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บทท่ี ๑ 
สภาพปัจจุบันปัญหาของโรงเรียน 

 
1. ข้อมูลทั่วไป 
 1.1 ) ชื่อ สถานศึกษา โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ตั้งอยู่เลขที่ 9 หมู่ที่ 12  ตำบลต้า  
อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57340 โทรศัพท ์0-5379-7002  
e-mail   Tatalad58@hotmail.com 
 1.2 ) สังกัด    ()  สพฐ.    (    )  สช. (    )  กทม.(     )มท.    (    )  อ่ืนๆ ระบ ุ
 1.3) เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 
 1.4) เปิดสอนตั้งแต่ระดับ    ชั้นอนุบาล 1  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 1.5) เขตพื ้นที ่บร ิการการศึกษา  หมู ่ที่ 2,3,12,16,20 ตำบลต้า อำเภอขุนตาล 
จังหวัดเชียงรายมีเนื้อท่ี 20 ไร่  3  งาน  64 ตารางวา 
 ประวัติของโรงเรียน 
           โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตั้งเมื่อวันที่ 1 มิถุนายนพ.ศ.2500โดยโอนนักเรียนที่อยู่ 
ในเขตการปกครองของบ้านต้าตลาดหมู่ที่ 2, 3 มาจากโรงเรียนบ้านต้าหลวง “ต้าประชานุกุล” 
มาเข้าโรงเรียนนี้โดยการดำริของนายชาย สุวรรณหิตาทร ศึกษาธิการอำเภอเทิงในขณะนั้น นายนนท์ 
กัลยา กำนันตำบลต้าและนายยศ  ป้องกัน  ผู ้ใหญ่บ้านหมู่ที ่ 3 ได้ร่วมกับราษฎร 2 หมู่บ้าน   
สร ้างอาคารเร ียนชั ่วคราว 1 หลัง  ขนาด 4 ห้องเร ียน โดยมีนายทองเย ็น  มหาวงศ์น ันท์   
เป็นครูใหญ่และมีนักเรียน 
โอนมาจากโรงเรียนบ้านต้าหลวง 157 คน  เปิดทำการสอนเมื ่อวันที ่ 13 กุมภาพันธ์ 2502 
ตั ้งแต่ประถมศึกษาปีที่ 1 – 4  พ.ศ.2520  เปิดสอนชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 5 – 6 และวันที่            
16 พฤษภาคม 2535  ได้ร ับอนุมัต ิให้เปิดสอนชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1 ปีการศึกษา 2539 
ได้รับอนญุาตให้เข้าโครงการโรงเรียน  ปฏิรูปการศึกษาและได้รับงบประมาณห้องปฏิบัติการทางภาษา  
1 ห้อง จำนวน 20 เครื่อง 
            วันที่ 1 กรกฎาคม 2545 ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนประกันคุณภาพการศึกษาและ               
เป็นโรงเรียนยุวทูตความดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลเดชมหาราช 
            วั นที่  7 กรกฎาคม  2546 พระราชบ ัญญ ัต ิ ร ะ เบ ี ยบราชการบร ิหารราชการ 
กระทรวงศึกษาธิการ  ประกาศใช้โรงเรียนขึ้นสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงราย เขต 4 
 วันที่ 16 มีนาคม 2550 ได้ร ับการคัดเลือกจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา               
ขั ้นพื ้นฐานให้เป็นโรงเร ียนดีใกล้บ้าน  โรงเร ียนในฝัน รุ่นที่ 2 และได้ร ับการประเมินให้เป็น 
โรงเรียนต้นแบบในฝันรุ่นที่ 2 จากคณะกรรมการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานวันที่  
3 มีนาคม 2552                                    

ว ันที่  1 มกราคม  2541  ได ้ ร ับค ัด เล ื อกเป ็น โรง เร ี ยนผ ู ้ นำการ เปล ี ่ ยนแปลง  
เพื ่อรองรับการกระจายอำนาจ ( SBM )  จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน  
และได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการ   การศึกษาขั ้นพื ้นฐานเป็นโรงเรียนพร้อมใช้  
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หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
                 วันที่ 2 มิถุนายน 2553  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  
พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานเงินเพื่อก่อสร้างต่อเติมอาคารเรียนเป็น  
เง ินจำนวน 500,000 บาท ( ห้าแสนบาท ) ทางสำนักราชเลขาธิการ   พระบรมมหาราชวัง 
ได ้ขอร ับการสนับสนุนจากมหาว ิทยาล ัยเทคโนโลย ีราชมงคลธ ัญบ ุรี   โดยมหาว ิทยาล ัยฯ  
ได ้มอบหมายให้  ชมรมราชมงคลอาสาพ ัฒนาเฉล ิมพระเก ียรติ  มหาว ิทยาล ัยเทคโนโลยี  
ราชมงคลธัญบุรีเป็นผู้ดำเนินโครงการ  ได้อาคารเรียนพระราชทาน  ( อาคารราชมงคลเฉลิมพระเกียรติ
37 และอาคารราชมงคลอายิโนะโมะโต๊ะ38 ) ทั้งนี ้งบประมาณก่อสร้างได้ร ับการสนับสนุน 
จากองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่อำเภอขุนตาล ประกอบด้วยเทศบาลตำบลต้าจำนวน 200,000 
บาท  ( สองแสนบาท ) องค์การบริหารส่วนตำบลต้า จำนวน 100,000 บาท ( หนึ่งแสนบาทถ้วน )  
 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2553 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรง  
พระกรุณาโปรดเก้าฯเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารพระราชทาน ( เฉลิมพระเกียรติ 37– 38 ) 
ดังกล่าว นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น  
 ปีการศึกษา 2555  ทางโรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณ  ตามนโยบายโรงเรียนในฝัน 
จำนวน  380,000  บาท ( สามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน )  เพ่ือปรับปรุงอาคารเรียนและจัดซื้อครุภัณฑ์  
ห้องเรียนคุณภาพโดยทางโรงเรียนได้ปรับปรุงอาคารเรียนแบบกำหนดเองที่ชำรุดเปลี่ยนโครงหลังคา 
ไม้เป็นโครงหลังเหล็กและก่อฝาผนังฉาบปูนทาสีและต่อมาได้รับจัดสรรงบเพิ ่มเติมอีกจำนวน            
200,000 บาท  ( สองแสนบาทถ้วน )  จึงได้ต่อเติมด้านในติดตั้ง แอร์ พร้อมเครื่องฉายโปรเจ็กเตอร์  
 ปีการศึกษา 2559 ได้ร ับคัดเล ือกจาก สพฐ. เข้าร ่วมโครงการโรงเร ียนประชารัฐ 
ซึ่งเป็นการรวมพลังระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม  เพ่ือพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
ร่วมขับเคลื่อนและยกระดับการศึกษาให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที ่มีส่วนสำคัญ ในการสร้างความเข้มแข็ง  
ด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน 
 ปีการศึกษา2560โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการวิจัยปฏิบัติการโรงเรียนพัฒนาคุณภาพต่อ       
เนื่อง (School Quality Improvement Program : sQip)เพ่ือสนองนโยบายรัฐบาลที่ให้ความสำคัญ  
กับการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ยากลำบาก 
            รายนามผู้บริหารโรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด 
   1.   นายทองเย็น มหาวงศ์นันท ์ 2500 – 2505   ครูใหญ ่
   2.   นายสุริยา ศรีสวัสดิ์           2505 – 2516   ครูใหญ ่
   3.   นายประสันต์ เหล่าภัคดี 2516 – 2518   ครูใหญ ่
   4.   นายสำเร็จ ภูมินิคม  2518 – 2519   ครูใหญ ่
   5.   นายเทิดศักดิ์ จุฬากุล  2519 – 2528   อาจารย์ใหญ่ 
   6.   นายโชติ            เหล่าหล้า 2528 – 2529  รักษาการอาจารย์ใหญ่ 
   7.   นายวานิช อัมรินทร์ 2529- 2543   ผู้อำนวยการโรงเรียน 
   8.   นายจำนง          ฟูเจริญ  2543 –2553   ผู้อำนวยการโรงเรียน 
   9.   นายฉัตรพล นันทะเสน 2553–ปัจจุบัน     ผู้อำนวยการโรงเรียน 
 



๓ 

 

 

แผนผัง ที่ตั้งโรงเรียน 
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 แผนผังเขตบริการของโรงเรียน 
 

 
 
2.  ข้อมูลผู้บริหาร 

 2.1 )  ชื่อ-สกุลผู้บริหาร   
               นายฉัตรพล นันทะเสน  โทรศัพท์  0843674329 วุฒิการศึกษาสูงส ุด กศ.ม.                  

สาขาบริหารการศึกษา ดำรงตำแหน่งในโรงเรียนนี้ตั้งแต่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2553 จนถึงปัจจุบัน                    
 2.2)   ประวัติ  คำขวัญ และวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา    
       คำขวัญของโรงเรียน 

     “  วิชาการก้าวหน้า     กีฬาเลื่องลือ 
     ยึดถือคุณธรรม   นำสู่การปฏิรูป   ” 

     2.3)  ปรัชญา วิสัยทัศน์  และเป้าหมายของสถานศึกษา    
                     ปรัชญาโรงเรียน 
    นัตถิ  ปัญญา  สะมา  อาภา  “แสงสว่างใด  เสมอด้วยปัญญาไม่มี” 
                     วิสัยทัศน์(Vision) 
    อ่านได้คิดเป็น               เนน้คุณธรรม   
    น้อมนำศาสตร์พระราชา  จัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม 

 เอกลักษณ์ 
    โรงเรียนน่าอยู่  ภูมิทัศน์รื่นรมย์    

 อัตลักษณ์ของโรงเรียน 
    “กล้าคิดกล้าทำ  มีภาวะความเป็นผู้นำ” 
 2.4) สีประจำโรงเรียน 
     “น้ำเงิน ขาว” 
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 พันธกิจ(Mission) 

1. พัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้  มีทักษะการคิดสร้างสรรค์ตามช่วงวัย 
2. จัดกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีทักษะชีวิต  สามารถ

ดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการตามศาสตร์พระราชา 
4. พัฒนาศักยภาพครูให้เป็นครูมืออาชีพ 
5. พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพพ้ืนฐานการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 

 เป้าหมายของโรงเรียน(School  Goals) 
1. ผู้เรียนอ่านและเขียนได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน 
2. ผู้เรียนผลิตผลงานอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย 
3. ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร

สถานศึกษา 
4. ผู้เรียนมีทักษะชีวิต  และสามารถดำรงตนอย่างมีความสุข 
5. ครูจัดกิจกรรมบูรณาการโดยน้อมนำศาสตร์พระราชามาใช้ทุกกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 
6. ครูพัฒนาตนเอง  และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เป็นครูมืออาชีพ 
7. โรงเรียนบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพบนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
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โครงสร้างการบริหารโรงเรียน 
 
 
      
 
             
   
    
 
 
 
 
 
 
 

  

 เครือข่ายผู้ปกครอง/ศิษย์เก่า 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 

งานบริหารวิชาการ 
1.พัฒนาสาระหลักสูตร
ท้องถิ่น 
2.วางแผนงานด้านวิชาการ 
3. การจัดการเรียนการสอน 
4.พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 
5.พัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
6.วัดผล/ประเมินผล/       
เทียบโอน 
7.วิจัยพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
8.พัฒนาส่งเสริมแหล่งเรียนรู ้
9.นิเทศการศึกษา 
10.แนะแนว 
11.ระบบประกันคุณภาพ
ภายใน 
12.ส่งเสริมชุมชนทาง
วิชาการ 
13.ประสานความร่วมมือกับ
องค์กรอื่น 
14.สนับสนนุส่งเสริมงาน
วิชาการ 
15.จัดทำระเบียบ/แนว
ปฏิบัติงานวิชาการ    
16.คัดเลือกหนังสือ 
แบบเรียน 
17.พัฒนาสื่อเทคโนโลยี   

งานบริหารบุคคล 
1.วางแผนอัตรากำลัง 
2.จัดสรรอัตรากำลัง 
3.สรรหาและบรรจุแต่งต้ัง 
4.เปลี่ยนตำแหน่งให้สูงขึ้น 
5.การเลื่อนขั้นเงินเดือน 
6.การลา 
7.ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
8.วินัยและการลงโทษ 
9.สั่งพัก/ให้ออกจาก
ราชการ 
10.การดำเนินการทางวินัย 
11.การอุธรณ์และร้องทุกข์ 
12.การออกจากราชการ 
13.ทะเบียนประวัติ 
14.เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
15.ส่งเสริมวิทยฐานะฯ 
16.ส่งเสริมยกย่องเชิดชู
เกียรติ 
17.มาตรฐานวิชาชีพ 
18.ส่งเสริมวินัย คุณธรรม 
19.การขอรับใบอนุญาต 
20.การดำเนินการให้
เป็นไปตามกฎหมาย 
 

งานบริหารงบประมาณ 
1.จัดทำ/เสนอขอ
งบประมาณ 
2.จัดทำแผนปฏิบัติการใช้
เงิน 
3.อนุมัติการใช้จ่าย
งบประมาณ 
4.โอน/เปลี่ยนแปลง
งบประมาณ 
5.การเบิกจ่ายงบประมาณ 
6.ตรวจสอบ/รายงานการ
ใช้งบฯ 
7.ตรวจสอบ/รายงานการ
ใช้ผลผลิตจากงบฯ 
8.ระดมทรัพยากร 
9.กองทุนเพื่อการศึกษา 
10.บริหารจัดการ
ทรัพยากร 
11.วางแผนพัสดุ 
12.ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง     
13.สารสนเทศงานพัสดุ 
14.จัดหาพัสดุ 
15.ดูแล/รักษา/จำหน่าย
พัสดุ 
16.ผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สิน 
17.เบิกเงินจากคลัง 
18.รับ/เก็บรักษา/จ่ายเงิน 
19.นำเงินส่งคลัง 
20.จัดทำบัญชีการเงิน 
21.จัดทำรายงานทางการ
เงิน 
22.จัดทำ/จัดหาแบบพิมพ์
บัญช ี
 

งานบริหารทั่วไป 
1.ระบบข้อมูลสารสนเทศ   
2.เครือข่ายการศึกษา 
3.วางแผนงานการศึกษา 
4.วิจัยเพื่อพัฒนานโยบาย/
แผน 
5.จัดระบบบริหาร/องค์กร 
6.มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
7.เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
8.งานธุรการ 
9.อาคารสถานที่/
สภาพแวดล้อม 
10.สำมะโนผู้เรียน 
11.รับนักเรียน 
12.จัดตั้ง/ยุบรวม/เลิก
สถานศึกษา 
13.การจัดการศึกษาใน/
นอกระบบ 
14.ระดมทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา 
15.ทัศนศึกษา 
16.งานกิจการนักเรียน 
17.การประชาสัมพันธ์ 
18.ส่งเสริม/สนับสนุน/
ประสานงานการจัด
การศึกษาฯ 
19.งานประสานราชการ 
20.ระบบการควบคุม
ภายในฯ 
21.แนวทางการจัด
กิจกรรม 
ปรับเปลี่ยนการลงโทษ
นักเรียน     
 
 

คณะกรรมการสถานศึกษาฯ 

นักเรียน 
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2. ข้อมูลอาคารสถานที่ 
 อาคารเรียนจำนวน 6 หลัง อาคารประกอบจำนวน 3 หลังส้วม 5 หลังสนามเด็กเล่น 1 สนาม   
สนามฟุตบอล 2  สนามบาสเกตบอล 1  สนาม  สนามวอลเล่ย์บอล 2 สนาม สนามตะกร้อ 1 สนาม   
 
๓. ข้อมูลนักเรียน (ณ  วันที่ ๑๐  มิถุนายน ๒๕61) 
 3.๑) จำนวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 123 คน  นอกเขตบริการ  94  คน รวมทั้งสิ้น 
217 คน จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน 217 ดังนี้ 

ระดับชั้นเรียน จำนวน
ห้อง 

เพศ รวม เฉลี่ย 

ชาย (คน) หญิง (คน) ต่อห้อง 

อนุบาล 2 1 5 6 11  

อนุบาล3 1 6 4 10  

รวมระดับชั้นอนุบาล  2 11 10 21  

ป.๑ 1 11 9 20  

ป.๒ 1 11 6 17  

ป.๓ 1 9 9 18  

ป.๔ 1 3 12 15  

ป.๕ 1 11 13 24  

ป.๖ 1 7 8 15  

รวมระดับชั้นประถม 6 52 57 109  

ม.1 1 12 25 37  

ม.2 1 20 6 26  

ม.3 1 14 10 24  

รวมระดับชั้น
มัธยมศึกษา 

3 46 41 87  

รวม 11 109 108 217  

อัตราส่วนครู : นักเรียน = 1 : 16 
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3.2) รายละเอียดข้อมูลนักเรียน 
รายการ จำนวน

นักเรียน 
คิดเป็น 
ร้อยละ 

1)  จำนวนนักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพล
ศึกษาหรือสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

 
212 

 
95.49 

2)  จำนวนนักเรียนที่มีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 116 74.77 
3) จำนวนนักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม   19 8.75 
4) จำนวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ  56 25.22 
5) จำนวนนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ  0 0 
6) จำนวนนักเรียนที่จบหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖ 15 100 
7) จำนวนนักเรียนที่จบหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 24 100 
8) จำนวนนักเรียนที่ออกกลางคัน(ปัจจุบัน)7 0 0 
9) สถิติการขาดเรียน 35 16.02 
10)นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมชุมนุม 217 100 
11)นักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นลูกท่ีดีของพ่อ แม่ ผู้ปกครอง     217 100 
๑2)นักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน    217 100 
13)นักเรียนที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมทั้งในและ                     
นอกโรงเรียน    

 
217 

 
100 

14)นักเรียนที่มีบันทึกการเรียนรู้จากการอ่านและการสืบค้นจาก
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสม่ำเสมอ     

 
217 

 
100 

15)จำนวนนักเรียนที่ผ่านการประเมินความสามารถด้านการคิด
ตามท่ีกำหนดในหลักสูตรสถานศึกษา   

 
217 

 
100 

16)นักเรียนที่ผ่านการประเมินความสามารถด้านการอ่านตามท่ี
กำหนดในหลักสูตรสถานศึกษา   

 
217 

 
100 

17)นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถในการ
ปรับตัวเข้ากับสังคมตามสมรรถนะที่กำหนดในหลักสูตร  

 
217 

 
100 

18)นักเรียนที่ผ่านการประเมินสมรรถนะนักเรียน   217 100 
19)นักเรียนที่ผ่านการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 217 100 
20)นักเรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์   217 100 
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3.3 ข้อมูลอัตราก้าวหน้านักเรียน 
 

ปี 
เกิด 

ปีท่ีเข้า 
อบ.2 

ปีท่ีเข้า 
อบ.3 

ปีท่ีเข้า 
ป.1 

ปีท่ีเข้า อบ.2 ปีท่ีเข้า อบ.3 ปีท่ีเข้าป.1 รวม  
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

2553 - 2559 2560             
2554 - 2560 2561             
2555 - 2561 2562 - - - - - - 8 4 12    
2556 2560 2562 2563 - - - 3 3 6 - - -    
2557 2561 2563 2564 6 1 7 - - - - - -    
2558 2562 2564 2565             
2559 2563 2565 2566             
2560 2564 2566 2567             
2561 2565 2567 2568             
2562 2566 2568 2569             
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๔. ข้อมูลครูและบุคลากรโรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด 
 4.1 จำนวนบุคลากร 

บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่อ่ืน 

ปีการศึกษา
2561 

1 14 1 4 2 

        4.2 วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 
จำนวนบุคลากร ต่ำกว่า

ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

ปีการศึกษา
2561 

2 13 7 0 22 

 4.3 สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 
ที ่ ชื่อครูผู้สอน สาขาวิชาที่จบ สอนใน 

ระดับชั้น 
สอนในกลุ่มสาระ 

การเรียนรู้ 
1 นายเฉลิม  ค้าแก้ว จิตวิทยาการแนะแนว(กศ.ม.) ม.1-3 สุขศึกษาและ 

พละศึกษา 
2 นายวีรวัฒน์  เงินท๊อก ประถมศึกษา (ค.บ.) ป.4 – 6 คณิตศาสตร์ 
3 นายยุติธรรม  ธรรมโม ภาษาต่างประเทศ            

(ค.บ.) 
ม.1-3 ภาษาต่างประเทศ 

4 นางอรุณ  ศรีบวรชัย คณิตศาสตร์ (ค.บ.) ม.1-3 คณิตศาสตร์ 
5 นางวาสนา  แสนขันแก้ว สังคม (ค.บ.) ป.2 ทุกกลุ่มสาระ 
6 นางพวงทอง  สุทธศิลป์ ประถมศึกษา (ค.บ.) ม.1-3 การงานอาชีพ

และเทคโนโลยี 
7 นางสำราญ  เอ่ียวเฮ็ง วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ.) ป.4 – 6 วิทยาศาตร์ 
8 นางพิสมัย  ไชยเลิศ ประถมศึกษา (ค.บ.) ป.3 ทุกกลุ่มสาระ 
9 นางสุพิน  อินทะวงศ์ ประถมศึกษา (ค.บ.) ป.1  ทุกกลุ่มสาระ 

10 นางสาวมารยาท  จุฬากุล การสอนสังคมศึกษา (กศ.ม.) ม.1-3 สังคมศึกษา 
11 นางสาววิลาสินี  ประยศ ภาษาไทย (ค.บ.) ม.1-3 ภาษาไทย 
12 นางสาวอารมณ์  สุขจินดา การสอนสังคมศึกษา (กศ.ม.) ป.4 – 6 สังคมศึกษาและ

ศิลปะ 
13 นางสาวเสาวนีย์  อุตมา วิทยาศาสตร์ศึกษา             

(กศ.ม.) 
ม.1-3 วิทยาศาสตร์ 

14 นางสาวดวงมณี  นันติ ภาษาไทย (ค.บ.) 
นวัตกรรมหลักสูตรและการ

สอน (กศ.ม.) 

