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ส่วนที่  1 
สภาพทั่วไป 

 
1. บริบทของสถานศึกษา  
 

 1.1 ข้อมูลทั่วไป 
 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95 (วัดโพธิ์ทองบน)  ท่ีต้ัง 47 หมู่ 2  ต าบลบ้านใหม่  อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
รหัสไปรษณีย์  11120 โทรศัพท์ 0-25839127 โทรสาร 02-5834023  Email : thairath95_@hotmail.com  
Website : www.thairath95.ac.th  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 2 เป็นโรงเรียน 
ขยายโอกาส  เปิดสอนต้ังแต่ระดับก่อนประถมศึกษา ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  มีเนื้อที่  14 ไร่  3 งาน    

1.2 ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา  95  (วัดโพธิ์ทองบน)  เป็นโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
นนทบุรี เขต  2  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  จัดต้ังโดยหลวงรามัญนนทเขต 
ครูใหญ่คนแรกช่ือนายช่ืน  รอดรวย  พระอธิการเล็กเป็นเจ้าอาวาสและเป็นผู้อุปการะโรงเรียน  ใช้ศาลาการ 
เปรียญวัดเป็นสถานท่ีเรียนของนักเรียน  เปิดสอนวันท่ี  17  พฤษภาคม  พ.ศ. 2567 ในช้ันประถมศึกษาปีท่ี  1 
ก่อตั้งเมื่อ  ปี พ.ศ. 2467  ต้ังอยู่บนท่ีธรณีสงฆ์ของวัดโพธิ์ทองบน  เดิมช่ือโรงเรียนวัดโพธิ์ทองบน  ต่อมาเปล่ียนช่ือมา 
เป็นโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95 (วัดโพธิ์ทองบน)  เนื่องจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ (มูลนิธิไทยรัฐ) ได้บริจาคอาคารเรียน 
แบบ  104/29  จ านวน 2 ช้ัน 8 ห้องเรียน ได้ท าพิธีส่งมอบอาคารเรียน เมื่อวันท่ี 19 กรกฎาคม 2539  และได้ 
ก่อต้ังมูลนิธิเพื่อการศึกษาไทยรัฐวิทยา  95  กระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติเปล่ียนช่ือจากโรงเรียนวัดโพธิ์ทองบน 
มาเป็นโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95 (วัดโพธิ์ทองบน)  จนถึงในปัจจุบัน 
 1.3 สภาพภูมิศาสตร์ 
 1) ท่ีต้ังและอาณาเขต 

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95 (วัดโพธิ์ทองบน)ต้ังอยู่ในเขตพื้นท่ีเทศบาลนครปากเกร็ด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี โดยอยู่ห่างจากอ าเภอปากเกร็ดไป 4 กิโลเมตร มีอาณาเขตของโรงเรียนติดต่อกับพื้นท่ีใกล้เคียง ดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดต่อกับพื้นท่ีชุมชนบ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
ทิศใต้  ติดต่อกับพื้นท่ีธรณีสงฆ์ วัดโพธิ์ทองบน อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับพื้นท่ีชุมชนบ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับพื้นท่ีธรณีสงฆ์ วัดโพธิ์ทองบน และแม่น้ าเจ้าพระยา อ าเภอปากเกร็ด จังหวัด

นนทบุรี 
 2) ลักษณะภูมิประเทศ 

โรงเรียนต้ังอยู่ในพื้นท่ีต าบลบ้านใหม่  อ าเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี  ซึ่งเป็นพื้นท่ีราบลุ่มฝ่ังตะวันออก 
ของแม่น้ าเจ้าพระยา  ในฤดูน้ าหลากจะพบกับปัญหาน้ าท่วมอยู่เสมอ  มีแม่น้ าล าคลองในพื้นท่ีหลายสาย ซึ่งมี
ความส าคัญต่อผู้คนในชุมชนเนื่องจากใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพทางเกษตรกรรม และในอดีตเคยใช้ล าคลอง
ต่างๆเป็นเส้นทางสัญจรไปมา แต่ปัจจุบันผู้คนส่วนใหญ่นิยมใช้ถนนในการสัญจรไปมาแทน 

3) ลักษณะภูมิอากาศ 
โรงเรียนต้ังอยู่ในพื้นท่ีของจังหวัดนนทบุรี จึงมีลักษณะอากาศเช่นเดียวกับจังหวัดนนทบุรี คือเป็นแบบร้อนช้ืน 

อยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ประกอบด้วย ฤดูฝน ฤดูหนาว และฤดูร้อน เนื่องจากลักษณะพื้นท่ี
เป็นท่ีราบลุ่มมีความแตกต่างของระดับพื้นดินเล็กน้อย สภาพภูมิอากาศจึงมีลักษณะค่อนข้างสม่ าเสมอตลอดพื้นท่ี 
อุณหภูมิเฉล่ียตามท่ีกรมอุตุนิยมวิทยารายงานอุณหภูมิเฉล่ียต่ าสุด 25 C และอุณหภูมิเฉล่ียสูงสุด 33 C 
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4) สภาพชุมชนโดยรวม 
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา  95  (วัดโพธิ์ทองบน)   มีลักษณะเป็นชุมชนชนบทกึ่งชุมชนเมือง  มีวัดอยู่ใกล้โรงเรียน 

มีแม่น้ าเจ้าพระยาไหลผ่านมีความเจริญจากภายนอกรอบๆโรงเรียน  ซึ่งประกอบด้วยบ้านจัดสรรและโรงงาน 
อุตสาหกรรม  ประชากรส่วนใหญ่จึงประกอบอาชีพรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรมและอาชีพค้าขายเป็นอาชีพหลัก 
เนื่องจากประชากรมีการศึกษาไม่สูงนัก  จึงมีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายท าให้ขาดความเอาใจใส่ในตัวบุตรหลาน 
 นักเรียนส่วนใหญ่มีภูมิล าเนามาจากต่างจังหวัดโดยติดตามผู้ปกครองมาหางานท าในตัวเมืองร้อยละ 95 ของประชากร 
นับถือศาสนาพุทธ  ประชากรในชุมชนรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นเป็นอย่างดี 
เสมอมา  ได้แก่  การท าบุญตักบาตรในวันพระ  การใส่บาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ท่ีออกมารับบิณฑบาต  การบวชนาค 
การเวียนเทียนในวันส าคัญทางศาสนา  การลอยกระทง การรดน้ าด าหัวผู้ใหญ่ในวันสงกรานต์ การทอดผ้าป่า  
การทอดกฐิน เป็นต้น 

 
2. แผนท่ีโรงเรียน 
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3. แผนผังโรงเรยีนไทยรัฐวิทยา 95 (วัดโพธิ์ทองบน) 
 
 

แผนผังบริเวณโรงเรียน 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
บริเวณ                                                                               บริเวณวัดโพธิ์ทองบน 
 

 
              โดมบัวสี่เหล่า   
 
 
 
     ถนนทางเข้าโรงเรียน 
  
 
 
4. ข้อมูลอาคารสถานท่ี 

อาคารเรียน จ านวน  5  หลัง  
         อาคารประกอบ   จ านวน  3  หลัง  ได้แก่  หอประชุม  อาคารอเนกประสงค์ (ห้องกีฬา) โรงอาหาร  
         จ านวนห้องเรียนท้ังหมด  43  ห้อง 
        บ้านพักครู   จ านวน  2  หลัง 
         ห้องส้วม  จ านวน  5  หลัง  26  ห้อง 
         ห้องพิเศษ   จ านวน  8  ห้อง  ได้แก่  ห้องสมุด  ห้องปฏิบัติการทางภาษา  ห้องวิทยาศาสตร์   

ห้องดนตรี  ห้องคอมพิวเตอร์  ห้องศิลปศึกษา  ห้องนาฏศิลป์  ห้องพละศึกษา  
  

อาคาร  2 ชั้น อาคารเรียน  3  ชั้น 

อาคารเรียนไทยรัฐ(อาคาร 1) 

อา
คา
รเรี

ยน
 4 
 ช
ั ้น 

 

หอ้งกพอ. 

  

โร
งอ
าห
าร

 

เรือนอเนกประสงค ์

เสาธงชาติ 
 

   ลานอเนกประสงค ์

หอ้งน ้ า หอ้งน ้ า 

 

สนามบาส ฯ 

 

สนามเด็กเล่น 

ห้อ
งป

ระ
ชุม

 

หอ้งน ้ า 

หอ้งน ้ า บา้นพกัครู 

 

อาคารเรียน 5 ชั้น 

ท่ีจอดรถ 

 

สนามกีฬา 

บา้
นพ

กัค
รู 
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 ทางโรงเรียนได้มีการพัฒนาระบบการจัดการศึกษา  อาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อมมาเป็นล าดับ  ต้ังแต่ปี 
พ.ศ. 2543  โดยการพัฒนามีการเปล่ียนแปลงการจัดการศึกษา อาคารสถานท่ีและสภาพบริเวณส่ิงแวดล้อม เป็นท่ี
ประจักษ์มากข้ึนจนถึงปัจจุบัน มีการก่อสร้างต่าง ๆ ดังนี้ 
          1.  สร้างอาคารเรียน แบบ สปช. 2/28 ขนาด 4 ช้ัน 9 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง  งบประมาณองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนนทบุรีปี 2546 
 2.  สร้างหอประชุม  งบประมาณจากเทศบาลนครปากเกร็ดปี 2547 
 3. สร้างอาคารเรียน แบบ สปช. 2/28 ขนาด 3 ช้ัน 12 ห้องเรียน  งบประมาณจากเทศบาลนครปากเกร็ด 
ปี 2548 
 4.  สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตั้งแต่ปากทางเข้าโรงเรียนถึงสุดเขตบริเวณโรงเรียนระยะทาง 400 เมตร  
งบประมาณจากเทศบาลนครปากเกร็ด 
 5.  เทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กท่ัวบริเวณโรงเรียน 
 6.  การปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียน  การจัดท าสวนหย่อม  การสร้างศาลาท่ีพัก 
 7.  จัดสร้างรั้วโดยรอบบริเวณโรงเรียนทุกด้าน 

8.  การปรับสภาพภูมิทัศน์การถมพื้นท่ีท่ีเป็นพื้นท่ีลุ่มมีน้ าท่วมขังให้สามารถใช้ประโยชน์ได้  
9.  จัดสร้างแหล่งเรียนรู้โดยรอบบริเวณโรงเรียน  
10. สร้างอาคารเรียนแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี แบบ C 516 ปี พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 2558 

งบประมาณ 27,920,000 บาท ขนาด 5 ช้ัน 16 ห้องเรียน 2 ห้องประชุม  
11. สร้างบ้านพักครู แบบ 207 งบประมาณ 938,600 บาท 
12. ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาและเพดานอาคารเทศบาล 4 ช้ัน  งบประมาณ 652,400 บาท 
13. สร้างบ้านพักครู แบบ204/01(ฝ) งบประมาณ 1,652,000 บาท 

 
5. โครงสร้างการบริหารงาน/ภารกิจงาน 
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6. ปรัชญาโรงเรียน 

สุวิชา โน ภว  โหติ หมายถึง ผู้มีวิชาดีเป็นผู้เจริญ 
 
7. ค าขวัญโรงเรียน 
 ความรู้คู่คุณธรรม น าวิชาการ 
 
8. ปณิธานโรงเรียน 

มุ่งมั่นพฒันาคุณภาพการศึกษา สู่ความเป็นสากล 
 
9. สีประจ าโรงเรยีน 

“ม่วง - เขียว” 
สีม่วง หมายถึง ความมีเกียรติยศช่ือเสียง มีสติปัญญา เฉลียวฉลาดและสร้างสรรค์ และมีความจงรักภักดี 
สีเขียว หมายถึง มีความเจริญก้าวหน้าในการศึกษา รักธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และสีประจ าโรงเรียนของ

มูลนิธิไทยรัฐ 
 
10. ตราประจ าโรงเรียน 

ทร.95 ย่อมาจากค าว่า โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95 (วัดโพธิ์ทองบน)  
 
 
 
 
 
 
11. ข้อมูลพ้ืนฐานของโรงเรียน 
 11.1  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
         11.1.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ(O-NET) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 

