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โรงเรียนบ้านร้านตัดผม 

 
 
 
  

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๔๕ ก าหนดให้
สถานศึกษาจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน  ตามความพร้อม  ความเหมาะสม ความต้องการของท้องถิ่น และ
ชุมชน โดยกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ก าหนดวิธีการประเมินความพร้อมในการตัดการศึกษา ให้มีความสอดคล้องกับ
นโยบายและได้มาตรฐานการศึกษาชาติ และกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์ว่าด้วยวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา  พุทธศักราช ๒๕๕๓ ข้อ ๑๔ และข้อ ๑๖ ก าหนดให้สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา ที่มุ่งคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 กางวางแผนกลยุทธ์เป็นรูปแบบการวางแผนที่ช่วยให้สถานศึกษามีการพัฒนาตนเอง ให้ทันกับสภาพการ
เปลี่ยนแปลง ได้อย่างเหมาะสม เพราะการวางแผนกลยุทธ์ให้ความส าคัญกับการศึกษาวิเคราะห์บริบท และ
สภาพแวดล้อมภายใน และภายนอก ซึ่งเป็นประเด็นส าคัญ เป็นรูปแบบที่ช่วยให้มีความเป็นเอกภาพ รั บผิดชอบต่อ
ความส าเร็จ  และความล้มเหลวของสถานศึกษา ทั้งนี้ การวางแผนกลยุทธ์เป็นการวางแผนของสถานศึกษาที่
สอดคล้องกับการกระจายอ านาจ ดังนั้น โรงเรียนบ้านร้านตัดผมจึงได้มีการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ระยะเวลา 4 ปี ขึ้น เพ่ือเป็นทิศทางในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 
 
1.1 ข้อมูลทั่วไป 

1.1 โรงเรียนบ้านร้านตัดผม  ตั้งอยู่เลขที่ 489 หมู่ 4  ต าบลสองพ่ีน้อง อ าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร  
รหัสไปรษณีย์  86140  โทรศัพท์  082-4865627  e-mail :  rantadphom@hotmail.com             

 Website : www.banrantadphom.ac.th   สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต 1  

 1.2 เนื้อท่ี   52   ไร่  -    งาน   -  ตารางวา   

 1.3 เปิดสอนตั้งแต่ระดับ อนุบาล ถึง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

 1.4 มีเขตพ้ืนที่บริการ 2 หมู่บ้านคือ หมู่ที่ 4, 7  ต าบลสองพ่ีน้อง อ าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร  
 

ข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา 

 1) ผู้อ านวยการโรงเรียน ชื่อ – สกุล  นางสุวรรณรัตน์  เล็กบรรจง  โทรศัพท์  089-2886045          e-
mail : suwannarat.ll@hotmail.com  วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท  สาขาบริหารการศึกษา ด ารงต าแหน่งที่
โรงเรียนบ้านร้านตัดผม ตั้งแต่ วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557  จนถึงปัจจุบัน 

 2) รองผู้อ านวยการโรงเรียน ชื่อ – สกุล นางสุวรรณา  เทพเต็ม  โทรศัพท์ 098-7217492 วุฒิ การศึกษา
สูงสุด ปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนบ้านร้านตัดผม ตั้งแต่ วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 
2558  จนถึงปัจจุบัน 

บทน า 

ส่วนที่ ๑ 

mailto:rantadphom@hotmail.com
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วิสัยทัศน์ทางการศึกษา 

 โรงเรียนบ้านร้านตัดผม เป็นองค์กรคุณภาพจัดการศึกษาตามมาตรฐาน มุ่งเน้นคุณธรรม น าความรู้โดยน้อม
น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาเคียงคู่การมีส่วนร่วมของชุมชน 
 

ปรัชญาของโรงเรียน 

 การศึกษา คือ ความเจริญงอกงาม “Education of growth” 
 

พุทธสุภาษิตประจ าโรงเรียน 

 สิกขา วิรุฬหิ สมปตตา : 

- งอกงามด้วยศรัทธา  งอกงามด้วยศรัทธาในชีวิต  บทบาท  และหน้าที่ของตน 
- งอกงามศีล งอกงามด้วยจริยธรรม และความดีงามทั้งปวงงอกงามด้วยสุตะ 
- งอกงามด้วยการสดับรับฟังและเรียนรู้ตลอดเวลา 
- งอกงามด้วยจาคะ งอกงามด้วยความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และเอ้ืออาทรต่อผู้อื่น 
- งอกงามด้วยปัญญา งอกงามในการด ารงชีวิต คิด และท าด้วยปัญญา 

 

ค าขวัญประจ าโรงเรียน  ตรงเวลา  รู้หน้าที่  มีวินัย  ตั้งใจเรียน 

อัตลักษณ์ของโรงเรียน  รักการออม  วิถีพอเพียง 

เอกลักษณ์ของโรงเรียน  โรงเรียนส่งเสริมวิถีชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง 
 

1.2 ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 

1) จ านวนบุคลากร 

บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน 
พ นั ก ง า น
ราชการ 

ครูอัตราจ้าง 
เ จ้ า ห น้ า ที่
อ่ืนๆ 

รวมทั้งหมด 

ปีการศึกษา 2562 2 29 1 4 4 40 
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2) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

วุฒิการศึกษา 
ปริญญา

เอก 
ปริญญาโท ปริญญาตรี 

ป.
บัณฑิต 

ปวส. ปวช. 
ต่ ากว่า 
ปวช. 

รวม
ทั้งหมด 

จ านวน(คน)         -         11       27    -   -   1    1    40 
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ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ ครูผู้สอน พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง นักการภารโรง เจ้าหน้าที่อ่ืนๆ

จ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ปีการศึกษา 2561

ต่ ากว่าปวช. 2%
ปวช. 3%

ปริญญาตรี
65%

ปริญญาโท
30%

วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร  
ปีการศึกษา 2561
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1.3 ข้อมูลนักเรียน   (ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2562) 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้องเรียน 
จ านวนนักเรียน 

เฉลี่ยต่อห้อง 
ชาย หญิง รวม 

อ.2 2 26 25 51 25 
อ.3 2 22 36 58 29 
รวม 4 48 61 109  
ป.1 2 32 39 71 35 
ป.2 2 30 16 46 23 
ป.3 2 29 32 61 30 
ป.4 2 26 24 50 25 
ป.5 2 24 24 48 24 
ป.6 2 30 23 53 26 
รวม 12 171 159 329  
ม.1 2 23 30 53 26 
ม.2 2 27 22 49 24 
ม.3 2 18 29 47 23 
รวม 6 68 81 149  
รวมทั้งหมด 23 287 301 587  

สาขาวิชา จ านวน (คน) 
ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู ๑ คน  
ในแต่ละสาขาวิชา (ชม./สัปดาห์) 

1. บริหารการศึกษา 2 0 
2. ปฐมวัย 6 30 
3. ประถมศึกษา 2 20 
4. สังคมศึกษา 4 22 
5. คณิตศาสตร์ 3 22 
6. ภาษาไทย 4 20 
7. วิทยาศาสตร์ 5 19 
8. ภาษาอังกฤษ 3 20 
9. การงานฯ 1 17 
10. คอมพิวเตอร์ 1 20 
11. ศิลปะ 1 21 
12. พลศึกษา 2 20 
13. ฟิสิกส์ 2 20 
14. อ่ืนๆ - - 

รวม 36  
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ปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น รวมทั้งหมด
2560 113 320 145 578
2561 136 313 142 591
2562 109 329 149 587
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เปรียบเทียบข้อมูลจ านวนนักเรียนปีการศึกษา 2560 – 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป 
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จ าแนกตามระดับชั้น  ปีการศึกษา 2562

 

 

 

 

 

 

 

ภาษาไทย
คณิตศาสต

ร์
วิทยาศาสต

ร์
สังคมศึกษา 

ฯ
ประวัติศาส

ตร์
สุขศึกษา ฯ

ศิลปะ 
ดนตรี

การงาน ฯ
ภาษาอังกฤ

ษ
ป.1 82.61 84.06 85.51 94.2 100 100 100 97.1 85.51
ป.2 86.05 90.7 90.7 95.35 90.7 97.67 100 97.67 93.02
ป.3 78.33 46.67 66.67 80 86.67 100 100 70 70
ป.4 78 62 78 92 64 94 78 80 66
ป.5 91.3 54.35 93.48 76.09 100 100 86.96 93.48 45.65
ป.6 82.69 40.38 86.54 98.08 86.54 98.08 82.69 76.92 53.85
ม.1 45.65 65.22 78.26 100 84.78 86.96 100 89.13 65.22
ม.2 60.87 58.7 54.35 82.61 80.43 100 76.09 80.43 54.35
ม.3 100 45.45 52.27 81.82 84.09 79.55 84.09 86.36 47.73
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2) ผลประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 

ร้อยละของผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 

 

 

 

70%

28%

2%

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน

ระดับ
ชั้น 

จ านวน จ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
นักเรียน ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ทั้งหมด จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ป.1 69 38 55.07 28 40.58 3 4.35 0.00 0.00 
ป.2 43 38 88.37 5 11.63 0 0.00 0.00 0.00 
ป.3 60 35 58.33 25 41.67 0 0.00 0.00 0.00 
ป.4 50 27 54.00 20 40.00 3 6.00 0.00 0.00 
ป.5 46 38 82.61 6 13.04 2 4.35 0.00 0.00 
ป.6 52 33 63.46 19 36.54 0 0.00 0.00 0.00 
ม.1 46 44 95.65 2 4.35 0 0.00 0.00 0.00 
ม.2 46 20 43.48 23 50.00 3 6.52 0.00 0.00 
ม.3 44 44 100.00 0 0 0 0 0.00 0.00 
ร ว ม
ทั้งสิ้น 456 317 69.52 128 28.07 11 2.41 0.00 0.00 
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3) ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 

ระดับชั้น จ านวน 
นักเรียน 
ทั้งหมด 

ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ป.1 69 33 47.83 30 43.48 6 8.70 0 0.00 
ป.2 43 32 74.42 10 23.26 1 2.33 0 0.00 
ป.3 60 24 40.00 26 43.33 10 16.67 0 0.00 
ป.4 50 14 28.00 16 32.00 14 28.00 0 0.00 
ป.5 46 18 39.13 25 54.35 2 4.35 0 0.00 
ป.6 52 45 86.54 7 13.46 0 0.00 0 0.00 
ม.1 46 36 78.26 5 10.87 5 10.87 0 0.00 
ม.2 46 13 28.26 29 63.04 2 4.35 0 0.00 
ม.3 44 30 68.18 13 29.55 0 0.00 0 0.00 
รวม 456 245 53.73 161 35.31 40 8.77 0 0.00 
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36%

9%

ร้อยละของผลการประเมินอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน
จ าแนกตามระดับคุณภาพ

ดีเย่ียม ดี ผา่น ไมผ่า่น
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1.4 ผลการประเมินและการวิเคราะห์ความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (RT)   

ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน 
1. ผลการประเมินผลิ
สัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาที่ ๑  (RT) 
โรงเรียนบ้านร้านตัดผม   
ปีการศึกษา  2562 ( ด้าน
การอ่านออกเสียง)    
(ระดับดีมาก) 
 
 

กราฟแสดง ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑  (RT) ( ด้านการอ่านออกเสียง) 

 
        จากตาราง สรุปได้ว่า ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑ (RT) (ด้านการอ่านออกเสียง)  โรงเรียนบ้านร้านตัดผม ปี
การศึกษา  2562 (ด้านการอ่านออกเสียง)  พบว่า ความสามารด้านการอ่านค า มี
คะแนนสูงสุด ร้อยละ 92.16   รองลงมาคือ ความสามารถด้านการอ่านประโยค ร้อยละ  
91.75   และความสามารถด้านการข้อความ มีคะแนนต่ าสุด  ร้อยละ  84.1   และมี
ผลการประเมินภาพรวมด้านการอ่านออกเสียง  ร้อยละ  88.77   ระดับคุณภาพดีมาก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การอ่านค า
การอ่าน
ประโยค

การอ่าน
ข้อความ

เฉลี่ย

ปีการศึกษา 2561 90.53 91.21 83.41 87.77
ปีการศึกษา 2562 92.16 91.75 84.1 88.77
ค่าพัฒนา 1.62 0.54 0.69 1
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๑๐ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ปี (2563 – 2566) 

. สพป.ชพ
1

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม 

ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน 
2. ผลการประเมินผล 
สัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนระดับชั้นประถม 
ศึกษาปีที่ ๑  (RT) 
โรงเรียนบ้านร้านตัดผม   
ปีการศึกษา  2562        
(ด้านการอ่านรู้เรื่อง)  
(ระดับดีมาก) 
 
 

กราฟแสดง ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑  (RT) ( ด้านการอ่านรู้เรื่อง) 
 

 
จากตาราง สรุปได้ว่า ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่  ๑ (RT) (ด้านการอ่านรู้เรื่อง)  โรงเรียนบ้านร้านตัดผม ปีการศึกษา  
2562 (ด้านการอ่านรู้เรื่อง)  พบว่า ความสามารด้านการอ่านค า มีคะแนนสูงสุด ร้อยละ
94.4   รองลงมาคือ ความสามารถด้านการอ่านข้อความ ร้อยละ  88.95   และ
ความสามารถด้านการอ่านประโยชน์ มีคะแนนต่ าสุด  ร้อยละ  87.91   และมีผลการ
ประเมินภาพรวมด้านการอ่านออกเสียง  ร้อยละ  90.71   ระดับคุณภาพดีมาก  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

การอ่าน
ค า

การอ่าน
ประโยค

การอ่าน
ข้อความ

เฉลี่ย

ปีการศึกษา 2561 89.51 85.42 80.36 84.21
ปีการศึกษา 2562 94.4 87.91 88.95 90.71
ค่าพัฒนา 4.89 2.49 8.54 6.5
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๑๑ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ปี (2563 – 2566) 

. สพป.ชพ
1

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม 

ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน 
3. ผลการประเมินผล 
สัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนระดับชั้นประถม 
ศึกษาปีที่ ๑  (RT) (รวม ๒  
สมรรถนะ)โรงเรียนบ้าน
ร้านตัดผมปีการศึกษา  
2562      
(ระดับดีมาก)       
 
 

กราฟตารางสรุปคะแนน ทั้ง ๒ ด้าน และคะแนนรวม 
 

 
 
        จากตาราง สรุปได้ว่า ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑ (RT) (ด้านการอ่านออกเสียง)  โรงเรียนบ้านร้านตัดผม ปี
การศึกษา  2562 (ด้านการอ่านออกเสียง)  พบว่า รวมสองสมรรถนะ มีคะแนนอยู่ที่ 
88.77  และ  90.71  อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก  
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๑๒ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ปี (2563 – 2566) 

. สพป.ชพ
1

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม 

ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน 
3. ประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
๑  (RT)ปีการศึกษา 2561 
และปีการศึกษา 2562  
 
 
 

กราฟแสดง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปี
ที่ ๑  (RT)  ปีการศึกษา 2561 และปีการศึกษา 2562  
 

 
 
        จากตาราง พบว่า ผลการเปรียบเทียบปีการศึกษา  2561 และปีการศึกษา  2562 
มีค่าการพัฒนาเพ่ิมขึ้น ค่าเฉลี่ยร้อยละ 2.34 
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๑๓ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ปี (2563 – 2566) 

. สพป.ชพ
1

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม 

 1.5 ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)          
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  

1) ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ประจ าปกีารศึกษา 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด้านภาษา ด้านคิดค านวณ เฉลี่ยทั้ง 2 ด้าน
ระดับประเทศ 46.46 44.94 45.70
ระดับสังกัด สพฐ 46.00 45.64 45.82
ศึกษาธิการภาค 48.75 47.20 47.975
จังหวัด 50.77 49.60 50.185
เขตพ้ืนที่ 56.04 55.60 55.82
โรงเรียน 74.24 66.00 70.12
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คะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน
ระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจ าปีการศึกษา 2562
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๑๔ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ปี (2563 – 2566) 

. สพป.ชพ
1

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐาน 

ของผู้เรียนระดับชาติ (NT)  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  ปีการศึกษา 2562 

จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 

 
 

2) ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) 

ปีการศึกษา 2561 - 2562 

2.1) เปรียบเทียบผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)  และ
ร้อยละของผลต่างระหว่างปีการศึกษา 2561 - 2562 

ความสามารถ 
ปีการศึกษา ปีการศึกษา 

ผลการพัฒนา 
2561 2562 

     ด้านภาษา 73.96 74.24 0.28 

     ด้านค านวณ 64.88 66.00 1.12 

     รวมความสามารถเฉลี่ยทั้ง 2 ด้าน 69.42 70.12 0.70 

 

 

ด้านภาษา ด้านคิดค านวณ เฉลี่ยทั้ง 2 ด้าน
ปรับปรุง 0 0 0
พอใช้ 0 14 2
ดี 34 48 46
ดีมาก 66 38 52
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๑๕ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ปี (2563 – 2566) 

. สพป.ชพ
1

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม 

เปรียบเทียบผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)  

 และร้อยละของผลต่างระหว่างปีการศึกษา 2561 – 2562 

 

 

 

     1.6 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  
 

 1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ประจ าปีการศึกษา 2562 
          ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
 

 

 

 

 

 

 

 

ด้านภาษา ด้านคิดค านวณ เฉลี่ยทั้ง 2 ด้าน
25612 73.96 64.88 69.42
2562 74.24 66 70.12
ผลการพัฒนา 0.28 1.12 0.7
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                วิชา 

คะแนนเฉลี่ย 
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยรวม 

ระดับประเทศ 49.07 34.42 32.90 35.55 37.98 

ระดับสังกัด สพฐ. 47.95 30.86 31.60 34.30 36.18 

ระดับเขตพ้ืนที ่ 51.76 33.60 34.83 37.36 39.39 

ระดับโรงเรียน 57.96 47.86 38.21 47.83 47.97 



 

.. 

๑๖ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ปี (2563 – 2566) 

. สพป.ชพ
1

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม 

 

 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
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ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยรวม

แผนภูมิแสดงผลการทดสอบทางการศกึษาระดับชาติขั้นพืน้ฐาน (O-NET) 
ปีการศึกษา 2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ระดับประเทศ ระดับสังกัด สพฐ. ระดับเขตพ้ืนที่ ระดับโรงเรียน

               วิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คะแนนเฉลี่ย 

ระดับประเทศ 55.14 33.25 26.73 30.07 36.30 
ระดับสังกัด สพฐ. 55.91 32.98 26.98 30.22 36.52 
ระดับเขตพ้ืนที ่ 56.28 30.72 25.56 29.75 35.58 
ระดับโรงเรียน 56.97 33.72 34.67 35.71 40.27 
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๑๗ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ปี (2563 – 2566) 

. สพป.ชพ
1

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
คะแนนรวม

เฉลี่ย
ปีการศึกษา 2562 57.96 47.86 38.21 47.83 47.97
ปีการศึกษา 2561 68.83 58.57 59.29 46.92 58.4
ผลการพัฒนา -10.87 -10.71 -21.08 0.91 -10.43
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2) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 – 2562 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.14

33.25

26.73
30.07

36.3

55.91

32.98
26.98 30.22

36.52

56.28

30.72
25.56

29.75

35.58

56.97

33.72 34.67 35.71
40.27

0

10

20

30

40

50

60

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คะแนนเฉลี่ย

แผนภูมิแสดงผลการทดสอบทางการศกึษาระดับชาติขั้นพืน้ฐาน (O-NET) 
ปีการศึกษา 2562 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ระดับประเทศ ระดับสังกัด สพฐ. ระดับเขตพื้นที่ ระดับโรงเรียน



 

.. 

๑๘ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ปี (2563 – 2566) 

. สพป.ชพ
1

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
คะแนนรวม

เฉลี่ย
ปีการศึกษา 2562 56.97 33.72 34.67 35.71 40.27
ปีการศึกษา 2561 57.85 37.12 42.82 48.65 46.61
ผลการพัฒนา -0.88 -3.4 -8.15 -12.94 -6.34
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 3) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 – 2562  

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
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๑๙ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ปี (2563 – 2566) 

. สพป.ชพ
1

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม 

 

 

 

 

๑. สภาพแวดล้อมภายนอกสถานศึกษา 

 สภาพแวดล้อมภายนอกของโรงเรียนบ้านร้านตัดผม  ๔  ปัจจัย 

  ๑.๑ ปัจจัยด้านสังคม และวัฒนธรรม  ที่ตั้งของโรงเรียนอยู่ในชนบท เป็นโรงเรียนชายขอบ และ
สภาพแวดล้อมทางกายภาพเป็นชุมชนขนาดใหญ่  มีพื้นท่ีกว้าง  เขตพ้ืนที่บริการ มี 2หมู่บ้านคือ หมู่ที่ ๔ และหมู่ท่ี ๗ 
ต าบลสองพ่ีน้อง  อ าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร  แนวโน้มของประชากรที่จะต้องได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในเขตพ้ืนที่
บริการ ลดน้อยลง เนื่องจากอัตราการเกิดของเด็ก และค่านิยมของผู้ปกครองบางส่วนนิยมส่งนักเรียนเข้ามาเรียนใน
เมือง ผู้ปกครอง และชุมชน ให้ความส าคัญต่อการจัดกิจกรรมการศึกษาของโรงเรียน ท าให้การด าเนินงานต่าง ๆ 
เป็นไปด้วยความราบรื่น ถือได้ว่าเป็นปัจจัยด้านสังคม และวัฒนธรรม เป็นปัจจัยที่เป็นโอกาส มากกว่าอุปสรรคต่อการ
ด าเนินภารกิจของโรงเรียน  กล่าวคือ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้น าชุมชน ผู้ปกครองเห็นความส าคัญของ
การศึกษา สนับสนุนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนจึงจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกท้ังผู้ปกครองมีการ
ประกอบอาชีพ ต่าง ๆ อย่างหลากหลาย สามารถใช้เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นให้นักเรียนได้ศึกษาและเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง  ส่วนปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการจัดการศึกษาคือ  ผู้ปกครองบางส่วนมีอาชีพไม่มั่นคง  มีฐานะ
ยากจน ครอบครัวหย่าร้าง และต้องย้ายที่อยู่เพ่ือประกอบอาชีพบ่อย ๆ ท าให้นักเรียนเรียนไม่ต่อเนื่อง  บางส่วนต้อง
อยู่กับญาติพ่ีน้อง ส่งผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนโดยรวม 
ตลอดจนปัญหาสังคมท่ีท าให้นักเรียนอยู่ในภาวะเสี่ยง  เช่น ปัญหายาเสพติด  ปัญหาการพนัน  ปัญหาการติดเกม และ
ปัญหาการเที่ยวกลางคืน รวมทั้งขับข่ีมอเตอร์ไซค์ที่ไม่เคารพกฎจราจร ท าให้เกิดอุบัติเหตุทั้งในชุมชน และนอกชุมชน 

  ๑.๒ ปัจจัยทางด้านเทคโนโลยี   โครงสร้างพื้นฐาน และการก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  ในชุมชน อาทิ 
โทรศัพท์เคลื่อนที่  ไฟฟ้า เครือข่ายการสื่อสารอินเตอร์แนต  ท าให้การเข้าถึงเทคโนโลยีของนักเรียนและผู้ปกครองท า
ได้ง่าย  และสะดวก ตลอดจนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร สามารถน าไปใช้ประโ ยชน์ใน
ด้านการบริหารจัดการ การให้บริการ การพัฒนาการศึกษา ให้มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น สามารถช่วยลด
ความซ้ าซ้อนในการปฏิบัติงาน เพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน  ประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสาร รวดเร็วขึ้น โดยไม่มี
ข้อจ ากัดด้านสถานที่ และเวลา  ส าหรับด้านการศึกษา สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพ การเรียนรู้ของนักเรียน  การ
ให้บริการแก่ผู้ปกครองชุมชน และสังคม  ให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและคุณภาพชีวิต  เป็น
ปัจจัยที่เป็นโอกาสในการด าเนินภารกิจของสถานศึกษาเป็นอย่างมาก โดยโรงเรียนได้ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีมา
พัฒนากระบวนการเรียนรู้ ของนักเรียน และเกิดประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ปกครอง และชุมชน 
ที่ต้องการให้นักเรียนได้เรียนรู้ และทันต่อความก้าวหน้า ทางเทคโนโลยีเพ่ือโอกาสที่ดีในอนาคต ประกอบกับการน า
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เข้ามาร่วมจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ท าให้เกิดการเรียนรู้ และประสบการณ์ต่าง ๆ อย่างหลากหลาย 
ส่วนปัจจัยที่เป็นอุปสรรค  คือ ระบบสัญญาณของเครือข่ายไม่เสถียร ท าให้สัญญาณอินเตอร์แนตไม่ดีพอ  นอกจากนี้
การซ่อมบ ารุง อุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยี มีราคาค่อนข้างสูง  ท าให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นจ านวน มาก  อีกที่ระบบ

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา 
ส่วนที่ ๒ 
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การไฟฟ้าในชุมชน เกิดการดับบ่อย ท าให้ระบบการสื่อสารล้มเหลว  และ ต้องหยุดด าเนินการภารกิจที่ได้กระท า เป็น
ผลให้เกิดความเสียหายในงานดังกล่าว 

  ๑.๓ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ   ภาวะทางเศรษฐกิจ และฐานะทางเศรษฐกิจ ได้แก่รายได้ของผู้ปกครอง 
และประชากรกลุ่มเป้าหมาย ผู้ปกครองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป มีผู้ปกครองส่วนหนึ่งได้ย้ายถิ่นเข้ามา
ประกอบอาชีพในชุมชน ดังนั้นจึงมีการกระจายรายได้ ในชุมชน เป็นลักษณะ ที่มีนายจ้าง และลูกจ้าง แหล่งทรัพยากร
ทางเศรษฐกิจ ที่เอ้ืออ านวยต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน คือ ภาวะของการมีงานท า  การว่างงานของผู้ปกครอง  
กลุ่มเป้าหมายความต้องการของตลาดแรงงาน และช่องทางการประกอบอาชีพ เป็นปัจจัยที่เป็นโอกาสทางการศึกษา 
ประกอบกับนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี ไม่เสียค่าใช้จ่ายของรัฐบาล และทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ที่รัฐบาลจัดสรร
ให้นักเรียน เป็นรายบุคคล ท าให้แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง  นักเรียนมีโอกาสมากขึ้น ผู้ปกครองส่วนใหญ่ 
มีฐานะทางเศรษฐกิจ ในระดับยากจน ถึงปานกลาง จึงช่วยเสริม และสนับสนุน ด้านสื่อ อุปกรณ์ อาคารสถานที่ ที่เอ้ือ
ต่อการจัดการเรียนการสอน และการด าเนินการของโรงเรียนได้ไม่มากนัก ส่วนอุปสรรคในการด าเนิ นงาน คือ  
งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรของรัฐบาล ในการจัดการศึกษามีจ านวนจ ากัด และผู้ปกครองมีฐานะยากจน 

  ๑.๔ ปัจจัยด้านการเมือง และกฎหมาย เป็นปัจจัยที่เป็นโอกาสต่อการด าเนินงาน ของโรงเรียนเป็น
อย่างมาก เพราะ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๔๕ และฉบับแก้ไข
เพ่ิมเติม ๒๕๕๓ ท าให้ครูมีการพัฒนาตนเอง และจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย มากขึ้น นักเรียนได้รับการพัฒนา
เต็มตามศักยภาพ  ตลอดจนได้รับการสนับสนุนในด้านต่าง ๆ จากองค์กร ส่วนท้องถิ่น และชุมชน อันเนื่องมาจาก
พระราชบัญญัติการกระจายอ านาจ ส่งผลให้เกิดการเพ่ิมพัฒนา และเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการศึกษามากขึ้น 
อุปสรรคในการด าเนินงานตามภารกิจ คือ ความไม่ต่อเนื่องกับนโยบายการจัดการศึกษา เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้าง การบริหารจัดการศึกษา และการปฏิรูปการศึกษาท่ียังไม่แล้วเสร็จ 

  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกตามปัจจัย ๔ ด้าน ดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า โรงเรียนบ้าน
ร้านตัดผม มีปัจจัยที่เป็นโอกาสมากกว่าปัจจัยที่เป็นอุปสรรค กล่าวคือมีความพร้อมในการจัดการศึกษา โดยได้รับการ
ส่งเสริม และสนับสนุน จากชุมชน และหน่วยงานต้นสังกัด สามารถพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ให้เกิดผลตามเป้าหมาย
ของโรงเรียน แต่ยังมีอุปสรรคอยู่บ้าง  คือ การเปลี่ยนแปลงด้านสังคม และวัฒนธรรม เทคโนโลยี และการสื่อสาร ท า
ให้พฤติกรรมของผู้เรียน และเยาวชนเปลี่ยนตามไปด้วย 

๒. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน สถานศึกษา   

 สภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านร้านตัดผม พิจารณาจากจุดแข็ง และจุดอ่อน จาก ๖ ปัจจัย  
ดังนี้ 

  ๒.๑ ปัจจัยด้านโครงสร้างและนโยบาย  เป็นจุดแข็งมากกว่าจุดอ่อน กล่าวคือ โรงเรียนบ้าร้านตัดผม 
มีการบริหารงาน ก าหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย และภารกิจที่ชัดเจน ท าให้บุคลากรมีการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ เน้น
การท างานเป็นหมู่คณะ ทุกคนมีส่วนร่วมรับผิดชอบ สร้างขวัญ และก าลังใจลดการขัดแย้ง ท าให้การด าเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีครูครบตามเกณฑ์  และได้จัดการเรียนการสอนตรงตามสายที่เรียนมาเป็นส่วนใหญ่ อีกทั้ง ครู และ
บุคลากรได้รับการพัฒนา ตนเอง จากนโยบายของรัฐบาล คือคูปอง ๑๐,๐๐๐ บาท ซึ่งครูสามารถน าผลมาจัดการเรียน
การสอนได้ ส่งผลถึงคุณภาพผู้เรียน แต่ยังมีจุดอ่อนอยู่บ้างในเรื่องของการปฏิบัติงานตามนโยบายบางส่วน ยังไม่ได้
ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้  
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  ๒.๒ ปัจจัยด้านผลผลิต และการให้บริการ  ถือว่ามีจุดแข็งมากกว่าจุดอ่อน กล่าวคือ คุณภาพของ
นักเรียนซึ่งถือว่าเป็นผลผลิตมาจากการให้บริการ โดยเฉลี่ยมีคุณภาพมาตรฐาน นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ และผลการ
ทดสอบระดับชาติ อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพึงพอใจ อัตราการสอบเข้าเรียนต่อของนักเรียน ในระดับที่สูงขึ้น ผู้ปกครองพึง
พอใจ รวมไปถึงการให้บริการด้านปริมาณ ถือว่าเป็นจุดแข็ง เนื่องจากสามารถให้บริการได้ครอบคลุมพ้ืนที่เขตบริการ 
และประชากรทุกกลุ่มเป้าหมาย    ในด้านคุณธรรมนักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมเนื่องจากโรงเรียนได้ด าเนินการตาม
แนวโรงเรียนวิถีพุทธ และน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาจัดการศึกษาทุกมิติของการจัดการศึกษา 
แต่จุดอ่อน คือ นักเรียนบางส่าวนไม่ค่อยสนใจในการเรียนรู้ ชอบเที่ยว กลางคืน ท าให้เกิดปัญหาหลายอย่างตามมา 

  ๒.๓  ปัจจัยด้านบุคลากร เป็นปัจจัยที่มีจุดแข็งมากกว่าจุดอ่อน  เนื่องจากผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ 
สามารถบริหารจัดการครู และบุคลากร ให้จัดการเรียนการสอนแก่นักเรียนได้อย่างเต็มศักยภาพ ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน และมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  แต่จุดอ่อนคือ ครู และบุคลากรในโรงเรียนส่วนใหญ่เป็นครูนอกพ้ืนที่ จึงเกิดการโยกย้าย
บ่อยครั้ง เมือ่ถึงระยะก าหนดการย้ายตามระเบียบ  เพื่อกลับภูมิล าเนา 

  ๒.๔ ปัจจัยด้านการเงิน  เป็นปัจจัยที่มีจุดแข็งมากกว่าจุดอ่อน กล่าวคือ ผู้บริหารโรงเรียนมี
ความสามารถในการบริหารงบประมาณ  และการเงิน แบบมุ่งเน้นผลงาน ท าให้เกิดความโปร่งใส คล่องตัว ตรงตาม
ความต้องการของนักเรียน  มีการกระจายอ านาจให้หัวหน้างาน และคณะกรรมการตรวจประจ าปี  มีการจัดท าบัญชี
การเงินอย่างเป็นระบบ ท าให้สะดวกต่อการค้นหา และตรวจสอบได้  จุดอ่อน เนื่องจากงบประมาณมีอยู่จ ากัด ความ
ต้องการจัดซื้อไม่สามารถด าเนินการได้ 

  ๒.๕ ปัจจัยด้านวัสดุอุปกรณ์  มีจุดอ่อนมาก โดยเฉพาะในเรื่องต้องใช้เทคโนโลยี ที่ต้องใช้ระบบไฟฟ้า
ในการขับเคลื่อน ไม่สามารถปฏิบัติได้ เนื่องจากระบบไฟฟ้าในโรงเรียนมีไม่เพียงพอ  ซึ่งนักเรียนเข้าถึงเทคโนโลยีได้ไม่
เต็มที่ อีกท้ังค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมมีอยู่จ ากัด จึงไม่สามารถซ่อมได้ เพ่ือใช้งานได้และไม่คล่องตัว ในส่วนของจุดแข็ง 
มีครูที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีในสถานศึกษา  

  ๒.๖ ปัจจัยด้านบริหารจัดการ  มีจุดแข็งมากกว่าจุดอ่อน คือ โรงเรียนมีการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
และหลักธรรมาภิบาล  มีการจัดท าแผนการปฏิบัติงานสอดคล้องกับผู้รับบริการ และสนองตามนโยบาย และมี
แผนพัฒนาคุณภาพระยะยาวตามความน าเสนอของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง   มีคณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานทุกข้ันตอน  มีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง จุดอ่อน คือ ผู้บริหารขาดการนิเทศติดตามผลการ
ปฏิบัติงานของคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา 

 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายตามวิเคราะห์ทั้ง ๖ ด้านข้างต้น สรุปได้ว่าโรงเรียนบ้านร้านตัดผม มีจุดแข็ง
มากกว่าจุดอ่อน กล่าวคือ คุณภาพนักเรียนซึ่งถือว่าเป็นผลผลิตจากการให้บริการ โดยเฉลี่ยคุณภาพมาตรฐานของ
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์เป็นไปตามเป้าหมาย เป็นที่น่าพึงพอใจ ผู้ปกครองมีความพึงพอใจ  นักเรียนได้ศึกษาต่อจ านวน
มาก เมื่อจบระดับการศึกษา  การบริหารงานเป็นระบบ บุคลากรมีความสามารถ การบริหารงบประมาณตรงตาม
ความต้องการของการจัดการศึกษา มีความพร้อมในด้านวัสดุอุปกรณ์  แต่มีจุดอ่อนคือ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
มีอยู่จ ากัด และครู เกิดการโยกย้ายกลับภูมิล าเนา ท าให้ไม่ต่อเนื่องในการจัดการเรียนการสอน 

 

 



 

.. 

๒๒ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ปี (2563 – 2566) 

. สพป.ชพ
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โรงเรียนบ้านร้านตัดผม 

๓. การประเมินสถานภาพ ของโรงเรียนบ้านร้านตัดผม 

 จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก และภายใน ของโรงเรียนบ้านร้านตัดผม ที่ได้น าเสนอไปในเบื้องต้น 
แล้วนั้น  กล่าวโดยสรุปว่า โรงเรียนบ้านร้านตัดผม มีปัจจัยที่เป็นโอกาส จากสภาพแวดล้อม ภายนอก ที่เอ้ือต่อการ
ด าเนินภารกิจในการจัดการศึกษาของโรงเรียนได้เป็นอย่างดี  โดยเฉพาะการส่งเสริม และสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ 
จากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรส่วนท้องถิ่น ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคคือ การ
เปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมและวัฒนธรรม  ประชากรวัยเรียนลดลง ผู้ปกครองมีฐานะยากจน ครอบครัวหย่าร้าง 
ส่งผลกระทบต่อการเรียนของนักเรียน ระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า เกิดการดับบ่อยครั้ง ท าให้การปฏิบัติงานไม่ต่อเนื่อง  
ระบบคู่สายอินเตอร์แนตไม่เสถียร  และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน มีจุดแข็ งมากกว่าจุดอ่อน กล่าวคือ 
นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน  ครู และบุคลากรมีศักยภาพ ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับผู้เรียน  แต่มี
จุดอ่อนคือ ครูเกิดการโยกย้ายกลับภูมิล าเนา ท าให้เกิดปัญหาการจัดการศึกษาไม่ต่อเนื่อง  ดังนั้นสถานภาพของ
โรงเรียนบ้านร้านตัดผม จึงอยู่ในลักษณะเอ้ือ และแข็ง 

๔. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม SWOT โรงเรียนบ้านร้านตัดผม กล่าวคือ 

จุดแข็ง (strengths) 
 
1. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษา 
๒.การบริหารงานได้มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ โดยการ
ก าหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย เป้าหมาย และภารกิจ โดยการ
มีส่วนร่วม 
๓.มีการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ ท างานเป็นทีม และ
ร่วมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  
๔.มีการกระจายอ านาจมอบหมายงานให้กับหัวหน้างาน 
หัวหน้าฝ่าย ซึ่งเป็นการสร้างบุคลากรเป็นผู้น า และผู้ตาม 
๕. ครูมีความรู้ความสามารถ 
๖.นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์เป็นไปตามเป้าหมาย 
๗. จัดบริการการศึกษาครอบคลุมเขตพ้ืนที่บริการ 
๘.ได้รับการสนับสนุน จาก หน่อยงานอ่ืน ๆ  
 

จุดอ่อน (Weekness) 
 
๑. ประชากรในวัยเรียนน้อยลง  
๒. ความเจริญทางด้านเทคโนโลยีท า ให้
พฤติกรรมของนักเรียนเปลี่ยนไป ไม่เรียนรู้ภูมิ
สังคมในชุมชน 
๓.ระบบไฟฟ้ามีไม่เพียงพอ ท าให้ไม่สามารถ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีได้ 

โอกาส (Opportunies) 
 
๑. ผู้ปกครอง ชุมชนมาจากหลากหลายพื้นท่ี ท าให้เกิด 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลาย 
๒. นโยบายการปฏิรูปท าให้ครูมีการพัฒนาตนเองมากขึ้น 
ท าให้การจัดการเรียนการสอนตามศักยภาพของบุคคล 
๓. ชุมชนมีความเข้มแข็ง ในการร่วมดูแลสถานที่ต่างๆ 
อาทิ  วัด  โรงเรียน  

อุปสรรค (threats) 
 
๑. ผู้ปกครองเกิดการย้ายถิ่นบ่อย  ครอบครัว
หย่าร้าง  ส่งผลกระทบการเรียนของนักเรียน 
๒. รายได้ผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า ท าให้
ครอบครัวมีความขาดแคลน 
๓. นโยบายทางการศึกษา เปลี่ยนบ่อย ท าให้
เกิดความสับสนในการด าเนินงาน 
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๒๓ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ปี (2563 – 2566) 
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โรงเรียนบ้านร้านตัดผม 

 

 

 

๑. การบริหารจัดการ 
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนบ้านร้านตัดผม 

 

 

 
 

นางสุวรรณรัตน์  เล็กบรรจง 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านร้านตัดผม 

 

 

 
 

นางสุวรรณา  เทพเต็ม 
รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านร้านตัดผม 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายนพพร  ศรีทองสุข 

นางณัฏฐกันย์  เพชรเวียง 

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 

นางสาวอัมภาพร  สงเนียม 

หัวหน้าฝ่ายบุคคล 

นายจรวย  สมวงค์ 
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 

นางวีรภรณ์  ผลประทุม 

หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ 

นางปิยนุช  ยิ้มศร ี

หัวหน้าช่วงช้ันปฐมวัย 

นางสุภาพร บุษยากลุ 

หัวหน้าช่วงช้ันท่ี ๑ 
นางสาวบงัอร เทียมจันทร ์

หัวหน้าช่วงช้ันท่ี 2 

นางสาวนุชนา  เรืองโรจน ์

หัวหน้าช่วงช้ันท่ี ๓ 

นางนิตยา  นุชหัต 

นางสาวดวงกมล แก้วน่ิม 

นางสาวชุติมา คล้ายอักษร 

นายชัยวัฒน์ ฉิมณี 

นางสาวณัฐฐ์สุภางค์ พูลศิริ 

นางสาวพรทิภา เหมือนเพชร 

นางสาวศศิวิมล ซารัมย์ 

นางสาวสุนิสา อุ้ยนอง 

นายจรวย สมวงค์ 

นางยุพิน จิตดี 

นางสาวอัมภาพร สงเนียม 

นางณัฏฐกันย์ เพชรเวียง 

นางวนิดา ทวีวานิชย์ 

นางสาวผกามาศ แก้ววารี 

นางสาวปิยวรรณ คงตระกูล 

นายสุรชาติ ดีปาวี 

นายนพพร ศรีทองสุข 

นางสาววรรณี สอนสุภา 

นางสาวนวรัตน์ ด าค า 

นางวีรภรณ์ ผลประทุม 

นายสกุลชัย บุญญศิริโชติ 

นายไววิทย์ ทองแท้ 

นางสาวอมรรัตน์ หาญสุวรรณ 

นางสาวณัฐวดี ม่วงน้อย 

นายพงศธร  ชูสงค์ 

นางสาวเพชรมณี นาคมณี 

ช่วงชั้นปฐมวัย ช่วงชั้นที่ ๑ ช่วงชั้นที่ ๒ ช่วงชั้นที่ ๓ 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ส่วนที่ ๓ 

นายอนันต์ ทองชู 
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๒๔ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ปี (2563 – 2566) 
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โรงเรียนบ้านร้านตัดผม 

แผนงานวิชาการ แผนงานงบประมาณ แผนงานบุคลากร แผนงานบริหารทั่วไป 
-การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 
-การพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ 
- การวัดประเมินผล การ
เทียบโอน 
-การวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
- การพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรมเทคโนโลยีทาง
การศึกษา 
- การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
-การนิเทศการศึกษา 
-การแนะแนวการศึกษา 
- การพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
- การส่งเสริมความรู้ด้าน
วิชาการ 
-การประสานความ
ร่วมมือพัฒนาวิชาการ
กับสถานศึกษาอ่ืน 
- การส่งเสริม และ
สนับสนุนวิชาการแก่
บุคคล ครอบครัว  
 

-การจัดท า และเสนอขอ
งบประมาณ 
-การจัดสรรงบประมาณ 
- การตรวจสอบการ
ติดตาม ประเมินผล และ
การายงาน 
- การระดมทรัพยากรใน
การลงทุนเพ่ือการศึกษา 
- การบริหารการเงิน 
- การบริหารบัญชี 
-การบริหารพัสดุ และ
สินทรัพย์ 

-การวางแผนอัตราก าลัง 
-การเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 
- วินัย และการรักษา
วินัย 
- สวัสดิการ และการ
สร้างขวัญก าลังใจ 

-การด าเนินงานด้าน
ธุรการ 
-การพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศ 
-การประสานพัฒนา
เครือข่าย 
- การจัดระบบการ
บริหารพัฒนาองค์กร 
- งานเทคโนโลยี และ
สารสนเทศ 
- การจัดสถานที่ และ
สิ่งแวดล้อม 
- การจัดท าส ามะโน
นักเรียน 
- การระดมทรัพยากร 
-งานกิจการนักเรียน 
- การประชาสัมพันธ์ 
- ประสานงานส่งเสริม 
สนับสนุน บุคคล ชุมชน 
องค์กร  
- งานบริการสาธารณะ 

 

๒. อุดมการณ์ของการจัดการศึกษา 

 อุดมการณ์ของการจัดการศึกษา ของโรงเรียนบ้านร้านตัดผม เป็นการจัดการศึกษาขั้ นพ้ืนฐาน ในระดับชั้น 
อนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  เพ่ือพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ ทั้งในฐานะเป็นพลเมืองไทย  พลเมืองในประชาคมอาเซียน เพ่ือเป็นรากฐาน ชีวิต ที่พอเพียงส าหรับการใฝ่
เรียน ใฝ่รู้ตลอดชีวิต มีทักษะในการท างานประกอบอาชีพที่สุจริต  ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตส่วนตนและครอบครัว 
และเป็นรากฐานที่แข็งแกร่งแห่งการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาประเทศให้ยั่งยืนในอนาคต บนพื้นฐานของความพอเพียง 

 

 



 

.. 

๒๕ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ปี (2563 – 2566) 

. สพป.ชพ
1

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม 

หลักการส าคัญในการจัดการศึกษา 

 ในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของโรงเรียนบ้านร้านตัดผม ได้บริหารจัดการศึกษาโดยยึดหลักการส าคัญ  
ดังนี้ 

 ๑) หลักการพัฒนาผู้เรียนอย่างครบสมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา  ความรู้ และคุณธรรม เป็นผู้มี
จริยธรรมในการด าเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ใฝ่รู้ มี
ทักษะแสวงหาความรู้ ที่พอเพียงต่อการพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิตของตน สามารถเผชิญความเปลี่ยนแปลงได้
อย่างเท่าทันและชาญฉลาด ตลอดจนมีความเป็นประชาธิปไตย 

 ๒) หลักการจัดการศึกษาเพื่อความเป็นไทย ให้มีความรัก ความภาคภูมิใจในท้องถิ่น และประเทศชาติ มี
ความรู้ และทักษะพ้ืนฐาน ส าหรับการประกอบอาชีพสุจริต มีความมุ่งมั่น ขยัน ซื่อสัตย์  ประหยัด อดทนมีลักษณะ
นิสัย และทัศนคริที่พึงประสงค์ เพ่ือเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน  สังคม ไทย และสังคมโลก 

 ๓) หลักแห่งความเสมอภาค  คนไทยทั้งปวงได้มีสิทธิ์เสมอกัน ในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไม่น้อยกว่า 
๑๒  ปี  อย่างทั่วถึง และเท่าเทียม ควบคู่กับการมีคุณภาพ โดยไม่แบ่งชั้นหรือความแตกต่าง ทางสังคม และวัฒนธรรม 

 ๔) หลักการมีส่วนร่วม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการบริหาร และการจัด
การศึกษา ร่วมกับส านักงานเขตพ้ืนที่  และสถานศึกษา  เพ่ือเสริมสร้างเอกลักษณ์ศักดิ์ศรี และตอบสนองความ
ต้องการของท้องถิ่น 

 ๕) หลักของความสอดคล้อง  อุดมการณ์  หลักการ และมาตรฐานในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ต้อง
สอดคล้อง ระหว่างสาระบัญญัติ ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๑ พระราชบัญญัติการศึก
แห่งชาติ พุทธศักราช  2542 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช  2545 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) 
พุทธศักราช 2553 นโยบายการศึกษาของรัฐบาล สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติของชาติ และสัมพันธ์
เชื่อมโยงกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาภายนอกของ สมศ. 

3. มาตรฐานการศึกษา โรงเรียนบ้านร้านตัดผม   

 โรงเรียนบ้านร้านตัดผม  เป็นโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร   เขต ๑ เปิด
สอนหลักสูตร หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับชั้นอนุบาล ๑ – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ได้ก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาสถานศึกษาจ าแนกเป็น มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  จ านวน  3 มาตรฐาน 14  ตัวบ่งชี้  และ
มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน จ านวน 3 มาตรฐาน 13 ตัวบ่งชี้ ดังรายละเอียด ดังนี้ 

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 

มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๑  มีจ านวน ๓ มาตรฐาน ได้แก่ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก  
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ 
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๒๖ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ปี (2563 – 2566) 
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โรงเรียนบ้านร้านตัดผม 

รายละเอียดแต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก 
         ๑.๑ มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้  
         ๑.๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้  
         ๑.๓ มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 
         ๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้  
 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
        ๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  
        ๒.๒ จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 
        ๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์  
        ๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ  
        ๒.๕ ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
        ๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
        ๒.๗ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษา เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้
ยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 
 
มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
         ๓.๑. จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ  
         ๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข  
         ๓.๓ จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  
         ๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
 
 

ค าอธิบายมาตรฐานสถานศึกษา ระดับปฐมวัย  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน 

 ค าอธิบาย   

 ผลพัฒนาเด็กในด้านร้างกาย  อารมณ์  จิตใจ  สังคม และสติปัญญา 

 ๑.๑ มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 

  เด็กมีน้ าหนักส่วนสูง ตามเกณฑ์มาตรฐาน เคลื่อนไหวร่างกายคล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดี ใช้มือ และตา
ประสานสัมพันธ์กัน ดูแลรักษาสุขอนามัย ส่วนตน และปฏิบัติจนเป็นนิสัย ปฏิบัติตนตามข้อตกลง เกี่ยวกับความ
ปลอดภัย หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค สิ่งเสพติด  และระดับจากบุคคล  สิ่งแวดล้อม และสถานการณ์ที่เสี่ยง
อันตราย 
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๒๗ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ปี (2563 – 2566) 
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 ประเด็นพิจารณา 
  ๑.๑.๑ มีน้ าหนังส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ ์
  ๑.๑.๒ มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย 
  ๑.๑.๓ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน 
  ๑.๑.๔ หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค  อุบัติเหตุ และสิ่งเสพติด 
  ๑.๑.๕ รู้จักระวังภัยจากบุคคล สิ่งแวดล้อม และสถานการณ์ที่เสี่ยงอันตราย 
 
 ๑.๒ มีการพัฒนาด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 

  เด็กร่าเริงแจ่มใส แสดงอารมณ์ความรู้สึกได้เหมาะสม รู้จักยับยั้งชั่งใจ อดทนในการรอคอย ยอมรับ 
และพอใจในความสามารถ และผลงานของตนเอง และผู้อ่ืน มีจิตส านึก และค่านิยมที่ดี มีความมั่นใจ  กล้าพูด กล้า
แสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปัน เคารพสิทธิรู้หน้าที่รับผิดชอบ อดทนอดกลั้น ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม  จริยธรรมตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด ชื่นชม และมีความสุขกับศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว 

  ประเด็นพิจารณา 
  ๑.๒.๑ ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง 
  ๑.๒.๒ มีความม่ันใจ และกล้าแสดงออก 
  ๑.๒.๓ ควบคุมตนเองได้เหมาะสมกับวัย 
  ๑.๒.๔ ชื่นชมศิลปะดนตรีการเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ 
  ๑.๒.๕ มีวินัย ความพอเพียง และจิตสาธารณะ 
 
 ๑.๓ มีการพัฒนาด้านสังคม  ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 

  เด็กช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน มีวินัยในตนเอง ประหยัด และพอเพียง มีส่วน
ร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้ม ใน และนอกห้องเรียน มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย เช่น  การไหว้  การยิ้ม  ทักทาย  มี
สัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ เป็นต้น ยอมรับหรือเคารพความแตกต่างระหว่างบุคคล เช่น  ความคิด พฤติกรรม พ้ืนฐาน
ครอบครัว เชื้อชาติ  ศาสนา  วัฒนธรรม  เป็นต้น  เล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ แก้ไขข้อขัดแย้ง โดยปราศจากใช้
ความรุนแรง 

 ประเด็นพิจารณา 
  ๑.๓.๑ มีวินัยในตนเอง และปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน  
  ๑.๓.๒ รักษาสิ่งแวดล้อม ทั้งใน และนอกห้องเรียน 
  ๑.๓.๓ มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย 
  ๑.๓.๔ ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล   
  ๑.๓.๕ ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
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 ๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 

  เด็กสนทนาโต้ตอบ และเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ ตั้งค าถามในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือสงสัย และพยายาม
ค้นหาค าตอบ อ่านนิทาน และเล่าเรื่องที่ตนเองอ่านได้ เหมาะสมกับวัย มีความสามารถในการคิด รวบยอด การคิดเชิง
เหตุผลทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ การคิดแก้ปัญหา และสามารถตัดสินใจในเรื่องง่าย ๆ ได้ สร้างสรรค์ผลงาน
ตามความคิด และจินตนาการ เช่น  งานศิลปะ  การเคลื่อนไหวท่าทาง  การเล่นอิสระเป็นต้น  และใช้สื่อเทคโนโลยี  
เช่น แว่นขยาย  แม่เหล็ก กล้องดิจิตอล  เป็นต้น เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ และแสวงหาความรู้ได้ 

 ประเด็นพิจารณา 

  ๑.๔.๑ สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจและรักการเรียนรู้ 
  ๑.๔.๒ มีความคิดรวบยอดเก่ียวกับสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดจากประสบการณ์เรียนรู้ 
  ๑.๔.๓มีทักษะทางภาษาไทย และภาษาอังกฤษได้เหมาะสมกับวัย 
  ๑.๔.๔ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เหมาะสมกับวัย 
  ๑.๔.๕ มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 
 

การให้ระดับคุณภาพ 

ระดับคุณภาพ ประเด็นการพิจารณา 
ก าลังพัฒนา  มีการพัฒนาด้านร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ  สังคม และสติปัญญา ยังไม่บรรลุ

เป้าหมายตามที่สถานศึกษาก าหนด 
 

ปานกลาง  มีการพัฒนาด้านร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ  สังคม และสติปัญญา ยังไม่บรรลุ
เป้าหมายตามที่สถานศึกษาก าหนด 
 

 มีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตร และมีแผนงาน / โครงการ / 
กิจกรรมเสริมในการพัฒนาเด็ก ที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายตามที่สถานศึกษาก าหนด 

ดี  มีการพัฒนาด้านร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ  สังคม และสติปัญญา ยังบรรลุ
เป้าหมายตามที่สถานศึกษาก าหนด 
 

 มีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตร และมีแผนงาน / โครงการ / 
กิจกรรมเสริมในการพัฒนาเด็ก ที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายตามที่สถานศึกษาก าหนด 

ดีเลิศ  มีการพัฒนาด้านร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ  สังคม และสติปัญญา ยังบรรลุ
เป้าหมายตามที่สถานศึกษาก าหนด 
 

 มีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตร และมีแผนงาน / โครงการ / 
กิจกรรมเสริมในการพัฒนาเด็กอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  

 

 



 

.. 

