
 
 

ส่วนที ่ 5 

โครงการ / งบประมาณ 
      โครงการที่สนองกลยุทธ์  เป้าประสงค์  ในระยะ  3  ปี 

3.2  กรอบแผนกลยุทธ์ 
 

วัตถุประสงค์ 
(Strategic Objectives) 

ตัวชี้วัด 
(Measure) 

สภาพปัจจุบัน 
(Base line) 

เป้าหมาย 
(Target)  ปี 

กลยุทธ์ริเริ่ม 
Srtategic 
 Initiative 

 2560 2561 2562 

กลยุทธ์ที่ 1  การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ 
เพ่ือให้การบริหารงานมีความ
คล่องตัว สะดวกรวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพ  โปร่งใส  ง่ายต่อ
การตรวจสอบ  
 
 

 
1. ร้อยละของครูที่มีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมากถึงมากท่ี
ที่สุด 
2. ร้อยละของนักเรียนที่มี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ถึงมากท่ีที่สุด 
3. ร้อยละของผู้ปกครองที่มี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ถึงมากท่ีที่สุด 
 

 
1. ครูมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากร้อยละ  
 
2. นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่
ในระดับมากร้อยละ  
 
3. ผู้ปกครองมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมากร้อยละ 

 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75 

 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ  

 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85 

 

 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 

 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 

 

 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85 

 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 95 

 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 95 

 

 
1. ปรับโครงสร้างการบริหาร 
2. จัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงาน 
3. บริหารจัดการด้วยระบบ TQM/ 
TQC  
4. บริหารจัดการยึดหลักธรรมาภิ
บาล 
5. ใช้กระบวนการ PDCA  ในการ
ด าเนินงาน 
6. สร้างเครือข่ายความร่วมมือใน
การบริหารจัดการศึกษา 
 



 
 

วัตถุประสงค์ 
(Strategic Objectives) 

ตัวชี้วัด 
(Measure) 

สภาพปัจจุบัน 
(Base line) 

เป้าหมาย 
(Target)  ปี 

กลยุทธ์ริเริ่ม 
Srtategic 
Initiative 2560 2561 2562 

กลยุทธ์ที่ 2  การพัฒนา
พัฒนาศักยภาพครู และ
บุคลากรทางการศึกษา 
เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีความรู้ และ
ความสามารถ ใช้ภาษาอังกฤษ
ในการสอน และการสื่อสาร 
สามารถจัดท าวิจัย เพื่อน ามา
พัฒนาในการจัดการเรียนรู้ มี
นิสัยการท างานเชิงรุก มุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ มีคุณธรรม 
จริยธรรม ตามจรรยาบรรณ 
และมาตรฐานวิชาชีพครู  

 
 
 
1. ร้อยละของครูที่ได้รับการ
พัฒนาให้มีคุณลักษณะตาม
วัตถุประสงค์ 
 
 

 
 
 
ครูที่มีคุณลักษณะตาม
วัตถุประสงค์ โดสามารถ ใช้
ภาษาอังกฤษในการสอน และ
การสื่อสารได้ร้อยละ 13.05 
(เฉพาะครูที่สอนวิชา
ภาษาอังกฤษเท่านั้น) 
 

 
 
 

ไม่น้อย
กว่าร้อย
ละ 25 

 
 

 
 
 

ไม่น้อย
กว่าร้อย
ละ 35 

 
 

 
 
 

ไม่น้อย
กว่าร้อย
ละ 50 

 
 

 
 
 
1. จัดอบรมการใช้ภาษาอังกฤษใน
การสื่อสาร  พัฒนาความรู้ตาม
สาขาวิชาที่สอน  พัฒนาความรู้
ความสามารถในการท าการวิจัย  
การใช้สื่อ ICT และพัฒนาให้มี
คุณธรรม จริยธรรม ตาม
จรรยาบรรณ และมาตรฐาน
วิชาชีพครู  
2. ศึกษาดูงานทั้งในและ
ต่างประเทศ 
3. ให้ครูท า MOU  กับสถานศึกษา 
4.  เสริมสร้างขวัญและก าลังใจ 

 
 
 
 



 
 

วัตถุประสงค์ 
(Strategic Objectives) 

ตัวชี้วัด 
(Measure) 

สภาพปัจจุบัน 
(Base line) 

เป้าหมาย 
(Target)  ปี 

กลยุทธ์ริเริ่ม 
Srtategic 
 Initiative 

2560 2561 2562 

กลยุทธ์ที่ 3  กลยุทธ์การ
จัดการเรียนรู้ สู่
มาตรฐานสากล 
เพ่ือให้นักเรียนได้รับการพัฒนา
อย่างเต็มศักยภาพ เป็นคนดี มี
คุณธรรม จริยธรรม ตาม
วัฒนธรรมไทย เป็นคนเก่ง รัก
การเรียนรู้  มีความเป็นเลิศทาง
วิชาการ สื่อสารสองภาษา  ล้ า
ทางความคิด  ผลิตอย่าง
สร้างสรรค์ และเป็นพลเมือง
ไทยและพลเมืองโลกท่ีดี  
 
