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ตอนท่ี ๑ 
 

ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียนคลองห้า (พฤกษชัฎฯ) 
 
 

 
 โรงเรียนคลองห้า(พฤกษชัฏราษฎร์บำรุง)  ตั้งอยู่เลขที่๔ หมู่ที่ ๔  ตำบลคลองห้า  อำเภอคลองหลวง  จังหวัด
ปทุมธานีเดิมชื่อโรงเรียนประชาบาลตำบลบึงจระเข้ ๒ (เอกเทศ) และเปลี่ยนชื่อเป็นชื่อปัจจุบัน เมื่อ พ.ศ.๒๕๐๓   โดย
ได้รับบริจาคที่ดินจำนวน ๖ ไร่  จากนายพัฒน์-นางทองสุก  พฤกษชัฎ  และยกให้เป็นกรรมสิทธิ์ของราชพัสดุ  เมื่อ ๑๓ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๐๓  โฉนดเลขท่ี ๒๕๒๖ เลขท่ีดิน ๒๒  เปิดทำการสอนครั้งแรก  ตั้งแต่  ป.๑– ป.๔  โดยมีนายสมใจ  อุทิศ
ผลเป็นครูใหญ่ 

๑. ตุลาคม ๒๔๘๔ นายหรั่ง  พรรณสังข์  เป็นครูใหญ่  แต่เดมิเรียนที่เล้าหมูของนายพัฒน์ พฤกษชัฎต่อมา
ผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านร่วมกันสรา้งที่เรียนใหม่เป็นรูปโรงนา  ภายหลังโดนพายุพดักระหน่ำเสียหาย 

๒๓ กรกฎาคม ๒๔๘๕  นายสิงห์  แก้วโสฬส  เป็นครูใหญ่  ระหว่างนี้โรงเรียนทรุดโทรมลงมากมีการเปิดสอน
การศึกษาผู้ใหญ่  แต่ไมม่ีคนสนใจเรียนจึงลม้เลิกไป 

พ.ศ. ๒๔๙๕  ได้เปลี่ยนช่ือโรงเรียนเป็น  “โรงเรียนบึงจระเข้” 
พ.ศ. ๒๔๙๗  นายสำราญ  เนาวบุตร  รักษาการแทนครูใหญ่  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน  แบบ ป.๑ข  

จำนวน  ๒๐,๐๐๐  บาท 
 พ.ศ. ๒๕๐๒  นายสิงห์  แก้วโสฬส  เป็นครูใหญ่  ได้รับงบประมาณต่อเติมห้องอีก ๒๐,๐๐๐ บาท 
 พ.ศ. ๒๕๑๔  นายสิรศิักดิ์ ชาติงาม  เป็นครูใหญ่  ได้รับงบประมาณ จำนวน ๒๘๐,๐๐๐ บาท  และชาวบ้าน
ร่วมกันบริจาคอีก  ๓๐,๐๐๐ บาท  เพื่อก่อสร้างอาคารแบบ  ๐๑๕  จำนวน  ๖  ห้องเรียน 
 พ.ศ. ๒๕๑๘  ได้รับงบประมาณตอ่เติมห้องเรยีนเพิ่มอีก  ๑๐  ห้องเรียน 
 พ.ศ. ๒๕๒๑  นายสมชาย  พิทักษ์เขตขัณฑ์  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ 
 พ.ศ.  ๒๕๒๓ นายสมบรูณ์  หงษ์สงิห์ทอง  เป็นครูใหญ่  ได้รับงบประมาณในการสร้างอาคารอเนกประสงค์  
แบบ ๒๐๓  จำนวนเงิน ๔๑๕,๐๐๐ บาท 
 พ.ศ. ๒๕๓๐  ได้รับงบประมาณสร้างส้วม  แบบ สปช. ๖๐๑/๒๖  จำนวนเงิน  ๒๐,๐๐๐  บาท 
 พ.ศ. ๒๕๓๑  ได้รับการขุดเจาะบอ่น้ำบาดาลความลึก ๔๐๐  ฟุต  ปริมาณน้ำจืด  ๓๐๐  แกลลอน/นาที 
 ๒๖ มีนาคม ๒๕๓๓  นายภิรมย์  วงษ์สมาจารย์  ย้ายมาดำรงตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่ ได้รับงบประมาณในการ
ปรับปรุงอาคารเรียน  ซ่อมรางน้ำฝน  ทาสี  สร้างบันไดปูนและจดัทอดผ้าป่าสร้างห้องประกอบอาหาร 
 ๔ กันยายน ๒๕๓๕  นายเจียม  ตลับนาค  ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่  มีการปรับปรุงอาคารเรยีนและ
อาคารประกอบต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพดีแล้วจึงลาออกจากราชการ 
 ๑๕ มิถุนายน ๒๕๓๘  นายวินัย  ฐิตะสตุ  ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่  ได้ปรับปรุงอาคารเรียนให้เป็น
ปัจจุบัน  มีการจดัทอดผ้าป่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  ๑  เครื่องและได้รับการติดตั้งเลขหมายโทรศัพท์ 
 ๒๙ ตลุาคม ๒๕๔๑  นายสมพร  แพทย์เจริญ  ย้ายมาดำรงตำแหนง่อาจารย์ใหญ่  นำเงินผ้าป่าท่ีเหลอืมาสร้างรั้ว
โรงเรียน  หลังจากนั้นได้รับคำสั่งให้รื้อถอนอาคารเรียนเนื่องจากการทรุดตัวของอาคารเรียนดา้นทิศตะวันตก  หลังจากน้ัน
จึงขอเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด 

๑ ตุลาคม ๒๕๔๒ – ๑๗ ธันวาคม ๒๕๔๓  ไม่มผีู้บริหาร  นางสัมฤทธิ์  ตลับนาค  รักษาการแทนอาจารย์ใหญ่  
ได้รับงบประมาณโครงการอาหารกลางวันจากอบต.คลองห้า  ๕๐,๐๐๐  บาท  และไดร้ับการบริจาคโต๊ะครูจากบริษัทสยาม
คูโบต้า 

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๓  นายอนุ  อนุศาสนนันทน์  ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ ได้รับงบประมาณ
ปรับปรุงระบบไฟฟ้า  ๕๘,๐๐๐  บาท    

 

1. ประวัติโรงเรียน 
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ในปี พ.ศ. ๒๕๔๔ จัดทอดผ้าป่าเพือ่การศึกษา  ได้รบัเงินจำนวน ๑๔๖,๓๔๗  บาท และนำไปใช้ด้านอาคารเรยีน
และปรับปรุงทางเดินเท้า รวม  ๙๐,๕๔๖  บาท   

ในปี พ.ศ. ๒๕๔๕  ได้รับมอบลานกีฬาอเนกประสงค์จากการกีฬาแห่งประเทศไทย จำนวนเงิน ๑๐๑,๘๐๐  บาท  
ทางเดินเท้าเข้าสนามกีฬาจาก อบต. คลองห้า  จำนวนเงิน  ๕๘,๐๐๐ บาท  ปรับปรุงห้องน้ำใต้อาคาร  ๒  ด้าน  จำนวน
เงิน  ๒๔,๐๐๐  บาท  สนามเด็กเล่นไทยบริดจสโตน  จำนวน  ๑๐๘,๐๐๐  บาท  และได้รับมอบห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์พร้อมวัสดุอุปกรณ์จำนวน  ๕๐๐,๐๐๐  บาท  โทรทัศนส์ีจากบริษัท เจ.วี.ซี  จำนวน  ๒  เครื่องนอกจากนั้นยัง
ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษาเกณฑ์คณุภาพ 
 ในปี พ.ศ. ๒๕๔๗  จัดทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษานำเงินสรา้งรั้วโรงเรียน ได้รับเงินจำนวน ๓๓๕,๒๒๙ บาท 
 ในปี พ.ศ. ๒๕๔๘  ได้รับการบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์จากบริษัทยูนเิทค  บริษัทลิตเติ้ลวดูส์  โตะ๊เลกเชอร์จาก
บริษัทราชเทวีโพลีคลินิก  จำนวน  ๓๐  ตัว  ไดร้ับงบประมาณสนับสนุนครูอัตราจ้าง  จำนวน  ๓  คน  และไดร้ับการ
สนับสนุนจากโครงการพัฒนาศักยภาพ  SML จำนวน  ๓  โครงการ  คือ  สร้างห้องส้วมนักเรียน  ๑  หลัง  จ้างครู  ๑  
อัตรา และ  ซ่อมแซมโรงเรียน รวมงบประมาณทั้งสิ้น  ๒๕๐,๐๐๐  บาท 
 ในปี  พ.ศ. ๒๕๔๙ อบต.คลองห้า ได้ขอใช้สถานท่ีของโรงเรียนในการดำเนินการเปดิศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ (อายุ ๓ 
ปี) 
 ในปี  พ.ศ. ๒๕๕๑  ไดร้ับงบประมาณจากโครงการ SML (หมู่ ๔ )ทำการปรับปรุงถมสนามกีฬา  จำนวนเงิน 
๒๕๐,๐๐๐  บาท 
 ในปี  พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้รับเครื่องตัดหญ้าจากมลูนิธิชัยพัฒนา  จำนวน  ๔  เครื่อง และจดัทอดผ้าป่า 
ในวันพ่อแห่งชาติ  ได้เงินรวม  ๑๑๓,๔๖๐  บาท 
 ๙  ธันวาคม  ๒๕๕๖  นายเทิดศักดิ์  เงินยวง  ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน 
 ในเดือนเมษายน  ๒๕๕๗  ปรับปรุงโรงอาหาร รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
 ในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗ ปรับปรุงห้องส้วมแบบ สปช. ๖๐๑/๒๖ รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๑๖๒,๐๐๐ บาท 
 ในเดือนมิถุนายน  ๒๕๕๗  ย้ายสนามเด็กเล่นและเทคอนกรีตลานกีฬา ๒๐๐ ตารางเมตร  รวมงบประมาณทั้งสิน้ 
๘๕,๗๐๐ บาท 
 ในเดือนกรกฎาคม  ๒๕๕๗  ปูหญ้าสนามกีฬา  งบประมาณทั้งสิ้น  ๘๐,๐๐๐ บาท 
 ในเดือนสิงหาคม  ๒๕๕๗  เทคอนกรีตถนนหน้าอาคาร ๐๑๕  งบประมาณ  ๔๔,๕๔๑  บาท 
 ในเดือนกันยายน  ๒๕๕๗  สร้างสระว่ายน้ำ  งบประมาณรวมทั้งสิ้น  ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
 ในเดือนตุลาคม  ๒๕๕๗  เทคอนกรีตทางเดินหลังอาคาร ๐๑๕  งบประมาณรวมทั้งสิ้น  ๔๐,๐๐๐ บาท 
 ในเดือนพฤศจิกายน  ๒๕๕๗  ปูยางแอสฟัลท์ (Asphalt)  งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

ในเดือนธันวาคม  ๒๕๕๗  จัดทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา  ได้รับจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น  ๓๐๐,๐๐๐  บาท 
 ในเดือนกุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  เปลี่ยนหลังคาอาคารเรียน ๐๑๕  งบประมาณรวมทั้งสิ้น  ๓๐๒,๐๐๐ บาท 
 ในเดือนมีนาคม  ๒๕๕๘  ขยายเขตไฟฟ้าลงหม้อแปลง  งบประมาณรวมทั้งสิ้น  ๓๕๗,๕๒๕ บาท 

ในเดือนเมษายน  ๒๕๕๘  ปรับปรุงถังน้าฝนเพื่อทำห้องพละศึกษา งบประมาณรวมทั้งสิ้น  ๓๙,๐๐๐ บาท 
ในเดือนพฤษภาคม  ๒๕๕๘  สร้างศาลาพักผู้ปกครองด้านหน้าอาคาร งบประมาณรวมทั้งสิ้น        

๓๙,๒๐๐ บาท 
ในเดือนมิถุนายน  ๒๕๕๘  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติสับสนุนงบประมาณสร้างห้องประชุม  

งบประมาณรวมทั้งสิ้น  ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
ในเดือนกรกฏาคม  ๒๕๕๘  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสนับสนุนงบประมาณปรับปรุงห้อง

วิทยาศาสตร์  งบประมาณรวมทั้งสิ้น  ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
ในเดือนสิงหาคม  ๒๕๕๘  ได้งบประมาณซื ้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง  งบประมาณรวมทั ้งสิ้น  

๒๘๐,๐๐๐ บาท 
ในเดือนตุลาคม  ๒๕๕๘  ได้งบประมาณทำสีอาคาร ๐๑๕  งบประมาณรวมทั้งสิ้น  ๑๔๒,๐๐๐ บาท 
ในเดือนพฤศจิกายน  ๒๕๕๘ จัดสร้างที่แปรงฟันของนักเรียน  งบประมาณรวมทั้งสิ้น  ๓๖,๐๐๐ บาท 
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ในเดือนพฤศจิกายน  ๒๕๕๘  ได้งบประมาณซื้อครุภัณฑ์ห้องสมุด  งบประมาณรวมทั้งสิ้น          ๑๙๒ ,๕๐๐ 
บาท 

ในเดือนธันวาคม  ๒๕๕๘  จัดทอดผ้าป่าเพื ่อการศึกษา  ได้ติดแอร์ห้องประชุม  งบประมาณรวมทั้งสิ้น  
๑๔๕,๐๐๐ บาท และทาสีรั้ว ๔๘๐ ตารางเมตร งบประมาณรวมทั้งสิ้น  ๔๓,๒๐๐ บาท 

ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ ได้งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี สร้างโดมขนาดกว้าง ๑๖ 
เมตร ยาว ๒๖ เมตร งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๑,๓๐๔,๐๐๐ บาท 

ในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ จัดสร้างรั้วโรงเรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก สแตนเลส งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๔๒๒ ,๒๙๐ 
บาท 

ในเดือนกรกฏาคม ๒๕๕๙ ปรับปรุงพื้นที่ภายในโรงเรียนเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ๔๒ ตารางเมตร งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น ๑๖,๘๐๐ บาท 

ในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ ปรับปรุงพื้นที่ภายในโรงเรียนปูแผ่นทางเท้า ๑๑๖ ตารางเมตร งบประมาณรวมทั้งสิ้น 
๒๐,๘๘๐ บาท 

ในเดือนกันายนยน ๒๕๕๙ จัดทำเวทีในโดม พร้อมทั้งต่อเติมโดม งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๕๓,๗๓๔ บาท 
ในเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ จัดทำกันสาดทางเดินข้างโรงอาหาร งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๒๘,๒๐๑ บาท 
ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ ปรับปรุงอาคารเรียนแบบ ๐๑๕ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๓๓๓,๕๐๐ บาท 
ในเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ ปรับปรุงบ้านพักครู งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ ได้รับเงินบริจาค สร้างห้องอาหารสำหรับครู งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๒๓๔,๐๐๐ บาท 

 
 ปัจจุบันโรงเรียนทำการเปิดสอนนักเรียน  ๒  ระดับวัย  คือ    ปฐมวัย  และระดับประถมศึกษา 
 โรงเรียนมุ่งพัฒนาให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถและมีความเป็นเลิศทางวิชาการและอยู่ในสังคมได้อย่างเป็น
สุข  อีกท้ังมีระเบียบวินัย  คุณธรรมและจริยธรรม  รักในความเป็นไทยและมีความก้าวหน้าสู่ความเป็นสากล 
 
 
 

   

 

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ปีท่ีดำรงตำแหน่ง 

นายหรั่ง พรรณสังข์ ครูใหญ่ พ.ศ. 2484 
นายสิงห์ แก้วโสฬส ครูใหญ่ พ.ศ. 2485 - 2496 
นายสำราญ เนาวบุตร รักษาการแทนครูใหญ่ พ.ศ. 2497 - 2501 
นายสิงห์ แก้วโสฬส ครูใหญ่ พ.ศ. 2502 - 2513 
นายสิริศักดิ์ ชาติงาม  ครูใหญ่ พ.ศ. 2514 - 2520 
นายสมชาย พิทักษ์เขตขัณฑ์ ครูใหญ่ พ.ศ. 2521 - 2522 

นายสมบูรณ์ หงษ์สิงห์ทอง ครูใหญ่ พ.ศ. 2523 - 2532 
นายภิรมย์ วงษ์สมาจารย์ อาจารย์ใหญ่ พ.ศ. 2533 - 2534 
นายเจียม ตลับนาค อาจารย์ใหญ่ พ.ศ. 2535 – 2537 
นายวินัย ฐิตะสุต อาจารย์ใหญ่ พ.ศ. 2538 – 2540 
นายสมพร แพทย์เจริญ อาจารย์ใหญ่ พ.ศ. 2541  
นางสัมฤทธิ์ ตลับนาค รักษาการแทนอาจารย์ใหญ่ พ.ศ. 2542 – 2543 

