
 



ค ำน ำ 

          การพัฒนาคุณภาพของการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานระยะที่มีสภาวการณ์ของ 
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ  การเมือง  สังคม  และเทคโนโลยี  มีความซับซ้อนมากข้ึน  ผู้บริหาร
สถานศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษาจึงต้องร่วมมือกันก าหนดแนวทาง กระบวนการ  และเครื่องมือ  
ในการบริหารจัดการศึกษาให้มีความหลากหลาย  การขับเคลื่อนการพัฒนาโดยยุทธศาสตร์ (Strategy – 
focus Organization)  จะก่อให้เกิดคุณค่า (Value Creation)  ตามเป้าประสงค์ท่ีก าหนดไว้  
 โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ ได้ก าหนดเป้าหมาย หลักการ เนื้อหา กระบวนการจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระยะ 3 ปี (ปี2562-2564) และบทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา
โดยยึดหลักสาระส าคัญจากยุทธศาสตร์ชาติรยะ20ปี (ปี2560-2579)หลักการและเป้าหมายจากแผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 และมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพื่อเป็นกรอบในการด าเนินงาน  แผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา(ปี2562-2564) จะเป็นเครื่องมือในการสื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งผู้บริหารสถานศึกษา ครู 
ผู้เรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงาน ที่เก่ียวข้องได้รับรู้และเข้าใจในการบริหาร
และการจัดการคุณภาพท่ีมีการแสดงเป้าหมาย  ทิศทางการด าเนินงานที่ชัดเจน  มีแนวทางปฏิบัติเพื่อน าไปสู่
ทิศทางที่ต้องการโดยการขับเคลื่อนที่ยึดสถานศึกษาเป็นฐาน (School Base Management : SBM) 
  โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ ขอขอบคุณคณะท างาน  บุคลากรภายในโรงเรียน 
คณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง ตลอดจนผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมเป็นอย่างดี โดย
มุ่งหวัง   ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้ด าเนินไปในทิศทางที่ถูกต้อง สนองความต้องการของผู้เรียนและ
ท้องถิ่นอย่างแท้จริงโดยพัฒนาระบบบริหารจัดการเรียนการสอนเพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์ที่โรงเรียนได้ก าหนดไว้ 
 

 

         (นายสันทัศน์  หอมสมบัติ) 
             ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ 
 

 

 

 

 

 

 



ค ำเห็นชอบของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชำนุเครำะห์ 

  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ มีมติเห็นชอบ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี 2562-2564 ของโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์  
ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของผู้บริหารคณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนหนองหัวคูปวง
ประชานุเคราะห์ และเห็นว่าเป็นประโยชน์แก่นักเรียนและโรงเรียนเป็นอย่างมาก  

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ มีความเห็นชอบและ
ขอขอบคุณคณะจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี 2562-2564 ของโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุ
เคราะห์ทุกท่าน  
 

 

 

         (นายประเสริฐ  ชานิคม)                         
                 ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
                                               โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตำรำงวิเครำะห์ตัวชี้วัดและเป้ำหมำยกลยุทธ ์

กลยุทธ์ที ่1 คุณภาพผู้เรียนเรียน 
 

โครงกำร 
ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
เป้ำหมำย 

2562 2563 2564 
โครงการส่งเสริม
สุขภาวะและ
สุนทรียภาพ
ผู้เรียน 

นายธีระพงษ์ 
สบายใจ 

กลุ่มงานบริหาร
ทั่วไป 

1.นักเรียนมีสุขนิสัยใน
การดูแลสุขภาพและออก
ก าลังกายสม่ าเสมอ 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 
93 

ร้อยละ 95 

2.นักเรียนมีน าหนัก 
ส่วนสูงและมีสมรรถภาพ
ทางกายตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 
93 

ร้อยละ 95 

3. นักเรียนสามารถ
ป้องกันตนเองจาก
สภาวะที่เสี่ยงต่อความ
รุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ
และปัญหาทางเพศ 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 
93 

ร้อยละ 95 

4 เห็นคุณค่าในตนเอง มี
ความมั่นใจ กล้า
แสดงออก    อย่าง
เหมาะสม 

ระดับดีเลิศ ระดับดี
เลิศ 

ระดับดี
เลิศ 

5 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
และให้เกียรติผู้อ่ืน 

ระดับดีเลิศ ระดับดี
เลิศ 

ระดับดี
เลิศ 

6. นักเรียนสามารถสร้าง
ผลงานจากการเข้าร่วม
กิจกรรมด้านศิลปะ 
ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา
และนันทนาการได้ 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 
93 

ร้อยละ 95 

 

 
 



