

๔ เด็กสามารถคิดรวบยอด  คิดแก้ปัญหา  และคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 

๕ เด็กมีความรู้และทกัษะเบือ้งต้น 

๖ เด็กมีความสนใจใฝ่รู้  รักการอ่านและพฒันาตนเอง 

๗ เด็กมีสุขนิสัย  สุขภาพกายและสุขภาพจิตทีด่ี 

๘ เด็กมีสุนทรียภาพและลกัษณะนิสัยด้านศิลปะ  ดนตรีและการเคลือ่นไหว 

การจัดการเรียนรู้ ๙ ครูมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีวุฒิ / ความรู้ความสามารถตรงกบังานทีรั่บผดิชอบ 

หมั่นพฒันาตนเอง  เข้ากบัชุมชนได้ดี  และมีครูพอเพยีง   

๑๐ ครูมีความสามารถในการจัดประสบการณ์ฯได้อย่างมีประสิทธิภาพและเน้นเด็กเป็น
ส าคัญ 

การบริหารและ 
การจัดการศึกษา 

๑๑ ผู้บริหารมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีภาวะผู้น า  และมีความสามารถในการบริหาร 
จัดการศึกษา 

๑๒ สถานศึกษามีการจัดองค์กร โครงสร้าง  ระบบการบริหารงานและพฒันาองค์กร 

อย่างเป็นระบบ  ครบวงจร 

๑๓ สถานศึกษามีการบริหารและจัดการศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน 

๑๔ สถานศึกษามีการจัดหลกัสูตร  และประสบการณ์การเรียนรู้ทีเ่น้นเด็กเป็นส าคัญ 

๑๕ สถานศึกษามีการจัดกจิกรรมส่งเสริมคุณภาพเด็กอย่างหลากหลาย 

๑๖ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการทีส่่งเสริมให้เด็กพฒันาตนเอง 
ตามธรรมชาติ  เต็มศักยภาพ 

การพฒันาชุมชน 

แห่งการเรียนรู้ 

๑๗ สถานศึกษามีการสนับสนุนและใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่น 

๑๘ สถานศึกษามีการร่วมมือกนัระหว่างบ้าน  องค์กรทางศาสนา  สถาบันทางวชิาการ 

และองค์กรภาครัฐและเอกชน  เพือ่พฒันาวถิีการเรียนรู้ในชุมชน 

 

 

 



๑๑ 

 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ / ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

ด้าน ที ่ เป้าประสงค์ 

คุณภาพเด็ก ๑ ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมทีพ่งึประสงค์ 

๒ ผู้เรียนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์และพฒันาส่ิงแวดล้อม 

๓ ผู้เรียนมีทกัษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกบัผู้อืน่ได้  และมี 
เจตคติทีด่ีต่ออาชีพสุจริต 

๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวเิคราะห์ คิดสังเคราะห์  มีวจิารณญาณ 

มีความคิดสร้างสรรค์  คิดไตร่ตรองและมีวสัิยทศัน์ 

๕ ผู้เรียนมีความรู้และทกัษะทีจ่ าเป็นตามหลกัสูตร 

๖ ผู้เรียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้  รักการเรียนรู้และพฒันาตนเองอย่างต่อเน่ือง 

๗ ผู้เรียนมีสุขนิสัย  สุขภาพกายและสุขภาพจิตทีด่ี 

๘ ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลกัษณะนิสัยด้านศิลปะ  ดนตรีและกฬีา 

การเรียนการสอน ๙ ครูมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีวุฒิ / ความรู้ความสามารถตรงกบังานทีรั่บผดิชอบ 

หมั่นพฒันาตนเอง  เข้ากบัชุมชนได้ดี  และมีครูพอเพยีง   

๑๐ ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเน้น 

ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

การบริหารและ 
การจัดการศึกษา 

๑๑ ผู้บริหารมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีภาวะผู้น า  และมีความสามารถในการบริหาร 
จัดการศึกษา 

๑๒ สถานศึกษามีการจัดองค์กร โครงสร้าง  ระบบการบริหารงานและพฒันาองค์กร 
อย่างเป็นระบบ  ครบวงจร 

๑๓ สถานศึกษามีการบริหารและจัดการศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน 

๑๔ สถานศึกษามีการจัดหลกัสูตร  และกระบวนการเรียนรู้ทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๑๕ สถานศึกษามีการจัดกจิกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย 

๑๖ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการทีส่่งเสริมให้ผุ้เรียนพฒันาตนเอง 
ตามธรรมชาติ  เต็มศักยภาพ 

การพฒันาชุมชน 

แห่งการเรียนรู้ 

๑๗ สถานศึกษามีการสนับสนุนและใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่น 

๑๘ สถานศึกษามีการร่วมมือกนัระหว่างบ้าน  องค์กรทางศาสนา  สถาบันทางวชิาการ 

และองค์กรภาครัฐและเอกชน  เพือ่พฒันาวถิีการเรียนรู้ในชุมชน 

 

 
 



๑๒ 

 

              แผนภูม ิ๑ แสดงโครงสร้างการบริหารของโรงเรียน 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                อนุมติั 

             
 

        ลงช่ือ .............................................  
                 ( นางสาวสุณี  ศรีสุริยะ ) 

              ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

                  ๑๗   พฤษภาคม   พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

ผูรั้บใบอนุญาต 

คณะกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษา ผูอ้  านวยการ ผูจ้ดัการ 

ผูช่้วยผูอ้  านวยการ 
ฝ่ายบริหารงาน
วิชาการ ระดบั

ปฐมวยั 

ผูช่้วยผูอ้  านวยการ 
ฝ่ายบริหารงาน
วิชาการ ระดบั
ประถมศึกษา 

ผูช่้วยผูอ้  านวยการ 
ฝ่ายบริหารงาน

บุคคล 

หวัหนา้ 
ฝ่ายบริหารงาน
วิชาการ ระดบั

ปฐมวยั 

หวัหนา้ 
ฝ่ายบริหารงาน
วิชาการ ระดบั
ประถมศึกษา 

หวัหนา้ 
ฝ่ายบริหารงาน

บุคคล 

หวัหนา้ 
ฝ่ายบริหารงาน

ทัว่ไป 

หวัหนา้ 
ฝ่ายบริหารงาน
งบประมาณ 

๑. วางแผนและ
นโยบาย 
๒. ส่งเสริมพฒันา
หลกัสูตร 
๓. การจดัการ
เรียนการสอน 
๔. วดัผล
ประเมินผล 
๕. พฒันาส่ือและ
เทคโนโลย ี
 

 

๑. วางแผนและ
นโยบาย 
๒. ส่งเสริมพฒันา
หลกัสูตร 
๓. การจดัการ
เรียนการสอน 
๔. วดัผล
ประเมินผล 
๕. พฒันาส่ือและ
เทคโนโลย ี
๖. กิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียน 
 

 

๑. วางแผนและ
นโยบาย 
๒. สรรหาและ
บรรจุ 
๓. ประเมินผลการ
ปฏิบติังาน 
๔. ทะเบียนครู
และบุคลากร 
๕. ส่งเสริม
มาตรฐานวิชาชีพ
ครู 
 

 

๑. วางแผนและ
นโยบาย 
๒. งานธุรการและ
สารสนเทศ 
๓. ส่งเสริม
กิจกรรมนกัเรียน 
๔. ทรัพยากรเพ่ือ
การศึกษา 
๕. สมัพนัธ์ชุมชน 
 

 

๑. วางแผนและ
นโยบาย 
๒. บริหารการเงิน 
๓. บริหารการ
บญัชี 
๔. จดัซ้ือและ
จดัหาพสัดุ
ครุภณัฑ ์
๕. ตรวจสอบ
ภายใน 
 

 

ครูประจ าชั้น / ครูประจ าวิชา / นกัเรียน 

นกัเรียน 



๑๓ 

 

ระบบการประกนัคุณภาพภายใน 
 

    โรงเรียนได้ด าเนินการตามกฎกระทรวงข้อ ๑๔ / ๒๕๕๓ โดยยดึหลกัการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง
ทั้ง  ๘  ประการ  ดังนี้ 

 

๑. ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกนัคุณภาพภายใน 

ระหวา่งปีการศึกษา  ๒๕๕๔ – ๒๕๕๖  ดงัต่อไปน้ี 

ระดับการศึกษาปฐมวยั 
มาตรฐานด้านผู้เรียน 
มาตรฐานที ่ ๑  เด็กมีสุขภาวะทีด่ีและมีสุนทรียภาพ 
ตัวบ่งช้ี 
๑.๑  มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ  และออกก าลงักายสม ่าเสมอ 
๑.๒  มีสุขภาพกายสมวยั (น ้าหนกั/ส่วนสูงตามเกณฑ ์ความสามารถในการเคล่ือนไหวสมวยั 
๑.๓  ป้องกนัและหลีกเล่ียงจากสภาวะเส่ียงต่อโรคภยั  อุบติัเหตุ  และส่ิงเสพติด 
๑.๔  มีความมัน่ใจ  กลา้แสดงออกอยา่งเหมาะสม 
๑.๕  ร่าเริงแจ่มใส  มีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง 
๑.๖  แสดงความช่ืนชมและร่วมกิจกรรมตอบต่อศิลปะ  ดนตรี  การเคล่ือนไหวและธรรมชาติศึกษา  
มาตรฐานที ่ ๒  เด็กมีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมทีพ่งึประสงค์ 
ตัวบ่งช้ี 
๒.๑  มีวนิยั  มีความรับผดิชอบ  ปฏิบติัตามขอ้ตกลงร่วมกนั 
๒.๒  มีความซ่ือสัตยสุ์จริต 
๒.๓  เอ้ืออาทรผูอ่ื้น  และกตญัํูกตเวที 
๒.๔  มีความเมตตากรุณาและช่วยเหลือแบ่งปัน 
๒.๕  ประหยดั  รู้จกัใชแ้ละรักษาทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม 
๒.๖  ประพฤติปฏิบติัตนตามวฒันธรรมไทยและศาสนาท่ีนบัถือ 
มาตรฐานที ่ ๓  เด็กมีความใฝ่รู้  รักการอ่านและแสวงหาความรู้สมวยั 
ตัวบ่งช้ี 
๓.๑  มีความกระตือรือร้น  สนใจ  ใฝ่รู้  และมีส่วนร่วมในการเรียนรู้  
๓.๒  มีนิสัยรักการอ่าน  และแสวงหาความรู้ 
๓.๓  เรียนรู้ส่ิงต่างๆรอบตวั  และมีความสุขกบัการเรียนรู้ 
 
 



๑๔ 

 

มาตรฐานที ่ ๔  เด็กมีความสามารถในการคิด / คิดสร้างสรรค์และแก้ปัญหาได้สมวยั 
ตัวบ่งช้ี 
๔.๑  มีความคิดรวบยอดเก่ียวกบัส่ิงต่างๆท่ีเกิดจากการเรียนรู้ 
๔.๒  คิดวเิคราะห์ไดส้มวยั 
๔.๓  ตดัสินใจแกปั้ญหาไดส้มวยั 
๔.๔  มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรคส์มวยั 
มาตรฐานที ่ ๕  เด็กมีพฒันาการตามวยัครบทุกด้าน  และมีทกัษะเบือ้งต้นตามหลกัสูตร 
ตัวบ่งช้ี 
๕.๑  มีพฒันาการดา้นร่างกาย  อารมณ์ – จิตใจ  สังคม  และแกปั้ญหาไดส้มวยั 
๕.๒  มีทกัษะในการใชป้ระสาทสัมผสัทั้งหา้ 
๕.๓  มีทกัษะทางวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
๕.๔  มีทกัษะทางการส่ือสาร 
๕.๕  เช่ือมโยงความรู้และทกัษะเบ้ืองตน้ตามหลกัสูตร 
มาตรฐานที ่ ๖  เด็กสามารถท างานได้ส าเร็จ  เล่น / ท างานร่วมกบัผู้อืน่ได้ และมีความรู้สึกทีด่ีต่ออาชีพสุจริต 
ตัวบ่งช้ี 
๖.๑  วางแผนการท างาน  และท างานไดส้ าเร็จ 
๖.๒  เล่น / ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 
๖.๓  มีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 
มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที ่ ๗  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าทีอ่ย่างมีประสิทธิภาพและเกดิประสิทธิผล  
ตัวบ่งช้ี 
๗.๑  ครูมีการวเิคราะห์และก าหนดเป้าหมายคุณภาพเด็กตามจุดหมายของหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั  
๗.๒  ครูมีการวเิคราะห์เด็กเป็นรายบุคคลและออกแบบการเรียนรู้โดยค านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล  
๗.๓  ครูจดัท าแผนการจดัประสบการณ์ฯท่ีสอดคลอ้งกบัทอ้งถ่ินและจดัประสบการณ์ฯหลากหลาย   ใหเ้ด็กเรียนรู้เตม็
ศกัยภาพ 
๗.๔  ครูจดัสภาพแวดลอ้มท่ีปลอดภยั  ส่งเสริมพฒันาการการเรียนรู้ของเด็ก 
๗.๕  ครูใชส่ื้อและเทคโนโลยท่ีีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัการเรียนรู้ของเด็ก 
๗.๖  ครูประเมินพฒันาการเด็กตามหลกัการประเมินพฒันาการของเด็ก 
๗.๗  ครูมีการวจิยัเพื่อพฒันาการการเรียนรู้  และน าผลไปใชพ้ฒันาการเด็ก 
๗.๘  ครูประพฤติตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีและเป็นสมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา 
๗.๙  ครูปฏิบติังานเตม็เวลา  เตม็ความสามารถ 



๑๕ 

 

มาตรฐานที ่ ๘  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าทีอ่ย่างมีประสิทธิภาพและเกดิประสิทธิผล   
ตัวบ่งช้ี 
๘.๑  ผูบ้ริหารมีวสิัยทศัน์  ภาวะผูน้ า  และความคิดริเร่ิมท่ีเนน้การพฒันาเด็ก  
๘.๒  ผูบ้ริหารใชห้ลกัการบริหารแบบมีส่วนร่วม  และใชข้อ้มูลการประเมินผลหรือการวจิยัเป็นฐานคิด  
         ทั้งดา้นวชิาการและการจดัการ 
๘.๓  ผูบ้ริหารสามารถบริหารจดัการการศึกษาใหบ้รรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนดในแผนปฏิบติัการ 
๘.๔  ผูบ้ริหารส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพบุคลากรใหมี้ประสิทธิภาพ 
๘.๕  ผูบ้ริหารใหค้  าแนะน า ค  าปรึกษาทางวชิาการและเอาใจใส่การจดัการศึกษาเตม็ศกัยภาพ/เตม็เวลา 
๘.๖  เด็ก  ผูป้กครอง  และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจดัการศึกษา 
๘.๗  ผูบ้ริหารประพฤติตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี 
มาตรฐานที ่ ๙    คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง  ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่  
                           อย่างมีประสิทธิภาพและเกดิประสิทธิผล 
ตัวบ่งช้ี 
๙.๑  คณะกรรมการสถานศึกษา  รู้และปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีระเบียบก าหนด 
๙.๒ คณะกรรมการสถานศึกษาก ากบัติดตาม  ดูแล  และขบัเคล่ือนการด าเนินงานของสถานศึกษาใหบ้รรลุผลส าเร็จตาม
เป้าหมาย 
๙.๓ ผูป้กครองและชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาสถานศึกษา 
มาตรฐานที ่ ๑๐  สถานศึกษามีการจัดหลกัสูตร  ประสบการณ์การเรียนรู้  และกจิกรรมส่งเสริมคุณธรรมเด็ก  
                           อย่างรอบด้าน 
ตัวบ่งช้ี 
๑๐.๑  หลกัสูตรสถานศึกษาเหมาะสมกบัเด็กและสอดคลอ้งกบัทอ้งถ่ิน 
๑๐.๒ ส่งเสริมใหค้รูจดัประสบการณ์การเรียนรู้  ใชส่ื้อ / แหล่งเรียนรู้อยา่งหลากหลายและเหมาะสมกบัวยัของเด็ก 
๑๐.๓ ส่งเสริมใหจ้ดักิจกรรมเสริมท่ีตอบสนองความตอ้งการ  ความสามารถ ความถนดัและความสนใจของเด็ก 
๑๐.๔ ส่งเสริมการจดัประสบการณ์ฯบูรณการผา่นการเล่นอยา่งหลากหลาย  โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
           องคก์รในทอ้งถ่ินทั้งภาครัฐและเอกชน มีส่วนร่วมในการจดัการเรียนรู้ 
๑๐.๕ มีการนิเทศภายใน  ก ากบั  ติดตามตรวจสอบและน าผลไปปรับปรุงการจดัประสบการณ์การเรียนรู้  
๑๐.๖  จดัระบบดูแลช่วยเหลือท่ีมีประสิทธิภาพ  และครอบคลุมถึงเด็กทุกคน 
มาตรฐานที ่ ๑๑  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อม  และการบริการทีส่่งเสริมให้ผู้เรียนพฒันาเต็มศักยภาพ  
ตัวบ่งช้ี 
๑๑.๑   มีหอ้งเรียน  สนามเด็กเล่น  สะอาดและปลอดภยั  ร่มร่ืน  และมีส่ิงอ านวยความสะดวกพอเพียง  และอยูใ่นสภาพใช้
การไดดี้ 



๑๖ 

 

๑๑.๒  ส่งเสริมสุขภาพอนามยัและความปลอดภยัของเด็ก 
๑๑.๓  มีการจดับริการหอ้งสมุด  มุมหนงัสือ  เทคโนโลย ี สารสนเทศและแหล่งเรียนรู้  
มาตรฐานที ่ ๑๒  สถานศึกษามีการประกนัคุณภาพภายในตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 
ตัวบ่งช้ี 
๑๒.๑  ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
๑๒.๒  จดัท าและด าเนินการตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาท่ีมุ่งพฒันาคุณภาพ  ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
๑๒.๓  จดัระบบขอ้มูลสารสนเทศ  และใชส้ารสนเทศในการบริหารจดัการเพื่อพฒันาคุณภาพสถานศึกษา  
๑๒.๔  ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
๑๒.๕  น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใชว้างแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง  
๑๒.๖  จดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน  
 
มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
มาตรฐานที ่ ๑๓  สถานศึกษามีการส่งเสริม  สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  
ตัวบ่งช้ี 
๑๓.๑   เป็นแหล่งวทิยาการในการแสวงหาความรู้  เพื่อพฒันาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากรในสถานศึกษา  
๑๓.๒  แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัภายในสถานศึกษา  ระหวา่งสถานศึกษากบัครอบครัว  ชุมชน 
           และองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
มาตรฐานด้านอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา 
มาตรฐานที ่ ๑๔  การพฒันาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวสัิยทศัน์  ปรัชญาและจุดเน้นทีก่ าหนดขึน้  
ตัวบ่งช้ี 
๑๔.๑  ด าเนินงานท่ีส่งเสริมใหเ้ด็กบรรลุตามเป้าหมาย  วสิัยทศัน์  ปรัชญาและจุดเนน้ของสถานศึกษา  
๑๔.๒ ผลการด าเนินงานท่ีส่งเสริมใหเ้ด็กบรรลุตามเป้าหมาย  วสิัยทศัน์  ปรัชญาและจุดเนน้ของสถานศึกษามาตรฐาน  
ด้านมาตรการส่งเสริม 
มาตรฐานที ่ ๑๕  พฒันาสถานศึกษาตามนโยบาย  และแนวทางปฏิรูปการศึกษา  เพือ่ยกระดับคุณภาพให้สูงขึน้ 
ตัวบ่งช้ี 
๑๕.๑  จดัโครงการ  กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย  จุดเนน้  ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา  
๑๕.๒  ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 
 
 
 



๑๗ 

 

ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที ่ ๑  ผู้เรียนมีสุขภาวะทีด่ีและมีสุนทรียภาพ 
ตัวบ่งช้ี 
๑.๑  มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ  และออกก าลงักายสม ่าเสมอ 
๑.๒ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ  และออกก าลงักายสม ่าเสมอ 
๑.๓  ป้องกนัและหลีกเล่ียงจากสภาวะเส่ียงต่อโรคภยั  อุบติัเหตุ  และส่ิงเสพติด 
๑.๔  มีความมัน่ใจ  กลา้แสดงออกอยา่งเหมาะสม 
๑.๕ ร่าเริงแจ่มใส  มีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง 
๑.๖  แสดงความช่ืนชมและร่วมกิจกรรมตอบต่อศิลปะ  ดนตรี  การเคล่ือนไหวและธรรมชาติศึกษา  
มาตรฐานที ่ ๒  ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมทีพ่งึประสงค์  
ตัวบ่งช้ี 
๒.๑  มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคต์ามหลกัสูตร 
๒.๒  เอ้ืออาทรต่อผูอ่ื้นและกตญัํูกตเวทีต่อผูมี้พระคุณ  
๒.๓  ยอมรับความคิดและวฒันธรรมท่ีแตกต่าง 
๒.๔  ตระหนกั  รู้คุณค่า  ร่วมอนุรักษแ์ละพฒันาส่ิงแวดลอ้ม 
มาตรฐานที ่ ๓  ผู้เรียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้และพฒันาตนเองอย่างต่อเน่ือง 
ตัวบ่งช้ี 
๓.๑  มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง  จากหอ้งสมุด  แหล่งเรียนรู้และส่ือต่างๆ  
๓.๒  มีทกัษะในการอ่าน  ฟัง  ดู  พดู  เขียน  และตั้งค  าถามเพื่อคน้ควา้หาความรู้เพิ่มเติม 
๓.๓  เรียนรู้กนัเป็นกลุ่ม  แลกเปล่ียนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหวา่งกนั 
๓.๔  ใชเ้ทคโนโลยใีนการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน  
มาตรฐานที ่ ๔  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสม
เหตุผล 
ตัวบ่งช้ี 
๔.๑  สรุปความคิดจากเร่ืองท่ีอ่าน  ฟังและดู  และส่ือสารโดยการพดูหรือเขียนตามความคิดของตนเอง  
๔.๒  น าเสนอวธีิคิด  วธีิแกปั้ญหาดว้ยภาษาหรือวธีิการของตนเอง 
๔.๓  ก าหนดเป้าหมาย  คาดการณ์  ตดัสินใจแกปั้ญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 
๔.๔  มีความคิดริเร่ิม  และสร้างสรรคผ์ลงานดว้ยความภาคภูมิใจ 
 
 



๑๘ 

 

 
มาตรฐานที ่ ๕  ผู้เรียนมีความรู้และทกัษะทีจ่ าเป็นตามหลกัสูตร 
ตัวบ่งช้ี 
๕.๑  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ 
๕.๒ ผลการประเมินสมรรถนะส าคญัตามหลกัสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 
๕.๓  ผลการประเมินการอ่าน  คิดวเิคราะห์  และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ 
๕.๔  ผลการทดสอบระดบัชาติเป็นไปตามเกณฑ์ 
มาตรฐานที ่ ๖  ผู้เรียนมีทกัษะในการท างาน  รักการท างาน  สามารถท างานร่วมกบัผู้อืน่ได้และมีเจตคติทีด่ีต่อ  
                         อาชีพสุจริต 
ตัวบ่งช้ี 
๖.๑  วางแผนการท างาน  และด าเนินการจนส าเร็จ 
๖.๒  ท างานอยา่งมีความสุข  มุ่งมัน่พฒันางาน  และภูมิใจในผลงานของตนเอง 
๖.๓  ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้
๖.๔  มีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริต  และหาความรู้เก่ียวกบัอาชีพท่ีตนเองสนใจ 
มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที ่ ๗  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าทีอ่ย่างมีประสิทธิภาพและเกดิประสิทธิผล  
ตัวบ่งช้ี 
๗.๑  ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผูเ้รียนทั้งดา้นความรู้  ทกัษะกระบวนการสมรรถนะ  
         และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์
๗.๒  ครูมีการวเิคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล  และใชข้อ้มูลในการวางแผนการจดัการเรียนรู้  
         เพื่อพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียน 
๗.๓  ครูออกแบบและจดัการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความแตกต่างระหวา่งบุคคล  และพฒันาการทางสติปัญญา  
๗.๔  ครูใชส่ื้อและเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม  ผนวกกบัการน าบริบทและภูมิปัญญาของทอ้งถ่ินมาบูรณาการในการจดัการ
เรียนรู้ 
๗.๕  ครูมีการวดัและประเมินผลท่ีมุ่งเนน้การพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนดว้ยวธีิการท่ีหลากหลาย 
๗.๖  ครูใหค้  าแนะน า  ค  าปรึกษา  และแกไ้ขปัญหาใหแ้ก่ผูเ้รียนทั้งดา้นการเรียนและคุณภาพชีวติดว้ยความเสมอภาค  
๗.๗  ครูมีการศึกษา  วจิยัและพฒันาการจดัการเรียนรู้ในวชิาท่ีตนรับผดิชอบและใชผ้ลในการปรับการสอน  
๗.๘  ครูประพฤติตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี  และเป็นสมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา 
๗.๙  ครูจดัการเรียนการสอนตามวชิาท่ีไดรั้บมอบหมายเตม็เวลา  เตม็ความสามารถ  
มาตรฐานที ่ ๘  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าทีอ่ย่างมีประสิทธิภาพและเกดิประสิทธิผล  
ตัวบ่งช้ี 



๑๙ 

 

๘.๑  ผูบ้ริหารมีวสิัยทศัน์  ภาวะผูน้ าและความคิดริเร่ิมท่ีเนน้การพฒันาผูเ้รียน 
๘.๒  ผูบ้ริหารใชห้ลกัการมีส่วนร่วม  และใชข้อ้มูลผลการประเมิน  หรือผลการวจิยัเป็นฐานคิดทั้งดา้นวชิาการและการ
จดัการ 
๘.๓  ผูบ้ริหารสามารถบริหารจดัการการศึกษาใหบ้รรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนดไวใ้นแผน ฯ  
๘.๔  ผูบ้ริหารส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพบุคลากรใหพ้ร้อมรับการกระจายอ านาจ 
๘.๕  นกัเรียน  ผูป้กครองและชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจดัการศึกษา  
๘.๖  ผูบ้ริหารใหค้  าแนะน า  ค  าปรึกษาทางวชิาการและเอาใจใส่การจดัการศึกษาเตม็ศกัยภาพและเตม็เวลา 
มาตรฐานที ่ ๙  คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง  ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ 
                         อย่างมีประสิทธิภาพและเกดิประสิทธิผล 
ตัวบ่งช้ี 
๙.๑  คณะกรรมการสถานศึกษา  รู้และปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีระเบียบก าหนด 
๙.๒  คณะกรรมการสถานศึกษาก ากบัติดตาม  ดูแล  และขบัเคล่ือนการด าเนินงานของสถานศึกษา 
         ใหบ้รรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
๙.๓  ผูป้กครองและชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาสถานศึกษา 
มาตรฐานที ่ ๑๐  สถานศึกษามีการจัดหลกัสูตร  กระบวนการเรียนรู้และกจิกรรมพฒันาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน  
ตัวบ่งช้ี 
๑๐.๑  หลกัสูตรสถานศึกษาเหมาะสม  และสอดคลอ้งกบัทอ้งถ่ิน 
๑๐.๒  จดัรายวชิาเพิ่มเติมท่ีหลากหลายใหผู้เ้รียนเลือกเรียนตามความถนดั  ความสามารถและความสนใจ 
๑๐.๓  จดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ีส่งเสริมและตอบสนองความตอ้งการ  ความสามารถ   ความถนดั 
           และความสนใจของผูเ้รียน 
๑๐.๔  สนบัสนุนใหค้รูจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีใหผู้เ้รียนไดล้งมือปฏิบติัจริงจนสรุปความรู้ไดด้ว้ยตนเอง  
๑๐.๕  นิเทศภายใน  ก ากบั  ติดตามตรวจสอบ  และน าผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอยา่งสม ่าเสมอ  
๑๐.๖  จดัระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนท่ีมีประสิทธิภาพ   และครอบคลุมถึงผูเ้รียนทุกคน 
มาตรฐานที ่ ๑๑  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อม  และการบริการทีส่่งเสริมให้ผู้เรียนพฒันาเต็มศักยภาพ   
ตัวบ่งช้ี 
๑๑.๑  หอ้งเรียน  หอ้งปฏิบติัการ  อาคารเรียนมัน่คง  สะอาดและปลอดภยั  มีส่ิงอ านวยความสะดวกพอเพียง   
          อยูใ่นสภาพใชก้ารไดดี้  สภาพแวดลอ้มร่มร่ืน  และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผูเ้รียน 
๑๑.๒  จดัโครงการ  กิจกรรมท่ีส่งเสริมสุขภาพอนามยัและความปลอดภยัของผูเ้รียน 
๑๑.๓  จดัหอ้งสมุดท่ีใหบ้ริการส่ือและเทคโนโลยสีารสนเทศ  ท่ีเอ้ือใหผู้เ้รียนเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
 และหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
มาตรฐานที ่ ๑๒  สถานศึกษามีการประกนัคุณภาพภายในตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 
ตัวบ่งช้ี 



๒๐ 

 

๑๒.๑   ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
๑๒.๒  จดัท าและด าเนินการตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาท่ีมุ่งพฒันาคุณภาพ   
            ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
๑๒.๓  จดัระบบขอ้มูลสารสนเทศ  และใชส้ารสนเทศในการบริหารจดัการเพื่อพฒันาคุณภาพสถานศึกษา  
๑๒.๔  ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
๑๒.๕  น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใชว้างแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง  
๑๒.๖  จดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
มาตรฐานที ่ ๑๓  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม  สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  
ตัวบ่งช้ี 
๑๓.๑  มีการสร้างและพฒันาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใชป้ระโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ 
           ทั้งภายใน/ภายนอกสถานศึกษา  เพื่อพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียน บุคลากร ผูเ้ก่ียวขอ้ง  
๑๓.๒  แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัภายในสถานศึกษา  ระหวา่งสถานศึกษากบัครอบครัว ชุมชน 
           และองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง 
มาตรฐานด้าน อตัลกัษณ์ของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่  ๑๔  การพฒันาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวสัิยทศัน์  ปรัชญาและจุดเน้นทีก่ าหนดขึน้  
ตัวบ่งช้ี 
๑๔.๑  ด าเนินงานท่ีส่งเสริมใหเ้ด็กบรรลุตามเป้าหมาย  วสิัยทศัน์  ปรัชญาและจุดเนน้ของสถานศึกษา  
๑๔.๒  ผลการด าเนินงานท่ีส่งเสริมใหเ้ด็กบรรลุตามเป้าหมาย  วสิัยทศัน์  ปรัชญา และจุดเนน้ของสถานศึกษา 
มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 
มาตรฐานที ่ ๑๕  พฒันาสถานศึกษาตามนโยบาย  และแนวทางปฏิรูปการศึกษา เพือ่ยกระดับคุณภาพให้สูงขึน้  
ตัวบ่งช้ี 
๑๕.๑  จดัโครงการ  กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย  จุดเนน้  ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา  
๑๕.๒  ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 

 
 

 

 

 

 

 

 



๒๑ 

 

 

๒. จัดท าแผนพฒันาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาทีมุ่่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ 
     สถานศึกษา 

 แผนพฒันาการจดัการศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ซ่ึงสถานศึกษาไดจ้ดัท า 
ประกอบดว้ย  
(๑)  แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา     เป็นแผนพฒันาการจดัการศึกษาท่ีน ามาตรฐานและตวับ่งช้ีท่ีก าหนดข้ึน  โดยยดึ
มาตรฐานและตวับ่งช้ีท่ีส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนดใหเ้ป็นมาตรฐานการประกนัคุณภาพ
ภายในเป็นตวัก าหนดยทุธศาสตร์   เพื่อใหเ้กิดการพฒันาท่ีตรงตามเจตนารมณ์ท่ีส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานก าหนดและความตอ้งการของชุมชนเป็นแนวทางมาตรฐานเพื่อการประกนัคุณภาพภายใน       โรงเรียนไดน้ า
ผลสัมฤทธ์ิการด าเนินงานตามโครงการ / กิจกรรม  ระยะ ๓  ปียอ้นหลงัมาเป็นฐานในการตั้งเป้าหมายความส าเร็จใน
ระยะ ๓ ปีขา้งหนา้  ทั้งน้ีเพื่อใหเ้ห็นผลการพฒันาท่ีส าเร็จแลว้  และเป้าหมายของการพฒันาท่ีตั้งไวไ้ดอ้ยา่งชดัเจน 

(ปรากฏรายละเอียดตามเอกสารแผนพฒันาคุณภาพ  ปีการศึกษา  ๒๕๕๔ – ๒๕๕๖) 
 

(๒) แผนพฒันาการจดัการศึกษาประจ าปี   เป็นแผนการพฒันาการจดัการศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการ 
ศึกษาของสถานศึกษาท่ีไดก้ าหนดไวเ้ป็นมาตรฐานการประกนัคุณภาพภายใน  จ  านวน  ๑๕  มาตรฐาน ไดก้ าหนด 
โครงการ / กิจกรรมต่างๆทั้ง ๔ ฝ่ายงาน  ไดแ้ก่  ฝ่ายบริหารงานวชิาการ   ฝ่ายบริหารงานบุคคล    ฝ่ายบริหารงาน 

ทัว่ไป  และฝ่ายบริหารงานงบประมาณ   โครงการ/กิจกรรมท่ีก าหนดไวใ้นแผนพฒันาการ ฯ น้ีอาจแบ่งเป็น ๓ 

ประเภท  ไดแ้ก่ ๑.โครงการ/กิจกรรมท่ีตอ้งด าเนินการต่อเน่ือง   เป็นโครงการ /กิจกรรมท่ีมีผลสัมฤทธ์ิของงานสูง   
                        ๒. โครงการ/กิจกรรมท่ีตอ้งน ามาสู่กระบวนการวเิคราะห์   เน่ืองจากโครงการ/กิจกรรมมีผล 

สัมฤทธ์ิต ่าหรือไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  หลงัจากผา่นกระบวนการวเิคราะห์แลว้  จะถูกก าหนดใหเ้ป็นโครงการ 

กิจกรรมท่ีตอ้งด าเนินการต่อไปหรือยกเลิก  แลว้แต่กรณี 

                         ๓. โครงการ/กิจกรรมใหม่   เป็นการน าเสนอใหท่ี้ประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการ  ไดร่้วม 

กนัพิจารณา  ตามหลกัการและเหตุผลท่ีอา้งถึงในโครงการนั้นๆ   จะไดรั้บการอนุมติัใหด้ าเนินการไดห้รือไม่ยอ่มข้ึนอยู่
กบัการพิจารณาของท่ีประชุมดงักล่าวแลว้ 