๒๙ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ปี (2563 – 2566) 
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1

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม 

ระดับคุณภาพ ประเด็นการพิจารณา 
ยอดเยี่ยม  การพัฒนาด้านร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ  สังคม และสติปัญญา ยังบรรลุเป้าหมาย

ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
 

 มีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตร และมีแผนงาน / โครงการ / 
กิจกรรมเสริมในการพัฒนาเด็กอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
 

 มีส่วนร่วมของ พ่อแม่ ครอบคัวชุมชน และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ในการส่งเสริม
พัฒนาการของเด็ก 

 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหาร และการจัดการ 

 ค าอธิบาย   

 โรงเรียนบ้านร้านตัดผม ด าเนินการบริหาร และการจัดการสถานศึกษา ที่ครอบคลุมด้านวิชาการ  ด้านครู 
และบุคลากร ด้านข้อมูลสาสนเทศ  ด้านสภาพแวดล้อม และสื่อเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ และด้านระบบประกันคุณภาพ 
ภายใน โดยเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้อง ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา มีการก ากับติดตาม การด าเนินงานอย่าง
เป็นระบบ และต่อเนื่อง เพ่ือสร้างความมั่นใจ ต่อคุณภาพการศึกษา ของสถานศึกษาโรงเรียนบ้านร้านตัดผมและการ
จัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษา เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพ
ให้สูงขึ้น 

 ๒.๑ มีหลักสูตรครอบคุลมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทท้องถิ่น 

 สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุ่น และสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย โดยสถานศึกษา
ออกแบบการจัดประสบการณ์ที่เตรียมความพร้อมและไม่เร่งรัดวิชาการ เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่น และการลงมือ
ปฏิบัติ ตอบสนองความต้องการ  และความแตกต่างของเด็กปกติ และกลุ่มเป้าหมาย เฉพาะ และสอดคล้องกับวิถีชีวิต
ของครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่น 

 ประเด็นพิจารณา 

  ๒.๑.๑ มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยที่ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน  และน าสู่การปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ที่เน้นการเรียนแบบ Active  Learning 
  ๒.๑.๒ หลักสูตร ตอบสนองความต้องการ และความแตกต่างของเด็ก  
  ๒.๑.๓ หลักสูตรมีความสอดคล้องกับวิถีชีวิต ของครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่น 
 
 ๒.๒ จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 

  สถานศึกษาจัดครูได้เหมาะสมกับภาระกิจการเรียนการสอน หรือครูที่จบการศึกษาปฐมวัย หรือผ่าน
การอบรมการศึกษาปฐมวัย อย่างพอเพียงกับชั้นเรียน 
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๓๐ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ปี (2563 – 2566) 

. สพป.ชพ
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 ประเด็นพิจารณา 

  ๒.๒.๑ จัดครูให้เหมาะสมกับภาระกิจการเรียนการสอน  ตามความรู้ความสามารถ 
  ๒.๒.๒ จ านวนครูเหมาะสมกับเกณฑ์ 
 
 ๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 

  พัฒนาครู และบุคลากรให้มีความร้าความสามารถในการวิเคราะห์ และออกแบบหลักสุตรสถาน
ศึกษามีทักษะในการจัดประสบการณ์ และการประเมินพัฒนาการเด็ก ใช้ประสบการณ์ส าคัญในการออกแบบ การจัด
กิจกรรม มีการสังเกต และประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก และครอบครัว 

  ประเด็นพิจารณา 

  ๒.๓.๑ ครูได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๒.๓.๒ ครูมีความสามารถในการจัดประสบการณ์ และประเมินพัฒนาเด็ก  
  ๒.๓.๓ ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก และครอบครัว 
 
 ๒.๔ จัดสภาพแวดล้อม และสื่อเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย  และเพียงพอ 

  สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมภายใน และภายนอก ห้องเรียน ที่ค านึงถึงความปลอดภัย ส่ง 

เสริมให้เกิดการเรียนรู้ เป็นรายบุคคล และกลุ่ม เล่นแบบร่วมมือร่วมใจ มีมุมประสบการณ์หลากหลาย มีสื่อการเรียนรู้ 
เช่น  ของเล่น  หนังสือนิทาน  สื่อจากธรรมชาติ  สื่อส าหรับเด็กมุดลอด  ปีนป่าย  สื่อเทคโนโลยี สื่อเพ่ือการสืบ
เสาะหาความรู้ 

 ประเด็นพิจารณา 

  ๒.๔.๑ สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  สะอาด เรียบร้อย ปลอดภัย 
  ๒.๔.๒ ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
  ๒.๔.๓ มีสื่อ อุปกรณ์ เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
 
 ๒.๕ ให้บริการสื่อเทคโนโลยี สารสนเทศ และสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ส าหรับครู 

  สถานศึกษาอ านวยความสะดวกและให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ  วัสดุ และอุปกรณ์เพ่ือ
สนับสนุนการจัดประสบการณ์ และพัฒนาครู 

ประเด็นพิจารณา 

  ๒.๕.๑  ให้การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อการเรียนรู้  เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
  ๒.๕.๒ ส่งเสริม และสนับสนุนให้ครูผลิตสื่อด้วยตนเอง  
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 ๒.๖  มีระบบ บริหารคุณภาพ ที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้อง ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

  สถานศึกษาได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษา ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัย และอัตลักษณ์ที่สถานศึกษาก าหนด จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา ของสถานศึกษา ที่สอดรับกับมาตรฐานที่
สถานศึกษาก าหนด และด าเนินการตามแผน มีการประเมินผล และตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  ติดตามผล
การด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง ประจ าปี น าผลการประเมินไปปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา โดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้น
สังกัด 

 ประเด็นพิจารณา 

  ๒.๖.๑ มีระบบการประกันคุณภาพ 
  ๒.๖.๒ มีแผนพัฒนาการศึกษาสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา และน าสู่ปฏิบัติ 
  ๒.๖.๓ มีการนิเทศติดตามตรวจสอบคุณภาพภายใน  
  ๒.๖.๔ เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้อง ทุกฝ่าย มีส่วนร่วม 
  ๒.๖.๗ รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี ต่อหน่วยงานต้นสังกัด และทุกฝ่ายทราบ 
 
 ๒.๗ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษา เพื่อพัฒนาและส่งเสริม
สถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 

  ๒.๗.๑  การขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
          ๒.๗.๒  การขับเคลื่อนโรงเรียนศูนย์การจัดการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
           ๒.๗.๓   การขับเคลื่อน โรงเรียนสุจริต 
          ๒.๗๔    การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. และโรงเรียนวิถีพุทธ 
         ๒.๗.๕    การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 
การให้ระดับคุณภาพ 

ระดับคุณภาพ ประเด็นการพิจารณา 
ก าลังพัฒนา  มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ไม่ยืดหยุ่น  ไม่สอดคล้องกับการศึกษาปฐมวัย และบริบท

ของท้องถิ่น 
 มีระบบการบริหารคุณภาพ แต่ไม่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพปฐมวัย 

ปานกลาง  มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุ่น  สอดคล้องกับการศึกษาปฐมวัย และบริบทของ
ท้องถิ่น 

 มีระบบการบริหารคุณภาพ แต่ไม่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพปฐมวัย 
ดี  มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุ่น  สอดคล้องกับการศึกษาปฐมวัย และบริบทของ

ท้องถิ่น 
 จัดครูให้เพียงพอ และเหมาะสมกับชั้นเรียน 
 มีการส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ที่ส่งผลต่อคุณภาพ

เด็กเป็นรายบุคคล 
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ระดับคุณภาพ ประเด็นการพิจารณา 
 จัดสภาพแวดล้อมอย่างปลอดภัย และมีสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างเพียงพอ และ

หลากหลาย 
 ให้บริการสื่อเทคโนโลยี สารสนเทศ และสื่อการเรียนรู้ เพ่ือสนับสนุนการจัด

ประสบการณ์ เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐาน

ของสถานศึกษา และเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้อง ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
ดีเลิศ  มีการประเมินและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้  สอดคล้องกับการศึกษา

ปฐมวัย และบริบทของท้องถิ่น 
 จัดครูให้เพียงพอ และเหมาะสมกับชั้นเรียน 
 มีการส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ที่ส่งผลต่อคุณภาพ

เด็กเป็นรายบุคคล ตรงความต้องการของครู และสถานศึกษา 
 จัดสภาพแวดล้อมอย่างปลอดภัย และมีสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างเพียงพอ และ

หลากหลาย 
 ให้บริการสื่อเทคโนโลยี สารสนเทศ และสื่อการเรียนรู้ เพ่ือสนับสนุนการจัด

ประสบการณ์ เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพของสถานศึกษา

การชี้แนะระหว่างการปฏิบัติงาน  ที่ส่งผลคุณภาพมาตรฐานของสถานศึกษา 
บูรณาการการปฏิบัติงาน และเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้อง ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

 ด าเนินการจัดกิจกรรมตามนโยบาย  จุดเน้น แนวทางปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนา
ส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 
 

ยอดเยี่ยม  มีการประเมินและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้  สอดคล้องกับการศึกษา
ปฐมวัย และบริบทของท้องถิ่น 

 จัดครูให้เพียงพอ และเหมาะสมกับชั้นเรียน 
 มีการส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ที่ส่งผลต่อคุณภาพ

เด็กเป็นรายบุคคล ตรงความต้องการของครู และสถานศึกษา และจัดให้ชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

 จัดสภาพแวดล้อมอย่างปลอดภัย และมีสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างเพียงพอ และ
หลากหลาย 

 ให้บริการสื่อเทคโนโลยี สารสนเทศ และสื่อการเรียนรู้ เพ่ือสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 

 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่เหมาะสมและต่อเนื่อง มีการ
ชี้แนะระหว่างการปฏิบัติงาน  ที่ส่งผลคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
บูรณาการการปฏิบัติงาน และเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้อง ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมจนเป็น
แบบอย่างที่ดี และได้รับการยอมรับ จากชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 



 

.. 

๓๓ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ปี (2563 – 2566) 

. สพป.ชพ
1

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม 

ระดับคุณภาพ ประเด็นการพิจารณา 
 ด าเนินการจัดกิจกรรมตามนโยบาย  จุดเน้น แนวทางปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนา

ส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น และขยายเครือข่าย ไปสู่หน่วยงาน
องค์กร และสถานศึกษาอ่ืน  

 
 

มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 

 ค าอธิบาย   

  ครูจัดประสบการณ์ให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้าน อย่างสมดุล เต็มศักยภาพ รู้จักเด็กเป็นรายบุคคล 
และสร้างโอกาสให้เด็กทุกคนได้รับประสบการณ์ตรง เล่น และลงมือกระท าผ่านประสาทสัมผัส  จัดบรรยากาศที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย มีการวิจัย  ติดตาม ประเมินผลการพัฒนาเด็กอย่างเป็นระบบ 

 รายการพิจารณา 

  ๓.๑ จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็ก มีพัฒนาการทุกด้าน อย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 

  ครูวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล จัดท าแผนการจัดประสบการณ์ จากการวิเคราะห์มาตรฐาน
คุณลักษณะ ที่พึงประสงค์ในหลักสุตรสถานศึกษา โดยมีกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ครบทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย  
ด้านอารมณ์  จิตใจ  ด้านสังคม  และด้านสติปัญญา ไม่มุ่งเน้นการพัฒนาด้านใดด้านหนึ่ง เพียงด้านเดียว 

 ประเด็นพิจารณา 

   ๓.๑.๑ ครูได้วิเคราะห์มาตรฐานคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในหลักสุตรสถานศึกษา 
   ๓.๑.๒ ครูมีแผนการจัดประสบการณ์ ที่พัฒนานักเรียน ด้านร่างกาย  ด้านอารมณ์จิตใจ  
ด้านสังคม และด้านสติปัญญา  และน าสู่การปฏิบัติ 
 
  ๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบัติอย่างมีความสุข 

  ครูจัดประสบการณ์ที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิม ให้เด็กมีโอกาสเลือกท ากิจกรรมอย่างอิสระ ตาม
ความต้องการ  ความสนใจ  ความสามารถ ตอบสนองต่อวิธีการเรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคล  หลากหลายรูปแบบ 
จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เด็กได้เลือกเล่น เรียนรู้  ลงมือกระท า และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 

  ประเด็นพิจารณา 

   ๓.๒.๑  ครูจัดกิจกรรมครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย  
   ๓.๒.๒ สามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย สอดคล้องกับความ แตกต่าง
ระหว่างบุคคล 
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๓๔ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ปี (2563 – 2566) 
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   ๓.๒.๓ ครูจัดประสบการณ์ที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิมของนักเรียน 
   ๓.๒.๓ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบัติกิจกรรม เรียนรู้ลงมือ
กระท า และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง อย่างมีความสุข 
 
  ๓.๓ จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 

  ครูจัดห้องเรียนให้สะอาด อากาศถ่ายเท ปลอดภัย มีพ้ืนที่แสดงผลงานของเด็ก พ้ืนที่ส าหรับมุม
ประสบการณ์ และการจัดกิจกรรม เด็กมีส่วนร่วม ในการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน เช่น ป้ายนิเทศ การดูแลต้นไม้  
เป็นต้น  ครูใช้สื่อ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม กับช่วงอายุ ระยะความสนใจ และวิถีการเรียนรู้ของเด็ก เช่น กล้อง
ดิจิตอล  คอมพิวเตอร์ส าหรับการเรียนรู้  สื่อของเล่นที่กระตุ้นให้คิด และหาค าตอบ 

 ประเด็นพิจารณา 

   ๓.๓.๑  สภาพห้องเรียนเอื้อต่อการเรียนรู้ สะอาดเรียบร้อย ปลอดภัย  
   ๓.๓.๒ จัดให้สื่อดิจิทัลและสื่อที่กระตุ้นให้เด็กคิด ที่เหมาะสมกับช่วงอายุ  
 
  ๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการ
จัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

  ครูประเมินพัฒนาการเด็ก จากกิจกรรมและกิจวัตรประจ าวัน ด้วยเครื่องมือ และวิธีการที่
หลากหลาย ไม่ใช้แบบทดสอบ  วิเคราะห์ผล การประเมินพัฒนาการเด็ก โดยผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วม 
และน าผลการประเมินที่ได้ไปพัฒนาคุณภาพ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดประสบการณ์ท่ีมีประสิทธิภาพ 

ประเด็นพิจารณา 

   ๓.๔.๑  ครูใช้เครื่องมือวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลาย  
   ๓.๔.๒ สรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง 
   ๓.๔.๓ ครูได้น าผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์ และพัฒนาเด็ก 
 
การให้ระดับคุณภาพ 

ระดับคุณภาพ ประเด็นการพิจารณา 
ก าลังพัฒนา  จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาทางด้านร้างกาย อารมณ์ จิตใจ  

สังคม และสติปัญญา ไม่สมดุล 
 

 ไม่สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบัติกิจกรรมอย่างอิสระ
ตามความต้องการ ความสนใจ และความต้องการของเด็ก 

ปานกลาง  จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาด้านร้างกาย อารมณ์  จิตใจ สังคม 
และสติปัญญาอย่างสมดุล 
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ระดับคุณภาพ ประเด็นการพิจารณา 
 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบัติกิจกรรมอย่างอิสระ

ตามความต้องการ ความสนใจ และความต้องการของเด็ก 
ดี  จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาด้านร้างกาย อารมณ์  จิตใจ สังคม 

และสติปัญญาอย่างสมดุล อย่างสมดุล เต็มศักยภาพของเด็กเป็นรายบุคคล 
 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบัติกิจกรรมเรียนรู้การ

กระท าสร้างองค์ความรู้ ด้วยตนเองอย่างมีความสุข  
 จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในห้องเรียนที่เ อ้ือต่อการเรียนรู้  ใช้สื่อ

เทคโนโลยี ที่เหมาะสมกับวัย 
 ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง ด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดย

ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วม น าผลการประเมิน ที่ได้ไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์พัฒนาเด็ก 

ดีเด่น  จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาด้านร้างกาย อารมณ์  จิตใจ สังคม 
และสติปัญญาอย่างสมดุล อย่างสมดุล เต็มศักยภาพของเด็กเป็นรายบุคคลโดย
ความร่วมมือของพ่อแม่  และครอบครัว ชุมชน และผู้เกี่ยวข้อง 

 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบัติกิจกรรมเรียนรู้การ
กระท าและสร้างองค์ความรู้ ด้วยตนเองอย่างมีความสุข  

 จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในห้องเรียนที่เ อ้ือต่อการเรียนรู้  ใช้สื่อ
เทคโนโลยี ที่เหมาะสมกับวัย 

 ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง ด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยผู้ปกครอง 
และผู้ เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วม น าผลการประเมิน ที่ ได้ ไปปรั บปรุงการจัด
ประสบการณ์พัฒนาเด็ก 

ดีเลิศ  จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาด้านร้างกาย อารมณ์  จิตใจ สังคม 
และสติปัญญาอย่างสมดุล อย่างสมดุล เต็มศักยภาพของเด็กเป็นรายบุคคลโดย
ความร่วมมือของพ่อแม่  และครอบครัว ชุมชน และผู้เกี่ยวข้อง 

 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบัติกิจกรรม เรียนรู้ลงมือ
กระท าและสร้างองค์ความรู้ ด้วยตนเองอย่างมีความสุข  

 จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ โดยเด็กมีส่วน
ร่วม ใช้สื่อเทคโนโลยี ที่เหมาะสมกับวัย 

 ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง ด้วยวิธี การที่หลากหลาย โดย
ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วม น าผลการประเมิน ที่ได้ไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์พัฒนาเด็ก 
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การก าหนดน้ าหนักคะแนนตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

แนบท้ายประกาศโรงเรียน.บ้านร้านตัดผม 

ตวับ่งชี้พฤติกรรม 
น้ าหนัก ( คะแนน ) 

ตัวบ่งช้ี รวม 

  มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพเด็ก      
                                                                                                              ค่าน้ าหนัก   ๕๐                                                
๑.๑ มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัย 
ของตนเองได้ 

๑๐ 
 
      ๑.๑.๑ มีน้ าหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์ ๒ 

     ๑.๑.๒ มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย ๒ 
     ๑.๑.๓ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน ๒ 
     ๑.๑.๔ หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค  อุบัติเหตุ และสิ่งเสพติด ๒ 

 ๑.๑.๕ รู้จักระวังภัยจากบุคคล สิ่งแวดล้อม และสถานการณ์ท่ีเสี่ยง        
อันตราย 

๒ 

๑.๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
 

๑๐ 
 
  ๑.๒.๑ ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง ๒ 

 ๑.๒.๒ มีความมั่นใจ และกล้าแสดงออก ๒ 
 ๑.๒.๓ มีวินัย ความพอเพียง และจิตสาธารณะ ๒ 
 ๑.๒.๔ ควบคุมตนเองได้เหมาะสมกับวัย ๒ 
 ๑.๒.๕ ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ 2 
    ๑.๓ มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 
 

๑๕ 

 ๑.๓.๑ มีวินัยในตนเอง และปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน  ๓  
 ๑.๓.๒ รักษาสิ่งแวดล้อม ทั้งใน และนอกห้องเรียน ๓  
 ๑.๓.๓ มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย ๓  
 ๑.๓.๔ ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล   ๓  
 ๑.๓.๕ ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืนได้ ๓  

 

ตัวบ่งช้ีพฤติกรรม 
น้ าหนัก ( คะแนน ) 

ตัวบ่งชี ้ รวม 

 มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพเด็ก      
                                       ค่าน้ าหนัก   ๕๐      ค่าเป้าหมายระดับคุณภาพ       ดีเลิศ       ร้อยละ ..                                    
๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และ 
แสวงหาความรู้ได้ 

๑๕ 



 

.. 

๓๗ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ปี (2563 – 2566) 

. สพป.ชพ
1

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม 

๑.๔.๑ สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจและรักการเรียนรู้ ๔  
 ๑.๔.๒ มีความคิดรวบยอดเก่ียวกับสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดจากประสบการณ์เรียนรู้ ๓ 

๑.๔.๓มีทักษะทางภาษาไทย และภาษาอังกฤษได้เหมาะสมกับวัย ๒ 
๑.๔.๔ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เหมาะสมกับวัย ๓ 
๑.๔.๕ มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ๓ 

 
 

ตัวบ่งช้ีพฤติกรรม 
น้ าหนัก ( คะแนน ) 

ตัวบ่งช้ี รวม 

 มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ      
                                       ค่าน้ าหนัก   ๒๐      ค่าเป้าหมายระดับคุณภาพ       ดีเลิศ       ร้อยละ ..                                    
๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น ๕ 

 
 

    ๒.๑.๑ มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยที่ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน  และน าสู่การ
ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่เน้นการเรียนแบบ Active  Learning 

๒ 

   ๒.๑.๒ หลักสูตร ตอบสนองความต้องการ และความแตกต่างของเด็ก  ๑ 
   ๒.๑.๓ หลักสูตรมีความสอดคล้องกับวิถีชีวิต ของครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่น ๒ 
๒.๒ จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ๒ 

    ๒.๒.๑ จัดครูให้เหมาะสมกับภาระกิจการเรียนการสอน  ตามความรู้ความสามารถ ๑ 
   ๒.๒.๒ จ านวนครูเหมาะสมกับเกณฑ์ ๑ 
๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์      ๒ 
   ๒.๓.๑ ครูได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างมีประสิทธิภาพ ๐.๕ 
   ๒.๓.๒ ครูมีความสามารถในการจัดประสบการณ์ และประเมินพัฒนาเด็ก ๐.๕ 
   ๒.๓.๓ ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก และครอบครัว ๑ 
๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ ๒ 
   ๒.๔.๑ สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  สะอาด เรียบร้อย ปลอดภัย ๑ 
   ๒.๔.๒ ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ๐.๕ 
   ๒.๔.๓ มีสื่อ อุปกรณ์ เทคโนโลยีที่เหมาะสม ๐.๕ 
    ๒.๕ ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
 

๒ 

   ๒.๕.๑  ให้การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อการเรียนรู้  เหมาะสมกับบริบท
ของสถานศึกษา 

๑ 

   ๒.๕.๒ ส่งเสริม และสนับสนุนให้ครูผลิตสื่อด้วยตนเอง ๑ 
๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ๕ 

   ๒.๖.๑ มีระบบการบริหารคุณภาพ ๑ 
   ๒.๖.๒ มีแผนพัฒนาการศึกษาสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา และน าสู่ปฏิบัติ ๑ 
   ๒.๖.๓ มีการนิเทศติดตามตรวจสอบคุณภาพภายใน ๒ 



 

.. 

๓๘ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ปี (2563 – 2566) 

. สพป.ชพ
1

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม 

   ๒.๖.๔ เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้อง ทุกฝ่าย มีส่วนร่วม ๑ 
๒.๗ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษา เพื่อพัฒนาและส่งเสริม
สถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 

๒ 

  ๒.๗.๑  การขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ๐.๕ 
  ๒.๗.๒  การขับเคลื่อนโรงเรียนศูนย์การจัดการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ๐.๕ 
  ๒.๗.๓   การขับเคลื่อน โรงเรียนสุจริต ๐.๕ 
 ๒.๗.๔    การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. และโรงเรียนวิถีพุทธ ๐.๕ 

 

ตัวบ่งช้ีพฤติกรรม 
น้ าหนัก ( คะแนน ) 

ตัวบ่งช้ี รวม 

 มาตรฐานที่  ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ    
                                       ค่าน้ าหนัก   ๓๐      ค่าเป้าหมายระดับคุณภาพ       ดีเลิศ       ร้อยละ ..                                    
๓.๑ จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ  

๑๐   ๓.๑.๑ ครูได้วิเคราะห์มาตรฐานคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในหลักสุตรสถานศึกษา ๕ 
  ๓.๑.๒ ครูมีแผนการจัดประสบการณ์ ที่พัฒนานักเรียน ด้านร่างกาย  ด้านอารมณ์
จิตใจ  ด้านสังคม และด้านสติปัญญา  และน าสู่การปฏิบัติ 

๕ 

๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข ๕ 
   ๓.๒.๑  ครูจัดกิจกรรมครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย  

๑ 

   ๓.๒.๒ สามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย สอดคล้องกับความ 
แตกต่างระหว่างบุคคล 

๒ 

   ๓.๒.๓ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบัติกิจกรรม เรียนรู้ลง
มือกระท า และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง อย่างมีความสุข 

๒ 

   ๓.๓ จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  ๕ 

   ๓.๓.๑  สภาพห้องเรียนเอื้อต่อการเรียนรู้ สะอาดเรียบร้อย ปลอดภัย ๒.๕ 
   ๓.๓.๒ จัดให้สื่อดิจิทัลและสื่อที่กระตุ้นให้เด็กคิด ที่เหมาะสมกับช่วงอายุ ๒.๕ 
   ๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการ
จัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

๑๐ 

   ๓.๔.๑  ครูใช้เครื่องมือวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลาย ๓ 
   ๓.๔.๒ สรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง ๒ 
   ๓.๔.๓ ครูได้น าผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์ และพัฒนา ๕ 
 

 



 

.. 

๓๙ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ปี (2563 – 2566) 

. สพป.ชพ
1

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม 

เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม 

ตัวบ่งช้ีพฤติกรรม 
ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ 
ระดับ
คุณภาพ 

  มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพเด็ก      
                                                                                      ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ /ระดับคุณภาพ)                                                
๑.๑ มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัย 
ของตนเองได้ 

ระดับ 
ดีเลิศ 
 
 

  ๑.๑.๑ มีน้ าหนังส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์ ร้อยละ ๘๕ 
  ๑.๑.๒ มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย ร้อยละ ๘๕ 
  ๑.๑.๓ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน ร้อยละ ๘๕ 
  ๑.๑.๔ หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค  อุบัติเหตุ และสิ่งเสพติด ร้อยละ ๘๕ 
  ๑.๑.๕ รู้จักระวังภัยจากบุคคล สิ่งแวดล้อม และสถานการณ์ที่เสี่ยงอันตราย ร้อยละ ๘๕ 
๑.๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
 

 
ระดับ 
ดีเลิศ 
 
 

  ๑.๒.๑ ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง ร้อยละ ๘๕ 
  ๑.๒.๒ มีความม่ันใจ และกล้าแสดงออก ร้อยละ ๘๕ 
  ๑.๒.๓ มีวินัย ความพอเพียง และจิตสาธารณะ ร้อยละ ๘๕ 
  ๑.๒.๔ ควบคุมตนเองได้เหมาะสมกับวัย ร้อยละ ๘๕ 
  ๑.๒.๕ ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ ร้อยละ ๘๕ 
    ๑.๓ มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 
 

ระดับ 
ดีเลิศ 
   ๑.๓.๑ มีวินัยในตนเอง และปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน  ร้อยละ ๘๕ 

  ๑.๓.๒ รักษาสิ่งแวดล้อม ทั้งใน และนอกห้องเรียน ร้อยละ ๘๕ 
  ๑.๓.๓ มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย ร้อยละ ๘๕ 
  ๑.๓.๔ ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล   ร้อยละ ๘๕ 
  ๑.๓.๕ ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืนได้ ร้อยละ ๘๕ 
 

 

 

 

 

 

  



 

.. 

๔๐ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ปี (2563 – 2566) 

. สพป.ชพ
1

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม 

ตัวบ่งชี้พฤติกรรม 
ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ ร้อยละ 

 มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพเด็ก      
                                                                                 ค่าเป้าหมาย(ร้อยละ / ระดับคุณภาพ) 
๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และ 
แสวงหาความรู้ได้ 

ระดับ 
ดีเลิศ 
 
 

  ๑.๔.๑ สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจและรักการเรียนรู้ ร้อยละ ๘๕ 
  ๑.๔.๒ มีความคิดรวบยอดเก่ียวกับสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดจากประสบการณ์เรียนรู้ ร้อยละ ๘๕ 
  ๑.๔.๓ มีทักษะทางภาษาไทย และภาษาอังกฤษได้เหมาะสมกับวัย ร้อยละ ๘๕ 
   ๑.๔.๔ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เหมาะสมกับ
วัย 

ร้อยละ ๘๕ 

  ๑.๔.๕ มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ร้อยละ ๘๕ 
 
 
 

ตัวบ่งช้ีพฤติกรรม 
ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ ร้อยละ 

 มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ      
                                                                                 ค่าเป้าหมาย(ร้อยละ / ระดับคุณภาพ) 
๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น ระดับ 

ดีเลิศ 
 

  ๒.๑.๑ มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยที่ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน  และน าสู่การ
ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่เน้นการเรียนแบบ Active  Learning 

ร้อยละ ๘๕ 

  ๒.๑.๒ หลักสูตร ตอบสนองความต้องการ และความแตกต่างของเด็ก  ร้อยละ ๘๕ 
  ๒.๑.๓ หลักสูตรมีความสอดคล้องกับวิถีชีวิต ของครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่น ร้อยละ ๘๕ 
๒.๒ จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ระดับ 

ดีเลิศ   ๒.๒.๑ จัดครูให้เหมาะสมกับภาระกิจการเรียนการสอน  ตามความรู้ความสามารถ ร้อยละ ๘๕ 
  ๒.๒.๒ จ านวนครูเหมาะสมกับเกณฑ์ รอ้ยละ ๘๕ 
๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ระดับ 

ดีเลิศ 
 

  ๒.๓.๑ ครูได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ ๘๕ 
  ๒.๓.๒ ครูมีความสามารถในการจัดประสบการณ์ และประเมินพัฒนาเด็ก ร้อยละ ๘๕ 
  ๒.๓.๓ ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก และครอบครัว ร้อยละ ๘๕ 
๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ ระดับ 

ดีเลิศ   ๒.๔.๑ สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  สะอาด เรียบร้อย ปลอดภัย ร้อยละ ๘๕ 
  ๒.๔.๒ ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ร้อยละ ๘๕ 
  ๒.๔.๓ มีสื่อ อุปกรณ์ เทคโนโลยีที่เหมาะสม ร้อยละ ๘๕ 
    ๒.๕ ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
 

ระดับ 
ดีเลิศ 



 

.. 

๔๑ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ปี (2563 – 2566) 
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  ๒.๕.๑  ให้การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อการเรียนรู้  เหมาะสมกับบริบท
ของสถานศึกษา 

ร้อยละ ๘๕ 

  ๒.๕.๒ ส่งเสริม และสนับสนุนให้ครูผลิตสื่อด้วยตนเอง ร้อยละ ๘๕ 
๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ระดับ 

ดีเลิศ 
 

   ๒.๖.๑ มีระบบการบริหารคุณภาพ ร้อยละ ๘๕ 
   ๒.๖.๒ มีแผนพัฒนาการศึกษาสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา และน าสู่ปฏิบัติ ร้อยละ ๘๕ 
   ๒.๖.๓ มีการนิเทศติดตามตรวจสอบคุณภาพภายใน ร้อยละ ๘๕ 
    ๒.๖.๔ เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้อง ทุกฝ่าย มีส่วนร่วม ร้อยละ ๘๕ 
๒.๗ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษา เพื่อพัฒนาและส่งเสริม
สถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 

ระดับ 
ดีเลิศ 
 

  ๒.๗.๑  การขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ร้อยละ ๘๕ 
 ๒.๗.๒  การขับเคลื่อนโรงเรียนศูนย์การจัดการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ร้อยละ ๘๕ 
 ๒.๗.๓   การขับเคลื่อน โรงเรียนสุจริต ร้อยละ ๘๕ 
๒.๗.๔    การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. และโรงเรียนวิถีพุทธ ร้อยละ ๘๕ 

 

 

ตัวบ่งชี้พฤติกรรม 
ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ ร้อยละ 

 มาตรฐานที่  ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ    
                                       ค่าน้ าหนัก   ๓๐      ค่าเป้าหมายระดับคุณภาพ       ดีเลิศ       ร้อยละ ..                                    
๓.๑ จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ ระดับ 

ดีเลิศ   ๓.๑.๑ ครูได้วิเคราะห์มาตรฐานคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในหลักสุตรสถานศึกษา ร้อยละ ๘๕ 
  ๓.๑.๒ ครูมีแผนการจัดประสบการณ์ ที่พัฒนานักเรียน ด้านร่างกาย  ด้านอารมณ์
จิตใจ  ด้านสังคม และด้านสติปัญญา  และน าสู่การปฏิบัติ 

ร้อยละ ๘๕ 

๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข ระดับ 
ดีเลิศ 
 

  ๓.๒.๑  ครูจัดกิจกรรมครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย  

ร้อยละ ๘๕ 

  ๓.๒.๒ สามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย สอดคล้องกับความ แตกต่าง
ระหว่างบุคคล 

ร้อยละ ๘๕ 

  ๓.๒.๓ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบัติกิจกรรม เรียนรู้ลง
มือกระท า และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง อย่างมีความสุข 

ร้อยละ ๘๕ 

๓.๓ จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  ระดับ 
ดีเลิศ   ๓.๓.๑  สภาพห้องเรียนเอื้อต่อการเรียนรู้ สะอาดเรียบร้อย ปลอดภัย ร้อยละ ๘๕ 

  ๓.๓.๒ จัดให้สื่อดิจิทัลและสื่อที่กระตุ้นให้เด็กคิด ที่เหมาะสมกับช่วงอายุ ร้อยละ ๘๕ 



 

.. 

๔๒ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ปี (2563 – 2566) 
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   ๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการ
จัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ระดับ 
ดีเลิศ 

  ๓.๔.๑  ครูใช้เครื่องมือวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลาย ร้อยละ ๘๕ 
  ๓.๔.๒ สรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง ร้อยละ ๘๕ 
๓.๔.๓ ครูไดน้ าผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์ และพัฒนา ร้อยละ ๘๕ 
 

 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑  มีจ านวน ๓ มาตรฐาน ได้แก่ 
 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน 
  ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  
มาตรฐานที่  ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

รายละเอียดแต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้ 
 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
 ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  ๑) มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
  ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา 
  ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  ๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร 
  ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  ๖) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
 ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
  ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย 
  ๓) การยอมรับที่อยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง และหลากหลาย 
  ๔) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
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มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  ๑) มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
  ๒) มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
  ๓) ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียน รอบด้านจามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
  ๔) พัฒนาครู และบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
  ๕) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสังคมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
  ๖) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ 
 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  ๑) จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน
ได ้
  ๒) ใช้สื่อ  เทคโนโลยี สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
  ๓) มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
  ๔) ตรวจสอบ และประเมนผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
  ๕) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
           
ค าอธิบายมาตรฐานสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน 

 ค าอธิบาย   ผลการเรียนรู้ที่ เป็นคุณภาพของผู้ เรียนทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ ทางวิชาการ ประกอบด้วย
ความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสาร  การคิดค านวณ การคิดประเภทต่าง ๆ การสร้างนวัตกรรม การใช้
เทคโนโลยี และสารสนเทศ และการสื่อสาร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร การมีความรู้ทักษะพ้ืนฐาน และเจต
คติท่ีดีต่อวิชาชีพ และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่เป็นค่านิยมที่ดี ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ความภูมิใจในท้องถิ่น 
และความเป็นไทย การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกัน บนความแตกต่าง และหลากหลาย รวมทั้งสุขภาวะทางร่างกาย และจิต
สังคม 

 รายการพิจารณา 

 ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 

  ๑) มีความสามารถในการอ่านการเขียน  การสื่อสาร และการคิดค านวณ 

  ค าอธิบาย   ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน  การเขียน  และการสื่อสารภาษาไทย และภาษาอังกฤษ  
และการคิดค านวณตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด ในแต่ละระดับชั้น  
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. สพป.ชพ
1

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม 

  ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา 

  ค าอธิบาย  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดจ าแนกแยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่าง
รอบคอบ โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล 

  ๓) มีความสารถในการสร้างนวัตกรรม 

  ค าอธิบาย   ผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ ได้ด้วยตนเอง และการท างานเป็นทีม 
เชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ  สถานศึกษาก าหนด ในการท าโครงงาน สร้าง
ชิ้นงาน ผลผลิต ที่เหมาะสมกับผู้เรียน ทุกชั้นเรียนเรียน และน ามาแลกเปลี่ยนความรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

  ๔) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 

  ค าอธิบาย   ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสาร เพ่ือการพัฒนา
ตนเอง และสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร  การท างาน อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม 

  ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

  ค าอธิบาย  ผู้เรียนบรรลุผล และมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพ้ืนฐาน
เดิมในการเรียนรู้  ความเข้าใจ  ทักษะ กระบวนการใหม่ ๆ รวมทั้งมีความก้าวหน้า ในผลการทดสอบระดับชาติ หรือ
ผลการทดสอบอื่น ๆ โดยใช้ข้อมูลเดิมเป็น ฐานในการพิจารณา 

  ๖) มีความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่ออาชีพ  

  ค าอธิบาย  ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานในการจัดการ เจตคติที่ดี พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้น
สูงขึ้น หารท างานหรือการมีงานท า 

 ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

  ๑) มีคุณลักษณะ และค่านิยมที่ดี ตามที่สถานศึกษาก าหนด 

  ค าอธิบาย  ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพกฎในกติกา มีค่านิยม และ
จิตส านึก ตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมาย และวัฒนธรรมอันดีของสังคม 

  ๒) มีความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย 

  ค าอธิบาย  ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ 
วัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทย 

 

 



 

.. 

๔๕ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ปี (2563 – 2566) 

. สพป.ชพ
1

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม 

  ๓) ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง และหลากหลาย 

  ค าอธิบาย  ผู้เรียนยอมรับ และอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง ระหว่างบุคคลในด้านเพศ  วัย  เชื้อชาติ 
ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี 

  ๔) มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

  ค าอธิบาย  ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย  สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม และแสดงออกอย่าง
เหมาะสม ในแต่ละช่วงวัย สามารถอยู่ร่วมกับคนอ่ืนได้อย่างมีความสุขเข้าใจผู้อ่ืนไม่ขัดแย้งกับผู้อ่ืน 

การให้ระดับคุณภาพ  

ระดับคุณภาพ ประเด็นการพิจารณา 
ก าลังพัฒนา ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

 ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร ภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ และการคิดค านวณ  ต่ ากว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 

 ผู้ เรียนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาต่ ากว่าเป้าหมาย            
ที่สถานศึกษาก าหนด 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
 ผู้เรียนมีคุณลักษณะ และค่านิยมที่ดีต่ ากว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
 ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมต่ ากว่าเป้าหมาย ที่สถานศึกษาก าหนด 

ปานกลาง ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร ภาษาไทย และ

ภาษาอังกฤษ และการคิดค านวณ  เป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาเป็นไปตามเป้าหมาย     

ที่สถานศึกษาก าหนด 
๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
 ผู้เรียนมีคุณลักษณะ และค่านิยมที่ดีเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
 ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมเป็นไปตามเป้าหมาย ที่สถานศึกษา

ก าหนด 
ดี ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

 ผู้ เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร ภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ และการคิดค านวณ  เป็นไปตามเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด 

 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาเป็นไปตามเป้าหมาย ที่
สถานศึกษาก าหนด 

 ผู้ เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปัญหาได้ 

 ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะพ้ืนฐานในการสร้างนวัตกรรม 



 

.. 

๔๖ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ปี (2563 – 2566) 

. สพป.ชพ
1

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม 

ระดับคุณภาพ ประเด็นการพิจารณา 
 ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร เพ่ือพัฒนา

ตนเองได้อย่างเหมาะสมปลอดภัย 
 ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
 ผู้เรียนมีคุณลักษณะ และค่านิยมที่ดีเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 

  ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมเป็นไปตามเป้าหมาย ที่สถานศึกษาก าหนด 
ดีเลิศ ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

 ผู้ เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร ภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ และการคิดค านวณ  เป็นสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 

 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาเป็นสูงกว่าเป้าหมาย ที่
สถานศึกษาก าหนด 

 ผู้ เรียนมีความสามารถในการคิดวิ เคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้ 

 ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  
 ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร เพ่ือพัฒนา

ตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรุ้  การสื่อสาร  การท างาน  
 ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น 

และการท างานหรืองานอาชีพ 
๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
 ผู้เรียน มีคุณลักษณะ และค่านิยม ที่สูงกว่าเป้าหมาย ที่สถานศึกษาก าหนดเป็น

แบบอย่างได ้
 ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการ

อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาไทย 
 ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง และหลากหลาย 
 ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 

ยอดเยี่ยม        ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 ผู้ เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร ภาษาไทย และ

ภาษาอังกฤษ และการคิดค านวณ  เป็นสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาเป็นสูงกว่าเป้าหมาย ที่

สถานศึกษาก าหนด 
 ผู้ เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย

แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้ 
 ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม มีการน ามาใช้และเผยแพร่ 
 ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร เพ่ือพัฒนา

ตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรุ้  การสื่อสาร  การท างาน อย่างสร้างสรรค์ และ
มีคุณธรรม  



 

.. 

๔๗ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ปี (2563 – 2566) 

. สพป.ชพ
1

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม 

ระดับคุณภาพ ประเด็นการพิจารณา 
 ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น 

และการท างานหรืองานอาชีพ 
๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
 ผู้เรียน มีคุณลักษณะ และค่านิยม ที่สูงกว่าเป้าหมาย ที่สถานศึกษาก าหนดเป็น

แบบอย่างได ้
 ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการ

อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาไทย 
 ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง และหลากหลาย 
 ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 

 

มาตรฐานที่  ๒ กระบวนการบริหาร และการจัดการ 

 ค าอธิบาย  เป็นระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา มีก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจอย่าง
ชัดเจน สามารถด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพ ผู้ เรียน รอบด้านตามหลักสุตรสถานศึกษา ในทุก
กลุม่เป้าหมาย จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ด าเนินการพัฒนาครู และบุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ และการเรียนรู้ รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อม 
ทางกายภาพ และสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรุ้ 

 รายการพิจารณา 

 ๒.๑ มีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

  ค าอธิบาย   สถานศึกษาก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบท
ของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน  ท้องถิ่น  วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล และ
ของตน้สังกัด  รวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

 ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

  ค าอธิบาย  สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ทั้งในส่วน
ของการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การน าแผนไปปฏิบัติ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา  มีการติดตาม
ตรวจสอบประเมินผล และปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง  มีการบริหารอัตราก าลังทรัพยากรทางการศึกษา และ
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีระบบนิเทศภายใน การน าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา บุคลากร และผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่าย 
มีส่วนร่วมในการวางแผนปรับปรุง และพัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 

 

 



 

.. 

๔๘ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ปี (2563 – 2566) 
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 ๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการ ที่เน้นคุณภาพผู้เรียน รอบด้านตามหลักสุตรสถานศึกษา และทุกกลุ่ม 
เป้าหมาย 

  ค าอธิบาย  สถานศึกษาบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ทั้งด้านการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรม
เสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพ ผู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย หมายรวมถึง การ
จัดการเรียนการสอนของกลุ่ม ที่เรียนแบบควบราม หรือกลุ่มที่เรียนร่วมด้วย 

 ๒.๔ พัฒนาครู และบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

  ค าอธิบาย  สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และ
จัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ ทางวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนางาน และการเรียนรู้ของผู้เรียน 

 ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 

  ค าอธิบาย สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ทั้งภายใน และภายนอกห้องเรียน  และ
สภาพแวดล้อมทางสังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย 

 ๒.๖. จัดระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหาร จัดการ และการจัดการเรียนรู้ 

  ค าอธิบาย สถานศึกษาจัดระบบการบริหารจัดการ การพัฒนา และการบริการ เทคโนโลยี 
สารสนเทศ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรุ้ ที่เหมะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

 ๒.๗ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น  แนวทางปฏิรูปการศึกษา เพื่อพัฒนา และส่งเสริม สถานศึกษา
ให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น  

การให้ระดับคุณภาพ 

ระดับคุณภาพ ประเด็นการพิจารณา 
ก าลังพัฒนา 

 

 เป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนด ไม่ชัดเจน  
 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา แต่ไม่ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐาน 

การศึกษาของสถานศึกษา 
 

ปานกลาง  เป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนด ชัดเจน เป็นไปได้ในการปฏิบัติ 
 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐาน 

การศึกษาของสถานศึกษา 
 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการ ที่เน้นคุณภาพผู้เรียน รอบด้าน ตามหลักสุตรสถานศึกษา และ

ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 พัฒนาครู และบุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสังคม ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรุ้อย่างมีคุณภาพ 
 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการบริหาร จัดการ และการจัดการเรียนรู้ 
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ระดับคุณภาพ ประเด็นการพิจารณา 
ดีเลิศ 

 

 เป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนด ชัดเจนสอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปได้ใน
การปฏิบัติ  

 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ที่ส่งผลต่อ
คุณภาพตามมาตรฐาน การศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผุ้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่าย 

 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการ ที่เน้นคุณภาพผู้เรียน รอบด้าน ตามหลักสูตรสถานศึกษา และ
ทุกกลุ่มเป้าหมายเชื่อมโยงชีวิตจริง 

 พัฒนาครู และบุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ตรงตามความต้องการของครู 
และสถานศึกษา 

 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสังคม ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
และมีความปลอดภัย 

 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการบริหาร จัดการ และการจัดการเรียนรู้
ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

ยอดเยี่ยม  เป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนด ชัดเจนสอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปได้ใน
การปฏิบัติ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ที่ส่งผลต่อ
คุณภาพตามมาตรฐาน การศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่าย มีการน าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาปรับปรุง พัฒนาอ่างต่อเนื่อง และเป็นแบบอย่าง 

 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการ ที่เน้นคุณภาพผู้เรียน รอบด้าน ตามหลักสูตรสถานศึกษา และ
ทุกกลุ่มเป้าหมายเชื่อมโยงชีวิตจริงและเป็นแบบอย่างได้ 

 พัฒนาครู และบุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ตรงตามความต้องการของครู 
และสถานศึกษา และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ ทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนางาน 

 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสังคม ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
และมีความปลอดภัย 

 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการบริหาร จัดการ และการจัดการเรียนรู้
ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 ค าอธิบาย  เป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐาน และตัวชี้วัด ของหลักสูตรสถานศึกษา สร้าง
โอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม ในการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติจริง มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ด าเนินการตรวจสอบ และประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผล
มาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และน าผลที่ได้มาให้ข้อมูลป้อนกลับ  เพ่ือพัฒนาและปรับปรุง การ
จัดการเรียนรู้ 
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 ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติจริง และสามารถประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 

  ค าอธิบาย จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้
จริง มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะส าหรับผู้ที่มีความจ าเป็น และต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ผู้เรียนได้รับ
การฝึกทักษะแสดงออกแสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้  น าเสนอผลงาน และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

 ๓.๒ ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

  ค าอธิบาย  มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น มาใช้ใน
การจัดการเรียนรู้  โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย 

 ๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

  ค าอธิบาย  ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน  โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก  ให้เด็กรักครู  
ครูรักเด็ก  และเด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันได้อย่างมีความสุข 

 ๓.๔ ตรวจสอบ และประเมินผู้เรียน อย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

  ค าอธิบาย  มีการตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้ อย่างเป็นระบบ มีข้ันตอนโดยใช้
เครื่องมือ และวิธีวัดและประเมินผล ที่เหมาะสมกับเป้าหมาย ในการจัดการเรียนรู้ และให้ข้อมูลย้อนกลับ แก่ผู้เรียน
เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ 

 ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อมูลป้อนกลับ เพื่อปรับปรุง และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

  ค าอธิบาย  ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์รวมทั้งให้ข้อมูล
ป้อนกลับ เพ่ือน าไปใช้ในการปรับปรุง และพัฒนาจัดการเรียนรู้ 

การให้ระดับคุณภาพ ด้านที่ ๓ 

ระดับคุณภาพ ประเด็นการพิจารณา 
ก าลังพัฒนา  จัดการเรียนรู้ที่ไม่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 

 ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่ไม่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 ตรวจสอบ และการประเมินผู้เรียนอย่างไม่เป็นระบบ 

ปานกลาง  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติจริง ตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 

 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 ตรวจสอบ และประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนา 

ด ี  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด
ของหลักสูตรสถานศึกษา และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 

 ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 



 

.. 

๕๑ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ปี (2563 – 2566) 

. สพป.ชพ
1

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม 

ระดับคุณภาพ ประเด็นการพิจารณา 
 ตรวจสอบ และประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ

เรียนรู้ 
ดีเลิศ  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด

ของหลักสูตรสถานศึกษามีแผนการจัดการเรียนรู้ ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้
จริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

 ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ 

 ตรวจสอบ และประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและ
วิธีการวัดประเมินผล เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ ให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่ผู้เรียน และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  เด็กรักที่จะเรียนรู้ และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมี
ความสุข 

 มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ระหว่างครู เ พ่ือพัฒนาปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 
 

ยอดเยี่ยม  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัด
ของหลักสุตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้
จริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ มีนวัตรกรรมการจัดการเรียนรู้และมี
การเผยแพร่ 

 ใช้สื่อเทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
โดยสร้างโอกาส ให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

 ตรวจสอบ และประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือ และ
วิธีการวัดประเมินผล ที่เหมาะสมกับเป้าหมาย ในการจัดการเรียนรู้ ให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่ผู้เรียน และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักที่จะเรียนรู้ และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมี
ความสุข 

 มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ระหว่างครู และผู้เกี่ยวข้อง มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และมีข้อมูลสะท้อนกลับ เพ่ือพัฒนา และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

 

 

 

 



 

.. 

