
กลยุทธ์ จุดเน้น และเป้าหมาย ของโรงเรียน  
               โรงเรียนวดัราษฎร์บ ารุง     ไดก้  าหนดกลยทุธโ์รงเรียน จุดเนน้ เป้าหมายในการพฒันาคุณภาพ
การศึกษา ตามกลยทุธโ์รงเรียน ในเวลา 4  ปี (พ.ศ.2560-2564) ทั้ง 5 กลยทุธห์ลกัดงัน้ี  

1. กลยุทธ์ พฒันาคุณภาพผู้เรียนโดยมุ่งผลสัมฤทธ์ิตามมาตรฐานการศึกษา  
กลยุทธ์แผนงาน  

1. พฒันาหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้ เนน้นกัเรียนเป็นส าคญั  
2. พฒันาระบบเทคโนโลย ีสารสนเทศ และส่ืออุปกรณ์การเรียนการสอน  

      จุดเน้น  
            นกัเรียนทุกคนไดรั้บการจดัการศึกษาท่ีมคุีณภาพ ตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เนน้การ
พฒันาภาษาไทย ภาษาองักฤษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยสีารสนเทศ และทกัษะอาชีพ 

กลยุทธ์แผนงาน พฒันาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ 

เป้าหมาย มาตรการ ตวับ่งช้ี 
1.1 มีหลกัสูตรสถานศึกษา 
สนองตอบความตอ้งการ
ของทอ้งถ่ิน และสอดคลอ้ง
กบัหลกัสูตรแกนกลาง  
 
 
 
1.2 พฒันากระบวนการ
เรียนรู้ โดยยดึผูเ้รียนเป็น
ส าคญั ไดอ้ยา่งมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ  
 
 
 
 
 
 
 

-จดัตั้งคณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตรสถานศึกษา  
-จดัท า /พฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 
และหลกัสูตรการศึกษา 
-การน าหลกัสูตรไปใช/้นิเทศ
หลกัสูตร/ติดตามประเมนิผล/
ปรับปรุง  
-พฒันารูปแบบการจดัการศกึษา
ปฐมวยัและการจดัการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานเป็นตน้แบบ  
-ส่งเสริมครูจดัแผนการเรียนรู้ และ
กระบวนการ/เทคนิคการสอน เนน้
นกัเรียนเป็นส าคญั  
-การจดัท าวจิยัในชั้นเรียนและวิจยั
เพื่อพฒันาการศกึษา  
-กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการ
เรียนรู้ดว้ยตนเอง 
-ส่งเสริมใหค้รูด าเนินการวดัผล และ

-มีหลกัสูตรสถานศึกษา ใน
การจดักระบวนการเรียนการ
สอน และพฒันารูปแบบการ
จดัการศึกษาสนองต่อผูเ้รียน
ทุกระดบั  
 
 
-ครูสามารถจดักระบวนการ
เรียนการสอน โดยเนน้ผูเ้รียน
เป็นส าคญั  
-นกัเรียนมีความรู้ 
ความสามารถ ทางวิชาการ  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
1.3 พฒันาระบบการนิเทศ
การศึกษาเพื่อการพฒันา 
อยา่งมีประสิทธิภาพ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเมินผลการเรียนการสอน โดย
เนน้การประเมิน ตามสภาพจริง จาก
กระบวนการ ปฏิบติั และผลงาน  
-จดัระบบการนิเทศงานวิชาการ และ
การเรียนการสอนภายในโรงเรียน  
-จดัระบบการนิเทศงานวิชาการและ
การเรียนการสอนในรูปแบบท่ี
หลากหลาย และเหมาะสม  
-ประเมินผลการจดัระบบ และ
กระบวนการนิเทศ  
-จดัประสบการณ์การเรียนรู้ใหก้บั
คณะครู ทั้งดา้นการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ ศึกษาดูงาน  

 
 
 
-ผูบ้ริหาร คณะครู สามารถ
นิเทศการศกึษาเพื่อพฒันา
ตนเอง และพฒันางาน  
 
 



กลยุทธ์แผนงาน พฒันาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ และส่ืออุปกรณ์การเรียนการสอน 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

