
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ – พุทธศักราช ๒๕๖๖

โรงเรียนวัดผลาหาร อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑



๑ 
 

ส่วนที ่๑ 
บทนำ 

 
1. ขอ้มลูพืน้ฐาน 

1.1 ขอ้มลูทัว่ไป 
 ๑.๑.๑ ความเปน็มา (ประวตัโิรงเรยีน/สถานที่/ตัง้พืน้ทีข่องโรงเรียน) 
 โรงเรียนวัดผลาหาร  ตั้งอยู่หมู่ที่ ๙ ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต ๑ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการโทร ๐๒ ๙๐๔๖๒๑๔ โทรสาร ๐๒ ๙๐๔๖๒๑๔  เปิดสอนระดับชั้น
อนุบาล 2 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖ จำนวนนักเรียน  138 คน (ข้อมูล ณ วันที่  17 
พฤษภาคม 2564) เนื้อท่ี ๕ ไร่ เขตพ้ืนที่บริการ หมู่ ๘,๙,๑๐ ตำบล คลองหก 
 

 แผนทีโ่รงเรยีน 
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ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 

โรงเรียนวัดผลาหาร ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๗ โดยนายอำเภอคลอง
หลวงในสมัยนั้นและได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้ชื่อว่า โรงเรียนประชาบาล  ตำบลบึง
ตะเคียน ๑ (วัดผลาหาร) เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นเตรียมถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ พระอธิการทอง
อ่อน  เจ้าอาวาสวัดผลาหาร เป็นประธานจัดให้มีการปฏิสังขรณ์ซ่อมแซมตลอดมา นายบุญธรรม  เมฆ
สมุทร  เป็นครูใหญ่คนแรก วันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕63 นางสาวศรัณย์ภัทร  ประทุมชาติ  ย้ายมา
ดำรงตำแหน่ง ผู้บริหารโรงเรียน 

๑.๑.๒ ขอ้มลูผูบ้รหิาร 
ผู้อำนวยการโรงเรียนชื่อ นางสาวศรัณย์ภัทร  ประทุมชาติ  วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตร

มหาบัณฑิต บริหารการศึกษา ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ ตั้งแต่ วันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖3  

๑.๑.๓ โครงสรา้งการบรหิาร 
 โรงเรียนวัดผลาหาร แบ่งโครงสร้างการบริหารเป็น ๔ ด้าน ได้แก่ กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่ม
บริหารงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารทั่วไป ผู้บริหารยึดหลักการบริหาร/เทคนิคการ
บริหารแบบกระบวนการ P D C A                                                                                                                                                                                     

โครงสร้างการบรหิารงานโรงเรยีนวดัผลาหาร 
 

 
 
 
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

ผูอ้ำนวยการโรงเรียน 
นางสาวศรัณยภ์ทัร ประทมุชาติ 
 

กลุ่มบริหารวิชาการ 
นายนติิธร ยอดจอก 
นางสาวรตันาภรณ์ พูนทอง 
นางสาวโชตกิา สิงห์ป้อง 
นางสาวนฐัยา ทักษเ์สถยีร 
นางสาวรตัยา มาลาศร ี
นางสาวสุชาดา พลายยงค ์
นางสาวภัทราวรรณ ประกอบเสริม 
นางสาวภรภทัร แสนรตัน ์
นางสาวพัชรพร ชวดชุม 
นางสาวรตันา อุทโท 
 
 
 

กลุม่บรหิารงบประมาณ 
นางสาวโชตกิา สิงห์ป้อง 
นายนติิธร ยอดจอก 
นางสาวรตัยา มาลาศร ี
นางสาวนฐัยา ทักษเ์สถยีร 
 

 
 

กลุม่บรหิารงานบคุคล 

นางสาวรัตยา มาลาศร ี
นางสาวรตันาภรณ์ พูนทอง 
นางสาวสุชาดา พลายยงค ์
นางสาวภัทราวรรณ ประกอบเสริม 
นางสาวภรภทัร แสนรตัน ์
นางสาวพัชรพร ชวดชุม 
 

กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
นางสาวนฐัยา ทักษเ์สถยีร 
นางสาวพัชรพร ชวดชุม 
นายนติิธร ยอดจอก 
นางสาวสุชาดา พลายยงค ์
นางสาวภรภทัร แสนรตัน ์
นางสาวภัทราวรรณ ประกอบเสริม 
นางสาวรตันา อุทโท  
นางสาววรรณา พงษ์ชีรี 
 

คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 



๓ 
 
1.2 ขอ้มลูนักเรียน  (ณ วันที ่17 พฤษภาคม 2564) 
  ๑) จำนวนนักเรียน  รวม ๑38 คน 

ระดบัชัน้เรียน จำนวนหอ้ง 
เพศ 

รวม เฉลีย่ตอ่หอ้ง 
ชาย หญิง 

อ.2 1 4 6 10  
อ.3 1 9 9 18  

รวม 2 13 15 28  

ป.1 1 9 7 16  

ป.2 1 8 10 18  

ป.3 1 16 10 26  

ป.4 1 13 6 19  

ป.5 1 9 6 15  

ป.6 1 10 6 16  

รวม 6 65 45 110  

รวมทัง้หมด 8 78 60 138  
                     
 อัตราครู :  นักเรียน 1 : 17 
 2)  จำนวนนักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม 0 คน   คิดเป็นร้อยละ - 
 3)  จำนวนนักเรียนปัญญาเลิศ - คน   คิดเป็นร้อยละ - 
 4)  จำนวนนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ - คน    คิดเป็นร้อยละ - 
 5)  จำนวนนักเรียนที่ออกกลางคัน (ปัจจุบัน) - คน     คิดเป็นร้อยละ - 
 6)  จำนวนนักเรียนที่เรียนซ้ำชั้น 1 คน     คิดเป็นร้อยละ 0.007 
 7)  จำนวนนักเรียนที่จบหลักสูตร อ.3 จำนวน 16 คน   คิดเป็นรอ้ยละ 1๐๐ 
        ป.6 จำนวน 17 คน   คิดเป็นรอ้ยละ 94.44 
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1.3 ขอ้มลูครแูละบุคลากร 
 

ที ่ ชื่อ – ชือ่สกลุ อาย ุ
อายุ

ราชการ 
(ป/ีเดอืน) 

ตำแหนง่/
วทิยฐานะ 

วฒุ ิ วิชาเอก สอนชั้น 

๑ น.ส.ศรัณย์ภัทร ประทุมชาติ    47 1๓ 
ผอ. 

ชำนาญการ
พิเศษ 

ศษ.ม บริหารการศึกษา ป.1-3 

2 น.ส. โชติกา สิงห์ป้อง 29 4 / 6 คร ู ศษ.ม การพัฒนาหลกัสูตร
และนวัฒกรรมการสอน 

ป.4-6 

3 น.ส. นัฐยา ทักษ์เสถียร 29 4  คร ู ค.บ. ภาษาอังกฤษ ป.3-6 
4 น.ส. รัตยา  มาลาศร ี 29 3 / 11 คร ู ค.บ. วิทยาศาสตร ์ ป.3-6 
5 นาย นิติธร ยอดจอก 29 2 / 7 คร ู ค.บ. ภาษาไทย ป.5-6 
6 น . ส . สุชาดา พลายยงค ์ ๓3 1 / 5 ครูผู้ช่วย ศษ.บ คณิตศาสตร ์ ป.1-3 
7 น . ส .  ภัทราวรรณ ประกอบเสริม ๒8 1 / 5 ครูผู้ช่วย ศศ.บ ภาษาไทย ป.2-3 
8 น.ส. ภรภัทร แสนรัตน ์ 32 11เดือน ครูผู้ช่วย ศษ.บ ภาษาไทย ป.1-4 
9 น.ส. พัชรพร  ชวดชุม 24 7 เดือน ครูผู้ช่วย ศษ.บ การศึกษาปฐมวัย อ.2 

10 นางสาวรัตนา  อุทโท 44 14 พนักงาน
ราชการ 

ค.บ. ประถมศึกษา ป.1-6 

11 นางสาวรตันาภรณ์  พูนทอง 33 7 ครูอัตราจ้าง คศ.บ. ปฐมวัย อ.3 
 

 1.4 ขอ้มลูอาคารสถานที่  
 อาคารเรียน   จำนวน    ๒   หลัง      จำนวน  ๑2 ห้องเรียน 
 อาคารประกอบ จำนวน     ๑   หลัง ได้แก่  โรงอาหาร ,  อาคารเอนกประสงค์ 
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 1.5 ขอ้มลูสภาพชมุชนโดยรวม 
 สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนเกษตรกร มีประชากร ประมาณ 
8,978 คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ วัดผลาหาร อาชีพหลักของชุมชน คือเกษตรกร
และรับจ้าง ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ
การจุดลูกหนู ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบระดับประถมศึกษา อาชีพหลักคือ รับจ้าง ส่วนใหญ่นับถือศาสนา
พุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี 108,000 บาท จำนวนสมาชิกเฉลี่ยต่อ
ครอบครัว 4 คน  
  

 1.6 แหลง่เรยีนรู ้ภมูปิัญญาทอ้งถิน่ 

 

ชือ่แหลง่เรยีนรู้ภายในโรงเรยีน ชือ่แหลง่เรยีนรูภ้ายนอกโรงเรยีน 
1. ห้องสมุดโรงเรียน 
2. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
3. โรงอาหาร 
4. ห้องคอมพิวเตอร์ 
5. ป้ายนิเทศ 
6. สนามกีฬา 
7. ห้องพยาบาล 
8. ห้องมัลติมีเดีย 
9. โดมหน้าอาคารเรียน 
 
 

1. องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
2. หอจดหมายแห่งชาติ 
3. หออัครศิลปิน 
4. พพิิธภัณฑ์กาญจนาภิเษก 
5. วัดผลาหาร 
6. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหก  
7. โรงพยาบาลคลองหลวง 
8. ที่ทำการกำนัน ตำบลคลองหก 
9. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 หมู่ที่ 10 หมู่ที่ 11 
10. วัดปัญญานันทราม 
 

 

  



๖ 
 
2. ภารกจิของสถานศกึษา 
 ๑.  จัดทำนโยบาย แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายและแผน
ของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑   
 ๒.  จัดตั้งงบประมาณ และรับผิดชอบการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษา 
 ๓.  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
ความต้องการของนักเรียนและชุมชน  
 ๔.  จัดการเรียนการสอน สภาพแวดล้อม บรรยากาศการเรียนการสอนที่เหมาะสมและ
ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตลอดจนการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 ๕.  ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศและแนวปฏิบัติต่างๆ ตามท่ีกฎหมายกำหนด 
 ๖.  กำกับ ติดตาม ประเมินผลตามแผนงาน/โครงการ และประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตลอดจนการพิจารณาความดีความชอบ การพัฒนา และการดำเนินการทางวินัยกับครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษาตามกฎหมายกำหนด 
 ๗.  ระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา รวมทั้งปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้ และจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษา 
 ๘.  จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ความร่วมมือในการประเมิน
คุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา รวมทั้งการรายงานผลการประเมินต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษาสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมานี เขต ๑   
 ๙.  ส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชน และสร้างความสัมพันธ์กับสถานศึกษาและสถาบันอ่ืน
ในชุมชน และท้องถิ่น 
         ๑๐.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวกับกิจการภายในสถานศึกษาหรือตามที่ได้รับมอบหมายและ
ตามท่ีกฎหมายอื่นกำหนด 
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ส่วนที ่ ๒ 
การวิเคราะหส์ภาพแวดลอ้มของสถานศกึษา 