กลยุทธ์ที ่2 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ครู บุคลำกร และนักเรียนโดยน้อมน ำปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ 
 

โครงกำร 
ผู้รับผิดชอบ

โครงกำร 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 

เป้ำหมำย 
2562 2563 2564 

โครงการส่งเสริม
ให้ผู้เรียนมี
คุณธรรม 
จริยธรรมและ
ค่านิยมท่ีพึง
ประสงค์ 

นายไพรวัลย์ ทุม
พร 

กลุ่มบริหาร
วิชาการ 

1. นักเรียนมีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ตาม
หลักสูตร 

ระดับดีเลิศ ระดับดี
เลิศ 

ระดับดี
เลิศ 

2. นักเรียนมีความเอ้ือ
อาทรต่อผู้อื่นและกตัญญู
กตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 

ระดับดีเลิศ ระดับดี
เลิศ 

ระดับดี
เลิศ 

3. นักเรียนยอมรับความ
คิดเห็นและวัฒนธรรมที่
แตกต่างกัน 

ระดับดีเลิศ ระดับดี
เลิศ 

ระดับดี
เลิศ 

4. นักเรียนมีความ
ตระหนักในการรู้คุณค่า 
ร่วมอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 

ระดับดีเลิศ ระดับดี
เลิศ 

ระดับดี
เลิศ 

โครงการส่งเสริม
ผู้เรียนให้มี
ทักษะในการ
ท างาน รักการ
ท างาน สามารถ
ท างานร่วมกับ
ผู้อื่น 

นายธีระพงษ์  
สบายใจ 

กลุ่มงานบริหาร
ทั่วไป 

1. ผู้เรียนสามารถวาง
แผนการท างานและ
ด าเนินการจนส าเร็จ 

ระดับดีเลิศ ระดับดี
เลิศ 

ระดับดี
เลิศ 

2. ผู้เรียนสามารถท างาน
อย่างมีความสุข มุ่งมั่น
พัฒนางาน และภูมิใจใน
ผลงานของตนเอง 

ระดับดีเลิศ ระดับดี
เลิศ 

ระดับดี
เลิศ 

3. ผู้เรียนสามารถท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

ระดับดีเลิศ ระดับดี
เลิศ 

ระดับดี
เลิศ 

4. ผู้เรียนมีความรู้สึกที่ดี
ต่ออาชีพสุจริตและหา
ความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่
ตนเองสนใจ 

ระดับดีเลิศ ระดับดี
เลิศ 

ระดับดี
เลิศ 

5. ผู้เรียนมีทักษะพ้ืนฐาน
ด้านประชาธิปไตย

ระดับดีเลิศ ระดับดี
เลิศ 

ระดับดี
เลิศ 



สามารถการบริหารการ
ท างานในรูปแบบสภา
นักเรียน 

 

กลยุทธ์ที ่2 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ครู บุคลำกร และนักเรียนโดยน้อมน ำปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงมำใช ้(ต่อ) 
 

โครงกำร 
ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
เป้ำหมำย 

2562 2563 2564 
โครงการ
กิจกรรมส่งเสริม
โรงเรียนสุจริต 

นายธรรมนิตย์  
มะรัตน์ 

กลุ่มบริหาร
วิชาการ 

นักเรียนร้อยละ 80  มี
ความรู้ ทักษะการป้องกัน 
การปลูกฝัง และการสร้าง
เครื อข่ าย   เผยแพร่สู่
ชุ มชนในสั งคมในการ
ป้องกันการทุจริตทุกรู 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 
83 

ร้อยละ 85 

ครูร้อยละ 90  มีความรู้ 
ทักษะการป้องกัน การ
ปลูกฝัง และการสร้ าง
เครื อข่ าย   เผยแพร่สู่
ชุ มชนในสั งคมในการ
ป้ อ ง กั น ก า รทุ จ ริ ตทุ ก
รูปแบบ 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 
93 

ร้อยละ 95 

 

กลยุทธ์ที ่3 พัฒนำกำรเรียนรู้ ทักษะกำรท ำงำน และควำมคิดสร้ำงสรรค์เพ่ือควำมเป็นเลิศ 

 

โครงกำร 
ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
เป้ำหมำย 

2562 2563 2564 
โครงการพัฒนา
ความสามารถ
ผู้เรียนในการคิด
อย่างเป็นระบบ  

น.ส.กนกวรรณ 
โจมทา 

กลุ่มบริหาร
วิชาการ 

1. ผู้เรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองรักเรียนรู้ และ
พัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

ระดับดี ระดับดี
เลิศ 

ระดับ
ยอด
เย่ียม 



คิดสร้างสรรค์ และ
ตัดสินใจแก้ปัญหา
อย่างมีสติ 

2. ผู้เรียนมีความสามารถ
ในการคิดอย่างเป็นระบบ
คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสม
เหตุผล 

