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ความเห็นชอบแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน 

 (ระยะ 3 ปี) พ.ศ. 2562 – 2564 

ตามท่ีโรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน ได๎จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
ชุมชนบ๎านทํากระดาน ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 2562 – 2564 เพ่ือเป็นเครื่องมือในการพัฒนาบริหาร
จัดการการศึกษาของโรงเรียน โดยมีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาหมาย ของแผนกลยุทธ์ให๎สอดคล๎องกับ 
สภาพปัญหาที่โรงเรียนต๎องการแก๎ไข และเพ่ือรองรับการกระจายอ านาจของการบริหารงานมายัง 
สถานศึกษา 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน  ได๎พิจารณาแล๎วโดย 
มติที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน  ให๎ความเห็นชอบและอนุมัติ
ให๎โรงเรียนใช๎แผนกลยุทธ์ดังกลําวเป็นแผนแมํบทในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ตลอดจนจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปี โครงการและกิจกรรมรองรับกลยุทธ์เพ่ือน าไปสูํเปูาหมายความส าเร็จที่ก าหนดตํอไป 
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ค าน า 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน  (ระยะ 3 ปี) ปีการศึกษา 2562 – 
2564 จัดท าขึ้น เพ่ือเป็นเครื่องมือในการพัฒนาบริหารจัดการการศึกษาของโรงเรียนให๎สนองตามนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการวําด๎วย ระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ตอบสนองมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ และมาตรฐานการศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยทางโรงเรียน
ได๎ท าการศึกษาสภาพของโรงเรียน จากรายงานการประเมินตนเอง ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในรอบท่ีผํานมา และได๎ทาการวิเคราะห์
สภาพแวดล๎อมทั้งภายใน - ภายนอก ของโรงเรียน โดยใช๎เทคนิควิธีการ SWOT (SWOT Analysis) เพ่ือ
ประเมินสถานสภาพของโรงเรียน แล๎วน าข๎อมูลมาประกอบการก าหนดทิศทางของโรงเรียน โดยได๎มีการ
ก าหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และเปูาหมาย ตลอดจนมีการก าหนดโครงการ คําเปูาหมายและตัวชี้วัด
ความส าเร็จ เพ่ือใช๎เป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

โรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน หวังเป็นอยํางยิ่งวําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนชุมชน
บ๎านทํากระดาน (ระยะ 3 ปี) ปีการศึกษา 2562 – 2564 ฉบับนี้ จะเป็นแผนแมํบทท่ีใช๎เป็นแนวทางในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการจัดทาแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนในระหวํางปีการศึกษา 2562 – 
2564 ได๎เป็นอยํางดี ในโอกาสนี้ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณ ทุกทํานที่มีสํวนรํวมในการจัดท าแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาของโรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน ฉบับนี้ จนส าเร็จลุลํวงด๎วยด ี
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1. ข้อมูลทั่วไป                                                                                                                     
 
ชื่อโรงเรียน   โรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน (chumchonbanthakradan) 
ที่ตั้ง    เลขที่ 102 ต าบลทํากระดาน อ าเภอศรีสวัสดิ์  จังหวัดกาญจนบุรี  

รหัสไปรษณีย์  71250 
เว็บไซต์ http://chumchonbantakradan.ac.th 

รหัสโรงเรียน 10 หลัก  1071020348 
รหัส Smis 8 หลัก  71030049 
รหัส Obec 6 หลัก  020348 
พ้ืนที่    50 ไรํ โดยมีอาณาเขต ดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดตํอกับ วัดทํากระดาน 
ทิศใต๎ ติดตํอกับ สหกรณ์การเกษตร 
ทิศตะวันออก ติดตํอกับ ปุาชุมชน 
ทิศตะวันตก ติดตํอกับ ชุมชนบ๎านทํากระดาน 

เปิดสอนในระดับ  อนุบาล 2 ถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
สังกัด    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
ขนาดของโรงเรียน โรงเรียนกลาง 
ปรัชญาโรงเรียน   นตฺถิ  ปญฺญา  สมาอาภา.     แสงสวํางเสมอด๎วยปัญญา   ไมํมี 
สีประจ าโรงเรียน   เหลือง – แดง 
เอกลักษณ์   วิชาการดี  กีฬาเดํน 
อัตลักษณ์   รู๎หน๎าที่  มีน้ าใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 1 
บริบทของโรงเรียน 

http://chumchonbantakradan.ac.th/
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2. สภาพชุมชนโดยรวม                                                                                                                     
 

1. สภาพชุมชนรอบบริเวณสถานศึกษามีลักษณะเป็นพ้ืนที่การเกษตร  บริเวณใกล๎เคียงโดยรอบ
สถานศึกษา ได๎แกํ  วัดทํากระดาน  อาชีพหลักของชุมชน คือ  ท าเกษตรกรรม เชํน ปลูกพริก, ข๎าวโพด, ปลูก
มะขาม , ปลูกมันส าปะหลัง , ท าแพ และรับจ๎างทั่วไปคนสํวนใหญํในชุมชนจะนับถือศาสนาพุทธ  ประเพณี/
ศิลปวัฒนธรรมท๎องถิ่นที่เป็นที่รู๎จักโดยทั่วไป คือ ประเพณีสงกรานต์  ประเพณีวันเข๎าพรรษา ประเพณีวันลอย
กระทง เป็นต๎น    

2. ผู๎ปกครองสํวนใหญํ จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3  อาชีพหลัก  
คือเกษตรกรรม เชํน ปลูกพริก, ข๎าวโพด, ปลูกมะขาม , ปลูกมันส าปะหลัง , ท าแพ และรับจ๎างทั่วไป   สํวน
ใหญํนับถือศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได๎โดยเฉลี่ยตํอครอบครัว ตํอปี   40,000 บาท    จ านวนคน
เฉลี่ยตํอครอบครัว  4 คน 
 3. สถานศึกษา ได๎รับการสํงเสริมสนับสนุนจากหนํวยงานของรัฐ     ชุมชน   ชุมชน    องค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น 
 4. โอกาสและข๎อจ ากัดของโรงเรียน 

โอกาส 
 ด๎านสังคมและวัฒนธรรม 

ชุมชนให๎ความรํวมมือในด๎านทรัพยากร วิชาการท าให๎โรงเรียนสามารถจัดการศึกษาได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ และหนํวยงานท๎องถิ่นรํวมกันอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท๎องถิ่นสํงผลให๎นักเรียน
มีแหลํงการศึกษา และท าให๎นักเรียนมีแบบอยํางที่ดี 

ด๎านเทคโนโลยี 
ความกา๎วหน๎าทางด๎านเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์  อินเตอร์เน็ต ) ท าให๎นักเรียนมีความต๎องการบริโภค 

สํงผลท าให๎นักเรียนเกิดความรอบรู๎ และสามารถแสวงหาความรู๎ได๎ด๎วยตนเอง 
ด๎านเศรษฐกิจ 
ผู๎ปกครอง กรรมการสถานศึกษา องค์กรเอกชน ตําง ๆ รํวมกับทางโรงเรียนได๎บริจาค ทุนทรัพย์ใน

ด๎านตําง ๆ และวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการศึกษา สํงผลท าให๎การศึกษาของโรงเรียนพัฒนามีประสิทธิภาพเพ่ิม
มากขึ้น 

ด๎านการเมืองและกฎหมาย 
ชุมชน หนํวยงานภาครัฐ  ให๎ความสนใจและสนับสนุนด๎านการศึกษา และงบประมาณอยํางตํอเนื่อง 

สํงผลให๎โรงเรียนพัฒนาไปในทางท่ีดี  ตลอดจน ผู๎ปกครอง  กรรมการสถานศึกษามีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับ 
นโยบายด๎านการศึกษา สํงผลให๎โรงเรียนได๎รับการสนับสนุนมากขึ้น 
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ข้อจ ากัด 

ด๎านสังคมและวัฒนธรรม 
ผู๎ปกครองสํวนใหญํมีฐานะยากจน ประกอบอาชีพรับจ๎าง ไมํมีเวลาดูแลนักเรียน ขาดวัสดุอุปกรณ์

สํงเสริมการเรียน สํงผลกระทบตํอผลการเรียนของนักเรียน ผู๎ปกครองสํวนใหญํ มีปัญหาด๎านครอบครัว
แตกแยกสํงผลกระทบตํอผลการเรียนของนักเรียน และสภาพแวดล๎อมรอบ ๆ โรงเรียน มีสิ่งยั่วยุ ลํอแหลมไมํ
เหมาะสม ท าให๎เสียการเรียน เชํน ร๎านเกมอินเตอร์เน็ต 

ด๎านเทคโนโลยี 
อุปกรณ์ที่ใช๎ในการจัดการเรียนการสอนไมํเพียงพอ ไมํทันสมัย และงบประมาณไมํพอเพียงตํอการ

ซํอมบ ารุง 

ด๎านเศรษฐกิจ 
ผู๎ปกครองมีรายได๎น๎อย ย๎ายถิ่นฐานบํอยนักเรียนต๎องย๎ายตามผู๎ปกครอง สํงผลกระทบตํอการเรียนของ

นักเรียน และ ผู๎ปกครองสํวนใหญํมีอาชีพรับจ๎าง ไมํม่ันคง และมีรายได๎น๎อยไมํแนํนอน สํงผลกระทบตํอการ
เรียนของนักเรียน 

ด๎านการเมืองและกฎหมาย 
ผู๎ปกครองบางสํวนไมํเข๎าใจนโยบายปฏิรูปการศึกษา ขาดความรู๎เรื่องกฎหมายและพ.ร.บ. การศึกษา

สํงผลให๎ขาดความรํวมมือในการจัดการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

 

3. ประวัติโรงเรียน                                                                                                             
 

โรงเรียนนี้ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  19  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ.  2479  เดิมตั้งท่ีหมูํบ๎านแกํงเรียง  และมีชื่อ
วํา โรงเรียนบ๎านแกํงเรียง  ตามชื่อหมูํบ๎าน  เป็นอาคารเรียนชั่วคราว  หลังคามุงด๎วยแฝกไมํมีฝากั้น  โต๏ะเรียน
ใช๎ไม๎ไผํท าเป็นฟากส าหรับรองเขียนและเป็นที่นั่งเรียน  ตํอมาประชาชนเห็นความส าคัญของการศึกษาที่มีตํอ
บุตรหลานของตน  จึงได๎สละแรงงานและทุนทรัพย์ปลูกโรงเรียนกึ่งถาวรให๎หนึ่งหลังเป็นเสาไม๎จริง  หลังคามุง
สังกะสี  แตํยังไมํมีฝากั้นตามเดิม  ผู๎ที่มาด ารงต าแหนํงครูใหญํคนแรกคือ  นายบุญชํวย  ประชากุล   ซึ่งท าการ
สอนคนเดียวตั้งแตํชั้นประถมศึกษาปีที่  1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  เนื่องจากขาดแคลนอัตราก าลังครู  ที่จะ
มาชํวยสอน  และมีคนอ่ืนรับชํวงตํอเนื่องในท านองเดียวกันอีกหลายคน   จนถึง  พ.ศ. 2500   นายทองดี  
อุตคุตจันทร์  เป็นครูใหญํ  เห็นวําโรงเรียนเดิมไมํได๎ตั้งอยูํที่กลางหมูํบ๎าน  ประกอบกับอาคารเรียนหลังเดิมทรุด
โทรมมาก  จึงขออนุญาตย๎ายโรงเรียนไปตั้งอยูํที่หมูํบ๎านทําสบูํ  โดยอาศัยศาลาวัดเป็นที่เรียน  ท าให๎นักเรียน
เดินทางมาเรียนได๎สะดวกข้ึน  

ในปี พ.ศ. 2502    นายทองด ี อุตคุตจันทร์  ได๎ขอย๎ายไปท าการสอนที่โรงเรียนบ๎านเกาะบุก  และ
ทางราชการได๎แตํงตั้ง  นายสมยศ  มงคลสมัย  มาเป็นครูใหญํ  

ในปี  พ.ศ. 2508จังหวัดได๎จัดสรรงบประมาณ  54,000  บาท  และประชาชนได๎สละเงินสมทบ
17,550   บาท สร๎างอาคารเรียนแบบ  ป.1 จ.  ขนาด 2 ห๎องเรียน  จ านวน  1  หลัง   

ใน ปี พ.ศ.  2509  โรงเรียนโอนสังกัดไปอยูํท่ีองค์การบริหารสํวนจังหวัดกาญจนบุรี                          
ตามประกาศทางราชการโดยมีเงินขององค์การบริหารสํวนจังหวัดเป็นเงินงบประมาณ  

วันที่ 9  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. 2512  นายสมยศ  มงคลสมัย  ขอย๎ายไปโรงเรียนบ๎านหมํอง
กระแทะและจังหวัดได๎แตํงตั้ง  นายประเสริฐ  แดงอรําม   เป็นครูใหญํแทน  

ในปี พ.ศ. 2515   โรงเรียนได๎ขยายการศึกษาออกไปถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 7  และได๎แตํงตั้งนาย
ประจวบ  วิริยาลัย  มาด ารงต าแหนํงครูใหญํแทน  และในปีการศึกษานี้องค์การบริหารสํวนจังหวัดได๎จัดสรร
งบประมาณสร๎างอาคารเรียนแบบ ป. 1 ก. ขนาด  4  ห๎องเรียน  จ านวน  1  หลัง   และในวันที่  18  
กรกฎาคม พ.ศ. 2517  นายประเสริฐ  แดงอรําม ได๎รับการแตํงตั้งให๎ไปด ารงต าแหนํงครูใหญํ โรงเรียนบ๎าน
หมํองกระแทะ   

วันที่  17  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2519   โรงเรียนได๎อพยพครั้งใหญํ  เนื่องจากน้ าทํวมจากการ
สร๎างเข่ือนศรีนครินทร์  การไฟฟูาฝุายผลิตแหํงประเทศไทย  ได๎สร๎างอาคารเรียนแบบ  017  จ านวน  4  
ห๎องเรียนจ านวน  1  หลัง  พร๎อมที่ดิน  50 ไรํ วันที ่18   เดือนกรกฎาคม  พ.ศ.  2519  โรงเรียนได๎ยก
ฐานะเป็นโรงเรียนชุมชน  และพร๎อมกันนี้ได๎เปลี่ยนชื่อเป็น  โรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน  ในปี  พ.ศ. 
2520  ได๎รับงบประมาณตํอเติมอาคารเรียนชั้นลําง  จึงท าให๎เป็นอาคารเรียน   10  หอ๎งเรียน   

วันที่ 15  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2521  ทางราชการได๎ย๎าย นายสมยศ มงคลสมัย  มาด ารงต าแหนํง
ครูใหญํ  แทนนายประจวบ  วิริยาลัย   ซึ่งได๎ย๎ายไปด ารงต าแหนํงครูใหญํโรงเรียนบ๎านเจ๎าเณร  และในปีนี้ทาง
ราชการได๎ประกาศใช๎หลักสูตรใหมํเป็นภาคบังคับเรียน  6 ปี   

วันที่ 31  เดือน  สิงหาคม พ.ศ.  2522 ทางราชการได๎แตํงตั้ง  นายไพโรจน์  บุญเกิด มาด ารง
ต าแหนํงครูใหญํแทนนายประจวบ วิริยาลัย  ซึ่งขอย๎ายไปโรงเรียนบ๎านเสาหงส์  อ าเภอทองผาภูมิ  จังหวัด
กาญจนบุรี   
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วันที่ 1  ตุลาคม  พ.ศ.  2523  ทางราชการได๎ประกาศโอนโรงเรียนประชาบาล  ไปสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแหํงชาติ  กระทรวงศึกษาธิการ  

วันที่ 14 มกราคม  พ.ศ. 2530   ทางราชการได๎แตํงตั้ง นายสมจิต   น้ าใจตรง   มาด ารงต าแหนํง
อาจารย์ใหญํโรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน  แทนนายไพโรจน์ บุญเกิด    ซึ่งย๎ายไปด ารงต าแหนํง อาจารย์
ใหญํ โรงเรียนวัดหนองพลับ สปอ. ทํามะกา  สปจ.กาญจนบุรี  

ปี พ.ศ. 2535  โรงเรียนได๎งบประมาณ จาก ส.ป.ช. กํอสร๎างอาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 
จ านวน 1 หลัง 8 ห๎องเรียน งบประมาณ 1,980,000 บาท และ ฝ. 30 พิเศษ งบประมาณ 75,000 บาท  
ปี พ.ศ.  2536  โรงเรียนได๎งบประมาณ จาก ส.ป.ช. กํอสร๎างอาคารเอนกประสงค์  แบบ สปช. 203/26 
จ านวน 1 หลัง งบประมาณ 424,000  บาท  

ปี พ.ศ. 2539    โรงเรียนได๎เข๎ารํวมโครงการปฏิรูปการศึกษา  ปัจจุบันมีอาคารเรียนแบบ017 
จ านวน 1 หลัง 10  ห๎องเรียน   อาคารเรียนแบบ สปช. 105/29  จ านวน  1  หลัง  8  ห๎องเรียน อาคาร
เอนกประสงค์  1  หลัง โรงอาหาร 1 หลัง  บ๎านพักครูกรมสามัญ   จ านวน  4  หลัง   

ปี พ.ศ. 2545 โรงเรียนได๎มอบห๎องสมุด  จ านวน 1 หลัง โดยการสนับสนุนเงิน  จ านวน 140,000  
บาท  กํอสร๎างอาคารห๎องสมุด  จากเข่ือนศรีนครินทร์  การไฟฟูาฝุาผลิตแหํงประเทศไทย  
 วันที่ 7  กรกฎาคม  2546   ได๎มีการปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม  โดยมีการเปลี่ยนแปลงจาก
ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหํงชาติ ( สปช.) เป็นส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
( สพฐ) และโรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ประกอบไป
ด๎วย อ าเภอศรีสวัสดิ์ อ าเภอไทรโยค  อ าเภอทองผาภูมิ และอ าเภอสังขละ  โดยมีอ าเภอไทรโยคเป็นที่ตั้ง
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 วันที่ 18 มกราคม 2551โรงเรียนได๎รับค าสั่งจากกระทรวงศึกษาธิการให๎ย๎ายจากสังกัดจากส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3 มาอยูํสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 
วันที่ 12ตุลาคม  พ.ศ. 2559   ทางราชการได๎แตํงตั้ง นายพรชัย  ชูวงษ์วิชช   มาด ารงต าแหนํงผู๎อ านวยการ
โรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน  แทนนายสมจิต น้ าใจตรง ซึ่งได๎เกษียณอายุราชการ 
 ปัจจุบันได๎ด ารงต าแหนํงผู๎อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน   จนถึงวันที่ 4 ตุลาคม  พ.ศ.2561 
 วันที่  22  ตุลาคม พ.ศ. 2561 โรงเรียนได๎รับค าสั่งแตํงตั้ง ครูไพลิน  อ๎นยิ้ม  ข๎าราชการครูรักษาใน
การในต าแหนํงผู๎อ านวยการโรงเรียน ตามค าสั่ง ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 548 /2561 เรื่อง 
แตํงตั้งข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในต าแหนํง ลงวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2561 เนื่อง
ด๎วยนายพรชัย  ชูวงษ์วิชช  ได๎ย๎ายไปด ารงต าแหนํงใหมํ  ณ โรงเรียนบ๎านจันอุย     อ าเภอเมือง  จังหวัด
กาญจนบุรี 
 วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได๎แตํงตั้ง     นางสาวศิริวรรณ
ภา  บุญเส็ง ให๎ด ารงต าแหนํงผู๎อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน ตามค าสั่งส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี ที่ 138 /2562  เรื่อง เปลี่ยนต าแหนํงข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลงวันที่ 
28  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 
 ปัจจุบันมีข๎าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา จ านวน  17 คน  แยกเป็นดังนี้  
 ผู๎อ านวยการโรงเรียน   1  คน  ครูประจ าการ  12 คน   ครูอัตราจ๎าง 3 คน ธุรการ   1   คน   
  มีนักเรียนทั้งหมด  282 คน ชาย 169 คน หญิง 113 คน (ข๎อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน        
พ.ศ.2561) 
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โครงสร๎างหลักสูตรสถานศึกษา 

โรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน จัดสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 
(ปรับปรุง 2561) 

 

สาระการเรียนรูร๎ายวิชา 
เวลาเรียน 

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

 กลุํมสาระกาเรียนรู ๎       
ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160 
คณิตศาสตร ์ 200 200 200 160 160 160 
วิทยาศาสตร ์ 120 120 120 120 120 120 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
- ประวัติศาสตร ์
-  ศาสนาศีลธรรม จริยธรรม 
    - หน๎าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิต
ในสังคม 
    - เศรษฐศาสตร ์
    - ภูมิศาสตร ์

80 
40 

 
 

40 

80 
40 

 
 

40 

80 
40 

 
 

40 

120 
40 

 
 

80 

120 
40 

 
 

80 

120 
40 

 
 

80 

สุขศึกษาและพลศึกษา 40 40 40 80 80 80 
ศิลปะ ดนตร ี 40 40 40 80 80 80 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 40 40 40 40 40 40 
ภาษาตํางประเทศ 120 120 120 80 80 80 
รวมเวลาเรยีน (พื้นฐาน) 840 840 840 840 840 840 
รายวิชา/กิจกรรมเพิ่มเติม       
- ภาษาอังกฤษ1 
- ภาษาอังกฤษ 2 
- ภาษาอังกฤษ 3 
- ภาษาอังกฤษ 4 
- ภาษาอังกฤษ 5 
- ภาษาอังกฤษ 6 

80  
80 

 
 

80 

 
 
 

80 

 
 
 
 

80 

 
 
 
 
 

80 
กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน 120 120 120 120 120 120 
- กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 40 40 40 
- กิจกรรมชุมนุม 40 40 40 40 40 40 

- กิจกรรมลูกเสือ/ เนตรนาร ี 30 30 30 30 30 30 
- กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 10 10 10 10 10 10 

 
รวมเวลา 

1,000
ช่ัวโมง 

1,000
ช่ัวโมง 

1,000
ช่ัวโมง 

1,040
ช่ัวโมง 

1,040
ช่ัวโมง 

1,040
ช่ัวโมง 
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4. ข้อมูลอาคารสถานที่                                                                                                                     

4. 1 อาคารเรียนและอาคารประกอบ 
อาคาร 1  เป็นอาคารไม๎สองชั้น โรงเรียนได๎งบประมาณ จาก ส.ป.ช. กํอสร๎างอาคารเรียน แบบ สปช. 

