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ภาพรวมของสถานศึกษา (School Profile) 
 
 ข้อมูลทั่วไปของชุมชน 
 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ  ต้ังอยู่เลขท่ี 47 หมู่ท่ี 7 ถนนแสงชูโต ต าบลดอนขมิ้น   อ าเภอ  
ท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี  ในเขตเทศบาลต าบลลูกแก  สภาพภูมิประเทศเป็นพื้นท่ีราบลุ่มแม่น้ าแม่กลอง  เป็น
แหล่งชุมชนท่ีมีความอุดมสมบูรณ์  ความเจริญ  และสะดวกอย่างยิ่งในการคมนาคมท้ังทางรถยนต์  รถไฟ  และทาง
น้ า  เนื่องจากมีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  323  สายกรุงเทพฯ – กาญจนบุรี (ถนนแสงชูโต)  ตัดผ่านกลางชุมชน  
ท่ีอยู่อาศัยส่วนใหญ่จึงมีลักษณะเป็นห้องแถว  ตึกแถว  และอาคารพาณิชย์  เพื่อประกอบธุรกิจค้าขายและบริการ
แก่ผู้คนท่ีสัญจรผ่านไปมา  นอกจากนี้ยังมีโรงงานอุตสาหกรรมทางการเกษตรตั้งอยู่  ประชากรส่วนใหญ่มีรายได้พอ
เล้ียงชีพจากการรับจ้างท างานในโรงงานและการเกษตร  ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  และมีประเพณี
ส าคัญ  คือ  ประเพณีสงกรานต์  เทศกาลกินเจ  และประเพณีท้ิงกระจาด  ซึ่งจัดเป็นงานประจ า   ทุกปี 
 
 ประวัติความเป็นมาของสถานศึกษา 
 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ  เดิมมีช่ือว่า “โรงเรียนวัดลูกแก”  เปิดเรียนครั้งแรกเมื่อวันท่ี  1  
เดือนกรกฎาคม  พ.ศ.  2466  โดยอาศัยศาลาวัดลูกแก เป็นโรงเรียนประเภทประชาบาล  เปิดสอนต้ังแต่ช้ัน  ป.1 
ถึง  ป.4  ต่อมานายกิมเล้ียง  วังตาล  ยกท่ีดิน  2  ไร่  30  ตารางวา  อยู่ในหมู่ท่ี  7  ต าบลดอนขมิ้น  นอกเขตวัด
ลูกแก  ท่ีดินด้านตะวันออกติดถนนแสงชูโต  ด้านตะวันตกติดท่ีดินของเอกชน  ทิศเหนือติดต่อกับสุขศาลาโพธิ์เย็น  
ทิศใต้ติดต่อกับตลาด  เมื่อสร้างอาคารเรียนเสร็จเรียบร้อยจึงได้ย้ายออกจากศาลาวัดเมื่อเดือนพฤศจิกายน  พ.ศ.  
2475    และได้เปล่ียนช่ือเป็นโรงเรียนลูกแกประชาชนูทิศและทางราชการได้เปล่ียนอีกครั้งหนึ่งเป็นโรงเรียนบ้าน
ดอนขม้ิน (ลูกแกประชาชนูทิศ) แต่ประชาชนนิยมเรียกว่า “โรงเรียนไทย” 
 พ.ศ.  2510   จ านวนนักเรียนเพิ่มข้ึนมาก  สถานท่ีเดิมไม่สามารถปลูกสร้างอาคารเพิ่มขึ้นได้  จึงได้ติดต่อ
ขอท่ีดินวัดลูกแก ทางวัดได้แบ่งท่ีดินให้  2  ไร่  2  งานเศษ  ส าหรับสร้างอาคารเรียนแบบ 004 ขนาด  10  
ห้องเรียน  และได้ย้ายนักเรียนมาเรียน  เมื่อวันท่ี  26  มกราคม  2510  นักเรียนส่วนหนึ่งก็ยังเรียนอยู่ท่ีเดิม  และ
ได้ขออนุญาตทางราชการเปล่ียนช่ือเป็นโรงเรียนวัดลูกแก (ลูกแกประชาชนูทิศ) 
 พ.ศ.  2534  เข้าร่วมโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ขยายช้ันเรียนจากช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6  เป็น
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3  เป็นปีแรก 
 พ.ศ.  2542  คณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัดพิจารณาอนุมัติให้โรงเรียนวัดลูกแกเป็นโรงเรียนใน
เครือข่ายสหวิทยาเขตมหามงคล  และเปล่ียนช่ือโรงเรียนใหม่เป็นโรงเรียนอนุบาลท่ามะกา (วัดลูกแกประชาชนูทิศ) 
 พ.ศ.  2551  โรงเรียนได้ขอขยายช้ันเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  โดยเปิดสอนในระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี  4  ครั้งแรกในปีการศึกษา  2552 

พ.ศ.  2541  โรงเรียนได้ขอขยายช้ันเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  โดยเปิดสอนในระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี  6  
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ปัจจุบัน โรงเรียนเปิดท าการสอน  4  ระดับ  ได้แก่  ระดับช้ันอนุบาล  ระดับช้ันประถมศึกษา  ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต้น  และระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  มีนักเรียนท้ังส้ิน   1,343  คน  ข้าราชการสายงาน
บริหาร  1  คน  ข้าราชการสายงานการสอน  55  คน  ครูอัตราจ้าง  3  คน    เจ้าหน้าท่ีธุรการ  1  คน  นักการ
ภารโรง  2  คน 

โครงสร้างการจัดการศึกษา 
โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ จัดการศึกษาในระดับช้ันปฐมวัยจนถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาตอน

ปลาย  โดยแบ่งการจัดการเรียนการสอนออกเป็น  4  ระดับ  ดังนี้ 
1. ระดับปฐมวัย  เปิดท าการสอนในระดับช้ันอนุบาลปีท่ี  1-2  ใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พ.ศ.   

