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โรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร8บำรุง) 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 



บันทึกการให,ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนอนุบาลปะทิว (บางสนพิพิธราษฎรJบำรุง) 
 

 คณะกรรมการสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐานโรงเร ียนอนุบาลปะทิว (บางสนพิพิธราษฎรEบำร ุง)                   

มีมติเห็นชอบแผนกลยุทธE  ประจำปOการศึกษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕  ของโรงเรียนอนุบาลปะทิว (บางสนพิพิธราษฎรEบำรุง)        

ซึ่งเกิดจากความรWวมมือของคณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  และเห็นวWาเปYนประโยชนEแกW

นักเรียนและโรงเรียนเปYนอยWางมาก  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลปะทิว (บางสนพิพิธ

ราษฎรEบำรุง)   ขอขอบคุณคณะทำงานแผนกลยุทธE  ประจำปOการศึกษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕  ของโรงเรียนอนุบาล

ปะทิว (บางสนพิพิธราษฎรEบำรุง) ทุกทWาน 
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                                                                   โรงเรียนอนุบาลปะทิว (บางสนพิพิธราษฎรEบำรุง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คำนำ 

 

 แผนกลยุทธEพัฒนาสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลปะทิว (บางสนพิพิธราษฎรEบำรุง)  จัดทำขึ้นเพื่อเปYน

เครื่องมือในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให\สอดคล\องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหWงชาติ พุทธศักราช 2542     

ซึ่งประกอบด\วย ข\อมูลพื้นฐาน การวิเคราะหEสภาพภายนอกและภายใน วิสัยทัศนE กลยุทธEของสถานศึกษา  กรอบ

กลยุทธE  โครงการสนับสนุนกลยุทธE  และแนวทางการบริหารแผนพัฒนาคุณภาพ โดยให\สอดคล\องกับนโยบายของ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ

กระทรวงศึกษาธิการ ในการจัดการศึกษาให\ผู\เรียนเปYนคนดี คนเกWง และอยูWในสังคมอยWางมีความสุข 

 โรงเรียน หวังเปYนอยWางยิ่งวWาแผนกลยุทธE ปOงบประมาณ 2562 – 2565 ฉบับนี้จะกWอให\การจัดการศึกษา

เกิดผลสำเร็จตามเปeาหมายที่วางไว\อยWางเปYนรูปธรรมตWอไป และขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

คณะกรรมการผู\ปกครองเครือขWาย ผู\บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู\เกี่ยวข\องทุกทWานท่ี

มีสWวนรWวมในการจัดทำแผนกลยุทธE ในคร้ังน้ีจนสำเร็จลุลWวง 

 

 

      โรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎรEบำรุง) 
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            บันทึกการให\ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน    

    

 

 
 

      



 

สMวนที่ 1 

ข,อมูลทั่วไป 

 

1.  ข,อมูลทั่วไป 
 

โรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎรEบำรุง) ที่ตั้ง  เลขที่ 57  หมูWที่ 7  ตำบลบางสน  อำเภอปะทิว  

จังหวัดชุมพร  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1    

 โทรศัพทE    0-7759 1180  โทรสาร 0-7759 1180 

เว็บไซตE : anubanpathiu.ac.th 

E-mail : anubanpathui@gmail.com  

Facebook : โรงเรียน อนุบาลปะทิว 

เน้ือท่ี   21 ไรW  3 งาน  - ตารางวา    

เขตพ้ืนท่ีบริการ      หมูW 5, 7 ต.บางสน  หมูW 1, 2 และ  3  ต.ทะเลทรัพยE  อ.ปะทิว  จ.ชุมพร 

เปVดสอน ระดับช้ันอนุบาลปOท่ี 1  ถึง ระดับช้ันประถมศึกษาปOท่ี  6 

 

ประวัติโรงเรียน 

 โรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎรEบำรุง) เปYนโรงเรียนประจำ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร         

เดิมชื่อโรงเรียนบ\านบางสน กWอตั้งเมื่อปOพุทธศักราช 2449  ตั้งอยูWที่วัดดอนแตง  ตำบลบางสน  อำเภอปะทิว  

จังหวัดชุมพร เป�ดสอนช้ันมูล 1 – 2  ปO พระอธิการเปล่ียนศรุธานโอวาท  เปYนครูใหญWคนแรก 

   ตWอมาในปOพุทธศักราช 2452  ได\ย\ายโรงเรียนไปตั้งบริเวณวัดสุวรรณาราม (วัดทองหลาง)  ตำบลบางสน  

เป�ดสอนช้ัน  ป. 1-3  และในวันท่ี 28 มิถุนายน 2457 เป�ดสอนถึงช้ันประถมศึกษาปOท่ี 6  มีนายเสง่ียม  ศิริสังภาส  เปYน

ครูใหญW  ภายหลังตัวอาคารเรียนของโรงเรียนที่วัดสุวรรณณารามชำรุดทรุดโทรมมาก ขุนพิพิธวิทยาสัณฑE  

กรรมการอำเภอปะทิวในขณะนั้น  ได\จัดสร\างอาคารเรียนขั้นใหมW  เปYนอาคารเรียนชั่วคราวที่ข\างที่วWาการอำเภอ

ปะทิว (เดิม)  บริเวณตลาดใน  ตำบลบางสน  อำเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร  เมื่อปOพุทธศักราช 2467  เป�ดสอนถึง

ชั ้น ป.3 (ประถมบริบูรณE)  ยุบชั ้น ป. 5 – 6 และเปลี่ยนชื ่อโรงเรียนเปYนโรงเรียนประชาบาลตำบลบางสน           

มีนายเกล\า  ชุมถาวร  เปYนครูใหญW 

  ปOพุทธศักราช 2467  ทางราชการมีโครงการย\ายที่วWาการอำเภอมาสร\างใหมWในที่ปhจจุบัน  จึงได\สร\าง

อาคารเรียนถาวรแบบปh�นหยาขึ้นใหมW  ในที่ดิน.....หลวงพิพิธสุพรรณภูมิ  นายอำเภอปะทิว  เปYนผู\จับจองให\  

โรงเรียนมีเนื้อที่ 107 ไรW คือ ที่อยูWปhจจุบัน หลวงพิพิธสุพรรณภูมิ นายอำเภอพร\อมด\วยหมื่นประชานิยม กำนัน

ตำบลบางสนในสมัยนั้น  ได\รWวมกันจัดสร\างอาคารด\วยเงินรายได\ของแผนกธรรมการอำเภอและเงินเรี่ยไรจาก

ราษฎร  โดยหมื่นประชานิยม เปYนกำลังสำคัญในการจัดหาเครื่องไม\จนครบ แล\วจ\างชWางจีนมาปลูกสร\างจนเสร็จ  

สิ้นเงินคWากWอสร\าง 5,000 บาท  แล\วย\ายโรงเรียนมาจากตลาดใน มาเรียนอาคารใหมWนี้ เมื่อวันท่ี 6 ธันวาคม 2469  



และเปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหมWเปYน โรงเรียนประชาบาลบางสน 1 (พิพิธราษฎรEบำรุง)  โรงเรียนดำรงอยูWด\วยเงินชWวย

การประถมศึกษา ในงบประมาณของกระทรวงธรรมการ 

ในวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2532 เกิดพายุใต\ฝุ �นเกยEถลWมอำเภอปะทิว ระหวWางเวลา 08.30-16.00 น.         

ทำให\อาคารเรียน อาคารประกอบ  วัสดุ  ครุภัณฑE  ทุกรายการของโรงเรียนได\รับความเสียหายอยWางส้ินเชิง 

ปOพุทธศักราช 2533  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ทรงสร\างอาคารเทพประธานให\ 1 

หลัง ขนาด 2 ห\องเรียน  งบประมาณ 140,000 บาท  ปhจจุบันได\ปรับปรุงเปYนอาคารสำหรับการเรียนการสอนเพ่ือ

ฝ�กอาชีพ 

ปOพุทธศักราช 2533   ได\รับงบประมาณสร\างอาคารเรียน อาคารประกอบท่ีใช\อยูWในปhจจุบัน 

ปOพุทธศักราช 2543  เปลี่ยนชื่อเปYนโรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎรEบำรุง)  เนื่องจากเปYน

โรงเรียนเครือขWายสหวิทยาเขตมงคล (อนุบาลประจำอำเภอ) 

ปOพุทธศักราช 2554  ได\รับงบประมาณสร\างอาคารเรียน สปช. 105/29  ปรับปรุง  อาคาร 2 ช้ัน           

4  ห\องเรียน  ใต\ถุนโลWง  บันไดข้ึน 2 ข\าง 

 ปOพุทธศักราช 2558  ได\งบประมาณสร\างอาคารเรียน สปช. 105/29  อาคาร  4 ห\องเรียน  ใต\ถุนโลWง  

บันไดข้ึน 2 ข\าง   

 

แผนท่ีโรงเรียน 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แผนผังอาคารเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ข$อมูลผู$บริหารสถานศึกษา 

 ผู\อำนวยการโรงเรียน  :  นายธรรมรงคE  เทพไพฑูรยE   โทรศัพทE  089-8750403   

 e-mail : t.m.r.2504@hotmail.com   วุฒิการศึกษาสูงสุด  ศษ.ม.  สาขาบริหารการศึกษา   

 ดำรงตำแหนWงต้ังแตWวันท่ี 8  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2555  จนถึงปhจจุบัน เปYนเวลา 6 ปO  ๗ เดือน  

 

3. ข$อมูลนักเรียน (ณ  วันท่ี  10  มิถุนายน ของป\การศึกษาท่ีรายงาน) 

 จำนวนนักเรียนในโรงเรียนท้ังส้ิน  564   คน   จำแนกตามระดับช้ันท่ีเป�ดสอน 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. ข$อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา 

บุคลากร ผู$บริหาร ครูผู$สอน 
พนักงาน 

ราชการ 
ครูอัตราจ$าง 

เจ $ าหน $าท่ี

อ่ืน ๆ  

ร ว ม

ท้ังหมด 

ป\การศึกษา 2562 1 25 1 1 4 32 

 

5. ข$อมูลอาคารสถานท่ี  

1)  อาคารเรียนจำนวน    3   หลัง 

2)  อาคารประกอบจำนวน    6   หลัง 

3)  ส\วม    5   หลัง 

4)  สนามเด็กเลWน  1   สนาม 

5)  สนามฟุตบอล   1   สนาม 

6)  สนามวอลเลWยEบอล   1   สนาม 

7)  สนามตะกร\อ   1   สนาม 

8)  สนามฟุตซอล    1   สนาม 

9)  สระน้ำ   1   สระ 

10)  บWอเล้ียงปลาดุก    10 บWอ 

11)  ศาลาท่ีพัก    5   หลัง 

ระดับช้ันเรียน 
จำนวน 

ห$องเรียน 

จำนวนนักเรียน 

ชาย หญิง รวม 

อ.2 3 26 31 57 

อ.3 3 33 39 72 

รวม 6 59 70 129 

ป.1 3 35 47 82 

ป.2 2 38 44 82 

ป.3 2 36 32 68 

ป.4 2 29 33 62 

ป.5 2 30 35 65 

ป.6 2 33 43 76 

รวม 13 202 235 437 

รวมท้ังหมด 19 260 304 564 



 

6.  ข$อมูลงบประมาณ 

รายละเอียดงบประมาณ 

      งบเงินอุดหนุน 

รายการเงินอุดหนุนค-าใช$จ-ายในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน    (ค-าใช$จ-ายรายหัว) 

    -อนุบาล  128  คน  คนละ  1,700  บาท เปYนเงิน       217,600    บาท 

    -ประถม  438  คน  คนละ  1,900  บาท เปYนเงิน       832,200    บาท 

           รวมเปeนเงิน  1,049,800   บาท 

รายการเงินอุดหนุนค-าใช$จ-ายเรียนฟรี 15 ป\ อย-างมีคุณภาพ   

รายการค-าเคร่ืองแบบนักเรียน 

ระดับกWอนประถมศึกษา 128 คน  คนละ 300 บาท  เปYนเงิน      38,400      บาท 

ระดับประถมศึกษา       438 คน  คนละ 360 บาท  เปYนเงิน     157,680      บาท 

                                                        รวมเปeนเงิน  196,080      บาท                                                    

รายการค-าอุปกรณ8การเรียน  

ระดับกWอนประถมศึกษา คนละ 100 บาท : ภาคเรียน  เปYนเงิน   12,800 บาท 

ระดับประถมศึกษา       คนละ 195 บาท : ภาคเรียน  เปYนเงิน   85,410 บาท 

                                                     รวมเปeนเงิน       98,210 บาท 

รายการค-าหนังสือเรียน 

ระดับกWอนประถมศึกษา  คนละ 200 บาท   เปYนเงิน   25,800 บาท 

ระดับประถมศึกษาปOท่ี 1 คนละ 625 บาท   เปYนเงิน 51,250 บาท 

ระดับประถมศึกษาปOท่ี 2 คนละ 619 บาท   เปYนเงิน 50,758 บาท 

ระดับประถมศึกษาปOท่ี 3 คนละ 622 บาท   เปYนเงิน 42,296 บาท 

ระดับประถมศึกษาปOท่ี 4 คนละ 673 บาท   เปYนเงิน 41,726 บาท 

ระดับประถมศึกษาปOท่ี 5 คนละ 806 บาท   เปYนเงิน 52,390 บาท 

ระดับประถมศึกษาปOท่ี 6 คนละ 818 บาท   เปYนเงิน 62,168 บาท 

                                                     รวมเปeนเงิน     326,388 บาท 

รายการค-ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู$เรียน  

ระดับกWอนประถมศึกษา  คนละ 430 บาท    เปYนเงิน   55,470 บาท 

ระดับประถมศึกษา       คนละ 480 บาท   เปYนเงิน  208,800 บาท 

                                                                รวมเปeนเงิน    264,270  บาท 

        เงินนอกงบประมาณจากเทศบาลปะทิว 

          คWาอาหารกลางวัน ภาคเรียนท่ี 1  รวมเปYนเงิน 1,168,000    บาท 

          อุดหนุนกิจกรรมนอกระบบในโรงเรียน รวมเปYนเงิน       บาท 

รวมเปeนเงิน         1,168,000   บาท 



 

