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 โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส ได้จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขึ้น โดยก าหนดใช้เป็นระยะเวลา ๔ 
ปี เริ่มต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ ทางโรงเรียนโดยผู้บริหารและคณะครูจึงร่วมกันจัดท าแผน พัฒนา
โรงเรียนฉบับใหม่ ซึ่งจะเป็นตัวชี้น าเส้นทางการบริหารจัดการ แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมศักยภาพทาง
วิชาการ และพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามศักยภาพ และเป็นแนวทางการจัดกระบวนการเรียน การสอน การบูร
ณาการตามหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพทุกด้านของบุคลากร อันน าไปสู่เปูาหมายและความส าเร็จร่วมกัน 
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บทท่ี ๑ 
 

กรอบแนวคิดและทิศทางการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
 
 
 โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส(ทิพย์สมบัติบุญ-ชุ่มอุทิศ) ได้จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙  เพื่อเป็นแนวทางส าหรับการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส
(ทิพย์สมบัติบุญ-ชุ่มอุทิศ) และยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ดังนี้   
 
๑. นโยบายด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 

นโยบายการศึกษา 
 รัฐบาล น าโดย นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร  นายกรัฐมนตรี มุ่งมั่นท่ีจะสร้างความสามัคคี 

ปรองดองให้เกิดข้ึนในสังคมไทย ซึ่งจะน าสู่ความร่วมมือกันในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองการ
ปกครองของประเทศให้ก้าวหน้าเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทยทุกคน โดยแถลงนโยบายด้านสังคม
และคุณภาพชีวิต (นโยบายการศึกษา) ต่อรัฐสภาเมื่อวันอังคารที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ ดังนี้ 

 ๑. นโยบายเร่งด่วนท่ีจะเริ่มด าเนินการในปีแรก 
    จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน  โดยเริ่มทดลองด าเนินการในโรงเรียน  

น าร่องส าหรับระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ ปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕  ควบคู่กับการเร่งพัฒนาเนื้อหา  
ท่ีเหมาะสมตามหลักสูตรบรรจุลงในคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต รวมท้ังจัดท าระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย  
ตามมาตรฐานการให้บริการในสถานศึกษาท่ีก าหนดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

 ๒. นโยบายด้านสังคมและคุณภาพชีวิต (นโยบายการศึกษา) ท่ีจะด าเนินการภายในช่วงระยะ4 ปี 
    ๒.๑  เร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดย การปฏิรูประบบความรู้ของสังคมไทย  

อันประกอบด้วยการยกระดับองค์ความรู้ให้ได้มาตรฐานสากล จัดให้มีโครงการต าราแห่งชาติท่ีบรรจุความรู้ท่ี
ก้าวหน้าและได้มาตรฐานท้ังความรู้ท่ีเป็นสากลและภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมการอ่าน พร้อมท้ังส่งเสริมการ
เรียนการสอนภาษาต่างประเทศและภาษาถิ่น จัดให้มีระบบการจัดการความรู้ ปฏิรูปหลักสูตรการศึกษา 
ทุกระดับให้รองรับการเปล่ียนแปลงของโลกและทัดเทียมกับมาตรฐานสากลบนความเป็นท้องถิ่นและความเป็น
ไทย เพิ่มผลสัมฤทธิ์ของการศึกษาทุกระดับช้ันโดยวัดผลจากการผ่านการทดสอบมาตรฐานในระดับชาติและ
นานาชาติ ขจัดความไม่รู้หนังสือให้ส้ินไปจากสังคมไทย จัดให้มีครูดีเพียงพอในทุกห้องเรียน ให้มีโรงเรียนและ
สถาบันอาชีวศึกษาคุณภาพสูงในทุกพื้นท่ี พัฒนามหาวิทยาลัยเข้าสู่ระดับโลก พัฒนาระบบการศึกษาให้ผู้เรียน
มีความรู้คู่คุณธรรม มุ่งการสร้างจริยธรรมในระดับปัจเจก รวมท้ังสร้างความตระหนัก ในสิทธิและหน้าท่ีความ



เสมอภาค และด าเนินการให้การศึกษาเป็นพื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยท่ีแท้จริง ปรับปรุง โครงสร้างระบบ
บริหารการศึกษาโดยการกระจายอ านาจสู่พื้นท่ีให้เสร็จสมบูรณ์โดยเริ่มจากพื้นท่ีท่ีมีความพร้อม 

     
๒.๒  สร้างโอกาสทางการศึกษา กระจายโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย โดยค านึงถึง 

การสร้างความเสมอภาคและความเป็นธรรมให้เกิดข้ึนแก่ประชากรทุกกลุ่ม ซึ่งรวมถึงผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส  
ผู้พิการ ผู้บกพร่องทางกายและการเรียนรู้ รวมท้ังชนกลุ่มน้อย โดยส่งเสริมการให้ความรู้ตั้งแต่อยู่ในครรภ์
มารดาถึงแรกเกิดให้ได้รับการดูแลอย่างมีประสิทธิภาพท้ังแม่และเด็ก สนับสนุนการจัดการศึกษาตามวัยและ
พัฒนาการอย่างมีคุณภาพตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยจัดให้มีการเทียบโอน 
วุฒิการศึกษาส าหรับกลุ่มท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะทาง เช่น กลุ่มแม่บ้าน จัดให้มีระบบสะสมผลการศึกษาและ
การเทียบโอนเพื่อขยายโอกาสให้กว้างขวางและลดปัญหาคนออกจากระบบการศึกษา 

    นอกจากนี้ จะด าเนินการลดข้อจ ากัดของการเข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา
ช้ันสูง โดยจัดให้มี “โครงการเงินกู้เพื่อการศึกษาท่ีผูกพันกับรายได้ในอนาคต” โดยให้ ผู้กู้เริ่มใช้คืนต่อเมื่อมี
รายได้เพียงพอท่ีจะเล้ียงตัวได้พักช าระหนี้แก่ผู้เป็นหนี้กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา โดยปรับเปล่ียนการช าระหนี้
เป็นระบบท่ีผูกพันกับรายได้ในอนาคต ปรับปรุงระบบการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อทุกระดับให้ 
เอื้อต่อการกระจายโอกาส โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะจัดให้มีระบบคัดเลือกกลางเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยท่ี
มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม ด าเนิน “โครงการ1อ าเภอ1ทุน” เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กไทยได้ไปเรียนต่อ
ต่างประเทศ จัดการศึกษาชุมชนเพื่อมุ่งให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้และการศึกษาตลอดชีวิต 

     ๒.๓ ปฏิรูปครู  ยกฐานะครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูงอย่างแท้จริง โดยปฏิรูประบบการผลิตครูให้มี
คุณภาพทัดเทียมกับนานาชาติ สร้างแรงจูงใจให้คนเรียนดีและมีคุณธรรมเข้าสู่วิชาชีพครู ปรับปรุงระบบ
เงินเดือนและค่าตอบแทนครู พัฒนาระบบความก้าวหน้าของครูโดยใช้การประเมินเชิงประจักษ์ท่ีอิงขีด
ความสามารถและวัดสัมฤทธิผลของการจัดการศึกษาเป็นหลัก จัดระบบการศึกษาและฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
คุณภาพครูอย่างต่อเนื่อง แก้ปัญหาหนี้สินครูโดยการพักช าระหนี้และการปรับโครงสร้างหนี้ตามนโยบาย
แก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนของรัฐบาล พัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อใช้ในการกระจายครู ขจัดปัญหาการขาด
แคลนครูในสาขาวิชาหลัก เช่น คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ และภาษา 

    ๒.๔ จัดการศึกษาขั้นอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน ทั้งใน  
เชิงปริมาณและคุณภาพ โดยกระบวนการสร้างประสบการณ์ระหว่างเรียนอย่างเหมาะสม   และสนับสนุนการ
สร้างรายได้ระหว่างเรียน และสนับสนุนให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีงานท าได้ทันทีโดยความร่วมมือระหว่างแหล่ง
งานกับสถานศึกษา ส่งเสริมให้มีศูนย์อบรมอาชีวศึกษาเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนสามารถเรียนรู้
หาประสบการณ์ก่อนไปประกอบอาชีพโดยให้สถาบันอาชีวศึกษาด าเนินการร่วมกับผู้เช่ียวชาญ  
ในแต่ละอาชีพ  รวมท้ังจัดให้มีศูนย์ซ่อมสร้างประจ าชุมชนเพื่อฝึกฝนช่างฝีมือและการสร้างทักษะในการ
ให้บริการแก่ประชาชน 

    ท้ังนี้ จะด าเนินการร่วมกับภาคเอกชนอย่างจริงจัง เพื่อส่งเสริมการศึกษาในสายอาชีวศึกษาให้
เป็นท่ียอมรับและสามารถมีรายได้สูงตามความสามารถ 



    ๒.๕ เร่งพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาให้ทัดเทียมกับนานาชาติ   
โดยใช้เป็นเครื่องมือในการเร่งยกระดับคุณภาพและการกระจายโอกาสทางการศึกษา จัดให้มีระบบการเรียน
แบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติเพื่อเป็นกลไกในการเปล่ียนกระบวนทัศน์การเรียนรู้ให้เป็นแบบผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลางและเอื้อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษา พัฒนาระบบ “ไซ
เบอร์โฮม” ท่ีสามารถส่งความรู้มายังผู้เรียนโดยระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ส่งเสริมให้นักเรียนทุกระดับช้ัน
ได้ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการศึกษา ขยายระบบโทรทัศน์เพื่อการศึกษาให้กว้างขวาง ปรับปรุง
ห้องเรียนน าร่องให้ได้มาตรฐานห้องเรียนอิเล็ กทรอนิกส์ รวมท้ังเร่งด าเนินการให้ “กองทุนเพื่อพัฒนา
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา” สามารถด าเนินการตามภารกิจได้ 

    ๒.๖ สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างทุนปัญญาของชาติ พัฒนามหาวิทยาลัยให้มุ่งสู่
การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยระดับโลก ระดมสรรพก าลังเพื่อพัฒนาระบบเครือข่ายการวิจัยแห่งชาติเพื่อสร้าง 
ทุนทางปัญญาและนวัตกรรม ผลักดันให้ประเทศสามารถพึ่งตนเองได้ทางเทคโนโลยีเพื่อน าไปสู่การสร้าง
รากฐานใหม่ของเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม จัดต้ังศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อการวิจัยส าหรับสาขาวิชาท่ีจ าเป็น พัฒนา
โครงสร้างการบริหารงานวิจัยของชาติโดยเน้นความสัมพันธ์อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพระหว่างองค์กร
บริหารงานวิจัยกับสถาบันอุดมศึกษา 

    ๒.๗ เพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน
โดยร่วมมือกับภาคเอกชนกับสถาบันการศึกษาในการวางแผนการผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีคุณภาพและ
ปริมาณเพียงพอ สอดคล้องตามความต้องการของภาคการผลิตและบริการ เร่งรัดการจัดท ามาตรฐานคุณวุฒิ
วิชาชีพรับรองสมรรถนะการปฏิบัติงานตามมาตรฐานอาชีพ และการจัดท ามาตรฐานฝีมือแรงงานให้ครบ 
ทุกอุตสาหกรรม 

๒. สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘) ของกระทรวงศึกษาธิการ 

วิสัยทัศน์ 
 กระทรวงศึกษาธิการเป็นองค์กรหลักท่ีทรงประสิทธิภาพในการส่งเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของชาติ  สร้างความเป็นอยู่ที่ดี  สร้างความมั่งค่ังทางด้าน
เศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคมให้กับประเทศ  ด้วยฐานความรู้  ความคิดสร้างสรรค์  และศักยภาพของ  
ประเทศ 

พันธกิจ 
 ๑. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้  
ประชาชนมีอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ท่ีมั่งค่ังและมั่นคง เป็นบุคลากรท่ีมีวินัย เป่ียมไปด้วยคุณธรรมจริยธรรม  
มีส านึกความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่นและสังคม 
 ๒. เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชาชนอย่างท่ัวถึง เท่าเทียม 



 ๓. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล  เน้นการบูรณาการและส่งเสริม  
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
๑. การปรับตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน/ ประชาคมโลก  
๒. การพัฒนาสถานศึกษาและองค์ความรู้  
๓. การพัฒนาเทคโนโลยีและเครื่องมืออุปกรณ์  
๔. การพัฒนาครูทั้งระบบ  
๕. การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน  
๖. การวิจัยและถ่ายทอดองค์ความรู้  
๗. การเพิ่มโอกาสทางการศึกษา  
๘. การส่งเสริมการมีงานท า  
๙. การบริหารจัดการกลยุทธ์ของกระทรวงศึกษาธิการ 

เป้าประสงค์ 
๑. ประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิต 
๒. ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการท่ีจบปริญญาตรีมีคุณภาพชีวิต  

ท่ีดี มีรายได้ท่ีเหมาะสมกับระดับฝีมือ ศักยภาพและผลิตภาพ 
๓. นักศึกษาท่ีจะจบการศึกษาเข้าถึงแหล่งเงินทุนสนับสนุนการสร้างงาน สร้างอาชีพ และเป็น

ผู้ประกอบการใหม่ผ่านกลไกหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถานศึกษา 

๓. สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘) ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
    ข้ันพื้นฐาน  
 
วิสัยทัศน์ 
 “ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานเป็นองค์กรขับเคล่ือนคุณภาพการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานของประเทศไทยให้สูง เทียบเท่าค่าเฉล่ียของโลก ภายในปี ๒๕๖๓”  

พันธกิจ 
 พัฒนาและส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมี
คุณภาพ โดยการพัฒนา ผู้เรียนเป็นส าคัญเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้เป็นบุคคลท่ีมีความรู้ คุณธรรม 
ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน และ การพัฒนาสู่คุณภาพระดับสากล  

 



ค่านิยมองค์การ  

 “เป็นองค์กรท่ีมีชีวิต พร้อมจิตเอื้ออาทร มีอาภรณ์ คือ ความขยัน ใจยึดมั่นหลักยุติธรรม”   
OBEC Core Values   

O = Organic  
B = Benevolence  
E = Eagernessกลยุทธ ์

กลยุทธ์ ๑ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริมเทคโนโลยีเพื่อเป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้  

กลยุทธ์ ๒ ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ์ ๓ ขยายโอกาสทางการศึกษา  
กลยุทธ์ ๔ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ  
กลยุทธ์ ๕ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอ านาจ เน้นการ

มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
กลยุทธ์ ๖ พัฒนาการศึกษาในเขตพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 
๔. สาระส าคัญของแผนปฎิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ของส านักงานคณะกรรมการ    
    การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วิสัยทัศน์ 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  เป็นองค์กรหลักขับเคล่ือนคุณภาพการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานของประเทศไทยให้ได้มาตรฐานสากล และสูงเทียบเท่าค่าเฉล่ียของโลก ภายในป ี2563 รวมท้ัง 
ลดช่องว่างของโอกาสและคุณภาพการศึกษา 

พันธกิจ 
 พัฒนา  ส่งเสริม  และสนับสนุนการจัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษา 
อย่างมีคุณภาพ  โดยเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นส าคัญ  เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้  มีคุณธรรมจริยธรรม   
มีความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานและพัฒนาสู่คุณภาพระดับสากล 

ค่านิยมองค์การ 
 องค์กรท่ีมีชีวิต  พร้อมจิตเอื้ออาทร มีอาภรณ์คือความขยัน ใจยึดมั่นหลักยุติธรรม 

 



เป้าประสงค์ 
๑. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
๒. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาข้ันพื้นฐาน ต้ังแต่อนุบาลจนจบการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน อย่างมีคุณภาพ ท่ัวถึง และเสมอภาค 
๓. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพ  
๔. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษามีความเข้มแข็งตามหลักธรรมาภิบาล  และเป็น 

กลไกขับเคล่ือนการศึกษาข้ันพื้นฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 
๕. การศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 

ครูและบุคลากรมีความปลอดภัยและมั่นคง 
 
กลยุทธ์ 
 จากวิสัยทัศน์  พันธกิจ เปูาประสงค์ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จึงก าหนด 
กลยุทธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จ านวน ๖ กลยุทธ์ ดังต่อไปนี้ 

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริม  
ความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ (Raising the bar) 

กลยุทธ์ที่ ๒ ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง (Moral and Ethics) 

กลยุทธ์ที่ ๓ ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ท่ัวถึงและลดความเหล่ือมล้ า  ผู้เรียนได้รับโอกาสใน 
การพัฒนาเต็มตามศักยภาพ (Filling the gap) 

กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ ให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ (Teacher Enhancement) 

กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาการบริหารจัดการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการ 
มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา (Good Governance) 

กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(Education for Peace and Harmony) 

จุดเน้น 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ก าหนดจุดเน้นการด าเนินการในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังนี้ 

๑. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้หลักเพิ่มขึ้น โดยผลการทดสอบ 
ระดับชาติ (O - NET) เพิ่มข้ึนอย่างน้อยร้อยละ ๓ (Student Achievement) 

๒. เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการเตรียมความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ (EQ : Emotion Quotient) 



๓. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ทุกคนอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น และนักเรียนช้ัน 
ประถมศึกษาปีท่ี ๖ ทุกคนอ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดเลขคล่อง และมีทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน (Literacy , 
Numeracy & Reasoning Abilities) 

๔. นักเรียนทุกคนมีความส านึกในความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ และอยู่อย่างพอเพียง 
(Sufficiency & Public Mind) 

๕. นักเรียนท่ีมีความสามารถด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศิลปศาสตร์ทุกคน 
ได้รับการส่งเสริมให้มีความเป็นเลิศ (Excel to Excellence) 

๖. ประชากรวัยเรียนทุกคนมีโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาด้วยทางเลือกท่ีหลากหลาย   
เพื่อลดอัตราเด็กตกหล่น ออกกลางคัน ส่งเสริมการเรียนต่อหรือประกอบอาชีพ (Alternative Access) 

๗. นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน และสถานศึกษาทุกแห่ง ในเขตพัฒนาพิเศษ 
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของตน(Southern – 
Border Provinces) 

๘. นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
มีภูมิคุ้มกันต่อการเปล่ียนแปลงในสังคมพหุวัฒนธรรม (ASEAN Community) 

๙. สถานศึกษาทุกแห่งได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ มีระบบประกันคุณภาพภายในท่ี 
เข้มแข็งและได้รับการรับรองจากการประเมินคุณภาพภายนอก (Quality Schools) 

๑๐. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาทุกแห่งมีคุณภาพตามมาตรฐานของส านักงานเขตพื้นท่ี 
การศึกษา (Effective Service Areas) 

ผลผลิต 
ผลผลิตของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
๑. ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา 
๒. ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 
๓. ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 
๔. เด็กพิการได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และการพัฒนาสมรรถภาพ 
๕. เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
๖. เด็กท่ีมีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  

โดยมีหน่วยงานก ากับ  ประสาน  ส่งเสริมการจัดการศึกษา  คือ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา  
จ านวน ๑๘๓ เขต ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา จ านวน  ๔๒ เขต และส านักบริหารงานการศึกษา
พิเศษ ซึ่งมีสถานศึกษาข้ันพื้นฐานเป็นหน่วยปฏิบัติการในการจัดการศึกษา  เพื่อให้ภารกิจดังกล่าวสามารถ
ตอบสนองสภาพปัญหาและรองรับการขับเคล่ือนนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ 
 
 



จุดเน้น มาตรการ และตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 กลยุทธ์ที่  ๑ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริม
ความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ (Rails the bar) 

จุดเน้น มาตรการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
๑. เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการเตรียม 
ความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ ์สังคม 
และสติปัญญา ตามหลักสูตรการศึกษา 
ปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ 
( EQ : Emotion Quotient) 

- ยกระดับคุณภาพการจัดกิจกรรมเพ่ือ 
พัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัย 

 