2546 
2. ระดับประถมศึกษา  เปิดท าการสอนในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี  1-6 ใช้หลักสูตรการศึกษาขั้น 

พื้นฐาน  พ.ศ.  2551 
3. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  เปิดท าการสอนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1-3  ใช้หลักสูตรการศึกษาขั้น 

พื้นฐาน  พ.ศ.  2551 
4. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  เปิดท าการสอนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  4-6  ใช้หลักสูตรการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน  พ.ศ.  2551  ส าหรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา  จะใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พศ.  2551   
ครบทุกช้ันในปีการศึกษา  2555 

 
ภารกิจของสถานศึกษา  (Mission) 

 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ  มีการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  เน้นการมีส่วนร่วมของ
บุคลากร  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  ผู้ปกครอง  และชุมชน  โดยกระจายอ านาจการบริหารจัดการเพื่อ
ด าเนินงาน  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา  มีการแบ่งภารกิจหลักออกเป็น  4  งาน  ได้แก่  งานวิชาการ  
งานงบประมาณ  งานบริหารงานบุคคล  งานบริหารทั่วไป  และงานบริหารแผนงานและสารสนเทศ ซึ่งแต่ละงาน  
มีบทบาทหน้าท่ี  ดังนี้ 

1. งานวิชาการ  มีขอบข่ายและภารกิจงานในเรื่องต่อไปนี้ 
1.1  การพัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น 
1.2 การวางแผนงานด้านวิชาการ 
1.3 การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
1.4 การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 
1.5 การพัฒนากระบวนการเรียนรู ้
1.6 การวัดผล  ประเมินผล  และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน 
1.7 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 
1.8 การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 
1.9 การนิเทศการศึกษา 
1.10 การแนะแนว 
1.11 การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 
1.12 การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกบัสถานศึกษาและองค์กรอื่น 
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1.13 การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล  ครอบครัว  องค์กร  หน่วยงาน  สถาน
ประกอบการและสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา 

1.14 การจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา 
1.15 การคัดเลือกหนังสือ  แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา 
1.16 การพัฒนาและใช้ส่ือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
1.17 การทัศนศึกษา 
1.18 การขับเคล่ือนโรงเรียนวิถีพุทธ 
1.19 การขับเคล่ือนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
1.20 การขับเคล่ือนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) 
1.21 การขับเคล่ือนสะเต็มศึกษา 
1.22 การขับเคล่ือนโรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School) 
1.23 การปฏิบัติงานอื่นใดตามท่ีได้รับมอบหมายเกี่ยวกับกองทุนเพื่อการศึกษา 
1.24  

2. งานงบประมาณ  มีขอบข่ายและภารกิจงานในเรื่องต่อไปนี้ 
2.1 การอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 
2.2 การขอโอนและการขอเปล่ียนแปลงงบประมาณ 
2.3 การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
2.4 การตรวจสอบ  ติดตามและรายงานการใช้ผลผลิตจากงบประมาณ 
2.5 การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
2.6 การวางแผนพัสดุ 
2.7 การก าหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ท่ีใช้เงินงบประมาณ 
2.8 การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการจัดท าและจัดหาพัสดุ 
2.9 การจัดหาพัสดุ 
2.10 การควบคุม  ดูแล  บ ารุงรักษา  และจ าหน่ายพัสดุ 
2.11 การจัดหารผลประโยชน์จากทรัพย์สิน 
2.12 การเบิกเงินจากคลัง 
2.13 การรับเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการจ่ายเงิน 
2.14 การน าเงินส่งคลัง 
2.15 การจัดท าบัญชีการเงิน 
2.16 การจัดท ารายงานทางการเงินและงบการเงิน 
2.17 การจัดท าและจัดหาแบบพิมพ์  บัญชี ทะเบียน  และรายงาน 

3. งานบริหารงานบุคคล  มีขอบข่ายและภารกิจงานในเรื่องต่อไปนี้ 
3.1 การวางแผนอัตราก าลัง 
3.2 การจัดสรรอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3.3 การสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง 
3.4 การเปล่ียนต าแหน่งให้สูงขึ้น  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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3.5 การด าเนินการเกี่ยวกับการเล่ือนขั้นเงินเดือน 
3.6 การลาของบุคลากรสังกัดสถานศึกษาท่ีไม่มีระเบียบก าหนดไว้โดยเฉพาะ 
3.7 การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
3.8 การด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ 
3.9 การส่ังพักราชการและการส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
3.10 การรายงานการด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ 
3.11 การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 
3.12 การออกจากราชการ 
3.13 การจัดระบบและการจัดท าทะเบียนประวัติ 
3.14 การจัดท าบัญชีรายช่ือและให้ความเห็นเกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
3.15 การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3.16 การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ 
3.17 การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
3.18 การส่งเสริมวินัย  คุณธรรม  และจริยธรรมส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3.19 การริเริ่มส่งเสริมการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3.20 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

4. งานบริหารทั่วไป  มีขอบข่ายและภารกิจงานในเรื่องต่อไปนี้ 
4.1 การประสานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา 
4.2 การวางแผนการบริหารงานการศึกษา 
4.3 งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน 
4.4 การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร 
4.5 การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน 
4.6 งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
4.7 การด าเนินงานธุรการ 
4.8 การดูแลอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม 
4.9 การจัดท าส ามะโนผู้เรียน 
4.10 การรับนักเรียน 
4.11 การเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการจัดต้ัง  ยุบ  รวม  หรือเลิกสถานศึกษา 
4.12 การประสานการจัดการศึกษาในระบบ  นอกระบบ  และตามอัธยาศัย 
4.13 การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
4.14 งานกิจการนักเรียน 
4.15 การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา 
4.16 การส่งเสริม  สนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน  องค์กร  หน่วยงาน  

และสถาบันสังคมอื่นท่ีจัดการศึกษา 
4.17 งานประสานราชการกับส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น 
4.18 การรายงานผลการปฏิบัติงาน 
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4.19 การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน 
4.20 แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน 
4.21 การจัดต้ังสภานักเรียน และส่งเสริมประชาธิปไตยในนักเรียน 
4.22 ส่งเสริมสุขภาพในนักเรียน 
4.23 การประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อขับเคล่ือนสถานศึกษาสีขาว ปลอดอบายมุข 

5. งานบริหารแผนงานและสารสนเทศ มีขอบข่ายและภารกิจงานในเรื่องต่อไปนี้ 
5.1 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
5.2 การจัดท าแผนงบประมาณและค าขอต้ังงบประมาณ 
5.3 การจัดท าแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงิน 
5.4 การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 

 
 
ข้อมูลครูและบุคลากร 
ผู้บริหาร 1 คน บุคลากรครูทั้งส้ิน  59  คน เป็นครูพี่เล้ียงเด็กพิการ 1 คน  เจ้าหน้าท่ีธุรการ  1  คน  รวมท้ังหมด  
62 คน  ชาย  21  คน  หญิง   40  คน ส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ครูส่วนใหญ่มีความ
เช่ียวชาญในการสอนและสอนแบบยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ  ขาดแคลนครูที่มีความช านาญในสาขาวิชาต่าง ๆ ได้แก่  
วิทยาศาสตร์ (เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์) คณิตศาสตร์  สังคมศึกษา  คอมพิวเตอร์ และภาษาต่างประเทศ 

