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คำนำ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564-2566 โรงเรียนนิกรราษฎร์บารุงวิทย์ จัดทา
ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือประกอบในการวางแผนการจัดการศึกษา ตามบทบาท
หน้าที่ของโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ไ ด้รับการพัฒนาความสามารถเต็มศักยภาพ และ
เป็ น ไปตามนโยบายการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานโดยได้ ก าหนดกลยุ ท ธ์ ก ารพั ฒ นาเป็ น ระยะเวลา 3 ปี
(ปีการศึกษา 2564-2566) ทั้งนี้โดยความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่าย อันได้แก่ ฝ่ายบริหาร หัวหน้างาน
และหั ว หน้ า กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ คณะครู นั ก เรี ย น และผู้ ป กครอง ตลอดจนคณะกรรมการ
สถานศึกษาที่ร่วมแสดงความคิด เห็น ให้ข้อมูลและข้ อเสนอแนะเพื่ อใช้ เ ป็นข้ อมู ลพื้น ฐานในการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อ มทั้ง ภายในและภายนอกสถานศึกษา และร่วมประชุมเชิง ปฏิบั ติก ารเพื่ อ
กาหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ คุณลักษณะอันพึง ประสงค์ กลยุทธ์นโยบาย ของโรงเรียน
โรงเรียนนิกรราษฎร์บารุงวิทย์ จนทาให้แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาบรรลุผลสาเร็ จเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553
สอดคล้ อ งกั บ นโยบายของส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน อั น น าไปสู่ ก ารจั ด ท า
แผนปฏิบัติการประจาปี กาหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในอนาคตอย่าง
ชัดเจน และการกาหนดควบคุม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาฉบับนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นเครื่องมือช่วยให้การบริหาร
จั ด การศึ ก ษาของโรงเรีย นด าเนิน ไปอย่ า งมี ทิ ศ ทางและมี ป ระสิ ท ธิภ าพ และขอขอบคุ ณ คณะครู
บุ ค ลากรทุ ก ท่ า น คณะกรรมการสถานศึ ก ษา ผู้ ป กครองและนั ก เรี ย น ที่ ใ ห้ ค วามร่ ว มมื อ ในการ
ดาเนินงานครั้งนี้จนประสบผลสาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

โรงเรียนนิกรราษฎร์บารุงวิทย์
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ส่วนที่ 1
ข้อมูลพื้นฐำนของโรงเรียน
1. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโรงเรียนนิกรราษฎร์บารุงวิทย์ ที่ตั้งเลขที่ 1 / 1 หมู่ 4 ตาบลบึงบอน อาเภอหนองเสือ
จัง หวัดปทุมธานี 12170 สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ติ ด ต่ อ ผ่ า นทางอี เ มล์
nikornwitschool1@gmail.com และทางเว็บไซต์ของโรงเรียน http://www.nikornwit.com
- เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 2 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
- พื้นที่บริการ หมู่ที่ 3 , 4 , 9 ตาบลบึงบอน
2. ประวัติโรงเรียนโดยย่อ
โรงเรียนนิกรราษฎร์บารุงวิทย์จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2477 โดย นายชม ชาติ
นนท์ นายอาเภอ หนองเสือเป็นผู้ริเริ่มจัดตั้งและมอบให้นายเฉลียว ทยานศิลป์ ศึกษาธิการอาเภอ
นายสุบรรณ ปลัดอาเภอ เป็นผู้ทาพิธีเปิดใช้ชื่อว่า โรงเรียนประชำบำล ตำบลบึงบอน 2 (วัดบึง
บอน) สถานที่เรียนใช้ศาลาการเปรียญของวัดบึงบอน
พ.ศ. 2485 เดือนมิถุนายน ได้ปลูกสร้างโรงเรียนแบบ ป.1 ก กว้าง 8 เมตร ยาว 24
เมตร ยกพื้นสูง 2 เมตร หลังคากระเบื้องปลูกในที่ดินของวัด สิ้นค่าก่อสร้าง 1,800 บาท เป็น
เงินงบประมาณ 1,000 บาท เงินราษฎรบริจาค 800 บาท โดยนายอาเภอหนองเสือ ขุนนิกร พัว
ไพโรจน์และครูใหญ่ นายเชื้อ ม่วงเจ๊ก ประสานงานขอตั้งชื่อโรงเรียนประชาบาล ตาบล บึงบอน 2
(วัดบึงบอน) ให้ชื่อใหม่ว่า โรงเรียนนิกรรำษฎร์บำรุงวิทย์ นายฟู สถานนท์ ศึกษาธิการอาเภอ
หนองเสือผู้มาตรวจรับและเปิดป้ายชื่อโรงเรียนในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2485
พ.ศ. 2504 อาคารชารุด หักพัง ได้ อาศัยศาลาการเปรียญของวัดบึงบอนเป็นที่เรียนและ
ดาเนินการขอบริจาคที่ดินจากหลวงประสิทธิ์ กลมัย ได้มอบที่ดินให้ประมาณ 200 ตารางวา โดย
ทาหนังสือมอบกรรมสิทธิ์ไว้ให้โรงเรียนเป็นหลักฐาน แต่ยังไม่แยกโฉนด
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พ.ศ. 2505 ได้รับงบประมาณจากทางราชการ 30,000 บาท และเงินราษฎรบริจาค
สมทบ 16,000 บาท รวม 46,000 บาท เดือนมีนาคมขอเงินจากราษฎรขุดดินถมที่ปลูกสร้ าง
อาคารเรียนรวม 7 วัน เดือนกรกฎาคมดาเนินการปลูกสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ขนาด 3
ห้องเรียน 8 × 27 เมตร ยกพื้นสูง 0.90 เมตร หลังคาสังกะสี ไม่มีประตู หน้าต่าง ฝ้าเพดาน
และได้ติดต่อขอที่ดินเพิ่มเติมพร้อมกับทาการแบ่งแยกโฉนดให้เป็นของโรงเรียน โฉนดเลขที่ 5149
เล่มที่ 56 หน้า 49 และเลขที่ 2394 เล่มที่ 24 หน้า 94 รวมเนื้อที่ทั้งสองโฉนด 1 ไร่ 82 ตารางวา
พ.ศ. 2523 ได้ดาเนินการถมที่เตรียมไว้ปลูกสร้า งอาคารเรียนหลัง ใหม่ขนาด 35 × 85
เมตร ในที่ของวัด
พ.ศ. 2535 ได้รับเงินงบประมาณสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.101/26 จานวน 1 หลัง
ขนาด 3 ห้องเรียน งบประมาณ 910,000 บาท
พ.ศ. 2536 ได้งบประมาณสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 จานวน 1 หลัง
งบประมาณ 289,000 บาท
พ.ศ. 2537 ได้รับมอบสนามเด็กเล่นจากผู้ปกครอง มูลค่า 8,000 บาท ได้รับมอบเครื่อง
โรเนียวไฟฟ้า จากบุตร-ธิดา ของนายเยื้อน สายเงิน จานวน 1 เครื่อง 25 ธันวาคม พระครูโสภณ
กิจจารักษ์ บริจาคเครื่องพิมพ์ดีด จานวน 1 เครื่อง มูลค่า 9,500 บาท
พ.ศ. 2539 ได้รับเครื่องโทรทัศน์สี National ขนาด 20 นิ้ว มูลค่า 9,000 บาท เครื่องเล่น
VDO มูลค่า 8,500 บาท ได้รับหม้อหุงข้าวแก๊ส 1 ใบ พร้อมถัง ราคา 4,500 บาท จากนางทองม้วน
แย้มผกา
พ.ศ. 2540 ศิษย์เก่าบริจาคเครื่องถ่ายเอกสาร จานวน 1 เครื่อง มูลค่า 26,000 บาทผู้ใหญ่
สมศักดิ์ หอมเกษร บริจาคโทรทัศน์สี SHARP ขนาด 20 นิ้ว จานวน 1 เครื่อง มูลค่า 6,990 บาท
นางสมบัติ ยิ้มใหญ่ บริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ จานวน 1 เครื่อง มูลค่า 7,500 บาท พร้อมเครื่อง
สารองไฟฟ้า 3,770 บาท
พ.ศ. 2541 ได้รับงบประมาณสร้างส้วม แบบ สปช. 601/26 จานวน 1 หลัง 4 ที่ มูลค่า
110,836 บาท
พ.ศ. 2543 ได้รับงบประมาณเปลี่ยนประตูเลื่อน 20,000 บาท
พ.ศ. 2546 ได้รับการสนับสนุนจากชุมชน บริจาคตู้เย็นใช้ในกิจการสหกรณ์ จานวน 1 เครื่อง
มูลค่า 7,200 บาท กรกฎาคม นักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย บริจาคเงิน 13,000 บาทและ
เงินผ้าป่าการศึกษา14,600 บาท สร้างโรงจอดจักรยานของนักเรียน สิงหาคมได้รับบริจาคเหล็กดัดติด
ประตู หน้าต่าง อาคาร สปช.101/26 มูลค่า 5,800 บาท
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พ.ศ. 2547 ได้รับงบประมาณเปลี่ยนหลัง คากระเบื้องอาคารเรียนแบบ ป 1 ก 56,000
บาท เงินผ้าป่าอีก 8,000 บาท เดือนตุลาคม ได้รับงบประมาณเปลี่ยนหลังคากระเบื้อง อีก 30,000
บาท เปลี่ยนสายไฟฟ้า อาคารเรียนแบบ ป 1 ก และส้วม สปช.601/26 มูลค่า 35,900 บาท 18
พฤศจิกายน 2547 ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นท์ พร้อมโต๊ะ เก้าอี้ และเครื่องสารองไฟฟ้า 1
ชุด
พ.ศ. 2548 วันที่ 3 พฤษภาคม ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นท์และเครื่องส ารอง
ไฟฟ้า 1 ชุด , มูลค่า รวม 89,800 บาท นอ.สมบูรณ์ นอ.ระเบียบ รวงผึ้งหลวง มอบพระพุทธรูป
มูลค่า 9,000 บาท
พ.ศ. 2549 ได้รับงบประมาณเปลี่ยนตอม่อเสาอาคารเรียน แบบ ป 1 ก จานวน 111,000
บาท พระครู โ สภณกิ จ จารักษ์ เจ้ า อาวาสวั ด บึ ง บอน บริ จ าคอั ง กะลุ ง 15,000 บาท อิ เ ล็ ค โทน
12,000 บาท
พ.ศ. 2551 เดือนสิงหาคม องค์การบริหารส่วนตาบลบึงบอน ได้ก่อสร้างโครงหลังคาสนาม
เด็กเล่น ขนาด 6 X 16 เมตร มูลค่า 25,000 บาท เดือนตุลาคม ได้ต่อเติมชั้นล่าง อาคาร สปช.
101/26 เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (3 ขวบ) ขนาด 6 X 18 เมตร มูลค่า 602,000 บาท
พ.ศ. 2552 เดือนกรกฎาคม องค์การบริหารส่วนตาบลบึงบอน ได้ต่อเติมหลังคารอบอาคาร
สปช.101/26 มูลค่า 100,000 บาท
พ.ศ. 2554 นางสุรดา อิ่มพงษ์ ย้ายมาดารงตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนนิกรราษฎร์บารุง
วิทย์ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2554
งานปรับปรุงห้องสมุดบึงบอนสามัคคี งบประมาณจากผู้บริจาครวมจานวน 48,100 บาท ,
พระครูโสภณกิจจารักษ์ เจ้าอาวาสวัดบึง บอน มอบเงินทอดผ้าป่าสามัคคีวันที่ 3 เมษายน 2554
จ านวน 48,930 บาท และเงิ น ถวายเที ย นวั น เข้ า พรรษา จ าวน 20,200 บาท รวมทั้ ง สิ้ น
117,230 บาท
ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช. 2/28 ปรับปรุง 3 ชั้น 6 ห้องเรียน
ใต้ถุนโล่ง งบประมาณ 5,000,000 บาท
ได้รับงบประมาณซ่อมแซมถนนหน้าโรงอาหาร เนื่องจากประสบภัยน้าท่วม งบประมาณ
50,000 บาท
ในปี พ.ศ. 2559 นายสุทิน ยิ้มถนอม ดารงตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนนิกรราษฎร์บารุง
วิทย์ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559
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ในปี พ.ศ. 2561 ได้ รั บ งบสนั บ สนุ น จากชุ ม ชนจั ด ท าป้ า ยชื่ อ โรงเรี ย นท าด้ ว ยหิ น อ่ อ น
งบประมาณ 35,000 บาท
ในปี พ.ศ. 2563 ได้รับงบปรับปรุง ซ่อมแซม จานวน 192,000 บาท ปรับปรุง ทางเชื่อ ม
ระหว่างโรงอาหารไปอาคารอนุบาลเพื่อป้องกันแดดและฝน
ในปี พ.ศ. 2564 นางสาวณัฎฐิพร วงษ์ไทยดารงตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนนิกรราษฎร์
บารุงวิทย์ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
พล.ต.ท.คารณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจัง หวัดปทุมธานี ได้สนับสนุน
งบประมาณส่วนตัวก่อสร้างหลังคาอาหารโดม “ธูปกระจ่าง”
ปัจจุบันเปิดเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีอาคารเรียน 2
หลัง อาคารเอนกประสงค์ 1 หลัง ส้วม 1 หลัง
การจัดการเรียนการสอน โรงเรียนเปิดทาการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ถึง ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6
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อักษรย่อของโรงเรียน

น . ว.

สีประจำโรงเรียน

ม่วง – เหลือง

คติพจน์

สัจเจอัตเถจ ธมฺเมจ อหุสันโต ปติฏฐิตา สัตตบุรุษ
(บัณฑิต) ย่อมมั่นคงอยู่ในสัจจะ

ปรัชญำของโรงเรียน

มีความสุขในการเรียนรู้ มุ่งสู่การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน

ที่ตั้ง

1/1 หมู่ที่ 4 ตาบลบึงบอน
อาเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 12170

ที่ตั้งทำงภูมิศำสตร์

ละติจูด 14.076191
ลองติจูด 100.777953

วิสัยทัศน์

ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
บนพื้นฐานการบริหารแบบมีส่วน
ร่วมของชุมชน เพื่อการพัฒนาคุณภาพอย่างยั่งยืน

อัตลักษณ์

ภูมิทัศน์เด่น เน้นวิชาการ สานสัมพันธ์ชุมชน

เอกลักษณ์

ซื่อสัตย์ สามัคคี มีจิตอาสา

คุณธรรมอัตลักษณ์

มีวินัย ซื่อสัตย์ จิตสาธารณะ
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แผนที่โรงเรียนนิกรรำษฎร์บำรุงวิทย์

ห้องน้ำ

โรงอำหำร

ลำน BBL

อำคำรเรียน สปช
2/28

แปลง
เกษตร

ประตู

สนำมเด็กเล่น
ลำนอเนกประสงค์
ห้องพยำบำล
อำคำรเรียน สปช
101/26

อำคำรบึงบอนสำมัคคี
ทำงเข้ำ
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3. ข้อมูลผู้บริหำร
1) ผู้อานวยการโรงเรียน ชื่อ-สกุล นางสาวณัฎฐิพร วงษ์ไทย
วุฒิการศึกษาสูงสุดปริญญาโท ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (ศษ.ม.) โทรศัพท์ 06-3246-1059
ดารงตาแหน่งที่โรงเรียนนี้ตงั้ แต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 จนถึง ปัจจุบัน
4. ข้อมูลครูและบุคลำกร
ตำแหน่ง
ที่

/อันดับ

วุฒิ

1. นางสาวกันต์กมล สุวภาพภัทรพร ครูผชู้ ่วย

ค.บ.

การศึกษาปฐมวัย

2.

ชื่อ – สกุล

วิชำเอก

สอนวิชำหลัก

สอน

(ระบุ 1 วิชำ)

ประจำชั้น

ปฐมวัย

อนุบาล 3

นางสาวกิ่งรัก เยาวภักดิ์

ครู คศ.2

ค.ม.

วิจัยและประเมินผล
ภาษาไทย
การศึกษา

ป.1-ป.3

3. นางสาวกานดา บัวประดิษฐ์

ครู คศ.1

ค.บ.

สังคมศึกษา

สังคมศึกษา

ป.1-ป.6

4. นางประภาวรินทร์ มุ่นเชย

ครู คศ.1

ค.บ.

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

วิทยาศาสตร์

ป.1-ป.3

5. นางสาวรัชนีกร จาริยะมา

ครู คศ.1

ค.บ.

ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ

ป.3-ป.6

6. นางสาวนิตยา กาฬสุวรรณ

ครู คศ.1

ศศ.บ.

ภาษาไทย

ภาษาไทย

ป.4-ป.6

7. นางสาวนันทวัน สร้อยปทุม

ครู คศ.1

บธ.บ.

ระบบสารสนเทศ

วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

ป.1-ป.6

วิทยาศาสตร์

ป.4-ป.6

8. นางสาวศิริพร ขาวิไล

ครู คศ.1

ศษ.ม.

นวัตกรรมหลักสูตร
และการจัดการ
เรียนการสอน

9. นางสาวโกศล อยู่ภักดี

ครูอัตรา
จ้าง

ค.บ.

สังคมศึกษา

สังคมศึกษา

ป.1-ป.3

10 นางสาวพิชชานันท์ คาภีระ

ครูอัตรา
จ้าง

ค.บ.

ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ

ป.1-ป.3

11 นายทัศนัย น้อยภา

ครูอัตรา
จ้าง

ศษ.บ

พลศึกษา

พลศึกษา

ป.1-ป.6

12 นางสาวแสงเดือน เดชสาคร

ธุรการ

ม.6

-

-

-
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5. ข้อมูลนักเรียน (ข้อมูล ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 )
ระดับชั้น

จำนวนนักเรียน

รวม

ชำย

หญิง

อนุบาล 2

12

9

21

อนุบาล 3

12

6

18

รวม

24

15

39

ประถมศึกษาปีที่ 1

15

8

23

ประถมศึกษาปีที่ 2

12

12

24

ประถมศึกษาปีที่ 3

5

5

10

ประถมศึกษาปีที่ 4

7

8

15

ประถมศึกษาปีที่ 5

9

11

20

ประถมศึกษาปีที่ 6

9

6

15

รวม

57

50

107

รวมจำนวนนักเรียนทั้งหมด

81

65

146

6. ข้อมูลอำคำรสถำนที่
อาคารเรียนจานวน 2 หลัง อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร จานวน 1 หลัง ส้วม 1
หลัง สนามเด็กเล่น 1 สนาม ศาลาพักผ่อน 1 หลัง
7. ข้อมูลสภำพชุมชนโดยรวม
1) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ ชุมชนเกษตรกรรม ได้แก่ หมู่บ้าน หมู่ 3 หมู่
4 หมู่ 9 มีประชากรประมาณ 2,000 คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียนได้แก่ วัดบึงบอน อาชีพ
หลักของชุมชน คือ ทานา รับจ้าง เนื่องจาก มีที่นาทากันเอง และเช่าที่นา รับจ้างโรงงานที่มาก่อตั้ง
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ในเขต ประมาณ 13 โรงงาน ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี / ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่รู้จัก
โดยทั่วไปคือ ตรุษไทย สาร์ทไทย สงกรานต์ แห่เทียนพรรษา ตักบาตรเทโว กฐิน ผ้าป่า การบวช
นาค การเผาศพ
2) ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ประกอบอาชีพทานา ร้อยละ
20 รับจ้างร้อยละ 80 นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 98.15 อิสลามร้อยละ 1.85 ฐานะทางเศรษฐกิจ
รายได้โดยเฉลี่ยต่อปีประมาณ 40,000 บาท
3) โอกาสและข้อจากัดของโรงเรียน
3.1 โอกาส
1. โรงเรียนตั้งอยู่ในบริเวณวัดบึงบอน จึง ใช้พื้นที่ธรณีสงฆ์ปลูกสร้างอาคารเรียน
จานวน 1 หลัง ประมาณ 200 ตารางวา และใช้พื้นที่เพื่อเป็นประโยชน์ในการใช้สอยของโรงเรียน
อีกประมาณ 200 ตารางวา การเดินทางสัญจร ไฟฟ้า ประปาสะดวก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตาบลบึงบอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง และผู้มีอุปการะ
ให้การช่วยเหลือทุนการศึกษา อาหารกลางวัน สื่อการเรียนการสอน สื่อเทคโนโลยีค่อนข้างทันสมัย มี
แหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตร การขายพันธุ์ไม้
2. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลาย เช่น ภูมิปัญญาชาวบ้าน
ขยายพันธุ์ไม้ใหญ่ ศิลปะงานปั้น งานวาด อาหารไทย ขนมไทย สานปลาตะเพียน ผลิตภัณฑ์จาก
กล้วย
3. ชุมชนส่วนใหญ่เห็นความสาคัญของการจัดการศึกษา โรงเรียนได้รับความร่วมมือ
จากชุมชนและผู้ปกครองนักเรียนในการพัฒนาการศึกษา
4. บุคลากรมีวิสัยทัศน์ มีคุณวุฒิ มีทักษะความสามารถในการปฏิบัติง านตรงกับ
ความรับผิดชอบตลอดจนมีความทุ่มเทให้กับการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ มีความสามารถ
ในการพัฒนานักเรียนเต็มศักยภาพ
3.2 ข้อจากัด
1. นักเรียนร้อยละ 70 มาจากต่างจังหวัดเนื่องจากติดตามผู้ปกครองมารับจ้าง
ทางานโรงงาน ซึง่ มีรายได้น้อย ฐานะยากจน จึงมีการย้ายสถานที่เรียนบ่อย ส่งผลต่อการเรียนของ
นักเรียน
2. โรงเรียนมีพนื้ ที่เพียง 1 ไร่ 82 ตารางวา เป็นที่ราชพัสดุ บริเวณโรงเรียนจึงคับ
แคบไม่สะดวกในการจัดกิจกรรม
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3. ขาดการสนับสนุนด้านทรัพยากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โรงเรียนต้องขอ ความ
ช่วยเหลือจากชุมชนเพื่อพัฒนาโรงเรียน
4. ไม่มีรถประจาทางต้องใช้พาหนะส่วนตัว รถจักรยานยนต์หรือจักรยาน
8. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญำท้องถิ่น
1. ห้องสมุดมีขนาด 54 ตารางเมตร(ขนาด 1 ห้องเรียน) มีหนังสือทั้งหมด 2,000 เล่ม
จานวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาที่รายงาน เฉลี่ย 80 คน ต่อวันคิดเป็นร้อยละ
64 ของนักเรียนทั้งหมด
2. ห้องปฏิบัติการ
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

จานวน 1

ห้อง

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

จานวน 1

ห้อง

จานวน 26

เครื่อง

จานวน 20

เครื่อง

3. คอมพิวเตอร์
ใช้เพื่อการเรียนการสอน

ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต จานวน 5

เครื่อง

ใช้เพื่อบริหารจัดการ

เครื่อง

จานวน 3

4. แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
แหล่งเรียนรู้ภำยใน
ชื่อแหล่งเรียนรู้

สถิติกำรใช้จำนวนครั้ง/ปี

1. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

200

2. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

200

3. ห้องสมุดโรงเรียน

200
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5. แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน
แหล่งเรียนรู้ภำยนอก
ชื่อแหล่งเรียนรู้

