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ค ำน ำ 
 
 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวัดหนัง  ปี พ.ศ.  2565  ถึงปี พ.ศ. 2567 จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นกรอบ
แนวทางในการบริหาร และการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีทิศทางที่สอดคล้องกับนโยบายของส านักงาน       
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุง เทพมหานคร   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ  ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์  มีมาตรฐานตามเกณฑ์การศึกษาของชาติ 
 

การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนวัดหนังได้น าข้อมูลมาตรฐานการศึกษาของชาติเป็น
ตัวก าหนดในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน  โดยมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์
ของโรงเรียน และกรอบกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นให้โรงเรียนวัดหนังเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม  วิถีพุทธชั้นน า 
น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่สังคมการมีส่วนร่วม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ซึ่งจะเป็นแนวทางให้
โรงเรียนจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานของชาติต่อไป  

 

           แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวัดหนังฉบับนี้ส าเร็จได้ด้วยความร่วมมือจากผู้บริหาร  คณะครู  
และผู้เกี่ยวข้องที่ได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จึงขอขอบคุณและขอให้ทุกฝ่ายได้น าแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษานี้ไปปฏิบัติเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 
 
       
 
 
                 (นางขนบภรณ์  แก้วคงคา) 
                ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข 
 

 
สำรบัญ 

 

ค ำน ำ  ก 
สำรบัญ   ข 
ส่วนที่  1 ข้อมูลทั่วไป 1 
 1.1 ข้อมูลทั่วไป 1 
 1.2 ข้อมูลผู้บริหาร 5 
 1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร 7 
 1.4 ข้อมูลนักเรียนและจ านวนห้องเรียนทั้งหมด 10 
 1.5 ข้อมูลอาคารสถานที่ 11 
 1.6 โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 16 
 1.7 แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 17 
 1.8 สภาพชุมชนโดยรวม 20 
ส่วนที่ 2 ยุทธศำสตร์และเป้ำหมำยกำรจัดกำรศึกษำ   21 
 นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  ปีงบประมาณ  2564-2565 21 
 นโยบายระยะเร่งด่วน 23 
 นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564-2565 23 
  วิสัยทัศน์ 25 
  พันธกิจ 25 
  เป้าประสงค์ 26 
  กลยุทธ์ 27 
ส่วนที ่ 3  ผลกำรวิเครำะห์สถำนศึกษำ  (SWOT – Analysis) 29 
 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา  (SWOT – Analysis) 29 
 รายงานการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภาวะคุกคาม 30 
 โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 32 
 ข้อเสนอแนะทั่วไป 33 
 ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาสถานศึกษา 33 
ส่วนที่  4  วิสัยทัศน์และแนวทำงกำรบริหำรจัดกำร 34 
 1. วิสัยทัศน์ของโรงเรียนวัดหนัง 34 
 2. พันธกิจของโรงเรียนวัดหนัง 34 
 3. เป้าหมายของโรงเรียนวัดหนัง 35 
 4. กลยุทธ์ของโรงเรียนวัดหนัง 35 
 5. จุดเน้นคุณลักษณะผู้เรียน 36 



ค 
 

 สำรบัญ  (ต่อ) 
 

 

 6. จุดเน้นด้านการให้บริการทางการศึกษา 36 
 7. แนวทางในการด าเนินงาน 36 
 8. แนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนวัดหนัง 38 
 9. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของวิสัยทัศน์และพันธกิจของสถานศึกษา 58 
 10. การก าหนดเป้าประสงค์ด้านคุณภาพการจัดการศึกษาในระยะ 3-5 ปี ที่สอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์ของสถานศึกษา 
59 

 11. การก าหนดเป้าหมายคุณภาพรายปีที่แสดงถึงความท้าทายต่อการพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

62 

 12. การก าหนดมาตรฐานและค่าเป้าหมายระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกัน
คุณภาพภายใน ปีการศึกษา  2562-2564 

64 

 แบบประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างปี  2562-2564 66 
ส่วนที่ 5 แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำโรงเรียนวัดหนังปี พ.ศ. 2565- ปี พ.ศ. 2567 43 
 กลยุทธ์ที่  1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 43 
 กลยุทธ์ที่  2  สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียน 

                ทุกคน 
45 

 กลยุทธ์ที่  3  ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง 46 
 กลยุทธ์ที่  4  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 51 
ส่วนที่  6  กำรนิเทศ  ก ำกับ  ติดตำม  และประเมินผล 54 
คณะกรรมกำรจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ โรงเรียนวัดหนัง   56 

 

          
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 
 

ส่วนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐำน 

 
1.1 ข้อมูลทั่วไป  

โรงเรียนวัดหนัง  ตั้งอยู่เลขที่  200  ซอยวุฒากาศ  42  ถนนวุฒากาศ  แขวงบางค้อ เขตจอมทอง 
กรุ ง เทพมหานคร   รหั ส ไปรษณีย์   10150   โทร  0  2468  2662  โทรสาร  0 2476 7397 website :                            
http:// www.watnangschool.ac.th เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีเนื้อที่
ทั้งหมด 4 ไร่ 2 งาน 29 ตารางวา 
 
ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 

15  กุมภำพันธ์  พ.ศ. 2475  กระทรวงศึกษาธิการได้จัดตั้งโรงเรียนประชาบาลขึ้นที่โรงเรียนวัดหนัง           

ใช้ ชื่ อว่ า   “โ รง เรี ยนประชาบาลต าบลบางค้ อวั ดหนั ง ”  กองการประถมศึกษา กรมสามัญศึ กษา  

กระทรวงศึกษาธิการ  สังกัดอ าเภอบางขุนเทียน  จังหวัดธนบุรี  เมื่อเขตเทศบาลขยายถึงต าบลบางค้อ  ได้เปลี่ยน

ชื่อใหม่เป็น  “โรงเรียนเทศบาล  41 วัดหนัง”   

5 พฤษภำคม พ.ศ.2491 ได้มีการยกฐานะครูประชาบาลทั้งประเทศเป็นข้าราชการ โรงเรียนเทศบาล    

ทั่วประเทศจึงได้โอนไปสังกัดแผนกโรงเรียน กองการประถมศึกษา กรมสามัญ โรงเรียนวัดหนัง (โรงเรียนเทศบาล 

41 วัดหนัง) จึงได้โอนกลับมาสังกัดกรมสามัญศึกษาอึกครั้งหนึ่ง และได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น “โรงเรียนวัดหนัง” ซึ่งได้ใช้

ชื่อนี้มาจวบจนทุกวันนี้ เมื่อได้โอนมาสังกัดกรมสามัญศึกษาแล้ว โรงเรียนวัดหนังได้รับการพิจารณาให้เป็นโรงเรียน

ทดลองทางวิชาการ โครงการกรุงเทพฯ – ธนบุรี และโครงการทดลองเลื่อนชั้นนักเรียนโดยสอบปลายปีเป็น      

บางชั้น ของกรมสามัญศึกษา 

 ปี พ.ศ. 2509 ได้มีการโอนโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลไปสังกัดเทศบาลตามเดิม และโรงเรียนที่อยู่ใน

กรุงเทพมหานครไปสังกัดกรุงเทพมหานคร ส าหรับโรงเรียนวัดหนังนั้นกระทรวงศึกษาธิการได้ขอสงวนไว้เพ่ือเป็น

โรงเรียนประถมศึกษาตัวอย่างในการจัดการศึกษา  โรงเรียนวัดหนังจึงได้รับการยกเว้น ไม่ต้องโอนไปสังกัด

กรุงเทพมหานคร คือยังคงสังกัดกรมสามัญศึกษาเรื่อยมา 

ปี พ.ศ. 2523 กระทรวงศึกษาธิการได้รับอนุมัติให้มีการแบ่งส่วนราชการใหม่ ได้เกิดกรมใหม่ขึ้นมีชื่อว่า “ส านักงาน

คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ” มีชื่อย่อว่า “สปช.” โรงเรียนวัดหนังในฐานะที่เป็นโรงเรียนประถมศึกษาจึงได้โอนมา

สังกัด ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2523 และสังกัดอยู่ในกลุ่มโรงเรียน              

กรุงธน (กลุ่ม 4) ส านักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร (ชื่อย่อว่า “สป.กทม.”)  
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  ปี พ.ศ. 2547 กระทรวงศึกษาธิการมีการแบ่งส่วนราชการใหม่ คือ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา                  

ขั้น พ้ืนฐาน   มีชื่ อย่อว่ า  สพฐ.  โรงเรียนวัดหนั งจึ ง ได้ โอนสั งกัดส านั กงานคณะกรรมการการศึ กษา                               

ขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 และสังกัดอยู่ในกลุ่มโรงเรียนที่ 5 ส านักงาน

เขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร เขต 3 (ชื่อย่อว่า สพท.กทม.เขต 3) 

ปี พ.ศ. 2553 กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แบ่งส่วนราชการเป็น

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 

พ.ศ. 2553 พร้อมทั้งได้โอนโรงเรียนวัดหนังมาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

(สพป. กทม.) จนถึงปัจจุบัน 
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ชื่อโรงเรียน    โรงเรียนวัดหนัง 
ชื่ออังกฤษ    Watnang School 
อักษรย่อ     ส.ว.น.   S.W.N. 
 

ตรำโรงเรียน     
สังกัด     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
     ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 
สถำนที่ตั้ง    เลขที ่ 200  ซอยวุฒากาศ  42  ถนนวุฒากาศ  แขวงบางค้อ  
เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร  รหัสไปรษณีย์  10150 
หมำยเลขโทรศัพท ์   0 2468 2662  
หมำยเลขโทรสำร    0 2476 7397 
ที่อยู่อีเมล    watnangschool@watnangschool.ac.th 
เว็บไซต์     http:// www.watnangschool.ac.th 
ประเภทโรงเรียน    สหศึกษา (โรงเรียนรัฐบาล) 
วันสถำปนำ    15  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2475 
ปรัชญำ     สุวิชฺชำ จริยฺสัมฺปนฺโน  
(เรียนหนังสือให้เก่งและประพฤติตนให้เป็นเด็กน่ำรัก) 
วิสัยทัศน์ องค์กรแห่งการเรียนรู้  เชิดชูคุณธรรม วิถีพุทธชั้นน า                                                 
น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่สังคมการมีส่วนร่วม  
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
เอกลักษณ์ของโรงเรียน   โรงเรียนสะอาด  บรรยากาศดี   
อัตลักษณ์ของโรงเรียน   ลูก ส.ว.น. ยิ้มสดใส ไหว้งดงาม    
สีประจ ำโรงเรียน    ชมพู – ขาว 
ดอกไม้ประจ ำโรงเรียน    อินทนิล 
พระพุทธรูปประจ ำโรงเรียน   พระพุทธมงคลวิมลรังษี 
ผู้ก่อตั้งโรงเรียน    กระทรวงศึกษาธิการ   
ผู้บริหำรคนแรก    นายชื้น  ผ่องอักษร   
ผู้บริหำรคนปัจจุบัน   นางขนบภรณ์  แก้วคงคา 
 
 
 
 

mailto:watnangschool@watnangschool.ac.th
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นับตั้งแต่ก่อตั้งโรงเรียนมำจนถึงปัจจุบันนี้โรงเรียนวัดหนัง มีผู้บริหำรโรงเรียน ดังนี้ 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง 
ระยะเวลำ                    

กำรด ำรงต ำแหน่ง (ปี) 

1 นายชื้น  ผ่องอักษร ครูใหญ่ 2475 -2485 
2 นายนารถ เสียงสืบชาติ ครูใหญ่ 2485 - 2508 
3 นางประหยัด  ธีรเนตร ครูใหญ่ 2508 - 2510 
4 นายจ านูญ  เกียรติมงคล ผู้อ านวยการ 2510 - 2523 
5 นายกมล  เพียรพานิช รักษาการในต าแหน่ง

ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนัง 
2523 - 2524 

6 นางอาภา  นนท์ขุนทด ผู้อ านวยการ 2524 - 2533 
7 นายกมล  เพียรพานิช รักษาการในต าแหน่ง

ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนัง 
2533 - 2534 

8 นายบวรสิทธิ์ หุตะเมขลิน ผู้อ านวยการ 2534 - 2535 

9 ว่าที่ร้อยตรีบุญเลิศ บุญพะเนียด ผู้อ านวยการ 2535 - 2548 

10 นางลมัยพร  แหล่งหล้า ผู้อ านวยการ 2549 - 2552 

11 นายรักไทย  ธนวุฒิกุล ผู้อ านวยการ 2552 -2555 

12 นางสุพรรัตน์  สัตตธนชัยภัทร ผู้อ านวยการ 2556 - 2561 

13 นางสาวปิยนุช  เปี่ยมวิริยวงศ์ ผู้อ านวยการ 2561 - 2563 

14 นางขนบภรณ์  แก้วคงคา ผู้อ านวยการ 2563 – ปัจจุบัน 
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แผนผังโรงเรียน 
 

 
 
 

1.2 ข้อมูลผู้บริหำร 
     1.2.1 ผู้อ านวยการโรงเรียน  

ชื่อ – สกุล นางขนบภรณ์  แก้วคงคา 
โทรศัพท์ 0 2468 2662  / 08 1583 5994  E-mail :  Khanop_Khaw@hotmail.com  
วุฒิการศึกษาสูงสุด  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนวัดหนัง ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2563 จนถึงปัจจุบัน  

     1.2.2 รองผู้อ านวยการโรงเรียน  
ชื่อ - สกุล นางสาวสุวรรณา  อ่อนแก้ว 
โทรศัพท์ 0 2468 2662 / 08 2422 9611  E-mail : nanaonk31@gmail.com  
วุฒิการศึกษาสูงสุด  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนวัดหนัง ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน 

 
โดยแบ่งโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น 4 กลุ่ม คือ  
1. กลุ่มบริหารงานวิชาการ  
2. กลุ่มบริหารงานงบประมาณ  
3. กลุ่มบริหารงานบุคคล  
4. กลุ่มบริหารทั่วไป 

mailto:Khanop_Khaw@hotmail.com
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โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนโรงเรียนวัดหนัง 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นำงขนบภรณ์  แก้วคงคำ 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 

กลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร 

น.ส.สำรภี  ชูนุกูลพงษ์ 

กลุ่มบริหำรงำนงบประมำณ 

น.ส.ทิพวรรณ  หลุ่งตี ้

กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

น.ส.ธำดำทิพย ์รักทอง 
กลุ่มบริหำรงำนทั่วไป 

นำยวสิษฐ์  น้อยอุดม 

1. งานวางแผนการบริหารการศึกษา 

2. งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

3. งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

4. งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ 

    การศึกษาในสถานศึกษา 

5. งานพัฒนาและส่งเสริมให้มี 

    แหล่งเรียนรู้ 

6. งานนิเทศการศึกษา 

7. งานพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลย ี

    เพื่อการศึกษา 

8. งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

9. งานวัดผล ประเมินผล และด าเนินการ 

     เทียบโอนผลการเรียน 

10. งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพ    

     ภายในและมาตรฐานการศึกษา 

 

1. งานท าแผนปฏิบัติการใช้งบประมาณ 

2. งานเบิกจ่ายงบประมาณ                      

3. งานรายงานผลการเบิกจ่าย 

    งบประมาณ 

4. งานตรวจสอบติดตามการใช้ 

    งบประมาณ 

5. งานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อ 

    การศึกษา 

6. งานการรับเงิน การรักษาเงิน  

7. งานเบิกเงินจากคลัง 

8. งานการน าเงินส่งคลัง 

9. งานการจัดท าบัญชีการเงิน 

10. งานการจัดท ารายงานทางการเงิน 

      และงบประมาณ 

11. งานขอโอนและขอเปลี่ยนแปลง 

      งบประมาณ 

12. งานการวางแผนพัสดุ 

13. งานพัฒนาระบบข้อมูลและพัสดุ 

14. งานจัดหาพัสดุ 

15. งานการควบคุมดูแล บ ารุงรักษาและ 

      จ าหน่ายพัสดุ 

16. งานการจัดหาผลประโยชน์จาก 

      ทรัพย์สิน 

17. งานสวัสดิการ 

1. งานพัฒนาระบบและเครือข่าย    
    ข้อมูลสารสนเทศ  
2. งานจัดระบบการบริหารและ  
    พัฒนาองค์กร  
3. งานพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน 
4. งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  
5. งานดูแลอาคารสถานที่ 
    และสภาพแวดล้อม  
6. งานจัดท าส ามะโนผู้เรียน 
7. งานรับนักเรียน  
8. งานเสนอความเห็นเกี่ยวกับ 
    เรื่องการจัดต้ัง ยุบ รวมหรือเลิก 
    สถานศึกษา 
9. งานประสานราชการกับ 
    ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถ่ิน        
10. งานรายงานผลการปฏิบัติงาน 
11. งานจัดระบบการควบคุมภายใน 
      หน่วยงาน 
12. งานด าเนินงานธุรการ 
13. งานประสานงานและพัฒนา 
      เครือข่ายการศึกษา 
14. งานประชาสัมพันธ์งานการศึกษา  
15. งานโภชนาการ 
16. งานอนามัย 

1. งานวางแผนอัตราก าลัง และการจัดสรร 
     อัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากร 
    ทางการศึกษา 
2. งานสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง  
3. งานเปลี่ยนต าแหน่งให้สูงข้ึน  
    และการย้ายข้าราชการครู และ  
    บุคลากร ทางการศึกษา  
4. งานด าเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนข้ัน 
    เงินเดือน  
5. งานลาทุกประเภท 
6. งานประเมินผลการปฏิบัติงาน  
7. งานด าเนินการทางวินัย 
    และการลงโทษ 
8. งานสั่งพักราชการและการสั่งให้ออก    
     จากราชการไว้ก่อน  
9. งานรายงานการด าเนินการ 
    ทางวินัยและการลงโทษ 
10. งานอุทธรณ์และการร้องทุกข์  
11. งานออกจากราชการ 
12. งานจัดระบบและการจัดท า 
      ทะเบียนประวัติ  
13. งานจัดท าบัญชีรายชื่อ                           
      และให้ความเห็นเกี่ยวกับ 
      การเสนอขอพระราชทาน 
        เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
14. งานส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะ 
      ข้าราชการครูและบุคลากร 
      ทางการศึกษา  
15. งานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ 
16. งานส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและ 
      จรรยาบรรณวิชาชีพ  
17. งานส่งเสริมวินัย คุณธรรมและ   
      จริยธรรมส าหรับข้าราชการครู  
      และบุคลากรทางการศึกษา 
18. งานริเริ่มส่งเสริมการขอรับใบอนุญาต  
19. งานพัฒนาข้าราชการครู  และ 
      บุคลากรทางการศึกษา  การด าเนินการ 
        ที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 
        ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น  
20. งานกิจการนักเรียน 
 

