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การให้ความเห็นชอบเอกสาร 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๔ ปี 

ของโรงเรียนวัดเจ้ามูล 
-------------------------------------------------------------- 

 ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนวัดเจ้ามูล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 3 /2561 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖0 ได้พิจารณาแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 4  ปี (ปีการศึกษา ๒๕61 – ๒๕64) ของโรงเรียนวัดเจ้ามูล แล้ว     

 

               เห็นชอบให้ด าเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4  ปี ได ้
 
 

     ลงชื่อ   
                             (นายชัยรัตน์  เทพจุฬาลักษณ์) 
         ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
                 โรงเรียนวัดเจ้ามูล 
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ค ำน ำ 
 
 ตามบทบัญญัติในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
๒๕๔๖ ก าหนดว่า การบริหารราชการจะต้องวางแผนโดยก าหนดระยะเวลา ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
งบประมาณ เป้าหมาย และตัวชี้วัด จัดให้มีการประเมินและตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ ให้มีการพัฒนา    
องค์ความรู้ภายในองค์กรอย่างสม่ าเสมอ และให้ทุกส่วนราชการปฏิบัติตามแผนที่ก าหนด ซึ่งโรงเรียนเป็นส่วน
ราชการตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และมี
รายละเอียดภารกิจที่ต้องปฏิบัติก าหนดไว้ในประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เรื่อง การ
กระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ไปยัง
คณะกรรมการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๐ พร้อมขั้นตอนการปฏิบัติการจัดท าและการบริหารแผนพัฒนาการศึกษา ประกอบกับ
กฎกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ ข้อ ๑๔ 
(๒) ได้ก าหนดให้โรงเรียนจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา พร้อมทั้ง
ก าหนดองค์ประกอบของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาไว้ในข้อ ๑๖ โรงเรียนวัดเจ้ามูลจึงจัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ปี คือ ปีการศึกษา ๒๕61 – ๒๕64 นี้ขึ้น เพ่ือเป็นกรอบทิศทางการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตามภารกิจและความต้องการของผู้ปกครองและชุมชนก าหนด โดยผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานแล้ว เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖0   
 ขอขอบคุณคณะผู้จัดท า คณะครู บุคลากรและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่อ านวยความสะดวกในการ
จัดท า และร่วมด าเนินการจนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
 
 
  
          (นายสมเด็จ  เจริญผล) 
               ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเจ้ามูล 
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บทที่ ๑ 
ภำพรวมของสถำนศึกษำ 

   
ประวัติ ที่ตั้ง/สภำพพื้นที่เขตบริกำรและก ำหนดยุทธศำสตร์กำรพัฒนำตำมนโยบำย                                                                                     

 ๑.๑ โรงเรียนวัดเจ้ามูล สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่
เลขที่ ๒๖/๓ ซอยจรัญสนิทวงศ์ ๘ ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 
รหัสไปรษณีย์  ๑๐๖๐๐ โทรศัพท์  ๐๒ -๔๑๑ -๒๑๑๒ โทรสาร ๐๒ -๔๑๘ -๔๘๓๘  เว็บไซต์ โรงเรียน
http://www.watchaomool.ac.th  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) : chaomool@hotmail.com 
  ที่ตั้งของโรงเรียนมีอาณาเขต ดังนี้ 
    ทิศเหนือ  จรดกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 
    ทิศใต้   จรดกับ ชุมชนวัดท่าพระ 
    ทิศตะวันออก จรดกับ ชุมชนโค้งกระเทียม 
    ทิศตะวันตก จรดกับ วัดเจ้ามูล 

 ๑.๒ เปิดสอนตั้งแต่ระดับ อนุบาล ๓ ขวบ ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 

 ๑.๓ เขตพ้ืนที่บริการมี 8 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนโรงเรียนวัดเจ้ามูล ชุมชนโค้งกระเทียม ชุมชน 
วัดท่าพระ ชุมชนวัดดีดวด ชุมชนข้างโรงเรียนเสสะเวชวิทยา ชุมชนหลังโรงเรียนเสสะเวช ชุมชนจรัญสนิทวงศ์ 
ซอย 9 และชุมชนวัดราชสิทธารามฯ  
    ภาพรวมชุมชนในพื้นท่ีการบริหารมีสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
  สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน ได้แก่ วัด บ้านเช่า อาคารพาณิชย์ มีลักษณะเป็นชุมชนแออัด 
มีประชากรประมาณ ๒,๓๐๐ คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ วัดเจ้ามูล ชุมชนวัดเจ้ามูล อาชีพ
หลักของชุมชน มีอาชีพที่หลากหลาย เช่น รับจ้าง อาชีพอิสระ ค้าขายแผงลอย ค้าขายในอาคารพาณิชย์ 
ประกอบธุรกิจส่วนตัว และรับราชการ เนื่องจาก คนในชุมชนเป็นคนท้องที่น้อย ส่วนใหญ่เป็นคนต่างจังหวัด 
อพยพไปอพยพมาเพียง ๑ - ๒ ปี ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จัก
โดยทั่วไป คือ กลองยาว และการเชิดสิงโต 
    ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษา ระดับต่ ากว่าปริญญาตรี (คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๕๗) อาชีพหลัก 
คือ รับจ้าง (คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๔๘) ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ (คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๑๒ ) ฐานะทาง
เศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัวต่อปี ๑๐๘,๐๐๐ บาท (คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๕๙) จ านวนคนเฉลี่ยต่อ
ครอบครัว ๓ – ๔ คน 

   ๑.๔ ประวัติย่อโรงเรียนวัดเจ้ามูล  
        โรงเรียนวัดเจ้ามูลประกาศจัดตั้งในสมัย ฯพณฯ ม .ล.ปิ่น มาลากุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
ศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 4 มีนาคม พุทธศักราช 2504 สังกัด นครหลวงกรุงเทพธนบุรี โดยท่านเจ้าคุณพระ
โสภณสมาธิคุณ เจ้าอาวาสวัดเจ้ามูลองค์ที่ 15 ได้อนุญาตให้ใช้ที่ดินของวัด จ านวน 1 ไร่ 3 งาน 42 ตาราง
วา เป็นสถานที่สร้างโรงเรียนวัดเจ้ามูล มีนายบุญเกิด พิมพ์วรเมธากุล เป็นผู้บริหารโรงเรียนท่านแรก และได้
เปิดการเรียนการสอน เมื่อวันที่  17 พฤษภาคม พุทธศักราช 2504 เปิดสอนครั้งแรกในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 – 7 
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 วันที่ 1 ตุลาคม พุทธศักราช 2516 โรงเรียนวัดเจ้ามูลได้โอนไปสังกัดองค์การประถมศึกษา 
กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เป็นโรงเรียนประถมศึกษาส่วนกลาง 
 ปีพุทธศักราช 2519 เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 3 ห้องมีนักเรียนจ านวน 10 คน 
 ปีพุทธศักราช 2520 รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เพ่ิมอีก 1 ห้องเรียน รวมเปิดสอน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 4 ห้องเรียน นักเรียน จ านวน 124 คน ท าการสอนจนนักเรียนจบชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 
 วันที่ 1 ตุลาคม พุทธศักราช 2523 โรงเรียนได้โอนมาสังกัดส านักงานการประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เปิดท าการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 1 – 6 
 ปีการศึกษา 2531 ได้เปิดท าการสอนระดับก่อนประถมศึกษาในชั้นเด็กเล็ก เพ่ือเตรียมความ
พร้อม 1 ปี ก่อนเข้าเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
 ปีการศึกษา 2535 ได้รับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน มาเรียนร่วมกับนักเรียน
ปกติ มีนักเรียนร่วมอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 3 คน และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5จ านวน 7 คน 
 ปีการศึกษา 2536 ได้เปิดท าการสอนชั้นอนุบาลปีที่ 1 เพ่ือเตรียมความพร้อม 2 ปี ก่อนเข้า
เรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
 ปีการศึกษา 2540 ได้เปิดท าการสอนในชั้นอนุบาลปฐมวัย (3 ขวบ) เพ่ือเตรียมความพร้อม 
3 ปีก่อนเข้าเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
 ปีการศึกษา 2545 โรงเรียนวัดเจ้ามูลเป็นโรงเรียนเครือข่ายการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โดยจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาของ
โรงเรียน 
 ปีการศึกษา 2546 ได้รับการประเมินจากส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียน หนึ่งอ าเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน โอนจาก
ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ มาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากรุงเทพมหานคร 
เขต 3 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
 ปีการศึกษา 2547 จัดการเรียนการสอนตั้ งแต่ระดับชั้นอนุบาล 3 ขวบถึงระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน จ านวน 456 คน ข้าราชการครู จ านวน 20 คน 
 ปีการศึกษา 2548 จัดการเรียนการสอนตั้ งแต่ระดับชั้นอนุบาล 3 ขวบถึงระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน จ านวน 429 คน ข้าราชการครู จ านวน 20 คน 
 ปีการศึกษา 2549 ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา จากการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสอง ของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระหว่างวันที่ 17 – 
19 กรกฎาคม พุทธศักราช 2549 และได้รับการรับรองเป็นโรงเรียนต้นแบบ ๑ อ าเภอ ๑ โรงเรียน ในฝัน
เมื่อวันที่ 27 กันยายน พุทธศักราช 2549 
 ปีการศึกษา 2551 ได้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพ้ืนฐาน 2551 
 ปีการศึกษา 2553 ได้เปลี่ยนมาเป็นสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
 ปีการศึกษา 2554 ได้รับการคัดเลือกเป็นหน่วยเผยแพร่ศีลธรรมทางพระพุทธศาสนา (หน่วย
พุทธศาสนาในสถานศึกษา) ในอุปถัมภ์ของกรมการศาสนา 



๗ 

 ปีการศึกษา 2555 ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม (พ.ศ. 2554 – 2558) 
จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระดับการศึกษาปฐมวัย เมื่อ
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 ตามหนังสือ ที่ มศ 0006/(ว)2725 และได้รับรางวัลการยกระดับคุณภาพ
การศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-Net) ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 คิดคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ สูงกว่าทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และได้รับรางวัลชมเชย
สถานศึกษาพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษา 
 ปีการศึกษา 2556 ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม (พ.ศ. 2554 – 2558) 
จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ด้าน ประถมศึกษา เมื่อ วันที่ 23 เมษายน 2556 ตามหนังสือรับรองที่ สมศ. 25405/2556 และ ได้รับ
คัดเลือกจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กเป็น
รายบุคคลเพื่อความเป็นผู้น าในศตวรรษที่ 21 (โรงเรียนอัจฉริยะจรรยา) 
 ปีการศึกษา 2557 ได้น าสื่อเทคโนโลยีมาใช้อย่างล้ าสมัย และเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ 
 ปีการศึกษา 2558 ได้รับคัดเลือกจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เข้าร่วม
โครงการโรงเรียนสุจริต 
 ปีการศึกษา 2559 ได้รับคัดเลือกจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เข้าร่วม
โครงการโรงเรียนประชารัฐ 
 ปีการศึกษา 25๖๐ ได้รับคัดเลือกจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เข้าร่วม
โครงการโรงเรียนคุณธรรม 

 สภำพปัจจุบัน 
   ปีการศึกษา 25๖1 โรงเรียนวัดเจ้ามูล จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล จ านวน ๕ 
ห้องเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 จ านวน 11 ห้องเรียน มีเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้ในห้องเรียนปกติ 
จ านวน 2 คนรวมมีจ านวนห้องเรียน 16 ห้องเรียน เป็นนักเรียนชาย 197 คน นักเรียนหญิง 168 คน รวม 
365 คน ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 1 คน ข้าราชการครู จ านวน ๑4 คน  ช่างสี จ านวน 2 คน พนักงาน
ราชการ จ านวน 1 คน ครูอัตราจ้างจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จ านวน 2 คน ครูอัตราจ้าง
จากโรงเรียน จ านวน 4 คน เจ้าหน้าที่ธุรการจ านวน 1 คน ครูพี่เลี้ยง จ านวน 1 คน วิทยากรพิเศษ จ านวน 1 
คน พี่เลี้ยง จ านวน 3 คน แม่ครัว/ผู้ช่วยแม่ครัว จ านวน 3 คน รวมจ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทั้งสิ้น  
๓3 คน มีอาคารเรียนเป็นตึก 4 ชั้น จ านวน 2 หลังโรงเรียนตั้งอยู่บนเนื้อที่ของวัดเจ้ามูล จ านวน 1 ไร่ 3 งาน 
42 ตารางวา และมีสนามคอนกรีตหน้าอาคารเรียนซึ่งใช้เป็นที่เข้าแถวเคารพธงชาติ และเป็นสนามกีฬาของ
โรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 



๘ 

ปรัชญำ ค ำขวัญและสีประจ ำโรงเรียน 
   ๑. ปรัชญาประจ าโรงเรียน 
   วิริเยนทุกขมจฺเจติ (คนล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร) 

   ๒. ค าขวัญโรงเรียนวัดเจ้ามูล 
   ฝึกวินัย ตั้งใจเรียน เพียรท าดี 

   ๓. ต้นไม้ประจ าโรงเรียน 
    ต้นกอไผ่สีทอง (เป็นสัญลักษณ์ให้ความร่มเย็น สวยงาม) 

     ๔. ตราประจ าโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 

 ก าหนดข้อความ “โรงเรียนวัดเจ้ามูล” ไว้ที่ตราสัญลักษณ์ภายใต้โล่เกียรติยศ และก าหนดปรัชญาไว้
ว่า “วิริเยน ทุกขมเจติ คนล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร” พร้อมหนังสือและเปลวไฟส่องสว่างมีความหมายว่า
นักเรียนโรงเรียนวัดเจ้ามูลเป็นผู้พากเพียร มีความรู้ มีความประพฤติดี ประสบผลส าเร็จ เจริญก้าวหน้าดี 

    ๕. เพลงประจ าโรงเรียน 
   มาร์ชโรงเรียนวัดเจ้ามูล , สจม. ถิ่นสัมพันธ์   

   ๖. สีประจ าโรงเรียน 
   สีแดง   หมายถึง ความองอาจ มุ่งมั่น มีความเพียรด้านการศึกษา ทั้งเลือด เนื้อ และจิต
วิญญาณ 
   สีขาว   หมายถึง คุณธรรม ความบริสุทธิ์ 
    สีแดงขาว หมายถึง สถาบันการศึกษาที่มุ่งมั่นการศึกษาหาความรู้ คู่คุณธรรมด้วยความวิริยะ
อุตสาหะ 

   ๗. อักษรย่อของโรงเรียน 
   “ ส.จ.ม.” 
     อดีต  โรงเรียน (กรมสามัญศึกษา) วัดเจ้ามูล 
   ปัจจุบัน โรงเรียน (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) วัดเจ้ามูล 
 
 

 

 



๙ 

โครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
 แผนภูมิกำรบริหำรงำนโรงเรียนวัดเจ้ำมูล 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