๗. โครงสร$างหลักสูตรสถานศึกษา 

โครงสร$างเวลาเรียนโรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร8บำรุง) 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐) 
 

กลุ-มสาระการเรียนรู$/ กิจกรรม 

เวลาเรียน 

ระดับประถมศึกษา 

ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓ ป. ๔ ป. ๕ ป. ๖ 

� กลุ%มสาระการเรียนรู0  

     ภาษาไทย ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 

     คณิตศาสตรE ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 

     วิทยาศาสตรE ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

    สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

ประวัติศาสตรE ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

    สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

    ศิลปะ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

    การงานอาชีพ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

    ภาษาตWางประเทศ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

รวมเวลาเรียน (พ้ืนฐาน) ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ 

รายวิชาเพ่ิมเติม 

  ภาษาไทย 

  ภาษาอังกฤษ 

  ภาษาจีน 

 

๔๐ 

๘๐ 

- 

 

๔๐ 

๘๐ 

- 

 

๔๐ 

๘๐ 

- 

 

- 

- 

๔๐ 

 

- 

- 

๔๐ 

 

- 

- 

๔๐ 

รวมเวลาเรียน (เพ่ิมเติม) ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

รวมเวลาเรียน ๙๖๐ ๙๖๐ ๙๖๐ ๘๘๐ ๘๘๐ ๘๘๐ 

� กิจกรรมพัฒนาผู0เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

       

ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู\ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ 

รวมเวลาเรียนท้ังหมด ไม-น$อยกว-า  ๑,๐๐๐ ช่ัวโมง/ป\ 

 

 

 

 



 

๘. แหล-งเรียนรู$ ภูมิปuญญาท$องถ่ิน  

 1) ห$องสมุด มีขนาด  91 ตารางเมตร จำนวนหนังสือในห\องสมุด   3,000  เลWม  การสืบค\นหนังสือและ

การยืม-คืน ใช\ระบบ  ดิวอ้ี  จำนวนนักเรียนท่ีใช\ห\องสมุดคิดเปYนร\อยละ  78.62  ของนักเรียนท้ังหมด 

 2)  ห$องปฏิบัติการ 

 ห\องปฏิบัติการวิทยาศาสตรE จำนวน   1 ห\อง 

  ห\องปฏิบัติการคอมพิวเตอรE จำนวน   1 ห\อง 

  ห\องวิทยาศาสตรEน\อย  จำนวน   1 ห\อง 

  ห\องพยาบาล   จำนวน   1 ห\อง 

  ห\องสหกรณEร\านค\า  จำนวน   1 ห\อง 

  ห\องดนตรีไทย  จำนวน   1 ห\อง 

  ห\องดนตรีสากล (ดุริยางคE) จำนวน   1 ห\อง 

  ศูนยE  PEER CENTER จำนวน   1 ห\อง 

 3)  คอมพิวเตอร8    จำนวน  25 เคร่ือง 

  ใช\เพ่ือการเรียนการสอน  20 เคร่ือง 

  ใช\เพ่ือสืบค\นข\อมูลทางอินเทอรEเน็ต  4 เคร่ือง (ห\องสมุด) 

  ใช\เพ่ือการบริหารจัดการ  1 เคร่ือง (ห\องสหกรณE) 

 4)  แหล-งเรียนรู$ภายในโรงเรียน 

แหล-งเรียนรู$ภายใน 

1. ห\องสมุดโรงเรียน 

2. สนามกีฬา (ฟุตบอล ฟุตซอล ตะกร\อ) 

3. อาคารอเนกประสงคE 

4. ห\องปฏิบัติการคอมพิวเตอรE 

5. พ้ืนท่ีการเกษตร (โรงเพาะเห็ดนางฟeา แปลงเกษตร พันธุEไม\) 

6. ศูนยE  PEER 

7. ห\องปฏิบัติการวิทยาศาสตรE 

8. สนามเด็กเลWน 

9. โรงอาหาร 

10. สหกรณE 

11. ห\องประชุม 

12. จุดแยกขยะ 

13. ห\องดนตรีไทย 

14. ห\องดนตรีสากล (ดุริยางคE) 

  



 

 5) แหล-งเรียนรู$ภายนอกโรงเรียน  

แหล-งเรียนรู$ภายนอก 

1. สถานีตำรวจ 

2. ธนาคาร (ออมสิน, ไทยพาณิชยE, ธกส.) 

3. ตลาดนัด 

4. สถานีรถไฟปะทิว 

5. ท่ีวWาการอำเภอปะทิว 

6. วัดเขาเจดียE 

7. วัดถ้ำเขาพลู 

8. ศูนยEอนุรักษEคWางแวWน 

10. โครงการสWวนพระองคEบางเบิด 

11. ชุมพรคาบานWา 

12. โรงพยาบาลปะทิว 

13. โครงการพระราชดำริ หนองใหญW 

14. พิพิธภัณฑEจังหวัดชุมพร 

15. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล\าเจ\าคุณทหารลาดกระบัง 

16. สนามบินชุมพร 

17. ศูนยEพัฒนาเด็กเล็กบ\านบางสน 

18. ป�าชายเลน ม.2 ต.ชุมโค 

19. สนามกีฬากลางจังหวัดชุมพร 

20. หาดทรายรี 

21. จังหวัดปทุมธานี 

 

 6) ปราชญ8ชาวบ$าน/ภูมิปuญญาท$องถิ่น ผู$ทรงคุณวุฒิ  ที่สถานศึกษาเชิญมาให\ความรู\แกWครู  นักเรียน

 6.1 ช่ือ-สกุล   ดาบตำรวจ วันชัย บุญเกิด  ให\ความรู\เร่ือง ยาเสพติด 

  สถิติการให\ความรู\ในโรงเรียนแหWงน้ี จำนวน 20 คร้ัง/ปO 

 6.2 ช่ือ-สกุล นางวารุณี  ชุมเกษียร  ให\ความรู\เร่ือง งานใบตอง 

  สถิติการให\ความรู\ในโรงเรียนแหWงน้ี จำนวน 5 คร้ัง/ปO 

 6.3 ช่ือ-สกุล นายวิลาส - นางอารียE  ปรีชาชน  และคณะ  

  ให\ความรู\เร่ือง   การเลWนดนตรีพ้ืนบ\านพายเรือบก   

  สถิติการให\ความรู\ในโรงเรียนแหWงน้ี จำนวน 8 คร้ัง/ปO 

 6.4 นางสาวศิริลักษณE  ทองสด  ให\ความรู\เร่ือง  แอโรบิค  

  สถิติการให\ความรู\ในโรงเรียนแหWงน้ี   จำนวน 20 คร้ัง/ปO 



 

สMวนที่  2 

การวิเคราะหJสภาพแวดล,อมภายในและภายนอก 

โรงเรียนอนุบาลปะทิว( บางสนพิพิธราษฎรJบำรุง) 

 

สภาพแวดล$อมภายใน 

 ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลปะทิว ( บางสนพิพิธราษฎรEบำรุง )  มีสภาพแวดล\อมภายใน ดังน้ี 

 1.   จุดแข็ง  ( Strengths ) 

  ปhจจัยภายในซึ ่งเปYนจุดแข็งที ่สWงผลให\โรงเรียนอนุบาลปะทิว ( บางสนพิพิธราษฎรEบำรุง )   

สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา  ดังน้ี 

1.1  โรงเรียนเป�ดโอกาสให\คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนและเครือขWายผู\ปกครองตลอดถึงผู\ปกครอง 

และชุมชน องคEกรปกครองสWวนท\องถิ่น มีสWวนรWวมในการจัดการศึกษา   สWงเสริมการจัดกิจกรรมและโครงการ

ตWางๆ ดังน้ี ระดมทรัพยEในการพัฒนาโรงเรียน แหลWงเรียนรู\ ในโรงเรียน จัดผ\าป�า สร\างห\องดนตรีไทย จัดจ\าง

บุคลากร วิทยากรภายนอก การจัดกิจกรรมสWงผลให\โรงเรียนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและเปYนท่ียอมรับของชุมชน 

1.2 โรงเรียนมีการกำหนดวิสัยทัศนE นโยบาย และภารกิจที่ชัดเจน ผู\บริหารแบWงงานให\บุคลากรอยWาง

ชัดเจน ทำให\โรงเรียนมีทิศทางในการทำงานอยWางมีประสิทธิภาพ 

1.3 โรงเรียนมีกิจกรรมดีเดWนในด\าน การแสดงของนักเรียน  ดนตรีไทย และด\านกีฬา ได\เข\ารWวมงานของ

ทางราชการและชุมชนตลอดจนรWวมกิจกรรมระดับประเทศ มีโครงการฝ�กซ\อมในระหวWางป�ดภาคเรียนและหลัง

เวลาเลิกเรียนทำให\นักเรียนท่ีมีความสามารถได\เพ่ิมประสบการณEในการเลWนและยังนำช่ือเสียงมาสูWโรงเรียนด\วย 

1.4 โรงเรียนมีสนามกีฬาที่สามารถนำมาเลWนได\หลายประเภท เชWนสนามฟุตบอล,สนามเปตอง,สนามฟุตซอล

สนามตะกร\อ ฯ ท่ีสมบูรณEแบบ นักเรียนตลอดจนชุมชนได\ใช\เวลาวWางให\เกิดประโยชนE 

1.5 โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการทางราชการทุกปO และมีการรายงานพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาทุกปO เพ่ือ

เสนอโครงการใหมW ๆ เชWนโครงการเยี่ยมบ\านนักเรียน สามารถชWวยให\รู\จักนักเรียนมากขึ้นทำให\รู\จักนักเรียน

รายบุคคลเพ่ือชWวยเหลือ แก\ไข แนะนำ และ นำมาปรับปรุงให\ดีข้ีน 

1.6 โรงเรียนมีการเรียนการสอนที่นำเทคโนโลยีเข\ามาชWวยสอน มีการสอนภาษาตWางประเทศโดยครู

ตWางชาติ,การสอนภาษาจีน,สอนคอมพิวเตอรEทุกคนในโรงเรียน สอนวิชาชีพท\องถิ่น,มีโทรทัศนEและเครื่องเลWน VCD  

โปรเจคเตอรE  การสอนทางไกลผWานดาวเทียม ติดทุกห\องเรียนและยังมีแหลWงเรียนรู\ภายในโรงเรียนได\แกWห\องสมุด

,สวนบริเวณด\านหน\าอาคารเรียน 

1.7 โรงเรียนมีอาคารเรียนเพื่อรองรับนักเรียนที่ทันสมัย มีห\องเรียน,ห\องปฏิบัติการอยWางเพียงพอท่ีจะ

สWงเสริมการเรียนการสอนให\มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

1.8 โรงเรียนมีศูนยE  Peer Center  บริการการจัดกิจกรรมและให\บริการศูนยEเครือขWายอำเภอปะทิว 

 

 

 



 

2. จุดอ-อน  ( Weakness )  

2.1 บุคลากรขาดประสิทธิภาพเนื่องจาก ขาดการพัฒนาศักยภาพในการสอน โดยครูบางทWานไมWได\นำวิธี

สอนที่เน\นความเปYนศักยภาพรายบุคคล ใช\วิธีสอนแบบเดิมไมWนำนวัตกรรมใหมW ๆ มาใช\จัดกระบวนการเรียนรู\     

ทำให\นักเรียนได\รับความรู\แตกตWางกันตามสภาพการสอน 

สภาพแวดล$อมภายนอก 

สภาพแวดล\อมภายนอกท่ีมีผลตWอการจัดการศึกษาของโรงเรียน  สามารถวิเคราะหEได\ดังน้ี 

1. โอกาส ( Opportunity ) 

1.1 บริเวณโดยรอบโรงเรียนมีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล\าเจ\าคุณทหารลาดกระบัง  สนามบิน

และสถานประกอบการมากทำให\สามารถระดมทรัพยากรและเปYนแหลWงเรียนรู\ของนักเรียนได\อยWางดี 

1.2 คณะกรรมการโรงเรียน,องคEการบริหารสWวนตำบล และผู\นำชุมชนให\ความสำคัญแกWการศึกษา

โดยการสนับสนุนงบประมาณ,ทรัพยากร,แหลWงการเรียนรู \,บุคลากรและภูมิปhญญาท\องถิ ่น เปYนการพัฒนา

การศึกษาของโรงเรียนอยWางดีย่ิง 

1.3 การมีพระราชบัญญัติการศึกษาแหWงชาติ  พุทธศักราช  2542  มีระบบประกันคุณภาพท้ัง

ภายนอกและภายใน ตลอดจนนโยบายการศึกษาภาคบังคับ 9 ปO และการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปO และการสอน

นักเรียนเรียนรWวม ทำให\นักเรียนมีโอกาสเทWาเทียมกันและมีโอกาสในการเรียนตWอในระดับสูงขึ้นมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ข้ึน 

1.4 การมีสนามบินมาต้ังในเขตอำเภอปะทิวซ่ึงเปYนท่ีต้ังของโรงเรียน ทำให\เปYนผลดีตWอความต\องการ 

ทางการศึกษาในรูปแบบตWาง ๆ และการให\ความรWวมมือในการระดมสรรพกำลัง เพ่ือการศึกษาในอนาคต 

2. อุปสรรค  ( Threat ) 

2.1 นักเรียนในโรงเรียน เปYนนักเรียนที่ย\ายตามผู\ปกครองมาทำงาน และเมื่อเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลง 

