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โรงเรียนบ้านป่าแดง 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต 3 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

กระทรวงศึกษำธิกำร 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ประจ าปีการศึกษา 2563 
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ค าน า 
 

 โรงเรียนบ้านป่าแดง ได้จัดท าแผนการใช้งบประมาณประจ าปีการศึกษา 2563 เพ่ือใช้เป็นกรอบการ
ด าเนินงานและขับเคลื่อนการบริหารจัดการการศึกษา โดยมีสาระส าคัญประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ จุดเน้น โครงการและกิจกรรมที่ตอบสนองและสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 
๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) , แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) , 
นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๔) , นโยบายรัฐบาล , นโยบายของรัฐมนตรีว่าการ , 
ยุทธศาสตร์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 และยุทธศาสตร์โรงเรียนบ้านป่าแดง 

 
โรงเรียนบ้านป่าแดง 
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สารบัญ 
 

หน้า 
 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
- บทบาทหนา้ที่ของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน            1 
- บทบาทหนา้ที่ของสถานศึกษาตามเจตนารมณ์ของ พรบ.การศกึษาแห่งชาติ     1 

 - ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป           1 
ส่วนที่ 2 ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

- วิสัยทัศน์            11 
 - พันธกิจ            11 
 - เป้าหมาย            11 
 - กลยุทธ์            13 

- ตัวชี้วัดและเป้าหมาย          14 
 - เป้าหมายผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ปีการศึกษา 2563    18 
ส่วนที่ 3 รายละเอียดงบประมาณ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖3 
 - รายละเอียดงบประมาณ ประจ าปีการศึกษา 2563        21 
 - ประมาณการรายรับ ปีการศึกษา 2563        23 
 - ประมาณการรายจ่าย ปีการศกึษา 2563        25 
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ส่วนที่ 1 
 

ข้อมูลทั่วไป 
 

1. บทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
1. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
 1) พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2545  
 2) พรบ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ มาตรา 38 (กรรมการสถานศึกษา) มาตรา 
39 (อ านาจหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษา)  
 3) กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 
2547 (ออกตาม ม.34 วรรคสี่ ของ พรบ.บริหารศธ.)  
 4) กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและจัดการศึกษา (ออกตาม 
ม.39 วรรคสอง พรบ.กศ แห่งชาติ 2542)  
 5) ระเบียบ ศธ.ว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่
เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2546 (ออกตาม ม.35 พรบ.บริหาร ศธ.)  
 6) กฎกระทรวงก าหนดจ านวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์วิธีการสรรหากรรมการสถานศึกษาข้ัน 
พ้ืนฐาน พ.ศ. 2546  
 7) ระเบียบ กฎหมายอ่ืน ๆ  
 
2. บทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาตามเจตนารมณ์ของ พรบ. การศึกษาแห่งชาติ  
1) จัดท านโยบายแผนพัฒนาการศึกษาด้านวิชาการ บุคคล งบประมาณ บริหารทั่วไป  
2) จัดตั้ง/รับผิดชอบการใช้จ่ายงบประมาณ  
3) พัฒนาหลักสูตร /จัดการเรียนการสอน  
4) ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ แนวปฏิบัติ  
5) ก ากับ ติดตามประเมินผลตามแผนงานโครงการ  
6) ระดมทรัพยากร ปกครอง ดูแลบ ารุงรักษาทรัพย์สินฯ  
7) จัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
8) ส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชน สร้างความสัมพันธ์ 

 
3. ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป 
 1. ประวัติโรงเรียนบ้านป่าแดง 

 โรงเรียนบ้านป่าแดง  ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อ  วันที่  ๒๑  สิงหาคม  ๒๔๘๐  โดยอาศัยตลาดสด   เป็นที่
ท าการสอนต่อมาได้ย้ายมาท าการสอนในวัดประจ าหมู่บ้าน  โดยใช้ศาลาวัดเป็นห้องเรียน วันที่      ๘  
มิถุนายน ๒๔๙๑  ได้เริ่มก่อสร้างอาคารเรียนขึ้น ๑ หลัง  เริ่มก่อสร้างอาคารเรียนเป็นอาคารถาวรในปี ๒๔๙๑  
จนถึงปัจจุบันโรงเรียนมีอาคารเรียน ๔ หลัง อาคารประกอบ ๓ หลัง  ที่ใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน  และ
กิจกรรมเสริมต่างๆ ของโรงเรียนและได้เข้าร่วมเป็นโรงเรียนตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในปี 
๒๕๓๔ 
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2. ข้อมูลทั่วไป 
๑.๑ ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนบ้านป่าแดง   
ตั้งอยู่เลขที่ 184 หมู่ที่ 11  ต าบลเกาะช้าง  อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย  รหัสไปรษณีย์ 57130  
โทรศัพท์ 053 – 675097  มือถือ  087-1919864 
Website: http://www.padaengschool.ac.th 
e-mail:  pdschool57130@gmail.com 
๑.๒ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
๑.๓ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๓ 
๑.๔ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น  อนุบาล 2 - มัธยมศึกษาปีที่ 3  
1.5 ตราสัญลักษณ์โรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
1.6 อักษรย่อโรงเรียน : ม.ป.ด. 
1.7 สีประจ าโรงเรียน : เหลือง-แดง 
1.8 ปรัชญาของโรงเรียน : สุสฺ สูส   ลภเต  ปญฺญ   (ตั้งใจฟัง  ย่อมได้ปัญญา) 
1.9 ค าขวัญโรงเรียน : วิชาการดี  มีคุณธรรม  น ากีฬา 
1.10 อัตลักษณ์ของโรงเรียน : เด่นกีฬา  มารยาทด ี มีความซื่อสัตย์ 
1.11 เอกลักษณ์ของโรงเรียน : กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้เรียน สู่ความเป็นเลิศ   

ด้านกีฬา  เกมกีฬาทางวิชาการ  และงานศิลปะ 
 
 3. เขตพื้นที่บริการการศึกษา  

        โรงเรียนบ้านป่าแดง   รับผิดชอบจัดการศึกษาในพ้ืนที่เขตบริการ ดังนี้ 
 1. บ้านป่าแดงหลวง หมู่ 11      ต าบลเกาะช้าง 
 2. บ้านป่าแดง  หมู่ 5  ต าบลเกาะช้าง 
 3. บ้านป่าซางงาม  หมู่ 6  ต าบลเกาะช้าง 
 4. บ้านเหมืองแดงน้อย หมู่ 8  ต าบลเกาะช้าง 
 5. บ้านศรีป่าแดง  หมู่ 9  ต าบลเกาะช้าง 
 6. บ้านศรีชัยภูมิ  หมู่ 10  ต าบลเกาะช้าง 
 7. บ้านร้องพระเจ้า  หมู่ 5  ต าบลเกาะช้าง 
 

  
 
 
 

http://www.padaengschool.ac.th/
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 4. แผนผังโรงเรียน 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

~ ๔ ~ 
  

 5. โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน  
 

โครงสร้างการบริหาร 
 
 

ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
(นายภูวนารถ  จันทาพูน) 

 
 

 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 

รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
(...............................................) 

