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คำนำ 
 

  การบริหารจัดการสถานศึกษาเพ่ือใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และการศกึษาขั้น
พ้ืนฐาน สถานศึกษามคีวามจำเปนตองมีแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่สอดคลองกับนโยบายและกลยุทธของ
หนวยงานตนสังกัด โรงเรียนวัดบอพระอินทรเปนโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย และการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โดยยึดภารกิจและเงื่อนไขดังกลาวขางตน โรงเรียนจึงไดจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. 
2564-2567 เลมนี้ขึ้นมา เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหผูเรียนมีคุณภาพตามความตองการของหลักสูตร
การศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนวัดบอพระอินทร และผูที่มีสวนเก่ียวของ มีความพึงพอใจ โดย
ใชกระบวนการบริหารแบบมีสวนรวมของทุกภาคสวนที่เก่ียวของ กำหนดข้ันตอนการดำเนินงาน การติดตามและ
ประเมนิผล เพ่ือใหการบริหารจัดการดำเนินการไดอยางมีประสิทธภิาพ 
  ขอขอบคุณ คณะครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูปกครองนักเรียน ผูนำชุมชนที่เปน
กำลังสำคัญในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2564-2567 ดำเนินการเสร็จสิ้น
เปนที่เรียบรอย  และผานความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา หวังวาทุกฝายที่เก่ียวของจะไดนำมา
บริหารจัดการโครงการใหบรรลุตามวัตถุประสงคทุกประการ 
 
 
      นายยทุธกิจ  ถาวรเกษตร 
      ผูอำนวยการโรงเรียนวัดบอพระอินทร 
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สวนที่ 1 
ขอมูลพื้นฐานและการวิเคราะหองคกร 

 
1. ขอมูลพื้นฐาน 
  โรงเรียนวัดบอพระอินทร ตั้งอยูที ่ 190 หมูที่ 7 ตำบลสรางโศก อำเภอบานหมอ จังหวัดสระบุรี 
รหัสไปรษณีย 18130 โทรศัพท 084-0566147 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรเีขต 
1 เปดสอนตั้งแตระดับปฐมวัย (อนุบาล 2) ถึงชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มีเขตพ้ืนท่ีบริการ 1 หมูบาน ไดแก หมูที ่7 
ตำบลสรางโศก อำเภอบานหมอ จังหวัดสระบุร ี อยูในกลุมโรงเรียนบานหมอบูรพา หางจากสำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศกึษาประถมศกึษาสระบุรีเขต 1 ระยะทาง 35 กิโลเมตร หางจากอำเภอบานหมอ ระยะทาง 8 กิโลเมตร 
 1.1 ประวัติโรงเรียนวัดบอพระอินทร 
  โรงเรียนวัดบอพระอินทร เปดทำการครั้งแรกเมื่อ วันที่ 1 พฤษภาคม 2483 โดยอาศัยศาลาการ
เปรียญวัดบอพระอินทรเปนท่ีเรียนโดยการริเริ่มของนายสมพร  พรมออน นายช ูอำพันรัตน นายเงิน แกวนก ใน
วันเปดทำการสอน นายเกลื่อน คชาพงษ ปลัดก่ิงอำเภอพระพุทธบาท อำเภอบานหมอ จังหวัดสระบุรีมาเปน
ประธานในพิธีเปด ชื่อโรงเรียนประชาบาลวัดบอพระอินทร ตำบลหนองบัว มีนายอนงค จันทรัศม ี มาดำรง
ตำแหนงครูใหญ  
  ตอมาในป พ.ศ.2512 ชาวบานบอพระอินทร และคณะครูในโรงเรียน โดยมีนายชั้ว มวงกรุง เปน
ครูใหญ รวมกันบริจาคเงนิจำนวน 1,900 บาท จัดซื้อที่ดินเนื้อที่ 1 ไร 2 งาน และเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2512 
นายสุข นางสมลิ้ม ดีพันธ บริจาคท่ีดินใหโรงเรียนอีก 2 งาน 68 ตารางวา รวม เปนที่ดิน 2 ไร 68 ตารางวา 
  ตอมาในป พ.ศ. 2515 ไดรับอนุมัติงบประมาณจากทางราชการกอสรางอาคารเรียนถาวร 1 หลงั เปน
เงิน 155,000 บาท เปนอาคาร แบบ ป.1 ข. ใตถุนสูง ขนาด 4 หองเรียน กอสรางจนแลวเสร็จ เมื่อวันที ่17 
มกราคม 2515 และมอบอาคารเรียนเมื่อวันที ่23 มีนาคม 2515 ยายนักเรียนจากศาลาการเปรียญวัดบอพระ
อินทรมาเรียน เมื่อวันที ่1 พฤษภาคม 2515 เปดทำการสอนตั้งแตชั้นประถมศึกษาปที ่1 ถึงชั้นประถมศึกษาปท่ี 
6 
  วันที ่3 กุมภาพันธ 2516 ทำการเปดอาคารเรียน มีนายสวิง บุญกุศล ดำรงตำแหนงเปนครูใหญ นาย
พิพัฒน สุวัฒนวิทตยากร นายอำเภอบานหมอเปนประธานในพิธีเปด นายบญุเกิด วงษด ี ศกึษาธิการอำเภอบาน
หมอ เปนผูกลาวรายงาน มีขาราชการครู 3 คน 
  วันที ่ 11 กุมภาพันธ 2518 องคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี ไดแตงตั้งนางสาวยุพา เลิศสมผล มา
ดำรงตำแหนงครู ขณะนั้นมีขาราชการ ครู รวม 4 คน 
  วันที ่2 มิถุนายน 2518 องคการบริหารสวนจังหวัดสระบุร ี ไดแตงตั้ง นายธีรพงษ หลาบคำ มาดำรง
ตำแหนงครูใหญตรีแทนนายสวิง บุญกุศล ซึ่งไดยายไปดำรงตำแหนงครู โรงเรียนบานหมอ (พัฒนราษฎร)ตอมา 
นายธีรพงษ หลาบคำ ไดเปดทดลองสอนชั้นเด็กเล็กขึ้น โดยดำเนินการในการรับผิดชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษา มีนักเรียน 35 คน และไดจางนางสาวชูศร ี พูลเขตกรม วุฒิ ม.ศ. 3 มาเปนครูจางสอน ตอมา
หองเรยีนคบัแคบจึงไดขอความรวมมือจากคณะลูกเสือชาวบาน รุน 760 อำเภอบานหมอ ตอเติมอาคารเรียนชั้น
ลาง 1 หอง มูลคา 12,000 บาท จนถึง พ.ศ.2520 จึงเลิกจางคร ูเนื่องจากเด็กมีจำนวนลดลง 
  วันที ่5 ธันวาคม 2519 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ เพ่ือเปนการ
ราชสักการะ คณะลูกเสือชาวบานอำเภอบานหมอไดจัดสรางเสาธงเหล็กพรอมฐานคอนกรีตกวาง 6 เมตร สูง 12 
เมตร มูลคา 21,000 บาท 
  ป พ.ศ. 2551 ขณะนั้นนายพิบูลย ธรรมวิจารณ ผูอำนวยการโรงเรียนไดยายไปดำรงตำแหนงรอง
ผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสระบุรีเขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1 จึงไดแตงตั้ง
นายดำริห เกตุมณี ครูชำนาญการโรงเรียนวัดบอพระอินทร รักษาการแทนในตำแหนงผูอำนวยการโรงเรยีนวัดบอ
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พระอินทร ขณะนั้นมีนักเรียนชั้นอนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษาปที ่6 รวม 39 คน มีขาราชการคร ู1 คน ครูภูมิ
ปญญาทองถ่ินซึ่งไดรับงบประมาณสนับสนุนคาจางจากองคการบริหารสวนตำบลสรางโศก 1 คน ตอมาเมื่อวันที่ 16 
กรกฎาคม 2551 นางจันทรเพ็ญ โพธิ ไดยายมาดำรงตำแหนงครูที่โรงเรียนวัดบอพระอินทร ปฏิบัติหนาที่ครูประจำ
ชั้นอนุบาล รวมขณะนั้นมีขาราขการคร ูจำนวน 2 คน 
  วันที ่ 3 กุมภาพันธ 2552 นายสุชาติ เตหลิ่ม ยายมาดำรงตำแหนงผูอำนวยการโรงเรียน วัดบอพระ
อินทร และเดือนมกราคม 2553 นายดำริห เกตุมณี ไดเสียชีวิต เดือนมีนาคม 2553 สำนักงานเขตพืน้ที่
การศกึษาสระบุร ี เขต 1 ไดจัดสรรตำแหนงขาราชการครูมาใหอีกรวมขณะนั้น มีขาราชการครู 3 คน ครูภูมิ
ปญญาทองถ่ิน 1 คน ครูจางสอนโดยดำเนินการจางโดยคณะกรรมการสถานศึกษา 1 คน 
  วันที่ 1 ตุลาคม 2552 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรีเขต 1 ไดจัดสรรตำแหนงครอัูตราจาง 1 
ตำแหนง และครูพ่ีเลี้ยงเดก็พิการ มาใหอีก 1 ตำแหนง ขณะนั้น จึงมีครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งหมด 9 คน 
มีนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปที่ 6 รวม 64 คน ในชวงนี้ถือวาโรงเรียนวัดบอพระอินทรเปน
โรงเรียนขนาดเล็กที่ไดรับการพฒันาเปนอันดบั 1 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1  
  ตอมาจำนวนนักเรียนในระดับชั้นอนุบาลมีจำนวนเพ่ิมมากขึ้น หองเรียนที่มีอยูไมพอเพียงกับการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน วันที ่ 4 กันยายน 2553 ชาวบานบอพระอินทรจึงไดทอดผาปาขึ้นเพ่ือรวบรวมทุน
ทรัพยในการสรางอาคารใหกับ นักเรียนชั้นอนุบาล ดำเนินการกอสรางจนแลวเสร็จ เมื่อเดือนตุลาคม 2553 ยาย
นักเรียนระดับชั้นอนุบาลเขามาเรียนเม่ือวันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 ทำพิธีรับมอบอาคารเรียนเมื่อวันที่ 5 
กุมภาพันธ 2554 นายบุญสง เกิดหลำ สมาชิกสภาจังหวัดสระบุรี เปนตัวแทนมอบ ดร. ปญญา แกวเหล็ก 
ผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต 1 เปนผูรับมอบ และนายสุชาติ เตหลิ่ม ผูอำนวยการ
โรงเรียนวัดบอพระอินทร เปนผูกลาวรายงาน ซึ่งอาคารนี้มีชื่อวา อาคารบอพระอินทรรวมใจ มีมูลคา 470,000 
บาท 
  วันที่ 5 กันยายน 2554 ชาวบานบอพระอินทร และคณะครูในโรงเรียนโดยมนีายสชุาติ เตหลิ่ม เปน
ผูอำนวยการโรงเรียนรวมกันจัดหาที่ดินเนื้อที ่5 ไร 69.5 ตาราง รวมเปนที่ดิน 7 ไร 1 งาน 7.5 ตารางวา และ 
ทานผูอำนวยการสุชาติ เตหลิ่ม ไดดำรงตำแหนงผูอำนวยการโรงเรียน ถึง วันที่ 30 กนัยายน 2557 ก็
เกษียณอายุราชการ 
  วันที่ 11 ธนัวาคม 2557 นางสาวสมรัก ภูตันวงศ ไดยายมาดำรงตำแหนงผูอำนวยการโรงเรียนวัดบอ
พระอินทรจนถึง วันที่ 16 พฤษภาคม 2561  
  พ.ศ. 2557 ไดรับงบประมาณ 1,934,000 บาท เพ่ือกอสรางอาคารเรียน สปช.104/26     ใตถุ
นโลง ดำเนินการสรางเสรจ็สงมอบวันที ่5 พฤศจิกายน 2558  
  พ.ศ. 2558 นางดริญญา ชยัปญญา  ไดรับการบรรจุแตงตั้งใหมาดำรงตำแหนงครูผูชวย โรงเรียนวัด
บอพระอินทร วันที ่10 มีนาคม 2558 และในปเดียวกัน นางอรอุมา นอกกลาง ไดรับการบรรจแุตงตั้งใหมาดำรง
ตำแหนงครผููชวย วันที ่1 พฤษภาคม 2558 และรับยาย นางขนิษฐา การะเกต ุตำแหนงครู ค.ศ.1 จากโรงเรียน
วัดตะโกสูง (เหรียญอุปถัมภ) ตำบลดอนตูม อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม แทน นางจันทรเพ็ญ โพธิ ครูค.ศ.3 
ซึ่งยายไปโรงเรียนนิคมสงเคราะห 2 ตำบลพุคำจาน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุร ี
   พ.ศ. 2560 นางสาวกนกวรรณ แทนทอง ไดรับการบรรจแุตงตัง้ใหมาดำรงตำแหนงครผููชวย
โรงเรียนวัดบอพระอินทร ในวันที ่5 พฤษภาคม 2560  
   วันที ่17 พฤษภาคม 2561 นางสาวสมรัก ภูตันวงศ ผูอำนวยการโรงเรียนวัดบอพระอินทร ยาย
ไปดำรงตำแหนงผูอำนวยการโรงเรียนอนุบาลหนองโดน (สนิทประชากร) จึงแตงตั้งนางสาววรรณภา เงนิพุม ให
ดำรงตำแหนงรักษาการในตำแหนงผูอำนวยการโรงเรียนวัดบอพระอินทร   อันดับที่  1 และนางอรอุมา นอกกลาง 
ใหดำรงตำแหนงรักษาการในตำแหนงผูอำนวยการโรงเรียนวัดบอพระอินทร อันดับที่ 2  
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   วันที่ 1 มีนาคม 2562 นายยทุธกิจ ถาวรเกษตร ครโูรงเรียนวัดโปงกอนเสา อำเภอแกงคอย 
จังหวัดสระบุรี ไดรับแตงตั้งใหมาดำรงตำแหนงผูอำนวยการโรงเรียนวัดบอพระอินทร 
   วันที่ 26 สิงหาคม 2562 นางสาววรรณศริ ิ ดวงประเทศ ไดรับการบรรจุแตงตั้งเขารับราชการ
เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหนงครูผูชวย กรณีมีความจำเปนหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. 
   วันที่ 3 กันยายน 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี ไดสั่งบรรจุและแตงตั้ง นางสาวดารา
รัตน  สุภาวหา ซึ่งเปนผูไดรับการขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันไดในบัญชีหนึง่เปนผูสอบแขงขันในบรรจุอื่น สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ป พ.ศ.2561 กลุมวิชาภาษาอังกฤษ ใหดำรงตำแหนงครูผูชวย 
โรงเรียนวัดบอพระอินทร แทนนางดริญญา  ชัยปญญา ท่ียายไปโรงเรียนบานขามเรียน สพป.มหาสารคาม เขต 2 
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 
   พ.ศ.2563 นางสาวรัตนพัฒน  ทองหะรา ครูอัตราจางโรงเรียนวัดบอพระอินทรไดบรรจุแตงตั้ง 
ตำแหนงครูผูชวยโรงเรียนบานหมอพัฒนานุกูล อ.บานหมอ จ.สระบุรี และไดสรรหา นายชัยพร  ขวัญเมือง ปฏิบัติ
หนาที่ครูอัตราจางแทน 
   โรงเรยีนวัดบอพระอินทร ไดดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาของ
โรงเรียนโรงเรยีนวัดบอพระอินทร พุทธศกัราช 2561 ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามแนวของ
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กระทรวงศึกษาธิการ เปดการเรียนการสอนอยู 2 
ระดับ ไดแก ระดับปฐมวยั อนุบาล 2 - 3 และระดับชั้นประถมศึกษาปที่1 - 6 ปจจุบันมีนักเรียนทัง้หมด 117 
คน มีขาราชการครู 7  คน ครูอัตราจาง 1 คน ธุรการ 1 คน ครูพี่เลี้ยง 1 คน ครูพระชวยสอน 1 รปู 
ลูกจางประจำ 1 คน  
  1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
  ลักษณะภูมิประเทศของโรงเรียนวัดบอพระอินทรมีสภาพพื้นที่เปนที่ราบสูงๆ ต่ำๆ ดินดีสีดำ ไมมีแหลง
น้ำธรรมชาติอาศัยน้ำใตดินเปนสวนใหญ แหลงชุมชนอยูใกลโรงงานปูนซีเมนต มีฝุนรบกวนคอนขางมาก 
 1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
  สภาพแวดลอมของโรงเรียนเต็มไปดวยความเปนธรรมชาติ อาคารเรียนและบริเวณโรงเรียนมีตนไม
ลอมรอบ อากาศบริสุทธิ์ บรรยากาศรมรื่นตลอดทั้งวัน นักเรียนมีพ้ืนที่ในการทำกิจกรรมกลางแจงอยางเพียงพอ 
อากาศไมรอน ไมหนาวจนเกินไป  
 1.4 วัตถุประสงคของการจัดตั้งสถานศึกษา 
  โรงเรียนวัดบอพระอินทรมีวัตถุประสงคของการตั้งสถานศึกษาดังนี้ 
  1) เพ่ือจัดตั้งเปนโรงเรยีนเอกเทศแยกจากวัดบอพระอินทร 
  2) เพ่ือจัดทำใหเปนโรงเรียนประจำหมูบานใหบุตรหลานมาเรียนไดอยางสะดวกและทัว่ถึง 
  3) เพ่ือใหผูปกครอง ชุมชน เขามามีสวนรวม สนับสนุนในการจัดการศึกษา 
  4) เพ่ือใหบุตรหลานไดเขามาทำการศึกษาเลาเรียน มคีวามรู อานออกเขียนได และเปนพลเมืองดีของ
สังคม 
 1.5 โครงสรางพืน้ฐาน (ไฟฟา ประปา โทรศัพท การคมนาคม การส่ือสารโทรคมนาคม แหลงน้ำ ฯลฯ) 
  แหลงไฟฟาที่โรงเรียนใชสอยไดแก การไฟฟาสวนภูมิภาค ซึ่งมีไฟฟาไมเพียงพอเนื่องจาก ขนาดไฟ เปน
แบบ 15 แอมป 1 เฟส ใชทั้งโรงเรยีน  
  แหลงน้ำโดยทัว่ไปชุมชน อาศัยน้ำจากใตดินในการปลูกพืชไร และโรงเรียนและชุมชนจะใชน้ำจาก
ประปาหมูบานในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวนัตางๆ  
  ดานการติดตอสื่อสาร โรงเรียนวัดบอพระอินทรใช โทรศัพทมือถือ และมีการติดตั้งอินเทอรเน็ต ติดตั้ง
ระบบสารสนเทศในโรงเรียน มีความสะดวกในการติดตอสื่อสาร การสืบคนขอมูลตลอดจนมีความคลองตวัในการ
บริหารจัดการ 
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  ดานการคมนาคม โรงเรียนอยูหางจากถนนบานหมอ - พระพุทธบาท ซึ่งเปนถนนเชื่อมตอระหวาง
อำเภอบานหมอกับอำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ประมาณ 2 กิโลเมตร นอกจากนี้โรงเรยีนมีถนนเชื่อมตอ
จากโรงเรียนวัดบอพระอินทรไปตำบลหนาพระลาน ไปจังหวัดสระบุรี ซึ่งทำใหการเดินทางมคีวามสะดวกสบาย 
แตมีขอจำกัดคือไมมีรถโดยสารประจำทาง ซึ่งเปนการไมสะดวกสำหรับผูที่ไมมีรถสวนตวั 
 1.6 แหลงวัฒนธรรม/ แหลงเรียนรู 
  แหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ินไดแก บอน้ำพระอินทร วัดบอพระอินทร ไรขาวโพด ไรผักหวานปา 
บอน้ำโบราณ ภูมปิญญาทองถิ่นไดแก การทำไรผักหวานปา นายศิร ิอวนแกว การทำขาวเกรียบผักหวาน ทองมวน
ผักหวาน นางอารีย หมูเตะ การตีกลองยาว นายประเทือง  ครุฑมณ ีและนายธนสาร  มีเงิน  
 1.7 ผูบริหาร 
  ปจจุบัน นายยุทธกิจ  ถาวรเกษตร วุฒิการศกึษา ปริญญาโทคุรุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหาร
การศกึษา) ดำรงตำแหนงผูอำนวยการโรงเรียนวัดบอพระอินทร ตั้งแตวนัที่ 1 มีนาคม 2562  จนถึงปจจุบัน 
 1.8  ปรัชญาโรงเรยีน  
  ปญฺา นรานํ รตนํ หมายถึงปญญา เปนรัตนะของนรชน 
 1.9  คำขวัญประจำโรงเรียน  
  เรียนเดน สุขภาพดี มีความรับผิดชอบ 
 1.10 อัตลักษณของโรงเรียน  
  รักสะอาด มารยาทดี สามัคค ีมีคุณธรรม 
 1.11 เอกลักษณของสถานศึกษา  
  โรงเรียนสะอาด บรรยากาศนาเรียน 
 1.12 ตราประจำโรงเรียน  
  