มีแรงงานย\ายกลับภูมิลำเนาเดิม ทำให\โรงเรียนมีนักเรียนบ\านเข\าย\ายออกประจำ  

2.2 ผู\ปกครองประสบปhญหาหลายด\าน ฐานะยากจน ครอบครัวแตกแยก  ไมWมีเวลาเอาใจใสWดูแลบุตร  

ไมWคWอยดูแลเร่ืองอาหารการกิน ให\นักเรียนกินอาหารตามร\านสะดวกซ้ือ  

2.3 บริเวณรอบ ๆ โรงเรียนมีร\านสะดวกซ้ือ   ร\านเกมสE 

2.4 เน่ืองจากสภาพทางเศรษฐกิจไมWดีรายได\ของผู\ปกครองอยูWในระดับต่ำ  

2.5 นักเรียนบางสWวนมีภาวะโภชนาการยูWในระดับต่ำกวWาเกณฑEมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข

นักเรียนคWอนข\างอ\วน เพราะผู\ปกครอง เน่ืองจากผู\ปกครองบางสWวนไมWให\ความสนใจกับสุขภาพอนามัยของเด็ก 

 

ข$อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

 1)  สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ  เปYนชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท  เปYนอำเภอขนาดเล็ก 

โรงเร ียนตั ้งอยู W ในเขตเทศบาล  มีประชากรประมาณ   4,000 คน  บริเวณใกล\เค ียงโดยรอบโรงเร ียน               

ได\แกW หนWวยงานราชการ  เชWน สถานีตำรวจ ท่ีวWาการอำเภอ ธนาคารออมสิน  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณE

การเกษตร สาธารณสุขอำเภอ ห\องสมุดประชาชน  เทศบาลตำบลปะทิว  โรงเรียนมัธยม (โรงเรียนปะทิววิทยา)  



สถานีรถไฟ ตลาดสดเทศบาล วัด และชุมชน  อาชีพหลักของชุมชน  คือ ค\าขาย  สWวนใหญWนับถือศาสนาพุทธ  

ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท\องถิ ่น ที ่เปYนที ่ร ู \จักโดยทั ่วไป คือ ประเพณีสงกรานตE  ลอยกระทง  บวชนาค            

การแสดงหนังตะลุง  มโนราหE  

 2)  ผู\ปกครองสWวนใหญW จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา -  ปริญญาตรี  อาชีพหลัก คือ การค\าขาย 

สWวนใหญWนับถือศาสนาพุทธ  ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได\โดยเฉลี่ยตWอครอบครัว ตWอปO 30,000 บาท จำนวนคน  

เฉล่ีย 3 คน ตWอครอบครัว   

 3)  โอกาสและข\อจำกัดของโรงเรียน 

       โรงเรียนตั้งอยูWในแหลWงชุมชน มีแหลWงเรียนรู\  ภูมิปhญญาท\องถิ่นที่จะให\การชWวยเหลือสนับสนุนการ

จัดการศึกษา  เชWน วัด   มีครูพระ  เข\ามาจัดการเรียนการสอนวิชาศีลธรรม  หนWวยงานราชการ  เชWน สถานีตำรวจ  

ที่วWาการอำเภอ ธนาคารออมสิน  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณE   สาธารณสุขอำเภอ   ห\องสมุดประชาชน  

เทศบาลตำบล  ปะทิว  โรงเรียนปะทิววิทยา   สถานีรถไฟ   ตลาดสดเทศบาล   ซึ่งเปYนแหลWงเรียนรู\ตั้งอยูWบริเวณ

รอบโรงเรียน  ภูมิปhญญาท\องถิ่นที่ให\การชWวยเหลือสนับสนุนการจัดการศึกษา  เชWน  กีฬา  งานประดิษฐEใบตอง  

พายเรือบก  ฯลฯ   แตWมีข\อจำกัดของชุมชนและประชากร  คือ ประชากรบางสWวนยังขาดความรู\ ความเข\าใจใน

การจัดการศึกษา การอบรมเลี ้ยงดูบุตรผู \ปกครองคWอนข\างตามใจ  ประชากรบางสWวนคWอนข\างยากจนและ

ครอบครัวแตกแยก 

 

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  (ประเมินเม่ือวันท่ี 19 - 21  กรกฎาคม 2554) 

          ทราบผลเม่ือ   รับรองเม่ือ 26  มิถุนายน  2555  ประกาศเม่ือ 4 เมษายน 2556     

1. ระดับการศึกษาปฐมวัย 

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 

เพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก 

น้ำหนัก 

(คะแนน) 

คะแนน 

ท่ีได$ 

ระดับ 

คุณภาพ 

กลุWมตัวบWงช้ีพ้ืนฐาน    

ตัวบWงช้ีท่ี 1  เด็กมีพัฒนาการด\านรWางกายสมวัย 5 5 ดีมาก 

ตัวบWงช้ีท่ี 2  เด็กมีพัฒนาการด\านอารมณEและจิตใจสมวัย 5 4 ดี 

ตัวบWงช้ีท่ี 3  เด็กมีพัฒนาการด\านสังคมสมวัย 5 4 ดี 

ตัวบWงช้ีท่ี 4  เด็กมีพัฒนาการด\านสติปhญญาสมวัย 10 8 ดี 

ตัวบWงช้ีท่ี 5  เด็กมีความพร\อมศึกษาตWอในข้ันตWอไป 10 10 ดีมาก 

ตัวบWงช้ีท่ี 6  ประสิทธิผลการจัดประสบการณEการเรียนรู\ท่ีเน\นเด็กเปYนสำคัญ 35 35 ดีมาก 

ตัวบWงช้ีท่ี 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 15 14 ดีมาก 

ตัวบWงช้ีท่ี 8  ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน 5 4.73 ดีมาก 

กลุWมตัวบWงช้ีอัตลักษณE 

ตัวบWงชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาให\บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศนE พันธกิจ

และวัตถุประสงคEของการจัดต้ังสถานศึกษา 

 

2.5 

 

2.5 

ดีมาก 



ตัวบWงชี ้ที ่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน\นและจุดเดWนที ่สWงผลสะท\อนเปYน

เอกลักษณEของสถานศึกษา 

2.5 2.00 ดี 

กลุWมตัวบWงช้ีมาตรการสWงเสริม 

ตัวบWงชี ้ท่ี 11 ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพื ่อสWงเสริมบทบาทของ

สถานศึกษา 

 

2.5 

 

2.30 

ดีมาก 

ตัวบWงชี้ที่ 12 ผลการสWงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษา

มาตรฐานและพัฒนาสูWความเปYนเลิศที่สอดคล\องกับแนวทางการ

ปฏิรูปการศึกษา 

2.5 2.00 ดี 

คะแนนรวม 100 93.53 ดีมาก 

         

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับปฐมวัย  ผลรวมคะแนนประเมิน 93.53  ระดับคุณภาพ  ดีมาก 

Rได\รับการรับรอง       5 ไมWได\รับการรับรอง    

 2. ผลการประเมินระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน : ประถมศึกษา 

มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประถมศึกษา 
น้ำหนัก 

(คะแนน) 

คะแนน 

ท่ีได$ 

ระดับ 

คุณภาพ 

กลุ-มตัวบ-งช้ีพ้ืนฐาน    

ตัวบWงช้ีท่ี 1  ผู\เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี 10 9.33 ดีมาก 

ตัวบWงช้ีท่ี 2  ผู\เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคWานิยมท่ีพึงประสงคE 10 9.08 ดีมาก 

ตัวบWงช้ีท่ี 3  ผู\เรียนมีความใฝ�รู\ และเรียนรู\อยWางตWอเน่ือง 10 7.78 ดี 

ตัวบWงช้ีท่ี 4  ผู\เรียนคิดเปYน ทำเปYน 10 8.23 ดี 

ตัวบWงช้ีท่ี 5  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู\เรียน 20 11.88 พอใช\ 

ตัวบWงชี ้ที ่ 6  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน\น

ผู\เรียนเปYนสำคัญ 

10 9.00 ดีมาก 

ตัวบWงชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา

สถานศึกษา 

5 4.80 ดีมาก 

ตัวบWงชี ้ที ่ 8  พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดย 

สถานศึกษาและต\นสังกัด 

5 4.91 ดีมาก 

กลุ-มตัวบ-งช้ีอัตลักษณ8 

ตัวบWงชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาให\บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศนE 

พันธกิจและวัตถุประสงคEของการจัดต้ังสถานศึกษา 

 

5 

 

5 

ดีมาก 

ตัวบWงชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน\นและจุดเดWนที่สWงผลสะท\อน

เปYนเอกลักษณEของสถานศึกษา 

5 5 ดีมาก 

กลุWมตัวบWงช้ีมาตรการสWงเสริม  

5 

 

3.60 

 

พอใช\ 



ตัวบWงช้ีท่ี 11 ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือสWงเสริมบทบาท

ของสถานศึกษา 

ตัวบWงชี ้ที ่ 12 ผลการสWงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื ่อยกระดับ

มาตรฐาน รักษามาตรฐานและพัฒนาสูWความเปYนเลิศ

ท่ีสอดคล\องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

5 4 ดี 

คะแนนรวม 100 82.61 ดี 

 

โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ  82.61    โดยมีคWาเฉล่ีย  ดี   

ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ     Rรับรอง     ¨  ไมWรับรองเน่ืองจาก  

 

ข$อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 

  ๑. จุดเด-น จุดที่ควรพัฒนา และข$อแสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของ

สถานศึกษาโดยต$นสังกัด  

จุดเด-น   

 โรงเรียนดำเนินงานโครงการ / กิจกรรมที่สWงผลเปYนเอกลักษณE อัตลักษณE ของโรงเรียนมีความชัดเจน  

นักเรียนมีสWวนรWวมและฝ�กปฏิบัติได\จริงและสามารถแสดงภาพความเปYนอัตลักษณEในตัวผู\เรียน ผู\เรียนสWวนใหญW   

มีระเบียบวินัย  มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตยE กตัญ�ู ประหยัด สนใจและเข\ารWวมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี      

และกีฬา ครูครบชั ้นและครูทุกคนมีความรู \ ความสามารถ มีความมุWงมั ่น  จัดกิจกรรมการเรียนการสอน                      

มีการวิเคราะหEผู\เรียนและนำผลมาเปYนข\อมูลในการจัดการเรียนการสอน  ผู\บริหารมีภาวะผู\นำ  มีวิสัยทัศนE       

และจัดโครงสร\างการบริหารงานอยWางเปYนระบบ 

 จุดท่ีควรพัฒนา  

 ควรเป�ดโอกาสให\ชุมชนเข\ามามีสWวนรWวม เชWน ผู\ทรงคุณวุฒิ กรรมการสถานศึกษา ภาคี  4 ฝ�ายในการ

พัฒนาโรงเรียน  ด\านการประชาสัมพันธEโรงเรียน  ควรสWงเสริมพัฒนาผู\เรียนให\มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน  

สWงเสริมให\ผู\เรียนมีทักษะในการคิดวิเคราะหE  สังเคราะหE และความคิดริเริ่มสร\างสรรคE ควรใช\  แหลWงเรียนรู\      

ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา และพัฒนาทักษะตWาง ๆ ในกิจกรรมหลัก และควรนำผลการประเมินผู\เรียนมา

พัฒนาการเรียนรู\อยWางตWอเนื่อง รวมทั้งนำปhญหามาวิจัยอยWางเปYนระบบ ผู\เรียนบางสWวน ขาดทักษะการเชื่อมโยง

ความคิดอยWางเปYนระบบ คิดอยWางมีวิจารณญาณ และจินตนาการ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในบางกลุWมสาระ

ต่ำ  สถานศึกษาควรสWงเสริมให\มีการใช\แหลWงเรียนรู\ทั้งภายใน ภายนอกและ ภูมิปhญญาท\องถิ่นให\มากขึ้น และควร

สWงเสริมอนุรักษEภูมิปhญญาท\องถ่ิน 

 2. จุดเด-น จุดท่ีควรพัฒนา และข$อแสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 

        จุดเด-น (ปฐมวัย) 

 1. ด\านผลการจัดการศึกษา   เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม และคWานิยมที่พึงประสงคE มีสัมมาคารวะ       

มีความเฉลียวฉลาด มีความสุภาพนอบน\อม โอบอ\อมอารี ชWวยเหลือผู\อื่น ทำงานรWวมกันเปYนกลุWมได\ รับฟhงความ

คิดเห็นของผู\อื ่น รู \จักประหยัด ซื่อสัตยE  สุจริต มานะในการเรียน อยูWอยWางพอเพียง รู \จักแบWงปhน ยึดม่ันใน          



วิถีพุทธ มีพัฒนาการด\านรWางกาย ด\านอารมณE และจิตใจ ด\านสังคม ด\านสติปhญญาสมวัย ทำให\เด็กมีความพร\อม

ศึกษาตWอในขั้นตWอไป และสถานศึกษามีผลการดำเนินการโครงการพิเศษเพื่อสWงเสริมบทบาทของสถานศึกษา      

อยูWในระดับดีมาก                

 2. ด\านการบริหารการศึกษา  สถานศึกษามีผู\บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาที่มีความสามารถใน

การบริหารจัดการให\มีประสิทธิภาพ  ครูเพียงพอและมีคุณภาพ จัดสภาพแวดล\อมภายนอกและภายในอาคารให\

เอ้ือตWอการเรียนรู\ ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ มีมาตรการปeองกันความปลอดภัย 

  3. ด\านการจัดการเรียนการสอนท่ีเน\นผู\เรียนเปYนสำคัญ  ครูสWงเสริมการเรียนรู\เพ่ือพัฒนาด\าน 

รWางกาย  ด\านอารมณEและจิตใจ ด\านสังคมและด\านสติปhญญา มีการจัดประสบการณE เพื่อสWงเสริมความสัมพันธE