ป.4 – 6 ภาษาไทย 
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ที ่ ชื่อครูผู้สอน สาขาวิชาที่จบ สอนใน 
ระดับชั้น 

สอนในกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

15 นายธีรนัย  ตันติเกียรติ
เจริญ 

วิทยาการคอมพิวเตอร์
(วท.บ.) 

ม.1 – 3 คอมพิวเตอร์ 

16 นางสาวธิดา  คิดรักเมือง ภาษาอังกฤษ (ค.บ.) ป.1 – 6 ภาษาอังกฤษ 
17 นางสาวยลดา  อุตมะ คอมพิวเตอร์ศึกษา(ค.บ.) ป.1 - 6 คอมพิวเตอร์ 
18 นางสาววนิดา  ยะนันท์ ชีววิทยา (ค.บ.) ป.1 - 6 เด็กพิเศษ 

***  ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐  มิถุนายน ๒๕61 
จำนวนครูที่สอนวิชาตรงเอก 14 คน คิดเป็นร้อยละ  93.30   
จำนวนครูที่สอนตรงความถนัด 1 คน คิดเป็นร้อยละ  6.70   
4.4 แผนอัตรากำลังครู ปี 2561-2563  

  4.4.1 ปริมาณงาน  ณ  10 มิถุนายน  2561  
ปีงบประมาณ อัตราตาม จ.18 เกณฑ์ กคศ. หมายเหตุ 

บริหาร คร ู รวม บริหาร คร ู รวม 
2561 1 15 16 1 15 16  

 
  4.4.2 การเกษียณและความต้องการอัตราทดแทน 

วิชาเอก ปีงบประมาณ 
2562
(อัตรา) 

2563(อัตรา) 2564
(อัตรา) 

2565(อัตรา) 2566(อัตรา) 

เกษียณ ต้องการ
ทดแทน 

เกษียณ ต้องการ
ทดแทน 

เกษียณ ต้องการ
ทดแทน 

เกษียณ ต้องการ
ทดแทน 

เกษียณ ต้องการ
ทดแทน 

จิตวิทยาการ
แนะแนว 

  1        

คณิตศาสตร์   1 1       
สังคม (ค.บ.)     1 1     
วิทยาศาสตร์
ทั่วไป (ค.บ.) 

    1 1     

ประถมศึกษา 
(ค.บ.) 

    1 1 1 1 1 1 

ภาษาไทย 
(ค.บ.) 

        1 1 

รวม   2 1 3 3 1 1 2 2 
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๕. สภาพชุมชนโดยรวม 
 1)  สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ  เป็นชุมชนขนาดใหญ่อยู่ในเขต

เทศบาลตำบลบ้านต้าและองค์การบริหารส่วนตำบลต้า 
2) จำนวนประชากรประมาณ 4,200 คน 
3) อาชีพสำคัญเกษตรกร  ทำนา  ทำสวน เลี้ยงวัว   ค้าขาย 

๖. โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน 
 ๖.๑ โอกาส 

โอกาสของสถานศึกษากับความร่วมมือในด้านต่างๆ ของชุมชน  ได้รับความร่วมมือ
เป็นอย่างดียิ ่ง เนื ่องจากโรงเรียนมีเขตบริการ  5  หมู ่บ้าน เป็นชุมชนเข้มแข็งให้การสนับสนุน
ช่วยเหลือโรงเรียนทุกเรื่องโดยเฉพาะเรื่องงบประมาณในการพัฒนาโรงเรียน 
 ๖.๒ ข้อจำกัด  
   ข้อจำกัดของสถานศึกษากับความร่วมมือของชุมชน  เนื่องจากโรงเรียนอยู่ในเขต
การปกครองส่วนท้องถิ่น 2 หน่วยงาน  คือ  สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต้า และองค์การบริหารส่วน
ตำบลต้า การจัดงบประมาณช่วยเหลือไม่เท่ากัน 
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๗. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  
โครงสร้างเวลาเรียน  ระดับประถมศึกษา  

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม 
เวลาเรียน 

ระดับประถมศึกษา 
ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓ ป. ๔ ป. ๕ ป. ๖ 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้  
ภาษาไทย ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
คณิตศาสตร์ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
วิทยาศาสตร์ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
สังคมศึกษา ศาสนา  
และวัฒนธรรม ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

o ประวัติศาสตร์ (๔๐) (๔๐) (๔๐) (๔๐) (๔๐) (๔๐) 
o ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
o หน้าท่ีพลเมือง  วัฒนธรรม  

และการดำเนินชีวิตในสังคม  
o เศรษฐศาสตร์    
o ภูมิศาสตร์                                        

(๔๐) (๔๐) (๔๐) (๘๐) (๘๐) (๘๐) 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
ศิลปะ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
การงานอาชีพ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
ภาษาต่างประเทศ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ 
 รายวิชา เพิ่มเติม  
o หน้าท่ีพลเมือง ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
o การป้องกันการทุจริต ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

o กิจกรรมแนะแนว       

o กิจกรรมนักเรียน       

-  ลูกเสือยุวกาชาด       

-  ชุมนุม       

o กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์       

รวมเวลา  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

รวมเวลาทั้งหมด ๑,๐๔๐  ชั่วโมง ๑,๐๔๐  ชั่วโมง 

หมายเหตุ ๑. เพิ่มรายวิชา หน้าท่ีพลเมือง ตามหนังสือท่ี ศธ ๐๔๐๑๐/ว๗๗๙ ลงวันท่ี ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ 
 ๒. เพิ่มการจัดการเรยีนการสอนภาษาอังกฤษช้ัน ป.๑-ป.๓ เป็นจำนวน ๒๐๐ ช่ัวโมง/ปี  

๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
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โครงสร้างเวลาเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม 

เวลาเรียน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้  

ภาษาไทย ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) 
คณิตศาสตร์ ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) 
วิทยาศาสตร์ 
o วิทยาการคำนวณ 

๑๒๐ (๓ นก.) 
๔๐ (๑นก.) 

๑๒๐ (๓ นก.) 
๔๐ (๑นก.) 

๑๒๐ (๓ นก.) 
- 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    
o ประวัติศาสตร์ 

๑๒๐ (๓ นก.) 
๔๐  (๑ นก.) 

๑๒๐ (๓ นก.) 
๔๐ (๑ นก.) 

๑๒๐ (๓ นก.) 
๔๐ (๑ นก.) 

    สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒นก.) ๘๐ (๒นก.) 
    ศิลปะ ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒นก.) ๘๐ (๒นก.) 
    การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๔๐  (๑  นก.) ๔๐  (๑  นก.) ๘๐ (๒นก.) 
    ภาษาต่างประเทศ ๑๒๐  (๓ นก.) ๑๒๐  (๓ นก.) ๑๒๐  (๓ นก.) 

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) 880 (๒๒ นก.) 880 (๒๒ นก.) 880 (๒๒ นก.) 

 รายวิชาเพ่ิมเติม   
o หน้าที่พลเมือง ๔๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.) 
o เสริมทักษะภาษาไทย / คณิตศาสตร์

เพ่ิมเติม 
๘๐ (๒นก.) ๘๐ (๒นก.) ๘๐ (๒นก.) 

o วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม/ ภาษาอังกฤษ
เพ่ิมเติม 

๘๐ (๒นก.) ๘๐ (๒นก.) ๘๐ (๒นก.) 

o การป้องกันการทุจริต ๔๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.) 
รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) 240 (6 นก.) 240 (6 นก.) 240 (6 นก.) 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
o กิจกรรมแนะแนว    
o กิจกรรมนักเรียน    

-  ลูกเสือ เนตรนารี    
-  ชุมนุม    

o  กิจกรรมเพ่ือสังคมและ  สาธารณประโยชน์    
รวมเวลากิจกรรมพฒันาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑,24๐ ชั่วโมง/ปี 
หมายเหตุ 1. เพ่ิมรายวิชา หน้าที่พลเมือง ตามหนังสือที่ ศธ ๐๔๐๑๐/ว๗๗๙ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน 
๒๕๕๗ 
             2. เพ่ิมรายวิชา การป้องกันการทุจริต  

๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
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8. ข้อมูลงบประมาณ งบประมาณ (ปีงบประมาณ ๒๕62) 

รายรับจำนวน/บาท จำนวน/บาท รายจ่าย จำนวน/บาท 
งบอุดหนุนปกติ(รายหัว) 647,647.63 งบอุดหนุนปกติ(รายหัว) 647,647.63 
งบอุดหนุน ร.ร.ขนาดเล็ก - งบอุดหนุน ร.ร.ขนาดเล็ก - 
งบอุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐาน
สำหรับนักเรียนยากจน 

42,373.00 งบอุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐาน
สำหรับนักเรียนยากจน 

42,373.00 

งบเรียนฟรี 15 ปี 533,038.35 งบเรียนฟรี 15 ปี 533,038.35 
งบอาหารกลางวัน 541,026.46 งบอาหารกลางวัน 541,026.46 

รายได้สถานศึกษา 10,465.67 รายได้สถานศึกษา 10,465.67 
งบอ่ืนๆ  450,058.02 งบอ่ืนๆ  450,058.02 

รวม 2,224,609.13  2,224,609.13 
งบจ่ายประจำ  

- งบดำเนินการ   =  166,647.63  บาท คิดเป็นร้อยละ 100 
- งบบุคลากร    =  300,000.00  บาท คิดเป็นร้อยละ 100 
- งบลงทุน     =  21,000.00    บาท คิดเป็นร้อยละ 100 
- งบอุดหนุนปัจจัยเด็กยากจน =  42,000.00    บาท คิดเป็นร้อยละ 100 
- งบเรียนฟรี 15 ปี   =  533,038.65  บาท คิดเป็นร้อยละ 100 
- งบอาหารกลางวัน  =  540,000       บาท คิดเป็นร้อยละ 1100 

งบพัฒนายุทธศาสตร์   =  160000 บาท   คิดเป็นร้อยละ 100  

9. แหล่งเรียนรู ้

แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน แหล่งเรียนรู้ภายนอกชื่อแหล่งเรียนรู้ 
1.   ห้องคอมพิวเตอร์ 1.  ที่ว่าการอำเภอขุนตาล 
2.   ห้องวิทยาศาสตร์ 2.  วัดต้าบุญยืน 
3.   ห้องแนะแนว 3.  วัดต้าสุขเกษม 
4.   ห้องสมุด 4.  วัดพระธาตุแท่นแก้ว 
5.   ป้ายนิเทศ 5.  วัดพระธาตุแท่นคำ 
6.   ห้องพยาบาล 6.  อ่างเก็บน้ำขุนต้า 
7.   ห้องประวัติศาสตร์ 7.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต้า 
8.   สนามเด็กเล่น 8.  สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต้า 
9.   สนาม BBL 9.  สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลต้า 
10.  ห้องดนตร ี 10.  ตลาดสดเจนจิรา 
11. ห้องนาฎศิลป์ 11.  หนองปลาโอ่  บ้านต้านาล้อม 
12. ห้องอาเซียนศึกษา 12. แหล่งเรียนรู้พระเจ้าตากหงาย 
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แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน แหล่งเรียนรู้ภายนอกชื่อแหล่งเรียนรู้ 
13. ห้องประชาธิปไตย 13. ห้องสมุดเทศบาล 
14. ลานกิจกรรมหน้าศาลเจ้าพ่อ                   
ข้อมือเหล็ก 

14. ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

15. แปลงเกษตร 15. ธนาคารออมสิน 
16. สนามปิงปอง  
17. สนามฟุตบอล  
18. สนามวอลเลย์บอล  

 
๑0. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา ๒๕61 
 3.1 ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน     
                 (Reading  Test : RT)   ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  ปีการศึกษา 2561 
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 3.2  ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ    
                 (National Test : NT)   ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  ปีการศึกษา 2561 
 
ผลการประเมิน คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ด้านภาษา ด้านคำนวณ ด้านเหตุผล เฉลี่ยทั้ง 3 ด้าน 
ระดับโรงเรียน 52.85 40.57 43.28 45.54 
ระดับเขตพ้ืนที ่ 51.44 47.96 45.23 48.21 
ระดับประเทศ 53.18 47.19 48.07 49.48 

 

 
 
 
 3.3 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)   
    1)  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O - NET)   
                         ประจำปีการศึกษา  2561  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 59.35 35.83 38.88 39.38 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 55.53 38.14 40.14 36.77 
คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ. 54.61 35.65 38.83 35.47 
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 55.90 37.50 39.93 39.24 

52.85 51.44 53.18

40.57
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ระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นท่ี ระดับประเทศ

ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ  
(National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  ปีการศึกษา 2561

คะแนนเฉล่ียร้อยละ ด้านภาษา คะแนนเฉล่ียร้อยละ ด้านค านวณ คะแนนเฉล่ียร้อยละ ด้านเหตุผล คะแนนเฉล่ียร้อยละ เฉล่ียทั้ง 3 ด้าน
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2) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O - NET)   
    ประจำปีการศึกษา  2561  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 
ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 58.08 31.00 40.50 25.92 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 55.62 31.27 36.73 29.45 
คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ. 55.04 30.28 36.43 29.10 
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 54.42 30.04 36.10 29.45 
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ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

กราฟแสดงผลคะแนนการทดสอบระดับชาติ O-NET  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
ประจ าปีการศึกษา 2561  โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด

ระดับโรงเรียน ระดับสังกัด ระดับประเทศ



๑๙ 

 

 

 
 
3.4 ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

  1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ปีการศึกษา 2561 
 

ระดับชั้น 
จำนวน 
นักเรียน 

ผลการเรียน (จำนวนคน) 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ป.1 19 0 0 1 0 3 3 1 11 
ป.2 17 0 1 0 0 3 3 1 9 
ป.3 21 0 0 3 2 4 4 5 3 
ป.4 16 0 1 2 0 5 3 0 5 
ป.5 24 0 1 3 4 2 3 5 6 
ป.6 15 0 1 0 2 0 4 4 4 
ม.1 37 0 0 3 4 6 6 6 12 
ม.2 25 1 7 3 6 4 0 1 4 
ม.3 24 0 7 2 2 0 3 3 7 
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ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

กราฟแสดงผลคะแนนการทดสอบระดับชาติ O-NET  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3
ประจ าปีการศึกษา 2561  โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด

ระดับโรงเรียน ระดับสังกัด ระดับประเทศ
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 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ปีการศึกษา 2561 

ระดับชั้น 
จำนวน 
นักเรียน 

ผลการเรียน (จำนวนคน) 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ป.1 19 0 0 0 0 5 4 5 5 
ป.2 17 0 1 0 0 0 3 2 11 
ป.3 21 0 0 1 2 5 5 2 6 
ป.4 16  0 1 5 2 4 0   0 4 
ป.5 24  0 5 4 5 2 1 2 5 
ป.6 15 0  1 2 3 4 0 2 3 
ม.1 37 0  0  0  0  14 14 5 4 
ม.2 25 0  0  5 6 8 5 1 0 
ม.3 24 0 0  0  0  11 2 2 9 

 
 

3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ปีการศึกษา 2561 
 

ระดับชั้น 
จำนวน 
นักเรียน 

ผลการเรียน (จำนวนคน) 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ป.1 19 0 0 0 0 5 3 7 4 
ป.2 17 0 0 0 1 0 1 1 14 
ป.3 21 0 0 0 5 5 6 1 4 
ป.4 16 0 0 1 1 5 3 1 5 
ป.5 24 0 0 4 3 1 3 4 9 
ป.6 15 0 1 0 3 4 3 1 3 
ม.1 37 0 12 2 6 3 4 7 3 
ม.2 25 0 8 5 3 4 1 2 2 
ม.3 24 0 5 3 2 7 3 0 4 
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4) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2561 
 

ระดับชั้น 
จำนวน 
นักเรียน 

ผลการเรียน (จำนวนคน) 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ป.1 19 0 0 0 1 0 4 5 9 
ป.2 17 0 0 0 1 0 1 4 11 
ป.3 21 0 0 1 3 6 4 5 2 
ป.4 16 0 0 0 0 1 1 5 9 
ป.5 24 0 0 0 0 4 4 5 11 
ป.6 15 0 0 0 1 1 4 3 6 
ม.1 37 0 14 3 3 3 3 3 8 
ม.2 25 0 12 3 0 2 3 5 0 
ม.3 24 0 1 4 2 2 1 5 9 

 
 

5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
              กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ ปีการศึกษา 2561 
 

ระดับชั้น 
จำนวน 
นักเรียน 

ผลการเรียน (จำนวนคน) 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ป.1 19 0 0 1 0 1 5 4 8 
ป.2 17 0 0 1 0 0 5 3 8 
ป.3 21 0 0 0 0 0 2 6 13 
ป.4 16 0 0 0 0 2 1 5 8 
ป.5 24 0 0 0 5 2 3 11 3 
ป.6 15 0 0 1 0 1 3 5 5 
ม.1 37 0 3 0 0 1 0 5 28 
ม.2 25 0 4 7 2 2 2 3 5 
ม.3 24 0 0 0 1 1 2 7 13 
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6) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2561 
 

ระดับชั้น 
จำนวน 
นักเรียน 

ผลการเรียน (จำนวนคน) 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ป.1 19 0 0 0 0 1 0 8 10 
ป.2 17 0 0 0 0 1 2 1 13 
ป.3 21 0 0 0 0 4 2 3 12 
ป.4 16 0 0 1 1 5 3 1 5 
ป.5 24 0 0 0 3 2 4 5 10 
ป.6 15 0 0 1 0 1 5 5 3 
ม.1 37 0 3 0 0 1 0 5 28 
ม.2 25 0 5 0 2 1 5 4 8 
ม.3 24 0 0 0 0 0 7 1 16 

 
 
 

7) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
      กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา ปีการศึกษา 2561 
 

ระดับชั้น 
จำนวน 
นักเรียน 

ผลการเรียน (จำนวนคน) 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ป.1 19 0 0 0 0 0 3 5 11 
ป.2 17 0 0 0 1 0 0 1 15 
ป.3 21 0 0 0 2 7 2 2 8 
ป.4 16 0 0 0 0 0 1 3 12 
ป.5 24 0 0 0 0 2 3 6 13 
ป.6 15 0 0 0 0 1 1 6 7 
ม.1 37 0 0 0 1 1 0 7 28 
ม.2 25 0 0 1 2 1 4 8 9 
ม.3 24 0 0 0 0 0 1 3 20 
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8) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ปีการศึกษา 2561 
 

ระดับชั้น 
จำนวน 
นักเรียน 

ผลการเรียน (จำนวนคน) 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ป.1 19 0 0 3 2 1 3 2 8 
ป.2 17 0 1 1 0 1 3 4 7 
ป.3 21 0 0 0 3 5 3 1 9 
ป.4 16 0 0 2 3 2 4 0 5 
ป.5 24 0 0 4 2 4 6 3 5 
ป.6 15 0 0 2 2 4 1 2 4 
ม.1 37 3 1 1 4 14 10 3 1 
ม.2 25 7 1 2 7 5 3 0 0 
ม.3 24 0 0 0 4 11 5 3 1 

 
3.4  ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ปีการศึกษา 2561 
 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

จำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

คน 
ร้อย
ละ 

คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ 

1.  รักชาติ ศาสน์ 
กษัตริย์ 

198 0 0 0 0 50 25.25 148 74.75 

2. ซื่อสัตย์สุจริต 198 0 0 0 0 46 23.23 152 76.77 

3. มีวินัย 198 0 0 37 18.69 67 33.84 94 47.47 

4. ใฝ่เรียนรู ้ 198 0 0 37 18.69 71 35.86 90 45.45 

5. อยู่อย่างพอเพียง 198 0 0 0 0 92 46.46 106 53.54 

6. มุ่งม่ันในการ
ทำงาน 

198 0 0 0 0 106 53.54 92 46.46 

7. รักความเป็นไทย 198 0 0 0 0 39 19.70 159 80.30 

8. มีจิตสาธารณะ 198 0 0 0 0 103 52.02 95 47.98 

รวม/คิดเป็นร้อยละ 1584 0 0 74 4.67 574 36.24 936 59.09 
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3.5)  ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนปีการศึกษา 2561 

ระดับชั้น 
จำนวน
ทั้งหมด 

ระดับคุณภาพ 
ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

จำนว
น 

ร้อยละ 
จำนว

น 
ร้อยละ 

จำนว
น 

ร้อยละ 
จำนว

น 
ร้อย
ละ 

ประถมศึกษาปีที่ 1 19 6 31.58 13 68.42 0 0.00 0 0 
ประถมศึกษาปีที่ 2 17 10 58.82 7 41.18 0 0.00 0 0 
ประถมศึกษาปีที่ 3 21 2 9.52 10 47.62 9 42.86 0 0 
ประถมศึกษาปีที่ 4 16 9 56.25 6 37.50 1 6.25 0 0 
ประถมศึกษาปีที่ 5 24 9 37.50 10 41.67 5 20.83 0 0 
ประถมศึกษาปีที่ 6 15 7 46.67 8 53.33 0 0.00 0 0 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 37 12 32.43 25 67.57 0 0.00 0 0 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 25 5 20.00 17 68.00 3 12.00 0 0 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 24 10 41.67 11 45.83 3 12.50 0 0 
รวม/เฉลี่ยร้อยละ 198 70 35.35 107 54.04 21 10.61 0 0 

3.6) ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 5 ด้านปีการศึกษา 2561 
1) ด้านความสามารถในการสื่อสาร 