๑.สภาพแวดลอ้มภายนอกสถานศึกษา 
สภาพแวดล้อมภายนอกของโรงเรียนวัดผลาหาร   จาก  ๔  ปัจจัย  คือ 

 ๑.๑  ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม  ผู้ปกครองและชุมชน ให้ความสำคัญต่อการจัด
กิจกรรมการศึกษาของโรงเรียน ทำให้การดำเนินงานต่างๆ ของสถานศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
ถือได้ว่าปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรมเป็นปัจจัยที่เป็นโอกาสมากกว่าอุปสรรคต่อการดำเนินภารกิจ
ของโรงเรียน  กล่าวคือ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้นำชุมชน ผู้ปกครองเห็นความสำคัญ
ของการศึกษา  สนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ โรงเรียนจึงจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วน
ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคในการจัดการศึกษาคือ  ที่ตั้งของโรงเรียนอยู่ในชุมชนหมู่บ้าน มีเขตบริการของ
หมู่ที่  8 ถึง  หมู่ที่  ๑0  สภาพแวดล้อมทางกายภาพแต่ละหมู่บ้านเป็นชุมชนขนาดเล็ก  ประชากรมี
อาชีพเกษตรกรรม , รับจ้างทั่วไป แนวโน้มของประชากรที่จะต้องได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขต
พ้ืนที่บริการ มีจำนวนลดน้อยลง ผู้ปกครองบางส่วนมีอาชีพที่ไม่มั่นคง  มีฐานะยากจน ประกอบกับ
ผู้ปกครองเปลี่ยนอาชีพเป็นประจำ ส่งผลให้นักเรียนมาโรงเรียนอย่างไม่สม่ำเสมอ จึงผลกระทบต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนโดยรวม  
 ๑.๒  ปัจจัยทางด้านเทคโนโลยี    โครงสร้างพ้ืนฐานการใช้เทคโนโลยีในชุมชน อันได้แก่
โทรศัพท์ ไฟฟ้า เครือข่ายการสื่อสารและอินเทอร์เน็ต ส่งผลให้นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่าง
สะดวก การให้บริการและการพัฒนาการศึกษาให้มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น  สามารถช่วยลด
ความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงาน  เพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงาน  ประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสาร  
รวดเร็ว  โดยไม่มีข้อจำกัดด้านสถานที่และเวลา  ในด้านการจัดการศึกษาสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพ
การเรียนรู้ของนักเรียน โดยโรงเรียนได้ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีมาพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของ
นักเรียนให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้ ทำให้เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ต่างๆอย่าง
หลากหลาย ส่วนปัจจัยที่เป็นอุปสรรค คือ สื่ออุปกรณ์เทคโนโลยี และคอมพิวเตอร์บางส่วนมีการชำรุด 
ไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน นอกจากนี้ การซ่อมบำรุง วัสดุ  อุปกรณ์ด้านเทคโนโลยี  มี
ราคาค่อนข้างสูงทำให้การดำเนินการมีค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมาก 
 ๑.๓  ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ  สภาพเศรษฐกิจอันประกอบด้วย รายได้หลักของผู้ปกครอง
นั้นจะพบว่า ผู้ปกครองนักเรียนประกอบอาชีพแตกต่าง ได้แก่ เกษตรกรรม รับจ้างทั่วไป ค้าขาย  
ประกอบธุรกิจส่วนตัว ประกอบกับนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายของรัฐบาล สามารถ
แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองได้มากยิ่งขึ้น  ผู้ปกครองบางส่วนมีฐานะทางเศรษฐกิจในระดับ
ปานกลาง จึงช่วยส่งเสริมและสนับสนุนด้านสื่อ อุปกรณ์ อาคารสถานที่ ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการ
สอนและการดำเนินการของโรงเรียนได้พอสมควร ส่วนอุปสรรคในการดำเนินงานคือ  งบประมาณที่
ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาลมีจำนวนจำกัดตามจำนวนนักเรียน  
 ๑.๔  ปัจจัยทางด้านการเมืองและกฎหมาย  ปัจจัยที่เป็นโอกาสต่อการดำเนินงานของ
โรงเรียนคือ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒ ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม  พ.ศ. ๒๕๔๕  และ
ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.๒๕๕๓ ทำให้ครูมีการพัฒนาตนเองและสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่หลากหลาย นักเรียนมีโอกาสพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ  ส่วนอุปสรรคในการดำเนินงานตามภารกิจ
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ของสถานศึกษา  คือ  นโยบายการจัดการศึกษา เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารจัด
การศึกษาและการปฏิรูปการศึกษาท่ียังไม่แล้วเสร็จ                 
 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกตามปัจจัย  ๔  ด้าน ดังกล่าวข้างต้น  สรุปได้ว่า  
โรงเรียนวัดผลาหาร มีปัจจัยที่เป็นโอกาสมากกว่าปัจจัยที่เป็นอุปสรรค  กล่าวคือ  มีความพร้อมในการ
จัดการศึกษา โดยได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากชุมชนและหน่วยงานต้นสังกัด สามารถพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียนให้เกิดผลตามเป้าหมายของโรงเรียน แต่ก็ยังมีอุปสรรคในด้านการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านสังคมและวัฒนธรรม สื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทำให้พฤติกรรมของนักเรียนมีการ
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วตามบริบทของสังคม 

๒. การวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายในสถานศกึษา 
สภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาโรงเรียนวัดผลาหาร พิจารณาจากจุดแข็งและจุดอ่อน จาก 

๖ ปัจจัย  ดังนี้ 
๒.๑  ปัจจัยทางด้านโครงสร้างและนโยบาย  เป็นจุดแข็งมากกว่าจุดอ่อน  กล่าวคือ โรงเรียน

วัดผลาหาร มีการบริหารงาน กำหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย เป้าหมาย  และภารกิจที่ชัดเจน  ทำให้
บุคลากรมีการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ  ทุกคนมีส่วนร่วมรับผิดชอบ  ทำให้การดำเนินงานมี
ประสิทธิภาพ  แต่ยังมีจุดอ่อนในด้านการจัดการเรียนการสอนยังไม่ได้ประสิทธิภาพตามเป้าหมายที่ตั้ง
ไว้ เนื่องจากอัตรากำลังครมีูจำนวนจำกัด ไม่ครบตามเกณฑ์   

๒.๒ ปัจจัยด้านผลผลิตและการให้บริการ  ถือว่าเป็นจุดแข็ง มากกว่าจุดอ่อน กล่าวคือ 
คุณภาพของนักเรียนซึ่งถือว่าเป็นผลผลิตจากการให้บริการโดยเฉลี่ยมีคุณภาพตามมาตรฐาน นักเรียน
มีผลสัมฤทธิ์และผลการทดสอบระดับชาติอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพึงพอใจ อัตราการสอบเข้าศึกษาต่อของ
นักเรียนในระดับที่สูงขึ้น ผู้ปกครองพึงพอใจ รวมไปถึงการให้บริการทางด้านปริมาณ ถือว่า เป็นจุด
แข็ง เนื่องจากสามารถให้บริการได้ครอบคลุมพ้ืนที่เขตบริการ และประชากรทุกกลุ่มเป้าหมาย  
จุดอ่อนอยู่ที่จำนวนนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการมีน้อย เนื่องจากประชากรวัยเรียนลดลง การประกอบ
อาชีพและการอพยพย้ายถิ่นของผู้ปกครอง เป็นต้น 
 ๒.๓  ปัจจัยด้านบุคลากร  เป็นปัจจัยที่มีจุดแข็งมากกว่าจุดอ่อนเนื่องจากผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ 
สามารถบริหารจัดการครูและบุคลากรให้จัดการเรียนการสอนแก่นักเรียนได้อย่างเต็มศักยภาพ  ครู
และบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านและมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
 ๒.๔  ปัจจัยด้านการเงิน เป็นปัจจัยที่มีจุดแข็งมากกว่าจุดอ่อน  กล่าวคือ  ผู้บริหารโรงเรียน 
มีความสามารถในการบริหารงบประมาณและการเงินแบบมุ่งเน้นผลงาน  ทำให้เกิดความโปร่งใส  
คล่องตัว  ตรงตามความต้องการของนักเรียน  ผู้ปกครองและครู  มีการจัดทำบัญชีการเงินอย่างเป็น
ระบบ  ทำให้สะดวกต่อการค้นหาและตรวจสอบได้  มีการระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วน เพ่ือใช้ใน
การบริหารจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 ๒.๕  ปัจจัยด้านวัสดุอุปกรณ์  มีจุดแข็งมากกว่าจุดอ่อน คือ การสำรวจความต้องการวัสดุ
อุปกรณ์อย่างมีระบบส่งผลให้ครูผู้สอนได้รับวัสดุอุปกรณ์ตามที่ต้องการอย่างมีคุณภาพ การจัดสถานที่
แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาที่พร้อมสำหรับจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นอย่ างดี ส่วนที่เป็น
จุดอ่อนคือ  วัสดุ  ครุภัณฑ์  บางอย่างชำรุดทรุดโทรม ต้องใช้งบประมาณการซ่อมบำรุง ดูแลรักษา
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เป็นจำนวนมาก เช่น  ระบบเครือข่ายสัญญาณอินเทอร์เน็ตเครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่องปริ้นเตอร์ และ
คอมพิวเตอร์  เป็นต้น   
 ๒.๖  ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ  มีจุดแข็งมากกว่าจุดอ่อน  คือ  โรงเรียนมีการกระจาย
ความรับผิดชอบ หน้าที่ตามศักยภาพของบุคคล โดยมีการจัดทำคำสั่งของโรงเรียนที่มอบหมายงาน
อย่างชัดเจน โรงเรียนมีแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี และโครงการประกอบการ
บริหารงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว ทำให้บุคลากรปฏิบัติงานได้ตรงตามเป้าหมาย คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานมีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดการศึกษาทุกขั้นตอน   
 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ตามปัจจัยทั้ง  ๖  ด้านข้างต้น  สรุปได้ว่าโรงเรียนวัด
ผลาหาร มีจุดแข็งมากกว่าจุดอ่อน กล่าวคือ คุณภาพของนักเรียนซึ่งถือว่าเป็นผลผลิตจากการ
ให้บริการโดยเฉลี่ยมีคุณภาพตามมาตรฐานนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์และผลการทดสอบระดับชาติอยู่ใน
เกณฑ์ท่ีน่าพึงพอใจ อัตราการสอบเข้าศึกษาต่อของนักเรียนในระดับที่สูงขึ้น ผู้ปกครองพึงพอใจ มีการ
บริหารและปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ  บุคลากร มีความสามารถเฉพาะด้าน  การบริหารงบประมาณ
ตรงตามความต้องการของการจัดการศึกษา  มีความพร้อมในด้านวัสดุ  อุปกรณ์  และสามารถระดม
ทุนทรัพยากรต่างๆมาสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี  แต่มีจุดอ่อนคือ จำนวน
ประชากรวัยเรียนลดลงส่งผลให้การรับงบประมาณจากการจัดสรรรายหัวของนักเรียนน้อยลง   

