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ค ำน ำ 
 

 โรง เรี ยนอนุบาลบุญเกื้ อวิทยา ได้ จั ดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาปีการศึกษา            
๒๕๖๑ – ๒๕๖๔  ฉบับนี้ขึ้นเพ่ือใช้เป็นกรอบการด าเนินงานและขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาโดยมี
สาระส าคัญประกอบด้วย   ข้อมูลทั่วไป    ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเช่น วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ตัวชี้วัดความส าเร็จ โครงการและ
กิจกรรมตามกลยุทธ์ พร้อมงบประมาณ (ระยะ ๔ ปี)  การบริหารแผนสู่การปฏิบัติโดยก าหนดกลยุทธ์ที่
มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การขยายโอกาสทางการศึกษา และประสิทธิภาพการบริหารจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  

 การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔  ฉบับนี้จะ
บรรลุผลตามเป้าหมายความส าเร็จที่ก าหนดไว้ ต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทาง
การศึกษาและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนในการก ากับ ระดมสรรพก าลัง ร่วมกันผลักดันแผน            
สู่การปฏิบัติเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้รวมทั้งยังเป็นกรอบแนวทางในการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงาน ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อการพัฒนาการศึกษา โดย           
มุ่งสู่เป้าหมายสุดท้ายคือ การพัฒนาให้นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ          
ตามศักยภาพอย่างเท่าเทียมกัน 

 ขอขอบคุณ  อาจารย์สมบัติ  เนตรสว่าง ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขต พ้ืนที่การศึกษา
สระบุรีเขต ๑  อาจารย์วลัยพร  เทวะเวชพงษ์  ที่ถ่ายทอดความรู้  ให้ค าปรึกษา  ให้ข้อเสนอแนะ   
คณะครู  คณะกรรมการสถานศึกษา  ตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้การสนับสนุน  และร่วมใน               
การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา   ในครั้งนี้ จนส าเร็จลุล่วง  ไปได้ด้วยดี               
ไว้ ณ โอกาสนี้ 

 

 

         

        นางสุพรรณนิการ์  บุญเกื้อ 

                 ผู้อ านวยการ 
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สำรบัญ 

 

เรื่อง           หน้ำ 
 

ค าน า             ก 
สารบัญ           ข-ค 
ส่วนที่   ๑    ภาพรวมขององค์กร          ๑ 

- ประวัติ / ความเป็นมาของโรงเรียน        ๑ 
- ข้อมูลครู บุคลากร และข้อมูลนักเรียน        ๗ 
- แผนที่ตั้งของโรงเรียน         ๑๑ 
- อาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน ห้องประกอบ     ๑๑ 
- โครงสร้างการบริหาร         ๑๓ 
- สิ่งอ านวยความสะดวก        ๑๕ 
- ความส าเร็จในการจัดการศึกษา       ๑๕ 
- อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของโรงเรียน       ๑๖ 
- ทรัพยากรและงบประมาณ        ๑๗ 
- ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา       ๑๘ 
- ผลการประเมินพัฒนาการและผลการทดสอบ      ๒๒ 

ส่วนที่   ๒   ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา      ๒๓ 
- ผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน  ปัญหา       ๒๓ 
- วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าหมาย  กลยุทธ์ของโรงเรียน     ๒๗ 

ส่วนที่  ๓   การก าหนดตัวชี้วดัความส าเร็จ และโครงการ กิจกรรม     ๒๙ 
- ระดับการศึกษาปฐมวัย        ๒๙ 
- ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน        ๓๕ 

ส่วนที่  ๔   การก าหนดแผนการด าเนินงาน  และงบประมาณ      ๔๖ 
- ระดับการศึกษาปฐมวัย        ๔๖ 
- ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน        ๕๖ 

ส่วนที่  ๕   แหล่งวิทยากรภายนอกที่ให้การสนับสนุนทางวิชาการ     ๗๕ 
- สถานศึกษา  หน่วยงาน  หรือสถาบันอุดมศึกษา      ๗๕ 
- ภูมิปัญญาท้องถิ่น         ๗๕ 
- แหล่งการเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา       ๗๖ 

ส่วนที่  ๖   การก าหนดบทบาทหน้าที่บุคลากรของโรงเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง   ๗๗ 
 



ค 

 

สำรบัญ (ตอ่)  

 

เรื่อง           หน้ำ 
ส่วนที่  ๗   การก ากับ  ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน     ๘๑ 

- ระดับการศึกษาปฐมวัย        ๘๑ 
- ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน        ๘๘ 

ส่วนที่  ๘   การน าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนไปใช้    ๑๐๓ 
ภาคผนวก 

- ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งบุคลากรรับผิดชอบในการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
- บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
- คณะผู้จัดท า 

 



แผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนอนุบาลบญุเกื้อวิทยา พ.ศ.  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ๑ 
 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา    ต าบลเสาไห้    อ าเภอเสาไห้    จังหวัดสระบุร ี

 

ส่วนที่ ๑ 
ภาพรวมขององค์กร 

 
๑. ประวัติ / ความเป็นมาของโรงเรียน 

 
 

ชื่อโรงเรียน     โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา      

ที่อยู ่     ๒๗/๓  หมู่ ๒   ต าบลเสาไห้   อ าเภอเสาไห้    จังหวัดสระบุรี   ๑๘๑๖๐   

สังกัด     ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน                        

โทรศัพท์    ๐-๓๖๓๑-๙๓๔๕  ,  ๐-๘๖๗๕-๐๕๒๙-๘  ,  ๐-๘๙๘๐-๑๓๙๕-๔                    

โทรสาร    ๐-๓๖๓๓-๒๑๖๕   

เปิดสอนระดับชั้น  เตรียมอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 

 
ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา เป็นโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา   สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน   กระทรวงศึกษาธิการ  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี
ตั้งอยู่เลขท่ี   ๒๗/๓   หมู่   ๒   ต าบลเสาไห้   อ าเภอเสาไห้   จังหวัดสระบุรี   รหัสไปรษณีย์  ๑๘๑๖๐     
โทรศัพท์  ๐-๓๖๓๑-๙๓๔๕  ,  ๐-๘๖๗๕-๐๕๒๙-๘  ,  ๐-๘๙๘๐-๑๓๙๕-๔     เปิดท าการสอน                     
เมื่อวันที่   ๑๖   พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘   โดยมีนายถาวร  บุญเกื้อ ด ารงต าแหน่ง                           
ผู้ รั บ ใบอนุญาต /  ผู้ จั ดการ    นางสุพรรณนิ การ์   บุญ เกื้ อ   ด า รงต าแหน่ งผู้ อ านวยการ                             
นายหรรษธร   บุญเกื้อ  ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการ  และปัจจุบันเปิดท าการเรียนการสอนตั้งแต่
ระดับชั้นเตรียมอนุบาล  ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 

 
ลักษณะภูมิประเทศ 

ลักษณะภูมิประเทศของโรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยาตั้งอยู่ใน
เขตเทศบาลต าบลเสาไห้   
 ทิศเหนือ ติดกับโรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” 
 ทิศใต้  ติดสนามกีฬาโรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” 
 ทิศตะวันออก ติดทางหลวงสายสมุหฯ – ป๊อกแป๊ก 
 ทิศตะวันตก ติดกับโรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” (ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม) 



แผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนอนุบาลบญุเกื้อวิทยา พ.ศ.  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ๒ 
 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา    ต าบลเสาไห้    อ าเภอเสาไห้    จังหวัดสระบุร ี

 

 ลักษณะภูมิประเทศของโรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยาพ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่ม  มีแม่น้ าป่าสักไหลผ่าน  
อยู่ในเขตเทศบาล  ประชากรในเขตบริการส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง  และเกษตรกรรม  ได้แก่       
ท านา   ท าสวน   ท าไร่  เลี้ยงสัตว์  การคมนาคมขนส่งและการสื่อสารสะดวกอยู่ใกล้กับสถานที่ราชการ 
 

ลักษณะภูมิอากาศ 
  สภาพอากาศโดยทั่วไป มีลักษณะแบบร้อนชื้นโดยได้รับอิทธิพลจากฤดูกาลทั้ง                  
๓  ฤดูกาล  คือ 
 ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์  ถึง   กลางเดือนพฤษภาคม 
 ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม  ถึง   กลางเดือนตุลาคม 

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม  ถึง  กลางเดือนกุมภาพันธ์   
 

โครงสร้างพ้ืนฐาน    
 โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยาตั้งอยู่ในเขตเทศบาล  การคมนาคมสะดวก  มีรถโ ดยสาร             
ประจ าทาง    มีไฟฟ้า  ประปาของส่วนภูมิภาค  มีสัญญาณอินเตอร์เน็ต  มีโทรศัพท์ในการสื่อสาร           
และโทรคมนาคม  สะดวก   มีแหล่งน้ าอุดมสมบูรณ์ 
  

แหล่งวัฒนธรรม/แหล่งเรียนรู้ 
โรงเรียนตั้งอยู่ในเขตเทศบาล  ใกล้สถานที่ราชการ  ประชากรส่วนใหญ่มีเชื้อชาติไทย                        

พูดภาษาไทย สภาพภูมิศาสตร์เป็นที่ราบลุ่ม  การคมนาคมสะดวกติดถนนใหญ่ มีประชากรชาวไทย        
ในอ าเภอเสาไห้ประมาณ  ๓๓,๗๐๔  คน  ประกอบด้วยหน่วยงานราชการต่างๆ   ธนาคาร  ตลาด                 
ด้านศาสนา  วัฒนธรรมและแหล่งเรียนรู้  ชาวอ าเภอเสาไห้ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  สถานที่ส าคัญ
ของอ าเภอเสาไห้  ได้แก่ วัดสมุหประดิษฐาราม  (อารามหลวงชั้นตรี)  วัดสูง  (สูงสง่าวิทยาคาร)                
ซ่ึงเป็นที่ประดิษฐาน  เสาร้องไห้  ซึ่งเป็นที่มาของอ าเภอเสาไห้    วัดเขาแก้ววรวิหาร   (อารามหลวง) 
วัดอัมพวัน  วัดพะเยาว์  ซึ่งเป็นวัดที่ประดิษฐานพระพุทธรูปทองค า  มีผู้มาศึกษาเยี่ยมชมเป็นจ านวน
มากและจังหวัดก าหนดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และแหล่งเรี ยนรู้แห่งหนึ่งในจังหวัด
สระบุรีมีผลิตภัณฑ์ของอ าเภอเสาไห้  คือ  ข้าวเสาไห้  ผ้าพ้ืนเมืองทอมือ  กระยาสารท  ข้าวเม่า  
ข้าวตอก  ขนมกง  ผัดหมี่โบราณ 

ประเพณีสืบสานวัฒนธรรมไทยคือ  ประเพณีแข่ งขัน เรือยาวชิ งถ้วยพระราชทาน           
(สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ)   ประเพณีสงกรานต์สรงน้ าเสานางตะเคียน  ประเพณีไท – ยวน  และ
ประเพณีกวนข้าวทิพย์ 

 
 
 



แผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนอนุบาลบญุเกื้อวิทยา พ.ศ.  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ๓ 
 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา    ต าบลเสาไห้    อ าเภอเสาไห้    จังหวัดสระบุร ี

 

แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น 
วัดเขาแก้ววรวิหาร  

วัดเขาแก้ววรวิหาร ตั้งอยู่ที่ต าบลต้นตาล ทางฝั่งขวาของแม่น้ าป่าสัก ห่างจากที่ว่าการอ าเภอ
ประมาณ ๖ กิโลเมตร ในสมัยที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จประพาสหัวเมือง เมื่อถึง
อ าเภอเสาไห้ ได้โปรดเกล้าฯ บูรณปฏิสังขรณ์วัดแห่งนี้ และสถาปนาเป็นพระอารามหลวง มีค าเล่าลือกัน
ว่าวันดีคืนดี จะเห็นดวงแก้วสุกสว่างเหนือวิหารวัดเขาแก้ว ถือว่าเป็นการแสดงปาฏิหาริย์ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ที่บรรจุในองค์พระเจดีย์ ในเจดีย์ปรางค์ ๕ยอดองค์เล็กซ่ึงตั้งอยู่ระหว่างหอระฆังและเจดีย์องค์ใหญ่เป็นที่
ประดิษฐานพระพุทธรูปทรงเครื่อง พระพุทธรูปปางป่าเลไลย์ และพระพุทธบาท  ซึ่งล้วนมีลักษณะ
งดงาม  
 
เบญจสุทธิคงคา  

เบญจสุทธิคงคา น้ าศักดิ์สิทธิ์จากแม่น้ าสายส าคัญ ๕ สาย ที่ไหลผ่านบริเวณอ าเภอเสาไห้ได้ถูก
น ามาใช้เป็นน้ าในพิธีถือน้ าพิพัฒสัตยาอันศักดิ์สิทธิ์ ตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
จวบจนถึงปัจจุบัน เมื่อครั้นเสด็จประพาสทางชลมารคได้แวะลงสรงน้ า ณ ท่าราช ทรงพอพระราชหฤทัย
สายน้ าที่เย็น ลึกและนิ่ง จึงมีพระราชประสงค์ให้น าน้ าบริเวณนี้ไปท าพิธีพุทธาภิเษกที่วัดพระพุทธบาท 
ก่อนจะน าไปใช้พระราชพิธีพระบรมราชาภิเษกรวมถึงพิธีศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ ในพระราชวัง  โดยก าหนดให้
น าน้ าจากแม่น้ า ๕ สาย ได้แก่ แม่น้ าเจ้าพระยา (จากจังหวัดอ่างทอง) แม่น้ าเพชรบุรี (จากจังหวัด
เพชรบุรี)  แม่น้ าราชบุรี (จากจังหวัดสมุทรสาคร)  แม่น้ าบางปะกง  (จากจังหวัดนครนายก)  และ             
แม่น้ าป่าสัก (จากจังหวัดสระบุรี)  อันเป็นที่มาของ “เบญจสุทธิคงคา” 
 
หอวัฒนธรรมพื้นบ้านไท-ยวน 
  “หอวัฒนธรรมพ้ืนบ้านไท-ยวน”   เป็นเรือนไม้ทรงไทยที่มีอายุประมาณ   ๘๐-๑๐๐ ปี   
เจ้าของบ้านคือ นายทรงชัย   วรรณกุล    ได้จัดแสดงเป็น “ศูนย์ศึกษาวัฒนธรรมพ้ืนบ้านไท-ยวน”   
โดยรวบรวมภาชนะ อาวุธ เครื่องมือท ามาหากิน และผ้าทอลายโบราณที่มีอายุกว่าร้อยปี  ได้แก่  ผ้ามุก
ยกดอก  ผ้าลายขิด   ผ้าจก   บรรยากาศภายในร่มรื่นเย็นสบาย  
 
วัดจันทบุรี  

วัดจันทบุรี ตั้งอยู่ที่บ้านเมืองเก่า หมู่ ๖ ต าบลเมืองเก่า ห่างจากที่ว่าการอ าเภอไปประมาณ ๑ 
กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข ๓๐๔๑ วัดอยู่ทางขวามือ มีป้ายชี้ทางเข้าวัดอย่างชัดเจน สิ่งที่น่าชม
คือพระอุโบสถ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๔๓๖   สมัยรัชกาลที่  ๓  มีลักษณะก่ออิฐถือปูน หลังคาจั่ว ช่อฟ้า 
ใบระกา หน้าบันประดับลาย     ปูนปั้นและเครื่องถ้วย ภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังสมัยเดียวกับ   
พระอุโบสถซึ่งยังสมบูรณ์อยู่และงดงามมาก เป็นรูปเทพชุมนุม และพุทธประวัติ 
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วัดพะเยาว ์
วัดพะเยาว์ ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ าป่าสัก ต าบลศาลารีไทย เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปทองค า สมัยกรุงศรี
อยุธยา มีพุทธลักษณะที่งดงาม พระวรกายสมสัดส่วน สง่างาม เป็นพระพุทธรูปประทับนั่งปางสมาธิแบบ
ขัดสมาธิราบ หน้าตักกว้าง ๑๑๐ เซนติเมตร สูง ๑๗๐ เซนติเมตร พระพักตร์กลม พระโอษฐ์ยิ้ม ยอด
เศียรเปลวอุนาโลม สันนิษฐานว่าสร้างข้ึนในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ในรัชสมัยของพระมหากษัตริย์
พระองค์ใดพระองค์หนึ่งใน ๒ พระองค์ คือ สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ หรือ สมเด็จพระรามาธิบดีที่   
๒    เมื่อเสียกรุงครั้งที่   ๒   พ.ศ.  ๒๓๑๐   ชาวบ้านที่อพยพหนีพม่าได้อัญเชิญพระพุทธรูปมาและลง
รักพอกปูนปิดองค์พระ ประดิษฐานไว้ที่วัดร้างแห่งหนึ่งในอ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต่อมา
ชาวบ้านได้อัญเชิญมาเป็นพระประธานที่วัดอุทิศสโมสร ก่อนจะอัญเชิญมาประดิษฐานที่วัดพะเยาว์ มี
พระบวชนาคผู้หนึ่งสังเกตเห็นรอยรัก แทรกอยู่ระหว่างปูนที่ฉาบไว้จึงให้ชาวบ้านช่วยกันกะเทาะปูน
ออกมาพบว่าเป็นทองทั้งองค์  กรมศิลปากรตรวจสอบปรากฏว่าเป็นโลหะที่มีทองค าผสมอยู่ถึง ๗๐ % 
ชาวบ้านจึงเรียกว่า “หลวงพ่อทองค า” ปัจจุบันได้มีผู้ศรัทธาพร้อมใจกันสร้างวิหารจัตุรมุขขึ้นไว้เพ่ือเป็น
ที่ประดิษฐานพระพุทธรูปทองค าองค์นี้ให้เป็นสง่าราศีและเป็นที่เชิดหน้าชูตาแก่ชาวเมืองสระบุรีสืบไป 
 
วัดสมุหประดิษฐาราม 

วัดสมุหประดิษฐาราม ตั้งอยู่ที่ต าบลสวนดอกไม้ ห่างจากที่ว่าการอ าเภอประมาณ ๒ กิโลเมตร     
พระอุโบสถสร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๐ ภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องคาวี สวยงามมาก พระ
ประธานในพระอุโบสถอัญเชิญมาจากเมืองเก่าสุโขทัย เป็นพระพุทธรูปส าริดปิดทองปางมารวิชัย และยัง
เป็นที่ประดิษฐานพระโมคคัลลา พระสารีบุตร อัครสาวกซ้ายขวา ในเดือนกันยายนของทุกปีจะมีการ
แข่งขันเรือยาวประเพณีท่ีวัดแห่งนี้ 
 
ศูนย์การเรียนรู้ทอผ้าต าบลบ้านต้นตาล  

ศูนย์การเรียนรู้ทอผ้าต าบลบ้านต้นตาล เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของกลุ่มสตรีที่ว่างงานเพ่ือใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และเพ่ิมรายได้ให้กับครอบครัว และเพ่ือให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ที่ครบวงจร
ส าหรับเยาวชนและบุคคลทั่วไป โดยผ้าที่ทอมีหลายแบบ ได้แก่ ผ้าขาวม้า ผ้าพ้ืน ผ้าสี่เขา ผ้าลายดอก
พิกุลซึ่งเป็นลายแบบโบราณของคนไท-ยวน การเดินทาง ไปตามทางหลวงหมายเลข ๓๐๔๑ เลี้ยวขวา
เข้าทางหลวงหมายเลข ๓๓๔๑ จนถึงบ้านปากบางให้เลี้ยวเข้าทางเดียวกับวัดต้นตาล ศูนย์จะอยู่ใกล้กับวัด 
 
เสาร้องไห ้ 

เสาร้องไห้ ตั้งอยู่ในศาลนางตะเคียนทอง ณ วัดสูง ต าบลเสาไห้ ห่างจากที่ว่าการอ าเภอเสาไห้
ประมาณ ๕๐๐ เมตร ริมทางหลวงหมายเลข ๓๐๔๑   เป็นเสาไม้ตะเคียนขนาดใหญ่ โดยถือกันว่าเป็น
เจ้าแม ่เพราะสิ่งของที่น าไปบูชาล้วนเป็นของสตรีทั้งสิ้น มีต านานเล่ากันว่า เมื่อครั้งสร้างกรุงเทพฯ เป็น
ราชธานี ได้มีการเกณฑ์เสาจากหัวเมืองต่าง ๆ เพ่ือคัดเลือกเสาที่มีลักษณะงดงาม เพ่ือจัดเป็นเสาเอก 
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ทางเมืองสระบุรีได้จัดส่งเสาต้นหนึ่งที่มีลักษณะงดงามมาก ล่องลงมาตามล าน้ าป่าสัก แต่มาถึงกรุงเทพฯ 
ช้าไปเล็กน้อย และได้มีการคัดเลือกเสาเอกไปก่อนแล้ว จึงได้เป็นเสารอง ซึ่งถ้าเสาต้นนี้มาทันเวลาก็ต้อง
ไดเ้ป็นเสาเอกอย่างแน่นอน เพราะมีลักษณะใหญ่ และสวยงามมากด้วยความยาว ๑๓ เมตร กว้าง ๐.๗๕ 
เมตร เสาต้นนี้จึงเกิดความเสียใจลอยทวนน้ ากลับขึ้นมาจมลง ณ ต าบลแห่งนี้อยู่ประมาณ   ๑๐๐ กว่าปี 
เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๑ ได้มีชาวบ้านน าขึ้นจากน้ าไปไว้ที่ศาลหน้าพระอุโบสถวัดสูง 

