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โดยมีภาพสืบเนื่องจากกฎกระทรวงว่าด้วยเรื่องระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
2553 หมวด 2 ข้อ 14 ก าหนดให้สถานศึกษา “จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในด้วย การก าหนด
มาตรฐานกรศึกษาของศึกษาและจัดแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา” ดังนั้น
เพ่ือเป็นการจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ต้นสังกัด
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเตรียมการรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก โรงเรียนวัดหนองโพรง จึงได้
จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาฉบับนี้ขึ้น เพ่ือใช้เป็นกรอบ ทิศทางและแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา  ช่วงระหว่าง ปี 2565-2569 ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษา บุคลากรและผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้ ความร่วมมือในการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในครั้งนี้จนส าเร็จลุล่วงไป
ด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาฉบับนี้จะเป็นเครื่องมือและแนวทางในการผลักดัน
กลยุทธ์ตามแผนปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่สองของกระทรวงศึกษาธิการ และกลยุทธ์ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปสู่การปฏิบัติจนเกิดผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นเครื่องมือในการ
บริหารและจัดการศึกษาของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ความส าเร็จ คือ “ผู้เรียนเป็นคนดีที่มีความรู้และ
อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข” 

 

                                                                              
           (นายดามพ์   กันแก้ว)    (นายธนเสฏฐ์  มูลด ารงสวัสดิ์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร               ประธานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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   บันทึกกำรให้ควำมเห็นชอบแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำโรงเรียนจอมจันทร์วิทยำคำร 
แผนกลยุทธ์ 5 ปี (พ.ศ.2565 – พ.ศ.2569) 

                          ของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนโรงเรียนจอมจันทร์วิทยำคำร 
 
 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคารมีมติเห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร แผนกลยุทธ์ 5 ปี (พ.ศ.2565 – พ.ศ.2569)  ซึ่งเกิดจากความร่วมมือ
ของคณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนและโรงเรียนอย่างยิ่ง จึง
ขอขอบคุณคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคารได้จัดท าให้ส าเร็จ
ลุล่วงไปด้วยดี 
 
  

                                                
(นายธนเสฏฐ์  มูลด ารงสวัสดิ์) 

 ประธานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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ข้อมูลพื้นฐำนโรงเรียนจอมจันทร์วิทยำคำร 

 

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 

โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
น่าน เขต 1  ตั้งอยู่เลขที่ 150  หมู่ที่ 1   ต าบลจอมจันทร์   อ าเภอเวียงสา   จังหวัดน่าน   ได้ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 
เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2483  เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 

 ปี พ.ศ.2525   ได้เปิดสอนชั้นเด็กเล็ก ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 ปี พ.ศ.2532    ได้เปิดสอนชั้นอนุบาล 1-2 จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 ปี พ.ศ.2535  ได้รับคัดเลือกจาก  ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ได้ เปิดขยาย
โอกาสทางการศึกษา เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเพ่ือให้นักเรียนมีโอกาสได้ศึกษาต่อในระดับชั้น
มัธยมศึกษาท่ีใกล้บ้าน ส าหรับนักเรียนที่ผู้ปกครองมีฐานะยากจนและด้อยโอกาสทางการศึกษา 

 ปี พ.ศ.2537   เปิดห้องเรียนสาขาท่ีโรงเรียนริมฝั่งว้าวิทยา 
 ปี พ.ศ.2538   เปิดห้องเรียนสาขาอีก 2 ห้อง ที่โรงเรียนบ้านหาดไร่ (ปัจจุบันคือโรงเรียนหาดทราย
ทองวิทยา ) และท่ีโรงเรียนบ้านท่าป่าคา (ปัจจุบันคือโรงเรียนริมฝั่งน่านวิทยา) 

ดังนั้น ทางโรงเรียนจึงต้องบริหารหลักสูตรการเรียนการสอนถึง 3 ระดับ คือ 
1. ระดับก่อนประถมศึกษา  
2. ระดับประถมศึกษา 
3. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

                   จากการที่ได้รับบริหารจัดการหลักสูตร ถึง 3 ระดับ  นับว่าเป็นการบริหารงานที่ยากล าบาก 
และมีภารกิจมากมายหลายประการ  ต้องมีความรู้ความสามารถท่ีจะบริหารงานด้านวิชาการ ด้านหลักสูตร จน
ท าให้งานด้านต่างๆ ประสบผลส าเร็จมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

ปีการศึกษา 2554 ได้รับการคัดเลือกพัฒนาเป็นต้นแบบโรงเรียนดีใกล้บ้าน โรงเรียนในฝัน โรงเรียนดี
ประจ าอ าเภอ 

ปีการศึกษา 2559 ได้ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 3  โดยส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) สมศ.ในระดับดีมากทุกด้าน  

ปีงบประมาณ  2560 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 3,100,000  บาท สร้างอาคารเรียน  แบบ สปช. 105/29 
ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) บันไดข้ึน 2 ข้าง  

ปีงบประมาณ 2562  ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 159,100  บาท สร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ (แบบกรม               
พลศึกษา) และได้รับการจัดสรรงบประมาณ 393,000  บาท อาคาร สพฐ. 4 (ส้วม 4 ที่นั่ง) จ านวน 1 หลัง 

ปีการศึกษา 2562 ได้ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 4  โดยส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) สมศ.ในระดับดีทุกด้าน  

ปีการศึกษา 2564 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 339,000 บาท ปรับปรุงซ่อมแซมและขยายระบบไฟฟ้าภายใน
โรงเรียน 
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ผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
1.  นายสิทธิสาร  ทารินทร์     ต าแหน่ง ครูใหญ่  1 มิถุนายน 2483 – 1 กรกฎาคม 2483 
2.  นายประเสริฐ  บุญพูล  ต าแหน่ง ครูใหญ่  1 กรกฎาคม 2483 – 1 พฤษภาคม 2486 
3.  นายสิทธิ  ปัญญาญอง  ต าแหน่ง ครูใหญ่  1 พฤษภาคม 2487 - 1 พฤษภาคม 2488 
4.  นายประเสริฐ  บุญพูล  ต าแหน่ง ครูใหญ่  1 พฤษภาคม 2488 – 1 มิถุนายน 2506 
5.  นายมานิตย์  ก้อนสมบัติ ต าแหน่ง ครูใหญ่  1 มิถุนายน 2506 – 5 พฤศจิกายน 2512 
6.  น.ส.สุมาลี  สุทธิ  ต าแหน่ง ครูใหญ่  5 พฤศจิกายน 2512 – 13 กรกฎาคม 2513 
7.  นายสุชาติ  เมืองมูล  ต าแหน่ง ครูใหญ่  13 กรกฎาคม 2513 – 7 กรกฎาคม 2515 
8.  นายสุนทร  พันธ์พานิช ต าแหน่ง ครูใหญ่  7 กรกฎาคม 2515 – 14  มิถุนายน 2517 
9.  นายถนัด  ก้อนค า  ต าแหน่ง ครูใหญ่  14  มิถุนายน 2517 – 10 กรกฎาคม 2521 
10. นายเอกชัย  จันต๊ะ  ต าแหน่ง ครูใหญ่/ผอ.รร. 10 ก.ค. 2521 – 30 เม.ย. 2543 
11. นายชัยวัฒน์  ดวงตา  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียน  1 พ.ค.2543 – 30 ต.ค. 2561 
12. นายดามพ์  กันแก้ว  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียน  12 ต.ค.2561 – ปัจจุบัน 

 
ที่ตั้งโรงเรียนจอมจันทร์วิทยำคำร               
                   โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร ตั้งอยู่บ้านจอมจันทร์ หมู่ 1 ต าบลจอมจันทร์  อ าเภอเวียงสา 
จังหวัดน่าน อยู่ห่างจากอ าเภอเวียงสา ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะทาง 24  กิโลเมตร ห่างจากศาลา
กลางจังหวัดน่าน ทางทิศใต้ระยะทาง 27 กิโลเมตร  พื้นที่ตั้งบริเวณโรงเรียนมีจ านวน 15 ไร่ 1 งาน  61 ตาราง
วา แบ่งพื้นท่ีใช้ประโยชน์ดังนี้ 
                  1. เป็นสนามกีฬา    จ านวน 8 ไร่ 
                  2. เป็นที่ตั้งอาคารเรียน  จ านวน 2 ไร่ 
                  3. เป็นพื้นที่ส าหรับท าการเกษตรของนักเรียน  และเพาะปลูกไม้ยืนต้น  จ านวน 5 ไร่  

  1 งาน 61 ตารางวา 

เขตบริกำรของโรงเรียน 
                  โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร  กลุ่มโรงเรียนกลุ่มเวียงสา 3 ได้เปิดขยายโอกาสทางการศึกษา 
โดยเปิดท าการสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ในปีการศึกษา 2535  ส าหรับเขตบริการของโรงเรียน มี 2 ลักษณะ 
คือ เขตบริการของระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา 
 1. เขตบริกำรของระดับประถมศึกษำ มี 3 หมู่บ้าน คือ 

1.1 บ้ำนจอมจันทร์ หมู่ที่ 1 ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียน โดยมี นายสง่า  ไฝ่แจ้ค ามูล  เป็น
ผู้ใหญ่บ้าน  มีจ านวนหลังคาเรือน 175 หลังคา มีนักเรียนจ านวน  44  คน 

1.2 บ้ ำ น น ำ แ ฮน  หมู่ ที่  4 อยู่ ห่ า ง จ าก โ ร ง เ รี ย นประมาณ  1.5  กิ โ ล เ มต ร   มี                                  
นายเหลี่ยม  ปายแสง  เป็นผู้ใหญ่บ้าน มีจ านวนหลังคาเรือน  96  หลังคาเรือน   มี
นักเรียนมาเรียน  35  คน  
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1.3 บ้ำนจอมจันทร์ หมู่7 ห่างจากโรงเรียนประมาณ 800 เมตรมีนายสุรชัย กองทา   เป็น
ผู้ใหญ่บ้าน มีจ านวนหลังคาเรือน  147  หลังคาเรือน  มีนักเรียนมาเรียน  จ านวน      69  
คน 

1.4 โรงเรียนบ้ำนปำงสำ หมู่ที่ 3 ต าบลจอมจันทร์ อยู่ห่างจากโรงเรียนไปทางทิศเหนือ      5  
กิโลเมตร  มีนักเรียนที่เข้าเรียน  5  คน 

1.5 โรงเรียนบ้ำนนำสำ หมู่ 3  ต าบลไหล่น่าน อยู่ห่างจากโรงเรียนไปทางทิศใต้ประมาณ 4.5 
กิโลเมตร มีนักเรียนที่เข้ามาเรียนจ านวน 5  คน 

1.6 โรงเรียนบ้ำนท่ำข้ำม หมู่ที่ 4 ต าบลไหล่น่าน อยู่ห่างจากโรงเรียนไปทางทิศใต้ประมาณ 
7.5 กิโลเมตร มีนักเรียนที่เข้ามาเรียนจ านวน  1 คน 

 
ลักษณะภูมิศำสตร์ทั่วไปของโรงเรียนจอมจันทร์วิทยำคำร 

1. ด้ำนสภำพภูมิศำสตร์ทั่วไปของหมู่บ้ำน เป็นพ้ืนที่ราบสูงมีภูเขาน้อยใหญ่สลับซับซ้อน พ้ืนที่ราบ
ส าหรับการเกษตรมีน้อย ประชากรอาศัยที่ไร่ตามไหล่เขาหรือบนภูเขา มีล าน้ าฮ้าไหลผ่าน สมัยก่อนๆ ประชากร
อาศัยน้ าในล าน้ านี้ส าหรับท าการเกษตร แต่ปัจจุบัน ล าห้วยนี้ได้แห้ง ตื้นเขิน   เนื่องจากประชาชนได้ท าไร่เลื่อน
ลอย ตัดไม้ท าลายป่า  ท าให้ขาดน้ าใช้ในการเกษตร และน้ าดื่มบริโภค จนท าให้เป็นหมู่บ้านแล้งซ้ าซาก  
เนื่องจากขาดแคลนน้ าท าการเกษตร ประชากรในหมู่บ้าน ได้อพยพเข้าไปขายแรงงานในกรุงเทพฯ  หรือเมือง
ใหญ่ๆ กันจ านวนมาก  ประมาณ  80% ท าให้เศรษฐกิจ  ของประชาชนอยู่ในฐานะยากจนมีรายได้ต่ าผลผลิต
ทางการเกษตรตกต่ า เนื่องมาจากความแห้งแล้ง  ฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาลท าให้การท าการเกษตรของ
ประชาชนไม่ได้ผลคุ้มค่ากับการลงทุน ราคาผลผลิตตกต่ าถูกพ่อค้าคนกลางเอารัดเอาเปรียบ  จึงเป็นสาเหตุให้
ประชาชนต้องทิ้งบ้าน  ลูกหลาน ไปขายแรงงาน โดยครอบครัวที่มีลูกที่ก าลังเรียนหนังสือ ต้องทิ้งลูกให้อยู่กับ
ตา ยาย ลุง ป้า ที่แก่ชราเลี้ยงดู  หรือบางครอบครัวก็ทิ้งกันไปอยู่ตามล าพัง พ่ีเลี้ยงน้อง ท าให้เกิดปัญหาใน
สังคมมากมาย เช่นปัญหายาเสพติดปัญหาสุขภาพอนามัยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า 

2. ด้ำนอำชีพส่วนใหญ่ของประชำกรในหมู่บ้ำน   พอสรุปได้ดังนี้ 
  - อาชีพรับจ้างขายแรงงาน   80.0 % 
  - อาชีพท าไร่ ท าสวน ท านา เลี้ยงสัตว์  15.0 % 
  - อาชีพค้าขาย       4.5 % 
  - อาชีพรับราชการ      0.5 % 
 
สถำนที่ส่งเสริมด้ำนกำรศึกษำและวัฒนธรรมของหมู่บ้ำน 
 1. วัด       จ านวน   1  แห่ง 
          2. อารามสงฆ์                                                      จ านวน   2  แห่ง 
 3. ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน   จ านวน   3  แห่ง 
 4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.จอมจันทร ์  จ านวน   1  แห่ง 

5. องค์การบริหารส่วนต าบลจอมจันทร์ (อบต.)                 จ านวน   1  แห่ง 
6. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลจอมจันทร์                 จ านวน   1  แห่ง 
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ปัญหำและอุปสรรค 
1. ปัญหาการขาดแคลนน้ าดื่นน้ าใช้ในโรงเรียนและหมู่บ้าน โดยเฉพาะน้ าเพื่อการเกษตร 
2. ปัญหาความยากจนของประชาชน ผู้ปกครองนักเรียน 
3. การใช้ภาษาพูดของนักเรียนโรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร ซึ่งมาจากต่างหมู่บ้าน โดยจะสื่อสารกัน

เป็นภาษาท้องถิ่นท่ีมีความเคยชินมากกว่าใช้ภาษาไทยมาตรฐาน 
4. ปัญหาสภาพแวดล้อมของชุมชนมีความเสี่ยงเรื่องยาเสพติด 

 
 

ระบบสำธำรณูปโภค 
 
 โรงเรียนจัดท าถนนคอนกรีตเชื่อมติดต่อกันระหว่างอาคารเรียน ให้ความสะดวกในการเดินทางติดต่อ
ระหว่างอาคาร 

-   น้ าดื่ม น้ าใช้จากประปาส่วนภูมิภาค ต าบลจอมจันทร์  อ าเภอเวียงสาและโรงกรองน้ าดื่ม         กรม
ทรัพยากรน้ าบาดาล  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

-  ไฟฟ้า แสงสว่างจากไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอเวียงสา ติดไฟฟ้า พัดลมทุกห้องทุกอาคาร 
-  ติดตั้งโทรทัศน์และระบบอินเทอร์เน็ตทุกอาคารเรียน  ระบบเสียงพร้อมล าโพงขยายเสียง ติดอาคาร

เรียน  
-  โทรศัพท์มีโทรศัพท์ 1 เลขหมาย 054-718376 

 
 
  

ขนำดของโรงเรียน 
  

เป็นโรงเรียนขนาดกลางตามเกณฑ์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน                         
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) 
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จ ำนวนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ  2565 
 

ข้อมูลข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในปัจจุบัน 
                   ปัจจุบันโรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร  มีข้อมูลผู้อ านวยการโรงเรียน 1 คน  จ านวนครูทั้งหมด 
14  คน ธุรการโรงเรียน  1 คน  นักการภารโรง  1  คน  ครูอัตราจ้าง 1 คน  พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ จ านวน 1 คน 
ดังนี้ 

 

ที ่

 

 

กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ 

 

จ ำนวน
ครู 

จ ำแนกตำมวิทยฐำนะ  

รวม ครูช่วย
รำชกำร 

ครู
ผู้ช่วย 

ครู 
ค.ศ.1 

ช ำนำญกำร ช ำนำญกำร
พิเศษ 

เชี่ยวชำญ 

1 บริหำร-สนับสนุน 1 - - - - 1 - 1 

2 ภำษำไทย 4 - 1 1 1 1 - 4 

3 ภำษำต่ำงประเทศ 2 - - -1 2 2 - 2 

4 วิทยำศำสตร์ฯ 1 - - - - 1 - 1 

5 คณิตศำสตร์ 2 - - - - 2 - 2 

6 สังคมศึกษำฯ 1 - - - - 1 - 1 

7 สุขศึกษำฯ 1 - - 1 - - - 1 

8 ศิลปะ - - - - - - - - 

9 กำรงำนอำชีพฯ 1 - - - - 1 - 1 

10 ปฐมวัย 2 - - - 2 - - 2 

รวม 15 - 1 1 5 9 - 15 
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ข้อมูลข้ำรำชกำรครแูละบุคลำกรทำงกำรศึกษำจ ำแนกตำมวุฒิกำรศึกษำ 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง วิทยฐำนะ 
วุฒิกำรศึกษำ ป.ตรี วุฒิกำรศึกษำ ป.โท 
วุฒิ วิชำเอก วุฒิ วิชำเอก 

1 นายดามพ์  กันแก้ว ผอ. คศ.3 ค.บ. วิทย์ทั่วไป ค.ม. การบริหารการศึกษา 

2 นางปภัสนรัลย์  สายโนวงค์ คร ู คศ.2 ค.บ. ปฐมวัย - - 
3 นางณัฐญาภรณ์  มหามิตร คร ู คศ.2 ค.บ. ปฐมวัย ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

4 นางยุพิน  รังกาใจ คร ู คศ.3 ค.บ. สังคม - - 
5 นางนุชจรินทร์  มาสุข คร ู คศ.3 ค.บ. คอมพิวเตอร์

ศึกษา 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

6 นางดาวใจ  สองสีโย คร ู คศ.3 ค.บ. ภาษาไทย ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

7 นายนพดล   ศรีวิไชย คร ู คศ.3 ค.บ. คณิตศาสตร์ - - 
8 นางจงจินต์  เหลาแตว คร ู คศ.3 ค.บ. วิทย์ทั่วไป ศษ.ม. 

กศ.ม. 
การบริหารการศึกษา 
วิทยาศาสตรศึกษา 

9 นางสาววัชรีภรณ์   ดีน้อย คร ู คศ.3 ค.บ. คณิตศาสตร์ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

10 นางนภัสวรัญช์   ท้าวทอง คร ู คศ.3 ค.บ. ภาษาอังกฤษ - - 
11 นางสาวศรณัยา  ล าบาล คร ู คศ.1 ค.บ. ภาษาไทย - - 
12 นายเจตนิพทัธ์  ปิ่นแก้ว      คร ู คศ.1 กศ.บ. พลศึกษา กศ.ม. สุขศึกษาและพลศึกษา 

13 นางธัญญาพร  มงคล คร ู คศ.2 ค.บ. ประถมศึกษา ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

14 นางสาวชลธิชา  เย็นใจมา คร ู ครูผู้ช่วย กศ.บ. ประถมศึกษา - - 
15 นางสาวดวงรชฏ  มหาวงศนันท์ คร ู คศ.2 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

 

ต ำแหน่งอ่ืนที่ใช้งบ สพฐ. 
ที ่ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง วุฒิ วิชำเอก 

1 นายวิชัย  ดีน้อย นักการภารโรง ประถม ประถมศึกษาปีที่ 4 

2 นางสาวกุลธิดา  ยศสา ธุรการ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

3 นายนพดล  ปักค า พี่เลี้ยงเด็กพิการ ค.บ. สังคม 

 
ครูอัตรำจ้ำง (งบโรงเรียนจำกรำยได้สถำนศึกษำ) 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง วุฒิ วิชำเอก 
1 นางปริศนา  อภิวรรณ์ ครูอัตราจ้าง พธ.บ. การสอนภาษาไทย 
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ข้อมูลจ ำนวนนักเรียน 
 

 

 
ตำรำงแสดงจ ำนวนนักเรียนแต่ละระดับชั้น ปีกำรศึกษำ 2565 

ปัจจุบันโรงเรียนมีข้อมูลนักเรียนในเขตบริการทั้งหมด 155 คน  แบ่งเป็นนักเรียนชาย 82 คน   
นักเรียนหญิง  73  คน   จ าแนกตามระดับชั้น ดังนี้ 

ชั้น 
จ ำนวนนักเรียน จ ำนวน

ห้อง 
ครูผู้สอน 

ชำย หญิง รวม 

ระดับก่อนประถม 

- อนุบาล 2 5 9 14 

 

1 

 

นางณัฐญาภรณ์  มหามิตร 

- อนุบาล 3 6 6 12 1 นางปภัสนรัลย์  สายโนวงค์ 

รวม 11 15 26 2 2 ห้อง 

ระดับประถมศึกษำ 

- ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 4 4 8 

 

1 

นางธัญญาพร  มงคล 

- ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 2 6 8 1 นางปริศนา  อภิวรรณ์ 

- ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 8 11 19 1 นางสาวชลธิชา  เย็นใจมา 

- ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 9 10 19 1 นางสาววัชรีภรณ์  ดีน้อย 

- ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 12 7 19 1 นางนภัสวรัญช์ ท้าวทอง 

- ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

9 7 16 

1 นางนชุจรินทร์  มาสุข 

นางดาวใจ  สองสีโย 

รวม 44 45 89 6 6 ห้อง 

ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 

- ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 4 4 8 

 

1 

นางสาวศรัณยา  ล าบาล 

นางสาวดวงรชฏ  มหาวงศนันท์ 

- ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

12 2 14 

 

1 

นางยุพิน รังกาใจ 

นายเจตนิพัทธ์  ปิ่นแก้ว 

- ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

11 7 18 
1 นางจงจินต์  เหลาแตว 

นายนพดล  ศรีวิไชย 

รวม 27 13 40 3 3 ห้อง 

รวมทั้งสิ้น 82 73 155 11  
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โครงสร้ำงหลักสูตรเวลำเรียนโรงเรียนจอมจันทร์วิทยำคำร 
โครงสร้ำงเวลำเรียนระดับประถมศึกษำและมัธยมศกึษำตอนต้น 

 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/กิจกรรม 

เวลำเรียน 
ระดับประถมศึกษำ ระดับมัธยมศึกษำตอนตน้ 

ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ ม.๑ ม.๒ ม.๓ 
 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้     
     ภำษำไทย ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐  ๑๒๐   ๑๒๐   ๑๒๐  
     คณิตศำสตร์ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๒๐  ๑๒๐  ๑๒๐  
     วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๖๐  ๑๖๐  ๑๖๐  
     สังคมศึกษำ ศำสนำ 
     และวัฒนธรรม 
       ประวัติศาสตร์ 
       ศาสนาศีลธรรมจริยธรรม 
       หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม 
         และการด าเนินชีวิตในสังคม 
        เศรษฐศาสตร์ 
       ภูมิศาสตร์ 

 
๑๒๐ 
๔๐ 

 
๘๐  

(๔๐) 

 
๑๒๐ 
๔๐ 

 
๘๐

(๔๐) 

 
๑๒๐ 
๔๐ 

 
๘๐(๔๐) 

 
๑๒๐ 
๔๐ 

 
๘๐ 

 
๑๒๐ 
๔๐ 

 
๘๐ 

 