2. ทำเนียบผู้บริหาร 
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นายอนุ อนุศาสนนันท์ อาจารย์ใหญ่/ผู้อำนวยการ
โรงเรียน 

พ.ศ. 2543– 2555 

นายเทิดศักดิ์ เงินยวง ผู้อำนวยการโรงเรียน พ.ศ. 2555 – 2560 
นางสาวจารุชา สมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน 

 

 
 

 

ในปีการศึกษา  2561  มีจำนวนนักเรียน  ดังนี้ 
 ระดับปฐมวัย   จำนวน  92  คน 
 ระดับประถมศึกษา  จำนวน  250 คน   
     รวมทั้งหมด 342  คน 
 

 
 
 
 

 “โรงเรียนคลองห้า  เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  มุ่งพัฒนาครูสู่มาตรฐาน  สานสัมพันธ์ชุมชน  พัฒนาผู้เรียน
ทุกคนรอบด้าน  บนพ้ืนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

 
 

  
 

 
 “คุณธรรมนำหน้า  ปัญญาก้าวไกล  พลานามัยสมบูรณ์” 

 
 
 
 

1. พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานและเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
2. พัฒนาครูสู่มาตรฐานวิชาชีพ 
3. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ตามมาตรฐาน มีคุณธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4. ส่งเสริม สนับสนุนและประสานความร่วมมือกับ ผู้ปกครอง ชุมชนและภาคีเครือข่าย ในการจัด

การศึกษา 
 
 

3. ข้อมูลนักเรียน   

วิสัยทัศนข์องโรงเรียน 
 

คำขวัญของโรงเรียน 
 

พันธกิจ 
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1. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
2. ครูและผู้บริหารมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
3. ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ มีความรู้ คู่คุณธรรม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 
4. ผู้ปกครอง ชุมชน และภาคีเครือข่าย มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

ทำดี ทุกวัน 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 

        โรงเรียนพอเพียง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. พัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษา 
2. พัฒนาศักยภาพครูและผู้บริหารสู่มาตรฐานวิชาชีพ 
3. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 

 

 

1) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนที่มีการพัฒนาขึ้นไปจากพื้นฐานเดิม มี
ภาครัฐ / ภาคเอกชนเข้ามาสร้างชุมชนใหม่ในพ้ืนที่ เช่น หมู่บ้านเอื้ออาทร ทำให้มีประชากรเพ่ิมมากข้ึน  ผล
ทำให้การคมนาคมเริ่มหนาแน่น มีประชากรประมาณ 3,000 คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียนได้แก่  
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ หออัครศิลปิน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ตชด.ภาค1 อ่างเก็บน้ำพระราม 
9 ฯลฯ อาชีพหลักของชุมชน คือ รับจ้าง เนื่องจากการขยายตัวของภาคราชการ ทำให้มีการขายที่นาและ

4. สภาพชุมชนโดยรวม 
 

เป้าประสงค ์
 

กลยุทธ์โรงเรียนคลองห้าพฤกษชัฏฯ 
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ออกไปทำงานนอกบ้านมากขึ้น ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ยังคงมีวัฒนธรรมของมอญแทรกอยู่
บ้างเล็กน้อย ประเพณี / ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีเป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ การจุดลูกหนูในเทศกาลสงกรานต์ 

2) ผู้ปกครองส่วนใหญ่  จบการศึกษาระดับชั้น ม.ศ.3 
ประกอบอาชีพ   รับจ้าง  คิดเป็นร้อยละ   90 
นับถือศาสนา      พุทธ  คิดเป็นร้อยละ   100   
ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อปี  50,000 – 100,000  บาท 

 
 

 

 โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน 
โอกาสของโรงเรียน  คือ 

1. โรงเรียนมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เห็นความสำคัญของการศึกษาและ
ให้การสนับสนุนด้วยดี 

2. โรงเรียนอยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้ เช่น องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ หออัครศิลปิน  อ่าง
เก็บน้ำพระราม 9 ฯลฯ นักเรียนสามารถไปศึกษาค้นคว้าได้อย่างหลากหลายตาม
ความสนใจ 

3. โรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรส่วนท้องถิ่นเป็นอย่างดี 
ข้อจำกัดของโรงเรียน คือ 

1. ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีรายได้น้อย ต้องทำงานมาก ทำให้ไม่ค่อยมีเวลาเอาใจใส่ใน
การศึกษาของบุตรหลานมากนัก 

 
 
 
 

ประเภทอาคาร ที ่ รายการ จำนวน ที่มา 
อาคารเรียน 1 

 
2 
 

3 

อาคารไม้สองชั ้นหลังคาทรง
ปั้นหยา 
อาคารคอนกรีต 3 ชั้น  
 
อาคารเอนกประสงค์ (อาคาร
ปูนชั้นเดียวหลังคาทรงจั่ว ) 

1 หลัง  มี 16 ห้อง 
 
1 หลัง 12 ห้อง 
 
1 หลัง  

งบประมาณ 
 
งบประมาณ 
 
งบบริจาค 

อาคารประกอบ 1 
 

2 
 
 

3 

อาคารเอนกประสงค์ 
 
ห้องส้วม สพฐ.4 (อาคารปูน
ชั้นเดียวหลังคาทรงจั่ว) 
 
อาคารโล่งหลังคาทรงจั่ว 

1 หลัง 
 
3 หลัง 12 ที ่
 
 
1 หลัง 

งบบริจาค 
 
งบประมาณ 
 
 
งบบริจาค 

5. โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน 
 

6.ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ 
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 4 โรงอาหาร 1 หลัง งบประมาณ 
สนามเด็กเล ่นและ
สนามกีฬา 

1 
2 

 

สนามฟุตบอล 
สระว่ายน้ำ 

1 สนาม 
1 สระ 
 

งบบริจาค 
งบบริจาค 

 
 
  
 
แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน ไดแ้ก่  

1. วัดแสวงสามัคคีธรรม 
2. วัดหัตถสาร 
3. โรงพยาบาลคลองหลวง 
4. หออัครศิลปิน 
5. สภ. คลองห้า 
6. พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ 
7. องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 
8. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า 
9. กรมทรัพยากรธรณี 
10. ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
11. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง

ประเทศไทย 
 

แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ได้แก่  
 

12.  ห้องสมุด 
13. โรงอาหาร 
14. สวนเกษตร 
15. บอร์ดนิทรรศการ 
16. ห้องพยาบาล 
17. มุมแยกขยะ 
18. ห้องคอมพิวเตอร์ 
19. ห้องวิทยาศาสตร์ 
20. ป้ายนิเทศ 
21. ห้องสหกรณ์ 
22. สนามเด็กเล่น 
23. สระว่ายน้ำ 

 
 ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู/นักเรียนในปี
การศึกษา 2561 มีดังนี ้

7. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการใช้ 
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  - ตำรวจภูธรอำเภอคลอง 5  ให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งเสพติดและการป้องก้นสถิติการให้ความรู้ใน
โรงเรียนแห่งนี้จำนวน 10 ครั้ง/ป ี
  - นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ให้ความรู้เรื่อง PLC นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนแห่งนี้ จำนวน 8 ครั้ง 
 - เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ  ให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพ สถิติการให้ความรู้ใน
โรงเรียนแห่งนี้ จำนวน 8 ครั้ง/ปี 
 - วัดพระธรรมกายมาให้ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ 
จำนวน 1o ครั้ง/ปี 
 

 
 
 

ปีการศึกษา 2561 โรงเรียน มีบุคลากรทั้งสิ้นจำนวน 21  คน ดังตารางที่ 1 
 
ตารางท่ี 1  ข้อมูลบุคลากร 
ครูประจำการ 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 

ตำแหน่ง/
วิทย
ฐานะ 

วุฒิ วิชา เอก 
สอน

วิชา/ชั้น 

จำนวน
คร้ัง/

ชั่วโมงที่
รับการ

พัฒนา/ป ี
1 นางชไมพร ฉายเหมอืนวงศ์ 59 35 คศ.3 ศษ.ม. ภาษาไทย ประจำ

ช้ันป.1 
40 

2 นางอารมณ์ ลอยทะเล 59 37 คศ.3 ศษ.บ. ประถมศึกษา ประจำช้ัน 
ป.4  

40 

3 นางวรรณภา ทับชม 58 38 คศ.3 ศษ.บ. ประถมศึกษา ประจำ
ช้ันป.1 

40 

4 นางกาญจนา การุณสถิตย์ชัย 57 34 คศ.2 คบ.  อุตสาหกรรม
ศิลป ์

ประจำ
ช้ันป.2 

40 

5 นางสาวศรัณย์ภัทร ประทุมชาต ิ 44 9 ค.ศ.3 ศษ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

ประจำ
ช้ันป.5 

40 

6 นางสาวมณีพร บุญสุข 39 11 ค.ศ.3 ศษ.ม. การบริหาร
การศึก ษา 

ประจำ
ช้ันป.6 

40 

7 นายกรินทร เกิดผล 36 8 ค.ศ. 1 ศษ.บ. ดุริยางคไ์ทย ประจำ
ช้ันป.6 

40 

8 นางสาวกิตติยา มารศรี 34 8 ค.ศ. 2 ศษ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

ประจำ
ช้ันป.3 

40 

9 นางสาวจันทิมา  นาคะ 34 3 ค.ศ. 1 M.Ed Billingual 
Education 

ประจำ
ช้ันป.4 

40 

10 นายศุภชยั ม่วงเขาแดง 31 3 ค.ศ. 1 ศษ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

ประจำ
ช้ันป.3 

40 

8. บุคลากรโรงเรียนคลองห้า 
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11 นายบัญชา  ผา่ยภูเขียว 25 1 ครูผู้ช่วย คบ. คณิตศาสตร ์ ประจำ
ช้ันป.5 

40 

12 นางสาวอรอนงค์  อ้อนวงษ์ 26 1 ครูผู้ช่วย คบ. ปฐมวัย อนุบาล 2 40 
13 นางสาวสุพรรษา เนาวะราช 25 1 ครูผู้ช่วย คบ. ภาษาอังกฤษ ประจำ

ช้ันป.2 
40 

 

ครูอัตราจ้าง 
 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
ประสบการณ์
การสอน (ปี) 

วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชั้น จ้างด้วยเงิน 

1 นางสาวแจ่มใส  พรหมแท่น 55 28 คบ. จิตวิทยา
และการ
แนะแนว 

อนุบาล 3 อบต. 

2 นางสาวกชมน  ผลสินธุ ์ 40 7  การงาน
พื้นฐาน ฯ 

ป.1-ป.6 อบจ. 

3 นางสาวกนกวรรณ  ใจสวย 25 2 ศษ.บ. การศึกษา
ปฐมวัย 

อนุบาล 2 อบต. 

4 นายมงคล  ปิ่นงาม 26 2 ศษ.บ. พละศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียน 
5 นางสาวพัชยา  เสียงเพราะ 25 1 คบ. ปฐมวัย กลุ่มนักเรียน

การศึกษาพิเศษ 
สพฐ.พี่เลี้ยง
เด็กพิการ 

6 นางสาวจิราวรรณ  แก้วกาง 28 2 วศ. บ. สิ่งทอ ธุรการ สพฐ. ธุรการ 
7 นายสุจินดา ช่างหลอม 23 4 เดือน ศษ.บ. การศึกษา

ปฐมวัย 
อนุบาล 3 อบต. 

 
 

 ตารางท่ี 2  จำนวนบุคลากรโรงเรียนคลองห้าจำแนกตามระดับปริญญา 
 

ที ่ รายการ 
ระดับการศึกษา 

รวม ป.เอก ป.โท ป.ตรี ต่ำกว่า ป. 
ตรี 

1 ผู้อำนวยการ 
-หญิง 

     
- 1 - - 1 

2 ครู 
- ชาย 
- หญิง 

     
 1 2 - 3 
 5 5  10 

3 ครูอัตราจ้าง 
- ชาย 
- หญิง 

     
  

1 
2 
4 

- 
- 

2 
5 

รวม  8 13 - 21 
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ตารางท่ี 3  ข้อมูลบุคลากรจำแนกตามวิชาเอก ประจำปีการศึกษา 2561 
 

ที ่ รายการ 
วิชาเอก 

บริหาร 
การศึกษา 

อุตสาหกรรม
ศิลป์ 

คณิต 
ศาสตร์ 

ภาษา 
อังกฤษ 

ภาษา 
ไทย 

ดุริยางค์ไทย ประถม 
ศึกษา 

จิตวิทยาและ
การแนะแนว 

จิตวิทยา
อุตสาหกรรม
และองค์กร 

สิ่งทอ ปฐมวัย พละศึกษา 

1 ผู้บริหาร 1            

2 คร ู 4 1 1 2 1 1 2    1  

3 ครูอัตราจ้าง        1 1 1 3 1 

 
 
 
 
 

ตารางท่ี 4  คาดการณ์แนวโน้มจำนวนนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียนคลองห้า(พฤกษชัฏราษฎร์
บำรุง)   
 

นักเรียน 
             ปี 2559 2560 2561 

อนุบาล 1 43 52 44 
อนุบาล 2 41 45 48 

ป. 1 32 36 44 
ป. 2 37 40 37 
ป. 3 44 49 39 
ป. 4 34 45 44 
ป. 5 43 31 51 
ป. 6 43 47 34 
รวม 317 345 341 

 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลบุคลากรแยกตามวิชาเอก 

9. นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2559-2560 

วิชา 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 
ภาษาไทย 55.12 54.10 

สังคมศึกษา 45.65  

ภาษาอังกฤษ 30.42 35.81 

คณิตศาสตร์ 32.64 34.65 

วิทยาศาสตร์ 41.39 40.50 
 
10. ข้อมูลอาคารสถานที่  
 

ประเภทอาคาร ที ่ รายการ จำนวน ที่มา 
อาคารเรียน 1 

 
2 
 

3 

อาคารไม้สองชั ้นหลังคาทรง
ปั้นหยา 
อาคารคอนกรีต 3 ชั้น  
 
อาคารเอนกประสงค์ (อาคาร
ปูนชั้นเดียวหลังคาทรงจั่ว ) 

1 หลัง  มี 16 ห้อง 
 
1 หลัง 12 ห้อง 
 
1 หลัง  

งบประมาณ 
 
งบประมาณ 
 
งบบริจาค 

อาคารประกอบ 1 
 

2 
 
 

3 

อาคารเอนกประสงค์ 
 
ห้องส้วม สพฐ.4 (อาคารปูน
ชั้นเดียวหลังคาทรงจั่ว) 
 
อาคารโล่งหลังคาทรงจั่ว 

1 หลัง 
 
3 หลัง 12 ที ่
 
 
1 หลัง 

งบบริจาค 
 
งบประมาณ 
 
 
งบบริจาค 

 4 โรงอาหาร 1 หลัง งบประมาณ 
สนามเด็กเล่นและ
สนามกีฬา 

1 
2 

 

สนามฟุตบอล 
สระว่ายน้ำ 

1 สนาม 
1 สระ 
 

งบบริจาค 
งบบริจาค 

 
 
11. ครุภัณฑ ์
 วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ที่ใช้ในโรงเรียนที ่มีอยู่ส่วนใหญ่ จะมีสภาพเก่า ชำรุดและไม่ทันสมัย 
โรงเรียนพยายามจัดหาโดยใช้งบประมาณซึ่งมีอยู่จำกัด เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซมของเก่าใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด  
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12.โครงสร้างการบริหาร 
 โรงเรียนโรงเรียนคลองห้า(พฤกษชัฏราษฎร์บำรุง)  แบ่งการบริหารตามโครงสร้างโรงเรียนนิติบุคคลโดย
แบ่งออกเป็น 4 ฝ่าย คือ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ ฝ่ายบริหารงานบุคคล ฝ่ายบริหารงบประมาณ และฝ่าย
บริหารงานทั่วไป โดยมีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบและมีคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมให้คำปรึกษาในการ
บริหารจัดการ โดยโรงเรียนได้กำหนดโครงสร้างการบริหารดังนี้ 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- งานหลักสูตรและการ
สอน 

- งานพัฒนากระบวนการ
เรียนรู ้

- งานส่งเสรมิวิชาการ 
- งานกิจกรรม กิจการ

นักเรียน 
- งานประกันคุณภาพ 
- งานวัดผลประเมินผล 
 

 

 

 

 

 

 

 

การบริหารงานวิชาการ 
 

การบริหารงานบุคคล การบริหารงานท่ัวไป 

 
ผู้บริหารสถานศึกษา 

 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

การบริหารงบประมาณ 

- งานแผนปฏิบัติการและ
สารสนเทศ 

- งานการเงิน   
- งานบัญชี 
- งานพัสด ุ
- งานควบคุมภายใน 
 
 

 

 

 

 

 

 

- งานบุคลากรทั่วไป 
-  งานปกครองบุคลากร/

นักเรียน 
- งานพัฒนาบุคลากร 

 
 
 

 

 

 

 

 