- ร้อยละ ๑๐๐ ของโรงเรียนจัดเตรียม 
ความพร้อมปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ 
- ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียนที่จบ 
การศึกษาก่อนประถมศึกษาตาม 
ก าหนดเวลาของหลักสูตร 

๒. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 
ทุกคนอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น 
และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
ทุกคนอ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดเลข 
คล่อง และมีทักษะการคิดข้ันพ้ืนฐาน 
(Literacy , Numeracy & Reasoning 
Abilities) 
 

- พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
ภาษาไทย และคณิตศาสตร ์
 

- ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที ่๓ อ่านออก 
เขียนได้ คิดเลขเป็น 
- ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที ่๖ ทุกคนอ่าน
คล่องเขียนคล่อง คิดเลขคล่อง และมี
ทักษะ 
การคิดข้ันพ้ืนฐาน 
- นักเรียนชั้นประถมศึกษาทุกคน 
ใช้เวลาอ่านหนังสือนอกเวลาเรียน 
โดยเฉลี่ย อย่างน้อยวันละ ๖๐ นาที 

 - เร่งรัดพัฒนาการเรียนการสอนและ 
สื่อการเรียนรู้ให้เป็นไปตามเปูาหมาย 
หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

- ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองรักการเรียนรู้ 
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง 
- ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนมีความ 
สามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห ์
มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค ์
ตามระดับการศึกษา 

๓. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้หลักเพ่ิมข้ึน โดย 
ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) 
เพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ ๓ 
(Student Achievement) 

- ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตาม 
หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ๘ กลุ่ม 
สาระ โดยเน้น ๕ กลุ่มวิชาหลัก ได้แก่ 
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร ์ภาษาไทย 
สังคมศึกษา และภาษาต่างประเทศ 

- ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาหลัก 
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจากการ 
ประเมินระดับชาติเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๓ 
 

๔. นักเรียนมีความสามารถด้าน 
คณิตศาสตร ์วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และศิลปะศาสตร์ทุกคน ได้รับการ 
ส่งเสริมให้มีความเป็นเลิศ 
(Excel to Excellence) 

- ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาใช้ 
ระบบคอมพิวเตอร์ และสื่อ 
อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือจัดการเรียนการสอน 
เพ่ิมข้ึน 
 

- ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียนชั้น ป.๑ 
ได้รับสนับสนุนคอมพิวเตอร์พกพา 
- ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียนชั้น ป.๑ 
ที่ได้รับสนับสนุนคอมพิวเตอร์พกพา 
ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 



จุดเน้น มาตรการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 - ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียนมีทักษะ 

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียนที่ใช้ 
อินเทอร์เน็ตเพ่ือการเรียนรู้ 
- อัตราส่วนคอมพิวเตอร์ต่อนักเรียน๑:๑๐ 
- ร้อยละ ๘๐ ของสื่อการเรียนรู้๘ กลุ่ม
สาระที่มีคุณภาพทั้งเน้ือหาและรูปเล่ม
ให้สถานศึกษาเลือกใช้อย่างหลากหลาย 

 - ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้กับผู้ที่ม ี
ความสามารถพิเศษให้ได้รับการพัฒนา 
ศักยภาพ 
 

- นักเรียนของโรงเรียนจุฬาภรณ ์
ราชวิทยาลัยจ านวน ๓,๔๕๖ คน 
ได้รับการพัฒนาความสามารถ 
ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
- ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียน มีคุณภาพ 
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร 
- สถานศึกษา จ านวน ๑๙๕ แห่ง ได้รับ 
การสนับสนุนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ 

๕. นักเรียน คร ูและบุคลากรทางการ 
ศึกษาทุกคน มีความพร้อมสู่ประชาคม 
อาเซียน มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
ในสังคมพหุวัฒนธรรม (ASEAN 
Community) 

- พัฒนาศักยภาพผู้เรียน คร ูผู้บริหาร 
และบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะ 
ภาษาท่ีสอง และมีความพร้อมต่อการ 
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

- ร้อยละ ๑๐๐ ของโรงเรียน จัด 
กิจกรรมเตรียมความพร้อมเข้าสู่ 
ประชาคมอาเซียน 
- ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกแห่ง 
ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ 
ประชาคมอาเซียน 
- ร้อยละของโรงเรียนที่มีหลักสูตร 
บูรณาการกิจกรรมการเรียนรู้เข้าสู ่
ประชาคมอาเซียน 
- ร้อยละ ๘๐ ของโรงเรียนต้นแบบ 
ประเภทต่างๆ จัดการเรียนรู้ผ่านเกณฑ์ 
มาตรฐาน 

 - พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีภูมิคุ้มกัน 
ต่อการเปลี่ยนแปลงและระบบ 
เศรษฐกิจ สังคมพหุวัฒนธรรม รองรับ 
การเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน 
 

- ร้อยละ ๘๐ ของโรงเรียน จัดกิจกรรม 
สร้างความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลง 
และสังคมพหุวัฒนธรรม 
- ร้อยละ ๖๐ ของนักเรียน สามารถใช ้
ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ 
- ร้อยละ ๖๐ ของโรงเรียนต้นแบบ 
สามารถสร้างเครือข่ายในกลุ่มประเทศ 
อาเซียนได้ 



จุดเน้น มาตรการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 - พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะชีวิต 

ในการรับมือกับภัยพิบัติได้ 
 
- สร้างองค์ความรู้เก่ียวกับการปูองกัน 
ภัยพิบัติตามสภาพภูมิศาสตร์ 

- ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียน สามารถ 
เรียนรู้และปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ 
กับภัยพิบัติ 
- ร้อยละ ๑๐๐ ของโรงเรียนจัด
กิจกรรมรับมือภัยพิบัติที่เหมาะสมกับ
บริบทของพ้ืนที่ 
- ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนและ
บุคลากร 
ได้รับการช่วยเหลือในเบื้องต้น 

 

 กลยุทธ์  2 ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง (Moral and Ethics) 
จุดเน้น มาตรการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

๑. นักเรียนทุกคนมีความส านึกในความ 
เป็นไทย มีจิตสาธารณะ และอยู่อย่าง 
พอเพียง (Sufficiency & Public 
Mind) 

- ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึง 
ประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาข้ัน 
พ้ืนฐาน 
- ส่งเสริมจิตส านึกความเป็นไทยใน 
สถาบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ การปกครองตาม 
ระบอบประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

- ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียนมี 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม 
หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
- ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียน มีความ 
ส านึกในความเป็นไทย 
 

 - ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการ 
เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยสังคม 
ศึกษา ประชาธิปไตย มีความเป็น 
พลเมืองไทยและพลโลก 
- ส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมในสถานศึกษา 
 

- ร้อยละ๑๐๐ ของนักเรียนได้เรียนรู้ 
ประวัติศาสตร์ชาติไทย สังคมศึกษา 
ประชาธิปไตย มีความเป็นพลเมืองไทย 
และพลโลก 
- ร้อยละ ๑๐๐ ของโรงเรียนจัด
กิจกรรม 
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 
- ร้อยละ ๑๐๐ของนักเรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม (คุณธรรมพ้ืนฐาน ๘ 
ประการ ได้แก่ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ 
มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคค ีมีน้ าใจ) 
และกตัญญู 
- ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียนประกอบ 
กิจกรรมทางศาสนา และกิจกรรมที่เป็น 
ประโยชน์ต่อผู้อื่นและสังคมอย่าง 



จุดเน้น มาตรการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
สม่ าเสมอ 

 - ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและ 
สิ่งแวดล้อม 
 

- โรงเรียน ร้อยละ ๑๐๐จัดกิจกรรม 
ส่งเสริมความมีจิตสาธารณะ ความ 
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

 - ส่งเสริมการด ารงตนตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
- ขยายผลโรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจ 
พอเพียง 

- ร้อยละ ๑๐๐ของโรงเรียนจัดการศึกษา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
- ร้อยละ ๘๐ ของโรงเรียนต้นแบบ 
เศรษฐกิจพอเพียงผ่านการประเมินตาม 
เกณฑ์มาตรฐาน 

 

  
 
 กลยุทธ์ที่ ๓ ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง และลดความเหลื่อมล้ า ผู้เรียนได้รับโอกาส
ในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ (Filling the gap) 

จุดเน้น มาตรการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
๑. ประชากรวัยเรียนทุกคนมีโอกาส 
เข้าถึงบริการทางการศึกษา ด้วย 
ทางเลือกที่หลากหลาย เพ่ือลดอัตรา 
เด็กตกหล่น ออกกลางคัน ส่งเสริมการ 
เรียนต่อหรือประกอบอาชีพ 
(Alternative Access) 

- เร่งรัดให้ประชากรวัยเรียนทุกคน 
ได้รับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

- ร้อยละของผู้เรียนต่อจ านวน 
ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐานเพ่ิมข้ึนร้อยละ 2 
- ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้จบการศึกษาข้ัน 
พ้ืนฐาน ตามก าหนดเวลาของหลักสูตร 

- สนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษา 
ต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐาน 

- ร้อยละ๑๐๐ ของผู้เรียนได้รับการ 
สนับสนุนค่าใช้จ่ายทางการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐาน 
- ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้ปกครองมีความ 
พึงพอใจที่ได้รับการบริการการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐาน 

 - เสริมสร้างระบบดูแลช่วยเหลือ 
นักเรียน และความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง 
ครูกับนักเรียน 
 

- อัตราการออกกลางคันลดลง 
- อัตราการเรียนต่อของผู้จบชั้น ม.๓
สูงข้ึน 
- จ านวนนักเรียนอายุต่ ากว่า ๑๕ ปี 
ที่ต้ังครรภ์ลดลงร้อยละ ๑๐๐ 
- จ านวนคดีเด็กและเยาวชนที่ถูก 
ด าเนินคดีโดยสถานพินิจและคุ้มครอง 
เด็กและเยาวชน ลดลงร้อยละ ๑๐๐ 
- ร้อยละ ๑๐๐ของโรงเรียนที่จัด 



จุดเน้น มาตรการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตเพ่ือสร้าง 
ภูมิคุ้มกันปัญหาสังคมให้กับผู้เรียน 

 - ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
 

- นักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อ 
สารเสพติดลดลง ร้อยละ ๑๐๐ 
- ร้อยละ๑๐๐ ของนักเรียนที่ติด 
สารเสพติดเข้ารับการบ าบัด 

 - ส่งเสริมการจัดการศึกษาทางเลือก 
โดยครอบครัว สถานประกอบการ 
องค์กรเอกชน 
 

- ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้จบการศึกษา 
ทางเลือกตามก าหนดเวลาของหลักสูตร 
- ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียน โดยการจัด 
การศึกษา โดยครอบครัวและสถาน 
ประกอบการ องค์กรเอกชน จบการ 
ศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 - ส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับ 
ผู้ด้อยโอกาส 
 

- ร้อยละ ๙๐ของผู้ด้อยโอกาส 
มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ของ 
หลักสูตร 

 - ส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับ 
ผู้พิการ 

- ผู้พิการ จ านวน ๖,๖๐๐คน ได้รับการ 
พัฒนาสมรรถภาพ 
- ร้อยละ ๖๕ ของผู้พิการมีความพร้อม 
เข้าเรียนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
- ร้อยละ ๘๐ ของผู้พิการผ่านเกณฑ์
การ 
พัฒนาสมรรถภาพ ตามแผนการศึกษา 
เฉพาะบุคคล 
- ร้อยละ ๖๕ ของผู้พิการที่จบ
การศึกษาตามก าหนดเวลาของ
หลักสูตร 
- ร้อยละ ๘๐ ของผู้พิการได้รับการ 
พัฒนาสมรรถภาพตามก าหนดเวลา 

 
   
  
 
 
 



กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (Teacher Enhancement) 

จุดเน้น มาตรการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
๑. นักเรียน คร ูและบุคลากรทางการ 
ศึกษาทุกคนมีความพร้อมสู่ประชาคม 
อาเซียน มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยน 
แปลงในสังคมพหุวัฒนธรรม 
(ASEAN Community) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

- ประสานการวางแผนการผลิต 
พัฒนาครูและบุคลากรทางการ 
ศึกษาให้เป็นระบบ มีปริมาณ 
เพียงพอและมีคุณภาพ 

- ร้อยละ ๑๐๐ของส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาท่ีผ่านการประเมินความ
เข้มแข็งด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลในระดับดี 

- พัฒนาครูและบุคลากรทางการ 
ศึกษาท้ังระบบให้สามารถ 
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

- ร้อยละ ๘๐ ของความส าเร็จในการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ี
ได้รับการพัฒนาตามศักยภาพและ
บริบทรอบตัวผู้เรียน 
- ร้อยละ ๘๐ ของคร ูได้รับการพัฒนา
เป็นครูเก่งมีคุณภาพและคุณธรรม 
- ร้อยละ ๑๐๐ ของส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาท่ีพัฒนาครูด้วยระบบ IT 
- ร้อยละ ๑๐๐ของส านักงานเขตพ้ืนท่ี 
การศึกษาท่ีพัฒนาครูให้สามารถจัดการ
เรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์พกพาได ้

จุดเน้น มาตรการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
  อย่างมีประสิทธิภาพ 

- ร้อยละ ๑๐๐ ของคร ูสามารถจัดการ
เรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์พกพาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
- ร้อยละ ๑๐๐ ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับการเตรียมความ
พร้อมด้านภาษาท่ีสอง เพ่ือเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 
- ร้อยละ ๖๐ ของครูที่สามารถใช ้
ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ 

 - คืนครูให้แก่ผู้เรียนโดยลดภาระ 
งานอื่น ที่ไม่จ าเป็นและจัดให้มี 
บุคลากรสายสนับสนุนให้พอเพียง 
เพ่ือให้ครูท าหน้าท่ีพัฒนาผู้เรียน 
อย่างเต็มที่และมีโอกาสพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเน่ือง 

- ร้อยละ ๘๐ ของโรงเรียนที่ได้รับการ 
สนับสนุนบุคลากร มีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนสูงข้ึน 
- ลดความขาดแคลนครูในภาพรวมได้ 
ร้อยละ ๓๐ 

 



 กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมี
ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา (Good Governance) 

จุดเน้น มาตรการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
๑. สถานศึกษาทุกแห่งได้รับการพัฒนา 
อย่างเต็มศักยภาพ มีระบบประกัน 
คุณภาพภายในที่เข้มแข็งและได้รับการ 
รับรองจากการประเมิน 
(Quality Schools) 
 

- พัฒนาส่งเสริมการด าเนินงานตาม 
ระบบประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาให้มีความเข้มแข็งเพ่ือ 
รองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

 

- ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษามีระบบ 
การประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง 
ครบองค์ประกอบตามกฎกระทรวงฯ 
- ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษา 
ที่เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก 
รอบสามได้รับการรับรองคุณภาพ 
- ร้อยละ ๑๐๐ของสถานศึกษาท่ีไม่
ผ่านการรับรองคุณภาพภายนอกได้รับ
การแก้ไขแทรกแซงเพ่ือการพัฒนา
คุณภาพ 

 - พัฒนาสถานศึกษาให้มีขนาดที่ 
เหมาะสมกับการบริหารจัดการ 
 
 
- นิเทศ ก ากับ ติดตาม ความก้าวหน้า 
ของสถานศึกษา และให้ความช่วยเหลือ 
เป็นรายโรง 

- ร้อยละ ๕๐ ของสถานศึกษาท่ีได้รับ 
การพัฒนาให้มีขนาดที่เหมาะสมกับ
การบริหารจัดการ 
- ร้อยละ ๑๐๐ของสถานศึกษาได้รับ 
การนิเทศ ก ากับ ติดตาม และ
ช่วยเหลือการด าเนินงานให้มีคุณภาพ 

๒. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุก
แห่งมีคุณภาพตามมาตรฐานของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(Effective Service Areas) 
 

- พัฒนาการบริหารจัดการของ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้มี 
ประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐาน 
 

- ร้อยละ ๑๐๐ของส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาท่ีผ่านการประเมินคุณภาพ 
ตามเกณฑ์มาตรฐานของส านักงานเขต 
พ้ืนที่การศึกษา 
- ร้อยละ ๑๐๐ของผู้รับบริการ มีความ 
พึงพอใจในการส่งเสริมการจัด 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 
  
 
 
 
 
 
 
 



 กลยุทธ์ที่ ๖ ส่งเสริมการศึกษาเพื่อพัฒนาสันติสุข (Education for Peace and 
Harmony) ในเขตพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

จุดเน้น มาตรการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
๑. นักเรียน คร ูและบุคลากรทางการ 
ศึกษาทุกคน และสถานศึกษาทุกแห่ง 
ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด 
ชายแดนภาคใต้ ได้รับการพัฒนาอย่าง 
มีคุณภาพสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ 
ตน(Southern – Border Provinces) 

- จัดการสอนเสริมและเพ่ิมโอกาสให ้
ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู ้
ทั้งในและนอกพ้ืนที่ 

 

- ร้อยละ ๘๐ของนักเรียน
กลุ่มเปูาหมายในพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้
ได้รับการเพ่ิม 
โอกาสให้ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้จาก 
แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกพ้ืนที่ 
- ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาหลักของ 
นักเรียนกลุ่มเปูาหมายในพ้ืนที่ชายแดน 
ภาคใต้เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๓ 
- สถานศึกษาทุกแห่ง ได้รับการพัฒนา 
คุณภาพ 

 - จัดและส่งเสริมการจัดการเรียน 
การสอนสามัญควบคู่อิสลามศึกษา 
ในสถานศึกษาของรัฐ 

- ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียน มีอัตราการ 
เรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ในโรงเรียนของรัฐไม่ต่ ากว่าระดับเฉลี่ย 
ของภาคใต้ 

 - จัดระบบสวัสดิการ และสวัสดิภาพคร ู
และบุคลากรทางการศึกษาโดย
จัดระบบรักษาความปลอดภัยครูและ
สถานศึกษาตลอดจนจัดที่อยู่อาศัยที่
ปลอดภัยให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

- ร้อยละ ๙๐ ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีความพึงพอใจในระบบ
ดูแลรักษาความปลอดภัย และการจัด
สวัสดิการ 

 

 
 
๕. สาระส าคัญของแผนพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ ๔ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐)   
  
วิสัยทัศน์ (Vision) 
       “เมืองอุตสาหกรรมสะอาด ปลอดภัย น่าอยู่ ”   
 ภายใต้ วิสัยทัศน์ในการพัฒนาพื้นที่ (Area Vision) 
  “เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เกษตรปลอดภัย  
                 แหล่งท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร ์และศิลปวฒันธรรม 
                 ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมมีความสมดุลกับการพฒันาเมือง  
                 ประชาชนมีคุณภาพชีวติท่ีดี สังคมมัน่คงปลอดภยั” 

 



พันธกิจ 
๑. ส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้เป็นอุตสาหกรรมสะอาดท่ีอยู่กับชุมชน และส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
๒. เสริมสร้างสังคมให้น่าอยู่ และพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน โดยเน้นหลักเศรษฐกิจ

พอเพียงและเศรษฐกิจสร้างสรรค์  ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การสาธารณสุข การกีฬา และ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และรักษาความมั่นคงทางสังคม 

๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการเสริมสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
ด้าน Logistic เช่ือมโยงแหล่งวัตถุดิบสู่แหล่งผลิตและจังหวัดใกล้เคียง 

๔. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ และการท่องเท่ียวเชิงประเพณี วัฒนธรรม  
๕. ส่งเสริมเครือข่ายอนุรักษ์ บ าบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้มีความ

สมดุลกับการพัฒนาเมือง 
๖. ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย ไม่ก่อมลพิษและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  (GAP) 

เป้าประสงค์รวม 
๑.  เศรษฐกิจเจริญเติบโตต่อเนื่อง   
๒.  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีสังคมมั่นคงปลอดภัย  