ระดับช้ัน กลุ่มสาระ ผลสัมฤทธิ์(ร้อยละ) 
ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ภาษาไทย 52.07 50.76 
คณิตศาสตร์ 32.58 35.00 
วิทยาศาสตร์ 38.86 42.15 
ภาษาอังกฤษ 37.84 36.26 
เฉล่ีย/ร้อยละ 40.33 41.04 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาษาไทย 58.03 60.94 
คณิตศาสตร์ 27.35 23.76 
วิทยาศาสตร์ 36.19 31.29 
ภาษาอังกฤษ 27.81 29.47 
เฉล่ีย/ร้อยละ 37.34 36.36 

ASUS
Textbox
2563

ASUS
Textbox
2564
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   11.1.2 ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (NT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 

ระดับช้ัน ด้านความสามารถ ผลสัมฤทธิ์(ร้อยละ) 
ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ด้านภาษา 52.27 63.67 
 ด้านค านวณ 44.52 51.58 
 ด้านเหตุผล 48.67 - 
 รวม/เฉล่ียท้ัง ๓ ด้าน 48.49 57.63 
 

11.1.3  ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษา (การประกันคุณภาพการศึกษา) 
 

ระดับการศึกษา มาตรฐานการศึกษา ผลการประเมิน/ระดับคุณภาพ 
 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 

การศึกษาปฐมวัย มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของเด็ก ดีเลิศ ดีเลิศ 
มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและจัดการ ดีเลิศ ดีเลิศ 
มาตรฐานท่ี ๓ การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็น
ส าคัญ 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

สรุปผลการประเมินโดยรวม ดีเลิศ ดีเลิศ 
การศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ ดีเลิศ 
มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและจัดการ ดีเลิศ ดีเลิศ 
มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอน
ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

สรุปผลการประเมินโดยรวม ดีเลิศ ดีเลิศ 
   

 11.2 ข้อมูลนักเรียน 
 

ระดับช้ัน    จ านวนนักเรียน   
ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 

อนุบาล 2 87 61 
อนุบาล 3 107 87 
ประถมศึกษาปีท่ี 1 73 100 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 95 74 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 88 88 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 88 95 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 89 89 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 92 87 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 73 43 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 95 41 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 88 36 

รวมทั้งหมด 832 801 

ASUS
Textbox
2563

ASUS
Textbox
2564

ASUS
Textbox
2563

ASUS
Textbox
2564

ASUS
Textbox
2563

ASUS
Textbox
2564
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11.3 แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 

  1) แหล่งเรียนรู้ 
- แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน  

1) ห้องสมุดมีขนาด  144  ตารางเมตร   มีจ านวนหนังสือในห้องสมุด   3,716  เล่ม 
             2) ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์    จ านวน  1  ห้อง 
      3) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์    จ านวน  2  ห้อง   
              4) ห้องปฏิบัติการทางภาษา    จ านวน  1  ห้อง 
             5) ห้องดนตรี      จ านวน  1  ห้อง 
      6) ห้องศิลปศึกษา     จ านวน  1  ห้อง 
     7) ห้องนาฏศิลป์      จ านวน  1  ห้อง 
      8) ห้องพละศึกษา     จ านวน  1  ห้อง 
     9) ห้องวิชาการและการประกันคุณภาพการศึกษา  จ านวน  3  ห้อง 
      10) พื้นท่ีปฏิบัติกิจกรรม/นันทนาการ  ได้แก่  สนามกีฬาบาสเกตบอล  สนามกีฬาวอลเล่ย์บอล   
       สนามกีฬาตะกร้อ  สนามกีฬาฟุตซอล  สนามเด็กเล่น 
  11) สวนพระอภัยมณี 

12) สวนเศรษฐกิจพอเพียง 
13) ฐานพระพุทธรูป 
14) ฐานพระบรมฉายาลักษณ์ 
15) ศาลาเรือนไม้ 
16) สวนหย่อม 
17) สวนน้ าบ่อปลา  

 
- แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 

1) วัดโพธิ์ทองบน 
2) วังมัจฉา  
3) สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 
4) หลุมหลบภัยสมัยสงครามโลกครั้งท่ี 2 
5) สถานีต ารวจภูธรอ าเภอปากเกร็ด 

 
  2) ปราชญ์ชาวบ้าน 
  1) พระครูอนุวัติศาสนวงศ์  ให้ความรู้เรื่องพระพุทธศาสนา  วันส าคัญทางศาสนา 
  2) นางนัดดา  เชิดโฉม  ให้ความรู้เรื่องการประดิษฐ์ของเล่น ของตกแต่ง 
  3) นางสุรินทร์  บัญชาติ        ให้ความรู้เรื่องการประดิษฐ์ของใช้ตะกร้าอเนกประสงค์ 
  4) จ.ส.ต.สุชาติ  ศรีสคู  ให้ความรู้เรื่องการป้องยาเสพติดให้โทษพิษภัยของยาเสพติด 
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ส่วนที่ 2 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 

  
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนไปสู่ความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน    โรงเรียน

ไทยรัฐวิทยา 95 (วัดโพธิ์ทองบน)   ได้ด าเนินการวางแผนกรอบกลยุทธ์ มาตรการแนวทางการปฏิบัติงานท่ีมุ่งเน้นการ
มีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  โดยด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียน (SWOT Analysis) ประกอบ 
ด้วยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (จุดแข็งและจุดอ่อน /Strengths and weakness) และสภาพ แวดล้อม
ภายนอก (โอกาสและอุปสรรค / Opportunities and Threats) เพื่อน าผลการวิเคราะห์ไปก าหนดกรอบกลยุทธ์ 
มาตรการ ตัวช้ีวัด การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างครอบคลุม ตามความต้องการ  และบริบทของโรงเรียน ซึ่งผล
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านการศึกษาของโรงเรียน มีดังนี้ 
 
1. ปัจจัยภายในสถานศึกษา 
 

1.1 จุดเด่น/จุดแข็ง (Strengths) 
 

 ด้านผู้เรยีน 

  1. นักเรียนของโรงเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดีมีทักษะในการท างาน รักการท างาน 
มีเจตคติท่ีดี 
  2. นักเรียนมีทักษะในการท างาน รักการเรียน และมีเจตคติท่ีดี 
  3. นักเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ มีจิตอาสาและมีคุณธรรม จริยธรรม 
 

 ด้านครู/บุคลากรทางการศึกษา 

  4. ครูและบุคลากรของโรงเรียนปฏิบัติงานตามภารกิจท่ีได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
  5. ครูส่วนใหญ่มีคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถตรงกับงานท่ีรับผิดชอบ 
  6. ครูและบุคลากรมีความเข้มแข็ง มีความรักความสามัคคีกันท างานเป็นทีม 
 

 ด้านการบรหิารจัดการ 

  7. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
8. โรงเรียนมีแผนการจัดการและโครงสร้างการบริหารท่ีชัดเจนโดยแต่ละหน่วยงานมีอิสระ 

ในการออกแบบหรือพัฒนางานของตนเอง  
9. มีการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ และมีการน าใช้เทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการ   
10. โรงเรียนมีระบบการก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานของหน่วยงานท่ีชัดเจน  
11. โรงเรียนมีอาคารสถานท่ีท่ีสะดวกส าหรับรองรับและพร้อมให้บริการโรงเรียนแก่ผู้เกี่ยวข้อง  

1.2  จุดท่ีควรพัฒนา/จุดอ่อน (Weaknesses) 
 

 ด้านผู้เรยีน 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ในระดับช้ัน ม.3  กลุ่มสาระวิชาหลัก (คณิตศาสตร ์ 
ภาษาอังกฤษ) ยังมีค่าเฉล่ียต่ ากว่าระดับประเทศ 
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ด้านครูผู้สอน 

  2. ครูท่ีมีอยู่บางส่วนไม่ตรงวิชาเอกจึงไม่สอดคล้องกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้       
          ด้านผู้ปกครองนักเรยีน 

  3. ผู้ปกครองนักเรียนบางส่วนยังไม่ให้ความส าคัญของการศึกษาของบุตรหลานเท่าท่ีควร 
 
2. ปัจจัยภายนอกสถานศึกษา 

2.1 โอกาส (Opportunities)   
 

1. มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การสนับสนุนงบประมาณ ครูและบุคลากรในการพัฒนา 
การศึกษาจ านวนมากต่อเนื่องทุกปี   

2. การประสานงานกับหน่วยงานทางการศึกษาส่วนกลางและภูมิภาคมีความสะดวกและรวดเร็ว 
3. มีแหล่งเรียนรู้ แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ  วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ท่ีส าคัญหลายแห่ง   
4. การคมนาคมระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมีความสะดวกรวดเร็ว 
5. มีสถานประกอบการท่ีเอื้อต่อการมีงานท าของประชากรวัยแรงงาน  

  
2.2  อุปสรรค (Threats)    

 

  1. ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน    
2. การย้ายถ่ินฐานของผู้ปกครองส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอน  เนื่องจากนักเรียนขาดความ 

ต่อเนื่องในการเรียน 
 3. ประชากรแฝงมีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

4. เทคโนโลยีมีพัฒนาการท่ีรวดเร็วและเปล่ียนแปลงมาก ส่งผลให้เยาวชนมีค่านิยมในการบริโภค 
และมีพฤติกรรมเส่ียง / ไม่เหมาะสมมากขึ้น 

5. นโยบายทางการศึกษามีการเปล่ียนแปลงบ่อยท าให้การจัดการศึกษาไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
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ส่วนที่ 3 
 

ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
 การจัดการศึกษา  ถือเป็นภารกิจหลักของสถานศึกษาท่ีต้องบริหารจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน   โดยโรงเรียนไทยรัฐวิทยา  95  (วัดโพธิ์ทองบน)  ได้น าผลการวิเคราะห์ 
SWOT ของสถานศึกษา  นโยบายและจุดเน้นของหน่วยงานต้นสังกัด / จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ีมา
จากการมีส่วนร่วมคิด ร่วมวางแผน และร่วมท าของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  มาก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพื่อแสดงถึง
ภาพอนาคตหรือเป้าหมายการด าเนินงานของโรงเรียน  พันธกิจ  (Mission)  เป้าประสงค์  (Goal) ตัวชี้วัด 
(Key  Performance  Indicators : KPI)   ท่ีต้องการและก าหนดกลยุทธ์  (Strategies)  เพื่อให้เห็นแนวทางท่ีจะ
น าไปสู่การบรรลุผลตามเป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยมุ่งเน้นท่ีคุณภาพ
ผู้เรียนเป็นส าคัญ ดังนี้ 
 
1. วิสัยทศัน์ (Vision) 

โรงเรียนคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา สร้างคนดี  มีคุณธรรม 
 
2. พันธกิจ (Mission) 

1. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
2. พัฒนาผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปฏิบัติตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 
3. พัฒนาให้บุคลากรในสถานศึกษาใหม้ีทักษะวิชาชีพตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
4. บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
5. จัดให้สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู ้
6. ใช้และพัฒนาหลักสูตรส่ือมวลชนศึกษาในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
7. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะความรู้ สมรรถนะตามหลักสูตร ใช้และผลิตส่ือมวลชนศึกษา 
8. ส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครูและนักเรียนใช้ส่ืออย่างสร้างสรรค์ มีทักษะชีวิต และมีคุณธรรมจริยธรรม 
9. พัฒนาครูให้จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและส่งเสริมความสามารถความเป็นเลิศ 

ทางวิชาการเต็มศักยภาพ 
   
3. เป้าประสงค์ (Goal) 

1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
2. ผู้เรียนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปฏิบัติตามแนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
3. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้ และจรรยาบรรณตาม

มาตรฐานวิชาชีพ 
 4. มีการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
 5. สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
 6. หลักสูตรส่ือมวลชนศึกษาใช้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาของโรงเรียนท่ีมีคุณภาพ 
 7. ผู้เรียนมีทักษะความรู้ สมรรถนะตามหลักสูตร มีความสามารถในการใช้และผลิตส่ือมวลชนศึกษา 
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 8. ครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้ส่ืออย่างสร้างสรรค์ มีทักษะชีวิตและมีคุณธรรมจริยธรรม 
9. ครูจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ และส่งเสริมความสามารถพิเศษทางวิชาการอย่างเต็ม   

ศักยภาพ 
 
4. กลยุทธ์ (Strategies) 

กลยุทธ์  มีจ านวน  3  กลยุทธ์ 
4.1 ด้านพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
4.2 ด้านเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการบริหารจัดการ 