- งานธุรการและงานสาร
บรรณ 

- งานข้อมูลสารสนเทศ 
- งานวางแผนการศึกษา 
- งานอาคารสถานท่ี 
- งานทะเบียน สถิต ิ
- งานสัมพันธ์ชุมชน 
- งานสวัสดิการนักเรยีน 
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ตอนท่ี  2 
สถานภาพสถานศึกษา 

 
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
 
 กระบวนการ  SWOT Analysis  ที่นำมาใช้ในการประเมินสถานศึกษาของโรงเรียนคลองห้า   
พฤกษชัฏฯ เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนา และกำหนดกลยุทธ์องค์กร ในการบริหารจัดการศึกษาและการ
บริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานให้มีประสิทธิภาพนั้น ได้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมปัจจัยภายนอก
และสภาพแวดล้อมภายใน ซึ่งจากการศึกษาของคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการโรงเรียนลิ้นจี่อุทิศ
ปรากฏผล ดังนี้ 

ตารางท่ี 2  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
ด้าน จุดแข็ง  (+) จุดอ่อน  (-) 

ด้านโครงสร้างและ
นโยบาย (Structure 
and policy : S1) 

1. โรงเรียนกำหนดโครงสร้างการปฏิบัติงานชัดเจน 
2. บุคลากรมีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมาย 
3. มีการกระจายอำนาจในการบริหารจัดการ 

1. ชุมชนมีส่วนร่วมในการกำหนดวางแผนน้อย 
 

ด้านการให้บริการและ
ผลผลิต (Service 
and products : S2) 

1. มีการให้บริการชุมชนด้านอาคารสถานที่ในการ
จัดกิจกรรมต่าง ๆ 

1. ครูบางส่วนสอนไม่ตรงตามความถนัดของตนเอง 
 

ด้านบุคลกร 

(Man : M1) 

1. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษามีวุฒิ
การศึกษาท่ีหลากหลายทั้ง ป.ตรี ป.โท  

2. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับ
การพัฒนาจนมีความรู ้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานได้ดี 

 

3. มีครูไม่ครบชั ้น ส่งผลให้เป็นปัญหาต่อการ
จัดการเรียนการสอน 
 
 

ด้านการเงิน (Money 
: M2) 

1. มีการระดมทรัพยากรจากท้องถิ่นและชุมชน 1. งบประมาณในการดำเนินการไม่เพียงพอ 
2. มีความจำเป็นในการใช้งบประมาณในการ

ปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนอีกมาก 
 
 

ด้านวัสดุอุปกรณ์ 
(Materials : M3) 

1. สถานศึกษาใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่อย่างจำกัดใน
การจัดการศึกษาอย่างคุ้มค่า 

 

1. อุปกรณ์ไม่เพียงพอ 
2. อุปกรณ์ไม ่ท ันสมัย ขาดคุณภาพ ทำให้ไม่

สามารถจัดกระบวนการเร ียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพ 

3. วัสดุครุภัณฑ์ที่มีในสถานศึกษามีอายุการใช้งาน
นาน/เสื่อมคุณภาพ 
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ด้าน จุดแข็ง  (+) จุดอ่อน  (-) 
4. วัสดุอุปกรณ์ตลอดจน อาคารเร ียน อาคาร

สถานท่ีต้องปรับปรุงและซ่อมแซมจำนวนมาก 
ด้านการบริหารการจัดการ 

(Management : 
M4) 

1. สามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิด
ประโยชน์และมีประสิทธิภาพ 

 
 

1. การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลยังไม่ต่อเนื่อง 
2. การประชาสัมพันธ์และการนำเสนอผลงานต่อ

สาธารณชนขาดความต่อเนื่อง 

 
ตารางท่ี 3  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

ด้าน โอกาส  (+) อุปสรรค  (-) 

ด้านสังคมและ
วัฒนธรรม 
(Socioculture 
factors : S) 

1. ชุมชนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม ตา่ง ๆ 
2. มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายเปน็ผลดตี่อการจดั
การศึกษา 

1. โรงเรียนตั้งอยู่ในที่ราบลุ่ม น้ำท่วมถึง 
2. ผู้ปกครองมีรายได้น้อยส่งผลใหข้าดการ
สนับสนุนการศึกษาของนักเรียน 

 

 

 

ด้านเทคโนโลยี 
(Technology 
factors : T) 

1. ความเจริญกา้วหน้าทางเทคโนโลยสี่งผลให้
นักเรียนได้รับความรูเ้พิ่มขึ้น 
2. เทคโนโลยเีพิ่มความสะดวกรวดเร็วส่งผลให้
โรงเรียน มีการบริหารจัดการดีขึ้น 
 
 
 

1. ขาดการแยกแยะในการบริโภคข้อมูลข่าวสาร 
2. ในชุมชนไม่มีบริการทางเทคโนโลย ี

ด้านเศรษฐกิจ 
(Economic 
factors : E) 

1. ผู้ปกครองมีการประกอบอาชีพภายในท้องถิ่น 1. ผู้ปกครองมีรายได้น้อย ฐานะทางเศรษฐกิจ
ไม่ดสี่งผลให้การสนับสนุนเงินทุนทางการศึกษา
ของโรงเรียนมีน้อย 
2. ภาวะผันผวนทางเศรษฐกิจมผีลต่อการจดั 
การศึกษา 

 

ด้านการเมืองและ
กฎหมาย  

 

(Political and 
legal factors : P) 

1. รัฐธรรมนูญ พ.ร.บ. และกฎหมายในปัจจุบันเอื้อใน
การจัดการศึกษา 
2. สถานศึกษาเน้นนิติบุคคลมีความคล่องตัวในการ
บริหารงาน 
3. กรรมการสถานศึกษาสามารถปฏิบัติภารกิจในการ
สนับสนุนการพัฒนาการศึกษาไดม้าก 

1. นโยบายไมม่ีความต่อเนื่องเป็นปัญหาในการ
ปฏิบัติงาน 
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จากกราฟ เมื่อพิจารณาโดยรวมแล้ว พบว่า สถานภาพของโรงเรียนลิ้นจี่อุทิศ มีสถานภาพเป็น 

“เครื่องหมายคำถาม (QUESTION MARKS)” คือมี “เอื้อแต่อ่อน” มีปัจจัยภายนอก เป็นโอกาส ในระดับ 
1.38 และมีปัจจัยภายในเป็นจุดอ่อน ในระดับ 0.06  

ซึ่งปัจจัยภายนอกที่เป็นโอกาส เรียงจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านพฤติกรรมลูกค้า(Customer 
Behaviors: C) โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 6.90  ด้านการเมืองและกฎหมาย เท่ากับ 

จากกราฟ เมื่อพิจารณาโดยรวมแล้ว พบว่า สถานภาพของโรงเรียนลิ้นจี่อุทิศ มีสถานภาพเป็น 
“เครื่องหมายคำถาม (QUESTION MARKS)” คือมี “เอื้อแต่อ่อน” มีปัจจัยภายนอก เป็นโอกาส ในระดับ 
1.38 และมีปัจจัยภายในเป็นจุดอ่อน ในระดับ 0.06  

 
 

ซึ่งปัจจัยภายนอกที่เป็นโอกาส เรียงจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านพฤติกรรมลูกค้า(Customer 
Behaviors: C) โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 6.90  ด้านการเมืองและกฎหมาย เท่ากับ 0.40 และ ด้านสังคม
วัฒนธรรมเท่ากับ 6.20 ตามลำดับ  
 

ผลการประเมินสถานภาพ 

1.38 

2.32 

5.08 

2.70 

4.62 

โอกาส 

จุดแขง็ 

อุปสรรค 

จุดอ่อน 
2.58 -0.06 
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ตอนที่ 3 
ทิศทางของสถานศึกษา 

 โรงเรียนคลองห้า (พฤกษชัฏราษฎร์บำรุง) สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต 1  ได้ร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง อาทิ ครู คณะกรรมการสถานศึกษา กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ที่สอดคล้องกับหน่วยงานต้นสังกัด คือ สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต 1 ดังนี้ 

 

วิสัยทัศน์ 
 

 โรงเรียนโรงเรยีนคลองห้า(พฤกษชัฏราษฎร์บำรุง)  เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งพัฒนาครูสู่
มาตรฐาน สานสัมพันธ์ชุมชน พัฒนาผู้เรียนทุกคนรอบด้าน บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

พันธกิจ 
 1. พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานและเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 2. พัฒนาครูสู่มาตรฐานวิชาชีพ 
 3. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ตามมาตรฐาน มีคุณธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4. ส่งเสริม สนับสนุนและประสานความร่วมมือกับ ผู้ปกครอง ชุมชนและภาคีเครือข่าย ในการจัด
จัดการศึกษา 

เป้าประสงค ์
 1. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 2. ครูและผู้บริหารมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 3. ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ มีความรู้ คู่คุณธรรม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 4. ผู้ปกครอง ชุมชน และภาคีเครือข่าย มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 

กลยุทธ์โรงเรียนคลองห้า (พฤกษชัฏราษฎร์บำรุง)   
 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษา 
 2. พัฒนาศักยภาพครูผู้บริหารสู่มาตรฐานวิชาชีพ 
 3. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
ทำดี ทุกวัน 

 
 

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
โรงเรียนพอเพียง 
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 โรงเรียนคลองห้า (พฤกษชัฏราษฎร์บำรุง)  ได้กำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2561–2564  จำแนกตามตามมาตรฐานการศึกษา 
ดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1  เป้าหมายมาตรฐาน/ตัวชี้วัด ระดับการศึกษาประถมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561–2564 โรงเรียนคลองห้า (พฤกษชัฏราษฎร์บำรุง)  จำแนกตาม

มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ กลยุทธ์โรงเรียน เป้าหมายโรงเรียนคลองห้า (พฤกษชฎัฯ) 
2561 2562 2563 2564 

มาตรฐานที่  1  คุณภาพผู้เรียน 1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียน
ให้มีความรู้ คู่คุณธรรม 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา 
 

ระดับดี ระดับดี ระดับดี ระดับดี 
1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน 

- มีความสามารถในการอ่าน การเขยีน การสื่อสาร และการคดิคำนวณ 
- มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย

แลกเปลีย่นความคดิเห็น และแก้ปญัหา 
- มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
- มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
- มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
- มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

ร้อยละ ๖5 ได้ระดับ
ดีขึ้นไป 

ร้อยละ 7๐ ได้ระดับ
ดีขึ้นไป 

ร้อยละ 7๕ ได้ระดับ
ดีขึ้นไป 

ร้อยละ ๗๘ ได้ระดับ
ดีขึ้นไป 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
- การมีคณุลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
- ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเปน็ไทย 
- การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
- สุขภาวะทีร่่างกาย และจิตสังคม 

 
 

ร้อยละ ๖5 ได้ระดับ
ดีขึ้นไป 

ร้อยละ 7๐ ได้ระดับ
ดีขึ้นไป 

ร้อยละ 7๕ ได้ระดับ
ดีขึ้นไป 

ร้อยละ ๗๘ ได้ระดับ
ดีขึ้นไป 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ กลยุทธ์โรงเรียน เป้าหมายโรงเรียนคลองห้า (พฤกษชฎัฯ) 
2561 2562 2563 2564 

มาตรฐานที่  2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  ระดับดี ระดับดี ระดับดี ระดับดี 
2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน  ร้อยละ ๖5 ได้ระดับ

ดีขึ้นไป 
ร้อยละ 7๐ ได้ระดับ
ดีขึ้นไป 

ร้อยละ 7๕ ได้ระดับ
ดีขึ้นไป 

ร้อยละ ๗๘ ได้ระดับ
ดีขึ้นไป 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ร้อยละ ๖5 ได้ระดับ
ดีขึ้นไป 

ร้อยละ 7๐ ได้ระดับ
ดีขึ้นไป 

ร้อยละ 7๕ ได้ระดับ
ดีขึ้นไป 

ร้อยละ ๗๘ ได้ระดับ
ดีขึ้นไป 

2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรยีนรอบดา้นตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ร้อยละ ๖5 ได้ระดับ
ดีขึ้นไป 

ร้อยละ 7๐ ได้ระดับ
ดีขึ้นไป 

ร้อยละ 7๕ ได้ระดับ
ดีขึ้นไป 

ร้อยละ ๗๘ ได้ระดับ
ดีขึ้นไป 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ร้อยละ ๖5 ได้ระดับ
ดีขึ้นไป 

ร้อยละ 7๐ ได้ระดับ
ดีขึ้นไป 

ร้อยละ 7๕ ได้ระดับ
ดีขึ้นไป 

ร้อยละ ๗๘ ได้ระดับ
ดีขึ้นไป 

๒.๕ จดัสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมทีเ่อื้อตาอการจดัการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

ร้อยละ ๖5 ได้ระดับ
ดีขึ้นไป 

ร้อยละ 7๐ ได้ระดับ
ดีขึ้นไป 

ร้อยละ 7๕ ได้ระดับ
ดีขึ้นไป 

ร้อยละ ๗๘ ได้ระดับ
ดีขึ้นไป 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียยนรู้ 

ร้อยละ ๖5 ได้ระดับ
ดีขึ้นไป 

ร้อยละ 7๐ ได้ระดับ
ดีขึ้นไป 

ร้อยละ 7๕ ได้ระดับ
ดีขึ้นไป 

ร้อยละ ๗๘ ได้ระดับ
ดีขึ้นไป 

มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ระดับดี ระดับดี ระดับดี ระดับดี 
3.1 จัดการเรยีนรูผ้่านกระบวนการคิดและปฏิบัตจิริง และสามารถนำไปประยกุต์ใช้ใน

ชีวิตได ้
ร้อยละ ๖5 ได้ระดับ
ดีขึ้นไป 

ร้อยละ 7๐ ได้ระดับ
ดีขึ้นไป 

ร้อยละ 7๕ ได้ระดับ
ดีขึ้นไป 

ร้อยละ ๗๘ ได้ระดับ
ดีขึ้นไป 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ร้อยละ ๖5 ได้ระดับ
ดีขึ้นไป 

ร้อยละ 7๐ ได้ระดับ
ดีขึ้นไป 

ร้อยละ 7๕ ได้ระดับ
ดีขึ้นไป 

ร้อยละ ๗๘ ได้ระดับ
ดีขึ้นไป 

3.3 มีการบรหิารจดัการช้ันเรียนเชิงบวก ร้อยละ ๖5 ได้ระดับ
ดีขึ้นไป 

ร้อยละ 7๐ ได้ระดับ
ดีขึ้นไป 

ร้อยละ 7๕ ได้ระดับ
ดีขึ้นไป 

ร้อยละ ๗๘ ได้ระดับ
ดีขึ้นไป 

๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอยา่งเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 

    

3.4 มีการแลกเปลีย่นเรยีนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู ้

ร้อยละ ๖5 ได้ระดับ
ดีขึ้นไป 

ร้อยละ 7๐ ได้ระดับ
ดีขึ้นไป 

ร้อยละ 7๕ ได้ระดับ
ดีขึ้นไป 

ร้อยละ ๗๘ ได้ระดับ
ดีขึ้นไป 
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ตอนที่ 4 
การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ 

 
 เพ่ือให้การนำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)   ของ          
โรงเรียนคลองห้า (พฤกษชัฏราษฎร์บำรุง)  สู่การปฏิบัติให้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ   จึงได้กำหนด
ตัวชี้วัด  เป้าหมาย  แนวทางและมาตรการ  และผู้รับผิดชอบในแต่ละกลยุทธ์  ดังนี้ 

 
พันธกิจที่  ๓   พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ตามมาตรฐาน มีคุณธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ที่  ๓    ยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เป้าประสงค์    ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ มีความรู้ คู่คุณธรรม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เป้าหมาย (2561-2564) แนวทางและมาตรการ ผู้รับผิดชอบ 
-ร้อยละของนักเรียนที่
ได้รับการพัฒนาตาม
มาตรฐานการศึกษา 
 

-นักเรียนร้อยละ 80   ได้รับ
การพัฒนาตามมาตรฐาน
การศึกษา 
 

พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน  ให้เหมาะสมเพื่อให้
นักเรียนได้รับการพัฒนาตาม
มาตรฐานการศึกษา 
 

 
 

ฝ่ายวิชาการ 

-ร้อยละของนักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนร้อยละ 65 ขึ้น
ไป 
 
 

นักเรียนร้อยละ 60   มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
ระดับ ร้อยละ 65 ขึ้นไป 
 ขึ้นไป 

1. ส่งเสริมให้มโีครงการกิจกรรมที่
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ให้แก่ผู้เรียน 

2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ให้แก่ผู้เรียน 

ฝ่ายวิชาการ 

ร้อยละของนักเรียน
ผู้เกี่ยวข้องได้ใช้แหล่ง
เรียนรู้ของโรงเรียน 

-นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องได้ใช้
แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนร้อย
ละ 80   
 

3. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภาย 
    ในโรงเรียน  
4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก

แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
 

ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป 
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ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เป้าหมาย (2561-2564) แนวทางและมาตรการ ผู้รับผิดชอบ 
ร้อยละของผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรมและคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์  
 
 

นักเรียนร้อยละ 80   มี
คุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
 

จัดกิจกรรมโครงการที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรมและคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์  
 

ทุกฝ่าย 

ร้อยละของผู้เรียนมีความ
ตระหนัก  รู้คุณค่า  ร่วม
อนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 

นักเรียนร้อยละ 80   
ตระหนัก  รู้คุณค่า  ร่วม
อนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 
 

จัดกิจกรรมโครงการที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนตระหนักรู้
คุณค่า  ร่วมอนุรักษ์และ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม 

ฝ่ายวิชาการ 

ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะใน
การทำงาน รักการทำงาน  
สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ 
และมเีจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต   

นักเรียนร้อยละ 80 มีทักษะ
ในการทำงาน รักการทำงาน  
สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ 
และมเีจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต   

จัดกิจกรรมโครงการที่
ส่งเสริมให้นักเรียนมีมีทักษะ
ในการทำงาน รักการทำงาน  
สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ 
และมเีจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต   

ฝ่ายวิชาการ 

 
พันธกิจที่  ๒   พัฒนาครูสู่มาตรฐานวิชาชีพ 
กลยุทธ์ที่ ๒     พัฒนาศักยภาพครูผู้บริหารสู่มาตราฐานวิชาชีพ 
เป้าประสงค์    ครูและผู้บริหารมีคุณภาพตามมาตราฐานวิชาชีพ 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เป้าหมาย (2561-2564) แนวทางและมาตรการ ผู้รับผิดชอบ 
-ร้อยละของครูและบุคลากร 
ที่ได้รับการพัฒนา  
 

- ครูและบุคลากรที่เก่ียวข้อง
กับการจัดการศึกษา ร้อยละ 
80ได้รับการพัฒนา 
 

จัดให้มีการพัฒนา 
คุณภาพ ครูและบุคลากร
ที่เก่ียวข้องกับการจัด
การศึกษา  

ฝ่ายบริหารงาน
บุคคล 
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พันธกิจที่  ๑   พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานและเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ที่ ๑   พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษา 
เป้าประสงค์    โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
  

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เป้าหมาย (2561-2564) แนวทางและมาตรการ ผู้รับผิดชอบ 
-ระบบการบริหารจัด
การศึกษาของโรงเรียนมี
คุณภาพและมาตรฐานอยู่ใน
ระดับดี 
 
 
 

-โรงเรียนคลองห้า(พฤกษชัฏ
ราษฎร์บำรุง)  มีระบบการ
บริหารจัดการศึกษาของอยู่
ในระดับดี 
 
 

1. พัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในโรงเรียน
โรงเรียนคลองห้า(พฤกษ
ชัฏราษฎร์บำรุง)  ให้ได้
คุณภาพมาตรฐาน 

2. พัฒนาระบบการนิเทศ 
กำกับติดตามและ
ประเมินผลการจัด
การศึกษาโรงเรียนลิ้นจี่
อุทิศ 

ทุกฝ่าย  
 
 
 
 
 

 
พันธกิจที่  ๔   ส่งเสริม สนับสนุนและประสานความร่วมมือกับ ผู้ปกครอง ชุมชนและภาคีเครือข่าย ในการ
จัดการศึกษา 
กลยุทธ์ที่   ๔  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
เป้าประสงค์    ผู้ปกครอง ชุมชน และภาคีเครือข่าย มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เป้าหมาย (2561-2564) แนวทางและมาตรการ ผู้รับผิดชอบ 
-ร้อยละของผู้ปกครอง  และ
ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษาและร่วม
ระดมทรัพยากรได้อย่างมี
ประสิทธิผล 
 

- ผู้ปกครอง  และภาคี
เครือข่ายร้อยละ 80 มีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษาและ
ร่วมระดมทรัพยากรได้อย่าง
มีประสิทธิผล 
 

1. ส่งเสริมความเข้มแข็งและ
พัฒนาศักยภาพของเครือข่าย
ในการจัดการศึกษา 
2. ส่งเสริม สนับสนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคล 
ครอบครัว ชุมชน องค์กร
เอกชน องค์กรวิชาชีพ 
สถาบันศาสนา สถาน
ประกอบการ สถาบันสังคม
อ่ืนให้มีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 
 3.ส่งเสริม สนับสนุน ให้
ครอบครัว ชุมชนมีบทบาทใน
การพัฒนาศักยภาพนักเรียน
อย่างต่อเนื่อง  

ฝ่ายบริหารงาน
วิชาการ 
และฝ่าย

บริหารงานทั่วไป 
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โครงการตามแผนพัฒนาการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ประจำปีงบประมาณ 2561 – 2564  

 โรงเรียนกำหนดให้มีโครงการตามแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 4 ปี จำแนกตามกลยุทธ์ สรุปได้ 
ดังนี้ 
 กลยุทธ์ที่ ๓ ยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มี
โครงการสนองกลยุทธ์.จำนวน 15 โครงการ ดังนี้ 
      

โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา  

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 
โครงการอาหาร
กลางวัน 

1. เพื่อให้นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษา ได้รับประทาน
อาหารกลางวันครบทั้ง 5 หมู่ 
และครบ 100% 
2. เพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีข้ึน 
3. เพ่ือเสริมสร้างพัฒนาการและ
การเจริญเติบโตให้เหมาะสมกับ
วัย 
 

เชิงปริมาณ 
- นักเรยีนระดับชัน้
ประถมศึกษา จำนวน 80 
คน  
เชิงคุณภาพ 
 - นักเรียนมีสุขภาพที่
แข็งแรงสมบรูณ์ มี
สติปัญญาเพ่ือพัฒนาการ
เรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ 
- นักเรยีนมีภาวะทุพ
โภชนาการ ไม่เกินร้อยละ 
4 % 
 

มฐ. 1.1,1.2 
มฐ. 2.2 
มฐ. 3.1,3.2,3.3 
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โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา  

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 
โครงการโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ 

 
 

1. เพื่อให้นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษา ได้รับประทาน
อาหารกลางวันครบทั้ง 5 
หมู่ และครบ 100% 
2. เพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึน 
3. เพ่ือเสริมสร้างพัฒนาการ
และการเจริญเติบโตให้
เหมาะสมกับวัย 
 

เชิงปริมาณ 
1.นักเรียนได้รับบริการ
สุขภาพและส่งเสริม
สมรรถภาพ ร้อยละ 100 
2. นักเรียนร้อยละ 100 มี
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและ
ออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง 
3. นักเรียนร้อยละ 90 
น้ำหนัก/ส่วนสูงตามเกณฑ์
มาตรฐาน 
4. นักเรียนทุกคนมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษของ
สิ่งเสพติด 
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนได้รับบริการ
สุขภาพและส่งเสริม
สมรรถภาพอย่างทั่วถึง 
2. นักเรียนได้รับการส่งเสริม
สุขภาพและออกกำลังกาย
อย่างต่อเนื่อง 
3. นักเรียนมีน้ำหนัก/ส่วนสูง
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
5. นักเรียนมีความรู้และเข้าใจ
ถึงโทษและหลีกเลี่ยงสารเสพ
ติดทุกชนิด 
 

มฐ. 1.1,1.2 
มฐ. 2.2 
มฐ. 3.1,3.2,3.3 
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โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา  

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 
โครงการทัศนะศึกษา
นอกห้องเรียน 

๑.เพ่ือจัดทำแหล่งเรียนรู้ใน
สถานศึกษา ให้นักเรียนได้ศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง 
2.เพ่ือส่งเสริมการใช้แหล่ง
เรียนรู้ในชุมชนประกอบการ
เรียนการสอน 
3.เพ่ือนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้
ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ 
3. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้เกิดการ
เรียนรู้ทุกเวลา ทุกสถานที่ และรู้จัก
ใช้เวลาอย่างสร้างสรรค์ 
 
 

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนชั้นอนุบาล2 
-ระดับประถมศึกษาปีที่ 
1- 6 ทุกคนได้เข้าร่วม
กิจกรรม 
2. นักเรียนมีโอกาสได้
พัฒนาตนเอง  ได้ร่วม
กิจกรรมจากแหล่งเรียนรู้
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนได้แสดง
ความสามารถตามความ
ถนัด เต็มตามศักยภาพ
ของแต่ละบุคคล 
2. นักเรียนมีการ
วางเป้าหมายใน
การศึกษาหาความรู้ของ
ตนเอง 
3. นักเรียนมีความรู้จาก
ประสบการณ์ตรงจาก
แหล่งเรียนรู้และเรียนรู้
ด้วยตนเอง 
4. เพื่อให้นักเรียน
เล็งเห็นความสำคัญของ
การศึกษา 
 

มฐ. 1.1,1.2 
มฐ. 2.2 
มฐ. 3.1,3.2,3.3 
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โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา  

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 
โครงการกิจกรรม
อ่านออกเขียนได้ 
 

1.เพ่ือให้ผู้เรียนตระหนักและเห็น
คุณค่าของการอ่านและเขียน
ภาษาไทย 
2.เพ่ือให้ผู้เรียนมีความยั่งยืนใน
การอ่านและการเขียน 
3.เพ่ือให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเพ่ิมขึ้น 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1 – ชั้น
ประถมศึกษาปีที่  3  
จำนวน   121  คน 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1 – ชั้น
ประถมศึกษาปีที่  3 อ่าน
ออกเขียนได้ร้อยละ  90  
 

มฐ. 1.1,1.2 
มฐ. 2.2 
มฐ. 3.1,3.2,3.3 
 

โครงการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์รายวิชา
ภาษาอังกฤษ
นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 
1-3 
 

1. เพ่ือส่งเสริมให้มีนักเรียนใฝ่
เรียนรู้ และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ                                                                           
2.  เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะในการ
ใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 
3. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน
ให้เกิดความรู้และความสามารถ
ด้านภาษาอังกฤษ ให้มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเป็นไปตามเกณฑ์ท่ี
กำหนด 
4. เพ่ือสร้างเจตคติท่ีดีในการ
เรียนวิชาภาษาอังกฤษ 
 

เชิงปริมาณ       
นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1-3 จำนวนนักเรียน 
121 คน                                            
เชิงคุณภาพ        
นักเรียนมีความรู้และ
เข้าใจในเนื้อหาที่เรียน  
ผู้เรียนทุกคนได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพทางด้าน
ภาษาอังกฤษและ
สามารถนำภาษาอังกฤษ
ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 70  
 

มฐ. 1.1,1.2 
มฐ. 2.2 
มฐ. 3.1,3.2,3.3 
 

โครงการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์รายวิชา
ภาษาอังกฤษนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4-6 

1.เพ่ือส่งเสริมให้มีนักเรียนใฝ่
เรียนรู้ และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ                                                                           
2. ผู้เรียนได้รับความรู้จาก
ประสบการณ์การฝึกทำข้อสอบ
และเกิดความชำนาญ                                       
3.เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้

เชิงปริมาณ       
นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4-6 จำนวนนักเรียน 
131 คน                                            
ด้านคุณภาพ       

มฐ. 2.3 
มฐ. 3.1,3.2 
มฐ. 4.1 
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และความสามารถในการทำ
ข้อสอบ O-NET                               
4. เพ่ือสร้างเจตคติท่ีดีในการ
เรียนวิชาภาษาอังกฤษ 

นักเรียนมีความรู้และ
เข้าใจในเนื้อหาที่เรียน
วัฒนธรรมของ
ชาวต่างชาติและสามารถ
วิเคราะห์คำถามได้
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 70  
 

โครงการพัฒนาการ
เรียนการสอนวิชา
สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 
 

1.เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการ
เรียนการสอนของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ   

วัฒนธรรม 
2.เพ่ือสร้างทักษะในการแสวงหา
ความรู้ การคิดวิเคราะห์และ
ประสบการณ์ตรงแก่นักเรียน 
3.เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น 

 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนชั้น ป.4 – ป.6 
จำนวน 131 คน 
เชิงคุณภาพ 
1.นักเรียนมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับวิชาสังคม
ศึกษาดีขึ้น 
2.นักเรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ รู้จักคิด
วิเคราะห์มากข้ึน 
3.นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาสังคม
ศึกษาที่สูงขึ้น 
 

มฐ. 2.3 
มฐ. 3.1,3.2 
มฐ. 4.1 
 

โครงการอ่านคล่อง 
เขียนคล่อง 
 

1.เพ่ือให้นักเรียนอ่านคล่องเขียน
คล่อง 
2. เพ่ือให้นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อ
การเรียนวิชาภาษาไทย 
 

เชิงปริมาณ     
1.นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6  
จำนวน  131  คน 
ด้านคุณภาพ      
นักเรียนสามารถอ่าน
คล่องเขียนคล่องสูงขึ้น 
 

มฐ. 2.3 
มฐ. 3.1,3.2 
มฐ. 4.1 
 

โครงการพัฒนา
ทักษะทางด้าน
ดนตรี 
 

1.เพ่ือเป็นการวางพื้นฐาน
ทางด้านดนตรีให้แก่นักเรียน                                                                        
2. เพ่ือฝึกให้นักเรียนมีความกล้า
แสดงออกทางด้าน ดนตรี 
3.เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้
ร่วมกันเป็นกลุ่มและเปลี่ยนความ
คิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน 
 

เชิงปริมาณ        
นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4-6 

ด้านคุณภาพ       
นักเรียนได้แสดง
ความสามารถทางด้าน
ดนตรี ร้อยละ 80  
 

มฐ. 1.1,1.2 
มฐ. 2.2 
มฐ. 3.1,3.2,3.3 
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โครงการพัฒนา
ทักษะคณิตศาสตร์ 

1. เพ่ือพัฒนาผลสัมฤท์ทางการ
เรียนรายวิชาคณิตศาสตร์   
2. เพื่อให้นักเรียนเป็นผู้ที่รู้จัก
ช่วยเหลือเพ่ือน 
3. เพ่ือเป็นการหล่อหลอมจิตใจ
ให้เป็นคนดีของสังคมและ
ช่วยเหลือผู้อื่น 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4 – ชั้น
ประถมศึกษาปีที่  6  
จำนวน  131  คน 
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนร้อยละ 85 มี
ผลสัมฤท์ทางการเรียน
รายวิชาคณิตศาสตร์
เพ่ิมข้ึน 
2. นักเรียนร้อยละ 85 
เป็นผู้มีความเอ้ือเฟ้ือ
ช่วยเหลือเพ่ือนให้เป็น
คนดีของสังคม 
 

มฐ. 1.1,1.2 
มฐ. 2.2 
มฐ. 3.1,3.2,3.3 
 

โครงการพัฒนาการ
เรียนกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ 
 

1. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสนใจและ
เข้าใจในการเรียนวิทยาศาสตร์
เพ่ิมข้ึน 
2. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถคิด สรุป
ความคิดรวบยอด คิดอย่างเป็น
ระบบ คิดแบบองค์รวม เพ่ิมขึ้น 
3. เพ่ือให้ผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีต่อ
การเรียนวิทยาศาสตร์เพ่ิมขึ้น 
 

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนชั้น ป.1 – 
ป.6  จำนวน  343  คน 
เชิงคุณภาพ 
2. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความ
สนใจและเข้าใจในการ
เรียนวิทยาศาสตร์
เพ่ิมข้ึน 
3. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถ
คิด สรุปความคิดรวบ
ยอด คิดอย่างเป็นระบบ 
คิดแบบองค์รวม เพ่ิมข้ึน 
เพ่ือให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดี
ต่อการเรียนวิทยาศาสตร์
เพ่ิมข้ึน   

มฐ. 1.1,1.2 
มฐ. 2.2 
มฐ. 3.1,3.2,3.3 
 

โครงการกิจกรรม
ลดเวลาเรียน เพ่ิม
เวลารู้ 
 

1.เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ 
2.เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์  และมีความคิด
สร้างสรรค ์

เชิงปริมาณ 
นักเรียนชั้นอนุบาล 1 – 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  
จำนวน   343  คน 
เชิงคุณภาพ 
1.นักเรียนมี
ความสามารถด้านการ

มฐ. 1.1,1.2 
มฐ. 2.2 
มฐ. 3.1,3.2,3.3 
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3.เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนา
เต็มตามศักยภาพตามความสนใจ  
และความถนัดของแต่ละบุคคล 
 

คิดวิเคราะห์  สังเคราะห์    
มีความคิดสร้างสรรค์  มี
ทักษะ 
2.ในการทำงาน  
สามารถทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นได้  ตามศักยภาพ  
ตามความสนใจ  และ
ความถนัดในด้านต่าง ๆ 
ทุกคน 