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
นำงสำวสุวรรณำ  อ่อนแก้ว 

รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
คณะกรรมกำร 

เครือข่ำยผู้ปกครอง 
ชมรมผู้ปกครอง

และครู ร.ร.วัดหนัง 
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1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลำกร  (ข้อมูล ณ วันที่  1 ธันวาคม 2564) 
 1.3.1 ฝ่ายบริหาร 

 
 
 

 1.3.2  ครูประจ าการ   

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล วุฒิ วิชำเอก ต ำแหน่ง 

1 นางขนบภรณ์  แก้วคงคา ศษ.ม. การบริหารการศึกษา ผอ.ช านาญการพิเศษ 

2 นางสาวสุวรรณา อ่อนแก้ว  ศษ.ม. การบริหารการศึกษา รองผู้อ านวยการ 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล วุฒิ วิชำเอก ต ำแหน่ง หมำยเหตุ 

1 นางสาวสารภี  ชูนุกูลพงษ์ 
ศศ.ม. การศึกษาผู้ใหญ่และ

การศึกษาต่อเนื่อง 
ครู                   
ช านาญการพิเศษ 

ครูคอมพิวเตอร์ 

2 นางสาวนพรัตน์  อุดมสุข ศษ.ม. การบริหารการศึกษา ครชู านาญการ ครูปฐมวัย 
3 นางบุญยิ่ง  พรมจารีย์ ค.ม. การบริหารการศึกษา ครชู านาญการ ครูการงานฯ 
4 นางสาวธาดาทิพย์  รักทอง ศษ.ม. การบริหารการศึกษา ครชู านาญการ ครูสังคมฯ 
5 นางนันทพร  แก้วกัญญาติ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา ครชู านาญการ ครูวิทยาศาสตร์ 
6 นางขวัญตา  กาญจนปัญญาคม ค.บ. การประถมศึกษา คร ู ครูภาษาไทย 
7 ว่าท่ี ร.ต.หญิงแพรวนภา  บุญรอดคุ้ม ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ คร ู ครูภาษาอังกฤษ 
8 นางสาวดุษณี  เนตรทิพย์ ค.บ. การศึกษาปฐมวัย คร ู ครูปฐมวัย 
9 นางสาวทิพวรรณ  หลุ่งตี้ วท.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป คร ู ครูวิทยาศาสตร์ 
10 นางสาวอรณิชา  นันทพฤทธิ์ กศ.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา คร ู ครูคอมพิวเตอร์ 
11 นางสาวรินทร์นภา  ตลาดเงิน ศษ.บ. ดนตรีไทย คร ู ครูดนตรี 
12 นางสาวอริยา  วัฒนก้านตง ค.บ. ภาษาไทย คร ู ครูภาษาไทย 
13 นางสาววัลภา  จ านงค์ไว ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ คร ู ครูภาษาอังกฤษ 
14 นายวสิษฐ์  น้อยอุดม ศศ.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ คร ู ครูสังคมฯ 
15 นายกวีคม  รัตนบุรม ค.บ. คณิตศาสตร์ คร ู ครูคณิตศาสตร์ 
16 นายอนุชิต  แว่นจันลา ค.บ. พลศึกษา                       

และการจัดการกีฬา 

ครูผู้ช่วย ครูสุขศึกษาพลศึกษา 

17 นางสาวกมลดา น้อยพลี ค.บ. คณิตศาสตร์ ครูผู้ช่วย ครูคณิตศาสตร์ 

18 นางสาวกาญจนา พลค า ค.บ. ภาษาไทย ครูผู้ช่วย ครูภาษาไทย 

19 นางสาวอังศนา เหล็กสูงเนิน ค.บ. การศึกษาปฐมวัย ครูผู้ช่วย ครูปฐมวัย 

20 นายกฤษฎา  วัฒนศิลป์ ศ.บ. ศิลปะไทย ครูผู้ช่วย ครูศิลปะ 

21 นางสาวมนพร เอ่ียมสอาด ค.บ. ภาษาไทย ครูผู้ช่วย ครูภาษาไทย 
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*จ านวนครูทีส่อนวิชำตรงเอก  25  คน คิดเป็นร้อยละ  100   

 
1.3.3  บุคลากรทางการศึกษาท าหน้าที่ครูผู้สอน  

  
  

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล วุฒิ วิชำเอก ต ำแหน่ง หมำยเหตุ 

22 นางสาวนิดารัตน์ สมธรรม ค.บ. คณิตศาสตร์ ครูผู้ช่วย ครูคณิตศาสตร์ 

23 นางสาวสุวนันท์  สุทธิสา ค.บ. ภาษาไทย ครูผู้ช่วย ครูภาษาไทย 

24 นางสาวพุทธรัตน์  เขียมสันเทียะ ค.บ. การศึกษาพิเศษ ครูผู้ช่วย ครูการศึกษาพิเศษ 

25 นางสาวณฐมน  โกบุตร ค.บ. การศึกษาพิเศษ ครูผู้ช่วย ครูการศึกษาพิเศษ 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล วุฒิ วิชำเอก ต ำแหน่ง หมำยเหตุ 
1 นายณัฐชนนท์  มานะกิจ ศศ.บ. ภาษาจีน ครูอัตราจ้าง ครูภาษาจีน 
2 Mr. Robert Ebot Besong ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ ครูอัตราจ้าง ครูภาษาอังกฤษ 
3 นายอธิธนทัศน์ อาจะ ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา พนักงานราชการ ครูคอมพิวเตอร์ 
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1.3.4  บุคลากรท าหน้าที่ทั่วไป 

 
1.3.5 สรุปจ านวนผู้บริหาร  ครูประจ าการและบุคลากรแยกตามวุฒิ 

ข้อมูลบุคลำกรทำงกำรศึกษำ/
ประเภทบุคลำกร 

เพศ รวม ระดับกำรศึกษำ คศ.3 คศ.2 คศ.1 ครู
ผู้ช่วย ชำย หญิง ต่ ำกว่ำ 

ป.ตรี 
ป.ตรี ป.โท 

ผู้อ านวยการ - 1 1 - - 1 1 - - - 
รองผู้อ านวยการ - 1 1 - - 1 - - 1 - 
ครูประจ าการ 4 21 25 - 20 5 1 4 17 3 
ครูอัตราจ้าง 2 - 2 - 2 -  

 
 

พนักงานราชการ 1 - 1 - 1 - 
ลูกจ้างประจ า - 1 1 1 - - 
ลูกจ้างชั่วคราว 1 - 1 1 - - 
ธุรการโรงเรียน  - 1 1 - 1 - 
พ่ีเลี้ยง - 7 7 7 1 - 
แม่บ้าน - - - - - - 
แม่ครัว - 2 2 2 - - 

รวม 7 34 41 11 25 7 2 4 17 3 
 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล วุฒิ วิชำเอก ต ำแหน่ง หมำยเหตุ 
1 นางดวงใจ  เดชภิมล ปวส. คอมพิวเตอร์ ลูกจ้างประจ า ช่างครุภัณฑ์ 
2 นายธีรสิญจ์ พรหมพิมาน ม.6 ทั่วไป ลูกจ้างชั่วคราว นักการภารโรง 
3 นางสาวหัตถยาภรณ์ อ่ าพูล ศศ.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ ธุรการ 
4 นางสุภาพร โฉมมิตร ปวส. บัญชี พ่ีเลี้ยง พ่ีเลี้ยง 
5 นางปติมา ชูบุญ ประถมศึกษา ทั่วไป พ่ีเลี้ยง พ่ีเลี้ยง 
6 นางสาวรัชนี  วิไลศิลป์ ป.ว.ท. บัญชี พ่ีเลี้ยง พ่ีเลี้ยง 

8 
นางสาวอรอุมา  กังผึ้ง ศศ.บ. บรรณารักษศาสตร์

และสารสนเทศศาสตร์ 
พ่ีเลี้ยง พ่ีเลี้ยง 

9 นางอัณศิยา  มาพลสุข ม.3 ทั่วไป พ่ีเลี้ยง พ่ีเลี้ยง 
10 นางสุภาภรณ์  พุฒบัวทอง ประถมศึกษา ทั่วไป พ่ีเลี้ยง พ่ีเลี้ยง 
11 นางสาวเบญจมาศ  พรหมเอาะ ม.3 ทั่วไป พ่ีเลี้ยง พ่ีเลี้ยง 
12 นางสุรีย์  คงวัฒนา ม.6 ทั่วไป แม่ครัว แม่ครัว 
13 นางวรรณา  ทับหิรัญ ม.3 ทั่วไป แม่ครัว แม่ครัว 
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1.4 ข้อมูลนักเรียนและจ ำนวนห้องเรียนทั้งหมด   (ข้อมูล ณ  วันที่ 10  พฤศจิกายน  2564) 
 จ านวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น  475 คน   จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน  

ระดับชั้นเรียน จ ำนวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชำย หญิง ต่อห้อง 

อนุบาล 1 1 17 19 36 36 

อนุบาล 2 1 23 16 39 39 

อนุบาล 3 1 24 17 41 41 

รวม 3 64 52 116  

ป.1 2 30 20 50 25 
ป.2 2 27 30 57 29 
ป.3 2 30 21 51 26 

ป.4 2 30 24 54 27 
ป.5 2 30 34 64 32 

ป.6 2 35 26 61 31 

รวม 12 182 155 337  

ป. 1 พิเศษ 

1 

   

11 

ป. 2 พิเศษ 8 2 10 
ป. 3 พิเศษ    
ป. 4 พิเศษ 

1 

   
ป. 5 พิเศษ 11 1 12 
ป. 6 พิเศษ    

รวม 2 19 3 22  

รวมทั้งหมด 17 265 210 475  
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1.5 ข้อมูลอำคำรสถำนที่  
 1.5.1 อาคารสถานที่/บ้านพักครู 

ที ่ อำคำร จ ำนวน ( หลัง) 
1 อาคารเรียน 3 
2 อาคารเอกประสงค์ 1 
3 บ้านพักครู 1 
4 โดมอเนกประสงค์ 1 

รวม 6 
 

 

 

1.5.2 ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ/ห้องพิเศษ 

ที ่ สถำนที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร ห้องพิเศษ รวม 

1 อาคารเรียนภาวนากวี  20 - 8 28 
2 อาคารเรียนพรพิศาล 12 2 4 18 

3 อาคารเรียนศีลสุนทร 4 7 4 15 

4 อาคารอเนกประสงค์ - 2 - 2 
รวม 36 11 16 63 

                    *ห้องพิเศษ หมายถึง ห้องที่ใช้บริหารงาน เช่น ห้องกลุ่มสาระฯ ห้องกลุ่มงาน ห้องประชุม เป็นต้น 

  

1.5.3 สถานที่ใช้จัดการเรียนการสอน 

ที ่ สถำนที่เรียน จ ำนวน 

1 ห้องท่ีใช้เรียน 20 ห้อง 
2 สระว่ายน้ า 1 สระ 
3 สนามเปตอง 1 สนาม 
4 สนามฟุตซอล 1 สนาม 
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1.5.4  ห้องน้ า – ห้องส้วม 

ที ่ อำคำร 
ครู 

(ห้อง) 
นักเรียนชำย 

(ห้อง) 
นักเรียนหญิง 

(ห้อง) 
รวม 

1 อาคารเรียนภาวนากวี  2 2 2 6 
2 อาคารเรียนพรพิศาล 1 1 - 2 
3 อาคารเรียนศีลสุนทร 2 2 2 6 
4 ห้องน้ า 1 (หลังสีเหลือง) - 9 - 9 
5 ห้องน้ า 2 (หลังสีม่วง)  - - 8 8 
6 ห้องน้ า 3 (หลังสีส้ม)  - 6 7 13 
7 ห้องประชุม 3 - - 3 

รวม 8 20 19 47 
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รำยกำรก่อสร้ำงอำคำรเรียนอำคำรประกอบตั้งแต่เริ่มก่อตั้งโรงเรียนถึงปัจจุบัน มีดังนี้ 

พ.ศ. รำยกำรก่อสร้ำง แบบ งบประมำณ หมำยเหตุ 
2508 ก่อสร้างอาคารภาวนากวี พิเศษ 3 ชั้น 2,700,000  

ก่อสร้างซุ้มพระพุทธรูป คอนกรีตเสริมเหล็ก 61,900  
2509 ก่อสร้างเสาธง มาตรฐานกรมสามญั 45,000  
2510 ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์    
2514 ก่อสร้างอาคารพรพิศาล พิเศษ 3 ชั้น 1,749,000  

ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ พิเศษ 4,750,000  
2525 ก่อสร้างรั้วคอนกรีต 1    

ก่อสร้างรั้วคอนกรีต 2  การบริจาคหรือ
โรงเรียนท าเอง 

 

2526 ก่อสร้างอาคารศีลสุนทร พิเศษ 4 ชั้น 4,750,000  
2527 ส้วมนักเรียน สปช. 601 

(1 หลัง 9 ห้อง) 
100,227.24  

ส้วมนักเรียน สปช. 601 
(1 หลัง 13 ห้อง) 

144,772.68  

2537 ก่อสร้างสนามเด็กเล่น  การบริจาค หรือ
โรงเรียนท าเอง 

 

2558 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุมอาคาร
ศีลสุนทร 
- ปรับปรุงเสาธง 
- ปรับปรุงหลังคาห้องสมุด 
- ปรับซ่อมแซมท่อระบายน้ า 
- ปรับปรุงห้องน้ าอาคารภาวนากวี 
- ซ่อมแซมประตูห้องน้ านักเรียน 

 1,947,971.30  

ต่อเติมหลังคากันสาดสนาม  130,423.68  
ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าอาคาร
พรพิศาล 

 459,000  

ปรับปรุงหลังคาทางเดิน บริเวณห้อง 
ประชุม บริเวณสนามเปตอง บริเวณ
โรงอาหาร เทพ้ืนทางเดินสนามเป
ตอง ปรับพื้นสนามเปตอง ปรับปรุง
ห้องน้ าอนุบาล 

 584,220  

บูรณะปฏิสังขรณ์ซุ้มพระพุทธรูป  เงินบริจาค  
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พ.ศ. รำยกำรก่อสร้ำง แบบ งบประมำณ หมำยเหตุ 
2559 ก่อสร้างสระว่ายน้ า  1,517,000  

ปรับปรุงระบบไฟฟ้า 
โรงอาหาร 
ห้องอาหารครู 
ห้องครัว 
ห้องประชุมวิเชียรโมลี 
ห้องศูนย์สื่ออนุบาล 
อาคารศีลสุนทร  
อาคารภาวนากวีชั้น 
ปรับปรุงระบบไฟฟ้า 
สนามกีฬา 
สนามเปตอง 

 1,790,000  

2560 ก่อสร้างบ้านพักครู สปช.301/26 584,100  
ปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียน 
-ปูกระเบื้องห้องเรียน ทางเดิน 
ห้องน้ า ทาสี อาคารศีลสุนทร 
- ทาสีภายในห้องเรียน ปูกระเบื้อง
ทางเดิน บันได ห้องน้ า อาคารภาวนา
กวี  
- ปรับปรุงรั้วโรงเรียน 

 2,140,000  

ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา  120,000  
2561 งานซ่อมแซมอาคารเรียนภาวนากวี 

อาคารศีลสุนทร อาคารพรพิศาล 
และอาคารประกอบ 
- ปรับปรุงห้องน้ าผู้อ านวยการ 
ห้องน้ าส านักงาน 
- ปูกระเบื้องหน้าห้องส านักงาน    
ห้องประชุมพระธรรมศีลาจารย์  
- ราวบันได 
- ประตูทางข้ึนอาคาร 
- รางระบายน้ าหน้าอาคารภานากวี 
อาคารพรพิศาล 
- เทพ้ืนข้างสระว่ายน้ า 

 1,466,800  
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พ.ศ. รำยกำรก่อสร้ำง แบบ งบประมำณ หมำยเหตุ 
2561 - หลังคาห้องเครื่องสระว่ายน้ า 

- ต่อเติมกันสาดบังแดดอาคารภาวนา
กวี 
- ปรับปรุงห้องอาบน้ า ห้องน้ า 
- ประตูทางเข้าด้านสระว่ายน้ า 2 
ประตู 
- เทพ้ืนหน้าโรงอาหาร 
- ติดมุ้งลวดห้องเรียนอนุบาล 
- ต่อเติมห้องน้ าข้างห้องประชุมพระ
วิเชียรโมล ี

   

2562 งานซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารพร
พิศาล เวที รางน้ าฝน ฝ้าเพดาน และ
ห้องน้ าประถม ปรับปรุงกระเบื้อง
ทางเดินหน้าห้องนาฏศิลป์ 
- เปลี่ยนกระเบื้องหลังคา 
- เปลี่ยนรางน้ าฝน 
- ฝ้าเพดาน 
- ติดตั้งมุ้งลวดป้องกันนก 

 1,226,000  

ทาสีเครื่องเล่น รั้วสนามเด็กเล่น  130,000  
2563 จัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซม 

- หลังคาห้องน้ านักเรียน  
- ปรับปรุงห้องน้ าครูและนักเรียน     
- ทาสีอาคารเรียน 3 อาคาร และ รั้ว  
- ปูกระเบื้องโรงอาหาร 

 3,028,800  

2564 จัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซม 
- ติดตั้งตาข่ายกันนก  
- ปูพื้นกระเบื้องห้องครัว  
- ก่อซิ้งค์ล้างจาน 
- ปรับปรุงเวทีห้องประชุมพระวิเชียร
โมลี 
- เปลี่ยนหน้าต่างที่พักบันไดอาคาร
ศีลสุนทร 
- ปรับพื้นห้องเรียนการศึกษาพิเศษ 