- นักการภารโรง  1  คน 
- พนักงานบริการ  1  คน 
- แม่บ้าน  3  คน 
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ตารางที่  1   จ านวนข้าราชการครู และลูกจ้างช่ัวคราว  จ าแนกตามเพศและระดับการศึกษา 
 

 
วุฒ ิ/ ต าแหน่ง ผู้บริหาร 

รอง
ผู้บริหาร 

ครูผู้สอน 
พนักงาน
ราชการ 

ครู 
อัตรา
จ้าง 

ธุรการ รวม 

ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ 
1.  ปริญญาเอก - - - - - - - - - - - - - - 
2.  ปริญญาโทหรือปริญญาบัตรบัณฑิต 1 - - - 3 8 - - - - 1 - 5 8 
3.  ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า - - - - 14 35 - - - - - - 14 35 
4.  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า - - - - - - - - - - - - - - 
รวมทั้งสิ้น 1 - - - 17 43 - - - 2 1 - 19 43 

ข้อมูลนักเรียน             
    มีนักเรียนจ านวน  1,343 คน  เป็นชาย  687 คน  เป็นหญิง 656  คน  แยกเป็นระดับก่อนประถมศึกษา 
177 คน  เป็นชาย  98  คน  หญิง  79  คน   ระดับประถมศึกษา  510  คน เป็นชาย  249  คน  หญิง   261   
คน   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  512   คน  ชาย  270   คน  หญิง  242  คน  มัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.4-6) 144 
คน เป็นชาย 70  คน  หญิง  7  คน   ท าการจัดการเรียนการสอนจ านวน  42  ห้อง  ใช้หลักสูตรโรงเรียนอนุบาล
วัดลูกแกประชาชนูทิศ พุทธศักราช 2553 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช2551 จัดคาบ
สอนระดับประถมศึกษาสัปดาห์ละ 25  ช่ัวโมง    ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  30  ช่ัวโมง  และระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย  35  ช่ัวโมง 
 
ตารางที่  2   แสดงจ านวนนักเรียน  จ าแนกตามเพศและการจัดช้ันเรียน 

ระดับชั้น เพศชาย เพศหญิง รวม  จ านวนห้อง 
อนุบาล  1 23 22 45 2 
อนุบาล  2 31 25 56 2 
อนุบาล 3 44 32 76 3 
รวมอนุบาล 98 79 177 7 
ระดับช้ัน  ป.1 47 44 91 3 
ระดับช้ัน  ป.2 50 43 93 3 
ระดับช้ัน  ป.3 29 38 67 3 
ระดับช้ัน  ป.4 32 29 61 2 
ระดับช้ัน  ป.5 37 55 92 3 
ระดับช้ัน  ป.6 54 52 106 3 
รวมระดับชั้นประถมศึกษา 249 261 510 17 
ระดับช้ัน ม.1  114 91 205 5 
ระดับช้ัน ม.2  79 87 166 4 
ระดับช้ัน ม.3  77 64 141 4 
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รวมระดับชั้นมัธยมต้น 270 242 512 13 
ระดับช้ัน  ม.4 40 38 78 2 
ระดับช้ัน  ม.5 15 22 37 2 
ระดับช้ัน  ม.6 15 14 29 1 
รวมระดับชั้นมัธยมปลาย 70 74 144 5 
รวมทั้งสิ้น 687 656 1343 42 

(ข้อมูล  ณ  วันท่ี  10 มิถุนายน 2561) 
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งานบริหารวิชาการ 

นางสาวรสสุคนธ์ มั่นคง 

งานบริหารงบประมาณ 

นางสาวชิดชนก  วันดี 

งานบริหารบุคคล 

นางพิกุลทิพย์  รุจิระยรรยง 

งานบริหารท่ัวไป 

นายนิเวศน์ ตัณฑ์สมบูรณ์ 

ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

นายบรรจง  ป่ินปฐม 

หัวหน้าฝา่ย 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เครือข่ายผู้ปกครอง 

แผนงานและสารสนเทศ 

นางสาวภัสนันท์ เรือนอนิทร ์

  

โครงสร้างการบริหารงาน 
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บทท่ี 2 
สภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการ 

 
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
 โอกาส  

สถานศึกษามีศักยภาพในการจัดการศึกษาสูงมาก  โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ผู้ปกครอง  ชุมชน  และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังทางภาครัฐและเอกชน ชุมชนโดยรอบมีความเข้มแข็งทางด้าน
เศรษฐกิจซึ่งเป็นย่านค้าขาย มีพ่อค้าวานิชและคหบดีคอยให้การสนับสนุนและความร่วมมือกับสถานศึกษาเป็น
อย่างดี 
         อุปสรรค 

สถานศึกษาอยู่ในเขตชุมชนกึ่งเมือง  ค่อนข้างจะมีความเจริญทางด้านต่าง ๆ มากมาย  รวมไปถึงส่ิง
เร้าและยั่วยุต่าง ๆ  สังคมโดยรอบมีความซับซ้อนมากขึ้น มีความหลากหลายทางเช้ือชาติ ภาษาและวัฒนธรรม 
ตลอดจนปัญหาด้านส่ิงเสพติด ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ประกอบอาชีพในโรงงานบริเวณซึง่ต้ังอยู่ราย
ล้อมสถานศึกษา ซึ่งเป็นเป็นภาระหน้าท่ีของสถานศึกษาและครอบครัวท่ีต้องให้ความสนใจ  เข้าใจและดูแลเอา
ใจใส่ผู้เรียนมากขึ้น 

 
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 

 
     จุดแข็ง    
   1. โรงเรียนประสบความส าเร็จในการพัฒนาผู้เรียนมีสุขนิสัย  สุขภาพกาย  สุขภาพจิตท่ีดีมี
สุนทรียภาพ  ลักษณะนิสัยด้านศิลปะ  ดนตรี  กีฬา  นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง  มีคุณธรรม  จริยธรรมและ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์เป็นท่ีน่าพอใจ 
 2. โรงเรียนมีบุคลากรท่ีมีความรู้ท่ีหลากหลาย ให้ความร่วมมือในการท างานแบบมีส่วนร่วม  สามารถ
ท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณลักษณะพิเศษ  คือ  สู้งาน 
 3. ผู้บริหารและ มีการจัดการเรียนการสอนท่ีทันสมัย รู้และเข้าใจในวิทยาการความเคล่ือนไหวทาง
การศึกษาใหม่  น าไปสู่การปรับวิสัยทัศน์และพัฒนาตนให้ทันเหตุการณ์อยู่เสมอ 
 4. ผู้บริหารมีภาวะผู้น า  มีความสามารถในการบริหารจัดการ  มุ่งมั่นอุทิศตนในการท างานและยึด
หลักธรรมาธิบาลในการบริหารงานสถานศึกษา มีการจัดกิจกรรมการอบรมเล้ียงดูและส่งเสริมกระบวนการ
เรียนรู้ที่ตอบสนองต่อธรรมชาติ  และพัฒนาการของผู้เรียนเป็นส าคัญได้ผลดี  มีการจัดการจัดองค์กร
โครงสร้างและการบริหารงานอย่างเป็นระบบให้เกิดผลต่อเป้าหมายการศึกษา 
 5. โรงเรียนมีท าเลท่ีต้ังสะดวกต่อการเดินทางและการคมนาคม 
 6. เป็นโรงเรียนท่ีมีช่ือเสียง และเป็นต้นแบบในประเภทต่างๆ  
 