 
๑๒๐ 
๔๐ 

 
๘๐ 

 

 
๑๖๐ 
๔๐ 

 
๑๒๐ 

 
๑๖๐ 
๔๐ 

 
๑๒๐ 

 
๑๖๐ 
๔๐ 

 
๑๒๐ 

    สุขศึกษำและพลศึกษำ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐  ๘๐  ๘๐  
    ศิลปะ ๘๐

(๔๐) 
๘๐

(๔๐) 
๘๐

(๔๐) 
๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

    กำรงำนอำชีพ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐  ๔๐  ๔๐  
    ภำษำต่ำงประเทศ ๒๐๐ 

(๑๒๐) 
๒๐๐

(๑๒๐) 
๒๐๐

(๑๒๐) 
๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๒๐  ๑๒๐  ๑๒๐  

    รวมเวลำเรียน (พ้ืนฐำน) ๑๐๐๐
(๘๘๐) 

๑๐๐๐
(๘๘๐) 

๑๐๐๐
(๘๘๐) 

๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๘๐  ๘๘๐  ๘๘๐  

รำยวิชำ/กิจกรรม  
     ที่สถำนศึกษำจัดเพ่ิมเติม 
     ตำมควำมพร้อมและจุดเน้น 

 
                                             ไม่น้อยกว่า  ๔๐  ชม                                
                                       

 
ไม่น้อยกว่า ๒๐๐  ชม   

 กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน     
               กิจกรรมแนะแนว ๔๐  ๔๐  ๔๐  ๔๐  ๔๐  ๔๐  ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
               กิจกรรมนักเรียน 
        - ลูกเสือยุวกาชาด 
        - ชุมนุม 

๗๐ 
(๔๐) 
(๓๐) 

๗๐ 
(๔๐) 
(๓๐) 

๗๐ 
(๔๐) 
(๓๐) 

๗๐ 
(๔๐) 
(๓๐) 

๗๐ 
(๔๐) 
(๓๐) 

๗๐ 
(๔๐) 
(๓๐) 

๗๐ 
(๔๐) 
(๓๐) 

๗๐ 
(๔๐) 
(๓๐) 

๗๐ 
(๔๐) 
(๓๐) 

               กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 

รวมเวลำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
กิจกรรมลดเวลำเรียนเพ่ิมเวลำรู้ บูรณาการ บูรณาการ บูรณาการ บูรณาการ บูรณาการ บูรณาการ บูรณาการ บูรณาการ บูรณาการ 

รวมเวลำท้ังหมด ไม่เกิน  ๑,๐๐๐ ชั่วโมง ไม่เกิน  ๑,๐๐๐  ชั่วโมง ไม่เกิน  ๑,๒๐๐  ชั่วโมง 
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โครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนจอมจันทร์วิทยำคำร 
 

1.งานจัดท าแผน
งบประมาณและค าขอตั้ง
งบประมาณ 
2.งานจัดท าแผนการใช้
จ่ายเงินท่ีไดร้ับจัดสรร
งบประมาณ 
3.งานอนุมัติจ่าย
งบประมาณ 
4.งานรายงานผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณ 
5.งานตรวจสอบตดิตาม
และรายงานผลการใช้
งบประมาณ 
6.งานระดมทรัพยากรและ
การลงทุนเพื่อการศึกษา 
7.งานกองทุนเพื่อ
การศึกษา 
8.การวางแผนงานพัสด ุ
9.งานก าหนดรูปแบบ
รายการครุภณัฑ/์
สิ่งก่อสร้าง 
10.งานพัฒนาระบบ
สารสนเทศ 
11.การจัดหาพัสด ุ
12.งานบ ารุงรักษาพัสดุ 
ครุภณัฑ ์
 

1. งานส านักงานลุ่มบรหิาร 
วิชาการ 
2.งานแผนและพัฒนาการ 
เรียนการสอน 
3.งานผลงานวิชาการ และ 
งานวิจัย 
4 .งานทะเบียนนัก เรียน
และทะเบียนวัดผล 
5.งานวัดผลและ
ประเมินผลการเรียน 
6.งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม 
และเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา 
7.งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้
และงานห้องสมดุ 
8.งานนิเทศและพัฒนาการ
เรียนการสอน 
9.งานกลุ่มสาระการเรยีนรู ้
10.งานกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน 
11.งานแนะแนว 
12.การพัฒนาระบบ
ประกันคณุภาพภายในและ
มาตรฐานการศึกษา 
13.การส่งเสริมชุมชนให้มี
ความเข้มแข็งทางวิชาการ 
 

1.งานวางแผนอัตราก าลัง 
2.การจัดสรรอตัราก าลัง 
3.งานสรรหาและบรรจุ
แต่งตั้ง 
4.งานก าหนดต าแหน่ง/
โอนย้าย 
5.งานการเลื่อนขั้น
เงินเดือน 
6.งานการลาทุกประเภท 
7.งานประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
8.งานวินัย/ลงโทษ 
9.สั่งพัก/สั่งให้ออกจาก
ราชการ 
10.งานรายงานการ
ด าเนินการทางวินัยและ
การลงโทษ 
11.งานการอุทธรณ์และ
ร้องทุกข ์
12.งานจัดระบบทะเบยีน
ประวัต ิ
13.งานขอ
เครื่องราชอิสรยิาภรณ ์
14.งานประเมินวิทยฐานะ 
ข้าราชการคร/ูบุคลากร
ทางการศึกษา 
 

1.งานพัฒนาเครือข่าย
สารสนเทศ 
2.งานประสานงาน
เครือข่ายสถานศึกษา 
3.งานวางแผนบริหาร
การศึกษา 
4.งานวิจัยเพื่อพัฒนางาน
นโยบายและแผน 
5.งานจัดระบบการบริหาร
แลพัฒนาองค์กร 
6.งานพัฒนามาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 
7.งานธุรการส านักงาน 
8.งานอาคารสถานท่ีและ
สิ่งแวดล้อม 
9.งานประชาสัมพันธ์ 
10.งานส่งเสริมสนับสนุน
ประสานงานการจัด
การศึกษา 
11.งานจัดระบบควบคมุ
ภายใน 
12.งานกิจกรรมทั่วไป 
13.งานอนามัยโรงเรียน 
14.งานอาหารกลางวัน 
 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  
นำยดำมพ์  กันแก้ว 

 

 

รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน- 
 

 

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน 
 

 

ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล 
นายดามพ์  กันแก้ว 

 

ด้ำนกำรบริหำรท่ัวไป 
นายนพดล  ศรีวไิชย 

 

ด้ำนกำรบริหำรงบประมำณ 
นางดาวใจ  สองสีโย 

 

ด้ำนกำรบริหำรวชิำกำร 
นางจงจินต์  เหลาแตว 
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งำนกลุ่มบริหำรงบประมำณ 
13.งานรับ เก็บรักษาและ
จ่ายเงิน 
14.งานจัดท าบัญชีการเงิน 
15.งานจัดท ารายงานและ
งบการเงิน 

งำนกลุ่มบริหำรวิชำกำร 
14.การประสานความ
ร่วมมือในการพัฒนา
วิชาการกับสถานศึกษา
และองค์กรอื่น 
 

งำนกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
15.งานส่งเสริมมาตรฐาน
วิชาชีพและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 
16.งานส่งเสริมคณุธรรม 
จริยธรรมครู/นักเรียน 
17.งานใบขออนุญาต
ประกอบวิชาชีพ 
18.งานพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

งำนกลุ่มบริหำรทั่วไป 
15.งานจัดทัศนศึกษา 
16.งานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีนและ
ส่งเสริมกิจการนักเรยีน 
17.งานประสานราชการ
ส่วนภูมภิาคและส่วน
ท้องถิ่น 
18.การจัดท าส ามะโน
นักเรียน 
19.การรับนักเรยีน 
20.การเสนอความคิดเห็น
เกี่ยวกับการจดัตั้ง ยุบ รวม
หรือเลิกสถานศึกษา 
21.การประสานงานจัด
การศึกษาในระบบ นอก
ระบบและตามอัธยาศัย 
22.แนวทางการจัด
กิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในการลงโทษ
นักเรียน 
 
 

 

โครงสร้ำงกำรบริหำรของโรงเรียนจอมจันทร์วิทยำคำร(ต่อ) 
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แผนภูมิกำรบริหำรหลักสูตรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน 
 

ฝ่ำยบริหำรจัดกำร 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
นำยดำมพ์  กันแก้ว 

รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
- 

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำฯ 
 

ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

กลุ่มสาระการเรยีนรู้
สังคมศึกษาฯ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ 

 

นางดาวใจ  สองสีโย 
นางธัญญาพร  มงคล 
นางสาวศรัณยา  ล าบาล 
นางสาวชลธิชา เย็นใจมา 
นางปริศนา  อภิวรรณ์ 

นายนพดล  ศรีวิไชย 
นางสาววัชรีภรณ์ ดีน้อย 
 
 

 
 

นางจงจินต์  เหลาแตว 
นางธัญญาพร  มงคล 
นางสาวชลธิชา  เย็นใจมา 

 

นางยุพิน รังกาใจ 
นายนพดล  ปักค า 
 
 

 
 

นายนพดล  ศริวิไชย 
นางธัญญาพร  มงคล 
นางสาวศรัณยา ล าบาล 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
สุขศึกษาและพลศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
กอท. 

นายเจตนิพัทธ์  ปิ่นแกว้ นางนุชจรินทร์  มาสุข 
น.ส.ดวงรชฏ มหาวงศนันท ์

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
ภาษาตา่งประเทศ 

นางนภัสวรัญช์ ทา้วทอง 
น.ส.ดวงรชฏ มหาวงศนันท ์
 

 
 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

นายนพดล  ศรีวิไชย 
นายเจตนิพัทธ์  ปิ่นแกว้ 
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ส่วนที่ 2 
สรปุผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม
และกำรประเมินสภำพของโรงเรียน 
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ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบส่ี 

          โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.  รอบสี่  เมื่อวันที่           
20-21  เดือน  มกราคม พ.ศ.2563 

มีกำรจัดกำรศึกษำ  3   ระดับ  คือ 

1)ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน : การศึกษาปฐมวัย  มี          ครู   จ านวน      2     คน 

                                                                เด็ก      จ านวน    29     คน 

2)ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ; ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา  จ าแนกเป็น 

-ประถมศึกษา    มีบุคลากรครู จ านวน   7   คน    ผู้เรียน    จ านวน   81     คน 

-มัธยมศึกษา      มีบุคลากรครู จ านวน   5   คน    ผู้เรียน    จ านวน   53     คน 

รวมทั้งสถำนศึกษำ        มีบุคลากรครู จ านวน  15  คน    ผู้เรียน    จ านวน   163    คน 

 

ผลกำรประเมนิคุณภำพภำยนอกของสถำนศึกษำ  แสดงในตำรำงสรุปผลได้ดังนี้ 

กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน : ระดับกำรศึกษำปฐมวัย   

ตัวบ่งช้ีที่มีคุณภำพระดับดี  ได้แก่ 

 
ด้ำน ระดับคุณภำพ 

1 คุณภาพของเด็ก ดี 
2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดี 
3 การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ ดี 

 
จุดเด่น  

ด้ำนคุณภำพของเด็ก  
เด็กมีร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง รูปร่างสมส่วนเหมาะสมกับวัย แต่งกายสะอาด เรียบร้อยทุกคน  
ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร  
ผู้บริหารเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีภาวะผู้น า มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ใช้หลักการบริหารโดย การมี

ส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง มีการด าเนินการให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผน การก หนดวิสัยทัศน์  
ก าหนดพันธกิจ และเป้าประสงค์ที่เหมาะสมกับบริบทของสถาน ศึกษา มีส่วนร่วมในการด า เนินงาน ร่วม
ประเมินผล และร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการการศึกษาระดับปฐมวัยของสถานศึกษาอย่า ง 
ต่อเนื่อง สถานศึกษามีระบบการพัฒนาครูและบุคลากรมีครูระดับปฐมวัยครบชั้น จัดสภาพแวดล้อมสิ่งอ านวย 
ความสะดวก มีห้องเรียนมอนเตสซอรี่ ที่มีสื่ออุปกรณ์การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาเด็กให้มี  
พัฒนาการครบทั้ง 4 ด้านสมวัยตามวิสัยทัศน์ และเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ 
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 ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ครูเป็นวิทยากรแกนน าในด้านการจัดการเรียนการสอน
แบบมอนเตสซอรี่ ( Montessori ) สถานศึกษามีห้องสื่อมอนเตสซอรี่ ที่มีสื่ออย่างหลากหลายเพ่ือใช้ในการ
พัฒนาเด็กผ่านกิจกรรมหมวดชีวิตประจ าวัน หมวดประสาทรับรู้ หมวดภาษา และหมวดคณิตศาสตร์ ซึ่งส่งผล
ให้เด็กเกิดสมาธิและมีใจจดจ่อต่อ การท ากิจกรรม มีวินัยและความรับผิดชอบ 
 
จุดที่ควรพัฒนำ 

ด้ำนคุณภำพของเด็ก  
การส่งเสริมมารยาททางสังคม ส่งเสริมในด้านการแสดงออกทางอารมณ์ที่เหมาะสมกับวัย และ 

ส่งเสริมในด้านการคิดและการตอบค าถาม การสื่อสารให้มากขึ้น  
ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
การปรับปรุงหลักสูตรพัฒนาเด็กปฐมวัยให้เป็นปัจจุบัน การป้องกันความปลอดภัยในเด็กปฐมวัย  ใน

การใช้อุปกรณ์ เครื่องเล่นในสนามเด็กเล่น การป้องกัน และการเก็บเด็กไม่ให้เด็กไปวิ่งเล่นในที่ที่ไม่มีความ  
ปลอดภัยส าหรับเด็ก และการแบ่งปันสถานที่รับประทานอาหารกลางวันให้เป็นสัดส่วนส าหรับเด็กในโรงอาหาร 
ของสถานศึกษา  

ด้ำนกำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ  
น าสื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมและเอ้ือต่อการเรียนรู้ของเด็กมาช่วยในการจัดการเรียนรู้ ประเมิน  

พัฒนาการเด็กในเชิงพัฒนาตามวัตถุประสงค์ท่ีได้ก าหนดไว้ในแผนการจัดประสบการณ์และท ากิจกรรม PLC ใน
กลุ่มปฐมวัย เพื่อวางแผนในการจัดกิจกรรมให้สอดคล้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
ข้อเสนอแนะ 

ด้ำนคุณภำพของเด็ก  
เด็กควรได้ฝึกทักษะในการใช้ชีวิตในสังคม เมื่อต้องไปรับประทานอาหารกับบุคคลอ่ืน โดยจัดหา  ช้อน

และช้อนส้อมในการรับประทานอาหารให้กับเด็ก จัดกิจกรรมการร้อง เล่น เต้น ประกอบเพลงและดนตรีให้  
เด็กได้แสดงออกทางอารมณ์อย่างสม่ าเสมอเป็นประจ า ช่วยให้เด็กได้แสดงออกตามความต้องการ ความรู้สึก
และ เป็นการถ่ายทอดทางอารมณ์ ช่วยให้เด็กผ่อนคลายความเครียด เด็กจะเกิดความนุ่มนวลอ่อนโยนขึ้ น ไม่
แข็ง กระด้าง มีอารมณ์สุนทรีย์ละเอียดอ่อน จัดกิจกรรมที่เป็นการกระตุ้นส่งเสริมให้เด็กได้ตอบค าถาม ได้ใช้
ความคิด ทั้งแบบกลุ่ม และแบบรายบุคคล การใช้ภาษา และการสื่อสารให้มากขึ้น  

ก าหนดการด าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน 1 ปี 
ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร  
สถานศึกษาควรมีการประชุมผู้เกี่ยวข้องเพ่ือระดมสมองวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.  2546 

ปรับปรุงเป็นหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมมีความสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา สภาพที่แท้จริงของ
เด็ก และท้องถิ่นให้เป็นปัจจุบัน ปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์ เครื่องเล่น ในสนามเด็กเล่นให้มีสภาพดีใช้งานได้ ทุก
อุปกรณ์ เพ่ือป้องกันการบาดเจ็บที่จะเกิดขึ้นกับเด็ก ปรับปรุงพ้ืนสนามเด็กเล่นให้มีความยืดหยุ่นมากข้ึน มีการ  
จัดท ารั้วเพ่ิมเติมป้องกันไม่ให้เด็กเข้าไปวิ่งเล่นในพ้ืนที่ที่ไม่ปลอดภัยส าหรับเด็ก และควรแบ่งสัดส่วนในโรง
อาหาร ส าหรับเด็กปฐมวัยโดยเฉพาะไม่ปะปนกับผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

ก าหนดการด าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน 1 ปี 
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ด้ำนกำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ  
ครูควรน าสื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมและเอ้ือต่อการเรียนรู้ของเด็กมาช่วยในการจัดการเรียนรู้ เพ่ือเป็น

การ กระตุ้นให้เด็กได้เกิดความสนใจและกระตือรือร้นในการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น ครูทุกคนต้องบันทึกหลังการจัด  
ประสบการณ์ให้สอดคล้องตามจุดประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ในแผนการจัดประสบการณ์ในทุกหน่วยการเรียนรู้และ
บันทึกโดยละเอียดว่ามีเด็กกี่คน ชื่ออะไรบ้าง ที่ยังไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในแต่ละวัน เพ่ือ
น าข้อปัญหาที่พบมาพัฒนาและปรับปรุงแผนการจัดประสบการณ์ให้เหมาะสมกับบริบทและเชื่อมโยงไปสู่การ
ท าวิจัย ในชั้นเรียนต่อไป และควรใช้แนวทางจากกิจกรรม PLC ของสถานศึกษามาร่วมวางแผนในการจัด
กิจกรรม ประจ าวันที่มีลักษณะของกิจกรรมที่ไม่ต่างกันให้น ามาจัดรวมกันทั้ง 2 ระดับ ให้สอดคล้องและเป็นไป
ในทิศทาง เดียวกัน  

ก าหนดการด าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน 1 ปี 
 
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน : ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

ตัวบ่งช้ีที่มีคุณภำพระดับดี  ได้แก่ 

ด้ำน ระดับคุณภำพ 
1 คุณภาพของเด็ก ดี 
2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดี 
3 การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ ดี 

 
จุดเด่น  

ด้ำนคุณภำพของผู้เรียน  
ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะอาชีพ สถานศึกษาเน้นการน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการใน ทุก

ระดับชั้น และในระดับมัธยมตอนต้น สถานศึกษาร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพเวียงสาจัดกิจกรรมสอนวิชางานช่าง 
มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ตามโครงสร้าง  
หลักสูตร และเข้าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์นอกเวลาเรียน ส่งเสริมความสามารถ ด้วยการเข้าร่วมแข่งขัน
ทักษะ วิชาการนักเรียน มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ส่งเสริมการออกก าลังกาย และเพ่ิมเวลารู้เรื่อง
อาชีพ มี คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ มีทักษะในการท างาน รักการท างาน มีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  

 
ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร  
สถานศึกษามีผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถ มีกระบวนการบริหารจัดการ มีภาวะผู้น า  มี มนุษย์

สัมพันธ์ที่ดี มีกระบวนการบริหารจัดการใช้หลักการบริหารโดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง มีการ  
ด าเนินการให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผน การก าหนดวิสัยทัศน์ ก าหนดพันธกิจ และเป้าประสงค์ที่
เหมาะสม กับบริบทของสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ร่วมประเมินผล และร่วมในการปรับปรุง
พัฒนาการบริหาร จัดการการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง สถานศึกษามี
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ระบบการพัฒนาครูและ บุคลากรมีครูระดับขั้นพ้ืนฐาน ครบชั้น จัดสภาพแวดล้อมสิ่งอ านวยความสะดวก 
สนามกีฬา ใช้บริการชุมชน ชุมชนร่วมใช้ ชุมชนสนับสนุนงบประมาณปรับปรุงอาคารสถานที่ และการจัด
กิจกรรมเป็นอย่างดียิ่ง  

 
ด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  
สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสม และสอดคล้องกับบริบท และความต้องการ ของ

ชุมชนท้องถิ่น และผู้เรียน จัดการเรียนรู้หลักสูตร “รักษ์ป่าน่าน” จัดท าโครงการ กิจกรรมให้สอดคล้องกับการ 
จัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา น าสื่อเทคโนโลยี และภูมิปัญญาท้องถิ่น และแหล่งเรียนรู้ให้เกิด       
ความพร้อม ต่อการจัดการเรียนรู้ ออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ Active Learning ปรับปรุงแผนการ
จัดการเรียนรู้โดย บูรณาการใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมการเรียนรู้ สะเต็มศึกษา ในรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ สถานศึกษามี
โครงการจัดหาสื่อและผลิต สื่อการเรียนการสอน ครูใช้สื่อประกอบการเรียนการสอน มีสื่อเทคโนโลยีเพียงพอ
กับการเรียนการสอน บรรยากาศในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน มีห้องเรียน และสภาพแวดล้อมที่
สะอาด บรรยากาศร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนรู้ ครูและผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี มีการจัดกิจกรรม
ที่เหมาะสมกับผู้เรียน 

 
จุดที่ควรพัฒนำ  

ด้ำนคุณภำพของผู้เรียน  
การส่งเสริมให้มีพัฒนาการด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา และการทดสอบ

ระดับชาติ ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ความสามารถด้านการคิดสร้างสรรค์ และการคิดแก้ปัญหา  
อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ  

ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร  
การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในการประเมินผล  

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรของผู้เรียน และการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีเพ่ือพัฒนามาตรฐาน
ของสถานศึกษา  

ด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  
การวัดและประเมินผลผู้เรียน การบันทึกหลังสอนอย่างเป็นระบบ รวมถึงการวิเคราะห์ผู้เรียน  เป็น

รายบุคคล และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการ PLC อย่างเป็นระบบ 
 
ข้อเสนอแนะ 

ด้ำนคุณภำพของผู้เรีย 
ผู้เรียนควรได้รับการฝึกและพัฒนาความสามารถในการสร้างนวัตกรรมด้วยกิจกรรม โครงงาน 

ใน ทุกระดับชั้น หลากหลายทุกสาระวิชา จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มให้เต็มรูปแบบ โดยสร้างโอกาสให้
ผู้เรียน ทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงสามารถสรุปองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง เน้นทักษะ/กระบวนการคิด
สร้างสรรค์ การคิดแก้ปัญหา เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ใน
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ชีวิตประจ าวันได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และสถานศึกษาควรตั้งเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้มี
พัฒนาการเพ่ิมขึ้นทุก ปีอย่างต่อเนื่อง ด้วยโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ทางสถานศึกษา
ด าเนินการอยู่แล้ว  

ก าหนดการด าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน 1 ปี 
 

ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร  
สถานศึกษาควรมีการปรับปรุงแบบบันทึกคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรของสถานศึกษา  

(แบบ ปพ.4) ให้ชัดเจน มีการจัดท าเกณฑ์การประเมิน (Scoring Rubrics) ให้ผู้เรียนปฏิบัติ โดยจัดท าแบบ
บันทึก เป็นรายบุคคล แยกออกจากแบบบันทึกผลการเรียน (ปพ. 4) ให้ผู้ปกครอง ชุมชน และคณะกรรมการ
สถานศึกษา มีส่วนร่วมในการก าหนดเกณฑ์ และร่วมประเมินผล และควรมีการปรับปรุงแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี เพ่ือพัฒนา มาตรฐาน และประเด็นพิจารณาของสถานศึกษาที่ก าหนด โดยมีโครงการ/กิจกรรมพัฒนา 
ให้สอดคล้องและ ครอบคลุม มาตรฐาน ประเด็นพิจารณาอย่างครบถ้วน และมีการมอบหมายงานให้ครูปฏิบัติ
รับผิดชอบการพัฒนา มาตรฐาน ประเด็นพิจารณาอย่างเป็นรูปธรรม  

ก าหนดการด าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน 1 ปี  
 
ด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  
ครูทุกคนควรมีการพัฒนา การวัดและประเมินผลผู้เรียนด้วยเครื่องมือที่หลากหลาย พัฒนาการ บันทึก

หลังสอนอย่างเป็นระบบ รวมถึงการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ตามตัวชี้วัดและคุณลักษณะ เพ่ือน า มา 
พัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล และน าไปสู่การวิจัยในชั้นเรียนอย่างเป็นระบบ จัดกิจกรรมการสอนซ่อมเสริมใน
กลุ่ม สาระการเรียนรู้ที่ต่ ากว่าเกณฑ์ ด้วยวิธีการจัดกิจกรรม เพ่ือนช่วยเพ่ือน กิจกรรมพ่ีสอนน้อง ให้ผู้เรียน
ค้นคว้า รายงาน และให้ท าแบบฝึกหัดเพ่ิมเติมอย่างต่อเนื่องตามกระบวนการบริหารคุณภาพ PDCA ครูทุกคน
ควร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการ PLC อย่าง
เป็น ระบบ และด าเนินการไปในทิศทางเดียวกัน มีการบันทึกประเด็น หาสาเหตุของปัญหา น าปัญหามา
ด าเนินการ แก้ไขร่วมกันด้วยวิธีการที่หลากหลาย และจัดหาสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับผู้เรียน มีการ
นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  

ก าหนดการด าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน 1 ปี 
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ผลงำนดีเด่นในรอบปีที่ผ่ำนมำ 
ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 

สถำนศึกษำ รางวัลโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี(Best Practice) 
การน าหลักสูตรต้นทุจริตศึกษาสู่การจัดการเรียนรู้ตามโครงการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
(โรงเรียนสุจริต) 

สพป.น่าน 1 

รางวัลเหรียญเงิน โรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี(Best Practice)
โครงการ “ค่ายเยาวชน....รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 
พรรษา สมด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ” 

สพป.น่าน 1 

นางจงจินต์  เหลาแตว รางวัลชนะเลิศ ระดับภาคเหนือ  รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. 
(OBEC Awards) ประจ าปีการศึกษา 2563 ประเภทครูผู้สอน
ยอดเยี่ยม  Active Learning ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการสอน 

สพฐ. 