กลุ่มบริหำรวชิำกำร กลุ่มบริหำรงบประมำณ กลุ่มบริหำรงำนบุคคล กลุ่มบริหำรทั่วไป 

๑. การพัฒนาหรือการด าเนินการ  
    เกี่ยวกับการให้ความเห็นการ 
    พัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น 
๒. การวางแผนด้านการวิชาการ 
๓. การจดัการเรียนการสอนใน 
    สถานศึกษา 
๔. การพัฒนาหลักสตูรใน 
    สถานศึกษา 
๕. การพัฒนากระบวนการเรียนรู ้
๖. การวัดผล ประเมินผล และ 
    ด าเนินการเทียบโอนผล 
    การเรียน 
๗. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ 
    การศึกษาในสถานศึกษา 
๘. การพัฒนาและส่งเสรมิให้ม ี
    แหล่งเรียนรู ้
๙. การนิเทศการศึกษา    
๑๐. การแนะแนว 
๑๑. การพัฒนาระบบประกัน 
      คุณภาพภายในและ 
      มาตรฐานการศึกษา 
๑๒. การส่งเสรมิชุมชนให้มีความ 
      เข้มแข็งทางวิชาการ 

๑. การจดัท าแผนงบประมาณและ 
    ค าขอตั้งงบประมาณ เพื่อเสนอ 
    ต่อเลขาธิการส านักงาน 
    คณะกรรมการการศึกษาขั้น 
    พื้นฐาน 
๒. การจดัท าแผนการใช้จ่ายเงิน  
    ตามที่ได้รับจดัสรรงบประมาณ 
    จากส านักงานคณะกรรมการ 
    การศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยตรง 
๓. การอนุมตัิการจ่ายงบประมาณ 
    ที่ได้รับจัดสรร 
๔. การขอโอนและการขอ 
    เปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
๕. การรายงานผลการเบิกจ่าย 
    งบประมาณ 
๖. การตรวจสอบ ติดตามและ 
    รายงานการใช้งบประมาณ  
    และการใช้ผลผลติจาก 
    งบประมาณ 
๗. การระดมทรัพยากรและการ 
    ลงทุนเพื่อการศึกษา 

๑. การวางแผนอตัราก าลัง 
๒. การจดัสรรอัตราก าลัง 
    ข้าราชการครูและบุคลากร 
    ทางการศึกษา 
๓. การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง   
๔. การเปลี่ยนต าแหน่งให้สูงขึ้น  
    การย้ายข้าราชการครุและ 
    บุคลากรทางการศึกษา 
๕. การด าเนินการเกี่ยวกับการ 
    เลื่อนขั้นเงินเดือน 
๖. การลาทุกประเภท 
๗. การประเมินผลการ 
    ปฏิบัติงาน 
๘. การด าเนินการทางวินัยและ 
    การลงโทษ 
๙. การรายงานการด าเนินการ 
    ทางวินัยและการลงโทษ 
๑๐. การอุทธรณ์ และการร้อง 
      ทุกข์ 
๑๑. การจัดระบบและการจัดท า 
      ทะเบียนประวัต ิ

๑. การพัฒนาระบบเครือข่าย 
    ข้อมูลสารสนเทศ 
๒. การประสานงานและพัฒนา 
    เครือข่ายสถานศกึษา 
๓. การวางแผนการบรหิารงาน 
    การศึกษา 
๔. งานวิจัยเพื่อการพัฒนา 
    นโยบายและแผน 
๕. การจดัระบบการบริหารและ 
    พัฒนาองค์กร 
๖. การพัฒนามาตรฐานการ 
    ปฏิบัติงาน     
๗. งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
๘. การด าเนินงานธุรการ   
๙. การดูแลอาคารสถานท่ีและ 
    สิ่งแวดล้อม 
๑๐. การจัดท าส ามะโนประชากร 
๑๑. การรับนักเรียน 
๑๒. การประสานงานจดั 
      การศึกษาในระบบ นอก 
      ระบบและตามอัธยาศัย 
๑๓. การระดมทรัพยากรเพื่อ 
      การศึกษา 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 

 

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง คณะกรรมการมูลนิธิโรงเรียนวัดเจ้ามูล 
 

รองผู้อ านวยการโรงเรียน 

 
คณะครู/บุคลากรทางการศึกษา 

 



๑๐ 

โครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ(ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มบริหำรวชิำกำร กลุ่มบริหำรงบประมำณ กลุ่มบริหำรงำนบุคคล กลุ่มบริหำรทั่วไป 

๑๓. การประสานความร่วมมือใน 
      การพัฒนาวิชาการกับ 
      สถานศึกษาและองค์กรอื่น 
๑๔. การส่งเสรมิและสนับสนุน 
      งานวิชาการแก่บุคคล  
      ครอบครัว องค์กร  
      หน่วยงาน สถานศึกษา 
      และสถานประกอบการอื่นท่ี 
      จัดการศึกษา 
๑๕. การจัดท าระเบยีบและแนว 
      ปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้าน 
      วิชาการของสถานศึกษา 
๑๖. การคัดเลือกหนังสือ  
      แบบเรียนเพื่อใช้ใน 
      สถานศึกษา 
๑๗. การพัฒนาสื่อ และใช้สื่อ 
      เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

 

๘. การปฏิบัติงานอ่ืนใดตามที่ 
    ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับ 
    กองทุนเพื่อการศึกษา 
๙. การบริหารจดัการทรัพยากร 
    เพื่อการศึกษา 
๑๐. การวางแผนพัสด ุ
๑๑. การก าหนดรูปแบบรายการ  
      หรือคุณลักษณะเฉพาะของ 
      ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างที่ใช้ 
      งบประมาณเพื่อเสนอต่อ 
      เลขาธิการคณะกรรมการ 
      การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
๑๒. การพัฒนาระบบข้อมูล 
      สารสนเทศเพื่อการจดัท าและ 
      จัดหาพัสดุ 
๑๓. การควบคุมดูแล บ ารุงรักษา 
      และจ าหน่ายพัสด ุ
๑๔. การจัดหาผลประโยชน์จาก 
      ทรัพย์สิน 
๑๕. การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน  
      และการจ่ายเงิน 
๑๖. การจัดท าบญัชีการเงิน 
๑๗. การจัดท ารายงานทางการเงิน  
      และงบการเงิน 
๑๘. การจัดท าหรือจัดหาแบบ 
      พิมพ์ บัญชี ทะเบียนและ 
      รายงาน 

๑๒. การจัดท าบญัชีรายชื่อและ 
      การให้ความเห็นเกี่ยวกับ 
      การเสนอขอพระราชทาน 
      เครื่องราชอิสริยาภรณ ์
๑๓. การส่งเสรมิการประเมิน 
      วิทยฐานะข้าราชการคร ู
      และบุคลากรทางการศึกษา 
๑๔. การส่งเสรมิและยกย่อง 
      เชิดชูเกียรติ 
๑๕. การส่งเสรมิมาตรฐาน 
      วิชาชีพและจรรยาบรรณ 
      วิชาชีพ  
๑๖. การส่งเสรมิวินัย คุณธรรม 
      จริยธรรมส าหรับ 
      ข้าราชการครู และ 
      บุคลากรทางการศึกษา 
๑๗. การขอรับใบอนุญาต 
      ประกอบวิชาชีพครูและ 
      บุคลากรทางการศึกษา 
๑๘. การพัฒนาข้าราชการคร ู
      และบุคลากรทางการศึกษา 
 

๑๔. การทัศนศึกษา 
๑๕. การส่งเสรมิงานกิจการ 
      นักเรียน 
๑๖. การประชาสัมพันธ์งาน 
      การศึกษา 
๑๗. การส่งเสรมิ สนับสนุนและ 
      ประสานงานการจัด 
      การศึกษาของบุคคล องค์กร  
      หน่วยงาน และสถาบัน 
      สังคมอื่นท่ีจัดการศึกษา 
๑๘. งานประสานราชการส่วน 
      ภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น  
๑๙. การรายงานผลการ 
      ปฏิบัติงาน 
๒๐. การจัดระบบการควบคุม 
      ภายในหน่วยงาน 
 



๑๑ 

ผลกำรด ำเนินกำร สภำพปัญหำ และควำมต้องกำรจ ำเป็น  
 ๑.  ผลการด าเนินการที่ผ่านมา   
   ๑.๑  ผลงาน รางวัลที่ชนะการแข่งขันประกวดและได้รับการยกย่องของโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน
คณะครูและนักเรียนในระดับต่าง ๆ ที่ส าคัญดังนี ้ 

ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
สถานศึกษา 

 
1. ได้รับคัดเลือกจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    ให้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณธรรม ปีการศึกษา 2560 
2. ได้รับคัดเลือกเป็นหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ให้แก่คณะ 
    ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุร ีและมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
    บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีการศึกษา 2560 
3. ได้รับรางวัลชมเชยระดับประเทศ การจัดนิทรรศการแสดง 
    ผลงานทางการวิจัยโครงการโรงเรียนสุจริต ปีการศึกษา 2559 
4. ได้รับคัดเลือกจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    ให้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนประชารัฐ ปีการศึกษา 2559 
5. ได้รับมอบเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ งานบ าเพ็ญกุศล และ 
   กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 62 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ ปี พ.ศ.  
   2558 และ พ.ศ. 2559 
6. ได้รับการคัดเลือก จาก ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา 
    ให้เป็นโรงเรียนตามโครงการโรงเรียนสุจริต ปีการศึกษา 2558 

- สพฐ. 
 
- คณะครุศาสตร์ มรภ.ธนบุรี 
- คณะครุศาสตร์ มรภ. 
  บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
- สพฐ. 
 
- สพฐ. 
 
- มูลนิธิ 5 ธันวามหาราช 
 
 
- สพฐ. 
 

ผู้บริหาร 1. นายสมเด็จ  เจริญผล เป็นวิทยากรระบบการควบคุมภายใน  
    ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2560 
2. นายสมเด็จ  เจริญผล เป็นวิทยากรระบบการควบคุมภายใน  
    ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2559 

- สพฐ. 
 
- สพฐ. 
 

คร ู 1. นางสุทธินันท์ พูลเกิด ได้รับรางวัลครูดีศรีประถมกรุงเทพ  
    ประจ าปี พ.ศ. 2560 
2. นางตรงศรณ์  ตระกูลสม ได้รับรางวัลครูดีศรีประถมกรุงเทพ  
    ประจ าปี พ.ศ. 2559 

- สพป.กทม. 
 
- สพป.กทม. 
 

นักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.   เด็กชายกิตติพศ ลายประโคน เด็กชายธนวัฒน์ พิมทอง และ 
      เด็กชายแสงสุรี ศรีอินทร ์ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 
      การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัวระดับชั้น ป. 1 - 6  
      ระดับชาติ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖7 
      ประจ าปีการศึกษา ๒๕60   
2.   เด็กชายกิตติพศ ลายประโคน เด็กชายธนวัฒน์ พิมทอง และ 
      เด็กชายแสงสุรี ศรีอินทร์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง 
      รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวดโครงงานระบบ 
      สมองกลฝังตัวระดับชั้น ป. 1 - 6 ระดับภาคกลางและ 
      ภาคตะวันออก งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖7 
      ประจ าปีการศึกษา ๒๕60   

- สพฐ. 
 
 
 
 
- สพฐ. 
 
 
 
 
 



๑๒ 

ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
นักเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.   เด็กชายกิตติพศ  ลายประโคน เด็กชายธนวัฒน์  พิมทอง และ 
      เด็กชายแสงสุรี ศรีอินทร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง 
      การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ระดับชั้น ป.1 - 6  
      ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
      ครั้งที่ ๖7 ประจ าปีการศึกษา ๒๕60   
4. เด็กชายกฤษฎาพร เอ้ือถิรกิจ เด็กชายพลาธิป พานทอง และ 
      เด็กชายศุภอรรถ ตระกูลสม ได้รับรางวัลเหรียญทอง 
      การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในระดับท้องถิ่น 
      ระดับชั้น ป. 4 - 6  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖7 
      ประจ าปีการศึกษา ๒๕60 
5.   เด็กหญิงกรพินธุ์ กลิ่นสุวรรณ และเด็กชายนันทชัย  
      บุญทดแทน ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเครื่องร่อน 
      ไกลประเภทระยะทางอัตรา ระดับชั้น ป. ๔ – ๖ งานศิลป 
      หัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖7 ประจ าปีการศึกษา ๒๕60 
6.   เด็กหญิงพรนภัส แย้มมา และเด็กชายสราวุธ โชติชัย  
      ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง การแข่งขัน 
      เครื่องร่อนไกล ประเภทร่อนไกล ระดับชั้น ป. ๔ – ๖  
      งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖7 
      ประจ าปีการศึกษา ๒๕60 
7. เด็กชายธีระพงษ์  พรหมอยู่ และเด็กหญิงธนภรณ์  ผาผุยค า   
      ได้รับรางวัลเหรียญทองการประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น   
      ป. 4 - 6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖7 
      ประจ าปีการศึกษา ๒๕60 
8.   เด็กหญิงเยาวภา  หมอนทอง ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 
      การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ระดับชั้น ป. ๑ – 3  
      งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖7 ประจ าปีการศึกษา  
      ๒๕60    
9.   เด็กหญิงจรรยพร  แซ่โง้ว ได้รับรางวัลเหรียญเงินการประกวด 
      เล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้น ป. ๑ – 3 งานศิลปหัตถกรรม 
      นักเรียนครั้งที่ ๖7 ประจ าปีการศึกษา ๒๕60 
10. เด็กหญิงสรัลชนา  รัตนสขุ ได้รับรางวัลเหรียญเงินการแข่งขัน  
      การวาดภาพระบายสี ระดับชั้น ป. 4 - 6 งานศิลปหัตถกรรม 
      นักเรียน ครั้งที่ ๖7 ประจ าปีการศึกษา ๒๕60   
11. เด็กหญิงสุขุมาล แมงประโคน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 
      การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง 
      ระดับชั้น ป. 4 - 6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖7  
      ประจ าปีการศึกษา ๒๕60 

- สพป.กทม. 
 
 
 
 
- สพป.กทม. 
 
 
 
 
- สพป.กทม. 
 
 
 
- สพป.กทม. 
 
 
 
 
- สพป.กทม. 
 
 
 
- สพป.กทม. 
 
 
 
- สพป.กทม. 
 
 
- สพป.กทม. 
 
 
- สพป.กทม. 
 