2. กลยุทธ์ส่งเสริมผู้เรียนให้ผู้มีคุณธรรม จริยธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพยีง 
กลยุทธ์แผนงาน  
พฒันาระบบดูแลนกัเรียนใหม้ีคุณลกัษณะท่ีพึ่งประสงคข์องสงัคม  
จุดเน้น  
            มุ่งพฒันานกัเรียนใหม้ีคุณลกัษณะเป็นผูม้ีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
มีระเบียบวินยั ขยนั ซ่ือสตัย ์รับผดิชอบ อดทน มธัยสัถ ์ประหยดั และมีสุขภาพแข็งแรง ไดม้าตรฐานเดก็ไทย 

เป้าหมาย มาตรการ ตวับ่งช้ี 
1.5 พฒันาระบบเทคโนโลย ี
สารสนเทศ และส่ืออุปกรณ์
การเรียนการสอน ใหค้รบ
และเป็นประโยชน์ต่อการ
จดัการศึกษา  
 

-จดัหาส่ือและเทคโนโลยเีพื่อใชใ้น
การจดัการเรียนการสอนและพฒันา
งานวิชาการ  
-ส่งเสริมใหค้รูผลิตส่ือและ
นวตักรรมการเรียนการสอน ดว้ย
ระบบ ICT (E-learning)  
-จดัหอ้งสมุดใหเ้ป็นคลงัวิชาการใน
การศึกษา คน้ควา้ โดยระบบInternet 
เช่ือมโยงเครือข่าย (e-library)  
-พฒันาโปรแกรมประยกุตเ์พื่อการ
เรียนรู้ (courseware)  

-มีส่ือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี
สารสมเทศ และคณะครู
สามารถพฒันาส่ือตน้แบบ
ดา้น ICT  
 

เป้าหมาย มาตรการ ตวับ่งช้ี 
2.1 นกัเรียนทุกคน เป็นผูม้ี
คุณธรรม จริยธรรมตาม
หลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
 
 
 

วางแผนก าหนดกิจกรรม โครงการ 
ประจ าปี วนัส าคญั  
-จดักิจกรรมค่ายคุณธรรม ทกัษะ
ชีวิต  
-จดักิจกรรมมารยาทไทย  
-จดักิจกรรมการประกวดแข่งขนัสู่
ความเป็นเลิศ  
-จดักิจกรรมยกยอ่งเชิดชูเกียรติยศ  

-นกัเรียน ประพฤติดี 
ประพฤติชอบ อยูใ่นศีลธรรม 
จริยธรรม และปฏิบติัตนตาม
หลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
2.2 นกัเรียนทุกคนมี
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ 
 
 
2.3 นกัเรียนทุกคนมีสุขภาพ
อนามยั แข็งแรง ได้
มาตรฐานเด็กไทย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4 จดัระบบดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียนทุกคน  
 

-จดัท าแผนการเรียนการสอน 
สอดแทรก บูรณการทุกวิชา  
-จดักิจกรรมส่งเสริมคุณลกัษณะท่ี
จุดเนน้ การเสริมสร้างระเบียบ วินยั 
ซ่ือสตัย ์รับผดิชอบ อดทน ประหยดั  
-กิจกรรมออมทรัพย ์ 
-วางแผนการพฒันาสุขภาพอนามยั 
นกัเรียนไวป้ระจ าปี  
-ส่งเสริมกิจกรรมการกีฬา ดนตรี 
นาฏศิลป์และการแสดง  
-ส่งเสริมกิจกรรมอาหารกลางวนั  
-กิจกรรมส่งเสริมการแข่งขนัเพื่อ
ความเป็นเลิศ  
-กิจกรรมทดสอบสมรรถนะ
ทางดา้นกาย จิตใจ สงัคม  
-กิจกรรมสวนสาธารณะ ท่ีพกัผอ่น
หยอ่นใจ และแหล่งเรียนรู้  
-กิจกรรมตรวจสุขภาพนกัเรียน  
-วางแผนการจดัระบบดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียน  
-ด าเนินการคดักรองนกัเรียน และ
การช่วยเหลือนกัเรียน  
-กิจกรรมเยีย่มบา้นนกัเรียน ร่วมมือ
กบัผูป้กครอง  
-กิจกรรมป้องกนัจากสารเสพติด  
-กิจกรรมความปลอดภยัในชีวิต  
-กิจกรรมแนะแนวการศกึษา  
-กิจกรรมทุนการศกึษาทุกประเภท  

 
 