 จุดอ่อน 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ีต้องพฒันาเพิ่มมากขึ้น  คือ  ภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์  
ต้องได้รับการปรับปรุง  ซึ่งยังไม่เป็นท่ีพอใจ 
 2. นักเรียนมีศักยภาพด้านการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียน  และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง  ต้องได้รับการปรับปรุงพัฒนาฝึกนิสัยด้านนี้ต่อไป 
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 3. สถานท่ีในการจัดกิจกรรมของคณะครูและนักเรียนบางกิจกรรมไมพ่อเพียง เช่น สถานท่ีออกก าลัง
กายของนักเรียน สถานท่ีจอดรถ ป้ายประชาสัมพันธ์ สถานท่ีพักผ่อน ห้องพักครู เป็นต้น 
  
กลยุทธ์เพือ่การพัฒนาสถานศึกษา 
 จากผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกและภายในของโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแก
ประชาชนูทิศ จึงได้กไหนดกลยุทธ์เพื่อการพัฒนา ดังนี้  
 1. การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์ คุณธรรมและจริยธรรมของผู้เรียน 
 2. การเพิ่มศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 3. การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการศึกษา 
 4. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการพัฒนา 
 5. การสร้างสัมพันธภาพระหว่างโรงเรียน บ้าน วัด และชุมชน 
 

ภาระงานของโรงเรียน 
  ตาราง  แสดงภารกิจส าคัญของหน่วยงานในโรงเรยีน 

 
หน่วยงาน ภารกิจส าคัญ 

1. กลุ่มแผนและสารสนเทศ จัดท าแผนกลยุทธ์ แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
ตลอดจนจัดระบบข้อมูลด้านสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ 

2.  กลุ่มบริหารวิชาการ จัดการเรียนการสอนหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานให้ผู้เรียนจบ
หลักสูตรตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 

3.  กลุ่มบริหารงานงบประมาณ บริหารงานแผนงานและงบประมาณให้บรรลุพันธกิจของสถานศึกษา 
4.  กลุ่มบริหารงานบุคคล ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาครูและบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ

เหมาะสมกับการจัดการศึกษา 
5.  กลุ่มบริหารทั่วไป สนับสนุนและอ านวยความสะดวกให้กับครู  ผู้ปกครอง  ชุมชน จัด

การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
  ภารกิจหลัก 

1. จัดการศึกษาให้กับนักเรียน  ต้ังแต่ช้ันอนุบาล 1 – ม.6 
2. พัฒนานักเรียนให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพ 
3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและปลูกฝังคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ให้กับนักเรียน ให้มีชีวิตอยู่ใน

สังคมอย่างมีความสุข 
4. จัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนโดยใช้คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต ส่ือทันสมัย เช่น การจัดการศึกษา

ทางไกลผ่านดาวเทียม 
5. พัฒนาครูสู่ความเป็นมืออาชีพและท างานอย่างมีมาตรฐาน  
6. จัดให้มีการประสานงานระหว่างโรงเรียนกับชุมชนเพื่อร่วมมือพัฒนานักเรียนรว่มกัน 

 

  ภารกิจรอง 
  ภารกิจท่ีมี ลักษณะให้บริการระหว่างหน่วยงาน  เพื่อให้การด าเนินงาน ของกิจกรรมหลักมี   
ประสิทธิภาพ เช่น กิจกรรมควบคุมและจัดท าบัญชีการใช้จ่ายงบประมาณและบริหารสินทรัพย์ เป็นต้น 
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ภารกิจสนับสนุน 
     ภารกิจทีมีลักษณะอ านวยการภายในหน่วยงานหรือบริหารงานท่ัวไป  ให้สามารถจัดท าและ
ให้บริการโดยตรงแก่หน่วยงานท่ีมีการด าเนินงานของกิจกรรมหลัก  เช่น  กิจกรรมพัฒนาอาคารสถานท่ีและ
ส่ิงแวดล้อม กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร  กิจกรรมพัฒนาส่ือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในระดับสถานศึกษา เป็นต้น 
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บทท่ี 3 
กลยุทธ์เพ่ือการพัฒนาสถานศึกษา 

 
วิสัยทัศน์โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ  
 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพ และประสิทธิภาพของผู้เรียน ครูและ
บุคลากร ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีทันสมัย ใส่ใจสุขภาพ จัดส่ิงแวดล้อมให้น่าอยู่ ยึดมั่นเชิดชู
คุณธรรม น้อมน าหลักปรัขญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
กลยุทธ์โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 

1. การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์ คุณธรรมและจริยธรรมของผู้เรียน 
2. การเพิ่มศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3. การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษา 
4. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการศึกษา 
5. การสร้างสัมพันธภาพระหว่างโรงเรียน บ้าน วัด และชุมชน  

 
จุดเน้นตามกลยุทธ์ 
 กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์ คุณธรรมและจริยธรรมของผู้เรียน 
 จุดเน้น 

1. จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาของชาติ มาตรฐานการศึกษาและความต้องการ
ของชุมชน 

2. พัฒนาให้ผู้เรียนมีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

3. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ พัฒนาตนเองตามศักยภาพอย่างต่อเนื่อง มี
ความเป็นประชาธิปไตย และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 

4. ส่งเสริม อนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณีไทย ภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการด าเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

5. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิด วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ การส่ือสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงความสามารถพิเศษตามศักยภาพของตน 
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กลยุทธ์ที่ 2 การเพิ่มศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
จุดเน้น 

1. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ มีความสามารถใน
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีวิทยฐานะ มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติ
หน้าท่ี 

 กลยุทธ์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษา 
 จุดเน้น 

1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
การศึกษา 

2. พัฒนาทรัพยากรด้านการศึกษา แหล่งการเรียนรู้ให้เพียงพอต่อการจัดการเรียนรู้ ส่งเสริมการ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและพลังงาน 

3. ส่งเสริมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล และบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
 กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา 
 จุดเน้น 

1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาเพื่อรองรับการใช้ส่ือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกคนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนการสอน 