นางสาวศรัณยา  ล าบาล 
 

รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับภาคเหนือ  รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. 
(OBEC Awards)ประจ าปีการศึกษา 2563 ประเภทครูผู้สอน
ยอดเยี่ยม  ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระภาษาไทย ด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการสอน 

สพฐ. 

นางธัญญาพร  มงคล รองชนะเลิศที่ 2 ระดับภาคเหนือ  รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. 
(OBEC Awards)ประจ าปีการศึกษา 2563 ประเภทครูผู้สอน
ยอดเยี่ยม  ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระภาษาไทย ด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการสอน 

สพฐ. 

นักเรียน 
เด็กชายสิรภัทร เตอะอ าภา 
เด็กหญิงศุภกร นวลด้ัว 
เด็กหญิงระพีพรรณ ค าจักร์ 

รางวัลรองชนะเลิศที่ 1 หนังสือเล่มเล็ก หัวข้อ "สร้างป่า สร้าง

รายได้" ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

สพป.น่าน.1 

เด็กชายกุลธัช ตาแก้ว 
เด็กหญิงภคอร วรรณวงษ์ 
เด็กหญิงจิรากานต์ นันต๊ะ 

รางวัลรองชนะเลิศที่ 2 หนังสือเล่มเล็ก หัวข้อ "รักษ์ป่า รักษ์

ท้องถิ่น ด้วยการสร้างป่าในใจคน" ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 

สพป.น่าน.1 

เด็กหญิง นิรากร กะจันต๊ะ 
 

รางวัลรองชนะเลิศที่ 2 การวาดภาพระบายสีหัวข้อรักษ์ป่า รักษ์

ท้องถิ่น ด้วยการสร้างป่าในใจคน" ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 

สพป.น่าน.1 
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ส่วนที่ 3 
ทิศทำงในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 

ของสถำนศึกษำ 
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สำระส ำคัญในกำรพัฒนำกำรศึกษำ ปีงบประมำณ 2565 

โรงเรียนจอมจันทร์วิทยำคำร 
1. สภำพกำรจัดกำรศึกษำ 
1.1 โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร เปิดท าการสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัย – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
1.1.1  ชั้นอนุบาล 2   จ านวน  1  ห้องเรียน 
1.1.2  ชั้นอนุบาล 3  จ านวน  1 ห้องเรียน 
1.1.3  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จ านวน  1 ห้องเรียน 
1.1.4  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จ านวน  1 ห้องเรียน 
1.1.5  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จ านวน  1 ห้องเรียน 
1.1.6  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จ านวน  1 ห้องเรียน 
1.1.7  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จ านวน  1 ห้องเรียน 
1.1.8  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน  1 ห้องเรียน 
1.1.9 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน  1 ห้องเรียน 
1.1.10 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จ านวน  1 ห้องเรียน 
1.1.11 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน  1 ห้องเรียน 
 รวมทั้งสิ้น  จ านวน  11 ห้องเรียน 

1.2  โรงเรียนได้จัดการศึกษาตามหลักสูตรศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 
 

ค ำขวัญของโรงเรียนจอมจันทร์วิทยำคำร 
 
“ขยันศึกษา   สืบสานวัฒนธรรมไทย   มีน้ าใจนักกีฬา  ยึดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
 

ปรัชญำโรงเรียน  ของโรงเรียนจอมจันทร์วิทยำคำร 
 

“ ใฝ่เรียน  ใฝ่รู้  คู่คุณธรรม   น้อมน าจิตสาธารณะ” 

 

คติพจน์  โรงเรียนจอมจันทร์วิทยำคำร 

  “  สุขำ   สงฺฆสฺส   สำมคฺคี  ”      (ความพร้อมเพรียงของหมู่ ให้เกิดสุข) 
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วิสัยทัศน์ (Vision) ของโรงเรียนจอมจันทร์วิทยำคำร 

                  
          โรงเรียนจัดการศึกษาตามหลักธรรมมาภิบาล  ประสานการมีส่วนร่วม  ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา  พัฒนาทักษะชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่คุณธรรม น าเทคโนโลยี  มีใจรักษ์
สิ่งแวดล้อม  พร้อมพัฒนาสู่ความยั่งยืน    

อัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ 

 

ซื่อสัตย์    มีวินัย   ใจพอเพียง 

 

พันธกิจ ( Mission ) ของโรงเรียนจอมจันทร์วิทยำคำร 

 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง                  
และมีคุณค่า 

2. สืบสานวัฒนธรรม ประเพณี  ตามวิถีชีวิตคนน่านและเสริมสร้างคุณธรรม  จิตส านึก                                                       
ในความเป็นไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วม 
ของทุกภาคส่วน 

4. ส่งเสริมการบริหารการจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
 

เป้ำประสงค์ (GOAI ) โรงเรียนจอมจันทร์วิทยำคำร 
 
 

1. นักเรียนได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   
2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ  
3. นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพและมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
4.  นักเรียนได้เรียนรู้ สืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5. นักเรียนมีจิตส านึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
    พอเพียง 
6. โรงเรียนพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมมาภิบาล 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ 
 

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
2. การบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
3. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรมตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียง 
4. สร้างโอกาสทางการศึกษาได้อย่างทั่วถึง 
5. เสริมสร้างความโดดเด่น ด้านอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
6. ส่งเสริมการยกระดับคุณภาพทางการศึกษา 

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์  ของโรงเรียนจอมจันทร์วิทยำคำร 
 
 

1.  รักชาต ิ ศาสน์ กษัตริย์ 
2.  ซื่อสัตย์สุจริต 
3.  มีวินัย 
4.  ใฝ่เรียนรู้ 
5.  อยู่อย่างพอเพียง 
6.  มุ่งม่ันในการท างาน 
7.  รักความเป็นไทย 
8.  มีจิตสาธารณะ 
 

นโยบำยของโรงเรียนจอมจันทร์วิทยำคำร 
 
 

1. ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการใช้ภาษาไทยและมีนิสัยรักการอ่าน 
2. ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัยและสุขภาพสมบูรณ์ 
3. ส่งเสริมชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
4. ส่งเสริม พัฒนานักเรียนให้มีความรู้ทันกับเทคโนโลยี 
5. ส่งเสริมให้นักเรียนมีใจรักษ์สิ่งแวดล้อมและพร้อมพัฒนาไปสู่ความยั่งยืน 
6. ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและสืบสานวัฒนธรรมไทย 
7. สนองนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด 
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ค่ำนิยม  12  ประกำร 
 
 
    เพื่อสร้ำงสรรค์ประเทศไทยให้เข็มแข็ง โดยต้องสร้ำงคนในชำติให้มี ค่ำนิยม  12 ประกำร ได้แก่ 

1) มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
2) ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 
3) กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูอาจารย์ 
4) ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม 
5) รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงาม 
6) มีศีลธรรม รักษาความซื่อสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
7) เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่ีถูกต้อง 
8) มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
9) มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบัติตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
10) รู้จักด ารงตนอยู่ โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชของพระบาทสมเด็จ           

พระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น มีไว้พอกิจพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจ าหน่ายและพร้อมที่จะ
ขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

11) มีความเข็มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ าหรือกิเลส มีความละอายเกรง
กลัวต่อบาปตามหลักศาสนา 

12) ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
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ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ.2561-2580) 
วิสัยทัศน์ "ประเทศทศไทยมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการ 

ปรัชญาของ เศรษฐกจิพอเพียง" 
ยุทธศำสตร์ซำติ ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 

1.1 ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข 
1.2 บ้านเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ 
1.3 กองทัพ หน่วยงานต้านความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประซาชนมี

ความพร้อมในการป้องกันและ แก้ไขปัญหาความมั่นคง 
1.4 ประเทศไทยมีบทบาทต้านความมั่นคงเป็นที่ชื่นซมและได้รับการยอมรับโดย

ประชาคมระหว่างประเทศ 
1.5 การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลส าเร็จที่เป็นรปูธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสรงความสามารถในการแข่งขัน 
2.1 ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ 
2.2 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง 

3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
3.1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
3.2 สังคมไทยมสีภาพแวดล้อมหูอ้ือและสนับสนุนต่อการพตันาคนตลอดช่วงชีวิต  

4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
4.1 สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ 
4.2 กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพ่ิมโอกาสหน้าทุกภาค

ส่วนเข้ามาเป็นก าลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ 
4.3 เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการ

จัดการตนเองเพ่ือแผนพัฒนา การศึกษา พ.ศ.2563-2565 สร้างสังคมคุณภาพ 
5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

5.1 อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้คนรุ่น
ต่อไปยั่งยืน มีสมดุล 

5.2 ฟ้ืนฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอัม เพ่ือสดผลกระทบ
ทางลบจากการพฒันาสงัคม เศรษฐกจิของประเทศ 

5.3 ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโตบนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้
สมดุลภายในขีดความสามารถ ของระบบนิเวศ 

5.4 ยกระดับกระบวนทัศน์ เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล 
6. ยุทธศาสตร์ชาติต้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
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6.1 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

6.2 ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
6.3 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
6.4 กระบวนการยุติธรรม เป็นไปเพ่ือประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ 

 
แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2560-2579 

วิสัยทัศน์ คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่าง
เป็นสุข สอดคล้อง กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 

แนวทำงกำรพัฒนำตำม ยุทธศำสตร์ของแผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2560 - 2579 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 : กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมม่ันคงของสังคมและประเทศชำติ มี

เป้ำหมำย ดังนี้ 
1.1 คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
1.2 คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแตนภาคใต้ และพ้ืนที่

พิเศษได้รับการศึกษา และเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
1.3 คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแสป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 : กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้ำง

ขีดควำมสำมำรถในกำร แข่งขันของประเทศ มีเป้ำหมำย ดังนี้ 
2.1 ก าลังคนมีทักษะที่ส าคัญจ าเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของ

ตลาดแรงงานและพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ 
2.2 สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญ 

และเป็นเลิศเฉพาะด้าน 
2.3 การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและ

มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 : กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัย และกำรสร้ำงสังคมแห่งกำร

เรียนรู้ มีเป้ำหมำย ดังนี้ 
3.1 ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทย และทักษะคุณลักษณะที่

จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
3.2 คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐาน

การศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 
3.3 สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตาม

หลักสูตรอย่างมีคุณภาพและ มาตรฐาน 
3.4 แหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรียน นวัดกรรม และสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน 

และประชาชนสามารถ เข้าถึงได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ 
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3.5 ระบบและกลไกการวัด การติดตาม และประเมินผลมีประสิทธิภาพ 
3.6 ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้มาตรฐานระดับสากล 
3.7 ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตาม

มาตรฐาน 
ยุทธศำสตร์ที่ 4 : กำรสร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค และควำมเท่ำเทียมทำง

กำรศึกษำ มีเป้ำหมำยดังนี้ 
4.1 ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
4.2 การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาส าหรับคนทุก

ช่วงวัย  
4.3 ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้องเป็น

ปัจจุบัน เพ่ือการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติตตามประเมิน และรายงานผล  
ยุทธศำสตร์ที่ 5 : กำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม มีเป้ำหมำย ดังนี้ 
5.1 คนทุกช่วงวัย มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน าแนวคิด

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงสู่การปฏิบัติ 
5.2 หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
การปฏิบัติ 

5.3 การวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และนวัดกรรมต้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศำสตร์ที่ 6 : กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ มี
เป้ำหมำย ดังนี้ 

6.1 โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว
ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้ 

6.2 ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา 

6.3 ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนและพ้ืนที่ 

6.4 กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะ
ที่แตกต่างกันของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการก าลังแรงงานของประเทศ 

6.5 ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็น
ธรรม สร้างขวัญก าลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
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มำตรฐำนกำรศึกษำกระทรวงศึกษำธิกำร 
มำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับปฐมวัย พ.ศ.2561 มีจำนวน 3 มำตรฐำน ได้แก่ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 

แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้ 
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของเด็ก 

1.1 มีพัฒนาการต้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของ
ตนเองใด ้

1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
1.4 มีพัฒนาการต้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหา

ความรู้ใด ้
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 

2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 
2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ 
2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัด

ประสบการณ์ 
2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

มำตรฐำนที่ 3 กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ 
3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกต้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนาผลการประเมินพัฒนาการเ ด็กไป

ปรับปรุง การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
 

 

มำตรฐำนกำรศึกษำ ระตับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ.2561 มีจ ำนวน 3 มำตรฐำน ได้แก่ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
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แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด ดังนี้ 
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
6) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

1.2 คุณลักษณะที่พ่ึงประสงค์ของผู้เรียน 
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
4) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 

มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิซาการที่ เน้นคุณภาพผู้ เรียนรอบต้านตามหลักสูตร

สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิซาชีพ 
2.5 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ

เรียนรู้ 
มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตได้ 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการ

จัดการเรียนรู้ 
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 2.  แนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตามปรัชญาวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายการพัฒนา

มาตรฐานระดับสถานศึกษาโรงเรียนได้ก าหนดยุทธศาสตร์และจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพปีการศึกษา 2561 โดย
มีกิจกรรม/โครงการและตัวชี้วัดความส าเร็จตามโครงการไว้ 4 ด้าน ดังนี้ 

     2.1  ด้ำนผลกำรจัดกำรศึกษำ 
มุ่งจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา ความรู้และมี

คุณธรรมจริยธรรมและมีวัฒนธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
 

2.2  ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
 2.2.1  การจัดการเรียนการสอนต้องจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและ

ความถนัดของผู้เรียนโดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญ
สถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา 

2.2.2 จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
2.2.3  จดัการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน 
2.2.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมสื่อการเรียนรู้ 

อ านวยความสะดวกเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ 
 2.2.5  จัดการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนได้ทุกสถานการณ์ 
 2.2.6  เน้นการจัดการเรียนรู้แบบเข้าใจสมอง (BBL: Brain base  Learning) 
 

2.3  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
 2.3.1  บริหารงานจัดการและพัฒนาสถานศึกษาตามกรอบงานบริหารงาน 4 ด้านให้เกิดความ

ชัดเจนและคล่องตัวโดยจัดโครงสร้างและวางตัวบุคคลให้เหมาะสมซึ่งประกอบด้วย 
 (1)  ด้านการบริหารวิชาการ 
 (2)  ด้านการบริหารงบประมาณ 
 (3)  ด้านการบริหารงานบุคคล 
 (4)  ด้านการบริหารทั่วไป 

 2.3.2 บริหารจัดการสถานศึกษาทั้ง 4 ด้านโดยยึดหลักความคุ้มค่าคือการบริหารจัดการและใช้
ทรัพยากรที่มีจ ากัดเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 2 .3 . 3   รณรงค์ ให้ บุ คลากรมีความประหยั ด ใช้ วั สดุ อุปกรณ์อย่ า งคุ้ มค่ าและรั กษา
ทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืน 

2.3.4  ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โดยให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้มีส่วนร่วมในการก าหนดเอกลักษณ์ นโยบายและแผนพัฒนา
สถานศึกษา ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติงานประจ าปี ให้ความเห็นชอบในการจัดท าหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของท้องถิ่น 
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2.3.5  จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาให้มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ  
ปลอดภัย และมีความสวยงาม 

2.3.6  ผู้บริหารสถานศึกษามีการบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษาให้เกิดคุณภาพมาตรฐาน
และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 
2.4  ด้ำนกำรประกันคุณภำพภำยใน 
 2.4.1  ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา(ครูและบุคลากรทางการศึกษา,หลักสูตร,ต ารา

,วิธีการเรียนการสอน,สิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือการศึกษา) 
2.4.2  จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ

โรงเรียน 
2.4.3  จดัระบบบริหารและสารสนเทศ 
2.4.4  ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
2.4.6  จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
2.4.7  จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
2.4.8  จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

 
 3.  กลยุทธ์กำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
           3.1  สร้างความเสมอภาคและเพ่ิมโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาระดับปฐมวัย  ระดับการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน(ประถมศึกษา)และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
      3.2  พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษาชาติ 
      3.3  พัฒนาต้นแบบโรงเรียนดีใกล้บ้าน(โรงเรียนในฝัน)ให้ได้มาตรฐานเป็นแบบอย่างแก่โรงเรียน
อ่ืน 

     3.4  เพ่ิมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
     3.5  ระดมและจัดการทรัพยากรทางการศึกษาให้ชุมชนมีส่วนร่วมจัดการศึกษาและคงเอกลักษณ์

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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วิเครำะห์ประเด็นกลยุทธ์ : มำตรฐำนระดับกำรศึกษำปฐมวัย 
ประเด็นกลยุทธ ์ ข้อ : มำตรฐำนของสถำนศึกษำ 

กลยุทธ์ที่ 1 การศึกษาส่งผลต่อความมั่นคง : สร้างเสริม
พฤติกรรมและนิสัยรักการอ่าน 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและจัดการ 
มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ 

กลยุทธ์ที่ 2 สร้างความสามารถในการแข่งขัน : 
น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนา 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและจัดการ 
มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็น 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ 
ทรัพยากรมนุษย์ : เป็นแบบอย่างการอ่านที่ดี 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและจัดการ 
มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็น 

กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง 
สังคม : สร้างวัฒนธรรมการอ่าน 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและจัดการ 
มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็น 

กลยุทธ์ที่ 5 สร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อม : สร้างสภาพแวดล้อมท่ีสนับสนุนการอ่าน 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและจัดการ 
มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็น 

กลยุทธ์ที่ 6 ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ 
บริหารจัดการ : อ านวยความสะดวกในการเข้าถึง 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและจัดการ 
มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็น 

วิเครำะห์ประเด็นกลยุทธ์ : มำตรฐำนระดับกำรศึกษำขัน้พื้นฐำน 

ประเด็นกลยุทธ ์ ข้อ : มำตรฐำนของสถำนศึกษำ 
กลยุทธ์ที่ 1 การศึกษาส่งผลต่อความมั่นคง : สร้างเสริม
พฤติกรรมและนิสัยรักการอ่าน 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและจัดการ 
มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ 

กลยุทธ์ที่ 2 สร้างความสามารถในการแข่งขัน : 
น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนา 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและจัดการ 
มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็น 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ 
ทรัพยากรมนุษย์ : เป็นแบบอย่างการอ่านที่ดี 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและจัดการ 
มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็น 

กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง 
สังคม : สร้างวัฒนธรรมการอ่าน 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและจัดการ 
มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็น 

กลยุทธ์ที่ 5 สร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อม : สร้างสภาพแวดล้อมท่ีสนับสนุนการอ่าน 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและจัดการ 
มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็น 

กลยุทธ์ที่ 6 ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ 
บริหารจัดการ : อ านวยความสะดวกในการเข้าถึง 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและจัดการ 
มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็น 
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ยุทธศำสตร์ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
โรงเรียนจอมจันทร์วิทยำคำร ปีกำรศึกษำ พ.ศ. 2565-2569 

ประเด็นยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ 
1. พัฒนาผู้ เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

1.  พัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถด้านการอ่าน เขียน การสื่อสาร
และคิดค านวณ 
2.  พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
และทักษะในการแก้ปัญหา 
3.  ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีพัฒนา
นวัตกรรม 
4.  ส่งเสริมผู้เรียนให้รักการท างานและมีทักษะอาชีพเบื้องต้น 
5.  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม มีค่านิยมที่ดีและมีภาวะผู้น า 
6.  พัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 

2. การบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

1.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
2.  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเช่ียวชาญทาง
วิชาชีพ 
3.  พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 

3. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรมตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

1.  พัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
2.  สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และวัฒนธรรมประเพณีตามวิถีคนน่าน 

4. สร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทยีมทาง
การศึกษา 

1.  สร้างโอกาสในการรับการศึกษาและพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
2.  ส่งเสริมผู้เรียนทุกคนให้ได้รับโอกาสในการเข้ารับบริการทาง
การศึกษาอย่างท่ัวถึงมีคุณภาพและเสมอภาค 

5. เสริมสร้างความโดดเด่นด้านอัตลักษณ์และเอกลักษณ์
ของสถานศึกษา 

1.  ส่งเสริม ปลูกฝังนักเรียนให้มีความซื่อสัตย์ มีวินัย ใจพอเพียง 
2.  ส่งเสริมนักเรียนน าแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสุ่การ
ด าเนินชีวิตอย่างยั่งยืน 
3.  พัฒนาสถานศึกษาให้มีภูมิทัศน์สวยงาม บรรยากาศร่มรื่นน่าอยู่ 

6. จัดมาตรการส่งเสริมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 

1.  พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
2.  ส่งเสริมผู้เรียนให้มีนิสัยรักการอ่านและสร้างให้เป็นวัฒนธรรม
คุณภาพ 
3.  สนับสนุนการขับเคลื่อนกระบวน PLC เพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 
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กำรใช้งบประมำณและทรัพยำกร 
1. กำรคำดกำรณ์จ ำนวนนักเรียนตำมส ำมะโนนักเรียนและแผนกำรจัดชั้นเรียน 

 
จ ำนวนชั้นเรียน 

ปีกำรศึกษำ 
2565 2566 2567 2568 2569 

ชั้นอนุบาล 2 14 13 14 13 14 
ชั้นอนุบาล 3 12 14 13 14 13 

รวม 26 27 27 27 27 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 8 12 13 13 13 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 8 8 12 13 13 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 19 8 8 12 13 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 19 19 8 8 12 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 19 19 19 8 8 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 16 19 19 19 8 

รวม 89 85 79 73 67 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 8 19 18 19 8 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 14 8 19 18 19 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 18 14 8 19 18 

รวม 40 41 45 56 45 
รวมทั้งหมด 155 153 151 156 139 

 
2. กำรค ำนวณงบประมำณรำยกำรค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน (รำยหัว) ซึ่งเป็นงบประมำณหลักที่