จนถึงปัจจุบันนี้ พอตกเวลากลางคืนชาวบ้านมักได้ยินเสียงร้องไห้ จึงได้ให้ชื่อต าบลนี้ว่า ต าบล
เสาร้องไห้ และได้กลายเป็น “อ าเภอเสาไห้”   ในปัจจุบัน และในวันที่ ๒๓ เมษายนของทุกปีจะมี
ประเพณีสรงน้ านางตะเคียน  ณ บริเวณหน้าอุโบสถวัดสูง 
 
การแข่งขันเรือยาวประเพณีลุ่มน้ าป่าสัก  

การแข่งขันเรือยาวประเพณีลุ่มน้ าป่าสัก จัดขึ้นเป็นประเพณี ณ  บริเวณท่าน้ าหน้าที่ว่าการ
อ าเภอเสาไห้ทุกปี ในวันเสาร์-อาทิตย์สุดท้ายของเดือนกันยายน โดยเชิญเรือยาวจากจังหวัดต่าง ๆ แบ่ง
ประเภทของเรือเป็น ๔ ประเภท ได้แก่ เรือยาวใหญ่   ๕๖   ฝีพาย ,  เรือ  ๓๐  ฝีพาย ,  ๑๒  ฝีพาย 
และ ๑๐ ฝีพาย   เข้าแข่งขันหาผู้ชนะเลิศ ถือว่าเป็นการอนุรักษ์ประเพณีของท้องถิ่นอย่างหนึ่ง 

 
ประเพณีสงกรานต์สรงน้ าแม่นางตะเคียนวัดสูง 
 ประเพณีสงกรานต์สรงน้ าแม่นางตะเคียนวัดสูง จัดขึ้นเป็นประจ าทุกปี ณ บริเวณหน้าอุโบสถวัด
สูง อ าเภอเสาไห้ ในวันที่ ๒๓ เมษายน ของทุกปี มีการท าบุญตักบาตร รดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ และปิดทอง
สรงน้ า  แม่นางตะเคียน 
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สัญลักษณ์ประจ าโรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา 

 
 
 
 
 
 
 

ความหมายของตราโรงเรียน 
วงกลมนอกสุด    หมายถึง  รอบรั้วโรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา 
วงกลมกลาง     หมายถึง  คณะผู้บริหาร บุคลากร คร ูนักเรียน และผู้ปกครองโรงเรียน

อนุบาลบุญเกื้อวิทยา 
 

สีประจ าโรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา 
 

“ ขาว – เขียว ” 

 

 สีขาว  หมายถึง  ความสดใส    บริสุทธิ์    และมีความพร้อมในการรับความรู้ 
สีเขียว หมายถึง  ความเจริญงอกงามของนักเรียนที่ได้รับการพัฒนาเป็นคนดี  คนเก่ง และอยู่ 

ในสังคมอย่างมีความสุข 
ความหมายของสีโรงเรียน   หมายถึง   นักเรียนโรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยามีความสดใส 

บริสุทธิ์   มีความเจริญงอกงามและพร้อมที่จะรับความรู้และพัฒนา ได้ตลอดเวลา 
 
ปรัชญาโรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา 
 

“ พัฒนาความพร้อม  ปลูกฝังคุณธรรม เน้นกระบวนการเรียนรู้ ” 
 
ค าขวัญโรงเรียนของโรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา 
 

“ น าวิชาการ ช านาญเทคโนโลยี ดีเด่นภาษา พัฒนาสิ่งแวดล้อม ” 
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๒.  ข้อมูลครู บุคลากร และข้อมูลนักเรียน 
 

ข้อมูลผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง วุฒิการศึกษาสูงสุด 

๑ นายถาวร       บุญเกื้อ ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ ค.บ. สังคมศึกษา 
๒ นางสุพรรณนิการ์  บุญเกื้อ ผู้อ านวยการ ค.ม. บริหารการศึกษา 

ค.บ. คณิตศาสตร์ 
๓ นายหรรษธร   บุญเกื้อ รองผู้จัดการ ค.ม. บริหารการศึกษา 

วศ.บ. เทคโนโลยีการบิน 
๔ นางสาวกรกนก  บัวศิลา ผู้ช่วยผู้อ านวยการ  ค.บ. การประถมศึกษา 
๕ นายต่อศักดิ์    เทศแก่น ผู้ช่วยผู้อ านวยการ , หัวหน้าฝา่ย

อาคารสถานที่ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

๖ นางสาวปิยะวรรณ   ศิริพัฒน์ ครูประจ าชั้นเตรียมอนุบาล ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
๗ นางสาวกาญจนา  ข้ามสาม ครพ่ีูเลี้ยงชั้นเตรียมอนุบาล บธ.บ บริหารทรัพยากรมนุษย์ 
๘ นางสาวสุพิชชา ยอดสุวรรณ ครูประจ าชั้นอนุบาล ๑/๑ ป.บัณฑิตวิชาชีพครู 

ศศ.บ. ภาษาไทย 
๙ นางสาววิชชุดา    นวลทอง ครูพ่ีเลี้ยง มัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

๑๐ นางหนูรัตน์    ตัดสุนทร ครูประจ าชั้นอนุบาล ๑/๒ ศษ.บ. ปฐมวัยศึกษา 
๑๑ นางฉัตรนภา    สุเกตุ ครูพ่ีเลี้ยง วท.บ. สัตวศาสตร ์
๑๒ นางสาวฐิตา    สมพร ครูประจ าชั้นอนุบาล ๒/๑ รศ.บ. การบริหารรัฐกิจ 
๑๓ นางสาววัลภา  ไชยโคตร ครูประจ าชั้นอนุบาล ๒/๒ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
๑๔ นางสาวนิชาพร   ไพรอุบล ครูประจ าชั้นอนุบาล ๓/๑ ป.บัณฑิตวิชาชีพครู 

บธ.บ. การบริหารธุรกิจ       
(การบัญชี)  

๑๕ นางสาวรัญชิดา  มูลประถม ครูประจ าชั้นอนุบาล ๓/๒ ศษ.บ. สังคมศึกษา 
๑๖ นางสาวญาณิศา  วิเศษศรี ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๑ ค.บ. พระพุทธศาสนา 
๑๗ นางวัชรีวรรณ  แสงทอง ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๒ ค.บ. พลศึกษา 
๑๘ นางลาวัณย์     แสงภักดี ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒/๑ ป.บัณฑิตวิชาชีพครู 

วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
๑๙ นางสาวยุพา   กอเงินกลาง ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒/๒ ป.บัณฑิตวิชาชีพครู 

บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
๒๐ นางสาววันวิสาข์  รักษาควร ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๑ ค.บ. การประถมศึกษา 
๒๑ นางสาวพรรณกร  เทศนา ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๒ วท.บ. คณิตศาสตร์ 
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ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง วุฒิการศึกษาสูงสุด 

๒๒ นางสาววัชราภรณ์  พลอามาตย์ ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๑ ค.บ. สังคมศึกษา 
๒๓ นางสาวชนัฎดา  แย้มวาจา ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๒ วท.บ. เกษตรศาสตร์ 
๒๔ นางสุภาภรณ์  ใจห้าว ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๑ ป.บัณฑิตวิชาชีพครู 

บธ.บ. การจัดการทั่วไป 
๒๕ นางสาวสุรีรัตน์  อินทรักษ์ ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๒ ศศ.บ. ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
๒๖ นางสาวนวพร   จันทวงษ์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการระดับ

ประถมศึกษา / ครูประจ าชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๖/๑ 

ป.บัณฑิตวิชาชีพครู 
วท.บ. เคมี 

๒๗ นางสาวกัลยาณี   สีม่วง ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๒ ค.บ. คณิตศาสตร์ 
๒๘ นางเพ่ิมสุข      รุยาพร ครูพิเศษ (ภาษาอังกฤษ) มัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ ๕ 

ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษ 
๒๙ Mr. Ian Ceasar B. Wamilda ครูชาวต่างชาติ Bachelor of Professional 

Eucation 
๓๐ Mr. Jonathan Pronteras ครูชาวต่างชาติ Bachelor of Theology 

๓๑ Mrs. Kristine Joy Wamilda ครูชาวต่างชาติ Bachelor of Nursing 

๓๒ นางคุณทิวา   รัตน์นาคิน ครูพิเศษ (ภาษาจีน) Bachelor of Arts 

๓๓ นายสุภี          เบ้าทอง ครูพิเศษ  (สังคมศึกษา ฯ) พธ.บ. ภาษาอังกฤษ 
๓๔ นายเปรม        ร้อยต๊ะ ครูพิเศษ (พลศึกษา) ศษ.บ. พลศึกษา 
๓๕ นายเรืองศักดิ์    ทีคะ ครูพิเศษ (พลศึกษา) ค.บ. พลศึกษา 
๓๖ นางสาวฐิติรัตน์   วงษ์นิล ครูพิเศษ (คอมพิวเตอร์) มัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
๓๗ นางสาวปทิตตา   เทศแก่น ครพิูเศษ (ภาษาต่างประเทศ) บธ.บ. การตลาด 
๓๘ นางสาวนันทพร  ครองบุญ หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน ป.บัณฑิตวิชาชีพครูวท.บ. 

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
๓๙ นางพีรดา       ชูแสง ครูพิเศษ (ธุรการ) ป.บัณฑิตวิชาชีพครู 

ศศ.บ. รัฐศาสตร์ 
๔๐ นางสาวอภิญญา   เรือนอินทร์ ครพิูเศษ ค.บ. สังคมศึกษา 
๔๑ นางแสงเงิน    ศรีชัย แม่ครัว ประถมศึกษาปีที่ ๔ 
๔๒ นางสาวประยูร  จินาวิน แม่ครัว ประถมศึกษาปีที่ ๖ 
๔๓ นางธัญพร    พอดี แม่บ้าน มัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
๔๔ นางวิลัย   จินาวิน แม่บ้าน ประถมศึกษาปีที่ ๔ 
๔๕ นางดวงดี   ดวงสีทา แม่บ้าน ประถมศึกษาปีที่ ๖ 
๔๖ นายกิตติชัย    วริวงษ ์ นักการ ประถมศึกษาปีที่ ๖ 
๔๗ นายเกียรตศิักดิ์   เพ็ชร์ตรา นักการ มัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
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ข้อมูลนักเรียน 
 ๑)  จ านวนนักเรียนจ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน ดังนี้ 

ระดับชั้น 
ปีการศึกษา 

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

เตรียมอนุบาล ๑๔ ๑๔ ๒๘ ๒๒ ๑๔ ๓๖ ๑๕ ๙ ๒๔ 
อนุบาล ๑ ๒๑ ๓๗ ๕๘ ๓๑ ๓๑ ๖๒ ๓๒ ๓๕ ๖๗ 
อนุบาล ๒ ๒๖ ๓๓ ๕๙ ๒๖ ๔๑ ๖๗ ๓๔ ๓๓ ๖๗ 
อนุบาล ๓ ๒๙ ๑๔ ๔๓ ๓๑ ๓๑ ๖๒ ๒๘ ๔๒ ๗๐ 

รวมระดับปฐมวัย ๙๐ ๙๘ ๑๘๘ ๑๑๐ ๑๑๗ ๒๒๗ ๑๐๙ ๑๑๙ ๒๒๘ 
ประถมศึกษาปีที่ ๑ ๒๕ ๒๖ ๕๑ ๓๔ ๑๘ ๕๒ ๓๗ ๓๓ ๗๐ 

ประถมศึกษาปีที่ ๒ ๓๒ ๓๑ ๖๓ ๒๖ ๒๗ ๕๓ ๓๗ ๑๘ ๕๕ 

ประถมศึกษาปีที่ ๓ ๓๓ ๒๘ ๖๑ ๓๔ ๓๒ ๖๔ ๒๖ ๒๘ ๕๔ 
ประถมศึกษาปีที่ ๔ ๓๐ ๓๐ ๖๐ ๓๕ ๒๙ ๖๔ ๓๕ ๓๒ ๖๗ 

ประถมศึกษาปีที่ ๕ ๓๑ ๓๘ ๖๙ ๓๔ ๓๒ ๖๖ ๓๕ ๓๑ ๖๖ 

ประถมศึกษาปีที่ ๖ ๒๘ ๒๐ ๔๖ ๓๒ ๓๙ ๗๑ ๓๓ ๓๑ ๖๔ 

รวมระดับประถมศึกษา ๑๗๙ ๑๗๓ ๓๕๒ ๑๙๕ ๑๗๗ ๓๗๒ ๒๐๓ ๑๗๓ ๓๗๖ 
รวมทั้งหมด ๒๖๙ ๒๗๑ ๕๔๐ ๓๐๕ ๒๙๔ ๕๙๙ ๓๑๒ ๒๙๒ ๖๐๔ 

 

 ๒)  นักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม                      คน 
 ๓)  มีนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ      -    คน 
 ๔)  มีนักเรียนปัญญาเลิศ      ๔๗  คน 
 ๕)  มีนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ (ทุนการศึกษา) ๑๐    คน 
 ๖)  จ านวนนักเรียนต่อห้อง (เฉลี่ย)     ๓๒  คน 
 ๗)  สัดส่วนครู ๑ คน ต่อ นักเรียน              ๑ : ๑๕  คน 
 ๘)  จ านวนนักเรียนที่ลาออกกลางคัน     -    คน 
 ๙)  จ านวนนักเรียนที่ลาออกไปเพื่อศึกษาต่อที่อ่ืน   ๑๐    คน 
 ๑๐) สถิติการขาดเรียน / วัน     ๒   คน 
 ๑๑)  มีนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๓ จบหลักสูตร   ๗๐ คน  (ร้อยละ๑๐๐) 
 ๑๒)  มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จบหลักสูตร   ๖๔ คน  (ร้อยละ๑๐๐) 
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จ านวนนักเรียนและการจัดชั้นเรียนปีการศึกษา  ๒๕๖๐ 

  

ระดับ/ชั้น จ านวนห้อง 
จ านวนนักเรียน 

ชาย หญิง รวม 

เตรียมอนุบาล ๑ ๑๕ ๙ ๒๔ 
อนุบาล  ๑ ๒ ๓๒ ๓๕ ๖๗ 
อนุบาล  ๒ ๒ ๓๔ ๓๓ ๖๗ 
อนุบาล  ๓ ๒ ๒๘ ๔๒ ๗๐ 
รวมก่อนระดับประถมศึกษา ๗ ๑๐๙ ๑๑๙ ๒๒๘ 
ประถมศึกษาปีที่   ๑ ๒ ๓๗ ๓๓ ๗๐ 

ประถมศึกษาปีที่   ๒ ๒ ๓๗ ๑๘ ๕๕ 

ประถมศึกษาปีที่   ๓ ๒ ๒๖ ๒๘ ๕๔ 
ประถมศึกษาปีที่   ๔ ๒ ๓๕ ๓๒ ๖๗ 

ประถมศึกษาปีที่   ๕ ๒ ๓๕ ๓๑ ๖๖ 

ประถมศึกษาปีที่   ๖ ๒ ๓๓ ๓๑ ๖๔ 

รวมประถมศึกษา ๑๒ ๒๐๓ ๑๗๓ ๓๗๖ 
รวมทั้งสิ้น ๑๙ ๓๑๒ ๒๙๒ ๖๐๔ 
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๓.  แผนที่ตั้งของโรงเรียน 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

๔.  อาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน ห้องประกอบ 

 
ข้อมูลอาคารสถานที่ 
 ๑)  อาคารสถานที่/บ้านพักครู 

ที ่ อาคาร จ านวน (หลัง) 

๑ อาคารเรียน ๔ 
๒ อาคารประกอบ  ๓ 
๓ โรงอาหาร ๑ 

 รวม ๘ 
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 ๒)  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ/ห้องพิเศษ 

ที ่ สถานที ่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ *ห้องพิเศษ รวม 

๑ เตรียมอนุบาล ๑ - - ๑ 

๒ อาคารอนุบาล ๓ - - ๓ 

๓ อาคารบุญเกื้อ ๙ - - ๙ 

๔ อาคารพิเลิศ ๖ - - ๖ 

๕ อาคารสุพรรณนิการ์ - - ๑ ๑ 

๖ ห้องคอมพิวเตอร์ - ๑ - ๑ 

๗ ห้องอ านวยการ - - ๑ ๑ 

๘ ห้องธุรการ - ๑ - ๑ 

๙ ห้องพักครู - - ๒ ๒ 

๑๐ ห้องวิทยาศาสตร์ - ๑ - - 

รวม ๑๙ ๓ ๔ ๒๖ 
 

 *  ห้องพิเศษ หมายถึง ห้องที่ใช้บริหารงาน เช่น ห้องกลุ่มสาระฯ ห้องกลุ่มงาน ห้อง
ประชุม เป็นต้น 
 
 ๓)  สถานที่ใช้จัดการเรียนการสอน 

ที ่ สถานที่เรียน จ านวน (ห้อง) 

๑ ห้องท่ีใช้เรียน ๑๙  
๒ สนามฟุตบอล ๑   
๓ สนามบาสเกตบอล ๑   
๔ สนามวอลเลย์บอล ๑   
๕ สนามตะกร้อ ๑   
๖ สนามเปตอง ๑   
๗ สนามฟุตซอล ๑   
๘ สระว่ายน้ า ๑ 
๙ ห้องคอมพิวเตอร์ ๑   

๑๐ ห้องสมุด ๑   
๑๑ ห้องวิทยาศาสตร์ ๑ 
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๔)  ห้องน้ า-ห้องส้วม 

ที ่ อาคาร 
ครู 

(ห้อง) 
นักเรียนชาย

(ห้อง) 
นักเรียนหญิง

(ห้อง) 
รวม 

๑ เตรียมอนุบาล - - - ๑ 
๒ อาคารอนุบาล - - - ๒ 
๓ อาคารบุญเก้ือ - - - ๓ 
๔  อาคารพิเลิศ ๒ - - ๒ 
๕ อาคารสุพรรณนิการ์ ๑ - - ๑ 

๖ บริเวณโรงอาหาร - ๓ ๔ ๗ 
๗ บริเวณหน้าห้องอนุบาล - ๓ ๓ ๖ 
๘ สระว่ายน้ า - ๑ ๑ ๒ 

รวม ๔ ๗ ๘ ๒๔ 

 
 

๕.  โครงสร้างการบริหาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบุญเกื้อวิทยา 

คณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

คณะกรรมการเครือข่าย 
ผู้ปกครอง 

กลุ่มบริหารงาน 
การเงินและพัสด ุ

กลุ่มบริหารงาน 
วิชาการ 

กลุ่มบริหารงาน 
ทั่วไป 

กลุ่มบริหารงาน 
บุคคล 

นักเรียน 
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คณะกรรมการบริหารโรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

นางสาวญาณิศา  วิเศษศรี 
กรรมการและเลขานุการ 

นางสาวกรกนก   บัวศิลา 
ประธาน 

นายต่อศักดิ์  เทศแก่น 
รองประธาน 

นางวัชรีวรรณ  แสงทอง 
กรรมการ 

นายหรรษธร   บุญเกื้อ 
กรรมการ 

นางสาวสุรีรัตน์  อินทรักษ์ 
กรรมการ 

นางสาวนวพร   จันทวงษ์ 
กรรมการ 

นางสาวรัญชิดา  มูลประถม 
กรรมการ 

นางปิยะวรรณ  ศิริพัฒน์ 
กรรมการ 

-ส่งเสริม
ประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 

-ส่งเสริม สืบสาน
วฒันธรรมไทย 

-ส่งเสริมกิจกรรมการมี
ส่วนร่วมกบัชุมชน 

-งานดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียน 

-งานรักษาระเบียบวนิัย 

 
 

 
 

-งานบญัชี 

-งานเทคโนยี
สารสนเทศ 

-งานทะเบียน
นกัเรียน 

-การรับนกัเรียน 

-งานสัมพนัธ์ชุมชน 

-การประสานและ
พฒันาเครือข่ายทาง
การศึกษา 
-งานสารบรรณ 

-งานพสัดุ-ครุภณัฑ ์

 
 

นางสุพรรณนิการ์  บุญเกื้อ 

ท่ีปรึกษา 
นายถาวร  บุญเกื้อ 

ท่ีปรึกษา 
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๖.  สิ่งอ านวยความสะดวก 
 

ที ่ สิ่งอ านวยความสะดวก จ านวน 
๑ เครื่องปรับอากาศ ๒๙ 
๒ Smart TV ๒๐ 
๓ เครื่องโปรเจ็คเตอร์ / เครื่องฉายภาพนิ่ง ๕ 
๔ สนามเด็กเล่น ๒ 
๕ ลานเอนกประสงค์ / ลานกีฬา ๖ 
๖ สระว่ายน้ า ๑ 
๗ เครื่องคอมพิวเตอร์ ๓๕ 
๘ เครื่องพิมพ์ ๑๐ 
๙ ห้องสมุด ๑ 

๑๐ ห้องวิทยาศาสตร์ ๑ 
๑๑ ห้องคอมพิวเตอร์ ๑ 
๑๒ ห้องพยาบาล ๑ 
๑๓ ตู้บริการน้ าดื่ม ๓ 
๑๔ ทางลาดส าหรับผู้พิการ ๑ 

 
 

๗.  ความส าเร็จในการจัดการศึกษา 
 
ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 จากผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ สรุปได้ว่าได้ระดับดี
เยี่ยม   พบว่าด้านที่ ๑  ด้านมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน  อยู่ในระดับดีเยี่ยม  ด้านที่ ๒  ด้าน
มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา   อยู่ในระดับดีเยี่ยม  พบว่าด้านที่ ๓  ด้านมาตรฐานด้านคุณภาพการ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  อยู่ในระดับดีเยี่ยม  ด้านที่  ๔  มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา  อยู่
ในระดับดีเยี่ยม  ด้านที่  ๕  มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม  อยู่ในระดับดีเยี่ยม 
   