สถิติกำรใช้จำนวนครั้ง/ปี

1. วัดบึงบอน

50

2. วัดปัญญานันทาราม

1

3. องค์การบริหารส่วนตาบลบึงบอน

20

4. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบึงบอน

30

5. พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

1

6. พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า

1

7. โรงพยาบาลหนองเสือ

2

8. อนุสรณ์สถานแห่งชาติ

1

9. นโยบำยกำรศึกษำหน่วยงำนต้นสังกัด
การบริ ห ารจั ด การศึ ก ษา เพื่ อ น าไปสู่ ก ารพัฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานนั้นจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องวิเคราะห์ภารกิจ วิเคราะห์สภาพแวดล้อม เพื่อนาไป
กาหนดทิศทางการจัดการศึกษาให้สอดคล้อ งกับมาตรฐานของสถานศึกษา และสนองความต้องการ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประโยชน์ในการจัดการศึกษา และคานึงถึงบริบทที่ สาคัญที่ส่งผลกระทบต่อ
การจัดการศึกษา และจากการศึกษาผลการวิเคราะห์ทิศทางการดาเนินการของหน่วยงานต้นสัง กัด
เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาการศึกษา ดังนี้
1.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2560 ได้ บั ญ ญั ติ ส าระส าคั ญ เกี่ ย วกั บ
การศึกษาขั้นพื้นฐานไว้ใน มาตรา 54 รัฐต้องดาเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสอง
ปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย รัฐต้องดาเนินการ
ให้เด็กเล็กได้รับการดูแล และพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง เพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ
วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุน ให้องค์กร ปกครองส่วน
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ท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการดาเนินการด้วย รัฐต้องดาเนินการให้ประชาชนได้รับ
การศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริม ให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการ
ร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดย
รัฐมีหน้าที่ดาเนินการ กากับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัดการศึกษา ดังกล่าวมีคุณภาพและได้
มาตรฐานสากล ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติซึ่ งอย่างน้อย ต้องมี บทบัญญัติเกี่ยวกับ
การจัดทาแผนการศึกษาแห่งชาติ และการดาเนินการและตรวจสอบการดาเนินการ ให้เป็นไปตาม
แผนการศึกษาแห่งชาติด้วย
การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้
ตามความถนัดของตน และมีความรั บผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในการ
ดาเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาตามวรรคสอง หรือให้ประชาชนได้รับการศึกษาตาม
วรรคสาม รัฐต้องดาเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา ตาม
ความถนัดของตน ให้จัดตั้งกองทุนเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อลดความเหลื่อม
ล้ าในการศึ ก ษา และเพื่ อ เสริ ม สร้ า งและพั ฒ นาคุ ณ ภาพและประสิ ท ธิ ภ าพครู โดยให้ รั ฐ จั ด สรร
งบประมาณให้แก่กองทุน หรือใช้มาตรการหรือกลไกทางภาษีรวมทั้งการให้ผู้บริจาคทรัพย์สินเข้า
กองทุนได้รับประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีด้ วย ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งกฎหมายดัง กล่ าว
อย่างน้อยต้องกาหนดให้การบริหารจัดการกองทุน เป็นอิสระและกาหนดให้มีการใช้จ่ายเงินกองทุน
เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว
โรงเรียนนิกรราษฎร์บารุงวิทย์สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ได้
นายุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่
12 (พ.ศ. 2560-2564) แผนการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2560-2579 นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) จุดเน้นนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แผนพัฒนา
การศึ ก ษาของกระทรวงศึ กษาธิการ ฉบั บ ที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) แผนปฏิ บั ติ ร าชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ของส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ นพื้น ฐาน และบริ บ ทต่ า ง ๆ ที่
เกี่ ย วข้ อ งมาเชื่ อ มโยง และก าหนดเป็ น กรอบแนวทางในการจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของโรงเรียนนิกรราษฎร์บารุงวิทย์สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต 2 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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2. ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) รัฐบาลได้กาหนด วิสัยทัศน์ เป้าหมาย
และยุทธศาสตร์ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ 20 ปี ดังนี้
วิสัยทัศน์
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่ง คั่ง ยั่ง ยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
เป้ำหมำย
1. ควำมมั่นคง
1.1 การมี ค วามมั่ น คงปลอดภั ย จากภั ย และการเปลี่ ย นแปลงทั้ ง ภายในประเทศและ
ภายนอก ประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมี
ความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง
1.2 ประเทศมี ค วามมั่ น คงในเอกราชและอธิ ป ไตย มี ส ถาบั น ชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์ ที่เข้มแข็ง เป็นศูนย์กลางและที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองมีความ
มั่นคง เป็นกลไกที่นาไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล
1.3 สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกำลังเพื่อพัฒนาประเทศชุมชน
มีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น
1.4 ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการดารงชีวิตมีที่
อยู่อาศัย และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน
1.5 ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้า
2. ควำมมั่งคั่ง
2.1 ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเป็นประเทศในกลุ่ม
รายได้สูง ความเหลื่อมล้าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่า
เทียมกันมากขึ้น
2.2 เศรษฐกิ จ มี ค วามสามารถในการแข่ ง ขั น สู ง สามารถสร้ า งรายได้ ทั้ ง ภายใน และ
ภายนอกประเทศ สร้างฐานเศรษฐกิจและสัง คมแห่งอนาคต และเป็นจุด สาคัญ ของการเชื่อมโยงใน
ภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้าการลงทุนและการทาธุรกิจ มีบทบาทสาคัญในระดับ
ภูมิภาคและระดับโลก เกิดสายสัมพันธ์ ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง
2.3 ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาคนอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์
ทุ น ทางปั ญ ญา ทุ น ทางการเงิ น ทุ น ที่ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งจั ก ร ทุ น ทางสั ง คม และทุ น
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
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3. ควำมยั่งยืน
3.1 การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญ เติบโตของเศรษฐกิจที่ไ ม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่
สร้างมลภาวะ ต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์
3.2 การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบีย บของ
ประชาคมโลก ซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมี
คุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม
3.3 ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์
2. เพื่อเพิ่มกระจายโอกาสและคุณภาพการให้บริการของรัฐอย่างทั่วถึง เท่าเทียม เป็น
ธรรม
3. เพื่อลดต้นทุนให้ภาคการผลิตและบริการ
4. เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และบริการด้วยนวัตกรรม
ยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) มี 6 ยุทธศำสตร์ ในกำรดำเนินงำน ดังนี้
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรสร้ำงควำมมั่นคง
1.1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
1.2 ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น
สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม
1.3 การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริหารจัดการ
ความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล
1.4 การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับและรักษา
ดุลภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอานาจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่
1.5 การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพผนึกกาลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อบ้านและมิตรประเทศ
1.6 การพัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติรักษา
ความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1.7 การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น
ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
2.1 การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า
2.2 การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็งยั่งยืน และส่งเสริม
เกษตรกรรายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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2.3 การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับ
ผลิตภาพแรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล
2.4 การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดน และพัฒนาระบบเมือง
ศูนย์กลางความเจริญ
2.5 การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการขนส่ง
2.6 การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานา
ประเทศ ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ
ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพศักยภำพคน
3.1 พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
3.2 การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง
3.3 ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์
3.4 การเสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี
3.5 การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย
ยุทธศำสตร์ที่ 4 ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสบนควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมกันทำงสังคม
4.1 สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจและสังคม
4.2 พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ
4.3 มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดารงชีวิตในสังคมสูงวัย
4.4 สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน
4.5 พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกลในการสนับสนุนการพัฒนา
ยุทธศำสตร์ที่ 5 ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
1. จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ
2. วางระบบบริหารจัดการน้าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้า เน้นการปรับระบบการ
บริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ
3. การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4. การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
5. การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
6. การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม
ยุทธศำสตร์ที่ 6 ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
6.1 การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม
6.2 การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ
6.3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
6.4 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
6.5 การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ
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6.6 ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล
6.7 พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ
6.8 ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ
3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
หลักกำรพัฒนำประเทศที่สำคัญในระยะแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 ยึดหลัก
“ปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาที่ยั่งยืน” และ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา
จุดเปลี่ยนสำคัญในแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 12
การเตรียมพร้อมด้านกาลังคนและการเสริมสร้างศักยภาพของประชากร ในทุกช่วงวัย มุ่งเน้น
การยกระดับคุณภาพทุนมนุษย์ของประเทศ โดยพัฒนาคนให้เหมาะสมตามช่วงวัย เพื่อให้ เติบโตอย่าง
มีคุณภาพ การหล่อหลอมให้คนไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม เป็นคนดี มีสุขภาวะที่ดี มี
คุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย และมีจิตสานึกที่ดีต่อสังคมส่วนรวม การพัฒนาทักษะที่สอดคล้อง
กับความต้องการในตลาดแรงงานและทักษะที่จาเป็นต่อการดารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ของคนในแต่
ละช่วงวัยตามความเหมาะสม การเตรียมความพร้อมของกาลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่
จะเปลี่ยนแปลงโลกในอนาคต ตลอดจนการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ การสร้างเสริม
ให้ ค นมี สุ ข ภาพดี ที่ เ น้ น การปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมทางการสุ ข ภาพและการลดปั จ จั ย เสี่ ย งด้ า น
สภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุภาพ การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้า ให้ความสาคัญ กับ
การ จัดบริการของรัฐที่มีคุณภาพทั้งด้านการศึกษาสาธารณสุข ให้กับผู้ด้อยโอกาส และ ผู้ที่อาศัยใน
พื้นที่ห่างไกล การจัดสรรที่ดินทากิน สนับสนุนในเรื่องการสร้างอาชีพ รายได้ และสนับสนุนการเพิ่ม
ผลิตภาพ ผู้ด้อยโอกาส สตรี และผู้สูงอายุ รวมทั้งกระจายการจัดบริการภาครัฐให้มีความครอบคลุม
และทั่วถึงทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
กำรประเมินสภำพแวดล้อมกำรพัฒนำประเทศ
สถานการณ์และแนวโน้มของสังคมไทย โครงสร้างประชากรไทย เปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมสูง
วัยอย่างสมบูรณ์เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 โดยปี 2557 ประชากรวัยแรงงานมีจานวนสูงสุด
และเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่อง คุณภาพคนไทยทุกกลุ่มวัยยังมีปัญหา คุณภาพการศึกษา และการเรียนรู้
ของคนไทยยังอยู่ในระดับค่อนข้างต่านอกจากนี้ คนไทยส่วนใหญ่ยังมีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม
และไม่ตระหนักถึงความสาคัญของระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์ และการมีจิตสาธารณะ
วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยกำรพัฒนำในช่วงแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12
เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรม มีระเบียบ วินัย ค่านิยมที่ดี มีจิต
สาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจน ที่มีทักษะ ความรู้
ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต
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การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ของประเทศไทยยังมีปัญหาในด้านคุณภาพคน
ในแต่ละช่วงวัย โดยผลลัพธ์ทางการศึกษาของเด็กวัยเรียนค่อนข้างต่า การพัฒนาความรู้และทักษะ
ของแรงงานไม่ตรงกับตลาดงาน ในขณะที่คนไทยจานวนไม่น้อยยังไม่สามารถคัดกรองและเลือกรับ 12
วัฒนธรรมได้ อย่างเหมาะสม ซึ่งส่งผลต่อวิกฤตค่านิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมในการดาเนินชีวิต การ
พัฒนาในระยะต่อไป จึงต้องให้ความสาคัญ กับวงการวางรากฐานการพัฒนาคนให้มีค วามสมบูรณ์
เพื่อให้คนไทยมีทัศนคติ และพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูง
ตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะที่ดีขึ้น คนทุกช่วงวัยมี
ทักษะความรู้ และความสามารถเพิ่มขึ้น รวมทั้งสถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น แนวทางการพัฒนาที่ สาคัญ ประกอบด้วย (1) ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มี
คุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ อาทิ ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการ
เรียนการสอนทั้งใน และนอกห้องเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม ความมีระเบียบวินัย และจิตสาธารณะ
(2) พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะทางสมองและทางสังคมที่เหมาะสม เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีทักษะ
การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ (3) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต อาทิ ปรับ
ระบบบริ ห ารจั ด การสถานศึ กษาขนาดเล็ กให้ มี การจั ด ทรัพยากรร่ วมกั นให้ มีข นาดและจ านวนที่
เหมาะสม ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต
เป้าหมายที่ 1 คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม
ตัวชี้วัด 1.1 ประชากรอายุ 13 ปีขึ้นไปมีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีคุณธรรม
จริยธรรมเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 1.2 คดีอาญามีสัดส่วนลดลง
เป้าหมายที่ 2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพิ่มขึ้น 2.1 เด็ก
ปฐมวัยมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ
ตัวชี้วัด 2.1 เด็กมีพัฒนาการสมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
ตัวชี้วัด 2.2 เด็กวันเรียนและวัยรุ่นมีสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 2.3 คะแนน IQ เฉลี่ยไม่ต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน
ตัวชี้วัด 2.4 เด็กร้อยละ 70 มีคะแนน EQ ไม่ต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน
ตัวชี้วัด 2.5 ผู้เรียนในระบบทวิภาคีเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 30 ต่อปี
เป้าหมายที่ 3 คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและมีความสามารถ เรียนรู้
ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
ตัวชี้วัด 3.1 ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชาไม่ต่ากว่า 500
ตัวชี้วัด 3.2 การใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อการอ่านหาความรู้เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 3.3 การอ่านของคนไทยเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 85 ตัวชี้วัด
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แนวทำงกำรพัฒนำ
1. ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่
พึงประสงค์
1.1 ส่งเสริมการเลี้ยงดูในครอบครัวที่เน้นการฝึกเด็กให้รู้จักการพึ่ง พาตัวเอง มีความ
ซื่อสัตย์ มีวินัย มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ ในรูปแบบของกิจกรรมที่เป็นกิจวัตร
ประจาวัน และ ให้พ่อแม่หรือผู้ปกครองเป็นแบบอย่างที่ดีให้เด็กสามารถเรียนรู้และยึดถือเป็น ต้นแบบ
ในการดาเนินชีวิต
1.2 ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรม ความมีวินัย จิตสาธารณะ รวมทั้งเร่งสร้างสภาพแวดล้อมภายในและโดยรอบสถานศึกษาให้
ปลอดจากอบายมุขอย่างจิงจัง
2. พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้และความสามารถในการดารงชีวิตอย่างมีคุณค่า
2.1 ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม
พัฒนาหลักสูตรการสอนที่อิง ผลงานวิ จัย ทางวิ ช าการและปรับ ปรุง สถานพัฒนาเด็ก ปฐมวั ย ให้ มี
คุณภาพตามมาตรฐาน ที่เน้นการพัฒนาทักษะสาคัญด้านต่าง ๆ อาทิ ทักษะทางสมอง ทักษะด้ าน
ความคิดความจำ ทักษะการควบคุมอารมณ์ ทักษะการวางแผนและการจัดระบบ ทักษะการรู้จัก
ประเมินตนเอง ควบคู่กับการยกระดับบุคลากร ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมทั้งทักษะ
ความรู้ จริยธรรม และความเป็นมืออาชีพ สนับสนุนการผลิตสื่อสร้างสรรค์ที่มีรูปแบบหลากหลายที่ให้
ความรู้ในการเลี้ยงดู และพัฒนาเด็กปฐมวัย อาทิ ครอบครัวศึกษา อนามัยแม่และเด็ก วิธีการพัฒนา
ทักษะทางสมองและทักษะทางสังคม ผลักดันให้มีกฎหมายการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ครอบคลุมทั้งการ
พัฒนาทักษะ การเรียนรู้เน้นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบการศึกษา การพัฒนาสุขภาพอนามัย ให้
มีพัฒนาการที่สมวัย และการเตรียมทักษะการอยู่ในสังคมให้มีพัฒนาการอย่างรอบด้าน
2.2 พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีความคิด
สร้างสรรค์ มีทักษะการทางานและการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน ปรับกระบวนการเรียนรู้ที่
ส่งเสริมให้เด็กมีการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง สอดคล้องกับการพัฒนาการของสมองแต่ละช่วงวัย เน้น
พัฒนาทักษะพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ด้านคณิตศาสตร์ ด้านศิลปะ
และด้านภาษาต่างประเทศ สนับสนุนให้เด็ก เข้าร่วมกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียนที่เอื้อต่อการ
พัฒนา ทักษะชีวิตและทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง อาทิ การอ่าน การบาเพ็ญประโยชน์ทางสังคม
การดูแลสุขภาพ การทางานร่วมกันเป็นกลุ่ม การวางแผนชีวิตสร้างแรงจูงใจให้เด็กเข้าสู่การศึกษาใน
ระบบทวิภาคี และสหกิจศึกษาที่มุ่งการฝึกทักษะอาชีพให้พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน
3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
3.1 ปรับระบบบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็กที่มีขนาดและจานวนผู้เรียนต่ ากว่ า
เกณฑ์มาตรฐานให้มีการจัดทรัพยากรร่วมกันให้มีขนาดและจานวนที่เหมาะสมตามความจาเป็นของ
พื้นที่ และโครงสร้างประชากรที่มีสัดส่วนวัยเด็กลดลงอย่างต่อเนื่อง
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3.2 ปรับหลักสูตรการผลิตครูที่เน้นสมรรถนะ มีจิตวิญญาณความเป็นครู เป็นผู้นา และ
สามารถกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน สร้างสารทการจูงใจให้ผู้มีศักยภาพเข้ามาเป็นครูปรับระบบ
ประเมินวิทยฐานะทางวิชาชีพให้เชื่อมโยงกับพัฒนาการและผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน และสร้างเครือข่ าย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนที่เป็นการพัฒนาสมรรถนะของครูอย่างต่อเนื่อง
3.3 พัฒนาระบบประเมินคุณภาพมาตรฐานที่สามารถวัดและประเมินผลคุณภาพผู้เรียน
ทั้งด้านทักษะความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละระดับการศึกษา
3.4 ส่งเสริมมาตรการสร้างแรงจูงใจให้สถานประกอบการขนาดกลางที่มีศักยภาพ เข้า
ร่วมระบบทวิภาคีหรือสหกิจศึกษา สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการ ครูฝึกหรือครูพี่เลี้ยง
ให้ร่วมวางแผน การจัดการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติ และการติดตามประเมินผลผู้เรียน
3.5 ขยายความร่วมมือระหว่างสถาบันอาชีวศึกษา สถาบันอุดมศึกษา ภาคเอกชน และ
ผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ พัฒนาสาขาวิชาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านสู่ความเป็นเลิศ การ
พัฒนางานวิจัยไปสู่นวัตกรรมรวมทั้งขยายการจัดทาและการใช้หลักสูตรมาตรฐานสมรรถนะให้มากขึ้น
ร้อยละ 70
3.6 จัดทาสื่อการเรียนรู้ที่เป็นสื่ออิ เล็กทรอนิกส์และสามารถใช้งานผ่านอุปกรณ์สื่อสาร
เคลื่อนที่ให้คนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก ทั่วถึง ไม่จากัดเวลาและสถานที่ และใช้มาตรการ
ทางภาษีจูงใจ ให้ภาคเอกชนผลิตหนังสือ สื่อการอ่านและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและราคาถูก
4. การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม
4.1 เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ
ตัวชี้วัด 2.1 อัตราการเข้าเรียนสุทธิ (ที่ปรับปรุง ) ในระดับการศึกษาขั้นพื้น ฐาน
เท่ากับ ร้อยละ 90 โดยไม่มีความแตกต่างระหว่างกลุ่มนักเรียน/นักศึกษาที่ครอบครัวมีฐานะทาง
เศรษฐกิจสังคม และระหว่างพื้นที่
ตัวชี้วัด 2.2 สัดส่วนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาทุกระดับชั้นผ่านเกณฑ์
คะแนน ร้อยละ 50 มีจานวนเพิ่มขึ้น และความแตกต่างของคะแนนแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธิ์
ระหว่างพื้นที่ และภูมิภาคลดลง
4.2 ขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาส ทาง
การศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยไม่ถูกจำกัดศักยภาพจากสภาพครอบครัว พื้นที่ และสภาพร่างกาย การ
ดูแลนักเรียนยากจน ที่อาศัยในพื้นที่ห่างไกลที่ครอบคลุมตั้งแต่การสร้างรายได้ของครัวเรือน การ
สนั บ สนุ น ค่ า เดิ น ทางไปยั ง สถานศึ ก ษา การปรั บ ปรุ ง ระบบคั ด กรองและการให้ เ งิ น อุ ด หนุ น
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ของ สพฐ. ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และการให้ทุนการศึก ษาต่ อ
ระดับสูง เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กนักเรียนออกจากโรงเรียนกลางคัน
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4. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 – 2579 (สภำกำรศึกษำ)
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดทาแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 เพื่อใช้
เป็นแผนยุทธศาสตร์ระยาวสาหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของประเทศ ได้นาไปใช้เป็น
กรอบและแนวทางการพัฒนาการศึกษาและเรียนรู้สาหรับพลเมืองทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกดจนตลอด
ชีวิต ประกอบด้วย หลักการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (Education for All) หลักการจัดการศึกษาเพื่อ
ความเท่าเทียมและทั่วถึง (Inclusive Education) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency
Economy) และหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม (All for Education) อีกทั้ง ยึดตาม
เป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น (Sustainable Development Goals : SDGs 2030) ประเด็ น
ภายในประเทศ (Local Issues) โดยนายุทธศาสตร์ชาติ (National Strategy) มาเป็นกรอบความคิด
สาคัญในการจัดทาแผนการศึกษาแห่งชาติ วิสัยทัศน์ จุดมุ่งหมาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัด
ดังนี้
วิสัยทัศน์
“คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดารงชีวิต อย่างเป็นสุข
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21”
พันธกิจ
1. พัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่คนไทยทุกคนเข้าถึงโอกาสในการศึกษาและ
เรียนรู้ตลอดชีวิต สร้างความเสมอภาคด้านการศึกษาแก่ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ยกระดับคุณภาพ
และประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาทุกระดับ และประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาทุก ระดั บ
และจัดการศึกษาที่สอดคล้องและรองรับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21
2. พัฒนาคุณภาพของคนไทยให้เป็นผู้มีความรู้ คุณลักษณะ และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 สามารถพัฒนาศักยภาพและเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
3. สร้างความมั่นคงแก่ประเทศชาติ โดยสร้างสังคมไทยให้เป็นสัง คมแห่งการเรียนรู้ และ
สังคมคุณธรรม จริยธรรมที่คนไทยทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างปลอดภัย สงบสุข และพอเพียง
4. พัฒนาศักยภาพ และความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย เพื่อการก้าวข้ามกับดัก
ประเทศรายได้ปานกลาง สู่การเป็นประเทศในโลกที่หนึ่ง และลดความเหลื่อมล้าในสังคมด้วยการเพิ่ม
ผลิตภาพของกาลังแรงงาน (productivity) ให้มีทักษะ และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงที่เป็นพลวัตของโลกศตวรรษที่ 21
ภายใต้ยุคเศรษฐกิจและสังคม 4.0
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับ
บทบัญญัติ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์
ชาติ
3. เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี
และร่วมมือผนึกกาลังมุ่งสู่การพัฒนาระเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. เพื่อนาประเทศไทยก้าวข้ ามกับ ดัก ประเทศที่ มีร ายได้ป านกลาง และความเหลื่ อ มล้ า
ภายในประเทศลดลง
เป้ำหมำยของกำรจัดกำรศึกษำ 5 ประการ ดังนี้
1. ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานอย่ างทั่วถึง (Access) ตัวชี้วัด
ที่สาคัญ เช่น ประชากรกลุ่มอายุ 6-14 ปี ทุกคนได้เข้าเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ตอนต้น หรือเทียบเท่าที่รัฐต้องจัดให้ฟรี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ผู้เรียนพิการได้รับการพัฒนาสมรรถภาพ
หรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสมทุกคน และประชากรวัยแรงงานมีการศึกษาเฉลี่ยเพิ่มขึ้น เป็นต้น
2. ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการด้านการศึกษาที่มีคุณภาพตามาตรฐานอย่าง
เท่าเทียม (Equity) มีตัวชี้วัดที่สาคัญ เช่น ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนได้รับการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการศึกษา 15 ปี เป็นต้น
3. ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถเต็ ม ตาม
ศักยภาพ (Quality) มีตัวชี้วัดที่สาคัญ เช่น นักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน ( O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไปเพิ่มขึ้น และคะแนนเฉลี่ย ผลการ
ทดสอบโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (Programme for International Student
Assessment : PISA) ของนักเรียนอายุ 15 ปีสูงขึ้น เป็นต้น
4. ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการลงทุนทางการศึกษาที่คุ้มค่าและ
บรรลุเป้าหมาย (Efficiency) มีตัวชี้วัดที่สาคัญ เช่น ร้อยละของสถานศึกษาขนาดเล็กที่ไม่ผ่านเกณฑ์
การประเมินคุณภาพภายนอกลดลง มีระบบการบริหารงานบุคคล ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่มี
ประสิ ท ธิ ภ าพและเป็ น ไปตามเกณฑ์ ม าตรฐาน รวมทั้ ง มี ก ลไกส่ ง เสริ ม ให้ ทุ ก ภาคส่ ว นสนั บ สนุ น
ทรัพยากรเพื่อจัดการศึกษา เป็นต้น
5. ระบบการศึกษาที่สนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัตและบริบทที่
เปลี่ยนแปลง (Relevancy) ตัวชี้วัดที่สาคัญ เช่น อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้าน
การศึ ก ษาดี ขึ้ น สั ด ส่ ว นผู้ เ รี ย นอาชี ว ศึ ก ษาสู ง ขึ้ น เมื่ อ เที ย บกั บ ผู้ เ รี ย นสามั ญ ศึ ก ษา และจ านวน
สถาบันอุดมศึกษาที่ติดอันดับ 200 อันดับแรกของโลกเพิ่มขึ้น เป็นต้น
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ยุทธศำสตร์ เป้ำหมำย และตัวชี้วัด
ยุทธศำสตร์ที่ 1 : การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ มีเป้าหมาย ดังนี้
1.1 คนทุ ก ช่ ว งวั ย มี ค วามรั ก ในสถาบั น หลั ก ของชาติ และยึ ด มั่ น การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
1.2 คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่พิเศษ ได้รั บ
การศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
1.3 คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่
ยุทธศำสตร์ที่ 2 : การผลิตและพัฒนากาลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ มีเป้าหมาย ดังนี้
2.1 กำลังคนมีทักษะที่ สาคัญจาเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงาน
และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
2.2 สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและเป็น
เลิศเฉพาะด้าน
2.3 การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพิ่มทาง
เศรษฐกิจ
ยุทธศำสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีเป้าหมาย ดังนี้
3.1 ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทย และทักษะ และคุณลักษณะที่
จำเป็นในศตวรรษที่ 21
3.2 คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและ
มาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ
3.3 สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลัก สูตร
อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน
3.4 แหล่งเรียนรู้ สื่อตาราเรียน นวัตกรรม และสื่ อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐานและ
ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จากัดเวลาสถานที่
3.5 ระบบและกลไกการวัด การติดตาม และประเมินผลมีประสิทธิภาพ
3.6 ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตาม
มาตรฐาน
ยุทธศำสตร์ที่ 4 : การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษามีเป้าหมาย ดังนี้
4.1 ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
4.2 การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสาหรับคนทุกช่วงวัย
4.3 ระบบรายงานข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง เป็น
ปัจจุบัน เพื่อการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมินผล และรายงานผล
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ยุทธศำสตร์ที่ 5 : การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีเป้าหมาย ดังนี้
5.1 คนทุกช่วงวัย มีจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนาแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
5.2 หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
คุณธรรม จริยธรรม และการนาแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
5.3 การวิขัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศำสตร์ที่ 6 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา มีเป้าหมาย ดังนี้
6.1 โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว ชัดเจน และ
สามารถตรวจสอบได้
6.2 ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่ง ผลต่อคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา
6.3 ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนและพื้นที่
6.4 กฎหมายและรู ป แบบการบริ ห ารจั ด การทรั พยากรทางการศึ ก ษารองรับ ลั ก ษณะที่
แตกต่างกันของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการกาลังแรงงานของประเทศ
6.5 ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม
สร้างขวัญกำลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพ
5. นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ 2564
1. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการ โดยมุ่ง ปฏิรูปองค์การเพื่อหลอมรวม
ภารกิจและบุคลากร เช่น ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย
ฯลฯ ที่สามารถลดการใช้ทรัพยากรทับซ้อน เพิ่มประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพ รวมทั้งการนา
เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยทั้งการบริหารงานและการจัดการศึกษารองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล
2. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารทรัพยากร โดยมุ่งปฏิรูปกระบวนการวางแผน
งาน/โครงการแบบร่วมมือและบูรณาการ ที่สามารถตอบโจทย์ของสังคมและเป็นการพัฒนาที่ยั่ง ยืน
รวมทั้งกระบวนการจัดทางบประมาณที่มีประสิทธิภาพและใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า ส่งผลให้ภาคส่วนต่าง
ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และนานาชาติ เชื่อมั่นและร่วมสนับสนุนการพัฒนาคุณ ภาพการศึกษามาก
ยิ่งขึ้น
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3. ปรั บ รื้ อ และเปลี่ ย นแปลงระบบการบริ ห ารจั ด การและพั ฒ นาก าลั ง คนของ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยมุ่งบริหารจัดการอัตรากาลังให้สอดคล้องกับการปฏิรูปองค์การ รวมทั้ง
พัฒนาสมรรถนะและความรู้ความสามารถของบุคลากรภาครัฐ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน
รองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล
4. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ โดยมุ่งให้ครอบคลุมถึงการ
จัดการศึกษาเพื่อคุณวุฒิ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่
21
จุดเน้นประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
1. กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
1.1 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อคุณวุฒิ
จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทาง
การจัดการเรียนรู้เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
แห่งชาติ
ส่งเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษา ตามความ
ต้องการจาเป็นของกลุ่มเป้าหมายและแตกต่างหลากหลายตามบริบทของพื้นที่
พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรู้เชิง รุก (Active Learning) จากประสบการณ์จริง หรือจาก
สถานการณ์จาลองผ่านการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อ
เปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันของผู้เรียนและครูให้มากขึ้น
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้และทักษะชีวิต เพื่อเป็นเครื่องมือในการดารงชีวิตและ
สร้างอาชีพ อาทิ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพ
1.2 กำรเรียนรู้ตลอดชีวิต
จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตสาหรับประชาชนทุกช่วงวัย เน้นส่งเสริมและยกระดับทักษะ
ภาษาอังกฤษ (English for All)
ส่งเสริมการเรียนการสอนที่เ หมาะสมสาหรั บ ผู้ ที่เ ข้ า สู่ สัง คมสูง วั ย อาทิ อาชี พ ที่
เหมาะสมรองรับสังคมสูงวัย หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต และหลักสูตรการดูแลผู้สูงวัย หลักสูตร
BUDDY โดยเน้นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน โรงเรียน และผู้เรียน หลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์
เพื่อส่งเสริมประชาสัมพันธ์สินค้าออนไลน์ระดับตาบล
ส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาเพื่อทักษะอาชีพและการมีงานทา ในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพื้นที่พิเศษ (พื้นที่สูง พื้นที่ตามแนวตะเข็บ ชายแดน
และพื้นที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และ
แรงงานต่างด้าว)
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พั ฒ นาครู ใ ห้ มี ทั ก ษะ ความรู้ และความช านาญในการใช้ เ ทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล
ปัญ ญาประดิษฐ์ และภาษาอั งกฤษ รวมทั้ง การจัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบและมีเหตุผลเป็นขั้นตอน
พั ฒ นาครู อ าชี ว ศึ ก ษาที่ มี ค วามรู้ แ ละความสามารถในทางปฏิ บั ติ (Hands – on
Experience) เพื่อให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญทางวิชาการ โดยร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาชั้นนา
ของประเทศจัดหลักสูตรการพัฒนาแบบเข้มข้นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี
พัฒนาสมรรถนะและความรู้ความสามารถของบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ ให้มี
ความพร้อมในการปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีศูนย์
พัฒนาสมรรถนะบุคลากรระดับจังหวัดทั่วประเทศ
2. กำรพัฒนำกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง
พัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน้อมนายุทธศาสตร์
พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นหลักในการดาเนินการ
เฝ้าระวังภัยทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู และสถานศึกษา โดยเฉพาะภัยจากยา
เสพติด อาชญากรรมทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์
ส่งเสริมให้ใช้ภาษาท้องถิ่นร่วมกับภาษาไทย เป็นสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใช้
ภาษาอย่างหลากหลาย เพื่อวางรากฐานให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการคิดวิเคราะห์ รวมทั้งมีทักษะ
การสื่อสารและใช้ภาษาที่สามในการต่อยอดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ปลู ก ฝั ง ผู้ เ รี ย นให้ มี ห ลั ก คิ ด ที่ ถู ก ต้ อ งด้ า นคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และเป็ น ผู้ มี ค วาม
พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยใช้กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด
3. กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาผลิตกาลังแรงงานที่มีคุณภาพ ตามความเป็นเลิศ
ของแต่ละสถานศึกษาและตามบริบทของพื้นที่ รวมทั้งสอดคล้องกับความต้องการของประเทศทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต
สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ และจัดการเรียน
การสอนด้วยเครื่องมือปฏิบัติที่ทันสมัยและสอดคล้องกับเทคโนโลยี โดยเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการ
วิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) และทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ
4. กำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ
พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้
ศึ ก ษาและปรั บ ปรุ ง อั ต ราเงิ น อุ ด หนุ น ค่ า ใช้ จ่ า ยต่ อ หั ว ในการจั ด การศึ ก ษาขั้ น
พื้นฐาน ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
ระดมสรรพกาลังเพื่อส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนนาร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เพื่อ
ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษาให้สอดคล้องพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562
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5. กำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เสริ ม สร้ า งการรั บ รู้ ความเข้ า ใจ ความตระหนั ก และส่ ง เสริ ม คุ ณ ลั ก ษณะและ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม
ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้สามารถ
เป็นอาชีพ และสร้างรายได้
6. กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร
ปฏิรูปองค์การเพื่อลดความทับซ้อน เพิ่มประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพของ
หน่วยงานที่มีภารกิจใกล้เคียงกัน เช่น ด้านประชาสัมพันธ์ ด้านต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้าน
กฎหมาย เป็นต้น
ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เป็นอุปสรรคและข้อจากัดในการดาเนินงาน โดย
คานึงถึงประโยชน์ของผู้เรียนและประชาชน ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการโดยรวม
สนับสนุนกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา (Big Data)
พัฒนาระบบการบริหารจัดการและพัฒนากาลัง คนของกระทรวงศึกษาธิการ ให้
สอดคล้องกับการปฏิรูปองค์การ
สนั บ สนุ น ให้ ส ถานศึ ก ษาเป็ น นิ ติ บุ ค คล เพื่ อ ให้ ส ามารถบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาที่ มี
คุณภาพได้อย่างอิสระและมีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ
จัดตั้งหน่วยงานวางแผนทางการเงิน (Financial Plan) ระดับจัง หวัด เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ
ส่งเสริมโครงการ 1 ตาบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้นปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายใน
และภายนอกบริเวณโรงเรียนให้เอื้อต่อการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ
6.นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษาชั้นพื้นฐานให้
เป็น “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” มุ่งเน้นความปลอดภัยในสถานศึกษา ส่งเสริมโอกาส
ทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม และบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ จึงกาหนด
นโยบาย
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 ดังนี้
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1. ด้ำนควำมปลอดภัย
พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา
และสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมี
สุขภาวะที่ดีสามารถปรับตัวต่อโรค่อุบัติใหม่และโรคอุบัติช้า
2. ด้ำนโอกำส
2.1 สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย
2.2 ดาเนินการ ให้เด็กและยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพื่อการศึกษาต่อ และ
ประกอบอาชีพ ตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้ง ส่ง เสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มี
ความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อป้องกัน
ไม่ให้ออกจากระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ใด้รับการศึกษาขั้น
พื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน
2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพมีทักษะ
ในการดาเนินชีวิต มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ต าม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. ด้ำนคุณภำพ
3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จาเป็นของ
โลกในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง
3.2 พั ฒ นาผู้ เ รี ย นให้ มี ส มรรถนะและทั ก ษะด้ า นการอ่ า น คณิ ต ศาสตร์ การคิ ด ขั้ น สู ง
นวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขัน และการเลือกศึกษาต่อเพื่อการมีงานทา
3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จาเป็นในแต่
ละระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุล
ทุกด้านส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุก
ระดับ
3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการ
สอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลมีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู
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4. ด้ำนประสิทธิภำพ
4.1 พั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การโดยใช้ พื้ น ที่ เ ป็ น ฐาน มี น วั ต กรรมเป็ น กลไกหลั ก ในการ
ขับเคลื่อนบนฐานข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
4.2 พัฒนาโรงเรียนมัยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็กและ
โรงเรียนที่สามารถดารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับ
บริบทของพื้นที่
4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจานวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1-3 น้อยกว่า 20 คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของ
ชุมชน
4.4 ส่ ง เสริ ม การจั ด การศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพในสถานศึ ก ษาที่ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ ฉพาะ และ
สถานศึกษาที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ
4.5 สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและ
การเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4.6 เพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564-2566 : 29