โรงเรียนน ำมำใช้วำงแผนบริหำรจัดกำรศึกษำตำมภำรกิจและเป้ำหมำยที่ก ำหนด ดังนี้ 
2.1 ระดับปฐมวัย จ านวนงบประมาณเกิดจากจ านวนนักเรียน x 1,700 บาท 
2.2 ระดับประถมศึกษา จ านวนงบประมาณเกิดจากจ านวนนักเรียน x 1,900 บาท 
2.3 ระดับมัธยมศึกษา จ านวนงบประมาณเกิดจากจ านวนนักเรียน x 3,500 บาท 

ทั้งนี้ ไม่คิดค านวณรวมกับงบประมาณที่จ่ายเป็นเงินเดือน ค่าจ้างชั่วคราวและเงินอ่ืนที่จ่ายพร้อมกับ
เงินเดือน ค่าจ้างประจ าและค่าตอบแทน งบด าเนินงาน และงบลงทุนที่เป็นปกติซึ่งได้รับจัดสรรและอนุมัติจาก 
สพฐ. และงบเงินอุดหนุน เช่น รายการค่าอุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับนักเรียนยากจน ขาดแคลนค่าอาหาร
กลางวันส าหรับนักเรียน การเงินอุดหนุนอ่ืน และเงินรายได้จากการบริจาค ซึ่งจะไปปรากฏอยู่ในแผนปฏิบัติ
การประจ าปีการศึกษาหรือโครงการที่จัดท ารองรับการบริหารงบประมาณรายการนั้นๆ ต่อไป 
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ประมำณกำรงบประมำณรำยกำรค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน (รำยหัว) 
จ ำนวนนักเรียน ปีกำรศึกษำ 

2565 
(บำท) 

2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

ระดับปฐมวัย 
จ านวนนักเรียน x 1,700 บาท 

44,200 45,900 45,900 45,900 45,900 

ระดับประถมศึกษา 
จ านวนนักเรียน x 1,900 บาท 

169,100 161,500 150,100 138,700 127,300 

ระดับมัธยมศึกษา 
จ านวนนักเรียน x 3,500 บาท 

140,000 143,500 157,500 196,000 157,500 

รวมทั้งสิ้น 353,300 350,900 353,500 380,600 330,700 
 

3.กำรจัดสรรงบประมำณเพื่อกำรบริหำรและกำรจัดกำร (ประมำณกำร) 
จ ำนวนนักเรียน ปีกำรศึกษำ 

2565 
(บำท) 

2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

ค่าสาธารณูปโภค 
บริหารวิชาการ 65 % 
-กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
-กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 
 
 

183,716 

 
 
 

182,468 

 
 
 

183,820 

 
 
 

197,912 

 
 
 

171,964 
บริหารทั่วไป 35 % 
-กลุ่มบริหารงบประมาณ 
-กลุ่มบริหารทั่วไป 

 
98,924 

 

 
98,252 

 
98,980 

 
106,568 

 
92,596 

รวม 5 ปีกำรศึกษำ 282,640 280,720 282,800 304,480 264,560 
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         ส่วนที ่4 
โครงกำร/กิจกรรมตำมกลยุทธ์ 
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กำรเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์สู่กำรปฏิบัติ : ตำรำงแสดงกำรก ำหนดเป้ำหมำย ตัวชี้วัดระดับหน่วยงำน ค่ำเป้ำหมำยในแต่ละปีกำรศึกษำและกลยุทธ์กำรปฏิบัติงำน 

ประเด็นยุทธศำสตร์
สพป.น่ำน เขต 1 

 ประเด็นยุทธศำสตร์
สถำนศึกษำ/กลยุทธ์ 

เป้ำหมำย 
มำตรฐำนเพื่อ
กำรประกัน

คุณภำพภำยใน 
ตัวช้ีวัด 

ข้อมูล
ฐำนปี 
2564 

 ค่ำเป้ำหมำยในแต่ละปีกำรศึกษำ 
(ปีกำรศึกษำ 2565- 2569) 

 กรอบ
แผนงำน/
โครงกำร 65 66 67 68 69 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 
การจัดการศึกษาเพ่ือ
ความมั่นคงของสังคม
และประเทศชาติ 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐาน 
 
-กลยุทธ์ที่ 1 
เสริมสร้างพัฒนาการ
ด้านร่างกายเด็ก 

-เป้ำหมำยที่ 1 
นักเรียนระดับ
ก่อน
ประถมศึกษามี
พัฒนาการที่
เหมาะสมตาม
ช่วงวัย 

มำตรฐำนที่ 1 
เด็กมีพัฒนาการ
ด้านร่างกาย 

1. ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีน้ าหนัก
ส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

80 85 95 95 100 100 -โครงการ
พัฒนาการจัด
การศึกษา
ระดับปฐมวัย 

2. ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีทักษะ
การเคลื่อนไหวตามวัย 

80 83 90 90 95 95 

3. ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีสุขนิสัย
ในการดูแลสุขภาพของตน 

80 82 90 90 95 95 

4. ร้อยละของเด็กปฐมวัยเด็ก 
หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค
อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด 

90 95 98 100 100 100 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 
การจัดการศึกษาเพ่ือ
ความมั่นคงของสังคม
และประเทศชาติ 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐาน 
-กลยุทธ์ที่ 2 
เสริมสร้างพัฒนาการ
ด้านอารมณ์และจิตใจ 

-เป้ำหมำยที่ 1 
นักเรียนระดับ
ก่อน
ประถมศึกษามี
พัฒนาการที่
เหมาะสมตาม
ช่วงวัย 

มำตรฐำนที่ 2 
เด็กมีพัฒนาการ
ด้านอารมณ์และ
จิตใจ 

1. ร้อยละของเด็กปฐมวัย มี
ความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง 

80 83 86 89 92 92 -โครงการ
พัฒนาการจัด
การศึกษา
ระดับปฐมวัย 

2. ร้อยละของเด็กปฐมวัย มีความ
มั่นใจแลกล้าแสดงออก 

80 83 86 89 92 92 

3. ร้อยละของเด็กปฐมวัย ควบคุม
อารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย 

80 83 85 89 93 93 
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กำรเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์สู่กำรปฏิบัติ : ตำรำงแสดงกำรก ำหนดเป้ำหมำย ตัวชี้วัดระดับหน่วยงำน ค่ำเป้ำหมำยในแต่ละปีกำรศึกษำและกลยุทธ์กำรปฏิบัติงำน 

ประเด็นยุทธศำสตร์
สพป.น่ำน เขต 1 

 ประเด็นยุทธศำสตร์
สถำนศึกษำ/กลยุทธ์ 

เป้ำหมำย 
มำตรฐำนเพื่อ
กำรประกัน

คุณภำพภำยใน 
ตัวช้ีวัด 

ข้อมูล
ฐำนปี 
2564 

 ค่ำเป้ำหมำยในแต่ละปีกำรศึกษำ 
(ปีกำรศึกษำ 2565- 2569) 

 กรอบ
แผนงำน/
โครงกำร 65 66 67 68 69 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 
การจัดการศึกษาเพ่ือ
ความมั่นคงของสังคม
และประเทศชาติ 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐาน 
-กลยุทธ์ที่ 2 
เสริมสร้างพัฒนาการ
ด้านอารมณ์และจิตใจ 

-เป้ำหมำยที่ 1 
นักเรียนระดับ
ก่อน
ประถมศึกษามี
พัฒนาการที่
เหมาะสมตาม
ช่วงวัย 

มำตรฐำนที่ 2 
เดก็มีพัฒนาการ
ด้านอารมณ์และ
จิตใจ 

4. ร้อยละของเด็กปฐมวัย ชื่นชม
ศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และ
รักธรรมชาติ 

80 83 83 89 93 93  

ยุทธศำสตร์ที่ 1 
การจัดการศึกษาเพ่ือ
ความมั่นคงของสังคม
และประเทศชาติ 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐาน 
 
-กลยุทธ์ที่ 3 
เสริมสร้างพัฒนาการ
ด้านสังคม 

-เป้ำหมำยที่ 1 
นักเรียนระดับ
ก่อน
ประถมศึกษามี
พัฒนาการที่
เหมาะสมตาม
ช่วงวัย 

มำตรฐำนที่ 3 
เด็กมีพัฒนาการ
ด้านสังคม 

1. ร้อยละของเด็กปฐมวัย มีวินัย 
รับผิดชอบ เชื่อฟังค าสอนของพ่อ
แม่ ครู 

80 83 85 88 92 92 -โครงการ
พัฒนาการจัด
การศึกษา
ระดับปฐมวัย 

2. ร้อยละของเด็กปฐมวัย มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน 

80 83 86 89 92 92 

3. ร้อยละของเด็กปฐมวัย เล่นและ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืน 

80 82 83 84 85 85 
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กำรเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์สู่กำรปฏิบัติ : ตำรำงแสดงกำรก ำหนดเป้ำหมำย ตัวชี้วัดระดับหน่วยงำน ค่ำเป้ำหมำยในแต่ละปีกำรศึกษำและกลยุทธ์กำรปฏิบัติงำน 

ประเด็นยุทธศำสตร์
สพป.น่ำน เขต 1 

 ประเด็นยุทธศำสตร์
สถำนศึกษำ/กลยุทธ์ 

เป้ำหมำย 
มำตรฐำนเพื่อ
กำรประกัน

คุณภำพภำยใน 
ตัวช้ีวัด 

ข้อมูล
ฐำนปี 
2564 

 ค่ำเป้ำหมำยในแต่ละปีกำรศึกษำ 
(ปีกำรศึกษำ 2565- 2569) 

 กรอบ
แผนงำน/
โครงกำร 65 66 67 68 69 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 
การจัดการศึกษาเพ่ือ
ความมั่นคงของสังคม
และประเทศชาติ 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐาน 
 
-กลยุทธ์ที่ 3 
เสริมสร้างพัฒนาการ
ด้านสังคม 
 
 
 
 
 
 
 

-เป้ำหมำยที่ 1 
นักเรียนระดับ
ก่อน
ประถมศึกษามี
พัฒนาการที่
เหมาะสมตาม
ช่วงวัย 

มำตรฐำนที่ 3 
เด็กมีพัฒนาการ
ด้านสังคม 

4. ร้อยละของเด็กปฐมวัย ประพฤติ
ตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่
ตนนับถือ 

80 83 86 89 92 92  
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กำรเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์สู่กำรปฏิบัติ : ตำรำงแสดงกำรก ำหนดเป้ำหมำย ตัวชี้วัดระดับหน่วยงำน ค่ำเป้ำหมำยในแต่ละปีกำรศึกษำและกลยุทธ์กำรปฏิบัติงำน 

ประเด็นยุทธศำสตร์
สพป.น่ำน เขต 1 

 ประเด็นยุทธศำสตร์
สถำนศึกษำ/กลยุทธ์ 

เป้ำหมำย 
มำตรฐำนเพื่อ
กำรประกัน

คุณภำพภำยใน 
ตัวช้ีวัด 

ข้อมูล
ฐำนปี 
2564 

 ค่ำเป้ำหมำยในแต่ละปีกำรศึกษำ 
(ปีกำรศึกษำ 2565- 2569) 

 กรอบ
แผนงำน/
โครงกำร 65 66 67 68 69 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 
การจัดการศึกษาเพ่ือ
ความมั่นคงของสังคม
และประเทศชาติ 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐาน 
 
-กลยุทธ์ที่ 4 
เสริมสร้างพัฒนาการ
ด้านสติปัญญา 

-เป้ำหมำยที่ 1 
นักเรียนระดับ
ก่อน
ประถมศึกษามี
พัฒนาการที่
เหมาะสมตาม
ช่วงวัย 

มำตรฐำนที่ 4 
เด็กมีพัฒนาการ
ด้านสติปัญญา 

1. ร้อยละของเด็กปฐมวัย สนใจ
เรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ
และรักการเรียนรู้ 
 

80 82 84 86 88 88 -โครงการ
พัฒนาการจัด
การศึกษา
ระดับปฐมวัย 

2. ร้อยละของเด็กปฐมวัย มี
ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ 
ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ 
 

80 82 84 86 88 88 

3. ร้อยละของเด็กปฐมวัย มีทักษะ
ทางอาชีพที่เหมาะสมกับวัย 
 

80 82 85 88 92 90 

4. ร้อยละของเด็กปฐมวัย มีทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 
 
 

80 81 82 83 84 84 
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กำรเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์สู่กำรปฏิบัติ : ตำรำงแสดงกำรก ำหนดเป้ำหมำย ตัวชี้วัดระดับหน่วยงำน ค่ำเป้ำหมำยในแต่ละปีกำรศึกษำและกลยุทธ์กำรปฏิบัติงำน 

ประเด็นยุทธศำสตร์
สพป.น่ำน เขต 1 

 ประเด็นยุทธศำสตร์
สถำนศึกษำ/กลยุทธ์ 

เป้ำหมำย 
มำตรฐำนเพื่อ
กำรประกัน

คุณภำพภำยใน 
ตัวช้ีวัด 

ข้อมูล
ฐำนปี 
2564 

 ค่ำเป้ำหมำยในแต่ละปีกำรศึกษำ 
(ปีกำรศึกษำ 2565- 2569) 

 กรอบ
แผนงำน/
โครงกำร 65 66 67 68 69 

ยุทธศำสตร์ที่ 2  
การผลิตและพัฒนา
ก าลังคน การวิจัย 
และนวัตกรรมเพ่ือ
สร้างขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 

ยุทธศำสตร์ที่ 6    
จัดมาตรการส่งเสริม
เพ่ือยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 
 
กลยุทธ์ที่ 1 
พัฒนาการจัด
การศึกษาปฐมวัยตาม
นโยบาย จุดเน้น แนว
ทางการปฏิรูป
การศึกษาเพ่ือพัฒนา
และส่งเสริม
สถานศึกษาให้
ยกระดับคุณภาพสูง
ขึ้น 
 
 
 

เป้ำหมำยที่ 1 
นักเรียนระดับ
ก่อน
ประถมศึกษามี
พัฒนาการที่
เหมาะสมตาม
ช่วงวัย 

มำตรฐำนที่ 11 
การพัฒนา
สถานศึกษาตาม
นโยบายและ
แนวทางปฏิรูป
การศึกษาเพ่ือ
ยกระดับ
คุณภาพให้
สูงขึ้น 

 1.  ร้อยละของเด็กท่ีมีพัฒนาการ
เต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
 

80 81 82 83 84 84 -โครงการ
พัฒนา
การศึกษา
ระดับปฐมวัย 

2. ร้อยละของเด็กท่ีมีจิตวิทยา
ศาสตร์ 
 

80 81 82 83 84 84 

3. ร้อยละของเด็กท่ีมีจิตสาธารณะ
ตามคุณลักษณะที่สถานศึกษา
ก าหนด  

80 81 82 83 84 84 
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กำรเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์สู่กำรปฏิบัติ : ตำรำงแสดงกำรก ำหนดเป้ำหมำย ตัวชี้วัดระดับหน่วยงำน ค่ำเป้ำหมำยในแต่ละปีกำรศึกษำและกลยุทธ์กำรปฏิบัติงำน 

ประเด็นยุทธศำสตร์
สพป.น่ำน เขต 1 

 ประเด็นยุทธศำสตร์
สถำนศึกษำ/กลยุทธ์ 

เป้ำหมำย 
มำตรฐำนเพื่อ
กำรประกัน

คุณภำพภำยใน 
ตัวช้ีวัด 

ข้อมูล
ฐำนปี 
2564 

 ค่ำเป้ำหมำยในแต่ละปีกำรศึกษำ 
(ปีกำรศึกษำ 2565- 2569) 

 กรอบ
แผนงำน/
โครงกำร 65 66 67 68 69 

ยุทธศำสตร์ที่ 3  
การพัฒนาศักยภาพ
คนทุกช่วงวัยและการ
สร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ 

ยุทธศำสตร์ที่ 2   
การบริหารจัด
การศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ 
 
กลยุทธ์ที่ 1    พัฒนา
ครูให้ปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

เป้ำหมำยที่ 4  
ข้าราชการครู
และบุคลากร
ทางการศึกษามี
คุณภาพตาม
มาตรฐาน
วิชาชีพ 

มำตรฐำนที่ 5  
ครูปฏิบัติงาน
ตามบทบาท
หน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ
และเกิด
ประสิทธิผล 

1. ระดับคุณภาพของครูเข้าใจ
ปรัชญาหลักการ และธรรมชาติของ
การจัดการศึกษาปฐมวัย และ
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการจัด
ประสบการณ์ 

3 4 4 5 5 5 -โครงการ
พัฒนา
บุคลากร 
-โครงการ
พัฒนา
บุคลากร 2. ระดับคุณภาพของครูจัดท า

แผนการจัดประสบการณ์พ่ี
สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยและสามารถจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่
หลากหลายสอดคล้องกับความ
แตกต่างระหว่างบุคคล 

3 4 4 5 5 5 

3. ระดับคุณภาพของครูบริหาร
จัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก 

4 4 5 5 5 5 

4. ระดับคุณภาพของครูใช้สื่อและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมสอดคล้องกับ
พัฒนาการของเด็ก 
 
 

3 4 4 5 5 5 
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กำรเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์สู่กำรปฏิบัติ : ตำรำงแสดงกำรก ำหนดเป้ำหมำย ตัวชี้วัดระดับหน่วยงำน ค่ำเป้ำหมำยในแต่ละปีกำรศึกษำและกลยุทธ์กำรปฏิบัติงำน 

ประเด็นยุทธศำสตร์
สพป.น่ำน เขต 1 

 ประเด็นยุทธศำสตร์
สถำนศึกษำ/กลยุทธ์ 

เป้ำหมำย 
มำตรฐำนเพื่อ
กำรประกัน

คุณภำพภำยใน 
ตัวช้ีวัด 

ข้อมูล
ฐำนปี 
2564 

 ค่ำเป้ำหมำยในแต่ละปีกำรศึกษำ 
(ปีกำรศึกษำ 2565- 2569) 

 กรอบ
แผนงำน/
โครงกำร 65 66 67 68 69 

ยุทธศำสตร์ที่ 3  
การพัฒนาศักยภาพ
คนทุกช่วงวัยและการ
สร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ 

ยุทธศำสตร์ที่ 2   
การบริหารจัด
การศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ 
 
กลยุทธ์ที่ 1     
พัฒนาครูให้
ปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

เป้ำหมำยที่ 4  
ข้าราชการครู
และบุคลากร
ทางการศึกษามี
คุณภาพตาม
มาตรฐาน
วิชาชีพ 

มำตรฐำนที่ 5  
ครูปฏิบัติงาน
ตามบทบาท
หน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ
และเกิด
ประสิทธิผล 

5. ร้อยละของครูที่ใช้ห้องสมุดและ
แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาใน
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ได้
ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน
ได้อย่างเต็มศักยภาพ 

100 100 100 100 100 100  

6. ร้อยละของครูมีวิจัยในชั้นเรียน
แนะน าผลการวิจัยไปใช้ในการ
พัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ 
การวัดและประเมินผล 

90 95 97 100 100 100 

7. ระดับคุณภาพของครูจัด
สิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้
ตลอดเวลา 

3 4 4 4 5 5 

8. ระดับคุณภาพของครูมี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก และ
ผู้ปกครอง 

3 4 4 5 5 5 

9. ร้อยละของครูมีกระบวนการวัด
และประเมินผลด้วยวิธีการที่
หลากหลายน าไปสู่การพัฒนา
ผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพ 

85 90 95 98 100 100 
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กำรเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์สู่กำรปฏิบัติ : ตำรำงแสดงกำรก ำหนดเป้ำหมำย ตัวชี้วัดระดับหน่วยงำน ค่ำเป้ำหมำยในแต่ละปีกำรศึกษำและกลยุทธ์กำรปฏิบัติงำน 

ประเด็นยุทธศำสตร์
สพป.น่ำน เขต 1 

 ประเด็นยุทธศำสตร์
สถำนศึกษำ/กลยุทธ์ 

เป้ำหมำย 
มำตรฐำนเพื่อ
กำรประกัน

คุณภำพภำยใน 
ตัวช้ีวัด 

ข้อมูล
ฐำนปี 
2564 

 ค่ำเป้ำหมำยในแต่ละปีกำรศึกษำ 
(ปีกำรศึกษำ 2565- 2569) 

 กรอบ
แผนงำน/
โครงกำร 65 66 67 68 69 

ยุทธศำสตร์ที่ 3  
การพัฒนาศักยภาพ
คนทุกช่วงวัยและการ
สร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ 

ยุทธศำสตร์ที่ 2   
การบริหารจัด
การศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ 
 
กลยุทธ์ที่ 1     
พัฒนาครูให้
ปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 
 
 
 
 
 
 
 

เป้ำหมำยที่ 4  
ข้าราชการครู
และบุคลากร
ทางการศึกษามี
คุณภาพตาม
มาตรฐาน
วิชาชีพ 

มำตรฐำนที่ 5  
ครูปฏิบัติงาน
ตามบทบาท
หน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ
และเกิด
ประสิทธิผล 

10. ร้อยละของครูสามารถน า
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ. ศ. 
2560  สู่การปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 

90 95 100 100 100 100  
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กำรเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์สู่กำรปฏิบัติ : ตำรำงแสดงกำรก ำหนดเป้ำหมำย ตัวชี้วัดระดับหน่วยงำน ค่ำเป้ำหมำยในแต่ละปีกำรศึกษำและกลยุทธ์กำรปฏิบัติงำน 

ประเด็นยุทธศำสตร์
สพป.น่ำน เขต 1 

 ประเด็นยุทธศำสตร์
สถำนศึกษำ/กลยุทธ์ 

เป้ำหมำย 
มำตรฐำนเพื่อ
กำรประกัน

คุณภำพภำยใน 
ตัวช้ีวัด 

ข้อมูล
ฐำนปี 
2564 

 ค่ำเป้ำหมำยในแต่ละปีกำรศึกษำ 
(ปีกำรศึกษำ 2565- 2569) 

 กรอบ
แผนงำน/
โครงกำร 65 66 67 68 69 

ยุทธศำสตร์ที่ 3  
การพัฒนาศักยภาพ
คนทุกช่วงวัยและการ
สร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ 

ยุทธศำสตร์ที่ 2   
การบริหารจัด
การศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ 
 
กลยุทธ์ที่ 2     
พัฒนาผู้บริหารให้
ปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

เป้ำหมำยที่ 4  
ข้าราชการครู
และบุคลากร
ทางการศึกษามี
คุณภาพตาม
มาตรฐาน
วิชาชีพ 

มำตรฐำนที่ 6  
ผู้บริหาร
ปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่
อย่างมี
ประสิทธิภาพ
และเกิด
ประสิทธิผล 

1. ระดับคุณภาพของผู้บริหาร
เข้าใจปรัชญาและหลักการจัด
การศึกษาปฐมวัย 

4 4 4 5 5 5 -โครงการ
พัฒนา
บุคลากร 

2. ระดับคุณภาพของผู้บริหารมี
วิสัยทัศน์ภาวะผู้น า และความคิด
ริเริ่มที่เน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

4 4 4 5 5 5 

3. ระดับคุณภาพของผู้บริหารใช้
หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและ
ใช้ข้อมูลการประเมินผลหรือการ
วิจัยเป็นฐานคิดทางด้านวิชาการ
และการจัดการ 

4 4 4 5 5 5 

4. ระดับคุณภาพผู้บริหารสามารถ
บริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา 

4 4 4 5 5 5 

5. ระดับคุณภาพของผู้บริหาร
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 

4 4 4 5 5 5 
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กำรเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์สู่กำรปฏิบัติ : ตำรำงแสดงกำรก ำหนดเป้ำหมำย ตัวชี้วัดระดับหน่วยงำน ค่ำเป้ำหมำยในแต่ละปีกำรศึกษำและกลยุทธ์กำรปฏิบัติงำน 

ประเด็นยุทธศำสตร์
สพป.น่ำน เขต 1 

 ประเด็นยุทธศำสตร์
สถำนศึกษำ/กลยุทธ์ 

เป้ำหมำย 
มำตรฐำนเพื่อ
กำรประกัน

คุณภำพภำยใน 
ตัวช้ีวัด 

ข้อมูล
ฐำนปี 
2564 

 ค่ำเป้ำหมำยในแต่ละปีกำรศึกษำ 
(ปีกำรศึกษำ 2565- 2569) 