ระดับชั้น 

จำนว
น

ทั้งห
มด 

ระดับคุณภาพ 
ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

จำนว
น 

ร้อยละ 
จำนว

น 
ร้อยละ 

จำนว
น 

ร้อยละ 
จำนว

น 
ร้อย
ละ 

ประถมศึกษาปีที่ 1 19 5 26.32 14 73.68 0 0.00 0 0 
ประถมศึกษาปีที่ 2 17 9 52.94 8 47.06 0 0.00 0 0 
ประถมศึกษาปีที่ 3 21 13 61.90 7 33.33 1 4.76 0 0 
ประถมศึกษาปีที่ 4 16 7 43.75 9 56.25 0 0.00 0 0 
ประถมศึกษาปีที่ 5 24 24 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0 
ประถมศึกษาปีที่ 6 15 6 40.00 7 46.67 2 13.33 0 0 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 37 1 2.70 3 8.11 33 89.19 0 0 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 25 0 0.00 25 100.00 0 0.00 0 0 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 24 0 0.00 0 0.00 24 100.00 0 0 

รวม/เฉลี่ยร้อยละ 198 65 32.83 73 36.87 60 30.30 0 0 
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2) ด้านความสามารถในการคิด 

ระดับชั้น 
จำนวน
ทั้งหมด 

ระดับคุณภาพ 
ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 
ประถมศึกษา
ปีที่ 1 

19 5 26.32 14 73.68 0 0.00 0 0 

ประถมศึกษา
ปีที่ 2 

17 12 70.59 5 29.41 0 0.00 0 0 

ประถมศึกษา
ปีที่ 3 

21 10 47.62 10 47.62 1 4.76 0 0 

ประถมศึกษา
ปีที่ 4 

16 6 37.50 10 62.50 0 0.00 0 0 

ประถมศึกษา
ปีที่ 5 

24 0 0.00 24 100.00 0 0.00 0 0 

ประถมศึกษา
ปีที่ 6 

15 6 40.00 7 46.67 2 13.33 0 0 

มัธยมศึกษาปี
ที่ 1 

37 1 2.70 3 8.11 33 89.19 0 0 

มัธยมศึกษาปี
ที่ 2 

25 0 0.00 25 100.00 0 0.00 0 0 

มัธยมศึกษาปี
ที่ 3 

24 0 0.00 1 4.17 4 16.67 19 79.17 

รวม/เฉลี่ย
ร้อยละ 

198 40 20.20 99 50.00 40 20.20 19 10 
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3) ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา 

ระดับชั้น 
จำนวน
ทั้งหมด 

ระดับคุณภาพ 
ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน 
ร้อย
ละ 

ประถมศึกษาปี
ที่ 1 

19 5 26.32 14 73.68 0 0.00 0 0 

ประถมศึกษาปี
ที่ 2 

17 9 52.94 8 47.06 0 0.00 0 0 

ประถมศึกษาปี
ที่ 3 

21 12 57.14 8 38.10 1 4.76 0 0 

ประถมศึกษาปี
ที่ 4 

16 10 62.50 6 37.50 0 0.00 0 0 

ประถมศึกษาปี
ที่ 5 

24 17 70.83 7 29.17 0 0.00 0 0 

ประถมศึกษาปี
ที่ 6 

15 7 46.67 6 40.00 2 13.33 0 0 

มัธยมศึกษาปี
ที่ 1 

37 4 10.81 33 89.19 0 0.00 0 0 

มัธยมศึกษาปี
ที่ 2 

25 0 0.00 25 100.00 0 0.00 0 0 

มัธยมศึกษาปี
ที่ 3 

24 0 0.00 0 0.00 24 100.00 0 0 

รวม/เฉลี่ยร้อย
ละ 

198 64 32.32 107 54.04 27 13.64 0 0 
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4) ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

ระดับชั้น 
จำนวน
ทั้งหมด 

ระดับคุณภาพ 
ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน 
ร้อย
ละ 

ประถมศึกษาปี
ที่ 1 

19 9 47.37 10 52.63 0 0.00 0 0 

ประถมศึกษาปี
ที่ 2 

17 10 58.82 7 41.18 0 0.00 0 0 

ประถมศึกษาปี
ที่ 3 

21 20 95.24 1 4.76 0 0.00 0 0 

ประถมศึกษาปี
ที่ 4 

16 15 93.75 1 6.25 0 0.00 0 0 

ประถมศึกษาปี
ที่ 5 

24 17 70.83 7 29.17 0 0.00 0 0 

ประถมศึกษาปี
ที่ 6 

15 9 60.00 4 26.67 2 13.33 0 0 

มัธยมศึกษาปีที่ 
1 

37 0 0.00 37 100.00 0 0.00 0 0 

มัธยมศึกษาปีที่ 
2 

25 0 0.00 25 100.00 0 0.00 0 0 

มัธยมศึกษาปีที่ 
3 

24 0 0.00 0 0.00 15 62.50 9 37.5 

รวม/เฉลี่ยร้อย
ละ 

198 80 40.40 92 46.46 17 8.59 9 5 
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5) ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

ระดับชั้น 
จำนวน
ทั้งหมด 

ระดับคุณภาพ 
ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน 
ร้อย
ละ 

ประถมศึกษา
ปีที่ 1 

19 5 26.32 14 73.68 0 0.00 0 0 

ประถมศึกษา
ปีที่ 2 

17 14 82.35 3 17.65 0 0.00 0 0 

ประถมศึกษา
ปีที่ 3 

21 20 95.24 1 4.76 0 0.00 0 0 

ประถมศึกษา
ปีที่ 4 

16 13 81.25 3 18.75 0 0.00 0 0 

ประถมศึกษา
ปีที่ 5 

24 22 91.67 2 8.33 0 0.00 0 0 

ประถมศึกษา
ปีที่ 6 

15 7 46.67 7 46.67 1 6.67 0 0 

มัธยมศึกษาปี
ที่ 1 

37 0 0.00 37 100.00 0 0.00 0 0 

มัธยมศึกษาปี
ที่ 2 

25 0 0.00 25 100.00 0 0.00 0 0 

มัธยมศึกษาปี
ที่ 3 

24 0 0.00 0 0.00 24 100.00 0 0 

รวม/เฉลี่ย
ร้อยละ 

198 81 40.91 92 46.46 25 12.63 0 0 
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๑1. 11. ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบปีที่ผ่านมา (ปีการศึกษา 2558) 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

การประเมินคุณภาพภายใน 
ผลการประเมิน

ตนเองของ
สถานศึกษา  * 

ผลการติดตาม 
ตรวจสอบโดย

หน่วยงานต้นสังกัด 
* 

ด้านคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และ

ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
ดีมาก ดีมาก 

มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม 

ดีมาก ดีมาก 

มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการ
ทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้และ
มี เจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

ดี ดีมาก 

มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มี
ความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมี
วิสัยทัศน์ 

 

ดี ดีมาก 

มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตาม
หลักสูตร 

ดีมาก ดีมาก 

มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 

ดีมาก ดีมาก 

มาตรฐานที่ 7 ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและ
สุขภาพจิตที่ดี 

ดีมาก ดีมาก 

มาตรฐานที่ 8 ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัย
ด้านศิลปะ ดนตรีและกีฬา 

ดีมาก ดีมาก 

ด้านการจัดการเรียนการสอน 
มาตรฐานที่ 9 ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีวุฒิ / ความรู้ 

ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ 
หมั่นพัฒนาตนเอง เข้ากับชุมชนได้ดีและ 
มีครูเพียงพอ 

ดีมาก ดีมาก 
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มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

การประเมินคุณภาพภายใน 
ผลการประเมิน

ตนเองของ
สถานศึกษา  * 

ผลการติดตาม 
ตรวจสอบโดย

หน่วยงานต้นสังกัด 
* 

มาตรฐานที่ 10 ครูมีความสามารถในการจัดการเรียน
การสอนอย่าง  มี   ประสิทธิภาพและเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ดี ดีมาก 

ด้านการบริหารและการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที่ 11 ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะ

ผู้นำและมีความสามารถในการบริหารจัด
การศึกษา 

ดีมาก ดีมาก 

มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการจัดองค์กร 
โครงสร้าง ระบบการบริหารและพัฒนา
องค์กรอย่างเป็นระบบครบวงจร 

ดีมาก ดีมาก 

มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการบริหารและจัด
การศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน 

ดีมาก ดีมาก 

มาตรฐานที่ 14 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร และ
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ 

ดี ดี 

มาตรฐานที่ 15 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริม
คุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย 

ดีมาก ดีมาก 

 

12. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามที่ผ่านมา 
12.1 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 

                  ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน 
มาตรฐานที่ 1  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 

   

 
มาตรฐานที่ 2  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึง
ประสงค์ 

  
  

มาตรฐานที่ 3  ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง                        
มาตรฐานที่ 4  ผู้เรียนคิดเป็นทำเป็น      
มาตรฐานที่ 5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน     
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มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 

                  ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

มาตรฐานที่ 6  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียน 
                   เป็นสำคัญ 

   

 
มาตรฐานที่ 7  ประสิทธิภาพของการบริหารการจัดการและ
การ 
                   พัฒนาสถานศึกษา 

   

 
มาตรฐานที่ 8  พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดย 
               สถานศึกษาและต้นสังกัด 

    

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ 
มาตรฐานที่ 9   ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน 
พันธกิจ  
                และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

   

 
มาตรฐานที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผล
สะท้อน 
                เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

   

 
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม 
มาตรฐานที่ 11 ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริม
บทบาท 
                   ของสถานศึกษา 

    

มาตรฐานที่ 12  ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อ
ยกระดับ 
                    มาตรฐาน รกัษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความ
เป็น 
                   เลิศ ที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา 

    

โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ  ดี  โดยมีค่าเฉลี่ย 87.50 
 ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ           รับรอง           ไม่รับรอง 
 
13. ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 
 จุดเด่น   

1. ผู้เรียนมีสุนทรียภาพลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬาดีเยี่ยม มีสุขภาพกายสุขภาพจิต  
มีคุณธรรม จริยธรรม  
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2. กรรมการสถานศึกษาเข้มแข็งมีส่วนร่วมนาการกำหนดนโยบาย วางแผนและร่วมพัฒนา
การศึกษา 

จุดที่ควรพัฒนา 
      ความสามารด้านการคิด ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และดำเนินงานประเมินคุณภาพภายใน 
         ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาพัฒนา 

1. ด้านผลการจัดการศึกษา 
1) ผู้เรียนที่มีน้ำหนักส่วนสูงไม่ได้มาตรฐาน ควรได้รับการดูแลพัฒนาอย่างเป็นระบบ

และต่อเนื่อง 
2) สถานศึกษาควรใช้กิจกรรมระหว่างบ้านและโรงเรียนอย่างหลากหลายเพื่อ

แก้ปัญหาด้านการปกครองร่วมกัน 
  3) สถานศึกษาควรกำหนดแผนพัฒนาผู้เรียนให้คิดเป็น ทำเป็น โดยนำประเด็นตาม
เกณฑ์การพิจารณาความสามารถด้านการคิด และความสามารถในการปรับตัวเข้าสู่สังคม มาสร้าง
เครื่องมือในการวัดให้ชัดเจนและเป็นรูปธรรมยิ่งขึ ้น และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  ในหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 มากำหนดกิจกรรมพัฒนาผุ้เรียนให้ครบทุกเกณฑ์  กำหนด
บทบาทของครูประจำชั้น  ครูประจำวิชา ผู้ปกครอง ในการพัฒนาผู้เรียนให้ชัดเจน มีการประเมินเพ่ือ
พัฒนาอย่างสม่ำเสมอ สรุปผลการพัฒนาและกำหนดกิจกรรมพัฒนาอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา 
                    4) สถานศึกษาควรวางแผนการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ครอบคลุมทั้ง 8 
กลุ่มสาระ วิเคราะห์ผู้เรียน และพัฒนาตามศักยภาพ 

2. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
1)  สมควรส่งเสริมให้ครูผู้สอนพัฒนาปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดย

มุ่งเน้นกระบวนการคิด 
2)  สมควรส่งเสริมให้ครูผู ้สอนได้ทำการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน โดย

กำหนดแผนงาน/ โครงการให้ชัดเจน 
3)  สมควรกำหนดภารกิจในการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการ

บริหารงานของสถานศึกษา ทั้ง 4 ฝ่าย ให้ชัดเจนและสามารถปฏิบัติได้ 
4)  สมควรกำหนดเป้าหมายในการพัฒนา  จากมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

จัดทำแผนงาน/ โครงการให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 
3. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

สถานศึกษาสมควรกำหนดการวิเคราะห์ข้อมูลผู้เรียนทางวิชาการเป็นรายบุคคลด้วย 
รูปแบบที่ชัดเจนแล้วนำมาใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ 

4. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาสมควรดำเนินงานตามแนวทางของระบบการประกันคุณภาพภายใน 8 ข้อ 
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บทท่ี ๒ 
การวิเคราะห์ศักยภาพของโรงเรียน(SWOT) 

 
 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ฉบับนี ้  จัดทำขึ ้นเพื ่อเป็น
แนวทางในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  โดยการกำหนดทิศทางในการพัฒนานั้นอาศัยพื้นฐานข้อมูล
สำคัญอยู่ 3  ส่วนสำคัญ ได้แก่ การวิเคราะห์บริบทของโรงเรียน การวิเคราะห์มาตรฐานสถานศึกษา 
และการวิเคราะห์นโยบาย หรือยุทธศาสตร์ของหน่วยงานต้นสังกัด ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  ซึ่งในส่วนยุทธศาสตร์ของทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน       
ได้กำหนดนโยบายเพื่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นไปในทางที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 -2564) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 
– 2564) แผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2560 -2579 และยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ                       
ทางโรงเรียนมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนไปสู่เป้าหมาย โดยทั้งนี้จะต้องตั้งอยู่บนบริบท     
ที่เป็นจริงของโรงเรียน  จึงนำเสนอการวิเคราะห์ศักยภาพของโรงเรียนออกเป็น 3 ตอน ได้แก่  
 1. การวิเคราะห์สถานการณ์ของโรงเรียน 
 2. การวิเคราะห์นโยบาย/ยุทธศาสตร์ ต้นสังกัด 
 3. การวิเคราะห์มาตรฐานสถานศึกษา 

การวิเคราะห์สถานการณ์ของโรงเรียน 
สภาพปัญหาความต้องการจำเป็น เป็นสภาพปัญหาจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน

และภายนอกด้วยเทคนิค SWOT เพื่อนำไปสู่การกำหนดความต้องการจำเป็นในการแก้ปัญหาและ
พัฒนาภารกิจหลักและภารกิจรองและการงานตามนโยบายที่เกี่ยวข้องระดับต่างๆสรุปได้ดังนี้ประเด็น
สำคัญ 
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ก. การประเมินภายสถานการณ์ภายนอกสถานศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด 
องค์ประกอบ S 

จุดแข็ง 
W 

จุดอ่อน 
O 

โอกาส 
T 

อุปสรรค 
โครงการ/กิจกรรม

รองรับ 
การเมืองและ
กฎหมาย
(Political and 
Legal Factor : P) 
 

๑. มีความเป็น
ประชาธิปไตย ส่งเสริมให้
ทุกคนมีส่วนร่วม 
 
 

1.การเมืองระดับชาติมีความ
ขัดแย้งทำให้เสียโอกาสบาง
เรื่อง 
2. อปท.ให้ความสำคัญ
การศึกษาน้อย 
3. ขาดวินัย ไร้ความ
รับผิดชอบ 

   

เศรษฐกิจ
(Economic 
Factors : E) 
 
 
 

๑.ได้รับการสนับสนุนงบฯ 
จากองค์กรท้องถิ่นและ
หน่วยงานอื่น 
 

1. ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีฐานะ
ยากจนรายได้จากภาคเกษตร
และรับจ้าง 
2.เด็กส่วนใหญ่อยู่กับปู่ ย่า 
ตา ยาย ดูแลเด็ก ตามใจเด็ก
ไร้วินัย ขาดความรับผิดชอบ 
3. งบสนับสนุนทางการศึกษา
ไม่เพียงพอ 
4. ชุมชนนิยมสร้างกุศลกับวัด
มากกว่าโรงเรียน 
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องค์ประกอบ S 
จุดแข็ง 

W 
จุดอ่อน 

O 
โอกาส 

T 
อุปสรรค 

โครงการ/กิจกรรม
รองรับ 

สังคมและ
วัฒนธรรม
(Socio-cultural 
Factors : S) 
 
 

๑. ผู้ปกครองและชุมชนมี
ความเข้มแข็งให้ความ
ร่วมมือเป็นอย่างดี 
๒. ชุมชนมีวัฒนธรรม
ประเพณีที่ดีงามเป็น
เอกภาพ 

1. เด็กส่วนใหญ่เป็นเด็กด้อย
โอกาสและมีความเสี่ยงจาก
ภัยของยาเสพติด 
2. เด็กไม่ได้อยู่กับพ่อและแม่
ต้องอยู่กับญาติผู้ใหญ่ และ
ปัญหาการหย่าร้างกัน 

   

เทคโนโลยี
(Technological 
Factors : T) 
 
 

1. โรงเรียนมีบุคลากรที่มี 
ประสิทธิภาพสามารถ
พัฒนาและใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศได้ 
2. ทุกจุดในโรงเรียน 
สามารถเชื่อมต่อเครือข่าย
ภายในและใช้งาน
อินเตอร์เนตได้ 
3. นักเรียนมีทักษะ 
พ้ืนฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและแสวงหา
ความรู้และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 
 

1. ด้านงบประมาณยังไม่ 
เพียงพอ ส่งผลให้สัดส่วนของ
จำนวน เครื่องคอมพิวเตอร์
ต่อนักเรียนยังไม่เหมาะสม 
ขาดแคลนอุปกรณ์ท่ีจำเป็น
บางอย่าง 
2. เทคโนโลยีสารสนเทศก้าว 
ไปอย่างรวดเร็ว บุคลากร
ด้านนี้ยังตามไม่ค่อยทัน 

1. ผู้ปกครองให้การ 
สนับสนุนการจัดกาเรียน
การสอนด้านเทคโนโลยี 
2. การเชื่อมต่ออิเตอร์

เนตมีราคาถูกลง 
ในขณะที่ความเร็ว
สูงขึ้น 

1. การเลือกรับสื่อบนระบบ
อินเตอร์เนตของ
นักเรียนยังขาดความ
ตระหนักท่ีถูกต้อง
เหมาะสม เช่น การเข้า
เล่นเกมส์ออนไลน์ การ
เข้าเว๊ปไซต์ที่ไม่
เหมาะสม 

2. ผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรบางคนยังขาด
ความสนใจและพัฒนา
ตนเองด้านเทคโน
สารสนเทศ 

- การบริการการสิบค้น 
ข้อมูล Internet 
- การพัฒนาระบบข้อมูล  
สารสนเทศเพ่ือการ
บริหารจัดการและ
บริการ 
- พัฒนาการเรียนการ 
สอนโดยใช้ ICT 
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ข. การประเมินภายสถานการณ์ภายในสถานศึกษา 
องค์ประกอบ S   จุดแข็ง W  จุดอ่อน O  โอกาส T  อุปสรรค โครงการ/กิจกรรม

รองรับ 
ด้านการบริหารงาน
วิชาการ 
1)การบริหาร
หลักสูตรและการ
พัฒนาหลักสูตร 

     

2)การจัดการแหล่ง
เรียนรู้ 

     

3)การส่งเสริมการใช้
สื่อเทคโนโลยี 

     

4)การส่งเสริมการ
เรียนรู้โดยเน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ 

1. โรงเรียนกำหนดนโยบายการ
จัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญได้อย่างชัดเจน สามารถ
ปฏิบัติได้ตรงจุดมุ่งหมาย
เดียวกัน 

ครูบางส่วนมีความ
กระตือรือร้นในการทำงาน
น้อย ทำใหเ้กิดความล้าช้า 
ในการทำงานและการ
บริหารจัดการ 

   



๓๗ 

 

 

องค์ประกอบ S   จุดแข็ง W  จุดอ่อน O  โอกาส T  อุปสรรค โครงการ/กิจกรรม
รองรับ 

2. คณะครูมีความเข้าใจและให้
ความสำคัญต่อการจัดการเรียนรู้
โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอย่าง
ต่อเนื่อง 

5) การวัดผลและ
ประเมินผลการศึกษา 

โรงเรียนกำหนดปฎิทินการ
วัดผลและประเมินผลการศึกษา
ในรอบปีมีการกำหนดอัตราส่วน
คะแนนระหว่างภาคและปลาย
ภาคแต่ละกลุ่ม สาระการเรียนรู้
ไว้ชัดเจน ใช้การวัดและ
ประเมินผลหลายวิธี 

ครูบางส่วนยังใช้วิธีการ
วัดผลประเมินผลโดยการ
ใช้แบบทดสอบตามท่ีเคย
ปฏิบัติแต่เดิม 

   

6)ผลสัมฤทธิ์ทาง
ทางการเรียน 
คุณลักษณะและ
คุณภาพนักเรียน  
 
 
 
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้บางกลุ่มยัง
รกัษาคุณภาพดีในระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

นักเรียนบางส่วนยังต้อง
พัฒนาคุณลักษณะผู้เรียน
ในด้านความรับผิดชอบ 
ความคิดสร้างสรรค์ตาม
ช่วงวัย 

   



๓๘ 

 

 

องค์ประกอบ S   จุดแข็ง W  จุดอ่อน O  โอกาส T  อุปสรรค โครงการ/กิจกรรม
รองรับ 

ด้านการบริหาร
งบประมาณ 
1)การบริหารการเงิน 

 
 
1. ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ
เพียงพอในการปฎิบัติงาน 
2. การเบิกจ่ายงบประมาณ
เป็นไปตามระเบียบของทาง
ราชการ 
3. ใช้จ่ายงบประมาณได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและคุ้มค่า 
4. มีการรายงานสถานการ
การเงิน 
5. ได้รับการสนับสนุนทางด้าน
งบประมาณจากหน่วยงานต้น
สังกัด องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน 

 
 