(ปรากฏรายละเอียดตามเอกสารแผนพฒันาการจดัการศึกษาประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๔ ) 
 

(๓) ปฏิทินปฏิบติังานประจ าปี    เป็นเอกสารท่ีรวบรวมระยะเวลาในการปฏิบติังานตามโครงการ/กิจกรรมของ 
แต่ละฝ่ายบริหารงาน  ใหเ้ป็นไปตามล าดบัก่อนหลงั   ทั้งน้ี  เพื่อใหเ้กิดความสะดวกในการก ากบัติดตามการด าเนิน 

งาน  อีกทั้งเป็นการควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดไดอี้กด้วย 
(ปรากฏรายละเอียดตามเอกสารปฏิทินปฏิบติังานประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๔ ) 

 

 



๒๒ 

 

๓. จัดระบบบริหารและสารสนเทศ  
          โรงเรียนกฤษณาวทิยาไดด้ าเนินการในการจดัระบบบริหาร  โดยยดึหลกัการมีส่วนร่วม  ดงันั้น  ครู บุคลากร  

และเจา้หนา้ท่ีทุกคน   จึงมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ  ทั้งน้ียดึหลกัการทีวา่บุคลากรคนไหนมีความชอบ  หรือ 

ความถนดังานในดา้นไหน   จะไดรั้บมอบหมายงานดา้นนั้น  เพื่อใหง้านมีประสิทธิภาพและก่อใหเ้กิดประสิทธิผล 

          เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั พ.ร.บ.โรงเรียนเอกชน พ. ศ. ๒๕๕๐  ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี  ๑๒ มกราคม ๒๕๕๑ 

จึงจดัโครงสร้างการบริหารงานตามเอกสารแผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานในเอกสารฉบบัน้ี   พร้อมทั้งจดัท าไว้ 
ในแผน่ป้ายมาตรฐานติดตั้งไวใ้นท่ีเปิดเผย  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

          ไดจ้ดัโครงสร้างงานออกเป็น ๔ ฝ่าย  ไดแ้ก่ 

       (๑ )  ฝ่ายบริหารงานวชิาการ 
          ( ๒ ) ฝ่ายบริหารงานบุคคล 

          ( ๓ ) ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป 

          ( ๔ ) ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ 

(๑ ) ฝ่ายบริหารงานวชิาการ  มีผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายวชิาการ เป็นผูก้  ากบัติดตามงานตามท่ีผูอ้  านวยการมอบหมาย แบ่ง
โครงสร้างเป็น ๒ ฝ่ายยอ่ย  ไดแ้ก่ 

             ๑.๑  หวัหนา้วชิาการระดบัก่อนประถมศึกษา(ปฐมวยั) 
             ๑.๒ หวัหนา้วชิาการระดบัประถมศึกษา 
(๒) ฝ่ายบริหารงานบุคคล มีผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารงานบุคคลเป็นผูก้  ากบัดูแลตามท่ีผูอ้  านวยการมอบหมาย 

(๓)  ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป    มีผูจ้ดัการ  เป็นผูก้  ากบัดูแล   ตามท่ีผูรั้บใบอนุญาตมอบหมาย  และตามกฎหมาย  
(๔)  ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ  มีผูจ้ดัการเป็นผูก้  ากบัดูแล  ตามท่ีผูรั้บใบอนุญาตมอบหมายและตามกฎหมาย 
           การบริหารงานทั้ง ๔ ฝ่าย  ประกอบดว้ยกลุ่มงานต่าง ๆ โดยอาศยัระเบียบและความคล่องตวัในการบริหาร งาน
เป็นหลกั   จึงท าใหโ้รงเรียนสามารถบริหารจดัการศึกษาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
          ในการมอบหมายงานใหบุ้คลากรรับผดิชอบ   มีค  าสั่งแต่งตั้งหรือมอบหมายรองรับ  ทั้งน้ีเพื่อใหผู้ท่ี้ไดรั้บ  

มอบหมายมีอ านาจและภาระหน้าท่ีท่ีไดก้  าหนดไวอ้ยา่งชดัเจน 

 

๔. ด าเนินงานตามแผนพฒันาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
   ในรอบปีการศึกษาท่ีผา่นมา   โรงเรียนกฤษณาวทิยาไดด้ าเนินงานจดัการศึกษาใหเ้ป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ 
กล่าวคือ    ไดป้ฏิบติังานตามโครงการ / กิจกรรม  เพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา  โดยยดึหลกัการบริหารงานแบบ 

มีส่วนร่วมทั้ง  ๔  ฝ่ายงาน  ไดแ้ก่ 

             ๑.  ฝ่ายบริหารงานวชิาการ                          ๒. ฝ่ายบริหารงานบุคคล 

             ๓. ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป                             ๔. ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ 

 
 



๒๓ 

 

         โดยภาระงานหมายเลข ๑  และหมายเลข ๒   มีผูอ้  านวยการโรงเรียนเป็นผูก้  ากบัดู  และภาระงานหมายเลข ๓ 

และหมายเลข ๔   มีผูจ้ดัการเป็นผูก้  ากบัดูแล 

          เม่ือส้ินปีการศึกษา    ผูท่ี้รับผดิชอบแต่ละงานจะสรุปผลการด าเนินงานมอบต่อผูบ้งัคบับญัชาตามสายงาน 

เพื่อรวบรวม  วเิคราะห์   ในการจดัท ารายงานการพฒันาการศึกษาประจ าปีต่อไป 

       ผูรั้บผดิชอบโครงการ/กิจกรรมต่างๆทุกคน  มีความตระหนกัวา่งานท่ีไดรั้บมอบหมายมานั้นมีความส าคญั 

เน่ืองจากเป็นเป็นโครงการ/กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาการศึกษา   จะตอ้งน าเสนอต่อท่ีประชุมครูประจ า 
เดือนซ่ึงมีการประชุมอยา่งนอ้ยเดือนละ ๑ คร้ัง  เพื่อรายงานผลความกา้วหนา้ของโครงการ/กิจกรรม หากมีปัญหา 
ท่ีเกิดข้ึนระหวา่งด าเนินการ  ท่ีประชุมครูไดช่้วยกนัพิจารณาเพื่อหาแนวทางปฏิบติัท่ีดีต่อไป  

          ดงันั้น   จึงนบัไดว้า่โครงการ/กิจกรรมของโรงเรียน   บุคลากรทุกคนไดมี้ส่วนร่วมในการท าใหโ้ครงการ/ 
กิจกรรมนั้นส าเร็จได้ 
          การด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม   มีปฏิทินปฏิบติังานก ากบั  จึงท าใหโ้ครงการ/กิจกรรมของโรงเรียน 
ส่วนใหญ่ด าเนินการไดต้ามแผน   ยกเวน้กรณีเหตุสุดวสิัย  เช่นเกิดภยัธรรมชาติ  หรือมีงานนโยบายของหน่วยงาน 

บงัคบับญัชามาซ ้ าซอ้นกนั   โครงการ/กิจกรรมเหลาน้ีก็จะเล่ือนการปฏิบติัไปตามความเหมาะสม 

         ในรอบปีการศึกษาท่ีแลว้มา  โรงเรียนกฤษณาวทิยา    มีโครงการ/กิจกรรมท่ีด าเนินการ  ดงัน้ี 

         ๑.  ฝ่ายบริหารงานวชิาการ 

              ๑.๑  ระดบัก่อนประถมศึกษา(ปฐมวยั)   มี       ๔      โครงการ     ๑๒      กิจกรรม 

              ๑.๒ ระดบัประถมศึกษา                         มี     ๑๐       โครงการ     ๓๓      กิจกรรม 

        ๒.  ฝ่ายบริหารงานบุคคล                             มี       ๘       โครงการ     ๒๔     กิจกรรม 
        ๓.  ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป                              มี    ๒๐       โครงการ    ๗๑       กิจกรรม 
        ๔.  ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ                    มี        ๓      โครงการ     ๗         กิจกรรม 

                                   รวมทั้งส้ิน                            ๔๕           โครงการ    ๑๔๗    กิจกรรม 

๕. จัดให้มกีารติดตาม  ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
              การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาซ่ึง 
คณะกรรมการจะด าเนินการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  ดงัน้ี 

          ๑.  ติดตามงานตามโครงสร้าง ๔  ฝ่ายงาน  โดยการเก็บขอ้มูลการสรุป วเิคราะห์ผลจากการด าเนินงานตาม
โครงการ/กิจกรรมท่ีปฏิบติั ตามระยะเวลาท่ีก าหนดไวใ้นโครงการตามแผนปฏิบติังานประจ าปี  ซ่ึงจะมีการน าผลการ
ปฏิบติังานรายงานในท่ีประชุมประจ าเดือน 

          ๒.  การประชุมประจ าเดือนจะมีมติใหค้วามเห็นชอบการด าเนินโครงการ /กิจกรรมท่ีปฏิบติั ในแต่เดือน  โครงการ
ท่ีส าเร็จตามเป้าหมาย  สามารถเพิ่มเป้าหมายใหสู้งข้ึน ทั้งน้ีอยูท่ี่ผลการพิจารณาในท่ีประชุม  หากโครงการไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย  ก็จะใหฝ่้ายงานท่ีรับผดิชอบช้ีแจงสาเหตุ และเหตุผลประกอบ   
       ๓.  คณะกรรมการจะรวบรวมขอ้มูลทุกโครงการ/กิจกรรมตลอดทั้งปี  โดยการรวบรวมตามฝ่ายงาน  สายงาน 

 

 



๒๔ 

 

       ๔.  น าผลจากโครงการ/กิจกรรม  มาวเิคราะห์  และจดัท ารายงานประจ าปี 

๖. จัดให้มกีารประเมนิคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
๒๕๔๒  และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมฉบบัท่ี ๒ พ. ศ. ๒๕๔๕  มาตรา ๔ วรรคเจด็ 

การประกนัคุณภาพภายใน  หมายความวา่การประเมินและการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
จากภายใน  โดยบุคลากรของสถานศึกษานั้นเอง   หรือโดยหน่วยงานตน้สังกดัท่ีมีหนา้ท่ีก ากบัดูแลสถานศึกษานั้น 

ประกอบกบัก ากระทรวงวา่ดว้ยระบบ  หลกัเกณฑแ์ละวธีิการประกนัคุณภาพการศึกษา  พ. ศ.  ๒๕๕๓ ขอ้ ๑๔(๖)             
จดัใหมี้การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
            เพื่อตอบสนองพระราชบญัญติั/กฎกระทรวงดงักล่าวขา้งตน้  โรงเรียนจึงด าเนินการประเมินคุณภาพดงัน้ี 

           ๑.  วางแผนการปฏิบติังานท่ีครอบคลุมทุกปัจจยั  ท่ีส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา  รวมถึงการวางแผนการจดั 

ระบบบริหารและสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ  กล่าวคือ  โรงเรียนมีแผนปฏิบติัการประจ าปีท่ีมีการก าหนด 

มาตรฐานและตวับ่งช้ีความส าเร็จท่ีครอบคลุมทุกปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษา  สอดคลอ้งตามหลกั 

การจดัการศึกษา  และมีรายละเอียดส าคญัเพียงพอต่อการบริหารจดัการของสถานศึกษาใหมี้คุณภาพ     มีการจดั 

ระบบการด าเนินงานและระบบสารสนเทศท่ีสอดคลอ้งกบัแผนปฏิบติัการ ฯ  ท่ีบุคลากรทุกคนสามารถปฏิบติัได ้
           ๒.  ปฏิบติัตามแผน  นิเทศ  ติดตาม  ประเมินผลและน าผลมาเปรียบเทียบกบัเป้าหมายตามแผนอยา่งต่อ 

เน่ือง  โดยผูบ้ริหาร  ครู  และบุคลากรทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง  ใชแ้ผนการปฏิบติังานประจ าปีเป็นเคร่ืองมือในการนิเทศ 

ก ากบั  ติดตาม  ประเมินผลการพฒันาคุณภาพของสถานศึกษา  โดยน าผลมาเปรียบเทียบกบัเป้าหมายตามแผน 

อยา่งต่อเน่ือง  และเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารของสถานศึกษาดว้ย 
            ๓.  น าขอ้มูลและผลการประเมินไปใชเ้พื่อการตดัสินใจและปรับปรุงพฒันางานตามพนัธกิจใหเ้กิดผลดี 
โดยผูบ้ริหาร  ครู  บุคลากร  เจา้หนา้ท่ี  มีการน าขอ้มูลจากการประเมินผลมาใชใ้นการตดัสินใจ  และวางแผนปรับ  

ปรุงพฒันางานตามพนัธกิจใหส้ าเร็จและเกิดผลดีต่อการพฒันาคุณภาพมาตรฐานของสถานศึกษา 
            ๔.  ประเมินระบบประกนัคุณภาพของสถานศึกษาโดยใชห้ลกัการมีส่วนร่วม  การตรวจสอบถ่วงดุล 

 

๗. จัดท ารายงานประจ าปีทีเ่ป็นรายงานประเมนิคุณภาพภายใน  
            พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ. ศ.  ๒๕๔๒   และฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติม  ฉบบัท่ี  ๒   พ.  ศ.  ๒๕๔๕ 

มาตรา  ๔๘  ก าหนดใหส้ถานศึกษาจดัท ารายงานประจ าปี   สถานศึกษาไดมี้ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจดัท า 
รายงานการประเมินคุณภาพภายใน   คณะกรรมการดงักล่าวไดด้ าเนินการเสร็จเรียบร้อยและเสนอรายงานต่อ  

หน่วยงานตน้สังกดัแลว้   รายงานดงักล่าวประกอบดว้ย 
            บทท่ี  ๑  ขอ้มูลพื้นฐาน    เป็นขอ้มูลทัว่ไปของโรงเรียน   กล่าวถึงดา้นการบริหาร  ขอ้มูลนกัเรียน   ครู 

บุคลากร  สภาพชุมชน   โครงสร้างหลกัสูตร  ดา้นอาคารสถานท่ี  ดา้นงบประมาณ  การใชท้รัพยากร   ภูมิปัญญา  
ในทอ้งถ่ิน   ผลการด าเนินงานในรอบปีท่ีผา่นมา  และผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง 
            บทท่ี  ๒  เป็นการสรุปผลการด าเนินงานในรอบปีท่ีผา่นมาตามมาตรฐาน/ตวับ่งช้ีไปตามล าดบัทั้งในระดบั 

ก่อนประถมศึกษาและระดบัประถมศึกษา 



๒๕ 

 

           บทท่ี  ๓  ผลการพฒันาคุณภาพการศึกษาในรอบปี   เป็นการประเมินมาตรฐานดา้นคุณภาพเด็ก  ดา้นการ 
จดัการเรียนรู้  ดา้นการบริหารและจดัการศึกษา  ดา้นการพฒันาชุมชนแห่งการเรียนรู้  ในระดบัก่อนประถมศึกษา  
ส าหรับระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( ป.๑ – ป. ๖)  เป็นการประเมินคุณภาพผูเ้รียน  ดา้นการเรียนการสอน  ดา้นการ
บริหารจดัการและดา้นการพฒันาชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
           บทท่ี  ๔  สรุปผลการพฒันาและการน าไปใช ้  เป็นการสรุปผลการประเมิน  ช้ีจุดเด่น  แนะจุดดอ้ย  ซ่ึง 
สถานศึกษาจะตอ้งด าเนินการต่อไป 

        ในภาคผนวกมีรายละเอียดแสดงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  และผลการ 
ประเมินคุณภาพระดบัชาติ 

 
 

๘. จัดให้มกีารพฒันาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง  ตามประกาศคณะกรรมการบริหารโรงเรียน   
ลงวนัท่ี  ๑๖  พฤษภาคม  พ. ศ.  ๒๕๕๓  จะเห็นไดว้า่โรงเรียนกฤษณาวทิยาไดพ้ฒันาคุณภาพการศึกษา  กล่าวคือ   ได้
น าขอ้เสนอแนะของผูป้ระเมินภายนอกในรอบท่ีสอง  ท่ีได ้ เสนอแนะไวใ้นบทรายงานการประเมินคุณภาพภายนอก    
โดยน าขอ้เสนอแนะแจง้ต่อท่ีประชุมครูประจ าเดือนและท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน   เพื่อทราบและหา
แนวทางด าเนินการตามขอ้เสนอแนะดงักล่าว   ทั้งน้ี  ไดม้อบหมายใหห้วัหนา้ฝ่ายงานแต่ละฝ่ายรับไปพิจารณาในฝ่าย
ของตนเองก่อน   เพื่อระดมความคิดในฝ่ายงาน    และน าเสนอต่อท่ีประชุมในคร้ังต่อไป   ในท่ีสุดไดข้อ้สรุปในการ
ด าเนินงาน   โดยแต่ละฝ่ายไดก้ าหนดโครงการ/กิจกรรมเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา    และท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริหารไดใ้หค้วามเห็นชอบ     จึงท าใหใ้นปีการศึกษา  ๒๕๕๓   โรงเรียนมีโครงการ/กิจกรรมท่ีสามารถตอบสนอง
ค าแนะน าของผูป้ระเมินภายนอกไดห้ลายโครงการซ่ึงมีทั้งโครงการ/กิจกรรมเดิมท่ีน ามาปรับปรุง   และโครงการ /
กิจกรรมใหม่       ผลจากการประเมินโครงการเม่ือเสร็จส้ินโครงการ/กิจกรรม  ไดผ้ลเป็นท่ีพอใจของผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย 
          นอกจากน้ี    โรงเรียนไดจ้ดัโครงการ/กิจกรรมเพื่อดูงานการศึกษาในสถานศึกษาท่ีสามารถจดัการศึกษาไดดี้ 

ทั้งภายในจงัหวดัและต่างจงัหวดั   เพื่อใหค้รู/บุคลากรไดมี้โอกาสดูงานและน าส่ิงท่ีดีมาประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสมกบั 

โรงเรียน  ทั้งเร่ืองการพฒันาคุณภาพการจดักิจกรรมการเรียนรู้  การน าผลการประเมินผูเ้รียนมาแกปั้ญหาดว้ยการวจิยัใน
ชั้นเรียน  การสร้างส่ือการเรียนรู้  IT  การพฒันาคุณภาพของผูเ้รียนตามความถนดัในรายวชิาคณิตศาสตร์และ
วทิยาศาสตร์  โดยการจดัเพิ่มในส่วนของชัว่โมงเรียน  จนสามารถเขา้ร่วมการแข่งขนัอจัฉริยภาพในระดบัเขตพื้นท่ี  ก าร
เขา้สอบเรียนต่อระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี  ๑  ในโรงเรียนท่ีมีช่ือเสียงของจงัหวดั  การเขา้ร่วมแข่งขนัทกัษะของภาครัฐและ
เอกชน ไดผ้ลเป็นท่ีพอใจของคณะครู ผูบ้ริหาร นกัเรียนและผูป้กครอง   
          ผลจากการพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอยา่งต่อเน่ือง   ท าใหผู้ป้กครองและชุมชนใหค้วามสนใจ 
จึงน าบุตรหลานมาสมคัรเขา้เรียนในระดบัชั้นต่างๆเพิ่มข้ึน   จากสถิติพบวา่มีนกัเรียนเพิ่มข้ึนทั้งโรงเรียนจ านวน  

๘๐  คน   เป็นส่ิงบอกไดว้า่โรงเรียนมีผลการพฒันาการศึกษากา้วหนา้และเป็นท่ีพอใจของผูป้กครอง 
          ในรอบปีการศึกษา  ๒๕๕๓   ไดน้ านกัเรียนเขา้ทดสอบในระดบัชาติ   ผลปรากฏวา่   มีหลายกลุ่มสาระการ 
เรียนรู้ท่ีนกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิสูงข้ึน   จึงเป็นส่ิงหน่ึงท่ีบอกไดว้า่โรงเรียนพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง  



๒๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดบั 

การศึกษาปฐมวยั 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๗ 

 

ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพเด็ก / ระดับการศึกษาปฐมวยั 
 

ยุทธศาสตร์ที ่๑ เป้าประสงค์ 

ส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม 

และค่านิยมทีพ่งึประสงค์ 

 

เด็กมีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมทีพ่งึประสงค์ 

ตัวช้ีวดั 

 ๑. มีวนิยั  มีความรับผดิชอบ  ปฏิบติัตามขอ้ตกลงร่วมกนั     
๒. มีความซ่ือสัตยสุ์จริต 

๓. มีความกตญัํูกตเวที 

๔. มีเมตตากรุณา  มีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเองและผูอ่ื้น 

๕. ประหยดั  รู้จกัใชแ้ละรักษาทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม 

๖. มีมารยาทและปฏิบติัตนตามวฒันธรรมไทย 
การด าเนินงานเพือ่ตอบสนองยุทธศาสตร์ 

ตัว 
ช้ีวดั 

ที่ 
 

ผลงานย้อนหลงั  ๓ ปี       เป้าหมายในระยะ  ๓  
ปีข้างหน้า 

 

แนวทางปฏิบัติ 
ตามโครงการ 
หรือกจิกรรม 

 

 
 

ผู้รับ 

ผดิชอบ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

๑ ๘๒.๐๐ ๘๒.๐๐ ๘๔.๕๐ ๘๗.๐๐ ๘๙.๕๐ ๙๒.๐๐ โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
และระเบียบวนิยั 
กิจกรรมส่งเสริมระเบียบวนิยั 
โครงการส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 
กิจกรรมสิทธิของหนู 

งานกิจการ
นกัเรียน 

๒ ๘๒.๐๐ ๘๒.๐๐ ๘๕.๐๐ ๘๗.๕๐ ๙๐.๐๐ ๙๓.๐๐ โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
และระเบียบวนิยั 
กิจกรรมธนาคารความดี 

งานกิจการ
นกัเรียน 

๓ ๘๑.๐๐ ๘๑.๐๐ ๘๔.๐๐ ๘๖.๕๐ ๘๙.๐๐ ๙๒.๐๐ โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
และระเบียบวนิยั 
กิจกรรมวนัพอ่ 
กิจกรรมวนัแม่ 

กิจกรรมวนัไหวค้รู 
โครงการส่งเสริมและพฒันาหลกัสูตร 
ระดบัปฐมวยั 

งานกิจการ
นกัเรียน 



๒๘ 

 

การด าเนินงานเพือ่ตอบสนองยุทธศาสตร์ 

ตัว 
ช้ีวดั 

ที่ 
 

ผลงานย้อนหลงั  ๓ ปี       เป้าหมายในระยะ  ๓  
ปีข้างหน้า 

 

แนวทางปฏิบัติ 
ตามโครงการ 
หรือกจิกรรม 

 

 

 

ผู้รับ 

ผดิชอบ 
๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

       กิจกรรมส่งเสริมการพฒันาหลกัสูตร 
กิจกรรมจดัท าแผนการจดั
ประสบการณ์ 
 

งานพฒันา
หลกัสูตร 

๔ ๘๑.๐๐ ๘๑.๐๐ ๘๔.๐๐ ๘๖.๕๐ ๘๙.๐๐ ๙๒.๐๐ โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
และระเบียบวนิยั 
กิจกรรมวฒันธรรมไทย 
กิจกรรมส่งเสริมระเบียบวนิยั 
กิจกรรมวนัข้ึนปีใหม่ 
 

งานกิจการ
นกัเรียน 

๕ ๘๑.๐๐ ๘๑.๐๐ ๘๓.๕๐ ๘๖.๐๐ ๘๘.๐๐ ๙๒.๐๐ โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
และระเบียบวนิยั 
กิจกรรมออมสินนอ้ย 
โครงการดูแลสภาพแวดลอ้ม 

กิจกรรมพลงังานหารสอง 
กิจกรรมโรงเรียนสะอาด 
กิจกรรมปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 

โครงการพฒันาอาคารสถานท่ี 

กิจกรรมเคร่ืองเล่นปลอดภยั 
 

งานกิจการ
นกัเรียน 

งานอาคาร
สถานท่ี 

๖ ๘๑.๐๐ ๘๑.๐๐ ๘๒.๕๘ ๘๕.๐๘ ๘๗.๕๘ ๙๑.๐๐ โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
และระเบียบวนิยั 
กิจกรรมวฒันธรรมไทย 
กิจกรรมวนัพอ่ 
กิจกรรมวนัแม่ 
โครงการส่งเสริมและพฒันาคุณภาพ
ผูเ้รียน 

กิจกรรมวนัสุนทรภู่ 
 

 

งานกิจการ
นกัเรียน 

งานการเรียน
การสอน 



๒๙ 

 

ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพเด็ก / ระดับการศึกษาปฐมวยั 
 

ยุทธศาสตร์ที ่๒ เป้าประสงค์ 

ส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ 

และพฒันาส่ิงแวดล้อม 

เด็กมีจิตส านึกในการอนุรักษ์และพฒันา 
ส่ิงแวดล้อม 

ตัวช้ีวดั 

๑. รับรู้คุณค่าของส่ิงแวดล้อมและผลกระทบทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงส่ิงแวดล้อม     

๒. เข้าร่วมหรือมีส่วนร่วมกจิกรรม/โครงการอนุรักษ์และพฒันาส่ิงแวดล้อม 

การด าเนินงานเพือ่ตอบสนองยุทธศาสตร์ 

ตัว 
ช้ีวดั 

ที่ 
 

ผลงานย้อนหลงั  ๓ ปี       เป้าหมายในระยะ  ๓  
ปีข้างหน้า 

 

แนวทางปฏิบัติ 
ตามโครงการ 
หรือกจิกรรม 

 

 

 

ผู้รับ 

ผดิชอบ 
๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

๑ ๘๑.๐๐ ๘๑.๐๐ ๘๓.๖๐ ๘๖.๑๐ ๘๘.๖๐ ๙๒.๐๐ โครงการดูแลสภาพแวดลอ้ม 

กิจกรรมโรงเรียนสะอาด 
โครงการส่งเสริมพฒันาคุณภาพการ
เรียนการสอน 

กิจกรรมการจดัท าแผนการจดั
ประสบการณ์ 

งานอาคาร
สถานท่ี 

งานการเรียน
การสอน 

๒ ๘๑.๐๐ ๘๑.๐๐ ๘๓.๖๐ ๘๖.๑๐ ๘๘.๖๐ ๙๒.๐๐ โครงการดูแลสภาพแวดลอ้ม 

กิจกรรมพลงังานหารสอง 
กิจกรรมปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 

กิจกรรมโรงเรียนสะอาด 
 

งานอาคาร
สถานท่ี 

งานกิจการ
นกัเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๐ 

 

ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพเด็ก / ระดับการศึกษาปฐมวยั 
 

ยุทธศาสตร์ที ่๓ เป้าประสงค์ 

ส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กมีความสามารถท างาน 

จนส าเร็จ  ท างานร่วมกบัผู้อืน่ได้  และมีความรู้สึก 

ทีด่ีต่ออาชีพสุจริต 

 

เด็กสามารถท างานจนส าเร็จ  ท างานร่วมกบัผู้อืน่ได้ 

และมีความรู้สึกทีด่ีต่ออาชีพสุจริต 

ตัวช้ีวดั 

 ๑. สนใจและกระตือรือร้นในการท างาน     

 ๒. ท างานจนส าเร็จและภูมิใจในผลงาน 

 ๓. เล่นและท ากจิกรรมร่วมกบัผู้อืน่ได้ 

 ๔. มีความรู้สึกทีด่ีต่ออาชีพสุจริต 

การด าเนินงานเพือ่ตอบสนองยุทธศาสตร์ 

ตัว 
ช้ีวดั 

ที่ 
 

ผลงานย้อนหลงั  ๓ ปี       เป้าหมายในระยะ  ๓  
ปีข้างหน้า 

 

แนวทางปฏิบัติ 
ตามโครงการ 
หรือกจิกรรม 

 

 

 

ผู้รับ 

ผดิชอบ 
๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

๑ ๘๑.๐๐ ๘๑.๐๐ ๘๒.๐๐ ๘๔.๕๐ ๘๗.๐๐ ๙๐.๐๐ โครงการส่งเสริมและพฒันาคุณภาพ
ผูเ้รียน 

กิจกรรมจดัท าแฟ้มสะสมผลงานนกัเรียน 

 

งานการเรียน
การสอน 

๒ ๙๑.๐๐ ๙๑.๐๐ ๙๒.๐๐ ๙๔.๕๐ ๙๕.๐๐ ๙๗.๐๐ โครงการส่งเสริมและพฒันาคุณภาพ
ผูเ้รียน 

กิจกรรมจดัท าแฟ้มสะสมผลงานนกัเรียน 

กิจกรรมแข่งขนัทกัษะทางวชิาการ 
 

งานการเรียน
การสอน 

๓ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ โครงการส่งเสริมและพฒันาคุณภาพ
ผูเ้รียน 

กิจกรรมเสริมประสบการณ์ท่ีเนน้ผูเ้รียน
เป็นส าคญั 
 

งานการเรียน
การสอน 

๔ ๙๙.๕๐ ๙๙.๕๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ โครงการส่งเสริมและพฒันาหลกัสูตร 
กิจกรรมจดัท าแผนการจดัประสบการณ์ 
กิจกรรมส่งเสริมการพฒันาหลกัสูตร 

งานพฒันา
หลกัสูตร 



๓๑ 

 

ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพเด็ก / ระดับการศึกษาปฐมวยั 
 

ยุทธศาสตร์ที ่๔ เป้าประสงค์ 

พฒันาทกัษะให้เด็กมีความสามารถคิดรวบยอด 

คิดแก้ปัญหา  และคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 

เด็กสามารถคิดรวบยอด  คิดแก้ปัญหา   
และคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 

ตัวช้ีวดั 

๑. มีความสามารถคิดรวบยอดเกีย่วกบัส่ิงต่างๆทีเ่กดิจากการเรียนรู้     

๒. แก้ปัญหาได้เหมาะสมกบัวยั 

๓. มีจินตนาการและมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 

การด าเนินงานเพือ่ตอบสนองยุทธศาสตร์ 

ตัว 
ช้ีวดั 

ที่ 
 

ผลงานย้อนหลงั  ๓ ปี       เป้าหมายในระยะ  ๓  
ปีข้างหน้า 

 

แนวทางปฏิบัติ 
ตามโครงการ 
หรือกจิกรรม 

 

 
 

ผู้รับ 

ผดิชอบ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

๑ ๗๗.๐๐ ๗๗.๕๐ ๘๑.๐๐ ๘๓.๕๐ ๘๖.๐๐ ๘๙.๐๐ โครงการส่งเสริมและพฒันาคุณภาพ
ผูเ้รียน 

กิจกรรมจดัท าแฟ้มสะสมผลงานนกัเรียน 

กิจกรรมเสริมประสบการณ์ท่ีเนน้ผูเ้รียน
เป็นส าคญั 

กิจกรรมแข่งขนัทกัษะทางวชิาการ 
กิจกรรมนิทรรศการแสดงผลงานทาง
วชิาการ 
โครงการส่งเสริมและพฒันาหลกัสูตร 
กิจกรรมจดัท าแผนการจดัประสบการณ์ 

งานการเรียน
การสอน 

 

 

 

 

 

 

 
 

งานพฒันา
หลกัสูตร 

๒ ๗๗.๐๐ ๗๗.๕๐ ๘๑.๐๐ ๘๓.๕๐ ๘๖.๐๐ ๙๐.๐๐ โครงการส่งเสริมและพฒันาคุณภาพ
ผูเ้รียน 

กิจกรรมเสริมประสบการณ์ท่ีเนน้ผูเ้รียน
เป็นส าคญั 
โครงการส่งเสริมและพฒันาหลกัสูตร 
กิจกรรมจดัท าแผนการจดัประสบการณ์ 
 

 

งานการเรียน
การสอน 

 

 

 

งานพฒันา
หลกัสูตร 



๓๒ 

 

การด าเนินงานเพือ่ตอบสนองยุทธศาสตร์ 

ตัว 
ช้ีวดั 

ที่ 
 

ผลงานย้อนหลงั  ๓ ปี       เป้าหมายในระยะ  ๓  
ปีข้างหน้า 

 

แนวทางปฏิบัติ 
ตามโครงการ 
หรือกจิกรรม 

 

 
 

ผู้รับ 

ผดิชอบ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

๓ ๘๙.๕๐ ๙๐.๐๐ ๙๑.๕๐ ๙๔.๐๐ ๙๕.๐๐ ๙๖.๐๐ โครงการส่งเสริมและพฒันาคุณภาพ
ผูเ้รียน 

กิจกรรมเสริมประสบการณ์ท่ีเนน้
ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
โครงการส่งเสริมและพฒันาหลกัสูตร 
กิจกรรมจดัท าแผนการจดั
ประสบการณ์ 
โครงการพฒันาคุณลกัษณะของผูเ้รียน 

กิจกรรมบอกกล่าวเล่าเร่ือง 
 

 

 

 

 

งานการเรียน
การสอน 

 

 

 

งานพฒันา
หลกัสูตร 
งานกิจการ
นกัเรียน 

 

ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพเด็ก / ระดับการศึกษาปฐมวยั 
 

ยุทธศาสตร์ที ่๕ เป้าประสงค์ 

พฒันาเด็กให้มีความรู้และทกัษะเบือ้งต้น 

 

เด็กมีความรู้และทกัษะเบือ้งต้น 

 

ตัวช้ีวดั 

 ๑. มีทกัษะในการใช้กล้ามเนือ้ใหญ่ - เลก็    

๒. มีทกัษะในการใช้ประสาทสัมผสัทั้ง ๕ 

๓. มีทกัษะในการส่ือสาร 

๔. มีทกัษะในการสังเกตและส ารวจ 

 ๕. มีทกัษะในเร่ืองมิติสัมพนัธ์ 

๖. มีทกัษะในเร่ืองจ านวน  ปริมาณ  น า้หนักและการกะประมาณ 

๗. เช่ือมโยงความรู้และทกัษะต่างๆ 



๓๓ 

 

การด าเนินงานเพือ่ตอบสนองยุทธศาสตร์ 

ตัว 
ช้ีวดั 

ที่ 
 

ผลงานย้อนหลงั  ๓ ปี       เป้าหมายในระยะ  ๓  
ปีข้างหน้า 

 

แนวทางปฏิบัติ 
ตามโครงการ 
หรือกจิกรรม 

 

 
 

ผู้รับ 

ผดิชอบ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

๑ ๙๐.๕๐ ๙๐.๕๐ ๙๓.๐๐ ๙๔.๐๐ ๙๕.๐๐ ๙๖.๐๐ โครงการติดตามและประเมินผลสมัฤทธ์ิ
พฒันาการระดบัปฐมวยั 
กิจกรรมติดตามและประเมินผลพฒันาการ
ของผูเ้รียน 

โครงการส่งเสริมและพฒันาหลกัสูตร 
กิจกรรมส่งเสริมการพฒันาหลกัสูตร 
กิจกรรมจดัท าแผนการจดัประสบการณ์ 