ทางบวกกับเด็กและครอบครัว และสWงเสริมการเรียนรู\ท่ีตอบสนองตWอธรรมชาติและพัฒนาการของเด็ก  

  4. ด\านการประกันคุณภาพภายใน  สถานศึกษาดำเนินการประกันคุณภาพภายในโดยกำหนด 

มาตรฐานการศึกษา จัดระบบบริหารและสารสนเทศ ดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา มีการติดตาม 

ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดทำรายงาน

ประจำปOท่ีเปYนรายงานประเมินคุณภาพภายใน และจัดให\มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยWางตWอเน่ือง  

  

       จุดท่ีควรพัฒนา (ปฐมวัย) 

      ด\านผลการจัดการศึกษา  เด็กควรได\รับการฝ�กฝนให\มีทักษะในการเขียนเพื่อสื่อความหมายอยWาง

ถูกต\องเหมาะสมกับวัย  โดยจัดกิจกรรมให\เด็กวาดรูป  ขีดเขียนเส\นลักษณะตWาง ๆ เพื่อสื่อความหมาย เขียนและ

อธิบายสิ่งที่ตนวาดหรือเขียนให\ผู\อื่นเข\าใจได\ และฝ�กฝนให\ถWายทอดความคิดสร\างสรรคEผWานการทำงานศิลปะ     

เลWาเรื ่อง  เลWนเกมภาษา  สถานศึกษาควรสร\างความตระหนักและสร\างระบบการมีสWวนรWวมของ  ผู\ที ่มีสWวน

เก่ียวข\อง ให\เข\ามามีสWวนรWวมในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมเพ่ือพัฒนาจุดเน\นและจุดเดWนท่ีสWงผลสะท\อนเปYน

เอกลักษณE สถานศึกษาอยWางตWอเนื่องเปYนประจำทุกปO ทำงานศิลปะตามความคิดของตนเอง  เลWนเลียนแบบ      

เลWนบทบาทสมมติรWวมกับผู\อ่ืนโดยเพ่ิมความซับซ\อนตามวัย 

                ด\านการบริหารการศึกษา  สถานศึกษาควรมีแผนเฝeาระวังและวิเคราะหEความเสี่ยงการบาดเจ็บของ

เด็กรายบุคคล  ให\มีการสำรวจเพื่อค\นหาจุดเสี่ยงตWอการบาดเจ็บในเด็ก  สำรวจและบันทึกข\อมูลเปYนประจำ

สม่ำเสมอ 

 

        จุดเด-น (ประถมศึกษา) 

      ด\านผลการจัดการศึกษา  สถานศึกษามีผลการสWงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน  

และพัฒนาสูWความเปYนเลิศ  มีผลการพัฒนาให\บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/ วิสัยทัศนE พันธกิจ และวัตถุประสงคE

ของการจัดตั้งสถานศึกษา มีผลการพัฒนาตามจุดเน\นและจุดเดWน ที่สWงผลสะท\อนเปYนเอกลักษณEของสถานศึกษา 

ให\ผู\เรียนเปYนคนดี  มีสัมมาคารวะ มีความสุภาพนอบน\อม โอบอ\อมอารี ชWวยเหลือผู\อื่น ทำงานรWวมกันเปYนกลุWมได\ 

รับฟhงความคิดเห็นของผู\อื ่น  รู \จักประหยัด  อดออม ซื่อสัตยEสุจริต  มีมานะในการเรียน อยูWอยWางพอเพียง         

รู\จักแบWงปhน ยึดม่ันในวิถีพุทธ 



               ด\านการบริหารการศึกษา  สถานศึกษามีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา           

มีการดำเนินงานตามแผน กำกับ  ติดตาม  ประเมินผลการดำเนินงานอยWางตWอเนื่องและเปYนระบบ มีการใช\

ทรัพยากรท่ีเกิดประโยชนEสูงสุดแกWสWวนรวม สถานศึกษามีผู\บริหารและคณะกรรมการสถานศึกษาท่ีมีความสามารถ

ในการบริหารจัดการตามบทบาทหน\าที่ และมีการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล\อม ที่ถูกสุขลักษณะ  มีความ

ปลอดภัยและเอ้ือตWอการเรียนรู\ 

ด\านการจัดการเรียนการสอนที่เน\นผู\เรียนเปYนสำคัญ สถานศึกษาดำเนินการจัดการเรียน  การสอนที่เน\น

ความสามารถของผู\เรียนเปYนรายบุคคลและจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีสWงเสริมให\ผู\เรียนสามารถพัฒนาตนเอง

ได\ตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ โดยสถานศึกษาสWงเสริมให\ครูได\รับการพัฒนาในวิชาที่สอน  มีการประเมิน

แผนการเรียนรู \  ประเมินการจัดการเรียนการสอนของครูทุกคนอยWางสม่ำเสมอ มีการประเมินแบบวัด  

แบบทดสอบ ครูมีการกำหนดเปeาหมายสาระการเรียนรู\ มีการวิเคราะหEข\อมูลเปYนรายบุคคล แล\วนำข\อมูลมาใช\ใน

การวางแผนการจัดการเรียนรู\มีการวิเคราะหEข\อมูลเปYนรายบุคคล  แล\วนำข\อมูลมาใช\ในการวางแผนการจัดการ

เรียนรู\ที ่สอดคล\องกับความสามารถของผู\เรียน จัดบรรยากาศที่เอื ้อตWอการเรียนรู\และดูแลชWวยเหลือผู\เรียน        

นำภูมิปhญญาท\องถิ่น เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกตEในการจัดการเรียนการสอน มีการประเมินความก\าวหน\า

ของผู\เรียนด\วยวิธีที่หลากหลาย และเหมาะสม มีการวิเคราะหEผลการประเมินและนำมาใช\ในการศึกษาค\นคว\า 

วิจัย เพ่ือพัฒนาส่ือกระบวนการจัดการเรียนรู\ท่ีเน\นผู\เรียนเปYนสำคัญ  

ด\านการประกันคุณภาพภายใน  สถานศึกษาดำเนินการประกันคุณภาพภายในโดยกำหนดมาตรฐาน

การศึกษา จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุWงคุณภาพตามมาตรการศึกษา จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 

ดำเนินการตามแผนพัฒนา การจัดการศึกษา จัดให\มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา มีการประเมิน

คุณภาพภายใน ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดทำรายงานประจำปO ที่เปYนรายงานประเมินคุณภาพ

ภายใน และมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยWางตWอเน่ือง 

จุดท่ีควรพัฒนา (ประถมศึกษา) 

ด\านผลการจัดการศึกษา ผู\เรียนควรได\รับการพัฒนาให\มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ ้น  ในกลุWมสาระภาษาไทย         

และภาษาอังกฤษ  โดยครูวิเคราะหEผลการทดสอบระดับชาติของนักเรียน หาจุดที่ควรพัฒนา และรWวมกันวางแผน

พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนด\วยวิธีที่หลากหลาย แบWงกลุWมผู\เรียน เปYนกลุWม  เพื่อพัฒนาผู\เรียนเปYนรายกลุWม

และรายบุคคล จัดให\มีการสอนซWอมเสริม  ผู\เรียนในแตWละกลุWม  ผู\เรียนควรได\รับการพัฒนาทักษะด\านการคิด  

ด\านการบริหารการศึกษา สถานศึกษาควรแตWงตั ้งคณะอนุกรรมการสถานศึกษาจากผู \ทรงคุณวุฒิ           

ในท\องถิ่น เพื่อมาทำงานรWวมกับคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหาร พัฒนาสถานศึกษา และสร\างความ

ตระหนักให\กรรมการสถานศึกษาเห็นความสำคัญของการประชุม และรWวมพัฒนาการจัดการศึกษาให\มีคุณภาพ

ด\านการจัดการเรียนการสอนที่เน\นผู \เรียนเปYนสำคัญ ครูควรนำผลการพัฒนาตนเอง ผลการประเมินแผน         

การจัดการเรียนรู\ ผลการประเมินการจัดการเรียนการสอน และผลประเมินแบบวัด แบบทดสอบ  มาพัฒนา

กระบวนการจัดการเรียนการสอนอยWางเปYนระบบ 

 

๓. สรุปสภาพปuญหา จุดเด-น จุดท่ีควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  

สภาพปuญหา 



โรงเรียนอนุบาลปะทิว (บางสนพิพิธราษฎรEบำรุง) ตั ้งอยู Wในบริเวณชุมชนกึ่งเมืองกึ ่งชนบท 

นักเรียนสWวนใหญWอยูWนอกเขตบริการ  มีฐานะคWอนข\างยากจน ผู\ปกครองมีอาชีพหลากหลาย ขาดความรู\ความ

เข\าใจในการจัดการศึกษาและไมWมีเวลาดูแลบุตรหลานอยWางใกล\ชิด สWงผลกระทบตWอการพัฒนาคุณภาพผู\เรียนให\มี

คุณลักษณะอันพึงประสงคEบุคลากรในโรงเรียนมีจำกัด  ขาดครูท่ีมีความสามารถเฉพาะทาง  เชWน  ครูดนตรี 

จุดเด-น  

โรงเรียนอนุบาลปะทิว (บางสนพิพิธราษฎรEบำรุง) เปYนสถานศึกษาที่ตั้งอยูWในเทศบาลตำบล ใกล\

แหลWงชุมชน มีแหลWงเรียนรู\และภูมิปhญญาท\องถิ่นที่จะให\ความรWวมมือสนับสนุนการจัดการศึกษา มีวิทยากร   ภูมิ

ปhญญาท\องถิ่นที่จะให\ความรู\ในชุมชนมีหลายสาขา  เชWนงานฝOมือ  กลองยาว มโนราหE  พายเรือบก  ดนตรีไทย 

งานประดิษฐE  ฯลฯ 

จุดท่ีควรพัฒนา 

ด\านผลการจัดการศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู\เรียนโดยภาพรวมยังต\องพัฒนาให\

ผลสัมฤทธ์ิสูงข้ึน ผู\เรียนบางสWวนขาดทักษะด\านการคิด 

ด\านการบริหารจัดการศึกษา  สถานศึกษายังไมWแตWงตั้งคณะอนุกรรมการสถานศึกษา และเป�ด

โอกาสให\ชุมชนเข\ามามีสWวนในการสWงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 

ด\านการจัดการเรียนการสอนที่เน\นผู\เรียนเปYนสำคัญ  สถานศึกษาควรสWงเสริมให\ครูนำผลการ

พัฒนาตนเอง จากการอบรมสัมมนามาพัฒนากระบวนการเรียนการสอน เพ่ือให\เกิดประโยชนEสูงสุดกับผู\เรียน 

การบริหารจัดการศึกษา  

โรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎรEบำรุง) แบWงโครงสร\างการบริหารงานเปYน 4 ด\าน   ได\แกW      

ด\านบริหารงานทั่วไป  บริหารงานวิชาการ  บริหารงานบุคลากร บริหารงานงบประมาณ  ผู\บริหาร ยึดหลักการ

บริหาร/เทคนิคการบริหาร  แบบหลักการสำคัญในการบริหารแบบใช\โรงเรียนเปYนฐาน (School-Based 

Management)    

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   โครงสร0างการบริหารงานโรงเรียน 
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นายธรรมรงค)  เทพไพฑรูย) 

ผู2อำนวยการโรงเรียน 

คณะกรรมการ         

ท่ีปรึกษา 

 

ฝ"ายบริหารวิชาการ 
 

-นางผ%องศรี  แพ%งยัง 

-นางนุสมน  ตุกวุ%น 

-นางเยาวเรศ  สทุธิช%วย 

-นางสาวอินท:รวี  นิลวิเชียร 

-นางสาวมณฑกานต:  เรืองหริัญ 

-นายปริญญา  บัวเสถียร 

 

ฝ"ายบริหารงบประมาณ 
 

-นางธัญญลักษณ:  ทองหยาด 

-นางหทัยรัตน:  เขียวเพชร 

-นางสาวณิชานันท:  ประดับการ 

-นายสุทธรัตน:  อินทรัตน: 

-นางสาวพิมสาย  โคจรอมรเลิศ 

- นางสาวชญานี  ธราพร 

 

ฝ"ายบริหารบุคคล 
 

-นางจิราภรณ:  อามานนท:  

-นางสาวอมลรตัน:  โพธิสุวรรณ 

-นางสาวจงกลนี  ศรลีินล ี

-นางสาวอรอุมา  นันชม 

 

ฝ"ายบริหารทั่วไป 
 

-นายนันทวัฒน:  สุหุโล 

-นายไกวัล  ดิษฐลำภ ู

-นางสาวฑีรณัท  ขันนาค 

-นางสายสุดา  มากสาขา 

-นางธนพรรณ  มือสันทัด 

-นางสาวอรวรรณ  ดำคำ 

คณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ภาคี ๔ ฝ<าย 



 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนอนุบาลปะทิว (บางสนพิพิธราษฎรEบำรุง) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
คณะกรรมการและเลขานุการ

สถานศกึษาขั 4นพื4นฐาน 
โรงเรยีน 

 
ประธานคณะกรรมการ

สถานศกึษาขั 3นพื3นฐานโรงเรยีน 
 

 
รองประธานคณะกรรมการ

สถานศกึษาขั 4นพื4นฐานโรงเรยีน 

 
คณะกรรมการสถานศกึษาขั 4นพื4นฐาน

โรงเรยีน 

 
คณะกรรมการสถานศกึษาขั 4นพื4นฐาน

โรงเรยีน 

 
คณะกรรมการสถานศกึษาขั 4นพื4นฐาน

โรงเรยีน 

 
คณะกรรมการสถานศกึษาขั 4นพื4นฐาน

โรงเรยีน 

 
คณะกรรมการสถานศกึษาขั 4นพื4นฐาน

โรงเรยีน 

 
คณะกรรมการสถานศกึษาขั 4นพื4นฐาน

โรงเรยีน 



 

 