ประเด็นยุทธศาสตร์  
  ๑. ส่งเสริมอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมให้มีศักยภาพ เพื่อการแข่งขันในภูมิภาคอาเซียนโดย
พัฒนากระบวนการผลิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม รวมท้ังอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
       ๒. พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจัดการด้านการศึกษา สาธารณสุข 
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสาธารณูปโภคให้เพียงพอ เท่าเทียม และท่ัวถึง  
       ๓. ส่งเสริมระบบ Logistics สู่ประชาคมอาเซียน โดยพัฒนาการบริหารจัดการ และปรับปรุง
โครงข่ายการคมนาคมขนส่งให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน 
       ๔. ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม โดยการพัฒนา
แหล่งท่องเท่ียว สินค้า  การบริการ  และประชาสัมพันธ์ให้เป็นท่ีรู้จักและประทับใจของนักท่องเท่ียว 
 ๕. เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน โดยการพัฒนาระบบปูองกัน
และแก้ไขปัญหาภัยคุกคามความมั่นคง 
 
 
 
 
 
 
 



๖. สาระส าคัญของแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๗) ส านักงานเขต   
    พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ  เขต ๑  
 
วิสัยทัศน์ 
 เป็นองค์กรในการขับเคล่ือนการศึกษาข้ันพื้นฐานให้มีคุณภาพได้มาตรฐานพร้อมสู่สากล  

พันธกิจ 
๑.  ประสาน  ส่งเสริม  สนับสนุนให้สถานศึกษา  บุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  องค์กรชุมชน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์กรเอกชน  องค์กรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ และสถาบันทาง
สังคมอื่น ๆ  จัดการศึกษาปฐมวัย  การศึกษาภาคบังคับ ๙ ปีและการศึกษาข้ันพื้นฐาน ๑๒ ปี   แล้วแต่กรณี   
ให้ประชากรวัยเรียนการศึกษาข้ันพื้นฐาน ท่ีอยู่ในเขตพื้นท่ีบริการทุกคน  ตลอดจนประชาชนได้รับการศึกษา
อย่างท่ัวถึง  เสมอภาคเป็นธรรมอย่างต่อเนื่องในรูปแบบท่ีหลากหลายและส่งเสริมให้ได้เรียนจนจบการศึกษาขั้น
พื้นฐานตามความต้องการและศักยภาพของแต่ละคน 

๒.  สร้างระบบการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
๓.  ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการให้กับสถานศึกษาในฐานะนิติ

บุคคลตามแนวทางการปฏิรูประบบบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่  (New Public Management)  และ
หลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดี  (Good Governance) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic) 

๑.  การจัดการเรียนการสอน( โรงเรียน ) 
๒.  บุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน  

 -   ในโรงเรียน ได้แก่ นักเรียน ครู ผู้บริหาร    
 -   ในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ได้แก่ บุคลาการทางการศึกษา  

๓.  การบริหารจัดการ (ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและโรงเรียน) 
๔.  ชุมขนและแหล่งเรียนรู้ ท่ีเป็นสถานท่ีในการจัดการเรียนการสอน 

เป้าประสงค์ 
๑. ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานของชาติ โดยมุ่งเน้นความรู้คู่คุณธรรม

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๒. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาข้ันพื้นฐาน ๑๕ ปี อย่างเสมอภาค

ท่ัวถึงและมีคุณภาพ 
๓.  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถปฏิบัติงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพ 
๔.  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการศึกษา เป็น

กลไกขับเคล่ือนการศึกษาข้ันพื้นฐานสู่ความเป็นสากล 



๕.  ชุมชนและแหล่งเรียนรู้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีศักยภาพต่อการจัดการเรียนการสอน 

กลยุทธ์ 
กลยุทธ์ที่ ๑พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถทาง

เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้  เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ที่ ๒ ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ที่ ๓ ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ท่ัวถึง ครอบคลุม  ผู้เรียนได้รับโอกาสในการเต็มตามศักยภาพ 
กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางการกระจายอ านาจทางการศึกษา 

หลักธรรมาภิบาล  เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

กลยุทธ์ที่ ๖ ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพของชุมชนและแหล่งเรียนรู้ให้เอื้ออ านวยต่อการจัดการเรียนการสอน 
เน้นการมีส่วนร่วมจาก ทุกภาคส่วนและความร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในท้องถิ่น 

๗.  มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาจ านวน ๑๕ มาตรฐาน 

(ประกาศใช้ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔) ประกอบด้วย ๔ ด้าน ๑๕ มาตรฐานได้แก่ 
 ๑. มาตรฐานคุณภาพผู้เรียนมี ๖ มาตรฐานดังนี้ 

มฐ. ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ 
มฐ. ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
มฐ. ๓  ผู้เรียนมีทักษะแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
มฐ. ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ตัดสินใจแก้ปัญหาอย่าง

มีเหตุผล 
 
มฐ. ๕  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร 
มฐ. ๖  ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างานสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติท่ีดี 

ต่ออาชีพสุจริต 
 ๒. มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา มี ๖ มาตรฐาน ดังนี้ 

มฐ. ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  
มฐ. ๘  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  
มฐ. ๙ คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 



มฐ. ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
อย่างรอบด้าน 

มฐ. ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็ม
ศักยภาพ 

มฐ. ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
๓.  มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้มี ๑ มาตรฐาน ดังนี้ 
มฐ. ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

๑.มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษามี ๒ มาตรฐาน ดังนี้ 
มฐ. ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเปูาหมายตามวิสัยทัศน์ปรัชญาและจุดเน้นท่ีก าหนด  
มฐ. ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบายจุดเน้นแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริม

สถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี 2 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส(ทิพย์สมบัติบุญ-ชุ่มอุทิศ) 

SWOTองค์กร 
S  ดา้นผูเ้รียน 

-ผูเ้รียนมีสุขภาพแขง็แรง  
-ผูเ้รียนมีสุนทรียภาพ/กลา้แสดงออก มีน ้ าใจ  
-ผูเ้รียนแสวงหาความรู้ 

 
 
S  ดา้นคุณครู 

-คุณครูสอนครบทุกชั้นเรียน 
-คุณครูมีความสามารถ และประสบการณ์ในการจดั 
การเรียนการสอน 
-คุณครูมีการส ารวจขอ้มูลในการดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียนรายบุคคล 
 
 

W  ดา้นผูเ้รียน 
-ผูเ้รียนมีสภาพฐานะยากจน 
-ผูเ้รียนมีสภาพครอบครัวแตกแยก 
-ผูเ้รียนยา้ยภูมิล าเนาตามผูป้กครอง 
-ผูเ้รียนอยูใ่นชุมชนแออดั 
-ผูเ้รียนเส่ียงต่อส่ิงเสพติด 

W  ดา้นคุณครู 
-คุณครูสอนไม่ตรงวชิาเอก 
 

O  ดา้นผูเ้รียน 
-ผูเ้รียนรับการสนบัสนุนทุนการศึกษา 
จากภาครัฐ และเอกชน 
-ผูเ้รียนไดรั้บการเรียนรู้จากคุณครูภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
                
                O  ดา้นครู 
-ไดรั้บการสนบัสนุนจากองคก์รบริหารการปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน 
-คุณครูไดรั้บการอบรมอยา่งสม ่าเสมอ 
 

 
 
 

 

T  ดา้นผูเ้รียน 
-ผูเ้รียนไดรั้บมลภาวะทางอากาศ(กล่ิน) 
 
 
 

T  ดา้นครู 
-บา้นพกัคุณครูไม่เพยีงพอ 



SWOTองค์กร 
S  ดา้นโรงเรียน 

-มีอาคารประกอบการเรียนที่มัน่คง แขง็แรง 
ปลอดภยั พร้อมในการเรียนรู้ 
-มีแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนที่หลากหลายภายใน
โรงเรียน 
-มีระบบรักษาความปลอดภยั 
-มีส่ือการเรียนรู้และเทคโนโลยทีนัสมยั 
-มีการคมนาคมสะสวก 
               S  ดา้นชุมชน 
-มีคณะกรรมการชุมชนที่เขม้แขง็ 

W  ดา้นโรงเรียน 
-มีน ้ าท่วมขงัในบริเวณโรงเรียน(เวลาฝนตก) 
-ไม่มีร้ัว 
-ไม่มีสนามกีฬา 
-มีสุนขั และแมว เขา้มาภายในบริเวณโรงเรียน 
-มีบุคคลเร่ร่อนเขา้มาบริเวณโรงเรียน 
 
 
               W  ดา้นชุมชน 
-เป็นชุมชนแออดั 
-เส่ียงต่อยาเสพติด 
-มีการยา้ยถ่ินฐานบ่อย 
-มีอาชีพรับจา้งไม่มีการดูแลบุตร-หลาน 

O  ดา้นโรงเรียน 
-ไดรั้บการสนบัสนุนจากชุมชนทั้งภาครัฐ เอกชน 
องคก์รเอกชน 
-ใกลแ้หล่งเรียนรู้ภายนอก 
-ไดรั้บการสนบัสนุนจากองคก์รการปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน(การจา้งครู) 
-ใกลส้ถานปฏิบตัิธรรม(วดั) 
               O  ดา้นชุมชน 
-แหล่งอุตสาหกรรมใกลชุ้มชน 
-การคมนาคมสะดวก 
-มีระบบสาธารณูปโภคที่สะดวก 

 
 
 
 
 
 

 

T  ดา้นโรงเรียน 
-มลภาวะเป็นพษิ(เสียง,กล่ิน,ฝุ่ นละออง) 
-ผูป้กครองไม่ใหค้วามร่วมมือในกิจกรรมของทาง
โรงเรียนเท่าที่ควร 
-ผูป้กครองส่วนใหญ่อาชีพรับจา้ง ไม่ค่อยมีเวลา
สนใจบุตรหลาน 
 
               T  ดา้นชุมชน 
-มลภาวะทางส่ิงแวดลอ้มเป็นพษิ (เสียง กล่ิน ฝุ่ น) 
-มีการทะเลาะววิาท 
-ส่ิงเสพติด 



บทท่ี 3   
 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
โรงเรียวัดปุณหังสนาวาส(ทิพย์สมบัติบุญ-ชุ่มอุทิศ) 

 
วิสัยทัศน์  
 เด็กดี มีความรู้ เชิดชูวัฒนธรรมไทย ใส่ใจส่ิงแวดล้อม พร้อมความร่วมมือของชุมชน ปฏิบัติตนอย่าง
พอเพียง 

พันธกิจ 
 ๑.ส่งเสริมสนับสนุน ให้ครูและนักเรียน มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมี
ความสุข 
 ๒.ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  
 ๓.ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน และ
อนุรักษ์ความเป็นไทย 
 ๔.ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและนักเรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม  
 ๕ .ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา 
 ๖.ส่งเสริมให้ครูและนักเรียนปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

เป้าประสงค์ 
 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ เรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ให้ชุมชนเข้า
มามีส่วนร่วม และปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ์  โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส(ทิพย์สมบัติบุญ-ชุ่มอุทิศ) 
 กลยทุธ์ท่ี ๑  ปลูกฝังความเป็นไทย  
 กลยทุธ์ท่ี ๒  ใส่ใจการเรียนรู้มุ่งสู่มาตรฐาน  
 กลยทุธ์ท่ี ๓ ประสานชุมชนสืบคน้ภูมิปัญญา  
 กลยทุธ์ท่ี ๔ รักษาส่ิงแวดลอ้ม  
 กลยทุธ์ท่ี ๕ นอ้มน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 



แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส(ทิพย์สมบัติบุญ-ชุ่มอุทิศ) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ 

กลยุทธ์ที่ ๑ปลูกฝังคุณธรรมความเป็นไทย กลยุทธ์ที่ ๒ใส่ใจการเรียนรู้มุ่งสู่มาตรฐาน กลยุทธ์ที่ ๓ ประสานชุมชนสืบค้นภูมิปัญญา  
กลยุทธ์ที่ ๔ รักษาสิ่งแวดล้อม  กลยุทธ์ที่ ๕ น้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย (ร้อยละ) งบประมาณ 

กิจกรรม 
กลุ่มงาน

ผู้รับผิดชอบ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

-โครงการส่งเสริม
การพัฒนาการ
ทางร่างกายของ
เด็ก 

-เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาการให้เด็กมี
สุขภาพกายสมวัย 
-เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาการให้เด็กมีสุข
นิสัยท่ีดีสมวัย 

-เด็กได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนาการให้เด็กมีสุขภาพ
กายสมวัย  ร้อยละ ๘๑ 
-เด็กได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนาให้เด็กมีสุขนิสัยท่ีดี
สมวัย  ร้อยละ ๘๐ 

๘๕ ๘๗ ๘๘ ๘๙ 

๒,
๐๐

๐ 

๒,
๓๐

๐ 

๒,
๔๐

๐ 

๒,
๕๐

๐ -การช่ังน้ าหนัก ส่วนสูงของ
เด็กเป็นระยะ 
-กิจกรรมการออกก าลังกาย
ทุกวันๆละ ๑๐ นาที 
-ฝึกความสามารถการ
เคล่ือนไหว การทรงตัว การ
หยิบ จับ รับ โยน ตามวัย 
-ฝึกให้เด็กล้างมือก่อน
รับประทานอาหารและหลัง
เข้าห้องน้ า การแปรงฟัน
หลังรับประทานอาหาร 
-ฝึกปฏิบัติตามข้อตกลง
เกี่ยวกับความปลอดภัย 

บริหารงานท่ัวไป 

 



แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส(ทิพย์สมบัติบุญ-ชุ่มอุทิศ) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ 

กลยุทธ์ที่ ๑ปลูกฝังคุณธรรมความเป็นไทย กลยุทธ์ที่ ๒ใส่ใจการเรียนรู้มุ่งสู่มาตรฐาน กลยุทธ์ที่ ๓ ประสานชุมชนสืบค้นภูมิปัญญา  
กลยุทธ์ที่ ๔ รักษาสิ่งแวดล้อม  กลยุทธ์ที่ ๕ น้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย (ร้อยละ) งบประมาณ 

กิจกรรม 
กลุ่มงาน

ผู้รับผิดชอบ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

-โครงการส่งเสริม
การพัฒนาการ
ด้านอารมณ์และ
จิตใจของเด็ก 

-เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาการให้เด็กมี
สุขภาพจิตสมวัย 
-เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาการให้เด็กมี
สุนทรียภาพสมวัย 
 

-เด็กได้รับการส่งเสริม และ
พัฒนาการในด้าน
สุขภาพจิตสมวัย  ร้อยละ 
๘๓ 
-เด็กได้รับการส่งเสริม และ
พัฒนาการในด้าน
สุนทรียภาพสมวัย  ร้อยละ 
๘๐ 
 
 

๘๕ ๘๗ ๘๘ ๘๙ 

๒,
๐๐

๐ 

๒,
๓๐

๐ 

๒,
๔๐

๐ 

๒,
๕๐

๐ -ฝึกเด็กให้มีความสามารถ 
บอกความต้องการความ
พอใจของตนเองการ
ตัดสินใจเลือกส่ิงต่างๆ บอก
ช่ือสถานภาพและจ านวน
สมาชิกในครอบครัว 
-ฝึกเด็กให้รู้จักการแสดง
ความยินดีเมื่อสามารถท าส่ิง
ต่างๆ ได้ ยิ้ม แสดงท่าทาง 
พูดชมเชยในความสามารถ
ของตนเองและผู้อื่น 
 
 

บริหารงานท่ัวไป 



แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส(ทิพย์สมบัติบุญ-ชุ่มอุทิศ) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ 

กลยุทธ์ที่ ๑ปลูกฝังคุณธรรมความเป็นไทย กลยุทธ์ที่ ๒ใส่ใจการเรียนรู้มุ่งสู่มาตรฐาน กลยุทธ์ที่ ๓ ประสานชุมชนสืบค้นภูมิปัญญา  
กลยุทธ์ที่ ๔ รักษาสิ่งแวดล้อม  กลยุทธ์ที่ ๕ น้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย (ร้อยละ) งบประมาณ 

กิจกรรม 
กลุ่มงาน

ผู้รับผิดชอบ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

-โครงการส่งเสริม
การพัฒนาการ
ด้านอารมณ์และ
จิตใจของเด็ก 

          -ฝึกให้เด็กรู้จักการท า
กิจกรรมจนส าเร็จตามความ
ต้องการ 
-ฝึกให้เด็กมีความสามารถ
เล่นด้วยตนเอง และร่วมกับ
เพื่อนได้ 
-ฝึกให้เด็กร่วมปฏิสัมพันธ์
กับเพื่อนได้โดยการยิ้ม การ
พูดคุย ทักทาย 
 -ฝึกให้เด็กแสดงความรู้สึก
ตามเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น 
 
 

 



แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส(ทิพย์สมบัติบุญ-ชุ่มอุทิศ) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ 

กลยุทธ์ที่ ๑ปลูกฝังคุณธรรมความเป็นไทย กลยุทธ์ที่ ๒ใส่ใจการเรียนรู้มุ่งสู่มาตรฐาน กลยุทธ์ที่ ๓ ประสานชุมชนสืบค้นภูมิปัญญา  
กลยุทธ์ที่ ๔ รักษาสิ่งแวดล้อม  กลยุทธ์ที่ ๕ น้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย (ร้อยละ) งบประมาณ 

กิจกรรม 
กลุ่มงาน

ผู้รับผิดชอบ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

-โครงการส่งเสริม
การพัฒนาการ
ด้านสังคมสมวัย 

-เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาการให้เด็กมีวินัย
และรู้รับผิดชอบสมวัย 
-เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาการให้เด็ก
สามารถปรับตัวเข้ากับ
สังคมได้สมวัย 
 

-เด็กมีวินัยและรู้รับผิดชอบ
สมวัย  ร้อยละ ๘๐ 
-เด็กได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนาให้เด็กมีสุขนิสัยท่ีดี
สมวัย  ร้อยละ ๘๒ 
 

๘๕ ๘๗ ๘๘ ๘๙ 

๒,
๐๐

๐ 

๒,
๓๐

๐ 

๒,
๔๐

๐ 

๒,
๕๐

๐ -ฝึกเด็กให้มีรู้จักความ
รับผิดชอบ การปฏิบัติตาม
กิจวัตรประจ าวันของ
ห้องเรียน รับผิดชอบส่ิงท่ี
ได้รับมอบหมายตามวัย 
-ฝึกเด็กให้รู้จักความซื่อสัตย์ 
บอกได้ว่าของช้ินใดเป็นของ
ตนเองและของผู้อื่นรู้จักการ
ส่งของคืนเจ้าของท่ีเก็บได้ 
-ฝึกเด็กให้รู้จักการประหยัด
การรับประทานอาหารที่มี
คุณค่าและใช้ของอย่างคุ้มค่า 
 

บริหารงานท่ัวไป 



แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส(ทิพย์สมบัติบุญ-ชุ่มอุทิศ) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ 

กลยุทธ์ที่ ๑ปลูกฝังคุณธรรมความเป็นไทย กลยุทธ์ที่ ๒ใส่ใจการเรียนรู้มุ่งสู่มาตรฐาน กลยุทธ์ที่ ๓ ประสานชุมชนสืบค้นภูมิปัญญา  
กลยุทธ์ที่ ๔ รักษาสิ่งแวดล้อม  กลยุทธ์ที่ ๕ น้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย (ร้อยละ) งบประมาณ 

กิจกรรม 
กลุ่มงาน

ผู้รับผิดชอบ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

-โครงการส่งเสริม
การพัฒนาการ
ด้านสังคมสมวัย 

          -ฝึกให้เด็กรู้จักการรอคอย
เข้าคิวควบคุมตนเองให้
ท างานจนส าเร็จ 
-ฝึกให้เด็กรู้จักความมีเมตตา 
กรุณา มีน้ าใจ 
-ฝึกให้เด็กรู้จักการเคารพ
สิทธิของผู้อื่น 
-ฝึกให้เด็กสามารถปฏิบัติ
ตามกฎของห้องเรียนและ
สถานศึกษาได้ 
-ฝึกให้เด็กรู้จักปฏิบัติตนตาม
วัฒนธรรมไทยและศาสนาท่ี
ตนนับถือ 