โครงการส่งเสริมสุขภาพและสวสัดิการ
ระดบัปฐมวยั 
กิจกรรมส่งเสริมพฒันาการผูเ้รียน 

 

งานวดัผล
ประเมินผล 

 

 
งานพฒันา
หลกัสูตร 

 
งานกิจการ
นกัเรียน 

๒ ๙๐.๕๐ ๙๐.๕๐ ๙๓.๐๐ ๙๔.๐๐ ๙๕.๐๐ ๙๖.๐๐ โครงการส่งเสริมและพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 

กิจกรรมเสริมประสบการณ์ท่ีเนน้ผูเ้รียน
เป็นส าคญั 
กิจกรรมซ่อมเสริมพฒันาการผูเ้รียน 

กิจกรรมวจิยัในชั้นเรียน 

โครงการส่งเสริมและพฒันาหลกัสูตร
ระดบัปฐมวยั 
กิจกรรมจดัท าแผนการจดัประสบการณ์ 

 

งานการเรียน
การสอน 

 

 
งานพฒันา
หลกัสูตร 

๓ ๙๐.๕๐ ๙๐.๕๐ ๙๓.๐๐ ๙๔.๐๐ ๙๕.๐๐ ๙๖.๐๐ โครงการส่งเสริมและพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 

กิจกรรมเสริมประสบการณ์ท่ีเนน้ผูเ้รียน
เป็นส าคญั 
โครงการส่งเสริมและพฒันาหลกัสูตร 
กิจกรรมจดัท าแผนการจดัประสบการณ์ 
กิจกรรมซ่อมเสริมพฒันาการผูเ้รียน 

โครงการพฒันาคุณลกัษณะของผูเ้รียน
ระดบัปฐมวยั 
กิจกรรมบอกกล่าวเล่าเร่ือง 
 

 



๓๔ 

 

การด าเนินงานเพือ่ตอบสนองยุทธศาสตร์ 

ตัว 
ช้ีวดั 

ที่ 
 

ผลงานย้อนหลงั  ๓ ปี       เป้าหมายในระยะ  ๓  
ปีข้างหน้า 

 

แนวทางปฏิบัติ 
ตามโครงการ 
หรือกจิกรรม 

 

 
 

ผู้รับ 

ผดิชอบ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

๔ ๘๙.๕๐ ๘๙.๕๐ ๙๒.๕๐ ๙๓.๐๐ ๙๔.๐๐ ๙๕.๐๐ โครงการส่งเสริมและพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 

กิจกรรมเสริมประสบการณ์ท่ีเนน้ผูเ้รียน
เป็นส าคญั 
โครงการส่งเสริมและพฒันาหลกัสูตร 
กิจกรรมจดัท าแผนการจดัประสบการณ์ 

งานการเรียน
การสอน 

งานพฒันา
หลกัสูตร 

๕ ๙๐.๕๐ ๙๐.๕๐ ๙๓.๐๐ ๙๔.๐๐ ๙๕.๐๐ ๙๖.๐๐ โครงการส่งเสริมและพฒันาหลกัสูตร 
กิจกรรมจดัท าแผนการจดัประสบการณ์ 
 
โครงการส่งเสริมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 

กิจกรรมเสริมประสบการณ์ท่ีเนน้ผูเ้รียน 

งานการเรียน
การสอน 

งานพฒันา
หลกัสูตร 

๖ ๘๙.๐๐ 
 

๘๙.๐๐ ๙๐.๕๐ ๙๒.๐๐ ๙๓.๐๐ ๙๓.๐๐ โครงการติดตามและประเมินผลสมัฤทธ์ิ
พฒันาการของผูเ้รียน 

กิจกรรมติดตามและประเมินผลพฒันาการ
ของผูเ้รียน 

โครงการพฒันาคุณภาพการเรียนการสอน 

กิจกรรมผลิตส่ือใหส้อดคลอ้งกบัแผนการ
จดัประสบการณ์ 

งานวดัผล
ประเมินผล 

 

 
งานการเรียน
การสอน 

๗ ๘๐.๕๐ ๘๐.๘๐ ๘๓.๔๗ ๘๖.๐๐ ๘๙.๐๐ ๙๒.๐๐ โครงการส่งเสริมและพฒันาหลกัสูตร 
กิจกรรมจดัท าแผนการจดัประสบการณ์ 
โครงการติดตามและประเมินผลสมัฤทธ์ิ
พฒันาการของผูเ้รียน 

กิจกรรมติดตามและประเมินผลพฒันาการ
ของผูเ้รียน 

โครงการส่งเสริมและพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 

กิจกรรมเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
กิจกรรมแข่งขนัทกัษะ 
กิจกรรมนิทรรศการแสดงผลงาน
นิทรรศการ 
กิจกรรมท าแฟ้มสะสมผลงานของนกัเรียน 

 

งานพฒันา
หลกัสูตร 
งานวดัผล
ประเมินผล 



๓๕ 

 

ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพเด็ก / ระดับการศึกษาปฐมวยั 
 

ยุทธศาสตร์ที ่๖ เป้าประสงค์ 

พฒันาและปลูกฝังเด็กให้มีความสนใจใฝ่รู้   
รักการอ่าน  และพฒันาตนเอง 

 

เด็กมีความสนใจใฝ่รู้  รักการอ่านและพฒันาตนเอง 

ตัวช้ีวดั 

๑.  รู้จักตั้งค าถามเพือ่หาเหตุผล  และมีความสนใจใฝ่รู้   

๒.  มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ส่ิงต่างๆรอบตัว  และสนุกกบัการเรียนรู้ 

การด าเนินงานเพือ่ตอบสนองยุทธศาสตร์ 

ตัว 
ช้ีวดั 

ที่ 
 

ผลงานย้อนหลงั  ๓ ปี       เป้าหมายในระยะ  ๓  
ปีข้างหน้า 

 

แนวทางปฏิบัติ 
ตามโครงการ 
หรือกจิกรรม 

 

 

 

ผู้รับ 

ผดิชอบ 
๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

๑ ๘๐.๕๐ ๘๑.๐๐ ๘๘.๐๐ ๙๑.๐๐ ๙๒.๐๐ ๙๓.๐๐ โครงการส่งเสริมและพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 

กิจกรรมทศันศึกษา 
กิจกรรมเสริมประสบการณ์ท่ีเนน้ผูเ้รียน
เป็นส าคญั 

งานวชิาการ 

๒ ๙๐.๕๐ 
 

๙๑.๐๐ ๙๑.๐๐ ๙๒.๐๐ ๙๓.๐๐ ๙๔.๐๐ โครงการพฒันาอาคารสถานท่ี 

กิจกรรมหอ้งเรียนสร้างสรรค ์
งานอาคาร
สถานท่ี 

 

ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพเด็ก / ระดับการศึกษาปฐมวยั 
 

ยุทธศาสตร์ที ่๗ เป้าประสงค์ 

พฒันาและปลูกฝังเด็กให้มีสุขนิสัย  สุขภาพกาย 
และสุขภาพจิตทีด่ี 

เด็กมีสุขนิสัย  สุขภาพกายและสุขภาพจิตทีด่ี 

ตัวช้ีวดั 

๑.  รักการออกก าลงักาย  ดูแลสุขภาพ  และช่วยเหลอืตนเองได้ 

๒.  มีน า้หนัก  ส่วนสูงและสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ 

๓.  เห็นโทษของส่ิงเสพติดให้โทษและส่ิงมอมเมา 

๔.  มีความมั่นใจและกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 

๕.ร่าเริง  แจ่มใส  มีมนุษยสัมพนัธ์ทีด่ีต่อเพือ่น  ครู  และผู้อืน่ 

 



๓๖ 

 

การด าเนินงานเพือ่ตอบสนองยุทธศาสตร์ 

ตัว 
ช้ีวดั 

ที่ 
 

ผลงานย้อนหลงั  ๓ ปี       เป้าหมายในระยะ  ๓  
ปีข้างหน้า 

 

แนวทางปฏิบัติ 
ตามโครงการ 
หรือกจิกรรม 

 

 
 

ผู้รับ 

ผดิชอบ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

๑ ๙๐.๕๐ ๙๑.๐๐ ๙๒.๐๐ ๙๓.๐๐ ๙๔.๐๐ ๙๕.๐๐ โครงการส่งเสริมสุขภาพและสวสัดิการ
นกัเรียน 

กิจกรรมฟันดียิม้สวย 
กิจกรรมกีฬาหรรษา 
กิจกรรมกายบริหาร 
 

 

งานกิจการ
นกัเรียน 

๒ ๙๒.๐๐ 
 

๙๒.๕๐ ๙๓.๐๐ ๙๔.๐๐ ๙๕.๐๐ ๙๖.๐๐ โครงการส่งเสริมสุขภาพและสวสัดิการ
นกัเรียน 

กิจกรรมสวสัดิการนกัเรียน 

กิจกรรมส่งเสริมพฒันาการนกัเรียน 

กิจกรรมระเบียนสะสม 

โครงการพฒันาคุณลกัษณะของผูเ้รียน 

กิจกรรมโภชนาการและสุขาภิบาล 
 

งานกิจการ
นกัเรียน 

๓ ๙๐.๐๐ ๙๐.๕๐ ๙๐.๕๐ ๙๑.๐๐ ๙๒.๐๐ ๙๓.๐๐ โครงการส่งเสริมสุขภาพและสวสัดิการ
นกัเรียน 

กิจกรรมกายบริหาร 
 

 

งานกิจการ
นกัเรียน 

๔ ๙๒.๐๐ 
 

๙๒.๕๐ ๙๓.๐๐ ๙๔.๐๐ ๙๕.๐๐ ๙๖.๐๐ โครงการพฒันาคุณลกัษณะของผูเ้รียน 

กิจกรรมบอกกล่าวเล่าเร่ือง 
 

 

งานกิจการ
นกัเรียน 

๕ ๙๘.๕๐ ๙๘.๕๐ ๙๙.๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ โครงการส่งเสริมสุขภาพและสวสัดิการ
นกัเรียน 

กิจกรรมสวสัดิการนกัเรียน 

กิจกรรมส่งเสริมพฒันาการนกัเรียน 

 

 

 

งานกิจการ
นกัเรียน 



๓๗ 

 

ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพเด็ก / ระดับการศึกษาปฐมวยั 
 

ยุทธศาสตร์ที ่๘ เป้าประสงค์ 

พฒันาเด็กให้มีสุนทรียภาพและลกัษณะนิสัย 
ด้านศิลปะ  ดนตรีและการเคลือ่นไหว 

เด็กมีสุนทรียภาพและลกัษณะนิสัยด้านศิลปะ 
ดนตรีและการเคลือ่นไหว 

ตัวช้ีวดั 

๑.  มีความสนใจและร่วมกจิกรรมด้านศิลปะ 

๒.  มีความสนใจและร่วมกจิกรรมด้านดนตรี 

๓.  มีความสนใจและร่วมกจิกรรมการเคลือ่นไหว 

การด าเนินงานเพือ่ตอบสนองยุทธศาสตร์ 

ตัว 
ช้ีวดั 

ที่ 

ผลงานย้อนหลงั  ๓ ปี       เป้าหมายในระยะ  ๓  
ปีข้างหน้า 

 

แนวทางปฏิบัติ 
ตามโครงการ 
หรือกจิกรรม 

 

 

ผู้รับ 

ผดิชอบ 
๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

๑ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ โครงการส่งเสริมและพฒันาคุณภาพของ
ผูเ้รียน 

กิจกรรมเสริมประสบการณ์ท่ีเนน้ผูเ้รียน
เป็นส าคญั 

กิจกรรมแข่งขนัทกัษะทางวชิาการ 
กิจกรรมนิทรรศการแสดงผลงานทาง
วชิาการ 
โครงการส่งเสริมและพฒันาหลกัสูตร 
กิจกรรมจดัท าแผนประสบการณ์ 

โครงการพฒันาคุณภาพการเรียนการสอน 
กิจกรรมวนัสุนทรภู่ 
กิจกรรมท าแผนการจดัประสบการณ์ 

โครงการส่งเสริมคุณธรรมของนอ้ง 
กิจกรรมวนัพอ่ 
กิจกรรมวนัแม่ 

กิจกรรมวนัเด็ก 
 

 

 

งานการเรียน
การสอน 

 

 

 

 

 

 

งานพฒันา
หลกัสูตร 

 

 

 

งานกิจการ
นกัเรียน 

 

๒ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

๓ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 



๓๘ 

 

ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการเรียนรู้ / ระดับการศึกษาปฐมวยั 
 

ยุทธศาสตร์ที ่๙ เป้าประสงค์ 

ส่งเสริม / พฒันาและปลูกฝังให้ครูมีคุณธรรม  
จริยธรรม มีวุฒิ / ความรู้ความสามารถตรงกบังาน 

ทีรั่บผดิชอบ หมั่นพฒันาตนเอง  เข้ากบัชุมชนได้ด ี

และมีครูพอเพยีง 

ครูมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีวุฒิ / ความรู้ความสามารถ 

ตรงกบังานทีรั่บผดิชอบ  หมั่นพฒันาตนเอง 
เข้ากบัชุมชนได้ดี  และมีครูพอเพยีง 

ตัวช้ีวดั 

๑.  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวชิาชีพ  

๒. มีมนุษยสัมพนัธ์ทีด่ีกบัเด็ก  ผู้ปกครองและชุมชน  

๓. มีความมุ่งมั่นและอุทศิตนในการสอนและพฒันาเด็ก  

๔. มีการแสวงหาความรู้และเทคนิควธีิการใหม่ๆ  รับฟังความคิดเห็นใจกว้าง   และยอมรับการเปลีย่นแปลง 

๕. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษา  หรือเทยีบเท่าขึน้ไป 

๖. สอนตรงตามวชิาเอก – โท  หรือตรงตามความถนัด 

๗. มีจ านวนพอเพยีง (หมายรวมทั้งครูและบุคลากรสนับสนุน) 

การด าเนินงานเพือ่ตอบสนองยุทธศาสตร์ 

ตัว 
ช้ีวดั 

ที่ 
 

ผลงานย้อนหลงั  ๓ ปี       เป้าหมายในระยะ  ๓  
ปีข้างหน้า 

 

แนวทางปฏิบัติ 
ตามโครงการ 
หรือกจิกรรม 

 

 
 

ผู้รับ 

ผดิชอบ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

๑ ๙๐.๐๐ ๙๐.๐๐ ๙๑.๕๑ ๙๒.๐๐ ๙๓.๐๐ ๙๔.๐๐ โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ
ระเบียบวนิยั 
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
บุคลากร 
กิจกรรมส่งเสริมระเบียบวนิยัของ
บุคลากร 

งานบุคลากร 

๒ ๙๐.๐๐ 
 

๙๐.๐๐ ๙๑.๕๐ ๙๒.๐๐ ๙๓.๐๐ ๙๔.๐๐ โครงการโครงการส่งเสริมความสมัพนัธ์
และความร่วมมือกบัชุมชนในการพฒันา
การศึกษา 
กิจกรรมประชุมผูป้กครอง 
กิจกรรมการเยีย่มบา้น 

กิจกรรมสารสมัพนัธ์ 

งานสมัพนัธ์
ชุมชน 

 



๓๙ 

 

การด าเนินงานเพือ่ตอบสนองยุทธศาสตร์ 

ตัว 
ช้ีวดั 

ที่ 
 

ผลงานย้อนหลงั  ๓ ปี       เป้าหมายในระยะ  ๓  
ปีข้างหน้า 

 

แนวทางปฏิบัติ 
ตามโครงการ 
หรือกจิกรรม 

 

 
 

ผู้รับ 

ผดิชอบ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

๓ ๙๐.๐๐ ๙๐.๐๐ ๙๑.๕๐ ๙๒.๐๐ ๙๓.๐๐ ๙๔.๐๐ โครงการส่งเสริมและพฒันาการบุคลากร 
กิจกรรมจดับุคลากรปฏิบติังานประจ าปี 

กิจกรรมท าแฟ้มสะสมผลงานบุคลากร 
โครงการพฒันาคุณภาพการเรียนการสอน 

จดันิเทศการจดักิจกรรม 
 

งานบุคลากร 

๔ ๙๐.๐๐ ๙๐.๐๐ ๙๑.๕๐ ๙๒.๐๐ ๙๓.๐๐ ๙๔.๐๐ โครงการส่งเสริมและพฒันาบุคลากร 
กิจกรรมงานพฒันาบุคลากร 
กิจกรรมปฐมนิเทศบุคลากรเขา้ใหม่และ
ประชุมบุคลากร 
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
และระเบียบวนิยับุคลากร 
โครงการพฒันาการเรียนการสอนระดบั
ปฐมวยั 
กิจกรรมจดันิเทศการจดักิจกรรม 
 

งานบุคลากร 

๕ ๙๐.๕๐ ๙๐.๕๐ ๙๑.๐๐ ๙๒.๐๐ ๙๓.๐๐ ๙๔.๐๐ โครงการส่งเสริมและพฒันาบุคลากร 
กิจกรรมงานพฒันาบุคลากร 
 

งานบุคลากร 

๖ ๙๐.๕๐ ๙๐.๕๐ ๙๑.๐๐ ๙๒.๐๐ ๙๓.๐๐ ๙๔.๐๐ โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ
ระเบียบวนิยั 
กิจกรรมปฐมนิเทศบุคลากรเขา้ใหม่และ
ประชุมบุคลากร 
 

งานบุคลากร 

๗ ๙๐.๕๐ ๙๐.๕๐ ๙๑.๐๐ ๙๒.๐๐ ๙๓.๐๐ ๙๔.๐๐ โครงการส่งเสริมและพฒันาบุคลากร 
กิจกรรมจดับุคลากรปฏิบติังานประจ าปี 
 

 

 

 

 

งานบุคลากร 



๔๐ 

 

ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการเรียนรู้ / ระดับการศึกษาปฐมวยั 
 

ยุทธศาสตร์ที ่๑๐ เป้าประสงค์ 

พฒันาครูให้มีความสามารถในการจัดประสบการณ์ 

การเรียนรู้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และเน้นเด็ก 
เป็นส าคัญ 

ครูมีความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และเน้นเด็กเป็นส าคัญ 

 

ตัวช้ีวดั 

๑.  มีความรู้  ความเข้าใจเป้าหมายการจัดการศึกษา  และหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั  

๒. มีการวเิคราะห์เด็กเป็นรายบุคคล 

๓. มีความสามารถในการจัดประสบการณ์  ทีเ่น้นเด็กเป็นส าคัญ   

๔. มีความสามารถในการใช้ส่ือทีเ่หมาะสม  และสอดคล้องกบัการเรียนรู้ของเด็ก 

๕. มีการประเมินพฒันาการของเด็กตามสภาพจริง  โดยค านึงถึงพฒันาการตามวยั 

๖. มีการน าผลการประเมินพฒันาการมาปรับเปลีย่นการจัดประสบการณ์  เพือ่พฒันาเด็กให้เต็มศักยภาพ 

๗. มีการวจัิยเพือ่พฒันาการเรียนรู้ของเด็ก  และน าผลไปใช้พฒันาเด็ก 

การด าเนินงานเพือ่ตอบสนองยุทธศาสตร์ 

ตัว 
ช้ีวดั 

ที่ 
 

ผลงานย้อนหลงั  ๓ ปี       เป้าหมายในระยะ  ๓  
ปีข้างหน้า 

 

แนวทางปฏิบัติ 
ตามโครงการ 
หรือกจิกรรม 

 

 
 

ผู้รับ 

ผดิชอบ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

๑ ๘๐.๕๐ ๘๐.๕๐ ๘๓.๐๐ ๘๖.๐๐ ๘๙.๐๐ ๙๒.๐๐ โครงการส่งเสริมและพฒันาหลกัสูตร 
กิจกรรมการพฒันาหลกัสูตร 
โครงการส่งเสริมและพฒันาบุคลากร 
กิจกรรมงานพฒันาบุคลากร 

งานพฒันา
หลกัสูตร 

๒ ๘๕.๐๐ 
 

๘๕.๐๐ ๘๗.๖๐ ๙๑.๐๐ ๙๒.๐๐ ๙๓.๐๐ โครงการส่งเสริมและพฒันาหลกัสูตร 
กิจกรรมจดัท าแผนการจดัประสบการณ์ 
โครงการติดตามและประเมินผลสมัฤทธ์ิ
พฒันาการของผูเ้รียนระดบัปฐมวยั 
กิจกรรมติดตามประเมินผลสมัฤทธ์ิ
พฒันาการของผูเ้รียนระดบัปฐมวยั 
 

 

 

 

งานพฒันา
หลกัสูตร 

 
งานวดัผล
ประเมินผล 



๔๑ 

 

การด าเนินงานเพือ่ตอบสนองยุทธศาสตร์ 

ตัว 
ช้ีวดั 

ที่ 
 

ผลงานย้อนหลงั  ๓ ปี       เป้าหมายในระยะ  ๓  
ปีข้างหน้า 

 

แนวทางปฏิบัติ 
ตามโครงการ 
หรือกจิกรรม 

 

 
 

ผู้รับ 

ผดิชอบ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

๓ ๘๕.๐๐ ๘๕.๐๐ ๘๗.๕๐ ๙๑.๐๐ ๙๒.๐๐ ๙๓.๐๐ โครงการส่งเสริมและพฒันาหลกัสูตร
ระดบัปฐมวยั 
กิจกรรมจดัท าแผนการจดั
ประสบการณ์ 

โครงการส่งเสริมและพฒันาคุณภาพ
ของผูเ้รียนระดบัปฐมวยั 
กิจกรรมเสริมประสบการณ์ท่ีเนน้
ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

 

 

งานพฒันา
หลกัสูตร 

 

 
 

งานการเรียนการ
สอน 

๔ ๘๖.๐๐ ๘๖.๐๐ ๘๘.๕๐ ๙๑.๐๐ ๙๒.๐๐ ๙๓.๐๐ โครงการพฒันาคุณภาพการเรียนการ
สอนระดบัปฐมวยั 
กิจกรรมผลิตส่ือใหส้อดคลอ้งกบั
แผนการจดัประสบการณ์ 

โครงการพฒันาอาคารสถานท่ีระดบั
ปฐมวยั 
กิจกรรมหอ้งเรียนสร้างสรรค ์
 

 

งานการเรียนการ
สอน 

 

 
 

งานอาคาร
สถานท่ี 

๕ ๘๐.๕๐ ๘๐.๕๐ ๘๕.๔๐ ๘๘.๐๐ ๙๑.๐๐ ๙๒.๐๐ โครงการติดตามและประเมินผล
สมัฤทธ์ิพฒันาการของผูเ้รียนระดบั
ปฐมวยั 
กิจกรรมติดตามและประเมินผล
สมัฤทธ์ิพฒันาการของผูเ้รียนระดบั
ปฐมวยั 
โครงการส่งเสริมสุขภาพและ
สวสัดิการนกัเรียน 

กิจกรรมส่งเสริมพฒันาการนกัเรียน 

 

 

 

งานวดัผล
ประเมินผล 

 

 

 

 

 

 

งานกิจการ
นกัเรียน 



๔๒ 

 

การด าเนินงานเพือ่ตอบสนองยุทธศาสตร์ 

ตัว 
ช้ีวดั 

ที่ 
 

ผลงานย้อนหลงั  ๓ ปี       เป้าหมายในระยะ  ๓  
ปีข้างหน้า 

 

แนวทางปฏิบัติ 
ตามโครงการ 
หรือกจิกรรม 

 

 
 

ผู้รับ 

ผดิชอบ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

๖ ๘๕.๐๐ ๘๕.๐๐ ๘๗.๕๐ ๙๑.๐๐ ๙๒.๐๐ ๙๓.๐๐ โครงการติดตามและประเมินผล
สมัฤทธ์ิพฒันาการของผูเ้รียนระดบั
ปฐมวยั 
กิจกรรมติดตามและประเมินผล
สมัฤทธ์ิ 
พฒันาการของผูเ้รียนระดบัปฐมวยั 
โครงการส่งเสริมและพฒันาคุณภาพ
ของผูเ้รียนระดบัปฐมวยั 
กิจกรรมซ่อมเสริมพฒันาการ 
โครงการพฒันาคุณภาพการเรียนการ
สอน 

กิจกรรมจดันิเทศการจดักิจกรรม 
 

งานวดัผล
ประเมินผล 

 

 

 

 

 

 

งานการเรียนการ
สอน 

๗ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ โครงการส่งเสริมและพฒันาคุณภาพ
ผูเ้รียนระดบัปฐมวยั 
กิจกรรมท าแฟ้มสะสมผลงานของ
นกัเรียน 

กิจกรรมซ่อมเสริมพฒันาการ 
 

งานวชิาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๓ 

 

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการจัดการศึกษา / ระดับการศึกษาปฐมวยั 
 

ยุทธศาสตร์ที ่๑๑ เป้าประสงค์ 

ผู้บริหารได้รับการพฒันาให้มีคุณธรรม  จริยธรรม 

มีภาวะผู้น า  และมีความสามารถในการบริหาร 
จัดการศึกษา 

ผู้บริหารมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีภาวะผู้น า  และมี 
ความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา 

 

ตัวช้ีวดั 

๑.  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวชิาชีพ 

๒. มีความคิดริเร่ิม  วสัิยทศัน์  และเป็นผู้น าทางวชิาการ 

๓.  มีความสามารถในการบริหารงานวชิาการและการจัดการ 

๔. มีการบริหารทีม่ีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ผู้เกีย่วข้องพงึพอใจ 

การด าเนินงานเพือ่ตอบสนองยุทธศาสตร์ 

ตัว 
ช้ีวดั 

ที่ 
 

ผลงานย้อนหลงั  ๓ ปี       เป้าหมายในระยะ  ๓  
ปีข้างหน้า 

 

แนวทางปฏิบัติ 
ตามโครงการ 
หรือกจิกรรม 

 

 
 

ผู้รับ 

ผดิชอบ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

๑ ๙๐.๕๐ ๙๐.๕๐ ๙๑.๐๐ ๙๒.๐๐ ๙๓.๐๐ ๙๔.๐๐ การบริหารงานใหมี้ประสิทธิภาพ ฝ่าย
บริหารมีภาระงานดงัน้ี 
มีการก าหนดนโยบายท่ีสอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของทุกฝ่าย 
    มีแผนปฏิบติังาน  
    มีแผนกลยทุธ์ 
    มีหลกัสูตรสถานศึกษา 

งานบริหาร 

๒ ๘๖.๐๐ 
 

๘๖.๐๐ ๙๑.๐๐ ๙๒.๐๐ ๙๓.๐๐ ๙๔.๐๐ 

๓ ๘๘.๐๐ ๘๘.๐๐ ๙๑.๐๐ ๙๒.๐๐ ๙๓.๐๐ ๙๔.๐๐ 

๔ ๘๘.๐๐ ๘๘.๐๐ ๙๑.๐๐ ๙๒.๐๐ ๙๓.๐๐ ๙๔.๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๔ 

 

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการจัดการศึกษา / ระดับการศึกษาปฐมวยั 
 

ยุทธศาสตร์ที ่๑๒ เป้าประสงค์ 

สนับสนุนให้สถานศึกษามีการจัดองค์กร  โครงสร้าง 
ระบบการบริหารงาน  และพฒันาองค์กร 

อย่างเป็นระบบครบวงจร 

สถานศึกษามีการจัดองค์กร  โครงสร้าง  ระบบการ 
บริหารงานและพฒันาองค์กรอย่างเป็นระบบ 

ครบวงจร 

ตัวช้ีวดั 

๑.  มีการจัดระบบ  โครงสร้าง  และระบบการบริหารงานทีม่ีความคล่องตัวสูง  และปรับเปลีย่นได้เหมาะสมตาม

สถานการณ์    

๒. มีการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ  ครอบคลุมและทนัต่อการใช้งาน  

๓. มีระบบการประกนัคุณภาพภายในทีด่ าเนินการอย่างต่อเน่ือง 

๔. มีการพฒันาบุคลากรอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง  

๕. ผู้รับบริการและผู้เกีย่วข้องพงึพอใจผลการบริหารงานและการพฒันาเด็ก 

การด าเนินงานเพือ่ตอบสนองยุทธศาสตร์ 

ตัว 
ช้ีวดั 

ที่ 
 

ผลงานย้อนหลงั  ๓ ปี       เป้าหมายในระยะ  ๓  
ปีข้างหน้า 

 

แนวทางปฏิบัติ 
ตามโครงการ 
หรือกจิกรรม 

 

 
 

ผู้รับ 

ผดิชอบ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

๑ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ โครงการบริหารและจดัการบุคลากร 
กิจกรรมโครงสร้างและแผนภูมิบุคลากร 
 

 

งานบุคลากร 

๒ ๗๖.๐๐ 
 

๗๗.๐๐ ๘๒.๕๐ ๘๕.๐๐ ๘๘.๐๐ ๙๒.๐๐ โครงการจดัระบบขอ้มูลเครือข่ายการ
เรียนรู้ต่อการเรียนการสอน 

กิจกรรมใหบ้ริการขอ้มูลและ
สารสนเทศอยา่งทัว่ถึงและทนัต่อความ
ตอ้งการ 
 

 

 

 

 

งานบริหาร
ทัว่ไป 



๔๕ 

 

การด าเนินงานเพือ่ตอบสนองยุทธศาสตร์ 

ตัว 
ช้ีวดั 

ที่ 
 

ผลงานย้อนหลงั  ๓ ปี       เป้าหมายในระยะ  ๓  
ปีข้างหน้า 

 

แนวทางปฏิบัติ 
ตามโครงการ 
หรือกจิกรรม 

 

 
 

ผู้รับ 

ผดิชอบ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

๓ ๘๐.๐๐ ๘๐.๘๐ ๘๖.๕๐ ๘๙.๐๐ ๙๒.๐๐ ๙๓.๐๐ โครงการบริหารงานตามปรัชญาและ
นโยบาย 
กิจกรรมจดัท าแผนพฒันาคุณภาพ
การศึกษา 
กิจกรรมจดัท าแผนปฏิบติังานประจ าปี 
กิจกรรมติดตามตรวจสอบและการ
ประเมินผลการจดัการศึกษา 
กิจกรรมรายงานผลการพฒันาคุณภาพ
การศึกษา 
กิจกรรมระบบประกนัคุณภาพการศึกษา 
 

งานบริหาร 

๔ ๘๐.๐๐ ๘๐.๕๐ ๘๕.๐๐ ๘๘.๐๐ ๙๑.๐๐ ๙๓.๐๐ โครงการ ส่งเสริมและพฒันาบุคลากร
กิจกรรมงานพฒันาบุคลากร 
กิจกรรมจดับุคลากรปฏิบติังานประจ าปี 
กิจกรรมงานประเมินผลการปฏิบติังาน 

โครงการบริหารงานตามปรัชญาและ
นโยบาย 
กินกรรมระบบการประกนัคุณภาพ
การศึกษา 
 

งานบุคลากร 
 

 

 
งานบริหาร 

๕ ๙๐.๐๐ ๙๐.๐๐ ๙๓.๕๐ ๙๔.๐๐ ๙๕.๐๐ ๙๖.๐๐ โครงการ ส่งเสริมและพฒันาบุคลากร 
กิจกรรมงานพฒันาบุคลากร 
กิจกรรมจดับุคลากรปฏิบติังานประจ าปี 

กิจกรรมทศันศึกษาและขวญัก าลงัใจ 
กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบติังาน 

โครงการบริหารงานตามปรัชญาและ
นโยบาย 
กิจกรรมระบบการประกนัคุณภาพ
การศึกษา 
 

งานบุคลากร 
 

 

 

 

 

งานบริหาร 



๔๖ 

 

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการจัดการศึกษา / ระดับการศึกษาปฐมวยั 
 

ยุทธศาสตร์ที ่๑๓ เป้าประสงค์ 

สนับสนุนและส่งเสริมให้สถานศึกษามีการบริหาร 
และจัดการศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน 

สถานศึกษามีการบริหารและจัดการศึกษา 
โดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน 

ตัวช้ีวดั 

๑.  มีการกระจายอ านาจการบริหาร  และการจัดการศึกษา   

๒. มีการบริหารเชิงกลยุทธ์  และใช้หลกัการมีส่วนร่วม  

๓. มีคณะกรรมการสถานศึกษา(คณะกรรมการบริหาร)ร่วมพฒันาสถานศึกษา 

๔. มีการบริหารทีมุ่่งผลสัมฤทธ์ิของงาน 

๕. มีการตรวจสอบและถ่วงดุล 

การด าเนินงานเพือ่ตอบสนองยุทธศาสตร์ 

ตัว 
ช้ีวดั 

ที่ 
 

ผลงานย้อนหลงั  ๓ ปี       เป้าหมายในระยะ  ๓  
ปีข้างหน้า 

 

แนวทางปฏิบัติ 
ตามโครงการ 
หรือกจิกรรม 

 

 
 

ผู้รับ 

ผดิชอบ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

๑ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ โครงการการบริหารงานตามปรัชญา
และนโยบาย 
กิจกรรมจดัท าแผนพฒันาคุณภาพ
การศึกษา 
กิจกรรมจดัท าแผนปฏิบติังานประจ าปี 
กิจกรรมติดตามตรวจสอบและการ
ประเมินผลการจดัการศึกษา 
กิจกรรมรายงานผลการพฒันาคุณภาพ
การศึกษา 
กิจกรรมระบบประกนัคุณภาพ
การศึกษา 
 

งานบริหาร 

๒ ๙๙.๐๐ 
 

๙๙.๐๐ ๙๙.๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

๓ ๙๙.๐๐ ๙๙.๐๐ ๙๙.๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

๔ ๙๙.๐๐ ๙๙.๐๐ ๙๙.๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

๕ ๙๕.๐๐ ๙๕.๐๐ ๙๖.๐๐ ๙๗.๐๐ ๙๘.๐๐ ๑๐๐ 

 

 

 



๔๗ 

 

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการจัดการศึกษา / ระดับการศึกษาปฐมวยั 
 

ยุทธศาสตร์ที ่๑๔ เป้าประสงค์ 

ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดหลกัสูตร 
และประสบการณ์การเรียนรู้ทีเ่น้นเด็กเป็นส าคัญ 

สถานศึกษามีการจัดหลกัสูตร  และประสบการณ์ 

การเรียนรู้ทีเ่น้นเด็กเป็นส าคัญ 

ตัวช้ีวดั 

๑.  มีหลกัสูตรทีเ่หมาะสมกบัเด็กและท้องถิ่น 

๒. มีการส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ฯทีต่อบสนองความสนใจและเหมาะสมกบัวยัของเด็ก 

๓. มีการส่งเสริมและพฒันานวตักรรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  และส่ือ  อุปกรณ์การเรียนทีเ่อือ้ต่อการเรียนรู้  

๔. มีการจัดกจิกรรมการเรียนรู้  โดยบูรณาการผ่านการเล่น  และเด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง 