-นกัเรียนเป็นผูม้ีคุณลกัษณะท่ี
พึ่งประสงคแ์ละอยูร่่วมกบั
สงัคมอยา่งเป็นสุข  
 
-นกัเรียนเป็นผูม้ีสุขภาพทาง
กายแข็งแรง สุขภาพจิต 
อารมณ์แจ่มใส รักการกีฬา 
ดนตรี  
 
 
 
 
 
 
 
 
-นกัเรียนไดรั้บการช่วยเหลือ 
สนบัสนุน ส่งเสริม ความรู้
ความสามารถ ปกป้องจากภยั
อนัตราย  
 



3. กลยุทธ์เพิม่ศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถและ
ความเช่ียวชาญในด้านวิชาการและด้านวิชาชีพ  
กลยุทธ์แผนงาน  
พฒันาระบบการประกนัคุณภาพการศกึษา  
จุดเน้น  
                นกัเรียน ครู ผูบ้ริหาร ไดรั้บการพฒันาความรู้ ความสามารถอยา่งต่อเน่ืองและเป็นระบบ มีการ
ตรวจสอบโดยการประเมนิภายในและภายนอก ใหไ้ดม้าตรฐานแห่งชาติ 
กลยุทธ์แผนงาน พฒันาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เป้าหมาย มาตรการ ตวับ่งช้ี 
3.1 พฒันาระบบการ
ประกนัภายในโรงเรียน ให้
มีประสิทธิภาพ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 การประเมิน
ภายนอกใหไ้ด้
มาตรฐานแห่งชาติ  

- 

 

-จดัระบบโครงสร้างองคก์ร รองรับ
การจดัระบบการประกนัคุณภาพ
ภายใน  
-ก าหนดเกณฑก์ารประเมิน 
เป้าหมายความส าเร็จ ตวัช้ีวดั ให้
สอดคลอ้งแผนงาน โครงการ 
กิจกรรม  
-ด าเนินการพฒันาคุณภาพการศึกษา 
ตรวจสอบ ควบคุมคุณภาพ ทุก
ขั้นตอน  
-ประเมินผลภายในร่วมกบั 
สพป.สพ.เขต 1  
-จดัท ารายงาน สรุปผลการ
ด าเนินการ  
-เสนอรายงานผลการประเมนิตนเอง 
ต่อสมศ.  
-ประสานงานผูป้ระเมนิภายนอก  
-จดัท ารายงานประเมินคุณภาพ
การศึกษา เสนอต่อสาธารณะชน  

-มีระบบและการพฒันา
ประกนัคุณภาพการศกึษา
ภายใน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-โรงเรียนผา่นการประเมิน
ภายนอกตามมาตรฐาน
แห่งชาติ  
 



4. กลยุทธ์พฒันาสภาพแวดล้อมและการบริการท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนพฒันาเต็มศักยภาพ  
กลยุทธ์แผนงาน  
        1. พฒันาแหล่งเรียนรู้ ภูมิทศัน์และส่ิงแวดลอ้ม 
        2. พฒันาผูเ้รียน ดา้นการปกครอง ดา้นลกูเสือ ยวุกาชาด ผูบ้  าเพญ็ประโยชน ์การกีฬาดนตรี  
จุดเน้น  
          มุ่งเนน้การพฒันาแหล่งเรียนรู้ ภูมิทศัน์  ส่ิงแวดลอ้มและพฒันาการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
ระบบการปกครองประเทศไทย เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน หวงแหนศิลปวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
กลยุทธ์แผนงาน พฒันาแหล่งเรียนรู้ ภูมิทัศน์และส่ิงแวดล้อม 

 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ ด้านการปกครอง การอนุรักษ์ศิลป์วัฒนธรรมท้องถ่ิน 

เป้าหมาย มาตรการ ตวับ่งช้ี 
1.4 จดัแหล่งเรียนรู้ 
และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
ใหพ้อเพียงต่อการ
จดัการเรียนรู้  

 

 

-จดัตั้งและพฒันาแหล่งเรียนรู้ทั้งใน
และนอกโรงเรียน  
-ส่งเสริม สนบัสนุนใหค้รู /นกัเรียน 
ใชแ้หล่งเรียนรู้ในการจดั
กระบวนการเรียนการสอน  
-ส่งเสริม สนบัสนุน วิทยากร
บุคคลภายนอก ครูภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
และองคก์ร สถาบนัในทอ้งถ่ิน
จดัการกระบวนการเรียนรู้  