 

 



แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส(ทิพย์สมบัติบุญ-ชุ่มอุทิศ) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ 

กลยุทธ์ที่ ๑ปลูกฝังคุณธรรมความเป็นไทย กลยุทธ์ที่ ๒ใส่ใจการเรียนรู้มุ่งสู่มาตรฐาน กลยุทธ์ที่ ๓ ประสานชุมชนสืบค้นภูมิปัญญา  
กลยุทธ์ที่ ๔ รักษาสิ่งแวดล้อม  กลยุทธ์ที่ ๕ น้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย (ร้อยละ) งบประมาณ 

กิจกรรม 
กลุ่มงาน

ผู้รับผิดชอบ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

-โครงการส่งเสริม
การพัฒนาการ
ด้านสังคมสมวัย 

          -ฝึกให้เด็กรู้จักเป็นผู้น าและ
ผู้ตามท่ีดี 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส(ทิพย์สมบัติบุญ-ชุ่มอุทิศ) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ 

กลยุทธ์ที่ ๑ปลูกฝังคุณธรรมความเป็นไทย กลยุทธ์ที่ ๒ใส่ใจการเรียนรู้มุ่งสู่มาตรฐาน กลยุทธ์ที่ ๓ ประสานชุมชนสืบค้นภูมิปัญญา  
กลยุทธ์ที่ ๔ รักษาสิ่งแวดล้อม  กลยุทธ์ที่ ๕ น้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย (ร้อยละ) งบประมาณ 

กิจกรรม 
กลุ่มงาน

ผู้รับผิดชอบ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

-โครงการส่งเสริม
การพัฒนาการ
ด้านสติปัญญา
สมวัยชองเด็ก 

-เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาการให้เด็กมีความ
ใฝุรู้สมวัย 
-เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาการให้เด็กเรียนรู้
ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
สมวัย 
-เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาการให้เด็กมี
ทักษะในการส่ือสาร
สมวัย 
 

-เด็กมีความใฝุรู้สมวัย ร้อย
ละ ๘๐ 
-เด็กมีการเรียนรู้ด้วย
ตนเองอย่างต่อเนื่อง ร้อย
ละ ๘๒ 
-เด็กมีทักษะในการส่ือสาร
สมวัย ร้อยละ ๘๔ 
-เด็กมีจินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค์สมวัย 
ร้อยละ ๘๒ 
 
  

๘๕ ๘๗ ๘๘ ๘๙ 

๒,
๐๐

๐ 

๒,
๓๐

๐ 

๒,
๔๐

๐ 

๒,
๕๐

๐ -จัดกิจกรรมการอ่านหนังสือ 
ฝึกการเรียนรู้ส่ิงต่างๆ
รอบตัว การตั้งค าถาม การ
ส ารวจ การทดลองเบ้ืองต้น 
-ฝึกการมีปฏิสัมพันธ์กับ
บุคคลและส่ิงแวดล้อม
รอบตัว ทดสอบการรับรู้การ
จ า การคิดอย่างมีเหตุผล 
การแก้ปัญหาตามวัย การ
เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง 
-ฝึกการใช้ภาษาส่ือสาร การ
เข้าใจเนื้อหา การท าท่าทาง
แสดงความรู้สึก  

บริหารงานท่ัวไป 



แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส(ทิพย์สมบัติบุญ-ชุ่มอุทิศ) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ 

กลยุทธ์ที่ ๑ปลูกฝังคุณธรรมความเป็นไทย กลยุทธ์ที่ ๒ใส่ใจการเรียนรู้มุ่งสู่มาตรฐาน กลยุทธ์ที่ ๓ ประสานชุมชนสืบค้นภูมิปัญญา  
กลยุทธ์ที่ ๔ รักษาสิ่งแวดล้อม  กลยุทธ์ที่ ๕ น้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย (ร้อยละ) งบประมาณ 

กิจกรรม 
กลุ่มงาน

ผู้รับผิดชอบ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

-โครงการส่งเสริม
การพัฒนาการ
ด้านสติปัญญา
สมวัยชองเด็ก 

-เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาการให้เด็กมี
จินตนาการและความคิด
สร้างสรรค์สมวัย 
 

          -ฝึกการคาดเดา การคิดใน
ส่ิงแปลกใหม่ การคิดตามวัย  
จากเดิมไปสู่ส่ิงใหม่ การคิด
ตามวัย 
-บันทึกการพัฒนาเด็ก 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส(ทิพย์สมบัติบุญ-ชุ่มอุทิศ) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ 

กลยุทธ์ที่ ๑ปลูกฝังคุณธรรมความเป็นไทย กลยุทธ์ที่ ๒ใส่ใจการเรียนรู้มุ่งสู่มาตรฐาน กลยุทธ์ที่ ๓ ประสานชุมชนสืบค้นภูมิปัญญา  
กลยุทธ์ที่ ๔ รักษาสิ่งแวดล้อม  กลยุทธ์ที่ ๕ น้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย (ร้อยละ) งบประมาณ 

กิจกรรม 
กลุ่มงาน

ผู้รับผิดชอบ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

-โครงการส่งเสริม
ประสิทธิผลของ
การจัด
ประสบการณ์การ
เรียนรู้ที่เน้นเด็ก
เป็นส าคัญ 

-เพื่อส่งเสริมให้ครูหรือผู้
เล้ียงดูเด็กส่งเสริมการ
เรียนรู้พัฒนาการด้าน
ร่างกาย 
-เพื่อส่งเสริมให้ครูหรือผู้
เล้ียงดูเด็กส่งเสริมการ
เรียนรู้พัฒนาการด้าน
อารมณ์และจิตใจ 
-เพื่อส่งเสริมให้ครูหรือผู้
เล้ียงดูเด็กส่งเสริมการ
เรียนรู้พัฒนาการด้าน
สังคม        
 

-ครูหรือผู้เล้ียงดูเด็ก
ส่งเสริมการเรียนรู้
พัฒนาการด้านร่างกาย 
ร้อยละ ๘๐ 
-ครูหรือผู้เล้ียงดูเด็ก
ส่งเสริมการเรียนรู้ 
พัฒนาการด้านอารมณ์
และจิตใจร้อยละ ๘๒ 
-ครูหรือผู้เล้ียงดูเด็ก
ส่งเสริมการเรียนรู้
พัฒนาการด้านสังคม ร้อย
ละ ๘๔ 
  

๘๐ ๘๓ ๘๖ ๘๙ 

๑๑
,๐

๐๐
 

๑๒
,๐

๐๐
 

๑๓
,๐

๐๐
 

๑๔
,๐๐

๐ -จัดมวลประสบการณ์ส าคัญ
ให้เรียนรู้โดยเช่ือมโยง 
ผสมผสานและสัมพันธ์กับ
ชีวิตจริงอย่างมีความหมาย
ท าให้เด็กมีความรู้ ความคิด
รวบยอด ทักษะส าคัญต่างๆ 
ส่งเสริมพัฒนาการทาง
ร่างกายเชิงปริมาณและ
คุณภาพตามวัย 
 

บุคลากร 

 



แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส(ทิพย์สมบัติบุญ-ชุ่มอุทิศ) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ 

กลยุทธ์ที่ ๑ปลูกฝังคุณธรรมความเป็นไทย กลยุทธ์ที่ ๒ใส่ใจการเรียนรู้มุ่งสู่มาตรฐาน กลยุทธ์ที่ ๓ ประสานชุมชนสืบค้นภูมิปัญญา  
กลยุทธ์ที่ ๔ รักษาสิ่งแวดล้อม  กลยุทธ์ที่ ๕ น้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย (ร้อยละ) งบประมาณ 

กิจกรรม 
กลุ่มงาน

ผู้รับผิดชอบ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

-โครงการส่งเสริม
ประสิทธิผลของ
การจัด
ประสบการณ์การ
เรียนรู้ที่เน้นเด็ก
เป็นส าคัญ 

-เพื่อส่งเสริมให้ครูหรือผู้
เล้ียงดูเด็กส่งเสริมการ
เรียนรู้พัฒนาการด้าน
สติปัญญา 
-เพื่อส่งเสริมให้ครูหรือผู้
เล้ียงดูเด็กส่งเสริม
ความสัมพันธ์ทางบวกกับ
เด็กและครอบครัวเด็ก 
-เพื่อส่งเสริมให้ครูหรือผู้
เล้ียงดูเด็กส่งเสริมการ
เรียนรู้ที่ตอบสนองต่อ
ธรรมชาติและพัฒนาการ
ของเด็ก 

-ครูหรือผู้เล้ียงดูเด็ก
ส่งเสริมการเรียนรู้
พัฒนาการด้านสติปัญญา 
ร้อยละ ๘๐ 
-ครูหรือผู้เล้ียงดูเด็ก
ส่งเสริมความสัมพันธ์
ทางบวก กับเด็กและ
ครอบครัวเด็ก ๘๓ 
-ครูหรือผู้เล้ียงดูเด็ก
ส่งเสริมการเรียนรู้
ตอบสนองต่อธรรมชาติ 
และพัฒนาการของเด็ก  
ร้อยละ ๘๑ 

        -จัดมวลประสบการณ์ส าคัญ
ให้เรียนรู้โดยเช่ือมโยง 
ผสมผสาน และส าพันธ์กับ
ชีวิตจริงอย่างมีความหมาย
ท าให้เด็กมีความรู้ความคิด
รวบยอด ทักษะส าคัญต่างๆ
ส่งเสริมพัฒนาการทางด้าน
อารมณ์และจิตใจ เชิง
ปริมาณและคุณภาพตามวัย 
 

 

 



แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส(ทิพย์สมบัติบุญ-ชุ่มอุทิศ) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ 

กลยุทธ์ที่ ๑ปลูกฝังคุณธรรมความเป็นไทย กลยุทธ์ที่ ๒ใส่ใจการเรียนรู้มุ่งสู่มาตรฐาน กลยุทธ์ที่ ๓ ประสานชุมชนสืบค้นภูมิปัญญา  
กลยุทธ์ที่ ๔ รักษาสิ่งแวดล้อม  กลยุทธ์ที่ ๕ น้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย (ร้อยละ) งบประมาณ 

กิจกรรม 
กลุ่มงาน

ผู้รับผิดชอบ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

-โครงการส่งเสริม
ประสิทธิผลของ
การจัด
ประสบการณ์การ
เรียนรู้ที่เน้นเด็ก
เป็นส าคัญ 

-เพื่อส่งเสริมให้ครูหรือผู้
เล้ียงดูเด็กส่งเสริมการ
เรียนรู้พัฒนาการด้าน
สติปัญญา 
-เพื่อส่งเสริมให้ครูหรือผู้
เล้ียงดูเด็กส่งเสริม
ความสัมพันธ์ทางบวกกับ
เด็กและครอบครัวเด็ก 
-เพื่อส่งเสริมให้ครูหรือผู้
เล้ียงดูเด็กส่งเสริมการ
เรียนรู้ที่ตอบสนองต่อ
ธรรมชาติและพัฒนาการ
ของเด็ก 

-ครูหรือผู้เล้ียงดูเด็ก
ส่งเสริมการเรียนรู้
พัฒนาการด้านสติปัญญา 
ร้อยละ ๘๐ 
-ครูหรือผู้เล้ียงดูเด็ก
ส่งเสริมความสัมพันธ์
ทางบวก กับเด็กและ
ครอบครัวเด็ก ๘๓ 
-ครูหรือผู้เล้ียงดูเด็ก
ส่งเสริมการเรียนรู้
ตอบสนองต่อธรรมชาติ 
และพัฒนาการของเด็ก  
ร้อยละ ๘๑ 

        -จัดมวลประสบการณ์ส าคัญ
ให้เรียนรู้โดยเช่ือมโยง 
ผสมผสาน และส าพันธ์กับ
ชีวิตจริงอย่างมีความหมาย
ท าให้เด็กมีความรู้ความคิด
รวบยอด ทักษะส าคัญต่างๆ
ส่งเสริมพัฒนาการทางด้าน
สังคมอย่างเหมาะสมตามวัย 
 

 

 



แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส(ทิพย์สมบัติบุญ-ชุ่มอุทิศ) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ 

กลยุทธ์ที่ ๑ปลูกฝังคุณธรรมความเป็นไทย กลยุทธ์ที่ ๒ใส่ใจการเรียนรู้มุ่งสู่มาตรฐาน กลยุทธ์ที่ ๓ ประสานชุมชนสืบค้นภูมิปัญญา  
กลยุทธ์ที่ ๔ รักษาสิ่งแวดล้อม  กลยุทธ์ที่ ๕ น้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย (ร้อยละ) งบประมาณ 

กิจกรรม 
กลุ่มงาน

ผู้รับผิดชอบ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

-โครงการส่งเสริม
ประสิทธิผลของ
การจัด
ประสบการณ์การ
เรียนรู้ที่เน้นเด็ก
เป็นส าคัญ 

-เพื่อส่งเสริมให้ครูหรือผู้
เล้ียงดูเด็กส่งเสริมการ
เรียนรู้พัฒนาการด้าน
สติปัญญา 
-เพื่อส่งเสริมให้ครูหรือผู้
เล้ียงดูเด็กส่งเสริม
ความสัมพันธ์ทางบวกกับ
เด็กและครอบครัวเด็ก 
-เพื่อส่งเสริมให้ครูหรือผู้
เล้ียงดูเด็กส่งเสริมการ
เรียนรู้ที่ตอบสนองต่อ
ธรรมชาติและพัฒนาการ
ของเด็ก 

-ครูหรือผู้เล้ียงดูเด็ก
ส่งเสริมการเรียนรู้
พัฒนาการด้านสติปัญญา 
ร้อยละ ๘๐ 
-ครูหรือผู้เล้ียงดูเด็ก
ส่งเสริมความสัมพันธ์
ทางบวก กับเด็กและ
ครอบครัวเด็ก ๘๓ 
-ครูหรือผู้เล้ียงดูเด็ก
ส่งเสริมการเรียนรู้
ตอบสนองต่อธรรมชาติ 
และพัฒนาการของเด็ก  
ร้อยละ ๘๑ 

        -จัดมวลประสบการณ์ส าคัญ
ให้เรียนรู้โดยเช่ือมโยง 
ผสมผสาน และส าพันธ์กับ
ชีวิตจริงอย่างมีความหมาย
ท าให้เด็กมีความรู้ความคิด
รวบยอด ทักษะส าคัญต่างๆ
ส่งเสริมพัฒนาการทางด้าน
สติปัญญาอย่างเหมาะสม
ตามวัย    

 

 



แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส(ทิพย์สมบัติบุญ-ชุ่มอุทิศ) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ 

กลยุทธ์ที่ ๑ปลูกฝังคุณธรรมความเป็นไทย กลยุทธ์ที่ ๒ใส่ใจการเรียนรู้มุ่งสู่มาตรฐาน กลยุทธ์ที่ ๓ ประสานชุมชนสืบค้นภูมิปัญญา  
กลยุทธ์ที่ ๔ รักษาสิ่งแวดล้อม  กลยุทธ์ที่ ๕ น้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย (ร้อยละ) งบประมาณ 

กิจกรรม 
กลุ่มงาน

ผู้รับผิดชอบ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

-โครงการส่งเสริม
ประสิทธิผลของ
การจัด
ประสบการณ์การ
เรียนรู้ที่เน้นเด็ก
เป็นส าคัญ 

-เพื่อส่งเสริมให้ครูหรือผู้
เล้ียงดูเด็กส่งเสริมการ
เรียนรู้พัฒนาการด้าน
สติปัญญา 
-เพื่อส่งเสริมให้ครูหรือผู้
เล้ียงดูเด็กส่งเสริม
ความสัมพันธ์ทางบวกกับ
เด็กและครอบครัวเด็ก 
-เพื่อส่งเสริมให้ครูหรือผู้
เล้ียงดูเด็กส่งเสริมการ
เรียนรู้ที่ตอบสนองต่อ
ธรรมชาติและพัฒนาการ
ของเด็ก 

-ครูหรือผู้เล้ียงดูเด็ก
ส่งเสริมการเรียนรู้
พัฒนาการด้านสติปัญญา 
ร้อยละ ๘๐ 
-ครูหรือผู้เล้ียงดูเด็ก
ส่งเสริมความสัมพันธ์
ทางบวก กับเด็กและ
ครอบครัวเด็ก ๘๓ 
-ครูหรือผู้เล้ียงดูเด็ก
ส่งเสริมการเรียนรู้
ตอบสนองต่อธรรมชาติ 
และพัฒนาการของเด็ก  
ร้อยละ ๘๑ 

        -จัดกิจกรรมเพื่อปฏิบัติตน
อย่างเหมาะสมต่อเด็กและ
ครอบครัวของเด็กเพื่อสร้าง
ความร่วมมือในการ
พัฒนาการเด็ก 
 

 

 



แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส(ทิพย์สมบัติบุญ-ชุ่มอุทิศ) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ 

กลยุทธ์ที่ ๑ปลูกฝังคุณธรรมความเป็นไทย กลยุทธ์ที่ ๒ใส่ใจการเรียนรู้มุ่งสู่มาตรฐาน กลยุทธ์ที่ ๓ ประสานชุมชนสืบค้นภูมิปัญญา  
กลยุทธ์ที่ ๔ รักษาสิ่งแวดล้อม  กลยุทธ์ที่ ๕ น้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย (ร้อยละ) งบประมาณ 

กิจกรรม 
กลุ่มงาน

ผู้รับผิดชอบ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

-โครงการส่งเสริม
ประสิทธิผลของ
การจัด
ประสบการณ์การ
เรียนรู้ที่เน้นเด็ก
เป็นส าคัญ 

-เพื่อส่งเสริมให้ครูหรือผู้
เล้ียงดูเด็กส่งเสริมการ
เรียนรู้พัฒนาการด้าน
สติปัญญา 
-เพื่อส่งเสริมให้ครูหรือผู้
เล้ียงดูเด็กส่งเสริม
ความสัมพันธ์ทางบวกกับ
เด็กและครอบครัวเด็ก 
-เพื่อส่งเสริมให้ครูหรือผู้
เล้ียงดูเด็กส่งเสริมการ
เรียนรู้ที่ตอบสนองต่อ
ธรรมชาติและพัฒนาการ
ของเด็ก 

-ครูหรือผู้เล้ียงดูเด็ก
ส่งเสริมการเรียนรู้
พัฒนาการด้านสติปัญญา 
ร้อยละ ๘๐ 
-ครูหรือผู้เล้ียงดูเด็ก
ส่งเสริมความสัมพันธ์
ทางบวก กับเด็กและ
ครอบครัวเด็ก ๘๓ 
-ครูหรือผู้เล้ียงดูเด็ก
ส่งเสริมการเรียนรู้
ตอบสนองต่อธรรมชาติ 
และพัฒนาการของเด็ก  
ร้อยละ ๘๑ 

        -จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้ที่ตอบสนองต่อ
ธรรมชาติและพัฒนาการเด็ก
ในการอบรมในการเล้ียงดู
และจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัย 
พัฒนาการและความ
แตกต่างระหว่างบุคคลอย่าง
สอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถิ่น สังคมและ
วัฒนธรรมของเด็ก 
 

 

 



แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส(ทิพย์สมบัติบุญ-ชุ่มอุทิศ) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ 

กลยุทธ์ที่ ๑ปลูกฝังคุณธรรมความเป็นไทย กลยุทธ์ที่ ๒ใส่ใจการเรียนรู้มุ่งสู่มาตรฐาน กลยุทธ์ที่ ๓ ประสานชุมชนสืบค้นภูมิปัญญา  
กลยุทธ์ที่ ๔ รักษาสิ่งแวดล้อม  กลยุทธ์ที่ ๕ น้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย (ร้อยละ) งบประมาณ 