 
 
 

หัวหน้ากลุ่มงาน
บริหารวิชาการ 

(น.ส.กรรณิการ์ พิพิทธภัณฑ์) 

 

หัวหน้ากลุ่มงาน 
บริหารงบประมาณ

และแผน 
(น.ส.สุภำพรรณ ยวนมำลัย) 

 
หัวหน้ากลุ่มงาน
บริหารงานบุคคล 

(นายวรวุฒิ  ทาแกง) 
 

หัวหน้ากลุ่มงาน
บริหารทั่วไป 

(นางอัมภา  ตุ่นหนิ้ว) 

 
 
 

หัวหน้างาน 
กิจการนักเรียน 

(นายอุทิศ   พ้ืนงาม) 

 หัวหน้างาน 
แนะแนว 

(นางเทียมใจ  ผิวเหลือง) 

 หัวหน้างาน 
อาคารสถานที่ 

(นายวิระวัฒน์ โชติพงษ์) 

 หัวหน้างาน 
สัมพันธ์ชุมชน 

(นางสายสมร สริสุนทร) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการ 

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ภาคีเครือข่ายองค์การ
ภาครัฐและเอกชน 
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 6. ข้อมูลครูและบุคลากร 
 

ประเภท 
เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด 

อายุเฉลี่ย 
(ปี)  

อายุงาน
เฉลี่ย(ปี) ชาย หญิง 

ต่ า
กว่า 
ป.ตรี 

ป.
ตรี 

ป.โท ป.เอก 

ผู้อ านวยการ ๑ - - - 1 - 41 15 
รองผู้อ านวยการ - - - - - - - - 
ข้าราชการครู 8 ๑2 - ๑5 5 - 42 17 
ครูอัตราจ้าง/ครูพ่ี
เลี้ยง 

2 3 - 5 - - ๒9 3 

พนักงานราชการ - - - - - - - - 
อ่ืน ๆ  
- นักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
เต็มรูป 
- เจ้าหน้าที่ธุรการ 

 
- 
 
 
- 

 
- 
 
 

1 

 
- 
 
 
- 

 
- 
 
 

1 

 
- 
 
 
- 

 
- 
 
 
- 

 
- 
 
 

29 

 
- 
 
 

2 
นักการ/ภารโรง ๑ - 1 - - - 47 11 

รวม ๑2 16 1 21 6 - รวมบุคลากร 28 คน 
 

ผู้บริหาร 
 - ผู้อ านวยการโรงเรียน  นายภูวนารถ  จันทาพูน  โทรศัพท์ ๐๘0 – 5002487            
e-mail: kang.ku58@gmail.com  วุฒิการศึกษาสูงสุด  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) ด ารง
ต าแหน่งที่โรงเรียนบ้านป่าแดง ตั้งแต่  8  พฤษภาคม ๒๕61  จนถึงปัจจุบัน  
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 7. ข้อมูลจ านวนนักเรียน  
 7.1 ข้อมูล ณ วันที่ 10  มิถุนายน  2562 

 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 
อ.2 1 20 11 31 31 

อ.3 2 16 22 38 19 

รวม 3 36 33 69  

ป.๑ 1 17 13 30 30 

ป.๒ ๒ 22 26 48 24 

ป.๓ 2 19 23 42 21 

ป.๔ ๒ 26 21 47 23.5 

ป.๕ ๒ 20 14 34 17 

ป.๖ 2 20 1 37 18.5 

รวม ๑1 124 114 238  

ม.๑ 2 13 18 31 15.5 

ม.๒ ๒ 24 19 43 21.5 

ม.๓ ๒ 13 21 34 17 

รวม 6 50 58 108  

รวมทั้งหมด 20 210 205 415  
 

 8. ข้อมูลอาคารสถานที่  
 

 อาคารเรียนจ านวน  ๔  หลัง อาคารประกอบจ านวน ๔  หลัง ส้วม ๔ หลัง สนามเด็กเล่น ๑ สนาม สนาม
ฟุตบอล ๑ สนาม สนามวอลเล่ย์บอล ๑  สนามตะกร้อ ๑ สนาม 
 

 9. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
 

 9.1 สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน มีลักษณะทั่วไป เป็นหมู่บ้านฐานะปานกลางถึงยากจน  มี
ประชากรประมาณ  ๒,9๐๐ คน  รวมหมู่บ้านร้องพระเจ้าซึ่งเป็นหมู่บ้านของชนอพยพจากประเทศเพ่ือนบ้าน
เข้ามาอยู่โดยการควบคุมของส่วนราชการ มีบริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียนได้แก่ วัด ตลาดสด  สถานเลี้ยง
เด็กเล็ก  สถานพยาบาล สุสาน  สวน และไร่นาของประชาชน  อาชีพหลักของชุมชน คือ  ท านา รับจ้างทั่วไป  
ค้าขาย ท าอุตสาหกรรมในครัวเรือน และรับราชการบางส่วน  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  
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 9.2 ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับประถมศึกษาภาคบังคับ มีอาชีพหลัก คือ   ท านา ร้อย
ละ ๙๐ ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ ๙๕ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี 72,๐๐๐ 
บาท จ านวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว ๔ คน 
 

 สภาพแวดล้อมวิเคราะห์ได้ดังนี้ 
 ด้านสังคม และวัฒนธรรม 
 ๑. ชุมชนมีการฟ้ืนฟู  ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น  เกิดความร่วมมือระหว่างชุมชนและโรงเรียน  
ส่งผลให้การจัดกิจกรรมของโรงเรียนเพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนเกิดตระหนักและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี
ท้องถิ่นได้รับความส าเร็จ เช่น การเข้าร่วมกิจกรรมทางพุทธศาสนา     
 ๒. ชุมชนมีแหล่งการเรียนรู้อย่างหลายหลาย  ส่งผลให้บุคลากรในโรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้หรือสถานที่
ฝึกปฏิบัติงานของนักเรียนอย่างเพียงพอ  ซึ่งได้รับความร่วมมือจากชุมชน  หน่วยงานของรัฐ 
   ๓. ผู้ปกครองในชุมชนส่วนมากมีอาชีพเกษตรกรรมมีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง ถ้าได้รับการสนับสนุน ที่ดีจะ
ส่งผลให้เด็กนักเรียนได้เรียนสูงขึ้น  พืชผลมีราคาดี ชุมชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
 ๔. โครงสร้างพ้ืนฐานของชุมชนมีความพร้อมในการให้บริการด้านคมนาคม ไฟฟ้า  ประปา  โทรศัพท์  
สถานบริการ  สาธารณสุข  ส่งผลให้โรงเรียนได้รับบริการอย่างเพียงพอและบุคลากรในโรงเรียนมีสุขภาพ
อนามัยดี 
 ๕. ชุมชนเห็นความส าคัญของปัญหายาเสพติด โรคเอดส์  ส่งผลให้เกิดความร่วมมือในการแก้ปัญหา
ชุมชนกับโรงเรียนมากข้ึน  ท าให้ปัญหายาเสพติด โรคเอดส์ ลดลง        
 ๖. ชุมชนสนับสนุนการเรียนรู้แบบการช่วยเหลือตนเองของนักเรียน  ปัจจุบันได้รับการสนับสนุนจาก
รัฐตามโครงการรัฐสนับสนุนค่าจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (เรียนฟรี ๑๕ ปี) 