ระดับดี ระดับดี
เลิศ 

ระดับ
ยอด
เย่ียม 

กลยุทธ์ที ่3 พัฒนำกำรเรียนรู้ ทักษะกำรท ำงำน และควำมคิดสร้ำงสรรค์เพ่ือควำมเป็นเลิศ 
(ต่อ) 
 

โครงกำร 
ผู้รับผิดชอบ

โครงกำร 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 

เป้ำหมำย 
2562 2562 2562 

โครงการพัฒนา
ผู้เรียนด้าน
ความรู้และ
ทักษะพ้ืนฐานที่
จ าเป็นตาม
หลักสูตร 

นางทภภาภร 
เวียงค า 

กลุ่มบริหาร
วิชาการ 

1. ครูประจ าวิชา มี
แบบทดสอบที่สอดคล้อง
กับมาตรฐานและตัวชี้วัด 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

2. นักเรียนชั้น ม.1-ม.6 มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และผลการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-
Net) รายวิชาภาษาไทย 
สูงขึ้น  

ร้อยละ 5 ร้อยละ 7 ร้อยละ 
10 

3. นักเรียนชั้น ม.1และม.
6 มีผลการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-
Net) รายวิชาภาษาไทย 
สูงขึ้นร้อยละ 5 จากปี
การศึกษา2559 

ร้อยละ 5 ร้อยละ 7 ร้อยละ 
10 

โครงการอนุรักษ์
ท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย 

นายไพฑูรย์ ศรี
สุขา 

กลุ่มบริหาร
วิชาการ 

1. ประสิทธิภาพการจัด
กระบวนการเรียนรู้
ส าหรับผู้เรียนของครู 

ระดับดี ระดับดี
เลิศ 

ระดับยอด
เยี่ยม 

2. การส่งเสริม
ความสามารถและความ
ถนัดจามความสนใจของ
นักเรียน 

ระดับดีเลิศ ระดับยอด
เยี่ยม 

ระดับยอด
เยี่ยม 



โครงการการจัด
กิจกรรมพิเศษ
ตามนโยบาย
จุดเน้นเพ่ือ
ยกระดับ
คุณภาพ
การศึกษา 
 

นายไพฑูรย์ ศรี
สุขา 

กลุ่มบริหาร
วิชาการ 

1. การอ่านออกเขียนได้
ของนักเรียน  

ระดับดี ระดับดี
เลิศ 

ระดับยอด
เยี่ยม 

2. ทักษะชีวิตและการคิด
วิเคราะห์ของนักเรียน  

ระดับดี ระดับดี
เลิศ 

ระดับยอด
เยี่ยม 

 
 

กลยุทธ์ที ่3 พัฒนำกำรเรียนรู้ ทักษะกำรท ำงำน และควำมคิดสร้ำงสรรค์เพ่ือควำมเป็นเลิศ 
(ต่อ) 

 

โครงกำร ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ เป้ำหมำย 
2562 2563 2564 

โครงการจัดการ
เรียนการสอน
อย่างมีคุณภาพ
และท่ัวถึง 

นางสาวขวัญใจ  
เดยะดี 

กลุ่มบริหาร
วิชาการ 

1.ประชากรทั้งในเขต
บริการและนอกเขต
บริการไดรับการศึกษา
ภาคบังคับมีที่เรียนและ
เขา้เรียนได้อย่างทั่วถึง
และเปน็ธรรม 
 

ระดับดี ระดับดี
เลิศ 

ระดับยอด
เยี่ยม 

2.นักเรียนสามารถท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนและด ารงตน
อยู่ในสังคมด ารงชีวิตอยู่
ในสังคมบนความแตกต่าง
และหลากหลายได้อย่าง
สงบสุขได้อย่างมีความสุข 

ระดับดี 
 

 

ระดับดี
เลิศ 

ระดับยอด
เยี่ยม 

3.นักเรียนได้รับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและ
ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

ระดับดี ระดับดี
เลิศ 

ระดับยอด
เยี่ยม 

นายธรรมนิตย์  
มะรัตน์ 

1. ร้ อ ย ล ะ  80  ข อ ง
นักเรียนโรงเรียนหนองหัว

ร้อยละ 80 ร้อยละ 
83 

ร้อยละ 85 



โครงการส่งเสริม
ความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ 

กลุ่มบริหาร
วิชาการ 

คูปวงประชานุเคราะห์ ได้
มีส่วนร่วม 
ในกิจกรรมแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการทั้งในระดับ
กลุ่ ม เครื อข่ ายและ ใน
ระดับท่ีสูงขึ้น 
2. ร้ อ ย ล ะ  70  ข อ ง
นักเรียนโรงเรียนหนองหัว
คูปวงประชานุเคราะห์  
ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปี 3  แ ล ะ ปี ที่  6  มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
O-NET สูงขึ้น 