กิจกรรม 
กลุ่มงาน

ผู้รับผิดชอบ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

-โครงการส่งเสริม
ประสิทธิผลของ
การจัด
ประสบการณ์การ
เรียนรู้ที่เน้นเด็ก
เป็นส าคัญ 

-เพื่อส่งเสริมให้ครูหรือผู้
เล้ียงดูเด็กส่งเสริมการ
เรียนรู้พัฒนาการด้าน
สติปัญญา 
-เพื่อส่งเสริมให้ครูหรือผู้
เล้ียงดูเด็กส่งเสริม
ความสัมพันธ์ทางบวกกับ
เด็กและครอบครัวเด็ก 
-เพื่อส่งเสริมให้ครูหรือผู้
เล้ียงดูเด็กส่งเสริมการ
เรียนรู้ที่ตอบสนองต่อ
ธรรมชาติและพัฒนาการ
ของเด็ก 

-ครูหรือผู้เล้ียงดูเด็ก
ส่งเสริมการเรียนรู้
พัฒนาการด้านสติปัญญา 
ร้อยละ ๘๐ 
-ครูหรือผู้เล้ียงดูเด็ก
ส่งเสริมความสัมพันธ์
ทางบวก กับเด็กและ
ครอบครัวเด็ก ๘๓ 
-ครูหรือผู้เล้ียงดูเด็ก
ส่งเสริมการเรียนรู้
ตอบสนองต่อธรรมชาติ 
และพัฒนาการของเด็ก  
ร้อยละ ๘๑ 

        -จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้ที่ตอบสนองต่อ
ธรรมชาติและพัฒนาการเด็ก
ในการอบรมในการเล้ียงดู
และจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัย 
พัฒนาการและความ
แตกต่างระหว่างบุคคลอย่าง
สอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถิ่น สังคมและ
วัฒนธรรมของเด็ก 
 

 

 



แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส(ทิพย์สมบัติบุญ-ชุ่มอุทิศ) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ 

กลยุทธ์ที่ ๑ปลูกฝังคุณธรรมความเป็นไทย กลยุทธ์ที่ ๒ใส่ใจการเรียนรู้มุ่งสู่มาตรฐาน กลยุทธ์ที่ ๓ ประสานชุมชนสืบค้นภูมิปัญญา  
กลยุทธ์ที่ ๔ รักษาสิ่งแวดล้อม  กลยุทธ์ที่ ๕ น้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย (ร้อยละ) งบประมาณ 

กิจกรรม 
กลุ่มงาน

ผู้รับผิดชอบ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

โครงการส่งเสริม
และพัฒนาความ
พร้อมของเด็กใน
การศึกษาต่อ 

-เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ให้เด็กมีทักษะพื้นฐาน
ตามพัฒนาการทุกด้าน
สมวัย 
-เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ให้เด็กมีความรู้พื้นฐาน
สมวัย 
  
 

 
 

๘๐ ๘๒ ๘๔ ๘๖ 

๒,
๐๐

๐ 

๒,
๓๐

๐ 

๒,
๔๐

๐ 

๒,
๕๐

๐ -ฝึกทักษะและความรู้
พื้นฐานส าคัญส าหรับการ
สร้างองค์ความรู้ตาม
พัฒนาการทางร่างกาย 
อารมณ์ จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา 
-ฝึกการทรงตัว การประสาน
สัมพันธ์ของกล้ามเนื้อเล็ก-
ใหญ่ การรักษาสุขภาพการ
รักษาความปลอดภัย 

บริหารงานท่ัวไป 

 
 

 
 



แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส(ทิพย์สมบัติบุญ-ชุ่มอุทิศ) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ 

กลยุทธ์ที่ ๑ปลูกฝังคุณธรรมความเป็นไทย กลยุทธ์ที่ ๒ใส่ใจการเรียนรู้มุ่งสู่มาตรฐาน กลยุทธ์ที่ ๓ ประสานชุมชนสืบค้นภูมิปัญญา  
กลยุทธ์ที่ ๔ รักษาสิ่งแวดล้อม  กลยุทธ์ที่ ๕ น้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย (ร้อยละ) งบประมาณ 

กิจกรรม 
กลุ่มงาน

ผู้รับผิดชอบ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

โครงการส่งเสริม
และพัฒนาความ
พร้อมของเด็กใน
การศึกษาต่อ 

-เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ให้เด็กมีทักษะพื้นฐาน
ตามพัฒนาการทุกด้าน
สมวัย 
-เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ให้เด็กมีความรู้พื้นฐาน
สมวัย 
  
 

-เด็กมีทักษะพื้นฐานตาม
พัฒนาการทุด้านสมวัย 
ร้อยละ ๘๐ 
-เด็กมีความรู้พื้นฐาน
สมวัย ร้อยละ ๘๒ 
 
 

        -ฝึกทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับ
ดนตรีสุนทรียภาพ การเล่น 
คุณธรรม จริยธรรมการ
ปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันการ
ท างานร่วมกับผู้อื่น การ
ตัดสินใจทางเลือก การรับรู้
ความรู้สึก ความต้องการ
ของตนเอง 
-การแก้ปัญหาจากการเล่น 
การปฏิบัติตามวัฒนธรรม
ท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  

 

 
 



แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส(ทิพย์สมบัติบุญ-ชุ่มอุทิศ) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ 

กลยุทธ์ที่ ๑ปลูกฝังคุณธรรมความเป็นไทย กลยุทธ์ที่ ๒ใส่ใจการเรียนรู้มุ่งสู่มาตรฐาน กลยุทธ์ที่ ๓ ประสานชุมชนสืบค้นภูมิปัญญา  
กลยุทธ์ที่ ๔ รักษาสิ่งแวดล้อม  กลยุทธ์ที่ ๕ น้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย (ร้อยละ) งบประมาณ 

กิจกรรม 
กลุ่มงาน

ผู้รับผิดชอบ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

โครงการส่งเสริม
และพัฒนาความ
พร้อมของเด็กใน
การศึกษาต่อ 

-เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ให้เด็กมีทักษะพื้นฐาน
ตามพัฒนาการทุกด้าน
สมวัย 
-เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ให้เด็กมีความรู้พื้นฐาน
สมวัย 
  
 

-เด็กมีทักษะพื้นฐานตาม
พัฒนาการทุด้านสมวัย 
ร้อยละ ๘๐ 
-เด็กมีความรู้พื้นฐาน
สมวัย ร้อยละ ๘๒ 
 
 

        -ฝึกทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับ
การคิด การใช้ภาษา สังเกต 
การจ าแนก การเปรียบเทียบ 
มิติสัมพันธ์ 
 

 

 
 
 

 
 



แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส(ทิพย์สมบัติบุญ-ชุ่มอุทิศ) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ 

กลยุทธ์ที่ ๑ปลูกฝังคุณธรรมความเป็นไทย กลยุทธ์ที่ ๒ใส่ใจการเรียนรู้มุ่งสู่มาตรฐาน กลยุทธ์ที่ ๓ ประสานชุมชนสืบค้นภูมิปัญญา  
กลยุทธ์ที่ ๔ รักษาสิ่งแวดล้อม  กลยุทธ์ที่ ๕ น้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย (ร้อยละ) งบประมาณ 

กิจกรรม 
กลุ่มงาน

ผู้รับผิดชอบ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

โครงการส่งเสริม
และพัฒนาความ
พร้อมของเด็กใน
การศึกษาต่อ 

-เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ให้เด็กมีทักษะพื้นฐาน
ตามพัฒนาการทุกด้าน
สมวัย 
-เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ให้เด็กมีความรู้พื้นฐาน
สมวัย 
  
 

-เด็กมีทักษะพื้นฐานตาม
พัฒนาการทุด้านสมวัย 
ร้อยละ ๘๐ 
-เด็กมีความรู้พื้นฐาน
สมวัย ร้อยละ ๘๒ 
 
 

        -ฝึกความรู้พื้นฐานท่ีจ าเป็น
เกี่ยวกับตนเองและเรื่องราว
รอบตัวความต้องการและ
ความสนใจ การระวังรักษา
ร่างกายให้สะอาด ปลอดภัย 
การแสดงความรู้สึก การมี
ความรู้ส่ิงรอบตัวส่ิงมีชีวิต 
ส่ิงไม่มีชีวิต การ
เปล่ียนแปลงส่ิงแวดล้อม 
ธรรมชาติ ความรู้เกี่ยวกับ สี 
รูปร่าง ขนาด ส่ิงของ
เครื่องใช้   
 

 

 



แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส(ทิพย์สมบัติบุญ-ชุ่มอุทิศ) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ 

กลยุทธ์ที่ ๑ปลูกฝังคุณธรรมความเป็นไทย กลยุทธ์ที่ ๒ใส่ใจการเรียนรู้มุ่งสู่มาตรฐาน กลยุทธ์ที่ ๓ ประสานชุมชนสืบค้นภูมิปัญญา  
กลยุทธ์ที่ ๔ รักษาสิ่งแวดล้อม  กลยุทธ์ที่ ๕ น้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย (ร้อยละ) งบประมาณ 

กิจกรรม 
กลุ่มงาน

ผู้รับผิดชอบ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

-โครงการส่งเสริม
การพัฒนาการ
ของเด็กปฐมวัย 

-เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาการให้เด็กมี
ร่างกายเจริญเติบโตตาม
วัยและมีสุขนิสัยท่ีดี 
-เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาการของเด็กในการ
ใช้กล้ามเนื้อใหญ่และ
กล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง 
ใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและ
ประสานสัมพันธ์กัน 

 

-เด็กมีร่างกาย
เจริญเติบโตตามวัยและมี
สุขนิสัยท่ีดี ร้อยละ ๘๔ 
-เด็กใช้กล้ามเนื้อใหญ่ 
กล้ามเนื้อเล็กได้
คล่องแคล่วและประสาน
สัมพันธ์กัน ร้อยละ ๘๒ 
-เด็กมีสุขภาพจิตท่ีดีและ
มีความสุข ร้อยละ ๘๐ 
 
 

๘๐ ๘๒ ๘๔ ๘๕ 

๖๘
,๐

๐๐
 

๖๙
,๐

๐๐
 

๖๙
,๐

๐๐
 

๖๙
,๕
๐๐

 -จัดประสบการณ์สอดคล้อง
กับลักษณะการเรียนรู้ คือ 
เด็กลงมือท า ผ่านประสาท
สัมผัสท้ัง ๕ 
-กิจกรรมเคล่ือนไหว ส ารวจ 
เล่น สังเกต สืบค้น ทดลอง
แก้ปัญหาด้วยตนเอง 
-จัดประสบการณ์บูรณาการ 
-จัดประสบการณ์ให้ริเริ่มคิด
วางแผน ตัดสินใจ ลงมือ
กระท า 
 

วิชาการ 

 
 



แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส(ทิพย์สมบัติบุญ-ชุ่มอุทิศ) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ 

กลยุทธ์ที่ ๑ปลูกฝังคุณธรรมความเป็นไทย กลยุทธ์ที่ ๒ใส่ใจการเรียนรู้มุ่งสู่มาตรฐาน กลยุทธ์ที่ ๓ ประสานชุมชนสืบค้นภูมิปัญญา  
กลยุทธ์ที่ ๔ รักษาสิ่งแวดล้อม  กลยุทธ์ที่ ๕ น้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย (ร้อยละ) งบประมาณ 

กิจกรรม 
กลุ่มงาน

ผู้รับผิดชอบ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

-โครงการส่งเสริม
การพัฒนาการ
ของเด็กปฐมวัย 

-เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาการเด็กให้มี
สุขภาพจิตท่ีดีและมี
ความสุข 
-เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาการให้เด็กมี
คุณธรรม จริยธรรม และ
มีจิตใจท่ีดีงาม 
-เพื่อส่งเสริมให้เด็กมี
ความช่ืนชมและ
แสดงออกทางศิลปะ
ดนตรี การเคล่ือนไหว 
และรักการออกก าลังกาย 

-เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม
และจิตใจท่ีดีงาม ร้อยละ 
๘๐ 
-เด็กช่ืนชมและแสดงออก
ทางศิลปะ ดนตรี การ
เคล่ือนไหว รักการออก
ก าลังกาย ร้อยละ ๘๐ 
-เด็กช่วยเหลือตนเองได้
เหมาะสมตามวัย ร้อยละ 
๘๐ 
 

        -จัดให้มีปฏิสัมพันธ์ในกลุ่ม
บรรยากาศท่ีอบอุ่นมี
ความสุข 
-จัดให้มีปฏิสัมพันธ์กับแหล่ง
เรียนรู้ส่ือ สอดแทรก
คุณธรรม 
-จัดให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม
ในการจัดประสบการณ์ ร่วม
กิจกรรม 
-จัดท าข้อมูลสารสนเทศเป็น
รายบุคคล 
 

 

 



แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส(ทิพย์สมบัติบุญ-ชุ่มอุทิศ) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ 

กลยุทธ์ที่ ๑ปลูกฝังคุณธรรมความเป็นไทย กลยุทธ์ที่ ๒ใส่ใจการเรียนรู้มุ่งสู่มาตรฐาน กลยุทธ์ที่ ๓ ประสานชุมชนสืบค้นภูมิปัญญา  
กลยุทธ์ที่ ๔ รักษาสิ่งแวดล้อม  กลยุทธ์ที่ ๕ น้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย (ร้อยละ) งบประมาณ 

กิจกรรม 
กลุ่มงาน

ผู้รับผิดชอบ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

-โครงการส่งเสริม
การพัฒนาการ
ของเด็กปฐมวัย 

-เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาการให้เด็กรู้จักการ
ช่วยเหลือตนเองให้
เหมาะสมตามวัย 
-เพื่อส่งเสริมเด็กรัก
ธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม 
วัฒนธรรม และความเป็น
ไทย 

-เด็กรักธรรมชาติ 
ส่ิงแวดล้อม วัฒนธรรม
และความเป็นไทย ร้อย
ละ ๘๐ 
-เด็กอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข และ
ปฏิบัติตนเป็นสมาชิกท่ีดี
ของสงคมในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข ร้อยละ ๘๐ 
 

        -บันทึกผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
-จัดกิจกรรมสร้างสรรค์
วงกลมกลุ่ม กลางแจ้ง 
กิจกรรมเสรี เสริม
ประสบการณ์ เกมการศึกษา
และการเคล่ือนไหว   

 

 
 



แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส(ทิพย์สมบัติบุญ-ชุ่มอุทิศ) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ 

กลยุทธ์ที่ ๑ปลูกฝังคุณธรรมความเป็นไทย กลยุทธ์ที่ ๒ใส่ใจการเรียนรู้มุ่งสู่มาตรฐาน กลยุทธ์ที่ ๓ ประสานชุมชนสืบค้นภูมิปัญญา  
กลยุทธ์ที่ ๔ รักษาสิ่งแวดล้อม  กลยุทธ์ที่ ๕ น้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย (ร้อยละ) งบประมาณ 

กิจกรรม 
กลุ่มงาน

ผู้รับผิดชอบ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

-โครงการส่งเสริม
การพัฒนาการ
ของเด็กปฐมวัย 

-เพื่อส่งเสริมให้เด็กอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุขและปฏิบัติตน
เป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
ในระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข 
-เพื่อส่งเสริมให้เด็กใช้
ภาษาส่ือสารได้เหมาะสม 
 
 

           

 



 
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส(ทิพย์สมบัติบุญ-ชุ่มอุทิศ) 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ 

กลยุทธ์ที่ ๑ปลูกฝังคุณธรรมความเป็นไทย กลยุทธ์ที่ ๒ใส่ใจการเรียนรู้มุ่งสู่มาตรฐาน กลยุทธ์ที่ ๓ ประสานชุมชนสืบค้นภูมิปัญญา  
กลยุทธ์ที่ ๔ รักษาสิ่งแวดล้อม  กลยุทธ์ที่ ๕ น้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย (ร้อยละ) งบประมาณ 

กิจกรรม 
กลุ่มงาน

ผู้รับผิดชอบ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

-โครงการส่งเสริม
การพัฒนาการ
ของเด็กปฐมวัย 

-เพื่อส่งเสริมให้เด็กมี
ความสามารถในการคิด
และการแก้ปัญหาได้
เหมาะสมกับวัย 
-เพื่อส่งเสริมให้เด็กมี
จินตนาการและความคิด
สร้างสรรค์ 
-เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีเจต
คติท่ีดีต่อการเรียนรู้และมี
ทักษะในการแสวงหา
ความรู้ 
 
 

           



แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส(ทิพย์สมบัติบุญ-ชุ่มอุทิศ) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ 

กลยุทธ์ที่ ๑ปลูกฝังคุณธรรมความเป็นไทย  

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย (ร้อยละ) งบประมาณ 

กิจกรรม 
กลุ่มงาน

ผู้รับผิดชอบ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

-โครงการส่งเสริม
สุขภาพและ
สุนทรียภาพ 

-เพื่อประสานความ
ร่วมมือของทุกฝุาย ได้แก่ 
ครู นักเรียน เจ้าหน้าท่ี
สาธารณสุขในการด าเนิน
กิจกรรม ส่งเสริมสุขภาพ
นักเรียน 
-เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยนักเรียนตาม
เกณฑ์มาตรฐานของ
กระทรวงสาธารณสุข 

 

-นักเรียนทุกคนได้
รับประทานอาหารถูก
หลักโภชนาการปริมาณ
เพียงพอกับความต้องการ
ของร่างกาย 
-นักเรียนมีสุขภาพ
อนามัยตามเกณฑ์ของ
สาธารณสุข 
-นักเรียนได้รับการบริการ
สุขภาพอย่างท่ังถึงทุกคน 
-นักเรียนมีคุณลักษณะ
นิสัยท่ีพึงประสงค์ในการ
ดูแลส่งเสริมสุขภาพ 
 

๘๐ ๘๒ ๘๔ ๘๕ 

๗๙
,๐

๐๐
 

๘๐
,๐

๐๐
 

๘๒
,๐

๐๐
 

๘๔
,๐๐

๐ -กิจกรรมบริการอนามัย
ผู้เรียนในโรงเรียน(ช่ัง
น้ าหนัก วัดส่วนสูง) 
-กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยา
เสพติด 
-กิจกรรมแปรงฟันหลัง
อาหาร 
-กิจกรรมชมรม 
-กิจกรรมแข่งขันกีฬาสี
ภายใน 
-กิจกรรมกีฬากลุ่มโรงเรียน 
-กิจกรรมออกก าลังกายยาม
เช้า 
-กิจกรรมอาหารกลางวัน 

บริหารงานท่ัวไป 



แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส(ทิพย์สมบัติบุญ-ชุ่มอุทิศ) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ 

กลยุทธ์ที่ ๑ปลูกฝังคุณธรรมความเป็นไทย  

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย (ร้อยละ) งบประมาณ 

กิจกรรม 
กลุ่มงาน

ผู้รับผิดชอบ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

-โครงการส่งเสริม
สุขภาพและ
สุนทรียภาพ 

-เพื่อปลูกฝังนักเรียนให้มี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ในการดูแล
ส่งเสริมสุขภาพอนามัย
ของตนเอง 
-เพื่อส่งเสริมการออก
ก าลังกาย กีฬา และ
นันทนาการในโรงเรียน 
 

         -กิจกรรมต้านภัย
ไข้เลือดออก 
-กิจกรรม อย.น้อย 

 

 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส(ทิพย์สมบัติบุญ-ชุ่มอุทิศ) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ 

กลยุทธ์ที่ ๑ปลูกฝังคุณธรรมความเป็นไทย   

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย (ร้อยละ) งบประมาณ 

กิจกรรม 
กลุ่มงาน

ผู้รับผิดชอบ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

-โครงการส่งเสริม
คุณธรรม 
จริยธรรม ท าจิต
ให้สงบส านึก
ความเป็นไทย 

-เพื่อพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้โดยสอดแทรก
หลักธรรมในการเรียนรู้
ทุกกลุ่มสาระ 
-เพื่อพัฒนาชีวิตของ
นักเรียนให้สามารถ กิน 
อยู่ ดู ฟัง และเกิด
วัฒนธรรมแสวงหาปัญญา
ตามหลักไตรสิกขา 
 

-นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ ๘๐ 
-นักเรียนน าหลักธรรม
ทางศาสนาใช้ในการ
ด ารงชีวิตประจ าวัน ร้อย
ละ ๘๐ 
-นักเรียนมี ศีล สมาธิ 
ปัญญา กิน อยู่ ดู ฟัง 
เป็น ร้อยละ ๘๐ 
-นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนน่าพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ 

๘๒ ๘๓ ๘๔ ๘๕ 

๗๙
,๐

๐๐
 

๘๐
,๐

๐๐
 

๘๐
,๐

๐๐
 

๘๑
,๐๐

๐ -กิจกรรมวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา 
-กิจกรรมประชุมสวดมนต์
สุดสัปดาห์ 
-กิจกรรมค่ายพระ ครู 
ผู้ปกครอง 
-กิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตร 
-กิจกรรมนักพูดหน้าเสาธง 
-กิจกรรมจิตอาสา 
-กิจกรรมคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ๘ ด้าน 
-กิจกรรมพัฒนาครูด้าน
คุณธรรม 
 

บริหารงานท่ัวไป 



แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส(ทิพย์สมบัติบุญ-ชุ่มอุทิศ) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ 

กลยุทธ์ที่ ๑ปลูกฝังคุณธรรมความเป็นไทย   

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย (ร้อยละ) งบประมาณ 

กิจกรรม 
กลุ่มงาน

ผู้รับผิดชอบ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

-โครงการส่งเสริม
คุณธรรม 
จริยธรรม ท าจิต
ให้สงบส านึก
ความเป็นไทย 

-เพื่อส่งเสริมการจัด
กิจกรรมเช่ือม
ความสัมพันธ์ระหว่าง
โรงเรียน บ้าน วัด ชุมชน 
ในวันส าคัญทางศาสนา 
หรือวันส าคัญต่าง ๆ เพื่อ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้
โดยสอดแทรก หลักธรรม
ในการเรียนรุ้ทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู ้
 

         -กิจกรรมกิน อยู่ อย่าง
พอเพียง 
-กิจกรรมชมรม 
-กิจกรรมวันภาษาไทย 
-กิจกรรมแต่งกายตาม
วัฒนธรรมไทย 
-กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรม
ไทยการมีสัมมาคารวะ
(ทักทาย ยิ้มง่าย ไหว้สวย) 
-กิจกรรมพิธีไหว้คร ู
-กิจกรรมวันแม ่
-กิจกรรมวันพ่อ 

 

 
 



แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส(ทิพย์สมบัติบุญ-ชุ่มอุทิศ) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ 

กลยุทธ์ที่ ๒ใส่ใจการเรียนรู้มุ่งสู่มาตรฐาน  

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย (ร้อยละ) งบประมาณ 

กิจกรรม 
กลุ่มงาน

ผู้รับผิดชอบ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

-โครงการแหล่ง
เรียนรู้ประเทือง
ปัญญา 

-ผู้เรียนร้อยละ๘๒ 
สามารถค้นคว้าหาความรู้
จากการอ่าน และใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
-ผู้เรียนร้อยละ ๘๒ 
เรียนรู้ผ่านประสบการณ์
ตรงร่วมกับผู้อื่นท้ังในและ
นอกสถานศึกษา 

-ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน 
และแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง 
-ผู้เรียนมีทักษะในการ
อ่าน ฟัง พูด เขียน และ
การตั้งค าถาม เพื่อการ
ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม 
-ผู้เรียนมีการแลกเปล่ียน
ความรู้ ความคิดเห็น เพื่อ
การเรียนรู้ร่วมกัน 
 

๘๓ ๘๖ ๘๗ ๘๘ 

๗๒
,๐

๐๐
 

๗๓
,๐

๐๐
 

๗๓
,๕

๐๐
 

๗๔
,๐๐

๐ -กิจกรรมตามก าหนดการ 
(-ทดสอบก่อนเรียน-หลัง
เรียน) 
-คัดแยกนักเรียนเป็น ๓ 
กลุ่ม 
-กลุ่มเก่ง 
-กลุ่มปานกลาง 
-กลุ่มปรับปรุง 
-จัดสอนซ่อมเสริมช่วงเวลา
พักกลางวัน หลังเลิกเรียน 
วันหยุด 
-ค่ายวิชาการ O-Net,NT 
 
 

วิชาการ 



แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส(ทิพย์สมบัติบุญ-ชุ่มอุทิศ) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ 

กลยุทธ์ที่ ๒ใส่ใจการเรียนรู้มุ่งสู่มาตรฐาน  

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย (ร้อยละ) งบประมาณ 

กิจกรรม 
กลุ่มงาน

ผู้รับผิดชอบ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

-โครงการแหล่ง
เรียนรู้ประเทือง
ปัญญา 

-ผู้เรียนร้อยละ๘๒ 
สามารถค้นคว้าหาความรู้
จากการอ่าน และใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
-ผู้เรียนร้อยละ ๘๒ 
เรียนรู้ผ่านประสบการณ์
ตรงร่วมกับผู้อื่นท้ังในและ
นอกสถานศึกษา 

-ผู้เรียนมีความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี เพื่อ
การเรียนรู้และการเสนอ 
ผลงานได้อย่างเหมาะสม 
มีประสิทธิภาพ 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส(ทิพย์สมบัติบุญ-ชุ่มอุทิศ) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ 

กลยุทธ์ที่ ๒ใส่ใจการเรียนรู้มุ่งสู่มาตรฐาน  

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย (ร้อยละ) งบประมาณ 

กิจกรรม 
กลุ่มงาน

ผู้รับผิดชอบ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

-โครงการ
ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรู้ทุก
กลุ่มสาระการ
เรียนรู ้
 
 

-เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่ม
สาระให้สูงขึ้น 
-เพื่อเด็กมีความสามารถ
ในการคิด แก้ปัญหาได้
เหมาะสมกับวัย 
-เพื่อใช้แหล่งเรียนรู้ทั้ง
ภายในและภายนอก
สถานศึกษายกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนให้
สูงขึ้น 

-ครูจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนโดยเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ  
-ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนทุกระดับช้ัน
เรียนมีการพัฒนาสูงขึ้น  
-ผู้เรียนสามารถคิด 
แก้ปัญหาด้วยวิธีการต่าง 
ๆ ได้ 
 

๖๗ ๖๘ ๖๙ ๗๐ 

๗๒
,๐

๐๐
 

๗๓
,๐

๐๐
 

๗๓
,๕

๐๐
 

๗๔
,๐๐

๐ -ทดสอบก่อนเรียน – หลัง
เรียน 
-คัดแยกนักเรียนเป็น ๓ 
กลุ่ม 
  กลุ่มเก่ง 
  กลุ่มปานกลาง 
  กลุ่มปรับปรุง 
-จัดสอนซ่อมเสริมช่วงเวลา 
  พักกลางวัน 
  หลังเลิกเรียน 
  วันหยุด 
-ค่ายวิชาการ O-net,NT 

วิชาการ 

 
 

 



แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส(ทิพย์สมบัติบุญ-ชุ่มอุทิศ) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ 

กลยุทธ์ที่ ๒ใส่ใจการเรียนรู้มุ่งสู่มาตรฐาน  

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย (ร้อยละ) งบประมาณ 

กิจกรรม 
กลุ่มงาน

ผู้รับผิดชอบ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

-โครงการ
ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรู้ทุก
กลุ่มสาระการ
เรียนรู ้
 
 

-เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้
เทคโนโลยีในการศึกษา
ค้นคว้าส่ือสาร เพิ่ม
สมรรถนะทางการเรียน 

           

 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส(ทิพย์สมบัติบุญ-ชุ่มอุทิศ) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ 

กลยุทธ์ที่ ๒ใส่ใจการเรียนรู้มุ่งสู่มาตรฐาน  

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย (ร้อยละ) งบประมาณ 

กิจกรรม 
กลุ่มงาน

ผู้รับผิดชอบ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

-โครงการส่งเสริม
ความรู้และทักษะ
ทางวิชาการของ
ผู้เรียน 

-เพื่อส่งเสริมความรู้และ
ทักษะของผู้เรียนแต่ละ
กลุ่มสาระเป็นไปตาม
เกณฑ์ 
-เพื่อส่งเสริมสมรรถนะ
ของผู้เรียนให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานของ
หลักสูตร 
-เพื่อประเมินการอ่าน 
การคิดวิเคราะห์และการ
เขียนของผู้เรียนให้เป็น
ตามเกณฑ์มาตรฐานของ
หลักสูตร 
 

-ผู้เรียนได้รับการพัฒนา
ความรู้และทักษะของ
ผู้เรียนแต่ละกลุ่มสาระ
เป็นไปตามเกณฑ์ 
-ผู้เรียนผ่านการประเมิน
สมรรถนะตามหลักสูตร 
๕ ประการ 
-ผู้เรียนมีผลการประเมิน
การอ่าน การคิดวิเคราะห์
และการเขียนให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

๖๕ ๖๖ ๖๗ ๖๘ 

๗๒
,๐

๐๐
 

๗๓
,๐

๐๐
 

๗๔
,๐๐

๐ 

๗๕
,๐๐

๐ -กิจกรรมการเรียนการสอน
ทุกกลุ่มสาระ 
-กิจกรรมการทดสอบ
สมรรถนะผู้เรียนด้านการ
ส่ือสาร การคิด การ
แก้ปัญหาการใช้ทักษะชีวิต 
และการใช้เทคโนโลยี 
-กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน 
-กิจกรรมการเรียนการสอน
โครงงาน 
-กิจกรรมการสอนซ่อมเสริม
ทุกสาระ 
 

วิชาการ 

 



แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส(ทิพย์สมบัติบุญ-ชุ่มอุทิศ) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ 

กลยุทธ์ที่ ๒ใส่ใจการเรียนรู้มุ่งสู่มาตรฐาน  

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย (ร้อยละ) งบประมาณ 

กิจกรรม 
กลุ่มงาน

ผู้รับผิดชอบ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

โครงการส่งเสริม
ความรู้และทักษะ
ทางวิชาการของ
ผู้เรียน 

-เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในด้านการ 
ทดสอบระดับชาติให้
เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

         -กิจกรรมการจัดการเรียน
การสอนเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
-การศึกษาดูงานนอก
สถานศึกษา 
-เชิญภูมิปัญญาท้องถิ่นมา
จัดการเรียนการสอน 
-กิจกรรมห้องสมุด 
-กิจกรรมการต่อต้านยาเสพ
ติด 
-กิจกรรมกีฬา/ดนตรี/
นาฏศิลป/์นันทนาการ 

 

 
 
 



แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส(ทิพย์สมบัติบุญ-ชุ่มอุทิศ) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ 

กลยุทธ์ที่ ๒ใส่ใจการเรียนรู้มุ่งสู่มาตรฐาน  

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย (ร้อยละ) งบประมาณ 

กิจกรรม 
กลุ่มงาน

ผู้รับผิดชอบ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

-โครงการส่งเสริม
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลใน
การบริหารจัดการ 

-เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารมี
วิสัยทัศน์ภาวะผู้น าและ
ความคิดริเริ่มท่ีเน้นการ
พัฒนาผู้เรียน 
-เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารมี
การบริหารแบบมีส่วนรวม 
และใช้ข้อมูลผลการ
ประเมิน หรือผลการวิจัย
เป็นฐานด้านวิชาการ และ
การจัดการ 
 

-ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ 
ภาวะผู้น าและความคิด
ริเริ่มท่ีเน้นการพัฒนา
ผู้เรียน 
-ผู้บริหารมีการบริหาร
แบบมีส่วนร่วม และใช้
ข้อมูลผลการประเมิน 
หรือผลการวิจัยเป็นฐาน
ด้านวิชาการ และการ
จัดการ 
 

๘๕ ๘๕ ๘๖ ๘๗ 

๒๙
,๐

๐๐
 

๓๐
,๐

๐๐
 

๓๒
,๐

๐๐
 

๓๒
,๐๐

๐ -การจัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ๒๕๕๖ 
-การวิเคราะห์ผลการ
ประเมินคุณภาพภายใน 
และรายงานการประเมิน
ภายนอก 
-วางแผนการพัฒนาโดยใช้
กระบวนการมีสวนร่วมและ
วงจรคุณภาพ PDCA  
-การประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานภาค
เรียนละ ๒ ครั้ง 
-การนิเทศภายใน 
 

บริหารงานท่ัวไป 



แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส(ทิพย์สมบัติบุญ-ชุ่มอุทิศ) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ 

กลยุทธ์ที่ ๒ใส่ใจการเรียนรู้มุ่งสู่มาตรฐาน  

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย (ร้อยละ) งบประมาณ 

กิจกรรม 
กลุ่มงาน

ผู้รับผิดชอบ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

-โครงการส่งเสริม
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลใน
การบริหารจัดการ 

-เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารมี
กระบวนการพัฒนา
บุคลากรให้พร้อมรับการ
กระจายอ านาจ 
-เพื่อส่งเสริมการบริหาร
จัดการของสถานศึกษา
ได้รับความพึงพอใจจาก
นักเรียน ผู้ปกครอง และ
ชุมชน 
 

-ผู้บริหารมีความสามารถ
บริหารจัดการศึกษาให้
บรรลุเปูาหมายตามท่ี
ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติ
การ 
-ผู้บริหารมี
กระบวนการพัฒนา
บุคลากรให้พร้อมรับการ
กระจายอ านาจ 
-ผู้บริหารสามารถบริหาร
จัดการของสถานศึกษา
ได้รับความพึงพอใจจาก
นักเรียน ผู้ปกครองและ
ชุมชน 

        -การส ารวจความพึงพอใจ
ของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง
และชุมชนท่ีมีต่อผู้บริหาร 
-การประชุมสัมมนาครุ และ
บุคลากรเรื่องการกระจาย
อ านาจ 

 



แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส(ทิพย์สมบัติบุญ-ชุ่มอุทิศ) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ 

กลยุทธ์ที่ ๒ใส่ใจการเรียนรู้มุ่งสู่มาตรฐาน  

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย (ร้อยละ) งบประมาณ 

กิจกรรม 
กลุ่มงาน

ผู้รับผิดชอบ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

-โครงการส่งเสริม
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลใน
การบริหารจัดการ 

-เพื่อส่งเสริมการบริหาร
ในการแนะน าให้
ค าปรึกษาทางวิชาการ 
และเอาใจใส่การจัด
การศึกษาอย่างเต็มเวลา
ต่อครูและบุคคลกรทาง
การศึกษา 

-ผู้บริหารสามารถให้
ค าแนะน าให้ค าปรึกษา
ทางวิชาการ และเอาใจใส่
การจัดการศึกษาอย่าง
เต็มเวลาต่อครูและบุคลา
การทางการศึกษา 

          

 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส(ทิพย์สมบัติบุญ-ชุ่มอุทิศ) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ 

กลยุทธ์ที่ ๒ใส่ใจการเรียนรู้มุ่งสู่มาตรฐาน  

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย (ร้อยละ) งบประมาณ 

กิจกรรม 
กลุ่มงาน

ผู้รับผิดชอบ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

-โครงการพัฒนา 
และส่งเสริม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 
ผู้ปกครอง และ
ชุมชน 
 
 
 
 
 

-เพื่อพัฒนาการส่งเสริมให้
คณะกรรมการ
สถานศึกษารู้และปฏิบัติ
หน้าท่ีตามระเบียบ
ก าหนด 
-เพื่อพัฒนาและส่งเสริม
ให้คณะกรรมการ
สถานศึกษา ก ากับ 
ติดตามดูแล และ
ขับเคล่ือนการด าเนินงาน
ของสถานศึกษาให้บรรลุ
เปูาหมาย 

-คณะกรรมการ
สถานศึกษารู้และปฏิบัติ
หน้าท่ีตามระเบียบท่ี
ก าหนด 
-คณะกรรมการ
สถานศึกษาติดตาม ดูแล 
และขับเคล่ือนการ
ด าเนินงานของ
สถานศึกษาให้บรรลุ
เปูาหมาย 
-ผู้ปกครอง และชุมชนมี
ส่วนร่วมในการพัฒนา
สถานศึกษา 
 

๘๐ ๘๑ ๘๒ ๘๓ 

๓๙
,๐

๐๐
 

๓๙
,๐

๐๐
 

๓๙
,๐

๐๐
 

๓๙
,๐๐

๐ -การประชุมผู้ปกครองและ
ชุมชนก่อนเปิดภาคเรียน 
-จัดท าแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ
ถานศึกษาแจกจ่ายให้
ผู้ปกครองและชุมชน 
-ประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา ๒ เดือนต่อ๑
ภารเรียน 
-จัดกิจกรรมวันส าคัญทาง
ศาสนาและวันส าคัญของ
ชาติ 
-กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของ
สถานศึกษา 

บริหารงานท่ัวไป 



แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส(ทิพย์สมบัติบุญ-ชุ่มอุทิศ) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ 

กลยุทธ์ที่ ๒ใส่ใจการเรียนรู้มุ่งสู่มาตรฐาน  

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย (ร้อยละ) งบประมาณ 

กิจกรรม 
กลุ่มงาน

ผู้รับผิดชอบ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

-โครงการพัฒนา 
และส่งเสริม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 
ผู้ปกครอง และ
ชุมชน 
  
 
 
 
 

-เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ให้ผู้ปกครองและชุมชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาสถานศึกษา 

           



แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส(ทิพย์สมบัติบุญ-ชุ่มอุทิศ) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ 

กลยุทธ์ที่ ๒ใส่ใจการเรียนรู้มุ่งสู่มาตรฐาน  

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย (ร้อยละ) งบประมาณ 

กิจกรรม 
กลุ่มงาน

ผู้รับผิดชอบ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

-โครงการพัฒนา
หลักสูตร
กระบวนการ
เรียนรู้และ
กิจกรรมการ
พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน(ส่งเสริม
คุณภาพผู้เรียน) 
 

-เพื่อพัฒนาหลักสูตรของ
สถานศึกษาสอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐานและ
สอดคล้องกับความ
ต้องการของท้องถิ่น 
-เพื่อให้สถานศึกษามีการ
จัดรายวิชาเพิ่มเติมท่ี
หลากหลายให้ผู้เรียน
เลือกเรียนตามความถนัด
ความในใจของผู้เรียน 
 
 
 

-สถานศึกษามีการพัฒนา
หลักสูตรสอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
และความต้องการท้องถิ่น 
-สถานศึกษามีการจัด
กิจการรมพัฒนาผู้เรียนท่ี
ส่งเสริม และตอบสนอง
ความต้องการ 
ความสามารถ ความถนัด 
และความสนใจของ
ผู้เรียน 
 

๘๐ ๘๐ ๘๑ ๘๑ 

๓๐
,๐

๐๐
 

๓๐
,๐

๐๐
 

๓๐
,๐

๐๐
 

๓๐
,๐๐

๐ -การประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรและวิชาการ
ในเรื่องการสร้างหลักสูตร
การใช้หลักสูตร การ
วิเคราะห์หลักสูตรการ
ประเมินและการพัฒนา
หลักสูตร 
-การจัดท าแผนการเรียนรู้
ของครู และการประเมิน
แผนการเรียนรู้ การนิเทศ
ภายใน 
-กิจกรรมดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียน 
-กิจกรรมแนะแนว 

บริหารงานท่ัวไป 



แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส(ทิพย์สมบัติบุญ-ชุ่มอุทิศ) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ 