ด้านเทคโนโลยี        
๑. ความเจริญด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร ส่งผลให้นักเรียนมีแหล่งเรียนรู้เพ่ิมข้ึนและมีความรู้กว้างไกล  

โดยเฉพาะการใช้อินเทอร์เน็ต ในการสื่อสาร สืบค้น  แสวงหาความรู้       
๒. การคมนาคมการสื่อสารที่ทันสมัย ท าให้การสื่อสารระหว่างโรงเรียน กับชุมชน หรือผู้ปกครอง

รวดเร็ว ส่งผลให้ชุมชนหรือผู้ปกครองให้การสนับสนุนการบริหาร จัดการศึกษาของโรงเรียนมากข้ึน               
ด้านเศรษฐกิจ       
๑. ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจท าให้ประชาชน  นักเรียน  โรงเรียนรู้จักประหยัด อดออม  ส่งผลให้เกิดการ

น าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการด าเนินชีวิต  การน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ และโรงเรียนน ามาใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน  สภาพของชุมชนมีการประกอบอาชีพที่หลากหลาย  ผู้ปกครองเห็นความส าคัญของ
การศึกษามากขึ้น  ส่งลูกเรียนต่อในระดับสูงมากกว่าเดิม     

๒. สภาพของชุมชนมีการประกอบอาชีพที่หลากหลาย ผู้ปกครองเห็นความส าคัญของการศึกษามาก
ขึ้น  ต้องการส่งลูกเรียนต่อในระดับสูงมากกว่าเดิม  ร้อยละ ๙๐  ของนักเรียนที่เรียนจบชั้นสูงสุดของโรงเรียน
ได้เรียนต่อ               

ด้านการเมืองและกฎหมาย       
๑. นโยบายของรัฐในการสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาหลายโครงการส่งผลให้นักเรียนมีโอกาสศึกษาจน

จบหลักสูตรภาคบังคับ  และมีทางเลือกในการศึกษาต่อให้สูงขึ้น      
๒. พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในบริหารการศึกษามากขึ้น   
๓. กฎหมายการจัดระเบียบสังคม  ส่งผลให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ลดลง 
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ข้อจ ากัดของสถานศึกษากับความร่วมมือของชุมชน 
ด้านสังคม และวัฒนธรรม         
๑. วัฒนธรรมต่างชาติหลั่งไหลเข้ามามากขึ้น ส่งผลให้เยาวชนไทยละเลยความเป็นไทย  
๒. การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน ชุมชนยังมีน้อย  ส่งผลให้โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจาก

ชุมชนน้อย  ผู้ปกครองในชุมชนส่วนมากมีอาชีพเกษตรกรรม  แต่มีฐานะยากจนส่งผลให้นักเรียนส่วนหนึ่งได้
เล่าเรียนเพียงภาคบังคับ   

๓. ชุมชนมีลักษณะเป็นชุมชนชนบทวิถีการด าเนินชีวิตของคนในชุมชนเรียบง่าย  ส่งผลให้นักเรียนขาด
ความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้ ชุมชนเห็นความส าคัญของปัญหายาเสพติด  โรคเอดส์ ส่งผลให้เกิด
ความร่วมมือในการแก้ปัญหา และท าให้ปัญหายาเสพติดโรคเอดส์ ลดลง           

๔. สภาพครอบครัวมีปัญหาเรื่องการหย่าร้าง  หรือผู้ปกครองเสียชีวิตส่งผลให้นักเรียนมีปัญหา
ทางด้านสุขภาพจิตและสุขภาพกาย             

๕. การขาดการปลูกฝังจากครอบครัวและโรงเรียน ส่งผลให้นักเรียนมีค่านิยม ที่ไม่ถูกต้องในเรื่องการ
แต่งกาย   

๖. นักเรียนที่จบจากในชุมชนแล้ว ไม่สามารถเรียนต่อได้รวมกลุ่มกันสร้างปัญหาให้แก่ชุมชนและสังคม
โดยรวม 

ด้านเทคโนโลยี           
๑. ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี  ส่งผลให้โรงเรียนต้องเร่งลงทุนและพัฒนาให้ทันต่อการ

เปลี่ยนแปลง แต่ทางโรงเรียนยังขาดสื่อเทคโนโลยี เช่น คอมพิวเตอร์  โรงเรียนมีจ านวนไม่เพียงพอกับจ านวน
เด็ก  มีคอมพิวเตอร์ที่ใช้สอนเพียง ๒8 เครื่อง ซึ่งใช้สอนกับนักเรียน จ านวน 409  คน  และเป็นเครื่อง
คอมพิวเตอร์เก่าที่มีคุณภาพต่ า ส่วนหนึ่งประเมินแล้วไม่คุ้มค่า กับการซ่อมแซม ต้องรอการจ าหน่าย              

๒. ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีต่างๆ มีอิทธิพลต่อแนวคิดและพฤติกรรม  ส่งผลให้นักเรียน
มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนและด้านคุณธรรม จริยธรรมลดลง            

๓. ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นการเพ่ิมค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองโดยไม่จ าเป็น  เช่น เด็กเที่ยวไกล  ค่า
น้ ามันเพ่ิมมากขึ้นเพราะมี  จักรยานยนต์  ค่าโทรศัพท์มือถือ และ ค่าเกมอินเตอร์เน็ตที่เด็กชอบเล่นมาก 

ด้านเศรษฐกิจ             
๑. ภาวะวิกฤติเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ  ส่งผลให้การระดมทรัพยากรในชุมชนเพ่ือพัฒนา

การศึกษาของโรงเรียนได้น้อย  โรงเรียนต้องหาหรือระดมทุนเพ่ือพัฒนาการศึกษาจากภาคเอกชน และ
หน่วยงานอื่นมากข้ึน      

๒. ภาวะวิกฤติเศรษฐกิจท าให้ผู้ปกครองว่างงาน และมีรายได้ลดลงท าให้ผู้ปกครองต้องไปประกอบ
อาชีพในท้องถิ่นอ่ืน  ส่งผลให้นักเรียนขาดการดูแลจากผู้ปกครองท าให้เกิดปัญหา ด้านพฤติกรรมที่เบี่ยงเบน
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ าลง  

 
ด้านการเมืองและกฎหมาย            
๑. นโยบายการจัดการศึกษาของรัฐและหลักสูตรยังขาดความชัดเจน การสนับสนุน และแก้ไขปัญหา