 2,230,000  
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1.6 โครงสร้ำงหลักสูตรสถำนศึกษำ 
โครงสร้ำงเวลำเรียนหลักสูตรโรงเรียนวัดหนัง 

ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศ ึกษำขั้นพ ื้นฐำน พุทธศกัรำช 2551 ฉบับปรับปรุงพุทธศักรำช 2564  (ระดับประถมศกึษำ) 

 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/ 

กิจกรรม 
เวลำเรียน/ชั่วโมง 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 
 กลุ่มสำระกำรเรียนรู ้       
    ภาษาไทย  200 200 200 160 160 160 

    คณิตศาสตร์  200 200 200 160 160 160 

    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 120 120 120 160 160 160 

    สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
      - ศาสนา ศลีธรรม จรยิธรรม 
      - หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรมและการด าเนินชีวิต   
         ในครอบครัว 
      - เศรษฐศาสตร ์
      - ภูมิศาสตร ์

40 
 

40 
 

40 
 

80 
 
 

80 
 

80 
 
 

      - ประวตัิศาสตร์  40 40 40 40 40 40 

    สุขศึกษาและพลศึกษา  40 40 40 40 40 40 

    ศิลปะ  40 40 40 40 40 40 

    การงานอาชีพ  40 40 40 40 40 40 

    ภาษาอังกฤษ  120 120 120 120 120 120 

รวมเวลำเรียน (พื้นฐำน) 840 840 840 840 840 840 

 รำยวิชำท่ีสถำนศึกษำจัดเพ่ิมเติม 
   ตำมควำมพร้อมและจุดเน้น 

 
 

   การสื่อสารภาษาอังกฤษ  80 80 80 80 80 80 

   ภาษาจีน  40 40 40 40 40 40 

รวมเวลำเรียน (เพ่ิมเติม) 120 120 120 120 120 120 

 กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน   
     กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 40 40 40 

     กิจกรรมนักเรียน 
       - ลูกเสือ  เนตรนาร ี

 
40 

 
40 

 
40 

 
40 

 
40 

 
40 

       - ชมรม  ชุมนุม 30 30 30 30 30 30 

     กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 10 10 10 10 10 10 

รวมเวลำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 120 120 120 120 120 120 

กิจกรรมเพ่ิมเวลำรู้ 120 120 120 120 120 120 

รวมเวลำเรียนทั้งสิ้น 1,200 ช ั่วโมง/ปี 
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หมำยเหตุ 
1. การจัดการเรียนการสอนหน้าที่พลเมืองเพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเป็นพลเมืองดีตาม 

ระบอบประชาธิปไตย  มีความปรองดองสมานฉันท์  เพ่ือสันติสุขในสังคมไทย  โรงเรียนมีการจัดแบบบูรณาการใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 

2. การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  โรงเรียนมีการจัดแบบบูรณาการทุกกลุ่ม 
สาระการเรียนรู้ 
 

1.7 แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญำท้องถิ่น 
 1.7.1 ศูนย์การเรียนร ู้ว ิเช ียรโมลีมีขนาด 126 ตารางเมตร จำนวนหน ังสือในห้องสมุดทั้งหมด 22,000 
เล่ม การสืบค้นหน ังสือและการยืม – คืน ใช ้ระบบดิวอ ี้ โดยใช้โปแกรม OBEC- LIB จ านวนนักเรียนที่ใช ้ห้องสม ุด                  
ในปีการศกึษาท ี่รายงาน (SAR -2562) เฉล ี่ย  70 คน ต่อ วัน คิดเป็นร้อยละ 18.51 ของนักเรียนทั้งหมด 
 1.7.2 ห้องปฏิบัติการ/ห้องพิเศษ 
  ห้องปฏิบัติการว ิทยาศาสตร์         จ านวน 2 ห้อง  

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์         จ านวน 2 ห้อง  
ห้องภาษาไทย                         จ านวน 1 ห้อง  
ห้องคณิตศาสตร์                      จ านวน 1 ห้อง 
ห้องอาเซียน                           จ านวน 1 ห้อง 
ห้องประว ัต ิศาสตร์                    จ านวน 1 ห้อง 
ห้องพระพุทธศาสนา                  จ านวน 1 ห้อง 
ห้องพลศึกษา                           จ านวน 1 ห้อง 
ห้องดนตรี - นาฏศิลป์                 จ านวน 1 ห้อง 
ห้องศ ิลปะ                              จ านวน 1 ห้อง 
ห้องการงานอาช ีพ                    จ านวน 1 ห้อง 
ห้องภาษาอ ังกฤษ                     จ านวน 1 ห้อง  
ห้องลูกเสือ-เนตรนารี                 จ านวน 1 ห้อง  
ห้องประชาธ ิปไตย                    จ านวน 1 ห้อง  
ห้องศ ูนย์ส ื่อการศึกษาปฐมวัย       จ านวน 1 ห้อง  
ห้องโสตทัศนศ ึกษา                    จ านวน 1 ห้อง 

1.7.3  คอมพ ิวเตอร์ จ านวน  90 เครือ่ง  
7.3.1 ใช้เพ่ือการเรียนการสอน/สืบค้น จ านวน  80 เครือ่ง  
7.3.2 ใช้เพ่ือการบร ิหารจ ัดการ   จ านวน  10  เครือ่ง 
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1.7.4 แหล่งเร ียนร ู้ภายในโรงเรียน 

แหล่งเร ียนรู้ภำยใน  

สถิติกำรใช้จำนวนครั้ง/ปี ชือ่แหล ่งเรียนร ู้ 
1. ห้องสมุด (ศ ูนย์การเรียนร ู้พระวิเช ียรโมลี) 

2. ห้องศ ูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพ ียง 

3. ห้องพระราชประว ัติและหลักทรงงานในพระบาทสมเด็จพระ 
ปรมินทรมหาภ ูม ิพลอดุลยเดช รชักาลที่ 9  แห่งกรุง รัตนโกสินทร์ 
4. ห้องอ ินเทอร์เน็ตเพื ่อสืบค ้นขอ้มูล 

5. ห้องโสตทศันศึกษา 

6. ห้องคณิตศาสตร์ 

7. ห้องวิทยาศาสตร์ 

8. ห้องคอมพ ิวเตอร์ 

9. ห้องภาษาไทย 

10. ห้องนาฏศิลป์ 

11. ห้องดนตร ีไทย 

12. ห้องศ ิลปะ 

13. ห้องการงานอาช ีพ 

14. ห้องอาเซียน 

15. ห้องประว ัต ิศาสตร์ 

16. ห ้องพระพ ุทธศาสนา 

17. ห้องพยาบาล 

18. ห้องพลศึกษา 

19. ห้องลูกเส ือ-เนตรนารี 

20. ห้องประชาธ ิปไตย 
21. มุมสวนหย ่อม 

22. มุมหนังส ือทุกห ้องเรียน 

23. ป้ายนิเทศตามจุดต่างๆ 

 

 

ตลอดปีการศึกษา 
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1.7.5 แหล่งเร ียนร ู้ภายนอกโรงเร ียน 

แหล่งเร ียนรู้ภำยนอก  

สถิติกำรใช้จำนวนครั้ง/ปี ชือ่แหล ่งเรียนร ู้ 
1. ว ัดหนัง ราชวรว ิหาร 

2. ว ัดนางนองวรว ิหาร 

3. ว ัดราชโอรสารามราชวรว ิหาร 

4. ว ัดศาลาครืน 

5. พ ิพ ิธภ ัณฑ์เพ ื ่อการศึกษาว ัดหนัง ราชวรว ิหาร 

6. ช ุมชนบ่อเต่า 

7. ตลาดน ัดว ัดนางนอง 

8. ศูนย์การเรียนร ู้สาหรับครอบครัว พิพ ิธภ ัณฑ ์เด็กแห่งที่ 2 ทุ่งคร ุ

9. อ ุทยานประว ัติศาสตร ์ทหารเรือ ป้อมพระจุลจอมเกล้า จ.สมุทรปราการ 
10. ซาฟารีเว ิลด์ Safari World Bangkok 

ตามความเหมาะสม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 ครั้ง/ป ีการศ ึกษา 

1 ครั้ง/ป ีการศ ึกษา 
1 ครั้ง/ป ีการศ ึกษา 

 

 

1.7.6 ปราชญ์ชาวบ้าน/ภ ูมิปัญญาท้องถิ่น ผ ู้ทรงค ุณวุฒ ิ ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู 
นักเรียน    ในปีการศึกษาที่รายงาน 

1.7.6.1 พระวิเช ียรโมลี และคณะสงฆว์ ัดหนัง ราชวรว ิหารให้ความรู้เรื่อง พระพุทธศาสนา สถิติ
การให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี ้ตลอดปีการศึกษา 

1.7.6.2 พ ันต ารวจโทวส ุ น ้อยเจร ิญ ร ้อยต ารวจเอกสุระยุทธ ไขแสงจ ันทร์ ดาบต ารวจว ุฒิ ภาระ
จรุง ดาบต ารวจจงดล ธ ีวราว ัฒนศ ิริ ให้ความรู้ในโครงการ “กรกฎาคม เด ือนแห่งความปลอดภ ัย สร้าง
ว ินัย จราจร” ให้ความรู้ 1 ครั้ง/ปี 

1.7.6.3 ร.ต.อ.ชาญณรงค ์ พ ึงร ัตนะมงคล หัวหน้าสถานีดับเพลิงดาวคะนอง และพน ักงาน
ป้องก ัน และบรรเทาสาธารณภ ัยอาว ุโสให้ความรู้เรื่อง การป ้องกันและซ้อมกรณีการเกิดอ ัคค ีภ ัยใน
สถานศกึษา สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จำนวน 1  ครั้ง/ปี 

1.7.6.4 เจ้าหน ้าที่จากศ ูนย ์บริการสาธารณสุข ที่ 29 (ช่วง นุชเนตร) ให้ความรู้เรื่อง การปฐม 
พยาบาลเบื้องต้นและการป ้องกันโรคระบาดหร ือโรคติดต ่อ สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้จานวน 10 
ครั้ง/ป ี

1.7.6.5 นายไพฑูรย์ สรวยโภค ให้ความรู้เกี่ยวกับพ ิพ ิธภ ัณฑ์เพ ื่อการศึกษาวัดหน ัง ราชวรว ิหาร 
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จานวน 1 ครั้ง/ปี 
  

https://web.facebook.com/BangkokFamilyCenter/
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1.8 สภำพชุมชนโดยรวม 
1.8.1  สภาพชุมชนโดยรอบบริเวณโรงเรียน    เป็นชุมชนแออัดที่อยู่กันหนาแน่นเป็นจุด ๆ            

มีประชากรประมาณ  35,500 คน บริเวณสถานที่ใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียนได้แก่ วัดหนังราชวรวิหาร    
วัดนางนองวรวิหาร, วัดราชโอรสาราม   และชุมชนต่าง ๆ  อาชีพหลักของชุมชน  คือ  อาชีพรับจ้าง  
เนื่องจากประชากรจ านวนมากย้ายถิ่นฐานมาจากต่างจังหวัด   ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ประเพณี / 
วัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป  คือ  งานสักการะอนุสาวรีย์อดีตเจ้าอาวาสวัดหนังราชวรวิหาร   
งานเทศน์มหาชาติ   และงานประจ าปีวัดหนัง ราชวรวิหาร  
          1.8.2.   ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับ ปวช./ม.3  ร้อยละ  38.87  ระดับประถมศึกษา  
ร้อยละ  26.36  ระดับ  ปวส./ม.6     ร้อยละ  22.66  และระดับปริญญาตรี   ร้อยละ  12.11 

 -  ประกอบอาชีพรับจ้าง  ร้อยละ  73.21  อาชีพค้าขาย ร้อยละ  17.00 อาชีพธุรกิจ
ส่วนตัว ร้อยละ  6.71 และอาชีพรับราชการ ร้อยละ  1.98 

-  นับถือศาสนาพุทธ  ร้อยละ  98.64  ศาสนาคริสต์ ร้อยละ  1.17 และศาสนาอิสลาม   
ร้อยละ  0.19   
         -  ฐานะทางเศรษฐกิจ /รายได้โดยเฉลี่ย  ต่อครอบครัว/ต่อปี  มีรายได้ไม่เกิน 150,000  
บาท/ปี  ร้อยละ  43.73 และมีรายได้มากกว่า  150,000 บาทข้ึนไป/ปี  ร้อยละ  56.27 
         -  จ านวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 29.47 จ านวน 4 คน       
คิดเป็นร้อยละ 29.67 จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 22.99 จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 17.87 
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ส่วนที่ 2   
ยุทธศำสตร์และเป้ำหมำยกำรจัดกำรศึกษำ 

 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นองค์กรที่มีภารกิจส าคัญในการจัดและส่งเสริม 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การด าเนินงานใด ๆ จะส่งผลกระทบกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจ านวน
มากทั่วประเทศ การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2564 - 2565) ของหน่วยงาน             
จึงจ าเป็นต้องพิจารณา กฎหมาย ระเบียบ นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผน ที่เกี่ยวข้องหลายประการ 
รวมถึงการพิจารณาผลการด าเนินงาน ที่ผ่านมาในปัจจุบัน ทั้งแนวโน้มการเข้ารับบริการ ผลการด าเนินงาน
จากการติดตามการด าเนินงานตามนโยบาย และแผนปฏิบัติราชการ รวมถึงการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ปัจจุบันของหน่วยงาน ซึ่งจะน าเสนอตามหัวข้อ ดังต่อไปนี้ 

นโยบำยกำรจัดกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 - 2565  
1. กำรปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ให้ทันสมัย และทันกำรเปลี่ยนแปลงของโลก           

ในศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกระดับการศึกษาให้มีความรู้  ทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสม
กับบริบท สังคมไทย  

2. กำรพัฒนำคุณภำพและประสิทธิภำพครูและอำจำรย์ในระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและ
อำชีวศึกษำ ให้มีสมรรถนะทำงภำษำและดิจิทัล เพ่ือให้ครูและอาจารย์ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะทั้ง
ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้วยภาษาและดิจิทัล สามารถปรับวิธีการเรียนการสอนและการใช้สื่อทันสมัย และมี
ความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ ทางการศึกษาท่ีเกิดกับผู้เรียน 5  

3. กำรปฏิรูปกำรเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่ำนแพลตฟอร์มกำรเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชำติ (NDLP)                      
และกำรส่งเสริมกำรฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจ ำวัน เพ่ือให้มีหน่วยงานรับผิดชอบพัฒนาแพลตฟอร์ม            
การเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ ที่สามารถน าไปใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัยและเข้าถึงแหล่ง
เรียนรู้      ได้อย่างกว้างขวางผ่านระบบออนไลน์ และการน าฐานข้อมูลกลางทางการศึกษามาใช้ประโยชน์
ในการพัฒนา ประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา  

4. กำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ โดยกำรส่งเสริมสนับสนุน
สถำนศึกษำ    ให้มีควำมเป็นอิสระและคล่องตัว กำรกระจำยอ ำนำจกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
โดยใช้จังหวัดเป็นฐำน โดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติที่ได้รับการปรับปรุงเพ่ือ
ก าหนดให้มีระบบบริหารและการจัดการ รวมถึงการจัดโครงสร้างหน่วยงานให้เอ้ือต่อการจัดการเรียน   
การสอนให้มีคุณภาพ สถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระ และคล่องตัว การบริหารและการจัดการศึกษาโดย
ใช้จังหวัดเป็นฐาน มีระบบการบริหารงานบุคคลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  
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5. กำรปรับระบบกำรประเมินผลกำรศึกษำและกำรประกันคุณภำพ พร้อมจัดทดสอบวัด
ควำมรู้และทักษะที่จ ำเป็นในกำรศึกษำต่อระดับอุดมศึกษำทั้งสำยวิชำกำรและสำยวิชำชีพ  เพ่ือให้
ระบบการประเมินผล การศึกษาทุกระดับและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ได้รับการปรับปรุงให้
ทันสมัย ตอบสนองผลลัพธ์ ทางการศึกษาได้อย่างเหมาะสม  

6. กำรจัดสรรและกำรกระจำยทรัพยำกรให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้ำหมำย รวมถึงกำรระดมทรัพยำกร                
ทำงกำรศึกษำจำกควำมร่วมมือทุกภำคส่วน เพ่ือให้การจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม                
และสร้างโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพทัดเทียมกลุ่มอ่ืน ๆ กระจายทรัพยากรทั้ง
บุคลากรทางการศึกษา งบประมาณและสื่อเทคโนโลยีได้อย่างทั่วถึง  

7. กำรน ำกรอบคุณวุฒิแห่งชำติ (NQF) และกรอบคุณวุฒิอ้ำงอิงอำเซียน (AQRF)               สู่
กำรปฏิบัติ  เป็นการผลิตและการพัฒนาก าลังคนเพ่ือการพัฒนาประเทศ โดยใช้กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 
เชื่อมโยงระบบการศึกษา และการอาชีพ โดยใช้กลไกการเทียบโอนประสบการณ์ด้วยธนาคารหน่วยกิต
และการจัดท ามาตรฐานอาชีพในสาขา ที่สามารถอ้างอิงอาเซียนได ้ 

8. กำรพัฒนำเด็กปฐมวัยให้ได้รับกำรดูแลและพัฒนำก่อนเข้ำรับกำรศึกษำเพื่อพัฒนำร่ำงกำย               
จิตใจวินัย อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำให้สมกับวัย เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนแผนบูรณาการการพัฒนา
เด็กปฐมวัย ตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 สู่การปฏิบัติเป็นรูปธรรม โดยหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องน าไปเป็นกรอบในการจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย และมีการติดตาม
ความก้าวหน้าเป็นระยะ  

9. กำรศึกษำเพื่ออำชีพและสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ  เพ่ือให้ผู้จบ
การศึกษา ระดับปริญญาและอาชีวศึกษามีอาชีพและรายได้ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพและคุณภาพชีวิตที่
ดีมีส่วนช่วยเพิ่ม  ขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกได้  

10. กำรพลิกโฉมระบบกำรศึกษำไทยด้วยกำรน ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมำใช้  ใน
กำรจัดกำรศึกษำทุกระดับกำรศึกษำ เพ่ือให้สถาบันการศึกษาทุกแห่งน านวัตกรรมและเทคโนโลยีที่
ทันสมัย มาใช้ในการจัดการศึกษาผ่านระบบดิจิทัล  