ส่วนที่ 2
กำรวิเครำะห์ปัจจัย
โรงเรียนนิกรราษฎร์บารุงวิทย์ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาการศึกษา นาข้อมูล
จากรายงานประจาปีของสถานศึกษา (SAR) ข้อเสนอแนะในรายงานของสานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) มาดาเนินการวางแผนพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการวิเคราะห์
โดยใช้ เ ทคนิ ค SWOT (SWOT Analysis) ซึ่ ง จะปรากฏในแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา และ
แผนปฏิบัติการประจาปี เพื่อให้ผู้บริหารทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน สภาพภายในของโรงเรียน โอกาส
และอุ ป สรรคของสภาพภายนอก เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาให้ บรรลุ ต ามวิ สั ยทั ศ น์ซึ่ง ผลการ
วิเคราะห์สถานภาพของสถานศึกษา สรุปได้ ดังนี้
1. กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน โดยใช้รูปแบบ 2S 4M
โรงเรียนนิกรราษฎร์บารุงวิทย์ไ ด้ วิเคราะห์ถึงแนวโน้มที่เป็นจุดแข็ง (Strengths : S) และ
จุ ด อ่ อ น (Weakness : W) ตามแนวคิ ด ของ 2S 4M โดยน าปั จ จั ย 6 ด้ า น มาวิ เ คราะห์ ซึ่ ง อาศั ย
หลักการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้บริหาร คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
นักเรียน และผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ ร่วมกันเสนอแนะ โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้ดังนี้
ขั้นตอนกำรประเมินสภำพของโรงเรียน
1. ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันตรวจสอบและวิเคราะห์ พิจารณาจากข้อมูลสารสนเทศปัจจุบัน
ในแต่ละประเด็นเพื่อหาสาเหตุ ข้อสรุปผลกระทบต่อโรงเรียนทั้งในส่วนที่เป็นจุดแข็งที่เป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนา และในส่วนที่เป็นจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไข หรือปรับปรุงให้ดีขึ้น แล้วสรุปประเด็นที่ได้จาก
วิเคราะห์ในแต่ละปัจจัย (2S 4M) ที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้คะแนนในแต่ละประเด็นที่เป็นจุดแข็ง และจุดอ่อน แล้วกรอกคะแนน
ในช่องค่าคะแนนเฉลี่ยของมติสมาชิก โดยกาหนดคะแนนเต็มด้านละ 5 คะแนน โดยมีเกณฑ์การให้
คะแนน ดังนี้
คะแนน 5 หมายถึง ประเด็นตัวชี้วัดมีผลกระทบต่อการดาเนินงานของโรงเรียนมากที่สุด
คะแนน 4 หมายถึง ประเด็นตัวชี้วัดมีผลกระทบต่อการดาเนินงานของโรงเรียนมาก
คะแนน 3 หมายถึง ประเด็นตัวชี้วัดมีผลกระทบต่อการดาเนินงานของโรงเรียนปานกลาง
คะแนน 2 หมายถึง ประเด็นตัวชี้วัดมีผลกระทบต่อการดาเนินงานของโรงเรียนน้อย
คะแนน 1 หมายถึง ประเด็นตัวชี้วัดมีผลกระทบต่อการดาเนินงานของโรงเรียนน้อยที่สุด
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3. หาค่าเฉลี่ยของแต่ละประเด็นสาคัญ และหาค่าเฉลี่ยรวมของแต่ละด้าน โดยพิจารณาจาก
ค่าเฉลี่ยของสภาพแวดล้อมภายในจุดแข็ง (+) เทียบกับค่าคะแนนเฉลี่ยของจุดอ่อน (-)
4. ร่วมกันกาหนดน้าหนักของสภาพแวดล้อมภายใน โดยให้คะแนนเต็มเท่ากับ 1 น้าหนัก
แต่ละด้านอาจเท่ากันหรือไม่เท่ากันก็ได้ ขึ้นอยู่กับความสาคัญ โดยมีหลักการว่าปัจจัยด้านใดที่เป็นจุด
แข็งหรือปัญหาต่อหน่วยงานมากก็กาหนดน้าหนักคะแนนมากกว่ารายการเป็นจุดแข็งหรือปัญหาต่อ
โรงเรียนน้อย
ตำรำงกำหนดน้ำหนักประเด็นตัวชี้วัดตำมสภำพแวดล้อมภำยใน (2S 4M)
ปัจจัยสภำพแวดล้อมภำยใน
ผลกำรพิจำรณำน้ำหนัก
1. ด้านโครงสร้างงานและนโยบาย (Structure and Policy : S1)
0.20
2. ด้านผลผลิตและการบริการ (Service and Product : S2)
0.15
3. ด้านบุคลากร (Man : M1)
0.15
4. ด้านการเงิน (Money : M2)
0.15
5. ด้านวัสดุอุปกรณ์ (Material : M3)
0.15
6. ด้านการบริหารจัดการ (Management : M4)
0.20
น้ำหนักคะแนนรวม
1.00
ตำรำงกำรวิเครำะห์ปัจจัยภำยใน (Internal Environment) ตามแนวคิดของ 2S 4M มา
วิเคราะห์ ดังนี้
ประเด็นวิเครำะห์
จุดแข็ง (Strengths)
จุดอ่อน (Weaknesses)
1. ด้านโครงสร้าง 1.มีการกระจายอานาจตามระบบ
1.โครงสร้างการบริหารงานของ
งานและนโยบาย โครงสร้างงาน
โรงเรียนขาดความชัดเจน ไม่เอื้อต่อ
(Structure and
การปฏิบัติงาน
Policy : S1)
2.ไม่มีการแบ่งงานตามความถนัด
ทาให้ขาดความคล่องตัวในการ
ปฏิบัติงาน
3. โรงเรี ย นไม่ มี แ นวทางในการ
ก าหนดวิ สั ย ทั ศ น์ แ ละพั น ธ กิ จ ที่
ชัดเจน
4.บางงานเป็นโครงการหรือนโยบาย
เร่งด่วน ทาให้การกาหนดหรือแบ่ง
งานไม่ชัดเจน
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ประเด็นวิเครำะห์
2. ด้านผลผลิต
และการบริการ
(Service and
Product : S2)

3. ด้านบุคลากร
(Man : M1)

4. ด้านการเงิน
(Money : M2)

จุดแข็ง (Strengths)
1.นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เป็นไปตามหลักสูตร
2 . นั ก เ รี ย น มี คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ อั น พึ ง
ประสงค์ เป็ น ไปตามเกณฑ์ ที่ สพฐ.
กาหนด

จุดอ่อน (Weaknesses)
1.นักเรียนขาดทักษะกระบวนการคิด
และการแก้ปัญหา
2.ผลการทดสอบระดับชาติยังไม่
เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
3.ขาดการให้บริการที่หลากหลาย
ช่องทาง
1.โรงเรียนมีบุคลากรที่มีคุณธรรมและ 1.โรงเรียนมีครูไม่ครบกลุ่มสาระ
จริยธรรมและแสวงหาความรู้อย่าง
2.บุคลากรบางส่วนขาดความรู้ความ
สม่าเสมอ
ชานาญด้านเทคโนโลยี
2.บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ
3.การด าเนิ น การนิ เ ทศติ ด ตามไม่
หลากหลาย และมีความเข้มแข็ง
ต่อเนื่อง
ทุ่มเทการทางานให้กับ ทุกภารกิจ
4.โรงเรียนขาดการส่งเสริมการมีส่วน
ของโรงเรียน
ร่ ว ม ใ น ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
3.บุคลากรมีความตื่นตัวและ
ประสานงานกับหน่วยงานอื่นในการ
กระตือรือร้นในการพัฒนาตนเอง
พัฒนาโรงเรียน
อย่างต่อเนื่องตามภาระงาน/
5.บุคลากรขาดการวางแผนในการใช้
มาตรฐานวิชาชีพที่รับผิดชอบ
จ่ายงบประมาณ
4. โรงเรียนได้จัดทาแผนปฏิบัติการ
ประจาปีเป็นเครื่องมือในการ
ปฏิบัติงาน
1.กลุ่มบริหารงบประมาณ ได้ติดตาม 1.การใช้จ่ายในบางโครงการไม่ตรง
เอกสารการเบิกจ่ายเงินอย่างเป็น
ตามแผนปฏิบัติการที่ตั้งไว้
ระบบ
2.ขั้นตอนในการเบิกจ่ายล่าช้าไม่ทัน
ต่อความต้องการ
3.ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ ม าจากปั จ จั ย ที่ อ ยู่
นอกเหนือการควบคุม
4.แหล่ ง เรี ย นรู้ แ ละพื้ น ที่ ภ ายใน
โรงเรี ย นคั บ แคบ ท าให้ ไ ม่ มี ส นาม
กีฬา สวนพักผ่อน เพียงพอต่อจานวน
นักเรียน
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ประเด็นวิเครำะห์
จุดแข็ง (Strengths)
5. ด้านวัสดุ
1.โรงเรียนมีระบบเครือข่าย
อุปกรณ์
อินเทอร์เน็ตครอบคลุมพื้นที่
(Material : M3) 2.มีห้องเรียนครบทุกระดับชั้น