๕. มีการบันทกึ  การรายงานผล  และการส่งต่อข้อมูลของเด็กอย่างเป็นระบบ 

 ๖. มีการนิเทศและน าผลไปปรับปรุงการจัดกจิกรรม / ประสบการณ์ ฯ อย่างสม ่าเสมอ 

๗. มีการน าแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  

การด าเนินงานเพือ่ตอบสนองยุทธศาสตร์ 

ตัว 
ช้ีวดั 

ที่ 
 

ผลงานย้อนหลงั  ๓ ปี       เป้าหมายในระยะ  ๓  
ปีข้างหน้า 

 

แนวทางปฏิบัติ 
ตามโครงการ 
หรือกจิกรรม 

 

 
 

ผู้รับ 

ผดิชอบ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

๑ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ โครงการส่งเสริมและพฒันาหลกัสูตร
ระดบัปฐมวยั 
กิจกรรมการพฒันาหลกัสูตร 
กิจกรรมท าแผนการจดัประสบการณ์ 

 

 

งานพฒันา
หลกัสูตร 

๒ ๘๕.๐๐ 
 

๘๕.๐๐ ๘๔.๕๐ ๘๗.๐๐ ๙๐.๐๐ ๙๑.๐๐ โครงการส่งเสริมและพฒันาหลกัสูตร
ระดบัปฐมวยั  
กิจกรรมจดัท าแผนการจดัประสบการณ์ 
โครงการส่งเสริมและพฒันาคุณภาพ
ผูเ้รียนระดบัปฐมวยั  
กิจกรรมวนัสุนทรภู่ 
 

 

 

งานพฒันา
หลกัสูตร 



๔๘ 

 

การด าเนินงานเพือ่ตอบสนองยุทธศาสตร์ 

ตัว 
ช้ีวดั 

ที่ 
 

ผลงานย้อนหลงั  ๓ ปี       เป้าหมายในระยะ  ๓  
ปีข้างหน้า 

 

แนวทางปฏิบัติ 
ตามโครงการ 
หรือกจิกรรม 

 

 

 

ผู้รับ 

ผดิชอบ 
๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

๓ ๘๗.๐๐ ๘๗.๐๐ ๘๗.๕๐ ๙๑.๐๐ ๙๑.๐๐ ๙๒.๐๐ โครงการพฒันาคุณภาพการเรียนการ
สอนระดบัปฐมวยั 
กิจกรรมผลิตส่ือใหส้อดคลอ้งกบั
แผนการจดัประสบการณ์ 

โครงการพฒันาอาคารสถานท่ีระดบั
ปฐมวยั 
กิจกรรมหอ้งเรียนสร้างสรรค ์
โครงการส่งเสริมและพฒันาบุคลกร 
กิจกรรมงานพฒันาบุคลากร 
 

 

งานการเรียน
การสอน 

 

 
งานอาคาร
สถานท่ี 

 
งานบุคลากร 

๔ ๗๙.๕๐ ๗๙.๕๐ ๘๔.๐๐ ๘๖.๕๐ ๙๐.๐๐ ๙๑.๐๐ โครงการส่งเสริมและพฒันาหลกัสูตร
ระดบัปฐมวยั 
กิจกรรมจดัท าแผนการจดัประสบการณ์ 

กิจกรรมการพฒันาหลกัสูตร 
 

 

 

งานพฒันา
หลกัสูตร 

๕ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ โครงการติดตามและประเมินผล
สมัฤทธ์ิพฒันาการของผูเ้รียนระดบั
ปฐมวยั 
กิจกรรมติดตามและประเมินผลสมัฤทธ์ิ
พฒันาการของผูเ้รียนระดบัปฐมวยั 
โครงการส่งเสริมสุขภาพและสวสัดิการ
นกัเรียนระดบัปฐมวยั 
กิจกรรมระเบียนสะสมปฐมวยั 
 

 

 

 

 

งานวดัผล
ประเมินผล 

 

 

 
งานกิจการ
นกัเรียน 



๔๙ 

 

การด าเนินงานเพือ่ตอบสนองยุทธศาสตร์ 

ตัว 
ช้ีวดั 

ที่ 
 

ผลงานย้อนหลงั  ๓ ปี       เป้าหมายในระยะ  ๓  
ปีข้างหน้า 

 

แนวทางปฏิบัติ 
ตามโครงการ 
หรือกจิกรรม 

 

 
 

ผู้รับ 

ผดิชอบ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

๖ ๘๗.๐๐ ๘๗.๐๐ ๘๘.๕๐ ๙๑.๐๐ ๙๒.๐๐ ๙๓.๐๐ โครงการพฒันาคุณภาพการเรียนการ
สอนระดบัปฐมวยั 
กิจกรรมท าแผนการจดัประสบการณ์ 
โครงการพฒันาคุณภาพการเรียนการ
สอนระดบัปฐมวยั  
กิจกรรมนิเทศการจดัประสบการณ์ 

 

 

 

งานการเรียน
การสอน 

๗ ๗๐.๐๐ ๗๐.๐๐ ๘๑.๕๐ ๘๔.๐๐ ๘๖.๕๐ ๙๐.๐๐ โครงการพฒันาคุณภาพการเรียนการ
สอนระดบัปฐมวยั 
กิจกรรมท าแผนการจดัประสบการณ์ 
 

 

งานการเรียน
การสอน 

 

 

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการจัดการศึกษา / ระดับการศึกษาปฐมวยั 
 

ยุทธศาสตร์ที ่๑๕ เป้าประสงค์ 

สนับสนุนและส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดกจิกรรม 

ส่งเสริมคุณภาพเด็กอย่างหลากหลาย 
สถานศึกษามีการจัดกจิกรรมส่งเสริมคุณภาพเด็ก 

อย่างหลากหลาย 

ตัวช้ีวดั 

๑.  มีการจัดและพฒันาระบบดูแลช่วยเหลอืเด็กอย่างทัว่ถึง   

๒. มีการจัดกจิกรรมกระตุ้นพฒันาการทางสมอง  ตอบสนองความสนใจ  และส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก 

๓. มีการจัดกจิกรรมส่งเสริมค่านิยมทีด่ีงาม 

๔. มีการจัดกจิกรรมส่งเสริมด้านศิลปะ  ดนตรีและการเคลือ่นไหว 

๕. มีการจัดกจิกรรมสืบสานและสร้างสรรค์  วฒันธรรม  ประเพณ ี และภูมิปัญญาไทย 

๖.มีการจัดกจิกรรมส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย 
 



๕๐ 

 

การด าเนินงานเพือ่ตอบสนองยุทธศาสตร์ 

ตัว 
ช้ีวดั 

ที่ 
 

ผลงานย้อนหลงั  ๓ ปี       เป้าหมายในระยะ  ๓  
ปีข้างหน้า 

 

แนวทางปฏิบัติ 
ตามโครงการ 
หรือกจิกรรม 

 

 
 

ผู้รับ 

ผดิชอบ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

๑ ๗๖.๐๐ ๗๖.๕๐ ๘๑.๐๐ ๘๓.๕๐ ๘๖.๐๐ ๙๐.๐๐ โครงการส่งเสริมความสมัพนัธ์และ
ความร่วมมือกบัชุมชน 
กิจกรรมเยีย่มบา้น 
กิจกรรมสายใยสมัพนัธ์ 
กิจกรรมประชุมผูป้กครอง 
 

 

งานสมัพนัธ์
ชุมชน 

๒ ๘๗.๐๐ 
 

๘๗.๐๐ ๘๘.๐๐ ๙๑.๐๐ ๙๒.๐๐ ๙๓.๐๐ โครงการส่งเสริมและพฒันาคุณภาพ
ผูเ้รียนระดบัปฐมวยั 
กิจกรรมการแข่งขนัทกัษะทางวชิาการ 
กิจกรรมจดัท าแฟ้มสะสมผลงาน 
กิจกรรมนิทรรศการแสดงผลงาน 
กิจกรรมซ่อมเสริมพฒันาการ 
โครงการส่งเสริมคุณธรรมของนอ้ง 
กิจกรรมวนัแม่ 
กิจกรรมวนัพอ่ 
กิจกรรมวนัเด็ก 
โครงการส่งเสริมสุขภาพและสวสัดิการ
นกัเรียน 
กิจกรรมส่งเสริมพฒันาการนกัเรียน 

 

 

งานวชิาการ 
 

 

 

 

 

 

งานกิจการ
นกัเรียน 

๓ ๙๐.๐๐ ๙๐.๐๐ ๙๓.๕๐ ๙๔.๐๐ ๙๕.๐๐ ๙๖.๐๐ โครงการพฒันาคุณลกัษณะของผูเ้รียน
ระดบัปฐมวยั 
กิจกรรมกีฬาหรรษา 
โครงการส่งเสริมคุณธรรมของนอ้ง 
กิจกรรมวนัแม่ 
กิจกรรมวนัพอ่ 
 

 

 

งานกิจการ
นกัเรียน 



๕๑ 

 

การด าเนินงานเพือ่ตอบสนองยุทธศาสตร์ 

ตัว 
ช้ีวดั 

ที่ 
 

ผลงานย้อนหลงั  ๓ ปี       เป้าหมายในระยะ  ๓  
ปีข้างหน้า 

 

แนวทางปฏิบัติ 
ตามโครงการ 
หรือกจิกรรม 

 

 
 

ผู้รับ 

ผดิชอบ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

๔ ๘๐.๐๐ ๘๐.๐๐ ๘๔.๕๐ ๘๘.๐๐ ๙๑.๐๐ ๙๒.๐๐ โครงการพฒันาคุณลกัษณะผูเ้รียน 
กิจกรรมกีฬาหรรษา 

งานกิจการ
นกัเรียน 

๕ ๙๐.๐๐ ๙๐.๐๐ ๙๓.๕๐ ๙๔.๐๐ ๙๕.๐๐ ๙๖.๐๐ โครงการส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีจริยธรรม
และค่านิยม 
กิจกรรมแห่หมฺรับ 
กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา 
โครงการส่งเสริมคุณธรรมของนอ้ง 
กิจกรรมวนัไหวค้รู 

งานกิจการ
นกัเรียน 

๖ ๘๗.๐๐ ๘๗.๐๐ ๘๘.๕๐ ๙๑.๐๐ ๙๒.๐๐ ๙๓.๐๐ โครงการส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 
กิจกรรมสิทธิของหนู 

 

งานกิจการ
นกัเรียน 

 

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการจัดการศึกษา / ระดับการศึกษาปฐมวยั 
 

ยุทธศาสตร์ที ่๑๖ เป้าประสงค์ 

สนับสนุนและส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดสภาพ 

แวดล้อมและการบริการทีส่่งเสริมให้เด็กพฒันา 
ตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ 

 

สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อม  และการบริการ 
ทีส่่งเสริมให้เด็กพฒันาตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ 

ตัวช้ีวดั 

๑.   มีสภาพแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการเรียนรู้  มีอาคารสถานทีเ่หมาะสม  

๒.  มีการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของเด็ก 

๓.  มีการให้บริการเทคโนโลยสีารสนเทศ  ทีเ่อือ้ต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง  และการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  

๔.  มีห้องเรียน  ห้องสมุด  สนามเด็กเล่น  พืน้ทีสี่เขียว  และส่ิงอ านวยความสะดวกพอเพยีง  และอยู่ในสภาพใช้การได้ดี 

๕.มีการจัดและใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา 
 



๕๒ 

 

การด าเนินงานเพือ่ตอบสนองยุทธศาสตร์ 

ตัว 
ช้ีวดั 

ที่ 
 

ผลงานย้อนหลงั  ๓ ปี       เป้าหมายในระยะ  ๓  
ปีข้างหน้า 

 

แนวทางปฏิบัติ 
ตามโครงการ 
หรือกจิกรรม 

 

 
 

ผู้รับ 

ผดิชอบ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

๑ ๗๕.๐๐ ๗๕.๐๐ ๗๙.๐๐ ๘๑.๕๐ ๘๔.๐๐ ๘๖.๕๐ โครงการพฒันาอาคารสถานท่ี 
กิจกรรมหอ้งเรียนสร้างสรรค ์
โครงการการดูแลสภาพแวดลอ้ม 
กิจกรรมปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 

 

งานอาคาร
สถานท่ี 

๒ ๘๗.๐๐ 
 

๘๗.๐๐ ๘๗.๐๐ ๘๙.๕๐ ๙๒.๐๐ ๙๕.๐๐ โครงการพฒันาอาคารสถานท่ี 
กิจกรรมเคร่ืองเล่นปลอดภยั 
โครงการส่งเสริมสุขภาพและ
สวสัดิการนกัเรียน 
กิจกรรมกายบริหาร 
 

งานอาคาร
สถานท่ี 

งานกิจการ
นกัเรียน 

๓ ๗๐.๕๐ ๗๐.๕๐ ๘๐.๐๐ ๘๒.๕๐ ๘๕.๐๐ ๘๗.๕๐ โครงการพฒันาอาคารสถานท่ี 
กิจกรรมหอ้งเรียนสร้างสรรค ์
กิจกรรมเคร่ืองเล่นปลอดภยั 
 

งานอาคาร
สถานท่ี 

๔ ๘๕.๐๐ ๘๕.๐๐ ๘๕.๐๐ ๘๗.๕๐ ๙๐.๐๐ ๙๑.๐๐ โครงการ พฒันาอาคารสถานท่ี 
กิจกรรมหอ้งเรียนสร้างสรรค ์
กิจกรรมเคร่ืองเล่นปลอดภยั 
 

งานอาคาร
สถานท่ี 

๕ ๗๐.๐๐ ๗๐.๐๐ ๗๕.๐๐ ๘๓.๕๐ ๘๖.๐๐ ๙๐.๐๐ โครงการพฒันาอาคารสถานท่ี 
กิจกรรม หอ้งเรียนสร้างสรรค ์
โครงการพฒันาคุณภาพการเรียนการ
สอน 
กิจกรรมผลิตส่ือใหส้อดคลอ้งกบั
แผนการจดัประสบการณ์ 

 

 

 

 

 

 

งานอาคาร
สถานท่ี 

งานการเรียน
การสอน 

 



๕๓ 

 

ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาชุมชนแห่งการเรียนรู้ / ระดับการศึกษาปฐมวยั 
 

ยุทธศาสตร์ที ่๑๗ เป้าประสงค์ 

ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาใช้แหล่งเรียนรู้ 
และภูมิปัญญาในท้องถิ่น 

สถานศึกษามีการสนับสนุนและใช้แหล่งเรียนรู้ 
และภูมิปัญญาในท้องถิ่น 

ตัวช้ีวดั 

๑.  มีการเช่ือมโยงและแลกเปลีย่นข้อมูลกบัแหล่งเรียนรู้  และภูมิปัญญาในท้องถิ่น   

๒. สนับสนุนให้แหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญาและชุมชน  เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าหลกัสูตรระดับสถานศึกษา  

การด าเนินงานเพือ่ตอบสนองยุทธศาสตร์ 

ตัว 
ช้ีวดั 

ที่ 
 

ผลงานย้อนหลงั  ๓ ปี       เป้าหมายในระยะ  ๓  
ปีข้างหน้า 

 

แนวทางปฏิบัติ 
ตามโครงการ 
หรือกจิกรรม 

 

 
 

ผู้รับ 

ผดิชอบ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

๑ ๗๐.๐๐ ๗๐.๕๐ ๙๐.๕๐ ๙๐.๕๐ ๙๓.๐๐ ๙๕.๐๐ โครงการส่งเสริมและพฒันาหลกัสูตร
ระดบัปฐมวยั 
กิจกรรมการพฒันาหลกัสูตร 
กิจกรรมแผนการจดัประสบการณ์ 

โครงการส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีจริยธรรม 
และค่านิยม 
กิจกรรมเขา้ค่ายอบรมจริยธรรม 
กิจกรรมแห่หมฺรบ 

 

 

 

งานพฒันา
หลกัสูตร 

 

 

 

งานกิจการ
นกัเรียน 

๒ ๗๐.๐๐ 
 

๗๐.๐๐ ๘๙.๕๐ ๙๒.๐๐ ๙๔.๕๐ ๙๕.๐๐ โครงการส่งเสริมและพฒันาหลกัสูตร
ระดบัปฐมวยั 
กิจกรรมแผนการจดัประสบการณ์ 
กิจกรรมการพฒันาหลกัสูตร 
 

 

งานพฒันา
หลกัสูตร 

 

 

 

 

 

 



๕๔ 

 

ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาชุมชนแห่งการเรียนรู้ / ระดับการศึกษาปฐมวยั 
 

ยุทธศาสตร์ที ่๑๘ เป้าประสงค์ 

ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาร่วมมือกนั 

ระหว่างบ้าน  องค์กรทางศาสนา  สถาบันทางวชิาการและ
องค์กรภาครัฐและเอกชน 

เพือ่พฒันาวถิีการเรียนรู้ในชุมชน 

สถานศึกษามีการร่วมมือกนัระหว่างบ้าน  องค์กรทาง 
ศาสนา  สถาบันทางวชิาการ  และองค์กรภาครัฐ 

และเอกชน  เพือ่พฒันาวถิีการเรียนรู้ในชุมชน 

ตัวช้ีวดั 

๑.  เป็นแหล่งวทิยาการในการแสวงหาความรู้และบริการชุมชน 

๒. มีการแลกเปลีย่นเรียนรู้ร่วมกนั 

การด าเนินงานเพือ่ตอบสนองยุทธศาสตร์ 

ตัว 
ช้ีวดั 

ที่ 
 

ผลงานย้อนหลงั  ๓ ปี       เป้าหมายในระยะ  ๓  
ปีข้างหน้า 

 

แนวทางปฏิบัติ 
ตามโครงการ 
หรือกจิกรรม 

 

 
 

ผู้รับ 

ผดิชอบ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

๑ ๘๐.๐๐ ๘๐.๕๐ ๘๓.๐๐ ๘๕.๕๐ ๘๘.๐๐ ๙๑.๐๐ โครงการส่งเสริมความสมัพนัธ์และ
ความร่วมมือกบัชุมชนในการพฒันา
การศึกษา 
กิจกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของ
ชุมชน 
กิจกรรมสายใยสมัพนัธ์ 
กิจกรรมธรรมสญัจร 
โครงการส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีจริยธรรม
และค่านิยม 
กิจกรรมแห่หมฺรบ 
กิจกรรมหล่อเทียน 

งานสมัพนัธ์
ชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

งานกิจการ
นกัเรียน 

 
 

๒ ๘๐.๐๐ 
 

๘๐.๐๐ ๘๓.๐๐ ๘๕.๕๐ ๘๘.๐๐ ๙๑.๐๐ โครงการส่งเสริมความสมัพนัธ์และ
ความร่วมมือกบัชุมชนในการพฒันา
การศึกษา 
กิจกรรมประชุมผูป้กครอง 
กิจกรรมเยีย่มบา้น 
กิจกรรมสารสมัพนัธ์ 

งานสมัพนัธ์
ชุมชน 

 

 



๕๕ 

 

ยุทธศาสตร์ด้านอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา / ระดับการศึกษาปฐมวยั 
 

ยุทธศาสตร์ที ่๑๙ เป้าประสงค์ 

การพฒันาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวสัิยทศัน์
ปรัชญา  และจุดเน้นทีก่ าหนด 

สถานศึกษามีการส่งเสริมให้เด็กบรรลุตามเป้าหมาย 
วสัิยทศัน์ ปรัชญาและจุดเน้นของสถานศึกษา 

ตัวช้ีวดั 

๑.  เด็กโรงเรียนกฤษณาวทิยา  เรียนดี  กจิกรรมเด่น   เน้นวนัิย 

๒. บุคลากรโรงเรียนกฤษณาวทิยา เป็นผู้รักสามัคคี มุ่งมั่นใฝ่ความส าเร็จในงาน 

๓.โรงเรียนกฤษณาวทิยา ใช้การบริหารและจัดการ โดยบุคลากรและชุมชนมีส่วนร่วมคิด ร่วมท า และร่วมประเมินบน
พืน้ฐานความเป็นประชาธิปไตย 

การด าเนินงานเพือ่ตอบสนองยุทธศาสตร์ 

ตัว 
ช้ีวดั 

ที่ 
 

ผลงานย้อนหลงั  ๓ ปี       เป้าหมายในระยะ  ๓  
ปีข้างหน้า 

 

แนวทางปฏิบัติ 
ตามโครงการ 
หรือกจิกรรม 

 

 
 

ผู้รับ 

ผดิชอบ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

๑ - - ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ นกัเรียนโรงเรียนกฤษณาวทิยา เรียนดี มี
ผลงานแสดงความกา้วหนา้ทางวชิาการ 
โครงการส่งเสริมและพฒันาหลกัสูตร 
กิจกรรมวเิคราะห์หลกัสูตร 
กิจกรรมจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ 
โครงการส่งเสริมและพฒันาคุณภาพ
ผูเ้รียน 
กิจกรรมจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้
ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
กิจกรรมผลิตส่ือการเรียนการสอน 
กิจกรรมแข่งขนัทกัษะทางวชิาการ 
กิจกรรมนิทรรศการ 
โครงการพฒันาคุณภาพเคร่ืองมือวดัผล
และประเมินผล 
กิจกรรมการสร้างเคร่ืองมือวดัผลและ
ประเมินผลทางการเรียน 
 
 

งานสมัพนัธ์
ชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

งานกิจการ
นกัเรียน 

 
 



๕๖ 

 

การด าเนินงานเพือ่ตอบสนองยุทธศาสตร์ 

ตัว 
ช้ีวดั 

ที่ 
 

ผลงานย้อนหลงั  ๓ ปี       เป้าหมายในระยะ  ๓  
ปีข้างหน้า 

 

แนวทางปฏิบัติ 
ตามโครงการ 
หรือกจิกรรม 

 

 
 

ผู้รับ 

ผดิชอบ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

       นักเรียนโรงเรียนกฤษณาวทิยาเรียนด ีมี
กจิกรรมเด่น ด้านวฒันธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น 

งานสัมพนัธ์ุชุมชน 
โครงการส่งเสริมความสมัพนัธ์ุและ
ความร่วมมือกบัชุมชนในการพฒันา
การศึกษา 
กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา 
กิจกรรมวนัสารทเดือนสิบ 

กิจกรรมแห่หมฺรบ 

งานพฒันาหลกัสูตร 
โครงการส่งเสริมพฒันาหลกัสูตร
ทอ้งถ่ิน 

กิจกรรมส่งเสริมพฒันาหลกัสูตร
ทอ้งถ่ิน 

กิจกรรมบูรณาการวนัสารทเดือนสิบ 

นักเรียนโรงเรียนกฤษณาวทิยา  มุ่งสู่
ความเป็นผู้มวีนิัย 
งานกจิกรรมนักเรียน 
โครงการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย 
กิจกรรมสภานกัเรียน 

โครงการส่งเสริมระเบียบวนิยั 
กิจกรรมระเบียบวนิยัของสถานศึกษา 
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

และระเบียบวนิยั 
กิจกรรมธนาคารความดี 
งานกจิกรรมพฒันาผู้เรียน 
โครงการกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

โครงการส่งเสริมและพฒันาหลกัสูตร 
กิจกรรมวเิคราะห์หลกัสูตร 

 



๕๗ 

 

การด าเนินงานเพือ่ตอบสนองยุทธศาสตร์ 

ตัว 
ช้ีวดั 

ที่ 
 

ผลงานย้อนหลงั  ๓ ปี       เป้าหมายในระยะ  ๓  
ปีข้างหน้า 

 

แนวทางปฏิบัติ 
ตามโครงการ 
หรือกจิกรรม 

 

 
 

ผู้รับ 

ผดิชอบ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

๑       โครงการส่งเสริมความสมัพนัธ์และ
ความร่วมมือกบัชุมชนในการพฒันา
การศึกษา 
กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม 

 

 

 

 

 

 

๒ - - ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ บุคลากรโรงเรียนกฤษณาวทิยา เป็นผู ้
รักสามคัคี มุ่งมัน่ใฝ่ความส าเร็จในงาน
งานบุคลากร 
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
และระเบียบวนิยั 
กิจกรรมปฐมนิเทศบุคลากรเขา้ใหม่
และประชุมบุคลากร 
กิจกรรมแฟ้มทะเบียนประวติับุคลากร 

 

๓ - - ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ โรงเรียนกฤษณาวทิยา ใชก้ารบริหาร
และจดัการ โดยบุคลากร และชุมชน 

งานแผนงานและนโยบาย 
โครงการบริหารงานตามปรัชญาและ
นโยบาย  
กิจกรรมจดัการบริหารตามแผนพฒันา
คุณภาพการศึกษา 
กิจกรรมจดัท าแผนปฏิบติังานประจ าปี 
กิจกรรมติดตามตรวจสอบการ
ประเมินผลการจดัการศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๘ 

 

ยุทธศาสตร์ด้านพฒันาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏรูิปการศึกษา 
เพือ่ยกระดับคุณภาพให้สูงขึน้   /  ระดับการศึกษาปฐมวยั 

 

ยุทธศาสตร์ที ่๒๐ เป้าประสงค์ 

เอกลกัษณ์(จุดเน้น/จุดเด่น)โรงเรียนกฤษณาวทิยา สถานศึกษามีการพฒันาสถานศึกษาตามนโยบายและแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา เพือ่ยกระดับคุณภาพให้สูงขึน้ 

ตัวช้ีวดั 

๑.  โรงเรียนกฤษณาวทิยา เน้นองค์ความรู้และแนวทางปฏิบัติตามศาสนาทีต่นนับถือ 

การด าเนินงานเพือ่ตอบสนองยุทธศาสตร์ 

ตัว 
ช้ีวดั 

ที่ 
 

ผลงานย้อนหลงั  ๓ ปี       เป้าหมายในระยะ  ๓  
ปีข้างหน้า 

 

แนวทางปฏิบัติ 
ตามโครงการ 
หรือกจิกรรม 

 

 
 

ผู้รับ 

ผดิชอบ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

๑ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ โรงเรียนกฤษณาวทิยา เนน้องคค์วามรู้
และแนวทางปฏิบติัตามศาสนาท่ีตนนบั
ถือ 
โครงการสอบธรรมศึกษา 
กิจกรรมสอบทางกา้วหนา้ของ
สถานศึกษา 
กิจกรรมสอบธรรมแม่กองสนามหลวง 
กิจกรรมเขา้ร่วมกิจกรรมทางศาสนา 

งานพฒันา
หลกัสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๙ 

 

ยุทธศาสตร์ด้านพฒันาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏรูิปการศึกษา 
เพือ่ยกระดับคุณภาพให้สูงขึน้   /  ระดับการศึกษาปฐมวยั 

 

ยุทธศาสตร์ที ่๒๑ เป้าประสงค์ 

มาตรการส่งเสริมโครงการพเิศษ สถานศึกษามีมาตรการส่งเสริมโครงการพเิศษ 

ตัวช้ีวดั 

๑. โรงเรียนกฤษณาวทิยา มียุทธศาสตร์และแผนงาน ก าหนดเป็นโครงการพเิศษตามนโยบาย อย่างน้อย ๒ 

โครงการ/ปี 

      ด้านชุมชนสัมพนัธ์  โครงการส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีจริยธรรมและค่านิยม 

    ด้านการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย   โครงการส่งเสริมการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย 

การด าเนินงานเพือ่ตอบสนองยุทธศาสตร์ 

ตัว 
ช้ีวดั 

ที่ 
 

ผลงานย้อนหลงั  ๓ ปี       เป้าหมายในระยะ  ๓  
ปีข้างหน้า 

 

แนวทางปฏิบัติ 
ตามโครงการ 
หรือกจิกรรม 

 

 
 

ผู้รับ 

ผดิชอบ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

๑ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ โครงการส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีจริยธรรม
และค่านิยม 
กิจกรรมเขา้ค่ายอบรมจริยธรรม 
กิจกรรมพทุธศาสนาวนัอาทิตย ์
กิจกรรมทอดผา้ป่าสามคัคี 
กิจกรรมแห่หมฺรบ 

กิจกรรมหล่อเทียน 

โครงการส่งเสริมการปกครองตามระ
อบประชาธิปไตย 
กิจกรรมสิทธิของหนู 

งานสมัพนัธ์
ชุมชน 

 

 

 

 

 

 

งานกิจการ
นกัเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดบั 

การศึกษาปฐมวยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๑ 

 

ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพผู้เรียน / ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
 

ยุทธศาสตร์ที ่ ๑    เป้าประสงค์ 

พฒันาและปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม 

และค่านิยมทีพ่งึประสงค์ 
ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยม 

ทีพ่งึประสงค์ 

ตัวช้ีวดั 

๑.  มีวนัิย  มีความรับผดิชอบ  และปฏิบัติตนตามหลกัธรรมเบือ้งต้นของศาสนาทีต่นนับถือ   

๒.  มีความซ่ือสัตย์สุจริต   

๓.  มีความกตัญญูกตเวท ี

๔.  มีเมตตากรุณา  เอือ้เฟ้ือเผือ่แผ่  และเสียสละเพือ่ส่วนรวม 

๕.  ประหยดั  รู้จักใช้ทรัพย์ส่ิงของส่วนตน  และส่วนรวมอย่างคุ้มค่า 

๖.  ภูมิใจในความเป็นไทย  เห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทย  นิยมไทย  และด ารงไว้ซ่ึงความเป็นไทย   

การด าเนินงานเพือ่ตอบสนองยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ี 
วดั 

ที่ 
 

ผลงานย้อนหลงั  ๓ ปี       เป้าหมายในระยะ  ๓  ปี
ข้างหน้า 

แนวทางปฏิบัติ 
ตามโครงการ 
หรือกจิกรรม 

 

 
 

ผู้รับ 

ผดิชอบ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

๑ ๘๑ ๘๑ ๙๐ ๙๑ ๙๒ ๙๓ โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ
ระเบียบวนิยั  
กิจกรรมส่งเสริมระเบียบวนิยั 
โครงการพฒันาคุณลกัษณะของผูเ้รียน 
กิจกรรมกรีฑานกัเรียน นกัศึกษา 
โรงเรียนเอกชน 
โครงการโรงเรียนสีขาว 
กิจกรรม กีฬาภายในตา้นยาเสพติด 

1.2 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ
ระเบียบวนิยั 
กิจกรรม ธนาคารความดี 
โครงการส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 
งานเลือกหวัหนา้หอ้งเรียน และรอง
หวัหนา้ 

งานกิจการ
นกัเรียน 



๖๒ 

 

การด าเนินงานเพือ่ตอบสนองยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ี 
วดั 

ที่ 
 

ผลงานย้อนหลงั  ๓ ปี       เป้าหมายในระยะ  ๓  
ปีข้างหน้า 

 

แนวทางปฏิบัติ 
ตามโครงการ 
หรือกจิกรรม 

 

 
 

ผู้รับ 

ผดิชอบ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

       กิจกรรม การเลือกตั้งสภานกัเรียน 
โครงการบริการแนะแนวและเทคโนโลยี
ศึกษา 
กิจกรรม ปฐมนิเทศ 
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
เขา้ค่ายลูกเสือ-ยวุกาชาด 
ธนัวา-มกรา  พฒันาลูกเสือ 

โครงการส่งเสริมและพฒันาหลกัสูตร 
 กิจกรรมวเิคราะห์หลกัสูตร 
 กิจกรรมท าแผนการจดัการเรียนรู้ 
 

งานกิจการ
นกัเรียน 

 

งานพฒันา
ผูเ้รียน 

 

 

งานพฒันา
หลกัสูตร 

๒ ๘๑ 
 

๘๑ ๙๑ ๙๒ ๙๓ ๙๔ 1.3 โครงการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรมและ
ระเบียบวนิยั 
กิจกรรม ธนาคารความดี 
โครงการส่งเสริมและพฒันาหลกัสูตร 
กิจกรรมวเิคราะห์หลกัสูตร 
กิจกรรมท าแผนการจดัการเรียนรู้ 
 

งานกิจการ
นกัเรียน 

 

งานพฒันา
หลกัสูตร 

๓ ๘๑ 
 

๘๑ ๘๒.๕๐ ๘๕ ๘๘ ๙๐ โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและ
ระเบียบวนิยั 
กิจกรรมวนัไหวค้รู 
โครงการส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 
กิจกรรมวนัพอ่   
กิจกรรมวนัแม่ 

งานกิจการ
นกัเรียน 

 

๔ ๘๑ 
 

๘๑ ๘๒.๕๐ ๘๕ ๘๘ ๙๐ โครงการบริการแนะแนวและให้
ค  าปรึกษา 
กิจกรรม ปัจฉิมนิเทศ 
 

งานกิจการ
นกัเรียน 



๖๓ 

 

การด าเนินงานเพือ่ตอบสนองยุทธศาสตร์ 

 

 

ตัวช้ีวั
ด 

    ที่ 
 

ผลงานย้อนหลงั  ๓ ปี       เป้าหมายในระยะ  ๓  
ปีข้างหน้า 

 

แนวทางปฏิบัติ 
ตามโครงการ 
หรือกจิกรรม 

 

 
 

ผู้รับ 

ผดิชอบ 
๒๕๕๑ 

๒๕๕
๒ 

๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

       โครงการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม
และระเบียบวนิยั 
กิจกรรม ธนาคารความดี 
โครงการส่งเสริมและพฒันาหลกัสูตร 
กิจกรรมวเิคราะห์หลกัสูตร 
กิจกรรมท าแผนการจดัการเรียนรู้ 
 

งานกิจการ
นกัเรียน 

 

 

งานพฒันา
หลกัสูตร 

๕ ๘๑ 
 

๘๑ ๘๒.๕๐ ๘๕ ๘๘ ๙๑ 1.5 โครงการพฒันาคุณลกัษณะของผูเ้รียน 
กิจกรรม ออมทรัพยก์บักฤษณาวทิยา 
โครงการพฒันาสภาพแวดลอ้ม 
กิจกรรม พลงังานหารสอง 
 

งานกิจการ
นกัเรียน 

 

๖ ๘๑.๕๐ 
 

๘๑.๕ ๘๒.๕๐ ๘๕ ๘๘ ๙๑ โครงการส่งเสริมวฒันธรรมและภูมิ
ปัญญาไทย 
กิจกรรม วนัลอยกระทง  วนัข้ึนปีใหม่ 
โครงการส่งเสริมความสมัพนัธ์และ
ความร่วมมือกบัชุมชนในการพฒันา
การศึกษา 
กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา 
กิจกรรมวนัสารทเดือนสิบ 
กิจกรรมแห่หมฺรบ 
โครงการส่งเสริมคุณธรรมและคานิยม 
กิจกรรมพทุธศาสนาวนัอาทิตย ์
กิจกรรมเขา้ค่ายอบรมจริยธรรม 
 

 

 

 

 

งานกิจการ
นกัเรียน 

 