11. กำรเพิ่มโอกำสและกำรเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพของกลุ่มผู้ด้อยโอกำสทำงกำรศึกษำ                  
และผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ เพ่ือเป็นการเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ                       
ของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ  

12. กำรจัดกำรศึกษำในระบบ นอกระบบ และตำมอัธยำศัย โดยยึดหลักกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต                 
และกำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาและผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ  

 
 
 



38 
 

นโยบำยระยะเร่งด่วน (Quick Win)  
1. ควำมปลอดภัยของผู้เรียน โดยจัดให้มีรูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการในการดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุข และได้รับการปกป้องคุ้มครองความ
ปลอดภัยทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ รวมถึงการสร้างทักษะให้ผู้เรียนมีความสามารถในการดูแลตนเองจาก
ภัยอันตรายต่าง ๆ ท่ามกลาง สภาพแวดล้อมทางสังคม  

2. หลักสูตรฐำนสมรรถนะ มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยยึดความสามารถของผู้เรียน
เป็นหลัก และพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่ต้องการ  

3. ฐำนข้อมูล Big Data มุ่งพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและไม่ซ้ าซ้อน เพ่ือให้ได้
ข้อมูล ภาพรวมการศึกษาของประเทศที่มีความครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และสามารถ
น ามาใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง  

4. ขับเคลื่อนศูนย์ควำมเป็นเลิศทำงกำรอำชีวศึกษำ (Excellent Center) สนับสนุนการ
ด าเนินงาน ของศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ตามความเลิศของแต่ละ
สถานศึกษาและตามบริบท ของพ้ืนที่ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
ตลอดจนมีการจัดการเรียนการสอน ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบัน  

5. พัฒนำทักษะทำงอำชีพ ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่เน้นพัฒนาทักษะอาชีพของผู้เรียน เพ่ือ
พัฒนา คุณภาพชีวิต สร้างอาชีพและรายได้ที่เหมาะสม และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ  

6. กำรศึกษำตลอดชีวิต การจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับประชาชนทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพและ
มาตรฐาน ประซาชนในแต่ละช่วงวัยได้รับการศึกษาตามความต้องการอย่างมีมาตรฐาน เหมาะสมและเต็ม
ตามศักยภาพ ตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยชรา และพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมเพ่ือเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่
สังคมผู้สูงวัย  

7. กำรจัดกำรศึกษำส ำหรับผู้ที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้ที่มี                  
ความต้องการจ าเป็นพิเศษได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพสามารถด ารงชีวิตในสั งคมอย่างมีเกียรติ 
ศักดิ์ศรีเท่าเทียมกับผู้อ่ืนในสังคม สามารถช่วยเหลือตนเองและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 

 
นโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 - 2565  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตระหนักถึงนโยบายด้านการศึกษา ซึ่งถือเป็นส่วน

ส าคัญยิ่ง ในการพัฒนาประเทศให้บรรลุเป้าหมายอย่างยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในทุกด้าน ดังนั้น 
เพ่ือให้การด าเนินการ เกิดผลสัมฤทธิ์และสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ โดยเฉพาะกิจกรรมปฏิรูป
ประเทศที่จะส่งผลให้เกิด การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) ที่มีความส าคัญ
เร่งด่วน และสามารถด าเนินการ และวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรมในช่วงปี พ.ศ. 2564 - 2565 ซึ่งเกี่ยวข้อง
กับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้แก่ 1) การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง
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การศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย 2) การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพ่ือ
ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และ3) การสร้างระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่มีคุณภาพ จึงก าหนดนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 ดังนี้  

1. ด้ำนควำมปลอดภัย  
    พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา                 

และสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุข
ภาวะที่ดี สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า  

2. ด้ำนโอกำส  
    2.1 สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย 

อารมณ ์สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย  
    2.2 ด าเนินการ ให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อย่างมีคุณภาพ                 

ตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือการศึกษาต่อ และประกอบ
อาชีพตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ
สู่ความเป็นเลิศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  

    2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือป้องกัน ไม่ให้                
ออกจากระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                   
อย่างเท่าเทียมกัน  

     2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มีทักษะ             
ในการด าเนินชีวิต มีพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ พ่ึงตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

3. ด้ำนคุณภำพ  
    3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็น ของ

โลกในศตวรรษท่ี 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง  

     3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และ                      
การเลือกศึกษาต่อ เพ่ือการมีงานท า  

     3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จ าเป็น ในแต่
ละระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุก
ด้าน ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ  
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     3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการ
สอน ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลมีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู  

4. ด้ำนประสิทธิภำพ  
    4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พ้ืนที่ เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการ

ขับเคลื่อนบนฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  
    4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก และ

โรงเรียนที่สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบท
ของพ้ืนที ่ 

    4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 
1 - 3 น้อยกว่า 20 คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของ
ชุมชน  

    4.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ และ
สถานศึกษาที่ตั้งในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ 4.5 สนับสนุนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนา
นวัตกรรมการศึกษา และการเพ่ิมความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  4.6 เพ่ิม
ประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นการศึกษาเพ่ือเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศให้ผู้เรียนมี
โอกาสได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะที่จ าเป็น สามารถ
แก้ปัญหาปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝ่การเรียนรู้ และ
เป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่ มีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภาคภูมิใจในความ
เป็นไทย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งเป็นหนึ่งในหน่วยงานของรัฐที่จัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน จึงได้ก าหนดทิศทางในการพัฒนาการศึกษา ขั้นพ้ืนฐานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 ซึ่ง
ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ ดังนี้  

วิสัยทัศน์  
สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน  

พันธกิจ  
  1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองใน

ระบอบ ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
 2. จัดการศึกษาให้ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ได้รับความ

ปลอดภัย จากภัยพิบัติ ภัยคุกคามทุกรูปแบบ เพ่ือรองรับวิถีชีวิตใหม่  
 3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะใน

ศตวรรษ ที่ 21  
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   4. พัฒนาผู้ เรียนให้มีความสามารถและมีความเป็นเลิศทางวิชาการ เพ่ือสร้างขีด
ความสามารถ   ในการแข่งขัน  

 5. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทาง
การศึกษา อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม  

 6. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะด้านภาษา               
และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  

 7. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)   

 8. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology)  

เป้ำประสงค์  
 1. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และ

ยึดมั่น การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและ
หน้าที่อย่างมีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภูมิใจในความเป็นไทย  

   2. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ตาม
มาตรฐาน สอดคล้องกับศักยภาพ ให้เป็นผู้มีสมรรถนะและทักษะที่จ าเป็นส าหรับอนาคต มีความรู้ ความ
เข้าใจ สามารถ วางแผนในการศึกษาต่อเพ่ือการมีงานท า และสามารถปรับตัวในการด ารงชีวิตอยู่ในสังคม
อย่างมีความสุข  

   3. ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ได้รับการดูแลความปลอดภัย                    
จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ า และรองรับวิถีชีวิตใหม่              
รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี 

   4. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีสมรรถนะ ความรู้               
ความเชี่ยวชาญ และจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ  

 5. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals : SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญา                     
ของเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาครูให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เชื่อมโยงนโยบายด้านดิจิทัล                      
ของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายด้านปัญญาประดิษฐ์  

 6. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
สถานศึกษามีสมดุลในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูล
สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ และการรายงานผลอย่างเป็นระบบใช้งานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมใน
การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 
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กลยุทธ์  
 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำให้ผู้เรียนมีควำมปลอดภัยจำกภัยทุกรูปแบบ 
 เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์  
   ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ได้รับการดูแลความปลอดภัย

จากภัยพิบัติ และภัยคุกคามทุกรูปแบบ สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ า และรองรับวิถีชีวิ ต
ใหม่ รวมถึงการจัด สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี 

  กลยุทธ์ที่ 2 สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำให้กับประชำกรวัยเรียน 
ทุกคน 

 เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์  
  1. เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการสมวัย  
 2. ประชากรวัยเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอ

ภาคจนจบ การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 3. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ  
 4. เด็กกลุ่มเสี่ยงที่จะออกจากระบบการศึกษา เด็กตกหล่น และเด็กออกกลางคัน ได้รับ

การช่วยเหลือ ให้ได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
 5. เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ได้รับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
 กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
 เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์  
   1. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และ

ยึดมั่น การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและ
หน้าที่อย่างมีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภูมิใจในความเป็นไทย  

   2. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ตาม
มาตรฐาน สอดคล้องกับศักยภาพ ให้เป็นผู้มีสมรรถนะและทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  

 3. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง ของเทคโนโลยีมีสมรรถนะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ มี
ความพร้อมทั้งทางด้านวิชาการ เชี่ยวชาญวิชาชีพ มีจรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู  

 4. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals : SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญา                    
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
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  กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ  
  เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์  
 1. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

สถานศึกษามีการน าระบบข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

  2. สถานศึกษาและพ้ืนที่นวัตกรรมได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้มีความคล่องตัวและ                         
เอ้ือต่อการบริหาร และการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับบริบท  

  3. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
สถานศึกษามีการบริหารงบประมาณ และการบริหารงานบุคคล ที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท  

  4. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
สถานศึกษามีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท 
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ส่วนที่  3 
ผลกำรวิเครำะห์สถำนศึกษำ  (SWOT-Analysis) 

 
 โรงเรียนวัดหนังมุ่งจัดการศึกษาเพ่ือให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและสอดคล้อง
กับความต้องการของท้องถิ่นเพ่ือเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้เกี่ยวข้องว่าผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษา
อย่างมีคุณภาพ  มีการพัฒนาตนเองตามศักยภาพ  มีความรู้  ความสามารถ  และมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
 
กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมของสถำนศึกษำ  (SWOT – Analysis) 
 โรงเรียนวัดหนังได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม  (Environmental  Analysis)  เป็น     
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนโดยวิเคราะห์จุดเด่น  - จุดที่ควรพัฒนา  จากสภาพแวดล้อม
ภายใน  และโอกาส - อุปสรรค  จากสภาพแวดล้อมภายนอก  ซึ่งเป็นปัจจัยและเงื่อนไขที่ส าคัญที่มีผลต่อ
การปฏิบัติงานของโรงเรียนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์  และจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องน ามาพิจารณาใน        
การก าหนดทิศทางและแนวทางการด าเนินงานของโรงเรียน  นอกจากนั้นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม     
ยังเป็นสิ่งส าคัญยิ่งในกระบวนการจัดท าแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนด้วย  ซึ่งในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ดังกล่าว  โรงเรียนวัดหนังมีการด าเนินงาน  ดังนี้ 
 1.  เน้นกำรมีส่วนร่วม 
 โรงเรียนวัดหนังได้มีการแต่งตั้งคณะท างานในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียนโดยเน้น
การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนวัดหนัง  และบุคลากรในโรงเรียนวัดหนัง
ในการรวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน  ( Internal  Environment)  และ
สภาพแวดล้อมภายนอกโรงเรียน  (External  Environment)  เพ่ือก าหนดเป็นนโยบายการจัดการศึกษา  
การก าหนดแผนงานต่าง ๆ  ของโรงเรียน 
 
 2.  กำรใช้เทคนิค  SWOT - Analysis 
 โรงเรียนวัดหนังมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายใน  และภายนอกโรงเรียน โดยการวิเคราะห์
จากปัจจัยด้านต่าง ๆ  ได้ข้อสรุปดังนี้ 
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รำยงำนกำรวิเครำะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกำสและภำวะคุกคำม  (SWOT Analysis)   
โรงเรียนวัดหนัง  ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร 

 
1. สภำพแวดล้อมภำยใน 
 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน  (Weakness) 
1. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่น  สะอาด  

และปลอดภัย เอ้ือต่อการเรียนรู้    
2. โรงเรียนมีการบริหารจัดการแบบกระจาย

อ านาจเน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย 
โดยใช้ SMILE MODEL ภายใต้วงจรคุณภาพ 
PDCA และศาสตร์พระราชาคือ  การเข้าใจ 
เข้าถึง และพัฒนา มาเป็นแนวทางใน     
การบริหาร 

3. โรงเรียนจัดการเรียนร่วมท าให้นักเรียนปกติ
และนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษสามารถ
เรียนร่วมกันได้อย่างมีความสุข 

4. ผู้บริหารมีบุคลิกภาพเป็นผู้น า  มีวิสัยทัศน์ 
ในการจัดการศึกษา  มีความตั้งใจ 
ในการพัฒนาโรงเรียนตามอุดมการณ์  อุทิศ
เวลาในการปฏิบัติงาน  ประพฤติตนเป็น
แบบอย่างที่ดี  มีความเป็นประชาธิปไตย 

5. ครูและบุคลากรมีความรู้  ความสามารถ   
ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม
และมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

6. ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์  มีสุขภาพกาย  สุขภาพจิต   
ที่ดี  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพ่ือน  ครู      และ
บุคลากรทั่วไป  สามารถปรับตัวให้    เข้ากับ
สังคมและสภาพแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม 

     1.   โรงเรียนขาดสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยและ 
ไม่เพียงพอในการจัดการเรียนการสอน และ
ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน เช่น  
คอมพิวเตอร์และระบบสื่ออุปกรณ์
เทคโนโลยีที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน 

2. โรงเรียนขาดอัตราก าลังครูไม่สอดคล้องกับ
ความต้องการของโรงเรียน เช่น ครูผู้สอน
เอกภาษาอังกฤษ  ภาษาจีน  นาฏศิลป์  และ
การศึกษาปฐมวัย 

3. ครูมีภาระงานอ่ืนนอกเหนือจากภาระ 
การสอนมากท าให้มีผลต่อคุณภาพ        
ในการจัดการศึกษา 

 
 

 
 

1. สภำพแวดล้อมภำยใน (ต่อ) 
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จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน  (Weakness) 
7. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

โรงเรียนวัดหนังให้การสนับสนุนและ         
มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาของ
โรงเรียนอย่างเข้มแข็ง 

8. เครือข่ายผู้ปกครองให้การสนับสนุนและ 
          ให้ความร่วมมือกับโรงเรียนเป็นอย่าดี 
      

 
 

 
 

2. สภำพแวดล้อมภำยนอก 
 

โอกำส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1. โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน

ต่างๆ ทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชนและภาค
ประชาสังคมในการมีส่วนร่วมพัฒนา
การศึกษาของโรงเรียน 

2. โรงเรียนตั้งอยู่ในท้องถิ่นมีแหล่งเรียนรู้ 
ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน 

3. โรงเรียนได้การสนับสนุนงบประมาณและ 
วิทยากรในการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี 
อย่างต่อเนื่องทุกปี 

4. องค์ ก รปกครองส่ วนท้ อ ง ถิ่ น ให้ ค ว าม
ช่วยเหลือในเรื่ องสุขอนามัยและความ
ปลอดภัย เช่น  ส านักงานเขตจอมทอง 
ศูนย์บริการสาธารณสุข ๒๙ ช่วง นุชเนตร 

 
 

1. ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง มีรายได้
น้อย ไม่มีเวลาในการดูแลเอาใจใส่นักเรียน 

2. ผู้ปกครองมีการย้ายถิ่นฐานที่อยู่อาศัย      
ในการประกอบอาชีพ ท าให้ผู้เรียนต้องย้าย
ติดตามผู้ปกครอง 

3. โรงเรียนตั้งอยู่ในชุมชนที่มีแหล่งอบายมุข   
ทีส่่งผลเสียต่อการพัฒนาด้านคุณธรรม 
จริยธรรมของนักเรียน 

4. โรงเรียนมีงบประมาณไม่เพียงพอในการ
ซ่อมแซม  ปรับปรุง  พัฒนาโรงเรียน
ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  อาคารสถานที่ 
ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ  

5. โรงเรียนได้รับงบประมาณในการจัดซื้อ 
จัดหาวัสดุครุภัณฑ์ส าหรับห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการและห้องศูนย์การเรียนรู้ไม่
เพียงพอต่อความต้องการ 

6. ปัญหาการจราจรติดขัดมากบริเวณหน้า
โรงเรียนช่วงเลิกเรียน 

 
โอกำสและข้อจ ำกัดของโรงเรียน 
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สภำพแวดล้อมภำยใน   
โรงเรียนมีจุดแข็ง  คือ  โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่น  สะอาด  และปลอดภัย เอ้ือต่อการ 

เรียนรู้   มีการบริหารจัดการแบบกระจายอ านาจเน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายโดยใช้  SMILE MODEL
ภายใต้วงจรคุณภาพ PDCA และศาสตร์พระราชา คือ  การเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา มาเป็นแนวทางใน
การบริหาร  โรงเรียนวัดหนังมีการจัดการเรียนร่วมท าให้นักเรียนปกติและนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ
สามารถเรียนร่วมกันได้อย่างมีความสุข ผู้บริหารมีบุคลิกภาพเป็นผู้น า  มีวิสัยทัศน์ ในการจัดการศึกษา     
มีความตั้งใจในการพัฒนาโรงเรียนตามอุดมการณ์  อุทิศเวลาในการปฏิบัติงาน  ประพฤติตนเป็นแบบอย่าง
ที่ดี  มีความเป็นประชาธิปไตย  ครูและบุคลากรมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนได้อย่าง
เหมาะสมและมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์  มีสุขภาพกาย  สุขภาพจิตที่ดี  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพ่ือน  ครู  และบุคลากรทั่วไป  สามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับสังคมและสภาพแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
โรงเรียนวัดหนังให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนอย่างเข้มแข็ง
เครือข่ายผู้ปกครองให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือกับโรงเรียนเป็นอย่าดี 

      
โรงเรียนมีจุดอ่อน  คือ   โรงเรียนขาดสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยและไม่เพียงพอในการจัดการเรียน 

การสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน เช่น  คอมพิวเตอร์และระบบสื่ออุปกรณ์เทคโนโลยี ที่ส่งเสริม
การเรียนรู้ของนักเรียน  โรงเรียนยังขาดอัตราก าลังครูไม่สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียน เช่น 
ครผูู้สอนเอกภาษาอังกฤษ  ภาษาจีน  นาฏศิลป์  และการศึกษาปฐมวัย  อีกทั้งครูมีภาระงานอื่นนอกเหนือ
จากภาระการสอนมากท าให้มีผลต่อคุณภาพในการจัดการศึกษา 
 

สภำพแวดล้อมภำยนอก 
โรงเรียนมีโอกำส  คือ  โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชน 

และภาคประชาสังคมในการมีส่วนร่วมพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน อีกทั้งโรงเรียนตั้งอยู่ ในท้องถิ่นที่มี
แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้นอกห้องเรียน โรงเรียนได้การสนับสนุนงบประมาณและวิทยากรใน
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรีอย่างต่อ เนื่องทุกปี  องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความช่วยเหลือในเรื่องสุขอนามัยและความปลอดภัย เช่น ส านักงานเขตจอมทอง 
ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร 
 
 
 
 

โรงเรียนมีอุปสรรค  คือ  ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง มีรายได้น้อย ไมม่ีเวลาในการดูแล   
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เอาใจใส่นักเรียน ผู้ปกครองบางส่วนก็มีการย้ายถิ่นฐานที่อยู่อาศัยในการประกอบอาชีพ ท าให้ผู้เรียนต้อง
ย้ายติดตามผู้ปกครอง ชุมชนบริเวณรอบ ๆ โรงเรียนมีแหล่งอบายมุขที่ส่งผลเสียต่อการพัฒนาด้าน
คุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ปัญหาการจราจรติดขัดมากบริเวณหน้าโรงเรียนช่วงเลิกเรียน และปัญหา
ที่ส าคัญและเป็นอุปสรรคต่อการบริหารจัดการและพัฒนาโรงเรียน คือ  งบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอใน
การซ่อมแซม  ปรับปรุง  พัฒนาโรงเรียน ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  อาคารสถานที่  ค่าสาธารณูปโภค
ต่างๆ และการจัดซื้อ จัดหาวัสดุครุภัณฑ์ส าหรับห้องเรียน ห้องปฏิบัติการและห้องศูนย์การเรียนรู้        
เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ให้กับนักเรียน  
 
ข้อเสนอแนะท่ัวไป 
 1. โรงเรียนควรจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21  อย่างต่อเนื่อง 
และยั่งยืน 
 2.  โรงเรียนควรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความสามารถของนักเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  และ
ควรมีการจัดกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่าง ๆ   
 3.  โรงเรียนควรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์  แสดงถึงความรู้  ความคิดและ
แสดงผลงานของตนเองได้อย่างภาคภูมิใจ  เช่น  กิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงาน  เป็นต้น 
 4.  โรงเรียนควรจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะวิชาการและทักษะชีวิตอย่างรอบด้าน 
  
ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำสถำนศึกษำ 
 1.  โรงเรียนควรส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์  
คิดอย่างมีวิจารณญาณ  มีความคิดสร้างสรรค์  โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นความสามารถ
ดังกล่าวให้เกิดกับผู้เรียน 
 2. โรงเรียนควรส่งเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาครูให้เป็นผู้ที่มีความรู้  ความสามารถใน         การ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ตลอดจนการส่งเสริมให้ครูผลิตสื่อ/นวัตกรรมละการวิจัยเพ่ือ
น ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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ส่วนที่  4   
วิสัยทัศน์และแนวทำงกำรบริหำรจัดกำร 

 
 โรงเรียนวัดหนังได้ก าหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ปีการศึกษา  2565 ถึงปี
การศึกษา  2567  ให้สอดคล้องกับแนวการปฏิรูปการศึกษา  จุดเน้นด้านผู้เรียนของสพฐ. และการจัด 
การเรียนรู้ตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ 10  เพ่ือ
พัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ  และมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ
กระทรวงศึกษาธิการ  เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายการจัดการศึกษา  ผู้เรียนมีพัฒนาการทั้ง
ด้านร่างกาย  อารมณ์  สังคม  และสติปัญญา  สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ  โดยสอดคล้อง
กับหลักสูตรสถานศึกษาและความต้องการของท้องถิ่น  โรงเรียนวัดหนังจึงได้ก าหนดแนวทางในการพัฒนา  
ดังนี้ 

 
1. วิสัยทัศน์ของโรงเรียนวัดหนัง 

องค์กรแห่งการเรียนรู้ เชิดชูคุณธรรมวิถีพุทธชั้นน า น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง           
สู่สังคมการมีส่วนร่วม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 
2. พันธกิจของโรงเรียนวัดหนัง 

 จากวิสัยทัศน์ของโรงเรียน ได้น ามาก าหนดพันธกิจ ภาระงานที่ต้องด าเนินการให้บรรลุตาม
วิสัยทัศน์ ดังนี้ 

2.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์สูงสุดของ 
องค์กร 

2.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ตามแนวทางวิถีพุทธ ด ารงตนบนพ้ืนฐาน                 
ของความพอประมาณอย่างมีเหตุมีผลมีภูมิคุ้มกันที่ดีสามารถเผชิญความเปลี่ยนแปลงได้อย่างเท่าทันและ
ชาญฉลาด 

2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้โดยน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการอย่างมี
คุณภาพและสร้างเครือข่ายทางการศึกษา 

2.4 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีความระหนักและมีจิตส านึก 
ในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

2.5 จัดการศึกษาท่ีลดความเหลื่อมล้ า สร้างโอกาสทางการศึกษาและความเท่าเทียม 
ทางการศึกษาให้แก่ผู้เรียนทุกคน 

2.6 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะในการจัดการความรู้ มีสมรรถนะ                
ในการปฏิบัติงาน เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นครู บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล 
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 3. เป้ำหมำยของโรงเรียนวัดหนัง  
 จากการก าหนดพันธกิจ น ามาก าหนดเป็นเป้าหมายในการด าเนินงาน ในเชิงปริมาณ  
และเชิงคุณภาพในระยะ 3 ปี ดังนี้ 

3.1 เชิงปริมาณ 
3.1.1 โรงเรียนมีผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพภายในระดับดีเลิศข้ึนไป 
3.1.2 โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาจาก สมศ. 
3.1.3 ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาร้อยละ  80 
3.1.4 ผู้บริหาร  ครู  บุคลากรทางการศึกษา  กรรมการสถานศึกษา  และผู้ปกครอง

นักเรียนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ร้อยละ  80 
3.2 เชิงคุณภาพ 

3.2.1 ผลสัมฤทธิ์ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ระดับชาติ  (O-NET)  เพิ่มข้ึนอย่างน้อย 
ร้อยละ 3  

3.2.2 ผู้เรียนชั้นปฐมวัย  ร้อยละ  80  มีพัฒนาการอยู่ในระดับดี 
3.2.3 ผู้เรียน ป.1-3  ทุกคน  อ่านออก  เขียนได้  คิดเลขเป็น 
3.2.4 ผู้เรียน ป.4 - 6  ทุกคน  อ่านคล่อง  เขียนคล่อง  คิดเลขคล่อง  และมีทักษะการคิด 

ขั้นพ้ืนฐาน 
3.2.5  ผู้เรียนร้อยละ 80 มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะ

ส าคัญ ของผู้เรียน ระดับดีข้ึนไป 
3.2.6 ผู้เรียนการศึกษาพิเศษทุกคนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพและความสามารถ 
3.2.7 ครูและบุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพและได้รับการ

ส่งเสริมในการเลื่อนวิทยฐานะ 
 

4. กลยุทธ์ของโรงเรียนวัดหนัง 
จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย น ามาก าหนดกลยุทธ์ในการด าเนินงานให้ประสบ

ความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยครอบคลุมเป้าหมายที่ก าหนดไว้ และสอดคล้องกับ
การวิเคราะห์สภาพปัจจุบันปัญหาของโรงเรียนวัดหนัง ดังนี้ 

1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
2. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 
3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง 
4. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
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5. จุดเน้นด้ำนคุณลักษณะผู้เรียน 
5.1  ผู้เรียนอ่านออก  เขียนได้  คิดเลขเป็น  รู้จักการคิดวิเคราะห์  คิดสร้างสรรค์                

มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21   และมีทักษะในการแสวงหาความรู้
ได้ด้วยตนเอง  

5.2  ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม   
5.3  ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตและทักษะชีวิตที่ดี 
5.4  ผู้เรียนมีความเป็นไทย สืบสานประเพณี  ศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ 

รักษ์สิ่งแวดล้อม 
6. จุดเน้นด้ำนกำรให้บริกำรทำงกำรศึกษำ 

 6.1  ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและให้บริการทางศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
6.2  เร่งรัดพัฒนาประสิทธิผลที่เกิดกับผู้เรียนให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 

 6.3  พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการเงินและระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาให้เกิด 
ประโยชน์สูงสุด 

6.4  พัฒนาด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหาร 
จัดการ 

6.5  สร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  และภาคประสังคม 
ในการบริหารจัดการศึกษา 

7.  แนวทำงในกำรด ำเนินงำน 

 การพัฒนาโรงเรียนวัดหนังให้บรรลุตามวิสัยทัศน์  พันธกิจ และเป้าประสงค์  โรงเรียน              
มีการด าเนินการน ากลยุทธ์สู่การปฏิบัติ  ดังนี้ 
 7.1  กำรวำงแผนด ำเนินกำร  (PLAN) 
      7.1.1  จัดตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  ประกอบด้วย  ผู้บริหาร  ครู  ผู้ปกครอง  และชุมชน 
      7.1.2  สร้างความรู้  ความเข้าใจ  แก่  คณะครู  ผู้ปกครอง  ชุมชน  และนักเรียนเกี่ยวกับ
โครงการต่าง ๆ 
      7.1.3  จัดท าแผนกลยุทธ์ตามรูปแบบก าหนดผลส าเร็จอย่างสมดุล   (Balance Score Card)  
ได้แก่  มุมมองด้านนักเรียน  มุมมองด้านกระบวนการจัดการศึกษาภายใน  มุมมองด้านการเรียนรู้และ  
การพัฒนา  และมุมมองด้านงบประมาณและทรัพยากร 
      7.1.4  ประสานงานภาคีเครือข่ายให้ความร่วมมือด าเนินงานการพัฒนาตามกลยุทธ์ที่ก าหนด 
      7.1.5  จัดบุคลากรเป็นทีมงาน  ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับกลยุทธ์  แผนงาน  โครงการ 
ที่ก าหนด 
      7.1.6  จัดท าแผนการใช้งบประมาณให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ 
      7.1.7  จัดท าแผน  ติดตาม  และประเมินผล 
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 7.2  กำรปฏิบัติ  (DO) 
      7.2.1  ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ  โครงการ  และกิจกรรมที่ก าหนดโดยเน้นการมีส่วนร่วม 
      7.2.2  ศึกษาเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
         7.2.3  ปฏิบัติงานด้วยวิธกีารที่หลากหลาย 
      7.2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ตลอดจนสนับสนุน
อ านวยความสะดวกในการท างาน 
 

 7.3  กำรตรวจสอบ  ทบทวน  ประเมิน  (CHECK) 
     7.3.1 ก าหนดผู้นิเทศ  ก ากับ  ติดตามความก้าวหน้าความส าเร็จตามกลยุทธ์  วัตถุประสงค์  
ตัวชี้วัด 
     7.3.2  ผู้รับผิดชอบสรุปผลการตรวจสอบ  จุดเด่น  จุดด้อย  และจุดที่ควรพัฒนา 
 

 7.4  กำรปรับปรุง  แก้ไข/พัฒนำ  (ACTION) 
      7.4.1  ร่วมมือกับองค์เครือข่าย  เสนอแนวทางการพัฒนา 
      7.4.2  สรุปผลการด าเนินงาน  และรายงานผลต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
ชุมชน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร   
      7.4.3  น าผลการประเมินไปพัฒนาคุณภาพให้บรรลุตามกลยุทธ์   
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8. แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนวัดหนัง 
 

โรงเรียนวัดหนังได้ใช้การบริหารด้วย  SMILE MODEL หลักส าคัญในการบริหารจัดการศึกษาที่น าไปสู่
ความส าเร็จของ SMILE MODEL  คือการน้อมน าศาสตร์พระราชา “เข้ำใจ เข้ำถึง พัฒนำ” มาใช้ในการ
ด าเนินงานเพราะเป็นหลักการที่สามารถพัฒนา แก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถือเป็นแก่นส าคัญของการท างานทุกรูปแบบ  โดยด าเนินงานภายใต้วงจร
คุณภาพ PDCA   
 

หลักกำรส ำคัญประกอบด้วย 
การน้อมน าศาสตร์พระราชา “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” มาใช้เป็นหลักการส าคัญ ในการด าเนินงาน

ดังนี้ 
1.  การสร้างความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการศึกษา การพัฒนา และการด าเนินกิจกรรม

ต่าง ๆ แก่ผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ประกอบด้วย ครูและบุคลากรของโรงเรียน 
คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง  ชุมชน ผู้ปกครอง นักเรียน หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เครือข่ายทางการศึกษาทั้งภาครัฐและภาคประชาชนที่มีส่วนในจัดการศึกษา โดยใช้หลักการมี
ส่วนในบริหารจัดการ เพ่ือสร้างความเข้าใจในหลักการ และการยอมรับจากทุกฝ่าย จึงจะให้ท าการบริหาร
โรงเรียนประสบความส าเร็จ ลดปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 

2.  การเข้าถึงสภาพความพร้อม  บริบท ปัญหาและอุปสรรคมีต่อการบริหารจัดการศึกษา        
น าข้อมูลด้านต่าง ๆ ได้ศึกษามาวิเคราะห์เพ่ือมาเป็นกรอบและแนวทางในการจัดการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับบริบทและความต้องการของชุมชน 

3.  การพัฒนา  วางแผนในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนให้ มีคุณภาพ
ตอบสนองบริบทและความต้องการของชุมชน โดยสามารถปรับรูปแบบตามสถานการณ์และบริบทของ
โรงเรียนและชุมชนบนข้อมูล ข้อเท็จจริงที่จัดเป็นระบบสารสนเทศในการพัฒนา และขับเคลื่อนการบริหาร
การจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบภายใต้วงจรคุณภาพ PDCA  เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ยกระดับคุณภาพในการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดหนัง 
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กำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนวัดหนังด้วย   SMILE MODEL 

S  =   Structure  การจัดโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสม 
การจัดโครงการองค์กรที่เหมาะสมเป็นกระบวนการทางการบริหาร ที่จะช่วยให้ทราบถึงโครงสร้าง

ของการบริหารงาน  อ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ตลอดช่องทางของการติดต่อสื่อสารของกลุ่มงานและ
บุคลากรต่าง ๆ ภายในโรงเรียน มีองค์ประกอบงานหลักอยู่ 4  ลักษณะงาน คือ งานวิชาการ งาน
บริหารงานบุคคล  งานงบประมาณ งานบริหารงานทั่วไป มีหัวหน้าสถานศึกษาเป็นศูนย์รวมของอ านาจ
การบริหารภายในโรงเรียน มีหน้าที่บริหารงาน จัดกระบวนการเรียนการสอนให้เป็นไปตามจุดหมายและ
หลักสูตร 

การจัดโครงสร้างของโรงเรียน ควรจัดให้ทุกกลุ่มงานและบุคลากรทุกคนได้แสดงตามบทบาท
หน้าที่ได้อย่างเต็มที่ การที่จะมีหน่วยงานหรือบุคลากรต าแหน่งอะไรบ้าง ประสานงานกันอย่างไร สื่อสาร
อย่างไร ก็ขึ้นอยู่กับสภาพความพร้อมของโรงเรียนในด้านบุคลากร อาคารสถานที่ ทรัพยากรของ
โรงเรียน  และชุมชน  การจัดองค์การมีความหมายครอบคลุมถึงกระบวนการจัดระบบ ตลอดระเบียบการ
ท างานทั้งหมดภายในองค์การ การจัดองค์การที่ดีนั้นควรจะต้องมีการวิเคราะห์งานจากบทบาทหน้าที่ด้วย 
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ดังนั้นโรงเรียนชุมชนจะมีหน่วยงานย่อย ๆ หน่วยใดบ้าง แต่ละหน่วยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ
อย่างไร  โครงสร้างของโรงเรียนควรมีองค์ประกอบต่อไปนี้              

1. ก าหนดจุดประสงค์และนโยบายของโรงเรียนให้ชัดเจน  
2. ก าหนดลักษณะของต าแหน่งงาน เช่น งานวิชาการ งานธุรการ หรืองานความสัมพันธ์ระหว่าง

โรงเรียนกับชุมชน             
3. ระบุขอบเขตของอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ เช่น งานวิชาการ รับผิดชอบงานหรือ

กิจกรรมใด   ซึ่งควรชัดเจนไม่ซ้ าซ้อนกัน              
4. การแบ่งงาน และการก าหนดงานที่ต้องการคนมีความช านาญเฉพาะอย่าง นั่นก็คือ การก าหนด

ต าแหน่งของบุคลาการประจ างานแต่ละอย่างว่าต้องการคนที่มีคุณสมบัติใด  
5. การจัดสายการบังคับบัญชา สายการบังคับบัญชาจะบ่งบอกอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบและ

ช่องทางการติดต่อสื่อสารซึ่งกันและกัน ระหว่างงานกับงาน ต าแหน่งกับต าแหน่ง ท าให้ทราบบุคคลที่เป็น
ผู้บังคับบัญชา และผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา การจัดสายการบังคับบัญชาที่ดี ควรเพ่ือให้เกิดเอกภาพในการ
บังคับบัญชาช่วงการควบคุมงานไม่กว้างหรือแคบจนเกินไป การติดต่อสื่อสารต้องรวดเร็ว สะดวก และ
คล่องตัวประสานงานไปสู่เป้าหมายของสถานศึกษาโดยขจัดความขัดแย้งหรือมีความขัดแย้งให้น้อย
ที่สุด              

6. เขียนโครงสร้างความสัมพันธ์ให้เห็นความสัมพันธ์ตามสายงานและระหว่างสายงานหรือ
ระหว่างต าแหน่งต่าง ๆ ให้ทุกคนในองค์การได้ทราบและเข้าใจตรงกัน   การจัดองค์กรภายในให้ดีจะต้อง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ บทบาทหน้าที่และความพร้อมในทรัพยากรที่มี จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