 
 



๑๓ 

ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
นักเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. เด็กหญิงเกียรติกนิษฐ์ แก้วมาลี ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 
      การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับชั้น ป. 4 - 6   
      งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖7  
      ประจ าปีการศึกษา ๒๕60 
13. เด็กหญิงธัญชนก พลแสน และเด็กหญิงภัทรพร บุญมาก  
      ได้รับรางวัลเหรียญเงินการแข่งขันการสร้างหนังสือ 
      อิเล็กทรอนิกส์ (E – book) ระดับชั้น ป. 4 - 6   
      งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖7  
      ประจ าปีการศึกษา ๒๕60    
14. เด็กหญิงนราทิพย์ ภูมณี เด็กหญิงน้ าทิพย์ เกิดมงคล 
      และเด็กหญิงสรัลชนา  รตันสุข ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 
      การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ระดับชั้น ป. 4 - 6  
      งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖7  
      ประจ าปีการศึกษา ๒๕60     
15. เด็กหญิงณัฐธิดา  คล้ าฉิม และเด็กหญิงอภิญญา กองแก้ว  
      ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันการใช้โปรแกรม 
      น าเสนอ (Presentation) ระดับชั้น ป. 4 - 6  
      งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖7  
      ประจ าปีการศึกษา ๒๕60 
16. เด็กชายภูริช  บุญมาก ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 
      การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้น ป. ๑ - 3  
      งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖7  
      ประจ าปีการศึกษา ๒๕60     
17. เด็กหญิงชญานิศ  ผานัด ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 
      การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้น ป. 4 - 6  
      งานศิลปหัตถกรรม นักเรียนครั้งที่ ๖7  
      ประจ าปีการศึกษา ๒๕60      
18. เด็กหญิงตวงทอง พานอนันต์ และเด็กหญิงปัทมา  
      พุทธมาลักษณ์ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขัน 
      วาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ระดับชั้น  
      ป. ๑ – 3 งานศิลปหัตถกรรม นักเรียนครั้งที่ ๖7  
      ประจ าปีการศึกษา ๒๕60        
19.  เด็กชายกฤตธี  รอดหล า เด็กชายนรินทร์โชติ ศรีสวรรค์ 
       และเด็กชายศิวฤทธิ์  สุนทรากร ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 
       การแข่งขันปั้นดินน้ ามัน ปฐมวัย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน   
       ครั้งที่ ๖7 ประจ าปีการศึกษา ๒๕60      
 

- สพป.กทม. 
 
 
 
- สพป.กทม. 
 
 
 
 
- สพป.กทม. 
 
 
 
 
- สพป.กทม. 
 
 
 
 
- สพป.กทม. 
 
 
 
- สพป.กทม. 
 
 
 
- สพป.กทม. 
 
 
 
 
- สพป.กทม. 
 
 
 
 



๑๔ 

ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
นักเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20.  เด็กหญิงสุขุมาล แมงประโคน ได้รับรางวัลเหรียญทอง 
       อันดับ 1 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทเดี่ยว   
       (หญิง) ระดับชั้นประถมศึกษา ช่วงชั้นที่ ๒ กิจกรรมการ 
       แลกเปลี่ยนเรียนรู้น าเสนอผลงานที่เป็นนวัตกรรมด้าน 
       การบริหารการเรียนการสอนและสะท้อนการเรียนรู้ 
       ปีการศึกษา 2560 
21.  เด็กหญิงอรกมล ไกรทอง ได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับ 2 
       การแข่งขัน ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทเดี่ยว (หญิง)   
       ระดับชั้นประถมศึกษา ช่วงชั้นที่ ๒ กิจกรรมการแลกเปลี่ยน 
       เรียนรู้น าเสนอผลงานทีเ่ป็นนวัตกรรมด้านการบริหาร 
       การเรียนการสอนและสะท้อนการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2560 
22.  เด็กชายแสงสุรี ศรีอินทร์ รางวัลเหรียญเงินการแข่งขัน 
       ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทเดี่ยว (ชาย) ระดับชั้น 
       ประถมศึกษา ช่วงชั้นที่ ๒ กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
       น าเสนอผลงานที่เป็นนวตักรรมด้านการบริหารการเรียน 
       การสอนและสะท้อนการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2560 
23. เด็กหญิงสรัลชนา  รัตนสขุ ได้รับรางวัลเหรียญเงินการแข่งขัน 
      หมากฮอสประเภทเดี่ยว ระดับชั้นประถมศึกษา ช่วงชั้นที่ ๒  
      กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้น าเสนอผลงานที่เป็น   
      นวัตกรรมด้านการบริหารการเรียนการสอนและสะท้อน 
      การเรียนรู้ ปีการศึกษา 2560 
24. เด็กหญิงณปภา  ทองสง ได้รับรางวัลเหรียญเงินการแข่งขัน 
      การทดสอบวิชาการสี ระดับชั้นประถมศึกษา ช่วงชั้นที่ ๒  
      กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้น าเสนอผลงานที่เป็น   
      นวัตกรรมด้านการบริหารการเรียนการสอนและสะท้อน 
      การเรียนรู้ ปีการศึกษา 2560 
25.  เด็กชายศุภอรรถ  ตระกูลสม ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  
       อันดับ 1 ประเภทการแข่งขันฟุตบอลผสมระดับชั้น 
       ประถมศึกษา ช่วงชั้นที่ ๒ กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
       น าเสนอผลงานที่เป็นนวตักรรมด้านการบริหารการเรียน   
       การสอนและสะท้อนการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2560 
26.  เด็กชายปองคุณ แย้มมา ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 
       อันดับ 1 ประเภทการแข่งขันฟุตบอลผสมระดับชั้น 
       ประถมศึกษา ช่วงชั้นที่ ๒ กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
       น าเสนอผลงานที่เป็นนวตักรรมด้านการบริหารการเรียน   
       การสอนและสะท้อนการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2560 
 

- ส านักพัฒนานวัตกรรม 
  การจัดการศึกษา สพฐ. 
 
 
 
 
- ส านักพัฒนานวัตกรรม 
  การจัดการศึกษา สพฐ. 
 
 
 
- ส านักพัฒนานวัตกรรม 
  การจัดการศึกษา สพฐ. 
 
 
 
- ส านักพัฒนานวัตกรรม 
  การจัดการศึกษา สพฐ. 
 
 
 
- ส านักพัฒนานวัตกรรม 
  การจัดการศึกษา สพฐ. 
 
 
 
- ส านักพัฒนานวัตกรรม 
  การจัดการศึกษา สพฐ. 
 
 
 
- ส านักพัฒนานวัตกรรม 
  การจัดการศึกษา สพฐ. 
 
 
 
 



๑๕ 

ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
นักเรียน 27.  เด็กชายสราวุธ  โชตชิัย ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง  

       อันดับ 1 ประเภทการแข่งขันฟุตบอลผสม ระดับชั้น  
       ประถมศึกษา ช่วงชั้นที่ ๒ กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้   
       น าเสนอผลงานที่เป็นนวตักรรมด้านการบริหารการเรียน 
       การสอนและสะท้อนการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2560 
28. เด็กหญิงอรปรียา นาสมภักดิ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน 
      คณิตคิดเลขเร็ว กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งาน    
      เปิดโลกอัจฉริยะ ปีการศึกษา 2560 
29. เด็กหญิงเมธาวรินทร์  แผงสี เด็กหญิงอังศุมาลิน  รัชตารมย์   
      และเด็กหญิงรุจจิรา  เสมอตระกูล ได้รับรางวัลอันดับที่ 3    
      กิจกรรมการแข่งขัน SUDOKU กลุ่มสาระการเรียนรู้   
      คณิตศาสตร์ งาน “เปิดบ้านดุสิตาราม D.R. OPEN HOUSE  
      60 เฉลิมรัชสมัย” 
30. เด็กหญิงอาจรีย์  วิจิตรตระการสม ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 
      ในการแข่งขันเทเบิลเทนนิสหญิง งานนิทรรศการ “50 ปี  
      เปิดบ้านคุณหลวง”   
31. เด็กหญิงสรัลชนา  รัตนสขุ ได้รับรางวัลเหรียญเงินล าดับที่ 6 
      ในการแข่งขันวาดภาพแรเงางานนิทรรศการ “50 ปี  
      เปิดบ้านคุณหลวง”   
32. เด็กหญิงเกียรติกนิษฐ์ แก้วมาลี ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 
      ล าดับที่ 6 ในการแข่งขันวาดภาพแรเงา งานนิทรรศการ 
     “50 ปี เปิดบ้านคุณหลวง”   
 

- ส านักพัฒนานวัตกรรม 
  การจัดการศึกษา สพฐ. 
 
 
 
- โรงเรียนสุวรรณาราม  
  วิทยาคม 
 
- โรงเรียนมัธยม 
  วัดดุสิตาราม 
 
 
 
- โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน 
 
 
- โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน 
 
 
- โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 

๑.๒  ผลการทดสอบระดับชาติ O-Net , NT  และ LAS 
 

รำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพระดับชำติ (O-Net) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 

ปีการศึกษา ๒๕๕8 – ๒๕60 
 

วิชำ ปีกำรศึกษำ 2558 ปีกำรศึกษำ 2559 ปีกำรศึกษำ 2560 
ภาษาไทย 55.16 54.93 50.57 
คณิตศาสตร ์ 46.88 40.12 42.14 
วิทยาศาสตร์ 48.89 42.66 42.43 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 51.00 47.09 - 
ภาษาอังกฤษ 42.27 30.99 38.48 

คะแนนเฉลี่ยรวม 48.84 43.16 43.41 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



๑๗ 

รำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพระดับชำติ (NT) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 

ปีการศึกษา ๒๕58 – ๒๕60 
 

วิชำ ปีกำรศึกษำ 2558 ปีกำรศึกษำ 2559 ปีกำรศึกษำ 2560 
ความสามารถด้านภาษา 52.55 46.66 52.06 
ความสามารถด้านค านวณ 42.42 38.83 42.73 
ความสามารถด้านเหตุผล 52.29 46.34 46.22 
รวมควำมสำมำรถ ๓ ด้ำน 49.09 43.94 47.00 
 

แผนภูมิแท่งแสดงกำรเปรียบเทียบผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (NT) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓    

ปีการศึกษา ๒๕๕8 – ๒๕60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



๑๘ 

 รำยงำนผลกำรประเมินระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีกำรศึกษำ 2560 

  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน (การประเมินด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง) 

  ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 2 

สำระวิชำ 
จ ำนวน

คน 
คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

เฉลี่ย
ร้อยละ 

จ ำนวนร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมำก 
ภาษาไทย 33 55.15 10.66 55.15 0.00 33.33 63.64 3.03 

 

  ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 4 

สำระวิชำ 
จ ำนวน

คน 
คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

เฉลี่ย
ร้อยละ 

จ ำนวนร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมำก 
ภาษาไทย 26 47.48 17.04 47.48 7.69 34.62 53.85 3.85 
คณิตศาสตร์ 26 36.35 17.33 36.35 30.77 50.00 11.54 7.69 
วิทยาศาสตร์ 26 44.77 12.69 44.77 7.69 61.54 26.92 3.85 
 
 ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 5 

สำระวิชำ 
จ ำนวน

คน 
คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

เฉลี่ย
ร้อยละ 

จ ำนวนร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมำก 
ภาษาไทย 39 46.90 13.69 46.90 5.13 51.28 38.46 5.13 
คณิตศาสตร์ 39 38.79 11.23 38.79 12.82 71.79 15.38 0.00 
วิทยาศาสตร์ 39 47.38 4.19 47.38 0.00 64.10 35.90 0.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙ 

 ๑.๓  ผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม จาก สมศ. 
สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกของสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน : ปฐมวัย 
 

กำรศึกษำปฐมวัย 
เพื่อกำรประเมินคุณภำพภำยนอก 

น้ ำหนัก
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภำพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐำน    
ตัวบ่งชี้ที่  1  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย  5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่  2  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย 5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่  3  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย   5.00 4.50 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่  4  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย   10.00 8.50 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่  5  เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป   10.00 10.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่  6  ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็น        
                 ส าคัญ 

35.00 31.00 ดี 

ตัวบ่งชี้ที่  7  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาของ  
                 สถานศึกษา 

15.00 12.50 ดี 

ตัวบ่งชี้ที่  8  ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน  5.00 4.74 ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์     
ตัวบ่งชี้ที่  9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์     
               พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่  10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น  
                  เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

2.50 2.00 ดี 

 กลุ่มตัวบ่งช้ีมำตรกำรส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่  11  ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของ 
                  สถานศึกษา   

2.50 2.00 ดี 

ตัวบ่งชี้ที่  12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน 
                  รักษา มาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับ  
                  แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

2.50 2.00 ดี 

คะแนนรวม 100.00 89.74 ดี 
 

โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ    ดี    โดยมีค่าเฉลี่ย   89.74  

  ผลกำรรับรองมำตรฐำนคุณภำพ           รับรอง           ไม่รับรอง 
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กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน : ประถมศึกษำ 
 

กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
เพื่อกำรประเมินคุณภำพภำยนอก 

น้ ำหนัก
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภำพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐำน    
ตัวบ่งชี้ที่  1  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 10.00 8.67 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่  2  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 10.00 8.57 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่  3  ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 10.00 8.90 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่  4  ผู้เรียนคิดเป็น  ท าเป็น 10.00 7.50 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่  5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 20.00 7.70 *ต้อง

ปรับปรุง 
ตัวบ่งชี้ที่  6  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 
                 เป็นส าคัญ 

10.00 7.00 พอใช้ 

ตัวบ่งชี้ที่  7  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 5.00 4.00 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่  8  พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา และ  
                 ต้นสังกัด 

5.00 4.74 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์    
ตัวบ่งชี้ที่  9  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา  ปณิธาน  พันธกิจและ  
                วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่  10  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น  
                  เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

5.00 4.00 ดี 

 กลุ่มตัวบ่งช้ีมำตรกำรส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่  11  ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของ  

          สถานศึกษา 
5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่  12  ผลการส่งเสรมิพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน         
                  รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับ  
                  แนวทางการปฏิรูปการศึกษา  

5.00 5.00 ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 76.08 ดี 

* ตัวบ่งชี้ที่ 5 ได้รับการรับรองให้มีผลคะแนนผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. แล้ว  
       เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 ตามหนังสือรับรอง ที่ สมศ.25405/2556 
       โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ    ดี    โดยมีค่าเฉลี่ย   76.08  

     ผลกำรรับรองมำตรฐำนคุณภำพ           รับรอง           ไม่รับรอง 
หมำยเหตุ  โรงเรียนวัดเจ้ามูลได้รับแจ้งการปรับผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน รอบสาม ตามหนังสือรับรอง ที่ สมศ.25405/2556 เพื่อแสดงว่า “โรงเรียนวัดเจ้ามูล ได้รับรอง
มาตรฐานการศึกษา รอบสาม (พ.ศ.2554 – 2558) จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด้านประถมศึกษา ตั้งแต่ วันที่ 23 เมษายน 2556” 
ตามหนังสือแจ้งเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2556 
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        จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ และข้อแสนอแนะจำกกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม 