๕๒ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ปี (2563 – 2566) 

. สพป.ชพ
1

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม 

การก าหนดน้ าหนักคะแนนตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

แนบท้ายประกาศโรงเรียน.บ้านร้านตัดผม 

ตัวบ่งช้ีพฤติกรรม 
น้ าหนัก ( คะแนน ) 

ตัวบ่งชี ้ รวม 

  มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน    
                                                                                                              ค่าน้ าหนัก   ๕๐                                                
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ๓๐ 

 
 

  ๑.๑.๑ ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ ๕ 
  ๑.๑.๒ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

๕ 

  ๑.๑.๓ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ๕ 
  ๑.๑.๔ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ๕ 
  ๑.๑.๕ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ๕ 
  ๑.๑.๖ มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ๕ 

  
๑.๒ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ๒๐ 

 
 

  ๑.๒.๑ การมีคุณลักษณะ และค่านิยมที่ดี ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ๕ 
  ๑.๒.๒ ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย ๕ 
  ๑.๒.๓ การยอมรับที่จะร่วมกันบนความแตกต่าง และหลากหลาย ๕ 
  ๑.๒.๔ สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม  ๕ 
    มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหาร และการจัดการ  
                                                                                 ค่าน้ าหนัก   ๒๐ 
   ๒.๑ มีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ๓  

๒๐ 
 

   ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ๒ 
   ๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ตามหลักสูตร
สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

๓ 

  ๒.๔ พัฒนาครู ลุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ๒ 
   ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

๕ 

   ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร จัดการ และการ
จัดการเรียนรู้ 

๓ 

   ๒.๗ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษา เพ่ือ
พัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 

๒ 

 
 
 



 

.. 

๕๓ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ปี (2563 – 2566) 

. สพป.ชพ
1

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม 

ตัวบ่งช้ีพฤติกรรม 
น้ าหนัก ( คะแนน ) 

ตัวบ่งช้ี รวม 

  มาตรฐานที่๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
                                                                                                              ค่าน้ าหนัก   ๓๐                                                
  

๓๐   ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

๑๐ 

  ๓.๒ ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ๕ 
  ๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ๕ 
  ๓.๔ ตรวจสอบ และประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ๕ 
  ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

.. 

๕๔ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ปี (2563 – 2566) 

. สพป.ชพ
1

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ขออัญเชิญ พระบรมราโชวาท ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 
9 ที่พระองค์ท่านเคยทรงพระราชด ารัสไว้ในงานเกี่ยวกับการศึกษาต่างๆ อาทิ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของ
มหาวิทยาลัยต่างๆ ทุกๆ พระบรมราโชวาท ล้วนเป็นถ้อยค าที่พระองค์ท่านทรงแนะน า สั่งสอน ให้ทุกๆ ได้รู้จักหน้าที่
ของตนเอง เผื่อใครก าลังท้อแท้เก่ียวกับเรื่องเรียน มาอ่านไว้เป็นข้อคิด เตือนสติ เป็นหลักในการด าเนินชีวิตกันได้ 

54 พระบรมราโชวาทด้านการศึกษา จากในหลวง รัชกาลที่ 9 

ประเพณีของชาติไทย… 

1.“ประเพณีทั้งหลายย่อมมีประโยชน์ในการด าเนินชีวิตของแต่ละคน เรามีประเพณีของชาติไทยเป็นสมบัติ เราควร
จะยินดีอย่างยิ่งและช่วยกันส่งเสริมรักษาไว้ เพ่ือความเจริญก้าวหน้าของประเทศ” 

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 21 เมษายน 2503 

ความเจริญของชาติ… 

2.“ความเจริญของประเทศชาติ เป็นความเจริญส่วนรวม ซึ่งเกิดจากผลงานหรือผลของการกระท าของคน ทั้งชาติ 
ถือได้ว่าทุกคนแบ่งหน้าที่กันท าประโยชน์ให้แก่ชาติ ตามความถนัดและความสามารถ  และเกื้อกูลกันและกัน ไม่มีผู้ใด
จะอยู่ได้และท างานให้แก่ประเทศชาติได้โดยล าพังตนเอง” 

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 10 กรกฎาคม 2513 

แนวทางการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ส่วนที่ ๔ 

พระบรมราโชบายใน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 

กับการพัฒนาการศึกษา 



 

.. 

๕๕ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ปี (2563 – 2566) 

. สพป.ชพ
1

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม 

 23 หลักการทรงงาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 9 
 10 มหาวิทยาลัยชื่อพระราชทาน จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 

 

การปิดทองหลังพระ… 

3.“การปิดทองหลังพระนั้น เมื่อถึงคราวจ าเป็นก็ต้องปิด ว่าที่จริงแล้วคนโดยมาก ไม่ค่อยชอบปิดทองหลังพระกันนัก 
เพราะนึกว่าไม่มีใครเห็น แต่ถ้าทุกคนพากันปิดทองแต่ข้างหน้า ไม่มีใครปิดทองหลังพระเลย พระจะเป็นพระที่งาม
บริบูรณ์ไม่ได้” 

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 25 กรกฎาคม 2506 

คนไม่มีความสุจริต … 

4.“คนไม่มีความสุจริต คนไม่มีความม่ันคง ชอบแต่มักง่าย ไม่มีวันจะสร้างสรรค์ประโยชน์ส่วนรวมที่ส าคัญอันใดได้ ผู้
ที่มีความสุจริตและความมุ่งมั่นเท่านั้น จึงจะท างานส าคัญยิ่งใหญ่ที่เป็นคุณประโยชน์แท้จริงได้ส าเร็จ” 

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 12 กรกฎาคม 2522 

การพัฒนาทุกสิ่ง อยู่กับพื้นฐานที่ดี … 

5.“การจะพัฒนาทุกสิ่งทุกอย่างให้เจริญนั้น จะต้องสร้างและเสริมขึ้นจากพื้นฐานเดิมที่มีอยู่ก่อนทั้งสิ้น ถ้าพ้ืนฐาน
ไม่ดีหรือคลอนแคลนบกพร่องแล้ว ที่จะเพ่ิมเติมเสริมต่อให้เจริญขึ้นไปอีกนั้น ยากนักที่จะท าได้ จึงควรจะเข้าใจให้แจ้ง
ชัดว่า นอกจากจะมุ่งสร้างความเจริญแล้ว ยังต้องพยายามรักษาพ้ืนฐานให้มั่นคง ไม่บกพร่อง พร้อมๆกันได”้ 

https://lifestyle.campus-star.com/knowledge/39678.html?ref=int
https://campus.campus-star.com/variety/21763.html?ref=int


 

.. 

๕๖ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ปี (2563 – 2566) 

. สพป.ชพ
1

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม 

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 10 กรกฎาคม 2523 

จิตใจที่เป็นกลาง … 

6.“หลักของคุณธรรม คือการคิดด้วยจิตใจที่เป็นกลาง ก่อนจะพูดจะท าสิ่งไร จ าเป็นต้องหยุดคิดเสียก่อน เพ่ือ
รวบรวมสติให้ตั้งมั่น และให้จิตสว่างแจ่มใส ซึ่งเมื่อฝึกหัดจนคุ้นเคยช านาญแล้ว จะกระท าได้คล่องแคล่ว  ช่วยให้
สามารถแสดงความรู้ ความคิด ในเรื่องต่าง ๆ ให้ผู้ฟังเข้าใจได้ง่าย ได้ชัด ไม่ผิดทั้งหลักวิชาทั้งหลักคุณธรรม” 

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 10 กรกฎาคม 2535 

 

ความจริงใจต่อผู้อ่ืนเป็นสิ่งส าคัญ… 

7.“ความจริงใจต่อผู้อ่ืนเป็นคุณธรรมส าคัญมาก ส าหรับผู้ที่ต้องการความส าเร็จและความเจริญ เพราะช่วยให้
สามารถขจัดปัดเป่าปัญหาได้มากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาอันเกิดจากความกินแหนงแคลงใจ  และเอารัดเอา



 

.. 

๕๗ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ปี (2563 – 2566) 

. สพป.ชพ
1

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม 

เปรียบกัน นอกจากนั้น ยังท าให้ได้รับความเชื่อถือไว้วางใจ และความร่วมมือสนับสนุนจากทุกคนทุกฝ่าย  ที่ถือมั่นใน
เหตุผลและความดี ผู้มีความจริงใจจะท าการสิ่งใดก็มักส าเร็จได้โดยราบรื่น” 

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 11 กรกฎาคม 2535 

ศิลปะวัฒนะธรรมและวิทยาศาสตร์ควรไปคู่กัน 

8.“การศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมเป็นการศึกษาที่ส าคัญ  และควรจะด าเนินควบคู่กันไปกับการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์ เพราะความเจริญของบุคคล ตลอดจนถึงความเจริญของประเทศและของโลกโดยส่วนรวมด้วยนั้น  มีทั้ง
ทางวัตถุและจิตใจ ความเจริญทั้งสองทางนี้ จะต้องมีประกอบกัน เกื้อกูลและส่งเสริมกันพร้อมมูล  จึงจะเกิดความ
เจริญที่แท้จริงได้ ประเทศทั้งหลายจึงต่างพยายามส่งเสริมการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมนี้ พร้อมกันไปกับการศึกษา
ด้านวิทยาศาสตร์” 

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 10 กรกฎาคม 2535 

ไม่ศรัทธางาน ผลงานย่อมบกพร่อง 

9.“งานทุกอย่างมีบุคคลซึ่งมีชีวิตจิตใจ มีความนึกคิดเป็นผู้กระท า ถ้าผู้ท ามีจิตใจไม่พร้อมจะท างานเช่น ไม่ศรัทธาใน
งาน ไม่สนใจผูกพันกับงาน ผลงานที่ท าก็ย่อมบกพร่อง ไม่คงที่ ต่อเมื่อผู้ปฏิบัติมีศรัทธา เข้าใจซึ้งถึงประโยชน์ของ
งาน พร้อมใจและพอใจที่จะขวนขวายปฏิบัติงานโดยเต็มก าลังความสามารถ  งานจึงจะด าเนินไปได้โดยราบรื่น และ
บรรลุผลตามที่มุ่งหมาย” 

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 10 กรกฎาคม 2536 

ความคิดนั้นส าคัญมาก 

10.“ความคิดนั้นส าคัญมาก ถือได้ว่าเป็นแม่บทใหญ่ของค าพูดและการกระท าทั้งปวง กล่าวคือ ถ้าคนเราคิดดี คิด
ถูกต้อง ทั้งตามหลักวิชาและคุณธรรม ค าพูดและการกระท าก็เป็นไปในทางที่ดีที่เจริญ แต่ถ้าคิดไม่ดีไม่ถูกต้อง
ค าพูด และการกระท าก็อาจก่อความเสียหาย ทั้งแก่ตัวเองและส่วนรวมได้ ด้วยเหตุนี้ ก่อนที่บุคคลจะพูดจะท าสิ่ง
ใด จ าเป็นต้องหยุดคิดเสียก่อนว่า กิจที่จะท า ค าที่จะพูด ผิดหรือถูก เป็นคุณประโยชน์หรือเป็นโทษเสียหาย เป็นสิ่งที่
ควรพูด ควรกระท า หรือควรงดเว้น เมื่อคิดพิจารณาได้ดังนี้ ก็จะสามารถยับยั้งค าพูดที่สมควรหยุดยั้ง การกระท าที่ไม่
ถูกต้อง พูดและท าแต่สิ่งที่จะสัมฤทธิ์ผลเป็นคุณ เป็นประโยชน์ และเป็นความเจริญ” 

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 9ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 9 กรกฎาคม 2540 

 

 



 

.. 

๕๘ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ปี (2563 – 2566) 

. สพป.ชพ
1

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม 

คิดก่อนพูดและก่อนท า 

11.“ความคิดนั้นเป็นแม่บทใหญ่ของการพูดและการกระท า เพราะกิจที่จะท าค าที่จะพูดทุกอย่างล้วนส าเร็จมาจาก
ความคิด การคิดก่อนพูดและก่อนท าจึงช่วยให้บุคคลสามารถยับยั้งค าพูดที่ไม่สมควร หยุดยั้งการกระท าท่ีไม่ถูกต้อง” 

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 10 กรกฎาคม 2540 

พูดจริงท าจริง 

12.“ผู้หนักแน่นในสัจจะ พูดอย่างไรท าอย่างนั้น จึงจะได้รับความส าเร็จ พร้อมทั้งความศรัทธา เชื่อถือ และความ
ยกย่องสรรเสริญจากคนทุกฝ่าย การพูดแล้วท า คือพูดจริงท าจริง จึงเป็นปัจจัยส าคัญในการส่งเสริมเกียรติคุณของ
บุคคลให้เด่นชัด” 

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 10 กรกฎาคม 2540 

การรู้จักประมาณตน 

13.“การรู้จักประมาณตน ได้แก่  การรู้จักและยอมรับว่าตนเองมีภู มิปัญญาและความสามารถด้านไหน 
เพียงใด และควรจะท างานด้านไหน อย่างไร การรู้จักประมาณตนนี้ จะท าให้คนเรารู้จักใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่
ได้ถูกต้องเหมาะสมกับงาน และได้ประโยชน์สูงสุดเต็มตามประสิทธิภาพ ทั้งยังท าให้รู้จักขวนขวายศึกษาหา
ความรู้ และเพ่ิมพูนประสบการณ์อยู่เสมอ เพ่ือปรับปรุงส่งเสริมศักยภาพท่ีมีอยู่ในตนเองให้ยิ่งสูงขึ้น” 

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 18 กรกฎาคม 2541 

การศึกษาเป็นสิ่งส าคัญ… 

14.”การศึกษาเป็นเรื่องใหญ่และส าคัญยิ่งของมนุษย์ คนเราเมื่อเกิดมาก็ได้รับการสั่งสอนจากบิดามารดา อันเป็น
ความรู้เบื้องต้น เมื่อเจริญเติบใหญ่ขึ้น ก็เป็นหน้าที่ของครูและอาจารย์สั่งสอนให้ได้รับวิชาความรู้สูง และอบรมจิตใจให้
พร้อมด้วยคุณธรรม เพ่ือจะได้เป็นพลเมืองที่ดีของชาติสืบไป” 

พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตวิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร 13 ธันวาคม 2505 

งานด้านการศึกษาเป็นงานส าคัญ… 

15.”งานด้านการศึกษาเป็นงานส าคัญที่สุดอย่างหนึ่งของชาตินั้น ขึ้นอยู่กับการศึกษาของพลเมืองเป็นข้อใหญ่ ตาม
ข้อเท็จจริงที่ทราบกันดีแล้ว ระยะนี้บ้านเมืองของเรามีพลเมืองเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งมีสัญญาณบางอย่างเกิดขึ้นด้วย
ว่า พลเมืองของเราบางส่วนเสื่อมทรามลงไปในความประพฤติและจิตใจ ซึ่งเป็นอาการที่น่าวิตก ว่า ถ้าหากยังคง
เป็นอยู่ต่อไป เราอาจเอาตัวไม่รอด ปรากฏการณ์เช่นนี้ นอกจากเหตุอ่ืนแล้ว ต้องมีเหตุมาจากการศึกษาด้วยอย่าง
แน่นอน จึงพูดได้เต็มปากแล้วว่า เราจะต้องจัดงานด้านการศึกษาให้เข้มแข็งยิ่งข้ึน… ” 



 

.. 

๕๙ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ปี (2563 – 2566) 

. สพป.ชพ
1

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม 

พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตวิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร 12 ธันวาคม 2512 

การฝึกฝนคือการศึกษาอีกขั้นหนึ่ง… 

16. “การให้การศึกษาอีกขั้นหนึ่ง คือ การสอนและการฝึกฝนให้เรียนรู้วิทยาการที่ก้าวหน้าขึ้นไป พร้อมทั้งการฝึกฝน
ให้รู้จักใช้เหตุผล สติปัญญา และหาหลักการชีวิต เพ่ือให้สามารถสร้างสรรค์ความเจริญงอกงาม ทั้งทางกายและทาง
ความคิด ผู้ท างานด้านการศึกษาจึงมีความส าคัญเป็นพิเศษ และได้รับความยกย่องเป็นอย่างสูงตลอดมา ในฐานะที่เป็น
ผู้ให้ชีวิตจิตใจตลอดจนความเจริญทุกอย่างแก่อนุชน…” 

พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ บัณฑิตวิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร  29 พฤศจิกายน 
2514 

การให้การศึกษา คือการสร้างสรรค์ความรู้… 

17. “การให้การศึกษานั้น กล่าวโดยจุดประสงค์ที่แท้จริง คือการสร้างสรรค์ความรู้ ความคิด พร้อมทั้งคุณสมบัติและ
จิตใจที่สมบูรณ์ให้เกิดขึ้นในตัวบุคคล เพ่ือช่วยให้เขาสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างมั่นคงและราบรื่น ทั้งสามารถบ าเพ็ญ
ประโยชน์สุขเพ่ือตน เพ่ือส่วนรวมได้ตามควรแก่อัตภาพ ผู้ท าหน้าที่ด้านการศึกษาทุกฝ่ายทุกระดับ ควรจะได้มุ่งท างาน
เพ่ือวัตถุประสงค์นี้ยิ่งกว่าสิ่งใด…” 

พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ บัณฑิตวิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร 27 พฤศจิกายน 
2515 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

การศึกษาที่ดี จ าต้องใช้ความรอบรู้กว้างขวาง… 



 

.. 

๖๐ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ปี (2563 – 2566) 

. สพป.ชพ
1

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม 

18.”การให้การศึกษาที่ดีนั้น เป็นงานที่ละเอียดลึกซึ้งมาก จ าเป็นต้องใช้ความรอบรู้อันกว้างขวาง ใช้ความสุขุม
รอบคอบ ประกอบด้วยความตั้งใจและความเพียรพยายามอย่างแรงกล้า จึงจะท าได้ส าเร็จ…” 

พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ บัณฑิตวิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร  28 พฤศจิกายน 
2515 

การแนะน าส่งเสริมบุคคลให้เจริญงอกงามในการเรียนรู้… 

19.”การให้การศึกษานั้น คือ การแนะน าส่งเสริมบุคคล ให้มีความเจริญงอกงามในการเรียนรู้ การคิดอ่าน การ
กระท าตามอัตภาพของตนโดยมีจุดมุ่งหมาย ในที่สุดให้สามารถน าเอาคุณสมบัติทั้งปวงที่มีในตัวออกมาใช้ ให้เป็น
ประโยชน์เกื้อกูลตนเกื้อกูลผู้อื่นได้ โดยสอดคล้องไม่ขัดแย้งเบียดเบียนกัน เพ่ือที่จะได้อยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศ
ได…้” 

พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตวิทยาลัยวิชาการศึกษา พิษณุโลก 21 พฤศจิกายน 2516 

การให้การศึกษาถือว่าเป็นการให้สิ่งส าคัญท่ีสุด… 

20.”การให้การศึกษาถือว่าเป็นการให้สิ่งส าคัญที่สุด เพราะเป็นการหล่อหลอมวางรูปแบบให้แก่อนุชน ทั้งทาง
ความรู้ความสามารถ ทั้งทางจิตวิญญาณ ผู้มีหน้าที่ให้การศึกษาทุกต าแหน่งหน้าที่ จึงมีความรับผิดชอบอย่างยิ่งต่อ
ชาติบ้านเมือง ในการสร้างพลเมืองที่ดี…” 

พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ บัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 20 มิถุนายน 2520 

ความฉลาดรู้… 

21. “การศึกษาหาความรู้จึงส าคัญตรงที่ว่า ต้องศึกษาเพ่ือให้เกิด “ความฉลาดรู้” คือ รู้แล้วสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้จริง ๆ โดยไม่เป็นพิษเป็นโทษ การศึกษาเพ่ือความฉลาดรู้มีข้อปฏิบัติที่น่าจะยึดเป็นหลักอย่างน้อยสอง
ประการ ประการแรกเมื่อจะศึกษาสิ่งใดเรื่องใดให้รู้จริง ควรจะศึกษาให้ตลอด ครบถ้วนทุกแง่มุม ไม่ใช่เรียนรู้แต่เพียง
บางส่วนบางตอน หรือเพ่งเล็งเฉพาะแต่เพียงบางแง่บางมุม อีกประการหนึ่งซึ่งจะต้องปฏิบัติประกอบพร้อมกันไปด้วย
เสมอ คือต้องพิจารณาศึกษาเรื่องนั้น ๆ ด้วยความคิดจิตใจที่ตั้งม่ันเป็นปกติ และเท่ียงตรงเป็นกลาง” 

พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ บัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 22 มิถุนายน 2523 

ศึกษาให้ตรงตามวัตถุประสงค์… 

22. “การศึกษานั้น ไม่ว่าจะศึกษาเพ่ือตนหรือจะให้แก่ผู้อ่ืน ส าคัญอย่างยิ่งที่จะต้องท าให้ตรงตามวัตถุประสงค์ จึง
จะได้ผลเป็นคุณเป็นประโยชน์ มิฉะนั้นจะต้องมีการผิดพลาดเสียหายเกิดขึ้น ท าให้เสียเวลาและเสียประโยชน์ไปเปล่า 
ๆ วัตถุประสงค์ของการศึกษานั้นคืออย่างไร กล่าวโดยความคิดรวบยอด ก็คือการท าให้บุคคลมีปัจจัยหรือมีอุปกรณ์
ส าหรับชีวิตอย่างครบถ้วน เพียงพอทั้งในส่วนวิชาความรู้ ส่วนความคิดวินิจฉัย ส่วนจิตใจและคุณธรรมความประพฤติ 
ส่วนความขยันอดทน และความสามารถในอันที่จะน าความรู้ความคิดไปใช้ปฏิบัติงานของตนเองให้ได้จริง ๆ เพ่ือ
สามารถด ารงชีพอยู่ได้ด้วยความสุขความเจริญมั่นคง และสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่สังคมและบ้านเมืองได้ตามควรแก่
ฐานะด้วย” 



 

.. 

๖๑ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ปี (2563 – 2566) 

. สพป.ชพ
1

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม 

พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ บัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 23 มิถุนายน 2523 

 
 

ความคิด จิตใจ และความประพฤติ… 

23. “วัตถุประสงค์ส าคัญของการให้การศึกษานั้น คือการฝึกฝนอบรมให้บุคคลมีปัจจัยหรืออุปกรณ์ส าหรับ
ชีวิต อย่างครบครันเพียงพอ ทั้งในส่วนวิชาความรู้ ส่วนความคิดวินิจฉัย ส่วนจิตใจและความประพฤติ ส่วนความขยัน
อดทนและความสามารถ ในอันที่จะน าความรู้ความคิดไปใช้ปฏิบัติงานด้วยตนเอง เพ่ือประโยชน์แห่งการสร้างความสุข
ความเจริญและความมั่นคงในชีวิต” 

พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ บัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 26 มิถุนายน 2523 

เปิดตาเปิดใจที่จะเรียนรู้อยู่เสมอ… 

24.”การศึกษาด้านวิชาการ ได้แก่ การขวนขวายเปิดตาเปิดใจที่จะเรียนรู้อยู่เสมอ  ทั้งโดยทางกว้างและทางลึก รู้
แล้วก็น ามาคิดพิจารณาให้ได้ประเด็น ให้เห็นส่วนที่เป็นเหตุส่วนที่เป็นผล ให้เห็นล าดับความเกาะเกี่ยวต่อเนื่องของเหตุ
และผลนั้นตลอดจนถึงผลสรุป ให้เข้าใจโดยแจ่มแจ้งแน่ชัด เพ่ือให้ก าหนดจดจ า ทั้งโดยหลักทฤษฎี ทั้งโดยเนื้อความท่ี
เป็นมา แล้วน าไปสั่งสอนหรือน าไปเทียบเคียงใช้ในการงาน ในการแก้ปัญหาชีวิตต่อไป” 

พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ บัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 27 มิถุนายน 2523 

 

วิชาการ การปฏิบัติต้องเรียนรู้ไปพร้อมกัน… 



 

.. 

๖๒ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ปี (2563 – 2566) 

. สพป.ชพ
1

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม 

25.”การศึกษาที่มุ่งท าเพ่ือส่งเสริมบุคคลให้มีความรู้ความสามารถ สร้างหลักฐานความมั่นคงในชีวิต และท าประโยชน์
แก่ส่วนรวมได้นั้น ต้องจัดอบรมให้ได้พร้อมทั้งด้านวิชาการ ด้านการลงมือปฏิบัติ ด้านความคิดวินิจฉัยและความ
ประพฤตปิฏิบัติ 

พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ บัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 28 มิถุนายน 2523 

บ้านเมืองใดให้การศึกษาที่ดีแก่เยาวชน… 

26.”การศึกษาเป็นปัจจัยส าคัญในการสร้างและพัฒนาความรู้ ความคิด ความประพฤติ และคุณธรรมของบุคคล 
สังคมและบ้านเมืองใดให้การศึกษาที่ดีแก่เยาวชนได้อย่างครบถ้วน ล้วนพอเหมาะกันทุกๆ ด้าน สังคมและบ้านเมือง
นั้นก็จะมีพลเมืองมั่นคงของประเทศชาติไว้ และพัฒนาให้ก้าวหน้าต่อไปได้โดยตลอด” 

พระบรมราโชวาทพระราชทานแก่คณะครูและนักเรียน ที่ได้รับพระราชทานรางวัล 2524 

ต้องศึกษาเพื่อให้เกิด “ความฉลาดรู้”… 

27.”ความรู้นั้นส าคัญยิ่งใหญ่ เพราะเป็นปัจจัยให้เกิดความฉลาดสามารถและความเจริญก้าวหน้า มนุษย์จึงใฝ่ศึกษา
กันอย่างไม่รู้จบสิ้น… การศึกษาหาความรู้จึงส าคัญตรงที่ว่า ต้องศึกษาเพ่ือให้เกิด “ความฉลาดรู้” คือรู้แล้วสามารถ
น ามาใช้ประโยชน์ได้จริง ๆ โดยไม่เป็นพิษเป็นโทษ การศึกษาเพ่ือความฉลาดรู้มีข้อปฏิบัติที่น่าจะยึดเป็นหลักอย่าง
น้อยสองประการ ประการแรกเมื่อจะศึกษาสิ่งใดเรื่องใดให้รู้จริง ควรศึกษาให้ตลอด ครบถ้วนทุกแง่ทุกมุม ไม่ใช่เรียนรู้
แต่เพียงบางส่วนบางตอน …อีกประการหนึ่งซึ่งจะต้องปฏิบัติประกอบพร้อมกันไปด้วยเสมอ คือต้องพิจารณาศึกษา
เรื่องนั้น ๆ ด้วยความคิดจิตใจที่ตั้งมั่นเป็นปกติ และเที่ยงตรงเป็นกลาง ไม่ยอมให้รู้เห็นและเข้าใจตามอ านาจความ
เหนี่ยวน าของอคต”ิ 

พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ บัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 22 มิถุนายน 2524 

การเรียนรู้มีอยู่ 3 ลักษณะ… 

28. “ลักษณะของการศึกษาหรือการเรียนรู้นั้น มีอยู่สามลักษณะ ได้แก่ เรียนรู้ตามความรู้ ความคิด ของผู้อ่ืนอย่าง
หนึ่ง เรียนรู้ด้วยการขบคิดพิจารณาของตนเองให้เห็นเหตุผลอย่างหนึ่ง กับเรียนรู้จากการปฏิบัติฝึกฝนจนประจักษ์ผล 
และเกิดความคล่องแคล่วช านาญอีกอย่างหนึ่ง การเรียนรู้ทั้งสามลักษณะนี้ จ าเป็นจะต้องกระท าไปด้วยกัน ให้
สอดคล้องแลอุดหนุนส่งเสริมกัน จึงจะช่วยให้เกิดความรู้จริง พร้อมทั้งความสามารถที่จะน ามาใช้ท าการต่าง ๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพได้ กล่าวคือ การเรียนรู้ทุกอย่างนั้น จะต้องเรียนตามความรู้ของผู้อ่ืนก่อนเป็นเบื้องต้น เมื่อรู้แล้วจึงน ามา
พิจารณาให้เห็นแจ่มชัดละเอียดลงไปอีกชั้นหนึ่ง ให้ถึงเนื้อหาสาระ อันจะอ้างอิงอาศัยเป็นหลักฐานได้ มิให้เป็นการ
เรียนรู้อย่างเลื่อนลอย แต่เมื่อถึงข้ันที่สองนี้แล้ว ก็ยังถือว่าจะน ามาใช้การได้ให้ได้ผลแน่นอนจริง ๆ ไม่ได้ ยังจ าเป็นต้อง
น าความรู้นั้นมาปฏิบัติฝึกฝนอีกให้เกิดผลประจักษ์แจ้ง และเกิดความคล่องแคล่ว ช านิช านาญขึ้นพร้อมกันไปด้วย จึง
จะน าไปใช้ปฏิบัติให้ส าเร็จผลได้ไม่ขัดข้อง” 

 

พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ บัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 25 มิถุนายน 2524 



 

.. 

๖๓ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ปี (2563 – 2566) 

. สพป.ชพ
1

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม 

การศึกษาอีกทางหนึ่ง คือการสังเกต รับฟัง… 

29.”การศึกษาเพ่ิมเติมที่แต่ละคนพึงกระท านั้น กล่าวได้ว่ามีอยู่สองทาง ทางหนึ่งคือศึกษาค้นคว้าจากต ารับต ารา 
และวิเคราะห์วิจัยตามระบบและวิธีการ ที่ปฏิบัติกันในมหาวิทยาลัย อีกทางหนึ่งคือสดับตรับฟัง สังเกต จดจ าจากการ
กระท าค าพูดของบุคคล รวมทั้งเรื่องราวเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ได้ประสบผ่าน แม้แต่อุปสรรคความผิด พลาดของตนเอง ก็
อาจน ามาคิดพิจารณาให้เป็นบทเรียนที่ท าให้เกิดความรู้ ความคิด ความฉลาด ได้ทั้งสิ้น” 

พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 21 กรกฎาคม 2525 

ดา้นความเป็นครู.. 

30.พระบรมราโชวาทด้านความเป็นครู “ในฐานะที่ต้องออกไปท าหน้าที่เป็นครูของผู้อ่ืน ท่านจ าจะต้องสร้างสม
ธรรมะต่าง ๆ ให้เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้น และรู้จักวางตัวให้สมกับเป็นผู้มีหน้าที่สั่งสอนและอบรมเยาวชน ควรจะตั้งใจ
ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความ สามารถและช่วยกันขจัดปัญหาเยาวชนให้หมดสิ้นไปโดยเร็ว และส่งเสริมให้เยาวชนเป็น
คนที่มีสัมมาชีพและมีความประพฤติดี เพ่ือเป็นก าลังในการที่จะสร้างประเทศชาติต่อไป” 

พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่บัณฑิตวิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร 29 ธันวาคม 
2502 

ผู้ที่เป็นครูอาจารย์นั้น… 

31. “ผู้ที่เป็นครูอาจารย์นั้น ใช่ว่าจะมีแต่ความรู้ในทางวิชาการ และทางการสอนเท่านั้นก็หาไม่ จะต้องรู้จักอบรมเด็ก
ทั้งในด้านศีลธรรมจรรยา และวัฒนธรรม รวมทั้งให้มีความส านึกรับผิดชอบในหน้าที่ และในฐานะท่ีจะเป็นพลเมืองที่ดี
ของชาติต่อไปข้างหน้า การให้ความรู้หรือที่เรียกว่าการสอนนั้นต่างกับการอบรม การสอน คือ การให้ความรู้แก่ผู้เรียน 
ส่วนการอบรม เป็นการฝึกจิตใจของผู้เรียนให้ซึมซาบจนติดเป็นนิสัย” 

พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตวิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร 15 ธันวาคม 2503 

ครูต้องตั้งม่ันในศีลธรรม… 

32.”เมื่อเจริญเติบโตขึ้น ก็เป็นหน้าที่ของครูอาจารย์สั่งสอนให้ได้รับวิชาความรู้สูง และอบรมจิตใจให้ถึงพร้อมด้วย
คุณธรรม เพ่ือจะได้เป็นพลเมืองดีของชาติสืบต่อไป งานของครูจึงเป็นงานที่ส าคัญยิ่ง ท่านทั้งหลายซึ่งจะออกไปท า
หน้าที่ครู จะต้องตั้งมั่นอยู่ในหลักศีลธรรมและพยายามถ่ายทอดวิชาความรู้แก่เด็กให้ดีที่สุดที่จะท าได้ นอกจากนี้จง
วางตัวให้สมกับที่เป็นครู ให้นักเรียนมีความเคารพนับถือ และเป็นที่เลื่อมใสไว้วางใจจากผู้ปก ครองของนักเรียนด้วย” 

พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่บัณฑิตวิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร 13 ธันวาคม 
2505 

 

ครูที่ดีควรต้องมีความรู้ดีด้วยเสมอ… 



 

.. 

๖๔ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ปี (2563 – 2566) 

. สพป.ชพ
1

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม 

33.”เพราะครูที่ดีควรต้องมีความรู้ดีด้วยเสมอ ท่านทั้งหลายได้รับปริญญาทางการศึกษาแล้วในวันนี้ ต่อไปจะต้องมี
หน้าที่รับผิดชอบอย่างยิ่งต่อประเทศชาติ เพราะท่านจะออกไปเป็นผู้ให้การศึกษา อบรมแก่เยาวชน ผู้จะเติบโตขึ้นมา
เป็นเจ้าของปกครองประเทศในอนาคตและการศึกษาอบรมขั้นพ้ืนฐานของเยาวชนในปัจจุบันมีความจ าเป็นเพ่ือ
อนาคตของชาติมาก เพราะฉะนั้น เมื่อท่านเห็นความส าคัญของการเป็นครู และเมื่อท่านได้เลือกหน้าที่ของท่านเช่นนี้
แล้ว ท่านต้องพยายามท าหน้าที่ให้สมบูรณ์ด้วยความตั้งใจจริง โดยมุ่งประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเป็นที่ตั้ง” 

พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่บัณฑิตวิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร 2 ธันวาคม 2507 

 

เจริญขึ้น หรือเสื่อมลง ขึ้นอยู่การศึกษาของ ประชาชน… 

34.”ประเทศชาติของเราจะเจริญหรือเสื่อมลงนั้นย่อมขึ้นอยู่กับการศึกษาของประชาชน แต่ละคนเป็นส าคัญ ผล
การศึกษาอบรมในวันนี้จะเป็นเครื่องก าหนดของชาติในวันข้างหน้า ท่านทั้งหลายจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงใน
เรื่องนี้ เพราะฉะนั้น เมื่อท่านออกไปเป็นครู ท่านต้องพยายามท าหน้าที่ของท่านให้ส าเร็จโดยสมบูรณ์” 

พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตวิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร 2 ธันวาคม 2508 

สิ่งส าคัญคือให้นักเรียนรู้จักคิดพิจารณา… 

35.”การสอนให้นักเรียนมีความรู้ดีเป็นสิ่งส าคัญมาก แต่มีสิ่งส าคัญยิ่งกว่านั้นอีก คือ จะต้องฝึกหัดให้นักเรียนรู้จัก
คิดพิจารณา น าวิชาความรู้นั้นไปใช้ในทางที่ถูกต้องเหมาะสมแก่งานได้ด้วย การศึกษาที่ให้ทั้งวิชาการและวิธีใช้วิชาโดย
ถูกต้องเช่นนี้ จึงจะเป็นการศึกษาที่ดี” 

พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตวิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร 15 ธันวาคม     
250๙ 

 

ไม่ลบหลู่ ไม่ลืมครู… 



 

.. 

๖๕ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ปี (2563 – 2566) 

. สพป.ชพ
1

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม 

36.”โดยเราเคารพยกย่องครูมาก สงเคราะห์ครูเข้าในบุพการีรองจากบิดามารดา ไม่ว่าผู้ใดแม้มียศศักดิ์อ านาจเพียงใด 
ก็ยังย าเกรงเชื่อฟังครู ไม่ลบหลู่ ไม่ลืมครู เพราะเราถือว่าครูเป็นผู้ปลูกฝังทั้งความรู้และความดีให้แก่เรา เป็นผู้ที่ปั้นเรา
ให้เป็นคนดีมีประโยชน์” 

พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ บัณฑิตวิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร  19 ธันวาคม 
2511 

เป็นครูแล้วลูกศิษย์จะต้องนับถือได้ 

37.”ในที่นี้ผู้เป็นครูก็มี ที่จะเป็นครูก็มีต้องนึกถึงความรับผิดชอบเหมือนกัน เพราะว่าถ้าเป็นครูแล้วลูกศิษย์จะต้อง
นับถือได้ ต้องวางตัวให้เหมาะสมกับที่เป็นครู ไม่ใช่วางตัวอย่างหนึ่งแล้วมาสอนอีกอย่างหนึ่ง ลูกศิษย์เขาเอาอย่าง ครู
ต้องสาธิตให้นักเรียนเห็นว่าในชีวิตนี้เราควรจะท าอะไร ถ้าเราสาธิตให้นักเรียนวางตัวให้ดี มีศีลธรรม ก็เชื่อว่าเด็ก
นักเรียนจะเชื่อฟังและเชื่อตาม เพราะเขาเห็นว่าเหมาะสมดี เขาก็เลื่อมใส เขาก็มีหวังว่าจะเป็นเด็กที่ดี แล้วจะเป็น
นักเรียนเป็นนักศึกษา เป็นครูต่อไปก็อาจเป็นได้ เป็นคนที่ดี ท างานหน้าที่ของพลเมืองดีต่อไป” 

พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ บัณฑิตวิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร 19 ธันวาคม 
2512 

การแนะแนวทางความประพฤติและจิตใจ 

38. “เป็นหน้าที่…ผู้ เป็นครู เป็นอาจารย์เป็นผู้บริหารการศึกษา ที่จะต้องช่วยเหลือด้วยหลักวิชาและ
ความสามารถ ทุกคนได้เรียนวิชาการแนะแนวมาแล้ว ควรจะได้น าหลักการมาปฏิบัติเพ่ือให้เยาวชนได้รับประโยชน์
อันแท้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การแนะแนวทางความประพฤติและจิตใจซึ่งส าคัญมาก ขอให้เพียรพยายามปลูกฝัง
ความรู้ความคิดที่ปราศจากโทษ ให้แก่เขาโดยเสมอหน้า แนะน าอบรมด้วยเหตุผลและด้วยความจริงใจ ประกอบด้วย
ความเมตตาปรานี สงเคราะห์อนุเคราะห์และน าพาไปสู่ทางที่ถูกท่ีเจริญ เยาวชนก็จะเกิดมีความมั่นใจ และมีก าลังใจที่
จะท าความดี” 

พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่บัณฑิตวิทยาลัยวิชาการศึกษา พิษณุโลก  30 พฤศจิกายน 
2515 

งานครูคือการสร้างคนให้เป็นคนโดยสมบูรณ์… 

39.”งานครูนั้นจัดเป็นงานส าคัญ เพราะเท่ากับเป็นการสร้างคนให้เป็นคนโดยสมบูรณ์  เยาวชนในปัจจุบันเป็น
เยาวชนที่อุดมไปด้วยพลังกายพลังใจ และพลังอยากรู้อยากเห็นอยากเปลี่ยนแปลง หากเขาได้รับการอบรมกล่อมเกลา
ที่ถูกทาง เขาเหล่านั้นจะเป็นก าลังส าคัญของบ้านเมือง ส่งเสริมให้ประเทศชาติรุ่งเรืองและม่ังคั่งยิ่ง” 

พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่บัณฑิตวิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร  13 พฤศจิกายน 
2516 

 

อาชีพครูคืออาชีพที่มีเกียรติ… 



 

.. 

๖๖ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ปี (2563 – 2566) 

. สพป.ชพ
1

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม 

40. “อาชีพครูเป็นอาชีพที่ได้รับการยกย่องมาแต่โบราณว่า เป็นอาชีพที่มีเกียรติ  จึงควรจะได้พิจารณากันว่า 
เกียรตินั้นคืออะไร ปราชญ์ผู้หนึ่งกล่าวไว้ว่า ทุกคนควรเป็นคนที่มีเกียรติ เพราะคนที่มีเกียรตินั้น คือ คนที่ ไม่ตกเป็น
เครื่องมือของผู้ใด ทั้งเป็นผู้ขยัน และสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของตน ท าตนให้เป็นที่เชื่อถือ เป็นคนกล้าและ
อาจหาญต่อการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในที่ทั้งปวง” 

พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่บัณฑิตวิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร  14 พฤศจิกายน 
2516 

ชีวิตที่สะอาดบริสุทธิ์ เป็นแบบอย่างแก่ผู้อ่ืนได้ 

41.”ชีวิตครูควรเป็นชีวิตที่สะอาดบริสุทธิ์ เป็นแบบอย่างแก่ผู้อ่ืนได้ สามารถปลูกฝังเยาวชนให้มีทั้งความรู้และ
คุณธรรม อันเหมาะสมแก่การเป็นพลเมืองดีของชาติ ด้วยความรู้และคุณธรรมซึ่งท่านทั้งหลายได้เพียรสั่งสมไว้ ครูจึง
จะสมเป็นปูชนียบุคคลได้ตามคติที่เชื่อกันมาแต่โบราณ หากครูหวั่นไหวไปตามโลกธรรมเสียแล้ว ความเป็นปูชนีย
บุคคลก็ย่อมเป็นที่เคลือบแคลงสงสัย ผู้ถืออาชีพครูจึงพึงปฏิบัติงานของตนด้วยความรู้อันมีคุณธรรมเป็นเครื่องก ากับ 
จึงจะสมกับการเป็นปูชนียบุคคล” 

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่บัณฑิต วิทยาลัยวิชาการศึกษา มหาสารคาม  26 พฤศจิกายน 
2516 

 

 

แม่พิมพ์ของชาติ 



 

.. 

๖๗ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ปี (2563 – 2566) 

. สพป.ชพ
1

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม 

42. “เพราะทุกท่านส่วนใหญ่จะออกไปท าหน้าที่ครูบาอาจารย์ เป็นแม่พิมพ์ของชาติ จึงต้องเป็นแม่พิมพ์ที่ดี ให้
กุลบุตรกุลธิดา ซึ่งเป็นศิษย์ของท่านเจริญรอยไปตามไปในทางที่ดีงาม จะต้องส านึกอยู่ตลอดเวลาว่าเราเป็นครู 
จะต้องปลูกฝังศิษย์ทั้งด้านความรู้ ความประพฤติ และหลักอันดีงาม ไม่ใช่เพียงด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้น  เราสอน
ด้านไหนก็ย่อมจะเน้นหนักในด้านนั้นเป็นธรรมดา จะต้องสอดแทรกด้านอ่ืน ๆ ตามโอกาสและความเหมาะสม” 

พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตวิทยาลัยวิชาการศึกษา มหาสารคาม  27 พฤศจิกายน 
2517 

หน้าที่ครู หน้าที่ศิษย์ 

43.”ครูมีหน้าที่ที่จะต้องสั่งสอนแนะน าศิษย์ และศิษย์มีหน้าที่ท่ีจะต้องเรียนรู้จากครู การที่ให้ศิษย์เรียนรู้จากครู หา
ได้ท าให้ศิษย์ขาดความริเริ่มหรือขาดอิสรภาพไปได้ประการใดไม่” 

พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตวิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร  30 มิถุนายน 
2519 

การสั่งสอนศิษย์ 

44.”ในการสั่งสอนศิษย์นั้น มีความจ าเป็นอย่างหนึ่งซึ่งส าคัญมากด้วย ที่จะต้องพยายามหาทางใช้หลักวิชาและ 
วิธีการสอนทีมีประสิทธิภาพ เพ่ือที่จะช่วยให้นักเรียนสามารถคิด เข้าใจ และเห็นจริงด้วยตนเองในเนื้อหาสาระ 
ตลอดจนกฎและหลักเกณฑ์ที่ได้เรียนรู้แล้วใช้ได้เอง โดยมองเห็นและทราบถึงประโยชน์ของการใช้หรือการท าตาม
บทเรียนนั้น ๆ อย่างแน่ใจ ด้วยการให้การศึกษาแก่ศิษย์ โดยหลักการนี้ จะท าให้ได้ประโยชน์ถึงสองชั้น อย่างหนึ่งคือ
ท าให้ครูได้ฝึกฝนตนเองให้ช านิช านาญในการใช้ทั้งหลักวิชาครูทั้งหลักวิชาสามัญ อีกอย่างหนึ่งจะท าให้ศิษย์เล่าเรียน
วิชาการได้อย่างถูกต้อง ได้ประโยชน์ตรงกับความมุ่งหมายของการให้การศึกษา” 

พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 23 มิถุนายน 2420 

ให้คนได้เรียนดี 

45.”หน้าที่ของผู้จัดและผู้ให้การศึกษานั้น กล่าวอย่างสั้นที่สุดก็คือการ “ให้คนได้เรียนดี” เพ่ือที่จะสามารถท าการ
งานสร้างตัวและด ารงตัวให้เป็นหลักเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมได้ การให้เรียนดีนั้นจะท าอย่างไร ข้อแรกจะต้องสอนให้
มีวิชาการที่ดี ที่ถูกต้องและแน่นแฟ้นให้มีความสามารถและมีหลักการในการปฏิบัติ ข้อสอง ต้องฝึกหัดอบรมในจิตใจ
และความประพฤติปฏิบัติ ให้รู้เหตุรู้ผลและความผิดชอบชั่วดี เพ่ือมิให้นความรู้ไปใช้ทางเบียดเบียนกันและกัน ข้อที่
สาม ต้องให้มีก าลังและสุขภาพสมบูรณ์ทั้งทางกายและทางใจ ผู้ที่ได้รับการศึกษาครบถ้วนเหมาะส่วนกันทุกด้านดังนี้ 
เชื่อได้ว่าจะเป็นผู้เข้มแข็งสามารถเต็มที่ในการปฏิบัติ ทั้งทางกายและทางคงวามคิดจิตใจ จะกระท าหน้าที่การงานใดก็
จะมุ่งหวังผลประโยชน์ที่แท้จริงของหน้าที่การงานนั้นเป็นใหญ่ ไม่หลงทาง ทั้งจะสามารถปฏิบัติบริหารอย่างมี
ประสิทธิภาพให้บรรลุผลอันสมบูรณ์ได้ด้วย” 

 

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ บัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 25 มิถุนายน 2521 



 

.. 

๖๘ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ปี (2563 – 2566) 

. สพป.ชพ
1

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม 

เยาวชน 

46.”ในการให้การศึกษาแก่ผู้อ่ืนโดยเฉพาะแก่เยาวชน การให้การศึกษานั้น กล่าวสั้น ๆ โดยความหมายรวบยอด คือ
การช่วยให้บุคคลค้นพบวิธีด าเนินชีวิตที่ถูกต้องเหมาะสม ไปสู่ความเจริญและความสุขตามอัตภาพ ตามนัยนี้ผู้สอนมี
หน้าที่ต้องหาความรู้ และวิธีด าเนินชีวิตมาให้ศิษย์ได้รู้ได้ทราบ เพ่ือให้สามารถเรียนรู้ต่อไป และด าเนินชีวิตต่อไปได้
ด้วยดี จนบรรลุจุดหมาย ความรู้กับวิธีการนั้นมีอยู่แล้วครบถ้วนพร้อมมูล ผู้ใดมีอุบาย หรือมีกระบวนการคิดการปฏิบัติ
อันแยบคาย ย่อมแสวงหาและหยิบยกมาใช้ได้ โดยถูกต้องพอเหมาะพอดีตามต้องการ” 

พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 19มิถุนายน 2522 

การศึกษานอกระบบ… 

47. การศึกษานอกระบบ หรือการศึกษาภายหลังส าเร็จจากมหาวิทยาลัย จึงมีความส าคัญยิ่งยวด ในการสร้างเสริม
ผู้ผ่านการศึกษาในระบบมาแล้ว ให้มีปัญญาและความสามารถที่จะปรับตนให้เข้ากับสภาวะแท้จริงของชีวิต พร้อมทั้ง
ด ารงตนให้อยู่ในสังคมอย่างเป็นสุขและเจริญมั่นคงได้ 

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ บัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 16 ธันวาคม 2536 

ความรู้ที่จะศึกษามีอยู่สามส่วน 

48.ความรู้ที่จะศึกษามีอยู่สามส่วน คือ ความรู้วิชาการ ความรู้ปฏิบัติการ และความคิดอ่านตามเหตุผลความเป็นจริง
ซ่ึงแต่ละคนควรเรียนรู้ให้ครบ เพ่ือสามารถน าไปใช้ประกอบกิจการงาน และแก้ปัญหาทั้งปวงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 2 กรกฎาคม 2535 

บุคคลที่ทรงคุณค่า 

49. การศึกษาขั้นมหาวิทยาลัยคือการศึกษาค้นคว้า เพ่ือสร้างเสริมและสะสมความรู้ ความจัดเจน ในด้านวิชาการ
อย่างสูง และด้านการใช้ความคิดวิจารณญาณ ตามเหตุผลหลักวิชาความถูกต้อง ผู้มีปัญญาซึ่งได้ผ่านการศึกษาระดับนี้ 
จัดว่าเป็นบุคคลที่ทรงคุณค่า ผู้จะเป็นก าลังสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงทุกด้าน ของประเทศอย่างส าคัญต่อไป เหตุนี้ 
บัณฑิตทั้งหลายจึงมีหน้าที่รับผิดชอบเกิดขึ้น ที่จะต้องน าความรู้ ความคิด และความสามารถจัดเจนของตนออก
ปฏิบัติงาน เพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวมและบ้านเมือง 

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 5 กรกฎาคม 2533 

การศึกษาแนวลึกคือความจ าเป็นอย่างแรก 

50.การศึกษาค้นคว้าที่ส าคัญและจ าเป็นอย่างแรก คือการศึกษาทางแนวลึก อันได้แก่การฝึกฝนค้นคว้าวิชาเฉพาะ
ของแต่ละคน ให้เชี่ยวชาญช านาญแตกฉานลึกซึ้ง และพัฒนาก้าวหน้าพร้อมกันนั้น ในฐานะนักปฏิบัติ ซึ่งจะต้อง
ท างานและแก้ปัญหาต่างๆ ร่วมกับผู้อ่ืนฝ่ายอ่ืนอยู่เป็นปรกติ ทุกคนจ าเป็นต้องศึกษาทางแนวกว้างควบคู่กันไปด้วย 
การศึกษาตามแนวกว้างนี้ หมายถึง การศึกษาให้รู้ให้ทราบ ถึงวิทยาการสาขาอ่ืนๆ ตลอดจน ความรู้รอบตัวเกี่ยวกับ



 

.. 