สMวนที ่๓ 

ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 

นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 

วิสัยทัศน8 

 “ผู\เรียนได\รับการพัฒนาให\มีความรู\คูWคุณธรรมอยWางมีคุณภาพ ท่ัวถึงและเสมอภาค เปYนกำลังคนท่ีมีทักษะ

และศักยภาพรองรับการพัฒนาประเทศ ท่ีสอดคล\องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลง

ของโลกในศตวรรษท่ี 21” 

 

พันธกิจ 

1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทเทียบเทWาระดับสากล 

2. เสริมสร\างโอกาสในการเข\าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอยWางท่ัวถึงและเทWาเทียม 

3. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 

4. ผลิต พัฒนาและสร\างเสริมศักยภาพกำลังคน  

5. พัฒนาส่ิงประดิษฐE งานวิจัย และนวัตกรรม 

 

ยุทธศาสตร8  

1.  การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของชาติ  

2.  การผลิตและพัฒนากำลังคน รวมท้ังงานวิจัย และนวัตกรรม ท่ีสอดคล\องกับความต\องการ 

ของการ พัฒนาประเทศ  

3.  การพัฒนา และเสริมสร\างศักยภาพคนตลอดชWวงชีวิต   

4.  การสร\างโอกาสทางการศึกษาตWอเน่ืองตลอดชีวิตอยWางท่ัวถึงและเทWาเทียม 

5.  การจัดการศึกษา เพ่ือสร\างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปYนมิตรกับ 

6.  การพัฒนาระบบบริหารจัดการให\มีประสิทธิภาพ  

 

เป�าประสงค8หลัก  

1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีข้ึน  

2. คนไทยได\รับโอกาสในการเรียนรู\ตลอดชีวิตอยWางมีคุณภาพ  

3. มีระบบบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ เน\นการมีสWวนรWวมจากทุกภาคสWวนและการ 

กระจายอำนาจสูWภูมิภาค  

4. คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ\มกันตWอการเปล่ียนแปลงและการพัฒนาประเทศในอนาคต  

5. กำลังคนได\รับการผลิตและพัฒนาทักษะให\มีสมรรถนะตรงตามความต\องการของพ้ืนท่ีและประเทศ 



6. คนไทยมีองคEความรู\ สามารถสร\างสรรคEส่ิงประดิษฐE พัฒนางานวิจัย เทคโนโลยีและ 

นวัตกรรม เพ่ือเสริมสร\างศักยภาพการแขWงขันของประเทศ 

นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วิสัยทัศน8  

ผู\เรียนได\รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอยWางท่ัวถึงและเสมอภาค และมีทักษะ  การเรียนรู\ใน

ศตวรรษท่ี 21 

   

พันธกิจ  

1. สWงเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษา

ตามอัธยาศัย ท่ีสอดคล\องกับการพัฒนาคุณภาพผู\เรียนในศตวรรษท่ี 21  

2. พัฒนาศักยภาพและระบบบริหารงานบุคคลของข\าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่สWงผลตWอการ

พัฒนาคุณภาพผู\เรียนในศตวรรษท่ี 21  

          3. พัฒนาการบริหารจัดการของหนWวยงานทั้งในสWวนกลางและภูมิภาคให\มีประสิทธิภาพ  เอื้อตWอการ

พัฒนาคุณภาพบุคลากร การปฏิบัติงานและเปeาหมายการพัฒนาผู\เรียน  

4..สWงเสริม สนับสนุนการบูรณาการการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตรEของสำนักงานศึกษาธิการภาคและ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดให\บรรลุผลตามบทบาทและภารกิจท่ีกำหนด 

 

เป�าประสงค8ตามประเด็นยุทธศาสตร8 

 1. ผู\เรียนได\รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพท่ีสอดคล\องเหมาะสมกับการเสริมสร\างความม่ันคง 

 2. ผู\เรียนมีสมรรถนะและความสามารถในการแขWงขันท่ีสนองความต\องการของตลาดงานและประเทศ 

 3. ผู\เรียนได\รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ และมีทักษะของผู\เรียนในศตวรรษท่ี 21 

 4. ผู\เรียนได\รับโอกาสทางการศึกษาอยWางท่ัวถึง และเสมอภาค 

 5. ผู\เรียนมีคุณภาพชีวิตท่ีเปYนมิตรกับส่ิงแวดล\อม  

 6. หนWวยงานท้ังในสWวนกลางและภูมิภาคมีระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

นโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชุมพร เขต 1 

 

วิสัยทัศน8: 

 การศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพ้ืนฐานของความเปYนไทย 

 

พันธกิจ : 

 1. สWงเสริมสนับสนุนให\ประชากรวัยเรียนทุกคนได\รับการศึกษาอยWางท่ัวถึงและมีคุณภาพ 

 2. สWงเสริมให\ผู\เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงคEตามหลักสูตรและคWานิยมหลัก

ของคนไทย 12 ประการ 



 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน\นการมีสWวนรWวม การบูรณาการการจัดการศึกษาและเสริมสร\าง

ความรับผิดชอบตWอคุณภาพการศึกษา 

เป�าหมาย 

 1. นักเรียนรับกWอนประถมศึกษามีพัฒนาการที่เหมาะสมตามชWวงวัยและได\สมดุล และนักเรียนระดับ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามชWวงวัยและมีคุณภาพ 

 2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได\รับโอกาสในการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยWางท่ัวถึง มีคุณภาพและเสมอภาค 

 3. ครู ผู\บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาอื่น มีทักษะที่เหมาะสมและมีวัฒนธรรมการ

ทำงานท่ีมุWงเน\นผลสัมฤทธ์ิ 

 4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีประสิทธิภาพและเปYนกลไกขับเคลื่อนการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐานสูWคุณภาพระดับมาตรฐานสากล 

 5. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบูรณาการการทำงาน เน\นการบริหารแบบมีสWวนรWวมกระจายอำนาจ

และความรับผิดชอบสูWสถานศึกษา 

 

นโยบาย 

 นโยบายท่ี 1 จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 

 นโยบายท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผู\เรียน 

 นโยบายท่ี 3 พัฒนาผู\บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

 นโยบายที่ 4 สร\างโอกาสในการเข\าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อม

ล้ำทางการศึกษา 

 นโยบายท่ี 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

 

จุดเน$นการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 

 1. จุดเน$นด$านผู$เรียน 

  1.1 นักเรียนมีสมรรถนะสำคัญสูWมาตรฐานสากล 

  1.2 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักสามัคคี ปรองดอง สมานฉันทE รักชาติ ศาสตรE กษัตริยE ภูมิใจ

ในความเปYนไทย หWางไกลยาเสพติด มีคุณลักษณะและทักษะทางสังคมท่ีเหมาะสม 

  1.3 นักเรียนท่ีมีความต\องการพิเศษได\รับการสWงเสริมและพัฒนาเต็มตามศักยภาพเปYนรายบุคคล 

 

 2. จุดเน$นด$านครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  2.1 ครูได\รับการพัฒนาองคEความรู\และสมรรถนะผWานการปฏิบัติจริงและความชWวยเหลืออยWาง

ตWอเน่ือง 

  2.2 พัฒนาผู\บริหารสถานศึกษากลุWมท่ีมีความจำเปYนต\องได\รับการพัฒนาเรWงดWวน 

  2.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเปYนมืออาชีพ มีผลงานเชิงประจักษE ได\รับการยกยWอง เชิดชู

เกียรติอยWางเหมาะสม 



  2.4 ครูและผู\บริหารสถานศึกษาบรรจุใหมW ย\ายมาปฏิบัติงานในเขตพ้ืนที่การศึกษาได\รับการพัฒนา

และสามารถดำเนินการในภารกิจท่ีรับผิดชอบได\อยWางมีประสิทธิภาพ 

 3. จุดเน$นด$านการบริหารจัดการ 

  3.1 สถานศึกษาและสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบริหารจัดการโดยมุWงเน\นผลสัมฤทธิ์เน\นการ

กระจายอำนาจ การมีสWวนรWวม และการรับผิดชอบตWอการดำเนินงาน 

  3.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษารWวมมือกันจัดการศึกษาอยWางมีคุณภาพตาม

มาตรฐาน 

 

 4. จุดเน$นเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู$เรียน 

  4.1 เรWงรัดผลสัมฤทธ์ิ 

  4.2 คิด อWาน เขียนคลWอง 

  4.3 ผWานรับรองมาตรฐาน 

  4.4 สืบสานคุณธรรม 

  4.5 น\อมนำหลักปรัชญาฯ 

  4.6 นำพาสูWความเปYนเลิศ 

  4.7 เป�ดโอกาสให\ถ\วนท่ัว 

  4.8 เตรียมตัวสูWอาเซียน 

 

นโยบายโรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎรJบำรงุ) 

วิสัยทัศน8 (VISSION)   

: แสงสวWางทางคุณธรรม  นำปhญญา สร\างคุณคWา สูWชุมชน  บนพ้ืนฐานความพอเพียง 

พันธกิจ (MISSION) 

1.  จัดทำและพัฒนามาตรฐานของสถานศึกษา 

2.  พัฒนาหลักสูตรและการสอนของโรงเรียนเพ่ือเตรียมความพร\อมสูWประชาคมอาเซียน 

3.  พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสูWโรงเรียนมาตรฐานพร\อมสูWประชาคมอาเซียน 

4.  สร\างเครือขWายรWวมพัฒนาและสWงเสริมศักยภาพผู\เรียนของโรงเรียนพร\อมสูWประชาคมอาเซียน 

5.  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสูWมาตรฐาน 

6.  โรงเรียนจัดระบบดูแลชWวยเหลือนักเรียนอยWางย่ังยืน  คัดกรองผู\เรียน 

7.  พัฒนาคุณภาพผู\เรียน ให\เปYนคนดี คนเกWง มีความสุขและ มีความรักหวงแหนและภูมิใจในวัฒนธรรม

ของชาติและท\องถิ่น มีทักษะในการดำเนินชีวิตตามหลัก  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร\อมเปYนพลเมืองของ

ประชาคมอาเซียนและความเปYนพลโลก 

   8. พัฒนาอาคารสถานที ่ให\มีความรWมรื ่นสวยงาม นWาอยูWนWาเรียน มีความปลอดภัย เอื ้อตWอการจัด      

กิจกรรมการเรียนการสอน เปYนแหลWงเรียนรู\ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และความเปYนประชาคมอาเซียน 



   9. จัดให\มีวัสดุ อุปกรณE สื ่อการเรียนการสอนเทคโนโลยี และแหลWงเรียนรู\ ที ่เอื ้อตWอการจัดกาเรียน      

การสอนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และความเปYนประชาคมอาเซียน 

10. สWงเสริมให\ชุมชนเข\ามามีสWวนรWวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

เป�าประสงค8 (GOAL) 

1. โรงเรียนมีมาตรฐานสำหรับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

2. โรงเรียนมีหลักสูตรและการสอนท่ีสนองตWอการเตรียมความพร\อมสูWประชาคมอาเซียน 

3. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสูWโรงเรียนมาตรฐานพร\อมสูWประชาคมอาเซียน 

4. โรงเรียนมีเครือขWายรWวมพัฒนาและสWงเสริมศักยภาพผู\เรียนของโรงเรียนพร\อมสูWประชาคมอาเซียน 

5. ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานได\ตามมาตรฐานท่ีกำหนดและจัดกิจกรรม แลกเปล่ียนเรียนรู\ 

6. ครูสามารถจัดการเรียนรู\ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได\อยWางมีคุณภาพ 

7. ผู\เรียน เปYนคนดี คนเกWง มีความสุข ด\วยวิถีแหWงพุทธ มีทักษะในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจ พอเพียง พร\อมเปYนพลเมืองของประชาคมอาเซียนและความเปYนพลโลก 

8. ผู\เรียนเปYนผู\ใฝ�รู\ใฝ�เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

9. ผู\เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคEด\านการอนุรักษEส่ิงแวดล\อม มีความภูมิใจในวัฒนธรรมท\องถ่ิน  

10. โรงเรียนมีอาคารสถานที่มีความรWมรื ่นสวยงาม นWาอยูWนWาเรียน มีความปลอดภัย เอื ้อตWอการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน เปYนแหลWงเรียนรู\ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และความเปYน ประชาคมอาเซียน 

11. โรงเรียนมีมีวัสดุ อุปกรณE สื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยี และแหลWงเรียนรู\ ที่เอื้อตWอการจัดการเรียน

การสอนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และความเปYนประชาคมอาเซียน 

12. โรงเรียนมีการวิจัย และพัฒนาแหลWงเรียนรู\ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน 

13. ชุมชนเข\ามามีสWวนรWวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน  

14. นักเรียน ผู\ปกครองนักเรียนและชุมชนมีความพึงพอใจการจัดการศึกษาของโรงเรียน        

15. ชุมชนได\รับการพัฒนาอยWางย่ังยืนจากการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

16. โรงเรียนมีสภาพแวดล\อมด\วยความสะอาด สะดวกมุWงสร\างวิถีประชาธิปไตยและระเบียบวินัยสWงเสริม

ให\บุคคลผู\มีสWวนเก่ียวข\องทุกคนมีสุขอนามัยท่ีดี 

 17. โรงเรียนเปYนศูนยEรวมศิลปวัฒนธรรมแหWงภูมิปhญญาและเทคโนโลยีเบื ้องต\นเพื ่อปลูกฝhงและ                

สร\างแรงบันดาลใจให\นักเรียนได\รักและหวงแหนเพ่ือพัฒนาชาติ 

 

กลยุทธ8 (STRATEGY) 

โรงเรียนอนุบาลปะทิว ( บางสนพิพิธราษฎรEบำรุง)  มีกลยุทธEหลัก 6 กลยุทธE ดังน้ี 

กลยุทธ8 ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู\เรียน หลักสูตรโรงเรียนและกระบวนการจัดการเรียนรู\ เพื่อให\ผู\เรียนได\ 