 กลยุทธ์ที่ 5 การสร้างสัมพันธภาพระหว่างโรงเรียน บ้าน วัด และชุมชน 
 จุดเน้น 

1. ส่งเสริมสัมพันธภาพท่ีดีและการมีส่วนร่วมระหว่างบ้าน โรงเรียน วัด ศิษย์เก่า และชุมชน 
2. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
3. ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
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จุดเน้นและเป้าหมายของสถานศึกษาตามกลยุทธ์ ปี 2562-2565 
 

กลยุทธ์ จุดเน้น เป้าหมายของสถานศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 1 
การพัฒนาคุณภาพการ
เรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์ คุณธรรม
และจริยธรรมของผู้เรียน 

1. จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย
การศึกษาของชาติ มาตรฐานการศึกษา
และความต้องการของชุมชน 
2. พัฒนาให้ผู้เรียนมีระเบียบวินัย มี
คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
3. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคล
แห่งการเรียนรู้ พัฒนาตนเองตามศักยภาพ
อย่างต่อเนื่อง มีความเป็นประชาธิปไตย 
และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
4. ส่งเสริม อนุรักษ์ขนบธรรมเนียม 
ประเพณีไทย ภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และการด าเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ
การคิด วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ การ
ส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.มีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเหมาะสมกับ
ผู้เรียนและท้องถิ่นสอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชน พัฒนาตามการ
เปล่ียนแปลงและความเจริญก้าว หน้าทาง
วิทยาการต่างๆ 
2. ผู้เรียนระดับช้ันประถมศึกษาร้อยละ 
80 และผู้เรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนต้น ร้อยละ 70 และผู้เรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย  ร้อยละ  65  มี 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ อยู่ในระดับ 3 ข้ึนไป 
3. ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้มี
คุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์และค่านิยมท่ีดีงาม 
4. ผู้เรียนมีทักษะท่ีจ าเป็นในการด าเนิน
ชีวิต มีสุขภาพและบุคลิกภาพท่ีดี มี
สุนทรียภาพสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
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6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนได้
แสดงออกถึงความสามารถพิเศษตาม
ศักยภาพของตน 

อย่างมีความสุข 
5. ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
6. ผู้เรียนมีทักษะในการใช้ภาษาท่ีดี 
สามารถใช้ภาษาเพื่อการส่ือสสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
7. ผู้เรียนสามารถสร้างสรรค์ผลงานได้
อย่างหลากหลาย เต็มตามศักยภาพ ความ
ถนัด และความสนใจ 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ จุดเน้น เป้าหมายของสถานศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 1 (ต่อ) 
การพัฒนาคุณภาพการ
เรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์ คุณธรรม
และจริยธรรมของผู้เรียน 

 8. ผู้เรียนเห็นคุณค่าและภาคภูมิใจใน
ขนบธรรมเนียม ประเพณีไทย ภูมิปัญญา
ไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น สามารถด าเนิน
ชีวิตอย่างมีความสุข ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
9. ผู้เรียนเห็นคุณค่าและร่วมอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม และ
พลังงาน 
10. ผู้เรียนมีทักษะและความสามารถใน
การท างานโดยใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และการวิจัย 

กลยุทธ์ที่ 2  
การเพิ่ม ศักยภาพของครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

1. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ 
ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ มี
ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้น

1. บุคลากรมีความรู้ ความสามารถตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 
2. บุคลาภรมีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติ
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 ผู้เรียนเป็นส าคัญ และมีทักษะในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีวิทย
ฐานะ มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีขวัญและ
ก าลังใจในการปฏิบัติหน้าท่ี 

ตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
3. บุคลากรมีทักษะในการใช้เทคโนโลยี
เพื่อการส่ือสารและการจัดการเรียนการ
สอน 
4. บุคลากรมีความสามารถในการจัดการ
เรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
5. บุคลากรมีขวัญ ก าลังใจ และมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี 

กลยุทธ์ที่ 3  
การเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการศึกษา 

1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
และการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 
2. พัฒนาทรัพยากรด้านการศึกษา แหล่ง
การเรียนรู้ให้เพียงพอต่อการจัดการเรียนรู้ 
ส่งเสริมการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและ
พลังงาน 
3. การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล และ
บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

1. โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษาอย่าง
เป็นระบบ มีคุณภาพ สามารถตรวจสอบ
ได้ 
2. โรงเรียนมีการบริหารจัดการตาม
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา มีระบบการ
ประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิภาพ 
3. โรงเรียนมีอาคารสถานท่ี แหล่งเรียนรู้ 
และทรัพยากรทางการศึกษาอย่างเพียงพอ 
และใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
4. โรงเรียนมีระบบการเงินและพัสดุท่ี
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
 
 

กลยุทธ์ จุดเน้น เป้าหมายของสถานศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 4 
การพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร
เพื่อการศึกษา 

1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใน
สถานศึกษาเพื่อรองรับการใช้ส่ือ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกคน
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ
เรียนการสอน 

1. โรงเรียนมีการพฒันาระบบเครือข่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศและสามารถน าไปใช้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

กลยุทธ์ที่ 5 
ก า ร ส ร้ า ง สั ม พั น ธ ภ า พ
ระหว่างโรงเรียน บ้าน วัด 

1. ส่งเสริมสัมพันธภาพท่ีดีและการมีส่วน
ร่วมระหว่างบ้าน โรงเรียน วัด ศิษย์เก่า 
และชุมชน 

1. โรงเรียน วัด ชุมชน มีความสัมพันธ์ที่ดี
และมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาของ
โรงเรียน 
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และชุมชน 2. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
3. ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

2. คณะกรรมการสถานศึกษามีความ
เข้มแข็ง 
3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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บทท่ี 4 
รายละเอียดแผนงาน โครงการ 

 

กลยุทธ์ เป้าหมายกลยุทธ ์
สอดคล้องกับ

มฐ. กศ. พฐ.ข้อ
ที่  

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย (ร้อยละ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

62 63 64 65 62 63 64 65 
กลยุทธ์ที่ 1 
การพัฒนาคุณภาพ
การเรียนรู้ ผลสัมฤทธ์ิ 
คุณธรรมและ
จริยธรรมของผู้เรียน 

1. มีหลักสูตรสถานศึกษาท่ี
เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถ่ิน
สอดคล้องกับความต้องการของ
ชุมชน พัฒนาตามการเปลี่ยนแปลง
และความเจริญก้าว หน้าทาง
วิทยาการต่างๆ 

มฐ.1  
ข้อที่ 1.1 

มฐ.2  
     ข้อที่ 2.1 
 

1. พัฒนาหลักสูตรของ
สถานศึกษา 

70 75 80 85 1. ร้อยละ 80 ของผู้เรียน
ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึง
พอใจ ในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน 