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 จากผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๐  สรุปได้ว่าได้
ระดับดี   ทั้งนี้เพราะมาตรฐานที่ ๑  ผลการจัดการศึกษา  อยู่ในระดับดี  มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการ
บริหารและการจัดการศึกษา  อยู่ในระดับดีเยี่ยม  มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
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เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  อยู่ในระดับดี  มาตรฐานที่ ๔  ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล   
อยู่ในระดับด ี  
 จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ระดับประเทศ ระดับสังกัด  ระดับจังหวัดและระดับโรงเรียน  พบว่า 

   วิชาภาษาไทย  มีคะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน  สูงกว่า  ระดับจังหวัด  ระดับ
สังกัด  และระดับประเทศ 

   วิชาคณิตศาสตร์  มีคะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน  สูงกว่า  ระดับจังหวัด  และ
ระดับประเทศแต่มีคะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน ต่ ากว่า ระดับสังกัด  

   วิชาวิทยาศาสตร์  มีคะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน  สูงกว่า  ระดับจังหวัด  ระดับ
สังกัด  และระดับประเทศ 

   วิชาภาษาอังกฤษ  มีคะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน  สูงกว่า  ระดับจังหวัด  ระดับ
สังกัด และระดับประเทศ   

 จากผลการทดสอบอ่านออกเขียนได้ – อ่านคล่องเขียนคล่อง  พบว่า นักเรียนระดับ              
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๒ ทุกคนผ่านเกณฑ์การประเมินการอ่านออกเขียนได้ – อ่านคล่องเขียนคล่อง
ระดับดีข้ึนไป  คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๓๓ ของนักเรียนปกติทั้งหมด 
 นักเรียนระชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ คิดเป็น
เป็นร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียนทั้งหมด 
 
๘.  อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของโรงเรียน           
 
อัตลักษณ์ของโรงเรียน 
 “วิชาการดี   มีคุณธรรม 
 

เอกลักษณ์ของโรงเรียน 
 “ส่งเสริมความเป็นไทย” 
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๙.  ทรัพยากรและงบประมาณ 
 
 ๙.๑  แผนการใช้งบประมาณของโรงเรียน 

รายรับ 
งบประมาณปีการศึกษา 

รายจ่าย 
งบประมาณปีการศึกษา 

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 
เงินอุดหนุน
รายหัว 

๕,๒๘๗,๐๙๗.๘๔ ๕,๖๙๖,๕๔๒.๘๓ ๕,๖๑๒,๖๒๗.๑๙ เงินเดือน-ค่าจ้าง ๗,๘๐๕,๔๒๕.๐๐ ๗,๗๕๑,๒๙๒ ๘,๕๗๓,๙๔๘ 

ค่าธรรมเนียม
การศึกษา 

๒,๑๔๐,๓๒๐ ๒,๔๒๔,๗๖๐ ๒,๕๘๑,๖๓๐ งบพัฒนา
คุณภาพการจัด
การศึกษา 

๕๓๐,๒๐๗ ๔๒๔,๙๑๑ ๖๗๗,๒๓๑.๕๐ 

ค่าธรรมเนียม
อื่น 

๕๓๙,๘๗๐ ๖๘,๑๔๙ ๑๕๒,๑๕๐ รายจ่ายอื่นๆ ๙๓๐,๕๓๘.๙๙ ๗,๓๕๑,๑๖๙.๘๒ ๓,๒๘๐,๘๖๑.๑๔ 

รายได้อื่นๆ  ๒,๙๙๐,๔๙๖ ๔,๕๖๒,๘๔๙ ๔,๑๙๕,๑๒๕     
ฯลฯ    ฯลฯ    
รวม        

 

              ๙.๒ แผนการใช้ทรัพยากรของโรงเรียน 

รายการ 
ข้อมูลทรัพยากรปีการศึกษา 

ปีปัจจุบัน ๒๕๖๐ ๒๕๕๙ ๒๕๕๘ 
๑. คอมพิวเตอร์เพื่อส านักงาน ๘ ๘ ๘ ๘ 
๒. คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา ๒๗ ๒๗ ๒๗ ๒๕ 
๓. โทรทัศน์ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ 
๔. โทรศัพท์ส านักงาน ๓ ๒ ๒ ๒ 
๕. เครื่องฉายภาพนิ่ง ๕ ๔ ๔ ๓ 

  

 ๙.๓ แผนการรับนักเรียน 

ระดับการศึกษา 
ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 

ปีปัจจุบัน ๒๕๖๐ ๒๕๕๙ ๒๕๕๘ 
ก่อนประถมศึกษา ๒๐๖ ๒๒๘ ๒๓๕ ๒๒๓ 
ประถมศึกษา ๓๘๕ ๓๗๖ ๓๘๘ ๓๖๙ 
มัธยมศึกษาตอนต้น - - - - 
มัธยมศึกษาตอนปลาย - - - - 

รวม ๕๙๑ ๖๐๔ ๖๒๓ ๕๙๒ 
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 ๙.๔  แผนการรับครูและบุคลากร 

ประเภท 
ข้อมูลครูและบุคลากร 

ปีปัจจุบัน ๒๕๖๐ ๒๕๕๙ ๒๕๕๘ 
คร ู ๓๙ ๓๙ ๓๖ ๓๙ 
บุคลากรสนับสนุน ๑ ๑ ๑ ๑ 
อ่ืนๆ ๗ ๗ ๗ ๖ 

รวม ๔๗ ๔๗ ๔๔ ๔๖ 
 
 

๑๐.  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 
 
 ๑๐.๑  ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
                     ๑๐.๑.๑  ระดับการศึกษาปฐมวัย  ปีการศึกษา ๒๕๖๐  

ระดับการศึกษาปฐมวัย น้ าหนัก 
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ด้านที่ ๑ มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ๒๐ ๑๘.๕๑ ดีเย่ียม 

มาตรฐานที ่ ๑  เด็กมีพัฒนาการดา้นร่างกาย  ๕ ๔.๙๒ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที ่ ๒  เด็กมีพัฒนาการดา้นอารมณ์และจิตใจ ๕ ๓.๘๘ ดีมาก 
มาตรฐานที ่ ๓  เด็กมีพัฒนาการดา้นสังคม ๕ ๔.๙๖ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที ่ ๔  เด็กมีพัฒนาการดา้นสติปญัญา ๕ ๔.๗๕ ดีเยี่ยม 
ด้านที่ ๒  มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา   ๖๕ ๖๒.๗๘ ดีเย่ียม 
มาตรฐานที ่ ๕  ครูปฏิบตัิงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกดิ
ประสิทธิพล 

๒๐ ๑๗.๗๘ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที ่ ๖  ผู้บริหารปฏิบตัิงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสทิธิภาพ 
และเกดิประสิทธิผล 

๒๐ ๒๐ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที ่ ๗  แนวการจัดการศกึษา ๒๐ ๒๐ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที ่ ๘  สถานศึกษามีการประกันคณุภาพภายในของสถานศกึษา 
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

๕ ๕ ดีเยี่ยม 

ด้านที ่ ๓  มาตรฐานด้านคุณภาพการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  ๕ ๕ ดีเย่ียม 

มาตรฐานที ่ ๙  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ใหส้ถานศึกษา 
เป็นสังคมแห่งการเรยีนรู ้

๕ ๕ ดีเย่ียม 

ด้านที ่ ๔  มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา   ๕ ๕ ดีเย่ียม 
มาตรฐานที ่ ๑๐  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรชัญา 
วิสัยทัศน์ และจุดเน้นการจัดการศกึษาปฐมวัย 
 

๕ ๕ ดีเย่ียม 



แผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนอนุบาลบญุเกื้อวิทยา พ.ศ.  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ๑๙ 
 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา    ต าบลเสาไห้    อ าเภอเสาไห้    จังหวัดสระบุร ี

 

ระดับการศึกษาปฐมวัย น้ าหนัก 
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ด้านที ่ ๕  มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม ๕ ๕ ดีเย่ียม 
มาตรฐานที ่ ๑๑  การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูป 
การศึกษาเพื่อยกระดับคณุภาพใหสู้งขึ้น 

๕ ๕ ดีเย่ียม 

คะแนนรวม ๑๐๐ ๙๖.๒๘ ดีเยี่ยม 

 
                     ๑๐.๑.๒  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับ ๓  ดี 
จากผลการด าเนินงาน  โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้โรงเรียนจัดการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาประสบผลส าเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน  
จากผลการประเมินสรุปได้ว่าได้ระดับดี   ทั้งนี้เพราะมาตรฐานที่ ๑  ผลการจัด
การศึกษา  อยู่ในระดับดี  มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา  
อยู่ในระดับดีเยี่ยม  มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ  อยู่ในระดับดี  มาตรฐานที่ ๔  ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล   
อยู่ในระดับดี 

ทั้งนี้  โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายที่
เป็นไปตามปัญหาและความต้องการพัฒนาตามสภาพของผู้เรียน  สอดคล้องกับจุดเน้น
ของสถานศึกษาและสภาพของชุมชนท้องถิ่น  จนมีผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
อยู่ ในระดับดี เยี่ยม  พัฒนาการของค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติสูงกว่า
ระดับประเทศ  ผู้เรียนมีความมีความสามารถในการอ่านและเขียน  การสื่อสารทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ความสามารถในการคิดค านวณ  การใช้เทคโนโลยีและ
การสื่อสารที่เหมาะสม  ปลอดภัย อย่างมีประสิทธิภาพ  ส าหรับนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๕ มีความรู้ความเข้าใจ  และมีความพร้อมในการศึกษาต่อใน
ระดับชั้นที่สูงขึ้น   รวมทั้งนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ที่ผ่านการสอบ
คัดเลือกศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ได้ทุกคนและมีความประพฤติด้าน
คุณธรรมจริยธรรม  ค่านิยมและคุณลักษณะตามที่สถานศึกษาก าหนดปรากฏอย่าง
ชัดเจน  มีสุขภาพร่างกายตามเกณฑ์มาตรฐาน  สุขภาพจิตที่ดี  รู้จักการเรียนรู้วิธี
ป้องกันตนเองจากสิ่งล่อลวงต่างๆ  ดังที่ปรากฏผลการประเมินในมาตรฐานที่ ๑               
ในด้านกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษามีผลการประเมินในราย
มาตรฐานอยู่ในระดับดีเยี่ยม  สถานศึกษามีการวางแผน  ออกแบบกิจกรรมและ
ด าเนินงานตามแผนที่เกิดจากการมีส่วนร่วม  ใช้ผลการประเมินและการด าเนินงานที่
ผ่านมาเป็นฐานในการพัฒนา  และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา  ตรวจสอบผล
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การด าเนินงาน  และการปรับปรุงแก้ไขงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ครูจัดกระบวนการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม  วิเคราะห์  
ออกแบบและจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เป็นไปตามความต้องการของหลักสูตร  
และบริบทสถานศึกษา  พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้   ใช้สื่อการเรียนรู้   ติดตาม
ตรวจสอบและช่วยเหลือนักเรียนเพ่ือพัฒนาและแก้ปัญหารายบุคคล  และการ
ประเมินผลจากสภาพจริงในทุกขั้นตอน  สถานศึกษาด าเนินงานตามระบบการประกัน
คุณภาพภายในอย่างเป็นขั้นตอน  จนเกิดคุณภาพ  ประสิทธิภาพและประสิทธิผลจนมี
ผลประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม  โดยสถานศึกษาให้ความส าคัญกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  
เพ่ือเกิดความร่วมมือในการวางระบบและด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาเป็นอย่างดี 

 
       ๑๐.๒  ผลการประเมินคุณภาพภายนอก (รอบสาม) 
                     ๑๐.๒.๑  ระดับการศึกษาปฐมวัย   

การศึกษาขั้นพื้นฐาน : การศึกษาปฐมวัย 
น้ าหนัก 
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑  มาตรฐานที่ว่าด้วยผลการจัดการศึกษา    
กลุ่มตัวบ่งชี้พืน้ฐาน    
ตัวบ่งช้ีที่ ๑  เด็กมีพัฒนาการดา้นร่างกายสมวยั ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๒  เด็กมีพัฒนาการดา้นอารมณ์และจติใจสมวัย ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๓  เด็กมีพัฒนาการดา้นสังคมสมวัย ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๔  เด็กมีพัฒนาการดา้นสติปัญญาสมวัย ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๕  เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในข้ันต่อไป ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลกัษณ ์    
ตัวบ่งช้ีที่ ๙  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วสิัยทัศน์ 
พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑๐  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อน
เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชีม้าตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๑  ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาท
ของสถานศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๒  มาตรฐานที่ว่าด้วยการบริหารจัดการศึกษา    
กลุ่มตัวบ่งชี้พืน้ฐาน    
ตัวบ่งช้ีที่ ๗  ประสิทธิภาพการบรหิารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา 

๑๕.๐๐ ๑๓.๕๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชีม้าตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๒  ผลการส่งเสรมิพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับ ๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 
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การศึกษาขั้นพื้นฐาน : การศึกษาปฐมวัย 
น้ าหนัก 
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

มาตรฐาน  รักษามาตรฐานและพฒันาสู่ความเป็นเลศิที่สอดคล้อง
กับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
มาตรฐานที่ ๓  มาตรฐานที่ว่าด้วยการบริหารจัดการศึกษา    
กลุ่มตัวบ่งชี้พืน้ฐาน    
ตัวบ่งช้ีที่ ๖  ประสิทธิภาพการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 

๓๕.๐๐ ๓๔.๐๐ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๔  มาตรฐานที่ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน    
กลุ่มตัวบ่งชี้พืน้ฐาน    
ตัวบ่งช้ีที่ ๘  ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน ๕.๐๐ ๔.๘๒ ดีมาก 

คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ ๙๗.๓๒ ดีมาก 

 
                     ๑๐.๒.๒  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมศึกษา 
น้ าหนัก 
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑  มาตรฐานที่ว่าด้วยผลการจัดการศึกษา    
กลุ่มตัวบ่งชี้พืน้ฐาน    
ตัวบ่งช้ีที่ ๑  เด็กมีพัฒนาการดา้นร่างกายสมวยั ๑๐.๐๐ ๙.๙๒ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๒  เด็กมีพัฒนาการดา้นอารมณ์และจติใจสมวัย ๑๐.๐๐ ๙.๘๔ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๓  เด็กมีพัฒนาการดา้นสังคมสมวัย ๑๐.๐๐ ๙.๗๓ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๔  เด็กมีพัฒนาการดา้นสติปัญญาสมวัย ๑๐.๐๐ ๙.๗๐ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๕  เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในข้ันต่อไป ๒๐.๐๐ ๑๑.๖๑ พอใช้ 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลกัษณ ์    
ตัวบ่งช้ีที่ ๙  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วสิัยทัศน์ 
พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑๐  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อน
เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชีม้าตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๑  ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาท
ของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๒  มาตรฐานที่ว่าด้วยการบริหารจัดการศึกษา    
กลุ่มตัวบ่งชี้พืน้ฐาน    
ตัวบ่งช้ีที่ ๗  ประสิทธิภาพการบรหิารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา 
 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
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การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมศึกษา 
น้ าหนัก 
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชีม้าตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๒  ผลการส่งเสรมิพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับ
มาตรฐาน  รักษามาตรฐานและพฒันาสู่ความเป็นเลศิที่สอดคล้อง
กับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๓  มาตรฐานที่ว่าด้วยการบริหารจัดการศึกษา    
กลุ่มตัวบ่งชี้พืน้ฐาน    
ตัวบ่งช้ีที่ ๖  ประสิทธิภาพการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 

๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๔  มาตรฐานที่ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน    
กลุ่มตัวบ่งชี้พืน้ฐาน    
ตัวบ่งช้ีที่ ๘  ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน ๕.๐๐ ๔.๘๑ ดีมาก 

คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ ๙๐.๖๑ ดีมาก 
 

 
๑๑.  ผลการประเมินพัฒนาการและผลการทดสอบ 
 

   ๑๑.๑  ผลการประเมินพัฒนาการระดับการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

(คน) 

ผลการประเมินพัฒนาการระดับดี คิดเป็นร้อยละ 

ร่างกาย อารมณ-์จิตใจ สังคม สติปัญญา 

อนุบาลปีท่ี ๑ ๕๘ ๙๓.๑๑ ๑๐๐ ๙๘.๒๘ ๙๓.๑๑ 
อนุบาลปีท่ี ๒ ๖๗ ๙๘.๕๑ ๙๗.๐๒ ๑๐๐ ๙๗.๐๒ 
อนุบาลปีท่ี ๓ ๖๙ ๙๘.๕๑ ๙๗.๑๑ ๑๐๐ ๙๗.๑๑ 

         ๑๑.๒  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ 

สาระการเรียนรู ้
  จ านวนนักเรียน 

(คน) 
   คะแนนเฉลี่ย              

โรงเรียน 

   คะแนนเฉลี่ย   
 สังกัด 

   คะแนนเฉลี่ย 

 ประเทศ 

คณิตศาสตร ์ ๖๔ ๓๘.๐๕ ๔๒.๐๖ ๓๗.๑๒ 

ภาษาไทย ๖๔ ๕๐.๖๕ ๕๐.๓๐ ๔๖.๕๘ 

วิทยาศาสตร ์ ๖๔ ๔๒.๘๑ ๔๒.๑๘ ๓๙.๑๒ 

ภาษาต่างประเทศ ๖๔ ๔๘.๔๓ ๔๖.๖๕ ๓๖.๓๔ 

 



แผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนอนุบาลบญุเกื้อวิทยา พ.ศ.  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ๒๓ 
 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา    ต าบลเสาไห้    อ าเภอเสาไห้    จังหวัดสระบุร ี

 

ส่วนที่ ๒ 
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

 
๑. ผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน  ปัญหา  (SWOT) 
 
 

การวิเคราะห์สถานภาพจากสภาพแวดล้อมสถานศึกษา 
ปัจจัยภายในสถานศึกษา 

 

จุดแข็ง  (Strengths) จุดอ่อน  (Weaknesses) 
๑. สถานศึกษาจัดโครงสร้างการบริหารงานครอบคลุม

ทั้งระดับปฐมวัยและประถมศึกษาแบ่งเป็นสายงาน
อย่างเป็นระบบ 

๑.  บุคลากรที่บริหารงานตามโครงสร้างตามสายงาน           
มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย 

๒. ครูสอนไม่ตรงวุฒิ  ความรู้  ความสามารถ 
๒. มีระบบการการมอบหมายงานและแนวปฏิบัติของ

ฝ่ายต่างๆชัดเจน 
๓. จัดบริการในการส่งเสริมศักยภาพเด็กท่ีมีความ

ต้องการพิเศษยังไม่เหมาะสม 
๓. มีนโยบายน าไปสู่การปฏิบัติในแต่ละปีอย่างชัดเจน ๔. นักเรียนส่วนหนึ่งมีน้ าหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน 
๔. การติดต่อประสานงานภายในโรงเรียนมีความรวดเร็ว ๕. นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
๕. มีระบบของการรายงานสรุปผลการด าเนินงานที่
ชัดเจน 

๖. ห้องสมุดมีหนังสือไม่เพียงพอต่อการให้บริการ 

๖. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET  วิชาภาษาไทย  
คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  และภาษาอังกฤษ มี
ค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ   

๗. ครูบางส่วนยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
หลักสูตร  การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ ฯลฯ 

๗. นักเรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาการ 
ได้แก่ การแข่งขันวาดภาพระบายสี  เล่านิทาน
คุณธรรม  มารยาทไทย  อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์  
ท่องอาขยานท านองเสนาะ  การสร้างเกมสร้างสรรค์  
ปั้นดินน้ ามัน เป็นต้น 

๘. สัดส่วนเครื่องคอมพิวเตอร์กับจ านวนนักเรียน ไม่
เพียงพอ 

๙. มีการเคลื่อนย้ายเข้า-ออกของครูบ่อย 
๑๐. การจัดท าแฟ้มสะสมงานของนักเรียน 

๑๑. มีพ้ืนที่สนามหญ้าน้อย 
๘.  มีการดูแลความปลอดภัยของนักเรียนระหว่างขึ้นรถรับส่ง ๑๒. การพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลของนักเรียน 
๙.  นักเรียนมีความซื่อสัตย์สุจริต จิตอาสา  และรักษ์

ความเป็นไทย 
๑๓. ครมูีการใช้เทคโนโลยีมาจัดการเรียนการสอนเด็ก    

ยังขาดประสิทธิภาพ 
๑๐. ครูมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ๑๔. คณะกรรมการเครือข่ายยังไม่มีส่วนร่วมในการ 

      ท างานตามบทบาทอย่างจริงจัง ๑๑. นักเรียนมีการอนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น 



แผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนอนุบาลบญุเกื้อวิทยา พ.ศ.  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ๒๔ 
 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา    ต าบลเสาไห้    อ าเภอเสาไห้    จังหวัดสระบุร ี

 

จุดแข็ง  (Strengths) จุดอ่อน  (Weaknesses) 
๑๒. มีบุคคลากรเพียงพอกับจ านวนนักเรียน ๑๕. การใช้ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศในการรายงาน  

ผลการเรียนรายบุคคลของนักเรียนผ่าน  Website ๑๓. บุคลากรมีการเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกัน 

๑๔. มีงบประมาณจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอนเพียงพอ ๑๖. ระบบการรายงานเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศและ
การประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนผ่าน  Website ๑๕. มีเงินส ารองจ่าย กองทุนให้บุคลากรใช้จัดกิจกรรม 

๑๕. ใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดท าบัญชีรับจ่าย
งบประมาณ 

 