กลยุทธ์ที่ ๒ใส่ใจการเรียนรู้มุ่งสู่มาตรฐาน  

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย (ร้อยละ) งบประมาณ 

กิจกรรม 
กลุ่มงาน

ผู้รับผิดชอบ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

 -โครงการพัฒนา
หลักสูตร
กระบวนการ
เรียนรู้และ
กิจกรรมการ
พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน(ส่งเสริม
คุณภาพผู้เรียน) 
 
 
 
 
 

-เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนท่ีส่งเสริม และ
ตอบสนองความต้องการ 
ความสามารถ ความถนัด 
และความสนใจของ
ผู้เรียน 
-เพื่อส่งเสริมให้ครูจัด
กระบวนการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง 
สามารถสรุปความรู้ได้
ด้วยตนเอง 

-ครูสามารจัด
กระบวนการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ลงมือ
ปฏิบัติจริง สามารถสรุป
ความรู้ได้ด้วยตนเอง 
-สถานศึกษามีการนิเทศ
ภายใน ก ากับ ติดตาม 
ตรวจสอบและน าผลไปใช้
ในการปรับปรุงการเรียน
การสอนอย่างต่อเนื่อง 
 

        -การส ารวจและจัดท าข้อมูล
ผู้เรียนท่ีมีความสามารถทาง
วิชาการ ความคิดสร้างสรรค์ 
ตอบสนองความสามารถของ
ผู้เรียนตามโอกาส 
-จัดกิจกรรมด้านดนตรี/
นาฏศิลป/์ศิลปะ/กีฬา/
นันทนาการ 
-จัดกิจกรรมสืบสานและ
สร้างสรรค์วัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิปัญญาไทย 
 

 

 
 



แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส(ทิพย์สมบัติบุญ-ชุ่มอุทิศ) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ 

กลยุทธ์ที่ ๒ใส่ใจการเรียนรู้มุ่งสู่มาตรฐาน  

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย (ร้อยละ) งบประมาณ 

กิจกรรม 
กลุ่มงาน

ผู้รับผิดชอบ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

  -โครงการพัฒนา
หลักสูตร
กระบวนการ
เรียนรู้และ
กิจกรรมการ
พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน(ส่งเสริม
คุณภาพผู้เรียน) 
 
 
 
 
 

-เพื่อส่งเสริมให้
สถานศึกษามีการนิเทศ
ภายในก ากับติดตาม
ตรวจสอบ และน าผลไป
ปรับปรุงการเรียนการ
สอนอย่างสม่ าเสมอ 
-เพื่อส่งเสริมให้
สถานศึกษามีการ
จัดระบบดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ และ
ครอบคลุมถึงผู้เรียน 

-สถานศึกษามีการ
จัดระบบดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ครอบคลุมถึงตัวผู้เรียน
ทุกคน 
-ผู้เรียนได้รับการส่งเสริม 
และตอบสนอง
ความสามารถทาง
วิชาการและความคิด
สร้างสรรค์ 
 

        -จัดกิจกรรมส่งเสริม
ประชาธิปไตย/กลุ่มสี/สภา
นักเรียน/สหกรณ/์หัวหน้า
ช้ัน/เวรประจ าวัน 

 

 
 



แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส(ทิพย์สมบัติบุญ-ชุ่มอุทิศ) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ 

กลยุทธ์ที่ ๒ใส่ใจการเรียนรู้มุ่งสู่มาตรฐาน  

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย (ร้อยละ) งบประมาณ 

กิจกรรม 
กลุ่มงาน

ผู้รับผิดชอบ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

 -โครงการพัฒนา
หลักสูตร
กระบวนการ
เรียนรู้และ
กิจกรรมการ
พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน(ส่งเสริม
คุณภาพผู้เรียน) 
 
 
 
 
 

-เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริม
และตอบสนอง
ความสามารถทางวิชาการ 
ความคิดสร้างสรรค์ 
ความสามารถพิเศษ ความ
ถนัดของผู้เรียนอย่างเต็ม
ศักยภาพ 
-เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริม
ค่านิยมท่ีดีงามของผู้เรียน 
-เพื่อกิจกรรมส่งเสริมด้าน
ศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป/์
กีฬา/และนันทนาการของ
ผู้เรียน 
 

-ผู้เรียนได้รับการส่งเสริม
และตอบสนอง
ความสามารถพิเศษ 
ความถนัดอย่างเต็ม
ศักยภาพ 
-ผู้เรียนได้รับการส่งเสริม
ค่านิยมท่ีดีงาม 
-ผู้เรียนร่วมกิจกรรมและ
พัฒนาในด้านดนตรี/
นาฏศิลป์/ศิลปะ/กีฬา/
และนันทนาการ 
 

        -จัดกิจกรรมส่งเสริม
ประชาธิปไตย/กลุ่มสี/สภา
นักเรียน/สหกรณ/์หัวหน้า
ช้ัน/เวรประจ าวัน 

 



แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส(ทิพย์สมบัติบุญ-ชุ่มอุทิศ) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ 

กลยุทธ์ที่ ๒ใส่ใจการเรียนรู้มุ่งสู่มาตรฐาน  

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย (ร้อยละ) งบประมาณ 

กิจกรรม 
กลุ่มงาน

ผู้รับผิดชอบ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

 -โครงการพัฒนา
หลักสูตร
กระบวนการ
เรียนรู้และ
กิจกรรมการ
พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน(ส่งเสริม
คุณภาพผู้เรียน) 
 
 
 
 
 
 

-เพื่อจัดกิจสืบสานและ
สร้างสรรค์วัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิปัญญา
ไทยของผู้เรียน 
-เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริม
ความเป็นประชาธิปไตย
ของผู้เรียน 

-ผู้เรียนร่วมกิจกรรมสืบ
สาน และสร้างสรรค์
วัฒนธรรมประเพณีและ
ภูมิปัญญาไทย 
-ผู้เรียนได้รับการพัฒนา
ความเป็นประชาธิปไตย 

        -จัดกิจกรรมส่งเสริม
ประชาธิปไตย/กลุ่มสี/สภา
นักเรียน/สหกรณ/์หัวหน้า
ช้ัน/เวรประจ าวัน 

 



แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส(ทิพย์สมบัติบุญ-ชุ่มอุทิศ) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ 

กลยุทธ์ที่ ๒ใส่ใจการเรียนรู้มุ่งสู่มาตรฐาน  

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย (ร้อยละ) งบประมาณ 

กิจกรรม 
กลุ่มงาน

ผู้รับผิดชอบ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

-โครงการส่งเสริม
ภูมิปัญญาร่วม
พัฒนาการเรียนรู้
สู่การพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา 
 

๒.๑เพื่อส่งเสริมให้
สถานศึกษาให้มีการจัด
กิจกรรมสนองโนบาย  
ตามจุดเน้นของผู้เรียน 
๒.๒เพื่อส่งเสริมให้
สถานศึกษามีการประเมิน
กิจกรรมให้ตอบสนองโน
บาย จุดเน้น ส าเร็จตาม
เปูาหมาย 
๒.๓เพื่อส่งเสริมการเรียน
การสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ(ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติ
จริง) 

๔.๑สถานศึกษามี
กิจกรรมสนองนโยบาย 
จุดเน้น (แหล่งเรียนรู้ที่มี
คุณภาพ) 
๔.๒สถานศึกษามีการ
ประเมินกิจกรรมให้
ตอบสนองนโยบาย 
จุดเน้น ส าเร็จตาม
เปูาหมาย 
๔.๓เพื่อส่งเสริมการเรียน
การสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ(ผู้เรียนได้ฝึก
ปฏิบัติจริง) 
  

๘๕ ๘๖ ๘๖ ๘๗ 

๖,
๘๐

๐,
๐๐

๐ 

๖,
๘๕

๐,
๐๐

๐ 

๖,
๙๐

๐,
๐๐

๐ 

๖,
๘๕

๐,
๐๐

๐ -การเชิญภูมิปัญญาท้องถิ่น
มาจัดการเรียนการสอน(จัด
กิจกรรมชุมนุมดนตรีไทย) 
-จัดกิจกรรมชุมนุมต่าง ๆ 
ดังนี ้
กิจกรรมชุมนุมดนตรีไทย 
กิจกรรมชุมนุมกีฬา  
กิจกรรมชุมนุม
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรม
ชุมนุมเกษตร  
กิจกรรมชุมนุมศิลปะ  
กิจกรรมชุมนุมวิทยาศาสตร์ 
 

บริหารงานท่ัวไป 



แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส(ทิพย์สมบัติบุญ-ชุ่มอุทิศ) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ 

กลยุทธ์ที่ ๒ใส่ใจการเรียนรู้มุ่งสู่มาตรฐาน  

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย (ร้อยละ) งบประมาณ 

กิจกรรม 
กลุ่มงาน

ผู้รับผิดชอบ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

-โครงการส่งเสริม
ภูมิปัญญาร่วม
พัฒนาการเรียนรู้
สู่การพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา 
 

๒.๔เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกฝน 
และใช้ความสามารถของ
ตนเองเต็มศักยภาพใน
การเข้าร่วมกิจกรรม
ชุมนุม 
๒.๕เพื่อให้ผู้เรียนน าไป
ประกอบอาชีพและมี
รายได้ช่วยเหลือตนเอง
และครอบครัว 
๒.๖เพื่อสร้างจิต
สาธารณะให้ผู้เรียนในการ
ร่วมบริการชุมชนและ
สังคม 
 

๔.๔เพื่อให้ผู้เรียนได้
ฝึกฝน และใช้
ความสามารถของตนเอง
เต็มศักยภาพในการเข้า
ร่วมกิจกรรมชุมนุม 
๔.๕เพื่อให้ผู้เรียนน าไป
ประกอบอาชีพและมี
รายได้ช่วยเหลือตนเอง
และครอบครัว 
๔.๖เพื่อสร้างจิต
สาธารณะให้ผู้เรียนใน
การร่วมบริการชุมชนและ
สังคม 

        -การจัดแหล่งเรียนรู้ใน
สถานศึกษา 
(ปรับปรุงภูมิทัศน์-แหล่ง
เรียนรูภายใน) 
-การจัดท าส่ือการเรียนรู้ตาม
สาระ 
(ห้องปฏิบัติการพิเศษต่าง ๆ) 
-การจัดแหล่งค้นคว้าความรู้
ทางอินเตอร์เน็ต 

 



แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส(ทิพย์สมบัติบุญ-ชุ่มอุทิศ) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ 

กลยุทธ์ที่ ๒ใส่ใจการเรียนรู้มุ่งสู่มาตรฐาน  

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย (ร้อยละ) งบประมาณ 

กิจกรรม 
กลุ่มงาน

ผู้รับผิดชอบ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

-โครงการส่งเสริม
ภูมิปัญญาร่วม
พัฒนาการเรียนรู้
สู่การพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา 
 

๒.๗เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
๒.๘เพื่อให้สืบสาน
วัฒนธรรม  ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นจากรุ่นสู่รุ่น 
 
 

๔.๗เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
๔.๘เพื่อให้สืบสาน
วัฒนธรรม  ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นจากรุ่นสู่รุ่น 
 

          

 
 
 

 
 

 



 
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส(ทิพย์สมบัติบุญ-ชุ่มอุทิศ) 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ 
กลยุทธ์ที่ ๕ น้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย (ร้อยละ) งบประมาณ 

กิจกรรม 
กลุ่มงาน

ผู้รับผิดชอบ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

-โครงการเปิดโลก
ทัศน์แหล่งเรียนรู้
ภายใน-ภายนอก 
เพื่อพัฒนาและ
ส่งเสริม
สถานศึกษาด้วย
เศรษฐกิจพอเพียง 

-เพื่อส่งเสริมให้
สถานศึกษามีการสร้าง
และพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ภายในสถานศึกษา และ
ใช้ประโยชน์จากแหล่ง
เรียนรู้ทั้งภายใน-ภายนอก
สถานศึกษา เพื่อ
พัฒนาการเรียนและ
บุคลากรของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 

-สถานศึกษามีการสร้าง
แหล่งเรียนรู้ภายใน และ
ออกศึกษาแหล่งเรียนรู้
ภายนอก 
-สถานศึกษาสนับสนุนให้
มีแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา 
และชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดหลักสูตร
สถานศึกษา โดยบูรณา
การกับหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

๘๕ ๘๖ ๘๗ ๘๘ 

๒๙
,๐

๐๐
 

๓๐
,๐

๐๐
 

๓๐
,๐

๐๐
 

๓๑
,๐๐

๐ -กิจกรรมเพาะเห็ดเสริม
อาชีพ 
-กิจกรรมการให้ความรู้
เกี่ยวกับหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
-กิจกรรมการศึกษาดูงาน
นอกสถานท่ี 
-กิจกรรมส ารวจแหล่งเรียนรู้
ภายในและภายนอก 
-กิจกรรมการค้นคว้าแหล่ง
เรียนรู ้
-กิจกรรมแหล่งเรียนรู้ และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 

บริหารงานท่ัวไป 



แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส(ทิพย์สมบัติบุญ-ชุ่มอุทิศ) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ 

กลยุทธ์ที่ ๕ น้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย (ร้อยละ) งบประมาณ 

กิจกรรม 
กลุ่มงาน

ผู้รับผิดชอบ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

-โครงการเปิดโลก
ทัศน์แหล่งเรียนรู้
ภายใน-ภายนอก 
เพื่อพัฒนาและ
ส่งเสริม
สถานศึกษาด้วย
เศรษฐกิจพอเพียง 

-เพื่อสนับสนุนให้มีแหล่ง
เรียนรู้ภูมิปัญญา และ
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมนา
การจัดท าหลักสูตรระดับ
สถานศึกษาโดยบูรณาการ
กับ หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและประชาคม
อาเซียน 
-เพื่อให้ผู้เรียนสามารถน า
ความรู้ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
 
 

-นักเรียนสามารถน า
ความรู้จากประสบการณ์
จริงมาประยุกต์ใช้ในชีวิ
ประจ าวัน 

          



 
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส(ทิพย์สมบัติบุญ-ชุ่มอุทิศ) 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ 
กลยุทธ์ที่ ๑ ปลูกฝังคุณธรรมความเป็นไทย  กลยุทธ์ที่ ๒ ใส่ใจการเรียนรู้มุ่งสู่มาตรฐาน  กลยุทธ์ที่ ๓ ประสานชุมชนสืบค้นภูมิปัญญา  
กลยุทธ์ที่ ๔ รักษาสิ่งแวดล้อม   กลยุทธ์ที่ ๕ น้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย (ร้อยละ) งบประมาณ 

กิจกรรม 
กลุ่มงาน

ผู้รับผิดชอบ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

-โครงการชีวิต
พอเพียงส่งเสริม
ประชาธิปไตย 

-เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
สามารถน าความรู้ 
ความสามารถและทักษะ
ไปเช่ือมโยงและ
แลกเปล่ียนข้อมูลกับแห่ง
เรียนรู้ภูมิปัญญาโดยเน้น
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

-ครูเน้นให้นักเรียนได้
ปฏิบัติกิจกรรมด้วย
ตนเอง 
-นักเรียนได้มีความรู้จาก
ประสบการณ์จริงในการ
เลือกตั้งประธานนักเรียน 
-นักเรียนมีระเบียบวินัย 
มีความรับผิดชอบต่อห้าท่ี 
เป็นความส าคัญของ
การศึกษาน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
 

๘๐ ๘๒ ๘๓ ๘๔ 

๓๐
,๐

๐๐
 

๓๐
,๐

๐๐
 

๓๒
,๐

๐๐
 

๓๒
,๐๐

๐ -จัดให้มีการบันทึกการออม
เงินในแต่ละห้อง 
-กิจกรรมชมรม(เกษตร) 
-การเรียนรู้บูรณาการ
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
-กิจกรรมเลือกตั้งประธาน
นักเรียน 

บริหารงานท่ัวไป 

 



แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส(ทิพย์สมบัติบุญ-ชุ่มอุทิศ) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ 

กลยุทธ์ที่ ๑ ปลูกฝังคุณธรรมความเป็นไทย  กลยุทธ์ที่ ๒ ใส่ใจการเรียนรู้มุ่งสู่มาตรฐาน  กลยุทธ์ที่ ๓ ประสานชุมชนสืบค้นภูมิปัญญา  
กลยุทธ์ที่ ๔ รักษาสิ่งแวดล้อม   กลยุทธ์ที่ ๕ น้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย (ร้อยละ) งบประมาณ 

กิจกรรม 
กลุ่มงาน

ผู้รับผิดชอบ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

-โครงการชีวิต
พอเพียงส่งเสริม
ประชาธิปไตย 

-เพื่อสนับสนุนให้มีแหล่ง
เรียนรู้ภูมิปัญญาและ
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดท าหลักสูตรระดับ
สถานศึกษาโดยบูรณาการ
กับหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
-เพื่อเป็นการเปิดโอกาส
ให้ชุมชนเข้ามีส่วนรวม
แลกเปล่ียนเรียนรู้ในการ
จัดการศึกษาหาความรู้  

-นักเรียนรู้จักการอดออม 
รู้จักประมาณตนตามหลัก 
เศรษฐกิจพอเพียง 

          

 
 



แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส(ทิพย์สมบัติบุญ-ชุ่มอุทิศ) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ 

กลยุทธ์ที่ ๑ ปลูกฝังคุณธรรมความเป็นไทย  กลยุทธ์ที่ ๒ ใส่ใจการเรียนรู้มุ่งสู่มาตรฐาน  กลยุทธ์ที่ ๓ ประสานชุมชนสืบค้นภูมิปัญญา  
กลยุทธ์ที่ ๔ รักษาสิ่งแวดล้อม   กลยุทธ์ที่ ๕ น้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย (ร้อยละ) งบประมาณ 

กิจกรรม 
กลุ่มงาน

ผู้รับผิดชอบ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

-โครงการชีวิต
พอเพียงส่งเสริม
ประชาธิปไตย 

-เพื่อให้นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจถึงหลักการ
ปกครองแบบระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 
-เพื่อให้นักเรียนได้รับการ
ฝึกการเลือกตั้ง การมี
ระเบียบวินัย ความ
รับผิดชอบต่อหน้าท่ี 

           

 
 



 
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส(ทิพย์สมบัติบุญ-ชุ่มอุทิศ) 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ 
กลยุทธ์ที่ ๑ ปลูกฝังคุณธรรมความเป็นไทย  กลยุทธ์ที่ ๒ ใส่ใจการเรียนรู้มุ่งสู่มาตรฐาน  กลยุทธ์ที่ ๓ ประสานชุมชนสืบค้นภูมิปัญญา  

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย (ร้อยละ) งบประมาณ 

กิจกรรม 
กลุ่มงาน

ผู้รับผิดชอบ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

-โครงการพัฒนา
ครูและบุคคลากร
ทางการศึกษาใน
การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน
ท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

-เพื่อพัฒนาครูให้เข้าใจ
วิธีการก าหนดเปูาหมาย
คุณภาพของผู้เรียนท้ัง
ด้านความรู้ ทักษะ
กระบวนการ สมรรถนะ 
และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
-เพื่อส่งเสริมให้ครูมีการ
วิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล และใช้ข้อมูล
ในการวางแผนการจัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียน 

-ครูเข้าใจวิธีการก าหนด
เปูาหมายคุณภาพของ
ผู้เรียน 
-ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียน
เป็นรายบุคคล และใช้
ข้อมูลในการวางแผนการ
จัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียน 
-ครูสามารถออกแบบ 
และจัดการเรียนรู้ที่
ตอบสนองความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลและ
พัฒนาการทางสติปัญญา 

๘๐ ๘๒ ๘๔ ๘๕ 

๖๐
,๐

๐๐
 

๖๑
,๐

๐๐
 

๖๒
,๐

๐๐
 

๖๕
,๐๐

๐ -การอบรมพัฒนาครูในการ
จัดท าแผนการเรียนรู้ 
-การอบรมครูในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนท่ี
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
-การผลิตส่ือและนวัตกรรม
การเรียนรู ้
-กิจกรรมการเยี่ยมบ้าน 
-การจัดท าระเบียบนักเรียน 
-การจัดการเรียนการสอน
โดยภูมิปัญญาท้องถิ่น 
-การจัดท าวิจัยในช้ันเรียน 
-การประเมินผลการจัด 
แผนการเรียนรู้ของคร ู

