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คำนำ 
 

ในระยะของแผนการพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566-2570) ประเทศไทยยังคงต้องเผชิญกับ
การเปลี่ยน แปลงที่สำคัญในหลายบริบท ทั้งที่เป็นโอกาสและข้อจำกัดต่อการพัฒนาประเทศ จึงต้องมกีาร
เตรียมความพร้อมของคนและระบบให้มีภูมิคุ้มกัน พร้อมรับการเปลีย่นแปลงและผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน โดย
ยังคงอัญเชิญ  “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นแนวปฏิบัติในการพัฒนาแบบบูรณาการเปน็องค์รวม
ที่มี “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10  แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ฉบับที่  
12 และแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  13 ซึ่งให้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ 
ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี ่ยนแปลงของโลก
ศตวรรษที่ 21  

การจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดขะจาว  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื ้นฐาน ได้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองท้องถิ ่นและชุมชน  ประกอบกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้กำหนดให้การศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้ เพื่อความเจริญงอกงามของ
บุคคลและสังคมโดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลง
ความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม  สังคม การเรียนรู้ และ
ปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้ง
ร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา ความรู้  และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต  สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และกำหนดให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา การพัฒนาสาระและ
กระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง  และเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินโครงการยกระดับคุณภาพครู
และผู้บริหารสถานศึกษาทั้งระบบ  โดยมุ่งเน้นการพัฒนาครูดี ครูเก่ง ผู้บริหารดี ผู้บริหารเด่น และมีคุณธรรม 
ให้ผู้บริหารและครูเป็นแกนนำในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย 
  ทางโรงเรียนจึงได้ทำ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสอดคล้องกับมาตรฐานตามที่กำหนด  และขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนในการจัดทำ
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน 
 

 
 
 
         (นายประสิทธิญา  ปัญญาลือ) 

   ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดขะจาว 
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ส่วนที่  1 
สภาพท่ัวไปของสถานศึกษา 
ประวัติโรงเรียน 

โรงเรียนวัดขะจาว  ที่ตั้ง เลขที่ 148/1  หมู่ที่ 2 วัดขะจาว  ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่     
จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50000 โทรศัพท์ 053-240288 โทรสาร 053-240288 สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1  เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล 2 ถึงระดับประถมศึกษาปีที่  6   
บนเนื้อที่  2 ไร่ 1 งาน 05 ตารางวา โดยมีเขตบริการของโรงเรียนในพื้นที่ตำบลฟ้าฮ่าม ทั้งหมด 7 หมู่บา้น 
ได้แก่ 

1. บ้านท่ากระดาษ  หมู่ 1 
2. บ้านลังกา   หมู่ 2 
3. บ้านไร่   หมู่ 3 
4. บ้านแม่คาว   หมู่ 4 
5. บ้านป่าแก   หมู่ 5 
6. บ้านริมเหมือง  หมู่ 6 
7. บ้านสันทรายต้นกอก  หมู่ 7 

อาณาเขต 
 ทิศเหนือ ติดกับ หมู่บ้านจัดสรร 

ทิศใต ้  ติดกับ สวนของชาวบ้าน 
ทิศตะวันออก ติดกับ  ตลาดสดเทศบาลตำบลฟ้า 
ทิศตะวันตก ติดกับ วัดขะจาว 

 
โรงเรียนวัดขะจาวเริ่มเปิดการสอนเมือ่วันที่ 1 พฤษภาคม  พ.ศ. 2470 โดยพระอธิการอินพรวิถี  เจ้า

อาวาสวัดขะจาว  ร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านในตำบลฟ้าฮ่าม ได้ขอตั้งโรงเรียนขึ้นและได้รับอนุญาตให้เปิดทำ
การสอนโดย ขุนสนิท ประชาราษฎร์ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 มี
นายดี วิชัยยา เป็นครูใหญ่ ได้อาศัยศาลาวัดขะจาวเป็นที่ทำการสอน 

ในปี พ.ศ. 2511  นายวรวิทย์  มัณฑะเล ได้ขอเปิดชั้นประถมศึกษาตอนปลาย  (ป.5 – ป.7) ทาง
จังหวัดอนุญาต ในปีการศึกษา  2512  ตามหนังสือที่  23/5644  ลงวันที่ 1 เมษายน  2512   

ปีการศึกษา  2536  ทางโรงเรียนได้ขยายช้ันเรียนก่อนประถมศึกษาเปิดสอน เป็นช้ันอนุบาล 1 และ    
ชั้นอนุบาล 2  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6  รวมเป็น  8 ชั้นเรียน ๆ ละ  1  ห้องเรียน  จัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 ( ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533 )  

ปีการศึกษา 2538 ทางโรงเรียนได้ก่อสร้างรั้วด้านทิศเหนือและตะวันออกพร้อมทำป้ายชื่อโรงเรียน       
มีผู้บริจาค   190,693  บาท 

ปีการศึกษา 2540 ทางโรงเรียนได้ก่อสร้างรั้วคอนกรีตด้านทิศใต้และตะวันตกมีผู้บริจาค 127,900บาท 
ปีการศึกษา 2541 ทางโรงเรียนรื้ออาคารเรียน ป .1 ครึ่งตึกครึ่งไม้ขนาด 2  ชั้น 8 ห้องเรียน  และ           

ได้งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  สปช.105/29  ขนาด  2 ชั้น 6 ห้องเรียนจำนวนเงิน   2,014,000  
บาท และได้ก่อสร้างรั้วคอนกรีตฉาบปูน ด้านทิศตะวันตกยาว  12  เมตร  มีผู้บริจาค   12,000  บาท   

ปีการศึกษา2539 โรงเรียนเข้าโครงการโรงเรียนปฏิรูปการศึกษาตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ    
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ปีงบประมาณ 2540-2542  โรงเรียนได้จัดการศึกษาโดยเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาการพัฒนา
บุคลากรและการปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการศึกษาในปีงบประมาณ 2545 ยังคงดำเนินงานให้ต่อเนื่อง
จากช่วง 4 ปี ที่ผ่านมา และเน้นพิเศษตามนโยบายการประกัน  4  ด้าน คือ การประกันโอกาสทางการศึกษา
การประกันคุณภาพนักเรียน การประกันประสทิธิภาพการบริหาร และการประกันความปลอดภัยของนักเรยีน    

ในปีการศึกษา 2543 ทางโรงเรียนได้ย้ายเสาธงชาติ ปรับปรุงสนามเด็กเล่น ด้วยงบประมาณ39,000 
บาท  ก่อสร้างลานกีฬา ขนาดกว้าง 14  มตร  ยาว  22  เมตร ด้วยงบประมาณ 100,000 บาท  โรงเรียน
ปฏิรูปการศึกษาเน้นพัฒนาโรงเรียนตามมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. 2541  มาตรฐานการบริหาร การจัดการเรียนการสอนและคุณภาพนักเรียน 
 ในปีการศึกษา 2544 โรงเรียนได้ผ่านการประเมินโรงเรียนแกนนำปฏิรูปการเรียนรู้เป็นโรงเรียน
ต้นแบบปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ของสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเมืองเชียงใหม่ โรงเรียนทดลองการ
ประเมินมาตรฐานภายนอกของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ  และโรงเรียนได้รับประกาศนียบัตรโรงเรียนคุ ้มครองผู ้บริโภคดีเด่น จากสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่   
 ในปีการศึกษา2545 โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนเครือข่ายการใช้หลักสูตรการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน พุทธศักราช  2544 ของกรมวิชาการ  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ 

ในปีการศึกษา 2546 โรงเรียนได้รับโอนเข้าสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1   
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  เข้าร่วมโครงการโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ  โครงการสร้างความเข้มแข็งสิ ่งแวดล้อมศึกษาในประเทศไทย  ของกระทรวงศึกษาธิการ และ
โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาสีขาว เฉลิมพระเกียรติปลอดยาเสพติด  ประจำปี  2546  จังหวัด
เชียงใหม่   

ในปีการศึกษา 2547-2548 โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการ  “น้ำใสทั่วไทยดุจน้ำพระทัยพระราชินี” 
โดยการสนับสนุนของธนาคารกสิกรไทย จำกัด  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต  1  และ
โครงการวิจัยสร้างศักยภาพเด็กไทยด้วยอาหารและโภชนาการ โดย  สถาบันวิจัยเพื่อสุขภาพคณะแพทย์
ศาสตร์ มช./ โรงเรียนเข้าร่วมโครงการเยาวชนพลยุติธรรม ของกระทรวงยุติธรรมและโครงการ วิจัยสร้าง
ศักยภาพเด็กไทยด้วยอาหารและโภชนาการโดยสถาบันวิจัยเพื่อสุขภาพคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่  ได้ก่อสร้างต่อเติมอาคารเรียน สปช.105 เป็นห้องประชุมกจิไกรราศ  งบประมาณ  135,580  บาท   
 ในปีการศึกษา  2549  โรงเรียนขนาดกลางดีเด่น  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต  1
โรงเรียนวิถีพุทธของพุทธสมาคมจังหวัดเชียงใหม่ ได้ก่อสร้างต่อเติมอาคารเรือนนอนอนุบาล  งบนอก
ประมาณ  106,620  บาท  สร้างศาลาไทย   4  หลัง งบนอกประมาณ  33,065  บาท  
 ในปีการศึกษา  2550   โรงเรียนได้รับงบประมาณซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์  108,000 บาท
และสมทบอีก  14,290  บาท รวม  122,290  บาท  งบประมาณบริษัท  Inter  HASS ต่อเติมอาคารเรียน 
สปช.105/29    ปูพื้นกระเบื้อง  4   ห้องเรียน ป.1 –  ป.4 รวมพื้นที่ 216  ตารางเมตร  เป็นเงิน  40,000 
บาท และงบประมาณ     สบทบ  42,834  บาท  รวมทั้งสิ้น  82,834  บาท  และงบบริจาควันเด็ก ปูพื้น
กระเบื้องหน้าห้องเรียนและบันใด รวมพื้นที่ 118 ตารางเมตร และห้องตัดผมนักเรียน พื้นที่  18 ตารางเมตร  
เป็นเงิน  45,253 บาท   

ปีการศึกษา 2551 วันที่  22  สิงหาคม 2551 นายวินิจ มธุรสาทิส ได้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
โรงเรียน  ได้งบซ่อมแซมปูกระเบื้องพื้นหน้าระเบียงอาคาร  ส.ป.ช.  105/29  ทั้ง 2 หลัง  จำนวน 49,500  
บาท และได้ประสานกับเทศบาลตำบลฟ้าฮ่ามปรับภูมิทัศน์และอาคารอนุบาลและปรังปรุงห้องน้ำที่ชำรุดให้
สามารถใช้การได้ดีอีก 1หลัง 5ที่นั่ง  



 
3 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวัดขะจาว 2565-2568 

ปีการศึกษา 2552 ได้ร่วมกับชุมชน และมูลนิธิวงค์เจริญสิน  ก่อสร้างแท้งค์น้ำประปาหลังใหม่ ใช้
งบประมาณทั้งสิ้น  250,000  บาทและโรงเรียนเข้าร่วมโรงเรียนมีความพร้อมใช้หลักสตูรแกนกลางการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน  2551  ประเภทที่ 2 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1  

ปีการศึกษา  2553 เข้าร่วมโครงการวิจัยหลักสูตรของ สพฐ. และโครงการวิจัยพัฒนาประวัติศาสตร์
หลักสูตรท้องถิ่นชุมชนของเราของ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  และได้ปรับปรุงทาสีอาคารเรียน ไฟฟ้า 
และทำหลังคาหน้าอาคารอนุบาล งบประมาณ  300,000  บาท ได้รับรางวัลห้องสมุดดีเด่นโรงเรยีนขนาดเลก็
ระดับอำเภอ  และโรงเรียนดีเด่นขนาดกลางของ สพป.ชม. 1 

ปีการศึกษา  2554  ศูนย์เด็กเล็กของเทศบาลฟ้าฮ่ามได้ย้ายไปเรียนที่เทศบาล  โรงเรียนได้ประ
ปรับปรุงอาคารและให้อนุบาล 1 เรียนชั้นบน  อนุบาล 2 เรียนชั้นล่าง และได้รับการประเมินภายนอกรอบ
สาม เมื่อวันที่  22 – 24  สิงหาคม  2554  ระดับปฐมวัยได้ระดับดีมาก  ระดับประถมศึกษา ได้ระดับดี และ
ต่อเติมโรงอาหารขยายเพิ่มอีกหนึ่งห้อง 

ปีการศึกษา  2555  ได้พัฒนาระบบสื่อเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการศึกษา โดยติดตั้งโปรเจคเตอร์ และ
คอมพิวเตอร์ให้ทุกห้องเรียน ส่งเสริมการเรียนรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยีอย่างเต็มรูปแบบ ได้รับรางวัลดีเดน่การ
คุ้มครองผู้บริโภค ของสำนักงานอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดเชียงใหม่  และได้รางวัล โรงเรียน อย.
น้อย ระดับดีเยี่ยม ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข  และได้รับการคดัเลือก
เป็นโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรวม ของ สพป.ชม.1 

ปีการศึกษา  2556 ได้ปรับปรุงระบบประปา โดยขุดเจาะน้ำบาดาลหลุมใหม่ และจะดำเนินการติดตัง้
ระบบสูบน้ำลึก ได้จัดทำสถานที่ออกกำลังกายบริเวณริมรั ้วด้านหน้า ได้รับรางวัลโรงเรียนจัดระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนระดับยอดเยี่ยมของ สพป.ชม.1 

ปีการศึกษา 2557 ได้ปรับปรุงรั ้ว  และปูกระเบื ้องอาคารอนุบาล สร้างศาลาพักร้อนและโต๊ะ
รับประทานอาหารไว้ในศาลา สร้างที่ดื่มน้ำรั้วด้านหน้าใต้ต้นโพธ์ิ ปรับปรุงวงดุริยางค์ และตั้งวงดนตรีพื้นเมือง  
กลองสะบัดชัย ส่งเสริมป้องกนัผู้เรียนใหห้่างไกลยาเสพติด โดยส่งประกวดการเต้นประกอบเพลงได้รางวัลรอง
ชนะเลิศที่ 1 ในวันยาเสพติดโลกที่โปลิลานนา ส่งเสริมผู้เรียนร่วมแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรมได้ชนะที่ 5 
ของจังหวัด จัดหาทุนในการก่อสร้างห้องสมุดอาคารเฉลิมพระเกียรติ 

ปีการศึกษา 2558-2559  ได้ปรับปรุงอาคารสถานที่ทาสีห้อง โต๊ะเก้าอี้ ปรับปรุงสนามเด็กเล่น และ
สื่อการเรียนการสอน ตามทฤษฎี BBL ลงมือก่อสร้างอาคารห้องสมุดโดยความร่วมมือจากคณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู้ปกครองและชุมชน ส่งเสริมการเรียนรู้สู่อาชีพ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้งานฝีมือต่างๆ เป็นการสร้าง
รายได้ระหว่างเรียน / โรงเรียนได้จัดสร้างอาคารห้องสมุดจนสำเร็จและทำบุญอาคารใหม่เมื่อวันจันทร์ที่ 26 
กันยายน 2559 และในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 นายอภิชาติ วงศ์คีรี ได้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
โรงเรียนวัดขะจาว 

ปีการศึกษา 2560-2561 จัดทำป้ายอะคริลิคตามห้องต่าง ๆ   ซ่อมระบบประปา ปรับปรุงหอ้งส้วม 
ต่อเติมหลังคาอนุบาล และปรับปรุงซ่อมแซมระบบเครื่องเสยีง  มีการติดตั้งระบบเครื่องกรองน้ำโดยได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิโรตารี่ Lannalytic / จ้างเหมาทาสีรั้ว ปรับปรุงซ่อมแซมลานกิจกรรมปฐมวัย 
ปรับปรุงซ่อมแซมห้องส้วมปฐมวัย ปรับปรุงซ่อมแซมห้องคอมพิวเตอร์ 

 
 
 
 
 
 



 
4 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวัดขะจาว 2565-2568 

ปีการศึกษา 2562-2564 ปรับปรุงซ่อมแซมศาลาพอเพียง ทำเวที ปรับปรุงห้องกิจไกรลาศ ติด
เครื่องปรับอากาศ / ติดตั้งมุ้งลวดห้องปฐมวัย จัดจ้างแต่งกิ่งต้นโพธิ์ ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำนักเร ียน 
ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร จ้างทำสนามเปตองใหม่ / ปรับปรุงระบบไฟฟ้าในห้องเรียน ปรับปรงุซ่อมแซม
ระบบคอมพิวเตอร์ และติดตั้งกล้องวงจรปิด ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำนักเรียน ปรับปรุงโรงอาหารติดพัดลม 
ติดตั้งและซ่อมโปรเจคเตอร์ที่หมดอายุการใช้งาน และในวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2564 นายประสิทธิญา  ปัญญา
ลือ ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดขะจาว และปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา กันสาดอนุบาล เท
พื้นปูน หน้าอาคารอนุบาลและทำซุ้มประตู 

ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนรักษ์น้ำ ร่วมกับมูลนิธิรักษ์น้ำแห่งประเทศ
ไทย ปรับปรุงสภาพแวดล้อม โรงเรียนใหม่ทั้งหมด ทาสีอาคาร สนามบาส สนามเด็กเล่น และปรับเวทีใหม่ให้
สะดวกต่อการใช้งานมากขึ้น จัดซื้อถาดหลุมใส่อาหารสำหรับนักเรียนใหม่ ปรับปรุงห้องน้ำครูใหม่จำนวน 2 
ห้อง 
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โครงสร้างการบริหารการศึกษา 
แผนผังบริหารโรงเรียนวัดขะจาว  ตำบลฟ้าฮ่าม  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ 

 

สพป.เชียงใหม่ เขต  1 
นายประสิทธิญา  ปัญญาลือ 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานวิชาการ งานบุคลากร งานงบประมาณ งานบริหารท่ัวไป งานกิจการนักเรยีน 

น.ส.จตุพร  ธนันไชย 
ประธาน 

นางศิราณี  โกฎแก้ว 
ประธาน 

น.ส.รสรินทร์ อินทร์ชัย 
ประธาน 

นายพชร  วงศ์เมฆ 
ประธาน 

นายอรรถพล  ดำคำ 
ประธาน 

1.การพัฒนาหลักสูตรการศึกษา 
2.การพัฒนากระบวนการเรียนรู ้
3.การวัดผล ประเมนิผลและเทยีบ 
   โอนผลการเรยีน 
4.การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ 
   การศึกษา 
5.การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ  
   เทคโนโลยีทางการศึกษา 
6.การพัฒนาแหล่งเรียนรู ้
7.การนเิทศการศึกษา 
8.การแนะแนวการศึกษา 
9.การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ 
10.การส่งเสริมด้านวิชาการแก่ 
     ชุมชน 
11.การประสานความร่วมมือใน 
    การพัฒนาวิชาการกับ 
    สถานศึกษาอ่ืน 
12.การส่งเสริมและสนับสนุน 
    วิชาการแก่บุคคล ครอบครัว  
    องค์กรหนว่ยงานและสถาบันอ่ืน 
    ที่จัดการศึกษา 

1.การวางแผนอัตรากำลังและ 
  กำหนดตำแหน่ง 
2.การสรรหาบรรจุแต่งต้ัง 
3.การเสริมสร้างประสทิธิภาพใน 
  การปฏิบัติราชการ 
4.วินัยและการรักษาวินัย 
5.การออกจากราชการ 

1.การจัดทำและเสนองบประมาณ 
2.การจัดสรรงบประมาณ 
3.การตรวจสอบ และตดิตาม 
  ประเมินผล และรายงานผลการใช้ 
  เงินและผลการดำเนินงาน 
4.การระดมทรัพยากรและการ 
  ลงทุนเพ่ือการศึกษา 
5.การบริหารการเงิน 
6.การบริหารบญัชี 
7.การบริหารพัสดแุละสินทรัพย์ 

