
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ค ำน ำ 
 
 
โรงเรียนบ้านบางจากได้ด าเนินการจัดท าแผนนัันนา ณุค ณุคาาัการ กึกาารยยย ๔ ปี (ั.ึ.๒๕๖๓-                 

๒๕๖๖) โดยการ กึกาานลการด าเนินงานท่ีน่านมา นโยบายรัฐบาล กรยทรวง กึกาาธิการจณดเน้นส านักงาน
ุคยกรรมการการ กึกาาข้ันัื้นฐาน แผบบัันนาัันนา ณุค ณุคาาัการึกกาารยยย ๔ ปี  (ั.ึ.๒๕๖๓-๒๕๖๖)   
ส านักงานเขตัื้นท่ีการ กึกาาปรยถม กึกาาสมณทรปราการ เขต ๑ เัื่อใช้เป็นแผนวทางในการบริหารจัดการ กึกาา
อย่างมี ณุคาาั  
   สารยส าุัญของ แผนนัันนา ณุค ณุคาาัการ กึกาารยยย ๔ ปี (ั.ึ.๒๕๕๙-๒๕๖๒) ปรยกอบด้วย  
วิสัยทัึน์   ัันธกิจ  เป้าปรยสงุ์  กลยณทธ์  เป้าหมาย  นลนลิต  ซก่งเป็นตัวช้ีวัดุวามส าเร็จเัื่อ กลณ่ม
บริหารงานฯ  กลณ่มสารยการเรียนรู้  แผลยงานต่างๆ  ท่ีเกี่ยวข้อง  ได้ใช้เป็นกรอบแผนวทางในการบริหารจัด
การ กึกาาให้สอดุล้องกับเป้าปรยสงุ์  แผลยเป็นไปในทางทิึเดียวกันเัื่อัันนาการจัดการ กึกาาของโรงเรียน
บ้านบางจากให้มี ณุคาาัตามมาตรฐานต่อไป  

  

 
                         นายตรี ึตสังวัตสร ์              
               นู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางจาก 
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ส่วนที่ ๑ 
บทน ำ 

๑. ข้อมูลทั่วไปและสภำพปัจจุบัน                                                                                                                           

   ช่ือสถาน กึกาา โรงเรียนบ้านบางจาก ต้ังอยู่เลขท่ี - หมู่ ๘ ถนน สณขสวัสด์ิ ต าบลบางจาก อ าเาอัรย
ปรยแผดง จังหวัดสมณทรปราการ รหัสไปราคีย์ ๑๐๑๓๐ โทรึััท์ ๐-๒๔๖๒-๖๒๙๔ โทรสาร ๐-๒๔๖๒-๖๒๙๔  
E-mail banbangjak@hotmail.com website http://www.banbangchakschool.com/mainpage 
สังกัด ส านักงานเขตัื้นท่ีการ กึกาาปรยถม กึกาาสมณทรปราการ เขต ๑ เปิดสอนต้ังแผต่รยดับปฐมวัย ถกงรยดับ
ปรยถม กึกาา เนื้อที่ ๒ ไร่ ๔๘ วา มีเขตัื้นท่ีบริการ ๓ หมู่บ้าน ได้แผก่ หมู่ ๔ , ๕ แผลยหมู่ ๘   

ปรยวัติโรงเรียนโดยย่อ  โรงเรียนบ้านบางจาก เปิดสอนุรั้งแผรกเมื่อวันท่ี  ๑๖ ัฤาาาุม  ๒๔๘๓  
โดยใช้โรงเก็บข้าวเปลือกของนายนล บณญสม นู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี ๖ ต าบลบางจาก เป็นสถานท่ีเรียนช่ัวุราว    
เปิดสอนต้ังแผต่ช้ันปรยถม กึกาาปีท่ี ๑ – ๔ ต่อมาได้ย้ายท่ีเรียนไปท่ีโรงเก็บข้าวเปลือกของ นายึิริ  เปี่ยมสวัสด์ิ  
นู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี ๘ เมื่อวันท่ี ๕ ัฤึจิกายน ๒๔๘๓ ต่อมานายึิริ เป่ียมสวัสด์ิ แผลยนายเช้ือ - นางเข็ม โัธิ์เมือง 
ได้ร่วมกันบริจาุท่ีดินให้เป็นที่ปลูกสร้างอาุารเรียน จ านวน ๒ ไร่ ๔๘ วา อาุารเรียนหลังแผรกเป็นแผบบ ป.๑ 
จ านวน ๔ ห้องเรียน งบปรยมาค  ๑๐๐,๐๐๐ บาท สร้างเมื่อ ั.ึ.๒๔๙๖ ขคยนี้มีอาุารเรียนแผบบถาวร 
จ านวน ๓ หลังได้แผก่แผบบ ๐๑๗ สองช้ัน ๘ ห้องเรียน จ านวน ๑ หลัง แผบบ ๐๑๗ สองช้ัน ๖ ห้องเรียน    
จ านวน ๑ หลัง แผบบ สปช. ๒/๒๘ สามช้ัน ๑๒ ห้องเรียน จ านวน ๑ หลัง อาุารปรยกอบได้แผก่ โรงอาหาร 
จ านวน ๑ หลัง บ้านัักุรู จ านวน ๑ หลัง ส้วม จ านวน ๓ หลัง ๑๒ ท่ีนั่ง หอัรยัณทธรูปปรยจ าโรงเรียน 
จ านวน ๑ หลัง   
 สาาัชณมชนรอบบริเวคโรงเรียนมีลักาคย ชณมชนกก่งเมืองมีปรยชากรปรยมาค ๒๐๐,๐๐๐ ุน บริเวค
ใกล้เุียงโดยรอบโรงเรียน ได้แผก่ ห้างร้าน บริาัท โรงงานอณตสาหกรรม เป็นต้น  อาชีัหลักของชณมชน ุือ 
รับจ้างโรงงานอณตสาหกรรม เนื่องจากัื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีต้ังโรงงานอณตสาหกรรม ส่วนใหญ่นับถือึาสนาัณทธ 
ปรยเัคี/ึิลปวันนธรรมท้องถิ่นท่ีเป็นท่ีรู้จักโดยท่ัวไป ุือ ปรยเัคีสงกรานต์ วันขก้นปีใหม่ วันตรณาจีน    
ปรยเัคีลอยกรยทง เป็นต้น  

๒. ค ำขวัญของโรงเรียน  
 

 

 

 

 

 

 ค ำขวัญของโรงเรียน

“คนเก่ง  คนดี  ศรีบ้ำนบำงจำก” 

๑ 
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๓. ปรัชญำโรงเรียน 

 
 

                            

            
 

 
 
๔. เอกลักษณ์ของโรงเรียน 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

๕. อัตลักษณ์ของโรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ปรัชญำโรงเรียน

“นิมิตฺต   สำธุรูปน กตญฺญูกตเวทิตำ 

ควำมกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมำยของคนดี” 

 

 เอกลักษณ์ของโรงเรียน

“โรงเรียนสะอำด งำมตำ น่ำเรียน” 

 อัตลักษณ์ของโรงเรียน

“ยิ้มง่ำย ไหว้สวย รวยค ำขอบคุณ” 

๒ 



 
 

    สีประจ ำโรงเรียน

                                ชมพู น้ ำเงิน

ชมพู   หมำยถึง  ควำมสวยงำม  มีระเบียบ 

น้ ำเงิน  หมำยถึง  ควำมม่ันคง  แข็งแรง 

ชมพู – น้ ำเงิน หมำยถึง  ควำมมีระเบียบท ำให้       

                                  เกิดควำมม่ันคง          

                                   

แข็งแรง  และสวยงำม 

 

 

๖. สีประจ ำโรงเรียน 
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๗. เหตุผลควำมจ ำเป็น                                                                                         
โรงเรียนบ้านบางจาก มีนู้บริหาร จ านวน ๒ ุน ุรูปรยจ าการ จ านวน ๑๕ ุน ุรูอัตราจ้าง จ านวน ๑  

ุน นักการาารโรง จ านวน ๑ ุน ุรูจ้าง อบจ. จ านวน ๓ ุน นักเรียน จ านวน ๓๖๒ ุน (ข้อมูล ๑๐ 
มิถณนายน ๒๕๕๙) โรงเรียนได้ปรยกาึเข้าสู่รยบบการปรยกัน ณุคาาัการึกกาา ในปี ๒๕๔๓ เป็นต้นมา เข้ารับ
กาปรยเมิน ณุคาาัการึกกาาจากาายนอกรอบ ๒ เมื่อวันท่ี ๒ – ๔ ธันวาุม ั.ึ.๒๕๕๑ นลการปรยเมินน่าน
การรับรองอยู่ในรยดับดี จากส านักงานรับรองมาตรฐานแผลยปรยเมิน ณุคาาัการ กึกาา (องุ์การมหาชน) เข้า
รับการปรยเมิน ณุคาาัการ กึกาาจากาายนอกรอบ ๓ เมื่อวันท่ี ๒๔ – ๒๖ ธันวาุม ั.ึ.๒๕๕๕ นลการ
ปรยเมินน่านการรับรองอยู่ในรยดับดี จากส านักงานรับรองมาตรฐานแผลยปรยเมิน ณุคาาัการ กึกาา (องุ์การ
มหาชน) 

จากหน้าท่ีการบริหารจัดการ กึกาาข้ันัื้นฐานรยดับปรยถม กึกาา ให้ได้ ณุคาาัตามาตรฐานจกงมีุวาม
จ าเป็นต้องจัดท าแผนนัันนา ณุคาาัการึกกาารยยย ๔ ปี (๒๕๕๙ – ๒๕๖๒) เัื่อใช้ในการบริหารจัดการ กึกาา
ให้สอดุล้องกับนโยบายด้านการ กึกาาของรัฐบาล กรยทรวง กึกาาธิการ แผนนัันนาการ กึกาา เป็นกรอบ
ทิึทางในการด าเนินงาน ให้สามารถบรรลณวัตถณปรยสงุ์ แผลยเป้าหมายท่ีก าหนดไว้อย่างมีปรยสิทธิาาั แผลยเกิด
ปรยสิทธินลสูงสณด  

 
๘. ข้อมูลที่เก่ียวข้อง                                                                                                                           

ส านักงานเลขาธิการสาาการ กึกาาได้จัดท าแผนนการ กึกาาแผห่งชาติ ั.ึ.๒๖๐๐ – ๒๖๗๙ ขก้น เัื่อวาง
กรอบเป้าหมายแผลยทิึทางการจัดการ กึกาาของปรยเทึ โดยมณ่งจัดการ กึกาาใหุ้นไทยทณกุน  สามารถเข้าถกง
โอกาสแผลยุวามเสมอาาุในการ กึกาาท่ีมี ณุคาาั ัันนารยบบการบริหารจัดการ กึกาา ท่ีมีปรยสิทธิาาั 
ัันนาุนให้มีสมรรถนยในการท างานท่ีสอดุล้องกับุวามต้องการของตลาดแผรงงาน แผลยการัันนาปรยเทึ 
แผนวุิดการจัดการ กึกาาตามแผนนการ กึกาาแผห่งชาติ ยกดหลักส าุัญในการจัด การ กึกาาปรยกอบด้วย หลักการ
จัดการ กึกาาเัื่อปวงชน (Education for All) หลักการจัดการ กึกาาเัื่อุวาม เท่าเทียม แผลยท่ัวถกง 
(Inclusive Education) หลักปรัชญาของเึราฐกิจัอเัียง (Sufficiency Economy) แผลยหลักการมีส่วนร่วม
ของสังุม (All For Education) อีกท้ังยกดตามเป้าหมายการัันนา ท่ียั่งยืน (Sustainable Development 
Goal : SDGs ๒๐๓๐) ปรยเด็นาายในปรยเทึ (Local Issues) อาทิ ณุคาาัของุนช่วงวัย การเปล่ียนแผปลง
โุรงสร้างปรยชากรของปรยเทึ ุวามเหล่ือมล้ าของการ กรยจายรายได้ แผลยวิกฤติด้านส่ิงแผวดล้อม โดยน า
ยณทธึาสตร์ชาติมาเป็นกรอบุวามุิดส าุัญในการจัดท าแผนนการ กึกาาแผห่งชาติ โดยมีสารยส าุัญ ดังนี้  

วิสัยทัศน์ : ุนไทยทณกุนได้รับการ กึกาาแผลยเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมี ณุคาาั ด ารงชีวิตอย่างเป็นสณข 
สอดุล้องกับหลักปรัชญาของเึราฐกิจัอเัียง แผลยเปล่ียนแผปลงของโลกึตวรราที่ ๒๑  

วัตถุประสงค์ 
๑. เัื่อัันนารยบบแผลยกรยบวนการจัดการ กึกาาท่ีมี ณุคาาัแผลยมีปรยสิทธิาาั  
๒. เัื่อัันนาุนไทยให้เป็นัลเมืองดี มี ณุคลักาคย ทักายแผลยสมรรถนยท่ีสอดุล้องกับ 

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแผห่งราชอาคาจักรไทย ัรยราชบัญญัติการ กึกาาแผห่งชาติ แผลย ยณทธึาสตร์ชาติ 
 

๔ 



 
 

   ๓. เัื่อัันนาสังุมไทยให้เป็นสังุมแผห่งการเรียนรู้ แผลย ณุคธรรม จริยธรรม รู้รักสามัุุี  
แผลยร่วมมือนนกกก าลังมณ่งสู่การัันนาปรยเทึอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเึราฐกิจัอเัียง  

๔. เัื่อน าปรยเทึไทยก้าวข้ามกับดักปรยเทึท่ีมีรายได้ปานกลาง แผลยุวามเหล่ือมล้ า
าายในปรยเทึลดลง 
ยุทธศำสตร์  
ยณทธึาสตร์ปรยกอบ ๖ ยณทธึาสตร์ โดยมียณทธึาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องจณดเน้นเชิงนโยบาย รัฐมนตรีว่าการ

กรยทรวง กึกาาธิการแผลยาารกิจส านักงานปลัดกรยทรวง กึกาาธิการ ๖ ยณทธึาสตร์ ดังนี้  
ยุทธศำสตร์ที่ ๑ การจัดการ กึกาาเัื่อุวามมั่นุงของสังุมแผลยปรยเทึชาติ  
ยุทธศำสตร์ที่ ๒ การนลิตแผลยัันนาก าลังุน การวิจัย แผลยนวัตกรรมเัื่อสร้างขีดุวามสามารถใน

การแผข่งขันของปรยเทึ  
ยุทธศำสตร์ที่ ๓ การัันนาึักยาาัุนทณกช่วงวัย แผลยการสร้างสังุมแผห่งการเรียนรู้  
ยุทธศำสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาส ุวามเสมอาาุแผลยุวามเท่าเทียมทางการึกกาา  
ยุทธศำสตร์ที่ ๕ การจัดการ กึกาาเัื่อสร้างเสริม ณุคาาัชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแผวดล้อม  
ยุทธศำสตร์ที่ ๖ การัันนาปรยสิทธิาาัของรยบบบริหารจัดการ กึกาา  
 

ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมม่ันคงของสังคมและประเทศชำติ  
เป้ำหมำย  

  ๑. ุนทณกช่วงวัยมีุวามรักในสถาบันหลักของชาติ แผลยยกดมั่นการปกุรองรยบอบ
ปรยชาธิปไตยอันมีัรยมหากาัตริย์ทรงเป็นปรยมณข  
 ๒. ุนทณกช่วงวัยในเขตัันนาัิเึาเฉัายกิจจังหวัดชายแผดนาาุใต้แผลยัื้นท่ีัิเึา
ได้รับการ กึกาาแผลยเรียนรู้อย่างมี ณุคาาั  
  ๓. ุนทณกช่วงวัยได้รับการ กึกาา การดูแผลแผลยป้องกันจากาัย ณุกุามในชีวิตรูปแผบบใหม่  
  แนวทำงกำรพัฒนำ  
 ๑. ัันนาการจัดการ กึกาาเัื่อเสริมสร้างุวามมั่นุงของสถาบันหลักของชาติ  แผลย
การปกุรองรยบอบปรยชาธิปไตยอันมีัรยมหากาัตริย์ทรงเป็นปรยมณข  
 ๒. ยกรยดับ ณุคาาัแผลยส่งเสริมโอกาสในการเข้าถกงการ กึกาาในเขตัันนาัิเึา
เฉัายกิจจังหวัดชายแผดนาาุใต้  
 ๓. ยกรยดับ ณุคาาัแผลยส่งเสริมโอกาสในการเข้าถกงการ กึกาาในัื้นท่ีัิเึา (ัื้นท่ีสูง
ัื้นท่ีตามแผนวตยเข็บชายแผดน แผลยัื้นท่ีเกายแผก่ง ชายฝ่ังทยเล ท้ังกลณ่มชนต่างเช้ือชาติ ึาสนา แผลยวันนธรรม 
กลณ่มชน-ชายขอบ แผลยแผรงงานต่างด้าว)  
 ๔. ัันนาการจัดการ กึกาาเัื่อการจัดรยบบการดูแผลแผลยป้องกันาัย ณุกุามในรูปแผบบ
ใหม่ อาทิ อาชญากรรมแผลยุวามรณนแผรงในรูปแผบบต่าง ๆ ยาเสัติด าัยัิบัติจากธรรมชาติาัย  จากโรุอณบัติ
ใหม่ าัยจากไซเบอร์ เป็นต้น  

๕ 



 
 

  ยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้ำง ขีดควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขันของประเทศ  
   เป้ำหมำย  
   ๑. ก าลังุนมีทักายท่ีส าุัญจ าเป็นแผลยมีสมรรถนยตรงตามุวามต้องการของตลาดงาน
แผลยการัันนาเึราฐกิจแผลยสังุมของปรยเทึ  
   ๒. สถาบันการ กึกาาแผลยหน่วยงานท่ีจัดการ กึกาานลิตบัคฑิตท่ีมีุวามเช่ียวชาญแผลย
เป็นเลิึเฉัายด้าน  
   ๓. การวิจัยแผลยัันนาเัื่อสร้างองุ์ุวามรู้แผลยนวัตกรรมท่ีสร้างนลนลิตแผลยมูลุ่า 
เัิ่มทางเึราฐกิจ 

แนวทำงกำรพัฒนำ  
๑. นลิตแผลยัันนาก าลังุนให้มีสมรรถนยในสาขาท่ีตรงตามุวามต้องการ ของตลาด

งานแผลยการัันนาเึราฐกิจแผลยสังุมของปรยเทึ  
๒. ส่งเสริมการนลิตแผลยัันนาก าลังุนท่ีมีุวามเช่ียวชาญแผลยเป็นเลิึเฉัายด้าน  
๓. ส่งเสริมการวิจัยแผลยัันนาเัื่อสร้างองุ์ุวามรู้แผลยนวัตกรรมท่ีสร้าง  นลนลิตแผลย

มูลุ่าเัิ่มทางเึราฐกิจ  

ยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัย และกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้  
เป้ำหมำย  

 ๑. นู้เรียนมีทักายแผลย ณุคลักาคยัื้นฐานของัลเมืองไทยแผลยทักายแผลย ณุคลักาคย
ท่ีจ าเป็นในึตวรราที่ ๒๑  

 ๒. ุนทณกช่วงวัยมีทักายุวามรูุ้วามสามารถแผลยสมรรถนยตามมาตรฐาน  การ กึกาา
แผลยมาตรฐานวิชาชีั แผลยัันนา ณุคาาัชีวิตได้ตามึักยาาั  

 ๓. สถาน กึกาาทณกรยดับการ กึกาาสามารถจัดกิจกรรม/กรยบวนการเรียนรู้  ตาม
หลักสูตรได้อย่างมี ณุคาาัแผลยมาตรฐาน  

 ๔. แผหล่งเรียนรู้ ส่ือต าราเรียน นวัตกรรมแผลยส่ือการเรียนรู้มี ณุคาาัแผลยมาตรฐาน 
แผลยปรยชาชนสามารถเข้าถกงได้โดยไม่จ ากัดเวลาแผลยสถานท่ี  

 ๕. รยบบแผลยกลไกการวัด การติดตามแผลยปรยเมินนลมีปรยสิทธิาาั  
 ๖. รยบบการนลิตุรู อาจารย์ แผลยบณุลากรทางการ กึกาาได้มาตรฐานรยดับสากล  
 ๗. ุรู อาจารย์แผลยบณุลากรทางการ กึกาาได้รับการัันนาสมรรถนยตามมาตรฐาน  
แนวทำงกำรพัฒนำ  
 ๑. ส่งเสริม สนับสนณนใหุ้นทณกช่วงวัยมีทักาย ุวามรูุ้วามสามารถ แผลยการ  ัันนา

ณุคาาัชีวิตอย่างเหมายสม เต็มตามึักยาาัในแผต่ลยช่วงวัย  
 ๒. ส่งเสริมแผลยัันนาแผหล่งเรียนรู้ ส่ือต าราเรียน แผลยส่ือการเรียนรู้ต่างๆ ให้มี ณุคาาั

มาตรฐาน แผลยปรยชาชนสามารถเข้าถกงแผหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จ ากัดเวลาแผลยสถานท่ี  

๖ 



 
 

 ๓. สร้างเสริมแผลยปรับเปล่ียนุ่านิยมของุนไทยให้มีวินัย จิตสาธารคย แผลย ัฤติกรรม
ท่ีักงปรยสงุ์  

 ๔. ัันนารยบบแผลยกลไกการติดตาม การวัดแผลยปรยเมินนลนู้เรียนให้มีปรยสิทธิาาั  
 ๕. ัันนาุลังข้อมูล ส่ือ แผลยนวัตกรรมการเรียนรู้ ท่ีมี ณุคาาัแผลยมาตรฐาน  
 ๖. ัันนา ณุคาาัแผลยมาตรฐานการนลิตุรู อาจารย์ แผลยบณุลากรทางการึกกาา  
 ๗. ัันนา ณุคาาัุรู อาจารย์ แผลยบณุลากรทางการ กึกาา  

  ยุทธศำสตร์ที่ ๔ กำรสร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำง กำรศึกษำ  
  เป้ำหมำย  
  ๑. นู้เรียนทณกุนได้รับโอกาสแผลยุวามเสมอาาุในการเข้าถกงการ กึกาาท่ีมี ณุคาาั  
  ๒. การเัิ่มโอกาสทางการ กึกาาน่านเทุโนโลยีดิจิทัลเัื่อการ กึกาาส าหรับ ุนทณกช่วงวัย  
  ๓. รยบบข้อมูลรายบณุุลแผลยสารสนเทึทางการ กึกาาท่ีุรอบุลณม ถูกต้อง เป็นปัจจณบัน 
เัื่อการวางแผนนการบริหารจัดการ กึกาา การติดตามปรยเมิน แผลยรายงานนล 

แนวทำงกำรพัฒนำ  
     ๑. เัิ่มโอกาสแผลยุวามเสมอาาุในการเข้าถกงการ กึกาาท่ีมี ณุคาาั  
     ๒. ัันนารยบบเทุโนโลยีดิจิทัลเัื่อการ กึกาาส าหรับุนทณกช่วงวัย  
     ๓. ัันนาฐานข้อมูลด้านการ กึกาาท่ีมีมาตรฐาน เช่ือมโยงแผลยเข้าถกงได้  

ยุทธศำสตร์ที่ ๕ กำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม  
เป้ำหมำย  

                         ๑. ุนทณกช่วงวัย มีจิตส านกกรักา์ส่ิงแผวดล้อม มี ณุคธรรม จริยธรรม แผลยน าแผนวุิดตาม
หลักปรัชญาของเึราฐกิจัอเัียงสู่การปฏิบัติ  
                         ๒. หลักสูตร แผหล่งเรียนรู้ แผลยส่ือการเรียนรู้ ท่ีส่งเสริม ณุคาาัชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ 
ส่ิงแผวดล้อม ณุคธรรม จริยธรรม แผลยการน าแผนวุิดตามหลักปรัชญาของเึราฐกิจัอเัียงสู่การปฏิบัติ  

               ๓. การวิจัยเัื่อัันนาองุ์ุวามรู้แผลยนวัตกรรมด้านการสร้างเสริม ณุคาาั  ชีวิตท่ีเป็น
มิตรกับส่ิงแผวดล้อม  

แนวทำงกำรพัฒนำ  
                         ๑. ส่งเสริม สนับสนณนการสร้างจิตส านกกรักา์ส่ิงแผวดล้อม มี ณุคธรรม จริยธรรม แผลยน า
แผนวุิดตามหลักปรัชญาของเึราฐกิจัอเัียงสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต  
                           ๒. ส่งเสริมแผลยัันนาหลักสูตร กรยบวนการเรียนรู้ แผหล่งเรียนรู้ แผลยส่ือการเรียนรู้ต่าง 
ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างเสริม ณุคาาัชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแผวดล้อม  
                         ๓. ัันนาองุ์ุวามรู้ งานวิจัย แผลยนวัตกรรม ด้านการสร้างเสริม ณุคาาั ชีวิต ท่ีเป็นมิตร
กับส่ิงแผวดล้อม  
 
 

๗ 



 
 

ยุทธศำสตร์ที่ ๖ กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ  
เป้ำหมำย  

                          ๑. โุรงสร้าง บทบาท แผลยรยบบการบริหารจัดการการ กึกาามีุวามุล่องตัว  ชัดเจน
แผลยสามารถตรวจสอบได้  
                            ๒. รยบบการบริหารจัดการ กึกาามีปรยสิทธิาาัแผลยปรยสิทธินลส่งนลต่อ ณุคาาัแผลย
มาตรฐานการ กึกาา  
                          ๓. ทณกาาุส่วนของสังุมมีส่วนร่วมในการจัดการ กึกาาท่ีตอบสนองุวามต้องการของ
ปรยชาชนแผลยัื้นท่ี  
                          ๔. กฎหมายแผลยรูปแผบบการบริหารจัดการทรััยากรทางการ กึกาารองรับ  ลักาคยท่ี
แผตกต่างกันของนู้เรียน สถาน กึกาา แผลยุวามต้องการก าลังแผรงงานของปรยเทึ  
                            ๕. รยบบบริหารงานบณุุลของุรู อาจารย์ แผลยบณุลากรทางการ กึกาามีุวามเป็น
ธรรม สร้างขวัญก าลังใจแผลยส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามึักยาาั  

แนวทำงกำรพัฒนำ  
       ๑. ปรับปรณงโุรงสร้างการบริหารจัดการ กึกาา  

                            ๒. เัิ่มปรยสิทธิาาัการบริหารจัดการสถาน กึกาา  
                            ๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทณกาาุส่วนในการจัดการ กึกาา 
                          ๔. ปรับปรณงกฎหมายเกี่ยวกับรยบบการเงินเัื่อการ กึกาาท่ีส่งนลต่อ ณุคาาัแผลย
ปรยสิทธิาาัการจัดการ กึกาา  
                          ๕. ัันนารยบบบริหารงานบณุุลของุรู อาจารย์ แผลยบณุลากรทางการ กึกาา  
 
  นโยบำยรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร (นำยธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) มีสารยส าุัญ ดังนี ้ 

๑. น้อมน ำแนวพระรำชด ำริ สืบสำนพระรำชปณิธำนและพระบรมรำโชบำยด้ำน 
กำรศึกษำ ของัรยบาทสมเด็จัรยปรมินทรมหาาูมิัลอดณลยเดช แผลยสมเด็จัรยเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรค 
บดินทรเทัยวรางกูร มาขับเุล่ือนงานด้านการ กึกาาให้เกิดเป็นรูปธรรม เัรายัรยราชปคิธานของัรยองุ์ 
ท่าน ถือเป็นัรอันสูงสณด แผลยมอบเป็นนโยบาย เัื่อเป็นแผนวทางในการปฏิบัติงานแผก่หน่วยงานในสังกัด  

๒. กำรด ำเนินกำรตำมแผนยุทธศำสตร์ช ำติ ระยะ ๒๐ ป ี 
กรยทรวง กึกาาธิการจยด าเนินการตามแผนนยณทธึาสตร์ชาติ รยยย ๒๐ ปี (ั.ึ. 

๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) าายใต้วิสัยทัึน์ “ปรยเทึมีุวามมั่นุง มั่งุ่ัง ยั่งยืน เป็นปรยเทึัันนาแผล้ว ด้วยการัันนา
ตามปรัชญาของเึราฐกิจัอเัียง” ซก่งได้ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฯ โดยยกดยณทธึาสตร์ชาติ เป็นจณดเน้นด้าน
การ กึกาาท่ีจยด าเนินการ ๖ ด้าน ุือ  

๑) ุวามมั่นุง  
๒) การสร้างุวามสามารถในการแผข่งขัน  
๓) การัันนาแผลยเสริมสร้างึักยาาัุน  
๔) การสร้างโอกาสุวามเสมอาาุแผลยุวามเท่าเทียมกันทางสังุม  

๘ 



 
 

๕) การสร้างการเติบโตบน ณุคาาัชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแผวดล้อม  
๖) การปรับสมดณลแผลยัันนารยบบการบริหารจัดการาาุรัฐ  

การ กึกาาขั้นัื้นฐานของปรยเทึไทย มี ณุคาาัแผลยมาตรฐานรยดับสากล ๑ บนัื้นฐานของ
ุวามเป็นไทย 

พันธกิจ  
๑. ส่งเสริมแผลยสนับสนณนให้ปรยชากรวัยเรียนทณกุน ได้รับการ กึกาาอย่างท่ัวถกง แผลยมี

ณุคาาั  
๒. ส่งเสริมให้นู้ เรียนมี ณุคธรรม จริยธรรม มี ณุคลักาคย อันักงปรยสงุ์ตามหลักสูตร แผลย

ุ่านิยมหลักของุนไทย ๑๒ ปรยการ  
๓. ัันนารยบบบริหารจัดการ ท่ีเน้นการมีส่วนรวม เัื่อเสริมสร้างุวามรับนิดชอบ ต่อ

ณุคาาัการึกกาา แผลยบูรคาการการจัดการ กึกาา  

เป้ำประสงค ์ 
เัื่อให้การจัดการ กึกาาขั้นัื้นฐานของปรยเทึไทย มี ณุคาาัแผลยมาตรฐานรยดับ สากลบน

ัื้นฐานของุวามเป็นไทย ส านักงานุคยกรรมการการ กึกาาข้ันัื้นฐาน จกงก าหนด เป้าปรยสงุ์ ดังนี้  
๑. นักเรียนรยดับรยดับก่อนปรยถม กึกาา แผลยรยดับการึกกาาขั้นัื้นฐานทณกุนมี ัันนาการ

เหมายสมตามวัย แผลยมี ณุคาาั 
  ๒. ปรยชากรวัยเรียนทกุนได้รับโอกาสในการ กึกาาขั้นัื้นฐาน อย่างท่ัวถกง  มี ณุคาาั แผลย
เป็นธรรม  

๓. ุรู นู้บริหารสถาน กึกาา แผลยบณุลากรทางการ กึกาาอื่น มีทักายท่ีเหมายสม แผลย ท างาน
มณ่งเน้นนลสัมฤทธิ์  

๔. ส านักงานเขตัื้นท่ีการ กึกาา ส านักบริหารงานการ กึกาาัิเึา แผลยสถาน กึกาา มี
ปรยสิทธิาาั แผลยเป็นกลไกขับเุล่ือนการ กึกาาข้ันัื้นฐานสู่ ณุคาาัรยดับมาตรฐานสากล ๑ มาตรฐานรยดับ
สากล รวมถกง นู้เรียนมีึักยาาัเป็นัลโลก การจัดการเรียนการสอนเทียบเุียง มาตรฐานสากลแผลยการบริหาร 
จัดการด้วยรยบบ ณุคาาัตามหลักสูตรแผกนกลางการ กึกาาขั้นัื้นฐานัณทธึกราช ๒๕๕๑ ณุคลักาคยอันักง
ปรยสงุ์ เป็น ลักาคยท่ีต้องการให้เกิดกับนู้เรียน เัื่อสามารถอยู่ร่วมกบนู้อื่นได้อย่างมีุวามสณข ในฐานยเป็น
ัลเมืองไทยแผลยัลโลก ปรยกอบด้วย ณุคลักาคย ๘ ปรยการ ได้แผก่ ๑) รักชาติ ึาสน์ กาัตริย์ ๒) ซื่อสัตย์
สณจริต ๓) มีวินัย ๔) ใฝ่เรียนรู้ ๕) อยู่อย่างัอเัียง ๖) มณ่งมั่นในการทางาน ๗) รักุวามเป็นไทย ๘) มีจิต
สาธารคย  

๕. ส านักงานุคยกรรมการการ กึกาาข้ันัื้นฐาน เน้นการทางานแผบบบูรคาการ การบริหาร
แผบบมีส่วนร่วมจากทณกาาุส่วนในการจัดการ กึกาาแผลย กรยจายอ านาจแผลย ุวามรับนิดชอบสู่ ส านักงานเขต
ัื้นท่ีการ กึกาาแผลยสถาน กึกาา  

๖. ัื้นท่ีัิเึา ได้รับการัันนา ณุคาาัการ กึกาาแผลยัันนารูปแผบบการจัดการ กึกาาท่ี
เหมายสมตามบริบทของัื้นท่ี  

 

๙ 



 
 

ยุทธศำสตร์ในกำรด ำเนินงำน ๔ ยุทธศำสตร์ ได้แก่  
   ปรยเด็นยณทธึาสตร์ที่ ๑ ัันนา ณุคาาันู้เรียนในรยดับการึกกาาขั้นัื้นฐาน  

ปรยเด็นยณทธึาสตร์ที่ ๒ เัิ่มโอกาสการเข้าถกงบริการการ กึกาาขั้นัื้นฐาน ให้ท่ัวถกงุรอบุลณมนู้เรียน 
ให้ได้รับโอกาสในการัันนาเต็มตามึักยาาั แผลยมี ณุคาาั  

ปรยเด็นยณทธึาสตร์ที่ ๓ ัันนา ณุคาาัุรูแผลยบณุลากรทางการ กึกาา  
ปรยเด็นยณทธึาสตร์ที่ ๔ ัันนารยบบการบริหารจัดการ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐ 



 
 

แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำระยะ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรปรำกำร เขต ๑ 

 
นโยบายส านักงานเขตัื้นท่ีการ กึกาาปรยถม กึกาาสมณทรปราการ เขต ๑  

วิสัยทัศน์  
ส านักงานเขตก้าวหน้า ัันนาสูุ่วามเป็นเลิึ เด็กขยันเรียนรู้ ุรูสอนดี ห้องเรียนมี ณุคาาั 

ทณกาาุส่วนสนับสนณน  
พันธกิจ  

     ๑. ยกรยดับ ณุคาาัแผลยมาตรฐานการ กึกาาก้าวไกลในอาเขียน  
๒. เัิ่มแผลยกรยจายโอกาสทางการ กึกาาให้แผก่ปรยซากรวัยเรียนทณกุบ ทณกกลณ่มอย่าง ท่ัวถกง  
๓. มณ่งปลูกฝัง ณุคธรรมจริยธรรมตามุ่านิยมหลัก ๑๒ ปรยการ แผลยมี ณุคลักาคยอยู่อย่าง

ัอเัียง  
๔. ัันนารยบบบริหารจัดการการ กึกาาแผบบมีส่วนร่วม 

เป้ำประสงค ์ 
    ๑. เด็ก เยาวชน แผลยปรยชาชนได้รับการ กึกาาท่ีมี ณุคาาั อีกท้ังนู้ด้อยโอกาส ุนัิการมี 
ึักยาาัแผลยสามารถัก่งัาตนเองได้  
        ๒. ุรูแผลยบณุลากรทางการ กึกาาท้ังรยบบ เป็นบณุุลแผห่งการเรียนรู้ แผลยมีทักายในการ  
จัดการเรียนการสอนได้อย่างมี ณุคาาั  
    ๓. สร้างเุรือข่ายร่วมัันนา ณุคาาัการึกกาาแผลยส่งเสริมึักยาาันู้เรียน  

กลยุทธ์  
    ๑. ัันนาแผลยยกรยดับ ณุคาาัการึกกาา  

๒. เสริมสร้างโอกาสทางการ กึกาาแผก่ปรยซากรทณกกลณ่มอย่างเสมอาาุ  
๓. ัันนาุรูแผลยบณุลากรทางการ กึกาามืออาชีั  

      ๔. เสริมสร้างุวามเข้มแผข็งแผลยการมีส่วนร่วมของชณมขน องุ์กรปกุรองส่วนท้องถิ่น ห้องท่ี 
แผลยเุรือข่ายในการจัดการการ กึกาา 

 
 
 
 
 
 
 
 

๑๑ 



 
 

ตัวช้ีวัด /  เป้ำหมำย 
 

 

ตัวชี้วัด 
เป้ำหมำยปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
๑. ร้อยลยของอัตราการเข้าเรียนการ กึกาาาาุบังุับโดยรวม         ๙๕ ๙๖ ๙๗ ๙๘ 
๒. ร้อยลยของ อัตราการเข้าเรียนการ กึกาาข้ันัื้นฐาน               ๗๐ ๗๕ ๗๕ ๗๕ 
๓. ร้อยลยของปรยชากรวัยเรียนได้รับการ กึกาา  ๑๒  ปี 
โดยไม่เสียุ่าใช้จ่ายรยดับการึกกาาาาุบังุับ 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

๔. ร้อยลยของปรยชากรวัยเรียนได้รับการ กึกาา  ๑๒  ปี  
โดยไม่เสียุ่าใช้จ่ายรยดับมัธยม กึกาาตอนปลาย               

๘๕ ๘๗ ๙๐ ๙๐ 

๕. ร้อยลยของนู้ เรียนแผต่ลยรยดับท่ี มี ณุคลักาคยตาม 
มาตรฐานท่ีก าหนด                           

๙๕ ๙๗ ๙๗ ๙๗ 

๖. ร้อยลยของนลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักรยดับ
การ กึกาาขั้นัื้นฐานจากการปรยเมินรยดับชาติเัิ่มขก้น    

๓ ๔ ๕ ๕ 

๗. ร้อยลยของนู้เรียนมี ณุคลักาคยท่ีักงปรยสงุ์ตาม
มาตรฐานการ กึกาาชาติ               

๙๐ ๙๕ ๙๕ ๙๕ 

๘. ร้อยลยของโรงเรียนมีอัตราการขาดุรูไม่เกินร้อยลย ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 
๙. ร้อยลยของโรงเรียนน่านเกคฑ์การปรยเมินรับรอง
มาตรฐาน ของ สมึ.   ในรยดับดีขก้นไป 

๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๐ 

๑๐. ร้อยลยของนักเรียนท่ี น่านการปรยเมิน ณุคธรรม มี
ส านกก ในุวามเป็นชาติไทย แผลย วิถีปรยชาธิปไตย 
สามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาเึราฐกิจัอเัียง          

๙๐ ๙๕ ๑๐๐ ๑๐๐ 

๑๑. ร้อยลยของโรงเรียนัันนารยบบดูแผลช่วยเหลือ
นักเรียนได้มาตรฐาน                                                            

๙๐ ๙๕ ๙๕ ๙๕ 

๑๒. ร้อยลยของนู้ รับบริการ นู้มีส่วนได้ส่วนเสียแผลย
ปรยชาชนท่ีักงัอใจการ ให้บริการ                                                                                                                                                                       

๙๐ ๙๕ ๙๕ ๙๕ 

๑๓. ร้อยลยของโรงเรียน ณุคธรรมต้นแผบบ วิถีัณทธ
ต้นแผบบ โรงเรียนในฝัน   โรงเรียนมาตรฐานสากล น่าน
มาตรฐานการปรยเมินแผลยเป็นแผหล่งเรียนรู้             

๙๐ ๙๕ ๙๕ ๙๕ 

๑๔. รยดับุวามส าเร็จของการบริหารจัดการส านักงาน
เขตัื้นท่ี การ กึกาา   รยดับ A๑ - A๔  ตามเกคฑ์การ
ติดตาม แผลยปรยเมินนลของส านักงาน  ุคยกรรมการ
การ กึกาาข้ันัื้นฐาน    

๔ ๔ ๔ ๔ 

 

๑๒ 



 
 

มำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนเพ่ือกำรประกันคุณภำพในสถำนศึกษำ 
 

มำตรฐำนระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของผู้เรียน 
ประเด็นพิจำรณำ ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 

๑) มีุวามสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร แผลยการุิด  ุานวค 
๒) มีุวามสามารถในการุิดวิเุรายห์ ุิดอย่างมีวิจารคญาค อาิปรายแผลกเปล่ียนุวามุิดเห็น
แผลยแผก้ปัญหา 
๓) มีุวามสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
๔) มีุวามสามารถในการใช้เทุโนโลยีสารสนเทึแผลยการส่ือสาร 
๕) มีนลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถาน กึกาา 
๖) มีุวามรู้ ทักายัื้นฐาน แผลยเจตุติท่ีดีต่องานอาชีั 

ประเด็นพิจำรณำ ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
๑) การมี ณุคลักาคยแผลยุ่านิยมท่ีดีตามท่ีสถาน กึกาาก าหนด 
๒) ุวามาูมิใจในท้องถิ่นแผลยุวามเป็นไทย 
๓) การยอมรับท่ีจยอยู่ร่วมกันบนุวามแผตกต่างแผลยหลากหลาย 
๔) สณขาาวยทางร่างกาย แผลยจิตสังุม 

มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
ปรยเด็นัิจารคา ๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัึน์แผลยัันธกิจท่ีสถาน กึกาาก าหนดชัดเจน 
ปรยเด็นัิจารคา ๒.๒ มีรยบบบริหารจัดการ ณุคาาัของสถาน กึกาา 
ปรยเด็นัิจารคา ๒.๓ ด าเนินงานัันนาวิชาการท่ีเน้น ณุคาาันู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถาน กึกาา  
                            แผลยทณกกลณ่มเป้าหมาย 
ปรยเด็นัิจารคา ๒.๔ ัันนาุรูแผลยบณุลากรให้มีุวามเช่ียวชาญทางวิชาชีั 
ปรยเด็นัิจารคา ๒.๕ จัดสาาัแผวดล้อมทางกายาาัแผลยสังุมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี ณุคาาั 
ปรยเด็นัิจารคา ๒.๖ จัดรยบบเทุโนโลยีสารสนเทึเัื่อสนับสนณนการบริหารจัดการแผลยการจัดการเรียนรู้ 
มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส ำคัญ 
ปรยเด็นัิจารคา ๓.๑ จัดการเรียนรู้น่านกรยบวนการุิดแผลยปฏิบัติจริง แผลยสามารถน าไปปรยยณกต์ใช้ใน     
                            ชีวิตปรยจ าวันได้ 
ปรยเด็นัิจารคา ๓.๒ ใช้ส่ือ เทุโนโลยีสารสนเทึแผลยแผหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
ปรยเด็นัิจารคา ๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
ปรยเด็นัิจารคา ๓.๔ ตรวจสอบแผลยปรยเมินนู้เรียนอย่างเป็นรยบบแผลยน านลมาัันนานู้เรียน 
ปรยเด็นัิจารคา ๓.๕ มีการแผลกเปล่ียนเรียนรู้แผลยให้ข้อมูลสยท้อนกลับเัื่อัันนาแผลยปรับปรณงการจัดการเรียนรู้ 

 

 

๑๓ 



 
 

มำตรฐำนกำรศึกษำระดับข้ันพ้ืนฐำนเพ่ือกำรประเมินคุณภำพภำยนอก 
 

มำตรฐำนกำรศึกษำระดับขั้นพื้นฐำน 
เพื่อกำรประเมินคุณภำพภำยนอก 

ค่ำเป้ำหมำยปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ 
๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 

มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของผู้เรียน 

ประเด็นพิจำรณำ ๑.๑ นลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของนู้เรียน 
๑) มีุวามสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารแผลยการุิด
 ุานวค 

๒) มีุวามสามารถในการุิดวิเุรายห์ ุิดอย่างมี
วิจารคญาค อาิปรายแผลกเปล่ียนุวามุิดเห็นแผลยแผก้ปัญหา 

๓) มีุวามสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
๔) มีุวามสามารถในการใช้เทุโนโลยีสารสนเทึแผลยการ
ส่ือสาร 
๕) มีนลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถาน กึกาา 
๖) มีุวามรู้ ทักายัื้นฐาน แผลยเจตุติท่ีดีต่องานอาชีั 