พัฒนาความรู\สมรรถนะ  คุณลักษณะอันพึงประสงคEและทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได\ตาม 

ศักยภาพพร\อมเปYนพลเมืองของ ประชาคมอาเซียนและพลโลก 

กลย ุทธ 8ท ี ่  2  ปล ูกฝ hงค ุณธรรม ความสำนึกในความเป Yนไทย และว ิถ ีช ีว ิตตามหลักปร ัชญา              

เศรษฐกิจพอเพียง 



กลยุทธ8 ที ่ 3  พัฒนาระบบบริหารจัดการโรงเรียน และระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา                

ให\มีประสิทธิภาพ  

กลยุทธ8 ท่ี 4  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให\สามารถจัดการเรียนการสอนได\อยWางมีคุณภาพ 

กลยุทธ8 ที ่ 5  พัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ  สื ่อการเรียนรู \  และปรับภูมิทัศนEในโรงเรียน                           

ให\เอ้ือตWอกิจกรรมการเรียนการสอนแหลWงเรียนรู\ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

กลยุทธ8 ท่ี 6  พัฒนาระบบภาคีเครือขWายอุปถัมภEและทรัพยากรทางการศึกษา เน\นการมีสWวนรWวมจากทุก

ภาคสWวน และความรWวมมือกับองคEกรปกครองสWวนท\องถิ่นเพื่อสWงเสริมและสนับสนุนการจัดศึกษา ระดมและ

จัดการทรัพยากรเพ่ือการศึกษา     

 

ปรัชญา :  ดวงปทีป  แหWงชุมชน 

 

ค-านิยมองค8กร 

 TEAM 

 T  = TEAM  WORK  ; การทำงานเปYนทีม ภาวะผู\นำ การสอนงาน การกระจายงาน และการสื่อสาร 

เพ่ือบรรลุเปeาประสงคEเดียวกัน 

 E = E-LEAMING  CULTURE  ; วัฒนธรรมแหWงการเรียนรู\อยูWเสมอ 

 A = ATTITUDE  ; ทัศนคติมองโลกในแงWบวก 

 M = MACHINERY – MANAGEMENT  ; เคร่ืองมือและการบริหารจัดการ 

 

เอกลักษณ8 (IDENTITY)  :  ย้ิมแย\ม  แจWมใส รู\ต่ืน เบิกบาน 

 

อัตลักษณ8 (ERGODIC)  :  สุข ท่ี สุด 

 

สัญลักษณ8ตราโรงเรียน 

 

  

 

 

 

 
สีประจำโรงเรียน  :  ฟeา  - ชมพู    

ความหมายของสีประจำโรงเรียน 

สีฟeา     หมายถึง   ความอุดมสมบูรณE ความเจริญงอกงาม ความสงบรWมเย็น 

สีชมพู  หมายถึง    ความมีคุณธรรม  จริยธรรมท่ีดี 



 

คำขวัญโรงเรียน  :  “เรียนดี  มีวินัย  ใสWใจธรรม” 

 

ภาพความสำเร็จ  :  “เรียนรู\สูWชีวิตท่ีดี” 

 

 จุดเน$นการดำเนินงาน 

 โรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎรEบำรุง)  ได\กำหนดจุดเน\นการดำเนินการในปOการศึกษา   

พ.ศ. 2562  โดยแบWงเปYน 3 สWวนดังน้ี 

   ด$านผู$เรียน 

  1.  สWงเสริมให\นักเรียนมีนิสัยรักการอWานและพัฒนาตนเองโดยการศึกษาหาความรู\จากแหลWงเรียนรู\ท้ัง

ภายในและภายนอกโรงเรียน 

  2.  พัฒนาการจัดกิจกรรมเพื่อฝ�กการมีระเบียบวินัยในตนเองและเพื่อสWวนรวมของนักเรียนมากขึ้นเพ่ือ

สWงผลให\เกิดพฤติกรรมอยWางย่ังยืน 

   3.  บูรณาการกิจกรรม  ที่ฝ�กให\นักเรียนรู\จักการคิดวิเคราะหE  คิดสังเคราะหE  มีความคิดสร\างสรรคE        

สูWทุกกลุWมสาระการเรียนรู\ 

   4.  จัดกิจกรรมท่ีสอดแทรกในเร่ืองด\านศิลปะ ดนตรี โดยให\นักเรียนมีสWวนรWวมทุกโครงการและพัฒนาการ

ฝ�กทักษะ 5 ด\าน อยWางตWอเน่ือง 

 5.  จัดให\นักเรียนมีสWวนรWวมในการวางแผนแสดงความคิดเห็น ในการจัดกิจกรรมตWาง ๆ และสร\างทีมงาน

อยWางเปYนรูปธรรม 

 6.  สWงเสริมกิจกรรมสร\างจิตสำนึกจิตสาธารณะให\เกิดกับนักเรียนอยWางย่ังยืน 

ด$านครูผู$สอน 

  1.  ครูต\องสร\างกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผู\เรียนเปYนสำคัญโดยเน\นการสอนแบบโครงงาน   การสอน

แบบบูรณาการในทุกกลุWมสาระการเรียนรู\และทุกช้ันเรียน 

    2.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุWงให\นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการคิดวิเคราะหE  คิดสังเคราะหEและ

การประเมินคWา  เพ่ือให\ผู\เรียนสามารถตัดสินใจในการแก\ปhญหาได\ 

    3.  ให\ครูได\มีการทำวิจัยในชั้นเรียนอยWางตWอเนื่องเพื่อแก\ปhญหาและพัฒนาผู\เรียนอยWางเหมาะสมตาม

ศักยภาพของแตWละบุคคล 

  4.  ปรับกระบวนการวัดผลประเมินผลให\หลากหลาย โดยใช\การประเมินผลจากสภาพจริง เชิงประจักษE  

และการใช\แบบทดสอบ 

  5.  นำนักเรียนสูWการเรียนรู\นอกห\องเรียนและนำภูมิปhญญาท\องถิ่นและการเรียนรู\วิถีชุมชนมาเสริมในการ

จัดการเรียนการสอน 

  6.  สร\างผลงานด\านการจัดการเรียนการสอนให\เกิดกับตนเองและผู\เรียนด\วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ทันสมัยแบบใหมWๆ มาใช\ 

 



 

 

        

  ด$านผู$บริหาร 

  1.  นำเทคโนโลยีคอมพิวเตอรEมาจัดเก็บข\อมูลสารสนเทศ เพื่อให\เกิดความสะดวกและทันตWอการใช\งาน

เรWงดWวน 

    2.  ปรับปรุงระบบการติดตามการปฏิบัติงานและประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อนำข\อมูลไปใช\ในการ

ปรับปรุงและพัฒนางาน 

   3.  นำคณะกรรมการสถานศึกษา  เครือขWายผู\ปกครอง   ชุมชนและผู\ปกครองเข\ามามีสWวนรWวมในการจัด

การศึกษา  

  4.  สำรวจความต\องการของชุมชนในการจัดการศึกษาหรือการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาให\สอดคล\อง

กับความต\องการของชุมชน 

  5.  สนับสนุนการมีสWวนรWวมของครูและบุคลากรที่เกี่ยวข\องของโรงเรียนทุกฝ�ายในการบริหารจัดการ

การศึกษาของโรงเรียน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

สMวนที่ 4 

กลยุทธJและกรอบกลยุทธJ 

 

กลยุทธ8ระดับองค8กร 

โรงเรียนอนุบาลปะทิว (บางสนพิพิธราษฎรEบำรุง)  มีกลยุทธEหลัก 6 กลยุทธE ดังน้ี 

กลยุทธ8ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู\เรียน หลักสูตรโรงเรียนและกระบวนการจัดการเรียนรู\ เพื่อให\ผู\เรียนได\ 

พัฒนาความรู\สมรรถนะ  คุณลักษณะอันพึงประสงคEและทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได\ตาม 

ศักยภาพพร\อมเปYนพลเมืองของ ประชาคมอาเซียนและพลโลก 

กลย ุทธ 8 ท่ี  2 ปล ูกฝ hงค ุณธรรม ความสำน ึกในความเป Yนไทย และว ิถ ีช ีว ิตตามหล ักปร ัชญา              

เศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ8ที ่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการโรงเรียน และระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา                

ให\มีประสิทธิภาพ  

กลยุทธ8ท่ี 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให\สามารถจัดการเรียนการสอนได\อยWางมีคุณภาพ 

กลยุทธ8ท่ี 5 พัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ  สื ่อการเรียนรู \  และปรับภูมิทัศนEในโรงเรียน                           

ให\เอ้ือตWอกิจกรรมการเรียนการสอนแหลWงเรียนรู\ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

กลยุทธ8ท่ี 6 พัฒนาระบบภาคีเครือขWายอุปถัมภEและทรัพยากรทางการศึกษา เน\นการมีสWวนรWวมจากทุก

ภาคสWวน และความรWวมมือกับองคEกรปกครองสWวนท\องถิ่นเพื่อสWงเสริมและสนับสนุนการจัดศึกษา ระดมและ

จัดการทรัพยากรเพ่ือการศึกษา     
 

กรอบกลยุทธ8 

กลยุทธ8ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู$เรียน หลักสูตรโรงเรียนและกระบวนการจัดการเรียนรู$ เพื่อให$ผู$เรียนได$พัฒนา

ความรู$สมรรถนะ  คุณลักษณะอันพึงประสงค8และทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได$ตาม

ศักยภาพพร$อมเปeนพลเมืองของประชาคมอาเซียนและพลโลก 

วัตถุประสงค8 

เชิงกลยุทธ8 
วิธีการและกิจกรรม ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

เป�าหมาย 

2562 2563 2564 2565 

1. ผู\เรียนมีคุณภาพ 

ตามหลักสูตร 

1. สWงเสริมให\ผู\เรียนมี

คุณภาพตามท่ีหลักสูตร

กำหนด  

1. ร\อยละของผู\เรียนท่ีมี

ผลสัมฤทธ์ิการเรียนผWาน

การประเมินระดับชาติ

(ผWานขีดจำกัดลWาง)ในทุก

กลุWมสาระการเรียนรู\ 

90 91 92 93 



2. ร\อยละของผู\เรียนท่ีมี

สมรรถนะตามท่ีหลักสูตร

กำหนด 

100 100 100 100 

วัตถุประสงค8 

เชิงกลยุทธ8 
วิธีการและกิจกรรม ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
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1.  ผู\เรียนมีคุณภาพ 

ตามหลักสูตร (ตWอ) 

 3. ร\อยละของผู\เรียนท่ีมี

คุณลักษณะอันพึง

ประสงคEตามท่ีหลักสูตร

กำหนด 

100 100 100 100 

4. ร\อยละของผู\เรียนท่ีมี

ทักษะชีวิตตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

100 100 100 100 

2.  ผู\เรียนรWวมกัน

รับผิดชอบตWอสังคม

พร\อมเปYนพลเมือง

ของประชาคม

อาเซียนและพลโลก 

1. สWงเสริมผู\เรียน ให\มีจิต

สาธารณะ อนุรักษE

ส่ิงแวดล\อม 

1.ร\อยละของผู\เรียนท่ี

ปฏิบัติตนเปYนผู\มีจิต

สาธารณะ 

100 

 

100 

 

 

100 

 

100 

 

2. ร\อยละของผู\เรียนท่ี

ปฏิบัติตนเปYนผู\อนุรักษE

ส่ิงแวดล\อม 

100 

 

 

100 

 

100 

 

 

100 

 

 

2. สWงเสริมพัฒนาการ

เรียนการสอน

ภาษาตWางประเทศ กับครู

เจ\าของภาษา 

1. ร\อยละของนักเรียนใช\

ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ

และภาษาตWางประเทศ

อ่ืนๆ ในการส่ือสารได\ 

100 100 100 100 

3. สWงเสริมให\ผู\เรียนมี

ความรู\ ความเข\าใจ และ

ตระหนักในความหลากหลาย

ทางวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม

ประเพณีของชาติใน

ประชาคมอาเซียนและ

นานาชาติ 

1 ร\อยละของนักเรียนมี

ความรู\ ความเข\าใจ และ

ตระหนักในความ

หลากหลายทาง

วัฒนธรรม 

ขนบธรรมเนียมประเพณี

ของชาติในประชาคม

อาเซียนและนานาชาติ 

100 100 100 100 



3.  โรงเรียนจัด

หลักสูตรท่ีสWงเสริม

ความถนัดและ

ศักยภาพตามความ

ต\องการของผู\เรียน 

1.  จัดหลักสูตรท่ีสWงเสริม

ความถนัดและศักยภาพ

ตามความต\องการของ

ผู\เรียน 

1.โรงเรียนมีหลักสูตรท่ี

สWงเสริมความถนัดและ

ศักยภาพตามความ

ต\องการของผู\เรียน 

อย%างน)อย 

1    

หลักสูตร 

อย%างน)อย 

1 

หลักสูตร 

อย%างน)อย 

1 

หลักสูตร 

อย%างน)อย 

1 

หลักสูตร 
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4. โรงเรียนจัด

กระบวนการเรียนรู\ท่ี

หลากหลายและมี

คุณภาพ   

1. จัดกระบวนการเรียนรู\

ท่ีหลากหลายและมี

คุณภาพ 

1. ร\อยละของห\องเรียนท่ี

จัดกระบวนการเรียนรู\ท่ี

หลากหลายและมี

คุณภาพ 

ทุกช้ัน ทุกช้ัน ทุกช้ัน ทุกช้ัน 

5.  โรงเรียนจัดระบบ

การวัดและ

ประเมินผลอยWาง

หลากหลายและ

ครอบคลุม 

1.  ใช\ระบบการวัดและ

ประเมินผลอยWาง

หลากหลายและ

ครอบคลุม ท้ังด\านพุทธิ

พิสัย ทักษะพิสัย และจิต

พิสัยโดยประเมินจากการ

สอบข\อเขียน สัมภาษณE 

สังเกตพฤติกรรม เปYนต\น  

1. ร\อยละของห\องเรียนท่ี

จัดระบบการวัดและ

ประเมินผลอยWาง

หลากหลายและ

ครอบคลุม 

ทุกช้ัน ทุกช้ัน ทุกช้ัน ทุกช้ัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