๑๗ .ครูมีความกระตือรือร้นมุ่งมั่นในการจัดการเรียนการสอน 
๑๘. มีสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลายเพียงพอ  
๑๙. มีครูที่มีความสามารถเฉพาะทางหลากหลาย เช่น    
กีฬา  นาฏศิลป์  คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี   

 

๒๐. บุคลากรมีความสามัคคี  การยอมรับซึ่งกันและกัน
ท างานเป็นทีม 

 

๒๑. มีการส่งเสริมการออมเงินและตั้งกองทุนสนับสนุน
ด้านการครองชีพของครู 

 

๒๒. ระบบการนิเทศภายในและน าผลไปพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน 

 

๒๓. มีระบบในการเบิกจ่ายเงิน เบิกจ่ายเงินคล่องตัว 
โปร่งใสมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด้านการเงิน 

 

๒๔. มีการใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่า  
๒๕. มีสื่อการเรียนการสอนทันสมัย  
๒๖. มีเจ้าหน้าที่ให้บริการ ดูแลรักษาสื่อ  
๒๗. มีสระว่ายน้ าให้บริการนักเรียน  
๒๘. ภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  

๒๙. มีการมอบหมายงานให้หัวหน้าฝ่ายตัดสินใจ ในบาง
เรื่อง 

 

๓๐. มีห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  ห้องคอมพิวเตอร์
ให้บริการนักเรียนอย่างเพียงพอ 

 

๓๑. โรงเรียนมีระบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่
ชัดเจน 

 

๓๒. มีอาคารเรียน อาคารประกอบเพียงพอกับจ านวน
นักเรียน 
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จุดแข็ง  (Strengths) จุดอ่อน  (Weaknesses) 
๓๓. คณะท างานฝ่ายบริหารมีการประชุมวางแผนการ 

ท างาน และติดตามสม่ าเสมอ 
 

๓๔. มีการคณะกรรมการบริหารสถานศึกษามีส่วนร่วม 
      ในการจัดการศึกษา 

 

๓๕. มีระบบในการท างานที่เป็นขั้นตอนและกระจาย
อ านาจ  ให้บุคลากรมีส่วนร่วม 

 

๓๖. มีการน าระบบเทคโนโลยีจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ  
๓๗. มีคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน  

ระดับสถานศึกษา  
 

๓๘. มีปฏิทินการปฏิบัติงานที่น าไปสู่การปฏิบัติได้อย่าง
เป็นรูปธรรม 

 

๓๙. มีการสร้างขวัญและก าลังใจให้กับครูอย่างมีระบบและ
ทั่วถึง 

 

๔๐. โรงเรียนสนับสนุนให้ครูได้รับการอบรมพัฒนาด้าน
การ จัดการเรียนการสอน 

 

๔๑. ผู้เรียนมีความสามารถในการท างานเป็นกลุ่มและมี
ทักษะในการท างาน 

 

๔๒. มีสื่อเทคโนโลยี และสิ่งอ านวยความสะดวกใน
ห้องเรียน 

 

 
 

การวิเคราะห์สถานภาพจากสภาพแวดล้อมสถานศึกษา 
ปัจจัยภายนอกสถานศึกษา 

  

—  โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 

๑. สถานศึกษาอยู่ใกล้ถนน การเดินทางสะดวก ๑. เกิดการแข่งขันการรับเด็กมากขึ้น  
๒. มีการแต่งกายชุดไท-ยวน เพ่ืออนุรักษ์วัฒนธรรม 
    ท้องถิ่น  ทั้งด้านการแต่งกาย  ความเป็นอยู่  ภาษา 
    ความเชื่อ  ศิลปวัฒนธรรม 

๒. ค่านิยมในการใช้เครื่องมือสื่อสารมากเกินความจ าเป็น 
   เป็นอุปสรรคในการเรียนรู้ 
๓. ผู้ปกครองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง จึงไม่ค่อย 
    มีเวลาดูแลบุตรหลาน ๓. ผู้ปกครองมีความเชื่อมั่นในระบบการศึกษาของสถานศึกษา 

๔. ผู้ปกครองให้ความส าคัญของสถานศึกษา ๔. ปัญหาหย่าร้างของผู้ปกครอง ท าให้นักเรียน 
    ขาด  ความอบอุ่น 
 

๕. ผู้ปกครองย้ายถิ่นฐานเพ่ือการประกอบอาชีพมาอยู่
ใกล้สถานศึกษา 
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—  โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 

๖. ผู้ปกครองมีการแบ่งช าระค่าเล่าเรียนได้ ๕. ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมน้อยมาก ในการแสดง
ความคิดเห็นในการเรียนของสถานศึกษา 

๗. ชุมชนรอบโรงเรียนมีห้องสมุดและศูนยเ์ทคโนโลยีใน 
    การสืบค้นให้การสนับสนุนนักเรียน 

๖. มีบุคคลภายนอกน าเครื่องมือสื่อสารมาดึงสัญญาณ 
    อินเตอร์เน็ตของโรงเรียน 

๘. โรงเรียนอยู่ใกล้กับแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นนักเรียนจึงได้ 
    ไปศึกษาหาความรู้ 

๗. ใช้สื่อผิดประเภทไม่ตรงกับการเรียนการสอน 

๘. สถานที่ตั้งของสถานศึกษาอยู่ติดถนนเกิดความเสี่ยง 
    ต่อความปลอดภัยของผู้เรียน ท าให้เกิดมลภาวะ 
    ทางเสียง หมอกควัน 

๙. ผู้ปกครองสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์และเทคโนโลยี 
    แก่บุตรหลานอย่างเพียงพอ 
๑๐. มีผู้ที่มีความรู้จากภายนอก/วิทยากรเข้ามาให้ความรู้ 
      แก่นักเรียน เช่น  การท าขนมและอาหารท้องถิน่    

๙. ผู้ปกครองให้ความส าคัญสื่อเทคโนโลยีมากกว่า 
    การเอาใจใส่ดูแลอย่าใกล้ชิด 

๑๑. ชุมชนมีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มี 
      ผลเรียนดีและมีความประพฤติดี 

๑๐. อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นท าให้ 
      ผู้ปกครองมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมมากขึ้นอาจส่งผลต่อ 
      การย้ายโรงเรียนได้ ๑๒. ผู้ปกครองมีความพร้อมและให้การสนับสนุนการจัด   

กิจกรรมต่างๆ ได้ดี ๑๑. มีการเปลี่ยนแปลงรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
บ่อยท าให้นโยบายเปลี่ยนแปลงบ่อย ไม่มีจุดยืน ๑๓.อัตราการขยายตัวของค่าแรงขั้นต่ าสูงขึ้นท าให้ 

     ผู้ปกครองมีรายได้เพ่ิมข้ึน ๑๒. นโยบายทางการศึกษาบางข้อมีการผ่อนปรนไป 
      ตามยคุสมัยของสังคม  เช่น ห้ามลงโทษเด็ก ๑๔. มีนโยบายในการเรียนฟรี 15ปี จัดงบสนับสนุน 

๑๕. โรงเรียนมีคุณภาพ  ผู้ปกครอง และชุมชนให้การยอมรับ  
๑๖. มีกฎหมายคุ้มครอง  บุคลากร ทางการศึกษา 
      ทั้งภาครัฐและเอกชน 

 

๑๗. องคก์รต่างๆ ทั้งรัฐบาลและเอกชนให้การสนับสนุน  
      การจัดการศึกษาของทางโรงเรียน  
๑๘. ได้รับสนับสนุนทางการศึกษาจากวัดใกล้สถานศึกษา 
      ให้กับเด็กเรียนดี 
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๒. วิสัยทัศน์ 
 

เป็นโรงเรียนชั้นน า  ผู้ เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม  มีทักษะชีวิต  สร้างสรรค์นวัตกรรม                  
ก้าวล้ าทางภาษา  รักความเป็นไทยและเป็นพลโลกตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
๓. พันธกิจ 

 

๓.๑   ส่งเสริม สนับสนุนและการพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี และมีทักษะชีวิต
อยู่ร่วมในสังคมอย่างมีความสุข 

๓.๒   สนับสนุนส่งเสริม และจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีมารยาทงามอย่างไทย สืบสานวัฒนธรรมและ
ประเพณีไทยมีคุณธรรมจริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

๓.๓   จัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความรู้  เป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีทักษะการคิด และสร้างสรรค์ 
นวัตกรรม  มีคุณภาพตามมาตรฐาน  และเป็นพลโลก 

๓.๔   สนับสนุน ส่งเสริมการน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต 
๓.๕   สนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร พร้อมก้าวสู่

ประชาคมอาเซียน 
๓.๖   สนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่

หลากหลาย และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๓.๗   ส่งเสริมสนับสนุนการผลิตสื่อ  ใช้แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นสนับสนุนการเรียนรู้ 
๓.๘   จัดระบบการบริหารจัดการและการประกันคุณภาพภายในโดยให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม

และพัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนชั้นน า 
 

๔. เป้าหมาย 
 

๔.๑   ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี  มีทักษะชีวิตและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
๔.๒   ผู้เรียนมีมารยาทงามอย่างไทย สืบสานวัฒนธรรมและประเพณีไทยมีคุณธรรมจริยธรรม และมี 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียนก าหนด 
๔.๓   ผู้เรียนมีความรู้  เป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีทักษะการคิด สร้างสรรค์นวัตกรรม  มีคุณภาพตาม

มาตรฐานและเป็นพลโลก 
๔.๔   ผู้เรียน ครูและบุคลากรมีการน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต 
๔.๕   ผู้เรียนมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 
๔.๖   ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
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๔.๗   โรงเรียนมสีื่อ  แหล่งเรียนรู้  ใช้สื่อการเรียนรู้  ใช้แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นสนับสนุน
การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๔.๘   เป็นโรงเรียนชั้นน าได้มาตรฐาน ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องพึงพอใจ 
 

๕. กลยุทธ์ของโรงเรียน 

 

๕.๑   พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ  สุขภาพกาย  สุขภาพจิต  และทักษะชีวิต 
๕.๒   ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๕.๓   พัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสาร 
๕.๔   เพ่ิมศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้

อย่างมีคุณภาพ 
๕.๕   พัฒนาสื่อ  แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสนับสนุนการเรียนรู้ 
๕.๖   เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
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ส่วนที่ ๓ 
การก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จ และโครงการ กิจกรรม 

 
 

ระดับการศึกษาปฐมวยั 

 

กลยุทธ์ที่  ๑  พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ สุขภาพ สุขภาพจิต และทักษะชีวิต 
 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ โครงการ / กิจกรรม 

ด้านปริมาณ 
-  ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ ของ
ผู้เรียนมีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตที่ดี 
-  ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ มี
ความมั่นใจและกล้า
แสดงออกได้อย่างเหมาะสม
ตามวัย 
-  ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ ของ
ผู้เรียนสามารถท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี 
ด้านคุณภาพ 
-  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตที่ดี 
-  ผู้เรียนมีความมั่นใจและ
กล้าแสดงออกได้อย่าง
เหมาะสมตามวัย 
-  ผู้เรียนสามารถท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี 

- ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ มีน้ าหนัก
ส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน 
- ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ มีสุขภาพ
กายและสุขภาพจิตดี 
- ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ ความมั่นใจ
และกล้าแสดงออกได้อย่าง
เหมาะสมตามวัย 
- ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี 

โครงการหนูน้อยสุขภาพดี 
-  กิจกรรมการแปรงฟัน 
-  กิจกรรมการตรวจสุขภาพ 
-  กิจกรรมหนูน้อยคนกล้า 
-  กิจกรรมลูกเสือตัวน้อย 
-  กิจกรรมกีฬาสีพาเพลิน 
-  กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 
 

ด้านปริมาณ 
-  ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ มีสุข
นิสัย สุขภาพกาย และ
สุขภาพจิตที่ดี  

-  ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ มี
พัฒนาการทั้งด้านร่างกาย  
อารมณ์  จิตใจ  สังคมและ
สติปัญญา 

โครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะ
พ้ืนฐานของเด็กปฐมวัย 
-  กิจกรรมหนอนหนังสือตัวน้อย 
-  กิจกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ โครงการ / กิจกรรม 

-  ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ มี
คุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์  
-  ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ มีความ
สนใจใฝ่รู้  รักการอ่าน และ
พัฒนาตนเอง  
-  ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ 
สามารถคิดรวบยอด คิด
แก้ปัญหาและคิดสร้างสรรค์  
-  ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ มี
ความรู้และทักษะเบื้องต้น  
-  ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ 
สามารถท างานจนส าเร็จ 
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
ด้านคุณภาพ  
ผู้เรียนได้มีพัฒนาการท้ัง
ทางด้าน ร่างกาย  อารมณ์  
จิตใจ   สังคมและสติปัญญา 

-  ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ มีการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง 
-  ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ สามารถ
ปรับตัวเข้ากับสังคมได้ 
-  ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ มี
จินตนาการและความคิด
สร้างสรรค์สมวัย 
-  ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ มี
สุนทรียภาพสมวัย 

-  กิจกรรมจิตกรน้อย 
-  กิจกรรมจิตอาสาตัวน้อย 
-  กิจกรรมบันทึกการสื่อสาร  
-  กิจกรรมเล่าข่าวประจ าวัน  
 

 
กลยุทธ์ที่  ๒  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ โครงการ / กิจกรรม 

ด้านปริมาณ 
-  ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ มี
จิตส านึก รักชาติ  
ศาสนา พระมหากษัตริย์ รัก
ความเป็นไทย และ
วัฒนธรรมในท้องถิ่น 
ด้านคุณภาพ 
-  ผู้เรียนประพฤติตนตาม

-  ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ มีวินัย 
รับผิดชอบ เชื่อฟังค าสั่งสอนของ
พ่อแม่ ครูอาจารย์ 
-  ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน 
-  ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ เล่นและ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
-  ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ ประพฤติ

โครงการหนูน้อยรักชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 
- กิจกรรมวันอังคารบุญ 
- กิจกรรมประเพณี 
  สงกรานต์ 
- กิจกรรมวันส าคัญทาง 
  พระพุทธศาสนา 
- กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ โครงการ / กิจกรรม 

วัฒนธรรมในท้องถิ่น และ
สามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมี
ความสุข 

ตนตามวัฒนธรรมไทยและ
ศาสนาที่ตนนับถือ 

- กิจกรรมวันเฉลิมพระ 
  ชนมพรรษารัชกาลที่๑๐ 
- กิจกรรมวันลอยกระทง 
- กิจกรรมที่วันคล้าย 
  สวรรคตรัชกาลที่ ๙ 
- กิจกรรมวันปิยมหาราช 
- กิจกรรมวันภาษาไทย/ 
  สุนทรภู ่
- กิจกรรมนักธรรมน้อย 
- กิจกรรมหน้าเสาธง 

ด้านปริมาณ 
-  ผู้เรียนร้อยละ ๙๐  เพ่ือให้
นักเรียนน าแนวทางหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป 
ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ตาม
ศักยภาพ เหมาะสมตามวัย 
-  ผู้เรียนร้อยละ ๙๐  เพ่ือ
สร้างความภาคภูมิใจใน
คุณค่าของวัฒนธรรม 
ค่านิยม  เอกลักษณ์ความ
เป็นไทย   
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืน  อย่าง
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ รู้จักแบ่งปัน  
ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน 
-   ผู้เรียนร้อยละ ๙๐  
เพ่ือให้นักเรียนมีวิธีประหยัด
รู้จักการอดออม  รู้จักใช้ 
วัสดุ  สิ่งของ  ทรัพยากร
อย่างพอเพียง 
-   ผู้เรียนร้อยละ ๙๐  เพ่ือให้
นักเรียนมีความตระหนัก มี

- ผู้เรียนร้อยละ ๙๐  เพ่ือให้
นักเรียนน าแนวทางหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ตามศักยภาพ 
เหมาะสมตามวัย 
- ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ เพ่ือสร้าง
ความภาคภูมิใจในคุณค่าของ
วัฒนธรรม  ค่านิยม  เอกลักษณ์
ความเป็นไทย  อยู่ร่วมกับผู้อ่ืน  
อย่างเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่  รู้จัก
แบ่งปัน  ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน 
-  ผู้เรียนร้อยละ ๙๐  เพ่ือให้
นักเรียนมีวิธีประหยัดรู้จักการ
อดออม  รู้จักใช้วัสดุ  สิ่งของ  
ทรัพยากร อย่างพอเพียง 
-  ผู้เรียนร้อยละ ๙๐  เพ่ือให้
นักเรียนมีความตระหนัก  มี
จิตส านึก  รักธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการปฐมวัยน้อมน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
- กิจกรรมหนูน้อยออมทรัพย์ 
- กิจกรรมบันทึกความดี 
- กิจกรรมเกษตรตัวน้อย 
- กิจกรรมประหยัดน้ า ไฟ ลดโลก
ร้อน 
- กิจกรรมหนูน้อยบุญเกื้อมารยาท
งาม 
- กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่น 
- กิจกรรมไหว้ครู/รับขวัญน้อง 
- กิจกรรมหนูน้อยรักประชาธิปไตย 



แผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนอนุบาลบญุเกื้อวิทยา พ.ศ.  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ๓๒ 
 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา    ต าบลเสาไห้    อ าเภอเสาไห้    จังหวัดสระบุร ี

 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ โครงการ / กิจกรรม 

จิตส านึกรักธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 
ด้านคุณภาพ 
-  ผู้เรียนมีความรู้ความ
เข้าใจในการด าเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงขั้นพ้ืนฐานเหมาะสม
ตามวัย 
 
กลยุทธ์ที่  ๓  พัฒนาความพร้อมด้านภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร 
 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ โครงการ / กิจกรรม 

ด้านปริมาณ 
-  ร้อยละ ๙๐ เด็กมีทักษะ
ในการใช้ภาษาต่างประเทศ
เหมาะสมกบัวัย มีความ
สนใจเรียนรู้รอบตัวและเล่น
และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมี 
ความสุข 
ด้านคุณภาพ 
-  เด็กมีทักษะทางภาษา
เหมาะสมกับวัยสามารถ
เคลื่อนไหวร่างกายเล่นและ 
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข 

-  เด็กมีทักษะการใช้
ภาษาต่างประเทศได้เหมาะสม
กับวัย 
-  เด็กให้มีความมั่นใจและกล้า
แสดงออก 
-  เด็กมีความสุขกับการเรียนรู้        
ร่าเริงแจ่มใส  มีความรู้สึกท่ีดีต่อ
ตนเอง 
-  เด็กมีทักษะการเคลื่อนไหวที่ดี  
เล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

โครงการ English For Kids 
- กิจกรรม ASEAN /  
  English Camp 
- กิจกรรมภาษา 
  ต่างประเทศวันละค า  
- กิจกรรมวันคริสต์มาส   
- กิจกรรม  Enjoyable   
  Song  เพลงพาเพลิน 
- กิจกรรม  Speech 
- กิจกรรมจัดแถว  ๓   
  ภาษา 

 
 
 
 



แผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนอนุบาลบญุเกื้อวิทยา พ.ศ.  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ๓๓ 
 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา    ต าบลเสาไห้    อ าเภอเสาไห้    จังหวัดสระบุร ี

 

กลยุทธ์ที่  ๔  เพิ่มศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนได้อย่างมีคุณภาพ 
 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ โครงการ / กิจกรรม 

ด้านปริมาณ 
-  ร้อยละ ๙๐ ของผู้บริหาร
และครูมีการพัฒนาการเรียน
การสอนในระดับปฐมวัยที่มี
ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 
ด้านคุณภาพ 
- ส ถ า น ศึ ก ษ า มี ก า ร
พัฒนาการเรียนการสอน
ปฐมวัยให้มีคุณภาพหลักการ
จัดการศึกษากิจกรรม 
 

-  โรงเรียนมีการพัฒนาการเรียน
การสอนปฐมวัย 
-  ร้อยละ ๙๐ ของผู้บริหารและ
ครูมีการพัฒนาการเรียนการ
สอนในระดับปฐมวัยที่มี
ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องให้
บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

โครงการพัฒนาการเรียนการสอน
ปฐมวัย 
- กิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน 
- กิจกรรมพัฒนาคุณภาพครูเชิญ 
GURU สู่องค์กร 
- กิจกรรมสร้างขวัญก าลังใจแก่ครู
และ 
  บุคลากร 
- กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
- กิจกรรมการขอรับใบประกอบ
วิชาชีพ ครู 
- กิจกรรมผลิตสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือ
การเรียนรู้ 

 
กลยุทธ์ที่  ๕  พัฒนาสื่อ แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสนับสนุนการเรียนรู้ 
 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ โครงการ / กิจกรรม 

ด้านปริมาณ  
-  ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ มีพัฒนา
ด้านอารมณ์และจิตใจที่ดี และมี
ความมั่นใจกล้าแสดงออก 
-  ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ มี
ระเบียบวินัย  มีความ
รับผิดชอบ  ซื่อสัตย์สุจริตและ
ประพฤติตนตามวัฒนธรรม
ไทยและศาสนา 
-  ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ มีความคิด
เกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดจาก
ประสบการณ์การเรียนรู้ 

-  ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ มีจิตใจร่า
เริงแจ่มใส มองโลกในแง่ดี มี
ความมั่นใจในตนเอง 
-  ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ มีการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจาก
ประสบการณ์ตรงจากแหล่ง
เรียนรู้และสิ่งต่าง ๆ รอบตัว 
-  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร
ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ
ท้องถิ่น 

โครงการโลกกว้างทางการศึกษา 
-  กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ 
-  กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ใน
ท้องถิ่น 
-  กิจกรรมจัดการเรียนรู้โดยใช้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
 



แผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนอนุบาลบญุเกื้อวิทยา พ.ศ.  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ๓๔ 
 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา    ต าบลเสาไห้    อ าเภอเสาไห้    จังหวัดสระบุร ี