๖๔ 

 

ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพผู้เรียน / ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
 

ยุทธศาสตร์ที ่ ๒    เป้าประสงค์ 

ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตส านึก  ในการอนุรักษ์และพฒันา

ส่ิงแวดล้อม 

ผู้เรียนมีจิตส านึก  ในการอนุรักษ์และพฒันา 

ส่ิงแวดล้อม 

ตัวช้ีวดั 

๑.  รู้คุณค่าของส่ิงแวดล้อม  และตระหนักถึงผลกระทบทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงส่ิงแวดล้อม   

๒.  เข้าร่วมหรือมีส่วนร่วมกจิกรรม / โครงการอนุรักษ์และพฒันาส่ิงแวดล้อม    

การด าเนินงานเพือ่ตอบสนองยุทธศาสตร์ 
 

 

ตัวช้ีวดั 

    ที่ 

 

ผลงานย้อนหลงั  ๓ ปี       เป้าหมายในระยะ  ๓  

ปีข้างหน้า 

 

แนวทางปฏิบัติ 

ตามโครงการ 

หรือกจิกรรม 

 

 
 

ผู้รับ 

ผดิชอบ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

๑ ๘๐.๕๐ ๘๐.๕๐ ๘๓.๗๕ ๘๗ ๙๐ ๙๑ โครงการดูแลสภาพแวดลอ้ม  

กิจกรรมปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 

กิจกรรมโรงเรียนสะอาด 

กิจกรรมพลงังานหารสอง 

โครงการดูแลสภาพแวดลอ้ม 

กิจกรรมอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

โครงการปลูกป่าท่ีบา้นบาโรย  ต.ปาดงั 

อ.สะเดา  จ.สงขลา 

โครงการส่งเสริมวฒันธรรมและภูมิ

ปัญญาไทย 

กิจกรรมวนัพอ่แห่งชาติ     

กิจกรรมวนัลอยกระทง 

กิจกรรมวนัแม่ 

 

 

งานอาคาร

สถานท่ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานกิจการ

นกัเรียน 

 

๒ ๘๐.๕๐ ๘๐.๕๐ ๘๓.๗๕ ๘๗ ๙๐ ๙๑ 

 



๖๕ 

 

ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพผู้เรียน / ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
 

ยุทธศาสตร์ที ่ ๓    เป้าประสงค์ 

พฒันาผู้เรียนให้มีทกัษะในการท างาน รักการท างาน 

สามารถท างานร่วมกบัผู้อืน่ได้  และมีเจตคติทีด่ี 
ต่ออาชีพสุจริต 

 

ผู้เรียนมีทกัษะในการท างาน  รักการท างาน  สามารถ 

ท างานร่วมกบัผู้อืน่ได้  และมีเจตคติทีด่ีต่ออาชีพสุจริต 

ตัวช้ีวดั 

๑.  มีทกัษะในการจัดการ  และท างานให้ส าเร็จ   

๒.  เพยีรพยายาม  ขยนั  อดทน  ละเอยีดรอบคอบในการท างาน   

๓.  ท างานอย่างมีความสุข  พฒันางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง 

๔.  ท างานร่วมกบัผู้อืน่ได้ 

๕.  มีความรู้สึกทีด่ีต่ออาชีพสุจริต  และหาความรู้เกีย่วกบัอาชีพทีต่นสนใจ 

การด าเนินงานเพือ่ตอบสนองยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ี 
วดั 

    ที่ 
 

ผลงานย้อนหลงั  ๓ ปี       เป้าหมายในระยะ  ๓  
ปีข้างหน้า 

แนวทางปฏิบัติ 
ตามโครงการ 
หรือกจิกรรม 

 

 

ผู้รับ 

ผดิชอบ 
๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

๑ ๘๐ ๘๐ ๘๒ ๘๔ ๘๘ ๙๑ โครงการส่งเสริมและพฒันาหลกัสูตร 
     กิจกรรมพฒันาหลกัสูตร 
     กิจกรรมท าแผนการจดัการเรียนการสอน 

โครงการส่งเสริมและพฒันาคุณภาพการ
เรียนการสอน 

     กิจกรรมผลิตส่ือการเรียนการสอน 
โครงการส่งเสริมและพฒันาคุณภาพ
ผูเ้รียน 

กิจกรรมการเขียนผลงานทางวชิาการ 
กิจกรรมการจดัท าแฟ้มสะสมผลงาน 
กิจกรรมการจดันิทรรศการทางวชิาการ 
กิจกรรมการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเนน้ 
 
 
 

งานพฒันา
หลกัสูตร 

 

 

งานการ
เรียนการ
สอน 

๒ ๙๐ ๙๐ ๙๑ ๙๒ ๙๓ ๙๔ 

๓ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 



๖๖ 

 

การด าเนินงานเพือ่ตอบสนองยุทธศาสตร์ 

 

 

ตัวช้ีวดั 

    ที่ 
 

ผลงานย้อนหลงั  ๓ ปี       เป้าหมายในระยะ  ๓  
ปีข้างหน้า 

 

แนวทางปฏิบัติ 
ตามโครงการ 
หรือกจิกรรม 

 

 
 

ผู้รับ 

ผดิชอบ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

๔ ๙๙ ๙๙ ๙๙ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐  

ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
กิจกรรมแข่งขนัทกัษะทางวชิาการ    
โครงการกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
กิจกรรมชมรม 
กิจกรรมการจ าหน่ายผลงานของนกัเรียน   
กิจกรรมลูกเสือ / ยวุกาชาด  / จิตสาธารณะ 
โครงการส่งเสริมพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ิน 
กิจกรรมการจดัท าหลกัสูตรวนัสารทเดือน
สิบ 
กิจกรรมท าแผนการสอนบูรณาการทุก
ระดบัชั้น 
กิจกรรมการใชแ้หล่งการเรียนรู้ในชุมชน 
โครงการส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 
กิจกรรมเลือกตั้งสภานกัเรียน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานพฒันา
ผูเ้รียน 

 

 

 

 

 

 

งานพฒันา
หลกัสูตร 

 

 

 

 

 

 

งานกิจการ
นกัเรียน 

๕ ๙๐ ๙๐ ๙๑ ๙๒ ๙๓ ๙๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๗ 

 

ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพผู้เรียน / ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
 

ยุทธศาสตร์ที ่ ๔    เป้าประสงค์ 

พฒันาผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดวเิคราะห์ 

คิดสังเคราะห์  มีวจิารณญาณ  มีความคิดสร้างสรรค์ 

คิดไตร่ตรอง  และมีวสัิยทศัน์ 

ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวเิคราะห์   คิดสังเคราะห์  

มีวจิารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ 

คิดไตร่ตรอง  และมีวสัิยทศัน์ 

ตัวช้ีวดั 

๑.  สามารถวเิคราะห์  สังเคราะห์  สรุปความคิดรวบยอด  คิดอย่างเป็นระบบ  และมีการคิดแบบองค์รวม  

๒. สามารถคาดการณ์  ก าหนดเป้าหมาย  และแนวทางการตัดสินใจได้  

๓. ประเมินและเลอืกแนวทางการตัดสินใจ  และแก้ไขปัญหาอย่างมีสติ 

๔. มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์  มองโลกในแง่ดี  และมีจินตนาการ 

การด าเนินงานเพือ่ตอบสนองยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ี 

วดั 

ที่ 

 

ผลงานย้อนหลงั  ๓ ปี เป้าหมายในระยะ  ๓  ปี

ข้างหน้า 

แนวทางปฏิบัติ 

ตามโครงการ 

หรือกจิกรรม 

 

 

ผู้รับ 

ผดิชอบ 

๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

๑ ๘๐ ๘๐ ๘๒.๕๐ ๘๕ ๘๘ ๙๒ โครงการ ส่งเสริมและพฒันาหลกัสูตร 
กิจกรรมจดัท าแผนการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ 
 โครงการส่งเสริมและพฒันาหลกัสูตร
ทอ้งถ่ิน 
กิจกรรมจดัท าแผนการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้บูรณาการหลกัสูตรทอ้งถ่ิน 
กิจกรรมการใชแ้หล่งการเรียนรู้ใน
ชุมชน   
โครงการส่งเสริมและพฒันาคุณภาพ
การเรียนการสอน 
กิจกรรมแผนการจดักิจกรรม 
ผลงานนกัเรียน 
 

งานพฒันา
หลกัสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานการเรียน
การสอน 

๒ ๗๖ ๗๖ ๘๐.๕๐ ๘๓ ๘๖ ๙๐ 

๓ ๗๙ ๗๙ ๘๓.๕๐ ๘๖ ๘๙ ๙๒ 



๖๘ 

 

การด าเนินงานเพือ่ตอบสนองยุทธศาสตร์ 

 

 

ตัวช้ีวดั 

    ที่ 

 

ผลงานย้อนหลงั  ๓ ปี       เป้าหมายในระยะ  ๓  

ปีข้างหน้า 

 

แนวทางปฏิบัติ 

ตามโครงการ 

หรือกจิกรรม 

 

 
 

ผู้รับ 

ผดิชอบ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

๔ ๘๔ ๘๔ ๘๔.๕๐ ๘๗ ๙๐ ๙๑ แฟ้มสะสมผลงาน 
โครงการส่งเสริมและพฒันาคุณภาพ
ผูเ้รียน 
กิจกรรมท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
กิจกรรมแข่งขนัทกัษะทางวชิาการ 
กิจกรรมนิทรรศการแสดงผลงานทาง
วชิาการ 
กิจกรรมการเขียนผลงานทางวชิาการ 
โครงการงานพฒันาผูเ้รียน 
กิจกรรมชุมนุม 

   
 

งานพฒันา
ผูเ้รียน 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพผู้เรียน / ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
 

ยุทธศาสตร์ที ่ ๕    เป้าประสงค์ 

พฒันาผู้เรียนให้มีความรู้  และทกัษะทีจ่ าเป็น 

ตามหลกัสูตร 

ผู้เรียนมีความรู้  และทกัษะทีจ่ าเป็นตามหลกัสูตร 

ตัวช้ีวดั 

๑.  มีระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลีย่ตามเกณฑ์   

๒. มีผลการทดสอบรวบยอดระดับชาติเฉลีย่ตามเกณฑ์   

๓. สามารถส่ือความคิดผ่านการพูด  เขียน  หรือน าเสนอด้วยวธีิต่างๆ 

๔. สามารถใช้ภาษาเพือ่การส่ือสารได้  ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 

๕. สามารถใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ  เพือ่พฒันาการเรียนรู้ 



๖๙ 

 

การด าเนินงานเพือ่ตอบสนองยุทธศาสตร์ 

 

ตัวช้ีวดั 

    ที่ 

 

ผลงานย้อนหลงั  ๓ ปี       เป้าหมายในระยะ  ๓  

ปีข้างหน้า 

 

แนวทางปฏิบัติ 

ตามโครงการ 

หรือกจิกรรม 

 

 
 

ผู้รับ 

ผดิชอบ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

๑ ๗๐ ๗๐ ๗๕.๕๗ ๘๐.๐๐ ๘๔.๐๐ ๙๐.๐๐ โครงการติดตามและประเมินผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนของผูเ้รียน 
กิจกรรมติดตามและประเมินผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนระดบัสถานศึกษาและ
ระดบัชาติ 
กิจกรรมพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
โครงการส่งเสริมและพฒันาหลกัสูตร 

1.1 กิจกรรมวเิคราะห์หลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 ตามกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมจดัท าแผนการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ ตามกลุ่มสาระท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็น
ส าคญั 

1.2 โครงการพฒันาคุณภาพเคร่ืองมือวดัและ
ประเมินผลทางการเรียน 
กิจกรรมวเิคราะห์ขอ้สอบและจดัท าขอ้สอบ 
กิจกรรมสร้างเคร่ืองมือวดัและประเมินผล 
 

งานวดัผล
ประเมินผล 

 

 

 

 

 

 

งานพฒันา
หลกัสูตร 

๒ ๗๕ ๗๕ ๓๘.๑๔ ๗๐.๐๐ ๗๕.๐๐ ๘๐.๐๐ 

๓ ๙๐ ๙๐ ๙๙.๑๔ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ โครงการส่งเสริมและพฒันาหลกัสูตร 
กิจกรรมวเิคราะห์หลกัสูตร 
กิจกรรมจดัท าแผนการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ 
โครงการส่งเสริมและพฒันาคุณภาพผูเ้รียน
ระดบัประถมศึกษา 
กิจกรรมใหผู้เ้รียนเขียนผลงานทางวชิาการ 
กิจกรรมแข่งขนัทกัษะทางวชิาการ 
กิจกรรมนิทรรศการแสดงผลงานทาง
วชิาการ 
 

งานพฒันา
หลกัสูตร 



๗๐ 

 

การด าเนินงานเพือ่ตอบสนองยุทธศาสตร์ 

 

ตัวช้ีวดั 

    ที่ 

 

ผลงานย้อนหลงั  ๓ ปี       เป้าหมายในระยะ  ๓  

ปีข้างหน้า 

 

แนวทางปฏิบัติ 

ตามโครงการ 

หรือกจิกรรม 

 

 

ผู้รับ 

ผดิชอบ 

๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

๔ ๗๕ ๗๕ ๙๙.๑๔ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ โครงการส่งเสริมและพฒันาหลกัสูตร
ทอ้งถ่ิน 
กิจกรรมหลกัสูตรทอ้งถ่ิน 
กิจกรรมท าแผนการสอนแบบบูรณาการ 
โครงการส่งเสริมและพฒันาคุณภาพการ
เรียนการสอน 
กิจกรรมซ่อมเสริม 
กิจกรรมวจิยัในชั้นเรียน 
โครงการหอ้งสมุด 
กิจกรรมรักการอ่าน 
กิจกรรมอาหารสมอง 
โครงการส่งเสริมและพฒันาคุณภาพ
ผูเ้รียนระดบัประถม 
กิจกรรมการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเนน้
ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
กิจกรรมการแข่งขนัทกัษะ 
กิจกรรมใหผู้เ้รียนเขียนผลงานทางวชิาการ 
กิจกรรมนิทรรศการแสดงผลงานทาง
วชิาการ 

งานพฒันา
หลกัสูตร 

 

 

 

 

งานการ
เรียนการ
สอน 

๕ ๘๐ ๘๐ ๙๓ ๙๔ ๙๕ ๙๖ โครงการหอ้งสมุด 

กิจกรรมแนะน าการใชห้อ้งสมุด 

กิจกรรมรักการอ่าน 

โครงการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนดา้นการ

ใหบ้ริการสารสนเทศ / ICT 

กิจกรรมจดัหลกัสูตรคอมพิวเตอร์ทุก

ระดบัชั้นใหก้บัผูเ้รียนผูเ้รียนใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศในการศึกษาคน้ควา้หาความรู้ 

งาน

หอ้งสมุด 



๗๑ 

 

ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพผู้เรียน / ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
 

ยุทธศาสตร์ที ่ ๖    เป้าประสงค์ 

พฒันาผู้เรียนให้มีทกัษะในการแสวงหาความรู้ 
ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้  และพฒันาตนเอง 

อย่างต่อเน่ือง 

 

ผู้เรียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
รักการเรียนรู้  และพฒันาตนเองอย่างต่อเน่ือง 

ตัวช้ีวดั 

๑.  มีนิสัยรักการอ่าน  การเขียนและการฟัง  รู้จักตั้งค าถามเพือ่หาเหตุผล  

๒. สนใจแสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆรอบตัว  ใช้ห้องสมุด  แหล่งความรู้และส่ือต่างๆได้ ทั้งในและนอกสถานศึกษา   

๓. มีวธีิการเรียนรู้ของตนเอง  เรียนรู้ร่วมกบัผู้อืน่ได้  สนุกกบัการเรียนรู้และชอบมาโรงเรียน 

การด าเนินงานเพือ่ตอบสนองยุทธศาสตร์ 
 

ตัวช้ีวดั 

    ที่ 
 

ผลงานย้อนหลงั  ๓ ปี       เป้าหมายในระยะ  ๓  
ปีข้างหน้า 

 

แนวทางปฏิบัติ 
ตามโครงการ 
หรือกจิกรรม 

 

 
 

ผู้รับ 

ผดิชอบ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

๑ ๘๐ ๘๐ ๘๕ ๘๗.๕๐ ๙๐ ๙๑ โครงการส่งเสริมและพฒันาคุณภาพ
ผูเ้รียน 
กิจกรรมจดัท าแผนกิจกรรมการเรียนรู้ 
กิจกรรมใหผู้เ้รียนเขียนผลงานทาง
วชิาการ 
โครงการหอ้งสมุด 
กิจกรรมแนะน าการใชห้อ้งสมุด 
กิจกรรมอาหารสมอง 
กิจกรรมรักการอ่าน 
โครงการส่งเสริมพฒันาหลกัสูตร
ทอ้งถ่ิน 
กิจกรรมพฒันาหลกัสูตร 
กิจกรรมท าแผนการสอนบูรณาการ 
กิจกรรมการใชแ้หล่งเรียนรู้ 
โครงการส่งเสริมความสมัพนัธ์และ
ความร่วมมือกบัชุมชนในการพฒันา
การศึกษา 
 

งานการเรียน
การสอน 

 

 

 

 

งานหอ้งสมุด 
 

 

 

 

งานพฒันา
หลกัสูตร 

 

 

 

 

งานสมัพนัธ์
ชุมชน 



๗๒ 

 

การด าเนินงานเพือ่ตอบสนองยุทธศาสตร์ 

 

ตัวช้ีวดั 

    ที่ 
 

ผลงานย้อนหลงั  ๓ ปี       เป้าหมายในระยะ  ๓  
ปีข้างหน้า 

 

แนวทางปฏิบัติ 
ตามโครงการ 
หรือกจิกรรม 

 

 
 

ผู้รับ 

ผดิชอบ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

       กิจกรรมธรรมะสญัจร 
โครงการส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีจริยธรรม
และค่านิยม 
กิจกรรมเขา้ค่ายอบรมจริยธรรม 
กิจกรรมทอดผา้ป่าสามคัคี 
โครงการกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
กิจกรรมชมรม 
กิจกรรมลูกเสือ-ยวุกาชาด 
โครงการทศันศึกษานอกสถานท่ี 
กิจกรรมเท่ียวสวนสตัวส์งขลา 
กิจกรรมเยีย่มชมพิพิธภณัฑส์ตัวน์ ้ า 
กิจกรรมเยีย่มชมสถาบนัทกัษิณคดี  
สงขลา 
กิจกรรมวนัวทิยาศาสตร์ 

 

 

งานกิจการ
นกัเรียน 

 

 

งานพฒันา
ผูเ้รียน 

๒ ๙๐ ๙๐ ๙๔ ๙๕ ๙๖ ๙๗ โครงการส่งเสริมและพฒันาหลกัสูตร 
- กิจกรรมจดัท าแผนกิจกรรมจดัการ

เรียนรู้ 
- โครงการกิจกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 
- กิจกรรมทศันศึกษา 
1. โครงการหอ้งสมุด 
- กิจกรรมแนะน าการใชห้อ้งสมุด 
- กิจกรรมอาหารสมอง     
- กิจกรรมรักการอ่าน 
2. โครงการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนดา้นการ

ใหบ้ริการสารสนเทศ ICT  
- กิจกรรมสารสนเทศ 

 
 
 

งานพฒันา
หลกัสูตร 

 

 

 

 

งานหอ้งสมุด 



๗๓ 

 

การด าเนินงานเพือ่ตอบสนองยุทธศาสตร์ 

 

 

ตัวช้ีวดั 

    ที่ 
 

ผลงานย้อนหลงั  ๓ ปี       เป้าหมายในระยะ  ๓  
ปีข้างหน้า 

 

แนวทางปฏิบัติ 
ตามโครงการ 
หรือกจิกรรม 

 

 
 

ผู้รับ 

ผดิชอบ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

๓ ๘๕ ๘๕ ๘๕ ๘๗.๕๐ ๙๐ ๙๑ โครงการส่งเสริมและพฒันาหลกัสูตร
ระดบัประถมศึกษา 
กิจกรรมวเิคราะห์หลกัสูตร 
กิจกรรมเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
โครงการส่งเสริมและพฒันาหลกัสูตร
ทอ้งถ่ิน 
กิจกรรมบูรณาการ 
โครงการกิจกรรมพฒันาคุณภาพ
นกัเรียน 
กิจกรรมชุมนุม 
กิจกรรมทศันศึกษา 
โครงการหอ้งสมุด 
กิจกรรมแนะน าการใชห้อ้งสมุด 

งานพฒันา
หลกัสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานหอ้งสมุด 

 

ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพผู้เรียน / ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
 

ยุทธศาสตร์ที ่ ๗    เป้าประสงค์ 

พฒันาให้ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย 
และสุขภาพจิตทีด่ี 

 

ผู้เรียนมีสุขนิสัย  สุขภาพกายและสุขภาพจิตทีด่ี 

ตัวช้ีวดั 

๑.  มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ  และออกก าลงักายสม ่าเสมอ 

๒. มีน า้หนัก  ส่วนสูง  และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ 

๓. ป้องกนัตนเองจากส่ิงเสพติดให้โทษ  และหลกีเลีย่งสภาวะทีเ่ส่ียงต่อความรุนแรง  โรคภัย  อุบัติเหตุและปัญหาทาง
เพศ 

๔. มีความมั่นใจ  กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม  และให้เกยีรติผู้อืน่ 

๕. มีมนุษยสัมพนัธ์ทีด่ีต่อเพือ่น  ครู  และผู้อืน่ 

 



๗๔ 

 

การด าเนินงานเพือ่ตอบสนองยุทธศาสตร์ 
 

 

ตัวช้ีวดั 

    ที่ 
 

ผลงานย้อนหลงั  ๓ ปี       เป้าหมายในระยะ  ๓  
ปีข้างหน้า 

 

แนวทางปฏิบัติ 
ตามโครงการ 
หรือกจิกรรม 

 

 
 

ผู้รับ 

ผดิชอบ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

๑ ๙๕ ๙๕.๕๐ ๙๑.๕๐ ๙๓ ๙๔ ๙๕ โครงการพฒันาคุณลกัษณะของผูเ้รียน 
กิจกรรมโภชนาการและสุขาภิบาล 
กิจกรรมแปรงฟันเพ่ือสุขภาพ 
กิจกรรมกรีฑานกัเรียนนกัศึกษา
โรงเรียนเอกชน 
โครงการโรงเรียนสีขาว 
กิจกรรมกีฬาภายในตา้นยาเสพติด 
กิจกรรมแอโรบิกต่อตา้นยาเสพติด 
กิจกรรมกีฬากลุ่มชายแดน  ส านกัแตว้ 
เทศบาล  และเอกชน 
กิจกรรมทูบีนมัเบอร์วนั 
 

งานกิจการ
นกัเรียน 

๒ ๙๒ ๙๒ ๙๒.๕๐ ๙๓ ๙๔ ๙๕ โครงการพฒันาคุณลกัษณะผูเ้รียน 
กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย 
กิจกรรมสวสัดิการนกัเรียนโครงการ
บริการแนะน าและใหค้  าปรึกษา 
กิจกรรมระเบียนสะสม 
 

งานกิจการ
นกัเรียน 

๓ ๙๐ ๙๐.๕๐ ๙๑ ๙๒ ๙๓ ๙๔ 

๔ ๙๒ ๙๒.๕๐ ๙๒.๕๐ ๙๔ ๙๕ ๙๖ 

๕ ๙๘ ๙๘ ๙๘.๕๐ ๙๙ ๙๙.๕๐ ๑๐๐ โครงการกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
กิจกรรมลูกเสือ ยวุกาชาด 
 

 

 

งานพฒันา
ผูเ้รียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗๕ 

 

 

ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพผู้เรียน / ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
 

ยุทธศาสตร์ที ่ ๘    เป้าประสงค์ 

ส่งเสริมและพฒันาผู้เรียนให้มีสุนทรียภาพและ 
ลกัษณะนิสัยด้านศิลปะ  ดนตรีและกฬีา 

ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลกัษณะนิสัยด้านศิลปะ 
ดนตรีและกฬีา 

ตัวช้ีวดั 

๑.  ช่ืนชม  ร่วมกจิกรรม  และมีผลงานด้านศิลปะ 

๒. ช่ืนชม  ร่วมกจิกรรม  และมีผลงานด้านดนตรี / นาฏศิลป์ 

๓. ช่ืนชม  ร่วมกจิกรรม  และมีผลงานด้านกฬีา / นันทนาการ 

การด าเนินงานเพือ่ตอบสนองยุทธศาสตร์ 
 

 

ตัวช้ีวดั 

    ที่ 
 

ผลงานย้อนหลงั  ๓ ปี       เป้าหมายในระยะ  ๓  
ปีข้างหน้า 

 

แนวทางปฏิบัติ 
ตามโครงการ 
หรือกจิกรรม 

 

 
 

ผู้รับ 

ผดิชอบ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

๑ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ โครงการส่งเสริมตามระบอบ
ประชาธิปไตย 
กิจกรรมวนัพอ่ 
กิจกรรมวนัแม่ 
โครงการพฒันาคุณลกัษณะของผูเ้รียน 
กิจกรรมกรีฑานกัเรียน นกัศึกษา
โรงเรียนเอกชน 
โครงการโรงเรียนสีขาว 
กิจกรรมกีฬาภายในตา้นภยัยาเสพติด 
กิจกรรมเตน้แอโรบิก ต่อตา้นยาเสพติด 
กิจกรรมทูบีนมัเบอร์วนั 
โครงการกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
กิจกรรมชุมนุมสร้างสรรค ์
กิจกรรมชุมนุมดุริยางค ์
กิจกรรมชุมนุมนาฏศิลป์ 
กิจกรรมชุมนุมกีฬา 
กิจกรรมชุมนุมประดิดประดอย 
กิจกรรมวนัข้ึนปีใหม่ 
นิทรรศการแสดงผลงานนกัเรียน 

งานกิจการ
นกัเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานพฒันา
ผูเ้รียน 

๒ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

๓ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 



๗๖ 

 

 

ยุทธศาสตร์ด้านการเรียนการสอน / ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
 

ยุทธศาสตร์ที ่ ๙    เป้าประสงค์ 

พฒันาและปลูกฝังให้ครูมีคุณธรรม  จริยธรรม มีวุฒิ 

ความรู้ ความสามารถตรงกบังานทีรั่บผดิชอบ  หมั่น 

พฒันาตนเอง เข้ากบัชุมชนได้ดีและมีครูพอเพยีง 

ครูมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีวุฒิ / ความรู้ความสามารถ 

ตรงกบังานทีรั่บผดิชอบ  หมั่นพฒันาตนเอง 
เข้ากบัชุมชนได้ดีและมีครูพอเพยีง 

ตัวช้ีวดั 

๑.  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวชิาชีพ 

๒. มีมนุษยสัมพนัธ์ทีด่ีกบัผู้เรียน  ผู้ปกครองและชุมชน 

๓. มีความมุ่งมั่นและอุทศิตนในการสอนและพฒันาผู้เรียน 

๔. มีการแสวงหาความรู้และเทคนิควธีิการใหม่ๆ  รับฟังความคิดเห็น  ใจกว้าง  และยอมรับการเปลีย่นแปลง 

๕. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษา  หรือเทยีบเท่าขึน้ไป 

 ๖. สอนตรงตามวชิาเอก – โท หรือตรงตามความถนัด 

๗. มีจ านวนพอเพยีง(หมายรวมทั้งครูและบุคลากรสนับสนุน) 

การด าเนินงานเพือ่ตอบสนองยุทธศาสตร์ 
 

 

ตัวช้ีวดั 

    ที่ 
 

ผลงานย้อนหลงั  ๓ ปี       เป้าหมายในระยะ  ๓  
ปีข้างหน้า 

 

แนวทางปฏิบัติ 
ตามโครงการ 
หรือกจิกรรม 

 

 
 

ผู้รับ 

ผดิชอบ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

๑ ๙๐ ๙๐ ๙๐.๕๐ ๙๒ ๙๓ ๙๔ โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
และระเบียบวนิยั 
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม
บุคลากร 
กิจกรรมส่งเสริมระเบียบวนิยัของ
บุคลากร 

1. โครงการส่งเสริมและพฒันา 
2. บุคลากร 

กิจกรรมจดับุคลากรปฏิบติังานประจ าปี 

 
 
 

งานบุคลากร 
 

 

 

 

 

 

งานบุคลากร 

๒ ๙๐ ๙๐ ๙๐.๕๐ ๙๒ ๙๓ ๙๔ 

๓ ๙๐ ๙๐ ๙๐.๕๐ ๙๒ ๙๓ ๙๔ 



๗๗ 

 

การด าเนินงานเพือ่ตอบสนองยุทธศาสตร์ 

 

 

ตัวช้ีวดั 

    ที่ 
 

ผลงานย้อนหลงั  ๓ ปี       เป้าหมายในระยะ  ๓  
ปีข้างหน้า 

 

แนวทางปฏิบัติ 
ตามโครงการ 
หรือกจิกรรม 

 

 
 

ผู้รับ 

ผดิชอบ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

๔ ๙๐ ๙๐ ๙๐.๕๐ ๙๒ ๙๓ ๙๔ กิจกรรมงานพฒันาบุคลากร 
กิจกรรมทศันศึกษา 
กิจกรรมใหบุ้คคลากรเขา้รับการอบรม
ทั้งภาครัฐและเอกชน 

3. โครงการส่งเสริมความสมัพนัธ์และ
ความร่วมมือกบัชุมชนในการพฒันา
การศึกษา 
กิจกรรมประชุมผูป้กครอง 
กิจกรรมสายสมัพนัธ์ 
โครงการส่งเสริมและพฒันาคุณภาพ
การเรียนการสอน 
กิจกรรมนิเทศการสอน 
 

 

งานบุคลากร 
 

 

 

 

งานสมัพนัธ์
ชุมชน 

 

 

 

 

งานการเรียน
การสอน 

๕ ๙๐ ๙๐ ๙๐.๕๐ ๙๒ ๙๓ ๙๔ 

๖ ๙๐ ๙๐ ๙๐.๕๐ ๙๒ ๙๓ ๙๔ 

๗ ๙๐ ๙๐ ๙๐.๕๐ ๙๒ ๙๓ ๙๔ 

 

 

ยุทธศาสตร์ด้านการเรียนการสอน / ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
 

ยุทธศาสตร์ที ่ ๑๐    เป้าประสงค์ 

พฒันาครูให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียน 

การสอนอย่างมีประสิทธิภาพ  และเน้นผู้เรียน 

เป็นส าคัญ 

 

ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมี 
ประสิทธิภาพ  และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ตัวช้ีวดั 

๑.  มีความรู้ความเข้าใจเป้าหมายการจัดการศึกษา  และหลกัสูตรการศึกษาข้ันพืน้ฐาน  

๒. มีการวเิคราะห์ศักยภาพของผู้เรียน  และเข้าใจผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

๓. มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๔. มีความสามารถใช้เทคโนโลยใีนการพฒันาการเรียนรู้ของตนเองและผู้เรียน 



๗๘ 

 

ตัวช้ีวดั 

๕. มีการประเมินผลการเรียนการสอนทีส่อดคล้องกบัสภาพการเรียนรู้ทีจั่ดให้ผู้เรียน  และองิพฒันาการของผู้เรียน  

๖. มีการน าผลการประเมินมาปรับเปลีย่นการเรียนการสอน  เพือ่พฒันาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ 

๗. มีการวจัิยเพือ่พฒันาการเรียนรู้ของผู้เรียน  และน าผลไปใช้พฒันาผู้เรียน 

การด าเนินงานเพือ่ตอบสนองยุทธศาสตร์ 
 

 

ตัวช้ีวดั 

    ที่ 
 

ผลงานย้อนหลงั  ๓ ปี       เป้าหมายในระยะ  ๓  
ปีข้างหน้า 

 

แนวทางปฏิบัติ 
ตามโครงการ 
หรือกจิกรรม 

 

 
 

ผู้รับ 

ผดิชอบ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

๑ ๘๐ ๘๐ ๘๒.๕๐ ๘๕ ๘๗.๕๐ ๙๑ โครงการส่งเสริมและพฒันาหลกัสูตร 
กิจกรรมวเิคราะห์หลกัสูตร 
กิจกรรมจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ 
 
โครงการส่งเสริมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 
กิจกรรมจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้
ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
กิจกรรมผลิตส่ือการเรียนการสอน 
กิจกรรมแนะแนว 
 
โครงการพฒันาคุณภาพเคร่ืองมือวดัผล
และประเมินผล 
กิจกรรมการสร้างเคร่ืองมือวดัผลและ
ประเมินผลทางการเรียน 
กิจกรรมการวเิคราะห์ขอ้สอบและ
จดัท าธนาคารขอ้สอบ 
กิจกรรมจดัท าแผนพฒันาผลสมัฤทธ์ิ  

๘  กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมซ่อมเสริม 
กิจกรรมวจิยัในชั้นเรียน 

 
 

งานพฒันา
หลกัสูตร 

 

 

 

งานการเรียน
การสอน 

 

 

 

 

 

งานวดัผล
ประเมินผล 

 

๒ ๘๕ ๘๕ ๙๑.๖๐ ๙๓ ๙๔ ๙๕ 

๓ ๘๕ ๘๕ ๙๑ ๙๒ ๙๓ ๙๔ 

๔ ๘๖ ๘๖ ๙๗.๕๐ ๙๘ ๙๙ ๙๙.๕๐ 

๕ ๘๐ ๘๐ ๘๓.๕๕ ๘๖.๕๐ ๙๑ ๙๒ 

๖ ๘๕ ๘๕ ๘๖.๗๕ ๘๙.๕๐ ๙๒ ๙๓ 

๗ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

 

 

 



๗๙ 

 

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการจัดการศึกษา / ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

 

ยุทธศาสตร์ที ่ ๑๑    เป้าประสงค์ 

ผู้บริหารได้รับการพฒันาและปลูกฝังให้มีคุณธรรม 

จริยธรรม  มีภาวะผู้น า  และมีความสามารถ 

ในการบริหารจัดการศึกษา 

 

ผู้บริหารมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีภาวะผู้น าและมี 
ความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา 

ตัวช้ีวดั 

๑.  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวชิาชีพ   

๒. มีความคิดริเร่ิม  มีวสัิยทศัน์  และเป็นผู้น าทางวชิาการ  

๓. มีความสามารถในการบริหารงานวชิาการและการจัดการ 

๔. มีการบริหารทีม่ีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ผู้เกีย่วข้องพงึพอใจ 

การด าเนินงานเพือ่ตอบสนองยุทธศาสตร์ 
 

 

ตัวช้ีวดั 

    ที่ 
 

ผลงานย้อนหลงั  ๓ ปี       เป้าหมายในระยะ  ๓  
ปีข้างหน้า 

 

แนวทางปฏิบัติ 
ตามโครงการ 
หรือกจิกรรม 

 