1. งานการเงินมีระเบียบ
เงื่อนไขตายตัวทำให้
บางครั้งการทำงานจะบด
บังการสอนของครู 

   
 

- พัฒนาระบบ 
บริหารงบประมาณ 

2)การบริหารพัสดุ      
3)การบริหาร
แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

     



๓๙ 

 

 

องค์ประกอบ S   จุดแข็ง W  จุดอ่อน O  โอกาส T  อุปสรรค โครงการ/กิจกรรม
รองรับ 

4)การบริหาร
แผนปฏิบัติการ
ประจำปี 

โรงเรียนมีแผนปฎิบัติการ
ประจำปีและได้ดำเนินการตาม
แผนที่กำหนดไว้ 

1. บางโครงการไม่มีใน
แผนปฏิบัติงานเป็นการ
ดำเนินการตามนโยบาย
หรือคำสั่งจากหน่วยงาน
ต้นสังกัดหรือหน่วยงานอ่ืน
ที่กำหนดให้ทำ 
2. บุคลากรมีส่วนร่วมใน
การทำแผนน้อย 

การให้ทุกคนมีส่วนร่วมใน
การจัดทำแผนปฏิบัติการ
ให้เป็นไปตามแผนพฒันา
ที่วางไว้ 

การดำเนินตาม
แผนปฏิบัติงานขาดการ
ประเมินโครงการหรือ
สรุปโครงการอย่าง
ต่อเนื่อง 

โครงการจัดทำแผน
ปฎิบัติการประจำปี 

4)การบริหารแผน
งบประมาณ 

     

ด้านการบริหารงาน
บุคคล 
1)การวางแผน
อัตรากำลัง 

 
 
ในระดับมัธยมศึกษามีลุคลากรที่
สอนตรงกับวิชาเอก 
 
 

 
 
ในระดับประถมศึกษามี
บุคลากรที่ไม่ตรงกับ
วิชาเอกได้แก่ วิชาพล
ศึกษา ภาษาอังกฤษ 
คณิตศาสตร์ 

   

2)การพัฒนา
บุคลากร 

1. ครูทุกคนมีการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีและมีความมุ่งม่ันใน

1. เนื่องจากจำนวน
นักเรียนลดลงทำให้ขาดครู
ในบางสาขา(ภาษาอังกฤษ) 

  -พัฒนาศักยภาพครูสู่
มืออาชีพแบบ
PLC(Professional 



๔๐ 
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การพัฒนาในด้านการจัด
กระบวนการเรียนรู้ 
2. ครูมีความมุ่งม่ันในการพัฒนา
วิขาชีพโดยเข้ารับการอบรมทำ
ให้เกิดการพัฒนาในระดับชั้น
เรียน 
3. ครูมีวิญญาณความเป็นครู มี
คุณธรรม จริยธรรม 

2. ครูสอนไม่ตรงกลุ่ม
สาระวิชาส่งผลให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ
กว่าเกณฑ์ท่ีกำหนด 
3. เนื่องจากครูรับผิดชอบ
ภาระงานอื่น
นอกเหนือจากงานสอน
มากเกินไป ส่งผลให้
ประสิทธิภาพงานด้านการ
สอนลดลง ขาดความ
ต่อเนื่องเชื่อมโยงทั้งด้าน
ความรู้และทักษะในด้าน
การสอนเช่นการสอนแบบ
โครงงาน การวิจัยชั้นเรียน 

Learning  
Community) 

3)การจัดสวัสดิการ 
การบำรุงขวัญ 
กำลังใจการ 

1. มีกิจกรรมสร้างขวัญและ
กำลังใจแก่คณะครูอย่าง
สม่ำเสมอ 
2. ครูและบุคลากรมีคุณภาพที่ดี
และมีขวัญกำลังใจมีความมั่นคง
ในการทำงาน 

-  
 

 
 

-เสริมสร้างขวัญกำลังใจ
และยกย่อยเชิดชูเกียรติ 



๔๑ 
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3. มีการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการ
เพ่ือสร้างเสริมขวัญและกำลังใจ
ในการปฏิบัติหน้าที่ของครู 

ด้านการบริหารงาน
ทั่วไป 
1)งานกิจการ
นักเรียน 

1. ดำเนินงานด้านกิจการ
นักเรียนเป็นระบบครบวงจรและ
สามารถติดตามประเมินผลได้ 
2. จัดหาทุนการศึกษาให้ความ
ช่วยเหลือด้านต่างๆ แก่นักเรียน
เฉพาะรายที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ 

โรงเรียนอยู่ในพื้นที่ชุมชน
จึงมีความหลากหลายจึง
ทำให้การช่วยเหลือติดตาม
ไม่เข้าถึง 

   
- พัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
- ส่งเสริม
ประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 
- พัฒนานะบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

2)งานอาคารสถานที่
และการรักษาความ
ปลอดภัย 

1. มีอาคารสถานที่
สภาพแวดล้อมที่สะอาดและ
สวยงาม 
2. มีพื้นท่ีเหมาะสมกับจำนวน
นักเรียน 
3. มีอาคารเรียนใช้สอยเพียงพอ
สำหรับจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน 

1. มีขนาดพื้นที่กว้างขวาง
การดูแลอาจจะไม่ค่อย
ทั่วถึง 
2. มีงบประมาณในการ
ดูแลและซ่อมแซมไม่
เพียงพอ 
3. ขาดผู้ดูแลเอาใจใส่
บำรุงรักษาที่เพียงพอ 

1. โรงเรียนได้รับความ
สนับสนุนจากชุมชนและ
หน่วยงานต่างๆ 
2. มีสถานที่เพียงพอและ
เหมาะในการให้บริการทั้ง
หน่วยงานอื่นและชุมชน 

ขาดงบประมาณในการ
ดูแลปรับปรุงให้มี
สถานที่ดี เหมาะสม
และปลอดภัย 

- ปรับปรุงอาคาร
สถานที่สิ่งแวดล้อม
(ปลูกไม้ดอกไม้
ประดับ ทาสีรอบๆ 
อาคารเรียน) 



๔๒ 

 

 

องค์ประกอบ S   จุดแข็ง W  จุดอ่อน O  โอกาส T  อุปสรรค โครงการ/กิจกรรม
รองรับ 

4. ได้รับความร่วมมือในการ
จัดสร้างสิ่งก่อสร้าง(ผ้าป่าศิษย์
เก่า) 

3)งานประกัน
คุณภาพการศึกษา 

     

4)งานสัมพันธ์ชุมชน
และการระดม
ทรัพยากรเพ่ือ
การศึกษา 

     



๔๓ 

 

 

โครงการ/กิจกรรม ตามคำเสนอแนะและปรับปรุงของสมศ.ในรอบท่ี ๓ 

๑. ระดับการศึกษาปฐมวัย 

มาตรฐาน/ตบช. 
ระดับผล 

การประเมิน 
ข้อเสนอแนะ 

กิจกรรมรองรับ 

๑  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย    
๒  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ 
จิตใจสมวัย 

 

๓  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย  
๔  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา
สมวัย 

 

๕  เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้น
ต่อไป 

 

๖ประสิทธิผลของการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้น 
เด็กเป็นสำคัญ 

 

๗  ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ที่เน้นเด็ก 
เป็นสำคัญ 

 

๘  ประสิทธิผลของระบบการประกัน
คุณภาพภายใน 

 



๔๔ 

 

 

มาตรฐาน/ตบช. 
ระดับผล 

การประเมิน 
ข้อเสนอแนะ 

กิจกรรมรองรับ 

๙. ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา
ปณิธานพันธกิจและวัตถุประสงค์ของ
การจัดตั้งสถานศึกษา 

 

๑๐. ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและ
จุดเด่นที่ส่งผลสะท้อน 

 

๑๑ ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษ
เพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 

 

๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษา
เพ่ือยกระดับมาตรฐานรักษา
มาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 

 

สรุป    
 
 
 
 
 
 
 



๔๕ 

 

 

 
 
 
๑. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐาน/ตบช. 
ระดับผล 

การประเมิน 
ข้อเสนอแนะ 

กิจกรรมรองรับ 

มาตรฐาน  ๑. ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี
และมีสุนทรียภาพ 

   

มาตรฐานที่ ๒. ผู้เรียนมีคุณธรรม
จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 

 

มาตรฐานที่ ๓. ผู้เรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักเรียนรู้
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

 

มาตรฐานที่ ๔. ผู้เรียนมีความสามารถ
ในการคิดอย่างเป็นระบบคิด
สร้างสรรค์ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมี
สติสมเหตุผล 

 

มาตรฐานที่ ๕. ผู้เรียนมีความรู้และ
ทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร 

 

มาตรฐานที่ ๖. ผู้เรียนมีทักษะในการ
ท่างานรักการทำงานสามารถทำงาน

 



๔๖ 

 

 

มาตรฐาน/ตบช. 
ระดับผล 

การประเมิน 
ข้อเสนอแนะ 

กิจกรรมรองรับ 

ร่วมกับผู้อ่ืนได้และมีเจตคติที่ดีต่อ
อาชีพสุจริต 

มาตรฐานที่ ๗. ครูปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 

 

มาตรฐานที ่๘ผู้บริหารปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 

 

มาตรฐานที ่๙คณะกรรมการ
สถานศึกษา และผู้ปกครองชุมชน 
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 

มาตรฐานที ่๑๐สถานศึกษามีการจัด
หลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ และ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่าง
รอบด้าน 

 

มาตรฐานที ่๑๑ สถานศึกษามีการจัด
สภาพแวดล้อมและการบริการที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

 



๔๗ 

 

 

มาตรฐาน/ตบช. 
ระดับผล 

การประเมิน 
ข้อเสนอแนะ 

กิจกรรมรองรับ 

มาตรฐานที ่๑๒สถานศึกษามีการ
ประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามที่กำหนดใน
กฎกระทรวง 

 

มาตรฐานที ่๑๓ สถานศึกษามีการ
สร้างส่งเสริม สนับสนุน ให้
สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

 

มาตรฐานที ่๑๔การพัฒนาสถานศึกษา
ให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์
ปรัชญาและจุดเน้นที่กำหนดขึ้น 

 

มาตรฐานที ่๑๕ การจัดกิจกรรมตาม
นโยบายจุดเน้น แนวทางการปฏิรูป
การศึกษาเพ่ือพัฒนาและส่งเสริม
สถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 

 

สรุป    
 
 
 
 
 



๔๘ 

 

 

 
 

 

 

 



๔๙ 

 

 

การวิเคราะห์นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้กำหนดนโยบายเพื่อการจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานให้เป็นไปในทางที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 -2564) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) แผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 
2560 -2579 และยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ  และได้กำหนด วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์และ
จุดเน้น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61  ดังต่อไปนี้ 

วิสัยทัศน์ 
"การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพืน้ฐาน

ของความเป็นไทย" 

 นโยบาย/ยุทธศาสตร์ 

 นโยบาย/ยุทธศาสตร์ 1  ด้านการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
 นโยบาย/ยุทธศาสตร์ 2  ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการศึกษาเพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 
 นโยบาย/ยุทธศาสตร์ 3 ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

นโยบาย/ยุทธศาสตร์ 4 ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการ
ทางการศึกษา 

นโยบาย/ยุทธศาสตร์ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

นโยบาย/ยุทธศาสตร์ 6  ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา    
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๐ 

 

 

กลยุทธ์ แนวทาง และตัวชี้วัดความสำเร็จ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
นโยบาย/ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

กลยุทธ์ แนวทาง ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
๑. เสริมสร้าง ความ
มั่นคง ของสถาบันหลัก 
และการปกครอง ใน
ระบอบ ประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข 

๑.๑ น้อมนำแนวพระราชดำริ สืบ
สานพระราชปณิธาน และพระบรม
ราโชบาย ด้านการศึกษา หรือ 
“ศาสตร์พระราชา” มาใช้ ในการ
จัดกระบวนการเรียนรู้ อย่างยั่งยืน 

๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษา 
มีการบูรณาการ “ศาสตร์
พระราชา” มาใช้ ในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ อย่างยั่งยืน 

๑.๒ ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถ ี
ประชาธิปไตย ความสามัคคี 
สมานฉันท์ สันติวิธี ต่อต้านการ
ทุจริตคอรัปชั่น และยึดมั่นในการ
ปกครอง ระบอบประชาธิปไตย
อันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

๒. ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษา 
ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถี 
ประชาธิปไตย ความสามัคคี 
สมานฉันท์ สันติวิธี ต่อต้านการ
ทุจริตคอรัปชั่น และยึดมั่นในการ
ปกครอง ระบอบประชาธิปไตย
อันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

๑.๓ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ 
ที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ ผ่าน
หลักสูตรและกระบวนการ เรียนรู้
ประวัติศาสตร์ และความเป็น
พลเมือง 

๓. ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียน มี
ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง 
เกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ ผ่านหลักสูตร
และกระบวนการ เรียนรู้
ประวัติศาสตร์ และความเป็น
พลเมือง 

๒. ปลูกฝังผู้เรียน ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม 
และ ค่านิยมที่พึง
ประสงค์ 

๒.๑ ส่งเสริมสนับสนุน การจดั
กิจกรรมทั้งใน และนอกห้องเรียน 
ที่เอ้ือต่อ การพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม คุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์ตามหลักสูตรและค่านิยม
หลัก ของคนไทย ๑๒ ประการ 

๔. ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียน มี
คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรและ
ค่านิยมหลัก ของคนไทย ๑๒ 
ประการ 

๒.๒ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับภัยคุกคาม ในรูปแบบใหม่ 
เช่น อาชญากรรม และความ
รุนแรง ในรูปแบบต่างๆ สิ่งเสพติด 
ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรค
อุบัติใหม ่ภัยจากไซเบอร์ 

๕. ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียน ที่มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ภัย
คุกคามในรูปแบบใหม่ 



๕๑ 

 

 

นโยบาย/ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
กลยุทธ์ แนวทาง ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

๓. พัฒนาการจัด 
การศึกษาโรงเรียน ใน
เขตพ้ืนที่พิเศษ ให้
เหมาะสม ตามบริบท
ของพ้ืนที่ 

๓.๑ พัฒนาการจัดการศึกษา 
โรงเรียนในเขตพ้ืนที่พิเศษ ให้
เหมาะสมตามบริบท ของพ้ืนที่ เช่น 
เขตพัฒนาพิเศษ เฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดน ภาคใต้ เขตระเบียง
เศรษฐกิจ เขตสามเหลี่ยมม่ันคง มั่ง
คั่ง ยั่งยืน เขตพ้ืนที่ชายแดน เขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

๖. ร้อยละ ๘๐ ของสถานศึกษา 
ในเขตพ้ืนที่พิเศษแต่ละประเภท มี
การพัฒนาการจัดการศึกษา ตาม
บริบทของพื้นที 

 
นโยบาย/ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษา เพื่อ
สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

กลยุทธ์ แนวทาง ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
๑. เสริมสร้าง ความ
เข้มแข็ง ในการพัฒนา
ผู้เรียน อย่างมีคุณภาพ 
ด้วยการปรับหลักสูตร 
การวัดและประเมินผล 
ที่เหมาะสม 

๑.๑ ปรับปรุงหลักสูตรในระดับ
ปฐมวัย และหลักสูตรแกนกลาง 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และนำ
หลักสูตรไปสู่การปฏิบัติ ให้เกิด
ประสิทธิภาพ และจัดการเรียนรู้ให้
สอดคล้อง กับหลักสูตร ตามความ
จำเป็น และความต้องการของ
ผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม 

 

๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษา 
นำหลักสูตรระดับปฐมวัย และ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้น
พ้ืนฐานไปสู่การปฏิบัติ ให้เกิด
ประสิทธิภาพ  
๒. ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษา 
จัดการเรียนรู้สอดคล้อง กับ
หลักสูตร ตามความจำเป็น และ
ความต้องการของผู้เรียน ชุมชน 
ท้องถิ่น และสังคม 

๑.๒ ส่งเสริมการเรียนการสอน ให้
ผู้เรียนมีความมั่นใจ ในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ ภาษาประเทศคู่ค้า 
และภาษาอาเซียน อย่างน้อย ๑ 
ภาษา 

๓. ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียน ผ่าน
เกณฑ์การประเมินความ สามารถ
ด้านการใช้ภาษาอังกฤษ  
๔. ร้อยละ ๘๐ ของสถานศึกษา 
จัดการเรียนการสอน ภาษา
อาเซียน อย่างน้อย ๑ ภาษา 

๑.๓ พัฒนาระบบการวัด และ
ประเมินผลทุกระดับ ให้มีคุณภาพ
และมาตรฐาน นำไปสู่การพัฒนา
คุณภาพ ผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ 

๕. ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษา 
มีระบบการวัดและประเมินผล ที่มี
คุณภาพและมาตรฐาน 

๒. พัฒนาคุณภาพ 
กระบวนการเรียนรู้ 

๒.๑ พัฒนาผู้เรียนระดับ ก่อน
ประถมศึกษา ให้ม ีพัฒนาการ

๖. ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนระดับ 
ก่อนประถมศึกษา มีพัฒนาการ 



๕๒ 

 

 

นโยบาย/ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษา เพื่อ
สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

กลยุทธ์ แนวทาง ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ทางด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ 
สังคม และสติปัญญา ให้มีความ
พร้อม เข้าสู่การเรียนในระดับที่
สูงขึ้น 

ทางด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ 
สังคม สติปัญญา และพร้อม เข้าสู่
การเรียนในระดับที่สูงขึ้น 

๒. พัฒนาคุณภาพ 
กระบวนการเรียนรู้
(ต่อ) 

๒.๒ ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียน 
สามารถอ่านออกเขียนได้ ตามช่วง
วัย 

๗. ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียน มี
ทักษะ การอ่าน การเขียน ผ่าน
เกณฑ์ตามช่วงวัย - ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑ อ่านออก 
เขียนได ้- ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒-
๖ อ่านคล่อง เขียนคล่อง 

๒.๓ ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียน มี
นิสัยรักการอ่าน 

๘. ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษา 
จัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน 

๒.๔ ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ที่ให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้ ผ่านกิจกรรมการ
ปฏิบัติจริง (Active Learning) 
เน้นทักษะกระบวนการ ให้เกิด
ทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ป
ญหา และคิดสร้างสรรค ์ในทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ทั้งในและนอก
ห้องเรียน 

๙. ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 
มีผลการทดสอบคะแนน 
ความสามารถพ้ืนฐาน ระดับชาติ 
(NT) ด้านภาษา ด้านคำนวณ และ
ด้านเหตุผล ตั้งแต่ร้อยละ ๕๐ ขึ้น
ไป มีจำนวนเพิ่มขึ้น จากปี
การศึกษาท่ีผ่านมา  
๑๐. ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ชั้น
มัธยมศึกษาปีที ่๖ มีคะแนนสอบ 
O-NET ตั้งแต่รอ้ยละ ๕๐ ขึ้นไป 
ในแต่ละกลุ่มสาระ มีจำนวน
เพ่ิมข้ึน จากปีการศึกษาที่ผ่านมา  
๑๑. ร้อยละ ๗๐ ของผู้เรียน มี
ทักษะการคิดวิเคราะห์ คิด
แก้ปัญหา และ คิดสร้างสรรค์จาก
การเรียนรู้ ผ่านกิจกรรมการ
ปฏิบัติจริง (Active Learning) 

๒.๕ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะ การ
เรียนรู้ในศตวรรษที ่๒๑ 

๑๒. ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียน มี
สมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร 
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 



๕๓ 

 

 

นโยบาย/ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษา เพื่อ
สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

กลยุทธ์ แนวทาง ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ ใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ 
 

๒. พัฒนาคุณภาพ 
กระบวนการเรียนรู้
(ต่อ) 

๒.๖ ปลูกฝังทักษะกระบวนการ 
วิทยาศาสตร์และจิตวิทยา ศาสตร์ 

๑๓. ร้อยละ ๑๐๐ ของ
สถานศึกษา ปลูกฝังทักษะ
กระบวนการ วิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยา ศาสตร์ให้กับนักเรียน 

๒.๗ สนับสนุนการผลิต จัดหา และ
ใช้สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี 
นวัตกรรม และสิ่งอำนวยความ
สะดวก ที่หลากหลายรวมทั้ง การ
พัฒนาห้องสมุดและ แหล่งเรียนรู้
ภายในสถานศึกษา ในการจัดการ
เรียนรู้ได้ท้ังในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ 
อย่างเต็มศักยภาพ 

๑๔. ร้อยละ ๑๐๐ ของ
สถานศึกษา ผลิต จัดหาและใช้สื่อ 
การเรียนการสอน เทคโนโลยี 
นวัตกรรมห้องสมุด และแหล่ง
เรียนรู้ 

๒.๘ ส่งเสริมการจัดหลักสูตร 
ทักษะอาชีพ ควบคู่ไปกับ วิชา
สามัญ เช่น ทวิศึกษา (Dual 
Education) หลักสูตรระยะสั้น 

๑๕. ร้อยละ ๑๐๐ ของ
สถานศึกษา มีหลักสูตรทักษะ
อาชีพ อย่างน้อย ๑ หลักสูตร 

๒.๙ ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา 
ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็น 
พิเศษ (ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้
มีความสามารถพิเศษ) ให้เต็มตาม
ศักยภาพ ด้วยรูปแบบที่เหมาะสม 

๑๖. ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียน ที่มี
ความต้องการจำเป็นพิเศษ (ผู้
พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มี
ความสามารถพิเศษ) ได้รับการ
ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพ ด้วยรูปแบบที่
เหมาะสม 

๒.๑๐ ส่งเสริมสนับสนุนการจดั 
กิจกรรมแนะแนวเพ่ือการ ศึกษา
ต่อและการประกอบ อาชีพอย่าง
เข้มแข็งต่อเนื่อง และเป็นรูปธรรม 

๑๗. ร้อยละ ๑๐๐ ของ
สถานศึกษา จัดกิจกรรมแนะแนว 
เพ่ือการศึกษาต่อและ การ
ประกอบอาชีพ 

