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 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562 - 2566 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) ฉบับนี้เกิดจากการระดมความคิดของผู้บริหาร คณะครูอาจารย์ 
คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ เกี่ยวข้องหลายฝุาย เพื่อกําหนดกลยุทธ์ในการดําเนินงานพัฒนาโรงเรียนให้เป็น ไปตามเจตนารมณ์ของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
 โรงเรียนจึงได้สร้างกรอบกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับแผนหลักของโรงเรียน ซึ่งเป็นแนวทางไปสู่ความสําเร็จในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนตามแนว
การปฏิรูปการศึกษา และส่งผลให้โรงเรียนวัดมหาบุศย์(พิทักษ์ถาวรคุณ) เป็นโรงเรียนท่ีมีคุณภาพ 
 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อคณะครูอาจารย์ และผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายในการศึกษาทําความเข้าใจและนําไปสู่        
การปฏิบัติร่วมกัน เพื่อให้บรรลุตามกลยุทธ์ท่ีกําหนด ขอขอบคุณคณะทํางานทุกฝุาย ท่ีได้ร่วมกันจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาจนสําเร็จลุล่วง
ด้วยดี 
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ตําแหน่ง  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดมหาบุศย์(พิทักษ์ถาวรคุณ) 

16 พฤษภาคม 2562 
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562 - 2566  ฉบับนี้ โรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) ได้จัดทําขึ้นใช้ในการบริหาร
จัดการโรงเรียนตามภารกิจท่ีกําหนด และได้นําเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) 
เมื่อคราวประชุมครั้งท่ี 1 / 2562 เมื่อวันท่ี 26 เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2562 ได้ร่วมกันพิจารณา และให้ความเห็นชอบแล้ว จึงจัดทําต้นฉบับ               
ใช้ในราชการของโรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) ต่อไป 
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1.1 การพัฒนาหรือการดําเนินการเกี่ยวกับการให้
ความเห็นการพัฒนาสาระ 
หลักสูตรท้องถิ่น 
1.2 การวางแผนงานด้านวิชาการ 
1.3 การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
1.4 การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 
1.5 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
1.6 การวัดผล ประเมินผล และดําเนินการเทียบโอน
ผลการเรียน 
1.7 การวิจยัเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
สถานศึกษา 
1.8  การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 
1.9  การนิเทศการศึกษา 
1.10 การแนะแนว 
1.11 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและ
มาตรฐานการศึกษา  ฯลฯ 

2.1 การอนุมัติการใช้จา่ยงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 
2.2 การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
2.3 การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
2.4 การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้จ่าย
งบประมาณ 
2.5 การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้ผลผลิตจาก
งบประมาณ 
2.6 การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 
2.7 การปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายเกีย่วกับ
กองทุนเพื่อการศึกษา 
2.8 การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
2.9 การวางแผนพัสด ุ
2.10 การพัฒนาระบบขอ้มูลและสารสนเทศเพื่อการจัดทํา
และจัดหาพัสดุ 
2.11 การจัดหาพัสด ุ   ฯลฯ 

3.1 การวางแผนอัตรากําลัง 
3.2 การจัดสรรอัตรากําลังข้าราชการครแูละบุคลากร
ทางการศึกษา 
3.3 การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
3.4 การดําเนินการเกีย่วกบัการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
3.5 การลาทุกประเภท 
3.6 การประเมินผลการปฏบิัติงาน 
3.7 การดําเนินการทางวินยัและการลงโทษ 
3.8 การส่ังพักราชการและการส่ังให้ออกจากราชการไว้
ก่อน 
3.9 การรายงานการดําเนินการทางวินัยและการลงโทษ 
3.10 การอุทธรณ์และการร้องทุกข ์
3.11 การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ 
3.12 การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 
3.13 การริเร่ิมส่งเสริมการขอรับใบอนญุาต 

4.1 การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมลูสารสนเทศ 
4.2 การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา 
4.3 การวางแผนการบริหารงานการศึกษา 
4.4 งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน 
4.5 การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร 
4.6 การพัฒนามาตรฐานการปฏบิัติงาน 
4.7 งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
4.8 ดําเนินงานธุรการ 
4.9 การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 
4.10การจัดทําสํามะโนผู้เรียน 
4.11 การรับนักเรียน 
4.15 การทัศนศึกษา 
4.16 งานกิจการนักเรียน 
4.17 การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา  

ประวัติและข้อมลูทั่วไป โรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) 

โรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ)  ตั้งอยู่เลขท่ี  711 ซอยอ่อนนุช 7  แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร เป็นโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การประถมศึกษากรุงเทพมหานคร สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบันเปิดรับนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน 

1.ฝ่ายวิชาการ 2.ฝ่ายงบประมาณ 3. ฝ่ายการบริหารงานบุคคล 4. ฝ่ายการบริหารทั่วไป 
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 ตั้งขึ้นเม่ือวันที่ 1 สิงหาคม  2477 โดยชื่อว่า “โรงเรียนประชานาถพระโขนงมหาบุศย์” โดยใช้ศาลาวัดเป็นที่เรียนเปิดชั้นเรียนตั้งแต่ชั้นมูลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
สังกัดจังหวัดพระนคร 
 พ.ศ. 2494 พระครูพิทักษ์ถาวรคุณ เจ้าอาวาสวัดมหาบุศย์ ได้มอบที่ดินจํานวน 1 ไร่ 2 งาน ให้สร้างอาคารเรียนหลังแรกด้วยเงินบริจาคของประชาชนจํานวนเงิน 
100,000บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) สมทบกับเงินงบประมาณแผ่นดิน 100 ,000 (หนึ่งแสนบาทถ้วน) สร้างอาคารเรียนแบบ ป.02 ขนาด 2 ชั้น 6 ห้องเรียนเป็นอาคารที่มี
พ้ืนที่ 8×100 ตารางเมตร เปิดใช้เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2496 ใช้ชื่อโรงเรียน “วัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ)” 
 พ.ศ. 2499 เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และได้รับที่ดินของวัดมหาบุศย์ เพ่ิมเป็น 2 ไร่ ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนไม้ 2 ชั้น แบบ 004 ขนาด
ห้องเรียน จํานวนเงิน 280,000 บาท (สองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) เปิดใช้เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500 
 พ.ศ. 2503 เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ยุบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ 
 พ.ศ. 2504 ได้รับที่ดินเพ่ิมจากท่านพระครูพิทักษ์ถาวรคุณเจ้าอาวาส เพ่ิมรวมเป็นที่ดิน 4  ไร่ 2 งาน 40 ตารางวา สร้างอาคารเรียนไม้หลังที่ 3 แบบพิเศษชั้นเดียว 
งบประมาณ 100,000 (หนึ่งแสนบาทถ้วน) รวมกับเงินสมทบเพ่ิมจากสโมสรวัฒนธรรมหญิง จํานวนเงิน 50 ,000 บาท (ห้าหมื่นบาท) เปิดใช้เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 
2505 
 พ.ศ. 2511 ได้รับงบประมาณ 440,000 บาท (สี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน) สร้างอาคารเรียนแบบ 044 อาคาร 2 ชั้น 8 ห้องเรียน เป็นอาคารเรียนหลังที่ 5 เปิดใช้เมื่อ
วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2511 โอนสังกัดจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนคร ไปสังกัดกรมสามัญศึกษา เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2516 
 พ.ศ. 2520 เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทําการสอนเพียง 1 ปี มีคําสั่งตามนโยบายให้ยกเลิก ในปี พ.ศ. 2512 นักเรียนดังกล่าวย้ายไปโรงเรียนมัธยมศึกษาที่อยู่
ใกล้เคียง 
 พ.ศ. 2521 ได้รับงบประมาณ 3 ,795,600 (สามล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) สร้างอาคารเรียนตึก 4 ชั้น หลังที่ 6 แบบพิเศษ และได้รับ
งบประมาณก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ด้าน ยาว 244 เมตร เป็นเงิน 190,000 (หนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) 
 พ.ศ. 2528 ได้รับงบประมาณจํานวนเงิน 30,000 (สามหมื่นบาทถ้วน) สร้างเรือนเพาะชําขนาด 6×8 เมตร 
 พ.ศ. 2530 ได้รับงบประมาณจํานวนเงิน 3,896,000 บาท (สามล้านแปดแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) สร้างอาคารเรียนหลังที่ 7 จํานวน 16 ห้องเรียน 
เป็นตึก 4 ชั้น ชื่อ “อาคารเฉลิมพระเกียรติ ร.9” 
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 พ.ศ. 2533 รื้ออาคารเก่าที่ชํารุดหลังที่ 1,2,3 และ 4 วัสดุส่วนที่เป็นไม้รื้อถอน ใช้เงินค่าก่อสร้าง 70,000 บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน) รับมอบอาคารที่ก่อสร้างต่อ
เติม  ชื่ออาคาร “พิทักษ์ถาวรคุณ” เพ่ือเป็นอนุสรณ์แด่ท่านเจ้าอาวาสที่มรณภาพ เสร็จเมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2534 
 พ.ศ. 2535 พระครูปลัดสุรินทร์ เจ้าอาวาสวัดมหาบุศย์รูปต่อมา ได้มอบเงินให้โรงเรียน 140,000 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) สร้างรั้วคอกรีตเสริมเหล็ก                
ด้านทิศใต้ ยาว 110 เมตร และท่านได้ร่วมกับผู้ปกครองนักเรียนจัดทําสวนสุขภาพและปรับปรุงสวนหย่อมหน้าอาคารพิทักษ์ถาวรคุณ) 
 พ.ศ. 2538 สร้างเสาธงชาติใหม่และสร้างซุ้มพระพุทธรูปบริเวณหน้าโรงเรียนจากเงินที่มีผู้บริจาค 
 พ.ศ. 2539 เทพ้ืนคอนกรีตบริเวณหน้าอาคารเรียน 
 พ.ศ. 2540 ได้รับรถตู้ ขนาด 12 ที่นั่ง 1 คัน ประจําโรงเรียนจากงบประมาณพัฒนาจังหวัด ของ ดร.วิชัย ตันศิริ สมาชิกผุ้แทนราษฎร์ เขต 3 สวนหลวง                     
พรรคประชาธิปัตย์ จํานวนเงิน 660,000 บาท  (หกแสนหกร้อยบาทถ้วน)  
 พ.ศ. 2542 ได้รับงบประมาณปรับปรุงโรงอาหาร 1 หลังจํานวนเงิน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) จากคุณสามารถและผู้อํานวยการ แสงระวี วาจาวุทธ 
 พ.ศ. 2543 ได้รับเงินจากคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน ใช้ปรับปรุงอาคารพิทักษ์ถาวรคุณ ติดเหล็กดัดประตูหน้าต่าง อาคารเรียน ชั้นที ่3 
 พ.ศ. 2545 ได้รับเงินจากคณะศิษย์เก่าโรงเรียนวัดมหาบุศย์ ที่ได้จัดหารายได้ ปรับปรุงเรือนสวัสดิการ (สหกรณ์ร้านค้า) และปรับปรุงพ้ื นห้องประชุมอาคารเรียน
เฉลิมพระเกียรติ ร.9 จํานวนเงิน 264,000 บาท (สองแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ได้รับเงินจากคุณสามารถ และผู้อํานวยการแสงระวี วาจาวุทธ จัดทําเวทีหน้าห้องประชุม
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ร.9 จํานวน 30 ,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) ได้รับงบประมาณปรับปรุงบ้านพักภารโรง 1 หลัง จํานวนเงิน 98 ,302 บาท (เก้าหมื่นแปดพัน             
สามร้อยสองบาทถ้วน) 
 พ.ศ. 2546 ได้รับเงินงบประมาณปรับปรุงห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จํานวน 4 ห้อง ปูกระเบื้อง จํานวนเงิน 66,715 (หกหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสิบห้าบาทถ้วน) 
ปรับปรุงห้องน้ํา 3 หลัง จํานวนเงิน 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ปรับปรุงห้องธุรการ-วิชาการ 1 ห้อง จํานวนเงิน 42,000 บาท (สี่หมื่นสองพันบาทถ้วน) 
 พ.ศ. 2552 ได้รับเงินจากเจ้าอาวาสวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) พระครูสุนทรพัฒนาพิมล จํานวนเงิน 790 ,000 บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) สร้างอาคาร
กีฬา 
 พ.ศ. 2553 ได้รับเงินงบประมาณจากสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 จํานวนเงิน 340,000 บาท (สามแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) และเมื่อวันที่ 21 
ธันวาคม พ.ศ. 2553 คณะครูผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาได้ร่วมกันทอดผ้าปุาเพื่อการศึกษาได้เงิน จํานวนเงิน 750,000 บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 
รวมเป็นเงิน 1,090,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าหมื่นบาทถ้วน) ปรับปรุงห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ 55 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 
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 พ.ศ. 2554 ได้รับบริจาคเงินจากเจ้าอาวาสมหาบุศย์ จํานวนเงิน 1,490,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ซื้อรถตู้ ยี่ห้อ TOYOTA จํานวน 1 คัน 
 พ.ศ. 2555 ติดกล้องวงจรปิดจํานวน 16 ตัว จํานวนเงิน 88,000 บาท (แปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) และติดตั้งโทรศัพท์ภายใน จํานวน 1 ชุด และมีสัญญาณพ่วง 
16 จุด จํานวนเงิน 85,800 บาท (แปดหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) งบประมาณรายหัว 
 พ.ศ. 2555  ติดเครื่องปรับอากาศห้องหมอภาษา 2 เครื่อง จํานวนเงิน 70,000 บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน) จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คและเครื่องฉาย (โปรเจคเตอร์) 
จํานวนเงิน 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) งบประมาณรายหัว 
 พ.ศ. 2555 รับปรุงทางเท้าบริเวณหน้าโรงเรียน จํานวนเงิน 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน) งบบริจาคจากเจ้าอาวาสวัดมหาบุศย์ (พระครูสุนทรพัฒนพิมล) 
 พ.ศ. 2555 จัดสร้างสนามฟุตซอลและอุปกรณ์ประกอบมาตรฐาน จํานวนเงิน 1,989,900 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) งบแปรญัตติ
ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นายสามารถ มะลุลีม พรรคประชาธิปัตย์ 
 พ.ศ. 2556 ได้รับงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบห้องคณิตศาสตร์ ห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องภาษาจีน ห้องอาเซียน งบประมาณ
โรงเรียนในฝัน จํานวนเงิน 177,900 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 
 พ.ศ. 2556 เทพ้ืนสนามโรงเรียน จํานวนเงิน 59,850 บาท (ห้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) งบอุดหนุนรายหัว 
 พ.ศ. 2556 ปรับปรุงระบบไฟฟูาภายในโรงเรียน งบดําเนินงานค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ จํานวนเงิน 1,111,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาท
ถ้วน) 
 พ.ศ. 2556 จัดซื้อระบบโปรแกรมห้องสมุด จํานวนเงิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) งบห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบ 
 พ.ศ. 2558 ได้รับงบประมาณจากเจ้าอาวาสวัดมหาบุศย์ (พระครูสุนทรพัฒนพิมล) งานทาสีอาคารเรียน จํานวนเงิน 1,557,200.00 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่น
เจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) 
 พ.ศ. 2559 ได้รับงบประมาณจากเงินงบประมาณประจําปี 2559 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุมชั้น 2 จํานวนเงิน 379 ,428.80 บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพัน                
สี่ร้อยยี่สิบแปดบาทแปดสิบสตางค์) 
 พ.ศ. 2560 ได้รับงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งบลงทุนที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปูพ้ืนกระเบื้องห้องเรียนและห้องอ่ืนๆ งบปร ะมาณ  824,600 บาท 
(แปดแสนสองหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน) 
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 พ.ศ. 2560  ได้รับงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งบลงทุนที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สร้างโรงอาหาร 500 ที่นั่ง  จํานวนเงิน  6,753,700 บาท (หกล้านเจ็ด
แสนห้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 
 
 

รายนามผู้บริหารโรงเรยีนวัดมหาบุศย์ (พิทักษถ์าวรคุณ) 
 

ที่  ปีท่ีด ารงต าแหน่ง ชื่อ – สกุล ที ่ ปีท่ีด ารงต าแหน่ง ชื่อ – สกุล 
1. พ.ศ. 2477 - 2485 นายแฉ่ง  บุญเฟ่ืองฟู 11. พ.ศ. 2539 - 25  นายชัยรัตน์ พุทธชาลี 
2. พ.ศ. 2586 - 2492 นายทรัพย์ แจ้งสว่าง 12. พ.ศ. 2541 - 2546 นางแสงระวี วาจาวุทธ 
3. พ.ศ. 2493 - 2495 นายกวี  รัตนพันธ์ 13. พ.ศ. 2546 - 2549 นายวุฒิ  เนยเขียว 
4. พ.ศ. 2496 - 2497 นายสมศักดิ์  สัตยุตม ์ 14. พ.ศ. 2549 - 2551 นายแสงทอง   ธาตุเสถียร 
5. พ.ศ. 2497 - 2501 นายอนันต์ มีชูเวท 15. พ.ศ. 2551 - 2552 นางสุมนา         ใจเถิง 
6. พ.ศ. 2501 - 2524 นายสมศักดิ์  สัตยุตม ์ 16. พ.ศ. 2552 - 2555 นายสมศักดิ์ แสวงการ 
7. พ.ศ. 2524 - 2527 นางสาวศรีหยัด ท้าวสัน 17. พ.ศ. 2556 - 2557 นายชินกรณ์       แก้วรักษา 
8. พ.ศ. 2527 - 2530 นายชัยยุทธ บุณย์สวัสดิ์ 18. พ.ศ. 2558 - 2561 นายไพโรจน์  ฟักคง 
9. พ.ศ. 2530 - 2533 นายบวรสิทธิ์ หุตะเมขลิน 19. พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน นางบุษยา ทองมี 
10. พ.ศ. 2533 - 2539 นายถวิล  สุจวิพันธ์    
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สัญลักษณ์ของโรงเรียน (SCHOOL EMBLEM) 

  

รัศมี  หมายถึง  แสงสว่าง  แสงแห่งปัญญา 
กรอบลายไทย หมายถึง  ยึดมั่นในความสามัคคี  และความเป็นไทย 
ส.ม.บ.  หมายถึง  โรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) 

 
คําขวัญโรงเรียน (SCHOOL MOTTO) : เรียนรู้โลกกว้าง   เสริมสร้างวินัย   พลานามัยสมบูรณ์   เพ่ิมพูนคุณธรรม 
ปรัชญาโรงเรียน (SCHOOL PHILOSOPHY) : นฺตฺถ ิปัญญา สมาอาภา แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี 
สีประจําโรงเรียน (SCHOOL COLOURS) : “น้ําเงิน – ชมพู”    สีน้ําเงิน หมายถึง เกียรติ    สีชมพู หมายถึง คุณงามความดี 
เอกลักษณ์ (Uniqueness) : “บวร” สามประสาน สร้างสรรค์การศึกษา พัฒนาเด็กไทย มีวินัย ใฝุคุณธรรม 
อัตลักษณ์ (Identity) : พูดเพราะ ยิ้มง่าย ไหว้สวย 

  
 
 

        
        
     :  
     :  
      

สภาพปัจจุบันของสถานศึกษา 
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 โรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) มีภารกิจสําคัญ คือ การจัดการศึกษา ดังต่อไปนี้ 
 1.  จัดการศึกษาระดับปฐมวัยโดยรับนักเรียนอายุ  3 - 6  ปี  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย  อารมณ์  สังคม และสติปัญญา  
และการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการตามวัยของเด็กแต่ละคนให้เต็มศักยภาพ   เพ่ือการสร้างเชื่อมรอยต่อระห ว่างการศึกษาปฐมวัยกับ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เน้นการพัฒนาทุกด้านตามแนวหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช  2560 
 2.  จัดการศึกษาระดับประถมศึกษา ให้นักเรียนที่มีอายุในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้เข้าเรียน ทุกคน  และมีความรู้  มีคุณธรรม  จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช  2551 ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2561 
 3.  การจัดการศึกษาสําหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ  โรงเรียนจัดการศึกษาให้ในลักษณะ  ดังนี้ 
  3.1  จัดห้องเรียนเป็นชั้นเฉพาะโดยคัดแยกจากข้อมูลตามสภาพรายบุคคลสําหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 2 
  3.2  จัดชั้นเรียนร่วมเต็มเวลาในชั้นเรียนของนักเรียนปกติตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  3- 6  โดยคัดแยกจากข้อมูลพ้ืนฐานและสภาพความบกพร่อง 
  3.3  จัดห้องเรียนคู่ขนานออทิสติก ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 
ข้อมูลนักเรียน 
 นักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะครอบครัวอยู่ในระดับปานกลางถึงขาดแคลน โรงเรียนได้จัดทุนช่วยเหลือ เช่น ทุนการศึกษา และสนับสนุนด้านอุปกรณ์ต่าง ๆ  มีนักเรียน
กลุ่มน้อยที่มาจากครอบครัวฐานะดี และมีความพร้อมในการเรียน 
 คุณภาพด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักเรียนต้องได้รับการพัฒนาให้ด้านกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์และกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษให้
มากยิ่งขึ้น ผลการสอบปลายปีและปลายภาค มีนักเรียนเข้าสอบ 309 คน สามารถสอบผ่านเลื่อนชั้นไปเรียนชั้นที่สูงขึ้น คิดเป็นร้อยละ  100 
 

