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คำนำ 
 
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปโีรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ ปีการศึกษา 2565  จัดทำขึ้นเพื่อ
เป็นเครื่องมือในการพัฒนาบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนให้สนองตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ว่า
ด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาของชาติและ
มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการโดยการศึกษาสภาพของโรงเรียน  จากรายงานการประเมิน 
กำหนดกลยุทธ์หลักที่สามารถดำเนินการให้บรรลุค่าเป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จและกำหนดโครงการท่ี
ตอบสนองกลยุทธ์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ฉบับนี้  ใช้เป็นแนวทางในการทำ
แผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียน  ตั้งแต่ปีการศึกษา 2565  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับ
การดำเนินงานของโรงเรียนได้อย่างดียิ่ง 

 
 

 
                 โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ 
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สารบัญ 
 

เร่ือง                   หน้า
  
 1. กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 1
 ๒. กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ๒ 
 ๓. กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ๓ 
 ๔. กลยุทธ์ที่ 5 เสริมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ๔ 
 ๕.  กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและจัดการศึกษาตามแนวพระราชดำริ  ๕ 
     “ศาสตร์พระราชา”  
  
 ภาคผนวก     
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กรอบกลยุทธ์การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรยีนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ 

กรอบกลยุทธ์ระดับโรงเรียน พ.ศ. 2564 – 2566 

กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

มาตรฐาน ประเด็นพิจารณา 
เป้าหมาย 

โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปี 2564-2565 2564 2565 2566 
มาตรฐานที่ 1  
ด้านคุณภาพ
ผู้เรียน 
 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 ๑) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน 
การเขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณ 
เป็นไปตามเป้าหมายท่ีสถานศึกษากำหนด ร้อย
ละ 85 ขึ้นไป 
 ๒) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษาเป็นไปตามเป้าหมาย
ท่ีสถานศึกษากำหนด ร้อยละ 85ขึ้นไป 
 ๓) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปล่ียน ความคิดเห็น และแก้ปัญหาได้  
ร้อยละ 85 ขึ้นไป 
 ๔) ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะพื้นฐาน
ในการสร้างนวัตกรรม ร้อยละ 85 ขึ้นไป 
 ๕) ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อ
พัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย ร้อย
ละ 85 ขึ้นไป 
 ๖) ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน 
และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ร้อยละ 85 ขึ้นไป 

 
ดีเลิศ 

 
ยอดเย่ียม 

 
ยอดเย่ียม 

กิจกรรมกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 
กิจกรรมกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
กิจกรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพ 
กิจกรรมกลุ่มสาระภาษต่างประเทศ 
กิจกรรมกลุ่มสาระสุขศึกษาและพละ 
กิจกรรมกลุ่มสาระสังคม 
กิจกรรมกลุ่มสาระภาษาไทย 
กิจกรรมงานแนะแนว 
 

708,000 
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กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
 

มาตรฐาน ประเด็นพิจารณา 
เป้าหมาย 

โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปี 2564-2565 2564 2565 2566 
มาตรฐานที่ 1  
ด้านคุณภาพ
ผู้เรียน 
 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึ่งประสงค์ของผู้เรียน 
 ๑)  ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยม
ท่ีดีเป็นไปตามเป้าหมายท่ีสถานศึกษากำหนด 
ร้อยละ 85 ข้ึนไป 
 
 
 

 
ดีเลิศ 

 
ยอดเย่ียม 

 
ยอดเย่ียม 

กิจกรรมธนาคารโรงเรียน 
กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน 
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
กิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน 
กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย 
กิจกรรมวันสำคัญ 
กิจกรรมสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด 
กิจกรรมพัฒนาวงโยธวาทิต 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

177,000 

 

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ 

มาตรฐาน ประเด็นพิจารณา 
เป้าหมาย 

โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปี 2564-2565 2564 2565 2566 
มาตรฐานที่ 1  
ด้านคุณภาพ
ผู้เรียน 
 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึ่งประสงค์ของผู้เรียน 
 ๑)  ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย 
และจิตสังคมท่ีดี ร้อยละ 85 ขึ้นไป 
 
 
 

 
ดีเลิศ 

 
ยอดเย่ียม 

 
ยอดเย่ียม 

กิจกรรม To  be number 1 
กิจกรรม โรงเรียน อย.น้อย 
กิจกรรมกีฬาเป็นยาวิเศษ 
 

152,000 
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กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

มาตรฐาน ประเด็นพิจารณา 
เป้าหมาย 

โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปี 2564-2565 2564 2565 2566 
มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการ
บริหารและ
จัดการ 