       ระดับกำรศึกษำปฐมวัย 
  จุดเด่น 
   1. เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย ด้านอารมณ์และจิตใจ ด้านสังคม และสติปัญญาสมวัย มี
ความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป สถานศึกษามีผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ
และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา โดยมีการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา และมีผลจากการด าเนินโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 
   2. สถานศึกษามีประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา และมีผล
การส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้อง
กับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
   3. สถานศึกษามีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญที่มีประสิทธิผล 
   4. สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล  
  จุดที่ควรพัฒนำ 
   1. เด็กได้ร่วมกิจกรรมเล่นตามมุม กิจกรรมที่พัฒนาด้านสติปัญญา กิจกรรมกลางแจ้ง 
กิจกรรมที่ให้ระวังความปลอดภัยจากการเล่น กิจกรรมในการอนุรักษ์ความเป็นไทย มีไม่มาก 
   2. สถานศึกษายังจัดห้องเรียน โต๊ะเรียนที่มีความเหมาะสมน้อย รวมทั้งการระวังความ
ปลอดภัยจากภัยต่าง ๆ ยังมีไม่มาก 
   3. สถานศึกษาควรมีการท าข้อตกลงกับหน่วยงานภายนอก ในการร่วมมือสนับสนุน
ส่งเสริมการจัดประสบการณ์ 
   4. การประเมินผลการจัดประสบการณ์ที่หลากหลาย และการน าผลการประเมินมาวาง
แผนการพัฒนาเด็กอย่างเป็นระบบ ที่มีความต่อเนื่องยังมีไม่มาก 
   5. สถานศึกษายังขาดการจัดท าระบบประกันคุณภาพภายใน และการเน้นการใช้ผลการ
ประเมินมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนายังมีไม่มาก 

        ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน : ประถมศึกษำ 
   จุดเด่น 
   1. ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึง
ประสงค์ มีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง คิดเป็น ท าเป็น สถานศึกษามีผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา 
ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา รวมทั้งมีผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่
ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษาผลการด าเนินงานโครงการพิเศษ เพ่ือส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 
   2. สถานศึกษามีผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน 
และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา และมีประสิทธิภาพของการบริหาร
จัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 
  จุดที่ควรพัฒนำ 
   1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนยังต่ า 
   2. สถานศึกษามีประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญได้ไม่มาก 
   3. ยังไม่มีการวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผนในการพัฒนาสถานศึกษา 
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   4. สถานศึกษายังขาดการจัดท าระบบประกันคุณภาพภายใน และการเน้นการใช้ผลการ
ประเมินมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนา ยังมีไม่มาก 
   5. สถานศึกษาควรมีการท าข้อตกลงกับหน่วยงานภายนอก ในการร่วมมือสนับสนุน
ส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 

๒. สภาพปัญหาความต้องการจ าเป็น 
   เป็นสภาพปัญหาจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกด้วยเทคนิค SWOT เพ่ือ
น าไปสู่การก าหนดความต้องการจ าเป็นในการแก้ปัญหา และพัฒนาภารกิจหลักและภารกิจรองและการงาน
ตามนโยบายที่เกี่ยงข้องระดับต่างๆ สรุปได้ดังนี้   
    จุดเด่น 
    ด้ำนคุณภำพผู้เรียน 
  1) ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ มีวินัยและรับผิดชอบ มีส่วนร่วม
ในกิจกรรมทางพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง 
 2) ผู้เรียนมีความภูมิใจในความเป็นไทย มีความกตัญญูกตเวที 
 3) ผู้เรียนสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข มีจิตสาธารณะ รู้จักบ า เพ็ญตนให้เป็น
ประโยชน์ต่อสังคม 
 4) ผู้เรียนส่วนใหญ่มีสุขภาพกายแข็งแรง ร่าเริงแจ่มใส รู้จักดูแลสุขภาพและป้องกันตนเองจาก  
สิ่งเสพติด 
 5) ผู้เรียนส่วนใหญ่มีน้ าหนักส่วนสูงและสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 6) ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ กล้าแสดงออกด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา และนันทนาการ 
 7) ผู้เรียนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
    ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ 
  1) มุ่งม่ันในการจัดการศึกษาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 2) ส่งเสริมการท างานเป็นทีม มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
 3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการกับโรงเรียนอ่ืนๆ เพ่ือให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ และเป็นการกระตุ้นการเรียนรู้ของนักเรียน 
 4) มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ พัฒนาแหล่งเรียนรู้และสื่อเทคโนโลยีในโรงเรียน
อย่างหลากหลาย 
 5) มีการเอาใจใส่ดูแลนักเรียน ท าให้ทุกคนได้รับการช่วยเหลือทุก ๆ ด้าน 
    ด้ำนกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
              1) ชุมชนมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย สามารถน ามาใช้จัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้อย่าง
เหมาะสม 
                2) โรงเรียนได้ร่วมมือกับผู้ปกครอง องค์กรทางศาสนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 33 (วัดหงส์) และภาคเอกชนในการจัดการเรียนรู้ 
    ด้ำนอัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ 
  อนุรักษ์ความเป็นไทย 
    ด้ำนมำตรกำรส่งเสริม 
  โรงเรียนมีโครงการพัฒนาอาชีพสู่ชุมชน เช่น การท าดอกไม้ผ้าใยบัว  กระเป๋าถักโครเชต์ 
สับปะรดคุณยาย ดอกไม้จันทน์ ฯลฯ เพ่ือให้ชุมชนมีรายได้และเกิดความสัมพันธ์อันดีกับโรงเรียน 
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 จุดควรพัฒนำ 
  ด้ำนคุณภำพผู้เรียน 
  1) โรงเรียนควรพัฒนาผู้เรียน ส่งเสริมกิจกรรมด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ ความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นทุกกลุ่มสาระ  
                2) โรงเรียนควรปลูกฝังผู้เรียนให้เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างหลากหลายในการใช้ทรัพย์สินส่วนตน
และส่วนรวมอย่างคุ้มค่า  
  ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ 
  1) โรงเรียนส่งเสริมให้ครูพัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
         2) โรงเรียนควรจัดหาบุคลากรจัดการเรียนรู้ในรายวิชาที่ขาดแคลน เช่น ครูศิลปะ ครู
บรรณารักษ์  
                
           ด้ำนกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
                1) สนับสนุนให้นักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้และใช้ทรัพยากรท้องถิ่นมาจัดท าโครงงาน 
 2) สนับสนุนให้ปราชญ์ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ในวิชาต่างๆ  
           ด้ำนอัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ 
  ส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียนให้มีกิริยามารยาทงดงาม 
            ด้ำนมำตรกำรส่งเสริม 
  ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรมจริยธรรม 
 
แนวทำงกำรพัฒนำในอนำคต 
          1) พัฒนาผู้เรียนให้อ่านคล่องเขียนคล่อง 
          2) ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิต คิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาได้  
          3) พัฒนาให้ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติสูงขึ้น 
  4) ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และระเบียบวินัยของผู้เรียน 
  5) ส่งเสริมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  6) ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
          7) ส่งเสริมให้ผู้เรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายใน ภายนอกสถานศึกษา และเข้าร่วมการแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการ  
 
ควำมต้องกำรกำรช่วยเหลือ  
  1) ต้องการการสนับสนุนด้านครูในรายวิชาที่โรงเรียนขาดแคลน ได้แก่ สาขาวิชาเอกศิลปะ สังคม
ศึกษา ปฐมวัย บรรณารักษ์ และบุคลากรสนับสนุนการจัดการศึกษา ด้านการเงินและพัสดุ 
  2) ต้องการการสนับสนุนด้านงบประมาณเพ่ือพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้สนองต่อการจัด
การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่นักเรียน 
   

 
 
 



๒๔ 

บทที่ ๒  

    ทิศทำงกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
 

วิสัยทัศน์ 

   มุ่งม่ันจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพ เป็นคนดี มีคุณธรรม ด ารงไว้ซึ่งความเป็นไทย 
 

พันธกิจ 

 ๑. จัดและส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้แก่ผู้เรียนอย่างทั่วถึง เสมอภาค และมี
คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรสถานศึกษา 
 ๒. พัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา ให้สามารถจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
 ๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชน องค์กรท้องถิ่น ภูมิปัญญาชาวบ้าน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาของโรงเรียน 
 ๔. ส่งเสริม พัฒนา สนับสนุน การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหา กษัตริย์เป็นประมุข  
 ๕. ส่งเสริมกิจกรรมทางพุทธศาสนา พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย และพลานามัยที่ดี 
 ๖. ส่งเสริมการพัฒนาระบบการบริหาร และการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งด้าน
สิ่งแวดล้อม และนวัตกรรมเทคโนโลยี ICT ที่ทันสมัย 
 
เป้ำประสงค์ 
 ๑. ด้านการบริหารและการจัดการ (PROCESS) 
  ๑.๑ มีระบบโครงสร้างการบริหารโรงเรียนให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
      ๑.๒ มีการบริหารการจัดการที่บุคลากรทุกกลุ่ม มีส่วนร่วมในการบริหารด้วยระบบการสร้าง
ผู้น าและพัฒนาคณะท างาน 
  ๑.๓ มีมาตรฐานการปฏิบัติงานถูกต้อง ชัดเจน สามารถติดตามตรวจสอบได้ 
  ๑.๔ มีระบบนิเทศ ติดตาม ประเมิน พัฒนา และปรับปรุงแก้ไขให้ได้มาตรฐาน 
  ๑.๕ มีระบบสารสนเทศครบถ้วน สามารถน ามาใช้ประโยชน์ส าหรับการบริหาร 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๑.๖ มีการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ โดยจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้
ผู้ เรียนได้เรียนรู้  และพัฒนาตามศักยภาพ โดยใช้สื่อเทคโนโลยีและกิจกรรมที่หลากหลาย ปรับปรุง 
สภาพแวดล้อม เพ่ือส่งเสริมให้เป็นพลเมืองดี มีการพัฒนาด้านคุณภาพ สุขภาพกายและจิต ความรู้ ความคิด 
คุณธรรม สุนทรียภาพ ทักษะการเรียน เน้นการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และมีทักษะการท างาน มี
คุณลักษณะตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๒๕๕๑ 
  ๑.๗ มีการพัฒนารูปแบบวิธีการประเมินผลที่สอดคล้องกับคุณลักษณะและศักยภาพ ของ
ผู้เรียน โดยวิธีการที่หลากหลาย 



๒๕ 

  ๑.๘ มีการสร้างความเข้าใจ สร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และสร้างพลังร่วมกันของโรงเรียน 
คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน เพ่ือร่วมพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพ 
   ๒. ด้านปัจจัย (INPUT) 
  ๒.๑ ปรับปรุงและพัฒนาวิเคราะห์วัตถุประสงค์ของโรงเรียนให้เหมาะสมกับศักยภาพของ
นักเรียน สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น และหลักการของหลักสูตรตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕  
  ๒.๒ สนับสนุน ส่งเสริมพัฒนาเอกสาร วัสดุอุปกรณ์ นวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัย เอื้ออ านวย
ต่อการจัดการเรียนรู้ของครู ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบันและอนาคต 
  ๒.๓ แสวงหา รวบรวมข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับศักยภาพของชุมชน แหล่งการเรียนรู้        
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่เอ้ืออ านวยต่อการจัดการเรียนรู้ ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 
  ๒.๔ มีบรรยากาศภายในโรงเรียนและห้องเรียน ให้เอ้ือประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของนักเรียน
และเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ที่มีผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 
  ๒.๕ ผู้บริหารและครูมีการพัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และเป็น
แบบอย่างที่ดีของบุคลากรและนักเรียนในโรงเรียน 
  ๒.๖ ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทุกกลุ่ม ให้ท างานอย่างจริงจัง ตามเกณฑ์มาตรฐาน วิชาชีพ 
และจรรยาบรรณครู 
  ๒.๗ ประสานงานกับผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ให้ได้บุคลากรที่มีความสามารถมาปฏิบัติงานตาม
ความถนัด และมีมาตรการเหมาะสมในการแก้ปัญหาของบุคลากรที่ขาดแคลน 
 ๓. ด้านผลผลิต (OUTPUT) 
  ๓.๑ นักเรียนสามารถใช้ภาษาไทยได้ดี มีความรู้พ้ืนฐานภาษาต่างประเทศอย่างน้อย ๑ ภาษา 
  ๓.๒ รู้จักแสวงหาความรู้ เรียนรู้จากแหล่งต่างๆ มีการพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้า  มีเหตุผล 
แยกแยะสิ่งที่ดีและไม่ดี คิดวิเคราะห์เชิงสร้างสรรค์ ท างานร่วมกับเพ่ือนได้ และมีผลการเรียน ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินผลตามหลักสูตร 
  ๓.๓ นักเรียนมีระเบียบวินัย รับผิดชอบต่อหน้าที่ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มีความกตัญญู มีค่านิยม
พ้ืนฐาน ๕ ประการ คือ ขยัน ประหยัด เสียสละ เห็นคุณค่า และภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ของความเป็นไทยทุก
รูปแบบ รู้จักหลีกเลี่ยงจากอบายมุข และสิ่งมอมเมาทุกชนิด 
  ๓.๔ นักเรียนมีความชื่นชม รักและสนใจ ด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา มีความสามารถ พ้ืนฐาน มีสุข
นิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี ตามมาตรฐานที่โรงเรียนก าหนด 
 
กลยุทธ์กำรพัฒนำ 
   ๑. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
       ขั้นพ้ืนฐาน และมาตรฐานสากล 
   ๒. การส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ส านึกความเป็นไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของ 
     เศรษฐกิจพอเพียง  
  ๓. การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน 
                ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และมาตรฐานสากล 
  ๔. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพโดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
 



๒๖ 

กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
   ขั้นพ้ืนฐาน และมาตรฐานสากล 
 

เป้ำหมำย ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ กิจกรรมหลัก แหล่งข้อมูล 
๑. ผู้เรียนมีสุขภาพกาย 
    และสุขภาพจิตที่ดี 
 

- ผู้เรียนมีสุขภาพดีมี 
  น้ าหนัก ส่วนสูง และ 
  สมรรถภาพทางกาย 
  ตามเกณฑ์ร้อยละ  
  ๑๐๐ 
- ผู้เรียนมีสุขภาพจิตดี 
  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อ 
  ผู้อื่นและมีสุนทรียภาพ 
  ร้อยละ ๑๐๐ 
 

- การออกก าลังกาย 
  แม่ไม้มวยไทย 
- ฟ ฟัน แข็งแรง 
- ตรวจสุขภาพประจ าปี 
- กีฬาภายใน 
- แข่งขันกีฬาภายนอก 
- รณรงค์ต่อต้าน 
  ยาเสพติด 
- สร้างเสริมสมรรถภาพ 
  เพ่ือสุขภาพ 
- พัฒนาทักษะทางด้าน  
  ศิลปะ 
- พัฒนาทักษะทางด้าน 
  ดนตรีไทย 
- พัฒนาทักษะทางด้าน 
  นาฏศิลป์ 
- แข่งขันทักษะทาง 
  ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 
- ชั่งน้ าหนักส่วนสูง 
- เยี่ยมบ้านนักเรียน 
- จัดหาทุนการศึกษา 
  ให้กับนักเรียน 
- ประชุมผู้ปกครอง 
  นักเรียน 
- แนะแนวการศึกษา 