 
คุณภาพด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

 นักเรียนต้องได้รับการพัฒนาด้านการคิดวิเคราะห์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารให้มากยิ่งข้ึน 
ข้อมูลครู 



 

งานนโยบายและแผนโรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) 
 

11 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562 - 2566 

 ปัจจุบันมีข้าราชการครูจํานวน  22  คน  พนักงานราชการ 2  คน  และขาดครูที่มีความสามารถเฉพาะทาง ได้แก่  ศิลปะ เจ้าหน้าที่การเงิน บัญชีและพัสดุ จึง
แก้ปัญหาโดยจัดหาครูอัตราจ้างเพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน  อย่างไรก็ตามโรงเรียนได้ส่งเสริมและพัฒนาครูด้วยการจัดอบรมเพ่ิมประสิ ทธิภาพการสอน  และมี
การเสริมสร้างขวัญและกําลังใจอย่างสม่ําเสมอ 
สภาพชุมชน 
 โรงเรียนตั้งอยู่ติดกับวัดมหาบุศย์  ซึ่งเป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไปเป็นอย่างดี เพราะเป็นที่ตั้งศาลย่านาคที่มีประวัติอันยาวนาน ในเรื่องเกี่ยวกับความรัก ทําให้
ประชาชนจากทุกหนทุกแห่ง มีความเชื่อศรัทธา เดินทางมากราบไหว้อย่างมากมายจึงจัดเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญในชุมชน 
 เนื่องจากโรงเรียนอยู่ใกล้กับแหล่งประกอบธุรกิจและการค้า อาทิ ศูนย์การค้า ธนาคาร ตลาด  ชุมชนแออัด สถานีรถไฟฟูา ทําให้สภาพการจราจ รติดขัด จึงเป็น
ปัญหาด้านการเดินทางมาของนักเรียนส่วนหนึ่งการเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนมีทั้งรถรับส่ง เดินเท้า และทางเรือ 
 โรงเรียนรับนักเรียนโดยไม่จํากัดพ้ืนที่บริการ ดังนั้นสภาพของนักเรียนที่มาเข้าเรียน จึงมีสภาพครอบครัวที่หลากหลาย และมีที่อยู่อาศัยใกล้ไกลต่างกัน 
 สภาพของผู้ปกครองส่วนใหญ่มีการศึกษาค่อนข้างน้อย และประกอบอาชีพรับจ้างมากที่สุด   รองลงมาได้แก่ ค้าขาย ส่วนที่เป็นข้าราชการมีจํานวนน้อย และมี
ผู้ปกครองที่เป็นแม่บ้านไม่ได้ประกอบอาชีพจํานวนมาก 
 ด้านความสัมพันธ์ของโรงเรียนและชุมชน มีการประสานความร่วมมือกันด้วยดีตลอดมาโดยโรงเรียนได้จัดกิจกรรมส่งเสริมความเข้าใจ และประชาสั มพันธ์ผ่านสื่อ
ต่าง ๆ  ดังนั้นผู้ปกครองจึงมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมทุกกิจกรรม ตลอดจนให้การสนับสนุนการจัดการศึกษาเป็นอย่างดี 
 

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

1.  นางนภัค   ธรรมธนาธาร  ประธานกรรมการสถานศึกษา 
2.  พระครูวิธาน   กิจจาทร   ผู้แทนองค์กรศาสนา 
3.  พระมหาสมชาย  กนฺตธฺโม   ผู้แทนพระภิกษุ 
4.  นางโสภา   อมราศรัยศรี  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5.  นางลัดดา   รัตนพราหมณ์  ผู้แทนองค์กรชุมชน 
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6.  นายสุพจน์      วรรณพราหมณ์  ผู้แทนผู้ปกครอง  
7.  นางสาวปภัชญา  อดุลยฤทธิกุล  ผู้แทนศิษย์เก่า 
8.  นางพรพรรรณกมล   ผู้ปรารถนาสิทธิ์  ผู้แทนครู 
9.  นางสาวฐิติมา   ทรงสุจริต  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
10. นางสาวอรพิน  แก่นจันทร์  ผู้ทรงคุณวุฒิ    
11. นางสุดาวรรณ  โรจน์หล่อสกุล  ผู้ทรงคุณวุฒิ    
12. นางกรองทอง  ภิรมย์สุทธิพงษ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ    
13. นายนรินทร์   สังฆรัตนะ  ผู้ทรงคุณวุฒิ    
14. นายอนนต์ชัย    สุขวรรณ  ผู้ทรงคุณวุฒิ    
15. นางบุษยา   ทองมี   ผู้อํานวยการโรงเรียน  
 

แผนการรับนักเรียน  จ าแนกตามชั้นเรียน   ปีการศึกษา  2561 
 

ชั้น รวม 
อนุบาล 1 60 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 80 

รวม 140 
 

จ านวนนักเรียน  จ าแนกตามเพศและช้ันเรียน  ปีการศึกษา  2561 
 

ชั้น 
ผลการรับนักเรียน 

ชาย หญิง รวม 
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อนุบาล 1 41 24 65 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 26 38 64 

รวม 67 62 129 
 
 
 
 
 

แสดงการจัดชั้นเรียนปีการศึกษา  2561   ของโรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) 
ข้อมูลวันที่   10   มิถุนายน   2561 

 

ที ่ ชั้นเรียน 
จํานวนนักเรียน 

ชาย หญิง รวม 
1 อนุบาลปีที่ 1 41 24 65 
2 อนุบาลปีที่ 2 21 21 42 
3 อนุบาลปีที่ 3 35 35 70 
 รวมอนุบาล 97 80 177 
4 ประถมศึกษาปีที่ 1 26 38 64 
5 ประถมศึกษาปีที่ 2 30 26 56 
6 ประถมศึกษาปีที่ 3 30 29 59 
7 ประถมศึกษาปีที่ 4 27 21 48 
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8 ประถมศึกษาปีที่ 5 24 21 45 
9 ประถมศึกษาปีที่ 6 28 17 42 
 รวมชั้นประถมศึกษา 165 152 317 
 รวมนักเรียนทั้งหมด 262 232 494 

 
แสดงการจัดชั้นเรียนนักเรียนชั้นพิเศษเรียนรวม ปีการศึกษา 2561  โรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) 

 
ที่ 

 
ชั้นเรียน 

จํานวนนักเรียน 
ชาย หญิง รวม 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

ประถมศึกษาปีที่ 1 
ประถมศึกษาปีที่ 2 
ประถมศึกษาปีที่ 3 
ประถมศึกษาปีที่ 4 
ประถมศึกษาปีที่ 5 
ประถมศึกษาปีที่ 6 

4 
2 
1 
6 
1 
7 

1 
2 
1 
1 
1 
3 

5 
4 
2 
7 
12 
10 

 รวม 21 9 30 
จ านวนข้าราชการครู  ปีการศึกษา  2561   จ าแนกตามเพศ 

ตําแหน่ง 
ข้าราชการ 

อยู่ปฏิบัติราชการ ไปชว่ยราชการ รวม 
 ชาย หญิง ชาย หญิง รวม 
ผู้อํานวยการ 1 - - - 1 
รองผู้อํานวยการ - - - - - 
ครู 3 16 - - 19 
ครูผู้ช่วย 0 3 - - 3 



 

งานนโยบายและแผนโรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) 
 

15 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562 - 2566 

พนักงานราชการ - 2 - - 2 
รวม 4 21 - - 24 

จํานวนข้าราชการครูปีการศึกษา 2561  จําแนกตามวุฒิ 

วุฒิการศึกษา ผู้อํานวยการ รองผู้อํานวยการ ครู คศ.3 ครู คศ.2 ครู คศ.1 ครูผู้ช่วย 
พนักงาน
ราชการ 

รวม 

ปริญญาโท 1 - 1 1 7 0 - 10 
ปริญญาตรี - - 4 7 0 3 2 16 

รวม 1 - 5 8 7 3 2 26 
 

จํานวนลูกจ้างประจําและลูกจ้างชั่วคราว   จําแนกตามเพศ 

ประเภท 
ลูกจ้างจําแนกตามเพศ 

ชาย หญิง รวม 
ลูกจ้างประจํา 3 - 3 

ครูอัตราจ้างโรงเรียน 2 4 6 

เจ้าหน้าที่ธุรการ - 1 1 

คนครัว - - - 

พ่ีเลี้ยงเด็กอนุบาล - 3 3 

พ่ีเลี้ยงเด็กพิเศษ - 4 4 

รวม 5 12 17 
  

แนวทางการจัดการศึกษา 
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 ในปีการศึกษา  2562  โรงเรียนมุ่งส่งเสริมนักเรียนเต็มศักยภาพทั้งด้านความรู้และคุณธรรม โดยน้อมนําแนวพระราชดําริตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มี                     
การบูรณาการการเรียนรู้สู่การปฏิบัติจริงเน้นปรับเปลี่ยนวิธีสอนตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในยุคการศึกษา 4.0 โดยการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเป็นหัวใจสําคัญใน
การสื่อสาร  การส่งเสริมการสอนแบบ STEM และ Active learning   และเน้นการจัดการเรียนการสอน  ปรับเปลี่ยนวิธีสอนให้สอดคล้องกับนโยบายของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน และสอดคล้องกับโครงการโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล ให้นักเรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ทุกคน และจัดบูรณาการเรียน การสอน
ให้สอดคล้องกับนโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ ให้กับนักเรียน เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้มีเวลาศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองตามความถนัดและความสนใจ 
 การบริหารจัดการศึกษาเน้นการมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่ายของผู้ปกครองชุมชน บ้าน วัด องค์กรของรัฐ ส่วนท้องถิ่นและโรงเรียนเพ่ือร่วมคิดร่วมมือในการ
จัดการพัฒนาคุณธรรมนักเรียน ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษา และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยพัฒนาทักษะกระบวนกา รคิด  
กระบวนการเรียนรู้  กระบวนการทั้งหมดอย่างเป็นระบบ  ซึ่งการดําเนินงานให้ไปสู่เปูาหมาย จําเป็นต้องอาศัย  ความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายได้มีส่วนร่วมวาง
แนวทางดังนี้ 

การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
 

 การพัฒนาให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ต้องมีการเชื่อมโยงตั้งแต่หลักสูตรไปสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย เหมาะสมกับศักยภาพ
ของผู้เรียนเน้นการเรียนรู้แบบบูรณาการที่เป็นแนวทางหนึ่งในการปฏิรูปการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช  2551 โรงเรียนจึงกําหนดกิจกรรมดังนี้ 

1. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน ให้มีการบูรณาการคุณธรรมจริยธรรม   
ค่านิยมหลัก 12 ประการ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มสาระต่างๆ ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ของทุกกลุ่มสาระ 

2. พัฒนารูปแบบ การจัดการเรียนการสอนเชิงคิดวิเคราะห์ โดยครูใช้คําถามกระตุ้นให้นักเรียนคิด  
และจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการคิดที่หลากหลายเน้นให้นักเรียนมีอิสระในการคิดค้นหาคําตอบด้วยตนเองและจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารรวมถึงการ
จัดการเรียนการสอนแบบ STEM และ Active learning 

3. ปรับปรุงหลักสูตรในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา และการงานอาชีพและเทคโนโลยี และวิธีสอน การอ่าน การเขียนและการคิด
คํานวณเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากําหนด 
 4.  พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนในระดับปฐมวัย  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  และพัฒนาการสอนเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ 
(Learning  Disability) ให้มีความสามารถตามศักยภาพ 
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 5.  พัฒนาครู  ให้มีความรู้ความสามารถด้านการสอนการใช้หลักสูตรที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ รวมถึงพัฒนาครูให้มีเทคนิคการสอนที่เหมาะสมกับยุคการศึกษา 4.0 
พัฒนาครูผู้สอนให้สามารถใช้เทคโนโลยี ในการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับศตวรรษที่ 21 รวมทั้งการเรียนรู้แบบบูรณาการ และสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม                
ทุกกลุ่มสาระ 
 

การจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการเชื่อมโยง  ความรู้ และสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองและเรียนอย่าง
มีความสุขซึ่งมีแนวดําเนินการดังนี้ 

1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์ และการคิดคํานวณ 
 2.  จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนโดยครูเจ้าของภาษา 

2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้เทคโนโลยี (ICT) เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกทักษะและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
 4. จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Knowledge Sharing room โดยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันของนักเรียนผ่านสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 5.  จัดกิจกรรมการสอนแบบ STEM, Active learning และชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
 

 

การจัดแหล่งเรียนรู้ 
 

การเรียนรู้  เกิดข้ึนได้ท้ังในและนอกห้องเรียน  ดังนั้นการจัดแหล่งเรียนรู้เพ่ือให้นักเรียนเกิดความรู้ ทักษะกระบวนการและเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ จึงจําเป็นต้อง
เน้นถึงความสะอาดเป็นระเบียบ ความใกล้ชิดธรรมชาติโรงเรียนจึงดําเนินการดังนี้ 

1. ปรับปรุงตกแต่งภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนให้มีบรรยากาศร่มรื่น สวยงามสะอาดสะดวกสบายเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 2. ปรับปรุง  ซ่อมแซมอาคารเรียน ห้องเรียนให้สะอาด ปลอดภัยมีความเป็นระเบียบ เกิดประโยชน์ ต่อการเรียนรู้อย่างคุ้มค่า 

3. จัดห้องสมุดตามแนวทางห้องสมุดมีชีวิต ด้วยกิจกรรมหลากหลายภายในห้องสมุด 
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 4. ปรับปรุงห้องปฏิบัติการให้เป็นระบบ  และจัดสื่ออุปกรณ์เพ่ือให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตร  และศักยภาพผู้เรียน 
5. จัดการเรียนรู้โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  แหล่งเรียนรู้ในชุมชน  ได้แก่  วัด  โบราณสถาน และสถานประกอบการอาชีพหลากหลาย 

 6.จัดหาสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย ให้กับทุกห้องเรียน เพ่ือเป็นสื่ออุปกรณ์ในการเรียนการสอนที่ทันสมัย  
 

เกียรติคุณโรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) 

พ.ศ. 2543  ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานชมเชยระดับก่อนประถมศึกษา 
พ.ศ. 2544 ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการยุวทูตความดี  ของกระทรวงการต่างประเทศและสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2544 ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนทดลองรูปแบบการมีส่วนร่วมของพ่อแม่ ผู้ปกครองในการเลี้ยงดูลูก (โครงการศิษย์ – ลูก) 
  ของสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2545  ครูได้รับรางวัลเกียรติยศ  3  คน  ในสาขาทักษะชีวิต (ยาเสพติด – เอดส์)  สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษาและสาขาการศึกษาพิเศษ 
พ.ศ. 2545  ครูได้รับรางวัลครูภาษาไทยดีเด่นของคุรุสภา 
พ.ศ. 2545  ครูได้ผ่านการประเมินเป็นครูแกนนําและครูต้นแบบ  จํานวน  38  คน 
พ.ศ. 2545 นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการเล่านิทานประกอบการแสดงในวันงานสมเด็จกรมพระปรมานุชิตชิโนรส  ของคณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2546  ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการหนึ่งอําเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน 
พ.ศ. 2546  ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนแกนนําในโครงการการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ในระดับปฐมวัยของกรมสุขภาพจิต  กระทรวงสาธารณสุข 
พ.ศ. 2546  ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก จาก สมศ. (วันที่ 19 – 21 สิงหาคม 2546) ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี  
 พ.ศ. 2547  ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนร่วม  (โครงสร้าง  SEAT) ของศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. 2547 ได้รับรางวัลชนะเลิศเครือข่ายยุวทูตสุขภาพดีในโครงการเด็กไทยสุขภาพดีของบริษัทเนสเล่ 
พ.ศ. 2548  ได้รับรางวัลโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนร่วมดีเด่น  ระดับภูมิภาค 
พ.ศ. 2548  ได้รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองของกระทรวงสาธารณสุข 
พ.ศ. 2549  ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง จาก สมศ. (วันที่ 17 – 21 กุมภาพันธ์ 2549)  ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีมาก 
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พ.ศ. 2549  ได้รับการรับรองเพ่ือเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน (วันที่  3  มีนาคม 2549) จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  
พ.ศ. 2549  ได้รับการประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ผ่านในระดับทอง ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากรุงเทพมหานคร  เขต 2 
พ.ศ. 2549  ได้รับรางวัล  โรงเรียนรักการอ่านยอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากรุงเทพมหานคร  เขต 2 
พ.ศ. 2549  ได้รับรางวัล  ครูรักการอ่านยอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากรุงเทพมหานคร  เขต 2 
พ.ศ. 2549  ได้รับรางวัล  นักเรียนรักการอ่านยอดเยี่ยม  ระดับประถมศึกษา  ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากรุงเทพมหานคร  เขต 2 
พ.ศ. 2550   ได้รับรางวัลชนะเลิศ  การพูดสุนทรพจน์  ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ  ครั้งที่ 35 ณ  ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 
พ.ศ. 2550 ผ่านเกณฑ์การประเมินตามมาตรฐานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
                    โดยคณะกรรมการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 
พ.ศ. 2550 ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาจากสารานุกรม ระดับจังหวัดกรุงเทพมหานคร  เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับภาค 
พ.ศ. 2550  ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันฟุตซอล  ชาย  รุ่นอายุไม่เกิน  12  ปี   ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากรุงเทพมหานคร  เขต 2 
พ.ศ. 2550  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  การแข่งขันเปตองชาย  รุ่นอายุไม่เกิน  10  ปี  ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากรุงเทพมหานคร  เขต 2 
พ.ศ. 2550  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  การแข่งขันเปตองหญิง  รุ่นอายุไม่เกิน 10  ปี  ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากรุงเทพมหานคร  เขต 2 
พ.ศ. 2550  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  การแข่งขันเปตองหญิง  รุ่นอายุไม่เกิน  12  ปี  ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากรุงเทพมหานคร  เขต 2 
พ.ศ. 2550  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันวิ่ง 4 x 400 เมตร หญิงรุ่นอายุไม่เกิน 12  ปี ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากรุงเทพมหานคร  เขต 2 
พ.ศ. 2550  ได้รับเกียรติบัตร  “ธนาคารความดี”  ของมูลนิธิเพ่ือสังคมไทย 
พ.ศ. 2550 ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนร่วมที่ประสบความสําเร็จในด้านการบริหารจัดการเรียนร่วม   
 ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
พ.ศ. 2550 ได้รับรางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันเล่านิทานระดับเขตภาคกลาง  ที่จังหวัดชลบุรี 
พ.ศ. 2551 ได้รับรางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันประดิษฐ์เศษวัสดุเป็นของใช้  ในงานหัตถกรรมภาคกลางและภาคตะวันออกท่ีจังหวัดสุพรรณบุรี 
พ.ศ. 2551 ได้รับรางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันเดาะตะกร้อหญิง  ในงานหัตถกรรมภาคกลางและภาคตะวันออกท่ีจังหวัดสุพรรณบุรี 
พ.ศ. 2551 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน   การแข่งขันเต้นแอโรบิค  ในงานหัตถกรรมภาคกลางและภาคตะวันออกที่จังหวัดสุพรรณบุรี 
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พ.ศ. 2551 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  การแข่งขันการปฐมพยาบาลเบื้องต้นยุวกาชาด  ในงานหัตถกรรมภาคกลางและภาคตะวันออกที่จังหวัดสุพรรณบุรี 
พ.ศ. 2551 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  การแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับปฐมวัย  ในงานเกษตรแห่งชาติ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
พ.ศ. 2552 ไดร้ับรางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์โปรแกรมเพ้นท์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ณ โรงเรียนนวมินทร์บดินทรเดชา  
พ.ศ. 2552 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง  การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์โปรแกรมเพ้นท์ ระดับประถมศึกษาตอนต้น ณ โรงเรียนนวมินทร์บดินทรเดชา  
พ.ศ. 2552 ได้รับรางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์โปรแกรมพาวเวอร์พ้อยท์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ณ โรงเรียนนวมินทร์บดินทรเดชา  
พ.ศ. 2552 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  การแข่งขันตอบปัญหาคอมพิวเตอร์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ณ โรงเรียนนวมินทร์บดินทรเดชา  
พ.ศ. 2552 ได้รับรางวัลชนะเลิศนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในการแข่งขันทักษะภาษาไทยเพ่ือคัดเลือกเป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภาค 
 ในงานศิลปหัตถกรรมภาคกลางและภาคตะวันออกจังหวัดลพบุรี 
พ.ศ. 2552 ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันท่องบทอาขยานระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในการแข่งขันทักษะภาษาไทยเพ่ือคัดเลือกเป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภาค 
 ในงานศิลปหัตถกรรมภาคกลางและภาคตะวันออกจังหวัดลพบุรี 
พ.ศ. 2552 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินการแข่งขันการสร้างสรรค์เกมคอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในงานศิลปหัตถกรรม จังหวัดลพบุรี 
พ.ศ. 2552  ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินการแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมกราฟฟิก Paint ชั้น ป.4-6ในงานศิลปหัตถกรรม จังหวัดลพบุรี 
พ.ศ. 2552 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองการแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ป.4-6 ในงานศิลปหัตถกรรม จังหวัดลพบุรี 
พ.ศ. 2552 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองการแข่งขันเต้นแอโรบิค ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4-6  ในงานศิลปหัตถกรรม จังหวัดลพบุรี 
พ.ศ. 2552  ได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในงานศิลปหัตกรรม จังหวัดลพบุรี 
พ.ศ. 2553  ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันนักอ่านรุ่นเยาว์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา กรุงเทพมหานครเขต 2 
พ.ศ. 2554  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองระดับภาค กิจกรรมทําอาหารคาว-หวาน เพื่อสุขภาพ (ประเภทเส้น) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและ 
 ภาคตะวันออก ครั้งที่ 61  ณ จังหวัดกาญจนบุรี 
พ.ศ. 2554  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองระดับภาค กิจกรรมเขียนเรียงความและคัดลายมือ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งท่ี 61  
 ณ จังหวัดกาญจนบุรี 
พ.ศ. 2554  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง อันดับ 2 ระดับเขตพ้ืนที่ กิจกรรมประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้หรือวัสดุธรรมชาติ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
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 ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 61 
พ.ศ. 2554  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง  ระดับเขตพ้ืนที่ กิจกรรม Story Telling งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลาง  และภาคตะวันออก ครั้งที่ 61 
พ.ศ. 2554 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง  ระดับเขตพ้ืนที่กิจกรรม การใช้โปรแกรมนําเสนอ (Presentation) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและ                