1.การดำเนนิงานธุรการ 
2.งานเลขานุการคณะกรรมการ 
3.งานพัฒนาระบบและเครือข่าย 
  ข้อมูลสารสนเทศ 
4.การประสานและพัฒนาข่าย 
  การศึกษา 
5.การจัดระบบบริหารและพัฒนา 
  องค์กร 
6.งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
7.งานส่งเสรมิสนบัสนนุด้านวิชาการ 
  งบประมาณบุคลากรและบริหาร 
  ทั่วไป 
8.การดูแลอาคารสถานทีแ่ละ 
  สภาพแวดล้อม 
9.การจัดทำสำมะโนผูเ้รยีน 
10.การส่งเสริมและประสานงาน 
    การศึกษาในระบบนอกระบบ 
    และตามอัธยาศยั 
11.การระดมทรัพยากรเพื่อ 
    การศึกษา 
12.งานประสานราชการกับเขต 
    พื้นที่การศึกษาและหน่วยงานอ่ืน 
13.การจัดระบบควบคมุใน 
    หน่วยงาน 
14.งานบริการสาธารณะ 
15.งานที่ไม่ได้ระบุไว้ในงานอ่ืน ๆ 
 

1.งานส่งเสรมิกิจการนักเรยีน 
2.การรับนักเรียน 
3.การประชาสัมพนัธ์งานการศึกษา 
   อ่ืนที่จัดการศึกษา 
4.การส่งเสริมสนับสนนุและ 
   ประสานงานการศึกษาของบคุคล 
   ชุมชน องค์กรหน่วยงานและ 
   สถาบัน สังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา 
 

 
  

                                            
 
 
 
 
 
 

นางศิราณี  โกฎแก้ว 
รักษาราชการ 

แผนงาน / โครงการ  
เพ่ือคุณภาพนักเรียน 
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โครงสร้างกลุ่มบริหารงานงบประมาณ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 
นายประสิทธิญา  ปัญญาลือ 

ผู้อำนวยการชำนาญการพเิศษ 

งานพัสดุและสินทรัพย ์
นางอภิสุดา  ดาวเวียงกัน 

ครูชำนาญการพเิศษ 
 

งานบริหารการเงิน 
นางสาวสุวิกา  แสนปญัญา 

ครูชำนาญการ 

งานควบคุมภายใน 
นางสาวรสรินทร ์ อินทร์ชัย

ครูชำนาญการพเิศษ 
 

งานบริหารการบญัช ี
นางสาวนภาพร  อิ่นอ้าย 

ครูชำนาญการ 

บัญชีเงินคงเหลือประจำวัน 
นางสาวสุวิกา  แสนปญัญา 

ครูชำนาญการ 
 

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณ
นางสาวรสรินทร ์ อินทร์ชัย 

ครูชำนาญการพเิศษ 
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โครงสร้างกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 
นายประสิทธิญา  ปัญญาลือ 

ผู้อำนวยการชำนาญการพเิศษ 

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคล 
งานอัตรากำลัง/การลา/ทะเบียนประวัติ บำเหน็จความชอบ 

นางศิราณี  โกฎแก้ว 
ครูชำนาญการพเิศษ 
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โครงสร้างกลุ่มบริหารงานทั่วไป  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 
นายพชร  วงศ์เมฆ 

คร ู

งานสัมพันธ์ชมุชน/งานแสดง 
นางสาวจงรักษ์  เมืองวตุร์ 

คร ู

งานประชาสัมพันธ ์
นางสาวสิรินทร์นภา  เปลา 

เจ้าหน้าที่ธุรการ 

งานธุรการ 
นางสาวสิรินทร์นภา  เปลา 

เจ้าหน้าที่ธุรการ 

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
นางสาวสิรินทร์นภา  เปลา 

เจ้าหน้าที่ธุรการ 

งานอาคารสถานที ่
นายจักรพงศ์ ไชยชนะ 

ช่างไฟฟ้า ระดับ 4 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 
นายประสิทธิญา  ปัญญาลือ 

ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ 

งานอาคารสถานที ่
นายณัฐวุฒิ  อินตา 
ครูผู้ช่วย (กศพ. เขต 8) 

งานอาคารสถานที ่
นางสาวพิมพ์ชนก  ชัยเขตร ์
พนักงานราชการ (กศพ. เขต 8) 

 

 

งานอาคารสถานที ่
นางสาวจามหอม  ลุงดู ่

พ่ีเล้ียงอนุบาล 

งานอาคารสถานที ่
นายพชร  วงศ์เมฆ 

คร ู

งานอาคารสถานที ่
นายอภิวัชร์  จรจันทร์ 

ครูอัตราจ้าง 

งานอาคารสถานที ่
นายอรรถพล  ดำคำ 
ครูชำนาญการพิเศษ 
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โครงสร้างกลุ่มบริหารงานวิชาการ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 
นายประสิทธิญา  ปัญญาลือ 

ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ 

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานวิชาการ 
นางสาวจตุพร  ธนันไชย 

ครูชำนาญการพิเศษ 
 

วิชาการปฐมวัย 
นางสาวสุวิกา  แสนปัญญา 

ครชูำนาญการ 

วิชาการช่วงชัน้ที่ 1 
นางอภิสุดา  ดาวเวียงกัน 
ครชูำนาญการพิเศษ 

 

งานทะเบียนนักเรียน 
นางสาวจตุพร  ธนันไชย 

ครชูำนาญการพิเศษ 

วิชาการช่วงชัน้ที่ 2 
นางสาวจตุพร  ธนันไชย 

ครูชำนาญการพิเศษ 
 

งานรับนักเรียน 
นางสาวนภาพร  อ่ินอ้าย 

ครูชำนาญการ 
 

งานห้องสมุด 
นางสาวกรรณกิา  สุวรรณโชต ิ

ครู 

วัดและประเมินผล 
นางสาวจตุพร  ธนันไชย 

ครูชำนาญการพิเศษ 
 

แนะแนวการศึกษา 
นายพชร  วงศ์เมฆ 

ครู 

ข้อมูลสารสนเทศ 
นางสาวจตุพร  ธนันไชย 

ครชูำนาญการพิเศษ 

นิเทศติดตาม 
นายประสิทธิญา  ปัญญาลือ 

ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ 

งานการศึกษาพิเศษ 
นางสาวจงรักษ์  เมืองวตุร์ 

คร ู

งานการศึกษาพิเศษ 
นางสาวพิมพ์ชนก  ชัยเขตร ์
พนักงานราชการ (กศพ. เขต 8) 

 

นิเทศติดตาม 
นางเรณู  นีระ 

ครชูำนาญการพิเศษ 

งานการศึกษาพิเศษ 
นายณัฐวุฒิ  อินตา 
ครูผู้ช่วย (กศพ. เขต 8) 

 

งานการศึกษาพิเศษ 
นางสาวธาริณี  ชินวัฒน ์
ครูชำนาญการ (กศพ. เขต 8) 

 

งานการศึกษาพิเศษ 
- 

พ่ีเล้ียงเด็กพิการ 

ข้อมูล DMC 
นายพชร  วงศ์เมฆ 

คร ู

ข้อมูลนักเรียนยากจน CCT  
นางสาวรสรินทร์  อินทร์ชัย 

ครูชำนาญการพิเศษ 

งานห้องสมุด 
นางสาวพัชรญดา  ศรีเที่ยง 

ครอัูตราจ้าง 
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โครงสร้างงานกิจการนกัเรียน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
นายอรรถพล  ดำคำ 
ครูชำนาญการพิเศษ 

ระบบดูแลช่วยเหลือ / โรงเรียนสีขาว 
นางรุ่งกานต์  เสาวภาคย์สมบูรณ์ 

ครูชำนาญการ 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 
นายประสิทธิญา  ปัญญาลือ 

ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ 

หัวหน้ากลุ่มงานกิจการนักเรียน 
นายอรรถพล  ดำคำ 
ครูชำนาญการพิเศษ 

งานอนามัยโรงเรียน 
นางรุ่งกานต์  เสาวภาคยสมบูรณ์

ครูชำนาญการ 

อาหารเสริมนม/อาหารกลางวัน 
นางศิราณี  โกฎแก้ว 
ครูชำนาญการพิเศษ 

งานกจิการนกัเรียน / งานส่งเสริมประชาธิปไตย 
นายพชร  วงศ์เมฆ 

คร ู

งานโรงเรียนสุจริต/โรงเรียนวิถีพุทธ 
นายอรรถพล  ดำคำ 
ครูชำนาญการพิเศษ 
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โครงสร้างการบริหารระบบประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวัดขะจาว 
 
ทีมนำ 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 
นายประสิทธิญา  ปัญญาลือ 

 
ทีมคุณภาพ 

นางสาวรสรินทร์  อินทร์ชัย + นางศิราณี  โกฎแก้ว + นายอรรถพล ดำคำ + นางสาวจตุพร  ธนันไชย + นายพชร  วงศ์เมฆ 

 
ทีมทำ 

ระบบบริหารจัด
การศึกษา 

ระบบจัดการ
หลักสูตรและการ

เรียนรู ้

ระบบดูแล
ช่วยเหลือ
นักเรียน 

ระบบกิจการ
นักเรียน 

ระบบพัฒนา
บุคลากร 

ระบบสัมพันธ์
ชุมชน 

ระบบสื่อและ
แหล่งเรียนรู้ 

ระบบสารสนเทศ 

นายประสิทธิญา 
ปัญญาลือ 

 
นางสาวจตุพร   

ธนันไชย 

นางสาวจตุพร   
ธนันไชย 

 
นางสาวสุวิกา  
แสนปัญญา 

 
นางอภิสุดา 
ดาวเวียงกัน 

นางรุ่งกานต์  
เสาวภาคย์สมบูรณ ์

 
นางสาวรสรินทร์  

อินทร์ชัย 
 

นายพชร  
วงศ์เมฆ 

นายอรรถพล 
ดำคำ 

 
นางรุ่งกานต์  

เสาวภาคย์สมบูรณ ์
 

นายพชร 
วงศ์เมฆ 

 
นางศิราณ ี
โกฎแก้ว 

 
 

นางศิราณี   
โกฎแก้ว 

 
         

นางสาวจงรักษ์  
เมืองวุตร์ 

 
นางสาวสิรินทร์

นภา  เปลา 
 

นายพชร   
วงศ์เมฆ 

 
 

นางรุ่งกานต์  
เสาวภาคย์สมบูรณ ์

 
  นางสาวจตุพร   

ธนันไชย 
 

น.ส.จตุพร   
ธนันไชย 

 
นางศิราณี      
โกฎแก้ว 

 
น.ส.สิรินทร์นภา 

เปลา 
 
 
 

 
 
 
 

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม 
นักเรียน 
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ข้อมูลทั่วไปข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

ข้าราชการครูในโรงเรียน 

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ 
เพศ วุฒิการศึกษา

สูงสุด วิชาเอก วิชาที่สอน อายุประสบ 
การณ์ 

จน.ชม.
ท่ีสอน/
สัปดาห์ ช. ญ. 

1. นายประสิทธิญา  ปัญญาลือ ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ   ปริญญาโท บริการการศึกษา -- 23 6 
2. นางเรณู  นีระ ครู ครูชำนาญการพิเศษ   ปริญญาตร ี สุขศึกษา ไทย,สังคม,ประวัติฯ 34 19 
3. นางศิราณี โกฎแก้ว ครู ครูชำนาญการพิเศษ   ปริญญาโท โภชนศาสตร์ คณิต,อังกฤษ 28 19 
4. นายอรรถพล  ดำคำ ครู ครูชำนาญการพิเศษ   ปริญญาตร ี สังคม สังคม,ประวัตฯิ 16 ปี 5 เดือน 19 
5. นางสาวรสรินทร์  อินทร์ชัย ครู ครูชำนาญการพิเศษ   ปริญญาโท บริหารฯ วิทย์ 11 ปี 9 เดือน 19 
6. นางสาวจตุพร  ธนันไชย ครู ครูชำนาญการพิเศษ   ปริญญาโท นวัตกรรมหลักสูตรฯ การงาน,วิทยาการฯ 12 ปี 7 เดือน 20 
7. นางอภิสุดา  ดาวเวียงกัน ครู ครูชำนาญการพิเศษ   ปริญญาโท การประถมศกึษา ไทย,คณิต 12 ปี 9 เดือน 19 
8. นางรุง่กานต์ เสาวภาคย์สมบรูณ ์ ครู ครูชำนาญการ   ปริญญาตร ี อังกฤษ อังกฤษ 21 20 
9. นางสาวสุวิกา  แสนปัญญา ครู ครูชำนาญการ   ปริญญาโท การศึกษาเพื่อการพัฒนา ปฐมวัย 10 ปี 5 เดือน 30 
10. นางสาวนภาพร  อิ่นอา้ย ครู ครูชำนาญการ   ปริญญาตร ี การศึกษาปฐมวัย ปฐมวัย 11 ปี 5 เดือน 30 
11. นางสาวจงรักษ์  เมืองวุตร ์ ครู -   ปริญญาตร ี ประถมศึกษา ไทย,วิทย์,อังกฤษ 12 ปี 2 เดือน 19 
12. นางสาวกรรณิกา สุวรรณโชติ ครู -   ปริญญาตร ี ภาษาไทย ไทย,สุขะ,ป้องกันทุจริต 4 ปี 5 เดือน 19 
13. นายพชร วงศ์เมฆ ครู -   ปริญญาตร ี คณิตศาสตร์ คณิต 3 ปี 5 เดือน 19 

 
บุคลากรในโรงเรียน 

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ 
เพศ วุฒิการศึกษา

สูงสุด วิชาเอก วิชาที่สอน 
อายุประสบ 

การณ์ 

จน.ชม.
ท่ีสอน/
สัปดาห์ ช. ญ. 

1. นางสาวพัชรญดา  ศรีเที่ยง ครูอัตราจ้าง -   ปริญญาตร ี ภาษาไทย ภาษาไทย 2 19 
2. นายอภิวัชร์  จรจันทร ์ ครูอัตราจ้าง    ปริญญาตร ี ดนตรี ดนตร ี 2 20 
3. นางสาวสิรินทร์นภา เปลา ธุรการ -   ปริญญาตร ี - - 10 - 
4. (รอตำแหน่ง) พี่เล้ียงเดก็พิการ -    - -   
5. นางสาวจามหอม ลงุดู ๋ พี่เล้ียงอนุบาล -   ม.3  - - 12 30 
6. นายจักรพงศ์ ไชยชนะ ลูกจ้างประจำ -   ม.6 - - 33 - 
 
ครูและบุคลากรจากศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ 
เพศ 

วุฒิการศึกษาสูงสุด อายุประสบ 
การณ ์

จน.ชม.ท่ี
สอน/สัปดาห์ ช. ญ. 

1. นางสาวธาริณี  ชินวัตน ์ คร ู ครูชำนาญการ   ปริญญาโท 12 ปี 10 เดือน 23 
2. นายณัฐวุฒิ อินตา ครูผู้ช่วย -   ปริญญาตรี 2 23 
3. นางสาวพิมพ์ชนก  ชัยเขตร ์ พนักงานราชการ พนักงานราชการ   ปริญญาตรี 2 23 

 

-จำนวนครูที่สอนตรงวิชาตรงเอก ...............12................ คน คิดเป็นร้อยละ ........85.71............  
-จำนวนครูที่สอนตรงความถนัด .................14................ คน คิดเป็นร้อยละ ......100.00............ 
-สาขาที่ขาดแคลนครูวิชา………-……จำนวน…………….-........….……คน 
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   ข้อมูลนักเรียน 
 
จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2565 รวม 271 คน จำแนกตามเพศ (ข้อมูล ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565) 

ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยต่อห้อง ชาย หญิง 
อ.2 1 16 10 26 26 
อ.3  1 14 14 28 28 
รวม 2 30 24 54 27 
ป.1 1 20 23 43 43 
ป.2 1 19 7 26 26 
ป.3 1 14 12 26 26 
ป.4 2 30 29 53 26.5 
ป.5 1 20 11 31 31 
ป.6 1 17 15 32 32 
รวม 7 120 97 217 31 

รวมท้ังหมด 9 150 121 271 30.11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
14 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวัดขะจาว 2565-2568 

โรงเรียนวัดขะจาว  มีเวลาเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2551  ดังน้ี 
โครงสร้างเวลาตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนวัดขะจาว ปรับปรุงปี 2565 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กจิกรรม 
เวลาเรียน 

ระดับประถมศึกษา 
ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้  
     ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160 
     คณิตศาสตร์ 200 200 200 160 160 160 
     วิทยาศาสตร์ 80 80 80 80 80 80 
     สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 80 80 80 80 80 80 
     ประวัติศาสตร์ 40 40 40 40 40 40 
     สุขศึกษาและพลศึกษา 40 40 40 80 80 80 
     ศิลปะ 40 40 40 80 80 80 
    การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 40 40 40 80 80 80 
    ภาษาต่างประเทศ 120 120 120 80 80 80 
    รวมเวลาเรียน (รายวิชาพื้นฐาน) 840 840 840 840 840 840 
รายวิชาเพิ่มเติม  
     ภาษาอังกฤษ 80 80 80 - - - 
     ป้องกันการทุจริต - - - 40 40 40 
    รวมเวลาเรียน (รายวิชาเพิ่มเติม) 80 80 80 40 40 40 
 กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน  
     กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 40 40 40 
     กิจกรรมนักเรียน 
        - ลูกเสือ/เนตรนารี 
        - ชุมนุม 

 
40 
30 

 
40 
30 

 
40 
30 

 
40 
30 

 
40 
30 

 
40 
30 

     กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 10 10 10 10 10 10 
    รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน 120 120 120 120 120 120 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,040 ชั่วโมง 1,000 ชั่วโมง 
สร้างเสริมคุณลักษณะและค่านิยม (จริยะ) Heart 40 40 40 40 40 40 
สร้างเสริมทักษะกระบวนการเรียนรู้  
- Head  
- Hand 
- Health 

120 120 120 120 120 120 

สร้างเสริมสมรรถนะการเรียนรู้- กิจกรรมยกระดับ 
ภาษาไทย, คณิตศาสตร์ - คอมพิวเตอร์ 

- - - 40 40 40 

รวมลดเวลา 160 160 160 200 200 200 
รวมเวลาเรียนท้ังหมด+ลดเวลา 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 
 
 

 
 



 
15 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวัดขะจาว 2565-2568 

โรงเรียนเป็นเครือข่ายหลักสูตรสถานศึกษา ที่ได้กำหนดหน่วยการเรียนรู้ ใหเ้กิดความยั่งยืน 
 1. การเรียนรู้แบบบรูณาการเทคโนโลยีเชิงประจักษ์และสื่อเทคโนโลยี ใช้ประกอบการเรียนรู้ 
 2. หน่วยการเรียนรูร้ักษ์โลกที่น่าอยู่ เน้นการเรียนรู้เชิงอนุรกัษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรท้องถ่ิน 
 3. หน่วยการเรียนรูเ้ชิดชูประเพณี เน้นการเรียนรู้ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี 
 4. หน่วยการเรียนรู้อยู่ดีมีสุข เน้นกระบวนการส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมคุ้มครองผู้บริโภค 
 5. หน่วยการเรียนรูป้รัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
 6. หน่วยการเรียนรูสู้่อาชีพ หนึ่งโรงเรียน หนึ่งผลิตภัณฑ์ 

 
จุดเด่นด้านผู้เรียน ด้านครูผู้สอน และด้านบริหาร ดังน้ี 

จุดเด่นด้านผู้เรียน ผู้เรียนทุกคนมีความเข้าใจในหลักประชาธิปไตย มีคุณธรรม จริยธรรม  และความ
พร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะตามหลักสูตร มี
ความรู้เกี่ยวกับ คุณค่าทางโภชนาการได้รับการตรวจสุขภาพทุกสัปดาห ์กิจกรรมสง่เสรมิสขุภาพ งานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและผู้เรียนเล่นกีฬาเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายด้วย ผู้เรียนสามารถทำงานกลุ่มและมีความรู้
ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาชาวบ้าน มีความสามารถ พัฒนาศักยภาพตนเองได้ รู้จักหน้าที่ อดทน และ
ยอมรับนับถือซึ่งกันและกัน ผู้เรียนมีความสามารถคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดรวบยอดซึ่งเป็นกระบวนการ
คิดทางวิทยาศาสตร์ สามารถสร้างองค์ความรู้โดยเขียนเป็นผังความคิดได้ ผู้เรียนมีความสนใจด้านสุนทรียะ
ศิลป์ ในการสมัครเล่นดนตรีพื้นเมือง ตีกลองสะบัดชัย วงดุริยางค์ของโรงเรียน ฟ้อนเล็บ ชอบวาดภาพระบาย
สีต่าง ๆ การเรียนรู้และฝกึทักษะปฏิบัติด้านอาชีพ หนึ่งโรงเรียนหนึ่งผลติภัณฑ์การผลิตผา้พันคอ  และมีความ
เข้าใจในการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษา โดยเฉพาะการสำรวจสัตว์เล็กน้ำจืด กระบวนการนักสืบสายน้ำน้อยริม
ฝั่งแม่น้ำปิง และน้ำแม่คาว    