 
 
 1.13 สีประจำโรงเรียน ไดแกสี ขาว – เขียว  
  -  สีเขียว หมายถึง ความดีงาม  
  -  สีขาว หมายถงึ ปญญาที่บริสุทธิ ์
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1.14 แผนที่โรงเรียนวัดบอพระอินทร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
รพ.พระพุทธบาท 

 ทีว่าการอําเภอ พระพุทธบาท 

ร.ร.วัดบ่อพระอินทร์ 

วัดบ่อพระอินทร์ 

ไปหนองโดน 

ถนนพหลโยธิน ไปลพบรีุ ไปกรุงเทพฯ 

ไปบ้านหมอ 
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2. ขอมูลนักเรียน 
 ปจจุบันโรงเรียนวัดบอพระอนิทรมีขอมูลเก่ียวกับนักเรียนดังนี้ 
 2.1 จำนวนนักเรียนทัง้หมด 117 คน (ขอมูลวันที่ 18 กรกฎาคม 2563) 
  2.2 จำนวนหองเรียน 8 หองเรียน 
 

จำนวนชั้นเรียน จำนวน
หองเรียน 

จำนวนนักเรียน หมายเหตุ 
ชาย หญิง รวม 

1.ระดับกอนประถมศึกษา 
   ชั้นอนุบาล 2. 
   ชั้นอนบุาล 3. 

 
1 
1 

 
9 

14 

 
8 
4 

 
17 
18 

 

รวมระดับกอนประถม 2 23 12 35  
2.ระดับประถม 
   ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 
   ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 
   ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 
   ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 
   ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 
   ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 

 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 
10 
8 
4 

12 
8 
7 

 
7 
5 
6 
5 
5 
5 

 
17 
13 
10 
17 
13 
12 

 
 
 
 
 
 
 

รวมระดับประถม 6 49 33 82  
รวมทั้งสิ้น 8 72 45 117  

 
 2.3 ขอมูลนักเรียนยอนหลัง 4 ป 
 

ขอมูลยอนหลงั 4 ป ปการศึกษา 2560-2563

11 12 15 16 13 11 12 20

11
0

11 8 13 14 13 9 12

96

17 17 12 11 16 12 12 8

10
5

17 18 17 13 10 17 13 12

11
7

16

0

50

100

150

อนุบาล 2 อนุบาล 3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 รวม

ป ก.ศ. 2560 ป ก.ศ. 2561
ป ก.ศ. 2562 ป ก.ศ. 2563
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3.  ขอมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 จำนวนครูและบุคลากรที่มีอัตราอยูในโรงเรียน (ขอมูล 1 ก.ย. 63) 
 

ที ่ ชือ่ - สกุล 
อายุ
(ป) 

ตำแหนง วุฒิ วิชาเอก 
สอน

ชั้น/วิชา 
1 นายยุทธกิจ  ถาวรเกษตร 44 ผูอำนวยการ

โรงเรยีน 
ค.ม. การบริหารการศึกษา - 

2 นางสาววรรณภา  เงินพุม 39 ครู ค.ศ.3 ค.ม. หลักสูตรและการสอน ป.2 
3 นางขนิษฐา การะเกตุ 37 คร ูค.ศ.1 ค.บ. ปฐมวยั อนุบาล 
4 นางอรอุมา  นอกกลาง 44 คร ูค.ศ.1 ค.บ. ประถมศกึษา ป.1 
5 นางสาวกนกวรรณ  แทนทอง 28 คร ูค.ศ.1 ค.บ. คณติศาสตร ป.6 
6 นางสาววรรณศิริ  ดวงประเทศ 38 ครูผูชวย ค.บ. ชีววิทยา ป.3 
7 นางสาวดารารันต  สุภาวหา 30 ครูผูชวย ค.บ. ภาษาอังกฤษ ป.5 
8 นายชัยพร  ขวัญเมือง 30 ครูอัตราจาง วท.บ. วทิยาการคอมพิวเตอร ป.4 
9 นายบุญชวย อวมประเสริฐ 54 ชางไฟฟา ชัน้ 4 ม.3 - - 

10 นางสาวอุมาพร สขุอราม  43 ครูธรุการ บธ.บ. การตลาด  
11 นางขวัญชนก มวงทอง 37 พี่เลี้ยงอนุบาล ม.6 - พี่เลี้ยง

อนุบาล 
 
4. ขอมูลเกี่ยวกับทรัพยากร  
 4.1 สิ่งกอสราง  
  อาคารเรยีนแบบ ป.1 ข 8 หอง     จำนวน 1 หลัง 
  อาคารเรียนแบบ สปช.106/26 ใตถุนสูง 3 หอง   จำนวน 1 หลัง 
  อาคารเอนกประสงค สปช 202/26 (โรงอาหาร)   จำนวน 1 หลัง 
  อาคารเอนกประสงคบอพระอินทรรวมใจ (อนุบาล) 2 หอง  จำนวน 1 หลัง 
  สุขา แบบ 604/45      จำนวน 1 หลัง 
  สุขา แบบ อื่นๆ      จำนวน 1 หลัง 
  เสาธง         จำนวน 1 ตน 
  ปายชื่อโรงเรยีน      จำนวน 1 ปาย 
  ลานเอนกประสงค      จำนวน 1 ลาน 
  ถนนคอนกรีต       จำนวน 45 เมตร 
  สนามเด็กเลน       จำนวน 1 สนาม 
  สนามฟุตบอล       จำนวน 1 สนาม 
  ถังเก็บน้ำ       จำนวน 1 ถัง 
 4.2 จำนวนหองเรียนและหองพิเศษ (13 หอง) 
  หองเรียนระดับปฐมวัยจำนวน 2 หอง หองเรียนระดับประถม จำนวน 6 หอง หองธุรการ จำนวน 1 
หอง หองคอมพิวเตอรจำนวน 1 หอง หองเรียนธรรมะ 1 หอง หองเก็บสื่อ 1 หอง หองสมุด 1 หอง 
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5. สภาพของชมุชน 
 5.1 ผูปกครองสวนใหญจบการศึกษาระดับต่ำกวามัธยมตน 
 5.2 ผูปกครองสวนใหญประกอบอาชพีเกษตรกร และรับจาง 
 5.3 ผูปกครองสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ 
 
6. ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบปที่ผานมา ปการศึกษา 2562 
 6.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย  
 

มาตรฐาน/ประเดน็การพจิารณา 
คาเปาหมาย
มาตรฐาน 

คาที่ได 
ผลการ
ประเมิน 

มาตรฐานที่ ๑ คณุภาพของเด็ก ด ี ด ี ผาน 
 ๑.๑  มีพัฒนาการดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี  
และดูแลความปลอดภัยของตนเองได 

ด ี
รอยละ 90 ขึ้นไป 

ด ี
รอยละ 94.66 

ผาน 

 ๑.๒  มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และ
แสดงออกทางอารมณได  

ด ี
รอยละ 90 ขึ้นไป 

ด ี
รอยละ 94.07 

ผาน 

 ๑.๓  มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเอง และ
เปนสมาชิกที่ดีของสังคม   

ด ี
รอยละ 90 ขึ้นไป 

ด ี
รอยละ 95.01 

ผาน 

 ๑.๔  มีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได มีทักษะ
การคดิพื้นฐาน และแสวงหาความรูได  

ด ี
รอยละ 90 ขึ้นไป 

ด ี
รอยละ 81.97 

ไมผาน 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลศิ ดีเลิศ ผาน 
 ๒.๑  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔  ดาน 
สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น 

ดีเลิศ ดีเลิศ ผาน 

 ๒.๒  จัดครูใหเพียงพอกับชั้นเรียน   ดีเลิศ ดีเลิศ ผาน 
 ๒.๓  สงเสริมใหครมูีความเชี่ยวชาญดานการจัด
ประสบการณ 

ดีเลิศ ดีเลิศ ผาน 

 ๒.๔  จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพ่ือการเรียนรู อยาง
ปลอดภัย และเพียงพอ  

ดีเลิศ ดีเลิศ ผาน 

 ๒.๕  ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการ
เรียนรูเพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ 

ดีเลิศ ดีเลิศ ผาน 

 ๒.๖  มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเก่ียวของ
ทุกฝายมีสวนรวม  

ดีเลิศ ดีเลิศ ผาน 

มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสำคญั ดีเลิศ ดีเลิศ ผาน 
 ๓.๑.  จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุก
ดานอยางสมดุลเต็มศักยภาพ   

ดีเลิศ ดีเลิศ ผาน 

 ๓.๒  สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลน
และปฏิบัติอยางมีความสุข 

ดเีลิศ ดีเลิศ ผาน 

 ๓.๓  จัดบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรูใชสื่อและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 

ดีเลิศ ดีเลิศ ผาน 

 ๓.๔  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผล ดีเลิศ ดีเลิศ ผาน 
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การประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ
และพัฒนาเด็ก 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ด ี ด ี ผาน 
 
สรุปผลการประเมินมาตรฐานการศกึษาปฐมวัย 
 
  กำลังพัฒนา   ปานกลาง    ดี   ดีเลิศ   ยอดเยีย่ม  
 
 6.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 
คาเปาหมาย
มาตรฐาน/

ประเด็นพิจารณา 
คาที่ได 

ผลการ
ประเมิน 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผูเรียน ด ี ด ี ผาน 
๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน ดี ด ี ผาน 
 ๑)  มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร 
และการคิดคำนวณ 

ด ี
รอยละ 85 ขึ้นไป 

ด ี
รอยละ 94.44 

ผาน 

 ๒)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แกปญหา 

ด ี
รอยละ 85 ขึ้นไป 

ด ี
รอยละ 83.58 

ไมผาน 

 ๓)  มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม  ด ี
รอยละ 85 ขึ้นไป 

ด ี
รอยละ 92.60 

ผาน 

 ๔)  มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

ด ี
รอยละ 85 ขึ้นไป 

ด ี
รอยละ 93.82 

ผาน 

 ๕)  มีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  ด ี
รอยละ 85 ขึ้นไป 

ด ี
รอยละ92.78 

ผาน 

 ๖)  มีความรู ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีตองาน
อาชีพ 

ด ี
รอยละ 85 ขึ้นไป 

ด ี
รอยละ 92.37 

ผาน 

๑.๒  คุณลักษณะทีพึ่งประสงคของผูเรียน ด ี ด ี ผาน 
 ๑)  การมีคุณลักษณะและคานยิมที่ดีตามท่ีสถานศึกษา
กำหนด 

ด ี
รอยละ 85 ขึ้นไป 

ด ี
รอยละ 100 

ผาน 

 ๒)  ความภูมิใจในทองถิน่และความเปนไทย ดี 
รอยละ 85 ขึ้นไป 

ด ี
รอยละ 100 

ผาน 

 ๓)  การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและ
หลากหลาย 

ด ี
รอยละ 85 ขึ้นไป 

ด ี
รอยละ 100 

ผาน 

 ๔)  สุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม ด ี
รอยละ 85 ขึ้นไป 

ด ี
รอยละ 96.99 

ผาน 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ ดีเลิศ ผาน 
 ๒.๑  มีเปาหมายวสิัยทัศนและพันธกจิท่ีสถานศึกษา ดเีลิศ ดีเลิศ ผาน 
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มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 
คาเปาหมาย
มาตรฐาน/

ประเด็นพิจารณา 
คาที่ได 

ผลการ
ประเมิน 

กำหนดชัดเจน 
 ๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ ดเีลิศ ผาน 
 ๒.๓  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียน
รอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทกุกลุมเปาหมาย 

ดีเลิศ ดีเลิศ ผาน 

 ๒.๔  พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ 

ดีเลิศ ดีเลิศ ผาน 

 ๒.๕  จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อ
ตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 

ดีเลิศ ดีเลิศ ผาน 

 ๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู 

ดีเลิศ ดีเลิศ ผาน 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสำคัญ  

ดีเลิศ ดีเลิศ ผาน 

 ๓.๑  จัดการเรียนรูผานกระบวนการคดิและปฏิบตัิจริง 
และสามารถนำไปประยุกตใชในชีวิตได 

ดีเลิศ ดีเลิศ ผาน 

 ๓.๒  ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่
เอ้ือตอการเรียนรู  

ดีเลิศ ดีเลิศ ผาน 

 ๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  ดีเลิศ ดีเลิศ ผาน 
 ๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ 
และนำผลมาพัฒนาผูเรียน 

ดีเลิศ ดีเลิศ ผาน 

 ๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอน
กลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู 

ดีเลิศ ดีเลิศ ผาน 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ด ี ด ี ผาน 
 
สรุปผลการประเมินมาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
 
  กำลังพัฒนา   ปานกลาง    ดี   ดีเลิศ   ยอดเยีย่ม  
 



11 

7. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
 7.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย  
 

ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จำแนกตามกลุมตัวบงชี้ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย 
นำ้หนัก 
คะแนน 

คะแนน
ที่ได 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน    
ตัวบงชี้ที่ 1  เดก็มีพัฒนาการดานรางกายสมวัย 5.00 5.00 ดีมาก 
ตวับงชี้ที ่2  เดก็มีพัฒนาการดานอารมณและจติใจสมวัย 5.00 5.00 ดีมาก 
ตวับงชี้ที ่3  เด็กมีพัฒนาการดานสงัคมสมวัย 5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบงชี้ที ่4  เด็กมีพัฒนาการดานสติปญญาสมวัย 10.00 9.50 ดีมาก 
ตัวบงชี้ที ่5  เด็กมีความพรอมศึกษาตอขั้นตอไป 10.00 10.00 ดีมาก 
ตัวบงชี้ที ่6  ประสิทธิภาพการจัดประสบการการเรียนรูที่เนนเด็กเปน
สำคัญ 

35.00 34.00 ดีมาก 

ตัวบงชี้ที ่7  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ และการพัฒนา
สถานศึกษา 

15.00 14.00 ดีมาก 

ตัวบงชี้ที ่8  ประสทิธภิาพของระบบประกันคณุภาพภายใน 
 

5.00 4.77 ดีมาก 

กลุมตวับงชีอ้ตัตลกัษณ    
ตัวบงชี้ที ่9  ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/ วิสัยทัศน พันธ
กิจ และวัตถุประสงคของการจัดตั้งสถานศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

ตัวบงชี้ที ่10 ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปน
เอกลักษณของสถานศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

กลุมตัวบงชีม้าตรการสงเสริม    
ตัวบงชี้ที ่11 ผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน 
รักษามาตรฐาน และพัฒนาสูความเปนเลิศที่สอดคลองกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

ตัวบงชี้ที ่12 ผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน 
รักษามาตรฐานและพัฒนาสูความเปนเลิศท่ีสอดคลองกบัแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 97.27 ดีมาก 
การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 
   ผลคะแนนรวมทุกตัวบุงชี้ ตั้งแต 80 คะแนน ข้ึนไป    ใช     ไมใช 
   มีตัวบงชี้ที่ไดระดับดขีึ้นไปอยางนอย 10 ตัวบงชี้ จาก 12 ตัวบงชี้    ใช     ไมใช 
   ไมมีตวับงชี้ใดที่มีระดับคณุภาพตองปรบัปรุงหรือตองปรับปรุงเรงดวน    ใช     ไมใช 
ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย 
    สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา     ไมสมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
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7.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จำแนกตามกลุมตัวบงชี้ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับประถมศึกษา 
 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับประถมศกึษา 
นำ้หนัก 
คะแนน 

คะแนน
ที่ได 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุมตวับงชี้พืน้ฐาน    
ตัวบงชี้ที่ 1  ผูเรียนมสีุขภาพกายและสุขภาพจิตทีด่ี 10.00 9.80 ดีมาก 
ตัวบงชี้ที่ 2  ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค 10.00 9.62 ดีมาก 
ตัวบงชี้ที ่3  ผูเรียนมคีวามใฝเรียนรู และเรียนรูอยางตอเนื่อง 10.00 9.33 ดีมาก 
ตัวบงชี้ที ่4  ผูเรียนคิดเปนทำเปน 10.00 9.16 ดีมาก 
ตัวบงชี้ที ่5  ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน 20.00 18.50 ดีมาก 
ตัวบงชี้ที ่6  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สำคัญ 

10.00 10.00 ดีมาก 

ตัวบงชี้ที ่7  ประสทิธภิาพของการบรหิารจัดการและการพัฒนา
สถานศกึษา 

5.00 4.80 ดีมาก 

ตัวบงชี้ที ่8  พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศกึษา
และตนสังกัด 