ภาคตะวันออก ครั้งที่ 61 
พ.ศ. 2554  ได้รับรางวัลชนะเลิศ(ประเภทพุ่มเซ่) การแข่งขันเทควันโด เยาวชนต้านยาเสพติด หนองแคแชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่ 6 
พ.ศ. 2554 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 (ประเภทพุ่มเซ่) การแข่งขันเทควันโดเยาวชนต้านยาเสพติด หนองแค แชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่ 6 
พ.ศ. 2554 ได้รับรางวัลชนะเลิศ (ประเภทต่อสู้) การแข่งขันเทควันโดเยาวชน ต้านยาเสพติด หนองแค แชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่ 6 
พ.ศ. 2554 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 (ประเภทต่อสู้) การแข่งขันเทควันโดเยาวชน ต้านยาเสพติด หนองแค แชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่ 6 
พ.ศ. 2554 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 (ประเภทต่อสู้) การแข่งขันเทควันโดเยาวชน  ต้านยาเสพติด หนองแค แชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่ 6 
พ.ศ. 2555 ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับภาค กิจกรรมประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ณ จังหวัดระยอง 
พ.ศ. 2555 รางวัลชมเชย การแข่งขันประกวดวาดภาพระบายสี ในงานเกษตรแห่งชาติ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
พ.ศ. 2555 ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประจําปี 2555  
 “สถานศึกษาพอเพียง 2555” 
พ.ศ.2556 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดวาดภาพชิงถ้วยพระราชทานจากพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิตติยาภา  
 ในหัวข้อหยุดความรุนแรงกับเด็ก สตรี 
พ.ศ.2556 ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันปั้นดินน้ํามันระดับอนุบาล งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 63 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร 
พ.ศ.2556 ได้เหรียญทองการประดิษฐ์เศษวัสดุเป็นของใช้ระดับประถมศึกษา งานศิลปหัตถกรรม นักเรียน ครั้งที่ 63 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
 กรุงเทพมหานคร 
พ.ศ.2556 ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
พ.ศ.2556 ได้รับรางวัล หนึ่งแสนครูดี 3 ท่าน จากคุรุสภาเขตพ้ืนที่ 3 พ.ศ.2557 ได้รับรางวัลชมเชยการประกวดวาดภาพ “สัตว์น้ําที่ชอบ”  
 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในงานเกษตรแฟร์ 58 
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พ.ศ. 2557 ครูได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี 3 ท่านจากคุรุสภาเขตพ้ืนที่ 3 
พ.ศ. 2558 ครูได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี 3 ท่านจากคุรุสภาเขตพ้ืนที่  3 
พ.ศ. 2559 ครูได้รับรางวัลครูดีศรีประถมกรุงเทพมหานคร จากสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 3 ท่าน 
พ.ศ. 2559  โรงเรียนได้รับรางวัลคะแนนรวมอันดับ 1  การแข่งขันทักษะการใช้ Computer “โครงการเพื่อน้องได้เรียน”จัดโดยกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงาน 

Korea Food for the Hungry International in Thailand 
พ.ศ. 2559 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559  

-   รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันท่องอาขยานทํานองเสนาะ ป.1-3 
-   รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-6 
-   รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการใช้โปรแกรมนําเสนอ (Presentation) ป.4-6 
-   รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-6 
-   รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันปั้นดินน้ํามัน ระดับชั้นอนุบาล 
-   รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันการสร้างภาพ ฉีก ตัด ปะ ระดับชั้นอนุบาล 
-   รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป. 1-6 
-   รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป. 1-6 

พ.ศ. 2560 โรงเรียนผ่านการประเมินออนไลน์ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย รอบที่ 2 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 

-   รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันปั้นดินน้ํามัน ระดับชั้นอนุบาล 

-   รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันการสร้างภาพ ฉีก ตัด ปะ ระดับชั้นอนุบาล 
-   รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันท่องอาขยานทํานองเสนาะ ป.1-3 
-   รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยคํา ป.4-6 
-   รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันคัดลายมือ ป.4-6 
-  รางวัลระดับเหรียญทองแดง  ระดับเขตพ้ืนที่ กิจกรรม Story Telling 
-  รางวัลชมเชย โครงการการพัฒนาการศึกษา ณ มหาวิทยาลับเกษมบัณฑิต  
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23 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562 - 2566 

-  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 รายการBPK Go Championship 2018   ณ โรงเรียนบางประกอกวิทยา   
- รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 , รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 , รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2   รายการ Matthayompuranawas Mini Go 

Championship 2018     ณ โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส  
- นักเรียนสามารถสอบผ่านธรรมศึกษาชั้นเอก จํานวน 1o คน 
- นักเรียนสามารถสอบผ่านธรรมศึกษาชั้นโท  จํานวน 16 คน 
- นักเรียนสามารถสอบผ่านธรรมศึกษาชั้นตรี  จํานวน 14 คน 
- โรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) สนับสนุนการสวดโอ้เอ้วิหารราย ในเทศกาลเข้าพรรษา 
-  รางวัลชนะเลิศ การตอบปัญหาธรรมทางพระพุทธศาสนา ระดับประถมศึกษา  
- รางวัลชนะเลิศ การตอบปัญหาธรรมทางพระพุทธศาสนา ระดับประถมศึกษา 
-  รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดวาดภาพในโครงการ “ศิลปะเพ่ือแม่”  
-  รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทําอาหาร ส้มตํา (ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ออทิสติก)  การศึกษาพิเศษ  

พ.ศ. 2561 -  ครูได้รับรางวัล “ครูดีศรีประถมกรุงเทพฯ” จากสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 3 ท่าน 
-  ครูส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกเป็นครูต้นแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัย ประจําปีการศึกษา 2561 ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา    
   ประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นครูต้นแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา     
   ขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนไกลกังวล และมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 

พ.ศ. 2561 -  ครูได้รับรางวัล “ปิยชนม์ คนการศึกษา” ประจําปีการศึกษา 2561 ณ สํานักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู กรุงเทพมหานคร 
  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561  จากสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

-   รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันปั้นดินน้ํามัน ระดับชั้นอนุบาล 
-   รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันการสร้างภาพ ฉีก ตัด ปะ ระดับชั้นอนุบา] 

  -   รางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป. 1 – 3 
  -   รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันท่องอาขยาน  ทํานองเสนาะ ป. 4 – 6 
  -   รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Edition ป. 4 – 6 
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24 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562 - 2566 

  -   รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป. 4 – 6 
  -   รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป. 1 – 6 

-   รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป. 1 – 6 
พ.ศ. 2562 -  ครูได้รับรางวัล “ครูดีศรีประถมกรุงเทพฯ” จากสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 3 ท่าน 

-  ครูได้รับรางวัล “ครูดีไม่มีอบายมุข” จากสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 2 ท่าน 
 

 

 

 
 
 
 

บทท่ี 2 

บริบทที่เกี่ยวข้องและการวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) 
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25 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562 - 2566 

 
 
 
 
 

นโยบายการศึกษา 

 โรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) ได้ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ พ.ศ. 2562 - 2566  จากกรอบแนวคิดและนโยบายที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก                  
ในการวางแผน ดังต่อไปนี้  
 2.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
 2.2 พระราชกระแสรับสั่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 เรื่อง การศึกษา เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 
 2.3 กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580)  
 2.4 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579  
 2.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560-2564 
 2.6 นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2.7 นโยบายสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
 

2.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนที ่40 ก ลงวันที่ 6 เมษายน 2560 

มาตรา 54 รัฐต้องดําเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
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26 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562 - 2566 

รัฐต้องดําเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง เพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดย
ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการดําเนินการด้วย 
      รัฐต้องดําเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และให้มีการจัดความร่วมมือกันระหว่าง
รัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ดําเนินการ กํากับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพ
และได้มาตรฐานสากล ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติซึ่งอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเก่ียวกับการจัดทําแผนการศึกษาแห่งชาติ และการดําเนินการและ
ตรวจสอบการดําเนินการให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติด้วย 
      การศึกษาท้ังปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้ตามความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน 
สังคม และประเทศชาติ 
      ในการดําเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาตามวรรคสอง หรือให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามวรรคสาม รัฐต้องดําเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์
ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตามความถนัดของตน 
      ให้จัดตั้งกองทุนเพ่ือใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อลดความเหลื่อมล้ําในการศึกษา และเพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู โดย
ให้รัฐจัดสรรงบประมาณให้แก่กองทุน หรือใช้มาตรการหรือกลไกทางภาษีรวมทั้งการให้ผู้บริจาคทรัพย์สินเข้ากองทุนได้รับประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีด้วย ทั้งนี้ ตามที่
กฎหมายบัญญัติ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องกําหนดให้การบริหารจัดการกองทุน เป็นอิสระและกําหนดให้มีการใช้จ่ายเงินกองทุนเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว 

 
2.2 พระราชกระแสรับสั่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัฯ รัชกาลที่ 10 เรือ่ง การศึกษา  

เมื่อวันท่ี 2 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 15.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม สพฐ. 1 อาคาร 4 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ตามที่ได้มีการประชุมร่วมองคมนตรี 3 ท่าน กับผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม 

วัฒนชัย และพลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ ได้น้อมนําพระราชกระแสรับสั่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 เรื่อง การศึกษา มาแจ้งให้ผู้บริหารระดับสูงของ
กระทรวงศึกษาธิการ ทราบเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 15.30 -16.30 น. ณ ห้องประชุม สพฐ. 1 อาคาร 4 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานนั้น             
สรุปได้ดังนี้ 
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27 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562 - 2566 

1. พระบรมราโชบาย/ พระราชกระแสรับสั่ง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงตอบรับเป็นพระมหากษัตริย์ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 

“เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน และเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยทั้งปวง” 
1.  พระบรมราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 ด้านการศึกษา 

การศึกษาต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียน 
   1. ทัศนคติที่ถูกต้อง 

2. พ้ืนฐานชีวิต (= อุปนิสัย) ที่มั่นคงเข้มแข็ง 
3. มีอาชีพ – มีงานทํา 

พระราชกระแสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 ด้านการศึกษา ในภาพรวม 
1. สืบสานพระราชปณิธานหรือพระราชกระแสรับสั่งรัชกาลที่ 9 เรื่อง การสร้างคนดี 
2. การศึกษาต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐานให้แก่เด็ก ทัศนคติท่ีถูกต้อง (อุปนิสัย) ที่มั่นคงเข้มแข็ง มีอาชีพมีงานทํา ฯลฯ 
3. เน้นการสร้างทัศนคติ (Attitude) 
4. การศึกษาในภาพรวมทําอย่างไรให้เยาวชนมีความสนใจและเข้าใจเรื่องของสถาบันและประวัติศาสตร์ 

2. การดําเนินงานขององคมนตรีตามพระราโชบาย/ พระราชกระแสรับสั่ง รัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 เรื่อง การศึกษา มีสําคัญ ดังนี้ 
 พระราชกระแสรับสั่งรัชกาลที่ 9 ทรงห่วงใยเรื่องมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนในพ้ืนที่ห่างไกล และในชุมชน จึงมีการดําเนินการโดยเริ่มทําเหมือนภาคเอกชนไม่เอา
ตําแหน่งไปทําให้เกิดปัญหากับส่วนราชการ ต้องรับฟังปัญหาและมาแก้ไขให้ตรงจุด ดําเนินการมาแล้ว 4 ปีในโรงเรียนพ้ืนที่ห่างไกลรวม 155 แห่ง ในทุกภาค เช่น              
กองทุนการศึกษาพระราชทาน เรื่องท่ีพักอาศัยครู การปรับปรุงอาคาร สถานที่ที่พักนักเรียน 
 การจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ห่างไกล และการอาชีวศึกษาบางส่วน ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน สพฐ. และ สอศ. สกอ. การจัดการศึกษาแบบทวิภาคีโดย
ร่วมกับภาคเอกชน ส่งผลให้เด็กได้เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ในการฝึกงานในโรงเรียน และ สกอ. โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏ ให้ความช่วยเหลือโรงเรียนในพ้ืนที่หางไกลในการ
อบรมอบรมอบรมพัฒนาครูและจัดนักศึกษาฝึกสอน 
อบรมพัฒนาครู และจัดนักศึกษาฝึกสอน 
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3. แนวคิดและแนวทางดําเนินการขององคมนตรีในการน้อมนําพระราชกระแสรับสั่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 เรื่อง การศึกษา ที่สําคัญ ๆ ได้แก่ 
3.1 กระทรวงศึกษาธิการดําเนินการควบรวมภารกิจ/ โครงการในส่วนของรัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10เข้าด้วยกัน และดําเนินการในภาพกว้างตามที่รัชกาลที่ 10 

ทรงมอบหมาย 
3.2 การสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง ต้องหาแนวทางสร้างคนดีก่อน แล้วจึงจะไปสู่เด็กเป็นคนดีและพัฒนาให้เป็นคนเก่ง โดยเฉพาะปัญหาการศึกษามีเรื่องการทุจริต

ในห้องสอบ ปัญหาหนี้สินครู และปัญหาการศึกษา ฯลฯ 
ครูต้องมีศรัทธาที่แรงกล้าเพ่ือทําให้เด็กเป็นคนดี คือ สิ่งที่สอนและอบรมผู้เรียนให้มีองค์ความรู้มีอุปนิสัยติดตัว (Character Education) 5 ด้าน คือ ศีลธรรม 

จริยธรรม มารยาท วินัย และวัฒนธรรมเพื่อให้คนไทยเป็นผู้มีมารยาท มีวินัย มีความรับผิดชอบในหน้าที่ และเป็นพลเมืองดีของชาติโดยการศึกษาแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ  
การสอน และการอบรม ซึ่งเปรียบเสมือนต้นไม้ที่มีส่วนของลําต้นและราก 

 
3.3 ระบบการศึกษาต้องใช้ศรัทธาสร้างเด็ก เยาวชน เป็นผู้ใหญ่ที่ฝากบ้านเมือง : งานของครูจะเป็นเรื่องยาก ช่วยก่อสร้างคนดีแก่บ้านเมือง ต้องสอนให้เด็กรู้ถูก             

รู้ผิด ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องในเรื่องความเป็นชาติ สถาบัน ประวัติศาสตร์การสร้างเด็กเพ่ือเป็นคนในอนาคตของชาติที่มีการศึกษา และพบว่าความคาดหวังในเด็กของประเทศ
ไทย คือ ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีน้ําใจ 

การอบรมจนเกิดเป็นนิสัยประจ าชาติ  
ญี่ปุุน มีวินัย  ใฝุเรียนรู้ รับผิดชอบต่อส่วนรวม 

สิงคโปร์ ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝุเรียนรู้ 
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เกาหลีใต้ มีวินัย ใฝุเรียนรู้ สู้งานหนัก 
ไทย (คาดหวัง) ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีน้ําใจ 

3.4 น้อมนําแนวพระบรมราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 “ด้านการศึกษา ต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน” ได้แก่  
1. ทัศนคติที่ถูกต้อง 2. พื้นฐานชีวิต (= อุปนิสัย) ที่มั่นคงเข้มแข็ง 3. มีอาชีพ-มีงานทํา นั้น การแนะแนวอาชีพต้องเข้มข้น โรงเรียนควรมีการแนะแนว                   

ทั้งการแนะแนวชีวิต (วินัยและมารยาทไทย) และแนะแนวอาชีพ อย่างเป็นระบบ 
3.5 การศึกษากับความมั่นคง น้อมนําพระบรมราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 ต้องเพ่ิมวิชาประวัติศาสตร์ เพ่ือให้มีความรู้เกี่ยวสถาบัน อยาก

เห็นคนไทยมีวินัย รู้หน้าที่ มีความรับผิดชอบ สร้างวินัย โดยกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 
3.6 การพัฒนาการศึกษาเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับชุมชน วัด โรงเรียน Cluster community best เพ่ือให้ชุมชนช่วยดูแลในทุกระดับการศึกษา 

  3.7 การแก้ไขปัญหาหนี้สินครูจะแก้ไขจริงจังได้อย่างไรเพื่อให้เป็นระบบ ซึ่งมีการศึกษานําร่องไว้ ได้แก่ 
3.7.1 สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับการเป็นหนี้ซึ่งไม่ใช่สิทธิในการกู้ แต่เป็นความรับผิดชอบวางระบบแนวทางแก้ไขหนี้สินของครูไม่ให้เป็นภาระแก่

ครูในการจัดการเรียนการสอน 
 3.7.2 ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู 

1) จัดทําบัญชีครัวเรือน 
2) หาสาเหตุว่าครูเป็นหนี้ได้อย่างไร 

3.8 ข้อคิดและแนวทางการดําเนินการที่เก่ียวข้องกับการศึกษา 
 3.8.1 การดําเนินการในพ้ืนที่เหลื่อมล้ํากัน ควรมีการประสานงานกันระหว่างหน่วยงาน เช่น หน่วยงาน สพฐ. สอศ. สกอ. กศน. จะทําให้ระบบ 

การศึกษาดําเนินไปข้างหน้าได้ตรงต่อเปูาหมาย 
   3.8.2 ควรให้พระสงฆ์มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างความเข้าใจและการอบรมให้ความรู้ 
   3.8.3 การร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขโดยเฉพาะโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ในการให้ความรู้กับนักเรียน เยาชนในสถานศึกษา เรื่อง

เพศศึกษา ยาเสพติด 
3.8.4 องคมนตรียินดีที่จะให้คําแนะนําและกําลังใจ 
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3.8.5 งานตามภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการก็ให้ดําเนินการต่อไป 
 

2.3 กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) 

 ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี รัฐบาลได้กําหนดวิสัยทัศน์ เปูาหมาย ในการดําเนินงานไว้ ดังนี้ 
 วิสัยทัศน์ 

“ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และเป็นคติพจน์ประจําชาติว่า “มั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน” 

 
 

 เป้าหมาย 
1. ประเทศมีความมั่นคง 

 1.1 การมีความมั่นคงปลอดภัย จากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน 
และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง  
  1.2 ประเทศมีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ที่เข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน 
ระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกท่ีนาไปสู่การบริหารประเทศท่ีต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล  
     1.3 สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกําลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชน มีความเข้มแข็ง ครอบครัว มีความอบอุ่น  
      1.4 ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการดํารงชีวิต มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
      1.5 ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ํา 
 2. ประเทศมีความม่ังคั่ง  
      2.1 ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเป็นประเทศในกลุ่มประเทศรายได้สูงความเหลื่อมล้ําของการพัฒนาลดลง ประชากร
ได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากข้ึน  
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      2.2 เศรษฐกิจ มีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ     
สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดสําคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการทําธุรกิจ มีบทบาทสําคัญ
ในระดับภูมิภาคและระดับโลก เกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง  
     2.3 ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม 
และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
 3. ประเทศมีความยั่งยืน                 
                3.1 การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได ้และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้
ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์  
               3.2 การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคมโลกซ่ึงเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม  
                3.3 ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคม ยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 

  ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579) มี  6 ยุทธศาสตร์ในการด าเนินงานในด้านต่างๆ ดังนี้ 
               ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความม่ันคง  
  1. เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  2. ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 
  3. การรักษาความมัน่คงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการชายแดนและชายฝั่งทะเล 
  4. การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอํานาจ เพ่ือปูองกันและ
แก้ไขปัญหาความม่ันคงรูปแบบใหม่ 
  5. การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกําลังปูองกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน
และมิตรประเทศ 
  6. การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
  7. การปรับกระบวนการทํางานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
         

        ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
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  1. การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า 
  2. การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็งยั่งยืน และส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  3. การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล 
  4. การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ 
  5. การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการขนส่ง 
  6. การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ 
              ยุทธศาสตร์ที่ 3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
  1. พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
  2. การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
  3. ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
  4. การเสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะทีไดี 
  5. การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 
               ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
  1. สร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม 
  2. พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
  3. มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
  4. สร้างความเข็มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 
  5. พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
               ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคณุภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
  1. จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปูองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ 
  2. วางระบบบริหารจัดการน้ําให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ํา เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
  3. การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  4. การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับส่งแวดล้อม 
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  5. การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
  6. การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
               ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
  1. การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้มีขนาดที่เหมาะสม 
  2. การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
  3. การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
  4. การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  5. การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
  6. พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
  7. ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
 
2.4 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 
     ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการแนวคิดการจัดการศึกษา 
 แนวคิดการจัดการศึกษา (Conceptual Design) ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ประกอบด้วยหลักการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน (Education for All) หลักการ
จัดการศึกษาเพ่ือความเท่าเทียมและท่ัวถึง(Inclusive Education) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ของสังคม (All for Education) อีกทั้งยึดตามเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs 2030) ประเด็นภายในประเทศ (Local Issues) 
โดยนํายุทธศาสตร์ชาติ(National Strategy) มาเป็นกรอบความคิดสําคัญในการจัดทําแผนการศึกษาแห่งชาติ วิสัยทัศน์ จุดมุ่งหมาย เปูาหมาย ยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัด 
ดังนี้ 
วิสัยทัศน์ 
 “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดํารงชีวิต อย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลง
ของโลกศตวรรษที่ 21” 
พันธกิจ 
 1. พัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่คนไทยทุกคนเข้าถึงโอกาสในการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิต สร้างความเสมอภาคด้านการศึกษาแก่ผู้เรียนทุก
กลุ่มเปูาหมาย ยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาที่สอดคล้องและรองรับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก ศตวรรษท่ี 21 
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 2. พัฒนาคุณภาพของคนไทยให้เป็นผู้มีความรู้ คุณลักษณะ และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สามารถพัฒนาศักยภาพและเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต 
 3. สร้างความม่ันคงแก่ประเทศชาติ โดยสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และสังคมคุณธรรม จริยธรรมที่คนเทยทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างปลอดภัย สงบสุข 
และพอเพียง 
 4. พัฒนาศักยภาพ และความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย เพ่ือการก้าวข้ามกับดักประเทศ รายได้ปานกลาง สู่การเป็นประเทศในโลกที่หนึ่ง และลด
ความเหลื่อมล้ําในสังคมด้วยการเพิ่มผลิตภาพของกําลังแรงงาน (productivity) ให้มีทักษะ และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานและการพัฒนา
ประเทศ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่เป็นพลวัตของโลกศตวรรษที่  21 ภายใต้ยุคเศรษฐกิจและสังคม 4.0 
 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
 2. เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 
 3. เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี และร่วมมือผนึกกําลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 4. เพ่ือนําประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศท่ีมีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ําภายในประเทศลดลง 
 

เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) 
เป้าหมายของการจัดการศึกษา 5 ประการ ดังนี้ 
  1. ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานอย่างทั่วถึง (Access) มีตัวชี้วัดที่สําคัญ เช่น ประชากรกลุ่มอายุ 6 - 14 ปี ทุกคนได้เข้าเรียน
ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าที่รัฐต้องจัดให้ฟรี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ผู้เรียนพิการได้รับการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาที่
เหมาะสมทุกคน และประชากรวัยแรงงานมีการศึกษาเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน เป็นต้น 
  2. ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่มเปูาหมายได้รับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานอย่างเท่าเทียม (Equity) มีตัวชี้วัดที่สําคัญ เช่น ผู้เรียนระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานทุกคนได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา 15 ปี เป็นต้น 
  3. ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถเต็มตามศักยภาพ (Quality) มีตัวชี้วัดที่สําคัญ เช่น นักเรียนมีคะแนนผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไปเพ่ิมขึ้น และคะแนนเฉลี่ย ผลการทดสอบโครงการประเมินผลนักเรียน
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ร่วมกับนานาชาติ (Programme for International Student Assessment : PISA) ของนักเรียน อายุ 15 ปีสูงขึ้น เป็นต้น 
  4. ระบบการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือการลงทุนทางการศึกษาท่ีคุ้มค่าและบรรลุเปูาหมาย (Efficiency) มีตัวชี้วัดที่สําคัญ เช่น ร้อยละของ
สถานศึกษาขนาดเล็กที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกลดลง มีระบบการบริหารงานบุคคล ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน รวมทั้งมีกลไกส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการจัดการศึกษา เป็นต้น 
  5. ระบบการศึกษาที่สนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัตและบริบท ที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) ตัวชี้วัดที่สําคัญ เช่น อันดับ
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษาดีขึ้น สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผู้เรียนสามัญศึกษา และจํานวนสถาบันอุดมศึกษาท่ีติดอันดับ 200 
อันดับแรกของโลกเพ่ิมข้ึน เป็นต้น 
 

ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ มีเปูาหมายดังนี้ 
  1.1 คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  1.2 คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่พิเศษได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
  1.3 คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและปูองกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
มีเปูาหมาย ดังนี้ 
  2.1 กําลังคนมีทักษะที่สําคัญจําเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
  2.2 สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตท่ีมีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 
  2.3 การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีเปูาหมายดังนี้ 
  3.1 ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทย และทักษะและคุณลักษณะที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21 
  3.2 คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 
  3.3 สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 
  3.4 แหล่งเรียนรู้ สื่อตําราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐานและประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จํากัดเวลาและสถานที่ 
  3.5 ระบบและกลไกการวัด การติดตาม และประเมินผลมีประสิทธิภาพ 
  3.6 ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้มาตรฐานระดับสากล 
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  3.7 ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 
 ยุทธศาสตร์ที๋ 4 : การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษามีเปูาหมาย ดังนี้ 
  4.1 ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
  4.2 การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือการศึกษาสําหรับคนทุกช่วงวัย 
  4.3 ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้องเป็นปัจจุบัน เพ่ือการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน 
และรายงานผล 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตทีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีเปูาหมาย ดังนี้ 
  5.1 คนทุกช่วงวัย มีจิตสํานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนําแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
  5.2 หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และการนําแนวคิดตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
  5.3 การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา มีเปูาหมาย ดังนี้ 
  6.1 โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัวชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้ 
  6.2 ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
  6.3 ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนและพ้ืนที่ 
  6.4 กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะที่แตกต่างกันของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการกําลังแรงงาน
ของประเทศ 
  6.5 ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรมสร้างขวัญกําลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตาม
ศักยภาพ 
 

 

2.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560-2564 
  หลักการพัฒนาประเทศที่ส าคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ยึดหลัก  
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“ปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาที่ยั่งยืน” และ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” 
จุดเปลี่ยนส าคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 12  
การเตรียมพร้อมด้านกําลังคนและการเสริมสร้างศักยภาพของประชากร ในทุกช่วงวัยมุ่งเน้น การยกระดับคุณภาพทุนมนุษย์ของประเทศ โดยพัฒนาคนให้ 

เหมาะสมตามช่วงวัย เพื่อให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ การหล่อหลอมให้คนไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม เป็นคนดี มีสุขภาวะที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบ
วินัยและมีจิตสํานึกที่ดีต่อสังคมส่วนรวมการพัฒนาทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการในตลาดแรงงานและทักษะที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ของคนในแต่
ละช่วงวัยตามความเหมาะสม การเตรียมความพร้อมของกําลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนแปลงโลกในอนาคต ตลอดจนการยกระดับคุณภาพการศึกษา
สู่ความเป็นเลิศ การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาพดีที่เน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางสุขภาพและการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพ การสร้างความเป็น
ธรรมและลดความเหลื่อมล้ําให้ ความสําคัญกับการจัดบริการของรัฐที่มีคุณภาพทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข ให้กับผู้ที่ด้อยโอกาสและผู้ที่อาศัยในพ้ืนที่ห่างไกลการจัดสรร
ที่ดินทํากินสนับสนุนในเรื่อง การสร้างอาชีพ รายได้ และสนับสนุนการเพิ่มผลิตภาพผู้ด้อยโอกาสสตรีและผู้สูงอายุรวมทั้งกระจายการจัดบริการภาครัฐให้มีความครอบคลุม
และท่ัวถึงทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
การประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาประเทศ 
  สถานการณ์และแนวโน้มของสังคมไทย โครงสร้างประชากรไทย เปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 โดยปี 
2557 ประชากรวัยแรงงานจะมีจํานวนสูงสุดและเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่อง คุณภาพคนไทยทุกกลุ่มวัยยังมีปัญหา คุณภาพการศึกษา และการเรียนรู้ของคนไทยยังอยู่ในระดับ
ค่อนข้างต่ํา นอกจากนี้ คนไทยส่วนใหญ่ยังมีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม และไม่ตระหนักถึงความสําคัญของระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์ และการมีจิตสาธารณะ 
วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12   
  เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบ วินัย ค่านิยมที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี 
ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจน เป็นคนเก่งที่มีทักษะความรู้ ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ทุนมนุษย์ของประเทศไทยยังมีปัญหาในด้านคุณภาพคนในแต่ละช่วงวัย โดยผลลัพธ์ทางการศึกษาของเด็กวัย
เรียนค่อนข้างต่ํา การพัฒนาความรู้และ ทักษะของแรงงานไม่ตรงกับตลาดงาน ในขณะท่ีคนไทยจํานวนไม่น้อยยังไม่สามารถคัดกรองและเลือกรับ 12 วฒันธรรมได้อย่าง
เหมาะสม ซึ่งส่งผลต่อวิกฤตค่านิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมในการดําเนินชีวิต การพัฒนาใน ระยะต่อไปจึงต้องให้ความสําคัญกับการวางรากฐานการพัฒนาคนให้มีความ
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สมบูรณ์ เพ่ือให้คนไทยมีทัศนคติ และพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง มีสุขภาวะที่ดีขึ้น คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมข้ึน รวมทั้งสถาบันทางสังคมมีความเข็มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
เพ่ิมข้ึน แนวทางการพัฒนาที่สําคัญ ประกอบด้วย (1) ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ อาทิ ส่งเสริมให้
มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งใน และนอกห้องเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย และจิตสาธารณะ (2) พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะ ความรู้ และ
ความสามารถในการดํารงชีวิตอย่างมีคุณค่า อาทิ ส่งเสริมเด็กปฐมวัยให้มีการพัฒนาทักษะทางสมองและทางสังคมที่เหมาะสม เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีทักษะการคิดเคราะห์
อย่างเป็นระบบ(3) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต อาทิ ปรับระบบบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็กให้มีการจัดทรัพยากรร่วมกันให้มีขนาดและ
จํานวนที่เหมาะสม ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต 
  เปูาหมายที่ 1 คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม 
      ตัวชี้วัด 1.1 ประชากรอายุ13 ปีขึ้นไปมีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีคุณธรรม จริยธรรมเพิ่มขึ้น 
     ตัวชี้วัด1.2 คดีอาญามีสัดส่วนลดลง 
  เปูาหมายที่ 2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมข้ึน  
    2.1 เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ 
     ตัวชี้วัด 2.1 เด็กมีพัฒนาการสมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 85   
    2.2 เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์เพ่ิมข้ึน 
     ตัวชี้วัด 2.2 คะแนน IQ เฉลี่ยไม่ต่ํากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
     ตัวชี้วัด 2.3 เด็กร้อยละ 70 มีคะแนน EQ ไม่ต่ํากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
     ตัวชี้วัด 2.4 ผู้เรียนในระบบทวิภาคีเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยร้อยละ30 ต่อปี 
  เปูาหมายที่ 3 คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและมีความสามารถ เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
     ตัวชี้วัด 3.1 ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชาไม่ต่ํากว่า 500 
     ตัวชี้วัด 3.2 การใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือการอ่านหาความรู้เพ่ิมขึ้น 
     ตัวชี้วัด 3.3 การอ่านของคนไทยเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 85 ตัวชี้วัด  
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แนวทางการพัฒนา 
         ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรม ที่พึงประสงค์ 
 - ส่งเสริมการเลี้ยงดูในครอบครัวที่เน้นการฝึกเด็กให้รู้จักการพ่ึงพาตัวเอง มีความ ซื่อสัตย์ มีวินัย มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบในรูปแบบของ
กิจกรรมที่เป็นกิจวัตร ประจําวัน และให้พ่อแม่หรือผู้ปกครองเป็นแบบอย่างที่ดีให้เด็กสามารถเรียนรู้และยึดถือเป็นต้นแบบในการ ดําเนินชีวิต 
 - ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ความมีวินัย จิตสาธารณะ รวมทั้งเร่งสร้างสภาพแวดล้อมภายใน
และโดยรอบสถานศึกษาให้ปลอดจากอบายมุขอย่างจริงจัง พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้และความสามารถในการดํารงชีวิตอย่างมีคุณค่า 
   - ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม พัฒนาหลักสูตรการสอนที่อิงผลงานวิจัยทางวิชาการและปรับปรุงสถาน
พัฒนาเด็ก ปฐมวัยให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่เน้นการพัฒนาทักษะสําคัญด้านต่างๆ อาทิ ทักษะทางสมอง ทักษะด้าน ความคิดความจํา ทักษะการควบคุมอารมณ์  
ทักษะการวางแผนและการจัดระบบ ทักษะการรู้จักประเมินตนเอง ควบคู่กับการยกระดับบุคลากรในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมทั้งทักษะ ความรู้ จริยธรรม 
และ ความเป็นมืออาชีพ สนับสนุน การผลิตสื่อสร้างสรรค์ที่มีรูปแบบหลากหลายที่ให้ความรู้ในการเลี้ยงดู และพัฒนาเด็กปฐมวัย อาทิ ครอบครัวศึกษา อนามัยแม่และเด็ก 
วิธีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทาง สังคม ผลักดันให้มีกฎหมายการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ครอบคลุมทั้งการพัฒนาทักษะ การเรียนรู้เน้นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ระบบการศึกษา การพัฒนาสุขภาพอนามัยให้มีพัฒนาการที่สมวัย และการเตรียมทักษะการอยู่ในสังคมให้มีพัฒนาการอย่างรอบด้าน 
 - พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีความคิด สร้างสรรค์มีทักษะการทํางานและการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน ปรับ
กระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง สอดคล้องกับพัฒนาการของสมองแต่ละช่วงวัย เน้นพัฒนาทักษะพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ด้านคณิตศาสตร์ ด้านศิลปะ และด้านภาษาต่างประเทศ สนับสนุนให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียนที่เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะชีวิตและ
ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง อาทิ การอ่าน การบําเพ็ญประโยชน์ทางสังคม การดูแลสุขภาพ การทํางานร่วมกันเป็นกลุ่ม การวางแผนชีวิต สร้างแรงจูงใจให้เด็กเข้าสู่
การศึกษาในระบบทวิภาคี และสหกิจศึกษาที่มุ่งการฝึกทักษะอาชีพให้พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 - ปรับระบบบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็กท่ีมีขนาดและจํานวนผู้เรียนต่ํากว่า เกณฑ์มาตรฐานให้มีการจัดทรัพยากรร่วมกันให้มีขนาดและจํานวนที่
เหมาะสมตามความจําเป็นของพ้ืนที่ และโครงสร้างประชากรที่มีสัดส่วนวัยเด็กลดลงอย่างต่อเนื่อง 
 - ปรับหลักสูตรการผลิตครูที่เน้นสมรรถนะ มีจิตวิญญาณความเป็นครู เป็นผู้แนะนํา และสามารถกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน สร้างมาตรการจูงใจให้ผู้มีศักยภาพ
สูงเข้ามาเป็นครูปรับระบบ ประเมินวิทยฐานะทางวิชาชีพให้เชื่อมโยงกับพัฒนาการและผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน และสร้างเครือข่าย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการเรียนการ
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สอนที่เป็นการพัฒนาสมรรถนะของครูอย่างต่อเนื่อง 
 - พัฒนาระบบประเมินคุณภาพมาตรฐานที่สามารถวัดและประเมินผลคุณภาพผู้เรียน ทั้งด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการ
เรียนรู้แต่ละระดับการศึกษา 
 - ส่งเสริมมาตรการสร้างแรงจูงใจให้สถานประกอบการขนาดกลางที่มีศักยภาพ เข้าร่วมระบบทวิภาคีหรือสหกิจศึกษา สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับ
ผู้ประกอบการ ครูฝึกหรือครูพ่ีเลียงให้ ร่วมวางแผนการจัดการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติ และการติดตามประเมินผลผู้เรียน 
 - ขยายความร่วมมือระหว่างสถาบันอาชีวศึกษา สถาบันอุดมศึกษา ภาคเอกชน และ ผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ พัฒนาสาขาวิชาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านสู่ความเป็นเลิศ การพัฒนางานวิจัยไปสู่นวัตกรรม รวมทั้งขยายการจัดทําและการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะให้มากข้ึน 
 - จัดทําสื่อการเรียนรู้ ที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสามารถใช้งานผ่านระบบอุปกรณ์ สื่อสารเคลื่อนที่ให้คนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก ทั่วถึง ไม่จํากัด
เวลาและสถานที่ และใช้มาตรการ ทางภาษีจูงใจให้ภาคเอกชนผลิตหนังสือ สื่อการอ่านและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและราคาถูก 

 

 

2.6 นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

วิสัยทัศน์ 
      “การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย” 
พันธกิจ 
 1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ 
 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียน มีคุณธรรมจริยธรรมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม เพ่ือเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา และบูรณาการการจัดการศึกษา 
เป้าหมาย 
 เพ่ือให้การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
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พ้ืนฐาน จึงกําหนดเปูาหมาย ดังนี้ 
 1. ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคนมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย มีคุณภาพและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค 
 3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการทํางานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
 4. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สํานักบริหารการศึกษาพิเศษแลละสถานศึกษา มีประสิทธิภาพ และเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง สู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 
 5. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เน้นการทํางานแบบบูรณาการมีเครือข่ายการบริหารจัดการ บริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ในการจัด
การศึกษา กระจายอํานาจและ ความรับผิดชอบสู่สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
 6. พ้ืนที่พิเศษ ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาที่เหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่ 
  7. หน่วยงานทุกระดับพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
  8. หน่วยงานทุกระดับ มีงานวิจัยที่สามารถนําผลไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ 
  1. จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
  2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
  3. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  4. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
  5. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
 1. เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแนวทาง 
  1.1 น้อมนําแนวพระราชดําริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษาหรือ”ศาสตร์พระราชา”มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่าง
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ยั่งยืน 
  1.2 ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท์ สันติวิธี ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  1.3 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ผ่านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และความเป็น
พลเมือง 
 2. ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
 แนวทาง 
  2.1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน ที่เอ้ือต่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยม
หลักของคนไทย 12 ประการ 
  2.2 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ เช่น อาชญากรรม และความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ สิ่งเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ 
ภัยจากโรคอุบัติใหม่ ภัยจากไซเบอร์ ฯลฯ 

 

 3. พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนในเขตพ้ืนที่พิเศษให้เหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่ 
 แนวทาง 
  3.1 พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนในเขตพ้ืนที่พิเศษให้เหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่ เช่น เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เขตระเบียง
เศรษฐกิจเขตสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เขตพ้ืนที่ชายแดนเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 

 1. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการปรับหลักสูตรการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม  

 แนวทาง 
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  1. ปรับปรุงหลักสูตรในระดับปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และนําหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ และจัดการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับหลักสูตร ตามความจําเป็น และความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม 
  2. ส่งเสริมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความม่ันใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษาประเทศคู่ค้า และภาษาอาเซียนอย่างน้อย 1 ภาษา 
                  3. พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลทุกระดับ ให้มีคุณภาพและมาตรฐานนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ 
 2. พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้ 
 แนวทาง 
 2.1 พัฒนาผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา ให้มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ให้มีความพร้อมเข้าสู่การเรียนในระดับที่
สูงขึ้น 
 2.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ตามช่วงวัย 
 2.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน 
  2.4 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) เน้นทักษะกระบวนการ ให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ 
คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน 
  2.5 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
  2.6 ปลูกฝังทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
  2.7 สนับสนุนการผลิต จัดหาและใช้สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีหลากหลายรวมทั้งการพัฒนาห้องสมุดและ
แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้ได้ทั้งในห้องเรียน และนอกห้องเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ 
  2.8 ส่งเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพ ควบคู่ไปกับวิชาสามัญ เช่น ทวิศึกษา (Dual Education) หลักสูตรระยะสั้น  
  2.9 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษ (ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ) ให้เต็มตามศักยภาพด้วยรูปแบบที่
เหมาะสม 
  2.10 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพอย่างเข้มแข็งต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 
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 3. สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 แนวทาง 
  3.1 ยกระดับผลการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA (Program for International Student Assessment) 
  3.2 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในด้านต่างๆ 
  3.3 ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ เช่น สะเต็มศึกษา (ScienceTechnology Engineering and Mathematics Education : STEM 
Education)เพ่ือพัฒนากระบวนการคิด และการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0 
 4. ส่งเสริมสนับสนุนการท าวิจัย และน าผลการวิจัยไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 แนวทาง 
  4.1 ส่งเสริมการทําวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา 
  4.2 ส่งเสริมการทําวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล โดยเน้นให้มีการวิจัยในชั้นเรียน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ในรูปแบบท่ีหลากหลาย 
 แนวทาง 
  1.1 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพทั้งระบบเชื่อมโยงกับการเลื่อนวิทยฐานะในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น 
TEPE Online (Teachers and Educational Personnel Enhancement Based on Mission and Functional Areas as Majors) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 