- แบบบันทึกน้ าหนัก 
  ส่วนสูงและการ 
  พัฒนาการ 
- แบบบันทึกการทดสอบ 
  สมรรถภาพ 
- แบบบันทึกการสังเกต 
  พฤติกรรม การ 
  สัมภาษณ์  
- ข้อมูลในการบันทึก 
  และประเมินพฤติกรรม 
- แบบบันทึกการตรวจ 
  สุขภาพ 
- ผลงานของผู้เรียน        
- รูปภาพ 
- ค าสั่ง 
- โครงการ/กิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 



๒๗ 

เป้ำหมำย ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ กิจกรรมหลัก แหล่งข้อมูล 
๒. ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ 
    ใฝ่เรียน 
 

- ผู้เรียนมีนิสัยรักการ 
  อ่าน สนใจแสวงหา 
  ความรู้จากแหล่งต่าง ๆ  
  รอบตัว และสามารถ 
  เรียนรู้ด้วยตนเอง 
  ได้ร้อยละ๙๐ 
- ผู้เรียนสามารถใช้ 
  เทคโนโลยีในการ 
  เรียนรู้ร้อยละ ๑๐๐ 

- ศึกษาแหล่งเรียนรู้ทั้ง 
  ภายในภายนอก 
  สถานศึกษา 
- ส่งเสริมการอ่าน การ 
  ฟัง การพูดและการ   
  เขียน 
- การท างานโดยใช้ 
  กระบวนการกลุ่ม 
- การสืบค้น ข้อมูลโดย 
  ใช้สื่อเทคโนโลยี 
- วางทุกงานอ่านทุกคน 
- แข่งขันทักษะทาง 
  วิชาการ 
- ห้องสมุดมีชีวิต 
- จัดหาเครื่อง 
  คอมพิวเตอร์ 
- ฝึกทักษะงานประดิษฐ์ 
- ตลาดนัดหัดขาย 

- ทะเบียนแหล่งเรียนรู้ 
- บันทึกการใช้แหล่ง 
  เรียนรู้และเทคโนโลยี 
- บันทึกการอ่าน การ 
  เขียน  
- แบบสังเกตพฤติกรรม 
- โครงงานของผู้เรียน 
- แผนการจัดการเรียนรู้ 
- ผลงานของผู้เรียน        
- รูปภาพ 
- ค าสั่ง 
- โครงการ/กิจกรรม 

๓. ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น - ผู้เรียนที่ม ี
  ความสามารถ 
  ในการคิดเป็นระบบ   
  คิดสร้างสรรค์ คิด 
  แก้ปัญหาร้อยละ ๙๐ 

- การเรียนรู้แบบ 
  โครงงาน 
- วิเคราะห์ข่าวเช้า 
- ภาษาไทยวันละค า 
- ภาษาอังกฤษวันละค า 
- วันภาษาไทย 
- สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
- สัปดาห์ห้องสมุด 
- วันคริสต์มาส 

- โครงงานของผู้เรียน 
- ผลงาน ชิ้นงาน 
- แผนการจัดการเรียนรู้ 
- รูปภาพ 
- ค าสั่ง 
- โครงการ/กิจกรรม 
 

๔. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ 
    ตามหลักสูตร 

- ผู้เรียนที่สอบผ่าน 
  ขีดจ ากัดล่างทุกกลุ่ม 
  สาระการเรียนรู้ที่   
  ประเมิน ในระดับชั้น  
  ป.๓ , ป.๖ ร้อยละ ๘๐ 
 

- สอนเสริม NT , O-Net   

- ยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
  ทางการเรียน ๘ กลุ่ม 
  สาระ 
- สอนเสริมพิเศษ 
- ศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
  ภายใน และภายนอก 
  โรงเรียน 
- แข่งขันทักษะทาง 
  วิชาการ 

- รายงานผลสัมฤทธิ์ 
  ทางการเรียน 
- รายงานผลทดสอบ   
  NT , O-Net   



๒๘ 

แผนกำรด ำเนินกิจกรรม / โครงกำรตำมกลยุทธ์ที่  ๑ 
 

กิจกรรมหลัก โครงกำร 
ปีกำรศึกษำ 

๒๕61 ๒๕62 ๒๕63 ๒๕64 
- วิเคราะห์ข่าวเช้า 
- ภาษาไทยวันละค า 
- ภาษาอังกฤษวันละค า 
- การเรียนรู้แบบโครงงาน 
- ศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายใน 
  และภายนอกโรงเรียน 
- ส่งเสริมการอ่าน การฟัง  
  การพูดและการเขียน 

๑. โครงการส่งเสริมทักษะ  
    การคิดวิเคราะห์ การ 

  แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

- สอนเสริม NT , O-Net   
- ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง 
  การเรียน ๘ กลุ่มสาระ 
- สอนเสริมพิเศษ 
- ห้องสมุดมีชีวิต 
- วางทุกงานอ่านทุกคน 
- การสืบค้น ข้อมูลโดยใช้สื่อ 
  เทคโนโลย ี

๒. โครงการยกระดับ  
    ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

- แข่งขันทักษะทางศิลปะ  
  ดนตรี นาฏศิลป์ 
- แข่งขันทักษะทางวิชาการ 
- พัฒนาทักษะทางด้านศิลปะ 
- พัฒนาทักษะทางด้าน 
  ดนตรีไทย 
- พัฒนาทักษะทางด้าน 
  นาฏศิลป์ 

๓. โครงการส่งเสริมความ 
    เป็นเลิศทางวิชาการ 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

- วันภาษาไทย 
- สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
- สัปดาห์ห้องสมุด 
- วันคริสต์มาส 
- การเลือกตั้งประธานนักเรียน 
- การท างานโดยใช้กระบวน 
  การกลุ่ม 
- Day Camp 
- ฝึกทักษะงานประดิษฐ์ 
- ตลาดนัดหัดขาย 

๔. โครงการส่งเสริมทักษะ 
    การท างานร่วมกัน รักการ 
    ท างาน และมีเจตคติที่ดีต่อ 
    อาชีพสุจริต 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



๒๙ 

 

กิจกรรมหลัก โครงกำร 
ปีกำรศึกษำ 

๒๕61 ๒๕62 ๒๕63 ๒๕64 
- รณรงคต์่อต้านยาเสพติด 
- สร้างเสริมสมรรถภาพเพ่ือ  
  สุขภาพ 
- การออกก าลังกายแม่ไม้ 
  มวยไทย 
- ฟ ฟัน แข็งแรง 
- ตรวจสุขภาพประจ าปี 
- กีฬาสีภายใน 
- แข่งขันกีฬาภายนอก 
- ชั่งน้ าหนักส่วนสูง 

๕. โครงการส่งเสริมผู้เรียน 
    ให้มีสุนทรียภาพทางด้าน 
    ศิลปะ ดนตรี กีฬา มีสุข 
    นิสัย สุขภาพกาย และ 
    สุขภาพจิตที่ดี 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

- เยี่ยมบ้านนักเรียน 
- จัดหาทุนการศึกษาให้กับ 
  นักเรียน 
- ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
- แนะแนวการศึกษา 

๖. โครงการพัฒนาระบบ 
    การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๐ 

กลยุทธ์ที่  ๒ การส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ส านึกความเป็นไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของ 
     เศรษฐกิจพอเพียง 
 

เป้ำหมำย ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ กิจกรรมหลัก แหล่งข้อมูล 
๑. นักเรียนปฏิบัติตน 
    เป็นผู้มีคุณธรรม  
    จริยธรรม มีความ 
    เป็นประชาธิปไตย  
    และมีคุณลักษณะที่ 
    พึงประสงค์ 

- นักเรียนร้อยละ ๑๐๐   
  มีคุณลักษณะที่พึง 
  ประสงค์ 
 

- เข้าค่ายคุณธรรม  
- ตักบาตรสะสมบุญ 
- น้องไหว้พ่ี พ่ีรับไหว้น้อง 
- วันส าคัญของชาติศาสนา  
  และพระมหากษัตริย์ 
- บ าเพ็ญประโยชน์ต่อ 
  สังคม 
- การเลือกตั้งประธาน 
  นักเรียน 
- รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 
- ธนาคารโรงเรียน 
- พิธีไหว้ครู 
- Day Camp 
- ปลูกจิตส านึกอนุรักษ์ 
  พลังงาน 

- รายงานบันทึกการ 
  สังเกต 
- สรุปผลการจัดกิจกรรม 
- ผลงานของผู้เรียน        
- รูปภาพ 
- ค าสั่ง 
- โล่ เกียรติบัตร รางวัล  
- รายงานการพัฒนา 
  คุณภาพการศึกษา 
- รายงานคุณลักษณะที่ 
  พึงประสงค์ 
- โครงการ/กิจกรรม 

๒. นักเรียนปฏิบัติ 
    กิจกรรมด้านการ 
    อนุรักษ์และพัฒนา 
    สิ่งแวดล้อม 
 

- นักเรียนร้อยละ ๑๐๐  
  ปฏิบัติกิจกรรมด้าน 
  การอนุรักษ์และพัฒนา 
  สิ่งแวดล้อม 
 

- ค่ายวิทยาศาสตร์ 
- ปลูกจิตส านึกในการ 
  อนุรักษ์พลังงาน 
- บ าเพ็ญประโยชน์ต่อ 
  สังคม 
- ปรับปรุงภูมิทัศน์ และ 
  สิ่งแวดล้อมโรงเรียน 
- ปลูกต้นไม้เฉลิม 
  พระเกียรติ 

- สรุปผลการจัดกิจกรรม 
- ผลงานของผู้เรียน        
- รูปภาพ 
- ค าสั่ง 
- โครงการ/กิจกรรม 
 

๓. นักเรียนปฏิบัติ  
    กิจกรรมตามแนว 
    เศรษฐกิจพอเพียง 

- ร้อยละ ๙๐ ของ 
  จ านวนนักเรียนที่เข้า 
  ร่วมกิจกรรมตามแนว 
  ปรัชญาเศรษฐกิจ 
  พอเพียง 

- ชุมนุมเจ้ามูลหัตถกรรม 
- ส่งเสริมอาชีพสู่ความ 
  พอเพียง 
- ธนาคารโรงเรียน 
- สหกรณ์โรงเรียน 
- ขยะแลกเงิน 
- ซ่อมโต๊ะ เก้าอ้ีนักเรียน 
- รณรงค์การใช้น้ าไฟอย่าง 
  ประหยัด 

- สรุปผลการจัดกิจกรรม 
- ผลงานของผู้เรียน        
- รูปภาพ 
- ค าสั่ง 
- โครงการ/กิจกรรม 
 

 



๓๑ 

แผนกำรด ำเนินกิจกรรม / โครงกำรตำมกลยุทธ์ที่  ๒ 

กิจกรรมหลัก โครงกำร 
ปีกำรศึกษำ 

๒๕61 ๒๕62 ๒๕63 ๒๕64 
- เข้าค่ายคุณธรรม  
- ตักบาตรสะสมบุญ 
- น้องไหว้พ่ี พ่ีรับไหว้น้อง 
- วันส าคัญของชาติศาสนา และ 
  พระมหากษัตริย์ 
- พิธีไหว้ครู 
- ถวายเทียนจ าน าพรรษา และ 
  ผ้าอาบน้ าฝน 
- ต้อนรับกลับสู่อ้อมกอด 
- ปฐมนิเทศ 
- ปัจฉิมนิเทศ 
- นั่งสมาธิ 

๑. โครงการส่งเสริมคุณธรรม  
    จริยธรรม และค่านิยมที่ 
    พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

- บ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม 
- ปลูกจิตส านึกอนุรักษ์พลังงาน 
- ค่ายวิทยาศาสตร์ 
- ปรับปรุงภูมิทัศน์ และ 
  สิ่งแวดล้อมโรงเรียน 
- ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 

๒. โครงการส่งเสริมจิตส านึกใน 
    การอนุรักษ์ และพัฒนา 
    สิ่งแวดล้อม 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

- ธนาคารโรงเรียน 
- ชุมนุมเจ้ามูลหัตถกรรม 
- ส่งเสริมอาชีพสู่ความ 
  พอเพียง 
- สหกรณ์โรงเรียน 
- ขยะแลกเงิน 
- ซ่อมโต๊ะ เก้าอ้ีนักเรียน 
- รณรงค์การใช้น้ าไฟ 
  อย่างประหยัด 

๓. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 



๓๒ 

กลยุทธ์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน 
               ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และมาตรฐานสากล 

เป้ำหมำย ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ กิจกรรมหลัก แหล่งข้อมูล 
๑. นักเรียนพัฒนาตนเอง 
    ด้านการใช้เวลาว่างให้ 
    เกิดประโยชน์ หลีกเลี่ยง 
    สิ่งเสพติด 
 

- นักเรียนร้อยละ ๑๐๐  
  ใช้เวลาว่างให้เป็น 
  ประโยชน์ หลีกเลี่ยง 
  สิ่งเสพติด 
 

- วางทุกงานอ่านทุกคน 
- สร้างเสริมสมรรถภาพเพ่ือ 
  สุขภาพ 
- การออกก าลังกายยามว่าง 
- ดนตรีไทย 
- นาฏศิลป์ 
- โลกสวยด้วยศิลป ์
- เจ้ามูลหัตถกรรม 
- ห้องสมุดมีชีวิต 

- สรุปผลการจัด 
  กิจกรรม 
- ผลงานของผู้เรียน        
- รูปภาพ 
- ค าสั่ง 
- โครงการ/กิจกรรม 
 

๒. นักเรียนพัฒนาตนเอง 
    ให้เป็นผู้มีทักษะใน 
    การจัดการการท างาน  
    รู้จักพ่ึงตนเอง 

- นักเรียนร้อยละ ๑๐๐  
  มีทักษะวิชาชีพ และ 
  รู้จักพ่ึงตนเอง 

- เจ้ามูลหัตถกรรม 
- ตลาดนัดหัดขาย 
- การเรียนการสอนแบบโครงงาน 
- การเรียนการสอนแบบบูรณาการ 
- การสืบค้น ข้อมูลโดยใช้สื่อ  
  เทคโนโลย ี

- สรุปผลการจัด  
  กิจกรรม 
- ผลงานของผู้เรียน        
- รูปภาพ 
- ค าสั่ง 
- โครงการ/กิจกรรม 

๓. นักเรียนพัฒนาตนเอง 
    ให้มีผลสัมฤทธิ์ทาง 
    การเรียนสูงขึ้น 
 

- ร้อยละของจ านวน 
  นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ 
  ทางการเรียนผ่าน 
  เกณฑ์การประเมิน 
  ระดับ ๒ ขึ้นไป 

- ติว NT , O-Net   
- ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง 
  การเรียน ๘ กลุ่มสาระ 
- สอนเสริม 
- ห้องสมุดมีชีวิต 
- วางทุกงานอ่านทุกคน 
- การสืบค้น ข้อมูลโดยใช้สื่อ 
  เทคโนโลย ี

- สรุปผลการจัด 
  กิจกรรม 
- ผลงานของผู้เรียน        
- รูปภาพ 
- ค าสั่ง 
- โครงการ/กิจกรรม 
 

๔. ผู้เรียนได้ใช้หลักสูตร 
    ที่สอดคล้องความ 
    ต้องการของตนเอง 
    และชุมชน 