5.00 4.78 ดีมาก 

กลุมตัวบงชีอ้ัตตลักษณ    
ตัวบงชี้ที ่9  ผลการพัฒนาใหบรรลตุามปรัชญา ปณิธาน/ วิสยัทัศน พันธ
กิจ และวัตถุประสงคของการจัดตั้งสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบงชี้ที ่10 ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปน
เอกลักษณของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม    
ตัวบงชี้ที ่11 ผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน 
รักษามาตรฐาน และพัฒนาสูความเปนเลิศทีส่อดคลองกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบงชี้ที ่12 ผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน 
รักษามาตรฐานและพัฒนาสูความเปนเลิศที่สอดคลองกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศกึษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 95.99 ดีมาก 
การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา ระดบัประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
   ผลคะแนนรวมทกุตัวบุงชี้ ตัง้แต 80 คะแนน ข้ึนไป    ใช     ไมใช 
   มีตัวบงชี้ที่ไดระดับดีขึ้นไปอยางนอย 10 ตัวบงชี้ จาก 12 ตัวบงชี้    ใช     ไมใช 
   ไมมีตัวบงชี้ใดที่มีระดับคณุภาพตองปรับปรุงหรือตองปรับปรุงเรงดวน    ใช     ไมใช 
สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศกึษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศกึษาในภาพรวม 
    สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา     ไมสมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
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ขอเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 
 
ระดับการศึกษาปฐมวัย 
จุดเดน 
1. ดานผลการจัดการศึกษา 
  เด็กมีพัฒนาการดานรางกายสมวัย ดานอารมณและจิตใจ ดานสังคมสมวัย ดานสติปญญา โดย
สถานศึกษาเห็นความสำคัญในการบริการสุขภาพเด็กใหมีสุขภาพรางกายท่ีแข็งแรงไดรับประทานอาหารท่ีมี
ประโยชน การออกกำลังกาย การจัดประสบการณโดยใชกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม กิจกรรมทุกหนวยการสอนตาม
แผน การจัดการเรยีนรูและปฏิบตัิกิจวัตรประจำวันอยางตอเนื่องสงผลใหเด็กมีความพรอมศกึษาตอในขั้นตอไป มี
ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน พันธกิจและวัตถุประสงคของการจัดตั้งสถานศึกษา มีผล
พัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปนเอกลักษณของสถานศึกษาและมีผลการดำเนนิงานโครงการพิเศษ
เพ่ือสงเสริมบทบาทของสถานศึกษา 
2.  ดานการบริหารจัดการศึกษา 
  ผูบริหารมีความรูความสามารถในการบริหารงานตามภารกิจของสถานศึกษาในระดับปฐมวัยครอบคลุม
งานทั้ง 4 งานตามโครงสรางการบริหารงานของสถานศึกษา และใชหลักการมีสวนรวมมีคณะกรรมการ
สถานศึกษาที่เขมแข็ง มีความรูและประสบการณในการระดมทรัพยากรเพ่ือพัฒนาการศึกษาในทุกดานสงผลให
สถานศึกษามีการบริหารจัดการที่ดี มีการจัดบรรยากาศและสิ่งแวดลอมภายในและภายนอกอาคารเอ้ือตอการ
เรียนรู สะอาด ปลอดภยัและถูกสขุลักษณะ 
3.  ดานการจดัการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 
  ครูมีความรูความสามารถในการจัดประสบการณการเรียนรูที่หลากหลาย คำนึงถึงความแตกตาง
ระหวางบุคคลใหเด็กไดพัฒนาการดานรางกาย ดานอารมณและจิตใจ ดานสังคม ดานสติปญญาไดเหมาะสมและ
สงเสริมความสัมพันธทางบวกกับเด็กและครอบครัว จัดการเรียนรูทีต่อบสนองตอธรรมชาติและพัฒนาการเด็ก 
4.  ดานการประกันคุณภาพภายใน 
  สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายใน 11 มาตรฐานของการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับปฐมวัยมี
การประเมินตนเองทุกปอยางตอเนื่อง ไดรับการประเมินจากหนวยงานตนสังกัดและจัดทำรายงานการประกัน
คุณภาพการศกึษาเพ่ือเสนอตอหนวยงานตนสังกัดและสารธารณชน 
 
จุดท่ีควรพฒันา 
1.  ดานผลการจัดการศึกษา 
  เด็กไดรับการกระตุนในการปรับตัวใหเขากับสังคม การปฏิบัติตนตามกฎของหองเรียน และสถานศึกษา 
ฝกรูจักการเปนผูนำผูตามทีด่ี มีสมาธิในการเรียนรู มีความคิดรวบยอดเก่ียวกับสิง่ตาง ๆ ที่เกิดจากการเรียนรู และ
สามารถแกปญหาไดเหมาะสมตามวัยอยางตอเนื่อง 
2.  ดานการบริหารจัดการศึกษา 
  ผูบริหารมีการนิเทศชั้นเรยีนยังไมสม่ำเสมอ ควรเสนอแนะใหครูจัดมุมประสบการณใหหลากหลายและ
ปรับเปลี่ยนมุมประสบการณ  เพ่ือสงเสริมดานสติปญญา และผูบริหารควรจัดทำรายงานผลการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาตอหนวยงานตนสังกัดหลังจากวันประชุม 15 วัน ใหเปนไปตามเกณฑ 
3.  ดานการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 
  ครูขาดความตอเนื่องการจัดกิจกรรมบูรณาการเปนรายบุคคล กลุมเล็ก กลุมใหญ และเด็กไดลงมือ
กระทำเพ่ือพัฒนาความคิดรวบยอดและทักษะเก่ียวกับคณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษา สังคม ดนตรี กีฬาที่
เหมาะสมกับบริบทวัฒนธรรมของเด็ก 
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4.  ดานการประกันคุณภาพภายใน 
  คณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในเมื่อมกีารประชุม ใหตดิตามและบันทกึรายงานการพัฒนาการ
ประกันคุณภาพภายในสม่ำเสมออยางตอเนื่องโดยยึดกรอบการประกันคุณภาพภายในตามกฏกระทรวง พ.ศ. 
2553 
 
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฏกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 

พ.ศ.2553 
1.  ดานผลการจัดการศกึษา 
  เด็กควรไดรับการพัฒนาใหสามารถปรับตัวใหเขากับสังคม การปฏิบัติตนตามกกของหองเรียนและ
สถานศึกษาและรูจกัการเปนผูนำผูตามที่ดี มีสมาธิในการเรียนรู มีความคดิรวบยอดเก่ียวกับสิ่งตางๆ ที่เกิดจากการ
เรียนรู และสามารถแกปญหาไดเหมาะสมตามวัย โดยการฝกประสาทสัมผัสท้ัง 5 เชน ตาดู หูฟง จมูกดมกลิ่น 
ปากชิมรสชาติ มือสัมผัส เปนตน 
 
2.  ดานการบริหารจัดการศึกษา 
  ผูบริหารควรสงเสริมใหครูจัดมุมประสบการณใหหลากหลายและปรับเปลี่ยนมุมประสบการณ เพ่ือ
สงเสริมดานสติปญญา และควรมีการรายงานผลการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาตอหนวยงานตนสังกัด
หลังจากวนัประชุม 15 วัน 
3.  ดานการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 
  ครูควรจัดกิจกรรมบูรณาการเปนรายบุคคล กลุมเล็ก กลุมใหญ ผานกิจกรรมแบบบูรณาการท่ีเด็กได
เลนและลงมือกระทำเพื่อพัฒนาความคิดรวบยอดและทักษะเกี่ยวกับคณิตศาสตร ภาษา สังคม ดนตรี กีฬา ที่
เหมาะสมกับบริบทวัฒนธรรมของเด็ก 
4.  ดานประกันคณุภาพภายใน 
  คณะกรรมการการประกนัคณุภาพภายในควรประชุมและบันทึกรายงานการพัฒนาการประกันคุณภาพ
ภายในสม่ำเสมออยางตอเนื่องโดยยดึกรอบการประกันคุณภาพภายในตามกฏกระทรวง พ.ศ. 2553 
 
นวัตกรรมหรือตัวอยางการปฏบิัตทิี่ดี (Good Practice) ของสถานศึกษาที่เปนประโยชนตอสังคม 
  การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กการนิเทศเพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในโรงเรียนตามแนว
ปฏิรูปการศึกษา โรงเรียนวัดบอพระอินทรเปนโรงเรียนขนาดเล็ก ผูบริหารมุงการบริหารเพ่ือใหเกิดกับผูเรียนใช
ระบบการนิเทศ โดยใชเทคนิควิธีที่เหมาะสม 2 กลุม คือ ผูนิเทศ และผูรับการนิเทศ เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรในโรงเรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษามาเปนระยะ 2 ป พบวาความสำเร็จของการนิเทศภายใน คือ
บุคลากรทุกคนไดรับการพัฒนาอยางเต็มศกัยภาพ อันเกิดจากความรวมมือ ผลการพัฒนางานเกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของครู ทำใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงข้ึน ผูปกครองมีความพึงพอใจจำนวนนักเรียนมี
แนวโนมสูงขึ้น ในปการศึกษา 2551 จำนวน 39 คน ปการศึกษา 2552 จำนวน 43 คน ปการศึกษา 2554 
จำนวน 70 คน 
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ระดบัประถมศกึษา 
จุดเดน 
1.  ดานผลการจัดการศกึษา 
  ผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีน้ำหนักสวนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑมีคุณธรรม 
จริยธรรมเปนลูกท่ีดีของพอแม ผูปกครอง เปนนักเรียนที่ดีของโรงเรียนรูจักบำเพ็ญประโยชนและเรียนรูจาก
ประสบการณตรงรวมกับผูอื่นทั้งในและนอกสถานศึกษา ไมมีปญหาเรื่องการปกครอง รูจักดูแลตนเองปลอดจาก
ปญหาทางเพศ ยาเสพติดและสิ่งมอมเมา มีความใฝรูและเรียนรูอยางตอเนื่อง สงผลใหผูเรียนมีพัฒนาการผลการ
ทดสอบระดับชาติ (O-NET) ไดระดบัดมีาก เนื่องจากผูเรียนไดรับการสงเสริมใหมีสุขภาพรางกาย สมบูรณแข็งแรง 
มีสุขภาพจิตทีด่ี มีสุนทรียภาพ มีคณุธรรม จริยธรรม มีความใฝรู ใฝเรยีนอยางตอเนื่องสามารถพัฒนาใหบรรลุตาม
ปรัชญา วิสัยทัศน จุดเนนและจุดเดนของสถานศึกษา มารยาทดี มีวินัย น้ำใจงาม 
2.  ดานการบริหารจัดการศึกษา 
  ผูบริหารมีความรู ความสามารถในการบริหารงานตามภารกิจของสถานศึกษาในระดับประถมศึกษา
ครอบคลุมงานทั้ง 4 งาน ไดแก ดานงานวิชาการ ดานงานงบประมาณ ดานบริหารงานบุคคล และดานการบริหาร
ทั่วไป มีคณะกรรมการสถานศึกษาที่เขมแข็งมีความรู ความสามารถ จัดบรรยากาศและสิ่งแวดลอมภายใน
สถานศึกษา สะอาด สวยงาม และถูกสุขลักษณะ เนื่องจากผูบริหารเปดโอกาสใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมใน
การพัฒนาคุณภาพการศกึษา 
3.  ดานการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ 
  ครูไดรับการพัฒนาในวิชาที่สอนโดยเขารับการอบรมไมนอยกวา 20 ชั่วโมง/ป มีการประเมินแผนการ
จัดการเรียนรู ประเมินการจัดการเรียนรู การประเมินแบบวัด แบบทดสอบทุกภาคเรียน สามารถจัดกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนทีเ่นนผูเรียนเปนสำคัญครบทั้ง 8 ขอ 
 
4.  ดานการประกันคุณภาพภายใน 
  สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายใน 15 มาตรฐานของการศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับ
ประถมศึกษา มีการประเมินตนเองทุกปอยางตอเนื่อง ไดรับการประเมินจากหนวยงานตนสังกัดและจัดทำรายงาน
การประกันคณุภาพการศกึษาเพ่ือเสนอตอหนวยงานตนสังกัดและตอสาธารณชน 
จุดท่ีควรพฒันา 
1.  ดานผลการจัดการศึกษา 
  ผูเรียนไดรับการสงเสริมใหเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรใหคิดเปน ทำเปนและแกปญหาเปน
ผานกระบวนการเรียนรูที่ยังไมมีความหลากหลาย และเขาถึงแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา มี
การเก็บขอมูลจากการศึกษาแหลงเรียนรูนั้นมาจัดทำเปนรายงาน 
2.  ดานการบริหารจัดการศึกษา 
  สถานศึกษามีระบบขอมูลสารสนเทศยังไมสมบูรณครบถวน ที่สามารถนำไปใชตามความตองการได
อยางสะดวกรวดเรว็ 
3.  ดานการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 
  ครูมีวิธีสอน/เทคนิค ยังไมมีความหลากหลาย เชน การปฏิบัติจริง การทำโครงการ การใหใบงาน ใบ
ความรูและการใชอินเทอรเนต็สืบคนขอมูล มีการเก็บชิ้นงานทกุกลุมสาระการเรยีนรู 
4.  ดานการประกันคุณภาพภายใน 
  คณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในเมื่อมีการประชุมควรติดตามและบันทึกรายงานการ
พัฒนาการประกันคุณภาพภายในสม่ำเสมออยางตอเนื่องโดยยึดกรอบการประกันคุณภาพภายในตามกฏกระทรวง 
พ.ศ. 2553 
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ขอเสนอแนะเพือ่การพัฒนาตามกฎกระทรวงวาดวยระบบหลักเกณฑและวิธีการระกันคุณภาพการศึกษา  
พ.ศ. 2553 
1.  ดานผลการจัดการศกึษา 
  ผูเรียนควรไดรับการสงเสริมใหเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ใหคิดเปน ทำเปนและแกปญหา
เปนผานกระบวนการเรียนรูท่ีหลากหลาย โดยการจัดการเรียนการสอนแบบโครงการ การสำรวจ การทำ
สิ่งประดิษฐ ศึกษาจากสื่อสิ่งพิมพ การบันทึกขอมูลจากแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษามาจัดทำ
เปนรายงาน และสามารถสืบคนขอมูลจากอินเทอรเน็ต เพิ่มมากข้ึน ใหรักษาระดับคุณภาพผลการทดสอบ
ระดับชาติ (O-NET) ตลอดไป 
 
2.  ดานการบริหารจดัการศกึษา 
  ผูบริหารควรพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศใหสมบูรณครบถวนสามารถนำไปใชตามความตองการได
อยางสะดวกรวดเร็ว และควรนิเทศ ติดตามผลการจัดการเรียนรูอยางตอเนื่องเพื่อใหคุณภาพการเรียนการสอน
พัฒนาสูความเปนเลิศ และใหมีการรายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาตอหนวยงานตนสังกัดภายหลัง
จากการประชุม 15 วัน 
3.  ดานการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 
  ครูควรไดรับการพัฒนาวิธีสอน/เทคนิคการสอนใหหลากหลาย เชน การทำโครงการ การสำรวจ การทำ
สิ่งประดิษฐ ศึกษาจากสื่อสิ่งพิมพ การบันทึกขอจากแหลงเรยีนรูท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา มาจัดทำเปน
รายงาน และสามารถสืบคนขอมูลจากอินเทอรเน็ต เพ่ือฝกทกัษะกระบวนการคดิใหมากยิ่งขึ้น 
4. ดานการประกันคุณภาพภายใน 
  คณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในควรประชุมและบันทึกรายงานการพัฒนาการประกันคุณภาพ
ภายในสม่ำเสมออยางตอเนื่องโดยยดึกรอบการประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวง พ.ศ.2553 
 
นวัตกรรมหรือตัวอยางการปฏบิัติที่ดี (Good Practice) ของสถานศึกษาที่เปนประโยชนตอสังคม 
1. การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
  การนิเทศเพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในโรงเรียนตามแนวปฏิรูปการศึกษา โรงเรียนวัดบอพระ
อินทรเปนโรงเรียนขนาดเล็ก ผูบริหารมุงการบริหารเพื่อใหเกิดกับผูเรียนใชระบบการนิเทศ โดยใชเทคนิควิธีที่
เหมาะสม 2 กลุม คือ ผูนิเทศ และผูรับการนิเทศ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในโรงเรียนตามแนวทางปฏิรูป
การศึกษามาเปนระยะ 2 ป พบวาความสำเร็จของการนิเทศภายใน คือบุคลากรทุกคนไดรับการพัฒนาอยางเต็ม
ศักยภาพ อันเกิดจากความรวมมือ ผลการพัฒนางานเกิดการเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมของครู ทำใหผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนสูงข้ึน ผูปกครองมีความพึงพอใจ จำนวนนักเรียนมีแนวโนมสูงขึ้น ในปการศึกษา 2557 
จำนวนนักเรียน 79 คน ปการศึกษา 2558  จำนวน 90 คน  ปการศึกษา 2559 จำนวน 106 คน และในป
การศกึษา 2560 จำนวนนักเรยีน 111 คน และไดรับรางวัลชนะเลิศลำดับที ่2 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ในปการศกึษา 2558 
2.  พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย 
  โรงเรียนวัดบอพระอินทรไดกำหนดวิสัยทัศนป 2556 -2559 ในการพัฒนาผูเรียนการเรียนการสอน
ภาษาไทย กำหนดไววา อานคลอง เขียนคลอง โดยระบุเปาหมายใหนักเรียนอานคลอง เขียนคลอง มีความรู
ความสามารถเหมาะสมกับระดับชั้นเปนอันดับแรกและไดดำเนินการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย
ขึ้นในโรงเรียน มีแผนการจัดการเรียนรูที่ เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาโดยใชนวัตกรรม The trainer 
practice นักเรียนตั้งแตประถมศึกษาปที่ 1-6 ไดดำเนินการตามกิจกรรม ฝกปฏิบัติเปนผูสอนเพ่ือน สอนนอง ครู
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มีสื่อการสอนที่หลากหลาย ผลการดำเนินงาน พบวานักเรียนปกติสามารถอานคลอง เขียนคลองทุกคน จะมี
นักเรียนกลุมเดก็พิเศษที่มีการพัฒนาอานเขียนไดตามศกัยภาพของตนเอง 
สรุปสภาพปญหา จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
สภาพปญหา  
 - ขาดคอมพิวเตอรสำหรับใหนักเรียนไดฝกประสบการณ  
 - ครูและบคุลากรทางการศกึษามีจำนวนไมเพียงพอ 
 - ครูมีการเปลี่ยนแปลงโยกยายบอยทำใหการจัดการเรียนการสอนไมตอเนื่อง 
จุดเดน  
 - ผูบริหารมีความสามารถในการบริหารงานไดด ี
 - สถานศึกษาไดรับรางวัลโรงเรียนสงเสรมิสุขภาพระดับทอง รางวัลโรงเรียนขนาดเลก็ที่มวีิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ 
 - ผูเรียนมีสขุนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตทีด่ ี
 - สถานศึกษามคีวามสัมพันธกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษาด ี
 - ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พงึประสงค 
 - ครูเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤตปิฏิบัติตนตามจรรยาบรรณแหงวิชาชพี 
 - ครูทุกคนอยูในวยักำลังทำงาน มีความเสียสละ และมีความรบัผิดชอบในหนาที่สูงทุกคน 
จุดท่ีควรพัฒนา 
 - จัดหาอุปกรณคอมพิวเตอรใหเพียงพอตอจำนวนนักเรียนในหองเรยีน 
 - สถานศึกษาควรเรงพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุมสาระฯ 
 