105/29 จ านวน 1 หลัง 8 ห๎องเรียน งบประมาณ 1,980,000 บาท และ ฝ. 30 พิเศษ งบประมาณ 
75,000 บาท 

ปี พ.ศ. 2539    โรงเรียนได๎เข๎ารํวมโครงการปฏิรูปการศึกษา  ปัจจุบันมีอาคารเรียนแบบ017 
จ านวน 1 หลัง 10  ห๎องเรียน   อาคารเรียนแบบ สปช. 105/29  จ านวน  1  หลัง  8  ห๎องเรียน อาคาร
เอนกประสงค์  1  หลัง โรงอาหาร 1 หลัง   

ปี พ.ศ. 2545 โรงเรียนได๎มอบห๎องสมุด  จ านวน 1 หลัง โดยการสนับสนุนเงิน  จ านวน 140,000  
บาท  กํอสร๎างอาคารห๎องสมุด  จากเข่ือนศรีนครินทร์  การไฟฟูาฝุาผลิตแหํงประเทศไทย 
 อาคารเรียนอนุบาล ได๎รับเงินสนับสนุนจากคุณแมํนพวรรณ และรองศาสตราจารย์ ดร.จิตพรรณ  
ภูษาภักด ี  
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4.2 แผนผังโรงเรียน 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อบต.ท่ากระดาน 

โรงเรียนชมุชนบ้านท่ากระดาน 

โรงพยาบาลท่ากระดาน 

โรงเรียนศรีสวสัดิ์พิทยาคม 

ไปอ าเภอศรีสวสัดิ์ 

ไปจงัหวดั

กาญจนบรีุ 

หมูํบ๎านทํากระดาน  หมู1ํ , 2 

ศาลารอรถประจ าทาง 

ป้อมต ารวจ 

ต.ท่า
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5. ข้อมูลครู บุคลากร และนักเรียน                                                                                                                     
 
5.1 ข๎อมูลผู๎บริหาร 
 1. ผู๎อ านวยการสถานศึกษา ชื่อ-สกุลนางสาวศิริวรรณภา  บุญเส็ง 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโทครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเอกบริหารการศึกษา 

2. รองผู๎อ านวยการสถานศึกษา /รักษาการชื่อ-สกุลนางสาวดารุณี   พละเลิศ 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรีครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 

5.2 ข๎อมูลบุคลากรในโรงเรียน 
 

ที ่
 
ชื่อ - สกุล 
 

วุฒิ วิชาเอก ต าแหนํง ระดับ 
หมาย
เหตุ 

1. นางสาวศิริวรรณภา  บุญเส็ง ค.ม. บริหารการศึกษา ผู๎อ านวยการ ค.ศ.3  
2. นางสาวดารุณี   พละเลิศ คบ. วิทยาศาสตร์ / ศิลปะ รองผู๎อ านวยการ คศ.3  
3. นางไพลิน  อ๎นยิ้ม คบ. เกษตร คร ู คศ.2  
4. นางสาวดวงใจ   โพธิ์ขาว ค.ม. บริหารการศึกษา คร ู คศ.2  
5. นายสมพร   กันหา คบ. ภาษาไทย คร ู คศ.2  
6. นางจิราพร  รักษี คบ. ประถมศึกษา คร ู คศ.1  
7. นางสาวกนิษฐา คงเหลี่ยม คบ. ภาษาอังกฤษ คร ู คศ.1  
8. นางส าราญ     วัจนะ คบ. วิทยาศาสตร์ คร ู คศ.3  
9. นายพัทธดล   บุญรอดดวง ค.ม. บริหารการศึกษา คร ู คศ.1  

10. นางสาวจิรนันท์  คล๎ายคลัง บธบ. การจัดการทั่วไป คร ู คศ.1  
11. นางสาวอารีรัตน์  วัฒนานนท์ คบ. ปฐมวัย คร ู ครูผู๎ชํวย  
12. นายสิทธิชัย  ดอนสระไพร คบ. ภาษาไทย คร ู ครูผู๎ชํวย  
13 นายทัศพร   สุนทราลัย รป.บ รัฐประศาสนศาสตร์ คร ู ครูอัตราจ๎าง  
14. นายนิคม  กลีบทอง  ดนตรี คร ู ครูอัตราจ๎าง  
15. นางสาวสกุลรัตน์   นาคดีล๎วน คบ. วิทยาศาสตร์ คร ู ครูอัตราจ๎าง  
16. นางสาวดวงพร   สมใจ รป.บ รัฐประศาสนศาสตร์ ครูธุรการ ครูธุรการ  
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แผนภูมิแสดงจ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 
 
 

 
 
 

 
   
 

                แผนภูมิแสดงจ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแยกตามวุฒิการศึกษา 
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ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ปวช., 0 
ปวส., 0 

ปริญญาตรี, ๑๓ 

ปริญญาโท ๓,  

ปริญญาเอก, 0 
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แผนภูมิแสดงจ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิแสดงจ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแยกตามวิทยฐานะ 
 
 
 

 

บริหารการศึกษา, ๑ 

วิทยาศาสตร์,๓ 

ภาษาไทย, ๑ 

ภาษาอังกฤษ, ๑ 

เกษตร, ๑ ดนตรี, ๑ 
ประถมศึกษา, ๑ 

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
และโทรคมนาคม, ๑ 

การจัดการทั่วไป, ๒ 

รัฐศาสตร์, ๒ 
ปฐมวัย, ๑ 

๒๕% 

๒๕% 
๓๓% 

๑๗% 

คศ.3 

ค.ศ.2 

ค.ศ.1 

ครูผู้ช่วย 
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5.3 จ านวนนักเรียนและจ านวนห๎องเรียน 
 

ระดับชั้น จ านวนนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จ านวนห๎องเรียน 
 ชาย(คน) หญิง(คน) รวม(คน)  
อนุบาล 2 18 11 29 1 
อนุบาล 3 25 15 40 1 
รวมระดับกํอนประถมศึกษา 43 26 69 2 
ประถมศึกษาปีที่1 21 19 40 2 
ประถมศึกษาปีที่ 2 18 9 27 1 
ประถมศึกษาปีที่ 3 31 11 42 2 
ประถมศึกษาปีที่ 4 26 22 48 2 
ประถมศึกษาปีที่ 5 16 12 28 1 
ประถมศึกษาปีที่ 6 14 14 28 1 
รวมระดับประถมศึกษา 126 87 213 9 
รวมทั้งสิ้น 169 113 282 11 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภูมิแสดงจ านวนนักเรียนปีการศึกษา 2562 
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5.4 ข๎อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เปรียบเทียบผลการสอบ การอํานออก เขียนได๎ ของนักเรียนชั้น ป.1 

ปีการศึกษา 2560 และ ปีการศึกษา 2561 
โรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน 

กลุํมสาระการเรียนรู๎ 
คะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ผลตําง (+ , -) 
การอํานออกเสียง 72.93 54.98 -17.95 

การอํานรู๎เรื่อง 72.06 80.55 +8.49 

รวมการอําน 2 สมรรถนะ 72.50 67.76 -4.74 

 

ข๎อมูล 

คะแนนเฉลี่ยร๎อยละของโรงเรียนย๎อนหลัง 2 ปี จ าแนกรายด๎าน 

การอํานออกเสียง การอํานรู๎เรื่อง 
รวมการอําน 2 

สมรรถนะ 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 

จ านวนผู๎เข๎าสอบ 31 40 31 40 31 40 
คะแนนเฉลี่ยโรงเรียน 72.93 54.98 72.06 80.55 72.50 67.76 
คะแนนเฉลี่ย สพฐ 73.34 65.70 69.52 71.17 71.46 68.44 
คะแนนเฉลี่ยประเทศ 73.57 66.13 69.58 71.24 71.60 68.69 

 

 

 

 

 

 

 

 

เปรียบเทียบผลการสอบ  NT  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

ปีการศึกษา 2560 และ ปีการศึกษา 2561 
 
 

0
10
20
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40
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ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 

การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง รวมการอ่าน 2 สมรรถนะ 
คะแนนเฉลี่ยโรงเรียน 72.93 54.98 72.06 80.55 72.5 67.76

คะแนนเฉลี่ย สพฐ 73.34 65.7 69.52 71.17 71.46 68.44

คะแนนเฉลี่ยประเทศ 73.57 66.13 69.58 71.24 71.6 68.69

เปรียบเทียบผลการสอบ การอ่านออก เขียนได้ ของนักเรียนชั้น ป.1 
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โรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน 

กลุํมสาระการเรียนรู๎ 
คะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ผลตําง (+ , -) 
ความสามารถด๎านภาษา 46.94 45.00 - 1.94 

ความสามารถด๎านค านวณ 27.33 35.35 + 8.02 
ความสามารถด๎านเหตุผล 38.63 44.28 + 5.65  
รวมความสามารถ ๓ ด๎าน 37.64 41.54 + 3.90 
 
 

ข๎อมูล 

คะแนนเฉลี่ยร๎อยละของโรงเรียนย๎อนหลัง 2 ปี จ าแนกรายด๎าน 
ความสามารถด๎าน

ภาษา 
ความสามารถด๎าน

ค านวณ 
ความสามารถด๎าน

เหตุผล 
รวมความสามารถ  

3 ด๎าน 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 

จ านวนผู๎เข๎าสอบ 44 42 44 42 44 42 44 42 
คะแนนเฉลี่ยโรงเรียน 46.94 45.00 27.33 35.35 38.63 44.28 37.64 41.54 
คะแนนเฉลี่ย สพฐ 51.94 52.73 38.38 47.89 44.98 47.57 45.10 49.39 
คะแนนเฉลี่ยประเทศ 52.67 53.18 37.75 47.19 45.31 48.07 45.25 49.48 
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ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี ๒๕๕๙ ปี 2561 ปี ๒๕๕๙ ปี 2561 

ความสามารถด้านภาษา ความสามารถด้านค านวณ ความสามารถด้านเหตผุล รวมความสามารถ ๓ ด้าน 

คะแนนเฉลี่ยโรงเรียน 46.94 45.00 27.33 35.35 38.63 44.28 37.64 41.54

คะแนนเฉลี่ย สพฐ 51.94 52.73 38.38 47.89 44.98 47.57 45.10 49.39

คะแนนเฉลี่ยประเทศ 52.67 53.18 37.75 47.19 45.31 48.07 45.25 49.48

คะแนนเฉลี่ยโรงเรียนย้อนหลัง 2 ปี จ าแนกรายด้าน 
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เปรียบเทียบผลการสอบ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ปีการศึกษา 2560 และ ปีการศึกษา 2561 

โรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน 
 

กลุํมสาระการเรียนรู๎ 
คะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ผลตําง (+ , -) 
ภาษาไทย 43.60 58.71 + 15.11 

คณิตศาสตร์ 32.35 42.68 + 10.33 

วิทยาศาสตร์ 42.06 50.29 + 8.23 

ภาษาอังกฤษ 32.28 34.82 + 2.54 

รวมเฉลี่ย 37.57 46.63 + 9.06 
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การอ่าน การเขียน การฟัง การด ูและ
การพดู 

หลกัการใช้
ภาษาไทย 

วรรณคดีและ
วรรณกรรม 

รวมทกุสาระการ
เรียนรู้ 

ระดบัโรงเรียน 63.57 60.18 70.00 47.50 57.14 58.71

ระดบัจงัหวดั 60.11 55.64 71.70 40.56 54.42 54.84

ระดบัประเทศ 61.23 56.31 73.51 41.42 55.73 55.90

ผลสอบ (O-NET) ปีการศึกษา 2561  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย 
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6. แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน                                                                                                                     
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

พ้ืนฐาน

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

การบริหารงบประมาณ 
1. นางจริาพร  รกัษี 
2. นายพัทธดล  บุญรอดดวง 
3. นางสาวอารรีัตน ์วัฒนานนท ์
 

การบริหารงานบุคคล 
1. นางสาวดวงใจ  โพธิ์ขาว 
2. นางสาวกนิษฐา  คง
เหลี่ยม 
3. นายนิคม  กลีบทอง 

การบริหารวิชาการ 
1. นายสมพร  กนัหา 
2. นางสาวจิรนนัท์  คล๎ายคลัง 
3. นายสิทธิชัย  ดอนสระไพร 
4. นางสาวสกุลรตัน์ นาคดีล๎วน 

 

การบริหารทั่วไป 
1. นางไพลิน  อ๎นย้ิม 
2. นางสาวดารุณี  พละเลิศ 
3. นางส าราญ  วจันะ 
4. นายทัศพร  สุนทราลัย 

1. การด าเนินงานธุรการ 
2. งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษา 
3. งานพัฒนาระบบและข๎อมูลเครือขําย 
   สารสนเทศ 
4. การประสานและพัฒนาเครือขํายการศึกษา 
5. การจัดระบบบริหารและพัฒนาองค์กร 
6. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
7. การสํงเสริมสนับสนุนด๎านวิชาการ 
   งบประมาณ บุคลากรและบริหารงานทั่วไป 
8. การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล๎อม 
9. การจัดท าส ามะโนผู๎เรียน 
10. การรับนักเรียน 
11. การสํงเสริมและประสานงานการศึกษาใน 
     ระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 
12. การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
13. งานสํงเสริมงานกิจการนักเรียน 
14. การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา 
15. การสํงเสริมและสนับสนุนประสานงาน 
   การศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร  
   หนํวยงานและสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา 
16. งานประสานราชการกับเขตพื้นที่การศึกษา 
      และหนํวยงานอื่น 
17. การจัดระบบการควบคุมในหนํวยงาน 
18. งานบริการสาธารณะ 
19. งานที่ไมํได๎ระบุไว๎ในงานอื่น 

1. การพัฒนาหลักสูตร 
2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู๎ 
3. การวัดผลและเทียบโอนผล 
    การเรียน 
4. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ  
    การศึกษา 
5. การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและ 
    เทคโนโลย ี
6. การพัฒนาแหลํงเรียนรู๎ 
7. การนิเทศการศึกษา 
8. การแนะแนวการศึกษา 
9. การพัฒนาระบบการประกัน 
    คุณภาพ 
10. การสํงเสริมความรู๎ด๎าน 
    วิชาการ 
11. การประสานความรํวมมือใน 
     การพัฒนาวิชาการกับ 
    สถานศึกษาอื่น 
12. การสํงเสริมและสนับสนุนงาน
วิชาการแกํบุคคลครอบครัว      องค์กร 
หนํวยงานและ สถานศึกษา  อื่นที่จัด
การศึกษา 

1. การจัดท าและเสนอขอ 
   งบประมาณ 
2. การจัดสรรงบประมาณ 
3. การตรวจสอบติดตาม 
   ประเมินผล และรายงานผล 
   การใช๎เงินและผลการ 
   ด าเนินงาน 
4.การระดมทรัพยากรและการ 
   ลงทุนเพื่อการศึกษา 
5.การบริหารการเงิน 
6. การบริหารบัญชี 
7. การบริหารพัสดุและ 
   สินทรัพย์ 

1. การวางแผนอัตราก าลัง 
2. การสรรหาและการบรรจุ 
   แตํงต้ัง 
3. การเสริมสร๎าง 
   ประสิทธิภาพในการ 
   ปฏิบัติราชการ 
4. วินัยและการรักษาวินัย 
5. การออกจากราชการ 

ครูประจ าชั้น / ครูพิเศษ   นักเรียน / สภานักเรียน 

โครงการ / กิจกรรม โครงการ / กิจกรรม โครงการ / กิจกรรม โครงการ / กิจกรรม 

ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน 

นางสาวศิริวรรณภา   บุญเส็ง 
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โรงเรียนได๎ด าเนินการวิเคราะห์สภาพองค์กร โดยให๎ครูผู๎รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ท าการ 
วิเคราะห์ในสํวนที่ตนรับผิดชอบ จากสภาพแวดล๎อมภายในและภายนอกองค์กรที่สํงผลตํอการด าเนินงานของ 
กิจกรรมตํางๆ หลังจากนั้นคณะกรรมการวิเคราะห์สภาพองค์กร ประกอบด๎วยฝุายบริหาร หัวหน๎างาน หัวหน๎า 
กลุํมสาระการเรียนรู๎ จานวน 10 คน 

โดยองค์ประกอบของการวิเคราะห์สภาพแวดล๎อมของหนํวยงานโดย SWOT Analysis ประกอบด๎วย 
สภาพแวดล๎อมภายนอกท่ีเป็นโอกาส (Opportunities) หรืออุปสรรค (Threats) และสภาพแวดล๎อมภายในที่ 
เป็นจุดแข็ง(Strenghts) หรือจุดอํอน(Weakneses) โดยท าการวิเคราะห์เฉพาะปัจจัยที่มีอิทธิพล/สภาพ 
ปัจจุบัน ปัญหาตํอการปฏิบัติงานตามภารกิจและพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีข้ันตอนการวิเคราะห์ ดังนี้ 
 

 
ลงคะแนนให้ค่านาหนักคะแนนของกรรมการแต่ละคน 
กรอกลงในตาราง 
พลอ็ตจุด 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 2 
การวิเคราะห์สภาพองค์กร 

แต่งตั้งคณะกรรมการ 

คณะกรรมการหลอมรวมจากแบบวิเคราะห์สภาพองค์กร 

การวิเคราะห์องค์กรภายนอก 
โอกาส/อุปสรรค (STEP) 

การวิเคราะห์องค์กรภายใน 
จุดแข็ง/จุดอ่อน (2S4M) 

 

ลงคะแนนให้ค่านาหนักคะแนนของกรรมการแต่ละคน 

พล็อตจุด 

สรุปผลการวิเคราะห์องค์กร 
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ขัน้ตอนการวิเคราะห์สภาพองค์กรของโรงเรียน 

จากการประชุมคณะกรรมการได้ตารางการวิเคราะห์องค์กรของโรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน ดังนี้ 

ตาราง แสดงการก าหนดสภาพน้ าหนักของสภาพแวดล้อมภายในองค์กร 
 

ประเด็นตัวช้ีวัดสภาพแวดล้อมภายใน (2S4M)/ผลการประเมิน 

รายการปัจจัย ค่าเฉลี่ยคะแนนจริง 

1. ด๎านโครงสร๎างและนโยบาย (Structure =S1 ) 0.50 

2. ด๎านผลผลิตและการบริการ (Service and Products  = S2 ) 0.32 

3. ด๎านบุคลากร  (Man = M1) 0.41 

4. ด๎านประสิทธิทางการเงิน  (Money = M2) 0.32 

5. ด๎านวัสดุ และอุปกรณ์ (Materials = M3 ) 0.03 

6. ด๎านการบริหารจัดการ ( Mannagement  = M4 ) 0.98 

สรุปการประเมินสภาพแวดล้อมภายใน ( 2S4M ) 2.55 
 
ตาราง แสดงการก าหนดสภาพน้ าหนักของสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร 
 

ประเด็นตัวช้ีวัดปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก (STEP)/ผลการประเมิน 

รายการปัจจัย ค่าเฉลี่ยคะแนนจริง 

1.  ด๎านสังคม-วัฒนธรรม (Social = S) 1.12 

2. ด๎านเทคโนโลยี (Technology = T ) 0.40 

3.  ด๎านเศรษฐกิจ  ( Economic = E ) 0.56 

4.  ด๎านการเมืองและกฎหมาย (Politic = P) 0.54 

สรุปการประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก (STEP) 2.62 
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ตารางสรุปผลแสดงการวิเคราะห์สภาพภายในองค์กร 
 

ประเด็นตัวชี้วัด 

น้ าหนัก
คะแนน 

คําคะแนน คะแนนจริง 
สรุป 

ผลการ
วิเคราะห ์

จุดแข็ง ( + ) จุดอํอน ( - ) จุดแข็ง ( + ) จุดอํอน ( - ) 

คะแนน
เต็ม 1 

เฉลี่ย เฉลี่ย น้ าหนัก น้ าหนัก 

1. ด๎านโครงสร๎างและนโยบาย (Structure =S1 ) 0.20 3.33 0.85 0.67 0.17 0.50 

2. ด๎านผลผลิตและการบรกิาร (Service and Products  = S2 ) 0.15 3.60 1.49 0.54 0.22 0.32 