โครงการพัฒนา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

1. เพ่ือพัฒนาความเป็นมนุษย์ให้
ครบทุกด้านทั้งร่างกาย  อารมณ์ 
สังคม และสติปัญญา 
2 เพ่ือฝึกภาวะผู้นำให้แก่นักเรียน  
กล้าคิด  กล้าทำ และ กล้า
แสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง 
3. เพ่ือให้นักเรียนรู้จักบำเพ็ญตน
ให้เป็นประโยชน์แก่สังคม
ส่วนรวม  และเห็นคุณค่าของ 
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
4. เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะในการ
ปฏิบัติกิจกรรมและอยู่ร่วมกับคน
อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

นักเรียนโรงเรียนลิ้นจี่
อ ุท ิศท ุกคน ได ้ เข้า
ร่วมกิจกรรม 
๑. นักเรียนได้เข้าร่วม
กิจกรรมทุกกิจกรรม 
 
เชิงคุณภาพ 
1.นักเรียนเห็นคุณค่า
ของตนเอง  มีวินัย  
คุณธรรม  จริยธรรม 

มฐ. 1.1,1.2 
มฐ. 2.2 
มฐ. 3.1,3.2,3.3 
 

โครงการห้องสมุด                   
3 D 
 

1.เพ่ือให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน  
การเขียน  และการฟัง   
2.เพ ื ่อให ้ผ ู ้ เร ียนสนใจในการ
แสวงหาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ  
รอบตัว ใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
3.เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
4.เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเพ่ิมขึ้น 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนชั้นอนุบาล 1 – 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  
จำนวน  343  คน 
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนเป็นผู้มีทักษะ
ในการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง  รักการอ่าน  
การเขียน  และการฟัง 
2. สามารถเรียนรู้ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  
ร้อยละ  90 % 

มฐ. 1.1,1.2 
มฐ. 2.2 
มฐ. 3.1,3.2,3.3 
 

โครงการพัฒนา
ระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

1. เพ่ือให้โรงเรียนมีระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนโดยมี

เชิงปริมาณ  
1. นักเรียนทุกคนได้รับ
การดูแลช่วยเหลือและ

มฐ. 1.1,1.2 
มฐ. 2.2 
มฐ. 3.1,3.2,3.3 
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 กระบวนการ วิธีการและ
เครื่องมือที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน  
2. เพ่ือส่งเสริมส่งเสริมให้ครูประ
จาชั้น บุคลากรในโรงเรียน 
ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานและ
องค์กรภายนอกมีส่วนร่วมในการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
3. เพ่ือให้นักเรียนได้รับการดูแล
ช่วยเหลือและส่งเสริมพัฒนาการ
เต็มตามศักยภาพเป็นคนที่
สมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกาย 
อารมณ์ สังคมและสติปัญญา  
 

พัฒนาด้านสุขภาพกาย 
สุขภาพจิตและ
สภาพแวดล้อมทางสังคม
อย่างทั่วถึง  
2. นักเรียนทุกคนได้รับ
การส่งเสริมพัฒนา
ป้องกันแก้ไขปัญหาทั้ง
ด้านการเรียนรู้และ
ความสามารถพิเศษ  
3. นักเรียนร้อยละ 80 
รู้จักตนเอง สามารถ
ปรับตัวมีทักษะทางด้าน
สังคมและอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข  
เชิงคุณภาพ  
1. นักเรียนมีคุณภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
การศึกษา เป็นคนดี คน
เก่งและสามารถอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข  

 

 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม สำนึกในความเป็นไทยและดำรงชีวิตในสังคมอย่างมี
ความสุข มีโครงการสนองกลยุทธ์ จำนวน 2 โครงการ ดังนี้ 

โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา  

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 
โครงการธรรมะสอน
หน ู

1. เพื ่อส่งเสริมให้นักเรียนรู ้จัก
หลักธรรมในพระพุทธศาสนา 
2.เพ ื ่ อปล ูกฝ ั ง ให ้น ั ก เร ี ยนมี
คุณธรรม  จริยธรรมและศีลธรรม
ที่ด ี
3. เพ่ือให้นักเรียนปฏิบัติตนเป็น
คนดีตามหลักธรรมใน
พระพุทธศาสนา 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนระดับปฐมวัย ปี
ที่ 1 – 2 จำนวน 100 
คน 
เชิงคุณภาพ 
เด็กได้เรียนรู้และปฏิบัติ
หน ้ าท ี ่ ของตนในการ
ตั้งใจเรียนและเป็นเด็กดี 
 

มฐ. 1.1,1.2 
มฐ. 2.2 
มฐ. 3.1,3.2,3.3 
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โครงการปัจฉิมนิเทศ
นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 
 

1.เพ่ือเตรียมความพร้อมทางด้าน
จิตใจของนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนที่จะจบ 
การศึกษาและดำเนินชีวิตใน
ระดับมัธยมศึกษาได้อย่างสมบูรณ์ 
2. เพ่ือให้นักเรียนตระหนักเห็น
คุณค่าของตนเอง  
 
 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ    
นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที6   
จำนวน   47  คน  
เชิงคุณภาพ      
นักเรยีนมีความพร้อมทั้ง
ทางด้านร่างกายและ
จิตใจก่อนที่จะจบ
การศึกษาจาก                  
โรงเรียนคลองห้า 
ตระหนักเห็นถึงคุณค่า
ตนเอง 

มฐ. 1.1,1.2 
มฐ. 2.2 
มฐ. 3.1,3.2,3.3 
 

 

โครงการ/กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

โครงการวันสำคัญ  1. เพ่ือให้นักเรียนทราบถึงเป็น
แนวทางการปฏิบัติกิจกรรมในแต่
ละวันสำคัญต่างๆเพ่ิมขึ้น         
2. เพ่ือให้นักเรียนได้สืบทอด
วัฒนธรรมประเพณีของไทย
เพ่ิมข้ึน                             
3. เพ่ือปลูกฝังเจตคติท่ีดีให้กับ
นักเรียนในด้านวัฒนธรรม
ประเพณีของไทยเพ่ิมข้ึน         
4. เพ่ือให้นักเรียนมีจิตใจที่ดีงาม
และเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม
เพ่ิมข้ึน                             
5. เพ่ือให้นักเรียนเป็นผู้มีความรู้
เกี่ยวกับวันสำคัญต่างๆในท้องถิ่น
ของตนเองเพ่ิมขึ้น 
 

ด้านปริมาณ 
1.นักเรียนโรงเรียนคลอง
ห้าระดับอนุบาลปีที่ 1 - 
ชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 6 
จำนวน 343 คน 
ด้านคุณภาพ            
1. เพ่ือให้นักเรียนทราบ
ถึงเป็นแนวทางการ
ปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละ
วันสำคัญต่างๆเพ่ิมข้ึน  
2. เพ่ือให้นักเรียนได้สืบ
ทอดวัฒนธรรมประเพณี
ของไทยเพ่ิมข้ึน         
3. เพ่ือปลูกฝังเจตคติท่ีดี
ให้กับนักเรียนในด้าน
วัฒนธรรมประเพณีของ
ไทยเพ่ิมข้ึน              
4. เพ่ือให้นักเรียนมีจิตใจ
ที่ดีงามและเป็นผู้มี

มฐ. 1.1,1.2 
มฐ. 2.2 
มฐ. 3.1,3.2,3.3 
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คุณธรรมจริยธรรม
เพ่ิมข้ึน                  
5. เพ่ือให้นักเรียนเป็นผู้มี
ความรู้เกี่ยวกับวันสำคัญ
ต่างๆในท้องถิ่นของ  

 
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาศักยภาพครูผู้บริหารสู่มาตรฐานวิชาชีพ มีโครงการสนองกลยุทธ์ จำนวน 2 โครงการ 
ดังนี้ 

 

โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา  

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 
โครงการพัฒนา
บุคลากร 
 

1.เพ่ือให้ครูมีคุณธรรม
จริยธรรมและปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณของวิชาชีพ 
2.เพ่ือให้ครูมีความมุ่งมั่นและ
อุทิศตนในการสอนและพัฒนา
ผู้เรียน 
3.เพ่ือให้ครูมีการแสวงหา
ความรู้และเทคนิควิธีการสอน
ใหม่ๆ 
4.เพ่ือสร้างขวัญและกำลังใจ
ให้กับคณะครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  
 
 

เชิงปริมาณ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
จำนวน 20  คน 
เชิงคุณภาพ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษามี
การพัฒนาตนเองให้มี
คุณลักษณะตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ มีขวัญและกำลังใจใน
การทำงานร่วมกันในองค์กร
อย่างมีประสิทธิภาพ  ร้อยละ 
100 
 

มฐ. 1.1,1.2 
มฐ. 2.2 
มฐ. 3.1,3.2,3.3 
 

โครงการนิเทศ
ภายใน 

2.1   เพื่อส่งเสรมิให้ครูมคีวามรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการจัดการ
เรียนการสอน และสามารถนำไป
ปรับปรุงกิจกรรมการเรยีนการ
สอนให้มีประสิทธิภาพ 
2.2   เพื่อส่งเสรมิให้ครไูด้รบัการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง และนำมา
พัฒนางานการจัดกระบวนการ
เรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

เชิงปริมาณ 
ครู ร้อยละ  90  มีความสามารถจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย  
และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
เชิงคุณภาพ 
1.  ผูเ้รียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
สูงขึ้น ร้อยละ 5   ในทุกกลุ่มสาระ
การเรยีนรู ้

มฐ. 1.1,1.2 
มฐ. 2.2 
มฐ. 3.1,3.2,3.3 
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2.3   เพื่อพัฒนาคุณภาพผูเ้รียน
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
(O-Net, NT) การอ่านออก เขียนได ้
เกิดกระบวนการคิด มีคุณธรรม 
จริยธรรม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

2.  ครผูู้สอนทุกคนสามารถจัดการ
เรียนการสอนเพื่อขับเคลื่อนการ
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

 

 
กลยุทธ์ที่ ๑   พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษา มีโครงการสนองกลยุทธ์  
จำนวน 8  โครงการ ดังนี ้
    

โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐาน
การศึกษา

ของ
สถานศึกษา  
(มฐ.ที่ /ตัว

บ่งชี้) 
โครงการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
 

1. เพื่อให้ผู ้บริหารสถานศึกษา 
ครูผู้สอนและผู้เกี่ยวข้องในการ
จัดการศึกษาได้ตระหนักเห็น
ค ว ามส ำค ัญแ ล ะ  ร ่ ว มกั น
ร ับผ ิดชอบการจ ัดการศึกษา 
เพื ่อพัฒนาผู ้เร ียนให้เกิดการ
เรียนรู้เพ่ิมข้ึนร้อยละ86 
2.เพ่ือจัดระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาให้มีคุณภาพเป็นที่
ยอมรับของ ประชาชน ชุมชน 
และท้องถิน่ เพ่ิมข้ึน 
3. เพ่ือให้หน่วยงานและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาสามารถ
รับทราบผลการ ดำเนินงาน
จัดการศึกษาและเข้ามามีส่วน
ร่วมรับผิดชอบในการจัด
การศึกษาเพ่ิมข้ึน  
4. เพ่ือจัดระบบควบคุมคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนตาม

ด้านปริมาณ 
1. ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน
โรงเรียนคลองห้าระดับอนุบาลปี
ท ี ่  1 - ชั ้นประถมศึกษาปีท ี ่  6 
จำนวน 351 คน 
 
ด้านคุณภาพ 
1. เพื่อให้ผู้บริหาร ครูผู้สอนและ
ผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาได้
ตระหนักเห ็นความสำคัญและ 
ร ่ ว ม ก ั น ร ั บ ผ ิ ด ช อบ ก า ร จั ด
การศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้
เกิดการเรียนรู้เพ่ิมข้ึน 
2.เพ่ือจัดระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาให้มีคุณภาพเป็นที่
ยอมรับของ ประชาชน ชุมชน 
และท้องถิ่น เพ่ิมข้ึน 
3.เพ่ือให้หน่วยงานและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาสามารถรับทราบผล

มฐ. 1.1,1.2 
มฐ. 2.2 
มฐ. 3.1,3.2 
,3.3 
มฐ. 4.1,4.2 
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โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐาน
การศึกษา

ของ
สถานศึกษา  
(มฐ.ที่ /ตัว

บ่งชี้) 
มาตรฐานที่สถานศึกษากำหนด
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 86  
5.เพ่ือจัดระบบการนิเทศภายใน
สถานศึกษาเพ่ิมข้ึน 
แบบรายงานผลการปฏิบัติและ
ประเมินตนเอง 
 
 
 

การ ดำเนินงานจัดการศึกษาและ
เข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบในการ
จัดการศึกษาเพ่ิมข้ึน 
4.เพ่ือจัดระบบควบคุมคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนตาม
มาตรฐานที่สถานศึกษากำหนด
เพ่ิมข้ึน 
 
 

โครงการจัดซื้อเอกสาร
ประจำชั้นเรียน 
 

1.  เพ่ือให้การดำเนินงานธุรการ
ชั้นเรียนเป็นไปอย่างมี
ระบบ  โดยยึดความถูกต้อง 
รวดเร็ว  ถูกต้องตามระเบียบ
ของทางราชการ 
2.  จัดหาวัสดุที่จำเป็นในการ
ดำเนินงานธุรการชั้นเรียนอย่าง
มีประสิทธิภาพ  
 

เชิงปริมาณ 
คร ู   20    คน นักเรียนชั้น
อนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
จำนวนรวม  343  คน           
เชิงคุณภาพ 
1.  การดำเนินงานเป็นไปอย่างมี
ระบบ  ถูกต้อง รวดเร็ว เป็นปัจจุบัน 
มีประสิทธิภาพตรวจสอบ
ได2้.  บุคลากรที่เกี่ยวข้องได้รับการ
บริการและการอำนวยความสะดวก
อย่างเหมาะสม 
 

มฐ. 1.1,1.2 
มฐ. 2.2 
มฐ. 3.1,3.2 
,3.3 
 

โครงการจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์การศึกษา 

1.เพ่ือให้นักเรียนมีสื่อการ
เรียนรู้และสิ่งอำนวยเพียงพอ 
2. เพ่ือส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้ให้บรรลุตามจุดมุ่งหมาย
ของหลักสูตร 
 

เชิงปริมาณ     
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 
6  จำนวน  252  คน 
เชิงคุณภาพ      
นักเรียนมีสื่อการเรียนรู้และสิ่ง
อำนวยพอเพียงและมีสภาพใช้
การได้ดี 
 

มฐ. 1.1,1.2 
มฐ. 2.2 
มฐ. 3.1,3.2 
,3.3 
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โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐาน
การศึกษา

ของ
สถานศึกษา  
(มฐ.ที่ /ตัว

บ่งชี้) 
โครงการพัฒนา
ปรับปรุงภูมิทัศน์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้ มีอาคารสถานที่
เหมาะสม 
 

เชิงปริมาณ  
1. อาคารสถานที่ บริเวณภายใน
โรงเรียนมีสภาพแวดล้อม น่าอยู่
น่าเรียน 
2.ทุกคนมีส่วนร่วมในการดูแล
รักษา พัฒนาสภาพแวดล้อมให้ดี
ยิ่งขึ้น 

เชิงคุณภาพ 
1.บริเวณอาคารสถานที่สะอาด 
สวยงาม น่าอยู่น่าเรียน 

2.อาคารสถานที่และบริเวณ
โรงเรียน สะอาดเรียบร้อยอยู่
ตลอดเวลา 

มฐ. 
2.1,2.2,2.3, 
2.4 
 

โครงการพัฒนาระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
และสารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และวัสดุ
อุปกรณ์อ่ืนที่เกี่ยวข้องให้มีสภาพ
ใช้การได้ดี 
2.  เพ่ือให้เป็นแหล่งบริการสืบค้น
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 
3.  เพ่ือให้บุคลากรทุกคน
สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูล
สารสนเทศได้  
 

เชิงปริมาณ       
1. เครื่องคอมพิวเตอร์           
จำนวน  25  เครื่อง               
2. เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา    
จำนวน   4  เครื่อง               
3. เครื่องพิมพ์                     
จำนวน 10  เครื่อง  
เชิงคุณภาพ        
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ
วัสดุอุปกรณ์อ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง อยู่
ในสภาพใช้การได้ดี  
 

มฐ. 1.1,1.2 
มฐ. 2.2 
มฐ. 3.1,3.2, 
3.3 
 

โครงการระบบงาน
ธุรการ 
 

1. เพ่ือจัดเก็บเอกสาร งานธุรการ 
และข้อมูลสารสนเทศ ให้เป็น
ระเบียบยิ่งขึ้น 

เชิงปริมาณ   มฐ. 1.1,1.2 
มฐ. 2.2 
มฐ. 3.1,3.2 
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2. เพ่ือให้ข้อมูล สารสนเทศ
ถูกต้องและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
3. เพ่ือพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศให้เป็นระบบที่สะดวก
และง่ายต่อการนำไปใช้งาน 

