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ค าน า 
 
 การพัฒนาคุณภาพของการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานระยะที่มีสภาวการณ์ของ 
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ  การเมือง  สังคม  และเทคโนโลยี  มีความซับซ๎อนมากขึ้น  ผู๎บริหาร
สถานศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษาจึงต๎องรํวมมือกันก าหนดแนวทาง กระบวนการ  และเครื่องมือ 
ในการบริหารจัดการศึกษาให๎มีความหลากหลาย  การขับเคลื่อนการพัฒนาโดยยุทธศาสตร์ (Strategy 
– focus Organization)  จะกํอให๎เกิดคุณคํา (Value Creation)  ตามเปูาประสงคท์ี่ก าหนดไว๎  
 แผนกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ  4  ปี  (2561- 2564) ของโรงเรียนวัดบึง ฉบับนี้  
เป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สูํการปฏิบัติให๎บังเกิดผล  โดยใช๎กลยุทธ์การบริหารแบบใช๎โรงเรียน   
เป็นฐาน และการบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม จัดท าเป็นแผนพัฒนาคุณภาพระยะยาวที่สามารถ
น าไปปฏิบัติได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  ประกอบด๎วย 
  สํวนที่  1 ข๎อมูลพื้นฐานสถานศึกษาโรงเรียนวัดบึง 
  สํวนที่  2 วิเคราะห์บริบทของโรงเรียน (SWOT) 
  สํวนที่  3 สาระส าคัญของแผนยุทธศาสตร์  
  สํวนที่  4 ก าหนดแผนยุทธศาสตร์  
  สํวนที่ 5 แผนการควบคุม ก ากับ ติดตาม  
 โรงเรียนวัดบึง หวังเป็นอยํางยิ่งวํา  แผนกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการศึกษา  ระยะ  4  ปี  (2561- 
2564)  ฉบับนี้ จะเป็นแบบอยํางและแนวทางการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม  ให๎ประสบผลส าเร็จ       
ตามเปูาหมายที่โรงเรียนก าหนดไว๎  
 
 
           (นายสายัณห์  พันธ์ไม๎) 
        ผู๎อ านวยการโรงเรียนวัดบึง 
            ปรับปรุง พ.ศ. 2562 
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โรงเรียนวัดบึง  
(Watbueng School) 
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ส่วนที่ 1 
สภาพทั่วไป 

 1. ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนวัดบึง 
 
 โรงเรียนวัดบึง  ที่ตั้ง หมูํ 8  ต าบล วังแดง อ าเภอ ทําเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  โทร 0-3576-2123  โทรสาร - 
e-mail : watbuengschool@hotmail.com   website : http://www.watbueng.ac.thเปิดสอน
ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  เนื้อที่  12  ไรํ 2 งานเขตพ้ืนที่บริการ หมูํที่ 5,6,7,8  
ต าบลวังแดง 
  ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
              โรงเรียนวัดบึงตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.  2465  โดยหลวงนราภัยพิทักษ์  นายอ าเภอทําเรือ  ชื่อเดิม 
โรงเรียนประชาบาล  ต าบลวังแดง 2(วัดบึง)ใช๎ศาลาการเปรียญ เป็นสถานที่ในการศึกษา  เปิดสอน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และเหลือเพียงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 
เปลี่ยนชื่อใหมํวําโรงเรียนวัดบึง   ปี พ.ศ. 2531 วันที่ 1  พฤษภาคม  สปจ.พระนครศรีอยุธยาได๎อนุมัติ
ให๎โรงเรียนเปิดสอนอนุบาลขึ้น 

  ข้อมูลผู้บริหาร 
  ผู๎อ านวยการโรงเรียน  ชื่อ-สกุล นายสายัณห์  พันธ์ไม๎   โทรศัพท ์  08-9994-7032 
e-mail : a_yod2515@ hotmail.com  วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา 
ด ารงต าแหนํงที่โรงเรียนนี้ตั้งแตํ  22  ธันวาคม  2559  จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา  2 ปี  -  เดือน 
  ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

 1) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนใหญํหมูํ 5-8 มีประชากร 1,805คน 
ชาย 871  หญิง 934  จ านวนครัวเรือน 559 หลัง (ข๎อมูล ณ วันที่  8 กุมภาพันธ์  2560)  สภาพ
เศรษฐกิจประชากรสํวนใหญํประกอบอาชีพท านา  รับจ๎างทั่วไป  และท างานโรงงานอุตสาหกรรมใน
เขตต าบลวังแดง และเขตท๎องที่อ่ืน  ประชากรสํวนใหญํมีฐานะปานกลาง  สํวนใหญํนับถือศาสนา 
พุทธ  ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท๎องถิ่นที่เป็นที่รู๎จักโดยทั่วไป คือ ประเพณีสงกรานต์   ประเพณีลอย
กระทง  ประเพณีกวนข๎าวทิพย์ 
  2) ผู๎ปกครองสํวนใหญํ จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อาชีพหลัก คือ 
เกษตรกร  รับจ๎าง  พนักงานโรงงานอุตสาหกรรม สํวนใหญํนับถือศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/
รายได๎โดยเฉลี่ยตํอครอบครัว ตํอปี 100,000 บาท จ านวน คนเฉลี่ยตํอครอบครัว 2 คน 
 
 

http://www.watbueng.ac.th/
mailto:rong_pairat@%20hotmail.com
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บริเวณโรงเรียน 
 ทิศเหนือ  ติดกับชุมชนหมูํที่ 8   
 ทิศใต๎   ติดตํอกับองค์การบริหารสํวนต าบลวังแดง 
 ทิศตะวันตะวันออก ติดตํอกับทุํงนา 
 ทิศตะวันตก  ติดตํอกับวัดบึง  

2.  นโยบาย 
 ด้านปริมาณงาน  มีอาคารเรียนครบ  สวยงาม  สมบูรณ์  มีสื่อทันสมัย  ห๎องตําง ๆ  
เต็มรูปแบบ  โดยนักเรียน  ผู๎ปกครอง  ชุมชน  องค์กรตํางๆ  ได๎ไปใช๎โรงเรียนเป็นแหลํงเรียนรู๎   
โดยโรงเรียนปรับปรุงบริเวณตํางๆ ของโรงเรียนให๎สะอาดดูงามตา 
 ด้านคุณภาพเพ่ิมศักยภาพของนักเรียนให๎มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นมีประสบการณ์  
ทักษะกระบวนการตําง ๆ  ในการพัฒนาตนเอง  นักเรียนได๎รับการประกันคุณภาพ  ด๎านบุคลากร 
ไดพั๎ฒนาตนเอง  ได๎เขา๎รับการอบรม การสัมมนา  ดูงาน  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของตนเอง 
 ด้านการบริหาร ให๎บุคลากรทุกคนมีสํวนรํวมในการบริหาร  การจัดการ  สร๎างบรรยากาศ
แบบประชาธิปไตย  บุคลากร   นักเรียน  ชุมชน  มีความรู๎สึกที่ดีตํอกัน 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือสร๎างโรงเรียนให๎มีความพร๎อมทั้งด๎านอาคารเรียน  ห๎องเรียน ห๎องปฏิบัติการตําง ๆ  

ที่สนับสนุนการเรียนการสอน 
3.2 เพ่ือพัฒนาเด็ก  บุคคล  ให๎เป็นคนที่มีความรู๎  ทันตํอการเปลี่ยนแปลงของโลก 
3.3 เพ่ือสํงเสริมบรรยากาศแบบประชาธิปไตย  ส านึกความเป็นไทยเพ่ือบริหารจัดการ   

โดยทุกคนมีสํวนรํวมเป็นทีมที่เข๎มแข็ง  ให๎โรงเรียนเป็นที่ยอมรับของชุมชน 
สีประจ าโรงเรียน 

         “เขียว  ขาว “ เป็นสีประจ าโรงเรียน 
  สีเขียว  หมายถึง  ความเจริญงอกงามของรํางกายและสติปัญญา 
                     สีขาว       หมายถึง  การมีคุณธรรม จริยธรรม 

อักษรย่อ     “  ว.บ. ” 
ค าขวัญโรงเรียน   

มีวินัย   ใฝุคุณธรรม   เลิศล้ าวิชา   กีฬาเดํน 
 อัตลักษณ์นักเรียน    

ยิ้ม   ไหว๎   ทักทาย   พูดจาไพเราะ  
 เอกลักษณ์โรงเรียน   

สภาพแวดล๎อม  “รํมรื่น  นําดู   นําอยูํ  นําเรียน” 
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 4. ผลงานดีเด่นของโรงเรียน 
พ.ศ.2554 โรงเรียนดีประจ าต าบล  สพฐ. 
พ.ศ.2557 โรงเรียนวิถีพุทธ  สพฐ. 
พ.ศ.2558 โรงเรียนรักษาศีลห๎า  สพฐ. 
พ.ศ.2559 โรงเรียนสํงเสริมสุขภาพระดับทอง  ระดับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
พ.ศ.2560 โรงเรียนสํงเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อมดีเดํน จากอบต.วังแดง 
พ.ศ.2560 โรงเรียนสํงเสริมนักเรียนมีจิตอาสา บ าเพ็ญประโยชน์ ชํวยเหลือชุมชน 
  ต าบลวังแดง จาก อบต.วังแดง 
พ.ศ.2560 สถานศึกษาแบบอยํางการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎และการบริหารจัดการ 

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง 2560” 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 5. คุณธรรมพื้นฐาน 8+1 ประการ  โรงเรียนวัดบึง 
5.1 ขยัน คือ ผู๎ที่มีความตั้งใจเพียรพยายามท าหน๎าที่การงานอยํางจริงจังและตํอเนื่องในเรื่อง 

ที่ถูกท่ีควร  สู๎งานมีความพยายาม  ไมํท๎อถอย  กล๎าเผชิญอุปสรรค  รักงานที่ท า  ตั้งใจท าหน๎าที่ 
อยํางจริงจัง 
 5.2 ประหยัด คือ ผู๎ที่ด าเนินชีวิตความเป็นอยูํอยํางเรียบงําย  รู๎จักฐานะการเงินของตน   
คิดกํอนใช๎ คิดกํอนซื้อ  เก็บออมถนอมใช๎ทรัพย์สินสิ่งของอยํางคุ๎มคํา  ไมํฟุุมเฟือย ฟูุงเฟูอ รู๎จักท า
บัญชีรายรับ – รายจําย ของตนอยูํเสมอ 
 5.3 ซื่อสัตย์ คือ ผู๎ที่มีความประพฤติตรงทั้งตํอเวลา ตํอหน๎าที่ ตํอวิชาชีพ  มีความจริงใจ
ปลอดจากความรู๎สึกล าเอียง หรืออคติ  ไมํใช๎เลํห์กลคดโกงทั้งทางตรงและทางอ๎อม  รับรู๎หน๎าที่ของ
ตนเองปฏิบัติอยํางเต็มที่และถูกต๎อง 
 5.4 มีวินัย คือ ผู๎ที่ปฏิบัติตนในขอบเขต กฎ ระเบียบของสถานศึกษา สถาบัน องค์กร และ
ประเทศ  โดยที่ตนยินดีปฏิบัติอยํางเต็มใจและตั้งใจยึดมั่นในระเบียบแบบแผนข๎อบังคับและข๎อปฏิบัติ  
รวมถึงการมีวินัยทั้งตํอตนเองและสังคม 
 5.5 สุภาพ คือ ผู๎ที่มีความอํอนน๎อมถํอมตนตามสถานภาพและกาลเทศะ  มีสัมมาคารวะ
เรียบร๎อย ไมํก๎าวร๎าว รุนแรง หรือวางอ านาจขํมขูํผู๎อ่ืนทั้งโดยวาจาและทําทาง  เป็นผู๎มีมารยาทดีงาม  
วางตนเหมาะสมกับวัฒนธรรมไทย 
 5.6 สะอาด คือ ผู๎ที่รักษารํางกาย ที่อยูํอาศัย และสิ่งแวดล๎อมได๎อยํางถูกต๎องตามสุขลักษณะ  
ฝึกฝนจิตไมํให๎ขุํนมัว  มีความแจํมใสอยูํเสมอ ปราศจากความมัวหมองทั้งกาย ใจ และสภาพแวดล๎อม  
มีความผํองใสเป็นที่เจริญตาท าให๎เกิดความสบายใจแกํผู๎พบเห็น 
 5.7 สามัคคี คือ ผู๎ที่เปิดใจกว๎างรับฟังความคิดเห็นของผู๎อื่น  รู๎บทบาทของตนทั้งในฐานะผู๎น า
และผู๎ตามที่ดี  มีความมุํงมั่นตํอการรวมพลัง  ชํวยเหลือเกื้อกูลกัน  เพ่ือให๎การงานส าเร็จลุลํวง  
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สามารถแก๎ปัญหาและขจัดความขัดแย๎งได๎  เป็นผู๎มีเหตุมีผล  ยอมรับความแตกตํางความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม  ความเชื่อ  พร๎อมที่จะปรับตัวเพ่ืออยูํรํวมกันอยํางสันติและสมานฉันท์ 
 5.8 มีน้ าใจ คือ ผู๎ให๎และผู๎อาสาชํวยเหลือสังคม รู๎จักแบํงปัน  เสียสละความสุขสํวนตน  เพ่ือ
ท าประโยชน์ให๎แกํผู๎อ่ืนเห็นอก เห็นใจ และเห็นคุณคําในเพื่อนมนุษย์และผู๎ที่มีความเดือดร๎อน  มีความ
เอ้ืออาทรเอาใจใสํ  อาสาชํวยเหลือสังคมด๎วยแรงกายและสติปัญญา  ลงมือปฏิบัติการเพ่ือบรรเทา
ปัญหา หรือรํวมสร๎างสรรค์สิ่งดีงามให๎เกิดข้ึนในชุมชน 

5.9 ความกตัญญู คือ ความรู๎คุณ หมายถึง ความเป็นผู๎มีใจกระจําง มีสติ มีปัญญาบริบูรณ์       
รู๎อุปการคุณท่ีผู๎อื่นกระท าแล๎วแกํตน ผู๎ใดก็ตามที่ท าคุณแกํตนแล๎ว ไมํวําจะมากก็ตาม น๎อยก็ตาม เชํน 
เลี้ยงดูสั่งสอน ให๎ที่พัก ให๎งานท า ฯลฯ ยํอมระลึกถึงด๎วยความซาบซึ้งอยูํเสมอ ไมํลืมอุปการคุณนั้นเลย 
อีกนัยหนึ่ง ความกตัญญู หมายถึง ความรู๎บุญ หรือรู๎อุปการะของบุญที่ตนท าไว๎แล๎ว  รู๎วําที่ตนเองพ๎น
จากภัยอันตรายทั้งหลายได๎ดีมีสุขอยูํในปัจจุบันก็เพราะบุญทั้งหลายที่เคยท าไว๎ในอดีตสํงผลให๎  จึงไมํ
ลืมอุปการะของบุญนั้นเลย และสร๎างสมบุญใหมํให๎ยิ่งๆ ขึ้นไป  

 6. ข้อมูลนักเรียน  (10  มิถุนายน 2561) 

 

ระดับชั้น 
เพศ 

รวม 
ชาย หญิง 

อ.2 4 5 9 
อ.3 1 1 2 
 รวม 5 6 11 
ป.1 8 2 10 
ป.2 1 2 3 
ป.3 6 2 8 
ป.4 8 5 13 
ป.5 8 3 11 
ป.6 7 3 10 
รวม 38 17 55 

รวมจ านวน น.ร.ทั้งหมด 43 23 66 
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 7. ข้อมูลบุคลากร 
 

 
ประเภทบุคลากร 

เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด อายุ
เฉลี่ย 

ประสบการณ์ 
สอนเฉลี่ย ชาย หญิง ต่ ากว่า 

ป.ตรี 
ป.ตรี สูงกว่า 

ป.ตรี 
ผู๎อ านวยการ 1 - - - 1 46 - 
ครูประจ าการ 2 4 - 4 2 50 20 
เจ๎าหน๎าที่ธุรการ - 1 - 1 - -  
นักการ/ภารโรง 1 - 1 - - -  

รวม 4 5 1 5 3   
9 

 
 8. อาคารเรียนอาคารประกอบ 

8.1 มีอาคารเรียนถาวร  ทั้งหมด   2    หลัง    ห๎องเรียน.................ห๎อง         แยกไว๎ดังนี้
  

รายการ แบบ 
มีห๎อง 

ทั้งหมด 
สร๎างเมื่อ 

พ.ศ. 

งบประมาณ 
จ านวน 

สภาพอาคาร 
หมายเหต ุ

ดี ช ารุด 

หลังที่ 1 004 อาคาร
ไม๎ทรง
ปั้นหยา 
(2 ชั้น) 

ชั้นละ 3 
ห๎อง 

2499 1,160,000 -    

 

ปัจจุบันกั้นแบํงห๎องดังนี ้
ชั้นบน กั้นห๎องแบํง 
-ห๎องจริยธรรม   1 ห๎อง 
-ห๎องสมุด         1 ห๎อง 
-ห๎องดนตรีไทย   1 ห๎อง 
-ห๎องเก็บของ     1 ห๎อง 
ชั้นล่าง กั้นห๎องแบํงดังนี ้
- ห๎องอนุบาล     2 ห๎อง 
- ห๎องพยาลบาล  1 ห๎อง 
- ห๎องวิทยาศาสตร์ 1 ห๎อง 
- ห๎องเรียน ป.3   1 ห๎อง 
- ห๎องเรียน ป.ภ   1 ห๎อง 
รวมกั้นแบํงเป็น 10 ห๎อง 

หลังที่ 2 สปช.105/29 5 2552 4,209,000  -  
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 8.2  อาคารประกอบ     หลัง        แยกได๎ดังนี้ 
 

รายการ แบบ 
มีห๎อง 

ทั้งหมด 
สร๎างเมื่อ 

พ.ศ. 

งบประมาณ 
จ านวน 

สภาพอาคาร 
หมายเหต ุ

ดี ช ารุด 

หลังที่  1 โรงฝึกงานแบบ 
จ.อย. 312 

1 2519 146,805   -ปัจจุบันใช๎เป็น 
โรงอาหาร 

หลังที่  2 ส๎วม แบบ 
สปช.601/26 

4 2545 90,900   - 

หลังที่  3 ส๎วม แบบ 
สพฐ. 4 

4 2554 320,000   -งบบริจาคอุทยานเฉลมิ
พระเกียรตสิมเด็จพระศรี
นครินทราบรมราชชนน ี

หลังที่  3 ส๎วม แบบ 
สพฐ. 4 

4 2557 298,880   -งบบริจาคมูลนิธิพลังที่
ยั่งยืน ป.ต.ท. 

     

 9. แผนผงัโรงเรียนวัดบึง 
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 10.ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน   NT  และ O-NET 
 10.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   ปีการศึกษา 2560 

ร๎อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตํละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6  ปีการศึกษา 2560 

 
 

เปรียบเทียบร๎อยละผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6  ปีการศึกษา 2560 
 

 
 
 

 

1 

1 

2 

ต ่า 

3 

4 
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เปรียบเทียบร้อยละผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 – 6   
ปีการศึกษา 2559 – 2560 

 
ที ่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 2559 2560 ผลต่าง 
1 ภาษาไทย 75.42 76.00 0.58 
2 คณิตศาสตร์ 76.71 76.37 -0.34 
3 วิทยาศาสตร์ 72.61 73.80 1.19 
4 สังคมศึกษาฯ 73.71 75.40 1.69 
5 ประวัติศาสตร์ 73.33 75.44 2.11 
6 สุขศึกษาฯ 74.15 80.55 6.40 
7 ศิลปะ  76.50 79.71 3.21 
8 การงานฯ 76.32 78.03 1.71 
9 ภาษาอังกฤษ 63.45 66.84 3.39 
10 หน๎าที่พลเมือง 74.30 76.37 2.07 

 

 10.2  ผลการสอบ O-Net 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา 2560  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
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เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

 
  
 10.3  ผลการสอบ NT 
 

เปรียบเทียบผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู๎เรียนระดับชาติ (NT) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ประจ าปีการศึกษา 2559 – 2560 

ความสามารถ ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 
ร๎อยละของผลตําง  
ระหวํางปีการศึกษา 

ด๎านภาษา 47.61 36.92 -10.69 

ด๎านค านวณ 37.61 30.98 -6.63 

ด๎านเหตุผล 40.23 30.54 -9.69 

รวมทั้ง 3 ด๎าน 41.82 32.81 -9.00 
 

เปรียบเทียบผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู๎เรียนระดับชาติ (NT) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ประจ าปีการศึกษา 2558 – 2559 

 

ความสามารถ ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 
ร๎อยละของผลตําง        
ระหวํางปีการศึกษา 

ด๎านภาษา 43.71 47.61 +3.90 

ด๎านค านวณ 29.14 37.61 +8.47 

ด๎านเหตุผล 44.86 40.23 -4.63 

รวมทั้ง 3 ด๎าน 39.24 41.82 +2.58 
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คะแนนเฉลี่ยร๎อยละและผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู๎เรียนระดับชาติ (NT)   
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจ าปีการศึกษา 2560 

 

 
 
 

ร๎อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐาน 
ของผู๎เรียนระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ประจ าปีการศึกษา 2560 

จ าแนกตามระดับคุณภาพ 
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เปรียบเทียบผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู๎เรียนระดับชาติ (NT) 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 – 2560 จ าแนกตามร๎อยละ ของระดับคุณภาพ 

ความสามารถด้านภาษา (Literacy) 

 

ความสามารถด้านค านวณ (Numeracy) 

 

ความสามารถด้านเหตุผล (Reasoning ability) 
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 11.ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
   ในวันที่ 17-19 ธันวาคม พ.ศ. 2555 โรงเรียนวัดบึง ผํานการรับรองมาตรฐานการศึกษาจาก 

การประเมินรอบสาม ของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) 
คณะกรรมการสังกัดหนํวยประเมิน หจก.ประเมินมาตรฐานการศึกษา 
ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จ าแนกตามกลุํมตัวบํงชี้  ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(ปฐมวัย) 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได ้

ระดับ 
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบํงช้ีที ่1 เด็กมีพัฒนาการด๎านราํงกายสมวัย 5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบํงช้ีที่ 2 เด็กมีพัฒนาการด๎านอารมณ์ และจติใจสมวัย 5.00 5.00 ดีมาก 
ตวับํงช้ีที่ 3 เด็กมีพัฒนาการด๎านสงัคมสมวัย 5.00 4.50 ดีมาก 
ตัวบํงช้ีที่ 4 เด็กมีพัฒนาการด๎านสติปัญญาสมวยั 10.00 9.50 ดีมาก 
ตัวบํงช้ีที่ 5 เด็กมีความพร๎อมในการศึกษาตํอขั้นตํอไป 10.00 8.00 ดี 
ตัวบํงช้ีที่ 6 ประสิทธิผลของการจดัประสบกาณ์การเรียนรู๎ที่เน๎นเด็กเป็นส าคญั 35.00 35.00 ดีมาก 
ตัวบํงช้ีที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและการพัฒนาสถานศึกษา 15.00 14.00 ดีมาก 
ตัวบํงช้ีที่ 8 ประสิทธิผลของระบบการประกันคณุภาพภายใน 5.00 4.31 ดี 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลกัษณ ์    
ตัวบํงช้ีที่ 9   ผลการพัฒนาให๎บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์  พันธกิจ 
                และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

ตัวบํงช้ีที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน๎นและจุดเดํนท่ีสํงผลสะท๎อนเป็นเอกลักษณ์ 
                 ของ สถานศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชีม้าตรการส่งเสริม    
ตัวบงํช้ีที่ 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อสํงเสริมบทบาท 
                 ของสถานศึกษา 

2.50 2.00 ดี 

ตัวบํงช้ีที่ 12 ผลการสํงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน 
                 รักษามาตรฐานและพัฒนาสูํความเป็นเลิศ ท่ีสอดคล๎องกับ 
                 แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

2.50 2.00 ดี 

คะแนนรวม 100.00 94.31 ดีมาก 
การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา ระดับปฐมวัย 
ผลคะแนนรวมทุกตัวบํงช้ี  ตั้งแต ํ80 คะแนนข้ึนไป                        ใชํ   ไมํใชํ 
มีตัวบํงช้ีที่ได๎ระดับดีขึ้นไปอยํางน๎อย 10 ตัวบํงช้ี จาก 12 ตัวบํงช้ี       ใชํ   ไมํใชํ 
ไมํมตีัวบํงช้ีใดท่ีมีระดับคุณภาพต๎องปรับปรุงหรือต๎องปรับปรุงเรํงดํวน   ใชํ   ไมํใชํ 
 สมควรรบัรองมาตรฐานการศกึษา       ไมํสมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา    
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ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จ าแนกตามกลุํมตัวบํงชี้   
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : ประถมศึกษา 
 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(ประถมศึกษา) 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได ้

ระดับ 
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบํงช้ีที ่1 ผู๎เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตทีด่ ี 10.00 9.51 ดีมาก 
ตัวบํงช้ีที่ 2 ผู๎เรียนมีคณุธรรม จริยธรรม และคํานิยมที่พึงประสงค ์ 10.00 8.75 ดี 
ตัวบํงช้ีที่ 3 ผู๎เรียนมีความใฝุรู ๎และเรียนรู๎อยํางตํอเนื่อง 10.00 8.91 ดี 
ตัวบํงช้ีที่ 4 ผู๎เรียนคิดเป็น ท าเป็น  10.00 7.92 ดี 
ตัวบํงช้ีที่ 5 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของผู๎เรียน 20.00 10.33 พอใช๎ 
ตัวบํงช้ีที่ 6 ประสิทธิผลของการจดัการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรยีนเปน็ส าคัญ 10.00 10.00 ดีมาก 
ตัวบํงช้ีที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและการพัฒนาสถานศึกษา 5.00 4.80 ดีมาก 
ตัวบํงช้ีที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา 
               และต๎นสังกัด 

5.00 4.25 ดี 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลกัษณ ์    
ตัวบํงช้ีที่ 9   ผลการพัฒนาให๎บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์  พันธกิจ 
                และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบํงช้ีที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน๎นและจุดเดํนท่ีสํงผลสะท๎อนเป็นเอกลักษณ์ 
                 ของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชีม้าตรการส่งเสริม    
ตัวบํงช้ีที่ 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อสํงเสริมบทบาท 
                 ของสถานศึกษา 