ประเด็นพิจำรณำ ๑.๒ ณุคลักาคยท่ีักงปรยสงุ์ของนู้เรียน 
๑) การมี ณุคลักาคยแผลยุ่านิยมท่ีดีตามท่ีสถาน กึกาา
ก าหนด 
๒) ุวามาูมิใจในท้องถิ่นแผลยุวามเป็นไทย 
๓) การยอมรับท่ีจยอยู่ร่วมกันบนุวามแผตกต่างแผลย
หลากหลาย 
๔) สณขาาวยทางร่างกาย แผลยจิตสังุม 

    

มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
   ปรยเด็นัิจารคา ๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัึน์แผลยัันธกิจท่ีสถาน กึกาา
ก าหนดชัดเจน 
   ปรยเด็นัิจารคา ๒.๒ มีรยบบบริหารจัดการุณคาาัของสถาน กึกาา 
   ปรยเด็นัิจารคา ๒.๓ ด าเนินงานันันาวิชาการท่ีเน้น ณุคาาันู้เรียน
รอบด้านตามหลักสูตรสถาน กึกาา แผลยทณกกลณ่มเป้าหมาย 
   ปรยเด็นัิจารคา ๒.๔ ัันนาุรูแผลยบณุลากรให้มีุวามเช่ียวชาญทาง
วิชาชีั 
   ปรยเด็นัิจารคา ๒.๔ จัดสาาัแผวดล้อมทางกายาาัแผลยสังุมท่ีเอื้อ
ต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี ณุคาาั 
   ปรยเด็นัิจารคา ๒.๖ จัดรยบบเทุโนโลยีสารสนเทึเัื่อสนับสนณนการ
บริหารจัดการแผลยการจัดการเรียนรู้ 

    

๑๔ 



 
 

มำตรฐำนกำรศึกษำระดับขั้นพื้นฐำน 
เพื่อกำรประเมินคุณภำพภำยนอก 

ค่ำเป้ำหมำยปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ 
๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 

มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส ำคัญ 

   ปรยเด็นัิจารคา ๓.๑ จัดการเรียนรู้น่านกรยบวนการุิดแผลยปฏิบัติจริง
แผลยสามารถน าไปปรยยณกต์ใช้ในชีวิตปรยจ าวันได้ 
   ปรยเด็นัิจารคา ๓.๒ ใช้ส่ือ เทุโนโลยีสารสนเทึแผลยแผหล่งเรียนรู้ที่
เอื้อต่อการเรียนรู้ 

    

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๕ 



 
 

สรุปผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำจำกส ำนักงำนรับรองมำตรฐำน 
และประเมินคุณภำพกำรศึกษำ  รอบสำม 

 

  โรงเรียนบ้านบางจาก ได้รับการปรยเมิน ณุคาาัการึกกาาจากส านักงานรับรองมาตรฐานแผลยปรยเมิน
ณุคาาัการ กึกาา รอบสาม เมื่อวันท่ี  ๒๔ – ๒๖ ธันวาุม ๒๕๕๕ ซก่งมีการปรยเมินนล ๓ ด้าน ุือด้าน

นู้บริหาร ด้านุรู แผลยด้านนู้เรียน ซก่งสรณปนลการปรยเมินโดยาาัรวมตามมาตรฐาน เป็นตารางดังต่อไปนี้ 
๑)  ระดับกำรศึกษำปฐมวัย 

มำตรฐำนกำรศกึษำระดับปฐมวัย 
เพือ่กำรประเมินคณุภำพภำยนอก 

ระดบัคณุภำพ 
ต้อง

ปรบัปรุง
เร่งด่วน 

ต้อง
ปรบัปรุง 

 
พอใช้ 

 
ด ี

ดีมำก 

กลุ่มตัวบ่งชีพ้ืน้ฐำน (มี ๘ ตัวบ่งชี้) 
   ตัวบ่งช้ีท่ี ๑ เด็กมีัันนาการด้านร่างกายสมวัย      
   ตัวบ่งช้ีท่ี ๒ เด็กมีัันนาการด้านอารมค์แผลยจิตใสมวัย      
   ตัวบ่งช้ีท่ี ๓ เด็กมีัันนาการด้านสังุมสมวัย      
   ตัวบ่งช้ีท่ี ๔ เด็กมีัันนาการด้านสติปัญญาสมวัย      
   ตัวบ่งช้ีท่ี ๕ เด็กมีุวามัร้อม กึกาาต่อในข้ันต่อไป      
   ตัวบ่งช้ีท่ี ๖ ปรยสิทธินลการจัดปรยสบการค์การเรยีนรู้ท่ี
เน้นเด็กเป็นส าุัญ 

   
  

   ตัวบ่งช้ีท่ี ๗ ปรยสิทธิาาัของการบริหารจัดการแผลยการ
ัันนาสถาน กึกาา 

   
  

   ตัวบ่งช้ีท่ี ๘ ปรยสิทธินลของรยบบปรยกัน ณุคาาัาายใน      
กลุ่มตัวบ่งชีอ้ัตลกัษณ์ (มี ๒ ตัวบ่งชี้) 
   ตัวบ่งช้ีท่ี ๙ นลการัันนาให้บรรลณตามปรัชญา ปคิธาน/   
วิสัยทัึน์ ัันธกิจ วัตถณปรยสงุ์ของการจัดต้ังสถาน กึกาา     

 

   ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๐ นลการัันนาตามจณดเน้นแผลยจณดเด่นท่ี
ส่งนลสยท้อนเป็นเอกลักาค์ของสถาน กึกาา     

 

กลุ่มตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม (มี ๒ ตัวบ่งชี้) 
   ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๑ นลการด าเนินงานโุรงการัิเึาเัื่อ
ส่งเสริมบทบาท ของสถาน กึกาา     

 

   ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๒ นลการส่งเสริมัันนาสถาน กึกาาเัื่อ
ยกรยดับมาตรฐาน รักาามาตรฐาน แผลยัันนาสูุ่วามเป็น
เลิึ ท่ีสอดุล้องกับแผนวทางการปฏิรูปการ กึกาา     

 

 

โรงเรียนมีนลการปรยเมินรยดับ ณุคาาั ดีมาก โดยมีุ่าเฉลี่ย  ๙๔.๐๐ 
นลการรับรองมาตรฐาน ณุคาาั   รับรอง   ไม่รับรอง 

๑๖ 



 
 

              ๒) ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
 

   

โรงเรียนมีนลการปรยเมินรยดับ ณุคาาั ดี โดยมีุ่าเฉลี่ย  ๘๕.๐๑ 
นลการรับรองมาตรฐาน ณุคาาั   รับรอง   ไม่รับรอง 

 
 
 

มำตรฐำนกำรศกึษำระดับขัน้พื้นฐำน 
เพือ่กำรประเมินคณุภำพภำยนอก 

ระดบัคณุภำพ 
ต้อง

ปรบัปรุง
เร่งด่วน 

ต้อง
ปรบัปรุง 

 
พอใช้ 

 
ด ี

 
ดีมำก 

กลุ่มตัวบ่งชีพ้ืน้ฐำน (มี ๘ ตัวบ่งชี้) 
   ตัวบ่งช้ีท่ี ๑ นู้เรียนมีสณขาาักายแผลยสณขาาัจิตท่ีดี       

   ตัวบ่งช้ีท่ี ๒ นู้เรียนมี ณุคธรรม จริยธรรมแผลยุ่านิยมท่ีักง
ปรยสงุ์   

   

   ตัวบ่งช้ีท่ี ๓ นู้เรียนมีุวามใฝ่รู้ แผลยเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง                              
   ตัวบ่งช้ีท่ี ๔ นู้เรียนุิดเป็น ท าเป็น       
   ตัวบ่งช้ีท่ี ๕ นลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนู้เรียน      
   ตัวบ่งช้ีท่ี ๖ ปรยสิทธินลของการจัดการเรียนการสอนท่ี
เน้นนู้เรียนเป็นส าุัญ   

   

   ตัวบ่งช้ีท่ี ๗ ปรยสิทธิาาัของการบริหารจัดการแผลยการ
ัันนาสถาน กึกาา   

   

   ตัวบ่งช้ีท่ี ๘ ัันนาการของการปรยกัน ณุคาาัาายใน  
โดยสถาน กึกาาแผลยต้นสังกัด   

   

กลุ่มตัวบ่งชีอ้ัตลกัษณ์ (มี ๒ ตัวบ่งชี้) 
   ตัวบ่งช้ีท่ี ๙ นลการัันนาให้บรรลณตามปรัชญา ปคิธาน/
วิสัยทัึน์ ัันธกิจแผลยวัตถณปรยสงุ์ของการจัดต้ังสถาน กึกาา   

   

   ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๐ นลการัันนาตามจณดเน้นแผลยจณดเด่นท่ี
ส่งนลสยท้อนเป็นเอกลักาค์ของสถาน กึกาา   

   

กลุ่มตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม (มี ๒ ตัวบ่งชี้) 
   ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๑ นลการด าเนินงานโุรงการัิเึาเัื่อส่งเสริม
บทบาท ของสถาน กึกาา    

   

   ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๒ นลการส่งเสริมัันนาสถาน กึกาาเัื่อ
ยกรยดับมาตรฐาน รักาามาตรฐาน แผลยัันนาสูุ่วามเป็น
เลิึ ท่ีสอดุล้องกับแผนวทางการปฏิรูปการ กึกาา   

   

๑๗ 



 
 

ข้อเสนอแนะจำกผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน 
 

  จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำและข้อเสนอแนะจำกกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ
โดยสถำนศึกษำหรือหน่วยงำนต้นสังกัด 

จุดเด่น 
การมีส่วนร่วมของทณกฝ่ายท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารจัดการสถาน กึกาา แผนนัันนา ณุคาาั

การ กึกาามีองุ์ปรยกอบุรบถ้วน มีรยบบสารสนเทึท่ีทันสมัย มีการจัดท าโปรแผกรม IIP ส าหรับในการจัดท า
ปรยวัตินักเรียนัิการเรียนร่วม  โปรแผกรม  IEP ในการจัดท าแผนนการจัดการเรียนรู้ส าหรับเด็กัิการเรียนร่วม  
มีโปรแผกรมในการจัดเก็บนลสัมฤทธิ์ มีการจัดท ารยบบ  EGP ในการท ารยบบจัดซื้อจัดจ้าง มีการจัดท ารยบบ
ดูแผลช่วยเหลือนักเรียนโดยการจัดท าโปรแผกรมซก่งจยท าให้ทราบข้อมูลนักเรียนโดยเร็ว มีวิทยากรท้องถิ่น ุรูาูมิ
ปัญญาชาวต่างชาติมาสอน  มีอัตลักาค์ ยิ้มง่าย ไหว้สวย  เอกลักาค์ โรงเรียนบ้านบางจาก สยอาด งามตาน่า
เรียน ซก่งโรงเรียนมีกิจกรรม โุรงการรองรับท่ีสอดุล้องกับอัตลักาค์แผลยเอกลักาค์ มีการติดตามตรวจสอบ
อย่างสม่ าเสมอโดยเชิญนู้มีุวามรู้ ุวามเข้าใจในการรยบบการปรยกัน ณุคาาัาายในมาให้  ุาแผนยน า ัร้อมท้ัง
รายงานนลการปรยเมินให้กับุคยกรรมการสถาน กึกาา นู้ปกุรอง นักเรียน  ทราบ มีการจัดท ารายงาน
ปรยจ าปี  SAR  ท่ีมีองุ์ปรยกอบุรบถ้วน มีการัันนา ณุคาาัการ กึกาาอย่างต่อเนื่อง โดยจัดกิจกรรมท่ี
ส่งเสริมวิชาการให้กับนักเรียน เช่น  กิจกรรมฟรีติวเตอร์ กิจกรรมส่งเสริมการแผข่งขันทางวิชาการ ส่งนลให้
นักเรียนมีนลการสอบ  O – NET  สูงขก้นอย่างต่อเนื่อง ในปี ๒๕๕๕  ได้ล าดับท่ี ๗ ของส านักงานเขตัื้นท่ี
การึกกาาปรยถม กึกาาสมณทรปราการ เขต ๑ 

ข้อเสนอแนะ 
โรงเรียนบ้านบางจาก มีการด าเนินงานการติดตามตรวจสอบาายในอย่างต่อเนื่ องมีการน านลการ

ปรยเมินาายในแผลยาายนอกมาปรยกอบการจัดท าแผนนัันนา ณุคาาัการ กึกาาเป็นแผบบอย่างท่ีดีให้กับ
โรงเรียนอื่นได้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๘ 



 
 

ข้อเสนอแนะจำกผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม 
 
          จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ  และข้อแสนอแนะจำกกำรประเมินคุณภำพภำยนอก 

 

ระดับกำรศึกษำปฐมวัย 

จุดเด่น 
 ๑. เด็กมีัันนาการด้านร่างกายสมวัย ด้านอารมค์ แผลยจิตใจสมวัย ด้านสังุมสมวัย ด้านสติปัญญา
สมวัย และมีความพร้อมศึกษาต่อในชั้นต่อไป 

   ๒. สถาน กึกาามีนลการัันนาเด็กให้มีอัตลักาค์ ตามปรัชญา ปคิธาน/วิสัยทัึน์ แผลยวัตถณปรยสงุ์
ของการจัดต้ังสถาน กึกาา ส่งนลสยท้อนเป็นเอกลักาค์ตามจณดเน้น จณดเด่น ของสถาน กึกาาด้าน“โรงเรียน
สยอาด งามตา น่าเรียน” รวมท้ัง มีุวามส าเร็จในการ จัดโุรงการัิเึา ได้แผก่ โุรงการเึราฐกิจัอเัียง 
โรงเรียนวิถีัณทธ ท่ีมีุวามโดดเด่นเป็นแผบบอย่างท่ีดี ต่อองุ์กราายนอกแผลยาายในสถาน กึกาา 
 ๓. สถาน กึกาามีการัันนาการจัดการ กึกาาอย่างมีปรยสิทธิาาัมีนลส าเร็จในการด าเนินงาน ท าให้
งานบรรลณเป้าหมาย รวมท้ัง บริหารจัดการัันนา สถาน กึกาาเัื่อรักาารยดับมาตรฐาน โดยสอดุล้องกับแผนว
ทางการปฏิรูปการึกกาาในทึวรราที่สอง (ั.ึ.๒๕๕๒ – ๒๕๖๑) 
 ๔. ุรูมีปรยสิทธินลของการจัดปรยสบการค์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นส าุัญ 
 ๕. สถาน กึกาามีปรยสิทธินลของการปรยกัน ณุคาาั าายในโดยสถาน กึกาาแผลยต้นสังกัด โดยมีการ
ก าหนด มาตรฐานการ กึกาาของสถาน กึกาา จัดท าแผนนัันนาการ กึกาา ด าเนินการตามแผนนการจัดรยบบ
บริหารแผลยสารสนเทึเป็นรยบบบริหารุณคาาั (PDCA) มีการจัดท ารายงานการปรยเมิน ณุคาาัาายในแผลย
น านลการปรยเมินไปัันนาสถาน กึกาาอย่างต่อเนื่อง 