๖๙ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ปี (2563 – 2566) 

. สพป.ชพ
1

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม 

สภาวะและวิวัฒนาการของบ้านเมืองและสังคมในทุกแง่มุม เพ่ือช่วยให้มองเห็น ให้เข้าใจปัญหาต่างๆ อย่างชัดเจนถูก
ถ้วน และสามารถน าวิชาการด้านของตน ประสานเข้ากับวิชาด้านอื่นๆ ได้โดยสอดคล้องถูกต้อง และเหมาะสม 

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจาก สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  วันที่ 19 
กรกฎาคม 2533 

ความส าคัญของการศึกษา 

51. การศึกษาหาความรู้จึงส าคัญตรงที่ว่า ต้องศึกษาเพื่อให้เกิด ความฉลาดรู้ คือรู้แล้วสามารถน ามาใช้ประโยชน์
ได้จริงๆ โดยไม่เป็นพิษเป็นโทษ การศึกษาเพ่ือความฉลาดรู้ มีข้อปฏิบัติที่น่ายึดเป็นหลักอย่างน้อยสองประการ 
ประการแรก เมื่อจะศึกษาสิ่งใดให้รู้จริง ควรจะให้ศึกษาให้ตลอด ครบถ้วนทุกแง่ทุกมุม ไม่ใช่เรียนรู้แต่เพียงบางส่วน
บางตอน หรือเพ่งเล็งเฉพาะบางแง่บางมุม อีกประการหนึ่ง ซึ่งจะต้องปฏิบัติประกอบพร้อมกันไปด้วยเสมอ คือต้อง
พิจารณา ศึกษาเรื่องนั้นๆ ด้วยความคิดจิตใจที่ตั้งม่ันเป็นปรกติ และเท่ียงตรงเป็นกลาง ไม่ยอมให้รู้เห็นและเข้าใจ ตาม
อ านาจความเหนี่ยวน าของอคติ ไม่ว่าจะเป็นอคติฝ่ายชอบหรือฝ่ายชังมิฉะนั้น ความรู้ที่เกิดขึ้นจะไม่เป็นความรู้แท้ 
หากแต่เป็นความรู้ที่ถูกอ าพรางไว้ หรือที่คลาดเคลื่อนวิปริตไปต่างๆ จะน าไปใช้ประโยชน์จริงๆ โดยปราศจากโทษ
ไม่ได ้

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วันที่ 22 
มิถุนายน 2524 

3 ลักษณะของการศึกษา การเรียนรู้ 

52. ลักษณะของการศึกษาหรือการเรียนรู้นั้น มีอยู่สามลักษณะ ได้แก่ เรียนรู้ตามความรู้ ความคิด ของผู้อ่ืนอย่าง
หนึ่งเรียนรู้ด้วยการขบคิดพิจารณาของตนเองให้เห็นเหตุผลอย่างหนึ่ ง กับเรียนรู้จากการปฏิบัติฝึกฝนจนประจักษ์ผล 
และเกิดความคล่องแคล่วช านาญอีกอย่างหนึ่ง 

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วันที่ 25 
มิถุนายน 2524 

โรงเรียนนายร้อย… 

53.ส าหรับโรงเรียนนายร้อยซึ่งเป็นสถาบันที่ให้การศึกษานั้น ก็ต้องให้การศึกษาที่ดีที่ถูกต้องแก่นักเรียนแต่ละคนให้
ครบถ้วน คือให้มีวิชาการที่แน่นหนา มีความรู้รอบตัวและประสบการณ์ที่กว้างขวางทั่วถึง  ส าคัญที่สุด จะต้องให้ทุก
คนมีวิชาและความสามารถจัดเจน ทั้งในด้านยุทธการ และในด้านการสร้างสรรค์ความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน
ควบคู่กัน เพราะทหารมีภารกิจหลักอยู่ที่การป้องกันประเทศและการรักษาความสงบสุขมั่นคงของประชาชนทั้งสอง
ประการ 

พระบรมราโชวาท ในพิธีสวนสนามของนักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เนื่องในโอกาสที่โรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า ครบ 100 ปี วันที่ 27 กรกฎาคม 2524 

ความรับผิดชอบของผู้มีหน้าที่จัดการศึกษา 



 

.. 

๗๐ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ปี (2563 – 2566) 

. สพป.ชพ
1

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม 

54.ผู้มีหน้าที่จัดการศึกษาทุกๆ คนจึงต้องถือว่า ตัวของท่านมีความรับผิดชอบต่อชาติบ้านเมืองอยู่อย่างเต็มที่ ในอันที่
จะต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เที่ยงตรง ถูกต้อง สมบูรณ์โตเต็มก าลังจะประมาทหรือละเลยมิได้ เพราะถ้าปฏิบัติให้ผิดพลาด
บกพร่องไปด้วยประการใดๆ ผลร้ายอาจเกิดข้ึนแก่ส่วนรวมและประเทศชาติได้มากมาย 

พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่ครูและนักเรียน ที่ได้รับพระราชทานรางวัล วันที่ 27 กรกฎาคม 2524 
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 การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่นักเรียน 4 ด้าน 

 1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง 
 3. มีงานท า มีอาชีพ 
 4. เป็นพลเมืองดี 
 
 1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
  1.1 มีความรู้ความเข้าใจที่มีต่อชาติบ้านเมือง 
  1.2 ยึดมั่นในศาสนา 
  1.3 มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ 
  1.4 มีความเอ้ืออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน 
 
 2. มีพื้นฐานชีวิตที่ม่ันคง 
  2.1 รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด-ชอบ/ชั่ว-ดี 
  2.2 ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบที่ดีงาม 
  2.3 ปฏิเสธสิ่งที่ผิดสิ่งที่ชั่ว 
  2.4 ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง 
  
 3. มีงานท า มีอาชีพ 
  3.1 การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัว หรือการฝึกฝนอบรมในสถานศึกษาต้องมุ่งให้เด็กและเยาวชน
รักงาน สู้งาน ท าจนงานส าเร็จ 
  3.2 การฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนท างานเป็น และมี
งานท าในท่ีสุด 

พระบรมราโชบายในพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทร 
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า

เจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ 10 

กับการพัฒนาการศึกษา 
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  3.3 ต้องสนับสนุนผู้ส าเร็จหลักสูตรมีอาชีพ มีงานท า จนสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัว 
 4.  เป็นพลเมืองดี 
  4.1 การเป็นพลเมืองดี เป็นหน้าที่ของทุกคน 
  4.2 ครอบครัว – สถานศึกษา และสถานประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสท าหน้าที่เป็น
พลเมืองด ี
  4.3 การเป็นพลเมืองดี คือ “เห็นอะไรที่จะท าเพ่ือบ้านเมืองได้ให้ทุกคนมีโอกาสท าหน้าที่เป็น
พลเมืองด ี
  4.4 การเป็นพลเมืองดี คือ “เห็นอะไรที่จะท าเพ่ือบ้านเมืองได้ก็ต้องท า” เช่น งานอาสาสมัคร งาน
บ าเพ็ญประโยชน์ งานสาธารณกุศล ให้ท าด้วยความมีน้ าใจ และความเอ้ืออาทร 
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ก. บทน า 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ มาตรา ๕๔บัญญัติว่า “รัฐต้อง
ด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมี
คุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” และค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๒๘/๒๕๕๙ เรื่อง ให้จัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ๑๕ ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ตามนัยข้อ ๓ ก าหนดว่า“ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานด าเนินการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๑๕ ปีให้มีมาตรฐานและคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” และตามหมวด ๖ 
แนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรา ๖๕บัญญัติว่า “ให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่าง
ยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดการ
ผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว” 
 อนึ่ง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๘๐) ประกาศ ณ วันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ 
ในการพัฒนาประเทศ ดังนี้ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศตามวิสัยทัศน์ไว้ ๖ ยุทธศาสตร์ 
คือ 
 ๑. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
 ๒. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 ๓. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 ๔. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 ๕. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ๖. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ตระหนักถึงความส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติ 
เป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่เน้นการวางรากฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ
อย่างเป็นระบบ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดี เก่ง และมี
คุณภาพพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปข้างหน้าได้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่ง “คนไทยในอนาคต จะต้องมีความ
พร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อ
สังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารีมีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง  มี

นโยบายส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและ ภาษาที่ ๓ และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการ
เรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็ นคนไทย ที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกรรม นักคิด 
ผู้ประกอบการเกษตรกรยุคใหม่และอ่ืน ๆ โดยมี สัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง” 
 ดังนั้น เพ่ือให้การพัฒนาประเทศไปสู่เป้าหมาย “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุขเศรษฐกิจพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” ส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงได้ก าหนดนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖1         – ๒๕80 
แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายรัฐบาลที่ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ ๒๕-๒๖ 
กรกฎาคม ๒๕๖๒ และนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยได้ก าหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และมาตรการและแนวทางในการด าเนินการ ดังนี้ 
ข. วิสัยทัศน์ 
 “สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ย่ังยืน” 
ค. พันธกิจ 
 ๑ . จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 ๒. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 ๓. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษท่ี ๒๑ 
 ๔. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง
และเท่าเทียม 
 ๕. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
 ๖. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
 ๗. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  
(Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ Thailand ๔.๐ 
ง. เป้าหมาย 
 ๑ . ผู้ เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ   และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดีของชาติ มี
คุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน ซื่อสัตย์สุจริต มัธยัสถ์ อด
ออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 
 ๒. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษาและอ่ืน ๆ ได้รับ
การพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ 
 ๓. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะมีสมรรถนะตาม
หลักสูตร และคุณลักษณะของผู้ เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัยมีความสามารถในการพ่ึงพา
ตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมืองพลโลกที่ดี  (Global Citizen) พร้อมก้าวสู่สากล 
น าไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ๔. ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ (ผู้พิการ) กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่
ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ 
 ๕. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้และจรรยาบรรณ ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 
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. สพป.ชพ
1

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม 

 ๖. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ( Sustainable 
Development Goals: SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๗. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษามีสมดุลในการ
บริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ และการ
รายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 
 
จ. นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดนโยบาย ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๓ โดยยึด
หลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน และการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคต เป็นแนวทางในการจัด
การศึกษาจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ .ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ และมุ่งสู่ Thailand ๔.๐ ดังนี้ 
 นโยบายที่ ๑ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 
 นโยบายที ่๒ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 นโยบายที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 นโยบายที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ 
       มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
 นโยบายที่ ๕ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 นโยบายที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
 
ฉ. มาตรการและแนวด าเนินการ 
นโยบายที่ ๑ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 
บทน า 
 นโยบายด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือมุ่งเน้นการ
พัฒนาผู้ เรียนทุกคน ให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลก
ที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะมีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคมและ
ประเทศชาติ ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม เป็นผู้เรียนที่มีความพร้อม
สามารถรับมือกับภัยคุกคาม รูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ ที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง 
การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น ควบคู่ไปกับการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต และเน้นการจัดการศึกษาให้เหมาะสม
สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนฐาน สภาพทางภูมิศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งมีความแตกต่างทางด้านสังคม 
วัฒนธรรม เชื้อชาติ เช่น การจัดการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้การจัดการศึกษาในเขต
พ้ืนที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร พื้นที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล 
และเกาะแก่ง เป็นต้น เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีโอกาสได้รับการพัฒนาสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ ได้รับการบริการด้าน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ เป็นต้น 
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๗๖ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ปี (2563 – 2566) 
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โรงเรียนบ้านร้านตัดผม 

เป้าประสงค์ 
 ๑. ผู้เรียนทุกคนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 ๒. ผู้เรียนทุกคนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติมีคุณธรรม จริยธรรม มี
ค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อ ครอบครัวผู้อ่ืน และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต 
มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 
 ๓. ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มี
ผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ 
อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น 
 ๔. ผู้เรียนในเขตพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับโอกาสและการพัฒนาอย่างเต็ม
ศักยภาพ และมีคุณภาพสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
 ๕. ผู้เรียนในเขตพ้ืนที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร เช่น 
พ้ืนที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง เป็นต้น ได้รับการบริการด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ และ
เหมาะสมตรงตามความต้องการ 
 
ตัวช้ีวัด 
 ๑. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 ๒. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมืองมีหลักคิดที่ถูกต้องเป็น
พลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา 
รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อ่ืน และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริตมัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษา
ศีลธรรม 
 ๓. ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มี
ผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ 
อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น 
 ๔. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับโอกาสและการพัฒนาอย่าง
เต็มศักยภาพ และมีคุณภาพสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
 ๕. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพ้ืนที่เฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล
ทุรกันดาร เช่น พ้ืนที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง ได้รับการบริการด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ 
และเหมาะสมตรงตามความต้องการ สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
 ๖. จ านวนสถานศึกษาที่น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๗. จ านวนสถานศึกษาที่จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบัน
หลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง 
มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 
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มาตรการและแนวทางการด าเนินการ 
 ๑. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีของชาติและเป็นพลโลกที่ดี 
 เป็นมาตรการในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของ
ชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา 
รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน และสังคมและประเทศชาติซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และ
รักษาศีลธรรมโดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
  ๑.๑ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม 
สนับสนุน ก ากับ ติดตาม และประเมินสถานศึกษาตามมาตรการที่ก าหนด 
  ๑.๒ สถานศึกษา 
   (๑) พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา โดยน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนด 
   (๒) จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบัน
หลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง 
มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มี
คุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสารับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ซื่อสัตย์ สุจริต 
มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารีมีวินัย และรักษาศีลธรรม 
 ๒ . พัฒนาผู้เรียน ให้มีความพร้อม สามารถรับมือกับภัย คุกคามทุกรูปแบบ ทุกระดับความรุนแรง ที่มี
ผลกระทบต่อความม่ันคงของประเทศ 
เป็นมาตรการในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถในการรับมือกับภัยคุกคาม รูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ ทุก
ระดับความรุนแรง เช่น ภัยจากยาเสพติด ภัยจากความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ 
อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่
อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตโดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
  ๒.๑ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ติดตาม และประเมินสถานศึกษาตามมาตรการที่ก าหนด 
  ๒.๒ สถานศึกษา 
   (๑) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัย
คุกคามที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรงการคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ 
อาชญากรรม ไซเบอร์ ภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ตลอดจนรู้จักวิธีการป้องกัน และแก้ไขหาก
ได้รับผลกระทบจากภัยดังกล่าว 
   (๒) มีมาตรการและแนวทางการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน 
   (๓) จัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้มีความม่ันคงปลอดภัย 
   (๔) มีระบบการดูแล ติดตาม และช่วยเหลือผู้เรียน ในการแก้ปัญหาต่าง ๆได้รับค าปรึกษาชี้แนะและ
ความช่วยเหลืออย่างทันการณ์ ทันเวลา รวมทั้งการอบรมบ่มนิสัย 
 ๓. การจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด าเนินแผนงาน โครงการตามยุทธศาสตร์การศึกษาเขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)กระทรวงศึกษาธิการ ตามยุทธศาสตร์ ๖ ข้อ คือ 
  ๑. การศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคง 
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  ๒. การผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในการแข่งขัน 
  ๓. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  ๔. การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางการศึกษา 
  ๕. การศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  ๖. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
  โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
  (๑) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด าเนินการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในพ้ืนที่จั งหวัด
ชายแดนภาคใต้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานบนพ้ืนฐานความหลากหลายในวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์วิถี
ชีวิตและความต้องการของชุมชน 
  (๒) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริมและสร้างโอกาสให้ผู้เรียนในพ้ืนที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างทั่วถึง 
  (๓) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริมมาตรการการรักษาความปลอดภัยของ
สถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  (๔) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เสริมสร้างสวัสดิการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานในพ้ืนที่เสี่ยงภัย 
 ๔. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในเขตพื้นที่เฉพาะ 
 เป็นมาตรการการจัดการศึกษาให้แก่ผู้เรียนที่อยู่ในเขตพ้ืนที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่ม
ที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร เช่น พื้นที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง ได้รับการบริการด้านการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการโดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
  ๔.๑ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
   (๑) สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในพ้ืนที่สูงในถิ่นทุรกันดาร 
ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง และท่ีดูแลหอพักนอนตามความจ าเป็นและ เหมาะสมกับบริบท 
   (๒) จัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมให้สถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนพ้ืนที่สูงในถิ่นทุรกันดาร ชายแดน 
ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง ให้จัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และเกิดจิตส านึกรักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
   (๓) สร้างเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็น “การพัฒนาการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับสภาพ
บริบทของพ้ืนที่สูงในถิ่นทุรกันดาร ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง”ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น จัดเวทีเสวนา การ
แสดงนิทรรศการ การติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ 
  ๔.๒ สถานศึกษา 
   (๑) พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม
ส าหรับการพัฒนาศักยภาพสูงสุด ผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร 
   (๒) พัฒนาครูให้มีทักษะการสอนภาษาไทยส าหรับเด็กที่ไม่ได้ใช้ภาษาไทยในชีวิตประจ าวัน 
   (๔) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ในการพัฒนาทักษะวิชาการทักษะชีวิต ทักษะ
อาชีพ และภาษาที่ ๓ ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม 
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นโยบายที่ ๒ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
บทน า 
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ให้ความส าคัญกับศักยภาพและคุณภาพของ
ทรัพยากรมนุษย์เป็นส าคัญ เนื่องจาก “ทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยขับเคลื่อนส าคัญในการยกระดับการพัฒนา
ประเทศในทุกมิติไปสู่เป้าหมายการเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วมีขีดความสามารถในการแข่งขันกับนานาประเทศ” 
ดังนั้น การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
ด าเนินการให้สอดคล้องกันโดยเน้นปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาให้เป็นสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเชิงสมรรถนะรายบุคคล ตามความสนใจ และความถนัด
อย่างเต็มศักยภาพ มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีความเป็นเลิศด้านทักษะ
สื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาที่ ๓ มีทักษะความรู้ด้านดิจิทัล (Digital Literacy)เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือใน
การเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทย 
ที่มีทักษะวิชาชีพชั้นสูง เป็นนักคิด เป็นผู้สร้างนวัตกรรมเป็นนวัตกร เป็นผู้ประกอบการ เป็นเกษตรกรยุคใหม่ และอ่ืน 
ๆ สอดคล้องกับความต้องการ                 ของประเทศมีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน
ได้ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรมและมีความสามารถในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถ
ด ารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้ง       ด้านร่างกายและจิตใจ 
เป้าประสงค์ 
 ๑. ผู้เรียนทุกระดับให้มีความเป็นเลิศ มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ 
 ๒. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศตามความถนัดและความสนใจ น าไปสู่การพัฒนา ทักษะวิชาชีพ เป็นนักคิด เป็น
ผู้สร้างนวัตกรรม เป็นนวัตกรรม 
 ๓. ผู้เรียนได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ 
ตัวช้ีวัด 
 ๑. จ านวนผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็น            ใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ 
 ๒. ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาผ่านการประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน 
(Reading Literacy) ด้านการรู้ เรื่องคณิตศาสตร์  (Mathematical Literacy) และด้านการรู้ เรื่องวิทยาศาสตร์  
(Scientific Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA 
 ๓. ร้อยละของผู้เรียนที่มีศักยภาพได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ 
มาตรการและแนวทางการด าเนินการ 
 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ น าไปสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการตามความสามารถความสนใจ มี
ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 โดยมีแนวทางด าเนินการ ดังนี้ 
 ๑. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
  ๑.๑ ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาเครื่องมือวัดแวว และรวบรวมเครื่องมือวัดแววจากหน่วยงานต่าง ๆ 
ที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน 
  ๑.๒ ส่งเสริมสนับสนุน ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ด าเนินการวัดแววความถนัดทางการเรียนของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดกิจกรรมแนะแนวให้ผู้เรียนค้นหาตนเอง 
น าไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมที่จะพัฒนาต่อยอดไปสู่ความเป็นเลิศด้านทักษะอาชีพที่ตรงตามความต้องการ
และความถนัดของผู้เรียน 



 

.. 

๘๐ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ปี (2563 – 2566) 

. สพป.ชพ
1

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม 

  ๑.๓ ศึกษา วิเคราะห์ความเหมาะสมของวิธีและกระบวนการงบประมาณตั้งแต่จ านวนงบประมาณใน
การสนับสนุนสถานศึกษาและผู้เรียนอย่างเพียงพอ และเหมาะสมวิธีการจัดสรร วิธีการด้านระบบบัญชี การเบิกจ่าย 
และการติดตาม ตรวจสอบ เป็นต้น เพ่ือกระจายอ านาจให้สถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการจัดการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ 
  ๑.๔ ส่งเสริมสนับสนุนให้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาจัดท าแผนงาน โครง  
การและกิจกรรมเพ่ิมศักยภาพ ผู้เรียนตามความถนัด ความสนใจและความต้องการพัฒนา ทั้งด้านวิชาการ ด้านอาชีพ 
และกิจกรรมเสริมหลักสูตร ตั้งแต่ระดับสถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา จังหวัด ภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับ
นานาชาติ 
  ๑.๕ ก ากับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา พร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินงานต่อ
กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
 ๒. สถานศึกษา 
  ๒.๑ ด าเนินการวัดแววผู้เรียน และพัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียนตามศักยภาพและความถนัด โดย
จดัการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง ( Active Learning) เช่น การจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ ๕ ขั้นตอนหรือ
บันได ๕ ขั้น ( Independent Study : IS) การเรียนรู้เชิงบูรณาการแบบ สหวิทยาการ เช่น สะเต็มศึกษา ( Science 
Technology Engineering and Mathematics Education : STEM Education) เป็นต้น โดยส่งเสริมให้ครูจัด
กิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) 
  ๒.๒ ปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทาง
วิชาการตามความถนัด ความสามารถ ความสนใจของผู้เรียน และจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาสุขพลานามัย ให้เป็นคนที่
สมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ 
  ๒.๓ สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความ
เป็นเลิศทางวิชาการตามความสนใจ และความถนัดเต็มตามศักยภาพ 
  ๒.๔ ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาเพ่ือปรับเปลี่ยนกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนโดยเน้นการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามความต้องการ และความถนัดของ
ผู้เรียน 
  ๒.๕ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศในทักษะสื่อสารภาษาไทยภาษาอังกฤษ และภาษา
ที่ ๓ เพ่ิมเติมอย่างน้อย ๑ ภาษา 
  ๒.๖ ปรับเปลี่ยนวิธีการวัด ประเมิน ผลการเรียนของผู้เรียน โดยมุ่งเน้นการวัดประเมินตามสมรรถนะ
รายบุคคล โดยการจัดให้มีการวัดประเมินจากส่วนกลางในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
  ๒.๗ สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 
นโยบายที่ ๓ ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
บทน า 
 นโยบายด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เริ่ม
ตั้งแต่ประชากรวัยเรียนทุกช่วงวัย ตลอดจนการพัฒนา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้ 
 พัฒนาประชากรวัยเรียนทุกคน ทุกช่วงวัย ตั้งแต่ช่วงปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ผู้เรียนที่มี
ความต้องการดูแลเป็นพิเศษ ให้มีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกายจิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีศักยภาพ มี
ทักษะความรู้ เป็นคนดี มีวินัย เรียนรู้ได้ด้วยตนเองมีความสามารถในการวางแผนชีวิตและการวางแผนทางการเงินที่
เหมาะสม สามารถด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า โดยการพัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ
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ที่ ๒๑ มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผู้เรียนสามารถก ากับการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับตนเองได้อย่างต่อเนื่องแม้จะออกจากระบบการศึกษาแล้ว รวมถึงความตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์
ที่หลากหลาย และการพัฒนาและรักษากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษของพหุปัญญาแต่ละประเภท เสริมสร้างให้ผู้เรียน
มีลักษณะนิสัย มีความรักในสุขภาพและพลานามัย และพัฒนาทักษะด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ และกีฬาเพ่ือการอาชีพ 
 ครู และบุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้คนไทยเป็นคนดี 
คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับ วิถีชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ ครู และบุคลากรทางการศึกษา ต้องตระหนักถึงความส าคัญ
ในอาชีพและหน้าที่ของตน โดย ครูต้องมีจิตวิญญาณของความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง และเป็น
ต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรมพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาผู้เรียน เปลี่ยน
โฉมบทบาท “คร”ูให้เป็นครูยุคใหม่ โดยปรับบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” หรือ ผู้อ านวยการการเรียนรู้ท า
หน้าที่กระตุ้น สร้างแรงบันดาลใจ แนะน าวิธีเรียนรู้และวิธีจัดระเบียบการสร้างความรู้ ออกแบบกิจกรรมและสร้าง
นวัตกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน และมีบทบาทเป็นนักวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 
 
เป้าประสงค์ 
 ๑. หลักสูตรปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีการพัฒนาที่สอดคล้องกับแนวโน้มการ
พัฒนาของประเทศ 
 ๒. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และมีทักษะความสามารถที่สอดคล้องกับทักษะที่
จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุ
วัฒนธรรม รวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรียนรู้เพ่ือการวางแผนชีวิตที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยและน าไปปฏิบัติได้ 
 ๓. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้และทักษะน าไปสู่การพัฒนานวัตกรรม 
 ๔. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตาม ศักยภาพ เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท ามีทักษะอาชีพ ที่สอดคล้อง
กับความต้องการของประเทศ 
 ๕. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดีสามารถด ารงชีวิต
อย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
 ๖. ครู เปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้ค าปรึกษาข้อเสนอแนะการเรียนรู้หรือ
ผู้อ านวยการการเรียนรู้ 
 ๗. ครู มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
ตัวช้ีวัด 
 ๑ . ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะ ส าคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ (3R8C) 
 ๒. ร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ที่มีคะแนนผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ  
(NT) ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด 
 ๓. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) มากกว่าร้อยละ 
๕๐ ในแต่ละวิชาเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 
 ๔. ร้อยละผู้เรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖            
มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า ตามความถนัดและความต้องการของตนเอง มีทักษะอาชีพที่
สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและน าไปปฏิบัติได้ 
 ๕. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีความ
ยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ภายใต้สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม 
 ๖. ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิตอย่างมี
ความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
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 ๗. ครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “ Coach” ผู้ให้ค าปรึกษาข้อเสนอแนะการเรียนรู้หรือ
ผู้อ านวยการการเรียนรู้ 
 
มาตรการและแนวทางการด าเนินการ 
 ๑. พัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา 
เป็นมาตรการสนับสนุนให้มีการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางให้เป็นหลักสูตรเชิงสมรรถนะ สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็น
ในศตวรรษที่ ๒๑ เอ้ือต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคลอย่างเหมาะสมทุกด้านทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญามีทักษะสื่อสารภาษาไทย 
มีแนวทางด าเนินการ ดังนี้ 
  ๑.๑ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
   (๑) พัฒนาหลักสูตรทุกระดับเพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทั้ง ๔ ด้าน(ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และ
สติปัญญา) สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ 
   (๒) ส่งเสริมให้ครูปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ “ครูผู้สอน” เป็น “Coach”ผู้อ านวยการการเรียนรู้ 
ผู้ให้ค าปรึกษา หรือให้ข้อเสนอแนะการเรียนรู้ และปรับระบบการวัดประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้ เรียน                  ให้
สอดคล้องกับหลักสูตร 
  ๑.๒ สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางเน้นการพัฒนาผู้เรียน
เป็นรายบุคคล (หลักสูตรเชิงสมรรถนะ) และปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน
และบริบทของพ้ืนที ่
 ๒. การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพของผู้เรียน 
  ๒.๑ การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของผู้เรียนระดับปฐมวัย 
  เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาเหมาะสมกับวัยในทุกด้าน ทั้งทางด้านร่างกายจิตใจ อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา มีวินัย มีทักษะสื่อสารภาษาไทย และมีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด) และทักษะด้านดิจิทัล พร้อมที่
จะได้รับการพัฒนาในระดับการศึกษาที่สูงขึ้นโดยมีแนวทางด าเนินการ ดังนี้ 
   ๒.๑.๑ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    (๑) จัดท าเครื่องมือประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยและประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยปีเว้นปี สรุป
และรายงานผลต่อกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
    (๒) ส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาเพ่ือ
ประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย และด าเนินการพัฒนา 
การจัดการศึกษาปฐมวัยทั้งผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรปฐมวัย รวมทั้งผู้ปกครอง ให้มีความรู้ความเข้าใจการ
จัดการศึกษาปฐมวัย 
    (๓) สนับสนุนให้สถานศึกษามีครูหรือครูผู้ช่วยด้านปฐมวัยตามมาตรฐานที่ก าหนด 
    (๔) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การจัดการศึกษาปฐมวัยแนวคิด ทฤษฎี และองค์ความรู้ใหม่ ๆ เกี่ยวกับ
การจัดการศึกษาปฐมวัย เพ่ือบริการแก่โรงเรียนและผู้สนใจ 
    (๕) ก ากับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษารวมทั้งสรุปและรายงานผลการด าเนินงาน
ต่อกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
   ๒.๑.๒ สถานศึกษา 
 (๑) จัดกิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัยในรูปแบบที่หลากหลายจัดสภาพแวดล้อมทั้งในและนอกห้องเรียนให้เอ้ือ
ต่อการพัฒนาการเรียนรู้ 
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 (๒) จัดการเรียนรู้ สร้างประสบการณ์ เน้นการเรียนเป็นเล่น เรียนรู้อย่างมีความสุข 
 (๓) ปรับปรุงอาคารสถานที่ สิ่งอ านวยความสะดวกสนามเด็กเล่นให้ได้มาตรฐาน มีความ 
ปลอดภัย สามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 (๔) จัดหาสื่อ อุปกรณ์ ที่มีคุณภาพเหมาะสม มีมาตรฐานและความปลอดภัย 
 (๕) อภิบาลเด็กปฐมวัยให้มีสุขภาวะที่ดี ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรค ภัย ไข้เจ็บ 
 (๖) สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัย เพ่ือการมีส่วนร่วม 
และการสนับสนุนการด าเนินงานของสถานศึกษา 
 (๗) สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงานที่ 
เกี่ยวข้อง 
  ๒.๒ การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผู้เรียนระดับประถมศึกษาผู้เรียนระดับประถมศึกษาได้รับการ
พัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์สังคม และสติปัญญา มีวินัย มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑ 
โดยมีแนวทางด าเนินการ ดังนี้ 
   ๒.๒.๑ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 (๑) ส่งเสริม สนับสนุนให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาจัดการศึกษาพัฒนา 
ผู้เรียนให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้านทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจอารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้มีคุณลักษณะ 
 - เป็นไปตามหลักสูตร 
 - มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ 
 - มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท าสอดคล้องกับความต้องการของ 
ประเทศ 
    - มีความรู้ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์น าไปสู่การพัฒนานวัตกรรม 
    - มีความรู้ความสามารถด้านดิจิทัล (Digital) และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
    - มีทักษะทางด้านภาษาไทย เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ มีนิสัยรักการอ่าน มีทักษะสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ และภาษาที ่3 
    (๒) จัดท าเครื่องมือประเมินความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ (NT) นักเรียน                 ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๓ และด าเนินการประเมิน รวมทั้งประสานการด าเนินงานเพ่ือทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ วิเคราะห์ผลการประเมินเพ่ือเป็นฐานการพัฒนานักเรียนทุก
ระดับชั้น 
    (๓) ส่งเสริม สนับสนุนให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรียนรู้เพ่ือการ
วางแผนชีวิต และวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและน าไปปฏิบัติได้ 
    (๔) สร้างกลไกขอระบบแนะแนวทางการศึกษาเพ่ือส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตามสมรรถนะ
รายบุคคลและเตรียมความพร้อมสู่การประกอบสัมมาอาชีพ 
    (๕) ด าเนินการติดตามและตรวจสอบให้ผู้เรียนได้รับประทานอาหารอย่างครบถ้วนถูกต้องตาม
หลักโภชนาการ 
    (๖) ก ากับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาในการจัดการศึกษาภาพรวม รวมทั้งสรุป
และรายงานผลการด าเนินงานต่อกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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  ๒.๒.๒ สถานศึกษา 
   (๑) จัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 
   (๒ ) จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้และระบบความคิดในลักษณะ                
สหวิทยาการ (STEAM Education) เช่น 
    - ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งค าถาม 
    - ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
    - ความรู้ทางวิศวกรรม และการคิดเพ่ือหาทางแก้ปัญหา 
    - ความรู้และทักษะในด้านศิลปะ 
    - ความรู้ด้านคณิตศาสตร์และระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ์ 
   (๓) จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความ
สนใจ รวมถึงกิจกรรมการแนะแนวทั้งด้านศึกษาต่อและด้านอาชีพ เป็นการวางพ้ืนฐานการเรียนรู้              การ
วางแผนชีวิต และวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและน าไปปฏิบัติได้ 
   (๔) จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีทักษะพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต            มี
สุขภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุข 
   (๕) จัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาด้านอารมณ์และสังคม (Social and Emotional Learning : 
SEL) 
   (๖) จัดการเรียนการสอนเพ่ือเพ่ิมทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding) 
   (๗) ด าเนินการให้ผู้เรียนได้รับประทานอาหารอย่างครบถ้วนถูกต้องตามหลักโภชนาการ เป็นไปด้วย
ความถูกต้องตามระเบียบและวินัยการคลัง 
   (๘) สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  ๒.๓ การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา 
  ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา ได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์สังคม และสติปัญญา มีวินัย มี
ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑ มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์มีทักษะด้านภาษาไทยเพ่ือใช้ในการเรียนรู้ มี
ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ ๓ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่
เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า น าไปสู่การมีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ มีความยืดหยุ่น
ทางด้านความคิดสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ภายใต้สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม มีทักษะพ้ืนฐานในการด ารงชีวิตมีสุข
ภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุข 
  โดยมีแนวทางด าเนินการ ดังนี้ 
   ๒.๓.๑ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
    (๑) ส่งเสริม สนับสนุนให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้านทั้งทางด้านร่างกายจิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีความยืดหยุ่น
ทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม ให้มีคุณลักษณะ 
    - เป็นไปตามหลักสูตร 
    - มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ 
    - มีทักษะทางด้านภาษาไทย มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ ๓ เพ่ือใช้เป็น 
       เครื่องมือในการประกอบอาชีพ 
    - มีความรู้ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์น าไปสู่การพัฒนานวัตกรรม 
    - มีความสามารถด้านดิจิทัล (Digital) และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ได้อย่างมี 
         ประสิทธิภาพ 
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    - มีทักษะทางด้านภาษาไทย เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ มีนิสัยรักการอ่าน มีทักษะ 
       สื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ ๓ 
     (๒) ประสานการด าเนินงานเพ่ือทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET) ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ วิเคราะห์ผลการประเมินเพ่ือเป็นฐานการพัฒนานักเรียนทุกระดับชั้น 
    (๓) ส่งเสริม สนับสนุน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเต็ม
ตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรียนรู้เพ่ือการวางแผน
ชีวิตและ วางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและน าไปปฏิบัติได้ 
    (๔) ส ร้างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพ่ือส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตามสมรรถนะ
รายบุคคลและเตรียมความพร้อมสู่การประกอบสัมมาอาชีพ 
    (๕) จัดท าแผนงาน โครงการ และกิจกรรมเพ่ิมศักยภาพผู้เรียนที่มีความรู้และทักษะด้าน
วิทยาศาสตร์ เป็นนักคิด นักปฏิบัติ นักประดิษฐ์ เป็นนวัตกรรม น าไปสู่การพัฒนานวัตกรรมในอนาคต รวมทั้งจัด
กิจกรรมกีฬา การออกก าลังกาย และสนับสนุนให้ผู้เรียนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี 
สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
    (๖) ก ากับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา 
   ๒.๓.๒ สถานศึกษา 
    (๑) ส่งเสริมครูให้จัดการเรียนรู้ที่ ให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง  (Active 
Learning) 
    (๒) ส่งเสริมครูให้จัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ ๕ ขั้นตอนหรือบันได ๕ ขั้น (Independent 
Study : IS) 
    (๓) ส่งเสริม สนับสนุนครูให้จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้และระบบ
ความคิดในลักษณะสหวิทยาการ (STEAM Education) เช่น 
    - ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งค าถาม 
    - ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
    - ความรู้ทางวิศวกรรม และการคิดเพ่ือหาทางแก้ปัญหา 
    - ความรู้และทักษะในด้านศิลปะ 
    - ความรู้ด้านคณิตศาสตร์และระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ์ 
    (๔) จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่มีความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เป็นนักคิด นักปฏิบัติ นัก
ประดิษฐ์ เป็นนวัตกร น า ไปสู่การพัฒนานวัตกรรมในอนาคตรวมทั้งจัดกิจกรรมกีฬา การออกก าลังกาย และสนับสนุน
ให้ผู้เรียน มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้าน
ร่างกายและจิตใจเมื่อถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถวางแผนการศึกษาต่อหรือการประกอบอาชีพได้ตามความ
ถนัด ความต้องการ และความสนใจของตนเอง 
    (๕) ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาด้านอารมณ์และสังคม (Social and Emotional Learning : 
SEL) 
    (๖) สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงาน          ที่
เกี่ยวข้อง 
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  ๒.๔ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความต้องการดูแลเป็นพิเศษ 
  เป็นการจัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพส าหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส ในรูปแบบที่
หลากหลาย เหมาะสมกับบริบท และความต้องการจ าเป็นพิเศษเฉพาะบุคคลโดยแนวทางการด าเนินการ 
   (๑) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง
ส าหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส 
   (๒) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา รวมทั้งการ
พัฒนาหลักสูตร และสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมส าหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสในรูปแบบที่หลากหลาย
เหมาะสมกับบริบท และความต้องการจ าเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล 
   (๓) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริม สนับสนุนการให้บริการช่วยเหลือระยะ
แรกเริ่ม (Early Intervention : EI) 
  (๔) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สนับสนุนทรัพยากรและจัดสรรงบประมาณด้าน
การศึกษาที่เหมาะสมกับบริบทและความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
  (๕) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริมให้สถานศึกษาน าระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการ การให้บริการ และการเรียนรู้ 
  (๖) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปรับปรุงเกณฑ์อัตราก าลังครูและบุคลกรให้มีความ
เหมาะสมกับภารงานในการจัดการศึกษาพิเศษ และเด็กด้อยโอกาส 
  (๗) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนาผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ทักษะ ประสบการณ์ มีเจตคติท่ีดีต่อการจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการและเด็กด้อย
โอกาส 
  (๘) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พัฒนาระบบการให้บริการเทคโนโลยี สิ่งอ านวยความ
สะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาท่ีสอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
  (๙) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สนับสนุนการพัฒนาภาคีเครือข่าย  (Education 
Partnership) ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส 
 ๓. น าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้สนับสนุนการเรียนรู้ให้แก่ 
ผู้เรียนทุกระดับการจัดการศึกษา 
 เป็นมาตรการในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนาวิธีการเรียนรู้ของ
ตนเอง ตามความต้องการ และความถนัด ของผู้เรียนสามารถสร้างสังคมฐานความรู้ (Knowledge - Based Society) 
ของตนเอง เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตโดยแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
  3.1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
   (๑) จัดหา พัฒนา ข้อมูลองค์ความรู้ สื่อ วิดีโอ และองค์ความรู้ประเภทต่าง ๆหนังสือแบบเรียนใน
รูปแบบของดิจิทัลเทคบุ๊ค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรที่ก าหนด 
   (๒) พัฒนารูปแบบการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform)เพ่ือตอบสนองต่อการ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
   (๓) ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital device) เพ่ือเป็นเครื่องมือในการเข้าถึง
องค์ความรู้ และการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล อย่างเหมาะสมตามวัย 
   (๔) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วย
ตนเองผ่านการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล 
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  3.๒ สถานศึกษา 
   (๑) ประยุกต์ใช้ข้อมูลองค์ความรู้ สื่อ วิดีโอ และองค์ความรู้ประเภทต่าง ๆหนังสือแบบเรียนใน
รูปแบบของดิจิทัลเทคบุ๊ค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรที่ก าหนด 
   (๒) จัดการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล ( Digital Learning Platform)เพ่ือตอบสนองต่อการพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
   (๓) จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน ให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการเรียนรู้ผ่านระบบ
ดิจิทัล 
 ๔. การพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา 
 การพัฒนาคุณภาพครู จึงต้องด าเนินการตั้งแต่การผลิต และการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง โดยส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานต้องร่วมมือกับสถาบันการผลิตครูในการผลิต และพัฒนาครูให้เป็นไปตาม
เป้าประสงค์ มีการดึงดูด คัดสรร ผู้มีความสามารถสูงให้เข้ามาเป็นครูคุณภาพ มีระบบการพัฒนา ศักยภาพและ
สมรรถนะครูอย่างต่อเนื่องครอบคลุมทั้งเงินเดือนเส้นทางสายอาชีพ การสนับสนุนสื่อการสอน และสร้างเครือข่าย
พัฒนาครูให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน รวมถึงการพัฒนาครูที่มีความ เชี่ยวชาญด้านการสอนมาเป็นผู้สร้างครู
รุ่นใหม่อย่างเป็นระบบและประเมินครูจากการวัดผลงานการพัฒนาผู้เรียนโดยตรง 
  ๔.๑ การผลิตครูที่มีคุณภาพ 
  การผลิตครูที่มีคุณภาพ เป็นมาตรการการสร้างความร่วมมือกับสถาบันการผลิตครู ให้ผลิตครูที่มีจิต
วิญญาณของความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริงและเป็นต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
  โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
  (๑) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สร้างความร่วมมือกับสถาบันการผลิตครู วิเคราะห์
ความขาดแคลน ความต้องการครูของสถานศึกษา 
  (๒) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ร่วมมือกับสถาบันการผลิตครูวางแผนวิเคราะห์
หลักสูตรให้สอดคล้องกับแผนความต้องการ 
  (๓) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสนับสนุนทุนการศึกษาให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ที่
มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพครูเข้ารับการศึกษากับสถาบันการผลิตครู 
  (๔) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานติดตามและประเมินผล การผลิตครูอย่างเป็นระบบ 
  ๔.๒ พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 
  การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นมาตรการที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
จะต้องด าเนินการเพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาตระหนักถึงความส าคัญในอาชีพและหน้าที่ของตน โดยพัฒนา
ให้เป็นครู เป็นครูยุคใหม่ ปรับบทบาทจาก “ครูผู้สอน”เป็น “Coach” หรือ “ผู้อ านวยการการเรียนรู้” ปรับวิธีสอน 
ให้เด็กสามารถแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และท ากิจกรรมในชั้นเรียน ท าหน้าที่กระตุ้นสร้างแรงบันดาลใจ 
แนะน าวิธีเรียนรู้และวิธีจัดระเบียบการสร้างความรู้ ออกแบบกิจกรรม และสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรี ยน มี
บทบาทเป็นนักวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 
 
  โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
  (๑) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน
ให้ครู ศึกษาวิเคราะห์ ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาตนเอง (Need Assessment) เพ่ือวางแผนการพัฒนาอย่าง
เป็นระบบและครบวงจร 
  (๒) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดให้มีหลักสูตร
และกรอบแนวทางในการพัฒนาครู ที่เชื่อมโยงกับความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path) 
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  (๓) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประสานความ
ร่วมมือกับสถาบันการศึกษา สถาบันคุรุพัฒนา หรือหน่วยงานอื่น ๆ จัดท าหลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้ตรงตามความต้องการและความขาดแคลน 
  (๔) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สนับสนุนให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาวางแผนและเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรที่ก าหนดที่เชื่อมโยงความก้าวหน้าในวิชาชีพ  
(Career Path) 
  (๕) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริมและพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: 
PLC) 
  (๖) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม และพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ทักษะด้านการรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) การสอนดิจิทัล (Digital 
Pedagogy) ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะสื่อสารภาษาที่ ๓ สอดคล้องกับภารกิจและหน้าที่ของตน 
  (๗) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม พัฒนา 
และยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษของครูที่สอนภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (Common 
European Framework of Reference for Languages : CEFR) ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
  (๘) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริมและพัฒนา
ครูให้สามารถออกแบบการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการวัดประเมินผลที่ เน้นทักษะการคิดขั้นสูง 
(Higher Order Thinking) ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 
  (๙) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริมและพัฒนา
ครูให้มีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนที่มีความแตกต่าง (Differentiated Instruction) 
  (๑๐) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริมและ
พัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการสร้างเครื่องมือการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการคิดขั้นสูง  
(Higher Order Thinking) 
  (๑๑) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริมและ
พัฒนาครู ให้มีความรู้ความสามารถจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนขนาดเล็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  (๑๒) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริมและ
พัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล และ
ตามสภาพและประเภทของความพิการ 
  (๑๓) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริมสนับสนุน
ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองผ่านระบบ Onlineและแบบ Face - to - Face Training 
  (๑๔) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ปรับปรุงระบบ
ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินประสิทธิภาพและประเมินประสิทธิผลครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับ
ความมุ่งหมาย และหลักการจัดการศึกษาข้อก าหนดด้านคุณภาพ และแผนการศึกษาแห่งชาติ 
  (๑๕) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา น าเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ตั้งแต่การ
จัดท าฐานข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาจนถึงการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยมีแนวทางการ
ด าเนินการ ดังนี้ 
   ๑) พัฒนารูปแบบการพัฒนาครูผ่านระบบดิจิทัล เพ่ือใช้ในการพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกประเภททั้งระบบ 



 

.. 

๘๙ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ปี (2563 – 2566) 

. สพป.ชพ
1

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม 

   ๒) พัฒนาหลักสูตร เนื้อหาดิจิทัล (Digital Content) ในสาขาที่ขาดแคลนเช่น การพัฒนาทักษะการ
คิดข้ันสูง การจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ และผู้เรียนที่มีความแตกต่าง เป็นต้น 
   ๓) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องผ่านระบบดิจิทัล 
   ๔) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลระบบบริหารจัดการผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท
ทั้งระบบ 
   ๕) พัฒนาครูให้มีความช านาญในการสอนภาษาอังกฤษ และภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) 
 
นโยบายที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและการลดความเหลื่อม
ล้ าทางการศึกษา 
บทน า 
 นโยบายการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานและการลดความเหลื่อม
ล้ าทางการศึกษา เน้นการ สร้างโอกาสให้เด็กวัยเรียน และผู้เรียนทุกคนเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ ที่เป็น
มาตรฐานเสมอกัน ไม่ว่าผู้เรียนจะยาก ดี มี จน จะอยู่ในพื้นท่ีใดของประเทศ อยู่ในชุมชนเมือง พ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร 
หรือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาของประเทศ โดย สนับสนุนให้
สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน             (Global Goals for 
Sustainable Development)สร้างกลไกความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ ในทุกระดับตั้งแต่ระดับองค์กรปกครอง
ท้องถิ่นหรือต าบลระดับอ าเภอ ระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค และส่วนกลาง สร้างมาตรฐานสถานศึกษาตามบริบทของ
พ้ืนที่จัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพ่ือสนับสนุนให้เด็กวัยเรียนทุกคนตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
อย่างเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง โดยค านึงถึงความจ าเป็นตามสภาพพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ 
สภาพทางเศรษฐกิจ และท่ีตั้งของสถานศึกษา จัดหาทุนการศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพ่ือลด
ความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอ่ืนเป็นพิเศษให้เหมาะสม สอดคล้อง
กับความต้องการจ าเป็นในการจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ และจัดสรรงบประมาณเป็น
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 
และงบลงทุนให้สถานศึกษาตามความจ าเป็น ตลอดจนน าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology)มาใช้เป็นเครื่องมือ
ในการเรียนรู้ของผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมถึง
พัฒนาระบบการติดตาม สนับสนุนและประเมินผลเพ่ือสร้างหลักประกันสิทธิการได้รับการศึกษาที่ มีคุณภาพของ
ประชาชน 
เป้าประสงค์ 
 ๑. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายโลกเพ่ือ การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Global Goals for 
Sustainable Development) 
 ๒. สถานศึกษากับองค์กรปกครองท้องถิ่น ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพ้ืนที่ ร่วมมือใน
การจัดการศึกษา 
 ๓. สถานศึกษามีคุณภาพ และมีมาตรฐานตามบริบทของพ้ืนที่ 
 ๔. งบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษามีเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง โดย
ค านึงถึงความจ าเป็นตามสภาพพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และท่ีตั้งของสถานศึกษา 
 ๕. งบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย และงบลงทุนแก่สถานศึกษาอย่างเหมาะสมเพ่ือให้สถานศึกษาบริหารงาน
จัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
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 ๖. น าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็นเครื่องมือให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเข้าถึงบริการด้าน
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๗. พัฒนาระบบการติดตาม สนับสนุนและประเมินผลเพ่ือสร้างหลักประกันสิทธิการได้รับการศึกษาที่มี
คุณภาพของประชาชน 
ตัวช้ีวัด 
 ๑. ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน 
 ๒. ผู้เรียนทุกคนได้รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุน อย่างเพียงพอ และเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพ
ข้อเท็จจริง โดยค านึงถึงความจ าเป็นตามสภาพพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจและที่ตั้งของสถานศึกษา และ
ความต้องการจ าเป็นพิเศษส าหรับผู้พิการ 
 ๓. ผู้เรียนได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device)เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการ
เรียนรู้อย่างเหมาะสม เพียงพอ 
 ๔. ครไูด้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
 ๕. สถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานอย่างเหมาะสมตามบริบท ด้านประเภทขนาด และพ้ืนที่ 
 ๖. สถานศึกษาน าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๗. สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ 
 ๘. สถานศึกษาท่ีมีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถน ามาใช้ในการวางแผนจัดการเรียนรู้ให้แก่
ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
มาตรการและแนวทางการด าเนินการ 
 ๑. สร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ 
โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
  ๑.๑ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
   (๑) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่นภาคเอกชน หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ ตลอดจนการก ากับติดตาม และประเมินผล 
   (๒) จัดท าฐานข้อมูลประชากรวัยเรียน เพ่ือเก็บรวบรวม เชื่อมโยงข้อมูลศึกษา วิเคราะห์ เพ่ือวาง
แผนการจัดบริการการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
  ๑.๒ สถานศึกษา 
   (๑) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชนวางแผนการจัด
การศึกษาให้สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่รับผิดชอบ 
   (๒) ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน เอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับพ้ืนที่ 
จัดท าแผนการรับนักเรียนทุกระดับ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
   (๓) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ จัดท าส ามะโนประชากรวัยเรียน (อายุ ๐ - ๖ ปี) เพ่ือในไปใช้
ในการวางแผนการจัดการศึกษา 
   (๔) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ ติดตาม ตรวจสอบ เด็กวัยเรียนได้เข้าถึงบริการการเรียนรู้ได้
อย่างทั่วถึงครบถ้วน 
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   (๕) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ ชุมชน ภาคเอกชน และทุกภาคส่วนบริหารจัดการ
ทรัพยากรในชุมชนให้สามารถใช้ร่วมกับได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   (๖) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ จัดอาหาร อาหารเสริม (นม) ให้ผู้เรียนอย่างเพียงพอ มี
คุณภาพ 
   (๗) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ สนับสนุนให้ผู้เรียนที่อยู่ห่างไกลได้เดินทางไปเรียนอย่าง
ปลอดภัยทั้งไปและกลับ 
 ๒. การยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับและทุกประเภท ให้มีคุณภาพ 
และมาตรฐานตามบริบทของพ้ืนที่ 
 โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
  (๑) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดท ามาตรฐาน
สถานศึกษาให้มีคุณภาพในด้านต่าง ๆ เช่น ๑) มาตรฐานด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก ๒) 
มาตรฐานด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา ๓) มาตรฐานด้านระบบความปลอดภัยของสถานศึกษา ๔) มาตรฐาน
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล Digital Technologyเป็นต้น การก าหนดมาตรฐานสถานศึกษาด้านต่าง ๆ ดังกล่าวให้พิจารณา
ตามบริบทของสภาพทางภูมิศาสตร์ ประเภท และขนาดของสถานศึกษา เป็นส าคัญ 
  (๒) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน 
พัฒนาสถานศึกษาระดับต าบล ระดับอ าเภอ ระดับจัง หวัดโรงเรียนขนาดเล็ก และสถานศึกษาประเภทอ่ืน ให้มี
คุณภาพ และตามมาตรฐานที่ก าหนดโดยเน้นสถานศึกษาระดับต าบล โรงเรียนขนาดเล็กในพ้ืนที่ห่างไกล และโรงเรียน
ขนาดเล็กตามโครงการพิเศษ 
  (๓) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ในกา ร ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินสถานศึกษาในทุกมิติ 
 ๓. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้เรียน ทุกกลุ่ม และสถานศึกษาทุกประเภท 
อย่างเหมาะสม และเพียงพอ 
 เป็นมาตรการเพ่ือการลดความเหลื่อมล้ า และสร้างโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงการบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ 
โดยการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพ่ือให้เด็กวัยเรียนทุกคนตั้งแต่ระดับปฐมวัยประถมศึกษา และมัธยมศึกษา อย่าง
เพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง โดยค านึงถึงความจ าเป็นตามสภาพพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ สภาพทาง
เศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศึกษา จัดหาทุนการศึกษาเพ่ิมเติม เพ่ือช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ จัดสรร
งบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอ่ืนเป็นพิเศษให้เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นในการจัด
การศึกษาส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ และจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ และงบ
ลงทุนให้สถานศึกษาอย่างเหมาะสมและเพียงพอ 
 โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
 (๑) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แล ะส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ศึกษา วิเคราะห์ 
ความเหมาะสมของงบประมาณในการสนับสนุนให้กับผู้เรียน และสถานศึกษา อย่างเหมาะสม และเพียงพอ 
สอดคล้องกับสถานภาพและพ้ืนที่ 
 (๒) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่ งเสริม สนับสนุนให้
สถานศึกษาจัดท าแผนงบประมาณการศึกษาอย่างอิสระ โดยรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ประกอบการ
จัดท าแผนงบประมาณก่อนเสนอหน่วยงานต้นสังกัด 
 (๓) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประสานความร่วมมือ
กับกองทนุความเสมอภาคทางการศึกษา เพ่ือจัดสรรงบประมาณให้เด็กวัยเรียนกลุ่มขาดแคลนทุนทรัพย์ เพ่ือลดความ
เหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
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 (๔) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สนับสนุนกระบวนการ จัดท าแผนงบประมาณ และติดตาม ก ากับ การใช้จ่าย
งบประมาณของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใส 
 ๔. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของ
ผู้เรียน 
 โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
  (๑) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน
ให้สถานศึกษามีระบบโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมที่มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยสูง 
  (๒) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน 
ให้สถานศึกษามีระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาทักษะด้านการรู้ดิจิทัล  (Digital 
Literacy) แก่ผู้เรียน 
  (๓) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน 
ให้สถานศึกษาปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนให้เป็นห้องเรียน ที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) ในการ
จัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียน 
  (๔) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาส่งเสริม สนับสนุน
อุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) ส าหรับผู้เรียน ทุกระดับตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา อย่าง
เหมาะสม เพ่ือเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองน าไปสู่การสร้างการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  (๕) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน
อุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) และพัฒนาการสอนทักษะดิจิทัล (Digital Pedagogy) ส าหรับครูอย่างเหมาะสม เพ่ือ
เป็นเครื่องมือในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  (๖) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน 
ให้สถานศึกษาใช้เทคโนโลยีการเรียนการสอนทางไกล เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (Distance Learning Technology: 
DLT) 
 