3. ด๎านบุคลากร  (Man = M1) 0.15 3.54 0.80 0.53 0.12 0.41 

4. ด๎านประสิทธิทางการเงิน  (Money = M2) 0.13 3.46 1.03 0.45 0.13 0.32 

5. ด๎านวัสด ุและอุปกรณ์ (Materials = M3 ) 0.12 1.83 1.58 0.22 0.19 0.03 

6. ด๎านการบริหารจัดการ ( Mannagement  = M4 ) 0.25 4.20 0.29 1.05 0.07 0.98 

ค่าเฉลี่ยคะแนนจริงประเมินสถานภาพปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน 
(2S4M)  

      3.46 0.91 
2.55 

สรุปการประเมินสถานภาพปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน (2S4M)  1.27 

 
ตารางสรุปผลแสดงการวิเคราะห์สภาพภายนอกองค์กร 
 

ประเด็นตัวชี้วัด 

น้ าหนัก
คะแนน 

คําคะแนน คะแนนจริง 
สรุป 

ผลการ
วิเคราะห ์

โอกาส ( + ) อุปสรรค ( - ) โอกาส ( + ) อุปสรรค ( - ) 

คะแนน
เต็ม 1 

เฉลี่ย เฉลี่ย น้ าหนัก น้ าหนัก 

1. ด๎านสังคม-วัฒนธรรม (Social = S) 0.33 3.40 1.17 1.12 0.39 0.74 

2. ด๎านเทคโนโลยี (Technology = T ) 0.22 2.87 1.06 0.63 0.23 0.40 

3. ด๎านเศรษฐกิจ  ( Economic = E ) 0.30 2.97 1.10 0.89 0.33 0.56 

4. ด๎านการเมืองและกฎหมาย (Politic = P) 0.15 4.11 0.50 0.62 0.08 0.54 

ค่าเฉลี่ยคะแนนจริงประเมินสถานภาพปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก 
(STEP)  

      3.26 1.02 
2.24 

สรุปการประเมินสถานภาพปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก (STEP)       1.12 
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กราฟแสดงสถานภาพของโรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน 
จากการวิเคราะห์สภาพองค์กรจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อธิบายผลจากกราฟ 

ผลจากการวิเคราะห์องค์กร แสดงให้เห็นว่า โรงเรียนมีสมรรถนะภายในที่เข้มแข็งและได้รับโอกาส
สนับสนุนจากภายนอก ควรมีการขยายและส่งเสริมสิ่งที่เข้มแข็งให้มีการพัฒนาต่อไป 
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สรุปผลการประเมินสถานภาพโรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน 

1. สภาพแวดล๎อมภายใน 
1.1 ด๎านโครงสร๎างและนโยบายของโรงเรียน (Structure and Policy : S1) 
สรุปผลการวิเคราะห์แล๎วเป็นจุดแข็ง มากกวําจุดอํอน คือ จัดนโยบายการบริหารชัดเจน มีการจัด

สภาพแวดล๎อมที่เอ้ือตํอการจัดการเรียนการสอน มีสื่อเทคโนโลยีชํวยในการสํงเสริมบรรยากาศในชั้นเรียน 
ไดร๎ับการสนับสนุนด๎านการจัดการศึกษาจากหนํวยงานภายนอก 

ในสํวนของจุดอํอน คือ เนื่องจากภาระงานครูมีหลายหน๎าที่ท าให๎ขาดความชัดเจนในการปฏิบัติงาน 
และครูบางสํวนรับผิดชอบงานพิเศษมากเกินไป ท าให๎มีเวลาในการเตรียมการสอนน๎อย รวมทั้งการด าเนินงาน
ตามนโยบายการจัดการศึกษาที่มีการเปลี่ยนแปลงสํงผลให๎ภาระงานเพ่ิมข้ึน และบุคลากรบางสํวนปรับตัวไมํ
ทัน 

1.2 ด๎านการให๎บริการและคุณลักษณะของผู๎เรียน (Service and Produces :S2) 
สรุปผลการวิเคราะห์แล๎วเป็นจุดแข็งมากกวําจุดอํอน เนื่องจากโรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล๎อมท่ีเอ้ือ 

ตํอการเรียนรู๎ มีแหลํงเรียนรู๎ที่หลากหลายสํงผลให๎นักเรียนได๎รับการพัฒนาให๎เป็นบุคคลแหํงการเรียนรู๎ คิด 
วิเคราะห์ และสร๎างสรรค์ สอดคล๎องกับเปูาหมายของโรงเรียนมาตรฐานสากล มีกิจกรรมที่สํงเสริมให๎นักเรียน 
เรียนอยํางหลากหลายตรงตามความต๎องการและศักยภาพผู๎เรียน โรงเรียนให๎โอกาสทางการศึกษาอยํางทั่วถึง 
ผู๎เรียนได๎รับทุนการศึกษาตามโครงการเรียนฟรี 15 ปีอยํางมีคุณภาพ อยํางทั่วถึงครบถ๎วน นักเรียนมีทักษะใน 
การด ารงชีวิต มีความม่ันใจในตนเองกล๎าแสดงออก มีคุณธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

ในสํวนของจุดอํอน ได๎แกํ ชุมชนขาดการควบคุมการให๎บริการด๎านเทคโนโลยี เชํน ร๎านอินเตอร์เน็ต 
เกมส์ และ งบประมาณในการจัดการศึกษามีน๎อย ท าให๎สื่อและอุปกรณ์ท่ีใช๎ในการจัดการเรียนการสอนไมํ
เพียงพอ ตลอดจน ยังมีผู๎เรียนบางสํวนที่ขาดความตระหนักในหน๎าที่และความส าคัญของการศึกษา 

1.3 ด๎านบุคลากร (Man : M1) 
สรุปผลผลการวิเคราะห์แล๎วเป็นจุดแข็งมากกวําจุดอํอน เนื่องจากครู 

บุคลากรงานตาม บทบาทหน๎าที่อยํางมีประสิทธิภาพและเกิดผลประสิทธิผลโดยมุํงเน๎นการพัฒนาการเรียนรู๎ 
ของผู๎เรียนด๎วยวิธีการที่หากหลายและค านึงถึงความแตกตํางระหวํางบุคลากร ครูมีความรู๎ความสามารถและ 
ความถนัดในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและมีคุณวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป เหมาะสมกับ 
การปฏิบัติงาน รวมทั้งได๎รับการพัฒนาตนเองอยํางสม่ าเสมอ 

ในสํวนที่เป็นจุดอํอน คือครูแตํละคนมีคาบสอนและภาระงานมาก คร ูบุคลากรปฏิบัติงานหลาย 
หน๎าที่มีภาระงานมาก ท าให๎งานลําช๎า ไมํทันก าหนด หรือบางครั้งมีภาระงานพิเศษเรํงดํวน ท าให๎งานสอนไมํ 
เป็นไปตามแผนที่วางไว๎ ครูขาดทักษะการใช๎สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรม และภาษาตํางประเทศ และครู
บางกลุํมสาระไมํเพียงพอ 
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1.4 ด๎านประสิทธิภาพการเงิน(Money : M2) 
สรุปผลผลการวิเคราะห์แล๎วเป็นจุดแข็งมากกวําจุดอํอน เนื่องจากการบริหารจัดการด๎านการเงินและ

การบัญชี เป็นไปตามข้ันตอนอยํางมีระบบ ตรวจสอบได๎ และถูกต๎องตามระเบียบ ได๎รับงบประมาณสนับสนุน
จากรัฐบาลหนํวยงานอื่น เชํนองค์การบริหารสํวนท๎องถิ่น วดั หรือชุมชนอยํางตํอเนื่อง มีการวางแผนใช๎จํายเงิน
งบประมาณอยํางเป็นระบบตรงตามแผนงาน/โครงการ โดยทุกฝุายมีสํวนรํวมทาให๎ใช๎จํายได๎ตรงตามความ
ต๎องการ 

ในสํวนของจุดอํอน การใช๎เงินยังไมํเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการและพัฒนาการศึกษา 
โรงเรียนได๎รับงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐและทุนส ารองในการจัดสวัสดิการยังไมํเพียงพอ 

1.5 ด๎านวัสดุอุปกรณ์ (Material : M3) 
สรุปผลการวิเคราะห์แล๎วเป็นจุดแข็งมากกวําจุดอํอน โดยโรงเรียนจัดการเรียนการสอน มีการจัดซื้อ

วัสดุ-อุปกรณ์ ในการจัดการเรียนการสอนอยํางเพียงพอการบ ารุง ดูแล และตรวจสอบ วัสด ุ ครุภัณฑ์ที่เป็น
ปัจจุบัน และ มีการพัฒนาปรับปรุงอาคาร สถานที่ อยํางสม่ าเสมอ สํงผลตํอบรรยากาศการเรียนการสอนที่ดี 

ในสํวนของจุดอํอนนั้น ได๎แกํ สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีมีจ านวนไมํเพียงพอตํอจ านวนนักเรียน 
มีการใช๎วัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดการเรียนการสอนอยํางฟุุมเฟือย อาคารห๎องเรียนและห๎องปฏิบัติการไมํ
เพียงพอในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ห๎องสมุดมีหนังสือที่ไมํหลากหลายและไมํเพียงพอตํอการศึกษา
และสืบค๎น ห๎องพิเศษตํางๆ เชํน ห๎องอัจฉริยะ และห๎องเครือขํายไร๎พรหมแดน ไมํเพียงพอ และสภาพโต๏ะ 
เก๎าอ้ี ในห๎องเรียนเกํา ชารุด 

1.6 ด๎านการบริหารจัดการ (Management : M4) 
สรุปผลการวิเคราะห์แล๎วเป็นจุดแข็งมากกวําจุดอํอน โดยการบริหารจัดการมีเปูาหมาย และทิศทางท่ี 

ชัดเจนท าให๎บุคลากรรู๎ทิศทางในการด าเนินงานและรํวมกันพัฒนาให๎บรรลุเปูาหมายได๎ มีการวางแผนการ 
ทางานชัดเจน มีการสํงเสริมให๎ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตัวเองอยํางสม่ าเสมอ บุคลากรให๎ความ 
รํวมมือในการด าเนินการตามนโยบายของโรงเรียน รวมทั้งมีการจัดระบบดูแลชํวยเหลือผู๎เรียนที่สํงเสริมให๎มี 
เครือขํายผู๎ปกครองเข๎ามามีสํวนรํวมในการด าเนินงาน 

ในสํวนของจุดอํอนนั้น พบวําโรงเรียนมีระบบสารสนเทศท่ีไมํเป็นปัจจุบันและขาดประสิทธิภาพ 
 

2. สภาพแวดล๎อมภายนอก 
2.1 ด๎านสังคมและวัฒนธรรม (Socio – Factors : S) 
สรุปผลการวิเคราะห์ พบวําเป็นโอกาสมากกวําอุปสรรค เนื่องจากโรงเรียนเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ 

ยอมรับของชุมชนและสังคม คณะกรรมการสถานศึกษา ผู๎ปกครอง และชุมชนให๎ความรํวมมือในการ 
ด าเนินงานและกิกรรมตํางๆ ของโรงเรียนอยํางสม่ าเสมอความสัมพันธ์ระหวํางโรงเรียนกับชุมชน เครือขําย 
ผู๎ปกครองเข๎ามามีสํวนรํวมในการพัฒนาการศึกษา 

ในสํวนของอุปสรรคนั้น ได๎แกํ พบวําผู๎ปกครองบางสํวนมีปัญหาครอบครัวแตกแยกสํงผลกระทบตํอ 
การเรียน  ผู๎ปกครองไมํมีเวลาดูแลบุตรหลานเทําที่ควรเนื่องจากต๎องท างาน และนักเรียนบางสํวนไมํได๎อาศัย
อยูํกับบิดามารดา ซึ่งปัญหาเหลํานี้ล๎วนสํงผลตํอคุณภาพของผู๎เรียน 
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2.2 ด๎านเทคโนโลยี ( Technological Factors : T) 
สรุปผลการวิเคราะห์แล๎วเป็นโอกาสมากกวําอุปสรรค เนื่องจากการสื่อสารความทันสมัยของ 

เทคโนโลยีทางสังคมสํงผลให๎นักเรียนเกิดความรอบรู๎และสามารถแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเองได๎ โรงเรียนม ี
เว็บไซต์ที่เผยแพรํข๎อมูล ผลงาน ขําวสารของสถานศึกษาให๎กับหนํวยงานภายนอก และนักเรียนสามารถนา 
ความรู๎ทางด๎านเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจาวันได๎อยํางคลํองแคลํว รวมทั้งสถานศึกษามีการปรับ 
หลักสูตรให๎สอดคล๎องกับยุคเทคโนโลยี 

ในสํวนของอุปสรรคนั้น ได๎แกํ นักเรียนบางกลุํมมีการใช๎เทคโนโลยีที่ไมํกํอให๎เกิดประโยชน์ เน๎นความ
บันเทิงมากจนเกินไป ชุมชนขาดการควบคุมการให๎บริการด๎านเทคโนโลยี เชํน ร๎านอินเตอร์เน็ต เกมส์ และ
งบประมาณในการจัดการศึกษามีน๎อย ท าให๎สื่อและอุปกรณ์ท่ีใช๎ในการจัดการเรียนการสอนไมํเพียงพอ 

2.3 ด๎านเศรษฐกิจ (Economic Factors : E) 
สรุปผลการวิเคราะห์แล๎วเป็นโอกาสมากกวําอุปสรรค เนื่องจากผู๎ปกครอง กรรมการสถานศึกษา 

องค์กรเอกชนตํางๆ และชุมชนมีสํวนรํวมในการสนับสนุนการศึกษาหลากหลาย มีการสนับสนุนทุนการศึกษา 
ทุนอาหารกลางวันให๎กับนักเรียนอยํางสม่ าเสมอ ตลอดจนเศรษฐกิจในชุมชนอยูํในระดับดีเอ้ือประโยชน์ในการ
พัฒนาการศึกษาของโรงเรียน  

ในสํวนของอุปสรรคนั้น พบวํา ผู๎ปกครองบางสํวนมีรายได๎น๎อยไมํแนํนอน ภาวะเศรษฐกิจถดถอย ไมํ 
สามารถสนับสนุนบางกิจกรรมของโรงเรียนได๎ เนื่องจากสํวนใหญํมีอาชีพรับจ๎างหรือเกษตรกรรม 

2.4 ด๎านการเมืองและการกฎหมาย (Political and legal factors :P ) 
สรุปผลการวิเคราะห์แล๎วเป็นโอกาสมากกวําอุปสรรค รัฐบาลมีการสนับสนุนงบประมาณในการจัด

การศึกษา ได๎แกํ เงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน นโยบายเรียนฟรี 15ปี อยํางมีคุณภาพ พระราชบัญญัติ
การศึกษาเอ้ือตํอการเรียนการสอนและการให๎การศึกษาภาคบังคับ ตลอดจนองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นเห็น
ความส าคัญของการศึกษา 

 ในสํวนของอุปสรรค เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงพรรคการเมืองหรือเปลี่ยนรัฐบาลท าให๎เปลี่ยน
แนวนโยบายบํอย การด าเนินงานจึงขาดความตํอเนื่อง ได๎รับการจัดสรรงบประมาณลําช๎า รวมทั้งการลด
อัตราก าลังท าให๎บางสาขาวิชามีบุคลากรไมํเพียงพอ 
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1. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และท าให๎ประเทศไทยพัฒนาไปสูํอนาคตท่ีพึงประสงค์ จ าเป็นจะต๎องมีการ 

วางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคสํวนให๎ 
ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ภายใต๎วิสัยทัศน์
“ประเทศมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล๎ว ด๎วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” ประกอบด๎วย 6 ยุทธศาสตร์ โดยสรุปได๎ดังนี้ 

(1) ยุทธศาสตร์ด๎านความม่ันคง 
มีเปูาหมายทั้งในการสร๎างเสถียรภาพภายในประเทศและชํวยลดและปูองกันภัยคุกคามจากภายนอก 

รวมทั้งสร๎างความเชื่อมั่นในกลุํมประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มีตํอประเทศไทย  
(2) ยุทธศาสตร์ด๎านการสร๎างความสามารถในการแขํงขัน 
เพ่ือให๎ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสูํการเป็นประเทศพัฒนาแล๎ว ซึ่งจ าเป็นต๎องยกระดับผลิตภาพ 

การผลิตและการใช๎นวัตกรรมในการเพิ่มความสามารถในการแขํงขันและการพัฒนาอยํางยั่งยืน ทั้งในสาขา 
อุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร๎างความมั่นคงและปลอดภัยด๎านอาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทาง 
การค๎าและการเป็นผู๎ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแหํงอนาคต ทั้งนี้ภายใต๎กรอบการปฏิรูป 
และพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด๎าน อันได๎แกํโครงสร๎างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน 

(3) ยุทธศาสตร์ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน 
เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให๎เป็นรากฐานที่แข็งแกรํงของประเทศ มีความพร๎อมทางกาย ใจ 

สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์อยํางมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมายมีคุณธรรม 
จริยธรรม รู๎คุณคําความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง 

(4) ยุทธศาสตร์ด๎านการสร๎างโอกาสความเสมอภาคและเทําเทียมกันทางสังคม 
เพ่ือเรํงกระจายโอกาสการพัฒนาและสร๎างความมั่นคงให๎ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล๎าไปสูํสังคมท่ีเสมอ 

ภาคและเป็นธรรม 
(5) ยุทธศาสตร์ด๎านการสร๎างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม 
เพ่ือเรํงอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสร๎างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคง รวมทั้งมี 

ความสามารถในการปูองกันผลกระทบและปรับตัวตํอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ 
และพัฒนามุํงสูํการเป็นสังคมสีเขียว 

(6) ยุทธศาสตร์ด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
เพ่ือให๎หนํวยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและ 

ประสิทธิผล กระจายบทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาล 
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดทาแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ซึ่งเป็นแผน 

ระยะยาว 20 ปี เพ่ือเป็นแผนแม่บทส าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนา 
การศึกษาในช่วงระยะเวลาดังกล่าว โดยน ายุทธศาสตร์ชาติมาเป็นกรอบความคิดส าคัญในการจัดท าแผนการ 
ศึกษาแห่งชาติ และได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) ไว้ดังนี้ 

ส่วนที่ 3 
การก าหนดยุทธศาสตร ์
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“คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดารงชีวิตอย่างเป็นสุข 
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21” 

วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแหํงชาติ (Objectives) 4 ประการ คือ 
1) เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
2) เพ่ือพัฒนาคนไทยให๎เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะที่สอดคล๎องกับบทบัญญัติ 

ของรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 
3) เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให๎เป็นสังคมแหํงการเรียนรู๎ และคุณธรรม จริยธรรม รู๎รักสามัคคี และรํวมมือ 

ผนึกก าลังมุํงสูํการพัฒนาประเทศอยํางยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4) เพ่ือน าประเทศไทยก๎าวข๎ามกับดักประเทศท่ีมีรายได๎ปานกลาง และความเหลื่อมล้ าภายในประเทศ 

ลดลง และได๎วางเปูาหมายไว๎ 2 ด๎าน คือ เปูาหมายด๎านผู๎เรียน (Learner Aspirations) และเปูาหมายของการ 
จัดการศึกษา (Aspirations) 

     4.1 เปูาหมายด๎านผู๎เรียน (Learner Aspirations) โดยมุํงพัฒนาผู๎เรียนทุกคนให๎มีคุณลักษณะ 
และทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs) ประกอบด๎วย ทักษะและคุณลักษณะตํอไปนี้ 3Rs ได๎แกํ 
การ 
อํานออก (Reading) การเขียนได๎ (Writing) และการคิดเลขเป็น (Arithmetics) 

8Cs ได๎แกํ ทักษะด๎านการคิดอยํางมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก๎ปัญหา (Critical 
Thinkingand Problem Solving) ทักษะด๎านการสร๎างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) 
ทักษะด๎านความเข๎าใจตํางวัฒนธรรม ตํางกระบวนทัศน์ (Cross – cultural Understanding) ทักษะด๎าน 
ความรํวมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผู๎น า (Collaboration, Teamwork and Leadership) ทักษะด๎าน 
การสื่อสาร สารสนเทศ และการรู๎เทําทันสื่อ (Communications, Information and Media Literacy) 
ทักษะด๎านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy) ทักษะ 
อาชีพและทักษะการเรียนรู๎ (Career and Learning Skills) และความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม(Compassion) 

     4.2 เปูาหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) 5 ด๎าน ประกอบด๎วย 
1) ประชากรทุกคนเข๎าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานอยํางท่ัวถึง (Access) เด็ก 

ปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย ประชากรทุกคนมีโอกาสได๎รับบริการทางการศึกษาตั้งแตํปฐมวัยถึงมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย หรือเทียบเทําท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน ประชากรที่อยูํในก าลังแรงงานได๎รับการพัฒนาทักษะ 
ความรู๎ความสามารถ และสมรรถนะท่ีตอบสนองความต๎องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ ประชากร
สูงวัยได๎เรียนรู๎ ฝึกฝนเพ่ือพัฒนาความรู๎ความสามารถ และทักษะเพ่ือการท างานหรือการมีชีวิตหลังวัยท างาน
อยํางมีคุณคําและเป็นสุข 

2) ผู๎เรียนทุกกลุํมเปูาหมายได๎รับบริการทางการศึกษาอยํางเสมอภาคและเทําเทียม (Equity) 
ผู๎เรียนทุกกลุํมเปูาหมาย ทั้งกลุํมปกติ ผู๎มีความสามารถพิเศษ ผู๎มีความบกพรํองด๎านตํางๆ ผู๎พิการผู๎ด๎อยโอกาส 
และผู๎มีภูมิหลังทางสังคมหรือฐานะทางเศรษฐกิจที่แตกตํางกันได๎รับโอกาสและการบริการทางการศึกษาอยําง 
เสมอภาคและเทําเทียม 