จุดที่ควรพัฒนำ 
 ๑. เด็กุวรได้รับการัันนาด้านรยเบียนวินัย การปฏิบัติตามกฎ กติกาของห้องแผลยสถาน กึกาา การมี
สมาธิในการเรียนรู้ ัันนาด้านุวามุิดรวบยอดเกี่ยวกับส่ิงต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการเรียนรู้ 
   ๒. ัันนาการบริหารจัดการด้านการเป็นนู้น าในการัันนาวิชาการ ัันนาหลักสูตรการ กึกาาปฐมวัย 
ให้เช่ือมต่อกับหลักสูตรการึกกาาขั้นัื้นฐาน ุรูมีจ านวนไม่เัียงัอกับจ านวนเด็ก แผลยยังไม่มีการรายงานนล
การปรยชณมของุคยกรรมการสถาน กึกาาต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
   ๓. ุรูุวรได้รับการัันนาด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กด้านสติปัญญา การเลือกใช้เุรื่องมือใน
การปรยเมินัันนาการเด็กท่ีถูกต้อง เท่ียงตรง การติดตามบันทกกนลการปรยเมินอย่างสม่ าเสมอด้วยวิธีการท่ี
หลากหลาย แผลยการแผปลนลให้ถูกต้องตรงตามการัันนาการของเด็ก การจัดปรยสบการค์ให้เด็กในการเป็น
นู้น า นู้ตามท่ีดีแผลยการสร้างนลงานด้วยุวามุิดสร้างสรรุ์ 
 
 
 
 

๑๙ 



 
 

  ข้อเสนอแนะ 
 ๑.ด้ำนผลกำรจัดกำรศึกษำ 
   ๑.๑ เด็กบางส่วนุวรได้รับการัันนาเรื่องการปรยหยัดน้ าเัิ่มขก้น ุวรได้รับการดูแผลให้
 ุาแผนยน าการใช้น้ าอย่างปรยหยัด แผลยดูแผลอย่างใกล้ชิดทณกุน 

    ๑.๒ เด็กบางส่วนุวรได้รับการัันนาุวามเป็นนู้น า โดยฝึกให้เด็กให้ท่ัวถกง แผลยนลัดเปล่ียน
กันท าหน้าท่ี รวมท้ังให้  ุาแผนยน าการเป็นนู้น า นู้ตามท่ีดี ุวรฝึกให้เด็กได้ฝึกการเป็นนู้น าอย่างสม่ าเสมอ หรือ
หมณนเวียนกัน 

       ๑.๓ เด็กบางส่วนุวรได้รับการัันนาด้านสติปัญญาให้มากขก้น โดยการฝึกฝนให้เด็กมีการใฝ่รู้
ในเรื่องรอบตัวน่านกิจกรรมแผลยส่ือต่างๆ ท่ีหลากหลาย รวมท้ัง ฝึกให้เด็กรู้จักการต้ัง  ุาถาม ส ารวจ ทดลอง ใน
ส่ิงท่ีไม่รู้จัก ณุ้นเุยให้มากขก้น ุวรฝึกฝนให้เด็กมีสมาธิในการเรียนรู้ โดยฝึกท ากิจกรรมให้ต่อเนื่องให้ได้นาน  ๑๕ 
นาที ตามวัยแผลยฝึกฝนให้สามารถแผก้ปัญหาได้ตามวัย เช่น ฝึกให้ขอุวามช่วยเหลือหรือเลียนแผบบวิธีการ
แผก้ปัญหาของนู้อื่นได้รู้จักลองนิด ลองถูก สนทนาัูด ณุย ไถ่ถาม สังเกตแผลยส ารวจ ทดลอง เัื่อแผก้ปัญหาได้
เหมายสมกับวัย รยยยเวลาในการัันนาเด็กาายใน ๑ ปีการึกกาา 
         ๑.๔ สถาน กึกาาุวรก าหนดอัตลักาค์ของเด็กใหุ้รอบุลณมเป้าหมายของการจัดการ กึกาา 
ได้แผก่การัันนาการทณกด้านสมวัยแผลยมีุวามัร้อมในการ กึกาาต่อขั้นสูงต่อไป 

  ๑.๕ สถาน กึกาาุวรจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นู้ปกุรองแผลยชณมชนมีส่วนร่วมในการัันนาแผลย
ขยายนลการด าเนินงาน ด้านุวามสยอาด สวยงาม ปลอดาัยแผลยถูกสณขลักาคยสู่ชณมชนอย่างต่อเนื่องแผลยท่ัวถกง
ตลอดไป 

๒. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 

    ๒.๑ สถาน กึกาาุวรมีการบริหารจัดการให้มีุรูเัียงัอกับจ านวนเด็ก 
            ๒.๒ สถาน กึกาาุวรรายงานนลการปรยชณมุคยกรรมการสถาน กึกาาต่อนู้บังุับบัญชาเหนือ
ขก้นไปช้ันหนก่งาายใน  ๑๕  วัน นับแผต่วันท่ีมีการปรยชณม 

 
   ๓. ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ 

           ๓.๑ ุรูุวรัันนาการจัดโอกาสให้เด็กได้เป็นนู้น า นู้ตามท่ีดีมากขก้น โดยุรูจัดกิจกรรม
แผบ่งกลณ่มเล็ก กลณ่มใหญ่ มากขก้นสม่ าเสมอ แผลยให้เด็กได้เลือกนู้น ากิจกรรมหรือหัวหน้ากลณ่มในการจัดกิจกรรม
ตามตารางปรยจ าวัน 
    ๓.๒ ุรูุวรัันนาการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้เด็กได้มีโอกาสุิดอย่างอิสรยมากขก้น 

    ๓.๓ ุรูุวรได้รับการัันนาเัิ่มขก้นในด้านการสรณปนลการปรยเมินใหุ้รอบุลณมแผลยตรง
จณดปรยสงุ์ของกิจกรรมปรยสบการค์ เัื่อน านลสรณปท่ีได้ไปใช้ในการัันนาเด็กแผลยัันนาแผนวทางการจัด
ปรยสบการค์ เัื่อน านลสรณปท่ีได้ไปใช้ในการัันนาเด็กแผลยัันนาแผนวทางการจัดปรยสบการค์การเรียนรู้แผก่
เด็ก รยยยเวลาในการัันนาุรูาายใน ๑ ปีการึกกาา 

 
 
 

๒๐ 



 
 

๔. ด้ำนกำรประกันคุณภำพภำยใน 
        สถาน กึกาามีการด าเนินการปรยกัน ณุคาาัาายในอย่างเป็นรยบบุรบวงจร ณุคาาัดีอยู่แผล้วแผตุ่วร
ัันนาให้ต่อเนื่องโดยด าเนินการปรยเมินาายในทณกปี ให้ถือเป็นกรยบวนการบริหารที่สถาน กึกาาต้องกรยท าทณก
ปี แผลยุวรส่งเสริมใหุ้รูทณกุนเห็นุวามส าุัญในการปรยเมิน ณุคาาัาายในเัื่อใช้เป็นแผนวทางในการัันนา
เด็ก ุรู แผลยสถาน กึกาาให้มี ณุคาาัต่อไป รยยยเวลาในการัันนาสถาน กึกาาทณกด้านุวรด าเนินการาายใน 
๒ ปีการึกกาา   
 

ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
  จุดเด่น 
        ๑. นู้เรียนมีสณขาาักายแผลยสณขาาัจิตท่ีดี มีสณนทรียาาั ด้านึิลปย ดนตรี นาฏึิลป์ แผลยกีฬา        
มี ณุคธรรม จริยธรรมแผลยุ่านิยมท่ีักงปรยสงุ์ มีนลการทดสอบรยดับชาติ มี ณุคาาัรยดับดี ได้แผก่ กลณ่มสารย
การเรียนรู้าาาาไทย วิทยาึาสตร์ สณข กึกาาแผลยัล กึกาา ึิลปย แผลยการงาน อาชีัแผลยเทุโนโลยี 
   ๒. สถาน กึกาามีนลการัันนานู้เรียนให้มีอัตลักาค์ ตามปรัชญา ปคิธาน/วิสัยทัึน์ แผลยวัตถณปรยสงุ์
ของการจัดต้ังสถาน กึกาา ส่งนลสยท้อนเป็นเอกลักาค์ตามจณดเน้น แผลยจณดเด่นของสถาน กึกาา “โรงเรียน
สยอาด งามตา น่าเรียน” รวมท้ัง มีุวามส าเร็จในการจัดโุรงการ ัิเึา ได้แผก่ โุรงการเึราฐกิจัอเัียง 
โรงเรียนวิถีัณทธ ท่ีมีุวามโดดเด่นเป็นแผบบอย่างท่ีดีต่อองุ์กราายนอกแผลยาายในสถาน กึกาา 
      ๓. สถาน กึกาามีการัันนาการจัดการ กึกาาอย่างมีปรยสิทธิาาัมีนลส าเร็จในการด าเนินงาน ท า ให้
งานบรรลณเป้าหมาย รวมท้ัง บริหารจัดการัันนา สถาน กึกาาเัื่อรักาารยดับมาตรฐาน โดยสอดุล้องกับแผนว
ทางการปฏิรูปการึกกาาในทึวรราที่สอง (ั.ึ.๒๕๕๒ – ๒๕๖๑) 
 ๔. ุรูมีปรยสิทธินลของการด าเนินงานเข้ารับการอบรมัันนาตนเอง มีุวามรับนิดชอบต่องานท่ีได้รับ
มอบหมายแผลยัันนาการเรียนการสอน มีุวามรูุ้วามเข้าใจเป้าหมายของหลักสูตร มีการจัดการเรียนการสอน
เัื่อให้บรรลณเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง มีนลงานวิจัยเัื่อัันนาส่ือกรยบวนการเรียนรู้ที่เน้นนู้เรียนเป็นส าุัญ 
 ๕. สถาน กึกาามีปรยสิทธินลของการปรยกัน ณุคาาั าายในโดยสถาน กึกาาแผลยต้นสังกัด โดยมีการ
ก าหนด มาตรฐานการ กึกาาของสถาน กึกาา จัดท าแผนนัันนาการ กึกาา ด าเนินการตามแผนนการจัดรยบบ
บริหารแผลยสารสนเทึเป็นรยบบบริหารุณคาาั (PDCA) มีการจัดท ารายงานการปรยเมิน ณุคาาัาายในแผลย
น านลการปรยเมินไปัันนาสถาน กึกาาอย่างต่อเนื่อง 

จุดที่ควรพัฒนำ 
    ๑. เด็กุวรได้รับการัันนาในกลณ่มสารย การเรียนรู้าาาาต่างปรยเทึ ุคิตึาสตร์แผลยสังุม กึกาา
แผลยวันนาธรรม ให้มีนลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขก้น ตลอดจนัันนานิสัยรักการอ่านแผลยัันนาทักาย
กรยบวนการุิดของนู้เรียนทณกสารยการเรียนรู้ 
   ๒. ุรูบางส่วนุวรัันนาการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นนู้เรียนเป็นส าุัญ ในด้านการใช้ส่ือการเรียน
การสอนท่ีหลากหลาย การวัดแผลยปรยเมินนลนู้เรียน รวมท้ังการวิเุรายห์นลการปรยเมินน ามาใช้ในการสอน
ซ่อมเสริมแผลยัันนานู้เรียน 
 

๒๑ 



 
 

 ข้อเสนอแนะ 
 ๑. ด้ำนผลกำรจัดกำรศึกษำ 
      ๑.๑ นู้เรียนุวรได้รับการเร่งรัดัันนาในกลณ่มสารยการเรียนรู้าาาาต่างปรยเทึอย่างเร่งด่วน 
โดยสถาน กึกาาุวรส่งเสริมให้นู้เรียนเห็นุวามส าุัญของการเรียนรู้าาาาต่างปรยเทึ เช่น จัดุรูท่ีมีทักาย
ด้านาาาาต่างปรยเทึเัิ่มขก้น เัื่อท าการสอน ๒ รยดับ ท้ังนี้ เัื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีปรยสิทธิาาั
มากขก้นกว่าุรูเัียงุนเดียว รวมท้ัง จัดกิจกรรมส่งเสริมทักายการส่ือสารด้วยาาาาอังกฤาในชีวิตปรยจ าวัน
หน้าเสาธงทณกวัน 
        ๑.๒ ัันนากลณ่มสารยการเรียนรู้สังุม กึกาา ึาสนาแผลยวันนธรรมแผลยุคิตึาสตร์ โดยการ
จัดกิจกรรมใหุ้้นุว้าหาุวามรู้ด้วยตนเองจากการอ่าน แผลยการสืบุ้นข้อมูลจากแผหล่งเรียนรู้ต่างๆ มากขก้นทณก
รยดับช้ัน รวมท้ัง การส่งเสริมทักายการุิดเลขเร็ว โดยใช้ส่ือการสอนท่ีเป็นรูปธรรม ตลอดจนส่งเสริมึักยาาั
การเรียนรู้ของนู้เรียนโดยการจัดกิจกรรมชณมนณมทณกกลณ่มสารยการเรียนรู้ 
   ๑.๓ นู้เรียนุวรได้รับการัันนากรยบวนการุิดทณกกลณ่มสารยการเรียนรู้ โดยฝึกทักาย
กรยบวนการุิดจากกิจกรรมการเรียนการสอนของุรูอย่างสม่ าเสมอแผลยต่อเนื่อง รวมท้ัง ส่งเสริมให้นู้เรียนได้
จัดท าโุรงงานด้วยตนเองตามึักยาาัรยดับช้ัน ส่งเสริมทักายการส่ือสารในการน าเสนอนลงานกรยบวนการ
ุิด รวมท้ังัันนาเุรื่องมือวัดแผลยปรยเมินนลทักายกรยบวนการุิด ให้มีปรยสิทธิาาัมากขก้น 
    ๑.๔ นู้เรียนุวรได้รับการัันนาให้รักการอ่านจนติดเป็นนิสัย โดยุรูทณกุนุวรส่งเสริมให้
นู้เรียนเห็นุวามส าุัญของการอ่าน การไดุ้้นุว้าหาุวามรู้ด้วยตนเองมากขก้น ตลอดจนส่งเสริ มการใช้
ห้องสมณด โดยการให้นู้เรียนทณกุนบันทกกการอ่านจากเรื่องท่ีสนใจ แผลยฝึกทักายการเสนอนลงานจากการุ้นุว้า
หน้าช้ันเรียน 
    ๑.๕ สถาน กึกาามีปัจจัยสนับสนณนในด้านก าลังทรััย์แผลยมีบณุลากรท่ีมีุวามเช่ียวชาญด้าน
ดนตรีุวรจัดให้มีการจัดกิจกรรมการสอนดนตรีไทย ท้ังนี้ เัื่อส่งเสริมึักยาาัของนู้เรียนในด้านดนตรีมาก
ยิ่งขก้น 