 

M = Management   การบริหารจัดการ 
การบริหารจัดการด้วยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน น านโยบายสู่การปฏิบัติโดยใช้หลัก        

ธรรมาภิบาล  คือ คุณธรรมของนักปกครองนักบริหารที่ดี (Good Governance) ตามพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีวิธีการ
ประยุกต์ใช้หลักธรรมาภิบาลที่เป็นกฎหมายเพื่อใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษาดังต่อไปนี้ 

1. หลักนิติธรรม ผู้บริหารจะต้องยึดหลักความถูกต้อง คือ มีการพิจารณาวินิจฉัยปัญหา การท า
การตัดสินใจ (Decision Making) และสั่งการ (Command) ด้วยความถูกต้องตามกฎหมายบ้านเมือง และ
กฎระเบียบข้อบังคับ ระเบียบ วินัยข้าราชการ และจรรยาบรรณครู ซึ่งเป็นข้อบังคับภายใต้ข้อตกลงร่วมกัน 
ให้ถูกต้องตามหลักศีลธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีของสังคม ถูกต้อง ตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา
หน่วยเหนือ  และถูกต้องตรงประเด็นตามหลักวิชา และได้รับความพึงพอใจ จากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายใน
ระบบงานของสถานศึกษาทั้ง ๔ งาน อันได้แก่ งานบริหารวิชาการ งานบริหารงบประมาณ งานบริหารบุคคล 
และงานบริหารทั่วไป 
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2. หลักคุณธรรม ผู้บริหารจะต้องยึดหลักความเหมาะสม คือ รู้จักคิด พูด ท า กิจการงาน และ
ปฏิบัติงานได้เหมาะสม ถูกกาลเทศะ บุคคล สังคม และสถานการณ์ ตามหลักสัปปุริ สธรรม 7 และหลัก
ความยุติธรรม คือ มีการวินิจฉัย สั่งการ และปฏิบัติต่อผู้อยู่ใต้ปกครอง และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ด้วย
ความชอบธรรม บนพ้ืนฐานแห่งหลักธรรม หลักการ เหตุผล และข้อมูลที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ และตรง
ประเด็น และด้วยความเที่ยงธรรม คือ ไม่อคติ หรือล าเอียงด้วยความหลงรัก หลงชัง ด้วยความกลัวเกรง 
และด้วยความหลง ไม่รู้จริง คือขาดข้อมูลที่ถูกต้องเชื่อถือได้ และสมบูรณ์ เป็นเครื่องประกอบการวินิจฉัย 
ตัดสินใจ ให้ความเท่ียงธรรม 

3. หลักความโปร่งใส ผู้บริหารจะต้องยึดหลักความบริสุทธิ์ คือ มีการวินิจฉัย สั่งการ กระท า
กิจการงาน ด้วยความบริสุทธิ์ใจ คือ ด้วยเจตนา ความคิดอ่าน ที่บริสุทธิ์ โปร่งใส ใช้ระบบสารสนเทศ
สามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา โดยใช้หลักการ PDCA ในระบบงานของสถานศึกษาท้ัง 4 งาน 

4. หลักการมีส่วนร่วม ผู้บริหารจะต้องให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับการจัดการศึกษา ทั้งครู นักเรียน 
ผู้ปกครอง ตลอดทั้งชุมชนมีส่วนร่วมด าเนินการจัดการศึกษาในโครงการและกิจกรรมของสถานศึกษาที่จัด
ขึ้นตลอดปีการศึกษา ในรูปแบบของคณะกรรมการ 

5. หลักความรับผิดชอบ ผู้บริหารจะต้องให้ผู้ที่มีส่วนร่วมในการด าเนินการจัดการศึกษาได้ตะหนัก
ถึงความรับผิดชอบร่วมกันในผลของการจัดการศึกษาที่มีผลผลิตคือตัวผู้เรียนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ที่แตกต่างกัน 

6. หลักความคุ้มค่า ผู้บริหารจะต้องใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินการกับทรัพยา
กรทางการศึกษาอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยใช้หลักการ PDCA เข้ามาตรวจสอบคุณภาพของ
ระบบงานทั้ง 4 งานอย่างครบถ้วนหากผู้บริหารสถานศึกษาได้ใช้หลัก “ธรรมาภิบาล” นี้ ในการบริหาร
จัดการสถานศึกษา และกระจายเป็นข้อปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ พึงใช้ประกอบในการปฏิบัติงานของแต่ละ
บุคคล ให้บรรลุความส าเร็จตามเป้าหมายของการจัดการศึกษาแล้วนั้น จะก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่
ส่วนรวมได้เป็นอย่างดีและยั่งยืนตลอดไป 

 
I = Interaction  การปฏิสัมพันธ์ทางการศึกษา 
การปฏิสัมพันธ์ทางการศึกษาของโรงเรียนกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและภาคประชาชน                

เพ่ือการสร้างเครือข่ายทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน ซึ่งเป็นเครื่องมือส าคัญในการระดม
สรรพก าลังสร้างความร่วมมือกับองค์กรและเครือข่ายทางการศึกษา สนับสนุนการจั ดการองค์ความรู้    
การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนมีแนวทางในการด าเนินการสองแนวทาง คือ  
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1.  การสร้างความสัมพันธ์ทางตรง ประกอบด้วยวิธีการหลัก 2 ประการ ได้แก่ การน าโรงเรียน
ออกสู่ชุมชน และ การน าชุมชนเข้ามาสู่โรงเรียน  

2.  การสร้างความสัมพันธ์ทางอ้อม โดยการพัฒนาให้บุคลากรมีมนุษยสัมพันธ์อันดีสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและการปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนให้สะอาด ปลอดภัย ร่มรื่น สวยงาม  
เป็นที่ประทับใจแก่ผู้มาเยี่ยมเยือน 

 
L =  Learning and growth  การเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็นกระบวนการที่สถานศึกษาต้องด าเนินงานตามแนว

ทางการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  โดยมีแนวคิดการด าเนินงานที่น่าสนใจและได้รับ         
การยอมรับอย่างแพร่หลาย เช่น กระบวนการพัฒนาโดยการใช้ข้อมูลอย่างชาญฉลาด (Data Wise 
Improvement Process) การจดัการความรู้ (Knowledge Management) การสร้างเครือข่าย        การ
เรียนรู้ (Learning Network) และการน าผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ (Evaluation Utilization) เป็น
ต้น ซึ่งการน าแนวคิดเหล่านี้ไปด าเนินงานเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องของสถานศึกษา 
มิใช่เป็นการเพ่ิมภาระงานที่มากขึ้น แต่เป็นการเสริมหรือสนับสนุนให้โรงเรียนมีระบบหรือวิธีการที่จะ
พัฒนาโรงเรียนตามวงจรคุณภาพ PDCA โดยใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นฐาน
ในการขับเคลื่อนให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน 

  
E = Evaluation   การนิเทศ ติดตาม และประเมินผล  
นิเทศ ก ากับ ติดตามงาน การบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน เพ่ือให้การจัดการศึกษาตรงตาม

มาตรฐาน เป็นไปตามนโยบายการจัดการศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัด และมุ่งหวังให้การจัดการศึกษาเกิด
ประสิทธิผลกับนักเรียนอย่างเต็มตามศักยภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสถานศึกษา และผลการประเมินมา
วิเคราะห์เพ่ือพัฒนายกกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในทุกมิติ เพ่ือสร้างการยอมรับและความศรัทธา
ต่อชุมชน 
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9. กำรวิเครำะห์ควำมสอดคล้องของวิสัยทัศน์และพันธกิจของสถำนศึกษำ 
 

วิสัยทัศน ์ พันธกิจ 
นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมบนพื้นฐำนคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตำมแนวทำงโรงเรียนวิถีพุทธ 

- พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
- พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ตามแนวทาง
วิถีพุทธ 
 

น้อมน ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง           ด ารงตนบนพื้นฐานของความพอประมาณ         
อย่างมีเหตุมีผลมีภูมิคุ้มกันที่ดีสามารถเผชิญความ
เปลี่ยนแปลงได้อย่างเท่าทันและชาญฉลาด 
 

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีความตระหนักและมีจิตส านึกในการอนุรักษ์และ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม 
 

องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ - พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน 
โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์สูงสุดขององค์กร 
- ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้โดยน า 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการอย่างมีคุณภาพและ
สร้างเครือข่ายทางการศึกษา 
- จัดการศึกษาที่ลดความเหลื่อมล้ า สร้างโอกาสทาง
การศึกษาและความเท่าเทียมทางการศึกษาให้แก่
ผู้เรียนทุกคน 
- พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะใน
การจัดการความรู้ มีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 
เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นครู บนพื้นฐานของ
หลักธรรมาภิบาล 
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10. กำรก ำหนดเป้ำประสงค์ด้ำนคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำในระยะ 3-5 ปี ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ
สถำนศึกษำ 

 

วิสัยทัศน์ของสถำนศึกษำ 

มำตรฐำนที่  1 

ตัวบ่งชี้/ประเด็นกำรพิจำรณำ 
ค่ำเป้ำหมำย 

ปี 2562 
ค่ำเป้ำหมำย 

ปี 2563 
ค่ำเป้ำหมำย 

ปี 2564 
ร้อยละ ระดับ ร้อยละ ระดับ ร้อยละ ระดับ 

นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม
บนพื้นฐำนคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตำมแนวทำง
โรงเรียนวิถีพุทธ 
 

มีคุณลักษณะและคา่นิยมที่ด ี
ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 

81 ดีเลิศ 82 ดีเลิศ 83 ดีเลิศ 

น้อมน ำหลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง     
       

นักเรียนมีความรู้ ทักษะพืน้ฐาน 
และเจตคติที่ดีต่องานอาชพี 

81 ดีเลิศ 82 ดีเลิศ 83 ดีเลิศ 

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 
 

นักเรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น 
และความเปน็ไทย   

81 ดีเลิศ 82 ดีเลิศ 83 ดีเลิศ 

องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ มีความสามารถในการอ่าน การเขียน 
การสื่อสารและการคิดค านวณ 

80 ดีเลิศ 81 ดีเลิศ 82 ดีเลิศ 

 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  
คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา 

80 ดีเลิศ 81 ดีเลิศ 82 ดีเลิศ 

 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 80 ดีเลิศ 81 ดีเลิศ 82 ดีเลิศ 

 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 

70 ดี 71 ดี 72 ดี 

 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

81 ดีเลิศ 82 ดีเลิศ 83 ดีเลิศ 

 มีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย 

81 ดีเลิศ 82 ดีเลิศ 83 ดีเลิศ 

 มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสงัคม 81 ดีเลิศ 82 ดีเลิศ 83 ดีเลิศ 
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วิสัยทัศน์ของสถำนศึกษำ 

มำตรฐำนที่  2 

ตัวบ่งชี้/ประเด็นกำรพิจำรณำ 
ค่ำเป้ำหมำย 

ปี 2562 
ค่ำเป้ำหมำย 

ปี 2563 
ค่ำเป้ำหมำย 

ปี 2564 
ร้อยละ ระดับ ร้อยละ ระดับ ร้อยละ ระดับ 

องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ โรงเรียนมีเป้าหมายวสิัยทัศน์ และ
พันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

 ดีเลิศ  ดีเลิศ  ยอดเย่ียม 

 โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา 

 ดีเลิศ  ยอดเย่ียม  ยอดเย่ียม 

 โรงเรียนมีการด าเนนิงานพัฒนา
วิชาการที่เนน้คุณภาพผู้เรียนรอบ
ด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

 ดีเลิศ  ดีเลิศ  ดีเลิศ 

 โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

 ยอด
เย่ียม 

 ยอดเย่ียม  ยอดเย่ียม 

 โรงเรียนจัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนบัสนุนการบรหิาร
จัดการและการจัดการเรียนรู ้

 ยอด
เย่ียม 

 ยอดเย่ียม  ยอดเย่ียม 

สู่สังคมกำรมีส่วนร่วม โรงเรียนส่งเสริมและพฒันาครูและ
บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ 
 

 ยอด
เย่ียม 

 ยอดเย่ียม  ยอดเย่ียม 

วิสัยทัศน์ของสถำนศึกษำ 

มำตรฐำนที่  3 

ตัวบ่งชี้/ประเด็นกำรพิจำรณำ 
ค่ำเป้ำหมำย 

ปี 2562 
ค่ำเป้ำหมำย 

ปี 2563 
ค่ำเป้ำหมำย 

ปี 2564 
ร้อยละ ระดับ ร้อยละ ระดับ ร้อยละ ระดับ 

องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ จัดการเรียนรู้ให้นักเรียนเกิด
กระบวนการคิดและคิดสร้างสรรค์   
โดยการปฏิบตัิจริงและสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได ้

 ดีเลิศ  ดีเลิศ  ดีเลิศ 

 ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
แหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย   
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

 ดีเลิศ  ดีเลิศ  ดีเลิศ 
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วิสัยทัศน์ของสถำนศึกษำ 

มำตรฐำนที่  3 

ตัวบ่งชี้/ประเด็นกำรพิจำรณำ 
ค่ำเป้ำหมำย 

ปี 2562 

ค่ำเป้ำหมำย 
ปี 2563 

ค่ำเป้ำหมำย 
ปี 2564 

ร้อยละ ระดับ ร้อยละ ระดับ ร้อยละ ระดับ 

 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชงิบวก  ยอด
เย่ียม 

 ยอดเย่ียม  ยอดเย่ียม 

 มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบและน าผลมาพฒันา 
ผู้เรียน 

 ดีเลิศ  ดีเลิศ  ดีเลิศ 

สู่สังคมกำรมีส่วนร่วม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ขอ้มูล
สะท้อนกลบัเพื่อพัฒนาและ  
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

 ดีเลิศ  ดีเลิศ  ดีเลิศ 
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11. กำรก ำหนดเป้ำหมำยคุณภำพรำยปีท่ีแสดงถึงควำมท้ำทำยต่อกำรพัฒนำคุณภำพตำมมำตรฐำน
กำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

 
กำรก ำหนดมำตรฐำนและค่ำเป้ำหมำยระดับปฐมวัย 

เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยใน ปีกำรศึกษำ  2562-2564 

 

มำตรฐำนระดับปฐมวัย ปีกำรศึกษำ 2562 ปีกำรศึกษำ 2563 ปีกำรศึกษำ 2564 

มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพเด็ก 
ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 

ร้อยละ ระดับ ร้อยละ ระดับ ร้อยละ ระดับ 

1.1 เด็กมีพัฒนาการด้านรา่งกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และ
ดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 

80 ดีเลิศ 81 ดีเลิศ 82 ดีเลิศ 

1.2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และ
แสดงออกทางอารมณ์ได ้

80 ดีเลิศ 81 ดีเลิศ 82 ดีเลิศ 

1.3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็น
สมาชิกที่ดีของสงัคม 

80 ดีเลิศ 81 ดีเลิศ 82 ดีเลิศ 

1.4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปญัญา สื่อสารได้ มีทักษะการ
คิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 

80 ดีเลิศ 81 ดีเลิศ 82 ดีเลิศ 

มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบรหิำรและกำรจัดกำร 
ยอดเย่ียม ดีเลิศ ดีเลิศ 

ร้อยละ ระดับ ร้อยละ ระดับ ร้อยละ ระดับ 

2.1 โรงเรียนมีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ดา้น 
สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 

 ยอดเยี่ยม  ดีเลิศ  ดีเลิศ 

2.2 โรงเรียนจัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน  ยอดเยี่ยม  ยอดเยี่ยม  ยอดเยี่ยม 

2.3 โรงเรียนส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัด
ประสบการณ ์

 ยอดเยี่ยม  ดีเลิศ  ดีเลิศ 

2.4 โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้  
อย่างปลอดภัย และเพียงพอ 

 ยอดเยี่ยม  ยอดเยี่ยม  ยอดเยี่ยม 

2.5 โรงเรียนให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการ
เรียนรู้เพื่อสนับสนนุการจัดประสบการณ์ 

 ยอดเยี่ยม  ดีเลิศ  ดีเลิศ 

2.6 โรงเรียนมีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

 ยอดเยี่ยม  ดีเลิศ  ดีเลิศ 
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มำตรฐำนที่ 3 กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ 
ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม ดีเลิศ 

ร้อยละ ระดับ ร้อยละ ระดับ ร้อยละ ระดับ 

3.1 ครูจัดประสบการณ์ที่สง่เสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุก
ด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 

 ยอดเยี่ยม  ดีเลิศ  ดีเลิศ 

3.2 ครูสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและ
ปฏิบัติอย่างมีความสุข 

 ดีเลิศ  ดีเลิศ  ดีเลิศ 

3.3 ครูจัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและ
เทคโนโลยทีี่เหมาะสมกับวัย 

 ยอดเยี่ยม  ดีเลิศ  ดีเลิศ 

3.4 ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผล
ประเมินพัฒนาการเด็กไปปรบัปรุงการจัดประสบการณ์และ
พัฒนาเด็ก 

 ยอดเยี่ยม  ดีเลิศ  ดีเลิศ 
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12. กำรก ำหนดมำตรฐำนและค่ำเป้ำหมำยระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเพื่อกำรประกันคุณภำพภำยใน  

ปีกำรศึกษำ  2562-2564 

 

มำตรฐำนระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ปีกำรศึกษำ 2562 ปีกำรศึกษำ 2563 ปีกำรศึกษำ 2564 

มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพผู้เรียน 
ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 

ร้อยละ ระดับ ร้อยละ ระดับ ร้อยละ ระดับ 

1. ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน       

๑) นักเรียนความสามารถในการอ่าน การเขียน  
การสื่อสารและการคิดค านวณ  

80 ดีเลิศ 81 ดีเลิศ 82 ดีเลิศ 

๒) นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมี 
วิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และแก้ปัญหา 

80 ดีเลิศ 81 ดีเลิศ 82 ดีเลิศ 

3) นักเรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 80 ดีเลิศ 81 ดีเลิศ 82 ดีเลิศ 