 กรอบ
แผนงำน/
โครงกำร 65 66 67 68 69 

ยุทธศำสตร์ที่ 3  
การพัฒนาศักยภาพ
คนทุกช่วงวัยและการ
สร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ 

ยุทธศำสตร์ที่ 2   
การบริหารจัด
การศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ 
 
กลยุทธ์ที่ 2     
พัฒนาผู้บริหารให้
ปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 
 
 
 
 

เป้ำหมำยที่ 4  
ข้าราชการครู
และบุคลากร
ทางการศึกษามี
คุณภาพตาม
มาตรฐาน
วิชาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มำตรฐำนที่ 6  
ผู้บริหาร
ปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่
อย่างมี
ประสิทธิภาพ
และเกิด
ประสิทธิผล 

6. ระดับคุณภาพของผู้บริหารให้
ค าแนะน าค าปรึกษาทางวิชาการ
และเอาใจใส่การจัดการศึกษา
ปฐมวัยเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

4 4 4 5 5 5  

7. ร้อยละของเด็ก ผู้ปกครอง และ
ชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัด
การศึกษา 

80 85 90 95 100 100 
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กำรเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์สู่กำรปฏิบัติ : ตำรำงแสดงกำรก ำหนดเป้ำหมำย ตัวชี้วัดระดับหน่วยงำน ค่ำเป้ำหมำยในแต่ละปีกำรศึกษำและกลยุทธ์กำรปฏิบัติงำน 

ประเด็นยุทธศำสตร์
สพป.น่ำน เขต 1 

 ประเด็นยุทธศำสตร์
สถำนศึกษำ/กลยุทธ์ 

เป้ำหมำย 
มำตรฐำนเพื่อ
กำรประกัน

คุณภำพภำยใน 
ตัวช้ีวัด 

ข้อมูล
ฐำนปี 
2564 

 ค่ำเป้ำหมำยในแต่ละปีกำรศึกษำ 
(ปีกำรศึกษำ 2565- 2569) 

 กรอบ
แผนงำน/
โครงกำร 65 66 67 68 69 

ยุทธศำสตร์ที่ 4  
การสร้างโอกาส 
ความเสมอ เนื้อความ
เท่า  

ยุทธศำสตร์ที่ 2  
ส่งเสริมการบริหารจัด
การศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ 
 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 
ส่งเสริมผู้เรียนให้มี
ความรู้คู่คุณธรรมตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
กลยุทธ์ที่ 1      สร้าง
จิตส านึกในการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมและ
วัฒนธรรมประเพณี
ตามวิถีคนน่าน 

เป้ำหมำยที่ 3  
โรงเรียนจอม
จันทร์วิทยาคาร
มีระบบการ
บริหารจัดการที่
มีประสิทธิภาพ
และเกิด
ประสิทธิผล 
 
 เป้ำหมำยที่ 5  
โรงเรียนจอม
จันทร์วิทยาคาร
มีระบบการ
บริหารจัดการที่
มีประสิทธิภาพ
และเกิด
ประสิทธิผล 

มำตรฐำนที่ 1  
มาตรฐานด้าน
คุณภาพผู้เรียน 
 
มำตรฐำนที่ 9  
สถานศึกษามี
การสร้าง 
ส่งเสริม 
สนับสนุนให้
สถานศึกษาเป็น
สังคมแห่งการ
เรียนรู้ 

1. ร้อยละของเด็กพิการที่ได้รับการ
พัฒนาสมรรถภาพทางกาย อารมณ์ 
สังคมและจิตใจ ตาม
มาตรฐานสากล  
 

100 100 100 100 100 100 -โครงการ
ระบบการ
ดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

1. ระดับคุณภาพของสถานศึกษา
เป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู้ของเด็กและบุคลากรใน
สถานศึกษา 
 
 

3 4 4 4 5 5 

2. ระดับคุณภาพของสถานศึกษามี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
ภายในสถานศึกษาระหว่าง
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน 
และองค์กรที่เก่ียวข้อง 

3 4 4 5 5 5 
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กำรเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์สู่กำรปฏิบัติ : ตำรำงแสดงกำรก ำหนดเป้ำหมำย ตัวชี้วัดระดับหน่วยงำน ค่ำเป้ำหมำยในแต่ละปีกำรศึกษำและกลยุทธ์กำรปฏิบัติงำน 

ประเด็นยุทธศำสตร์
สพป.น่ำน เขต 1 

 ประเด็นยุทธศำสตร์
สถำนศึกษำ/กลยุทธ์ 

เป้ำหมำย 
มำตรฐำนเพื่อ
กำรประกัน

คุณภำพภำยใน 
ตัวช้ีวัด 

ข้อมูล
ฐำนปี 
2564 

 ค่ำเป้ำหมำยในแต่ละปีกำรศึกษำ 
(ปีกำรศึกษำ 2565- 2569) 

 กรอบ
แผนงำน/
โครงกำร 65 66 67 68 69 

ยุทธศำสตร์ที่ 3  
การพัฒนาศักยภาพ
คนทุกช่วงวัยและการ
สร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ 

ยุทธศำสตร์ที่ 3  
ส่งเสริมผู้เรียนให้มี
ความรู้คู่คุณธรรมตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
กลยุทธ์ที่ 2  
เสริมสร้างนิสัยในการ
ประหยัด 

เป้ำหมำยที่ 5  
โรงเรียนจอม
จันทร์วิทยาคาร 
มีระบบการ
บริหารจัดการที่
มีประสิทธิภาพ
และเกิด
ประสิทธิผล 

มำตรฐำนที่ 9  
สถานศึกษามี
การสร้าง 
ส่งเสริม 
สนับสนุนให้
สถานศึกษาเป็น
สังคมแห่งการ
เรียนรู้ 

1. ระดับคุณภาพของสถานศึกษา
เป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู้ของเด็กและบุคลากรใน
สถานศึกษา 

3 4 4 5 5 5 -โครงการ
ห้องสมุด 
-โครงการ
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายา
เสพติดใน
สถานศึกษา 
-โครงการ
อาหารกลางวัน 

2. ระดับคุณภาพของสถานศึกษามี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
ภายในสถานศึกษาระหว่าง
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน 
และองค์กรที่เก่ียวข้อง 

3 4 4 5 5 5 

ยุทธศำสตร์ที่ 1  
การจัดการศึกษาเพ่ือ
ความมั่นคงของสังคม
และประเทศชาติ 

ยุทธศำสตร์ที่ 4  
เสริมสร้างความโดด
เด่นด้านอัตลักษณ์และ
เอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนา
สถานศึกษาให้มีผลการ
จัดการศึกษาบรรลุ
เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ 
ปรัชญา และจุดเนน้
ของการศึกษาปฐมวัย 

เป้ำหมำยที่ 1  
นักเรียนระดับ
ก่อน
ประถมศึกษามี
พัฒนาการที่
เหมาะสมตาม
ช่วงวัย 

มำตรฐำนที่ 10  
การพัฒนา
สถานศึกษา ให้
บรรลุเป้าหมาย
ตามปรัชญา 
วิสัยทัศน์ และ
จุดเน้นของ
การศึกษา
ปฐมวัย 

1. ระดับคุณภาพของการจัด
โครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ 
ปรัชญา และจุดเน้นของ
สถานศกึษา 

3 4 4 5 5 5 -โครงการ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
-โครงการไก่
พันธุ์ไข่ 
-โครงการ
ห้องสมุดมี
ชีวิต 

2. ระดับคุณภาพของผลการ
ด าเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุ
ตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา 
และจุดเน้นของสถานศึกษา 

3 4 4 5 5 5 
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กำรเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์สู่กำรปฏิบัติ : ตำรำงแสดงกำรก ำหนดเป้ำหมำย ตัวชี้วัดระดับหน่วยงำน ค่ำเป้ำหมำยในแต่ละปีกำรศึกษำและกลยุทธ์กำรปฏิบัติงำน 

ประเด็นยุทธศำสตร์
สพป.น่ำน เขต 1 

 ประเด็นยุทธศำสตร์
สถำนศึกษำ/กลยุทธ์ 

เป้ำหมำย 
มำตรฐำนเพื่อ
กำรประกัน

คุณภำพภำยใน 
ตัวช้ีวัด 

ข้อมูล
ฐำนปี 
2564 

 ค่ำเป้ำหมำยในแต่ละปีกำรศึกษำ 
(ปีกำรศึกษำ 2565- 2569) 

 กรอบ
แผนงำน/
โครงกำร 65 66 67 68 69 

ยุทธศำสตร์ที่ 5  
การจัดการศึกษาเพ่ือ
สร้างเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศำสตร์ที่ 6  จัด
มาตรการการส่งเสริม
เพ่ือยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 2  สร้าง
จิตส านึกในการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมและ
วัฒนธรรมประเพณี
ตามวิถีคนน่าน 
ยุทธศำสตร์ที่ 4  
สร้างโอกาสทาง
การศึกษาได้อยา่ง
ทั่วถึง 
กลยุทธ์ที่ 1  สร้าง
โอกาสในการเข้ารับ
การศึกษาและพัฒนา
เต็มตามศักยภาพ 

เป้ำหมำยที่ 5  
นักเรียนมี
จิตส านึกในการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อมและ
สืบสาน
วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น 

มำตรฐำนที่ 11  
การพัฒนา
สถานศึกษาตาม
นโยบายและ
แนวทางปฏิรูป
การศึกษาเพ่ือ
ยกระดับ
คุณภาพให้
สูงขึ้น 

1. ร้อยละของเด็กท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมท่ีสถานศึกษา ชุมชน
หรือมีงานใกล้เคียงจัดขึ้น 

80 100 100 100 100 100 -โครงการ
พัฒนา
ปรับปรุง
บรรยากาศ
สิ่งแวดล้อม
ภายใน
โรงเรียน 
-กิจกรรมวัน
ส าคัญ 

2. ร้อยละของเด็กท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
ในชุมชน 

80 100 100 100 100 100 

3. ร้อยละของเด็กท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมโครงการ “อนุรักษ์และ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม” 

100 100 100 100 100 100 

4.ร้อยละของเด็กได้รับการพัฒนา
เต็มตามศักยภาพในระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

100 100 100 100 100 100 
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กำรเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์สู่กำรปฏิบัติ : ตำรำงแสดงกำรก ำหนดเป้ำหมำย ตัวชี้วัดระดับหน่วยงำน ค่ำเป้ำหมำยในแต่ละปีกำรศึกษำและกลยุทธ์กำรปฏิบัติงำน 

ประเด็นยุทธศำสตร์
สพป.น่ำน เขต 1 

 ประเด็นยุทธศำสตร์
สถำนศึกษำ/กลยุทธ์ 

เป้ำหมำย 
มำตรฐำนเพื่อ
กำรประกัน

คุณภำพภำยใน 
ตัวช้ีวัด 

ข้อมูล
ฐำนปี 
2564 

 ค่ำเป้ำหมำยในแต่ละปีกำรศึกษำ 
(ปีกำรศึกษำ 2565- 2569) 

 กรอบ
แผนงำน/
โครงกำร 65 66 67 68 69 

ยุทธศำสตร์ที่ 6  
การพัฒนา
ประสิทธิภาพของ
ระบบบริหารจัดการ 

ยุทธศำสตร์ที่ 2  
ส่งเสริมการบริหารจัด
การศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ 
 
กลยุทธ์ที่ 3 
พัฒนาการจัด
การศึกษาปฐมวัยให้มี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

เป้ำหมำยที่ 3  
โรงเรียนจอม
จันทร์วิทยาคาร
มีระบบการ
บริหารจัดการที่
มีประสิทธิภาพ
และเกิด
ประสิทธิผล 

มำตรฐำนที่ 7  
แนวการจัด
การศึกษา 

1. ระดับคุณภาพของโรงเรียนมี
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษาและน าสู่การปฏิบัติได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

3 4 4 5 5 5 -โครงการ
ประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 
-โครงการ
พัฒนา
บุคลากร 

2. ระดับคุณภาพของโรงเรียนมี
ระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุก
ฝ่ายตระหนักและเข้าใจการจัด
การศึกษาปฐมวัย 

3 4 4 5 5 5 

3. ระดับคุณภาพของโรงเรียนจัด
กิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้
และความเข้าใจหลักการจัด
การศึกษาปฐมวัย 

3 4 4 5 5 5 

4. ระดับคุณภาพของโรงเรียนสร้าง
การมีส่วนร่วมและแสวงหาความ
ร่วมมือกับผู้ปกครอง  ชุมชนและ
ท้องถิ่น 

3 4 4 5 5 5 

5. ระดับคุณภาพของโรงเรียนจัดสิ่ง
อ านวยความสะดวกเพ่ือพัฒนาเด็ก
อย่างรอบด้าน  

3 4 4 5 5 5 
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กำรเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์สู่กำรปฏิบัติ : ตำรำงแสดงกำรก ำหนดเป้ำหมำย ตัวชี้วัดระดับหน่วยงำน ค่ำเป้ำหมำยในแต่ละปีกำรศึกษำและกลยุทธ์กำรปฏิบัติงำน 

ประเด็นยุทธศำสตร์
สพป.น่ำน เขต 1 

 ประเด็นยุทธศำสตร์
สถำนศึกษำ/กลยุทธ์ 

เป้ำหมำย 
มำตรฐำนเพื่อ
กำรประกัน

คุณภำพภำยใน 
ตัวช้ีวัด 

ข้อมูล
ฐำนปี 
2564 

 ค่ำเป้ำหมำยในแต่ละปีกำรศึกษำ 
(ปีกำรศึกษำ 2565- 2569) 

 กรอบ
แผนงำน/
โครงกำร 65 66 67 68 69 

ยุทธศำสตร์ที่ 6  
การพัฒนา
ประสิทธิภาพของ
ระบบบริหารจัดการ 

ยุทธศำสตร์ที่ 2  
ส่งเสริมการบริหารจัด
การศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ 
 
กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนา
ระบบประกันคุณภาพ
ภายในของ
สถานศึกษา 

เป้ำหมำยที่ 5  
โรงเรียนจอม
จันทร์วิทยาคาร 
มีระบบการ
บริหารจัดการที่
มีประสิทธิภาพ
เกิดประสิทธิผล 

มำตรฐำนที่ 8  
สถานศึกษามี
ระบบประกัน
คุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา
ตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง 

1. ระดับคุณภาพของการก าหนด
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 

3 4 4 5 5 5 -โครงการ
ประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 
-โครงการ
พัฒนา
บุคลากร 

2. ระดับคุณภาพของการจัดท าและ
ด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาท่ีมุ่งพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

3 4 4 5 5 5 

3. ระดบัคุณภาพของการจัดระบบ
ข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศ
ในการบริหารจัดการ 

3 4 4 4 5 5 

4. ระดับคุณภาพของการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินงานคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

3 4 4 5 5 5 
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กำรเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์สู่กำรปฏิบัติ : ตำรำงแสดงกำรก ำหนดเป้ำหมำย ตัวชี้วัดระดับหน่วยงำน ค่ำเป้ำหมำยในแต่ละปีกำรศึกษำและกลยุทธ์กำรปฏิบัติงำน 

ประเด็นยุทธศำสตร์
สพป.น่ำน เขต 1 

 ประเด็นยุทธศำสตร์
สถำนศึกษำ/กลยุทธ์ 

เป้ำหมำย 
มำตรฐำนเพื่อ
กำรประกัน

คุณภำพภำยใน 
ตัวช้ีวัด 

ข้อมูล
ฐำนปี 
2564 

 ค่ำเป้ำหมำยในแต่ละปีกำรศึกษำ 
(ปีกำรศึกษำ 2565- 2569) 

 กรอบ
แผนงำน/
โครงกำร 65 66 67 68 69 

ยุทธศำสตร์ที่ 6  
การพัฒนา
ประสิทธิภาพของ
ระบบบริหารจัดการ 

ยุทธศำสตร์ที่ 2  
ส่งเสริมการบริหารจัด
การศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ 
 
กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนา
ระบบประกันคุณภาพ
ภายในของ
สถานศึกษา 

เป้ำหมำยที่ 5  
โรงเรียนจอม
จันทร์วิทยาคาร 
มีระบบการ
บริหารจัดการที่
มีประสิทธิภาพ
เกิดประสิทธิผล 

มำตรฐำนที่ 8  
สถานศึกษามี
ระบบประกัน
คุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา
ตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง 

5. ระดับคุณภาพของการน าผลการ
ประเมินคุณภาพทางภายในและ
ภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

3 4 4 5 5 5  

6. ระดับคุณภาพของการจัดท า
รายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายใน 

3 4 4 5 5 5 
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ยุทธศำสตร์ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 

โรงเรียนจอมจันทร์วิทยำคำร ปีกำรศึกษำ พ.ศ. 2565-2569 
ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

ประเด็นยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1.  พัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนให้มี
คุณภาพตามมาตรฐาน 

1.  พัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถด้านการอ่าน เขียน การสื่อสาร
และคิดค านวณ 
2.  พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
และทักษะในการแก้ปัญหา 
3.  ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีพัฒนา
นวัตกรรม 
4.  ส่งเสริมผู้เรียนให้รักการท างานและมีทักษะอาชีพเบื้องต้น 
5.  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม มีค่านิยมที่ดีและมีภาวะผู้น า 
6.  พัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2. การบริหารจัดการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

1.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักธรรมาธิ
บาล 
2.  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ 
3.  พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในเพ่ือยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 3.  ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้คู่
คุณธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1.  พัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
2.  สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมประเพณีตามวิถีคนน่าน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4.  สร้างโอกาส ความเสมอภาค
และความเท่าเทียมทางการศึกษา 

1.  สร้างโอกาสในการรับการศึกษาและพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
2.  ส่งเสริมผู้เรียนทุกคนให้ได้รับโอกาสในการเข้ารับบริการทาง
การศึกษาอย่างทั่วถึงมีคุณภาพและเสมอภาค 

ยุทธศาสตร์ที่ 5.  เสริมสร้างความโดดเด่นด้านอัต
ลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

1.  ส่งเสริม ปลูกฝังนักเรียนให้มีความซื่อสัตย์ มีวินัย ใจพอเพียง 
2.  ส่งเสริมนักเรียนน าแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การ
ด าเนินชีวิตอย่างยั่งยืน 
3.  พัฒนาสถานศึกษาให้มีภูมิทัศน์สวยงาม บรรยากาศร่มรื่นน่าอยู่ 

ยุทธศาสตร์ที่  6.  จัดมาตรการส่งเสริมเ พ่ือ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 

1.  พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
2.  ส่งเสริมผู้เรียนให้มีนิสัยรักการอ่านและสร้างให้เป็นวัฒนธรรม
คุณภาพ 
3.  สนับสนุนการขับเคลื่อนกระบวน PLC เพ่ือยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 
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กำรเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์สู่กำรปฏิบัติ : ตำรำงแสดงกำรก ำหนดเป้ำหมำย ตัวชี้วัดระดับหน่วยงำน ค่ำเป้ำหมำยในแต่ละปีกำรศึกษำและกลยุทธ์กำรปฏิบัติงำน 

ประเด็นยุทธศำสตร์
สพป.น่ำน เขต 1 

 ประเด็นยุทธศำสตร์
สถำนศึกษำ/กลยุทธ์ 

เป้ำหมำย 
มำตรฐำนเพื่อกำร
ประกันคุณภำพ

ภำยใน 
ตัวช้ีวัด 

ข้อมูล
ฐำนปี 
2564 

 ค่ำเป้ำหมำยในแต่ละปีกำรศึกษำ       
( ปีกำรศึกษำ 2565- 2568 )  กรอบแผนงำน/

โครงกำร 
65 66 67 68 69 

ยุทธศำสตร์ที่ 2  
การผลิตและพัฒนา
ก าลังคน การวิจัย
และนวัตกรรมเพ่ือ
สร้างขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 

ยุทธศำสตร์ที่ 1  
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐาน 
กลยุทธ์ที่ 1      
พัฒนาผู้เรียนให้มี
ความสามารถด้านการ
อ่าน เขียน การสื่อสาร
และการคิดค านวณ 
กลยุทธ์ที่ 2      
พัฒนาผู้เรียนให้มี
ความสามารถในการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ
และทักษะในการ
แก้ปัญหา 

เป้ำหมำยที่ 1 
นักเรียนได้รับ
การพัฒนาให้มี
คุณภาพตาม
เกณฑ์
มาตรฐาน
การศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน  

มำตรฐำนที่ 1  
คุณภาพของผู้เรียน 
 1.1  ผลสัมฤทธิ์
ทางวิชาการของ
ผู้เรียน  

1. ร้อยละของผู้เรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3  มีผลการ
ทดสอบระดับความสามารถ
ขั้นพ้ืนฐานระดับชาติ( NT )  
มากกว่าร้อยละ 50 ขึ้นไป
จ านวนเพิม่ข้ึนจากปี
การศึกษาท่ีผ่านมา 

4 5 6 7 8 8 -โครงการส่งเสริม
ความเป็นเลิศทาง
วิชาการ 
-โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 
-โครงการส่งเสริม
นิสัยรักการอ่าน 
-โครงการปฏิรูป
การเรียนรู้สู่ผู้เรียน 
-โครงการอ่านออก
เขียนได้อ่านคล่อง
เขียนคล่อง 
-โครงการพัฒนา
ความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์

2. ร้อยละของผู้เรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6  มีผลการ
ทดสอบ O-Net มากกว่าร้อย
ละ 50 ขึ้นไปในแต่ละกลุ่ม
สาระมีจ านวนเพิ่มข้ึนจากปี
การศึกษาท่ีผ่านมา 

5 6 7 8 9 9 



        56 
 

 

 

กำรเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์สู่กำรปฏิบัติ : ตำรำงแสดงกำรก ำหนดเป้ำหมำย ตัวชี้วัดระดับหน่วยงำน ค่ำเป้ำหมำยในแต่ละปีกำรศึกษำและกลยุทธ์กำรปฏิบัติงำน 

ประเด็นยุทธศำสตร์
สพป.น่ำน เขต 1 

 ประเด็นยุทธศำสตร์
สถำนศึกษำ/กลยุทธ์ 

เป้ำหมำย 
มำตรฐำนเพื่อกำร
ประกันคุณภำพ

ภำยใน 
ตัวช้ีวัด 

ข้อมูล
ฐำนปี 
2564 
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( ปีกำรศึกษำ 2565- 2568 )  กรอบแผนงำน/

โครงกำร 
65 66 67 68 69 

ยุทธศำสตร์ที่ 2  
การผลิตและพัฒนา
ก าลังคน การวิจัย
และนวัตกรรมเพ่ือ
สร้างขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 

ยุทธศำสตร์ที่ 1  
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐาน 
กลยุทธ์ที่ 1      
พัฒนาผู้เรียนให้มี
ความสามารถด้านการ
อ่าน เขียน การสื่อสาร
และการคิดค านวณ 
กลยุทธ์ที่ 2      
พัฒนาผู้เรียนให้มี
ความสามารถในการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ
และทักษะในการ
แก้ปัญหา 

เป้ำหมำยที่ 1 
นักเรียนได้รับ
การพัฒนาให้มี
คุณภาพตาม
เกณฑ์
มาตรฐาน
การศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน  

มำตรฐำนที่ 1  
คุณภาพของผู้เรียน 
 1.1  ผลสัมฤทธิ์
ทางวิชาการของ
ผู้เรียน  

3. ร้อยละของนักเรียนมี
ทักษะการอ่าน การเขียน 
ผ่านเกณฑ์ตามวัย 
-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  อ่าน
ออกเขียนได้ 
-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - 6  
อ่านคล่องเขียนคล่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

95 100 100 100 100 100 คิดสังเคราะห์มี
วิจารณญาณ 
-โครงการ
พัฒนาการเรียน
การสอน
ภาษาอังกฤษ  
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ประเด็นยุทธศำสตร์
สพป.น่ำน เขต 1 