 

 2. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 แนวทาง 
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  2.1 พัฒนาระบบการรบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกําหนด การกําหนดแผนอัตรากําลัง การสรรหา การ
บรรจุแต่งตั้ง การประเมินและการพัฒนา การสร้างแรงจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและกําลังใจในการทํางาน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

 1. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
 แนวทาง 
  1.1 ส่งเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนให้ได้รับโอกาสในการเข้ารับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค 
  1.2 สร้างความเข็มแข็งของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบส่งเสริมความประพฤตินักเรียน ระบบคุมครองนักเรียน และการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม 
 2. ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
 แนวทาง 
  2.1 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดการศึกษาที่เหมาะสม สําหรับเด็กด้อยโอกาส ที่ไม่อยู่ในทะเบียนราษฎร เช่น เด็กไร้สัญชาติ เด็กพลัดถิ่น              
เด็กต่างด้าว เด็กไทยที่ไม่มีเลขประจําตัวประชาชน พ้ืนที่สูง พื้นที่เกาะ พ้ืนที่ทุรกันดาร เป็นต้น 
  2.2 ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่อย่างทั่วถึง เช่น การพัฒนาคุณภาพศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Distance  learning   information technology : DLIT) การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance 
Learning Television : DLTV) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ตัวช้ีวัดหลัก 
  18. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนระดับการศึกษามีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความตระหนักในความสําคัญของการดําเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คุณธรรม 
จริยธรรมและการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิตเพ่ิมข้ึน 
 1. จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต 
 แนวทาง 
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  1.1 ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสํานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรมและน้อมนําแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการ
ดําเนินชีวิต 
  1.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  1.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
 แนวทาง 
  1.1 พัฒนาระบบการวางแผน การนําแผนไปสู่การปฏิบัติ การกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึด
หลักธรรมาภิบาล 
  1.2 พัฒนาระบบงบประมาณและการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  1.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการศึกษาท่ีมีมาตรฐานเชื่อมโยงและเข้าถึงได้ 
  1.4 สร้างความเข้มแข็ง และยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของพ้ืนที่ เช่น โรงเรียนที่ประสบปัญหาวิกฤตทางการศึกษา  (ICU), โรงเรียนประชารัฐ 
(ดีใกล้บ้าน) , โรงเรียนคุณธรรม,ห้องเรียนกีฬา, โรงเรียนมาตรฐานสากล ฯลฯ 
  1.5 ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง 
  1.6 ยกย่องเชิดชูเกียรติสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สถานศึกษา และองค์คณะบุคคล ที่มีผลงานเชิงประจักษ์ 

 

 2. สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
 แนวทาง 
  2.1 ส่งเสริมการบริหารจัดการเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน (Area-baseManagement), รูปแบบการบริหารแบบกระจายอํานาจ “CLUSTERs” 

  2.2 เขตพ้ืนที่การศึกษาจัดทําแผนบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด และสํานักงานศึกษาธิการภาค  
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  2.3 สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย เช่น เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ สหวิทยาเขต กลุ่มโรงเรียนฯลฯ 
  2.4 ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนด้วยพลังประชารัฐอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน 
 3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 แนวทาง 
  3.1 ส่งเสริม สนับสนุนผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจสร้างความตระหนักในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การกํากับดูแล 
ตลอดจนการส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
  3.2 ประสานสถาบันหรือหน่วยงานทางการศึกษาให้คัดเลือกผู้เรียนเข้าศึกษาต่อด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
 

2.7 นโยบายส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

วิสัยทัศน์ 
 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร สร้างคุณภาพผู้เรียนสู่สังคมที่ยั่งยืน บนพื้นฐานแห่งความพอเพียง 
พันธกิจ 
 1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันของชาติและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะวิขาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะใน
ศตวรรษท่ี 21 
  3. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
 4. สร้างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ําให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
 5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปูาหมายโลกเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(SDGs) 
  6. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
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นโยบาย/กลยุทธ์ 
 1. จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
 2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 3. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
 4. สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 
 5. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 6. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
เป้าหมาย 
 1. ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะและ
คุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย เป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี 
 2. ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับโอกาสในการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย่างท่ัวถึง มีคุณภาพและเสมอภาค 
 3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการทํางานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
 4. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษและสถานศึกษามีประสิทธิภาพ และ เป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง สู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 
 5. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เน้นการทํางานแบบบูรณาการมีเครือข่าย การบริหารจัดการ บริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาค
ส่วนในการจัดการศึกษา กระจายอํานาจและความรับผิดชอบสู่สถานศึกษา 
 6. หน่วยงานทุกระดับพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 7. หน่วยงานทุกระดับ มีงานวิจัยที่สามารถนําผลไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
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ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment) 
1. ด้านโครงสร้างและนโยบาย (Structure) (S) 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
   1. สถานศึกษามีโครงสร้างบริหารชัดเจน  
   2. โรงเรียนกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ชัดเจน ทําให้การทํางานบรรลุ เปูาหมาย 
อย่างมีประสิทธิภาพ  
   3. มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเข้ามามีส่วนร่วม 
ในการจัดการศึกษา  
   4. มีการส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู เป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลง  
   5. มีการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการโรงเรียน สอดคล้องกันทําให้
การพัฒนาการศึกษาบรรลุตามเปูาหมาย  
   6. นโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียนสอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพการจัด
การศึกษา ส่งผลให้โรงเรียนจัดระบบประกันคุณภาพภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

   1. การบริหารงานในสถานศึกษา ขาดการนิเทศติดตามการบริหารงานอย่างเป็น
ระบบ ทําให้การพัฒนาการศึกษาบางส่วนขาดความเข้มแข็ง  
   2. มีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย และผู้บริหารบ่อยเป็นปัจจัยในการบริหารที่ไม่
ต่อเนื่อง  
   3. ขาดผู้บริหาร รองผู้อํานวยการโรงเรียนทั้ง 4 ฝุายทําให้การบริหารจัดการล่าช้า
บางเรื่อง 
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2. ด้านการบริการ และการผลิต (Service) (S2) 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

   1. สถานศึกษาตั้งอยู่ในชุมชนที่กว้างขวาง ต่อการให้บริการชุมชน และหน่วยงาน
ต่างๆในทุกๆด้าน  
   2. สถานศึกษาจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางขั้น
พ้ืนฐาน 2551 มีการปรับปรุงหลักสูตร 2560 และมีการพัฒนาหลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่อง  
   3. สถานศึกษามีผลจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สามของสํานักงาน
รับรองคุณภาพมาตรฐานการศึกษาอยู่ในระดับดี  
   4. สถานศึกษาจัดทํากิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามอย่าง
สม่ําเสมอ ส่งผลให้นักเรียนมีคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์  
   5. นักเรียนที่สําเร็จการศึกษาไดเ้ข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาได้ทุกคน  
   6. เปิดโอกาสให้นักเรียนต่างชาติได้รับการศึกษาเท่าเทียมกับเด็กไทย  
   7. สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนเรียนร่วมให้กับนักเรียนที่มี 
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านต่างๆ 

   1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ O-Net อยู่ในระดับพอใช้  
   2. การสื่อสารภายในล่าช้าไม่เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 

 

 
 

3. ด้านครูและบุคลากร (Man) (M1) 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

   1. ครูมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปทุกคน สอนตรง 
ตามวิชาเอกและความชํานาญ  

   1. ครูมีภาระงานที่รับผิดชอบนอกเหนือจากการสอนมากเกินไป  
   2. ขาดครูที่มีความถนัดในวิชาเฉพาะ เช่น ศิลปะ พลศึกษา  
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   2. ครูบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม  
เป็นแบบอย่างที่ดี ต่อนักเรียนและชุมชน  
   3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความกระตือรือร้น 
ในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
   4. ครูได้รับการนิเทศจาก สพป.กทม. และผู้บริหารอย่างต่อเนื่องและนําผลการ
นิเทศไปปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอย่างสม่ําเสมอ  
   5. มีสวัสดิการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเป็นขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติงาน 

   3. ขาดผู้บริหารรอง 4 ฝุาย จึงต้องนําครูไปปฏิบัติหน้าที่แทน  
   4. ครูต้องมีภาระงานเพ่ิมนอกเหนือจากการเรียนการสอน เพ่ือสนองนโยบายของ
รัฐที่มีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลา 

4. ด้านประสิทธิภาพทางการเงิน (Money)(M2) 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
   1. มีการปฏิบัติตามระเบียบการทรวงการคลัง และระเบียบสํานักงาน
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  
   2. มีแผนปฏิบัติการใช้จ่ายงบประมาณท่ีชัดเจน และเป็นระบบ  
   3. ชุมชน /ผู้ปกครอง/หน่วยงานภาครัฐ เอกชน/ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้
ความร่วมมือและสนับสนุนในการจัดการศึกษาเป็นอย่างดี  
   4. สถานศึกษาให้การสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินกิจกรรมทุกกิจกรรม 

   1. งบประมาณท่ีรัฐจัดสรรมาให้ไม่เพียงพอกับการพัฒนาการศึกษา  
   2. การเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้วัสดุทรัพยากรบางประเภทของครูและ
บุคลากรไม่คุ้มค่า 

 
5. ด้านปัจจัยการจัดการศึกษา (วัสดุ สื่อ อุปกรณ์) (Material) (M3) 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
   1. สถานศึกษามีสื่อ เทคโนโลยี และนวัตกรรมการศึกษาที่ทันสมัย  
   2. สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 

   1. บุคลากรทางการศึกษายังขาดความรู้และทักษะในการใช้ประโยชน์จากสื่อ 
เทคโนโลยีที่มีประจําชั้นเรียน  
   2. วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และสื่อเทคโนโลยีบางรายการขาดการซ่อมบํารุงอย่าง
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ต่อเนื่อง ทําให้ชํารุดเสียหายใช้การไม่ได้ 

 
6. ด้านบริหารจัดการ (Management) (M4) 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
   1. สถานศึกษามีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ และมีส่วนร่วม    1. ขาดการนิเทศติดตามประเมินผล การดําเนินงานและการนําผลการประเมินไป

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
   2. ขั้นตอนการเบิกจ่ายพัสดุล่าช้า 

 

 
 
 

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment) 

1. ด้านสังคมและวัฒนธรรม (Social-Cultural Factors : S) 

โอกาส อุปสรรค 
1. ประชาชนมีความยึดมั่นศรัทธาในพระพุทธศาสนามีขนบธรรมเนียมประเพณี              
ที่เป็นเอกลักษณ์ของตนส่งผลให้นักเรียนได้ซึมซับคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม 
2. ชุมชนผู้ปกครองและหน่วยงานใกล้เคียงให้ความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนในด้านต่าง ๆ เป็นไปด้วยดี 
3. โรงเรียนตั้งอยู่ในเขตชุมชน ทําให้เกิดการเดินทางสะดวก 

1. ผู้ปกครองนักเรียนส่วนมาก มีอาชีพรับจ้าง  หาเช้ากินคํ่า ไม่มีเวลาดูแลนักเรียน 
จึงส่งผลต่อ การเรียนของนักเรียน 
2. นักเรียนส่วนใหญ่มีปัญหาด้านครอบครัวแตกแยกส่งผลกระทบต่อการเรียน 
3. สิ่งแวดล้อมท่ีมีสื่อยั่วยุ เช่น ร้านเกมมีสื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ โทรศัพท์มือถือ ทําให้
นักเรียนมีความเสี่ยงต่อการดํารงชีวิตที่ผิด ๆ เกิดการเลียนแบบจากสื่อต่างๆ 
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4. ผู้ปกครองให้ความไว้วางใจและมีความเชื่อม่ันครูในด้านการจัดการศึกษา               
พร้อมส่งบุตรหลานเข้ามาเรียน 
5. หน่วยงานภาครัฐ เอกชน วัด ให้การสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน 
6. มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายใกล้ใกล้บริเวณโรงเรียน 
7. ได้รับการสนับสนุนเกี่ยวกับเรื่อง การจัดภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อม ทุนการศึกษา             
ของโรงเรียน จากสํานักงานเขตสวนหลวง วัดมหาบุศย์ วัดยาง หน่วยงานภายนอก
มูลนิธิต่างๆ 
8. ได้รับการดูแล เรื่อง สุขภาพอนามัยของนักเรียนและบุคลากร จากศูนย์
สาธารณสุขที่ 37 
9. ได้รับการนิเทศจากศึกษานิเทศก์ต้นสังกัดอย่างสม่ําเสมอ 
10. ผู้ปกครองชุมชนมีส่วนร่วมในการระดมทรัพยากรสนับสนุนโรงเรียน 

4. บริเวณรอบ ๆ โรงเรียน มีโรงเรียนสังกัด กทม.และเอกชนตั้งอยู่โดยรอบ 
5. สภาพสังคมในชุมชนไม่เอ้ือต่อการดํารงชีวิตที่ดีของนักเรียนเสี่ยงต่อปัญหายาเสพ
ติด 
6. สภาพผู้ปกครองของบางครอบครัวขาดการเอาดูแลเอาใจใส่นักเรียนในปกครอง 

โอกาส อุปสรรค 
11. ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนโดยสนับสนุนวิทยากรท้องถิ่น 
12. มีแหล่งระดมทุนทรัพยากรจากชุมชนร้านสังฆทาน เพ่ือนํารายได้มาพัฒนา
สถานศึกษา 
13. ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา องค์กร เอกชนต่าง ๆ วัดมหาบุศย์ ร่วมบริจาค
งบประมาณเพ่ือพัฒนาโรงเรียนตามกําลังศรัทธาอย่างสม่ําเสมอ เพ่ือสนับสนุนการ
จัดการศึกษาของโรงเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนการสอน 

 

 
2. ด้านเทคโนโลยี (Technological Factors :T) 

โอกาส อุปสรรค 
1. ความเจริญทางเทคโนโลยีการสื่อสาร มีบทบาทต่อการพัฒนาการศึกษาและมีสื่อ
ให้ค้นคว้าหาความรู้ได้ตลอดเวลา ส่งผลให้นักเรียนเกิดความรับรู้และแสวงหาความรู้

1. ผู้ปกครองบางส่วน ขาดความรู้ความเข้าใจ ในการใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย         
ทําให้ไม่สามารถติดตามพฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียนได้ 
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ได้ด้วยตนเอง 
2. มีแหล่งสืบค้นข้อมูล แหล่งเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่หลากหลาย 
3. สื่ออุปกรณ์เทคโนโลยี มีราคาถูกทันสมัย นักเรียนผู้ปกครอง สามารถหาซื้อได้ง่าย
ตามวัตถุประสงค์ 
 

2. ชุมชนมีส่วนร่วมด้านธุรกิจเทคโนโลยี คํานึงถึงผลประโยชน์มากกว่าการส่งเสริม
การจัดการเรียนรู้ 
3. นักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษา ขาดวินัยในการใช้สื่อเทคโนโลยี 

 
 

3. ด้านเศรษฐกิจ (Economic Factors :T) 

โอกาส อุปสรรค 
1. ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน จากนโยบายสวัสดิการแห่งรัฐ 
2. ผู้ปกครอง ชุมชน นําแนวปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                          
มาใช้ในการดําเนินชีวิต 
 
 

1. ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ประกอบอาชีพรับจ้าง ไม่มีเวลาดูแลนักเรียน 
จึงส่งผลต่อการเรียนของนักเรียน 
2. รายได้ผู้ปกครองไม่แน่นอน ส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง ทําให้การระดมทรัพยากร        
ทําได้ไม่เต็มที่ 
3. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอในการบริหารจัดการ 
4. ค่าครองชีพปัจจุบันสูง 
5. ผู้ปกครองนักเรียนมีค่านิยมทางวัตถุสูง ทําให้เกิดปัญหาภาวะทางเศรษฐกิจใน
ครอบครัว 

 
4. ด้านการเมืองและกฎหมาย (Political and Legal Factors :P) 

โอกาส อุปสรรค 
1. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 1. นโยบายด้านการศึกษาปรับเปลี่ยนตลอดเวลาเนื่องจากเป็นผู้นําบ่อย โรงเรียน
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2. มี พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ ที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนร่วมเก่ียวข้องทุกภาคส่วนเข้า
มามีส่วนร่วม ในการจัดการศึกษาส่งผลให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
3. นโยบายการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ เพ่ือประโยชน์ให้นักเรียนที่มีฐานะ
ยากจนได้มีโอกาสศึกษาเท่าเทียมกัน 
 

ปรับตัวไม่ทัน 
2. ความขัดแย้งทางการเมือง ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการศึกษา 
3. พระราชบัญญัติที่เก่ียวข้องกับการศึกษาบางฉบับเป็นอุปสรรคในการจัดการศึกษา 
เช่น กฎกระทรวงและระเบียบว่าด้วยการลงโทษนักเรียน เป็นต้น 

 

 

 

บทท่ี 3 
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โรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พทิักษ์ถาวรคุณ)   

ปรัชญาโรงเรียน นตฺถิ ปัญญา สมาอาภา  แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี 
วิสัยทัศน์     มุ่งมาตรฐานการศึกษา สู่สากลบนพื้นฐานความเป็นไทย ใฝุคุณธรรม น้อมนําเศรษฐกิจพอเพียง  

กลยุทธ์ 
1. จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 

  2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
3. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
4. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
5. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

เป้าหมาย 
1. ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษาทุกคน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะและคุณลักษณะของ

ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย เป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี 
 2. ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับโอกาสในการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค 
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการทํางานท่ีมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
 4. โรงเรียนมีประสิทธิภาพ และเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 
 5. โรงเรียน เน้นการทํางานแบบบูรณาการมีเครือข่าย การบริหารจัดการ บริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา กระจายอํานาจแล ะความ

รับผิดชอบสู่สถานศึกษา 
 6. โรงเรียนพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
7. โรงเรียน มีงานวิจัยที่สามารถนําผลไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
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ตัวช้ีวัดหลักตามนโยบาย 
กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
ตัวช้ีวัดหลัก 

1. ร้อยละ 100 ของนักเรียนได้เข้ารับการพัฒนาด้านการศึกษาตามบริบทของพ้ืนที่ 
2. ร้อยละ 100 ของนักเรียนได้รับการสร้างภูมิคุ้มกัน ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
3. ร้อยละ 100 ของนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
4. โรงเรียนนํา “ศาสตร์พระราชา” มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ทุกระดับชั้น 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ตัวช้ีวัดหลัก 

  1. ร้อยละ 100 ของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย 
  2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดเกณฑ์การจบการศึกษาและการบริหารจัดการหลักสูตร 
ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 
  3. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

 4. ร้อยละ 100 ของครบูุคลากรมีกระบวนการวัดและประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
  5. ร้อยละ 100 ของนักเรียนแต่ละระดับชั้นอ่านออกเขียนได้ตามเกณฑ์ที่ สพฐ. กําหนด 
  6. ร้อยละ 100 ของนักเรียนอ่านหนังสือตามเกณฑ์ที่ สพฐ. กําหนด 
  7. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 จากการเรียนรู้ในการปฏิบัติจริง 
  8. ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) มากกว่า 
ร้อยละ 50 มากกว่าปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
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9. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษ มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานในแต่ละระดับ และได้รับการพัฒนาด้านทักษะอาชีพ ทักษะ
การดํารงชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรมและจิตสาธารณะ 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตัวช้ีวัดหลัก 

1. ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา 
2. โรงเรียนมีระบบการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที่ 4 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ตัวช้ีวัดหลัก 
 1. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนระดับการศึกษามีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความตระหนักในความสําคัญของการดําเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คุณธรรม 
จริยธรรมและการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิตเพ่ิมข้ึน 
กลยุทธ์ที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
ตัวช้ีวัดหลัก  
 1. อัตราออกกลางคันของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่เกินร้อยละ 0.1 
 2. ร้อยละ 80 ของผู้ปกครอง ชุมชน วัด ภาคเอกชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 

มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทกัษ์ถาวรคุณ) 
มาตรฐานการศึกษา  ระดับปฐมวัย  มีจ านวน  3  มาตรฐาน  ได้แก่ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 
        1.1 มีการพัฒนาด้านร่างกาย  แข็งแรง  มีสุขนิสัยที่ดี  และดูแลความ
ปลอดภัยของตนเองได้ 
 1.2 มีการพัฒนาด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม  และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
 1.3 มีการพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกที่ดีของ