จุดเด่นด้านครูผู้สอน ครูมีประสบการณ์อายุราชการ เฉลี่ย 29 ปี ครูทุกคนยอมรับการทำงานซึ่งกัน
และกัน มีการจัดทำแผนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้รับการอบรมด้านหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอน ครูทุกคนยอมรับในการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาทางวิชาการโดยการนิเทศภายในโรงเรียน มีการ
พบปะทางวิชาการและปรึกษาหารือกันในการวางแผนการสอนเป็นประจำทุกสัปดาห์ มีการบูรณาการ
กิจกรรมบูรณาการรายวิชา และบูรณาการช้ันเรียน ครูทุกคนมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการ
จัดกระบวนการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดีและยังสร้างหลักสูตรสถานศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่ตนเอง
ถนัดและรับผิดชอบ ครูมีความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พื้นฐาน 10 คน 
       จุดเด่นด้านผู้บริหาร การบริหารมีการจดัทำแผนภูมิโครงสรา้งการบริหารโรงเรยีน มีปรัชญาวิสัยทัศน์
ของโรงเรียน ที ่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของโรงเรียนสอดคล้องกับเป้าหมายของการจัดการศึกษา 
ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมกำหนดกิจกรรมในแผนปฏิบัติงาน โดยจัดเป็นสมัชชาโรงเรียนรว่ม
เสนอปัญหาที่ควรแก้ไข ผู้บริหารมีภาวะผู้นำและมีความเป็นประชาธิปไตยทำให้โรงเรียนประสบความสำเร็จ  
ส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา ผู้บริหารมีความเข้าใจการปฏิรูปการศึกษา สร้าง
แรงจูงใจให้ครูทำงานเต็มที่ มีการส่งเสริมกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน จัดหาสื่ออุปกรณ์การเรียน
การสอนสนับสนุนครู ให้สามารถจัดกิจกรรมได้ตามกำหนดไว้ในแผนการสอน จัดสภาพแวดล้อมภายใน
โรงเรียน ด้านสุขาภิบาล ระบบประปา ห้องปฏิบัติการพิเศษต่าง ๆ  พัฒนาจุดเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่อง
ต่าง ๆ โดยเฉพาะปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาระบบการใช้ห้องสมุดและการให้บริการห้องสมุดโดย       
จัดผู้เรียนอาสาสมัครดูแลจัดบรรยากาศการเรียนรู้ในห้องสมุด การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับวัด
ได้รับการสนับสนุนด้านการสอนหลักธรรมทางศาสนา ศาสนพิธีและศาสนวัตถุมากขึ้น การประสานความ
ร่วมมือองค์กรต่าง ๆ  ในชุมชนและท้องถิ่น ร่วมการพัฒนาและจัดการศึกษาของโรงเรียนโดยการประสาน
ความร่วมมือทุกองค์กรให้ การสนับสนุนกิจกรรมสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน 
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ผลงานดีเด่นของสถานศึกษาย้อนหลัง 3 ปี  ( พ.ศ.2563 – 2565) 
1. สถานศึกษาขนาดกลาง ดีเด่น ปีการศึกษา 2564  
2. ได้รับการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ.2564-2568) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
3. รางวัลชนะเลิศ สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง โครงการห้องเรียนตน้แบบ

ศีลธรรม 4.0 บ-ว-ร ดีศรีเวียงพิงค์ 2564 
4. โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว 
5. โรงเรียนผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์  ระดับ A 

(คะแนน 88.88 ) ปี 2563 
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ผลการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. 
สถานศึกษาโรงเรียนวัดขะจาว ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบสาม  

เมื่อวันที่ 22-24 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2554 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา มีดังต่อไปนี ้
 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน:ระดับการศึกษาปฐมวัย น้ำหนัก
คะแนน 

คะแนนที่
ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
มาตรฐานที่ 1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างการสมวัย 5.00 5.00 ดีมาก 
มาตรฐานที่ 2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย 5.00 5.00 ดีมาก 
มาตรฐานที่ 3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย 5.00 4.50 ดีมาก 
มาตรฐานที่ 4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย 10.00 9.00 ดีมาก 
มาตรฐานที่ 5 เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในชั้นต่อไป 10.00 10.00 ดีมาก 
มาตรฐานที่ 6 ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 35.00 34.00 ดีมาก 
มาตรฐานที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 15.00 13.50 ดีมาก 
มาตรฐานที่ 8 ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน 5.00 4.82 ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
มาตรฐานที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    

มาตรฐานที่ 11 ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 2.50 2.50 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน 
และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 95.82 ดีมาก 
สรปุผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาปฐมวัย (2.-5 ปี) 

• ผลรวมคะแนนประเมินสถานศึกษา  95.82 
• มีคุณภาพระดับดีมาก 

............................................................................................................................. .................................................... 
การรบัรองมาตรฐานสถานศึกษาประเภทโรงเรียน 

•  ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป                          ใช่                  ไม่ใช่ 

• มีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับดีขึ้นไป 10 ตัวบ่งชี้ จาก 12 ตัวบ่งชี้                      ใช่                  ไม่ใช ่

• ไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน     ใช่                  ไม่ใช ่
ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดบัการศึกษาปฐมวัย (2-5 ปี) 
               สมควรรบัรองมาตรฐานการศึกษา                ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
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ผลการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. 
สถานศึกษาโรงเรียนวัดขะจาว ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบสาม 

เมื่อวันที่ 22-24 เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๔ ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา มีดังต่อไปนี ้
 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(ประถมศึกษา) 

น้ำหนัก
คะแนน 

คะแนนที่
ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 10.00 9.73 ดีมาก 
มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 10.00 9.67 ดีมาก 
มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง 10.00 9.18 ดีมาก 
มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น 10.00 8.39 ด ี
มาตรฐานที่ 5 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน 20.00 9.33 พอใช้ 
มาตรฐานที่ 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 10.00 10.00 ดีมาก 
มาตรฐานที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 
มาตรฐานที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด 5.00 4.77 ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
มาตรฐานที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    

มาตรฐานที่ 11 ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน 
และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

5.00 4.00 ด ี

คะแนนรวม 100.00 85.07 ดีมาก 

• สถานศึกษามีผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ต้ังแต่ 81 คะแนนข้ึนไป                            ใช่        ไม่ใช่ 
• สถานศึกษามีตัวบ่งชี้ท่ีได้ระดับดีขึ้นไป 10 ตัวบ่งชี้ จากท้ังหมด 12 ตัวบ่งชี้              ใช่        ไม่ใช่ 
• สถานศึกษาไม่มีตัวบ่งชี้ใดท่ีมีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน      ใช่        ไม่ใช่ 

............................................................................................................................. ....................................... 
สรุปผลการจัดการศึกษาระดบัการศึกษาขัน้พ้ืนฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 

  สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา                ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
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สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน)  

ตอนท่ี ๑ 
สรุปข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา  

 (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔) 
 

๑. ข้อมูลท่ัวไปของสถานศึกษา 
ประเภท จำนวน หมายเหตุ 

๑.๑ ข้อมูลผู้เรียน   
จำนวนเด็ก   ๕๑  
จำนวนผู้เรียน  ๒๐๕  
๑.๒ ข้อมูลบุคลากร   
ผู้บริหารสถานศึกษา  ๑  
ครูระดับปฐมวัย ครูระดับประถมศึกษา ๑๗  
เจ้าหน้าที่ธุรการ ๑  
ลูกจ้างประจำ (ภารโรง) ๑  
๑.๓ จำนวนห้อง   
ห้องเรียนปฐมวัย ๒  
ห้องเรียนประถมศึกษา ๗  

    
๒. สรุปข้อมูลสำคัญของสถานศึกษา 

ประเภท จำนวน หมายเหตุ 
๒.๑ การศึกษาปฐมวัย   
อัตราส่วน ครู ต่อ เด็ก   -    
อัตราส่วน ห้อง ต่อ เด็ก ๑ : ๒๖  

จำนวนครูครบชั้น   
 ครบชั้น    
 ไม่ครบชั้น ใน
ระดับชั้น....   

 

๒.๒ ระดับประถมศึกษา   
อัตราส่วน ครู ต่อ ผู้เรียน -    
อัตราส่วน ห้อง ต่อ ผู้เรียน ๑ : ๓๐  

จำนวนครู ครบชั้น   
 ครบชั้น    
 ไม่ครบชั้น ใน
ระดับชั้น....   

 

๒.๓ ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา    
อนุบาลปีที่ ๓ -  
ประถมศึกษาปีที่ ๖ -  
๒.๔ จำนวนวันท่ีสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนจริง                  
ในปีการศึกษาท่ีประเมิน 

 
 

การศึกษาปฐมวัย -  
ระดับประถมศึกษา -  
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ตอนท่ี ๒ 

ผลการประเมิน SAR รายมาตรฐาน และข้อเสนอแนะ 
 

การพิจารณา  ให้ทำเครื่องหมาย √ หน้าข้อที่พบข้อมูลใน SAR   
ให้ทำเครื่องหมาย X หน้าข้อที่ไม่พบข้อมูลใน SAR 

การศึกษาปฐมวัย 
มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของเด็ก 
จุดเน้น เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาตามเป้าหมายสถานศึกษา 
     

ผลการพิจารณา ตัวชี้วัด สรุปผลประเมิน 
√ ๑. มีการระบุเป้าหมายคุณภาพของเด็กปฐมวัย  ปรับปรุง (๐-๓ ข้อ)  

พอใช้ (๔ ข้อ)  
√  ดี (๕ ข้อ) 

√ ๒. มีการระบุวิธีพัฒนาคุณภาพของเด็กปฐมวัยอย่างเป็นระบบตามเป้าหมาย
การพัฒนาเด็กปฐมวัย 

√ ๓. มีพัฒนาการสมวัยตามเป้าหมายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
√ ๔. มีการนำผลประเมินคุณภาพของเด็กปฐมวัยมาพัฒนา 

    เด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการสมวัย 
√ ๕. มีการนำเสนอผลการประเมินคุณภาพของเด็กปฐมวัยต่อผู้ที่ 

    เก่ียวข้อง 
 
ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงขึ้น  
 สถานศึกษาควรมีการเพิ่มเติมข้อมูลในรายงานผลการประเมินตนเองให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยควร     ระบุถึงการ
กำหนดจุดเน้น คือเด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาตามเป้าหมายสถานศึกษาให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น และการกำหนดแผนงาน 
โครงการหรือกิจกรรมที ่ส่งเสริมพัฒนาการทั ้ง ๔ ด้านของเด็ก โดยเฉพาะด้านสติปัญญาว่ามีวิธีการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมาย
สถานศึกษาอย่างไร ใช้กิจกรรมอะไรให้เด็กได้ฝึกปฏิบัติจนเกิดทักษะและพัฒนาการ เช่น โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย โครงการ 
Cooking เป็นต้น มีการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานอย่างไร และได้นำผล การประเมินมาวางแผนเพื่อกำหนดแนวทางการ
พัฒนา ในปีการศึกษาต่อไปอย่างไร มีการระบุถึงเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินให้ชัดเจน เช่น แบบสังเกต แบบบันทึกพฤติกรรมเด็ก 
หรือแบบประเมิน ความพึงพอใจในการทำกิจกรรมของผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องผลงานของเด็ก เป็นต้น อีกทั้งควรมีข้อมูลการเผยแพร่ผล
การประเมินคุณภาพของเด็กต่อผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานต้นสังกัด โดยผ่านทางสื่อต่าง ๆ ทั้งสื่อออนไลน์หรือเอกสาร เช่น 
เว็บไซต์ของสถานศึกษา เฟซบุ๊ก กลุ่มไลน์ผู้ปกครอง วารสารประชาสัมพันธ์ เอกสาร แผ่นพับ เป็นต้น 
 
 
มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
จุดเน้น พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สนองต่อความต้องการของท้องถิ่น และเด็ก 
 

ผลการพิจารณา ตัวชี้วัด สรุปผลประเมิน 
√ ๑. มีการวางแผนการดำเนินการในแต่ละปีการศึกษา   ปรับปรุง (๐-๓ ข้อ)  

พอใช้ (๔ ข้อ)  
√  ดี (๕ ข้อ) 

√ ๒. มีการนำแผนการดำเนินการไปใช้ดำเนินการ 
√ ๓. มีการประเมินผลสัมฤทธ์ิของการดำเนินการตามแผน  
 ๔. มีการนำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไข 

    ในปีการศึกษาต่อไป 
√ ๕. มีการนำเสนอผลการบริหารจัดการของสถานศึกษาให้ผู้มี 

    ส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ 
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ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงขึ้น  

สถานศึกษาควรมีการระบุข้อมูลใน SAR เพิ ่มเติมในประเด็นการบริหารจัดการตามจุดเน้น ได้แก่พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาให้สนองต่อความต้องการของท้องถิ่น และเด็กให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น ด้วยการวางแผนการบริหารร่วม     กับผู้ที่มีส่วน
เก่ียวข้องในการจัดการศึกษา ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และผู้ปกครองเด็ก ดำเนินการประชุมร่วมกัน ศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหา ผลการนิเทศ ติดตาม    ผลการศึกษาระบบข้อมูลสารสนเทศใน
รอบปีที่ผ่านมา ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กำหนดเป้าหมาย  ให้สนองต่อจุดเน้นที่กำหนดไว้ จัดทำเป็นแผนงาน โครงการ 
กิจกรรม เช่น โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สนอง             ต่อความต้องการของท้องถิ่น เด็ก เป็นต้น โดยแต่งตั้งคณะกรรมการ
เพื่อดำเนินงาน คณะกรรมการกำกับ ติดตาม           และประเมินผล ให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชนให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น นำผล
จากการประเมิน การนิเทศ การกำกับติดตาม เพื่อพัฒนาการปรับปรุงผลดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ จึงเป็นกระบวนการ PDCA ที่
สมบูรณ์ และสถานศึกษาควร   มีการนำเสนอผลการบริหารจัดการของสถานศึกษาให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบผลการดำเนินงาน 
โดยใช้วิธีการประชุมร่วมกัน ใช้วิธีการเผยแพร่ผ่านทางออนไลน์ หรือทางเอกสารอย่างต่อเน่ือง 

 
มาตรฐานท่ี ๓ การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ 
จุดเน้น ครูจัดประสบการณ์เน้นเด็กเป็นสำคัญ โดยผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วม 
 

ผลการพิจารณา ตัวชี้วัด สรุปผลประเมิน 
√ ๑. ครูมีการวางแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้รายปี 

    ครบทุกหน่วยการเรียนรู้ ทุกชั้นปี 
 ปรับปรุง (๐-๓ ข้อ)  
 พอใช้ (๔ ข้อ)  
√  ดี (๕ ข้อ) √ ๒. ครูทุกคนมีการนำแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ไปใช้ 

    ในการจัดประสบการณ์โดยใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
    แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

√ ๓. มีการตรวจสอบและประเมินผลการจัดประสบการณ์อย่างเป็นระบบ 
√ ๔. มีการนำผลการประเมินมาพัฒนาการจัดประสบการณ์ของครูอย่างเป็น

ระบบ 
√ ๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการ

จัดประสบการณ์ 
 

ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงขึ้น   
สถานศึกษาควรมีการเพิ่มเติมข้อมูลในรายงานผลการประเมินตนเองให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยควรระบุข้อมูลการ

พัฒนาตามจุดเน้น ได้แก่ครูจัดประสบการณ์เน้นเด็กเป็นสำคัญ โดยผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วม        ให้มีความชัดเจนขึ้น 
ระบุข้อมูลในการจัดทำแผนจัดประสบการณ์ ที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา ครูมีการใช้สื่อเทคโนโลยีอย่างไร มีสื่ออะไรบ้าง 
และควรระบุกิจกรรมที่ให้เด็กทำ และสื่อที่เด็กใช้ การส่งเสริมพัฒนาครูให้มีศักยภาพ  ในการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
เช่น การส่งครูเข้ารับการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การศึกษาดูงาน          นอกสถานที่ การจัดชุมชนแห่งการเรียนรู้ภายในสถานศึกษา 
การนิเทศการจัดการเรียนการสอน การนิเทศ                 การจัดห้องเรียน การเรียนรู้กับวิยากรในท้องถิ่น การจัดกิจกรรมการเยี่ยม
บ้านซ่ึงเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ปกครอง และผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา เป็นต้น และควรมีข้อมูลของการนิเทศ 
กำกับ ติดตามการจัดประสบการณ์ โดยระบุถึงผู้ที่ทำการนิเทศ กระบวนการนิเทศ เครื่องมือในการนิเทศ และการให้ข้อมูลย้อนกลับ
ไปยังผู้ถูกนิเทศ และการนำผลการนิเทศมาพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างไร มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล
ย้อนกลับ         เพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างไร เช่น มีกิจกรรม PLC ครูอนุบาล กิจกรรม KM เป็นต้น อีกทั้ง
ควร  ควรมีการเผยแพร่จุดเน้นในการจัดประสบการณ์สู่สาธารณชนผ่านสื่อในรูปแบบต่าง  ๆทั้งในรูปแบบออนไลน์หรือเอกสาร เช่น 
เว็บไซต์ของสถานศึกษา เฟซบุ๊ก กลุ่มไลน์ หรือวารสารประชาสัมพันธ์ เอกสารแผ่นพับ เป็นต้น   

 
 
 
 
 
 



 
22 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวัดขะจาว 2565-2568 

 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน    
มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
จุดเน้น ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านสติปัญญาตามเป้าหมายสถานศึกษา   
     

ผลการพิจารณา ตัวชี้วัด สรุปผลประเมิน 
√ ๑. มีการระบุเป้าหมายคุณภาพของผู้เรียน  ปรับปรุง (๐-๓ ข้อ)  

พอใช้ (๔ ข้อ)  
√  ดี (๕ ข้อ) 

√ ๒. มีการระบุวิธีพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
    ตามเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียน 

√ ๓. มีผลสัมฤทธ์ิของผู้เรียนตามเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียน 
√ ๔. มีการนำผลประเมินคุณภาพของผู้เรียนมาพัฒนาผู้เรียน 

    ด้านผลสัมฤทธ์ิให้สูงขึ้น 
√ ๕. มีการนำเสนอผลการประเมินคุณภาพของผู้เรียนต่อผู้ที่ 

    เก่ียวข้อง 
 
ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงขึ้น  

สถานศึกษาควรระบุข้อมูลในรายงานการประเมินตนเองให้ครบถ้วนสมบูรณ์มากขึ้น ในการกำหนดจุดเน้น คือ
ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านสติปัญญาตามเป้าหมายสถานศึกษาที่ชัดเจน ให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถานศึกษา และควร
กำหนดเพียง ๑ - ๒ ประเด็นเท่านั้น เมื่อดำเนินงานพัฒนาจุดเน้นไประยะหนึ่งจนบรรลุตามเป้าหมายแล้ว     ควรพิจารณากำหนด
จุดเน้นของผู้เรียนในประเด็นอื่น ๆ  ต่อไป และควรระบุวิธีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีกระบวนการ
จัดทำโครงการหรือกิจกรรมอย่างเป็นระบบครอบคลุมทุกตัวชี้วัด ตามมาตรฐาน การประกันคุณภาพภายในโดยเฉพาะการ
อ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณ    การรู้จักใช้สติปัญญาในการแก้ไขปัญหา ตลอดจนมีการ
ระบุเครื่องมือการประเมินผลสัมฤทธ์ิของผู้เรียน          ครบทุกตัวชี้วัด รวมทั้งสรุปผลเพื่อเปรียบเทียบผลการดำเนินงานว่ามี
พัฒนาการสูงขึ้นอย่างไรในรอบ ๓ ปีนำเสนอเป็นค่าสถิติ ตารางตัวเลข กราฟในรูปแบบต่าง ๆ  สรุปผลการสอบในรายกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ของแต่ละชั้นปี สรุปผลการสอบ NT, O-NET เพื่อให้เห็นการพัฒนาการผู้เรียนที่เกิดขึ้นตามจุดเน้น มีข้อมูล
การนำผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ การจัดสอนซ่อมเสริม เพื่อแก้ปัญหาให้กับผู้เรียนรายบุคคล 
โดยเฉพาะผู้เรียนที่มีลักษณะพิเศษว่าสถานศึกษาได้ดำเนินการอย่างไรบ้าง ผลดำเนินการเป็นอย่างไร รวมทั้งการนำผลการ
ประเมินมาเผยแพร่ สู่สาธารณชนผ่านสื่อออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ไลน์กลุ่มผู้ปกครอง เฟซบุ๊ก เว็บไซต์ ของสถานศึกษา 
เป็นต้น   
 