นโยบายที่ ๕ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
บทน า 
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้น้อมน าศาสตร์ของ
พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยยึดหลัก ๓ ประการคือ “มีความพอประมาณ มีเหตุผลมีภูมิคุ้มกัน” มาเป็นหลักใน
การจัดท ายุทธศาสตร์ชาติควบคู่กับการน าเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง ๑๗ เป้าหมาย มาเป็นกรอบแนวคิดที่จะ
ผลักดันด าเนินการเพ่ือน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม 
ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือ 
ระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ โดยมีวิสัยทัศน์เพ่ือให้ประเทศไทย“เป็นประเทศพัฒนา
แล้วมีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีท่ีสุดในอาเซียนภายในปี พ.ศ. ๒๕๘๐” 
 ดังนั้น นโยบายด้านการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือรองรับวิสัยทัศน์ดังกล่าว จึงได้น้อมน าศาสตร์พระราชา 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง ๑๗ เป้าหมายมาเป็นหลักในการปรับปรุง
หลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการจัดสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักการดังกล่าว บน
พ้ืนฐานความเชื่อในการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความส าคัญกับ
การสร้างสมดุลทั้ง ๓ ด้าน ไม่ให้มากหรือน้อยจนเกินไปอันจะน าไปสู่ความยั่งยืนเพ่ือคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 
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เป้าประสงค์ 
 ๑. สถานศึกษา นักเรียนได้รับการส่งเสริมด้านความรู้ การสร้างจิตส านึกด้านการผลิตและบริโภค            ที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ๒. สถานศึกษาสามารถน าเทคโนโลยีมาจัดท าระบบสารสนเทศการเก็บข้อมูลด้านความรู้ เรื่อง ฉลากสีเขียว
เพ่ือสิ่งแวดล้อม ฯลฯ และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในทุกโรงเรียนตามแนวทาง Thailand ๔.๐ 
 ๓. สถานศึกษามีการจัดท านโยบายจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ๔. สถานศึกษามีการบูรณาการหลักสูตร กิจกรรมเรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์การผลิตและบริโภค  สู่การ
ลดปริมาณคาร์บอนในโรงเรียนคาร์บอนต่ าสู่ชุมชนคาร์บอนต่ า 
 ๕. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาโรงเรียน ทุกโรงเรียนใน
สังกัดมีการปรับปรุงและพัฒนาเป็นหน่วยงานต้นแบบส านักงานสีเขียว  (GREEN OFFICE) เพ่ือให้มีบริบทที่เป็น
แบบอย่างเอ้ือหรือสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน 
 ๖. สถานศึกษาในส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จาก ๒๒๕ เขตมีนโยบายส่งเสริมความรู้
และสร้างจิตส านึกและจัดการเรียนรู้การผลิตและบริโภคท่ีเป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ๗. สถานศึกษาต้นแบบน าขยะมาใช้ประโยชน์เพื่อลดปริมาณขยะ จ านวน ๑๕,๐๐๐ โรงเรียน 
 ๘. มีสถานศึกษา นวัตกรรมต้นแบบในการน า 3RS มาประยุกต์ใช้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม จ านวน ๖,๐๐๐ โรงเรียน 
 ๙. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ๒๒๕ เขต มีการท านโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ตัวช้ีวัด 
 ๑. สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมให้ความรู้ ที่ถูกต้องและสร้างจิตส านึกด้านการผลิตและ
บริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมน าไปปฏิบัติใช้ที่บ้านและชุมชนเช่น การส่งเสริมอาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การ
ลดใช้สารเคมีจากปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ฯลฯ 
 
 ๒. สถานศึกษามีการน าขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงานเพ่ือลดปริมาณขยะ 
และมีส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนเพ่ือลดปริมาณคาร์บอนที่โรงเรียนและชุมชน 
 ๓. สถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและการน าขยะมาใช้ประโยชน์รวมทั้ง
สอดแทรกในสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง 
 ๔. นักเรียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ มีการขยายผลแหล่งเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียนชุมชน เรียนรู้ด้านการลด
ใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้และตัวอย่างรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม เช่น โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ 
 ๕. นักเรียน สถานศึกษามีการเก็บข้อมูลเปรียบเทียบการลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซต์ในการด าเนิน
กิจกรรมประจ าวันในสถานศึกษาและที่บ้าน และข้อมูลของ Carbon Footprintในรูปแบบ QR CODE และ Paper 
less 
 ๖. ครู มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และด าเนินการจัดท างานวิจัยด้านการสร้างส านึก
ด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ 
 ๗. ครู และนักเรียนสามารถน าสื่อนวัตกรรมที่ผ่านกระบวนการคิดมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียนการจัดการ
เรียนรู้ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและชุมชนได้ตามแนว ทางThailand ๔.๐ 
 ๘. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรและสถานที่ให้เป็นส านักงาน
สีเขียวต้นแบบมีนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน 
มาตรการและแนวทางการด าเนินการ 
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 ๑ . จัดท า Road Map และแผนปฏิบัติการเพ่ือจัดแนวทางการด าเนินทางการให้องค์ความรู้และสร้าง
จิตส านึกด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ๒. จัดท าคู่มือและพัฒนาสื่อนวัตกรรม ในรูปแบ บ QR CODE และสื่อระบบMultimedia และอ่ืน ๆ 
 ๓. จัดท าเกณฑ์การประกวดโรงเรียนคาร์บอนต่ าและชุมชนคาร์บอนต่ าและพัฒนาวิทยากรให้ความรู้เรื่อง
วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (LCA) สู่สังคมคาร์บอนต่ า 
 ๔. พัฒนาวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนและจัดท าหน่วยการเรียนรู้ในเรื่องการผลิตและบริโภคที่เป็นกับ
สิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตั้งแต่ระดับ ปฐมวัยจนถึงระดับมัธยมศึกษา และพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศการเก็บข้อมูลการลดก๊าซที่มีผลต่อปรากฏการณ์ภาวะเรือนกระจก เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ ในรูปแบบ
การเปรียบเทียบและการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน Carbon emission / Carbon 
Footprint ในสถานศึกษาสู่ชุมชน 
 ๕. จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญในการจัดท า Road Map เป็นที่ปรึกษาในการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการโรงเรียน
คาร์บอนต่ าสู่ชุมชนคาร์บอนต่ า 
 ๖. พัฒนาต่อยอดและขยายผลศูนย์การเรียนรู้ลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใน ๖ 
ศูนย์ ๔ ภูมิภาค 
 ๗. พัฒนาเครื่องมือ และ กระบวนการให้ความรู้และแนวทางการจัดการเรียนรู้กิจกรรม เรื่องการผลิตและ
บริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใน ๖ ภูมิภาค 
 ๘. จัดสรรงบประมาณ ด าเนินการตาม Road map และแผนปฏิบัติการ๒๕๕ เขต เพ่ือด าเนินการต่อยอด
ขยายความรู้และสร้างเครือข่ายโรงเรียน ชุมชน และเชื่อมต่อหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
 ๙. สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนากระบวนการรณรงค์ให้มีการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ
ยกระดับส านักงานเขตพ้ืนที่ต้นแบบ ๒๒๕ เขต และสถานศึกษาด้านการบริหารจัดการส านักงานสีเขียวและ
สถานศึกษาท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green office) 
 ๑๐. พัฒนายกระดับสถานศึกษาน าร่องขยายผลส่งสถานศึกษาต้นแบบด้านการพัฒนา ด้านการผลิต และ
บริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งระบบ เช่น การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เบอร์ ๕ และผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากและสัญลักษณ์
เบอร์ ๕ เพ่ือลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและลดปริมาณขยะในส านักงานและสถานศึกษา 
 ๑๑. ส่งเสริมการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และบูรณาการสาระการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้เ รื่องการ
ผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 
 ๑๒. ขยายผลผ่านระบบ DLTV ส่งเสริมความรู้เรื่อง การผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อความ
ปลอดภัย และสุขภาพที่ดีสู่สังคมเมืองเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อมที่ดีและการเลือกผลิตภัณฑ์ บรรจุ
ภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและฉลากที่แสดงสัญลักษณ์ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ๑๓. พัฒนานวัตกรรมโดยใช้กระบวนการ BBL/PLC และ Decision – Makingการน าขยะมาใช้ประโยชน์
ในรูปแบบผลิตภัณฑ์และพลังงานและลดประมาณขยะ การบ าบัดน้ าเสียลดการใช้เผาและลดใช้ สารเคมี สู่โรงเรียน
ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ๑๔. ขยายผลจากโรงเรียนคาร์บอนต่ าสู่ชุมชนเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อมดี Green city 
ด้านพลังงาน การจัดการขยะและน้ าเสีย ชุมชนผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ๑๕. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาให้นักเรียน โรงเรียนได้ศึกษา เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้โรงงานอุตสาหกรรม 
การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ชุมชนเมืองนิเวศ และหน่วยงานส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือน า
ความรู้มาประยุกต์ใช้และจัดท าโครงงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
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 ๑๖. ส่งเสริมแนวทางการจัดการเรียนรู้อาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาจัดค่ายเยาวชนวัยซน
ลดคาร์บอนเพ่ือโลก ประกวดชุมชนต้นแบบที่น าความรู้จากโรงเรียนต่อยอดสู่ชุมชนนิเวศ ปลอดขยะ ปลอดสารพิษ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อย่างน้อย ๒,๐๐๐ ชุมชน 
 ๑๗. จัดท าระบบนิเทศ ติดตามผลการด าเนินงานในสถานศึกษาทั้งในระบบออนไลน์และนิเทศเชิงคุณภาพ
พัฒนาการกรอกข้อมูลระบบการนิเทศติดตาม แลกเปลี่ยนน าเสนอผลงานและมอบรางวัลเกียรติยศ ประชาสัมพันธ์
และจัดพิมพ์ เว็บไซต์ ผลงานเพ่ือเผยแพร่และเป็นต้นแบบสรุปผลรายงาน 
 
นโยบายที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
บทน า 
 นโยบายด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา เป็นนโยบายจุดเน้นที่ส าคัญ 
เนื่องจากเป็นนโยบายที่กระจายอ านาจการจัดการศึกษาให้สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษามีความเป็นอิสระในการ
บริหารและจัดการศึกษา ครอบคลุมทั้งด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล 
และด้านการบริหารงานทั่วไป และปรับบทบาทภารกิจของหน่วยงานทั้งระดับส านักงานทั้งส่วนกลาง และระดับ
ภูมิภาค โดยปรับโครงสร้างของหน่วยงานทุกระดับตั้งแต่สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และส านักงาน
ส่วนกลาง ให้มีความทันสมัยพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา หน่วยงานส านักงาน
เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ น าเทคโนโลยีดิจิทัล Digital Technology เช่น Cloud Technology Big Data Technology และ 
Communication Technology เป็นต้น มาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานทั้งระบบ มีความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ พร้อมทั้งปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์และเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม
เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน 
ไดอ้ย่างสะดวก รวดเร็ว 
 
เป้าประสงค์ 
 ๑. สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษาครอบคลุม ด้านการ
บริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคลและด้านการบริหารงานทั่วไป 
 ๒. หน่วยงานส่วนกลาง และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ต้องปรับเปลี่ยนให้เป็นหน่วยงานให้มีความ
ทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลาเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม 
ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๓. หน่วยงานทุกระดับ มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิ
บาล 
 ๔. หน่วยงานทุกระดับมีกระบวนการ และการวิธีงบประมาณด้านการศึกษาเพ่ือเพ่ิมคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน 
 ๕. หน่วยงานทุกระดับ พัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล  (Digital Technology)มาใช้ในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ 
ตัวช้ีวัด 
 ๑. สถานศึกษาได้รับการกระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระ 
 ๒. สถานศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและส านักงานส่วนกลางได้รับการพัฒนาให้เป็นหน่วยงานที่มี
ความทันสมัย ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่
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มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบติดตาม เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ครอบคลุมทุกต าบล 
 ๓. สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และส านักงานส่วนกลาง น านวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการและตัดสินใจ ทั้งระบบ 
 ๔. สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัดทุกระดับ มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 ๕. สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด ทุกระดับ ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) 
 ๖. สถานศึกษาทุกแห่งและหน่วยงานในสังกัดมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศวิชาการผู้เรียน ครู บุคลากร
ทางการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด 
 ๗. สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่าง ๆ น าไปสู่การวิเคราะห์เพ่ือ
วางแผนการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ( Big Data Technology) 
 ๘. สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และส านักงานส่วนกลาง มีแพลตฟอร์ม 
ดิจิทัล (Digital Platform) เพ่ือสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษา 
 ๙. สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถใช้ในการวาง แผนการจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
มาตรการและแนวทางการด าเนินการ 
 ๑. ให้สถานศึกษา หรือ กลุ่มสถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการศึกษา 
 เป็นมาตรการกระจายอ านาจให้สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารและจัด
การศึกษาครอบคลุม ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการ
บริหารงานทั่วไป โดยด าเนินการเป็นรายสถานศึกษาหรือกลุ่มสถานศึกษา อาจด าเนินการเป็นรายด้านหรือทุกด้านได้
โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
  (๑) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาศึกษา วิเคราะห์ 
หลักเกณฑ์ รูปแบบ หน้าที่ อ านาจ และโครงสร้างการก ากับดูแลของสถานศึกษาหรือกลุ่มสถานศึกษา 
  (๒) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาศึกษา วิเคราะห์ 
หน้าที่และอ านาจ องค์ประกอบ จ านวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาการเลือกประธานและ
กรรมการ คณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษาหรือของกลุ่มสถานศึกษา โดยให้ค านึงถึงหลักธรรมาภิบาลและ
ความเป็นอิสระของสถานศึกษาหรือกลุ่มสถานศึกษา ให้มีความหลากหลายและความแตกต่างของสถานศึกษารวมถึง
ความต้องการและข้อจ ากัดของแต่ละพ้ืนที่ 
  (๓) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาส่งเสริม สนับสนุน
ให้สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษาจัดหาเจ้าหน้าที่เพ่ือปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนงานด้านธุรการ ด้านการเงิน การบัญชี
และพัสดุ และด้านบริหารงานบุคคล เพ่ือมิให้งานดังกล่าวเป็นภาระที่เกินสมควรแก่ครู ผู้ปฏิบัติหน้าที่การจัดการ
เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
  (๔) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาศึกษา วิเคราะห์ 
ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อปฏิบัติให้สอดคล้องกับการกระจายอ านาจให้สถานศึกษา 
หรือกลุ่มสถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา 
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  (๕) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดท าแผนปฏิบั ติ
การและด าเนินการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสถานศึกษาหรือกลุ่มสถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระในการบริหาร
จัดการศึกษา 
  (๖) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาส่งเสริม สนับสนุน 
ให้โรงเรียนขนาดเล็ก ให้มีระบบการบริหารจัดการที่หลากหลาย เช่น การบริหารจัดการแบบกลุ่มโรงเรียน การสอน
แบบบูรณาการ คละชั้น เป็นต้น 
  (๗) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษายกระดับ
สถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของทุกคนในชุมชน เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต 
  (๘) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาน าผลการประกัน
คุณภาพการศึกษามาใช้ในการวางแผนการปฏิบัติการตรวจสอบติดตามเพ่ือการปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษาให้มี
คุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
  (๙) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาส่งเสริม สนับสนุน
ให้มีการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนารูปแบบการระบบบริหารจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับการพัฒนาให้
สถานศึกษามีอิสระในการบริหารจัดการศึกษา 
  (๑๐) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดอบรม พัฒนา
ผู้บริหารสถานศึกษาให้มีคุณสมบัติ สมรรถนะ และความรู้ความ เชี่ยวชาญประสบการณ์ที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติ
หน้าที่ 
  (๑๑) สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษาได้รับการกระจายอ านาจให้อย่างเป็นอิสระในการบริหารและจัด
การศึกษาครอบคลุม ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการ
บริหารงานทั่วไป โดยด าเนินการเป็นรายสถานศึกษาหรือกลุ่มสถานศึกษา อาจด าเนินการเป็นรายด้านหรือทุกด้านได้ 
  (๑๒) สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา มีคณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือท าหน้าที่
ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลกิจการและการประกันคุณภาพของสถานศึกษา 
 
๒. พัฒนาส านักงานส่วนกลาง และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นหน่วยงานมีความทันสมัยอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 เป็นมาตรการในการเพ่ิมประสิทธิภา พการบริหารงานของส านักงานทั้งระดับส านักงานส่วนกลาง และ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้เป็นหน่วยงานที่ทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่
ตลอดเวลา มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เป็นหน่วยงานที่
มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตามเพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิ ภาพโดยมี
แนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
 (๑) ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุง และพัฒนาส านักงานส่วนกลาง และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้เป็น
หน่วยงานที่ทันสมัย มีหน้าที่ สนับสนุน ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล สถานศึกษา เพ่ือการบริหารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 (๒) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ส านักงานส่วนกลาง และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาใช้ระบบการบริหารจัดการ
ที่มุ่งเน้นคุณธรรมและความโปร่งใสในการท างานตามหลักการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity & Transparency Assessment : ITA) 
 (๓) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ส านักงานส่วนกลาง และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาน านวัตกรรม และ
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารงาน 
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 (๔) ส่งเสริมการบริหารจัดการเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน (Area-based Management) 
รูปแบบการบริหารแบบกระจายอ านาจ “CLUSTERs” 
 (๕) ส่งเสริม การมีส่วนร่วม จัดท าแผนบูรณาการจัดการศึกษาในระดับพ้ืนที่ 
 (๖) สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่ายเช่น เครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ สหวิทยาเขตกลุ่มโรงเรียน ฯลฯ 
 (๗) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการที่ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนและพ้ืนที่ 
 (๘) ส่งเสริม สนับสนุน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให้มีความรู้ความเข้าใจ และมีส่วนร่วม
รับผิดชอบ (Accountability) ในการบริหารจัดการศึกษา 
 (๙) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
 ๓. ปฏิรูปการคลังด้านการศึกษา เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 
โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน และสถานศึกษา 
 เป็นมาตรการที่เน้นการน าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการจัดสรรงบประมาณอุดหนุน
ผู้เรียนทุกคน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ต้องการปฏิรูปการคลังโดยการจัดสรรงบประมาณตรงไปยังผู้เรียน 
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) จะเป็นเครื่องมือส าคัญในการด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าประสงค์ดังกล่าว 
โดยสามารถพิสูจน์ตัวตนของผู้เรียนที่รับจัดสรรงบประมาณได้อย่างถูกต้อง ลดความซ้ าซ้อนในการจัดสรรงบประมาณ
อุดหนุนผู้เรียน สามารถก าหนดเงื่อนไขการจัดสรรงบประมาณให้แก่ผู้เรียนกลุ่มต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง และสามารถ
เชื่อมโยงข้อมูลกับระบบธนาคาร ในการจัดสรรงบประมาณตรงไปยังผู้ เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีแนวทางการ
ด าเนินการ ดังนี้ 
 (๑) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบการบริหารจัดการงบประมาณอุดหนุนผู้เรียนและ
สถานศึกษาโดยตรง 
 (๒) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารจัดการงบประมาณอุดหนุน
ผู้เรียนและสถานศึกษาโดยตรง 
 (๓) พัฒนาและประยุกต์ใช้ ระบบไบโอเมทริกซ์ (Biometric) ในการพิสูจน์ตัวตนของผู้เรียน เพ่ือลดความ
ซ้ าซ้อนในการจัดสรรงบประมาณ โดยจะท าการแลกเปลี่ยนข้อมูลนักเรียนรายบุคคล                        กับ
กระทรวงมหาดไทย 
 (๔) พัฒนาระบบเบิกจ่ายงบประมาณอุดหนุนตรงไปยังผู้เรียน และสถานศึกษาโดยผ่านระบบธนาคาร 
 ๔. พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และระบบการท างานที่เป็นดิจิทัลเข้ามา
ประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 
 เป็นมาตรการในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารอย่างเป็นระบบ น าไปสู่การน าเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่(Big Data Technology) เพ่ือเชื่อมโยง
ข้อมูลด้านต่าง ๆ ตั้งแต่ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลครู ข้อมูลสถานศึกษาข้อมูลงบประมาณ และข้อมูลอ่ืน ๆ ที่จ าเป็น มา
วิเคราะห์เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ และความถนัด และ
สามารถวิเคราะห์เป็นข้อมูลในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ น า  Cloud Technology มา
ให้บริการแก่หน่วยงานทุกระดับทั้งระดับ IaaS PaaS และ SaaS และพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform)
ระบบบริหารงานส านักงาน เช่น ระบบแผนงานและงบประมาณ ระบบบัญชี ระบบพัสดุ ระบบสารบรรณเป็นต้น เพ่ือ
เจ้าหน้าที่สามารถใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เชื่องโยงกันทั้งองค์กรโดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
  (๑) ศึกษา วิเคราะห์ น า Cloud Technology มาให้บริการหน่วยงานในสังกัดทุกระดับทั้งในรูปแบบ 
Private Cloud Hybridge Cloud และ public Cloud ทั้งในระดับ IaaSPaas และ SaaS 
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  (๒) ศึกษา วิเคราะห์ น า Big Data Technology มาใช้ในการเชื่อมโยงข้อมูลของนักเรียนในฐานข้อมูล
ต่าง ๆ เพื่อน ามาวิเคราะห์ คุณภาพของผู้เรียนในมิติต่าง ๆ 
  (๓) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพ่ือสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษาทั้ง
ระบบพร้อมให้บริการ (Services) เชื่อมโยงข้อมูล เพ่ือแลกเปลี่ยนและบูรณาการข้อมูลภาครัฐทั้งภายในและนอก
สังกัดอีกทั้งยังเป็นระบบกลางส าหรับใช้ในการพิสูจน์ยืนยันตัวตนเดียวและรองรับการท างานร่วมกับแพลตฟอร์ม
ดิจิทัลต่าง ๆ 
  (๔) พัฒนาระบบฐานข้อมูล ทรัพยากรมนุษย์ด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่สามารถเชื่อมโยง และบูรณา
การข้อมูลด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างกระทรวงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการเชื่อมโยงข้อมูลรายบุคคลที่
เกี่ยวกับการศึกษา การพัฒนาตนเองสุขภาพและการพัฒนาอาชีพในตลอดช่วงชีวิต เป็นฐานข้อมูลการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถประเมินจุดอ่อน จุดแข็ง และศักยภาพ
บุคคลของประเทศน าไปสู่การตัดสินใจระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ 
  (๕) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรทางการศึกษา 
ด้านการบริหารงาน เชื่อมโยงถึงการพัฒนาครู เพ่ือให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าในอาชีพ ตลอดจน พัฒนา ระบบ
ข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนเป็นรายบุคคลตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่สามารถเชื่อมโยงกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปสู่การพัฒนาฐานข้อมูลประชากรด้านการศึกษาของประเทศ 
 
 

กลุ่มวิจัยและพัฒนานโยบาย 
ส านักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

โทร ๐ ๒๒๘๘ ๕๘๓๙ – ๔๐ 
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 หมวดที่ 5 หน้าที่ของรัฐ 

มาตรา ๕๔ รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ ก่อนวัยเรียนจน
จบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย  

รัฐต้องด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง เพ่ือพัฒนา
ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุน  ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการด าเนินการด้วย 

 

 และ ในหมวดที่ 16 การปฏิรูปประเทศ 

  “จ. ด้านการศึกษา  

(๑) ให้สามารถเริ่มด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา  ตามมาตรา 
๕๔ วรรคสอง เพ่ือให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัยโดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย  

(๒) ให้ด าเนินการตรากฎหมายเพ่ือจัดตั้งกองทุนตามมาตรา ๕๔ วรรคหก ให้แล้วเสร็จ ภายในหนึ่งปี
นับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้  

(๓) ให้มีกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ ให้ได้ผู้มีจิต
วิญญาณของความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับ  ความสามารถและ
ประสิทธิภาพในการสอน รวมทั้งมีกลไกสร้างระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลของ ผู้ประกอบวิชาชีพครู 

(๔) ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามความถนัด  และ
ปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือบรรลุเป้าหมายดังกล่าว โดยสอดคล้องกันทั้งในระดับชาติ  และระดับ
พ้ืนที”่ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2560 
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วิสัยทัศน์ประเทศไทย 

  “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง”  

  เป้าหมายอนาคตประเทศไทย ปี 2580 

  “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง”  

  โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชน มีความสุข เศรษฐกิจพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ 
พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นเด็กดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 

 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 

  1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
  2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
  4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
  5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
   

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
(พ.ศ.2561 – 2580) 



 

.. 

๑๐๒ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ปี (2563 – 2566) 

. สพป.ชพ
1

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม 

 

 

 

วิสัยทัศน์ 

“คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิต  อย่างเป็นสุข 
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลง ของโลกศตวรรษที่ ๒๑” 

วัตถุประสงค์ 

๑) เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 

 ๒) เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้อง  กับ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและ ยุทธศาสตร์ชาติ  

๓) เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี และร่วมมือ
ผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

๔)  เ พ่ือน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ า  

ภายในประเทศลดลง 

  เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์และจุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น แผนการศึกษา
แห่งชาติได้วางเป้าหมายไว้ 2 ด้าน คือ 

1. ด้านผู้เรียน (Learner  Aspirations) 

แผนการศึกษาแห่งชาติมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้  ในศตวรรษที่ 
๒๑ (3Rs 8Cs) ประกอบด้วย ทักษะและคุณลักษณะต่อไปนี้ • 3Rs ได้แก่ การอ่านออก (Reading) การเขียนได้
(Writing) และการคิดเลขเป็น (Arithmetics) • 8Cs ได้แก่ ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการ
แก้ปัญหา (Critical Thinking and Problem Solving) ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and 
Innovation) ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross – cultural Understanding) ทักษะ
ด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า (Collaboration, Teamwork and Leadership) ทักษะด้าน
การสื่อสาร สารสนเทศ และการรู้เท่าทันสื่อ 80 (Communications, Information and Media Literacy) ทักษะ
ด้านคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy) ทักษะอาชีพ และ
ทักษะ  การเรียนรู้ (Career and Learning Skills) และความมี เมตตา กรุณา มีวินัย  คุณธรรม จริยธรรม 
(Compassion) 

2. ด้านการจัดการศึกษา (Aspirations) 

แผนการศึกษาแห่งชาติได้ก าหนดเป้าหมายของการพัฒนาการศึกษาในระยะ ๒๐ ปี ไว้ ๕ ด้าน 
ประกอบด้วย   

แผนการศึกษาแห่งชาติ 
(พ.ศ.2560 – 2579) 



 

.. 

๑๐๓ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ปี (2563 – 2566) 

. สพป.ชพ
1

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม 

1.)  ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานอย่างทั่วถึง (Access)  

■ เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย  

■ ประชากรทุกคนมีโอกาสได้รับบริการทางการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยถึงมัธยมศึกษา  ตอนปลาย หรือ
เทียบเท่าที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  

■ ประชากรที่อยู่ในก าลังแรงงานได้รับการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถ และ สมรรถนะที่
ตอบสนองความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ 

■ ประชากรสูงวัยได้เรียนรู้ฝึกฝนเพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถ และทักษะเพ่ือ  การท างานหรือ
การมีชีวิตหลังวัยท างานอย่างมีคุณค่าและเป็นสุข  

๒) ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการทางการศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม (Equity) ผู้เรียน
ทุกกลุ่มเป้าหมาย ทั้งกลุ่มปกติผู้มีความสามารถพิเศษ ผู้มีความบกพร่อง ด้านต่าง ๆ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีภูมิ
หลังทางสังคมหรือฐานะทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกัน ได้รับโอกาสและการบริการทางการศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่า
เทียม  

๓) ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถและ  เต็มตาม
ศักยภาพ (Quality) ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน เพ่ือพัฒนา  คุณลักษณะ 
ทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะของแต่ละบุคคลให้ไปได้ไกลที่สุดเท่าที่ ศักยภาพและความสามารถของแต่
ละบุคคลพึงมีภายใต้ระบบเศรษฐกิจสังคมฐานความรู้สังคม แห่งปัญญา และการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ที่ประชาชนสามารถเรียนรู้ได้อย่าง ต่อเนื่องตลอดชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรมและสามารถด ารงชีวิตได้อย่างเป็น
สุขตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง  

๔) ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือการพัฒนาผู้เรียนอย่างทั่วถึง  และมีคุณภาพ 
และการลงทุนทางการศึกษาที่คุ้มค่าและบรรลุเป้าหมาย (Efficiency) หน่วยงาน สถานศึกษาและสถาบันการศึกษา
ทุกแห่งสามารถบริหารและจัดการศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล จัดให้มีระบบ
การจัดสรรและใช้ ทรัพยากรทางการศึกษาที่ก่อประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาผู้เรียนแต่ละคนให้บรรลุศักยภาพและ  
ขีดความสามารถของตน และส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนของสังคมที่มีศักยภาพและ ความพร้อมเข้ามามีส่วนร่วม
ในการระดมทุนและร่วมรับภาระค่าใช้จ่ายเพ่ือการศึกษา โดยเฉพาะ สถานประกอบการ สถาบันและองค์กรต่าง ๆ ใน
สังคม และผู้เรียน ผ่านมาตรการทางการเงินและ การคลังที่เหมาะสม 

๕) ระบบการศึกษาที่สนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัตและ  บริบทที่
เปลี่ยนแปลง (Relevancy) ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน สนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของ  
โลกศตวรรษที่ ๒๑ สามารถพัฒนาทักษะ คุณลักษณะและสมรรถนะในการท างานของก าลังคนใน  ประเทศให้
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน สังคม และประเทศ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ระยะ ๒๐ ปีและยุทธศาสตร์
ประเทศไทย ๔.๐ ที่จะน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางสู่การเป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว ด้วย
การศึกษาที่สร้างความมั่นคงในชีวิตของประชาชน สังคมและประเทศชาติและการสร้างเสริมการเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 



 

.. 

๑๐๔ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ปี (2563 – 2566) 

. สพป.ชพ
1

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม 

 

 

 

 

   

 

 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  

  เพ่ือให้การด าเนินการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
วัตถุประสงค์ของแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และนโยบายของรัฐบาล  โดยเฉพาะนโยบายเร่งด่วน เรื่องการ
เตรียมคนสู่ศตวรรษที่ 21 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศนโยบ ายและจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 

  หลักการ 

  1. ให้ความส าคัญกับประเด็นคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ ทั้งผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ข้าราชการพลเรือน และผู้บริหารทุกระดับ ตลอดจนสถานศึกษาทุกระดับทุกประเภทและเป็นการศึกษาตลอด
ชวีิต 

  2. บูรณาการท างานร่วมกันระหว่างส่วนราชการหลัก องค์การมหาชนในก ากับของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการให้มีความคล่องตัว รวมทั้งหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนที่ภูมภาคให้สามารถ
ปฏิบัติงานร่วมกันได้ เพ่ือด าเนินการปฏิรูปการศึกษาร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ตามนโยบาย
ประชารัฐ 

 ระดับก่อนอนุบาล 

  เน้นประสานงานกับส่วนราชการ และชุมชน ในการเตรียมความพร้อมผู้เรียนในด้านสุขภาพและ
โภชนาการ และจัดประสบการณ์การเรียนรู้ทีเชื่อมโยงกับระบบโรงเรียนปกติ 

 

 

แผนการศึกษาแห่งชาติ 
(พ.ศ.2560 – 2579) 



 

.. 

๑๐๕ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ปี (2563 – 2566) 

. สพป.ชพ
1

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม 

 ระดับอนุบาล 

  เน้นสร้างความร่วมมือกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง และชุมชน เพ่ือออกแบบกิจกรรมการพัฒนาทักษะที่
ส าคัญด้านต่าง ๆ เช่น ทักษะทางสมอง ทักษะความคิดความจ า ทักษะการควบคุมอารมณ์ ทักษะการรู้จักและประเมิน
ตนเอง 

 ระดับประถมศึกษา 

  ม่งค านึงถึงพหุปัญญาของผู้เรียนรายบุคคลที่หลากหลายตามศักยภาพ ด้วยจุดเน้น ดังนี้ 

  1. ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้อง โดยใช้กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 

  2. เรียนภาษาไทย เน้นเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอ่ืน 

  3 เรียนภาษาอังกฤษและภาษาพ้ืนถิ่น (ภาษาแม่) เน้นเพื่อการสื่อสาร 

  4. เรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning เพ่ือพัฒนากระบวนการคิด การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
หรือจากสถานการณ์จ าลองผ่านการลงมือปฏิบัติ และเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันของผู้เรียนและครูดด้วยการจัดการ
เรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นให้มากข้ึน 

  5. สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 

  6. การจัดการเรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding) 

  7. พัฒนาครูให้มีความช านาญในการสอนภาษาอังกฤษ และภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) 

  8. จัดให้มีโครงการ 1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้นปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกบริเวณโรงเรียนให้เอ้ือต่อการสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 

 ระดับมัธยมศึกษา 

  มุ่งต่อยอดระดับประถมศึกษา ด้วยจุดเน้น ดังนี้ 

  1. จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์ (STEM) และ
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาที่สาม) 

  2. จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพ่ือสร้างทักษะพ้ืนฐานที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพ และการมีงานท า 
เช่น ทักษะด้านกีฬาที่สามารถพัฒนาไปสู่นักกีฬาอาชีพ  ทักษะภาษาเพ่ือเป็นมัคคุเทศก์ 

 การขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ 

  1. ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ต้องปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐบาล และวางแผนการใช้งบประมาณเป็นรายไตรมาส  รวมทั้งใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 
  2. จัดท าฐานข้อมูล (Big Data) ของกระทรวงศึกษาธิการ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย 
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  3. ใช้เทคโนโลยีและดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการพัฒนางานทั้งระบบ เน้นการเรียนรู้และการบริหาร
จัดการ 
  4. ปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการให้เกิดความคล่องตัว หากติดขัดในเรื่องข้อกฎหมาย 
ให้ผู้บริหารระดับสูงร่วมหาแนวทางการแก้ไขร่วมกัน 
  5. ให้หน่วยงานระดับกรมก าหนดแผนงานสนับสนุนทรัพยากร งบประมาณ อัตราก าลัง ตามความ
ต้องการจ าเป็น ให้แก่หน่วยงานในพื้นท่ีภูมิภาค 
  6. ใช้กลไกกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา  มาบูรณาการการด าเนินงานร่วมกับหน่วยจัด
การศึกษา 
  7. เร่งทบทวน (ร่าง) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ......... โดยปรับปรุงสาระส าคัญให้เอ้ือ
ต่อการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล 
  8. ในระดับพ้ืนที่หากเกิดปัญหาข้อติดขัดการปฏิบัติงาน ต้องศึกษา ตรวจสอบข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่
เกิดข้ึน เช่น จ านวนเด็กในพ้ืนที่น้อยลง ซึ่งจ าเป็นต้องมีการควบรวมโรงเรียน ให้พิจารณาสื่อสารอธิบายท าความเข้าใจ
ที่ชัดเจนกับชุมชน 
  9. วางแผนการใช้อัตราก าลังครู โดยเฉพาะครูระดับอนุบาล และครูระดับอาชีวศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ และจัดท าแผนการประเมินครูอย่างเป็นระบบ รวมทั้งจัดท าหลักสูตรการพัฒนาครูให้มีองค์ความรู้และ
ทักษะในด้านพหุปัญญาของผู้เรียน 
  10. ให้ศึกษาธิการจังหวัดจัดท าแผนการจัดการศึกษาของแต่ละจังหวัด  น าเสนอต่อคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด และขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
  11. ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และศึกษาธิการภาค  มีบทบาทหน้าที่ ตรวจราชการ 
ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย  และจัดท ารายงานเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
  ทัง้นี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

   ประกาศ ณ วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2562 

        

          (นายณัฏฐพล  ทีปสุวรรณ) 
            รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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 วิสัยทัศน์  พันธกิจ เป้าหมาย  กลยุทธ์ แนวทาง และตัวชี้วัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ชุมพร เขต 1ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
วิสัยทัศน์ :  
          การศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล  บนพ้ืนฐานของความเป็นไทย   
พันธกิจ : 
           1.  ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
 2.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
 3.  พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม การบูรณาการการจัดการศึกษา และเสริมสร้างความ
รับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา 
เป้าหมาย  
 1.  นักเรียนรับก่อนประถมศึกษามีพัฒนาการที่เหมาะสมตามช่วงวัยและได้สมดุล  และนักเรียนระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคน  มีพัฒนาการเหมาะสมตามช่วงวัยและมีคุณภาพ 
 2.  ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างทั่วถึง  มีคุณภาพและเสมอภาค 
 3.  ครู  ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  มีทักษะที่เหมาะสมและมีวัฒนธรรมการท างาน
ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
 4.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีประสิทธิภาพและเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 
 5.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบูรณาการการท างาน เน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วม  กระจายอ านาจและ
ความรับผิดชอบสู่สถานศึกษา 
ยุทธศาสตร์ 
  1. จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
  2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
  3. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  4. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
  5. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
  6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายส านกังานเขตพื้ นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชมุพร เขต 1  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 



 

.. 
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นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
 กลยุทธ์ 
1. เสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลัก และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 
 
 1.1 น้อมน าแนวพระราชด าริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษา หรือ “ศาสตร์
พระราชา” มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน 
 1.2 ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท์ สันติวิธี ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น และ
ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 1.3 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย์ ผ่านหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และความเป็นพลเมือง  
 
2. ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์  
    2.1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน ที่เอ้ือต่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
    2.2 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ เช่น อาชญากรรม และความ
รุนแรงในรูปแบบต่างๆ สิ่งเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ  ภัยจากโรคอุบัติใหม่  ภัยจากไซเบอร์ ฯลฯ 
นโยบายที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน 
กลยุทธ์ 
๑. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการปรับหลักสูตร การวัดและประเมินผลที่
เหมาะสม  
      ๑.1 ปรับปรุงหลักสูตรในระดับปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และน าหลักสูตรไปสู่
การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ และจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตร ตามความจ าเป็นและความต้องการของ
ผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม 
  ๑.2 ส่งเสริมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ  ภาษาประเทศคู่ค้า และ
ภาษาอาเซียนอย่างน้อย ๑ ภาษา 
  ๑.3 พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลทุกระดับ  ให้มีคุณภาพและมาตรฐานน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ 
 
2. พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้  
     ๒.๑ พัฒนาผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา ให้มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ  สังคม  
และสติปัญญา ให้มีความพร้อมเข้าสู่การเรียนในระดับที่สูงขึ้น 
     ๒.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ตามช่วงวัย 
         ๒.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน 
     2.4 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่ ให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active 
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Learning) เน้นทักษะกระบวนการ ให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ในทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ทั้งในและนอกห้องเรียน 
     ๒.5 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ 
     2.6 ปลูกฝังทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
     2.7 สนับสนุนการผลิต จัดหา และใช้สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งอ านวย
ความสะดวกที่หลากหลายรวมทั้งการพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้ได้ทั้งใน
ห้องเรียน และนอกห้องเรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ 
     ๒ .8 ส่งเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพ ควบคู่ไปกับวิชาสามัญ เช่น ทวิศึกษา (Dual 
Education) , หลักสูตรระยะสั้น  
     ๒.9 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ (ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส 
และผู้มีความสามารถพิเศษ) ให้เต็มตามศักยภาพด้วยรูปแบบที่เหมาะสม 
     ๒.๑0 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพอย่าง
เข้มแข็งต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 
 
3. สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
     3.1 ยกระดับผลการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA (Programme for 
International Student Assessment)  
     3.2 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในด้านต่างๆ  
     3.3 ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ เช่น สะเต็มศึกษา (Science Technology 
Engineering and Mathematics Education : STEM Education) เพ่ือพัฒนากระบวนการคิด และการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือสร้าง
มูลค่าเพ่ิม สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0 
 
4. ส่งเสริมสนับสนุนการท าวิจัย และน าผลการวิจัยไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
     4.1 ส่งเสริมการท าวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา 
     4.2 ส่งเสริมการท าวิจัยเพ่ือพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล โดยเน้น
ให้มีการวิจัยในชั้นเรียน 
 
นโยบายที่ 3 ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
           ยุทธศาสตร์ที ่3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    กลยุทธ์ 
1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ในรูปแบบท่ีหลากหลาย เช่น  
   1.๑  TEPE Online (Teachers and Educational personnel Enhancement Based on Mission 
and Functional Areas as Majors) 
   1.๒ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) 
   1.๓ การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 
    ๑.๔ การพัฒนาครูทั้งระบบที่เชื่อมโยงกับการเลื่อนวิทยฐานะ 
๒. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  
   2.1 การก าหนดแผนอัตราก าลัง  การสรรหา  การบรรจุแต่งตั้ง  การประเมินและการพัฒนา 
   2.2 การสร้างแรงจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและก าลังใจในการท างาน   
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นโยบายที่ 4 ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
        ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
  กลยุทธ์ 
   ๑. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
      ๑.๑ ส่งเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนให้ได้รับโอกาสในการเข้ารับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง 
มีคุณภาพและเสมอภาค 
     1.2 สร้างความเข้มแข็งของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียน ระบบคุ้มครองนักเรียน และการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม 
    ๒. ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
     ๒.1 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดการศึกษาท่ีเหมาะสม ส าหรับ     เด็กด้อยโอกาส ที่
ไม่อยู่ในทะเบียนราษฎร เช่น เด็กไร้สัญชาติ เด็กพลัดถิ่น เด็กต่างด้าว เด็กไทยที่ไม่มีเลขประจ าตัวประชาชน เป็นต้น 
     ๒.2 ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่อย่างทั่วถึง เช่น 
การพัฒนาคุณภาพศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance learning information technology : DLIT) 
, การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  (Distance Learning Television : 
DLTV) ฯลฯ 
 
นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
          ยุทธศาสตร์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
     กลยุทธ์ 
    1. จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต 
     1.1 ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม  มีคุณธรรม  จริยธรรม และน้อมน า
แนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 
     1.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อ
การเรียนรู้ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
     1.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  
 
นโยบายที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
  กลยุทธ์ 
   1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
    ๑.1 พัฒนาระบบการวางแผน การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ การก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล เพ่ือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
    ๑.2 พัฒนาระบบงบประมาณและการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    1.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการศึกษา ที่มีมาตรฐานเชื่อมโยงและเข้าถึงได้ 
     1.4 สร้างความเข้มแข็ง และยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของพ้ืนที่ เช่น โรงเรียนที่
ประสบปัญหาวิกฤตทางการศึกษา (ICU), โรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน) , โรงเรียนคุณธรรม, โรงเรียนห้องเรียนกีฬา, 
โรงเรียนมาตรฐานสากล ฯลฯ 
     1.5 ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง   
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     1.6 ยกย่องเชิดชู เกียรติส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  
สถานศึกษา และองค์คณะบุคคล ที่มีผลงานเชิงประจักษ์ 
 
    2. สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
     2.๑ ส่ ง เสริมการบริหารจัดการเขตพ้ืนที่ การศึกษาโดยใช้ พ้ืนที่ เป็นฐาน (Area-base 
Management), รูปแบบการบริหารแบบกระจายอ านาจ “CLUSTERs” เป็นต้น 
     2.๒ เขตพ้ืนที่การศึกษาจัดท าแผนบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  
และส านักงานศึกษาธิการภาค  
     2.๓ สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย  เช่น เครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ สหวิทยาเขต กลุ่มโรงเรียนฯลฯ 
     2.4 ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนด้วยพลังประชารัฐอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน 
 
   3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
         3.๑ ส่งเสริม สนับสนุนผู้ปกครอง ชุมชน  สังคม และสาธารณชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ สร้าง
ความตระหนักในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การก ากับดูแล ตลอดจนการส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 
     3.2 ประสานสถาบันหรือหน่วยงานทางการศึกษาให้คัดเลือกผู้เรียนเข้าศึกษาต่อด้วยวิธีการที่
หลากหลาย 
 
ผลผลิต 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  ก าหนดผลผลิตไว้ดังนี้ 
  1.  ผู้จบการศกึษาก่อนประถมศึกษา 
  2.  ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 
  3.  เด็กพิการได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  4.  เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  5.  ผู้ที่มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
 
ค่านิยม (VALUES) 
“ร่วมท า ร่วมคิด มีจิตบริการ ประสานเครือข่าย รวมใจเป็นหนึ่ง” 
 CPN 1 
 C =   Collaborative   = ร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ 
 P =   Public Mind   = จิตสาธารณะ 
 N =   Network  = เครือข่าย 
 1             =   Unity                = รวมใจเป็นหนึ่ง 
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วัฒนธรรมองค์กร  
 1. เป็นส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีมีลักษณะให้เกียรติและยอมรับซึ่งกันและกัน 
 2. บุคลากรในส านักงานตระหนักถึงหน้าที่และบทบาทของตนเอง 
 3. บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียว ท างานเป็น   
                    ทีมมุ่งเน้นผลงานเป็นหลัก 
 4. บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีจิตบริการ 
 
จุดเน้น 
 จุดเน้นการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 
 1.  จุดเน้นด้านผู้เรียน 
  1.1  นักเรียนมีสมรรถนะส าคัญสู่มาตรฐานสากล 
  1.2  นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  รักสามัคคี  ปรองดอง  สมานฉันท์  รักชาติ  ศาสตร์ กษัตริย์  
ภูมิใจในความเป็นไทย  ห่างไกลยาเสพติด  มีคุณลักษณะและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม 
  1.3  นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเต็มตามศักยภาพเป็นรายบุคคล 
  2.  จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   2.1  ครูได้รับการพัฒนาองค์ความรู้และสมรรถนะผ่านการปฏิบัติจริงและความช่วยเหลื ออย่าง
ต่อเนื่อง 
   2.2  พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มท่ีมีความจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาเร่งด่วน 
   2.3  ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นมืออาชีพ  มีผลงานเชิงประจักษ์  ได้รับการยกย่องเชิดชู
เกียรติอย่างเหมาะสม 
   2.4  ครูและผู้บริหารสถานศึกษาบรรจุใหม่  ย้ายมาปฏิบัติงานในเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับการพัฒนา
และสามารถด าเนินการในภารกิจที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3.  จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ 
   3.1  สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบริหารจัดการโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์  เน้นการ
กระจายอ านาจ  การมีส่วนร่วม  และการรับผิดชอบต่อการด าเนินงาน 
    3.2  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานส่งเสริมครูศึกษาร่วมมือกันจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

.. 

๑๑๓ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ปี (2563 – 2566) 

. สพป.ชพ
1

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม 

 
 
 
 
 
 

 เพ่ือให้เป็นไปตามบทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนบ้านร้านตัดผม ได้จัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพ การศึกษา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖3 –๒๕๖6) โดยมีทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาคือ 

ปรัชญาของโรงเรียน 

ตรงเวลา   รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง 

เอกลักษณ์    
โรงเรียนคุณธรรมตามวิถีพุทธ 

 
อัตลักษณ์     

ไหว้งาม วินัยดี  วจีไพเราะ มีความพอดี   
 

ค่านิยมองค์กร 
        ถือประโยชน์ของนักเรียน และสถานศึกษาเป็นส าคัญ  
 
วัฒนธรรมองค์กร    

 ตรงเวลา  รู้หน้าที่  ใฝ่เรียนรู้ มีคุณธรรม  มีวิถีพอเพียง 
 

วิสัยทัศน์ 

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม เป็นองค์กรคุณภาพจัดการศึกษาตามมาตรฐาน  มุ่งเน้นคุณธรรม น าความรู้  

โดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาเคียงคู่การมีส่วนร่วมของชุมชน   

พันธกิจ 

๑) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน 
๒) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
๓) ส่งเสริมครู และบุคลากรใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ 
๔) ส่งเสริมการใช้หลักธรรมมาภิบาลในการบริหารจัดการศึกษา 
๕) ส่งเสริมการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต 
๖) ส่งเสริม สนับสนุน การมีส่วนร่วม ในการจัดการศึกษาของชุมชน และองค์ต่าง ๆ ของทุกภาคส่วน 
 
 

ทิศทางการจดัการศึกษา 
ส่วนที่ 5 



 

.. 