 
 
 

 
 
1. ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับ
การพัฒนาให้มีคุณลักษณะ
ตามวัตถุประสงค์ 
 
 

 
 
นักเรียนที่มีคุณลักษณะตาม
วัตถุประสงค์ โดสามารถ ใช้
ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้
ร้อยละ 0.91 
 
 

 
 

ไม่น้อย
กว่าร้อย
ละ 10 

 
 

 
 

ไม่น้อย
กว่าร้อย
ละ 15 

 
 

 
 

ไม่น้อย
กว่าร้อย
ละ 25 

 
 

1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่
มาตรฐานสากล 
2. น าหลักสูตรสถานศึกษาสู่
ห้องเรียนโดยการออกแบบหน่วย
การเรียนรู้ที่อิงมาตรฐานและผล
การเรียนรู้ 
3. จัดการเรียนรู้ที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรียน โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ 
4. จัดการเรียนรู้ สองภาษา 
5.  ส่งเสริมความเป็นเลิศของ
นักเรียนตามความสามารถ 
6. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน เช่น การวิเคราะห์ข้อสอบ
ระดับชาติสู่ห้องเรียน  การสอบ           
Pre – NT และ Pre – ONET   
การติวเข้ม   การใช้ข้อสอบกลาง 
ฯลฯ  
 



 
 

วัตถุประสงค์ 
(Strategic Objectives) 

ตัวชี้วัด 
(Measure) 

สภาพปัจจุบัน 
(Base line) 

เป้าหมาย 
(Target)  ปี 

กลยุทธ์ริเริ่ม 
Srtategic 
 Initiative 

2560 2561 2562 

กลยุทธ์ที่ 4 กลยุทธ์ส่งเสริม
คุณธรรม น าความรู้เชิดชู 
ความเป็นไทย 
 เพ่ือให้นักเรียนได้รับการ
พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ เป็น
คนดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
ตามวัฒนธรรมไทย เป็นคนเก่ง 
รักการเรียนรู้  มีความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ สื่อสารสองภาษา  
ล้ าทางความคิด  ผลิตอย่าง
สร้างสรรค์ และเป็นพลเมือง
ไทย  
 
 
 
 

 
 
 
1. ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับ
การพัฒนาให้มีคุณลักษณะ
ตามวัตถุประสงค์ 
 
 

 
 
 
นักเรียนร้อยละ  75 เป็นผู้มี
คุณลักษณะตามวัตถุประสงค์ 

 
 
 

ไม่น้อย
กว่าร้อย
ละ 80 

 
 

 
 
 

ไม่น้อย
กว่าร้อย
ละ 90 

 
 

 
 
 

ไม่น้อย
กว่าร้อย
ละ 95 

 
 

1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่
มาตรฐานสากล 
2. น าหลักสูตรสถานศึกษาสู่
ห้องเรียนโดยการออกแบบหน่วย
การเรียนรู้ที่อิงมาตรฐานและผล
การเรียนรู้ 
3. จัดการเรียนรู้ที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรียน โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ 
4. จัดการเรียนรู้ สองภาษา 
5.  ส่งเสริมความเป็นเลิศของ
นักเรียนตามความสามารถ 
6. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน เช่น การวิเคราะห์ข้อสอบ
ระดับชาติสู่ห้องเรียน  การสอบ           
Pre – NT และ Pre – ONET   
การติวเข้ม   การใช้ข้อสอบกลาง 
ฯลฯ 
 



 
 

วัตถุประสงค์ 
(Strategic Objectives) 

ตัวชี้วัด 
(Measure) 

สภาพปัจจุบัน 
(Base line) 

เป้าหมาย 
(Target)  ปี 

กลยุทธ์ริเริ่ม 
Srtategic 
 Initiative 

2560 2561 2562 

กลยุทธ์ที่ 5 กลยุทธ์ส่งเสริม
การมีส่วนร่วมโดยสร้าง
เครือข่ายในการบริหารจัด
การศึกษา 
เพ่ือให้ชุมชนทุกภาคส่วน ทั้ง
ภาครัฐ และเอกชน มีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการศึกษา  
 

 
 
 
 
ร้อยละความพึงพอใจของ
ชุมชน 
 
 

 
 
 
 
ชุมชนทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ 
และเอกชน มีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการศึกษาร้อยละ 
75 
 
 

 
 
 
 

ไม่น้อย
กว่า           

ร้อยละ 
80 
 
 

 
 
 
 

ไม่น้อย
กว่า         

ร้อยละ 
85 
 
 

 
 
 
 

ไม่น้อย
กว่า          

ร้อยละ 
90 
 
 

 

 
 

 

 