 
มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
จุดเน้น การบริหารจัดการให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม  
      

ผลการพิจารณา ตัวชี้วัด สรุปผลประเมิน 
√ ๑. มีการวางแผนการดำเนินการในแต่ละปีการศึกษา   ปรับปรุง (๐-๓ ข้อ)  

พอใช้ (๔ ข้อ)  
√  ดี (๕ ข้อ) 

√ ๒. มีการนำแผนการดำเนินการไปใช้ดำเนินการ 
√ ๓. มีการประเมินผลสัมฤทธ์ิของการดำเนินการตามแผน  
√ ๔. มีการนำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไข 

    ในปีการศึกษาต่อไป 
√ ๕. มีการนำเสนอผลการบริหารจัดการของสถานศึกษาให้ผู้มี 

    ส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ 
 
 
 
 



 
23 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวัดขะจาว 2565-2568 

 
ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงขึ้น  
           สถานศึกษาควรมีการระบุข้อมูลใน SAR เพิ่มเติมในประเด็นจุดเน้น คือบริหารจัดการให้ผู้เรียนมีความรู้            คู่
คุณธรรมให้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยการจัดประชุมร่วมกันของทุกฝ่าย ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้อง กับจุดเน้นที่กำหนดไว้ 
สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน การให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยการจัดหาสื่อ จัดหาอุปกรณ์การเรียนรู้ 
การจัดหาแหล่งเรียนรู้ภายในในชุมชนร่วมกับสถานศึกษา จัดทำแผนงาน โครงการ กิจกรรม เพื่อพัฒนาให้บรรลุเป้าหมาย เช่น 
โครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการที่เน้นผู้เรียนแบบบูรณาการเป็นสำคัญ แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการ นิเทศ 
กำกับ ติดตามประเมินผล ด้วยการใช้เครื่องมือการประเมินผล เช่น แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม ตลอดจนร่วมกันในการนำผลการ
ประเมินมาพัฒนาการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง     ตามกระบวนการ PDCA และสถานศึกษาควรมีการนำเสนอผลการบริหารจัดการ
ตามจุดเน้นของสถานศึกษาให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ร ับทราบผลการดำเนินงาน โดยใช้วิธีการประชุมผู้ปกครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน วิธีการเผยแพร่ผ่านทางออนไลน์ หรือทางเอกสารอย่างสม่ำเสมอ 
 
 
มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
จุดเน้น ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นการปฏิบัติจริง 
 

ผลการพิจารณา ตัวชี้วัด สรุปผลประเมิน 
√ ๑. ครูมีการวางแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชา ทุกชั้นปี  ปรับปรุง (๐-๓ ข้อ)  

พอใช้ (๔ ข้อ)  
√  ดี (๕ ข้อ) 

√ ๒. ครูทุกคนมีการนำแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการจัด 
    การเรียนการสอนโดยใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
    แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

√ ๓. มีการตรวจสอบและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน 
    อย่างเป็นระบบ 

√ ๔. มีการนำผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
    ของครูอย่างเป็นระบบ 

√ ๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอน 

 
  ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงขึ้น   
           สถานศึกษาควรระบุข้อมูลใน SAR เพิ่มเติมการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีประเภทที่จัดทำขึ้นด้วยตนเองของครู และ
นวัตกรรมที่นำไปใช้ในการบวนการเรียนการสอน ที่เป็นจุดเน้นด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน   เป็นสำคัญ เน้น
การปฏิบัติจริง มีการวางแผนการจัดการเรียนการสอนอย่างไรบ้าง การใช้กระบวนการ Active learning การให้ผู้เรียนศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเองจากระบบออนไลน์ และการทำรายงาน หรือการนำเสนอผลงานของผู ้เร ียนด้วนการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ มีข้อมูลการใช้เครื่องมือในการประเมินผู้เรียน การบันทึกหลังการสอนและนำข้อมูลไปใช้สอนซ่อมเสริมผู้เรียนที่
ยังไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ การทำวิจัยในชั้นเรียน เพื่อดำเนินการปรับปรุงแผนการสอน สรุปผลการดำเนินงาน และ
ข้อมูลกระบวนการจัดกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนครูด้วยกัน และนำข้อมูลมา
ใช้เป็นแนวทางการปรับปรุงพัฒนาการจัด    การเรียนรู้ของตนเอง ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมที่ส่งผลต่อผู้เรียน 
 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  

สถานศึกษาควรเพิ่มเติมข้อมูลในรายงานประเมินตนเองในส่วนของบทสรุปผู้บริหารด้านประวัติสถานศึกษา โครงสร้าง
การบริหาร แบบอย่างที่ดี (Best Practice) หรือ นวัตกรรม (Innovation) (ถ้ามี) เพิ่มเติมข้อมูลครู    แยกตามระดับชั้น 
จำนวนและร้อยละของผู้ที่สำเร็จการศึกษา และจำนวนวันที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน  ในปีการศึกษาที่ประเมินในแต่
ละช่วงชั้นเพื่อความสมบูรณ์ของรายงานการประเมินตนเอง 
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คำรับรอง 

 คณะผู้ประเมินขอรับรองว่าได้ทำการประเมิน SAR ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกของสำนักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ซ่ึงตัดสินผลการประเมินคุณภาพภายนอกบนฐานความโปร่งใส 
และยุติธรรมทุกประการ ลงนามโดยคณะผู้ประเมินดังน้ี  
  

ตำแหน่ง ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ 

 
ประธาน  

 
นายสงัด      สันป่าแก้ว          

  

กรรมการ 
 
นายสานิตย์   โลหะ  

  

กรรมการและเลขานุการ 
 
นายนพพร    วุฒิการณ์ 
 

  

 
                                                                                                 วันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ 

 

การลงนามรับรอง 
 

สถานศึกษาได้ตรวจสอบ (ร่าง) รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก : ผลการประเมิน SAR ภายใต้
สถานการณ์ COVID – 19 ของคณะผู้ประเมิน เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ และมีผลการพิจารณา ดังนี้ 

 
 เห็นชอบ (ร่าง) รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก : ผลการประเมิน SAR ภายใต้สถานการณ์        

COVID – 19  การศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามที่คณะผู้ประเมินเสนอ 
  เห็นชอบ (ร่าง) รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก : ผลการประเมิน SAR ภายใต้สถานการณ์       
COVID – 19 การศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื ้นฐาน ตามที่คณะผู้ประเมินเสนอ และขอให้คณะผู้
ประเมิน              ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม 
    
      

          ลงนาม     
      (นายอภิชาติ   วงศ์คีรี)  
                                                                ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดขะจาว    

  ๑๔  มิถุนายน ๒๕๖๔ 
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ส่วนท่ี  2 

ทิศทางและเป้าหมายการจัดการศึกษา 
  

 โรงเรียนวัดขะจาว  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เป็นหน่วยบริหารจัดการและประสานการ
จัดการศึกษาภาคบังคับ มุ่งจัดบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีจิตสำนึกในความเป็นไทย โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา (SBM.) ดังนั้น เพื่อให้โรงเรียนมี
กรอบทิศทางการจัดการศึกษาตามภารกิจ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
เป้าหมายการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี 2565-2568 ดังนี ้
 

1. วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ของโรงเรียน คือ โรงเรียนวัดขะจาวเป็นศูนย์กลางจัดการศึกษาขั ้นพื้นฐาน โดยพัฒนา

หลักสูตรของโรงเรียนสนองความต้องการของท้องถ่ินและผู้เรียนทุกประเภท เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตห่างไกล
ยาเสพติด ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้มีความรู้คู่คุณธรรม เสริมสร้างสังคม รักษ์สิ่งแวดล้อม มี
ทักษะด้านเทคโนโลยี สืบสานภูมิปัญญาวัฒนธรรมท้องถ่ินมุ่งสู่มาตรฐานการศึกษาและความเป็นอาเชียน 
 

2. พันธกิจ  
 1.ให้ผูเ้รียนทกุคนเป็นมนุษย์ทีส่มบรูณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สตปิัญญา ความรู้และคุณธรรมจริยธรรม
และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต ตามแนวปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง สามารถอยูร่่วมกบัผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
 2.ให้ผูเ้รียนทกุคนมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย เสรมิสร้างสังคม รู้จกัรักษาผลประโยชน์
ส่วนรวมและสง่เสริมศาสนาศิลปะวัฒนธรรมการกีฬาภูมิปญัญาท้องถ่ินภูมปิัญญาไทยและความรูอ้ันเป็นสากล  
พร้อมเข้าสูส่มาคมอาเชียน 
 3.จัดกระบวนการเรียนรู้มุง่ปลูกฝังจิตสำนึกที่ถูกต้องให้ผูเ้รียนเกี่ยวกับการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์รงเป็นประมุข 
 4.ผู้เรียนทุกคน อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
 5.ผู้เรียนทุกคน  รู้จักพึ่งตนเอง ห่างไกลยาเสพติด มีความริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้และเรียนรู้ด้ วย
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 

3. เป้าหมายของโรงเรียน 
เป้าหมายของโรงเรียนคือ  โรงเรียนเป็นศูนย์กลางของการพฒันาด้านการจัดการศึกษาที่มี

คุณภาพให้แก่นักเรียนและกลุ่มเด็กพเิศษด้อยโอกาสทุกประเภทของชุมชนในพื้นที่เขตบริการของโรงเรียน  ให้
มีความรู้ความสามารถและความถนัดเต็มตามศักยภาพ ได้รับการพฒันาทางสงัคม และสิง่แวดล้อม พรอ้มเข้า
สู่มาตรฐานการศึกษา และสมาคมอาเชียน  โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามความพร้อมความ
ต้องการของผูเ้รียนชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
 

4.  ปรัชญาการจัดการศึกษาของโรงเรียน  “การศึกษาพฒันาคุณภาพชีวิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม” เน้นการ
จัดการศึกษาทีส่นองความต้องการของผู้เรียนและท้องถ่ิน   
 

5.     คำขวัญของโรงเรียนคือ“กีฬาเด่น  เน้นคณุธรรม  นำประชาธิปไตย  กา้วไกลวิชาการ“คือ   
กีฬาเด่นเป็นความต้องการใหผู้้เรียนมสีุขภาพที่ดี  แข็งแรงสมบูรณ์  รู้กฎ  กติกา  มารยาท  ใน

การแสดงออกที่ถูกต้องในทางด้านกีฬา ห่างไกลยาเสพติด 
เน้นคุณธรรมเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆ   ทางโรงเรียนเน้นการจัด

การศึกษาสู่การปฏิบัติอันดีงามตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและถูกต้องตามความต้องการของท้องถ่ิน   
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นำประชาธิปไตยทางโรงเรียนเน้นระบอบการจัดการปกครองโดยเน้นให้นักเรียนได้แสดงออกใน
การปกครองระบบประชาธิปไตยอันดีงามในโรงเรียน  เน้นหลักการประชาธิปไตย  คารวะธรรม  สามัคคีธรรม 
และปญัญาธรรม  การเป็นผู้นำผู้ตาม   

ก้าวไกลวิชาการทางโรงเรียนให้นกัเรียนได้เรียนรู้ตามศักยภาพของผูเ้รียน  ใหเ้ป็นคนดีของ
สังคม  คนเก่งของครอบครัวและอยู่ในสงัคมอย่างมีความสขุ  ให้เป็นมนุษย์ทีส่มบรูณ์  ทั้งร่างกาย  จิตใจ  
สติปัญญา  มีความรู้ความสามารถ  มีคุณธรรม  จริยธรรม และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต  เป็นไปตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงและพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ 
 

    ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาสนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
การวางแผนกลยุทธ์ เน้นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียน (Environmental Analysis) 

และการดำเนินงานที่สามารถเช่ือมโยงประโยชน์จากปัจจัยที่เอื้อต่อการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
โรงเรียน และขจัดปัจจัยที่ไม่เอื้อต่อการดำเนินงานภายใต้แนวคิด ทฤษฎีระบบเปิด โรงเรียนในปัจจุบันได้
พัฒนาการจัดการศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของสังคม สภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการบรรลุผลสำเร็จของการ
พัฒนาโรงเรียน จากการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนอันประกอบด้วย คณะครู
ทุกคน ผู้ปกครองนักเรียน นักเรียนและกรรมการสถานศึกษา ในการประเมินสถานภาพของโรงเรยีนด้าน การ
ปฏิรูปการศึกษาสู่ชุมชน  สร้างแนวความคิดสู่การปฏิบัติให้ประจักษ์  การบริหาร  จัดการโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐานในการพัฒนา (SBM.) คือ การทำงานแบบมีส่วนร่วมในการบริหารดังนี้ 

 คุณภาพการศึกษาความร่วมมือบุคลากร ทีเ่กี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน โดยมีการร่วม
คิด  ร่วมวางแผน  ร่วมปฏิบัติ  ของบุคลากรทุกระดับและทกุฝ่าย 

 วิเคราะห์นโยบาย องค์การ ระบบ การวิจัยและพฒันาโรงเรียน โดยการจัดสัมมนา  จัดประชามติ
โรงเรียนโดยการใช้ตัวแทนของนักเรียน  ตัวแทนผูป้กครองนกัเรียน  ตัวแทนองค์กรต่างๆ  ในท้องถ่ิน  กรรมการ
โรงเรียน  ตัวแทนศิษย์เก่า  และคณะครู  เพื่อทราบปญัหา  หาสาเหตุของปัญหา  หาแนวทางวิธีการแก้ไขปัญหา  
และกำหนดแนวทางเลือกในการแก้ไขปัญหาสูก่ารพฒันาที่ถกูต้องรวดเร็วสนองต่อการปฏิรปูการจัดการศึกษา 
สร้างกระบวนการเรียนรู้  โดยโรงเรียนใช้ คือ  การสร้างความตระหนกัและสร้างจิตสำนึกที่ดีต่อการพฒันา
โรงเรียนแก่นกัเรียนและบุคลากรชุมชนในท้องถ่ิน 
 การสร้างวิสัยทัศน์ขององค์การให้ชัดเจน  โดยให้ทกุคนได้ร่วมกันวางเป้าหมายในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน  เพื่อเป็นการประกันคุณภาพนักเรียนหรือผู้เรียนเมือ่เรียนจบช้ันสูงสุดของโรงเรียน 
  การพัฒนาเชิงระบบดีโรงเรียนมีคุณภาพ ใช้แผนกลยุทธ์ในการดำเนินการบริหารงาน P D C A (Plan,  
Do,  Check,  Action)  ใหทุ้กกจิกรรมในการจัดการศึกษาได้บริหารครบวงจรการทำงาน  มีการวางแผนสู่
แนวทางปฏิบัติได้อย่างชัดเจน  มีการกำกบัติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการทำงานเป็นระยะๆ  โดยมีผู้ที่ได้รบั
มอบหมายดำเนินการและรายงานผลแก้ปญัหาทันทีในลกัษณะทีมงาน 
บรหิารงานแบบผู้นำ ผู้ตามที่ดี  การทำงานเป็นทมีและการพัฒนาทีมงาน 

 
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  การศึกษาข้ันพื้นฐานเป็นการศึกษาเริ่มแรกของคนในชาติ ดังนั้นเพื่อให้การการศึกษาข้ันพื้นฐานของ
ประเทศไทย มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย ให้นักเรียนได้รับการพัฒนา
ศักยภาพสูงสุดในตน มีความรู้และทักษะที่แข็งแกร่งและเหมาะสม เป็นพื้นฐานสำคัญในการเรียนรู้ระดับสูง
ขึ้นไป และการดำรงชีวิตในอนาคต สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกำหนดนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ดังนี้ 



 
27 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวัดขะจาว 2565-2568 

 1.  เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาข้ันพื้นฐาน ให้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบ และกระบวนการการจัด
การศึกษาข้ันพื้นฐานทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพทันสมัย ทันเหตุการณ์ทันโลก ให้สำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 
 2.  เร่งพัฒนาความแข็งแกร่งทางการศึกษา ให้ผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท  รวมถึงเด็กพิการและ
ด้อยโอกาสมีความรู้และทักษะแห่งโลกยุคใหม่ควบคู่กันไปโดยเฉพาะทักษะการอ่าน เขียน และการคิด เพื่อให้
มีความพร้อมเข้าสู่การศึกษาระดับสูง และโลกของการทำงาน 
 3.  เร่งปรับระบบสนับสนุนการจัดการศึกษา ที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน มีการประสานสมัพนัธ์
กับเนื้อหา ทักษะและกระบวนการเรียนการสอนประกอบไปด้วย มาตรฐานและการประเมิน หลักสูตรและ
การสอน การพัฒนาทางวิชาชีพ สภาพแวดล้อม การเรียนรู้ 
 4.  ยกระดับความแข็งแกร่งมาตรฐานวิชาชีพครูและผู ้บริหารสถานศึกษา ให้คร ูเป็นผู ้ที ่มี
ความสามารถและทักษะที่เหมาะสมกับการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถ
ในการบริหารจัดการ และเป็นผู้นำทางวิชาการ ครูและผู้บริหารสถานศึกษาประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่
ผู้เรียน สร้างความมั่นใจและไว้วางใจ ส่งเสริมให้รับผิดชอบต่อผลที่เกิดกับนักเรียน ที่สอดคล้องกับวิชาชีพ 
 5.  เร่งสร้างระบบให้สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา เป็นองค์กรคุณภาพที ่แข็งแกร่ง และมี
ประสิทธิภาพ เพื่อการให้บริการที่ดี มีความสามารถรับผิดชอบการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานที่มีคุณภาพ และ
มาตรฐานได้เป็นอย่างดี 
 6.  เร่งรัดปรับปรงุโรงเรียนให้เป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็ง มีแรงบันดาลใจ  และมีวิสัยทัศน์ในการจัด
การศึกษาข้ันพื้นฐานที่ชัดเจน เป็นสถานศึกษาคุณภาพ  และมีประสิทธิภาพ ที่สามารถจัดการเรียนการสอน
ได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล 
 7.  สร้างระบบการควบคุมการจัดการการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาที่มีข้อมูล สารสนเทศ และ
ข่าวสาร เกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนอย่างพร้อมบริบูรณ์และมีนโยบายการติดตามประเมินผลอย่าง
เป็นรูปธรรม 

8.  สร้างวัฒนธรรมใหม่ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพเพื่อการให้บริการที่ดีทั้งส่วนกลางและสว่น
ภูมิภาค  เร่งรัดการกระจายอำนาจและความรับผิดชอบ ส่งเสริมการพัฒนาเชิงพื้นที่ที่ทุกภาคส่วนเข้ามามี
ส่วนรับผิดชอบ  ปรับปรุงระบบของโรงเรียน ให้เป็นแบบร่วมคิดร่วมทำการมีส่วนร่วม และการประสานงาน 
สามารถใช้เครือข่ายการพัฒนาการศึกษาระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กร
วิชาชีพกลุ่มบุคคล องค์กรเอกชน องค์กรชุมชน และองค์กรสังคมอื่น 
 9.  เร่งปรับระบบการบริหารงานบุคคล มุ่งเน้นความถูกต้อง เหมาะสม  และเป็นธรรม ปราศจาก
คอร์รัปชั่นให้เป็นปัจจัยหนุนในการเสริมสร้างคุณภาพและประสิทธิภาพขวัญและกำลังใจ สร้างภาวะจูงใจ 
แรงบันดาลใจ และความรับผิดชอบในความสำเร็จตามภาระหน้าที่ 
 10.  มุ่งสร้างพลเมืองดีที่ตื่นตัวและอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมพหุวัฒนธรรมได้และทำให้การศึกษานำ
การแก้ปัญหาสำคัญของสังคมรวมทั้งปัญหาการคอร์รัปช่ัน 
 11.  ทุ่มเทมาตรการเพื่อยกระดับคุณภาพสถานศึกษาที่พัฒนาล้าหลัง  และโรงเรียนขนาดเล็กที่ไม่ได้
คุณภาพ เพื่อไม่ให้ผู้เรียนต้องเสียโอกาสได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ 