๑๑๔ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ปี (2563 – 2566) 

. สพป.ชพ
1

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม 

เป้าประสงค์ 

๑) ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสมตามศักยภาพ 
๒) ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  และมาตรฐานปฐมวัย 
๓) ครู และบุคลากรได้รับการพัฒนา และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ใช้สื่อ เทคโนโลยี

สารสนเทศ และนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู่ 
๔) การบริหารจัดการให้เป็นระเบียบแบบแผน มี่คุณธรรม  โปร่งใส  มีส่วนร่วม รับผิดชอบ  และคุ้มค่า 
๕) นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือ และน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด าเนิน

ชีวิตประจ าวัน 
๖) ชุมชน และองค์กรต่าง ๆ ทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 

กลยุทธ์ 

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ 
กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริม และพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ 
กลยุทธ์ที่ ๓ เสริมสร้างประสิทธิภาพ การบริหารจัดการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ ๔ เสริมสร้างการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต 
กลยุทธ์ที่ ๕ เสริมสร้างการมีส่วนร่วม ในการจัดการศึกษาของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 

จุดเน้น 

๑. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และค่านิยมพื้นฐาน ๑๒ ประการของคนไทย 
๒.ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระ เพิ่มข้ึนอย่างน้อยร้อยละ ๕ 
๓.ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการศึกษาและแสวงหาความรู้ 
๔. สร้างโอกาสทางการศึกษาโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการขับเคลื่อน 
๕. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน ที่เข้มแข็ง และมีคุณภาพ 
๖. สร้างเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาการศึกษาและการให้บริการ 
๗. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน และท้องถิ่น 
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115 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ปี (2563 – 2566) 

. สพป.ชพ
1

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้านร้านตัดผม  ระยะ ๔ ปี (2563- 2566)  สู่การปฏิบัติ 

วิสัยทัศน์ โรงเรียนบ้านร้านตัดผมเป็นองค์กรคุณภาพจัดการศึกษาตามมาตรฐาน  ที่มุ่งพัฒนาคุณธรรม น าความรู้ โดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  พัฒนาเคียงคู่การมีส่วนร่วมของชุมชน   

พันธกิจที่ ๑ ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ปี ฐาน เป้าหมาย แนวทางการ
ด าเนินการ 

แผนงาน / โครงการ 
/ กิจกรรม 

ทรัพยากร /
งบประมาณ 2562 2563 2564 2565 2566 

กลยุทธ์ที่ ๑  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ 
ผู้เรียนมีคุณธรรม
จริยธรรม และ
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ได้รับการ
พัฒนาอย่าง
เหมาะสมตาม
ศักยภาพ 

๑.ร้อยละผู้เรียนที่พัฒนาตนเองให้มี
คุณธรรม ตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียน
ก าหนดในระดับดี ขึ้นไป 
๒.ร้อยละของผู้เรียนต่อการมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน
ในระดับดีขึ้นไป 
๓. ร้อยละของผู้เรียนมีความภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความเป็นไทยในระดับ ดี 
ขึ้นไป 
๔.ร้อยละของผู้เรียนที่มีสุขอนามัยใน
ระดับ ดีขึ้นไป 

๘๐ 
 
 

๘๐ 
 
 

๘๐ 
 
 

๘๐ 

๘๕ 
 
 

๘๕ 
 
 

๘๕ 
 
 

๘๕ 

๙๐ 
 
 

๙๐ 
 
 

๙๐ 
 
 

๙๐ 

๙๕ 
 
 

๙๕ 
 
 

๙๕ 
 
 

๙๕ 

๑๐๐ 
 
 

๑๐๐ 
 
 

๑๐๐ 
 
 

๑๐๐ 

๑.สอดแทรก
คุณธรรมจริยธรรมใน
การจัดการเรียนการ
สอนทุกวิชา 
๒.ส่งเสริมการใช้
หลักธรรมทางพุทธ
ศาสนาในการพัฒนา
ตนเอง 
๓.สร้างความ
ตระหนัก และ
อันตรายของสิ่งเสพ
ติดและอบายมุข 
๔.ฝึกปฏิบัติกิจกรรม
โรงเรียนวิถีพุทธและ 

แผนงานบริหาร
ทัว่ไป 
๑.โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม
และค่านิยมที่พึง
ประสงค์ 
- กิจกรรมวิถีพุทธ 
-กิจกรรมโรงเรียน
สุจริต 
-กิจกรรมค่าย
คุณธรรม 
-กิจกรรมห้องเรียน / 
สถานศึกษาสีขาว 
-กิจกรรมวันส าคัญ 
-กิจกรรมการออม 

งบเงินอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
-วิทยากร พระ ต ารวจ 
ทหาร  หมอ ครู และ
บุคลากร 
- ข้อมูล 
- วัสดุอุปกรณ์ 
-เทคโนโลยี 
-สถานที่  
- ข้อมูลสารสนเทศ 

 



 

.. 

116 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ปี (2563 – 2566) 

. สพป.ชพ
1

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ปี ฐาน เป้าหมาย แนวทางการ
ด าเนินงาน 

แผนงาน / โครงการ 
/ กิจกรรม 

ทรัพยากร /
งบประมาณ 2562 2563 2564 2565 2566 

กลยุทธ์ที่ ๑  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ 
       โรงเรียนสุจริตอย่าง

ต่อเนื่อง 
๕. ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมวัน
ส าคัญ 
๖. ส่งเสริมการออม 
และการใช้จ่ายที่มี
เหตุผล 
๗.ส่งเสริมการดูแล
รักษาสุขภาพอนามัย 

-กิจกรรมลูกเสือ 
เนตรนารี 
-กิจกรรมสหกรณ์
ร้านค้า  
- 
- 
- 
- 
- 
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117 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ปี (2563 – 2566) 

. สพป.ชพ
1

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม 

พันธกิจที่ ๒  ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ปี ฐาน เป้าหมาย แนววิธีการด าเนินการ แผนงาน / โครงการ 
/ กิจกรรม 

ทรัพยากร /
งบประมาณ 2562 2563 2564 2565 2566 

กลยุทธ์ที่  ๑  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ 
ผู้เรียนมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน
การศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน  และ
มาตรฐานปฐมวัย 

๑.ร้อยละของผู้เรียนมี
ความสามารถในการอ่าน 
การเขียน การสื่อสาร และ
การคิดค านวณ ตามเกณฑ์
ระดับชั้น ในระดับดีขึ้นไป 
๒. ร้อยละของผู้เรียนที่มี
ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น 
และแก้ปัญหาในระดับดี
ขึ้นไป 
๓. ร้อยละของผู้เรียนที่มี
ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การสื่อสารในระดับดีขึ้นไป 
๔. ร้อยละของผู้เรียนที่มี
ความก้าวหน้าทางการ
เรียน ตามหลักสูตรสถาน 
 

๘๐ 
 
 
 
 

๘๐ 
 
 
 
 
 
 

๘๐ 
 
 
 

๘๐ 

๘๓ 
 
 
 
 

๘๓ 
 
 
 
 
 
 

๘๓ 
 
 
 

๘๓ 

๘๕ 
 
 
 
 

๘๕ 
 
 
 
 
 
 

๘๕ 
 
 
 

๘๕ 

๘๗ 
 
 
 
 

๘๗ 
 
 
 
 
 
 

๘๗ 
 
 
 

๘๗ 

๙๐ 
 
 
 
 

๙๐ 
 
 
 
 
 
 

๙๐ 
 
 
 

๙๐ 
 

๑.จัดกิจกรรมการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ   เน้นการ
ปฏิบัติจริง ในรูปแบบ
ของการเรียนรู้ที่
หลากหลาย ไม่ว่าจะ
เป็นกิจกรรมค่าย  
โครงงาน จัดฐานการ
เรียนรู้ 
๒.เทียบเคียงมาตรฐาน
คุณภาพผู้เรียนใน
ระดับต่าง ๆ 
๓.สร้างเครือข่ายการ
จัดการเรียนการสอน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อ
การพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน  ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา 

แผนงานวิชาการ 
๑.โครงการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
-การนิเทศภายใน 
-การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 
-การผลิตสื่อ 
นวัตกรรมการวิจัย 
-การประเมินคุณภาพ
ภายใน 
-รายงานการประเมิน
ตนเองของ
สถานศึกษา 
๒.โครงการส่งเสริม
ศักยภาพผู้เรียน 
-นิทรรศการวิชาการ 

-งบอุดหนุนค่าใช้จ่าย
การจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  
-วิทยากร 
-ครู / บุคลากร 
ข้อมูล 
- วัสดุอุปกรณ์ 
-เทคโนโลยี 
-สถานที่  
- ข้อมูลสารสนเทศ 



 

.. 

118 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ปี (2563 – 2566) 

. สพป.ชพ
1

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ปี ฐาน เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน / โครงการ 
/ กิจกรรม 

ทรัพยากร /
งบประมาณ 2562 2563 2564 2565 2566 

กลยุทธ์ที่  ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ 
 ศึกษา ในระดับดีขึ้นไป 

๕. ร้อยละของผู้เรียนที่มี
ผลการทดสอบทางการ
เรียนระดับชาติ ระดับ ดี
ขึ้นไป 

 
๘๐ 

 
๘๓ 

 
๘๕ 

 
๘๗ 

 
๙๐ 

๔.ใช้สื่อ และนวัตกรรม
ทางการศึกษาเป็น
เครื่องมือส าคัญในการ
พัฒนาศักยภาพผู้เรียน
อย่างต่อเนื่องและ
สม่ าเสมอ 

-การเข้าร่วมแข่งขัน
วิชาการ 
-การอ่านคิดวิเคราะห์
และเขียน 
-กิจกรรมส่งเสริมการ
ใช้ ICT 
-กิจกรรมทัศนศึกษา
เพ่ือเสริมปัญญาและ
ประสบการณ์ 
-กิจกรรมยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 
-กิจกรรมการวัด และ
ประเมินผล 
-กิจกรรมลดเวลา
เรียนเพ่ิมเวลารู้ 
-กิจกรรมชุมนุม
สาธารณะ 
-กิจกรรมกีฬา และ
นันทนาการ 
 

งบอุดหนุนค่าใช้จ่าย
การจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  
-วิทยากร 
-ครู / บุคลากร 
ข้อมูล 
- วัสดุอุปกรณ์ 
-เทคโนโลยี 
-สถานที่  
- ข้อมูลสารสนเทศ 



 

.. 

119 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ปี (2563 – 2566) 

. สพป.ชพ
1

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ปี ฐาน เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน / 
โครงการ / 
กิจกรรม 

ทรัพยากร /งบประมาณ 
2562 2563 2564 2565 2566 

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ 
        -กิจกรรม

ประชาธิปไตย 
-กิจกรรมเวทีคนเก่ง 
-กิจกรรมปฐมนิเทศ 
-กิจกรรมปัจฉิม
นิเทศ 
๓. โครงการพัฒนา
ศักยภาพเด็กพิเศษ
เรียนร่วม 
-การประเมิน
วิเคราะห์ผู้เรียน 
-แผนการศึกษา
เฉพาะบุคคล 
-การอ่านหนังสือให้
เด็กฟัง 
-กิจกรรมค่ายเด็ก
พิเศษ 
 

 

 

 



 

.. 

120 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ปี (2563 – 2566) 

. สพป.ชพ
1

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ปี ฐาน เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน / 
โครงการ / 
กิจกรรม 

ทรัพยากร /
งบประมาณ 2562 2563 2564 2565 2566 

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ 
        ๔.โครงการ

พัฒนาการจัด
ประสบการณ์ระดับ
ปฐมวัย 
-บ้านวิทยาศาสตร์
น้อย 
-ค่ายภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย 
-กิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาการผู้เรียน 
๕. ห้องสมุด
โรงเรียน 
-กิจกรรมห้องสมุดมี
ชีวิต 
-กิจกรรมห้องสมุด
เคลื่อนที่ 
-กิจกรรมสืบค้น ICT 

 

 

 



 

.. 

121 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ปี (2563 – 2566) 

. สพป.ชพ
1

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม 

 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ปี ฐาน เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน / 
โครงการ / 
กิจกรรม 

ทรัพยากร /
งบประมาณ 2562 2563 2564 2565 2566 

กลยุทธ์ที่  ๑  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ 
        แผนงานบริหาร

ทั่วไป 
๖. โครงการอาหาร
กลางวัน 
- การจัดการอาหาร
กลางวัน 
-การปรับปรุง
สถานที่รับประทาน
อาหาร 
- สร้างอุปนิสัยที่ดีใน
การรับประทาน
อาหารกลางวัน 

 

 

 

 

 

 



 

.. 

122 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ปี (2563 – 2566) 

. สพป.ชพ
1

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม 

พันธกิจที่ ๓ ส่งเสริมครู และบุคลากรใช้สื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศ และนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ปี 
ฐาน 

เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน / โครงการ / 
กิจกรรม 

ทรัพยากร /
งบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 2566 
กลยุทธ์ที่  ๒ ส่งเสริมการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ 
๑.ครูและ
บุคลากร
ทางการศึกษา
ได้รับการพัฒนา 
และจัดการ
เรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
๒.ครูและ
บุคลากร
ทางการศึกษา
ใช้สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
นวัตกรรมใน
การจัดการ
เรียนรู้ 

๑.ร้อยละของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ได้รับการพัฒนา 
๒.ร้อยละของครู และ
บุคลากรทางการศึกษา
ที่จัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๓.ร้อยละของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ที่ใช้สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
นวัตกรรมในการ
จัดการเรียนการสอน 
๔.ร้อยละของการ
จัดหาครูและบุคลากร
ในสาขาที่ขาดแคลน 

๘๐ 
 
 

๘๐ 
 
 
 

๗๕ 
 
 
 
 
 

๘๐ 

๘๕ 
 
 

๘๕ 
 
 
 

๘๐ 
 
 
 
 
 

๙๐ 

๙๐ 
 
 

๙๐ 
 
 
 

๘๕ 
 
 
 
 
 

๑๐๐ 

๙๕ 
 
 

๙๕ 
 
 
 

๙๐ 
 
 
 
 
 

๑๐๐ 

๑๐๐ 
 
 

๑๐๐ 
 
 
 

๙๕ 
 
 
 
 
 

๑๐๐ 

๑. จัดกิจกรรมประชุม
อบรม สัมมนา พัฒนา
บุคลากรในการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
๒.ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 
๓.สร้างเครือข่ายการ
จัดการเรียนการสอน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนครู 
และบุคลากรทางการศึกษา 

แผนงานบุคลากร 
๑. โครงการพัฒนา
บุคลากร 
-ประชุม อบรม สัมมนา 
-ศึกษาดุงานแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 
-ทะเบียนประวัติ 
-ความดีความชอบ 
-เครื่องราชย์อิสริยาภรณ์ 
๒.โครงการจัดหาบุคลากร
เพื่อส่งเสริมการจัด
การศึกษา 
-วิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่น 
-จัดหาครุในสาขาท่ีขาด
แคลน 

งบอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายการจัด
การศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน  
-วิทยากร 
-ครู / บุคลากร 
ข้อมูล 
- วัสดุอุปกรณ์ 
-เทคโนโลยี 
-สถานที่  
- ข้อมูล
สารสนเทศ 

 

 



 

.. 

123 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ปี (2563 – 2566) 

. สพป.ชพ
1

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ปี ฐาน เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน / โครงการ 
/ กิจกรรม 

ทรัพยากร /
งบประมาณ 2562 2563 2564 2565 2566 

กลยุทธ์ที่ 
       ๔.ใช้สื่อ และ

นวัตกรรมทาง
การศึกษาเป็น
เครือ่งมือส าคัญ
ในการพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียน
อย่างต่อเนื่อง
สม่ าเสมอ 
๕.จัดหาครูสาขา
ที่ขาดแคลนและ
วิทยากรภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

  

 

 

 

 

 

 



 

.. 

124 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ปี (2563 – 2566) 

. สพป.ชพ
1

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม 

พันธกิจที่ ๔ ส่งเสริมการใช้หลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ปี ฐาน เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน / โครงการ 
/ กิจกรรม 

ทรัพยากร /
งบประมาณ 2562 2563 2564 2565 2566 

กลยุทธ์ที่  ๓ เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
๑. การ
บริหารจัด
การศึกษา
เป็นไปตาม
ระเบียบ
แบบแผน มี
คุณธรรม 
โปร่งใส มี
ส่วนร่วม 
รับผิดชอบ
และคุ้มค่า 

๑.ร้อยละของความส าเร็จ
โครงการกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและ
แผนปฏิบัติงานประจ าปี 
ในระดับ ดี ขึ้นไป 
๒.ร้อยละของการมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษา
ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
๓.ร้อยละของความพึง
พอใจต่อการบริหารจัด
การศึกษาของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง 
๔.ร้อยละของการใช้
งบประมาณตาม
แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

๗๕ 
 
 
 
 

๘๐ 
 
 

๗๐ 
 
 
 

๗๐ 

๘๐ 
 
 
 
 

๘๕ 
 
 

๗๕ 
 
 
 

๗๕ 

๘๕ 
 
 
 
 

๙๐ 
 
 

๘๐ 
 
 
 

๘๐ 

๙๐ 
 
 
 
 

๙๕ 
 
 

๘๕ 
 
 
 

๘๕ 

๙๕ 
 
 
 
 

๑๐๐ 
 
 

๙๐ 
 
 
 

๙๐ 

๑. ส่งเสริม
สนับสนุนการ
ด าเนินงานตาม
แผนพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา 
๒.สร้างเครือข่าย
การมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา
ทุกภาคส่วน 
๓.แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ศึกษาดู
งาน เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การบริหารการ
จัดการศึกษา 

แผนงานบริหาร
ทั่วไป 
๑. โครงการจัดท า
แผนพัฒนา
คุณภาพการจัด
การศึกษา 
- การจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา 
-การจัดท า
แผนปฏิบัติงาน
ประจ าปี 
๒.โครงการพัฒนา
อาคารสถานที่ 
-ปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบไฟฟ้าประปา 
-ปรับปรุง ซ่อมแซม
อาคาร ปรับภูมิทัศน์ 
-ห้องเรียนน่าอยู่ / 
เขตรับผิดชอบ 

งบอุดหนุนค่าใช้จ่าย
การจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  
-วิทยากร 
-ครู / บุคลากร 
ข้อมูล 
- วัสดุอุปกรณ์ 
-เทคโนโลยี 
-สถานที่  
- ข้อมูลสารสนเทศ 



 

.. 

125 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ปี (2563 – 2566) 

. สพป.ชพ
1

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม 

 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ปี ฐาน เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน / โครงการ 
/ กิจกรรม 

ทรัพยากร /
งบประมาณ 2562 2563 2564 2565 2566 

กลยุทธ์ที่  ๓ เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
        แผนงานบริหาร

งบประมาณ 
๓. โครงการจัดสรร
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 
๔.โครงการบริหาร
พัสดุครุภัณฑ์ 
๕.โครงการดูแล
รักษาระบบ
สาธารณูปโภค 
- ค่าใช้จ่ายค่า
สาธารณูปโภค 

 

 

 

 

 

 



 

.. 

126 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ปี (2563 – 2566) 

. สพป.ชพ
1

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม 

พันธกิจที่ ๕ ส่งเสริมการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ปี ฐาน เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน / โครงการ 
/ กิจกรรม 

ทรัพยากร /
งบประมาณ 2562 2563 2564 2565 2566 

กลยุทธ์ที่ ๔ เสริมสร้างการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต 
๑.ผู้เรียนน า
หลักปรัชญา
ของ
เศรษฐกิจ
พอเพียงไป
ใช้ได้จริง
และได้รับ
การดูแล
ช่วยเหลือ 

๑. ร้อยละของผู้เรียนใน
การน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน
ระดับดีข้ึนไป 
๒.ร้อยละของการมีส่วน
ร่วมในโครงการและ
กิจกรรมของผุ้เรียนและผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง 
๓.ร้อยละของผู้เรียนที่
ได้รับการดูแลช่วยเหลือ
ตามระบบในระดับดีขึ้นไป 
๔.ร้อยละของผู้เรียนที่
ได้รับทุนการศึกษาพัฒนา
ชีวิต 

๘๐ 
 
 
 

๘๐ 
 
 
 

๘๐ 
 
 

๘๐ 

๘๕ 
 
 
 

๘๕ 
 
 
 

๘๕ 
 
 

๘๕ 

๙๐ 
 
 
 

๙๐ 
 
 
 

๙๐ 
 
 

๙๐ 

๙๕ 
 
 
 

๙๕ 
 
 
 

๙๕ 
 
 

๙๕ 

๑๐๐ 
 
 
 

๑๐๐ 
 
 
 

๑๐๐ 
 
 

๑๐๐ 

๑. ส่งเสริม สนับสนุน
การจัดการเรียนการ
สอนโดยใช้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เป็นแนวทาง
ในการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 
๒.จัดกิจกรรมส่งเสริม 
และพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 
๓.ส่งเสริม และพัฒนา
ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
๔.จัดหาทุนการศึกษา
สนับสนุนผู้เรียน 

แผนงานบริหาร
ทั่วไป 
๑. โครงการเรียนรู้
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
- ศาสตร์พระราชา 
-ฐานการเรียนรุ้ 
-โรงเรียนปลอดขยะ 
- การจัดการเรียน
การสอนโดยใช้หลัก 
ปศพพ 
๒.โครงการพัฒนา
ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
-กิจกรรมการเยี่ยม
บ้าน 
-กิจกรรมระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

งบอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายการจัด
การศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน  
-วิทยากร 
-ครู / บุคลากร 
ข้อมูล 
- วัสดุอุปกรณ์ 
-เทคโนโลยี 
-สถานที่  
- ข้อมูล
สารสนเทศ 

 



 

.. 

127 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ปี (2563 – 2566) 

. สพป.ชพ
1

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม 

พันธกิจที่ ๖  ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของชุมชน และองค่กรต่าง ๆ ทุกภาคส่วน 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ปี ฐาน เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน / โครงการ 
/ กิจกรรม 

ทรัพยากร /
งบประมาณ 2562 2563 2564 2565 2566 

กลยุทธ์ที่  ๕ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของผุ้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
๑. ชุมชน
และองค์กร
ต่าง ๆ ทุก
ภาคส่วน มี
ส่วนร่วมใน
การจัด
การศึกษา 

๑. ร้อยละของการมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษา
ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
๒.ร้อยละของความพึง
พอใจต่อการบริหารจัดการ
ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

๗๕ 
 
 

๗๕ 

๘๐ 
 
 

๘๐ 

๘๕ 
 
 

๘๕ 

๙๐ 
 
 

๙๐ 

๙๕ 
 
 

๙๕ 

๑สร้างเครือข่ายการมี
ส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 
๒. และเปลี่ยนเรียนรู้ 
และศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนาการจัดการศึกษา 
๓.ระดมทรัพยากรเพ่ือ
พัฒนาการศึกษา 

แผนงานบริหาร
ทั่วไป 
๑. โครงการบริหาร
จัดการศึกษาแบบมี
ส่วนร่วม 
- การจัดท าแผน 
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
- การจัดท าแผน 
ปฏิบัติการประจ าปี 
การประชุมคณะ 
กรรมการสถาน 
ศึกษา 
- การประชุม
คณะกรรมการภาคี 
๔ ฝ่าย 
- การประชุม
ผู้ปกครอง 
 

งบอุดหนุนค่าใช้จ่าย
การจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  
-วิทยากร 
- ครู / บุคลากร ข้อมูล 
- วัสดุอุปกรณ์ 
- เทคโนโลย ี
- สถานที่  
- ข้อมูลสารสนเทศ 

 



 

.. 

128 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ปี (2563 – 2566) 

. สพป.ชพ
1

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ปี ฐาน เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน / โครงการ 
/ กิจกรรม 

ทรัพยากร /
งบประมาณ 2562 2563 2564 2565 2566 

กลยุทธ์ที่ 
        ๓.โครงการสร้าง

สานสัมพันธ์ชุมชน 
-ความสัมพันธ์ชุมชน 
-วารสาร / เว็ปไซต์
โรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

.. 

129 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ปี (2563 – 2566) 

. สพป.ชพ
1

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม 

สาระส าคัญของแผนงานโครงการ 

แผนงานบริหารวิชาการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ฝ่ายวิชาการ 

เป้าประสงค์ / วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
๑.ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ๑.ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ ตาม

เกณฑ์ระดับชั้น ในระดับดีขึ้นไป 
๒. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปัญหาในระดับดีขึ้นไป 
๓. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารในระดับดี
ขึ้นไป 
๔. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความก้าวหน้าทางการเรียน ตามหลักสูตรสถาน 
ศึกษา ในระดับดีขึ้นไป 
๕. ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบทางการเรียนระดับชาติ ระดับ ดีขึ้นไป 

 
๒ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาการจัดการเรียน

การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๑.ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา 
๒.ร้อยละของครู และบุคลากรทางการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 
๓.ครู และบุคลากรทางการศึกษาใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

และนวัตรกรรมในการจัดการเรียนรู้ 
๑.ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตรกรรมในการ
จัดการเรียนการสอน 
 

 

 

 



 

.. 

130 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ปี (2563 – 2566) 

. สพป.ชพ
1

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม 

๑. โครงการ / กิจกรรม แผนงาน บริหารวิชาการ 

โครงการ ตัวช้ีวัดผลส าเร็จ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
๑.โครงการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
- การนิเทศภายใน 
-การพัฒนาหลักสูตร 
-การผลิตสื่อนวัตกรรมการวิจัย 
-การประเมินคุณภาพภายใน 
-การรายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา 

๑.ร้อยละของผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ในระดับ ดี ขึ้นไป 
๒. ร้อยละของการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาในระดับดีขึ้นไป 

ครู และบุคลากรตามค าสั่ง
มอบหมาย 

พิจารณาจัดสรรตามรายละเอียด
ของการจัดกิจกรรมที่เสนอ 

๒.โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน 
-นิทรรศการวิชาการ 
การเข้าร่วมแข่งขันวิชาการ 
-การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน 
-กิจกรรมส่งเสริมการใช้ ICT 
-กิจกรรมทัศนศึกษาเพ่ือเสริมปัญญาและ
ประสบการณ์ 
-กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
-กิจกรรมการวัด และประเมินผล 
-กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
-กิจกรรมชุมนุมสาธารณะ 
-กิจกรรมกีฬา และนันทนาการ 
 

1..ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การ
เขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ ตามเกณฑ์
ระดับชั้น ในระดับดีขึ้นไป 
๒. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็น และแก้ปัญหาในระดับดีขึ้นไป 
๓. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารในระดับดีขึ้นไป 
๔. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความก้าวหน้าทางการเรียน 
ตามหลักสูตรสถาน 
๕.ร้อยละของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนและ
พัฒนาการจากผลการสอนระดับชาติ ระดับดีขึ้นไป 

ครู และบุคลากรตามค าสั่ง
มอบหมาย 

พิจารณาจัดสรรตามรายละเอียด
ของการจัดกิจกรรมที่เสนอ 

 



 

.. 

131 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ปี (2563 – 2566) 

. สพป.ชพ
1

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม 

โครงการ ตัวช้ีวัดผลส าเร็จ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
๓. โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ
เรียนรวม 
- การประเมิน / วิเคราะห์ผู้เรียน 
-แผนการศึกษาเฉพาะบุคคล 
-การอ่านหนังสือให้เด็กฟัง 
- กิจกรรมค่ายเด็กพิเศษ 

๑.ร้อยละของการพัฒนาเด็กพิเศษ เรียนร่วมระดับดี
ขึ้นไป 
๒.ร้อยละของความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของ
ผู้ปกครองในระดับ ดี  ขึ้นไป 

ครู และบุคลากรตามค าสั่ง
มอบหมาย 

พิจารณาจัดสรรตามรายละเอียด
ของการจัดกิจกรรมที่เสนอ 

๔.โครงการพัฒนาการจัด
ประสบการณ์ระดับปฐมวัย 
- บ้านวิทยาศาสตร์น้อย 
-ค่ายภาษาอังกฤษปฐมวัย 
-กิจกรรมเสริมพัฒนาการ 
 

๑.ร้อยละของการพัฒนาการเด็กปฐมวัยตาม
มาตรฐานการศึกษาในระดับดีขึ้นไป 
๒.ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัด
การศึกษาในระดับดีขึ้นไป 

ครู และบุคลากรตามค าสั่ง
มอบหมาย 

พิจารณาจัดสรรตามรายละเอียด
ของการจัดกิจกรรมที่เสนอ 

๕.โครงการห้องสมุดโรงเรียน 
-กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต 
-กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ 
-กิจกรรมสืบค้น ICT 

๑. ร้อยละของการมีส่วนร่วมในกิจกรรมห้องสมุดใน
ระดับดีข้ึนไป 
๒ร้อยละ.สถิติการใช้ห้องสมุดของนักเรียน 

ครู และบุคลากรตามค าสั่ง
มอบหมาย 

พิจารณาจัดสรรตามรายละเอียด
ของการจัดกิจกรรมที่เสนอ 
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132 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ปี (2563 – 2566) 

. สพป.ชพ
1

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม 

สาระส าคัญของแผนงานโครงการ 

แผนงานบริหารทั่วไป     หน่วยงานที่รับผิดชอบ   ฝ่ายบริหารทั่วไป / กิจการนักเรียน 

เป้าประสงค์ / วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้รับการ
พัฒนาอย่างเหมาะสมตามศักยภาพ 

๑.ร้อยละผู้เรียนที่พัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม ตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียนก าหนดในระดับดี ขึ้นไป 
๒.ร้อยละของผู้เรียนต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนในระดับดีขึ้นไป 
๓. ร้อยละของผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยในระดับ ดี ขึ้นไป 
๔.ร้อยละของผู้เรียนที่มีสุขอนามัยในระดับ ดีขึ้นไป 

.ผู้เรียนน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ได้จริงและได้รับการ
ดูแลช่วยเหลือ 

๑. ร้อยละของผู้เรียนในการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในระดับดีขึ้นไป 
๒.ร้อยละของการมีส่วนร่วมในโครงการและกิจกรรมของผุ้เรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
๓.ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการดูแลช่วยเหลือตามระบบในระดับดีข้ึนไป 
๔.ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับทุนการศึกษาพัฒนาชีวิต 

การบริหารจัดการศึกษาเป็นไปตามระเบียบแบบแผน มีคุณธรรม 
โปร่งใส มีส่วนร่วม รับผิดชอบและคุ้มค่า 

๑.ร้อยละของความส าเร็จโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปี ในระดับ ดี ขึ้นไป 
๒.ร้อยละของการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
๓.ร้อยละของความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการศึกษาของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
๔.ร้อยละของการใช้งบประมาณตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

. ชุมชนและองค่กรต่าง ๆ ทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ๑. ร้อยละของการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของผุ้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
๒.ร้อยละของความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการของผุ้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

 

 

 



 

.. 

133 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ปี (2563 – 2566) 

. สพป.ชพ
1

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม 

๒. โครงการ / กิจกรรม แผนงานบริหารทั่วไป 

โครงการ ตัวช้ีวัดผลส าเร็จ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
๑. โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
-กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ 
-กิจกรรมโรงเรียนสุจริต 
-กิจกรรมค่ายคุณธรรม 
กิจกรรมห้องเรียน / สถานศึกษาสีขาว 
-กิจกรรมวันส าคัญ / เทิดทูนสถาบัน 
-กิจกรรมออมวันละบาท 
-กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี 
-กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน 
-กิจกรรมจิตอาสา 
 

๑.ร้อยละของผู้เรียนที่พัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม
จริยธรรมตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียนก าหนดในระดับดี ขึ้น
ไป 
๒.ร้อยละของผู้เรียนต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง 
ๆ ของโรงเรียนในระดับดีขึ้นไป 
๓.ร้อยละของผู้เรียนที่มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น
และความเป็นไทยในระดับดีขึ้นไป 

ครู และบุคลากรตามค าสั่ง
มอบหมาย 

พิจารณาจัดสรรตามรายละเอียด
ของการจัดกิจกรรมที่เสนอ 

๒.โครงการสุขภาพดี มีสุข 
-กิจกรรมสุขอนามัย 
-กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ 
- อาหารเสริมนม 
-กิจกรรมการออกก าลังกาย 
- กิจกรรมกีฬา 
 

๑.ร้อยละของผู้เรียนที่มีสุขอนามัยในระดับดีขึ้นไป ครู และบุคลากรตามค าสั่ง
มอบหมาย 

พิจารณาจัดสรรตามรายละเอียด
ของการจัดกิจกรรมที่เสนอ 

 

 



 

.. 

134 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ปี (2563 – 2566) 

. สพป.ชพ
1

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม 

โครงการ ตัวช้ีวัดผลส าเร็จ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
๓.โครงการอาหารกลางวัน 
- การจัดอาหารกลางวัน 
- การปรับปรุงสถานที่รับประทาน
อาหารกลางวัน 
- กิจกรรมสร้างอุปนิสัยที่ดีในการ
รับประทานอาหารกลางวัน 
 

๑. ร้อยละของการได้รับประทานอาหารกลางวันครบ
ทุกคน 
๒. ร้อยละของผู้เรียนมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและมี
ภูมิต้านทานโรคในระดับดีขึ้นไป 
๓. ร้อยละของความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องในระดับ
ดีขึ้นไป 

ครู และบุคลากรตามค าสั่ง
มอบหมาย 

พิจารณาจัดสรรตามรายละเอียด
ของการจัดกิจกรรมที่เสนอ 

๔.โครงการเรียนรู้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
- ศาสตร์พระราชา 
- โรงเรียนปลอดขยะ 
- ฐานการเรียนรู้ 
- การน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเข้าสู่สถานศึกษา 

๑. ร้อยละของการจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
๒. ร้อยละของนักเรียนที่ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 
๓. ร้อยละของความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องที่มีต่อ
การจัดการศึกษา 

ครู และบุคลากรตามค าสั่ง
มอบหมาย 

พิจารณาจัดสรรตามรายละเอียด
ของการจัดกิจกรรมที่เสนอ 

๕. โครงการพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
- กิจกรรมการเยี่ยมบ้าน 
 -กิจกรรมสนับสนุนทุนการศึกษา 
- กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

๑. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือ 
๒. ร้อยละของความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มี
ต่อการจัดการศึกษา 

ครู และบุคลากรตามค าสั่ง
มอบหมาย 

พิจารณาจัดสรรตามรายละเอียด
ของการจัดกิจกรรมที่เสนอ 
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135 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ปี (2563 – 2566) 

. สพป.ชพ
1

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม 

โครงการ ตัวช้ีวัดผลส าเร็จ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
๖.โครงการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
- การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
-การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 

๑.ร้อยละของการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
๒.ร้อยละของการน าแผนปฏิบัติไปด าเนินงานใน
ระดับดีข้ึนไป 

ครู และบุคลากรตามค าสั่ง
มอบหมาย 

พิจารณาจัดสรรตามรายละเอียด
ของการจัดกิจกรรมที่เสนอ 

๗.โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ 
- ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปา 
- ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคาร
ประกอบ 
- ปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์ 
- ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
- กิจกรรมห้องเรียนน่าอยู่ น่าเรียน 
- กิจกรรมเขตรับผิดชอบ 

๑. ร้อยละความพึงพอใจของการปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารเรียน อาคารประกอบ และภูมิทัศน์  ห้องเรียน 
ให้เรียบร้อยปลอดภัย 

ครู และบุคลากรตามค าสั่ง
มอบหมาย 

พิจารณาจัดสรรตามรายละเอียด
ของการจัดกิจกรรมที่เสนอ 

๘.โครงการบริหารจัดการสถานศึกษา
แบบมีส่วนร่วม 
- การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ 
- การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
- การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
- การประชุมคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย 
- การประชุมผู้ปกครอง 
- การพัฒนาอาคารสถานที่ 

๑. ร้อยละของการมีส่วนร่วมในการบริหารจัด
การศึกษาของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

ครู และบุคลากรตามค าสั่ง
มอบหมาย 

พิจารณาจัดสรรตามรายละเอียด
ของการจัดกิจกรรมที่เสนอ 

 



 

.. 

136 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ปี (2563 – 2566) 

. สพป.ชพ
1

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม 

โครงการ ตัวช้ีวัดผลส าเร็จ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
๙. โครงการระดมทรัพยากรเพ่ือการ 
ศึกษา 
- การจัดหา / ระดมทรัพยากร 

๑. ร้อยละของการมีส่วนร่วมในการบริหารจัด
การศึกษาของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

ครู และบุคลากรตามค าสั่ง
มอบหมาย 

พิจารณาจัดสรรตามรายละเอียด
ของการจัดกิจกรรมที่เสนอ 

๑๐. โครงการสานสัมพันธ์ชุมชน 
- การประชุมร่วมหมู่บ้าน 
- การไปร่วมกิจกรรม กับชุมชน 
- การประชาสัมพันธ์ 

๑. ร้อยละของความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มี
ต่อการจัดการศึกษา 

ครู และบุคลากรตามค าสั่ง
มอบหมาย 

พิจารณาจัดสรรตามรายละเอียด
ของการจัดกิจกรรมที่เสนอ 
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137 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ปี (2563 – 2566) 

. สพป.ชพ
1

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม 

สาระส าคัญของแผนงาน และโครงการ 

แผนงานบริหารงานบุคคล  หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ฝ่ายบริหารงานบุคคล 

เป้าประสงค์ / วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
๑. ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา และจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๑.ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนา 

๒. ครู และบุคลากรทางการศึกษาใช้สื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศ และนวัตกรรมใน
การจัดการเรียนรู้ 

๑.ร้อยละของครู และบุคลากรทางการศึกษาใช้สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศและ
นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน 

 

๓.โครงการ / กิจกรรม แผนงาน บริหารงานบุคคล 

โครงการ ตัวช้ีวัดผลส าเร็จ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
๑. โครงการพัฒนาบุคลากร 
- ประชุม / อบรม / สัมมนา 
- ศึกษาดุงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
- ทะเบียนประวัติ 
- ความดีความชอบ 
- เครื่องราชย์อิสริยาภรณ์ 
 

๑.ร้อยละของครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับ
การพัฒนา 
๒.ร้อยละของครู และบุคลากรทางการศึกษาที่จัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๓.ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ใช้สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมในการจัดการ
เรียนการสอน 

ครู และบุคลากรตามค าสั่ง
มอบหมาย 

พิจารณาจัดสรรตามรายละเอียด
ของการจัดกิจกรรมที่เสนอ 

๒.โครงการจัดหาบุคลากรเพือ่ส่งเสริม
การจัดการศึกษา 
- วิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- ครูในสาขาท่ีขาดแคลน 

๑.ร้อยละของการจัดหาครูและบุคลากรในสาขาที่ขาด
แคลน 
๒.ร้อยละของความพึงพอใจในการจัดการเรียนการ
สอนของครูในสาขาท่ีขาดแคลนตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป 

ครู และบุคลากรตามค าสั่ง
มอบหมาย 

พิจารณาจัดสรรตามรายละเอียด
ของการจัดกิจกรรมที่เสนอ 

 



 

.. 

138 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ปี (2563 – 2566) 

. สพป.ชพ
1

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม 

สาระส าคัญของแผนงานโครงการ 

แผนงาน  บริหารงบประมาณ   หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ฝ่ายบริหารงบประมาณ 

เป้าประสงค์ / วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
๑.จัดสรร ควบคุม ตรวจสอบ การใช้จ่าย งบประมาณ ได้ถูกต้อง ตรงตาม
วัตถุประสงค์ และล าดับความส าคัญ 

๑.ร้อยละของการจัดสรรงบประมาณตามแผนงานโครงการ 
๒.ร้อยละของการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณในความถูกต้อง  
๓.รายงานการใช้งบประมาณ 

๒.บริหารทรัพยากร  พัสดุ ครุภัณฑ์ได้ถูกต้อง ตามระเบียบและงบประมาณที่
ก าหนด 

๑. ร้อยละของการลงทะเบียน บันทึก รายงานพัสดุครุภัณฑ์ประจ าปีถูกต้องเป็น
ปัจจุบัน ตรวจสอบได้ 
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139 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ปี (2563 – 2566) 

. สพป.ชพ
1

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม 

๔. โครงการ / กิจกรรม  แผนงาน  บริหารงบประมาณ 

โครงการ ตัวช้ีวัดผลส าเร็จ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
๑.โครงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 
-การจัดสรรงบประมาณประจ าปี 
-การตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ 
-การรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ 

๑.ร้อยละของการจัดสรรงบประมาณ ควบคุม 
ตรวจสอบ การใช้จ่ายเงินงบประมาณได้ถูกต้อง ตรง
ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และล าดับ
ความส าคัญ 

ครู และบุคลากรตามค าสั่ง
มอบหมาย 

พิจารณาจัดสรรตามรายละเอียด
ของการจัดกิจกรรมที่เสนอ 

๒.โครงการบริหารพัสดุครุภณัฑ์ 
-กิจกรรมจัดหา ตรวจสอบ ลงทะเบียน 
บ ารุงรักษา จ าหน่าย 

๑.ร้อยละของการบริหารทรัพยากร พัสดุ ครุภัณฑ์ ได้
ถูกต้องตามระเบียบ และงบประมาณที่ก าหนด 
๒.ร้อยละของการลงทะเบียน บันทึก รายงานพัสดุ 
ครุภัณฑ์ประจ าปี ถูกต้องเป็นปัจจุบัน  ตรวจสอบได้ 

ครู และบุคลากรตามค าสั่ง
มอบหมาย 

พิจารณาจัดสรรตามรายละเอียด
ของการจัดกิจกรรมที่เสนอ 

 

โครงการ ตัวช้ีวัดผลส าเร็จ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
๓.โครงการดูแลระบบสาธารณูปโภค 
-ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค 
-กิจกรรมลดค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค 

๑. ร้อยละของการด าเนินเนินการจ่ายค่า
สาธารณูปโภค ครบทุกรายการ 
๒. ร้อยละ ของการลดค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค 

ครู และบุคลากรตามค าสั่ง
มอบหมาย 

พิจารณาจัดสรรตามรายละเอียด
ของการจัดกิจกรรมที่เสนอ 
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140 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ปี (2563 – 2566) 

. สพป.ชพ
1

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม 

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ........... 

ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา / แผนปฏิบัติราชการ โรงเรียนบ้านร้านตัดผม     สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑ 

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ จัดสรร
งบประมาณ 

แหล่งงบประมาณ 
รายหัว พัฒนาผู้เรียน อ่ืน ๆ 

แผนงานวิชาการ      
๑. โครงการประกันคุณภาพการศึกษา นางสุวรรณา  เทพเต็ม     
- กิจกรรมการนิเทศภายใน นางสาวปิยวรรณ  คงตระกูล     
-กิจกรรมการพัฒนาหลักสุตรสถานศึกษา นายนพพร  ศรีทองสุข     
-กิจกรรมการผลิตสื่อ นวัตกรรมการวิจัย นางสาวณัฐฐ์สุภางค์  พูลศิริ     
-กิจกรรมการประเมินคุณภาพภายใน นายชัยวัฒน์  ฉิมณี     
กิจกรรม-การรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR นางสุวรรณา  เทพเต็ม     
-กิจกรรมสรุป วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจ าปี นางสาวปิยวรรณ  คงตระกูล     
-      
๒.โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน นางณัฏฐกันย์  เพชรเวียง     
กิจกรรมนิทรรศการวิชาการ นางณัฏฐกันย์  เพชรเวียง     
กิจกรรมการเข้าร่วมแข่งขันวิชาการ นางณัฏฐกันย์  เพชรเวียง     
กิจกรรมส่งเสริมการใช้ ICT นางสาวณัฐวดี  ม่วงน้อย     
กิจกรรมทัศนศึกษาเพ่ือเพ่ิมประสบการณ์ นางสาวนวรัตน์  ด าค า     
กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ นายนพพร  ศรีทองสุข     
กิจกรรมการวัด และประเมินผล นางสาวนวรัตน์  ด าค า     
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ นางสาวผกามาศ  แก้ววารี     
กิจกรรมอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน / เครื่องมือ นางสาวพรทิภา  เหมือนเพชร      
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141 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ปี (2563 – 2566) 

. สพป.ชพ
1

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม 

 

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ จัดสรร
งบประมาณ 

แหล่งงบประมาณ 
รายหัว พัฒนาผู้เรียน อ่ืน ๆ 

แผนงานวิชาการ      
กิจกรรมชุมนุมสาธารณะประโยชน์ นางสาวอมรรัตน์  หาญสุวรรณ     
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นางสาวนุชนา เรืองโรจน์ 

นางสาวดวงกมล  แก้วนิ่ม 
    

๓.โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กพิเศษเรียนรวม นางสาวเพชรมณี นาคมณี 
นางนิตยา  นุชหัต 

    

กิจกรรมวิเคราะห์ คัดกรองประเมินผู้เรียน นางสาวเพชรมณี นาคมณี 
นางนิตยา  นุชหัต 

    

กิจกรรมแผนศึกษาเฉพาะบุคคล นางสาวเพชรมณี นาคมณี 
นางนิตยา  นุชหัต 

    

กิจกรรมการจัดท าสื่อ เพื่อส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน นางสาวเพชรมณี นาคมณี 
นางนิตยา  นุชหัต 

    

      
๔.โครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย      
กิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อย นางปิยนุช  ยิ้มศรี     
กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ นางสาวผกามาศ  ทิพย์จักษุ     
กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็ก นางสาวดวงกมล  แก้วนิ่ม     
กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศ นางสาวชุติมา  คล้ายอักษร     
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142 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ปี (2563 – 2566) 

. สพป.ชพ
1

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม 

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ จัดสรร
งบประมาณ 

แหล่งงบประมาณ 
รายหัว พัฒนาผู้เรียน อ่ืน ๆ 

แผนงานวิชาการ      
๕.โครงการห้องสมุดโรงเรียนบ้านร้านตัดผม นางสาวพรทิภา  เหมือนเพชร     
กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต นางสาวพรทิภา  เหมือนเพชร     
กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ นางสาวพรทิภา  เหมือนเพชร     
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน นางณัฐฐ์สุภางค์ พูลศิริ/ 

นางสาวพรทิภา  เหมือนเพชร 
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143 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ปี (2563 – 2566) 

. สพป.ชพ
1

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม 

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ จัดสรร
งบประมาณ 

แหล่งงบประมาณ 
รายหัว พัฒนาผู้เรียน อ่ืน ๆ 

แผนงานบริหารทั่วไป      
๑. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึง
ประสงค์ 

นางบังอร  เทียมจันทร์     

กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ นางบังอร  เทียมจันทร์     
กิจกรรมโรงเรียนสุจริต นางจตุพร  ป่านเทพ     
กิจกรรมโรงเรียนดีประจ าต าบล นางสาวนุชนา  เรืองโรจน์     
กิจกรรมวันส าคัญ นายอนันต์  ทองชู     
กิจกรรมออมวันละบาท นางสาววรรณี  สอนสุภา     
กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้า นางสาวอัมภาพร  สงเนียม     
กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี นายอนันต์  ทองชู     
กิจกรรมจิตอาสา นายสกุลชัย  บุญญศิริโชติ     
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144 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ปี (2563 – 2566) 

. สพป.ชพ
1

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม 

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ จัดสรร
งบประมาณ 

แหล่งงบประมาณ 
รายหัว พัฒนาผู้เรียน อ่ืน ๆ 

แผนงานบริหารทั่วไป      
๒ โครงการสุขภาพดี มีสุข นางสาวสุนิสา  อุ้ยนอง     
กิจกรรมสุขอนมัย นางสาวสุนิสา  อุ้ยนอง     
กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ นายพงศธร  ชูสงค์     
กิจกรรมกีฬาเพ่ือสุขภาพ นายไววิทย์  ทองแท้     
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพด้วยกีฬามวย นางสาวพรทิภา  เหมือนเพชร     
กิจกรรมแข่งขันกีฬา นายไววิทย์  ทองแท้     
กิจกรรมกีฬา และนันทนาการ นายไววิทย์  ทองแท้     

 

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ จัดสรร
งบประมาณ 

แหล่งงบประมาณ 
รายหัว พัฒนาผู้เรียน อ่ืน ๆ 

แผนงานบริหารทั่วไป      
๓.โครงการอาหารกลางวัน นางสาวสุวรรณี  สอนสุภา     
กิจกรรมการบริการอาหารกลางวัน นางสาวสุวรรณี  สอนสุภา     
กิจกรรมส่งเสริมสุขนิสัยในการรับประทานอาหาร นางสาวสุนิสา  อุ้ยนอง     
กิจกรรมปรับปรุงโรงอาหาร นายจรวย  สมวงค์     
๔.โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นางสาววนิดา  บุญชูวงศ์     
กิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน นายจรวย  สมวงค์     
กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นางสาววนิดา  บุญชูวงศ์     
กิจกรรมห้องเรียนสีขาว / ห้องเรียนสีขาว นางสาวพรทิภา  เหมือนเพชร     
กิจกรรมสนับสนุนทุนนักเรียนขาดแคลน นายสกุลชัย  บุญญศิริโชติ     
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145 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ปี (2563 – 2566) 

. สพป.ชพ
1

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม 

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ จัดสรร
งบประมาณ 

แหล่งงบประมาณ 
รายหัว พัฒนาผู้เรียน อ่ืน ๆ 

แผนงานบริหารทั่วไป      
๕.โครงการการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

นางวีรภรณ์  ผลประทุม     

กิจกรรมน้อมน าศาสตร์พระราชา นางวีรภรณ์  ผลประทุม     
กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ /ธนาคารขยะ นายอนันต์  ทองชู     
กิจกรรมยุวเกษตรกร นายพงศธร  ชูสงค์     
กิจกรรมฐานการเรียนรู้ นางวีรภรณ์  ผลประทุม     
กิจกรรมการถอดบทเรียน นางวีรภรณ์  ผลประทุม     
กิจกรรมจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน นางวีรภรณ์  ผลประทุม     
กิจกรรมขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจกฎจราจรด้วยวิถีพอเพียง นายไววิทย์  ทองแท้     
กิจกรรมค่ายพอเพียง นายจรวย  สมวงค์     
กิจกรรมตลาดนัดพอเพียง นางสาววรรณี  สอนสุภา     
๖.โครงการการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา นายอนันต์  ทองชู     
กิจกรรมการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา      
กิจกรรมการจัดท าแผนปฎิบัติการประจ าปี      
กิจกรรมการจัดท าแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๔
กลุ่มสาระหลัก 

นางณัฤฐกันย์  เพชรเวียง     

๗ โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ นายจรวย  สมวงค์     
กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า และประปา นายจรวย  สมวงค์     
กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ นายชัยวัฒน์  ฉิมณี     
กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ นายจรวย  สมวงค์     
กิจกรรมพัฒนาห้องเรียน  สะอาด เรียบร้อย ปลอดภัย นายจรวย  สมวงค์     
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146 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ปี (2563 – 2566) 

. สพป.ชพ
1

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม 

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ จัดสรร
งบประมาณ 

แหล่งงบประมาณ 
รายหัว พัฒนาผู้เรียน อ่ืน ๆ 

แผนงานทั่วไป      
๘.โครงการบริหารจัดการสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม นายไววิทย์  ทองแท้     
-กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา นายจรวย  สมวงค์     
-กิจกรรมประชุมคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย นายจรวย  สมวงค์     
-กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง นายจรวย  สมวงค์     
-กิจกรรมร่วมประชุมกับหมู่บ้าน นายชัยวัฒน์  ฉิมณี     
-กิจกรรมร่วมมือกับชุมชน นายไววิทย์  ทองแท้     
๙.โครงการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา นางสาวณัฐวดี  ม่วงน้อย     
-การจัดหา  ระดมทรัพยากร  นายจรวย  สมวงค์     
-กิจกรรมเสริมรายได้ระหว่างเรียน นายสุรชาติ  ดีปาว ี     
๑๐. โครงการรายงานข้อมูลในระบบออนไลน์ ทุกประเภท นายสกุลชัย  บุญญศิริโชติ     
-กิจกรรมจัดท าปฎิทินรายงานข้อมูลทุกประเภท นางสาวณัฐวดี  ม่วงน้อย     
-กิจกรรมรวบรวมเป็นระบบสารสนเทศของสถานศึกษา นางสาวณัฐวดี  ม่วงน้อย     
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แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ จัดสรร
งบประมาณ 

แหล่งงบประมาณ 
รายหัว พัฒนาผู้เรียน อ่ืน ๆ 

แผนงานบริหารบุคคล      
๑. โครงการพัฒนาบุคลากร นางสาวอัมภาพร  สงเนียม     
กิจกรรมประชุม  อบรมสัมมนา นางสาวอัมภาพร  สงเนียม     
กิจกรรมศึกษาดูงานและเปลี่ยนเรียนรู้ นางสุภาพร  บุษยากุล     
กิจกรรมระบบสารสนเทศบุคลากร นางสาวศศิวิมล   ซารัมย์     
กิจกรรมความดีความชอบ นางสาวอัมภาพร  สงเนียม     
กิจกรรมเครื่องราชย์อิสริยาภรณ ์ นางสุภาพร  บุษยากุล     
กิจกรรมสร้างขวัญก าลังใจ นางสุภาพร  บุษยากุล     
กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรตามหลักนิติธรรม นางสาวศศิวิมล   ซารัมย์     
กิจกรรมประเมินครูและบุคลากร นางสาวอัมภาพร  สงเนียม     
๒.โครงการจัดหาบุคลากรเพือ่ส่งเสริมการจัดการศึกษา นางสุภาพร  บุษยากุล     
กิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น นางสาวศศิวิมล   ซารัมย์     
กิจกรรมจัดหาครูและบุคลากรในสาขาที่ขาดแคลน นางสุภาพร  บุษยากุล     
กิจกรรมจัดหาบุคลากรสนับสนุนการบริหารจัดการ นางสาวอัมภาพร  สงเนียม     
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แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ จัดสรร
งบประมาณ 

