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ส่วนที่ 2 
ทิศทางของสถานศึกษา 
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2.1  ปรัชญา 

 
 

          อตตานํ   หเว ธิตํ   เสยโย   การชนะตนนั้นแหละดี 
 
 
2.2  ปณิธาน 
 
 (คําขวัญ)  เรียนดี  มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม  นําชุมชน 
 
 
2.3  วิสัยทัศน์ 
 
 มุง่มั่นพัฒนาผู้เรียน สู่ความเป็นเลิศด้านคุณธรรม จริยธรรม นําความรู้สู่สากล ก้าวทันเทคโนโลยี 
ดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง บริหารอย่างมืออาชีพ โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม 
 
 
2.4   พันธกิจ 
 

1.  จัดการศึกษาข้ันพื้นฐานให้แก่ประชากรวัยเรียนอย่างเสมอภาค ทั่วถึงและมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา 

2.  ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้มีประสิทธิภาพ 
4.  จัดการศึกษาโดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม 
 

 
2.5   อัตลักษณ์ 
 

โรงเรียนดี วิถีพุทธ 
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2.6  ผลผลิตหลัก และตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

 
 

กรอบแผนกลยุทธ ์
กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ระดับแผนงาน 

กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับ
ทุกประเภท    

  1. โครงการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและ
หลักสูตรท้องถิ่นสู่มาตรฐานและประชาคม
อาเซียน 

  2. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐาน
และประชาคมอาเซียน 

      กิจกรรมที่ 1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ NT / ONET / 
LAS 

      กิจกรรมที่ 2  นิเทศภายใน 
      กิจกรรมที่ 3  การแสดงออกด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา 

นาฏศิลป์และการประกวดแข่งขันใน
โอกาสต่าง ๆ 

      กิจกรรมที่ 4 จัดการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
      กิจกรรมที่ 5 การจัดการเรียนการสอนส่งเสริมการ

คิดวิเคราะห์แบบพหุระดับ 
      กิจกรรมที่ 6 วัสดุประจําห้องเรียน 
      กิจกรรมที่ 7 หนึ่งห้องเรียนหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
      กิจกรรมที่ 8 จับจีบผ้า  
      กิจกรรมที่ 9 เปิดโลกวิชาการนําท้องถิ่น สู่

ประชาคมอาเซียน 
      กิจกรรมที่ 10 เรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียมไกล

กังวล 
      กิจกรรมที่ 11 ค่ายลูกเสือ  
      กิจกรรมที่ 12 อาเซียนศึกษา  
      กิจกรรมที่ 13 กิจกรรมส่งเสริมความรู้(วันสําคัญ) 
  3.  โครงการส่งเสริมรักการอ่าน 
      กิจกรรมที่ 1 ปลอดเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ 
      กิจกรรมที่ 2  ส่งเสริมรักการอ่าน 
      กิจกรรมที่ 3  ห้องสมุดโรงเรียน 
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กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ระดับแผนงาน 
   4.  โครงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

      กิจกรรมที่ 1 ผลิตจัดซื้อ จัดหาสื่อ / นวัตกรรมและ                       
เทคโนโลยีจัดการเรียนรู้ 

      กิจกรรมที่ 2 อินเทอร์เน็ตเพ่ือการเรียนรู้                                   
(ค่าอินเทอร์เน็ต ค่าเช่าพ้ืนที่เว็บไซด์) 

  5. โครงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร           
ในการบริหารจัดการ 

      กิจกรรมที่ 1 จัดหา ดูแล บํารุงรักษาคอมพิวเตอร์ 
      กิจกรรมที่ 2 จัดระบบสารสนเทศ 
      กิจกรรมที่ 3 ประชาสัมพันธ์การศึกษา 
  6. โครงการประกันคุณภาพการศึกษา 
  7. โครงการวัดผลประเมินผล 
      กิจกรรมที่ 1 พัฒนาเอกสารการประเมิน 
      กิจกรรมที่ 2 พัฒนาคุณภาพแบบทดสอบ 
      กิจกรรมที่ 3 พัฒนางานวัดผลโดยใช้เทคโนโลยี 
  8. โครงการเด็กไทยใจกล้า 
  9. โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญ 

กลยุทธ์ที่ 2  ขยายโอกาสเข้าถึงบริการ
การศึกษาที่มีคุณภาพและเสมอภาค 

  1. โครงการส ามะโนนักเรียน 
กิจกรรมที่ 1  การรับนักเรียน 
กิจกรรมที่ 2  การช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงออก                         

กลางคัน 
   2. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนและ                 
พัฒนาทักษะชีวิต 
      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.  อาหารกลางวันเพื่อเด็กนักเรียน 
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กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ระดับแผนงาน 
กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 
  1. โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร 

   2. โครงการพัฒนางานวิจัย โครงงาน สื่อนวัตกรรม 
   3. โครงการพัฒนาการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาระบบการสนับสนุนการ
จัดการศึกษา 

  1.  โครงการโรงเรียนดีวิถีพุทธ 
  2.  โครงการท าดีเพื่อแผ่นดินโรงเรียนปลอดขยะ 
  3.  โครงการโรงเรียนพอเพียงตามรอยพ่อ 
  4.  โครงการสร้างเครือข่ายสถานศึกษา 

กิจกรรมที่ 1 เครือข่ายวิถีพุทธ 
กิจกรรมที่ 2 เครือข่ายระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
กิจกรรมที่ 3 เครือข่ายคณะกรรมการสถานศึกษา 
กิจกรรมที่ 4 เครือข่าย to be number one 
กิจกรรมที่ 5 เครือข่ายสภาต้านยาเสพติด 

  5.  โครงการสนับสนุนกิจกรรมองค์กรของนักเรียน
และคณะกรรมการนักเรียน 

กิจกรรมที่ 1 ประชาธิปไตยในโรงเรียน 
กิจกรรมที่ 2 การส่งเสริมสุขภาพนักเรียน 
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรม 5 ส 

  6.  โครงการสัมพันธ์ชุมชน 
      กิจกรรมที่ 1 เครือข่ายผู้ปกครอง 
      กิจกรรมที่ 2 กีฬาสี กีฬากลุ่มและกีฬา

เยาวชน 
      กิจกรรมที่ 3 วันสําคัญทางศาสนา  

  7.  ค่ายธรรมสว่างใจต้านภัยยาเสพติด 
 
 
 
 
 