จุดอ่อน (Weaknesses)
1.ขาดห้องปฏิบัติการในการจัดการ
เรียนรู้
2.การจัดเก็บวัสดุไม่เป็นระบบ ขาด
การดูแลการเก็บรักษาและบารุง
อุปกรณ์
6. ด้านการ
1.บุ ค ลากรให้ ค วามร่ ว มมื อ ในการ 1.ไม่ปฏิบัติการให้เป็นไปตามขั้นตอน
บริหารจัดการ
ป ฏิ บั ติ ง า น ต า ม ค า สั่ ง ที่ ไ ด้ รั บ การดาเนินงานที่วางไว้
(Management : มอบหมาย
2.ขาดการนิเทศติดตามการ
M4)
ดาเนินงาน
3.การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตาม
โครงสร้างของงาน
2. ผลกำรวิเครำะห์ปัจจัยภำยนอก (External Environment) โดยใช้รูปแบบ C – PEST
โรงเรียนนิกรราษฎร์บารุงวิทย์ได้ วิเคราะห์ถึงปัจจัยที่เป็นโอกาส และอุปสรรคต่อการบริหาร
จัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้ดังนี้
ขั้นตอนกำรประเมินสภำพของโรงเรียน
1. ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันตรวจสอบและวิเคราะห์ พิจารณาจากข้อมูลสารสนเทศปัจจุบัน
ในแต่ละประเด็นเพื่อหาข้อสรุปที่มีผลกระทบต่อโรงเรียนในส่วนที่โอกาส และในส่วนที่เป็นอุปสรรค
แล้วเขียนสรุปประเด็นที่มีปัจจัยเหตุที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนให้ครอบคลุมทุกเรื่องของปัจจัย C - PEST
2. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้คะแนนในแต่ละประเด็น แล้วกรอกคะแนนในช่องค่าคะแนนเฉลี่ยของ
มติสมาชิก โดยกาหนดคะแนนเต็มด้านละ 5 คะแนน โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 5 หมายถึง ประเด็นตัวชี้วัดมีผลกระทบต่อการดาเนินงานของโรงเรียนมากที่สุด
คะแนน 4 หมายถึง ประเด็นตัวชี้วัดมีผลกระทบต่อการดาเนินงานของโรงเรียนมาก
คะแนน 3 หมายถึง ประเด็นตัวชี้วัดมีผลกระทบต่อการดาเนินงานของโรงเรียนปานกลาง
คะแนน 2 หมายถึง ประเด็นตัวชี้วัดมีผลกระทบต่อการดาเนินงานของโรงเรียนน้อย
คะแนน 1 หมายถึง ประเด็นตัวชี้วัดมีผลกระทบต่อการดาเนินงานของโรงเรียนน้อยที่สุด
3. หาค่าเฉลี่ยของแต่ละประเด็น สาคัญ และหาค่าเฉลี่ยรวมของแต่ละด้าน พร้อมสรุปผลว่า
โรงเรียนเป็นหน่วยงานที่มีโอกาสหรืออุปสรรค โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยของสภาพแวดล้อมภายนอก
โอกาส (+) เทียบกับค่าคะแนนเฉลี่ยของอุปสรรค (-)
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4. ร่วมกันกาหนดน้าหนักของสภาพแวดล้อมภายนอก โดยให้คะแนนเต็มเท่ากับ 1 น้าหนัก
แต่ละด้านอาจเท่ากันหรือไม่เท่ากันก็ได้ ขึ้นอยู่กับความสาคัญ โดยมีหลักการว่าปัจจัยด้านใดที่เ ป็น
จุดแข็งหรือปัญหาต่อหน่วยงานมากก็กาหนดน้าหนักคะแนนมากกว่ารายการเป็นจุดแข็งหรือปัญหา
ต่อโรงเรียนน้อย เพื่อนาไปกาหนดกลยุทธ์และจัดลาดับความสาคัญของการพัฒนา
ตำรำงกำหนดน้ำหนักประเด็นตัวชี้วัดตำมสภำพแวดล้อมภำยใน (C-PEST)
รำยกำรปัจจัยสภำพแวดล้อมภำยนอก
ผลกำรพิจำรณำน้ำหนัก
1.ด้านเทคโนโลยี (Technology Factors : T)
0.30
2. ลูกค้าหรือผู้รับบริการ (Customer : C)
0.20
3. ด้านเศรษฐกิจ (Economic factors : E)
0.20
4. ด้านสังคมและวัฒนธรรม (Social – Cultural Factors : S)
0.15
5. สถานการณ์การเมือง (Political and legal Factors : P)
0.15
น้ำหนักคะแนนรวม
1.00
ตำรำงกำรวิเครำะห์ปัจจัยภำยนอก (External Environment) ตำมรูปแบบ C-PEST มา
วิเคราะห์ ดังนี้
ประเด็นวิเครำะห์
โอกำส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)
1. ด้ ำ นเทคโนโลยี 1.โรงเรียนมีระบบ IT ที่ทันสมัยพร้อม 1.มีการใช้เทคโนโลยีในทางลบ เช่น
(Technology
ให้บริการและการบริหารจัดการ
เล่นเกม ดูโทรทัศน์มากเกินไป
Factors : T)
2. ชุมชน ผู้ปกครองบางส่ วนเข้ า ถึ ง 2.นั ก เรี ย นขาดความตระหนั ก ถึง
เทคโนโลยี อิ น เทอร์ เ น็ ต ได้ ส ะดวก โทษของเทคโนโลยี
ส่ ง ผลดี ต่ อ การประชาสั ม พั น ธ์ ข อง 3. ชุ ม ชนขาดการควบคุ ม ก าร
โรงเรียน เช่น ทาง Facebook ,line ให้บริการด้านเทคโนโลยี
3.โรงเรี ย นเข้ า ถึ ง เครื อ ข่ า ยหรื อ 4.บุคลากรขาดความรู้ความเข้ าใจ
แหล่ ง ข้ อ มู ล ในด้ า นต่ า งๆ ที่ เ ป็ น ขั้นตอนการใช้อุปกรณ์ต่างๆ และ
ประโยชน์ ต่ อ การท างานหรื อ จั ด การน าเทคโนโลยี ม าจั ด กิ จ กรรม
กิจกรรมการเรียนการสอน
การเรียนการสอน
2. ลูกค้ำหรือ
1.ผู้ปกครอง ชุมชนส่วนใหญ่มีความ 1. ผู้ ป กครองบางส่ ว นไม่ มี เ วลา
ผู้รับบริกำร
พึ ง พอใจให้ ก ารยอมรั บ จึ ง ส่ ง บุ ต ร มาร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้น
(Customer : C)
หลานเข้ามาเรียน
2.ผู้ ป กครองบางส่ วนไม่ มีเ วลาใน
2.ผู้ ป กครอง ชุ ม ชนมี ค วามเข้มแข็ง การดูแลนักเรียนหลังเลิกเรียน
ยิ น ดี ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น ภารกิ จ ของ
โรงเรียน
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ประเด็นวิเครำะห์
3. ด้ำนเศรษฐกิจ
(Economic
factors : E)
4. ด้ ำ นสั ง คมและ
วัฒนธรรม
(Social – Cultual
Factors : S)

5. ส ถ ำ น ก ำ ร ณ์
กำรเมือง (Political
and legal Factors
: P)

โอกำส (Opportunities)

อุปสรรค (Threats)

1.โรงเรียนสามารถระดมทรัพยากร 1.ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีรายได้น้อย
จากชุมชน ผู้ปกครอง องค์กรท้องถิ่น 2.สภาพเศรษฐกิ จ โดยรวมของ
หน่วยงานเอกชน
ประเทศอยู่ ใ นช่ วงชะลอตัว ส่ ง ผล
กระทบต่อรายได้ของผู้ปกครอง
1.โรงเรี ย นได้ รั บ ความร่ ว มมื อ จาก 1.พ่อแม่ ผู้ปกครองต้องประกอบ
ชุ ม ชน คระกรรมการสถานศึ ก ษา อาชีพไม่มีเวลาดูแลบุตรหลาน
หน่วยงานภายนอก ให้ความร่วมมือ 2.พ่ อ แม่ ผู้ ป กครองบางส่ ว นขาด
และกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน
ความรู้ ใ นการอบรมสั่ ง สอน เช่ น
เด็กที่อาศัยอยู่กับปู่ย่า ตายาย
3.ค่านิยมของผู้ปกครอง ชุมชนยัง
ยึดติดรูปแบบกระบวนการเดิมๆไม่
ยอมเปลี่ยนแปลงใดๆ
1.นโยบายเรียนฟรีจนจบการศึกษา 1.นโยบายด้ า นการศึ ก ษาของ
ขั้ น พื้ น ฐาน มี ส่ ว นเพิ่ ม โอกาสทาง ภาครัฐที่เปลี่ยนแปลงบ่อย ทาให้
การศึกษา
การด าเนิ น งานต้ อ งปรั บ เปลี่ ย น
2.นโยบายการกระจายอ านาจให้ ตามรัฐบาลจึงขาดความต่อเนื่องใน
ท้ อ งถิ่ น มี ส่ ว นให้ ส ถานศึ ก ษาได้ รั บ การพัฒนา
การสนั บ สนุ นงบประมาณบางส่วน 2. การจัดสรรงบประมาณรายหั ว
จากท้องถิ่น
ของรัฐบาลจัดสรรมาล่าช้ากับการ
บริหารจัดการภายในโรงเรียน
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3.สรุปผลการวิเคราะห์สภาพของโรงเรียน
ตำรำงสรุปผลกำรวิเครำะห์สถำนภำพของสภำพแวดล้อมภำยใน ตำมแนวคิด 2S 4M
รำยกำรปัจจัย
สภำพแวดล้อมภำยใน

คะแนนเฉลี่ย X
น้ำหนัก
น้ำหนัก
จุดแข็ง จุดอ่อน จุดแข็ง จุดอ่อน
คะแนนเฉลี่ย

1. ด้านโครงสร้างงานและนโยบาย
0.20 4.31
(Structure and Policy : S1)
2. ด้ า นผลผลิ ต และการบริ ก าร
0.15 4.25
(Service and Product : S2)
3. ด้านบุคลากร (Man : M1)
0.15 4.83
4. ด้านการเงิน (Money : M2)
0.15 3.50
5. ด้ า นวั ส ดุ อุ ป กรณ์ (Material :
0.15 4.25
M3)
6. ด้านการบริหารจัดการ
0.20 3.88
(Management : M4)
สรุปปัจจัยภำยใน
เฉลี่ยปัจจัยภำยใน
(นำคะแนนเฉลี่ย จุดแข็ง-จุดอ่อน หำร 2)

สรุป

4.33

0.86

0.87

0.00

3.79

0.64

0.57

0.07

4.00
3.75

0.73
0.53

0.60
0.56

0.13
-0.04

4.00

0.64

0.60

0.04

3.88

0.78

0.78

0.00

4.16

3.97
0.09

0.19
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ตำรำงสรุปผลกำรวิเครำะห์สถำนภำพของสภำพแวดล้อมภำยนอก
คะแนนเฉลี่ย X
คะแนนเฉลี่ย
รำยกำรปัจจัย
น้ำหนัก
น้ำหนัก
สภำพแวดล้อมภำยนอก
โอกำส อุปสรรค โอกำส อุปสรรค
1. ด้านเทคโนโลยี (Technology
0.30 3.25 4.50 0.98 1.35
Factors : T)
2. ลูกค้าหรือผู้รับบริการ
0.20 3.78 3.61 0.76 0.72
(Customer : C)
3. ด้านเศรษฐกิจ (Economic
0.20 2.25 4.82 0.45 0.96
factors : E)
4. ด้านสังคมและวัฒนธรรม
0.15 3.78 3.61 0.57 0.54
(Social – Cultural Factors : S)
5. สถานการณ์การเมือง (Political
0.15 4.45 4.25 0.67 0.64
and legal Factors : P)
เฉลี่ยปัจจัยภำยนอก
3.42 4.21
สรุปปัจจัยภำยนอก
-0.40
นำคะแนนเฉลี่ย จุดแข็ง-จุดอ่อน (3.20-1.60 หำร 2)

สรุปผล
-0.38
0.03
-0.51
0.03
0.03
-0.80

จากตารางสรุปการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา สามารถสรุปได้ดังนี้
ปัจจัยภำยใน โดยสรุปสถานศึกษามีจุดแข็ง มีค่าเท่ากับ 4.16 ด้านที่มีค่ามากที่สุด คือ ด้าน
โครงสร้างและนโยบาย (+0.86) และปัจจัยภายในมีจุดอ่อน มีค่าเท่ากับ 3.97 เมื่อพิจารณาโดยรวม
แล้วสถานศึกษามีปัจจัยภายในที่เป็นจุดแข็งในการจัดการศึกษามากกว่าจุดอ่อน (+0.09)
ปัจจัยภำยนอกที่เป็นโอกาสต่อการจัดการศึกษา มีค่าเท่ากับ 3.42 ด้านที่มีค่ามากที่สุด คือ
ด้านเทคโนโลยี (+0.98) สาหรับปัจจัยภายนอกที่เป็นอุปสรรค มีค่า 4.21 เมื่อพิจารณาโดยภาพรวม
แล้ว ปัจจัยภายนอกมีอุปสรรคมากกว่าโอกาส (-0.40)
เมื่อพิจารณาโดยรวมพบว่าสถานศึกษามีปัจจัยภายในที่เป็นจุดแข็งแต่มีปัจจัยภายนอกเป็น
อุปสรรคกล่าวคือสถานศึกษามีโอกาสในการจัดการศึกษาหรือการให้บริการที่ดี ทั้งนี้เนื่องมาจากมี
ปัจจัยภายในเป็นจุดแข็งหลายด้านที่เอื้อต่อการจัดการศึกษา มีโครงสร้างการบริหารงาน มีการประชุม
วางแผนงาน มีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตครอบคลุมพื้นที่ อีกทั้งบุคลากรมีความรู้ความสามารถ มี
การตื่ น ตั ว ต่ อ การพั ฒ นาวิ ช าชี พ และพั ฒ นาผู้ เ รี ย น ท าให้ ส ถานศึ กษามี โ อกาสพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
สถานศึกษา และนักเรียนให้มีคุณภาพสูงขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ได้ ในส่วนของปัจจัยภายนอกที่เป็นอุปสรรค
เกิดจากขาดการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก อีกทั้งปัญหาในครอบครัวของนักเรียน เศรษฐกิจ
สังคมวัฒนธรรมและการเมือง
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กรำฟแสดงผลกำรประเมินสถำนภำพของโรงเรียนนิกรรำษฎร์บำรุงวิทย์
กรำฟแสดงสถำนภำพหน่วยงำน
บนแกนควำมสัมพันธ์ของ SWOT

O

STARS

Question Marks

5
4
3 3.42
2
9

S

5

4

4.16

3

2

1

1

-1
-1

-2

-3

-4

0.40

-5

W

3.97

-2
-3
-4

4.21

CASH COWS

-5

T

DOGS

กราฟแสดงสถานภาพสถานศึกษา :สถำนภำพไม่เอื้อแต่แข็ง
ผลการประเมินสถานภาพของโรงเรียน จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและปัจจัย
ภายในของโรงเรียนนิกรราษฎร์บารุงวิทย์ ดังกล่าวข้างต้น สามารถประเมินสถานภาพของโรงเรียนได้
อยู่ในลักษณะ “ไม่เอื้อแต่แข็ง (CASH COWS วัวแม่ลูกอ่อน : ชะลอและปรับปรุง) ”กล่าวคือ โรงเรียน
มี ส มรรถนะภายในที่ เ ข็ ม แข็ ง มี ก ารจั ด โครงสร้ า งการบริห ารงาน มี ร ะบบเครื อ ข่ า ยอิ นเทอร์เน็ต
ครอบคลุมพื้นที่ บุคลากรส่วนใหญ่ปฏิบัติหน้าที่ สอนตรงตามความรู้ความสามารถของตนเอง และมี
การพั ฒ นาตนเองอย่ างสม่ าเสมอ ให้ ค วามร่ ว มมื อในการปฏิ บัติ ง านตามค าสั่ ง ที่ ไ ด้รั บมอบหมาย
ก่อให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ที่มีประสิทธิภาพส่งผลให้ด้านผลผลิตและการให้บริการมีประสิทธิภาพ แต่
ในการดาเนินการยังขาดการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึง ผู้ที่มีส่วน
ได้ส่วนเสีย และยังพบปัญหาจากสภาพครอบครัว เศรษฐกิจ สัง คมและการเมือง ซึ่ง ส่ง ผลให้การ
พัฒนาของโรงเรียนไม่คล่องตัวและไม่สามารถพัฒนาได้อย่างเต็มศักยภาพ
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ส่วนที่ 3
ทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำ
วิสัยทัศน์
ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาบนพื้นฐานการบริหารแบบมีส่วนร่วมของชุมชน
เพื่อการพัฒนาคุณภาพอย่างยั่งยืน
อัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ
ภูมิทัศน์เด่น เน้นวิชาการ สานสัมพันธ์ชุมชน
เอกลักษณ์ของสถำนศึกษำ