๓. สร้างขีดความ 
สามารถในการ แข่งขัน 

๓.๑ ยกระดับผลการประเมิน 
ระดับนานาชาติตามโครงการ PISA 

๑๘. คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน 
ระดับนานาชาติตามโครงการ 



๕๔ 

 

 

นโยบาย/ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษา เพื่อ
สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

กลยุทธ์ แนวทาง ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
(Program for International 
Student Assessment) 

PISA (Program for 
International Student 
Assessment) สูงขึน้ 

๓.๒ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ 
ผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ ในด้านต่าง 
ๆ 

๑๙. ร้อยละ ๑๐๐ ของ
สถานศึกษา ส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพ ผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศใน
ด้าน ต่างๆ 

๓. สร้างขีดความ 
สามารถในการ แข่งขัน
(ต่อ) 

๓.๓ ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงบูรณา
การ แบบสหวิทยาการ เช่น สะเต็ม
ศึกษา (Science Technology 
Engineering and Mathematics 
Education: STEM Education) 
เพ่ือพัฒนากระบวนการคิด และ
การสร้างสรรค์นวัตกรรม เพ่ือสร้าง
มูลค่าเพ่ิม สอดคล้อง กับประเทศ
ไทย ๔.๐ 

๒๐. ร้อยละ ๑๐๐ ของ
สถานศึกษา ที่จัดการเรียนรู้ตาม
แนวทาง สะเตม็ศึกษา (STEM 
Education) มีนวัตกรรม เพ่ือ
สร้างมูลค่าเพ่ิม สอดคล้อง กับ
ประเทศไทย ๔.๐ 

๔. ส่งเสริมสนับสนุน 
การทำวิจัย และนำ
ผลการวิจัย ไปใช้
พัฒนาคุณภาพ การ
จัดการศึกษา 

๔.๑ ส่งเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนา 
การบริหารจัดการศึกษา 

๒๑. ร้อยละ ๘๐ ของหน่วยงาน 
ทุกระดับมีผลงานวิจัย และนำ
ผลการวิจัย ไปใช้ในการพัฒนา
คุณภาพ การจัดการศึกษา 

๔.๒ ส่งเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนา 
หลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การ
วัดและประเมินผล โดยเน้นให้มี
การวิจัยในชั้นเรียน 

๒๒. ร้อยละ ๑๐๐ ของครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา มีวิจัยใน
ชั้นเรียนและนำ ผลการวิจัยไปใช้
พัฒนาหลักสูตร กระบวนการ
เรียนรู้ การวัด และประเมินผล 

 
นโยบาย/ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

กลยุทธ์ แนวทาง ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
๑. พัฒนาครู และ
บุคลากร ทางการศึกษา 
ให้สามารถ จัดการ
เรียนรู้ อย่างมีคุณภาพ 

๑.๑ พัฒนาครูและบุคลากร ทาง
การศึกษาให้สามารถ จัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ ทั้งระบบ เชื่อมโยง
กับ การเลื่อนวิทยะฐานะในรูปแบบ 
ที่หลากหลาย เช่น TEPE Online 

๑. ร้อยละ ๘๐ ของครูและ
บุคลากร ทางการศึกษาเข้ารับการ
พัฒนา ผ่านสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสารที่
ทันสมัย  



๕๕ 

 

 

นโยบาย/ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ์ แนวทาง ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

ในรูปแบบ ที่
หลากหลาย 

(Teachers and Educational 
Personnels Enhancement 
Based on Mission and 
Functional Areas as Majors) 
ชุมชน แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning 
Community : PLC) การเรียนรู้
ผ่านกิจกรรมการ ปฏิบัติจริง 
(Active Learning) 

๒. ร้อยละ ๘๐ ของครู และ
บุคลากรทางการศึกษา ได้รับการ
พัฒนาการจัด การเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ ในรูปแบบที่หลากหลาย 

๒. พัฒนาระบบการ 
บริหารงานบุคคล ให้มี
ประสิทธิภาพ โดย
เชื่อมโยงกับ หน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง 

๒.๑ พัฒนาระบบการบริหารงาน 
บุคคลให้มีประสิทธิภาพ โดย
เชื่อมโยงกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง
ในการกำหนด แผนอัตรากำลัง การ
สรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การ
ประเมิน และการพัฒนา การสร้าง 
แรงจูงใจให้ครูและบุคลากร ทาง
การศึกษามีขวัญและกำลัง ใจใน
การทำงาน 

๓. ร้อยละ ๑๐๐ ของสำนักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษา มีแผนอัตรา 
กำลังในการสรรหาและบรรจุ 
แต่งตั้งตรงความต้องการ ของ
สถานศึกษา  
๔. ร้อยละ ๑๐๐ ของสำนักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษา มีระบบการ
ประเมิน และการพัฒนาครูผู้ช่วย  
๕. ร้อยละ ๑๐๐ ของครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา มีความสุข
ในการปฏิบัติงาน 

 
นโยบาย/ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการ
ทางการศึกษา 

กลยุทธ์ แนวทาง ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
๑. เพ่ิมโอกาส การ
เข้าถึงการศึกษา ที่มี
คุณภาพ 

๑.๑ ส่งเสริมประชากรวัยเรียน ทุก
คนให้ได้รับโอกาส ในการเข้ารับ
บริการ ทางการศึกษาอย่างทั่วถึง มี
คุณภาพและเสมอภาค 

๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของประชากร 
วัยเรียนภาคบังคับ ได้รับโอกาสใน
การเข้ารับบริการ ทางการศึกษา
อย่างทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอ
ภาค  
๒. ร้อยละ ๙๐ ของประชากร วัย
เรียนได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ได้รับโอกาสในการเข้ารับบริการ 
ทางการศึกษาอย่างทั่วถึง มี
คุณภาพและเสมอภาค 



๕๖ 

 

 

นโยบาย/ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการ
ทางการศึกษา 

กลยุทธ์ แนวทาง ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
๑.๒ สร้างความเข้มแข็งของระบบ 
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบ
ส่งเสริมความประพฤต ินักเรียน 
ระบบคุ้มครอง นักเรียน และการ
สร้าง ภูมิคุ้มกันทางสังคม 

๓. ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนได้รับ 
การพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ใน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
๔. ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนได้รับ 
การพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ใน
ระบบส่งเสริมความประพฤติ 
นักเรียน  
๕. ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนได้รับ 
การพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ใน
ระบบคุ้มครองนักเรียน  
๖. ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนได้รับ 
การพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ใน
การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม 

๒. ลดความเหลื่อมล้ำ 
ทางการศึกษา 

๒.๑ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ในการจัดการศึกษา สำหรับเด็ก
ด้อยโอกาส ที่ไม่อยู่ในทะเบียน
ราษฎร เช่น เด็กไร้สัญชาติ เด็ก
พลัดถิ่น เด็กต่างด้าว เด็กไทยที่ไม่มี 
เลขประจำตัวประชาชน เป็นต้น 

๗. ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียน 
ได้รับการศึกษาที่เหมาะสม เต็ม
ตามศักยภาพ 

๒.๒ ส่งเสริมสนับสนุนการใช้ 
เทคโนโลยีในการจัดการศึกษา ให้
ครอบคลุมทุกพื้นที ่อย่างทั่วถึง เช่น 
การพัฒนา คุณภาพการศึกษา
ทางไกล ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Distance learning information 
technology : DLIT) การพัฒนา
คุณภาพ การศึกษาด้วยเทคโนโลยี 
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
(Distance Learning Television 
: DLTV) 

๘. ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียน ได้ใช้
เทคโนโลยีทางการศึกษา อย่าง
ทั่วถึง 

 



๕๗ 

 

 

นโยบาย/ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตร กับ
สิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์ แนวทาง ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
๑. จัดการศึกษา เพ่ือ
สร้างเสริม คุณภาพ
ชีวิต 

๑.๑ ส่งเสริม สนับสนุนการสรา้ง 
จิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มี
คุณธรรม จริยธรรม และน้อมนำ
แนวคิดตามหลัก ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติใน
การดำเนินชีวิต 

๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของหน่วยงาน 
ทุกระดับจัดกิจกรรมส่งเสริม 
สนับสนุนการสร้างจิตสำนึก รักษ์
สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม 
และน้อมนำแนวคิด ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง 

๑. จัดการศึกษา เพ่ือ
สร้างเสริม คุณภาพ
ชีวิต(ต่อ) 

๑.๒ ส่งเสริม สนับสนุนให้ 
สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตร 
กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ 
และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการสร้างเสริม คุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม 

๒. ร้อยละ ๑๐๐ ของหน่วยงาน 
ทุกระดับมีหลักสูตร กระบวนการ 
เรียนรู้การสร้างเสริมคุณภาพชีวิต 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

๑.๓ สร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
กับภาคส่วนต่างๆ ในการ อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 

๓. ร้อยละ ๑๐๐ ของหน่วยงาน 
ทุกระดับมีเครือข่ายความร่วมมือ 
กับภาคส่วนต่างๆ ในการ อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม อย่างน้อย ๑ 
เครือข่ายขึ้นไป 

 
นโยบาย/ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน มีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษา 

กลยุทธ์ แนวทาง ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
๑. พัฒนาระบบ 
บริหารจัดการให้มี 
ประสิทธิภาพ 

๑.๑ พัฒนาระบบการวางแผน การ
นำแผนไปสู่การปฏิบัติ การกำกับ 
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
เพ่ือการบริหาร จัดการที่มี
ประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิ
บาล 

๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของหน่วยงาน 
ทุกระดับใช้จ่ายงบประมาณ เพ่ือ
การบริหารจัดการที่ม ี
ประสิทธิภาพมีการกำกับ ติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผล โดย
ยึดหลักธรรมาภิบาล 

๑.๒ พัฒนาระบบงบประมาณ และ
การสนับสนุนค่าใช้จ่าย เพ่ือ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

๒. ร้อยละ ๑๐๐ ของหน่วยงาน 
ทุกระดับจัดทำแผนการใช้จ่าย 
งบประมาณสอดคล้องแนวทาง 
การดำเนินงานโครงการสนับสนุน 
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 



๕๘ 

 

 

นโยบาย/ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน มีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษา 

กลยุทธ์ แนวทาง ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

๑.๓ พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 
เพ่ือการจัดการศึกษา ที่มีมาตรฐาน
เชื่อมโยง และเข้าถึงได้ 

๓. ร้อยละ ๑๐๐ ของหน่วยงาน 
ทุกระดับได้รับการพัฒนา ระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือการจัด
การศึกษา 

๑. พัฒนาระบบ 
บริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ(ต่อ) 

๑.๔ สร้างความเข้มแข็ง และยก 
ระดับคุณภาพสถานศึกษา ตาม
บริบทของพื้นที ่เช่น โรงเรียนที่
ประสบปัญหาวิกฤต ทางการศึกษา 
โรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน), 
โรงเรียนคุณธรรม, โรงเรียน
ห้องเรียนกีฬา, โรงเรียน
มาตรฐานสากล 

๔. ร้อยละ ๘๐ ของสถานศึกษา 
ในเขตพ้ืนที่พิเศษแต่ละประเภท มี
การพัฒนาการจัดการศึกษา ตาม
บริบทของพื้นที่ 

๑.๕ ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพ 
ภายในของสถานศึกษา ให้เข้มแข็ง 

๕. ร้อยละ ๘๐ ของสถานศึกษา มี
ระบบประกันคุณภาพภายใน ที่มี
ประสิทธิผล 

๑.๖ ยกย่องเชิดชูเกียรติสำนักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษา สำนัก
บริหารงานการศึกษา พิเศษ 
สถานศึกษา และองค์คณะบุคคล ที่
มีผลงานเชิงประจักษ์ 

๖. ร้อยละ ๑๐๐ ของหน่วยงาน 
ทุกระดับมีการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
หน่วยงาน องค์คณะบุคคล และ
บุคลากรที่มีผลงาน เชิงประจักษ์ 

๒. สร้างความเข้มแข็ง 
ในการบริหารจัดการ 
แบบมีส่วนร่วม 

๒.๑ ส่งเสริมการบริหารจัดการ เขต
พ้ืนที่การศึกษาโดยใช้ พ้ืนที่เป็น
ฐาน (Area-based 
Management) รูปแบบ การ
บริหารแบบกระจายอำนาจ 
“CLUSTERs” เป็นต้น 

๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของเขตพ้ืนที่ 
การศึกษามีการบริหารจัดการ 
แบบมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็ง 

๒.๒ เขตพ้ืนที่การศึกษาจัดทำแผน 
บูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และ
สำนักงานศึกษาธิการภาค 

๒. ร้อยละ ๑๐๐ ของเขตพ้ืนที่ 
การศึกษามีแผนบูรณาการ จัด
การศึกษา 



๕๙ 

 

 

นโยบาย/ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน มีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษา 

กลยุทธ์ แนวทาง ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
๒.๓ สร้างความเข้มแข็งในการ 
ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
รูปแบบเครือข่าย เช่น เครือข่าย
ส่งเสริมประสิทธิภาพ การจัดการ
ศึกษา ศูนย์พัฒนา กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ สหวิทยาเขต กลุ่มโรงเรียน 

๓. ร้อยละ ๑๐๐ ของหน่วยงาน 
ทุกระดับมีเครือข่าย สร้างความ
เข้มแข็งในการ ยกระดับคุณภาพ
การศึกษา อย่างน้อย ๑ เครือข่าย
ขึ้นไป 

๒.๔ ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียน 
ด้วยพลังประชารัฐอย่างต่อเนื่อง 
และยั่งยืน 

๔. ร้อยละ ๑๐๐ ของเขตพ้ืนที่
การ ศึกษามีการสร้างความ
เข้มแข็ง ในการบริหารจัดการ
แบบมีส่วนร่วม ด้วยพลังประชารัฐ 

๓. ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วม พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 

๓.๑ ส่งเสริม สนับสนุนผู้ปกครอง 
ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให้มี
ความรู้ ความเข้าใจ สร้างความ
ตระหนัก ในการจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน การกำกับดูแล ตลอดจน 
การมีส่วนร่วมรับผิดชอบ ในการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของหน่วยงาน 
ทุกระดับส่งเสริม สนับสนุน 
ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และ 
สาธารณชน ให้มีความรู้ ความ
เข้าใจ สร้างความตระหนัก ในการ
จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การ
กำกับดูแล ตลอดจน การมีส่วน
ร่วมรับผิดชอบ ในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 

 ๓.๒ ประสานสถาบันหรือ
หน่วยงาน ทางการศึกษาให้
คัดเลือก ผู้เรียนเข้าศึกษาต่อด้วย
วิธีการ ที่หลากหลาย 

๒. ร้อยละ ๑๐๐ ของหน่วยงาน 
ทุกระดับมีการประสานข้อมูล กับ
สถาบันหรือหน่วยงานทางการ 
ศึกษาในการคัดเลือก ผู้เรียนเข้า
ศึกษาต่อด้วยวิธีการ ที่
หลากหลาย 

 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 
 
วิสัยทัศน์ 
 “ มุ่งจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐานโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง”  

กลยุทธ์/จุดเน้น  



๖๐ 

 

 

 
กลยุทธ์ จุดเน้น 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือความ
มั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 

1.คุณธรรมนำชีวิต 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพ่ือสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 

2. นักเรียนคุณภาพ SMART STUDENT 
3. ห้องเรียนคุณภาพ SMART CLASSROOM 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาสู่ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ 

4. ID Plan and PLC สู่การพัฒนาวิชาชีพ  
5. ครูคุณภาพ SMART TEACHER 

กลยุทธ์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้ทั่วถึง อย่างมีคุณภาพ 

6. ICT เพ่ือการเรียนรู้  
7. ข้อมูลผู้เรียนรายบุคคล 

กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

8. มิตรแท้สีเขียว 

กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาประสิทธิภาพของระบบการ
บริหารจัดการศึกษา 

9. สถานศึกษาคุณภาพ SMART SCHOOL  
10. เขตพ้ืนที่การศึกษาคุณภาพ SMART AREA 

แนวทางและตัวชี้วัดความสำเร็จจุดเน้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 
4 
 

จุดเน้นที่  แนวทาง ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
๑)คุณธรรมนำชีวิต 
 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
   ผู้เรียนมีความรักใน
สถาบันหลักของชาติ 
ยึดมั่นในการปกครอง 
ระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข และ
ปฏิบัติ ตามค่านิยมหลัก
ของคนไทย 12 
ประการ สามารถอยู่ใน
สังคมได ้อย่างมีความ
สามัคคีปรองดอง 

1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ให้สอดคล้องกับท้องถิ่น 
เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบัน
หลัก น้อมนำพระราชปณิธานและ
พระราชกระแสด้านการศึกษาสู่
การปฏิบัติ  
2. ส่งเสริมสถานศึกษาพัฒนา
หลักสูตรการเรียนการสอนวิชาที่มี
เนื้อหาเกี่ยวกับ ประวัติศาสตร์และ
สถาบันพระกษัตริย์ และความ
ปรองดองและสมานฉันท์ เช่น 
กิจกรรมเพ่ือนช่วยเพื่อน กิจกรรม
จิตอาสา 
 3. ส่งเสริมสถานศึกษาปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่
พึงประสงค ์และค่านิยมของคน
ไทย 12 ประการ  

1. ร้อยละของผู้เรียนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน และค่านิยมหลักของคน
ไทย 12 ประการ สามารถอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสามัคคี
ปรองดอง 2. ร้อยละของ
สถานศึกษาท่ีมีการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย 
และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้
สอดคล้องกับท้องถิ่น เสริมสร้าง
ความ มั่นคงของสถาบันหลัก 3. 
ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีการ
พัฒนาการเรียนการสอน
ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง 4. 
ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ในสถานศึกษา 5. ร้อยละของ



๖๑ 

 

 

จุดเน้นที่  แนวทาง ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
4. ส่งเสริมสถานศึกษาพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนการ 
ป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา  
5. ส่งเสริมสถานศึกษาพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาในเขต
เศรษฐกิจพิเศษ 

สถานศึกษาท่ีมีการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา 

2)นักเรียนคุณภาพ 
(Smart Student)  
3. ห้องเรียนคุณภาพ 
(Smart Classroom) 
  
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
   ผู้เรียนอ่านออกเขียน
ได ้ มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรู้สูงขึ้น มี
วามรู้ความสามารถ 
และทักษะที่จำเป็นใน
ศตวรรษท่ี 21 มี
คุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยมหลักของคน
ไทย 12 ประการ 
สามารถอยู่ในสังคมได้
อย่างม ีความสามัคคี
ปรองดอง 

1. ส่งเสริมการจัดระบบแนะแนว 
และระบบดูแลนักเรียน ให้มี
ประสิทธิภาพ  
2. ส่งเสริมการจัดบริการทาง
การศึกษาให้เหมาะสมและเพียงพอ 
ต่อความต้องการของผู้เรียน  
3. ส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับ
เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ อย่าง
ทั่วถึงและมีคุณภาพ  
4. ส่งเสริมการใช้สื่อการศึกษา
ทางไกล DLIT,DLTV,ETV ในการ
จัดการเรียนรู้  
5. ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ี
เอ้ือต่อการเรียนร ู้ 

1. ร้อยละของนักเรียนต่อ
ประชากรวัยเรียนในเขตบริการที่
เข้าเรียน 
 2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความ
ต้องการจำเป็นพิเศษที่เข้าเรียน  
3. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการ
จัดการเรียนการสอนทางไกลด้วย
ระบบ DLIT, DLTV, ETV  
4. ร้อยละของนักเรียนออก
กลางคันลดลง  
5. ร้อยละของผู้เรียนได้รับบริการ
ทางการศึกษาที่ดี และส่งเสริม
สุขภาพอย่างทั่วถึง และ มี
คุณภาพ  
6. ร้อยละของผู้เรียนที่จบ
การศึกษาในเวลาที่หลักสูตร
กำหนด 
 7. ร้อยละของนักเรียนที่จบชั้น 
ป.6 เรียนต่อ ม.1 สูงชึ้น จบชัน้ 
ม.3 เรียนต่อสูงขึ้น  
8. ร้อยละของเด็กพิการผ่านการ
พัฒนาสมรรถภาพตามแผนการ
ศึกษาเฉพาะบุคคล  
9. ร้อยละของผู้จบการศึกษา
ทางเลือกตามกำหนดเวลาของ
หลักสูตร 

4. ID Plan and PLC 
สู่การพัฒนาวิชาชีพ  

1. พัฒนาครูด้วยระบบ TEPE 
Online โดยมุ่งเน้นการพัฒนาใน

1. ร้อยละของผู้บริหาร
สถานศึกษาตามแผนการพัฒนา



๖๒ 

 

 

จุดเน้นที่  แนวทาง ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
5. ครูคุณภาพ (Smart 
T Teacher) 
 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 
   ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มี
จรรยาบรรณของ
วิชาชีพ มีสมรรถนะ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
สามารถใช้ศักยภาพได้
อย่างเต็มที ่และมีขวัญ
กำลังใจที่ดีในการ
ปฏิบัติหน้าที่ 
 

สถานที่ปฏิบัติงานจริง 
(Workplace Learning) ตาม
แผนพัฒนาตนเอง (ID plan)  
2. ส่งเสริมความก้าวหน้าทาง
วิชาชีพครูที่เชื่อมโยงกับการพัฒนา
วิชาชีพ และคุณภาพ ผู้เรียน  
3. ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการ
รวมกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา เช่น ชมรมครู 
(Teacher Resources Centre) 
ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ 
(Professional Learning 
Community = PLC)  
4. ส่งเสริมการพัฒนาครูบนฐาน
สมรรถนะ สอดรับกับเงินอุดหนุน
คูปองการพัฒนาครู  
5.จัดทำระบบฐานข้อมูลครูต้นแบบ
ที่มีความเชี่ยวชาญการสอนในแต่
ละสาขาวิชา เพ่ือเป็นพี่เลี้ยงสำหรับ
การพัฒนาครู  
6. บำรุงขวัญและกำลังใจครูให้รัก
และศรัทธาในวิชาชีพครู  
7. จัดทำมาตรฐานผู้เรียน ครู 
สถานศึกษาและผู้บริหาร 
 8. จัดตังศูนย์พัฒนาครู และ
บุคลากรทางการศึกษาประจำเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