ร้อยละ 5 ร้อยละ 7 ร้อยละ 10 

 
กลยุทธ์ที ่3 พัฒนำกำรเรียนรู้ ทักษะกำรท ำงำน และควำมคิดสร้ำงสรรค์เพ่ือควำมเป็นเลิศ 
(ต่อ) 

 

โครงกำร 
ผู้รับผิดชอบ

โครงกำร 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 

เป้ำหมำย 
2562 2563 2564 

โครงการ
พัฒนาทักษะ
การแสวงหา
ความรู้ด้วย
ตนเองและ
เรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง 

นายบุรินทร์ 
พินิจมนตรี 
กลุ่มบริหาร

วิชาการ 

1.นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจาก
ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่างๆ
รอบตัว 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
93 

ร้อยละ 
95 

2.นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์และท ากิจกรรมตามความ
สนใจ 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
93 

ร้อยละ 
95 

3.นักเรียนเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการ
เรียนรู้ระหว่างกัน 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
93 

ร้อยละ 
95 

4. นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีใน
การเรียนรู้และสร้างสรรค์ผลงาน 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
93 

ร้อยละ 
95 



โครงการ
ส่งเสริมการ
สร้าง
นวัตกรรม 

นางทภภาภร  
เวียงค า 

กลุ่มบริหาร
วิชาการ 

1. นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมที่
หลากหลายตามความถนัด 
ความสามารถและความสนใจ 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

2. นักเรียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ  90  มี
เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้
ความสามารถ และทักษะในวิชา
วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี 
(Technology)  วิศวกรรมศาสตร์
(Engineering) และคณิตศาสตร์ 
(Mathematics)  

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
93 

ร้อยละ 
95 

 
กลยุทธ์ที ่3 พัฒนำกำรเรียนรู้ ทักษะกำรท ำงำน และควำมคิดสร้ำงสรรค์เพ่ือควำมเป็นเลิศ 
(ต่อ) 

 

โครงกำร 
ผู้รับผิดชอบ

โครงกำร 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 

เป้ำหมำย 
2562 2563 2564 

โครงการ
ส่งเสริมการ
สร้างนวัตกรรม 

นางทภภาภร  
เวียงค า 

กลุ่มบริหาร
วิชาการ 

3.  นักเรียนไม่ต่ ากว่าร้อย
ละ  90  สามารถเชื่อมโยง
กันความรู้ในโลกของความ
เป็นจริงที่ต้องอาศัยองค์
ความรู้ต่าง ๆ มาบูรณาการ
เข้าด้วยกันในการด าเนิน
ชีวิตและการท างาน 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 
93 

ร้อยละ 
95 

4.  นักเรียนไม่ต่ ากว่าร้อย
ละ  90  รักและเห็นคุณค่า
ของการเรียนวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ 
และคณิตศาสตร์  และเห็น
ว่าวิชาเหล่านั้นเป็นเรื่องใกล้
ตัวที่สามารถน ามาใช้ได้ทุก
วัน    

ร้อยละ 90 ร้อยละ 
93 

ร้อยละ 
95 

 
กลยุทธ์ที ่4 ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพในกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้เพ่ือควำมเป็นเลิศ 

โครงกำร ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ เป้ำหมำย 



ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร 

2562 2563 2564 

โครงการ
พัฒนาการเรียน
การสอนให้มี
ประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 

น.ส.ประภาศรี  
แสงอรุณ 

กลุ่มบริหาร
วิชาการ 

1.ครูมีสื่อในการจัดการ
เรียนการสอนอย่าง
เพียงพอและหลากหลาย 

ร้อยละ90 ร้อยละ93 ร้อยละ95 

2.ครูมีการวิเคราะห์
ปัญหาในการจัดการ
เรียนรู้เพื่อวิจัยพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียน 

ร้อยละ
100 

ร้อยละ
100 

ร้อยละ
100 

3.คอมพิวเตอร์ใน
ห้องปฏิบัติการมีความ
เพียงพอต่อการเรียนรู้
ของนักเรียน 

ระดับดี ระดับดี
เลิศ 

ระดับยอด
เยี่ยม 

กลยุทธ์ที ่4 ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพในกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้เพ่ือควำมเป็นเลิศ (ต่อ) 
 

โครงกำร 
ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
เป้ำหมำย 

2562 2563 2564 
โครงการส่งเสริม 
สนับสนุน  
ให้สถานศึกษา
เป็นสังคมแห่ง
การเรียนรู้  