5.00 4.00 ดี 

ตัวบํงช้ีที่ 12 ผลการสํงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน 
                 รักษามาตรฐานและพัฒนาสูํความเป็นเลิศ ท่ีสอดคล๎องกับ 
                 แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

5.00 4.00 ดี 

คะแนนรวม 100.00 82.47 ดี 
การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา ระดับปฐมวัย 
ผลคะแนนรวมทุกตัวบํงช้ี  ตั้งแตํ 80 คะแนนข้ึนไป                         ใชํ   ไมํใชํ 
มีตัวบํงช้ีที่ได๎ระดับดีขึ้นไปอยํางน๎อย 10 ตัวบํงช้ี จาก 12 ตัวบํงช้ี         ใชํ   ไมํใชํ 
ไมํมตีัวบํงช้ีใดท่ีมีระดับคุณภาพต๎องปรับปรุงหรือต๎องปรับปรุงเรํงดํวน   ใชํ   ไมํใชํ 

 สมควรรบัรองมาตรฐานการศกึษา       ไมํสมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
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ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของสถานศึกษา แสดงในตารางสรุปผลได้ดังนี้ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย 
     ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพระดับดีขึ้นไป  ได้แก่ 

ล าดับที่ ตัวบ่งชี้ท่ี ชื่อตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ 
1 1 เด็กมีพัฒนาการด๎านรํางกายสมวัย ดีมาก 
2 2 เด็กมีพัฒนาการด๎านอารมณ์และจิตใจสมวัย ดีมาก 
3 3 เด็กมีพัฒนาการด๎านสังคมสมวัย ดีมาก 
4 4 เด็กมีพัฒนาการด๎านสติปัญญาสมวัย ดีมาก 
5 6 ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู๎ที่เน๎น

เด็กเป็นส าคัญ 
ดีมาก 

6 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและ 
การพัฒนาสถานศึกษา 

ดีมาก 

7 9 ผลการพัฒนาให๎บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
สถานศึกษา 

ดีมาก 

8 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน๎นละจุดเดํนที่สํงผลสะท๎อน
เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

ดีมาก 

9 5 เด็กมีความพร๎อมศึกษาตํอในขั้นตํอไป ดี 
1o 8 ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน ดี 
11 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือสํงเสริมบทบาท

ของสถานศึกษา 
ดี 

12 12 ผลการสํงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับ
มาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสูํความเป็น
เลิศที่สอดคล๎องกับ แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

ดี 

 
ตัวบ่งชี้ท่ีมีคุณภาพต่ ากว่าระดับดี 

ไมํมี 
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จุดเด่น 
 1. ด้านผลการจัดการศึกษา 
 1.1 เด็กมีสุขภาพกายที่สมบูรณ์ ของการพัฒนาการทางด๎านรํางกาย จากการตรวจ 
ของกรมอนามัย โดยเปรียบเทียบผลจากปีที่ผํานมา มีการพัฒนารํางกายที่ดีขึ้น ของน้ าหนัก สํวนสูง
รู๎จักปูองกันตนเองให๎ปลอดภัยจากอันตราย  

1.2 เด็กมีอารมณ์สุนทรียภาพสูง ชื่นชอบงานศิลปะ ดนตรี และเสียงเพลง  
การแสดงออกหัวเราะ ยิ้มแย๎มแจํมใส แสดงการปรบมือ มีความเห็นใจมั่นใจและกล๎าแสดงออก        
เด็กรวมกลุํมท ากิจกรรมไมํแยกโดดเดี่ยว สามารถปฏิบัติได๎เหมาะสม มีความตั้งใจในการท ากิจกรรม 
จนส าเร็จและสํงงานตามก าหนด รู๎จักการขอโทษ เมื่อท าผิดและการให๎อภัย อธิบายผลงานของตนเอง
ได๎ เด็กได๎ออกนอกห๎องเรียนไปสัมผัสธรรมชาติ ดูต๎นไม๎ ดอกไม๎ แมลง ท๎องฟูา เมฆ อากาศ ดูแปลงผัก 
เดินชมบึงน้ า และแปลงเกษตรทฤษฎีใหมํตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีสุขภาพจิตที่ดีทักทาย
สวัสดียิ้มแย๎มแจํมใส แสดงการไหว๎ครู อาจารย์ พํอแมํ ผู๎ปกครองได๎เหมาะสมกับวัย 
 1.3 เด็กสามารถปรับตัวเข๎ากับสังคมได๎สามารถรับผิดชอบตนเองมีวินัย และ 
รู๎ผิดชอบสมวัยชํวยเหลือตนเองในกิจวัตรระจ าวัน ได๎แกํ การเก็บที่นอน การรับประทานอาหารดื่มนม
และน้ าแปรงฟันล๎างหน๎า ทาแปูงเข๎าห๎องน้ า เก็บกระเป๋า พับที่นอน จดจ าแก๎วน้ าตามสัญลักษณ์วางไว๎
ตามที่ก าหนด รู๎จักการ รอคอย เข๎าแถวรอรับอาหาร คอยรับอุปกรณ์การเลํน และรอล๎างมือ เด็กมี
กิริยามารยาทยิ้มแย๎มร๎องเพลงชาติไทย ปฏิบัติตนตามหลักศาสนาพุทธ สวดมนต์ไหว๎พระสงค์ เด็ก
แสดงความยินดี พอใจในผลงานศิลปะของตนเอง และเพ่ือนในชั้นเรียน และรู๎จั กแบํงปัน ประหยัด    
อดออม 
 2. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 

ผู๎บริหารมีความรู๎ ความสามารถ มีประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ และ 
มีการพัฒนาสถานศึกษาที่ดีได๎รับความรํวมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชนดีมาก 
 3. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ครูมปีระสิทธิภาพในการจัดประสบการณ์เรียนรู๎ที่เน๎นเด็กเนส าคัญ 
4. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 

ไมํมี 
จุดที่ควรพัฒนา 
 1. ด้านผลการจัดการศึกษา 

ไมํมี 
 2. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 

ไมํมี 
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3. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ไมํมี 

 4. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
ไมํมี 

 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2553 
 1. ด้านผลการจัดการศึกษา 
 1.1 ควรจัดโครงการการผลิต จัดหา ปรับปรุงพัฒนาสื่ออุปกรณ์ของเลํนและนวัตกรรม
ปฐมวัยเพ่ือน าสื่อวัตกรรมมาใช๎ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู๎ ให๎สามารถด ารงชีวิตประจ าวันได๎
อยํางมีคุณภาพและมีความสุข 
  1.2 ควรจัดโครงการจัดกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพร๎อมระดับปฐมวัย ให๎นักเรียน 
ปฐมวัยทุกคนได๎รับการจัดประสบการณ์ที่เหมาะสมกับวัยและความแตกตํางให๎สามารถเข๎ารํวม      
การแขํงขันทักษะทางวิชาการในระดับกลุํมเครือขําย และระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
  1.3 ครูผู๎สอนน าสื่อนวัตกรรมมาใช๎ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู๎ ให๎สามารถ 
ด ารงชีวิตประจ าวันได๎สถานศึกษาควรจัดระบบนิเทศ  ติดตามภายในให๎มีคุณภาพอยํางตํอเนื่อง
วางแผนจัดโครงการ กจิกรรมให๎หลากหลาย ควรมีกระบวนการท าการทดสอบวัดผล มีแบบประเมินผลเรื่อง
ของการเขียน การอําน การพูดในเรื่องการเรียน 
 2. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 

ไมํมี 
 3. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  3.1 สถานศึกษาควรสํงเสริมพัฒนาครูให๎ผลิตและใช๎สื่อนวัตกรรมและสื่อ ICT  
ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู๎ให๎หลากหลาย 

3.2 ครูควรท าแบบบันทึกหลังการสอนอยํางเป็นระบบควรมีแบบวิเคราะห์ 
ศักยภาพผู๎เรียนทุกระดับชั้น ให๎ครูจัดกิจกรรมให๎เหมาะสมกับผู๎เรียนทุกกลุํม โดยเน๎นของเรื่อง
ภาษาไทยหลักไวทยากร การเขียนที่สวยงาม ฝึกการอํานให๎คลํองและถูกต๎อง มีการบันทึกรายบุคคล
จากแบบประเมิน เพื่อเปรียบเทียบพัฒนาการเป็นข๎อมูลให๎พัฒนาอยํางตํอเนื่องตํอไป 
  3.3 ควรจัดกิจกรรมที่สํงเสริมผู๎เรียนให๎เกิดทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์  
คิดสังเคราะห์โดยมีแบบระเมินในด๎านการคิดให๎หลากหลายแกํเด็กปฐมวัย 
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 4. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
4.1 สถานศึกษาควรด าเนินโครงการการประกันคุณภาพภายในอยํางตํอเนื่อง 
4.2 สถานศึกษาควรน าผลการประเมินมาปรับปรุงอยํางเป็นระบบและมีผู๎รับผิดชอบ 

ที่ชัดเจน 
ระยะเวลาในการพัฒนาสถานศึกษาให้จัดการศึกษาได้มาตรฐานในภาพรวม 2 ปี 
นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
 ไมํมี 
 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมศึกษา 
 ตังบ่งชี้ที่มีคุณภาพระดับดีขึ้นไป ได้แก่ 
 

ล าดับที่ ตัวบ่งชี้ท่ี ชื่อตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ 
1 1 ผู๎เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ดีมาก 
2 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน๎น 

ผู๎เรียนเป็นส าคัญ 
ดีมาก 

3 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา 

ดีมาก 

4 9 ผลการพัฒนาให๎บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธ
กิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

ดีมาก 

5 1o ผลการพัฒนาตามจุดเน๎นและจุดเดํนที่สํงผลสะท๎อน
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

ดีมาก 

6 2 ผู๎เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคํานิยมที่พ่ึงประสงค์ ดี 
7 3 ผู๎เรียนมีความใฝุรู๎ และเรียนรู๎อยํางตํอเนื่อง ดี 
8 4 ผู๎เรียนคิดเป็น ท าเป็น ดี 
9 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา 

และต๎นสังกดั 
ดี 

1o 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือสํงเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 

ดี 

11 12 ผลการสํงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน 
รักษามาตรฐาน และพัฒนาสูํความเป็นเลิศ ที่สอดคล๎องกับ
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

ดี 



20 
 

ตัวบ่งชี้ท่ีมีคุณภาพต่ ากว่าระดับดี  ได๎แกํ 
 

ล าดับที่ ตัวบ่งชี้ท่ี ชื่อตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ 

1 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู๎ของผู๎เรียน พอใช๎ 
 
จุดเด่น 
 1. ด้านผลการจัดการศึกษา 

 สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนตามมาตรฐานนี้ โดยจัดโครงการ 
อนามัยนักเรียน โครงการสํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี โดยการตรวจ
สุขภาพนักเรียนทุกคน วัดสํวนสูง ชั่งน้ าหนัก มีการบริการตรวจฟันเด็กไทยฟันดี ตรวจสุขภาพจาก
ชุมชน เจ๎าหน๎าที่จากโรงพยาบาล และเจ๎าหน๎าที่สาธารณสุขวัดบึง ต าบลวังแดง และนักเรียนเข๎ารํวม
กิจกรรมดนตรี กีฬา ศิลปะ มีผลงานได๎รับรางวัลมากมาย จัดกิจกรรมเด็กไทยอํอนหวาน กิจกรรม
ปูองกันอุบัติภัย และตํอต๎านยาเสพติด จึงสํงผลให๎นักเรียนบรรลุเปูาหมายโดยข๎อมูลประมาณการตาม
เกณฑ์เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ โดยสถานศึกษาได๎ก าหนดนโยบายประชุม วางแผนการด าเนินงานของ
ผู๎บริหารสถานศึกษาเป็นในทางชัดเจนและตํอเนื่องมีความรํวมมือของคณะครู พํอแมํ ชุมชนในการ
ดูแลและพัฒนาความสนใจของผู๎เรียนและเจตคติตํอการพัฒนาสุขภาพกายและสุขภาพจิต 
 2. ด้านการบริหารการจัดการศึกษา 

 ผู๎บริหารมีความรู๎ความสามารถ มีประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและ 
การพัฒนา สถานศึกษา และได๎รับความรํวมมือเป็นอยํางดีจากคณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชน 

3. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเน้นส าคัญ 

 ครู 2 คน มีแผนการสอน งานวิจัยปฐมวัย ตารางการจัดกิจกรรม 6 กิจกรรม  
การประเมินผล การติดตามการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย ครูประมวลผลเด๎ก แตํละคน จากแบบ
วิเคราะห์ เด็กเป็นรายบุคคล ครูจัดกิจกรรมแบบยืดหยุํน ปรับเปลี่ยนตามอารมณ์เด็ก สภาพอากาศ 
ระยะเวลาที่เหมาะสม การใช๎สื่อ อุปกรณ์ตํางๆ ครูเข๎าใจอารมณ์นิสัยเด็กแตํละคน ครูมีอารมณ์ยิ้ม
แย๎ม พูดไพเราะอดทน และสถานศึกษามีแผนปฏิบัติราชการ แผนกลยุทธ์ แผนพัฒนาคุณภาพโดย
คระครูคณะกรรมการชุมชน ชํวยกันมีสํวนรํวมก าหนดนโยบาย มีความพึงพอใจมากกวํา 80.00 ชํวย
สํงเสริมสนับสนุนสถานศึกษา บริเวณสถานที่ เพ่ือเอ้ือตํอการเรียนรู๎ โรงครัว ห๎องพยาบาล น้ าดื่ม 
สะอาดปลอดภัย ถูกสุขลักษณะมีมาตรฐานและได๎รับรางวัลดีเดํน ครูใช๎เทคนิคการสอนหลากหลาย
ปรึกษาพูดคุย กับพํอ แมํ ผู๎ปกครอง แลกเปลี่ยนความรู๎ถึงพฤติกรรมขณะเด็กอยูํในโรงเรียน และอยูํที่
บ๎านจัดกิจกรรมที่เหมาะสมแกํเด็กโดยจัดกิจกรรมแบบวัฒนธรรมท๎องถิ่น หรือประเพณีไทย มีกฎ 
กติกาการเลํนที่เด็กเข๎าใจงํายในการปฏิบัติมีวัตถุประสงค์ ประโยชน์ของกิจกรรมจัดกิจกรรมเสริม
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ประสบการณ์ กิจกรรมเสริมสติปัญญา การคิดวิเคราะห์ ติดตามสังเกตพฤติกรรมจดบันทึกเป็น
หลักฐานแก๎ไขปัญหาเมื่อเด็กมีค าถาม และการอยูํรวมกลุํม การจัดสภาพแวดล๎อมในการจัดกิจกรรม
ได๎เหมาะสมกับพ้ืนที่กับสัดสํวนจ านวนเด็กได๎ดี  
 4. ด้านประกันคุณภาพภายใน 

ไมํมี 
 
จุดที่ควรพัฒนา 

 1. ด้านผลการจัดการศึกษา 
 สถานศึกษาควรวางแผนการพัฒนาเรื่องผลสัมฤทธิ์กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ    
กลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา และกลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา และกลุํมสาระการเรียนรู๎      
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ผู๎เรียนทุกฝุายเกี่ยวข๎อง วิเคราะห์ผู๎เรียนเพ่ือหาข๎อบกพรํองเป็น
รายบุคคล จัดท าแผนให๎ครบทุกข้ันตอนและพัฒนาศักยภาพผู๎เรียนอยํางเป็นระบบ 
 2. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 

ไมํมี 
 3. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเน้นส าคัญ 
 สถานศึกษาควรจัดระบบนิเทศ ติดตามภายในให๎ให๎ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่หลากหลาย
พัฒนาการเรียน การสอน สํงเสริมการท าวิจัยในชั้นเรียน ศึกษาผู๎เรียนเป็นรายบุคคลที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่ า ผู๎บริหารควรมีการก ากับนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนของครูอยําง ใกล๎ชิด
ให๎มีคุณภาพอยํางตํอเนื่องในการเรียนการสอนของวิชาภาษาอังกฤษ กลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา
และกลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 4. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
 การน าผลการประเมินมาปรับรุงอยํางเป็นระบบ 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2553 
 1. ด้านผลการจัดการศึกษา 
 1.1 สถานศึกษาควรวางแผนการพัฒนาเรื่องผลสัมฤทธิ์กลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา 
คณิตศาสตร์และการงานอาชีพฯ ผู๎เรียนทุกฝุายที่เกี่ยวข๎อง อยํางเป็นระบบ ภายใต๎การนิเทศ  ติดตาม
อยํางใกล๎ชิดเข๎มแข็ง รายงานผลนักเรียนเป็นรายบุคคลโดยการทดสอบ ตรวจและแก๎ไข วิเคราะห์
ผู๎เรียนเพ่ือหาข๎อบกพรํองเป็นรายบุคคล จัดท าแผนให๎ครบทุกขั้นตอนและพัฒนาศักยภาพผู๎เรียน   
อยํางเป็นระบบ 
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 1.2 สถานศึกษา ควรปรับปรุงกิจกรรม/โครงการเพ่ือเตรียมความพร๎อมในการที่จะ 
สอบ O-Net ให๎ครอบคลุมความสามารถในการเรียนรุ๎ ทั้งความรู๎ ความจ า ความเข๎าใจ การน าไปใช๎ 
ในด๎านการคิดการวิเคราะห์ สังเคราะห์และการระเมินคํา 
 1.3 สถานควรจัดระบบนิเทศ ติดตามภายในให๎มีคุณภาพอยํางตํอเนื่องวางแผน 
สอนซํอมเสริมในกลุํมวิชาที่ผลสัมฤทธิ์ต่ าในกลุํมสาระการเรียนรู๎ที่อยูํในระดับตั้งแตํพอใช๎จนถึงระดับ
ต๎องปรับปรุงให๎ดีขึ้นควรมีกระบวนการท าการทดสอบวัดผล ประเมินผลหรือสํงประกวดแขํงขันทาง
วิชาการทุกระดับชั้นนักเรียน ประเมินวิเคราะห์ผลงานเป็นรายบุคคล มีสมุดนิเทศประจ าชั้นการเยี่ยม
นักเรียน ผลในการพัฒนา 
 2. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 

ไมํมี 
3. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 3.1 สถานศึกษาควรสํงเสริมพัฒนาครูให๎ผลิตและใช๎สื่อนวัตกรรมและสื่อ ICT  

ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู๎ให๎หลากหลาย 
 3.2 ครูควรท าแบบบันทึกหลังการสอนอยํางเป็นระบบควรมีแบบวิเคราะห์ 
ศักยภาพผู๎เรียนทุกระดับชั้น ให๎ครูจัดกิจกรรมให๎เหมาะสมกับผู๎เรียนทุกกลุํม โดยเน๎นของเรื่องภาษาไทย 
หลักไวยากรณ์ การเขียนที่สวยงาม ฝึกการอํานให๎คลํองและถูกต๎อง มีการบันทึกรายบุคคลจากแบบ
ประเมินเพื่อเปรียบเทียบพัฒนาการเป็นข๎อมูลให๎พัฒนาอยํางตํอเนื่องตํอไป 
 3.3 ควรจัดกิจกรรมที่สํงเสริมผู๎เรียนให๎เกิดทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ 
คิดสังเคราะห์ โดยมีแบบประเมินในด๎านการคิดให๎หลากหลาย 
 4. ด้านการประกันคุณภาพภาพ 
 4.1 สถานศึกษาควรด าเนินงานโครงการการประกันคุณภาพภายในอยํางตํอเนื่อง 
 4.2 สถานศึกษาควรน าผลการประเมินมาปรับปรุงอยํางเป็นระบบและมีผู๎รับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการพัฒนาสถานศึกษาให้จัดการศึกษาได้มาตรฐานในภาพรวม 2 ปี 

นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ของสถานศึกษาที่เนประโยชน์ต่อสังคม 
 ไมํมี 
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ส่วนที่  2 
วิเคราะห์บรบิทโรงเรียนวัดบึง 
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วเิคราะห์สภาพแวดล้อม  โรงเรียนวดับึง 
(SWOT Analysis) 

  
 การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มเป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์สถานการณ์ เพื่อให้ผูบ้ริหารรู้   
จุดแข็ง จุดอ่อน สภาพภายในของโรงเรียน โอกาส และอุปสรรค์ของสภาพภายนอก ซ่ึงจะช่วยให้
ทราบว่าองค์กรไดเ้ดินทางมาถูกทิศทางและไม่หลงทาง นอกจากน้ียงับอกได้ว่าองค์กรมีแรงขบั    
ไปยงัเป้าหมายได้ดีหรือไม่ มัน่ใจได้อย่างไรว่าระบบการท างานในองค์กรยงัมีประสิทธิภาพอยู ่       
มีจุดอ่อนท่ีจะตอ้งปรับปรุงอย่างไร ซ่ึงการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม (SWOT Analysis) โรงเรียน       
วดับึง มีดงัน้ี 
 

วเิคราะห์สภาพแวดล้อม  โรงเรียนวดับึง  (SWOT) สภาพภายนอก 
โอกาส  (Opportunities)  อุปสรรค  (Threats)  

1. โรงเรียนได๎รับการยอมรับและศรัทธา     
จากชุมชนและสังคม 

2. ผู๎ปกครองและคนในชุมชนให๎ความสนใจ   
ในด๎านการปฏิรูปการศึกษา 

3. หนํวยงานและองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน
ให๎การสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน 

4. นักเรียนมีความรักในวัฒนธรรม ประเพณี 
ในท๎องถิ่น 

5. สภาพธรรมชาติและสภาพแวดล๎อม  
เอ้ืออ านวยตํอการเรียนการสอน 

6. โรงเรียนตั้งอยูํในชุมชนท าให๎การเดินทาง  
มาคํอนข๎างสะดวก 

7. มีภูมิปัญญาท๎องถิ่นและแหลํงเรียนรู๎        
ที่หลากหลาย 

8. ผู๎ปกครองให๎ความไว๎วางใจและมีความเชื่อมั่น
ในครูผู๎สอน 

9. มีแหลํงสืบค๎นข๎อมูล  แหลํงเรียนรู๎นวัตกรรม
และเทคโนโลยี ที่อยูํใกล๎โรงเรียน 

 

1. บริเวณใกล๎เคียงโรงเรียนมีแหลํงบริการ   
ทางเทคโนโลยีที่ชักจูงนักเรียนให๎น าไปใช๎
ในทางท่ีไมํเหมาะสม 

2. นักเรียนไมํได๎อยูํรํวมกับบิดา-มารดา ท าให๎
ขาดการดูแลบุตร 

3. ผู๎ปกครองบางสํวนมีปัญหาด๎านครอบครัว
แตกแยกสํงผลกระทบตํอผลการเรียน      
ของนักเรียน 

4. มีสิ่งแวดล๎อมที่มีสื่อยั่วยุเชํน ร๎านเกมส์     
การใช๎โทรศัพท์มือถือ ท าให๎นักเรียน          
มีความเสี่ยงในการด ารงชีวิตที่ดี 

5. ผู๎ปกครองสํวนใหญํมีฐานะยากจน ประกอบ
อาชีพรับจ๎าง ไมํมีเวลาดูแลนักเรียน ขาด
วัสดุอุปกรณ์สํงเสริมการเรียน สํงผลกระทบ
ตํอผลการเรียนของนักเรียน 

6. นักเรียนบางสํวนน าสื่อเทคโนโลยีไปใช๎
ในทางท่ีผิด 

7. ชุมชนขาดการควบคุมการให๎บริการด๎าน
เทคโนโลยี เชํน ร๎านอินเตอร์เน็ต เกมส์ 
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   โอกาส  (Opportunities)      อุปสรรค  (Threats)  
10. การให๎บริการสื่อเทคโนโลยี และแหลํง

เรียนรู๎ เพ่ือการสืบค๎นข๎อมูลแกํครู และ
นักเรียนสะดวกสบาย 

11. โรงเรียนตั้งอยูํใก๎ลโรงงานอุตสาหกรรม 
12. ภูมิปัญญาท๎องถิ่น กับการด ารงชีวิต     

อยํางพอเพียง 
13. โรงเรียนมีเว็ปไซต์ในการเผยแพรํผลงาน

ข๎อมูล ขําวสารและกิจกรรมตําง ๆ ที่เกิดขึ้น 
14. ความก๎าวหน๎าทางด๎านเทคโนโลยี 

(คอมพิวเตอร์  อินเตอร์เน็ต ) ท าให๎นักเรียน
มีความต๎องการบริโภค สํงผลท าให๎นักเรียน
เกิดความรอบรู๎ และสามารถแสวงหาความรู๎
ได๎ด๎วยตนเอง 

15. โรงเรียนได๎รับการสนับสนุนจากชุมชน 
16. ผู๎ปกครอง กรรมการสถานศึกษา องค์กร

เอกชน ตําง ๆ รํวมกับทางโรงเรียนได๎
บริจาค ทุนทรัพย์ในด๎านตําง ๆ และวัสดุ
อุปกรณ์สนับสนุนการศึกษา สํงผลท าให๎
การศึกษาของโรงเรียนพัฒนามี
ประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน 

17. พระราชบัญญัติการศึกษาเอ้ือตํอการเรียน
การสอน 

18. นโยบายรัฐเรื่องการศึกษาภาคบังคับ 
19. โครงการเรียนฟรี 15 ปี อยํางมีคุณภาพ 
 

8. ขาดแหลํงบริการด๎านเทคโนโลยีในชุมชนที่
เอ้ือตํอการเรียนรู๎ 

9. ชุมชนมีรายได๎น๎อยฐานะทางเศรษฐกิจไมํ  
เทําเทียม มีผลกระทบตํอ การให๎          
การสนับสนุนการศึกษา 

10. พํอ – แมํ ผู๎ปกครองบางคนไปประกอบ
อาชีพตํางจังหวัด เพื่อหารายได๎ท าให๎ไมํมี
เวลาในการดูแลบุตรหลาน 

11. นโยบายของรัฐที่เปลี่ยนแปลงบํอย ท าให๎
การด าเนินงานต๎องปรับเปลี่ยนตามรัฐบาล
จึงขาดความตํอเนื่องในการพัฒนา 

12. นโยบายการจัดสรรงบประมาณรายหัว   
ของรัฐบาลยังไมํเพียงพอกับการบริหาร
จัดการภายในโรงเรียน 

13. บริเวณใกล๎เคียงโรงเรียนมีแหลํงบริการ  
ทางเทคโนโลยีที่ชักจูงนักเรียนให๎น าไปใช๎
ในทางท่ีไมํเหมาะสม 