 2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายมีส่วนร่วม 
  
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
 3.1. จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล
เต็มศักยภาพ 
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สังคม 
 1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา  สื่อสารได้  มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน  และ
แสวงหาความรู้ได้  
 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 2.1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง  4  ด้าน  สอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถิ่น 
 2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน  
        2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์  
 2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้  อย่างปลอดภัย  และเพียงพอ 
 2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเยนรู้เพ่ือสนับสนุนการ
จัดประสบการณ์  
 

 3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏิบัติอย่างมี
ความสุข  
 3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  
 3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลประเมินพัฒนาการเด็ก
ไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีจ านวน  3  มาตรฐาน  ได้แก่ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
         1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
     1)  มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสารและการคิดคํานวณ 
     2)  มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย  
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
     3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
     4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
     5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
     6)  มีความรู  ทักษะพื้นฐาน  และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
         1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ  
 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 
 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
 3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  สามารถนําไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
 3.2  ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
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     1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด 
     2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
     3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
     4)  สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 2.1. การมีเปูาหมายวิสัยทัศน์  และพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน 
 2.2 มีระบบบริหารการจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
 2.3 ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน ตาม
หลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มเปูาหมาย  

 3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
               3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และนําผลมา
พัฒนาผู้เรียน 
               3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนา  และ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 

 

 

 

 

บทท่ี 4 

กรอบแผนกลยุทธ์โรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) 
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สรุปงบหน้าโครงการ / กิจกรรมและงบประมาณ 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ จัดสรร ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 
1 กลุ่มบริหารงานวิชาการ 772,680 772,680 772,680 772,680 772,680 
2 กลุ่มบริหารทั่วไป 3,722,280 3,722,280 3,722,280 3,722,280 3,722,280 
3 กลุ่มบริหารงานบุคคล 1,107,800 1,107,800 1,107,800 1,107,800 1,107,800 
4 กลุ่มบริหารงบประมาณ 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 

รวม 5,608,760 5,608,760 5,608,760 5,608,760 5,608,760 
รวมทั้งหมด 28,043,800 
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กรอบแผนกลยุทธ์โรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) มีดังนี ้
กลยุทธ์ที ่1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 

 
เป้าหมาย (Goals) 

 
ตัวช้ีวัด (KPIs) 

เป้าหมายเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ 
สถิติ/ร้อยละ 

 
แผนงาน / โครงการ 

62 63 64 65 66 
1.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และ
บุคลากรของโรงเรียนเรียนรู้และปฏิบัติการ
ปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ 

1. ร้อยละของนักเรียนที่นําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดําเนิน
ชีวิตประจําวันได้ 

80 85 90 95 100 1.โครงการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนและการบริหารจัดการ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในสถานศึกษา 

1.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เรียนรู้
การขายการหารายได้ระหว่างเรียน 

2. ร้อยละของครูที่นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปบูรณาการกับการเรียนการสอน 

80 85 90 95 100 -ปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ 
- ตลาดนัดพอเพียง 

1.3 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เรียนรู้
การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและรักษา
สิ่งแวดล้อม 

3. ร้อยละของนักเรียนที่ใช้ทรัพยากรอย่าง
ประหยัดและรักษาสิ่งแวดล้อม 

80 85 90 95 100 - ออมก่อนใช้ 
- โรงเรียนปลอดขยะ (Zero 
Waste) 

1.4 นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมออมก่อน
ใช้ 

4. ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
ออมก่อนใช้ 

100 100 100 100 100 - หารายได้ระหว่างเรียน 
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กลยุทธ์ที ่1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง (ต่อ) 
 

เป้าหมาย (Goals) 
 

ตัวช้ีวัด (KPIs) 
เป้าหมายเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ 

สถิติ/ร้อยละ 
 

แผนงาน / โครงการ 
62 63 64 65 66 

2.1 นักเรียนมีทักษะด้านกีฬาทุกประเภท
สามารถเข้าร่วมแข่งขันกีฬาภายในและ
องค์กรภายนอก 

1.ร้อยละนักเรียนมีทักษะด้านกีฬาและเข้า
ร่วมแข่งขันกีฬาได้ 

100 100 100 100 100 2.โครงการสุขภาพดีชีวีเป็นสุข 
- กิจกรรมออกกําลังกาย 
- กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพใน
การพัฒนากีฬา 
- กิจกรรมส่งเสริมการเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาภายนอกโรงเรียน 
- กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ 
- กิจกรรมกีฬาสี 

2.2 นักเรียนทุกคนมีสมรรถภาพทางกายท่ีดี
เป็นไปตามเกณฑ์ 

2. ร้อยละของนักเรียนที่มีสมรรถภาพทาง
กายท่ีดีเป็นไปตามเกณฑ์ 

70 75 80 85 90 

3.1 สถานศึกษานักเรียนผู้ปกครองชุมชน
ตระหนักและร่วมมือกันในการปูองกันต่อต้าน
ยาเสพติด 

1.ร้อยละของนักเรียนรู้จักปูองกันตนเอง
จากสิ่งเสพติด 

80 85 90 95 100 3.โครงการโรงเรียนปลอด              
สารเสพติด 
- กิจกรรมเขียนแผนบูรณาการ
เรื่องยาเสพติด 
- กิจกรรมเข้าค่ายอบรม             
ศาสนธรรมภูมิคุ้มกันยาเสพติด 
- กิจกรรมข่าวสารยามเช้า 
- กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหายา 

3.2 นักเรียนผู้ปกครองชุมชนองค์กรต่าง ๆ              
มีจิตสํานึกร่วมมือปูองกันต่อต้านกําจัด                
ยาเสพติด 

2. ร้อยละของนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนมี
จิตสํานึกร่วมกันเผ้าระวังต่อต้านยาเสพติด 

80 85 90 95 100 

กลยุทธ์ที ่1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง (ต่อ) 
 

เป้าหมาย (Goals) 
 

ตัวช้ีวัด (KPIs) 
เป้าหมายเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ 

สถิติ/ร้อยละ 
 

แผนงาน / โครงการ 
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62 63 64 65 66 
       เสพติด 

- กิจกรรมการเรียนการสอนกับ
โครงการ D.A.R.E. 
- กิจกรรมวันสําคัญเก่ียวกับ            
ยาเสพติด 

4.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6                   
เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยตลอด
ปีการศึกษา 

1. ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมประชาธิปไตย 

80 85 90 95 100 4.โครงการประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 
- เลือกตั้งประธานนักเรียน 

4.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 มี
ความรู้และมีเจตคติที่ดีต่อการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย 

2. ร้อยละของนักเรียนที่ความรู้และมีเจตคติ
ที่ดีต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

80 85 90 95 100 - กิจกรรมนักเรียนฝุายต่าง ๆ  
- ประชุมสภานักเรียน 

5.1 การดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพนักเรียน
ได้รับการช่วยเหลือแก้ไขปัญหามีพัฒนาการ
ตามศักยภาพ 

1. ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการช่วยเหลือ
แก้ไขปัญหามีพัฒนาการตามศักยภาพ 

65 70 75 80 85 5.โครงการระบบช่วยเหลือ
นักเรียน 
- กิจกรรมสร้างแบบบันทึก
ข้อมูลเพ่ือรวบรวมวิเคราะห์ผล 

 
กลยุทธ์ที ่1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง (ต่อ) 

 
เป้าหมาย (Goals) 

 
ตัวช้ีวัด (KPIs) 

เป้าหมายเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ 
สถิติ/ร้อยละ 

 
แผนงาน / โครงการ 

62 63 64 65 66 
5.2 ครูทุกคนมีความรู้ความเข้าใจมีเจตคติที่ดี
และสามารถให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

2. ร้อยละของครูที่มีความรู้ความเข้าใจ              
มีเจตคติท่ีดีและสามารถให้การดูแล

80 85 90 95 100 การดําเนินงานระบบช่วยเหลือ
นักเรียน 
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ช่วยเหลือนักเรียนได้ -กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 
5.3 นักเรียนมีศักยภาพในการดําเนินชีวิต
และการแก้ปัญหา 

3. ร้อยละของนักเรียนที่มีศักยภาพในการ
ดําเนินชีวิตและแก้ไขปัญหาของตนเองได้ 

70 75 80 85 90 -กิจกรรมจัดสรรท ุนการศึกษา 
-กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ 

5.4 โรงเรียนมีการดําเนินงานแนะแนว
การศึกษาต่ออย่างเป็นระบบ 

4. ร้อยละของนักเรียนมีเข้าศึกษาต่อระดับ 
ที่สูงขึ้น 

100 100 100 100 100  

6.1 นักเรียนทุกคนมีจิตสํานึกเห็นคุณค่าและ
เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับ
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย 

1. ร้อยละของนักเรียนที่มีจิตสํานึกเห็น
คุณค่าและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆเก่ียวกับ
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย 

100 100 100 100 100 6.โครงการคุณธรรมนําความรู้           
สู่ความเป็นไทย 
- กิจกรรมตักบาตรทุกวันพระ 
- กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม 
- กิจกรรมนั่งสมาธิห้องเรียน          
5 นาที 
- กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ            
ทุกวันศุกร์ 

6.2 นักเรียนทุกคนเป็นผู้มีมารยาทงาม 
สุภาพอ่อนโยน 

2. ร้อยละของนักเรียนเป็นผู้มีมารยาทงาม
สุภาพ อ่อนโยน 

70 75 80 85 90 

6.3 นักเรียนทุกคนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตร 
 

3. ร้อยละของนักเรียนมีคุณลักษณะ              
อันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 

100 100 100 100 100 

 
กลยุทธ์ที ่1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง (ต่อ) 

 
เป้าหมาย (Goals) 

 
ตัวช้ีวัด (KPIs) 

เป้าหมายเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ 
สถิติ/ร้อยละ 

 
แผนงาน / โครงการ 

62 63 64 65 66 
       - กิจกรรม 10 นาทีทวีปัญญา 

- กิจกรรมเข้าวัดฟังเทศน์ทุกวัน
พระ 
- กิจกรรมพูดเพราะ ยิ้มง่าย 
ไหว้สวย 
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- กิจกรรมสอบธรรมภาคสนาม
หลวง 
- กิจกรรมประกวดสวดมนต์
ทํานองสรภัญญะ 
- กิจกรรมประกวดมารยาท 

7.1 ครูและนักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรม
วันสําคัญต่างๆ 

1. ร้อยละของครู นักเรียน ที่เข้าร่วม
กิจกรรมวันสําคัญ 

100 100 100 100 100 7.โครงการวันสําคัญของไทย 
- กิจกรรมวันเฉลิมพระชนม 
พรรษาสมเด็จพระราชินี 
- กิจกรรมวันไหว้ครู 
- กิจกรรมวันสุนทรภู่วันต่อต้าน
ยาเสพติด 

7.2 ครูและนักเรียนทุกคนแสดงความ
จงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ 

2. ร้อยละของครู นักเรียน ที่แสดงความ
จงรักภักดีต่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

100 100 100 100 100 

7.3 ครูและนักเรียนทุกคนปฏิบัติตามระเบียบ
ประเพณีและวัฒนธรรมและรักความเป็นไทย 

3. ร้อยละของครูและนักเรียนที่ปฏิบัติตาม
ระเบียบประเพณีวัฒนธรรมและรักความ 

100 100 100 100 100 

กลยุทธ์ที ่1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง (ต่อ) 
 

เป้าหมาย (Goals) 
 

ตัวช้ีวัด (KPIs) 
เป้าหมายเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ 

สถิติ/ร้อยละ 
 

แผนงาน / โครงการ 
62 63 64 65 66 

 เป็นไทย      -กิจกรรมวันเฉลิมพระชนม  
 
 

4.ร้อยละของนักเรียนที่มีคุณลักษณะและ
ค่านิยมอันเพ่ิงประสงค์ 
 

100 100 100 100 100 พรรษา รัชกาลที่ 10 
- กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
- กิจกรรมวันลอยกระทง 
- กิจกรรมวันพ่อ 
- กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 
- กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 
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กลยุทธ์ที ่2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

 
เป้าหมาย (Goals) 

 
ตัวช้ีวัด (KPIs) 

เป้าหมายเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ 
สถิติ/ร้อยละ 

 
แผนงาน / โครงการ 

62 63 64 65 66 
1.1 ผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ RT, 
NT, O-NET  เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 

1. ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 

65 70 75 80 85 1.โครงการยกผลสัมฤทธิ์
ประสิทธิภาพ  
RT, NT,O-NET 

1.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1,3,6 ได้
เข้าค่ายวิชาการเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนให้สูงขึ้น 
 
 

2. ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษา         
ปีที่ 1,3,6 ได้รับการพัฒนาศักยภาพทาง
วิชาการผ่านการเข้าค่ายกิจกรรมการสอน
เสริมเพ่ิมความรู้ 
 

100 100 100 100 100 -  วิเคราะห์ผลการสอบ RT, 
NT, O-NET 
- จัดทําแผนการเรียนรู้
สอดแทรกแนวข้อสอบ 
- จัดกิจกรรมสอนเสริมเพ่ิม
ความรู้หลังเลิกเรียนทุกวันและ
วันจันทร์ ป. 6 12.30 น.ถึง 
15.30 น 
- จัดสอบ Pretest, Posttest 
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O-NET 
- จัดค่ายวิชาการ 

 
 

 
เป้าหมาย (Goals) 

 
ตัวช้ีวัด (KPIs) 

เป้าหมายเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ 
สถิติ/ร้อยละ 

 
แผนงาน / โครงการ 

62 63 64 65 66 
2.1เด็กอายุ 3-6 ปีได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ตามหลักสูตรปฐมวัย 
 

1.ร้อยละของเด็กอายุ 3-6 ปี ได้รับการ
พัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ ์จิตใจสังคม
และสติปัญญาที่เหมาะสมกับวัย
ความสามารถ ความสนใจ ความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล 
 

100 
 

100 100 100 100 2.โครงการพัฒนาการศึกษา
ปฐมวัย 
-กิจกรรมสู่อ้อมอกครู 
-กิจกรรมเสริมสร้างสมรรถภาพ
ร่างกาย     (Brain Gym) 
-กิจกรรมความฉลาดทาง
อารมณ์ในกิจกรรมประจําวัน 

2.2 พ่อแม่ผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจใน
การเลี้ยงดูเด็กอายุ 3-6 ปี ให้ได้รับการพัฒนา
ทางร่างกายอารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา 
ที่เหมาะสมกับวัย ความสามารถ ความสนใจ
และความแตกต่างระหว่าง 

2.ร้อยละของเด็กอายุ 3-6 ปีได้รับการ
พัฒนาศักยภาพตามหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย 
 

100 100 100 100 100 -กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย 
-พัฒนาศูนย์ปฐมวัย 
-กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม 
-กิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน 
-กิจกรรมเล่านิทานเวทีคนเก่ง 
-กิจกรรมออมก่อนใช้ 
-กิจกรรมยุวบัณฑิต 
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-จัดนิทรรศการวิชาการ 
 

 
เป้าหมาย (Goals) 

 
ตัวช้ีวัด (KPIs) 

เป้าหมายเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ 
สถิติ/ร้อยละ 

 
แผนงาน / โครงการ 

62 63 64 65 66 
2.3 เด็กอายุ 3- 6 ปี ได้รับการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมมีทักษะการใช้ภาษา
สื่อสารและสนใจเรียนรู้สิ่งต่างๆที่เหมาะสม
กับวัย 

3.ร้อยละของพ่อแม่ผู้ปกครองมีความรู้ความ
เข้าใจในการเลี้ยงดูเด็กอายุ 3-6 ปีให้ได้รับ
การพัฒนาทางร่างกายอารมณ์จิตใจสังคม
และสติปัญญาที่เหมาะสมกับวัย
ความสามารถความสนใจและความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล 

80 85 90 95 100 -กิจกรรมออมก่อนใช้ 
-กิจกรรมยุวบัณฑิต 
-จัดนิทรรศการวิชาการ 
 

 4.ร้อยละของเด็กอายุ 3-6 ปีได้รับการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมมีทักษะในการใช้
ภาษาสื่อสารและสนใจเรียนรู้สิ่งต่างๆที่
เหมาะสมกับวัย 

100 100 100 100 100  

3.1 นักเรียนทุกคนตระหนักถึงความสําคัญ
ของภาษาไทยและวรรณกรรมไทยในฐานะที่
เป็นเอกลักษณ์ของชาติ 

1.ร้อยละของนักเรียนที่เห็นความสําคัญของ
ภาษาไทยในฐานะภาษาชาติ 
 

100 100 100 100 100 3.โครงการยกผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 
-จัดทําแบบฝึกส่งเสริมการอ่าน
คําพ้ืนฐาน 
-จัดทําแบบฝึกส่งเสริมการอ่าน
คําพ้ืนฐาน 

 
  เป้าหมายเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ  



 

งานนโยบายและแผนโรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) 
 

70 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562 - 2566 

เป้าหมาย (Goals) ตัวช้ีวัด (KPIs) สถิติ/ร้อยละ แผนงาน / โครงการ 
62 63 64 65 66 

3.2 นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน
ภาษาไทยเพ่ิมมากขึ้น 

2.ร้อยละของนักเรียนที่มีเจตคติท่ีดีต่อ การ
เรียนภาษาไทย 

100 100 100 100 100 -จัดทําบันทึกการอ่าน 
-จัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการ
อ่าน 

3.3 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาษาไทยเพ่ิมขึ้น 

3.ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการเรียน
ภาษาไทยเพ่ิมขึ้น 

65 70 75 80 85 -จัดกิจกรรมส่งเสริมเขียนตาม
คําบอกและการท่องอาขยาน
ตลอดปีการศึกษา 

3.4 นักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ RT, 
NT,O-NET เพ่ิมข้ึน 
 

4. ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการทดสอบ
ระดับชาติ RT, NT,O-NET เพ่ิมข้ึน             
ร้อยละ 5 

65 70 75 80 85 -จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ 
-จัดกิจกรรมวันภาษาไทย
แห่งชาติ 
-จัดกิจกรรมสอนเสริมเพ่ือ
พัฒนาการอ่านการ 

3.5 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 อ่าน
ออกเขียนได้ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6  อ่าน
คล่องเขียนคล่อง 

5. ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
1 2 อ่านออกเขียนได้นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3-6 อ่านคล่องเขียนคล่อง 

80 85 90 95 100 เขียนและยกผลสัมฤทธิ์ 
-จัดกิจกรรมสวดโอ้เอ้วิหารราย 
 

 
 

 
เป้าหมาย (Goals) 

 
ตัวช้ีวัด (KPIs) 

เป้าหมายเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ 
สถิติ/ร้อยละ 

 
แผนงาน / โครงการ 

62 63 64 65 66 
4.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -6 ได้รับ
การสอนเสริมเพ่ือยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

1.ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการสอนเสริม
เพ่ือยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

100 100 100 100 100 4.โครงการยกผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่มสาระการ



 

งานนโยบายและแผนโรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) 
 

71 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562 - 2566 

วิชาคณิตศาสตร์   เรียนรู้คณิตศาสตร์ 
-กิจกรรมฝึกทักษะการคิดเลข
เร็ว 

4.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 มี
ผลสัมฤทธิ์วิชาคณิตศาสตร์สูงขึ้นและมีผลการ
ทดสอบระดับชาติ o-net เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 

2.ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
1-6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและมี
ผลทดสอบระดับชาติ o-net เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
3 

60 65 70 75 80 -กิจกรรมเข้าร่วมแข่งขัน
ความสามารถทางคณิตศาสตร์ 
-กิจกรรมแข่งขันคณิตคิดเร็ว
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

4.3 นักเรียนมีผลการสอบวัดความรู้ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน 
 

3. ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการสอบวัด
ความรู้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

60 65 70 75 80 -จัดค่ายวิชาการเตรียมความ
พร้อมสู่การสอบ o-net 
- จัดนิทรรศการทางวิชาการ 

5.1 นักเรียนมีผลสอบระดับชาติ O-NET ใน
รายวิชาภาษาอังกฤษสูงขึ้นร้อยละ 3 

1.ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการทดสอบ
ระดับชาติ o-net ในรายวิชาภาษาอังกฤษ
สูงขึ้นร้อยละ 3 

50 55 60 65 70 5.โครงการยกผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
-กิจกรรมการเรียนการสอนโดย
ครูต่างชาติ 

 
 

เป้าหมาย (Goals) 
 

ตัวช้ีวัด (KPIs) 
เป้าหมายเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ 

สถิติ/ร้อยละ 
 

แผนงาน / โครงการ 
62 63 64 65 66 

5.2 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาษาอังกฤษทุกระดับชั้นสูงขึ้นร้อยละ 5 

2. ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนภาษาอังกฤษสูงขึ้นทุก
ระดับชั้น 

65 70 75 80 85 -กิจกรรมท่องศัพท์และเขียน
ตามคําบอก 
- กิจกรรมวันคริสต์มาส 
-กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ 

5.3 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ 3.ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการพัฒนา 80 85 90 95 100 -  กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่



 

งานนโยบายและแผนโรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) 
 

72 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562 - 2566 

ภาษาอังกฤษอย่างเต็มศักยภาพ ภาษาอังกฤษอย่างเต็มศักยภาพ การสอบระดับชาติ o-net 
5.4นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ
ภาษาอังกฤษ 
 