นายบุรินทร์  
พินิจมนตรี 
กลุ่มบริหาร

วิชาการ 

1. โรงเรียนได้พัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ภายในสถานศึกษา
และใช้ประโยชน์จาก
แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา เพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนและบุคลากรของ
สถานศึกษา 

ร้อยละ90 ร้อยละ93 ร้อยละ95 

2. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
โดยใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมระหว่างบุคลากร
ภายในสถานศึกษา 
ระหว่างสถานศึกษากับ
ครอบครัวชุมชน และ
องค์กรที่เก่ียวข้อง 

ร้อยละ90 ร้อยละ93 ร้อยละ95 



3. มีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
และอินเทอร์เน็ต 
ที่เพียงพอใช้งานเพื่อการ
เรียนรู้ 

ร้อยละ90 ร้อยละ93 ร้อยละ95 

โครงการพัฒนา
คุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดี 

นางปริชญา  บัว
มี 

กลุ่มบริหาร
วิชาการ 

งานกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

1. สถานศึกษาสามารถจัด
กิจกรรมของเจ้าของภาษา 
กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี 
กิจกรรมนักศึกษาวิชา
ทหารตามความต้องการ 
ความสามารถความถนัด 
และความสนใจของผู้เรียน 

ร้อยละ 95 ร้อยละ 
97 

ร้อยละ 
100 

2. ครูจัดกระบวนการ
เรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือ
ปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้
ได้ด้วยตนเองยกระดับ
คุณภาพสู่มาตรฐานสากล  

ระดับดี ระดับดี
เลิศ 

ระดับยอด
เยี่ยม 

กลยุทธ์ที ่4 ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพในกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้เพ่ือควำมเป็นเลิศ (ต่อ) 
 

โครงกำร 
ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
เป้ำหมำย 

2562 2563 2564 
โครงการพัฒนา
คุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดี 

นางปริชญา  บัวมี 
กลุ่มบริหาร

วิชาการ 
งานกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

3. สถานศึกษาจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่
ส่งเสริมและตอบสนอง
ความต้องการ 
ความสามารถความถนัด 
และความสนใจของ
ผู้เรียน 

ร้อยละ
100 

ร้อยละ
100 

ร้อยละ
100 

4. สถานศึกษามีการ
จัดระบบดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ
และครอบคลุมถึงผู้เรียน
ทุกคน 

ร้อยละ
100 

ร้อยละ
100 

ร้อยละ
100 



 

โครงการสวน
พฤกษศาสตร์
โรงเรียนและ
พัฒนาแหล่ง
เรียนรู้งานสวน
พฤกษศาสตร์
โรงเรียน 

นายอุทัย  บัวลาย 
กลุ่มบริหาร

วิชาการ 
งานสวน

พฤกษศาสตร์
โรงเรียน 

 

1. สวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนมีระบบการ
จัดท าที่ชัดเจน มี
พันธุกรรมพืชหายาก
พันธุกรรมพืชท้องถิ่น
เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 80    
และมีการจัดท าทะเบียน
พรรณพืชในโรงเรียน 
 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 
83 

ร้อยละ 
85 

2. มีการเก็บตัวอย่างพืช 
มีการท าป้ายทะเบียนพืช
ในโรงเรียนได้ร้อยละ 80 
 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 
83 

ร้อยละ 
85 

3. เป็นแหล่งความรู้ให้
หมวดวิชาต่างๆ บูรณา
การในการเรียนการสอน
และให้นักเรียนได้มา
ศึกษาทุกกลุ่มสาระวิชา 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 
83 

ร้อยละ 
85 

  กลยุทธท์ี่ 4 ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพในกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้เพ่ือควำมเป็นเลิศ (ต่อ) 
 

โครงกำร 
ผู้รับผิดชอบ

โครงกำร 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 

เป้ำหมำย 
2562 2563 2564 

โครงการน้อมน า
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
เพ่ือพัฒนา
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของ
บุคลากรและผู้เรียน 

นางไพจิต แก่นดี 
กลุ่มงานบริหาร

ทั่วไป 

1. บุคลากรทุกคนเห็น
ความส าคัญ มีความรู้ 
ความเข้าใจและน้อมน า
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้
เป็นแนวทางในการ
ด าเนินชีวิต 

ระดับดี ระดับดี
เลิศ 

ระดับยอด
เยี่ยม 

2. เพ่ือพัฒนาความรู้
ความเข้าใจแก่บุคลากร
ทั้งผู้บริหาร ครู 
คณะกรรมการ

ระดับดี ระดับดี
เลิศ 

ระดับยอด
เยี่ยม 



สถานศึกษาและส่งเสริม
ให้ปฏิบัติตนตามแนว
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
3. นักเรียนทุกคนมี
ความรู้ ความเข้าใจและ
น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ในชีวิตประจ าวันอย่าง
คุ้มค่า 