 
วิสัยทัศน์ 

การศึกษาข้ันพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล  บนพื้นฐานของความเป็นไทย 
 
 
 
 
 



 
28 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวัดขะจาว 2565-2568 

พันธกิจ 
  1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ 
  2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสตูรและค่านิยม
หลักของคนไทย 12 ประการ 
  3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพ
การศึกษาและบูรณาการการจัดการศึกษา 
 

เป้าประสงค ์
  เพื่อให้การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพ  และมาตรฐานระดับสากล บน
พื้นฐานของความเป็นไทย  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานจึงกำหนดเป้าประสงค์  ดังนี้ 
 1. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานทุกคน  มีพัฒนาการที่เหมาะสม
ตามวัย  และมีคุณภาพ  
 2. ประชากรวัยเรียนทกุคนได้รับโอกาสในการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างทั่วถึง  มีคุณภาพ  และเสมอภาค 
  3. ครู  ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาอื่น  มีทักษะที่เหมาะสมและมีวัฒนธรรมการ
ทำงานที่มุง่เน้นผลสัมฤทธ์ิ  
  4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักบรหิารงานการศึกษาพิเศษ และสถานศึกษามีประสิทธิภาพ  
และเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาข้ันพื้นฐานสู่คุณภาพระดบัมาตรฐานสากล 
  5. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เน้นการทำงานแบบบูรณาการ การบริหารแบบมี
ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา และกระจายอำนาจและความรบัผิดชอบสู่สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา  และสถานศึกษา  
  6. พื้นที่พิเศษ  ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาที่เหมาะสม
ตามบรบิทของพื้นที ่
 
ยุทธศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  เป้าประสงค์ที่ 1. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน  
มีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย  และมีคุณภาพ 
กลยุทธ์ 
 1. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ 
 2. สร้างแนวร่วมการกำกับดูแล  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึงครอบคลุม
ผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  และมีคุณภาพ 
  เป้าประสงค์ที่ 2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง  
มีคุณภาพ  และเสมอภาค 
  เป้าประสงค์ท่ี  6. พื้นที่พเิศษ  ได้รับการพฒันาคุณภาพการศึกษา และพัฒนารปูแบบการ
จัดการศึกษาทีเ่หมาะสมตามบรบิทของพื้นที ่
 
 
 
 
 



 
29 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวัดขะจาว 2565-2568 

กลยุทธ์ 
 1. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ 
 2. เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดความเสี่ยงในการออกกลางคัน และดูแล
ช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส และเด็กที่ไม่อยู่ในทะเบียนราษฎร์อย่างเหมาะสม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา 
  เป้าประสงค์ท่ี 3. ครู  ผู้บริหารสถานศึกษา  และบุคลากรทางการศึกษาอื่น  มีทกัษะที่
เหมาะสม  และมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ 
   เป้าประสงค์ท่ี 6. พื้นที่พิเศษ  ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และพัฒนารปูแบบการ
จัดการศึกษาทีเ่หมาะสมตามบรบิทของพื้นที ่
กลยุทธ์ 
 1. ลดภาระงานอื่น นอกเหนือจากงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ของครู 
 2. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ โดยเฉพาะด้านการวัดและประเมินผล และทักษะในการ
สื่อสารของครู ให้มีสมรรถนะในการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ให้มีความสามารถทุกด้านอย่างมีประสิทธิภาพ 
และเกิดประสิทธิผล โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิของนักเรียน 
 4. เสริมสร้างระบบแรงจูงใจ เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญกำลังใจในการทำงาน 
 5. สนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตวิญญาณของความเป็นครู การ
เป็นครูมืออาชีพ และยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
 6. ส่งเสริม สนับสนุนให้องค์กร คณะบุคคล และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องวางแผนสรรหาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการและจำเป็นของโรงเรียนและสังคม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ  
  เป้าประสงค์ที่ 4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และ
สถานศึกษามีประสิทธิภาพ  และเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาข้ันพื้นฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 
  เป้าประสงค์ท่ี 5. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เน้นการทำงานแบบบูรณา
การ การบรหิารแบบมสี่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา และกระจายอำนาจและความรับผิดชอบ
สู่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  และสถานศึกษา  
  เป้าประสงค์ท่ี 6. พื้นที่พิเศษ  ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และพัฒนารปูแบบการ
จัดการศึกษาทีเ่หมาะสมตามบรบิทของพื้นที ่
กลยุทธ์ 

1.  กระจายอำนาจและความรับผิดชอบ 
 2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
 3. ส่งเสริมการใช้การวิจัยเป็นฐานในการพัฒนาการจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา แปล ะ
สถานศึกษา    

4.  ส่งเสริมให้สถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และองค์คณะบุคคล มีความรับผิดชอบ
ต่อผลการดำเนินงาน   
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  ผลผลิต 
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีการดำเนินงาน  6 ผลผลิต  คือ 
 1) ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา  
 2) ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 
 3) ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 
 4) เด็กพิการได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐานและพัฒนาสมรรถภาพ 
 5) เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 6) ผู้ที่มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
 
 
  จุดเน้น 

ส่วนท่ี 1 จุดเน้นด้านผู้เรียน 
1.1  นักเรียนมีสมรรถนะสำคัญ สู่มาตรฐานสากล ดังต่อไปนี้ 

  1.1.1  นักเรียนก่อนระดับประถมศึกษา มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และ
สติปัญญาที่สมดุล เหมาะสมกับวัย และเรียนรู้อย่างมีความสุข 
  1.1.2  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ
(O-NET) กลุ่มสาระหลัก เพิ่มข้ึนเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 
  1.1.3  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 มีความสามารถด้านภาษาการอ่านออก เขียนได้ ด้าน
คำนวณ และด้านการใช้เหตุผลที่เหมาะสม 

1.1.4  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับการสง่เสรมิให้มแีรงจงูใจสู่อาชีพด้วยการแนะ
แนว ทั้งโดยครูและผู้ประกอบอาชีพต่างๆ  (ผู้ปกครองศิษย์เก่า สถานประกอบการใน/นอกพื้นที่)และได้รบั
การพัฒนาความรู้ทักษะที่เหมาะสมกบัการประกอบอาชีพสจุริตในอนาคต 
  1.1.5  นักเรียนมีทักษะชีวิต ทักษะการคิดวิเคราะห์คิดสร้างสรรค์ และทักษะการสื่อสาร
อย่างสร้างสรรค์ อย่างน้อย 2 ภาษา ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื ่อเป็นเครื่ องมือในการเรียนรู้
เหมาะสมตามช่วงวัย 
 1.2  นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด มีคุณลักษณะและทักษะทาง
สังคมที่เหมาะสม 
  1.2.1 นักเรียนระดับประถมศึกษาใฝ่เรียนรู้ ใฝ่ดี และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้  
   1.2.2  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีทักษะการแก้ปัญหา และอยู่อย่างพอเพียง  
  1.2.3   นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความมุ่งมั่นในการศึกษา และการทำงาน 
และสามารถปรับตัวเข้ากับพหุวัฒนธรรม บนพื้นฐานวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย   

1.3  นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเต็มศักยภาพ เป็น
รายบุคคลด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 
  1.3.1 เด็กพิการได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็นรายบุคคลด้วยรูปแบบที่หลากหลายตามหลัก
วิชา  
  1.3.2  เด็กด้อยโอกาสและเด็กในพื้นที่พิเศษได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร และอัตลักษณ์แห่งตน 
  1.3.3  นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได้รับการส่งเสริมให้มีเป็นเลิศ ด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์คณิตศาสตร์ภาษา กีฬา ดนตรีและศิลปะ 
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  1.3.4  นักเรียนที่เรียนภายใต้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว  สถานประกอบการ บุคคล
องค์กรวิชาชีพ องค์กรเอกชน องค์กรชุมชน และองค์กรสังคมอื่น และการศึกษาทางเลือก ได้รับการพฒันา
อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
  1.3.5  เด็กกลุ่มที่ต้องการการคุ้มครองและช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ ได้รับการคุ้มครอง
และช่วยเหลือเยียวยา ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 
  1.3.6  เด็กวัยเรียนในถ่ินทุรกันดาร ได้รับการศึกษาและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 

ส่วนท่ี 2 จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 2.1  ครูได้รับการพัฒนาองค์ความรู ้ และทักษะในการสื ่อสาร มีสมรรถนะ ในการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  2.1.1   ครูได้รับการพัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอน การสอนคิดแบบต่างๆและการวัด
ประเมินผลให้สามารถพัฒนาและประเมินผลนักเรียน ให้มีคุณภาพตามศักยภาพเป็นรายบุคคล 
  2.1.2  ครูสามารถยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศและการ
สื่อสารอย่างเหมาะสม 
  2.1.3  ครูได้รับการนิเทศแบบกัลยาณมิตร โดยเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครู ทั้งในโรงเรียนระหว่างโรงเรียน  หรือภาคส่วนอื่นๆ ตามความพร้อมของโรงเรียน 

2.1.4  ครูสร้างเครือข่ายการเรียนรู้การมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและทุกภาคส่วน ให้
เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

  2.1.5  ครูจัดการเรียนการสอน ให้สอดรับกับการเป็นประชาคมอาเซียน 
  2.1.6  ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตวิญญาณของความเป็นครู การเป็นครูมืออาชีพ 
และยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
 2.2  ผู้บริหารสถานศึกษา มีความสามารถในการบริหารงานทุกด้านให้มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผล 
 2.3  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญกำลังใจในการทำงาน 
 2.4  องค์กร คณะบุคคล  และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง วางแผนสรรหาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนและสังคม 
 

ส่วนท่ี 3 จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ 
 3.1  สถานศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ บริหารจัดการ  
โดยมุ่งเน้นการกระจายอำนาจ การมีส่วนร่วม และมีความรับผิดชอบต่อผลการดำเนินงาน  
  3.1.1  โรงเรียนที่ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพภายนอก  และที่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักเรียนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ได้รับการแก้ไข ช่วยเหลือ นิเทศ ติดตาม และประเมินผล โดยสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาทำหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุน และเป็นผู้ประสานงานหลักให้โรงเรียนทำแผนพัฒนาเป็นราย
โรงร่วมกับผู้ปกครองชุมชน และองค์กรอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

3.1.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  บริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ  โดยใช ้ ม าตรฐาน
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

3.1.3  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพัฒนาระบบช่วยเหลือ กำกับ ติดตามตรวจสอบ การ
บริหารจัดการงบประมาณที่มีประสุทธิภาพอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง 

3.1.4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชิดชูเกียรติโรงเรียนที่นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
สูงข้ึน อัตราการออกกลางคันลดลง มีพฤติกรรมเสี่ยงลดลง อย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
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 3.2  หน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกระดับ ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  3.2.1   หน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐานทุกระดับ ทั้ง
ส่วนกลาง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  3.2.2 หน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐานทุกระดับ ทั้ง
ส่วนกลาง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาส่งเสริมการระดมทรัพยากรในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  

 
แนวพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนวัดขะจาว ปี 2565-2568 

1 พัฒนาสุขภาพบุคลากรและส่งเสริมสุขภาพ 
• งานอนามัยโรงเรียน 
• งานคุ้มครองผูบ้ริโภค+ อย.นอ้ย 
• งานส่งเสริมสุขภาพการกีฬา 
• งานโรงเรียนสีขาว ป้องกันยาเสพติด การพนัน และสื่ออนาจารต่างๆ 
• งานบรกิารน้ำดื่มน้ำใช้ อาหารกลางวัน และอาหารเสรมิ(นม)ในโรงเรียน 
• งานปรบัปรุงโรงอาหาร วัสดุ อุปกรณ์ ตลอดจนโต๊ะเก้าอี้ สำหรบัประกอบและรับประทานอาหาร 

2 ส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถ่ิน 
• งานเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถ่ิน+งานประเพณีท้องถ่ิน 
• กิจกรรมเรียนรูบู้รณาการ เรื่อง เชิดชูประเพณี 
• งานโรงเรียนวิถีพุทธ+งานพระพทุธศาสนา 
• งานแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสานความร่วมมือกับชุมชน  องค์กรท้องถ่ิน 

3 ปรับการเรียนรู้และพัฒนาการสอนเน้นการพฒันาปรับปรงุแก้ไขมาตรฐานการศึกษาการเรียนรู้ผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียน( NT+ ONET )  
• งานส่งเสริมนสิัยรกัการอ่านอ่านได้ เขียนได้  คิดเลขได้ อ่านคล่อง คิดเลขคล่อง สือ่สารได้ 
• งานการเรียนรู้เตรียมตัวเข้าสูส่มาคมอาเซียน 
• งานบูรณาการการเรียนรู้ยกระดบัผลสมัฤทธ์ิ 
• งานนิทรรศการวิชาการ เปิดบ้านวิชาการและแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
• งานเรียนรูสู้่อาชีพ 

4 พัฒนาสื่อการจัดการเรียนการสอน 
• งานพัฒนาคอมพิวเตอร์ และ DLTVเพือ่การเรียนรู ้
• งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยี คอมพิวเตอร ์
• งานสื่อหนังสือหอ้งสมุดอเีลคทรอนิคส์ 
• งานสื่อสำหรับเด็กพิการเรียนรวม 
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5 พัฒนาสิง่แวดล้อมเพื่อแหลง่เรียนรู้ภายในโรงเรียน 
• งานปรบัปรุงห้องน้ำห้องส้วม 
• งานปรบัปรุงระบบประปาโรงเรียน 
• งานปรบัปรุงอาคารโรงอาหารและสิง่แวดล้อม 
• งานเงินทองของมีค่าและคัดแยกขยะ 
• งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมทอ้งถ่ิน 
• งานปรบัปรุงภูมทิัศน์ ไม้ดอกไม้ประดับ ป้ายนเิทศ บอร์ดต่างๆ 
• งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการสาระการเรียนรู้ต่างๆ 
• พัฒนาแหล่งเรียนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

6 จัดการเรียนรู้เน้นกระบวนการคิด วิเคราะห์ เขียน 
• งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
• งานแข่งขันทักษะวิชาการวันสำคัญ 
• งานเข้าค่ายทางวิชาการ 
• งานทัศนศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
• งานแฟ้มพฒันาตนเองของนักเรียน   
• งานการเรียนรู้โดยโครงงาน 
• การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากสื่ออินเตอรเ์น็ต 

ระบบโครงสร้างบริหาร 
โรงเรียนมกีารแบ่งโครงสร้างการบรหิารออกเป็น  5  งาน   ได้แก่     
 1. งานบรหิารวิชาการ   
 2. งานบรหิารบุคคล    
 3. งานบรหิารงบประมาณ  
 4. งานบรหิารทั่วไป    
 5. งานกจิการนักเรียน 
โรงเรียนได้มอบหมายงานครรูับผิดชอบเป็นผู้นำทีมและคณะทำงานร่วมกันมหีน้าที่กำหนด

แผนงานการพัฒนาโรงเรียนมีการดำเนินงานและแก้ไขปัญหาโดยการประชุมสัมมนากันเดือนละสองครั้ง 
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8.  เป้าหมายผลผลิต 
โรงเรียนวัดขะจาว ได้กำหนดเป้าหมายผลผลิตใหส้อดคลอ้งกับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังนี ้

1. ประชากรวัยการศึกษาภาคบังคับทุกคนได้เรียนและเรียนต่อ 
1.1  เข้าเรียน  ช้ัน อนุบาล 1  =  30    คน     ช้ัน    ป. 1   =  30คน   
1.2  เข้าเรียนตอ่ช้ัน ม. 1   จากที่จบช้ันประถมศึกษาปีที่ 6  ร้อยละ  100 

2.   ลดอัตราการออกกลางคันแต่ละระดับไม่เกินร้อยละ    1 
3.   ลดอัตราการซ้ำช้ันระดับประถมศึกษาเฉลี่ยทุกช้ัน  ไม่เกินร้อยละ2 
4.   จัดบริการการศึกษา เด็กพิเศษเรียนรวม 

4.1  โรงเรียนที่จัดเด็กพิเศษเรียนร่วมเด็กปกติ  จำนวน  50  คน 
5.   จัดปัจจัยใหเ้ด็กทีม่ีความต้องการพิเศษ 

5.1  เด็กทีม่ีความบกพร่อง 54 คน 
5.2  เด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา 160 คน 
5.3  เด็กทีม่ีความสามารถพิเศษ 50 คน 

ด้านคุณภาพผู้เรียน 
1.  พัฒนาหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐานของโรงเรียน ตลอดจนหลักสูตรสาระเพิม่เติม และความพรอ้ม

เข้าสู่ประชาคมอาเซยีน 
2. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรม และใช้เครือข่ายการศึกษามีส่วนร่วมสนับสนุนการจัดการ

เรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกคน 
3.  พฒันาคุณภาพนักเรียน   ตามมาตรฐานการเรียนรู้ทัง้ด้านความรู้  คุณลักษณะที่พึงประสงค์  และ

สุขภาพอนามัยห่างไกลยาเสพติด 
3.1   นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยู่ในระดบั  2 ข้ึนไป  ไม่ต่ำกว่าร้อยละ   90  
3.2  นักเรียนไดร้ับการพฒันาศักยภาพ  ตามมาตรฐานการเรียนรู้ดังนี ้

3.2.1  คณิตศาสตร์   ทุกช้ันนกัเรียนมีทกัษะกระบวนการคิด การแกโ้จทยป์ัญหาไม่น้อยกว่า   
ร้อยละ  60  ของจำนวนนักเรียน 

3.2.2  วิทยาศาสตร์ทกุช้ันนักเรียนมทีักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ร้อยละ    60    
3.2.3  ภาษาไทยทกุช้ันอ่านออกเขียนได้   ร้อยละ  90ของจำนวนนักเรียน 
3.2.4  ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการสื่อสารทกุช้ันรอ้ยละ  60 
3.2.5  คอมพิวเตอรห์รอือินเตอรเ์น็ตเพือ่การเรียนรู้ทกุช้ันร้อยละ  65 

3.3  นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ปลูกฝังความมีวินัย   ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์  
การทำประโยชน์ต่อสังคม เสริมสร้างทักษะชีวิต ทักษะสังคม การเรียนรู้เชิง พหุปัญญามีทักษะการแสวงหา
ความรู้ มีนิสัยรักการอ่าน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ร้อยละ 80 

3.4  นักเรียนมีทักษะการทำงานและพื้นฐานอาชีพตามวัย 
3.4.1  นักเรียนประถมศึกษาปีที่1 - 6  ทุกคน  มีทักษะพื้นฐานอาชีพ 1 อย่าง 

3.5 นักเรียนมสีุขภาพพลานามัยสมบูรณ์   
3.5.1  นักเรียนทุกคนเล่นกีฬาได้1  อย่าง    
3.5.2  นักเรียนร้อยละ85   มสีมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์  

3.6  นักเรียนมีความสามารถพิเศษได้รบัการพัฒนาศักยภาพ ร้อยละ 80 
3.7 นักเรียนปฐมวัยมีความพร้อมในการเข้าเรียนช้ัน ป. 1  ทุกคน 
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ด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
สถานศึกษา 

1. โรงเรียนได้รบัการพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาการแบบมีส่วนร่วมโดยมีงานสนับสนุน
ดังนี้ 
1.1 ระบบสารสนเทศและสนบัสนุนให้สถานศึกษาจัดเครือข่ายICT  
1.2 แผนเป็นเครื่องมือการบรหิารงาน 
1.3 การลงนามข้อตกลงผลงานต่อทกุระดบั และสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
1.4 การบริหารงานบุคลากรในโรงเรียนอย่างเป็นระบบ 
1.5 แผนและปฏิทินการนเิทศ   กำกับ  ติดตาม  และประเมินทกุงาน 
1.6 รายงานผลการศึกษาประจำป ี