ได้รับการพัฒนา ตามเกณฑ์ท่ี
กำหนด 
 2. ร้อยละของครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีคุณธรรม 
จริยธรรม และ จรรยาบรรณตาม
มาตรฐานวิชาชีพ  
3. ร้อยละของครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีผลการปฏิบัติงาน
เชิงประจักษ ์ตามเกณฑ์ ได้รับการ
ยกย่องเชิดชูเกียรติ  
4. จำนวนครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับสวัสดิการ 
สวัสดิภาพ และการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดี  
5. ร้อยละของบุคลากรทาง
การศึกษาท่ีรับการพัฒนาสามารถ
ปฏิบัติงาน ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 6. ร้อยละของ
ศึกษานิเทศก์ที่สามารถนิเทศครูได้
อย่างมีคุณภาพ 

6. ICT เพ่ือการเรียนรู้  
7. ข้อมูลผู้เรียน
รายบุคคล 
 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 
ประชากรวัยเรียนได้รับ
โอกาสทางการศึกษา 

1. ส่งเสริมการจัดระบบแนะแนว 
และระบบดูแลนักเรียนให้มี 
ประสิทธิภาพ 
 2. ส่งเสริมการบริหารจัดการ
สถานศึกษาเพ่ือโอกาสและการ
เข้าถึง บริการทางการศึกษาให้
เหมาะสมและเพียงพอต่อความ
ต้องการของผู้เรียน  

1. ร้อยละของนักเรียนต่อ
ประชากรวัยเรียนในเขตบริการที่
เข้าเรียน 
 2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความ
ต้องการจำเป็นพิเศษที่เข้าเรียน  
3. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการ
จัดการเรียนการสอนทางไกลด้วย
ระบบ DLIT, DLTV, ETV  



๖๓ 

 

 

จุดเน้นที่  แนวทาง ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
และเข้าถึงบริการ 
การศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจน
จบการศึกษาภาคบังคับ 
อย่างทั่วถึงทุกกลุ่ม ทั้ง
กลุ่มปกติ กลุ่มด้อย
โอกาส และกลุ่มท่ีมี
ความต้องการจำเป็น
พิเศษ 

3. ส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับ
เด็กท่ีมีความจำเป็นต้องการพิเศษ 
อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ  
4. ส่งเสริมการใช้สื่อการศึกษา
ทางไกล DLIT,DLTV,ETV 
เทคโนโลยีดิจิทัล ในการจัดการ
เรียนรู้  
5. จัดทำข้อมูลผู้เรียนรายบุคคล 
และคัดกรองเด็กท่ีมีความต้องการ 
จำเป็นพิเศษ ตามแนวทาง No 
Child Left Behind  
6. ส่งเสริมการสร้างภูมิคุ้มกันและ
พัฒนาทักษะชีวิตแก่ผู้เรียน 

4. ร้อยละของนักเรียนออก
กลางคันลดลง  
5. ร้อยละของผู้เรียนได้รับบริการ
ทางการศึกษาที่ดี และส่งเสริม
สุขภาพอย่างทั่วถึง และ มี
คุณภาพ  
6. ร้อยละของผู้เรียนที่จบ
การศึกษาในเวลาที่หลักสูตร
กำหนด 
 7. ร้อยละของนักเรียนที่จบชั้น 
ป.6 เรียนต่อ ม.1 สูงชึ้น จบชัน้ 
ม.3 เรียนต่อสูงขึ้น  
8. ร้อยละของเด็กพิการผ่านการ
พัฒนาสมรรถภาพตามแผนการ
ศึกษาเฉพาะบุคคล  
9. ร้อยละของผู้จบการศึกษา
ทางเลือกตามกำหนดเวลาของ
หลักสูตร 

8)มิตรแท้สีเขียว 
 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 
1.มีระบบบริหาร
จัดการขยะใน
สถานศึกษาอย่างมี
คุณภาพ 
2.มีสภาพแวดล้อมที่
สะอาด ร่มรื่น สวยงาม 
เป็นระเบียบ ปลอดภัย 
มีมาตรฐาน และเอ้ือต่อ
การจัดการเรียนรู้ 
 

1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ให้สอดคล้องกับท้องถิ่น 
เสริมสร้างความตระหนักในคุณค่า
และประโยชน์ของสิ่งแวดล้อม การ
ดำเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
 2. พัฒนาการเรียนการสอน ใน
วิชาภูมิศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
สิ่งแวดล้อม 3. ส่งเสริม ปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่
พึงประสงค์ และค่านิยม ของคน
ไทย 12 ประการที่ส่งเสริมและ
สอดคล้องกับการอนุรักษ์และ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม 4. พัฒนา
หลักสูตร และกระบวนการสอน

 



๖๔ 

 

 

จุดเน้นที่  แนวทาง ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียงทุกระดับ  
5. ส่งเสริม พัฒนาการเรียนรู้ ด้าน
สิ่งแวดล้อม สร้างจิตสำนึกสู่การ
พัฒนา อย่างยั่งยืน  
6. ส่งเสริมการบริหารจัดการขยะ
ในสถานศึกษา โดยความร่วมมือ 
ของสถานศึกษา และชุมชน 

9. สถานศึกษาคุณภาพ 
SMART SCHOOL  
10. เขตพ้ืนที่การศึกษา
คุณภาพ SMART 
AREA  
 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 
สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา และ
สถานศึกษาการบริหาร
จัด การศึกษาโดยการมี
ส่วนร่วมจากทุกภาค
ส่วนตามหลักธรรมมาภิ
บาลและเป็นที่ยอมรับ
ของผู้รับบริการ  
 

1. จัดระบบสารสนเทศทางการ
ศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
 2. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
การศึกษาโดยน้อมน้าศาสตร์
พระราชาสู่การปฏิบัติ  
3. เสริมสร้างระบบความ
รับผิดชอบต่อผลการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 
 4. ส่งเสริมการพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษาตามหลักธรร
มาภิบาลโดยเน้นด้าน คุณธรรม 
ความโปร่งใส ด้วยหลักปรัชญา  
5. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี 
นวัตกรรมในการบริหารจัด
การศึกษาสู่ประเทศไทย 4.0  
6. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วน
ร่วม สนับสนุนทรัพยากรเพ่ือ
การศึกษา  
7. ส่งเสริมการบริหารจัดการ
โรงเรียนแม่เหล็ก และโรงเรียน
ขนาดเล็ก  
8. ส่งเสริมการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายใน 
 9. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมทางการศึกษา 

1. ร้อยละของระบบข้อมูล
สารสนเทศกลางของเขตพื ้นที่
การศึกษาทันสมัย/ เป็ นปัจจุบัน  
2. ร้อยละของสถานศึกษามีระบบ
การประกันคุณภาพภายในที่
เข้มแข็งครบ องค์ประกอบตาม
กฎกระทรวงฯ  
3. จำนวนภาคีเครือข่ายที่เข้ามามี
ส่วนร่วม และสนับสนุนทรัพยากร 
เพ่ือการศึกษา  
4. ระดับความสำเร็จของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาและ สถานศึกษามี
ความพร้อมและเข้มแข็ง ในการ
บริหารจัดการศึกษาตาม
หลักธรรมมาภิบาล  
5. ผลการปฏิบัติราชการตามคำ
รับรองการปฏิบัติราชการและตาม
กลยุทธ์ ของสพฐ. (KRS /ARS) 
สูงขึน้ ระดับ 4. 5 ขึ้นไป  
6. ร้อยละของผู้รับบริการ มีความ
พึงพอใจในการส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

 



๖๕ 

 

 

การวิเคราะห์มาตรฐานสถานศึกษา 

 มาตรฐานสถานศึกษาของโรงเรียน....................กำหนดไว้ ดังนี้ 

ระดับการศึกษาปฐมวัย 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ระกับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

๑.  จัดทำสารสนเทศของโรงเรียนให้ทันสมัย สมบูรณ์ ครบถ้วน   
๒.  ศึกษานโยบายหรือกลยุทธ์ต้นสังกัด ผลการประเมินของสมศ.ในรอบ๓ ตลอดจนข้อมูล

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทั้งระดับโรงเรียนและระดับชาติ 
๓.  แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
๔.  ประชุมร่วมกันระหว่างครูและคณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์

ภายนอกและภายในสถานศึกษา 
5.  กำหนดทิศทางในการพัฒนา(วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย) 
6.  กำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาของโรงเรียนพร้อมกำหนดกรอบงบประมาณล่วงหน้าระยะ

ปานกลาง 
7.  กำหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในการพัฒนา ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ 
8.  จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี เรียงลำดับโครงการตามความสำคัญเร่งด่วน 
9.  ปฏิบัติตามแผนพร้อมทำการควบคุมเชิงกลยุทธ์ 
10. ติดตามตรวจสอบ ประเมินผลโครงการ/กิจกรรมในแต่ละปีการศึกษา 
๑1. ประเมินแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมื่อสิ้นระยะของแผน 

 
 
 
 
 
 
 



๖๖ 

 

 

บทท่ี ๓ 
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………..…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………… 

วิสัยทัศน์ 
 อ่านได้คิดเป็น  เน้นคุณธรรม  น้อมนำศาสตร์พระราชา  จัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
พันธกิจ(Mission) 

 1.  ผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้  มีทักษะการคิดสร้างสรรค์ตามช่วงวัย 
 2.  จัดกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีทักษะชีวิต  สามารถดำรงตนอยู่
ในสังคมอย่างมีความสุข 
 3.  จัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการตามศาสตร์พระราชา 
 4.  พัฒนาศักยภาพครูให้เป็นครูมืออาชีพ 
 5.  พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพพ้ืนฐานการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 

เป้าหมายของโรงเรียน(School  Goals)  
 1. ผู้เรียนอ่านและเขียนได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 2. ผู้เรียนผลิตผลงานอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย 
 3. ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 4.  ผู้เรียนมีทักษะชีวิต  และสามารถดำรงตนอย่างมีความสุข 
 5.  ครูจัดกิจกรรมบูรณาการโดยน้อมนำศาสตร์พระราชามาใช้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 6.  ครูพัฒนาตนเอง  และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เป็นครูมืออาชีพ 
 7.  โรงเรียนบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพบนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
อัตลักษณ์ของโรงเรียน กล้าคิดกล้าทำ  มีภาวะความเป็นผู้นำ 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 ๑.รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
 ๒. ซื่อสัตย์ สุจริต 
 ๓. มีวินัย 
 ๔. ใฝ่เรียนรู ้
 ๕. อยู่อย่างพอเพียง 
 ๖. มุ่งมั่นในการทำงาน 
 ๗. รักความเป็นไทย 
 ๘. มีจิตสาธารณะ 



๖๗ 

 

 

 
บทที่ ๔ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียน 

 เมื ่อกำหนดทิศทางในการพัฒนาสถานศึกษาแล้ว ทางโรงเรียนจึงได้กำหนด กลยุทธ์ 
แผนงาน โครงการและกิจกรรมเพ่ือดำเนินการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  ตามกรอบแนวทาง ดังนี้ 

ผังกรอบแนวทางกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

 
วิเคราะห์บริบท 

วิเคราะห์ผล 
สมศ.รอบ3 

วิเคราะห์
นโยบาย/
ยุทธศาสตร์
สพฐ. 

วิเคราะห์ 
ยุทธศาสตร์/
จุดเน้น 
สพป.ชร.4 

วิเคราะห์
มาตรฐาน
สถานศึกษา 

 กำหนดทิศทาง 
การพัฒนา   

- วิสัยทัศน์  
- พันธกิจ  
- เป้าหมาย 
 
 
 

 กำหนดกลยุทธ์ 

กำหนดแผนงาน 

กำหนด
โครงการ/ 
กิจกรรม  
ในห้วง 
ปีการศึกษา 
2561 - 2565 

 กำหนด 
- แผนปฏิบัติ
การประจำปี
การศึกษา 
2561 

- แผนปฏิบัติ
การประจำปี
การศึกษา 
2562 

- แผนปฏิบัติ
การประจำปี
การศึกษา 
2563 

- แผนปฏิบัติ
การประจำปี
การศึกษา 
2564 

- แผนปฏิบัติ
การประจำปี
การศึกษา 
2565 

 

 



๖๘ 

 

 

 เมื่อได้ดำเนินการวิเคราะห์บริบทของโรงเรียน  วิเคราะห์ผลการประเมินและข้อเสนอแนะ
จากการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาในรอบที่ 3  วิเคราะห์นโยบาย/ยุทธศาสตร์ สพฐ.  
วิเคราะห์ ยุทธศาสตร์/จุดเน้นสพป.ชร.4 และวิเคราะห์มาตรฐานสถานศึกษาแล้ว  ทางโรงเรียน             
จึงได้สังเคราะห์ประมวลออกเป็นกลยุทธ์และแผนงานในการแผนงานพัฒนาสถานศึกษา  ดังนี้ 

กลยุทธ์การพัฒนาระดับองค์กร 

กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและ
ส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
 กลยุทธ์ที่ ๒  ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 กลยุทธ์ที่ ๓  ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและลดความเหลื่อมล้ำ ผู้เรียนได้รับโอกาส
ในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
 กลยุทธ์ที่ ๔  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ ให้สามารถ 
   

กลยุทธ์ที ่1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพือ่ความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
จุดเน้น 
1.คุณธรรมนำชีวิต 

กลยุทธ์ที ่2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
จุดเน้น 
2. นักเรียนคุณภาพ SMART STUDENT 
3. ห้องเรียนคุณภาพ SMART CLASSROOM 
กลยุทธ์ที ่3 พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเชีย่วชาญในวิชาชพี 
จุดเน้น 
4. ID Plan and PLC สู่การพัฒนาวิชาชีพ  
5. ครูคุณภาพ SMART TEACHER 
กลยุทธ์ที ่4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทัว่ถึง อยา่ง
มีคุณภาพ 
จุดเน้น 
6. ICT เพือ่การเรียนรู้  
7. ข้อมูลผู้เรียนรายบุคคล 
กลยุทธ์ที ่5 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพือ่เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อม 
จุดเน้น 
8. มิตรแท้สีเขียว 
กลยุทธ์ที ่6 พัฒนาประสิทธภิาพของระบบการบริหารจัดการศึกษา 
จุดเน้น 
9. สถานศึกษาคุณภาพ SMART SCHOOL  
10. เขตพื้นที่การศึกษาคุณภาพ SMART AREA 

 
 
 



๖๙ 

 

 

แผนงานการพัฒนา 

 

แผนงานที่ 1  แผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

  แผนพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 แผนงานที่ ๒  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 แผนงานที่ ๓  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 แผนงานที่ ๔  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..……………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   
 
 



๗๐ 

 

 

ความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ  นโยบาย/กลยุทธ์ ของสพฐ.  นโยบาย/กลยุทธ์ สพป.เชียงราย เขต 4  สู่กลยุทธ์/แผนงานของโรงเรียน 
 
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 -2564) / แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) / แผนการศึกษาชาต ิพ.ศ. 2560 -2579 /ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ 

 
นโยบาย/กลยุทธ์ สพฐ. กลยุทธ์/จุดเนน้ สพป.เชียงราย เขต 4 กลยุทธ์โรงเรียน แผนงานโรงเรียน 

นโยบาย/ยุทธศาสตร์ 1   
ด้านการศึกษาเพื่อความมั่นคง 

กลยุทธ์ที ่1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพือ่ความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
จุดเน้น 
1.คุณธรรมนำชีวิต 

  

นโยบาย/ยุทธศาสตร์ 2   
ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริม
การศึกษาเพือ่สร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน 

กลยุทธ์ที ่2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
จุดเน้น 
2. นักเรียนคุณภาพ SMART STUDENT 
3. ห้องเรียนคุณภาพ SMART CLASSROOM 

  

นโยบาย/ยุทธศาสตร์ 3  
ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
 

กลยุทธ์ที ่3 พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเชีย่วชาญในวิชาชพี 
จุดเน้น 
4. ID Plan and PLC สู่การพัฒนาวิชาชีพ  
5. ครูคุณภาพ SMART TEACHER 

  

นโยบาย/ยุทธศาสตร์ 4  
ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่า
เทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
 

กลยุทธ์ที ่4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทัว่ถึง อยา่ง
มีคุณภาพ 
จุดเน้น 
6. ICT เพือ่การเรียนรู ้ 
7. ข้อมูลผู้เรียนรายบุคคล 

  

นโยบาย/ยุทธศาสตร์ 5  
ด้านการจัดการศึกษาเพือ่สร้างเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

กลยุทธ์ที ่5 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพือ่เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อม 
จุดเน้น 
8. มิตรแท้สีเขียว 

  
 

นโยบาย/ยุทธศาสตร์ 6   กลยุทธ์ที ่6 พัฒนาประสิทธภิาพของระบบการบริหารจัดการศึกษา 
จุดเน้น 
9. สถานศึกษาคุณภาพ SMART SCHOOL  

  



๗๑ 

 

 

ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและ
ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 

10. เขตพื้นที่การศึกษาคุณภาพ SMART AREA 

มาตรฐานสถานศึกษา 
............................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................. 
 
 
 
 

  



๗๒ 

 

 

กรอบแผนกลยุทธ์โรงเรียน 

กลยุทธ์ที่ 1  ........................................................................................... 
 

แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 
แนวทางการ
ดำเนินงาน 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
(เป้าหมาย) 

ความสอดคล้อง(ข้อที่) 

สพฐ. สพป.ชร.เขต4 มาตรฐาน 
รร. กลยุทธ ์ กล

ยุทธ์ 
จุดเน้น 

แผนงานที่ .....  
........................... 
.......................... 
 

1.โครงการ................... 
กิจกรรม1 
....................................................  
……………………………………………. 
กิจกรรม2 
....................................................  
……………………………………………. 

 ผลผลิต (ปริมาณ) 
......(เน้นให้ตรงตามค่าเป้าหมาย
มาตรฐานสถานศึกษา)................  
……………………………………………. 
ผลลัพธ์(คุณภาพ) 
......(เน้นให้ตรงตามค่าเป้าหมาย
มาตรฐานสถานศึกษา)................  

    

แผนงานที่ .......  
........................... 
.......................... 
 

2.โครงการ................... 
กิจกรรม1 
....................................................  
……………………………………………. 
กิจกรรม2 
....................................................  
……………………………………………. 

 ผลผลิต (ปริมาณ) 
......(เน้นให้ตรงตามค่าเป้าหมาย
มาตรฐานสถานศึกษา)................  
……………………………………………. 
ผลลัพธ์(คุณภาพ) 
......(เน้นให้ตรงตามค่าเป้าหมาย
มาตรฐานสถานศึกษา)................ 

    



๗๓ 

 

กลยุทธ์ที่ 2  ........................................................................................... 
 

แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 
แนวทางการ
ดำเนินงาน 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
(เป้าหมาย) 

ความสอดคล้อง(ข้อที่) 

สพฐ. สพป.ชร.เขต4 มาตรฐาน 
รร. กลยุทธ ์ กล

ยุทธ์ 
จุดเน้น 

แผนงานที่ .....  
........................... 
.......................... 
 

1.โครงการ................... 
กิจกรรม1 
....................................................  
……………………………………………. 
กิจกรรม2 
....................................................  
……………………………………………. 

 ผลผลิต (ปริมาณ) 
......(เน้นให้ตรงตามค่าเป้าหมาย
มาตรฐานสถานศึกษา)................  
……………………………………………. 
ผลลัพธ์(คุณภาพ) 
......(เน้นให้ตรงตามค่าเป้าหมาย
มาตรฐานสถานศึกษา)................  

    

แผนงานที่ .......  
........................... 
.......................... 
 

2.โครงการ................... 
กิจกรรม1 
....................................................  
……………………………………………. 
กิจกรรม2 
....................................................  
……………………………………………. 

 ผลผลิต (ปริมาณ) 
......(เน้นให้ตรงตามค่าเป้าหมาย
มาตรฐานสถานศึกษา)................  
……………………………………………. 
ผลลัพธ์(คุณภาพ) 
......(เน้นให้ตรงตามค่าเป้าหมาย
มาตรฐานสถานศึกษา)................ 

    



๗๔ 

 

 

กลยุทธ์ที่ 3  ........................................................................................... 
 

แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 
แนวทางการ
ดำเนินงาน 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
(เป้าหมาย) 

ความสอดคล้อง(ข้อที่) 

สพฐ. สพป.ชร.เขต4 มาตรฐาน 
รร. กลยุทธ ์ กล

ยุทธ์ 
จุดเน้น 

แผนงานที่ .....  
........................... 
.......................... 
 

1.โครงการ................... 
กิจกรรม1 
....................................................  
……………………………………………. 
กิจกรรม2 
....................................................  
……………………………………………. 

 ผลผลิต (ปริมาณ) 
......(เน้นให้ตรงตามค่าเป้าหมาย
มาตรฐานสถานศึกษา)................  
……………………………………………. 
ผลลัพธ์(คุณภาพ) 
......(เน้นให้ตรงตามค่าเป้าหมาย
มาตรฐานสถานศึกษา)................  

    

แผนงานที่ .......  
........................... 
.......................... 
 

2.โครงการ................... 
กิจกรรม1 
....................................................  
……………………………………………. 
กิจกรรม2 
....................................................  
……………………………………………. 