14. นักเรียนไมํได๎อยูํรํวมกับบิดา-มารดา ท าให๎
ขาดการดูแลบุตร 

15. ผู๎ปกครองสํวนใหญํมีปัญหาด๎านครอบครัว
แตกแยกสํงผลกระทบตํอผลการเรียน    
ของนักเรียน 
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วเิคราะห์สภาพแวดล้อม  โรงเรียนวดับึง (SWOT) สภาพภายใน 
จุดแข็ง  (Strengths) จุดอํอน  (Weaknesses) 

1. สถานศึกษามีโครงสร๎างการบริหารงาน
ชัดเจน 

2. โรงเรียนก าหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจ
ชัดเจน ท าให๎ การท างานบรรลุเปูาหมาย
อยํางมีประสิทธิภาพ 

3. บุคลากรมีความรู๎  ความสามารถ
หลากหลาย เป็นผลดีตํอการจัดการศึกษา 

4. โรงเรียนมีการประสานงานกับหนํวยงานอื่น
ในการพัฒนาโรงเรียน 

5. นโยบายการจัดการศึกษามีภาระงานที่มาก 
ท าให๎ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน
ของครูลดลง 

6. การจัดสภาพแวดล๎อมสะอาด สวยงาม รํม
รื่น เอ้ือแกํการเรียนรู๎ 

7. การจัดกิจกรรมสํงเสริม พัฒนาบุคลิกภาพ  
สุขภาพและอนามัยของนักเรียนให๎อยูํใน
สังคมได๎อยํางมีความสุข 

8. มีการจัดหลักสูตรสถานศึกษาและจัดหา
สาระเพ่ิมเติมอยํางหลากหลายตาม      
ความต๎องการของผู๎เรียน 

9. มีการจัดกิจกรรมการสํงเสริมจิตสาธารณะ
ในโรงเรียน 

10. นักเรียนมีความเข๎าใจในหลักการ
ประชาธิปไตยและสามารถน าไปใช๎ในการ
ปฏิบัติจริงได๎ 

11. นักเรียนด ารงชีวิตอยูํในสังคมได๎ 

1. ครูรับผิดชอบงานพิเศษมากเกินไปเป็นผลให๎ 
    เวลาในการเตรียมการสอนน๎อย 
2. ขาดการนิเทศติดตามงานไมํสม่ าเสมอ 
3. นักเรียนยังขาดคุณธรรม จริยธรรม เชํน 
    ความรับผิดชอบ การรักษาสมบัติของ 
    โรงเรียน 
4. นักเรียนมีความรับผิดชอบตํองานที่ได๎รับ 
    มอบหมาย 
5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในบางวิชายังไมํเป็น 
   ที่นําพอใจ 
6. โรงเรียนมีวัสดุ  อุปกรณ์ส าหรับจัดการศึกษา 
   ไมํเพียงพอ 
7. นักเรียนไมํเอาใจใสํตํอการเรียน เพราะ  
    บางสํวนบิดา – มารดา ไปท างานตํางถิ่น 
8. ขาดบุคลากรที่มีความถนัดในวิชาเฉพาะ 
9. การเบิกจํายเงินไมํคลํองตัว 
10. งบประมาณท่ีได๎รับไมํเพียงพอตํอ 
    การพัฒนาโรงเรียน 
11. การด าเนินการด๎านงบประมาณลําช๎าไมํ 
     ทันตํอความต๎องการ ไมํคลํองตัว ผู๎บริหาร 
     ครู ต๎องใช๎เงินสํวนตัวส ารองจํายในการ 
     ด าเนินการ 
12. โสตทัศนูปกรณ์ยังไมํเพียงพอ  
13. วัสดุครุภัณฑ์ขาดคุณภาพและไมํตรงตาม 
      ความต๎องการ ท าให๎ ไมํสามารถจัด 
      กระบวนการเรียนการสอนได๎อยํางมี 
      ประสิทธิภาพ 
14. การซํอมแซมอุปกรณ์ลําช๎า ไมํทันตํอการใช๎ 
     งานงบประมาณในการด าเนินงาน 
     ไมํเพียงพอ 
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ตารางสรุปผลการประเมินสถานภาพของโรงเรียนวัดบึง 

 

 

 
1.  ประเด็นตัวช้ีวัดปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก (STEP) และ ภายใน (2S4M) 

 
    

 
ประเด็นตัวช้ีวัดปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก (STEP)/ผลการประเมิน 

 

 
รายการปัจจัย ค่าเฉลี่ยคะแนนจริง 

 

 

1. ด๎านสังคม-วัฒนธรรม (Social = S) 0.06 
 

 

2. ด๎านเทคโนโลยี (Technology = T ) 0.08 
 

 

3.  ด๎านเศรษฐกิจ  ( Economic = E ) 0.12 
 

 

4.  ด๎านการเมืองและกฎหมาย (Politic = P) 0.08 
 

 

สรุปการประเมินสถานภาพปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน (2S4M)  0.34 
 

 
ประเด็นตัวช้ีวัดสภาพแวดล้อมภายใน ( 2S4M )/ผลการประเมิน 

 

 
รายการปัจจัย ค่าเฉลี่ยคะแนนจริง 

 

 

1.  ด๎านโครงสร๎างและนโยบาย (Structure =S1 ) 0.06 
 

 

2.   ด๎านผลผลิตและการบริการ (Service and Products  = S2 ) -0.06 
 

 

3. ด๎านบุคลากร  (Man = M1) 0.03 
 

 

4.  ด๎านประสิทธิทางการเงิน  (Money = M2) 0.03 
 

 

5.  ด๎านวัสดุ และอุปกรณ์ (Materials = M3 ) -0.01 
 

 

6.  ด๎านการบริหารจัดการ ( Mannagement  = M4 ) 0.01 
 

 

สรุปการประเมินสถานภาพปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน (2S4M)  0.07 
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แผนภาพแสดงผลการประเมินสถานภาพของโรงเรียนวัดบึง 
บนแกนความสัมพันธ์ของ SWOT 
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ส่วนที่  3 
สาระส าคัญของแผนกลยุทธ์  
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ส่วนที่ 3 
สาระส าคัญของแผนกลยุทธ์  

อุดมการณ ์หลักการในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 อุดมการณ์ 
                เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชนโดยรัฐต๎องจัดให๎มีการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนา
เยาวชนไทยทุกคนให๎มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทั้งในฐานะที่เป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก       
เพ่ือเป็นรากฐานที่พอเพียงส าหรับการใฝุเรียนรู๎ตลอดชีวิต รวมทั้งเพ่ือการพัฒนาหน๎าที่การงานและ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตสํวนตนและครอบครัว และเพ่ือสร๎างรากฐานที่แข็งแกรํงส าหรับการสร๎างสรรค์
สังคมไทยให๎เป็นสังคมแหํงการเรียนรู๎ เพ่ือการพัฒนาประเทศท่ียั่งยืนในอนาคต 
 หลักการ 
                ในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ยึดหลักท่ีสอดคล๎องกับอุดมการณ์ ดังนี้ 
                  1.หลักการพัฒนาผู้เรียนอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งรํางกายและจิตใจ สติปัญญา 
ความรู๎ และคุณธรรม เป็นผู๎มีจริยธรรมในการด าเนินชีวิต สามารถอยูํรํวมกับผู๎อ่ืนได๎อยํางมีความสุข 
ใฝุรู๎มีทักษะในการแสวงหาความรู๎ที่พอเพียงตํอการพัฒนางานอาชีพและคุณภาพชีวิตสํวนตน สามารถ
เผชิญความเปลี่ยนแปลงได๎อยํางเทําทันและชาญฉลาด และมีความเป็นประชาธิปไตย 
                  2.หลักการจัดการศึกษาเพื่อความเป็นไทย ให๎มีความรัก และภาคภูมิใจในท๎องถิ่น
และประเทศชาติ มีความรู๎และทักษะพ้ืนฐานส าหรับการประกอบอาชีพสุจริต มีความมุํงมั่น ขยัน 
ซื่อสัตย์ ประหยัด อดทน มีลักษณะนิสัยและทัศนคติที่พึงประสงค์ เพ่ือเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว 
ชุมชน สังคมไทย และสังคมโลก 

3.หลักแห่งความเสมอภาค คนไทยทั่งปวงต๎องมีสิทธิ์เสมอกันในการรับการศึกษา 
พ้ืนฐานไมํน๎อยกวํา 12 ปี อยํางเทําถึงเทําเทียม ควบคูํไปกับความมีคุณภาพ โดยไมํแบํงชนชั้นหรือ
ความแตกตํางทางสังคมวัฒนธรรม 

          4.หลักการมีส่วนร่วม องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นและภาคเอกชนมีสํวนรํวมในการ
บริหารและการจัดการศึกษารํวมกับคณะกรรมการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาเพ่ือ
เสริมสร๎างเอกลักษณ์ศักดิ์ศรีและตอบสนองความต๎องการของท๎องถิ่นตามนัยของธรรมนูญแหํง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เกี่ยวกับการกระจายอ านาจ 

5.หลักแห่งความสอดคล้อง อุดมการณ์และมาตรฐานในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ต๎องสอดคล๎องกับสาระบัญญัติในรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 พระราชบัญญัติ
การศึกษาแหํงชาติ พุทธศักราช 2542 ที่แก๎ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 ) พุทธศักราช 2545 และที่แก๎ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3 ) พุทธศักราช 2553 นโยบายการศึกษาของรัฐบาลที่แถลงตํอรัฐสภา สอดคล๎องกับ
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มาตรฐานการศึกษาของชาติและสัมพันธ์เชื่อมโยงกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา และมาตรฐาน        
การอุดมศึกษา 

มาตรฐานการศึกษาของชาติ 

           
     มาตรฐานการศึกษาของชาติ ประกอบด้วยสาระส าคัญ 4 ประเด็น 
           1. อุดมการณ์ หลักการในการจัดการศึกษาของชาติ 
           2. คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ ทั้งในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก 
           3. การจัดการศึกษา 
           4. แนวน าสูํการปฏิบัติ 
 
มาตรฐานที่ 1 อุดมการณ์ หลักการในการจัดการศึกษาของชาติ การศึกษาตลอดชีวิต เพื่อทุกคน และ
ทุกคนเพ่ือการศึกษา 
 

           การศึกษาตลอดชีวิต เพ่ือสร๎างคุณภาพชีวิตและสังคมที่บูรณาการอยํางสมดุลระหวําง 
ปัญญาธรรม คุณธรรมและวัฒนธรรม เพ่ือคนไทยทุกคน โดยทุกคนมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษาที่มี
คุณคํา เต็มตามศักยภาพ ตรงตามความต๎องการ แตํต๎นทุนต่ า รัฐสนับสนุนการจัดการศึกษามุํงสร๎าง
พ้ืนฐานที่ดีในวัยเด็ก ปลูกฝังความเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในวัยเรียน และพัฒนาทรัพยากรบุคคลวัย
ท างานที่มีคุณภาพ โดยให๎สังคมมีสํวนรํวมในการด าเนินการ และตรวจสอบได๎อยํางมั่นใจวําการศึกษา
เป็นกระบวนการพัฒนาชีวิตและสังคม เป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาประเทศอยํางยั่งยืน ให๎สามารถ
แขํงขันได๎ในระดับนานาชาติจริง 
ตัวบ่งชี้ 
1. อุดมการณ์  
           - ทุกฝุายที่มีสํวนรํวมในการจัดและรับการศึกษาเข๎าใจและถือปฏิบัติตามแนวการจัด
การศึกษา ตลอดชีวิตเพ่ือพัฒนามนุษย์และสังคม 
2. การศึกษาเต็มตามสิทธิ อยํางเสมอภาคและเป็นธรรม 
           - คนไทยทุกคนได๎รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 12 ปี ที่รัฐจัดให๎อยํางทั่วถึง  
           - คนไทยสํวนใหญํรู๎ ใช๎สิทธิ และได๎รับสิทธิในการศึกษาทุกรูปแบบอยํางเสมอภาคและ 
เป็นธรรม  
3. หลักการจัดการศึกษาในภาพรวม 
           - การจัดการศึกษาทุกระบบ (การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษา    
ตามอัธยาศัย)  มีคุณภาพเทียบเทํามาตรฐานสากล และสัมพันธ์เชื่อมโยงถึงกัน 



32 
 

           - ขอบขํายและปริมาณความรํวมมือระหวํางภาครัฐ เอกชน องค์กร และชุมชน เพ่ิมมากข้ึน
ทุกปี    ทั้งในด๎านการจัด การก ากับ สนับสนุน และการตรวจสอบผลการจัดการศึกษา 
           - ผลการจัดอันดับคุณภาพระบบการศึกษาของไทย ไมํด๎อยกวําประเทศที่มีงบประมาณ    
ทางการศึกษาใกล๎เคียงกัน และอยูํในภูมิภาคเดียวกัน 
 
มาตรฐานที่ 2 คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก 
คนไทยเป็นคนเกํง คนดี และมีความสุข 
           เปูาหมายของการจัดการศึกษา อยูํที่การพัฒนาคนไทยทุกคนให๎เป็น  "คนเกํง คนดี และ        
มีความสุข" โดยมีการพัฒนาที่เหมาะสมกับชํวงวัย เต็มตามศักยภาพ และตรงตามความต๎องการ      
ทั้งในด๎านสุขภาพรํางกายและจิตใจ ปัญญา ความรู๎และทักษะ คุณธรรมและจิตส านึกท่ีพึงประสงค์  
 คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ ประกอบด๎วยเบญจคุณ หรือ คุณ 5 ประการ 
           1. คุณลักษณ์ มีรูปลักษณ์ (สุขภาพ บุคลิกภาพ) กิจลักษณ์ (พฤติกรรม ทักษะ
ความสามารถ) ดี 
           2. คุณคํา มีประสบการณ์จากการเรียนรู๎ สัมพันธ์เชื่อมโยงกับการพัฒนาชีวิต  
           3. คุณประโยชน์ มีชีวิตที่เป็นประโยชน์ตํอตนเองและสํวนรวม รํวมสร๎างและให๎สิ่งดีแกํสังคม 
           4. คุณภาพ มีชีวิตรํมเย็นเป็นสุข พออยูํพอกิน เป็นสมาชิกครอบครัว พลเมืองและพลโลกที่ดี 
           5. คุณธรรม มีความดี เข๎าถึงความงามและความจริง ด าเนินชีวิตโดยกายสุจริต วจีสุจริต 
และมโนสุจริต 
           เบญจคุณ อันเป็นลักษณะที่พึงประสงค์ของคนไทยดังกลําว จักเกิดขึ้นได๎ด๎วยการจัดการ
เรียนรู๎ของครู และวิถีการเรียนรู๎ของผู๎เรียนเพ่ือสร๎างผู๎เรียนให๎มีคุณลักษณะตาม "พรพระราชทาน 3 ประการ 
คือ ขอจงมีความเพียรที่บริสุทธิ์ ปัญญาที่เฉียบแหลม ก าลังกายที่สมบูรณ์  " (จาก...การวิเคราะห์
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคนไทย เพื่อตอบค าถามวํา "เราจัดการศึกษาเพ่ือให๎ผู๎เรียนได๎อะไร?" จาก
ข๎อมูลหลายแหลํง และการบูรณาการตามแนวพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว เรื่อง
พระมหาชนก (สุมน อมรวิวัฒน์, 2546) ดังนี้ 
           1. ความเพียรที่บริสุทธิ์ (pure perseverance) ประกอบด๎วย 
                     1) ความสามารถ (performance and skills) เป็นผู๎รัก ใสํใจในหน๎าที่การงาน       
มีทักษะทางภาษา ทักษะการสื่อสาร ทักษะการท างาน ทักษะทางสังคม ทักษะชีวิต ทักษะการคิด
ค านวณ ทักษะการค๎นคว๎าทดลองพิสูจน์เหตุผล ทักษะการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการจัดการ  
                     2) คุณธรรมและจิตส านึก (morality and conscience) มีคุณธรรมในการกระท า 
ด๎านความละอายชั่วกลัวบาป ความซื่อสัตย์สุจริต ความกตัญญูรู๎คุณ ความไมํเห็นแกํตัว ความปราถนา
ดีเอ้ือเฟ้ือตํอกัน ความจริงใจ และความขยันหมั่นเพียร และมีจิตส านึกในการกระท า ด๎านจิตส านึก
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ความรับผิดชอบ จิตส านึกในคุณคําของตนและผู๎อ่ืน จิตส านึกความเป็นไทย จิตส านึกประชาธิปไตย 
           2. ปัญญาที่เฉียบแหลม ประกอบด๎วย 
                     1) ความฉลาดรู๎ (knowledge and wisdom) เป็นผู๎รู๎จริง รู๎ครบถ๎วน รู๎เหตผล  
รู๎เทําทัน รู๎เชื่อมโยงความเป็นไทยกับสากล รู๎จักตนเอง รู๎จักสังคมและธรรมชาติสิ่งแวดล๎อม รู๎วิธีท ามา
หากิน และสามารถน าความรู๎ไปใช๎ให๎เกิดประโยชน์แกํชีวิต  
                     2) สติปัญญาและความคิด (intelligence and thinking) จิตและสมองมีการท างาน
เกิดการรับรู๎ จดจ า และการคิดอยํางถูกต๎องแยบคาย สามารถคิดวิเคราะห์วิจารณ์ คิดริเริ่มและ
สร๎างสรรค์ คิดตํอเนื่องเชื่อมโยง คิดสุจริต คิดมีเหตุผล คิดเป็นระบบ คิดเร็ว คิดคลํอง คิดละเอียด  
คิดมีจินตนาการ สามารถแสดงความคิดเห็นเพ่ือสื่อสารแกํผู๎อ่ืนได๎ 
           3. ก าลังกายท่ีสมบูรณ์ (completely physical health) ประกอบด๎วย  
                   มีสุขภาพกายและจิต (physical, mental and spiritual health) รวมทั้งสุขภาวะ 
(well being) ทางกายและจิต มีรํางกายแข็งแรง ปราศจากโรค มีภูมิคุ๎มกัน ภาวะโภชนาการดี 
บริหารกาย เลํนกีฬา ทําทางคลํองแคลํวรําเริง และมีสภาพจิตใจที่แจํมใส ไมํเครียด มีสุขภาพจิตดี     
มีความม่ันคงทางอารมณ์ มีสุนทรียภาพ มีทักษะทางดนตรี ศิลปะ และใช๎เวลาวํางอยํางเกิดประโยชน์ 
ตัวบ่งชี้ 
1. ก าลังกายก าลังใจที่สมบูรณ์ 
           -คนไทยสํวนใหญํมีสุขภาพกายและจิตที่ดี มีพัฒนาการด๎านรํางกาย สมองและสติปัญญา 
และด๎านจิตใจ เจริญเติบโตอยํางสมบูรณ์ตามเกณฑ์การพัฒนาในแตํละชํวงวัย 
2. ความรู๎และทักษะที่จ าเป็นและเพียงพอในการด ารงชีวิตและการพัฒนาสังคม  
           -คนไทยสํวนใหญํได๎เรียนรู๎เต็มตามศักยภาพของตนเอง 
           -คนไทยสํวนใหญํมีงานท า และน าความรู๎ไปใช๎ในการสร๎างงานและสร๎างประโยชน์ให๎สังคม 
           -ชุมชนหรือสังคมสํวนใหญํมีการใช๎หรือสร๎างภูมิปัญญาที่เป็นประโยชน์ตํอสํวนรวม 
3. ทักษะการเรียนรู๎และการปรับตัว 
           -คนไทยสํวนใหญํสามารถเรียนรู๎ได๎ด๎วยตนเอง รักการเรียนรู๎ รู๎ทันโลก และปรับตัวได๎ 
4. ทักษะทางสังคม 
           -คนไทยสํวนใหญํมีทักษะและความสามารถ ที่จ าเป็นตํอการด าเนินชีวิตในสังคมอยํางมี
ความสุข และสามารถอยูํรํวมกันได๎อยํางสันติสุข 
5. คุณธรรมและจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
           -คนไทยสํวนใหญํด าเนินชีวิตโดยกายสุจริต วจีสุจริต และมโนสุจริต 
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มาตรฐานที ่3 การจัดการศึกษา 
           การจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียน และการบริหารที่เน๎นสถานศึกษาเป็นส าคัญ 
           การจัดกระบวนการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ (ผู๎เรียนเห็นแบบอยํางที่ดี ได๎ฝึกการคิด 
และได๎เรียนจากประสบการณ์ตรงที่หลากหลาย ได๎เรียนตรงตามความสนใจ และมีความสุขในการ
เรียน ครูรู๎จักผู๎เรียนเป็นรายบุคล ครูเตรียมการสอนและสื่อที่ผสมผสานความรู๎สากลกับภูมิปัญญาไทย 
ครูจัดบรรยากาศเอ้ือตํอการเรียนรู๎ จัดหาและพัฒนาแหลํงเรียนรู๎ที่หลากหลาย และการพัฒนา
ความคิดผู๎เรียนเป็นระบบที่สร๎างสรรค์) ความส าเร็จของการจัดกระบวนการเรียนรู๎ที่ผู๎เรียนเป็นส าคัญ 
ขึ้นอยูํกับปัจจัยด๎านบุคคล และปัจจัยด๎านการบริหาร ดังตํอไปนี้ 
           3.1 ปัจจัยด๎านบุคคล ผู๎เรียนได๎รับการเตรียมให๎มีความพร๎อมที่จะเรียน ครูเป็นปูชนียบุคคล 
และเป็นกัลยาณมิตร อุทิศตนเพ่ือพัฒนาผู๎เรียนและสังคม ผู๎บริหารเป็นผู๎น าที่เชี่ยวชาญ ผู๎จัดการที่
ถํอมตน และปูชนียบุคคล ผู๎ปกครองและสมาชิกชุมชนมีส านึก ใสํใจ และเต็มใจให๎ความรํวมมือ และมี
สํวนรํวมตรวจสอบในการพัฒนาผู๎เรียน และการจัดการศึกษา 
           3.2 ปัจจัยด๎านการบริหาร การบริหารจัดการทั้งในระดับชาติ  เขตพ้ืนที่การศึกษา และ
สถานศึกษา มีเอกภาพด๎านนโยบาย แตํหลากหลายในการปฏิบัติ มีการกระจายอ านาจลงสูํระดับ
สถานศึกษา โดยใช๎หลักการบริหารจัดการตามพระราชกฤษฎีกาวําด๎วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ๎านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หลักธรรมาภิบาล โปรํงใส เป็นธรรม (good governance) ซึ่งมี
หลักการที่ส าคัญ 7 ประการ คือ หลักประสิทธิภาพ หลักความคุ๎มคํา หลักประสิทธิผล หลักความ
รับผิดชอบที่ตรวจสอบได๎ หลักคุณภาพ หลักการ  มีสํวนรํวมของประชาชน และหลักนิติรัฐ/นิติธรรม  
ตัวบ่งชี้ 
1. ผลการเรียนรู๎ที่ผู๎เรียนเป็นส าคัญ 
           - ผู๎เรียนทุกกลุํม ส านึกคุณคําการเรียนรู๎ สนใจใฝุเรียนรู๎ มีความสุขในการเรียนรู๎ และได๎
เรียนรู๎ตรงตามความต๎องการของตนเองและชุมชน อยํางเต็มตามศักยภาพ 
           - ครู ผู๎บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาสํวนใหญํ มีคุณธรรม มีความพึงพอใจในการ
ท างาน และผูกพันกับงาน มีอัตราการออกจากงานและอัตราความผิดทางวินัยลดลง  
           - หนํวยงานที่ให๎บริการทางการศึกษามีคุณภาพติดอันดับคุณภาพตามเกณฑ์ระดับนานาชาติ          
มีสภาพแวดล๎อม อาคารสถานที่ และความปลอดภัยตามเกณฑ์ 
           - มีการพัฒนาสื่อและการให๎บริการเทคโนโลยีสื่อสารสารสนเทศทุกรูปแบบเพ่ิมขึ้น ให๎เอื้อตํอ
การเรียนรู๎ด๎วยตนเองของคนไทยทุกคน 
2. ผลการบริหารที่สถานศึกษาเป็นส าคัญ 
           - ผู๎เรียน ครู ผู๎บริหาร ผู๎ปกครอง และสมาชิกชุมชนสํวนใหญํมีความเต็มใจ ตั้งใจ มีสํวนรํวม
ปฏิบัติหน๎าที่ของตน สํงผลให๎ผู๎รับบริการ/ผู๎เกี่ยวข๎องทุกกลุํมมีความพึงพอใจตํอการจัดบริการ
การศึกษา  
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           - ชุมชนซึ่งเป็นที่ตั้งของหนํวยงานที่ให๎บริการการศึกษา สํวนใหญํ เป็นสังคมแหํงการเรียนรู๎ 
มีความปลอดภัย ลดความขัดแย๎ง มีสันติสุข และมีการพัฒนาก๎าวหน๎าอยํางตํอเนื่อง 
           - มีแนวโน๎มในการรวมตัวจัดตั้งองค์กรอิสระ เพื่อสร๎างเกณฑ์มาตรฐานเฉพาะกลุํม และ
ติดตามการด าเนินงานของสถานศึกษา และหนํวยงาน ตลอดจนการสั่งสมองค์ความรู๎ที่หลากหลาย 
 