8. โครงสรางการบริหารโรงเรียนวัดบอพระอินทร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการสถาน 
ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กลุมบริหาร 
งานทัว่ไป 

บริหารงาน 
งบประมาณและแผน 

ผูอำนผูอำนววยการโรงเรียการโรงเรียนยน 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
และงานวิชาการ 

บริหาร 
งานวิชาการ 

บริหาร 
งานบุคคล 

ธรุการ นักการ 
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9. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดบอพระอินทร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
10. ขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
 ระดับปฐมวัย 
 รอยละของนักเรยีนที่มีผลการประเมินพัฒนาการแตละดานในระดับ 3 ขึ้นไป 
 

รอยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินพัฒนาการแตละดานในระดับ 3 ข้ึนไป 

 ขอมูลยอนหลัง 3 ป ปการศึกษา 2560-2562
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รางกาย อารมณ สังคม สติปญญา ครบท้ัง 4 ดาน

ปก.ศ.2560 ปก.ศ.2561 ปก.ศ.2562
 

ผูอำนวยการโรงเรียน 
กรรมการและเลขานุการ 

นายสำเนาว  อภิพงษ 
ประธานกรรมการ (ผูทรงคุณวุฒิ) 

นายศิร ิ  อวนแกว 
กรรมการ (ผูทรงคุณวฒุิ) 

นางอารีย  หมูเตะ 
กรรมการ (ตัวแทนผูปกครอง) 

นางสมจิตร   มีเจริญ 
กรรมการ (ตัวแทนชุมชน) 

นายสุทิน   ชาวไทย 
กรรมการ (ตัวแทนองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น) 

นางประณีต  สิงหเถือ่น 
กรรมการ (ผูแทนศิษยเกา) 

พระสมประเสริฐ  กิตตฐิาโน 
กรรมการ (ผูแทนพระภิกษุ) 

นางอรอุมา  นอกกลาง 
กรรมการ (ผูแทนครู) 
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 ระดับการศกึษาขั้นพื้นฐาน 
 1) รอยละของนักเรียนทีม่ีเกรดเฉลีย่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนรายวชิาพื้นฐานในระดับ 3 ขึ้นไป ขอมูล
ยอนหลัง 3 ป ปการศึกษา 2560-2562  
 

รอยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน

ในระดับ 3 ข้ึนไป  ขอมูลยอนหลัง 3 ป ปการศึกษา 2560-2562
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 2)  รอยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอาน คดิวเิคราะห  และเขียน  ในระดับดขีึ้นไป ขอมูล
ยอนหลัง 3 ป ปการศึกษา 2560-2562 
 

 

รอยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน ในระดับ

ดีขึ้นไป   ขอมูลยอนหลัง 3 ป ปการศึกษา 2560-2562
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 3)  รอยละของนักเรียนที่มผีลการประเมินคุณลกัษณะอันพึงประสงคในระดับดีขึ้นไป ขอมูลยอนหลัง 3 ป 
ปการศึกษา 2560-2562 
 

 
11. ผลการประเมินทดสอบความสามารถดานการอานออกของผูเรียน (RT) ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1
ขอมูลยอนหลัง 3 ป ปการศึกษา 2560-2562 
 

 

รอยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคในระดับดีข้ึนไป

 ขอมูลยอนหลัง 3 ป ปการศึกษา 2560-2562
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 ผลการประเมินทดสอบความสามารถดานการอานออกของผูเรียน (RT) 

ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 1ขอมูลยอนหลัง 3 ป ปการศึกษา 2560-2562
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12. ผลการประเมินทดสอบความสามารถพืน้ฐานของผูเรียนระดับชาติ (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 
ขอมูลยอนหลัง 3 ป ปการศึกษา 2560-2562 
 1) ผลการประเมินทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผูเรียนระดับชาติ (NT) ปการศึกษา 2561 
 

** ปการศึกษา 2562 ไมมีการทดสอบดานเหตุผล 
 
13. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขัน้พื้นฐาน (O-NET) ระดับชัน้ประถมศึกษาปท่ี 6 ขอมูลยอนหลัง 
3 ป ปการศึกษา 2560-2562 
 

 

 ผลการประเมินทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผูเรียนระดับชาติ (NT) 

ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ขอมูลยอนหลัง 3 ป ปการศึกษา 2560-2562
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 

ขอมูลยอนหลัง 3 ป ปการศึกษา 2560-2562
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14. ผลการสอบนักธรรม ในสนามหลวง ขอมูลยอนหลัง 3 ป ปการศึกษา 2560-2562 
 

 
15. การวิเคราะหสภาพแวดลอมของโรงเรียน 
  โรงเรียนวัดบอพระอินทร จัดทำ SWOT Analysis โดยใชประเด็นการวิเคราะหภายในใชหลัก 7’Ss 
(McKinsey) สวนการวเิคราะหภายนอกใชหลัก C –PEST ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี 
 ปจจัยภายใน (Internal Environment) ใชหลัก 7’Ss คือ 
  1.  ยุทธศาสตร (Strategy) 
  2.  โครงสรางการบริหารงานของสถานศึกษา (Structure) 
  3.  รูปแบบการบริหารจัดการของผูบริหาร (Style) 
  4. ระบบองคการ (System) 
  5. การจัดการบุคคล (Staff) 
  6. ทักษะ (Skill) 
  7. คุณคารวมในองคการ (Shared Values) 
 ปจจัยภายนอก (External Environment) ใชหลัก C–PEST คือ 
  1. ลูกคา (Customer) 
  2. สถานการณทางการเมือง (Political) 
  3. สภาพเศรษฐกิจ(Economic) 
  4. สภาพแวดลอม (Environment) 
  5. สภาพสังคม(Social) 
  6. เทคโนโลยี(Technological) 
 ผลการวิเคราะหองคกร SWOT Analysis ของโรงเรียนวดับอพระอินทรดังนี้ 
 

จํานวนผูสอบไดนักธรรม ในสนามหลวง ขอมูลยอนหลัง 3 ป ปการศึกษา 2560-2562
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วิเคราะหปจจัยภายใน (7’Ss Mckinsey) 
 

ปจจัยภายใน จุดแขง็ (Strengths) จุดออน (Weaknesses) 
1. ยุทธศาสตร 
(Stategy) 

- โรงเรียนมีการกำหนดวิสัยทัศน ยุทธศาสตร
เปาหมายชดัเจนสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล 
สพฐ. หนวยงานตนสังกัด และความตองการของ
ชุมชน 

- การทำยุทธศาสตรระยะยาวทำใหไม
ทันตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
การเมือง 
- นโยบายดานการศึกษามีการ
เปลี่ยนแปลงบอย 

2. โครงสรางการ
บริหารงานของ
สถานศึกษา 
(Structure) 

- โครงสรางการบริหารงานแบงเปน 4 งาน คือ 
บริหารงานวิชาการ บริหารงานบุคคล บริหารงาน
งบประมาณ และบริหารงานทั่วไป โดยมีระเบียบ
กำหนดขอบขายงานที่ชัดเจน 
- แบงการบริหารงานตามชวงชั้นคือ ปฐมวัย และ
ขั้นพ้ืนฐาน ทำใหมคีวามชั้นเจนในการทำงาน 

- ภาระงานมีมาก บุคลากรมีจำนวน
นอย การกระจายอำนาจตาม
โครงสรางการบริหารงาน จึงมี
ขอจำกัด 
- บุคลากรตองรับผิดชอบในงานที่ไม
ตรงกับความรูความสามารถสงผลให
การดำเนินงานเกิดความลาชา 

3. รูปแบบการ
บริหารจัดการของ
ผูบริหาร (Style) 

- ผูบริหารมีความรูความสามารถและมี มนุษย
สัมพันธที่ดีตอผูรวมงานและชุมชน มีการทำงาน
เปนทีม เพ่ือเปาหมายเดียวกันขององคกร 
- มีผูบรหิารเปนตัวอยางที่ดีในการทำงาน 
- ผูบริหารเนนการกระจายอำนาจ ใหผูมีสวน
เก่ียวของมสีวนรวมในการตัดสินใจ 
- การบริหารจัดการดานสภาพแวดลอมเนนความ
สะอาด และเรียบรอย 
- โรงเรียนมีอาคารสถานที่เหมาะสม และเพียงพอ
เอ้ือตอการพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู 
- โรงเรียนมีระบบ IT ที่ทันสมัยพรอมใหการ
บริการและการบริหารจัดการ 
 

- ผูบริหารมีประสบการณการทำงาน
ไมมากทำใหมีเครือขายในการ
ชวยเหลือจำกัด 
- งบประมาณไมเพียงพอตอการ
บริหารจัดการ 
- อาคารเรียนและสิ่งกอสรางบางสวน
เกาและชำรุดรองบประมาณตนสังกัด 
- เครื่องเลนสนามสำหรบัเด็ก เกา 
และชำรุด 
- สื่อวัสดุอุปกรณมีคอนขางจำกัดไม
เพียงพอกับความตองการของจำนวน
นักเรียน 
- ขาดทรัพยากรบุคคลในการดูแลแล
ใชงานดาน IT 
- ขาดการเชื่อมโยงขอมูลของ
สถานศึกษาเพ่ือใชการบริหารจัดการ 

4. ระบบองคการ 
(System) 

- โรงเรียนมีกฎระเบียบและหลักเกณฑท่ีชัดเจน 
- โรงเรียนมีการบริหารจัดการในแบบ
คณะกรรมการ 
- มีการบูรณาการในการทำงานทำใหงานมีความ
คลองตัว 
- มีระบบการบริหารชัดเจน ครอบคลุมทุกสายงาน 
- มีการใชสื่อเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานและ
พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ 
- การบริหารงบประมาณมีผูรับผิดชอบที่ชัดเจน 

- ภาระงานมีมาก บุคลากรมีจำนวน
นอย การปฏิบัติงานตามขั้นตอนและ
กระบวนการตางๆ จึงมีขอจำกัด 
- การนำ ICT ไปใชยังไมเตม็ศักยภาพ 
- งานประชาสัมพันธยังไมดีเทาที่ควร
เนื่องจากขาดบุคลากร 
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ปจจัยภายใน จุดแขง็ (Strengths) จุดออน (Weaknesses) 
5. การจัดการบุคคล 
(Staff) 

- ครูและบุคลากรทุกทานมีศักยภาพในการทำงาน
สูงและมคีวามรบัผิดชอบในหนาที่ของตนเอง 
- ครแูละบุคลากรทุกทาน สอนตรงวิชาเอก
รับผิดชอบงานโครงการที่ไดรับมอบหมายดี 
- มีการนำภูมิปญญาทองถิน่มาจัดการเรียนการ
สอนใหผูเรียนไดรับความรูท่ีหลากหลายตามความ
ถนัดและสนใจ 

- ภาระงานมีมาก บุคลากรมีจำนวน
นอยทำใหแตละคนตองทำงานหลาย
อยาง บางครั้งจึงมีการตกหลนบาง 
- งบประมาณมีจำกัด การจางครูและ
บุคลากรดวยงบประมาณรายได
สถานศึกษาจึงตองทำดวยความ
ระมัดระวัง 
-จำนวนครูและบุคลากรไมครบชั้น 
เนื่องจากเปนโรงเรียนขนาดเล็ก 
- ขาดครูและบุคลากรตามกรอบอัต
ตรากำลังบอยเนื่องจากยายกลับบาน 
จึงทำใหขาดความตอเนือ่งในการจัด
การศกึษา 
- ภาระหนาที่พิเศษมีมากจึงสงผลตอ
การเรยีนการสอน 

6. ทักษะ (Skill) - ครูและบุคลากรสวนใหญอายุยังนอย จึงมีใจใฝ
เรียนรู  
- ครูและบคุลากรมีความตั้งใจในการทำงาน และ
ยังอุทิศเวลาใหกับการปฏิบัติงานทางราชการ 
- ครแูละบุคลากรติดตอสื่อสารกับผูปกครองได
อยางรวดเร็ว 
- ครูและบุคลากรมีการพัฒนาตนเองนำความรูที่
ไดรับมาใชในการพัฒนานาทางดานการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 
- ครูและบุคลากรมีผลงานทางดานการพัฒนา
ความสามารถเปนแบบอยางที่ดีตอผูอื่น 
-ครูและบุคลากรมีความรับผิดชอบในหนาที่ของ
ตนเองและภาระงานไดเปนอยางด ี

- ครแูละบุคลากรแตละทานมีภาระ
งานมากนอกจากงานสอน ทำใหเวลา
ในการเตรียมงานสอนนอยลง 
- ผลงานวิจัยมีนอยเนื่องจากมีการจัด
อบรมพัฒนาตนเองจากหนวยงาน
ภายนอกนอย 
- ขาดครูและบุคลากรที่ความสามารถ
ดาน ดานศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป พล
ศึกษา 
 

7. คณุคารวมใน
องคการ (Shared 
Values) 

- ครูและบุคลากรมีความรัก ความสามัคคีกัน 
ทำงานเปนทีมไดดี มีผลงานปรากฏชัดเจน 
- ครูและบุคลากรใหความสำคัญในการชวยเหลือ 
สงเสริม และพัฒนาผูเรียนเปนอันดับตน 
- ผูเรียนมีคณุภาพตามมาตรฐาน 

- ครแูละบุคลากรสวนใหญ ที่เปนวัย
หนุมสาว มีความรัก ความผูกพันธใน
องคกรนอย เนื่องจากอยูตางจังหวัด
เมือ่มีโอกาสจะยายกลับทองถิ่นตน 
- ผลสัมฤทธิข์ึ้น ๆ ลง ๆ ยังไมเปนท่ี
นาพอใจ 
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วิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก (C-PEST) 
 

ปจจัยภายนอก โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threats) 
1. ลูกคา 
(Customer) 

- ผูปกครองสวนใหญมีอาชีพที่ม่ันคงและดูแล
ครอบครัวไดเปนอยางดี 
- มีคณะกรรมการสถานศึกษาที่เขมแข็ง 
- ชุมชน และผูปกครองมีความตองการสงบุตร
หลานมาเรียนเพ่ิมมากข้ึน 
- ชุมชน และผูปกครองใหความรวมมือในการจัด
กิจกรรม 

- ผูปกครองที่มีฐานะดีมคีานิยมใน
การสงบตุรหลานเขาเรียนในเมือง 
- ประชากรวัยเรียนในเขตพื้นที่
รับผิดชอบมีนอยเนื่องจาก มีเพียง 
1 หมูบาน และเปนโรงเรียนในพ้ืนที่
ชุมชนขนาดเล็ก 
- ผูเรียนบางสวนขาดคุณลักษณะที่
พึงประสงคตอพฤติกรรมทางดาน
การแสดงออก 

2. สถานการณทาง
การเมือง (Political) 

- พ.ร.บ.การศกึษาแหงชาติ เปดโอกาสใหทองถิ่นมี
สวนรวมในการจัดการศึกษา 
- กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายใหการสนับสนุน
การศกึษาโดยการสนับสนุนงบประมาณอยาง
สม่ำเสมอ 
- นโยบายกระจายอำนวยสูเขตพ้ืนท่ี และ
สถานศึกษาทำใหโรงเรียนมีความคลองตัวในการ
ทำงาน 
- องคการปกครองสวนทองถิ่นใหการสนับสนุนเปน
อยางดี 
- ผูมีสวนเก่ียวของเขามามีสวนรวมในการบริหารจัด
การศกึษาทำใหทราบสภาพปญหาและแกไขได 
ถูกจุด 

- การกำหนดมาตรฐานทาง
การศกึษาที่หลากหลายทัง้ใน
ระดับชาติ ระดับกระทรวง ระดับ
เขต และของโรงเรียน ยอมมีปญหา
ในการปฏิบัติ 
- นโยบายของรฐับาลทีป่รับเปลีย่น
ตลอดเวลาทำใหเปนอุปสรรคตอ
การทำงาน ขาดความตอเนื่องใน
การสานตอนโยบาย 
- การกระจายงบประมาณไมทั่วถึง
และจำกัด 
- นโยบายการปรับลดอัตรากำลงั
ของภาครัฐ ทำใหโรงเรียนมี
บุคลากรไมเพียงพอ 

3. สภาพเศรษฐกิจ
(Economic) 

- องคกรปกครองสวนทองถ่ินใหการสนับสนุนดาน
งบประมาณเพ่ิมมากขึ้นทุกป 
- ไดรับงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาโรงเรียน
เพ่ิมข้ึนจากเดิม เนื่องจากนักเรียนเพ่ิมขึ้น 
- โรงเรียนไดรับการสนับสนุนจากชมุชน 

- สภาพเศรษฐกิจในปจจุบันเกิดการ
ชะลอตัวทำใหการสนับสนุนลด
นอยลง 
- งบประมาณไมเพียงพอสำหรับการ
บริหารและพัฒนา 

4. สภาพแวดลอม 
(Environment 

- มีแหลงเรียนรูที่หลากหลาย 
- ไมมีรถโดยสารผาน 
- อยูนอกเขตอุตสาหกรรมทำใหสภาพแวดลอม
บริสทุธิ์ ไมมีมลพิษ 

- มีโรงเรยีนใกลเคียงจำนวนมาก 
- อยูนอกเขตอุตสาหกรรมทำให
ไมไดรับการสนับสนุนงบประมาณ
จากโรงงานอุตสาหกรรม 

5. สภาพสังคม 
(Social) 

- สภาพสังคมในชุมชนอยูอยางสงบสุข ชวยเหลือ
เก้ือกูลกนั 
- ผูนำชุมชนมองเห็นความสำคัญของการศกึษา 
- มีภูมิปญญาทองถ่ินหลากหลาย 