แหล่งงบประมาณ 
รายหัว พัฒนาผู้เรียน อ่ืน ๆ 

แผนงาน บริหารงบประมาณ      
๑.โครงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี นางวีรภรณ์  ผลประทุม     
กิจกรรมการจัดสรรงบประมาณประจ าปี นางวีรภรณ์  ผลประทุม     
กิจกรรมการตรวจสอบการใช้งบประมาณ นางวีรภรณ์  ผลประทุม     
กิจกรรมการรายงานการใช้งบประมาณ นางวีรภรณ์  ผลประทุม     
กิจกรรมรายงานการควบคุมภายใน นางวีรภรณ์  ผลประทุม     
๒.โครงการบริหารพัสดุ ครุภณัฑ์ นางสาวนุชนา  เรืองโรจน์     
กิจกรรมการจัดหา  ตรวจสอบ  ลงทะเบียน บ ารุงรักษา 
จ าหน่าย 

นางสาวนุชนา  เรืองโรจน์     

๓.โครงการดูแลรักษาระบบสาธารณูปโภค นางสาววรรณี  สอนสุภา     
กิจกรรมบริหารจัดการค่าใช้จ่าย และรายงานค่า
สาธารณูปโภค 

นางสาววรรณี  สอนสุภา     

กิจกรรมรณรงค์ลดค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค นางสาววรรณี  สอนสุภา     
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ส่วนที่  5 
แผนการควบคุม  ก ากับติดตาม 

การบริหารแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล  
 1.  การน าแผนสู่การปฏิบัติ 
  การน าแผนพัฒนาโรงเรียนบ้านร้านตัดผม ไปสู่การปฏิบัตินับเป็นขั้นตอนที่ส าคัญมาก  เพราะเป็น
ความสามารถที่จะผลักดันการท างานของกลไกที่ส าคัญทั้งหมด  ให้สามารถบรรลุผลลัพธ์ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้  
การด าเนินงานจะเกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องผลักดันให้มี การปรับเปลี่ยนแนวคิด  
ค่านิยม  เป้ามาย  รวมถึงวิธีและกระบวนการท างาน  การน าแผนไปสู่การปฏิบัติจะต้องท าให้หน่วยงานยอมรับ
แนวทาง  แผนงาน  โครงงานนั้น  และพร้อมที่น าแนวทางนั้นไปด าเนินการได้อย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม  และ
วิธีการปฏิบัติงานของตน  ดังนั้น  จึงจ าเป็นต้องมีการระดมก าลัง  แสวงหาการสนับสนุน  เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติ
และสร้างความเป็นปึกแผ่นให้เกิดขึ้นเพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องมีความรู้สึกเป็นเจ้าของและมีส่วนร่วม  ดังนั้น   เพ่ือให้
บรรลุวัตถุประสงค์  และเป้าหมายของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจึงก าหนดแนวทางการน าแผนไปสู่การ
ปฏิบัติ นั้น โรงเรียนได้ด าเนินการดังนี้ 
     ๑.๑ การสื่อสารกลยุทธ์  เมื่อคณะกรรมการเห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ ๓ ปี 
พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖6  โรงเรียนบ้านร้านตัดผม ในฐานะผู้บริหารมีบทบาทส าคัญ ก็คือ จะต้องด าเนินการ
สื่อสาร เพ่ือสร้างความเข้าใจในเรื่องวิสัยทัศน์   พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ให้แก่ข้าราชการการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนได้รับทราบ ข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน  สมบูรณ์ ทั่วถึง 
   ๑.๒ ก าหนดคณะท างานในการขับเคลื่อนกลยุทธ์  ซึ่งประกอบไปด้วย คณะครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ที่มีความรู้ความสามารถสอดคล้องกับภารกิจของกลยุทธ์ ด าเนินการขับเคลื่อนกลยุทธ์ 
    ๑.๓ การจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา เพ่ือน ากลยุทธ์สู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม โดยใช้
กระบวนการบริหาร ของแดมมิ่ง (PDCA) 
   ๑.๔ผู้บริหารโรงเรียนผลักดันให้มีการด าเนินงานตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ  และสม่ าเสมอ 
    ๑.๕โรงเรียนจัดท าแผนระยะกลางและจัดท าแผนปฏิบัติการ  และด าเนินการตามแผน  มี 
การก ากับติดตาม  ประเมินคุณภาพ  ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือให้ประสบผลส าเร็จตามที่
มุ่งหวังไว้  
  ๑.๖ เร่งรัดให้หน่วยงานด าเนินงาน  เพ่ือเผยแพร่และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
สาระส าคัญของแผนให้ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้ทราบ  มีส่วนร่วมและให้การสนับสนุนอย่างกว้างขวาง  
เพ่ือให้การน าแผนสู่การปฏิบัติ  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดความเป็นปึกแผ่นต่อเนื่อง 
  ๑.๗)มีการก าหนดภารกิจความรับผิดชอบให้ชัดเจนเพ่ือความสอดคล้องกับแผนงาน  และแผน
อัตราก าลัง  และขจัดความซ้ าซ้อนของงาน  
  ๑.๘)วางแนวปฏิบัติ  เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวและชัดเจนแก่ผู้ปฏิบัติและผู้เกี่ยวข้อง  รวมทั้งลด
ขั้นตอนในการปฏิบัติงานเพื่อให้มีป  
ระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
  ๑.๙)พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาให้มีความแม่นย าและเป็นปัจจุบัน  และสามารถ
ให้บริการได้ตรงกับความต้องการและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
  ๑.๑๐)พัฒนาระบบการก ากับติดตาม  และการประเมินผล  ที่มุ่งเน้นประเมินเพ่ือการพัฒนาและ
ปรับปรุงการด าเนินงาน  โดยมีการพัฒนาตัวชี้วัดผลส าเร็จการด าเนินงานทั้งในด้านปริมาณ  คุณภาพ
ระยะเวลาในการประเมิน  ผู้ประเมิน  และแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
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 2.  การติดตามและประเมินผล  
 
  หลังจากที่โรงเรียนได้ปฏิบัติด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์นี้แล้ว  จ าเป็นต้องมีการก ากับติดตาม  และ
ประเมินผล  เพื่อให้ทราบผลและความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน  ว่าจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดใน
เวลาที่ก าหนดไว้หรือไม่  โดยการติดตามและประเมินผล  จะวัดจากจุดมุ่งหมายหลัก  เป็น ๓ ระยะ คือ 
 ๒.๑. ติดตามความก้าวหน้าประจ าปี เป็นการติดตามความก้าวหน้าในแต่ละกลยุทธ์ โครงการ 
กิจกรรม เพ่ือตรวจสอบถึงผลงานที่เกิดขึ้น เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนด  อันจะน าไปสู่การทบทวน และ
ปรับปรุงแก้ไขอย่างเหมาะสม โดยโรงเรียนได้ก าหนดกรอบการติดตามและขอบเขตการติดตาม โครงการตาม
แผนกลยุทธ์ ที่ชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรม   ดังนั้น ผุ้บริหารมีแนวทางในการติดตามโครงการ  ดังนี้ 
  ๑.๑ ศึกษาแนวคิดในการติดตามและโครงการที่จะติดตาม 
  ๑.๒ก าหนดประเด็นการติดตาม 
  ๑.๓ก าหนดเป้าหมายเพื่อเปรียบเทียบ 
  ๑.๔ ก าหนดกรอบแนวคิด และขอบเขตการติดตาม 
  ๑.๕ สร้างเครื่องมือ 
    ๑.๖ เก็บรวบรวมข้อมูล 
              ๑.๗ การวิเคราะห์ข้อมูล 
   ๑.๘ การรายงานผลการติดตาม 
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จัดท าเครื่องมือส าหรับก าหนดกรอบแนวคิด และขอบเขตการติดตาม 
(ปรับตามสภาพโครงการ) 

 
ประเด็นการ

ติดตาม 
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย เครื่องมือ การวิเคราะห์ หมายเหตุ 

๑.เวลา
กิจกรรม 

๑.ระยะเวลาของแต่
ละกิจกรรม 
๒.ระยะเวลารวมของ
โครงการ 

๑.ระยะเวลา
ตามแผน 
 
๒.ระยะเวลา
ตามแผน 

แบบสัมภาษณ์ 
 
 
แบบสัมภาษณ์ 

เปรียบเทียบ 
 
 
เปรียบเทียบ 

 

๒.งบประมาณ ๑.จ านวนงบประมาณ
แต่ละกิจกรรม 
๒.จ านวนงบประมาณ
ทั้งหมดของโครงการ 

๑.จ านวน
งบประมาณตาม
แผน 
๑.จ านวน
งบประมาณตาม
แผน 
๒.จ านวน
งบประมาณตาม
แผน 

 
แบบสัมภาษณ์ 
 
 
แบบสัมภาษณ์ 

 
ร้อยละ 
 
 
ร้อยละ 

 

๓.บุคลากร ๑จ านวนบุคลากร 
๒.ศักยภาพของ
บุคลากร 

๑.จ านวน
บุคลากรตาม
แผน 
๒.คุณสมบัติที่
ก าหนดไว้ 

แบบสัมภาษณ์ 
 
 
แบบสัมภาษณ์ 

ร้อยละ 
 
 
ร้อยละ 

 

๔.ผลการ
ด าเนินงาน 

๑ผลผลิตแต่ละ
กิจกรรม 
๒.ผลผลิตรวมของ
โครงการ 
๓.เผยแพร่ 

๑.จ านวน
ผลผลิต 
๒.รายงานการ
ประเมิน 
๓.จ านวนแหล่ง
ตามแผน 

สภาพจริง 
 
สภาพจริง 
 
สัมภาษณ์ 

จ านวนนับ 
 
จ านวนนับ 
 
ร้อยละ 
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๒.๒ ด าเนินการจัดท าเครื่องมือเก็บข้อมูลตามรายกิจกรรม (แนวทาง ปรับตามสภาพของโครงการ) 
 

แบบติดตามโครงการ 
๑. โครงการ ......................................................................................................... ................................ 
๒.กิจกรรม ..................................................................................................................... ........................ 
๓.เวลาในการด าเนนิกิจกรรม เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมาย 
     ตามก าหนด หรือเร็วกว่า  เพราะ ...................................................................................................  
       ล่าช้า  เพราะ ............................................................................................................... ............... 
       ไม่ได้ด าเนินการเพราะ ........................................................................................................ ........... 
๔. งบประมาณ 
      ตามก าหนด เพราะ ....................................................................... .................................................. 
      ล่าช้า เพราะ ................................................................................................................ .................. 
      ไม่ได้เบิก เพราะ ............................................................................................................................  
๕.บุคลากร 
       จ านวน      ตามก าหนดหรือมากกว่า เพราะ ................................................................................  
                     น้อยกว่า เพราะ...........................................................................................................  
        ศักยภาพ  ตามก าหนดหรือสูงกว่า ..............................................................................................  
                     ต่ ากว่า เพราะ ...........................................................................................................  
๖.ผลที่ได้ตามกิจกรรม 
          ตามก าหนดหรือมากกว่า เพราะ.................................................................. ........................... 
          น้อยกว่า เพราะ .............................................................................................................. ...... 
          ไม่มี เพระ ................................................................. ............................................................ 
๗. ข้อเสนอแนะ และความเห็นอื่น ๆ .................................................................................................  

บันทึกการติดตาม 
๑.ติดตามครั้งที่ .......................วัน ..................เดือน .....................ปี ...............................เวลา........... 
๒.ผู้ติดตาม .....................................................................ผู้รว่มติดตาม ................................ ............. 
๓.ผู้ให้ข้อมูล ...................................................................................................................................... . 
๔.ผลโดยสรุป ................................................................................................................... .................. 
๕. ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ  /ให้การช่วยเหลือ ................................................................................  

 
 ๒.๓ การประเมินเม่ือสิ้นสุดแผนงานโครงการ 
 สถานศึกษาได้ด าเนินการก าหนดเกณฑ์การประเมิน  ซึ่งมี ๓ ขั้นตอน  กล่าวคือ๑) ประเด็นการ
ประเมินความพร้อม ๒) ประเด็นการประเมินกระบวนการบริหาร ๓) ประเด็นการประเมินผลต่าง ๆ  
รายละเอียดดังนี้ 
๑.การประเมินความพร้อม  ของโครงการ ประกอบด้วย 
 ๑.๑ ความชัดเจนของวัตถุประสงค์โครงการ 
 ๑.๒ ความชัดเจนของเป้าหมาย 
 ๑.๓ ความชัดเจนของกิจกรรม 
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 ๑.๔ ความชัดเจนของงบประมาณ 
 ๑.๕ ความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์กับกิจกรรม 
 ๑.๖ ปัจจัยน าเข้า 
๒. ประเด็นการประเมินกระบวนการบริหาร 
 ๒.๑ การด าเนินการตามแผน 
 ๒.๒ การให้ความส าคัญของผู้รับผิดชอบ 
 ๒.๓ การติดตาม 
๓.ประเด็นประเมินผลต่าง ๆ  
๔. ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

แบบเกณฑ์การประเมินโครงการ 
 

ประเด็นการ
ประเมิน 

ตัวช้ีวัด เกณฑ์ ผลการวัด ผลการประเมิน 

๑.ความพร้อม     
๒.กระบวนการ
บริหาร 

    

๓.ประเด็นประเมิน
อ่ืน ๆ 

    

๔ ความพึงพอใจ     
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 ๓. การจัดท ารายงาน และเผยแพร่ให้สาธารณะชนได้รับทราบ 
 

การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านร้านตัดผม 

เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย 
และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑  

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

มาตรฐาน / ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก ด ี

๑.๑ 
 
 
 

 
 
 
 

เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัย 
ของตนเองได้ 

ดี 

-น้ าหนักตามเกณฑม์าตรฐานของกรมอนามัย ร้อยละ ๗๔ 
-วิ่งและหยุดได้ทันทีโดยเสียการทรงตัวเล็กน้อย ร้อยละ ๗๔ 
-เดินขึ้น - ลงบันไดสลับเท้าได้คล่องแคล่ว ร้อยละ ๗๕ 
-โยนลูกบอลไปข้างหน้าได้ตามต้องการและรับลูกบอลกระดอนจากพ้ืนได้ ร้อยละ ๗๔ 
-กระโดดขาเดียวไปข้างหน้าได้อย่างต่อเนื่อง ร้อยละ ๗๓ 
-เขียนรูปเป็นเส้นต่างๆมีรูปทรงรายละเอียดเขียนรูปสามเหลี่ยมได้ ร้อยละ ๗๔ 
-ต่อบล๊อคเป็นรูปต่างๆตามความคิดของตนเองได้ ร้อยละ ๗๔ 
-ร้อยลูกปัดที่มีเส้นได้ผ่าศูนย์กลาง 2 ม.ม. ร้อยละ ๗๓ 
-ปั้นและคลึงเป็นรูปร่างมีรายละเอียดบอกความหมาย ร้อยละ ๗๓ 
-ตัดกระดาษตามแนวเส้นโค้งท่ีก าหนด ร้อยละ ๗๔ 
-ล้างมือหลังจากใช้ห้องน้ าห้องส้วม ร้อยละ ๗๐ 
-ระมดัระวังดูแลตนเองและผู้อื่นใหป้ลอดภัย ร้อยละ ๗๔ 

1.2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จติใจ ควบคุม และแสดงผลทางอารมณ ์ ดี 

-ร่าเริง สดชื่น แจ่มใสและอารมณ์ดี ร้อยละ ๗๕ 
-พึงพอใจในความสามารถของตนเองและผู้อ่ืน ร้อยละ ๗๔ 
-ไม่หยิบของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง ร้อยละ ๗๔ 
-มุ่งม่ันที่จะท างานให้ส าเร็จด้วยตนเอง ร้อยละ ๗๓ 
-มีความม่ันใจในตนเองและกล้าแสดงออก ร้อยละ ๗๔ 
-ช่วยเหลือและแบ่งปันให้ผู้อ่ืนได้ ร้อยละ ๗๔ 
-แสดงความรักเพ่ือนเด็กท่ีเล็กกว่าและสัตว์ต่างๆ ร้อยละ ๗๔ 

1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ดี 
-เลือกเครื่องแต่งกายของตนเองและแต่งตัวเอง ร้อยละ ๗๔ 
-ปฏิบัติตามข้อตกลงของห้องเรียนและโรงเรียน ร้อยละ ๗๔ 
-รอคอยตามล าดับก่อนหลังได้ ร้อยละ ๗๕ 
-ทิ้งขยะถูกที่  ปิด น้ าหลังการใช้มีส่วนร่วมรักษาธรรมชาติในโรงเรียน ร้อยละ ๗๕ 
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-ปฏิบัติตนตามมารยาทไทยและถูกต้องตามกาลเทศะด้วยตนเอง ร้อยละ ๗๔ 
-รู้จักการเป็นผู้น าผู้ตามได้ ร้อยละ ๗๔ 
-เล่นและท ากิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืนโดยมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน ร้อยละ ๗๔ 
-ปฏิบัติตามข้อตกลงของห้องเรียนและโรงเรียน ร้อยละ ๗๔ 

1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้
ได้ 

ดี 

-สนทนาโต้ตอบ หรือเล่าเป็นเรื่องเป็นประโยคต่อเนื่องได้คล่องแคล่วและแสดง
ความคิดเห็น 

ร้อยละ ๗๔ 

-ซักถามสิ่งที่สงสัยและร่วมอภิปรายหาค าตอบ ร้อยละ ๗๓ 
-ท าท่าอ่านหนังสือ โดยอาศัยภาพและความจ า ร้อยละ ๗๓ 
-ชี้และจับคู่ของที่มีลักษณะเหมือนกันได้ 5 อย่าง ร้อยละ ๗๔ 
-บอกเสียงได้4 เสียง กลิ่น 4 กลิ่น รส 4 รส ร้อยละ ๗๓ 
-สามารถจัดหมวดหมู่สิ่งของตามประเภทเดียวกันอย่างอิสระและที่ครูก าหนดได้ ร้อยละ ๗๓ 
-สามารถจัดหมวดหมู่สิ่งของตามประเภทเดียวกันที่ครูก าหนด ร้อยละ ๗๔ 
-เรียงล าดับสิ่งต่างๆได้ 6 - 7  ล าดับ ร้อยละ ๗๓ 
-นับเลขเรียงล าดับ  1-30 ร้อยละ ๗๓ 
-บอกแสดงค่าจ านวน 1-10 ร้อยละ ๗๔ 
-รู้ค่าและบอกค่าจ านวนมากกว่า น้อยกว่าและเท่ากันได้ ร้อยละ ๗๔ 
-บอกต าแหน่ง "บน" "ล่าง" "ใกล้" "ไกล" "หน้า" "หลัง" "เข้า" "ออก" ร้อยละ ๗๔ 
-ต่อภาพตัดต่อ7-15 ชิ้นได้ ร้อยละ ๗๔ 
-เรียงล าดับเหตุการณ์ได้ 6 - 7 ล าดับ ร้อยละ ๗๕ 
-บอกความเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลต่างๆ ร้อยละ ๗๒ 
-สร้างผลงานตาความคิดของตนเองโดยมีรายละเอียดเพิ่มขึ้นและแปลกใหม่ ร้อยละ ๗๔ 

มาตรฐานที ่๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ดี 

๒.๑ โรงเรียนมีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น ด ี

  ๑) สถานศึกษามีหลักสตูรสถานศึกษาที่ยืดหยุ่นสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวยั 

  ๒) สถานศึกษาออกแบบการจัดประสบการณ์ที่เตรียมความพร้อมและไม่เร่งรัดวิชาการ 

  ๓) สถานศึกษาเน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติ 

ด ี

ด ี

ด ี

๒.๒ ครูจัดให้เพียงพอกับช้ันเรยีน ด ี

  ๑) สถานศึกษาจัดครูให้เหมาะสมกับภาระกิจการเรียนการสอน 

  ๒) สถานศึกษาจัดครูที่จบการศกึษาปฐมวัยหรือผ่านการอบรมการศึกษาปฐมวัยอย่างพอเพียง
กับช้ันเรียน 

ด ี

ด ี

 
๒.๓ ส่งเสริมให้ครมูีความเชี่ยวชาญในดา้นการจัดประสบการณ ์ ด ี

  ๑) สถานศึกษาส่งเสริมพัฒนาครแูละบุคลากรให้มคีวามรู้ ความสามารถในการวิเคราะห์และ
ออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา 

ด ี

  ๒) มีทักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาเด็ก ด ี

๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภยัและเพียงพอ ด ี

  ๑) สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนทีค่ านึงถึงความปลอดภยั ด ี

  ๒) สถานศึกษาส่งเสริมใหเ้กิดการเรียนรู้เป็นรายบุคคลและกลุม่ ด ี
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  ๓) สถานศึกษาไดจ้ัดให้มมีุมประสบการณ์ที่หลากหลาย ด ี

๒.๕ ให้บริการสื่อเทคโนโลยสีารสนเทศและสื่อการเรียนรูเ้พื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ ด ี

  ๑) น าสื่อเทคโนโลยีมาบูรณาการกับ ๖ กิจกรรมหลัก ด ี

  ๒) จัดท าข้อมูลสารสนเทศ และใช้สารสนเทศในการบรหิารจดัการ ด ี

  ๓) ส่งเสรมิและพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ ก้าวทันต่อเทคโนโลยีใน
ปัจจุบัน 

ด ี

๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกีย่วข้องทุกฝ่ายมสี่วนร่วม ด ี

  ๑) สถานศึกษาก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัย 

ด ี

สรุป ด ี

มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ด ี

๓.๑  จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ ดี 
๑) ครูได้วิเคราะห์มาตรฐานคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ ๗๒ 

 ๒) จัดประสบการณ์ให้เด็กมีพัฒนาการทั้ง ๔ ด้านอย่างสมดุลโดยบูรณาการเข้า
กับหน่วยการเรียนรู้ 

ร้อยละ ๗๖ 

๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข ดี 
  ๑) ครูจัดประสบการณ์ให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริงผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า ร้อยละ ๗๒ 
  ๒) เด็กเลือกท ากิจกรรมอย่างอิสระตามความต้องการ ความสนใจและ
ความสามารถของตนเอง 

ร้อยละ ๗๕ 

๓.๓ จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ดี 
  ๑) ครูจัดห้องเรียนให้มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้มีความสะอาด และปลอดภัย ร้อยละ ๗๓ 
  ๒) ครูใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัยของเด็ก ร้อยละ ๗๔ 

๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ดี 

  ๑)ครูมีการเก็บข้อมูลของเด็กเพ่ือน ามาวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล ร้อยละ ๗๕ 
  ๒) ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง ร้อยละ ๗๔ 

สรุป ดี 
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การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านร้านตัดผม 

เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑  

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

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมายที่
ก าหนด 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 71.35=ดี 
๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 71.29=ดี 
   1.1   มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสารและการคิดค านวณ 68.85 

-การอ่านภาษาไทย (ออกเสียง) 80.89 
-การเขียนภาษาไทย (เขียนเรื่อง) 81.50 
-การอ่านภาษาอังกฤษ 60.88 
-การเขียนภาษาอังกฤษ 60.88 
- การสื่อสารภาษาอังกฤษ 56.66 
- การคิดค านวณ 72.33 

1.2 มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย  
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และแก้ปัญหา 

70.33 

1.3 มีความสามารในการสร้างนวัตกรรม 72.44 
1.4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการสื่อสาร 70.22 
1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 74.65 

1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรวม 8 กลุ่มสาระ 75.13 
-ไทย 77.22 
-วิทยาศาสตร์ 76.67 
-คณิตศาสตร์ 74.56 
-สังคมศึกษา 73.78 
-สุขศึกษาและพลศึกษา 76.44 
-ศิลปะ 75.11 
-การงานอาชีพ 75.89 
-ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 71.33 
2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 74.16 
การทดสอบความสามารถในการอ่าน (RT) 81 
การทดสอบ (NT) 53.33 
ผลการสอบ O – NET ประถมศึกษาปีที่ 6 46.6 
ผลการสอบ O – NET มัธยมศึกษาปีที่ 3 41 

1.6 มีความรู้  ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 74.66 
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2.  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 71.41=ดี 
2.1 การมคีุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 71.33 
2.2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 72.55 
2.3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 71.55 
2.4 สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 70.22 

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและจัดการ ดี 
๒.๑ การมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ดี 

     - สถานศึกษาก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจไว้อย่างชัดเจน ดี 

     - สถานศึกษาก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจสอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษาและความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 

 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดี 
- สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ดี 

- สถานศึกษาน าแผนไปปฏิบัติเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดี 

 - ติดตาม ตรวจสอบ อย่างต่อเนื่อง ดี 

 -ปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง ดี 

 - บริหารอัตราก าลัง ดี 

- การจัดการทรัพยากรทางการศึกษา ดี 

- ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ดี 

- ระบบการนิเทศภายใน ดี 

- บุคลาการและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา ดี 

2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสุตรสถาน
ศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดี 

   - มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ทั้งด้านการพัฒนาหลักสูตร 
กิจกรรมเสริมหลักสูตร ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  

ดี 

   - มีการบริหารจัดการหลักสูตรเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริงและครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

ดี 

2.4 พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ดี 

   - สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ  

ดี 

   - สถานศึกษาจัดให้มีชุมชน การเรียนรู้ทางวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนางาน
และการเรียนรู้ของผู้เรียน  

ดี 

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คูณภาพ 

ดี 

  - สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอก
ห้องเรียน 

ดี 

 - สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางสังคม ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ และมี
ความปลอดภัย 

ดี 



 

.. 

159 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ปี (2563 – 2566) 

. สพป.ชพ
1

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 

ดี 

 -  การรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือพัฒนาโรงเรียน   ดี 

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดี 

1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  ดี 

1.1 ครูวิเคราะห์หลักสูตรและจัดท าค าอธิบายรายวิชา ร้อยละ 60 
1.2 ครูจัดท าโครงสร้างรายวิชา  ร้อยละ 60 
1.3 ครูออกแบบหน่วยการเรียนรู้  ร้อยละ 60 
1.4 ครูจัดท าและใช้แผนการจัดการเรียนรู้  ร้อยละ 60 

2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  ดี 
2.1 ครูสร้าง พัฒนาและใช้ สื่อ  ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  ร้อยละ 60 
2.2 ครูใช้ เทคโนโลยีทางการศึกษา ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ร้อยละ 60 
2.3 ครูใช้ แหล่งเรียนรู้ ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ร้อยละ 60 
2.4 ครูสร้างและพัฒนา สื่อ นวัตกรรม ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  ร้อยละ 20 

3 มีการบริหารจัดการเชิงบวก  ดี 
3.1 ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียน  ร้อยละ 80 
3.2 ครูจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน  ร้อยละ 80 
3.3 ครูจัดท าข้อมูลสารสนเทศ และเอกสารประจ าชั้นเรียนหรือประจ าวิชา
  

ร้อยละ 80 

4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน
  

ดี 

4.1 ครูวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนตามระเบียบการ
วัดผลของสถานศึกษา  

ร้อยละ 60 

4.2 ครูวัดและประเมินผลตัวชี้วัดในรายวิชาที่สอนทุกตัวชี้วัด ร้อยละ 60 
4.3 ครูวัดและประเมินผลอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนในรายวิชาที่สอน ร้อยละ 60 
4.4 ครูวัดและประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในรายวิชาที่สอน ร้อยละ 60 

5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้  

ดี 

5.1 ครูจัดท าวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้  ร้อยละ 60 
5.2 ครูจัดท า ID Plan เพ่ือพัฒนาตนเอง  ร้อยละ 60 
5.3 ครูเข้าร่วมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ร้อยละ 60 

 
 
 
 



โรงเรียนบ้านร้านตัดผม   

 

 

160 แผนพฒันาคณุภาพการศกึษาระยะ ๔ ปี (๒๕๖๓ – ๒๕๖๖) 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย          มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 

ประเด็นพิจารณา 

 

Based  Line เฉลี่ย ค่าเป้าหมาย ค่า
เป้าหมาย

รวม 
2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 

มีการพฒันาด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี 
และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 

          

1. มีน้ าหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์มาตรฐาน  

1.1น้ าหนักตามเกณฑ์มาตรฐานของ
กรมอนามัย 

อ.1 72.00 71.21 74.00 75.00 75.00 78.00 81.00 84.00 87.00 81.00 

1.2น้ าหนักตามเกณฑ์มาตรฐานของ
กรมอนามัย 

อ.2 72.88 75.00 73.54 73.80 77.00 80.00 83.00 84.00 87.00 82.00 

2. เคลื่อนไหวร่างกายคล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดี 

2.1วิ่งและหยุดได้ทันทีโดยเสียการทรง
ตัวเล็กน้อย 

อ.1 72.00 73.93 74.00 73.31 76.00 79.00 81.00 84.00 87.00  

2.2วิ่งอย่างรวดเร็ว และหยุดโดยไม่เสีย
การทรงตัว 

อ.2 72.88 75.00 75.50 74.46 77.00 81.00 84.00 87.00 90.00  

 



โรงเรียนบ้านร้านตัดผม   

 

 

161 แผนพฒันาคณุภาพการศกึษาระยะ ๔ ปี (๒๕๖๓ – ๒๕๖๖) 

ประเด็นพิจารณา 

 

 

Based  Line เฉลี่ย ค่าเป้าหมาย ค่า
เป้าหมาย

รวม 
2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 

มีการพัฒนาด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี 
และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 

          

2. เคลื่อนไหวร่างกายคล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดี  

เดินขึ้นลงบันได สลับเท้าได้ อ.1 74.00 75.34 75.50 74.94 74.94 77.00 80.00 83.00 86.00  

เดินขึ้นลงบันได สลับเท้าได้คล่องแคล่ว อ.2 74.54 75.00 75.65 75.06 75.06 78.00 81.00 84.00 87.00  

โยนลูกบอล และรับลูกบอลทั้งสอง มือ
และส่งมอบให้เพ่ือนได้ 

อ.1 74.00 74.50 75.00 74.50 74.50 77.00 81.00 84.00 87.00  

โยนลูกบอลไปข้างหน้าได้ตามต้องการ
และรับลูกบอลกระดอนจากพ้ืนได้ 

อ.2 75.00 76.00 76.50 76.00 76.00 79.00 82.00 85.00 88.00  

กระโดดขาเดียวอยู่กับที่อย่างต่อเนื่อง อ.1 73.00 73.50 74.00 73.50 74.00 77.00 81.00 84.00 87.00  

กระโดดขาเดียวไปข้างหน้าได้อย่าง
ต่อเนื่อง 

อ.2 72.00 74.00 75.00 73.66 74.00 77.00 81.00 84.00 87.00  

 



โรงเรียนบ้านร้านตัดผม   

 

 

162 แผนพฒันาคณุภาพการศกึษาระยะ ๔ ปี (๒๕๖๓ – ๒๕๖๖) 

ประเด็นพิจารณา 

 

 

Based  Line เฉลี่ย ค่าเป้าหมาย ค่า
เป้าหมาย

รวม 
2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 

มีการพัฒนาด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี 
และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 

          

3. การใช้มือและตาประสานสัมพันธ์ได้ดี  

วาดรูปมีล าตัวส่วนหัวแขน และขา อ.1 72.00 72.50 73.54 72.68 72.68 75.00 78.00 81.00 84.00  

เขียนรูปเป็นเส้นต่าง ๆ มีรูปทรง
รายละเอียด เขียนรูปสามเหลี่ยมได้ 

อ.2 74.00 75.00 76.00 75.00 75.00 78.00 81.00 84.00 87.00  

ต่อปล็อคเป็นรูปง่าย ๆ ตามความคิด
ของตนเอง 

อ.1 74.00 75.00 76.00 75.00 75.00 78.00 81.00 84.00 87.00  

ต่อปล็อคเป็นรูปง่าย ๆ ตามความคิด
ของตนเองได้ 

อ.2 72.00 75.00 75.50 74.00 74.00 77.00 80.00 83.00 84.00  

ร้อยลูกปัดที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง4 มม.  อ.1 72.00 73.93 74.00 73.00 73.00 77.00 80.00 83.00 86.00  

ร้อยลูกปัดที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง2 มม. อ.2 74.00 73.00 74.00 74.00 74.00 77.00 80.00 83.00 86.00  

 



โรงเรียนบ้านร้านตัดผม   

 

 

163 แผนพฒันาคณุภาพการศกึษาระยะ ๔ ปี (๒๕๖๓ – ๒๕๖๖) 

ประเด็นพิจารณา 

 

 

Based  Line เฉลี่ย ค่าเป้าหมาย ค่า
เป้าหมาย

รวม 
2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 

มีการพัฒนาด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี 
และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 

          

3. การใช้มือและตาประสานสัมพันธ์ได้ดี  

ปั้น และคลึงเป็นรูปร่าง มีรายละเอียด
บอกความหมาย 

อ.2 74.00 75.00 75.50 74.82 74.00 77.00 81.00 84.00 87.00  

ตัดกระดาษตามแนวเส้นตรง โดยมีรอย
หยักและน้อย 

อ.1 72.00 75.00 78.00 75.00 75.00 78.00 81.00 84.00 87.00  

            

ตัดกระดาษตามแนวเส้นโค้ง ที่ก าหนด อ.2 72.00 75.00 78.00 75.00 75.00 78.00 81.00 84.00 87.00  

 

 

 



โรงเรียนบ้านร้านตัดผม   

 

 

164 แผนพฒันาคณุภาพการศกึษาระยะ ๔ ปี (๒๕๖๓ – ๒๕๖๖) 

ประเด็นพิจารณา 

 

 

Based  Line เฉลี่ย ค่าเป้าหมาย ค่า
เป้าหมาย

รวม 
2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 

มีการพัฒนาด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี 
และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 

          

4.ดูแลสุขภาพอนามัยส่วนตนและปฏิบัติจนเป็นนิสัย  

ขับถ่ายเป็นเวลา อ.1 74.00 75.00 75.50 74.83 75.00 78.00 81.00 84.00 87.00  

ล้างมือหลังจากใช้ห้องน้ าห้องส้วม อ.2 74.00 75.00 75.50 74.83 75.00 78.00 81.00 84.00 87.00  

 

 

 

 

 

 



โรงเรียนบ้านร้านตัดผม   

 

 

165 แผนพฒันาคณุภาพการศกึษาระยะ ๔ ปี (๒๕๖๓ – ๒๕๖๖) 

ประเด็นพิจารณา 

 

 

Based  Line เฉลี่ย ค่าเป้าหมาย ค่า
เป้าหมาย

รวม 
2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 

มีการพัฒนาด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี 
และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 

          

ปฏิบัติตนตามข้อตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัย  

ระมัดระวังดูแลตนเองและผู้อ่ืนให้
ปลอดภัยโดยมีผู้อื่นคอยตักเตือน 

อ.1 74 74.50 75 74.50 75.00 78.00 81.00 84.00 87.00  

ระมัดระวังดูแลตนเองและผู้อื่นให้ปลอดภัย อ.2 74 74.50 75 74.50 75.00 78.00 81.00 84.00 87.00  

1.2 มีการพัฒนาด้านอารมณ์  จิตใจ 
ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 

           

1. ร่าเริงแจ่มใสสามารถแสดงอารมณ์ 
ความรูส้ึก ได้อยางเหมาะสมกับบาง
สถานการณ ์

           

ร่าเริงสดชื่นแจ่มใส และอารมณ์ดี อ.1 74.00 74.50 75.00 74.50 75.00 78.00 81.00 84.00 87.00  

ร่าเริงสดชื่นแจ่มใส และอารมณ์ดี อ.2 74.00 74.50 75.00 74.50 75.00 78.00 81.00 84.00 87.00  



โรงเรียนบ้านร้านตัดผม   

 

 

166 แผนพฒันาคณุภาพการศกึษาระยะ ๔ ปี (๒๕๖๓ – ๒๕๖๖) 

ประเด็นพิจารณา 

 

 

Based  Line เฉลี่ย ค่าเป้าหมาย ค่า
เป้าหมาย

รวม 
2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 

2 มีการพัฒนาด้านอารมณ์  จิตใจ ควบคุม และ
แสดงออกทางอารมณ์ได้ 

          

มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง และผู้อื่น ยอมรับและพอใจในความสามารถ  

พึงพอใจในความสามารถของตนเอง 
และผู้อ่ืนได้บ้าง 

อ.1 74.00 75.00 75.50 74.83 75.00 78.00 81.00 84.00 87.00  

พึงพอใจในความสามารถของตนเอง 
และผู้อ่ืนได้ 

อ.2 74.00 75.00 75.50 74.83 75.00 78.00 81.00 84.00 87.00  

3.มีจิตส านึกค่านิยมที่ดีเคารพสิทธิ 

รู้หน้าที่ รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม 

           

รู้จักค าขอโทษ และให้อภัย อ.1 72.00 73.00 74.00 73.00 73.00 76.00 79.00 81.00 84.00  

ไม่หยิบของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง อ.2 72.00 73.00 74.00 73.00 73.00 76.00 79.00 81.00 84.00  

 



โรงเรียนบ้านร้านตัดผม   

 

 

167 แผนพฒันาคณุภาพการศกึษาระยะ ๔ ปี (๒๕๖๓ – ๒๕๖๖) 

ประเด็นพิจารณา 

 

 

Based  Line เฉลี่ย ค่าเป้าหมาย ค่า
เป้าหมาย

รวม 
2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 

3.มีจิตส านึกค่านิยมที่ดีเคารพสิทธิรู้หน้าที่ 
รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม 

          

  

รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายจน
ส าเร็จ 

อ.1 72.00 72.50 73.00 72.50 73.00 76.00 79.00 81.00 84.00  

มุ่งม่ันในการท างานให้ส าเร็จด้วยตนเอง อ.2 72.00 72.50 73.00 72.50 73.00 76.00 79.00 81.00 84.00  

4. มีความมั่นใจ กล้าพูด กล้าแสดงออก            

มีความม่ันใจในตนเอง อ.1 72.00 72.50 73.00 72.50 73.00 76.00 79.00 81.00 84.00  

มีความม่ันในในตนเอง และกล้า
แสดงออก 

อ.2 72.00 72.50 73.00 72.50 73.00 76.00 79.00 81.00 84.00  

 

 



โรงเรียนบ้านร้านตัดผม   

 

 

168 แผนพฒันาคณุภาพการศกึษาระยะ ๔ ปี (๒๕๖๓ – ๒๕๖๖) 

ประเด็นพิจารณา 

 

 

Based  Line เฉลี่ย ค่าเป้าหมาย ค่า
เป้าหมาย

รวม 
2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 

มีการพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมกล้า
แสดงออกทางอารมณ์ 

          

5. มีเมตตากรุณา มีน้ าใจ ช่วยเหลือแบ่งปัน  

แบ่งปัน และช่วยเหลือผู้อื่น อ.1 72.00 73.00 74.00 73.00 73.00 76.00 79.00 81.00 84.00  

แบ่งปัน และช่วยเหลือผู้อื่นได้ อ.2 72.00 73.00 74.00 73.00 73.00 76.00 79.00 81.00 84.00  

แสดงมีความรักเพ่ือและสัตว์เลี้ยง อ.1 72.00 73.00 74.00 73.00 73.00 76.00 79.00 81.00 84.00  

แสดงความรักเพ่ือ เด็กที่เล็กกว่า และ
สัตว์ต่าง ๆ  

อ.2 72.00 73.00 74.00 73.00 73.00 76.00 79.00 81.00 84.00  

 

 

 

 



โรงเรียนบ้านร้านตัดผม   

 

 

169 แผนพฒันาคณุภาพการศกึษาระยะ ๔ ปี (๒๕๖๓ – ๒๕๖๖) 

ประเด็นพิจารณา 

 

 

Based  Line เฉลี่ย ค่าเป้าหมาย ค่า
เป้าหมาย

รวม 
2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 

1.3 มีการพัฒนาด้านสังคมช่วยเหลือตนเอง และ
เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 

          

1.ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน  

แต่งตัวได้ด้วยตนเอง อ.1 75.00 77.50 78.00 76.83 77.00 80.00 83.00 86.00 89.00  

เลือกเครื่องแต่งกายของตนเองและ
แต่งตัวเอง 

อ.2 76.00 77.00 78.50 77.16 77.00 80.00 83.00 86.00 89.00  

ปฏิบัติตามข้อตกลงของห้องเรียนและ
โรงเรียนได้โดยไม่มีการตักเตือนบางครั้ง 

อ.1 74.00 74.50 76.00 74.83 75.00 78.00 81.00 84.00 87.00  

ปฏิบัติตามข้อตกลงของห้องเรียน และ
โรงเรียน 

อ.2 76.00 77.00 78.00 77.00 77.00 80.00 83.00 87.00 90.00  

 

 



โรงเรียนบ้านร้านตัดผม   

 

 

170 แผนพฒันาคณุภาพการศกึษาระยะ ๔ ปี (๒๕๖๓ – ๒๕๖๖) 

ประเด็นพิจารณา 

 

 

Based  Line เฉลี่ย ค่าเป้าหมาย ค่า
เป้าหมาย

รวม 
2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 

1.3 มีการพัฒนาด้านสังคมช่วยเหลือตนเอง และ
เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 

          

มีวินัยในตนเอง  

รอคอยตามล าดับก่อนหลังได้ อ.1 75.00 77.50 78.00 76.83 77.00 80.00 83.00 86.00 89.00  

รอคอยตามล าดับก่อนหลังได้ อ.2 76.00 77.00 78.50 77.16 77.00 80.00 83.00 86.00 89.00  

ประหยัดและพอเพียง 

ทิ้งขยะถูกที่ เปิดปิดน้ าหลังการใช้ทุก
ครั้ง 

อ.1 74.00 74.50 76.00 74.83 75.00 78.00 81.00 84.00 87.00  

ทิ้งขยะถูกที่ ปิดน้ าหลังการใช้มีส่วน
รว่มในการรักษาธรรมชาติในโรงเรียน 

อ.2 76.00 77.00 78.00 77.00 77.00 80.00 83.00 87.00 90.00  

 

 



โรงเรียนบ้านร้านตัดผม   

 

 

171 แผนพฒันาคณุภาพการศกึษาระยะ ๔ ปี (๒๕๖๓ – ๒๕๖๖) 

 

ประเด็นพิจารณา 

 

 

Based  Line เฉลี่ย ค่าเป้าหมาย ค่า
เป้าหมาย

รวม 
2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 

1.3 มีการพัฒนาด้านสังคมช่วยเหลือตนเอง และ
เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 

          

5.มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทยและรักความเป็นไทย  

รู้จักยกมือไหว้กล่าวค าว่า สวัสดี 
ขอบคุณ 

อ.1 74.00 75.00 77.50 78.00 76.83 77.00 80.00 83.00 86.00  

ปฏิบัติตนตามมารยาทไทยและถูกต้อง
ตามกาละเทศะด้วยตนเอง 

อ.2 74.00 76.00 77.00 78.50 77.16 77.00 80.00 83.00 86.00  

6. ยอมรับความเหมือนและความแตกต่าง 

เริ่มรูจักการเป็นผู้น า และผู้ตาม อ.1 74.00 74.50 76.00 74.83 75.00 78.00 81.00 84.00 87.00  

รู้จักการเป็นผู้น า และผู้ตามได้ อ.2 76.00 77.00 78.00 77.00 77.00 80.00 83.00 87.00 90.00  

 



โรงเรียนบ้านร้านตัดผม   

 

 

172 แผนพฒันาคณุภาพการศกึษาระยะ ๔ ปี (๒๕๖๓ – ๒๕๖๖) 

ประเด็นพิจารณา 

 

 

Based  Line เฉลี่ย ค่าเป้าหมาย ค่า
เป้าหมาย

รวม 
2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 

1.3 มีการพัฒนาด้านสังคมช่วยเหลือตนเอง และ
เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 

          

เล่น และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้  

เล่นร่วมกับผู้อ่ืนได้ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป อ.1 75.00 77.50 78.00 76.83 77.00 80.00 83.00 86.00 89.00  

เล่นท ากิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืนโดยมี
จุดมุ่งหมายเดียวกัน 

อ.2 76.00 77.00 78.50 77.16 77.00 80.00 83.00 86.00 89.00  

1.3 มีการพัฒนาด้านสังคมช่วยเหลือ
ตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 

           

8.ยอมรับการประนีประนอมแก้ไขปัญหา ข้อขัดแย้ง โดยปราศจากใช้ความรุนแรง 

ปฏิบัติตามข้อตกลงของห้องเรียนและ
โรงเรียนได้โดยมีการตักเตือนบางครั้ง 

อ.1 75.00 77.50 78.00 76.83 77.00 80.00 83.00 86.00 89.00  

ปฏิบัติตามข้อตกลงของห้องเรียน และ
โรงเรียน 

อ.2 76.00 77.00 78.50 77.16 77.00 80.00 83.00 86.00 89.00  



โรงเรียนบ้านร้านตัดผม   

 

 

173 แผนพฒันาคณุภาพการศกึษาระยะ ๔ ปี (๒๕๖๓ – ๒๕๖๖) 

ประเด็นพิจารณา 

 

 

Based  Line เฉลี่ย ค่าเป้าหมาย ค่า
เป้าหมาย

รวม 
2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 

1.4 มีการพัฒนาด้านสติปัญญา สื่อสารได้มีทักษะ
การคิด พื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 

          

1. สนทนาโต้ตอบ และเล่าเรื่องให้ผู้อ่ืนเข้าใจ  

เรียกชื่อ และรู้จักสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่ใกล้ตัว
ชุมชน และสังคมมากข้ึน 

อ.1 75.00 77.50 78.00 76.83 77.00 80.00 83.00 86.00 89.00  

สนทนาโต้ตอบ หรือเล่าเป็นเรื่องเป็น
ประโยคต่อเนื่องได้คล่องแคล่ว และ
แสดงความคิดเห็น 

อ.2 76.00 77.00 78.50 77.16 77.00 80.00 83.00 86.00 89.00  

2.ตั้งค าถามในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือสงสัยและพยายามหาค าตอบ 

ซักถาม / ตอบค าถามอะไร  ท าไม / อย่างไร อ.1 75.00 77.50 78.00 76.83 77.00 80.00 83.00 86.00 89.00  

ซักถามสิ่งที่สงสัยและร่วมอภิปรายหา
ค าตอบ 

อ.2 76.00 77.00 78.50 77.16 77.00 80.00 83.00 86.00 89.00  

 



โรงเรียนบ้านร้านตัดผม   

 

 

174 แผนพฒันาคณุภาพการศกึษาระยะ ๔ ปี (๒๕๖๓ – ๒๕๖๖) 

ประเด็นพิจารณา 

 

 

Based  Line เฉลี่ย ค่าเป้าหมาย ค่า
เป้าหมาย

รวม 
2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 

1.4 มีการพัฒนาด้านสติปัญญา สื่อสารได้มีทักษะ
การคิด พื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 

          

3. อ่านนิทานและเล่าเรื่องที่ตนเองได้อ่านเหมาะสม  

เลือกหนังสือท่ีตนเองสนใจให้ผู้อื่นอ่านให้ฟัง อ.1 74.00 74.50 76.00 74.83 75.00 78.00 81.00 84.00 87.00  

ท าท่าอ่านหนังสือโดยอาศยัภาพ และ
ความจ า 

อ.2 76.00 77.00 78.00 77.00 77.00 80.00 83.00 87.00 90.00  

4. มีความสามารถในการคิดรวบยอด 

จับคู่ของที่มีลักษณะเหมือนกันได้ 4 อย่าง อ.1 75.00 77.50 78.00 76.83 77.00 80.00 83.00 86.00 89.00  

จับคู่ของที่มีลักษณะเหมือนกันได้ 5อย่าง อ.2 76.00 77.00 78.50 77.16 77.00 80.00 83.00 86.00 89.00  

บอก 3 เสียง 3 กลิ่น 3 รส อ.1 74.00 74.50 76.00 74.83 75.00 78.00 81.00 84.00 87.00  

บอก 4 เสียง 4 กลิ่น 4 รส อ.2 76.00 77.00 78.00 77.00 77.00 80.00 83.00 87.00 90.00  

 



โรงเรียนบ้านร้านตัดผม   

 

 

175 แผนพฒันาคณุภาพการศกึษาระยะ ๔ ปี (๒๕๖๓ – ๒๕๖๖) 

ประเด็นพิจารณา 

 

 

Based  Line เฉลี่ย ค่าเป้าหมาย ค่า
เป้าหมาย

รวม 
2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 

1.4 มีการพัฒนาด้านสติปัญญา สื่อสารได้มีทักษะ
การคิด พื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 

          

มีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์  

สามารถจัดสิ่งของประเภทเดียวกัน อ.1 75.00 77.50 78.00 76.83 77.00 80.00 83.00 86.00 89.00  

จัดหมวดหมู่สิ่งของประเภทเดียวกัน อ.2 76.00 77.00 78.50 77.16 77.00 80.00 83.00 86.00 89.00  

เรียงล าดับสิ่งต่าง 4-5 ล าดับ   อ.1 74.00 74.50 76.00 74.83 75.00 78.00 81.00 84.00 87.00  

เรียงล าดับสิ่งต่าง 6-7 ล าดับ   อ.2 76.00 77.00 78.00 77.00 77.00 80.00 83.00 87.00 90.00  

นับเลขเรียงล าดับ 1-20 อ.1 75.00 77.50 78.00 76.83 77.00 80.00 83.00 86.00 89.00  

นับเลขเรียงล าดับ 1-30 อ.2 76.00 77.00 78.50 77.16 77.00 80.00 83.00 86.00 89.00  

บอกแสดงค่าจ านวน 1-5 อ.1 74.00 74.50 76.00 74.83 75.00 78.00 81.00 84.00 87.00  

บอกแสดงค่าจ านวน 1-10 อ.2 76.00 77.00 78.00 77.00 77.00 80.00 83.00 87.00 90.00  

 



โรงเรียนบ้านร้านตัดผม   

 

 

176 แผนพฒันาคณุภาพการศกึษาระยะ ๔ ปี (๒๕๖๓ – ๒๕๖๖) 

ประเด็นพิจารณา 

 

 

Based  Line เฉลี่ย ค่าเป้าหมาย ค่า
เป้าหมาย

รวม 
2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 

1.4 มีการพัฒนาด้านสติปัญญา สื่อสารได้มีทักษะ
การคิด พื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 

          

มีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจ  

รู้ค่า และบอกจ านวน มากกว่า นอ้ยกว่า และ
เท่ากันได ้

อ.1 75.00 77.50 78.00 76.83 77.00 80.00 83.00 86.00 89.00  

รู้ค่า และบอกจ านวน มากกว่า นอ้ยกว่า และ
เท่ากันได ้

อ.2 76.00 77.00 78.50 77.16 77.00 80.00 83.00 86.00 89.00  

บอกต าแหน่ง บน ล่างใกล้ไกล อ.1 74.00 74.50 76.00 74.83 75.00 78.00 81.00 84.00 87.00  

บอกต าแหน่ง บน ล่างใกล้ไกล หน้า หลัง เข้า 
ออก 

อ.2 76.00 77.00 78.00 77.00 77.00 80.00 83.00 87.00 90.00  

ต่อภาพตัดต่อ 6-8 ช้ินได ้ อ.1 75.00 77.50 78.00 76.83 77.00 80.00 83.00 86.00 89.00  

ต่อภาพตัดต่อ 7-15 ช้ินได ้ อ.2 76.00 77.00 78.50 77.16 77.00 80.00 83.00 86.00 89.00  

 



โรงเรียนบ้านร้านตัดผม   

 

 