2.  พฒันาระบบประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน 
3.  พฒันาคุณภาพโรงเรียนให้ได้มาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
4.  โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้  ภายในและภายนอกสถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมศึกษาของโรงเรียน 
5.  ส่งเสริมคณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้ปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์กรต่างๆ ในพื้นที่

เขตบริการทางการศึกษาของโรงเรียนใหม้ีส่วนร่วมพัฒนา 

ครูและบุคลากร 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาทกุคนได้รับการพัฒนาเพื่อเปน็ครูมืออาชีพ โดยมีเป้าหมายการ

ดำเนินงาน คือ การพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถและเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ สามารถวางแผนกระบวนการเรียนรูส้นองต่อความต้องการของผูเ้รียนอย่างถูกต้อง 
1. พัฒนานักเรียนให้ได้มาตรฐานโดยการปฏิรปูการเรียนรู้พฒันาการจัดการเรียนการสอนเน้น

ผู้เรียนเป็นสำคัญ ใหทุ้กฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาพฒันาประสทิธิภาพการเรียนการสอน โดย 
• จัดการเรียนการสอนเน้นนกัเรียนเป็นสำคัญ 
• การจัดการเรียนการสอนใช้กระบวนการสอนทีห่ลากหลาย 
• จัดการเรียนการสอนแบบสร้างองค์ความรู้ให้แก่นกัเรียน 
• การประเมินผลตามสภาพที่เป็นจริงมีแฟ้มสะสมและพัฒนางานของนักเรียน 

2. ปฏิรูปการเรียนการสอนเพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ของกระทรวงศึกษาธิการโดย 
- พฒันากระบวนการคิดวิเคราะห์ การแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 
- ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม นำปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงไปใช้ เพื่อการอยู่ร่วมกันตามบทบาท
หน้าที่พลเมอืงอย่างสันติสุข 
-สง่เสรมินิสัยรักการอ่าน อ่านได้ เขียนได้ คิดแลขเป็น สู่การอ่านคล่อง เขียนคล่อง เข้าใจ
ความหมายและสื่อสารได้ คิดเลขคลอ่ง เพือ่การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
-สง่เสรมิการสื่อสารภาษาสากลโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ และเรียนรู้ภาษาจีนพื้นฐานเพือ่ก้าวสูส่ังคม
นานาชาติ หรือสมาคมอาเซียน 
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1. ตัวชี้วัด  ด้านผลผลิต 

ยุทธศาสตร์หลัก ยุทธศาสตรย์่อย 
วัตถุประสงค์เชิง

จุดมุ่งหมาย 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

1.พัฒนาระบบการ
บรหิารจัดการศึกษา
โดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐาน  SBM 

1.พัฒนาระบบบรหิาร
จัดการ  โดยให้ชุมชนมี
ส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 
 
 
 
2.  พัฒนาสถานศึกษา
ให้มีความพร้อมในการ
จัดการศึกษาพฒันา
ผู้เรียน 
 
 
 
3.พัฒนาระบบบรหิาร  
ให้สอดคล้องกบัการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 
 
4.วางนโยบายการจัด
กระบวนการเรียนรู้  
โดยใช้เทคโนโลยทีาง
การศึกษา  พัฒนา
โรงเรียนเป็นแหลง่
เรียนรู ้

สร้างความรู้ความเข้าใจกบั
คณะกรรมการสถานศึกษา  
ผู้ปกครอง  ชุมชน  องค์กร
ท้องถ่ิน  และบุคลากรใน
โรงเรียน 
 
 
สถานศึกษาพัฒนา
ทรัพยากรการบริหารทั้ง  4  
ด้าน  คือ  คน  เงิน  วัสดุ
อุปกรณ์  และการบริหาร
จัดการให้สง่เสรมิการพัฒนา
ผู้เรียน 
 
จัดทำแผนกลยุทธ์ให้มี
ประสิทธิภาพ  มีแผนการใช้
งบประมาณ  สอดคล้องกบั
แผนกลยทุธ์ของสถานศึกษา 
 
-  จัดกระบวนการเรียนการ
สอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีทาง
การศึกษา 
 
-  พัฒนาห้องปฏิบัติการ
ต่างๆ 
 
 
-  พัฒนาครูและบุคลากรให้
ใช้สื่อเทคโนโลยีทาง
การศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 

จำนวนคณะกรรมการ
สถานศึกษา  ผู้ปกครอง  
ชุมชน  องค์กรท้องถ่ิน  
ที่ให้การสนบัสนุนการจัด
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
 
จำนวนและปริมาณของ
ทรัพยากรทางการ
บรหิารทัง้  4  ที่โรงเรียน
ได้รับการสนบัสนุน 
 
 
 
มีแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการประจำป ี
 
 
 
-แผนการจัดการเรียนรู้ที่
ใช้สื่อเทคโนโลย ี
 
 
-มีห้องปฏิบัติการส่งเสริม
การเรียนรู้ในสาระต่างๆ 
 
 
-ครูได้รับการพัฒนาการ
ใช้สื่อเทคโนโลยีทาง
การศึกษา 

 
 



 
37 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวัดขะจาว 2565-2568 

ตัวชี้วัด   ด้านผลลัพธ ์
 

ยุทธศาสตรย์่อยท่ี  1 ยุทธศาสตรย์่อยท่ี  2 ผลผลิตเชิงปรมิาณและคณุภาพ 
1.พัฒนาระบบบรหิารจัดการ  
โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 
 
 
 

-  โครงการสร้างความสมัพันธ์
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
 
 
 
 

คณะกรรมการสถานศึกษาร่วม
ประชุมวางแผนพัฒนาโรงเรียน  
และผูป้กครองนักเรียน  ประชุม
รับทราบนโยบายและการ
ดำเนินงานของโรงเรียนอย่างน้อย
ภาคเรียนละครั้ง 

2.  พัฒนาสถานศึกษาให้มีความ
พร้อมในการจัดการศึกษาพฒันา
ผู้เรียน 
 
 
 

-  โครงการพัฒนาหลกัสูตร
สถานศึกษาและวัดผลประเมินผล 
 
 
-  โครงการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือพฒันาการศึกษาของ
โรงเรียน 

-ร้อยละ  80  ของบุคลากรมีส่วน
ร่วมกับโรงเรียนทำหลักสูตร
สถานศึกษา  แนะแนวทางการวัด
ประเมินผล 
-มีเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างน้อย  2  
เครือข่าย 
 

3.พัฒนาระบบบรหิาร  ให้
สอดคล้องกบัการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
 
 
 
 

-  โครงการนิเทศการศึกษา 
 
 
-  โครงการงานธุรการ  งานพัสดุ
และการเงิน 
 
-  โครงการจัดทำแผนปฏิบัตกิาร
ประจำป ี

-ครูได้รับการแนะนำช่วยเหลอื
เพื่อพฒันาการจัดการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนเกิดคุณภาพ 
-งานธุรการ  งานพัสดุและ
การเงินถูกต้องตามระเบียบ  และ
ตอบสนองความต้องการของ
สถานศึกษา 
-มีแผนการใช้ทีส่อดคล้องกบั
ความต้องการของสถานศึกษา 

4.วางนโยบายการจัด
กระบวนการเรียนรู้  โดยใช้
เทคโนโลยีทางการศึกษา  พัฒนา
โรงเรียนเป็นแหลง่เรียนรู ้

-  โครงการพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี
ทางการศึกษา 

-  โรงเรียนมหี้องปฏิบัติการต่างๆ  
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนใน
กลุ่มสาระต่างๆ 
-  ครูร้อยละ  90  จัด
กระบวนการเรียนรูโ้ดยใช้
เทคโนโลยีทางการศึกษา 
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2. ตัวชี้วัดด้านผลผลิต 

ยุทธศาสตร์หลัก ยุทธศาสตรย์่อย 
วัตถุประสงค์เชิง

จุดมุ่งหมาย 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

2 พัฒนาผูเ้รียนให้มี
คุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

1.พัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ 
 

-ครูจัดกิจกรรมเรียนรูบู้รณา
การกจิกรรมที่เป็นเลิศของ
โรงเรียน วันสำคัญ และ
ส่งเสริมการอ่าน คิด
วิเคราะห์และเขียน 

จำนวนบุคลากรและ
นักเรียนที่ร่วมกจิกรรม 

 

2.พัฒนาผูเ้รียนให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี มี
ความรู้คู่คุณธรรม 
สร้างสรรค์สังคม รกัษ์
สิ่งแวดล้อม 

-นักเรียนได้รบัการพัฒนาให้
มีความรู้คู่คุณธรรม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

สถานศึกษาจัดกิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม และ
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และการ
อนุรักษ์สิง่แวดล้อม 

 

3. ปรับปรงุแหล่ง
เรียนรู้เพื่อให้นักเรียน
ใช้แหล่งเรียนรู้และ
เทคโนโลยีในการ
เรียนรู้ด้วยตนเองให้
มากยิ่งข้ึน 

-นักเรียนใช้แหลง่เรียนรู้และ
เทคโนโลยีทางการศึกษา
เรียนรู้ด้วยตนเอง 

สถานศึกษามีแหล่ง
เรียนรู้และเทคโนโลยี
พอเพียงให้นักเรียน
เรียนรู้ด้วยตนเอง 

 

4. ส่งเสรมิโอกาสและ
ติดตามดูแลช่วยเหลอื
นักเรียนให้เรียนรู้อย่าง
มีความสุขจนจบ
หลักสูตร 

โรงเรียนสามารถติดตาม
ช่วยเหลือผู้เรียนใหเ้รียนจน
จบหลักสูตร 

มีระบบติดตามดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
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ตัวชี้วัด   ด้านผลลัพธ ์
ยุทธศาสตรย์่อยท่ี  1 ยุทธศาสตรย์่อยท่ี  2 ผลผลิตเชิงปรมิาณและคณุภาพ 

1.พัฒนากระบวนการเรียนรูท้ี่
เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ 

 

-โครงการพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
-โครงการประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 
-โครงการพัฒนากจิกรรมผูเ้รียน
เต็มศักยภาพ 
-โครงการพัฒนาการเรียนรู้
ปฐมวัย 
-โครงการพัฒนาการเรียนรูร้ะดับ
ประถมศึกษา 

-ร้อยละ80 ของนักเรียนที่ได้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจตาม
วัตถุประสงค์ 
-ร้อยละ90 ของนักเรียนได้ฝกึปฎิบัตมิี
ความรู้พื้นฐานการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 
-นักเรียนทกุคนเข้าร่วมกจิกรรมผ่าน
จุดประสงค์ 
-นักเรียนปฐมวัยได้รับการเตรียมความ
พร้อม 
-นักเรียนระดับประถมศึกษาได้รบัการ
พัฒนาเต็มสักยภาพ 

2.พัฒนาผูเ้รียนให้มีคุณภาพชีวิต
ที่ดี มีความรู้คู่คุณธรรม 
สร้างสรรค์สังคม รกัษ์สิ่งแวดลอ้ม 

-โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
 
-โครงการกีฬาเพื่อสุขภาพ 
 
-โครงการห้องสมุด 
 
-โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
 
-โครงการสหกรณ์โรงเรียน 

-นักเรียนรอ้ยละ 90 มีคุณธรรม
จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามเกณฑส์ถานศึกษา 
-นักเรียนได้เล่นและแสดงออกด้าน
กีฬามีสุขภาพแข็งแรง 
-นักเรียนได้รบัการป้องกันดูแลส่งเสริม
สุขภาพร่างกาย 
-มีหนังสอืห้องสมุดและสื่อให้บริการ
นักเรียนทุกคน 
-นักเรียนรอ้ยละ 85 ร่วมกจิกรรม
สหกรณ์โรงเรียน 

3. ปรับปรงุแหล่งเรียนรู้เพื่อให้
นักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้และ
เทคโนโลยีในการเรียนรู้ด้วย
ตนเองใหม้ากยิ่งข้ึน 

-โครงการแหลง่เรียนรูสู้่ความ
พอเพียงตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
-โครงการส้วมสุขสันต์ 

-จัดแหล่งเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง 
-โรงเรียนมสี้วมทีส่ะอาด ปลอดภัย
พอเพียงใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ได้  

4.ส่งเสริมโอกาสและติดตามดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนให้เรียนรูอ้ย่าง
มีความสุขจนจบหลักสูตรของ
โรงเรียน 

-โครงการจัดการศึกษาเด็กพเิศษ
เรียนร่วม  
-โครงการระบบดูแลช่วยเหลอื
นักเรียน  
-โครงการเกณฑ์และรบัเด็ก
นักเรียน 
-โครงการบรหิารจัดการตาม
นโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมี
คุณภาพ 
 

-นักเรียนมีความต้องการพเิศษได้รับ
การพัฒนาเต็มศักยภาพ 
-นักเรียนทกุคนได้รับการดูแล
ช่วยเหลือ 
-เด็กวัยเรียนการศึกษาภาคบังคับใน
เขตบริการได้เข้าเรียนทุกคน 
 -นักเรียนทุกคนได้รบัการช่วยเหลอื
ตามโครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมี
คุณภาพการพัฒนาเตม็ศักยภาพ 
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3. ตัวชี้วัดด้านผลผลิต 

ยุทธศาสตร์หลัก ยุทธศาสตรย์่อย 
วัตถุประสงค์เชิง

จุดมุ่งหมาย 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

3 พัฒนาบุคลากรให้
มีความรู้
ความสามารถตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพ 

1.ส่งเสริมสนับสนุนให้
บุคลากรในโรงเรียน 
ได้พัฒนาความรู้
ความสามารถและ
ผลงานทางวิชาการ
ตามศักยภาพ 

-บุคลากรในโรงเรียน ได้รบั
การพัฒนาความรู้
ความสามารถและผลงาน
ทางวิชาการตามศักยภาพ 

-จำนวนบุคลากรที่
พัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ และนำไปทำ
ผลงานทางวิชาการเพื่อ
พัฒนาวิชาชีพ 

 

2. ส่งเสรมิใหบุ้คลากร
ใช้สื่อเพื่อสนับสนุนการ
เรียนการสอน และการ
ปฏิบัติงาน 

-ส่งเสรมิให้บุคลากรได้รับ
การฝกึอบรมในการใช้สื่อ
และเทคโนโลยเีพื่อสนับสนุน
การเรียนการสอน และการ
ปฏิบัติงาน 
 

-ครูทุกคนได้รับการ
พัฒนาการใช้สื่อ
เทคโนโลยีนำไป
พัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 

 
 
ตัวช้ีวัดด้านผลลัพธ์ 

ยุทธศาสตรย์่อยท่ี  1 ยุทธศาสตรย์่อยท่ี  2 ผลผลิตเชิงปรมิาณและคณุภาพ 
1.ส่งเสริมสนับสนุนใหบุ้คลากรใน
โรงเรียน ได้พัฒนาความรู้
ความสามารถและผลงานทาง
วิชาการตามศักยภาพ 

-โครงการพัฒนาและสร้างขวัญ
กำลังใจบุคลากร 

-บุคลากรในโรงเรียนได้รบัการ
สนับสนุนให้มีความรู้
ความสามารถพฒันาตนเอง 
จัดทำผลงานทางวิชาการ มีขวัญ
กำลังใจดีในการทำงาน 

2. ส่งเสรมิใหบุ้คลากรใช้สื่อเพื่อ
สนับสนุนการเรียนการสอน และ
การปฏิบัตงิาน 

-โครงการพัฒนาและสร้างขวัญ
กำลังใจบุคลากร 

-บุคลากรทุกคนได้รับการพฒันา
ให้สามารถใช้สื่อเทคโนโลยี
ประกอบการสอนและการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมปีระสทิธิภาพ 
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1. ตัวช้ีวัดด้านผลผลิต 
 

ยุทธศาสตร์หลัก ยุทธศาสตรย์่อย 
วัตถุประสงค์เชิง

จุดมุ่งหมาย 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

4.พัฒนาสือ่
นวัตกรรมและ
สภาพแวดล้อมให้
ส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดกระบวนการ
เรียนรู ้

1.ส่งเสริมการนำภูมิ
ปัญญาและแหล่ง
เรียนรู้ในท้องถ่ินมา
พัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน โดยการมสี่วน
ร่วมของชุมชนและ
ผู้ปกครอง 

-นักเรียนได้เรียนรูส้าระ
ต่างๆจากวิทยากรภูมปิัญญา
ท้องถ่ินที่มีความรู้ความ
ชำนาญในสาขาวิชาชีพต่างๆ 
ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ที่
สามารถนำไปปฏิบัติได ้

-จำนวนวิทยากรภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินทีม่าช่วย
สอนในโรงเรียน 

 

2.พัฒนาสิง่แวดล้อม
ศึกษาในโรงเรียนและ
ชุมชนในการจัด
กิจกรรมเสริมสร้าง
พัฒนาการของ
นักเรียนทุกด้าน ทั้งใน
และนอกโรงเรียน 

-ประสานความร่วมมือแหลง่
เรียนรู้ภายในและภายนอก
โรงเรียนพฒันาการเรียนรู้
ของผู้เรียน ด้านความรู้
ความสามารถทกัษะและ
คุณธรรมรวมถึงการอนรุักษ์
สิ่งแวดล้อม 

-จำนวนแหล่งเรียนรู้ทั้ง
ในและนอกโรงเรียนที่ให้
นักเรียนได้เรียนรู้จริง 

 

3.พัฒนาสือ่วัสดุ
อุปกรณ์ทางด้าน
เทคโนโลยีเพือ่
พัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 

-ครูทุกคนสามารถใช้สื่อ
อุปกรณ์เทคโนโลยี
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
ให้เกิดการเรียนรูอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ 

-ครูจัดทำสือ่และใช้สือ่
นวัตกรรมประกอบการ
เรียนรู้พัฒนาผู้เรียน 

 

4.ระดมทรัพยากรจาก
ชุมชนให้การช่วยเหลือ
เพื่อการใช้และ
บำรุงรักษาด้านวัสดุ
อุปกรณ์ทางการศึกษา
ในโรงเรียนใหม้ี
ประสิทธิภาพ 

-เพื่อระดมทรพัยากรจาก
ชุมชนมาพัฒนาการศึกษา
ของโรงเรียน 

-จำนวนความช่วยเหลือที่
ได้รับจากชุมชนในทกุๆ
ด้าน 
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ตัวช้ีวัดด้านผลลัพธ์ 
ยุทธศาสตรย์่อยท่ี  1 ยุทธศาสตรย์่อยท่ี  2 ผลผลิตเชิงปรมิาณและคณุภาพ 

1.ส่งเสริมการนำภูมิปญัญาและ
แหล่งเรียนรู้ในท้องถ่ินมา
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน โดย
การมสี่วนร่วมของชุมชนและ
ผู้ปกครอง 

-โครงการเรียนรู้จากภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 

ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา โดยเป็นวิทยากรภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินในสาระวิชาที่
โรงเรียนขาดแคลน นักเรียนได้
เรียนรู้จากวิทยากรทีเ่ช่ียวชาญ 

2.พัฒนาสิง่แวดล้อมศึกษาใน
โรงเรียนและชุมชนในการจัด
กิจกรรมเสริมสร้างพฒันาการของ
นักเรียนทุกด้าน ทั้งในและนอก
โรงเรียน 

-โครงการทัศนศึกษาอนุบาล 
 
-โครงการประถมศึกษาเรียนรูสู้่
โลกกว้าง 
-โครงการปรบัปรุงซ่อมแซม
สิ่งก่อสร้าง 
-โครงการปรบัปรุงภูมทิัศน์และ
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนที่เอื้อต่อ
การเรียนการสอน 
-โครงการปรบัปรุงสภาพแวดล้อม
เพื่อพฒันาการเรียนรู้ปฐมวัย 

-นักเรียนได้รบัประสบการณ์ตรง
เรียนรู้จากแหลง่เรียนรู้ต่างๆ 
-นักเรียนได้รบัประสบการณ์ตรง
เรียนรู้จากแหลง่เรียนรู้ต่างๆ 
-โรงเรียนมีอาคารเรียน อาคาร
ประกอบ พอเพียง สะอาด 
ปลอดภัย 
-ผู้เรียนได้เรียนรูจ้ากแหลง่เรียนรู้
อย่างหลากหลาย 
-นักเรียนก่อนประถมมีอาคาร
เรียน สนามเด็กเล่นเหมาะสม 
สวยงาม ปลอดภัย 