3) ระบบการศึกษาท่ีมีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถและเต็มตาม 
ศักยภาพ (Quality) ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะ 
ทักษะความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะของแต่ละบุคคลให้ไปได้ไกลที่สุดเท่าที่ศักยภาพและความสามารถ 
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ของแตํละบุคคลพึงมี ภายใต๎ระบบเศรษฐกิจสังคมฐานความรู๎ สังคมแหํงปัญญา และการสร๎างสภาพแวดล๎อมที่ 
เอ้ือตํอการเรียนรู๎ ที่ประชาชนสามารถเรียนรู๎ได๎อยํางตํอเนื่องตลอดชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรมและสามารถ   
ด ารงชีวิตได๎อยํางเป็นสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4) ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือการพัฒนาผู๎เรียนอยํางทั่วถึงและมี 
คุณภาพ และการลงทุนทางการศึกษาที่ค๎ุมคําและบรรลุเปูาหมาย (Efficiency) หนํวยงาน สถานศึกษาและ 
สถาบันการศึกษาทุกแหํงสามารถบริหารและจัดการศึกษาอยํางมีประสิทธิภาพ ด๎วยคุณภาพและมาตรฐาน 
ระดับสากล จัดให๎มีระบบการจัดสรรและใช๎ทรัพยากรทางการศึกษาที่กํอประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาผู๎เรียน 
แตํละคนให๎บรรลุศักยภาพและขีดความสามารถของตน และสํงเสริมสนับสนุนให๎ทุกภาคสํวนของสังคมที่มี 
ศักยภาพและความพร๎อมเข๎ามามีสํวนรํวมในการระดมทุนและรํวมรับภาระคําใช๎จํายเพื่อการศึกษา โดยเฉพาะ 
สถานประกอบการ สถาบันและองค์กรตํางๆ ในสังคม และผู๎เรียนผํานมาตรการทางการเงินและการคลังที่ 
เหมาะสม 

5) ระบบการศึกษาที่สนองตอบและก๎าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัตและบริบทที่ 
เปลี่ยนแปลง (Relevancy) ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน สนองตอบและก๎าวทันการเปลี่ยนแปลง 
ของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถพัฒนาทักษะ คุณลักษณะและสมรรถนะในการทางานของก าลังคนในประเทศ 
ให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของตลาดงาน สังคม และประเทศ ภายใต๎ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และ 
ยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ทีจ่ะน าประเทศไทยก๎าวข๎ามกับดักประเทศที่มีรายได๎ปานกลางสูํการเป็นประเทศ 
ที่พัฒนาแล๎ว ด๎วยการศึกษาที่สร๎างความม่ันคงในชีวิตของประชาชนสังคมและประเทศชาติ และการสร๎างเสริม 
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมแผนการศึกษาแหํงชาติได๎ก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการศึกษาภายใต๎ 
6 ยุทธศาสตร์หลักท่ีสอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ดังนี้ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และ นวัตกรรรม เพ่ือสร๎างขีดความสามารถในการ 

         แขํงขันของประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชํวงวัย และการสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร๎างโอกาส ความเสมอภาค และความเทําเทียมทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือสร๎างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
 
2. จุดเน้นเชิงนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีวําการกระทรวงศึกษาธิการ ได๎มอบจุดเน๎นเชิงนโยบายโดย 
ยึดกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด๎าน เป็นหลักในการดาเนินการ ดังนี้ 
(1) จุดเน๎นด๎านความมั่นคง 

แนวทางหลัก 
1.1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
1.2 การบริหารจัดการ 
1.3 การยกระดับคุณภาพและสํงเสริมโอกาสในการเข๎าถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ

จังหวัดชายแดนภาคใต๎และพ้ืนที่พิเศษ 
1.4 การพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือการจัดระบบการดูแลและปูองกันภัยคุกคามในรูปแบบใหมํ 
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(2) จุดเน๎นด๎านการผลิตพัฒนากาลังคนและสร๎างความสามารถในการแขํงขัน 
แนวทางหลัก 
2.1 การผลิตและพัฒนาก าลังคนให๎ความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด๎าน มีสมรรถนะในสาขาที่ตรง 

ตามความต๎องการของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
2.2 การสํงเสริมการวิจัยและพัฒนา เพ่ือสร๎างองค์ความรู๎และนวัตกรรมที่สร๎างผลผลิตและมูลคําเพ่ิม

ทางเศรษฐกิจ 
(3) จุดเน๎นด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน 

แนวทางหลัก 
3.1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
3.2 การผลิตและพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
3.3 การสํงเสริม สนับสนุนให๎คนทุกชํวงวัย มีทักษะ ความรู๎ความสามารถ และการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตอยํางเหมาะสมเต็มตามศักยภาพ 
3.4 การสํงเสริมและพัฒนาแหลํงเรียนรู๎ สื่อต าราเรียน และสื่อการเรียนรู๎ตํางๆ ให๎มีคุณภาพ

มาตรฐานและประชาชนสามารถเข๎าถึงแหลํงเรียนรู๎ได๎โดยไมํจ ากัดเวลาและสถานที่ 
 (4) จุดเน๎นด๎านการสร๎างโอกาส ความเสมอภาค และความเทําเทียมกันทางสังคม 

แนวทางหลัก 
4.1 ขยายโอกาสการเข๎าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู๎อยํางตํอเนื่องตลอดชีวิต 
4.2 การเพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคในการเข๎าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
4.3 สํงเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและส าหรับคนทุกชํวงวัย 
4.4 การพัฒนาฐานข๎อมูลด๎านการศึกษาที่มีมาตรฐาน เชื่อมโยงและเข๎าถึงได๎ 

(5) จุดเน๎นด๎านการเสริมสร๎างคุณภาพชีวิตประชาชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
แนวทางหลัก 
5.1 สํงเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู๎ แหลํงเรียนรู๎ และสื่อการเรียนรู๎ตํางๆ ที่

เกี่ยวข๎อง 
กับการสร๎างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 

5.2 สํงเสริม สนับสนุนการสร๎างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล๎อม มีคุณธรรมจริยธรรม และน าแนวคิดตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูํการปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 

5.3 พัฒนาองค์ความรู๎ งานวิจัย และนวัตกรรม ด๎านการสร๎างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล๎อม 
(6) จุดเน๎นด๎านการพัฒนาระบบและการบริหารจัดการ 

แนวทางหลัก 
6.1 ปรับปรุงโครงสร๎างและการบริหารจัดการการศึกษา 
6.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา 
6.3 สํงเสริมการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวนในการจัดการศึกษา 
6.4 ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับระบบการเงินเพ่ือการศึกษาที่สํงผลตํอคุณภาพและประสิทธิภาพการ

จัดการศึกษา 
6.5 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
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3. นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่เก่ียวข๎องกับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได๎แกํ 

วิสัยทัศน์ 
การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพืน้ฐานของความเป็นไทย 

พันธกิจ 
1. สํงเสริมและสนับสนุนให๎ประชากรวัยเรียนทุกคนได๎รับการศึกษาอยํางทั่วถึง และมีคุณภาพ 
2. สํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรและคํานิยมหลัก 

ของคนไทย 12 ประการ 
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน๎นการมีสํวนรํวม เพ่ือเสริมสร๎างความรับผิดชอบตํอคุณภาพ 

การศึกษาและบูรณาการการจัดการศึกษา 
เป้าประสงค์ 

1. ผู๎เรียนระดับกํอนประถมศึกษาและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย 
และมีคุณภาพและทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 

2. ประชากรวัยเรียนทุกคน ได๎รับโอกาสในการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยํางท่ัวถึง มีคุณภาพและเสมอภาค 
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการท างานที่มุํงเน๎น 

ผลสัมฤทธิ์ 
4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และสถานศึกษา มีประสิทธิภาพ 

และเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สูํคุณภาพระดับ 
มาตรฐานสากล 

5. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เน๎นการท างานแบบบูรณาการ มีเครือขํายการ 
บริหารจัดการ บริหารแบบมีสํวนรํวมจากทุกภาคสํวนในการจัดการศึกษา กระจายอ านาจและความรับผิดชอบ 
สูํส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 

6. พ้ืนที่พิเศษ ได๎รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาที่เหมาะสมตาม 
บริบทของพื้นที่ 

7. หนํวยงานทุกระดับ พัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และระบบข๎อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการศึกษา 
อยํางมีประสิทธิภาพ 

8. หนํวยงานทุกระดับ มีงานวิจัยที่สามารถน าผลไปใช๎ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู๎เรียนและสํงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร๎างขีดความสามารถในการ 

แขํงขัน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สํงเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข๎าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู๎อยํางมีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร๎างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและสํงเสริมการมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษา 
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วัตถุประสงค์ 
วัตถุประสงค์ของการปฏิรูปการศึกษาภายใต๎แผนปฏิรูปประเทศด๎านการศึกษา ในประเด็นส าคัญคือ 
1. ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
2. ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
3. มุํงความเป็นเลิศและสร๎างขีดความสามารถในการแขํงขันของประเทศ 
4. ปรับปรุงระบบการศึกษาให๎มีประสิทธิภาพ 

 
หลักการ 

1. ประชาชนทุกกลุํมทุกวัย ได๎รับการศึกษาในระบบตําง ๆ และการเรียนรู๎ตลอดชีวิต 
2. เด็ก เยาวชน ผู๎เรียน มีทัศนคติท่ีถูกต๎อง มีพ้ืนฐานชีวิตที่เข๎มแข็ง (สุขภาพ และอุปนิสัย) 
3. จัดการศึกษาให๎สอดคล๎องกับทิศทางการพัฒนาประเทศและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 

จุดเน้นการจัดการศึกษา 
1. ระดับกํอนอนุบาล เน๎นประสานหนํวยงานอื่น ในการเตรียมความพร๎อมผู๎เรียนในด๎านสุขภาพและ 

โภชนาการ 
2. ระดับอนุบาล เน๎นความรํวมมือ รัฐ ท๎องถิ่น เอกชน พํอแมํและผู๎ปกครอง ในการจัดศึกษาระดับ 

อนุบาล โดยมีจุดเน๎น 
   - พัฒนาผู๎เรียนให๎มีความพร๎อมทางด๎านรํางกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม 
   - จัดประสบการณ์การเรียนรู๎ เน๎นการเรียนปนเลํน เรียนรู๎อยํางมีความสุข และสร๎างกิจกรรมเสริม 
3. ระดับประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ครูและผู๎เรียนสร๎างกระบวนการเรียนรู๎รํวมกัน และจัดการเรียนรู๎ 

แบบองค์รวม จัดแหลํงเรียนรู๎เพ่ือพัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณภาพ โดยมีจุดเน๎น  
   - เรียนภาษาไทย เน๎นเพื่อการสื่อสาร และใช๎เป็นเครื่องมือเพ่ือเรียนวิชาอ่ืน 
   - เรียนภาษาอังกฤษ เน๎นเพื่อการสื่อสาร 
   - เรียนรู๎ด๎วยวิธีการ Active Learning เน๎นพัฒนาทักษะกระบวนการคิด การเรียนรู๎จากสถานการณ์ 

จริง สถานการณ์จ าลอง กิจกรรมการเรียนรู๎จากปัญหาและการลงมือปฏิบัติ สามารถเรียนรู๎ได๎ทุกที่ทุกเวลา 
และเรียนรู๎อยํางมีความสุข 

   - เรียนรู๎ Digital และใช๎ Digital เป็นเครื่องมือการเรียนรู๎ 
   - สํงเสริมการเรียนวิทยาศาสตร์เพ่ือสร๎างนวัตกรรม 
   - จัดการเรียนรู๎ที่หลากหลาย ที่เชื่อมโยงสูํอาชีพและการมีงานท า 
   - พัฒนาครูตามความต๎องการของครูและสถานศึกษา (คูปองครู) 
   - จัดให๎มีโครงการ 1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ 
4. ระดับอาชีวศึกษา จัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท าให๎สอดคล๎องกับนโยบายรัฐบาล และความต๎องการ 

ของสังคม ทั้งภาคอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม บริการ และเป็นผู๎ประกอบการเอง โดยมีจุดเน๎น 
   - จัดการศึกษาระบบทวิภาคี พัฒนาผู๎เรียนให๎มีทักษะและความเชี่ยวชาญในอาชีพเฉพาะด๎าน 

เรียนรู๎จากสถานการณ์จริงและสถานการณ์จ าลอง และเรียนรู๎จากกิจกรรม 
   - เรียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร และใช๎เพ่ือการประกอบอาชีพ 
   - เรียนรู๎ Digital และใช๎ Digital เป็นเครื่องมือการเรียนรู๎ 
   - จัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค 
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5. ระดับอุดมศึกษา เน๎นการวิจัยและค๎นหาแนวทางการพัฒนา การสร๎างนวัตกรรมเพ่ือให๎เกิดองค์ 
ความรู๎ใหมํ และมีการเชื่อมโยงองค์ความรู๎ที่หลากหลายทั้งภายในประเทศและตํางประเทศ เพ่ือพัฒนาขีด 
ความสามารถในการแขํงขันของประเทศ โดยมีจุดเน๎น 

   - เรียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร และมีทักษะภาษาในระดับสูง ใช๎เป็นเครื่องมือในการเรียนรู๎เพื่อ 
สร๎างองค์ความรู๎ และเป็นเครื่องมือในการเชื่อมโยงความรู๎ทั้งในและตํางประเทศ 

   - เรียนรู๎ Digital และใช๎ Digital เป็นเครื่องมือการเรียนรู๎ 
- ผู๎เรียนมีศกัยภาพและมีองค์ความรู๎ที่หลากหลายทั้งในและตํางประเทศ สามารถสร๎างนวัตกรรมเพ่ือ 

เพ่ิมขีดความสามารถในการแขํงขันของประเทศ และทันตํอการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 

การขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นไปสู่การปฏิบัติ 
1. ใช๎กระบวนการพัฒนาคุณธรรม บูรณาการในทุกกระบวนการเรียนรู๎ 
2. สอดแทรกเรื่องความโปรํงใส ยุติธรรม และปูองกันการทุจริต ให๎มีในทุกมิติ ทั้งการเรียนการสอน 

การนิเทศ และการบริหาร 
3. ให๎องค์กรหลักน าไปก าหนดนโยบายขององค์กรสูํการพัฒนาที่ยั่งยืน และขับเคลื่อนสูํการปฏิบัติ 

ขององค์กร 
4. เน๎นการสร๎างโอกาสทางการศึกษาให๎กับทุกกลุํมบุคคล ทุกระดับ ทุกประเภท สูํการลดความเหลื่อม 

ล้ าในการรับการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกหนํวยงาน 
5. ให๎ศึกษาธิการจังหวัด น าเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด จัดท าแผนและขับเคลื่อนสูํการ 

ปฏิบัติในการจัดการศึกษาในแตํละจังหวัดให๎เป็นรูปธรรม 
6. ใช๎เทคโนโลยีเชื่อมโยงข๎อมูล (Big Data) ส าหรับเป็นเครื่องมือในการเรียนรู๎ และเครื่องมือในการ 

บริหาร 
7. ให๎หนํวยงานทางการศึกษา จัดให๎มีการพัฒนาหลักสูตรให๎มีความเชื่อมโยง ทั้งระดับการศึกษาขั้น 

พ้ืนฐาน อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา  
8. ให๎ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เป็นหนํวยงานประสานงาน ดูแลเด็กที่มีความต๎องการจ าเป็น 

พิเศษในทุกระดับ เพ่ือให๎เด็กพิเศษได๎รับการพัฒนา สามารถเรียนรู๎ และพ่ึงพาตนเองได๎ 
9. ให๎ส านักงานสํงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นหนํวยงานหลัก และ 

ประสานงานกับหนํวยงานที่เก่ียวข๎อง ดูแลเด็กที่ตกหลํนจากระบบการศึกษา และการศึกษาของผู๎สูงอายุ 
10. ให๎ผู๎ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และศึกษาธิการภาค มีบทบาทและหน๎าที่ตรวจราชการ 

ติดตาม ประเมินผลทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ 
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4. ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 

วิสัยทัศน์ 
องค์กรคุณภาพ จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอยํางทั่วถึง น๎อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

บนพื้นฐานความเป็นไทย สูํมาตรฐานสากล 
พันธกิจ 

1. สํงเสริม สนับสนุน ประชากรวัยเรียนมีโอกาสได๎รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอยํางทั่วถึง และมีคุณภาพ 
ตามมาตรฐาน 

2. สํงเสริมและพัฒนาผู๎เรียน ให๎มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและ 
คํานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ โดยน๎อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูํการปฏิบัติ 

3. สํงเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให๎เป็นมืออาชีพ 
4. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล การกระจายอ านาจและการบูรณาการเพ่ือเสริมสร๎าง 

ความรับผิดชอบตํอคุณภาพการศึกษา 
5. สํงเสริมการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ให๎ผู๎เรียนมีทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 

ค่านิยมองค์กร 
บริการดี มีคุณธรรม ก๎าวล้ าเทคโนโลยี 

เป้าประสงค์ 
1. ประชากรวัยเรียนในเขตพ้ืนที่บริการทุกคน ได๎รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอยํางทั่วถึง 

มีคุณภาพและเสมอภาค 
2. นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน ได๎รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีทักษะการ 

เรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู๎ ความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะที่เหมาะสม 

ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
4. นักเรียน คร ูและบุคลากรทางการศึกษา ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

กลยุทธ์ 
กลยุทธ์ที่ ๑ จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพผู๎เรียน และสํงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร๎างขีดความสามารถ 
               ในการแขํงขัน 
กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาผู๎บริหาร คร ูและบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ ๔ ขยายโอกาสการเขา๎ถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู๎อยํางมีคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการและสํงเสริมการมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษา 
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1. นโยบายทิศทางการพัฒนาของโรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน 

วิสัยทัศน์(VISION) 
 มุํงพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู๎เรียนอยํางทั่วถึง เสมอภาค ได๎คุณภาพมาตรฐานสูํสากลน๎อมน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นฐานความเป็นไทย ก๎าวทันเทคโนโลยีเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในโลก
ศตวรรษท่ี 21 

พันธกิจ(MISION) 
 1. ผู๎เรียนได๎รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอยํางทั่วถึง เสมอภาค และมีคุณภาพตามมาตรฐานสูํสากล 

2. พัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณธรรมจริยธรรมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและคํานิยมหลักของ
คนไทย 12 ประการโดยน๎อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูํการปฏิบัติ 

3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให๎เป็นมืออาชีพ 
4. บริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลกระจายอ านาจและบูรณาการเพ่ือเสริมสร๎างความ

รับผิดชอบตํอคุณภาพการศึกษา 
 5. จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให๎ผู๎เรียนมีทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่21 

เป้าประสงค์(GOAL) 
 1. ประชากรวัยเรียนในเขตพ้ืนที่บริการทุกคนได๎รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอยํางทั่วถึงเสมอ
ภาคและมีคุณภาพมาตรฐานสูํสากล 

2. นักเรียนทุกคนได๎รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษท่ี21 
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู๎ความสามารถทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสม 

ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
4.นักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
5. สถานศึกษามีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 
กลยุทธ์สถานศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู๎เรียนสูํความเป็นพลโลก 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาทักษะกระบวนการจัดการเรียนรู๎ตามแนวทางการจัดการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการของสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลบนพื้นฐานปรัชญาของ 

                         เศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ที่ 4 สํงเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรสูํความเป็นมืออาชีพ 
กลยุทธ์ที่ 5 สํงเสริมการมีสํวนรํวมแบบบูรณาการของทุกภาคสํวนในการสนับสนุนและการจัด                   
              การศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 6 สํงเสริมอัตลักษณ์ของสถานศึกษาบนวิถีชุมชนและความเป็นไทย 

ส่วนที่ 4 
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
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จุดเน้นสถานศึกษา 
1. พัฒนาผู๎เรียนให๎มีความพร๎อมทางด๎านรํางกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม 
2.จัดประสบการณ์การเรียนรู๎ เน๎นการเรียนปนเลํน เรียนรู๎อยํางมีความสุข และสร๎างกิจกรรมเสริม 
3.เรียนภาษาไทยเน๎นเพื่อการสื่อสาร และใช๎เป็นเครื่องมือเพ่ือเรียนวิชาอ่ืน 
4. เรียนภาษาอังกฤษ เน๎นเพื่อการสื่อสาร 
5. เรียนรู๎ด๎วยวธิีการ Active Learning เน๎นพัฒนาทักษะกระบวนการคิดการเรียนรู๎จากสถานการณ์

จริง สถานการณ์จ าลองกิจกรรมการเรียนรู๎จากปัญหาและการลงมือปฏิบัติสามารถเรียนรู๎ได๎ทุกที่ทุกเวลา และ
เรียนรู๎อยํางมีความสุข 

6. เรียนรู๎ Digital และใช๎ Digital เป็นเครื่องมือการเรียนรู๎ 
7. สํงเสริมการเรียนคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์เพ่ือสร๎างนวัตกรรม 
8.จัดการเรียนรู๎ที่หลากหลาย ที่เชื่อมโยงสูํอาชีพและการมีงานท า 
9. พัฒนาครูตามความต๎องการของครูและสถานศึกษา 