๒. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 

        สถาน กึกาามีปรยสิทธิาาัในการบริหารจัดการแผลยัันนาสถาน กึกาาได้อย่างเป็นรยบบุรบวงจร 
ณุคาาัอยู่แผล้ว ด้วยุวามร่วมมือร่วมใจของบณุลากรทณกฝ่าย สถาน กึกาาุวรัันนาต่อไปอย่างไม่หยณดยั้งเัื่อ

การัันนาสถาน กึกาาเป็นไปอย่างยั่งยืนตลอดไป 

   ๓. ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ 
          ๓.๑ สถาน กึกาาุวรส่งเสริมการัันนาด้านการจัดกรยบวนการการเรียนรู้ของุรูทณกุน โดย
น านลจากการนิเทึาายในมาัันนาุรูทณกุนอย่างเป็นรยบบแผลยต่อเนื่อง นู้บริหารงานวิชาการแผลยุรูุวรมี
การตรวจสอบทบทวนปรยเมินการจัดการเรียนการสอนของตนเองเวลา ร่วมกันวิเุรายห์จณดเด่น จณดท่ีุวร
ัันนาของการจัดการเรียนการสอนของุรูทณกุน จัดเวลาแผลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันอย่างสม่ าเสมอเดือนลย    
๑ - ๒ ุรั้ง เัื่อปรับปรณง ณุคาาัการจัดการเรียนการสอนท่ีมณ่งเน้นนู้เรียนเป็นส าุัญ 

 

 

๒๒ 



 
 

     ๓.๒ ุรูบางส่วนุวรัันนาการออกแผบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีัันนา
กรยบวนการุิดเัื่อน านู้เรียนไปสู่เป้าหมายของการุิดเป็น ท าเป็นมากขก้นจัดหาส่ือกิจกรรมการเรียนการสอนท่ี
เป็นรูปธรรมแผลยส่ือเทุโนโลยี เัื่อสร้างแผรงจูงใจแผลยเข้าใจบทเรียนจากกรยบวนของุรู จัดท าเุรื่องมือวัดนล
ปรยเมินนลนู้เรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย มีเกคฑ์การวัดแผลยปรยเมินนลท่ีชัดเจน รวมท้ัง วิเุรายห์นลการ
ปรยเมินน ามาด าเนินการสอนซ่อมเสริมนู้เรียนเป็นรายบณุุล ใช้เป็นรยบบกลณ่มสารยการเรียนรู้ แผลยุรูปรยจ า
ช้ัน ุวรจัดการเรียนการสอนในรูปแผบบบูรคาการ จยท าให้การจัดการเรียนรู้ที่มีปรยสิทธิาาัมากขก้น 

   ๔. ด้ำนกำรประกันคุณภำพภำยใน 
   สถาน กึกาามีการด าเนินการปรยกัน ณุคาาัาายในอย่างเป็นรยบบุรบวงจรอยู่แผล้วแผตุ่วรัันนาให้
ต่อเนื่องโดยด าเนินการปรยเมินาายในทณกปี ให้ถือเป็นกรยบวนการบริหารท่ีสถาน กึกาาต้องกรยท าทณกปี แผลย
ุวรส่งเสริมใหุ้รูทณกุนเห็นุวามส าุัญในการปรยเมิน ณุคาาัาายในเัื่อใช้เป็นแผนวทางในการัันนาเด็ก ุรู 
แผลยสถาน กึกาาให้มี ณุคาาัต่อไป รยยยเวลาในการัันนาสถาน กึกาาทณกด้านุวรด าเนินการาายใน ๒ ปี
การ กึกาา 
 

เปรียบเทียบกำรพัฒนำมำตรฐำนรอบสองและรอบสำม 
 ระดับก่อนประถมศึกษำ 
 

มำตรฐำนที่ ผลรอบสอง ผลรอบสำม เพิ่มขึ้น/ลดลง สรุปผล ผลกำรประเมิน 

มาตรฐานท่ี ๑ ดี ดีมาก เัิ่มขก้น ดี – ดีมาก รับรอง 
มาตรฐานท่ี ๒ ดี ดีมาก เัิ่มขก้น ดี – ดีมาก รับรอง 
มาตรฐานท่ี ๓ ดี ดีมาก เัิ่มขก้น ดี รับรอง 
มาตรฐานท่ี ๔ ัอใช้ ดีมาก เัิ่มขก้น ัอใช้ รับรอง 
มาตรฐานท่ี ๕ ดี ดีมาก เัิ่มขก้น ดี รับรอง 
มาตรฐานท่ี ๖ ดี ดี เท่าเดิม ดี รับรอง 
มาตรฐานท่ี ๗ ดี ดีมาก เัิ่มขก้น ดี – ดีมาก รับรอง 
มาตรฐานท่ี ๘ ดี ดีมาก เัิ่มขก้น ดี – ดีมาก รับรอง 
มาตรฐานท่ี ๙ ัอใช้ ดีมาก เัิ่มขก้น ัอใช้ – ดีมาก รับรอง 

มาตรฐานท่ี ๑๐ ดี ดีมาก เัิ่มขก้น ดี – ดีมาก รับรอง 
มาตรฐานท่ี ๑๑ ดี ดีมาก เัิ่มขก้น ดี – ดีมาก รับรอง 
มาตรฐานท่ี ๑๒ ดี ดีมาก เัิ่มขก้น ดี – ดีมาก รับรอง 

 
 
 
 
 

๒๓ 



 
 

 ระดับประถมศึกษำ 
 

มำตรฐำนที่ ผลรอบสอง ผลรอบสำม เพิ่มขึ้น/ลดลง สรุปผล ผลกำรประเมิน 

มาตรฐานท่ี ๑ ดี ดีมาก เัิ่มขก้น ดี – ดีมาก รับรอง 
มาตรฐานท่ี ๒ ดี ดีมาก เัิ่มขก้น ดี – ดีมาก รับรอง 
มาตรฐานท่ี ๓ ดี ดี เท่าเดิม ดี รับรอง 
มาตรฐานท่ี ๔ ดี ดี เท่าเดิม ดี รับรอง 
มาตรฐานท่ี ๕ ดี ัอใช้ ลดลง ดี - ัอใช้ รับรอง 
มาตรฐานท่ี ๖ ดี ดี เท่าเดิม ดี รับรอง 
มาตรฐานท่ี ๗ ดี ดีมาก เัิ่มขก้น ดี – ดีมาก รับรอง 
มาตรฐานท่ี ๘ ดี ดีมาก เัิ่มขก้น ดี – ดีมาก รับรอง 
มาตรฐานท่ี ๙ ัอใช้ ดีมาก เัิ่มขก้น ัอใช้  -  ดี รับรอง 

มาตรฐานท่ี ๑๐ ดี ดีมาก เัิ่มขก้น ดี – ดีมาก รับรอง 
มาตรฐานท่ี  ๑๑ ดี ดีมาก เัิ่มขก้น ดี – ดีมาก รับรอง 
มาตรฐานท่ี  ๑๒ ดี ดีมาก เัิ่มขก้น ดี – ดีมาก รับรอง 
มาตรฐานท่ี  ๑๓ ัอใช้ ดีมาก เัิ่มขก้น ัอใช้ – ดีมาก รับรอง 
มาตรฐานท่ี  ๑๔ ดี ดีมาก เัิ่มขก้น ดี – ดีมาก รับรอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒๔ 



 
 

ส่วนที่ ๒ 
แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำระยะ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๖) โรงเรียนบ้ำนบำงจำก 

 

ทิศทำงของสถำนศึกษำ  
วิสัยทัศน์   
   โรงเรียนบ้านบางจาก จัดการ กึกาาโดยมณ่งเน้นให้นู้เรียน มีุวามรู้ ุวบุู่ ณุคธรรม น้อมน าเึราฐกิจ
ัอเัียง แผลยด ารงตนอยู่ในสังุมได้อย่างมีุวามสณข 

พันธกิจ  
          ๑. ส่งเสริมการบริหารจัดการอย่างเป็นรยบบุรบวงจร มีการกรยจายอ านาจ มณ่งนลสัมฤทธิ์ของงานใช้
โรงเรียนเป็นฐาน ยกดหลักการมีส่วนร่วม 
          ๒. จัดท าหลักสูตรแผลยกรยบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยเน้นนู้เรียนเป็นส าุัญ 
          ๓. จัดสาาัแผวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ สนับสนณนแผหล่งเรียนรู้ าูมิปัญญาท้องถิ่น 
          ๔. ส่งเสริม ัันนา ุรู บณุลากร ให้มี ณุคธรรม จริยธรรม ุวามรูุ้วามสามารถในการจัดการเรียนการ
สอนโดยเน้นนู้เรียนเป็นส าุัญ ร่วมถกงการใช้เทุโนโลยี 
          ๕. ส่งเสริมให้นู้เรียนมี ณุคธรรมจริยธรรม แผลยุ่านิยมท่ีักงปรยสงุ์ มีจิตส านกกในการอนณรักา์แผลย
ัันนาส่ิงแผวดล้อม 
          ๖. ส่งเสริมให้นู้เรียน ุิดวิเุรายห์ แผก้ปัญหา ท างานร่วมกับนู้อื่น แผลยอยู่ในสังุมได้อย่างมีุวามสณข  

             ๗. ส่งเสริมให้นู้เรียนมีทักายเบ้ืองต้น ใฝ่รู้ใฝ่เรียน รักการอ่าน แผลยัันนาตนเองอยู่เสมอ 
             ๘. ส่งเสริมนู้เรียนด้าน สณขาาักาย  สณขาาัจิตท่ีดี มีสณนทรียลักาคยนิสัยด้านึิลปย ดนตรี แผลยกีฬา 

ปรัชญำโรงเรียน  
นิมิตต   สาธณรูปน   กตญญูกตเวทิตา  :  ุวามกตัญญูกตเวที  เป็นเุรื่องหมายของุนดี 

 เป้ำประสงค์   
         ๑. นู้เรียนได้รับการ กึกาาท่ีมี ณุคาาัเหมายสมตามึักยาาัของแผต่ลยบณุุล จนจบหลักสูตรการึกกาา
ขั้นัื้นฐาน   
         ๒. นู้เรียนมี ณุคลักาคยอันักงปรยสงุ์ เป็นท่ีเช่ือถือของสังุม   
         ๓. โรงเรียนมีบรรยากาึเป็นสังุมแผห่งการเรียนรู้ น้อมน าหลักปรัชญาเึราฐกิจัอเัียง  น าาูมิปัญญา
ท้องถิ่น เทุโนโลยี เัื่อัันนาเป็นแผหล่งเรียนรู้ให้กับนู้เรียนอย่างเหมายสม   
         ๔. นู้ปกุรอง ชณมชน องุ์กราาุรัฐแผลยเอกชน ส่วนร่วมในการจัดการ กึกาาให้เกิดปรยโยชน์สูงสณดแผก่
นู้เรียน   
         ๕. ัันนาุรูแผลยบณุลากรของโรงเรียน ให้สามารถใช้กรยบวนการวิจัยเป็นส่วนหนก่งของการเรียนการสอน   
         ๖. นู้เรียนมีสณขาาั แผลยอนามัยท่ีดี  
         ๗. ัันนาสาาัแผวดล้อมของโรงเรียน ใหม้ีุวามปลอดาัย บรรยากาึโรงเรียนสยอาด งามตา น่าเรียน 

๒๕ 



 
 

กลยุทธ์   
๑. ัันนา ณุคาาันู้เรียนตามหลักสูตรการึกกาาขั้นัื้นฐาน  

          ๒. เัิ่มโอกาสการเข้าถกงบริการการ กึกาาข้ันัื้นฐานให้ท่ัวถกงุรอบุลณมนู้เรียน ให้ได้รับโอกาสในการ
ัันนาเต็มตามึักยาาั แผลยมี ณุคาาั  
        ๓. ัันนาุรูแผลยบณุลากรของสถาน กึกาาให้มีุวามสามารถจัดการเรียนการสอนอย่างมี ณุคาาัแผลย
สนับสนณนสร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน           

๔. ัันนารยบบการบริหารจัดการสถาน กึกาาแผบบมณ่งเน้น ณุคาาั 
 

เป้ำหมำยผลผลิตโรงเรียนบ้ำนบำงจำก 

ผลผลิตที่ ๑ กำรผลิตนักเรียน  

ล ำดับ รำยกำร 
ปีงบประมำณ (คน) 

หมำยเหตุ 
๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 

๑ จ านวนนักเรียนเข้าใหม่ ๔๐ ๔๕ ๕๐ ๕๕  

๒ จ านวนนักเรียนท้ังหมด ๓๖๑ ๓๗๐ ๓๘๐ ๓๙๐  

๓ จ านวนนักเรียนท่ีจบการึกกาา ๕๐ ๕๕ ๕๕ ๕๕  

 

ผลผลิตที่ ๒ นักเรียนที่จบกำรศึกษำ  
 

ล ำดับ รำยกำร 
ปีงบประมำณ (คน) 

หมำยเหตุ 
๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 

๑ จ านวนนักเรียนปรยถมปลายท่ี กึกาาต่อ ๕๐ ๕๕ ๕๕ ๕๕  

๒ จ านวนนักเรียนท่ีปรยกอบอาชีั  ๐ ๐ ๐ ๐  

 

ผลผลิตที่ ๓ กำรวิจัยเพื่อพัฒนำนวัตกรรม   
 

ล ำดับ รำยกำร 
ปีงบประมำณ (คน) 

หมำยเหตุ 
๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 

๑ จ านวนงานวิจัย ๒๒ ๒๒ ๒๒ ๒๒  

๒ จ านวนนวัตกรรมท่ีเนยแผัร่ได้   ๑๐ ๑๒ ๑๒ ๑๒  

๓ จ านวนงานวิจัยท่ีเนยแผัร่ได้ ๑๐ ๑๒ ๑๒ ๑๒  

 
 
 

๒๖ 



 
 

ผลผลิตที่ ๔ ผลกำรเรียนระดับชั้นเรียน ระดับ ๓ ขึ้นไป 
   

ล ำดับ รำยกำร 
ปีกำรศึกษำ (ร้อยละของนักเรียนที่เรียน) 

หมำยเหตุ 
๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 

๑ รยดับช้ันปรยถม กึกาาป่ีท่ี  ๑ ๖๐.๒๕ ๖๕.๐๐ ๖๕.๐๐ ๖๕.๐๐  
๒ รยดับช้ันปรยถม กึกาาป่ีท่ี  ๒ ๗๓.๙๖ ๗๕.๐๐ ๗๕.๐๐ ๗๕.๐๐  
๓ รยดับช้ันปรยถม กึกาาป่ีท่ี  ๓ ๗๕.๘๙ ๘๐.๐๐ ๘๐.๐๐ ๘๐.๐๐  
๔ รยดับช้ันปรยถม กึกาาป่ีท่ี  ๔ ๘๘.๗๗ ๙๐.๐๐ ๙๐.๐๐ ๙๐.๐๐  
๕ รยดับช้ันปรยถม กึกาาป่ีท่ี  ๕ ๘๘.๗๐ ๙๐.๐๐ ๙๐.๐๐ ๙๐.๐๐  
๖ รยดับช้ันปรยถม กึกาาป่ีท่ี  ๖ ๙๘.๓๖ ๙๙.๐๐ ๙๙.๐๐ ๙๙.๐๐  