 4.3 ด้านพัฒนาการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  
5. มาตรการ (Measure) 

ด้านพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
2. ผู้เรียนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปฏิบัติตามแนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
3. ผู้เรียนมีทักษะ ความรู้ สมรรถนะตามหลักสูตร ใช้และผลิตส่ือมวลชนศึกษา 
ด้านเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการบริหารจัดการ 

 1. มีการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
 2. บุคลากรในสถานศึกษาทุกคนมีทักษะวิชาชีพตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
 3. สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 

ด้านพัฒนาการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 1. ครูจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและส่งเสริมความเป็นเลิศ 
 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้ส่ืออย่างสร้างสรรค์ ปฏิบัติตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. มีหลักสูตรส่ือมวลชนศึกษาใช้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษา 
 
 
6. อัตลักษณ์ (Identity) 
 

อัตลักษณ์โรงเรียนระดับปฐมวัย  
“เริงร่าสมวัย ใส่ใจคุณธรรม” 
เริงร่าสมวัย หมายถึง เด็กนักเรียนมีคุณลักษณะยิ้มแย้มแจ่มใส มีความเบิกบาน มีสุขภาพพลานามัย

เหมาะสมตามวัย รู้จักยิ้มไหว้ทักทายท าความเคารพ 
ใส่ใจคุณธรรม หมายถึง เด็กนักเรียนได้รับการจัดประสบการณ์และการเรียนรู้ การปลูกฝังคุณงามความดี  

การประพฤติปฏิบัติและการกระท าท่ีดีในด้านกาย วาจา ใจ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
อัตลักษณ์โรงเรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
“มีจิตอาสา ใฝ่หาความรู้ ควบคู่คุณธรรม” 
มีจิตอาสา หมายถึง เด็กนักเรียนมีจิตสาธารณะ ให้ความช่วยเหลือบ าเพ็ญประโยชน์ต่อโรงเรียนและ 

ส่วนรวม รู้จักการเสียสละ ร่วมแรง ร่วมใจ ในการปฏิบัติตนและท าประโยชน์เพื่อบ ารุงรักษา     
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ใฝ่หาความรู้ หมายถึง เด็กนักเรียนมีความมุ่งมั่นต้ังใจเรียนรู้ รู้จักค้นคว้า หาความรู้ได้อย่างหลากหลาย  
รักการเรียนและมีคุณลักษณะตามหลักสูตรของสถานศึกษา 

ควบคู่คุณธรรม หมายถึง เด็กนักเรียนได้รับการปลูกฝังคุณธรรมความดี การประพฤติปฏิบัติท่ีดีงามท้ังด้าน
ทางกาย วาจา และทางใจ ปฏิบัติตามกฎของโรงเรียน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   

 
7. เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

“คุณธรรมน าชีวิต พัฒนาศิษย์ด้วยจริยธรรม” 
คุณธรรมน าชีวิต หมายถึง ส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนในการน าคุณธรรมมาใช้ ในการเรียนและ 

การด าเนินชีวิตประจ าวัน 
พัฒนาศิษย์ด้วยจริยธรรม หมายถึง โรงเรียนและครูผู้สอน ด าเนินการจัดกิจกรรมอย่างหลากหลาย ให้ 

นักเรียนได้เรียนรู้ ประพฤติ ปฏิบัติตามคุณธรรมจริยธรรม 
  
8. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551   
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ดังนี ้ 
            1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  
            2. ซื่อสัตย์สุจริต  
            3. มีวินัย 
            4. ใฝ่เรียนรู้  
            5. อยู่อย่างพอเพียง  
            6. มุ่งมั่นในการท างาน  
            7. รักความเป็นไทย  
            8. มีจิตสาธารณะ  
 
9. มาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน 

9.1 มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 
 มาตรฐานที่  1  คุณภาพของเด็ก 
 1.1 มีพัฒนาด้านร่างกาย  แข็งแรง  มีสุขนิสัยท่ีดี  และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 

 1.2 มีพัฒนาด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุม  และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
 1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยเหลือตนเอง  และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
 1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา  ส่ือสารได้  มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรู้ได้ 
 มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและจัดการ 
 2.1  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน  สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
 2.2  จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน 
 2.3  ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
 2.4  จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้  อย่างปลอดภัย  และเพียงพอ 
 2.5  ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
 2.6  มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

http://hathaitipthongmoon.blogspot.com/2013/08/1.html
http://hathaitipthongmoon.blogspot.com/2013/08/1.html
http://hathaitipthongmoon.blogspot.com/2013/08/2.html
http://hathaitipthongmoon.blogspot.com/2013/08/3.html
http://hathaitipthongmoon.blogspot.com/2013/08/4.html
http://hathaitipthongmoon.blogspot.com/2013/08/5.html
http://hathaitipthongmoon.blogspot.com/2013/08/6.html
http://hathaitipthongmoon.blogspot.com/2013/08/6.html
http://hathaitipthongmoon.blogspot.com/2013/08/7.html
http://hathaitipthongmoon.blogspot.com/2013/08/7.html
http://hathaitipthongmoon.blogspot.com/2013/08/8.html
http://hathaitipthongmoon.blogspot.com/2013/08/8.html
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 มาตรฐานที่  3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
 3.1  จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
 3.2  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
 3.3  จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัยสุข 

3.4  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์
และพัฒนาเด็ก  

 
9.2 มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   

 มาตรฐานที่  1  คุณภาพของเด็ก 
 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 1.1.1 มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การส่ือสารและการคิดค านวณ   

1.1.2 มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย  แลกเปล่ียนความคิดเห็น  และ
แก้ปัญหา   

 1.1.3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม   
 1.1.4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการส่ือสาร   
 1.1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา   
 1.1.6 มีความรู้  ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  

1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
1.2.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  

 1.2.2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 1.2.3 การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
 1.2.4 สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและจัดการ 
2.1   มีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
2.2   มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
2.3   ด าเนินงานพฒันาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก 

กลุ่มเป้าหมาย 
2.4   พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
2.5   จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
2.6   จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

 มาตรฐานที่  3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
 3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
 3.2   ใช้ส่ือ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
 3.3   มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 

 3.4   ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 3.5   มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
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10. แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 

 

การสร้างภูมิคุ้มกันแก่เยาวชน  5  ดา้น แนวทางด าเนนิการ 

1.คิดวิเคราะห์  ใฝเ่รียนรู้  ซื่อสัตย์  อดทน  ขยัน      

ประหยัดและสร้างรายได้ 

สอนโดยการปฏิบัตจิริงและการบูรณาการ  น า

ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาจัดการสอน  นักเรยีนรู้จัก

ท าบัญชี  มีกจิกรรมสหกรณ ์เรียนรู้อาชีพที่สร้าง

รายได้บรรจุลงในแผนการเรียนรู้  ครูท าเป็น

ตัวอย่าง  ปรับปรุงการเรียนการสอนให้มกีารคิด

วิเคราะห์และทันสมัย 

2.ปลูกจติส านึกรับผิดชอบตอ่สังคมและ

สาธารณะ 

ใช้โรงเรียนเป็นฐานในการเรียนรู้ร่วมกับท้องถิ่น  

ยกย่องชมเชยคนท าความด ี ปลูกจติส านึกแก่

นักเรยีนและบุคลากร  ให้มีคุณธรรม  จริยธรรม 

3.อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมรว่มกับชุมชน โรงเรียนและชุมชนมีส่วนร่วมอนุรักษ์แหลง่น  า

สิ่งแวดล้อม  รณรงค์การใช้ปุ๋ยธรรมชาต ิ การ

ปลอดสารพิษ  ประสานความร่วมมือกับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

4.สบืสานวัฒนธรรมไทยและมีจติส านึก 

รักบ้านเกิด 

สง่เสริมศิลปวัฒนธรรมไทย  ดนตรีไทย  

นาฎศิลป์ไทย  จัดกิจกรรมวันส าคัญ  และการ

สบืทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 

5.รักชาต ิ ศาสนา  พระมหากษัตริย์ เรียนรู้บทบัญญัติเด็กด ี 10  ประการ  จัด

กิจกรรมการเรียนวันส าคัญชาติ  ศาสนา  

พระมหากษัตริย์ 

 

 

คนเก่ง 

คนดี 

คนที่สมบูรณ ์

คือ 

คือ 

คือ 

รับผิดชอบตอ่ตนเองได้ 

รับผิดชอบตอ่ตนเองและสังคม 

มีศักยภาพพร้อมอยู่ในสังคมโลกอย่างมีความสุข 

เศรษฐกจิพอเพยีง  ตามแนวพระราชด าริ 
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11. แผนผังแนวทางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา  
ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2563 – 2566)
โรงเรียนไทยรัฐวทิยา 95 

 
 
 
 
 
 
 
 

ก ากับ 

ติดตาม 

นิเทศ 

ประเมินผล 

และรายงาน 

วิสัยทัศน์ (VISION) 

พันธกิจ (MISSION) 

เป้าประสงค์ (GOALS) 

กลยุทธ์ (STRATEGIES) 
 

มาตรการ 

ตัวช้ีวัด (KPI) 

โครงการ (PLAN) 

ประชากรวัยเรียนมคีุณภาพและได้มาตรฐานการศึกษา 
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12. กรอบกลยุทธ (ROADMAP) แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ป (พ.ศ.2563 - 2566) 
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ส่วนที่ 4 

กลยุทธ์และตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95 (วัดโพธิ์ทองบน)  ได้ก าหนดกลยุทธ์(Strategies)  ตัวชี้วัด (Key  Performance  
Indicators : KPI)  และเป้าหมายในแต่ละปี  เพื่อด าเนินนโยบายสู่ความส าเร็จตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ดังนี้ 
 
1. กลยุทธ์ (Strategies) 

กลยุทธ์  มีจ านวน  3  กลยุทธ์ 
1. ด้านพัฒนาคุณภาพนักเรียน 
2. ด้านเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการบริหารจัดการ 

 3. ด้านพัฒนาการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 
2. มาตรการ (Measure)  

ด้านพัฒนาคุณภาพผูเ้รียน 
1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
2. ผู้เรียนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปฏิบัติตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 
3. ผู้เรียนมีทักษะ ความรู้ สมรรถนะตามหลักสูตร ใช้และผลิตส่ือมวลชนศึกษา 
ด้านเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการบริหารจัดการ 

 1. มีการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
 2. บุคลากรในสถานศึกษาทุกคนมีทักษะวิชาชีพตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
 3. สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 

ด้านพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
 1. ครูจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและส่งเสริมความเป็นเลิศ 
 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้ส่ืออย่างสร้างสรรค์ ปฏิบัติตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. มีหลักสูตรส่ือมวลชนศึกษาใช้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษา 
 
3. ตัวช้ีวัด (Key  Performance  Indicators : KPI) 
 
 กลยุทธ์ด้านพัฒนาคุณภาพผูเ้รียน 
มาตรการที่ 1 ผู้เรียนมีคุณภาพตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 1. ร้อยละของนักเรียนได้เตรียมความพร้อมการศึกษาปฐมวัยอย่างมีคุณภาพเหมาะสมตามช่วงวัย 
 2. ร้อยละของนักเรียนระดับปฐมวัยมีความพร้อมเข้าเรียนช้ัน ป.1 และมีพัฒนาการสมวัย 
 3. ร้อยละของนักเรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ท่ีสอดคล้องกับทักษะท่ีจ าเป็นใน
ศตวรรษท่ี 21 
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 4. ร้อยละของนักเรียนได้รับการส่งเสริมพัฒนาสู่การแข่งขันระดับชาติและนานาชาติ 
 5. ร้อยละของนักเรียนทุกระดับมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรมีทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษ ท่ี 21 
 6. ร้อยละของนักเรียนมีความสามารถในอ่านออกเขียนได้/อ่านคล่องเขียนคล่องช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 อ่าน
    ออกเขียนได้ ประถมศึกษาปีท่ี 2-6 อ่านคล่องเขียนคล่อง 
 7. ร้อยละของนักเรียนมีผลการสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดีขึ้นไป 
 8. ร้อยละของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 มีคะแนนผลการทดสอบความรู้ความสามารถพื้นฐานระดับชาติ 
    NT ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด 
 9. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีคะแนนผลการทดสอบระดับชาติ ONET เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 2 (ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ) 
 10. ร้อยละของนักเรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย  แลกเปล่ียน
ความคิดเห็น  และแก้ปัญหา 
 11. ร้อยละของนักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการส่ือสาร 
 12. ร้อยละของนักเรียนมีความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
 13. ร้อยละของนักเรียนจบการศึกษาภาคบังคับศึกษาข้ันพื้นฐานและสายอาชีพตามความถนัดและความสนใจ 
 14. ร้อยละของนักเรียนท่ีจบการศึกษาระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีทักษะการเรียนรู้ท่ี
เช่ือมโยงสู่อาชีพและการมีงานท าตามความถนัดและความต้องการของตนเองมีทักษะอาชีพท่ีสอดคล้องกับความ
ต้องการของประเทศวางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินท่ีเหมาะสมและน าไปปฏิบัติได้ 
 15. ร้อยละของนักเรียนได้รับการพัฒนาเป็นตามศักยภาพในระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนกัเรียน
และการแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ 
 