- มีปญหาการหยารางมาก 
- พอแม ผูปกครองไมมีเวลาดูแล
บุตรหลานเทาที่ควรเนื่องจากตอง
ทำงานทอดทิ้งบุตรหลานให ปูยาตา
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ปจจัยภายนอก โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threats) 
- ชุมชนมีความสามัคคี ปลอดยาเสพติด 
- ชุมชนมีความรักและรวมอนุรักษใน
ศิลปวฒันธรรมประเพณีทองถ่ิน 
- ความสัมพันธทางสังคมอันดีตอกันระหวางบาน 
วัด สถานศึกษา และชุมชน 
- การไดรับการสนับสนุนดานการจดัการศึกษาจาก
ชุมชน วัด และกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
เทศบาล 
- ชุมชนสวนใหญใหความเคารพและเชื่อถือการ
ตัดสินใจของคร ูและผูนำในหมูบานสงผลใหการ
บริหารจัดการศึกษาเปนไปไดดวยความราบรืน่ 
- ชุมชนมีความเขมแข็ง เขารวมกิจกรรมตาง ๆ ใน
การพัฒนาสถานศึกษาดวยดเีสมอ 
 

ยายเปนผูดูแล ทำใหเกิดอุปสรรคใน
การเชื่อมโยงการเรียนรูของผูเรียน
กับโรงเรียน 
- พอแม ผูปกครองบางสวนขาด
ความรูความเขาใจในการเรยีนการ
สอน 
-พอแม ผูปกครองตองประกอบ
อาชีพไมมีเวลาดูแลบุตรหลานทำให
ผูเรียนขาดความอบอุน 
- พอแม ผูปกครองไมมีความรูใน
การใหการอบรมสั่งสอน 
- พอแม ผูปกครองในบางพื้นที่ยังคง
มีคานิยมความเชื่อบางอยางที่เปน
อุปสรรคเก่ียวกับการจดัการศึกษา 
เชน การสรางวฒันธรรมระเบียบ
วินัย 

6. เทคโนโลย ี
(Technological) 

- ผูเรียนมีความสามารถในการสืบคนขอมูล
สารสนเทศดวยตนเอง 
- ชุมชนมีการกระจายขาว ทำใหชาวบานไดรับ
ขาวสารอยางรวดเร็ว 
- ทุกครัวเรือนมีเครื่องอำนวยความสะดวกทั้งใน
ดานการอุปโภคและบริโภคที่ทันสมัยสงผลใหชุมชน
ไดรับความสขุสบายและมีคณุภาพชีวิตที่ดี 
- ความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีการสือ่สารสงผล
ใหชุมชนมีระดับการรบัรูขาวสารตาง ๆ เพ่ิมข้ึนทำ
ใหเขาใจบทบาทหนาที่การเมืองการปกครองและ
ขาวสารใหม ๆ ไดดียิ่งข้ึน 
- การเขาถึงขอมูลขาวสาร แหลงความรู และบริการ 
(งานสงเสริมสุขภาพของโรงพยาบาล การใหความรู
ของตำรวจ) ไดอยางสะดวก 
 

- ความกาวหนาของเทคโนโลยีอาจ
นำมาทั้งสิ่งที่มีประโยชมและไมมี
ประโยชน หากผูเรียนใชไมถูก 
- ชุมชนขาดความตระหนักถึงโทษ
ภยัของเทคโนโลยีสมัยใหม เชน การ
ปลอยปละละเลยใหเด็กเปดดูสิ่งที่ไม
เหมาะสมจากสื่อตาง ๆ โดยขาด
คำแนะนำสงผลกระทบตอ
พฤติกรรมเสี่ยงไป ในทางที่ไมพึง
ประสงคของนักเรียน 
- หนวยงานรับผิดชอบในการ
ควบคุมสื่อยังปลอยใหมีสื่อลามก
แพรมาทางอินเตอรเน็ต ตลอดจน
โฆษณาชวนเซือ่แพรมาทางวิทยุและ
โทรทัศนสงผลกระทบตอวัฒนธรรม
อันดีงามของเยาวชนไทย 
- พอแม ผูปกครองไมจำกัดเวลาใน
การใชสื่อตาง ๆ ทำใหผูเรียนเสพติด
สื่อจนละเลยการเรียน 
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สวนที ่2 
กรอบแนวคิดการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 

  โรงเรียนวัดบอพระอินทรไดจัดทำแผนพัฒนาคณุภาพการศึกษา ปงบประมาณ พ.ศ.2564-2568 โดย
กำหนดกรอบเพ่ือเปนแนวทางสำหรบัการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน และยกระดับคุณภาพการจัด
การศกึษาดังนี้ 
 

1. พระบรมราโชบายดานการศกึษาในหลวงรัชกาลที่ 10 
 การศึกษาตองมุงสรางพ้ืนฐานใหแกผูเรียน 4 ดาน 
 1. มีทัศนคติที่ถูกตองตอบานเมือง 
 2. มีพ้ืนฐานชีวิตท่ีมัน่คง- มีคุณธรรม 
 3. มีงานทำ - มีอาชีพ 
 4. เปนพลเมืองดี 
 

2. ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) 
  เพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  
  ความมั่นคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศ และ
ภายนอกประเทศในทุกระดับ ท้ังระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปจเจกบุคคล และ มีความมั่นคงใน
ทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และการเมือง เชน ประเทศ มีความม่ันคงในเอกราชและ
อธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริยทรงเปน ประมุข สถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริยมีความเขมแข็งเปนศูนยกลางและเปนท่ียึดเหนี่ยวจิตใจ ของประชาชน มีระบบการเมืองที่มั่นคง
เปนกลไกที่นําไปสูการบริหารประเทศที่ตอเนื่องและโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและ
ความสามัคคี สามารถผนึกกําลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชน มีความเขมแข็ง ครอบครัวมีความอบอุน ประชาชนมี
ความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายไดที่มั่นคงพอเพียง กับการดํารงชีวิต มีการออมสําหรับวัยเกษียณ ความมั่นคง
ของอาหาร พลังงาน และนํา มีที่อยูอาศัย และความปลอดภัยในชีวิตทรพัยสิน 
  ความมั่งคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยางตอเนื่องและมีความยั่งยืน จนเขาสู
กลุมประเทศรายไดสูง ความเหลื่อมลําของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยูดีมีสุขไดรับ ผลประโยชนจากการ
พัฒนาอยางเทาเทียมกันมากข้ึน และมีการพัฒนาอยางทั่วถึงทุกภาคสวน มีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานของ
องคการสหประชาชาติ ไมมีประชาชนที่อยู ในภาวะความยากจน เศรษฐกิจในประเทศมีความเขมแข็ง 
ขณะเดียวกันตองมีความสามารถในการแขงขันกับประเทศตาง ๆ ทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพื่อให
สามารถสรางรายไดทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนมีการสรางฐานเศรษฐกิจและสังคมแหงอนาคต
เพ่ือใหสอดรับกับบริบทการพัฒนา ที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทที่สําคัญในเวทีโลก และมี
ความสัมพันธทางเศรษฐกิจ และการคาอยางแนนแฟนกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เปนจุดสําคัญของการเชื่อมโยง
ในภูมิภาค ทั้งการ คมนาคมขนสง การผลิต การคา การลงทุน และการทําธุรกิจ เพ่ือใหเปนพลังในการพัฒนา 
นอกจากนี้ ยังมีความสมบูรณในทุนที่จะสามารถสรางการพัฒนาตอเนื่องไปได ไดแก ทุนมนุษย ทุนทางปญญา ทุน
ทางการเงนิ ทุนที่เปนเครื่องมือเครือ่งจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสรางความเจริญ รายได และคุณภาพชีวิตของ ประชาชนให
เพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง ซึ่งเปนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยูบนหลักการใช การรักษา และการฟนฟูฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน ไมใชทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไมสรางมลภาวะ ตอสิ่งแวดลอมจนเกิน
ความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภค เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และ
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สอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมี ความอุดมสมบูรณมากขึ้นและสิ่งแวดลอมมี
คุณภาพดีข้ึน คนมีความรับผิดชอบตอสังคม มีความ เอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชนสวนรวม รัฐบาลมี
นโยบายที่มุงประโยชนสวนรวมอยางยั่งยืน และใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชน และทุกภาคสวนใน
สังคมยึดถือและปฏิบัติตาม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอยางสมดุล มีเสถยีรภาพ และยั่งยืน 
 

  เปาหมายและประเด็นการพัฒนาตามยุทธศาสตร 
  ๑. ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง มีเปาหมายการพัฒนาที่สําคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมี
ความสุข เนนการบริหารจัดการสภาวะแวดลอมของประเทศใหมีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และมี
ความสงบเรียบรอยในทุกระดับ ตั้งแตระดับชาติ สังคม ชุมชน มุงเนนการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี และ
ระบบฐานขอมูลขนาดใหญใหมีความพรอมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม และภัยพิบัติไดทุกรูปแบบ และทุกระดับ
ความรุนแรง ควบคูไปกับการปองกันและแกไขปญหา ดานความมั่นคงที่มีอยูในปจจุบัน และท่ีอาจจะเกิดขึ้นใน
อนาคต ใชกลไกการแกไขปญหาแบบบูรณาการ ทั้งกับสวนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองคกรที่ไมใช
รัฐ รวมถึงประเทศเพื่อนบาน และมิตรประเทศทั่วโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล เพ่ือเอ้ืออํานวยประโยชน
ตอการดําเนินการ ของยุทธศาสตรชาติดานอ่ืน ๆ ใหสามารถขับเคลื่อนไปไดตามทศิทางและเปาหมายที่กําหนด 
  ๒. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน มีเปาหมายการพัฒนา ท่ีมุงเนนการ
ยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐานแนวคิด ๓ ประการ ไดแก (๑) “ตอยอดอดีต” โดย
มองกลับไปที่รากเหงาทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเดนทางทรัพยากรธรรมชาติท่ี
หลากหลาย รวมทั้งความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศ ในดานอื่น ๆ นํามาประยุกตผสมผสานกับ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือใหสอดรับกับบริบทของ เศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม (๒) “ปรบัปจจุบัน” เพื่อปู
ทางสูอนาคต ผานการพัฒนาโครงสราง พื้นฐานของประเทศในมิติตาง ๆ ทั้งโครงขายระบบคมนาคมและขนสง 
โครงสรางพื้นฐานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการพัฒนา
อุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ (๓) “สรางคุณคาใหมในอนาคต” ดวยการเพ่ิมศักยภาพของผูประกอบการ 
พัฒนาคนรุนใหม รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพ่ือตอบสนองตอความตองการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตรที่
รองรับ อนาคต บนพ้ืนฐานของการตอยอดอดีตและปรับปจจุบัน พรอมทั้งการสงเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ 
ใหประเทศไทยสามารถสรางฐานรายไดและการจางงานใหม ขยายโอกาสทางการคาและการลงทุน ในเวทีโลก 
ควบคูไปกับการยกระดับรายไดและการกินดีอยูดี รวมถึงการเพ่ิมขึ้นของคนชั้นกลาง และลดความเหลื่อมลําของ
คนในประเทศไดในคราวเดียวกัน 
  ๓. ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย มีเปาหมาย การพัฒนาที่
สําคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ โดยคนไทย มีความพรอมทั้งกาย ใจ 
สติปญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบดานและมีสุขภาวะที่ดีในทุกชวงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอสังคมและผูอ่ืน 
มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเปนพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกตอง มีทักษะที่
จําเปนในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสาร ภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม และอนุรักษภาษาทองถิ่น มีนิสัยรักการ
เรียนรูและการพัฒนาตนเอง อยางตอเนื่องตลอดชีวิต สูการเปนคนไทยที่มีทักษะสูง เปนนวัตกร นักคิด 
ผูประกอบการ เกษตรกรยุคใหม และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 
  ๔. ยุทธศาสตรชาติดานการปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม การสรางโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคม มีเปาหมาย การพัฒนาที่ใหความสําคัญกับการดึงเอาพลังของภาคสวนตาง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชา
สังคม ชุมชน ทองถิ่น มารวมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการรวมคิดรวมทํา เพ่ือ
สวนรวม การกระจายอํานาจและความรับผิดชอบไปสูกลไกบริหารราชการแผนดินในระดับทองถ่ิน การเสริมสราง
ความเขมแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพรอมของประชากรไทย ทั้งในมิติสุขภาพ 
เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดลอมใหเปนประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพ่ึงตนเอง และทําประโยชนแก
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ครอบครัว ชุมชน และสังคมใหนานที่สุด โดยรัฐใหหลักประกันการเขาถึงบริการและ สวัสดิการท่ีมีคุณภาพอยาง
เปนธรรมและทั่วถึง 
  ๕. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม มีเปาหมายการ
พัฒนาที่สําคัญเพ่ือนําไปสูการบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งดานสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม ธรร
มาภิบาล และความเปนหุนสวนความรวมมือระหวางกัน ทั้งภายในและภายนอกประเทศอยางบูรณาการ ใชพ้ืนที่
เปนตัวตั้งในการกําหนดกลยุทธและแผนงาน และการใหทุกฝายที่เก่ียวของไดเขามามีสวนรวมในแบบทางตรงให
มากที่สุดเทาที่จะเปนไปได โดยเปน การดําเนินการบนพ้ืนฐานการเติบโตรวมกัน ไมวาจะเปนทางเศรษฐกิจ 
สิ่งแวดลอม และคุณภาพชีวิต โดยใหความสําคัญกับการสรางสมดุลทั้ง ๓ ดาน อันจะนําไปสูความยั่งยืนเพ่ือคนรุน
ตอไปอยางแทจริง 
  ๖. ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเปาหมายการ
พัฒนาที่สําคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชน และประโยชนสวนรวม” 
โดยภาครัฐตองมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาท หนวยงานของรัฐที่ทําหนาที่ในการกํากับ
หรือในการใหบริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแขงขัน มีสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการ
ทํางานใหมุงผลสมัฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวม มีความทันสมัย และพรอมที่จะปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลง
ของโลกอยูตลอดเวลา โดยเฉพาะอยางยิ่ง การนํานวัตกรรม เทคโนโลยีขอมูลขนาดใหญ ระบบการทํางานที่เปน
ดิจิทัลเขามาประยุกตใชอยางคุมคา และปฏิบัติงานเทียบไดกับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปดกวาง 
เชื่อมโยงถึงกันและเปดโอกาสให ทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมเพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยาง
สะดวก รวดเร็ว และ โปรงใส โดยทุกภาคสวนในสังคมตองรวมกันปลูกฝงคานิยมความซื่อสัตยสุจริต ความมัธยัสถ 
และสรางจิตสํานึกในการปฏิเสธไมยอมรับการทุจริตประพฤตมิิชอบอยางสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายตองมีความ
ชัดเจน มีเพียงเทาที่จําเปน มีความทันสมัย มีความเปนสากล มีประสิทธิภาพ และนําไปสูการลด ความเหลื่อมลํา
และเอื้อตอการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ และการ
อํานวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 
 

3. คานยิม 12 ประการ 
  1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย  
  2. ซื่อสัตย เสียสละ อดทน มีอุดมการณในสิ่งที่ดีงามเพ่ือสวนรวม  
  3. กตัญูตอพอแม ผูปกครอง ครูบาอาจารย 
  4. ใฝหาความรู หมั่นศึกษาเลาเรียนทั้งทางตรง และทางออม  
  5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม  
  6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย หวังดีตอผูอ่ืน เผือ่แผและแบงปน  
  7. เขาใจเรยีนรูการเปนประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขที่ถูกตอง  
  8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผูนอยรูจักการเคารพผูใหญ  
  9. มีสติรูตัว รูคิด รูทำ รูปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  
  10. รูจักดำรงตนอยูโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว รูจักอดออมไวใชเมื่อยามจำเปน มีไวพอกินพอใช ถาเหลือก็แจกจายจำหนาย และพรอมที่จะขยาย
กิจการเม่ือมีความพรอม เม่ือมีภูมิคุมกันที่ดี  
  11. มีความเขมแข็งทั้งรางกาย และจิตใจ ไมยอมแพตออำนาจฝายต่ำ หรือกิเลส มีความละอายเกรง
กลัวตอบาปตามหลักของศาสนา  
  12. คำนึงถึงผลประโยชนของสวนรวม และของชาติมากกวาผลประโยชนของตนเอง 

 