 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ โครงการ / กิจกรรม 

ด้านคุณภาพ 
-  ผู้ เรียนมีพัฒนาการตรง
ตามมาตรฐานด้านผู้เรียนทั้ง
ด้ า น ร่ า ง ก า ย   อ า ร ม ณ์  
สังคมและสติปัญญา 
 

  

 
กลยุทธ์ที่  ๖  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ โครงการ / กิจกรรม 

ด้านคุณภาพ 
-  โรงเรียนสามารถ
ด าเนินงานกิจกรรมต่างๆได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
-  โรงเรียนมีการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาเป็นไป
อย่างคล่องตัวและสอดคล้อง
กับมาตรฐานการศึกษา 
-  โรงเรียนมรีะบบประกัน
คุณภาพภายในที่ด าเนินงาน
อย่างต่อเนื่องและมีผลการ
ประเมินอยู่ในระดับดี 
-  โรงเรียนมีระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหาร
จัดการที่ครอบคลุมภารกิจ
ของสถานศึกษา 
-  โรงเรียนมีโครงสร้างการ
บริหารจัดการที่คล่องตัวและ
เป็นระบบ 
 

-  โรงเรียนมีการบริการจัดการ
ของกลุ่มงานงบประมาณมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
-  โรงเรียนมีการพัฒนาบุคลากร
กลุ่มงานงบประมาณอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง 
-  ครูน าแผนการจัดการเรียนรู้
ไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
-  โรงเรียนมีระบบบริหารและ
การจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
-  โรงเรียนมีการปฏิบัติตาม
กฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง 

โครงการระบบดีโรงเรียนมีคุณภาพ 
- กิจกรรมพัฒนาโครงสร้างและระบบ
บริหารจัดการ 
- กิจกรรมพัฒนาระบบคุณภาพ
ภายใน 
- กิจกรรมวนัแห่งความส าเรจ็ 
- กิจกรรมประชุมกรรมการ
สถานศึกษา และปฐมนิเทศ
ผู้ปกครอง  
 (ปฐมวัย) 
- กิจกรรมสานสัมพันธ์จากโรงเรียนสู่
ผู้ปกครอง 
- กิจกรรมการควบคุมภายในและลด
ความเสี่ยง 
- กิจกรรมนิเทศภายใน (ปฐมวัย) 

 
 



แผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนอนุบาลบญุเกื้อวิทยา พ.ศ.  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ๓๕ 
 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา    ต าบลเสาไห้    อ าเภอเสาไห้    จังหวัดสระบุร ี

 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กลยุทธ์ที่  ๑  พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ สุขภาพ สุขภาพจิต และทักษะชีวิต 
 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ โครงการ / กิจกรรม 

ด้านปริมาณ 
-  ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ 
สามารถสรุป ความคิดจาก
เรื่องท่ีอ่าน ฟัง และดู และ
สื่อสารโดยการพูดหรือเขียน
ตามความคิดของตนเอง 

-  ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ สามารถ
น าเสนอวิธีคิด  วิธีแก้ปัญหา
ด้วยภาษาและวิธีการของ
ตนเอง 
-  ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ สามารถ
ก าหนด  เป้าหมาย  คาดการณ์ 
ตัดสินใจ แก้ปัญหา โดยมี
เหตุผล ประกอบ 

-  ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ 
สามารถมีความคิด ริเริ่ม 
และสร้างสรรค์ผลงานด้วย
ความ 

ภาคภูมิใจ 
ด้านคุณภาพ 
- ผู้ เรียนสามารถสรุป
ความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง 
และดู และสื่อสารโดยการ
พูดหรือเขียนตามความคิด
ของตนเองน าเสนอวิธีคิด  
วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาและ
วิธีการของตนเอง  ก าหนด  
เ ป้ า ห ม า ย  ค า ด ก า ร ณ์ 
ตัดสินใจ 

-  ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ สามารถ
สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง 
และดู และสื่อสารโดยการพูด
หรือเขียนตามความคิดของ
ตนเอง 
-  ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ สามารถ
น าเสนอวิธีคิด  วิธีแก้ปัญหาด้วย
ภาษาและวิธีการของตนเอง 
-  ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ สามารถ
ก าหนดเป้าหมาย  คาดการณ์ 
ตัดสินใจแก้ปัญหา โดยมีเหตุผล
ประกอบ 
-  ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ สามารถมี
ความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์
ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 

โครงการพัฒนาทักษะกระบวนการ
คิดของผู้เรียน 
-  กิจกรรมการเรียนการสอนแบบ
โครงงาน 
-  กิจกรรมการใช้แผนผังความคิด 
-  กิจกรรมการใช้ค าถาม ๕W/๑H 
-  กิจกรรมการเรียนการสอนแบบ 
Active  Leanning 



แผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนอนุบาลบญุเกื้อวิทยา พ.ศ.  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ๓๖ 
 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา    ต าบลเสาไห้    อ าเภอเสาไห้    จังหวัดสระบุร ี

 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ โครงการ / กิจกรรม 

ด้านปริมาณ 
-  ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียนมี
สุขภาพและสุขภาพจิตที่ดี 
-  ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียนมี 
ความสามารถในการคิดอย่าง
เป็นระบบ  และตัดสินใจ
แก้ปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
-  ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียน
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้
ดี 
ด้านคุณภาพ 
-  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตที่ดี 
-  ผู้เรียนมีความสามารถใน
การคิด  และแก้ปัญหาได้
อย่างมปีระสิทธิภาพ 
-  ผู้เรียนสามรถท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี 

-  ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียนมี
สุขภาพกายและสุขภาพจิตดี 
-  ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียนมี
ความสามารถในการคิด และ
แก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล 
-  ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียน
สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี 

โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
-  กิจกรรมการแปรงฟัน 

-  กิจกรรมการตรวจสุขภาพ 

-  กิจกรรมลูกบุญเกื้อไม่กินหวาน 

-  กิจกรรมลูกบุญเกื้อสีขาว 

-  กิจกรรมกีฬาสอนว่ายน้ า 

-  กิจกรรมกีฬาสี 

-  กิจกรรมวันเด็ก 

 

ด้านปริมาณ 
-  ผู้เรียนร้อยละ ๗๕  มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ในระดับ
ดีขึ้นไป 
-  ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ ๓ และชั้นประถมศึกษาปี
ที่  ๖  มี ผ ล ก า ร ท ด ส อ บ
ระดับชาติเฉลี่ย เป็นรายกลุ่ม
สาระ 
การเรียนรู้ ไม่ต่ ากว่าค่าเฉลี่ย
ระดับประเทศ 

-  ผู้เรียนร้อยละ ๗๕ มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ใน
ระดับดี             (ระดับ ๓ – ๔ 
ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป) ใน  ๘ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้   
-  ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 
และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีผล
การทดสอบระดับชาติเฉลี่ยเป็น
รายกลุ่มสาระการเรียนรู้ไม่ต่ า
กว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 
-  ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  
สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
-  กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ 
กลุ่มสาระฯ 
-  กิจกรรมปรับปรุงหลักสูตร และ
แผนการจัดการเรียนรู้ 
-  กิจกรรมติวเข้มก่อนสอบ O-NET 
/ NT / ข้อสอบกลาง / สอบเข้า ม.๑ 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ โครงการ / กิจกรรม 

-  ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ ๖ สามารถเข้าศึกษาต่อใน
ระดับชั้นที่สูงขึ้นได้ทุกคน 
 
 
ด้านคุณภาพ 

-  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สูงขึ้น 
-  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะ
ที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
-  ผู้เรียนระดับประถมศึกษา
ปีที่ ๒ และระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๕ ทุก  
คนต้องได้รับการพัฒนา
ความพร้อมที่จะสอบโดยใช้
ข้อสอบกลางของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น 
พ้ืนฐาน (สพฐ.) 

ที่สูงขึ้นได้ทุกคน 

ด้านปริมาณ 
-  ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
๑ – ๓ ร้อยละ ๘๕ สามารถ
อ่านออก เขียนได้ และสื่อสาร
ได้ 
-  ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ ๔ – ๖ ร้อยละ ๘๕ 
สามารถอ่านคล่องเขียน
คล่องและสื่อสารได้ 
-  ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ ๓ และ ๖ ร้อยละ ๘๕ มี
ความเข้าใจในการอ่าน และ

-  ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่      
๑ – ๓ ร้อยละ ๘๕ สามารถอ่าน
ออก เขียนได้ และสื่อสารได้ 
-  ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่      
๔ – ๖ ร้อยละ ๘๕ สามารถอ่าน
คล่อง เขียนคล่องและสื่อสารได้ 
-  ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 
และ ๖ ร้อยละ ๘๕ มีความ
เข้าใจในการอ่าน และสามารถ
ตอบค าถามได้ 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านทักษะ
ภาษาไทย 
- กิจกรรมการอ่าน และเขียนค า
พ้ืนฐาน 
- กิจกรรมบันทึกรักการอ่าน 
- กิจกรรมส่งเสริมการอ่านภายใน
ห้องเรียน (จัดมุมรักการอ่าน) 
- กิจกรรมพีส่อนน้อง เพื่อนสอน
เพ่ือน 
- กิจกรรมคลินิกภาษา 
- กิจกรรมจดหมายสื่อภาษา 
- กิจกรรมส่งเสริมการเขียนเรื่องจาก
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ โครงการ / กิจกรรม 

สามารถตอบค าถามได้ 
ด้านคุณภาพ 
-   ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
๑ - ๓ สามารถอ่านออก เขียน
ได้  สื่อสารได้  มีความรู้และ
ทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
-  ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ ๔ - ๖ สามารถอ่านคล่อง 
เขี ยนคล่อง สื่ อสารได้  มี
ความรู้และทักษะที่จ าเป็น
ตามหลักสูตร 
-  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สูงขึ้น 

ภาพ เรียงความ ย่อความและสรุป
ความ 

 
กลยุทธ์ที่  ๒  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ โครงการ / กิจกรรม 

ด้านปริมาณ 
-  ผู้เรียนร้อยละ ๙๐  เห็น
คุณค่าในตนเอง มีความ
มั่นใจและกล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสม 
-  ผู้เรียนร้อยละ ๙๐  มี
มนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและให้
เกียรติผู้อื่น 
-  ผู้เรียนร้อยละ ๙๐  
สามารถสร้างผลงานจากการ
เข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ 
ดนตรีนาฏศิลป์ 

-  ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม  

(มีความซื่อสัตย์ มีวินัย มีจิต
สาธารณะ) ตามเศรษฐกิจ
พอเพียง 
-  ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียนมีมี
มารยาทและปฏิบัติตนตาม
ประเพณีไทย 
-  ร้อยละ ๙๐ ผู้เรียนเห็น
คุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ
และกล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสม 

โครงการสืบสานวัฒนธรรม 
- กิจกรรมประเพณีวันลอยกระทง 
- กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่น  
- กิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์ 
- กิจกรรมตักบาตรดอกไม้ 
- กิจกรรมวันไหว้ครู / รับขวัญน้อง 
- กิจกรรมวันภาษาไทย/ วันสุนทรภู่ 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ โครงการ / กิจกรรม 

-  ผู้เรียนร้อยละ ๙๐  
ยอมรับความคิดและ
วัฒนธรรมที่แตกต่าง 
-  ผู้เรียนร้อยละ ๙๐  มี
ความตระหนัก รู้คุณค่าร่วม
อนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 
-  ผู้เรียนร้อยละ ๙๐  
สามารถบรรลุตามเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ ปรัชญาและ
จุดเน้นของการศึกษา 
ด้านคุณภาพ 
-  ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม  รักความเป็นไทย  
และสามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน
ให้สอดคล้องกับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

-  ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียนมี
มนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติ
ผู้อื่นของผู้เรียนยอมรับความคิด 
และวัฒนธรรมที่แตกต่าง 
-  ร้อยละ ๙๐ ผู้เรียน มีความ
ตระหนัก รู้คุณค่าร่วมอนุรักษ์
และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

ด้านปริมาณ 
-  ผู้เรียนร้อยละ ๙๐  มี
ความเอ้ืออาทรผู้อื่นและ
กตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
-  ผู้เรียนร้อยละ ๙๐  เห็น
คุณค่าในตนเอง มีความ
มั่นใจ กล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสม 
-  ผู้เรียนร้อยละ ๙๐  มี
มนุษย์สัมพันธ์ดีให้เกียรติ
ผู้อื่น 
-  ผู้เรียนร้อยละ ๙๐  
สามารถบรรลุตามเป้าหมาย 

-  ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ มีความ
เอ้ืออาทรผู้อ่ืนและกตัญญูกตเวที
ต่อผู้มีพระคุณ 
-  ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ ผู้เรียนเห็น
คุณค่าใน ตนเอง มีความม่ันใจ 
กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
-  ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ ผู้เรียนมี
มนุษย์สัมพันธ์ดีให้เกียรติผู้อ่ืน 
-  ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ ผู้เรียน
สามารถบรรลุตาม เป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้น
ของการศึกษา 

โครงการเด็กไทยวิถีพุทธ 
- กิจกรรมอังคารบุญ  
- กิจกรรมลูกบุญเกื้อมารยาทงาม  
- กิจกรรมสอบธรรมศึกษา  
- กิจกรรมบันทึกความดี  
-  กิจกรรมค่ายคุณธรรม 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ โครงการ / กิจกรรม 

วิสัยทัศน์ ปรัชญาและ
จุดเน้นของการศึกษา 
ด้านคุณภาพ 
-  ผู้เรียนมีการพัฒนา 
ศักยภาพตามความสามารถ 
ความสนใจและความถนัด 
ด้านปริมาณ 
-  ผู้เรียนร้อยละ ๙๐  รัก
และเทิดทูน สถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
-  ผู้เรียนร้อยละ ๙๐  แสดง
ความจงรักภักดีและส านึกใน
พระมหากรุณาธิคุณ 
-  ผู้เรียนร้อยละ ๙๐  น้อม
น ากระแสพระราชด ารัสไป
ปฏิบัติใช้ในชีวิตประจ าวัน 
-  ผู้เรียนร้อยละ ๙๐  ร่วม
สืบทอดพระพุทธศาสนา 
-  ผู้เรียนร้อยละ ๙๐  ได้รับ
การปลูกฝังด้านคุณธรรม
จริยธรรม 
ด้านคุณภาพ 
-  ผู้เรียนรักและเทิดทูน
สถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์  

-  ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ รักและ
เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 
-  ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ แสดง
ความจงรักภักดีและส านึกใน
พระมหากรุณาธิคุณ 
-  ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ น้อม
น ากระแสพระราชด ารัสไป
ปฏิบัติใช้ในชีวิตประจ าวัน 
-  ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ ร่วมสืบ
ทอดพระพุทธศาสนา 
-  ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ ได้รับการ
ปลูกฝังด้านคุณธรรมจริยธรรม 

โครงการเด็กไทยรักชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 
- กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง 
- กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา  
- กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ(รัชกาลที่๑๐) 
- กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  
- กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคต 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
(รัชกาลที่ ๙) 

-  กิจกรรมวันปิยมหาราช 

ด้านปริมาณ 

 -  ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ มี

ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

-  ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ 

-  ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ มีความรู้ 

ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 

-  ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ สามารถ
ปฏิบัติตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการวิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 
-  กิจกรรมสภานักเรียน 

-  กิจกรรมเกษตรกรน้อย 

-  กิจกรรมประหยัดน้ าประหยัดไฟ

ลดโลกร้อน 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ โครงการ / กิจกรรม 

สามารถปฏิบัติตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

-  ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ เป็นผู้มี

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

ตามหลักปรัชญาของ 

   เศรษฐกิจพอเพียง 

-  คณะครูและบุคลากรร้อย

ละ ๙๐ มีความรู้และความ

เข้าใจหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

ด้านคุณภาพ 

-  ผู้เรียนด าเนินชีวิตตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงและด ารงชีวิตอย่าง

มีความสุข 

-  ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ เป็นผู้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจของ
พอเพียง 
-  คณะครูและบุคลากรร้อยละ 
๙๐ มีความรู้และความเข้าใจ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 

-  กิจกรรมหนูน้อยออมทรัพย์ตาม

หลักแบบเศรษฐกิจพอเพียง 

-  กิจกรรมลูกเสือพอเพียง 

-  กิจกรรมแม่ค้าตัวจิ๋วมหกรรมมือสอง 

-  กิจกรรม ๕ส รอบรั้วขาวเขียว 

 
กลยุทธ์ที่  ๓  พัฒนาความพร้อมด้านภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร 
 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ โครงการ / กิจกรรม 

ด้านปริมาณ 
-  ผู้เรียนร้อยละ ๘๐  มี
ทักษะในการอ่าน ฟัง พูด
และเขียนภาษาต่างประเทศ
เหมาะสมตามระดับชั้น 
-  ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ มีนิสัยรัก
การอ่านและแสวงหาความรู ้
-  ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ เรียนรู้
สิ่งต่างๆ รอบตัวและมี

-  ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีทักษะใน
การอ่าน ฟัง พูดและเขียน
ภาษาต่างประเทศเหมาะสมตาม
ระดับชั้น 
-  ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ มีนิสัยรัก
การอ่านและแสวงหาความรู้ 
-  ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ สามารถ
เรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัวและมี
ความสุขกับการเรียนรู้ 

โครงการส่งเสริมทักษะการใช้
ภาษาต่างประเทศสู่สากล 
- กิจกรรม English 

Communication in Classroom  
- กิจกรรม English and Chinese 

Today  
- คลินิกภาษาอังกฤษ  
- กิจกรรม ASEAN DAY CAMP / 

English Camp 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ โครงการ / กิจกรรม 

ความสุขกับการเรียนรู้ 
-  ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ มีความ
กระตือรือร้นสนใจใฝ่รู้และมี
ส่วนร่วมในการเรียนรู้ 
-  ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ เล่น
และท างานร่วมกับผู้อ่ืนอย่าง
มีความสุข 

-  ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ มีความ
กระตือรือร้นสนใจใฝ่รู้และมีส่วน
ร่วมในการเรียนรู้ 
-  ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ สามารถ
เล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีความสุข 

- กิจกรรมวันคริสต์มาส  
- กิจกรรมพัฒนาศักยภาพสู่การ

แข่งขัน 
-  กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูและ
บุคลากร 

ด้านคุณภาพ 
-  ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน 
ฟัง พูดและเขียน
ภาษาต่างประเทศในระดับดี 
-  ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน
และแสวงหาความรู้ได้เป็น
อย่างดี 
-  ผู้เรียนสามารถเรียนรู้
ร่วมกันเป็นกลุ่มแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเพ่ือค้นคว้า 
หาความรู้เพ่ิมเติมได้เป็นอย่าง
ดี  
-  ผู้เรียนสามารถเรียนรู้สิ่ง
ต่างๆ รอบตัวได้ดีและมี
ความสุขกับการเรียนรู้ 
-  ผู้เรียนมีความ
กระตือรือร้นสนใจใฝ่รู้และมี
ส่วนร่วมในการเรียนรู้อย่างดี
ผู้เรียนสามารถเล่นและ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างดี
และมีความสุข 
 
กลยุทธ์ที่  ๔  เพิ่มศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนได้อย่างมีคุณภาพ 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ โครงการ / กิจกรรม 

ด้านปริมาณ 
-  ร้ อ ย ล ะ  ๙ ๐  ค รู แ ล ะ
บุคลากรมี ความรู้  ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนรู้ในทศวรรษท่ี ๒๑ ตาม
แนวทางปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษที่สองเพ่ิมข้ึน 

-  ร้ อ ย ล ะ  ๙ ๐  ค รู แ ล ะ
บุ ค ล าก ร ได้ ศึ ก ษ าดู ง า น 
เทียบเคียงคุณภาพกับ 

-  ครูและบุคลากรทุกคนมี
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนรู้ ตามแนวทาง
ปรัชญาและ  หลักการปฏิรูป
การศึกษา 
-  ครูและบุคลากรทุกคนได้
ศึกษาดูงาน เทียบเคียงคุณภาพ
กับสถานศึกษาที่บริหารจัดการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
- กิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน 
-  กิจกรรมพัฒนาคุณภาพครู  เชิญกู
รู     สู่องค์กร 
-  กิจกรรมการสร้างขวัญก าลังใจแก่
ครูและบุคลากร 
-  กิจกรรมการขอรับใบประกอบ
วิชาชีพคร ู
 

สถานศึกษาที่บริหารจัดการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

-  ร้อยละ ๙๐ ครูและบุคล
การได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
แนวทางการจัดการเรียนรู้ที่
ประสบผลส าเร็จ 

-  ร้ อยละ  ๙๐ ครู ส ร้ า ง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู
และบุคลากรทางการศึกษาใน
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
-  ร้อยละ ๙๐ ครูวิจัยและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตน
รับผิดชอบและใช้ผลการวิจัย
ป รั บ เ ป ลี่ ย นก า ร จั ด ก า ร
เรียนรู้ 
ด้านคุณภาพ 
-  ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกคนมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการจัดการ
เรียน การสอนได้อย่ างมี
คุณภาพ 

-  ครูและบุคลการทุกคนได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางการ
จัดการเรียนรู้ที่ประสบผลส าเร็จ 
-  สร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในศูนย์พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
-  ครูทุกคนวิจัยและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบ
และใช้ผลในการปรับการจัด
ประสบการณ์ 

-  กิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม 
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กลยุทธ์ที่  ๕  พัฒนาสื่อ แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสนับสนุนการเรียนรู้ 
 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ โครงการ / กิจกรรม 