ระดับดี ระดับดี
เลิศ 

ระดับยอด
เยี่ยม 

โครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากล 

นายธรรมนิตย์  
มะรัตน์ 

กลุ่มบริหาร
วิชาการ 

1.โรงเรียนมีสื่อท่ีมี
คุณภาพ เพ่ือใช้
ประกอบการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ เหมาะสมและ
พอเพียง 

ระดับดี ระดับดี
เลิศ 

ระดับยอด
เยี่ยม 

2.นักเรียนมีสมรรถนะ
ครบ 5 ประการ และมี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 8 ประการ ตาม
เจตนารมณ์ของหลักสูตร 
พุทธศักราช 2551 
 

ระดับดี ระดับดี
เลิศ 

ระดับยอด
เยี่ยม 

 
   กลยุทธท์ี่ 5 พัฒนำระบบกำรบริหำรสถำนศึกษำ 
 

โครงกำร 
ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
เป้ำหมำย 

2562 2563 2564 
โครงการส่งเสริม
การด าเนินงาน
คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ัน

นายธีระพงษ์  
สบายใจ 
กลุ่มงานบริหาร
ทั่วไป 

1. สถานศึกษามีการ
ประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี
การศึกษา 

ระดับดี ระดับดี
เลิศ 

ระดับ
ยอดเยี่ยม 



พ้ืนฐานและการมี
ส่วนร่วม 
 

2. สถานศึกษามีการ
ประชุมภาคี 4 ฝ่าย 

ระดับดี ระดับดี
เลิศ 

ระดับ
ยอดเยี่ยม 

3. สร้างความเข้าใจและ
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อ
โรงเรียนและชุมชน 

ระดับดี ระดับดี
เลิศ 

ระดับ
ยอดเยี่ยม 

4. สถานศึกษาได้รับการ
ติดตาม ก ากับ ดูแลและ
ขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานของ
สถานศึกษา 
แบบมีส่วนร่วม อย่าง
ต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพในการ
บริหารงาน 

ระดับดี ระดับดี
เลิศ 

ระดับ
ยอดเยี่ยม 

โครงการพัฒนา
ระบบประกัน
คุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา 

นางปิ่นอนงค์  
พะนิจรัมย์ 
งานประกันคุณภาพ
การศึกษา 

1. ติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลภายใน
ตามมาตรฐานของ
สถานศึกษา  

ภาคเรียนละ  
1  ครั้ง 

ภาคเรียน
ละ  1  
ครั้ง 

ภาคเรียน
ละ  1  
ครั้ง 

2.การจัดท ารายงาน
ประจ าปี  

ปีการศึกษา
ละ  1 ครั้ง 

ภาคเรียน
ละ  1  
ครั้ง 

ภาคเรียน
ละ  1  
ครั้ง 

3. ร้อยละของการการ
ด าเนินงานตามแผน 

ร้อยละ100 ร้อยละ
100 

ร้อยละ
100 

โครงการพัฒนา
สถานศึกษาให้
บรรลุวิสัยทัศน์ 
ปรัชญา และ
จุดเน้นของ
สถานศึกษา  
 

ว่าทีร่.ต.ไสว  ศิริ
รัตนพงษ์ 
งานประกันคุณภาพ
การศึกษา 

1. มีโครงการที่
ตอบสนองวิสัยทัศน์และ
กลยุทธ์โรงเรียน 

ร้อยละ100 ร้อยละ
100 

ร้อยละ
100 

2. โรงเรียนบรรลุ
วิสัยทัศน์โรงเรียน 

ระดับดี ระดับดี
เลิศ 

ระดับ
ยอดเยี่ยม 

กลยุทธ์ที ่5 พัฒนำระบบกำรบริหำรสถำนศึกษำ (ต่อ) 
 

โครงกำร 
ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
เป้ำหมำย 

2562 2563 2564 



โครงการพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการ 

นางเยาวณี  ศรี
ปัจฉิม 

กลุ่มบริหาร
งบประมาณ 
และแผนงาน 

1. การบริหารจัดการของ
กลุ่มงาน เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ  สามารถ
สนับสนุนและส่งเสริม
คุณภาพของผู้เรียนให้เกิด
คุณภาพตาม
มาตรฐานสากล สพฐ. 
และ สมศ. 