มาตรฐานที่ 4 แนวน าสูํการปฏิบัติ 
           การสร๎างวิถีการเรียนรู๎ แหลํงเรียนรู๎ให๎เข๎มแข็ง และการใช๎มาตรฐานการศึกษา 
          เพ่ือให๎การพัฒนาการศึกษาบรรลุผลตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ ควรต๎องมีแนวน าสูํ 
การปฏิบัติ 3 ประการ ดังนี้ 
          4.1 การสร๎างวิถีการเรียนรู๎ของคนไทยให๎เข๎มแข็งในด๎านตํอไปนี้ การสร๎างส านึก ให๎คนไทย
เห็นคุณคําของการศึกษา โดยการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และการสํงเสริมการสร๎างชุมชนแหํงการ
เรียนรู๎ การสร๎างโอกาสการเรียนรู๎ โดยการจัดสรรแหลํงเรียนรู๎ สํงเสริมการเรียนรู๎ที่หลากหลายทั้งใน
ระบบ นอกระบบ และการเรียนรู๎ด๎วยตนเอง การสร๎างลักษณะชีวิต โดยการวางรากฐานนิสัยตั้งแตํเด็ก
ให๎รักการอําน รักการค๎นคว๎า สํงเสริมให๎เรียนรู๎ในสิ่งที่ตนเองชอบ การสร๎างก าไร ให๎คนไทยสามารถน า
สิ่งที่เรียนรู๎ไปท าประโยชน์ตํอชีวิต และสังคมได ๎
          4.2 การสร๎างความเข๎มแข็งให๎แหลํงเรียนรู๎และกลไกการเรียนรู๎ ในระบบครอบครัว ชุมชน 
กลุํมเพ่ือนรํวมวัย องค์กร/สถาบันทางศาสนา แหลํงอาชีพ สื่อมวลชน องค์กรความรู๎ในสังคม ระบบ
สถานศึกษา โดยให๎ความส าคัญกับการเรียนรู๎ด๎วยตนเอง และการเรียนรู๎จากการวิ จัยปฏิบัติการเป็น
เครื่องมือแสวงหาความรู๎ใหมํ เป็นเครื่องมือสืบทอดและผสมผสานความรู๎สากลกับภูมิปัญญาไทย และ
เป็นเครื่องมือพัฒนาคุณภาพของครู ผู๎บริหาร บุคลากรทางการศึกษา องค์กรและสังคม 
          4.3 กระทรวงศึกษาธิการต๎องเป็นผู๎น าในการใช๎มาตรฐานการศึกษาของชาติ  จัดล าดับ
ความส าคัญ ติดตามก ากับดูแลการปฏิบัติงานและประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน สื่อสาร
และเผยแพรํให๎ผู๎เกี่ยวข๎องรู๎และเข๎าใจบทบาทของมาตรฐานการศึกษา วางระบบการจัดท ามาตรฐาน
การศึกษาเป็นสํวนหนึ่งของระบบงาน พัฒนากลไกที่จะชํวยพัฒนาให๎กิจกรรมการด าเนินงานทั้งหมดมี
มาตรฐานตามท่ีก าหนด 
ตัวบ่งชี้ 
           - มีการด าเนินงานเพ่ือเสริมสร๎างวิถีการเรียนรู๎ของคนไทยทุกวิถีทาง 
           - มีการวิจัยศึกษาสร๎างเสริม และมีการสนับสนุนแหลํงเรียนรู๎ และกลไกการเรียนรู๎ทุก
ประเภท 
           - มีการปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาชาติ ที่เชื่อมโยงระหวํางภาคเศรษฐกิจ การเมือง  
การปกครอง การศึกษา สอดคล๎องกับล าดับความส าคัญของความจ าเป็นเรํงดํวนในการพัฒนาสังคม 
และเหมาะสมทันกับความเปลี่ยนแปลงของโลก 
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           - มีการจัดตั้ง และก ากับการด าเนินงาน ขององค์กรที่รับผิดชอบประสานงานระหวํางองค์กร/
หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง และสถานศึกษาทั้งหมด เพ่ือพัฒนาปรับปรุง ติดตามก ากับ  
 

นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
หัวใจส าคัญของการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คือ การสร๎างและพัฒนาคนไทยเพ่ืออนาคต              

ของประเทศ  สร๎างคนไทยให๎เป็นคนดีและคนเกํง มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามคํานิยมหลักของ
คนไทย 12 ประการ มีความเข๎มแข็งทั้งรํางกายและจิตใจ เน๎นการอํานออก เขียนได๎ คิดวิเคราะห์เป็น 
สามารถ สร๎างวิสัยทัศน์และวางแผนอนาคตที่ดีของตนเองได๎ รวมถึงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอัน
ดีงามของคนไทย และค านึงถึงประโยชน์สํวนรวมและประเทศชาติเป็นหลัก ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงก าหนด นโยบาย
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้ 

 

นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 
วิสัยทัศน์ 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากลบนพ้ืนฐานของ
ความเป็นไทย  
พันธกิจ 

1. สํงเสริมและสนับสนุนให๎ประชากรวัยเรียนทุกคนได๎รับการศึกษาอยํางทั่วถึง และมี
คุณภาพ  

2. สํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และ
คํานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ  

3. พ  ัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน๎นการมสีํวนรํวม การบูรณาการการจัดการศึกษา และ
เสริมสร๎างความรับผิดชอบตํอคุณภาพการศึกษา  
เป้าหมาย 

1. ผู๎เรียนระดับกํอนประถมศึกษา และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคน มีพัฒนาการ
เหมาะสมตาม วัย มีคุณภาพและทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21  

2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได๎รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอยํางทั่วถึง มีคุณภาพ และ 
เสมอภาค  

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการท างานที่
มุํงเน๎นผลสัมฤทธิ์  
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4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และสถานศึกษามี
ประสิทธิภาพ และเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
สูํคุณภาพระดับมาตรฐานสากล  

5.ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเน๎นการท างานแบบบูรณาการ มีเครือขําย
การบริหารจัดการ บริหารแบบมีสํวนร าวมจากทุกภาคสํวนในการจัดการศกึษา กระจายอ านาจและ 
ความรับผิดชอบสูํส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา  

6. พื้นทีพิ่เศษ ได๎รบัการพัฒนาคณุภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาที่ 
เหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่  

7. หนํวยงานทุกระดับพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และระบบข๎อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัด
การศึกษาอยํางมีประสิทธิภาพ  

8. หนํวยงานทุกระดับมีงานวิจัยที่สามารถน าผลไปใช๎ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
ยุทธศาสตร์ 

1. จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง  
2. พัฒนาคุณภาพผู๎เรียนและสํงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร๎างขีดความสามารถในการ

แขํงขัน  
3. สํงเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
4. ขยายโอกาสการเข๎าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู๎อยํางมีคุณภาพ  
5. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร๎างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม  
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและสํงเสริมการมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษา 

นโยบาย 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีนโยบายในการด าเนินงาน 6 ด๎าน ดังนี้  
นโยบายที่ 1 ด๎านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง  
1. เสริมสร๎างความมั่นคงของสถาบันหลัก และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี 

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
1.1 น๎อมน าแนวพระราชด าริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบาย 

ด๎านการศึกษา หรือ “ศาสตร พระราชา” มาใช๎ในการจัดกระบวนการเรียนรู๎อยํางยั่งยืน  
1.2 ปลูกฝังและเสริมสร๎างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท สันติวิธี 

ตํอต๎านการทุจริตคอรัปชั่น และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย  
ทรงเป็นประมุข 

1.3 เสริมสร๎างความรู๎ความเข๎าใจที่ถูกต๎องเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา  
พระมหากษัตริย 3 ผํานหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู๎ประวัติศาสตร์ และความเป็นพลเมือง 
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 2. ปลูกฝังผู๎เรียนด๎านคุณธรรม จริยธรรม และคํานิยมที่พึงประสงค์  
  2.1 สํงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกห๎องเรียน ที่เอ้ือตํอการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรและคํานิยมหลักของคนไทย 12ประการ 

2.2 เสริมสร๎างความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหมํ เชํน 
อาชญากรรม และความรุนแรงในรูปแบบตํางๆ สิ่งเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหมํ 
ภัยจากไซเบอร์ ฯลฯ 
 3. พัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนในเขตพ้ืนที่พิเศษให๎เหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่ 

3.1 เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต๎  
3.2 เขตระเบียงเศรษฐกิจ  
3.3 เขตสามเหลี่ยมม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  
3.4 เขตพ้ืนที่ชายแดน  
3.5 เขตเศรษฐกิจพิเศษ ฯลฯ 

 นโยบายที่ 2 ด๎านการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน และสํงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร๎าง  
ขีดความสามารถในการแขํงขัน  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู๎เรียน และสํงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร๎างขีด
ความสามารถ ในการแขํงขัน  
 1. เสริมสร๎างความเข๎มแข็งในการพัฒนาผู๎เรียนอยํางมีคุณภาพด๎วยการปรับหลักสูตร การวัด
และประเมินผลที่เหมาะสม  
  1.1 ปรับปรุงหลักสูตรในระดับปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และน าหลักสูตรไปสูํการปฏิบัติให๎เกิดประสิทธิภาพ และจัดการเรียนรู๎ให๎สอดคล๎องกับหลักสูตร ตาม
ความจ าเป็นและความต๎องการของผู๎เรียน ชุมชน ท๎องถิ่น และสังคม  
  1.2 สํงเสริมการเรียนการสอนให๎ผู๎เรียนมีความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
ภาษา ประเทศคํูค๎า และภาษาอาเซียนอยํางน๎อย 1 ภาษา  
  1.3 พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลทุกระดับ ให๎มีคุณภาพและมาตรฐานน าไปสูํ
การพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนเต็มตามศักยภาพ  
 2. พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู๎  
  2.1 พัฒนาผู๎เรียนระดับกํอนประถมศึกษา ให๎มีพัฒนาการทางด๎านรํางกาย อารมณ์
จิตใจ สังคม และสติปัญญา ให๎มีความพร๎อมเข๎าสูํการเรียนในระดับท่ีสูงขึ้น  
  2.2 สํงเสริมสนับสนุนให๎ผู๎เรียนสามารถอํานออกเขียนได๎ตามชํวงวัย  
  2.3 สํงเสริมสนับสนุนให๎ผู๎เรียนมีนิสัยรักการอําน  
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  2.4 สํงเสริมการจัดการเรียนรู๎ที่ให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎ผํานกิจกรรมการปฏิบัติจริง 
(Active Learning) เน๎นทักษะกระบวนการ ให๎เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก๎ปัญหา และ 
คิดสร๎างสรรค์ในทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ทั้งในและนอกห๎องเรียน  
  2.5 สํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21  
  2.6 ปลูกฝังทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร และจิตวิทยาศาสตร ์
  2.7 สนับสนุนการผลิต จัดหา และใช๎สื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยี นวัตกรรมและ
สิ่งอ านวยความสะดวกท่ีหลากหลายรวมทั้งการพัฒนาห๎องสมุดและแหลํงเรียนรู๎ภายในสถานศึกษา 
ในการจัดการเรียนรู๎ได๎ทั้งในห๎องเรียน และนอกห๎องเรียนเพ่ือให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎อยํางเต็มศักยภาพ  
  2.8 สํงเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพ ควบคูํไปกับวิชาสามัญ เชํน ทวิศึกษา 
(Dual Education) , หลักสูตรระยะสั้น  
  2.9 สํงเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู๎เรียนที่มีความต๎องการจ าเป็นพิเศษ (ผู๎พิการ 
ผู๎ด๎อยโอกาส และผู๎มีความสามารถพิเศษ) ให๎เต็มตามศักยภาพด๎วยรูปแบบที่เหมาะสม  
  2.10 สํงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือการศึกษาตํอและการประกอบ
อาชีพ อยํางเข๎มแข็งตํอเนื่องและเป็นรูปธรรม 
 3. สร๎างขีดความสามารถในการแขํงขัน  
  3.1 ยกระดับผลการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA (Programme for 
International Student Assessment)  
  3.2 สํงเสริมการพัฒนาศักยภาพผู๎เรียนสูํความเป็นเลิศในด๎านตํางๆ  
  3.3 สํงเสริมการเรียนรู๎เชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ เชํน สะเต็มศึกษา (Science 
Technology Engineering and Mathematics Education : STEM Education) เพ่ือพัฒนา
กระบวนการคิด และการสร๎างสรรค์ นวัตกรรมเพ่ือสร๎างมูลคําเพ่ิม สอดคล๎องกับประเทศไทย 4.0 

4. สํงเสริมสนับสนุนการท าวิจัย และน าผลการวิจัยไปใช๎พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
4.1 สํงเสริมการท าวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา 4.2 สํงเสริมการท าวิจัย 

เพ่ือพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู๎ การวัดและประเมินผล โดยเน๎นให๎มีการวิจัยในชั้นเรียน 

นโยบายที่ 3 ด๎านการสํงเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สํงเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  

1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให๎สามารถจัดการเรียนรู๎อยํางมีคุณภาพ ในรูปแบบ
ที่หลากหลาย เชํน  

1.1 TEPE Online (Teachers and Educational personnel Enhancement  
Based on Mission and Functional Areas as Majors)  
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1.2 ชุมชนแหํงการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : 
PLC)  

1.3 การเรียนรู๎ผํานกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)  
1.4 การพัฒนาครูทั้งระบบที่เชื่อมโยงกับการเลื่อนวิทยะฐานะ ฯลฯ 

 2. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให๎มีประสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยงกับหนํวยงานที่ 
เกี่ยวข๎อง ดังนี้  
  2.1 การก าหนดแผนอัตราก าลัง การสรรหา การบรรจุแตํงตั้ง การประเมินและ 
การพัฒนา  
  2.2 การสร๎างแรงจูงใจให๎ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและก าลังใจในการ
ท างาน  

นโยบายที่ 4 ด๎านโอกาส ความเสมอภาค และความเทําเทียม การเข๎าถึงบริการทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข๎าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู๎อยํางมีคุณภาพ  

1. เพิ่มโอกาสการเข๎าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ  
 1.1 สํงเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนให๎ได๎รับโอกาสในการเข๎ารับบริการทาง

การศึกษาอยํางทั่วถึงมีคุณภาพและเสมอภาค  
 1.2 สร๎างความเข๎มแข็งของระบบการดูแลชํวยเหลือนักเรียน ระบบสํงเสริม 

ความประพฤติ นักเรียน ระบบคุ๎มครองนักเรียน และการสร๎างภูมิคุ๎มกันทางสังคม 
 2. ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  
  2.1 ประสานหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องในการจัดการศึกษาที่เหมาะสม ส าหรับเด็กด๎อย 
โอกาส ที่ไมํอยูํในทะเบียนราษฎร์ เชํน เด็กไร๎สัญชาติ เด็กพลัดถิ่น เด็กตํางด๎าว เด็กไทยที่ไมํมีเลข
ประจ าตัว ประชาชน เป็นต๎น  
  2.2 สํงเสริมสนับสนุนการใช๎เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาให๎ครอบคลุมทุกพ้ืนที่
อยํางทั่วถึง เชํน การพัฒนาคุณภาพศึกษาทางไกลผํานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance learning 
information technology : DLIT) , การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด๎วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
ผํานดาวเทียม (Distance Learning Television : DLTV) ฯลฯ 

นโยบายที ่5 ด๎านการจัดการศึกษาเพ่ือสร๎างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร๎างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม  

1. จัดการศึกษาเพื่อสร๎างเสริมคุณภาพชีวิต  
1.1 สํงเสริม สนับสนุนการสร๎างจิตส านึกรักษ สิ่งแวดล๎อม มีคุณธรรม จริยธรรม 

และ น๎อมน าแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูํการปฏิบัติในการด าเนินชีวิต  
1.2 สํงเสริม สนับสนุนให๎สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู๎  
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แหลํงเรียนรู๎ และสื่อการเรียนรู๎ตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องกับการสร๎างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล๎อม  

1.3 สร๎างเครือขํายความรํวมมือกับภาคสํวนตํางๆ ในการอนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล๎อม 

นโยบายที่ 6 ด๎านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและสํงเสริมให๎ทุกภาคสํวนมีสํวนรํวมในการจัด 
      การศึกษา  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและสํงเสริมการมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษา  

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให๎มีประสิทธิภาพ  
 1.1 พัฒนาระบบการวางแผน การน าแผนไปสูํการปฏิบัติการก ากับ ติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล  
 1.2 พัฒนาระบบงบประมาณและการสนับสนุนคําใช๎จํายเพื่อการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 1.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการศึกษาที่มีมาตรฐานเชื่อมโยงและ
เข๎าถึงได๎  
 1.4 สร๎างความเข๎มแข็ง และยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของพ้ืนที่ เชํน 
โรงเรียนที่ประสบปัญหาวิกฤตทางการศึกษา (ICU), โรงเรยีนประชารัฐ (ดีใกล๎บ๎าน) , โรงเรียน
คุณธรรม, โรงเรียนห๎องเรียนกีฬา, โรงเรียนมาตรฐานสากล ฯลฯ  
 1.5 สํงเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให๎เข๎มแข็ง  
 1.6 ยกยํองเชิดชูเกียรติส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักบริหารงานการศึกษา
พิเศษ สถานศึกษา และองค์คณะบุคคล ที่มีผลงานเชิงประจักษ์ 
 2. สร๎างความเข๎มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีสํวนรํวม 

2.1 สํงเสริมการบริหารจัดการเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยใช๎พ้ืนที่เป็นฐาน (Area-base 
Management), รูปแบบการบริหารแบบกระจายอ านาจ “CLUSTERs” เป็นต๎น  

2.2 เขตพ้ืนที่การศึกษาจัดท าแผนบูรณาการจัดการศึกษารํวมกับส านักงาน
ศึกษาธิการ จังหวัด และส านักงานศึกษาธิการภาค  

2.3 สร๎างความเข๎มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือขําย เชํน 
เครือขําย สํงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนากลุํมสาระการเรียนรู๎ สหวิทยาเขต  
กลุํมโรงเรียนฯลฯ  

2.4 สํงเสริมและพัฒนาโรงเรียนด๎วยพลังประชารัฐอยํางตํอเนื่อง และยั่งยืน 
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 3. สํงเสริมการมีสํวนรํวมพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน  
  3.1 สํงเสริม สนับสนุนผู๎ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให๎มีความรู๎  
ความเข๎าใจ สร๎างความตระหนักในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การก ากับดูแล ตลอดจนการสํวนรํวม
รับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน  
  3.2 ประสานสถาบันหรือหนํวยงานทางการศึกษาให๎คัดเลือกผู๎เรียนเข๎าศึกษาตํอด๎วย 
วิธีการที่หลากหลาย 
 

ทิศทางการพัฒนาการจัดการศึกษาส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 

 
วิสัยทัศน์ 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีคุณภาพและมาตรฐาน บนพื้นฐานของความเป็นอยุธยาและความเป็น
ไทย ก๎าวสูํสากล  
ค่านิยม 

บริหารงานโปรํงใส เต็มใจให๎บริการ ท างานให๎เป็นระบบ  
พันธกิจ 

1. สํงเสริมและพัฒนาให๎ประชากรวัยเรียนทุกคนได๎รับโอกาสทางการศึกษา อยํางทั่วถึงและมี
คุณภาพเพ่ือความม่ันคง  

2. สํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และ 
คํานิยมหลัก ของคนไทย 12 ประการ  

3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน๎นการมีสํวนรํวม ความรับผิดชอบตํอคุณภาพการศึกษา 
สร๎างชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม  
เป้าประสงค์ 

1. นักเรียนระดับกํอนประถมศึกษา และประชากรวัยเรียนทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสม 
ได๎รับโอกาส ในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอยาํงทั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค สร๎างชีวิตทีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล๎อม  

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมก ารท างาน  
ที่มุํงเน๎นผลสัมฤทธิ์  

3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา มีประสิทธิภาพและเป็นกลไกขับเคลื่อน 
การศึกษา ขั้นพ้ืนฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูํคุณภาพระดับมาตรฐานสากล           
มีการท างานแบบบูรณาการ เครือขาํย มีสํวนรํวมจากทุกภาคสํวน  
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4. มีสื่อ เทคโนโลยี นวัตกรรมทางการศึกษา และระบบข๎อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัด
การศึกษาอยํางมีประสิทธิภาพ  
กลยุทธ์ในการด าเนินงาน 

กลยุทธ์ในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
เขต 1 ประจ าปีงบประม าณ พ.ศ. 2561 ประกอบด๎วย 6 กลยุทธ์ ที่มีความสอดคล๎องกับแนวนโยบาย
และยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้  
กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
มาตรการ  

1. เสริมสร๎างความม่ันคงของสถาบันหลักและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

2. ปลูกฝังผู๎เรียนด๎นาคุณธรรม จริยธรรม และคํานิยมที่พึงประสงค์ 
ตัวช้ีวัด  

1. สถานศึกษาทุกแหํง น๎อมน าแนวพระราชด าริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมรา
โชบาย ด๎านการศึกษา หรือ“ศาสตร์พระราชา”มาใช๎ในกกรจัดกระบวนกกรเรียนรู๎อยํางยั่งยืน  

มีความรู๎ควกมเข๎าใจ ที่ถูกต๎องเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ตามหลักสูตร
และกระบวนการเรียนรู๎ประวัติศาสตร์และความเป็นพลโลก  

2. สถานศึกษาทุกแหํงปลูกฝังและเสริมสร๎างวิถีประชาธิปไตย ความส ามัคคี สมานฉันท์ สันติ
วิธ ีตํอต๎านการทุจริตคอรัปชั่น และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข  

3. สถานศึกษาทุกแหํงสํงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกห๎องเรียน ที่เอ้ือตํอการ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและคํานิยมหลักของคนไทย 12 
ประการ  

4. สถานศึกษาทุกแหํงเสริมสร๎างความรู๎ความเข๎าใจ เกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหมํ เชนํ 
อาชญากรรม และความรุนแรงในรูปแบบตําง ๆ สิ่งเสพติด โรคเอดส์ ท๎องกํอนวัยอันควร ภัยพิบัติจาก
ธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหมํ ภัยจากไซเบอร์ ฯลฯ  
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถ 
              ในการแข่งขัน 
มาตรการ  

1. สํงเสริมการจัดการเรียนรู๎ให๎สอดคล๎องกับหลักสูตร ตามความจ าเป็นและความต๎องการ
ของผู๎เรียน ชุมชน ท๎องถิ่น และสังคม  

2. พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู๎  
3. สร๎างขีดความสามารถในการแขํงขัน  
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4. สํงเสริมสนับสนุนการท าวิจัย และน าผลการวิจัยไปใช๎พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
ตัวช้ีวัด  

1. สถานศึกษาทุกแหํงจัดการเรียนการสอนให๎ผู๎เรียนมีความมัน่ใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ  
2. สถานศึกษาทุกแหํงพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลทุกระดับ ให๎มีคุณภาพและ

มาตรฐานน าไปสูํการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนเต็มตามศักยภาพ  
3. สถานศึกษาทุกแหํงพัฒนาผู๎เรียนระดับกํอนประถมศึกษา ด๎านรํางกาย อารมณ์ จิตใจ

สังคม และสติปัญญา ให๎มีความพร๎อมเข๎าสูํการเรียนในระดับที่สูงขึ้น  
4. สถานศึกษาทุกแหํงสํงเสริมสนับสนุนให๎ผู๎เรียนสาม ารถอํานออกเขียนได๎ตามชํวงวัย 

สนับสนุน ให๎ผู๎เรียนมีนิสัยรักการอาํน  
5. สถานศึกษาทุกแหํงสํงเสริมการจัดการเรียนรู๎ที่ให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎ผํานกิจกรรมการปฏิบัติ

จริง (Active Learning) เน๎นทักษะกระบวนการ ให๎เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก๎ปัญหา และคิด
สร๎างสรรค์ในทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ ทั้งในและนอกห๎องเรียน  

6. สถานศึกษาทุกแหํงสํงเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ตามโครงการบ๎าน
นักวิทยาศาสตร์น๎อยประเทศไทย  

7. สถานศึกษาทุกแหํงสนับสนุนการผลิต จัดหาและใช๎สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี 
นวัตกรรม  

8. สถานศึกษาทุกแหํงสํงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือการศึกษาตํอและ 
การประกอบอาชีพอยํางเข๎มแข็งตํอเนื่องและเป็นรูปธรรม  

9. สถานศึกษาทุกแหํงยกระดับผลการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA 
(Programme for International Student Assessment) พัฒนาผู๎เรียนสูํควมเป็นเลิศในด๎าน 
ตําง ๆ 

10. สถานศึกษาทุกแหํงสํงเสริมการเรียนรู๎เชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ เชํน สะเต็มศึกษา 
(Science Technology Engineering and Mathematics Education: STEM Education) เพ่ือ
พัฒนากระบวนการคิด และการสร๎างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือสร๎างมูลคาํเพ่ิมสอดคล๎องกับประเทศไทย 
4.0 

11. สถานศึกษาทุกแหํงสํงเสริมการท าวิจัยเพ่ือพัฒนาการบริหารจัดก ารศึกษาเพ่ือพัฒนา
หลักสูตร กระบวนการเรียนรู๎ การวัดและประเมินผล โดยเน๎นให๎มีการวิจัยในชั้นเรียน  
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
มาตรการ  

1.พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให๎สามารถจัดการเรียนรู๎อยํางมีคุณภาพในรูปแบบที่
หลากหลาย  

1.1 สนับสนุนให๎ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข๎ารับการพัฒนาด๎วย 
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ระบบTEPE Online (Teachers and Educational Personnel Enhancement Based on 
Mission and Functional Areas as Majors)  
 1.2 สํงเสริมและสนับสนุนให๎ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแลกเปลี่ยน
เรียนรู๎ด๎วยกระบวนการ (Professional Learning Community: PLC)  
 1.3 สํงเสริมสนับสนุนให๎ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดการเรียนรู๎ผําน
กิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)  
 1.4 สํงเสริมสนับสนุนให๎ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขา๎รับการพัฒนา
ครูทั้งระบบ  
 1.5 สํงเสริมสนับสนุนให๎ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดท าแผนพัฒนา
ตนเอง (ID Plan)  
 2. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให๎มีประสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยงกับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง  
 2.1 สํงเสริมสนับสนุนให๎สถานศึกษาจัดท าแผนอัตราก าลัง  
 2.2 สํงเสริมการพัฒนาการประเมินข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 2.3 สํงเสริมการจัดกิจกรรมสร๎างแรงจูงใจให๎ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีขวัญ และก าลังใจในการท างาน  
ตัวช้ีวัด  

1. ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนเข๎ารับการพัฒนาด๎วยระบบ TEPE Online 
(Teachers and Educational Personnel Enhancement Based on Mission and Functional 
Areas as Majors)  
 2. ร๎อยละ 80 ของข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎
ด๎วยกระบวนการ(Professional Learning Community: PLC)  

3. ร๎อยละ 80 ของข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได๎รับจัดการเรียนรู๎ด๎วย
กระบวนการกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)  

4. ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร๎อยละ 70 เขา๎รับการพัฒนาครูทั้งระบบ  
5. สถานศึกษาทุกแหํงมีแผนอัตราก าลัง  
6. ร๎อยละ 90 ของผู๎ประเมินและผู๎เข๎ารับการประเมินมีความรู๎ความเข๎าใจ และสามารถ