30 

4. คณุลักษณะอันพึงประสงค 
  1. รักชาติ ศาสน กษตัรยิ 
    พฤติกรรมบงชี้ 
     1.1 เปนผลเมืองทีด่ขีองชาต ิ 
     1.2 ธำรงไวซึง่ความเปนไทย 
     1.3 ศรทัธา ยึดมัน่ และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 
     1.4 เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย 
  2. ซือ่สตัย สุจริต 
    พฤติกรรมบงชี้ 
     2.1 ประพฤติตรงตามความเปนจรงิตอคนเองทัง้กาย และวาจา ใจ 
     2.2 ประพฤติตรงตามเปนจริงตอผูอ่ืนทั้ง กาย วาจา ใจ 
  3. มีวินัย 
    พฤติกรรมบงชี้ 
     3.1 ประพฤติตามขอตกลง กฎเกณฑ ระเบียบขอบังคับของครอบครัว โรงเรียน และสังคม 
  4. ใฝเรียนรู 
    พฤติกรรมบงชี้ 
     4.1 ตั้งใจเพียงพยายามในการเรียน และเขารวมกิจกรรมการเรียนรู 
     4.2 แสวงหาความรูรูจากแหลงเรียนรูตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนดวยการเลือกใช
สื่ออยางเหมาะสม สรปุเปนองคความรู และสามารถนำไปใชในชีวติประจำวันได 
  5. อยูอยางพอเพียง 
    พฤติกรรมบงชี้ 
     5.1 ดำเนินชีวิตอยางพอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม 
     5.2 มภีมูิคุมกันในตัวทีด่ ีปรับตัวเพ่ืออยูในสังคมไดอยางมีความสุข 
  6. มุงมั่นในการทำงาน 
     พฤติกรรมบงชี้ 
      6.1 ตั้งใจและรับผิดชอบในหนาที่การงาน 
      6.2 ทำงานดวยเพียงพยายามและอดทนเพื่อใหสำเร็จตามเปาหมาย 
  7. รักความเปนไทย 
     พฤติกรรมบงชี้ 
      7.1 ภาคภูมใิจในขนบธรรมเนียมประเพณ ีศิลปะ วัฒนธรรมไทยและมีความกตัญกูตเวที 
      7.2 เหน็คณุคาและใชภาษาไทยในการสื่อสารไดอยางถูกตองเหมาะสม 
      7.3 อนุรักษและสืบทอดภูมิปญญาไทย 
  8. มีจติสาธารณะ 
     พฤติกรรมบงชี้ 
      8.1 ชวยเหลือผูอ่ืนดวยดวยความเต็มใจโดยไมหวังผลตอบแทน 
      8.2 เขารวมกิจกรรมที่เปนประโยชนตอโรงเรียน ชุมชน และสังคม 
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5. นโยบายและจุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ 2564 
  กระทรวงศึกษาธิการมุงม่ันดำเนินการภารกิจหลักตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 
2561 – 2580) ในฐานะหนวยงานเจาภาพขับเคลื่อนทุกแผนยอยในประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู และ
แผนยอยท่ี 3 ในประเด็น 11 ศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา และ
นโยบายรัฐบาลทั้งในสวนนโยบายหลักดานการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุก
ชวงวัย และนโยบายเรงดวน เรื่องการเตรียมคนไทยสูศตวรรษที่ 21 
  นอกจากนี้ ยังสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติประเด็นอ่ืน ๆ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2561 – 2564) นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคง
แหงชาติ (พ.ศ. 2562 – 2565) รวมทั้งนโยบายและแผนตาง ๆ ที่เก่ียวของ โดยคาดหวังวาผูเรียนทุกชวงวัยจะ
ไดรับการพัฒนาในทุกมิติ เปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ และมีความพรอมรวมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ สูความ
มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 
  จุดเนนประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  1. การพัฒนาและเสรมิสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
   1.1 การจัดการศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ 
    - จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการ
เรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพ่ือพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศกึษาแหงชาต ิ
    - สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษา ตามความตองการ
จำเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพ้ืนที่ 
    - พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจำลองผาน
การลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพ่ือเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียน
และครูใหมากขึ้น 
    - พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดำรงชีวิตและสราง
อาชพี อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ 
   1.2 การเรียนรูตลอดชีวิต 
    - จัดการเรียนรูตลอดชีวิตสำหรับประชาชนทุกชวงวัย เนนสงเสริมและยกระดับทักษะ
ภาษาอังกฤษ (English for All) 
    - สงเสริมการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมสำหรับผูที่เขาสูสังคมสูงวัย อาทิ อาชีพที่เหมาะสม
รองรับสังคมสูงวัย หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต และหลักสูตรการดูแลผูสูงวยั หลักสูตร BUDDY โดยเนนการ
มีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน โรงเรียน และผูเรียน หลักสูตรการเรียนรูออนไลน เพ่ือสงเสริมประชาสัมพันธสินคา
ออนไลนระดบัตำบล 
    - สงเสริมโอกาสการเขาถึงการศึกษาเพ่ือทักษะอาชีพและการมีงานทำ ในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต และเขตพื้นท่ีพิเศษ (พื้นที่สูง พื้นที่ตามแนวตะเข็บ ชายแดน และพื้นที่เกาะแกง 
ชายฝงทะเล ทั้งกลุมชนตางเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุมชนชายขอบ และแรงงานตางดาว) 
    - พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชำนาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ 
และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปน
ขั้นตอน 
    - พัฒนาครูอาชีวศึกษาที่มคีวามรูและความสามารถในทางปฏิบัติ (Hands – on Experience) 
เพ่ือใหมีทักษะและความเชี่ยวชาญทางวิชาการ โดยรวมมือกับสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของประเทศจัดหลักสูตร
การพัฒนาแบบเขมขนระยะเวลาอยางนอย 1 ป 
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    - พัฒนาสมรรถนะและความรูความสามารถของบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ ใหมีความ
พรอมในการปฏิบัติงานรองรับความเปนรัฐบาลดิจิทัลอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดใหมีศูนยพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรระดับจังหวัดทั่วประเทศ 
  2. การพฒันาการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
    - พัฒนาคุณภาพการศกึษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต โดยนอมนำยุทธศาสตรพระราชทาน 
“เขาใจ เขาถึง พัฒนา” เปนหลักในการดำเนินการ 
    - เฝาระวังภัยทุกรูปแบบที่เกิดข้ึนกับผูเรียน ครู และสถานศึกษา โดยเฉพาะภัยจากยาเสพติด 
อาชญากรรมทางไซเบอร การคามนุษย 
    - สงเสริมใหใชภาษาทองถ่ินรวมกับภาษาไทย เปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพ้ืนท่ีที่ใชภาษา
อยางหลากหลาย เพ่ือวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใช
ภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 
    - ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย 
สุจริต จิตอาสา โดยใชกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 
  3. การสรางความสามารถในการแขงขัน 
    - สนับสนุนใหสถานศึกษาอาชีวศึกษาผลิตกำลังแรงงานที่มีคุณภาพ ตามความเปนเลิศของแต
ละสถานศึกษาและตามบริบทของพื้นที่ รวมทั้งสอดคลองกับความตองการของประเทศทั้งในปจจุบันและอนาคต 
    - สนับสนุนใหสถานศึกษาอาชีวศึกษาบริหารจดัการอยางมีคุณภาพ และจัดการเรียนการสอน
ดวยเครื่องมือปฏิบัติที่ทันสมัยและสอดคลองกับเทคโนโลยี โดยเนนใหผูเรียนมีทักษะการวิเคราะหขอมูล (Data 
Analysis) และทักษะการสื่อสารภาษาตางประเทศ 
  4. การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
    - พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู 
    - ศึกษาและปรับปรุงอัตราเงินอุดหนุนคาใชจายตอหัวในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให
สอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
    - ระดมสรรพกำลังเพ่ือสงเสริมสนับสนุนโรงเรียนนำรองพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา เพ่ือลดความ
เหลื่อมล้ำทางการศึกษาใหสอดคลองพระราชบัญญัติพ้ืนท่ีนวตักรรมการศกึษา พ.ศ. 2562 
  5. การจัดการศึกษาเพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
   - เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึง
ประสงคดานสิ่งแวดลอม 
   - สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพ และ
สรางรายได 
  6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
    - ปฏิรูปองคการเพ่ือลดความทบัซอน เพ่ิมประสิทธิภาพและความเปนเอกภาพของหนวยงานที่
มีภารกิจใกลเคยีงกัน เชน ดานประชาสัมพันธ ดานตางประเทศ ดานเทคโนโลยี ดานกฎหมาย เปนตน 
    - ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เปนอุปสรรคและขอจำกัดในการดำเนินงาน โดยคำนึงถึง
ประโยชนของผูเรียนและประชาชน ตลอดจนกระทรวงศกึษาธิการโดยรวม 
    - สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
    - พัฒนาระบบฐานขอมูลดานการศึกษา (Big Data) 
    - พัฒนาระบบการบริหารจัดการและพัฒนากำลังคนของกระทรวงศกึษาธิการ ใหสอดคลองกับ
การปฏิรูปองคการ 
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    - สนับสนุนใหสถานศึกษาเปนนิติบุคคล เพื่อใหสามารถบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพได
อยางอิสระและมีประสิทธิภาพ ภายใตกรอบแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ 
    - จัดตั้งหนวยงานวางแผนทางการเงิน (Financial Plan) ระดับจังหวัด เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ 
    - สงเสริมโครงการ 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเนนปรับสภาพแวดลอมท้ังภายในและ
ภายนอกบริเวณโรงเรียนใหเอ้ือตอการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 
 
6. สาระสำคัญของแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
  1. วิสัยทัศน 
   - “มุงพัฒนาผูเรยีนใหมีความรูคูคณุธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคม” 
   - “ผู เรียน” หมายถึงเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ที่ไดรับบริการจาก
กระทรวงศึกษาธิการ 
   - “มีความรูคูคุณธรรม” หมายถึงรอบรู รอบคอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตยสุจริต ขยันอดทน สติปญญา
แบงปน ซึ่งเปน ๒ เงื่อนไขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   - “มีคุณภาพชีวิตที่ดี” หมายถึง มีอาชีพ มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยนืในการดำรงชีวิต 
   - “มีความสุข” หมายถึง ความอยูดีมีสุข สามารถอยูรวมกันอยางเอ้ืออาทร มีความสามัคคี
ปรองดอง 
   - “สังคม” หมายถึงสังคมไทย ภูมิภาคอาเซียน และสังคมโลก 
  2. พันธกิจ 
   1) ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสูสากล 
   2) เสริมสรางโอกาสการเขาถึงบริการทางการศกึษาของประชาชนอยางทั่วถึง เทาเทียม 
   3) พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
  3. ยุทธศาสตร 
   1) ยุทธศาสตรพัฒนาหลักสตูร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
   2)  ยุทธศาสตรผลิต พัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการศกึษา 
   3) ยุทธศาสตรผลิตและพัฒนากำลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคลองกับความตองการของการ
พัฒนาประเทศ 
   4) ยุทธศาสตรขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอด
ชีวิต 
   5) ยทุธศาสตรสงเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา 
   6) ยุทธศาสตรพัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัด
การศกึษา 
 
7. มาตรฐานการศึกษา  
  มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีจำนวน 3 มาตรฐาน ไดแก 
  มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผูเรียน 
   ๑.๑  ผลสมัฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 
   ๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน 
  มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ 
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  แตละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี ้
  มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผูเรียน 
   ๑.๑  ผลสมัฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 
    ๑)  มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคดิคำนวณ 
    ๒)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวจิารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแกปญหา 
    ๓)  มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม  
    ๔)  มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
    ๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
    ๖)  มีความรู ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคตทิี่ดีตองานอาชีพ 
   ๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน 
    ๑)  การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
    ๒)  ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย 
    ๓)  การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 
    ๔)  สุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม 
  มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   ๒.๑  มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน 
   ๒.๒  มีระบบบริหารจดัการคุณภาพของสถานศึกษา 
   ๒.๓  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุมเปาหมาย 
   ๒.๔  พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
   ๒.๕  จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
   ๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู 
  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคญั  
   ๓.๑  จัดการเรียนรูผานกระบวนการคดิและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกตใชในชีวิตได 
   ๓.๒  ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอ้ือตอการเรียนรู  
   ๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
   ๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนำผลมาพัฒนาผูเรียน 
   ๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู 
 
  มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย มีจำนวน 3 มาตรฐาน ไดแก 
  มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก 
  มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสำคัญ 
  แตละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี ้
  มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก 
   ๑.๑  มีพัฒนาการดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี  และดูแลความปลอดภัยของตนเองได 
   ๑.๒  มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได  
   ๑.๓  มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเอง และเปนสมาชิกที่ดีของสังคม   
   ๑.๔  มีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได มีทกัษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูได  
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  มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   ๒.๑  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔  ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น 
   ๒.๒  จัดครูใหเพียงพอกับชั้นเรียน   
   ๒.๓  สงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณ 
   ๒.๔  จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพ่ือการเรียนรู อยางปลอดภัย และเพียงพอ  
   ๒.๕  ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรูเพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ 
   ๒.๖  มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเก่ียวของทุกฝายมีสวนรวม  
  มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสำคัญ 
   ๓.๑.  จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดานอยางสมดุลเต็มศักยภาพ   
   ๓.๒  สรางโอกาสใหเดก็ไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข 
   ๓.๓  จัดบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรูใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
   ๓.๔  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณและพัฒนาเด็ก 
 
8. สาระสำคัญของแผนปฎิบตัิการประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
  1. วิสัยทัศน 
   “สรางคุณภาพทุนมนุษย สูสังคมอนาคตทีย่ั่งยืน” 
  2. พันธกิจ 
   ๑)  จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
   ๒) พัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถความเปนเลิศทางวิชาการเพ่ือสรางขีดความสามารถในการ
แขงขัน 
   ๓) พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผูเรียนใหมีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะในศตวรรษที่ 
๒๑ 
   ๔) สรางโอกาส ความเสมอภาค ลดควมเหลื่อมล้ำใหผูเรียนทกุคนไดรับบริการทางการศกึษาอยาง
ทัว่ถึงและเทาเทียม 
   ๕) พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาใหเปนมืออาชีพ 
   ๖) จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และเปาหมายการพัฒนาที่ยังยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 
   ๗) ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุงสู Thailand 4.0 
  3. เปาหมาย 
   ๑) ผูเรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดม่ันการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติที่ถูกตองตอบานเมือง มีหลักคิดที่ถูกตอง และเปนพลเมืองดีของชาติ มี
คุณธรรม จริยธรรมมีคานิยมท่ีพึงประสงค มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอสังคมและผูอื่น ซื่อสัตย สุจริต มัธยัสถ อด
ออม โอบออมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 
   ๒) ผูเรียนที่มีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร คณติศาสตร ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา และอื่น 
ๆ ไดรับการพัฒนอยางเต็มตามศักยภาพ สรางความสามารถในการแขงขัน 
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   ๓) ผูเรียนเปนบุคคลแหงการเรียนรู คิดริเริ่มและสรางสรรคนวัตกรรม มีความรู มีทักษะ มี
สมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผูเรียนในศตวรรษที่ ๒1 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสมารถ
ในการพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาของศรษฐกิพอเพียง และการเปนพลเมือง พลโลกที่ดี (Global Citizen) 
พรอมกาวสูสากลนำไปสูการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
   ๔) ผูบริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาเปนบุคคลแหงการเรียนรูมีความรูและจรรยาบรรณ 
ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
   ๕) ผูเรียนที่มีความตองการจำเปนพิเศษ (ผูพิการ) กลุมชาติพันธุกลุมผูดอยโอกาส และกลุมท่ีอยู
ในพ้ืนที่หางไกลกรกันดารไดรับการศึกษาอยางทั่วถึงเทาเทียม และมีคุณภาพ 
   ๖) สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals : SDGs) และสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่แวดลอม ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
   ๗) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา มี
สมดุลในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการกำกับติดตาม ประเมินผล มีระบบขอมูลสารสนเทศที่มี
ประสิทธิภาพ และการรายงานผลอยางเปนระบบ ใชงานวิจัย เทคโนโยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพ
การศกึษา 
 
9. สาระสำคัญของแผนพัฒนาการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 (พ.ศ. 
2560 – 2564) 
  1. วิสัยทัศน 
   เปนองคกรการจัดการศึกษาไดมาตรฐานสากล ใชเทคโนโลยีสรางสรรคนวัตกรรม นักเรียนมีทักษะ
ในศตวรรษที่ 21 บนพ้ืนฐานความเปนไทย ใสใจสิ่งแวดลอม นอมนำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
  2. พันธกิจ 
   ๑) สงเสริมและสนับสนุนใหประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง เสมอภาคและ
ความเทาเทียมกันทางสังคม 
   ๒) สงเสริมใหนักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม คานิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงคตามหลักสูตรบนพ้ืนฐานของความเปนไทย ใสใจสิ่งแวดลอม นอมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
   ๓) สงเสริมใหนักเรียนมีความรูความสามารถและทักษะในศตวรรษที่  ๒๑ ไดคุณภาพตาม
มาตรฐาน 
   4) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศกึษาดวยวิธีการที่หลากหลายอยางมีประสิทธิภาพ 
   ๕) สงเสริม การใชเทคโนโลยี สรางสรรคนวัตกรรม สรางภาคีเครือขาย ในการจัดการเรียนรูการ
บริหารจัดการและการนิเทศการศกึษา 
   ๖) พัฒนากระบวนการบริหารจัดการ การนิ เทศ การกำกับติดตาม และบูรณาการการจัด
การศกึษาที่มุงเนนผลสัมฤทธิ์โดยใชหลักธรรมาภิบาล 
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  3. เปาประสงค 
   ๑) นักเรียนระดับกอนประถมศึกษาและระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานทุกคน มีคุณธรรมจริยธรรม 
คานิยม วิถีประชาธิปไตย มีทักษะชีวิต นอมนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และอยูรวมกัน ใน
สังคมอยางมีความสุข 
   ๒) ผูเรียนระดับกอนประถมศึกษาทุกคนมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัยเต็มตามศักยภาพ 
   ๓) ผูเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานทุกคนมีคุณภาพและทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑ เต็ม
ตามศักยภาพ 
   ๔) ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีสมรรถนะตรงตามสายงานและมีวัฒนธรรมการทำงาน
ที่มุงเนนผลสัมฤทธิ์ โดยใชหลักธรรมาภิบาล 
   ๕) ประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับโอกาสในการศึกษาข้ันพื้นฐานอยางทั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอ
ภาค 
   ๖) นักเรียนทุกคนมีจิตสำนึกและนิสัยรักษสิ่งแวดลอม 
   ๗) ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีจติสำนึก มีนิสัย และเปนแบบอยางรักษสิ่งแวดลอม 
   ๘) สถานศึกษาทุกแหงและสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เปนตนแบบในการบริหารจัดการ
สิ่งแวดลอม 
   ๙) สถานศึกษาทุกแหงและสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการบริหารจัดการเนนการบูรณาการ
การสรางเครือขายความรวมมือจากทุกภาคสวน 
   ๑๐. สถานศึกษาทุกแหงและสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ใชและพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และระบบ
ขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการศกึษาอยางมีประสทิธิภาพ 
 
10. จุดเนนและเปาหมาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสระบุรี เขต 1 ปงบประมาณ 2563 
  1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการบรหิารจัดการที่ไดมาตรฐาน 
  2. สถานศกึษามีระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่มีประสทิธิภาพ 
  3. สถานศกึษาการนิเทศภายในท่ีเขมแข็ง 
  4. นักเรียนระดับกอนประถมศึกษาทุกคน มีพัฒนาการท้ัง 4 ดานในระดับดี 
  5. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 อานออกเขียนได และสถานศึกษาปลอดการอานไมออกเขียนไมได
เมือ่สิ้นปการศึกษา 
  6. นกัเรียนมีทักษะการคิดเลขในใจการสื่อสารภาษาอังกฤษไดเหมาะสม ตามระดับชั้น 
  7. ผลการสอบ O-NET และ NT สูงกวาระดับประเทศหรือเพิ่มขึ้น ไมต่ำกวารอยละ 3 
  8. นักเรียนทุกคนมีความปลอดภัย 
  9. 1. หองเรยีน 1 โครงงาน 
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สวนที ่3 
ทิศทางการพัฒนาการศกึษา 

 
1. วิสัยทัศน 
  สงเสริมโอกาสดานการศึกษา พัฒนางานดวยวัฒนธรรมมุงผลสัมฤทธิ์ คิดแบบบูรณาการ ใชหลักธรร
มาภิบาลในการบริหารและจัดการการเรียนรู ครูและนักเรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21 เนนใหผูเรียนเกง มี
คุณภาพ มีคุณธรรม นอมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิต มีจิตสำนึกดี มีนิสัยรักษสิ่งแวดลอม 
พรอมดวยความปลอดภัย กาวไปสูไทยแลนด 4.0 เพิ่มพูนการศึกษาดวย DT (Digital Technology) มีทักษะ
อาชีพอยางเหมาะสม มีคานิยมวิถีประชาธิปไตย รูจักใชเหตุใชผล ชุมชนรวมใจรวมพัฒนาดวยความสามัคคี 
นักเรียนดี ครูดี โรงเรยีนดี เปนทีศ่รทัธาของชุมชน 
 