 

ผลผลิตที ่๕ ผลกำรเรียนระดับสถำนศึกษำ นักเรียนได้ตัดสินผลกำรเรียนให้เลื่อนขั้นเรียน  
 

ล ำดับ รำยกำร 
ปีกำรศึกษำ (ร้อยละของนักเรียนที่เรียน) 

หมำยเหตุ 
๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 

๑ รยดับช้ันปรยถม กึกาาป่ีท่ี  ๑ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐  

๒ รยดับช้ันปรยถม กึกาาป่ีท่ี  ๒ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐  

๓ รยดับช้ันปรยถม กึกาาป่ีท่ี  ๓ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐  

๔ รยดับช้ันปรยถม กึกาาป่ีท่ี  ๔ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐  

๕ รยดับช้ันปรยถม กึกาาป่ีท่ี  ๕ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐  

๖ รยดับช้ันปรยถม กึกาาป่ีท่ี  ๖ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐  

 
ผลผลิตที ่๖ ผลกำรเรียนระดับสถำนศึกษำ ด้ำนกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์ เขียน นักเรียนได้ผลกำรประเมิน 

ระดับ ๓ (ดีเยี่ยม)  
 

ล ำดับ รำยกำร 
ปีกำรศึกษำ (ร้อยละของนักเรียนที่เรียน) 

หมำยเหตุ 
๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 

๑ รยดับช้ันปรยถม กึกาาป่ีท่ี  ๑ ๓๐.๐๐ ๓๕.๐๐ ๔๐.๐๐ ๔๕.๐๐  

๒ รยดับช้ันปรยถม กึกาาป่ีท่ี  ๒ ๓๕.๐๐ ๔๐.๐๐ ๔๕.๐๐ ๕๐.๐๐  

๓ รยดับช้ันปรยถม กึกาาป่ีท่ี  ๓ ๔๐.๐๐ ๔๕.๐๐ ๕๐.๐๐ ๕๐.๐๐  

๔ รยดับช้ันปรยถม กึกาาป่ีท่ี  ๔ ๕๐.๐๐ ๕๐.๐๐ ๕๐.๐๐ ๕๐.๐๐  

๕ รยดับช้ันปรยถม กึกาาป่ีท่ี  ๕ ๕๐.๐๐ ๕๐.๐๐ ๕๐.๐๐ ๕๐.๐๐  

๖ รยดับช้ันปรยถม กึกาาป่ีท่ี  ๖ ๕๐.๐๐ ๕๐.๐๐ ๕๐.๐๐ ๕๐.๐๐  

 

๒๗ 



 
 

ผลผลิตที่ ๗ ผลกำรเรียนระดับสถำนศึกษำ  ด้ำนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ที่นักเรียนได้ผลกำร  
ประเมินระดับ ๓ (ดีเยี่ยม )  

 

ล ำดับ รำยกำร 
ปีกำรศึกษำ (ร้อยละของนักเรียนที่เรียน) 

หมำยเหตุ 
๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 

๑ รยดับช้ันปรยถม กึกาาป่ีท่ี  ๑ ๕๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐  

๒ รยดับช้ันปรยถม กึกาาป่ีท่ี  ๒ ๕๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐  

๓ รยดับช้ันปรยถม กึกาาป่ีท่ี  ๓ ๕๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐  

๔ รยดับช้ันปรยถม กึกาาป่ีท่ี  ๔ ๕๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐  

๕ รยดับช้ันปรยถม กึกาาป่ีท่ี  ๕ ๕๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐  

๖ รยดับช้ันปรยถม กึกาาป่ีท่ี  ๖ ๕๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐  

 

ผลผลิตที่ ๘ ผลกำรเรียนระดับชำติ (O - NET) , (NT) 
 

ล ำดับ รำยกำร 

ปีกำรศึกษำ 

สูงกว่ำคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 
(คะแนน) 

หมำยเหตุ 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 

๑ รยดับช้ันปรยถม กึกาาป่ีท่ี  ๓ ๐.๕ ๑ ๑.๕ ๒  

๒ รยดับช้ันปรยถม กึกาาป่ีท่ี  ๖ ๐.๕ ๑ ๑.๕ ๒  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒๘ 



 
 

ส่วนที่ ๓ 
แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 

 

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนำคุณภำพผู้เรียนตำมหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  
แผนวทางการัันนา มี ๑๔ ปรยการ ดังนี้  
๑. ปลูกฝังนู้เรียนด้าน ณุคธรรม จริยธรรม ุ่านิยมหลักของุนไทย ๑๒ ปรยการ 
๒. ส่งเสริมสนับสนณนการจัด กิจกรรม แผนยแผนวแผลยการบ ริการ 

 แผนยแผนวเัื่อการ กึกาาต่อ แผลยการปรยกอบอาชีั ให้แผก่นักเรียนต้ังแผต่รยดับปรยถม กึกาา อย่างเข้มแผข็ง 
ต่อเนื่อง แผลยเป็นรูปธรรม เัื่อให้นู้เรียนรู้จักแผลยเข้าใจตนเอง สามารถวางแผนน ชีวิตด้านการเรียนการปรยกอบ
อาชีัในอนาุต รวมท้ังสามารถปรับตัวได้อย่างเหมายสมแผลย อยู่ร่วมกับนู้อื่นได้อย่างมีุวามสณข 

๓. ส่งเสริมสนับสนณนให้นักเรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ตามวัย   
๔. ส่งเสริมการเรียนการสอนาาาาอังกฤาเัื่อการส่ือสาร แผลยาาาาอาเซียนอย่างน้อย ๑ าาาา 

เัื่อให้นักเรียนสามารถส่ือสารกับชาวต่างชาติได้ รองรับการก้าวสู่ ปรยชาุมอาเซียน แผลยเทียบเุียงสู่
มาตรฐานสากล 

๕. ส่งเสริมการจัดการรยบบข้อมูลสารสนเทึท่ีเกี่ยวข้องกับ ณุคาาัของนู้เรียนทณกรยดับทณกปรยเาท 
ให้มีปรยสิทธิาาั 

๖. สนับสนณนการจัดสรรงบปรยมาคให้เหมายสม สอดุล้องกับบริบท แผลยุวามต้องการในการัันนา
นู้เรียนให้เกิด ณุคาาั 

๗. สนับสนณนการจัดสรรงบปรยมาคให้เหมายสม สอดุล้องกับบริบท แผลยุวามต้องการในการัันนา
นู้เรียนให้เกิด ณุคาาั 

๘. ส่งเสริมการนาหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติให้เกิดปรยสิทธิาาั รวมถกง การัันนาหลักสู ตร                   
ให้สอดุล้องกับุวามจ าเป็นแผลยุวามต้องการของนู้ เรียน ชณมชน ท้องถิ่น แผลยสังุม 

๙. ส่งเสริม สนับสนณนการใช้ส่ือการเรียนการสอน เทุโนโลยี แผลยนวัตกรรม แผลยส่ิงอ านวยุวาม
สยดวก ท่ีหลากหลาย การมีึูนย์รวมส่ือใหุ้รูสามารถยืมส่ือไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้เัื่อส่งเสริมการเรียนรู้
ท้ังในห้องเรียนแผลยนอกห้องเรียน 

๑๐. ส่งเสริมสนับสนณนการนาการทดสอบ NT, O-NET การปรยเมินของ PISA แผลยรยบบการทดสอบ
กลางของส านักงานุคยกรรมการการ กึกาาข้ันัื้นฐานมาใช้ในการัันนาการเรียนรู้ให้เกิด ณุคาาัแผก่นู้เรียน 

๑๑. จัดรยบบนิเทึ ติดตาม ปรยเมินนล แผลยรายงานนล หลากหลายมิติให้มีุวามเข้มแผข็งแผลย
ต่อเนื่อง เป็นรูปธรรม ให้มีข้อมูลป้อนกลับ แผลยสามารถสยท้อน ณุคาาัของนู้เรียน 
   ๑๒. สร้างุวามเข้าใจแผลยุวามตรยหนักในการจัดการ กึกาาขั้นัื้นฐาน ให้แผก่นู้ปกุรองชณมชน สังุม 
แผลยสาธารคชน 
   ๑๓. ปรยสาน ส่งเสริม สนับสนณนให้นู้ปกุรอง ชณมชน แผลยหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทณกาาุส่วนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการัันนา ณุคาาันู้เรียน 

๒๙ 



 
 

๑๔. ปรยสานสถาบันท่ีรับนักเรียนเข้า กึกาาต่อใหุ้ัดเลือกอย่างหลากหลายสอดุล้องกับหลักสูตร
การ กึกาาข้ันัื้นฐาน 

 

 กลยุทธ์ที่ ๒ เพิ่มโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียน ให้ได้รับโอกำส  
ในกำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพ และมีคุณภำพ  
  แผนวทางการัันนา มี ๕ ปรยการ ดังนี้  

๑. สนับสนณนโรงเรียนดีมี ณุคาาั ตามุวามต้องการจ าเป็นของนู้เรียน ชณมชน แผลยบริบทของัื้นท่ี     
ให้เป็นโรงเรียนท่ีมีรูปแผบบ การเรียนการสอนท่ีสอดุล้องกับบริบทของัื้นท่ี แผลยมณ่งสู่มาตรฐานสากล        บน
ัื้นฐานของุวามเป็นไทย 

๒. ส่งเสริมการจัดการ กึกาาในรูปแผบบท่ีหลากหลาย ท้ังในรูปแผบบปกติ รูปแผบบเัื่อุวามเป็นเลิึ 
รูปแผบบเัื่อเด็กัิการ เด็กด้อยโอกาส เหมายสมกับุวามต้องการจ าเป็น ของนู้เรียน แผต่ลยบณุุล แผลยมี
ณุคาาั ตามมาตรฐาน โดยมีุวามเช่ือมโยงรยหว่างรูปแผบบต่าง ๆ เสริมสร้างุวามเข้มแผข็งของรยบบท่ี

เกี่ยวข้อง  เัื่อลดุวามเส่ียงในการออกกลางุัน แผลยดูแผลช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส แผลยเด็กท่ีไม่อยู่ในทยเบียน
ราาฎร์อย่างเหมายสม 

๓. ัันนารยบบข้อมูลสารสนเทึ นักเรียนเป็นรายบณุุล ท้ังในเชิงปริมาค 
แผลย ณุคาาัให้มีปรยสิทธิาาั แผลยต่อเนื่อง เช่ือมโยงกัน โดยเฉัายเมื่อเกิดการส่งต่อนักเรียน 

๔. บริหารจัดการงบปรยมาค เัื่อัันนา ณุคาาัการเรียนรู้  เน้นการบริหาร งบปรยมาคท่ีมี
ปรยสิทธิาาั โปร่งใสตรวจสอบได้ 

๕. สร้างุวามเข้มแผข็งของรยบบดูแผลช่วยเหลือนักเรียน รยบบส่งเสริมุวามปรยัฤตินักเรียน แผลย
รยบบ ณุ้มุรองนักเรียน รวมท้ังให้เช่ือมโยงทณกรยดับกับงาน ท่ีสัมัันธ์กัน 
   
กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนำครูและบุคลำกรของสถำนศึกษำให้มีควำมสำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำงมีคุณภำพ
และสนับสนุนสร้ำงขวัญก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำน           

 แผนวทางการัันนา มี ๑๑ ปรยการดังนี้  
๑. ส่งเสริม สนับสนณนการัันนาองุ์ุวามรู้ โดยเฉัายด้านการวัดแผลยปรยเมินนล แผลยทักายในการ

ส่ือสารของุรูให้มีสมรรถนยในการสอนอย่างมีปรยสิทธิาาั 
๒. เนยแผัร่องุ์ุวามรู้ แผลยแผหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม วิธีการจัดการเรียน การสอน การสอนุิด

แผบบต่างๆ แผลยการวัดปรยเมินนล ให้สามารถัันนาแผลยปรยเมินนลนักเรียน ให้มี ณุคาาัตามึักยาาัเป็น
รายบณุุล 

๓. ัันนาุรูให้สามารถยกรยดับ ณุคาาัการึกกาาตามึักยาาัของแผต่ลยบณุุล โดยการปรยยณกต์ใช้
ส่ือ แผลยรยบบเทุโนโลยีสารสนเทึแผลยการส่ือสารอย่างเหมายสม 
   ๔. ส่งเสริมรยบบการนิเทึแผบบกัลยาคมิตร โดยส านักงานเขตัื้นท่ีการ กึกาา นู้บริหารสถาน กึกาา 
แผลยุรูในโรงเรียน  
 ๕. ส่งเสริมการสร้างเุรือข่ายการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมจากนู้มีส่วนเกี่ยวข้อง แผลยทณกาาุส่วนให้เกิด
ชณมชนแผห่งการเรียนรู้ 

๓๐ 



 
 

๖. ส่งเสริมใหุ้รูจัดการเรียนการสอน ให้สอดรับกับการเป็นปรยชาุมอาเซียน 
๗. ส่งเสริม สนับสนณนการัันนาุรูแผลยบณุลากร  นู้บริหารสถาน กึกาา ให้มีุวามสามารถ                     

ทณกด้านอย่างมีปรยสิทธิาาั แผลยเกิดปรยสิทธินล โดยมณ่งเน้นนลสัมฤทธิ์ของนักเรียน 
๘. เสริมสร้างรยบบแผรงจูงใจ เัื่อใหุ้รู แผลยบณุลากรทางการ กึกาา  มีขวัญก าลังใจ ในการท างานเชิง

ปรยจักา์ ยกย่องเชิดชูเกียรติุรูแผลยบณุลากรทางการ กึกาาท่ีเป็นมืออาชีัมีนลงาน 
๙. ส่งเสริมุวามก้าวหน้าของุรู ให้มีวิทยฐานยท่ี สอดุล้องกับนลสัมฤทธิ์ 

 ทางการเรียนของนักเรียน 
๑๐. สนับสนณนกิจกรรมท่ีส่งเสริมใหุ้รูแผลยบณุลากรทางการ กึกาา มีจิตวิญญาคของ ุวามเป็นุรู การ

เป็นุรูมืออาชีั แผลยยกดมั่นในจรรยาบรรคของวิชาชีั 
  ๑๑. ส่งเสริมแผลยสนับสนณนให้องุ์กร ุคยบณุุลแผลยนู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีเกี่ยวข้อง วางแผนน สรรหาุรู
แผลยบณุลากรทางการ กึกาา ให้สอดุล้องกับุวามต้องการแผลยจ าเป็นของ โรงเรียน แผลยสังุม     
 

กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำแบบมุ่งเนน้คุณภำพ 
แผนวทางการัันนา มี ๖ ปรยการดังนี้  
๑. ัันนารยบบช่วยเหลือ ก ากับ ติดตาม แผลยตรวจสอบการบริหารจัดการ งบปรยมาคท่ีมี