3.พัฒนาสือ่วัสดุอุปกรณ์ทางด้าน
เทคโนโลยีเพือ่พัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียน 

-โครงการพัฒนากระบวนการ
เรียนการสอนปฐมวัย 
-โครงการพัฒนากระบวนการ
เรียนการสอนระดบัประถมศึกษา 

-นักเรียนปฐมวัยได้รับการพฒันา 
และเตรียมความพรอ้มตาม
ศักยภาพ 
-นักเรียนประถมศึกษาได้รบัการ
พัฒนาด้วยวิธีการที่หลากหลาย
เต็มตามศักยภาพ 

4.ระดมทรัพยากรจากชุมชนให้
การช่วยเหลือเพื่อการใช้และ
บำรุงรักษาด้านวัสดุอปุกรณ์ทาง
การศึกษาในโรงเรียนให้มี
ประสิทธิภาพ 

-โครงการสร้างเครือข่ายร่วมมอื
ช่วยเหลือพฒันาการศึกษา 
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ส่วนท่ี   4 
การแปลงแผนยุทธศาสตรร์ะดับองค์การสู่ระดบัหน่วยงาน 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์หรือยุทธศาสตร์องค์กร. 
1. พัฒนาระบบการบริหาร จัดการโดยใช้ โรงเรียนเป็นฐาน (SBM)  
2.  พฒันาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์ มาตรฐานการศึกษา 
3. พัฒนาบุคลากรใหม้ีความรู้ความสามารถตามเกณฑ์มาตรฐาน วิชาชีพ 
4. การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและสภาพแวดลอ้มใหเ้อื้อต่อการจัดกระบวนการ เรียนรู้ 

 
1. พัฒนาระบบการบริหาร จัดการโดยใช้ โรงเรียนเป็นฐาน (SBM)  

ยุทธศาสตร์หน่วยงาน/เป้าประสงค์ กลยุทธ์ระดับโครงการ 
1.1 พัฒนาระบบบริหารให้ชุมชน
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

1. โรงเรียนและชุมชนร่วมกันจัดการศึกษาได้อย่างมีประสทิธิภาพ 
  2. โรงเรียนและชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผนปฏิบัตงิาน 

1.2 พัฒนาระบบการบริหารให้
สอดคล้องกบัการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

1. พัฒนาแผนกลยุทธและงบประมาณให้เกิดประสทิธิภาพ 
2. พัฒนาการจัดระบบการบรหิารอย่างมีประสิทธิภาพบุคลากรทุกคนได้รบั
มอบหมายงานให้รบัผิดชอบงานอย่างชัดเจน 

1.3 วางนโยบายการจัด
กระบวนการเรียนรูโ้ดยใช้
เทคโนโลยีทางการศึกษา 

1. สง่เสรมิการจัดกระบวนการเรียนรูโ้ดยใช้สื่อเทคโนโลยทีางการศึกษา 
2. พัฒนาการใช้ห้องปฏิบัตกิารต่าง ๆ  
3. พัฒนาครูและบุคลากรที่ใช้สือ่เทคโนโลยทีางการศึกษา 

2.  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์ มาตรฐานการศึกษา 
ยุทธศาสตร์หน่วยงาน/เป้าประสงค์ กลยุทธ์ระดับโครงการ 
1.1 ปรับปรุงแหลง่เรียนรูเ้พื่อให้
นักเรียนใช้เทคโนโลยีในการ
เรียนรู้ด้วยตนเองให้มากยิง่ข้ึน 

1. นักเรียนใช้เทคโนโลยจีากแหล่งเรียนรู้เพื่อใหเ้กิด การเรียนรู้ด้วยตนเอง
ให้มากยิ่งข้ึน 

1.2 พัฒนาการจัดทุนเพือ่
การศึกษาให้แก่นักเรียน 

1. สนับสนุนทุนเพื่อการศึกษาแก่นักเรียนทีม่ีปัญหาและขาดแคลนได้รับ
การศึกษา 
2. พัฒนาระดมทุนจากมลูนิธิการกุศลและผู้มจีิตศรทัธาให้การสนับสนุนทุน
เพื่อการศึกษา 

1.3 พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่
เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ 

1. พัฒนากระบวนการเรียนรู้ทีเ่น้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ 
2. จัดกจิกรรมพัฒนาผู้เรียนทีส่ามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการพัฒนา
ตนเองได้อย่างมีประสทิธิภาพ 

3. พัฒนาบุคลากรใหม้ีความรู้ความสามารถตามเกณฑ์มาตรฐาน วิชาชีพ 
ยุทธศาสตร์หน่วยงาน/เป้าประสงค์ กลยุทธ์ระดับโครงการ 
1.1ส่งเสริมและสนบัสนุนให้
บุคลากรภายในโรงเรียนได้พฒันา
ความรู้ความสามารถและผลงาน
ทางวิชาการตามศักยภาพ 

1. สง่เสรมิคณะครูภายในโรงเรียนมีความรู้ความสามารถพฒันาตนเองได้ตาม
เกณฑ์มาตรฐาน วิชาชีพและได้จัดทำ ผลงานทางวิชาการ 
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1.2 สง่เสรมิให้บุคลากรในการใช้
สื่อและเทคโนโลยี เพือ่ใช้
ประกอบการเรียนการสอนและ
ปฏิบัติงาน 

1. สง่เสรมิบุคลากรได้รบัการฝกึอบรมในการใช้สื่อและเทคโนโลยี
ประกอบการสอน 
  

4. การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและสภาพแวดลอ้มใหเ้อื้อต่อการจัดกระบวนการ เรียนรู้ 
ยุทธศาสตร์หน่วยงาน/เป้าประสงค์ กลยุทธ์ระดับโครงการ 
1.ส่งเสริมในการนำภูมิปัญญา
และแหล่งเรียนรู้ในท้องถ่ินมา
พัฒนาการเรียนรู้ของนกัเรียน 
โดยการมสี่วนร่วมของชุมชนและ
ผู้ปกครองนกัเรียน 

1. สง่เสรมิผูเ้รียนนำความรู้ภูมปิัญญาท้องถ่ินมาประยุกต์ใช้กับการเรียนและ
ชีวิตประจำวัน 
 

2. พัฒนาสื่อ วัสดุอปุกรณ์ 
ทางด้านเทคโนโลยเีพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 

พัฒนาครจูัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้สื่อและวัสดุอปุกรณ์ครุภัณฑ์
ทางการศึกษาที่ทันสมัยได้เหมาะสมและสอดคล้องการจัดกจิกรรมการเรียน
การสอนอย่างพอเพียงต่อจำนวนนักเรียน 

3. ระดมทรัพยากรจากชุมชนให้
ความช่วยเหลือเพื่อการใช้และ
บำรุงรักษาด้านวัสดุอปุกรณ์ทาง
การศึกษาในโรงเรียนให้มี
ประสิทธิภาพ 

1.โรงเรียนมีวัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษานำมาสูร่ะบบการใช้และบำรุงรักษา 
ให้บุคลากรได้รบับริการอย่างรวดเร็วสะดวกถูกต้องตามระเบียบ 
2. สง่เสรมิห้องปฏิบัตกิารสื่อการสอนให้คณะครูได้รบับริการด้านสื่อ วัสดุ
อุปกรณ์ทางการศึกษารวดเร็วสะดวก ตามต้องการ 

4. พัฒนาสิ่งแวดลอ้มศึกษา
ภายในโรงเรียนและชุมชนในการ
จัดกิจกรรมเสริมสร้างการพฒันา
ของนักเรียนทุกด้านทั้งในและ
นอกโรงเรียน 

1. จัดบรรยากาศแหง่การเรียนรู้ในพื้นที่บริเวณโรงเรียนเป็นอุทยานทาง
การศึกษาทุกพื้นที ่
2. นักเรียนได้ศึกษาและร่วมอนรุักษ์สิง่แวดล้อมในชุมชน 
3. นักเรียนเกิดการเรียนรูท้ี่หลากหลาย 
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โครงสร้างแผนงานและโครงการ โรงเรยีนวัดขะจาว 
 

ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

ยุทธศาสตร์หน่วยงาน/
เป้าประสงค์ ผลผลิต 

1. พัฒนาระบบการ
บรหิาร จัดการโดย
ใช้ โรงเรียนเป็นฐาน 
(SBM) 

1.1 สง่เสรมิให้ชุมชนมี
ส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 
 

ด้านปริมาณ 
1. คณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชนร่วมกันจัดกจิกรรม
การศึกษาต่างๆ ของโรงเรียนภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
2. ผูป้กครองร้อยละ  90  เข้าร่วมประชุมเพือ่รบัทราบ
นโยบายและงานด้านต่างๆของโรงเรียนอย่างนอ้ยภาคเรียน
ละ  1  ครัง้ 
3.ชุมชนและองค์กรท้องถ่ินร่วมระดมทุนจัดซื้อสื่อและวัสดุ
อุปกรณ์ครุภัณฑ์ทางการศึกษาอย่างพอเพียงต่อจำนวน
นักเรียน 
4. คณะกรรมการสถานศึกษาจำนวน 9 คน ร่วมประชุม
วางแผนพัฒนาโรงเรียนภาคเรียนละไม่น้อยกว่า  2  ครัง้ 
5. คณะกรรมการทีป่รกึษา ร่วมประชุมวางแผนพฒันา     
โรงเรียนภาคเรียนละไม่นอ้ยกว่า  2  ครัง้ 
ด้านคุณภาพ 
1. คณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชนร่วมจัดการศึกษาของ
โรงเรียนอย่างมปีระสิทธิภาพ 
2. โรงเรียนมรีะบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา 

 1.2  พฒันาระบบ
บรหิารงานให้สอดคล้อง
กับการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
 

ด้านปริมาณ 
1. บุคลากรทุกคนได้รับมอบหมายงานใหร้ับผิดชอบชัดเจน 
2. โรงเรียนมีโครงสร้างการบรหิารงานปรากฏเชิงประจักษ์
เป็นรปูธรรม 
ด้านคุณภาพ 
1. บุคลากรทุกคนปฏิบัตงิานที่ได้รบัมอบหมายให้รบัผิดชอบ
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 1.3 วางนโยบายการจัด
กระบวนการเรียนรูโ้ดย
ใช้เทคโนโลยทีาง
การศึกษา 

ด้านปริมาณ 
1. โรงเรียนมสีื่อทีเ่ป็นเทคโนโลยีทางการศึกษาร้อยละ  90  
ของจำนวนนักเรียน 
2. โรงเรียนมีห้องปฏิบัติการท่ีเป็นเทคโนโลยีทาง
การศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพท่ีดีทุกห้อง 
3. ครูทุกคนใช้สื่อท่ีเป็นเทคโนโลยีทางการศึกษา
ประกอบการเรียนการสอน 
ด้านคุณภาพ 
1.ครูทุกคนใช้สื่อที่เป็นเทคโนโลยีทางการศึกษาประกอบการ
เรียนการสอนทำใหม้ีประสทิธิภาพสูงข้ึน 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

ยุทธศาสตร์หน่วยงาน/
เป้าประสงค์ ผลผลิต 

2. พัฒนาผู้เรียนใหม้ี
คุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานการศึกษา 

2.1 ปรับปรุงแหลง่
เรียนรู้เพื่อให้นักเรียนใช้
เทคโนโลยีในการเรียนรู้
ด้วยตนเองให้มากยิ่งช้ึน 

ด้านปริมาณ 
1. ผู้เรียนทุกคนได้ใช้เทคโนโลยีในการเรยีนรู้ด้วยตนเอง
มากยิ่งขึ้น 
ด้านคุณภาพ 
1.ผู้เรียนทุกคนได้ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ด้วยตนเองได้
อย่างมีประสิทธิภาพสงูข้ึน 

2.2 พัฒนาการจัดทุนเพือ่
การศึกษาแก่นักเรียนทีม่ี
ปัญหาและขาดแคลน 

ด้านปริมาณ 
1. นักเรียนที่มีปญัหาและขาดแคลนได้รบัการช่วยเหลอืทุนเพื่อ
การศึกษาทุกคน 
2. พัฒนาการหาทุนจากแหล่งให้การสนบัสนุนทุนเพื่อ
การศึกษาแก่นักเรียนทีม่ีปญัหาและขาดแคลน 
ด้านคุณภาพ 
1.นักเรียนที่ได้รับความช่วยเหลือมีขวัญกำลงัใจและมี   
พฤติกรรมทางการเรียนดีข้ึน 

2.3 พัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ 

ด้านปริมาณ 
1.บุคลากรทุกคนในโรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ี่เน้น     
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ด้านคุณภาพ 
1. นักเรียนสามารถนำความรูท้ี่ได้ไปใช้ในการพัฒนาตนเองได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. พัฒนาบุคลากรให้
มีความรู้
ความสามารถตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
การศึกษา 

3.1ส่งเสริมและสนบัสนุนให้
บุคลากรภายในโรงเรียนได้
พัฒนาคาวมรู้ความสามารถ
และผลงานทางวิชาการตาม
ศักยภาพ 

ด้านปริมาณ 
1. บุคลากรภายในโรงเรียนทกุคนได้รับการสนบัสนุนให้มี
ความรู้ความสามารถพฒันาตนเองและจัดทำผลงานวิชาการ 
ด้านคุณภาพ 
1. บุคลากรภายในโรงเรียนมีความรู้ความสามารถพัฒนา
ตนเองได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 

3.2 สง่เสรมิและสนับสนุนให้
บุคลากรในการใช้สือ่
นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
เพื่อใช้ประกอบการเรียนการ
สอนและปฏิบัติงาน 

ด้านปริมาณ 
1. บุคลากรทุกคนในโรงเรียนสามารถใช้สื่อและเทคโนโลยี
ประกอบการสอนและปฏิบัติงาน 
ด้านคุณภาพ 
1. บุคลากรสามารถใช้สื่อและเทคโนโลยี     เพื่อ
ประกอบการเรียนการสอนและปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

ยุทธศาสตร์หน่วยงาน/
เป้าประสงค์ ผลผลิต 

4. การพัฒนาสื่อและ
สภาพแวดล้อมให้
เอื้อต่อการจัด
กระบวนการเรียนรู ้

4.1.ส่งเสริมในการนำภูมิ
ปัญญาและแหล่งเรียนรู้ใน
ท้องถ่ินมาพฒันาการเรียนรู้
ของนักเรียน โดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชนและ
ผู้ปกครองนกัเรียน 

ด้านปริมาณ 
1. บุคลากรทุกคนในโรงเรียนนำภูมิปญัญาและแหล่งเรียนรู้
มาช่วยสอน 
2. ผูป้กครองและภูมิปญัญาในชุมชนมาช่วยสอนทุกครั้ง 
ด้านคุณภาพ 
1.โรงเรียนจัดกจิกรรมการเรียนการสอนโดยขอความ
ช่วยเหลือจากภูมิปญัญาและแหล่งเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4.2 พัฒนาสื่อวัสดุอปุกรณ์
ทางด้านเทคโนโลยเีพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 

ด้านปริมาณ 
1. ครูทกุคนในโรงเรียนสามารถใช้สื่อและเทคโนโลยี
ประกอบการเรียนการสอน 
ด้านคุณภาพ 
1.บุคลากรสามารถใช้สื่อและเทคโนโลยี   เพื่อประกอบ   
การเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

4.3. ระดมทรัพยากรจาก
ชุมชนให้ความช่วยเหลือ
ด้านวัสดุอุปกรณ์ทาง
การศึกษานำมาสูก่ารใช้
และบำรุงรักษาใน
โรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ 

ด้านปริมาณ 
1. ชุมชนช่วยระดมทุนเพื่อจัดซื้อ จัดหาสื่อและเทคโนโลยี
ประกอบการสอนเพียงพอต่อจำนวนนักเรียนรอ้ยละ 75 
ด้านคุณภาพ 
1.โรงเรียนมีสื่อ  วัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยี เพื่อใช้
ประกอบการเรียนการสอนได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

4.4 พัฒนาสิ่งแวดลอ้ม
ศึกษาภายในโรงเรียนและ
ชุมชน ในการจักกจิกรรม
ทางการศึกษาภายในและ
ภายนอกโรงเรียน 

ด้านปริมาณ 
1.  จัดบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ในพื้นทีบ่รเิวณโรงเรียนเป็น

อุทยานทางการศึกษาทุกพื้นที ่
2. นักเรียนได้ศึกษาและร่วมอนรุักษ์สิง่แวดล้อมในชุมชนร้อย

ละ  100 
3. นักเรียนทุกคนในโรงเรียนเกิดการเรียนรู้ทีห่ลากหลาย 
ด้านคุณภาพ 
1.โรงเรียนมีจุดศึกษา เพื่อใช้ประกอบการเรียนรู้ของนักเรียน
และชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.  นกัเรียนมีความรู้ความเข้าใจและได้มสี่วนร่วมในการ
อนุรักษ์และป้องกันสิง่แวดล้อม 
3.  นกัเรียนได้รับการจัดกระบวนการเรียนรู้ทีห่ลากหลาย 
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียนวัดขะจาว 

ท่ีมีอิทธิพลต่อการพัฒนาโรงเรยีน 
 (Environmental  Analysis)    

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้ังภายนอกและภายในของโรงเรียนวัดขะจาว 
1. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

สภาพแวดล้อมภายนอก (External  Environment)  ทีม่ีผลกระทบตอ่โรงเรียน 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก  จากการวิเคราะห์ถึงการเปลี ่ยนแปลงของสภาพสังคม  

วัฒนธรรม  เทคโนโลยี  เศรษฐกิจ  การเมือง  และกฎหมาย ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต       เพื่อพิจารณาข้อ
สรุปว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมมีอิทธิพลต่อองค์กรในเชิงบวกหรือเชิงลบ   ถ้ากระทบกับโรงเรียน
ในเชิงบวกถือว่าเป็นโอกาส (Opportunity) ถ้ากระทบกับองค์กรในเชิงลบ ถือว่าเป็นอุปสรรค(Threats) 

2.1  ด้านสังคม วัฒนธรรม (Social-culture Factors)   เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อโรงเรียนด้าน
โอกาส องค์กรต่างๆ ในท้องถิ่น ได้ให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียน ทำให้การดำเนินกิจกรรมของโรงเรียน
เป็นไปด้วยดี  ชุมชนเห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อมจึงมีโครงการต่างๆ เกิดข้ึน เช่น โครงการอนุรักษ์แม่น้ำ
ปิงฯ  สร้างสวนสุขภาพ  รณรงค์ปล่อยปลาสู่แหล่งน้ำ  ส่งผลให้เด็กนักเรียนได้เห็นความสำคัญและมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม  ได้ต้ังสภาวัฒนธรรมตำบล จัดกิจกรรมสบืสานวัฒนธรรมท้องถ่ินและความเปน็อยู่
ของชุมชนในอดีต  ทำให้เด็กมีจิตสำนึกรักและภูมิใจ ในท้องถ่ิน มีแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย  ส่งผลต่อการ
เรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนเป็นโรงเรียนเดียวที่มีอยู่ในตำบล   ทำให้สะดวกต่อการประสานงานในการจั ด
การศึกษา  โรงเรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน  ทำให้โรงเรียนได้รับความร่วมมือในการพัฒนากระบวนการจัด
การศึกษาได้เป็นอย่างดี 

ด้านสังคม วัฒนธรรม (Social-culture Factors)   เป็นปัจจัยที ่มีอิทธิพลต่อโรงเรียนด้าน
อุปสรรคผู้ปกครองบางคนว่างงาน  ทำให้มีปัญหาด้านอาชญากรรมส่งผลใหเ้ด็กนักเรยีนขาดผู้ดูแลสภาพพื้นที่
กึ่งเมืองกึ่งชนบท ส่งผลให้เด็กบางส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์             การเคลื่อนย้ายที่อยู ่ของ
ผู้ปกครองนักเรียนตลอดเวลาส่งผลให้การเรยีนรู้ของนักเรยีนไม่ต่อเนื่อง ผู้ปกครองนักเรียนประกอบอาชีพหา
เช้ากินค่ำไม่มีเวลาดูแลลูก  ส่งผลให้เด็กขาดที่ปรกึษาที่บา้นและประพฤติไม่เหมาะสมโรงเรยีนตั้งอยู่ใกล้ชุมชน   
ติดกับตลาด  ถนน  ทำให้เกิดภาวะทางเสียง ฝุ่น  นักเรียนเสียสมาธิในการเรียนการแพร่ระบาดของสารเสพ
ติดในสังคมปัจจุบัน  ทำให้มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ข้ันพื้นฐานของนักเรียน 