    

2. ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาร้อย
ละ 80 และผู้เรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 70 
และผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย  ร้อยละ  65  มี 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ อยู่ในระดับ 3 
ข้ึนไป  

มฐ.1 
 ข้อที่ 1.1 

มฐ.3 
     ข้อที 3.4  
 

1.พัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
2. วัดผลประเมินผล 
3. พัฒนาและใช้เทคโนโลยี
เพ่ือการศึกษา 
4. ประกันคุณภาพภายใน
โรงเรียน 
5. จัดการเรียนการสอนใน
สถานศึกษา 
6. วิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในสถานศึกษา 
7. ประกวดห้องเรียน
มาตรฐาน 
 
 

70 
 

60 
 

60 
 
 
 
 

75 
 

65 
 

65 

80 
 

70 
 

70 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

85 
 

75 
 

75 

1. ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษา
ร้อยละ 80  
2. ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น ร้อยละ 70  
3. ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายร้อยละ 65 มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ อยู่ใน
ระดับ 3 ข้ึนไป 
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กลยุทธ์ เป้าหมายกลยุทธ ์
สอดคล้องกับ

มฐ. กศ. พฐ.ข้อ
ที่  

โครงการ/กิจกรรม 
 เป้าหมาย (ร้อยละ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

62 63 64 64 62 63 64 65 
กลยุทธ์ที่ 1 
การพัฒนาคุณภาพ
การเรียนรู้ ผลสัมฤทธ์ิ 
คุณธรรมและ
จริยธรรมของผู้เรียน 

3. ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้มี
คุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะที่
พึงประสงค์และค่านิยมที่ดีงาม 

มฐ.1  
ข้อที่ 2.2 

1. โรงเรียนวิถีพุทธ 
2. สถานศึกษาสีขาว 
3. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
4. จัดกิจกรรมแนะแนวใน
โรงเรียน 
5. ปกครองนักเรียน 
6. ส่งเสริมประชาธิปไตย 
7. โครงการวันส าคัญ 
8. ครูพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียน 
9. การสอบนักธรรมสนามหลวง 
10. โครงการโรงเรียนสุจริต 
(Uplight School Project) 

80 
 
 
 

100 

85 
 
 
 

100 

90 
 
 
 

100 

95 
 
 
 

100 

1. ผู้เรียนร้อยละ 90 ประพฤติ
ปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์และค่านิยมที่ดีงาม 
2. โรงเรียนมีระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนที่มี
ประสิทธิภาพ 

    

4. ผู้เรียนมีทักษะที่จ าเป็นในการ
ด าเนินชีวิต มีสุขภาพและบุคลิกภาพ
ที่ดี มีสุนทรียภาพสามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

มฐ.1 
 ข้อที่ 2.1 

1. โรงเรียนวิถีพุทธ 
2. สถานศึกษาสีขาว 
3. ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
4. จัดกิจกรรมแนะแนว
โรงเรียน 
5. งานปกครองนักเรียน 
6. โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

100 
 
 

100 

100 
 
 

100 

100 
 
 

100 

100 
 
 

100 

1. ผู้เรียนทุกคนรู้จักตนเอง
สามารถวิเคราะห์ ตนเอง และ
ก าหนดเป้าหมายของชีวิตได้ 
2. ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม
ศิลปะ ดนตรี และกีฬาตามความ
ถนัดและความสนใจ ด้วยความ
ชื่นชม และเต็มใจ 
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7. ส่งเสริมกีฬาและกรีฑา
นักเรียน 
8. กิจกรรมชุมนุม 
 

กลยุทธ์ เป้าหมายกลยุทธ ์
สอดคล้องกับ

มฐ. กศ. พฐ.ข้อ
ที่  

โครงการ/กิจกรรม 
 เป้าหมาย (ร้อยละ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

 
กลยุทธ์ที่ 1 
การพัฒนาคุณภาพ
การเรียนรู้ ผลสัมฤทธ์ิ 
คุณธรรมและ
จริยธรรมของผู้เรียน 

  9. วงดนตรีไทย / วงดนตรี
สากล / วงดนตรีลูกทุ่ง 

         

5. ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

มฐ.1  
ข้อที่ 1.1 

1.  พัฒนาและใช้เทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษา 
2.  พัฒนาห้องสมุด (E-Library) 
3.  จัดการเรียนการสอนใน
สถานศึกษา (เน้น ICT) 
4. จัดห้องเรียนมินิเธียรเตอร์ 
(Mini theatre )  

100 100 100 100 1. นักเรียนทุกคนมีผลงาน
สร้างสรรค์จากการใช้เทคโนโลยี 

    

 6. ผู้เรียนมีทักษะในการใช้ภาษาท่ีดี 
สามารถใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสสารได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

มฐ.1 
 ข้อที่ 1.1 

1. จัดการเรียนการสอนใน
สถานศึกษา 
2. กิจกรรมทศันศึกษาเพ่ือการ
เรียน รู้ภาษาต่างประเทศจาก
เจ้าของภาษา 
3. จัดห้องเรียนมินิเธียรเตอร์ 
ZMini theatre) 
4. กิจกรรมประกวดต่างๆ 

70 
 

60 

75 
 

62 

80 
 

65 

85 
 
70 

1. ผู้เรียนร้อยละ 80 สามารถใช้
ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ 
2. ผู้เรียนร้อยละ 65 สามารถใช้
ภาษาอังกฤษในการสื่อสารใน

ชีวิตประจ าวันได้ 

    

 7. ผู้เรียนสามารถสร้างสรรค์ผลงาน
ได้อย่างหลากหลาย เต็มตาม

มฐ.1 
 ข้อที่ 1.1 

1. โครงการพัฒนาและใช้
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

100 
 

100 
 

100 
 

100 
 
100 

1. ผู้เรียนทุกคนมีแฟ้มสะสม
ผลงานของตนเอง 

2. ผู้เรียนมีผลงานที่เกิดจาก
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ศักยภาพ ความถนัด และความ
สนใจ 

2. โครงการพัฒนาห้องสมุดมี
ชีวิต  
3. โครงการจัดการเรียนการ
สอนในสถานศึกษา 
4. โครงการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ 

100 100 100 ความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง
อย่างน้อย 1 ชิ้นต่อ 1 ภาคเรียน 

กลยุทธ์ เป้าหมายกลยุทธ ์
สอดคล้องกับ
มฐ. กศ. พฐ.