ประเมินได๎ตามแนวทางและหลักเกณฑ์การประเมิน  
7. ร๎อยละ 80 ของข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญและก าลังใจในการท างาน  
8. ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนจัดท าแผนพัฒนาตนเอง (ID Plan) 
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กลยุทธ์ที่ 4 ขยายโอกาสการเขา้ถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อยา่งมีคุณภาพ 
มาตรการ  

1. สํงเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนให๎ได๎รับโอกาสในการเข๎ารับบริการทางการศึกษาอยําง
ทัว่ถึง มีคุณภาพและเสมอภาค  

2. สร๎างความเข๎มแข็งของระบบการดูแลชํวยเหลือนักเรียน ระบบสํงเสริมความประพฤติ
นักเรียน ระบบค๎ุมครองนักเรียน และการสร๎างภูมิคุ๎มกันทางสังคม  

3. ประสานหนํายงานที่เกี่ยวข๎อง สนับสนุนในการจัดการศึกษาที่เหมาะสม ส าหรับเด็กด๎อย
โอกาส ที่ไมํอยูํในทะเบียนราษฎร์ เชํน เด็กไร๎สัญชาติ เด็กพลัดถิ่น เด็กตาํงดา๎ว เด็กไทยที่ไมํมีเลข
ประจ าตัวประชาชนเป็นต๎น  

4. สํงเสริมสนับสนุนการใช๎เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาให๎ครอบคลุมทุกพ้ืนที่อยํางทั่วถึง 
เชํน DLTV, DLIT  
ตัวช้ีวัด  

1. ร๎อยละ 95 ของผู๎เรียนปฐมวัย (3– 5 ปี) ที่มีชื่อใน ทร. 14 ได๎เขา๎เรียนระดับกํอน
ประถมศึกษา  

2. ผู๎เรียนวัยการศึกษาภาคบังคับทุกคน (6 -14 ปี) ได๎เข๎าเรียน  
3. ผู๎เรียนในวัยเรียนที่มีความสามารถพิเศษทุกคนได๎รับการศึกษา สํงเสริมเต็มตามศักยภาพ  
4. ผู๎เรียนที่มีความบกพรํองทุกคนได๎รับการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาที่

เหมาะสม  
5. ร๎อยละ 100 ของนักเรียนที่เข๎ารับการศึกษาได๎รับการดูแลชํวยเหลือจนจบการศึกษา 

โดยใช๎ระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน  
6. เด็กด๎อยโอกาส ไร๎สัญชาติ พลัดถิ่น ตํางดา๎ว เด็กไทยที่ไมํมีเลขประจ าตัวประชาชนได๎เข๎า

เรียนทุกคน  
7. สถานศึกษาทุกแหํงได๎รับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการศึกษา และมี

อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไมํน๎อยกว่ า 30  Mbps และมีความพร๎อมด๎านสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  
8. สถานศึกษาทุกแหํงในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีระบบฐานข๎อมูลของนักเรียนที่

ถูกต๎องเป็นปัจจุบัน  
กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
มาตรการ  

1. จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือสร๎างเสริมคุณภาพชีวิตโดยสนับสนุนการสร๎างจิตส านึก 
สิ่งแวดล๎อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน๎อมน าแนวคิดตามหลักปรัชญ าของเศรษฐกิจพอเพียงสูํการ
ปฏิบัติในการด าเนินชีวิต  
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2. จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สํงเสริมสนับสนุนให๎สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตร กระบวนการ
เรียนรู๎ แหลํงเรียนรู๎ และสื่อการเรียนรู๎ตําง ๆ ที่เก่ียวข๎องกับการสร๎างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล๎อม  
ตัวช้ีวัด  

1. ร๎อยละ 80 ของสถานศึกษา ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 มีกิจกรรม สร๎างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล๎อม  

2. ร๎อยละ 80 ของสถานศึกษา ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา  เขต1 มีกิจกรรม กระบวนการเรียนรู๎การสร๎างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล๎อม 
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
มาตรการ  

1. พัฒนาระบบการวางแผน การน าแผนไปสูํการปฏิบัติ มีการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  

2. พัฒนาระบบงบประมาณ และก ากับ ติดตาม การใช๎จํายงบประมาณอยํางโปรํงใสและ
คุม๎คํา  

3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือการจัดการศึกษาที่มีมาตรฐาน  
4. สํงเสริมระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให๎เข๎มแข็ง  
5. สร๎างความเข๎มแข็งและยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของพ้ืนที่  
6. ยกยํอง เชิดชูเกียรติสถานศึกษา และองค์คณะบุคคลที่มีผลงานเชิงประจกัษ์  
7. สํงเสริมการบริหารจัดการเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยใช๎พ้ืนที่เป็นฐาน (Area-based 

Management) รูปแบบการบริหารแบบกระจายอ าน าจ “CLUSTERs”  
8. จัดท าแผนบูรณาการจัดการศึกษารํวมกับส านักงานศึกษาธิการจังหวัด และส านักงาน

ศึกษาธิการ  
9. สร๎างความเข๎มแข็งในการยกระดับคณุภาพการศึกษา รูปแบบเครือขาํย และพัฒนา

โรงเรียนด๎วยพลังประชารัฐอยํางตํอเนื่องและยั่งยืน  
10. สํงเสริมสนับสนุนผู๎ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณะให๎มีความรู๎ความเข๎าใจสร๎าง

ความตระหนักในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก ากับ ดูแลตลอดจนการมีสํวนรํวมรับผิดชอบในการ
พัฒนาคุณภาพผู๎เรียน  

11. ประสานสถาบันหรือหนํวยงานทางการศึกษาให๎คัดเลือกผู๎เรียนเข๎าศึกษาตํอด๎วยวิธีการ 
ที่หลากหลาย  
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ตัวช้ีวัด  
1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาทุกแหํงมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

มีการใช๎จํายงบประมาณถูกต๎องโปรํงใส มีการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล  

2. ร๎อยละ 80 ของโรงเรียนขนาดเล็กได๎รับการพัฒนาด๎านวิชาการและการมีสํวนรํวมของ
เครือขําย  

3. ร๎อยละ 80 ของสถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ  
4. สถ านศึกษาทุกแหํงมีการบริหารจัดการแบบมีสํวนรํวมอยํางเข๎มแข็ง  
5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการบูรณาการจัดท าแผนรํวมกับหนํวยงานทางการศึกษาอ่ืน  
6. สถานศึกษาทุกแหํงมีเครือขํายสร๎างความเข๎มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษา  
7. สถานศึกษาทุกแหํงสํงเสริม สนับสนุนผู๎ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชนให๎มีความรู ๎

ความเข๎าใจสร๎างความตระหนักในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐ าน การก ากับดูแล ตลอดจนมีสํวนรํวม
รับผิดชอบ ในการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน  

8. สถานศึกษาทุกแหํงมีการประสานกับสถาบันหรือหนํวยงานทางการศึกษาในการศึกษาตํอ 
ของผู๎เรียน  

9. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
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ส่วนที่  4 
ก าหนดแผนยุทธศาสตร์ 
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ส่วนที ่ 4 
ก าหนดแผนยุทธศาสตร์ 

 
นโยบายโรงเรียนวัดบึง เพื่อรองรับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองได๎อยํางมี

ประสิทธิภาพตํอไปดังนี้ 
 

ทิศทางการพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล 
โรงเรียนวัดบึง  

 
1. วิสัยทัศน์  (Vision) 

โรงเรียนวัดบึงเป็นโรงเรียนยอดเยี่ยม  4 ว. “วิชาการ  วิชาธรรม  วิชาชีพ   วิชาชวีิต” 
 
  นิยาม 4 ว.   
  ว.1  หมายถึง  วิชาการ 
   มุํงเน๎นพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยใช๎
เทคโนโลยีนวัตกรรม และความรํวมมือของประชารัฐ  จัดการศึกษาที่ครอบคลุมประชากรวัยเรียน
อยํางเสมอภาค สํงเสริมนิสัยรักการอําน อํานออก เขียนได๎ อํานคลํอง เขียนคลํอง อํานคิดวิเคราะห์ 
และอํานอยํางมีวิจารณญาณ ครูและบุคลากรได๎รับการพัฒนาด๎านวิชาการ มีความรู๎ตามมาตรฐาน
วิชาชีพครู 
  ว.2 หมายถึง  วิชาธรรม 

มุํงปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และคํานิยมหลัก 
12 ประการ  สํงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข         
การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญาท๎องถิ่น ด ารงตนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ครูและบุคลากรได๎รับการพัฒนาด๎านวิชาธรรม มีคุณธรรม จริยธรรม 
  ว.3  หมายถึง  วิชาชีพ 
   มุํงพัฒนาให๎ผู๎เรียนรู๎ขั้นตอน เข๎าใจการท างาน  มีความคิดสร๎างสรรค์  มี
ทักษะกระบวนการท างาน  ทักษะการจัดการ  ทักษะกระบวนการแก๎ปัญหา  ทักษะการท างานรํวมกัน  
ทักษะการแสวงหาความรู๎  และลักษณะนิสัยในการท างานที่ดี ครูและบุคลากรได๎รับการพัฒนาด๎าน
วิชาชีพ 
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  ว.4  หมายถึง  วิชาชีวิต 
มุํงพัฒนาให๎ผู๎เรียนมีทักษะในการตัดสินใจแก๎ปัญหาในสถานการณ์วิกฤติที่ 

กํอให๎เกิดพฤติกรรมที่เป็นปัญหาได๎อยํางมีประสิทธิภาพ มีทักษะการปูองกันตนและหลีกเลี่ยงภัยจาก
ยาเสพติด เอดส์ การมีเพศสัมพันธ์กํอนวัยอันควร การแสดงออกที่ถูกต๎อง เหมาะสมทั้งกับบุคคล 
สังคม วัฒนธรรม ยอมรับที่จะอยูํรํวมกันบนความแตกตํางที่หลากหลายในประชาคมอาเซียน           
มีจิตส านึกในการใช๎พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อม   
2. พันธกิจ 

2.1 พัฒนาคุณภาพผู๎เรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยใช๎เทคโนโลยี นวัตกรรม และ 
ความรํวมมือของประชารัฐ 

2.2 สํงเสริมและพัฒนาผู๎เรียนให๎มีทักษะการใช๎เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
2.3 สํงเสริมคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และคํานิยมหลัก 12 ประการ  
2.4 สํงเสริมนิสัยรักการอําน อํานออก เขียนได๎ อํานคลํอง เขียนคลํอง อํานคิดวิเคราะห์ และ 

อํานอยํางมีวิจารณญาณ 
2.5 สํงเสริมการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผํานพลัง “ประชารัฐ” 

เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน 
      2.6 สํงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญาท๎องถิ่น มีทักษะชีวิต ด ารงตนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

2.7 สํงเสริมและพัฒนาผู๎เรียนให๎มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ สามารถอยูํรํวมกันในประชาคม
อาเซียนได๎อยํางสันติสุข 

2.8 สํงเสริมและพัฒนาผู๎เรียนให๎มีทักษะการด ารงชีวิต ตามคุณลักษณะของบุคคลศตวรรษที่ 21       
มีทักษะในการท างาน  และอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม 

2.9 สํงเสริมและพัฒนาครูให๎มีความรู๎ พัฒนาตนและสามารถจัดกระบวนการเรียนการสอนอยํางมี
คุณภาพ 
3. เป้าหมาย 
     3.1 ผู๎เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
     3.2 ผู๎เรียนใช๎ด๎านเทคโนโลยี นวัตกรรมในการเรียนรู๎ สืบค๎น และการสื่อสารได๎ 
     3.3 ผู๎เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และคํานิยมหลัก 12 ประการ 

3.4 ผู๎เรียนมีนิสัยรักการอําน อํานออก เขียนได๎ อํานคลํอง เขียนคลํอง อํานคิดวิเคราะห์ และ 
อํานอยํางมีวิจารณญาณ 
 3.5 ผู๎เรียนได๎รับการสํงเสริม สนับสนุนจากประรัฐในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยํางรอบด๎าน
และมีคุณภาพ  
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     3.6 ผู๎เรียนด ารงตนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
     3.7 ผู๎เรียนรู๎จักการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนยีมประเพณี และภูมิปัญญาท๎องถิ่นที่ตนอาศัย 
     3.8 ผู๎เรียนมีทักษะชีวิต ด ารงตนตามหลัก “บันได 3 ขั้น” ของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
คือ  “การพ่ึงพาตนเอง  พ่ึงพากันเอง  และการรวมกันเป็นกลุํมอยํางมีพลัง” 
     3.9 ผู๎เรียนมีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษข้ันพ้ืนฐาน และอยูํรํวมกันในประชาคมอาเซียนได๎
อยํางสันติสุข 

3.10 ผู๎เรียนมีทักษะการด ารงชีวิต ตามคุณลักษณะของบุคคลศตวรรษที่ 21 มีทักษะในการ
ท างาน และอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม 
     3.11 ครูมีความรู๎ รู๎เทําทันการเปลี่ยนแปลง และจัดกระบวนการเรียนการสอนอยํางมีคุณภาพ 
โดยใช๎เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

อัตลักษณ์ : ยิ้ม   ไหว้   ทักทาย 

เอกลักษณ์ : สภาพแวดล้อม “ร่มรื่น  น่าดู  น่าอยู่  น่าเรียน” 

กลยุทธ์และตัวชี้วัดความส าเร็จระดับโรงเรียน 
 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1. ปลูกฝังผู๎เรียนให๎มีคุณธรรมจริยธรรม 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และคํานิยมหลัก 12 
ประการ โดยผํานกิจกรรม สื่อการเรียนรู๎ที่
หลากหลาย โดยความรํวมมือของประชารัฐทุก
ภาคสํวน 

1. นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม ผํานการประเมิน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ปฏิบัติตนตามคํานิยม 12 
ประการ 
2. นักเรียนปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ วินัยของโรงเรียน 
ลดจ านวนนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยง 
3. โรงเรียนได๎รับความรํวมมือจากชุมชนประชารัฐ 
ทุกภาคสํวน 

2. สํงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
สร๎างจิตส านึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญาท๎องถิ่น   

1. นักเรียน สนับสนุนการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2. นักเรียน มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญาท๎องถิ่น   

3. สํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีทักษะการด ารงชีวิต  
โดยน๎อมน าหลักทรงงาน และหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทาง 
ในการปฏิบัติตน 

1. นักเรียน มีทักษะชีวิตสามารถด ารงตนอยูํในสังคม
ได๎อยํางมีความสุข  
2. นักเรียน น๎อมน าหลักทรงงาน และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติตน 
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กลยุทธ์และตัวชี้วัดความส าเร็จ (ต่อ) 
 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
4. จัดการเรยีนการสอนให๎มีประสิทธิภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยใช๎เทคโนโลย ี
นวัตกรรม และความรวํมมือของประชารฐั 

1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผํานการ
ประเมินระดับชาติ อยูํในระดับดี เพ่ิมข้ึนร๎อยละ 5 
2. นักเรียนมีทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 

5. สํงเสริมกิจกรรมให๎ผู๎เรียนให๎มีนิสัย 
รักการอําน อํานออก เขียนได๎ อํานคลํอง  
เขียนคลํอง อํานคิดวิเคราะห์ และอํานอยํางมี
วิจารณญาณ โดยใช๎สื่อ เทคโนโลยี นวัตกรรม 
และแหลํงเรียนรู๎ที่หลากหลายทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา 

1. นักเรียนมีนิสัยรักการอําน รักการเขียน 
2. นักเรียนประถมศึกษา อํานออก เขียนได๎ อําน
คลํอง เขียนคลํอง 
3. นักเรียน ใช๎สื่อ เทคโนโลยี นวัตกรรม แหลํง
เรียนรู๎ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนในการศึกษา 
ค๎นคว๎า หาความรู๎มาพัฒนาตน 

6. สํงเสริมกิจกรรมที่พัฒนาผู๎เรียนให๎มีทักษะ
การสื่อสารภาษาอังกฤษ มีความมั่นใจและ 
กล๎าแสดงออก รู๎ เข๎าใจและปฏิบัติตน 
อยูํรํวมกับสังคมอาเซียนได๎อยํางสันติสุข 

1. ร๎อยละของนักเรียนมีการสนทนาและใช๎
ภาษาตํางประเทศที่ 2 ได๎เพ่ิมขึ้นร๎อยละ 2 
2. นักเรียน รู๎ เข๎าใจและปฏิบัติตนอยูํรํวมกับสังคม
อาเซียนได๎อยํางสันติสุข 

7. สํงเสริมกิจกรรมที่พัฒนาครูให๎มีความรู๎  
ด๎านการวิจัย รู๎เทําทันการเปลี่ยนแปลง 
ความก๎าวหน๎าเทคโนโลยี นวัตกรรมและ 
สามารถจัดกระบวนการเรียนการสอนอยํางมี
ประสิทธิภาพ 

1. ครู ใช๎เทคโนโลยี นวัตกรรมในการจัด
กระบวนการเรียนรู๎ให๎แกํนักเรียนได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 
2. ครู รู๎ เข๎าใจสามารถท าวิจัยแก๎ปัญหานักเรียนได๎ 

8. น าเทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศึกษา
มาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให๎เกิด 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

1. นักเรียนมีทักษะการใช๎เทคโนโลยี นวัตกรรม 
2. นักเรียนมีทักษะการแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเอง
รักการเรียนรู๎และพัฒนาตนอยํางตํอเนื่อง 

9. สํงเสริมกิจกรรมที่พัฒนาผู๎เรียนให๎มีทักษะ
การด ารงชีวิต ตามคุณลักษณะของบุคคล
ศตวรรษที่ 21 มีทักษะในการท างาน  และ 
อนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม 

1. นักเรียนมีทักษะการด ารงชีวิต  
ตามคุณลักษณะของบุคคลศตวรรษที่ 21 
2. นักเรียนมีทักษะในการท างาน และอนุรักษ์
สิ่งแวดล๎อม 
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สมรรถนะหลักของโรงเรียน 
1. การมุํงผลสัมฤทธิ์  
2. การบริการที่ดี 
3. การพัฒนาตนเอง 
4. การท างานเป็นทีม 

 

หลักทฤษฎีในการบริหารโรงเรียนวัดบึง     ทฤษฎี  “ยอดเยี่ยม : YOD  YIEM” 
 Y1  = Yourself  หมายถึง  มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง 

O  = Organization   หมายถึง  การบริหารจัดการองค์กรที่มีคุณภาพ  
D  = Delegation หมายถึง  กระจายอ านาจตามโครงสร๎างการบริหารงาน 
Y2 = Yield  หมายถึง  มีผลงานเป็นที่ประจักษ์และปฏิบัติงานมุํงเน๎นผลสัมฤทธิ์ 
I   = Interdependence  หมายถึง  เน๎นการพึงพา การมีสํวนรํวมของพลังประชารัฐ 
E  = Evaluation หมายถึง ประเมินผลการปฏิบัติงานที่มุํงประสิทธิภาพและ 
     ประสิทธิผล 
M = Maximize  หมายถงึ ปฏิบัติให๎เกิดประโยชน์สูงสุดที่มุํงเน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ 
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ตารางแสดงกรอบการด าเนินงาน กลยุทธโ์รงเรียน สอดคล้องกับยุทศาสตร์ของ สพฐ.
และกลยุทธ์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 

 
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ที่  1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 

 
กลยุทธ์ระดับ

แผนงาน 
เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ร้อยละ /ปีการศึกษา 
2561 2562 2563 2564 

1. ปลูกฝังผู๎เรียน
ให๎มีคุณธรรม
จริยธรรม 
คุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์ และ
คํานิยมหลัก 12 
ประการ โดยผําน
กิจกรรม  
สื่อการเรียนรู๎ 
ทีห่ลากหลาย 
โดยความรํวมมือ
ของประชารัฐ 
ทุกภาคสํวน 

1. นักเรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม 
ผํานการประเมิน
คุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์ ปฏิบัติ
ตนตามคํานิยม 12 
ประการ 
2. นักเรียนปฏิบัติ
ตามกฎ ระเบียบ 
วินัยของโรงเรียน  
ลดจ านวนนักเรียน  
ที่มีพฤติกรรมเสี่ยง 
3. โรงเรียนได๎รับ
ความรํวมมือจาก
ชุมชนประชารัฐ    
ทุกภาคสํวน 

1. รอ๎ยละของนักเรียน 
ทีม่ีคุณธรรมจริยธรรม 
ผํานการประเมิน
คุณลักษณะ            
ที่พึงประสงค์     
ปฏิบัติตนตามคํานิยม 
12 ประการ 
2. ร๎อยละของนักเรียน 
ทีป่ฏิบัติตามกฎ 
ระเบียบ วินัยของ
โรงเรียน ลดจ านวน
นักเรียนที่มีพฤติกรรม
เสี่ยง 
3. โรงเรียนได๎รับ 
ความรํวมมือจาก
ชุมชนประชารัฐ 
ทุกภาคสํวน 

80 81 82 83 

 
 
 
 
 
 
 



56 
 

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ที่  1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง  (ต่อ) 
 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ร้อยละ /ปีการศึกษา 

2561 2562 2563 2564 
2. สํงเสริม      
การปกครอง
ระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์
ทรงเปน็ประมุข  
สร๎างจิตส านึก     
ในการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี          
ภูมิปัญญาท๎องถิ่น   

1. นักเรียน 
สนับสนุน          
การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์    
ทรงเป็นประมุข 
2. นักเรียน           
มีจิตส านึกในการ
อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ภูมิปัญญา
ท๎องถิ่น   

1. ร๎อยละของนักเรียน 
ทีส่นับสนุน          
การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข 
2. ร๎อยละของนักเรียน 
ทีม่ีจิตส านึกในการ
อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ภูมิปัญญา
ท๎องถิ่น   

82 83 84 85 

3. สํงเสริมให๎
ผู๎เรียนมีทักษะ  
การด ารงชีวิต  
โดยน๎อมน าหลัก
ทรงงาน และหลัก
ปรัชญา 
ของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็น
แนวทาง 
ในการปฏิบัติตน 

1. นักเรียนมีทักษะ
ชีวิตสามารถด ารงตน
อยูํในสังคมได๎อยํางมี
ความสุข  
2. นักเรียนน๎อมน า
หลักทรงงาน และ
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
มาเป็นแนวทาง        
ในการปฏิบัติตน 

1. ร๎อยละของนักเรียน
ทีม่ีทักษะชีวิตสามารถ
ด ารงตนอยูํในสังคมได๎
อยํางมีความสุข  
2. ร๎อยละของนักเรียน 
ทีน่๎อมน าหลักทรงงาน 
และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมา
เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติตน 

82 83 84 85 

 
 
 
 
 



57 
 

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษา 
                             เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 

 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ร้อยละ /ปีการศึกษา 

2561 2562 2563 2564 
1. จัดการเรยีน  
การสอนให๎มี
ประสิทธภิาพตาม
มาตรฐานการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน โดยใช๎
เทคโนโลยี 
นวัตกรรม และ
ความรวํมมือ      
ของประชารฐั 

1. นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ผํานการ
ประเมินระดับชาติ 
อยูํในระดับดี เพ่ิมข้ึน
ร๎อยละ 5 
2. นักเรียนร๎อยละ 
100 มีทักษะที่จ าเป็น
ตามหลักสูตร 

1. นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ผํานการ
ประเมินระดับชาติ อยูํ
ในระดับดี เพ่ิมข้ึนร๎อย
ละ 5 
2. นักเรียนร๎อยละ 
100 มีทักษะที่จ าเป็น
ตามหลักสูตร 

80 81 82 83 

2. สํงเสริมกิจกรรม
ให๎ผู๎เรียนให๎มีนิสัย 
รักการอําน อําน
ออก เขียนได๎   
อํานคลํอง  
เขียนคลํอง อําน
คิดวิเคราะห์ และ
อํานอยํางมี
วิจารณญาณ โดย
ใช๎สื่อ เทคโนโลยี 
นวัตกรรม และ
แหลํงเรียนรู๎        
ที่หลากหลาย     
ทั้งภายในและ
ภายนอก
สถานศึกษา 

1. นักเรียนมีนิสัยรัก
การอําน รักการเขียน 
2. นักเรียนอํานออก 
เขียนได๎ อํานคลํอง 
เขียนคลํอง 
3. นักเรียน ใช๎สื่อ 
เทคโนโลยี นวัตกรรม 
แหลํงเรียนรู๎ทั้ง
ภายในและภายนอก
โรงเรียนในการศึกษา 
ค๎นคว๎า หาความรู๎มา
พัฒนาตน 

1. ร๎อยละของนักเรียน 
ทีม่ีนิสัยรักการอําน  
รักการเขียน 
2. ร๎อยละ นักเรียนที่ 
อํานออก เขียนได๎ 
อํานคลํอง เขียนคลํอง 
3. ร๎อยละ นักเรียน   
ทีใ่ช๎สื่อ เทคโนโลยี 
นวัตกรรม แหลํง
เรียนรู๎ทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียนใน
การศึกษา ค๎นคว๎า  
หาความรู๎มาพัฒนาตน 

80 81 82 83 

 

 



58 
 

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษา 
                             เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน  (ต่อ) 
 

 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ร้อยละ /ปีการศึกษา 

2561 2562 2563 2564 
3. สํงเสริมกิจกรรม
ที่พัฒนาผู๎เรียนให๎มี
ทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ มี
ความมั่นใจและ 
กล๎าแสดงออก รู๎ 
เข๎าใจและปฏิบัติ
ตนอยูํรํวมกับสังคม
อาเซียนได๎อยําง
สันติสุข 

1. นักเรียนมี 
การสนทนาและใช๎
ภาษาตํางประเทศ 
ที่ 2  
2. นักเรียน รู๎ เข๎าใจ
และปฏิบัติตนอยูํ
รํวมกับสังคมอาเซียน
ได๎อยํางสันติสุข 

1. ร๎อยละของนักเรียน
ทีม่ีการสนทนาและใช๎
ภาษาตํางประเทศที่ 2 
ได๎เพ่ิมข้ึนร๎อยละ 2 
2. ร๎อยละของนักเรียน  
รู๎ เข๎าใจและปฏิบัติตน
อยูํรํวมกับสังคม
อาเซียนได๎อยําง 
สันติสุข 

78 79 80 81 

 

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ร้อยละ /ปีการศึกษา 

2561 2562 2563 2564 
1. สํงเสริมกิจกรรม
ที่พัฒนาครูให๎มี
ความรู๎ด๎านการวิจัย 
รู๎เทําทันการ
เปลี่ยนแปลง 
ความก๎าวหน๎า
เทคโนโลยี 
นวัตกรรมและ 
สามารถจัด
กระบวนการเรียน
การสอนอยํางมี
ประสิทธิภาพ 