มาตรการที่ 2  ผู้เรียนเปน็คนดีมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปฏิบัติตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพยีง 
 16. ร้อยละของนักเรียนมพีฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ 
 17. ร้อยละของนักเรียนมีคุณลักษณะและพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการมีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมืองมีคุณธรรม
จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
 18. ร้อยละของนักเรียนปฏิบัติตนตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 19. ร้อยละของนักเรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 20. ร้อยละของนักเรียนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาพท่ีดีสามารถด ารงชีวิตอย่างมี
ความสุขท้ังร่างกายและจิตใจ 
 21. ร้อยละของนักเรียนมีทักษะชีวิตพืน้ฐานในการด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขสามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ 
 
มาตรการที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะ ความรู้ สมรรถนะตามหลักสูตร ใช้และผลิตสื่อมวลชนศึกษา 
 22. ร้อยละของนักเรียนมีความสามารในการสร้างนวัตกรรม 
 
กลยุทธ์ด้านเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการบริหารจัดการ 
มาตรการที่ 1  มีการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
 23. มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
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 24. ผู้บริหารสถานศึกษามีศักยภาพในการบริหารจัดการเรียนรู้มีภาวะผู้น าครบตามความจ าเป็นที่มี
ประสิทธิภาพ 
 25. มีการบริหารจัดการข้อมูล สารสนเทศมีความถูกต้องครบถ้วน ทันสมัยน าไปประยุกต์ใช้ได้และด าเนินการ
อย่างเป็นระบบ 
 26. การด าเนินงานบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียนเป็นระบบและมีประสิทธิผล 
 27.สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนท่ีส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรมมี
ขั้นตอนอย่างชัดเจน 
 28. ผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
 29. สถานศึกษาร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ปกครองชุมชนสังคมและอื่นๆมีส่วนร่วมในการพฒันาคุณภาพ
ของผู้เรียน 
 30. ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความพึงพอใจในการมีส่วนร่วมและมีเครือข่ายความร่วมมือในการรับผิดชอบต่อผล
การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
 31. สถานศึกษาใช้จ่ายงบประมาณบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพในการก ากับติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 32. สถานศึกษาผ่านการประเมินโรงเรียนคุณธรรม 
 
มาตรการที่ 2 บุคลากรในสถานศึกษาทุกคนมีทักษะวิชาชีพตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
 33. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีความเชียวชาญทางวิชาชีพ มีความรู้
ความสามารถและทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 34. ร้อยละของครูใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
 35. ร้อยละของครูสามารถพัฒนาส่ือนวัตกรรมและด าเนิน การจัดการจัดการเรียนรู้ ท างานวิจัยด้านการสร้าง
ส านึกด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมได้ 
 
มาตรการที่ 3 สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
 36. การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้และพัฒนาทักษะอาชีพตามความ
ถนัดและความสนใจ 
 37. สถานศึกษาน าเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ด้านพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
มาตรการที่ 1 ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเปน็ส าคัญและส่งเสริมความเป็นเลิศ 
 38. ร้อยละของครูมีการพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 39. ร้อยละของครูมีการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และให้นักเรียนสามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 40. ร้อยละของครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 41. สถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและการน าขยะมาใช้ประโยชน์รวมทั้ง
สอดแทรกในสาระการเรียนรู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
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มาตรการที่ 2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม จริยธรรม 
 42 ร้อยละของครูใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน 
 
มาตรการที่ 3 มีหลักสูตรสื่อมวลชนศึกษาใช้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษา 
 43. สถานศึกษาใช้หลักสูตรส่ือมวลชนศึกษาเป็นแนวทางในการจัดการศึกษา 



21 
  

 
 

4. ตัวช้ีวัดและเป้าหมาย 
4.1 กลยุทธ์ด้านพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

 
มาตรการ 

 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลการ
ด าเนินงาน 
ปี 2562 

เป้าหมาย สนองกลยุทธ์ของ สพฐ/สนอง
กลยุทธ์/ตัวชี้วดัเขตพื้นที ่

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

1.1 ผู้เรียนมีคุณภาพ
ตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยและ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1.ร้อยละของนักเรียนได้เตรียมความพร้อมการศึกษา
ปฐมวัยอย่างมีคุณภาพเหมาะสมตามช่วงวัย 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 กลยุทธ์ที่ 2 
กลยุทธ์ที่ 3 ตัวชี้วัดที่ 15,16 

2.ร้อยละของนักเรียนระดับปฐมวัยมีความพร้อมเข้าเรียน
ช้ัน ป.1 และมีพัฒนาการสมวัย 

ร้อยละ 100 ร้อยละ100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 กลยุทธ์ที่ 2 
กลยุทธ์ที่ 3 ตัวชี้วัดที่ 6,8 

3.ร้อยละของนักเรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มี
ทักษะความรู้ท่ีสอดคล้องกับทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 

n/a ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 กลยุทธ์ที่ 2 
กลยุทธ์ที่ 3 ตัวชี้วัดที่ 6,8 

4.ร้อยละของนักเรียนได้รับการส่งเสริมพัฒนาสู่การแข่งขัน
ระดับชาติและนานาชาติ 

n/a ร้อยละ 5 ร้อยละ 5 ร้อยละ 5 ร้อยละ 5 กลยุทธ์ที่2 
กลยุทธ์ที่ 3 ตัวชี้วัดที่ 9 

5.ร้อยละของนักเรียนทุกระดับมีสมรรถนะส าคัญตาม
หลักสูตรมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

n/a ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 กลยุทธ์ที่ 2 
กลยุทธ์ที่ 3 ตัวชี้วัดที่ 9 

6.ร้อยละของนักเรียนมีความสามารถในอ่านออกเขียนได้/
อ่านคล่องเขียนคล่องช้ันประถมศึกษาปีท่ี1อ่านออกเขียนได้ 
อ่านออกเขียนได้ประถมศึกษาปีท่ี 2-6 อ่านคล่องเขียนคล่อง 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 ร้อยละ 95 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 กลยุทธ์ที่ 2 
กลยุทธ์ที่ 3 ตัวชี้วัดที่17 

7.ร้อยละของนักเรียนมีผลการสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดี
ขึ้นไป 

ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 กลยุทธ์ที่ 2 
กลยุทธ์ที่ 3 ตัวชี้วัดที่ 17 
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มาตรการ 

 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลการ
ด าเนินงาน 
ปี 2562 

เป้าหมาย สนองกลยุทธ์ของ สพฐ/สนอง
กลยุทธ์/ตัวชี้วดัเขตพื้นที่ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

 8.ร้อยละของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 มีคะแนนผล
การทดสอบความรู้ความสามารถพื้นฐานระดับชาติ NT 
ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด 

ร้อยละ 65 ร้อยละ 70 ร้อยละ 70 ร้อยละ 70 ร้อยละ 70 กลยุทธ์ที่ 2 
กลยุทธ์ที่ 3 ตัวชี้วัดที่ 9,10 

9.นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
มีคะแนนผลการทดสอบระดับชาติ ONET เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 

 เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 3 

เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 3 

เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 3 

เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 3 

กลยุทธ์ที่ 2 
กลยุทธ์ที่ 3 ตัวชี้วัดที่ 9,10 

*    (O-NET) ป.6 วิชา ภาษาไทย 50.76 ร้อยละ 3 ร้อยละ 3 ร้อยละ 3 ร้อยละ 3  

คณิตศาสตร์ 35.00 ร้อยละ 3 ร้อยละ 3 ร้อยละ 3 ร้อยละ 3  

วิทยาศาสตร์ 42.15 ร้อยละ 3 ร้อยละ 3 ร้อยละ 3 ร้อยละ 3  

ภาษาอังกฤษ 36.26 ร้อยละ 3 ร้อยละ 3 ร้อยละ 3 ร้อยละ 3  
(O-NET) ช้ัน ม.3  วิชาภาษาไทย 60.94 ร้อยละ 3 ร้อยละ 3 ร้อยละ 3 ร้อยละ 3  

คณิตศาสตร์ 29.47 ร้อยละ 3 ร้อยละ 3 ร้อยละ 3 ร้อยละ 3  
วิทยาศาสตร์ 23.76 ร้อยละ 3 ร้อยละ 3 ร้อยละ 3 ร้อยละ 3  
ภาษาอังกฤษ 31.29 ร้อยละ 3 ร้อยละ 3 ร้อยละ 3 ร้อยละ 3  

10.ร้อยละของนักเรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์และ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย  แลกเปล่ียนความคิดเห็น  
และแก้ปัญหา 

ร้อยละ 95 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 กลยุทธ์ที่ 2 
กลยุทธ์ที่ 3 ตัวชี้วัดที่ 9 

11.รอ้ยละของนกัเรยีนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ  และการส่ือสาร  

ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 ร้อยละ 95 ร้อยละ 95 ร้อยละ 95 กลยุทธ์ที่ 2 
กลยุทธ์ที่ 4 ตัวชี้วัดที่ 24 

12.ร้อยละของนักเรียนมีความสามารถด้านการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 

ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 กลยุทธ์ที่ 2 
กลยุทธ์ที่ 3 ตัวชี้วัดที่ 21 
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มาตรการ 

 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลการ
ด าเนินงาน 
ปี 2562 

เป้าหมาย สนองกลยุทธ์ของ สพฐ/สนอง
กลยุทธ์/ตัวชี้วดัเขตพื้นที่ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

 13.ร้อยละของนักเรียนจบการศึกษาภาคบังคับศึกษาขั้น
พื้นฐานและสายอาชีพตามความถนัดและความสนใจ 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 กลยุทธ์ที่ 2 
กลยุทธ์ที่ 3 ตัวชี้วัดที่ 12 

14.ร้อยละของนักเรียนท่ีจบการศึกษาระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีทักษะการเรียนรู้
ท่ีเช่ือมโยงสู่อาชีพและการมีงานท าตามความถนัดและความ
ต้องการของตนเองมีทักษะอาชีพท่ีสอดคล้องกับความ
ต้องการของประเทศวางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินท่ี
เหมาะสมและน าไปปฏิบัติได้ 

n/a ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 กลยุทธ์ที่ 2 
กลยุทธ์ที่ 3 ตัวชี้วัดที่ 22 

15.ร้อยละของนักเรียนได้รับการพฒันาเป็นตามศักยภาพใน
ระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการแนะ
แนวที่มีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 กลยุทธ์ที่ 2 
กลยุทธ์ที่ 4 ตัวชี้วัดที่ 28 

1.2 ผู้เรียนเป็นคนดีมี
คุณธรรม จริยธรรม
และคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ ปฏิบัติ
ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพยีง 
 

16.ร้อยละของนักเรียนมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความรัก
ในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 กลยุทธ์ที่ 1 
กลยุทธ์ที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 1 

17.ร้อยละของนักเรียนมีคุณลักษณะและพฤติกรรมท่ี
แสดงออกถึงการมีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมืองมีคุณธรรม
จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์  ตามท่ีสถานศึกษา
ก าหนด 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 กลยุทธ์ที่ 1 
กลยุทธ์ที่ 3 ตัวชี้วัดที่ 2,4 

18.ร้อยละของนักเรียนปฏิบัติตนตามแนวหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 กลยุทธ์ที่ 1 
กลยุทธ์ที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 4 
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มาตรการ 