- ร้อยละ ๑๐๐ ของ 
  ผู้เรียนที่ใช้หลักสูตรที่ 
  สอดคล้องกับความ 
  ต้องการของตนเอง 
  และชุมชน 

- การท าหลักสูตรกลุ่มสาระ 
  การเรียนรู้ 
- การท าแผนการจัดการเรียนรู้ 
- การประชุมผู้ปกครอง 
- การประชุมคณะกรรมการ 
  สถานศึกษา 

- สรุปผลการจัด  
  กิจกรรม 
- ผลงานของผู้เรียน        
- รูปภาพ 
- ค าสั่ง 
- โครงการ/กิจกรรม 

๕. ครูมีความรู้ความสามารถ  
    และเชี่ยวชาญในการ 
    จัดการเรียนการสอนโดย 
    เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ และ 
    ปฏิบัติงานตามบทบาท    
    หน้าที่อย่างมปีระสทิธิภาพ 

- ครูร้อยละ ๑๐๐ ที ่
  สามารถจัดการเรียน 
  การสอนที่เน้นผู้เรียน 
  เป็นส าคัญ และปฏิบัติ 
  งานตามบทบาทหน้าที่ 
  อย่างมีประสิทธิภาพ 

- เรียนรู้กับครูคอมพิวเตอร์ 
- ศึกษาดูงานภายนอก 
- การวิจัยในชั้นเรียน 
- น าเสนองานวิจัยชั้นเรียน 
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
- การพัฒนาบุคลากร 

- สรุปผลการจัด 
  กิจกรรม 
- ผลงานของผู้เรียน        
- รูปภาพ 
- ค าสั่ง 
- โครงการ/กิจกรรม 



๓๓ 

แผนกำรด ำเนินกิจกรรม / โครงกำรตำมกลยุทธ์ที่  ๓ 

กิจกรรมหลัก โครงกำร 
ปีกำรศึกษำ 

๒๕61 ๒๕62 ๒๕63 ๒๕64 
- วางทุกงานอ่านทุกคน 
- สร้างเสริมสมรรถภาพเพ่ือ 
  สุขภาพ 
- การออกก าลังกายยามว่าง 
- ดนตรีไทย 
- นาฏศิลป์ 
- โลกสวยด้วยศิลป ์
- เจ้ามูลหัตถกรรม 
- ห้องสมุดมีชีวิต 
- ตลาดนัดหัดขาย 
- การเรียนการสอนแบบโครงงาน 
- การเรียนการสอนแบบ 
  บูรณาการ 
- การสืบค้นข้อมูลโดยใช้สื่อ  
  เทคโนโลย ี
- สอนเสริม NT , O-Net   
- ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง 
  การเรียน ๘ กลุ่มสาระ 
- สอนเสริมพิเศษ 

๑. โครงการพัฒนาหลักสูตรเข้า 
    สู่มาตรฐานสากล และ  
    กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
    ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

- การท าแผนการจัดการเรียนรู้ 
- การประชุมผู้ปกครอง 
- การประชุมคณะกรรมการ 
  สถานศึกษา 
- เรียนรู้กับครูคอมพิวเตอร์ 
- ศึกษาดูงานภายนอก 
- การวิจัยในชั้นเรียน 
- น าเสนองานวิจัยในชั้นเรียน 
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
- การพัฒนาบุคลากร 

๒. โครงการพัฒนาครูสู่  
    มาตรฐานวิชาชีพและ 
    การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ 
    การศึกษา 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 



๓๔ 

กลยุทธ์ที่  ๔ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพโดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

เป้ำหมำย ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ กิจกรรมหลัก แหล่งข้อมูล 
๑. โรงเรียนน าระบบ 
    ข้อมูลสารสนเทศ มา 
    ใช้ในการบริหารและ 
    การจัดการศึกษา 
 
 

- ร้อยละ ๑๐๐ ของ 
  ข้อมูลสารสนเทศมีการ 
  จัดเก็บอย่างเป็นระบบ 
 

- สารสัมพันธ์โรงเรียน 
- พัฒนาสารสนเทศ 
- เว็บไซต์โรงเรียน 
 

- ค าสั่งแตง่ตั้งคณะท างาน 
- บันทึกการประชุม 
- คู่มือการบริหารจัด 
  การศึกษา 
- แผนพัฒนาคุณภาพ 
  สถานศึกษา 

๒. โรงเรียนบริหาร 
    จัดการโดยใช้  
    โรงเรียนเป็นฐาน 
 
 
 

- สัดส่วนของบุคลากรที่ 
  มีส่วนร่วมในการ 
  บริหารจัดการโรงเรียน 
 

- การประชุม 
  คณะกรรมการ  
  สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
- การประชุมผู้ปกครอง 
- การประชุมครูและ 
  บุคลากร 
 

- ค าสั่งแต่งตัง้ 
  คณะกรรมการ 
- บันทึกการประชุม 
- บันทึกการก ากับ 
  ติดตาม 
- การระดมทรัพยากร 
- รายงานโครงการ 

๓. โรงเรียนมีคุณภาพ 
    ตามมาตรฐาน 
    การศึกษา 
 
 
 

- โรงเรียนผ่านการ 
  ประเมินมาตรฐานโดย 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่ 
  การศึกษา และ สมศ. 

- มีระบบตรวจสอบ 
  การปฏิบัติตามแผน 
- การประเมินผล 
- ปรับปรุงภูมิทัศน์ และ 
  สิ่งแวดล้อมโรงเรียน 

- ค าสั่งแต่งตั้ง  
  คณะกรรมการ 
- บันทึกการประชุม 
- ข้อมูลสารสนเทศ 
- รายงานโครงการ 
- การรายงานประจ าปี 

๔. โรงเรียนมีทรัพยากร  
    เพียงพอต่อการ 
    บริหารจัดการ 
 

- ชุมชนมีส่วนร่วมในการ 
  จัดกจิกรรมหารายได้ 
  สนับสนุนการจัด 
  การศึกษา  

- พัฒนาระบบงาน 
  สารบรรณโรงเรียน 
- พัฒนางานธุรการ 
  โรงเรียน  
- พัฒนางานการเงินและ  
  พัสดุ 
- การจัดหาเครื่อง  
  คอมพิวเตอร์ 

- ค าสั่งแต่งตั้ง 
- บันทึกการประชุม 
- ภาพถ่าย 

๕. ครูใช้ทรัพยากรแหล่ง  
    วิทยาการ และ 
    ภูมิปัญญาท้องถิ่นใน 
    การจัดการเรียน 
    การสอน 

- ครูร้อยละ ๗๐ ใช้แหล่ง 
  วิทยากรและภูมิปัญญา 
  ท้องถิ่นในการจัด 
  การเรียนการสอน 

- วิทยากรท้องถิ่น 
- ศึกษาแหล่งเรียนรู้ใน 
  ท้องถิ่น 

- ภาพถ่าย 
- หนังสือเชิญวิทยากร 
- หนังสือตอบรับจาก 
  วิทยากร 
- โครงการ/กิจกรรม 

๖. นักเรียนได้รับความรู้ 
    จากแหล่งเรียนรู้ใน 
    ชุมชน 

- นักเรียนร้อยละ ๑๐๐  
  ไปใช้แหล่งเรียนรู้ด้าน 
  ต่างๆ 

- ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ - ผลงานนักเรียน 
- ภาพถ่าย 
- โครงการ/กิจกรรม 

 



๓๕ 

เป้ำหมำย ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ กิจกรรมหลัก แหล่งข้อมูล 
๗. ผู้ปกครอง ชุมชน เห็น  
    ความส าคัญของ 
    การศึกษาใช้โรงเรียน 
    เป็นแหล่งวิทยาการใน 
    การแสวงหาความรู้ 

- ร้อยละ ๘๐ ของ 
  จ านวนผู้ปกครอง   
  ชุมชน มีความพึงพอใจ 
  ที่โรงเรียนเป็นแหล่ง 
  วิทยาการให้ความรู้ 
  และบริการชุมชน 

- ฝึกอาชีพเสริมสร้าง 
  รายได้ให้กับชุมชน 

- ผลงาน 
- ภาพถ่าย 
- โครงการ/กิจกรรม 

 

แผนกำรด ำเนินกิจกรรม / โครงกำรตำมกลยุทธ์ที่  ๔ 

กิจกรรมหลัก โครงกำร 
ปีกำรศึกษำ 

๒๕61 ๒๕62 ๒๕63 ๒๕64 
- วิทยากรท้องถิ่น 
- ศึกษาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น 
- ฝึกอาชีพเสริมสร้างรายได้ให้กับ 
  ชุมชน 
- การประชุมคณะกรรมการ 
  สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
- การประชุมผู้ปกครอง 
- การประชุมครูและบุคลากร 
- มีระบบตรวจสอบการปฏิบัติ 
  ตามแผน 
- การประเมินผล 

๑. โครงการส่งเสริมการบริหาร  
    และการจัดการศึกษาโดยใช้ 
    โรงเรียนเป็นฐานและภาคี 
    เครือข่ายร่วมพัฒนา 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

- สารสัมพันธ์โรงเรียน 
- พัฒนาสารสนเทศ 
- เว็บไซต์โรงเรียน 
- การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ 
- ปรับปรุงภูมิทัศน์ และสิ่งแวดล้อม 
  โรงเรียน 
- ห้องสมุดมีชีวิต 

๒. โครงการส่งเสริมการใช้ 
    ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
    แหล่งเรียนรู้ และสิ่งแวดล้อม 
    ที่มีบรรยากาศเอ้ือต่อ 
    การเรียนรู้ 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

- พัฒนาระบบงานสารบรรณ 
  โรงเรียน 
- พัฒนางานธุรการโรงเรียน  
- พัฒนางานการเงินและพัสดุ 
- นโยบายและแผน 

๓. โครงการพัฒนางานธุรการ        
    สารบรรณ การเงินและพัสดุ 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



๓๖ 

บทที่ ๓  
ภูมิปัญญำท้องถิ่น วิทยำกรภำยนอก และแหล่งกำรเรียนรู้ 

 
 ในการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิทยากรภายนอกมาช่วยในการจัดการศึกษา มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
ภูมิปัญญำท้องถิ่น วิทยำกรภำยนอกที่อยู่ในเขตบริกำร  

ชื่อ-สกุล / หน่วยงำน ที่อยู่ สำขำควำมช ำนำญ สอดคล้องกับกลุ่มสำระ 
๑. พระมหาประเสริฐ  
    อคฺเตโช 
 
๒. พระมหาส าเริง 
 
 
๓. พระอาจารย์สมหมาย  
    วรธมฺโม 
 
๔. พระอาจารย์ นที  
    ชิตธมโม 
 
๕. พระวิบูล กิจจานุยุต  
 
 
๖. นายสุริยันต์  ประจิตร 
 
 
๗. นักศึกษา 
    คณะครุศาสตร์ 
 
๘. วิทยากรจากสถานี 
    ต ารวจนครบาล 
 
๙. คณะครูยกระดับ 
    ผลสัมฤทธิ์ทาง 
    การเรียนชั้น ป.3,ป.6  

- วัดท่าพระ บางกอกใหญ่ 
 
 
- วัดชิโนรส บางกอกใหญ่ 
 
 
- วัดเจ้ามูล บางกอกใหญ่ 
 
 
- วัดเจ้ามูล บางกอกใหญ่ 
  
 
- วัดท่าพระ บางกอกใหญ่ 
 
 
- ซ. จรัญสนิทวงศ์ ๘  
  บางกอกใหญ่ 
 
- มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี  
 
 
- เขตบางกอกใหญ่ 
 
 
- โรงเรียนวัดเจ้ามูล 
 

- ธรรมศึกษา และ 
  ศาสนประเพณี 
 
- ธรรมศึกษา และ 
  ศาสนประเพณี 
 
- ธรรมศึกษา และ 
  ศาสนประเพณี 
 
- พุทธศาสนา 
 
 
- ค่ายคุณธรรมและ 
  ค่ายพุทธบุตร 
 
- กีฬาวอลเล่ย์บอล 
  และฟุตซอล 
 
- ขนมไทย 
 
 
- ยาเสพติดและ 
  การจราจร 
 
- วิชาการ 

- สังคมศึกษา ศาสนา  
  และวัฒนธรรม 
 
- สังคมศึกษา ศาสนา  
  และวัฒนธรรม 
 
- สังคมศึกษา ศาสนา  
  และวัฒนธรรม 
 
- สังคมศึกษา ศาสนา  
  และวัฒนธรรม 
 
- สังคมศึกษา ศาสนา  
  และวัฒนธรรม 
 
- สุขศึกษาและพลศึกษา  
  /กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 
- การงานอาชีพฯ 
 
 
- สุขศึกษาและพลศึกษา  
  /กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 
- ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้  
  (ไทย, คณิต, วิทย์,  
  สังคมฯ, อังกฤษ) 

 



๓๗ 

นอกจากการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิทยากรภายนอกมาช่วยในการจัดการศึกษาแล้ว สิ่งส าคัญ
จะต้องมีแหล่งการเรียนรู้เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น ๒ กลุ่ม ดังแสดงในตาราง
ต่อไปนี้ 
๒.  แหล่งกำรเรียนรู้ในเขตบริกำร   

 ๒.๑ แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน  
 

ชื่อแหล่งกำรเรียนรู้ สอดคล้องกับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
1. ห้องดนตรี – นาฏศิลป์ 

2. ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 

3. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

4. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 

5. ห้องศูนย์สื่อปฐมวัย 

6. ห้องสมุด 

7. ห้องอาเซียนศึกษา 

8. ห้อง ICT 

9. ห้องนักธุรกิจน้อย 

10. ห้องพยาบาล    

11. ห้องโสตทัศนูปกรณ ์    

12. ห้องสหกรณ ์

- ศิลปะ/ดนตรี 

- คณิตศาสตร์ 

- ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

- วิทยาศาสตร์ 

- การศึกษาปฐมวัย 

- ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

- สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

- ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

- การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

- สุขศึกษาและพลศึกษา 

- ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

- สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

    
    
 
 
 
 
 



๓๘ 

 ๒.๒ แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
 

ชื่อแหล่งกำรเรียนรู้ สอดคล้องกับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
1. วัดเจ้ามูล 

2. วัดท่าพระ 

3. แหล่งเรียนรู้ท้องฟ้าจ าลอง 

4. แหล่งเรียนรู้ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา 

5. แหล่งเรียนรู้สวนสัตว์เปิดเขาเขียว 

6. แหล่งเรียนรู้ศูนย์การพัฒนาเขาหินซ้อน 

7. ชุมชนคลองบางหลวง 

8. สวนนกยูงสามพราน 

9. ฟาร์มจระเข้สามพราน 

10. สวนสัตว์ดุสิต 

11. พระเมรุมาศ 

12. สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

13. ค่ายวชิรวธุ 

14. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

15. ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค  

      เมืองทองธานี 

- สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

- สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

- วิทยาศาสตร์ 

- วิทยาศาสตร์ 

- ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

- ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

- ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

- ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

- ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

- ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

- สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

- สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

- วิทยาศาสตร์ 

- การงานอาชีพฯ 

 