โรงเรียนมีห้องธุรการ และข้อมูล
สารสนเทศของโรงเรียน 1 
ห้องเรียน 
เชิงคุณภาพ  
 1. โรงเรียนจัดเอกสารงานธุรการ 
เป็นระบบ หมวดหมู่ สามารถ
ค้นหาได้รวดเร็วขึ้น 
  2. มีอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน
พอเพียงอย่างมีประสิทธิภาพ          
 

,3.3 
 

 
กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา จำนวน 3 โครงการ ดังนี้ 

 

โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 
ของโครงการ/

กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา  

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 
โครงการเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

1. เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะใน
การทำงาน  รักการทำงาน  
และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้   
2. เพ่ือให้นักเรียนนำผลผลิต
จากการเกษตรสู่โครงการ
อาหารกลางวัน 
3. เพ่ือให้นักเรียนนำความรู้  
ทักษะต่างๆ ไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 
4. เพ่ือให้นักเรียนใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์ 
 

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนมีทักษะใน
การทำงาน  รักการ
ทำงาน  และทำงาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้  ร้อยละ 
85 
2. นักเรียนนำผลผลิต
จากการเกษตรสู่
โครงการอาหาร
กลางวัน  ร้อยละ 85 
3. นักเรียนนำความรู้  
ทักษะต่างๆ ไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน  ร้อยละ 
85 
4. นักเรียนใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์  ร้อย
ละ 85 
เชิงคุณภาพ 

มฐ. 1.1,1.2 
มฐ. 3.1,3.2,3.3 
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โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 
ของโครงการ/

กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา  

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 
นักเรียนเข้าใจหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  สามารถนำ
ความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน  มี
ทักษะการทำงาน  รัก
การทำงาน  ทำงาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้  มี
ความสุขในการเรียน  
เป็นคนดี  คนเก่งของ
โรงเรียน  โรงเรียนมี
สิ่งแวดล้อมดีข้ึน  มี
แหล่งเรียนรู้เพ่ิมขึ้น 
 
 
 
 
 

โครงการกีฬาสัมพันธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เพื ่อสนับสนุนและส่งเสริม
การจ ัดก ิจกรรมเพ ื ่อพ ัฒนา
คุณภาพทั ้งทางจิตใจและทาง
ร่างกายของนักเรียน 
2. เพื่อให้การเล่นกีฬาเป็นแรง
กระต ุ ้น ให ้น ัก เร ียนม ีน ้ ำ ใจ
นักกีฬารู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เกิด
ค ว า ม ร ั ก ค ว า ม ส า ม ั ค คี  
ความสัมพันธ์อันดีในหมู ่คณะ
และกล้าแสดงออก 
3. เพื ่อส่งเสริมให้นักเร ียนมี
สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง
และสามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่

เชิงปริมาณ 
- นักเรียนร้อยละ 90 
ได้เข้าร่วมกิจกรรม 
เชิงคุณภาพ 
- นักเรียนร้อยละ 80 
ได้เล่นกีฬาอย่างมีน้ำใจ
เป ็นนักกีฬา ร ู ้แพ้ รู้
ชนะ ร ู ้ อภ ัย   และมี
ความรักความสามัคคี
ในหมู่คณะ 
- นักเรียนร้อยละ 80 
มีความพึงพอใจต่อการ
เข้าร่วมกิจกรรม 
 

มฐ. 1.1,1.2 
มฐ. 2.2 
มฐ. 3.1,3.2,3.3 
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โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 
ของโครงการ/

กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา  

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 
ของตนเองต ่อไปได ้อย ่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

โครงการประชาสัมพันธ์
โรงเรียน 

1. เพ่ือพัฒนาบุคลากร
ผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์
ให้มีความรู้ ความสามารถใน
การดำเนินการประชาสัมพันธ์  
ผลงานของสถานศึกษา 
2.  เพ่ือวางแผนพัฒนางาน
ประชาสัมพันธ์ของสถานศึกษา 
โดยการมีส่วนร่วมของบุคคล  
ชุมชน  องค์กร  สถาบัน และ
สื่อมวลชนในท้องถิ่น 
3.เพ่ือพัฒนาระบบงาน
ประชาสัมพันธ์โดยใช้สื่อ
เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่
ทันสมัย 
4. เพ่ือสร้างกิจกรรมการ
ประชาสัมพันธ์ในหลากหลายรู
แบบ  เช่น  แผ่นพับ  แผ่นปลิว  
จดหมายข่าว ฯลฯ โดยยึด
หลักการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย 
5. เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
อันเป็นประโยชน์แก่เยาวชน
และสังคม 
6. เพ่ือส่งเสริมความสามารถ
พิเศษของนักเรียนด้านการ
ประชาสัมพันธ์ 
7.    เพ่ือส่งเสริมสัมพันธภาพอัน
ดีระหว่างโรงเรียนและชุมชน 
 

เชิงปริมาณ 
1.นักเรียนและ
บุคลากรทุกคนใน
โรงเรียนคลองห้า 
จำนวน 354 คน 
ได้รับข่าว
ประชาสัมพันธ์ของ
โรงเรียน                           
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนโรงเรียนคลอง
ห้ามีความสามารถใน
การเป็นสื่อกลาง
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
ต่างๆของโรงเรียน
ให้กับผู้ปกครองและ
ชุมชนได้ 
 

มฐ. 1.1,1.2 
มฐ. 2.2 
มฐ. 3.1,3.2,3.3 
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โครงการตามแผนพัฒนาการศึกษา ระดับปฐมวัย 
ประจำปีงบประมาณ 2561 – 2564  

การดำเนินงานตามกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
กลยุทธ์ที่ ๓ ยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีโครงการ
สนองกลยุทธ์. จำนวน  4 โครงการ ดังนี้ 
     

โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา  

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 
โครงการพัฒนาวชิาการปฐมวัย 

- กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
และสมรรถภาพหนูน้อย 
- กิจกรรมศิลปะสรา้งสรรค ์
- กิจกรรมนักอ่านตัวน้อย 
- กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรม
และสิ่งแวดล้อม 
- กิจกรรมการละเล่นพ้ืนบ้าน 

1. เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการด้าน
ร่างกาย  อารมณ์ – จิตใจ  
สังคม  และสติปัญญา 
2. เพ่ือให้นักเรียนรู้จักใช้
ความคิด  การแสดงออก  
และความสามารถของตนเอง 
3. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถใช้
ภาษาสื่อสาร  คิดและ
แก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนระดับปฐมวัย ปีที่ 
2 – 3 จำนวน 95 คน 
เชิงคุณภาพ 
ผู้เรียนมีพัฒนาการด้าน
ร่างกาย  อารมณ์ – จิตใจ  
สังคม  และสติปัญญา  
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  
มีความม่ันใจและกล้า
แสดงออกมากข้ึน 

 

มฐ 1.1,1.2,1.3, 
มฐ 
2.1,2.2,2.3,2.4 
มฐ 3.1,3.3 
มฐ. 4.1 

โครงการอาหารกลางวัน 1. เพื่อให้นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษา ได้รับประทาน
อาหารกลางวันครบทั้ง 5 หมู่ 
และครบ 100% 
2. เพ่ือให้นักเรียนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึน 
3. เพ่ือเสริมสร้างพัฒนาการ
และการเจริญเติบโตให้
เหมาะสมกับวัย 
 

เชิงปริมาณ 
- นักเรยีนระดับชัน้อนุบาล
และประถมศึกษา จำนวน 
85 คน  
เชิงคุณภาพ 
 - นักเรียนมีสุขภาพที่
แข็งแรงสมบรูณ์ มี
สติปัญญาเพ่ือพัฒนาการ
เรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ 
- นักเรยีนมีภาวะทุพ
โภชนาการ ไม่เกินร้อยละ 4 
% 
 

มฐ. 
1.1,1.2,1.3,1.4 
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โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา  

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 
โครงการสื่อและอุปกรณ์เพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก
ปฐมวยั 

1. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
พัฒนาการด้านร่างกาย 
อารมณ-์จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา  
2. เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะการ
เคลื่อนไหวตามวัย 
3. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถใช้
ภาษาสื่อสาร คิดและ
แก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย 
4. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ มี
ความคิดรวบยอด และทักษะ
เบื้องต้นเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ 
สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีความสุข 
5. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
จินตนาการ ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ มีความม่ันใจ และ
กล้าแสดงออกได้อย่าง
เหมาะสมกับวัย 
 

เชิงปริมาณ 
1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 
นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 
2-3 จำนวน 95 คน 
เชิงคุณภาพ 
1. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
พัฒนาการด้านร่างกาย 
อารมณ-์จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา  
2. เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะ
การเคลื่อนไหวตามวัย 
3. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถ
ใช้ภาษาสื่อสาร คิดและ
แก้ปัญหาได้เหมาะสมกับ
วัย 
4. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ 
มีความคิดรวบยอด และ
ทักษะเบื้องต้นเกี่ยวกับสิ่ง
ต่าง ๆ  สามารถทำงาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข 
5. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
จินตนาการ ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ มีความม่ันใจ 
และกล้าแสดงออกได้
อย่างเหมาะสมกับวัย 
 

มฐ 
2.1,2.2,2.3,2.4 
มฐ 3.1,3.3,3.3 
มฐ 4.1,4.2,4.3 
 

โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย 1.  เพ่ือให้นักเรียนอนุบาลได้
เรียนรู้ มีทักษะทดลอง
ทางด้านวิทยาศาสตร์           
( Hand- on ) การลงมือทำ
ด้วยตนเองโดยปฏิบัติจริง 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนระดับปฐมวัย ปีที่ 
1 – 2 จำนวน 100 คน 
เชิงคุณภาพ 

มฐ 
2.1,2.2,2.3,2.4 
มฐ 3.1,3.3,3.3 
มฐ 4.1,4.2,4.3 
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โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา  

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 
2. เพ่ือส่งเสริมเด็กให้รู้จัก
สังเกต  รู้จักคิด  รู้จัก
แก้ปัญหาและค้นหาคำตอบ
ด้วยตนเอง  ด้วยการบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ในวัยที่
สามารถเขียนได้สูงสุด 
3.  เพ่ือเข้าร่วมโครงการ 
“บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย”  
 

1. ครูได้รับการอบรมและ
นำความรู้มาพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ให้เกิดความ
สนุกสนานและเหมาะสม
กับวัย 

2. เด็กได้เรียนรู้และเกิด
ทักษะทางวิทยาศาสตร์
ผ่านการทดลองอย่างง่าย 
 

 
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐาน
การศึกษา

ของ
สถานศึกษา  
(มฐ.ที่ /ตัว

บ่งชี้) 
โครงการธรรมะสอนหนู 1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จัก

หลักธรรมในพระพุทธศาสนา 
2. เพื ่อปลูกฝังให้นักเรียนมี
ค ุณธรรม  จร ิยธรรมและ
ศีลธรรมที่ดี 
3. เพื ่อให้นักเรียนปฏิบัติตน
เป ็นคนด ีตามหลักธรรมใน
พระพุทธศาสนา 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนระดับปฐมวัย ปีที่ 2 – 
3 จำนวน 100 คน 
เชิงคุณภาพ 
เด็กได้เรียนรู้และปฏิบัติหน้าที่
ของตนในการตั้งใจเรียนและ
เป็นเด็กด ี
 

มฐ. 
3.1,3.2,3.3 
มฐ. 4.1,4.2 
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กลยุทธ์ที่ ๒  พัฒนาศักยภาพครูผู้บริหารสู่มาตรฐานวิชาชีพ  มีโครงการสนองกลยุทธ์ จำนวน 1 โครงการ 
ดังนี้ 
 

โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา  
(มฐ.ที่ /ตัว

บ่งชี้) 
โครงการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
- กิจกรรมการอบรม ประชุม 
สัมมนา ของหน่วยงานต้น
สังกัดและหน่วยงาน
ภายนอก 
 

1. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ครู
และบุคลากร ได้เข้าร่วม
ประชุมอบรม สัมมนา ศึกษาดู
งานของหน่วยงานต่างๆอย่าง
ต่อเนื่อง 
2. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ครู
และบุคลากร ได้ศึกษาดูงาน
นอกสถานที่ แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ การเรียนรู้จาก
แหล่งเรียนรู้จริง 
 

เชิงปริมาณ 
1. ครูและบุคลากรได้เข้าร่วม
การพัฒนาในด้านต่างๆ ร้อยละ 
100 
2. ครูและบุคลากรเข้าร่วม
การศึกษาดูงานนอกสถานที่
เพ่ือพัฒนาศักยภาพ ร้อยละ 
100 
เชิงคุณภาพ 
๑. ครู บุคลากร โรงเรียนลิ้นจี่
อุทิศ เข้าร่วมการประชุม 
อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ 
เพ่ือสามารถนำมาปรับปรุง
และพัฒนาตนเองการจัดการ
เรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง
และมีประสิทธิภาพ 
  
 

มฐ. 9.1,9.2 
มฐ 5.1 5.2 
5.3 
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กลยุทธ์ที่ ๑   พัฒนาระบบบริหารการจัดการสถานศึกษา จำนวน 2 โครงการ ดังนี ้
 

โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา  
(มฐ.ที่ /ตัว

บ่งชี้) 
โครงการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพทาง
การศึกษา 
- กิจกรรมประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา 
- กิจกรรมจัดทำมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 
- กิจกรรมปรับปรุง
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา 
- กิจกรรมจัดทำแผนปฏิบัติ
การประจำปีการศึกษา 
- กิจกรรมจัดทำแบบ
รายงานการประเมินตนเอง 
- กิจกรรมการพัฒนาระบบ
ข้อมูลและสารสนเทศ 

1. เพื่อช่วยกันวางแผน 
กำหนดนโยบาย สร้างความ
เข้าใจอันดีระหว่าง
สถานศึกษา คณะกรรมการ
สถานศึกษา ชุมชน 
2. เพื่อปรับปรุงและพัฒนา 
มาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
3. เพ่ือปรับปรุงแผนพัฒนา
การจัดศึกษาของสถานศึกษา
ให้สอดคล้องความต้องการ
ของท้องถิ่น ชุมชน และผู้เรยีน 
4. เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ
ประจำปีการศึกษาอย่าง
ครอบคลุม และสอดคล้องกับ
ความต้องการของท้องถิ่น 
ชุมชน และผู้เรียน 
5. เพื่อให้ครูและบุคลากร 
จัดเก็บข้อมูล รวบรวม จัดทำ
แบบรายงานผลการปฏิบัติ
และประเมินตนเอง 
 
 

เชิงปริมาณ 
1. โรงเรยีนและคณะกรรมการ
สถานศึกษาไดป้ระชุมปรกึษาหารือ 
ร้อยละ 80 
2. โรงเรียนพัฒนามาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรยีนให้
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  ร้อยละ 80 
3. โรงเรียนจดัทำแผนพัฒนาการ
จัดศึกษาของสถานศึกษา
สอดคล้องความต้องการของ
ท้องถิ่น ชุมชน และผู้เรียน เพิม่ขึ ้
4. โรงเรียนจดัทำแผนปฏิบัติการ
ประจำปีการศึกษาอย่าง
ครอบคลมุ และสอดคล้องกับ
ความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน 
และผูเ้รียน ร้อยละ 80 
5.โรงเรียนมีระบบจัดเก็บข้อมลู
สารสนเทศ ร้อยละ  80 
เชิงคุณภาพ 
1. โรงเรียนได้มีการบริหารจัด
การศึกษา โดยส่งเสริมการมี
ส ่วนร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษา ชุมชน และพัฒนา
สารสนเทศ เพื ่อให้เป็นตาม
มาตรฐานของหน่วยงานต้น
สังกัด 
2. สถานศึกษามีระบบประกัน
คุณภาพภายในที่เกิดประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลร้อยละตาม
เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาทุกด้าน 
 

มฐ. 
7.1,7.2,7.3,7.
4,  7.5 
มฐ. 
8.1,8.2,8.3,8.
มฐ. 4,  8.5 
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โครงการ/กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 
โครงการระบบงานธุรการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เพ่ือจัดเก็บเอกสาร งาน
ธุรการ และข้อมูลสารสนเทศ 
ให้เป็นระเบียบยิ่งขึ้น 
2. เพ่ือให้ข้อมูล สารสนเทศ
ถูกต้องและเป็นปัจจุบันอยู่
เสมอ 
3. เพ่ือพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศให้เป็นระบบที่
สะดวกและง่ายต่อการ
นำไปใช้งาน 
 

เชิงปริมาณ  
 โรงเรียนมีห้องธุรการ และ
ข้อมูลสารสนเทศของ
โรงเรียน 1 ห้องเรียน 
 
เชิงคุณภาพ  
1. โรงเรียนจัดเอกสารงาน
ธุรการ เป็นระบบ หมวดหมู่ 
สามารถค้นหาได้รวดเร็วขึ้น 
2. มีอุปกรณ์เครื่องใช้
สำนักงานพอเพียงอย่างมี
ประสิทธิภาพ          