๓. การประเมนิสถานภาพของโรงเรยีนวดัผลาหาร 
จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในของโรงเรียนวัดผลาหาร ที่ได้นำเสนอไป

ในเบื้องต้นแล้วนั้น กล่าวโดยสรุปว่า  โรงเรียนวัดผลาหาร  มีปัจจัยที่เป็นโอกาสจากสภาพแวดล้อม
ภายนอกที่เอ้ือต่อการดำเนินภารกิจในการจัดการศึกษาของโรงเรียนได้เป็นอย่างดี  โดยเฉพาะการ
ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้ปกครอง ชุมชนและ
องค์กรส่วนท้องถิ่น  ปัจจัยที่เป็นอุปสรรค  คือ  การเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมและวัฒนธรรม 
ประชากรวัยเรียนลดลง ผู้ปกครองมีฐานะยากจน ส่งผลต่อการให้การสนับสนุนการเรียนของนักเรียน 
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในมีจุดแข็งมากกว่าจุดอ่อน  กล่าวคือ  นักเรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน มีการบริหารและปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีศักยภาพต่อ
การจัดการเรียนรู้ แต่มีจุดอ่อนคือ มีครูไม่ตรงวิชาเอก ดังนั้นสถานภาพของโรงเรียนวัดผลาหาร จึงอยู่
ในลักษณะ “เอื้อและแข็ง” 



๑๐ 
 

๔. ผลการวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้ม/ SWOT  โรงเรยีนวดัผลาหาร 

จดุแข็ง  ( strengths ) 
- คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีส่วนร่วม
วางแผนการจัดการศึกษา 
- การบริหารงาน  กำหนดวิสัยทัศน์  นโยบาย  
เป้าหมาย  และ 
ภารกิจที่ชัดเจน มีการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ   
- มอบอำนาจหน้าทีต่ามความสามารถ ลด
ขั้นตอนการทำงาน 
- ครูมีความรู้ความสามารถตรงตามวิชาเอก และ
มุ่งม่ัน อุทิศเวลาให้กับราชการ 
- นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์  และผลการทดสอบ
ระดับชาติเป็นที่น่าพอใจ 
- มีอัตราการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับ
มัธยมศึกษาทุกคน 
- ให้บริการครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 
- ได้รับการสนับสนุนทั้งภาคเอกชนและท้องถิ่น 
 

จดุออ่น ( weekness ) 
 -จำนวนประชากรวัยเรียนลดลง  
- ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี ทำให้พฤติกรรม 
ค่านิยมในการใช้เทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสม เช่น 
การเล่นเกมออนไลน์ , สื่อออนไลน์ ของนักเรียน
ส่งผลต่อการเรียน 
- วัสดุอุปกรณ์  ด้านเทคโนโลยี  ชำรุดทรุดโทรม
ต้องใช้งบประมาณซ่อมบำรุงและดูแลรักษา
จำนวนมาก 
- การใช้เทคโนโลยีมากขึ้นทำให้ค่าใช้จ่ายด้าน
สาธารณูปโภคสูง 
 

โอกาส ( opportunities ) 
-  ผู้ปกครองประกอบอาชีพหลากหลาย / มีภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ที่ใช้จัดการเรียน
การสอนเพียงพอ 
- นโยบายการปฏิรูปการศึกษา  ทำให้ครูมีการ
พัฒนาตนเองและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
หลากหลายมากขึ้น  นักเรียนได้รับการพัฒนา
เต็มตามศักยภาพ   
- คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน ผู้ปกครองให้
ความสำคัญพร้อมสนับสนุนการจัดการศึกษา  
 

อปุสรรค ( threats ) 
- ผู้ปกครองบางส่วนมีอาชีพไม่ม่ันคง ย้ายที่อยู่
เป็นประจำ ส่งผลกระทบต่อการเรียนของ
นักเรียน 
- สภาพทางเศรษฐกิจโดยรวมไม่แน่นอนส่งผลต่อ
การประกอบรายได้ของผู้ปกครองผู้ปกครองมี
ฐานะยากจน 
 

 
 

 
 
 
 
 



๑๑ 
 

สว่นที ่ ๓ 
การพฒันาคณุภาพการศกึษาของสถานศึกษา 

๑.  การบรหิารจัดการศึกษา 

โครงสรา้งการบรหิารงานโรงเรยีนวดัผลาหาร 

 
 
 

 

 

 

 

แผนงานวชิาการ 
แผนงาน

งบประมาณ 
แผนบคุลากร แผนงานบริหารทัว่ไป 

- การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
- การพัฒนากระบวนการเรียนรู ้
- การวัดผล ประเมินผล และเทียบ
โอนผลการเรียน 
- การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศกึษา 
- การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีทางการศึกษา 
- การพัฒนาแหล่งเรียนรู ้
- การนิเทศการศึกษา 
- การแนะแนวการศึกษา 
- การพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 
- การส่งเสริมความรู้ด้านวชิาการ
แก่ชุมชน 
- การประสานความรว่มมือในการ
พัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน 
- การส่งเสริมและสนับสนนุงาน
วิชาการแก่บุคคล ครอบครวั 
องค์กร หน่วยงานและสถาบนัอ่ืน
ที่จัดการศึกษา 

- การจัดทำและเสนอขอ
งบประมาณ 
- การจัดสรร
งบประมาณ 
- การตรวจสอบ ติดตาม 
ประเมินผล และรายงาน
ผลการใช้เงินและผลการ
ดำเนินงาน 
- การระดมทรัพยากร
และการลงทุนเพ่ือ
การศึกษา 
- การบริหารการเงิน 
- การบริหารบัญช ี
- การบริหารพัสดุและ
สินทรัพย์ 
    
 
 

- การวางแผน
อัตรากำลังและ
กำหนดตำแหน่ง 
- การสรรหาและการ
บรรจุแต่งตั้ง 
- การเสริมสร้าง
ประสิทธภิาพในการ
ปฏิบัติราชการ 
- วินยัและการรักษา
วินัย 
- การออกจากราชการ 
 

- การดำเนนิงานธุรการ 
- การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูล
สารสนเทศ 
- การประสานและพัฒนาเครือข่าย
การศึกษา 
- การจัดระบบการบรหิารและพัฒนา
องค์กร 
- งานเทคโนโลยสีารสนเทศ 
- การจัดสถานที่และสภาพแวดล้อม 
- การจัดทำสำมะโนผู้เรียน 
- การรับนักเรียน 
- การระดมทรัพยากร 
- ส่งเสริมกิจการนักเรียน 
- การประชาสัมพันธ ์
- การส่งเสริม สนับสนุน และประสาน 
งานการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร 
หน่วยงานและสถาบัน 
- งานประสานราชการกับเขตพ้ืนที่
การศึกษาและหน่วยงานอ่ืน 
- การจัดระบบการควบคุมภายใน
หน่วยงาน 
- งานบริการสาธารณะ 

ผูอ้ำนวยการโรงเรยีน คณะกรรมการสถานศกึษาฯ 



๑๒ 
 
๒. อุดมการณ์ของการจดัการศึกษา 

อุดมการณ์ของการจัดการศึกษา ของโรงเรียนวัดผลาหาร เป็นการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ในระดับชั้นอนุบาล ๒ – ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  เพ่ือพัฒนาเยาวชนไทยทุกคนให้มีความรู้   มี
คุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ทั้งในฐานะที่เป็นพลเมืองไทย พลเมืองในประชาคม
อาเซียนและพลเมืองของโลก เพ่ือเป็นรากฐาน ที่พอเพียงสำหรับการใฝ่เรียน ใฝ่รู้ตลอดชีวิต มีทักษะ
ในการทำงานอาชีพที่สุจริต ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่วนตนและครอบครัว และเพ่ือสร้าง
เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งสำหรับการสร้างสรรค์สังคมไทยให้เป็นสังคม แห่งการเรียนรู้ เพ่ือการพัฒนา
ประเทศท่ียั่งยืนในอนาคต 

 
หลักการสำคัญของการจัดการศึกษา 

ในการจัดการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ของโรงเรียนวัดผลาหาร ได้บริหารจัดการศึกษา โดยยึด
หลักการสำคัญ ดังนี้ 

๑.  หลักการพัฒนาผู้เรียนอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และ
คุณธรรม  เป็นผู้ที่มีจริยธรรมในการดำเนินชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ใฝ่รู้ มี
ทักษะในการแสวงหาความรู้ ที่พอเพียงต่อการพัฒนางานอาชีพและคุณภาพชีวิตส่วนตน สามารถ
เผชิญความเปลี่ยนแปลงได้อย่างเท่าทันและชาญฉลาด  ตลอดจนมีความเป็นประชาธิปไตย 

๒.  หลักการจัดการศึกษาเพื่อความเป็นไทย ให้มีความรักและภาคภูมิใจในท้องถิ่นและ
ประเทศชาติ มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานสำหรับการประกอบอาชีพสุจริต มีความมุ่งมั่น ขยัน ซื่อสัตย์ 
ประหยัด อดทน มีลักษณะนิสัยและทัศนคติที่พึงประสงค์ เพ่ือเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน 
สังคมไทยและสังคมโลก 
          ๓.  หลักแห่งความเสมอภาค คนไทยทั้งปวงต้องมีสิทธิ์เสมอกันในการรับการศึกษาขั้น
พื้นฐานไม่น้อยกว่า ๑๒ ปี อย่างทั่วถึงเท่าเทียม ควบคู่ไปกับความมีคุณภาพ โดยไม่แบ่งชนชั้นหรือ
ความแตกต่าง ทางสังคมวัฒนธรรม 

๔.  หลักการมีส่วนรว่ม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการบริหาร
และการจัดการศึกษา ร่วมกับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา เพ่ือเสริมสร้างเอกลักษณ์ 
ศักดิ์ศรี และตอบสนองความต้องการท้องถิ่น  

๕.  หลักแห่งความสอดคล้อง อุดมการณ์ หลักการ และมาตรฐานในการจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ต้องสอดคล้องระหว่างสาระบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๔๕ 
และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๓) พุทธศักราช ๒๕๕๓ นโยบายการศึกษาของรัฐบาล  สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาของชาติ และสัมพันธ์เชื่อมโยงกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาภายนอกของ สมศ. 
 