ข้อที่  
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย (ร้อยละ) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

62 63 64 65 62 63 64 65 
กลยุทธ์ที่ 1 
การพัฒนาคุณภาพการ
เรียนรู้ ผลสัมฤทธ์ิ 
คุณธรรมและจริยธรรม
ของผู้เรียน 

8. ผู้เรียนเห็นคุณค่าและภาคภูมิใจ
ในขนบธรรมเนียม ประเพณีไทย ภูมิ
ปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
สามารถด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

มฐ.1  
ข้อที่ 1.2 

1. วันส าคัญ 
2. จัดการเรียนการสอนใน
สถานศึกษา 
3. โรงเรียนวิถีพุทธ 
4. กิจกรรมทัศนศึกษา 
5. กิจกรรมดนตรีไทย และดนตรี
สากลในโรงเรียน 

100 
 
 

100 

100 
 
 

100 

100 
 
 

100 

100 
 
 
100 

1. ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม
ตามขนบธรรมเนียม ประเพณีไทย 
ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 
2. ผู้เรียนทุกคนมีผลงานที่
แสดงออกถึงความเป็นไทย ตาม
ความถนัดและความสนใจ 
3. ผู้เรียนมีพฤติกรรม ปฏิบัติตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

    

9. ผู้เรียนเห็นคุณค่าและร่วม
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม และพลังงาน 

มฐ.1 
 ข้อที่ 1.2 

1. ห้องเรียนสีเขียว 
2. อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ของโรงเรียนและชุมชน 
3. โครงการโรงเรียนปลอดขยะ 
(Zero Waste School)  
4. เขตพ้ืนที่บริการความสะอาด 
5. โครงการลดภาวะโลกร้อน 
 

100 
 
 

100 

100 
 
 

100 

100 
 
 

100 

100 
 
 
100 

1. ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
2. ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการ
ประหยัดพลังงาน 
3. โรงเรียนเผยแพร่วิธีการประหยัด
พลังงาน การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้แก่ชุมชน/ หน่วยงานภายนอก 
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 10. ผู้เรียนมีทักษะและ
ความสามารถในการท างานโดยใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
การวิจัย 

มฐ.1 
 ข้อที่ 1.1 

1. จัดการเรียนการสอนใน
สถานศึกษา 
2. พัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
3. การสอนโครงงาน 

100 
 

100 

100 
 

100 

100 
 

100 

100 
 
100 

1. ผู้เรียนทุกคนมีผลงานที่
สร้างสรรค์โดยใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์คนละ อย่างน้อย 1 ชิ้น 
2. ผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาทุก
คน มีสื่อ นวัตกรรม โครงงาน คนละ
อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ชิ้น 
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กลยุทธ์ เป้าหมายกลยุทธ ์
สอดคล้องกับ
มฐ. กศ. พฐ.

ข้อที่  
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย (ร้อยละ) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

62 63 64 65 62 63 64 65 
กลยุทธ์ที่ 2  
การเพ่ิมศักยภาพของครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา 

11. บุคลากรมีความรู้
ความสามารถ ตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 

มฐ.2  
ข้อที่ 2.1 

1. พัฒนาข้าราชการครูในโรงเรียน 
2. ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการคร ู
3. การเลื่อนข้ัน / เลื่อนต าแหน่ง 
 

100 
 
 

100 
 
 

100 
 
 

100 1. บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนา
ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

    

12. บุคลาภรมีคุณธรรม จริยธรรม 
ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ 

มฐ. 2 
    ข้อที่ 2.1 
 

1. พัฒนาข้าราชการครูในโรงเรียน 
2. ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการครู 
3. ด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ 
4.การเลื่อนข้ัน/เลื่อนต าแหน่ง 
 

100 
 
 

100 
 
 

100 
 
 

100 1. บุคลากรทุกคนปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

    

13. บุคลากรมีทักษะในการใช้
เทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสารและการ
จัดการเรียนการสอน 

มฐ.2  
    ข้อที่ 2.6 

1. พัฒนาข้าราชการครูในโรงเรียน 
2. ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการครู 
3. พัฒนาและใช้เทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษา 
4. พัฒนากระบวน การเรียนรู้ 

100 
 
 

100 
 
 

100 
 
 

100 1. บุคลากรมีทักษะในการใช้
เทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสารและการ
จัดการเรียนการสอน 

    

14. บุคลากรมีความสามารถใน
การจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

มฐ.2  
   ข้อที่ 2.3 
    ข้อที่ 2.5 
มฐ.3 
   ข้อที่ 3.1 
    ข้อที่ 3.2 

1. พัฒนาข้าราชการครูในโรงเรียน 
2. ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการคร ู
3. พัฒนากระบวน การเรียนรู้ 
4. วิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ในสถานศึกษา 

100 
 
 

100 
 
 

100 
 
 

100 1. บุคลากรทุกคนมีแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
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กลยุทธ์ เป้าหมายกลยุทธ ์
สอดคล้องกับ
มฐ. กศ. พฐ.

ข้อที่  
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย (ร้อยละ) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

62 63 64 65 62 63 64 65 
กลยุทธ์ที่ 2  
การเพ่ิมศักยภาพของครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา 

15. บุคลากรมีขวัญ ก าลังใจ และมี
คุณภาพชีวิตที่ดี 

มฐ.2 
    ข้อที่ 2.2  

1. พัฒนาข้าราชการครูในโรงเรียน 
2. ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการครู 
3. สร้างขวัญก าลังใจบุคลากรใน
โรงเรียน 
4. กิจกรรมทัศนศึกษา/ศึกษาดูงาน 
5. การเลื่อนข้ันเงินเดือน/เลื่อน
ต าแหน่ง/ประเมินวิทยฐานะ 

100 
 
 

100 
 
 

100 
 
 

100 
 
 

100 
 
 

100 
 
 

100 
 
 

100 
 
 

100 
 
 

100 
 
 
100 
 
 
100 

1. มีระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเพ่ือเลื่อนข้ันเงินเดือนที่
ชัดเจน 
2. บุคลากรทุกคนที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 
ได้รับการประเมินเพ่ือเลื่อนวิทย
ฐานะ 
3. บุคลากรร้อยละ 90 มีความพึง
พอใจและมีความสุขในการท างาน 
 
 

    

กลยุทธ์ที่ 3 
การเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการศึกษา 

16. โรงเรียนมีการบริหารจัด
การศึกษาอย่างเป็นระบบ มีคุณภาพ 
สามารถตรวจสอบได้ 

มฐ. 2 
   ข้อที่ 2.2 
 
 
 

1.  พัฒนาข้าราชการครูในโรงเรียน 
2.  ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการครู 
3.  พัฒนาและใช้เทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษา 
4.  พัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

100 
 
 

100 

100 
 
 

100 

100 
 
 

100 

100 
 
 
100 

1. โรงเรียนมีโครงสร้างในการ
บริหารงานมีการบรรยายลักษณะ
งาน คู่มือและแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน 
2. บุคลากรร้อยละ 80 ปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าท่ีและมีทักษะใน
การท างานตามกระบวนการเดมมิ่ง 
3. มีการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลการปฏิบัติงาน 

    

17. โรงเรียนมีการบริหารจัดการ
ตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา มี

มฐ. 2 
    ข้อที่ 2.2 

1.  พัฒนาโครงสร้างและระบบ
บริหารงานโรงเรียน 

100 
 

100 
 

100 
 

100 
 

1. โรงเรียนมีระบบการประกัน
คุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ 
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ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มี
ประสิทธิภาพ 
 

2.  ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

100 100 100 100 2.  โรงเรียนผ่านการประเมิน
คุณภาพภายนอกในระดับดีข้ึนไป 

 

กลยุทธ์ เป้าหมายกลยุทธ ์
สอดคล้องกับ
มฐ. กศ. พฐ.