ให้กับสถานศึกษาไม่ตรงจุด  เช่น นโยบายการลดอัตราก าลังของบุคลากร ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการ
สอน และการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน          

๒. รัฐบาลขาดงบประมาณในการสนับสนุนการจัดการศึกษา ซึ่งโรงเรียนจ าเป็นต้องพัฒนาทั้งภารกิจ
หลัก คือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ลงสู่เด็กนักเรียน  ภารกิจรอง คือ การอ านวยให้ครูหรือบุคลากร
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ทางการศึกษาได้รับการสนับสนุน มีความสะดวกในการจัดกิจกรรม  ภารกิจสนับสนุน คือการจัดอาคารสถานที่ 
สภาพแวดล้อมในโรงเรียน เช่น  ปรับปรุงสนามกีฬา จัดภูมิทัศน์  สวนหย่อม  เป็นต้น 
 

10. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
  10.1 ห้องสมุด เดิมมีขนาด ๑๐๒ ตารางเมตร จ านวนหนังสือในห้องสมุด ๖,๕๐๐ เล่ม    การ
สืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบการยืมคืนจากเจ้าหน้าที่ห้องสมุด จ านวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปี
การศึกษาที่รายงาน เฉลี่ย ๓5๐ คน ต่อ วัน คิดเป็นร้อยละ 84.33 ของนักเรียนทั้งหมด  
  10.2 ห้องปฏิบัติการ   
  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์      จ านวน  2 ห้อง   
 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์     จ านวน  ๑ ห้อง   
  ห้องดนตรี    จ านวน  1 ห้อง  
  ห้องนาฏศิลป์          จ านวน  1 ห้อง 
  ห้องพลศึกษา    จ านวน  1 ห้อง 
  10.3  คอมพิวเตอร์ จ านวน  ๓4  เครื่อง 
   ใช้เพื่อการเรียนการสอน  ๒8 เครื่อง    
   ใช้เพื่องานส านักงานและธุรการ 3 เครื่อง    
 จ านวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตในแต่ปีการศึกษา เฉลี่ย ๑3๐ คน ต่อวัน    คิดเป็นร้อย
ละ 31.32 ของนักเรียนทั้งหมด 
   ใช้เพื่อการบริหารจัดการ   3   เครื่อง 
  10.4 แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
 

แหล่งเรียนรู้ภายใน 
สถิติการใช้จ านวนครั้ง(วัน)/ปี 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
๑. ห้องคอมพิวเตอร์ 
๒. ห้องสหกรณ์ 
๓. โรงอาหาร 
๔. ห้องสมุด 
๕. ห้องพลศึกษา 
๖. ห้องดนตร ี
๗. ห้องวิทยาศาสตร์ 

๒๐๐ 
๒๐๐ 
๒๐๐ 
๒๐๐ 
๒๐๐ 
๒๐๐ 
๒๐๐ 
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  10.5 แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
   

แหล่งเรียนรู้ภายนอก สถิติการใช้ 
จ านวนครั้ง/ปี 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
๑. วัดป่าแดงหลวง 
๒. วัดหิรัญญาวาส 
3. ไร่นา สวนผสม 
4. วัดพระธาตุผาเงา 
5. สามเหลี่ยมทองค า 
6. วนอุทยานถ้ าหลวง-ขุนน้ านางนอน 
7. ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญศิริ 
8. งานมหัศจรรย์ 10 ชาติพันธุ์ 
9. พระธาตุจอมกิตติ 
10. โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม 
11. ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน 
12. สวนสัตว์ภูเทียนรีสอร์ท 
13. ไร่ชาฉุยฟง 
14. อ่างเก็บน้ าถ้ าเสาหินพญานาค 
15. มหกรรมดอกไม้อาเซียน (องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย) 

๑5 
๑2 
๒ 
1 
๑ 
๑ 
1 
1 
1 
1 
๑ 
2 
๑ 
1 
1 
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ส่วนที่ 2 
 

ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
 

1. วิสัยทัศน์ (VISION) 
 

ภายในปีการศึกษา ๒๕๖4 โรงเรียนบ้านป่าแดงมุ่งพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา เกมกีฬาทางวิชาการ และงานศิลปะ ด้วยกิจกรรมเสริมหลักสูตร  พัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะชีวิต บนพ้ืนฐานความเป็นไทย ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

2. พันธกิจ (MISSION) 
 

1. บริหารสถานศึกษาด้วยหลักธรรมาภิบาล 
2. จัดการเรียนรู้ตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
3. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านกีฬา   

เกมกีฬาทางวิชาการ และงานศิลปะ 
4. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์  คิดเป็น  ท าเป็น  แก้ปัญหาได้   

รักการเรียนรู้ 
5. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีระเบียบวินัย 
6. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย 
7. ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยี  ภาษาและการสื่อสาร  รวมถึงทักษะอาชีพพ้ืนฐาน

ให้กับผู้เรียน 
8. พัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาพกาย  และสุขภาพจิตสมบูรณ์ตามช่วงวัย 
9. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิต  และด ารงตนเป็นพลเมืองดีบนพื้นฐานความเป็นไทย  

ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

3. เป้าประสงค์(OBJECTIVE) 
 1. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  ได้มาตรฐานการศึกษาตาม
หลักธรรมาภิบาล 
 2. โรงเรียนด าเนินการพัฒนาหลักสูตร  และจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึง 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ได้อย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐานที่ก าหนด 
 3. ผู้เรียนทุกคนผ่านเกณฑ์กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ตนเองได้เลือกเข้าร่วม  
 4. ผู้เรียนไม่น้อยกว่า ร้อยละ  ๘๐  มีความคิดสร้างสรรค์  คิดเป็น  ท าเป็น  แก้ปัญหาได้  รัก
การเรียนรู้ 
 5. ผู้เรียนไม่น้อยกว่า ร้อยละ  ๘๐  ผ่านเกณฑ์การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
 6. ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๘๐ เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ไทย 
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 7. ผู้เรียนร้อยละ  ๑๐๐  ได้รับการเสริมทักษะการเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยี  ภาษาและ  
การสื่อสาร  ทักษะอาชีพพ้ืนฐาน 
 8. ผู้เรียนร้อยละ  ๑๐๐  ได้รับการพัฒนาให้มีสุขภาพกาย  สุขภาพจิตให้สมบูรณ์ตามช่วงวัย 
 9. ผู้เรียนร้อยละ  ๑๐๐  ได้รับการส่งเสริมให้มีทักษะชีวิต  และด ารงตนเป็นพลเมืองดีบน
พ้ืนฐานความเป็นไทย ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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4. กลยุทธ์สถานศึกษา 
 วิเคราะห์ความสอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์ สพป.เชียงราย เขต 3  และ กลยุทธ์โรงเรียนบ้านป่าแดง (พ.ศ. 2563) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ สพฐ. 
ยุทธศาสตร์ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย 