 
 

ผู้รับ 

ผดิชอบ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

๑ ๙๐ ๙๐ ๙๑ ๙๒ ๙๓ ๙๔ โครงการบริหารงานตามปรัชญาและ
นโยบาย 
กิจกรรมท าแผนพฒันาคุณภาพ
การศึกษา 
กิจกรรมท าแผนปฏิบติังานประจ าปี 
กิจกรรมรายงานผลการพฒันาคุณภาพ
การศึกษา 
กิจกรรมติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผลคุณภาพการศึกษา  
กิจกรรมท าแฟ้มสะสมผลงานของ 
ผูบ้ริหาร 
จดัท าแผนภูมิโครงสร้างการบริหารงาน 
 
 
 

 

งานบริหาร 

๒ ๘๖ ๘๖ ๙๐ ๙๑ ๙๒ ๙๓ 

๓ ๘๘ ๘๘ ๙๑ ๙๒ ๙๓ ๙๔ 



๘๐ 

 

การด าเนินงานเพือ่ตอบสนองยุทธศาสตร์ 

 

 

ตัวช้ีวดั 

    ที่ 
 

ผลงานย้อนหลงั  ๓ ปี       เป้าหมายในระยะ  ๓  
ปีข้างหน้า 

 

แนวทางปฏิบัติ 
ตามโครงการ 
หรือกจิกรรม 

 

 
 

ผู้รับ 

ผดิชอบ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

๔ ๘๘ ๘๘ ๙๐ ๙๑ ๙๒ ๙๓ กิจกรรมจดัท าระบบประกนัคุณภาพ
การศึกษา 
กิจกรรมบริการขอ้มูล สารสนเทศ 
กิจกรรมการจดัระบบโครงสร้างการ
บริหารงาน 
กิจกรรมนิเทศติดตามผลงานของการ
บริหารการศึกษา 

งานบริหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘๑ 

 

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการจัดการศึกษา / ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
 

ยุทธศาสตร์ที ่ ๑๒    เป้าประสงค์ 

สนับสนุนและส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดองค์กร 
โครงสร้างและระบบการบริหารงาน  และพฒันา 

องค์กรอย่างเป็นระบบ  ครบวงจร 

สถานศึกษามีการจัดองค์กร  โครงสร้างและระบบ 

การบริหารงาน  และพฒันาองค์กรอย่างเป็นระบบ 

ครบวงจร 

ตัวช้ีวดั 

๑.  มีการจัดองค์กร  โครงสร้างและระบบการบริหารงานทีม่ีความคล่องตัวสูง  และปรับเปลีย่นได้เหมาะสมตาม

สถานการณ์   

๒. มีการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ  ครอบคลุมและทนัต่อการใช้งาน  

๓. มีระบบการประกนัคุณภาพภายในทีด่ าเนินงานอย่างต่อเน่ือง 

๔. มีการพฒันาบุคลากรอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง 

๕. ผู้รับบริการและผู้เกีย่วข้องพงึพอใจผลการบริหารงานและการพฒันาผู้เรียน 

การด าเนินงานเพือ่ตอบสนองยุทธศาสตร์ 
 

 

ตัวช้ีวดั 

    ที่ 
 

ผลงานย้อนหลงั  ๓ ปี       เป้าหมายในระยะ  ๓  
ปีข้างหน้า 

 

แนวทางปฏิบัติ 
ตามโครงการ 
หรือกจิกรรม 

 

 
 

ผู้รับ 

ผดิชอบ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

๑ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ โครงการการบริหารงานตามปรัชญา
และนโยบาย 
กิจกรรมการจดัระบบโครงสร้างการ
บริหารงาน 
กิจกรรมบริการขอ้มูล สารสนเทศ 
กิจกรรมจดัท าระบบประกนัคุณภาพ
การศึกษา   
กิจกรรมท าแผนพฒันาคุณภาพ
การศึกษา 
กิจกรรมท าแผนปฏิบติังานประจ าปี 
กิจกรรมรายงานผลการพฒันา
คุณภาพการศึกษา 

 
 

งานบริหาร 

๒ ๗๕ ๘๐ ๘๕.๕๐ ๘๘ ๙๑ ๙๒ 

๓ ๘๐ ๘๐ ๘๕ ๘๗.๕๐ ๙๐ ๙๑ 



๘๒ 

 

การด าเนินงานเพือ่ตอบสนองยุทธศาสตร์ 

 

 

ตัวช้ีวดั 

    ที่ 

 

ผลงานย้อนหลงั  ๓ ปี       เป้าหมายในระยะ  ๓  

ปีข้างหน้า 

 

แนวทางปฏิบัติ 

ตามโครงการ 

หรือกจิกรรม 

 

 
 

ผู้รับ 

ผดิชอบ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

๔ ๘๐.๐๐ ๘๐.๐๐ ๘๕.๐๐ ๘๘.๐๐ ๙๐.๕๐ ๙๑ กิจกรรมติดตาม ตรวจสอบและ

ประเมินผล  

จดัท าธรรมนูญโรงเรียนโครงการ 

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

และระเบียบวนิยั 

กิจกรรม ปฐมนิเทศบุคลากรเขา้ใหม่

และประชุมบุคลากร 

กิจกรรมแฟ้มทะเบียนประวติั

บุคลากร 

โครงการส่งเสริมและพฒันาบุคลากร 

กิจกรรมพฒันาบุคลากร 

กิจกรรมทศันศึกษา และขวญัก าลงัใจ 
 

งานบริหาร 
 

 

 

งานบุคลากร 

๕ ๙๐ ๙๑ ๙๔.๕๐ ๙๕.๐๐ ๙๖.๐๐ ๙๗.๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘๓ 

 

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการจัดการศึกษา / ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
 

ยุทธศาสตร์ที ่ ๑๓    เป้าประสงค์ 

สนับสนุนและส่งเสริมให้สถานศึกษามีการบริหาร 
และจัดการศึกษา  โดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน 

สถานศึกษามีการบริหารและจัดการศึกษา  โดยใช้ 

สถานศึกษาเป็นฐาน 

ตัวช้ีวดั 

๑.  มีการกระจายอ านาจการบริหาร  และการจัดการศึกษา  

๒. มีการบริหารเชิงกลยุทธ์  และใช้หลกัการมีส่วนร่วม  

๓. มีคณะกรรมการสถานศึกษา(คณะกรรมการบริหาร) ร่วมพฒันาสถานศึกษา 

๔. มีรูปแบบการบริหารทีมุ่่งผลสัมฤทธ์ิของงาน 

๕. มีการตรวจสอบและถ่วงดุล 

การด าเนินงานเพือ่ตอบสนองยุทธศาสตร์ 
 

 

ตัวช้ีวดั 

    ที่ 
 

ผลงานย้อนหลงั  ๓ ปี       เป้าหมายในระยะ  ๓  
ปีข้างหน้า 

 

แนวทางปฏิบัติ 
ตามโครงการ 
หรือกจิกรรม 

 

 
 

ผู้รับ 

ผดิชอบ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

๑ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ โครงการการบริหารงานตามปรัชญา
และนโยบาย 
กิจกรรมการจดัระบบโครงสร้างการ
บริหารงาน 
กิจกรรมบริการขอ้มูล สารสนเทศ 
กิจกรรมจดัท าระบบประกนัคุณภาพ
การศึกษา   
กิจกรรมท าแผนพฒันาคุณภาพ
การศึกษา 
กิจกรรมท าแผนปฏิบติังานประจ าปี 
กิจกรรมรายงานผลการพฒันา
คุณภาพการศึกษา 
กิจกรรมติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผล  
 

 

งานบริหาร 

๒ ๙๙ ๙๙ ๙๙ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

๓ ๙๙ ๙๙ ๙๙ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

๔ ๙๙ ๙๙ ๙๙ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

๕ ๙๕ ๙๕ ๙๖ ๙๗ ๙๘ ๙๙ 

 

 



๘๔ 

 

 

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการจัดการศึกษา / ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
 

ยุทธศาสตร์ที ่ ๑๔    เป้าประสงค์ 

ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษามีการจัดหลกัสูตร  
และกระบวนการเรียนรู้ทีเ่น้นผู้เรียน 

เป็นส าคัญ 

 

สถานศึกษามีการจัดหลกัสูตร  และกระบวนการเรียนรู้ 
ทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ตัวช้ีวดั 

๑.  มีหลกัสูตรทีเ่หมาะสมกบัผู้เรียนและท้องถิ่น   

๒. มีรายวชิา / กจิกรรมทีห่ลากหลาย  ให้ผู้เรียนเลอืกเรียนตามความสนใจ   

๓. มีการส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้  ทีต่อบสนองความถนัดและความสามารถของผู้เรียน  

๔. มีการส่งเสริมและพฒันานวตักรรมการจัดการเรียนรู้  และส่ือ อุปกรณ์การเรียนทีเ่อือ้ต่อการเรียนรู้  

๕. มีการจัดระบบการบันทกึ  การรายงานผล  และการส่งต่อข้อมูลของผู้เรียน 

 ๖. มีระบบการนิเทศการสอน  และน าผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสม ่าเสมอ  

๗. มีการน าแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการเรียนการสอน  

การด าเนินงานเพือ่ตอบสนองยุทธศาสตร์ 
 

 

ตัวช้ีวดั 

    ที่ 
 

ผลงานย้อนหลงั  ๓ ปี       เป้าหมายในระยะ  ๓  
ปีข้างหน้า 

 

แนวทางปฏิบัติ 
ตามโครงการ 
หรือกจิกรรม 

 

 
 

ผู้รับ 

ผดิชอบ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

๑ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ โครงการส่งเสริมและพฒันาหลกัสูตร 
กิจกรรมจดัท าแผนการสอนแบบ
บูรณาการ 
กิจกรรมจดัท าหลกัสูตรทอ้งถ่ิน 
 กิจกรรมการใชแ้หล่งเรียนรู้ในชุมชน 
โครงการส่งเสริมและพฒันาคุณภาพ
การเรียนการสอน 
กิจกรรมท าแผนการสอนแบบบูรณา
การกบักลุ่มสาระวชิาอ่ืน 
 

 

 

 

งานพฒันา
หลกัสูตร 

 

 

 

 

 

 

งานการเรียน
การสอน 



๘๕ 

 

การด าเนินงานเพือ่ตอบสนองยุทธศาสตร์ 

 

 

ตัวช้ีวดั 

    ที่ 
 

ผลงานย้อนหลงั  ๓ ปี       เป้าหมายในระยะ  ๓  
ปีข้างหน้า 

 

แนวทางปฏิบัติ 
ตามโครงการ 
หรือกจิกรรม 

 

 
 

ผู้รับ 

ผดิชอบ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

       กิจกรรมจดัท าหลกัสูตรทอ้งถ่ินทุก
ระดบัชั้น 
กิจกรรมจดัท าแผนการสอนให้
เหมาะสมกบัผูเ้รียนและทอ้งถ่ิน 
กิจกรรมทศันศึกษา 

 

๒ ๙๐ ๙๐ ๘๘.๕๐ ๙๑ ๙๒ ๙๓ โครงการกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
กิจกรรมชุมนุม   ลูกเสือ  ยวุกาชาด 
กิจกรรมท าแฟ้มสะสมผลงาน 
ผูเ้รียนเขียนผลงานทางวชิาการ 
 

งานพฒันา
ผูเ้รียน 

๓ ๘๕ ๙๕ ๘๘.๕๐ ๙๑ ๙๒ ๙๓ โครงการส่งเสริมและพฒันาหลกัสูตร 
กิจกรรมจดัท าแผนการสอน 

 

งานพฒันา
หลกัสูตร 

๔ ๘๗ ๘๗ ๘๗.๕๐ ๙๐ ๙๑ ๙๒ โครงการ ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพ
การเรียนการสอน 
กิจกรรม การผลิตส่ือ นวตักรรม 

งานการเรียน
การสอน 

๕ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ โครงการแนะแนว 
ระเบียบสะสม 
การคดักรองนกัเรียนเป็นรายบุคคล 

งานกิจการ
นกัเรียน 

๖ ๘๗ ๘๗ ๘๘.๕๐ ๙๑ ๙๒ ๙๓ โครงการ ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพ
การเรียนการสอน 
กิจกรรมวจิยัในชั้นเรียน 
กิจกรรมการนิเทศการสอน 
กิจกรรมการใชแ้หล่งเรียนรู้ในชุมชน 
 

งานการเรียน
การสอน 

๗ ๗๐ ๘๑ ๘๐.๕๐ ๘๓ ๘๖ ๙๐ โครงการ ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพ
การเรียนการสอน 
กิจกรรมการใชแ้หล่งเรียนรู้ในชุมชน 
 

งานการเรียน
การสอน 

 



๘๖ 

 

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการจัดการศึกษา / ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
 

ยุทธศาสตร์ที ่ ๑๕    เป้าประสงค์ 

ส่งเสริมและพฒันาให้สถานศึกษามีการจัดกจิกรรม 

ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย 
สถานศึกษามีการจัดกจิกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน 

อย่างหลากหลาย 

ตัวช้ีวดั 

๑.  มีการจัดและพฒันาระบบดูแลช่วยเหลอืผู้เรียนทีเ่ข้มแข็งและทัว่ถึง  

๒. มีการจัดกจิกรรมส่งเสริมและตอบสนองความสามารถทางวชิาการ  และความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน 

๓. มีการจัดกจิกรรมส่งเสริมและตอบสนองความสามารถพเิศษและความถนัดของผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ   

๔. มีการจัดกจิกรรมส่งเสริมค่านิยมทีด่ีงาม 

๕. มีการจัดกจิกรรมส่งเสริมด้านศิลปะ  ดนตรี / นาฏศิลป์  และกฬีา / นันทนาการ 

 ๖. มีการจัดกจิกรรมสืบสานและสร้างสรรค์  วฒันธรรม  ประเพณแีละภูมิปัญญาไทย 

๗. มีการจัดกจิกรรมส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย 

การด าเนินงานเพือ่ตอบสนองยุทธศาสตร์ 
 

 

ตัวช้ีวดั 

    ที่ 
 

ผลงานย้อนหลงั  ๓ ปี       เป้าหมายในระยะ  ๓  
ปีข้างหน้า 

 

แนวทางปฏิบัติ 
ตามโครงการ 
หรือกจิกรรม 

 

 
 

ผู้รับ 

ผดิชอบ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

๑ ๗๕ ๗๕.๕๐ ๙๒ ๙๓ ๙๔ ๙๕ โครงการพฒันาคุณลกัษณะของ
ผูเ้รียน 
กิจกรรมสวสัดิการนกัเรียน 
 โครงการส่งเสริมความสมัพนัธ์และ
ความร่วมมือกบัชุมชนในการพฒันา
การศึกษา 
กิจกรรมเยีย่มบา้น 
 

งานกิจการ
นกัเรียน 

 

 

งานสมัพนัธ์
ชุมชน 

๒ ๗๙.๕๐ ๘๐.๐๐ ๘๘.๕๐ ๙๑ ๙๒ ๙๓ โครงการส่งเสริมและพฒันาผูเ้รียน
ระดบัประถมศึกษา 
กิจกรรมการแข่งขนัทกัษะทาง
วชิาการ 
 
 

งานวชิาการ 



๘๗ 

 

การด าเนินงานเพือ่ตอบสนองยุทธศาสตร์ 

 

 

ตัวช้ีวดั 

    ที่ 
 

ผลงานย้อนหลงั  ๓ ปี       เป้าหมายในระยะ  ๓  
ปีข้างหน้า 

 

แนวทางปฏิบัติ 
ตามโครงการ 
หรือกจิกรรม 

 

 
 

ผู้รับ 

ผดิชอบ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

       โครงการส่งเสริมและพฒันาคุณภาพ
เคร่ืองมือวดัผลและประเมินผล
ทางการเรียนระดบัประถมศึกษา 
กิจกรรมแฟ้มสะสมผลงานของ
นกัเรียน 
 

งานวดัผล
ประเมินผล 

๓ ๙๗ ๙๗ ๙๕.๕๐ ๙๖ ๙๗ ๙๘ โครงการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 
กิจกรรมส่งเสริมและพฒันาผูเ้รียน
ระดบัประถมศึกษา 
กิจกรรมโรงเรียนสีขาว 
กิจกรรมการแข่งขนัทกัษะทาง
วชิาการ 
กิจรรมวนัสุนทรภู่ 
กิจรรมกีฬาภายในตา้นภยัยาเสพติด 
กิจกรรมกรีฑานกัเรียน  นกัศึกษา
โรงเรียนเอกชน 

 

งานวชิาการ 
 

 

 

งานกิจการ
นกัเรียน 

๔ ๙๐ ๙๐ ๙๕.๕๐ ๙๖ ๙๗ ๙๘ โครงการส่งเสริมวฒันธรรมและภูมิ
ปัญญาไทย 
โครงการส่งเสริมและพฒันา
หลกัสูตรทอ้งถ่ิน 
โครงการส่งเสริมความสมัพนัธ์และ
ความร่วมมือกบัชุมชนในการพฒันา
การศึกษา 
โครงการส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย 
กิจกรรมวนัลอยกระทง 
กิจกรรมวนัข้ึนปีใหม่ 
กิจกรรมบูรณาการวนัสารทเดือนสิบ 
 

งานกิจการ
นกัเรียน 

 

งานพฒันา
หลกัสูตร 

 

งานสมัพนัธ์
ชุมชน 



๘๘ 

 

การด าเนินงานเพือ่ตอบสนองยุทธศาสตร์ 

 

 

ตัวช้ีวดั 

    ที่ 
 

ผลงานย้อนหลงั  ๓ ปี       เป้าหมายในระยะ  ๓  
ปีข้างหน้า 

 

แนวทางปฏิบัติ 
ตามโครงการ 
หรือกจิกรรม 

 

 
 

ผู้รับ 

ผดิชอบ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

       กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา 
กิจกรรมแห่หมรับ 
กิจกรรมวนัพอ่ 
กิจกรรมวนัแม่ 
 

 

๕ ๑๐๐ ๑๐๐ ๘๕.๕๐ ๘๘ ๙๑ ๙๒ โครงการกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน   
โครงการส่งเสริมความสมัพนัธ์และ
ความร่วมมือกบัชุมชนในการพฒันา
การศึกษา 
พฒันาคุณลกัษณะของผูเ้รียน 
โรงเรียนสีขาว 
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  
กิจกรรมชุมนุม 
กิจกรรมเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของ
ชุมชน 
กิจกรรมแอร์โรบิกต่อตา้นยาเสพติด 
กิจกรรมกรีฑานกัเรียน นกัศึกษา
โรงเรียนเอกชน 
 

งานพฒันา
ผูเ้รียน 

 

งานสมัพนัธ์
ชุมชน 

 

งานกิจการ
นกัเรียน 

๖ ๙๐ ๙๐.๕๐ ๙๒ ๙๓ ๙๔ ๙๕ โครงการส่งเสริมวฒันธรรมและภูมิ
ปัญญาไทย 
โครงการส่งเสริมและพฒันา
หลกัสูตรทอ้งถ่ิน 

โครงการส่งเสริมความสมัพนัธ์และ
ความร่วมมือกบัชุมชนในการพฒันา
การศึกษา     
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
และระเบียบวนิยั 
 กิจกรรมวนัลอยกระทง 
 

งานกิจการ
นกัเรียน 

 

 

 

งานสมัพนัธ์
ชุมชน 



๘๙ 

 

การด าเนินงานเพือ่ตอบสนองยุทธศาสตร์ 

 

 

ตัวช้ีวดั 

    ที่ 
 

ผลงานย้อนหลงั  ๓ ปี       เป้าหมายในระยะ  ๓  
ปีข้างหน้า 

 

แนวทางปฏิบัติ 
ตามโครงการ 
หรือกจิกรรม 

 

 
 

ผู้รับ 

ผดิชอบ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

       กิจกรรมวนัข้ึนปีใหม่    
กิจกรรมบูรณาการวนัสารทเดือนสิบ 
กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา 
กิจกรรมแห่หมรับ 
 
 

 

๗ ๘๗ ๘๗ ๘๘.๕๐ ๙๑ ๙๒ ๙๓ โครงการ ส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย 
กิจกรรม การเลือกตั้งสภานกัเรียน 
    
 

งานกิจการ
นกัเรียน 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการจัดการศึกษา / ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
 

ยุทธศาสตร์ที ่ ๑๖    เป้าประสงค์ 

สนับสนุนและส่งเสริมให้สถานศึกษามีการจัดสภาพ 

แวดล้อมและพฒันาการบริการทีส่่งเสริมให้ผู้เรียน 

พฒันาตามธรรมชาติ  เต็มศักยภาพ 

สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการ 
ทีส่่งเสริมให้ผู้เรียนพฒันาตามธรรมชาติ 

เต็มศักยภาพ 

ตัวช้ีวดั 

๑.  มีสภาพแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการเรียนรู้  มีอาคารสถานทีเ่หมาะสม   

๒. มีการส่งเสริมสุขภาพอนามัย  และความปลอดภัยของผู้เรียน 

๓. มีการให้บริการเทคโนโลย ี สารสนเทศทุกรูปแบบ  ทีเ่อือ้ต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง  และการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  

๔. มีห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  ห้องสมุด  พืน้ทีสี่เขียว  และส่ิงอ านวยความสะดวกพอเพยีง  และอยู่ในสภาพใช้การได้
ดี 

๕. มีการจัดและใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา 



๙๐ 

 

การด าเนินงานเพือ่ตอบสนองยุทธศาสตร์ 
 

 

ตัวช้ีวดั 

    ที่ 
 

ผลงานย้อนหลงั  ๓ ปี       เป้าหมายในระยะ  ๓  
ปีข้างหน้า 

 

แนวทางปฏิบัติ 
ตามโครงการ 
หรือกจิกรรม 

 

 
 

ผู้รับ 

ผดิชอบ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

๑ ๗๕ ๗๕.๕๐ ๘๐.๕๐ ๘๓ ๘๕.๕๐ ๘๙ โครงการดูแลสภาพแวดลอ้ม 
กิจกรรมปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 

- กิจกรรมปรับปรุงสวนสมุนไพร 
- กิจกรรมร่วมกนัดูแลรักษา 
- ปลูกพืชสมุนไพร เพ่ือใชเ้ป็นแหล่ง

การเรียนรู้ 
โครงการพฒันาอาคารสถานท่ี 
กิจกรรมหอ้งเรียนหอ้งประกอบ 
ซ่อมแซมอาคารสถานท่ี 
 

งานอาคาร
สถานท่ี 

 

 

 

๒ ๘๗ ๘๗.๓๐ ๘๗.๕๐ ๙๐ ๙๑ ๙๒ โครงการพฒันาอาคารสถานท่ี 
กิจกรรมมัน่คงปลอดภยั 
โครงการโรงเรียนสีขาว 
กิจกรรมแอโรบิก 
กิจกรรมกีฬาภายในตา้นภยัยาเสพติด 
 

งานอาคาร
สถานท่ี 

 

งานกิจการ
นกัเรียน 

๓ ๗๐ ๗๑ ๘๑ ๘๓.๕๐ ๘๖ ๘๙ โครงการพฒันาอาคารสถานท่ี 
กิจกรรม ซ่อมแซมบ ารุงรักษา
ครุภณัฑ ์
 

งานอาคาร
สถานท่ี 

๔ ๘๕ ๘๕ ๘๖.๕๐ ๘๙ ๙๒ ๙๓ โครงการพฒันาอาคารสถานท่ี 
กิจกรรมหอ้งเรียน หอ้งประกอบ 
กิจกรรมซ่อมแซมบ ารุงรักษา
ครุภณัฑ ์
 

งานอาคาร
สถานท่ี 

๕ ๗๑ ๗๒ ๗๗ ๘๕ ๘๘ ๙๒ โครงการดูแลสภาพแวดลอ้ม 
กิจกรรม\ปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม
ปรับปรุงสวนสมุนไพร 
 
 
 

งานอาคาร
สถานท่ี 



๙๑ 

 

 

ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาชุมชนแห่งการเรียนรู้ / ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

 

ยุทธศาสตร์ที ่ ๑๗    เป้าประสงค์ 

สนับสนุนและส่งเสริมให้สถานศึกษาใช้แหล่ง 
เรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่น 

สถานศึกษามีการสนับสนุนและใช้แหล่งเรียนรู้ 
และภูมิปัญญาในท้องถิ่น 

ตัวช้ีวดั 

๑.  มีการเช่ือมโยงและแลกเปลีย่นข้อมูลกบัแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่น   

๒. สนับสนุนให้แหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญา  และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าหลกัสูตรระดับสถานศึกษา  

การด าเนินงานเพือ่ตอบสนองยุทธศาสตร์ 
 

 

ตัวช้ีวดั 

    ที่ 
 

ผลงานย้อนหลงั  ๓ ปี       เป้าหมายในระยะ  ๓  ปี
ข้างหน้า 

 

แนวทางปฏิบัติ 
ตามโครงการ 
หรือกจิกรรม 

 

 
 

ผู้รับ 

ผดิชอบ 
๒๕๕๑ ๒๕๕๒ 

๒๕๕
๓ 

๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 
๑ ๗๐ ๗๐.๕๐ ๘๐ ๘๒.๕๐ ๘๕ ๘๗.๕๐ โครงการ ส่งเสริมและพฒันาหลกัสูตร

ทอ้งถ่ิน 
กิจกรรมหลกัสูตรทอ้งถ่ิน 
กิจกรรมท าแผนแบบบูรณาการ 
กิจกรรมการใชแ้หล่งการเรียนรู้ในชุมชน 
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
กิจกรรมขา้ค่ายอบรมจริยธรรม 
กิจกรรมพระพทุธศาสนาวนัอาทิตย ์
กิจกรรมทอดผา้ป่า 
กิจกรรมแห่หมรับ 
กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา 
กิจกรรมสอบธรรมศึกษา 
 

งานพฒันา
หลกัสูตร 

 

 

 

 

งานกิจการ
นกัเรียน 

๒ ๗๐ ๗๐.๕๐ ๘๐ ๘๒๕๐ ๘๕ ๘๗.๕๐ โครงการส่งเสริมและพฒันาหลกัสูตร 
โครงการส่งเสริมและพฒันาหลกัสูตร
ทอ้งถ่ิน 
กิจกรรมพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 
กิจกรรมจดัท าหลกัสูตรทอ้งถ่ิน 
 

 

งานพฒันา
หลกัสูตร 



๙๒ 

 

การด าเนินงานเพือ่ตอบสนองยุทธศาสตร์ 

 

 

ตัวช้ีวดั 

    ที่ 
 

ผลงานย้อนหลงั  ๓ ปี       เป้าหมายในระยะ  ๓  
ปีข้างหน้า 

แนวทางปฏิบัติ 
ตามโครงการ 
หรือกจิกรรม 

 

 
 

ผู้รับ 

ผดิชอบ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

       กิจกรรมแผนการสอนแบบบูรณาการ 
กิจกรรมการใชแ้หล่งเรียนรู้ในชุมชน 
กิจกรรมประชุมผูป้กครอง 
กิจกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆของ
ชุมชน 
กิจกรรมเยีย่มบา้น 
กิจกรรมสายใยสมัพนัธ์ 
กิจกรรมธรรมะสญัจร 
 
 
 

งานกิจการ
นกัเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาชุมชนแห่งการเรียนรู้ / ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

 

ยุทธศาสตร์ที ่ ๑๘    เป้าประสงค์ 

ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษามีการร่วมมือ 

ระหว่างบ้าน  องค์กรทางศาสนา สถาบันทางวชิาการ 
และองค์กรภาครัฐและเอกชน  เพือ่พฒันาวถิี 

การเรียนรู้ในชุมชน 

 

สถานศึกษามีการร่วมมือกนัระหว่างบ้าน  องค์กร 
ทางศาสนา  สถาบันทางวชิาการ  และองค์กรภาครัฐ 

และเอกชน  เพือ่พฒันาวถิีการเรียนรู้ในชุมชน 

ตัวช้ีวดั 

๑.  เป็นแหล่งวทิยาการในการแสวงหาความรู้และบริการชุมชน   

๒. มีการแลกเปลีย่นเรียนรู้ร่วมกนั 

 



๙๓ 

 

การด าเนินงานเพือ่ตอบสนองยุทธศาสตร์ 
 

 

ตัวช้ีวดั 

    ที่ 

 

ผลงานย้อนหลงั  ๓ ปี       เป้าหมายในระยะ  ๓  ปี

ข้างหน้า 

 

แนวทางปฏิบัติ 

ตามโครงการ 

หรือกจิกรรม 

 

 
 

ผู้รับ 

ผดิชอบ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

๑ ๘๐ ๘๐ ๘๒.๕๐ ๘๕.๐๐ ๘๗.๕๐ ๙๑ โครงการส่งเสริมความสมัพนัธ์และความ

ร่วมมือกบัชุมชนในการพฒันาการศึกษา 

กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา 

กิจกรรมแห่หมฺรับ 

กิจกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆของ

ชุมชน 

กิจกรรมสายใยสมัพนัธ์ 

โครงการบริการแนะแนวใหค้ าปรึกษา 

กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อ 

งานบริการชุมชน เช่น บริการรถโรงเรียน 

พฒันาวดัและมสัยดิ 

โครงการส่งเสริมความสมัพนัธ์และ

ร่วมมือกบัชุมชนในการพฒันา 

กิจกรรมประชุมผูป้กครอง 

กิจกรรมเยีย่มบา้น 

กิจกรรมสารสมัพนัธ์ 

กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 

 

งาน

สมัพนัธ์

ชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

งานกิจการ

นกัเรียน 
๒ ๘๐ ๘๐ ๘๒.๕๐ ๘๕.๐๐ ๘๗.๕๐ ๙๑.๐๐ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙๔ 

 

ยุทธศาสตร์ด้านอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา / ระดับการศึกษาปฐมวยั 
 

ยุทธศาสตร์ที ่๑๙ เป้าประสงค์ 

การพฒันาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวสัิยทศัน์
ปรัชญา  และจุดเน้นทีก่ าหนด 

สถานศึกษามีการส่งเสริมให้เด็กบรรลุตามเป้าหมาย 
วสัิยทศัน์ ปรัชญาและจุดเน้นของสถานศึกษา 

ตัวช้ีวดั 

๑.  เด็กโรงเรียนกฤษณาวทิยา  เรียนดี  กจิกรรมเด่น   เน้นวนัิย 

๒. บุคลากรโรงเรียนกฤษณาวทิยา เป็นผู้รักสามัคคี มุ่งมั่นใฝ่ความส าเร็จในงาน 

๓.โรงเรียนกฤษณาวทิยา ใช้การบริหารและจัดการ โดยบุคลากรและชุมชนมีส่วนร่วมคิด ร่วมท า และร่วมประเมินบน
พืน้ฐานความเป็นประชาธิปไตย 

การด าเนินงานเพือ่ตอบสนองยุทธศาสตร์ 

ตัว 
ช้ีวดั 

ที่ 
 

ผลงานย้อนหลงั  ๓ ปี       เป้าหมายในระยะ  ๓  
ปีข้างหน้า 

 

แนวทางปฏิบัติ 
ตามโครงการ 
หรือกจิกรรม 

 

 
 

ผู้รับ 

ผดิชอบ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

๑ - - ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ นกัเรียนโรงเรียนกฤษณาวทิยา เรียนดี มี
ผลงานแสดงความกา้วหนา้ทางวชิาการ 
โครงการส่งเสริมและพฒันาหลกัสูตร 
กิจกรรมวเิคราะห์หลกัสูตร 
กิจกรรมจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ 
โครงการส่งเสริมและพฒันาคุณภาพ
ผูเ้รียน 
กิจกรรมจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้
ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
กิจกรรมผลิตส่ือการเรียนการสอน 
กิจกรรมแข่งขนัทกัษะทางวชิาการ 
กิจกรรมนิทรรศการ 
โครงการพฒันาคุณภาพเคร่ืองมือวดัผล
และประเมินผล 
กิจกรรมการสร้างเคร่ืองมือวดัผลและ
ประเมินผลทางการเรียน 
 
 

งานสมัพนัธ์
ชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

งานกิจการ
นกัเรียน 

 
 



๙๕ 

 

การด าเนินงานเพือ่ตอบสนองยุทธศาสตร์ 

ตัว 
ช้ีวดั 

ที่ 
 

ผลงานย้อนหลงั  ๓ ปี       เป้าหมายในระยะ  ๓  
ปีข้างหน้า 

 

แนวทางปฏิบัติ 
ตามโครงการ 
หรือกจิกรรม 

 

 
 

ผู้รับ 

ผดิชอบ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

       นักเรียนโรงเรียนกฤษณาวทิยาเรียนด ีมี
กจิกรรมเด่น ด้านวฒันธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น 

งานสัมพนัธ์ุชุมชน 
โครงการส่งเสริมความสมัพนัธ์ุและ
ความร่วมมือกบัชุมชนในการพฒันา
การศึกษา 
กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา 
กิจกรรมวนัสารทเดือนสิบ 

กิจกรรมแห่หมฺรบ 

งานพฒันาหลกัสูตร 
โครงการส่งเสริมพฒันาหลกัสูตร
ทอ้งถ่ิน 

กิจกรรมส่งเสริมพฒันาหลกัสูตร
ทอ้งถ่ิน 

กิจกรรมบูรณาการวนัสารทเดือนสิบ 

นักเรียนโรงเรียนกฤษณาวทิยา  มุ่งสู่
ความเป็นผู้มวีนิัย 
งานกจิกรรมนักเรียน 
โครงการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย 
กิจกรรมสภานกัเรียน 

โครงการส่งเสริมระเบียบวนิยั 
กิจกรรมระเบียบวนิยัของสถานศึกษา 
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

และระเบียบวนิยั 
กิจกรรมธนาคารความดี 
งานกจิกรรมพฒันาผู้เรียน 
โครงการกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

โครงการส่งเสริมและพฒันาหลกัสูตร 
กิจกรรมวเิคราะห์หลกัสูตร 

 



๙๖ 

 

การด าเนินงานเพือ่ตอบสนองยุทธศาสตร์ 

ตัว 
ช้ีวดั 

ที่ 
 

ผลงานย้อนหลงั  ๓ ปี       เป้าหมายในระยะ  ๓  
ปีข้างหน้า 

 

แนวทางปฏิบัติ 
ตามโครงการ 
หรือกจิกรรม 

 

 
 

ผู้รับ 

ผดิชอบ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

       โครงการส่งเสริมความสมัพนัธ์และ
ความร่วมมือกบัชุมชนในการพฒันา
การศึกษา 
กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม 

 

 

 

 

 

 