งานบุคลาการ 



แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส(ทิพย์สมบัติบุญ-ชุ่มอุทิศ) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ 

กลยุทธ์ที่ ๑ ปลูกฝังคุณธรรมความเป็นไทย  กลยุทธ์ที่ ๒ ใส่ใจการเรียนรู้มุ่งสู่มาตรฐาน  กลยุทธ์ที่ ๓ ประสานชุมชนสืบค้นภูมิปัญญา  

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย (ร้อยละ) งบประมาณ 

กิจกรรม 
กลุ่มงาน

ผู้รับผิดชอบ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

-โครงการพัฒนา
ครูและบุคคลากร
ทางการศึกษาใน
การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน
ท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

-เพื่อส่งเสริมให้ครู
ออกแบบ และจัดการ
เรียนรู้ที่ตอบสนองความ
แตกต่างระหว่างบุคคล
และพัฒนาการทาง
สติปัญญา 
-เพื่อส่งเสริมครูใช้ส่ือและ
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม
ผนวกกับน าบริบท และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมา
บูรณาการในการจัดการ
เรียนรู ้
 

-ครูสามารถใช้ส่ือและ
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม
ผนวกกับน าบริบท และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมา
บูรณาการในการจัดการ
เรียนรู ้
-ครูสามารถในด้านให้
ค าแนะน า ค าปรึกษา 
และแก้ไขปัญหาให้แก่
ผู้เรียนท้ังด้านการเรียน
และคุณภาพวิถีชีวิตด้วย
ความเสมอภาค 

        -การนิเทศภายใน 
-กิจกรรมแนะแนว 

 

 



แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส(ทิพย์สมบัติบุญ-ชุ่มอุทิศ) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ 

กลยุทธ์ที่ ๑ ปลูกฝังคุณธรรมความเป็นไทย  กลยุทธ์ที่ ๒ ใส่ใจการเรียนรู้มุ่งสู่มาตรฐาน  กลยุทธ์ที่ ๓ ประสานชุมชนสืบค้นภูมิปัญญา  

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย (ร้อยละ) งบประมาณ 

กิจกรรม 
กลุ่มงาน

ผู้รับผิดชอบ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

-โครงการพัฒนา
ครูและบุคคลากร
ทางการศึกษาใน
การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน
ท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

-เพื่อส่งเสริมให้ครูมีการ
วัดและประเมินผลท่ีมุ่ง
พัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนด้วยวิธีการ
หลากหลาย 
-พัฒนาครูให้มี
ความสามารถในด้านให้
ค าแนะน า ค าปรึกษา 
และแก้ไขปัญหาให้แก่
ผู้เรียน ท้ังด้านการเรียน
และคุณภาพวิถีพุทธวิถี
ชีวิตด้วยความเสมอภาค 
 

-ครูปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างท่ีดีและเป็น
สมาชิกท่ีดีของ
สถานศึกษา 
-ครูสามารจัดการเรียน
การสอนตามวิชาท่ีได้รับ
มอบหมายเต็มเวลาและ
เต็มความสามารถ 

          

 



แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส(ทิพย์สมบัติบุญ-ชุ่มอุทิศ) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ 

กลยุทธ์ที่ ๑ ปลูกฝังคุณธรรมความเป็นไทย  กลยุทธ์ที่ ๒ ใส่ใจการเรียนรู้มุ่งสู่มาตรฐาน  กลยุทธ์ที่ ๓ ประสานชุมชนสืบค้นภูมิปัญญา  

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย (ร้อยละ) งบประมาณ 

กิจกรรม 
กลุ่มงาน

ผู้รับผิดชอบ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

-โครงการพัฒนา
ครูและบุคคลากร
ทางการศึกษาใน
การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน
ท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

-เพื่อส่งเสริมให้ครูมี
การศึกษาและพัฒนาการ
จัดการเรียนในวิชาท่ีตน
รับผิดชอบ และใช้การ
ผลการวิจัยมาปรับการ
สอน(มีวิจัยในช้ันเรียน) 
-เพื่อส่งเสริมให้ครูจัดการ
เรียนการสอนตามวิชาท่ี
ได้รับมอบหมายเต็มเวลา
และเต็มความสามารถ 
 

           

 
 

 



แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส(ทิพย์สมบัติบุญ-ชุ่มอุทิศ) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ 

กลยุทธ์ที่ ๑ ปลูกฝังคุณธรรมความเป็นไทย  กลยุทธ์ที่ ๒ ใส่ใจการเรียนรู้มุ่งสู่มาตรฐาน  กลยุทธ์ที่ ๓ ประสานชุมชนสืบค้นภูมิปัญญา  
กลยุทธ์ที่ ๔ รักษาสิ่งแวดล้อม   กลยุทธ์ที่ ๕ น้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย (ร้อยละ) งบประมาณ 

กิจกรรม 
กลุ่มงาน

ผู้รับผิดชอบ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

-โครงการการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

-เพื่อศึกษานักเรียนเป็น
รายบุคคล 
-จัดท าบันทึกข้อมูล
นักเรียนเป็นรายบุคคล 
และส่งต่อข้อมูลของ
นักเรียน 
-ให้ความช่วยเหลือและ
แก้ไขพฤติกรรมอันไม่พึง
ประสงค์ 
-จัดหาทุนให้นักเรียนท่ี
ขาดแคลน 
 
 

-นักเรียนทุกคนได้รับการ
วิเคราะห์ข้อมูลรายบุคคล 
-นักเรียนทุกคนได้รับการ
เย่ียมบ้าน 
-นักเรียนท่ีขาดแคลน
ได้รับทุนการศึกษา 
-นักเรียนมีพฤติกรรมอัน
พึงประสงค์ 

๘๐ ๘๑ ๘๒ ๘๓ 

๓๒
,๕

๐๐
 

๓๓
,๐

๐๐
 

๓๓
,๐

๐๐
 

๓๕
,๐๐

๐ -จัดกิจกรรมแนะแนวกับ
นักเรียนต้ังแต่ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี ๑-๖ 
-กิจกรรมเย่ียมบ้าน 
-กิจกรรมจัดหาทุนการศึกษา
ให้เด็กท่ีขาดแคลน 

บริหารงานท่ัวไป 



แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส(ทิพย์สมบัติบุญ-ชุ่มอุทิศ) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ 

กลยุทธ์ที่ ๑ ปลูกฝังคุณธรรมความเป็นไทย  กลยุทธ์ที่ ๒ ใส่ใจการเรียนรู้มุ่งสู่มาตรฐาน  กลยุทธ์ที่ ๓ ประสานชุมชนสืบค้นภูมิปัญญา  
กลยุทธ์ที่ ๔ รักษาสิ่งแวดล้อม   กลยุทธ์ที่ ๕ น้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย (ร้อยละ) งบประมาณ 

กิจกรรม 
กลุ่มงาน

ผู้รับผิดชอบ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

-โครงการ
จัดระบบการ
ประกันคุณภาพ
ภายในของ
สถานศึกษา 

-เพื่อจัดระบบการประกัน
คุณภาพภายในโรงเรียน
เป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหาร
การศึกษา 
-เพื่อเตรียมความพร้อมรับ
การประเมินภายนอก 
-เพื่อสร้างความเช่ือมั่นใน
การจัดการศึกษาของ
โรงเรียนให้กับชุมชน 
-เพื่อสร้างจุดขายท่ี
แตกต่างให้กับโรงเรียน 
 

-โรงเรียนมีระบบการ
ประกันคุณภาพภายในท่ี
มีคุณภาพ ร้อยละ ๘๕ 
-นักเรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน ร้อยละ ๘๕ 
-ครูมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน ร้อยละ ๘๕ 
-ผู้บริหารมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน ร้อยละ ๘๕ 
-ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษา ร้อยละ ๘๕ 

๘๒ ๘๓ ๘๔ ๘๕ 

๗๒
,๐

๐๐
 

๗๓
,๐

๐๐
 

๗๓
,๐

๐๐
 

๗๓
,๐๐

๐ -ก าหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
-จัดท าข้อมูลสารสนเทศ 
-จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
-ด าเนินการตามแผนพัฒนา
สถานศึกษา 
-ตรวจสอบและทบทวน
คุณภาพสถานศึกษา
ประจ าป ี
-จัดท ารายงานพัฒนา
คุณภาพ 
 

ฝุายวิชาการ 



แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส(ทิพย์สมบัติบุญ-ชุ่มอุทิศ) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ 

กลยุทธ์ที่ ๑ ปลูกฝังคุณธรรมความเป็นไทย  กลยุทธ์ที่ ๒ ใส่ใจการเรียนรู้มุ่งสู่มาตรฐาน  กลยุทธ์ที่ ๓ ประสานชุมชนสืบค้นภูมิปัญญา  
กลยุทธ์ที่ ๔ รักษาสิ่งแวดล้อม   กลยุทธ์ที่ ๕ น้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย (ร้อยละ) งบประมาณ 

กิจกรรม 
กลุ่มงาน

ผู้รับผิดชอบ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

-โครงการ
จัดระบบการ
ประกันคุณภาพ
ภายในของ
สถานศึกษา 

          -จัดท างานวัดผลประเมินผล
ให้เป็นปัจจุบัน 
-การประชุมสร้างความรู้ใน
ระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน 
-การรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา 
(สมศ)  
-การด ารงคุณภาพอย่าง
ยั่งยืนของโรงเรียน  

 

 
 
 



แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส(ทิพย์สมบัติบุญ-ชุ่มอุทิศ) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ 

กลยุทธ์ที่ ๑ ปลูกฝังคุณธรรมความเป็นไทย  กลยุทธ์ที่ ๓ ประสานชุมชนสืบค้นภูมิปัญญา  

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย (ร้อยละ) งบประมาณ 

กิจกรรม 
กลุ่มงาน

ผู้รับผิดชอบ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

-โครงการพัฒนา
ผู้เรียนสู่  
อัตลักษณ์ ของ
สถานศึกษา 

-เพื่อส่งเสริมสถานศึกษามี
การพัฒนาการผู้เรียนให้
บรรลุเปูาหมายตาม
วิสัยทัศน์ ปรัชญา และ
จุดเน้นท่ีสถานศึกษา
ก าหนด 
-เพื่อให้สถานศึกษาจัด
กิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนให้
บรรลุเปูาหมายตาม
วิสัยทัศน์ ปรัชญา และ
จุดเน้นของสถานศึกษา 

-สถานศึกษามีการพัฒนา
และจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริม
ผู้เรียนให้บรรลุเปูาหมาย
ตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา 
และจุดเน้นท่ีสถานศึกษา
ก าหนด 
-สถานศึกษาจัดกิจกรรม
ส่งเสริมผู้เรียนให้บรรลุ
เปูาหมายตามวิสัยทัศน์ 
ปรัชญา และจุดเน้นของ
สถานศึกษา 

๘๐ ๘๑ ๘๒ ๘๓ 

๒๙
,๐

๐๐
 

๓๐
,๐

๐๐
 

๓๐
,๐

๐๐
 

๓๒
,๐๐

๐ -การจัดท าแผนการเรียนรู้
ของครูทุกคน 
-การจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 
-การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
-การส่งเสริมสมรรถนะ
ผู้เรียนในด้านต่าง ๆ  
-การทดสอบสมรรถนะ และ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
ตามหลักสูตร 
-กิจกรรมแนะแนว 
กิจกรรมเย่ียมบ้าน  

บริหารงานท่ัวไป 



แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส(ทิพย์สมบัติบุญ-ชุ่มอุทิศ) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ 

กลยุทธ์ที่ ๑ ปลูกฝังคุณธรรมความเป็นไทย  กลยุทธ์ที่ ๓ ประสานชุมชนสืบค้นภูมิปัญญา  

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย (ร้อยละ) งบประมาณ 

กิจกรรม 
กลุ่มงาน

ผู้รับผิดชอบ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

-โครงการพัฒนา
ผู้เรียนสู่  
อัตลักษณ์ ของ
สถานศึกษา 

          -กิจกรรมวิชาการ 
-กิจกรรมหน้าเสาธง(ชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ , 
การทักทาย) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส(ทิพย์สมบัติบุญ-ชุ่มอุทิศ) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ 

กลยุทธ์ที่ ๒ ใส่ใจการเรียนรู้มุ่งสู่มาตรฐาน 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย (ร้อยละ) งบประมาณ 

กิจกรรม 
กลุ่มงาน

ผู้รับผิดชอบ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

โครงการบริหาร
การเงิน บัญชี 
พัสดุ สินทรัพย์ 
 

-เพื่อให้การจัดท างานให้
เป็นระเบียบท้ังด้าน
เอกสาร การปฏิบัติ การ
ควบคุมดูแล ติดตาม
ผลงานท่ีมีความถูกต้อง
และเป็นปัจจุบัน 
-ให้มีความรู้ความเข้าใจใน
การบริหาร ระบบงาน
งบประมาณแบบมุ่งเน้น
ผลงาน 
 

-ครูมีความรู้ความเข้าใจ
ในระบบการบริหาร
งบประมาณแบบมุ่งเน้น
ผลงาน 
-โรงเรียนบริหารจัดการ
ตามระบบงบประมาณ
แบบมุ่งเน้นผลงานอย่างมี
ประสิทธิภาพโปร่งใส 
พร้อมตรวจสอบ 
-โรงเรียนได้รับความ
เช่ือมั่นและความร่วมมือ
ในการจัดการศึกษาจาก
ทุกฝุาย 
 

๘๐ ๘๑ ๘๒ ๘๓ 

๖๐
,๐

๐๐
 

๖๑
,๐

๐๐
 

๖๒
,๐

๐๐
 

๖๓
,๐๐

๐ -การประชุมระดมสมองเพื่อ
วางแผนการบริหาร
งบประมาณ 
-ประชุมจัดท าโครงการตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปี 
-การด าเนินกิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปี 
-การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติ
การประจ าปี 
-การจัดท ารายงานผลการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
-การตรวจสอบภายใน 

บริหารงบประมาณ 

 



แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส(ทิพย์สมบัติบุญ-ชุ่มอุทิศ) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ 

กลยุทธ์ที่ ๒ ใส่ใจการเรียนรู้มุ่งสู่มาตรฐาน 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย (ร้อยละ) งบประมาณ 

กิจกรรม 
กลุ่มงาน

ผู้รับผิดชอบ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

โครงการบริหาร
การเงิน บัญชี 
พัสดุ สินทรัพย์ 
 

-เพื่อให้การบริหาร
งบประมาณของโรงเรียน
แบบมุ่งเน้นผลงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เกิด
ประโยชน์คุ้มค่าสูงสุดกับ
นักเรียน 
 

           

 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 4   
 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ และแนวทางการน าแผนสู่การปฏิบัติ 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

 ๑.ชุมชน ผู้ปกครอง เห็นความส าคัญของการศึกษา 
 ๒.มีส่ือการเรียนรู้และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย  
 ๓.มีระบบเครือข่ายท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน  
 ๔.มีโรงงานอุสาหกรรมท าให้เศรษฐกิจในชุมชนขยายตัว ส่งผลดีต่อการบริหารจัดการศึกษา  
 ๕.องค์กรท้องถิ่นสนับสนุนปัจจัยต่าง ๆ ในการจัดการศึกษา  
 ๖มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายภายในสถานศึกษา  
 ๗.การคมนาคมสะดวก  

แนวทางการน าแผนสู่การปฏิบัติ 

 การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ ทางโรงเรียนฯ  ได้จัดท าขึ้นเพื่อ
ใช้ในการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนท่ีวางไว้ โดยเน้นบริหารการปฏิบัติงานมุ่งสู่
มาตรฐานสากล ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมท้ังมีรายละเอียดของโครงการตามแผนปฏิบัติ 
ปฏิทินการปฏิบัติงาน รายการพัสดุ ครุภัณฑ์ และค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน โดยค านึงถึงนโยบาย
ของโรงเรียน ตลอดจนนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และเพื่อเป็นแนว
ทางการด าเนินงานของโรงเรียน ให้สามารถประเมินสถานภาพของโรงเรียนได้ว่า สภาพแวดล้อม
ภายนอกใดมีลักษณะเอื้อต่อการพัฒนา สภาพแวดล้อมภายในใดเป็นจุดแข็งในการปฏิบัติงาน เพื่อให้
ส าเร็จตามจุดมุ่งหมายท่ีต้ังไว้ โดยอาศัยความร่วมมือของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ในด้าน
การบริหาร สมาคมผู้ปกครองและครู องค์กรปกครองท้องถิ่น ให้การสนับสนุนในด้านการระดม
ทรัพยากรทางการศึกษา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก 
 

1. บันทึกการให้ความเห็นชอบแผนฯ (ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ ลงนาม) 
2. คณะผู้จัดท า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ     โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส  (ทิพย์สมบัติบุญ-ชุ่มอุทิศ) 

ที่ พิเศษ/.๒๕๕๖     วันที่   ๑๔  เดือน  พฤษภาคม     พ.ศ. ๒๕๕๖ 

เรื่อง      ส่งแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส  (ทิพย์สมบัติบุญ-ชุ่มอุทิศ)  
ปีการศึกษา ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
เรียน   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  

 
 โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส  (ทิพย์สมบัติบุญ-ชุ่มอุทิศ) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ในคราวประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ครั้ง
ท่ี……….…./………….…  เมื่อวันท่ี………………………………….พ.ศ.๒๕๕๖ ท่ีประชุมได้พิจารณา
ร่างแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งได้จัดท าขึ้นตามนโยบายส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ และ
สถานศึกษามีมติเห็นชอบให้น าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส(ทิพย์
สมบัติบุญ-ชุ่มอุทิศ) ปี พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๙ ใช้เป็นกรอบแนวทางและเครื่องมือในการบริหาร
จัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาในช่วงระยะเวลา ๔ ปีของโรงเรียน ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์เปูาหมายท่ีก าหนดไว้ จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นส าคัญ 
 
 
 
                 

                (นายสมยศ  ศรีโสภาเจริญ) 
         ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน  
     โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส  (ทิพย์สมบัติบุญ-ชุ่มอุทิศ) 
 
 
 
 
 



คณะผู้จัดท า 

ว่าท่ีร้อยตรีลมบล   บุญมานะ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส ประธานกรรมการ 
นางมณฑา   ศรีน่วม   ครู คศ. ๒   กรรมการ 
นายยิ่งศักดิ์   อยู่เจริญ   ครู คศ. ๒   กรรมการ  
นางสาวภาณุมาศ   เตชะวิวัฒนาการ  ครู คศ.๑   กรรมการ  
นางสาวอัญชลี  ศรีนคร     ครูผู้ช่วย    กรรมการ  
นางสาวปวีณา  คงโนนกอก  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
นางสาวกัญญารัตน์  สงสอาด   ครูจ้างสอน   กรรมการ  
นางสาววรรณภา  จิตขาวผ่อง   ครูจ้างสอน   กรรมการ  
นางสาวพรพิมล   ฤทธาพรม   ครูจ้างสอน   กรรมการ 
นายสมสิน   แก้วบุราณ    ครูจ้างสอน   กรรมการ  
นางสาวเกษสุดา  สุปัญญา  ครูจ้างสอน   กรรมการ  
นายเกรียงศักดิ์  โถส าริต   ครูจ้างสอน   กรรมการ  
นางสุชาดา  ถิรจิตโต   ครูจ้างสอน   กรรมการ 
นางสาวพรเพ็ญ   ตุนาค    ครูจ้างสอน   กรรมการ  
นางสาวภัทรลดา   รุ่งรักษาธรรม   ครูธุรการ   กรรมการ  
นางสาวสุคนธา  หมอสินธุ์   ครูจ้างสอน   กรรมการ /เลขานุการ 

 