ระดับดี ระดับดี
เลิศ 

ระดับยอด
เยี่ยม 

2. กลุ่มงานทุกกลุ่มงานมี
การบริหารงานอย่างมี
ความโปร่งใส ตรวจสอบ
ได้ มีระบบการควบคุม 
ตรวจสอบท าให้การเดิน
งานถูกต้องตามระเบียบ 
เกิดประสิทธิภาพต่อการ
ด าเนินงานโดยรวมของ
โรงเรียน 

ระดับดี ระดับดี
เลิศ 

ระดับยอด
เยี่ยม 

3. ผลการด าเนินงานของ
โรงเรียนบรรลุวิสัยทัศน์ 
เป็นไปตามพันธกิจ และ
เป้าประสงค์ 

ระดับดี ระดับดี
เลิศ 

ระดับยอด
เยี่ยม 

โครงการพัฒนา
สถานศึกษาสู่
ต้นแบบโรงเรียน
วิถีพุทธ 

นายไพรวัลย์  ทุม
พร 

กลุ่มบริหาร
วิชาการ 

๑. นักเรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรมในตนเอง 
ตามคุณลักษณะอันพึง
ประสงคแ์ละ 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น 

ระดับดี ระดับดี
เลิศ 

ระดับยอด
เยี่ยม 

โครงการพัฒนา
สถานศึกษาสู่
ต้นแบบโรงเรียน
ในฝัน 
รุ่นที่ 3 

นายอุทัย  บัว
ลาย 

กลุ่มบริหาร
วิชาการ 

1.นักเรียนโรงเรียนในฝัน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ผ่านการประเมินคุณภาพ
ผู้เรียนตามตัวชี้วัดที่
ก าหนด  

ระดับดี ระดับดี
เลิศ 

ระดับยอด
เยี่ยม 

2.โรงเรียนในฝัน มีการ
ยกระดับคุณภาพการจัด

ระดับดี ระดับดี
เลิศ 

ระดับยอด
เยี่ยม 



การศึกษา และคุณภาพ
ผู้เรียน 

กลยุทธ์ที ่5 พัฒนำระบบกำรบริหำรสถำนศึกษำ (ต่อ) 
 

โครงกำร 
ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
เป้ำหมำย 

2562 2563 2564 
โครงการพัฒนา
สถานศึกษาสู่
ต้นแบบโรงเรียน
คุณภาพประจ า
ต าบล 

นายธีระพงษ์  
สบายใจ 

กลุ่มงานบริหาร
ทั่วไป 

 

1.ร้อยละ ของโรงเรียนได้รับ
การสนับสนุนปัจจัยในการ
ด าเนินงานยกระดับคุณภาพ
ผู้เรียน 

ร้อยละ90 ร้อยละ93 ร้อยละ95 

2.ร้อยละ ของโรงเรียนได้รับ
การพัฒนาคุณภาพระบบ
บริหารภายใต้โครงการวิจัย
และพัฒนานวัตกรรมการ
บริหารโรงเรียนอย่างยั่งยืน
และยกระดับคุณภาพ 

ร้อยละ90 ร้อยละ93 ร้อยละ95 

3.ร้อยละ ของโรงเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น 

ร้อยละ 5 ร้อยละ 7 ร้อยละ 
10 

โครงการพัฒนา
สถานศึกษาสู่
ต้นแบบโรงเรียน
ปลอดขยะ 
(Zero Waste 
School) 

นายอุทัย  บัว
ลาย 

กลุ่มงานบริหาร
ทั่วไป 

1.โรงเรียนหนองหัวคูปวง
ประชานุเคราะห์เป็น
โรงเรียนปลอดขยะ ผู้เรียนมี
จิตส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  

ระดับดี ระดับดี
เลิศ 

ระดับยอด
เยี่ยม 

โครงการพัฒนา
สถานศึกษาสู่
ต้นแบบโรงเรียน
สีขาว 

นายธีระพงษ์  
สบายใจ 

กลุ่มงานบริหาร
ทั่วไป 

 

1.สถานศึกษาปลอดจาก
อบายมุข นักเรียนมีความรู้
ความสามารถ อยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุข ปัญหา
อาชญากรรมลดลง 
 

ระดับดี ระดับดี
เลิศ 

ระดับยอด
เยี่ยม 

โครงการพัฒนา
โรงเรียน
คุณธรรม  ตาม

นายไพรวัลย์  
ทุมพร 

โรงเรียนมีผลการประเมิน
มาตรฐาน สมศ.ระดับดีเป็น
อย่างน้อย 

ระดับดี ระดับดี
เลิศ 

ระดับยอด
เยี่ยม 



แนวทางมูลนิธิ
ยุวสถิรคุณ 

กลุ่มบริหาร
วิชาการ 

 