๑๓ 
 

๓. มาตรฐานการศึกษา โรงเรยีนวดัผลาหาร 
 

    โรงเรียนวัดผลาหาร หมู่ 9 ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เป็น
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  เขต ๑  สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ระดับชั้นอนุบาล ๒ – ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ได้กำหนดมาตรฐานสถานศึกษาจำแนกเป็น  มาตรฐาน
การศึกษาระดับปฐมวัย จำนวน ๓ มาตรฐาน และมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จำนวน ๓ 
มาตรฐาน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
            ๓.๑ มาตรฐานการศึกษาปฐมวยั 
  มาตรฐานที ่ ๑  คุณภาพของเด็ก 
   ๑.๑ มีการพัฒนาด้านร่างกาย  แข็งแรง  มีสุขนิสัยที่ดี  และดูแลความ
ปลอดภัยของ ตนเองได้ 
   ๑.๒ มีการพัฒนาด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุม  และแสดงออกทางอารมณ์
ได ้
   ๑.๓ มีการพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยเหลือตนเอง  และเป็นสมาชิกที่ดีของ
สังคม 
   ๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา  สื่อสารได้  มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและ
แสวงหาความรู้ได ้         
  มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและจัดการ 
   ๒.๑  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน  สอดคล้องกับบริบท ของ 

                            ท้องถิ่น 
   ๒.๒  จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 
   ๒.๓  ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
   ๒.๔  จัดสภาพแวดล้อมและสื่อ เพ่ือการเรียนรู้อย่างปลอดภัย  และ 

                            เพียงพอ 
  ๒.๕  ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุน  

                                      การจัดประสบการณ์      
   ๒.๖  มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
  มาตรฐานที ่ ๓  การจดัประสบการณท์ีเ่น้นเด็กเปน็สำคญั 
   ๓.๑  จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล 

       เต็มศักยภาพ 
๓.๒  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏิบัติอย่างมี  
       ความสุข 
๓.๓  จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
๓.๔  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลประเมินพัฒนาการ 
       เด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 



๑๔ 
 
 ๓.๒ มาตรฐานการศกึษาขั้นพืน้ฐาน 
  มาตรฐานที ่ ๑  คุณภาพของผูเ้รยีน 
   ๑.๑  ผลสมัฤทธิท์างวชิาการของผูเ้รยีน 
    ๑)  มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสารและการคิด
คำนวณ           
    ๒)  มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
อภิปราย  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และแก้ปัญหา      
    ๓)  มีความสามารในการสร้างนวัตกรรม   
    ๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการ
สื่อสาร 
    ๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
    ๖)  มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
   ๑.๒  คุณลกัษณะทีพ่ึงประสงค์ของผูเ้รยีน    
    ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด
    ๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย   
    ๓)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
    ๔)  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
  มาตรฐานที ่ ๒  กระบวนการบรหิารและจดัการ    
   ๒.๑  การมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน
   ๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา   
   ๒.๓  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย        
   ๒.๔  พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
   ๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคณุภาพ          
   ๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้          
  มาตรฐานที ่ ๓  กระบวนการจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเปน็สำคญั 
   ๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
   ๓.๒  ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
   ๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
   3.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และนำผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 
   ๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 

 



๑๕ 
 

สว่นที ่ ๔ 
นโยบาย แผนงาน กลยุทธก์ารจดัการศกึษาของสถานศึกษา 

๑. นโยบาย สำนกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
วสิยัทัศน ์
  การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพ้ืนฐานของความ
เป็นไทย 
พันธกจิ 
  ๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมี
คุณภาพ 
  ๒. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรและ
ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ 
  ๓. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม การบูรณาการการจัดการศึกษา และ
เสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา 
เป้าหมาย 
  ๑. ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคน มีพัฒนาการ
เหมาะสมตามวัย มีคุณภาพและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 
  ๒. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และ 
เสมอภาค 
  ๓. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการทำงานที่
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
  ๔. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และสถานศึกษา มี
ประสิทธิภาพ และเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่
คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 
  ๕. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเน้นการทำงานแบบบูรณาการ มีเครือข่าย
การบริหารจัดการ บริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา กระจายอำนาจและ 
ความรับผิดชอบสู่สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 
  ๖. พ้ืนที่พิเศษ ได้รับการพัฒนาคุณ ภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาที่
เหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่ 
  ๗. หน่วยงานทุกระดับพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัด
การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๘. หนว่ยงานทุกระดับ มีงานวิจัยที่สามารถนำผลไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 



๑๖ 
 
ยุทธศาสตร ์
  ๑. จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
  ๒. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน 
  ๓. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ๔. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
  ๕. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  ๖. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
นโยบาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  มี ๖ ด้าน 
 ๑. ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
  ๒. ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขัน 
  ๓. ด้านการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ๔. ด้านการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
  ๕. ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  ๖. ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

๒. นโยบายการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาปทมุธาน ีเขต ๑  มีนโยบาย
ในการจัดการศึกษา ดังนี้  

๑. นักเรียนได้รับโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรสื่อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษา  
อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ  

๒. นักเรียนต้องอ่านออก เขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่องและสื่อสารได้ตามมาตรฐานหลักสูตร 
โดยเฉพาะนักเรียนชั้น ป.๑ ต้องอ่านออกเขียนได้ภายใน ๑ ปี  

๓. ยกระดับคุณภาพการศึกษา เพ่ือให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานของหลักสูตร มี
คุณธรรม ทักษะอาชีพ ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ และ
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนสูงขึ้น  

๔. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการพัฒนาความสามารถและมีความก้าวหน้า 
ในวิชาชีพตามศักยภาพ  

๕. โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เป็นไป
ตามบทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนได้จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 3  
ปี (พ.ศ.๒๕๖4 –พ.ศ.๒๕๖6)  โดยมีทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 
 



๑๗ 
 
3. วสิยัทัศน ์ พนัธกจิ  เปา้หมาย  อตัลกัษณ ์ และเอกลกัษณ์ของสถานศึกษา 
วสิยัทัศน ์

จัดการศึกษาให้นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม มีสุขภาพกายและจิตดี เลือกใช้เทคโนโลยีอย่าง
ชาญฉลาด ครูเป็นมืออาชีพ บริหารแบบการมีส่วนร่วม สภาพภูมิทัศน์เอ้ือต่อการเรียนรู้ ดำรงชีวิต
อย่างมีความสุข ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง                                                                                                                                                                                                                              
พันธกิจ 
 ๑. พัฒนาผู้เรียนให้ได้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ๒. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมนำความรู้สู่เศรษฐกิจพอเพียง 
 ๓. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถในเรื่องดนตรีไทยพ้ืนบ้าน 
 ๔. พัฒนาผู้เรียนให้ปลอดจากสารเสพติด 
 ๕. พัฒนาผู้เรียนให้พร้อมก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 ๖. พัฒนาบุคลากรให้เป็นครูมืออาชีพเพ่ือก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 ๗. พัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาแบบกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วมให้มีคุณภาพ  
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 ๘. ส่งเสริมความร่วมมือขององค์กร คณะบุคคล ให้เข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 ๙. จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน และสนับสนุน ส่งเสริมการใช้เพ่ือให้เกิดประโยชน์อย่าง
คุ้มค่า 
เป้าหมาย 
 ๑. ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาค และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
 ๒. ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรมพ้ืนฐาน ๘ ประการ สร้างความตระหนักสำนึกในคุณค่าตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๓. ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ความสามารถในเรื่องดนตรีไทยพ้ืนบ้าน ปลอดจากสารเสพติด 
พร้อมก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 ๔. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ 
อย่างต่อเนื่อง 
 ๕. โรงเรียนมีความเข้มแข็งในการบริหารอย่างธรรมาภิบาล การจัดการศึกษาและ 
การบริการ 
 ๖. กรรมการสถานศึกษา ชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
อตัลักษณข์องสถานศกึษา 

ทักทาย ยิ้มง่าย ไหว้สวย 
เอกลกัษณ์ของสถานศึกษา 

เด็กดีมีคุณธรรม  กิจกรรมล้ำเลิศ  ก่อเกิดวิชาชีพ 
 



๑๘ 
 
กลยทุธ ์
 กลยทุธท์ี ่ ๑  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ 
 กลยทุธท์ี ่ ๒  เสริมสร้างการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการ
ดำเนินชีวิต 
 กลยทุธท์ี ่ ๓  เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 กลยทุธท์ี ่ ๔  เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
 กลยทุธท์ี ่ ๕  ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ  
จดุเนน้ 

๑. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมพ้ืนฐาน ๑๒ ประการของคน
ไทย 

๒. ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระ เพิ่มข้ึนอย่างน้อยร้อยละ 3 
๓. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการศึกษาและแสวงหาความรู้ 
๔. สร้างโอกาสทางการศึกษา โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการขับเคลื่อน  
๕. พัฒนาระบบประกันการคุณภาพภายในที่เข้มแข็งและมีคุณภาพ 
๖. พัฒนารูปแบบการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคน 
๗. สร้างเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาการศึกษาและการให้บริการ 
๘. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนและท้องถิ่น 

 



๑๙ 
 

4. แผนพฒันาคณุภาพการศกึษาโรงเรยีนวัดผลาหาร ในระยะ  3 ป ี( ๒๕๖4 – ๒๕๖6 ) 
พันธกจิ  ๑ พฒันาผู้เรยีนให้ได้มาตรฐานการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
 

เป้าประสงค ์ ตวัชีว้ดั 
ปฐีาน เป้าหมาย 

กลยทุธ ์
แผนงาน/

โครงการ/กจิกรรม 
ตอบสนองมาตรฐาน ทรพัยากร/

งบประมาณ ๒๕๖3 ๒๕๖4 ๒๕๖5 ๒๕๖6 
กลยทุธท์ี ่ ๑  การพฒันาคณุภาพผูเ้รยีนใหเ้ต็มตามศักยภาพ 
๑. ผู้เรียนมี
ความรู้คู่
คุณธรรม
จริยธรรมและ
คุณลักษณะ
อันพึง
ประสงค์ 
ได้รับการ
พัฒนาอย่าง
เหมาะสมตาม
ศักยภาพ 

๑. ร้อยละของ
ผู้เรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและ
พัฒนาการจากผล
การสอบวัด
ระดับชาติระดับดี
ขึ้นไป 

76 
 

 
 
 
 

77 
 

 
 

 

78 
 
 

 

79 
 

 
 

 

- จัดกิจกรรมการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ เน้นการ
ปฏิบัติจริงในรูปแบบ
ของการเรียนรู้ที่
หลากหลาย เช่น 
coding,GBL,Project- 
approach,โครงงาน,
การบูรณาการ,PBLและ
การใช้สื่อ DLTV 
 

- โครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
 

มาตรฐานที ่๑  คุณภาพของผูเ้รยีน   
ข้อที่ ๑.๑  
มาตรฐานที ่๓ กระบวน การ
จดัการเรยีนการสอนทีเ่น้น
นักเรยีนเปน็สำคญั 
ข้อที่ ๓.๑  

-งบอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายการ 
จัดการศึกษา 
ขัน้พื้นฐาน 

-  ส่งเสริมการจัด
ประสบ การณ์การ
เรียนของเด็ก
ปฐมวัยทั้ง ๔ ด้าน 

มาตรฐานที ่๑ คุณภาพของเดก็ 
ข้อที่ ๑.๑ , ข้อที่ ๑.๒, 
ข้อที่ ๑.๓ ,  ข้อที่ ๑.๔ 
มาตรฐานที ่๒ กระบวนการ
บรหิารและการจดัการ 
ข้อที่ ๒.๒ , ข้อที่ ๒.๓ 

       - โครงการพัฒนา
กระบวนการอ่านออก
เขียนได้ ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1-
3 และอ่านคล่อง
เขียนคล่อง ชั้น
ประถมศึกษาปีที่๔-๖ 

มาตรฐานที ่๑ คุณภาพของ
ผูเ้รยีน 
ข้อที่ ๑.๑  



๒๐ 
 

เป้าประสงค ์ ตวัชีว้ดั 
ปฐีาน เป้าหมาย 

กลยทุธ ์
แผนงาน/

โครงการ/กจิกรรม 
ตอบสนองมาตรฐาน ทรพัยากร/

งบประมาณ ๒๕๖3 ๒๕๖4 ๒๕๖5 ๒๕๖6 
กลยทุธท์ี ่ ๑  การพฒันาคณุภาพผูเ้รยีนใหเ้ต็มตามศักยภาพ 
       -โครงการการ

ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนสู่
ความเป็นเลิศ 

มาตรฐานที ่๑  คุณภาพของผูเ้รียน   
ข้อที่ ๑.๒  
มาตรฐานที ่๓ กระบวนการ
จดัการเรยีนการสอนทีเ่น้น
ผูเ้รยีนเปน็สำคญัข้อที่ ๓.๑  

 

 ๒. ร้อยละของ
ผู้เรียนที่พัฒนา
ตนเองให้มี
คุณธรรม
จริยธรรม ตาม
เกณฑ์ที่โรงเรียน
กำหนดในระดับดี
ขึ้นไป  

85 86 87 88 - สอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรมในการจัดการเรียน
การสอนทุกรายวิชา 
- ส่งเสริมการใช้หลัก ธรรม
ทางพระพุทธ-ศาสนาในการ
พัฒนาตนเอง 
- สร้างความตระ หนักถึง
อันตรายของสิ่งเสพติด
และอบายมุข 

โครงการวันสำคัญ 
ต่างๆ 

มาตรฐานที ่๑ คุณภาพของนักเรยีน 
ข้อที่ ๑.๒  

-งบอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายการ 
จัดการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 
 

โครงการโรงเรียน
วิถีพุทธ 

มาตรฐานที ่๑ คุณภาพของ
นักเรยีน 
ข้อที่ ๑.๒  
 

3. ร้อยละของ
ผู้เรียนที่มีความ
ภูมิใจในท้องถิ่น
และความเปน็ไทย
ในระดับดีขึ้นไป 

85 86 ๘7 ๘8 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมวันสำคัญ 

โครงการวันสำคัญ 
ต่างๆ 

มาตรฐานที ่๑ คุณภาพของนักเรยีน 
ข้อที่ ๑.๒  

โครงการการ
ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนสู่
ความเป็นเลิศ 

มาตรฐานที ่๑  คุณภาพของผูเ้รียน   
ข้อที่ ๑.๒  
มาตรฐานที ่๓ กระบวนการ
จดัการเรยีนการสอนทีเ่น้น
ผูเ้รยีนเปน็สำคญัข้อที่ ๓.๑  



๒๑ 
 

เป้าประสงค ์ ตวัชีว้ดั 
ปฐีาน เป้าหมาย กลยทุธ ์ แผนงาน/

โครงการ/กจิกรรม 
ตอบสนองมาตรฐาน ทรพัยากร/

งบประมาณ ๒๕๖3 ๒๕๖4 ๒๕๖5 ๒๕๖6  
กลยทุธท์ี ่ ๑  การพฒันาคณุภาพผูเ้รยีนใหเ้ต็มตามศักยภาพ 
2. ผู้เรียนมี
สุขภาพ
พลานามัยที่
สมบูรณ์  
มีมารยาทงาม  
และเรียนรู้
การพัฒนา
ตนเอง 
 

๑.  ร้อยละของ
ผู้เรียนที่มีสุขภาพ
พลานามัยที่
สมบูรณ์ ในระดับ
ดีขึ้นไป 
 

95 
 

96 
 

97 
 

98 
 

จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ ให้ผู้เรียนได้
ปฏิบัติจริงในรูปแบบ
ของการเรียนรู้ที่
หลากหลาย 

โครงการโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ 

มาตรฐานที ่๑ คุณภาพของ
นักเรยีน 
ข้อที่ ๑.๒  
มาตรฐานที ่๒ กระบวนการ
บรหิารและการจดัการ 
ข้อที่ ๒.๒  
มาตรฐานที ่๓ กระบวนการ
จดัการเรยีนการสอนทีเ่น้น
นักเรยีนเปน็สำคญั 
ข้อที่ ๓.๑  
 

 

โครงการส่งเสริม
พัฒนาการทั้ง ๔ 
ด้าน 

มาตรฐานที ่๑ คุณภาพของเดก็ 
ข้อที่ ๑.๑ , ข้อที่ ๑.๒, 
ข้อที่ ๑.๓ ,  ข้อที่ ๑.๔ 
มาตรฐานที ่๒ กระบวนการ
บรหิารและการจดัการ 
ข้อที่ ๒.๒ , ข้อที่ ๒.๓ 
 
 
 
 



๒๒ 
 

เป้าประสงค ์ ตวัชีว้ดั 
ปฐีาน เป้าหมาย กลยทุธ ์ แผนงาน/

โครงการ/กจิกรรม 
ตอบสนองมาตรฐาน ทรพัยากร/

งบประมาณ ๒๕๖3 ๒๕๖4 ๒๕๖5 ๒๕๖6 
 ๒.  ร้อยละของ

ผู้เรียนที่มีกิริยา 
มารยาทที่ดีงาม
และมี
ความสามารถใน
การเรียนรู้ มีการ
พัฒนาตนเองใน
ระดับดีข้ึนไป 
 
 

 

95 
 

96 
 

97 
 

98 
 

- สร้างเครือข่ายการจัด 
การเรียนการสอน แลก 
เปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
- ใช้สื่อและนวัตกรรม
ทางการศึกษาเป็น
เครื่องมือสำคัญในการ
พัฒนาศักยภาพผู้เรียน
อย่างต่อเนื่องและ
สม่ำเสมอ 

โครงการโรงเรียน
วิถีพุทธ 

มาตรฐานที ่๑ คุณภาพของ
นักเรยีน 
ข้อที่ ๑.๒  
 

-งบอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายการ 
จัดการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 
 

 3. ผู้เรียนมีการ
พัฒนาตนเองตาม
ความถนัดและ
ความต้องการ ให้
มีความชำนาญสู่
การประกอบ
อาชีพ 

95 
 

96 
 

97 
 

98 
 

จัดกิจกรรมที่ส่งเสริม 
พัฒนาผู้เรียนตามความ
ถนัดและความสนใจของ
ผู้เรียน 

โครงการการ
ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนสู่
ความเป็นเลิศ 

มาตรฐานที ่๑  คุณภาพของผูเ้รียน   
ข้อที่ ๑.๒  
มาตรฐานที ่๓ กระบวนการ
จดัการเรยีนการสอนทีเ่น้น
ผูเ้รยีนเปน็สำคญัข้อที่ ๓.๑  

-งบอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายการ 
จัดการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 
 จัดกิจกรรมที่ส่งเสริม

ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะ
การทำงานและการ
ประกอบอาชีพ 

 

 



๒๓ 
 
พันธกจิที ่2 พัฒนาผูเ้รยีนใหม้ีคุณธรรมนำความรูสู้เ่ศรษฐกิจพอเพยีง 

เป้าประสงค ์ ตวัชีว้ดั 
ปฐีาน เป้าหมาย กลยทุธ ์ แผนงาน/

โครงการ/กจิกรรม 
ตอบสนองมาตรฐาน ทรพัยากร/

งบประมาณ ๒๕๖3 ๒๕๖4 ๒๕๖5 ๒๕๖6 
กลยุทธ์ที่  2  เสริมสร้างการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต 
๑. ผู้เรียนนำ
หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียงไป
ใช้ได้จริงและ
ได้รับการดูแล
ช่วยเหลือ 
 

๑.  ร้อยละของ
ผู้เรียนในการนำ
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ไปใช้ในระดับดีขึ้น
ไป 
 

80 
 
 
 
 
 
 
 

81 
 
 
 
 
 
 
 

82 
 
 
 
 
 
 
 

๘3 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่งเสริม สนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนโดย
ใช้หลักหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเป็น
แนวทางในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 

โครงการ
สถานศึกษา
พอเพียง 
 

มาตรฐานที ่๑ คุณภาพของ
ผูเ้รยีน 
ข้อที่ ๑.๒  
มาตรฐานที ่๒ กระบวนการ
บรหิารและการจดัการ 
ข้อที่ ๒.๒  
มาตรฐานที ่๓ กระบวนการ
จดัการเรยีนการสอนทีเ่น้น
ผูเ้รยีนเปน็สำคญั 
ข้อที่ ๓.๑  

-งบอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายการ   
จัดการศึกษา    
ขัน้พื้นฐาน 

2. ร้อยละของ
ผู้เรียนที่ได้รับการ
ดูแลช่วยเหลือตาม
ระบบในระดับดี
ขึ้นไป 

85 
 

86 
 

๘7 
 

๘8 
 

ส่งเสริมและพัฒนาระบบ
การดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

โครงการระบบ
ดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
 

มาตรฐานที ่๒ กระบวนการ
บรหิารและการจดัการ 
ข้อที่ ๒.๒  

3. ร้อยละของ
ผู้เรียนที่ไดร้ับ
ทุนการศึกษา
พัฒนาชีวิต 

85 86 
 

๘7 
 

๘8 
 

จัดหาทุนการศึกษา
สนับสนุนการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 

โครงการระบบ
ดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
 

มาตรฐานที ่๒ กระบวนการ
บรหิารและการจดัการ 
ข้อที่ ๒.๒ 

 



