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ส่วนที่ 2 
ทิศทางของสถานศึกษา 
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2.1  ปรัชญา 
 

 

          อตตาน    หเว ธิต    เสยโย   การชนะตนนั้นแหละดี 
 
 
2.2  ปณิธาน 
 
 (ค าขวัญ)  เรียนดี  มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม  น าชุมชน 
 
 
2.3  วิสัยทัศน์ 
 
 มุ่งม่ันพัฒนาผู้เรียน สู่ความเป็นเลิศด้านคุณธรรม จริยธรรม น าความรู้สู่สากล ก้าวทันเทคโนโลยี 
ด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง บริหารอย่างมืออาชีพ โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม 
 
 
2.4   พันธกิจ 
 

1.  จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้แก่ประชากรวัยเรียนอย่างเสมอภาค ทั่วถึงและมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา 

2.  ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้มีประสิทธิภาพ 
4.  จัดการศึกษาโดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม 
 

 
2.5   อัตลักษณ์ 
 

โรงเรียนดี วิถีพุทธ 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 แผนปฏิบัติการ โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร (บ้านท่าคูณ) ประจ าปีงบประมาณ  2559 

25 

2.6  ผลผลิตหลัก และตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 

 
ยุทธศาสตร์ระดับองค์กร ยุทธศาสตร์ระดับแผนงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน    

1. โครงการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตร
ท้องถิ่นสู่มาตรฐานและประชาคมอาเซียน 
2. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานและ
ประชาคมอาเซียน 

กิจกรรมที่ 1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ NT / ONET / LAS 
กิจกรรมที่ 2 นิเทศภายใน 
กิจกรรมที่ 3 การแสดงออกด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา นาฏศิลป์

และการประกวดแข่งขันในโอกาส ต่าง ๆ 
กิจกรรมที่ 4 จัดการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
กิจกรรมที่ 5 การจัดการเรียนการสอนส่งเสริมการคิด

วิเคราะห์แบบพหุระดับ 
กิจกรรมที่ 6 วัสดุประจ าห้องเรียน 
กิจกรรมที่ 7 จับจีบผ้า 
กิจกรรมที่ 8 อาเซียนศึกษา 
กิจกรรมที่ 9 สอนงานการอาชีพ 
กิจกรรมที่ 10 ค่ายลูกเสือ 
กิจกรรมที่ 11 เปิดโลกวิชาการน าท้องถิ่น สู่ประชาคม

อาเซียน 
กิจกรรมที่ 12 ส่งเสริมความรู้ (วันส าคัญ) 

3. โครงการส่งเสริมรักการอ่าน 
กิจกรรมที่ 1 ปลอดเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้        
กิจกรรมที่ 2 ห้องสมุดโรงเรียน 
กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมการอ่าน 

4. โครงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ด้านการ
จัดการเรียนรู ้

กิจกรรมที่ 1 ผลิตจัดซื้อ จัดหาสื่อ / นวัตกรรมและ 
เทคโนโลยีจัดการเรียนรู้ 

กิจกรรมที่ 2 อินเทอร์เน็ตเพ่ือการเรียนรู้ 
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ยุทธศาสตร์ระดับองค์กร ยุทธศาสตร์ระดับแผนงาน 
 5. โครงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการ

บริหารจัดการ 
กิจกรรมที่ 1 จัดหา ดูแล บ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์ 
กิจกรรมที่ 2 จัดระบบสารสนเทศ 
กิจกรรมที่ 3 ประชาสัมพันธ์การศึกษา 

6. โครงการประกันคุณภาพการศึกษา 
7. โครงการวัดผลประเมิน 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมพัฒนาเอกสารการประเมินผล 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพแบบทดสอบ 
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมพัฒนางานวัดผลโดยใช้เทคโนโลยี 

8. โครงการEnglish is fun 
กิจกรรมที่ 1  Let go speak  English 
กิจกรรมที่ 2 An English word a day 
กิจกรรมที่ 3  Tree can talk 

9. โครงการทัศนศึกษาแห่งเรียนรู้ รู้ทั่วไทย  ไปได้ทุกภาค 
10. โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  
11.  ค่ายธรรมะสว่างใจ 
12. โครงการ BBL 
13.  โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
14.  โครงการท าดีเพื่อแผ่นดินโรงเรียนปลอดขยะ  
15.  โครงการโรงเรียนพอเพียงตามรอยพ่อ 
16.  โครงการสนับสนุนกิจกรรมองค์กรของนักเรียน 

กิจกรรมที่ 1  ประชาธิปไตยในโรงเรียน 
กิจกรรมที่ 2  การส่งเสริมสุขภาพนักเรียน 
กิจกรรมที่ 3  กิจกรรม 5 ส. 
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ยุทธศาสตร์ระดับองค์กร ยุทธศาสตร์ระดับแผนงาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  เพิ่มโอกาสเข้าถึง

บริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึง
ครอบคลุมผู้เรียน ให้ได้รับโอกาสในการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ 

1. โครงการส ามะโนนักเรียน 
กิจกรรมที่ 1  การรับนักเรียน 
กิจกรรมที่ 2  การช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงออกกลางคัน 

2. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนและพัฒนาทักษะชีวิต 
      กิจกรรมที่ 1 รณรงค์และต่อต้านยาเสพติด 
      กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเยี่ยมบ้าน 
      กิจกรรมที่ 3 คัดกรองนักเรียน 
      กิจกรรมที่ 4 จัดหาทุนการศึกษา 
      กิจกรรมที่ 5 ปฐมนิเทศ 
      กิจกรรมที่ 6 ปัจฉิมนิเทศ 
      กิจกรรมที่ 7 แนะแนวการศึกษา 
      กิจกรรมที่ 8 ช่วยเหลือเด็กพิการ ผู้ด้อยโอกาส                            
เด็กตกหล่น ให้ได้รับการศึกษา 
3. โครงการอาหารกลางวันเพื่อเด็ก 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาคุณภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

1. โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร 
2. โครงการพัฒนางานวิจัย โครงงาน สื่อนวัตกรรม 
3.  โครงการจ้างลูกจ้างช่ัวคราวต าแหน่งแม่บ้านทั่วไป 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ 

1.  โครงการสร้างเครือข่ายสถานศึกษา 
กิจกรรมที่ 1 เครือข่ายวิถีพุทธ 
กิจกรรมที่ 2 เครือข่ายระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
กิจกรรมที่ 3 เครือข่ายคณะกรรมการสถานศึกษา 
กิจกรรมที่ 4 เครือข่าย To be number One 
กิจกรรมที่ 5 เครือข่ายสภาต้านยาเสพติด 
กิจกรรมที่ 6 เครือข่ายลูกเสือต้านยาเสพติอ 

2.  โครงการสัมพันธ์ชุมชน 
กิจกรรมที่ 1 เครือข่ายผู้ปกครอง 
กิจกรรมที่ 2 กีฬาสี กีฬากลุ่ม และกีฬาเยาวชน 
กิจกรรมที่ 3 วันส าคัญทางศาสนา 

 