    4) นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศและการสื่อสาร 

81 ดีเลิศ 82 ดีเลิศ 83 ดีเลิศ 

5) นักเรียนมีผลสัมฤทธิท์างการเรียนตามหลักสูตร 
สถานศึกษา 

70 ด ี 71 ด ี 72 ดี 

6) นักเรียนมีความรู้ ทักษะพืน้ฐาน  และเจตคติที่ดีต่อ 
งานอาชีพ 

81 ดีเลิศ 82 ดีเลิศ 83 ดีเลิศ 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน       

๑) นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามเกณฑ์ที่ 
สถานศึกษาก าหนด 

81 ดีเลิศ 82 ดีเลิศ 83 ดีเลิศ 

2) นักเรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเปน็ไทย   81 ดีเลิศ 82 ดีเลิศ 83 ดีเลิศ 

   3) นักเรียนมีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกตา่ง
และหลากหลาย 

81 ดีเลิศ 82 ดีเลิศ 83 ดีเลิศ 

4) นักเรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสงัคม 81 ดีเลิศ 82 ดีเลิศ 83 ดีเลิศ 

มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบรหิำรและกำรจัดกำร 
ดีเลิศ ดีเลิศ ยอดเย่ียม 

ร้อยละ ระดับ ร้อยละ ระดับ ร้อยละ ระดับ 

2.1 โรงเรียนมีเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพนัธกิจที่
สถานศึกษาก าหนดชดัเจน 

 ดีเลิศ  ดีเลิศ  ดีเลิศ 

2.2 โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  ดีเลิศ  ยอดเยี่ยม  ยอดเยี่ยม 

2.3 โรงเรียนมีการด าเนินงานพฒันาวิชาการที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
 

 ดีเลิศ  ดีเลิศ  ดีเลิศ 
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มำตรฐำนระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ปีกำรศึกษำ 2562 ปีกำรศึกษำ 2563 ปีกำรศึกษำ 2564 

มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบรหิำรและกำรจัดกำร 
ดีเลิศ ดีเลิศ ยอดเย่ียม 

ร้อยละ ระดับ ร้อยละ ระดับ ร้อยละ ระดับ 

2.4 โรงเรียนส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

 ดีเลิศ  ดีเลิศ  ดีเลิศ 

2.5 โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือ
ต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

 ยอดเยี่ยม  ยอดเยี่ยม  ยอดเยี่ยม 

2.6 โรงเรียนจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

 ยอดเยี่ยม  ยอดเยี่ยม  ยอดเยี่ยม 

มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
ร้อยละ ระดับ ร้อยละ ระดับ ร้อยละ ระดับ 

3.1 ครูสามารถจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิด
และคิดสร้างสรรค์ โดยการปฏบิตัิจริงและสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได ้

 ดีเลิศ  ดีเลิศ  ดีเลิศ 

3.2 ครูสามารถใช้สื่อเทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้อย่างหลากหลายที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

 ดีเลิศ  ดีเลิศ  ดีเลิศ 

3.3 ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  ยอดเยี่ยม  ยอดเยี่ยม  ยอดเยี่ยม 

3.4 ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเปน็ระบบ
และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

 ดีเลิศ  ดีเลิศ  ดีเลิศ 

3.5 ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูแ้ละให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

 ดีเลิศ  ดีเลิศ  ดีเลิศ 



๑๙ 
 

แบบประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 

ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำระหว่ำงปี  2562-2564 

ผลกำรประเมินตำมมำตรฐำนกำรศึกษำระดับปฐมวัย 

มำตรฐำนกำรศึกษำ 

ผลกำรประเมินมำตรฐำนกำรศึกษำ  (ระดับคุณภำพ) 
ปีกำรศึกษำ 2562 ปีกำรศึกษำ 2563 ปีกำรศึกษำ 2564 

ค่ำเป้ำหมำย 
ผลกำร
ประเมิน 

สรุปผล ค่ำเป้ำหมำย 
ผลกำร
ประเมิน 

สรุปผล ค่ำเป้ำหมำย 
ผลกำร
ประเมิน 

สรุปผล 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพเด็ก ดีเลิศ ดีเลิศ เท่ากับเป้าหมาย ดีเลิศ ดีเลิศ เท่ากับเป้าหมาย ดีเลิศ ดีเลิศ เท่ากับเป้าหมาย 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม เท่ากับเป้าหมาย ดีเลิศ ยอดเยี่ยม สูงกว่าเป้าหมาย ดีเลิศ ยอดเยี่ยม สูงกว่าเป้าหมาย 

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม เท่ากับเป้าหมาย ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม เท่ากับเป้าหมาย ดีเลิศ ดีเลิศ เท่ากับเป้าหมาย 

 

ผลกำรประเมินตำมมำตรฐำนกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

มำตรฐำนกำรศึกษำ 

ผลกำรประเมินมำตรฐำนกำรศึกษำ  (ระดับคุณภำพ) 
ปีกำรศึกษำ 2562 ปีกำรศึกษำ 2563 ปีกำรศึกษำ 2564 

ค่ำเป้ำหมำย 
ผลกำร
ประเมิน 

สรุปผล ค่ำเป้ำหมำย 
ผลกำร
ประเมิน 

สรุปผล ค่ำเป้ำหมำย 
ผลกำร
ประเมิน 

สรุปผล 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผูเ้รียน ดีเลิศ ดีเลิศ เท่ากับเป้าหมาย ดีเลิศ ยอดเยี่ยม สูงกว่าเป้าหมาย ดีเลิศ ดีเลิศ เท่ากับเป้าหมาย 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ ดีเลิศ เท่ากับเป้าหมาย ดีเลิศ ดีเลิศ เท่ากับเป้าหมาย ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม เท่ากับเป้าหมาย 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนน้
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ดีเลิศ ดีเลิศ เท่ากับเป้าหมาย ดีเลิศ ดีเลิศ เท่ากับเป้าหมาย ดีเลิศ ดีเลิศ เท่ากับเป้าหมาย 
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ส่วนที่  5 
แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำโรงเรียนวัดหนังปี พ.ศ. 2565 - ปี พ.ศ. 2567 

 

จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย โรงเรียนวัดหนังได้น ามาก าหนดกลยุทธ์ในการด าเนินงานให้
ประสบความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยครอบคลุมเป้าหมายที่ก าหนดไว้ และ
สอดคล้องกับการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันปัญหาของโรงเรียนวัดหนัง ดังนี้ 

1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
2. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 
3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง 
4. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 

 

    กลยุทธ์ที่  1  ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
  เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
  ผู้เรียน  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  และโรงเรียนได้รับการดูแลความปลอดภัยจาก

ภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ  สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่  โรคอุบัติซ้ า  และรองรับวิถีชีวิตใหม่  
รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี 
 

ที่ โครงกำร ตัวชี้วัด 
ค่ำเป้ำหมำย 

2565 2566 2567 
1 โครงการส่งเสริมการขับขี่

ปลอดภัยสร้างวินัยจราจร 
ร้อยละของผู้เรียนที่มีความรู้ เข้าใจ
เก่ียวกับกฎหมายจราจร มารยาทใน
การขับขี่และรู้จักวิธีการป้องกันตัวเอง
ขณะขับขี่ยานพาหนะได ้

80 85 90 

2 โครงการสถานศึกษาสีขาว 
ปลอดยาเสพตดิและ
อบายมุข 

ร้อยละของผู้เรียนที่ปลอดยาเสพติด
และอบายมุข 
 

100 100 100 

3 โครงการพัฒนาอาคาร
สถานที่และสิง่แวดล้อม 

ร้อยละของการดูแลห้องเรียน  
ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง 
สะอาด  ปลอดภัย  วัสดุ  อุปกรณ์ 
ต่าง ๆ  ได้รับการตรวจสอบ 
บ ารุงรักษา และซ่อมแซม มีการจัด
สภาพแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน  
 

80 85 90 
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ที่ โครงกำร ตัวชี้วัด 
ค่ำเป้ำหมำย 

2565 2566 2567 
4 โครงการส่งเสริมสุขภาพ

อนามัย 
1. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการ
ส่งเสริมการดูแลสุขภาพอนามัย ด้วย
การออกก าลังกาย การตรวจ
สมรรถภาพทางกาย และการตรวจ
สุขภาพเป็นประจ าทุกป ี

100 100 100 

2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีสัดส่วนความ
สูงเทียบกับน้ าหนักทีส่มส่วน 

75 80 85 

5 โครงการสถานศึกษา
ปลอดภัย 

1. ร้อยละของผู้บริหาร ครูและ
นักเรียนที่มีความตระหนักดา้นความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างานให้เกิดขึ้น
ภายในโรงเรียน 

100 100 100 

2. ร้อยละของการมีเครือข่ายความ
ร่วมมือของการพัฒนาและรณรงค์
ความปลอดภัยในโรงเรียน 
 

100 100 100 
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กลยุทธ์ที่  2  สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 
  เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

1. ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
2. เด็กกลุ่มเสี่ยงที่จะออกจากระบบการศึกษา  เด็กตกหล่น  และเด็กออกกลางคัน 

ได้รับการช่วยเหลือให้ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
3. เด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 

 

ที่ โครงกำร ตัวชี้วัด 
ค่ำเป้ำหมำย 

2565 2566 2567 
1 โครงการพัฒนาเด็กพิเศษ

เรียนร่วม 
1. ร้อยละของนักเรียนการศึกษาพิเศษ
มีทักษะพื้นฐานในการสร้างงานสร้าง
อาชีพอย่างงา่ยๆ และน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั 

75 80 85 

2. ร้อยละของครูและบุคลากรทาง 
การศึกษาพิเศษมีการพัฒนาความรู้ด้าน
การศึกษาพิเศษ และผลิตสื่อเพื่อพัฒนา
คุณภาพนักเรียน 
 

100 100 100 

2 โครงการระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

ร้อยละของผู้เรียนได้รับการดูแล
ช่วยเหลือด้านตา่งๆ อย่างเป็นระบบ 
 

80 85 90 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



70 
 

กลยุทธ์ที่  3  ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง    
  เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

1. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ  และยึดมั่นการปกครองระบอบ 
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  เป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่ย่างมีความรับผิดชอบ  
มีจิตสาธารณะ  มีความรักและความภาคภูมิในความเป็นไทย 

2. ผู้เรียนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสอดคล้องกับศักยภาพให้ 
เป็นผู้มีสมรรถนะและทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 

3. ผู้บริหาร  ครู  และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  ทันต่อ 
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี  มีสมรรถนะ  ความรู้  ความเชี่ยวชาญ  จรรยาบรรณและมาตรฐาน
วิชาชีพ  มีความพร้อมทั้งด้านวิชาการ  เชี่ยวชาญวิชาชีพ  มีจรรยาบรรณ  และจิตวิญญาณความเป็นครู 

4. โรงเรียนจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน  และสร้างเสริม 
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ที่ โครงกำร ตัวชี้วัด 
เป้ำหมำย  (ร้อยละ) 

2565 2566 2567 
1 โครงการพัฒนาคุณภาพ 

งานวชิาการ 
1. โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาตามที่กฎกระทรวง
ก าหนด 

100 100 100 

2. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา
และหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

100 100 100 

3. ร้อยละของครูที่มีแผนการจัด 
การเรียนรู้สอดคล้องกับการจัด 
การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคญั 

100 100 100 

4. ร้อยละของครูมีสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยทีี่สอดคล้องและเหมาะสม
กับการจัดการเรียนรู้  

100 100 100 

5. ครูผู้สอนได้รับการนิเทศภายใน 100 100 100 
6. ร้อยละของครูที่มีการจัดท าวจิัยใน 
ชั้นเรียน  อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 
เร่ือง 

100 100 100 

7. งานทะเบยีนและวัดผลมีข้อมูล
ครบถ้วน ถูกต้อง ชัดเจน เป็นปจัจุบัน 
 

85 90 95 
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ที่ โครงกำร ตัวชี้วัด 
เป้ำหมำย  (ร้อยละ) 

2565 2566 2567 
2 โครงการลดเวลาเรียน  

เพิ่มเวลารู้ 
ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะที่
ก าหนด 4 หมวดกิจกรรม ได้แก่ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ,สร้างเสริม
สมรรถนะและการเรียนรู,้ สร้างเสริม
คุณลักษณะและคา่นิยม,เสริมสร้าง
ทักษะการท างาน และการด ารงชีพ
และทักษะชีวิต 

75 80 85 

3 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
 
 

1. ผลการประเมินความสามารถด้าน
การอ่าน  (RT)  ความสามารถพืน้ฐาน
ของผู้เรียนระดับชาติ  (NT)  และ 
การทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงขึ้น 

เพิ่มข้ึน
ร้อยละ 
3 

เพิ่มข้ึน
ร้อยละ 
4 

เพิ่มข้ึน
ร้อยละ 
5 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยของ
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้อยู่ในระดับดี
ขึ้นไป 

70 75 80 

3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีปญัหาด้าน
การอ่านการเขียนได้รับการพัฒนาให้
อ่านออกเขียนได้  อ่านคล่อง เขียน
คล่อง 

70 75 80 

4. ร้อยละของผู้เรียนที่มี
ความสามารถในการอ่าน  การเขียน  
การสื่อสารและการคิดค านวณ 

70 75 80 

5. ร้อยละของผู้เรียนที่มี
ความสามารถในการวิเคราะห์ 
และคิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย  
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา 

70 75 80 

6. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามาร
ในการสร้างนวัตกรรม 

70 75 80 

7. ร้อยละของผู้เรียนที่มี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ  และการสื่อสาร 

75 80 85 
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ที่ โครงกำร ตัวชี้วัด 
เป้ำหมำย  (ร้อยละ) 

2565 2566 2567 
4 โครงการส่งเสริมความเปน็

เลิศของนักเรียน 
ร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถ
พิเศษได้รับการส่งเสริมพฒันาการ
เรียนรู้ด้านวิชาการและ แข่งขันทักษะ
ทางวชิาการอย่างเต็มศักยภาพ 

70 75 80 

5 โครงการพัฒนาการเรียน 
การสอนกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการส่งเสริม
ให้ค้นพบความถนัด ความสามารถ 
ความสนใจของตนเอง ได้เลือกปฏิบัติ
กิจกรรมที่ตนเองถนัดและสนใจอย่าง
มีความสุข และเห็นคุณค่าของตนเอง
และผู้อื่น 

70 75 80 

6 โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้
ภายนอก 

ร้อยละของผู้เรียนได้รับการสง่เสริมให้
รู้จักการแสวงหาความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ภายนอก 

70 75 80 

7 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ภายใน 

มีห้องศูนย์การเรียนรู้ครบทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู ้

70 75 80 

8 โครงการกิจกรรมวันส าคัญ ร้อยละของผู้เรียนที่มี 
ผลการประเมินคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ระดับดีขึน้ไป 

100 100 100 

9 โครงการส่งเสริมศักยภาพ
เด็กปฐมวัย 

ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่มี 
ผลการประเมินพัฒนาการดา้น
ร่างกาย ด้านอารมณ์-สงัคมด้านสังคม  
และด้านสตปิัญญาระดับดีขึน้ไป 

75 80 85 

10 โครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย 

ร้อยละเด็กปฐมวัยที่มีทักษะ
กระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ใน
การแก้ปัญหารู้จักการคิดวิเคราะห์ 
แก้ปัญหาและตัดสินใจ 

70 75 80 

11 โครงการนิทัศน์การศึกษา
โรงเรียนวัดหนัง 

การแสดงผลงานทางวิชาการของแต่
ละกลุ่มสาระการเรียนรู ้
 

100 100 100 

12 โครงการส่งเสริมทักษะ
อาชีพ 

ร้อยละของผู้เรียนที่มีความรู้  ทกัษะ
พื้นฐานและเจตคติทีด่ีต่องานอาชีพ 
 

75 80 85 
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ที่ โครงกำร ตัวชี้วัด 
เป้ำหมำย  (ร้อยละ) 

2565 2566 2567 
13 โครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มี

คุณลักษณะและทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณลักษณะและ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

75 80 85 

14 โครงการโรงเรียนสุจริต ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณลักษณะ 5 
ประการของโรงเรียนสุจริต  ไดแ้ก่ 
ทักษะกระบวนการคิด  มีวินัย 
ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และมี
จิตสาธารณะ 

75 80 85 

15 โครงการชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC 
(Professional Learning 
Community) ใน
สถานศึกษาเพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษา 

ร้อยละของครูที่มีการรวมกลุ่มกัน
แก้ปัญหาผู้เรียนหรือปัญหาที่เกิดจาก
การสอนเพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 
 

100 100 100 

16 โครงการโรงเรียนคุณธรรม ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณธรรม  
จริยธรรมและคุณลักษณะที่พงึ
ประสงค์ตามคุณลักษณะของโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. 
 