๒ - - ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ บุคลากรโรงเรียนกฤษณาวทิยา เป็นผู ้
รักสามคัคี มุ่งมัน่ใฝ่ความส าเร็จในงาน
งานบุคลากร 
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
และระเบียบวนิยั 
กิจกรรมปฐมนิเทศบุคลากรเขา้ใหม่
และประชุมบุคลากร 
กิจกรรมแฟ้มทะเบียนประวติับุคลากร 

 

๓ - - ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ โรงเรียนกฤษณาวทิยา ใชก้ารบริหาร
และจดัการ โดยบุคลากร และชุมชน 

งานแผนงานและนโยบาย 
โครงการบริหารงานตามปรัชญาและ
นโยบาย  
กิจกรรมจดัการบริหารตามแผนพฒันา
คุณภาพการศึกษา 
กิจกรรมจดัท าแผนปฏิบติังานประจ าปี 
กิจกรรมติดตามตรวจสอบการ
ประเมินผลการจดัการศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙๗ 

 

ยุทธศาสตร์ด้านพฒันาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏรูิปการศึกษา 
เพือ่ยกระดับคุณภาพให้สูงขึน้   /  ระดับการศึกษาปฐมวยั 

 

ยุทธศาสตร์ที ่๒๐ เป้าประสงค์ 

เอกลกัษณ์(จุดเน้น/จุดเด่น)โรงเรียนกฤษณาวทิยา สถานศึกษามีการพฒันาสถานศึกษาตามนโยบายและแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา เพือ่ยกระดับคุณภาพให้สูงขึน้ 

ตัวช้ีวดั 

๑.  โรงเรียนกฤษณาวทิยา เน้นองค์ความรู้และแนวทางปฏิบัติตามศาสนาทีต่นนับถือ 

การด าเนินงานเพือ่ตอบสนองยุทธศาสตร์ 

ตัว 
ช้ีวดั 

ที่ 
 

ผลงานย้อนหลงั  ๓ ปี       เป้าหมายในระยะ  ๓  
ปีข้างหน้า 

 

แนวทางปฏิบัติ 
ตามโครงการ 
หรือกจิกรรม 

 

 
 

ผู้รับ 

ผดิชอบ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

๑ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ โรงเรียนกฤษณาวทิยา เนน้องคค์วามรู้
และแนวทางปฏิบติัตามศาสนาท่ีตนนบั
ถือ 
โครงการสอบธรรมศึกษา 
กิจกรรมสอบทางกา้วหนา้ของ
สถานศึกษา 
กิจกรรมสอบธรรมแม่กองสนามหลวง 
กิจกรรมเขา้ร่วมกิจกรรมทางศาสนา 

งานพฒันา
หลกัสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙๘ 

 

ยุทธศาสตร์ด้านพฒันาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏรูิปการศึกษา 
เพือ่ยกระดับคุณภาพให้สูงขึน้   /  ระดับการศึกษาปฐมวยั 

 

ยุทธศาสตร์ที ่๒๑ เป้าประสงค์ 

มาตรการส่งเสริมโครงการพเิศษ สถานศึกษามีมาตรการส่งเสริมโครงการพเิศษ 

ตัวช้ีวดั 

๑. โรงเรียนกฤษณาวทิยา มียุทธศาสตร์และแผนงาน ก าหนดเป็นโครงการพเิศษตามนโยบาย อย่างน้อย ๒ 

โครงการ/ปี 

      ด้านชุมชนสัมพนัธ์  โครงการส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีจริยธรรมและค่านิยม 

    ด้านการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย   โครงการส่งเสริมการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย 

การด าเนินงานเพือ่ตอบสนองยุทธศาสตร์ 

ตัว 
ช้ีวดั 

ที่ 
 

ผลงานย้อนหลงั  ๓ ปี       เป้าหมายในระยะ  ๓  
ปีข้างหน้า 

 

แนวทางปฏิบัติ 
ตามโครงการ 
หรือกจิกรรม 

 

 
 

ผู้รับ 

ผดิชอบ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

๑ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ โครงการส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีจริยธรรม
และค่านิยม 
กิจกรรมเขา้ค่ายอบรมจริยธรรม 
กิจกรรมพทุธศาสนาวนัอาทิตย ์
กิจกรรมทอดผา้ป่าสามคัคี 
กิจกรรมแห่หมฺรบ 

กิจกรรมหล่อเทียน 

โครงการส่งเสริมการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตย 
กิจกรรมสิทธิของหนู 

งานสมัพนัธ์
ชุมชน 

 

 

 

 

 

 

งานกิจการ
นกัเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙๙ 

 

สัตยาบัน 
 

             
            คณะกรรมการบริหารโรงเรียนกฤษณาวทิยา   ร่วมกบัผู้บริหาร    คณะครู    บุคลากร   เจ้าหน้าทีแ่ละผู้มีส่วน

เกีย่วข้อง   ได้จัดท าแผนพฒันาคุณภาพโรงเรียน  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๔ – ๒๕๕๖ เสร็จสมบูรณ์แล้ว

คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมีมติให้ความเห็นชอบ   จึงลงนามร่วมกนั   เพือ่เป็นพนัธะสัญญาว่าโรงเรียนและ

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน  จะร่วมมือกนัพฒันาการศึกษา     ตามรายละเอยีดทีป่รากฏในเอกสารฉบับนีทุ้ก

ประการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐๐ 

 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 



๑๐๑ 

 

 
 
 
 
 

ข้อก าหนดบุคลากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๒ 

 

ข้อก าหนดบุคลากร 
ระเบียบโรงเรียนกฤษณาวทิยา 

ว่าด้วยการปฏิบัติงานและบทบาทหน้าทีข่องครูและบุคลากร 
ในโรงเรียนกฤษณาวทิยา 

 
……………………………………………. 

 
          เพื่อปฏิบติัการใหเ้ป็นไปตามนโยบายเร่งรัดพฒันาคุณภาพทางการศึกษา   ใหมี้ประสิทธิภาพและเพื่อใหไ้ดก้าร

รับรองมาตรฐานคุณภาพโรงเรียนเอกชน  โรงเรียนกฤษณาวทิยา  จึงไดก้ าหนดระเบียบวา่ดว้ยการปฏิบติังาน  และบทบาท
หนา้ท่ีของครูและบุคลากรในโรงเรียน  เป็นแนวทางปฏิบติัใหช้ดัเจนดงัต่อไปน้ี  

 
หมวดที ่ ๑  บททัว่ไป 

ขอ้  ๑.   ระเบียบน้ีเรียกวา่  “ระเบียบโรงเรียนกฤษณาวทิยา  วา่ดว้ยการปฏิบติังานและบทบาทหนา้ท่ีของ 
ครูและบุคลากรในโรงเรียน” 
ขอ้  ๒.   ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบั  ตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศเป็นตน้ไป  จนกวา่จะมีการเปล่ียนแปลง  
ขอ้  ๓.   บรรดาระเบียบ   ขอ้บงัคบั  หรือค าสั่งอ่ืนใด  ในส่วนท่ีก าหนดไวแ้ลว้พอ้งกบัระเบียบน้ีหรือขดั 
กบัระเบียบน้ี  ใหใ้ชร้ะเบียบน้ีแทน 
ขอ้  ๔.   ในระเบียบน้ี   
“โรงเรียน”     หมายถึง   โรงเรียนกฤษณาวทิยา 
“ครู”    หมายถึง    ครูอาจารยท่ี์สังกดัในโรงเรียนกฤษณาวทิยา  
“บุคลากร”  หมายถึง   ลูกจา้งท่ีปฏิบติังานในโรงเรียนกฤษณาวทิยา 
“การปฏิบัติงาน”   หมายถึง   ขอ้ปฏิบติัของครูและบุคลากร 
“บทบาทหน้าที่”    หมายถึง   งานท่ีตอ้งรับผดิชอบปฏิบติัจดัท า 
“แผนปฏิบัติงาน”  หมายถึง   แผนงาน/งาน/โครงการต่าง ๆ ท่ีไดก้  าหนดข้ึนจาก ฝ่าย 
ต่างๆ  ประจ าปีการศึกษา 

 
หมวดที ่ ๒  การปฏิบัติงาน 

ขอ้  ๕.   ก าหนดเวลาในการท างาน  มีดงัน้ี 
 ภาคเชา้ ครูเวรและบุคลากร  เร่ิมปฏิบติังานเวลา   ๐๗.๐๐  น.   
              ครูอ่ืน ๆ  เวลา   ๐๘.๐๐  น.  (ถา้เลยเวลาน้ีไปถือวา่สาย) 
              ครูเวรประจ ารถ  เร่ิมเวลา  ๐๖.๐๐  น.  (ถา้เลยเวลาน้ีไปถือวา่สาย) 



๑๐๓ 

 

              ภาคบ่าย  เลิกเวลา  ๑๖.๐๐  น.  (ครูเวรกลบัเวลา  ๑๘.๐๐   น.)  เด็กนกัเรียนหมด 
ขอ้  ๖.    การลงช่ือและเวลามาปฏิบติังาน  ทั้งครูและบุคลากรจะตอ้งมาลงช่ือดว้ยตนเอง 

              หา้มลงช่ือแทนกนั 
ขอ้  ๗.    ครูประจ าชั้น  ตอ้งควบคุมดูแลใหน้กัเรียนท าความสะอาดหอ้งเรียน  สวนหยอ่มและบริเวณ  

              หนา้หอ้งเรียน  ก่อนเขา้แถวเคารพธงชาติภาคเชา้  และก่อนเขา้เรียนในภาคบ่ายทุกวนั  
ขอ้  ๘.    ครูทุกคนตอ้งลงควบคุมดูแลใหน้กัเรียนเขา้แถวเคารพธงชาติในตอนเชา้และร่วมกิจกรรมหน้า 

              เสาธง 
ขอ้  ๙.   ก่อนสอนทุกคาบใหมี้แผนการสอน  และใหเ้สนอฝ่ายวชิาการล่วงหนา้  ๑  สัปดาห์ 
ขอ้  ๑๐. ไม่นอนพกัผอ่นในเวลาปฏิบติังานยกเวน้ป่วย 
ขอ้  ๑๑. ใหใ้ชว้าจาสุภาพเรียบร้อย  ไม่พดูจาหยาบคาย  หรือใส่อารมณ์ต่อนกัเรียน  ผูป้กครองและผูม้า  

              ติดต่องาน 
ขอ้  ๑๒. ไม่น าสินคา้ทุกชนิดมาขายในเวลาปฏิบติังาน 
ขอ้  ๑๓. ไม่น าสมบติัและทรัพยสิ์นของโรงเรียนไปใชเ้ป็นสมบติัส่วนตวั 
ขอ้  ๑๔. ช่วยกนัดูแลทรัพยสิ์นของโรงเรียนและการใชว้สัดุครุภณัฑอ์ยา่งประหยดั  เม่ือเห็นส่ิงใดช ารุด  

             เสียหาย  ขอใหรี้บแจง้ผูจ้ดัการหรือหวัหนา้งานทนัที 
ขอ้  ๑๕. ไม่น าส่ิงเสพติดใหโ้ทษอยา่งร้ายแรงเขา้มาในบริเวณโรงเรียน  และไม่ด่ืมสุรา  สูบบุหร่ีในเวลา  

              ปฏิบติังาน  และในบริเวณโรงเรียน 
ขอ้  ๑๖.  หา้มก่อเหตุทะเลาะววิาทกนัเอง  และกบัผูม้าติดต่องาน  หากมีปัญหาใหรี้บรายงานผูบ้ริหาร 

              ทราบทนัที 
ขอ้  ๑๗.  ตอ้งรักษาความลบัของโรงเรียนและผูร่้วมงาน  เพื่อไม่ใหเ้กิดความเส่ือมเสียต่อตนเองและส่วน  

              ร่วม 
ขอ้ ๑๘.  ไม่ใหเ้ก็บเงินค่าเล่าเรียน  ค่าอาหารและอ่ืน ๆ  จากผูป้กครองนกัเรียนมาใชจ่้ายส่วนตวัหากพบวา่ 

              ผูใ้ดไดรั้บเงินจากผูป้กครอง  หรือร่วมใจกนักระท าการน้ี  ถือเป็นความผดิร้ายแรง   เวน้ไวแ้ต่  
              กรณีท่ีไดรั้บอนุญาตจากผูบ้ริหารเป็นราย ๆ  ไป  

ขอ้  ๑๙.  ใหป้ฏิบติังานในหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย  และงานอ่ืน ๆ  ท่ีเป็นประโยชน์แก่โรงเรียนดว้ยความ 
               ตั้งใจ  รวดเร็วและถูกตอ้ง 

ขอ้  ๒๐.  หากผูบ้ริหารขอร้องใหป้ฏิบติังานในวนัหยดุราชการหรือวนัปิดภาคเรียน  ตอ้งมาปฏิบติังานตาม  
              ค าสั่ง  โดยอุทิศเวลาใหก้บัโรงเรียน 

ขอ้  ๒๑.  ในเวลาวา่งจากการสอนใหต้รวจหรือเตรียมงานสอนในคาบต่อไปหรือท างานท่ีไดรั้บมอบหมาย   
               หา้มน างานส่วนตวัมาท า 

ขอ้  ๒๒.  ครูพึงรักษามารยาทและมีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูร่้วมงาน  ผูป้กครองนกัเรียนและบุคคลทัว่ไป 
              ตลอดจนคนงานทั้งในและนอกเวลาปฏิบติังาน 



๑๐๔ 

 

ขอ้  ๒๓.  ครูท่ีลาออกไม่กลบัมาท าการสอนในปีการศึกษาถดัไป  ขอใหม้อบอุปกรณ์การสอนและหนงัสือ 
              คืนต่อฝ่ายวชิาการ  มอบเอกสารและเคร่ืองใชอ่ื้น ๆ  ท่ีโรงเรียนใหย้มืแก่ผูบ้ริหารใหเ้รียบร้อย  
              ก่อนออก 

ขอ้  ๒๔.  ครูผูใ้ดขาดการประชุมประจ าเดือนของโรงเรียน  ใหแ้จง้เหตุผลเป็นลายลกัษณ์อกัษรต่อ  
              ผูรั้บใบอนุญาต 

หมวดที ่ ๓  บทบาทและหน้าทีข่องครูเวร 
ขอ้  ๒๕.  ครูเวรประจ าวนัปฏิบติัตั้งแต่เวลา  ๐๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. 
ขอ้  ๒๖.  ควบคุมดูแลความสะอาดอาคารเรียน  บริเวณโรงเรียน  ภายในโรงเรียน  บนัใด  ระเบียง  ทางเทา้   

              หอ้งน ้า  หอ้งส้วม  น ้าด่ืม  น ้าใช้ 
ขอ้  ๒๗.  รับการเคารพของนกัเรียนท่ีประตูดา้นหนา้  และดา้นหลงัโรงเรียน  เพื่อตรวจการแต่งกายของนกั  

               เรียน  ตรวจตราความเป็นระเบียบเรียบร้อยรถโดยสารของนกัเรียน  การจอดรถรับ – ส่งนกัเรียน 
               ทุกคนั 

ขอ้  ๒๘.  จดัการควบคุมเก่ียวกบัการใหส้ัญญาณเขา้เรียน  เปล่ียนเวลาเรียน  การบอกแถวเคารพธงชาติ   
               ควบคุมแถวนกัเรียน  จดันกัเรียนใหมี้ระเบียบ  แจ้งข่าวสารหรืออบรมนกัเรียนตามความ 
               เหมาะสม 

ขอ้  ๒๙.  รับผดิชอบนกัเรียนและพิจารณาอนุญาตนกัเรียนในกรณีท่ีผูป้กครองมารับออกนอกสถานท่ี  
               บริเวณโรงเรียนในกรณีท่ีจ าเป็นจริง ๆ  

ขอ้  ๓๐.  บนัทึกผลการปฏิบติังานของครูเวรประจ าวนัใหเ้ป็นปัจจุบัน  บุคคลแรกของแต่ละวนัเป็นหนา้ 
               เวร  ซ่ึงตอ้งเป็นแบ่งหนา้ท่ีเวรใหทุ้กคนรับผดิชอบร่วมกนั  

ขอ้  ๓๑.  เปล่ียนป้ายสถิติประจ าวนั  เปล่ียนรายช่ือครูเวรประจ าวนัใหเ้ป็นปัจจุบนั  และลงสถิติประจ าวนั  
ขอ้  ๓๒.  รับผดิชอบในการควบคุมดูแลความประพฤติของนกัเรียนประจ าวนั  และตรวจเช็คการปฏิบติั  

              งานของคณะกรรมการนกัเรียน 
 

หมวดที ่ ๔   บทบาทและหน้าทีข่องครูประจ าช้ัน  ครูประจ าวชิา 
ขอ้  ๓๓.  ครูประจ าชั้นตอ้งส ารวจการมาเรียนของนกัเรียนในชั้นท่ีตนรับผดิชอบเป็นประจ า ทุกวนั 
ขอ้  ๓๔.  บนัทึกสถิติจ านวนนกัเรียนมาเรียน ขาดเรียน  ลา  หรือป่วยทุกวนัศุกร์ และรายงานใหเ้สร็จก่อนเวลา  
 ๐๙.๓๐  น. 
ขอ้  ๓๕.  ใหต้รวจสุขภาพนกัเรียนและความสะอาดของร่างกายทุกวนัในตอนเชา้ 
ขอ้  ๓๖.  จดัท าเอกสารธุรการประจ าชั้นใหถู้กตอ้งเป็นปัจจุบนั  อาทิ  ปพ.๕  ปพ.๖  ปพ.๘  ระเบียนสะสมทางการแนะ
แนวเป็นตน้ 
ขอ้  ๓๗.  จดัส่งสมุดรายงานประจ าตวันกัเรียน  ปพ.๖   ใหผู้ป้กครองนกัเรียนไดรั้บทราบภาคเรียนละ  ๑  คร้ัง 



๑๐๕ 

 

ขอ้  ๓๘.  จดัท า  ปพ.๕  เสนอผูบ้ริหารทุกภาคเรียนภายใน  ๗  วนั  หลงัจากเปิดภาคเรียนใหม่  ส าหรับการสอบวดัผล
ปลายปีใหจ้ดัท าใหเ้สร็จภายใน  ๗  วนั  หลงัจากสอบเสร็จ  เพื่อเสนอใหผู้บ้ริหารอนุมติัต่อไป  
ขอ้  ๓๙.  ติดตามนกัเรียนขาดเรียนเป็นประจ าทุกเดือน  หากปรากฏวา่นกัเรียนขาดเกิน  ๓  วนั  แจง้ฝ่ายวชิาการ  และให้
ติดต่อผูป้กครองทนัที 
ขอ้  ๔๐.  ศึกษาใหรู้้สภาพปัญหาของนกัเรียนทุกคนในชั้นเรียน  เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือหรือแกไ้ขต่อไป  
ขอ้  ๔๑.  จดัใหน้กัเรียนมีสมุดการท างานบา้น  และโรงเรียนส่งถึงผูป้กครองทุกวนัศุกร์เพื่อสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่ง
บา้นกบัโรงเรียน  และติดตามความมีน ้าใจการใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์ 
ขอ้  ๔๒.  ฝึกอบรมจริยธรรมและมารยาทใหน้กัเรียนท าความเคารพ  การเดิน  การยนื  การรับ  
  ของ – ส่งของ  ใหถู้กตอ้ง  การพดูจาไพเราะ  และฝึกใหน้กัเรียนมีระเบียบวนิยัในตนเองตามแนวปฏิบติัในหนงัสือ  
“สมบติัผูดี้” 
ขอ้  ๔๓.  ครูประจ าชั้น  ตอ้งควบคุมการเขา้แถวของนกัเรียนใหเ้ป็นระเบียบเรียบร้อย  ควบคุมการเขา้หอ้งประชุมปกครอง
นกัเรียนทุกวนั 
ขอ้  ๔๔.  ใหค้วามร่วมมือในการพฒันาโรงเรียนทุกดา้น 
ขอ้  ๔๕.  เสนอปัญหา และวธีิแกปั้ญหาขอ้บกพร่องท่ีจะช่วยพฒันาโรงเรียนในงานของฝ่ายต่าง ๆ  
ขอ้  ๔๖.  ตั้งใจปฏิบติัในหนา้ท่ี  และงานท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งเตม็ความสามารถ 
ขอ้  ๔๗.  เขา้หอ้งสอนตรงตามเวลาท่ีก าหนดในตารางเรียน  
ขอ้  ๔๘.  ใหค้วามร่วมมือกบัครูอ่ืน  ๆ  ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน  เช่น  จริยศึกษา  
   กีฬา  ฯลฯ 
ขอ้  ๔๙.  จดักิจกรรมใหค้รูประจ าชั้น  ดูแลนกัเรียนอยา่งใกลชิ้ด  และบนัทึกการอบรมนกัเรียนตลอดถึงปัญหาท่ีพบไวเ้ป็น
หลกัฐาน 
ขอ้  ๕๐.  เอาใจใส่เก่ียวกบัการเรียนการสอน  ความสะอาด  ความประพฤติ  สุขภาพและการแต่งกายของนกัเรียน 
ขอ้  ๕๑.  จดัใหมี้การสอนซ่อมเสริมและบนัทึกไวเ้ป็นหลกัฐาน 
ขอ้  ๕๒.  ไม่ละทิ้งนกัเรียนในชัว่โมง  ท่ีมีการเรียนการสอน 
ขอ้  ๕๓.  ใหพ้บผูป้กครอง  หรือออกเยีย่มบา้นนกัเรียนในหอ้งท่ีรับผดิชอบอยา่งนอ้ยปีละ  ๑  คร้ัง 
 

หมวดที ่ ๕  บทบาทการปฏิบัติการสอน 
ขอ้  ๕๔.  จดักิจกรรมการเรียนการสอนตามก าหนดการสอนและแผนการสอน  โดยใหน้กัเรียนมีส่วนร่วม  
ขอ้  ๕๕.  ในขณะท าการสอน  หา้มออกจากหอ้งสอน  จนกวา่จะหมดเวลาท าการสอน 
ขอ้  ๕๖.  ไม่น างานส่วนตวัมาท าในเวลาสอน  ยกเวน้บนัทึกการสอน  หรืองานท่ีไดรั้บมอบหมาย  
ขอ้  ๕๗.  ไม่ควรอ่านหนงัสือพิมพ ์ หรือหนงัสือนวนิยายในเวลาสอน  ยกเวน้หนงัสือประกอบการสอน  เช่น  คู่มือครู  
ขอ้  ๕๘.  เวลาท าการสอน  ตอ้งควบคุมนกัเรียนใหอ้ยูใ่นระเบียบของชั้นเรียน  
ขอ้  ๕๙.  ติดตามผลการเรียนของนกัเรียนเป็นประจ า  พร้อมทั้งหาทางปรับปรุงหรือส่งเสริมโอกาส  



๑๐๖ 

 

ขอ้  ๖๐.  หา้มแลกเปล่ียนชัว่โมงสอนกนัเอง  โดยไม่แจง้ฝ่ายวชิาการ 
ขอ้  ๖๑.  ตรวจผลงานของนกัเรียนทุกคร้ังหลงัจากมอบหมายงานใหท้ า  และน าผลการตรวจไปปรับปรุงการเรียนการสอน  
ขอ้  ๖๒.  ประเมินผลการเรียนตามก าหนด 
ขอ้  ๖๓.  สอนซ่อม  ใหน้กัเรียนท่ีเรียนอ่อน  และสอนเสริมใหน้กัเรียนท่ีเรียนดี  
 

หมวดที ่ ๖  บทบาทการสอนแทน 
ขอ้  ๖๔.  ในกรณีครูประจ าวชิาใด ๆ ไม่สามารถปฏิบติัการสอนไดด้ว้ยเหตุใดก็ตามใหห้วัหนา้ฝ่ายประถมศึกษาหรือ
อนุบาลศึกษา  จดัครูท่ีวา่งเขา้ท าการสอนแทน 
ขอ้  ๖๕.  การสอนแทน  ใหส้อนวชิาท่ีเขา้ไปสอนตามท่ีฝ่ายวชิาการก าหนด  และใหบ้นัทึกเป็นหลกัฐานไวท่ี้ฝ่ายวชิาการ 
ขอ้  ๖๖.  ใหห้วัหนา้ฝ่ายวชิาการ  เสนอผลงานการสอนแทน  โดยสรุปต่อผูบ้ริหารเพื่อประเมินผลงานเป็นความดี
ความชอบ 
ขอ้  ๖๗.  หากครูประจ าวชิาคนใดขาดสอนในวชิาของตน  แลว้มีครูอ่ืนสอนแทนดว้ยวชิาอ่ืนตอ้งจดัเวลาชดเชยใหค้รบ  
โดยสอนในชัว่โมงของครูท่ีสอนแทนนั้น 
 

หมวดที ่ ๗  การออกนอกสถานศึกษา 
ขอ้  ๖๘.  การออกนอกสถานศึกษา  ใหข้ออนุญาตหวัหนา้สถานศึกษาหรือผูรั้กษาการแทนทราบทุกคร้ัง   
ถา้ออกนอกสถานศึกษาดว้ยประโยชน์ของงานโรงเรียนใหล้งหมายเหตุไวว้า่ไปในงานโรงเรียน  
เร่ืองใด 
ขอ้  ๖๙.  การออกนอกสถานศึกษาดว้ยภารกิจส่วนตวั  จะขออนุญาตไดค้ร้ังละไม่เกิน  ๒  ชัว่โมงและ 
สัปดาห์ละไม่เกิน  ๑  คร้ัง  ดว้ยเหตุจ าเป็นจริง ๆ 
 
ขอ้  ๗๐.  หา้มขออนุญาตออกนอกสถานศึกษาดว้ยธุรกิจส่วนตวัในชัว่โมงท่ีสอน  หากมีกิจธุระจ าเป็นให้  
มอบหมายหนา้ท่ีการงานใหก้บัครูอ่ืนก่อน  หรือแจง้ใหฝ่้ายวชิาการทราบเพื่อจดัครูเขา้สอนแทน  
 

หมวดที ่๘  การลา 
ขอ้  ๗๑.  การลากิจธุระส่วนตวั  ตอ้งยืน่ใบลาก่อนอยา่งนอ้ย  ๑  วนั  เม่ือผูบ้ริหารอนุญาตแลว้จึงลาได้ 
ขอ้  ๗๒.  การลาป่วย  หากไม่สามารถส่งใบลาในวนัท่ีลาได ้ ตอ้งแจง้ใหท้ราบดว้ยวธีิใดวธีิหน่ึง  เพื่อฝ่าย 
วชิาการจะไดจ้ดัครูอ่ืนเขา้สอนแทน  และปฏิบติังานอ่ืนแทน  เม่ือมาท างานตามปกติแลว้ใหรี้บ 
ส่งใบลา 
ขอ้  ๗๓.  การลาป่วย  ถา้ลาตั้งแต่  ๓  วนัข้ึนไป  ใหมี้ใบรับรองแพทย ์
ขอ้  ๗๔.  การลาทุกประเภทใหส่้งใบลาท่ีหวัหนา้ฝ่าย  เพื่อพิจารณาลงนาม  ( ตามแบบฟอร์ม ) 
ขอ้  ๗๕.  ครูออกจากโรงเรียนไปท าธุระส่วนตวัใหข้ออนุญาตหวัหนา้ฝ่ายและผูช่้วยบริหารทัว่ไปก่อน   



๑๐๗ 

 

และถา้เกิน  ๒  ชัว่โมง  ตอ้งเขียนใบลาคร่ึงวนั 
ขอ้  ๗๖.  การมาท างานของครูในเดือนหน่ึง ๆ  ถา้มาท างานสายเกิน  ๓  คร้ัง  ใหถื้อวา่ขาดการปฏิบติังาน 
๑  วนั 
ขอ้  ๗๗.  ครูมีเหตุจ าเป็นไม่สามารถปฏิบติังานตามค าสั่งของโรงเรียน  ใหช้ี้แจงเหตุผลเสนอครูใหญ่เป็น 
ลายลกัษณ์อกัษรทุกคร้ัง 
ขอ้  ๗๘.  การลาออกจากโรงเรียนไม่วา่กรณีใด ๆ  ใหแ้จง้ล่วงหนา้  ๑  เดือน  ถา้ออกกะทนัหนัโรงเรียน 
จะเรียกปรับเงินตามเงินเดือนท่ีรับ  ๑  เดือน 
ขอ้  ๗๙.  การลาคลอดบุตรยืน่ใบลาก่อน  หรือยืน่ในวนัคลอด  รวมลาคลอดบุตรไดไ้ม่เกิน  ๓๐  วนั     
ยกเวน้การคลอดท่ีผดิปกติและมีโรคแทรกซอ้นมาก  ใหล้าได ้ ๔๕  วนัแต่ตอ้งมีใบรับรองแพทย  ์
 

หมวดที ่๙  การแต่งกาย 
ขอ้  ๘๐.  ใหแ้ต่งกายในชุดเคร่ืองแบบของโรงเรียนในวนัจนัทร์และวนัศุกร์อยา่งพร้อมเพรียงกนั   
วนัพฤหสับดี แต่งเคร่ืองแบบผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ  -  ยวุกาชาด 
ขอ้  ๘๑.  วนัจนัทร์  วนัองัคาร  วนัพุธและวนัศุกร์ ใหแ้ต่งกาย ชุดเส้ือเหลือง กางเกงสีด า  
 

หมวดที ่ ๑๐  บทบาทหน้าทีบุ่คลากร 
ขอ้  ๘๒.  แผนกครัวมาท างานตั้งแต่เวลา  ๐๗.๐๐  น.  –  ๑๖.๐๐  น.  พนกังานขบัรถเร่ิมเวลา ๐๖.๐๐น. –๑๘.๐๐  น. 
ขอ้  ๘๓.  ดูแลหอ้งน ้าหอ้งส้วมใหส้ะอาด  และใหมี้น ้าใชอ้ยา่งพอเพียง 
ขอ้  ๘๔.  รักษาความสะอาดบริเวณโรงเรียน  หอ้งพกัครู  หอ้งผูจ้ดัการ  หอ้งพยาบาล  ส านกังานและหอ้ง  
ประกอบต่าง  ๆ 
ขอ้  ๘๕.  ดูแลบ ารุงรักษาไมด้อกไมป้ระดบัใหเ้จริญงอกงาม  ตกแต่งปรับปรุงบริเวณโรงเรียนใหส้ะอาด  
และสวยงามอยูเ่สมอ 
ขอ้  ๘๖.  ใหค้วามร่วมมือในการพฒันาโรงเรียนทุก ๆ  ดา้น 
ขอ้  ๘๗.  รักษาทรัพยสิ์นของโรงเรียน  หากมีส่ิงใดช ารุดใหป้รับปรุงซ่อมแซมส่ิงท่ีช ารุดใหอ้ยูใ่นสภาพดี 
   ตลอดเวลา 
ขอ้  ๘๘.  ใหแ้ต่งกายตามแบบท่ีโรงเรียนก าหนด 
ขอ้  ๘๙.  มีความตั้งใจในการปฏิบติัหนา้ท่ีและงานท่ีไดรั้บมอบหมาย  อยา่งเตม็ความสามารถ 
ขอ้  ๙๐.  ไม่ละทิ้งหนา้ท่ี  ซ่ึงอาจเป็นผลใหเ้กิดความเสียหายต่อทางโรงเรียน 
ขอ้  ๙๑.  ตอ้งอุทิศเวลาใหก้บัทางโรงเรียนอยา่งเตม็ท่ี 
ขอ้  ๙๒.  ใหทุ้กคนเขา้ประชุม  วเิคราะห์ปัญหา  และหาทางแกไ้ขขอ้บกพร่อง  เพื่อใหง้านพฒันาข้ึนเดือน  
   ละ  ๑  คร้ัง  ในวนัหน่ึงวนัใดตามแต่ผูบ้ริหารจะก าหนดนดัหมาย  
ขอ้  ๙๓.  พนกังานขบัรถ  ตรวจเช็คสภาพรถ  และท าความสะอาดทุกวนั  ขบัรถดว้ยความระมดัระวงัรอบ  



๑๐๘ 

 

  คอบ  ใจเยน็  สุภาพเรียบร้อย  ถือหลกัความปลอดภยัเป็นส าคญั  และรายงานความพร้อมท่ี  
  ก าหนดทุกสัปดาห์ 

หมวดที ่ ๑๑  เบ็ดเตลด็ 
ขอ้  ๙๔.  การปฏิบติังานในทุกหนา้ท่ี  ตามท่ีปรากฏใน  ๑๐  หมวดท่ีกล่าวมาแลว้ถือหลกัความสัตยซ่ื์อ 
  จริงใจ  รับผดิชอบในเร่ืองหนา้ท่ี  เวลา  ทรัพยสิ์น  เพื่อสร้างศรัทธาใหโ้รงเรียน 
ขอ้  ๙๕.  หากครู  ผูอ้  านวยการโรงเรียนกฤษณาวทิยา  รักษาการใหเ้ป็นไปตามระเบียบน้ี  หรือไม่ใหค้วาม  
ร่วมมือในการปฏิบติัตามขอ้บงัคบัตามระเบียบน้ี   อาจไม่ไดรั้บการพิจารณาการท างานในปีต่อ  
ไป  หรือยกเลิกสัญญาจา้ง  โดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ 
ขอ้  ๙๖.  ใหผู้อ้  านวยการโรงเรียนกฤษณาวทิยา    รักษาการใหเ้ป็นไปตามระเบียบน้ี  หากปรากฏวา่บุคคล 
  ใดฝ่าฝืน  ใหอ้ยูใ่นดุลพินิจของคณะกรรมการปกครอง   ครูและบุคลากรของโรงเรียน  หรือคณะ  
   กรรมการอ านวยการโรงเรียนเป็นกรณี  ๆ  ไป  
 
      ประกาศ    ณ    เมษายน    ๒๕๕๔ 
 
                          (   นางสาวสุณี   ศรีสุริยะ  ) 
                  ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนกฤษณาวทิยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๙ 

 

จรรยาบรรณครู   พ.ศ.   ๒๕๓๙ 
 
จรรยาบรรณข้อที ่   ๑.ครูตอ้งรักษาเมตตาศิษย ์ โดยใหค้วามเอาใจใส่ช่วยเหลือส่งเสริมใหก้ าลงัใจในการศึกษาเล่าเรียน
แก่ศิษยโ์ดยเสมอหนา้ 
จรรยาบรรณข้อที ่ ๒.ครูตอ้งอบรม  สั่งสอน  ฝึกฝน  สร้างเสริมความรู้  ทกัษะและนิสัยท่ีถูกตอ้งดีงามใหแ้ก่ศิษยอ์ยา่ง
เตม็ความสามารถดว้ยความบริสุทธ์ิใจ 
จรรยาบรรณข้อที่   ๓.ครูตอ้งประพฤติ  ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่ศิษยท์ั้งทางกาย  วาจาและจิตใจ 
จรรยาบรรณข้อที ่  ๔.ครูตอ้งประพฤติ  ปฏิบติัตนเป็นปฏิปักษต่์อความเจริญทางกาย        สติปัญญา  จิตใจ  อารมณ์  
และสังคมของศิษย ์
จรรยาบรรณข้อที ่ ๕.ครูตอ้งไม่แสวงหาประโยชน์อนัเป็นอามิสสินจา้งจากศิษยใ์นการปฏิบติัหนา้ท่ีตามปกติ  และไม่
ใชศิ้ษยก์ระท าการใด ๆ  อนัเป็นการหาประโยชน์ใหแ้ก่ตนโดยมิชอบ  
จรรยาบรรณข้อที ่  ๖.ครูยอ่มพฒันาตนเองทั้งในดา้นวชิาชีพ  ดา้นบุคลิกภาพ  และวสิัยทศัน์ใหท้นัต่อการพฒันาทางการ
วทิยาการเศรษฐกิจ  สังคมและการเมืองอยูเ่สมอ 
จรรยาบรรณข้อที ่  ๗.ครูยอ่มรักและศรัทธาในวชิาชีพครู  และเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์รวชิาชีพครู 
จรรยาบรรณข้อที ่  ๘.ครูพึงช่วยเหลือเก้ือกลูครูและชุมชนในทางสร้างสรรค์ 
จรรยาบรรณข้อที ่  ๙.ครูพึงประพฤติ  ปฏิบติัตน  เป็นผูน้ าในการอนุรักษแ์ละพฒันาภูมิปัญญาและวฒันธรรมไทย  
 

                                            …………………………………………….. 
การจัดสวสัดิการครู  -  บุคลากรของโรงเรียนกฤษณาวทิยา  

  โรงเรียนกฤษณาวทิยาจดัใหมี้สวสัดิการครู  -  บุคลากรของโรงเรียน  เพื่อขวญัและก าลงัใจในการจดัท างาน
ดงัน้ี 
  จดัใหมี้การเล่ือนขั้นเงินเดือน  โดยนบัเดือนพฤษภาคมของแต่ละปีเป็นเดือนเร่ิมตน้  
 อตัราการปรับข้ึน  ลดลง  หรือคงท่ี  เป็นไปตามตวัแปรของจ านวนนกัเรียนและภาวะการเงิน
ของโรงเรียนแต่ละปี  ซ่ึงอยูใ่นดุลพินิจของคณะกรรมการบริษทัเป็นปี  ๆ  ไป  
 การพิจารณาการเล่ือนขั้นของแต่ละคน  ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารดุลยพินิจ
การท างาน  และความประพฤติของแต่ละคน  ในปีการศึกษาท่ีผา่นมา 
 หากพิจารณาใหมี้เงินเพิ่ม  ๒  ขั้น  ของแต่ละปี  ส าหรับผูท่ี้ท  างานสร้างเกียรติประวติั  ช่ือเสียง
ท่ีดีใหก้บัโรงเรียน  โดยควรจดัใหเ้พิ่มปีละ  ๒๐  %  ของจ านวนครู   บุคลากรในปีนั้น ๆ 
 

………………………………………………. 
 