1. ครูใช๎เทคโนโลยี 
นวัตกรรมในการจัด
กระบวนการเรียนรู๎
ให๎แกํนักเรียนได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ 
2. คร ูรู๎ เข๎าใจ
สามารถท าวิจัย
แก๎ปัญหานักเรียนได๎ 

1. ร๎อยละของครูทีใ่ช๎
เทคโนโลยี นวัตกรรม
ในการจัดกระบวนการ
เรียนรู๎ให๎แกํนักเรียน
ได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 
2. ร๎อยละของครู  รู๎ 
เข๎าใจสามารถท าวิจัย
แก๎ปัญหานักเรียนได๎ 

80 81 82 83 



59 
 

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ 
                             อย่างมีคุณภาพ 
 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ร้อยละ /ปีการศึกษา 

2561 2562 2563 2564 
1. น าเทคโนโลยี 
และนวัตกรรม   
ทางการศึกษามา
พัฒนาการจัด   
การเรียนการสอน     
ให๎เกิด 
ประสิทธิภาพ   
และประสิทธิผล 

1. นักเรียนมีทักษะ
การใช๎เทคโนโลยี 
นวัตกรรม 
2. นักเรียนมีทักษะ
การแสวงหาความรู๎
ด๎วยตนเองรักการ
เรียนรู๎และพัฒนาตน
อยํางตํอเนื่อง 

1. ร๎อยละของนักเรียน  
มีทักษะการใช๎
เทคโนโลยี นวัตกรรม 
2. ร๎อยละของนักเรียน 
มีทักษะการแสวงหา
ความรู๎ด๎วยตนเองรัก
การเรียนรู๎และพัฒนา
ตนอยํางตํอเนื่อง 

80 81 82 83 

 

 

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร 
                             กับสิ่งแวดล้อม 
 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ร้อยละ /ปีการศึกษา 

2561 2562 2563 2564 
1. สํงเสริมกิจกรรม
ที่พัฒนาผู๎เรียน    
ให๎มีทักษะการ
ด ารงชีวิต ตาม
คุณลักษณะของ
บุคคลศตวรรษ     
ที่ 21 มีทักษะ    
ในการท างาน และ
อนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม 

1. นักเรียนมีทักษะ
การด ารงชีวิต  
ตามคุณลักษณะของ
บุคคลศตวรรษที่ 21 
2. นักเรียนมีทักษะ
ในการท างาน และ
อนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม 

1. ร๎อยละของนักเรียน
มีทักษะการด ารงชีวิต  
ตามคุณลักษณะของ
บุคคลศตวรรษที่ 21 
2. ร๎อยละของนักเรียน
มีทักษะในการท างาน 
และอนุรักษ์
สิ่งแวดล๎อม  

82 83 84 85 

 

 
 
 



60 
 

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
                             ในการจัดการศึกษา 
 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ร้อยละ /ปีการศึกษา 

2561 2562 2563 2564 
1. ประสานความ
รํวมมือของทุกภาค
สํวน  “พลังประชา
รัฐ” ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ผู๎เรียนให๎มีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน
การศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 

1. โรงเรียนได๎รับ
ความรํวมมือจาก
ชุมชน หนํวยงาน 
องค์กรที่โรงเรียน
ประสานขอความ
รํวมมือ 
2. ชุมชน หนํวยงาน 
องค์กรมีความพึง
พอใจตํอการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
และการบริการของ
โรงเรียน 

1. ร๎อยละของ 
โรงเรียนทีไ่ด๎รับความ
รํวมมือจากชุมชน 
หนํวยงาน องค์กรที่
โรงเรียนประสานขอ
ความรํวมมือ 
2. ร๎อยละของชุมชน 
หนํวยงาน องค์กรมี
ความพึงพอใจตํอ  
การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา และ     
การบริการของโรงเรียน 

83 84 85 86 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



61 
 

โครงการและเป้าหมายความส าเร็จ จ าแนกตามกลยุทธ ์สพฐ./สพป.
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียนวัดบึง   

 

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ที่  1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง   
กลยุทธ์โรงเรียนที่  1 ปลูกฝังผู๎เรียนให๎มีคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
                           และคํานิยมหลัก 12 ประการ โดยผํานกิจกรรม ส่ือการเรียนรู๎ 
                           ท่ีหลากหลาย โดยความรํวมมือของประชารัฐทุกภาคสํวน 
 

โครงการ เป้าหมายความส าเร็จ 
สอดคล้อง
มาตรฐาน 

ร้อยละ /ปีการศึกษา 
2561 2562 2563 2564 

โครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม 
คุณลักษณะ และ
ค่านิยมที่ดี   

ร๎อยละของนักเรียน 
มีคุณธรรม จริยธรรม และ
ปฏิบัติตนตามคํานิยมที่ดี 

 

มาตรฐาน
ที่ 1 

คุณภาพ
ผู้เรียน 

1.2 
คุณลักษณะ

ที่พึง
ประสงค์ 

ของผู๎เรียน 

83 84 85 86 

กิจกรรมที่ 1 
โรงเรียนวิถีพุทธ 
รักษาศีล 5  สวด
มนต์ เข๎าวัดฟังธรรม
ทุกวันพระ 

ร๎อยละของนักเรียนเข๎ารํวม
กิจกรรมตามแนวทาง
โรงเรียนวิถีพุทธ รักษาศีลห๎า 
สวดมนต์ เข๎าวัดฟังธรรม 
ทุกวันพระ 

83 84 85 86 

กิจกรรมที่ 2 การอยูํ
คํายพักแรมลูกเสือ 
เนตรนารี ลูกเสือ
ส ารอง 

ร๎อยละนักเรียนปฏิบัติตน
ตามกฎของลูกเสือ มีจิต
อาสา อยูํรํวมกับผู๎อ่ืนได๎อยําง
มีความสุข 

83 84 85 86 

กิจกรรมที่ 3 วันแมํ
แหํงชาติ 

ร๎อยละของนักเรียนปฏิบัติ
ตนเป็นลูกท่ีดี มีความกตัญญู
รู๎คุณตํอผู๎มีพระคุณอยูํ
รํวมกับผู๎อ่ืนได๎อยํางมี
ความสุข 

85 86 87 88 

 
 
 



62 
 

โครงการ เป้าหมายความส าเร็จ 
สอดคล้อง
มาตรฐาน 

ร้อยละ /ปีการศึกษา 
2561 2562 2563 2564 

กิจกรรมที่ 4 วันน๎อม
ร าลึกไว๎อาลัย  
รัชกาลที่ 9 

ร๎อยละของนักเรียนปฏิบัติ
ตนเป็นลูกท่ีดี มีความกตัญญู
รู๎คุณตํอผู๎มีพระคุณ 

มาตรฐาน
ที่ 1 

คุณภาพ
ผู้เรียน 

1.2 
คุณลักษณะ

ที่พึง
ประสงค์ 

ของผู๎เรียน 

85 86 87 88 

กิจกรรมที่ 5 วันไหว๎
คร ู

ร๎อยละของนักเรียนปฏิบัติ
ตนเป็นศิษย์ที่ดี มีความ
กตัญญูรู๎คุณตํอผู๎มีพระคุณ 

85 86 87 88 

กิจกรรมที่ 6 ตกแตํง
ห๎องเรียน 

ร๎อยละของนักเรียนมีความ
รับผิดชอบ  มีระเบียบและมี
นิสัยรักสะอาด ห๎องเรียน
สะอาด มีสื่อทันสมัย 

85 86 87 88 

กิจกรรมที่ 7 สํงเสริม
และพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม และ
คํานิยมท่ีพึงประสงค์ 
เด็กปฐมวัย 

ร๎อยละของนักเรียนปฏิบัติ
ตนตามหลักคุณธรรม 
มีจริยธรรม และคํานิยม 
ที่พึงประสงค์  

 

82 83 84 85 

กิจกรรมที่ 8 มอบ
วุฒิบัตร 

นักเรียนปฏิบัติตนเป็นคนดี  
มีความกตัญญูตํอสถานศึกษา 
เกิดความรํวมมือระหวําง
โรงเรียนและชุมชน 

85 86 87 88 
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กลยุทธ์โรงเรียนที่  2 สํงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรย์ 
                           ทรงเป็นประมุข สร๎างจิตส านึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  
                           ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
 

โครงการ เป้าหมายความส าเร็จ 
สอดคล้อง
มาตรฐาน 

ร้อยละ /ปีการศึกษา 
2561 2562 2563 2564 

โครงการอนุรักษ์
ศิลปะ วัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียม 
ประเพณีและ 
ความเป็นไทย 

ร๎อยละของนักเรียน/ครูเข๎ารํวม
กิจกรรมอนุรักษ์ศิลปะ 
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม 
ประเพณีไทย 

มาตรฐาน
ที่ 1 

คุณภาพ
ผู้เรียน 

1.2 
คุณลักษณะ

ที่พึง
ประสงค์ 

ของผู๎เรียน 

85 86 87 88 

กิจกรรมที่ 1 ถวาย
เทียนวันเข๎าพรรษา 

ร๎อยละของนักเรียนรู๎ขั้นตอน
การถวายเทียน และปฏิบัติตน
เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี 

85 86 87 88 

กิจกรรมที่ 2 
สํงเสริมวัฒนธรรม
และมารยาทไทย 
อัตลักษณ์ของ
โรงเรียน 

ร๎อยละของนักเรียนปฏิบัติตน
ตามวัฒนธรรม มารยาทไทย 
และอัตลักษณ์ของโรงเรียน
  
 

85 86 87 88 

กิจกรรมที่ 3 
อนุรักษ์ประเพณี
ลอยกระทง 

ร๎อยละนักเรียนความรู๎ 
ตระหนัก เกี่ยวกับวัฒนธรรม
และประเพณีของไทย 

85 86 87 88 

กิจกรรมที่ 4 
สํงเสริมการละเลํน
พ้ืนบ๎าน 

ร๎อยละของนักเรียนสืบทอด
การละเลํนพื้นบ๎าน มีความ
สามัคคี มีพัฒนาการทางด๎าน
รํางกาย สังคม อารมณ์ และ
จิตใจ  

85 86 87 88 

กิจกรรมที่ 5 
ประชาธิปไตย 
ในโรงเรียน 

ร๎อยละของนักเรียนปฏิบัติตน
ตามหลักประชาธิปไตยของไทย 

85 86 87 88 
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โครงการ เป้าหมายความส าเร็จ 
สอดคล้อง
มาตรฐาน 

ร้อยละ /ปีการศึกษา 
2561 2562 2563 2564 

โครงการสร้าง
เสริมการยอมรับที่
จะอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างท่ี
หลากหลาย 

ร๎อยละของนักเรียนยอมรับที่
จะอยูํรํวมกันบนความแตกตําง

ที่หลากหลาย และสามารถ
ปรับตัวเข๎ากับผู๎อ่ืนได๎ 

มาตรฐาน
ที่ 1 

คุณภาพ
ผู้เรียน 

1.2 
คุณลักษณะ

ที่พึง
ประสงค์ 

ของผู๎เรียน 

85 86 87 88 

กิจกรรมที่ 1 
เรียนรู๎ชีวิตเด็ก
พิการ/เด็กท่ีได๎รับ
ผลกระทบจากโรค
เอดส์/คนชรา 

ร๎อยละของนักเรียนเรียนรู๎วิถี
ชีวิตของเด็กพิการ/เด็กที่ได๎รับ
ผลกระทบจากโรคเอดส์/
คนชรา และสามารถปรับตัว
เข๎ากับผู๎อ่ืนได๎อยํางมีความสุข 

85 86 87 88 

กิจกรรมที่ 2 พ่ี
สอนน๎องอําน เขียน  

ร๎อยละของนักเรียนเป็นคนมี
น้ าใจ ชํวยเหลือซึ่งกันและกัน 

และมีจิตอาสา 

85 86 87 88 

โครงการส่งเสริม
สุขภาวะทาง
ร่างกาย และ
ลักษณะจิตสังคม 

ร๎อยละของนักเรียนมีสุขภาวะ
ทางรํางกาย  และจิตใจที่ดี 
สุขภาพกายแข็งแรง  

 

85 86 87 88 

กิจกรรมที่ 1  
เจริญภาวนาสมาธิ
กํอนเรียน 

ร๎อยละของนักเรียนปฏิบัติ
กิจกรรมเจริญสมาธิกํอนเรียน 
มีสมาธิในการเรียน ตั้งใจเรียน 

85 86 87 88 

กิจกรรมที่ 2  
การแขํงขันกีฬาสี
กลุํมโรงเรียน
ทําเรือพัฒนาและ
กีฬาอ าเภอ 

ร๎อยละของนักเรียนเข๎ารํวม
กิจกรรมการแขํงขันกีฬาสี 
มีทักษะการเลํนกีฬา น้ าใจ
นักกีฬา 

85 86 87 88 

กิจกรรมที่ 3 ตรวจ
รักษาสุขภาพกาย
และชํองปาก 

ร๎อยละของนักเรียนเข๎ารํวม
ตรวจรักษา ดูแลสุขภาพกาย
และชํองปาก  นักเรียนมี
สุขภาพกายที่ดี ฟันไมํผุ 

85 86 87 88 
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โครงการ เป้าหมายความส าเร็จ 
สอดคล้อง
มาตรฐาน 

ร้อยละ /ปีการศึกษา 
2561 2562 2563 2564 

กิจกรรมที่ 4  
กายบริหารยามเช๎า  
(พ่ีน าน๎องตาม) 

ร๎อยละของนักเรียนเข๎ารํวม
กิจกรรมกายบริหารยามเช๎า 
มีสุขภาพกายที่ดี มีภาวะผู๎น า 

มาตรฐาน
ที่ 1 

คุณภาพ
ผู้เรียน 

1.2 
คุณลักษณะ

ที่พึง
ประสงค์ 

ของผู๎เรียน 

85 86 87 88 

กิจกรรมที่ 5 
สํงเสริมสุขภาพ 
ด๎านโภชนาการ 

ร๎อยละของนักเรียนมีสุขภาพที
ดีด๎านโภชนาการ  รู๎จักเลือก
รับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์ 

85 86 87 88 

 
 

กลยุทธ์โรงเรียนที่  3 สํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีทักษะการด ารงชีวิต โดยน๎อมน าหลักทรงงาน  
                          และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติตน 
 

โครงการ เป้าหมายความส าเร็จ 
สอดคล้อง
มาตรฐาน 

ร้อยละ /ปีการศึกษา 
2561 2562 2563 2564 

โครงการส่งเสริม
การเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ร๎อยละของนักรียน รู๎ เข๎าใจ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและน าไปปรับใช๎ใน
ชีวิตประจ าวัน 

มาตรฐาน
ที่ 1 

คุณภาพ
ผู้เรียน 

1.2 
คุณลักษณะ

ที่พึง
ประสงค์ 

ของผู๎เรียน 

82 83 84 85 

กิจกรรมที่ 1 
สํงเสริมการเรียนรู๎
ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียงและ
โครงการตาม 
แนวพระราชด าริ 

ร๎อยละของนักรียน รู๎ เข๎าใจ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและน าไปปรับใช๎ 
 ร๎อยละของนักเรียนส านึกใน
พระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 
9 ด าเนินโครงการตาม 
แนวพระราชด าริ 

82 83 84 85 

กิจกรรมที่ 2  
การออมทรัพย์ 

ร๎อยละของนักเรียนมีนิสัยรัก
การออม รู๎จักประหยัด 

82 83 84 85 
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ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษา 
                             เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแขง่ขัน   
กลยุทธ์โรงเรียนที่  4  จัดการเรียนการสอนให๎มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
                            ขั้นพื้นฐาน โดยใช๎เทคโนโลยี นวัตกรรม และความรํวมมือ 
                            ของประชารัฐ 
 

โครงการ เป้าหมายความส าเร็จ 
สอดคล้อง
มาตรฐาน 

ร้อยละ /ปีการศึกษา 
2561 2562 2563 2564 

โครงการส่งเสริม
ความก้าวหน้า
ทางการเรียน    
ตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

ร๎อยละของนักเรียนมี
ความก๎าวหน๎าทางการเรียน 
ทักษะ และคุณลักษณะตาม
หลักสูตรสถานศึกษาก าหนด 

มาตรฐาน
ที่ 1 

คุณภาพ
ผู้เรียน 

1.1 
คุณภาพ

ของผู้เรียน 
 
 

82 83 84 85 

กิจกรรมที่ 1 
พัฒนาทักษะด๎าน
ศิลปะ  ดนตรี  
กีฬา นาฏศิลป์ 

ร๎อยละของนักเรียนมีทักษะ
ด๎านศิลปะ  ดนตรี  กีฬา 
นาฏศิลป์ 
 

85 86 87 88 

กิจกรรมที่ 2 
ศึกษาเรียนรู๎ 
นอกสถานศึกษา 

ร๎อยละของนักเรียนมีความรู๎
และประสบการณ์จากแหลํง
เรียนรู๎ใหมํๆ  มีทักษะการ
แสวงหาความรู๎ ได๎รับความรู๎
และประสบการณ์ตรง 

85 86 87 88 

กิจกรรมที่ 3 วัน
ภาษาไทยแหํงชาติ 
และวันสุนทรภูํ 

ร๎อยละของนักเรียนมีความรู๎
เกี่ยวกับวันภาษาไทยและ 
วันสุนทรภูํ  ตระหนักและ  
เห็นความส าคัญ 

82 83 84 85 

กิจกรรมที่ 4 
สัปดาห์
วิทยาศาสตร์ 

ร๎อยละ ของนักเรียนมีความรู๎
เกี่ยวกับวันวิทยาศาสตร์ 
ตระหนักถึงความส าคัญของ
วิทยาศาสตร์และวิวัฒนาการ
ตํางๆ      

82 83 84 85 
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โครงการ เป้าหมายความส าเร็จ 
สอดคล้อง
มาตรฐาน 

ร้อยละ /ปีการศึกษา 
2561 2562 2563 2564 

กิจกรรมที่ 5      
วันสถาปนาลูกเสือ 

ร๎อยละของนักเรียนมีความรู๎
เกี่ยวกับวันสถาปนาลูกเสือไทย 

ตระหนักถึงความส าคัญและ
ปฏิบัติตนเป็นแบบอยํางที่ดี  

มาตรฐาน
ที่ 1 

คุณภาพ
ผู้เรียน 

1.1 
คุณภาพ

ของผู้เรียน 
และ 

มาตรฐาน
ที่ 1  

คุณภาพ
เด็ก 

 
 

82 83 84 85 

กิจกรรมที่ 6 
อาขยาน 

ร๎อยละของนักเรียนมีความรู๎
เกี่ยวกับบทอาขยาน คิด
วิเคราะห์และน าไปปรับ
ประยุกต์ใช๎ได๎ 

82 83 84 85 

กิจกรรมที่ 7  
การใช๎แหลํงเรียนรู๎
และการอํานระดับ
ปฐมวัย 

ร๎อยละของเด็กใช๎แหลํงเรียนรู๎
ในการพัฒนาตนด๎านการอําน 

มีทักษะด๎านการอํานเพิ่มข้ึน    
  

82 83 84 85 

กิจกรรมที่ 8
สํงเสริมทักษะ 
ด๎านศิลปะ ดนตรี 
และการเคลื่อนไหว 
ระดับปฐมวัย 

ร๎อยละของเด็กมีทักษะด๎าน
ศิลปะ ดนตรี และ 
การเคลื่อนไหว  วาดภาพ    
ร๎องเพลงและเคลื่อนไหวตาม
จังหวะเพลงได๎  

85 86 87 88 

กิจกรรมที่ 9 
พัฒนาศักยภาพ
ด๎านกล๎ามเนื้อ    
การสื่อสาร        
การสังเกต และ  
การคิดค านวณ 
ระดับปฐมวัย 

ร๎อยละของเด็กมีทักษะด๎าน
กล๎ามเนื้อ การสื่อสาร  
การสังเกต และการคิดค านวณ 
เด็กใช๎กล๎ามเนื้อมือ สื่อสาร 
สังเกต และคิดค านวณได๎อยําง
มีประสิทธิภาพ 

 

85 86 87 88 
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โครงการ เป้าหมายความส าเร็จ 
สอดคล้อง
มาตรฐาน 

ร้อยละ /ปีการศึกษา 
2561 2562 2563 2564 

โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และ
ผลการทดสอบ 
ขั้นพื้นฐาน
ระดับชาติ 
(NT/O-NET)   

-ร๎อยละของนักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตํละ
กลุํมสาระเป็นไปตามเกณฑ์  
-ร๎อยละของนักเรียนมีผล   
การอําน คิดวิเคราะห์ และ
เขียนเป็นไปตามเกณฑ์  
-ร๎อยละของนักเรียนผล      
การทดสอบระดับชาติ     
เป็นไปตามเกณฑ์  
-ความพึงพอใจในการ
ด าเนินงานตามโครงการ    
ของโรงเรียน 

มาตรฐาน
ที่ 1 

คุณภาพ
ผู้เรียน 

1.1 
คุณภาพ

ของผู้เรียน 
 

78 79 80 81 

กิจกรรมที่ 1 
กิจกรรมสอนเสริม
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

ร๎อยละของนักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ทุกกลุํมสาระสูงขึ้น 
 

79 80 81 82 

กิจกรรมที่ 2 
กิจกรรมสอนเสริม
เพ่ิมผลสัมฤทธิ์  
NT/ O-NET   

ร๎อยละของนักเรียนมีผล 
การทดสอบขั้นพ้ืนฐาน
ระดับชาติสูงขึ้น  
 

78 79 80 81 

โครงการส่งเสริม
การจัดการศึกษา
เพื่อเตรียมความ
พร้อมในการศึกษา
ต่อ  
กิจกรรมเปิดรั้ว
โรงเรียน 

ร๎อยละของนักเรียนมีความรู๎
เกี่ยวกับชํองทางในการศึกษา
ตํอในอนาคต และมีความพร๎อม
ในการศึกษาตํอ 
เกิดความรํวมมือระหวําง
โรงเรียนกับชุมชน 
 

85 86 87 88 
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กลยุทธ์โรงเรียนที่  5  สํงเสริมกิจกรรมให๎ผ๎ูเรียนมีนิสัยรักการอําน อํานออก เขียนได๎   
                            อํานคลํอง เขียนคลํองอํานคิดวิเคราะห์ และอํานอยํางมีวิจารณญาณ 
                            โดยใช๎สื่อ เทคโนโลยี นวัตกรรม และแหลํงเรียนร๎ูท่ีหลากหลาย  
                            ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 

โครงการ เป้าหมายความส าเร็จ 
สอดคล้อง
มาตรฐาน 

ร้อยละ /ปีการศึกษา 
2561 2562 2563 2564 

โครงการส่งเสริม
ความสามารถใน
การอ่าน เขียน 
การสื่อสาร และ
การคิดค านวณ
ตามเกณฑ์ของแต่
ละระดับช้ัน 

ร๎อยละของนักเรียนมี
ความสามารถ   ในการอําน 
เขียน เพิ่มขึ้น ร๎อยละ 5 
มีความสามารถในการสื่อสาร 
และคิดค านวณ เพิ่มข้ึน 
ร๎อยละ 3 
 

มาตรฐาน
ที่ 1 

คุณภาพ
ผู้เรียน 

1.1 
คุณภาพ

ของผู้เรียน 
 

80 81 82 83 

กิจกรรมที่ 1 
สํงเสริมการอําน 
เขียน สื่อสาร และ
คิดค านวณระดับ
ประถมศึกษา 

ร๎อยละของผู๎เรียนมี
ความสามารถในการอําน 
 เขียน การสื่อสาร และ 
คิดค านวณ  
 

80 81 82 83 

กิจกรรมที่ 2 
พัฒนาทักษะด๎าน
การอําน เขียน คิด
ค านวณ และ
แสดงผลงานทาง
วิชาการ 

ร๎อยละของนักเรียนเข๎ารํวม
กิจกรรม แขํงขันทักษะด๎าน 
การอําน เขียน คิดค านวณ 
และแสดง ผลงานทางวิชาการ 
มีผลงานด๎านการอําน เขียน 
คิดค านวณ 

80 81 82 83 

กิจกรรมที่ 3 อําน
ขําว เลําเรื่อง /
ภาษาไทยวันละค า 

ร๎อยละของนักเรียนได๎รับรู๎
ข๎อมูลขําวสารประจ าวัน และ 
รู๎ค าภาษาไทย  และมีทักษะ 
การอําน เลําเรื่อง  

80 81 82 83 
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โครงการ เป้าหมายความส าเร็จ 
สอดคล้อง
มาตรฐาน 

ร้อยละ /ปีการศึกษา 
2561 2562 2563 2564 

กิจกรรมที่ 4  
การใช๎ห๎องสมุด
และสํงเสริมการ
เรียนรู๎จากแหลํง
เรียนรู๎ 

ร๎อยละของนักเรียนมีทักษะ
การศึกษาค๎นคว๎า และใช๎
ห๎องสมุด  มีนิสัยรักการอําน 
สืบค๎นข๎อมูลได๎ 
 

มาตรฐาน
ที่ 1 

คุณภาพ
ผู้เรียน 

1.1 
คุณภาพ

ของผู้เรียน 
  

และ 
มาตรฐาน

ที่ 1 
คุณภาพ

เด็ก 
 

80 81 82 83 

กิจกรรมที่ 5 
สํงเสริมทักษะ 
การเลํนและท า
กิจกรรมรํวมกับ
ผู๎อื่นระดับปฐมวัย 

ร๎อยละของเด็กมีทักษะการเลํน
และท ากิจกรรมรํวมกับผู๎อ่ืน 
ปรับตัวอยูํรํวมกับผู๎อ่ืนได๎ 
อยํางมีความสุข 

 

82 83 84 85 

โครงการส่งเสริม
ความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ 
คิดวิจารณญาณ 
อภิปราย และ
เปลี่ยน 
ความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา 

ร๎อยละของนักเรียนมี
ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ   
การอภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในการแก๎ปัญหา 
 

80 81 82 83 

กิจกรรมที่ 1 
โครงงานอิสระ 
แลกเปลีย่นเรียนรู๎ 
และถอดองค์ความรู๎  

ร๎อยละของนักเรียนมี
ความสามารถในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎  มีทักษะ
การสื่อสาร สนทนา และ 