ซื่อสัตย์ สามัคคี มีจิตอาสา
พันธกิจ
1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
2. พัฒนาการบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
3. พัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
4. พัฒนาแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ
5. จัดหา พัฒนา และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน
6. สร้างสื่อนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา
7. ส่งเสริมให้ชุมชน องค์กร มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
เป้ำประสงค์
1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีศักยภาพและความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ
3. สถานศึกษาเป็นแบบอย่างในด้านการจัดการเรียนการสอนและการบริหารแบบมีส่วนร่วม
ที่ชุมชน องค์กรภายนอกช่วยส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาให้สถานศึกษามีคุณภาพอย่างยั่งยืน
4. เป็นโรงเรียนต้นแบบในด้านการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
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กำรกำหนดกลยุทธ์ของโรงเรียน
ด้ำน
1. คุณภาพของ
ผู้เรียน

พันธกิจ
เป้ำประสงค์
กลยุทธ์โรงเรียน
พัฒนาผู้เรียนให้มี ผู้เรียนมีคุณภาพตาม 1. พั ฒ นาคุ ณ ภาพผู้ เ รี ย น
คุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา ตามหลั ก สู ต รการศึ ก ษาขั้ น
มาตรฐานการศึกษา
พื้ น ฐานเพื่ อ ความเป็ น เลิ ศ
ทางวิชาการ
2 . ป ลู ก ฝั ง คุ ณ ธ ร ร ม
จริ ย ธรรม ระเบี ย บวิ นั ย
จิ ต ส านึ ก ของผู้ เ รี ย นและ
เสริ ม สร้ า งทั ก ษะในก าร
ด าเนิ น ชี วิ ต ในสั ง คมอย่างมี
ความสุข
3. ส่งเสริมกิจกรรมให้ผู้เรียน
ได้พัฒนาทักษะกระบวนการ
คิดวิเคราะห์และทักษะที่
จาเป็น เข้าใจหลักศาสนา
รักษาสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม เข้าร่วมกิจกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญา
และประเพณีวัฒนธรรมใน
ท้องถิ่น
4. บริ ห ารจั ด การตามหลั ก
ธรรมาภิบาล ประสานความ
ร่วมมือกับชุมชนและองค์กร
ภายนอก สนับสนุนให้มีการ
จั ด สภาพแวดล้ อ มที่ เ ป็ น
สังคมแห่งการเรียนรู้ อย่างมี
คุณภาพและยั่งยืน

2. กระบวนการ
บริหารและการ

พัฒนาการบริหาร ครูและบุคลากร
แบบมีส่วนร่วมโดย ทางการศึกษามี

1. พั ฒ นาครู แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึ ก ษาทั้ ง ระบบ ให้

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564-2566 : 40

ด้ำน
พันธกิจ
จัดการของผู้บริหาร ยึดหลักธรรมาภิ
สถานศึกษา
บาล

เป้ำประสงค์
ศักยภาพและความ
เชี่ยวชาญในวิชาชีพ

ส่งเสริมให้ชุมชน
สถานศึกษาเป็น
องค์กร มีส่วนร่วม แบบอย่างในด้านการ
ในการจัดการศึกษา จัดการเรียนการสอน
และการบริหารแบบมี
ส่วนร่วมที่ชุมชน
องค์กรภายนอกช่วย
ส่งเสริมสนับสนุนและ
พัฒนาให้สถานศึกษา
มีคุณภาพอย่างยั่งยืน
พัฒนาครูและ
ครูและบุคลากร
บุคลากรใน
ทางการศึกษามี
สถานศึกษาให้มี
ศักยภาพและความ
คุณภาพตาม
เชี่ยวชาญในวิชาชีพ
มาตรฐานวิชาชีพ
3. กระบวนการ
จัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ

พัฒนาแหล่งเรียนรู้
และสภาพแวดล้อม
ให้เอื้อต่อการ
เรียนรู้อย่างเต็ม
ศักยภาพ

เป็นโรงเรียนต้นแบบ
ในด้านการจัด
สภาพแวดล้อมที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้

กลยุทธ์โรงเรียน
เป็นครูมืออาชีพ มีสมรรถนะ
เหมาะสมกั บ การจั ด การ
ศึ ก ษ า ต า ม ม า ต ร ฐ า น
การศึกษา
2. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครู
และบุคลากรในสถานศึกษา
สร้างสื่อและนวัตกรรมใน
การจัดการเรียนการสอน
เพื่อพัฒนาผู้เรียน อย่างมี
คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา
1. บริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล ประสานความ
ร่วมมือกับชุมชนและองค์กร
ภายนอก สนับสนุนให้มีการ
จัดสภาพแวดล้อมที่เป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ อย่างมี
คุณภาพและยั่งยืน

1. พั ฒ นาครู แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึ ก ษาทั้ ง ระบบ ให้
เป็นครูมืออาชีพ มีสมรรถนะ
เ ห ม า ะ ส ม กั บ ก า ร จั ด
การศึ ก ษาตามมาตรฐาน
การศึกษา
1. บริ ห ารจั ด การตามหลั ก
ธรรมาภิบาล ประสานความ
ร่วมมือกับชุมชนและองค์กร
ภายนอก สนับสนุนให้มีการ
จั ด สภาพแวดล้ อ มที่ เ ป็ น
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ด้ำน

พันธกิจ

จัดหา พัฒนา และ
ส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีในการ
จัดการเรียนการ
สอน

เป้ำประสงค์

สถานศึกษาเป็น
แบบอย่างในด้านการ
จัดการเรียนการสอน
และการบริหารแบบมี
ส่วนร่วมที่ชุมชน
องค์กรภายนอกช่วย
สร้างสื่อนวัตกรรม ส่งเสริมสนับสนุนและ
เพื่อพัฒนาคุณภาพ พัฒนาให้สถานศึกษา
ทางการศึกษา
มีคุณภาพอย่างยั่งยืน

กลยุทธ์โรงเรียน
สังคมแห่งการเรียนรู้ อย่างมี
คุณภาพและยั่งยืน
2. ส่ง เสริม สนับสนุน ให้ ค รู
และบุคลากรในสถานศึกษา
สร้ า งสื่ อ และนวั ต กรรมใน
การจั ด การเรี ย นการสอน
เพื่ อ พั ฒ นาผู้ เ รี ย น อย่ า งมี
คุ ณ ภ า พ ต า ม ม า ต ร ฐ า น
การศึกษา

กลยุทธ์
โรงเรียนนิกรราษฎร์บารุงวิทย์ ได้กาหนดการขับเคลื่อนกลยุทธ์ ดังนี้
1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ
2. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย จิตสานึกของผู้เรียนและเสริมสร้างทักษะในการ
ดาเนินชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข
3. ส่งเสริมกิจกรรมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะ กระบวนการคิดวิเคราะห์และทักษะที่จ าเป็น
เข้าใจหลักศาสนา รักษาสุขภาพและสิ่ง แวดล้อม เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ ภูมิปัญ ญา และ
ประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่น
4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้เป็นครูมืออาชีพ มีสมรรถนะเหมาะสม
กับการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา
5. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ประสานความร่วมมือกับชุมชนและองค์กรภายนอก
สนับสนุนให้มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ อย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
6. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรในสถานศึกษาสร้างสื่อและนวัตกรรมในการจัดการ
เรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียน อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
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กลยุทธ์และจุดเน้น
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ
จุดเน้น
1. สนับสนุน ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาเพื่อความ
เป็นเลิศทางวิชาการ
2. สนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการสื่อสาร 2 ภาษา
3. สนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21
4. สนับสนุน ส่งเสริมทักษะการอ่านคล่อง เขียนคล่อง
5. สนับสนุน ส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษระดับปฐมวัย
กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมระเบียบวินัยจิตสำนึกของผู้เรียนและเสริมสร้ำ ง
ทักษะในกำรดำเนินชีวิตในสังคมอย่ำงมีควำมสุข
จุดเน้น
1. สนับสนุน ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม
2. สนับสนุน ส่งเสริมให้นักเรียนมีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย
3. สนับสนุน ส่งเสริมให้นักเรียนมีวิถีชีวิตพอเพียง
4. สนับสนุน ส่งเสริมให้นักเรียนมีระเบียบวินัย
5. สนับสนุน ส่งเสริมให้นักเรียนมีในการดาเนินชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมกิจกรรมให้ผู้เรียนได้พัฒนำทักษะกระบวนกำรคิดวิเครำะห์และทักษะ
ที่จำเป็นเข้ำใจหลักศำสนำรักษำสุขภำพและสิ่งแวดล้อมเข้ำร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญำ
และประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่น
จุดเน้น
1. ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการการคิดวิเคราะห์
2. ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาให้นักเรียนมีทักษะที่จาเป็นตามช่วงวัย
3. ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาให้นักเรียนเข้าใจและยึดมั่นในหลักศาสนาตามที่ตนนับถือ
4. ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาให้นักเรียนมีสุขภาพด้านร่างกาย และจิตใจที่ดี
5. ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาให้นักเรียนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเห็นคุณค่าในการประหยัดพลังงาน
รักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและประเพณีวัฒนธรรม
กลยุทธ์ที่ 4. พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทั้งระบบ ให้เป็นครูมืออำชีพ มี
สมรรถนะเหมำะสมกับกำรจัดกำรศึกษำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ
จุดเน้น
1. พัฒนาวิชาชีพของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นวิชาชีพชั้นสูงอย่างแท้จริง
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2. พัฒนาวิชาชีพของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม
จริยธรรมและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มศักยภาพ
กลยุทธ์ที่ 5 .บริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำลประสำนควำมร่วมมือกับชุมชนและ
องค์กรภำยนอกสนับสนุนให้มีกำรจัดสภำพแวดล้อมที่เป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้ อย่ำงมีคุณภำพ
และยั่งยืน
จุดเน้น
1. บริหารจัดการสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและมีการประชาสัมพันธ์
ผลงานของสถานศึกษาในเชิงรุกทุกรูปแบบ
2. จัดสภาพสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียน
การสอนและเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลำกรในสถำนศึกษำสร้ำงสื่อและนวัตกรรมใน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพือ่ พัฒนำผู้เรียนอย่ำงมีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ
จุดเน้น
1.ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรในสถานศึกษาใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการ
สอน
2.พัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษาให้มีความสามารถในการสร้างสื่อและนวัตกรรมใน
การจัดการเรียนการสอน
3.ครูและบุคลากรทางการศึกษาสร้างเครือข่ายการเรียนรู้และสร้างสื่อนวัตกรรมโดยการมี
ส่วนร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนให้เกิดเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรมใหม่

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564-2566 : 44

ส่วนที่ 4

กรอบกลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ
เป้ำประสงค์ ผู้เรียนมีคุณภาพตามการศึกษา

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้
สามารถตามหลักสูตรสถานศึกษา

1. ร้อยละของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนผ่านเกณฑ์การวัดและ
ประเมินผลของหลักสูตร
สถานศึกษา
2. ร้อยละของผู้เรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนจากการทดสอบ
ระดับชาติ (O-NET) เพิ่มขึ้น
3. ร้อยละของผู้เรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 มีความสามารถ
ด้านภาษา อ่าน ออก เขียนได้ ด้าน

ข้อมูลพื้นฐำน
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1. โครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาและหลักสูตรกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
2. โครงการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา
3. โครงการนิเทศภายใน
สถานศึกษา
4. โครงการปัจฉิมนิเทศ
5. โครงการหลักสูตรสถานศึกษา
ปฐมวัย

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564-2566 : 45

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
คานวณและ ด้านการใช้เหตุผลที่
เหมาะสม
4. ร้อยละของผู้เรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1-6 ได้รับการ
พัฒนาความรู้และทักษะอาชีพ
5. ร้อยละของผู้เรียนมีสมรรถนะ
เพื่อเป็นเครื่องมือการเรียนรู้
เหมาะสมตามช่วงวัย
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6. โครงการจัดประสบการณ์ที่
เน้นเด็กเป็นสาคัญ
7. โครงการห้องเรียนลูกรัก
8. โครงการสะเต็มศึกษา
9. โครงการพัฒนางานวิชาการ
10. โครงการพัฒนาทักษะทาง
ภาษา
11. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษา
12. โครงการพัฒนาการวัดและ
ประเมินผล
13. โครงการจัดการเรียนการ
สอนโดยใช้คลังสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ
14. โครงการส่งเสริมทักษะการ
คิดพื้นฐานของเด็กปฐมวัยตาม
ศักยภาพ
15. โครงการวันสาคัญ

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564-2566 : 46

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
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16. โครงการจัดซื้อจัดหา
ครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการจัด
การศึกษา
17. โครงการเรียนฟรี 15 ปี
อย่างมีคุณภาพ
18. โครงการจ้างครูปฐมวัย
19. โครงการส่งเสริมกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน ลูกเสือ-เนตรนารี
20. โครงการส่งเสริมสุขภาพ
และพัฒนาศักยภาพด้าน
ร่างกายและจิตใจ
21. โครงการทัศนศึกษาแหล่ง
เรียนรู้
22. โครงการสภานักเรียน
โรงเรียนนิกรราษฎร์บารุงวิทย์
23. โครงการอาหารกลางวัน
24. โครงการอาหารเสริม (นม)
25. โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาการใช้ห้องสมุด

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564-2566 : 47

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
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26. โครงการพัฒนาทักษะอาชีพ

กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมระเบียบวินัยจิตสานึกของผู้เรียนและเสริมสร้างทักษะในการดาเนินชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข
เป้ำประสงค์ เป็นโรงเรียนต้นแบบในด้านการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ

1. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมมี
คุณลักษณะและทักษะทางสังคมที่
เหมาะสม

1. ร้อยละของผู้เรียนมีคุณธรรม
จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

2. ผู้เรียนมีจิตสานึกความ
รับผิดชอบต่อสังคมและจิต
สาธารณะ

2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีจิต
สาธารณะและมีจิตสานึกในการ
รับผิดชอบต่อสังคม
3. ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยใน
โรงเรียน
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กลยุทธ์ริเริ่ม

1. โครงการโรงเรียนคุณธรรม
2. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต”
ประจาปีการศึกษา 2564
3. โครงการวันสาคัญ
4. โครงการสะเต็มศึกษา
5. โครงการพัฒนาครูและ
บุคลากรในสถานศึกษา
6. โครงการส่งเสริมกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนลูกเสือ-เนตรนารี

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564-2566 : 48

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
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7. โครงการส่งเสริมสุขภาพและ
พัฒนาศักยภาพด้าน ร่างกาย
และจิตใจ
8. โครงการสภานักเรียน
โรงเรียนนิกรราษฎร์บารุงวิทย์
9. โครงการบัณฑิตน้อย นิกร
วิทย์
10.โครงการส่งเสริมพัฒนาการ
ทางด้านสังคมของเด็กปฐมวัย
11.โครงการพัฒนางานธุรการ
และสารสนเทศ

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564-2566 : 49

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมกิจกรรมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์และทักษะที่จาเป็นเข้าใจหลักศาสนา
เป้ำประสงค์ สถานศึกษาเป็นแบบอย่างในด้านจัดการเรียนการสอน และการบริหารแบบมีส่วนร่วมที่ชุมชน องค์กรภายนอกช่วยส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนา
ให้สถานศึกษามีคุณภาพอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ

1. ผู้เรียนมีผลการประเมินอ่านคิด
วิเคราะห์เขียนเป็นไปตามเกณฑ์

1. ร้อยละของผู้เรียนมีผลการ
ประเมินอ่านคิดวิเคราะห์เขียน
เป็นไปตามเกณฑ์
2. ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะ
กระบวนการคิดแก้ไขปัญหาใน
ชีวิตประจาวัน
3. ร้อยละของผู้เรียนมีการดาเนิน
ชีวิตตามหลักศาสนา

2. ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิด
แก้ไขปัญหา
3. ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรมตาม
หลักศาสนา
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1. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต”
ประจาปีการศึกษา 2564
2. โครงการวันสาคัญ
3. โครงการพัฒนาทักษะทาง
ภาษา
4. โครงการโรงเรียนคุณธรรม
5. โครงการส่งเสริมกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนลูกเสือ-เนตรนารี
6. โครงการส่งเสริมสุขภาพและ
พัฒนาศักยภาพด้าน ร่างกาย
และจิตใจ
7.โครงการสภานักเรียนโรงเรียน
นิกรราษฎร์บารุงวิทย์

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564-2566 : 50

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
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8.โครงการส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยสร้างสุขนิสัยที่ดี

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้เป็นครูมืออาชีพ มีสมรรถนะเหมาะสมกับการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา
เป้ำประสงค์ ครูและบุคลากรทางการศึกษามีศักยภาพและความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
1. เพื่อให้ครูได้รับการพัฒนาองค์
ความรู้และทักษะทางเทคโนโลยี
สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
2. เพื่อให้ครูออกแบบหน่วยการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
3. เพื่อให้ครูมีความสามารถในการ
ใช้สื่อเทคโนโลยี