กลยุทธ์ที ่5 พัฒนำระบบกำรบริหำรสถำนศึกษำ (ต่อ) 
 

โครงกำร 
ผู้รับผิดชอบ

โครงกำร 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 

เป้ำหมำย 
2562 2563 2564 

โครงการพัฒนา
สถานศึกษาสู่
ต้นแบบโรงเรียน
ปลอดยาเสพติด 

นายสุริยา  ภา
ภักด ี

กลุ่มงานบริหาร
ทั่วไป 

1. โรงเรียนเป็น
สถานศึกษาท่ีปลอดจาก
ปัญหายาเสพติด สื่อ
ลามกอนาจาร การพนัน 
เหตุทะเลาะวิวาท 

ระดับดี ระดับดี
เลิศ 

ระดับยอด
เยี่ยม 

 

กลยุทธ์ที ่6 พัฒนำสื่อ แหล่งเรียนรู้ และสิ่งแวดลอ้มทำงกำรศึกษำ 

 

โครงกำร 
ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
เป้ำหมำย 

2562 2563 2564 
โครงการพัฒนา
บทบาทหน้าที่ครู
ให้มีประสิทธิภาพ
และเกิด
ประสิทธิผล 

น.ส.เบญจมาภรณ์  ไวย
ฉัยยา 
กลุ่มบริหารงาน

บุคคล 

1. ครูให้ค าแนะน า 
ค าปรึกษา และแก้ไข
ปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้ง
ด้านการเรียนและ
คุณภาพชีวิตด้วยความ
เสมอภาค 

ระดับดี ระดับดี
เลิศ 

ระดับยอด
เยี่ยม 

2. ครูประพฤติปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่างที่ดี และ
เป็นสมาชิกที่ดีของ
สถานศึกษา 

ระดับดี ระดับดี
เลิศ 

ระดับยอด
เยี่ยม 

3. มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างบุคลากร
ภายในสถานศึกษา 
ระหว่างสถานศึกษากับ
ครอบครัว ชุมชน และ
องค์กรที่เก่ียวข้อง 

ระดับดี ระดับดี
เลิศ 

ระดับยอด
เยี่ยม 



4. เพ่ือเสริมสร้าง
วิสัยทัศน์ใหม่ๆ ของ
บุคลากร และวิทยาการ
หรือนวัตกรรมใหม่ๆ
กลับมาประยุกต์ใช้ใน
กิจกรรมการเรียนการ
สอนของโรงเรียน 

ระดับดี ระดับดี
เลิศ 

ระดับยอด
เยี่ยม 

กลยุทธ์ที ่6 พัฒนำสื่อ แหล่งเรียนรู้ และสิ่งแวดลอ้มทำงกำรศึกษำ 

 

โครงกำร 
ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
เป้ำหมำย 

2562 2563 2564 
โครงการ
พัฒนาการเรียน
การสอนให้มี
ประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 

น.ส.ประภาศรี  
แสงอรุณ 

กลุ่มบริหาร
วิชาการ 

 

1.ครูมีสื่อในการจัดการ
เรียนการสอนอย่าง
เพียงพอและหลากหลาย 

ร้อยละ90 ร้อยละ93 ร้อยละ95 

2.ครูมีการวิเคราะห์
ปัญหาในการจัดการ
เรียนรู้เพื่อวิจัยพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียน 

ร้อยละ
100 

ร้อยละ
100 

ร้อยละ
100 

3.คอมพิวเตอร์ใน
ห้องปฏิบัติการมีความ
เพียงพอต่อการเรียนรู้
ของนักเรียน 

ระดับดี ระดับดี
เลิศ 

ระดับยอด
เยี่ยม 

โครงการพัฒนา
สภาพแวดล้อมและ
การบริการที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียน
พัฒนาเต็ม
ศักยภาพ 

นายสิริศักดิ์  
ธนะภูมิชัย 

กลุ่มงานบริหาร
ทั่วไป 

๑. สภาพอาคารเรียน 
อาคารประกอบและอ่ืนๆ 
มีความมั่นคง ปลอดภัย  
พร้อมใช้งาน บรรยากาศ
เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 

ระดับดี ระดับดี
เลิศ 

ระดับยอด
เยี่ยม 

๒.  บริ เ วณโรง เ รี ยนมี
ค ว ามสะอาด   ร่ ม รื่ น  
สวยงาม  เหมาะส าหรับ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ระดับดี ระดับดี
เลิศ 

ระดับยอด
เยี่ยม 



๓. นักเรียนมีนิสัยใฝ่
เรียนรู้ มีทักษะในการคิด
วิเคราะห์ และรู้จัก
แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 

ระดับดี ระดับดี
เลิศ 

ระดับยอด
เยี่ยม 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


