
 

 

 

 

บทที่  ๔ 

 
๑. การน ากลยุทธ์สู่การปฏิบัติ ในระหว่างปีการศึกษา ๒๕๖๓– ๒๕๖๖ 
   ๑.๑ ระดับการศึกษาปฐมวัย 
ยุทธศาสตร์ ๑ การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 

มาตรฐาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 

         มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก 

     

 
- โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาเด็กด้าน

พัฒนาการด้านร่างกาย 
- โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 

๑.๑ มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และ
ดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

๑.๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออก
ทางอารมณ์ได้ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

๑.๓ มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็น
สมาชิกท่ีดีของสังคม 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิด
พ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

 
 



 

 

 

 

 
 

มาตรฐาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการ
จัดการ 

     

 
- โครงการก ากับนิเทศการจัดการเรียนรู้

ระดับปฐมวัย 
- การจัดการเรียนรู้ตามแนวมอลเตสซอรี่ 
- โครงการพัฒนาผู้บริหารด้านการ

ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

- โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวงว่าด้วย
ระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

- โครงการเปิดโลกกว้างทางการเรียนรู้ 
- โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 

๒.๑  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน 
สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

๒.๒ จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัด
ประสบการณ์ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่าง
ปลอดภัย และเพียงพอ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

๒.๕ ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้
เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วม 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 



 

 

 

 

มาตรฐาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 
- โครงการ ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา

เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 
 

- โครงการพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้น
ของการศึกษาปฐมวัย 

- โครงการพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบาย
และแนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 

     

มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็ก
เป็นส าคัญ 

     

 
- โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาเด็กด้าน

พัฒนาการทางสังคม 
- โครงการก ากับนิเทศการจัดการเรียนรู้

ปฐมวัย 

๓.๑ จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้าน
อย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

๓.๒  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและ
ปฏิบัติอย่างมีความสุข 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

๓.๓ จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยี ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 



 

 

 

 

มาตรฐาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 
- โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาให้สามารถปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผล   
 

ที่เหมาะสมกับวัย 
๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการ
ประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และ
พัฒนาเด็ก 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

 



 

 

 

 

๑.๒ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   

ยุทธศาสตร์ที ่๒ พัฒนาผู้เรียนและการจัดการศึกษามุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
กลยุทธ์ที่ ๑ ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมความสามารถในการแข่งขัน 
 

มาตรฐาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 
มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพของผู้เรียน      

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน      
- โครงการส่งเสริมผู้เรียนในด้านทักษะการแสวงหา

ความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 

- โครงการส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
คิดอย่างมีวิจารณญาณอภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา 

- โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์พิชิต  ONET , NT , 
LAS , PISA   
 

๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร 
และการคิดค านวณ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 
 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 



 

 

 

 

มาตรฐาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 
๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องาน
อาชีพ 

  ยอด
เยี่ยม 

  ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 



 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ 
 

มาตรฐาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 
๑.๒ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน      
- โครงการ สุขภาพกาย สุขภาพจิตดี ชีวีมีสุข 
- โครงการพุทธรักษา 
- โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนด้านทักษะการท างาน 

รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้และมีเจตคติที่
ดีต่ออาชีพสุจริต 

- โครงการอาหารกลางวันนักเรียน 
 

๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษาก าหนด 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

  



 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาครูและบุคลากรให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพในรูปแบบที่หลากหลาย 
 

มาตรฐาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและจัดการ      
- โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ให้สามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล   

- โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้
อย่างมีคุณภาพ 

- โครงการพัฒนาผู้บริหารด้านการปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

- โครงการพัฒนาสถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้ 

- โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
- โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา 

๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษา
ก าหนดชัดเจน 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบ
ด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อ
การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนร ู้ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 



 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ จัดการด้านโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

กลยุทธ์ที่ ๑ เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาอย่างเสมอภาคและมีคุณภาพ 

กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษา 

 

มาตรฐาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

     

- โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และ 
ปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

- โครงการพัฒนา ปรับปรุงสภาพแวดล้อมใน
ห้องเรียนและบริเวณโรงเรียนให้เอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้และการพัฒนา ผู้เรียนอย่างเต็มตาม
ศักยภาพ 

๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อน ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 



 

 

 

 

มาตรฐาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 
- โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิ

บาลในสถานศึกษา 
- โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี

การศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
- โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน พลโลกและมีทักษะในศตวรรษ
ที ่๒๑ 

กลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

 