เขต 3 

ยุทธศาสตร์ 
โรงเรียนบ้านป่าแดง 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ จัดการศึกษาเพ่ือความ
มั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕  จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

ยุทธศาสตร์ที ่๑ จัดการศึกษาเพ่ือ
ความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
ยุทธศาสตร์ที ่๕  จัดการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนา
หลักสูตร จัดการศึกษาภาคบังคับ
ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน และเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  จัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 

ยุทธศาสตร์ที ่๒  จัดการศึกษาเพ่ือ
เพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การส่งเสริม
กิจกรรมเสริมหลักสูตร  เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔  ส่งเสริมความ
เป็นเลิศด้านกีฬา เกมกีฬาทาง
วิชาการ และงานศิลปะ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  สร้างโอกาสในการ
เข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ 
มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ า
ทางการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที ่๔  สร้างโอกาสในการ
เข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ 
มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ า
ทางการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การเพ่ิมโอกาส
ให้ผู้เรียนได้เข้าถึงบริการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  พัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

ยุทธศาสตร์ที ่๓  พัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ส่งเสริม 
สนับสนุนการพัฒนาครู และ
บุคลากรทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖  พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้เป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้สู่ชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที ่6  ปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ เพ่ิมประสิทธิภาพ 
การบริหารจัดการและส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาตาม
หลักธรรมาภิบาล 
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5. ตัวช้ีวัดและเป้าหมาย 
 5.1 สภาพความส าเร็จที่คาดว่าจะเกิดขึ้นระดับปฐมวัย เม่ือสิ้นปีการศึกษา 2563 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ โครงการ/กิจกรรม กลยุทธ์ระดับแผน ยุทธศาสตร์ 
1. เด็กผ่านเกณฑ์การประเมิน
ระดับดีไมน่้อยกว่าร้อยละ 75 ใน
มาตรฐานที่ 1-8 และ ระดับดีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 70 ในมาตรฐานที่ 
9-12 ของมาตรฐานหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยพทุธศักราช  
2560 พิจารณาจากผลการ
ประเมินพัฒนาการ   
2. เด็กผ่านเกณฑ์การประเมนิ
ระดับดีไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 
ตามมาตรฐานที ่1ตัวบ่งชี้ที่ 
1,2,3และผ่านเกณฑ์การประเมิน
ระดับดีไม่น้อยกว่าร้อยละ70 ใน
ตัวบ่งชี้ที4่ ของมาตรฐานการศึกษา
เพื่อการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
3. สถานศึกษามีคุณภาพการจัด
การศึกษาปฐมวัยผ่านเกณฑ์การ
ประเมนิระดบัดีตามมาตรฐานที่ 2 
ตัวบ่งชี้ที ่4,5,6 และมาตรฐานที่ 
3 ตัวบ่งชี้ที1่,2,3 ของมาตรฐาน 
การศึกษาเพื่อการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 
4. พิจารณาจากผลการประเมิน
คุณภาพผู้เรียนและสถานศึกษา
ตามมาตรฐานเพื่อการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 
5.เด็กร้อยละ 75 มีความพึงพอใจ
ในการจัดกิจกรรม 
6. เด็กร้อยละ 80 เข้าร่วม
กิจกรรม 

1.โครงการพัฒนาการศึกษา 
   ปฐมวัย 
2. ส่งเสริมประสิทธิภาพ 
    การศึกษาปฐมวัย 
 
 

1.พัฒนาหลักสูตรและการ
น าหลักสูตรไปสู่การปฎิบัติ
ให้เกิดประสิทธิภาพ 
2. พัฒนาคุณภาพเด็กและ
คุณภาพการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ 

- 3.ส่งเสริมการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่หลากหลาย
รูปแบบโดยใช้สื่อการเรียน
การสอน เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการศึกษาในทั้ง
ในรูปแบบปกติและรูปแบบ
ทางเลือกจัดให้เหมาะสม
และเต็มศักยภาพของเด็ก 

- 4.การประเมินตนเองของ
สถานศึกษา 
 

ยุทธศาสตร์ 1 
การพัฒนา
หลักสูตร จัดการ 
ศึกษาภาคบังคับให้
มีคุณภาพได้
มาตรฐาน และเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ 2 
การส่งเสริม
กิจกรรมเสริม
หลักสูตรเพื่อเพ่ิม
ขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ 3 
การเพ่ิมโอกาสให้
ผู้เรียนได้เข้าถึง
บริการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 
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 5.2  สภาพความส าเร็จที่คาดว่าจะเกิดขึ้นระดับการศึกษาขัน้พื้นฐาน เม่ือสิ้นปีการศึกษา 2563 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ โครงการ/กิจกรรม กลยุทธ์ระดับแผน ยุทธศาสตร์ 
1. โรงเรียนมีระบบการประกัน
คุณภาพภายใน (ผลการ
ด าเนินการงานการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน พิจารณาจาก
รายงานผลการประเมินตนเอง 
(SAR) ของสถานศึกษา และการ
นิเทศภายใน 

1.โครงการประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

1. การนิเทศภายใน 
2. การประเมินตนเอง
ของครูและสถานศึกษา 
3. กระบวนการ PLC 

ยุทธศาสตร์โรงเรียน
ที่ 1-7  

1. โรงเรียนมีหลักสูตรที่ได้รับการ
พัฒนาปรับปรุง 

2. โครงการพัฒนา
หลักสูตร 

2. การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การพัฒนาหลักสูตร จดั
การศึกษาภาคบังคับใหม้ี
คุณภาพได้มาตรฐาน 
และเพื่อพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

1.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียนสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด 
ของโรงเรียนก าหนดไว้ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 70 
2. ผลการทดสอบระดับชาติของ
ผู้เรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติ 

3. โครงการพัฒนา
คุณภาพการเรียนการ
สอน 

3. คุณภาพการจัดการ
เรียนการสอน 

ยุทธศาสตร์โรงเรียน
ที่ 1-7 

1. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้
แสดงทักษะความสามารถท่ีแฝง
เร้นในตัวออกสู่สาธารณะ 
2. ผลการแข่งขันทักษะผู้เรียนใน
ทุกระดับ (มีผลการแข่งขันระดับ
เหรียญทอง) 

4. โครงการกิจกรรมเสริม
หลักสูตร 

4. ส่งเสริมการจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 

ยุทธศาสตร์โรงเรียน
ที่ 1-7 

1. นักเรียนอย่างน้อยร้อยละ 90 
มีคุณธรรม จริยธรรม มีทัศนคติที่
ดี  และประพฤติตนเป็นคนดี 
2. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
มีทัศนคติที่ด ี และประพฤติตน
เป็นคนดี เป็นอัตลักษณ์ให้กับ
โรงเรียนต่อไป 
 