 ประเด็นยุทธศำสตร์
สถำนศึกษำ/กลยุทธ์ 

เป้ำหมำย 
มำตรฐำนเพื่อกำร
ประกันคุณภำพ

ภำยใน 
ตัวช้ีวัด 

ข้อมูล
ฐำนปี 
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( ปีกำรศึกษำ 2565- 2568 )  กรอบแผนงำน/

โครงกำร 
65 66 67 68 69 

ยุทธศำสตร์ที่ 2  
การผลิตและพัฒนา
ก าลังคน การวิจัย
และนวัตกรรมเพ่ือ
สร้างขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 

ยุทธศำสตร์ที่ 1  
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐาน 
กลยุทธ์ที่ 1      
พัฒนาผู้เรียนให้มี
ความสามารถด้านการ
อ่าน เขียน การสื่อสาร
และการคิดค านวณ 
กลยุทธ์ที่ 2      
พัฒนาผู้เรียนให้มี
ความสามารถในการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ
และทักษะในการ
แก้ปัญหา 

เป้ำหมำยที่ 1 
นักเรียนได้รับ
การพัฒนาให้มี
คุณภาพตาม
เกณฑ์
มาตรฐาน
การศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน  

มำตรฐำนที่ 1  
คุณภาพของผู้เรียน 
 1.1  ผลสัมฤทธิ์
ทางวิชาการของ
ผู้เรียน  

4. ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน
ความสามารถด้านการใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
ก าหนด 

60 65 68 70 73 73  
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ประเด็นยุทธศำสตร์
สพป.น่ำน เขต 1 

 ประเด็นยุทธศำสตร์
สถำนศึกษำ/กลยุทธ์ 

เป้ำหมำย 
มำตรฐำนเพื่อกำร
ประกันคุณภำพ

ภำยใน 
ตัวช้ีวัด 

ข้อมูล
ฐำนปี 
2564 

 ค่ำเป้ำหมำยในแต่ละปีกำรศึกษำ       
( ปีกำรศึกษำ 2565- 2568 )  กรอบแผนงำน/

โครงกำร 
65 66 67 68 69 

ยุทธศำสตร์ที่ 2  
การผลิตและพัฒนา
ก าลังคน การวิจัย
และนวัตกรรมเพ่ือ
สร้างขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 

ยุทธศำสตร์ที่ 1  
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐาน 
 
กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริม
ผู้เรียนให้มี
ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีพัฒนา
นวัตกรรม 

เป้ำหมำยที่ 3 
นักเรียนได้รับ
การพัฒนา
ทักษะอาชีพ
และมีทักษะ
การเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 

มำตรฐำนที่ 1  
คุณภาพผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการของผู้เรียน 

1. ร้อยละของนักเรียนมี
ทักษะด้านการเรียนรู้และ
นวัตกรรม ทักษะด้าน
สารสนเทศ สื่อและ
เทคโนโลยี 
 

75 80 82 85 90 90 -โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 
-โครงการส่งเสริม
ความเป็นเลิศทาง
วิชาการ 
-โครงการพัฒนา
พัฒนาโรงเรียน
คุณภาพประจ า
ต าบล 
 

2. ร้อยละของนักเรียนได้รับ
การสนับสนุนการใช้
เทคโนโลยีในการจัด
การศึกษาอย่างทั่วถึง 
 
 
 
 

85 100 100 100 100 100 
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ประเด็นยุทธศำสตร์
สพป.น่ำน เขต 1 

 ประเด็นยุทธศำสตร์
สถำนศึกษำ/กลยุทธ์ 

เป้ำหมำย 
มำตรฐำนเพื่อกำร
ประกันคุณภำพ

ภำยใน 
ตัวช้ีวัด 

ข้อมูล
ฐำนปี 
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( ปีกำรศึกษำ 2565- 2568 )  กรอบแผนงำน/

โครงกำร 
65 66 67 68 69 

ยุทธศำสตร์ที่ 2  
การผลิตและพัฒนา
ก าลังคน การวิจัย
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กลยุทธ์ที่ 4     
ส่งเสริมผู้เรียนให้รัก
การท างานและมีทักษะ
อาชีพเบื้องต้น 

เป้ำหมำยที่ 3  
นักเรียนได้รับ
การพัฒนา
ทักษะอาชีพ
และมีทักษะ
การเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 

มำตรฐำนที่ 1  
คุณภาพผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการของผู้เรียน 

1. ร้อยละของนักเรียนที่วาง
แผนการท างานและ
ด าเนินการจนเสร็จ  

70 80 85 90 100 100 -โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
- โครงการ
ปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตร 
- กิจกรรมลดเวลา
เรียน เพ่ิมเวลารู้ 

2. ร้อยละของนักเรียนที่
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข 

75 80 90 100 100 100 

3. ร้อยละของนักเรียนที่มี
ทักษะอาชีพเบื้องต้นตามที่
สถานศึกษาก าหนด 

75 80 85 90 100 100 

4. ร้อยละของนักเรียนที่ผ่าน
การประเมินผลตามโครงการ 
“ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้”  
 

80 82 85 90 100 100 
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ประเด็นยุทธศำสตร์
สพป.น่ำน เขต 1 

 ประเด็นยุทธศำสตร์
สถำนศึกษำ/กลยุทธ์ 

เป้ำหมำย 
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ยุทธศำสตร์ที่ 1   
การจัดการศึกษาเพ่ือ
ความมั่นคงของสังคม
และประเทศชาติ 

ยุทธศำสตร์ที่ 1  
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐาน  
 
กลยุทธ์ที่ 5      
พัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณธรรม มีค่านิยมที่ดี
และมีภาวะผู้น า 

เป้ำหมำยที่ 1 
นักเรียนได้รับ
การพัฒนาให้มี
คุณภาพตาม
เกณฑ์
มาตรฐาน
การศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน  

มำตรฐำนที่ 1 
คุณภาพของผู้เรียน 
 
1.2 คุณลักษณะที่
พึงประสงค์ของ
ผู้เรียน 

1. ร้อยละของนักเรียนที่ดี 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตร 

80 100 100 100 100 100 -โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม
และค่านิยม 12 
ประการ 
 

2. ร้อยละของนักเรียนที่มี
ค่านิยม 12 ประการ 

75 100 100 100 100 100 

3. ร้อยละของนักเรียนที่มี
ภาวะผู้น าตามท่ีสถานศึกษา
ก าหนด 
 
 
 
 
 

70 75 80 85 90 90 
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ประเด็นยุทธศำสตร์
สพป.น่ำน เขต 1 

 ประเด็นยุทธศำสตร์
สถำนศึกษำ/กลยุทธ์ 

เป้ำหมำย 
มำตรฐำนเพื่อกำร
ประกันคุณภำพ

ภำยใน 
ตัวช้ีวัด 

ข้อมูล
ฐำนปี 
2564 

 ค่ำเป้ำหมำยในแต่ละปีกำรศึกษำ       
( ปีกำรศึกษำ 2565- 2568 )  กรอบแผนงำน/

โครงกำร 
65 66 67 68 69 

ยุทธศำสตร์ที่ 2  
การผลิตและพัฒนา
ก าลังคน การวิจัย
และนวัตกรรมเพ่ือ
สร้างขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 

ยุทธศำสตร์ที่ 1  
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐาน  
 
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนา
ผู้เรียนให้มีสุขภาวะที่ดี
และมีสุนทรียภาพ 

เป้ำหมำยที่ 1 
นักเรียนได้รับ
การพัฒนาให้มี
คุณภาพตาม
เกณฑ์
มาตรฐาน
การศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน  

มำตรฐำนที่ 1 
คุณภาพของผู้เรียน 
 
1.2 คุณลักษณะที่
พึงประสงค์ของ
ผู้เรียน 

1. ร้อยละของนักเรียนที่สร้าง
ผลงานจากการเข้าร่วม
กิจกรรม  ด้านดนตรี ศิลปะ 
นาฏศิลป์ กีฬา นันทนาการ 
 

80 85 90 95 100 100 -โครงการส่งเสริม
สุขภาพอนามัย
โรงเรียน 
-โครงการระบบการ
ดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
-โครงการส่งเสริม
นาฏศิลป์สู่ชุมชน 
-โครงการอาหาร
กลางวัน 
-โครงการส่งเสริม
กีฬา-กรีฑา
พัฒนาการเรียน 

2. ร้อยละของนักเรียนที่มี
สุขภาพกาย  สุขภาพจิต ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน 

90 95 100 100 100 100 

3. ร้อยละของนักเรียนที่มี
น้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์
มาตรฐาน 
 
 
 

75 80 85 90 95 95 
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ประเด็นยุทธศำสตร์
สพป.น่ำน เขต 1 

 ประเด็นยุทธศำสตร์
สถำนศึกษำ/กลยุทธ์ 

เป้ำหมำย 
มำตรฐำนเพื่อกำร
ประกันคุณภำพ

ภำยใน 
ตัวช้ีวัด 

ข้อมูล
ฐำนปี 
2564 

 ค่ำเป้ำหมำยในแต่ละปีกำรศึกษำ       
( ปีกำรศึกษำ 2565- 2568 )  กรอบแผนงำน/

โครงกำร 
65 66 67 68 69 

ยุทธศำสตร์ที่ 2  
การผลิตและพัฒนา
ก าลังคน การวิจัย
และนวัตกรรมเพ่ือ
สร้างขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 

ยุทธศำสตร์ที่ 1  
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐาน  
 
กลยุทธ์ที่ 2      
พัฒนาผู้เรียนให้มี
ความสามารถในการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ
และทักษะในการ
แก้ปัญหา 

เป้ำหมำยที่ 1 
นักเรียนได้รับ
การพัฒนาให้มี
คุณภาพตาม
เกณฑ์
มาตรฐาน
การศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน  

มำตรฐำนที่ 1  
คุณภาพผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการของผู้เรียน 
 

1. ร้อยละของนักเรียนมี
ทักษะการคิดวิเคราะห์ คิด
แก้ปัญหาและคิดสร้างสรรค์
จากการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม
การปฏิบัติจริง ( Active 
Learning ) 
 

70 75 79 80 80 80 -โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 
-โครงการส่งเสริม
ความเป็นเลิศทาง
วิชาการ 
-โครงการพัฒนา
ความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์  
มีวิจารณญาณ 
-โครงการ
พัฒนาการเรียน
การสอน
ภาษาอังกฤษ 

2.  ร้อยละของนักเรียนมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
 

80 100 100 100 100 100 

3. ร้อยละของนักเรียน
ยอมรับความคิดและ
วัฒนธรรมที่แตกต่าง 

80 100 100 100 100 100 
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ประเด็นยุทธศำสตร์
สพป.น่ำน เขต 1 

 ประเด็นยุทธศำสตร์
สถำนศึกษำ/กลยุทธ์ 

เป้ำหมำย 
มำตรฐำนเพื่อกำร
ประกันคุณภำพ

ภำยใน 
ตัวช้ีวัด 

ข้อมูล
ฐำนปี 
2564 

 ค่ำเป้ำหมำยในแต่ละปีกำรศึกษำ       
( ปีกำรศึกษำ 2565- 2568 )  กรอบแผนงำน/

โครงกำร 
65 66 67 68 69 

ยุทธศำสตร์ที่ 6   
การพัฒนา
ประสิทธิภาพของ
ระบบบริหารจัด
การศึกษา 

ยุทธศำสตร์ที่ 2     
การบริหารจัด
การศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
 
กลยุทธ์ที่ 1      
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ
สถานศึกษาตามหลัก
ธรรมาธิบาล 

เป้ำหมำยที่ 6 
โรงเรียนพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการให้มี
ประสิทธิภาพ
ตามหลัก     
ธรรมาภิบาล 

มำตรฐำนที่ 2  
กระบวนการบริหาร
และการจัดการของ
ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

1. สถานศึกษาใช้จ่าย
งบประมาณเพ่ือการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ มี
การก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล  

100 100 100 100 100 100 -การบริหารงาน
งบประมาณตาม
หลักธรรมาภิบาล 
-โครงการบริหาร
การเงินและระบบ
บัญชี 
-โครงการจัดระบบ
พัสดุในโรงเรียน 

2. สถานศึกษาจัดท าแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณสอดคล้อง
กับแนวทางด าเนินงาน
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

100 100 100 100 100 100 
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ประเด็นยุทธศำสตร์
สพป.น่ำน เขต 1 

 ประเด็นยุทธศำสตร์
สถำนศึกษำ/กลยุทธ์ 

เป้ำหมำย 
มำตรฐำนเพื่อกำร
ประกันคุณภำพ

ภำยใน 
ตัวช้ีวัด 

ข้อมูล
ฐำนปี 
2564 

 ค่ำเป้ำหมำยในแต่ละปีกำรศึกษำ       
( ปีกำรศึกษำ 2565- 2568 )  กรอบแผนงำน/

โครงกำร 
65 66 67 68 69 

ยุทธศำสตร์ที่ 3    
การพัฒนาศักยภาพ
คนทุกช่วงวัยและการ
สร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ 

ยุทธศำสตร์ที่ 2     
การบริหารจัด
การศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
 
กลยุทธ์ที่ 2      
พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มี
ความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ 

เป้ำหมำยที่ 2 
ข้าราชการครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา
มีคุณภาพตาม
มาตรฐาน
วิชาชีพ 

มำตรฐำนที่ 2  
กระบวนการบริหาร
และการจัดการของ
ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

1. ร้อยละของผู้น ามาตรฐาน
การเรียนรู้และตัวชี้วัดฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2560 ไปสู่
การปฏิบัติ 

100 100 100 100 100 100 -โครงการพัฒนา
บุคลากร 
-โครงการห้องสมุด
มีชีวิต 
-โครงการ
เสริมสร้างขวัญ
และก าลังใจ 

2.ร้อยละของครูมี
กระบวนการวัดและ
ประเมินผลด้วยวิธีการที่
หลากหลายสู่การพัฒนา
ผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ 

100 100 100 100 100 100 

3.ร้อยละของครูที่ใช้ห้องสมุด
และแหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษาในการจัดการ
เรียนรู้ได้ท้ังในและนอก
ห้องเรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้เต็มศักยภาพ 

100 100 100 100 100 100 
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ประเด็นยุทธศำสตร์
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 ประเด็นยุทธศำสตร์
สถำนศึกษำ/กลยุทธ์ 

เป้ำหมำย 
มำตรฐำนเพื่อกำร
ประกันคุณภำพ

ภำยใน 
ตัวช้ีวัด 

ข้อมูล
ฐำนปี 
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 ค่ำเป้ำหมำยในแต่ละปีกำรศึกษำ       
( ปีกำรศึกษำ 2565- 2568 )  กรอบแผนงำน/

โครงกำร 
65 66 67 68 69 

ยุทธศำสตร์ที่ 3    
การพัฒนาศักยภาพ
คนทุกช่วงวัยและการ
สร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ 

ยุทธศำสตร์ที่ 2     
การบริหารจัด
การศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
 
กลยุทธ์ที่ 2      
พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มี
ความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ 

เป้ำหมำยที่ 2 
ข้าราชการครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา
มีคุณภาพตาม
มาตรฐาน
วิชาชีพ 

มำตรฐำนที่ 2  
กระบวนการบริหาร
และการจัดการของ
ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

4.ร้อยละของครูจัดกิจกรรม
แนะแนวเพ่ือการศึกษาต่อ
และการประกอบอาชีพ 
ทักษะชีวิตและสังคมที่
สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้เรียน 

100 100 100 100 100 100  

5.ร้อยละของครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีวิจัยในชั้น
เรียนและน าผลการวิจัยไปใช้
พัฒนาหลักสูตร  กระบวน 
การเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล 

100 100 100 100 100 100 

6.ร้อยละของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเข้ารับการ
พัฒนาผ่านสื่อ เทคโนโลยี  
และการสื่อสารที่ทันสมัย 

100 100 100 100 100 100 
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ประเด็นยุทธศำสตร์
สพป.น่ำน เขต 1 

 ประเด็นยุทธศำสตร์
สถำนศึกษำ/กลยุทธ์ 

เป้ำหมำย 
มำตรฐำนเพื่อกำร
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ภำยใน 
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ข้อมูล
ฐำนปี 
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ยุทธศำสตร์ที่ 3    
การพัฒนาศักยภาพ
คนทุกช่วงวัยและการ
สร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ 

ยุทธศำสตร์ที่ 2     
การบริหารจัด
การศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
 
กลยุทธ์ที่ 2      
พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มี
ความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ 
 
 
 

เป้ำหมำยที่ 2 
ข้าราชการครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา
มีคุณภาพตาม
มาตรฐาน
วิชาชีพ 

มำตรฐำนที่ 2  
กระบวนการบริหาร
และการจัดการของ
ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

7.ร้อยละของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับการ
พัฒนาตามสมรรถนะเพ่ือ
ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพในรูปแบบที่
หลากหลาย 

100 100 100 100 100 100  

8.ร้อยละของครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีขวัญก าลังใจ
ในการปฏิบัติงาน 

100 100 100 100 100 100 
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กำรเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์สู่กำรปฏิบัติ : ตำรำงแสดงกำรก ำหนดเป้ำหมำย ตัวชี้วัดระดับหน่วยงำน ค่ำเป้ำหมำยในแต่ละปีกำรศึกษำและกลยุทธ์กำรปฏิบัติงำน 

ประเด็นยุทธศำสตร์
สพป.น่ำน เขต 1 

 ประเด็นยุทธศำสตร์
สถำนศึกษำ/กลยุทธ์ 

เป้ำหมำย 
มำตรฐำนเพื่อกำร
ประกันคุณภำพ

ภำยใน 
ตัวช้ีวัด 

ข้อมูล
ฐำนปี 
2564 

 ค่ำเป้ำหมำยในแต่ละปีกำรศึกษำ       
( ปีกำรศึกษำ 2565- 2568 )  กรอบแผนงำน/

โครงกำร 
65 66 67 68 69 

ยุทธศำสตร์ที่ 6   
การพัฒนา
ประสิทธิภาพของ
ระบบบริหารจัด
การศึกษา 

ยุทธศำสตร์ที่ 2     
การบริหารจัด
การศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
 
กลยุทธ์ที่ 3      
พัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน
เพ่ือยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 

เป้ำหมำยที่ 6 
โรงเรียนพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการให้มี
ประสิทธิภาพ
ตามหลัก    
ธรรมาภิบาล 

มำตรฐำนที่ 4  
ระบบการประกัน
คุณภาพภายในที่มี
ประสิทธิผล 

1.ระดับคุณภาพของการ
ก าหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

3 4 4 5 5 5 -โครงการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
- โครงการข้อมูล
สารสนเทศ 
-โครงการนิเทศ
ภายใน  

2. ระดับคุณภาพของการ
จัดท าได้ด าเนินการตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

3 4 4 5 5 5 

3. ระดับคุณภาพของการ
จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ
และใช้สารสนเทศในการ
บริหารจัดการเพื่อพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา 

3 4 4 5 5 5 
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กำรเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์สู่กำรปฏิบัติ : ตำรำงแสดงกำรก ำหนดเป้ำหมำย ตัวชี้วัดระดับหน่วยงำน ค่ำเป้ำหมำยในแต่ละปีกำรศึกษำและกลยุทธ์กำรปฏิบัติงำน 

ประเด็นยุทธศำสตร์
สพป.น่ำน เขต 1 

 ประเด็นยุทธศำสตร์
สถำนศึกษำ/กลยุทธ์ 

เป้ำหมำย 
มำตรฐำนเพื่อกำร
ประกันคุณภำพ

ภำยใน 
ตัวช้ีวัด 

ข้อมูล
ฐำนปี 
2564 

 ค่ำเป้ำหมำยในแต่ละปีกำรศึกษำ       
( ปีกำรศึกษำ 2565- 2568 )  กรอบแผนงำน/

โครงกำร 
65 66 67 68 69 

ยุทธศำสตร์ที่ 6   
การพัฒนา
ประสิทธิภาพของ
ระบบบริหารจัด
การศึกษา 

ยุทธศำสตร์ที่ 2     
การบริหารจัด
การศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
 
กลยุทธ์ที่ 3      
พัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน
เพ่ือยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 

เป้ำหมำยที่ 6 
โรงเรียนพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการให้มี
ประสิทธิภาพ
ตามหลัก    
ธรรมาภิบาล 

มำตรฐำนที่ 4  
ระบบการประกัน
คุณภาพภายในที่มี
ประสิทธิผล 

4.ระดับคุณภาพของการ
ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 4 4 5 5 5  
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กำรเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์สู่กำรปฏิบัติ : ตำรำงแสดงกำรก ำหนดเป้ำหมำย ตัวชี้วัดระดับหน่วยงำน ค่ำเป้ำหมำยในแต่ละปีกำรศึกษำและกลยุทธ์กำรปฏิบัติงำน 

ประเด็นยุทธศำสตร์
สพป.น่ำน เขต 1 

 ประเด็นยุทธศำสตร์
สถำนศึกษำ/กลยุทธ์ 

เป้ำหมำย 
มำตรฐำนเพื่อกำร
ประกันคุณภำพ

ภำยใน 
ตัวช้ีวัด 

ข้อมูล
ฐำนปี 
2564 

 ค่ำเป้ำหมำยในแต่ละปีกำรศึกษำ       
( ปีกำรศึกษำ 2565- 2568 )  กรอบแผนงำน/

โครงกำร 
65 66 67 68 69 

ยุทธศำสตร์ที่ 6   
การพัฒนา
ประสิทธิภาพของ
ระบบบริหารจัด
การศึกษา 

ยุทธศำสตร์ที่ 2     
การบริหารจัด
การศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
 
กลยุทธ์ที่ 3      
พัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน
เพ่ือยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 

เป้ำหมำยที่ 6 
โรงเรียนพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการให้มี
ประสิทธิภาพ
ตามหลัก    
ธรรมาภิบาล 

มำตรฐำนที่ 4  
ระบบการประกัน
คุณภาพภายในที่มี
ประสิทธิผล 

5.ระดับคุณภาพของการน า
ผลการประเมินคุณภาพทั้ง
ภายในและภายนอกไปใช้
วางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 

3 4 4 5 5 5  

6.ระดับคุณภาพของการ
จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็น
รายงานการประเมินคุณภาพ
ภายใน 
 
 
 
 

3 4 4 5 5 5 
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กำรเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์สู่กำรปฏิบัติ : ตำรำงแสดงกำรก ำหนดเป้ำหมำย ตัวชี้วัดระดับหน่วยงำน ค่ำเป้ำหมำยในแต่ละปีกำรศึกษำและกลยุทธ์กำรปฏิบัติงำน 

ประเด็นยุทธศำสตร์
สพป.น่ำน เขต 1 

 ประเด็นยุทธศำสตร์
สถำนศึกษำ/กลยุทธ์ 

เป้ำหมำย 
มำตรฐำนเพื่อกำร
ประกันคุณภำพ

ภำยใน 
ตัวช้ีวัด 

ข้อมูล
ฐำนปี 
2564 

 ค่ำเป้ำหมำยในแต่ละปีกำรศึกษำ       
( ปีกำรศึกษำ 2565- 2568 )  กรอบแผนงำน/

โครงกำร 
65 66 67 68 69 

ยุทธศำสตร์ที่ 3   
การพัฒนาศักยภาพ
คนทุกช่วงวัยและการ
สร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้  

 ยุทธศำสตร์ที่ 3   
ส่งเสริมผู้เรียนให้มี
ความรู้คู่คุณธรรมตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
กลยุทธ์ที่ 1      
พัฒนาสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพให้เอ้ือต่อ
การจัดการเรียนรู้ 

เป้ำหมำยที่ 6 
โรงเรียนพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการให้มี
ประสิทธิภาพ
ตามหลักธรร
มาภิบาล 

 มำตรฐำนที่ 3  
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

1.ระดับคุณภาพของการ
สร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ภายในสถานศึกษาและใช้
ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ 
ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา เพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียนและ
บุคลากรของสถานศึกษา
รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง 