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
1.ร้อยละของครูได้รับการพัฒนาให้
มีความรู้และทักษะทางเทคโนโลยี
สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
2. ร้อยละของครูที่สามารถ
ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ที่นาไปสู่
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
3. ร้อยละครูมีความสามารถในการ
ใช้สื่อเทคโนโลยี
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1. โครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาและหลักสูตรกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
2. โครงการนิเทศภายใน
สถานศึกษา
3. โครงการส่งเสริมให้ครูมีความ
เชี่ยวชาญด้านการจัด
ประสบการณ์
4. โครงการพัฒนางานวิชาการ

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564-2566 : 51

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
4. ร้อยของครูมีจรรยาบรรณทาง
วิชาชีพ
5. ร้อยละของครูสร้างสื่อนวัตกรรม
ในการจัดการเรียนการสอน

ข้อมูลพื้นฐำน
(Based line)
2563

64

65

66

75

80

85

90

75

80

85

90

75

80

85

90

-

80

85

90

ค่ำเป้ำหมำย

กลยุทธ์ริเริ่ม

5. โครงการพัฒนาการวัดและ
ประเมินผล
6. โครงการนิเทศภายใน
โรงเรียน (ปฐมวัย)
7. โครงการสร้างขวัญและ
กาลังใจ
8. บริหารสถานศึกษาโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน (SBM)

กลยุทธ์ที่ 5 บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลประสานความร่วมมือกับชุมชนและองค์กรภายนอกสนับสนุนให้มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้ อย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
เป้ำประสงค์ ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความพึงพอใจต่อผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
1. เพื่อให้หน่วยงานทั้งภาครัฐ
เอกชน ชุมชน ผู้ปกครองมีความ

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
1. ร้อยละของสภาพแวดล้อมที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้และการจัดการเรียน
การสอนอย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อมูลพื้นฐำน
(Based line)
2563

ค่ำเป้ำหมำย
64

65

66

75
80

80
80

85
85

90
90

กลยุทธ์ริเริ่ม

1. โครงการประชุมผู้ปกครอง
2. โครงการประชาสัมพันธ์
โรงเรียน
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วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ

ร่วมมือในการพัฒนาและจัด
สภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้
2. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมโรงเรียนสู่สาธารณะชน
และสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
โรงเรียนกับชุมชน

2. ร้อยละของโรงเรียนมีการ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียนสู่
สาธารณะชน
3. ร้อยละของผู้ปกครอง ชุมชน
คณะกรรมการสถานศึกษาให้การ
สนับสนุนและมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา

ข้อมูลพื้นฐำน
(Based line)
2563

ค่ำเป้ำหมำย
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65

66

80

80

85
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90
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80
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80

85

90
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80

85

90
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85

90

กลยุทธ์ริเริ่ม

3. โครงการพัฒนาอาคาร
สถานที่
4. โครงการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา
5. โครงการสานสัมพันธ์ชุมชน
6. โครงการพัฒนาเศรษฐกิจ
พอเพียงโรงเรียนนิกรราษฎร์
บารุงวิทย์
7. โครงการจัดสภาพแวดล้อม
และสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุน
การจัดประสบการณ์
8. โครงการประกันคุณภาพ
ภายในโรงเรียนระดับปฐมวัย
9. โครงการพัฒนางานธุรการ
และสารสนเทศ
10. โครงการพัฒนาระบบ
การเงิน การบัญชีและพัสดุ
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วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ

ข้อมูลพื้นฐำน
(Based line)
2563

ค่ำเป้ำหมำย
64

65

66

70

80

85

90

80

85

90

95

75
75

80
80

85
85

90
90

-

80

85

90

กลยุทธ์ริเริ่ม

11. โครงการพัฒนาการ
ดาเนินงานและแผนปฏิบัติการ
ประจาปี
12. โครงการกากับดูแล
ค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค
13. โครงการระดมทรัพยากร
14. โครงการจัดซื้อจัดหา
ครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการจัด
การศึกษา
15. บริหารสถานศึกษาโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน (SBM)
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กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรในสถานศึกษาสร้างสื่อและนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา
เป้ำประสงค์ ครูผู้สอนมีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนตามศตวรรษที่ 21

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ

1. เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากร
สร้างสื่อนวัตกรรมในการจัดการ
เรียนการสอน
2. เพื่อให้ครูและบุคลากรสามารถ
สร้างสื่อการสอนออนไลน์อย่างมี
ประสิทธิภาพ

1. ร้อยละของครูและบุคลากรสร้าง
สื่อนวัตกรรมในการจัดการเรียน
การสอน
2. ร้อยละของครูและบุคลากร
สามารถสร้างสื่อการสอนออนไลน์
อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อมูลพื้นฐำน
(Based line)

ค่ำเป้ำหมำย

กลยุทธ์ริเริ่ม
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1. โครงการจัดการเรียนการสอน
โดยใช้คลังสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ
2. โครงการส่งเสริมทักษะการ
คิดพื้นฐานของเด็กปฐมวัยตาม
ศักยภาพ
3. โครงการพัฒนาครูและ
บุคลากรในสถานศึกษา
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ส่วนที่ 5
โครงกำร/กิจกรรม ระยะ 3 ปี
ระดับกำรศึกษำปฐมวัย
โครงการ

กิจกรรม

1. ด้านการบริหารงานวิชาการ
1. โครงการ ส่งเสริม
1.กิจกรรมการเล่านิทาน
ทักษะการคิดพื้นฐาน
2.กิจกรรมคณิตคิดสนุก
ของเด็กปฐมวัยตาม
3.กิจกรรมเวทีคนเก่ง
ศักยภาพ
2. โครงการหลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวัย

1.กิจกรรมหลักสูตรสถานศึกษา
ปฐมวัย

งบประมาณ
64
65
66
7,000

7,000

7,000

หมาย
เหตุ

ผู้รับผิดชอบ

21,000 นางสาวกันต์กมล
สุวภาพภัทรพร
นางสาวมณฑาทิพย์
ครั่นคร้าม

500

500

500

1,500

นางสาวกันต์กมล
สุวภาพภัทรพร
นางสาวมณฑาทิพย์
ครั่นคร้าม

3. โครงการนิเทศ
ภายในโรงเรียน

1.กิจกรรมนิเทศภายในโรงเรียน

-

-

-

-

นางสาวกันต์กมล
สุวภาพภัทรพร
นางสาวมณฑาทิพย์
ครั่นคร้าม

4. โครงการส่งเสริมให้
ครูมีความเชี่ยวชาญ
ด้านการจัด
ประสบการณ์
5. โครงการการจัด
ประสบการณ์ที่เน้นเด็ก
เป็นสาคัญ

1.กิจกรรมส่งเสริมให้ครูมีความ
เชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์

500

500

500

1,500

นางสาวกันต์กมล
สุวภาพภัทรพร
นางสาวมณฑาทิพย์
ครั่นคร้าม

1. กิจกรรมจัดทาแผนจัด
ประสบการณ์
2. กิจกรรมการเรียนการสอนแบบ
ไฮสโคป
3. กิจกรรมสร้างเครื่องมือวัด และ
ประเมินผลเด็ก

2,100

2,100

2,100

6,300

นางสาวกันต์กมล
สุวภาพภัทรพร
นางสาวมณฑาทิพย์
ครั่นคร้าม
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โครงการ

กิจกรรม

2. ด้านการบริหารงานทั่วไป
1. โครงการส่งเสริม
1.กิจกรรมหนูน้อยสุขภาพดี
สุขภาพอนามัย สร้างสุข 2.กิจกรรมแอโรบิคยามเช้า
นิสัยที่ดี
2. โครงการบัณฑิตน้อย 1.กิจกรรมบัณฑิตน้อย นิกรวิทย์
นิกรวิทย์

งบประมาณ
64
65
66
1,000

1,000

1,000

หมาย
เหตุ
3,000

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวกันต์กมล
สุวภาพภัทรพร
นางสาวมณฑาทิพย์
ครั่นคร้าม

3,000

3,000

3,000

6,000

นางสาวกันต์กมล
สุวภาพภัทรพร
นางสาวมณฑาทิพย์
ครั่นคร้าม

3. โครงการส่งเสริม
พัฒนาการทางด้าน
สังคมของเด็กปฐมวัย

1.กิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม
2.กิจกรรมวันสาคัญ

500

4. โครงการจัด
สภาพแวดล้อม และสื่อ
การเรียนรู้เพื่อสนับสนุน
การจัดประสบการณ์
5. โครงการประกัน
คุณภาพภายในโรงเรียน
ระดับปฐมวัย

1.กิจกรรมจัดสภาพแวดล้อม และ
สื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์

5,000

1.กิจกรรมประกันคุณภาพภายใน
โรงเรียนระดับปฐมวัย

500

500

500

1,500

นางสาวกันต์กมล
สุวภาพภัทรพร
นางสาวมณฑาทิพย์
ครั่นคร้าม

5,000

5,000

15,000 นางสาวกันต์กมล
สุวภาพภัทรพร
นางสาวมณฑาทิพย์
ครั่นคร้าม

500

500

1,500

นางสาวกันต์กมล
สุวภาพภัทรพร
นางสาวมณฑาทิพย์
ครั่นคร้าม
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ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
โครงกำร

กิจกรรม

1. ด้ำนกำรบริหำรงำนวิชำกำร
1.โครงการพัฒนา
1. กิจกรรมจัดทาหลักสูตร
หลักสูตรสถานศึกษา สถานศึกษา
และหลักสูตรกลุ่ม
2.ประเมินติดตามการใช้หลักสูตร
สาระการเรียนรู้

64

งบประมำณ
65

66

1,000

1,000

1,000

หมำยเหตุ
3,000

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวกิ่งรัก
เยาวภักดิ์
นางสาวนิตยา
กาฬสุวรรณ
และ
นางสาวกันต์กมล
สุวภาพภัทรพร

2. โครงการพัฒนา
ระบบประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา
3. โครงการพัฒนา
งานวิชาการ

1.การประเมินผลการดาเนินงาน
การประกันคุณภาพภายใน
2.จัดทารายงานประจาปี SAR

1. จัดซื้อสื่อ วัสดุอุปกรณ์
ครุภัณฑ์กลุ่มงานบริหารวิชาการ
การ
2. ซ่อมบารุงสื่อ วัสดุอุปกรณ์
ครุภัณฑ์
เครื่องใช้ประจากลุ่มบริหารวิชาการ
4. โครงการห้องเรียน 1. สร้างแบบทดสอบคัดกรอง
ลูกรัก
นักเรียนด้านการอ่าน การเขียน
5. โครงการยกระดับ 1. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน
ศึกษา
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
2. การยกระดับผลการทดสอบ RT
ของนักเรียนระดับชั้น ป. 1
3. การยกระดับผลการทดสอบ NT
ของนักเรียนระดับชั้น ป. 3
4. การยกระดับผลการทดสอบ ONET
ของนักเรียนระดับชั้น ป. 6
5. การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน

1,000

1,000

1,000

3,000

นางสาวกิ่งรัก
เยาวภักดิ์ และ
นางสาวกันต์กมล
สุวภาพภัทรพร

2,000

2,000

2,000

6,000

นางสาวกิ่งรัก
เยาวภักดิ์ และ
นางสาวโกศล
อยู่ภักดี

1,000

1,000

1,000

3,000

3,000

3,000

3,000

9,000

นางสาวนิตยา
กาฬสุวรรณ
นางสาวกิ่งรัก
เยาวภักดิ์
นางสาวโกศล
อยู่ภักดี
นางสาวนิตยา
กาฬสุวรรณ
และนางสาว
กันต์กมล
สุวภาพภัทรพร
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โครงกำร
6. โครงการ
พัฒนาการวัดและ
ประเมินผล

7. นิเทศภายใน
สถานศึกษา

กิจกรรม
1. จัดหาวัสดุอุปกรณ์และเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับงานวัดผลประเมินผล
2. พัฒนาระบบจัดทาข้อมูล
สารสนเทศ ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน
1. นิเทศภายในและสังเกตการณ์
สอน
2. การจัดสอนแทน

งบประมำณ
64
65
66
5,000
5,000
5,000

หมำยเหตุ

ผู้รับผิดชอบ

15,000

นางสาวกิ่งรัก
เยาวภักดิ์

นางสาวกิ่งรัก
เยาวภักดิ์ และ
นางสาวโกศล
อยู่ภักดี
นางสาวนิตยา
กาฬสุวรรณ
นางสาวรัชนีกร
จาริยะมา และ
นางสาว
พิชชานันท์
คาภีระ
นางสาวนันทวัน
สร้อยปทุม

1,000

1,000

1,000

3,000

8. โครงการพัฒนา
ทักษะทางภาษา

1. จัดซื้อกระดานไวท์บอร์ด และ
ปากกาเขียนไวท์บอร์ด
2. กิจกรรมนาเสนอคาศัพท์
ภาษาอังกฤษและภาษาไทย ตาม
กิจกรรม English and Thai a
Day

1,000

1,000

1,000

3,000

9. โครงการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้
คลังสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ
10. โครงการวัน
สาคัญ

1. โครงการจัดการเรียนการสอน
โดยใช้คลังสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ

500

500

500

1,500

1. กิจกรรมวันสาคัญทางศาสนา
2. กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมวันสาคัญ
เกี่ยวกับชาติ/พระมหากษัตริย์
3. กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมวันสาคัญ
อื่นๆ
1.กิจกรรมโครงงานคุณธรรมสู่
ห้องเรียน
2. กิจกรรมค่ายยุวชนคนคุณธรรม

5,000

5,000

5,000

15,000

นางสาวกานดา
บัวประดิษฐ์
และนางสาว
โกศล อยู่ภักดี

1,000

1,000

1,000

3,000

นางสาวกานดา
บัวประดิษฐ์
และนางสาว
โกศล อยู่ภักดี

1. กิจกรรมการจัดการเรียนรู้สะ
เต็มศึกษา

2,000

2,000

2,000

6,000

นางประภาวรินทร์
มุ่นเชย และ

11.โครงการโรงเรียน
คุณธรรม

12. โครงการสะเต็ม
ศึกษา

นางสาวศิริพร
ขาวิไล
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โครงกำร
13. โครงการปัจฉิม
นิเทศ

กิจกรรม
1. จัดสถานที่
2. ผูกแขน ให้พร

2. ด้ำนกำรบริหำรงำนงบประมำณ
1 .โครงการกากับ
1. กิจกรรมรณรงค์การประหยัดน้า
ดูแลค่าใช้จ่าย ค่า
ประหยัดไฟ
สาธารณูปโภค
2. กิจกรรมการใช้จ่าย
สาธารณูปโภค
2. โครงการจัดซื้อ
1.กิจกรรมจัดซื้อจัดหาวัสดุครุภัณฑ์
จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ สาหรับครูผู้สอน
เพื่อสนับสนุนการจัด 2.กิจกรรมจัดซื้อจัดหาวัสดุครุภัณฑ์
การศึกษา
สาหรับกลุ่มงาน
3. โครงการพัฒนา
1. กิจกรรมพัฒนาระบบงาน
ระบบการเงิน การ
การเงิน
บัญชีและพัสดุ
2. กิจกรรมพัฒนาระบบงานพัสดุ
4. โครงการระดม
ทรัพยากร

1. กิจกรรมระดมงบประมาณจาก
หน่วยงานทั่วไป เพื่อจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้

5. โครงการเรียนฟรี 1. กิจกรรมค่าอุปกรณ์การเรียน
15 ปี อย่างมีคุณภาพ 2. กิจกรรมค่าเครื่องแบบนักเรียน
3. กิจกรรมค่าหนังสือเรียน
3. ด้ำนกำรบริหำงำนบุคคล
1.โครงการพัฒนาครู 1.อบรมข้าราชการครูและบุคลากร
และบุคลากรใน
ในโรงเรียน
สถานศึกษา
2. จัดซื้อ/จัดจ้างทาทาเนียบ
บุคลากร
2.โครงการจ้างครู
1. จ้างครูปฐมวัย
ปฐมวัย

งบประมำณ
64
65
66
1,500
1,500
1,500

70,000

70,000

70,000

40,000

40,000

40,000

2,000

2,000

2,000

500

500

500

182,67
3

182,673

182,673

20,000

20,000

20,000

180,00
0

180,000

180,000

หมำยเหตุ

ผู้รับผิดชอบ

4,500

นางสาวศิริพร
ขาวิไล และ
นางสาวนันทวัน
สร้อยปทุมcccc

210,000 นางสาวกานดา
บัวประดิษฐ์
นางสาวศิริพร
ขาวิไล
120,000 นางสาวกานดา
บัวประดิษฐ์
นางสาวศิริพร
ขาวิไล
6,000 นางสาวกานดา
บัวประดิษฐ์
นางสาวศิริพร
ขาวิไล
1,500 นางสาวกานดา
บัวประดิษฐ์
นางสาวศิริพร
ขาวิไล
548,019 นางสาวกานดา
บัวประดิษฐ์
นางสาวศิริพร
ขาวิไล
60,000

นางสาวนันทวัน
สร้อยปทุม
นางสาวนิตยา
กาฬสุวรรณ
540,000 นางสาวนันทวัน
สร้อยปทุม

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564-2566 : 60

โครงกำร

3.โครงการสร้างขวัญ
และกาลังใจ

กิจกรรม

1.1 เยี่ยมบุคลากรในโอกาสต่างๆ
1.2 การใช้การช่วยเหลือแก่
บุคลากร
1.3 สร้างขวัญกาลังใจ