๒๔ 
 
 
พันธกจิที ่ ๓ พฒันาผูเ้รยีนใหม้ีความรูค้วามสามารถในเรือ่งดนตรไีทยพืน้บา้น 
 

เป้าประสงค ์ ตวัชีว้ดั 
ปฐีาน เป้าหมาย กลยทุธ ์ แผนงาน/

โครงการ/กจิกรรม 
ตอบสนองมาตรฐาน ทรพัยากร/

งบประมาณ ๒๕๖3 ๒๕๖4 ๒๕๖5 ๒๕๖6 
กลยทุธท์ี ่ ๑  พฒันาคณุภาพผูเ้รยีนใหเ้ต็มตามศักยภาพ 
1. ผู้เรียนทุก
คนมีความรู้
ความสามารถ
ในเรื่องดนตรี
ไทยพ้ืนบ้าน
และสามารถ
สร้างรายได้
ให้แก่ตนเอง
ได้ 

๑. ร้อยละของการ
มีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษาของผู้
มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 

85 86 87 88 จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ ให้ผู้เรียนได้
ปฏิบัติจริง โดยวิทยากร
ที่มีความรู้ความสามารถ 

โครงการส่งเสริม
และพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนสู่
ความเป็นเลิศ 

มาตรฐานที ่๑  คุณภาพของ
ผูเ้รยีน   
ข้อที่ ๑.๒  
มาตรฐานที ่๓ กระบวนการ
จดัการเรยีนการสอนทีเ่น้น
ผูเ้รยีนเปน็สำคญัข้อที่ ๓.๑ 

งบอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายการ   
จัดการศึกษา    
ขั้นพ้ืนฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕ 
 
พันธกิจที่ ๔ พัฒนาผู้เรียนให้ปลอดจากสารเสพติด  
 

เป้าประสงค ์ ตวัชีว้ดั 
ปฐีาน เป้าหมาย กลยทุธ ์ แผนงาน/

โครงการ/กจิกรรม 
ตอบสนองมาตรฐาน ทรพัยากร/

งบประมาณ ๒๕๖3 ๒๕๖4 ๒๕๖5 ๒๕๖6 
กลยทุธท์ี ่ ๑  พฒันาคณุภาพผูเ้รยีนใหเ้ต็มตามศักยภาพ 
1. ผู้เรียนทุก
คนมีความรู้ 
ปลอดจาก
สารเสพติด
และพร้อม
ก้าวเข้าสู่
ประชาคม
อาเซียน 

๑. ร้อยละของการ
มีความรู้ ปลอด
จากสารเสพติด
และพร้อมก้าวเข้า
สู่ประชาคม
อาเซียน 

85 86 87 88 - จัดกิจกรรมให้ความรู้
เกี่ยวกับสารเสพติดและ
วิธีการป้องกันสารเสพ
ติด 
- จัดกิจกรรมส่งเสริมให้
ความรู้เกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียน 

โครงการวันสำคัญ 
ต่างๆ 

มาตรฐานที ่๑ คุณภาพของ
นักเรยีน 
ข้อที่ ๑.๒ 

งบอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายการ   
จัดการศึกษา    
ขั้นพ้ืนฐาน 

 
 
 
 
 
 
 



๒๖ 
 
พันธกิจที่ ๕ พัฒนาผู้เรียนให้พร้อมก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

เป้าประสงค ์ ตวัชีว้ดั 
ปฐีาน เป้าหมาย กลยทุธ ์ แผนงาน/

โครงการ/กจิกรรม 
ตอบสนองมาตรฐาน ทรพัยากร/

งบประมาณ ๒๕๖3 ๒๕๖4 ๒๕๖5 ๒๕๖6 
กลยทุธท์ี ่ ๑  พัฒนาคณุภาพผูเ้รยีนใหเ้ต็มตามศักยภาพ 
1. ผู้เรียนทุก
คนมีความรู้ 
ปลอดจาก
สารเสพติด
และพร้อม
ก้าวเข้าสู่
ประชาคม
อาเซียน 

๑. ร้อยละของการ
มีความรู้ ปลอด
จากสารเสพติด
และพร้อมก้าวเข้า
สู่ประชาคม
อาเซียน 

85 86 87 88 - จัดกิจกรรมให้ความรู้
เกี่ยวกับสารเสพติดและ
วิธีการป้องกันสารเสพ
ติด 
- จัดกิจกรรมส่งเสริมให้
ความรู้เกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียน 

โครงการวันสำคัญ 
ต่างๆ 

มาตรฐานที ่๑ คุณภาพของ
นักเรยีน 
ข้อที่ ๑.๒ 

งบอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายการ   
จัดการศึกษา    
ขั้นพ้ืนฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗ 
 
พันธกิจที่ 6  พัฒนาบุคลากรให้เป็นครูมืออาชีพเพื่อก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 

เป้าประสงค ์ ตวัชีว้ดั 
ปฐีาน เป้าหมาย กลยทุธ ์ แผนงาน/

โครงการ/กจิกรรม 
ตอบสนองมาตรฐาน ทรพัยากร/

งบประมาณ ๒๕๖3 ๒๕๖4 ๒๕๖5 ๒๕๖6 
กลยทุธท์ี ่ ๕  สง่เสรมิการพฒันาครแูละบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ 
๑. ครูและ
บุคลากร
ทางการศึกษา
ได้รับการ
พัฒนาและ
จัดการเรียน
การสอนที่
เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ  
๒. ครูและ
บุคลากร
ทางการศึกษา
ใช้สื่อ 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และ
นวัตกรรมใน
การจัดการ
เรียนรู้ 

๑.  ร้อยละของครู
และบุคลากรทาง 
การศึกษาที่ได้รับ
การพัฒนา 
๒.  ร้อยละของครู
และบุคลากร
ทางการศึกษาที่
จัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ  
๓. ร้อยละของครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาที่ใช้สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และนวัตกรรมในการ
จัดการเรียนการสอน 
๔. ร้อยละของครูและ
บุคลากรที่เข้ารับการ
อบรมพัฒนา 

100 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 

100 
 

100 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 

100 
 

๑๐๐ 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 

๑๐๐ 

๑๐๐ 
 
 
 

๑๐๐ 
 
 
 
 
 

๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 

๑๐๐ 

๑.จัดกิจกรรมประชุม อบรม 
สัมมนา พัฒนาบุคลากรใน
จัด การเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ  
๒. ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 
๓. สร้างเครือข่ายการ
จัดการเรียนการสอน 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
๔. ใช้สื่อและนวัตกรรมทาง
การศึกษาเป็นเครื่องมือ
สำคัญในการพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนอย่าง
ต่อเนื่องและสม่ำเสมอ 
๕. จัดหาครูในสาขาที่ขาด
แคลน และวิทยากรภูมิ
ปัญญา 

-โครงการพัฒนา
ศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา  

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการ
บริหารและการจัดการ 
ข้อที่ ๒.๔  

งบอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายการ   
จัดการศึกษา    
ขั้นพ้ืนฐาน 

-โครงการส่งเสริม 
ยกย่อง สร้างขวัญ 
กำลังใจให้บุคลากร
ในโรงเรียน 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการ
บริหารและการจัดการ 
ข้อที่ ๒.๔  
 

-โครงการพัฒนา
ศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการ
บริหารและการจัดการ 
ข้อที ่๒.๔  
 

-โครงการนิเทศ
ภายในโรงเรียน 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการ
บริหารและการจัดการ 
ข้อที่ ๒.2  
 



๒๘ 
 
พันธกิจที่ 7 พัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาแบบกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วมให้มีคุณภาพ  โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 

เป้าประสงค ์ ตวัชีว้ดั 
ปฐีาน เป้าหมาย กลยทุธ ์ แผนงาน/

โครงการ/กจิกรรม 
ตอบสนองมาตรฐาน ทรพัยากร/

งบประมาณ ๒๕๖3 ๒๕๖4 ๒๕๖5 ๒๕๖6 
กลยทุธท์ี ่ ๓  เสริมสรา้งการมสีว่นรว่มในการจัดการศึกษาของผูม้สีว่นเกีย่วขอ้ง 
๑. การสร้าง
ความสัมพันธ์
ระหว่าง
โรงเรียนกับ
ชุมชน  เพ่ือ
ร่วมมือกัน
พัฒนา
โรงเรียนและ
นักเรียนให้มี
คุณภาพที่ดี 
 

๑.  ร้อยละของ
ความสำเร็จของ
โครงการ ส่งเสริม
ความสัมพันธ์กับ
ชุมชนแผนปฏิบัติ
การประจำปีใน
ระดับดีข้ึนไป 
๒. ร้อยละของการ
มีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษาของ
ชุมชน 
๓. ร้อยละของ
ความพึงพอใจต่อ
การบริหารจัด
การศึกษาของ
ชุมชน 
 

90 
 
 
 

 
 
 

95 
 
 

85 
 
 
 
 

91 
 
 
 

 
 
 

96 
 
 

86 
 
 
 
 

92 
 

 
 

 
 
 

๙7 
 
 

๘7 
 
 
 
 

๙3 
 
 

 
 
 
 

๙8 
 
 

๘8 
 
 
 
 

๑. ส่งเสริม สนับสนุน
การดำเนินงานตาม
แผนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  
๒. สร้างเครือข่ายการมี
ส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาของชุมชน 
๓. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ศึกษาดูงาน เพื่อการ
พัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการศึกษา 
 
 

โครงการสาน
สัมพันธ์ชุมชน 

มาตรฐานที ่๒ กระบวนการ
บรหิารและการจดัการ 
ข้อที่ ๒.๒ และข้อที่ ๒.๖  
 

งบอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายการ   
จัดการศึกษา    
ขั้นพ้ืนฐาน 

 
 



๒๙ 
 
พันธกิจที่ ๘ ส่งเสริมความร่วมมือขององค์กร คณะบุคคล ให้เข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

เป้าประสงค ์ ตวัชีว้ดั 
ปฐีาน เป้าหมาย กลยทุธ ์ แผนงาน/

โครงการ/กจิกรรม 
ตอบสนองมาตรฐาน ทรพัยากร/

งบประมาณ ๒๕๖3 ๒๕๖4 ๒๕๖5 ๒๕๖6 
กลยทุธท์ี ่ ๓  เสริมสรา้งการมสีว่นรว่มในการจัดการศึกษาของผูม้สีว่นเกีย่วขอ้ง 
๑. การสร้าง
ความสัมพันธ์
ระหว่าง
โรงเรียนกับ
ชุมชน  เพ่ือ
ร่วมมือกัน
พัฒนา
โรงเรียนและ
นักเรียนให้มี
คุณภาพที่ดี 
 

๑.  ร้อยละของ
ความสำเร็จของ
โครงการ ส่งเสริม
ความสัมพันธ์กับ
ชุมชนแผนปฏิบัติ
การประจำปีใน
ระดับดีข้ึนไป 
๒. ร้อยละของการ
มีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษาของ
ชุมชน 
๓. ร้อยละของ
ความพึงพอใจต่อ
การบริหารจัด
การศึกษาของ
ชุมชน 
 

90 
 
 
 

 
 
 

95 
 
 

85 
 
 
 
 

91 
 
 
 

 
 
 

96 
 
 

86 
 
 
 
 

92 
 

 
 

 
 
 

๙7 
 
 

๘7 
 
 
 
 

๙3 
 
 

 
 