5. โครงการพัฒนา
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของนักเรียน 

5. การพัฒนาหลักสูตร 
และการจัดการศึกษา
ภาคบังคับให้มีคุณภาพ  
ได้มาตรฐาน 

ยุทธศาสตร์โรงเรียน
ที่ 1-7 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จ โครงการ/กิจกรรม กลยุทธ์ระดับแผน ยุทธศาสตร์ 
1. นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย  
ร้อยละ 100 ได้รับการพัฒนาความ
ปลอดภัยด้านการขับขี่ยานพาหนะที่
เหมาะกับช่วงวัย รวมทั้งกฎจารจร 

6. โครงการขับขีป่ลอดภัย 6. การพัฒนาผู้เรียนใหม้ี
ความปลอดภัยจากการใช้
รถใช้ถนน 

ยุทธศาสตร์โรงเรียนท่ี 
1-7 

1. นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับ
บริการแนะแนว และได้รับการ
ดูแลช่วยเหลือ 

7. โครงการแนะแนว 
 

7. การจัดกิจกรรมแนะ
แนว และการพัฒนา
คุณภาพระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีน 

ยุทธศาสตร์โรงเรียน
ที่ 1-7 

1. นักเรียนโรงเรียนบ้านป่าแดง รอ้ย
ละ 70 ได้ใช้ห้องสมุดที่ได้รับการ
ปรับปรุงให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของ
ผู้เรยีน ผู้เรียนเข้าใช้บริการห้องสมุด มี
นิสัยรักการอ่าน 

8. โครงการพัฒนาห้องสมุด
เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู ้

8. จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมทีเ่อื้อ
ต่อการจัดการเรียนรู้อย่าง
มีคุณภาพ 
                             

ยุทธศาสตร์ที ่3 การ
เพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียน
เข้าถึงบริการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

1. โรงเรียนมีการจัดระบบสารสนเทศ
งานบริหารงานบุคคลที่เป็นปัจจุบนั 
2. โรงเรียนมีกิจกรรมนิเทศภายใน
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

9.โครงการจัดระบบ
สารสนเทศงานบริหารบุคคล 
- กิจกรรมนิเทศภายใน 

9. การพัฒนาระบบ
สารสนเทศงานบริหาร
บุคคล และกิจกรรมนิเทศ
ภายใน 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 เพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการและส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

1. พัฒนาทักษะครูทางด้านการจดัการ
เรียนรู้ทีเ่น้นทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 
21  
2. พัฒนาสมรรถนะครูทางด้านการใช้
สื่อเทคโนโลยีและการประเมินผู้เรยีน
ในศตวรรษที ่21  

10.โครงการพัฒนา
สมรรถนะครูด้านการจัดการ
เรียนรู้สู่ห้องเรียนในศตวรรษ
ที่ 21 

10. พัฒนาครูและ
บุคลากรใหม้ีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาให้เป็นบุคคล
แห่ง
 
 
 การเรียนรู้สู่ชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ 

1.โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการประจ าปีท่ี
เป็นแนวทางการด าเนินงานของ
สถานศึกษา สามารถตรวจสอบได ้

11. โครงการจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปี 

11. การพัฒนาและจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าป ี

ยุทธศาสตร์ที่ 7 เพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการและส่งเสริมการมี  
ส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 
 
 
 
 
 
 



 
 

~ ๑๗ ~ 
  

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ โครงการ/กิจกรรม กลยุทธ์ระดับแผน ยุทธศาสตร์ 
1.โรงเรียนมีอาคาร สถานท่ี ในการ
จัดการเรียนรู้ที่มีความปลอดภยัตอ่
ผู้เรยีนร้อยละ 100 

12.โครงการพัฒนาอาคาร
สถานที ่

12. การดูแลซ่อมแซม
ทรัพย์สิน 

ยุทธศาสตร์ที ่3 การ
เพิ่มโอกาสใหผู้้เรียน
เข้าถึงบริการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 เพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการและส่งเสริมการมี  
ส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

1. นักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึง ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ได้รับบริการ
อาหารกลางวันร้อยละ 100 

13. โครงการส่งเสรมิอาหาร
กลางวัน 

13. บริหารอาหาร
กลางวันให้กับผู้เรียน 

ยุทธศาสตร์ที ่3 การ
เพิ่มโอกาสใหผู้้เรียน
เข้าถึงบริการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 เพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการและส่งเสริมการมี  
ส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

1. นักเรียนร้อยละ 100 ไดร้ับบรกิาร
ทางด้านสุขภาพอนามยั 

14. โครงการอนามัย
โรงเรียน 

14. การบริการและการ
ส่งเสริมสภุาพอนามัย
ผู้เรยีน 

ยุทธศาสตร์ที ่3 การ
เพิ่มโอกาสใหผู้้เรียน
เข้าถึงบริการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 เพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการและส่งเสริมการมี  
ส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

1. ร้อยละ 100 ของผู้เรียน ได้เขา้
ร่วมกิจการนักเรียน 

15. โครงการกจิการนักเรียน 14. การส่งเสรมิความเป็น
ผู้น า และการส่งเสรมิ
ผู้เรยีนให้ศรัทธา ระบบ
การปกครองแบบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ ทรงเป็น
พระประมุข 

ยุทธศาสตร์ที ่3 การ
เพิ่มโอกาสใหผู้้เรียน
เข้าถึงบริการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 เพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการและส่งเสริมการมี  
ส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 
 
 



 
 

~ ๑๘ ~ 
  

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ โครงการ/กิจกรรม กลยุทธ์ระดับแผน ยุทธศาสตร์ 
1. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนไดร้ับ
การพัฒนาให้มีคณุภาพตามแผนงาน
เรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ 

แผนงานตามงบเรียนฟรี 15 
ปีอย่างมีคุณภาพ 
-โครงการบูรณาการวิชาการ 
-โครงการค่ายคุณธรรม 
จริยธรรม 
-โครงการ กิจกรรมลูกเสือ 
เนตรนาร ี
-โครงการทัศนศึกษา 
-โครงการ การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารใน
ด้านการจดัการเรียนรู ้
 (ICT เพื่อการศึกษา) 

1. ส่งเสริมใหผู้้เรียนมี
ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
2. ส่งเสริมและพัมนา
ผู้เรยีนมีคณุธรรม 
จริยธรรม 
3. สร้างวินัยผู้เรียนด้วย
กิจกรรมลูกเสือ เนตรนาร ี
4. เปิดโลกทัศนผ์ู้เรยีน
ด้วยการเรียนรู้นอก
สถานท่ี (ทัศนศึกษา) 
5. เสริมทักษะทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การเรยีนรู ้

ยุทธศาสตร์
โรงเรียนที่ 1-7 

 
6. เป้าหมายผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 
 6.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ค่าเป้าหมาย  (ค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียน) 
ภาษาไทย (61) 51.00 

ภาษาอังกฤษ (63) 30.00 
คณิตศาสตร์ (64) 32.00 
วิทยาศาสตร์ (65) 33.00 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ค่าเป้าหมาย  (ค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียน) 