 
 

 

 

 
 



๓๙ 

บทที่ ๔ 

บทบำทของผู้มีหน้ำทีจ่ัดกำรศึกษำและผู้เกี่ยวข้อง 
 

๑.  บทบำทหน้ำที่ของสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน 
 
๑. จัดท านโยบายแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนของส านักงาน  
    เขตพ้ืนที่การศึกษาและส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
๒. จัดท างบประมาณ และรับผิดชอบการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษา 
๓. พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 
๔. จัดการเรียนการสอน จัดสภาพแวดล้อมจัดบรรยากาศการเรียนการสอนที่ เหมาะสมและส่งเสริม  
    กระบวนการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาตนเองของผู้เรียน 
๕. ออกระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ รวมทั้งระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวกับการบริหารงานการเงินและ 
    การจัดหารายได้จากทรัพย์สินของสถานศึกษา 
๖. ก ากับ ติดตาม ประเมินผลงานตามแผนงานโครงการและประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการ  
    พิจารณาความดีความชอบ การพัฒนา และการด าเนินงานทางวินัยกับครูและบุคลากรทางการศึกษาใน 
    สถานศึกษา 
๗. ประสานการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา รวมทั้งปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช้ และจัดหาผลประโยชน์  
    จากทรัพย์สินของสถานศึกษา ทั้งที่เป็นที่ราชพัสดุและทรัพย์สินอ่ืนๆ ตามระเบียบที่กระทรวงศึกษาธิการ  
    ก าหนด 
๘. จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ความร่วมมือในการประเมินคุณภาพการศึกษา 
    จากหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา รวมทั้งการรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการสถานศึกษา 
๙. ส่งเสริมความเข้มแข็งในชุมชน และสร้างความสัมพันธ์กับสถาบันอื่นๆ ในชุมชน และท้องถิ่น 
๑๐. ปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนเกี่ยวกับกิจการภายในสถานศึกษาหรือตามที่ได้รับมอบหมาย และตามที่กฎหมาย 
      ก าหนดให้ 
 

๒. บทบำทหน้ำที่ของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน 
 

๑. ให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ ให้ค าปรึกษาแก่สถานศึกษาเพ่ือให้การจัดและการพัฒนาการศึกษาของ  
    สถานศึกษา สอดคล้องกับนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานการศึกษาของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ 
    ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากฎหมาย  ระเบียบ  
    ประกาศ ฯลฯ รวมทั้งบริบทของสถานศึกษาและความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 
๒. ส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือการด าเนินกิจการของสถานศึกษาและการระดมทรัพยากรเพ่ือการพัฒนา 
    การศึกษาของสถานศึกษา 
๓. ปฏิบัติตามที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๔. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ  
    สถานศึกษา 
 



๔๐ 

๓.  บทบำทหน้ำที่ของผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
 

๑. บริหารตามนโยบายของแผนพัฒนายุทธศาสตร์โรงเรียนและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
๒. นิเทศ ก ากับ ดูแลการปฏิบัติงานของข้าราชการ ลูกจ้าง ให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่ก าหนด 
๓. วางแผนด าเนินงานร่วมกับคณะกรรมการบริหารโรงเรียน และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน 
    กับชุมชน 
๔. ดูแลการใช้อาคารสถานที่  จัดสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนให้สะอาด  ร่มรื่น  สวยงาม 
๕. น าเทคนิคและวิธีการใหม่ๆ  ทางการศึกษามาเผยแพร่แก่ครู  เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนและพัฒนา  
    โรงเรียน 
๖. จัดให้มีเอกสารหลักสูตร  สื่ออุปกรณ์การเรียนอย่างเพียงพอ  และเหมาะสม 
๗. บริหารงานต่างๆ  ภายในโรงเรียนให้เป็นระบบตามเกณฑ์มาตรฐาน 
๘. สรุป  ประเมินผลตามแผนปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย 

 
๔.  บทบำทหน้ำที่ของรองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 

 
๑. ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายดังนี้ 
 - กลุ่มบริหารวิชาการ 
 - กลุ่มบริหารงบประมาณ 
 - กลุ่มบริหารงานบุคลากร 
    - กลุ่มบริหารทั่วไป 
๒. จัดท าแผนพัฒนา แผนปฏิบัติการ และปฏิทินปฏิบัติงานประจ าปี 
๓. ด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ/กิจกรรมที่อยู่ในขอบข่ายงานที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุวัตถุประสงค์  
    เป้าหมายที่วางไว้ 
๔. จัดครูเข้าสอนหรือสอนแทนและมอบหมายงานอื่น ๆ 
๕. นิเทศ ควบคุม ก ากับ ติดตาม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู 
๖. จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายเสนอต่อผู้อ านวยการโรงเรียนทุกภาคเรียน และสิ้น  
    ปีการศึกษา 
๗. จัดประชุมทางวิชาการ อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หรือศึกษาดูงาน เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
๘. ดูแลติดตาม การจัดกิจการนักเรียนทุกประเภท 
๙. จัดบริการแนะแนว ช่วยเหลือเด็กท่ีมีปัญหาด้านการเรียนการสอน และด้านอ่ืน ๆ 
๑๐. จัดประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลงานของโรงเรียน 
๑๑. จัดบริการให้ค าแนะน าและประสานสัมพันธ์กับชุมชน 
๑๒. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการโรงเรียน 
 
 
 
 
 



๔๑ 

๕.  บทบำทหน้ำที่ของครูผู้สอน/พนักงำนรำชกำร/ครูอัตรำจ้ำง/ครูพี่เลี้ยง 
 
๑. ศึกษาหลักสูตร เตรียมการสอน จัดท าแผนการสอน จัดท าข้อสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
๒. สอนตามการสอน คู่มือครู สอนซ่อมเสริมให้นักเรียนตามแนวทางการสอนซ่อมเสริม 
๓. จัดท างานธุรการของชั้นเรียนให้เป็นปัจจุบัน 
๔. เอาใจใส่ดูแลติดตามนักเรียนที่ขาดเรียนและมีปัญหาทางการเรียน 
๕. จัดห้องเรียนและสร้างบรรยากาศในการเรียนการสอนให้เหมาะสม 
๖. ผลิตสื่อและแสวงหาเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
๗. วัดผลและประเมินผลความก้าวหน้าของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง ตลอดปีการศึกษา 
๘. เอาใจใส่ช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลน จัดหาทุนให้ตลอดปีการศึกษา 
๙. จัดท าข้อมูลนักเรียนให้เป็นปัจจุบัน เช่นประวัติส่วนตัว สถิติการมาเรียน พฤติกรรมด้านการเรียน 
๑๐. ปฏิบัติงานตามแผนงานกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งใจ 
๑๑. แก้ไขปัญหาด้านการเรียนให้สอดคล้องกับสภาพของนักเรียน 
๑๒. นิเทศ ให้ค าปรึกษาแนะน าซึ่งกันและกัน 
๑๓. ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายข้อบังคับของราชการ และประพฤติตนตามจรรยาบรรณครู และข้อตกลง  
      ของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด 
๑๔. รายงานผลการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายเป็นระยะตามท่ีโรงเรียนก าหนด 
๑๕. ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บริหารและหน่วยงานอื่นในกรณีพิเศษ 
๑๖. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของนักเรียน 
๑๗. ปฏิบัติตนเป็นครูมืออาชีพ 
๑๘. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยใจรัก และเสียสละ อุทิศเวลาเพื่อการศึกษาแก่นักเรียน 
๑๙. ให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการทุกกลุ่ม/งานของโรงเรียนตามนโยบายที่ก าหนด 
 

๖.  บทบำทหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่ธุรกำร 
 

๑. งานธุรการ  สารบรรณ  จัดเก็บเอกสารหลักฐานทะเบียนและหนังสือราชการต่างๆรวมทั้งระบบ e-Office 
๒. งานพัสดุ  จัดลงทะเบียน  คุมการเบิกจ่าย  การจัดเก็บ  รักษาดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
๓. งานข้อมูลสารสนเทศ  จัดระบบทะเบียน  ระเบียบข้อมูล  การส ารวจและบันทึกข้อมูล  การจัดท ารายงาน

ข้อมูล  จัดส่งและรับข้อมูลในระบบ ICT 
๔. งานการประสานงาน การติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานส่วนราชการอื่นๆ ชุมชนและท้องถิ่น การให้บริการแก่ 
    ประชาชนหรือผู้มาขอรับบริการ หรือติดต่อราชการ 
๕. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 



๔๒ 

๗.  บทบำทหน้ำที่ของวิทยำกรท้องถิ่น 
 

๑. สอนได้ตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 
๒. จัดห้องเรียนและสร้างบรรยากาศในการเรียนการสอนให้เหมาะสม 
๓. ผลิตสื่อและแสวงหาเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
๔. วัดผลและประเมินผลความก้าวหน้าของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง ตลอดปีการศึกษา 
๕. ปฏิบัติงานตามแผนงานกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งใจ 
๖. ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายข้อบังคับของราชการ และประพฤติตนตามจรรยาบรรณครู และข้อตกลงของ 
    โรงเรียนอย่างเคร่งครัด 
๗. รายงานผลการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายเป็นระยะตามท่ีโรงเรียนก าหนด 
๘. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของนักเรียน 
๙. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยใจรัก และเสียสละ อุทิศเวลาเพ่ือการศึกษาแก่นักเรียน 
๑๐. ให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการทุกกลุ่ม/งานของโรงเรียนตามนโยบายที่ก าหนด 
 

๘.  บทบำทหน้ำที่ของลูกจ้ำงประจ ำ 
 

๑. ดูแล ปรับปรุง ตกแต่งบริเวณต่าง ๆ ของโรงเรียนที่ได้รับหมายให้สะอาด สดชื่น สวยงาม 
๒. ปฏิบัติหน้าที่เวรยาม ดูแล รักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ และทรัพย์สินของทางราชการ 
๓. เดินหนังสือราชการ หนังสือทั่วไป ส าเนาหนังสือ และเอกสารทางราชการ 
๔. ดูแล รักษา ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสถานที่ และวัสดุครุภัณฑ์ของโรงเรียนให้สามารถใช้งานได้ตาม  
    ควรแต่สภาพความเหมาะสม 
๕. ปฏิบัติงานตามที่ผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการโรงเรียน และครูผู้สอนมอบหมายตามความ 
    เหมาะสม 
๖. เปิด – ปิด ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ และประตูโรงเรียน 
๗. ปัดกวาด เช็ดถู อาคารเรียน และบริเวณโรงเรียน 
๘. รักษาความปลอดภัยให้โรงเรียน ด้านการจราจร และหน้าประตูโรงเรียน 
๙. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๓ 

๙.  บทบำทหน้ำที่ของผู้ปกครองและชุมชน 
 

๑. ศึกษาระเบียบ ข้อบังคับของโรงเรียน 
๒. ศึกษารายละเอียดที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และด าเนินงานด้านพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ  
    โรงเรียน 
๓. ให้ความร่วมมือกับโรงเรียนในการควบคุมดูแล และแก้ไขปัญหาด้านการเรียนของนักเรียน และสนับสนุน 
    ด้านงบประมาณวัสดุอุปกรณ์ในการพัฒนาโรงเรียน 
๔. รับผิดชอบค่าบ ารุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าอุปกรณ์การเรียนการสอนและเครื่องแต่งกาย ตาม  
    ระเบียบของโรงเรียน 
๕. ให้การสนับสนุนการด าเนินงาน โครงการกิจกรรมของโรงเรียนตามแผนปฏิบัติการประจ าปี เพ่ือให้เกิดผล 
    ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามที่ก าหนดไว้ 
๖. อบรมสั่งสอนเด็กที่อยู่ในปกครองดูแล ให้ปฏิบัติตามระเบียบวินัยของโรงเรียน และวัฒนธรรมประเพณี 
๗. เข้าร่วมประชุมเพ่ือฟังครูชี้แจงจากทางโรงเรียนให้ค าปรึกษา และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ต่อการ 
    พัฒนาโรงเรียน 
๘. ให้การสนับสนุนและชื่นชมผลงาน เผยแพร่ผลงาน และประชาสัมพันธ์โรงเรียน 

 

๑๐.  แนวปฏิบัติส ำหรับนักเรียน 
 

๑. นักเรียนแต่งกายสุภาพเรียบร้อยด้วยเครื่องแบบที่ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน 
๒. นักเรียนปฏิบัติตนมีระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีถูกต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของ 
    โรงเรียน ส่งเสริมคุณค่าของวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๓. นักเรียนให้ความเคารพรัก  ศรัทธา  เชื่อฟัง  บิดา – มารดา  ผู้ปกครองและครู 
๔. นักเรียนปฏิบัติตนเป็นผู้สุภาพอ่อนโยนเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ 
๕. นักเรยีนควรมาโรงเรียนให้ทันเข้าเรียนตรงตามเวลา  ไม่ขาดเรียนถ้าไม่จ าเป็น 
๖. นักเรียนมีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียนจนจบหลักสูตรสูงสุดของโรงเรียน 
๗. นักเรียนควรหลีกเหลี่ยงสิ่งเสพติดทุกชนิด และงดเว้นอบายมุข 
๘. นักเรียนยึดมั่นในความซื่อสัตย์ อดทน รักษาความสามัคคี 
๙. นักเรียนมีความรับผิดชอบร่วมกันในการพัฒนา และรักษาความสะอาดของห้องเรียน ห้องกิจกรรมและ  
    บริเวณโรงเรียน 
๑๐. นักเรียนมีความรับผิดชอบร่วมกันในการพัฒนา และรักษาสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้ร่มรื่น สวยงาม  
      น่าอยู่   
๑๑. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่โรงเรียนจัดเพ่ือการเรียนการสอนและสนับสนุนการเรียนการสอน 
๑๒. นักเรียนควรร่วมกันสร้างสรรค์ประชาธิปไตย และเคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น 
๑๓. นักเรียนปฏิบัติตนเป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี สามารถท าร่วมกับผู้อื่นได้ 

 
 
 



๔๔ 

บทที่ ๕ 
กำรใช้งบประมำณและทรัพยำกร 

 
๑.  กำรคำดกำรณ์จ ำนวนนักเรียนตำมส ำมะโนนักเรียนและแผนกำรจัดชั้นเรียน 

จ ำนวนชั้นเรียน 
ปีกำรศึกษำ 

๒๕61 ๒๕62 ๒๕63 ๒๕64 

๑. อนุบาลปีที ่1 
๒. อนุบาลปีที่ 2 
๓. อนุบาลปีที่ 3 

34 
45 
60 

60 
34 
45 

60 
60 
34 

60 
60 
60 

รวม ๑๓9 139 154 180 
๔. ประถมศึกษาปีที่ ๑ 
๕. ประถมศึกษาปีที่ ๒ 
๖. ประถมศึกษาปีที่ ๓ 
๗. ประถมศึกษาปีที่ ๔ 
๘. ประถมศึกษาปีที่ ๕ 
๙. ประถมศึกษาปีที่ ๖ 