ด้านปริมาณ 
-  ร้อยละ ๙๐ ของนักเรียน
สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ต
ในการสืบค้นข้อมูลความรู้ได้ 
-  ครู และบุคลากรทุกคน
สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ต
ในการสืบค้นข้อมูลความรู้ได้ 
-  ร้อยละ ๙๐ ของครูและ
บุคลากร สามารถใช้ ICT ท าสื่อ
ประกอบการสอน 
ด้านคุณภาพ 

-  โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อ
วิทยา มีห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ที่มีระบบ
อินเตอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพ
สูง 
-  มีตัวกระจายสัญญาณ 
WIFI  
ครอบคลุมทั่วทั้งโรงเรียน 

-  ร้อยละ ๙๐ ของนักเรียน 
สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตใน
การสืบค้นข้อมูลความรู้ได้ 
-  ครูและบุคลากรสามารถใช้
งานอินเตอร์เน็ตในการสืบค้น
ข้อมูลความรู้ได้ 
-  ร้อยละ ๙๐ ของครูและ
บุคลากร สามารถใช้ ICT ท าสื่อ
ประกอบการสอน 
-  โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา 
มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่มี
ระบบอินเทอร์เน็ตที่มี
ประสิทธิภาพสูง 
-  มีตัวกระจายสัญญาณ WIFI 
ครอบคลุมทั่วทั้งโรงเรียน 

โครงการพัฒนาระบบ ICT เพ่ือการ
เรียนรู้ 
-  กิจกรรมพัฒนาระบบเครือข่ายไร้
สาย 

-  กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศ 

-  กิจกรรมส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
เพ่ือการเรียนรู้ 
-  กิจกรรมการผลิตสื่อและใช้
เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ 

ด้านปริมาณ 
-  ร้อยละ ๙๐ ของผู้ เรียนมี
ทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองและเรียนรู้ร่วมกันเป็น
กลุ่ มเพ่ื อแลกเปลี่ ยนความ
คิดเห็นเพ่ือการเรียนรู้ระหว่าง
กัน 
- ร้ อ ย ล ะ  ๙ ๐ ข อ ง
สถานศึกษาและชุมชนมีส่วน
ร่ ว ม ใ น ก า ร พั ฒ น า

-  ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ มีจิตใจร่า
เริงแจ่มใส มองโลกในแง่ดี มี
ความมั่นใจในตนเอง 
-  ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ รักใน
ศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
-  ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ มีการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจาก
ประสบการณ์ตรงจากแหล่ง
เรียนรู้และสิ่งต่าง ๆ รอบตัว 
-  ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ สามารถ

โครงการโลกกว้างทางการศึกษา 
- กิจกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย  
- กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ 
- กิจกรรมธรรมชาติเพ่ือการเรียนรู้  
- กิจกรรมนิทานสนุกสุขหรรษา 
- กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ 
- กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ใน
ท้องถิ่น 
- กิจกรรมจัดการเรียนรู้โดยใช้ภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น 
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โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา    ต าบลเสาไห้    อ าเภอเสาไห้    จังหวัดสระบุร ี

 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ โครงการ / กิจกรรม 

ส ถ า น ศึ ก ษ า ใ ห้ มี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ แ ล ะ เ กิ ด
ประสิทธิผล 
ด้านคุณภาพ 
-  สถานศึกษามีการเชื่อมโยง
และแลกเปลี่ยนข้อมูลกับ
แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา
ในท้องถิ่น 
- ส ถ า น ศึ ก ษ า มี ก า ร
ขับเคลื่อนและด าเนินงานให้
บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

เรียนรู้วิทยาศาสตร์จากการ
ปฏิบัติจริงอย่างเข้าใจ และ
สามารถเชื่อมโยงไปสู่การน าไป
ประยุกต์ใช้กับการเรียนที่
โรงเรียนและชีวิตประจ าวัน 
-  ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ มีทักษะใน
การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

 
 
 
กลยุทธ์ที่  ๖  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ โครงการ / กิจกรรม 

ด้านปริมาณ  
-  ร้อยละ ๙๐ ของ
ผู้ปกครอง และชุมชน มีส่วน
ร่วมในการบริหารจัด
การศึกษา  ได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้  ตลอดจนได้รับการ
สนับสนุนการจัดการศึกษา
อย่างคุณภาพ 
ด้านคุณภาพ 
-  สถานศึกษามีเครือข่าย
ความร่วมมือที่มีคุณภาพ ใน
การจัดการศึกษาและสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครู 
ผู้เรียน และผู้ปกครอง 

-  โรงเรียนมีเครือข่ายความ
ร่วมมือในการจัดการศึกษา 
-  โรงเรียนมีการบริหาร
เครือข่ายความร่วมมือในการจัด
การศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้  
ตลอดจนได้รับการสนับสนุนการ
จัดการศึกษาอย่างคุณภาพ 

โครงการพัฒนาเครือข่ายความ
ร่วมมือในการจัดการศึกษา 
-  กิจกรรมการประชุ
กรรมการบริหาร 
สถานศึกษา 
-  กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครอง
นักเรียน 
-  กิจกรรมสานสัมพันธ์จากโรงเรียน
สู่ 
   ผู้ปกครอง    
-  กิจกรรมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 
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โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา    ต าบลเสาไห้    อ าเภอเสาไห้    จังหวัดสระบุร ี

 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ โครงการ / กิจกรรม 

ด้านคุณภาพ 
- -  โรงเรียนสามารถ

ด าเนินงานกิจกรรมต่างๆได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

- -  โรงเรียนมีการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาเป็นไป
อย่างคล่องตัวและสอดคล้อง
กับมาตรฐานการศึกษา 

- -  โรงเรียนมรีะบบประกัน
คุณภาพภายในที่ด าเนินงาน
อย่างต่อเนื่องและมีผลการ
ประเมินอยู่ในระดับดี 

- -  โรงเรยีนมีระบบสารสนเทศเพ่ือ
การบริหารจัดการที่ครอบคลุม
ภารกิจของสถานศึกษา 

- -  โรงเรยีนมีโครงสรา้งการบรหิาร
จัดการที่คล่องตัวและเป็นระบบ 

-  โรงเรียนมีการบริการจัดการ
ของกลุ่มงานงบประมาณมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
-  โรงเรียนมีการพัฒนาบุคลากร
กลุ่มงานงบประมาณอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง 
-  ครูน าแผนการจัดการเรียนรู้
ไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
-  โรงเรียนมีระบบบริหารและ
การจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
-  โรงเรียนมีการปฏิบัติตาม
กฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง 

โครงการระบบดีโรงเรียนมีคุณภาพ 
-  กิจกรรมพัฒนาโครงสร้างและ
ระบบบริหารจัดการ 
-  กิจกรรมพัฒนาระบบคุณภาพ
ภายใน 
-  กิจกรรมวันแห่งความส าเร็จ 
-  กิจกรรมประชุมกรรมการ
สถานศึกษา และปฐมนิเทศ
ผู้ปกครอง (ปฐมวัย) 
-  กิจกรรมสานสัมพันธ์จากโรงเรียน
สู่ผู้ปกครอง 
-  กิจกรรมการควบคุมภายในและลด
ความเสี่ยง 
-  กิจกรรมนิเทศภายใน (ปฐมวัย) 
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โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา    ต าบลเสาไห้    อ าเภอเสาไห้    จังหวัดสระบุร ี

 

ส่วนที่ ๔ 
การก าหนดแผนการด าเนินงาน และงบประมาณ 

 
 

ระดับการศึกษาปฐมวยั 

 

แผนการด าเนนิงานและงบประมาณ 
กลยุทธ์ที่  ๑  พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ สุขภาพ สุขภาพจิต และทักษะชีวิต 

เป้าหมาย 
ปี ๒๕๖๔ 

ตัวชี้วัด 
ความส าเร็จ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(ของเป้าหมายรายปี) 

โครงการ
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ/ตัวบ่งชี)้ 

ฝ่าย
รับผิดชอบ 

ปี๒
๕๖

๑ 

ปี 
๒๕

๖๒
 

ปี 
๒๕

๖๓
 

ปี 
๒๕

๖๔
 

ปี๒
๕๖

๑ 

ปี 
๒๕

๖๒
 

ปี 
๒๕

๖๓
 

ปี 
๒๕

๖๔
 

ด้านปริมาณ 
-  ผู้เรียนร้อย
ละ ๙๕ มี
สุขภาพกาย
และสุขภาพ 
จิตที่ด ี
-  ผู้เรียนร้อย
ละ ๙๕ มี
ความมั่น 
ใจและกล้า
แสดงออกได้
อย่างเหมาะ 
สมตามวัย 
-  ผู้เรียนร้อย
ละ ๙๕ ของ
ผู้เรยีน
สามารถ
ท างานร่วม 
กับผู้อื่นไดด้ ี
ด้านคุณภาพ 
-  ผู้เรียนมี
สุขภาพกาย
และสุขภาพ 

- ผู้เรียนมี
น้ าหนักส่วนสูง
เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

๙๐ ๙๒ ๙๔ ๙๕ โครงการ
หนูน้อย
สุขภาพด ี
 

๘๖
,๑

๐๐
   

๘๗
,๑

๐๐
   

๘๘
,๑

๐๐
   

๘๙
,๑

๐๐
   มฐ.๑  

ตบช.ท่ี ๑.๑ ,
๑.๓ 
มฐ.๒  
ตบช.ท่ี ๒.๑ 
มฐ.๓  
ตบช.ท่ี ๓.๑ 
มฐ.๔  
ตบช.ท่ี ๔.๕ 

ฝ่ายกิจการ
นักเรียน 

- ผู้เรียนมี
สุขภาพกาย
และสุขภาพจิต
ด ี

๙๐ ๙๒ ๙๔ ๙๕ 

- ผู้เรียนมี 
ความมั่นใจและ
กล้าแสดงออก
ได้อย่างเหมาะ 
สมตามวัย 

๙๐ ๙๒ ๙๔ ๙๕ 

- ผู้เรียน 
สามารถท า 
งานร่วมกับผู้อื่น
ได้ด ี

๙๐ ๙๒ ๙๔ ๙๕ 
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โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา    ต าบลเสาไห้    อ าเภอเสาไห้    จังหวัดสระบุร ี

 

เป้าหมาย 
ปี ๒๕๖๔ 

ตัวชี้วัด 
ความส าเร็จ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(ของเป้าหมายรายปี) 

โครงการ
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ/ตัวบ่งชี)้ 

ฝ่าย
รับผิดชอบ 

ปี๒
๕๖

๑ 

ปี 
๒๕

๖๒
 

ปี 
๒๕

๖๓
 

ปี 
๒๕

๖๔
 

ปี๒
๕๖

๑ 

ปี 
๒๕

๖๒
 

ปี 
๒๕

๖๓
 

ปี 
๒๕

๖๔
 

จิตที่ด ี
-  ผู้เรียนมี
ความมั่นใจ
และกลา้
แสดงออกได้
อย่างเหมาะ 
สมตามวัย 
-  ผู้เรียน
สามารถ
ท างานร่วม 
กับผู้อื่นไดด้ ี
ด้านปริมาณ 
-  ผู้เรียนร้อย
ละ ๙๕ มสีุข
นิสัย สุขภาพ
กาย และ
สุขภาพ 
จิตที่ดี  
-  ผู้เรียนร้อยละ 
๙๕ มคีุณธรรม 
จริยธรรม และ
ค่านิยมที่พึง
ประสงค์  
-  ผู้เรียนร้อย
ละ ๙๕ มี
ความสนใจใฝ่
รู้  รักการอ่าน 
และพัฒนา
ตนเอง  

-  ผู้เรียน มี
พัฒนาการทั้ง
ด้านร่างกาย  
อารมณ์  จติใจ  
สังคมและ
สติปัญญา 

๙๐ ๙๒ ๙๔ ๙๕ โครงการ
ส่ ง เ ส ริ ม
ศักยภาพ
ทั ก ษ ะ
พื้ น ฐ า น
ข อ ง เ ด็ ก
ปฐมวัย 
 

๙๖
,๐

๐๐
 

๙๗
,๐

๐๐
 

๙๘
,๐

๐๐
 

๙๙
,๐

๐๐
 มฐ.๒  

ตบช.ท่ี ๒.๑ -
๒.๔ 
มฐ.๓  
ตบช.ท่ี ๓.๑ – 
๓.๓ 
มฐ.๔  
ตบช.ท่ี ๔.๑ – 
๔.๕ 

ฝ่ายวิชาการ 

-  ผู้เรียน มีการ
เรียนรูด้้วย
ตนเอง 

๙๐ ๙๒ ๙๔ ๙๕ 

-  ผู้เรียน
สามารถปรับตัว
เข้ากับสังคมได ้

๙๐ ๙๒ ๙๔ ๙๕ 

-  ผู้เรียน มี
จินตนาการและ
ความคิด
สร้างสรรค์
สมวัย 

๙๐ ๙๒ ๙๔ ๙๕ 
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เป้าหมาย 
ปี ๒๕๖๔ 

ตัวชี้วัด 
ความส าเร็จ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(ของเป้าหมายรายปี) 

โครงการ
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ/ตัวบ่งชี)้ 

ฝ่าย
รับผิดชอบ 

ปี๒
๕๖

๑ 

ปี 
๒๕

๖๒
 

ปี 
๒๕

๖๓
 

ปี 
๒๕

๖๔
 

ปี๒
๕๖

๑ 

ปี 
๒๕

๖๒
 

ปี 
๒๕

๖๓
 

ปี 
๒๕

๖๔
 

-  ผู้เรียนร้อย
ละ ๙๕ 
สามารถคิด
รวบยอด คิด
แก้ปัญหาและ
คิดสร้างสรรค์  
-  ผู้เรียนร้อย
ละ ๙๕ มี
ความรู้และ
ทักษะเบื้องต้น  
-  ผู้เรียนร้อย
ละ ๙๕ 
สามารถ
ท างานจน
ส าเรจ็ ท างาน
ร่วม 
กับผู้อื่นได ้
ด้านคุณภาพ 
ผู้เรยีนไดม้ี
พัฒนาการทั้ง
ทางด้าน 
ร่างกาย  
อารมณ์  จติใจ 
สังคม 
และสต ิ
ปัญญา 

-  ผู้เรียน มี
สุนทรียภาพ
สมวัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๙๐ ๙๒ ๙๔ ๙๕ 
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กลยุทธ์ที่  ๒  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เป้าหมาย 
ปี ๒๕๖๔ 

ตัวชี้วัด 
ความส าเร็จ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(ของเป้าหมายรายป)ี 

โครงการ
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ/ตัวบ่งชี)้ 

ฝ่าย
รับผิดชอบ 

ปี๒
๕๖

๑ 

ปี 
๒๕

๖๒
 

ปี 
๒๕

๖๓
 

ปี 
๒๕

๖๔
 

ปี๒
๕๖

๑ 

ปี 
๒๕

๖๒
 

ปี 
๒๕

๖๓
 

ปี 
๒๕

๖๔
 

ด้านปริมาณ 
-  ผู้เรียนร้อย
ละ ๙๕ มี
จิตส านึก รัก
ชาติ ศาสนา 
พระมหา 
กษัตริย์ รัก
ความเป็นไทย 
และวัฒนธรรม
ในท้องถิ่น 
ด้านคุณภาพ 
-  ผู้เรียน
ประพฤติตนตาม
วัฒนธรรมใน
ท้องถิ่น และ
สามารถด าเนิน
ชีวิตได้อย่างมี
ความสุข 

-  ผู้เรียนมีวินัย 
รับผิดชอบ เช่ือ
ฟังค าสั่งสอน
ของพ่อแม่ ครู
อาจารย ์

๙๐ ๙๒ ๙๔ ๙๕ โครงการ
หนูน้อยรัก
ชาติ 
ศาสนา 
พระมหา 
กษัตริย ์

 
๔๑

,๕
๐๐

 

๔๔
,๕

๐๐
 

๔๗
,๕

๐๐
 

๕๐
,๕

๐๐
 มฐ.๓  

ตบช.ท่ี ๓.๑ – 
๓.๔ 
 

ฝ่ายกิจการ
นักเรียน 

-  ผู้เรียนมี
ความซื่อสัตย์
สุจรติ 
ช่วยเหลือ
แบ่งปัน 

๙๐ ๙๒ ๙๔ ๙๕ 

-  ผู้เรียนเล่น
และท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได ้

๙๐ ๙๒ ๙๔ ๙๕ 

-  ผู้เรียน 
ประพฤติตน
ตามวัฒนธรรม
ไทยและศาสนา
ที่ตนนับถือ 

๙๐ ๙๒ ๙๔ ๙๕ 

ด้านปริมาณ 
-  ผู้เรียนร้อยละ 
๙๕  สามารถ
น าแนวทางหลัก
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียงไป ใช้
ในชีวิตประจ า 
วันได้ตาม
ศักยภาพเหมาะ 
สมตามวัย 
 

- ผู้เรียน
สามารถน า
แนวทางหลัก
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้
ใน
ชีวิตประจ าวัน
ได้ตามศักยภาพ 
เหมาะสมตาม
วัย 
 

๙๐ ๙๒ ๙๔ ๙๕ ปฐมวัย
น้อมน า
หลัก
ปรัชญา
ของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

๓๒
,๐

๐๐
 

๓๓
,๐

๐๐
 

๓๔
,๐

๐๐
 

๓๕
,๐

๐๐
 มฐ.๓ 

ตชบ.ท่ี ๒.๑ – 
๒.๔ 
มฐ.๔ 
ตชบ.ท่ี ๓.๑ – 
๓.๔ 

ฝ่ายกิจการ
นักเรียน 



แผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนอนุบาลบญุเกื้อวิทยา พ.ศ.  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ๕๑ 
 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา    ต าบลเสาไห้    อ าเภอเสาไห้    จังหวัดสระบุร ี

 

เป้าหมาย 
ปี ๒๕๖๔ 

ตัวชี้วัด 
ความส าเร็จ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(ของเป้าหมายรายป)ี 

โครงการ
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ/ตัวบ่งชี)้ 

ฝ่าย
รับผิดชอบ 

ปี๒
๕๖

๑ 

ปี 
๒๕

๖๒
 

ปี 
๒๕

๖๓
 

ปี 
๒๕

๖๔
 

ปี๒
๕๖

๑ 

ปี 
๒๕

๖๒
 

ปี 
๒๕

๖๓
 

ปี 
๒๕

๖๔
 

-  ผู้เรียนร้อย
ละ ๙๕ 
สามารถสรา้ง
ความ
ภาคภูมิใจใน
คุณค่าของ
วัฒนธรรม 
ค่านิยม  
เอกลักษณ์
ความเป็นไทย   
อยู่ร่วมกับ
ผู้อื่น  อย่าง
เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ 
รู้จักแบ่งปัน  
ไม่เบียดเบียน
ผู้อื่น 
-   ผู้เรยีนร้อย
ละ ๙๕  มีวิธี
ประหยดัรู้จัก
การอดออม  
รู้จักใช้ 
วัสดุ  สิ่งของ  
ทรัพยากร
อย่างพอเพียง 
-   ผู้เรยีนร้อย
ละ ๙๕ มี
ความตระหนัก 
มีจิตส านึกรัก
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

- ผู้เรียน
สามารถสรา้ง
ความภาคภูมิใจ
ในคุณค่าของ
วัฒนธรรม  
ค่านิยม  
เอกลักษณ์
ความเป็นไทย  
อยูร่่วมกับผู้อื่น  
อย่าง
เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่  
รู้จักแบ่งปัน  ไม่
เบียดเบยีนผู้อื่น 

๙๐ ๙๒ ๙๔ ๙๕  

    

  

-  ผู้เรียน มีวิธี
ประหยดัรู้จัก
การอดออม  
รู้จักใช้วัสดุ  
สิ่งของ  
ทรัพยากร 
อย่างพอเพียง 

๙๐ ๙๒ ๙๔ ๙๕ 

-  ผู้เรียน มี
ความตระหนัก  
มีจิตส านึก  รัก
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๙๐ ๙๒ ๙๔ ๙๕ 



แผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนอนุบาลบญุเกื้อวิทยา พ.ศ.  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ๕๒ 
 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา    ต าบลเสาไห้    อ าเภอเสาไห้    จังหวัดสระบุร ี

 

เป้าหมาย 
ปี ๒๕๖๔ 

ตัวชี้วัด 
ความส าเร็จ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(ของเป้าหมายรายป)ี 

โครงการ
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ/ตัวบ่งชี)้ 

ฝ่าย
รับผิดชอบ 

ปี๒
๕๖

๑ 

ปี 
๒๕

๖๒
 

ปี 
๒๕

๖๓
 

ปี 
๒๕

๖๔
 

ปี๒
๕๖

๑ 

ปี 
๒๕

๖๒
 

ปี 
๒๕

๖๓
 

ปี 
๒๕

๖๔
 

ด้านคุณภาพ 
-  ผู้เรียนมี
ความรู้ความ
เข้าใจในการ
ด าเนินชีวิต
ตามหลัก
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียงข้ัน
พื้นฐาน
เหมาะสมตาม
วัย 

 
    

 

    

  

 
กลยุทธ์ที่  ๓  พัฒนาความพร้อมด้านภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร 

เป้าหมาย 
ปี ๒๕๖๔ 

ตัวชี้วัด 
ความส าเร็จ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(ของเป้าหมายรายป)ี 

โครงการ
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ/ตัวบ่งชี)้ 

ฝ่าย
รับผิดชอบ 

ปี๒
๕๖

๑ 

ปี 
๒๕

๖๒
 

ปี 
๒๕

๖๓
 

ปี 
๒๕

๖๔
 

ปี๒
๕๖

๑ 

ปี 
๒๕

๖๒
 

ปี 
๒๕

๖๓
 

ปี 
๒๕

๖๔
 

ด้านปริมาณ 
-  ร้อยละ ๙๐ 
เด็กมีทักษะใน
การใช้
ภาษาต่างประ
เทศเหมาะสม
กับวัย มีความ  