มฐ 8.2 
8.3,8.4 
มฐ.12.3 
,12.6 

 
กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ตาม จำนวน 3 โครงการ ดังนี้ 

   - โครงการเครือข่ายเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา  
(มฐ.ที่ /ตัว

บ่งชี้) 
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
 

1. เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะใน
การทำงาน  รักการทำงาน  
และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้   
2. เพ่ือให้นักเรียนนำผลผลิต
จากการเกษตรสู่โครงการ
อาหารกลางวัน 
3. เพ่ือให้นักเรียนนำความรู้  
ทักษะต่างๆ ไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนมีทักษะในการ
ทำงาน  รักการทำงาน  และ
ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้  ร้อย
ละ 85 
2. นักเรียนนำผลผลิตจาก
การเกษตรสู่โครงการอาหาร
กลางวัน  ร้อยละ 85 

มฐ. 
3.1,3.2,3.3 
มฐ. 
13.1,13.2 
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โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา  
(มฐ.ที่ /ตัว

บ่งชี้) 
4. เพ่ือให้นักเรียนใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์ 
 

3. นักเรียนนำความรู้  ทักษะ
ต่างๆ ไปใช้ในชีวิตประจำวัน  
ร้อยละ 85 
4. นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์  ร้อยละ 85 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนเข้าใจหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  สามารถ
นำความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน  มีทักษะการ
ทำงาน  รักการทำงาน  
ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้  มี
ความสุขในการเรียน  เป็นคน
ดี  คนเก่งของโรงเรียน  
โรงเรียนมีสิ่งแวดล้อมดีข้ึน  มี
แหล่งเรียนรู้เพ่ิมขึ้น 
 

โครงการกีฬาสัมพันธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริม
การจัดกิจกรรมเพื ่อพัฒนา
คุณภาพทั้งทางจิตใจและทาง
ร่างกายของนักเรียน 
2. เพ่ือให้การเล่นกีฬาเป็นแรง
กระตุ ้นให ้น ักเร ียนม ีน ้ำใจ
นักกีฬารู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เกิด
ค ว า ม ร ั ก ค ว า ม ส า ม ั ค คี  
ความสัมพันธ์อันดีในหมู่คณะ
และกล้าแสดงออก 
4. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมี
ส ุ ขภาพร ่ า งกายสมบ ู รณ์
แข ็งแรงและสามารถท ี ่จะ

เชิงปริมาณ 
- นักเรียนร้อยละ 90 ได้เข้า
ร่วมกิจกรรม 
เชิงคุณภาพ 
- นักเรียนร้อยละ 80 ได้เล่น
กีฬาอย่างมีน้ำใจเป็นนักกีฬา 
ร ู ้แพ้ ร ู ้ชนะ ร ู ้อภัย   และมี
ความรักความสามัคคีในหมู่
คณะ 
- นักเรียนร้อยละ 80 มีความ
พ ึ งพอใจต ่ อการ เข ้ า ร ่ วม
กิจกรรม 
 

มฐ. 
3.1,3.2,3.3 
มฐ. 
13.1,13.2 
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โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา  
(มฐ.ที่ /ตัว

บ่งชี้) 
ปฏิบัติหน้าที่ของตนเองต่อไป
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

โครงการประชาสัมพันธ์
โรงเรียน 

1. เพ่ือพัฒนาบุคลากร
ผู้รับผิดชอบงาน
ประชาสัมพันธ์ให้มีความรู้ 
ความสามารถในการ
ดำเนินการประชาสัมพันธ์  
ผลงานของสถานศึกษา 
2.  เพ่ือวางแผนพัฒนางาน
ประชาสัมพันธ์ของ
สถานศึกษา โดยการมีส่วน
ร่วมของบุคคล  ชุมชน  
องค์กร  สถาบัน และ
สื่อมวลชนในท้องถิ่น 
3.เพ่ือพัฒนาระบบงาน
ประชาสัมพันธ์โดยใช้สื่อ
เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่
ทันสมัย 
4. เพ่ือสร้างกิจกรรมการ
ประชาสัมพันธ์ในหลากหลาย
รูแบบ  เช่น  แผ่นพับ  แผ่น
ปลิว  จดหมายข่าว ฯลฯ โดย
ยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุก
ฝ่าย 
5. เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
อันเป็นประโยชน์แก่เยาวชน
และสังคม 
6. เพ่ือส่งเสริมความสามารถ
พิเศษของนักเรียนด้านการ
ประชาสัมพันธ์ 

เชิงปริมาณ 
1.นักเรียนและบุคลากรทุก
คนในโรงเรียนคลองห้า 
จำนวน 354 คน ได้รับข่าว
ประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน                           
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนโรงเรียนคลองห้ามี
ความสามารถในการเป็น
สื่อกลางประชาสัมพันธ์
ข่าวสารต่างๆของโรงเรียน
ให้กับผู้ปกครองและชุมชนได้ 
 

มฐ. 11 
11.1 11.2 
11.3 
มฐ.3.4 
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โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา  
(มฐ.ที่ /ตัว

บ่งชี้) 
7.    เพ่ือส่งเสริมสัมพันธภาพ
อันดีระหว่างโรงเรียนและ
ชุมชน 
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ตอนที่ 5 
การติดตามประเมินผล 

 
 โรงเรียนคลองห้า(พฤกษชัฏราษฎร์บำรุง)  เป็นสถานศึกษาที่แบ่งโครงสร้างการปฏิบัติงานออกเป็น 
4 กลุ่ม  ประกอบด้วย  กลุ่มบริหารงานวิชาการ กลุ่มบริหารงานงบประมาณ  กลุ่มบริหารงานทั่วไป และ
กลุ ่มบริหารงานบุคคล  การดำเนินงานของงาน/โครงการตามแผนกลยุทธ์แผนปฏิบัติการประจำปีมี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากแค่ไหนอยู ่ที ่การกำกับ ติดตาม  ประเมินผล  และรายงานผลให้
สาธารณชนได้ทราบ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1. การดำเนินงาน  
 1.  โรงเรียนคลองห้า(พฤกษชัฏราษฎร์บำรุง)  มีการจัดทำแผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติการ/โครงการ ให้
เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของสถานศึกษา มาตรฐานคุณภาพการศึกษา  และเป็นกลยุทธ์ของ
สถานศึกษา 
 2.  โรงเรียนคลองห้า(พฤกษชัฏราษฎร์บำรุง) จัดให้มีการนิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงาน/โครงการ
ทุกสิ้นไตรมาส มีผู้รับผิดชอบงาน  โครงการ  รายงานผลการปฏิบัติเป็นระยะ  เพ่ือทราบความก้าวหน้าและ
ปัญหาอุปสรรคของงาน  โดยให้หัวหน้ากลุ่มทราบด้วย  โดยอาศัยวงจรคุณภาพ PDCA  

PDCA หรือวงจรเดมมิ่ง (Deming) เป็นกระบวนการดำเนินงานที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย PDCA มา
จากคำว่า Plan (การวางแผน) Do(ปฏิบัติ) Check(ตรวจสอบ) และ Act(ดำเนินงานให้เหมาะสม) ดังภาพ 
ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
  

 
 
ขั ้นการวางแผน (Plan) เป็นการกำหนดกรอบงานที ่ต ้องการแก้ปัญหา/ต้องการปรับปรุง

เปลี่ยนแปลง รวมถึงการพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ โดยพิจารณาว่า ต้องนำข้อมูลอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์ 
แล้วกำหนดทางเลือกในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงดังกล่าว การวางแผน จะช่วยให้สามารถคาดการณ์สิ่ งที่
จะเกิดขึ้นในอนาคต และช่วยลดความสูญเสียต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ 

วางแผน 

ตรวจสอบ 

ดำเนินการได้
เหมาะสม 

วางแผน 

ตรวจสอบ 

ปฏิบัต ิ
ดำเนินการได้

เหมาะสม 
ปฏิบัต ิ

(ฝ่ายบริหาร) 

(ครู) 

(ผู้ตรวจสอบและฝ่ายบริหาร) 

(ฝ่ายบริหาร) 



58 

 

  ขั้นการปฏิบัติ (DO) เป็นการลงมือปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และพัฒนา ตามทางเลือกที่กำหนดไวใ้น
แผน ขณะเดียวกัน มีการตรวจสอบระหว่างการปฏิบัติด้วยว่าดำเนินไปในทิศทางท่ีกำหนดไว้หรือไม่ 
  ขั้นการตรวจสอบ (Check) เป็นการประเมินผลที่ได้รับจากการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง และพัฒนา 
ซึ่งทำให้ทราบว่า การปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ โดยกำหนดความถี่ของการ
ตรวจสอบตามความเหมาะสม 
  ขั้นการดำเนินงานให้เหมาะสม (Act) เป็นการพิจารณาผลการตรวจสอบ และอาจจะนำผลการ
ตรวจสอบมาดำเนินการ 2 กรณี คือ กรณีที่ 1 ถ้ามีผลการปฏิบัติงานที่ดี จะนำกระบวนการปฏิบัตินั้นมา
จัดทำเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานของสถานศึกษา กรณีท่ี 2 ผลงานยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ต้องนำผลการ
ประเมินมาพิจารณาว่า ควรดำเนินการอย่างไรต่อไป เพ่ือให้บรรลุผลตามที่กำหนดไว้  

เมื่อนำวงจร PDCA มาใช้ในการทำงานอย่างต่อเนื่อง จะทำให้วงจรดังกล่าวจะหมุนอย่างต่อเนื่อง 
ทำให้การทำงานมีการพัฒนาไปอย่างไม่มีสิ้นสุด ดังภาพที่..... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. การกำกับ  ติดตาม 
 1.  โรงเรียนคลองห้า(พฤกษชัฏราษฎร์บำรุง)  มีการกำกับ  การติดตามการดำเนินโครงการ/งาน ให้
ดำเนินไปตามแผนปฏิทินที่วางไว้ 
 2.  โรงเรียนคลองห้า(พฤกษชัฏราษฎร์บำรุง)  ได้ทำการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม พัฒนา
ศักยภาพ และเตรียมความพร้อม แล้วจัดทำการติดตามผลเป็นระยะ ตามจุดประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ตามแผนการ
จัดการเรียนรู้  โดยผู้อำนวยการโรงเรียนคลองห้า(พฤกษชัฏราษฎร์บำรุง)  หัวหน้างาน, ครู, ผู้ปกครองหรือผู้
ที่เก่ียวข้อง  โดยการกำกับ  ติดตามเป็นรายบุคคล 
 3. จัดทำการกำกับ  การติดตามโดยการประเมิน และบันทึกผลการติดตามเพ่ือดูพัฒนาการเด็กที่มารับ
บริการได้รับบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม พัฒนาศักยภาพ เตรียมความพร้อม และการฝึกทักษะ 
3. ประเมินผล 
 1. จัดทำการประเมินผลโดยแบบจากต้นสังกัด  และแบบที่ร่วมกันจัดทำโดยคณะกรรมการของโรงเรียน 
 2. ทำการประเมินเป็นระยะ  อย่างต่อเนื่อง  และจัดทำการบันทึกด้วยทุกครั้ง  เพื่อดูพัฒนาการ เด็ก 
 3. ร่วมกันแก้ไขปัญหา และร่วมกันวางแผนพัฒนาการจัดการศึกษาต่อไป 
4. รายงาน 

มาตรฐาน 

มาตรฐาน 

มาตรฐาน 

P 

D 

C 

A 

P 

D 

C 

A 

P 

D 

C 

A 

ปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง 

ปรับปรุง และยกระดับ 
มาตรฐานเดิมให้สูงขึ้น 
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 1. จัดทำสรุปงานโครงการ รวบรวมผลการดำเนินงาน ผลการประเมิน  เขียนรายงานให้กับ
ผู้อำนวยการ โรงเรียนคลองห้า(พฤกษชัฏราษฎร์บำรุง)  และเผยแพร่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบ  
 
บทบาทหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง 

ในการดำเนินงาน โรงเรียนคลองห้า(พฤกษชัฏราษฎร์บำรุง) นั้นมีผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียในการ
บริหารงานหลายด้านได้แก่ ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง นักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียดังกล่าวมีบทบาทในการมีส่วนร่วม และหน้าที่ในการพัฒนา บริหารและการดำเนินงานของ 
โรงเรียนคลองห้า(พฤกษชัฏราษฎร์บำรุง)  แตกต่างกันไป ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
1. คณะกรรมการสถานศึกษา 
- คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นองค์คณะบุคคลที่ทำงานร่วมกับสถานศึกษา เพื่อให้

สถานศึกษามีความเข้มแข็ง สามารถบริหารจัดการศึกษาได้ด้วยตนเองได้ตามกรอบที่กฎหมาย
กำหนด ดังนั้นความหลากหลายของบุคคลที่เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ จึงเอื้อต่อการพัฒนา
การศึกษา ที่ต้องอาศัยทั้งความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ บุคคลที่ได้รับ
การคัดเลือกเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจึงมีความสำคัญต่อการจัด
การศึกษาดังนี้  

- ผู ้แทนผู ้ปกครอง เป็นผู ้สะท้อนปัญหาและความต้องการด้านคุณภาพทางการศึกษาและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนทั้งในส่วนที่คาดหวังและสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้น
และร่วมมือกับครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและชุมชนในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน 

- ผู้แทนครู เป็นผู้มีความชำนาญในสายวิชาชีพครูมีความสำคัญต่อการนำเสนอ ข้อมูลด้าน
กระบวนการเรียนรู้ ปัญหา และความต้องการการสนับสนุน ช่วยเหลือ รวมทั้งรายงานผลการ
จัดการศึกษา 

- ผู้แทนองค์กรชุมชน เป็นผู้สะท้อนสภาพของปัญหาและความต้องการในการพัฒนาผู้เรียนซึ่ง
เป็นสมาชิกส่วนหนึ่งของชุมชน และให้ความร่วมมือกับสถานศึกษาทั้งในด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น 
แหล่งเรียนรู้ 

- ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้สะท้อนสภาพปัญหาและความต้องการที่ครอบคลุมทั้ง
เขตพ้ืนที่บริการของสถานศึกษาและมีความสำคัญต่อสถานศึกษาอย่างยิ่งในเรื่องการขอรับการ
สนับสนุนด้านงบประมาณ ทรัพยากรทางการจัดการศึกษา และเชื่อมโยงแผนพัฒนาการศึกษา
กับแผนพัฒนาท้องถิ่น 

- ผู ้แทนศิษย์เก่าของสถานศึกษา เป็นผู ้ที ่สะท้อนสภาพความรัก และความศรัทธา ความ
ภาคภูมิใจต่อสถาบันการศึกษาที่ตนได้รับการศึกษา ช่วยจรรโลงคุณค่าของสถาบันไปสู่ศิษย์รุ่น
หลังให้ประสบความสำเร็จในการศึกษาเช่นกัน 

- ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่ เป็นผู้นำเสนอและเติมเต็มข้อมูล
ด้านคุณธรรม จริยธรรมตามหลักธรรมของศาสนาซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้
นักเรียนเป็นคนดีของสังคม 
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- ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในดานต่าง ๆ ที่จะช่วยเสริมให้
สถานศึกษาจัดการศึกษาได้ครอบคลุมในทุก ๆ ด้านอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ทำให้
สถานศึกษามีความเข้มแข็งและมีการพัฒนาที่ยั่งยืน 

- ผู้บริหารสถานศึกษา ในฐานะกรรมการและเลขานุการซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของสถานศึกษา เป็น
บุคคลที่สำคัญท่ีจะสะท้อนภาพของการบริหารจัดการ ผู้ช่วยเหลือ ให้คำปรึกษา สร้างแรงจูงใจ 
กระตุ้นการทำงาน ทบทวนรายงาน สะท้อนความคิดเปิดโอกาสให้ผู้แทนในแต่ละกลุ่มได้แสดง
บทบาทอย่างเต็มที ่ จัดเตรียมการประชุม บันทึกการประชุม รายงานผลการประชุมและ
สนับสนุนด้านอุปกรณ์ ห้องประชุม วัสดุใช้สอย ฯลฯ รวมทั้งการพิจารณานำมติ ข้อคิดเห็น 
และข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปสู่การปฏิบัติ 
 

ดังนั้นคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งเป็นองค์คณะบุคคลในการบริหารสถานศึกษาแบบมี
ส่วนร่วม จึงต้องอาศัยผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในสาขาหลากหลาย และเข้าใจการศึกษา มีความมุ่งมั่น มี
เวลาที่จะอุทิศแรงกายแรงใจพัฒนาสถานศึกษาของชุมชนให้มีคุณภาพ และได้มาตรฐานตามที่ชุมชน สังคม 
และประเทศชาติต้องการ ซึ่งจะส่งผลให้ชุมชน สังคมเข้มแข็ง และประเทศชาติก้าวหน้า 