 
 

๙8 
 
 

๘8 
 
 
 
 

๑. ส่งเสริม สนับสนุน
การดำเนินงานตาม
แผนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  
๒. สร้างเครือข่ายการมี
ส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาของชุมชน 
๓. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ศึกษาดูงาน เพ่ือการ
พัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการศึกษา 
 
 

โครงการสาน
สัมพันธ์ชุมชน 

มาตรฐานที ่๒ กระบวนการ
บรหิารและการจดัการ 
ข้อที่ ๒.๒ และข้อที่ ๒.๖  
 

งบอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายการ   
จัดการศึกษา    
ขั้นพ้ืนฐาน 

 
 



๓๐ 
 
พันธกิจที่ ๙ จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน และสนับสนุน ส่งเสริมการใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า 
 

เป้าประสงค ์ ตวัชีว้ดั 
ปฐีาน เป้าหมาย กลยทุธ ์ แผนงาน/

โครงการ/กจิกรรม 
ตอบสนองมาตรฐาน ทรพัยากร/

งบประมาณ ๒๕๖3 ๒๕๖4 ๒๕๖5 ๒๕๖6 
กลยทุธท์ี ่ ๔  เสริมสรา้งประสทิธภิาพการบรหิารจดัการศกึษา 
๑.พัฒนาให้
โรงเรียนมี
บรรยากาศท่ี
อ้ือต่อการ
เรียนรู้ และ
จัดสภาพ 
แวดล้อมให้
เหมาะสม 
โรงเรียนน่าดู  
น่าอยู่ น่า
เรียน 

๑.ร้อยละของ
ผู้เรียนมีความพึง
พอใจใน
บรรยากาศที่เอ้ือ
ต่อการจัดการ
เรียนรู้ 

90 91 92 ๙3 ๑.จัดบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อมภายใน
โรงเรียนที่เอ้ือต่อการ
เรียนการสอน 
๒.จัดบรรยากาศ
ห้องเรยีนที่ส่งเสริมการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 
๓.จัดกิจกรรมที่ให้ผู้เรียน
มีส่วนร่วมในการจัด
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ 

-โครงการนิเทศ
ภายในโรงเรียน 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการ
บริหารและการจัดการ 
ข้อที่ ๒.2  

งบอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายการ   
จัดการศึกษา    
ขั้นพ้ืนฐาน - โครงการจัด

สภาพแวดล้อม/ภูมิ
ทัศน์เพื่อเอ้ือต่อ
การเรียนรู้ 
 

มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ข้อที่ ๓.๕ 

 
 
 
 
 
 
 



๓๑ 
 

สาระสำคญัของแผนงานและโครงการ 
แผนงาน  บรหิารงานวชิาการ หนว่ยงานทีร่ับผดิชอบ  ฝา่ยวชิาการ 

 
เป้าประสงค์ / วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดผลสำเร็จ 

๑. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา      
ขั้นพ้ืนฐาน 
 

๑.  ร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถในการอ่าน 
การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณตามเกณฑ์
ระดับชั้นในระดับดีขึ้นไป 
๒.  ร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถในการ 
คิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาในระดับดี  
ขึ้นไป 
๓. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถในการ 
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในระดับดี 
ขึ้นไป 
๔. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความก้าวหน้าทาง 
การเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาในระดับดีขึ้นไป 
๕. ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 
ระดับดีข้ึนไป 

๒. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา
และจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
 

๑.  ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ที่ได้รับการพัฒนา 
๒.  ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ที่จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  

๓. ครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศและนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ 
 

๓. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ใช้
สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมในการ
จัดการเรียนการสอน 

 
 
 
 
 
 
 



๓๒ 
 

5. สาระสำคัญของแผนงานและโครงการ 
แผนงาน  บรหิารงานทัว่ไป หนว่ยงานทีร่ับผดิชอบ  ฝา่ยงานบรหิารทัว่ไป 

 
เป้าประสงค์ / วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดผลสำเร็จ 

๑. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ ได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม 
ตามศักยภาพ 
 

๑. ร้อยละของผู้เรียนที่พัฒนาตนเองให้มี
คุณธรรมจริยธรรม ตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด
ในระดบัดีขึ้นไป  
๓. ร้อยละของผู้เรียนต่อการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่างๆของโรงเรียนในระดับดีข้ึนไป 
๔. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความภูมิใจในท้องถิ่น 
และความเป็นไทยในระดับดีขึ้นไป 
๕. ร้อยละของผู้เรียนที่มีสุขอนามัยในระดับดีขึ้น
ไป 

๒. ผู้เรียนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ไปใช้ได้จริงและได้รับการดูแลช่วยเหลือ 
 

๑.  ร้อยละของผู้เรียนในการนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้   ในระดับดีข้ึนไป 
๒. ร้อยละของการมีส่วนร่วมในโครงการและ
กิจกรรมของผู้เรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
๓. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการดูแลช่วยเหลือ 
ตามระบบในระดบัดีขึ้นไป 
๔. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับทุนการศึกษา 
พัฒนาชีวิต 

๓. การบริหารจัดการศึกษาเป็นไปตามระเบียบ 
แบบแผน  มีคุณธรรม โปร่งใส มีส่วนร่วม 
รับผิดชอบ และคุ้มค่า 
 

๑.  ร้อยละของความสำเร็จของโครงการ 
กิจกรรมตามแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และแผนปฏิบัติการประจำปีในระดับดีขึ้นไป 
๒. ร้อยละของการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
๓. ร้อยละของความพึงพอใจต่อการบริหาร 
จัดการศึกษาของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

๔. ชุมชนและองค์กรต่างๆทุกภาคส่วน  มีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา 
 

๑. ร้อยละของการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
๒. ร้อยละของความพึงพอใจต่อการบริหาร 
จัดการศึกษาของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 



๓๓ 
 

 
สาระสำคญัของแผนงานและโครงการ 

แผนงาน  บรหิารงานบคุคล หนว่ยงานทีร่ับผดิชอบ  ฝา่ยงานบรหิารบุคคล 
 

เป้าประสงค์ / วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดผลสำเร็จ 
๑. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา
และจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
 

๑.  ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ที่ได้รับการพัฒนา 
๒.  ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ที่จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  

๒. ครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศและนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ 
 

๑. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่
ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมใน
การจัดการเรียนการสอน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๔ 
 
 

สาระสำคญัของแผนงานและโครงการ 
แผนงาน  บรหิารงบประมาณ หนว่ยงานทีร่ับผดิชอบ  ฝา่ยงานบรหิารงบประมาณ 

 
เป้าประสงค์ / วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดผลสำเร็จ 

๑. จัดสรร  ควบคุมตรวจสอบ การใช้จ่าย
งบประมาณได้ถูกต้อง ตรงตามวัตถุประสงค์และ
ลำดับความสำคัญ 

๑. ร้อยละของการจัดสรรงบประมาณตาม
แผนงานโครงการ 
๒. ร้อยละของการตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ 
๓. รายงานการใช้งบประมาณ 

๒. บริหารทรัพยากร  พัสดุ ครุภัณฑ์ได้ถูกต้อง 
ตามระเบียบและงบประมาณที่กำหนด 

๑. ร้อยละของการลงทะเบียน บันทึก รายงาน
พัสดุ ครุภัณฑ์ประจำปีถูกต้องเป็นปัจจุบัน  
ตรวจสอบได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๕ 
 

6. โครงการ/กจิกรรม แผนงาน 
 

ที ่ โครงการ ตวัชีว้ดัผลสำเรจ็ ผูร้บัผดิชอบ งบประมาณ 
1. โครงการการพัฒนา

หลักสูตร
สถานศึกษา   

ครูร้อยละ ๘5 มีความรู้ ความเข้าใจ 
มีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตร
และสามารถ จัดทำหลักสูตรของกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ครบทุกกลุ่มสาระการ
เรี ย น รู้ ไ ด้ อ ย่ า ง เห ม า ะ ส ม แ ล ะ
สอดคล้องกับท้องถิ่นและมาตรฐาน
การศึกษา 
 

ครูและบุคลากร 
ตามคำสั่ง
มอบหมาย 

พิจารณาจัดสรร
ตามรายละเอียด

ของการจัด
กิจกรรม 
ที่เสนอ 

2. โครงการส่งเสริม
การจัดประสบ 
การณ์การเรียนของ
เด็กปฐมวัยทั้ง ๔ 
ด้าน 

เด็กปฐมวัยได้รับประสบการณ์เรียนรู้ 
การเตรียมความพร้อมพัฒนาการทุก
ด้านเต็มศักยภาพ ร้อยละ ๑๐๐ 

ครูและบุคลากร 
ตามคำสั่ง
มอบหมาย 

พิจารณาจัดสรร
ตามรายละเอียด

ของการจัด
กิจกรรม 
ที่เสนอ 

 
3. โครงการการ

ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

นักเรียนผลการทดสอบระดับชาติ
เฉลี่ย O-NET , NT , RT และข้อสอบ
กลางเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๓ 

ครูและบุคลากร 
ตามคำสั่ง
มอบหมาย 

พิจารณาจัดสรร
ตามรายละเอียด

ของการจัด
กิจกรรม 
ที่เสนอ 

 
4. โครงการการพัฒนา

ระบบประกัน
คุณภาพภายใน 

1. นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนา
คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด
อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา   
2. บุคลากรในโรงเรียนและ
ผู้เกี่ยวข้อง ได้ทราบความก้าวหน้าผล
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

ครูและบุคลากร 
ตามคำสั่ง
มอบหมาย 

พิจารณาจัดสรร
ตามรายละเอียด

ของการจัด
กิจกรรม 
ที่เสนอ 

5. โครงการพัฒนา
กระบวนการอ่านออก
เขียนได้ ชั้น
ประถมศึกษาปีที่1-3 
และอ่านคล่องเขียน
คล่อง ชั้น
ประถมศึกษาปีที่๔-๖ 
 

นักเรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็น
ตามหลักสูตรมีความสามารถพัฒนา
ทักษะการอ่านออกเขียนได้ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ และอ่านคล่อง
เขียนคล่องชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 
สูงขึ้นร้อยละ 3 

ครูและบุคลากร 
ตามคำสั่ง
มอบหมาย 

พิจารณาจัดสรร
ตามรายละเอียด

ของการจัด
กิจกรรม 
ที่เสนอ 

 



๓๖ 
 

ที ่ โครงการ ตวัชีว้ดัผลสำเรจ็ ผูร้บัผดิชอบ งบประมาณ 
6. โครงการส่งเสริม

และพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนสู่ความเป็น
เลิศ 

๑. นักเรียนร้อยละ 85 มีความรู้  
ความเข้าใจ มีความสามารถในการ
พัฒนาทักษะและสามารถในการเล่น
เครื่องดนตรีไทย  
๒. นักเรียนร้อยละ 85 มีความรู้  
ความเข้าใจ และมีการพัฒนาทักษะ
กระบวนการคิด วิเคราะห์ และการ
สื่อสาร 
 