 1) มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และ 
พันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน 
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความ
ต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการ
ศึกษาแห่งชาติ เป็นไปได้ในการปฏิบัติ  
 2) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษาท่ีชัดเจน มีประสิทธิภาพ 
ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา โดยความร่วมร่วมมือของ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย   
 3) ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ี
เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร  
สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย  เช่ือมโยง
กับชีวิตจริง  
              4) พัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความเช่ียวชาญทางวิชาชีพตรงตามความ
ต้องการของครู และสถานศึกษา  

 
ดีเลิศ 

 
ยอดเย่ียม 

 
ยอดเย่ียม 

กิจกรรมพัฒนางานสารบรรณ 
กิจกรรมพัฒนานโยบายและแผน 
กิจกรรมสำนักผู้อำนวยการ 
กิจกรรมงานบัญชีโรงเรียน 
กิจกรรมนิเทศการสอน 
กิจกรรมพัฒนาระบบพัสดุและทรัพย์สิน 
กิจกรรมพัฒนางานบุคลากรทางการศึกษา 
กิจกรรมพัฒนาระบบงานตรวจสอบภายใน 
กิจกรรมพัฒนาระบบงานการเงนิ 
กิจกรรมพัฒนาอาคารสถานท่ี 
กิจกรรมงานสาธารณูปโภค 
กิจกรรมงานหอพักนักเรียน 
กิจกรรมพัฒนาเวรยาม 
กิจกรรมปฏิคม 
กิจกรรมส่ือสารประชาสัมพันธ์ 
กิจกรรมซ่อมแซมบำรุงรถยนต์ 
กิจกรรมกิจการนักเรียน 
กิจกรรมสำนักวิชาการ 
กิจกรรมพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการ
บริหารจัดการและการพัฒนาการเรียนการสอน 
กิจกรรมพัฒนาเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร 
โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ (กพด.) 

294,380 
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กลยุทธ์ที่ 5 เสริมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

มาตรฐาน ประเด็นพิจารณา 
เป้าหมาย 

โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปี 2564-2565 2564 2565 2566 
มาตรฐานที่ 1  
ด้านคุณภาพ
ผู้เรียน 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึ่งประสงค์ของผู้เรียน 
 ๑)  ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยม
ท่ีดีเป็นไปตามเป้าหมายท่ีสถานศึกษากำหนด 
ร้อยละ 85 ข้ึนไป 

 
ดีเลิศ 

 
ยอดเย่ียม 

 
ยอดเย่ียม 

กิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม 
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  

48,110 

 
กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถ่ิน สำนึกในความเป็นไทย 

มาตรฐาน ประเด็นพิจารณา 
เป้าหมาย 

โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปี 2564-2565 2564 2565 2566 
มาตรฐานที่ 1  
ด้านคุณภาพ
ผู้เรียน 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึ่งประสงค์ของผู้เรียน 
 ๑)  ผู้เรียนภูมิใจในท้องถิ่นและความ
เป็นไทย ร้อยละ 85 ข้ึนไป 

 
ดีเลิศ 

 
ยอดเย่ียม 

 
ยอดเย่ียม 

กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 
 

38,000 

 
กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและจัดการศึกษาตามแนวพระราชดำริ “ศาสตร์พระราชา” 

มาตรฐาน ประเด็นพิจารณา 
เป้าหมาย 

โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปี 2564-2565 2564 2565 2566 
มาตรฐานที่ 3 
กระบวนการ
จัดการเรียนการ
สอนท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ 

 1) จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ
คิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา และ
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต 
ร้อยละ 85 ขึ้นไป 

 
ดีเลิศ 

 
ยอดเย่ียม 

 
ยอดเย่ียม 

กิจกรรมงานการเรียนการสอน 
กิจกรรมพัฒนาระบบทะเบียนและวัดผล
ประเมินผล 
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร 
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มาตรฐาน ประเด็นพิจารณา 
เป้าหมาย 

โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปี 2564-2565 2564 2565 2566 
 2) ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
แหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  ร้อยละ 85
ขึ้นไป 
           3) ตรวจสอบและประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
ร้อยละ 85 ขึ้นไป 
 ๔) จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ
คิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา และ
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต 
ร้อยละ 85 ขึ้นไป 
 ๕) ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
แหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  ร้อยละ 85 
ขึ้นไป 
 ๖) ตรวจสอบและประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
ร้อยละ 85 ขึ้นไป 
 

กิจกรรมงานวิจัยเพื่อพฒันาคุณภาพ
การศึกษา 
กิจกรรมห้องสมุดเปิดโลกทัศน์ 
กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
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