ถอดองค์ความรู๎ในสิ่งที่เรียนรู๎  

80 81 82 83 

กิจกรรมที่ 2 
สํงเสริมการคิด
วิเคราะห์ระดับ
ปฐมวัย 

ร๎อยละของเด็กมีทักษะการคิด
วิเคราะห์  มีทักษะการ
แก๎ปัญหา มีจิตนาการ  
มีความคิดสร๎างสรรค์ 

80 81 82 83 
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โครงการ เป้าหมายความส าเร็จ 
สอดคล้อง
มาตรฐาน 

ร้อยละ /ปีการศึกษา 
2561 2562 2563 2564 

โครงการส่งเสริม
ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและ 
การสื่อสาร 

ร๎อยละของนักเรียนมี
ความสามารถในการใช๎
เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร  มีทักษะการสืบค๎น
ข๎อมูล และใช๎เทคโนโลยี
สารสนเทศอยํางปลอดภัย 

มาตรฐาน
ที่ 1 

คุณภาพ
ผู้เรียน 

1.1 
คุณภาพ

ของผู้เรียน 
 

80 81 82 83 

กิจกรรมที่ 1 
เรียนรู๎ทํองโลก
กว๎างอยําง
ปลอดภัยบน
เครือขําย
อินเตอร์เนต 

ร๎อยละของนักเรียนมีทักษะ 
การสืบค๎นข๎อมูล และ 
ใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ 
อยํางปลอดภัย 
 

80 81 82 83 
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กลยุทธ์โรงเรียนที่  6  สํงเสริมกิจกรรมท่ีพัฒนาผู๎เรียนให๎มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ  
                            มีความมั่นในและกล๎าแสดงออก รู๎ เข๎าใจ และปฏิบัติตนอยูํรํวมกับ 
                            สังคมอาเซียนได๎อยํางสันติสุข 
 

โครงการ เป้าหมายความส าเร็จ 
สอดคล้อง
มาตรฐาน 

ร้อยละ /ปีการศึกษา 
2561 2562 2563 2564 

โครงการส่งเสริม
ทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ และ
การด ารงตนใน
สังคมอาเซียน 

ร๎อยละของนักเรียนมีทักษะการ
สื่อสารภาษาอังกฤษ  ตระหนัก
ถึงความส าคัญของการเปิด
ประชาคมอาเซียน สามารถ  
อยูํในประชาคมอาเซียนได๎
อยํางปกติสุข 

มาตรฐาน
ที่ 1 

คุณภาพ
ผู้เรียน 

1.1 
คุณภาพ

ของผู้เรียน 
  
 

76 77 78 79 

กิจกรรมที่ 1 
เรียนรู๎ประชาคม
อาเซียน 

ร๎อยละ ของนักเรียนมีความรู๎
เกี่ยวกับวันอาเซียนและ
ประเทศในกลุํมอาเซียน 
ตระหนักถึงความส าคัญของ
การเปิดประชาคมอาเซียน 
สามารถอยูํในประชาคม
อาเซียนได๎อยํางปกติสุข 

80 81 82 83 

กิจกรรมที่ 2 วัน
อาเซียนเดย์ 

ร๎อยละ ของนักเรียนมีความรู๎
เกี่ยวกับวันอาเซียนและ
ประเทศในกลุํมอาเซียน 

80 81 82 83 

กิจกรรมที่ 3 
ภาษาอังกฤษ 
วันละค า/สนทนา
พาที 

ร๎อยละของนักเรียนมีความรู๎
เกี่ยวกับค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
ตระหนักถึงความส าคัญของ
ภาษาอังกฤษ สนทนา
ภาษาอังกฤษด๎วยประโยค
พ้ืนฐานงํายๆ ได๎ 

80 81 82 83 

 
 
 
 



73 
 

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ์โรงเรียนที่  7  สํงเสริมกิจกรรมท่ีพัฒนาครูให๎มีความรู๎ด๎านการวิจัย ร๎ูเทําทัน 
                            การเปลี่ยนแปลง ความก๎าวหน๎าเทคโนโลยี นวัตกรรม และสามารถ 
                            จัดกระบวนการเรียนการสอนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  
 

โครงการ เป้าหมายความส าเร็จ 
สอดคล้อง
มาตรฐาน 

ร้อยละ /ปีการศึกษา 
2561 2562 2563 2564 

โครงการส่งเสริม
การจัดการเรียน
การสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ร๎อยละนักเรียนได๎รับ 
การพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ
ตามท่ีหลักสูตรก าหนด 

มาตรฐาน
ที่ 3 

กระบวนการ
จัดการเรียน
การสอนที่
เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

 

80 81 82 83 

กิจกรรมที่ 1 ผลิต 
จัดหาสื่อ และใช๎
สื่อการสอน 

ร๎อยละของครู ผลิต จัดหาสื่อ 
และใช๎สื่อการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ  
ร๎อยละของนักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

82 83 84 85 

กิจกรรมที่ 2  
การจัดท าวิจัย 
ในชั้นเรียน 

ร๎อยละของครูท าวิจัยในชั้น
เรียนได๎ 
ร๎อยละของนักเรียนได๎รับ 
การแก๎ปัญหาเพิ่มข้ึน  

82 83 84 85 

กิจกรรมที่ 3 
พัฒนาหลักสูตร
ระดับปฐมวัย 

ร๎อยละของหลักสูตรปฐมวัย
ได๎รับการพัฒนา ปรับปรุง 
มีความสอดคล๎องกับหลักสูตร
แกนกลาง 

87 88 89 90 

กิจกรรมที่ 4 
พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาและ
หลักสูตรท๎องถิ่น 

ร๎อยละหลักสูตรสถานศึกษา
และหลักสูตรท๎องถิ่นได๎รับ 
การพัฒนา ปรับปรุง 
มีความสอดคล๎องกับหลักสูตร
แกนกลาง 

87 88 89 90 
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โครงการ เป้าหมายความส าเร็จ 
สอดคล้อง
มาตรฐาน 

ร้อยละ /ปีการศึกษา 
2561 2562 2563 2564 

กิจกรรมที่ 5  
พัฒนาบุคลากร 

ร๎อยละของครู/บุคลากรได๎รับ
การพัฒนาที่สอดคล๎องกับภาระ
งาน/หน๎าที่ กล๎าแสดงออก 

มาตรฐาน
ที่ 3 

กระบวนการ
จัดการเรียน
การสอนที่
เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

 

87 88 89 90 

กิจกรรมที ่6  
การจัดซื้อจัดจ๎าง 

ร๎อยละของระบบจัดซื้อจัดจ๎าง
ถูกต๎อง สมบูรณ์ตามระเบียบ 
ครูผู๎รับผิดชอบสามารถ
ปฏิบัติงานได๎ถูกต๎อง สมบูรณ์ 
ตามระเบียบ 

90 91 92 93 

กิจกรรมที ่7 
ระบบ
สาธารณูปโภค 

ร๎อยละของนักเรียนมีระบบ
สาธารณูปโภคท่ีสมบูรณ์  
มีประสิทธิภาพ สํงผลให๎ 
การจัดการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพ สํงผลให๎นักเรียน
มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 

90 91 92 93 
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ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ 
                             อย่างมีคุณภาพ 
กลยุทธ์โรงเรียนที่  8  น าเทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศึกษามาพัฒนาการจัดการเรียน 
                            การสอนให๎เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

โครงการ เป้าหมายความส าเร็จ 
สอดคล้อง
มาตรฐาน 

ร้อยละ /ปีการศึกษา 
2561 2562 2563 2564 

โครงการส่งเสริม
การน าเทคโนโลยี
และนวัตกรรมมา
พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพ 

ร๎อยละของครูน าเทคโนโลยี
และนวัตกรรมมาพัฒนา     
การจัดการเรียนการสอน 
ให๎มีประสิทธิภาพ 

มาตรฐาน
ที่ 2 

กระบวนการ
บริหารและ

จัดการ 
 

82 83 84 85 

กิจกรรมที่ 1พัฒนา
เว็บไซด์โรงเรียน 

โรงเรียนได๎รับการพัฒนาระบบ
เว็บไซด์ให๎มีคุณภาพ และ
สามารถใช๎งานได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 

87 88 89 90 

กิจกรรมที่ 2 
ปรับปรุง ซํอมแซม
ระบบการจัด
การศึกษา 
ทางไกลผําน
ดาวเทียม DLTV 

ระบบการจัดการศึกษาผํางไกล
ผํานดาวเทียม DLTV  
ได๎รับการพัฒนาให๎มีความ
สมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพ 

87 88 89 90 
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ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร 
                             กับสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์โรงเรียนที่  9  สํงเสริมกิจกรรมท่ีพัฒนาผู๎เรียนให๎มีทักษะการด ารงชีวิต 
                           ตามคุณลักษณะของบุคคลศตวรรษท่ี 21 มีทักษะในการท างาน 
                           และอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม 
 

โครงการ เป้าหมายความส าเร็จ 
สอดคล้อง
มาตรฐาน 

ร้อยละ /ปีการศึกษา 
2561 2562 2563 2564 

โครงการส่งเสริม
ทักษะ 
การด ารงชีวิต 

ร๎อยละของนักเรียนมีทักษะ 
การด ารงชีวิตสามารถด ารงตน
อยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุข 

มีทักษะการปูองกันตน ทักษะ
การแก๎ปัญหา 

มาตรฐาน
ที่ 1 

คุณภาพ
ผู้เรียน 

1.1 
คุณภาพ

ของผู้เรียน 
 

85 86 87 88 

กิจกรรมที่ 1  
การให๎ค าปรึกษา 

ร๎อยละของนักเรียนที่มีปัญหา
ได๎รับค าปรึกษาที่ดี นักเรียน
ปรับตัวตามค าแนะน าได๎  

85 86 87 88 

กิจกรรมที่ 2 
เรียนรู๎จิตอาสา/
พัฒนาชุมชน 

ร๎อยละของนักเรียนมีจิตอาสา
ในการพัฒนาชุมชน มีความ
สามัคคี และส านึกรักษ์ชุมชน 

85 86 87 88 

กิจกรรมที่ 3 
อนุรักษ์พลังงาน
และสิ่งแวดล๎อม 

ร๎อยละของนักเรียนรํวมกัน
อนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล๎อม 

85 86 87 88 

กิจกรรมที่ 4 
พัฒนา ปรับปรุง
อาคารสถานที่ 

สถานศึกษาได๎รับการพัฒนา 
ปรับปรุงด๎านอาคาร สถานที่
และสิ่งแวดล๎อมให๎เอ้ือแกํ 
การเรียนรู๎ของนักเรียน 

85 86 87 88 
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โครงการ เป้าหมายความส าเร็จ 
สอดคล้อง
มาตรฐาน 

ร้อยละ /ปีการศึกษา 
2561 2562 2563 2564 

กิจกรรมที่ 5 
เรียนรู๎ทักษะการ
ปูองกันตัวจาก 
ยาเสพติด และเอดส ์

-สถานศึกษามีนโยบายอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล๎อม  
มีมาตรการปูองกันความ
ปลอดภัย 
-ร๎อยละของนักเรียนมีนิสัย
อนุรักษ์พลังงาน และ
สิ่งแวดล๎อม 

มาตรฐาน
ที่ 1 

คุณภาพ
ผู้เรียน 

1.1 
คุณภาพ

ของผู้เรียน 
 

85 86 87 88 

กิจกรรมที่ 6 
เรียนรู๎วิถีชีวิต 
ในเรือนจ า 

ร๎อยละของนักเรียนรู๎ถึงโทษ
ของการกระท าความผิด /
ตระหนัก  เกรงกลัว  ไมํปฏิบัติ
ตนผิดกฎหมาย ไมํยุํงเก่ียวกับ
ยาเสพติด หรือของผิดกฎหมาย 

85 86 87 88 

โครงการส่งเสริม
การจัดการศึกษา
เพื่อเตรียม 
ความพร้อม 
ในการประกอบ
อาชีพ 

ร๎อยละของนักเรียนปฏิบัติตน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงน าความรู๎ไป
ประยุกต์ใช๎ให๎เกิดประโยชน์กับ
ตนเอง ครอบครัว และชุมชนได๎
ตามศักยภาพ 

85 86 87 88 

กิจกรรมที่ 1 
เรียนรู๎งานอาชีพ
ตามสภาพบริบท
ของชุมชน 

ร๎อยละของนักเรียนมีความรู๎
เกี่ยวกับชํองทางในการ
ประกอบอาชีพตํอในอนาคต 
และมีความพร๎อมในการ
ประกอบอาชีพ 

85 86 87 88 

กิจกรรมที่ 2 หนึ่ง
คน หนึ่งอาชีพ 

ร๎อยละของนักเรียนมีความรู๎
เกี่ยวกับงานอาชีพตามสภาพ
บริบทของชุมชน  มีทักษะ
พ้ืนฐานในการประกอบ 

85 86 87 88 
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ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
                             ในการจัดการศึกษา 
กลยุทธ์โรงเรียนที่  10  ประสานความรํวมมือของทุกภาคสํวน “พลังประชารัฐ”  
                              ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน 
                              ให๎มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

โครงการ เป้าหมายความส าเร็จ 
สอดคล้อง
มาตรฐาน 

ร้อยละ /ปีการศึกษา 
2561 2562 2563 2564 

โครงการส่งเสริม
ประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการ
สถานศึกษา 

-สถานศึกษามีระบบการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ 
-ครู/บุคลากร ปฏิบัติงานของ
สถานศึกษาได๎ถูกต๎องตาม
กฎระเบียบ มุํงผลสัมฤทธิ์ใน
การปฏิบัติงาน เน๎นผู๎เรียนเป็น
ส าคัญ ประชารัฐมีสํวนรํวม 

มาตรฐาน
ที่ 2 

กระบวนการ
บริหารและ

จัดการ 

 

85 86 87 88 

กิจกรรมที่ 1 
สํงเสริม
ประสิทธิภาพงาน
ธุรการ/พัสดุ
โรงเรียน 

-สถานศึกษามีระบบการบริหาร
จัดการงานธุรการ/พัสดุ 
ที่มีประสิทธิภาพ 
-เจ๎าหน๎าที่ธุรการ/พัสดุ 
ปฏิบัติงานธุรการ/พัสดุ ได๎
ถูกต๎องตามกฎระเบียบ มุํง
ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน 
เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ ประชา
รัฐมีสํวนรํวม 

85 86 87 88 

กิจกรรมที่ 2  
ส ามะโนประชากร 

-สถานศึกษามีระบบการบริหาร
จัดการส ามะโนประชากร 
ในวัยเรียนที่มีประสิทธิภาพ 
-ครูผู๎รับผิดชอบปฏิบัติงานได๎
ถูกต๎องตามกฎระเบียบ  
มุํงผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน  

85 86 87 88 
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โครงการ เป้าหมายความส าเร็จ 
สอดคล้อง
มาตรฐาน 

ร้อยละ /ปีการศึกษา 
2561 2562 2563 2564 

กิจกรรม 3 
ซํอมแซมวัสดุ/
ครุภัณฑ์ 

-ร๎อยละของวัสดุ/ครุภัณฑ์ที่
เสื่อมสภาพสามารถใช๎งานได๎
อยํางปลอดภัย 
-สถานศึกษา และนักเรียนได๎ใช๎
ประโยชน์จากวัสดุ/ครุภัณฑ์ 

มาตรฐาน
ที่ 2 

กระบวนการ
บริหารและ

จัดการ 

 

85 86 87 88 

โครงการส่งเสริม
การมีส่วนร่วม  
ของหน่วยงาน ฯ 
ในการจัด กศ. 

-ร๎อยละของหนํวยงาน องค์กร 
ชุมชนมีสํวนรํวมในการจัด
การศึกษา 
-สถานศึกษาได๎รับการพัฒนา
ด๎านการจัดการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพโดยความรํวมมือ
ของพลังประชารัฐ 

85 56 87 88 

กิจกรรมที่ 1  
กีฬาต๎านยาเสพติด 

-ร๎อยละของหนํวยงาน องค์กร 
ชุมชนมีสํวนรํวม/สนับสนุนใน
การแขํงขันกีฬาต๎านยาเสพติด 
-ร๎อยละของการได๎รับความ
รํวมมือจากหนํวยงาน องค์กร 
ชุมชน ในการด าเนินกิจกรรม 
นักเรียนรู๎ถึงโทษภัย และลีก
เลี่ยงยาเสพติด 

85 86 87 88 

กิจกรรมที่ 2 
นิทรรศการ
วิชาการ 

-ร๎อยละของหนํวยงาน องค์กร 
ชุมชนมีสํวนรํวม/สนับสนุน 
ในการจัดนิทรรศการวิชาการ 
-ร๎อยละสถานศึกษาได๎รับ 
ความรํวมมือในการด าเนิน
กิจกรรมนักเรียนได๎มีโอกาส
แสดงผลงาน 

85 86 87 88 
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โครงการ เป้าหมายความส าเร็จ 
สอดคล้อง
มาตรฐาน 

ร้อยละ /ปีการศึกษา 
2561 2562 2563 2564 

กิจกรรมที่ 3 
ประชุมกรรมการ
สถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 

-สถานศึกษาได๎รับความรํวมมือ
จากคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานในการให๎ข๎อคิด 
ข๎อเสนอแนะเพ่ือพัฒนา
สถานศึกษา 
-สถานศึกษา/นักเรียนได๎รับ
การพัฒนา ปรับปรุง 

มาตรฐาน
ที่ 2 

กระบวนการ
บริหารและ

จัดการ 

 

85 86 87 88 

กิจกรรมที่ 4 
ท าบุญตักบาตร
เนื่องในวันขึ้น 
ปีใหมํ 

ร๎อยละของหนํวยงาน องค์กร 
ชุมชนให๎ความรํวมมือ เข๎ารํวม/
สนับสนุนกิจกรรม /นักเรียน
เข๎ารํวมกิจกรรมตระหนักถึง
กิจกรรมวันส าคัญ 

85 86 87 88 

กิจกรรมที่ 5  
วันเด็กแหํงชาติ 

-สถานศึกษาได๎รับความ
รํวมมือ/สนับสนุนจาก
หนํวยงาน องค์กร ชุมชน 
ผู๎ปกครองในการจัดกิจกรรม 
วันเด็ก 
-ร๎อยละของนักเรียน ได๎รับ
ความสนุกสนาน กล๎าคิด  
กล๎าท า กล๎าแสดงออก 

85 86 87 88 

กิจกรรมที่ 6 
ประชุมผู๎ปกครอง 

-สถานศึกษาได๎รับความรํวมมือ
จากผู๎ปกครองในการให๎ข๎อคิด 
ข๎อเสนอแนะเพ่ือพัฒนา
สถานศึกษา 

-สถานศึกษา/นักเรียนได๎รับ
การพัฒนา ปรับปรุง 

85 86 87 88 

กิจกรรมที่ 7  
ภูมิรู๎ ภูมิธรรมกับ
ภูมิปัญญาท๎องถิ่น 

ร๎อยละของนักเรียนมีความรู๎   
มีธรรมะ  มีภูมิรู๎จากภูมิปัญญา
ท๎องถิ่น ปฏิบัติตนได๎ตาม
หลักธรรม 

85 86 87 88 
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โครงการ เป้าหมายความส าเร็จ 
สอดคล้อง
มาตรฐาน 

ร้อยละ /ปีการศึกษา 
2561 2562 2563 2564 

โครงการอาหาร
กลางวัน 

-ร๎อยละของนักเรียน
รับประทานอาหารที่มีคุณภาพ 
ถูกหลักโภชนาการ 

-ร๎อยละของนักเรียน 
มีสุขภาพกายที่แข็งแรง 

มาตรฐาน
ที่ 2 

กระบวนการ
บริหารและ

จัดการ 

100 100 100 100 
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ค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
โรงเรียนวัดบึง  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 

 

มาตรฐาน / ตัวบ่งช้ี 
ค่าเป้าหมาย  ปีการศึกษา ระดับ 

คุณภาพ 2561 2562 2563 2564 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรยีน      
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน       

   1) นักเรียนมีความสามารถในการอําน การเขียน 
การสื่อสารตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 

80 81 82 83 ดีเลิศ 

   2) นักเรียนมีความสามารถคิดค านวณได๎ตาม
เกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด  

80 81 82 83 ดีเลิศ 

   3) นักเรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์และ
คิดอยํางมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก๎ปัญหาได๎ตามเกณฑ์  

78 79 80 81 ดี 

   4) นักเรียนมีผลงานหรือชิ้นงานจากการท างาน
กลุํมหรือเดี่ยวได๎ และสามารถอธิบายหลักการ
แนวคิด ขั้นตอนการท างาน และปัญหาอุปสรรค 
ของการท างานได๎ 

80 81 82 83 ดีเลิศ 

   5) นักเรียนสามารถใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ     
ในการสืบค๎นข๎อมูลได๎  

82 83 84 85 ดีเลิศ 

   6) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 

78 79 80 81 ดีเลิศ 

   7) นักเรียนมีความรู๎ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดี
พร๎อมที่จะศึกษาตํอในระดับชั้นที่สูงขึ้น  

82 83 84 85 ดีเลิศ 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน      
   1) นักเรียนมีคุณลักษณะและคํานิยมที่ดีตาม
เกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด  

80 81 82 83 ดีเลิศ 

   2) นักเรียนมีสํวนรํวมในกิจกรรมประเพณีของ
ท๎องถิ่น ภูมิใจในท๎องถิ่น ความเป็นอยุธยา  
และความเป็นไทย 

82 83 84 85 ดีเลิศ 
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มาตรฐาน / ตัวบ่งช้ี 
ค่าเป้าหมาย  ปีการศึกษา ระดับ 

คุณภาพ 2561 2562 2563 2564 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรยีน (ต่อ)      
    3) นักเรียนอยูํรํวมกันอยํางมีความสุขบนความ

แตกตํางทางวัฒนธรรมและความหลากหลาย  
82 83 84 85 ดีเลิศ 

   4) นักเรียนมีสุขภาพรํางกายที่แข็งแรงสมบูรณ์
และแสดงออกอยํางเหมาะสมตามชํวงวัย  

82 83 84 85 ดีเลิศ 

ค่าเป้าหมายคือ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัด       

    2.1 โรงเรียนก าหนดเปูาหมายวิสัยทัศน์ และพันธ
กิจที่ชัดเจน  

4 4 4 4 ดีเลิศ 

   2.2 โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษาตามระบบ PDCA  

4 4 4 4 ดีเลิศ 

   2.3 โรงเรียนมีการพัฒนาวิชาการตามคุณภาพ
ผู๎เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุํมเปูาหมาย 

4 4 4 4 ดีเลิศ 

   2.4 โรงเรียนสํงเสริมและสนับสนุนพัฒนาครูและ
บุคลากรให๎มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

4 4 4 4 ดีเลิศ 

   2.5 โรงเรียนจัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพและ
สภาพแวดล๎อมทางสังคมที่เอ้ือตํอการจัดการเรียนรู๎
อยํางมีคุณภาพ  

4 4 4 4 ดีเลิศ 

   2.6 โรงเรียนจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู๎ 

4 4 4 4 ดีเลิศ 

ค่าเป้าหมายคือ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ  

     

    3.1 ครูสามารถจัดการเรียนรู๎ให๎นักเรียนเกิด
กระบวนการคิดและคิดสร๎างสรรค์ โดยการปฏิบัติ
จริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตได๎ 

82 83 84 85 ดีเลิศ 

   3.2 ครูสามารถใช๎สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
แหลํงเรียนรู๎ที่หลากหลายที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎ 

80 81 82 83 ดีเลิศ 
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มาตรฐาน / ตัวบ่งช้ี 
ค่าเป้าหมาย  ปีการศึกษา ระดับ 

คุณภาพ 2561 2562 2563 2564 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ  

     

    3.3 ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
จัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงบริบทของชุมชน 
ท๎องถิ่นและอยุธยา 

80 81 82 83 ดีเลิศ 

   3.4 ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู๎เรียนอยําง
เป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู๎เรียน  

80 81 82 83 ดีเลิศ 

   3.5 ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และให๎ข๎อมูล
สะท๎อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัด 
การเรียนรู๎ 

80 81 82 83 ดีเลิศ 

ค่าเป้าหมายคือ ดีเลิศ 
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ค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ระดับปฐมวัย  เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
โรงเรียนวัดบึง  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 

 

มาตรฐาน / ตัวบ่งช้ี 
ค่าเป้าหมาย  ปีการศึกษา ระดับ 

คุณภาพ 2561 2562 2563 2564 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพเด็ก      
    1.1 เด็กมีพัฒนาการด๎านรํางกาย แข็งแรง         

มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได๎  
80 81 82 83 ดีเลิศ 

   1.2 เด็กมีพัฒนาการด๎านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และ
แสดงออกทางอารมณ์ได๎  

80 81 82 83 ดีเลิศ 

   1.3 เด็กมีพัฒนาการด๎านสังคม ชํวยเหลือตนเอง และ
เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 

80 81 82 83 ดีเลิศ 

   1.4 เด็กมีพัฒนาการด๎านสิติปัญญา สื่อสารได๎     
มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู๎ได๎ 

80 81 82 83 ดีเลิศ 

ค่าเป้าหมายคือ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ      

    2.1 โรงเรียนมีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 
ด๎าน สอดคล๎องกับบริบทของท๎องถิ่น  

82 83 84 85 ดีเลิศ 

   2.2 โรงเรียนจัดครูให๎เพียงพอกับชั้นเรียน 74 75 76 77 ดี 
   2.3 โรงเรียนสํงเสริมให๎ครูมีความเชี่ยวชาญด๎าน
การจัดประสบการณ์ 

80 81 82 83 ดีเลิศ 

   2.4 โรงเรียนจัดสภาพแวดล๎อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู๎ 
อยํางปลอดภัย และเพียงพอ  

78 79 80 81 ดีเลิศ 

   2.5 โรงเรียนให๎บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
และสื่อการเรียนรู๎เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์  

80 81 82 83 ดีเลิศ 

   2.6 โรงเรียนมีระบบบริหารคณุภาพที่เปิดโอกาส    
ให๎ผู๎เกี่ยวข๎องทุกฝุายมีสํวนรํวม 

80 81 82 83 ดีเลิศ 

ค่าเป้าหมายคือ ดีเลิศ 
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มาตรฐาน / ตัวบ่งช้ี 
ค่าเป้าหมาย  ปีการศึกษา ระดับ 

คุณภาพ 2561 2562 2563 2564 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ  

     