4.ร้อยละของนักเรียนที่มีเจตคติท่ีดีต่อ
วิชาชีพภาษาอังกฤษ 

100 100 100 100 100 - กิจกรรมนิทรรศการทาง
วิชาการ 
 

6.1 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 มี
ความรู้และทักษะที่จําเป็นตามหลักสูตรตาม
ศักยภาพ 

1. ร้อยละของนักเรียนที่มีความรู้และทักษะ
ที่จําเป็นต่อหลักสูตรตามศักยภาพ 
 

60 65 70 75 6 6.โครงการยกผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษากลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ 
-กิจกรรมทําแบบฝึกสอนเสริม
บทเรียน 

 
 

 
เป้าหมาย (Goals) 

 
ตัวช้ีวัด (KPIs) 

เป้าหมายเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ 
สถิติ/ร้อยละ 

 
แผนงาน / โครงการ 

62 63 64 65 66 
6.2นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ได้รับ
การสอนเสริมเพ่ือยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ 

2.ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการพัฒนา
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
 

100 100 100 100 100 -กิจกรรมค่ายวิชาการ 
-กิจกรรมนิทรรศการวิชาการ 
-กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
-กิจกรรมเสริมสร้าง
กระบวนการคิด 

6.3 นักเรียนมีผลการเรียนเพ่ิมข้ึนทุก
ระดับชั้น 

3.ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาวิทยาศาสตร์สูงขึ้น 

60 65 70 75 80 -กิจกรรมห้องเรียนสีเขียว 
-กิจกรรมแข่งขันความสามารถ
ทางวิชาการ 

6.4 นักเรียนมีผลคะแนนเฉลี่ยการทดสอบ 4.ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยการ 60 65 70 75 80  



 

งานนโยบายและแผนโรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) 
 

73 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562 - 2566 

ระดับชาติ o-net NT เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 ทดสอบระดับชาติ o-net NT เพ่ิมข้ึนร้อย
ละ 5 

7.1นักเรียนมีพัฒนาการด้านการสร้างสรรค์
และเกิดทักษะมากขึ้น 

1.ร้อยละของนักเรียนที่มีพัฒนาการด้าน
สร้างสรรค์และเกิดทักษะมากขึ้น 

65 70 75 80 85 7.โครงการเสริมศิลป์สานฝัน 
-กิจกรรมสร้างสรรค์ด้าน
ทัศนศิลป์ดนตรี 

7.2 นักเรียนสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมอย่าง
เต็มความสามารถ 

2.ร้อยละของนักเรียนที่สนใจและเข้าร่วม
กิจกรรมอย่างเต็มความสามารถ 

65 70 75 80 85 นาฏศิลป์ 
-กิจกรรมการแสดงดนตรี
นาฏศิลป์ 

 
 

เป้าหมาย (Goals) 
 

ตัวช้ีวัด (KPIs) 
เป้าหมายเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ 

สถิติ/ร้อยละ 
 

แผนงาน / โครงการ 
62 63 64 65 66 

7.3 ครูนักเรียนได้พัฒนาความรู้ทางทัศนศิลป์
ดนตรีนาฏศิลป์ยิ่งขึ้น 
 

3.ร้อยละของครูและนักเรียนได้พัฒนา
ความรู้ทางทัศนศิลป์ดนตรีนาฏศิลป์ยิ่งขึ้น 
 

65 70 75 80 85 -กิจกรรมซ้อมเครื่องดนตรีไทย 
ดนตรีสากล  เครื่องแต่งกายและ
อุปกรณ์ประกอบการแสดง 
-นิทรรศการกลุ่มสาระศิลปะ 

8.1 โรงเรียนมีห้องคอมพิวเตอร์เพื่อการ
เรียนรู้ที่พร้อมให้บริการแก่บุคลากรและ
นักเรียน 

      8.โครงการพัฒนา ICT เพ่ือการ
เรียนรู้ 
-กิจกรรมบูรณาการกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ทาง  8 กลุ่มสาระ 

8.2 นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 

1.ร้อยละของนักเรียนที่สามารถใช้สื่อ
สารสนเทศเพ่ือแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 

65 70 75 80 85 -อบรมการสร้างผลงานของ
นักเรียนด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป 
-อบรมการสร้างสื่อนวัตกรรม
ของครูและบุคลากรทาง 



 

งานนโยบายและแผนโรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) 
 

74 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562 - 2566 

8.3 นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีเพ่ือสร้าง
ชิ้นงานในการเรียนได้ 
 

2.ร้อยละของนักเรียนที่สามารถใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสร้างงานในการ
เรียนได้ 

60 65 70 75 80 การศึกษา 
 

 
 

เป้าหมาย (Goals) 
 

ตัวช้ีวัด (KPIs) 
เป้าหมายเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ 

สถิติ/ร้อยละ 
 

แผนงาน / โครงการ 
62 63 64 65 66 

8.4 .ครูและบุคลากรสามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสร้างนวัตกรรมสื่อการสอนได้ 

3.ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา
สามารถใช้เทคโนโลยีเพ่ือสร้างนวัตกรรมใน
การสอนได้ 

70 75 80 85 90  

9.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทุกคน
ได้ฝึกทักษะและสร้างประสบการณ์ในการ
พัฒนาทักษะกระบวนการคิดขั้นสูงที่
หลากหลาย 

1.ร้อยละของนักเรียนที่ได้ฝึกทักษะ
กระบวนการคิดข้ันสูง 
 

60 65 70 75 80 9.โครงการคิดเป็นทําเป็น
แก้ปัญหาได้ 
-ผลิตสื่อและพัฒนาสื่อการสอน 
-ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้และปูาย
นิเทศ 
-ฝึกทักษะการคิดให้แก่ผู้เรียน
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

9.2 โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้และสื่อท่ีสามารถ
สนับสนุนกิจกรรมการคิดข้ันสูงที่หลากหลาย
อย่างเพียงพอกับผู้เรียน 

2.ร้อยละของนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้และ
สื่อที่สนับสนุนกิจกรรมการคิดขั้นสูง 

60 65 70 75 80 -ผู้จัดทําแบบแผนการเรียนรู้
บูรณาการสอดแทรกทักษะ
กระบวนการคิด 
-จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะ
กระบวนการคิด 
-จัดกิจกรรมแรลลี่หนูน้อย             
ชวนคิด 



 

งานนโยบายและแผนโรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) 
 

75 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562 - 2566 

 
 

เป้าหมาย (Goals) 
 

ตัวช้ีวัด (KPIs) 
เป้าหมายเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ 

สถิติ/ร้อยละ 
 

แผนงาน / โครงการ 
62 63 64 65 66 

       -จัดนิทรรศการทางวิชาการ 
10.1 นักเรียนมีความรับผิดชอบมีระเบียบ
วินัยเป็นผู้นําและผู้ตามท่ีดี 

1.ร้อยละของนักเรียนที่มีความรับผิดชอบมี
ระเบียบวินัยและเป็นผู้นําผู้ตามที่ดี 

70 75 80 85 90 10.โครงการพัฒนาผู้เรียน 
-กิจกรรมวันสถาปนาคณะ
ลูกเสือแห่งชาติและ 

10.2 นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม
ได้ระดับดี 

2.รายละเอียดของนักเรียนที่ปฏิบัติกิจกรรม
อยู่ค่ายพักแรมได้ในระดับดี 

80 85 90 95 100 บําเพ็ญสาธารณะประโยชน์ 
-พิธีประดับดาวลูกเสือสํารอง
ดาวดวงที่ 1 2 3 

10.3 นักเรียนบําเพ็ญสาธารณประโยชน์ทั้งใน
และนอกโรงเรียนได้ 
 

3.ร้อยละของนักเรียนที่บําเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียน 

80 85 90 95 100 - พิธีเข้าประจํากองลูกเสือ
สามัญ 
-กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตร
นารี 
-กิจกรรมวันวชิราวุธ 

10.4 นักเรียนเข้าร่วมชมรมตามความสนใจ 4.ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
อบรมด้วยความสนใจ 

80 85 90 95 100 -กิจกรรมชมรม 
- กิจกรรมแนะแนว 

 
 

 
เป้าหมาย (Goals) 

 
ตัวช้ีวัด (KPIs) 

เป้าหมายเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ 
สถิติ/ร้อยละ 

 
แผนงาน / โครงการ 

62 63 64 65 66 
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11.1ครูผู้สอนการศึกษาพิเศษสามารถนํา
ความรู้ที่ได้จากการอบรมไปปรับปรุงใช้ใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1.ร้อยละ ของครูผู้สอนการศึกษาพิเศษ
สามารถนําความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไป
ปรับปรุงใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน 

80 85 90 95 100 11.โครงการการศึกษาพิเศษ 
-จัดอบรมผู้ปกครองจัดทํา IEP 
- พัฒนาศูนย์การศึกษาพิเศษ 
-ส่งครูเข้าอบรมจากหน่วยงาน
ราชการและ 

11.2 ผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการเข้า
ร่วมประชุมและนําความรู้ที่ได้จากการประชุม
มาใช้เป็นแนวทางอบรมเลี้ยงดูบุตร 

2.ร้อยละของผู้ปกครองที่ให้ความร่วมมือใน
การเข้าร่วมประชุมและนําความรู้ที่ได้จาก
การประชุมมาใช้เป็นแนวทางอบรมเลี้ยงดู
บุตร 

80 85 90 95 100 เอกชน 
-จัดกิจกรรมเรียนรู้สู่โลกกว้าง 
-จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โดยสอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรม 

11.3.นักเรียนสนุกกับการร่วมทํากิจกรรม
และนําความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในการพัฒนา
ตนเอง 

3.ร้อยละของนักเรียนสนุกกับการร่วม
กิจกรรมและนําความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการ
พัฒนาตนเอง 

80 85 90 95 100 -จัดนิทรรศการทางวิชาการ 

12.1 ครูนักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน 
 

1.ร้อยละของครูนักเรียนที่มีนิสัยรักการอ่าน 75 80 85 90 95 12.โครงการห้องสมุดมีชีวิต 
-พัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ที่ทันสมัย 

 
 

เป้าหมาย (Goals) 
 

ตัวช้ีวัด (KPIs) 
เป้าหมายเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ 

สถิติ/ร้อยละ 
 

แผนงาน / โครงการ 
62 63 64 65 66 

12.2 ห้องสมุดมีหนังสือวารสารและ
หนังสือพิมพ์ไว้บริการ 

2.ร้อยละของหนังสือวารสารและ
หนังสือพิมพ์ที่มีไว้บริการในห้องสมุด 

80 85 90 95 100 ของครูบุคลากร 
-จัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการ
อ่าน 10 

12.3 นักเรียนผู้เข้ารับการอบรมยุว 3.ร้อยละของนักเรียนที่เข้าอบรมยุว 80 85 90 95 100 กิจกรรม 
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บรรณารักษ์รู้จักวิธีการให้บริการในห้องสมุด บรรณารักษ์สามารถให้บริการได้ 
 

-จัดซื้อหนังสือวารสาร
หนังสือพิมพ์ 
-จัดอบรมยุวบรรณารักษ์ 

12.4 ครูนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์
ห้องสมุด 

4.ระยะของครูนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
สัปดาห์ห้องสมุด 

100 100 100 100 100 -จัดสัปดาห์ห้องสมุด 
-จัดกิจกรรมแรลลี่รักการอ่าน 

12.5 ชุมชนมีนิสัยรักการอ่าน 5.ร้อยละของชุมชนที่มีนิสัยรักการอ่าน 65 70 75 80 85  
12.6นักเรียนกล้าแสดงออกมีความคิด
สร้างสรรค์ 

6.ร้อยละของนักเรียนที่มีความกล้า
แสดงออกมีความคิดสร้างสรรค์ได้ 

80 85 90 95 100  

13.1 นักเรียนมีจิตสํานึกและเห็นค่าในการ
ร่วมกิจกรรม 

1.ร้อยละของนักเรียนที่มีจิตสํานึกและเห็น
คุณค่าในการเข้าร่วมกิจกรรม 

90 95 100 100 100 13.โครงการเรียนรู้สู่อาชีพ 
-กิจกรรมตลาดนัดโรงเรียน 

12.2นักเรียนเห็นคุณค่าในการประกอบอาชีพ
สุจริต 

2.ร้อยละของนักเรียนที่เห็นคุณค่าในการ
ประกอบอาชีพสุจริต 

90 95 100 100 100 - กิจกรรมประดิษฐ์กระทง
ใบตอง 
-กิจกรรมหารายได้ระหว่างเรียน 

 
เป้าหมาย (Goals) 

 
ตัวช้ีวัด (KPIs) 

เป้าหมายเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ 
สถิติ/ร้อยละ 

 
แผนงาน / โครงการ 

62 63 64 65 66 
12.3 นักเรียนมีนิสัยรักการทํางานทํางาน
ร่วมกับผู้อ่ืนและพ่ึงตนเองได้ 
 

3.ร้อยละของนักเรียนที่มีนิสัยรักการทํางาน
ทํางานร่วมกับผู้อ่ืนและพ่ึงพาตนเองได้ 

80 85 90 95 100 จัดชุดสังฆทาน 

12.4 นักเรียนมีนิสัยรักการช่วยเหลือตนเอง
ประหยัดการแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง 
 

4.ร้อยละของนักเรียนที่มีนิสัยรักการ
ช่วยเหลือตนเองประหยัดการแบ่งเบาภาระ
ผู้ปกครอง 
 

80 85 90 95 100  

12.5 นักเรียนหารายได้ระหว่างเรียน 5. ร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถหา 65 70 75 80 85  
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 รายได้ระหว่างเรียน 
12.6 นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมความ
รับผิดชอบซื่อสัตย์ขยันประหยัดอดทนในการ
ทํางาน 

6.ร้อยละของนักเรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรม
ความรับผิดชอบซื่อสัตย์ขยันประหยัดอดทน
ในการทํางาน 

90 95 100 100 100  

13.1 ครูทุกคนมีความรู้ความเข้าใจกฎกติกา
พ้ืนฐานในกีฬาหมากล้อมและมีทักษะการเล่น
กีฬาหมากล้อมพ้ืนฐาน 

1.ร้อยละของครูที่มีความรู้ความเข้าใจในกฎ
กติกาพ้ืนฐานในกีฬาหมากล้อมและมีทักษะ
ในการเล่นกีฬาหมากล้อมพ้ืนฐานได้ 

70 75 80 85 90 13.โครงการฝึกทักษะชีวิต
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
กิจกรรมเสริมสร้างทักษะ
กระบวนการคิดและการ
แก้ปัญหา(หมากล้อม) 

 
 

เป้าหมาย (Goals) 
 

ตัวช้ีวัด (KPIs) 
เป้าหมายเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ 

สถิติ/ร้อยละ 
 

แผนงาน / โครงการ 
62 63 64 65 66 

13.2 นักเรียนระดับชั้นอนุบาลถึงชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 มีความเข้าใจกฎกติกา
พ้ืนฐานในกีฬาหมากล้อมและมีทักษะในการ
เล่นกีฬาหมากล้อมข้ันพ้ืนฐาน 

2. ร้อยละของนักเรียนที่มีความเข้าใจในกฎ
กติกาขั้นพ้ืนฐานได้ 
 

65 70 75 80 85 -จัดอบรมครูและนักเรียนแกน
นํา 
-ครูนําความรู้ไปขยายผลกับ
นักเรียน 
-จัดกิจกรรมชมรมหมากล้อม 
-จัดสรรนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน 

14.1 ครูมีทักษะในการประดิษฐ์เหรียญโปรย
ทานของที่ระลึกได้ 

1.ร้อยละของครูมีทักษะในการประดิษฐ์
เหรียญโปรยทานของที่ระลึกได้ 

80 85 90 95 100 14.โครงการฝึกทักษะชีวิต
ผู้เรียน ในศตวรรษท่ี 21 
กิจกรรมร้านสะดวกบุญ 

14.2 นักเรียนมีความสามารถในการประดิษฐ์
เหรียญโปรยทานพวงหรีดแห้งของที่ระลึก

2.ร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถใน
การประดิษฐ์เหรียญโปรยทานพวงหรีดแห้ง

80 85 90 95 100 - กิจกรรมพับเหรียญโปรยทาน 
-กิจกรรมบรรจุสังฆทาน 
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และรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ของที่ระลึกและรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ 

-กิจกรรมพวงหรีดแห้ง 
-กิจกรรมจําหน่ายเหรียญโปรย
ทานพวงหรีดแห้ง ชุดสังฆทาน 

14.3 นักเรียนนําความรู้ที่ได้ไปประกอบ
อาชีพเสริมหารายได้ระหว่างเรียน 

3.ร้อยละของนักเรียนที่นําความรู้ที่ได้ไปใช้
ประกอบอาชีพเสริมหารายได้ระหว่าง 

65 70 75 80 85  

 
เป้าหมาย (Goals) 

 
ตัวช้ีวัด (KPIs) 

เป้าหมายเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ 
สถิติ/ร้อยละ 

 
แผนงาน / โครงการ 

62 63 64 65 66 
และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เรียนและได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์       
15.1นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้และ
ทักษะในการเล่นฟุตซอลเข้าใจกติกาการเล่น 

1.ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้และทักษะในการเล่นฟุตซอลเข้าใจ
กติกาการเล่น 

100 100 100 100 100 15.โครงการฝึกทักษะชีวิต
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  
กิจกรรมฝึกทักษะฟุตซอล 
-จัดอบรมกฎกติกา 

15.2 นักเรียนนําทักษะที่ได้มาพัฒนาฝึกฝน
ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและโรงเรียน 

2.ร้อยละของนักเรียนที่นําทักษะที่ได้มา
พัฒนาฝึกฝนให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง 
 

70 75 80 85 90 -ฝึกซ้อมตามตาราง 
- ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันท้ัง
ภายในและภายนอกโรงเรียน 

15.3 นักเรียนมีทักษะกีฬาฟุตซอลที่มี
มาตรฐานสูงขึ้น 

3.ร้อยละของนักเรียนที่มีทักษะกีฬา            
ฟุตซอลมาตรฐานสูงขึ้น 

70 75 80 85 90  

16.1 นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้สู่โลก
กว้าง 

1.ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
เรียนรู้สู่โลกกว้าง 

100 100 100 100 100 16.โครงการเรียนรู้โลกกว้าง 
- จัดทําคู่มือแหล่งเรียนรู้ 

16.2 นักเรียนได้รับความรู้และความสามารถ
สร้างองค์ความรู้ได้ 

2. ร้อยละของนักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง
สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง 

80 85 90 95 100 -จัดทําปฏิทินนํานักเรียนไป
เรียนรู้ 
-นํานักเรียนไปทัศนศึกษา 
-นํานักเรียนแสดงผลงานจาก
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การไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 
เป้าหมาย (Goals) 

 
ตัวช้ีวัด (KPIs) 

เป้าหมายเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ 
สถิติ/ร้อยละ 

 
แผนงาน / โครงการ 

62 63 64 65 66 
1.1 ครูและบุคลากรผู้สอนทุกระดับชั้นทุกคน
ภายในโรงเรียนปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1.ร้อยละของครูบุคลากรปฏิบัติหน้าที่อย่าง
มีประสิทธิภาพและพัฒนาตนเองในการ
ทํางานดีข้ึน 

70 75 80 85 90 1. โครงการนิเทศเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน 
- กิจกรรมนิเทศและสังเกตการ
สอน 

1.2 โรงเรียนจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานที่กําหนด 
 

2.โรงเรียนจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานที่กําหนด 

70 75 80 85 90 -กิจกรรมนิเทศแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 
-กิจกรรมนิเทศเยี่ยมห้องเรียน/ 
ห้องเรียนพิเศษ 
-กิจกรรมส่งเสริม/เผยแพร่
ความรู้ทางวิชาการ 
-กิจกรรมนิเทศรูปแบบ
ปรึกษาหารือ 
- กิจกรรมนิเทศรูปแบบการ
ประชุม 
-กิจกรรมนิเทศติดตามงาน 

 



 

งานนโยบายและแผนโรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) 
 

81 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562 - 2566 

 
เป้าหมาย (Goals) 

 
ตัวช้ีวัด (KPIs) 

เป้าหมายเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ 
สถิติ/ร้อยละ 

 
แผนงาน / โครงการ 

62 63 64 65 66 
       -กิจกรรมนิเทศรูปแบบ

ประเมินผลของกิจกรรมแต่ละ
กิจกรรม 

2.1 ครูและบุคลากรในโรงเรียนได้รับความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงาน 

1.ร้อยละของครูและบุคลากรสามารถจัด
กระบวนการเรียนรู้และปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

80 85 90 95 100 2. โครงการพัฒนาบุคลากรและ
ส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติ
ราชการ 
-กิจกรรมคัดเลือกครูดีในดวงใจ 

2.2 ครูและบุคลากรในโรงเรียนได้รับการ
พัฒนาในด้านการเรียนการสอนที่ทันต่อ
หลักสูตรที่ใช้ในปัจจุบัน 

2.ร้อยละของครูบุคลากรมีผลงานในการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 
 

80 85 90 95 100 - กิจกรรมศึกษาดูงานเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนการสอน 
 

2.3 ครูและบุคลากรได้รับความรู้ในด้านการ
ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ 

       

3.1นักเรียนได้รับความรู้จากการเรียนการ
สอนอย่างมีประสิทธิภาพและมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนดีขึ้น 

1.ร้อยละของครูบุคลากรที่ได้รับคัดเลือกให้
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

100 100 100 100 100 3.โครงการสรรหาและจัดจ้าง
บุคลากรในโรงเรียน 
- คัดเลือกบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ 

 
 

เป้าหมาย (Goals) 
 

ตัวช้ีวัด (KPIs) 
เป้าหมายเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ 

สถิติ/ร้อยละ 
 

แผนงาน / โครงการ 
62 63 64 65 66 

3.2 นักเรียนได้รับการดูแลเอาใจใส่ได้อย่าง
ทั่วถึงและมีความปลอดภัย 

2.ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนดีขึ้น 

70 75 80 85 90 - จัดจ้างครูต่างชาติ 
- จ้างครูอัตราจ้างสาขาท่ีขาด
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แคลน 
3.3 โรงเรียนมีบุคลากรทางการศึกษา
พอเพียงกับความต้องการเพ่ือทําให้การ
บริหารและการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

3.โรงเรียนมีการบริหารงานแนะจัด
การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก - จ้างพี่เลี้ยงอนุบาล 
- แจ้งครูวิทยากรท้องถิ่น 
-จ้างยามรักษาการณ์ 
-จ้างลูกจ้างทั่วไป 

4.1 สถานศึกษามีความเป็นอิสระคล่องตัว
และมีประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณ 

1.สถานศึกษามีความเป็นอิสระคล่องตัวและ
มีประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณ 

ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 4. โครงการบริหารงบประมาณ 
-สรุปแผนครึ่งปี 
- ตรวจสอบติดตามและรายงาน
การใช้ 

4.2 นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรงร่างกาย
เจริญเติบโตตามวัยจากการได้รับอาหาร
กลางวันและอาหารเสริมนมอย่างเพียงพอ
และมีคุณภาพ 

2. ร้อยละของนักเรียนที่มีสุขภาพแข็งแรง
เจริญเติบโตตามวัย 
 

70 75 80 85 90 งบประมาณและตรวจสอบงาน
พัสดุ 
- จัดทําแผนปฏิบัติการ 
-จัดทําคําของบประมาณ 
-จัดสรรงบประมาณตามท่ีได้รับ
จัดสรรจากสพป.กทม. 
 