 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลการ
ด าเนินงาน 
ปี 2562 

เป้าหมาย สนองกลยุทธ์ของ สพฐ/สนอง
กลยุทธ์/ตัวชี้วดัเขตพื้นที่ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

 19.ร้อยละของนักเรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความ
เป็นไทย 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 กลยุทธ์ที่ 1 
กลยุทธ์ที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 4 

20.ร้อยละของนักเรียนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะ
ของตนเองให้มีสุขภาพท่ีดีสามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุข
ท้ังร่างกายและจิตใจ 

ร้อยละ 95 ร้อยละ 95 ร้อยละ 95 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 กลยุทธ์ที่ 1 
กลยุทธ์ที่ 3 ตัวชี้วัดที่ 14 

21.ร้อยละของนักเรียนมีทักษะชีวิตพื้นฐานในการด ารงชีวิต
ในสังคมได้อย่างมีความสุขสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 กลยุทธ์ที่ 1 
กลยุทธ์ที่ 3 ตัวชี้วัดที่ 13 

1.3 ผู้เรียนมีทักษะ 
ความรู้ สมรรถนะ
ตามหลักสูตร ใช้และ
ผลิตสื่อมวลชนศึกษา 
 

22.ร้อยละของนักเรียนมีความสามารในการสร้างนวัตกรรม ร้อยละ 65 ร้อยละ 70 ร้อยละ 70 ร้อยละ 75 ร้อยละ 75 กลยุทธ์ที่ 2 
กลยุทธ์ที่ 4 ตัวชี้วัดที่ 24 

 รวม  22 ตัวชี้วัด       

 

 
 

หมายเหตุ n/a ตัวชี้วัดท่ี สพฐ./เขตพื้นท่ีการศึกษา ก าหนดขึ้นใหม่ในปี 2563 ยังไม่มีฐานข้อมูลการด าเนินการ 
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4.2 กลยุทธ์ด้านเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการบริหารจัดการ 

 
มาตรการ 

 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลการ
ด าเนินงาน 
ปี 2562 

เป้าหมาย สนองกลยุทธ์ของ สพฐ/สนอง
กลยุทธ์/ตัวชี้วดัเขตพื้นที่ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

2.1 มีการบริหาร
จัดการโดยยึดหลัก 
ธรรมาภิบาลและ
ได้รับความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วน 
 

23.มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน 

ระดับดีมาก ระดับดีมาก ระดับดีมาก ระดับดีมาก ระดับดีมาก กลยุทธ์ที่ 1 
กลยุทธ์ที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 4 

24.ผู้บริหารสถานศึกษามีศักยภาพในการบริหารจัดการ
เรียนรู้มีภาวะผู้น าครบตามความจ าเป็นท่ีมีประสิทธิภาพ 

ระดับดีมาก ระดับดีมาก ระดับดีมาก ระดับดีมาก ระดับดีมาก กลยุทธ์ที่ 4 
กลยุทธ์ที่ 4 ตัวชี้วัดที่ 29 

25.มีการบริหารจัดการข้อมูล สารสนเทศมีความถูกต้อง 
ครบถ้วน ทันสมัยน าไปประยุกต์ใช้ได้และด าเนินการ 
อย่างเป็นระบบ 

ระดับดีมาก ระดับดีมาก ระดับดีมาก ระดับดีมาก ระดับดีมาก กลยุทธ์ที่ 4 
กลยุทธ์ที่ 4 ตัวชี้วัดที่ 23 

26.การด าเนินงานบริหารและจัดการศึกษาของ 
โรงเรียนเป็นระบบและมีประสิทธิผล 

ระดับดีมาก ระดับดีมาก ระดับดีมาก ระดับดีมาก ระดับดีมาก กลยุทธ์ที่ 4 
กลยุทธ์ที่ 4 ตัวชี้วัดที่ 23 

27.สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในของ 
โรงเรียนท่ีส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม 
มีข้ันตอนอย่างชัดเจน 

ระดับดีเลิศ ระดับดีเลิศ ระดับดีเลิศ ระดับดีเลิศ ระดับดีเลิศ กลยุทธ์ที่ 4 
กลยุทธ์ที่ 4 ตัวชี้วัดที่ 29 

28. ผลการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับดีมาก ระดับดีมาก ระดับดีมาก ระดับดีมาก ระดับดีมาก กลยุทธ์ที่ 4 
กลยุทธ์ที่ 5 ตัวชี้วัดที่ 32 

29.สถานศึกษาร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ปกครองชุมชน
สังคมและอื่นๆมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 

ระดับดีมาก ระดับดีมาก ระดับดีมาก ระดับดีมาก ระดับดีมาก กลยุทธ์ที่ 4 
กลยุทธ์ที่ 6 ตัวชี้วัดที่ 40 
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มาตรการ 

 
ตัวชี้วัด(KPI) 

ผลการ
ด าเนินงาน 
ปี 2562 

เป้าหมาย สนองกลยุทธ์ของ สพฐ/สนอง
กลยุทธ์/ตัวชี้วดัเขตพื้นที่ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

 30.ผู้เกีย่วข้องทุกฝ่ายมีความพึงพอใจในการมีส่วนร่วม 
และมีเครือข่ายความร่วมมือในการรับผิดชอบต่อผลการจัด 
การศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

ระดับดีมาก ระดับดีมาก ระดับดีมาก ระดับดีมาก ระดับดีมาก กลยุทธ์ที่ 4 
กลยุทธ์ที่ 6 ตัวชี้วัดที่ 40 

31.สถานศึกษาใช้จ่ายงบประมาณบริหารจัดการท่ีมี
ประสิทธิภาพในการก ากับติดตามตรวจสอบและประเมินผล
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

ระดับดีมาก ระดับดีมาก ระดับดีมาก ระดับดีมาก ระดับดีมาก กลยุทธ์ที่ 4 
กลยุทธ์ที่ 6 ตัวชี้วัดที่ 42 

32. สถานศึกษาผ่านการประเมินโรงเรียนคุณธรรม ระดับดีมาก ระดับดีมาก ระดับดีมาก ระดับดีมาก ระดับดีมาก กลยุทธ์ที่ 1 
กลยุทธ์ที่ 6 ตัวชี้วัดที่ 43 

2.2 บุคลากรใน
สถานศึกษาทุกคนมี
ทักษะวิชาชีพตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ
ครู 

33. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการ
พัฒนาให้มีความเชียวชาญทางวิชาชีพ มีความรู้
ความสามารถและทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ 

ร้อยละ 95 ร้อยละ 95 ร้อยละ 95 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 กลยุทธ์ที่ 3 
กลยุทธ์ที่ 5 ตัวชี้วัดที่ 38 

34. ร้อยละของครูใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

ร้อยละ 95 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 กลยุทธ์ที่ 3 
กลยุทธ์ที่ 4 ตัวชี้วัดที่ 25 

35. ร้อยละของครูสามารถพัฒนาส่ือนวัตกรรมและด าเนิน 
การจัดการจัดการเรียนรู้ ท างานวิจัยด้านการสร้างส านึก
ด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมได้ 

ร้อยละ 95 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 กลยุทธ์ที่ 3 
กลยุทธ์ที่ 5 ตัวชี้วัดที่ 37 
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มาตรการ 

 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลการ
ด าเนินงาน 
ปี 2562 

เป้าหมาย สนองกลยุทธ์ของ สพฐ/สนอง
กลยุทธ์/ตัวชี้วดัเขตพื้นที่ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

2.3 สถานศึกษามี
สภาพแวดล้อมที่เอือ้
ต่อการเรียนรู้ 

36. การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อ
การจัดการเรียนรู้และพัฒนาทักษะอาชีพตามความถนัด
และความสนใจ 

ระดับดีมาก ระดับดีมาก ระดับดีมาก ระดับดีมาก ระดับดีมาก กลยุทธ์ที่ 6 
กลยุทธ์ที่ 3 ตัวชี้วัดที่ 12 
กลยุทธ์ที่ 4 ตัวชี้วัดที่ 36 

37. สถานศึกษาน าเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องมือในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 

ระดับดี ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีมาก ระดับดีมาก กลยุทธ์ที่ 6 
กลยุทธ์ที่ 4 ตัวชี้วัดที่ 
24,25,27 
กลยุทธ์ที่ 6 ตัวชี้วัดที่ 41-46 

 รวม  15 ตัวชี้วัด       
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3. กลยุทธ์ด้านพัฒนาการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

มาตรการ 
 

ตัวชี้วัด (KPI) 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ปี 2562 

เป้าหมาย สนองกลยุทธ์ของ สพฐ/
สนองกลยุทธ์/ตัวชี้วดัเขต
พื้นที ่พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

3.1 ครูจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผูเ้รียน
เป็นส าคัญและ
ส่งเสริมความเป็นเลิศ 
 

38.ร้อยละของครูมีการพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ 

ร้อยละ 95 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 กลยุทธ์ที่ 1 
กลยุทธ์ที่ 3 ตัวชี้วัดที่ 19 
 

39.ร้อยละของครูมีการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด
และปฏิบัติจริง และให้นักเรียนสามารถน ามาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ 

ร้อยละ 95 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 กลยุทธ์ที่ 1 
กลยุทธ์ที่ 3 ตัวชี้วัดที่ 15 
 

40.ร้อยละของครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

ร้อยละ 95 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 กลยุทธ์ที่ 1 
กลยุทธ์ที่ 3 ตัวชี้วัดที่ 15 
 

41.สถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องจัดการขยะแบบมีส่วน
ร่วมและการน าขยะมาใช้ประโยชน์รวมทั้งสอดแทรกใน
สาระการเรียนรู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

ระดับดี ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีมาก ระดับดีมาก กลยุทธ์ที่ 1 
กลยุทธ์ที่ 6 ตัวชี้วัดที่ 40 
 

3.2 ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาใช้สื่อ
อย่างสร้างสรรค์และมี
คุณธรรมจริยธรรม 

42. ร้อยละของครูใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาคุณภาพนักเรียน 

ร้อยละ 95 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 กลยุทธ์ที่ 1 
กลยุทธ์ที่ 5 ตัวชี้วัดที่ 37 
 

3.3 มีหลักสูตร
สื่อมวลชนศึกษาใช้
เป็นแนวในการจัด
การศึกษา 

43. สถานศึกษาใช้หลักสูตรส่ือมวลชนศึกษาเป็นแนวทางใน
การจัดการศึกษา 

ระดับดี ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีมาก ระดับดีมาก กลยุทธ์ที่ 1 
กลยุทธ์ที่ 3 ตัวชี้วัดที่ 15 
 

 รวม 6 ตัวชี้วัด       

 รวมทั้งหมด 43 ตัวชี้วัด       
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ส่วนที่ 5 
การน าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูแ่ผนปฏิบตัิ 

 

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95 (วัดโพธิ์ทองบน) ได้ด าเนินนโยบายสู่เป้าหมายความส าเร็จตามยุทธศาสตร์ 
กระทรวงศึกษาธิการ  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นนทบุรี เขต 2 โดยการวางแผนจัดท าโครงการ/กิจกรรม  ตามกลยุทธ์ (Strategies) รวมท้ังตัวช้ีวัด  (Key  
Performance  Indicators : KPI) เพื่อให้เห็นแนวทางท่ีจะน าไปสู่การปฏิบัติจริงตามแผนปฏิบัติการระยะเวลา 4 
ปี (2563 – 2566) เพื่อสนองนโยบาย  3  กลยุทธ์ จ านวนตัวช้ีวัด 43 ตัวช้ีวัด ดังนี้ 

 
1. จ านวนตัวช้ีวัดตามกลยุทธ์ และมาตรการ 

 
กลยุทธ์(Strategies) มาตรการ จ านวนตัวชี้วัด 

1. ด้านพัฒนาคุณภาพนักเรียน 1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

15 

2. ผู้เรียนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ปฏิบัติตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

6 

3. ผู้เรียนมีทักษะ ความรู้ สมรรถนะตามหลักสูตร ใช้
และผลิตส่ือมวลชนศึกษา 

1 

2. ด้านเพิ่มประสิทธิภาพ
กระบวนการบริหารจัดการ 

1. มีการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและ
ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 

10 

2. บุคลากรในสถานศึกษาทุกคนมีทักษะวิชาชีพตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพครู 

3 

3. สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 2 
3. ด้านพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

1. ครจัูดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและ
ส่งเสริมความเป็นเลิศ 

4 

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้ส่ืออย่างสร้างสรรค์ 
และมีคุณธรรม จริยธรรม 

1 

3. มีหลักสูตรส่ือมวลชนศึกษาใช้เป็นแนวทางในการจัด
การศึกษา 

1 

รวม 9 มาตรการ 43 ตัวช้ีวัด 
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2. โครงการ/กิจกรรมตามกลยุทธ์และงบประมาณ ระยะ 4 ปี(2563-2566) 
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2. โครงการ/กิจกรรมตามกลยุทธ์และงบประมาณ ระยะ 4 ปี (2563-2566) 
    กลยุทธ์ที่ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพผูเ้รียน 
 

 
มาตรการ 

 
โครงการ 

 
กิจกรรม 

เป้าหมาย/งบประมาณ  
ผู้รับผดิชอบ 

สนองกลยุทธ์ของ 
สพฐ./สนองกลยุทธ์/
ตัวชี้วดัของเขตพื้นที ่

ปี 2563 งบประมาณ ปี 2564 งบประมาณ ปี 2565 งบประมาณ ปี 2566 งบประมาณ 

1.1 ผู้เรียนมี
คุณภาพตาม
หลักสูตรการ 
ศึกษาปฐมวัยและ
การศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

1.1.1 โครงการ
พัฒนาคุณภาพ
นักเรียนปฐมวัย 

1.กิจกรรมจัดซื้อส่ือ/วัสดุ
การศึกษาปฐมวัย 

90 64,000 93 64,000 95 64,000 97 64,000 แผนงาน
วิชาการ 

กลยุทธ์ที่2 
กลยุทธ์ที่ 3 

ตัวชี้วัดท่ี 15,16 2.กิจกรรมบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย   

        

3 กิจกรรมใส่ใจโรงเรียนและ
ชุมชน 

        

4.กิจกรรมหนูน้อยมารยาท
งามฯ 

        

5.กิจกรรมหนูน้อยรักสุขภาพ         

6.กิจกรรมหนูน้อยวัยใส 
ใส่ใจออกก าลังกาย 

        

6. กิจกรรมหนูน้อยวัยใส 
ใส่ใจออกก าลังกาย 

        

7. กิจกรรมลานธรรม 
ประจ าโรงเรียน 

        

8.กิจกรรมการนักจิตรกร
น้อย 

        

9.กิจกรรมธนาคารความดี         

10.กิจกรรมหนูน้อยน่ารัก 
รู้จักการออม   
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มาตรการ 

 
โครงการ 

 
กิจกรรม 

เป้าหมาย/งบประมาณ  
ผู้รับผดิชอบ 

สนองกลยุทธ์ของ 
สพฐ./สนองกลยุทธ์/
ตัวชี้วดัของเขตพื้นที ่

ปี 2563 งบประมาณ ปี 2564 งบประมาณ ปี 2565 งบประมาณ ปี 2566 งบประมาณ 

  11.กิจกรรมหนูๆ ช่วยได้ 
รู้จักประหยัด   

          

12.กิจกรรมการละเล่น
ไทย  

        

13.กิจกรรมหนูน้อย
พิทักษ์ความสะอาด 

        

14.กิจกรรมหนูน้อย 
รักการอ่าน 

        

15 กิจกรรมวันส าคัญ
ต่างๆ 

        

16.กิจกรรมส่ือมวลชน
ศึกษา 

        

17.กิจกรรมผักสวนครัว 
รั้วกินได้ 

        

18.กิจกรรม Day Camp         

19.กิจกรรมจูเนียร์สเกาท์         

20.กิจกรรมการทดสอบ
สมรรถภาพ 

        

21.กิจกรรมพัฒนาทักษะ
กระบวนการคิด 
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มาตรการ 

 
โครงการ 

 
กิจกรรม 

เป้าหมาย/งบประมาณ  
ผู้รับผดิชอบ 

สนองกลยุทธ์ของ 
สพฐ./สนองกลยุทธ์/
ตัวชี้วดัของเขตพื้นที ่

ปี 2563 งบประมาณ ปี 2564 งบประมาณ ปี 2565 งบประมาณ ปี 2566 งบประมาณ 

 1.1.2 โครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

1.กิจกรรมพัฒนาทักษะ
กระบวนการคิด 

90 120,000 93 120,000 95 120,000 97 120,000 แผนงาน
วิชาการ 

กลยุทธ์ที่2 
กลยุทธ์ที่ 3 
ตัวชี้วัดที่.

6,8,9,10,15,16 2.กิจกรรมสอนเสริมพิเศษ 
O-NET ,NT ส่งเสริมการ
ทดสอบทางการศึกษาทุก
ระดับช้ัน (ข้อสอบกลาง 
LAS,PISA) 

        

การสอบ NT 50.49  52.49  54.49 
 

56.49  

(O-NET) ป.6 วิชา 
ภาษาไทย 

50.76  52.76  54.76 
 

56.76  

คณิตศาสตร์ 35.00  37.00  39.00 
 

41..00  

วิทยาศาสตร์ 42.15  44.15  46.15 
 

48.15  

ภาษาอังกฤษ 36.26  38.26  40.26 
 

42.26  

(O-NET) ช้ัน ม.3   
วิชาภาษาไทย 

60.94  62.94  64.94 
 

66.94  

คณิตศาสตร์ 29.47  31.47  33.47 
 

35.47  

วิทยาศาสตร์ 23.76  25.76  27.76 
 

29.76  

ภาษาอังกฤษ 29.47  32.47  35.47  38.47  
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มาตรการ 

 
โครงการ 

 
กิจกรรม 

เป้าหมาย/งบประมาณ  
ผู้รับผดิชอบ 

สนองกลยุทธ์ของ 
สพฐ./สนองกลยุทธ์/
ตัวชี้วดัของเขตพื้นที ่

ปี 2563 งบประมาณ ปี 2564 งบประมาณ ปี 2565 งบประมาณ ปี 2566 งบประมาณ 

  3.กิจกรรมส่งเสริมความ
เป็นเลิศทางวิชาการฯ 

          

4.กิจกรรมส่งเสริมทักษะ
การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อ
การส่ือสาร 

        

1.1.3 โครงการ
ส่งเสริมการอ่าน 

1.กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต 90 35,000 92 35,000 94 35,000 96 35,000 แผนงาน
วิชาการ 

กลยุทธ์ที่2 
กลยุทธ์ที่ 3ตัวชี้วัด
ที่ 17 

2.กิจกรรมอ่านออก  
เขียนคล่อง 

        

3.กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรัก
การอ่าน 

        

1.1.4 โครงการการ
เรียนรู้โดยใช้สมาธิ
เป็นฐาน 

1.กิจกรรมการเรียนการ
สอนโดยใช้สมาธิฯ  

95 20,000 96 20,000 97 20,000 98 20,000 แผนงาน
วิชาการ 

กลยุทธ์ที่ 2 
กลยุทธ์ที่ 3 
ตัวชี้วัดที่ 9 2.กิจกรรมการเรียนการ

โดยใช้วิธีการสอนแบบแม่
ไก่ (Teaching method  
model hen) 
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มาตรการ 

 
โครงการ 

 
กิจกรรม 

เป้าหมาย/งบประมาณ  
ผู้รับผดิชอบ 

สนองกลยุทธ์ของ 
สพฐ./สนองกลยุทธ์/
ตัวชี้วดัของเขตพื้นที ่

ปี 2563 งบประมาณ ปี 2564 งบประมาณ ปี 2565 งบประมาณ ปี 2566 งบประมาณ 

 1.1.5 โครงการ
พัฒนาคณุภาพ
การศึกษา 

1.กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 

100 225,000 100 225,000 100 225,000 100 225,000 แผนงาน
วิชาการ 

กลยุทธ์ที่ 1 
กลยุทธ์ที่ 3 

ตัวชี้วัดที่ 15,19 2.กิจกรรมจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้ 

        

3.กิจกรรมวิจัยในช้ันเรียน         

4 กิจกรรมวัดและ
ประเมินผลและคลัง
ข้อสอบ 

        

5.กิจกรรมการจัดนิเทศ
การเรียนการสอน 

        

6.กิจกรรมการรายงานผล
การจัดการศึกษา 

        

7.กิจกรรมจัดหาส่ือ/วัสดุ
ปัจจัยพื้นฐานฯ 

        

1.1.6 โครงการ
พัฒนาทักษะชีวิต 
ร่วมคิดอนุรักษ์
วัฒนธรรมของไทย 

1. กิจกรรมส่งเสริมและ
อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 

100 35,000 100 35,000 100 35,000 100 35,000 แผนงาน
วิชาการ 

กลยุทธ์ที่ 1 
กลยุทธ์ที่ 3 

ตัวชี้วัดที่ 15,19 2. กิจกรรมหนึ่งโรงเรียน
หนึ่งนวัตกรรม 

        

3. กิจกรรมดนตรี 
นาฏศิลป์ ท้องถิ่นไทย 
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มาตรการ 

 
โครงการ 

 
กิจกรรม 

เป้าหมาย/งบประมาณ  
ผู้รับผดิชอบ 

สนองกลยุทธ์ของ 
สพฐ./สนองกลยุทธ์/
ตัวชี้วดัของเขตพื้นที ่

ปี 2563 งบประมาณ ปี 2564 งบประมาณ ปี 2565 งบประมาณ ปี 2566 งบประมาณ 

 1.1.7 โครงการ
พัฒนาชีวิต ตาม
แนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1.กิจกรรมเกษตรเพื่อ
อาหารกลางวันน้อมน า
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การปฏิบัติ 

100 37,300 100 37,300 100 37,300 100 37,300 แผนงาน
วิชาการ 

กลยุทธ์ที่ 1 
กลยุทธ์ที่ 6 
ตัวชี้วัดที่ 40 

2.กิจกรรมการแปรรูปและ
ผลิตภัณฑ์โรงเรียน 

        

1.1.8 โครงการ
ระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

1.กิจกรรมจัดท าข้อมูล
นกัเรียนเป็นรายบุคคล 

100 50,000 100 50,000 100 50,000 100 50,000  กลยุทธ์ที่ 2 
กลยุทธ์ที่ 4 
ตัวชี้วัดที่ 28 2.กิจกรรมแนะแนว          

3.กิจกรรมเยี่ยมบ้าน
นักเรียน 

         

4.กิจกรรมบ้านพี่โรงเรียน
น้อง 

         

5.กิจกรรมการปัจฉิมนิเทศ
นักเรียนท่ีจบการศึกษา  

         

 1.1.9 โครงการพัฒนา
เทคโนโลยีและระบบ
สารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการจัดการ
เรียนรู้ 

1. กิจกรรมปรับปรงุระบบ
เว็บไซต์โรงเรียน 

100 70,000 100 70,000 100 70,000 100 70,000 แผนงาน
บริหาร
ท่ัวไป 

กลยุทธ์ที่ 2 
กลยุทธ์ที่ 4 
ตัวชี้วัดที่ 24  2. กิจกรรมพัฒนากิจกรรม

การเรียนการสอนและ
จัดบริการ ICT   

        

 3. กิจกรรมพัฒนาระบบ
อินเตอร์เน็ตภายในโรงเรียน 
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มาตรการ 

 
โครงการ 

 
กิจกรรม 

เป้าหมาย/งบประมาณ  
ผู้รับผดิชอบ 

สนองกลยุทธ์ของ 
สพฐ./สนองกลยุทธ์/
ตัวชี้วดัของเขตพื้นที ่

ปี 2563 งบประมาณ ปี 2564 งบประมาณ ปี 2565 งบประมาณ ปี 2566 งบประมาณ 

 1.1.10 โครงการ
ส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยนักเรียน 

1 .กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยผู้เรียน 

100 35,000 100 35,000 100 35,000 100 35,000 แผนงาน
วิชาการ 

กลยุทธ์ที่ 1 
กลยุทธ์ที่ 3 
ตัวชี้วัดที่ 14 2. กิจกรรมอาหารเสริม(นม)         

3. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
ปากและฟัน 

        

4. กิจกรรมโครงการอาหาร
กลางวัน 

        

5. กิจกรรมออกก าลงักาย
สบายจิตพิชิตโรค 

        

6. กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยา
เสพติด 

        