ภาษาไทย (91) 58.00 
ภาษาอังกฤษ (93) 31.00 
คณิตศาสตร์ (94) 28.00 
วิทยาศาสตร์ (95) 33.00 

 

 6.2 ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) 
 

ด้าน 
ค่าเป้าหมาย  

(คะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับโรงเรียน) 
ด้านคณิตศาสตร์ (Mathematics) 47.00 

ด้านภาษาไทย (Thai Language) 46.00 

 
 
 



 
 

~ ๑๙ ~ 
  

 6.3 ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (RT) 
 

ด้าน 
ค่าเป้าหมาย  

(คะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับโรงเรียน) 
การอ่านออกเสียง 68.00 

การอ่านรู้เรื่อง 70.00 
 

 6.4 ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  2 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ค่าเป้าหมาย   

(คะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับโรงเรียน) 
ภาษาไทย  34.00 
อังกฤษ 52.00 

คณิตศาสตร์  57.00 
วิทยาศาสตร์ 58.00 

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  4 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ค่าเป้าหมาย   

(คะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับโรงเรียน) 
ภาษาไทย  56.00 

ภาษาอังกฤษ  42.00 
คณิตศาสตร์  37.00 
วิทยาศาสตร์  37.00 

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  5 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ค่าเป้าหมาย   

(คะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับโรงเรียน) 
ภาษาไทย  50.00 

ภาษาอังกฤษ  38.00 
คณิตศาสตร์  30.00 
วิทยาศาสตร์  50.00 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ค่าเป้าหมาย   

(คะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับโรงเรียน) 
ภาษาไทย  47.00 

ภาษาอังกฤษ  31.00 
คณิตศาสตร์  26.00 
วิทยาศาสตร์  38.00 



 
 

~ ๒๐ ~ 
  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ค่าเป้าหมาย   

(คะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับโรงเรียน) 
ภาษาไทย  42.00 

ภาษาอังกฤษ  30.00 
คณิตศาสตร์  25.00 
วิทยาศาสตร์  39.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

~ ๒๑ ~ 
  

ส่วนที่ 3 
 

รายละเอียดงบประมาณประจ าปีการศึกษา 2563 
 

1. โครงการและกิจกรรมตามกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563 
 

กลยุทธ์ โครงการ งบประมาณ กลุ่มที่รับผิดชอบ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การพัฒนาหลักสูตร จัด
การศึกษาภาคบังคับให้มี
คุณภาพได้มาตรฐาน 
และเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

 
1. โครงการพัฒนาหลักสูตร 
2. โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
    - กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน(อ่านออก 
อ่านคล่อง อ่านเอาเรื่อง) 
    - กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาภาษาอังกฤษ 
    - กิจกรรมพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ 
คิดค านวณ 
3. โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของนักเรียน 
4. โครงการแนะแนว 
5. โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษา
ปีที่ 3 
 
6. โครงการกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษา
ปีที่ 3 
7. โครงการทัศนศึกษา ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 

 
6,000 

 
8,000 

 
3,000 

 
10,000 

 
20,000 

 
20,000 
26,860 

 
 
 

31,140 
 
 

71,120 

 
งานบริหารวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
งานบริหารวิชาการ 
(แผนงานตามงบเรียน
ฟรี 15 ปีอย่างมี
คุณภาพ) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒   
การส่งเสริมกิจกรรม
เสริมหลักสูตร  เพ่ือเพ่ิม
ขีดความสามารถในการ
แข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔  
ส่งเสริมความเป็นเลิศ
ด้านกีฬา เกมกีฬาทาง
วิชาการ และงานศิลปะ 

 
1. โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
    - กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียนเรียน
รวมสู่ความเป็นเลิศ 
    - กิจกรรมพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็น
เลิศทางวิชาการ 
    - กิจกรรมเกมกีฬาทางวิชาการ (ค าคม, 
Cusswords, A-math, ซูโดกุ) 
    - กิจกรรมเสริมเด็กหัวศิลป์ 
    - กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ 
    - กิจกรรมดนตรี 

 
 

5,000 
 

9,000 
 

9,000 
 

20,000 
36,000 
50,140 

 
งานบริหารวิชาการ 
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กลยุทธ์ โครงการ งบประมาณ กลุ่มที่รับผิดชอบ 
 - กิจกรรมบูรณาการนาฏศิลป์ 

    - กิจกรรมนักบินน้อย 
    - กิจกรรมหุ่นยนต์สมองกลและ
คอมพิวเตอร์ 
    - กิจกรรมศิลป์สร้างสรรค์ 
2. โครงการกิจการนักเรียน 

20,000 
5,000 
5,000 

 
5,000 

30,000 

 
 
 
 
 
งานบริหารทั่วไป 

ยุทธศาสตร์ที่ 3   
การเพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียน
ได้เข้าถึงบริการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 
1. โครงการพัฒนาการศึกษาปฐมวัย
(อุดหนุน) 
2. โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษา
ปฐมวัย 
3. โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอน 
4. โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
    - กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพ 
    - กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอนเด็กพิเศษเรียนรวม 
5. โครงการขับขี่ปลอดภัย 
6. โครงการพัฒนาห้องสมุดเพ่ือส่งเสริมการ
เรียนรู้ 
7. โครงการส่งเสริมอาหารกลางวัน 
8. โครงการอนามัยโรงเรียน 
9. โครงการบูรณาการวิชาการ ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 
10. โครงการ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารในด้านการจัดการเรียนรู้ 
(ICT เพ่ือการศึกษา) 

 
66,300 

 
24,950 

 
126,000 

 
 

5,000 
3,000 

 
4,000 

45,000 
 

1,184,000 
18,736 
66,390 

 
17,610 

 

 
งานบริหารวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
งานบริหารทั่วไป 
 
งานบริหารวิชาการ 
(แผนงานตามงบเรียน
ฟรี 15 ปีอย่างมี
คุณภาพ) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕  
ส่งเสริม สนับสนุนการ
พัฒนาครู และบุคลากร
ทางการศึกษา 

 
1. โครงการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

 
- 

 
งานบริหารวิชาการ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖   
พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้เป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้สู่
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ 

 
1. โครงการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการ
จัดการเรียนรู้สู่ห้องเรียนในศตวรรษที่ 21 
 
 

 
4,264 

 
งานบริหารงานบุคคล 
 



 
 

~ ๒๓ ~ 
  

กลยุทธ์ โครงการ งบประมาณ กลุ่มที่รับผิดชอบ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๗   
เพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการและ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษาตาม
หลักธรรมาภิบาล 

 
1. โครงการจัดหาครูสอนครบชั้นเรียน 
2. โครงการบริหารจัดการและจัดระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ 
3. โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 
4. โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ 

 
144,000 

2,000 
 

1,500 
 

30,000 

 
งานบริหารงานบุคคล 
 
 
งานบริหารงบประมาณ
แผน 
งานบริหารทั่วไป 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 2,133,010 

 
2. ประมาณการรายรับ ปีการศึกษา 2563 

ระดับชั้น 

จ านวน
นักเรียน 
10 ธ.ค. 