ครูและบุคลากร 
ตามคำสั่ง
มอบหมาย 

พิจารณาจัดสรร
ตามรายละเอียด

ของการจัด
กิจกรรม 
ที่เสนอ 

7. โครงการนิเทศ
ภายในโรงเรียน 

1.  ผู้บริหารโรงเรียนเยี่ยมชั้นเรียน
อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง  
2.ประชุมทางวิชาการอย่างน้อยเดือนละ 
1 ครั้ง 
3.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
โรงเรียนเฉลี่ยสูงขึ้นร้อยละ 3  
 

ครูและบุคลากร 
ตามคำสั่ง
มอบหมาย 

พิจารณาจัดสรร
ตามรายละเอียด

ของการจัด
กิจกรรม 
ที่เสนอ 

 

8. โครงการวัดและ
ประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักเรียน 

๑. ครูผู้สอนมีความรู้และทักษะในการ
ส ร้ า ง แ บ บ ท ด ส อ บ  เ พ่ื อ วั ด ผ ล
ประเมินผล ได้ถูกต้องตามหลักการ
วัดผล ประเมินผลโรงเรียนวัดผลาหาร 
ร้อยละ 85 ขึ้นไป   
๒. ครูผู้สอนสามารถวิเคราะห์ข้อสอบ
ในรายวิชาที่สอนได้ถูกต้องร้อยละ 85 
ขึ้นไป 
 

ครูและบุคลากร 
ตามคำสั่ง
มอบหมาย 

พิจารณาจัดสรร
ตามรายละเอียด

ของการจัด
กิจกรรม 
ที่เสนอ 

 

9. โครงการโรงเรียน
คุณภาพประจำ
ตำบล 

1.นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
อยู่ในระดับดี ร้อยละ ๘5 

ครูและบุคลากร 
ตามคำสั่ง
มอบหมาย 

พิจารณาจัดสรร
ตามรายละเอียด

ของการจัด
กิจกรรม 
ที่เสนอ 

 

10. โครงการพัฒนา
ศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับการพัฒนา ร้อยละ ๑๐๐ 

ครูและบุคลากร 
ตามคำสั่ง
มอบหมาย 

พิจารณาจัดสรร
ตามรายละเอียด

ของการจัด
กิจกรรม 
ที่เสนอ 

 
 



๓๗ 
 

ที ่ โครงการ ตวัชีว้ดัผลสำเรจ็ ผูร้บัผดิชอบ งบประมาณ 
11. โครงการการ

ส่งเสริม ยกย่อง 
สร้างขวัญ กำลังใจ
ให้บุคลากรใน
โรงเรียน 

๑. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ร้อยละ ๑๐๐  มีขวัญและ
กำลังใจในการปฏิบัติงานเต็ม
ความสามารถ 

ครูและบุคลากร 
ตามคำสั่ง
มอบหมาย 

พิจารณาจัดสรร
ตามรายละเอียด

ของการจัด
กิจกรรม 
ที่เสนอ 

 

12. โครงการระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

1. นักเรียนทุกคนได้รับการดูแล
ช่วยเหลือในทุกด้านอย่างทั่วถึง ร้อย
ละ 100 
2. คุณครูไปเยี่ยมบ้านนักเรียน ร้อย
ละ 100 
3. นักเรียนได้รับการแนะแนวอย่าง
ทั่วถึงทุกคน ร้อยละ ๑๐๐ 
4. นักเรียนชั้นประถมศึกษามีความรู้
ความสามารถด้านอาชีพในระดับดี 
ร้อยละ ๙2 
5. นักเรียนสามารถปฏิบัติตาม
ค่านิยม 12 ประการในระดับดี ร้อย
ละ ๙2 
 

ครูและบุคลากร 
ตามคำสั่ง
มอบหมาย 

พิจารณาจัดสรร
ตามรายละเอียด

ของการจัด
กิจกรรม 
ที่เสนอ 

13. โครงการ การเข้า
ค่ายพักแรมลูกเสือ 
– เนตรนารี 

1. ลูกเสือ – เนตรนารีสำรอง ชั้น ป.1 
- ป.3 ได้อยู่ค่าย Day Camp เพ่ือ
ทดสอบวิชาในหลักสูตรวิชาพิเศษ  
2. ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ชัน้ ป.4 - ป.
6 ได้อยู่ค่ายพักแรมเพ่ือทดสอบวิชาใน
หลักสูตรลูกเสือสามัญ  
 

ครูและบุคลากร 
ตามคำสั่ง
มอบหมาย 

พิจารณาจัดสรร
ตามรายละเอียด

ของการจัด
กิจกรรม 
ทีเ่สนอ 

14. โครงการ การศึกษา
แหล่งเรียนรู้นอก
สถานที่ 

1. นักเรียนทุกคนของโรงเรียนวัด
ผลาหาร เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 
100 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครูและบุคลากร 
ตามคำสั่ง
มอบหมาย 

พิจารณาจัดสรร
ตามรายละเอียด

ของการจัด
กิจกรรม 
ที่เสนอ 



๓๘ 
 

ที ่ โครงการ ตวัชีว้ดัผลสำเรจ็ ผูร้บัผดิชอบ งบประมาณ 
15. การจัด

สภาพแวดล้อม/ภูมิ
ทัศน์เพื่อเอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 

1. อาคารเรียนได้รับการพัฒนา
ปรับปรุงให้มีสภาพที่มั่นคงแข็งแรง
และปลอดภัย 
2.  พัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียน
ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียน 

ครูและบุคลากร 
ตามคำสั่ง
มอบหมาย 

พิจารณา
จัดสรรตาม
รายละเอียด
ของการจัด
กิจกรรม 
ที่เสนอ 

 

16. โครงการโรงเรียนวิถี
พุทธ 

๑. นักเรียนมีคะแนนคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ได้ ระดับ ดี ขึ้นไปร้อยละ 100 
๒. นักเรียน มีคุณธรรม จริยธรรม มี
กิริยา มารยาทและปฏิบัติตนตาม
วัฒนธรรมไทย ร้อยละ 100 
๓. นักเรียนร้อยละ 100 มีระเบียบ
วินัยมีความรับผิดชอบ ปฏิบัติตาม
ข้อตกลงร่วมกัน 
๔. นักเรียนร้อยละ 100 มีความรู้
เกี่ยวกับการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 
๕. นักเรียนร้อยละ 100 สามารถเข้า
ร่วมกิจกรรมตามโครงการได้ทุก
กิจกรรมอย่างถูกต้องตรงตาม
วัตถุประสงค์ 
๖. นักเรียนร้อยละ 100 มีทักษะใน
การดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ 
 

ครูและบุคลากร 
ตามคำสั่ง
มอบหมาย 

พิจารณา
จัดสรรตาม
รายละเอียด
ของการจัด
กิจกรรม 
ที่เสนอ 

17. โครงการวันสำคัญ
ต่าง ๆ 

๑. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญ
กับโรงเรียนและชุมชน ร้อยละ ๙5 
๒. นักเรียนร้อยละ ๙5 นำความรู้จาก
การปฏิบัติจริง พัฒนาทักษะการ
เรียนรู้และสร้างจิตสำนึกในการรัก
ท้องถิ่น 

ครูและบุคลากร 
ตามคำสั่ง
มอบหมาย 

พิจารณา
จัดสรรตาม
รายละเอียด
ของการจัด
กิจกรรม 
ที่เสนอ 

 

18. โครงการ สาน
สัมพันธ์ชุมชน 

1. ผู้ปกครอง ชุมชน ร้อยละ ๘5 มี
ส่วนร่วมในการพัฒนาการเรียนการ
สอนแก่นักเรียน 

ครูและบุคลากร 
ตามคำสั่ง
มอบหมาย 

พิจารณา
จัดสรรตาม
รายละเอียด
ของการจัด
กิจกรรม 
ที่เสนอ 



๓๙ 
 

ที ่ โครงการ ตวัชีว้ดัผลสำเรจ็ ผูร้บัผดิชอบ งบประมาณ 
19. โครงการ โรงเรียน

ส่งเสริมสุขภาพ 
1. นักเรียนมีสุขนิสัยที่ดี มีสุขภาพ
กายและสุขภาพจิตที่ดี ร้อยละ ๙5  

ครูและบุคลากร 
ตามคำสั่ง
มอบหมาย 

พิจารณา
จัดสรรตาม
รายละเอียด
ของการจัด
กิจกรรม 
ที่เสนอ 

20. โครงการอาหาร
กลางวันนักเรียน 

๑. นักเรียนร้อยละ 90 มีน้ำหนักและ
ส่วนสูงตามเกณฑ์ของกระทรวง
สาธารณสุข 
๒. นักเรียนร้อยละ 100 ได้
รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทาง
โภชนาการตามโครงการส่งเสริม
สุขภาพ  
๓. นักเรียนร้อยละ 100 มีสถานที่
ประกอบอาหารที่ถูกสุขลักษณะ  
๔. นักเรียนร้อยละ 100 มีสุขนิสัยที่ดี
ในการรับประทานอาหาร 
 

ครูและบุคลากร 
ตามคำสั่ง
มอบหมาย 

พิจารณา
จัดสรรตาม
รายละเอียด
ของการจัด
กิจกรรม 
ที่เสนอ 

21. โครงการ 
สถานศึกษาพอเพียง 

1 นักเรียน มีความรู้ ความเข้าใจหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ร้อยละ 
85 
2 นักเรียน สามารถปฏิบัติตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ร้อยละ 
85 
3 นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ร้อยละ 85 

ครูและบุคลากร 
ตามคำสั่ง
มอบหมาย 

พิจารณา
จัดสรรตาม
รายละเอียด
ของการจัด
กิจกรรม 
ที่เสนอ 

22. โครงการจัดหา-
จัดซื้อวัสดุการศึกษา 
ตามหลักสูตรการจัด
การศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 

1. มีการจัดหาจัดซื้อวัสดุการศึกษา
ตามหลักสูตรการจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ให้เพียงพอต่อการใช้งานของ
ครูและนักเรียนทุกคน 
 

ครูและบุคลากร 
ตามคำสั่ง
มอบหมาย 

พิจารณา
จัดสรรตาม
รายละเอียด
ของการจัด
กิจกรรม 
ที่เสนอ 

 
 

 

 

 



๔๐ 
 

ที ่ โครงการ ตวัชีว้ดัผลสำเร็จ ผูร้บัผดิชอบ งบประมาณ 
23. โครงการ ประชา- 

ธิปไตยในโรงเรียน 
1. นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกตนเอง
เกี่ยวกับการใช้สิทธิเสรีภาพ ความ
เสมอภาคและหน้าที่ตามระบบ
ประชาธิปไตย  ร้อยละ 100  

ครูและบุคลากร 
ตามคำสั่ง
มอบหมาย 

พิจารณา
จัดสรรตาม
รายละเอียด
ของการจัด
กิจกรรม 
ที่เสนอ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๑ 
 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