กลยุทธ8ท่ี 2  ปลูกฝuงคุณธรรม ความสำนึกในความเปeนไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

วัตถุประสงค8 
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1.ให\นักเรียนปฏิบัติ

ตนตามหลักคุณธรรม 

จริยธรรม  และ

คWานิยมพ้ืนฐาน  12  

ประการตามนโยบาย 

1. จัดกิจกรรมการเรียน

การสอนท่ีสอดแทรกให\

นักเรียนปฏิบัติตนตาม

หลักคุณธรรมจริยธรรม 

และคWานิยมพ้ืนฐาน 12 

ประการ  ในทุกกลุWมสาระ 

 

1. ร\อยละของผู\เรียนมี

คุณลักษณะท่ีพึงประสงคE

ตามหลักสูตร 

2.ร\อยละของผู\เรียนมี

คุณลักษณะตามคWานิยม

พ้ืนฐาน 12  ประการ 

100 

 

100 

100 

 

100 

100 

 

100 

100 

 

100 

2. จัดกิจกรรมใน

สถานศึกษานอก

สถานศึกษาให\นักเรียนได\

รWวมมือกันในการอนุรักษE

ศิลปะ วัฒนธรรมไทย ภูมิ

ปhญญาท\องถ่ิน โดยเน\น

การปฏิบัติจริง 

2.ร\อยละของผู\เรียนมี

คุณลักษณะตามคWานิยม

พ้ืนฐาน 12  ประการ 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

กลยุทธ8ท่ี 3  พัฒนาระบบบริหารจัดการโรงเรียน และระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให$มี 

                ประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค8 
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1. พัฒนาระบบ

บริหารจัดการ  

1. พัฒนาระบบบริหาร

จัดการท่ีมีคุณภาพโดยใช\

รูปแบบPDCA 

1. ร\อยละของงานและ

โครงการท่ีใช\ระบบ

บริหารจัดการท่ีมี

คุณภาพโดยใช\รูปแบบ

PDCA 

100 100 100 100 

 2. พัฒนาระบบ

เทคโนโลยีเพ่ือการ

บริหารจัดการ  

1. ร\อยละของความพึง

พอใจของผู\มีสWวน

เก่ียวข\องตWอการบริหาร

จัดการของโรงเรียน 

100 100 100 100 

 3. จัดโครงสร\างการ

บริหารงานท่ีชัดเจนและ

ครอบคลุมภาระงาน 

1. ร\อยละของบุคลากรท่ีมี

วิธีปฏิบัติท่ีเปYนเลิศใน

โรงเรียน(Best Practice) 

100 100 100 100 

 4. กำหนดภาระงานตาม

โครงสร\างท่ีชัดเจน       

ไมWซ้ำซ\อน 

1. ร\อยละของภาระงาน

ตามโครงสร\างท่ีมีการ

มอบหมายท่ีชัดเจนไมW

ซ้ำซ\อน 

100 100 100 100 

 5. มีการกระจายอำนาจ

การบริหารจัดการเพ่ือ

การบริหารจัดการมี

ประสิทธิภาพ 

1.ร\อยละของภาระงานท่ี

มีการกระจายอำนาจการ

บริหารจัดการเพ่ือการ

บริหารจัดการมี

ประสิทธิภาพ 

100 100 100 100 

 6. มีระบบการติดตาม

งานท่ีรวดเร็ว ชัดเจน 

และมีประสิทธิภาพ 

1. ร\อยละของภาระงาน

ท่ีมีระบบการติดตามงาน

ท่ีรวดเร็ว ชัดเจน และมี

ประสิทธิภาพ 

100 100 100 100 
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2.พัฒนาระบบ

ประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา 

1. จัดจัดทำมาตรฐาน

การศึกษาของ

สถานศึกษา 

1.โรงเรียนมีมาตรฐาน

การศึกษาระดับปฐมวัย 

100 100 100 100 

2.โรงเรียนมีมาตรฐาน

การศึกษาระดับข้ัน

พ้ืนฐาน 

100 100 100 100 

2.จัดทำแผนพัฒนา

การศึกษาของ

สถานศึกษาท่ีมุWงคุณภาพ

การศึกษาของ

สถานศึกษา 

1.โรงเรียนมีแผนพัฒนา

การศึกษาของ

สถานศึกษาท่ีมุWงคุณภาพ

การศึกษาของ

สถานศึกษา 

100 100 100 100 

3.จัดระบบบริหาร

สารสนเทศ 

1.โรงเรียนมีข\อมูล 

สารสนเทศท่ีจำเปYนตWอ

การพัฒนาระบบประกัน

คุณภาพภายใน

สถานศึกษา ท่ีเปYนระบบ 

ถูกต\อง เปYนปhจจุบัน 

และนำมาใช\ได\อยWาง

รวดเร็ว และมี

ประสิทธิภาพ 

100 100 100 100 

4. ดำเนินงานแผนพัฒนา

การศึกษาของ

สถานศึกษาท่ีมุWงคุณภาพ

1. ร\อยละของโครงการท่ี

สนองมาตรฐาน

การศึกษาของ

สถานศึกษา 

100 100 100 100 



การศึกษาของ

สถานศึกษา 

2. ร\อยละของกิจกรรมท่ี

สนองมาตรฐาน

การศึกษาของ

สถานศึกษา 

100 100 100 100 
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 5. จัดให\มีการติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพ

การศึกษา 

1. โรงเรียนมี

คณะกรรมการติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพ

การศึกษา 

100 100 100 100 

2. ร\อยละของผู\มีสWวน

เก่ียวข\องมีความพึง

พอใจคณะกรรมการ

ติดตามตรวจสอบ

คุณภาพการศึกษาท่ี

โรงเรียนแตWงต้ัง 

100 100 100 100 

 6.จัดให\มีการประเมิน

คุณภาพภายในตาม

มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 

 1.โรงเรียนมีการแตWงต้ัง

คณะกรรมการประเมิน

คุณภาพภายในตาม

มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 

100 100 100 100 

 7. จัดทำรายงาน

ประจำปOท่ีเปYนรายงาน

การเมินคุณภาพภายใน

สถานศึกษา 

 1.โรงเรียนจัดทำ

รายงานประจำปOท่ีเปYน

รายงานการเมินคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา 

100 100 100 100 

 8.จัดให\มีการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาอยWาง

ตWอเน่ือง 

1.โรงเรียนมีการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาอยWาง

ตWอเน่ือง 

100 100 100 100 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลยุทธ8 ท่ี  4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให$สามารถจัดการเรียนการสอนได$อย-างมีคุณภาพ 
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เชิงกลยุทธ8 

วิธีการและ

กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

เป�าหมาย 

2562 2563 2564 2565 

1.  ผู\บริหารมีภาวะ

ผู\นำ วิสัยทัศนE 

ด\านการบริหาร

จัดการ และส่ือสาร

ได\อยWางมีคุณภาพ 

1. ประชุม 

สัมมนา ฝ�กอบรม 

ศึกษาดูงาน 

และนิเทศแบบ 

กัลยาณมิตร 

 

 1. ร\อยละของผู\บริหารท่ี  

ผWานการประชุม สัมมนา 

ฝ�กอบรม ศึกษาดูงาน 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

2. ร\อยละของผู\บริหารท่ีมีภาวะ

ผู\นำ วิสัยทัศนE 

ด\านการบริหารจัดการ และ

ส่ือสารได\อยWางมีคุณภาพ 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

2.  ครูมีความรู\

ความสามารถในด\าน

จัดการเรียนรู\ได\อยWาง

มีคุณภาพ 

1. ประชุม สัมมนา

ฝ�กอบรม  ศึกษา  

ดูงานและนิเทศ

แบบกัลยาณมิตร 

    1. ร\อยละของครูท่ี ผWานการ

ประชุม สัมมนา ฝ�กอบรม ศึกษา

ดูงาน อยWางน\อย ภาคเรียนละ 2 

คร้ัง 

100 100 100 100 

2.สWงเสริม

สนับสนุนให\ครู

จัดการเรียนรู\ได\

อยWางมีคุณภาพ 

 

1. ร\อยละของครูท่ีจัดการเรียน

การสอนโดยเน\นผู\เรียนเปYน

สำคัญ 

 

100 100 100 100 

2. ร\อยละของครูท่ีมีผลงานวิจัย

ในช้ันเรียน 

100 100 100 100 

3. ร\อยละของครูท่ีสามารถใช\

เทคโนโลยีในการจัดการเรียน

การสอน 

 

100 100 100 100 



4. ร\อยละของครูท่ีใช\ส่ือ 

เทคโนโลยีในการจัดการเรียน

การสอน 

100 100 100 100 

 

 

 

 

 

กลยุทธ8 ท่ี 5  พัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ  ส่ือการเรียนรู$  และแหล-งเรียนรู$ตามปรัชญาของ 

                 เศรษฐกิจพอเพียง  

วัตถุประสงค8 

เชิงกลยุทธ8 

วิธีการและ

กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

เป�าหมาย 

2562 2563 2564 2565 

1.พัฒนาอาคาร

สถานท่ีให\มีความรWม

ร่ืนสวยงาม นWาอยูWนWา

เรียน มีความ

ปลอดภัย เอ้ือตWอการ

จัดกิจกรรมการเรียน

การสอน เปYนแหลWง

เรียนรู\ตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจ

พอเพียง และความ

เปYนประชาคม

อาเซียน 

1.ปรับปรุง 

ซWอมแซมอาคาร

เรียนและอาคาร

ประกอบให\

แข็งแรง ม่ันคง 

และสวยงามอยูW

เสมอ  

1.โรงเรียนมีอาคารเรียนและ

อาคารประกอบท่ีเพียงพอตWอ

การจัดกิจกรรมการเรียนรู\

แข็งแรง ม่ันคง และสวยงามอยูW

เสมอ 

95 

 

 

100 100 100 

2. ปรับปรุง  ดูแล

และพัฒนาภูมิ

ทัศนEของโรงเรียน

ให\รWมร่ืนสวยงาม 

นWาอยูWนWาเรียน มี

ความปลอดภัย 

และเอ้ือตWอการจัด

กิจกรรมการเรียน

การสอนตาม

ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

และความเปYน

ประชาคมอาเซียน 

 

1.โรงเรียนมีภูมิทัศนEท่ีรWมร่ืน

สวยงาม นWาอยูWนWาเรียน มีความ

ปลอดภัย และเอ้ือตWอการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

และความเปYนประชาคม

อาเซียน 

 

95 

 

 

100 100 100 
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2.จัดให\มีวัสดุ 

อุปกรณE และพัฒนา

ส่ือการเรียนการสอน

เทคโนโลยี และแหลWง

เรียนรู\ ท่ีเอ้ือตWอการ

จัดการเรียนการสอน

ตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

และความเปYน

ประชาคมอาเซียน 

1.จัดหา

Hardware และ

Softwareสำหรับ

การบริหารจัดการ

และการจัดการ

เรียนรู\ให\กับ

ผู\เรียน 

1.โรงเรียนมี Hardware 

สำหรับการบริหารจัดเพียงพอ

กับความต\องการ 

100 100 100 100 

2.โรงเรียนมี Hardware 

สำหรับการจัดการเรียนรู\ให\กับ

ผู\เรียนท่ีเพียงพอกับความ

ต\องการ 

100 100 100 100 

3.โรงเรียนมี Softwareสำหรับ

การบริหารจัดการ 

100 100 100 100 

4.โรงเรียนมี Softwareสำหรับ

การจัดการเรียนรู\ให\กับผู\เรียนท่ี

เพียงพอกับความต\องการ 

100 100 100 100 



2.จัดระบบข\อมูล 

สารสนเทศ และ

ส่ือการเรียนรู\โดย

ใช\เทคโนโลยีท่ี

ทันสมัย 

1.โรงเรียนมีระบบข\อมูล 

สารสนเทศ และส่ือการเรียนรู\

โดยใช\เทคโนโลยีท่ีทันสมัย 

100 100 100 100 

3.จัดให\มีข\อมูล 

สารสนเทศ และ

ส่ือการเรียนรู\ท่ีใช\

ในการจัดการ

เรียนรู\ตามหลัก

ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง

และประชาคม

อาเซียน 

1.โรงเรียนมีระบบข\อมูล 

สารสนเทศ และส่ือการเรียนรู\

ใช\ในการจัดการเรียนรู\ตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

100 100 100 100 

2.โรงเรียนมีระบบข\อมูล 

สารสนเทศ และส่ือการเรียนรู\

ใช\ในการจัดการเรียนรู\เก่ียวกับ

ประชาคมอาเซียน 

100 100 100 100 

 

 

 

กลยุทธ8 ท่ี  6 พัฒนาระบบภาคีเครือข-ายอุปถัมภ8และทรัพยากรทางการศึกษา เน$นการมีส-วนร-วมจากทุก ภาคส-วน  