-  เด็กมีทักษะ
การใช้
ภาษาต่างประเ
ทศได้เหมาะสม
กับวัย 

๙๐ ๙๒ ๙๔ ๙๕ โครงการ 
English 
For Kids 
 

๒๓
,๐

๐๐
 

๒๔
,๐

๐๐
 

๒๕
,๐

๐๐
 

๒๖
,๐

๐๐
 มฐ.๑ 

ตชบ.ท่ี ๑.๒ 
มฐ.๒ 
ตชบ.ท่ี ๒.๑ , 
๒.๑ , ๒.๔ 
มฐ.๓ 
ตชบ.ท่ี ๓.๓ 
มฐ.๔ 
ตชบ.ท่ี๔.๑ – 
๔.๓ 

ฝ่ายวิชาการ 

-  เด็กให้มี
ความมั่นใจและ
กล้าแสดงออก 
 

๙๐ ๙๒ ๙๔ ๙๕ 



แผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนอนุบาลบญุเกื้อวิทยา พ.ศ.  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ๕๓ 
 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา    ต าบลเสาไห้    อ าเภอเสาไห้    จังหวัดสระบุร ี

 

เป้าหมาย 
ปี ๒๕๖๔ 

ตัวชี้วัด 
ความส าเร็จ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(ของเป้าหมายรายป)ี 

โครงการ
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ/ตัวบ่งชี)้ 

ฝ่าย
รับผิดชอบ 

ปี๒
๕๖

๑ 

ปี 
๒๕

๖๒
 

ปี 
๒๕

๖๓
 

ปี 
๒๕

๖๔
 

ปี๒
๕๖

๑ 

ปี 
๒๕

๖๒
 

ปี 
๒๕

๖๓
 

ปี 
๒๕

๖๔
 

สนใจเรียนรู้
รอบตัวและ
เล่นและ
ท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้อยา่งม ี
ความสุข 
ด้านคุณภาพ 
-  เด็กมีทักษะ
ทางภาษา
เหมาะสมกับ
วัยสามารถ
เคลื่อนไหว
ร่างกายเล่น
และ 
ท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้อยา่งมี
ความสุข 

-  เด็กมี
ความสุขกับการ
เรียนรู้  รา่เริง
แจ่มใส  มี
ความรูส้ึกท่ีดี
ต่อตนเอง 

๙๐ ๙๒ ๙๔ ๙๕        

-  เด็กมีทักษะ
การเคลื่อนไหว
ที่ดี  เล่นและ
ท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได ้

๙๐ ๙๒ ๙๔ ๙๕ 

 
กลยุทธ์ที่  ๔  เพิ่มศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนได้อย่างมีคุณภาพ 

เป้าหมาย 
ปี ๒๕๖๔ 

ตัวชี้วัด 
ความส าเร็จ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(ของเป้าหมายรายป)ี 

โครงการ
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ/ตัวบ่งชี)้ 

ฝ่าย
รับผิดชอบ 

ปี๒
๕๖

๑ 

ปี 
๒๕

๖๒
 

ปี 
๒๕

๖๓
 

ปี 
๒๕

๖๔
 

ปี๒
๕๖

๑ 

ปี 
๒๕

๖๒
 

ปี 
๒๕

๖๓
 

ปี 
๒๕

๖๔
 

ด้านปริมาณ 
-  ร้อยละ ๙๕ 
ของผู้บริหาร
และครมูีการ

-  โรงเรียนมี
การพัฒนาการ
เรียนการสอน
ปฐมวัย 

๙๐ ๙๒ ๙๔ ๙๕ โครงการ
พัฒนาการ
เรียนการ
สอน

๑๖
๕,

๐๐
๐ 

๑๗
๕,

๐๐
๐ 

๑๘
๕,

๐๐
๐ 

๑๙
๕,

๐๐
๐ มฐ.๕ 

ตชบ.ท่ี ๕.๑ – 
๕.๑๐ 

ฝ่ายวิชาการ 



แผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนอนุบาลบญุเกื้อวิทยา พ.ศ.  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ๕๔ 
 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา    ต าบลเสาไห้    อ าเภอเสาไห้    จังหวัดสระบุร ี

 

เป้าหมาย 
ปี ๒๕๖๔ 

ตัวชี้วัด 
ความส าเร็จ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(ของเป้าหมายรายป)ี 

โครงการ
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ/ตัวบ่งชี)้ 

ฝ่าย
รับผิดชอบ 

ปี๒
๕๖

๑ 

ปี 
๒๕

๖๒
 

ปี 
๒๕

๖๓
 

ปี 
๒๕

๖๔
 

ปี๒
๕๖

๑ 

ปี 
๒๕

๖๒
 

ปี 
๒๕

๖๓
 

ปี 
๒๕

๖๔
 

พัฒนาการ
เรียนการสอน
ในระดับ
ปฐมวัยท่ีมี
ประสิทธิภาพ
อย่างต่อเนื่อง 
ด้านคุณภาพ 
- สถานศึกษา
มีการพัฒนา 
การเรียนการ
สอนปฐมวัยให้
มี คุ ณ ภ า พ
ห ลั ก ก า ร จั ด
ก า ร ศึ ก ษ า
กิจกรรม 

-  ผู้บริหารและ
ครูมีการ
พัฒนาการเรียน
การสอนใน
ระดับปฐมวัยที่
มีประสิทธิภาพ
อย่างต่อเนื่อง
ให้บรรลผุล
ส าเรจ็ตาม
เป้าหมาย 

๙๐ ๙๒ ๙๔ ๙๕ ปฐมวัย 
 

 
กลยุทธ์ที่  ๕  พัฒนาสื่อ แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสนับสนุนการเรียนรู้ 

เป้าหมาย 
ปี ๒๕๖๔ 

ตัวชี้วัด 
ความส าเร็จ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(ของเป้าหมายรายป)ี 

โครงการ
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ/ตัวบ่งชี)้ 

ฝ่าย
รับผิดชอบ 

ปี๒
๕๖

๑ 

ปี 
๒๕

๖๒
 

ปี 
๒๕

๖๓
 

ปี 
๒๕

๖๔
 

ปี๒
๕๖

๑ 

ปี 
๒๕

๖๒
 

ปี 
๒๕

๖๓
 

ปี 
๒๕

๖๔
 

ด้านปริมาณ 
-  ผู้เรียนร้อย
ละ ๙๕ มี
พัฒนาด้าน
อารมณ์และ
จิตใจที่ดี และมี
ความมั่นใจกล้า
แสดงออก 
 

-  ผู้เรียน มี
จิตใจร่าเริง
แจ่มใส มองโลก
ในแง่ดีมีความ
มั่นใจในตนเอง 

๙๐ ๙๒ ๙๔ ๙๕ โครงการ
โลกกว้าง
ทาง
การศึกษา 

๔๖
,๐

๐๐
 

๔๘
,๐

๐๐
 

๕๐
,๐

๐๐
 

๕๒
,๐

๐๐
 มฐ.๓ 

ตชบ.ท่ี ๓.๓ 
มฐ.๔ 
ตชบ.ท่ี ๔.๒ 
มฐ.๙ 
ตชบ.ท่ี ๙.๑ – 
๙.๒ 
 

ฝ่ายวิชาการ 

-  ผู้เรียน มีการ
แสวงหาความรู้
ด้วยตนเองจาก 

๙๐ ๙๒ ๙๔ ๙๕ 



แผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนอนุบาลบญุเกื้อวิทยา พ.ศ.  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ๕๕ 
 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา    ต าบลเสาไห้    อ าเภอเสาไห้    จังหวัดสระบุร ี

 

เป้าหมาย 
ปี ๒๕๖๔ 

ตัวชี้วัด 
ความส าเร็จ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(ของเป้าหมายรายป)ี 

โครงการ
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ/ตัวบ่งชี)้ 

ฝ่าย
รับผิดชอบ 

ปี๒
๕๖

๑ 

ปี 
๒๕

๖๒
 

ปี 
๒๕

๖๓
 

ปี 
๒๕

๖๔
 

ปี๒
๕๖

๑ 

ปี 
๒๕

๖๒
 

ปี 
๒๕

๖๓
 

ปี 
๒๕

๖๔
 

-  ผู้เรียนร้อย
ละ ๙๕ มี
ระเบียบวินยั  
มีความ
รับผิดชอบ  
ซื่อสัตยส์ุจรติ
และประพฤติ
ตนตาม
วัฒนธรรมไทย
และศาสนา 
-  ผู้เรียนร้อย
ละ ๙๕ มี
ความคดิ
เกี่ยวกับสิ่งต่าง 
ๆ ที่เกิดจาก
ประสบการณ์
การเรียนรู ้

ประสบการณ์
ตรงจากแหล่ง
เรียนรู้และสิ่ง
ต่าง ๆ รอบตัว 

    

 

    

มฐ.๑๐ 
ตชบ.ท่ี ๑๐.๑ – 
๑๐.๒ 

 

-  สถานศึกษามี
การจัดหลักสตูร
ให้เหมาะสม
และสอดคล้อง
กับท้องถิ่น 

๙๐ ๙๒ ๙๔ ๙๕ 

 
กลยุทธ์ที่  ๖  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

เป้าหมาย 
ปี ๒๕๖๔ 

ตัวชี้วัด 
ความส าเร็จ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(ของเป้าหมายรายป)ี 

โครงการ
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ/ตัวบ่งชี)้ 

ฝ่าย
รับผิดชอบ 

ปี๒
๕๖

๑ 

ปี 
๒๕

๖๒
 

ปี 
๒๕

๖๓
 

ปี 
๒๕

๖๔
 

ปี๒
๕๖

๑ 

ปี 
๒๕

๖๒
 

ปี 
๒๕

๖๓
 

ปี 
๒๕

๖๔
 

ด้านคุณภาพ 
-  โรงเรียน
สามารถ
ด าเนินงาน
กิจกรรมต่างๆ
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

-  โรงเรียนมีการ
บริการจดัการ 
ของกลุ่มงาน
งบประมาณ 
มีประสิทธิภาพ
และ
ประสิทธิผล 

- - - - โครงการ
ระบบดี
โรงเรียนมี
คุณภาพ 
 

   
   

   
   

   
  ๑

,๕
๐๕

,๐
๐๐

 

   
   

   
   

   
   

  ๑
,๕

๑๐
,๐

๐๐
 

   
   

   
   

   
   

  ๑
,๕

๑๕
,๐

๐๐
 

   
   

   
   

   
   

  ๑
,๕

๒๐
,๐

๐๐
 มฐ.๖ 

ตชบ.ท่ี ๖.๔ , 
๖.๗ 
มฐ.๗ 
ตชบ.ท่ี ๗.๔ , 
๗.๕ 
 

ฝ่ายวิชาการ 
ฝ่ายบรหิาร 



แผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนอนุบาลบญุเกื้อวิทยา พ.ศ.  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ๕๖ 
 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา    ต าบลเสาไห้    อ าเภอเสาไห้    จังหวัดสระบุร ี

 

เป้าหมาย 
ปี ๒๕๖๔ 

ตัวชี้วัด 
ความส าเร็จ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(ของเป้าหมายรายป)ี 

โครงการ
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ/ตัวบ่งชี)้ 

ฝ่าย
รับผิดชอบ 

ปี๒
๕๖

๑ 

ปี 
๒๕

๖๒
 

ปี 
๒๕

๖๓
 

ปี 
๒๕

๖๔
 

ปี๒
๕๖

๑ 

ปี 
๒๕

๖๒
 

ปี 
๒๕

๖๓
 

ปี 
๒๕

๖๔
 

-  โรงเรียนมี
การพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา
เป็นไปอย่าง
คล่องตัวและ
สอดคล้องกับ
มาตรฐาน
การศึกษา 
-  โรงเรียนมี
ระบบประกัน
คุณภาพ
ภายในที่
ด าเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง
และมผีลการ
ประเมินอยู่ใน
ระดับด ี
-  โรงเรียนมี
ระบบ
สารสนเทศ
เพื่อการ
บริหารจดัการ
ที่ครอบคลุม
ภารกิจของ
สถานศึกษา 
-  โรงเรียนมี
โครงสร้างการ
บริหารจดัการ
ที่คล่องตัวและ
เป็นระบบ 

-  โรงเรียนมี
การพัฒนา
บุคลากรกลุ่ม
งาน
งบประมาณ
อย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง 

- - - -  

    

มฐ.๘ 
ตชบ.ท่ี ๘.๓ – 
๘.๖ 
มฐ.๙ 
ตชบ.ท่ี ๙.๑ 

 

-  ครูน าแผน 
การจัดการ
เรียนรูไ้ปใช้จัด
กิจกรรมการ
เรียนการสอน
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๙๐ ๙๒ ๙๔ ๙๕ 

-  โรงเรียนมี
ระบบบรหิาร
และการจัดการ
ที่มีประสิทธิ 
ภาพ 

- - - - 

-  โรงเรียนมี
การปฏิบัตติาม
กฎหมายและ
ระเบียบ
ข้อบังคับท่ี
เกี่ยวข้อง 

- - - - 

 



แผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนอนุบาลบญุเกื้อวิทยา พ.ศ.  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ๕๗ 
 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา    ต าบลเสาไห้    อ าเภอเสาไห้    จังหวัดสระบุร ี

 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

แผนการด าเนนิงานและงบประมาณ 
กลยุทธ์ที่  ๑  พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ สุขภาพ สุขภาพจิต และทักษะชีวิต 

เป้าหมาย 
ปี ๒๕๖๔ 

ตัวชี้วัด 
ความส าเร็จ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(ของเป้าหมายรายปี) 

โครงการ
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ/ตัวบ่งชี)้ 

ฝ่าย
รับผิดชอบ 

ปี๒
๕๖

๑ 

ปี 
๒๕

๖๒
 

ปี 
๒๕

๖๓
 

ปี 
๒๕

๖๔
 

ปี๒
๕๖

๑ 

ปี 
๒๕

๖๒
 

ปี 
๒๕

๖๓
 

ปี 
๒๕

๖๔
 

ด้านปริมาณ 
-  ผู้เรียนร้อย
ละ ๙๕ 
สามารถสรปุ 
ความคิดจาก
เรื่องที่อ่าน ฟัง 
และดู และ
สื่อสารโดย
การพูดหรือ
เขียนตาม
ความคิดของ
ตนเอง 
-  ผู้เรียนร้อย
ละ ๙๕ สามารถ
น าเสนอวิธีคิด  
วิธีแก้ปัญหา
ด้วยภาษาและ
วิธีการของ
ตนเอง 
-  ผู้เรียนร้อย
ละ ๙๕ สามารถ
ก าหนดเป้า 
หมาย คาดการณ์ 
ตัดสนิใจ 
แก้ปัญหา โดยมี
เหตผุลประกอบ 
 

-  ผู้เรียน 
สามารถสรปุ
ความคิดจาก
เรื่องที่อ่าน ฟัง 
และดู และ
สื่อสารโดยการ
พูดหรือเขียน
ตามความคิด
ของตนเอง 

๙๐ ๙๒ ๙๔ ๙๕ โครงการ
พัฒนา
ทักษะ
กระบวนก
ารคิดของ
ผู้เรยีน 
 

๗๕
,๐

๐๐
 

๗๖
,๐

๐๐
 

๗๗
,๐

๐๐
 

๗๘
,๐

๐๐
 มฐ. ๑ 

มฐ. ๓ 
ฝ่ายวิชาการ 

-  ผู้เรียน 
สามารถ
น าเสนอวิธีคิด  
วิธีแก้ปัญหา
ด้วยภาษาและ
วิธีการของ
ตนเอง 

๙๐ ๙๒ ๙๔ ๙๕ 

-  ผู้เรียน 
สามารถก าหนด
เป้าหมาย  
คาดการณ์ 
ตัดสินใจ
แก้ปัญหา โดยมี
เหตุผลประกอบ 
 
 

๙๐ ๙๒ ๙๔ ๙๕ 



แผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนอนุบาลบญุเกื้อวิทยา พ.ศ.  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ๕๘ 
 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา    ต าบลเสาไห้    อ าเภอเสาไห้    จังหวัดสระบุร ี

 

เป้าหมาย 
ปี ๒๕๖๔ 

ตัวชี้วัด 
ความส าเร็จ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(ของเป้าหมายรายปี) 

โครงการ
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ/ตัวบ่งชี)้ 

ฝ่าย
รับผิดชอบ 

ปี๒
๕๖

๑ 

ปี 
๒๕

๖๒
 

ปี 
๒๕

๖๓
 

ปี 
๒๕

๖๔
 

ปี๒
๕๖

๑ 

ปี 
๒๕

๖๒
 

ปี 
๒๕

๖๓
 

ปี 
๒๕

๖๔
 

-  ผู้เรียนร้อย
ละ ๙๕ 
สามารถมี
ความคิด รเิริ่ม 
และสร้าง 
สรรค์ผลงาน
ด้วยความ 
ภาคภูมิใจ 

-  ผู้เรียน 
สามารถมี
ความคิดรเิริม่ 
และสร้างสรรค์
ผลงานด้วย
ความภาคภูมิใจ 

๙๐ ๙๒ ๙๔ ๙๕  

    

  

ด้านปริมาณ 
-  ร้อยละ ๙๕ 
ของผู้เรียนมี
สุขภาพและ
สุขภาพจิตทีด่ ี
-  ร้อยละ ๙๕ 
ของผู้เรียนม ี
ความสามารถ
ในการคิด
อย่างเป็น
ระบบ  และ
ตัดสินใจ
แก้ปัญหาได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
-  ร้อยละ ๙๕ 
ของผู้เรยีน
สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้
ด ี
ด้านคุณภาพ 
-  ผู้เรียนมี
สุขภาพกายและ 

-  ผู้เรียนมี
สุขภาพกาย
และสุขภาพจิต
ด ี

๙๐ ๙๒ ๙๔ ๙๕ โครงการ
โรงเรียน
ส่งเสริม
สุขภาพ 
 

๙๖
,๐

๐๐
 

๙๗
,๐

๐๐
 

๙๘
,๐

๐๐
 

๙๙
,๐

๐๐
 มฐ. ๑ 

มฐ. ๓ 
ฝ่ายวิชาการ 

-  ผู้เรียนมี
ความสามารถ
ในการคิด และ
แก้ปัญหาได้
อย่างมีเหตผุล 

๙๐ ๙๒ ๙๔ ๙๕ 

-  ผู้เรียน
สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ด ี
 
 
 
 
 

๙๐ ๙๒ ๙๔ ๙๕ 



แผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนอนุบาลบญุเกื้อวิทยา พ.ศ.  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ๕๙ 
 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา    ต าบลเสาไห้    อ าเภอเสาไห้    จังหวัดสระบุร ี

 

เป้าหมาย 
ปี ๒๕๖๔ 

ตัวชี้วัด 
ความส าเร็จ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(ของเป้าหมายรายปี) 

โครงการ
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ/ตัวบ่งชี)้ 

ฝ่าย
รับผิดชอบ 

ปี๒
๕๖

๑ 

ปี 
๒๕

๖๒
 

ปี 
๒๕

๖๓
 

ปี 
๒๕

๖๔
 

ปี๒
๕๖

๑ 

ปี 
๒๕

๖๒
 

ปี 
๒๕

๖๓
 

ปี 
๒๕

๖๔
 

สุขภาพจิตที่ด ี
-  ผู้เรียนมี
ความสามารถ
ในการคิด  
และแก้ปัญหา
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
-  ผู้เรียนสาม
รถท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้
ด ี

 
    

 

    

  

ด้านปริมาณ 
-  ผู้เรียนร้อย
ละ ๗๘  มี
ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 
๘ กลุ่มสาระ
การเรยีนรู้ใน
ระดับดีขึ้นไป 
-  ผู้เรียนช้ัน
ประถมศึกษา
ปีท่ี ๓ และช้ัน
ประถมศึกษา
ปีท่ี ๖ มีผล
การทดสอบ
ระดับชาติ
เฉลี่ย เป็นราย
กลุ่มสาระ 
การเรียนรูไ้มต่่ า
กว่าค่าเฉลี่ย
ระดับประเทศ 
 

-  ผู้เรียน มี
ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน
อยู่ในระดับดี             
(ระดับ ๓ – ๔ 
ร้อยละ ๗๐ ขึ้น
ไป) ใน  ๘ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้  

๗๕ ๗๖ ๗๗ ๗๘ โครงการ
ยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิ 
 

๙๐
,๐

๐๐
 

๙๒
,๐

๐๐
 

๙๔
,๐

๐๐
 

๙๖
,๐

๐๐
 มฐ. ๑ 

มฐ. ๒ 
มฐ. ๓ 

ฝ่ายวิชาการ 

 -  ผู้เรียนช้ัน
ประถมศึกษาปี
ที่ ๓ และช้ัน
ประถมศึกษาปี
ที่ ๖ มีผลการ
ทดสอบ
ระดับชาตเิฉลีย่
เป็นรายกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
ไม่ต่ ากว่า
ค่าเฉลี่ย
ระดับประเทศ 

ค่า
เฉ

ลี่ย
ระ

ดับ
ปร

ะเ
ทศ

 

ค่า
เฉ

ลี่ย
ระ

ดับ
ปร

ะเ
ทศ

 

ค่า
เฉ

ลี่ย
ระ

ดับ
ปร

ะเ
ทศ

 

ค่า
เฉ

ลี่ย
ระ

ดับ
ปร

ะเ
ทศ

 



แผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนอนุบาลบญุเกื้อวิทยา พ.ศ.  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ๖๐ 
 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา    ต าบลเสาไห้    อ าเภอเสาไห้    จังหวัดสระบุร ี

 

เป้าหมาย 
ปี ๒๕๖๔ 

ตัวชี้วัด 
ความส าเร็จ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(ของเป้าหมายรายปี) 