มาตรฐานการศึกษา 
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 

1.1มีพัฒนาการด๎านรํางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได๎ 
1.2มีพัฒนาการด๎านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได๎ 
1.3มีพัฒนาการด๎านสังคม ชํวยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
1.4มีพัฒนาการด๎านสติปัญญา สื่อสารได๎ 

มาตรฐานที่ 2กระบวนการบริหารและการจัดการ 
2.1มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4ด๎าน สอดคล๎องกับบริบทของท๎องถิ่น 
2.2จัดครูให๎เพียงพอกับชั้นเรียน 
2.3สํงเสริมให๎ครูมีความเชี่ยวชาญด๎านการจัดประสบการณ์ 
2.4จัดสภาพแวดล๎อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู๎ อยํางปลอดภัยและเพียงพอ 
2.5ให๎บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อกาเรียนรู๎เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ส าหรับครู 
2.6มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให๎ผู๎เกี่ยวข๎องทุกฝุายมีสํวนรํวม 

มาตรฐานที่ 3การจัดประสบการณ์ที่เน๎นเด็กเป็นส าคัญ 
3.1จัดประสบการณ์ท่ีสํงเสริมให๎เด็กมีพัฒนาการทุกด๎านอยํางสมดุลเต็มศักยภาพ 
3.2สร๎างโอกาสให๎เด็กได๎รับประสบการณ์ตรง เลํนและปฏิบัติอยํางมีความสุข 
3.3จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือตํอการเรียนรู๎ ใช๎สื่อ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
3.4ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด

ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
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มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานที่ 1คุณภาพของผู๎เรียน 
 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู๎เรียน 
  1)  มีความสามารถในการอําน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
  2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอยํางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
  ความคิดเห็น และแก๎ปัญหา 
  3)  มีความสามารถในการสร๎างนวัตกรรม 
  4)  มีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  6)  มีความรู๎  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีตํองานอาชีพ 
 1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู๎เรียน 
  1)  การมีคุณลักษณะและคํานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
  2)  ความภูมิใจในท๎องถิ่นและความเป็นไทย 
  3)  การยอมรับที่จะอยูํรํวมกันบนความแตกตํางและหลากหลาย 
  4)  สุขภาวะทางรํางกาย และจิตสังคม 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 2.1  มีเปูาหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน๎นคุณภาพผู๎เรียนรอบด๎านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 และทุกกลุํมเปูาหมาย 
 2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให๎มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 2.5  จัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือตํอการจัดการเรียนรู๎อยํางมีคุณภาพ 
 2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู๎ 
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ 
 3.1  จัดการเรียนรู๎ผํานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตได๎ 
 3.2  ใช๎สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลํงเรียนรู๎ที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎ 
 3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 3.4  ตรวจสอบและประเมินผู๎เรียนอยํางเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู๎เรียน 

3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และให๎ข๎อมูลปูอนกลับเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู๎ 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จ (Key Performance Indicator) 
ด้านที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

1. นักเรียนชั้น ป.3 ,ป.6 มีคะแนนคําเฉลี่ยจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)      
สูงกวําระดับประเทศ 

2. ผลการพัฒนาคุณภาพเป็นไปตามคําเปูาหมายของสถานศึกษาแยกตามกลุํมสาระการเรียนรู๎ 
3. นักเรียนมีคําเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
4. จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียน 0 ลดลง 
5. นักเรียนมีนิสัยรักการอํานเพ่ิมข้ึน 
6. นักเรียนมีผลงานสร๎างสรรค์นวัตกรรมที่เกิดจากการเรียนแบบบูรณาการข๎ามกลุํมสาระการเรียนรู๎ 

สามารถเผยแพรํสูํสาธารณะชน  
7. นักเรียนมีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีผลงานสร๎างสรรค์         

ด๎าน ICT สามารถเผยแพรํสูํสาธารณะชน รวมทั้งเข๎ารํวมหรือแขํงขันและได๎รับรางวัล 
8. นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษได๎เหมาะสมตามระดับชั้น 
9. นักเรียนมีความสามารถในการคิดค านวณ ได๎เหมาะสมตามระดับชั้น 
10. นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอยํางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นและแก๎ปัญหาได๎ 
11. นักเรยีนมีผลงานสร๎างสรรค์ที่เกิดจากการเรียนแบบบูรณาการข๎ามกลุํมสาระการเรียนรู๎ สามารถ 

เผยแพรํสูํสาธารณะชน รวมทั้งเข๎ารํวมหรือแขํงขันและได๎รับรางวัล 
12. นักเรียนมีผลการประเมินผํานเกณฑ์ด๎านสมรรถนะผู๎เรียน 
13. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-  6 มีความรู๎ เจตคตทิี่ดีตํองานอาชีพ 
14. นักเรียนที่มีความถนัดและมีความสามารถพิเศษด๎านดนตรี กีฬา อาชีพและการแสดงออกด๎าน

ตํางๆได๎รับการสํงเสริมและพัฒนาศักยภาพตามความถนัดและความสนใจ 
15. นักเรียนมีผลการประเมินผํานเกณฑ์ด๎านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
16. นักเรียนมีสุขภาพอนามัย ตามเกณฑม์าตรฐานและลักษณะจิตสังคม 
17. นักเรียน รู๎จัก เข๎าใจตนเองมีทักษะชีวิต สามารถปรับตัวอยูํในสังคมและประกอบอาชีพได๎อยําง 

เหมาะสม 
18. นักเรียนเข๎ารํวมและผํานการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน 
19. จ านวนนักเรียนที่ออกกลางคันมีจานวนลดลง 
20. จ านวนนักเรียนที่เรียนซ้ าชั้นมีจ านวนลดลง 
21. นักเรียนทุกคนได๎รับการคัดกรองสํงเสริม พัฒนา สํงตํอ อยํางเป็นระบบถูกต๎องตามขั้นตอน 
22. นักเรียนได๎รับการปูองกันแก๎ไขและพัฒนาพฤติกรรมอันพึงประสงค์ด๎วยระบบดูแลชํวยเหลือ 
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ด้านที่ 2 การพัฒนาทักษะกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
23. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการด๎วยระบบคุณภาพ 
24. สถานศึกษามีผลการประเมินตามมาตรฐานสถานศึกษา ทั้งภายในและภายนอกในระดับดีขึ้นไป

และได๎รับการรับรองทุกมาตรฐาน 
25. สถานศึกษามีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
26. สถานศึกษามีการวางแผนการบริหารและการจัดการข๎อมูลสารสนเทศอยํางเป็นระบบ 
27. สถานศึกษามีระบบการกากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาและการจัด 

การศึกษาอยํางตํอเนื่อง 
28. สถานศึกษามีการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาทุก 3 ปี โดยความรํวมมือของโรงเรียน นักเรียน 

คณะกรรมการสถานศึกษา สมาคมครู ผู๎ปกครอง และศิษย์เกํา 
29. นักเรียนทุกคนได๎เลือกเรียนตามหลักสูตรสํงเสริมความเป็นเลิศทางด๎านวิชาการท่ีตอบสนองตํอ

ความถนัดความสนใจและศักยภาพของผู๎เรียน 
30. นักเรียนทุกคนได๎เลือกกิจกรรมตามความถนัดและสนใจตามโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู๎ 

ด้านที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการของสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลบนพื้นฐานปรัชญา                     
 ของเศรษฐกิจพอเพียง 

31. นักเรียน/ผู๎รับบริการเครือขํายอินเทอร์เน็ตมีความพึงพอใจในการใช๎งานเครือขํายอินเตอร์เน็ต 
32. นักเรียน/ผู๎รับบริการห๎อง ICT มีความพึงพอใจในการใช๎ห๎อง 
33. นักเรียน/ผู๎รับบริการห๎องให๎บริการสืบค๎นซํอมบ ารุงอุปกรณ์ IT มีความพึงพอใจในการด าเนินงาน 
34. นักเรียน/ผู๎รับบริการงานโสตทัศนศึกษามีความพึงพอใจในการจัดการโสตทัศนูปกรณ์ 
35.สถานศึกษามีจ านวนห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และห๎องศูนย์คอมพิวเตอร์ที่มีคุณภาพและ

เพียงพอตํอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
36. สภาพแวดล๎อมและระบบสาธารณูปโภค มีความปลอดภัยเพียงพอและเอ้ือตํอการบริหารจัดการ

และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
37. วัสดุ ครุภัณฑ ์มีเพียงพอตํอการบริหารจัดการและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
38.นักเรียนทุกคนได๎รับประสบการณ์ตรงจากการศึกษาแหลํงเรียนรู๎ภายในภายนอกนอกและสามารถ

น าประสบการณ์ท่ีได๎มาประยุกต์ใช๎ในการเรียนและการด ารงชีวิตประจ าวันได๎ 
39. นักเรียนมีความพึงพอใจแหลํงเรียนรู๎ของสถานศึกษาในระดับมากข้ึนไป 
40. โรงเรียนมีเปูาหมายวิสัยทัศน์ พันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
41. มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการสถานศึกษาบนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
42. สภานักเรียนได๎รับการสํงเสริมและสร๎างภาวะความเป็นผู๎น า 
43. นักเรียนได๎รับการสํงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
44. นักเรียนได๎เข๎ารํวมกิจกรรมปลูกผักปลอดสารพิษ กิจกรรมปุ๋ยหมัดชีวภาพ 
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ด้านที่ 4 การส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ 
45. ครูมีการบูรณาการใช๎สื่อ DLIT เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน 
46. ครูพัฒนาและใช๎สื่อการสอน โดยใช๎สื่อ ICT และแหลํงเรียนรู๎ในชุมชนที่สอดคล๎องกับ       

รายวิชาที่สอน 
47. ครูเปิดโอกาสให๎ผู๎เรียนเรียนรู๎โดยผํานกระบวนการคิดได๎ปฏิบัติจริงด๎วยวิธีการและแหลํงเรียนรู๎ที่ 

หลากหลาย สรุปองค์ความรู๎ และสามารถน าไปใช๎ในสถานการณ์ตํางๆ ได๎เป็นอยํางดี 
48. ครูมีข้ันตอนตรวจสอบและประเมินอยํางเป็นระบบ โดยนักเรียนและผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องมีสํวนรํวม

ในการวัดและประเมินผล รวมทั้งให๎ข๎อมูลย๎อนกลับแกํผู๎เรียนเพื่อสํงเสริมให๎ผู๎เรียนพัฒนาตนเองเชิงบวก 
ผํานกระบวนการวิจัยเป็นฐาน 

49. ครูได๎รับการนิเทศ กากับ ติดตาม ประเมินผลและได๎รับการสํงเสริมการพัฒนาวิชาชีพ 
50. ครูมีแผนการจัดการเรียนรู๎ที่ผํานการวิเคราะห์ตามหลักสูตรสถานศึกษาและใช๎เครื่องมือและ

วิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเปูาหมาย และประเมินผู๎เรียนจากสภาพจริง 
51. ครูออกแบบแผนการจัดการเรียนรู๎ ได๎ตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัด 

ด้านที่ 5 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมแบบบูรณาการของทุกภาคส่วนในการสนับสนุน และการจัดการศึกษา 
52. โรงเรียนมีระบบการกากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาและการจัด

การศึกษาอยํางตํอเนื่อง 
53. โรงเรียนมีการเผยแพรํประชาสัมพันธ์ข๎อมูล ขําวสาร ผลการด าเนินงานของโรงเรียนตํอชุมชน

และ 
สังคมภายนอกอยํางสม่ าเสมอ 

54. โรงเรียนมีเครือขํายทางการศึกษาทั้งภายในและตํางประเทศ 
55. โรงเรียนได๎รับความรํวมมือจากผู๎เกี่ยวข๎องทุกฝุายในการรํวมรับผิดรับชอบตํอผลการจัดการศึกษา

ให๎มีคุณภาพและได๎มาตรฐาน 
56. คณะกรรมการสถานศึกษา สมาคมครู ผู๎ปกครอง ศิษย์เกําและศิษย์ปัจจุบัน มีสํวนรํวมรับผิดรับ

ชอบตํอการวางแนวทางการจัดการศึกษาให๎มีคุณภาพและได๎มาตรฐาน 
57. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมสร๎างสรรค์ความสัมพันธ์ระหวํางคณะกรรมการสถานศึกษา สมาคมครู 

ผู๎ปกครอง ศิษย์เกําและศิษย์ปัจจุบัน อยํางเป็นรูปธรรมและสม่ าเสมอ 
 

58. คณะกรรมการสถานศึกษา สมาคมครู ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู๎ปกครอง ศิษย์เกําและ
ศิษย์ปัจจุบัน มีสํวนรํวมในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา แผนปฏิบัติราชการประจ าปี วิสัยทัศน์ 
พันธกิจและเปูาหมายของสถานศึกษา 
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 ด้านที่ 6 การส่งเสริมอัตลักษณ์ของสถานศึกษาบนวิถีชุมชนและความเป็นไทย 
59. นักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรมที่สํงเสริมหลักศาสนา 
60. นักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรมที่สํงเสริมประเพณีและวัฒนธรรมท๎องถิ่น 
61. นักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรมที่สํงเสริมประเพณีวันสาคัญของชาติ , ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
62. นักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรมที่สํงเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม ธรรมชาติ และศิลปกรรม 
63. นักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรมสํงเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียน 
64. นักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรมที่สํงเสริมความเป็นประชาคมอาเซียน 
65. นักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรมที่สํงเสริมเอกลักษณ์ของชาติ 
66. นักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรมที่สํงเสริมด๎านศาสนา/ งานรัฐพิธี / ราชพิธี 
67. นักเรียนมีความภูมิใจในท๎องถิ่น และความเป็นไทย 
68. นักเรยีนยอมรับที่จะอยูํรํวมกันบนความแตกตํางและความหลากหลาย 

2. การวิเคราะห์วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและตัวชี้วัดของสถานศึกษา 
โรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน ได๎ท าการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาหมายและตัวชี้วัดของ 

สถานศึกษาเพ่ือเป็นแนวทางและทิศทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ 

ตารางแสดงการเชื่อมโยงวิสัยทัศน์และพันธกิจของสถานศึกษา 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ 

 มุํงพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู๎เรียนอยําง
ทั่วถึง เสมอภาค ได๎คุณภาพมาตรฐานสูํสากลน๎อมน า
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบนพ้ืนฐานความ
เป็นไทย ก๎าวทันเทคโนโลยีเพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงในโลกศตวรรษที่ 21” 

   1. ผู๎เรียนได๎รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอยํางทั่วถึง เสมอภาค และมี
คุณภาพตามมาตรฐานสูํสากล 
   2. พัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณธรรมจริยธรรมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตรและคํานิยมหลักของคนไทย12ประการโดยน๎อมน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูํการปฏิบัติ 
   3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให๎เป็นมืออาชีพ 
   4. บริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลกระจายอ านาจ
และบูรณาการเพ่ือเสริมสร๎างความรับผิดชอบตํอคุณภาพการศึกษา 
   5. จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให๎ผู๎เรียนมีทักษะการเรียนรู๎ศตวรรษที่
21 
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ตาราง แสดงการเชื่อมโยงพันธกิจและเป้าหมายของสถานศึกษา 
 

พันธกิจ เป้าหมาย 
   1. ผู๎เรียนได๎รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอยํางทั่วถึง 
เสมอภาค และมีคุณภาพตามมาตรฐานสูํสากล 

   1. ประชากรวัยเรียนในเขตพ้ืนที่บริการทุกคนได๎รับโอกาส
ในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอยํางทั่วถึงเสมอภาคและมีคุณภาพ
มาตรฐานสูํสากล 

   2. พัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณธรรมจริยธรรมมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและคํานิยม
หลักของคนไทย12ประการโดยน๎อมน าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสูํการปฏิบัติ 

   2.นักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาด ารงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

   3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให๎เป็นมือ
อาชีพ 

   3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู๎ความสามารถ
ทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสมตามมาตรฐานวิชาชีพ 

   4. บริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
กระจายอ านาจและบูรณาการเพื่อเสริมสร๎างความ
รับผิดชอบตํอคุณภาพการศึกษา 

   4. สถานศึกษามีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 

   5. จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให๎ผู๎เรียนมีทักษะการ
เรียนรู๎ศตวรรษที่21 

   5. นักเรียนทุกคนได๎รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมี
ทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษท่ี21 

 
3. การวิเคราะห์กลยุทธ์และตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 กลยุทธ์ของโรงเรียน 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู๎เรียนสูํความเป็นพลโลก 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาทักษะกระบวนการจัดการเรียนรู๎ตามแนวทางการจัดการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการของสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลบนพื้นฐานปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ที่ 4 สํงเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรสูํความเป็นมืออาชีพ 
กลยุทธ์ที่ 5 สํงเสริมการมีสํวนรํวมแบบบูรณาการของทุกภาคสํวนในการสนับสนุนและการจัด 

การศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 6 สํงเสริมอัตลักษณ์ของสถานศึกษาบนวิถีชุมชนและความเป็นไทย 
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ตาราง แสดงการวิเคราะห์กลยุทธ์กับเป้าหมายขององค์กร 
 

กลยุทธ์ระดับองค์กร เป้าหมาย 
1. พัฒนาคุณภาพผู๎เรียนสูํความเป็นพลโลก 1. สถานศึกษาจัดการศึกษามีคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

ของชาติและเทียบเคียงตามมาตรฐานสากล 
2. นักเรียนมีอัจฉริยภาพของด๎านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร ์
เทคโนโลยสีิ่งแวดล๎อม ภาษาอาชีพดนตร ีกีฬาและภาวะผูน๎ า 
3. นักเรียนมี คุณธรรม วินัย คํานิยมอันดงีาม และคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 
4. มีระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ 

2. พัฒนาทักษะกระบวนการจัดการ 
เรียนรู๎ตามแนวทางการจัดการ 
เรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 

5. สถานศึกษาบริหารจัดการด๎วยระบบคุณภาพระดับประเทศ 
6. พัฒนาหลักสูตรเพื่อตอบสนองความถนัดและความต๎องการ 
ของผู๎เรียน ชุมชนและสงัคม 

3. พัฒนาระบบบริหารจัดการของสถานศึกษาตามหลัก
ธรรมาภิบาลบนพืน้ฐานปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง 

7. สถานศึกษามีการจัดแหลํงเรียนรู๎ภายในสถานศึกษาอยําง 
หลากหลาย พอเพียง เอ้ือตํอการเรียนรู๎ 
8. สถานศึกษามีการใช๎ทรัพยากรอยํางคุ๎มคําและสํงเสริมการใช๎
แหลํงเรียนรู๎ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษา 
9. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู๎บน 
พื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
10. ครูและนักเรียนด ารงชีวิตโดยใช๎หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง 

4. สํงเสริมการพัฒนาครูและบคุลากรสูํความเปน็มือ
อาชีพ 

11. จัดการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ สร๎างครูและผู๎เรียนให๎
เป็นบุคคลแหํงการเรียนรู ๎และก๎าวสูํความเป็นพลโลก 

5. สํงเสริมการมีสํวนรํวมแบบบรูณาการของทุกภาคสํวน
ในการสนบัสนนุและการจัดการศึกษา 

12. มีการปรับแผนพฒันาคุณภาพจัดการศึกษา แผนปฏิบัตกิาร
ประจ าปี ให๎สอดคล๎องกับสภาพปัญหา ความต๎องการพัฒนา และ
นโยบายการปฏิรูปการศึกษา 
13. สถานศึกษามีการพฒันาหลักสูตรสถานศึกษาตามนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ 
 14. มีการน าผลจากรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
ประจ าปี มาปรับปรุงและพฒันาให๎ได๎มาตรฐานทีสู่งขึ้น 

6. สํงเสริมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
บนวิถีชุมชนและความเป็นไทย 

15. นักเรียนมีจิตส านึกและภาคภูมิใจในความเป็นไทย 
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ตารางแสดงการวิเคราะห์เป้าหมายกับตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 

เป้าหมาย (Objective) ตัวชี้วัดความส าเร็จ (Key Performance Indicator) 

1. สถานศึกษาจัดการศึกษามีคุณภาพตาม
มาตรฐาน 
การศึกษาของชาติและเทียบเคียงตาม 
มาตรฐานสากล 