 
เป้าหมาย (Goals) 

 
ตัวช้ีวัด (KPIs) 

เป้าหมายเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ 
สถิติ/ร้อยละ 

 
แผนงาน / โครงการ 

62 63 64 65 66 
4.3 โรงเรียนมีแผนการบริหารงาน
งบประมาณอย่างมีคุณภาพจัดสรร
งบประมาณตามความเหมาะสมและเป็น
ธรรมให้คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วม
และสนับสนุนการระดมทรัพยากร 

3. โรงเรียนมีแผนการบริหารงบประมาณ
อย่างมีคุณภาพจัดสรรงบประมาณตาม
ความเหมาะสมและเป็นธรรมกรรมการ
สถานศึกษามีส่วนร่วมในการสนับสนุนการ
ระดมทรัพยากร 

ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก  
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4.4 ครูบุคลากรของโรงเรียนมีวัสดุอุปกรณ์สื่อ
การเรียนการสอนใช้อย่างพอเพียง 

4.ร้อยละของครูบุคลากรของโรงเรียนมีวัสดุ
อุปกรณ์สื่อการสอนใช้อย่างพอเพียง 

95 100 100 100 100  

5.1 พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลครูและ
นักเรียนได้อย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

1.ร้อยละข้อมูลของโรงเรียนที่ถูกต้องเป็น
ปัจจุบัน 
 

80 85 90 95 100 5. โครงการพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศ 
- พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูล
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

5.2 ปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ของโรงเรียนให้
เป็นปัจจุบัน 

2.ร้อยละของครูและบุคลากรมีความพึง
พอใจในการใช้บริการ 

80 85 90 95 100 - พัฒนาระบบข้อมูลและการ
สืบค้นข้อมูล 
- ปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ของ
โรงเรียน 

5.3 โรงเรียนมีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ี
สมบูรณ์สะดวกแก่การศึกษาค้นคว้า 

3. โรงเรียนมีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ี
สมบูรณ์สะดวกแก่การศึกษาค้นคว้า 

ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก - กิจกรรมเด็กรุ่นใหม่รู้ทัน ICT 

 
 

เป้าหมาย (Goals) 
 

ตัวช้ีวัด (KPIs) 
เป้าหมายเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ 

สถิติ/ร้อยละ 
 

แผนงาน / โครงการ 
62 63 64 65 66 

6.1 ครูบุคลากรนักเรียนมีความพึงพอใจยินดี
ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆที่โรงเรียนจัด
ขึ้น 

1.ร้อยละของครูบุคลากรนักเรียนใน
โรงเรียนมีความพึงพอใจยินดีให้การ
สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ 

90 95 100 100 100 6.  โครงการสวัสดิการ 
- กิจกรรมแสดงความยินดีครู
นักเรียนบุคลากร 
- จะกรรมสวัสดิการเงินกู้  

6.2 ครูนักเรียนบุคลากรมีความพึงพอใจ
สินค้าในร้านค้าสหกรณ์โรงเรียน 

2. ร้อยละของครูนักเรียนและบุคลากรพอใจ
ในการบริการและสินค้ามีคุณภาพของ
ร้านค้าสหกรณ์โรงเรียน 

90 95 100 100 100 -กิจกรรมเยี่ยมไข้ 
- กิจกรรมเพิ่มเติม 
- กิจกรรมศึกษาดูงาน 

6.3 ครูและบุคลากรให้ความร่วมมือกิจกรรม 3. ร้อยละของครูบุคลากรให้ความร่วมมือใน 95 100 100 100 100 - การทุนการศึกษานักเรียน 
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สวัสดิการออมทรัพย์ กิจกรรมสวัสดิการออมทรัพย์ 
 
 
 
 
 
 
ประยุทธ์ที่ 4 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 
เป้าหมาย (Goals) 

 
ตัวช้ีวัด (KPIs) 

เป้าหมายเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ 
สถิติ/ร้อยละ 

 
แผนงาน / โครงการ 

62 63 64 65 66 
6.1 นักเรียนมีทักษะการดูแลสุขภาพอนามัย
ที่ดี 

1. ร้อยละของนักเรียนที่มีทักษะการดูแล
สุขภาพอนามัยที่ดี 

80 85 90 95 100 1. โครงการส่งเสริมสุขภาพ 
-อบรม อ.ย. น้อย 

6.2  ครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ปกครอง
ชุมชนร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของ
นักเรียน 

2. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้ปกครองชุมชนร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพของนักเรียน 

80 85 90 95 100 - กิจกรรมสุขภาพดีนาทีเดียว 
-อบรม อสร. 
- กิจกรรมแอโรบิคยามเช้า 

6.3  โรงเรียนมีสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้และสุขภาพผู้เรียนครูบุคลากร 

3.โรงเรียนจัดสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อสุขภาพ
และการเรียนรู้ 

ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก - จัดสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
ส่งเสริมคุณภาพของผู้เรียน 

2.1 นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวัน
และดื่มนมที่มีคุณค่าทางโภชนาการมีสุขนิสัย
ที่ดีในการรับประทานอาหาร 

1. ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับประทาน
อาหารกลางวันและดื่มนมที่มีคุณค่าทาง
โภชนาการมีสุขนิสัยที่ดีในการรับประทาน
อาหาร 

100 100 100 100 100 2. โครงการอาหารกลางวันและ
อาหารเสริมนม 
- จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขนิสัย
และมารยาทในการรับประทาน
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อาหาร 
-จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขนิสัยใน
การดื่มนม 

 
 

 
เป้าหมาย (Goals) 

 
ตัวช้ีวัด (KPIs) 

เป้าหมายเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ 
สถิติ/ร้อยละ 

 
แผนงาน / โครงการ 

62 63 64 65 66 
2.2 เรียนมีน้ําหนักส่วนสูงตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

2. ร้อยละของนักเรียนที่รับประทานอาหาร
กลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการและดื่มนม
ครบทุกคนในปริมาณท่ีเพียงพอ 

100 100 100 100 100 - กิจกรรมดื่มนมตอนเช้า 
- การบริโภคอาหารกลางวันตาม
โภชนาการอย่างพอเพียง 

 3. รายละเอียดของนักเรียนที่มีน้ําหนัก
ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน  

80 85 90 95 100  

3.1 อาคารสถานที่เช่นอาคารประกอบห้อง
สุขาห้องเรียนมีความสะอาดร่มรื่นสวยงาม
และมีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 

1.ร้อยละของครูบุคลากรทางการศึกษาเห็น
ความสําคัญและช่วยกันพัฒนาอาคาร
สถานที่ 

 

100 100 100 100 100 3. โครงการพัฒนาอาคาร
สถานที่และสิ่งแวดล้อม 
- ปรับปรุงสวนหย่อม 
- ทําปูายชื่อโรงเรียน 
- ปลูกไม้ดอกไม้ประดับภายใน
โรงเรียน 

 2. เรียนมีภูมิทัศน์สะอาดสวยงามร่มรื่นมี
บรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก - จัดทําที่เก็บขยะ 
- ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายใน
โรงเรียนให้ 

 3. โรงเรียนนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก เอ้ือต่อการเรียนรู้  
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พอเพียงมาจัดกิจกรรมให้กับนักเรียน
นําไปใช้ในชีวิตประจําวัน 

-ปรับปรุงซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์
เครื่องใช้ไฟฟูา 

 

กลยุทธ์ที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

 
เป้าหมาย (Goals) 

 
ตัวช้ีวัด (KPIs) 

เป้าหมายเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ 
สถิติ/ร้อยละ 

 
แผนงาน / โครงการ 

62 63 64 65 66 
1.1 นักเรียนมีความประพฤติปฏิบัติตนตรง
ตามแบบอย่างอัตลักษณ์ของโรงเรียน 

1. ร้อยละของนักเรียนที่มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตรและอัตลักษณ์ของ
โรงเรียน 

100 100 100 100 100 1. โครงการเชิดชูอัตลักษณ์และ
เอกลักษณ์ของโรงเรียน 
- ฝึกอบรมอัตลักษณ์หน้าเสาธง
ทุกวัน 

1.2 ครูนักเรียนบุคลากรของโรงเรียนมีความ
พร้อมในการร่วมกิจกรรมบ้านวัดโรงเรียนให้
บรรลุเปูาหมายตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน 

2. ไปรับของนักเรียนที่ตระหนักรู้คุณค่าร่วม
ช่วยปฏิบัติตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์
ของโรงเรียน 

80 85 90 95 100 - กิจกรรมร่วมกับวัดชุมชนในวัน
สําคัญทางศาสนา  
-จัดนิทรรศการทาง
ศิลปะวัฒนธรรมที่ดีของไทยและ
ประเทศในกลุ่มอาเซียน  
-ครูบุคลากรแต่งกายผ้าไทยทุก
วันศุกร์  

2.1 .อุปกรณ์นักเรียนผู้ปกครองนักเรียน
ชุมชนคณะกรรมการสถานศึกษาและ
บุคลากรภายนอกมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
และมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมี
คุณภาพได้มาตรฐานการศึกษาและได้รับ 

1. ไปละของผู้ปกครองชุมชนมีส่วนร่วมใน
การดําเนินงานกิจกรรมของโรงเรียน 
 

100 100 100 100 100 2. โครงการงานประชาสัมพันธ์
การศึกษา 
- จัดทําวารสารประชาสัมพันธ์
โรงเรียน 
- จัดทําเว็บไซต์โรงเรียน 
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เป้าหมาย (Goals) 

 
ตัวช้ีวัด (KPIs) 

เป้าหมายเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ 
สถิติ/ร้อยละ 

 
แผนงาน / โครงการ 

62 63 64 65 66 
ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมของโรงเรียนอย่าง
ต่อเนื่อง 

      - จะทําไวนิลนําเสนอข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
- จัดประชุมผู้ปกครอง 
- จัดประชุมกรรมการ
สถานศึกษา 

2.2 ชุมชนกับโรงเรียนมีความเข้าใจตรงกันใน
การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน 

2. โรงเรียนประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรม
ในโรงเรียนตลอดปีการศึกษา 
 

ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 2. ชุมชนกับโรงเรียนมีความ
เข้าใจตรงกันในการพัฒนา
การศึกษาของโรงเรียน 

2.3 เปลี่ยนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 3. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมชุมชน 
 

80 80 80 80 80 3. เปลี่ยนเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ 

3.1 นักเรียนได้เรียนรู้จากการคิดปฏิบัติจริง
จากแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นโดยสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วย
ตนเองและนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน 

1. ร้อยละของนักเรียนที่รู้จักแหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียนและสามารถนําความรู้จากภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในชีวิตประจําวันได้ 
 

80 85 90 95 100 3.โครงการมหาบุศย์ ถิ่นของเรา 
- จัดกิจกรรมแรลลี่มหาบุศย์ถิ่น
ของเรา 
- กิจกรรมเสียงตามสาย 
- กิจกรรมในชั้นเรียน 

 
 

เป้าหมาย (Goals) 
 

ตัวช้ีวัด (KPIs) 
เป้าหมายเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ 

สถิติ/ร้อยละ 
 

แผนงาน / โครงการ 
62 63 64 65 66 
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       - จัดทําแผนบูรณาการมหาบุศย์
ถิ่นของเราใน 

3.2 นักเรียนรักษ์ท้องถิ่นและภูมิใจในท้องถิ่น
ของตนเอง 

2. ร้อยละของนักเรียนที่มีความรักและ
ความภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง 

100 100 100 100 100 ระดับสายชั้น 
- กิจกรรม PLC 

3.3 นักเรียนสามารถนําประสบการณ์ตรง
จากการเรียนรู้ไปประกอบอาชีพตาม
ศักยภาพของนักเรียนได้ 

3. ร้อยละของนักเรียนนําประสบการณ์ตรง
จากการเรียนรู้ไปประกอบอาชีพตาม
ศักยภาพของนักเรียนได้ 

70 75 80 90  - กิจกรรมชมรม 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

บทท่ี 5   
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แนวทางการบริหารแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติและการตดิตามประเมินผล  

 

 

 

 

 

 

 

แนวทางการบริหารแผนกลยุทธ์สูก่ารปฏิบัติและการติดตามประเมินผล  

การน าแผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 
 1.  การน าแผนสู่การปฏิบัติ 
  การนําแผนพัฒนาโรงเรียนไปสู่การปฏิบัตินับเป็นขั้นตอนที่สําคัญมาก  เพราะเป็นความสามารถที่จะผลักดันการทํางานของกลไกที่สําคัญทั้งหม ด  ให้สามารถ
บรรลุผลลัพธ์ตามที่ตั้งเปูาหมายไว้  การดําเนินงานจะเกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องผลักดันให้มี การปรับเปลี่ยนแนวคิด  ค่านิยม  เปูามาย  รวมถึงวิธี
และกระบวนการทํางาน  การนําแผนไปสู่การปฏิบัติจะต้องทําให้หน่วยงานยอมรับแนวทาง  แผนงาน  โครงงานนั้น  และพร้อมที่นําแนวทางนั้นไปดําเนินการได้อย่างเหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อม  และวิธีการปฏิบัติงานของตน  ดังนั้น  จึงจําเป็นต้องมีการระดมกําลัง  แสวงหาการสนับสนุน  เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติและสร้างความเป็นปึกแผ่นให้เกิดขึ้น
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เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องมีความรู้สึกเป็นเจ้าของและมีส่วนร่วม  ดังนั้น  เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์  และเปูาหมายของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจึงกําหนดแนวทางการนําแผน
ไปสู่การปฏิบัติ  โดยสังเขป  ดังนี้  
  1)  ผู้บริหารโรงเรียนผลักดันให้มีการดําเนินงานตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ  และสม่ําเสมอ 
  2)  โรงเรียนจัดทําแผนระยะกลางและจัดทําแผนปฏิบัติการและดําเนินการตามแผน มีการกํากับติดตาม  ประเมินคุณภาพ  ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
เพ่ือให้ประสบผลสําเร็จตามที่มุ่งหวังไว้  
  3)  เร่งรัดให้หน่วยงานดําเนินงาน  เพ่ือเผยแพร่และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาระสําคัญของแผนให้ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้ทราบ  มีส่วนร่วม
และให้การสนับสนุนอย่างกว้างขวาง  เพื่อให้การนําแผนสู่การปฏิบัติ  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดความเป็นปึกแผ่นต่อเนื่อง  
  4)  มีการกําหนดภารกิจความรับผิดชอบให้ชัดเจนเพื่อความสอดคล้องกับแผนงาน  และแผนอัตรากําลัง  และขจัดความซ้ําซ้อนของงาน  
  5)  วางแนวปฏิบัติ  เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวและชัดเจนแก่ผู้ปฏิบัติและผู้เกี่ยวข้อง  รวมทั้งลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
  6)  พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาให้มีความแม่นยําและเป็นปัจจุบัน  และสามารถให้บริการได้ตรงกับความต้องการและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
  7)  พัฒนาระบบการกํากับติดตาม  และการประเมินผล  ที่มุ่งเน้นประเมินเพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงาน  โดยมีการพัฒนาตัวชี้วัดผลสําเ ร็จการ
ดําเนินงานทั้งในด้านปริมาณ  คุณภาพระยะเวลาในการประเมิน  ผู้ประเมิน  และแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
 

 2.  การติดตามและประเมินผล  
  หลังจากที่โรงเรียนได้ปฏิบัติดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์นี้แล้ว  จําเป็นต้องมีการกํากับติดตาม  และประเมินผล  เพ่ือให้ทราบผลและความก้าวหน้าในการ
ปฏิบัติงาน  ว่าจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กําหนดในเวลาที่กําหนดไว้หรือไม่  โดยการติดตามประเมินผล  จะวัดจากจุดมุ่งหมายหลัก  โดยสรุปได้ดังนี้ 
  1)  มุ่งหวังให้ผู้เรียนมีบุคลิกภาพที่เป็นผู้นํา  มีคุณธรรม  สังคมยกย่องและให้การยอมรับ  มีทักษะในการเรียนรู้ด้านวิชาการ  รับผิดชอบต่อสังคม  มีสํานึกใน
ความเป็นไทย  รู้จักดํารงชีวิตอย่างมีคุณค่ามีสุขภาพที่ดี  
  2)  มุ่งพัฒนาระบบและบุคลากรฝุายบริหารให้เป็นมืออาชีพ  เพ่ือสนองความต้องการของสังคมทางวิชาการ  โดยเน้นคุณภาพระดับสากล  และสามารถปลูกฝัง
คุณลักษณะที่พึงประสงค์แก่ผู้เรียนและให้บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาความสามารถอย่างต่อเนื่อง  โดยสามารถดํารงไว้ซึ่งจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 
  3)  มุ่งเน้นการจัดการศึกษาที่มีอิสระ  และคล่องตัวในการบริหารจัดการ  เพ่ือให้สามารถสร้างมาตรฐานการบริการให้เป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้ บริการ  โดยการ
ประเมินผลมีกระบวนการอย่างคร่าวๆ  ดังนี้ 
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    (1) โรงเรียนสร้างกระบวนการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลอย่างต่อเนื่อง  และสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงเป็นระบบเดียวกัน  เพื่อสามารถเอ้ือ
ประโยชน์ร่วมกันได้ในทุกหน่วยงาน  โดยจัดทําเกณฑ์ชี้วัดความสําเร็จของแผนตามวัตถุประสงค์ท่ีกําหนดไว้ให้เป็นรูปธรรม  
    (2) ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานให้บุคลากรทราบอย่างต่อเนื่อง 
    (3) มีการปรับปรุงแผนเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
    (4) สร้างมาตรการเร่งรัด  หากมีโครงการที่ดําเนินกรช้ากว่าที่กําหนด  และตรวจสอบคุณภาพอย่างใกล้ชิดและสม่ําเสมอ  
 

 

ปฏิทินการก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์โรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ)  

วัน  เดือน  ปี รายการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
เมษายน -  ตรวจสอบ  ทบทวน  การจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปี (ปีงบประมาณ) -  งานแผนงานและงบประมาณ  

-  งานประกันคุณภาพ  
กรกฎาคม -  นิเทศ  ติดตาม -  งานประกันคุณภาพ 
กันยายน -  สรุป  ประเมินผล  งาน/โครงการ/กิจกรรม  (ครั้งที่ 1) -  งานแผนงานและงบประมาณ 

-  งานประกันคุณภาพ  
ตุลาคม -  จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี  (ปีงบประมาณ)  -  งานแผนงานและงบประมาณ 

-  งานประกันคุณภาพ 
ธันวาคม -  นิเทศ  ติดตาม -  งานประกันคุณภาพ  
มีนาคม -  สรุป  ประเมินผล  งาน/โครงการ/กิจกรรม  (ครั้งที่  2) 

-  นําเสนอผลงานดีเด่น  
-  จัดทํารายงาน  SAR 

-  งานแผนงานและงบประมาณ  
-  งานประกันคุณภาพ  

 



 

งานนโยบายและแผนโรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) 
 

92 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562 - 2566 

    

 

 

 

 
 
 
 

ภาคผนวก 