7.กิจกรรมน านักเรียนส่ง
โรงพยาบาลฯ 

        

1.2 ผู้เรียนเป็น
คนดีมีคุณธรรม
จริยธรรมตาม
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 
ปฏิบัติตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

1.2.1 โครงการ
โรงเรียนคุณธรรม 

1.กิจกรรมค่ายคุณธรรม 
(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

100 130,000 100 130,000 100 130,000 100 130,000 แผนงาน
วิชาการ 

กลยุทธ์ที ่1 
กลยุทธ์ที่ 3 
ตัวชี้วัดท่ี 2,4 2.กิจกรรมโครงงาน

คุณธรรม 

        

3.กิจกรรมธรรมวนัศุกร ์         

4.กิจกรรมระเบียบแถว         

5.กิจกรรม 5 ส. ด้วยจิต
อาสาพัฒนาฯ 

        

6.กิจกรรมฝึกฝนนักเรียน
นั่งสมาธิ 
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มาตรการ 

 
โครงการ 

 
กิจกรรม 

เป้าหมาย/งบประมาณ  
ผู้รับผดิชอบ 

สนองกลยุทธ์ของ 
สพฐ./สนองกลยุทธ์/
ตัวชี้วดัของเขตพื้นที ่

ปี 2563 งบประมาณ ปี 2564 งบประมาณ ปี 2565 งบประมาณ ปี 2566 งบประมาณ 

 1.2.2 โครงการ
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

1.กิจกรรมค่ายลูกเสือ – เนตร
นารี , ลูกเสือส ารอง (กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน) 

100 350,000 100 350,000 100 350,000 100 350,000 แผนงาน
บริหาร
ท่ัวไป 

กลยุทธ์ที่ 1 
กลยุทธ์ที่ 3 

ตัวชี้วัดที่ 2,4 
2.กิจกรรมทัศนศึกษาแหลง่
เรียนรู้นอกสถานศึกษา
(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

        

3. กิจกรรมชุมนุม         
4.กิจกรรมประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 

        

5.กิจกรรมกีฬาสีภายใน
โรงเรียน 

        

1.2.3 โครงการวัน
ส าคัญตามวิถีไทย 

1.กิจกรรมวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา  

100 43,000 100 43,000 100 43,000 100 43,000 แผนงาน
บริหาร
ท่ัวไป 

กลยุทธ์ที่ 1 
กลยุทธ์ที่ 1 
ตัวชี้วัดที่ 4 2 .กิจกรรมวันส าคัญของชาติ         

3. กิจกรรมวันส าคัญ
พระมหากษัตริย์ 

        

4. กิจกรรมวันส าคัญตาม
ประเพณี 
วัฒนธรรม 

        

 5 กิจกรรมวันส าคัญอื่นๆ         

 
 
 
 
 



39 
 

 
มาตรการ 

 
โครงการ 

 
กิจกรรม 

เป้าหมาย/งบประมาณ  
ผู้รับผดิชอบ 

สนองกลยุทธ์ของ 
สพฐ./สนองกลยุทธ์/
ตัวชี้วดัของเขตพื้นที ่

ปี 2563 งบประมาณ ปี 2564 งบประมาณ ปี 2565 งบประมาณ ปี 2566 งบประมาณ 

1.3 ผู้เรียนมี
ทักษะความรู้ 
สมรรถนะตาม
หลักสูตร ใช้และ
ผลิตสื่อมวลชน
ศึกษา 

1.3.1 โครงการ
มูลนิธิไทยรัฐ 

1. กิจกรรมด้านการจัดการ
เรียนรู้ 

100 30,000 100 30,000 100 30,000 100 30,000 แผนงาน
วิชาการ 

กลยุทธ์ที่ 2 
กลยุทธ์ที่ 4 
ตัวชี้วัดที่ 24 2. กิจกรรมด้านส่งเสริม

เอกลักษณ์โรงเรียนไทยรัฐ 
        

รวมทั้งสิ้น 14 โครงการ            
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กลยุทธ์ท่ี 2 ด้านเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการบริหารบริหารจัดการ 
 

 
มาตรการ 

 
โครงการ 

 
กิจกรรม 

เป้าหมาย/งบประมาณ  
ผู้รับผดิชอบ 

สนองกลยุทธ์ของ 
สพฐ./สนองกลยุทธ์/
ตัวชี้วดัของเขตพื้นที ่

ปี 2563 งบประมาณ ปี 2564 งบประมาณ ปี 2565 งบประมาณ ปี 2566 งบประมาณ 

2.1 มีการบริหาร
จัดการโดยยึด
หลักธรรมาภิบาล
และได้รับความ
ร่วมมือจากทุก
ภาคส่วน 

2.1.1 โครงการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมระหวา่ง
โรงเรียน ผู้ปกครอง
และชุมชน 

1.กิจกรรมการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา 

100 20,000 100 20,000 100 20,000 100 20,000 แผนงาน
บริหารทั่วไป 

กลยุทธ์ที่ 4 
กลยุทธ์ที่ 5 
ตัวชี้วัดที่ 32 2.กิจกรรมการประชุม

ผู้ปกครองนักเรียน         

2.1.2 โครงการพัฒนา
ระบบงานการเงิน พัสดุ
และธุรการ 

1. กิจกรรมพัฒนาระบบงาน
การเงิน 

100 50,000 100 50,000 100 50,000 100 50,000 แผนงาน
บริหาร

งบประมาณ 

กลยุทธ์ที่ 4 
กลยุทธ์ที่ 6 
ตัวชี้วัดที่ 42 2. กิจกรรมพัฒนาระบบงาน

พัสดุ 
        

2.2 บุคลากรใน
สถานศึกษาทุก
คนมีทักษะ
วิชาชีพตาม
จรรยาบรรณ
วิชาชีพครู 

2.2.1 โครงการ
พัฒนาศักยภาพครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 

1.กิจกรรมอบรมพัฒนา
ศักยภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

100 150,000 100 150,000 100 150,000 100 150,000 แผนงาน
บริหารงาน

บุคคล 

กลยุทธ์ที่ 3 
กลยุทธ์ที่ 5 
ตัวชี้วัดที่ 38 

 2. กิจกรรมพัฒนาด้วยระบบ 
TEPE Online 

        

3. กิจกรรมพัฒนาครูและ
บุคลากรเชงิปฏิบัติการ 

        

4. กิจกรรมการศึกษาดูงาน
เพ่ือพัฒนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันของครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา 

        

 5 กิจกรรมการจัดท าบัญชี
การออมเงินของตนเอง  
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มาตรการ 

 
โครงการ 

 
กิจกรรม 

เป้าหมาย/งบประมาณ  
ผู้รับผดิชอบ 

สนองกลยุทธ์ของ 
สพฐ./สนองกลยุทธ์/
ตัวชี้วดัของเขตพื้นที ่

ปี 2563 งบประมาณ ปี 2564 งบประมาณ ปี 2565 งบประมาณ ปี 2566 งบประมาณ 

2.3 สถานศึกษามี
สภาพแวดล้อมที่
เอื้อต่อการเรียนรู้ 

2.3.1 โครงการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ภายในโรงเรียน 

1. กิจกรรมขยะมีมูลค่า 100 100,000 100 150,000 100 150,000 100 150,000 แผนงาน
บริหารทั่วไป 

กลยุทธ์ที่ 6 
กลยุทธ์ที่ 3 
ตัวชี้วัดที่ 12 
กลยุทธ์ที่ 4 
ตัวชี้วัดที่ 36 

2. กิจกรรมธนาคารขยะ 
 

        

2.3.2 โครงการ
ปรับปรุงพัฒนา
อาคาร สถานที่ 
แหล่งเรียนรู้และภูมิ
ทัศน์ภายในโรงเรียน 

1  กิจกรรมปรับปรุงภูมิทศัน์
และสิ่งแวดล้อมให้เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 

100 300,000 100 300,000 100 300,000 100 300,000 แผนงาน
บริหารทั่วไป 

กลยุทธ์ที่ 6 
กลยุทธ์ที่ 3 
ตัวชี้วัดที่ 12 
กลยุทธ์ที่ 4 
ตัวชี้วัดที่ 36 

 2  กิจกรรมพัฒนาสถานที่
และแหล่งเรียนรู้ภายใน
โรงเรียน 

        

 3  กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซม
อาคาร สถานที่         

รวมทั้งสิ้น 5 โครงการ  
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กลยุทธ์ท่ี 3 ด้านเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการบริหารบริหารจัดการ 

 
 

มาตรการ 
 

โครงการ 
 

กิจกรรม 
เป้าหมาย/งบประมาณ  

ผู้รับผดิชอบ 
สนองกลยุทธ์ของ 

สพฐ./สนองกลยุทธ์/
ตัวชี้วดัของเขตพื้นที ่

ปี 2563 งบประมาณ ปี 2564 งบประมาณ ปี 2565 งบประมาณ ปี 2566 งบประมาณ 

3.1 ครูจัดการ
เรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเปน็
ส าคัญและ
ส่งเสริมความเป็น
เลิศ 

3.1.1 โครงการ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

1.กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 

100 225,000 100 225,000 100 225,000 100 225,000 แผนงาน
วิชาการ 

กลยุทธ์ที่ 1 
กลยุทธ์ที่ 3 
ตัวชี้วัดที่ 15,19 2.กิจกรรมจัดท าแผนการ

จัดการเรียนรู้ 

        

3.กิจกรรมวิจัยในช้ันเรียน         

4.กิจกรรมวัดและ
ประเมินผลและคลัง
ข้อสอบ 

        

5.กิจกรรมการจัดนิเทศ
การเรียนการสอน 

        

6.กิจกรรมการรายงานผล
การจัดการศึกษา 

        

7.กิจกรรมจัดหาสื่อ/วัสดุ
ปัจจัยพื้นฐานฯ 
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มาตรการ 

 
โครงการ 

 
กิจกรรม 

เป้าหมาย/งบประมาณ  
ผู้รับผดิชอบ 

สนองกลยุทธ์ของ 
สพฐ./สนองกลยุทธ์/
ตัวชี้วดัของเขตพื้นที ่

ปี 2563 งบประมาณ ปี 2564 งบประมาณ ปี 2565 งบประมาณ ปี 2566 งบประมาณ 

3.2 ครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาใช้สื่ออย่าง
สร้างสรรค์และมี
คุณธรรม
จริยธรรม 

3.2.1 โครงการ
พัฒนาเทคโนโลยี
และระบบ
สารสนเทศเพือ่การ
บริหารและการ
จัดการเรียนรู้ 

1. กิจกรรมปรับปรงุระบบ
เว็บไซต์โรงเรียน 

100 70,000 100 70,000 100 70,000 100 70,000 แผนงาน
บริหารงาน

บุคคล 

กลยุทธ์ที่ 2 
กลยุทธ์ที่ 4 
ตัวชี้วัดที่ 24  2. กิจกรรมพัฒนากิจกรรม

การเรียนการสอนและ
จัดบริการ ICT ฯ(กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน)  

        

3. กิจกรรมพัฒนาระบบ
อินเตอร์เน็ตภายในโรงเรียน 

        

3.2.2 โครงการ
พัฒนาทักษะชีวิต 
ร่วมคิดอนุรักษ์
วัฒนธรรมของไทย 

1. กิจกรรมส่งเสริมและ
อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 

100 35,000 100 35,000 100 35,000 100 35,000 แผนงาน
บริหารงาน

บุคคล 

กลยุทธ์ที่ 1 
กลยุทธ์ที่ 1 
ตัวชี้วัดที่ 4 2. กิจกรรมหนึ่งโรงเรียน

หนึ่งนวัตกรรม 
        

3. กิจกรรมดนตรี 
นาฏศิลป์ ท้องถิ่นไทย 

        

3.2.3 โครงการ
พัฒนาชีวิต ตาม
แนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1.กิจกรรมเกษตรเพ่ืออาหาร
กลางวันน้อมน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 

100 37,300 100 37,300 100 37,300 100 37,300 แผนงาน
บริหาร
ท่ัวไป 

กลยุทธ์ที่ 1 
กลยุทธ์ที่ 6 
ตัวชี้วัดที่ 40 

 2.กิจกรรมการแปรรูปและ
ผลิตภัณฑ์โรงเรียน 
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มาตรการ โครงการ กิจกรรม เป้าหมาย/งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ สนองกลยุทธ์ของ 