    3.1 ครูจัดประสบการณ์ที่สํงเสริมให๎เด็ก 
มีการพัฒนาการทุกด๎านอยํางสมดุลเต็มศักยภาพ 

82 83 84 85 ดีเลิศ 

   3.2 ครูสร๎างโอกาสให๎เด็กได๎รับประสบการณ์ตรง เลํน
และปฏิบัติอยํางมีความสุข  

82 83 84 85 ดีเลิศ 

   3.3 ครูจัดบรรยากาศที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎ใช๎สื่อและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 

79 80 81 82 ดี 

   3.4 ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและ
น าผลประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง การจัด
ประสบการณ ์และพัฒนาเด็ก 

80 81 82 83 ดีเลิศ 

ค่าเป้าหมายคือ ดีเลิศ 

 
 

เกณฑ์คุณภาพ ระดับคุณภาพ ระดับคะแนน 
ยอดเยี่ยม 5 ร๎อยละ 90-100 

ดีเลิศ 4 ร๎อยละ 80-89 
ดี 3 ร๎อยละ 70-79 

ปานกลาง 2 ร๎อยละ 60-69 
ก าลังพัฒนา 1 ร๎อยละ 0-59 
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ส่วนที่  5 
แผนการควบคุม ก ากับ ติดตาม  
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แนวทางการบริหารแผนกลยุทธ์สูก่ารปฏิบัติและการติดตามประเมินผล  
 
การน าแผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 
 

 1.  การน าแผนสู่การปฏิบัติ 
  การน าแผนพัฒนาโรงเรียนไปสูํการปฏิบัตินับเป็นขั้นตอนที่ส าคัญมาก  เพราะเป็น
ความสามารถที่จะผลักดันการท างานของกลไกที่ส าคัญทั้งหมด ให๎สามารถบรรลุผลลัพธ์ตามที่
ตั้งเปูาหมายไว๎  การด าเนินงานจะเกิดผลอยํางมีประสิทธิภาพจ าเป็นอยํางยิ่งที่จะต๎องผลักดันให๎มี       
การปรับเปลี่ยนแนวคิด  คํานิยม  เปูามาย  รวมถึงวิธีและกระบวนการท างาน  การน าแผนไปสูํการปฏิบัติ
จะต๎องท าให๎หนํวยงานยอมรับแนวทาง  แผนงาน  โครงงานนั้น  และพร๎อมที่น าแนวทางนั้นไปด าเนินการ     
ได๎อยํางเหมาะสมกับสภาพแวดล๎อม  และวิธีการปฏิบัติงานของตน  ดังนั้น  จึงจ าเป็นต๎องมีการระดมก าลัง  
แสวงหาการสนับสนุน  เพ่ือให๎เกิดการปฏิบัติและสร๎างความเป็นปึกแผํนให๎เกิดขึ้นเพ่ือให๎ผู๎เกี่ยวข๎อง     
มีความรู๎สึกเป็นเจ๎าของและมีสํวนรํวม  ดังนั้น  เพ่ือให๎บรรลุวัตถุประสงค์  และเปูาหมายของการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา จึงก าหนดแนวทางการน าแผนไปสูํการปฏิบัติ โดยสังเขป ดังนี้  
  1.1 ผู๎บริหารโรงเรียนผลักดันให๎มีการด าเนินงานตามแผนอยํางมีประสิทธิภาพ และสม่ าเสมอ 
  1.2 โรงเรียนจัดท าแผนระยะกลาง และจัดท าแผนปฏิบัติการ  และด าเนินการตามแผน   
มีการก ากับติดตาม  ประเมินคุณภาพ  ประสานงานกับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง  เพ่ือให๎ประสบผลส าเร็จ
ตามท่ีมุํงหวังไว๎  
  1.3 เรํงรัดให๎หนํวยงานด าเนินงาน  เพ่ือเผยแพรํและเสริมสร๎างความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับ
สาระส าคัญของแผนให๎ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข๎องได๎ทราบ  มีสํวนรํวมและให๎การสนับสนุนอยํางกว๎างขวาง  
เพ่ือให๎การน าแผนสูํการปฏิบัติ  เป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพเกิดความเป็นปึกแผํนตํอเนื่อง  
  1.4 มีการก าหนดภารกิจความรับผิดชอบให๎ชัดเจนเพ่ือความสอดคล๎องกับแผนงาน  และ
แผนอัตราก าลัง  และขจัดความซ้ าซ๎อนของงาน  
  1.5 วางแนวปฏิบัติ  เพ่ือให๎เกิดความคลํองตัวและชัดเจนแกํผู๎ปฏิบัติและผู๎เกี่ยวข๎อง  รวมทั้ง
ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานเพื่อให๎มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
  1.6 พัฒนาระบบข๎อมูลสารสนเทศทางการศึกษาให๎มีความแมํนย าและเป็นปัจจุบัน  และ
สามารถให๎บริการได๎ตรงกับความต๎องการและทันตํอการเปลี่ยนแปลง 
  1.7 พัฒนาระบบการก ากับติดตาม  และการประเมินผล  ที่มุํงเน๎นประเมินเพ่ือการพัฒนา
และปรับปรุงการด าเนินงาน  โดยมีการพัฒนาตัวชี้วัดผลส าเร็จการด าเนินงานทั้งในด๎านปริมาณ  
คุณภาพระยะเวลาในการประเมิน  ผู๎ประเมิน  และแนวทางในการเก็บรวบรวมข๎อมูล  
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 2. การติดตามและประเมินผล  
   หลังจากที่โรงเรียนได๎ปฏิบัติด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์นี้แล๎ว จ าเป็นต๎องมีการก ากับ
ติดตาม  และประเมินผล  เพ่ือให๎ทราบผลและความก๎าวหน๎าในการปฏิบัติงาน  วําจะสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดในเวลาที่ก าหนดไว๎หรือไมํ  โดยการติดตามประเมินผล จะวัดจากจุดมุํงหมายหลัก  
โดยสรุปได๎ดังนี้ 
  2.1 มุํงหวังให๎ผู๎เรียนมีบุคลิกภาพที่เป็นผู๎น า  มีคุณธรรม  สังคมยกยํองและให๎การยอมรับ     
มีทักษะในการเรียนรู๎ด๎านวิชาการ  รับผิดชอบตํอสังคม  มีส านึกในความเป็นไทย  รู๎จักด ารงชีวิตอยํางมี
คุณคํามีสุขภาพที่ดี  
  2.2 มุํงพัฒนาระบบและบุคลากรฝุายบริหารให๎เป็นมืออาชีพ  เพ่ือสนองความต๎องการของ
สังคมทางวิชาการ  โดยเน๎นคุณภาพระดับสากล  และสามารถปลูกฝังคุณลักษณะที่พึงประสงค์แกํ
ผู๎เรียนและให๎บุคลากรทุกคนได๎รับการพัฒนาความสามารถอยํางตํอเนื่อง  โดยสามารถด ารงไว๎ซึ่ง
จรรยาบรรณแหํงวิชาชีพ 
  2.3 มุํงเน๎นการจัดการศึกษาที่มีอิสระ  และคลํองตัวในการบริหารจัดการ  เพ่ือให๎สามารถ
สร๎างมาตรฐานการบริการให๎เป็นที่พึงพอใจของผู๎ใช๎บริการ  โดยการประเมินผลมีกระบวนการอยําง
ครําวๆ  ดังนี้ 
    1) โรงเรียนสร๎างกระบวนการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลอยํางตํอเนื่อง  และ
สร๎างเครือขํายเชื่อมโยงเป็นระบบเดียวกัน  เพื่อสามารถเอ้ือประโยชน์รํวมกันได๎ในทุกหนํวยงาน   
โดยจัดท าเกณฑ์ชี้วัดความส าเร็จของแผนตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว๎ให๎เป็นรูปธรรม  
    2) ประชาสัมพันธ์เผยแพรํผลงานให๎บุคลากรทราบอยํางตํอเนื่อง 
    3) มีการปรับปรุงแผนเพ่ือให๎สอดคล๎องกับสภาพการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
    4) สร๎างมาตรการเรํงรัด  หากมีโครงการที่ด าเนินกรช๎ากวําที่ก าหนด  และตรวจสอบ
คุณภาพอยํางใกล๎ชิดและสม่ าเสมอ  
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ปฏิทินการก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์  
โรงเรียนวัดบึง   

 

วัน  เดือน  ปี รายการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
เมษายน -  ตรวจสอบ  ทบทวน  การจัดท าแผนปฏิบัติการ 

ประจ าปี  (ปีงบประมาณ) 
-  งานแผนงานและงบประมาณ  
-  งานประกันคุณภาพ  

กรกฎาคม -  นิเทศ  ติดตาม -  งานประกันคุณภาพ 
กันยายน -  สรุป  ประเมินผล  งาน/โครงการ/กิจกรรม  

(ครั้งที่ 1) 
-  งานแผนงานและงบประมาณ 
-  งานประกันคุณภาพ  

ตุลาคม -  จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  
(ปีงบประมาณ)  

-  งานแผนงานและงบประมาณ 
-  งานประกันคุณภาพ 

ธันวาคม -  นิเทศ  ติดตาม -  งานประกันคุณภาพ  
มีนาคม -  สรุป  ประเมินผล  งาน/โครงการ/กิจกรรม  

(ครั้งที่  2) 
-  น าเสนอผลงานดีเดํน  
-  จัดท ารายงาน  SAR 

-  งานแผนงานและงบประมาณ  
-  งานประกันคุณภาพ  
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ภาคผนวก 
ระเบียบบริหารราชการโรงเรียนวัดบึง 
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ระเบียบโรงเรียนวัดบึง 
ว่าด้วยการจัดระเบียบบริหารราชการโรงเรียน  พุทธศักราช  2561 

---------------------------------------------- 
   เพ่ือให๎การบริหารราชการโรงเรียนวัดบึง ด าเนินไปตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งโรงเรียน
ตามแนวทางของโรงเรียน ผู๎น าการเปลี่ยนแปลง  เพื่อรองรับการกระจายอ านาจและโรงเรียนนิติบุคคล       
ในกฎหมายวําด๎วยระเบียบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงสอดคล๎องกับเจตนารมณ์ของ
พระราชบัญญ  ติการศึกษาแหํงชาติ  พุทธศักราช  2542  แก๎ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  2)  พุทธศักราช  
2545   และ (ฉบับที่  3)  พุทธศักราช  2553  อยํางเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพและบังเกิดประสิทธิผล
ตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งโรงเรียน  สอดคล๎องกับภารกิจในการจัดการศึกษาของโรงเรียน   
จึงก าหนดระเบียบบริหารราชการโรงเรียนวัดบึง  พุทธศักราช  2561  ไว๎ดังนี้ 
 ข๎อ  1. ระเบียบนี้เรียกวํา  “ระเบียบบริหารราชการโรงเรียนวัดบึง  พุทธศักราช  2561” 
 ข๎อ  2. ระเบียบนี้ให๎ใช๎บังคับ  นับตั้งแตํวันถัดจากวันประกาศใช๎ระเบียบนี้เป็นต๎นไป  
 ข๎อ  3. ให๎ยกเลิกระเบียบ  ข๎อบังคับ  ประกาศ  และค าสั่งอ่ืนใดในสํวนที่ก าหนดไว๎แล๎ว   
หรือ ซึ่งขัดแย๎งกับระเบียบนี้  ให๎ใช๎ระเบียบนี้แทน  
 ข๎อ 4. ในระเบียบนี้ 
 “โรงเรียน”  หมายถึง  โรงเรียนวัดบึง 
 “ผู้บริหารโรงเรียน”  หมายถึง  ผู๎อ านวยการโรงเรียนวัดบึง 
 “ฝ่ายบริหารโรงเรียน”  หมายถึง  คณะกรรมการบริหารโรงเรียนวัดบึง  ประกอบด๎วย  
ผู๎อ านวยการโรงเรียน  หัวหน๎าระดับชั้นการศึกษา  หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎ 
 “ข้าราชการครู”  หมายถึง  ข๎าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนวัดบึง 
 “คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน”  หมายถึง  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
โรงเรียนวัดบึง  ประกอบด๎วย บุคคล  อ านาจหน๎าที่และความรับผิดชอบตามที่ก าหนดไว๎ในมาตรา  38  
แหํงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พุทธศักราช  2546  และมาตรา  26  
แหํงพระราชบัญญัติระเบียบข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พุทธศักราช  2547  
 ข๎อ  5. ให๎มีหนํวยงานที่ปรึกษาและสนับสนุนการบริหารโรงเรียน  3  หนํวยงาน  ดังนี้   
    5.1 คณะกรรมการที่ปรึกษาโรงเรียน  ประกอบด๎วย  บุคคลทั่วไป  จ านวนตามที่ฝุาย
บริหารโรงเรียนเห็นสมควรเสนอให๎ผู๎อ านวยการโรงเรียนแตํงตั้งเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาโรงเรียน      
มีหน๎าที่ชํวยเหลือ  ให๎ค าปรึกษาและข๎อเสนอแนะตํางๆ  ในการบริหารโรงเรียน  
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    5.2 ชมรม หรือ  สมาคมผู๎ปกครอง และครูโรงเรียนวัดบึง  มีหน๎าที่ให๎ค าปรึกษา  และ
สนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน  ตามที่ก าหนดไว๎ในข๎อบังคับของชมรมหรือสมาคม  
    5.3 ชมรมหรือสมาคมศิษย์เกํา  หรือมูลนิธิวัดบึง  มีหน๎าที่ให๎ค าปรึกษาและสนับสนุน
การจัดการศึกษาของโรงเรียน  ตามที่ก าหนดไว๎ในข๎อบังคับของชมรม  หรือสมาคม  หรือมูลนิธิ 
  ข๎อ  6. ให๎โรงเรียนแตํงตั้งคณะกรรมการบริหารโรงเรียนขึ้นคณะหนึ่ง  ประกอบด๎วย  
     ผู๎อ านวยการโรงเรียน         เป็นประธานกรรมการ  
     หัวหน๎าระดับชั้นการศึกษา    เป็นรองประธานกรรมการ  
     หัวหน๎ากลุํมงานทุกคน     เป็นกรรมการ  
     หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎      เป็นกรรมการสองคน  
     เลขานุการโรงเรียน                   เป็นกรรมการและเลขานุการ  
     ผู๎ชํวยเลขานุการโรงเรียน            เป็นกรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ  
  มีหน้าที่  เป็นที่ปรึกษาของผู๎บริหารโรงเรียนในการก าหนดนโยบายการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน  ชํวยเหลือผู๎บริหารโรงเรียนในการวางแผนพัฒนาการศึกษา  ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานที่
ได๎รับมอบหมาย  การแก๎ปัญหาด๎านการบริหาร  การก าหนดแนวทางประเมินผลการปฏิบัติงาน  
ตลอดจนการนิเทศ  ติดตามผลการปฏิบัติงานของหนํวยงานตํางๆ  ตามสายงานบริหารโรงเรียน        
ให๎ด าเนินไปด๎วยความเรียบร๎อยตามภารกิจและนโยบายของโรงเรียน  
  ข๎อ  7.  ให๎มีโครงสร๎างหนํวยงานหลักตามสายงานบริหารโรงเรียน  จ านวน  4  หนํวยงานหลัก  
เรียกวํา  “กลุํม”  โดยให๎ข๎าราชการครูที่โรงเรียนมอบหมาย  ท าหน๎าที่เป็นหัวหน๎าในการบริหารงานกลุํม      
โดยเรียกชื่อต าแหนํงตามด๎วยชื่อกลุํมนั้น ๆ  มีหน๎าที่บริหารงานกลุํมที่ได๎รับมอบหมายให๎ด าเนินไปด๎วย
ความเรียบร๎อยตามภารกิจที่ก าหนดตามระเบียบของทางราชการ  และตามนโยบายของโรงเรียน      
โดยให๎แตํงตั้งข๎าราชการครูขึ้นท าหน๎าที่ผู๎ชํวยหัวหน๎ากลุํมงาน  เพ่ือชํวยเหลือหัวหน๎ากลุํมในการ
บริหารงานกลุํมนั้นๆ  ขึ้นอยํางน๎อยกลุํมละ  1  คน  แตํละกลุํมก าหนดให๎มีหนํวยงานรอง  หนํวยงาน
รองเรียกวํา  งาน  ให๎แตํงตั้งข๎าราชการครูขึ้นท าหน๎าที่เป็นหัวหน๎าหนํวยงานรองละ 1 คน  มีหน๎าที่วางแผน  
ด าเนินงาน  ประเมินผล  และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานตามพรรณนางานของหนํวยงานรองนั้น ๆ  ให๎
เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย  หนํวยงานรองเหลํานี้ก าหนดแบํงหนํวยงานยํอยตํอไปตามความเหมาะสม  
โดยให๎อยูํในดุลยพินิจของกลุํมนั้นๆ  และให๎แตํงตั้งข๎าราชการครูขึ้นรับผิดชอบหนํวยงานยํอยอยํางน๎อย
หนํวยงานยํอยละ  1  คน  ก าหนดชื่อเรียก  หนํวยงานหลัก  “กลุ่ม”  และหนํวยงานรอง  “งาน”  
ดังนี้  
   7.1 กลุํมกลุ่มบริหารงานวิชาการ ก าหนดให๎แบํงหนํวยงานรอง  ได๎แกํ  

     7.1.1 งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  
     7.1.2 งานพัฒนากระบวนการเรียนรู๎  
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     7.1.4 งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
     7.1.5 งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  
     7.1.6 งานพัฒนาแหลํงเรียนรู๎   
     7.1.1 งานวัดผล ประเมินผล งานทะเบียน และเปรียบเทียบโอนผลการเรียน  
     7.1.8 งานแนะแนวการศึกษา   
     7.1.9 งานนิเทศการศึกษา   
     7.1.10 งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
     7.1.11 งานประสานความรํวมมือในการพัฒนาทางวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน 
     7.1.12 งานสํงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกํบุคคล ครอบครัว ชุมชน  องค์กร 
หนํวยงานอื่นๆ 

   7.2 กลุํมกลุํมบริหารงานงบประมาณ   ก าหนดให๎แบํงหนํวยงานรอง  ได๎แกํ  
     7.2.1 งานจัดท าและเสนองบประมาณ  
     7.2.2 งานจัดสรรงบประมาณ  
     7.2.3 งานบริหารการเงิน  
     7.2.4 งานบริหารบัญชี  
     7.2.5 งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์  
     7.2.6 งานตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการใช๎เงินและผลการด าเนินงาน 
     7.2.7 งานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา  

   7.3 กลุํมกลุํมบริหารงานบุคคล  ก าหนดให๎แบํงหนํวยงานรอง  ได๎แกํ  
     7.3.1 งานวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหนํง  
     7.3.2 งานสรรหาและบรรจุแตํงตั้ง  
     7.3.3 งานสร๎างเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  
     7.3.4 งานวินัยและการรักษาวินัย  
     7.3.5 งานออกจากราชการ  

   7.4 กลุํมกลุํมบริหารงานทั่วไป  ก าหนดให๎แบํงหนํวยงานรอง  ได๎แกํ  
     7.4.1 งานธุรการ  
     7.4.2 งานเลขานุการคณะกรรมการ  
     7.4.3 งานพัฒนาระบบเครือขํายข๎อมูลสารสนเทศ  
     7.4.4 งานระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร  
     7.4.5 งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษาทางไกลผํานดาวเทียม 
     7.4.6 งานประสานงานพัฒนาเครือขํายการศึกษาเขตพ้ืนที่  
     7.4.7 งานสํงเสริมกิจการนักเรียน   
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     7.4.8 งานจัดท าส ามะโนนักเรียน รับนักเรียน  
     7.4.9 งานติดตามชํวยเหลือนักเรียน  
     7.4.10 งานสํงเสริมจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย  
     7.4.11 งานอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล๎อม 
     7.4.12 งานประชาสัมพันธ์ 
     7.4.13 งานสํงเสริมการจัดการศึกษาของหนํวยงานอ่ืน 
     7.4.14 งานบริการสาธารณะ   
     7.4.15 งานจัดระบบควบคุมภายในหนํวยงาน  
     7.4.16 งานอ่ืนๆ   

   ก าหนดให๎มีคณะกรรมการบริหารกลุํมตําง ๆ  ขึ้นทุกกลุํมมีหน๎าที่เป็นที่ปรึกษาของหัวหน๎า
กลุํม  รํวมกันวางแผนการด าเนินงานของกลุํมให๎เป็นไปตามภารกิจ  และนโยบายของโรงเรียน  ติดตามผล  
ประเมินผล  และสนับสนุนการปฏิบัติงานภายในกลุํมนั้นๆ  ให๎ด าเนินไปด๎วยความเรียบร๎อยและ             
มีประสิทธิภาพ  ประกอบด๎วย 
   - รักษาราชากรในต าแหนํงผู๎อ านวยการโรงเรียน (คนที่ 1) ที่ท าหน๎าที่  เป็น  ประธาน
กรรมการ  
   - รักษาราชากรในต าแหนํงผู๎อ านวยการโรงเรียน (คนที่ 2) ที่ท าหน๎าที่  เป็น  รองประธาน
กรรมการ  
   - หัวหน๎างานทุกงานในกลุํมนั้น ๆ                 เป็น  กรรมการ  
   - ข๎าราชการครู  (จ านวนตามความเหมาะสม)   เป็น  กรรมการ 
   - ข๎าราชการครูที่ได๎รับแตํงตั้ง  จ านวน 1  คน   เป็น  กรรมการและเลขานุการ  
  ข๎อ  8. ก าหนดให๎มีกลุํมสาระการเรียนรู๎และกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนขึ้นตามโครงสร๎างของ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ือชํวยเหลือฝุายบริหารงานวิชาการ  ในการประสานงานกับบุคลากร
ด๎านวิชาการ  และด๎านการจัดการเรียนการสอนกลุํมสาระการเรียนรู๎นั้นๆ  ซึ่ งเป็นภารกิจหลักของ
โรงเรียน  โดยให๎โรงเรียนพิจารณาแตํงตั้งข๎าราชการครู  1  คน  ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป  ที่มี
วิชาเอกตรงตามกลุํมสาระการเรียนรู๎นั้น ๆ  และปฏิบัติหน๎าที่ที่โรงเรียนวัดบึง  มาแล๎วไมํน๎อยกวํา  2  ปี  
ขึ้นท าหน๎าทีห่ัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  และหัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  โดยเรียกชื่อตามกลุํมสาระ
การเรียนรู๎ที่ก าหนดให๎ในหลักสูตร  อยูํในต าแหนํงคราวละ  3  ปีการศึกษา  โดยให๎หัวหน๎ากลุํมสาระ  
การเรียนรู๎  และหัวหน๎ากิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนเป็นกรรมการบริหารของกลุํมวิชาการโดยต าแหนํง  
  ข๎อ 9. ก าหนดให๎จัดระบบการบริหารงานวิชาการและกิจการนักเรียนในลักษณะระดับชั้น 
ที่ยึดหลักการบริหารและการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา  โดยแตํงตั้งหัวหน๎า
ระดับชั้นขึ้นระดับชั้นละ 1  คน  จากข๎าราชการครูที่สอนในระดับชั้นนั้นๆ  ให๎รับผิดชอบในการบริหารงาน
กิจการนักเรียน  และแตํงตั้งรองหัวหน๎าระดับชั้นขึ้นระดับละ  1  คน  เพ่ือท าหน๎าที่ชํวยเหลือหัวหน๎าระดับ
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ชั้นในการบริหารงานระดับชั้น  หัวหน๎าระดับชั้นและรองหัวหน๎าระดับชั้นอยูํในต าแหนํงคราวละ  3  ปี
การศึกษา  โดยแตํงตั้งจากผู๎ที่มีวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป  และปฏิบัติงานที่โรงเรียนวัดบึง
มาแล๎วไมํน๎อยกวํา 2  ปี  ก าหนดให๎หัวหน๎าระดับชั้นทุกระดับชั้นเป็นกรรมการบริหารของกลุํมกิจการ
นักเรียนโดยต าแหนํง  
  ข๎อ 10. ให๎หัวหน๎าระดับชั้นการศึกษารํวมกับคณะกรรมการบริหารกลุํมจัดท า  คูํมือการ
ปฏิบัติงานพรรณนางาน  นโยบายการปฏิบัติงานและระเบียบการปฏิบัติงานตามสายงานในกลุํม      
โดยไมํขัดตํอระเบียบของทางราชการ  น าเสนอเพ่ือขอความเห็นชอบจากผู๎บริหารโรงเรียน  แล๎วจึง
ประกาศใช๎เป็นคูํมือปฏิบัติงานของกลุํมนั้น ๆ  
  ข๎อ 11. ให๎คณะกรรมการบริหารโรงเรียนรํวมกันก าหนดระบบ  วิธีและจัดท าแบบรายงานผล  
การปฏิบัติงานและแบบประเมินผลการปฏิบัติงานขึ้น  ทั้งแบบประเมินบุคคลและแบบประเมินผลงาน  
ตามสายงานบริหารโรงเรียนวัดบึง  ตลอดจนแบบรายงานและประเมินงาน/โครงการ/กิจกรรม  ตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปี  แล๎วเสนอผู๎บริหารโรงเรียนเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  และควบคุมให๎การรายงานผล        
การปฏิบัติงาน  และการประเมินผลการปฏิบัติงาน  ให๎เป็นไปตามแนวทางที่ก าหนด 
  ข๎อ 12. การแตํงตั้งบุคลากรของโรงเรียนขึ้นท าหน๎าที่ตําง ๆ  ตามสายงานบริหารโรงเรียนให๎อยูํ
ในดุลยพินิจของผู๎บริหารโรงเรียน  ผู๎ที่ได๎รับแตํงตั้งจะพ๎นจากความรับผิดชอบตามหน๎าที่ตําง ๆ  ได๎  เมื่อพ๎น
จากสภาพการเป็นข๎าราชการครูของโรงเรียนวัดบึง  หรือได๎รับอนุญาตหรือมีค าสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร
จากผู๎บริหารโรงเรียน  ให๎พ๎นจากหน๎าที่ที่ได๎รับแตํงตั้ง 
  ข๎อ 13. ให๎ผู๎บริหารโรงเรียนวัดบึง  เป็นผู๎รักษาการให๎เป็นไปตามระเบียบนี้ 
 
     ประกาศ  ณ  วันที่  1  พฤษภาคม  2561 
 
 
 
            (นายสายัณห์   พันธ์ไม๎)  
                    ผู๎อ านวยการโรงเรียนวัดบึง 
 
 
 
 
 
 
 