2.2  ปัจจัยด้านเทคโนโลยี (Technological Factors)  เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อโรงเรียนด้าน
โอกาส  ประชากรในพื้นที่มีความสามารถในวิชาชีพ  ทำให้มีบุคลากรที่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน ในการให้
ความรู้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนมีห้องปฏิบัติการทางภาษา  ห้องคอมพิวเตอร์ และห้องวิทยาศาสตร์   ทำให้
ผู้ปกครองนักเรียนส่งบุตรหลานมาเข้าเรียนมากขึ้นความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  ทำให้การบริหารและ
การจัดการเรียนการสอนมปีระสทิธิภาพย่ิงข้ึนความเจรญิด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน  ทำให้บุคลากร
ของโรงเรียนเป็นบุคลากรแห่งการเรียนรู้ 

ด้านเทคโนโลยี (Technological Factors)  เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อโรงเรียนด้านอุปสรรคมี
โรงงานขนาดเล็กในชุมชน เช่น โรงน้ำปลา โรงงานธูป โรงงานเส้นหมี ่ ห้องเย็น ส่งผลกระทบในด้าน
สภาพแวดล้อม เกิดมลภาวะทางอากาศและน้ำความเจริญด้านสื่อเทคโนโลยี   เช่น ร้านคอมพิวเตอร์  ตู้เกม 
ส่งผลทำให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม 

2.3   ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ (Economic Factors) เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อโรงเรียนด้านโอกาส. 
มีโรงงานขนาดเล็กในชุมชน เช่น โรงน้ำปลา โรงงานธูป โรงงานเส้นหมี่ ห้องเย็น ส่งผลให้ผู้ปกครองนักเรียนมี
งานทำก่อเกิดรายได้ความเป็นอยู ่ดีขึ้น. ภาวะเศรษฐกิจถดถอย  ทำให้เกิดการรวมกลุ่มพัฒนาอาชีพและ        
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ผู้ปกครองนักเรียนมีการประหยัดและอดออมมากข้ึนชุมชนมีรายได้สูง  ทำให้มีส่วนช่วยในด้านการระดมทุน
พัฒนาการศึกษาของโรงเรียน 

ด้านเศรษฐกิจ (Economic Factors) เป็นปัจจัยที ่มีอิทธิพลต่อโรงเรียนด้านอุปสรรคภาวะ
เศรษฐกิจที่ตกต่ำ มีผลให้โรงเรียนได้รับงบประมาณลดน้อยลง และทำให้มีปัญหาในการพัฒนาโรงเรียนฐานะ
ทางเศรษฐกิจของผู้ปกครองสว่นมากต่ำ มีผลต่อความเป็นอยู่ของนักเรียน ทำให้ขาดอุปกรณ์การเรียน อาหาร 
และทุนทรัพย์ในการเรียน 

2.4  ปัจจัยด้านการเมืองและกฎหมาย (Political and legal Factors) เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อโรงเรียนด้านโอกาส  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ.2542 การปฏิรูปการศึกษา   ทำให้องคก์ร
ต่างๆ ในชุมชนและผู้ปกครองนักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษามากขึ้น      พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 การปฏิรูปการศึกษา   ทำให้บุคลากรของโรงเรียนต้องพัฒนาตนเองนโยบายของรัฐบาลมี
ส่วนช่วยเสริมสร้างความเป็นอยู่ทางเศรษฐกิจของชุมชนดีข้ึน เช่น  กองทุนหมู่บ้าน ทำให้สภาพความเป็นอยู่
ของนักเรียนดีข้ึนนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับ 30  บาทรักษาทุกโรค  ทำให้ผู้ปกครองและนักเรียนได้รับการ
รักษาพยาบาล ช่วยให้นักเรียนมีสุขภาพดี ตั้งใจเรียนดีข้ึนนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดครบวงจร  ส่งผลให้ประชาชนทุกฝ่ายได้ตระหนักในปัญหา และร่วมกันแก้ไขป้องกันและบำบัด ติดตาม  
ทำให้การแก้ไขปัญหาความเป็นอยู่ของนักเรียนดีข้ึน 

ปัจจัยด้านการเมืองและกฎหมาย (Political and legal Factors) เป็นปัจจัยที ่มีอิทธิพลต่อ
โรงเรียนด้านอุปสรรคนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการกระจายอำนาจสู่ท้องถ่ินไม่ชัดเจนทำให้องค์การบริหาร
ส่วนตำบล มีปัญหาในการจัดการศึกษา ให้กับโรงเรียนการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองบ่อยๆ   ทำให้นโยบาย
ด้านการจัดการศึกษาไม่ต่อเนื่อง  ยากแก่การปฏิบัติในการจัดการศึกษาของโรงเรียนกฎระเบียบของทาง
ราชการมีความซับซ้อนมีขั้นตอนที่ยุ่งยาก ทำให้ไม่ได้รับความสะดวกในการปฏิบัติงาน เช่น การจัดสรร
งบประมาณอย่างจำกัดนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการปฏิรูประบบราชการ มีผลกระทบต่อบุคลากรใน
โรงเรียนขาดอัตรากำลัง เช่น ขาดข้าราชการครู และไม่มีภารโรง  นโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับกองทุนหมู่บา้น 
ขาดระบบการจัดการที่ดีเกิดความแตกแยกในชุมชน  ทำให้ไม่สะดวกในการประสานงานเพื่อการพัฒนา
โรงเรียน 

 
สรุปผลการวิเคราะห์การประเมินสถานภาพภายนอกของโรงเรียนวัดขะจาวค่าเฉลี่ยปัจจัยภายนอก   + 
0.50 
 

2. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment)  

      สภาพแวดล้อมภายใน คือ การพิจารณาองค์ประกอบภายในที่มีอิทธิพลโดยตรงต่อการ
ปฏิบัติงานขององค์กร    ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยต่าง ๆ  ทางด้านองค์กรด้านโครงสร้างและนโยบายด้าน
ผลผลิตและการบริหารบุคลากร     ด้านประสิทธิภาพทางด้านการเงิน     ด้านวัสดุอุปกรณ์    และ  ด้าน
บริหารจัดการ เพื่อที่จะสรุปว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมภายในจะส่งผลต่อองค์กรในเชิงบวก  ถือว่า
เป็นจุดแข็ง (Strengths) ถ้ากระทบกับองค์กรในเชิงลบถือว่าเป็นจุดอ่อน (Weaknesses) 

1.1ด้านโครงสร้างและนโยบาย (Structure)เปน็ปัจจัยทีม่ีอิทธิพลต่อโรงเรียนทีเ่ป็นจดุแข็ง ( S 1 
) การปรับเปลี่ยนโครงสร้างการปฏิบัติงานของบุคลากรให้ตรงตามความต้องการกับความสามารถ  ทำให้
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานดีข้ึน นโยบายเน้นการปฏิรูปการศึกษาเน้น  ผู้เรียนเป็นสำคัญ ทำให้โรงเรียน
ได้รับการประเมินเป็นโรงเรียนแกนนำปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้  โรงเรียนได้กำหนดนโยบายและวิสัยทัศน์ที่
ชัดเจน   ทำให้บรรลุ   เป้าหมายในการทำงานโรงเรียนเปิดโอกาสให้บุคลากรหลายฝ่ายมีส่วนร่วมในการ
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กำหนดนโยบาย  วิสัยทัศน์ และร่วมในการวางแผนปฏิบัติงาน   ส่งผลให้โรงเรียนได้รับการสนับสนุนด้าน
แรงงาน  งบประมาณจากบุคคลภายนอกโรงเรียนได้พัฒนาจัดการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ที่ดี   จึงทำให้ผู้ปกครอง
นักเรียนและชุมชนมีความพึงพอใจ  ที่นักเรียนนำความรู้ไปพัฒนา  ตนเองในด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใน
การสร้างงานใหม่ๆ  โรงเรียนได้กำหนดนโยบายส่งเสริมพัฒนาบุคลากรชัดเจน  ทำให้บุคลากรของโรงเรียนมี
ศักยภาพสูงข้ึนโรงเรียนมีคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานที่มีศักยภาพสูง ทำให้โรงเรียนได้มีการพัฒนา
การศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 

ด้านโครงสร้างและนโยบาย (Structure)เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อโรงเรียนที่เป็นจุดอ่อน (S 1) 
นโยบายการรับนักเรียนไม่สามารถควบคุมได้ โดยเฉพาะนักเรียนชนเผ่าต่างๆ แจ้งเข้าเรียน  ทำให้ยุ่งยากต้อง
มีการติดตามเอกสารทะเบียนราษฎร์ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดนโยบายด้านการจัดการศึกษาไม่
ชัดเจนทำให้ยากต่อการจัดการเรียนการสอนสนองความต้องการของท้องถ่ิน 

1.2    ด้านผลผลิตและบริการ (Service) เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อโรงเรียนที่เป็นจุดแข็ง (S 2) 
การจัดการศึกษาของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนสูงขึ้นทุกปี   การ
ให้บริการทางการศึกษาอยู ่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจส่งผลให้ประชาชนและผู ้ปกครองนักเรียนพึงพอใจ  การ
ให้บริการทางการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจส่งผลให้เป็นที่ยอมรับจากหน่ วยงาน และองค์กรต่างๆ ใน
การศึกษาดูงานโรงเรียนจะต้องจัดกิจกรรมแนะแนว  ให้ความรู้และประสานงานกับโรงเรียนที่นักเรียนสมัคร
เข้าเรียนต่อ    เพื่อช่วยเหลือนักเรียนและผู้ปกครอง    บางส่วนที่ไม่เข้าใจในการวางแผนการศึกษาต่อให้บุตร
หลาน   ส่งผลให้นักเรียนที่จบช้ันสูงสุดได้เรียนต่อ  

ด้านผลผลิตและบริการ (Service) เป็นปัจจัยที ่มีอิทธิพลต่อโรงเรียนที ่เป็นจุดอ่อน ( S2 )         
ผู ้ปกครองนักเรียนบางส่วนไม่เข้าใจในการให้บริการทางการศึกษาเช่น การเรียนต่อของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่  6   จึงทำให้ทางโรงเรียนต้องมีภาระให้การช่วยเหลือ 
      1.3  ด้านบุคคล (Man) เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อโรงเรียนที ่เป็นจุดแข็ง อัตรากำลังครูเพียงพอ 
ส่งผลให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพครูทุกคนมีประสบการณ์ในการสอน เฉลี่ย  23  ปี  ส่งผลให้การเรียน
การสอนมีคุณภาพ ครูทุกคนมีวุฒิทางการศึกษา ส่งผลให้การเรียนการสอนมคุีณภาพ เข้าใจในระบบการทำงาน
ไปในทิศทางเดียวกัน 

ด้านบุคคล (Man) เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อโรงเรียนที่เป็นจุดอ่อน ขาดครูที่มีความถนัดบางวชิา  
เช่น   ดนตรี  นาฏศิลป์  ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร ขาดบุคลากรในด้านสนับสนุน 
เช่น นักการภารโรง  ส่งผลให้การจัดสภาพสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนไม่พัฒนาเท่าที่ควร 

3.4   ด้านประสิทธิภาพทางด้านการเงิน (Money)  เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อโรงเรียนที่เป็นจุด
แข็งบุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหาร   การใช้งบประมาณตรงกับแผนงานและโครงการที่ได้วางไว้  ส่งผลให้
การดำเนินงานของโรงเรียนบรรลุตามเปา้หมายของแผนงาน/โครงการอย่างมีประสิทธิภาพ  มีการรายงานผล
การใช้งบประมาณ หลังเสร็จสิ้นโครงการ ทำให้ได้รับการสนับสนุนเพิ่มขึ ้นจากองค์กรต่างๆ ในท้องถ่ิน  
ประชาชน และผู้มีอุปการะคุณ 
              ด้านประสิทธิภาพทางด้านการเงิน (Money)  เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อโรงเรียนที่เป็นจุดอ่อนไม่มี 

 3.5  ด้านวัสดุ อุปกรณ์ (Material)  เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อโรงเรียนที่เป็นจุดแข็ง  โรงเรียนมี
อุปกรณ์ด้านเทคโนโลยี ที่มีในห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องคอมพิวเตอร์ และห้องวิทยาศาสตร์  เอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้ของนักเรียน   วัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษาเพิ่มข้ึนเป็นประจำทุกปี    ส่งผลให้ครู   จัดการเรียน
การสอนมีประสิทธิภาพและทางโรงเรียนได้รับอุปกรณ์กีฬาจากกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และทางองค์การบริหาร
ส่วนตำบลสนับสนุนเป็นประจำทุกปีทำให้นักเรียนมีความสามารถ ด้านกีฬาสูงข้ึนและยังได้รับการสนับสนุน
อุปกรณ์การเรียนจากหน่วยงานภายนอกและองค์การบริหารส่วนตำบล  ทำให้เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการ
สอน 
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          ด้านวัสดุ อุปกรณ์ (Material) เป็นปัจจัยที ่มีอิทธิพลต่อโรงเรียนที ่เป็นจุดอ่อนวัสดุอุปกรณ์ทาง
การศึกษาที่ได้จัดหาจัดซื ้อเพิ่มขึ ้นทุกปี ยังไม่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียนทำให้การฝึกประสบการณ์ของ
นักเรียนได้ผลไม่เต็มที ่โรงเรียนขาดห้องสำหรับจัดวัสดุอุปกรณ์ฝึกประสบการณ์สำหรับนักเรียนก่อน
ประถมศึกษาทำให้ยุ ่งยากในการจัดกิจกรรมการเรียนอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยี ที ่มีในห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ และห้องวิทยาศาสตร์ มีไม่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียนทำให้การจัดการเรียนรูไ้ม่ได้ผลดีเท่าทีค่วร 

3.6  ด้านบริหารจัดการ (Management) เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อโรงเรียนที่เป็นจุดแข็ง  การ
บริหารจัดการได้เปิดโอกาสให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม ในการจัดการศึกษาทำให้การปฏิบัติงานของ
บุคลากรตรงตามที่ได้รับมอบหมายและเกิดประสิทธิผลโรงเรียนมีการติดต่อประสานงานกับชุมชนและ
หน่วยงานต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ ทำให้โรงเรียนได้รับความร่วมมือในด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการ
เรียนการสอนโรงเรียนได้ร่วมกับกรรมการโรงเรียน คณะครู กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และทางองค์การบริหารส่วน
ตำบล วางแผนปฏิบัติการเป็นประจำทุกปี และวางแผนระยะยาว  ส่งผลให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ
โรงเรียนได้เปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการ  กำกับ      ติดตาม  สรุปประเมินผล  การปฏิบัติงานตาม
แผนปฏิบัติการเป็นระยะและต่อเนื่อง  ส่งผลให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพบรรลุตามเป้าหมาย  โรงเรียน
ได้จัดให้นักเรียนมีการคัดเลือกประธานนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียนฝ่ายต่างๆ  ทำให้นักเรียนปฏบิัติ
ตามระบอบประชาธิปไตยในโรงเรียนได้ถูกต้อง 

ด้านบริหารจัดการ (Management) เป็นปัจจัยที่มีอทิธิพลตอ่โรงเรียนที่เป็นจุดออ่นโรงเรียนไม่
มีหน่วยงานที่ช่วยประชาสัมพันธ์งานโดยตรง  ทำให้ไม่ได้รับความร่วมมือในบางด้านเท่าที่ควร  การบรหิาร
จัดการวัสดเุหลือใช้บางรายการยังไมเ่กิดประสิทธิภาพเท่าทีค่วร  ส่งผลให้มีกองวัสดเุหลือใช้อยู่ค่อนข้างมาก
โรงเรียนมพีื้นทีจ่ำกัด ทำให้เป็นอปุสรรคต่อการบรหิารจัดการทางการศึกษา 
 
สรุปผลการวิเคราะห์การประเมินสถานภาพภายในของโรงเรียนวัดขะจาวคา่เฉลีย่ปัจจัยภายใน   + 0.80 
 
สรุป 
 สถานภาพของโรงเรียนวัดขะจาวมีพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในตำแหน่ง  STARS  แสดงว่าสถานภาพของ
โรงเรียนอยู่ในสภาพเอื้อและแข็ง หมายความว่า สถานภาพของโรงเรียนวัดขะจาวมีสภาพแวดล้อมภายในแข็ง 
และสภาพแวดล้อมภายนอกเอื้อต่อการดำเนินกิจการ   จึงเป็นภาวะที่มีความเหมาะสมในการที่จะกำหนดกล
ยุทธ์  เพื่อการพัฒนาดำเนินการขยายงานและเสริมสร้างความเจริญเติบโตให้เกิดความเจริญก้าวหน้าทางการ
จัดการศึกษาของโรงเรียน 
 

การกำหนดคา่นำ้หนักคะแนนในแต่ละสภาพแวดล้อม 
 

สภาพแวดล้อมภายนอก สภาพแวดล้อมภายใน 
รายการ น้ำหนักคะแนน รายการ น้ำหนัก 

S 0.36 S1 0.244 
T 0.18 S2 0.135 
E 0.15 M1 0.135 
P 0.31 M2 0.081 

รวม 1.0 
M3 0.189 
M4 0.216 
รวม 1.0 
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แบบการวิเคราะห์การประเมนิสถานภาพภายนอกของโรงเรียนวัดขะจาว 
 

ปัจจัยภายนอก น้ำหนักคะแนน 
ค่าคะแนน คะแนนจริง 

สรปุ 
โอกาส อุปสรรค โอกาส อุปสรรค 

ด้านสังคม ( S ) 0.36 4.30 3.53 1.549 1.271 +0.278 
ด้านเทคโนโลยี ( T ) 0.18 4.18 3.36 0.753 0.605 +0.148 
ด้านเศรษฐกิจ ( E ) 0.15 3.79 4.18 0.568 0.627 -0.059 
ด้านการเมอืง ( P ) 0.31 4.25 3.84 1.319 1.189 +0.130 

สรุปปัจจัยภายนอก 4.19 3.69  
 ค่าเฉลีย่ปัจจัยภายนอก + 0.50 

 
 

แบบการวิเคราะห์การประเมนิสถานภาพภายในของโรงเรยีนวัดขะจาว 
 

ปัจจัยภายนอก 
น้ำหนัก 
คะแนน 

ค่าคะแนน คะแนนจริง 
สรปุ 

โอกาส อุปสรรค โอกาส อุปสรรค 
ด้านโครงสร้าง ( S 1 ) 0.244 4.35 3.32 1.062 0.810 +0.252 

ด้านผลผลิตและบริการ ( S 2 ) 0.135 4.48 3.55 0.604 0.479 + 0.125 
ด้านบุคลากร ( M 1 ) 0.135 4.23 3.82 0.605 0.516 + 0.089 
ด้านการเงนิ ( M 2 ) 0.081 4.67 3.25 0.378 0.263 +0.378 
ด้านวัสดุ ( M 3 ) 0.189 4.20 3.82 0.795 0.722 + 0.073 

ด้านการจัดการ ( M 4 ) 0.216 4.42 3.76 0.954 0.812 + 0.143 
สรุปปัจจัยภายใน 4.40 3.60 

  
ค่าเฉลีย่ปัจจัยภายใน + 0.80 
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สภาพของโรงเรียนวัดขะจาวจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ( SWOT ) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สรุป 
 สถานภาพของโรงเรียนวัดขะจาว จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ( SWOT ) มีพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ใน
ตำแหน่ง  STARS  แสดงว่าสถานภาพของโรงเรียนอยู่ในสภาพเอื้อและแข็ง หมายความว่า มีสภาพแวดล้อม
ภายในแข็ง และสภาพแวดล้อมภายนอกเอื้อต่อการดำเนินกิจการ   จึงเป็นภาวะที่มีความเหมาะสมในการที่
จะกำหนดกลยุทธ  เพื ่อการพัฒนาดำเนินการขยายงานและเสริมสร้างความเจริญเติบโตให้เกิดความ
เจริญก้าวหน้าทางการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
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