 ผลผลิต (ปริมาณ) 
......(เน้นให้ตรงตามค่าเป้าหมาย
มาตรฐานสถานศึกษา)................  
……………………………………………. 
ผลลัพธ์(คุณภาพ) 
......(เน้นให้ตรงตามค่าเป้าหมาย
มาตรฐานสถานศึกษา)................ 

    

        



๗๕ 

 

 

 

กลยุทธ์ที่ 4  ........................................................................................... 
 

แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 
แนวทางการ
ดำเนินงาน 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
(เป้าหมาย) 

ความสอดคล้อง(ข้อที่) 

สพฐ. สพป.ชร.เขต4 มาตรฐาน 
รร. กลยุทธ ์ กล

ยุทธ์ 
จุดเน้น 

แผนงานที่ .....  
........................... 
.......................... 
 

1.โครงการ................... 
กิจกรรม1 
....................................................  
……………………………………………. 
กิจกรรม2 
....................................................  
……………………………………………. 

 ผลผลิต (ปริมาณ) 
......(เน้นให้ตรงตามค่าเป้าหมาย
มาตรฐานสถานศึกษา)................  
……………………………………………. 
ผลลัพธ์(คุณภาพ) 
......(เน้นให้ตรงตามค่าเป้าหมาย
มาตรฐานสถานศึกษา)................  

    

แผนงานที่ .......  
........................... 
.......................... 
 

2.โครงการ................... 
กิจกรรม1 
....................................................  
……………………………………………. 
กิจกรรม2 
....................................................  
……………………………………………. 

 ผลผลิต (ปริมาณ) 
......(เน้นให้ตรงตามค่าเป้าหมาย
มาตรฐานสถานศึกษา)................  
……………………………………………. 
ผลลัพธ์(คุณภาพ) 
......(เน้นให้ตรงตามค่าเป้าหมาย
มาตรฐานสถานศึกษา)................ 

    



๗๖ 

 

 

 

กลยุทธ์ที่ ?  ........................................................................................... 
 

แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 
แนวทางการ
ดำเนินงาน 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
(เป้าหมาย) 

ความสอดคล้อง(ข้อที่) 

สพฐ. สพป.ชร.เขต4 มาตรฐาน 
รร. กลยุทธ ์ กล

ยุทธ์ 
จุดเน้น 

แผนงานที่ .....  
........................... 
.......................... 
 

1.โครงการ................... 
กิจกรรม1 
....................................................  
……………………………………………. 
กิจกรรม2 
....................................................  
……………………………………………. 

 ผลผลิต (ปริมาณ) 
......(เน้นให้ตรงตามค่าเป้าหมาย
มาตรฐานสถานศึกษา)................  
……………………………………………. 
ผลลัพธ์(คุณภาพ) 
......(เน้นให้ตรงตามค่าเป้าหมาย
มาตรฐานสถานศึกษา)................  

    

แผนงานที่ .......  
........................... 
.......................... 
 

2.โครงการ................... 
กิจกรรม1 
....................................................  
……………………………………………. 
กิจกรรม2 
....................................................  
……………………………………………. 

 ผลผลิต (ปริมาณ) 
......(เน้นให้ตรงตามค่าเป้าหมาย
มาตรฐานสถานศึกษา)................  
……………………………………………. 
ผลลัพธ์(คุณภาพ) 
......(เน้นให้ตรงตามค่าเป้าหมาย
มาตรฐานสถานศึกษา)................ 

    



๗๗ 

 

 

แผนปฏิบัติงาน /โครงการ/กจิกรรม 
 

แผนงาน โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

สนอง ปีการศึกษาที่ดำเนินงาน 
สพฐ. สพป.ชร.4 ร.ร. 
กลยุทธ ์ กลยุทธ ์ จุดเน้น กลยุทธ ์ มาตรฐาน 2561 2562 2563 2564 2565 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

 

 



๗๘ 

 

 

ค่าเป้าหมายมาตรฐานสถานศึกษา ระดับปฐมวัย 
 (ประกาศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2561) 
 

มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมายปีการศึกษา 
2561 2562 2563 2564 2565 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 
1) มีพัฒนาการด้านร่างกาย 
แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดีและดูแล
ความปลอดภัยของตนเองได้ 

ร้อยละของเด็กท่ีมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มี
สุขนิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 

     

2) มีพัฒนาการด้านอารมณ์ 
จิตใจ และการแสดงออกทาง
อารมณ์ได้ 

ร้อยละของเด็กท่ีมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ และ
การแสดงออกทางอารมณ์ได้ 

     

3)มีพัฒนาการด้านสังคม 
ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิก
ที่ดีของสังคม 

ร้อยละของเด็กท่ีมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือ
ตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 

     

4) มีพัฒนาการด้านสติปัญญา 
สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน
และแสวงหาความรู้ได้ 

ร้อยละของเด็กท่ีมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสาร
ได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ได้  

     

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1. มีหลักสูตรครอบคลุม
พัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้อง
กับบริบทท้องถิ่น 

มีหลักสูตร มีการประเมิน และมีการพัฒนาหลักสูตร
ทีค่รอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับ
บริบทท้องถิ่น 

     



๗๙ 

 

 

มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมายปีการศึกษา 
2561 2562 2563 2564 2565 

2. จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน มีครูครบชั้นเรียนและตรงตามวิชาเอก หรือมีครูที่
ผ่านการพัฒนา มีความสามารถ มีประสบการณ์การ
จัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัย 

     

3.ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญ
ด้านการจัดประสบการณ์ 

มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพมีความรู้ความสามารถและทักษะตาม
มาตรฐานตำแหน่ง 

     

4.จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือ
การเรียนรู้อย่างปลอดภัยและ
เพียงพอ 

มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสื่อเสริม
พัฒนาการและการเรียนรู้ที่เพียงพอ ปลอดภัย  

     

5. ให้บริการสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือ
สนับสนุนการจัดประสบการณ์ 

มีสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อ
สนับสนุนการจัดประสบการณ์อย่างเพียงพอ 

     

6.มีระบบบริหารคุณภาพที่ 
เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วม 

1.ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและมีเครือข่ายความ
ร่วมมือในการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา
ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

     

2.สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในที่
เข้มแข็ง มีการกำกับ ติดตามและประเมินผลการ
บริหารและการจัดการศึกษาอย่างเหมาะสมชัดเจน 
และเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 

     



๘๐ 

 

 

มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมายปีการศึกษา 
2561 2562 2563 2564 2565 

3.มีการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศท่ีมีความ
ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย นำไปประยุกต์ใช้ได้ และ
ดำเนินการอย่างเป็นระบบ 
 

     

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
1. จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้
เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่าง
สมดุล เต็มศักยภาพ 

ครูมีการจัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล เต็มศักยภาพ 

     

2.สร้างโอกาสให้เด็กได้รับ
ประสบการณ์ตรง เล่นและ และ
ปฏิบัติอย่างมีความสุข 

ครูมีการสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง 
เล่นและ และปฏิบัติอย่างมีความสุข 

     

3.จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการ
เรียนรู้ ใช้สื่อเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับวัย 

ครูมีการจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 

     

4.ประเมินพัฒนาการเด็กตาม
สภาพจริงและนำผลการประเมิน
พัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาการเด็ก 

ครูมีการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำ
ผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาการเด็ก 

     

 



๘๑ 

 

 

ค่าเป้าหมายสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
(ประกาศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2561) 
 

มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมายปีการศึกษา 
2561 2562 2563 2564 2565 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

1. มีความสามารถในการอ่าน 
การเขียน การสื่อสารและการคิด
คำนวณ  

1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถในการอ่าน
และเขียนได้เหมาะสมตามระดับชั้นในระดับดีข้ึนไป 

     

2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถในด้านการ
สื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เหมาะสมตาม
ระดับชั้น ในระดับดีขึ้นไป 

     

2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถในด้านการคิด
คำนวณเหมาะสมตามระดับชั้น ในระดับดีข้ึนไป 

     

2. มีความสามารถในการ
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา 

ร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น แก้ปัญหาและนำไปประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม  ในระดับ ดีขึ้นไป 

     

3. มีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม 

ร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม 

     

4. มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร  

ร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้อย่าง
เหมาะสมปลอดภัย มีประสิทธิภาพ 

     



๘๒ 

 

 

มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมายปีการศึกษา 
2561 2562 2563 2564 2565 

4. ความก้าวหน้าทาง 
    การเรียนตามหลักสูตร

สถานศึกษา 

ร้อยละของผู้เรียนที่มีความก้าวหน้าจากพ้ืนฐานเดิม
ในแต่ละปีในด้านความรู้ความเข้าใจและทักษะต่างๆ 
ตามหลักสูตร อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 

     

5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 

1. ค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยรวมผลการประเมินปลายปีทุก
กลุ่มสาระ 

     

2. ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับมาตรฐานชาติ( NT)
ของผู้เรียนชั้น ป.3  สูงขึ้นร้อยละ 3 ต่อปีการศึกษา  

     

3. ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับมาตรฐานชาติ( O –
Net )ของผู้เรียนชั้น ป.6  สูงขึ้นร้อยละ 3 ต่อปี
การศึกษา 

     

6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และ
เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

8) ร้อยละของผู้เรียนที่มีความรู้ ทักษะ และเจตคติท่ี
ดี พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น หรือมีวุฒิ
ภาวะทางอาชีพเหมาะสมกับช่วงวัย 

     

ด้านคุณลักษะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
1. การมีคุณลักษณะและค่านิยม
ที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด  

1. ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินความ
ประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคม 
และจิตสำนึกตามที่สถานศึกษากำหนดปรากฏชัดเจน
โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 

     

2. ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินด้านการมี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม 

     



๘๓ 

 

 

มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมายปีการศึกษา 
2561 2562 2563 2564 2565 

2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย 

ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินความภาคภูมิใจ
ในท้องถิ่นในความเป็นไทย และเห็นคุณค่าเก่ียวกับ 
ภูมิปัญญาไทยและแสดงออกได้อย่างเหมาะสมใน
ชีวิตประจำวัน 

     

3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและหลากหลาย 

ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินการยอมรับ
เหตุผลความคิดเห็นของผู้อื่นและมีมนุษยสัมพันธ์ดี 

     

4) สุขภาวะทางร่างกายและ
ลักษณะจิตสังคม 

1.ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินวิธีการรักษา
สุขภาพของตนเองให้แข็งแรงเสมอ 

     

2. ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินอารมณ์และ
สุขภาพจิต 

     

3. ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินความรู้และมี
วิธีการป้องกันตนเองจากการล่อลวง ข่มเหง รักแก 

     

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ 
และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนด
ชัดเจน 

สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่
กำหนดไว้ตรงกับวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ
และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น
อย่างชัดเจน 

     

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษา 

1.ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและมีเครือข่ายความ
ร่วมมือในการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา
ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

     



๘๔ 

 

 

มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมายปีการศึกษา 
2561 2562 2563 2564 2565 

2.สถานศึกษามีการกำกับ ติดตามและประเมินผล
การบริหารและการจัดการศึกษาอย่างเหมาะสม
ชัดเจน และเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 

     

3.ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ี
เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

มีการพัฒนาวิชาการท่ีเน้นผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย 
ทุกคน และดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 

     

4.พัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ 

มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพมีความรู้ความสามารถและทักษะตาม
มาตรฐานตำแหน่ง 

     

5.จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ดี
และกระตุ้นให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย 

     

6.จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้ 

1.นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

     

2.มีการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศท่ีมีความ
ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย นำไปประยุกต์ใช้ได้ และ
ดำเนินการอย่างเป็นระบบ 
 
 
 

     



๘๕ 

 

 

มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมายปีการศึกษา 
2561 2562 2563 2564 2565 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
1. จัดกระบวนการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ 

1. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเอง กำหนด
เนื้อหาสาระ กิจกรรมที่สอดคล้องกับความสนใจและ
ความถนัดเป็นรายบุคคลอย่างเป็นรูปธรรมทั้งระบบ 

     

2. มีการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยการคิดได้
ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
สรุปองค์ความรู้ และสามารถนำไปใช้ในสถานการณ์
ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี 

     

3. มีจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ แสดงออก 
นำเสนอผลงานแสดงความคิดเห็น คิดเป็นทำเป็น รัก
การอ่านและแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วย
ตนเองอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 

     

4. ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยเชื่อมโยงบูรณาการสาระการ
เรียนรู้และทักษะด้านต่างๆ 

     

5. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอำนวยความ
สะดวกที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

     

6. ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยอย่างเป็น
รูปธรรมและต่อเนื่อง 

     



๘๖ 

 

 

มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมายปีการศึกษา 
2561 2562 2563 2564 2565 

2.ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 

นักเรียนได้ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่ง
เรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

     

3.มีการบริหารจัดการชั้นเรียน
เชิงบวก 

ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนอย่างสร้างสรรค์ มี
ความมุ่มมั่นพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนรู้อย่าง
สม่ำเสมอ 

     

4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบ และนำผลมา
พัฒนาผู้เรียน 

1. มีการประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง      

2. มีข้ันตอนตรวจสอบและประเมินอย่างเป็นระบบ      

3. มีการใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่
เหมาะสมกับเป้าหมายและการจัดการเรียนการสอน 

     

4. นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวัด
และประเมินผล 

     

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ครมูีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

     

 
 
 
 
 



๘๗ 

 

 

การกำหนดค่าเป้าหมาย 
๑. ศึกษาข้อมูลเดิม / ผลการประเมินต่างๆ ที่ผ่านมา เพ่ือเป็นข้อมูลฐานในการกำหนดค่าเป้าหมาย 
๒. การกำหนดค่าเป้าหมาย แต่ละมาตรฐาน กำหนดเป็นระดับคุณภาพ 5 ระดับ เพื่อให้สอดคล้องกับการประเมิน ดังนี้ 
 

ผลการประเมิน (ร้อยละ) ระดับคุณภาพ แปลผล 
๙๐.๐๐ – ๑๐๐.๐๐(เกินเป้าหมาย) 5 ยอดเยี่ยม 

๗๕.๐๐ – ๘๙.๙๙ 4 ดีเลิศ 
๖๐.๐๐ – ๗๔.๙๙ 3 ดี 
๕๐.๐๐ – ๕๙.๙๙ 2 ปานกลาง 
๐.๐๐ – ๔๙.๙๙ 1 กำลังพัฒนา 



๘๘ 

 

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 
กับ โรงเรียนอนุบาลขุนตาล(ป่าตาล-เจดีย์) ในยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้

เข้มแข็งและยั่งยืน ลงนาม  ณ  วันที่ 22  พฤษภาคม 2561ปีการศึกษา 2561 
 
1.การประเมินพัฒนาการระดับระดับปฐมวัย 
 

ตัวช้ีวัดการดำเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน 

ปีการศึกษา 
2560 

(ร้อยละ) 

ค่าเป้าหมาย 
ความสำเร็จ 
ปีการศึกษา 

2561 
(ร้อยละ) 

1) มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความ
ปลอดภัยของตนเองได้ 

  

          - ระดับชั้นอนุบาล 1   
          - ระดับชั้นอนุบาล 2   
          - ระดับชั้นอนุบาล 3   
2) มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ และการแสดงออกทางอารมณ์
ได้ 

  

          - ระดับชั้นอนุบาล 1   
          - ระดับชั้นอนุบาล 2   
          - ระดับชั้นอนุบาล 3   
3)มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของ
สังคม 

  

          - ระดับชั้นอนุบาล 1   
          - ระดับชั้นอนุบาล 2   
          - ระดับชั้นอนุบาล 3   
4) มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน
และแสวงหาความรู้ได้ 

  

          - ระดับชั้นอนุบาล 1   
          - ระดับชั้นอนุบาล 2   
          - ระดับชั้นอนุบาล 3   

 
 
 
 
 



๘๙ 

 

 

2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ตัวช้ีวัดการดำเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน 

ปีการศึกษา 
2560 

(ร้อยละ) 

ค่าเป้าหมาย 
ความสำเร็จ 
ปีการศึกษา 

2561 
(ร้อยละ) 

1 ร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การ
สื่อสารและการคิดคำนวณ ระดับดี ขึ้นไป  

  

2 ร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
ระดับดี ขึ้นไป  

  

3 ร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารระดับดี ขึ้นไป  

  

4 ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาเฉลี่ยทั้ง
โรงเรียน (ร้อยละ) 

  

   4.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
   4.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   
   4.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   
   4.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   
   4.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา   
   4.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   
   4.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   
   4.8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    
5 ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกเสียงของผู้เรียน 
(Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (ร้อยละ) 

  

   5.1 การอ่านออกเสียง   
   5.2 การอ่านรู้เรื่อง    
6 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกัน
คุณภาพผู้เรียน(NT) (ร้อยละ) 

  

   6.1 ความสามารถด้านภาษา   
   6.2 ความสามารถด้านคำนวณ   
   6.3 ความสามารถด้านเหตุผล   
7 ผลการสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-Net)   
   7.1 ภาษาไทย   
   7.2 คณิตศาสตร์   
   7.3 วิทยาศาสตร์   



๙๐ 

 

 

ตัวช้ีวัดการดำเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน 

ปีการศึกษา 
2560 

(ร้อยละ) 

ค่าเป้าหมาย 
ความสำเร็จ 
ปีการศึกษา 

2561 
(ร้อยละ) 

   7.4 ภาษาอังกฤษ   
8 ร้อยละของนักเรียนที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์   
   8.1 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์   
   8.2 ซื่อสัตย์ สุจริต   
   8.3 มีวินัย   
   8.4 ใฝ่เรียนรู ้   
   8.5 อยู่อย่างพอเพียง   
   8.6 มุ่งม่ันในการทำงาน   
   8.7 รักความเป็นไทย   
   8.8 มีจิตสาธารณะ   

 

กระบวนการบริหารกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ 
 ๑. พัฒนาความสามารถและศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ของครูผู้บริหารและบุคลากรอ่ืน
(Man) ส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพบำรุงขวัญและกำลังใจ 
 ๒. จัดหางบประมาณให้เพียงพอ (Money) บริหารการเงินให้มีความโปร่งใส มี
ประสิทธิภาพ ประหยัดและคุ้มค่า 
 ๓. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ อาคารสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นให้เพียงพอ 
(Material)  ระดมทรัพยากรจากภายนอกรวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น สื่อการเรียนรู้ ตลอดจนแหล่ง
เรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้นำสื่อเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการและการเรียนรู้ 
 ๔. บริการจัดการอย่างเป็นระบบและมีส่วนร่วม (Management) โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
(SBM) ใช้หลักการบริหารคุณภาพในการวางแผนงาน(PDCA) ดำเนินการประกันคุณภาพภายในอย่าง
เข้มแข็งและมีส่วนร่วม 
 
 



๙๑ 

 

บทท่ี ๕ 
แผนงบประมาณที่มุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศกึษา 

ปีการศึกษา  2561 - 2565 
 
ประมาณการจำนวนนักเรียน ปี  2561 – 2565 (คำนวณประมาณการตามอัตราก้าวหน้านักเรียน) 
 

ณ 10 มิถุนายน อนุบาล ประถม รวม 
2561    
2562    
2563    
2564    
2565    

 
ก.ประมาณการรายรับ  ปี  2561 - 2565  
  

ที ่ รายได้แต่ละประเภท งบประมาณ (บาท) 
2561 2562 2563 2564 2565 

๑ เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน 
- อนุบาล หัวละ 1,700 บาท 
- ประถม หัวละ 1,900 บาท 

     

๒ เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน
โรงเรียนขนาดเล็ก 
- หัวละ 500 บาท 

     

3 เงินอุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียน
ยากจน 
-อนุมัติตามจริงตามโปรแกรม 
DMC 

     

4 งบประมาณเรียนฟรี 15 ปีของ
รัฐบาล 
-ค่าหนังสือเรียน 
-ค่าอุปกรณ์การเรียน 
-ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
-ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ทัศน
ศึกษา,ลูกเสือ/เนตรนารี,พัฒนา 
ICT,พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม) 

     



๙๒ 

 

 

ที ่ รายได้แต่ละประเภท งบประมาณ (บาท) 
2561 2562 2563 2564 2565 

5 เงินอุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวัน 

     

6 เงินบำรุงการศึกษา(รายได้อ่ืนๆ 
ของสถานศึกษา) 

     

7 เงินบริจาค(ผ้าป่าศิษย์เก่า)      
8 ยอดยกมา      
9 อ่ืนๆ      

รวม      
 
 
ข. ประมาณการรายจ่าย ปีการศึกษา 2561 -2565  ตามการคำนวณต้นทุนผลผลิต 

1. ประมาณการรายจ่ายประจำ 
ที ่ รายจ่ายแต่ละประเภท งบประมาณ (บาท) 

2561 2562 2563 2564 2565 
1.งบตามวัตถุประสงค์      
1.1 ค่าใช้จ่ายอาหารกลางวัน      
1.2 ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน      
1.3 เรียนฟรี 15 ปี       

รวมรายจ่ายงบตามวัตถุประสงค์      
2. งบที่ได้จากรายหัว      
1)งบบุคลากร      
1) จ้างครูสอนชั่วคราว      

2) งบลงทุน      
2.1) ค่าครุภัณฑ ์      
2.2) ค่าที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง      
3)งบดำเนินการ 
3.1)ค่าตอบแทนวิทยากร      
3.2)ค่าใช้สอย      

 - เบี้ยเลี้ยง       
 - พาหนะ       
 -ซ่อมแซม       
 -ค่าจ้างเหมางาน       

3.3) ค่าวัสดุ      



๙๓ 

 

 

ที ่ รายจ่ายแต่ละประเภท งบประมาณ (บาท) 
2561 2562 2563 2564 2565 

1.งบตามวัตถุประสงค์      
1.1 ค่าใช้จ่ายอาหารกลางวัน      
1.2 ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน      
1.3 เรียนฟรี 15 ปี       