62 

เงินอุดหนุนรายหัว ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
รวมทั้งสิ้น 

คนละ รวม คนละ รวม 

อนุบาล 2 30 1,700 51,000 430    12,900    63,900  
อนุบาล 3 35 1,700 59,500 430    15,050    74,550  

รวม 65  110,500     27,950   138,450  
ประถมศึกษาปีที่ 1 38 1,900      64,600  480    18,240    82,840  
ประถมศึกษาปีที่ 2 28 1,900      47,600  480    13,440    61,040  
ประถมศึกษาปีที่ 3 47 1,900      79,900  480    22,560   102,460  
ประถมศึกษาปีที่ 4 39 1,900      74,100  480    18,720    92,820  
ประถมศึกษาปีที่ 5 46 1,900      87,400  480    22,080   109,480  
ประถมศึกษาปีที่ 6 33 1,900      62,700  480    15,840    78,540  

รวม 231     438,900     110,880   549,780  
มัธยมศึกษาปีที่ 1 40 3,500 76,000 880    35,200   111,200  
มัธยมศึกษาปีที่ 2 30 3,500 57,000 880    26,400    83,400  
มัธยมศึกษาปีที่ 3 43 3,500 81,700 880    37,840   119,540  

รวม 113  395,500     99,440   494,940  
รวมทั้งหมด 409  944,900   238,270  1,183,170  

ประมาณการรายรับปีการศึกษา 2563 
  - เงินอุดหนุนรายหัว    จ านวน     944,900 บาท 
  - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    จ านวน     238,270 บาท 
  - เงินบ ารุงการศึกษา/รายได้อ่ืนๆ ที่คาดว่าจะได้รับ จ านวน          -  บาท 
  - เงินบริจาคท่ีคาดว่าจะได้รับ   จ านวน          -  บาท 
  - เงินคงเหลือยกมา (เงินอุดหนุนรายหัว)  จ านวน       95,102 บาท 
  - เงินคงเหลือยกมา (เงินบริจาค)   จ านวน          -  บาท 



 
 

~ ๒๔ ~ 
  

  - เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน   จ านวน     219,500   บาท 
  - เงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะช้าง จ านวน       43,000 บาท 
  - เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน (200 วัน X 20 บาท X 296 คน)  
        จ านวน    1,184,000 บาท 

    รวมประมาณการรายรับท้ังสิ้น      2,724,772         บาท 
 
เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ  813,640  บาท 

-  หนังสือเรียน      271,310 บาท 
  *อนุบาล 200 บาท/คน/ปี (65 คน) = 13,000  บาท 
  *ป. 1 625  บาท/คน/ปี (38 คน) = 23,750 บาท 
  *ป. 2 619  บาท/คน/ปี (28 คน)  =  17,332 บาท 
  *ป. 3 622  บาท/คน/ปี (47 คน) =  29,234 บาท 
  *ป. 4 673  บาท/คน/ปี (39 คน) =  26,247 บาท 
  *ป. 5 806  บาท/คน/ป ี(46 คน) =  37,076 บาท 
  *ป. 6 818  บาท/คน/ป ี(33 คน)  =  26,994 บาท 

*ม. 1 764  บาท/คน/ปี (40 คน)  =  30,560  บาท 
  *ม. 2 877  บาท/คน/ปี (30 คน)  =  26,310 บาท 
  *ม. 3 949  บาท/คน/ปี (43 คน)  =  40,807 บาท 

-  อุปกรณ์การเรียน/ปี      150,550 บาท 
  *ระดับก่อนประถมศึกษา 100 บาท/คน/ภาคเรียน (200 บาท/คน/ปี) (65 คน) =   
13,000 บาท  
  *ระดับประถมศึกษา 195 บาท/คน/ภาคเรียน (390 บาท/คน/ปี) (231 คน)  

=   90,090 บาท  
  *ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 210 บาท/คน/ภาคเรียน (420 บาท/คน/ปี)(113คน) =   
47,460 บาท 
 

-  เครื่องแบบนักเรียน     153,510 บาท 
*ระดับก่อนประถมศึกษา 300บาท/คน/ปี (65 คน)  =   19,500 บาท  

  *ระดับประถมศึกษา 360 บาท/คน/ปี (231 คน)       =   83,160 บาท  
  *ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 450บาท/คน/ปี (113 คน)   =   50,850 บาท 
 

-  กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน/ปี     238,270 บาท  
  *ระดับก่อนประถมศกึษา 215 บาท/คน/ภาคเรียน (430บาท/คน/ปี) (65คน) 

   =   27,950    บาท  

  *ระดับประถมศกึษา 240 บาท/คน/ภาคเรียน (480บาท/คน/ปี) (231 คน) 

                      =   110,880  บาท  



 
 

~ ๒๕ ~ 
  

*ระดับมัธยมศกึษาตอนต้น 440บาท/คน/ภาคเรียน (880บาท/คน/ปี)(113คน)=  

99,440   บาท 

 
 รวมจ านวนเงินทั้งสิ้น                                        813,640 บาท 
 
3. ประมาณการรายจ่าย ปีการศึกษา 2563 
 1. เงนิอุดหนุนรายหัว  944,900 บาท 

 1.1 งบบุคลากร    144,000  บาท (15%) 

 1.2 งบด าเนินงาน     800,900   บาท (85%) 

  -  งานบรหิารทั่วไป(คา่ตอบแทนใช้สอยและวสัดสุ านักงาน) 23,000 บาท (3%) 

  -  ค่าใช้สอย      17,080 บาท (2%) 

    * ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการ  (ในประเทศ)  เช่น ค่าเบีย้เลีย้ง  ค่าเช่าที่พัก  ค่า

พาหนะ  เป็นต้น  

    * ค่าซ่อมแซมบ ารุงทรัพย์สิน  ฯลฯ  23,000 บาท (3%) 

 -  ค่าสาธารณูปโภค             140,000 บาท(17%) 

  -  งานพัฒนาคุณภาพตามนโยบายเร่งด่วน 30,880 บาท (4%) 

                   -  โครงการตามแผนกลยุทธ์                     566,940 บาท(71%) 

 1.3 งบลงทุน      -  บาท 

 2. เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ                      817,682     บาท 
  (กิจกรรมฯ 238,270 เงินค้างจ่ายก่อนปีการศึกษา หมวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 4,042 บาท ) 
 3. เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน        219,500   บาท 
 4. เงินอุดหนุนจาก อบต.           43,000   บาท 
 5. เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน     1,184,000 บาท 
 6. เงินรายได้สถานศึกษา            - บาท 
รวมประมาณการรายจ่ายท้ังสิ้น     3,209,082 บาท 
 
 
 