3 4 4 5 5 5 -โครงการ
เศรษฐกิจพอเพียง 
-โครงการเลี้ยงไก่
พันธุ์ไข่ 

2.ระดับคุณภาพของการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
บุคลากรภายในสถานศึกษา 
ระหว่างสถานศึกษากับ
ครอบครัว  และองค์กรที่
เกี่ยวข้อง 

3 4 4 5 5 5 
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กำรเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์สู่กำรปฏิบัติ : ตำรำงแสดงกำรก ำหนดเป้ำหมำย ตัวชี้วัดระดับหน่วยงำน ค่ำเป้ำหมำยในแต่ละปีกำรศึกษำและกลยุทธ์กำรปฏิบัติงำน 

ประเด็นยุทธศำสตร์
สพป.น่ำน เขต 1 

 ประเด็นยุทธศำสตร์
สถำนศึกษำ/กลยุทธ์ 

เป้ำหมำย 
มำตรฐำนเพื่อกำร
ประกันคุณภำพ

ภำยใน 
ตัวช้ีวัด 

ข้อมูล
ฐำนปี 
2564 

 ค่ำเป้ำหมำยในแต่ละปีกำรศึกษำ       
( ปีกำรศึกษำ 2565- 2568 )  กรอบแผนงำน/

โครงกำร 
65 66 67 68 69 

 ยุทธศำสตร์ที่ 5   
การจัดการศึกษาเพ่ือ
สร้างเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 
ส่งเสริมผู้เรียนให้มี
ความรู้คู่คุณธรรมตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
กลยุทธ์ที่ 2        
สร้างจิตส านึกในการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมและ
วัฒนธรรมประเพณี
ตามวิถีคนน่าน 

เป้ำหมำยที่ 5 
นักเรียนมี
จิตส านึก
อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม
และด าเนินชีวิต
ตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ 
    พอเพียง 
 

มำตรฐำนที่ 1  
คุณภาพของผู้เรียน 
1.2คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้เรียน 
 
 

1.ระดับคุณภาพของ
สถานศึกษาท่ีวางแผนจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ
ให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
 

3 4 4 5 5 5 -โครงการพัฒนา
ปรับปรุง
บรรยากาศ
สิ่งแวดล้อมบริเวณ
โรงเรียน 
-กิจกรรมวันส าคัญ 

2.ร้อยละของนักเรียนที่เข้า
ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

90 100 100 100 100 100 

3.ร้อยละของนักเรียนที่เข้า
ร่วมกิจกรรมวัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น 
 

90 100 100 100 100 100 
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กำรเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์สู่กำรปฏิบัติ : ตำรำงแสดงกำรก ำหนดเป้ำหมำย ตัวชี้วัดระดับหน่วยงำน ค่ำเป้ำหมำยในแต่ละปีกำรศึกษำและกลยุทธ์กำรปฏิบัติงำน 

ประเด็นยุทธศำสตร์
สพป.น่ำน เขต 1 

 ประเด็นยุทธศำสตร์
สถำนศึกษำ/กลยุทธ์ 

เป้ำหมำย 
มำตรฐำนเพื่อกำร
ประกันคุณภำพ

ภำยใน 
ตัวช้ีวัด 

ข้อมูล
ฐำนปี 
2564 

 ค่ำเป้ำหมำยในแต่ละปีกำรศึกษำ       
( ปีกำรศึกษำ 2565- 2568 )  กรอบแผนงำน/

โครงกำร 
65 66 67 68 69 

ยุทธศำสตร์ที่ 5    
การจัดการศึกษาเพ่ือ
สร้างเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม  

ยุทธศำสตร์ที่ 3 
ส่งเสริมผู้เรียนให้มี
ความรู้คู่คุณธรรมตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
กลยุทธ์ที่ 2        
สร้างจิตส านึกในการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมและ
วัฒนธรรมประเพณี
ตามวิถีคนน่าน 
 

เป้ำหมำยที่ 5 
นักเรียนมี
จิตส านึก
อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม
และด าเนินชีวิต
ตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ 
พอเพียง 
 

มำตรฐำนที่ 2  
กระบวนการบริหาร
และจัดการของ
ผู้บริหาร
สถานศกึษา 

1.ร้อยละของนักเรียนที่เข้า
ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมท่ีสถานศึกษา 
ชุมชน หรือหน่วยงาน
ใกล้เคียงจัดขึ้น 
 

80 100 100 100 100 100 -โครงการพัฒนา
ปรับปรุง
บรรยากาศ
สิ่งแวดล้อมภายใน
โรงเรียน 
-กิจกรรมวันส าคัญ 
-โครงการส่งเสริม
นาฏศิลป์สู่ชุมชน 

2.ร้อยละของนักเรียนที่เข้า
ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีในชุมชน 
 

80 100 100 100 100 100 

3.ร้อยละของนักเรียนที่เข้า
ร่วมกิจกรรมโครงการอนุรักษ์
และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

80 100 100 100 100 100 



        73 
 

 

 

กำรเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์สู่กำรปฏิบัติ : ตำรำงแสดงกำรก ำหนดเป้ำหมำย ตัวชี้วัดระดับหน่วยงำน ค่ำเป้ำหมำยในแต่ละปีกำรศึกษำและกลยุทธ์กำรปฏิบัติงำน 

ประเด็นยุทธศำสตร์
สพป.น่ำน เขต 1 

 ประเด็นยุทธศำสตร์
สถำนศึกษำ/กลยุทธ์ 

เป้ำหมำย 
มำตรฐำนเพื่อกำร
ประกันคุณภำพ

ภำยใน 
ตัวช้ีวัด 

ข้อมูล
ฐำนปี 
2564 

 ค่ำเป้ำหมำยในแต่ละปีกำรศึกษำ       
( ปีกำรศึกษำ 2565- 2568 )  กรอบแผนงำน/

โครงกำร 
65 66 67 68 69 

ยุทธศำสตร์ที่ 4   
การสร้างโอกาสความ
เสมอภาค และความ
เท่าเทียมทาง
การศึกษา 

ยุทธศำสตร์ที่ 4   
สร้างโอกาส ความ
เสมอภาคและความ
เท่าเทียมทาง
การศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 1        
สร้างโอกาสในการรับ
การศึกษาและพัฒนา
เต็มตามศักยภาพ 
กลยุทธ์ที่ 2     
ส่งเสริมผู้เรียนทุกคน
ให้ได้รับโอกาสในการ
เข้ารับบริการทาง
การศึกษาอย่างทั่วถึงมี
คุณภาพและเสมอภาค 

 เป้ำหมำยที่ 1 
นักเรียนได้รับ
การพัฒนาให้มี
คุณภาพตาม
เกณฑ์
มาตรฐาน
การศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน  

มำตรฐำนที่ 2  
กระบวนการบริหาร
และการจัดการของ
ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

1.ร้อยละของเด็กพิการที่
ได้รับการพัฒนาสมรรถภาพ
ทางกาย อารมณ์ สังคมและ
จิตใจตามมาตรฐานสากล 

100 100 100 100 100 100 -โครงการจัด
การศึกษาฟรีเด็กดี
ถ้วนหน้า 
-โครงการระบบ
การดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
-โครงการเสริม
ปัญญาพัฒนา
นักเรียนบกพร่อง
การเรียนรู้ 

2.ร้อยละของผู้เรียนได้รับ
การพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
ในระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

100 100 100 100 100 100 

3.ร้อยละของผู้เรียนได้รับ
การพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
ในการสร้างภูมิคุ้มกันทาง
สังคม 

100 100 100 100 100 100 
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กำรเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์สู่กำรปฏิบัติ : ตำรำงแสดงกำรก ำหนดเป้ำหมำย ตัวชี้วัดระดับหน่วยงำน ค่ำเป้ำหมำยในแต่ละปีกำรศึกษำและกลยุทธ์กำรปฏิบัติงำน 

ประเด็นยุทธศำสตร์
สพป.น่ำน เขต 1 

 ประเด็นยุทธศำสตร์
สถำนศึกษำ/กลยุทธ์ 

เป้ำหมำย 
มำตรฐำนเพื่อกำร
ประกันคุณภำพ

ภำยใน 
ตัวช้ีวัด 

ข้อมูล
ฐำนปี 
2564 

 ค่ำเป้ำหมำยในแต่ละปีกำรศึกษำ       
( ปีกำรศึกษำ 2565- 2568 )  กรอบแผนงำน/

โครงกำร 
65 66 67 68 69 

ยุทธศำสตร์ที่ 1   
การจัดการศึกษาเพ่ือ
ความมั่นคงของสังคม
และประเทศชาติ 

ยุทธศำสตร์ที่ 5  
เสริมสร้างความโดด
เด่นด้านอัตลักษณ์และ
เอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา 
 
กลยุทธ์ที่ 1     
ส่งเสริม ปลูกฝัง
นักเรียนให้มีความ
ซื่อสัตย์ มีวินัย ใจ
พอเพียง และมีจิต
สาธารณะ 
 
 
 

เป้ำหมำยที่ 3 
นักเรียนได้รับ
การพัฒนา
ทักษะอาชีพ
และมีทักษะ
การเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 

 มำตรฐำนที่ 1  
คุณภาพของผู้เรียน 
 1.2 คุณลักษณะที่
พึงประสงค์ของ
ผู้เรียน 

1.ร้อยละของนักเรียนที่เป็นผู้
มีจิตสาธารณะตามที่
สถานศึกษาก าหนด 

100 100 100 100 100 100 -โครงการส่งเสริม
คุณธรรม-
จริยธรรม 
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กำรเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์สู่กำรปฏิบัติ : ตำรำงแสดงกำรก ำหนดเป้ำหมำย ตัวชี้วัดระดับหน่วยงำน ค่ำเป้ำหมำยในแต่ละปีกำรศึกษำและกลยุทธ์กำรปฏิบัติงำน 

ประเด็นยุทธศำสตร์
สพป.น่ำน เขต 1 

 ประเด็นยุทธศำสตร์
สถำนศึกษำ/กลยุทธ์ 

เป้ำหมำย 
มำตรฐำนเพื่อกำร
ประกันคุณภำพ

ภำยใน 
ตัวช้ีวัด 

ข้อมูล
ฐำนปี 
2564 

 ค่ำเป้ำหมำยในแต่ละปีกำรศึกษำ       
( ปีกำรศึกษำ 2565- 2568 )  กรอบแผนงำน/

โครงกำร 
65 66 67 68 69 

ยุทธศำสตร์ที่ 1   
การจัดการศึกษาเพ่ือ
ความมั่นคงของสังคม
และประเทศชาติ 

ยุทธศำสตร์ที่ 5  
เสริมสร้างความโดด
เด่นด้านอัตลักษณ์และ
เอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา 
 
กลยุทธ์ที่ 2     
ส่งเสริมนักเรียนน า
แนวคิดปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่
การด าเนินชีวิตอย่าง
ยั่งยืน 

เป้ำหมำยที่ 3 
นักเรียนได้รับ
การพัฒนา
ทักษะอาชีพ
และมีทักษะ
การเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 
 

มำตรฐำนที่ 1  
คุณภาพของผู้เรียน 
 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการของผู้เรียน 

1.ร้อยละของผู้เรียนมี เจตคติ
ที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหา
ความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตน
สนใจ  

100 100 100 100 100 100 -โครงการ
เศรษฐกิจพอเพียง 
-โครงการเลี้ยงไก่
พันธุ์ไข่ 
-โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

2.ร้อยละของนักเรียนที่น า
ทักษะงานอาชีพไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

100 100 100 100 100 100 

3.ร้อยละของนักเรียนที่มี
ความรู้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

100 100 100 100 100 100 

4.ร้อยละของผู้เรียนที่น าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การด าเนินชีวิต 

100 100 100 100 100 100 
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กำรเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์สู่กำรปฏิบัติ : ตำรำงแสดงกำรก ำหนดเป้ำหมำย ตัวชี้วัดระดับหน่วยงำน ค่ำเป้ำหมำยในแต่ละปีกำรศึกษำและกลยุทธ์กำรปฏิบัติงำน 

ประเด็นยุทธศำสตร์
สพป.น่ำน เขต 1 

 ประเด็นยุทธศำสตร์
สถำนศึกษำ/กลยุทธ์ 

เป้ำหมำย 
มำตรฐำนเพื่อกำร
ประกันคุณภำพ

ภำยใน 
ตัวช้ีวัด 

ข้อมูล
ฐำนปี 
2564 

 ค่ำเป้ำหมำยในแต่ละปีกำรศึกษำ       
( ปีกำรศึกษำ 2565- 2568 )  กรอบแผนงำน/

โครงกำร 
65 66 67 68 69 

ยุทธศำสตร์ที่ 2   
การผลิตและพัฒนา
ก าลังคน การวิจัย 
และนวัตกรรมเพ่ือ
สร้างขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 

ยุทธศำสตร์ที่ 6      
จัดมาตรการส่งเสริม
เพ่ือยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 
 
กลยุทธ์ที่ 1      
พัฒนาสถานศึกษาให้
เป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้ 
 
กลยุทธ์ที่ 2     
ส่งเสริมผู้เรียนให้มีนิสัย
รักการอ่านและสร้าง
ให้เป็นวัฒนธรรม
คุณภาพ 

เป้ำหมำยที่ 3 
นักเรียนได้รับ
การพัฒนา
ทักษะอาชีพ
และมีทักษะ
การเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 

มำตรฐำนที่ 1  
คุณภาพของผู้เรียน 
 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการของผู้เรียน 

1.รักของนักเรียนที่อ่าน
หนังสือตามจ านวนที่
สถานศึกษาก าหนด 
 

100 100 100 100 100 100 -โครงการห้องสมุด
มีชีวิต 

2.ระดับของนักเรียนที่มีนิสัย
รักการอ่านและแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองจาก
ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และสื่อ
ต่างๆรอบตัว 

100 100 100 100 100 100 
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กำรเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์สู่กำรปฏิบัติ : ตำรำงแสดงกำรก ำหนดเป้ำหมำย ตัวชี้วัดระดับหน่วยงำน ค่ำเป้ำหมำยในแต่ละปีกำรศึกษำและกลยุทธ์กำรปฏิบัติงำน 

ประเด็นยุทธศำสตร์
สพป.น่ำน เขต 1 

 ประเด็นยุทธศำสตร์
สถำนศึกษำ/กลยุทธ์ 

เป้ำหมำย 
มำตรฐำนเพื่อกำร
ประกันคุณภำพ

ภำยใน 
ตัวช้ีวัด 

ข้อมูล
ฐำนปี 
2564 

 ค่ำเป้ำหมำยในแต่ละปีกำรศึกษำ       
( ปีกำรศึกษำ 2565- 2568 )  กรอบแผนงำน/

โครงกำร 
65 66 67 68 69 

ยุทธศำสตร์ที่ 2   
การผลิตและพัฒนา
ก าลังคน การวิจัย 
และนวัตกรรมเพ่ือ
สร้างขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 

ยุทธศำสตร์ที่ 6      
จัดมาตรการส่งเสริม
เพ่ือยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 
 
กลยุทธ์ที่ 3   
สนับสนุนการ
ขับเคลื่อนกระบวน 
PLC เพ่ือยกระดับ
คุณภาพการศึกษา 

เป้ำหมำยที่ 6 
โรงเรียนพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการให้มี
ประสิทธิภาพ
ตามหลัก     
ธรรมาภิบาล 

มำตรฐำนที่ 2  
กระบวนการบริหาร
และการจัดการของ
ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

1.ระดับคุณภาพของการ
ขับเคลื่อนกระบวนการ PLC 
สู่สถานศึกษา 

3 4 4 5 5 5 -กิจกรรมการ
ขับเคลื่อน
กระบวนการ PLC 
สู่สถานศึกษา 

2.ร้อยละของครูที่ร่วม
ขับเคลื่อนกระบวนการ PLC 
สู่สถานศึกษา 

90 100 100 100 100 100 
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กำรแปลงยุทธศำสตร์สู่กำรปฏิบัติ : ตำรำงแสดงควำมเชื่อมโยงจำกยุทธศำสตร์สู่กำรปฏิบัติงำน โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ และผู้รับผิดชอบ (ระดับปฐมวัย) 

ประเด็นยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณในแต่ละปี 

ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 2567 2568 2569 

ยุทธศำสตร์ที่ 1  
พัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณภาพตาม
มาตรฐาน 

1.เสริมสร้างพัฒนาการด้าน
ร่างกายเด็ก 

-โครงการพัฒนาการจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัย 
-กิจกรรมห้องเรียนมอนเตสซอรี่ 

23,800 
 

500 

29,820 
 

1,000 

29,820 
 

1,000 

29,820 
 

1,000 

29,820 
 

1,000 

29,820 
 

1,000 

นางปภัสนรลัย์   
สายโนวงค ์
นางณัฐญาภรณ์   
มหามิตร 

2.เสริมสร้างพฒันาการด้าน
อารมณ์และจิตใจเด็ก 

-โครงการพัฒนาการจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัย 
-กิจกรรมห้องเรียนมอนเตสซอรี่ 

23,800 
 

500 

29,820 
 

1,000 

29,820 
 

1,000 

29,820 
 

1,000 

29,820 
 

1,000 

29,820 
 

1,000 

นางปภัสนรลัย์   
สายโนวงค ์
นางณัฐญาภรณ์   
มหามิตร 

3.เสริมสร้างพัฒนาการด้านสังคม
เด็ก 

-โครงการพัฒนาการจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัย 
-กิจกรรมห้องเรียนมอนเตสซอรี่ 

23,800 
 

500 

29,820 
 

1,000 

29,820 
 

1,000 

29,820 
 

1,000 

29,820 
 

1,000 

29,820 
 

1,000 

นางปภัสนรลัย์   
สายโนวงค ์
นางณัฐญาภรณ์  
มหามิตร 

4.เสริมสร้างพัฒนาการด้าน
สติปัญญาเด็ก 

-โครงการพัฒนาการจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัย 
-กิจกรรมห้องเรียนมอนเตสซอรี่ 

23,800 
 

500 

29,820 
 

1,000 

29,820 
 

1,000 

29,820 
 

1,000 

29,820 
 

1,000 

29,820 
 

1,000 

นางปภัสนรัลย์       
สายโนวงค์ 
นางณัฐญาภรณ์      
มหามิตร 
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กำรแปลงยุทธศำสตร์สู่กำรปฏิบัติ : ตำรำงแสดงควำมเชื่อมโยงจำกยุทธศำสตร์สู่กำรปฏิบัติงำน โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ และผู้รับผิดชอบ (ระดับปฐมวัย) 

ประเด็นยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณในแต่ละปี 

ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 2567 2568 2569 

ยุทธศำสตร์ที่ 2  
ส่งเสริมการบริหาร
จัดการที่มี
ประสิทธิภาพ 

1.พัฒนาครูให้ปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่ยังมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล  

-โครงการพัฒนาบุคลากร 15,000 
 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 นายดามพ ์     กันแก้ว 

2.พัฒนาผู้บริหารให้ปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 

-โครงการพัฒนาบุคลากร 15,000 
 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 นายดามพ ์     กันแก้ว 

ยุทธศำสตร์ที่ 2  
ส่งเสริมการบริหาร
จัดการที่มี
ประสิทธิภาพ 

 3 พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย
ไม่มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

-โครงการพัฒนาการจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัย 
-กิจกรรมห้องเรียนมอนเตสซอรี่ 

23,800 
 

500 

29,820 
 

1,000 

29,820 
 

1,000 

29,820 
 

1,000 

29,820 
 

1,000 

29,820 
 

1,000 

นางปภัสนรัลย์  
สายโนวงค์ 
นางณัฐญาภรณ์  
มหามิตร 

 4 พัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา 

-โครงการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

500 
 

500 500 500 500 500 นางจงจินต์   เหลาแตว 

 5 สร้างโอกาสในการรับการศึกษา
และพัฒนาเต็มศักยภาพ 

-โครงการส ามะโนนักเรียน 
-โครงการเสริมปัญญาพัฒนา
นักเรียนบกพร่องการเรียนรู้ 

1,000 
1,000 

 

500 
2,000 
 

500 
2,000 
 

500 
2,000 
 

500 
2,000 
 

500 
2,000 
 

นางปภัสนรัลย์  
สายโนวงค์ 
น.ส.ชลธิชา เย็นใจมา 
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กำรแปลงยุทธศำสตร์สู่กำรปฏิบัติ : ตำรำงแสดงควำมเชื่อมโยงจำกยุทธศำสตร์สู่กำรปฏิบัติงำน โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ และผู้รับผิดชอบ (ระดับปฐมวัย) 

ประเด็นยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณในแต่ละปี 

ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 2567 2568 2569 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 
ส่งเสริมผู้เรียนที่มี
ความรู้คู่คุณธรรม
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

1. สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม
ประเพณีตามวิถีคนน่าน 

-กิจกรรมการขับเคลื่อน
กระบวนการ PLC สู่สถานศึกษา 
-กิจกรรมการปรับภูมิทัศน์พัฒนา
แหล่งการเรียนรู้ 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

นางปภัสนรัลย์ 
สายโนวงค์ 
นางณัฐญาภรณ์ 
มหามิตร 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 
สร้างโอกาสทาง
การศึกษาได้อย่าง
ทั่วถึง 

 1 สร้างโอกาสในการเข้ารับ
การศึกษาและพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ 

-โครงการพัฒนาการจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัย 
 

23,800 29,820 29,820 29,820 29,820 29,820 นางปภัสนรัลย์ 
สายโนวงค์ 
นางณัฐญาภรณ์ 
มหามิตร 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 
เสริมสร้างความโดด
เด่นด้านอัตลักษณ์
และเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา 

 1 พัฒนาสถานศึกษาให้มีผลการ
จัดการศึกษาบรรลุเป้าหมายตาม
ปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นของ
การศึกษาปฐมวัย 

-โครงการพัฒนาการจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัย 

23,800 29,820 29,820 29,820 29,820 29,820 นางปภัสนรัลย์ 
สายโนวงค์ 
นางณัฐญาภรณ์ 
มหามิตร 
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กำรแปลงยุทธศำสตร์สู่กำรปฏิบัติ : ตำรำงแสดงควำมเชื่อมโยงจำกยุทธศำสตร์สู่กำรปฏิบัติงำน โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ และผู้รับผิดชอบ (ระดับปฐมวัย) 

ประเด็นยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณในแต่ละปี 

ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 2567 2568 2569 

ยุทธศำสตร์ที่ 6  จัด
มาตรการการส่งเสริม
เพ่ือยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 

1.พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย
ตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนาและ
ส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับ
คุณภาพสูงขึ้น 

-โครงการพัฒนาการจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัย 
-กิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อย 

23,800 
 

2,000 

29,820 
 

2,000 

29,820 
 

2,000 

29,820 
 

2,000 

29,820 
 

2,000 

29,820 
 

2,000 

นางปภัสนรัลย์ 
สายโนวงค์ 
นางณัฐญาภรณ์ 
มหามิตร 

2.สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม
ประเพณีตามวิถีคนน่าน 

-โครงการพัฒนาการจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัย 
-กิจกรรมวันส าคัญ 
-กิจกรรมอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  

23,800 
 

500 
- 

29,820 
 

500 
- 

29,820 
 

500 
- 

29,820 
 

500 
- 

29,820 
 

500 
- 

29,820 
 

500 
- 

นางปภัสนรัลย์ 
สายโนวงค์ 
นางณัฐญาภรณ์ 
มหามิตร 
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กำรแปลงยุทธศำสตร์สู่กำรปฏิบัติ : ตำรำงแสดงควำมเชื่อมโยงจำกยุทธศำสตร์สู่กำรปฏิบัติงำน โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ และผู้รับผิดชอบ (ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน) 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

กลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณในแต่ละปี 

ผู้รับผิดชอบ 
  2564   2565   2566  2567  2568 2569 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 
พัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณภาพตาม
มาตรฐาน 

1 พัฒนาผู้เรียนให้มี
ความสามารถด้าน
การอ่าน การเขียน 
การสื่อสารและคิด
ค านวณ 

-โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
-โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
-โครงการพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ 
-โครงการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้อ่าน
คล่องเขียนคล่อง 