ปรยสิทธิาาั 
   ๒. แผก้ไขปัญหาการบริหารจัดการงบปรยมาคท่ีไม่เหมายสม ถูกต้อง ตามหลักธรรมาาิบาลได้อย่าง
รวดเร็ว 
   ๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการัันนา ณุคาาัการึกกาา โดยการปรยชาสัมัันธ์ 
 ปรยสานหน่วยงานทณกาาุส่วนให้เข้ามาช่วยเหลือโรงเรียนเัื่อันันา ณุคาาัการึกกาา  

๔. ส่งเสริมการมี ส่วนร่วมของนู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการัันนา ณุค าาัการึกกาา 
  ๕. ส่งเสริมให้มี การยกย่องเชิดชูเกียรติ องุ์ุคยบณุุลท่ีเกี่ยวข้อง นักเรียนท่ีมีนลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขก้น  

๖. สร้างช่องทางรับฟังุวามุิดเห็น ข้อเสนอแผนย ท่ีเกี่ยวข้องกับองุ์กร แผลยติดตามตรวจสอบอย่าง
ต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๑ 



 
 

ส่วนที่ ๔ 
ปัจจัยแห่งกำรสัมฤทธิ์ผลในกำรน ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 

ระยะ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๖) สู่กำรปฏิบัติ 
 

หลักการแผลยแผนวทางการบริหาร โรงเรียนได้ท ารูปแผบบการบริหารจัดการองุ์กรแผบบมณ่งเน้น
นลสัมฤทธิ์ (Results  Based  Management; RBM) โดยมีรูปแผบบดังนี้  

๑. โรงเรียนมีวิสัยทัึน์ ัันธกิจ เป้าปรยสงุ์ ชัดเจน แผลยมีวัตถณปรยสงุ์ย่อยท่ีเป็นรูปธรรม โดยเน้น
นลนลิตแผลยนลลััธ์ เัื่อัันนาสู่เป้าหมายของโรงเรียน   

๒. วัตถณปรยสงุ์ สามารถวัดได้อย่างเป็นรูปธรรมแผลยมีตัวช้ีวัดท่ีสามารถติดตามนลแผลยวัดได้อย่าง
ชัดเจน  

๓. นู้บริหาร ุรู แผลยบณุลากร ของโรงเรียน มีเป้าหมายหรือวัตถณปรยสงุ์ของการท างานอย่างชัดเจน  
๔. การัิจารคาจัดสรรงบปรยมาคให้กลณ่มงานฯ กลณ่มสารยการเรียนรู้ ัิจารคาจากนลสัมฤทธิ์ของงาน

เป็นหลัก   
๕. นู้บริหาร ุรู แผลยนักเรียน รู้ว่างานท่ีโรงเรียนุาดหวัง ุืออยไร   
๖. มีการกรยจายอ านาจการตัดสินใจสู่กลณ่มบริหารงบปรยมาค กลณ่มบริหารงานบณุุล กลณ่มบริหาร

วิชาการ กลณ่มบริหารท่ัวไป แผลยกลณ่มสารยการเรียนรู้ฯ อย่างเหมายสม เัื่อให้สามารถท างานแผลยบรรลณนลได้  
ท้ังยังเป็นการช่วยลดขั้นตอนในการท างาน แผก้ปัญหาการท างานท่ีล้าช้าเัิ่มุวามยืดหยณ่นแผลยปรยสิทธิาาัใน
การท างานอีกด้วย   

๗. มีวันนธรรมองุ์กร แผลยอณดมการค์ร่วมกันเัื่อการท างานท่ีสร้างสรรุ์ มีการรยดมุวามุิดแผลย
มณ่งมั่นจยท างานร่วมกันให้บรรลณเป้าหมายท่ีก าหนดไว้   

๘. ุรูแผลยบณุลากรมีขวัญก าลังใจท่ีดี ได้มีโอกาสปรับปรณงแผลยัันนางานในหน้าท่ี ของตนเองอย่าง
กว้างขวางขก้น แผลยได้รับการตอบแผทนตามนลการปรยเมินจากนลสัมฤทธิ์ของงาน  

๘. นู้บริหารเห็นุวามส าุัญในทณกส่วนงาน แผลยให้ขวัญก าลังใจในการท างานในทณกส่วนงานย่อย     
เัื่อสร้างบรรยากาึในการท างานแผลยมณ่งสู่เป้าปรยสงุ์ของโรงเรียน   

 ปัจจัยแห่งกำรสัมฤทธิ์ผล   
   การบริหารงานแผบบมณ่งเน้นนลสัมฤทธิ์ เป็นแผนวทางท่ีโรงเรียนัันนา ณุคาาัการ กึกาาบรรลณส าเร็จ
ตามวิสัยทัึน์ท่ีต้ังไว้  เัรายการปฏิบัติงานในทณกกลณ่มงานในโรงเรียน  มีุวามมณ่งมั่นให้งานสัมฤทธิ์นล  แผลยเป็น
การท างานท่ีส่งเสริมซก่งกันแผลยกันในทิึทางเดียวกัน ปัจจัยท่ีส่งนลให้โรงเรียนปรยสบุวามส าเร็จได้ ดังนี้  

๑. นู้บริหารุรูแผลยบณุลากร มีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัึน์ ัันธกิจ เป้าปรยสงุ์ ของโรงเรียน 
แผลยเข้าใจรยบบบริหารการจัดการ กึกาาแผบบมณ่งเน้นนลสัมฤทธิ์  

๒. กลณ่มบริหารงานต่างๆ มีการจัดการข้อมูลเัื่อใช้ในการัันนาโรงเรียน(Information Technology 
; IT) แผลยมีการแผลกเปล่ียนข้อมูลซก่งกันแผลยกัน เัื่อัันนาสู่องุ์กรแผห่งการเรียนรู้  

๓๒ 



 
 

๓. ในการบริหารการจัดการ กึกาา มีการเน้นนู้เรียนเป็นส าุัญ น าุวามรู้จากท้องถิ่น าูมิปัญญา
ชาวบ้าน  ปราชญ์ชาวบ้าน เน้นหลักสูตรท้องถิ่น  ซก่งเป็นส่วนหนก่งของหลักสูตรบริหารการ กึกาา ในการจัดการ
เรียนการสอน  

๔. มีการปรับปรณงัันนาหลักสูตรสถาน กึกาาให้สอดุล้องกับุวามต้องการของนักเรียนแผลยชณมชน  
แผลยใช้กรยบวนการวิจัยเป็นส่วนหนก่งในการจัดการ กึกาา  

๕. การมีส่วนร่วมของุคยกรรมการสถาน กึกาา นู้ปกุรอง องุ์กรการปกุรองส่วนท้องถิ่นแผลย
หน่วยงานท้ังาาุรัฐแผลยเอกชน ในการบริหารจัดการ กึกาา   

๖. การจัดรยบบดูแผลยช่วยเหลือนักเรียนท่ีเหมายสม ุัดกรองนักเรียนนักเรียนในกลณ่มปกติได้ใช้
กรยบวนการป้องกัน กลณ่มเส่ียงใช้กรยบวนการป้องกัน กลณ่มมีปัญหาใช้กรยบวนการแผก้ปัญหากลณ่มัิเึาใช้
กรยบวนการส่งเสริม จยท าให้นักเรียนชีวิตในโรงเรียนได้อย่างมีุวามสณข  

   จากแผนวทางการัันนา ณุคาาัการ กึกาาของโรงเรียนบ้านบางจากรยยย ๔ ปี ได้วิเุรายห์ข้อมูลต่างๆ  
แผลยได้ก าหนดการัันนาตามกลยณทธ์ ๖ กลยณทธ์ ด้วยกัน กลณ่มงานบริหารฯ กลณ่มสารยการเรียนรู้แผลยงานต่างๆ 
จยได้น าไปจัดท าแผนนัันนา ณุคาาัการ กึกาา ปีการ กึกาา ๒๕๕๕ เป็นการปฏิบัติงานท่ีมณ่งเป้าหมายเดียวกัน 
ตามวิสัยทัึน์ท่ีก าหนดให้สามารถเลือกแผลยปรับใช้บูรคาการตามบริบท ข้อมูล จณดเด่น  เป้าหมายนลนลิตแผต่ลยปี  ให้
เป็นองุ์รวมโดยยกดนู้เรียนเป็นส าุัญใช้โรงเรียนเป็นฐาน  การบริหารงานโดยมณ่งเน้นนลสัมฤทธิ์การท างานเป็น
ทีม เัื่อัันนา ณุคาาัการึกกาา รองรับการปฏิรูปการึกกาารอบท่ี ๒    ของกรยทรวง กึกาาธิการแผลยรองรับ
การเข้าสู่ปรยชาุมอาเซียน   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓๓ 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓๔ 



 
 

ปฏิทินกำรปฏิบัติงำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  
โรงเรียนบ้ำนบำงจำก 

 

ล ำดับ กิจกรรม วัน/เดือน/ป ี ผู้รับผิชอบ หมำยเหตุ 

๑ เตรียมเอกสารปรยกอบการท าแผนนัันนา
ณุคาาัการึกกาารยยย ๔ ปี (ั.ึ.๒๕๖๓ – 

๒๕๖๖)   

๑๐ มี.ุ.63 ุคยกรรมการ
แผนนงาน 

 

๒ สรณปการด าเนินงานโุรงการต่างๆ  ตาม
แผนนัันนา ณุคาาัการึกกาา ปีการึกกาา 
๒๕๖๒ 

๑๕ มี.ุ.63 นู้รับนิดชอบโุรงการ 
ปีการึกกาา  2558 

 

๓ รยดมุวามุิด เัื่อก าหนดกรอบการัันนา 
การ กึกาารยยย ๔ ปี   

๑๕ มี.ุ.63 บณุลากรโรงเรียน 
บ้านบางจาก 

ส่งท่ีงาน 
แผนนงานฯ 

๔ ปรยชณมยก ร่างแผนนัันนา ณุคาาัการึกกาา         
รยยย ๔ ปี (ั.ึ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๖)   

๒๐ มี.ุ.63 บณุลากรโรงเรียน 
บ้านบางจาก 

บณุลากร
ทณกุน 

๕ จัดัิมั์แผนนัันนา ณุคาาัการึกกาารยยย ๔ ปี 
(ั.ึ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๖)   

๒๑ - ๒๕ มี.ุ.63 ุคยกรรมการ
แผนนงาน 

 

๖ น าแผนนัันนา ณุคาาัการึกกาารยยย ๔ ปี        
ไปใช้ในการจัดท าแผนนัันนาการ กึกาา               
ปีการึกกาา ๒๕๖๒ 

๒๑ – ๒๐ มี.ุ.๖๓ กลณ่มบริหารฯ 
กลณ่มสารยฯ 

แผลยนู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

บณุลากร
ทณกุน 

๗ ส่งโุรงการตามแผนนัันนา ณุคาาัการึกกาา      
ปีการึกกาา ๒๕๖๒ 

๓๐ มี.ุ.๖๓ กลณ่มบริหารงานฯ               
แผต่ลยกลณ่ม 

ส่งท่ีงาน
แผนนงานฯ 

๘ จัดัิมั์เข้าเล่มแผลยเสนอขอุวามเห็นชอบต่อ
ุคยกรรมการสถาน กึกาา   

๓๑ มี.ุ.๖๓ ุคยกรรมการจัดท า
แผนนฯ นู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

 

๙ น าแผนนการัันนาการ กึกาา ๒๕๖๒ ไปใช้ัันนา
ณุคาาัการึกกาา   

๑ เม.ย.๖๓ -  
๓๑ มี.ุ.๖๔ 

กลณ่มบริหารงานฯ               
แผต่ลยกลณ่ม/นู้เกี่ยวข้อง 

 

๑๐ สรณปนลการด าเนินงานตามแผนนัันนา ณุคาาั    
ปีการึกกาา ๒๕๖๒ เัื่อน าข้อมูลไปใช้ในการ
ัันนาการ กึกาาในปีต่อไป 

๑ – ๓๑ มี.ุ.๖๔ งานแผนนงาน บณุลากร
ทณกุน 

  

 

 

 

๓๕ 



 
 

คณะผู้จัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
 
๑. นายตรี ึตสังวัตสร์   นู้อ านวยการโรงเรียน  ปรยธานกรรมการ 

๒. นายรณจน์   เล่าฮย    ุรูช านาญการัิเึา  รองปรยธานกรรมการ 

๓. นางจณฬารัตน์  เฟื่องฟู   ุรูช านาญการัิเึา            กรรมการ 

๔. นางสณาาั  อาจนนลา   ุรูช านาญการ    กรรมการ 

๕. นายวณนิัรรค  ุคาญาติ  ุรูช านาญการ    กรรมการ 

๖. นางปิยาร  โัธิ์งาม   ุรู ุึ.๑    กรรมการ 

๗. นายอัมัร  นันนวล   ุรู ุึ.๑    กรรมการ 

๘. นางสาวึึิธร  จันทร์ชนย   ุรู ุึ.๑   กรรมการ 

๙. นางสาวคหทัย  ป้อมชูแผก้ว  ุรู ุึ.๑    กรรมการ 

๑๐. นางสาวัรัิไล  ธิการ   ุรู ุึ.๑    กรรมการ 

๑๑. นางสาวอัยย์  แผก้วอาชา   ุรูนู้ช่วย     กรรมการ 

๑๒. นายฐานันดร  โชตินล   ุรูนู้ช่วย     กรรมการ 

๑๓. นางสาวขวัญใจ  ทายทอง             ุรูนู้ช่วย     กรรมการ 

๑๔. นางสาวนิดติญา  บณญัา                ุรูนู้ช่วย     กรรมการ 

๑๕. นางสาวปาจารีย์  เึาโถ                ุรูนู้ช่วย     กรรมการ 

๑๖. นางสาวเั็ญนาา  สณัรรค             ุรูธณรการ   กรรมการ 

๑๗. นางสาวอริสรา  หนูโงน  ุรูอัตราจ้าง อบจ.สป.  กรรมการ 

๑๘. นางสาววราััคค์  จิรยอรณคัันน ์  ุรูอัตราจ้าง   กรรมการ 

๑๙. นางสาวจริยา  จันทร์แผดง            ุรูอัตราจ้าง   กรรมการ 

๒๐. นางฉวีวรรค  เดชเดชา             ัี่เล้ียงเด็กัิการเรียนรวม   กรรมการ 

๒๑. นางเตือนใจ  สณรยาา                ัี่เล้ียงเด็กัิการเรียนรวม   กรรมการ 

๒๒. นางจันทรกร  วรทรััย์              ัี่เล้ียงเด็กัิการเรียนรวม   กรรมการ 

๒๓. นางสาวปรยาาัร  จ าเริญ               ุรู ุึ.๑                    กรรมการแผลยเลขานณการ 

๒๔. นางสาวัวงัยยอม  บัลลังุ์  ุรู ุึ.๑                    กรรมการแผลยนู้ช่วยเลขานณการ 

 
  

 

 

 

๓๖ 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