-คณะครู และนกัเรียน เรียนรู้
จากแหล่งเรียนรู้ทั้งในและ
นอกโรงเรียน โดยมีวิทยากร 
ครูภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ร่วม
จดัการเรียนการสอน  
 

เป้าหมาย มาตรการ ตวับ่งช้ี 
4.1 นกัเรียนทุกคนมี
ความรู้ความเขา้ใจใน
ระบบการปกครอง
ของไทย  
4.2 นกัเรียนทุกคน
เป็นผูบ้  าเพญ็
ประโยชน์ต่อตนเอง 
โรงเรียน ชุมชน และ
ประเทศ  

 -พฒันาหลกัสูตรการสอนระบบการ
ปกครองไทย ในสาระการเรียนรู้  
-กิจกรรมการปกครองทอ้งถ่ิน ใน
โรงเรียน  
-กิจกรรมศกึษางานปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน  
-กิจกรรมส่งเสริมบทบาทหนา้ท่ี
พลเมืองท่ีดีในระบอบ
ประชาธิปไตย  

-นกัเรียนมีความยดึมัน่ในการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย ด ารงตนเป็น
พลเมืองท่ีดีของประเทศ  
-นกัเรียนสามารถเป็นผู ้
บ  าเพญ็ประโยชน์ต่อตนเอง 
ชุมชน และประเทศ  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. กลยุทธ์ ด้านการบริหารจัดการศึกษาพฒันาคุณภาพผู้เรียนโดยมุ่งผลสัมฤทธ์ิตาม
มาตรฐานการศึกษา  
กลยุทธ์แผนงาน  
1. พฒันาระบบการบริหารจดัการศึกษา  
2. พฒันาบุคลากรใหเ้ป็นสงัคมแห่งการเรียนรู้  
3. พฒันาความร่วมมือกบัชุมชน องคก์ร องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 
จุดเน้น  
มุ่งเนน้ใหท้อ้งถ่ินมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา โดยองคค์ณะบุคคล ใหเ้ป็นรูปแบบการบริหารจดัการท่ีมี
ประสิทธิภาพ และเนน้บุคลากรทุกระดบั มีการพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ืองใหเ้ป็นสงัคมแห่งการเรียนรู้  
 
 
 
 

นกัเรียนทุกคนมี
ทกัษะชีวิต  
4.3 นกัเรียนสามารถ
อนุรักษ์
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีอนัดีงามทาง
วฒันธรรมไทยและ
ทอ้งถ่ิน ด ารงตนอยูใ่น
สงัคมไดอ้ยา่งเป็นสุข   

-กิจกรรมการเรียนการสอนลกูเสือ 
ยวุกาชาด  
-กิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน ์ต่อ
ตนเอง โรงเรียน ชุมชน  
-กิจกรรมค่ายลกูเสือ/ยวุกาชาด  
-กิจกรรมอาสาสมคัรพฒันา
โรงเรียนและชุมชน  
-กิจกรรมการแข่งขนักีฬาภายใน
และภายนอกโรงเรียน  
-กิจกรรมอนุรักษศ์ิลป์ นาฏศิลป์ 
และดนตรี ไทย  
-กิจกรรมศกึษาสถานท่ีแหล่ง
ประวติัศาสตร์พ้ืนบา้น และชาติไทย  
-กิจกรรมวนัส าคญัทางประเพณี
วฒันธรรมพ้ืนบา้น 

 
 
-นกัเรียนเป็นผูรู้้จกัคิด 
วิเคราะห์ สงัเคราะห์ ในการ
อนุรักษศ์ิลปวฒันธรรม 
ประเพณีอนัดีงามของทอ้งถ่ิน  



กลยุทธ์แผนงานพฒันาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

เป้าหมาย มาตรการ ตวับ่งช้ี 
5.1 ทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมใน
การบริหารจดัการศึกษา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2 โรงเรียนจดับริหารงาน
อยา่งมีประสิทธิภาพ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.3 บริหารดว้ยขอ้มลู