100 100 100 

17 โครงการโรงเรียนประชารัฐ การสนับสนนุจากภาคเอกชนดา้น
โครงสร้างพืน้ฐาน สื่อการเรียนการ
สอนและระบบฐานข้อมูล  

100 100 100 

18 โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณธรรม  
จริยธรรมและคุณลักษณะที่พงึ
ประสงค์ตามหลักสูตร อยู่ในระดับดี
ขึ้นไป 
 

100 100 100 

19 โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน 

ร้อยละของผู้เรียนที่ปฏิบัตตินตามวิถี
ประชาธิปไตย มีความรบัผิดชอบต่อ
ตนเอง ต่อส่วนรวม  สามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมประชาธิปไตยได้
อย่างมีความสุข 

80 85 90 
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ที่ โครงกำร ตัวชี้วัด 
เป้ำหมำย  (ร้อยละ) 

2565 2566 2567 
20 โครงการ "ยุวชนคนดีวิถี

พอเพียง" 
1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความรู ้
ความเข้าใจและน้อมน าหลักปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติจนเกิด
อุปนิสัย พอเพียง 

80 85 90 

2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ “อยู่อย่างพอเพียง” 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
 

100 100 100 

21 โครงการบริหารจัดการขยะ
และพัฒนาสิ่งแวดล้อมใน
โรงเรียน 

ร้อยละของผู้เรียนที่มีตระหนักรู้จัก
การอนุรักษ์และพัฒนาสิง่แวดลอ้ม
ภายในโรงเรียน  ชุมชน  และรู้จัก 
การคัดแยกขยะตามหลัก 3Rs 
 

75 80 85 

22 โครงการกีฬาสัมพนัธ์ ร้อยละของผู้เรียน 
ที่ได้รับการสง่เสริมให้มีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง  มีน้ าหนัก  ส่วนสูง
เป็นไปตามเกณฑ์   

80 85 90 
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กลยุทธ์ที่  4  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
  เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

1. โรงเรียนมีการน าระบบข้อมูลสารสนเทศ  และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหาร 
จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. โรงเรียนมีการบริหารงบประมาณ  และการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพ   
เหมาะสมกับบริบท 

3. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพ  เหมาะสมกับ 
บริบท 
 

ที่ โครงกำร ตัวชี้วัด 
เป้ำหมำย 

2565 2566 2567 
1 โครงการพัฒนาระบบ

สารสนเทศและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา 

ร้อยละของเคร่ืองคอมพิวเตอร์และ
ระบบอินเทอร์เน็ตส าหรับการเรียน
การสอนอย่างเพียงพอ  และมีการ
จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศอย่างเปน็
ระบบ   

80 85 100 

2 โครงการโรงเรียนคุณภาพ
ประจ าต าบล 

1. ร้อยละของครูมีนวัตกรรมใน 
การจัดการเรียนรู้ 

100 100 100 

2. ร้อยละของผู้เรียนได้รบัการฝกึ
ทักษะอาชีพ 

70 75 80 

3. ร้อยละของโรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้
ต่างๆ ส าหรับการเรียนรู้ของผู้เรียน   
 

70 75 80 

3 โครงการพิเศษตามนโยบาย
ของภาครัฐ 

1. ร้อยละของโครงการกิจกรรมพิเศษ
เพื่อตอบสนองนโยบายภาครัฐ และมี
ผลการด าเนนิงานบรรลุตามเปา้หมาย
ของกิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนอง
นโยบายภาครัฐ 

70 75 80 

2. ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้
ความสามารถ  ทักษะ และ
คุณลักษณะที่เปน็จุดเนน้ตามนโยบาย
ภาครัฐ 

70 75 80 
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ที่ โครงกำร ตัวชี้วัด 
เป้ำหมำย 

2565 2566 2567 
4 โครงการยกระดับคุณภาพ

การบริหารงานงบประมาณ
และแผนงาน 

ร้อยละของการบริหารงบประมาณ
และแผนงานมีประสิทธิภาพและ
ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ   

100 100 100 

5 โครงการจัดสรรค่า
สาธารณปูโภค 

1. ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณ
ค่าสาธารณูปโภคถูกต้องตามระเบียบ
ว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.  
2549 

100 100 100 

2. โรงเรียนมีค่าใช้จ่ายดา้น
สาธารณปูโภคลดลงทุกปีงบประมาณ 

ลดลง
ร้อยละ 

3 

ลดลง
ร้อยละ 

4 

ลดลง
ร้อยละ 

5 

6 โครงการระดมทุนและ
ทรัพยากรเพื่อการศึกษา
โรงเรียนวัดหนัง 

ร้อยละของการได้รับความร่วมมือจาก
บุคคลต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น  
คณะกรรมการสถานศึกษา  องค์กร
ภาครัฐและเอกชน ชุมชน และผู้มี
ส่วนเก่ียวข้องในการจัดการศึกษา 
 

100 100 100 

7 โครงการจัดสรรทรัพยากร
เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

ร้อยละของการจัดสรรทรัพยากรเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ทั่วถงึและ
เท่าเทียมกัน 
 

100 100 100 

8 โครงการพัฒนาครูและ
บุคลากรในโรงเรียน 

ร้อยละของครูและบุคลากรทีไ่ดร้ับ 
การพัฒนาตนเอง  และ 
มีการน าผลที่ได้ไปการพัฒนาการสอน
ได้อย่างมปีระสิทธิภาพเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึน้ 
 

100 100 100 

9 โครงการเสริมสร้างขวัญ
ก าลังใจให้แก่ครูและ
บุคลากรในโรงเรียน 

ร้อยละของครูและบุคลากรที่มีความ
พึงพอใจต่อการสร้างขวัญและก าลังใจ
ของโรงเรียน 
 
 

80 85 90 
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ที่ โครงกำร ตัวชี้วัด 
เป้ำหมำย 

2565 2566 2567 
10 โครงการสัมพันธช์ุมชน ร้อยละของการได้รับความร่วมมือจาก

คณะกรรมการสถานศึกษา ผูป้กครอง
และชุมชนเข้ามามสี่วนร่วมในการ
พัฒนาสถานศึกษา          
  

100 100 100 

11 โครงการโรงเรียนธนาคาร ร้อยละของผู้เรียนที่มีนิสัยรักการออม 
รู้จักประหยัด รู้จักการใช้จ่ายเงนิอย่าง
เป็นระบบมีการวางแผนจดัการด้าน
การเงินและสามารถน าไปประยกุต์ใช้                            
ในชีวิตประจ าวนัได้อยา่งเหมาะสมกับ
วัย 
 

70 75 80 

12 โครงการส่งเสริมโภชนาการ
ที่ดีมีประโยชน ์

1. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับประทาน
อาหารที่มีคุณภาพทางโภชนาการ
อย่างครบถ้วน 

100 100 100 

2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีภาวะ
โภชนาการต่ ากวา่เกณฑ์ลดน้อยลง 
 

ลดลง
ร้อยละ 

3 

ลดลง
ร้อยละ 

4 

ลดลง
ร้อยละ 

5 
13 โครงการประชาสัมพนัธ์ 

สร้างสรรค์โลกทัศน ์
1. ร้อยละของการประชาสัมพนัธ์
ข่าวสารตา่งๆ ของโรงเรียน 

100 100 100 

2. ร้อยละของผู้เก่ียวข้องมีความ 
พึงพอใจต่อการประชาสัมพันธ์ 
ของโรงเรียน 
 

80 85 90 
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ส่วนที่  6   
กำรนิเทศ  ก ำกับ  ติดตำม  และประเมินผล 

 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
 1.   โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการของ
โรงเรียน 
 2.  ประชุมคณะกรรมการวางแผนการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม 
 3.  มีระบบการประเมินตนเอง  เพ่ือตรวจสอบความก้าวหน้า  ความส าเร็จของแผนกลยุทธ์  และ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
 4.  กรรมการประเมินผลงานตามแผนหลัก 
 5.  สรุป  รายงานความก้าวหน้าของการด าเนินงาน 
 
แผนก ำกับติดตำม  ประเมินผล  และรำยงำนผล 
 

กำรก ำกับติดตำม วิธีกำร/เครื่องมือ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลำ ผู้เกี่ยวข้อง 
1. กรรมการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ประชุมระดม
ความคิด 

ผู้บริหาร เดือนละ1  ครั้ง ผู้บริหาร  ครู  
ผู้ปกครอง  
คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

2. ปฏิบัติงาน 
ตามแผนกลยุทธ์ 

ประชุม  แผนหลัก  
แบบประเมิน 

ผู้บริหาร 
คณะกรรมการ 

ตลอดปีการศึกษา ผู้บริหาร  ครู  
ผู้ปกครอง  
คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

3. ประเมินตนเอง
ภายใน 

ประชุม   
แบบประเมิน  
แบบสอบถาม  
แผนกลยุทธ์ 

ผู้บริหาร 
คณะกรรมการ 

ภาคเรียนละ   
1  ครั้ง 

ผู้บริหาร  ครู  
ผู้ปกครอง  
คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

4. รายงาน
ความก้าวหน้าต่อ
ผู้บริหาร 

ประชุม
คณะกรรมการ 
สรุปรายงาน 

ผู้บริหาร   
คร ู

ภาคเรียนละ   
1  ครั้ง 

ผู้บริหาร  ครู  
ผู้ปกครอง  
คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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กำรก ำกับติดตำม วิธีกำร/เครื่องมือ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลำ ผู้เกี่ยวข้อง 
5. จัดท ารายงานผล
การด าเนินงานตาม
แผนหลักเสนอต่อ
ผู้เกี่ยวข้อง 

ประชุม
คณะกรรมการ 
สรุปรายงาน 

ผู้บริหาร   
คร ู

สิ้นปีการศึกษา ชุมชน  
คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร  
ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

 
 การพัฒนาโรงเรียนวัดหนังให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ  โรงเรียนได้รับความ
ร่วมมือจากทุกฝ่าย  ได้แก่  ผู้บริหาร  ครู  ผู้ปกครอง  และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน          ใน
การร่วมแสดงความคิดเห็น  และก าหนดกลยุทธ์ของโรงเรียนเพ่ือใช้ในการด าเนินงานพัฒนาการศึกษาตาม
แนวทางการปฏิรูปการศึกษาให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  พันธกิจ  และเป้าประสงค์  โรงเรียนจึงได้
ด าเนินการน ากลยุทธ์สู่การปฏิบัติ  ดังนี้ 
 1.  ประชุม  ระดมความคิดเห็นที่หลากหลาย  สรุปหาแนวคิด  วิธีที่ดีที่สุดเพ่ือน าไปสูการปฏิบัติได้ 
 2.  เน้นความเป็นกัลยาณมิตร  ความร่วมมือในการท างานเป็นทีม 
 3.  การปฏิบัติตามแนวทางการบริหารแบบมีส่วนร่วม  และการกระจายอ านาจ 
 4.  พัฒนาความสามารถและทักษะที่จ าเป็นให้แก่บุคลากรทุกคน 
 5.  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  และหลีกเลี่ยงการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อน 
 6.  ระดมภาคีเครือข่ายประสานความร่วมมือ 
 7.  สนับสนุนงบประมาณ  จัดสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ 
 8.  พัฒนางานด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการสื่อสาร 
 9.  สร้างขวัญและก าลังใจแก่บุคลากรทุกคน 

10. มีการด าเนินงานโดยใช้ระบบ  PDCA และใช้การบริหารด้วย  SMILE MODEL  
ในการประเมินการปฏิบัติงาน  และตรวจสอบผลงานอย่างสม่ าเสมอ 

แนวคิดและหลักการที่โรงเรียนวัดหนังน ามาใช้ในการบริหารงาน  เป็นทิศทางในการน ากลยุทธ์
ไปสู่การปฏิบัติ  เพ่ือให้โรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ  ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนได้รับ
การพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ  มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของชุมชน  และสังคม 
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ค ำสั่งโรงเรียนวัดหนัง 
ที่   ๕๑  /  ๒๕๖๔ 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำโรงเรียนวัดหนัง  
(ระยะ ๓ ปี  พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๗) 

*************************************************************** 
เนื่องด้วยโรงเรียนวัดหนัง  มีความมุ่งหมายในการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์         

ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจและสติปัญญา มีคุณธรรม จริยธรรม มีวัฒนธรรมและความพอเพียงในการ
ด ารงชีวิต มีจิตอาสาในการบริการและช่วยเหลือสังคม มีความรอบรู้มีทักษะการคิด ทักษะการท างาน 
ทักษะทางสังคม  และด ารงชีวิตอยู่ในสังคม ได้อย่างมีความสุข โดยมีปรัชญาการศึกษา คือ  สุวิชฺชา 
จริยสมฺปนฺโน หมายถึง      เรียนหนังสือให้เก่งและประพฤติตนให้เป็นเด็กน่ารัก   

ดังนั้น  เพ่ือให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายการจัดการศึกษา
ดังกล่าวโรงเรียนจึงได้จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาระยะ ๓ ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๕- ๒๕๖๗) ขึ้น เพ่ือเป็นเครื่องมือ               
ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย     
ที่เก่ียวข้อง 

เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาระยะ ๓ ปี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตอบสนองความ
ต้องการของทุกฝ่าย โรงเรียนจึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์พัฒนาการศึกษา ดังนี้ 

๑.  คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร    
๑.๑ นางขนบภรณ์ แก้วคงคา ผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 

      ๑.๓ นางสาวสุวรรณา อ่อนแก้ว รองผู้อ านวยการโรงเรียน  รองประธาน
กรรมการ 
 ๑.๓ นางสาวธาดาทิพย์   รักทอง  ครู คศ.๒ (หัวหน้างานบุคคล) กรรมการ 
      ๑.๔ นางสาวทิพวรรณ   หลุ่งตี้  ครู คศ.๑ (หัวหน้างานงบประมาณ) กรรมการ 
      ๑.๕ นายวสิษฐ ์  น้อยอุดม ครู คศ.๑ (หัวหน้างานทั่วไป) กรรมการ 
      ๑.๖ นางสาวสารภ ี  ชูนุกูลพงษ์ ครู คศ.๓ (หัวหน้างานวิชาการ) กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำที ่  วางแผน ก าหนดรูปแบบการด าเนินงาน  แนะน าและให้ค าปรึกษาคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ   

และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น โดยให้งานด าเนินไปตามวัตถุประสงค์   

๒.  คณะกรรมกำรด ำเนินกำร   
๒.๑ นางสาวสารภ ี  ชูนุกูลพงษ์ ครู คศ.๓   ประธานกรรมการ 
๒.๒ นางสาวธาดาทิพย์ รักทอง  ครู คศ.๒   รองประธานกรรมการ 

/๒.๓ นางบุญยิ่ง ... 
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๒.๓ นางบุญยิ่ง  พรมจารีย์ ครู คศ.๒   กรรมการ 
๒.๔ นางสาวรินทร์นภา   ตลาดเงิน ครู คศ.๑   กรรมการ 
๒.๕ ว่าที่ร.ต.หญิงแพรวนภา บุญรอดคุ้ม ครู คศ.๑   กรรมการ 
๒.๖ นายกวีคม  รัตนบุรม ครู คศ.๑   กรรมการ 
๒.๗ นางสาวอริยา วัฒนก้านตง ครู คศ.๑   กรรมการ 
๒.๘ นายอนุชิต  แว่นจันลา ครู คศ.๑   กรรมการ 
๓.๙ นางสาวอรณิชา   นันทพฤทธิ์ ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำที ่ ๑. ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาระยะ  ๓  ปีของโรงเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
      เสร็จสิ้นตามเวลาที่ก าหนด 
 ๒. หน้าที่อื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

๓. คณะกรรมกำรจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
 ๓.๑ นางสาวสารภ ี  ชูนุกูลพงษ์ ครู คศ.๓   ประธานกรรมการ 

๓.๒ นางสาวธาดาทิพย์ รักทอง  ครู คศ.๒   รองประธานกรรมการ 
๓.๓ นางบุญยิ่ง  พรมจารีย์ ครู คศ.๒   กรรมการ 
๓.๔ นางสาวนพรัตน์ อุดมสุข  ครู คศ.๒   กรรมการ 
๓.๕ นางนันทพร   แก้วกัญญาติ ครู คศ.๒   กรรมการ 
๓.๖ นางสาวนพรัตน์   อุดมสุข  ครู คศ.๒   กรรมการ 
๓.๗ นางขวัญตา    กาญจนปญัญาคมครู คศ.๑    กรรมการ 
๓.๘ ว่าที่ร.ต.หญิงแพรวนภา บญุรอดคุ้ม ครู คศ.๑   กรรมการ 
๓.๙ นางสาวรินทร์นภา   ตลาดเงิน ครู คศ.๑   กรรมการ 
๓.๑๐ นางสาวทิพวรรณ   หลุ่งตี้  ครู คศ.๑   กรรมการ 
๓.๑๑ นางสาวดุษณี   เนตรทิพย์ ครู คศ.๑   กรรมการ 

 ๓.๑๒ นางสาวอริยา   วัฒนก้านตง ครู คศ.๑   กรรมการ 
๓.๑๓ นางสาววลัภา   จ านงค์ไว  ครู คศ.๑    กรรมการ 
๓.๑๔ นายวสิษฐ์   น้อยอุดม ครู คศ.๑   กรรมการ 
๓.๑๕ นายกวีคม   รัตนบุรม ครู คศ.๑   กรรมการ 
๓.๑๖ นายอนุชิต   แว่นจันลา ครู คศ.๑   กรรมการ 
๓.๑๗ นายกฤษฎา วัฒนศิลป์ ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๓.๑๘ นางสาวอังศนา เหล็กสูงเนิน ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๓.๑๙ นางสาวกาญจนา พลค า  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 

/๓.๒๐ นางสาวมนพร ... 
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๓.๒๐ นางสาวมนพร เอ่ียมสอาด ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๓.๒๑ นางสาวนิดารัตน ์ สมธรรม  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๓.๒๒ นางสาวสวุนันท์ สุทธิสา  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๓.๒๓ นายอธิธนทัศน์   อาจะ  พนักงานราชการ   กรรมการ 
๓.๒๔ นายณัฐชนน   มานะกิจ  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
๓.๒๕ นางสาวอรณิชา   นันทพฤทธิ์ ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 
๓.๒๖ นางสาวกมลดา น้อยพลี  ครู คศ.๑   กรรมการและ

ผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้ำที่   ๑.  วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในของโรงเรียน 

๒. จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาระยะ ๓ ปี ของโรงเรียน  (ฉบับร่าง) 
๓. จัดประชุม ครู บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและสถานประกอบการ เพ่ือพิจารณาและ

ให้ข้อเสนอแนะแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับความต้องการ 
๔. จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาระยะ ๓ ปี ตามความต้องการของทุกฝ่าย   
๕. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานโรงเรียน พิจารณาเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษาระยะ ๓ ป ี
๖. เสนอแผนพัฒนาการศึกษาระยะ ๓ ปี ให้ผู้อ านวยการ ประธานกรรมการสถานศึกษา ลงนาม

อนุมัติอย่างเป็นทางการ 
๗. ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาการศึกษาระยะ ๓ ปี ของโรงเรียนให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทราบและ

น าไปสู่การปฏิบัติจริง 

 ขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายเต็มความสามารถ ให้เกิดประโยชน์กับ
ทางราชการ หากมีปัญหา อุปสรรค ขอให้แจ้งผู้บริหารสถานศึกษาทราบ เพื่อประสานงานและแก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้น  

 

     สั่ง   ณ   วันที่   ๑  เดือน  ตุลาคม พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
   
 
                                                                      (นางขนบภรณ์  แก้วคงคา) 
             ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนัง 
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