2. พันธกิจ 
 2.1 สงเสริม และสนับสนุนใหประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับการศึกษาอยางเสมอภาค ทั่วถึง ทุกระดับ ทุก
เพศ ทุกวยั  
 2.2 สงเสริม และสนับสนุนผูเรียนใหมคีานิยมวิถีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
 2.3 สงเสริม และสนับสนุนผูเรียนใหมีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมประเพณขีองทองถิ่น รักความเปนไทย 
 2.4 สงเสริม และสนับสนุนผูเรียนใหมคีวามรูความสามารถ และทักษะในศตวรรษที่ 21 เกง และมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศกึษา มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ มีนิสัยรักการเรียนรูและการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 
 2.5 สงเสริม และสนับสนุนผูเรียนใหมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่สมบูรณ นอมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในการดำรงชีวิต  
 2.6 สงเสริม และสนับสนุนผูเรียน ใหมีคุณธรรม จริยธรรม จิตสำนึกดี มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอสังคม
และผูอ่ืน มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม รูจักใชเหตุใชผล 
 2.7 สงเสริม และสนับสนุนผูเรียน ใหมนีิสัยรักษสิ่งแวดลอม และมทีักษะอาชีพ 
 2.8 สงเสริม และสนับสนุนผูเรียนใหมผีลงานทางวิชาการในการแขงขันและเขาประกวด 
 2.9 เสริมสราง และพัฒนาเด็กปฐมวัยใหมคีุณภาพตามมาตรฐาน 
 2.10 สงเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีทักษะการสอนในศตวรรษที่ 21 จัดกระบวนการ
เรียนสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ เนนการบูรณาการ เนนการคิดวิเคราะห พัฒนานวัตกรรม ใหสามารถนำความรู
ไปประยุกตใชไดในชีวิตจริง ประยุกตการใชสื่อที่เหมาะสม วัดและประเมินผลที่หลากหลายสอดคลองกับผูเรียน 
เอ้ือตอการพัฒนาผูเรียนอยางรอบดาน มีวัฒนธรรมการทำงานมุงผลสัมฤทธิ์ คิดแบบบูรณาการ มีความรู มี
คุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ จัดการเรียนการสอนโดยใชหลักธรรมาภิบาล นอมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในการปฏิบัติงานและดำรงชีวติ 
 2.11 สงเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีการปฏิบัติงานทีด่ี โรงเรียนมีการปฏิบัติงานที่เปนเลิศ 
 2.12 เตรียมพรอม และปองกัน ใหโรงเรยีนปลอดภัยจากอนัตราย สิ่งเสพติด และภัยตางๆ  
 2.13 พัฒนา โครงสรางพ้ืนฐานไฟฟา ประปา อาคารสถานที่ดี โรงเรียนเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม จัดสภาพ 
บรรยากาศและสิ่งแวดลอมที่เหมาะสมและเอ้ือตอการเรียนรูของผูเรียน พัฒนาโรงเรียนใหมีความทันสมัย ใช
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) ในการบริหารจัดการ และการเรียนการสอน 
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 2.14 พัฒนากระบวนการการบริหารและการจัดการ การนิเทศ การกำกับติดตาม และบูรณาการการจัด
การศกึษาที่มุงเนนผลสัมฤทธิ์ โรงเรียนใชหลักธรรมมาภิบาลในการบริหารจัดการ พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของโรงเรียนใหเขมแข็ง นอมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการ 
 2.15 ประสานความรวมมือกับองคกรภาครัฐ เอกชน ชุมชน ผูปกครอง ทองถิ่น และสรางภาคีเครือขาย  ยึด
คณุภาพนักเรียนเปนเปาหมายสูงสุดในการพัฒนา มีสวนรวมในการระดมทุนและทรัพยากรที่มีในทองถ่ินสนับสนุน
การจัดการศึกษาของโรงเรียน รวมใจรวมพัฒนาดวยความสามัคค ี
 
3. เปาประสงค 
 3.1 ประชากรวัยเรียนทุกคนไดรบัการศึกษาอยางเสมอภาค ทั่วถึง ทุกระดับ ทุกเพศ ทุกวยั  
 3.2 ผูเรียนมคีานิยมวิถีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
 3.3 ผูเรียนมีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมประเพณขีองทองถ่ิน รักความเปนไทย 
 3.4 ผูเรียนมีความรูความสามารถ และทักษะในศตวรรษท่ี 21 เกง และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ มีนิสัยรักการเรียนรูและการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 
 3.5 ผูเรียนมสีุขภาพกายและสุขภาพจิตที่สมบูรณ นอมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิต  
 3.6 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม จิตสำนึกดี มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอสังคมและผูอ่ืน มัธยัสถ อดออม 
โอบออมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม รูจักใชเหตุใชผล 
 3.7 ผูเรียนมนีิสัยรักษสิ่งแวดลอม และมีทักษะอาชีพ 
 3.8 ผูเรียนมผีลงานทางวิชาการในการแขงขันและเขาประกวด 
 3.9 เด็กปฐมวัยมคีุณภาพตามมาตรฐาน 
 3.10 ครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีทักษะการสอนในศตวรรษที่ 21 จัดกระบวนการเรียนสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสำคัญ เนนการบูรณาการ เนนการคิดวิเคราะห พัฒนานวัตกรรม ใหสามารถนำความรูไปประยุกตใชได
ในชีวิตจริง ประยุกตการใชสื่อที่เหมาะสม วัดและประเมินผลท่ีหลากหลายสอดคลองกับผูเรียน เอ้ือตอการพัฒนา
ผูเรียนอยางรอบดาน มีวัฒนธรรมการทำงานมุงผลสัมฤทธิ์ คิดแบบบูรณาการ มีความรู มีคุณภาพตามมาตรฐาน
วิชาชีพ จัดการเรียนการสอนโดยใชหลักธรรมาภิบาล นอมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการปฏิบัติงานและ
ดำรงชีวิต 
 3.11 ครูและบคุลากรทางการศึกษามีการปฏิบัติงานทีด่ี โรงเรียนมีการปฏิบัติงานที่เปนเลิศ 
 3.12 โรงเรยีนปลอดภัยจากอนัตราย สิ่งเสพติด และภัยตางๆ  
 3.13 โรงเรียนมีโครงสรางพ้ืนฐานไฟฟา ประปา อาคารสถานที่ดี โรงเรียนเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม จัดสภาพ 
บรรยากาศและสิ่งแวดลอมที่เหมาะสมและเอื้อตอการเรียนรูของผูเรียน โรงเรียนใหมีความทันสมัย ใชเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) ในการบริหารจัดการ และการเรียนการสอน 
 3.14 โรงเรียนมีกระบวนการการบริหารและการจัดการ การนิเทศ การกำกับติดตาม และบูรณาการการจัด
การศึกษาที่มุงเนนผลสัมฤทธิ์ โรงเรียนใชหลักธรรมมาภิบาลในการบริหารจัดการ ระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของโรงเรียนเขมแข็ง นอมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการ 
 3.15 องคกรภาครัฐ เอกชน ชุมชน ผูปกครอง ทองถิ่น และสรางภาคีเครือขาย  ยึดคุณภาพนักเรียนเปน
เปาหมายสงูสุดในการพัฒนา มีสวนรวมในการระดมทุนและทรัพยากรที่มีในทองถิ่นสนับสนุนการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน รวมใจรวมพัฒนาดวยความสามคัค ี
 
4. คานิยม 
  “นักเรียนดี ครูดี โรงเรยีนดี เปนท่ีศรทัธาของชุมชน” 
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5. ยุทธศาสตร 
 5.1 ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมัน่คง 
 5.2 ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความสามารถในการแขงขัน 
 5.3 ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาและเสริมสรางศกัยภาพคน 
 5.4 ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม 
 5.5 ยุทธศาสตรที่ 5 การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
 5.6 ยุทธศาสตรที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
 
6. กลยุทธระดับโรงเรียน 
 6.1 ประเด็นกลยุทธที่ 1 พัฒนาผูเรียน 
 6.2 ประเด็นกลยุทธที่ 2 พัฒนาครู 
 6.3 ประเด็นกลยุทธที่ 3 พัฒนาโรงเรียนและระบบการบริหารจัดการ 
 6.4 ประเด็นกลยุทธที่ 4 สรางภาคีเครือขาย และชุมชน 
 
 



สวนที ่4 
ยุทธศาสตรการพัฒนาการศกึษา 

 
ประเด็นกลยุทธ เปาประสงค ยุทธศาสตร ตัวช้ีวัด และเปาหมาย 
 

ประเด็นกลยุทธ 1 พฒันาผูเรียน ขอมูล
ฐาน 

คาเปาหมายปการศึกษา 
เปาประสงค ขอท่ี ยุทธศาสตร ที่ ตัวช้ีวัด ป 2564 ป 2565 ป 2566 ป 2567 

1. ประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับ
การศกึษาอยางเสมอภาค ทั่วถึงทุก
ระดับ ทุกเพศ ทุกวัย 

1. การจัดการศกึษาเพื่อ
ความมั่นคง 

1. รอยละของประชากรวัยเรียนท่ีไดรับการศกึษา
อยางเสมอภาค ทั่วถึง ทุกระดับ ทุกเพศ ทุกวัย 

 รอยละ 
100 

รอยละ 
100 

รอยละ 
100 

รอยละ 
100 

2. ผูเรียนมีคานิยมวิถีประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมขุ 

1. การจัดการศกึษาเพื่อ
ความมั่นคง 

1. รอยละของผูเรียนทีม่ีคานิยมวิถีประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมขุ 

 รอยละ 
100 

รอยละ 
100 

รอยละ 
100 

รอยละ 
100 

3. ผูเรียนมีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรม
ประเพณีของทองถ่ิน รักความเปนไทย 

2. การสราง
ความสามารถในการ
แขงขัน 

1. รอยละของผูเรียนทีม่ีความภาคภูมิใจใน
วัฒนธรรมประเพณีของทองถ่ิน รักความเปนไทย 

 รอยละ 
95 

รอยละ 
95 

รอยละ 
95 

รอยละ 
95 

8. ผูเรียนมีผลงานทางวิชาการในการ
แขงขันและเขาประกวด 

2. การสราง
ความสามารถในการ
แขงขัน 

1. รอยละของผูเรียนทีม่ีผลงานทางวิชาการในการ
แขงขันและเขาประกวด  

 รอยละ 
20 

รอยละ 
25 

รอยละ 
30 

รอยละ 
35 

4. ผูเรียนมีความรูความสามารถ และ
ทักษะในศตวรรษที่ 21 เกง และมี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มี
ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ มีนิสัยรกัการ
เรียนรูและการพัฒนาตนเองอยาง
ตอเนื่อง 

3. การพัฒนาและ
เสริมสรางศกัยภาพคน 

1. รอยละของผูเรียนทีม่ีความรูความสามารถ และ
ทักษะในศตวรรษที่ 21 และมีทักษะสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ ในระดับดีข้ึนไป 
2. รอยละของผูเรียนที่มนีิสัยรกัการเรียนรูและการ
พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ในระดับดขีึ้นไป 
3. รอยละของผูเรียนที่มีความสามารถในการอาน 
การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ ในระดับดี
ขึ้นไป 

 รอยละ 
70 

 
รอยละ 

70 
รอยละ 

70 
 

รอยละ 
75 

 
รอยละ 

75 
รอยละ 

75 
 

รอยละ 
80 

 
รอยละ 

80 
รอยละ 

80 
 

รอยละ 
85 

 
รอยละ 

85 
รอยละ 

85 
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ประเด็นกลยุทธ 1 พฒันาผูเรียน ขอมูล
ฐาน 

คาเปาหมายปการศึกษา 
เปาประสงค ขอท่ี ยุทธศาสตร ที่ ตัวช้ีวัด ป 2564 ป 2565 ป 2566 ป 2567 

4. รอยละของผูเรียนทีม่ีความสามารถในการคดิ 
วิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแกปญหา ในระดับดี
ขึ้นไป 
5. รอยละของผูเรียนที่มีความสามารถในการสราง
นวัตกรรม ในระดับดีข้ึนไป 
6. รอยละของผูเรียนที่มีความสามารถในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในระดับดีขึ้น
ไป 
7. รอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา ในระดับดขีึ้นไป 
8. คาเฉลี่ยรอยละ ของการสอบประเมินคุณภาพ
การอาน (RT) ของนักเรียนประถมศึกษาปที่ 1 และ
เพ่ิมขึ้น 
9. คาเฉลี่ยรอยละ ของการสอบประเมินคุณภาพ
การศกึษาขั้นพ้ืนฐาน (NT) ของนักเรียน
ประถมศึกษาปที่ 3 และเพิ่มข้ึน 
10. คาเฉลี่ยรอยละ ของผลการทดสอบระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 4 กลุมสาระการเรียนรู ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และเพ่ิมข้ึน 
11. คาเฉลี่ยรอยละในการทดสอบ และเพ่ิมขึ้นของ
นักเรยีน 

รอยละ 
70 

 
 

รอยละ 
70 

รอยละ 
70 

 
รอยละ 

70 
รอยละ 

50 
 

รอยละ 
50 

 
รอยละ 

50 
 

รอยละ 
50 

รอยละ 
75 

 
 

รอยละ 
75 

รอยละ 
75 

 
รอยละ 

75 
รอยละ 

50 
 

รอยละ 
50 

 
รอยละ 

50 
 

รอยละ 
50 

รอยละ 
80 

 
 

รอยละ 
80 

รอยละ 
80 

 
รอยละ 

80 
รอยละ 

50 
 

รอยละ 
50 

 
รอยละ 

50 
 

รอยละ 
50 

รอยละ 
85 

 
 

รอยละ 
85 

รอยละ 
85 

 
รอยละ 

85 
รอยละ 

50 
 

รอยละ 
50 

 
รอยละ 

50 
 

รอยละ 
50 

5. ผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่
สมบูรณ นอมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

3. การพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพคน 

1. รอยละของผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่
สมบูรณ ในระดับดขีึ้นไป 

 รอยละ 
95 

รอยละ 
95 

รอยละ 
95 

รอยละ 
95 
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ประเด็นกลยุทธ 1 พฒันาผูเรียน ขอมูล
ฐาน 

คาเปาหมายปการศึกษา 
เปาประสงค ขอท่ี ยุทธศาสตร ที่ ตัวช้ีวัด ป 2564 ป 2565 ป 2566 ป 2567 

พอเพียงในการดำรงชีวิต 2. รอยละของผูเรียนทีน่อมนำหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิต ในระดับดีขึ้นไป 

รอยละ 
95 

รอยละ 
95 

รอยละ 
95 

รอยละ 
95 

6. ผูเรียนมีคุณธรรม จรยิธรรม 
จิตสำนึกดี มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอ
สังคมและผูอ่ืน มัธยัสถ อดออม โอบ
ออมอารี มีวินัย รกัษาศีลธรรม รูจักใช
เหตุใชผล 

3. การพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพคน 

1. รอยละของผูเรียนทีม่ีคุณธรรม จริยธรรม 
จิตสำนึกดี มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอสงัคมและ
ผูอื่น มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย รักษา
ศีลธรรม รูจักใชเหตุใชผล ในระดับดขีึ้นไป 
2. รอยละของผูเรียนที่มีคุณลักษณะและคานิยมที่ดี
ตามที่สถานศึกษากำหนด ในระดับดีขึ้นไป 
3. รอยละของผูเรียนที่มีการยอมรับที่จะอยูรวมกัน
บนความแตกตางและหลากหลาย ในระดับดขีึ้นไป 

 รอยละ 
95 

 
 

รอยละ 
95 

รอยละ 
95 

รอยละ 
95 

 
 

รอยละ 
95 

รอยละ 
95 

รอยละ 
95 

 
 

รอยละ 
95 

รอยละ 
95 

รอยละ 
95 

 
 

รอยละ 
95 

รอยละ 
95 

9. เด็กปฐมวัยมีคุณภาพตามมาตรฐาน 3. การพฒันาและ
เสรมิสรางศกัยภาพคน 

1. รอยละของนักเรียนปฐมวัยที่มีพัฒนาการดาน
รางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความ
ปลอดภัยของตนเองได ในระดับดขีึ้นไป 
2. รอยละของนักเรียนปฐมวัยที่มีพัฒนาการดาน
อารมณ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมรณ
ได ในระดับดขีึ้นไป 
3. รอยละของนักเรียนปฐมวัยที่มีพัฒนาการดาน
สังคม ชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกที่ดีของสังคม 
ในระดับดีขึ้นไป 
4. รอยละของนักเรียนปฐมวัยที่มีพัฒนาการดาน
สติปญญา สื่อสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และ
แสวงหาความรูได ในระดับดีข้ึนไป 

 รอยละ 
95 

 
รอยละ 

95 
 

รอยละ 
95 

 
รอยละ 

95 
 

รอยละ 
95 

 
รอยละ 

95 
 

รอยละ 
95 

 
รอยละ 

95 
 

รอยละ 
95 

 
รอยละ 

95 
 

รอยละ 
95 

 
รอยละ 

95 
 

รอยละ 
95 

 
รอยละ 

95 
 

รอยละ 
95 

 
รอยละ 

95 
 

7. ผูเรียนมีนิสัยรักษสิ่งแวดลอม และมี
ทกัษะอาชีพ 

5. การสรางการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เปน

1. รอยละของผูเรียนทีม่ีนิสัยรักษสิ่งแวดลอม ใน
ระดับดขีึ้นไป 

 รอยละ 
95 

รอยละ 
95 

รอยละ 
95 

รอยละ 
95 
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ประเด็นกลยุทธ 1 พฒันาผูเรียน ขอมูล
ฐาน 

คาเปาหมายปการศึกษา 
เปาประสงค ขอท่ี ยุทธศาสตร ที่ ตัวช้ีวัด ป 2564 ป 2565 ป 2566 ป 2567 

มิตรตอสิง่แวดลอม 2. รอยละของผูเรียนที่มีความรู ทักษะพื้นฐาน และ
เจตคติที่ดีตองานอาชีพ ในระดับดีขึ้นไป 

รอยละ 
95 

รอยละ 
95 

รอยละ 
95 

รอยละ 
95 

 