งบประมำณ
หมำยเหตุ ผู้รับผิดชอบ
64
65
66
(เงิน
(เงิน
(เงิน
(เงิน
นางสาวนิตยา
สนับสนุ สนับสนุน สนับสนุน) สนับสนุน) กาฬสุวรรณ
น)
)
3,000
3,000
3,000
3,000 นางสาวนันทวัน
สร้อยปทุม
นางสาวนิตยา
กาฬสุวรรณ

4.โครงการบริหาร
1. ดาเนินการบริหารสถานศึกษา
2,000
สถานศึกษาโดยใช้
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM)
โรงเรียนเป็นฐาน
(SBM)
4. ด้ำนกำรบริหำรงำนทั่วไป
1. โครงการพัฒนา
1. ปรับเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าและ
20,000
อาคารสถานที่
อุปกรณ์ที่ชารุด
2. ปรับเปลี่ยนก๊อกน้าใช้และสาย
ฉีดฯ ที่ชารุด
3. พัฒนาสิ่งแวดล้อม
-อุปกรณ์ทาความสะอาด
-วัสดุสิ้นเปลือง
4. ประดับธงตามวันสาคัญต่างๆ
2. โครงการสาน
1 กิจกรรมกีฬาพื้นบ้านสานสัมพันธ์ 1,000
สัมพันธ์ชุมชน
2 กิจกรรมร่วมกิจกรรมจิตอาสาใน
ชุมชน
3. โครงการส่งเสริม
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน ลูกเสือ-เนตร
นารี
4. โครงการส่งเสริม
สุขภาพและพัฒนา
ศักยภาพด้านร่างกาย
และจิตใจ

2,000

2,000

2,000

นางสาวนันทวัน
สร้อยปทุม
นางสาวนิตยา
กาฬสุวรรณ

20,000

20,000

60,000

นางประภาวรินทร์
มุ่นเชย

1,000

1,000

3,000

นางสาวพิชชานันท์
คาภีระ

1 เข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี

15,000

15,000

15,000

45,000

1. กีฬาสีภายใน
2. ออกลีลาพาแข็งแรง
3. งานอนามัย
4. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

10,000

10,000

10,000

30,000

นายทัศนัย
น้อยภา
นางสาวกิ่งรัก
เยาวภักดิ์
นายทัศนัย
น้อยภา
นายทัศนัย
น้อยภา
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โครงกำร

กิจกรรม

5. โครงการทัศน
ศึกษาแหล่งเรียนรู้

1. ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ก่อน
ประถมศึกษา
2. ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
ประถมศึกษา
6. โครงการสภา
1. เลือกตั้งคณะกรรมการสภา
นักเรียนโรงเรียนนิกร นักเรียน
ราษฎร์บารุงวิทย์
7. โครงการประชุม
คณะกรรมการ
สถานศึกษา

8. โครงการอาหาร
กลางวัน
9. โครงการอาหาร
เสริม (นม)

10. โครงการ
ประชาสัมพันธ์
โรงเรียน
11. โครงการประชุม
ผู้ปกครอง

งบประมำณ
64
65
66
30,000 30,000 30,000

หมำยเหตุ

ผู้รับผิดชอบ

90,000

นางสาวนันทวัน
สร้อยปทุม
นางสาวกิ่งรัก
เยาวภักดิ์

1,000

1,000

1,000

3,000

นายทัศนัย น้อยภา
และนางสาวพิช
ชานันท์
คาภีระ

1. จัดประชุมสัมมนาให้ความรู้
ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของ
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.. ติดตามการดาเนินงานของ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.กิจกรรมอาหารกลางวัน

1,000

1,000

1,000

3,000

นางสาวรัชนีกร
จาริยะมา

500

500

500

1,500

นางประภาวรินทร์
มุ่นเชย

1.กิจกรรมดื่มนมเพื่อสุภาพที่ดี
2. สรรหาบริษัทนมโรงเรียนที่มี
คุณภาพ
3. ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพนม
โรงเรียน ทุกวันและจัดเก็บในตู้แซ่
เย็น
4. ให้นักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาล2
–ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ดื่มนม
ทุกคน ทุกวันในตอนเช้า
5. บันทึกการดื่มนม
6. ชั่งน้าหนักวัดส่วนสูง
1. ค่าบริการเว็บไซต์สาเร็จรูป
2. จัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุทาวารสาร/
ตกแต่งป้ายนิเทศ
1.จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน
2.สรุป ประเมินผลตามโครงการ

500

500

500

1,500

นางประภาวรินทร์
มุ่นเชย

3,500

3,500

3,500

15,000

นางสาวนันทวัน
สร้อยปทุม

1,500

1,500

1,500

4,500

นางประภาวรินทร์
มุ่นเชย
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โครงกำร

กิจกรรม

12. โครงการส่งเสริม 1. ซ่อมแซมทรัพยากร
และพัฒนาการใช้
2. จัดป้ายนิเทศ
ห้องสมุด
3. หนูน้อยยอดนักอ่าน
4. กิจกรรมการยืมคืนของนักเรียน

64
500

งบประมำณ
65
500

66
500

หมำยเหตุ

ผู้รับผิดชอบ

1,500

นางประภาวรินทร์
มุ่นเชย
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ส่วนที่ 6
แนวทำงกำรนำแผนสู่กำรปฏิบตั ิ
แผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา โรงเรี ย นนิ ก รราษฎร์ บ ารุ ง วิ ท ย์ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 เป็นแผนที่มุ่งใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ในการบริหารแผนสู่การปฏิบัติได้กาหนดปัจจัยแห่งความสาเร็จ และแนวทางการดาเนินงานดังนี้
1.ปัจจัยแห่งควำมสำเร็จ
1.1 ปัจจัยภำยใน
1) สถานศึกษามีการกาหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมายชัดเจนสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน
ต้นสังกัด
2) สถานศึกษามีโครงสร้างการบริหารงานแบ่งเป็น 4 งาน คือบริหารงานวิชาการ บริหารงานบุคคล
บริหารงานงบประมาณ และบริหารงานทั่วไป โดยมีระเบียบกาหนดขอบข่ายงานที่ชัดเจน ผู้ บริหารมีความรู้
ความสามารถและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ร่วมงานและชุมชน มีการทางานเป็นทีม เพื่อเป้าหมายเดี่ยวกันของ
องค์กร
3) สถานศึกษามีกฎระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน และมีการใช้สื่อเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานและ
พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
4) ครูและบุคลากรมีการพัฒนาตนเองอยู่สม่าเสมอ และอุทิศเวลาให้กับการปฏิบัติงานทางราชการ
5) ครูและบุคลากรมีความรู้ ความสามัคคีกัน ทางานเป็นทีมได้ดี มีผลงานปรากฏชัดเจน
6) ครูและบุคลากรส่วนใหญ่สอนตรงวิชาเอก รับผิดชอบงานโครงการที่ได้รับมอบหมาย
7) สถานศึกษามีการบริหารจัดการในคณะกรรมการและมีการกระจายอานาจให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
1.2 ปัจจัยภำยนอก
1) ลูกค้าหรือผู้รับบริการชุมชน ผู้ปกครองมีความต้องการส่งบุตรหลานมาเรียนเพิ่มมากขึ้น และมี
ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
2) สถานการณ์การเมือง กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้การสนับสนุนการศึกษาโดยการสนับสนุน
งบประมาณอย่างสม่าเสมอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การสนับสนุนด้านงบประมาณเพิ่มมากขึ้นทุกปี
3) สภาพเศรษฐกิจ สถานศึกษาสามารถระดมทรัพยากรจากชุมชน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
หน่วยงานเอกชน
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4) สภาพแวดล้อม ชุมชนโดยรอบเป็นชุมชนคนดั้งเดิมที่ให้เกียรติและเคารพสถานศึกษามีภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่ให้การช่วยเหลือเป็นอย่างดี
5) สภาพสังคม ชุมชนเข้มแข็งเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในการพัฒนาสถานศึกษาด้วยดีเสมอ
6)เทคโนโลยี โรงเรียนมีระบบ ITที่ทันสมัยพร้อมให้การบริการและการบริหารจัดการ
2. กำรนำแผนสู่กำรปฏิบัติ
การน าแผนสู่ ก ารปฏิ บั ติ เ ป็ น ขั้ น ตอนที่ แ สดงถึ ง วิ ธี ใ นการตั ด สิ น ใจเลื อ กโครงการ/กิ จ กรรม ไป
ดาเนินงานให้เกิดผลสาเร็จ ซึ่งต้องอาศัยยุทธศาสตร์หลายอย่างทั้งภายในและนอกโรงเรียนนอกจากนี้การนา
แผนสู่การปฏิบัตินั้นจะต้องสัมพันธ์กับกระบวนการบริหารจัดการในแง่ของการมอบมายอานาจหน้าที่ การ
ประสานงานการอานวยการการควบคุม ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลย้อนกลับ ในแต่ละขั้นตอนของแผนด้วย
การนาแผนสู่การปฏิบัติต้องมีการเตรียมการอย่างรัดกุม รอบคอบ และต้องปฏิบัติตามขั้นตอนของแผน เพื่อ
จะให้งานนั้นสาเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ จึงกาหนดหลักการนาแผนสู่การปฏิบัติดังนี้
2.1 กำรสื่อสำรกลยุทธ์
เมื่อคณะกรรมการสถานศึกษาเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้น ฐาน พ.ศ. 2564-2566 โรงเรียน
นิกรราษฎร์บารุงวิทย์แล้ว บทบาทที่สาคัญก็คือจะต้องดาเนินการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องวิสัยทัศน์
พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และระบบวัดผลประเมินผล ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
โรงเรียนได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน สมบูรณ์และทั่วถึง
2.2 กำหนดคณะทำงำนในกำรขับเคลื่อนกลยุทธ์
กาหนดคณะทางานในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ ซึ่ง ประกอบด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถ สอดคล้องกับกับภารกิจของแต่ละกลยุทธ์ ดาเนินการขับเคลื่อนกลยุทธ์
2.3 กำรจัดทำแผนปฏิบัติกำร ประจำปีงบประมำณ
โรงเรียนจัดทาแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณต่าง ๆ โดยวิเคราะห์จากแผนพัฒนาการศึกษา
พ.ศ. 2564-2566 โดยการกาหนด คัดเลือก โครงการกิจกรรมที่เหมาะในแต่ละปีเพื่อบรรจุลงไปในแผนปฏิบัติ
การ
3. กำรจัดระบบติดตำม ประเมินผล และรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
โรงเรียนนิกรราษฎร์บารุงวิทย์ กาหนดแนวทางการกากับ ติดตาม และประเมินผล เพราะเป็นกลไกที่
สาคัญ ที่จะให้ ผู้บริ ห ารและผู้ป ฏิบั ติง านทราบถึง ความก้ าวหน้า ความสาเร็จ หรือความล้มเหลวของการ
ดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม และนาไปสู่การทบทวน ปรับปรุงแนวทางการดาเนินงานเพื่อแก้ไขปัญ หาให้
เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์จนส่งผลให้การดาเนินงานบรรลุตามเป้าประสงค์ที่กาหนด กลไ ก
สาคัญที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ประกอบด้วย 3 แนวทาง ได้แก่
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1. การติดตามความก้าวหน้าในการดาเนินงานของแผนงานโครงการ กิจกรรมสาคัญในรูปแบบของ
การรายงานผลการปฏิบัติงานประจาปี เสนอต่อผู้บริหารทราบ
2. การติดตามผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดของหน่วยงานดาเนินงาน (Outcome) โดยใช้กลไกของระบบ
การตรวจราชการ เพื่อให้ทราบถึงผลการดาเนินงาน ปัญ หา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เพื่อสรุปเสนอ
ผู้บริหารสาหรับใช้เป็นข้อมูลในการทบทวน ปรับปรุงแผนการดาเนินงาน
3. การติดตามประเมินผลในภาพรวมของแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่ไ ด้ดาเนินการทั้ง หมดเมื่อ
สิ้นสุดระยะเวลาการดาเนินงานตามแผน
หลักวงจรคุณภำพ PDCA
หลักวงจรคุณภาพ (PDCA : DEMING CYCLE) ของ Dr. Edward W. Dming อาศัยหลักการ PDCA
กล่าวคือ 1) มีการวางจัดแผนงาน โครงการ กิจกรรม ร่วมกัน (Plan) 2) ดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ
กิจกรรม (Do) ผ่านกระบวนการถ่ายทอด การแปลงแผนสู่การปฏิบัติ 3) ติดตามผลการดาเนินงานว่าเป็นไป
ตามตัวชี้วัดที่กาหนดไว้หรือไม่ (Check) และ 4) หากพบว่าผลการดาเนินงานไม่เป็นตามที่กาหนด จาเป็นต้อง
มีการปรับปรุงแผนงาน โครงการ กิจกรรม (Action) ดังนี้
1. P
2. D
3. C
-

: PLAN การวางแผนการจัดทาโครงการ
วัตถุประสงค์เหมาะสม และสอดคล้องกับแผนของพันธกิจหรือไม่
มีการกาหนดผู้รับผิดชอบหรือไม่
ระยะเวลาดาเนินการที่กาหนดไว้เหมาะสมหรือไม่
งบประมาณที่กาหนดเหมาะสมหรือไม่
มีการเสนอเพื่อขออนุมัติก่อนดาเนินการหรือไม่
: DO การกากับติดตามการปฏิบัติโครงการ
มีการกาหนดขั้นตอนหรือวิธีการดาเนินการหรือไม่
มีผู้รับผิดชอบดาเนินการตามที่กาหนดหรือไม่
มีการประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องหรือไม่
มีการประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องมากน้อยเพียงใด
สามารถดาเนินการตามระยะเวลาที่กาหนดหรือไม่
สามารถดาเนินการได้ตามงบประมาณที่กาหนดไว้หรือไม่
: CHECK ตรวจสอบและติดตามผลการดาเนินงาน
ได้มีการกาหนดวิธีการ/รูปแบบการประเมินหรือไม่
มีรูปแบบของการประเมินเหมาะสมหรือไม่
ผลการประเมินตรงกับวัตถุประสงค์ที่ว่างไว้หรือไม่
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4. A
-

ปัญหา/จุดอ่อนที่พบในการดาเนินการมีหรือไม่
-ข้อดี/จุดแข็งของการดาเนินการมีหรือไม่
: ACTION นาข้อมูลที่ได้จากการกากับติตามการดาเนินการไปปรับปรุงต่อไป
มีการระดมสมองเพื่อหาทางแก้ปัญหา/จุดอ่อนที่ค้นพบ
มีการระดมสมองเพื่อหาทางเสริมข้อดี/จุดแข็งเพิ่มขึ้น
มีการนาผลที่ได้จากการระดมสมองเสนอผู้บริหารเพื่ อพิจารณาสาหรับใช้วางแผนจัดทา
โครงการในครั้งต่อไป
- กาหนดกลยุทธ์ในการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในครั้งต่อไป

รูปแบบกำรพัฒนำสถำนศึกษำสู่เป้ำหมำยอย่ำงยั่งยืน

NIKORN MODEL

N - Network สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วม
I - Innovation คิดและทาสิ่งใหม่ที่สร้างสรรค์
K - Knowledge Management พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้
O - Organization ขับเคลื่อนองค์กรอย่างเป็นระบบ
R - Relationship สานความสัมพันธ์สู่ความร่วมมือ
N - Nice Action การปฏิบัติงานที่ดี
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วัฒนธรรมองค์กร
พรหมวิหำร 4 : เป็นวัฒนธรรมที่ครูและบุคลากรยึดถือเป็นเครื่องกากับในการจัดการเรียนการสอนแก่
นักเรียน คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา
วัฒนธรรมแห่งควำมสำเร็จ
อิทธิบำท 4 : เป็นวัฒนธรรมที่ต้องเกิดขึ้นกับครู บุคลากร และนักเรียน ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา
ระบบกำรติดตำมและประเมินผล
โรงเรียนนิกรราษฎร์บารุงวิทย์ได้กาหนดให้มีระบบการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการ
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา พ.ศ.2564 - 2566 ดังนี้
1. มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ
2. จัดทาคาสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
3. จัดทาปฏิทินการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผล
4. ดาเนินการตามปฏิทินการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผล
5. รายงานผลการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผลเมื่อดาเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
6.นาข้อมูลที่ได้จากการรายงาน มาศึกษาวิเคราะห์ เพื่อนาผลจากการศึกษาวิเคราะห์ดังกล่ าวไป
พัฒนาการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
กำรรำยงำนผล
1.รายงานผลการด าเนินงาน เมื่อสิ้นสุดแต่ ละกิจ กรรม ที่กาหนดให้ โดยผู้รับผิด ชอบโครงการ/
กิจกรรม
2.เมื่ อ สิ้ น ปี ก ารศึ ก ษา โรงเรี ย นประเมิ นคุ ณ ภาพภายใน สรุ ป และรายงานต่ อ ผู้ ที่ เ กี่ ยวข้ อง และ
หน่วยงานต้นสังกัด นาผลจากการสรุปไปเป็นข้อมูลในการวางแผนแก้ไข ปรับปรุงพัฒนาการดาเนินงานในการ
การศึกษาต่อไป
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ภำคผนวก

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564-2566 : 69

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564-2566 : 70

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564-2566 : 71