รวมรายจ่ายงบตามวัตถุประสงค์      
2. งบที่ได้จากรายหัว      
1)งบบุคลากร      
1) จ้างครูสอนชั่วคราว      

2) งบลงทุน      
2.1) ค่าครุภัณฑ ์      
2.2) ค่าที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง      

 -วัสดุสำนักงาน      
 -ค่าเชื้อเพลิง      

4)ค่าสาธารณูปโภค      
 -ค่าไฟฟ้า      
 -ค่าใช้จ่ายประปา      
 -ค่าใช้จ่ายโทรศัพท์      
 -ค่าใช้จ่ายขยะ      
 -ค่าใช้จ่ายน้ำดื่ม       
 -ค่าไปรษณีย์      

5)สำรองฉุกเฉิน        
รวมรายจ่ายงบที่ได้จากรายหัว      

รวมประมาณการรายจ่ายประจำ
ทั้งสิ้น 

     

 
2. ประมาณการรายจ่าย งบบริหารยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม    
 

ที ่ รายจ่ายแต่ละประเภท งบประมาณ (บาท) 
2561 2562 2563 2564 2565 

1       
2       
3       
4       



๙๔ 

 

 

ที ่ รายจ่ายแต่ละประเภท งบประมาณ (บาท) 
2561 2562 2563 2564 2565 

5       
6       
7       
8       
9       

10       
11       
12       
13       
14       
15       
16       

รวม      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๕ 

 

 

บทท่ี  ๖ 
การกำกับ  ติดตาม ประเมิน และรายงานผล 

 
โรงเรียนได้กำหนดแผนการประเมินโครงการ ดังนี้ 
 ๑.  มอบหมายงานและออกคำสั่งแต่งตั้งครูผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ๒.  กำหนดปฏิทินปฏิบัติงานโครงการ 
 ๓.  นิเทศ กำกับ ติดตาม  การดำเนินโครงการ 
 ๔.  สรุป ประเมินผลโครงการ 
 ๕.  สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 
 ๖.  รายงานคุณภาพการจัดการศึกษาประจำปี  SAR 
 ๗.  นำรายงานคุณภาพการจัดการศึกษาประจำปี  SAR  เสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 ๘.  สรุปภาพรวมของแผนกลยุทธ์ 

สาระสำคัญในการกำกับ  ติดตาม ประเมิน และรายงานผล 
การติดตามและประเมินผล    เป็นกระบวนการวัดและติดตามผลการปฏิบัติงานของ

แผนงานหรือโครงการต่าง ๆ เป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ  เพื่อประเมินว่าสามารถ
ปฏิบัติงานหรือโครงการให้เป็นไปตามพันธกิจ  เป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่  โดยมีการ
รายงานผลแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปีมีวัตถุประสงค์
ดังต่อไปนี้ 
  ๑. เพื่อรวบรวมผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้โดยพิจารณาจาก
เงื ่อนไขเวลาที่ควรปฏิบัติและสัมฤทธิผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพของกิจกรรมหรือ
โครงการต่างๆ 
  ๒. เพื่อทราบปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเป็นระยะๆนำไปสู่การปรับปรุงแผนปฏิบัติ
การประจำปีในช่วงเวลาที่เหมาะสม 
  ๓. เพื ่อต้องการทราบผลสัมฤทธิ ์โดยรวมของการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีเพ่ือนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีในระยะต่อไป 
 ๔. เพ่ือต้องการทราบประโยชน์ที่ได้จากแผนปฏิบัติการประจำปี ในด้านการบริหารและการ
พัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของโรงเรียน 
 
สาระสำคัญของการติดตามและประเมินผล 

การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยที่มีแผนปฏิบัติการประจำปี 
เป็นเครื่องมือแบ่งสาระสำคัญในการประเมินผลงานเป็น๔ส่วนคือ 
 ๑. การติดตามเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ 
 ๒. การติดตามแผนกิจกรรมประจำทุก๓เดือน 
 ๓. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
 ๔. การประเมินประโยชน์ของแผนปฏิบัติการ 



๙๖ 

 

 

 ข้อมูลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลดังกล่าวต้องมีความถูกต้องโปร่งใสตรวจสอบได้
และผ่านการพิจารณากลั่นกรองอย่างดีก่อนนำเสนอผู้บริหารเพื่อใช้ในการตัดสินใจเนื่องจากการ
ดำเนินงานต่างๆต้องคำนึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของบุคลากรและผู้เรียนให้มากท่ีสุด 

กลไกการติดตามการประเมินผล 

ทางโรงเรียนจะมอบหมายงานให้ครูตามความรู้ ความสามารถและความถนัด ซึ่งยึดตาม
ขอบข่ายมาตรฐานการปฏิบัติงานตามโครงสร้างหารบริหารงานหลัก 4 งานของโรงเรียน ได้แก่ 

1. งานบริหารวิชาการ 
2. งานบริหารงบประมาณ 
3. งานบริหารบุคคล 
4. งานบริหารทั่วไป 
จากนั้นให้ครูดำเนินการเขียนโครงการ พร้อมทั้งบรรจุแผนงาน/โครงการที่รับผิดชอบลงใน

แผนพัฒนาตนเองของครู ( ID –Plan) ทำ MOU กับผู้บริหาร และดำเนินงานตามกำหนด   
ขณะเดียวกัน ทางโรงเรียนก็ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนปฏิบัติ

การประจำปี เพื่อกำกับ ติดตามการดำเนินงาน และนำผลเสนอผู้อำนวยการและคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมประชุมกับคณะครูเพื่อกำหนดมาตรการในการแก้ปัญหาและอุปสรรค
ต่างๆที่อาจเกิดข้ึนในการดำเนินงานตามแผนงาน / โครงการ 

ในส่วนระดับปฏิบัติการมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติการของผู้รับผิดชอบโครงการ 
/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจำปีแตะละด้านทุก ๓ เดือน 

ระบบและกลไกท่ีสำคัญอีกประการหนึ่งของการติดตามและประเมินแผนงาน / แผนการ 
ปฏิบัติงานคือการเสนอแนะแนวทางในการจัดทำแผนการปฏิบัติในปีถัดไปและให้การดำเนินการจัดทำ
แผนงาน / แผนปฏิบัติการของปีถัดไปต้องครอบคลุมทุกภารกิจหลัก 

การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปี 
   

ให้ผู ้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของแต่ละคนไปยัง 
ผู้บริหารตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อรายงานผลการดำเนินงานและเพื่อให้สามารถนำผลของการ
ประเมินมาใช้ในการวางแผนในปีต่อไปได้ซ่ึงสามารถสรุปได้ดังนี้ 

 

ที ่
การติดตาม/ 
ประเมินผล 

ระยะเวลา 
ผู้ให้

ข้อมูล 
วิธีการ 

หมาย
เหตุ 

๑ ติดตามเป้าหมายการ
ใช้ 
จ่ายงบประมาณ 
 

ทุกเดือน การเงิน ติดตามการขออนุมัติเงินที่ขอ
เบิก 
และการใช้จ่าย 

 



๙๗ 

 

 

ที ่
การติดตาม/ 
ประเมินผล 

ระยะเวลา 
ผู้ให้

ข้อมูล 
วิธีการ 

หมาย
เหตุ 

๒ ติดตามแผนกิจกรรม 
/ 
โครงการ 

ทุกไตรมาส ทุก
โครงการ 

ติดตามการปฏิบัติงานตาม
ปฏิทินกิจกรรมประจำไตรมาส 

 

๓ ประเมินผลสัมฤทธิ์
ของโครงการ/
กิจกรรม 
 

ปลายปี 
งบประมาณ 
 

ทุก
โครงการ 

ใช้แบบติดตามและประเมินผล
แผนปฏิบัติการประจำปี 

 

๔ ประเมินประโยชน์
ของ 
แผนปฏิบัติการ 

ปลายปี 
งบประมาณ 

ทุก
โครงการ 

ใช้แบบติดตามและประเมินผล
แผนปฏิบัติการประจำปี 

 

๕ กระบวนการจัดทำ
แผนงาน /แผนปฏิบัติ
การในปีถัดไป 

ปลายปี 
งบประมาณ 
 

ทุกคน ประชุมระดมสมองจัดทำแผน
สรุปและประเมินผล 

 

 
 

การปรับแผนปฏิบัติการประจำปี 
 

โดยทั่วไปแผนปฏิบัติการสามารถปรับปรุงได้ตามความเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรและ/ 
หรือสภาพแวดล้อมต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปการปรับแผนปฏิบัติการประจำปี อาจกระทำได้ดังนี้คือ 
 ๑. การปรับแผนปฏิบัติการในระดับกิจกรรมของโครงการ/กิจกรรมต่างๆอาจมีการปรับปรุง
เพิ่มเติมหรือยกเลิกกิจกรรมต่างๆแต่วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรมไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงให้นำเสนอคณะกรรมการติดตามประเมินผลเป็นผู้พิจารณาดำเนินการปรับได้ทันทีแล้ว
แจ้งให้คณะกรรมการทราบเพื่อดำเนินการปรับแผนต่อไป 
 ๒. การปรับแผนปฏิบัติการในระดับโครงการหมายถึงการยกเลิกหรือปรับปรุงโครงการที่มี
ผลทำให้วัตถุประสงค์เป้าหมายหรืองบประมาณการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมการปรับ
แผนปฏิบัติการดังกล่าวให้นำเสนอต่อผู้อำนวยการโรงเรียนพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อดำเนินการ
ต่อไป 

 วิธีการติดตามและประเมินผล 
 ๑.  การติดตามเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ(งบประมาณรายได้, งบประมาณแผ่นดิน

, งบอ่ืนๆ) 
  ๑.๑  ติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำทุกเดือนจากข้อมูลรายงานสถานะ
ทางการเงินประจำเดือน  (แหล่งข้อมูล :เจ้าหน้าที่การเงิน) 
   ๑.๒ ติดตามการใช้เงินให้สอดคล้องตามแผนและนโยบายของโรงเรียน 



๙๘ 

 

 

 ๒.  การติดตามการใช้งบประมาณจากโครงการ / กิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจำปี
ประจำทุกเดือนจากแบบติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปี  (แหล่งข้อมูล : ทุกคนที่
รับผิดชอบทุกโครงการ) 
  ๒.๑  ติดตามการใช้เงินประมาณให้เป็นไปตามแผนที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี 
  ๒.๒  กรณีมีการยกเลิก / เปลี่ยนแปลงโครงการในแผนปฏิบัติการประจำปี ต้องแจ้งต่อ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเพ่ือนำเงินไปจัดสรรในการดำเนินโครงการอื่นๆต่อไป 
 ๓. การติดตามแผนกิจกรรม 
  ๓.๑ เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลโครงการ  / กิจกรรมแผนปฏิบัติการ
ประจำปี“ แบบติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปี” 
   ๓.๒วิธีการกรอกข้อมูลในแบบติดตามและประเมินผล 

- ผู้รับผิดชอบโครงการ / กิจกรรมแผนปฏิบัติการประจำปีเป็นผู้กรอกข้อมูล
ตามแบบติดตามและประเมินผล 

- เริ่มกรอกข้อมูลเมื่อเริ่มดำเนินงานโครงการ / กิจกรรมแผนปฏิบัติการ
ประจำปี 

 - กรอกข้อมูลอย่างต่อเนื่องประจำทุกเดือนจนกว่าจะเสร็จสิ้นโครงการ/กิจกรรม
นั้นๆ 
   - ส่งแบบติดตามและประเมินผลที่ผู้อำนวยการทุกวันที่๕ของเดือน 

๓.๓ รวบรวมข้อมูล / นำเสนอ 
-ผู้รวบรวมแบบติดตามและประเมินผลคือ ฝ่ายวิชาการ 
-รวบรวมแบบติดตามและประเมินผลและสรุปกิจกรรมประจำเดือนของ

โครงการ/กิจกรรมแผนปฏิบัติการประจำปีทุก ๓ เดือน 
-ส่งสรุปผลการดำเนินงานติดตามและประเมินผลโครงการ / กิจกรรม 

แผนปฏิบัติการประจำปีทุกไตรมาสไปที่ผู้อำนวยการโรงเรียน 
-นำเสนอข้อมูลการติดตามและประเมินผลฯประจำทุก๓เดือนเพื่อทราบ

และพิจารณาดำเนินการต่อไป 
-ส่งสรุปผลการดำเนินงานติดตามและประเมินผลโครงการ / กิจกรรม 

แผนปฏิบัติการประจำปีเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
-นำเสนอสรุปผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมแผนปฏิบัติการ

ประจำปีต่อผู้อำนวยการโรงเรียน 
  ๔. การประเมินผลสัมฤทธิ์ผลของโครงการ/กิจกรรม / ประเมินประโยชน์ของ
แผนปฏิบัติการ(สิ้นสุดปีงบประมาณ) 

- สรุปผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรมแผนปฏิบัติการประจำปีนำเสนอ
ผลสัมฤทธิ์ด้านการใช้งบประมาณในแผนปฏิบัติการผลสัมฤทธิ์ของโครงการในภาพรวมOutput, 
Outcomeประโยชน์ของแผนปฏิบัติการที่ได้รับสรุปประเด็นปัญหา / แนวทางแก้ไขและข้อเสนอแนะ
เพ่ือเป็นประโยชน์ในจัดทำแผนปฏิบัติการในปีถัดไป 

- นำเสนอสรุปข้อมูลเพื่อพิจารณาเห็นชอบ 



๙๙ 

 

 

 ๕. กระบวนการจัดทำแผนงาน / แผนปฏิบัติการในปีถัดไป 
- ครูทุกคนเสนอแผนงานที่จะทำในปีงบประมาณถัดไป 
- ฝ่ายวิชาการรวบรวมแผนงานจากทุกคนและข้อมูลในปีงบประมาณที่ผ่านมาเพ่ือ

เป็นแนวทางในการจัดทำแผนงาน / แผนปฏิบัติการประจำปี 
- จัดประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี โดยให้ครูทุกคนและคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าร่วมประชุมเป็นการระดมสมองเพื่อให้ได้แผนปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพ
นำไปใช้ในปีถัดไป 



๑๐๐ 

 

 

แบบติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปีประจำปีงบประมาณ/ปีการศึกษา................... 
 

โครงการ/กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ

ของโครงการ 
งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่จ่ายจริง 
(บาท) 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      



๑๐๑ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๒ 

 

 

ภาคผนวก ก 

(สำเนา) 
 

 

คำสั่งโรงเรียนอนุบาลขุนตาล(ป่าตาล-เจดีย์) 
ที่  09  / ๒๕61 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
ปีการศึกษา  ๒๕61 -2565 

............................................................. 

 เพ่ือให้การดำเนินงานจัดทำแผนพัฒนาการคุณภาพการจัดการศึกษา  ปีการศึกษา 2561 -
2565 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ จึง
แต่งตั้งผู้ที่มีรายชื่อ เป็นคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปีการศึกษา  2561 -
2565 ดังต่อไปนี้ 

คณะกรรมการอำนวยการ 
๑.นายเจริญ  ตระการฤทธิ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ   ประธานกรรมการ 
2. พันโทสนอง  พรมสิทธิ์  รองประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ รองประธาน

กรรมการ 
  2. พระอธิการวิเศษ  ธีรปัญโญ คณะกรรมการสถานศึกษาฯ  กรรมการ 

3. นางปณิฎา  ทิพย์กมลเสน คณะกรรมการสถานศึกษาฯ  กรรมการ 
4. นางวิลาวัลย ์ ไทยกุล  คณะกรรมการสถานศึกษาฯ  กรรมการ 
5. นางปวรรณ  อินคำปา  คณะกรรมการสถานศึกษาฯ  กรรมการ 
6. นางวราภรณ์  ปุ่นทอง  คณะกรรมการสถานศึกษาฯ  กรรมการ 
7. นายอุดร  รู้ยาม  ผู้อำนวยการ      กรรมการและเลขานุการ 
8. นางอุบล  เงินแท้  ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที ่  กำกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และวางแผนพัฒนา  ให้คำปรึกษา  ให้ความช่วยเหลือ  
ส่งเสริม สนับสนุนประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  
 

คณะกรรมการดำเนินงาน 
1. นางกุลนันท์ คำบุญส่ง  ครูชำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
2.  นางจันทร์ดี  วรรณชัย  ครชูำนาญการพิเศษ  กรรมการ 



๑๐๓ 

 

 

3. นางพรรณี  ฉายา  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
          4. นางลัดดา  คำดี                    ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
 5. นางสาววิลิม รู้ทำนอง          ครูชำนาญการพิเศษ                 กรรมการ 
 6. นายอนุชา  อริยา   ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
 7. นางกัญรดา  ไทยกุล  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ  
 8. นางกมลฉัตร  เสนา  ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ  กรรมการ 
 9. นางอุบล เงินแท้  ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
 10. นายชาญเดช  ศิริเทพ เจ้าหน้าที่ธุรการ กรรมการและ และผู้ช่วยเลขานุการ 

 มีหน้าที ่ รวบรวมแผนงาน / โครงการ ของฝ่ายงานเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
ปีการศึกษา  2561 – 2565  

คณะกรรมการจัดทำเอกสาร    
1. นางอุบล เงินแท้  ครูชำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
2. นางกุลนันท์ คำบุญส่ง  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
3. นายชาญเดช ศิริเทพ  เจ้าหน้าที่ธุรการ  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ ประสานงาน รวบรวมแผนงาน / โครงการ จัดพิมพ์ จัดทำรูปเล่มแผนพัฒนาการจัด
การศึกษา ปีการศึกษา  2561 -2565  

 
 ให้คณะกรรมการได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด เต็มความรู้ ความสามารถ 

เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลแก่ทางราชการต่อไป 
 
  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
     สั่ง  ณ  วันที่   ๑2   เดือน  พฤษภาคม   พ.ศ.  ๒๕61 
 

    
             

(นายอุดร รู้ยาม) 
 ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลขุนตาล(ป่าตาล-เจดีย์) 

 
 
 

 



๑๐๔ 

 

 

ภาคผนวก ข 
(สำเนา) 

 

 
คำสั่งโรงเรียนอนุบาลขุนตาล(ป่าตาล-เจดีย์) 

ที่ ๑๓   / ๒๕61 
เรื่อง  แต่งตั้งครูผู้รับผิดชอบดำเนินโครงการ/กิจกรรมแผนปฏิบัติการประจำปี 

................................................................................................................... 
 เพ่ือให้การดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล บรรลุตามพันธกิจและเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาการจัด
การศึกษา  ปีการศึกษา 2561 - 2565    จึงแต่งตั้งครูผู้รับผิดชอบดำเนินโครงการแผนปฏิบัติการ
ประจำปีดังต่อไปนี้ 
 

1. นาง..........................  ครูชำนาญการพิเศษ 

รับผิดชอบ 1. โครงการ................... 
  2. โครงการ................................ 
  3.  โครงการ................................................ 
1. นาง..........................  ครูชำนาญการพิเศษ 

รับผิดชอบ 1. โครงการ................... 
  2. โครงการ................................ 
  3.  โครงการ................................................ 
1. นาง..........................  ครูชำนาญการพิเศษ 

รับผิดชอบ 1. โครงการ................... 
  2. โครงการ................................ 
  3.  โครงการ................................................ 
1. นาง..........................  ครูชำนาญการพิเศษ 

รับผิดชอบ 1. โครงการ................... 
  2. โครงการ................................ 
  3.  โครงการ................................................ 
1. นาง..........................  ครูชำนาญการพิเศษ 



๑๐๕ 

 

 

รับผิดชอบ 1. โครงการ................... 
  2. โครงการ................................ 
  3.  โครงการ................................................ 
 
 ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง ดำเนินการเขียนโครงการ บันทึกเสนอ  ดำเนินกิจกรรม/โครงการ

ตามกำหนด   ประเมินโครงการ เก็บร่องรอยหลักฐาน  สรุป  รายงานแก้ผู้ที่เกี่ยวข้องตามลำดับ ต่อไป 
 
  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

     สั่ง  ณ  วันที่   ๑๕   เดือน  พฤษภาคม   พ.ศ.  ๒๕61 
 

          
 
 

(นายอุดร รู้ยาม) 
 ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลขุนตาล(ป่าตาล-เจดีย์) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๖ 

 

 

ภาคผนวก ค 
(สำเนา) 

 

 

 

ประกาศโรงเรียนอนุบาลขุนตาล(ป่าตาล-เจดีย์) 
เรื่อง  กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
***************************************************************************

* 
 

 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 นโยบายการ
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง ที่กำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทย
และการศึกษาไทยในอนาคต และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษา
ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประกาศ ณ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการ
ประกันคุณภาพภายในและภายนอกของทุกระดับก่อนจะมีการประเมินคุณภาพภายในรอบต่อไป 
จำเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้สอดคล้องกัน และจึงให้ยกเลิกประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  ให้ใช้ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระกับปฐมวัยเพ่ือการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง ให้
ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม 
๒๕๕๙   โรงเรียนอนุบาลขุนตาล(ป่าตาล-เจดีย์) จึงได้ดำเนินการปรับมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จากการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้ง
บุคลากรทุกคนในโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชน
ให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน เพ่ือนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน การประเมินคุณภาพภายในและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในการประชุม ครั้งที่ 4 / 2561  เมื่อวันที่  10 สงิหาคม พ.ศ. 
2561   

 เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลขุนตาล(ป่าตาล-
เจดีย์)มีคุณภาพและมาตรฐาน จึงกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  

  ประกาศ ณ วันที่ 17  สิงหาคม  พ.ศ. 2561 
 



๑๐๗ 

 

 

    (นายอุดร  รู้ยาม) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลขุนตาล(ป่าตาล-เจดีย์)



๑๐๘ 

 

 