 หน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา ให้เป็นไปตามคู่มือปฏิบัติงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานของสำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีรายละเอียดดั้งนี้ 

 
 
 

หน้าที่ แนวปฏิบัติ 
1.ด้านวิชาการ 1.ให้ความเห็นข้อเสนอแนะในการพัฒนาแนวทางการให้บริการช่วยเหลือระยะ

แรกเริ่มและการพัฒนาศักยภาพของสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับแนวทางการ
ให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและการพัฒนาศักยภาพ และความต้องการ
ของผู้เรียน  
2.ให้ข้อเสนอแนะ และส่งเสริมสนับสนุนในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม 
กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ เพื่อการปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
3.รับทราบ และข้อเสนอแนะเกี ่ยวกับการจัดระบบและการดำเนินการตาม
ระบบประกันคุณภาพภายในการศึกษา 

2.ด้านงบประมาณ 1.ให้ความเห็นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดตั้งและการใช้จ่ายงบประมาณของ
สถานศึกษา 
2.ให้ความเห็นข้อเสนอแนะในการออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และแนว
ปฏิบัต ิเก ี ่ยวกับการบริหารการเง ินและการหารายได ้จากทรัพย์ส ินของ
สถานศึกษาหรือปฏิบัติหน้าที ่อื ่นเกี ่ยวกับเรื ่องนี ้ตามที ่กฎหมาย ระเบียบ 
ประกาศ ฯลฯ กำหนด 
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หน้าที ่ แนวปฏิบัติ 
3..ด้านการบริหารทั่วไป 1.ให้ความเห็น  เสนอแนะ  และให้คำปรึกษาในการจัดทำนโยบาย แผนพัฒนา

การศ ึกษาของสถานศ ึ กษาให ้สอดคล ้ องก ับนโยบายและแผนของ
กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ รวมทั้งความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 
 

4.บริหารงานบุคคล 1.ปฏิบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษากำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2.รับทราบ ให้ความเห็น และข้อเสนอแนะในการปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและกิจกรรมของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ประกาศ คำสั่ง ตลอดจนนโยบายและแผนของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงาน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และ
ความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น และรายงานสำนักบริหารงานการศึกษา
พิเศษ เมื่อสถานศึกษาไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ตลอดจน
นโยบายและแผนงานของกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และความต้องการของ
ชุมชนและท้องถิ่น 
3.ให้ความเห็นข้อเสนอแนะประสาน ส่งเสริม สนับสนุนเกี่ยวกับการระดม
ทรัพยากรเพื ่อการศึกษารวมทั ้งปกครองดูแลบำรุงรักษา ใช ้ และจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษาตามที่กฎระเบียบ ประกาศ ฯลฯ 
กำหนด 
4.ให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ และให้คำปรึกษาในการออกระเบียบ ข้อบังคับ 
ประกาศ แนวปฏิบัติ ฯลฯ ในการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษา ตามที่
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ กำหนด 
5.ให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ และให้คำปรึกษาในการส่งเสริมความเข้มแข็งใน
ชุมชนและสร้างความสัมพันธ์กับสถาบันอ่ืน ๆ ในชุมชนและท้องถิ่น 
6.ปฏิบัติหน้าที่อื ่นเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษา ตามที่กฎหมาย ระเบียบ 
ประกาศ ฯลฯ กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
 

บทบาทหน้าที่ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
  การดำเนินงานจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา เกี่ยวข้องกับทุกฝ่ายในสถานศึกษา รวมถึงบุคลากรขององค์กรอื่น ๆดังนั้น                 
จึงควรเข้าใจบทบาทของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องดังนี้ 
  ๑. บุคลากรภายในสถานศึกษา  
   ๑.๑ ผู้อำนวยการโรงเรียน มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้ 
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 ๑) วิเคราะห์ ศึกษานโยบาย ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของชาติ กระทรวง กรม 
จังหวัด เขตพื้นที่การศึกษา และสภาพความต้องการของท้องถิ่นชุมชน สภาพการจัดการศึกษา ปัญหาและ
ความต้องการจำเป็น อย่างเป็นระบบ นำมากำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และความสำเร็จของ
สถานศึกษาร่วมกับบุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย  
  ๒) ส่งเสริมความรู ้ความเข้าใจและความตระหนักในเรื ่องการประกันคุณภาพ
การศึกษากับครู บุคลากรและผู ้เกี ่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั ้งการจัดระบบประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา 
 ๓) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงาน และมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินงาน
ตามกระบวนการในการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งการกำหนดบทบาทหน้าที่และแนวทางความร่วมมือของ
ครู ผู้เรียน ผู้ปกครอง องค์กรชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๔) จัดสรรงบประมาณและทรัพยากร เพื ่อใช้ในแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (ระยะ ๓-๕ ปี) และแผนปฏิบัติการประจำปี 
  ๕) ร่วมประชุมปฏิบัติการและร่วมระดมพลังสมองในการจัดทำแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  (ระยะ ๓-๕ ปี) และแผนปฏิบัติ
การประจำปี 
  ๖) สนับสนุน อำนวยความสะดวก รวมทั้งการแก้ไข ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ในการจัดทำ
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (ระยะ ๓-๕ ปี) 
และแผนปฏิบัติการประจำปี  
  ๗) ตรวจสอบ กำกับ ติดตาม กระบวนการจัดทำแผน รวมทั้งจัดให้มีการประเมินคุณภาพ
ของแผนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (ระยะ ๓-๕ ปี)  
และแผนปฏิบัติการประจำปี  
  ๘) จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และ
จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีนำเสนอต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (ระยะ ๓-๕ ปี) ต่อไป 
    

  ๒. บุคลากรอื่นที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้ 
   ๒.๑ คณะกรรมการสถานศึกษา มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้ 
  ๑) ให้ข้อมูลและร่วมวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับชุมชน       สภาพปัญหา
และความต้องการของผู้ปกครอง ท้องถิ่น ชุมชน ความต้องการของชุมชน แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา วิทยากร
ท้องถิ่น การสนับสนุนจากชุมชน คุณภาพผู้เรียนและการศึกษาต่อ 
 ๒) ร่วมกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายความสำเร็จของสถานศึกษา 
  ๓) พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี ตลอดจนการใช้งบประมาณและทรัพยากรอื ่นที่
เกี่ยวข้อง 
 ๔) กำกับ ติดตามการดำเนินงานตามแผนของสถานศึกษา 
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   ๒.๒ ผู้ปกครอง ผู้เรียน มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้ 
  ๑) ให้ข้อมูลและร่วมวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศเกี ่ยวกับชุมชน สภาพปัญหาความ
ต้องการของผู้ปกครองและผู้เรียน การช่วยเหลือสนับสนุนโรงเรียน การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและการศึกษา
ต่อ 
  ๒) ร ่วมประชุมหารือ สัมมนาเพื ่อกำหนดวิส ัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและ
ความสำเร็จของสถานศึกษากับบุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย     
 ๓) ให้การสนับสนุนการใช้งบประมาณและทรัพยากร เพื่อใช้ตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี 
  ๔) ร่วมนำเสนอและสะท้อนผลจากการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา สู่กระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในปีต่อไป 
   ๒.๓ หน่วยงาน องค์กรปกครองท้องถิ่น องค์กรเอกชนและชุมชน มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้ 
  ๑) นำเสนอและร่วมวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับชุมชน สภาพปัญหาและ
ความต้องการของท้องถิ่นชุมชน แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาและวิทยากรในท้องถิ่น นโยบายและทิศทางพัฒนา
ชุมชน การสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรจากชุมชน การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและการศึกษาต่อ 
  ๒) ร่วมจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี 
  ๓) ให้การสนับสนุนการใช้งบประมาณและทรัพยากร เพื่อใช้ตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาที ่มุ ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (ระยะ ๓-๕ ปี) และแผนปฏิบัติการ
ประจำป ี
  ๔) ร่วมกิจกรรม/โครงการที่เก่ียวข้องตามแผนปฏิบัติการประจำปี 
 ๕) ร่วมนำเสนอและสะท้อนผลจากการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาสู่กระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในปีต่อไป 
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คำสั่งโรงเรียนคลองห้า (พฤกษชัฎราษบำรุง) 
 

ที่  ๑๒   /2561 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

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

 ด้วยโรงเรียนคลองห้า (พฤกษชัฏ ฯ) ได้กำหนดนโยบายให้ข้าราชการครูและผู้เกี่ยวข้องได้จัดทำ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะเวลา ๔ ปี (๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพื่อเป็นแนวปฏิบัติงานและบริหาร
สถานศึกษาในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งบุคคลเป็นคณะกรรมการเพ่ือ
พิจารณาแผนโครงการ และจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับ กลยุทธ์และแผนพัฒนา
คุณภาพของสถานศึกษาดังนี้ 
 

 ที่ปรึกษา 
  ๑. นางสาวศรีนวล     ทิพาพงษ์ผกาพันธ์  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 
  ๒. นายเทิดศักดิ์       เงินยวง  ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
   
 คณะกรรมการดำเนินงาน 

1. นางวรรณภา  ทับชม   ครูวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ  
2. นางชไมพร  ฉายเหมือนวงศ์  ครูวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ 
3. นางอารมณ์  ลอยทะเล  ครูวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ 
4. นางสาวมณีพร  บุญสุข   ครูวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ 
5. นางกาญจนา  การุณสถิตย์ชัย  ครูวิทยฐานะ ชำนาญการ 
6. นางสาวศรัณย์ภัทร  ประทุมชาติ ครูวิทยฐานะ ชำนาญการ 
7. นางสาวกิติยา  มารศรี   ครูวิทยฐานะ ชำนาญการ 
8. นายกรินทร  เกิดผล   ครูคศ.1 
9. นางสาวจันทิมา  นาคะ   ครูคศ.1 
10. นายศุภชัย  ม่วงเขาแดง  ครูคศ.1 
11. นางสาวอรอนงค์  อ้วนวงษ์  ครูผู้ช่วย 
12. นายบัญชา ผ่ายภูเขียว  ครูผู้ช่วย     
13. นางสาวสุพรรษา เนาวราช  ครูผู้ช่วย     
14. นางสาวแจ่มใส พรหมแท่น  คร ู
15. นางสาวกชมน ผลสินธุ ์  คร ู
16. นางสาวกนกวรรณ ใจสวย  คร ู
17. นายมงคล  ปิ่นงาม  คร ู
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18. นายสุจินดา  ช่างหลอม  ครูอัตราจ้าง    

 
 

 ให้ผู้ที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งตามคำสั่งนี้ปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัดเต็มความสามารถมีประสิทธิภาพ
และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียน ชุมชน และทางราชการอย่าให้เกิดความเสียหายได้ 
 

          สั่ง ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 
 
 

             ( นายเทิดศักดิ์  เงินยวง ) 
                ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองห้า (พฤกษชัฎราษบำรุง) 
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ประกาศโรงเรียนคลองห้า (พฤกษชัฎราษฎร์บำรุง) 
เรื่อง  การใช้แผนพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๔ ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

และระดับการศึกษาปฐมวัย เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 
  
 โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่ปรับปรุงใหม่  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้ น
พื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายใน 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน 
ระดับการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที ่สองที ่กำหนดเป้าหมายและ
ยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต รวมทั้งอัตลักษณ์และ
จุดเน้นของสถานศึกษา  โรงเรียนคลองห้า (พฤกษชัฎราษบำรุง) จึงจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๔ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาปฐมวัยให้มีความสอดคล้องกับ
มาตรฐานตามกฎกระทรวงฯ ดังกล่าว โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการ
มีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง  ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชน ให้เหมาะสม
และสอดคล้องกันเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพภายใน และ
เพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

โรงเรียนคลองห้า (พฤกษชัฎราษบำรุง) จึงประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 
๒๕๖๑-๒๕๖๔ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาปฐมวัย ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ทั้งระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ
การศึกษาปฐมวัย และการประเมินคุณภาพภายใน 
 

 ประกาศ ณ วันที่  10  เมษายน  พ.ศ. 2561 
 
 
                ( นายเทิดศักดิ์  เงินยวง ) 
                   ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองห้า (พฤกษชัฎราษบำรุง) 
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คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนคลองห้า (พฤกษชัฎราษบำรุง) 
 

๑. นางสาวศรีนวล   ทิพาพงษ์ผกาพันธ์   ประธาน 
๒. นายวิมล  นนทนาคร     รองประธาน 
๓. พระบรรเจิด ปภสสรจิตโต     กรรมการ 
๔. พระครูวิจิตรธรรมวิธาน     กรรมการ  
๕. นายสุรินทร์  สาคร     กรรมการ 
๖. นายสำเริง  ลอยทะเล     กรรมการ 
๗. นางรักษิณา  แจ้งสว่าง     กรรมการ 
๘. นางอารมณ์  ลอยทะเล     กรรมการ 
๙. นายอารัญ  ทิพาพงษ์ผกาพันธ์    กรรมการ 

๑๐. นายณรงค์  รัตนสมุทร์     กรรมการ 
๑๑. นางจินดา  กล่ำเสือ     กรรมการ 
๑๒. นายประวิทย์  ทิศสินา     กรรมการ 
๑๓. นายสมพงษ์  ศรีสาเอ่ียม     กรรมการ 
๑๔. นางสาวภัควลัญชณ์  เกษตรธีรกุล    กรรมการ 
๑๕. นายเทิดศักดิ์  เงินยวง     กรรมการและเลขานุการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



69 

 

คณะกรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ ์
 

๑. นายสาย  สมบูรณ์ 
๒. นายประเสริฐ  ลายเงิน 
๓. นางมาลี  เอมบางเตย 
๔. นายชื่น  เสาะแสวง 
๕. นางสาวสุทิศา  รัตนานิคม 
๖. นายสรรค์ชัย  สัตย์ธรรม 
๗. นางชไมพร  ฉายเหมือนวงศ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   การให้ความเห็นชอบ 
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แผนพัฒนาการจัดการศึกษา  2561-2564 
ของโรงเรียนคลองห้า (พฤกษชัฎราษบำรุง)   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 
..................................................... 

 

                    ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียนคลองห้า (พฤกษชัฎ
ราษบำรุง) ครั้งที่  1/2561  เมื่อวันที่  10 มิถุนายน  พ.ศ.  2561  ได้พิจารณาแผนพัฒนา
การจัดการศึกษา ของโรงเรียนคลองห้า (พฤกษชัฎราษบำรุง) และเห็นชอบให้ดำเนินการตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา ได ้
 
 
 
 
 

                                       (  นางสาวศรีนวล  ทิพาพงษ์ผกาพันธ์  ) 
                                                         ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
                                                       โรงเรียนคลองห้า(พฤกษชัฎราษบำรุง)  
 
  
 
  
                                                          (  นายเทิดศักดิ์  เงินยวง  ) 
                                               ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองห้า(พฤกษชัฎราษบำรุง)    
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

คณะผู้จัดท า 
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 ๑. นางสาวศรีนวล       ทิพาพงษ์ผกาพันธ์   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 
 ๒. นายเทิดศักดิ์       เงินยวง   ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
 
 
 
คณะทำงาน 

1. นางวรรณภา  ทับชม   ครูวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ  
2. นางชไมพร  ฉายเหมือนวงศ์  ครูวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ 
3. นางอารมณ์  ลอยทะเล  ครูวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ 
4. นางสาวมณีพร  บุญสุข   ครูวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ 
5. นางกาญจนา  การุณสถิตย์ชัย  ครูวิทยฐานะ ชำนาญการ 
6. นางสาวศรัณย์ภัทร  ประทุมชาติ ครูวิทยฐานะ ชำนาญการ 
7. นางสาวกิติยา  มารศรี   ครูวิทยฐานะ ชำนาญการ 
8. นายกรินทร  เกิดผล   ครูคศ.1 
9. นางสาวจันทิมา  นาคะ   ครูคศ.1 
10. นายศุภชัย  ม่วงเขาแดง  ครูคศ.1 
11. นางสาวอรอนงค์  อ้วนวงษ์  ครูผู้ช่วย 
12. นายบัญชา ผ่ายภูเขียว  ครูผู้ช่วย     
13. นางสาวสุพรรษา เนาวราช  ครูผู้ช่วย     
14. นางสาวแจ่มใส พรหมแท่น  คร ู
15. นางสาวกชมน ผลสินธุ ์  คร ู
16. นางสาวกนกวรรณ ใจสวย  คร ู
17. นายมงคล  ปิ่นงาม  คร ู
18. นายสุจินดา  ช่างหลอม  คร ู  

 
 

ที่ปรึกษา 

ผู้จัดท า 