1. นักเรียนช้ัน ป.3 ,ป.6 มีคะแนนคําเฉลี่ยจากผลการทดสอบทาง 
การศึกษาระดับชาติ (NT)  (O-NET) สงูกวําระดับประเทศ 
 1.1 ความสามารถด๎านภาษา ระดบัช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 
 1.2 ความสามารถด๎านค านวณ ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 
 1.3 ความสามารถด๎านเหตุผล ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
 1.5 รายวิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
 1.6 รายวิชาคณติศาสตร ์ระดับชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 
 1.7 รายวิชาวิทยาศาสตร ์ระดับชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 
 1.8 รายวิชาภาษาอังกฤษ ระดบัช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
2. ผลการพัฒนาคณุภาพเป็นไปตามคําเปูาหมายของสถานศึกษาแยกตามกลุมํสาระ
การเรยีนรู ๎
 2.1. คําเปูาหมายของกลุํมสาระการเรยีนรู๎ภาษาไทย 
 2.2. คําเปูาหมายของกลุํมสาระการเรยีนรู๎คณิตศาสตร์ 
 2.3. คําเปูาหมายของกลุํมสาระการเรยีนรู๎วิทยาศาสตร์ 
 2.4. คําเปูาหมายของกลุํมสาระการเรยีนรู๎ภาษาตํางประเทศ 
 2.5. คําเปูาหมายของกลุํมสาระการเรยีนรูส๎ังคมศึกษา  
 2.6. คําเปูาหมายของกลุํมสาระการเรยีนรู๎การงานอาชีพ 
 2.7. คําเปูาหมายของกลุํมสาระการเรยีนรู๎ศลิปะ 
 2.8. คําเปูาหมายของกลุํมสาระการเรยีนรูส๎ุขศึกษาและพละศึกษา 
2. นักเรียนมีคําเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 
3. จ านวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียน 0 ลดลง 
4. นักเรียนมีนิสยัรักการอํานเพิ่มขึ้น 
5. นักเรียนมีผลงานสร๎างสรรค์นวตักรรมที่เกิดจากการเรียนแบบบูรณาการข๎ามกลุมํ
สาระการเรียนรู ๎สามารถเผยแพรสํูํสาธารณะชน 
6. นักเรียนมีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร มีผลงาน
สร๎างสรรคด์๎าน ICT 
7. นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษไดเ๎หมาะสมตาม
ระดับชั้น 
8. นักเรียนมีความสามารถในการคิดค านวณ ได๎เหมาะสมตามระดับช้ัน 
9. นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห ์คิดอยํางมีวิจารณญาณอภิปราย
แลกเปลีย่นความคดิเห็นและแก๎ปญัหาได ๎
10. นักเรียนมผีลงานสร๎างสรรค์ทีเ่กิดจากการเรียนแบบบูรณาการขา๎ม 
กลุํมสาระการเรียนรู ๎สามารถเผยแพรํสูํสาธารณะชน รวมทั้งเข๎ารํวมหรือแขํงขันและ
ได๎รับรางวัล 
11. นักเรียนมผีลการประเมินผํานเกณฑด์๎านสมรรถนะผู๎เรียน 
12. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ 6 มีความรู ๎เจตคติที่ดตีํอ 
งานอาชีพ    
 



42 
 

เป้าหมาย (Objective) ตัวช้ีวัดความส าเร็จ (Key Performance Indicator) 

2. นักเรียนมีอัจฉริยภาพของด๎าน
วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีสิ่งแวดล๎อม ภาษา
อาชีพดนตรี กีฬาและภาวะผู๎น า 

1. นักเรียนห๎องเรียนพิเศษสะเต็ม ห๎องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ และ 
ห๎องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ทุกคนได๎รับการสํงเสริมการเรียนรู๎และ 
พัฒนาตามแนวทางของหลักสูตรห๎องเรียนพิเศษ 
2. นักเรียนห๎องเรียนพิเศษทางด๎านภาษาทุกคนได๎รับการสํงเสริมการ 
เรียนรู๎และพัฒนาศักยภาพด๎านภาษา 
3. นักเรียนที่มีความถนัดและมีความสามารถพิเศษด๎านดนตรี กีฬา 
อาชีพและการแสดงออกด๎านตํางๆได๎รับการสํงเสริมและพัฒนา 
ศักยภาพตามความถนัดและความสนใจ 

3. นักเรียนมี คุณธรรม วินัย คํานิยมอันดีงาม 
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1. นักเรียนมีผลการประเมินผํานเกณฑ์ด๎านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
2. นักเรียนมีสุขภาพอนามัย ตามเกณฑ์มาตรฐานและลักษณะจิตสังคม 
3. นักเรียน รู๎จัก เข๎าใจตนเองมีทักษะชีวิต สามารถปรับตัวอยูํในสังคม 
และประกอบอาชีพได๎อยํางเหมาะสม 
4. นักเรียนเข๎ารํวมและผํานการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน 

4. มีระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนที่มี
ประสิทธิภาพ 

1. จ านวนนักเรียนที่ออกกลางคันมีจ านวนลงลง 
2. จ านวนนักเรียนที่เรียนซ้ าชั้นมีจานวนลดลง 
3. นักเรียนได๎รับการคัดกรองสํงเสริม พัฒนา สํงตํอ อยํางเป็นระบบ 
ถูกต๎องตามขั้นตอน 
4. นักเรียนได๎รับการปูองกันแก๎ไขและพัฒนาพฤติกรรมอันพึงประสงค์ 
ด๎วยระบบดูแลชํวยเหลือผู๎เรียน 

5. สถานศึกษาบริหารจัดการด๎วยระบบ
คุณภาพระดับประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการด๎วยระบบคุณภาพ 
2. สถานศึกษามีการรายงานการวิจัยการศึกษาของโรงเรียน 
3. สถานศึกษามีผลการประเมินตามมาตรฐานสถานศึกษา ทั้งภายใน 
และภายนอกในระดับดีขึ้นไปและได๎รับการรับรองทุกมาตรฐาน 
4. สถานศึกษามีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ 
สถานศึกษา 
5. สถานศึกษามีการวางแผนการบริหารและการจัดการข๎อมูล 
สารสนเทศอยํางเป็นระบบ 
6. สถานศึกษามีระบบการกากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและ 
การจัดการศึกษาและการจัดการศึกษาอยํางตํอเนื่อง 
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เป้าหมาย (Objective) 

 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ (Key Performance Indicator) 

6. พัฒนาหลักสูตรเพ่ือตอบสนองความถนัด
และความต๎องการของผู๎เรียน ชุมชนและสังคม 

1. สถานศึกษามีการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาทุก 3 ปี โดยความ 
รํวมมือของโรงเรียน นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา สมาคม 
คร ูผู๎ปกครอง และศิษย์เกํา 
2. นักเรียนทุกคนได๎เลือกเรียนตามหลักสูตรสํงเสริมความเป็นเลิศ 
ทางด๎านวิชาการท่ีตอบสนองตํอความถนัดความสนใจและศักยภาพ 
ของผู๎เรียน 
3. นักเรียนได๎เลือกกิจกรรมตามความถนัดและสนใจตามโครงการลด 
เวลาเรียนเพิ่มเวลารู๎ 

7. สถานศึกษามีการจัดแหลํงเรียนรู๎ภายใน
สถานศึกษาอยํางหลากหลาย พอเพียง 
เอ้ือตํอการเรียนรู๎ 

1. นักเรียน/ผู๎รับบริการเครือขํายอินเทอร์เน็ตมีความพึงพอใจในการใช๎ 
งานเครือขํายอินเตอร์เน็ต 
2. นักเรียน/ผู๎รับบริการห๎อง ICT มีความพึงพอใจในการใช๎ห๎อง 
3. นักเรียน/ผู๎รับบริการห๎องให๎บริการสืบค๎นซํอมบารุงอุปกรณ์ IT มี 
ความพึงพอใจในการด าเนินงาน 
4. นักเรียน/ผู๎รับบริการงานโสตทัศนศึกษามีความพึงพอใจในการ 
จัดการโสตทัศนูปกรณ์ 
5. สถานศึกษามีจานวนห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพียงพอตํอการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 
6. วัสดุ ครุภัณฑ์ มีเพียงพอตํอการบริหารจัดการและการจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอน 

8. สถานศึกษามีการใช๎ทรัพยากรอยํางคุ๎มคํา
และสํงเสริมการใช๎แหลํงเรียนรู๎ทั้ง 
ภายในและภายนอกสถานศึกษาเพ่ือยกระดับ 
คุณภาพการศึกษา 

1. สภาพแวดล๎อมและระบบสาธารณูปโภค มีความปลอดภัยเพียงพอ 
และเอ้ือตํอการบริหารจัดการและการจัดกิจกรรมการเรียนการ 
สอน 
2. นักเรียนได๎รับประสบการณ์ตรงจากการศึกษาแหลํงเรียนรู๎ภายใน 
ภายนอกนอกและสามารถนาประสบการณ์ที่ได๎มาประยุกต์ใช๎ใน 
การเรียนและการด ารงชีวิตประจ าวันได๎ 
3. นักเรียนมีความพึงพอใจแหลํงเรียนรู๎ของสถานศึกษาในระดับมาก 
ขึ้นไป 

9. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู๎บนพื้นฐานหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง 

1. โรงเรียนมีเปูาหมายวิสัยทัศน์ พันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
2. มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการสถานศึกษาบนพ้ืนฐาน 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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เป้าหมาย (Objective) ตัวช้ีวัดความส าเร็จ (Key Performance Indicator) 

10. ครูและนักเรียนด ารงชีวิตโดยใช๎หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ 

1. นักเรียนได๎เข๎ารํวมกิจกรรมครอบครัวพอเพียง 
2. นักเรียนได๎เข๎ารํวมกิจกรรมโรงเรียนธนาคาร 
3. สภานักเรียนได๎รับการสํงเสริมและสร๎างภาวะความเป็นผู๎น า 
4. นักเรียนได๎รับการสํงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
5. นักเรียนได๎เข๎ารํวมกิจกรรมปลูกผักปลอดสารพิษ กิจกรรมปุ๋ยหมัก
ชีวภาพ 

   11. จัดการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ 
สร๎างครูและผู๎เรียนให๎เป็นบุคคลแหํงการ 
เรียนรู๎ และก๎าวสูํความเป็นพลโลก 

1. ครูมีการบูรณาการใช๎สื่อ DLIT เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน 
2. ครูพัฒนาและใช๎สื่อการสอน โดยใช๎สื่อ ICT และแหลํงเรียนรู๎ใน 
ชุมชนที่สอดคล๎องกับรายวิชาที่สอน 
3. ครเูปิดโอกาสให๎ผู๎เรียนเรียนรู๎โดยผํานกระบวนการคิดได๎ปฏิบัติจริง 
ด๎วยวิธีการและแหลํงเรียนรู๎ที่หลากหลาย สรุปองค์ความรู๎ และ 
สามารถน าไปใช๎ในสถานการณ์ตํางๆ ได๎เป็นอยํางดี 
4. ครูมีข้ันตอนตรวจสอบและประเมินอยํางเป็นระบบ โดยนักเรียน 
และผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องมีสํวนรํวมในการวัดและประเมินผล รวมทั้ง 
ให๎ข๎อมูลย๎อนกลับแกํผู๎เรียนเพ่ือสํงเสริมให๎ผู๎เรียนพัฒนาตนเองเชิงบวก
ผํานกระบวนการวิจัยเป็นฐาน 
5. ครูได๎รับการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลและได๎รับการสํงเสริม
การพัฒนาวิชาชีพ 
6. ครูมีแผนการจัดการเรียนรู๎ที่ผํานการวิเคราะห์ตามหลักสูตสถานศึกษา
และใช๎เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเปูาหมาย 
และประเมินผู๎เรียนจากสภาพจริง 
7. ครูออกแบบแผนการจัดการเรียนรู๎ ได๎ตรงตามมาตรฐานและ 
ตัวชี้วัด 

12. มีเครือขํายทางการศึกษาท้ังภายในและ
ตํางประเทศ 

1. โรงเรียนมีการเผยแพรํประชาสัมพันธ์ข๎อมูล ขําวสาร ผลการ 
ด าเนินงานของโรงเรียนตํอชุมชนและสังคมภายนอกอยํางสม่ าเสมอ 
2. โรงเรียนมีระบบการก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการ 
จัดการศึกษาและการจัดการศึกษาอยํางตํอเนื่อง 
3. โรงเรียนมีเครือขํายทางการศึกษาทั้งภายในและตํางประเทศ 
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เป้าหมาย (Objective) ตัวช้ีวัดความส าเร็จ (Key Performance Indicator) 

13. มีการประสานความรํวมมือกับเครือขําย
เพ่ือพัฒนาการศึกษาและพัฒนาบุคลากรให๎
เป็นพลเมืองโลก 

1. โรงเรียนได๎รับความรํวมมือจากผู๎เกี่ยวข๎องทุกฝุายในการรํวมรับผิด 
รับชอบตํอผลการจัดการศึกษาให๎มีคุณภาพและได๎มาตรฐาน 
2. คณะกรรมการสถานศึกษา สมาคมครู ผู๎ปกครอง ศิษย์เกําและศิษย์ 
ปัจจุบัน มีสํวนรํวมรับผิดรับชอบตํอการวางแนวทางการจัด 
การศึกษาให๎มีคุณภาพและได๎มาตรฐาน 
3. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมสร๎างสรรค์ความสัมพันธ์ระหวําง 
คณะกรรมการสถานศึกษา สมาคมครู ผู๎ปกครอง ศิษย์เกําและศิษย์ 
ปัจจุบัน อยํางเป็นรูปธรรมและสม่ าเสมอ 
4. คณะกรรมการสถานศึกษา สมาคมครู ครูและบุคลากรทางการ 
ศึกษา ผู๎ปกครอง ศิษย์เกําและศิษย์ปัจจุบัน มีสํวนรํวมในการ 
วางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
วิสัยทัศน์ พันธกิจและเปูาหมายของสถานศึกษา 

14.นักเรียนมีจิตส านึกและภาคภูมิใจในความ
เป็นไทย 

1. นักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรมที่สํงเสริมเรียนรู๎ประวัติศาสตร์ไทย 
2. นักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรมที่สํงเสริมหลักศาสนา 
3. นักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรมที่สํงเสริมประเพณีและวัฒนธรรมท๎องถิ่น 
4. นักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรมที่สํงเสริมประเพณีวันส าคัญของชาติ ศาสนา 
ศิลปะและวัฒนธรรม 
5.นักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรมที่สํงเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อมธรรมชาติ 
และศิลปกรรม 
6. นักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรมสํงเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียน 
7. นักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรมที่สํงเสริมความเป็นประชาคมอาเซียน 
8. นักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรมที่สํงเสริมเอกลักษณ์ของชาติ 
9. นักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรมที่สํงเสริมด๎านศาสนา/งานรัฐพิธี/ราชพิธี 
10. นักเรียนมีความภูมิใจในท๎องถิ่น และความเป็นไทย 
11. นักเรียนยอมรับที่จะอยูํรํวมกันบนความแตกตํางและความ 
หลากหลาย 
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ตาราง แสดงกรอบกลยุทธ์สู่การปฏิบัติระยะ 3 ปี 
 

กลยุทธ ์
(Strategy) 

พันธกิจ 
(Mission) 

เป้าหมาย 
(Objective) 

ตัวชี วัดความสาเร็จ 
(Key Performance Indicator) 

ข้อมูลปี 
ปัจจุบัน 

(Bese Line Data) 

ค่าเป้าหมาย (Target) 

2562 2563 2564 

1. พัฒนาคุณภาพ 
ผู๎เรียนสูํความเป็น 
พลโลก 

1. จัดการศึกษาให๎ม ี
คุณภาพตามมาตรฐาน 
การศึกษาของชาติและ 
เทียบเคียงตาม 
มาตรฐานสากล 

1.สถานศึกษาจัดการ
ศึกษามีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของ
ชาติและเทียบเคียงตาม 
มาตรฐานสากล 

1. นักเรียนชั้น ป.3 ,ป.6 มีคะแนนคําเฉลี่ยจากผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาต ิ(O-NET) และ (NT) สูงกวําระดับประเทศ 

    

   1.1 ความสามารถด๎านภาษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่3 45.00 46.35 47.74 49.17 

   1.2 ความสามารถด๎านค านวณ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่3 35.35 36.41 37.50 38.62 
   1.3 ความสามารถด๎านเหตุผล ระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่3 44.28 45.60 46.96 48.36 

   1.4 รายวิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่6 58.71 60.47 62.28 64.14 
   1.5 รายวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่6 42.68 43.96 45.27 46.62 
   1.6 รายวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่6 50.29 51.79 53.34 54.94 

   1.7 รายวิชาภาษาตํางประเทศ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่6 34.82 35.86 36.93 38.03 
2. ผลการพัฒนาคุณภาพเป็นไปตามคําเปูาหมายของสถานศึกษา
แยกตามกลุํมสาระการเรียนรู ๎

    

   2.1 คําเปูาหมายของกลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย 62.50 63.75 65.02 66.32 
   2.2 คําเปูาหมายของกลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์ 63.67 64.94 66.23 67.55 
   2.3 คําเปูาหมายของกลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์ 60.50 61.71 62.94 64.19 
   2.4 คําเปูาหมายของกลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา 64.50 65.79 67.10 68.44 
   2.5 คําเปูาหมายของกลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชพี 79.67 81.26 82.88 84.53 
   2.6 คําเปูาหมายของกลุํมสาระการเรียนรู๎สุขศึกษาฯ 76.83 78.36 79.92 81.51 
   2.7 คําเปูาหมายของกลุํมสาระการเรียนรู๎ศิลปะ 79.00 80.58 82.19 83.83 
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กลยุทธ ์
(Strategy) 

พันธกิจ 
(Mission) 

เป้าหมาย 
(Objective) 

ตัวชี วัดความสาเร็จ 
(Key Performance Indicator) 

ข้อมูลปี 
ปัจจุบัน 

(Bese Line Data) 

ค่าเป้าหมาย (Target) 

2562 2563 2564 

1. พัฒนาคุณภาพ 
ผู๎เรียนสูํความเป็น 
พลโลก 

1. จัดการศึกษาให๎ม ี
คุณภาพตามมาตรฐาน 
การศึกษาของชาติและ 
เทียบเคียงตาม 
มาตรฐานสากล 

1.สถานศึกษาจัดการ
ศึกษามีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของ
ชาติและเทียบเคียงตาม 
มาตรฐานสากล 

   2.8 คําเปูาหมายของกลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ 63.00 64.26 65.54 66.94 

3. นักเรียนมีคําเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ดี ดี ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

4. จ านวนนกัเรียนที่มีผลการเรียน 0 ลดลง 3.75 3.28 2.81 2.34 
5. นักเรียนมีนิสัยรักการอาํนเพิ่มขึ้น 80 85 90 95 
6. นักเรียนมีผลงานสร๎างสรรค์นวัตกรรมที่เกิดจากการเรียนแบบ
บูรณาการข๎ามกลุํมสาระการเรียนรู๎ 
สามารถเผยแพรํสํูสาธารณะชน  

80 81 82 83 

7. นักเรียนมีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร มีผลงานสร๎างสรรค์  ด๎าน ICT สามารถเผยแพรํสํูสาธารณะ
ชน รวมทั้งเข๎ารํวมหรือแขํงขันและได๎รับรางวัล 

10 12 14 16 

8. นักเรียนมีความสามารถในการส่ือสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษได๎
เหมาะสมตามระดับชั้น 

ไทย (64.04) 
อังกฤษ (62.57) 

65.32 
63.82 

66.62 
65.09 

67.95 
66.39 

9. นักเรียนมีความสามารถในการคิดค านวณ ได๎เหมาะสมตาม
ระดับชั้น 

61.59 62.82 64.07 65.38 

10. นักเรียนมีความสามารถในการคิดวเิคราะห์ คิดอยํางมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก๎ปัญหาได๎ 

85.62 86 87 88 

11. นักเรียนมีผลงานสร๎างสรรค์ที่เกิดจากการเรียนแบบบูรณาการ
ข๎ามกลุํมสาระการเรียนรู๎ สามารถเผยแพรํสํูสาธารณะชน รวมทั้งเข๎า
รํวมหรือแขํงขันและได๎รับรางวัล 

10 12 14 16 
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กลยุทธ ์
(Strategy) 

พันธกิจ 
(Mission) 

เป้าหมาย 
(Objective) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(Key Performance Indicator) 

ข้อมูลปี 
ปัจจุบัน 

(Bese Line Data) 

ค่าเป้าหมาย (Target) 

2562 2563 2564 

1. พัฒนาคุณภาพ 
ผู๎เรียนสูํความเป็น 
พลโลก 
 

2. สํงเสรมิอัจฉริยภาพ
ของผู๎เรียนด๎าน
วิทยาศาสตร ์
คณิตศาสตร ์เทคโนโลยี 
สิ่งแวดลอ๎ม ภาษา อาชีพ 
ดนตร ีกีฬาและ   ภาวะ
ผู๎น า 

2. นักเรียนมีอจัฉริยภาพ 
ของด๎านวิทยาศาสตร ์
คณิตศาสตร ์เทคโนโลยี 
สิ่งแวดลอ๎ม ภาษาอาชีพ 
ดนตร ีกีฬาและภาวะผูน๎ า 

1. นักเรียนห๎องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ได๎รับการสํงเสริมการเรียนรู๎
และพัฒนาตามแนวทางของหลักสูตร 

100 100 100 100 

2. นักเรียนห๎องเรียนพิเศษทางด๎านภาษาได๎รับการสํงเสริมการ
เรียนรู๎และพัฒนาศักยภาพด๎านภาษา 

100 100 100 100 

3. นักเรียนที่มีความถนัดและมีความสามารถพิเศษด๎านดนตรี กีฬา 
อาชีพและการแสดงออกด๎านตํางๆได๎รับการสํงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพตามความถนัดและความสนใจ 

100 100 100 100 

3. พัฒนาระบบดูแล 
ชํวยเหลือนกัเรียนให๎ม ี
ศักยภาพเพื่อบํมเพาะ 
คุณธรรม วินัย คํานิยม
อันดีงามและ
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

3. นักเรียนม ีคุณธรรม 
วินัย คํานิยมอันดีงาม 
และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