๔6 
๓8 
๓3 
๔3 
27 
๓9 

60 
46 
38 
33 
43 
27 

45 
60 
46 
38 
33 
43 

34 
45 
60 
46 
38 
33 

รวม ๒๒6 247 265 256 
รวมทั้งสิ้น ๓๖๕ 386 419 436 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๕ 

๒.  กำรค ำนวณงบประมำณรำยกำรค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน(รำยหัว)ซึ่งเป็นงบประมำณหลักที่โรงเรียน 
      น ำมำใช้วำงแผนบริหำรจัดกำรศึกษำตำมภำรกิจและเป้ำหมำยที่ก ำหนด ดังนี้ 
           ๑) ระดับก่อนประถมศึกษา   จ านวนงบประมาณเกิดจากจ านวนนักเรียน  ×  ๑,๗๐๐  บาท 
           ๒) ระดับประถมศึกษา         จ านวนงบประมาณเกิดจากจ านวนนักเรียน  ×  ๑,๙๐๐  บาท 
          ทั้งนี้ไม่คิดค านวณรวมกับงบประมาณที่จ่ายเป็นเงินเดือน ค่าจ้างประจ าค่าจ้างชั่วคราวและเงินอ่ืนที่
จ่ายพร้อมกับเงินเดือน ค่าจ้างประจ าและค่าตอบแทน งบด าเนินงานและงบลงทุนที่เป็นปกติซึ่งได้รับจัดสรร
และอนุมัติจาก สพฐ.และงบเงินอุดหนุน เช่นรายการค่าอุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจนขาดแคลน 
ค่าอาหารกลางวันส าหรับนักเรียน รายการเงินอุดหนุนอ่ืนๆและเงินรายได้จากการบริจาคและระดมทรัพยากร 
ที่พึงมีและพึงได้รับในภายหลังซึ่งจะไปปรากฏอยู่ในแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา หรือโครงการที่จัดท า
รองรับส าหรับการบริหารงบประมาณรายการนั้นๆต่อไป 
 

ประมำณกำรงบประมำณรำยกำรค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน (รำยหัว) 
 

จ ำนวนนักเรียน 
ปีกำรศึกษำ    

๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

๑. จ านวนนักเรียนชัน้อนุบาล × ๑,๗๐๐ บาท ๒๓6,3๐๐ ๒๓6,3๐๐ 261,800 306,000 
๒. จ านวนนักเรียนชัน้ประถมศกึษา × ๑,๙๐๐ บาท ๔29,4๐๐ 469,300 503,500 486,400 

รวม ๖๖5,7๐๐ 705,600 765,300 792,400 
รวมทั้งสิ้น 2,929,000 

 
(  สองล้านเก้าแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน  ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๖ 

 
๓.  กำรจัดสรรงบประมำณเพื่อกำรบริหำรและกำรจัดกำร 

แผนงำนขับเคลื่อน 
ปีกำรศึกษำ 

๒๕61 
(บำท) 

๒๕62 
(บำท) 

๒๕63 
(บำท) 

๒๕64 
(บำท) 

๑. การจัดการเรียนการสอน (๕๐-๖๐%) 352,821.00 394,108.00 460,994.00 521,679.00 
๒. วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (๑-๒%) 13,314.00 14,872.00 17,396.00 19,686.00 
๓. ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน(๑-๒%) 6,657.00 7,436.00 8,698.00 9,843.00 
๔. การเงินและงบประมาณ     
    แยกเป็น  ๔.๑ ค่าวัสดุ (๙-๕%) 33,285.00 37,180.00 43,490.00 49,215.00 
                ๔.๒ ค่าสาธารณูปโภค** 59,913.00 66,924.00 78,282.00 88,587.00 
                ๔.๓ ค่าครุภัณฑ์ (๓-๒%)  13,314.00 14,872.00 17,396.00 19,686.00 
                ๔.๔ ค่าซ่อมแซมปรับปรุง  
                      (๔-๓%) 

26,628.00 29,744.00 34,792.00 39,372.00 

๕. บริหารงานบุคคล (๔-๓%) 19,971.00 22,308.00 26,094.00 29,529.00 
๖. บริหารทั่วไป (๙-๘%) 53,256.00 59,488.00 69,584.00 78,744.00 
    แยกเป็น ๖.๑ กิจการนักเรียน (๙-๗%) 59,913.00 66,924.00 78,282.00 88,587.00 
               ๖.๒ ภารกิจอ่ืน ๆ (๔-๓%) 19,971.00 22,308.00 26,094.00 29,529.00 
๗. ประเมินผลการด าเนินงาน (๒-๑%) 6657.00 7,436 8,698.00 9,843.00 

รวมทั้งสิ้น 665,700.00 743,600.00 869,800.00 984,300.00 
รวม 4 ปีกำรศึกษำ 3,263,400.00 

 
หมำยเหตุ  **  ค่าสาธารณูปโภค หมายถึง ค่าบริการกระแสไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ประจ าที่ ค่าบัตรเติมเงิน                 
โทรศัพท์ เคลื่ อนที่  ค่ า เช่ าสัญญ าณ ดาวเที ยม เค เบิ ลที วี  อิน เตอร์ เน็ ต  ค่ าไปรษณี ย์และแสตมป์                     
ต้องก าหนดตั้ งรายจ่ายงบประมาณเท่ ากับหรือมากกว่ายอดรายจ่ ายรวมประจ าเดือนประมาณ                        
๒  - ๓  % ทุก เดือนหรือทุ กรอบช าระค่ าใช้บริการ จ านวน  ๑๒  เดื อน  ทั้ งนี้ เมื่ อตั้ งจ่ าย เป็ น ราย                     
รายการในแผนการใช้จ่ ายงบประมาณประจ าปีการศึกษา และห้ ามน าไปใช้จ่ ายหรือยืมทดลอง                      
จ่ายเพื่อกิจกรรมหรือโครงการอื่น เว้นแต่เป็นจ านวนเงินคงเหลือ 
 

 

 

 



๔๗ 

บทที่ ๖ 

แนวทำงกำรติดตำม วัดและประเมินผล 

   เพ่ือให้แผนพัฒนาการจัดการศึกษาสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมาย พันธกิจและวิสัยทัศน์ที่ก าหนด ควรมี
การสร้างเครื่องมือ กลไกบุคคล/คณะบุคคลติดตามวัดและประเมินผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
   ๑. การจัดให้มีส่วนร่วมจากคณะครู ตัวแทนนักเรียน/ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาในการ
ร่างและจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงและครอบคลุมทุกกลุ่มคณะ 
   ๒. การจัดให้มีกลไกการประสานแผนงานและกลยุทธ์ต่างๆภายในแผน การก าหนดบุคคลหรือคณะ
บุคคลร่วมรับผิดชอบการด าเนินงานในแต่ละกลยุทธ์ 
   ๓. การสร้างหรือทบทวนความรู้ การสร้างความเข้าใจในการวางแผน การจัดท าแผนการด าเนินงาน
ตามแผนและการประเมินตนเองพร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินงานในส่วนที่รับผิดชอบแก่คณะครู 
   ๔. มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนได้ทราบสาระส าคัญอย่างง่าย ๆ ของแผน ตลอด
ทั้งภาพแนวทางการด าเนินงานที่ชัดเจน 
  ๕. การจัดให้มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เพ่ือใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงกิจกรรม 
โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าคัญ ให้สอดคล้องและทันกับสภาพที่มีอยู่แล้วจริง 
  ๖. มีการพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพของคณะครูในการน าแผนสู่การปฏิบัติ 
  ๗. มีเวทีหรือจัดให้มีการประชุมทางวิชาการหรือประชุมย่อยที่มีการน าและเปิด โอกาสให้มีการ
พูดคุยและแลกเปลี่ยนข้อมูล ปัญหา และแนวปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงานตาม
แผน 
   ๘. มีการปรับปรุงเชื่อมโยงกับนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัดหรือส่วน
ราชการที่เก่ียวข้องรายปีเสมอ 
     ๙. ผู้บริหารมีภาวะผู้น า และสามารถน าโรงเรียนไปสู่วิสัยทัศน์ได้จริง พร้อมทั้งเป็นผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงในรูปแบบการคิดริเริ่มตัวอย่างงานหรือวิธีการท างานอย่างง่ายและเกิดผลดีในทางปฏิบัติแก่คณะ
ครูเสมอ 
   ๑๐. มีความพยายามหรือมีการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ทั้งส่วนของผู้บริหารและคณะครูตามที่
ก าหนดไว้ในแผน 
   ๑๑. มีความพยายามหรือมีการชักจูง ก ากับให้นักเรียนเกิดการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในแผน 
   ๑๒. มีการประสาน การสนับสนุน การจัด การหว่านล้อมให้เกิดความร่วมมือหรือข้อตกลงในการ
ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและองค์กรสถาบันอ่ืน ตามท่ีก าหนดไว้ในแผน 
   ๑๓. มีการติดตาม วัดและประเมินผลแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ดังนี้ 
   (๑) ติดตามความก้าวหน้าประจ าปี  เป็นการติดตามความก้าวหน้าของตัวชี้วัดในแต่ละ 
กลยุทธ์ เพ่ือตรวจสอบถึงผลงานที่เกิดขึ้นจริง เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนด อันจะน าไปสู่การทบทวน
ปรับปรุง แก้ไขเป้าหมายและกลยุทธ์ให้มีความเหมาะสมต่อไป 
   (๒) การวัดและประเมินผลในระยะครึ่งแผน เป็นการประเมินผลในช่วง ๒ ปีการศึกษาแรก
ของแผน คือ เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา ๒๕62 เพื่อทบทวนผลความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรค รวมทั้งทบทวน
กลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย หรือเพ่ือการปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ๒๕62 
 



๔๘ 

   (๓) การประเมินผลเมื่อสิ้นสุดแผน เป็นการประมวลผลแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 4 ปี 
เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา ๒๕64  เพ่ือสรุปผลการพัฒนาการจัดการศึกษา พิจารณาผลสัมฤทธิ์ของงานที่เกิดขึ้น
ตลอดช่วงเวลา 4 ปีการศึกษา และเพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลหลักในการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕65 – ๒๕68 
   (๔) การจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจ า 
ปีการศึกษา 
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กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมของสถำนศึกษำ 

 
                                   จุดอ่อน (Weaknesses) 
๑. รูปแบบการจัดการศึกษาขาดความหลากหลาย 
๒. มีนโยบายนอกเหนือหลักสตูรมากเกินไป 
๓. เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการบริหารและการเรยีนรูไ้ม่เพียงพอ 
๔. ขาดบุคลากรในการสอน 

 
 

                                            โอกำส (Opportunities) 
๑. ชุมชนให้การสนับสนุน 
๒. ครไูด้รับการพัฒนา 
๓. ไดร้ับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ และภาคเอกชน 
๔. ได้รับการสนับสนุนบุคลากรจากทางราชการ เช่น พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง ครู     
    พี่เลี้ยง เจ้าหน้าที่ธุรการ ครูพิเศษจัดจ้างด้วยเงินทอดผ้าป่าการศึกษาของโรงเรียน และ 
    ครูพระจากวัดท่าพระ 
๕. ได้รับความไว้วางใจจากชุมชน ส่งบุตรหลานเข้าเรียน  
๖. ได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตบางกอกใหญ่ ในการปรับปรุงห้อง 
    ประชุมของโรงเรียน 
๗. ได้รับการบริจาคทุนการศึกษาจาก เจ้าอาวาสวัดเจ้ามูล เจ้าอาวาสวัดท่าพระมูลนิธิ  
    สวัสดิการโรงเรียนวัดเจ้ามูล สวัสดิการครูโรงเรียนวัดเจ้ามูล สหกรณ์โรงเรียนวัดเจ้ามูล  
    อดีตครู ศิษย์เก่า รฟม. มูลนิธิกัลยาณวิสุทธิ์ 

                                   อุปสรรค (Threats) 
๑. ขาดแคลนบุคลากรในการจดัการเรยีนรู้ และรับผิดชอบงานพิเศษ เช่น ครูภาษาไทย 
    ครูสังคมฯ ครูการศึกษาพิเศษ ครูบรรณารักษ์ นอกจากน้ีครผูู้สอน สอนหลายวิชา และ 
    สอนไม่ตรงสาขาวิชาที่เรียนมา  
๒. ครูต้องไปเข้ารับการอบรม ประชุม สัมมนา จากหน่วยงานต่างๆ บ่อยครั้ง จึงไมส่ามารถ 
    จัดการเรียนการสอนให้นักเรียนได้ไม่เตม็เวลา เป็นเหตุให้นักเรยีนได้รับความรูไ้ม่ 
    ต่อเนื่อง 
๓. วัสดุอุปกรณ์และสื่อในการจัดการเรยีนการสอน ช ารุด เก่า และเสื่อมสภาพ เช่น 
    โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ ล าโพง เป็นต้น  
๔. ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง ให้ความร่วมมอืกับโรงเรียนน้อย ไม่มี 
    เวลาเอาใจใส่บุตรหลาน ท าใหน้ักเรียนมาสาย ขาดเรยีนบ่อย มพีฤติกรรมก้าวร้าว 

                                            จุดแข็ง (Strengths) 

๑. มีกระจายอ านาจการบรหิาร 
๒. ก าหนดหน้าท่ี ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน 
๓. มีหลักสูตรของโรงเรียนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั ยืดหยุ่นสอดคล้องกับผู้เรียน/ท้องถิ่น 
๔. ครูมีการพัฒนาตนเองและศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน 
๕. นักเรียนมีความสามารถด้านวิชาการและเทคโนโลย ี
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ค ำสั่งคณะท ำงำน 
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ปฏิทินกำรด ำเนินงำน 
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ปฏิทินกำรด ำเนินงำน 
 

ที ่ วัน   เดือน   ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

๑ ๑๓ ธ.ค.๒๕60 
ประชุมการจัดท าแผนพฒันาคุณภาพการจัด
การศึกษา 4 ปี พุทธศักราช ๒๕61 – ๒๕64 

ผู้อ านวยการ /คณะครู 

๒ 21 ธ.ค.๒๕60 
คณะครูร่วมวางกรอบ แนวทางนโยบาย และ 
กลยุทธ์ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

คณะครู 

๓ ๒6 ม.ค. ๒๕61 
คณะผู้จัดท ารวบรวมข้อมูลและจัดพิมพ์รูปเล่ม
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
4 ปี พุทธศักราช ๒๕61 – ๒๕64 

คณะผู้จัดท า 

๔ 
19 ก.พ. – 30 
มี.ค. ๒๕61 

น าเสนอแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
4 ปี พุทธศักราช ๒๕61 – ๒๕64 
ต่อคณะกรรมการสถานศึกษา 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 

๕ 
27 มี.ค.- 27 
เม.ย. ๒๕61 

ท ารูปเล่มแจกคณะครู คณะผู้จัดท า 

 

 
 
 
 

 

 