ประเด็นกลยุทธ 2 พฒันาครู ขอมูล
ฐาน 

คาเปาหมายปการศึกษา 
เปาประสงค ขอท่ี ยุทธศาสตร ที่ ตัวช้ีวัด ป 2564 ป 2565 ป 2566 ป 2567 

11. ครูและบุคลากรทางการศึกษามี
การปฏิบัติงานที่ดี โรงเรียนมีการ
ปฏิบัติงานที่เปนเลิศ 

2 การสราง
ความสามารถในการ
แขงขัน 

1. รอยละของครูและบุคลากรทางการศึกษามีการ
ปฏิบัติงานที่ดี  
2. โรงเรยีนมีการปฏิบัติงานที่เปนเลิศ 

 รอยละ 
50 
ม ี

รอยละ 
60 
ม ี

รอยละ 
70 
ม ี

รอยละ 
80 
ม ี

10 ครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมี
ทักษะการสอนในศตวรรษที่ 21 จัด
กระบวนการเรียนสอนที่เนนผูเรียนเปน
สำคัญ เนนการบูรณาการ เนนการคดิ
วิเคราะห พัฒนานวัตกรรม ใหสามารถ
นำความรูไปประยุกตใชไดในชีวิตจริง 
ประยุกตการใชสื่อที่เหมาะสม วัดและ
ประเมนิผลที่หลากหลายสอดคลองกับ
ผูเรียน เอ้ือตอการพัฒนาผูเรียนอยาง
รอบดาน มีวัฒนธรรมการทำงานมุง
ผลสัมฤทธิ์ คิดแบบบูรณาการ มีความรู 
มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ จัดการ
เรียนการสอนโดยใชหลักธรรมาภิบาล 
นอมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในการปฏิบัติงานและดำรงชีวิต 

3 การพฒันาและ
เสริมสรางศักยภาพคน 

1. รอยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับ
การพัฒนาใหมีความเชี่ยวชาญดานการจัด
ประสบการณ 
2. จำนวนครูท่ีเพียงพอตอการจัดชั้นเรียน 
3. รอยละของครูที่ตรวจสอบและประเมินผูเรียน
อยางเปนระบบ และนำผลมาพัฒนาผูเรียน 
4. รอยละของครูทีจ่ัดการเรียนรูผานกระบวนการ
คิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกตใชใน
ชีวิตได 
5. รอยละของครูที่ประเมินพัฒนาการเด็กตาม
สภาพจริงและนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุง การจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก 
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ประเด็นกลยุทธ 3 พัฒนาโรงเรียนและระบบการบริหารจัดการ ขอมูล
ฐาน 

คาเปาหมายปการศึกษา 
เปาประสงค ขอท่ี ยุทธศาสตร ที่ ตัวช้ีวัด ป 2564 ป 2565 ป 2566 ป 2567 

12. โรงเรียนปลอดภัยจากอันตราย สิ่ง
เสพติด และภัยตางๆ 

1 การจัดการศึกษาเพ่ือ
ความมั่นคง 

1. จำนวนเหตุการณที่เกิดอันตราย สิ่งเสพติด และ
ภัยตางๆ 

 0 0 0 0 

13. โรงเรียนมีโครงสรางพ้ืนฐานไฟฟา 
ประปา อาคารสถานที่ดี โรงเรยีนเปน
มิตรกับสิง่แวดลอม จัดสภาพ 
บรรยากาศและสิ่งแวดลอมที่เหมาะสม
และเอ้ือตอการเรียนรูของผูเรียน 
โรงเรียนใหมีความทันสมัย ใชเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) ในการ
บริหารจัดการ และการเรยีนการสอน 

2 การสราง
ความสามารถในการ
แขงขัน 

1. โรงเรียนมีโครงสรางพ้ืนฐานไฟฟา ประปา 
อาคารสถานที่ดี  
2. โรงเรียนเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม จัดสภาพ 
บรรยากาศและสิ่งแวดลอมที่เหมาะสมและเอ้ือตอ
การเรียนรูของผูเรียน  
3. โรงเรียนมีความทันสมัย ใชเทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Technology) ในการบริหารจัดการ และ
การเรยีนการสอน 
4. จำนวนการใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
และสือ่การเรียนรูเพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ 
5. สภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือตอ
การจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
6. จำนวนการใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
แหลงเรียนรูที่เอ้ือตอการเรียนรู 
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มี 
 
 
มี 
 
 

50 
 
มี 
 

50 
 

มี 
 
มี 
 
 
มี 
 
 

50 
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50 
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มี 
 
 

50 
 
มี 
 

50 
 

มี 
 
มี 
 
 
มี 
 
 

50 
 
มี 
 

50 
 

14 โรงเรียนมีกระบวนการการบริหาร
และการจัดการ การนิเทศ การกำกับ
ติดตาม และบูรณาการการจัดการศึกษา
ที่มุงเนนผลสัมฤทธิ์ โรงเรียนใช
หลักธรรมมาภิบาลในการบริหารจัดการ 
ระบบการประกันคุณภาพภายในของ
โรงเรยีนเขมแข็ง นอมนำหลักปรัชญา

6 การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการ 

1. โรงเรียนมีกระบวนการการบริหารและการ
จัดการ การนิเทศ การกำกับติดตาม และบูรณาการ
การจัดการศึกษาที่มุงเนนผลสัมฤทธ์ิ  
2. โรงเรียนใชหลักธรรมมาภิบาลในการบรหิาร
จัดการ  
3. มรีะบบการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน
เขมแข็ง  
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ประเด็นกลยุทธ 3 พัฒนาโรงเรียนและระบบการบริหารจัดการ ขอมูล
ฐาน 

คาเปาหมายปการศึกษา 
เปาประสงค ขอท่ี ยุทธศาสตร ที่ ตัวช้ีวัด ป 2564 ป 2565 ป 2566 ป 2567 

เศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการ 4. นอมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการ
บริหารจัดการ 
5. จำนวนแหลงเรียนรูและสื่อเพ่ือการเรียนรูอยาง
ปลอดภัย และเพียงพอ 
6. จำนวนประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมี
พัฒนาการทุกดานอยางสมดุลเต็มศกัยภาพ 
7. จำนวนโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลน 
และปฏิบัติอยางมีความสุข 
8. มีเปาหมาย วิสยัทัศน และพันธกิจที่สถานศึกษา
กำหนดชดัเจน 
9. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
10. มีการบรหิารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
11. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ดาน 
สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น 
12. มีหลกัสตูรที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตาม
หลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุมเปาหมาย 
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ประเด็นกลยุทธ 4 สรางภาคีเครือขาย และชุมชน ขอมูล

ฐาน 
คาเปาหมายปการศึกษา 

เปาประสงค ขอท่ี ยุทธศาสตร ที่ ตัวช้ีวัด ป 2564 ป 2565 ป 2566 ป 2567 
15. องคกรภาครัฐ เอกชน ชุมชน 
ผูปกครอง ทองถิ่น และสรางภาคี
เครือขาย  ยึดคุณภาพนักเรียนเปน
เปาหมายสูงสุดในการพัฒนา มีสวนรวม
ในการระดมทุนและทรัพยากรที่มีใน
ทองถิ่นสนับสนุนการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน รวมใจรวมพัฒนาดวยความ
สามัคคี 

4 การสรางโอกาสความ
เสมอภาคและเทาเทียม
กันทางสังคม 

1. มอีงคกรภาครัฐ เอกชน ชุมชน ผูปกครอง 
ทองถิ่น และสรางภาคีเครือขาย รวมพัฒนาคุณภาพ
การศกึษา 
2. มกีารระดมทุนและทรัพยากรที่มีในทองถิ่น
สนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน รวมใจรวม
พัฒนาดวยความสามัคคี 
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สวนที ่5 
โครงการที่ตอบสนองยุทธศาสตร 

 
ประเด็นกลยุทธ เปาประสงค โครงการ ผูรับผิดชอบ และงบประมาณ 
 

ประเด็นกลยุทธ 1 พฒันาผูเรียน งบประมาณ 
เปาประสงค ขอท่ี โครงการ ผูรบัผิดชอบ ป 2564 ป 2565 ป 2566 ป 2567 

1. ประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับการศึกษาอยางเสมอ
ภาค ทั่วถึง ทุกระดับ ทุกเพศ ทุกวัย 

โครงการจัดการศึกษาอยางเสมอภาคและทั่วถึง นางอรอุมา นอก
กลาง 

    

2. ผูเรียนมีคานิยมวิถีประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

โครงการสงเสริมคานิยมวิถีประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมขุ 

นางสาว
กนกวรรณ  แทน
ทอง 

25,000 25,000 25,000 25,000 

3. ผูเรียนมีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมประเพณีของ
ทองถิ่น รักความเปนไทย 

โครงการสงเสริมความภาคภูมิใจในวัฒนธรรม
ประเพณีของทองถ่ิน รักความเปนไทย 

นางสาววรรณภา
เงินพุม 

25,500 2,500 25,500 2,500 

8. ผูเรียนมีผลงานทางวิชาการในการแขงขันและเขา
ประกวด 

โครงการแขงขันทางวิชาการ นางสาววรรณศิริ  
ดวงประเทศ 

18,000 18,000 18,000 18,000 

4. ผูเรียนมีความรูความสามารถ และทักษะในศตวรรษ
ที่ 21 เกง และมีคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษา มี
ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ มีนิสยัรักการเรียนรูและการ
พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

โครงการพัฒนากระบวนการเรยีนรูเพ่ือยกระดับ
ความรูความสามารถ และทักษะในการเรียน 

นางสาววรรณศริ ิ 
ดวงประเทศ 

16,000 16,000 16,000 16,000 

โครงการทัศนศกึษา นางสาววรรณศิริ  
ดวงประเทศ 

22,000 22,000 22,000 22,000 

5. ผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่สมบูรณ นอม
นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิต 

โครงการอาหารกลางวัน/อาหารเสริมนม นางสาวดารารัตน  
สุภาวหา 

    

โครงการพัฒนาสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่
สมบูรณ นอมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในการดำรงชีวิตระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นางสาว
กนกวรรณ  แทน
ทอง 

3,000 26,000 3,000 26,000 

6. ผูเรยีนมีคุณธรรม จรยิธรรม จิตสำนึกดี มีจิต โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม จิตสำนึกดี นางสาวดารารัตน  8,000 8,000 8,000 8,000 
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ประเด็นกลยุทธ 1 พฒันาผูเรียน งบประมาณ 
เปาประสงค ขอท่ี โครงการ ผูรบัผิดชอบ ป 2564 ป 2565 ป 2566 ป 2567 

สาธารณะ รับผิดชอบตอสังคมและผูอ่ืน มัธยัสถ อด
ออม โอบออมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม รูจักใชเหตุใช
ผล 

มจีิตสาธารณะระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สุภาวหา 

9. เด็กปฐมวัยมีคุณภาพตามมาตรฐาน โครงการสงเสริมพัฒนาการ 4 ดาน ปฐมวัย นางขนิษฐา การะ
เกตุ 

12,000 12,000 12,000 12,000 

โครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย นางขนิษฐา การะ
เกตุ 

2,000 2,000 2,000 2,000 

โครงการเปดโลกปฐมวัย นางขนิษฐา การะ
เกตุ 

10,000 10,000 10,000 10,000 

7. ผูเรียนมีนิสัยรักษสิ่งแวดลอม และมีทักษะอาชีพ โครงการพัฒนานิสัยรักษสิ่งแวดลอม และทักษะ
อาชีพ 

นางสาวดารารัตน  
สุภาวหา 

5,000 5,000 5,000 5,000 
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ประเด็นกลยุทธ 2 พฒันาครู งบประมาณ 
เปาประสงค ขอท่ี โครงการ ผูรับผิดชอบ ป 2564 ป 2565 ป 2566 ป 2567 

11. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการปฏิบัติงานที่ดี 
โรงเรียนมีการปฏิบัติงานที่เปนเลิศ 

โครงการสงเสริมการทำวิจัยและการปฏิบัติงาน
ที่ด ี

นางสาววรรณภา  
เงินพุม 

2,500 2,500 2,500 2,500 

10. ครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีทักษะการสอน
ในศตวรรษที่ 21 จัดกระบวนการเรียนสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสำคัญ เนนการบูรณาการ เนนการคิด
วิเคราะห พัฒนานวัตกรรม ใหสามารถนำความรูไป
ประยุกตใชไดในชีวิตจริง ประยุกตการใชสื่อที่เหมาะสม 
วัดและประเมนิผลที่หลากหลายสอดคลองกับผูเรียน 
เอ้ือตอการพัฒนาผูเรียนอยางรอบดาน มีวัฒนธรรมการ
ทำงานมุงผลสัมฤทธ์ิ คิดแบบบูรณาการ มีความรู มี
คุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ จัดการเรียนการสอนโดย
ใชหลักธรรมาภิบาล นอมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในการปฏิบัติงานและดำรงชีวิต 

โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา นางสาววรรณภา  
เงินพุม 

23,000 23,000 23,000 23,000 
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ประเด็นกลยุทธ 3 พัฒนาโรงเรียนและระบบการบริหารจัดการ งบประมาณ 
เปาประสงค ขอท่ี โครงการ ผูรับผิดชอบ ป 2564 ป 2565 ป 2566 ป 2567 

12. โรงเรียนปลอดภัยจากอันตราย สิง่เสพติด และภัย
ตางๆ 

โครงการสถานศึกษาปลอดภัย นางสาวกนกวรรณ  
แทนทอง 

1,500 1,500 1,500 1,500 

13. โรงเรียนมีโครงสรางพ้ืนฐานไฟฟา ประปา อาคาร
สถานที่ดี โรงเรียนเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม จัดสภาพ 
บรรยากาศและสิ่งแวดลอมที่เหมาะสมและเอ้ือตอการ
เรียนรูของผูเรียน โรงเรียนใหมีความทันสมัย ใช
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) ในการบริหาร
จัดการ และการเรยีนการสอน 

โครงการคาสาธารณูปโภค นางอรอุมา นอก
กลาง 

55,000 55,000 55,000 55,000 

โครงการพัฒนา ครุภัณฑ อาคารสถานที่ นางสาวกนกวรรณ  
แทนทอง 

25,000 25,000 25,000 25,000 

14 โรงเรียนมีกระบวนการการบริหารและการจัดการ 
การนิเทศ การกำกับติดตาม และบูรณาการการจัด
การศกึษาที่มุงเนนผลสัมฤทธิ์ โรงเรียนใชหลักธรรมมาภิ
บาลในการบริหารจัดการ ระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของโรงเรียนเขมแข็ง นอมนำหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการ 

โครงการพัฒนาระบบประกันคณุภาพและนิเทศ
ติดตาม 

นางสาววรรณศริ ิ 
ดวงประเทศ 

8,500 8,500 8,500 8,500 

 
ประเด็นกลยุทธ 4 สรางภาคีเครือขาย และชุมชน งบประมาณ 
เปาประสงค ขอท่ี โครงการ ผูรับผิดชอบ ป 2564 ป 2565 ป 2566 ป 2567 

15. องคกรภาครัฐ เอกชน ชุมชน ผูปกครอง ทองถิ่น 
และสรางภาคีเครือขาย  ยึดคุณภาพนักเรียนเปน
เปาหมายสูงสุดในการพัฒนา มีสวนรวมในการระดมทุน
และทรัพยากรที่มีในทองถิ่นสนับสนุนการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน รวมใจรวมพัฒนาดวยความสามัคคี 

โครงการประสานเครือขายเพ่ือพัฒนาคณุภาพ
การศกึษา 

นางสาววรรณภา  
เงินพุม 

3,000 3,000 3,000 3,000 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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คำสั่งโรงเรียนวดับอพระอินทร 

ที่  37   /2563 
เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ปงบประมาณ พ.ศ.2564-2567  
........................................ 

  เพ่ือใหการดำเนินงานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐานป งบประมาณ 2564-2567 เปนไปดวย
ความเรียบรอย มีการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชนตอทางราชการ โรงเรียนวัดบอพระอินทรจึงแตงตั้ง
คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2564-2567 ดังตอไปนี้ 
 
 1. นายยุทธกจิ  ถาวรเกษตร ผูอำนวยการโรงเรยีนวัดบอพระอินทร ประธานกรรมการ 
 2. นายสำเนาว  อภิพงษ ประธานกรรมการสถานศึกษา กรรมการ 
 3. นางสาววรรณภา  เงินพุม ครู ค.ศ.3 กรรมการ 
 4. นางขนิษฐา  การะเกตุ คร ูค.ศ.1 กรรมการ 
 5. นางอรอุมา  นอกกลาง  ครู ค.ศ.1 กรรมการ 
 6. นางสาวกนกวรรณ  แทนทอง  ครู ค.ศ.1 กรรมการ 
 7 นางสาววรรณศิริ  ดวงประเทศ ครู ผูชวย กรรมการ 
 8 นางสาวดารารัตน  สุภาวหา ครู ผูชวย กรรมการ 
 9. นายชัยพร  ขวัญเมือง ครูอัตราจาง กรรมการ 
 10. นางสาวอุมาพร  สุขอราม ธรุการโรงเรียน กรรมการและเลขานุการ 
 
  ใหคณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้งมีหนาที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. 
2564-2567 จัดทำเปนรูปเลม และขอใหปฏิบัติหนาท่ีอยางเครงครัด เต็มความรูความสามารถ เพ่ือใหเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลแกทางราชการตอไป 
 
   สั่ง ณ วันที ่8 กันยายน พ.ศ. 2563 
 
    ทัง้นี้ ตั้งแต บัดนี้เปนตนไป 
 

     ลงชื่อ              
      (นายยุทธกิจ  ถาวรเกษตร) 
      ผูอำนวยการโรงเรียนวัดบอพระอินทร 
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บันทึกการใหความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64-2567 
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดบอพระอินทร 

 
*********************************************************** 

 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนวัดบอพระอินทร  มีมติเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน ปงบประมาณ ๒๕64-2567  ของโรงเรียนวัดบอพระอินทร ในคราวประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  ครั้งที่     /๒๕63   เมื่อวันที่  29 กันยายน  2563        ซึ่งเกิดจากความรวมมือของคณะครู 
บุคลากรทางการศึกษา และกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนวัดบอพระอินทร และเห็นวาเปนประโยชน
แกนักเรียนและโรงเรียนเปนอยางมาก คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงขอขอบคุณคณะทำงาน 

และใหใชเปนกรอบแนวทางและเครื่องมือในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาในป
การศกึษา ๒๕64-2567  ใหบรรลวุัตถุประสงคเปาหมายที่กำหนดไว จึงลงลายมือชื่อไวเปนสำคัญ 
 
 
 
 

     (ลงชื่อ)        
        (นายสำเนาว  อภิพงษ)   
                 ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                โรงเรียนวัดบอพระอินทร 
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