1. นักเรียนมีผลการประเมินผํานเกณฑ์ด๎านคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

90 92 94 96 

2. นักเรียนมีสุขภาพอนามัย ตามเกณฑม์าตรฐานและลักษณะจิต
สังคม 

90 92 94 96 

3. นักเรียน รู๎จกั เข๎าใจตนเองมีทักษะชวีิต สามารถปรับตัวอยูํใน
สังคมและประกอบอาชีพได๎อยาํงเหมาะสม 

90 92 94 96 

4. นักเรียนเข๎ารํวมและผํานการประเมนิกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน 100 100 100 100 
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กลยุทธ ์
(Strategy) 

พันธกิจ 
(Mission) 

เป้าหมาย 
(Objective) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(Key Performance Indicator) 

ข้อมูลปี 
ปัจจุบัน 

(Bese Line Data) 

ค่าเป้าหมาย (Target) 

2562 2563 2564 

1. พัฒนาคุณภาพ 
ผู๎เรียนสูํความเป็น 
พลโลก 

3. พัฒนาระบบดูแล 
ชํวยเหลือนกัเรียนให๎ม ี
ศักยภาพเพื่อบํมเพาะ 
คุณธรรม วินัย คํานิยม
อันดีงามและ
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

4. มีระบบดูแล
ชํวยเหลือนกัเรียนที่มี
ประสิทธิภาพ 

1. จ านวนนกัเรียนที่ออกกลางคันมีจ านวนลงลง 0 (คน) 0 0 0 

2. จ านวนนกัเรียนที่เรียนซ้ าชั้นมีจ านวนลดลง 8 (คน) 6 4 2 
3. นักเรียนทุกคนได๎รับการคัดกรองสํงเสริม พัฒนา สํงตํอ อยํางเป็น
ระบบถูกต๎องตามขั้นตอน 

100 100 100 100 

4. นักเรียนได๎รับการปูองกันแก๎ไขและพฒันาพฤติกรรมอันพึง
ประสงค์ด๎วยระบบดูแลชํวยเหลือผู๎เรียน 

100 100 100 100 

2. พัฒนาทักษะ 
กระบวนการจัดการ 
เรียนรู๎ตามแนว 
ทางการจัดการ 
เรียนรู๎ในศตวรรษที่ 
21 

4. พัฒนาการบริหาร
จัดการตามเกณฑ์รางวัล
คุณภาพ 

5. สถานศึกษาบริหาร 
จัดการด๎วยระบบ
คุณภาพ 
ระดับประเทศ 

1. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการด๎วยระบบคุณภาพ OBECQA OBECQA OBECQA TQA 

2. สถานศึกษามกีารรายงานการวิจยัการศึกษาของโรงเรียน ดี ดี ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

4. สถานศึกษามีผลการประเมินตามมาตรฐานสถานศึกษา ทั้ง
ภายในและภายนอกในระดับดีขึ้นไปและได๎รับการรับรองทุก
มาตรฐาน 

ดี ดี ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

5. สถานศึกษามกีารวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ 
สถานศึกษา 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

6. สถานศึกษามกีารวางแผนการบริหารและการจัดการข๎อมูล
สารสนเทศอยํางเป็นระบบ 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

7. สถานศึกษามีระบบการก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหาร
และการจัดการศึกษาและการจัดการศึกษาอยาํงตํอเนื่อง 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

 
 
 



50 
 

กลยุทธ ์
(Strategy) 

พันธกิจ 
(Mission) 

เป้าหมาย 
(Objective) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(Key Performance Indicator) 

ข้อมูลปี 
ปัจจุบัน 

(Bese Line Data) 

ค่าเป้าหมาย (Target) 

2562 2563 2564 

2. พัฒนาทักษะ 
กระบวนการจัดการ 
เรียนรู๎ตามแนว 
ทางการจัดการ 
เรียนรู๎ในศตวรรษที่ 
21 

5. พัฒนาหลักสูตร 
สถานศึกษาเพื่อสนอง
ตํอความแตกตาํง
ระหวํางบุคคล ให๎
ผู๎เรียนมีความรู๎
ความสามารถตาม 
มาตรฐานสากล สูํความ
เป็นเลิศทางวิชาการ
อยํางยั่งยืน 

6. พัฒนาหลักสูตรเพื่อ 
ตอบสนองความถนัด
และความต๎องการของ
ผู๎เรียนชุมชนและสังคม 

1. สถานศึกษามกีารประเมินหลกัสูตรสถานศึกษาทกุ 3 ปี โดย
ความรํวมมือของโรงเรียน นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา 
สมาคมครู ผู๎ปกครอง และศิษย์เกาํ 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

2. นักเรียนทุกคนได๎เลือกเรียนตามหลักสูตรสํงเสริมความเป็นเลิศ
ทางด๎านวิชาการที่ตอบสนองตํอความถนัดความสนใจและศักยภาพ
ของผู๎เรียน 

100 100 100 100 

3. นักเรียนได๎เลือกกิจกรรมตามความถนัดและสนใจตามโครงการ
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู ๎ 100 100 100 100 

3. พัฒนาระบบ 
บริหารจัดการของ 
สถานศึกษาตามหลัก 
ธรรมาภิบาลบน 
พื้นฐานปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง 

6. พัฒนา แหลํงเรียนรู๎ 
ภายในสถานศึกษาอยาํง 
หลากหลาย พอเพยีง 
เอื้อตํอการเรียนรู ๎และ
ใช๎อยํางค๎ุมคําสํงเสริม
การใช๎แหลํงเรียนรู๎นอก
สถานศึกษายกระดับ
คุณภาพการศึกษา 

7. สถานศึกษามกีารจัด 
แหลํงเรียนรู๎ภายใน 
สถานศึกษาอยําง 
หลากหลาย พอเพยีง 
เอื้อตํอการเรียนรู ๎
 

1. นักเรียน/ผู๎รับบริการเครือขํายอินเทอร์เน็ตมีความพึงพอใจในการ
ใช๎งานเครือขํายอินเตอร์เน็ต 

75 80 82 85 

2. นักเรียน/ผู๎รับบริการห๎อง ICT มีความพึงพอใจในการ 
ใช๎ห๎อง 

75 80 82 85 

3. นักเรียน/ผู๎รับบริการห๎องให๎บริการสืบค๎นซํอมบ ารุงอุปกรณ์ IT มี
ความพึงพอใจในการด าเนินงาน 

75 80 82 85 

4. นักเรียน/ผู๎รับบริการงานโสตทัศนศึกษามีความพึงพอใจในการ
จัดการโสตทัศนูปกรณ์ 

75 80 82 85 

5. สถานศึกษามจีานวนห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และหอ๎งศูนย์ 
คอมพิวเตอร์ที่มีคุณภาพและเพียงพอตอํการจัดกจิกรรมการเรียน
การสอน 

85 88 90 93 

6. วัสด ุครุภัณฑ์ มีเพียงพอตํอการบริหารจัดการและการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 
 
 
 
 

90 95 100 100 
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กลยุทธ ์
(Strategy) 

พันธกิจ 
(Mission) 

เป้าหมาย 
(Objective) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(Key Performance Indicator) 

ข้อมูลปี 
ปัจจุบัน 

(Bese Line Data) 

ค่าเป้าหมาย (Target) 

2562 2563 2564 

3. พัฒนาระบบ 
บริหารจัดการของ 
สถานศึกษาตามหลัก 
ธรรมาภิบาลบน 
พื้นฐานปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

6. พัฒนา แหลํงเรียนรู๎ 
ภายในสถานศึกษาอยาํง 
หลากหลาย พอเพยีง 
เอื้อตํอการเรียนรู ๎และ
ใช๎อยํางค๎ุมคําสํงเสริม
การใช๎แหลํงเรียนรู๎นอก
สถานศึกษายกระดับ
คุณภาพการศึกษา 

8. สถานศึกษามกีารใช ๎
ทรัพยากรอยํางค๎ุมคํา
และสํงเสริมการใช๎
แหลํงเรียนรู๎ทั้งภายใน
และภายนอก
สถานศึกษาเพื่อ
ยกระดับ 
คุณภาพการศึกษา 

1. สภาพแวดล๎อมและระบบสาธารณูปโภค มีความปลอดภัย
เพียงพอและเอื้อตอํการบรหิารจัดการและการจัดกจิกรรมการเรียน
การสอน 

80 85 90 95 

2. นักเรียนได๎รับประสบการณ์ตรงจากการศึกษาแหลํงเรียนรู๎ภายใน
ภายนอกนอกและสามารถน าประสบการณ์ที่ได๎มาประยุกต์ใช๎ในการ
เรียนและการด ารงชีวิตประจ าวันได๎ 

80 85 90 95 

3. นักเรียนมีความพึงพอใจแหลํงเรียนรูข๎องสถานศึกษาในระดับ
มากขึ้นไป 80 85 90 95 

7. สํงเสริมและน๎อมนา 
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจ 
พอเพียงมาใช๎ในการ
บริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู๎จนเกิด
เป็นวิถีชีวิตพอเพียงกับ
ครูและนักเรียน 

9.สถานศึกษามีระบบ 
บริหารจัดการและการ 
จัดการเรียนรู๎บน
พื้นฐานหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

1. โรงเรียนมีเปูาหมายวิสัยทัศน ์พันธกจิที่สถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

2. มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการสถานศึกษาบนพื้นฐาน
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

10.ครูและนักเรียน 
ด ารงชีวิตโดยใช๎หลัก 
ปรัชญาของเศรษฐกิจ 

1. นักเรียนได๎เข๎ารํวมกิจกรรมเกี่ยวกับความพอเพยีง 100 100 100 100 

2. นักเรียนได๎เข๎ารํวมกิจกรรมโรงเรียนธนาคาร 100 100 100 100 

3. สภานักเรียนได๎รับการสํงเสริมและสร๎างภาวะความเป็นผู๎นา 80 85 90 95 

4 นักเรียนได๎รับการสํงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 100 100 100 100 
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กลยุทธ ์
(Strategy) 

พันธกิจ 
(Mission) 

เป้าหมาย 
(Objective) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(Key Performance Indicator) 

ข้อมูลปี 
ปัจจุบัน 

(Bese Line Data) 

ค่าเป้าหมาย (Target) 

2562 2563 2564 

4. สํงเสริมการ 
พัฒนาครูและ 
บุคลากรสํูความเป็น 
มืออาชีพ 

8. พัฒนาระบบการ
จัดการเรียนรู ๎เพื่อสร๎าง
ให๎ครูและผู๎เรียนเป็น
บุคคลแหํงการเรียนรู๎
และก๎าวสูํความเป็น 
พลโลก 

11. จัดการเรียนรู๎ที่เน๎น 
ผู๎เรียนเป็นส าคัญ สร๎าง
ครูและผู๎เรียนให๎เป็น
บุคคลแหํงการเรียนรู๎ 
และก๎าวสูํความเป็น 
พลโลก 

1. ครูมีการบูรณาการใช๎สื่อ DLIT เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน 100 100 100 100 
2. ครูพัฒนาและใช๎ส่ือการสอน โดยใช๎ส่ือ ICT และแหลํงเรียนรู๎ใน
ชุมชนที่สอดคล๎องกับรายวิชาที่สอน 

100 100 100 100 

3. ครูเปิดโอกาสให๎ผู๎เรียนเรียนรู๎โดยผาํนกระบวนการคิดได๎ปฏิบัติ
จริงด๎วยวธิีการและแหลํงเรียนรู๎ที่หลากหลาย สรุปองค์ความรู๎ และ
สามารถนาไปใช๎ในสถานการณ์ตํางๆ ได๎เป็นอยํางด ี

100 100 100 100 

 4. ครูมีขั้นตอนตรวจสอบและประเมินอยํางเป็นระบบ โดยนกัเรียน
และผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องมีสํวนรวํมในการวดัและประเมินผล รวมทั้งให๎
ข๎อมูลย๎อนกลับแกํผู๎เรียนเพือ่สํงเสริมให๎ผู๎เรียนพัฒนาตนเองเชิงบวก
ผํานกระบวนการวิจัยเป็นฐาน 

100 100 100 100 

5. ครูได๎รับการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลและได๎รับการ
สํงเสริมการพัฒนาวิชาชีพ 

100 100 100 100 

6. ครูมีแผนการจัดการเรียนรู๎ที่ผํานการวิเคราะห์ตามหลกัสูตร
สถานศึกษาและใช๎เครื่องมือและวิธกีารวัดและประเมินผลที่
เหมาะสมกับเปูาหมาย และประเมินผู๎เรียนจากสภาพจริง 

100 100 100 100 
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กลยุทธ ์
(Strategy) 

พันธกิจ 
(Mission) 

เป้าหมาย 
(Objective) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(Key Performance Indicator) 

ข้อมูลปี 
ปัจจุบัน 

(Bese Line Data) 

ค่าเป้าหมาย (Target) 

2562 2563 2564 

5. สํงเสริมการมีสํวน 
รํวมแบบบูรณาการ
ของทุกภาคสํวนใน 
การสนับสนุนและ
การจัดการศึกษา 

9. สํงเสริมให๎มี
เครือขําย 
ทางการศึกษาและ
ประสานความรํวมมอื
กับเครือขําย 
ทางการศึกษาทั้งภายใน 
และตํางประเทศ เพื่อ 
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรให๎เป็นพลโลก 

12. มีเครือขํายทาง 
การศึกษาทั้งภายในและ
ตํางประเทศ 

1. โรงเรียนมีการเผยแพรํประชาสัมพันธ์ข๎อมูล ขําวสาร ผลการ
ด าเนินงานของโรงเรียนตํอชุมชนและสังคมภายนอกอยํางสม่ าเสมอ 

ดี ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

2. โรงเรียนมีระบบการก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและ
การจัดการศึกษาและการจัดการศึกษาอยํางตํอเนื่อง 

ดี ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

13.มีการประสานความ 
รํวมมือกับเครือขํายเพื่อ 
พัฒนาการศึกษาและ 
พัฒนาบุคลากรให๎เป็น 
พลเมืองโลก 

1. โรงเรียนได๎รับความรํวมมือจากผู๎เกี่ยวข๎องทุกฝุายในการรํวม
รับผิดชอบตํอผลการจัดการศึกษาให๎มีคณุภาพและได๎มาตรฐาน 

ดี ดี ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

2. คณะกรรมการสถานศึกษา สมาคมครู ผู๎ปกครอง ศิษย์เกําและ
ศิษย์ปัจจุบัน มีสํวนรํวมรับผิดรับชอบตอํการวางแนวทางการจัด
การศึกษาให๎มีคุณภาพและได๎มาตรฐาน 

ดี ดี ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

3. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมสร๎างสรรค์ความสัมพันธ์ระหวาํง
คณะกรรมการสถานศึกษา สมาคมครู ผูป๎กครอง ศิษย์เกําและศิษย ์
ปัจจุบัน อยาํงเป็นรูปธรรมและสม่ าเสมอ 

ดี ดี ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

4. คณะกรรมการสถานศึกษา สมาคมครู ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ผู๎ปกครอง ศิษย์เกําและศิษย์ปจัจบุัน มีสํวนรํวมในการ
วางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
วิสัยทัศน์ พันธกิจและเปูาหมายของสถานศึกษา 

ดี ดี ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
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กลยุทธ ์
(Strategy) 

พันธกิจ 
(Mission) 

เป้าหมาย 
(Objective) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(Key Performance Indicator) 

ข้อมูลปี 
ปัจจุบัน 

(Bese Line Data) 

ค่าเป้าหมาย (Target) 

2562 2563 2564 

6. สํงเสริมอัตลักษณ์ 
ของสถานศึกษาบน 
วิถีชุมชนและความ 
เป็นไทย 

10. พัฒนากจิกรรม
เสริมหลักสูตร กิจกรรม
พัฒนาผู๎เรียนเพื่อ
ปลูกฝังสร๎างจิตส านึกใน
ความเป็นไทยและเกิด
ความภาคภูม ิ

14. นักเรียนมีจิตส านกึ 
และภาคภูมิใจในความ
เป็นไทย 

1. นักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรมที่สํงเสริมหลักศาสนา 100 100 100 100 
2. นักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรมที่สํงเสริมประเพณีและวัฒนธรรม
ท๎องถิ่น 

100 100 100 100 

3. นักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรมที่สํงเสริมประเพณีวันส าคัญของชาติ ,
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

100 100 100 100 

4. นักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรมที่สํงเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม
ธรรมชาติ และศิลปกรรม 

100 100 100 100 

5. นักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรมสํงเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของ
โรงเรียน 

100 100 100 100 

6. นักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรมที่สํงเสริมความเป็นประชาคมอาเซียน 100 100 100 100 
7. นักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรมที่สํงเสริมเอกลักษณ์ของชาต ิ 100 100 100 100 
 8. นักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรมที่สํงเสริมด๎านศาสนา/งานรัฐพิธี/ราช
พิธ ี

100 100 100 100 

9. นักเรียนมีความภูมิใจในท๎องถิ่น และความเป็นไทย 100 100 100 100 
10. นักเรียนยอมรับที่จะอยูํรํวมกันบนความแตกตํางและความ
หลากหลาย 

100 100 100 100 

11. นักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรมสํงเสริมการเรียนรู๎ประวัติศาสตร์ 100 100 100 100 
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กลยุทธ์ท่ี 1.  
พัฒนาคุณภาพผู๎เรียนสูํความเป็นพลโลก 

7. สถานศึกษามีการจัดแหลํงเรียนรู๎
ภายในสถานศึกษาอยําง 
หลากหลาย พอเพียง เอื้อตํอการเรียนรู ๎
8. สถานศึกษามีการใช๎ทรพัยากรอยําง
ค๎ุมคําและสงํเสริมการใช๎แหลํงเรียนรู๎ทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
9. สถานศึกษามีระบบบรหิารจัดการและ
การจัดการเรียนรูบ๎น 
พื้นฐานหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียง 
10. ครูและนักเรียนด ารงชีวิตโดยใช๎หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
พอเพียง 

5. สถานศึกษาบริหารจัดการด๎วย
ระบบคุณภาพระดับประเทศ 
6. พัฒนาหลักสูตรเพื่อตอบสนอง
ความถนัดและความต๎องการ 
ของผู๎เรียน ชุมชนและสังคม 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

      

เป้าหมายหลัก 
1. ผู๎เรียนมคีุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา 
2. กระบวนการบริหารมีคณุภาพ 
3. ครูเน๎นผู๎เรียนเป็นส าคญั 

วิสัยทัศน์ 

“มุํงพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู๎เรยีนอยํางท่ัวถึง เสมอภาค ได๎
คุณภาพมาตรฐานสูสํากลน๎อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงบนพ้ืนฐานความเป็นไทย ก๎าวทันเทคโนโลยีเพื่อรองรับ
การเปลีย่นแปลงในโลกศตวรรษท่ี 21” 

ตัวชี้วัด 
ด้านที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ข๎อที่ 1-22 

ด้านที่ 2 การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  ข๎อที่ 23-30 

ด้านที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ  ข๎อที่ 31-44 

ด้านที่ 4 การส่งเสริมการพัฒนาครู  ข๎อที่ 45-51 

ด้านที่ 5 การมีส่วนร่วมแบบบูรณาการ  ข๎อที่ 52-58 

ด้านที่ 6 การส่งเสริมอัตลักษณ์   ข๎อที่ 59-68 

พันธกิจ 

   1. ผู๎เรียนได๎รับการศกึษา
ขั้นพื้นฐานอยํางทัว่ถึง เสมอ

ภาค และมีคณุภาพตาม
มาตรฐานสูํสากล 

      2. พัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณธรรมจริยธรรมมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและ

คํานิยมหลักของคนไทย12ประการโดยน๎อมน า
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูํการปฏิบัติ

ตามมาตรฐานสูํสากล 

      3. พัฒนาครแูละ
บุคลากรทางการศึกษาให๎เป็น
มืออาชีพตามมาตรฐานสูํสากล 

4. บริหารจัดการสถานศึกษาตามหลัก
ธรรมาภิบาลกระจายอ านาจและบูรณา
การเพือ่เสรมิสร๎างความรบัผิดชอบตํอ

คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานสูํสากล 

      5. จัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานให๎ผู๎เรียนมีทกัษะการ

เรียนรู๎ศตวรรษที2่1 

กลยุทธ์ที ่3 
พัฒนาระบบบรหิารจัดการของ

สถานศึกษาตามหลกัธรรมาภิบาลบน
พื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ์ท่ี 4  
สํงเสรมิการพัฒนาครูและบุคลากรสูํ

ความเป็นมืออาชีพ 

กลยุทธ์ที ่5  
สํงเสริมการมสีํวนรํวมแบบบรูณาการของ
ทุกภาคสํวนในการสนบัสนุนและการจัด

การศึกษา 

กลยุทธ์ท่ี 6 
สํงเสริมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
บนวิถีชุมชนและความเป็นไทย กลยุทธ์ 

1. สถานศึกษาจัดการศึกษามีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษา 
ของชาติและเทียบเคียงตาม
มาตรฐานสากล 
2. นักเรียนมีอัจฉริยภาพของด๎าน
วิทยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์
เทคโนโลยีสิ่งแวดล๎อม ภาษาอาชีพดนตรี 
กีฬาและภาวะผู๎น า 
3. นักเรียนมี คุณธรรม วินัย คํานิยมอัน
ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
4. มีระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

11. จัดการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียน
เป็นส าคัญ สร๎างครูและผู๎เรียนให๎
เป็นบุคคลแหํงการเรียนรู๎ และ
ก๎าวสูํความเป็นพลโลก 

12. มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพ
จัดการศึกษา แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี ให๎สอดคล๎องกับสภาพ
ปัญหา ความต๎องการพัฒนา และ
นโยบายการปฏิรูปการศึกษา 
13. สถานศึกษามีการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาตามนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ 
 14. มีการน าผลจากรายงานการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษา
ประจ าปี มาปรับปรุงและพัฒนาให๎
ได๎มาตรฐานท่ีสูงข้ึน 

15. นักเรียนมีจิตส านึกและ
ภาคภูมิใจในความเป็นไทย 

ผังเชื่อมโยงสาระส าคัญของแผนพัฒนาการศึกษา ของโรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน (2562 – 2564) 

กลยุทธ์ที่ 2 
พัฒนาทักษะกระบวนการจัดการ 

เรียนรู๎ตามแนวทางการจัดการเรียนรู๎ใน
ศตวรรษที่ 21 
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แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน (ระยะ 3 ปี) พ.ศ. 2562-2564 
จัดท าขึ้นเพ่ือใช๎เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติการที่เชื่อมโยง สอดคล๎องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
ส านักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 
1    และหนํวยงานอื่นที่เก่ียวข๎อง 

1. การบริหารแผน 
โรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน ใช๎หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ในการบริหารแผนพัฒนา

คุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน (ระยะ 3 ปี)  พ.ศ. 2562 - 2564 ซึ่งมี
องค์ประกอบที่ส าคัญ 6 ประการดังนี้ 

1. หลักนิติธรรม คือ การด าเนินการจะต๎องถูกต๎องตาม กฎหมาย ระเบียบ ข๎อบังคับ ค าสั่ง 
ตํางๆ ที่เก่ียวข๎องเป็นหลักในการด าเนินการในทุกข้ันตอน 

2. หลักคุณธรรม คือ การด าเนินการจะต๎องค านึงถึงความถูกต๎องไมํผิดศีลธรรมอันดี ไมํท าให๎ผู๎ที่มี
สํวนเกี่ยวข๎องและมีสํวนได๎สํวนเสียเดือดร๎อน 

3. หลักความโปร่งใส คือ การด าเนินการจะต๎องสามารถตรวจสอบได๎ทุกขั้นตอน 
4. หลักความมีส่วนร่วม คือ การด าเนินการจะต๎องเปิดโอกาสให๎ผู๎ที่มีสํวนเกี่ยวข๎องและมีสํวนได๎   

สํวนเสียเข๎ามามีสํวนรํวมในการด าเนินการ 
5. หลักความรับผิดชอบ คือ การด าเนินการจะมีผู๎ได๎รับมอบหมายและต๎องมีความ 

รับผิดชอบ พร๎อมที่จะปรับปรุงและแก๎ไขได๎ตํอไป 
6. หลักความคุ้มค่า คือ การด าเนินการองตระหนักวํามีทรัพยากรคํอนข๎างจ ากัดดังนั้นในการ 

บริหารจัดการจ าเป็นจะต๎องยึดหลักความประหยัด ความคุ๎มคํา และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. การก ากับติดตาม 
โรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน ก าหนดแนวทางการก ากับติดตามการด าเนินงานในการบริหาร 

แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน ปี พ.ศ. 2562 -2564 
ยึดวงจรคุณภาพ (PDCA: DEMING CYCLE) ดังนี้ 
1 . P : PLAN การวางแผนจัดท าโครงการ 

- วัตถุประสงค์เหมาะสมและสอดคล๎องกับแผนของพันธกิจหรือไมํ 
- มีการก าหนดผู๎รับผิดชอบหรือไมํ 
- ระยะเวลาด าเนินการที่ก าหนดไว๎เหมาะสมหรือไมํ 
- งบประมาณที่ก าหนดเหมาะสมหรือไมํ 
- มีการเสนอเพ่ือขออนุมัติกํอนด าเนินการหรือไมํ 

 
 
 

ส่วนที ่5 
การก ากับ ติดตาม ประเมนิผล และรายงาน 
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2 . D : DO การก ากับติดตามการปฏิบัติงานตามโครงการ 
- มีการก าหนดขั้นตอนหรือวิธีการด าเนินการหรือไม่ 
- มีผู้รับผิดชอบด าเนินการได้ตามท่ีก าหนดไว้หรือไม่ 
- มีการประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องมากน้อยเพียงไร 
- สามารถด าเนินการตามระยะเวลาที่ก าหนดหรือไม่ 
- สามารถด าเนินการได้ตามงบประมาณท่ีก าหนดไว้หรือไม่ 

3 . C : CHECK ตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงาน 
- ได๎มีการก าหนดวิธี/รูปแบบการประเมินหรือไมํ 
- มีรูปแบบของการประเมินเหมาะสมหรือไมํ 
- ผลของการประเมินตรงกับวัตถุประสงค์ท่ีวางไว๎หรือไมํ 
- ปัญหา/จุดอํอนที่พบในการด าเนินการมีหรือไมํ 
- ข๎อดี/จุดแข็งของการด าเนินการมีหรือไมํ 

4 . A : ACTION นาข๎อมูลที่ได๎จากการกากับติดตามการดาเนินงานไปปรับปรุงตํอไป 
- มีการระดมสมองเพ่ือหาทางแก๎ปัญหา/จุดอํอนที่ค๎นพบ 
- มีการระดมสมองเพ่ือหาทางเสริมข๎อดี/จุดแข็งเพ่ิมขึ้น 
- มีการน าผลที่ได๎จากการระดมสมองเสนอผู๎บริหารเพ่ือพิจารณาสาหรับใช๎วางแผนจัดท าโครงการ 

ในครั้งตํอไป 
- ก าหนดกลยุทธ์ในการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในครั้งตํอไป 

 
3. กรอบการประเมินผล 

โรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน ได๎ก าหนดให๎มีระบบการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการ 
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน ปี พ.ศ. 2562 -2564  โดยก าหนด
กรอบการประเมินผลตามกลยุทธ์ทั้ง 5 ด๎าน โดยมีเกณฑ์การประเมินผล ดังนี้ 

กลยุทธ์ที่ 1) พัฒนาคุณภาพผู๎เรียนสูํความเป็นพลโลก 
ประเมินจากการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ของผู๎เรียนแตํละกลุํมสาระการเรียนรู๎ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนห๎องเรียนพิเศษ และกระบวนการ 
ด าเนินงานระบบดูแลชํวยเหลือผู๎เรียน โดยคิดจากการสรุปผลของแตํละปีงบประมาณตลอดระยะเวลา 3 ปี 
เปรียบเทียบ ดังตาราง 
 
ตารางแสดงการค่าเป้าหมายของ 3 ปีงบประมาณในกรอบกลยุทธ์ที่ 1 
 ผลการพัฒนา 
ปีงบประมาณ 2562 2563 2564 
ร๎อยละของตัวชี้วัดที่บรรลุ 80 90 100 
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เกณฑ์การประเมินความส าเร็จ 
โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัด ร๎อยละ 80 ขึ้นไป อยูํในระดับ ดีเยี่ยม 
โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัด ร๎อยละ 70-79 อยูํในระดับ ดีมาก 
โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัด ร๎อยละ 50– 69 อยูํในระดับ พอใช๎ 
โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัด ต่ ากวําร๎อยละ 50 อยูํในระดับ ปรับปรุง 

กลยุทธ์ที่ 2) พัฒนาทักษะกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ประเมินจากการการบริหารจัดการการจัดการเรียนรู๎ของสถานศึกษา ได๎แกํ การวางแผนพัฒนา 

คุณภาพสถานศึกษา การบริหารจัดการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา การ 
นิเทศติดตามประเมินผล เปรียบเทียบ ดังตาราง 
 
ตารางแสดงการค่าเป้าหมายของ 3 ปีงบประมาณในกรอบกลยุทธ์ที่ 2 
 ผลการพัฒนา 
ปีงบประมาณ 2562 2563 2564 
ร๎อยละของตัวชี้วัดที่บรรลุ 80 90 100 
 
เกณฑ์การประเมินความส าเร็จ 

โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัด ร๎อยละ 80 ขึ้นไป อยูํในระดับ ดีเยี่ยม 
โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัด ร๎อยละ 70-79 อยูํในระดับ ดีมาก 
โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัด ร๎อยละ 50– 69 อยูํในระดับ พอใช๎ 
โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัด ตํากวําร๎อยละ 50 อยูํในระดับ ปรับปรุง 

 
กลยุทธ์ที่ 3) พัฒนาระบบบริหารจัดการของสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลบนพื้นฐานปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ประเมินจากระบบการการพัฒนาแหลํงเรียนรู๎ของสถานศึกษา การจัดกิจกรรมสํงเสริมการใช๎ 
แหลํงเรียนรู๎ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู๎บนพ้ืนฐานหลัก 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งการจัดกิจกรรมสํงเสริมความเป็นผู๎น าและสํงเสริมหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เปรียบเทียบ ดังตาราง 

ตารางแสดงการค่าเป้าหมายของ 3 ปีงบประมาณในกรอบกลยุทธ์ที่ 3 
 ผลการพัฒนา 
ปีงบประมาณ 2562 2563 2564 
ร๎อยละของตัวชี้วัดที่บรรลุ 80 90 100 

เกณฑ์การประเมินความส าเร็จ 
โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัด ร๎อยละ 80 ขึ้นไป อยูํในระดับ ดีเยี่ยม 
โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัด ร๎อยละ 70-79 อยูํในระดับ ดีมาก 
โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัด ร๎อยละ 50– 69 อยูํในระดับ พอใช๎ 
โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัด ต่ ากวําร๎อยละ 50 อยูํในระดับ ปรับปรุง 
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กลยุทธ์ที่ 4) ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ 
ประเมินจากการระบบการจัดการเรียนรู๎ของครูผู๎สอน การใช๎สื่อ การวางแผนการจัดการเรียนรู๎ 

ตรงตามมาตรฐาน และสํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีกระบวนการคิด การปฏิบัติจริง หลากหลายสอดคล๎องกับศักยภาพ 
ของผู๎เรียน โดยมีการประเมินผลจากหลายๆสํวนให๎ข๎อมูลย๎อนกลับกับผู๎เรียนผํานกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน 
รวมทั้งการพัฒนาตนเองของครูผู๎สอน และกระบวนการนิเทศ กากับติดตามของสถานศึกษาอยํางสม่ าเสมอ 
เปรียบเทียบ ดังตาราง 

ตารางแสดงการค่าเป้าหมายของ 3 ปีงบประมาณในกรอบกลยุทธ์ที่ 4 
 ผลการพัฒนา 
ปีงบประมาณ 2562 2563 2564 
ร๎อยละของตัวชี้วัดที่บรรลุ 80 90 100 
 
เกณฑ์การประเมินความส าเร็จ 

โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัด ร๎อยละ 80 ขึ้นไป อยูํในระดับ ดีเยี่ยม 
โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัด ร๎อยละ 70-79 อยูํในระดับ ดีมาก 
โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัด ร๎อยละ 50– 69 อยูํในระดับ พอใช๎ 
โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัด ตํากวําร๎อยละ 50 อยูํในระดับ ปรับปรุง 

กลยุทธ์ที่ 5) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมแบบบูรณาการของทุกภาคส่วนในการสนับสนุนและการจัดการศึกษา 
ประเมินจากการมีสํวนรํวมของเครือขํายทางการศึกษาทั้งภายในและภายนอก อาทิเชํน 

คณะกรรมการสถานศึกษา สมาคมครู ผู๎ปกครอง ศิษย์เกําและศิษย์ปัจจุบัน ในการด าเนินการวางแผนทิศ 
ทางการขับเคลื่อนของสถานศึกษา เชํน วางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
วิสัยทัศน์ พันธกิจและเปูาหมายของสถานศึกษา เปรียบเทียบ ดังตาราง  

ตารางแสดงการค่าเป้าหมายของ 3 ปีงบประมาณในกรอบกลยุทธ์ที่ 5 
 ผลการพัฒนา 
ปีงบประมาณ 2562 2563 2564 
ร๎อยละของตัวชี้วัดที่บรรลุ 80 90 100 
 
เกณฑ์การประเมินความส าเร็จ 

โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัด ร๎อยละ 80 ขึ้นไป อยูํในระดับ ดีเยี่ยม 
โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัด ร๎อยละ 70-79 อยูํในระดับ ดีมาก 
โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัด ร๎อยละ 50– 69 อยูํในระดับ พอใช๎ 
โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัด ตํากวําร๎อยละ 50 อยูํในระดับ ปรับปรุง 
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กลยุทธ์ที่ 6) ส่งเสริมอัตลักษณ์ของสถานศึกษาบนวิถีชุมชนและความเป็นไทย 
ประเมินจากการพัฒนาและการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สํงเสริม ปลูกฝัง สร๎างจิตส านึกทาง 

ความเป็นไทยการรักษาอัตลักษณ์ของสถานศึกษาและความเป็นไทยให๎กับผู๎เรียน เปรียบเทียบ ดังตาราง 

ตารางแสดงการค่าเป้าหมายของ 3 ปีงบประมาณในกรอบกลยุทธ์ที่ 6 
 ผลการพัฒนา 
ปีงบประมาณ 2562 2563 2564 
ร๎อยละของตัวชี้วัดที่บรรลุ 80 90 100 
 
เกณฑ์การประเมินความส าเร็จ 

โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัด ร๎อยละ 80 ขึ้นไป อยูํในระดับ ดีเยี่ยม 
โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัด ร๎อยละ 70-79 อยูํในระดับ ดีมาก 
โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัด ร๎อยละ 50– 69 อยูํในระดับ พอใช๎ 
โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัด ตํากวําร๎อยละ 50 อยูํในระดับ ปรับปรุง 

 
4. ระบบการติดตามประเมินผล 

โรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน ไดก๎ าหนดให๎มีระบบการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการ 
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน ปี พ.ศ. 2562 -2564  ดังนี้ 

1. มอบหมายหน๎าที่รับผิดชอบ 
2. จัดท าค าสั่งแตํงตั้งผู๎รับผิดชอบ 
3. จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผล 
4. ด าเนินการตามปฏิทินการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผล 
5. รายงานผลการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผล โดยแบํงเป็น 2 ระยะ คือ 
   5.1 ระยะที่ 1 รายงานผลการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผลระหวํางปฏิบัติ 
   5.2 ระยะที่ 2 รายงานผลการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผลเมื่อด าเนินการเสร็จสิ้น แล๎ว 
6. น าข๎อมูลที่ได๎จากการรายงานทั้ง 2 ระยะ มาศึกษาวิเคราะห์ เพ่ือน าผลการศึกษาวิเคราะห์ 

ดังกลําวไปพัฒนาการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให๎ดีขึ้นตํอไป 

5. การรายงานผล 
1. รายงานผลการด าเนินงาน เมื่อสิ้นสุดแตํละกิจกรรมที่ก าหนดให๎ โดยผู๎รับผิดชอบ 

โครงการ/ กิจกรรม 
2. เมื่อสิ้นปีการศึกษา โรงเรียนประเมินคุณภาพภายใน สรุปและรายงานตํอผู๎ที่เกี่ยวข๎อง 

และ หนํวยงานต๎นสังกัด น าผลจากการสรุปการไปเป็นข๎อมูลในการวางแผนแก๎ไข ปรับปรุงพัฒนาการ 
ด าเนินงานในปีการศึกษาตํอไป 
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ค าสั่ง  โรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน 
ที่   / 2562 

 เรื่อง แตํงตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา  
(ระยะ 3 ปี 2562 - 2564)  

……………….......................................………….. 
 เนื่องด๎วยโรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน มีความมํุงหมายในการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนานักเรียน ให๎

เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ท้ังรํางกาย จิตใจและสติปัญญา มีคุณธรรม จริยธรรม มีวัฒนธรรมและความพอเพียงใน
การด ารงชีวิต มีจิตอาสาในการบริการและชํวยเหลือสังคม มีความรอบรู๎มีทักษะการคิด ทักษะการท างาน 
ทักษะทางสังคม และด ารงชีวิตอยูํในสังคม ไดอ๎ยํางมีความสุข  

ดังนั้นเพื่อให๎การจัดการศึกษามีคุณภาพและบรรลุผลส าเร็จตามเปูาหมายการจัดการศึกษาดังกลําว
โรงเรียนจึงได๎จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาระยะ 3 ปี ขึ้น เพ่ือเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนมุํงสูํเปูาหมายเดียวกัน โดยอาศัยการมีสํวนรํวมของทุกฝุายที่เกี่ยวข๎อง โรงเรียนจึงแตํงตั้ง
คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาระยะ 3 ปี ดังนี้  

๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา มีหน๎าที่ให๎ค าปรึกษา และลงความเห็นชอบในการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา
ระยะ 3 ปี ประกอบด๎วย  

๑.๑ นายประเสริฐ   แดงอรําม    ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
๑.๒ กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกทําน  กรรมการ  

           ๑.๓ นายประสงค์   ตองแก๎ว          กรรมการและเลขานุการกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

๒. คณะกรรมการอ านวยการ มีหน๎าที่ วางแผน ก าหนดรูปแบบการด าเนินงาน แนะน าและให๎ค าปรึกษา
คณะกรรมการฝุายตําง ๆ และแก๎ไขปัญหาตําง ๆ ที่เกิดขึ้น โดยให๎งานด าเนินไปตามวัตถุประสงค์ 
ประกอบด๎วย  

2.1 นางสาวศิริวรรณภา  บุญเส็ง  ผู๎อ านวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ  
2.2 นางสาวดารุณี   พละเลิศ  รองผู๎อ านวยการโรงเรียน  กรรมการ 
๒.3  นางไพลิน  อ๎นยิ้ม   หัวหน๎างานบริหารทั่วไป  กรรมการ 
๒.๔  นางจิราพร  รักษี   หัวหน๎างานงบประมาณ  กรรมการ 
๒.๕  นางสาวดวงใจ  โพธิ์ขาว  หัวหน๎างานบุคคล  กรรมการ  
2.3 นายสมพร  กันหา    หัวหน๎างานวิชาการ   กรรมการและเลขานุการ 

๓. คณะกรรมการด าเนินการ มีหน๎าที ่ 

1. วิเคราะห์สภาพแวดล๎อมภายนอกและภายในของโรงเรียน  
2. ประเมินสถานภาพของโรงเรียน  
3. จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาระยะ 3 ป ี 



 
 

4. จัดประชุม คร ูบุคลากร นักเรียน/นักศึกษา ผู๎ปกครอง ชุมชนและสถานประกอบการ เพ่ือพิจารณาและ
ให๎ข๎อเสนอแนะแผนกลยุทธ์ที่สอดคล๎องกับความต๎องการ  

5. จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาระยะ 3 ป ีให๎สอดคล๎องนโยบายโรงเรียน (ฉบับสมบูรณ์)  
6. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานโรงเรียน พิจารณาเห็นชอบจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาระยะ 3 ปี  
7. จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาระยะ 3 ป ีให๎ผู๎อ านวยการ ประธานกรรมการสถานศึกษา ลงนามอนุมัติ

อยํางเป็นทางการ  
8. ประชาสัมพันธ์จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาระยะ 4 ปี  ของโรงเรียนให๎ผู๎เกี่ยวข๎องทุกฝุายทราบและ

น าไปสูํการปฏิบัติจริง ประกอบด๎วย 

        1.นางสาวศิริวรรณภา  บุญเส็ง     ผู๎อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน     ประธานกรรมการ 
        2.นายสมพร   กันหา         ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน                 รองประธาน 
        3.นางสาวดารุณี   พละเลิศ         ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน         กรรมการ 

4.นางไพลิน   อ๎นยิ้ม  ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน   กรรมการ 
5.นางส าราญ  วัจนะ  ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน   กรรมการ 
6.นางสาวดวงใจ   โพธิ์ขาว ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน   กรรมการ 
7.นางจิราพร   รักษี  ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน   กรรมการ 
8.นางสาวกนิษฐา   คงเหลี่ยม ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน   กรรมการ 
9.นายพัทธดล  บุญรอดดวง ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน   กรรมการ 
1q.นางสาวอารีรัตน์  วัฒนานนท์ ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน   กรรมการ 
11.นายสิทธิชัย  ดอนสระไพร ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน   กรรมการ 
12.นายทัศพร   สุนทราลัย ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน   กรรมการ 
13.นายนิคม   กลีบทอง  ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน   กรรมการ 
14. นาวสาวสุธิศา  เขียวเหลอืง ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน   กรรมการ 
15.นางสาวสกุลรัตน์  นาคดีล๎วน ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน   กรรมการ 

       16.นางสาวจิรนันท์   คล๎ายคลัง    ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน        กรรมการ/เลขานุการ 

 ทั้งนี ้ให๎ผู๎ที่ได๎รับการแตํงตั้ง ปฏิบัติหน๎าที่ท่ีได๎รับมอบหมายเต็มความสามารถ ให๎เกิดประโยชน์กับ  
ทางราชการ  ให๎เสร็จสิ้น  ภายในวันที่  30  เมษายน  2562   

  สั่ง  ณ  วันที่  2  เมษายน  พ.ศ.  2562 

 

 

ลงชื่อ).............................................. 
(นางสาวศิริวรรณภา    บุญเส็ง) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน 
 