ข้อที่  
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย (ร้อยละ) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

62 63 64 65 62 63 64 65 
กลยุทธ์ที่ 3 
การเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการศึกษา 

 18. โรงเรียนมีอาคารสถานที่แหล่ง
เรียนรู้ และทรัพยากรทางการศึกษา
อย่างเพียงพอ และใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 

มฐ.2 
    ข้อที่ 2.5  

1. อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ของโรงเรียนและชุมชน 
2. การจัดชั้นเรียนและการใช้
ห้องเรียน / ห้องพิเศษ 
3. ทะเบียนแหล่งเรียนรู้ใน
สถานศึกษา 
4. ทะเบียนสื่อ/ นวัตกรรม 
5. ตารางการใช้ห้องพิเศษ 
 
 

100 
 
 

100 

100 
 
 

100 

100 
 
 

100 

100 
 
 
100 

1. โรงเรียนมีอาคารสถานที่และ
ทรัพยากรทางการศึกษาเพียงพอกับ
ความต้องการและอยู่ในสภาพที่
พร้อมใช้งาน 
2. โรงเรียนมีแผนผังอาคาร สถานที่ 
สถิติการใช้ห้องเรียนพิเศษ แหล่ง
เรียนรู้ และ ทรัพยากรทางการ
ศึกษา 

    

19. โรงเรียนมีระบบการเงินและ
พัสดุที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 

มฐ. 2 
  ข้อที่ 2.2 

1. จัดระบบควบคุมภายใน 
2. จัดท าแผนการใช้จ่ายเงิน 
3. รายงานการเงินแผลการด าเนินงาน
บริหารงบประมาณ 
4. บริหารการเงินและการควบคุม
งบประมาณ 
5. จัดระบบพัสดุภายในโรงเรียน 
6. จัดท าแผนตรวจสอบในโรงเรียน 

100 
 
 

100 

100 
 
 

100 

100 
 
 

100 

100 
 
 
100 

1. ระบบงานการเงินและพัสดุเป็น
ปัจจุบัน โปรง่ใส ตรวจสอบได้ 
2. มีระบบการควบคุมภายใน 
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กลยุทธ์ เป้าหมายกลยุทธ ์
สอดคล้องกับ
มฐ. กศ. พฐ.

ข้อที่  
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย (ร้อยละ) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

62 63 64 65 62 63 64 65 
กลยุทธ์ที่ 4 

การพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารเพ่ือการศึกษา 

20. โรงเรียนมีการพัฒนาระบบ
เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและ
สามารถน าไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 

มฐ 2 
   ข้อที่ 2.6  

1. พัฒนาโครงสร้างและระบบ
บริหารงานโรงเรียน 
2. จัดระบบงานเทคโนโลยี
สารสนเทศภายในโรงเรียน 
 

100 
 
 

100 
 
 

100 
 
 

100 1. โรงเรียนมีระบบข้อมูลสารสนเทศ
ที่เป็นปัจจุบันสามารถน าผลไปใช้ใน
การวางแผนการจัดการศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. บุคลากรร้อยละ 80 ได้รับการ
พัฒนา อบรมทางด้านการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

    

กลยุทธ์ที่ 5 
การสร้างสัมพันธภาพ
ระหว่างโรงเรียน บ้าน 
วัด และชุมชน 
 
 
 
 
 
 

21. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

มฐ .2  
ข้อที่ 2.2 

1. กิจกรรมร่วมกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 
2. ร่วมประชุมการจัดท าแผนพัฒนา
ของเทศบาล 
3. การประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา 
 

100 
 
 

100 

100 
 
 

100 

100 
 
 

100 

100 
 
 
100 

1. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้
ความร่วมมือและจัดสรรงบประมาณ
ส าหรับกิจกรรมของสถานศึกษา 
2. สถานศึกษาร่วมกิจกรรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
3. ผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาทุกครั้ง 
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 22. คณะกรรมการสถานศึกษามี
ความเข้มแข็ง 

มฐ 2 
    ข้อที่ 2.2  

1. อบรมบทบาทหน้าท่ีของ
คณะกรรมการสถานศึกษา 
2. ประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาอย่างสม่ าเสมอ 

100 
 
 

100 

100 
 
 

100 

100 
 
 

100 

100 
 
 
100 

1. มีการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาปีละ 4 ครั้ง 
2. คณะกรรมการสถานศึกษาเข้ามา
มีบทบาทในการจัดการศึกษามากข้ึน 
 
 
 

    

กลยุทธ์ เป้าหมายกลยุทธ ์
สอดคล้องกับ
มฐ. กศ. พฐ.

ข้อที่  
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย (ร้อยละ) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

62 63 64 65 62 63 64 65 
กลยุทธ์ที่ 5 
การสร้างสัมพันธภาพ
ระหว่างโรงเรียน บ้าน 
วัด และชุมชน 

23. โรงเรียน วัด ชุมชน มี
ความสัมพันธ์ที่ดีและมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน 

 1. ประสานสัมพันธ์ สร้างสรรค์
การศึกษา 
2. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
3. จัดกิจกรรมแนะแนวในโรงเรียน 
4. การประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
5. การประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง 
6. ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 
 

100 
 
 

100 
 
 

100 
100 

100 
 
 

100 
 
 

100 
100 

100 
 
 

100 
 
 

100 
100 

100 
 
 
100 
 
 
100 
100 

1. โรงเรียนมีการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาอย่างน้อย
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
2. โรงเรียนมีการประชุมผู้ปกครอง 
อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครัง้ 
3. โรงเรียนมีเครือข่ายผู้ปกครอง
ศิษย์เก่าในรูปแบบของ
คณะกรรมการ 
4. ผู้ปกครอง ชุมชน ศิษย์เก่าให้
ความร่วมมือและมีความสัมพันธ์ที่ดี
กับชุมชน 
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