 



๑๑๐ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อก าหนดนักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๑ 

 

 
ข้อก าหนดและหลกัปฏิบัติของนักเรียนโรงเรียนกฤษณาวทิยา  

(Student  Code  of  Conduct) 
 

                                 เพื่อใหน้กัเรียนทุกคนของโรงเรียนไดรั้บการปลูกฝังใหมี้คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคต์าม  
                จุดมุ่งหมายของหลกัสูตรและตามท่ีโรงเรียนไดว้างนโยบายไว ้  โรงเรียนจึงไดว้างขอ้ก าหนดใหน้กัเรียน  
                โรงเรียนกฤษณาวทิยาปฏิบติัดงัน้ี 

 
 

                                                   ประพฤติปฏิบติัตามกฎระเบียบ  และหลกัปฏิบติัของโรงเรียนตามท่ีปรากฏอยูใ่นคู่มือ 
  
                                                      มีคุณธรรม  และจริยธรรมสอดคลอ้งกบัปรัชญาและอุดมการณ์ของ 

                                                      โรงเรียน 
 
                                                      ดูแลเอาใจใส่ตนเอง  และทรัพยสิ์นใหป้ลอดภยั 
 
                                                     ขยนัเอาใจใส่การเรียนและใฝ่หาความรู้อยูเ่สมอ 
นักเรียน 
                                                     มีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดีต่อผูอ่ื้น 
 
                                                     เช่ือฟังครู – อาจารยแ์ละบุคลากรของโรงเรียน 
 
                                                     แกไ้ขปัญหาอยา่งสงบและมีเหตุผล 
  
                                                      ร่วมกิจกรรมของโรงเรียนและชุมชน 
 
                                                      รู้จกัการใชเ้ทคโนโลยแีละอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
 
                                                      มีความรับผดิชอบ  มีวนิยั  คุณธรรมจริยธรรม  กลา้แสดงออก  และมีความเป็น  
                                                                                                             ประชาธิปไตย 

 
 



๑๑๒ 

 

 
ข้อก าหนดนักเรียน 

ระเบียบโรงเรียนกฤษณาวทิยา 
ว่าด้วยการปฏิบัติงานและบทบาทหน้าทีข่องนักเรียน 

ในโรงเรียนกฤษณาวทิยา 
 

…………………………………………… 
 

เพื่อใหน้กัเรียนทุกคนของโรงเรียนไดรั้บการปลูกฝังใหมี้ลกัษณะท่ีพึงประสงคต์ามจุดมุ่งหมายของ
หลกัสูตรและตามท่ีโรงเรียนไดว้างนโยบายไว ้ โรงเรียนจึงไดว้างขอ้ก าหนดใหน้กัเรียน       โรงเรียนกฤษณาวทิยาปฏิบติั
ดงัน้ี 

 
หมวดที ่ ๑  บททัว่ไป 

 
ขอ้  ๑.  ระเบียบน้ีเรียกวา่  “โรงเรียนกฤษณาวทิยา  ว่าด้วยการปฏิบัติงานและบทบาทหน้าทีข่องนักเรียนในโรงเรียน
กฤษณาวทิยา” 
ขอ้  ๒.  ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบั  ตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศเป็นตน้ไป  จนกวา่จะมีการเปล่ียนแปลง  
ขอ้  ๓.  บรรดาระเบียบขอ้บงัคบั  หรือค าสั่งอ่ืนใด  ในส่วนท่ีก าหนดไวแ้ลว้พอ้งกบัระเบียบน้ีหรือขดัแยง้กบัระเบียบน้ี  ให้
ใชร้ะเบียบน้ีแทน 
ขอ้ ๔. ในระเบียบน้ี     
 “โรงเรียน”      หมายถึง    โรงเรียนกฤษณาวทิยา 
              “ครู”           หมายถึง    ครู – อาจารยท่ี์สังกดัในโรงเรียนกฤษณา 
               “นักเรียน”   หมายถึง    นกัเรียนท่ีมอบตวัเขา้เป็นนกัเรียนของ           โรงเรียน
กฤษณาวทิยา มีเลขประจ าตวันกัเรียน 

 
หมวดที ่๒ 
การแต่งกาย 

 ขอ้ ๕. การแต่งกาย 
          ๑. การแต่งกายนกัเรียนอนุบาลศึกษาปีท่ี ๑ ถึงชั้นอนุบาลศึกษาปีท่ี ๓  นกัเรียนชายเส้ือคอบวัสีขาว กางเกงสี
น ้าเงิน  ติดกระดุม ๔  เมด็ รองเทา้สีด า  ถุงเทา้สีขาว   
 นกัเรียนหญิง    เส้ือคอบวัสีขาว   กระโปรงสีน ้าเงินจีบรอบ   ติดกระดุม  ๔  เมด็  รองเทา้หนงั  สีด าถุงเทา้สีขาว   



๑๑๓ 

 

 ในวนัท่ีเรียนพลศึกษา  ใหน้กัเรียนสวมชุดพละ  กางเกงวอร์มสีกรมท่า  เส้ือยดืสีฟ้า  คอปกสีขาว  มีตราโรงเรียนอยู่
บนกระเป๋าเส้ือดา้นซา้ยมือ   รองเทา้สีขาว  ถุงเทา้สีขาว 
 ๒. การแต่งกายของชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๑  ถึงชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๖ 
          นกัเรียนชาย    เส้ือเช้ิตแขนสั้นสีขาว  มีตราสัญลกัษณ์โรงเรียนท่ีกระเป๋าเส้ือดา้นซา้ย   กางเกง    
ขาสั้นสีน ้าเงิน  รองเทา้ผา้ใบสีด า  ถุงเทา้สีขาว  เขม็ขดัสีขาว   
 นกัเรียนหญิง   เส้ือเช้ิตแขนสั้นสีขาวเอวจัม๊  มีตราสัญลกัษณ์โรงเรียนท่ีกระเป๋าเส้ือดา้นซา้ย    กระโปรงจีบรอบสีน ้า
เงิน  ผกูเนคไทดสี์น ้าเงิน          (ปักช่ือโรงเรียนสีแดงท่ีเนคไทด์) รองเทา้หนงัสีด า  ถุงเทา้สีขาว 
 ในวนัท่ีมีเรียนพลศึกษา สวมชุดพละท่ีโรงเรียนก าหนดใหใ้ชก้างเกงวอร์มสีน ้าเงินแถบสีฟ้า   เส้ือยดืคอปกสีฟ้า   มี
ตราโรงเรียนอยูบ่นหนา้อกดา้นซา้ย   รองเทา้สีขาวในวนัท่ีมีเรียนลูกเสือ – ยวุกาชาด 
         นกัเรียนชาย   ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓  แต่งชุดลูกเสือ ส ารอง  ชั้น ประถมศึกษาปีท่ี  ๔-๖  แต่งชุดลูกเส้ืออากาศ
นกัเรียนหญิง  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓-๖  แต่งชุดยวุกาชาด 
ขอ้ ๖.  ทรงผม 
๑.  นกัเรียนชายระดบัอนุบาลศึกษาปีท่ี ๑ ถึงอนุบาลศึกษาปีท่ี ๓  ตดัผมนกัเรียนรองทรงสูง 
           ๒.  นกัเรียนชายระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๑  ถึงชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๖  ตดัผมทรงนกัเรียนเกรียน 
(จะตรวจทุกวนัท่ี  ๕  ของเดือนโดยครูประจ าชั้น) 
๓.  นกัเรียนหญิงอนุบาลศึกษาปีท่ี  ๑  ถึงชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๖  ตดัผมบอ๊บสั้นทรงนกัเรียนระดบัต่ิงหู   ถา้ไวผ้มยาวให้
ถกัเปีย  หรือผกูใหเ้รียบร้อย  ใชโ้บว์สีน ้าเงินและสีด าท่ีทางโรงเรียนก าหนดใหจ้ะตรวจทุกวนัท่ี  ๕  ของเดือน 
*  หา้มเคร่ืองประดบัหรือของมีค่าทุกชนิดมาโรงเรียน  
*  นกัเรียนตอ้งจดัตารางสอนทุกวนั 
 

หมวดที ่ ๓   
การท าความเคารพ 

ขอ้ ๗  บริเวณประตูโรงเรียน   นกัเรียนท่ีเขา้หรือออกจากบริเวณโรงเรียนจะตอ้งแสดงความเคารพครูท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีเป็น
ครูเวร  ดงัน้ี 
  ๑.  นกัเรียน ชาย-หญิง  ทัว่ไป  ใหห้ยดุยนืเบ้ืองหนา้ วางกระเป๋าและสัมภาระ ใหเ้รียบร้อยท าความเคารพดว้ย
การไหว ้และกล่าวค าทกัทายดว้ยค าวา่  “สวสัดีค่ะ” 
  ๒.  นกัเรียนท่ีแต่งเคร่ืองแบบกิจกรรมแต่ละกิจกรรม  ใหป้ฏิบติัดงัน้ี  
            ๒.๑  ลูกเสือ  สวมหมวก ใหถื้อประเป๋าดว้ยมือซา้ยหยดุยนืในท่าตรงเบ้ืองหนา้และท าความเคารพ
ดว้ยท่าวนัยาหตัถ์ 
  ๒.๓  ยวุกาชาด  ใหท้  าความเคารพดว้ยการไหว  ้
ขอ้ ๘  ขณะอยูใ่นบริเวณโรงเรียน 
           ๑.  มีสัมภาระ/กระเป๋า  ท าความเคารพในท่ายนิตรง  หนัหนา้ไปทางครู-อาจารย ์



๑๑๔ 

 

    ๒.  ไม่มีสัมภาระ   ใหท้  าความเคารพดว้ยการไหว ้
          ๓.  ขณะสับเปล่ียนหอ้งเรียนและอยูใ่นระเบียบแถว  ไม่ตอ้งยนืตรง  ใหเ้ดินคอ้มตวัเม่ือผา่นหรือสวนทางกบั
ครู-อาจารย ์
ขอ้ ๙  ขณะอยูใ่นหอ้งเรียน 
         ๑.  เม่ือครูเขา้หอ้งสอน  ใหห้วัหนา้ชั้นเรียน  บอกท าความเคารพโดยใชค้  าวา่    “นกัเรียนความเคารพ” นกัเรียนทุกคน
ยนืข้ึนในท่าตรงและยกมือไหวแ้ละทกัทายดว้ยค าวา่ “สวสัดีคะ” หรือ “สวสัดีครับ” คุณครู เม่ือครูออกจากหอ้งสอน 
ใหห้วัหนา้ชั้นเรียนบอกท าความเคารพโดยใชค้  าวา่ “นกัเรียนเคารพ” ใหน้กัเรียนทุกคนยนืข้ึนในท่าตรงและยกมือไหว ้ 
และกล่าวค าวา่ “ขอบคุณคะ” “ขอบคุณครับ”     คุณครู 
          ๒. ในกรณีท่ีมีผูม้าตรวจเยีย่ม  ใหค้รูผูค้วบคุมชั้นเรียนในขณะนั้น  เป็นผูบ้อกท าความเคารพถา้ไม่มีครูให้
หวัหนา้ชั้นบอกท าความเคารพ  และใหน้กัเรียนปฏิบติัเช่นเดียว 
กบั  ขอ้ ๑ 
           ๓.  เม่ือสนทนากบัครูอาจารย ์ ใหน้กัเรียนยนืตรง   เม่ือนกัเรียนไปหาครู หรือกลบัไปท่ีโตะ๊เรียน  นกัเรียน
ชายท าความเคารพดว้ยการ “  หรือไหว ้ ” นกัเรียนหญิงท าความเคารพ ดว้ยการไหว ้โดยกม้ศีรษะพองามนกัเรียนชายท า
ความเคารพดว้ยการ  “  ค านบั”  หรือไหว ้ นกัเรียนหญิงท าความเคารพ ไหว ้หรือกม้ศีรษะพองาม 
๔. นอกบริเวณโรงเรียน  ใหน้กัเรียนแสดงความเคารพ ดว้ยการไหว ้ และกล่าวค าทกัทายดว้ย  ค  า  
วา่  “  สวสัดีค่ะ ”   หรือ สวสัดีครับ 

หมวดที ่ ๔    
การมาโรงเรียน   -  การกลบับ้าน 

ขอ้ท่ี  ๑๑. นกัเรียนตอ้งมาถึงโรงเรียนก่อนเวลา  ๐๘.๐๐ น. และเลิกเรียนเวลา  ๑๕.๓๐ น. 
ขอ้ท่ี  ๑๒. นกัเรียนท่ีมีผูป้กครองมาส่ง  หรือมารถโดยสา หรือรถโรงเรียน  ใหล้งรถท่ีหนา้โรงเรียนเดินเขา้ประตูหรือ
ทางเขา้โรงเรียน  หา้มไม่ใหผู้ป้กครองน ารถเขา้มาส่งนกัเรียนในบริเวณโรงเรียน  ยกเวน้วนัท่ีฝนตกหนกั  
ขอ้ท่ี  ๑๓. เม่ือนกัเรียนมาถึงโรงเรียน  นกัเรียนทุกคนตอ้งท าความเคารพทุกวนั ดว้ยการยกมือไหว้  
ขอ้ท่ี  ๑๔. กระเป๋านกัเรียน หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ตอ้งน าไปวางไวใ้นหอ้งเรียน  
ขอ้ท่ี  ๑๕. นกัเรียนมารมาถึงโรงเรียน เม่ือเข้าแถวแลว้  หรือก าลงัจดัแถวอยู ่ใหรี้บน าหนงัสือ และอุปกรณ์การเรียนไปวาง
ไวห้นา้อาคารเรียน และเดินไปเขา้แถว 
ขอ้ท่ี  ๑๖.   เม่ือโรงเรียนใหส้ัญญาณเขา้แถว นกัเรียนท่ีมีอยูใ่นหอ้งเรียนออกมาเขา้แถว ท่ีสนามหนา้อาคารเรียน ยกเวน้
วนัท่ี ฝนตก ใหน้กัเรียนเขา้แถวหนา้หอ้งเรียนตวัเอง 
 

หมวดที ่  ๕    
การมาสาย 

ขอ้ท่ี  ๑๗. การมาสายแถว   หมายถึง   นกัเรียนท่ีมาถึงโดรงเรียนหลงัจากธงชาติข้ึนสู่ยอดเสาแลว้ถือวา่  มาสายแถว  ตอ้ง
ปฏิบติัดงัน้ี 



๑๑๕ 

 

           ๑.  ยนืแถวใหม่เป็นรูปหนา้กระดานหนัไปทางเสาธง 
           ๒.  ใหค้รูเวรจดัใหมี้กิจกรรมประจ าวนันั้น ๆก่อนอนุญาตใหเ้ขา้หอ้งเรียน  
ขอ้ท่ี ๑๘. การมาสายหมายถึง  นกัเรียนคนใดมาถึงโรงเรียนในขณะท่ีนกัเรียนท ากิจกรรมและเดินเขา้หอ้งเรียนแลว้ ถือวา่  
มาสาย  นกัเรียนมารมาสาย  ๓  คร้ัง  ถือวา่  ขาด  ๑  คร้ัง ครูเวรจะรายงานครูประจ าชั้ น  ครูประจ าชั้นจะรายงานฝ่าย
ปกครอง แลว้จดบนัทึกเป็นหลกัฐาน 

 
หมวดที ่ ๖ 

  การขาดเรียนของนักเรียน 
 
ขอ้ท่ี  ๑๙. นกัเรียนท่ีขาดเรียนจะตอ้งส่งใบลา  ตอ้งมีค ารับรองของผูป้กครองทุกคร้ัง  
ขอ้ท่ี  ๒๐. หวัหนา้ชั้นเก็บใบลาเพื่อแจง้ใหค้รูประจ าวชิาทราบทุกคาบเรียน  
ขอ้ท่ี  ๒๑. หวัหนา้ชั้นน าใบลา  ไปมอบใหค้รูประจ าชั้น  หลงัจากคาบสุดทา้ยของทุกวนั  เพื่อ เก็บไวเ้ป็นหลกัฐาน  
ขอ้ท่ี  ๒๒. นกัเรียนท่ีขาดเรียนติดต่อกนั  ๓  วนั  โดยไม่มีหลกัฐานการลา หรือขาดเรียนบ่อยคร้ัง ทางโรงเรียนจะเชิญ
ผูป้กครองมาพบเพื่อปรึกษากนั  
 

หมวดที ่๗ 
  การร่วมกจิกรรม 

 
ขอ้ท่ี ๒๓. กิจกรรมหนา้เสาธง 
              ๑.  สัญญาณคร้ังท่ี ๑  เวลา  ๐๘.๐๐  น  นกัเรียนเตรียมตวัไปเขา้แถว 
              ๒.  สัญญาณคร้ังท่ี  ๒ เวลา  ๐๘.๑๐  น.  นกัเรียนทุกคนไปเขา้แถวหนา้เสาธง 
             ๓.  ตวัแทนนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖  อบรมนกัเรียน 
             ๔.  ครูเวรประจ าวนัอบรมนกัเรียน  
             ๕.  ประธานนกัเรียนบอก ธงข้ึน แถวตรง ชกัธงชาติข้ึนสู่ยอดเสา 
ขอ้ท่ี  ๒๔. การเดินแถวเขา้หอ้งเรียน 
              ๑.  ตอ้งเดินแถวอยา่งเป็นระเบียบในลกัษณะแถวตรง  หา้มเดินตดัแถว  
            ๒.  ครูประจ าชั้นส ารวจนกัเรียนแลว้บนัทึกขอ้ความลงในแบบส ารวจสถิติจ านวนนกัเรียนประจ าวนั  แลว้
มอบใหห้วัหนา้หอ้ง  หรือตวัแทนหอ้ง  น าส่งหอ้งธุรการ  เพื่อลงสถิติรายวนัก่อนคาบท่ี ๑ 
           ๓.  ครูประจ าชั้นเขา้พบนกัเรียน  ( ในลกัษณะโฮมรูม )  อบรมตกัเตือน  ช้ีแจงพูดคุยกบันกัเรียน  ใหน้กัเรียน
รู้สึกวา่เขามีท่ีพึ่งมีก าลงัใจในการเรียนไม่ถูกทอดทิ้ง 
๔.  ใหค้ณะกรรมการหอ้งเรียนประกอบดว้ยหวัหนา้ชั้นเรียน  รองหวัหนา้ชั้นเรียนเป็นผูรั้กษาการใหเ้ป็นไปตาม 
กฎ  ระเบียบ  และขอ้บงัคบั 



๑๑๖ 

 

 
หมวดที ่๘   

การรับประทานอาหาร 
ขอ้ท่ี  ๒๕. ตอนเชา้ใหน้กัเรียนเขา้รับประทานอาหารท่ีโรงอาหารได ้ แต่ตอ้งเสร็จก่อนเวลาเขา้แถ วคารพธงชาติ 
ขอ้ท่ี   ๒๖. หา้มนกัเรียนรับประทานอาหารในเวลาเรียน  ยกเวน้น ้าด่ืม 
ขอ้ท่ี   ๒๗. นกัเรียนตอ้งเขา้แถวซ้ืออาหารตามล าดบัก่อนหลงั  
ขอ้ท่ี   ๒๘. การรับประทานอาหารตอ้งไม่ใหเ้ศษอาหารตกเร่ียราดลงบนพื้นใตโ้ตะ๊อาหารน าภาชนะคืนแม่คา้ใหเ้รียบร้อย
เม่ือรับประทานอาหารเสร็จแลว้ 
ขอ้ท่ี   ๒๙. หา้มน าอาหารทุกชนิดไปรับประทานในหอ้งเรียน  
ขอ้ท่ี   ๓๐. หา้มน าหมากฝร่ังและลูกอมทุกประเภทเขา้มารับประทานในบริเวณโรงเรียน  

หมวดที ่๙  
การออกนอกบริเวณโรงเรียน 

 
ขอ้ท่ี  ๓๑. เม่ือนกัเรียนมาถึงโรงเรียนแลว้จะออกนอกบริเวณโรงเรียนก่อนไดรั้บอนุญาตไม่ไดเ้ป็นอนัขาด    เพื่อความ
ปลอดภยั 
       ขอ้ท่ี  ๓๒. ใหข้ออนุญาตครูประจ าชั้น  ครูเวรประจ าวนั  หรือฝ่ายปกครอง  แลว้แต่กรณีดงัน้ี  
            ๑.  ในกรณีท่ีออกไปแลว้มาเรียนอีกในวนันั้นผูอ้นุญาตคือครูประจ าชั้น  ครูเวรประจ าวนัครูฝ่ายปกครอง  
              ๒.  ในกรณีท่ีออกไปแลว้ไม่กลบัมาเรียนอีกในวนันั้น  ผูอ้นุญาต  คือ ครูประจ าชั้น   
              ๓.  ครูเวรประจ าวนั    ครูฝ่ายปกครองขออนุญาตประเภทน้ี  นกัเรียนตอ้งน าหนงัสือรับรองจากผูป้กครองมา
ยนืยนั  นอกเสียจากมีผูป้กครองมารับออกไป 
           ๔.  การลาออกนอกบริเวณโรงเรียนทั้ง   ๒  ประเภท  นกัเรียนตอ้งมาบนัทึกการลาลงในสมุดสถิติ   การลาท่ี
ฝ่ายปกครองดว้ย 
      ๕.  เม่ือไดรั้บอนุญาตใหอ้อกนอกบริเวณโรงเรียนแลว้  นกัเรียนระมดัระวงัความปลอกภยัและกระท าตนดว้ยความ
เรียบร้อยทั้ง  กาย  วาจา  ใจ  เพื่อรักษาเกียรติยศและช่ือเสียงของโรงเรียน 
 

การแต่งกายระดบัประถมวยั  ชุดนกัเรียน - ชุดพละ  

      
                   การแต่งกายระดบัประถมชุดนกัเรียน - ชุดพละ 



๑๑๗ 

 

       

ชุดลูกเสือ – ชุดยวุกาชาด - ชุดลูกเสือส ารอง 

         
 
 

 
 

 
........................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๘ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

การตรวจสอบและรายงาน 
(SCHOOL  ACCOUNTABILITY) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๙ 

 

การตรวจสอบและรายงาน 
(SCHOOL   ACCOUNTABILITY) 

 
                เพื่อใหก้ารด าเนินการปฏิบติังานตามแนวปฏิรูปการศึกษาเป็นไปอยา่ง มีระบบ  และประสบผลส าเร็จตาม
เป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ จึงไดก้ าหนดกระบวนการปฏิบติังานดงัต่อไปน้ี 
 
การก ากบั  ติดตาม  (MORNITERING) 
๑. หนา้ท่ีก ากบั  ติดตามการด าเนินงานเป็นหนา้ท่ีโดยตรงของหวัหนา้ฝ่าย  และหวัหนา้แผนกท่ี 
จะตอ้งกนั  ติดตามดูแล  ใหก้ าลงัใจบุคลากรในฝ่าย  แผนก  หมวด  และงาน  เพื่อใหบ้งัเกิดผลงานตามเป้าหมาย  ดงันั้น  
ฝ่ายและแผนกจะตอ้งมีแผนก ากบั  ติดตามเป็นระยะ  ๆ 
๒.จดัท าแบบประเมินผลการปฏิบติังานทุกงาน  เพื่อก ากบัขั้นตอน  วธีิการด าเนินงานตามเป้าหมายและจุดเป็นของ
ธรรมนูญโรงเรียน 
๓.จดัใหมี้ผูรั้บผดิชอบงานหรือโครงการ  และรายงานผลการปฏิบติังานโครงการนั้นๆ  
เป็นระยะตามล าดบัขั้นเพื่อทราบความกา้วหนา้  ปัญหา  และอุปสรรคของงาน  
        ๔.การก ากบั ติดตามการปฏิบติังาน ใหย้ดึเกณฑม์าตรฐานเป็นหลกัในการด าเนินงาน 
 
การตรวจสอบ  (AUDITION) 
 โรงเรียนกฤษณาวทิยาจดัใหมี้การตรวจสอบคุณภาพ  (QUALITY – AUDIT)    ๒  ระดบัดงัน้ี 
 ๑.   การตรวจสอบภายใน  (INTERNAL  QUALITY  AUDIT)  หรือการ 
ประเมินตนเองของโรงเรียน   โดยมีขั้นตอนดงัน้ี  
๑.๑ วางแผนการประเมินทั้งระยะสั้น  ระยะยาว 
 ๑.๒ ด าเนินการประเมินอยา่งต่อเน่ืองและเป็นระบบ    โดยสอดแทรกการ  
ประเมินระบบการท างานทุกขั้นตอน  สร้างบรรยากาศในการด าเนินงานแบบประชาธิปไตย  ใชว้ธีิการ  
ประเมินทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 
 ๑.๓ น าผลการประเมินไปปรับปรุงและพฒันางานของตนเอง  มีการบนัทึกผล 
การปรับปรุงแกไ้ข  และรายงานต่อผูบ้งัคบับญัชา 
๒. การตรวจสอบคุณภาพภายนอก  (EXTERNAL  QUALITY  AUDIT)    
เป็นการสนบัสนุนใหบุ้คคลภายนอก  เช่น  ผูป้กครองนกัเรียน  นกัศึกษา  ศึกษานิเทศก ์ หรือคณะกรรมการท่ีแต่งตั้งเขา้มา
ท าการตรวจสอบคุณภาพของโรงเรียนในรูปของเอกสารตรวจสอบพร้อมขอ้เสนอแนะ  
 
 
 



๑๒๐ 

 

การรายงานผล  (REPORTING) 
๑. ใหผู้รั้บผดิชอบโครงการเป็นผูส้รุปผล  และรายงานผลการปฏิบติังานของโครงการ  
ทั้งหมด   ท่ีก าหนดไวใ้นแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน   เม่ือส้ินสุดการด าเนินงานต่อผูบ้ริหารโรงเรียน  
๒. โรงเรียนมอบหมายใหค้ณะกรรมการรวบรวมผลการด าเนินงานของโครงการ  
ต่าง ๆเพื่อสรุปเป็นภาพรวมทั้งหมดรายงาน    โดยแบ่งช่วงการรายงานผลออกเป็น  ๒  ช่วง  ดงัน้ี 
รายงานผลเป็นระยะ  - 
๓. ๑  ปี  คือ  ส้ินปีการศึกษา  ๒๕๕๔ , ๒๕๕๕ , ๒๕๕๖   
๔. รายงานผลเม่ือส้ินสุดแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา เป็นภาพรวม ๓  ปี  คือ  ตั้งแต่ปีการศึกษา    ๒๕๕๔  -  ๒๕๕๖ 
 

 
.......................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๑ 

 

ขั้นตอนการประเมินตนเอง 
 

คณะกรรมการการประเมิน 
 

       ศึกษาแผนพฒันาคุณการศึกษาโรงเรียน 
 

    สร้างเคร่ืองมือประเมิน 
 

   ด าเนินการประเมิน 
 

  ผู้ปกครอง                        บุคลากร                   นักศึกษา 
                               ๒๕ %              ๑๐๐ %                       ๒๕ % 

 
 

          วเิคราะห์ข้อมูลและสรุปผล 
 
 

             กรรมการโรงเรียนพจิารณาผลการประเมิน  
 

                                                              ไม่ผ่าน  ไม่ผ่าน 
        ปรับปรุงพจิารณา                             ปรับปรุงพจิารณา 

ผ่าน 
 

  กรรมการโรงเรียนประกนัคุณภาพ 
 
 
 

          ขอรับรองมาตรฐานจาก  สช. 
 

 
 



๑๒๒ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการใช้งบประมาณของโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๓ 

 

แผนการใช้งบประมาณ 

๑. แผนการรับนักเรียน 

 
ที่ 

 
ระดับช้ัน 

จ านวนนักเรียน 
ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ 

๑ ระดบัปฐมวยั 
ปฐมวยัปีท่ี  ๑ 
ปฐมวยัปีท่ี  ๒ 
ปฐมวยัปีท่ี  ๓ 

 
           ๑๔๙ 

๑๗๘ 
           ๑๕๒ 

 
           ๑๘๕ 
           ๑๘๕ 
            ๑๘๕ 

 
๑๙๐ 
๑๙๐ 
๑๙๐ 

รวม ๔๗๙ ๕๕๕ ๕๗๐ 

๒ ระดับประถมศึกษา 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๑ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๒ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๓ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๔ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๕ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๖ 

 
๑๗๔ 
๑๖๑ 
๑๗๑ 
๑๖๒ 
๑๔๗ 
๑๓๓ 

 
๑๘๕ 
๑๘๕ 
๑๘๕ 
๑๘๕ 
๑๘๕ 
๑๘๕ 

 
๑๙๐ 
๑๙๐ 
๑๙๐ 
๑๙๐ 
๑๙๐ 
๑๙๐ 

รวม ๙๔๘ ๑,๑๑๐ ๑,๑๔๐ 
รวมทั้งส้ิน ๑,๔๒๗ ๑,๖๖๕ ๑,๗๑๐ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๔ 

 

๑. แผนรายรับ  -  จ่าย  งบประมาณ 
 

 
ท่ี 

 
รายการ 

จ านวนเงิน  (บาท) 
ปี ๒๕๕๔ ปี  ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ 

๑ รายรับ 
เงินอุดหนุนรายหวั
นกัเรียน 
 

 
๑๐,๑๒๔,๔๗๔.๐๐ 

 

 
๑๐,๕๘๔,๔๙๔.๐๐ 

 

 
๑๐,๘๓๑,๑๗๔.๐๐ 

รวมรายรับ ๑๐,๑๒๔,๔๗๔.๐๐ ๑๐,๕๘๔,๔๙๔.๐๐ ๑๐,๘๓๑,๑๗๔.๐๐ 
๒ รายจ่าย 

แผนพฒันางานบริหาร 
ทัว่ไป 
แผนพฒันางานวชิาการ 
แผนพฒันางานส่งเสริม
และพฒันา 

 
๗,๙๘๒๕๒๐.๐๐ 

 
๑,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ 
๓๔๑,๙๕๔.๐๐ 

 
๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 

 
๒,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ 
๔๔๘,๔๙๔.๐๐ 

 
๘,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ 

 
๒,๒๓๐,๐๐๐.๐๐ 
๔๐๑,๑๗๔.๐๐ 

รวมรายจ่าย ๑๐,๑๒๔,๔๗๔.๐๐ ๑๐,๕๘๔,๔๙๔.๐๐ ๑๐,๘๓๑,๑๗๔.๐๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๕ 

 

ลงนามผู้จัดพมิพ์แผนพฒันา 
 

            เพื่อใหก้ารจดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษาของโรงเรียน    ไดเ้ป็นไปดว้ยความเรียบร้อย  มีความสมบูรณ์ 

จึงแต่ตั้งผูมี้นามต่อไปน้ีเป็นกรรมการจดัพิมพแ์ผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 

 

                                      ลงช่ือ   .................................................................... 

                                                        (   นางมนสิตา   สันติการัณย ์    )   ต าแหน่ง  หวัหนา้ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ 

 

 

                                      ลงช่ือ   .................................................................... 

                                                        (   นายอนนัต ์ ไวโรจน์พนัธ์     )   ต าแหน่ง   หวัหนา้ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป 

 

 

                                      ลงช่ือ   .................................................................... 

                                                         (   นางวสัสาน์   คงมา   )   ต าแหน่ง  ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล 

 

 

                                      ลงช่ือ   .................................................................... 

                                                     (   นางสาวเจตยา  ลีละพนัธุ   )  ต าแหน่ง  ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารงานวชิาการ 

 

 

                                      ลงช่ือ   .................................................................... 

                                                        (    นางบุศรา   ก้ิมแกว้   )   ต าแหน่ง ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารงานวชิาการ 

 

ลงนามผูบ้ริหารโรงเรียน 

 

ลงช่ือ .............................................................. 

                 (  นายสรินทร์   ศรีสุริยะ  )        ต าแหน่ง          ผูอ้  านวยการสถานศึกษา 

 
 