                 และความร-วมมือกับองค8กรปกครองส-วนท$องถ่ินเพ่ือส-งเสริมและสนับสนุนการจัดศึกษา  

วัตถุประสงค8 

เชิงกลยุทธ8 

วิธีการและ

กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

เป�าหมาย 

2562 2563 2564 2565 



1.โรงเรียนสร\าง

เครือขWายรWวมพัฒนา

ของโรงเรียนในระดับ

ตWาง ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.ระดมทรัพยากร

จากทุกภาคสWวน

เพ่ือใช\ในการ

พัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของ

โรงเรียน 

 1.1 รายได\จาก

กิจกรรมท่ีโรงเรียน

จัดข้ึน เชWน 

สหกรณEร\านค\า 

ชุมนุมตามหลัก

ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง  

ส่ิงแวดล\อม 

โครงการบัณฑิต

น\อยของโรงเรียน 

เปYนต\น 

1.2 ขอรับการ

สนับสนุนจาก

ชุมชน 

1.3  ขอรับการ

สนับสนุนจาก 

เทศบาลปะทิว 

1. โรงเรียนได\รับการสนับสนุน

ทรัพยากรจากทุกภาคสWวนเพ่ือใช\

ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ของโรงเรียน 

1.1 โรงเรียนมีรายได\จาก

กิจกรรมท่ีโรงเรียนจัดข้ึน เชWน 

สหกรณEร\านค\า ชุมนุมตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

โครงการบัณฑิตน\อยของ

โรงเรียน เปYนต\น 

 1.2 โรงเรียนได\รับการสนับสนุน

ในด\านภูมิปhญญาท\องถ่ินจาก

ชุมชน 

1.3 โรงเรียนได\รับการสนับสนุน

จากวัดเขาเจดียE และวัดบริเวณ

ใกล\เคียง    

1.4 โรงเรียนได\รับการสนับสนุน

พระวิทยากรสอนศีลธรรมจากวัด 

 1.5 โรงเรียนได\รับการสนับสนุน

โครงการของโรงเรียนจาก

เทศบาลตำบลปะทิว 

1.6 โรงเรียนได\รับการสนับสนุน

โครงการของโรงเรียน 

จากสหกรณEออมทรัพยEครูชุมพร

จำกัด 

1.7 โรงเรียนได\รับการสนับสนุน

โครงการของโรงเรียนจาก 

หนWวยงานต\นสังกัด 

 

100 100 100 100 
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ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

เป�าหมาย 

2562 2563 2564 2565 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.สร\างเครือขWาย

รWวมพัฒนาท้ัง

ระดับท\องถ่ิน

ระดับภูมิภาค

ระดับประเทศและ

ตWางประเทศ 

1.จำนวนของโรงเรียนท่ีมี

เครือขWายรWวมพัฒนาท้ัง 

 - ระดับท\องถ่ิน  

 - ระดับภูมิภาค    

 - ระดับประเทศ 

 - ระดับตWางประเทศ 

 

 

1 

1 

1 

1 

 

 

1 

1 

1 

1 

 

 

1 

1 

1 

1 

 

 

1 

1 

1 

1 

3.จัดกิจกรรม

ศึกษาดูงานกับ

โรงเรียนเครือขWาย

ในระดับภูมิภาค 

ระดับประเทศและ

ระหวWางประเทศ 

1.2  จำนวนของกิจกรรมศึกษาดู

งานกับโรงเรียนเครือขWายใน 

  - ระดับภูมิภาค    

  - ระดับประเทศ 

 - ระดับตWางประเทศ 

 

 

1 

- 

- 

 

 

- 

1 

- 

 

 

- 

1 

- 

 

 

- 

- 

1 

2.จัดกิจกรรม

แลกเปล่ียน

ประสบการณEระหวWาง

โรงเรียนเครือขWายสูW

ประชาคมอาเซียน 

 

 

2.1.จัดกิจกรรม

การเรียนรู\

แลกเปล่ียน

ประสบการณE 

ทรัพยากรและภูมิ

ปhญญาระหวWาง

เครือขWายโรงเรียน

รWวมพัฒนา 

2.1 จำนวนกิจกรรมการเรียนรู\

แลกเปล่ียนประสบการณE 

ทรัพยากรและภูมิปhญญาระหวWาง

เครือขWายโรงเรียนรWวมพัฒนา 

1 1 1 1 

2.2.จัดกิจกรรมให\

ครูและนักเรียน

แลกเปล่ียนเรียนรู\

กับบุคคลอ่ืนท้ังใน

และตWางประเทศ 

2.2ร\อยละของนักเรียนท่ีจัด

กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู\กับ

บุคคลอ่ืนท้ังในและตWางประเทศ 

 

1 1 1 1 

 

 
 

 

 

 

สMวนที่ ๕ 

โครงการและกิจกรรมสนับสนุนกลยุทธJ 



 

              เพื่อการดำเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียน เปYนไปตามแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนที่วางไว\จึง

ได\กำหนดโครงการและกิจกรรมตามกลยุทธEของโรงเรียน  ดังน้ี 

            กลยุทธ8ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู\เรียน หลักสูตรโรงเรียนและกระบวนการจัดการเรียนรู\ เพื่อให\ผู\เรียนได\

พัฒนาความรู\สมรรถนะ  คุณลักษณะอันพึงประสงคEและทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได\ตาม 

ศักยภาพพร\อมเปYนพลเมืองของประชาคมอาเซียนและพลโลก ประกอบด\วยโครงการและกิจกรรมตWาง ๆ ดังน้ี 

๑. โครงการศึกษาแหลWงเรียนรู\ในท\องถ่ินอำเภอปะทิว 

๒. โครงการหนูน\อยพอเพียง 

๓. โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

๔. โครงการห\องสมุดสามดี  มีชีวิต 

๕. โครงการโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

๖. โครงการสWงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคWานิยมไทย 

๗. โครงการกีฬาสีภายในโรงเรียน 

๘. โครงการเกษตรตามศาสตรEพระราชา 

๙. โครงการสWงเสริมความเปYนเลิศทางดนตรี 

๑๐. โครงการกิจกรรมพัฒนาผู\เรียน 

๑๑. โครงการระบบดูแลชWวยเหลือนักเรียน 

๑๒. โครงการสถานศึกษาปลอดภัยและสุขอนามัยดี 

 

กลยุทธ8ที่ 2  ปลูกฝhงคุณธรรม ความสำนึกในความเปYนไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ประกอบด\วยโครงการและกิจกรรมตWาง ๆ ดังน้ี 

๑. โครงการหนูน\อยพอเพียง 

๒. โครงการโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

๓. โครงการสWงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคWานิยมไทย 

๔. โครงการกีฬาสีภายในโรงเรียน 

๕. โครงการวันสำคัญ 

 

กลยุทธ8ท่ี  3 พัฒนาระบบบริหารจัดการโรงเรียน และระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให\มีประสิทธิภาพ 

ประกอบด\วยโครงการและกิจกรรมตWาง ๆ ดังน้ี 

๑. โครงการบริหารการเงินและพัสดุ 

๒. โครงการนิเทศภายในสถานศึกษา 

๓. โครงการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 

กลยุทธ8ที ่ 4  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให\สามารถจัดการเรียนการสอนได\อยWางมีคุณภาพ

ประกอบด\วยโครงการและกิจกรรมตWาง ๆ ดังน้ี 



๑. โครงการพัฒนาบุคลากร 

๒. โครงการกีฬาสีภายในโรงเรียน 

 

กลยุทธ8ท่ี 5 พัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ  สื่อการเรียนรู\  และปรับภูมิทัศนEในโรงเรียนให\เอื้อตWอ

กิจกรรมการเรียนการสอนแหลWงเรียนรู\ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

             ประกอบด\วยโครงการและกิจกรรมตWาง ๆ ดังน้ี 

๑. โครงการสถานศึกษาปลอดภัยและสุขอนามัยดี 

 

กลยุทธ8ท่ี 6 พัฒนาระบบภาคีเครือขWายอุปถัมภEและทรัพยากรทางการศึกษา เน\นการมีสWวนรWวมจากทุก

ภาคสWวน และความรWวมมือกับองคEกรปกครองสWวนท\องถิ่นเพื่อสWงเสริมและสนับสนุนการจัดศึกษา ระดมและ

จัดการทรัพยากรเพ่ือการศึกษา     

๑. โครงการหนูน\อยจิตสาธารณะ 

๒. โครงการบ\านวิทยาศาสตรEน\อย 

๓. โครงการกีฬาสีภายในโรงเรียน 

๔. โครงการสัมพันธEชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สMวนที่ ๖  

แนวทางการบริหารแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 



 

1. การบริหารแผน 

               โรงเรียนอนุบาลปะทิว (บางสนพิพิธราษฎรEบำรุง) ใช\หลักธรรมาภิบาล “Good Governance”      

ในการบริหารแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ซ่ึงมีองคEประกอบท่ีสำคัญ 6 ประการดังน้ี  

               1) หลักนิติธรรม คือ การดำเนินการใด ๆ จะต\องถูกต\องตาม กฎหมาย ระเบียบ ข\อบังคับ         

คำส่ังตWาง ๆ ท่ีเก่ียวข\องเปYนหลักในการดำเนินการในทุกข้ันตอน  

               2) หลักคุณธรรม คือ การดำเนินการใด ๆ จะต\องคำนึงถึงความถูกต\องไมWผิดศีลธรรมอันดี ไมWทำให\ 

ผู\ท่ีมีสWวนเก่ียวข\องและมีสWวนได\สWวนเสียเดือดร\อน  

               3) หลักความโปร-งใส คือ การดำเนินการใด ๆ จะต\องสามารถตรวจสอบได\ทุกข้ันตอน  

               4) หลักความมีส-วนร-วม คือ การดำเนินการใด ๆ จะต\องเป�ดโอกาสให\ผู\ที่มีสWวนเกี่ยวข\องและมีสWวน

ได\สWวนเสียเข\ามามีสWวนรWวมในการดำเนินการ  

               5) หลักความรับผิดชอบ คือ การดำเนินการใด ๆ จะมีผู\ได\รับมอบหมายและต\องมีความรับผิดชอบ 

พร\อมท่ีจะปรับปรุงและแก\ไขได\ตWอไป  

               6) หลักความคุ$มค-า คือ การดำเนินการใด ๆ ต\องตระหนักวWามีทรัพยากรคWอนข\างจากัด ดังนั้นใน

การบริหารจัดการจำเปYนจะต\องยึดหลักความประหยัด ความคุ\มคWา และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 

2. การกำกับติดตาม  

               โรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎรEบำรุง)  กำหนดแนวทางการกำกับติดตามการดำเนินงานใน

การบริหารแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน พ.ศ. 25๖๒ – 256๕  โดยยึดหลัก PDCA : DEMING 

CYCLE ( วงจรคุณภาพ) โดย Dr.Edward W. Deming ดังน้ี  

           1) P : PLAN การวางแผนจัดทำโครงการ  

                            - วัตถุประสงคEเหมาะสม และสอดคล\องกับแผนของพันธกิจหรือไมW  

                              - มีการกำหนดผู\รับผิดชอบหรือไมW  

                              - ระยะเวลาดำเนินการท่ีกำหนดไว\เหมาะสมหรือไมW  

                              - งบประมาณท่ีกำหนดเหมาะสมหรือไมW  

                              - มีการเสนอเพ่ือขออนุมัติกWอนดำเนินการหรือไมW  

            2) D : DO การกำกับติดตามการปฏิบัติงานตามโครงการ  

                            - มีการกำหนดข้ันตอนหรือวิธีการดำเนินการหรือไมW  

                             - มีผู\รับผิดชอบดำเนินการได\ตามท่ีกำหนดไว\หรือไมW  

                             - มีการประสานงานกับผู\ท่ีเก่ียวข\องมากน\อยเพียงไร  

                             - สามารถดำเนินการตามระยะเวลาท่ีกำหนดหรือไมW  

                             - สามารถดำเนินการได\ตามงบประมาณท่ีกำหนดไว\หรือไมW  

            3) C : CHECK ตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงาน  

                            - ได\มีการกำหนดวิธี/รูปแบบการประเมินหรือไมW  

                            - มีรูปแบบของการประเมินเหมาะสมหรือไมW  



                            - ผลของการประเมินตรงกับวัตถุประสงคEท่ีวางไว\หรือไมW  

                            - ปhญหา/จุดอWอนท่ีพบในการดำเนินการมีหรือไมW  

                            - ข\อดี/จุดแข็ง ของการดำเนินการมีหรือไมW  

           4) A : ACTION นำข\อมูลท่ีได\จากการกำกับติดตามการดำเนินงานไปปรับปรุงตWอไป  

                           - มีการระดมสมองเพ่ือหาทางแก\ปhญหา/จุดอWอนท่ีค\นพบ  

                           - มีการระดมสมองเพ่ือหาทางเสริมข\อดี/จุดแข็งเพ่ิมข้ึน  

                           - มีการนำผลที่ได\จากการระดมสมองเสนอผู\บริหารเพื่อพิจารณาสำหรับใช\ วางแผนจัดทำ

โครงการในคร้ังตWอไป  

                           - กำหนดกลยุทธEในการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในคร้ังตWอไป  

๓.ระบบการติดตามประเมินผล 

   โรงเรียน อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎรEบำรุง) ได\กำหนดให\มีระบบการติดตามและ 

ประเมินผลการบริหาร  จัดการแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน พ.ศ. 25๖๒ – 256๕  ดังน้ี 

                           1)  มอบหมายหน\าท่ีรับผิดชอบ 

                           2) จัดทำคำส่ังแตWงต้ังผู\รับผิดชอบ   

                           3)  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผล 

                           4)  ดำเนินการตามปฏิทินการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผล 

                           5)  รายงานผลการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผล โดยแบWงเปYน 2 ระยะ คือ      

                                  5.1) ระยะที่ 1  รายงานผลการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผลระหวWาง

ปฏิบัติ  

                                 5.2) ระยะที่ 2  รายงานผลการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผลเม่ือ

ดำเนินการเสร็จส้ินแล\ว               

       6. นำข\อมูลท่ีได\จากการรายงานท้ัง 2 ระยะ มาศึกษาวิเคราะหE เพ่ือนำผลการศึกษา 

วิเคราะหEดังกลWาวไปพัฒนาการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให\ดีข้ึนตWอไป 

 

 

 

 

 

  
 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