177 แผนพฒันาคณุภาพการศกึษาระยะ ๔ ปี (๒๕๖๓ – ๒๕๖๖) 

ประเด็นพิจารณา 

 

 

Based  Line เฉลี่ย ค่าเป้าหมาย ค่า
เป้าหมาย

รวม 
2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 

1.4 มีการพัฒนาด้านสติปัญญา สื่อสารได้มีทักษะ
การคิด พื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 

          

มีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจ  

เรียงล าดับตุการณ์ได้ 4-5 ล าดับ อ.1 75.00 77.50 78.00 76.83 77.00 80.00 83.00 86.00 89.00  

เรียงล าดับตุการณ์ได้ 4-5 ล าดับ อ.2 76.00 77.00 78.50 77.16 77.00 80.00 83.00 86.00 89.00  

บอกเวลาเช้า กลางวัน กลางคืน อ.1 74.00 74.50 76.00 74.83 75.00 78.00 81.00 84.00 87.00  

บอกความเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลต่าง ๆ อ.2 76.00 77.00 78.00 77.00 77.00 80.00 83.00 87.00 90.00  

 

 

 

 

 



โรงเรียนบ้านร้านตัดผม   

 

 

178 แผนพฒันาคณุภาพการศกึษาระยะ ๔ ปี (๒๕๖๓ – ๒๕๖๖) 

ประเด็นพิจารณา 

 

 

Based  Line เฉลี่ย ค่าเป้าหมาย ค่า
เป้าหมาย

รวม 
2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 

1.4 มีการพัฒนาด้านสติปัญญา สื่อสารได้มีทักษะ
การคิด พื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 

          

สร้างสรรค์ผลงานตามแนวคิด และจินตนาการ  

สร้างผลงานตามความคิดของตนเอง
โดยมีรายละเอียดเพ่ิมขึ้น 

อ.1 75.00 77.50 78.00 76.83 77.00 80.00 83.00 86.00 89.00  

สร้างผลงานตามความคิดของตนเอง
โดยมีรายละเอียดเพ่ิมขึ้นและแปลก
ใหม่ 

อ.2 76.00 77.00 78.50 77.16 77.00 80.00 83.00 86.00 89.00  

 

 

 

 

 



โรงเรียนบ้านร้านตัดผม   

 

 

179 แผนพฒันาคณุภาพการศกึษาระยะ ๔ ปี (๒๕๖๓ – ๒๕๖๖) 

มาตรฐานที 2 กระบวนการบริหาร และการจัดการ 

ประเด็นพิจารณา Based  Line เฉลี่ย ค่าเป้าหมาย ค่า
เป้าหมาย

รวม 
2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 

1. มีหลักสูตรครอบคลุม สอดคล้องกับ
บริบทของท้องถิ่น 

          

1.1 สถานศึกษามีหลักสุตรสถานศึกษาท่ี
ยืดหยุ่นสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย 

3 4 4 3.67 ดี ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ  

1.2 สถานศึกษาออกแบบการจัด
ประสบการณ์ที่เตรียมความพร้อมและไม่
เร่งรัดวิชาการ 

3 4 4 3.67 ดี ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ  

1.3 สถานศึกษาเน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่น
การลงมือปฏิบัติ 

3 4 4 3.67 ดี ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ  

2. จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน           
2.1 จัดครูเหมาะสมกับภาระกิจการเรียนการ
สอน 

3 4 4 3.67 ดี ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ  

2.2 จัดครูที่จบการศึกษาปฐมวัยเพียงพอกับ
ชั้น 

3 4 4 3.67 3 ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ  

 

 



โรงเรียนบ้านร้านตัดผม   

 

 

180 แผนพฒันาคณุภาพการศกึษาระยะ ๔ ปี (๒๕๖๓ – ๒๕๖๖) 

ประเด็นพิจารณา Based  Line เฉลี่ย ค่าเป้าหมาย ค่า
เป้าหมาย

รวม 
2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 

ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญในด้าน
การจัดประสบการณ์ 

          

3.1 สถานศึกษาส่งเสริมพัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการ
วิเคราะห์ 

3 4 4 3.67 ดี ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ  

3.2 มีทักษะในการจัดประสบการณ์และ
การประเมินพัฒนาเด็ก 

3 4 4 3.67 ดี ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ  

4. จัดสภาพแวดล้อม และสื่อการ
เรียนรู้อย่างปลอดภัย และเพียงพอ 

          

4.1 สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อม
ภายในและภายนอกห้องเรียนที่ค านึงถึง
ความปลอดภัย 

3 4 4 3.67 ดี ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ  

 

 



โรงเรียนบ้านร้านตัดผม   

 

 

181 แผนพฒันาคณุภาพการศกึษาระยะ ๔ ปี (๒๕๖๓ – ๒๕๖๖) 

ประเด็นพิจารณา Based  Line เฉลี่ย ค่าเป้าหมาย ค่า
เป้าหมาย

รวม 
2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 

4.2 สถานศึกษาส่งเสริมให้เกิดการ
เรียนรู้ เป็นรายบุคคล และรายกลุ่ม 

3 4 4 3.67 ดี ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ  

5. ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
และสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ 

          

5.1น าสื่อเทคโนโลยีมาบูรณาการกับ 6 
กิจกรรมหลัก 

3 4 4 3.67 ดี ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ  

5.2 จัดท าข้อมูลสารสนเทศและใช้
สารสนเทศในการบริหารจัดการ 

3 4 4 3.67 ดี ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ  

5.3 ส่งเสริม และพัฒนาครูและบุคลากร
ให้มีความรู้ความสามารถก้าวทันต่อ
เทคโนโลยีปัจจุบัน 

3 4 4 3.67 ดี ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ  

 

 



โรงเรียนบ้านร้านตัดผม   

 

 

182 แผนพฒันาคณุภาพการศกึษาระยะ ๔ ปี (๒๕๖๓ – ๒๕๖๖) 

ประเด็นพิจารณา Based  Line เฉลี่ย ค่าเป้าหมาย ค่า
เป้าหมาย

รวม 
2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 

6. มีระบบคุณภาพที่เปิดโอกาสให้
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

          

6.1 สถานศึกษาก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดคล้อง
การมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 

3 4 4 3.67 ดี ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ  

           

 

 

 

 

 

 

 



โรงเรียนบ้านร้านตัดผม   

 

 

183 แผนพฒันาคณุภาพการศกึษาระยะ ๔ ปี (๒๕๖๓ – ๒๕๖๖) 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 

ประเด็นพิจารณา Based  Line เฉลี่ย ค่าเป้าหมาย ค่า
เป้าหมาย

รวม 
2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 

1. จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็ก
พัฒนาการทุกด้าน 

          

1.1  ครูได้วิเคราะห์มาตรฐาน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในหลักสูตร
สถานศึกษา 

75.00 76.50 77.00 76.16 77.00 80.00 83.00 86.00 89.00  

1.2 จัดประสบการณ์ให้เด็กมีการ
พัฒนาการทั้ง 4 ด้าน อย่างสมดุล โดย
บูรณาการเข้ากับหน่วยการเรียนรู้ 

75.00 76.50 77.00 76.16 77.00 80.00 83.00 86.00 89.00  

2. สร้างโอกาสให้เด็กได้รับ
ประสบการณ์ตรง 

          

2.1 จัดประสบการณ์ให้เด็กลงมือปฏิบัติ 75.00 76.50 77.00 76.16 77.00 80.00 83.00 86.00 89.00  

2.2 เด็กเลือกท ากิจกรรมอิสระตาม
ความสนใจ ความสามารถของตนเอง 

75.00 76.50 77.00 76.16 77.00 80.00 83.00 86.00 89.00  



โรงเรียนบ้านร้านตัดผม   

 

 

184 แผนพฒันาคณุภาพการศกึษาระยะ ๔ ปี (๒๕๖๓ – ๒๕๖๖) 

ประเด็นพิจารณา Based  Line เฉลี่ย ค่าเป้าหมาย ค่า
เป้าหมาย

รวม 
2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 

3. จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้
สื่อเทคโนโลยีเหมาะสมกับวัย  

          

3.1 ครูจัดห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้
มีความสะอาด และปลอดภัย 

75.00 76.50 77.00 76.16 77.00 77.50 80.00 81.00 84.00  

3.2 ครูใช้สื่อเทคโนโลยีเหมาะสมกับวัย
ของเด็ก 

75.00 76.50 77.00 76.16 77.00 79.00 81.00 83.00 85.00  

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพ
จริง และน าผลการประเมินพัฒนาการ
เด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์ 
และพัฒนาเด็ก 

          

4.1 ครูมีการเก็บข้อมูลของเด็กเพ่ือ
น ามาวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล 

75.00 76.50 77.00 76.16 77.00 80.00 84.00 88.00 90.00  

4.2 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพ
จริง 

75.00 76.50 77.00 76.16 77.00 80.00 83.00 86.00 89.00  

 



โรงเรียนบ้านร้านตัดผม   

 

 

185 แผนพฒันาคณุภาพการศกึษาระยะ ๔ ปี (๒๕๖๓ – ๒๕๖๖) 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน   

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหาร และการจัดการ 

ประเด็นพิจารณา Based  Line เฉลี่ย ค่าเป้าหมาย ค่า
เป้าหมาย

รวม 
2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 

2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
ที่สถานศึกษาก าหนด 

          

2.1.1 สถานศึกษาก าหนดเป้าหมาย 
และวิสัยทัศน์ และพันธกิจไว้อย่างชัดเจน 

3 3 4 3.33 ดี ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ  

2.1.2 สถานศึกษาก าหนดเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ และพันธกิจสอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา 

3 3 4 3.33 ดี ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ  

2.1.3 สถานศึกษาก าหนดเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ และพันธกิจสอดคล้องกับ
ความต้องการของชุมชน 

3 3 4 3.33 ดี ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ  

 

 



โรงเรียนบ้านร้านตัดผม   

 

 

186 แผนพฒันาคณุภาพการศกึษาระยะ ๔ ปี (๒๕๖๓ – ๒๕๖๖) 

ประเด็นพิจารณา 

 

 

Based  Line เฉลี่ย ค่าเป้าหมาย ค่า
เป้าหมาย

รวม 
2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา           

2.2.1 สถานศึกษามีการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3 3 4 3.33 ดี ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ  

2.2.2 สถานศึกษาน าแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพ 3 3 4 3.33 ดี ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ  

2.2.3 มีการติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง 3 3 4 3.33 ดี ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ  

2.2.4 ปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 3 3 4 3.33 ดี ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ  

2.2.5 มีการบริหารอัตราก าลัง 3 3 4 3.33 ดี ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ  

2.2.6 จัดทรัพยากรทางการศึกษาที่เพียงพอ 3 3 4 3.33 ดี ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ  

2.2.7 จัดให้มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 3 3 4 3.33 ดี ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ  

2.2.8 มีระบบการนิเทศภายใน 3 3 4 3.33 ดี ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ  

2.2.9 บคุลากร และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมวางแผน 3 3 4 3.33 ดี ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ  

 



โรงเรียนบ้านร้านตัดผม   

 

 

187 แผนพฒันาคณุภาพการศกึษาระยะ ๔ ปี (๒๕๖๓ – ๒๕๖๖) 

ประเด็นพิจารณา 

 

 

Based  Line เฉลี่ย ค่าเป้าหมาย ค่า
เป้าหมาย

รวม 
2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 

2.3 ด าเนินการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้าน 

          

2.3.1 มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ 
ทั้งด้านพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตร ที่
เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน 

3 3 4 3.33 ดี ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ  

2.3.2 มีการบริหารหลักสูตรเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง 
และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 

3 3 4 3.33 ดี ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ  

2.4พัฒนาครู และบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ 

          

2.4.1 ส่งเสริม พัฒนาครูให้มีความเชี่ยวชาญ 3 3 4 3.33 ดี ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ  

2.4.2 จัดให้ชุมชนมาพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 3 3 4 3.33 ดี ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ  

 

 



โรงเรียนบ้านร้านตัดผม   

 

 

188 แผนพฒันาคณุภาพการศกึษาระยะ ๔ ปี (๒๕๖๓ – ๒๕๖๖) 

ประเด็นพิจารณา 

 

 

Based  Line เฉลี่ย ค่าเป้าหมาย ค่า
เป้าหมาย

รวม 
2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม
เอื้อต่อการจัดกาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

          

2.5.1 จัดสภาพแวดล้อมทั้งภายใน และภายนอก 3 3 4 3.33 ดี ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ  

2.5.2 จัดสภาพแวดล้อมทางสังคม ให้เอต่อการ
เรียนรู้ และปลอดภัย 

3 3 4 3.33 ดี ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ  

2.6จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ 

          

2.6.1 จัดระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและ
การเยนรู้ 

3 3 4 3.33 ดี ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ  

2.6.2 รวบรวมสารสนเทศ4 ฝ่าย เพื่อการพัฒนา  3 3 4 3.33 ดี ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ  

2.6.3สนับสนุนบุคลากรด้านการใช้สื่อเทคโนโลยี 3 3 4 3.33 ดี ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ  

 

 



โรงเรียนบ้านร้านตัดผม   

 

 

189 แผนพฒันาคณุภาพการศกึษาระยะ ๔ ปี (๒๕๖๓ – ๒๕๖๖) 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน   

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ประเด็นพิจารณา 

 

 

Based  Line เฉลี่ย ค่าเป้าหมาย ค่า
เป้าหมาย

รวม 
2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 

1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

          

1.1 ครูวิเคราะห์หลักสูตรและจัดท าค าอธิบาย
รายวิชา 

60 63 66 63 63 66 69 70 73  

1.2จัดท าโครงสร้างรายวิชา 60 63 66 63 63 66 69 70 73  

1.3 ครูออกแบบหน่วยการเรียนรู้ 60 63 66 63 63 66 69 70 73  

1.4 ครูจัดท าแผน  และใช้แผนการเรียนรู้ 60 63 66 63 63 66 69 70 73  

 

 

 



โรงเรียนบ้านร้านตัดผม   

 

 

190 แผนพฒันาคณุภาพการศกึษาระยะ ๔ ปี (๒๕๖๓ – ๒๕๖๖) 

ประเด็นพิจารณา 

 

 

Based  Line เฉลี่ย ค่าเป้าหมาย ค่า
เป้าหมาย

รวม 
2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 

2 ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

          

2.1 ครูสร้าง และพัฒนาและใช้สื่อที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 

60 63 66 63 63 66 69 70 73  

2.2 ครูใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา ที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 

60 63 66 63 63 66 69 70 73  

2.3 ครูใช้แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 60 63 66 63 63 66 69 70 73  

2.4 ครูสร้าง และพัฒนาสื่อนวัตกรรมที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ 

60 63 66 63 63 66 69 70 73  

 

 

 

 



โรงเรียนบ้านร้านตัดผม   

 

 

191 แผนพฒันาคณุภาพการศกึษาระยะ ๔ ปี (๒๕๖๓ – ๒๕๖๖) 

ประเด็นพิจารณา 

 

 

Based  Line เฉลี่ย ค่าเป้าหมาย ค่า
เป้าหมาย

รวม 
2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 

3. มีการบริหารจัดการเชิงบวก           

3.1 ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียน 60 63 66 63 63 66 69 70 73  

3.2 ครูจัดระบบดแูลช่วยเหลือนักเรียน 60 63 66 63 63 66 69 70 73  

3.3 ครูจัดท าข้อมูลสารสนเทศ และเอกสาร
ประจ าชั้นเรียน หรือประจ าวิชา 

60 63 66 63 63 66 69 70 73  

4. ตรวจสอบและพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

          

4.1 ครูวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผู้เรียนตามระเบียบการวัดผลของสถานศึกษา 

60 63 66 63 63 66 69 70 73  

4.2 ครูวัดและประเมินผลตัวชี้วัดในรายวิชาที่
สอนทุกตัวชี้วัด 

60 63 66 63 63 66 69 70 73  

4.3 ครูวัด และประเมินผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ 
และเขียน ในรายวิชาที่สอน 

60 63 66 63 63 66 69 70 73  

4.4 ครูวัด และประเมินผลในคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ในรายวิชาที่สอน 

60 63 66 63 63 66 69 70 73  



โรงเรียนบ้านร้านตัดผม   

 

 

192 แผนพฒันาคณุภาพการศกึษาระยะ ๔ ปี (๒๕๖๓ – ๒๕๖๖) 

ประเด็นพิจารณา 

 

 

Based  Line เฉลี่ย ค่าเป้าหมาย ค่า
เป้าหมาย

รวม 
2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับ
เพ่ือปรับปรุง และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

          

5.1 ครูจัดท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 60 63 66 63 63 66 69 70 73  

5.2 ครูจัดท า ID Plan  เพ่ือพัฒนาตนเอง 60 63 66 63 63 66 69 70 73  

5.3 ครูเข้าร่วมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 60 63 66 63 63 66 69 70 73  

 

 

 

 

 

 

 



โรงเรียนบ้านร้านตัดผม   

 

 

193 แผนพฒันาคณุภาพการศกึษาระยะ ๔ ปี (๒๕๖๓ – ๒๕๖๖) 

มาตรฐานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ประเด็นพิจารณา 

 

 

Based  Line เฉลี่ย ค่าเป้าหมาย ค่า
เป้าหมาย

รวม 
2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 

ความสามารถในการอ่านการเขียน การสื่อสาร 
และการคิดค านวณ 

          

การอ่านภาษาไทยออกเสียง ป.1 52.17 69.35 94.92 77.74 78.00 80.00 82.00 84.00 86.00  

 ป.2 80.77 63.49 100 81.42 82.00 84.00 86.00 88.00 90.00  

ป.3 90.57 96.08 100 94.49 80.00 82.00 84.00 86.00 88.00  

ป.4 67.86 95.92 88.37 84.05 84.00 86.00 88.00 89.00 90.00  

ป.5 86.89 96.00 100 90.89 90.50 91.00 91.50 92.00 92.50  

ป.6 52.27 98.15 100 83.47 83.00 84.00 85.00 86.00 87.00  

 



โรงเรียนบ้านร้านตัดผม   

 

 

194 แผนพฒันาคณุภาพการศกึษาระยะ ๔ ปี (๒๕๖๓ – ๒๕๖๖) 

ประเด็นพิจารณา 

 

 

Based  Line เฉลี่ย ค่าเป้าหมาย ค่า
เป้าหมาย

รวม 
2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 

ความสามารถในการอ่านการเขียน การสื่อสาร 
และการคิดค านวณ 

          

การอ่านภาษาไทยออกเสียง ม.1 75.00 83.00 95.56 87.56 87.00 88.00 89.00 90.00 91.00  

 ม.2 65.00 75.00 86.00 76.00 77.00 79.00 81.00 83.00 85.00  

ม.3 69.00 72.00 75.00 72.00 72.00 74.00 76.00 78.00 80.00  

 

 

 

 

 

 



โรงเรียนบ้านร้านตัดผม   

 

 

195 แผนพฒันาคณุภาพการศกึษาระยะ ๔ ปี (๒๕๖๓ – ๒๕๖๖) 

ประเด็นพิจารณา 

 

 

Based  Line เฉลี่ย ค่าเป้าหมาย ค่า
เป้าหมาย

รวม 
2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 

ความสามารถในการอ่านการเขียน การสื่อสาร 
และการคิดค านวณ 

          

การเขียนภาษาไทย (เขียนเรื่อง) ป.1 92.31 79.03 86.36 85.90 85.00 86.00 87.00 88.00 90.00  

 ป.2 86.54 68.58 92.86 82.66 82.00 84.00 85.00 86.00 88.00  

ป.3 77.36 93.02 95.24 79.58 80.00 81.00 82.00 83.00 84.00  

ป.4 71.43 71.43 94.00 79.95 80.00 81.00 82.00 83.00 84.00  

ป.5 86.89 57.17 95.92 79.99 80.00 81.00 82.00 83.00 84.00  

ป.6 59.09 64.15 91.07 86.01 86.00 87.00 88.00 89.00 90.00  

 

 

 



โรงเรียนบ้านร้านตัดผม   

 

 

196 แผนพฒันาคณุภาพการศกึษาระยะ ๔ ปี (๒๕๖๓ – ๒๕๖๖) 

ประเด็นพิจารณา 

 

 

Based  Line เฉลี่ย ค่าเป้าหมาย ค่า
เป้าหมาย

รวม 
2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 

ความสามารถในการอ่านการเขียน การสื่อสาร 
และการคิดค านวณ 

          

การเขียนภาษาไทย (เขียนเรื่อง) ม.1 72.00 78.00 81.00 75.00 75.00 76.00 77.00 78.00 80.00  

 ม.2 77.00 76.00 83.00 78.67 79.00 80.00 81.00 81.00 82.00  

ม.3 75.00 83.00 90.00 82.00 82.00 83.00 84.00 85.00 86.00  

 

 

 

 

 

 



โรงเรียนบ้านร้านตัดผม   

 

 

197 แผนพฒันาคณุภาพการศกึษาระยะ ๔ ปี (๒๕๖๓ – ๒๕๖๖) 

ประเด็นพิจารณา 

 

 

Based  Line เฉลี่ย ค่าเป้าหมาย ค่า
เป้าหมาย

รวม 
2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 

ความสามารถในการอ่านการเขียน การสื่อสาร 
และการคิดค านวณ 

          

การอ่านภาษาอังกฤษ ป.1 55.00 64.00 68.00 59.00 59.00 60.00 61.00 62.00 63.00  

 ป.2 54.00 65.00 60.00 59.67 60.00 61.00 62.00 63.00 64.00  

ป.3 65.00 75.00 79.00 73.00 73.00 74.00 75.00 76.00 77.00  

ป.4 56.00 51.00 53.00 53.33 54.00 55.00 56.00 57.00 58.00  

ป.5 61.00 48.00 49.00 52.67 52.00 54.00 56.00 58.00 60.00  

ป.6 67.00 74.00 78.00 73.00 73.00 74.00 75.00 76.00 77.00  

 

 

 



โรงเรียนบ้านร้านตัดผม   

 

 

198 แผนพฒันาคณุภาพการศกึษาระยะ ๔ ปี (๒๕๖๓ – ๒๕๖๖) 

ประเด็นพิจารณา 

 

 

Based  Line เฉลี่ย ค่าเป้าหมาย ค่า
เป้าหมาย

รวม 
2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 

ความสามารถในการอ่านการเขียน การสื่อสาร 
และการคิดค านวณ 

          

การอ่านภาษาอังกฤษ ม.1 48.00 53.00 58.00 53.00 53.00 54.00 55.00 56.00 57.00  

 ม.2 59.00 60.00 76.00 65.00 65.00 66.00 67.00 68.00 70.00  

ม.3 53.00 41.00 49.00 47.00 47.00 49.00 51.00 53.00 55.00  

 

 

 

 

 

 



โรงเรียนบ้านร้านตัดผม   

 

 

199 แผนพฒันาคณุภาพการศกึษาระยะ ๔ ปี (๒๕๖๓ – ๒๕๖๖) 

ประเด็นพิจารณา 

 

 

Based  Line เฉลี่ย ค่าเป้าหมาย ค่า
เป้าหมาย

รวม 
2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 

ความสามารถในการอ่านการเขียน การสื่อสาร 
และการคิดค านวณ 

          

การเขียนภาษาอังกฤษ ป.1 53.00 62.00 76.00 63.66 64.00 65.00 66.00 67.00 68.00  

 ป.2 52.00 63.00 66.00 60.00 60.00 61.00 62.00 63.00 64.00  

ป.3 53.00 43.00 52.00 49.33 50.00 51.00 52.00 53.00 54.00  

ป.4 56.00 49.00 60.00 55.00 55.00 56.00 57.00 58.00 60.00  

ป.5 61.00 48.00 59.00 56.00 56.00 57.00 58.00 59.00 60.00  

ป.6 68.00 78.00 81.00 75.00 75.00 76.00 77.00 78.00 80.00  

 

 

 



โรงเรียนบ้านร้านตัดผม   

 

 

200 แผนพฒันาคณุภาพการศกึษาระยะ ๔ ปี (๒๕๖๓ – ๒๕๖๖) 

ประเด็นพิจารณา 

 

 

Based  Line เฉลี่ย ค่าเป้าหมาย ค่า
เป้าหมาย

รวม 
2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 

ความสามารถในการอ่านการเขียน การสื่อสาร 
และการคิดค านวณ 

          

การเขียนภาษาอังกฤษ ม.1 48.00 49.00 65.00 54.00 54.00 55.00 56.00 57.00 58.00  

 ม.2 67.00 69.00 77.00 71.00 71.00 72.00 73.00 74.00 75.00  

ม.3 53.00 41.00 49.00 47.66 48.00 49.00 50.00 51.00 52.00  

 

 

 

 

 

 

 



โรงเรียนบ้านร้านตัดผม   

 

 

201 แผนพฒันาคณุภาพการศกึษาระยะ ๔ ปี (๒๕๖๓ – ๒๕๖๖) 

 

ประเด็นพิจารณา 

 

 

Based  Line เฉลี่ย ค่าเป้าหมาย ค่า
เป้าหมาย

รวม 
2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 

ความสามารถในการอ่านการเขียน การสื่อสาร 
และการคิดค านวณ 

          

การสื่อสารภาษาอังกฤษ ป.1 53.00 62.00 66.00 60.00 60.00 61.00 62.00 63.00 64.00  

 ป.2 52.00 63.00 56.00 57.00 57.00 58.00 59.00 60.00 61.00  

ป.3 53.00 63.00 72.00 62.66 63.00 64.00 65.00 66.00 67.00  

ป.4 56.00 49.00 50.00 51.66 52.00 53.00 54.00 55.00 56.00  

ป.5 61.00 48.00 49.00 52.66 53.00 54.00 55.00 56.00 57.00  

ป.6 68.00 73.00 80.00 73.66 74.00 75.00 76.00 77.00 78.00  

 

 



โรงเรียนบ้านร้านตัดผม   

 

 

202 แผนพฒันาคณุภาพการศกึษาระยะ ๔ ปี (๒๕๖๓ – ๒๕๖๖) 

ประเด็นพิจารณา 

 

 

Based  Line เฉลี่ย ค่าเป้าหมาย ค่า
เป้าหมาย

รวม 
2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 

ความสามารถในการอ่านการเขียน การสื่อสาร 
และการคิดค านวณ 

          

การสื่อสารภาษาอังกฤษ ม.1 48.00 49.00 55.00 50.66 51.00 52.00 53.00 54.00 55.00  

 ม.2 49.00 39.00 41.00 43.00 43.00 44.00 45.00 46.00 47.00  

ม.3 53.00 41.00 49.00 47.66 48.00 49.00 50.00 51.00 52.00  

 

 

 

 

 

 



โรงเรียนบ้านร้านตัดผม   

 

 

203 แผนพฒันาคณุภาพการศกึษาระยะ ๔ ปี (๒๕๖๓ – ๒๕๖๖) 

ประเด็นพิจารณา 

 

 

Based  Line เฉลี่ย ค่าเป้าหมาย ค่า
เป้าหมาย

รวม 
2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 

ความสามารถในการอ่านการเขียน การสื่อสาร 
และการคิดค านวณ 

          

การคิดค านวณ ป.1 53.00 72.00 66.00 63.67 64.00 65.00 66.00 67.00 68.00  

 ป.2 62.00 73.00 76.00 70.00 71.00 72.00 73.00 74.00 75.00  

ป.3 63.00 73.00 85.00 73.66 74.00 75.00 76.00 77.00 78.00  

ป.4 69.00 78.00 83.00 76.66 77.00 78.00 79.00 80.00 81.00  

ป.5 61.00 78.00 89.00 76.00 76.00 77.00 78.00 79.00 80.00  

ป.6 65.00 76.00 81.00 74.00 74.00 75.00 76.00 77.00 78.00  

 

 

 



โรงเรียนบ้านร้านตัดผม   

 

 

204 แผนพฒันาคณุภาพการศกึษาระยะ ๔ ปี (๒๕๖๓ – ๒๕๖๖) 

ประเด็นพิจารณา 

 

 

Based  Line เฉลี่ย ค่าเป้าหมาย ค่า
เป้าหมาย

รวม 
2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 

ความสามารถในการอ่านการเขียน การสื่อสาร 
และการคิดค านวณ 

          

การอ่านภาษาไทยออกเสียง ม.1 61.00 71.00 84.00 72.00 72.00 73.00 74.00 75.00 76.00  

 ม.2 69.00 79.00 81.00 76.00 76.00 77.00 78.00 79.00 80.00  

ม.3 67.00 78.00 89.00 78.00 78.00 79.00 80.00 81.00 82.00  

 

 

 

 

 

 



โรงเรียนบ้านร้านตัดผม   

 

 

205 แผนพฒันาคณุภาพการศกึษาระยะ ๔ ปี (๒๕๖๓ – ๒๕๖๖) 

ประเด็นพิจารณา 

 

 

Based  Line เฉลี่ย ค่าเป้าหมาย ค่า
เป้าหมาย

รวม 
2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 

ความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ  อภิปราย แลกเปลี่ยน  ความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา 

          

 ป.1 73.00 72.00 66.00 70.00 70.00 71.00 72.00 73.00 74.00  

 ป.2 72.00 77.00 76.00 75.00 75.00 76.00 77.00 78.00 79.00  

 ป.3 73.00 63.00 72.00 69.00 69.00 70.00 71.00 72.00 73.00  

 ป.4 76.00 69.00 78.00 74.33 74.00 75.00 76.00 77.00 78.00  

 ป.5 81.00 68.00 49.00 66.00 66.00 67.00 68.00 69.00 70.00  

 ป.6 64.00 63.00 76.00 67.67 68.00 69.00 70.00 71.00 72.00  

 

 

 



โรงเรียนบ้านร้านตัดผม   

 

 

206 แผนพฒันาคณุภาพการศกึษาระยะ ๔ ปี (๒๕๖๓ – ๒๕๖๖) 

ประเด็นพิจารณา 

 

 

Based  Line เฉลี่ย ค่าเป้าหมาย ค่า
เป้าหมาย

รวม 
2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 

ความสามารถในการอ่านการเขียน การสื่อสาร 
และการคิดค านวณ 

          

 ม.1 68.00 69.00 55.00 64.00 64.00 65.00 66.00 67.00 68.00  

ม.2 69.00 66.00 71.00 68.67 68.00 69.00 70.00 71.00 72.00  

ม.3 73.00 71.00 69.00 71.00 71.00 72.00 73.00 74.00 75.00  

 

 

 

 

 

 



โรงเรียนบ้านร้านตัดผม   

 

 

207 แผนพฒันาคณุภาพการศกึษาระยะ ๔ ปี (๒๕๖๓ – ๒๕๖๖) 

ประเด็นพิจารณา 

 

 

Based  Line เฉลี่ย ค่าเป้าหมาย ค่า
เป้าหมาย

รวม 
2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 

ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม           

 ป.1 53.00 62.00 86.00 77.00 77.00 78.00 79.00 80.00 81.00  

 ป.2 52.00 63.00 86.00 75.00 75.00 76.00 77.00 77.00 78.00  

 ป.3 53.00 43.00 82.00 59.33 59.00 60.00 61.00 61.00 62.00  

 ป.4 56.00 49.00 80.00 61.67 62.00 63.00 64.00 65.00 66.00  

 ป.5 61.00 48.00 89.00 66.00 66.00 67.00 68.00 69.00 70.00  

 ป.6 81.00 83.00 86.00 84.00 84.00 85.00 86.00 87.00 88.00  

 

 

 

 



โรงเรียนบ้านร้านตัดผม   

 

 

208 แผนพฒันาคณุภาพการศกึษาระยะ ๔ ปี (๒๕๖๓ – ๒๕๖๖) 

ประเด็นพิจารณา 

 

 

Based  Line เฉลี่ย ค่าเป้าหมาย ค่า
เป้าหมาย

รวม 
2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 

ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม           

 ม.1 48.00 49.00 85.00 84.00 84.00 85.00 86.00 87.00 88.00  

 ม.2 79.00 69.00 81.00 76.33 76.00 77.00 78.00 79.00 80.00  

 ม.3 53.00 41.00 89.00 61.00 61.00 62.00 63.00 64.00 65.00  

 

 

 

 

 

 

 



โรงเรียนบ้านร้านตัดผม   

 

 

209 แผนพฒันาคณุภาพการศกึษาระยะ ๔ ปี (๒๕๖๓ – ๒๕๖๖) 

ประเด็นพิจารณา 

 

 

Based  Line เฉลี่ย ค่าเป้าหมาย ค่า
เป้าหมาย

รวม 
2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 

ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

          

 ป.1 53.00 62.00 89.00 80.00 81.00 82.00 83.00 84.00 85.00  

 ป.2 52.00 63.00 76.00 65.00 65.00 66.00 67.00 68.00 69.00  

 ป.3 53.00 43.00 72.00 56.00 56.00 57.00 58.00 59.00 60.00  

 ป.4 56.00 49.00 80.00 61.67 62.00 63.00 64.00 65.00 66.00  

 ป.5 61.00 48.00 79.00 62.67 63.00 64.00 65.00 66.00 67.00  

 ป.6 84.00 73.00 86.00 81.00 81.00 82.00 83.00 84.00 85.00  

 ม.1 48.00 49.00 75.00 74.00 74.00 75.00 76.00 77.00 78.00  

 ม.2 69.00 66.00 81.00 72.00 72.00 73.00 74.00 75.00 76.00  

 ม.3 68.00 75.00 79.00 72.00 72.00 73.00 74.00 75.00 76.00  

 



โรงเรียนบ้านร้านตัดผม   

 

 

210 แผนพฒันาคณุภาพการศกึษาระยะ ๔ ปี (๒๕๖๓ – ๒๕๖๖) 

ประเด็นพิจารณา 

 

 

Based  Line เฉลี่ย ค่าเป้าหมาย ค่า
เป้าหมาย

รวม 
2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา           

ภาษาไทย ป.1 77.46 75.77 76.76 76.00 76.00 77.00 78.00 79.00 80.00  

ป.2 76.88 74.19 74.09 75.05 75.00 76.00 77.00 78.00 79.00  

ป.3 74.71 73.87 79.53 76.04 76.00 77.00 78.00 79.00 80.00  

ป.4 75.85 74.54 76.60 75.66 76.00 77.00 78.00 79.00 80.00  

ป.5 70.54 70.60 74.85 74.19 74.00 75.00 76.00 77.00 78.00  

ป.6 72.46 71.00 74.38 72.61 73.00 74.00 75.00 76.00 77.00  

ม.1 70.56 72.79 74.69 72.46 73.00 74.00 75.00 76.00 77.00  

ม.2 75.30 66.00 73.74 71.68 72.00 73.00 74.00 75.00 76.00  

ม.3 69.60 73.73 68.52 70.62 71.00 72.00 73.00 74.00 75.00  

 



โรงเรียนบ้านร้านตัดผม   

 

 

211 แผนพฒันาคณุภาพการศกึษาระยะ ๔ ปี (๒๕๖๓ – ๒๕๖๖) 

ประเด็นพิจารณา 

 

 

Based  Line เฉลี่ย ค่าเป้าหมาย ค่า
เป้าหมาย

รวม 
2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา           

วิทยาศาสตร์ ป.1 79.00 77.15 75.22 77.45 77.00 78.00 79.00 80.00 81.00  

 ป.2 76.10 72.41 73.99 74.17 74.00 75.00 76.00 77.00 78.00  

ป.3 75.62 76.17 76.27 75.72 76.00 77.00 78.00 79.00 80.00  

ป.4 75.90 74.50 75.95 75.45 75.00 76.00 77.00 78.00 79.00  

ป.5 73.29 71.33 73.52 72.71 73.00 74.00 75.00 76.00 77.00  

ป.6 77.96 71.16 73.62 74.25 74.00 75.00 76.00 77.00 78.00  

ม.1 70.70 64.20 67.69 67.53 68.00 69.00 70.00 71.00 72.00  

ม.2 72.45 57.50 73.08 67.68 68.00 69.00 70.00 71.00 72.00  

ม.3 76.35 70.57 62.90 69.94 70.00 71.00 72.00 73.00 74.00  

 



โรงเรียนบ้านร้านตัดผม   

 

 

212 แผนพฒันาคณุภาพการศกึษาระยะ ๔ ปี (๒๕๖๓ – ๒๕๖๖) 

ประเด็นพิจารณา 

 

 

Based  Line เฉลี่ย ค่าเป้าหมาย ค่า
เป้าหมาย

รวม 
2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา           

คณิตศาสตร์ ป.1 76.70 75.51 73.73 75.31 75.00 76.00 77.00 78.00 79.00  

 ป.2 75.42 75.63 74.60 75.22 75.00 76.00 77.00 78.00 79.00  

ป.3 74.91 69.39 76.38 73.56 74.00 75.00 76.00 77.00 78.00  

ป.4 73.45 77.00 80.30 76.75 77.00 78.00 79.00 80.00 81.00  

ป.5 75.43 69.81 75.01 73.42 73.00 74.00 75.00 76.00 77.00  

ป.6 72.45 74.78 76.21 73.88 74.00 75.00 76.00 77.00 78.00  

ม.1 66.22 68.50 61.50 65.41 65.00 66.00 67.00 68.00 69.00  

ม.2 65.48 67.00 76.00 74.00 74.00 75.00 76.00 77.00 78.00  

ม.3 76.00 69.00 61.00 69.00 69.00 70.00 71.00 72.00 73.00  

 



โรงเรียนบ้านร้านตัดผม   

 

 

213 แผนพฒันาคณุภาพการศกึษาระยะ ๔ ปี (๒๕๖๓ – ๒๕๖๖) 

ประเด็นพิจารณา 

 

 

Based  Line เฉลี่ย ค่าเป้าหมาย ค่า
เป้าหมาย

รวม 
2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา           

สังคมศึกษา ป.1 81.38 71.11 73.60 75.36 75.00 76.00 77.00 78.00 79.00  

 ป.2 81.75 74.79 72.03 76.00 76.00 77.00 78.00 79.00 80.00  

ป.3 75.52 72.96 75.64 74.71 75.00 76.00 77.00 78.00 79.00  

ป.4 74.15 74.95 75.95 75.15 75.00 76.00 76.00 77.00 78.00  

ป.5 62.89 69.94 71.90 64.85 65.00 66.00 67.00 68.00 69.00  

ป.6 78.56 74.13 74.29 75.66 76.00 77.00 78.00 79.00 80.00  

ม.1 75.76 67.20 77.54 73.50 73.00 74.00 75.00 76.00 77.00  

ม.2 72.35 51.50 70.80 64.88 65.00 66.00 67.00 68.00 69.00  

ม.3 76.35 75.95 68.90 73.73 74.00 75.00 76.00 77.00 78.00  

 



โรงเรียนบ้านร้านตัดผม   

 

 

214 แผนพฒันาคณุภาพการศกึษาระยะ ๔ ปี (๒๕๖๓ – ๒๕๖๖) 

ประเด็นพิจารณา 

 

 

Based  Line เฉลี่ย ค่าเป้าหมาย ค่า
เป้าหมาย

รวม 
2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา           

สุขศึกษาพลศึกษา ป.1 78.17 76.49 74.54 76.40 76.00 77.00 78.00 79.00 80.00  

 ป.2 81.75 74.88 74.69 77.11 77.00 78.00 79.00 80.00 81.00  

ป.3 77.28 75.75 77.31 76.78 77.00 78.00 79.00 80.00 81.00  

ป.4 76.15 77.95 79.50 77.70 78.00 79.00 80.00 81.00 82.00  

ป.5 70.65 71.57 74.34 73.42 73.00 74.00 75.00 76.00 77.00  

ป.6 76.54 69.65 75.46 73.88 74.00 75.00 76.00 77.00 78.00  

ม.1 71.95 75.08 77.23 74.10 74.00 75.00 76.00 77.00 78.00  

ม.2 75.65 75.50 77.83 76.33 76.00 77.00 78.00 79.00 80.00  

ม.3 74.15 79.60 71.45 75.07 75.00 76.00 77.00 78.00 79.00  

 



โรงเรียนบ้านร้านตัดผม   

 

 

215 แผนพฒันาคณุภาพการศกึษาระยะ ๔ ปี (๒๕๖๓ – ๒๕๖๖) 

ประเด็นพิจารณา 

 

 

Based  Line เฉลี่ย ค่าเป้าหมาย ค่า
เป้าหมาย

รวม 
2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา           

ศิลปะ ป.1 84.17 74.32 76.51 78.33 78.00 79.00 80.00 81.00 82.00  

 ป.2 79.59 74.55 74.80 76.31 76.00 77.00 78.00 79.00 80.00  

ป.3 79.65 74.34 77.46 77.15 77.00 71.00 72.00 73.00 74.00  

ป.4 76.25 77.95 77.95 77.38 78.00 79.00 80.00 81.00 82.00  

ป.5 70.50 68.50 77.62 72.21 72.00 73.00 74.00 75.00 76.00  

ป.6 72.36 70.60 78.30 73.75 74.00 75.00 76.00 77.00 78.00  

ม.1 70.27 68.97 76.50 71.91 72.00 73.00 74.00 75.00 76.00  

ม.2 73.35 56.50 78.63 69.49 70.00 71.00 72.00 73.00 74.00  

ม.3 72.00 74.45 71.45 72.63 73.00 74.00 75.00 76.00 77.00  

 



โรงเรียนบ้านร้านตัดผม   

 

 

216 แผนพฒันาคณุภาพการศกึษาระยะ ๔ ปี (๒๕๖๓ – ๒๕๖๖) 

ประเด็นพิจารณา 

 

 

Based  Line เฉลี่ย ค่าเป้าหมาย ค่า
เป้าหมาย

รวม 
2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา           

การงานอาชีพ ป.1 69.83 73.63 72.69 72.05 72.00 73.00 74.00 75.00 76.00  

 ป.2 73.15 72.40 79.11 74.89 75.00 75.00 76.00 77.00 78.00  

ป.3 71.90 66.18 75.16 71.08 72.00 73.00 74.00 75.00 76.00  

ป.4 72.00 76.95 63.10 70.68 71.00 72.00 73.00 74.00 75.00  

ป.5 66.67 61.00 65.92 64.53 64.00 65.00 66.00 67.00 68.00  

ป.6 69.87 70.60 70.56 70.34 70.00 71.00 72.00 73.00 74.00  

ม.1 76.17 67.63 72.96 72.25 73.00 73.00 74.00 75.00 76.00  

ม.2 72.60 44.50 64.87 60.66 61.00 62.00 63.00 64.00 65.00  

ม.3 69.80 65.25 62.75 65.93 66.00 67.00 68.00 69.00 70.00  

 



โรงเรียนบ้านร้านตัดผม   

 

 

217 แผนพฒันาคณุภาพการศกึษาระยะ ๔ ปี (๒๕๖๓ – ๒๕๖๖) 

ประเด็นพิจารณา 

 

 

Based  Line เฉลี่ย ค่าเป้าหมาย ค่า
เป้าหมาย

รวม 
2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา           

ภาษาต่างประเทศ ป.1 69.83 73.63 72.69 72.05 72.00 73.00 74.00 75.00 76.00  

 ป.2 73.15 72.40 79.11 74.89 75.00 76.00 77.00 78.00 79.00  

ป.3 71.90 66.18 75.16 71.08 72.00 73.00 74.00 75.00 76.00  

ป.4 72.00 76.95 63.10 70.68 71.00 72.00 73.00 74.00 75.00  

ป.5 66.67 61.00 65.92 64.53 64.00 65.00 66.00 67.00 68.00  

ป.6 69.87 70.60 70.56 70.34 70.00 71.00 72.00 73.00 74.00  

ม.1 76.17 67.63 72.96 72.25 72.00 73.00 74.00 75.00 76.00  

ม.2 72.60 44.50 64.87 60.66 61.00 62.00 63.00 64.00 65.00  

ม.3 69.80 65.25 62.75 65.93 66.00 67.00 68.00 69.00 70.00  

 



โรงเรียนบ้านร้านตัดผม   

 

 

218 แผนพฒันาคณุภาพการศกึษาระยะ ๔ ปี (๒๕๖๓ – ๒๕๖๖) 

ประเด็นพิจารณา 

 

 

Based  Line เฉลี่ย ค่าเป้าหมาย ค่า
เป้าหมาย

รวม 
2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และพัฒนาจากผลการสอยวัดระดับชาติ 

การทดสอบความสามารถการอ่าน (RT) ป.1   80.31 80.31 81.00 82.00 83.00 84.00 85.00  

ผลการทดสอบ NT ป.3            

ความสามารถด้านภาษาไทย  47.96 69.14 71.51 62.87 63.00 64.00 65.00 66.00 67.00  

ความสามารถด้านคณิตศาสตร์  45.78 70.66 76.27 64.23 64.00 65.00 66.00 67.00 68.00  

การทดสอบความสามารถด้านเหตุผล  46.63 79.17 83.37 69.00       

 

 

 

 

 



โรงเรียนบ้านร้านตัดผม   

 

 

219 แผนพฒันาคณุภาพการศกึษาระยะ ๔ ปี (๒๕๖๓ – ๒๕๖๖) 

ประเด็นพิจารณา 

 

 

Based  Line เฉลี่ย ค่าเป้าหมาย ค่า
เป้าหมาย

รวม 
2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และพัฒนาจากผลการสอยวัดระดับชาติ 

ผลการทดสอบ  ONET ชั้น ป.6 ภาษาไทย 48.00 51.71 45.06 48.25 48.00 49.00 50.00 51.00 52.00  

 วิทยาศาสตร์ 41.36 42.01 57.40 46.93 47.00 48.00 49.00 50.00 51.00  

คณิตศาสตร์ 42.00 37.00 39.05 39.35 39.00 40.00 41.00 42.00 43.00  

อังกฤษ 28.99 26.32 51.61 35.64 36.00 37.00 38.00 39.00 40.00  

ผลการทดสอบ  ONET ชั้น .ม.3 ภาษาไทย 42.29 44.11 46.24 44.21 44.00 45.00 46.00 47.00 48.00  

 วิทยาศาสตร์ 38.43 33.73 38.83 36.99 37.00 38.00 39.00 40.00 41.00  

คณิตศาสตร์ 30.95 32.54 31.03 29.58 30.00 31.00 32.00 33.00 34.00  

อังกฤษ 25.95 26.54 34.76 29.08 29.00 30.00 31.00 32.00 33.00  

        

 

    



โรงเรียนบ้านร้านตัดผม   

 

 

220 แผนพฒันาคณุภาพการศกึษาระยะ ๔ ปี (๒๕๖๓ – ๒๕๖๖) 

ประเด็นพิจารณา 

 

 

Based  Line เฉลี่ย ค่าเป้าหมาย ค่า
เป้าหมาย

รวม 
2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 

ความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ           

 ม.1 68.00 79.00 82.00 71.00 71.00 72.00 73.00 74.00 75.00  

 ม.2 59.00 69.00 79.00 69.00 69.00 70.00 71.00 72.00 73.00  

 ม.3 63.00 71.00 89.00 74.00 75.00 76.00 77.00 78.00 79.00  

 

 

 

 

 

 

 



โรงเรียนบ้านร้านตัดผม   

 

 

221 แผนพฒันาคณุภาพการศกึษาระยะ ๔ ปี (๒๕๖๓ – ๒๕๖๖) 

ประเด็นพิจารณา 

 

 

Based  Line เฉลี่ย ค่าเป้าหมาย ค่า
เป้าหมาย

รวม 
2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน           

 ป.1 69.00 72.00 76.00 72.33 73.00 74.00 75.00 76.00 77.00  

 ป.2 62.00 73.00 89.00 78.00 78.00 79.00 80.00 81.00 82.00  

 ป.3 63.00 75.00 83.00 71.00 71.00 72.00 73.00 74.00 75.00  

 ป.4 66.00 69.00 70.00 67.00 67.00 68.00 69.00 70.00 71.00  

 ป.5 71.00 58.00 59.00 62.67 63.00 64.00 65.00 66.00 67.00  

 ป.6 74.00 84.00 76.00 78.00 78.00 79.00 80.00 81.00 82.00  

 ม.1 68.00 69.00 75.00 74.00 74.00 75.00 76.00 77.00 78.00  

 ม.2 79.00 69.00 61.00 69.00 69.00 70.00 71.00 72.00 73.00  

 ม.3 73.00 61.00 69.00 67.67 68.00 69.00 70.00 71.00 72.00  

 



โรงเรียนบ้านร้านตัดผม   

 

 

222 แผนพฒันาคณุภาพการศกึษาระยะ ๔ ปี (๒๕๖๓ – ๒๕๖๖) 

 

ประเด็นพิจารณา 

 

 

Based  Line เฉลี่ย ค่าเป้าหมาย ค่า
เป้าหมาย

รวม 
2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 

ความภาคภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย           

 ป.1 73.00 82.00 85.00 80.00 80.00 81.00 82.00 83.00 84.00  

 ป.2 74.00 83.00 82.00 76.66 77.00 78.00 79.00 80.00 81.00  

 ป.3 73.00 81.00 87.00 80.33 80.00 81.00 82.00 83.00 84.00  

 ป.4 75.00 78.00 85.00 76.00 77.00 78.00 79.00 80.00 81.00  

 ป.5 75.00 86.00 91.00 84.00 85.00 86.00 87.00 88.00 89.00  

 ป.6 54.00 63.00 73.00 63.33 63.00 64.00 65.00 66.00 67.00  

 ม.1 56.00 59.00 68.00 61.00 62.00 63.00 64.00 65.00 66.00  

 ม.2 69.00 73.00 85.00 75.66 76.00 77.00 78.00 79.00 80.00  

 ม.3 53.00 41.00 49.00 47.66 48.00 49.00 50.00 51.00 52.00  



โรงเรียนบ้านร้านตัดผม   

 

 

223 แผนพฒันาคณุภาพการศกึษาระยะ ๔ ปี (๒๕๖๓ – ๒๕๖๖) 

ประเด็นพิจารณา 

 

 

Based  Line เฉลี่ย ค่าเป้าหมาย ค่า
เป้าหมาย

รวม 
2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 

การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

          

 ป.1 73.00 82.00 85.00 80.00 80.00 81.00 82.00 83.00 84.00  

 ป.2 74.00 83.00 82.00 76.66 77.00 78.00 79.00 80.00 81.00  

 ป.3 73.00 81.00 87.00 80.33 80.00 81.00 82.00 83.00 84.00  

 ป.4 75.00 78.00 85.00 76.00 77.00 78.00 79.00 80.00 81.00  

 ป.5 75.00 86.00 91.00 84.00 85.00 86.00 87.00 88.00 89.00  

 ป.6 54.00 63.00 73.00 63.33 63.00 64.00 65.00 66.00 67.00  

 ม.1 56.00 59.00 68.00 61.00 62.00 63.00 64.00 65.00 66.00  

 ม.2 69.00 73.00 85.00 75.66 76.00 77.00 78.00 79.00 80.00  

 ม.3 53.00 41.00 49.00 47.66 48.00 49.00 50.00 51.00 52.00  

 



โรงเรียนบ้านร้านตัดผม   

 

 

224 แผนพฒันาคณุภาพการศกึษาระยะ ๔ ปี (๒๕๖๓ – ๒๕๖๖) 

ประเด็นพิจารณา 

 

 

Based  Line เฉลี่ย ค่าเป้าหมาย ค่า
เป้าหมาย

รวม 
2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 

สุขภาวะทางร้างกายและจิตสังคม           

 ป.1 66.00 72.00 78.00 72.00 72.00 73.00 74.00 75.00 76.00  

 ป.2 62.00 73.00 76.00 70.33 70.00 71.00 72.00 73.00 74.00  

 ป.3 63.00 67.00 62.00 64.00 64.00 65.00 66.00 67.00 68.00  

 ป.4 56.00 69.00 70.00 65.00 65.00 66.00 67.00 68.00 69.00  

 ป.5 71.00 68.00 79.00 72.66 72.00 73.00 74.00 75.00 76.00  

 ป.6 64.00 73.00 86.00 74.33 75.00 76.00 77.00 78.00 79.00  

 ม.1 68.00 79.00 85.00 77.33 77.00 78.00 79.00 80.00 81.00  

 ม.2 69.00 76.00 80.00 75.00 76.00 77.00 78.00 79.00 80.00  

 ม.3 73.00 65.00 69.00 72.33 72.00 73.00 74.00 75.00 76.00  

 