สพฐ./สนองกลยุทธ์/
ตัวชี้วดัของเขตพื้นที ่

ปี 2563 งบประมาณ ปี 2564 งบประมาณ ปี 2565 งบประมาณ ปี 2566 งบประมาณ 

3.3 มีหลักสูตร
สื่อมวลชนศึกษา
ใช้เป็นแนวทาง
ในการจัด
การศึกษา 

3.3.1 โครงการ
มูลนิธิไทยรัฐ 

1. กิจกรรมด้านการจัดการ
เรียนรู้ 

100 30,000 100 30,000 100 30,000 100 30,000 แผนงาน
วิชาการ 

กลยุทธ์ที่ 2 
กลยุทธ์ที่ 4 
ตัวชีวั้ดที่ 24 2. กิจกรรมด้านส่งเสริม

เอกลักษณ์โรงเรียนไทยรัฐ 
100  100  100  100  

รวมทั้งสิ้น  5 โครงการ  
          

รวมทั้งหมด 24 โครงการ            
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ส่วนที่  6 
การก ากับ ตดิตามและปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

 

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95 (วัดโพธิ์ทองบน)  ได้วางแผนการจัดระบบการก ากับ  ติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 4 ปี (2563 – 2566) ให้สู่ความส าเร็จตามเป้าหมายและ
นโยบายท่ีก าหนดไว้ในหลายรูปแบบ ท้ังการสังเกต การสอบถาม  การส ารวจข้อมูล  การนิเทศ  ก ากับ  
ติดตาม การประเมินผลโดยใช้เครื่องมือต่างๆ ตามความเหมาะสม ดังนี้ 

 
1. แนวทางการก ากับ ติดตาม 

1. แต่งต้ังคณะท างานเพื่อจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ/แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย  

2. ศึกษาสภาพปัจจุบันของสถานศึกษา ผลการด าเนินงาน วิเคราะห์ปัญหา นโยบาย ความ  
ต้องการของนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน  

3. น าข้อมูลมาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียน  
4. ประเมินสถานภาพของโรงเรียน ก าหนดทิศทางการจัดการศึกษาของโรงเรียน คือ ก าหนด  

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ เอกลักษณ์  อัตลักษณ์  
5. น าทิศทาง กรอบแนวคิดแปลงกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียน  
6. จัดท ากลยุทธ์ระดับองค์กร ตัวชี้วัด จัดท าแผนงานและโครงการ/กิจกรรม โดยใช้กลยุทธ์ที่ 

เหมาะสมในการด าเนินงาน เพื่อความเป็นไปได้ ในการปฏิบัติได้อย่างเต็มตามศักยภาพของหน่วยงาน  
7. ยกร่างแผนปฏิบัติการประจ าปีให้มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ ตัวชี้วัด การด าเนินงานและ  

ทรัพยากร  
 8. ก าหนดกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง ให้สอดคล้องกับแผนงาน  

โครงการ  
9. พิจารณาแผนปฏิบัติการประจาปี โดยคณะกรรมการจากทุกฝ่าย เพื่อให้ได้แผนปฏิบัติการ  

ท่ีมีความเหมาะสมกับสภาพ เพื่อให้เกิดความส าเร็จและพึงพอใจร่วมกัน  
10. จัดท าข้อตกลงผลการด าเนินงาน  
11. เสนอแผนเพื่อการอนุมัติโดยนาเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียน  
12. ด าเนินการตามแผนงานโครงการท่ีก าหนดไว้  
13. ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน เพื่อใช้เป็นข้อมูลปรับแผนการด าเนินงาน  
14. สรุปผลและการรายงานผลการด าเนินงาน 
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2. ปัจจัยสู่ความส าเร็จ 
1. ยึดหลักแนวทางพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของรัชกาลท่ี 10 และหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงตามแนวพระราชด าริ   
2. ยึดหลักการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล  (Good  Governance)  6 ประการ  

ประกอบด้วย  1) หลักนิติธรรม  2) หลักคุณธรรม 3) หลักความโปรงใส   4) หลักความมีสวนรวม   5) หลัก
ความรับผิดชอบและ  6) หลักความคุ้มค่า  

3. ยึดนโยบายภาครัฐ / กระทรวงศึกษาธิการ / ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน/ 
จังหวัด โดยการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  (Results Based Management:RBM)     สู่ความเป็นเลิศ  
3 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ  ด้านคุณธรรม จริยธรรมผู้เรียน  และด้านห้องเรียนคุณภาพ    โรงเรียนดีมีคุณภาพ 

4. วางแผนแบบบูรณาการโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม (Stakeholders) ก าหนดกรอบ
ยุทธศาสตร์เป้าหมาย ตัวชี้วัดการปฏิบัติงานอย่างครอบคลุมและไปในทิศทางเดียวกัน 

5. จัดท าสัญญาข้อตกลงการปฏิบัติงานกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้การ
ด าเนินงานส าเร็จตามยุทธศาสตร์ท่ีก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ 

6. เช่ือมโยงเครือข่ายด้านเทคโนโลยีท่ีทันสมัย เอื้อต่อการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีความคล่องตัว
สะดวกและรวดเร็ว 

7. การติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลแบบบูรณาการ โดยยึดรูปแบบ  1) 4A  คือ Awareness 
(ความตระหนัก)  Attempt  (การปฏิบัติงาน) Achievement  (ความส าเร็จ)  Access (ความท่ัวถึงและยั่งยืน)  
2) ระบบวงจรคุณภาพ   PDCA และ 3) BSC:Balance Scorecard เน้นการน าผลการประเมินไปพัฒนาและ
ปรับปรุงอย่างเป็นรูปธรรมและตอบแทนรางวัลแก่คนท าดี  

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 





 





 
ประกาศโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95 (วัดโพธิ์ทองบน) 

เร่ือง ก าหนดเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ปีการศึกษา  2563 

…………………………………………………………… 
  โดยท่ีมีประกาศใช้กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  นโยบายการปฏิรูป การศึกษาใน
ทศวรรษท่ีสองท่ีก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทย และการศึกษาไทยในอนาคต 
ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมิน และการประกันคุณภาพท้ังภายในและภายนอกของทุกระดับก่อน
จะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย
ระ ดับการศึกษาขั้นพื้ นฐานและระดับการศึกษาขั้นพื้ น ฐานศูนย์การศึกษาพิ เศษ เมื่ อวัน ท่ี  6 สิงหาคม  
พ.ศ. 2561  จ าเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สอดคล้องกัน จึงให้
ยกเลิกประกาศโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95 (วัดโพธิ์ทองบน) เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย และระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ลงวันท่ี  4  มิถุนายน  2561 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 9 (3) ได้
ก าหนดการจัดระบบโครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักท่ีส าคัญข้อหนึ่ง คือมีการก าหนดมาตรฐาน
การศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภท และมาตรา 48  ให้หน่วยงานต้นสังกัดและ
สถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการ
บริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับ
การประกันคุณภาพภายนอก  

ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 9 (3) มาตรา 48 แห่งพระราชบัญญั ติการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับท่ี 2 )  พ.ศ. 2545 กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐานศูนย์การเรียนศึกษาพิเศษ ประกอบกับมติคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  โรงเรียนไทยรัฐ
วิทยา 95 (วัดโพธิ์ทองบน) ในการประชุมครั้งท่ี 3/2562 เมื่อวันท่ี 11  ตุลาคม  2562  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95 (วัด
โพธิ์ทองบน) จึงประกาศก าหนดเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 เพื่อใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงส าหรับการส่งเสริมและก ากับดูแลในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  การตรวจสอบการประเมินผลและการประกันคุณภาพทางการศึกษา ให้บรรลุความส าเร็จตามเป้าหมายท่ี
ก าหนด  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 
           ประกาศ ณ วันท่ี  1  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562 

 
                                                                              (นายศุภกฤษ  ไชยศร) 

                                                ผู้อ านวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95 (วัดโพธิ์ทองบน) 
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การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
เรื่อง  ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

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

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 
ตัวบ่งชี้ 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 

๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดีเลิศ 
     ๑)  มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสือ่สารและการคิดค านวณ ดีเลิศ 
     ๒)  มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย  แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น  และแก้ปัญหา 

ดีเลิศ 

     ๓)  มีความสามารในการสร้างนวัตกรรม ดี 
     ๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ  และการสื่อสาร ดี 
     ๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดีเลิศ 

     ๖)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชพี ดีเลิศ 
๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ดีเลิศ 
     ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ดีเลิศ 

     ๒)  ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย ดีเลิศ 
     ๓)  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ดีเลิศ 

     ๔)  สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ดีเลิศ 

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและจัดการ ดีเลิศ 
๒.๑  มีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน ดีเลิศ 

๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ 

๒.๓  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ 

๒.๔  พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความเชี่ยวชาญทางวชิาชพี ดี 
๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ดีเลิศ 
๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ดีเลิศ 

มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ 
๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจรงิ  และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ดีเลิศ 

๓.๒  ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ดีเลิศ 

๓.๓  มีการบริหารจัดการชัน้เรียนเชิงบวก ดีเลิศ 

๔.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเปน็ระบบ  และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ดีเลิศ 
๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลบัเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู ้

ดีเลิศ 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ดีเลิศ 
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การก าหนดค่าเป้าหมาย 
 

1. ศึกษาข้อมูลเดิม  ผลการประเมินต่าง ๆ ท่ีผ่านมา  เพื่อเป็นข้อมูลฐานในการก าหนดค่าเป้าหมาย 
2. การก าหนดค่าเป้าหมาย  แต่ละมาตรฐาน  ควรก าหนดเป็น ระดับคุณภาพ  ๕  ระดับ  เพื่อให้สอดคล้อง
กับการประเมิน  ดังนี ้

ระดับ  ยอดเยี่ยม 
ระดับ  ดีเลิศ 
ระดับ  ดี 
ระดับ  ปานกลาง 
ระดับ  ก าลังพัฒนา 

3. การก าหนดค่าเป้าหมาย  ในแต่ละประเด็นพิจารณา  จะก าหนดเป็น  ระดับคุณภาพ  หรือ  เป็นร้อยละ  
ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
เรื่อง  ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับปฐมวัย 

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

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 
ตัวบ่งชี้ 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของเด็ก ดีเลิศ 

๑.๑ มีพัฒนาด้านร่างกาย  แข็งแรง  มีสุขนิสัยที่ดี  และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ ดีเลิศ 

๑.๒ มีพัฒนาด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุม  และแสดงออกทางอารมณ์ได้ ดีเลิศ 

๑.๓ มีพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยเหลือตนเอง  และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ดีเลิศ 

๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา  สื่อสารได้  มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ได้ ดีเลิศ 

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและจัดการ ดีเลิศ 

๒.๑  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน  สอดคล้องกับบริบทขอองท้องถ่ิน ดีเลิศ 

๒.๒  จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน ดีเลิศ 

๒.๓  ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ดีเลิศ 

๒.๔  จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้  อย่างปลอดภัย  และเพียงพอ ดีเลิศ 

๒.๕  ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ ดีเลิศ 

๒.๖  มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ดีเลิศ 

มาตรฐานที่  ๓  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคญั ดีเลิศ 

๓.๑  จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ ดีเลิศ 

๓.๒  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข ดีเลิศ 

๓.๓  จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ดีเลิศ 

๓.๔  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ดีเลิศ 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ดีเลิศ 

 

การก าหนดค่าเป้าหมาย 
1. ศึกษาข้อมูลเดิม  ผลการประเมินต่าง ๆ ท่ีผ่านมา  เพื่อเป็นข้อมูลฐานในการก าหนดค่าเป้าหมาย 
2. การก าหนดค่าเป้าหมาย  แต่ละมาตรฐาน  ควรก าหนดเป็น ระดับคุณภาพ  ๕  ระดับ  เพื่อให้สอดคล้อง
กับการประเมิน  ดังนี ้

ระดับ  ยอดเยี่ยม 
ระดับ  ดีเลิศ 
ระดับ  ดี 
ระดับ  ปานกลาง 
ระดับ  ก าลังพัฒนา 

3. การก าหนดค่าเป้าหมาย  ในแต่ละประเด็นพิจารณา  จะก าหนดเป็น  ระดับคุณภาพ  หรือ  เป็นร้อยละ 
 ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
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