-การบริหารในรูปแบบองคค์ณะ
บุคคล สภาการศึกษาโรงเรียน,คณะ
กรรมการบริหารโรงเรียน,ชมรม/
สมาคมผูป้กครอง/ศิษยเ์ก่า,
กรรมการชั้นเรียน  
-องคก์รภาคีความร่วมมือ 
สถาบนัการศึกษา,องคก์รเอกชน,
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
-จดัระบบส่ือสารทุกรูปแบบในการ
สร้างความเขา้ใจ และเผยแพร่
กิจกรรม  
-จดัระดมทรัพยากรเพ่ือการศกึษา  
-จดัโครงสร้างการบริหารงานของ
โรงเรียน  
-พฒันาองคก์รโดยสร้างทีมงาน และ
การมีส่วนร่วม  
-จดัท าแผนกลยทุธข์องโรงเรียนเป็น
กรอบทิศทางการบริหารจดัการ  
-จดัท าแผนพฒันาการศึกษา
โรงเรียน  
-จดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปี  
-จดัระบบการติดตาม ก ากบั 
ประเมินผล และการรายงานผลท่ี
เป็นระบบ  
-พฒันาระบบควบคุมภายใน  
-พฒันาการบริหารแบบมุ่งเนน้
ผลงาน  
 
-จดัท าระบบขอ้มลูสารสนเทศ ให้

-ร้อยละทุกฝ่ายมีส่วนร่วมใน
การบริหารจดัการศึกษา  
 
 
 
-มีโครงสร้างการบริหาร 
ชดัเจน เอ้ือต่อการบริหารจดั
การศึกษาใหม้ีคุณภาพ  
 
 
 
 
-มี แผนกลยทุธ ์แผนปฏิบติั
การประจ าปี ท่ีสอดคลอ้ง
ความตอ้งการของทอ้งถ่ิน  
 
 
 
 
 
 
-มีระบบการติดตามควบคุม
ก ากบั และการรายงานผล
ประจ าปี  
 
 
 
 

-มีขอ้มลูสารสนเทศครบทุก
ดา้น เป็นปัจจุบนั ถกูตอ้ง 



 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์พฒันาบุคลากรให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สารสนเทศ เทคโนโลย ี 
 
 
 
 
5.4 มีอาคาร สถานท่ี 
ส่ิงแวดลอ้ม เอ้ือต่อการ
บริหารจดัการ ไดต้าม
เกณฑม์าตรฐาน  
 
 

ครบทุกดา้น  
-พฒันาระบบเครือข่ายขอ้มลู
สารสนเทศเช่ือมโยงทุกระดบั  
-จดัท าส ามะโนประชากร ระบบการ
รับเด็กวยัเรียน ไดค้รบถว้นทุกคน  
-จดัหอ้งเรียนพิเศษ ใหค้รบตาม
เกณฑม์าตรฐาน เอ้ือต่อการเรียนการ
สอน  
-จดัภูมิทศัน ์ใหส้วยงาม ปลอดภยั 
เอ้ือต่อแหล่งเรียนรู้  
 

พร้อมใชง้าน  
 
 
 
-มีอาคารสถานท่ี ส่ิงแวดลอ้ม
พร้อม และพอเพียงต่อการจดั
การศึกษา  
 

เป้าหมาย มาตรการ ตวับ่งช้ี 
5.5 พฒันาบุคลากรใหเ้ป็น
มืออาชีพ แห่งวิชาชีพ  
 

-จดัท าแผนอตัราก าลงัครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  
-ส่งเสริมสนบัสนุน ภาระงานและ
คุณภาพงาน  
-มาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณ 
คุณธรรม จริยธรรม  
-ส่งเสริม พฒันาศกัยภาพ ดา้นองค์
ความรู้ ใหเ้ป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  
-ส่งเสริมขวญั ก าลงัใจ การ
ประเมินผลงานในระบบเปิด ทุกคน
มีส่วนร่วม และการจดัสวสัดิการ 
สวสัดิภาพ  
-ยกยอ่งเชิดชูเกียรติยศ ศกัด์ิศรีครู 
และบุคลากรทางการศึกษา  

-บุคลากรทุกคนไดรั้บการ
พฒันาเป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ  
 



กลยุทธ์พฒันาความร่วมมือกับชุมชน องค์กร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เป้าหมาย มาตรการ ตวับ่งช้ี 
5.6 พฒันาความร่วมมือกบั
ชุมชน องคก์ร องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
 

-จดัประชุม สมัมนาทางวิชาการ  
-จดัท าวารสารโรงเรียน  
-จดักิจกรรมพฒันาโรงเรียน  
-จดักิจกรรมร่วมงานท่ีโรงเรียนจดั  

-ชุมชน องคก์ร องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหค้วาม
ร่วมมือพฒันาโรงเรียนทุก
ดา้น  
 