28,000 
13,000 
5,000 

 
3,500 

15,000 
5,000 
1,000 

 
3,500 

15,000 
5,000 
1,000 

 
3,500 

15,000 
5,000 
1,000 

 
3,500 

15,000 
5,000 
1,000 

 
3,500 

15,000 
5,000 
1,000 

 
3,500 

นางจงจินต์ เหลาแตว 

นางจงจินต์ เหลาแตว 

นางนภัสวรัญช์ ทา้ว

ทอง 

นางธัญญาพร มงคล 

2.พัฒนาผู้เรียนที่มี
ความสามารถในการ
คิดอย่างมี
วิจารณญาณและ
ทักษะในการ
แก้ปัญหา 

-โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
-โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
-โครงการพัฒนาความสามารถในการคิด
วิเคราะห์สังเคราะห์มีวิจารณญาณ 
-โครงการวัดผลประเมินผลการศึกษา 

28,000 
13,000 
3,000 

 
4,500 

15,000 
5,000 
2,000 

 
3,000 

15,000 
5,000 
2,000 

 
3,000 

15,000 
5,000 
2,000 

 
3,000 

15,000 
5,000 
2,000 

 
3,000 

15,000 
5,000 
2,000 

 
3,000 

นางจงจินต์ เหลาแตว 

นางจงจินต์ เหลาแตว 

นางจงจินต์ เหลาแตว 

 

นางธัญญาพร มงคล 
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กำรแปลงยุทธศำสตร์สู่กำรปฏิบัติ : ตำรำงแสดงควำมเชื่อมโยงจำกยุทธศำสตร์สู่กำรปฏิบัติงำน โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ และผู้รับผิดชอบ (ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน) 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

กลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณในแต่ละปี 

ผู้รับผิดชอบ 
  2564   2565   2566  2567  2568 2569 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 
พัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณภาพตาม
มาตรฐาน 

3 ส่งเสริมผู้เรียนให้มี
ความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยีพัฒนา
นวัตกรรม 

-โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
-โครงการพัฒนาความสามารถในการคิด
วิเคราะห์สังเคราะห์มีวิจารณญาณ 
-โครงการสรรหาสื่อและผลิตสื่อการเรียน
การสอน 
-โครงการพัฒนาปรับปรุงองค์กร 

28,000 
3,000 

 
120,000 

 
26,000 

15,000 
2,000 
 
120,000 
 
15,000 

15,000 
2,000 
 
120,000 
 
15,000 

15,000 
2,000 
 
120,000 
 
15,000 

15,000 
2,000 
 
120,000 
 
15,000 

15,000 
2,000 
 
120,000 
 
15,000 

นางจงจินต์ เหลาแตว 

นางจงจินต์ เหลาแตว 

 

นางดาวใจ สองสีโย 

นางปภัสนรัลย์  

สายโนวงค์ 
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กำรแปลงยุทธศำสตร์สู่กำรปฏิบัติ : ตำรำงแสดงควำมเชื่อมโยงจำกยุทธศำสตร์สู่กำรปฏิบัติงำน โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ และผู้รับผิดชอบ (ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน) 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

กลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณในแต่ละปี 

ผู้รับผิดชอบ 
  2564   2565   2566  2567  2568 2569 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 
พัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณภาพตาม
มาตรฐาน 

4.ผู้เรียนให้รักการ
ท างานและมีทักษะ
อาชีพเบื้องต้น 

-โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
-โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
-กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 

9,000 
15,000 

- 

7,000 
5,000 

- 

7,000 
5,000 

- 

7,000 
5,000 

- 

7,000 
5,000 

- 

7,000 
5,000 

- 

น.ส.ชลธิชา เย็นใจมา 

นางนุชจรินทร์ มาสุข 

5.  พัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณธรรม มีค่านิยมที่
ดีและมีภาวะผู้น า 

-โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
-โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
และเสริมสร้างวินัยนักเรียน 
-โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยโรงเรียน 

26,500 
1,000 

 
13,500 

26,400 
1,000 

 
31,000 

26,400 
1,000 

 
31,000 

26,400 
1,000 

 
31,000 

26,400 
1,000 

 
31,000 

26,400 
1,000 

 
31,000 

นางยุพิน รังกาใจ 

นายนพดล ศรีวิไชย 

 

นางนภัสวรัญช์ ท้าวทอง 

6.  พัฒนาผู้เรียนให้มี
สุขภาวะที่ดีและมี
สุนทรียภาพ 

-โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยโรงเรียน 
-โครงการอาหารกลางวัน 
-โครงการส่งเสริมศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ 
-โครงการส่งเสริมกีฬา-กรีฑาพัฒนาการ
เรียนรู้ 
-โครงการส่งเสริมนาฏศิลป์สู่ชุมชน 
-โครงการอาหารเสริม(นม) 

13,500 
472,000 
8,000 
28,000 

 
6,000 

- 

31,000 
474,600 
5,000 
26,400 

 
4,000 

- 

31,000 
474,600 
5,000 
26,400 

 
4,000 

- 

31,000 
474,600 
5,000 
26,400 

 
4,000 

- 

31,000 
474,600 
5,000 
26,400 

 
4,000 

- 

31,000 
474,600 
5,000 
26,400 

 
4,000 

- 

นางนภัสวรัญช์ ท้าวทอง 

นางนุชจรินทร์ มาสุข 

นางยุพิน รังกาใจ 

นายเจตนิพัทธ์ ปิ่นแก้ว 

 

นางนภัสวรัญช์ ท้าวทอง 

นางณัฐญาภรณ์ มหามิตร 
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กำรแปลงยุทธศำสตร์สู่กำรปฏิบัติ : ตำรำงแสดงควำมเชื่อมโยงจำกยุทธศำสตร์สู่กำรปฏิบัติงำน โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ และผู้รับผิดชอบ (ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน) 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

กลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณในแต่ละปี 

ผู้รับผิดชอบ 
  2564   2565   2566  2567  2568 2569 

ยุทธศำสตร์ที่ 2   
การบริหารจัด
การศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

1. พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ
สถานศึกษาตามหลัก 
ธรรมาธิบาล  

- โครงการบริหารงานการเงินและระบบ
บัญชี 
-โครงการจัดระบบพัสดุ 
-โครงการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจ า
ต าบล 
-โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 
-โครงการข้อมูลสารสนเทศ 
-โครงการประชาสามัคคีร่วมใจ 
-โครงการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจ 

2,000 
 

1,000 
6,000 

 
3,000 

 
7,500 
4,000 
6,000 

2,000 
 
1,000 
1,000 
 
1,916 
 
2,500 
4,000 
4,000 

2,000 
 
1,000 
1,000 
 
1,916 
 
2,500 
4,000 
4,000 

2,000 
 
1,000 
1,000 
 
1,916 
 
2,500 
4,000 
4,000 

2,000 
 
1,000 
1,000 
 
1,916 
 
2,500 
4,000 
4,000 

2,000 
 
1,000 
1,000 
 
1,916 
 
2,500 
4,000 
4,000 

นางดาวใจ สองสีโย 

 

น.ส.ดวงรชฏ มหาวงศนันท์ 

นางจงจินต์ เหลาแตว 

 

นางจงจินต์ เหลาแตว 

 

นางนุชจรินทร์ มาสุข 

นายดามพ ์กันแก้ว 

นายดามพ ์กันแก้ว 

2.พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

- โครงการพัฒนาบุคลากร 
-โครงการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจ า
ต าบล 
-โครงการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจ 

15,000 
6,000 

 
6,000 

15,000 
1,000 
 
4,000 

15,000 
1,000 
 
4,000 

15,000 
1,000 
 
4,000 

15,000 
1,000 
 
4,000 

15,000 
1,000 
 
4,000 

นายดามพ ์กันแก้ว 

นางจงจินต์ เหลาแตว 

 

นายดามพ ์กันแก้ว 
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กำรแปลงยุทธศำสตร์สู่กำรปฏิบัติ : ตำรำงแสดงควำมเชื่อมโยงจำกยุทธศำสตร์สู่กำรปฏิบัติงำน โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ และผู้รับผิดชอบ (ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน) 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

กลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณในแต่ละปี 

ผู้รับผิดชอบ 
  2564   2565   2566  2567  2568 2569 

ยุทธศำสตร์ที่ 2   
การบริหารจัด
การศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

3.พัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพ
ภายในเพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษา 
 

- โครงการประกันคุณภาพการศึกษา 
-โครงการจัดระบบครุภัณฑ์ในโรงเรียน 

500 
2,000 

500 
2,000 
 
 

500 
2,000 
 
 

500 
2,000 
 
 

500 
2,000 
 
 

500 
2,000 
 
 

นางจงจินต์ เหลาแตว 

น.ส.ศรัณยา ล าบาล 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 
ส่งเสริมผู้เรียนให้
มีความรู้คู่
คุณธรรมตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

1.พัฒนา
สภาพแวดล้อมทาง
กายภาพให้เอ้ือต่อ
การจัดการเรียนรู้ 

- โครงการพัฒนาปรับปรุงบรรยากาศ
สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน 

65,731 30,344 
 

30,344 
 

30,344 
 

30,344 
 

30,344 
 

นางนพดล ศรีวิไชย 

 

2.สร้างจิตส านึกใน
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมและ
วัฒนธรรมประเพณี
ตามวิถคีนน่าน 

-โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
-โครงการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ 
-โครงการปัจฉิมนิเทศ 

15,000 
1,100 
5,000 

5,000 
6,500 
5,500 

5,000 
6,500 
5,500 

5,000 
6,500 
5,500 

5,000 
6,500 
5,500 

5,000 
6,500 
5,500 

นางนุชจรินทร์ มาสุข 

นายเจตนิพัทธ์ ปิ่นแก้ว 

น.ส.ศรัณยา ล าบาล 
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กำรแปลงยุทธศำสตร์สู่กำรปฏิบัติ : ตำรำงแสดงควำมเชื่อมโยงจำกยุทธศำสตร์สู่กำรปฏิบัติงำน โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ และผู้รับผิดชอบ (ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน) 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

กลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณในแต่ละปี 

ผู้รับผิดชอบ 
  2564   2565   2566  2567  2568 2569 

ยุทธศำสตร์ที่ 4  
สร้างโอกาสความ
เสมอภาคและ
ความเท่าเทียม
ทางการศึกษา 

1.  สร้างโอกาสใน
การรับการศึกษาและ
พัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ 
 

-โครงการส ามะโนนักเรียน 
-โครงการเสริมปัญญาพัฒนานักเรียน
บกพร่องการเรียนรู้ 
- โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
-โครงการส่งเสริมการศึกษาเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนและผู้สอน 
-โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

1,000 
1,000 

 
5,000 
32,000 

 
- 

500 
2,000 

 
2,000 
47,840 

 
79,200 

 
 
 

500 
2,000 

 
2,000 
47,840 

 
79,200 

 
 
 

500 
2,000 

 
2,000 
47,840 

 
79,200 

 
 
 

500 
2,000 

 
2,000 
47,840 

 
79,200 

 
 
 

500 
2,000 

 
2,000 
47,840 

 
79,200 

 
 
 

นางปภัสนรัลย์ สายโนวงค์ 

น.ส.ชลธิชา เย็นใจมา 

 

น.ส.วัชรีภรณ์ ดีน้อย 

นางดาวใจ สองสีโย 

 

นางดาวใจ สองสีโย 

นางวัชรีภรณ์ ดีน้อย 

นางนพดล ศรีวิไชย 

นางธัญญาพร มงคล 

ยุทธศำสตร์ที่ 4  
สร้างโอกาสความ
เสมอภาคและ
ความเท่าเทียม
ทางการศึกษา 

2.  ส่งเสริมผู้เรียนทุก
คนให้ได้รับโอกาสใน
การเข้ารับบริการทาง
การศึกษาอย่างทั่วถึง
มีคุณภาพและเสมอ
ภาค 

-โครงการจัดการศึกษาฟรีเด็กดีถ้วนหน้า 
-โครงการส ามะโนนักเรียน 
- โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

317,426 
1,000 
5,000 

 

317,426 
500 
2,000 
 

317,426 
500 
2,000 
 

317,426 
500 
2,000 
 

317,426 
500 
2,000 
 

317,426 
500 
2,000 
 

นางดาวใจ สองสีโย 

นางปภัสนรัลย์ สายโนวงค์ 

น.ส.วัชรีภรณ์ ดีน้อย 
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กำรแปลงยุทธศำสตร์สู่กำรปฏิบัติ : ตำรำงแสดงควำมเชื่อมโยงจำกยุทธศำสตร์สู่กำรปฏิบัติงำน โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ และผู้รับผิดชอบ (ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน) 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

กลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณในแต่ละปี 

ผู้รับผิดชอบ 
  2564   2565   2566  2567  2568 2569 

ยุทธศำสตร์ที่ 5  
เสริมสร้างความ
โดดเด่นด้านอัต
ลักษณ์และ
เอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา  

1.  ส่งเสริม ปลูกฝัง
นักเรียนให้มีความ
ซื่อสัตย์ มีวินัย ใจ
พอเพียง 

-โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
-โครงการพัฒนาปรับปรุงบรรยากาศ
สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน 
-โครงการสหกรณ์โรงเรียน 

26,500 
65,731 

 
- 

26,400 
30,344 
 
2,000 

26,400 
30,344 
 
2,000 

26,400 
30,344 
 
2,000 

26,400 
30,344 
 
2,000 

26,400 
30,344 
 
2,000 

นางยุพิน รังกาใจ 

นางนพดล ศรีวิไชย 

 

น.ส.ชลธิชา เย็นใจมา 

2.  ส่งเสริมนักเรียน
น าแนวคิดปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การด าเนิน
ชีวิตอย่างยั่งยืน 

-โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
-โครงการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ 
-โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
-โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
-โครงการสหกรณ์โรงเรียน 

15,000 
1,100 
9,000 
26,500 

- 

5,000 
6,500 
7,000 
26,400 
2,000 

5,000 
6,500 
7,000 
26,400 
2,000 

5,000 
6,500 
7,000 
26,400 
2,000 

5,000 
6,500 
7,000 
26,400 
2,000 

5,000 
6,500 
7,000 
26,400 
2,000 

นางนุชจรินทร์ มาสุข 

นายเจตนิพัทธ์ ปิ่นแก้ว 

น.ส.ชลธิชา เย็นใจมา 

นางยุพิน รังกาใจ 

น.ส.ชลธิชา เย็นใจมา 

3.  พัฒนาสถาน 
ศึกษาให้มีภูมิทัศน์
สวยงาม บรรยากาศ
ร่มรื่นน่าอยู่ 

-โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
- โครงการพัฒนาปรับปรุงบรรยากาศ
สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน 
 

26,500 
65,731 

26,400 
30,344 
 

26,400 
30,344 
 

26,400 
30,344 
 

26,400 
30,344 
 

26,400 
30,344 
 

นางยุพิน รังกาใจ 

นางนพดล ศรีวิไชย 
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กำรแปลงยุทธศำสตร์สู่กำรปฏิบัติ : ตำรำงแสดงควำมเชื่อมโยงจำกยุทธศำสตร์สู่กำรปฏิบัติงำน โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ และผู้รับผิดชอบ (ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน) 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

กลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณในแต่ละปี 

ผู้รับผิดชอบ 
  2564   2565   2566  2567  2568 2569 

ยุทธศำสตร์ที่ 6    
จัดมาตรการ
ส่งเสริมเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 

1.  พัฒนา
สถานศึกษาให้เป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ 

-โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา 

6,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 นายนพดล ศรีวิไชย 

2.  ส่งเสริมผู้เรียนให้
มีนิสัยรักการอ่านและ
สร้างให้เป็น
วัฒนธรรมคุณภาพ 

-โครงการห้องสมุดมีชีวิต 16,500 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 นางศรัณยา ล าบาล 

3.  สนับสนุนการ
ขับเคลื่อนกระบวน 
PLC เพ่ือยกระดับ
คุณภาพการศึกษา 

-  กิจกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการPLC 
สู่สถานศึกษา 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 
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         ส่วนที ่5 
กำรก ำกับติดตำม ประเมิน 

และรำยงำน 
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ส่วนที่ 5 
กำรก ำกับติดตำม ประเมนิและรำยงำน 

กำรบริหำรแผน 
โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร ใช้หลักธรรมาภิบาล (Good Governmance) ในการบริหาร 

แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน ซึ่งมีองค์ประกอบที่ส าคัญ 6 ประการ ดังนี้ 
1.หลักนิติธรรม คือการด าเนินการ จะต้องถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งต่างๆ ที่

เกี่ยวข้องเป็นหลักในการด าเนินการในทุกข้ันตอน 
2.หลักคุณธรรม คือ การด าเนินการจะต้องค านึกถึงความถูกต้อง ไม่ผิดศีลธรรมอันดีงาม 

ไม่ท าให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและมีส่วนได้ส่วนเสียเดือดร้อน 
3.หลักความโปร่งใส คือ การด าเนินการจะต้องสามารถตรวจสอบได้ทุกข้ันตอนส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามี

ส่วนร่วมในการด าเนินการ 
 4.หลักความมีส่วนร่วม คือ การด าเนินการจะต้องเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและมี 
5.หลักความรับผิดชอบ คือ การด าเนินการจะต้องมีผู้ที่ได้รับมอบหมาย และต้องมีผู้รับผิดชอบ พร้อมที่

จะปรับปรุงและแก้ไขต่อไป 
6.หลักความคุ้มค่า คือ การด าเนินการต้องตระหนักว่ามีทรัพยากรค่อนข้างจ ากัด ดังนั้นในการบริหาร

จัดการจ าเป็นจะต้องยึดหลักความประหยัด ความคุ้มค่า และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

กำรก ำกับติดตำม 
โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร ก าหนดแนวทางการก ากับติดตาม การด าเนินงานในการบริหารแผน      

พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน พศ.2561-2564 โดยยึดหลักวงจร 
(PDCA : DEMING CYCLE) ของ Dr. Edward W. Dming ดังนี้ 
1. P : PLAN การวางแผนการจัดท าโครงการ 

- วัตถุประสงค์เหมาะสม และสอดคล้องกับแผนของพันธกิจหรือไม่ 
- มีการก าหนดผู้รับผิดชอบหรือไม่ 
- ระยะเวลาด าเนินการที่ก าหนดไว้เหมาะสมหรือไม่ 
- งบประมาณที่ก าหนดเหมาะสมหรือไม่ 
- มีการเสนอเพ่ือขออนุมัติก่อนด าเนินการหรือไม่ 

2. D : DO การก ากับติดตามการปฏิบัติโครงการ 
- มีการก าหนดขั้นตอนหรือวิธีการด าเนินการหรือไม่ 
- มีผู้รับผิดชอบด าเนินการตามที่ก าหนดหรือไม่ 
- มีการประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องหรือไม่ 
- มีการประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องมากน้อยเพียงใด 
- สามารถด าเนินการตามระยะเวลาที่ก าหนดหรือไม่        
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- สามารถด าเนินการได้ตามงบประมาณท่ีก าหนดไว้หรือไม่ 
3. C : CHECK ตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงาน 

- ได้มีการก าหนดวิธีการ/รูปแบบการประเมินหรือไม่ 
- มีรูปแบบของการประเมินเหมาะสมหรือไม่ 
- ผลการประเมินตรงกับวัตถุประสงค์ท่ีว่างไว้หรือไม่ 
- ปัญหา/จุดอ่อนที่พบในการด าเนินการมีหรือไม่ 
- ข้อดี/จุดแข็งของการด าเนินการมีหรือไม่ 

4. A : ACTION น าข้อมูลที่ได้จากการก ากับติตามการด าเนินการไปปรับปรุงต่อไป 
- มีการระดมสมองเพ่ือหาทางแก้ปัญหา/จุดอ่อนที่ค้นพบ 
- มีการระดมสมองเพ่ือหาทางเสริมข้อดี/จุดแข็งเพ่ิมขึ้น 
- มีการน าผลที่ได้จากการระดมสมองเสนอผู้บริหารเพ่ือพิจารณาส าหรับใช้วางแผน 
- จัดท าโครงการในครั้งต่อไป 
- ก าหนดกลยุทธ์ในการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในครั้งต่อไป 

ระบบกำรติดตำมและประเมินผล 
 โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร  ได้ก าหนดให้มีระบบการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการ 
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร พ.ศ.2561-2564 

1.มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ 
2.จัดท าค าสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ 
3.จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผล 
4.ด าเนินการตามปฏิทินการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผล 
5.รายงานผลการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผล โดยแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ 

5.1 ระยะที่ 1 รายงานผลการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผลระหว่างปฏิบัติ 
5.2 ระยะที่ 2 รายงานผลการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผลเมื่อด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 

6.น าข้อมูลที่ได้จากการรายงานทั้ง 2 ระยะ มาศึกษาวิเคราะห์ เพ่ือน าผลจากการศึกษาวิเคราะห์ดังกล่าว
ไปพัฒนาการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
กำรรำยงำนผล 

1.รายงานผลการด าเนินงาน เมื่อสิ้นสุดแต่ละกิจกรรม ที่ก าหนดให้ โดยผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม 
2.เมื่อสิ้นปีการศึกษา โรงเรียนประเมินคุณภาพภายใน สรุปแสรายงานต่อผู้ที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานต้น

สังกัด น าผลจากการสรุปไปเป็นข้อมูลในการวางแผนแก้ไข ปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานในการการศึกษาต่อไป 
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 ค าสั่ง โรงเรียนจันทร์วิทยาคาร 
ที่  78/2564 

เรื่อง  การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2565 – พ.ศ.2569 ระยะเวลา 5 ป ี
---------------------------------- 

 ด้วยโรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร  จะด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปี              
พ.ศ. 2565-พ.ศ.2569 และเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
แก่นักเรียนสูงสุด  จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติระเบี ยบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และมาตรา 27  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  พ.ศ.2547 จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังต่อไปนี้  

1. คณะกรรมการที่ปรึกษา ประกอบด้วย 
1.1 นายดามพ์   กันแก้ว   ประธานกรรมการ 
1.2 นางจงจินต์ เหลาแตว  กรรมการ 
1.3 นายนพดล ศรีวิไชย   กรรมการ 
1.4 นางสาวดวงรชฏ มหาวงศนันท ์  กรรมการ 
1.5 นางสาวศรัณยา ล าบาล   กรรมการ 
1.6 คณะกรรมการสถานศึกษา  กรรมการ 
1.7 นางดาวใจ  สองสีโย   กรรมการและเลขานุการ 
1.8 นางสาวชลธิชา เย็นใจมา  ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 

      มีหน้าที่ ให้ค าปรึกษา ค าแนะน าตลอดจนให้ข้อมูลต่างๆ 
2. คณะกรรมการด าเนินงาน จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา(พ.ศ.2565–พ.ศ.2569) ประกอบด้วย 

2.1 นางดาวใจ   สองสีโย   ประธานกรรมการ 
2.2 นางปริศนา อภิวรรณ์  กรรมการ 
2.3 นางสาวชลธิชา เย็นใจมา  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่  ก าหนดรายละเอียดและองค์ประกอบของแผนให้ครอบคลุม ครบถ้วน แก้ไข ปรับปรุงใน
สาระที่เป็นข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการที่ปรึกษา จัดท าร่างแผน และเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษา 
เพ่ือน าไปจัดแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา(พ.ศ.2565-พ.ศ.2569) ให้เสร็จสมบูรณ์และน าไปสู่การจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียน  พร้อมการจัดพิมพ์และจัดท ารูปเล่ม 
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ให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งตามค าสั่งนี้ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบ  กฎหมาย  ข้อบังคับ 

ที่เก่ียวข้องต่างๆ โดยเคร่งครัด 
 

                             ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 25 เดือน ธันวาคม  พ.ศ.2564  เป็นต้นไป 
                                              

                                         สั่ง ณ วันที่ 25 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2564 
 

                                                                
 (นายดามพ์   กันแก้ว) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
      
 
      
 