โครงการ
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ/ตัวบ่งชี)้ 

ฝ่าย
รับผิดชอบ 

ปี๒
๕๖

๑ 

ปี 
๒๕

๖๒
 

ปี 
๒๕

๖๓
 

ปี 
๒๕

๖๔
 

ปี๒
๕๖

๑ 

ปี 
๒๕

๖๒
 

ปี 
๒๕

๖๓
 

ปี 
๒๕

๖๔
 

-  ผู้เรียนช้ัน
ประถมศึกษา
ปีท่ี ๖ 
สามารถเข้า
ศึกษาต่อใน
ระดับช้ันทีสู่งขึ้น
ได้ทุกคน 

-  ผู้เรียนช้ัน
ประถมศึกษาปี
ที่ ๖  สามารถ
เข้าศึกษาต่อใน
ระดับชั้นที่
สูงขึ้นได้ทุกคน 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐  
 
 
 
 
 
     

  

ด้านปริมาณ 
-  ผู้เรียนช้ัน
ประถมศึกษาปี
ที่ ๑ – ๓ ร้อย
ละ ๘๕ สามารถ
อ่านออก เขียน
ได้ และสื่อสาร
ได ้
-  ผู้เรียนช้ัน
ประถมศึกษา
ปีท่ี ๔ – ๖ 
ร้อยละ ๘๕ 
สามารถอ่าน
คล่องเขียน
คล่องและ
สื่อสารได ้
-  ผู้ เ รี ยน ช้ัน
ประถมศึกษา
ปีที่ ๓ และ ๖ 
ร้อยละ ๘๕ มี
ความเข้าใจใน
การอ่าน และ 
สามารถตอบ
ค าถามได้ 

-  ผู้เรียนช้ัน
ประถมศึกษาปี
ที่  ๑ – ๓ 
สามารถอ่าน
ออก เขียนได้ 
และสื่อสารได ้

๘๕ ๘๗ ๘๘ ๙๐ โครงการ
พัฒนา
ศักยภาพ
ด้านทักษะ
ภาษาไทย 
 

๒๘
,๑

๐๐
 

๒๙
,๑

๐๐
 

๓๐
,๑

๐๐
 

๓๑
,๑

๐๐
 มฐ. ๑ ฝ่ายวิชาการ 

-  ผู้เรียนช้ัน
ประถมศึกษาปี
ที ่๔ – ๖ 
สามารถอ่าน
คล่อง เขียน
คล่องและ
สื่อสารได ้

๘๕ ๘๗ ๘๘ ๙๐ 

-  ผู้เรียนช้ัน
ประถมศึกษาปี
ที่ ๓ และ ๖ มี
ความเข้าใจใน
การอ่าน และ
สามารถตอบ
ค าถามได ้

๘๕ ๘๗ ๘๘ ๙๐ 



แผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนอนุบาลบญุเกื้อวิทยา พ.ศ.  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ๖๑ 
 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา    ต าบลเสาไห้    อ าเภอเสาไห้    จังหวัดสระบุร ี

 

เป้าหมาย 
ปี ๒๕๖๔ 

ตัวชี้วัด 
ความส าเร็จ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(ของเป้าหมายรายปี) 

โครงการ
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ/ตัวบ่งชี)้ 

ฝ่าย
รับผิดชอบ 

ปี๒
๕๖

๑ 

ปี 
๒๕

๖๒
 

ปี 
๒๕

๖๓
 

ปี 
๒๕

๖๔
 

ปี๒
๕๖

๑ 

ปี 
๒๕

๖๒
 

ปี 
๒๕

๖๓
 

ปี 
๒๕

๖๔
 

ด้านคุณภาพ 
-   ผู้เรียนช้ัน
ประถมศึกษาปี
ที่ ๑ - ๓ 
สามารถอา่น
ออก เขียนได้ 
สื่อสารได้ มี
ความรู้และ
ทักษะที่จ าเปน็
ตามหลักสูตร 

     

 
กลยุทธ์ที่  ๒  พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ สุขภาพ สุขภาพจิต และทักษะชีวิต 

เป้าหมาย 
ปี ๒๕๖๔ 

ตัวชี้วัด 
ความส าเร็จ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(ของเป้าหมายรายปี) 

โครงการ
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ/ตัวบ่งชี)้ 

ฝ่าย
รับผิดชอบ 

ปี๒
๕๖

๑ 

ปี 
๒๕

๖๒
 

ปี 
๒๕

๖๓
 

ปี 
๒๕

๖๔
 

ปี๒
๕๖

๑ 

ปี 
๒๕

๖๒
 

ปี 
๒๕

๖๓
 

ปี 
๒๕

๖๔
 

ด้านปริมาณ 
-  ผู้เรียนร้อยละ 
๙๕  เห็นคุณค่า
ในตนเอง มี
ความมั่นใจและ
กล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสม 
-  ผู้เรียนร้อย 
ละ ๙๕  มี 
มนุษย์สัมพันธ์ 
ที่ดีและให ้
เกียรตผิู้อื่น 
 
 

-  ผู้เรียนมี
คุณธรรม 
จริยธรรม  

(มีความซื่อสตัย์ 
มีวินัย มีจิต
สาธารณะ) ตาม
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

๙๐ ๙๒ ๙๔ ๙๕ โครงการ
สืบสาน
วัฒนธรรม 
 

๕๓
,๐

๐๐
 

๕๔
,๐

๐๐
 

๕๕
,๐

๐๐
 

๕๖
,๐

๐๐
 มฐ. ๑ 

มฐ. ๓ 
ฝ่ายกิจการ
นักเรียน 

-  ผู้เรียนมมีี
มารยาทและ
ปฏิบัติตนตาม
ประเพณีไทย 
 

๙๐ ๙๒ ๙๔ ๙๕ 



แผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนอนุบาลบญุเกื้อวิทยา พ.ศ.  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ๖๒ 
 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา    ต าบลเสาไห้    อ าเภอเสาไห้    จังหวัดสระบุร ี

 

เป้าหมาย 
ปี ๒๕๖๔ 

ตัวชี้วัด 
ความส าเร็จ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(ของเป้าหมายรายปี) 

โครงการ
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ/ตัวบ่งชี)้ 

ฝ่าย
รับผิดชอบ 

ปี๒
๕๖

๑ 

ปี 
๒๕

๖๒
 

ปี 
๒๕

๖๓
 

ปี 
๒๕

๖๔
 

ปี๒
๕๖

๑ 

ปี 
๒๕

๖๒
 

ปี 
๒๕

๖๓
 

ปี 
๒๕

๖๔
 

-  ผู้เรียนร้อย
ละ ๙๕  
สามารถสรา้ง
ผลงานจาก
การเข้าร่วม
กิจกรรมด้าน
ศิลปะ ดนตรี
นาฏศิลป ์
-  ผู้เรียนร้อย
ละ ๙๕  
ยอมรับ
ความคิดและ
วัฒนธรรมที่
แตกต่าง 
-  ผู้เรียนร้อย
ละ ๙๕  มี
ความตระหนัก 
รู้คุณคา่ร่วม
อนุรักษ์และ
พัฒนา
สิ่งแวดล้อม 
-  ผู้เรียนร้อย
ละ ๙๕  
สามารถบรรลุ
ตามเป้าหมาย
วิสัยทัศน์ 
ปรัชญาและ
จุดเน้นของ
การศึกษา 
 

-  ผู้เรียนเห็น
คุณค่าใน
ตนเอง มีความ
มั่นใจและกล้า
แสดงออกอย่าง
เหมาะสม 

๙๐ ๙๒ ๙๔ ๙๕        

-  ผู้เรียนมี
มนุษย์สัมพันธ์
ที่ดีและให้
เกียรตผิู้อื่นของ
ผู้เรยีนยอมรับ
ความคิด 
และวัฒนธรรม
ที่แตกต่าง 

๙๐ ๙๒ ๙๔ ๙๕ 

-  ผู้เรียน มี
ความตระหนัก 
รู้คุณคา่ร่วม
อนุรักษ์และ
พัฒนา
สิ่งแวดล้อม 

๙๐ ๙๒ ๙๔ ๙๕ 



แผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนอนุบาลบญุเกื้อวิทยา พ.ศ.  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ๖๓ 
 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา    ต าบลเสาไห้    อ าเภอเสาไห้    จังหวัดสระบุร ี

 

เป้าหมาย 
ปี ๒๕๖๔ 

ตัวชี้วัด 
ความส าเร็จ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(ของเป้าหมายรายปี) 

โครงการ
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ/ตัวบ่งชี)้ 

ฝ่าย
รับผิดชอบ 

ปี๒
๕๖

๑ 

ปี 
๒๕

๖๒
 

ปี 
๒๕

๖๓
 

ปี 
๒๕

๖๔
 

ปี๒
๕๖

๑ 

ปี 
๒๕

๖๒
 

ปี 
๒๕

๖๓
 

ปี 
๒๕

๖๔
 

ด้านคุณภาพ 
-  ผู้เรียนมี
คุณธรรม 
จริยธรรม  รัก
ความเป็นไทย  
และสามารถ
น ามา
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน
ให้สอดคล้อง
กับปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

 
    

       

ด้านปริมาณ 
-  ผู้เรียนร้อย
ละ ๙๕  มี
ความเอื้อ
อาทรผู้อื่นและ
กตัญญูกตเวที
ต่อผู้มีพระคณุ 
- ผู้เรียนร้อยละ 
๙๕  เห็นคณุค่า
ในตนเอง มี
ความมั่นใจ  
กล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสม 
-  ผู้เรียนร้อย
ละ ๙๕  มี
มนุษย์สัมพันธ์
ดีให้เกียรติ
ผู้อื่น 

-  ผู้เรียนร้อย
ละ ๙๐ มีความ
เอื้ออาทรผู้อื่น
และกตญัญู
กตเวทีต่อผูม้ี
พระคุณ 

๙๐ ๙๒ ๙๔ ๙๕ โครงการ
เด็กไทยวิถี
พุทธ 
 

๕๕
,๐

๐๐
 

๕๖
,๐

๐๐
 

๕๗
,๐

๐๐
 

๕๘
,๐

๐๐
 มฐ. ๑ 

มฐ. ๓ 
ฝ่ายกิจการ
นักเรียน 

-  ผู้เรียนร้อย
ละ ๙๐ ผูเ้รียน
เห็นคุณคา่ใน 
ตนเอง มีความ
มั่นใจ กล้า
แสดงออกอย่าง
เหมาะสม 

๙๐ ๙๒ ๙๔ ๙๕ 

-  ผู้เรียนร้อย
ละ ๙๐ ผูเ้รียน
มีมนุษย์สมัพันธ์
ดีให้เกียรติผู้อื่น 
 

๙๐ ๙๒ ๙๔ ๙๕ 



แผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนอนุบาลบญุเกื้อวิทยา พ.ศ.  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ๖๔ 
 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา    ต าบลเสาไห้    อ าเภอเสาไห้    จังหวัดสระบุร ี

 

เป้าหมาย 
ปี ๒๕๖๔ 

ตัวชี้วัด 
ความส าเร็จ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(ของเป้าหมายรายปี) 

โครงการ
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ/ตัวบ่งชี)้ 

ฝ่าย
รับผิดชอบ 

ปี๒
๕๖

๑ 

ปี 
๒๕

๖๒
 

ปี 
๒๕

๖๓
 

ปี 
๒๕

๖๔
 

ปี๒
๕๖

๑ 

ปี 
๒๕

๖๒
 

ปี 
๒๕

๖๓
 

ปี 
๒๕

๖๔
 

-  ผู้เรียนร้อย
ละ ๙๕  
สามารถบรรลุ
ตามเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ 
ปรัชญาและ
จุดเน้นของ
การศึกษา 
ด้านคุณภาพ 
-  ผู้เรียนมีการ
พัฒนา 
ศักยภาพตาม
ความสามารถ 
ความสนใจ
และความถนดั 

-  ผู้เรียนร้อย
ละ ๙๐ ผูเ้รียน
สามารถบรรลุ
ตาม เป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ 
ปรัชญาและ
จุดเน้นของ
การศึกษา 

๙๐ ๙๒ ๙๔ ๙๕        

ด้านปริมาณ 
-  ผู้เรียนร้อย
ละ ๙๕  รัก
และเทิดทูน 
สถาบันชาติ 
ศาสนา  
พระมหา 
กษัตริย ์
-  ผู้เรียนร้อย
ละ ๙๕  แสดง
ความจงรัก 
ภักดีและ
ส านึกในพระ
มหา
กรุณาธิคณุ 
-  ผู้เรียนร้อย
ละ ๙๕  น้อม

-  ผู้เรียนรักและ
เทิดทูนสถาบัน
ชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย ์

๙๐ ๙๒ ๙๔ ๙๕ โครงการ
เด็กไทยรัก
ชาติ 
ศาสนา 
พระมหาก
ษัตริย ์
 

๓๕
,๐

๐๐
 

๓๖
,๐

๐๐
 

๓๗
,๐

๐๐
 

๓๘
,๐

๐๐
 มฐ. ๑ 

มฐ. ๓ 
ฝ่ายกิจการ
นักเรียน 

-  ผู้เรียน แสดง
ความจงรักภักดี
และส านึกใน
พระมหา
กรุณาธิคณุ 

๙๐ ๙๒ ๙๔ ๙๕ 

-  ผู้เรียนน้อม
น ากระแสพระ
ราชด ารสัไป
ปฏิบัติใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

๙๐ ๙๒ ๙๔ ๙๕ 

-  ผู้เรียนร่วม
สืบทอดพระ 
พุทธศาสนา 

๙๐ ๙๒ ๙๔ ๙๕ 



แผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนอนุบาลบญุเกื้อวิทยา พ.ศ.  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ๖๕ 
 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา    ต าบลเสาไห้    อ าเภอเสาไห้    จังหวัดสระบุร ี

 

เป้าหมาย 
ปี ๒๕๖๔ 

ตัวชี้วัด 
ความส าเร็จ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(ของเป้าหมายรายปี) 

โครงการ
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ/ตัวบ่งชี)้ 

ฝ่าย
รับผิดชอบ 

ปี๒
๕๖

๑ 

ปี 
๒๕

๖๒
 

ปี 
๒๕

๖๓
 

ปี 
๒๕

๖๔
 

ปี๒
๕๖

๑ 

ปี 
๒๕

๖๒
 

ปี 
๒๕

๖๓
 

ปี 
๒๕

๖๔
 

น ากระแสพระ
ราชด ารสัไป
ปฏิบัติใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
-  ผู้เรียนร้อย
ละ ๙๕ ร่วม
สืบทอดพระ
พุทธ 
ศาสนา 
-  ผู้เรียนร้อย
ละ ๙๕  ได้รับ
การปลูกฝัง
ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 
ด้านคุณภาพ 
- ผู้เรียนรักและ
เทิดทูนสถาบัน
ชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย ์

-  ผู้เรียน 
ได้รับการ
ปลูกฝังด้าน
คุณธรรม
จริยธรรม 

๙๐ ๙๒ ๙๔ ๙๕ 

ด้านปริมาณ 

 -  ผู้เรียนร้อย

ละ ๙๕ มี

ความรู้ ความ

เข้าใจเกี่ยวกับ

หลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

-  ผู้เรียนร้อย

ละ ๙๕ 

สามารถปฏิบัติ

-  ผู้เรียนมี

ความรู้ ความ

เข้าใจเกี่ยว 

กับหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

๙๐ ๙๒ ๙๔ ๙๕ โครงการ
วิถีชีวิต
ตามหลัก
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  ๑

๖๐
,๐

๐๐
 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  ๑

๖๓
,๐

๐๐
 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  ๑

๖๖
,๐

๐๐
 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 ๑

๖๙
,๐

๐๐
 มฐ. ๑ 

มฐ. ๓ 
ฝ่ายกิจการ
นักเรียน 

-  ผู้เรียน 
สามารถปฏิบัติ
ตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

๙๐ ๙๒ ๙๔ ๙๕ 



แผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนอนุบาลบญุเกื้อวิทยา พ.ศ.  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ๖๖ 
 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา    ต าบลเสาไห้    อ าเภอเสาไห้    จังหวัดสระบุร ี

 

เป้าหมาย 
ปี ๒๕๖๔ 

ตัวชี้วัด 
ความส าเร็จ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(ของเป้าหมายรายปี) 

โครงการ
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ/ตัวบ่งชี)้ 

ฝ่าย
รับผิดชอบ 

ปี๒
๕๖

๑ 

ปี 
๒๕

๖๒
 

ปี 
๒๕

๖๓
 

ปี 
๒๕

๖๔
 

ปี๒
๕๖

๑ 

ปี 
๒๕

๖๒
 

ปี 
๒๕

๖๓
 

ปี 
๒๕

๖๔
 

ตามหลัก

ปรัชญาของ

เศรษฐกิจ 

พอเพียง 

-  ผู้เรียนร้อย

ละ ๙๕ เป็นผู้

มีคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์

ตามหลัก

ปรัชญาของ 

เศรษฐกิจ

พอเพียง 

-  คณะครูและ

บุคลากรร้อย

ละ ๙๕ มี

ความรู้และ

ความเข้าใจ

หลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

ด้านคุณภาพ 

-  ผู้เรียน
ด าเนินชีวิต
ตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียงและ
ด ารงชีวิต
อย่างมี
ความสุข 

-  ผู้เรียน เป็นผู้
มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
ตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจของ
พอเพียง 

๙๐ ๙๒ ๙๔ ๙๕ 

-  คณะครูและ
บุคลากร มี
ความรู้และ
ความเข้าใจ
หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

๙๐ ๙๒ ๙๔ ๙๕ 



แผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนอนุบาลบญุเกื้อวิทยา พ.ศ.  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ๖๗ 
 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา    ต าบลเสาไห้    อ าเภอเสาไห้    จังหวัดสระบุร ี

 

กลยุทธ์ที่  ๓  พัฒนาความพร้อมด้านภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร 

เป้าหมาย 
ปี ๒๕๖๔ 

ตัวชี้วัด 
ความส าเร็จ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(ของเป้าหมายรายปี) 

โครงการ
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ/ตัวบ่งชี)้ 

ฝ่าย
รับผิดชอบ 

ปี๒
๕๖

๑ 

ปี 
๒๕

๖๒
 

ปี 
๒๕

๖๓
 

ปี 
๒๕

๖๔
 

ปี๒
๕๖

๑ 

ปี 
๒๕

๖๒
 

ปี 
๒๕

๖๓
 

ปี 
๒๕

๖๔
 

ด้านปริมาณ 
-  ผู้เรียนร้อย
ละ ๘๕  มี
ทักษะในการ
อ่าน ฟัง พูด
และเขียน
ภาษาต่างประ
เทศเหมาะสม
ตามระดับช้ัน 
-  ผู้เรียนร้อย
ละ ๙๕ มีนสิัย
รักการอ่านและ
แสวงหาความรู ้
-  ผู้เรียนร้อย
ละ ๙๕ เรยีนรู้
สิ่งต่างๆ 
รอบตัวและมี
ความสุขกับ
การเรยีนรู ้
-  ผู้เรียนร้อย
ละ ๙๕ มี
ความ
กระตือรือร้น
สนใจใฝ่รู้และ
มีส่วนร่วมใน
การเรยีนรู ้
-  ผู้เรยีนร้อย
ละ ๙๕ เล่น
และท างาน
ร่วมกับผู้อื่น
อย่างมี
ความสุข 

-  ผู้เรียนมี
ทักษะในการ
อ่าน ฟัง พูด
และเขียน
ภาษาต่างประเ
ทศเหมาะสม
ตามระดับช้ัน 

๘๐ ๘๒ ๘๔ ๘๕ โครงการ
ส่งเสริม
ทักษะการ
ใช้
ภาษาต่าง
ประเทศสู่
สากล 
 

๒๓
,๐

๐๐
 

๒๔
,๐

๐๐
 

๒๕
,๐

๐๐
 

๒๖
,๐

๐๐
 มฐ. ๑ 

มฐ. ๓ 
ฝ่ายวิชาการ 

-  ผู้เรียนมีนิสยั
รักการอ่านและ
แสวงหาความรู ้

๙๐ ๙๒ ๙๔ ๙๕ 

-  ผู้เรียน 
สามารถเรียนรู้
สิ่งต่างๆ 
รอบตัวและมี
ความสุขกับการ
เรียนรู ้

๙๐ ๙๒ ๙๔ ๙๕ 

-  ผู้เรียน มี
ความกระตือ 
รือร้นสนใจใฝ่รู้
และมสี่วนร่วม
ในการเรียนรู ้

๙๐ ๙๒ ๙๔ ๙๕ 

-  ผู้เรียน 
สามารถเล่น
และท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข 

๙๐ ๙๒ ๙๔ ๙๕ 



แผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนอนุบาลบญุเกื้อวิทยา พ.ศ.  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ๖๘ 
 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา    ต าบลเสาไห้    อ าเภอเสาไห้    จังหวัดสระบุร ี

 

เป้าหมาย 
ปี ๒๕๖๔ 

ตัวชี้วัด 
ความส าเร็จ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(ของเป้าหมายรายปี) 

โครงการ
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ/ตัวบ่งชี)้ 

ฝ่าย
รับผิดชอบ 

ปี๒
๕๖

๑ 

ปี 
๒๕

๖๒
 

ปี 
๒๕

๖๓
 

ปี 
๒๕

๖๔
 

ปี๒
๕๖

๑ 

ปี 
๒๕

๖๒
 

ปี 
๒๕

๖๓
 

ปี 
๒๕

๖๔
 

ด้านคุณภาพ 
-  ผู้เรยีนมีทักษะ
ในการอ่าน ฟัง พูด
และเขียน
ภาษาตา่งประเทศ
ในระดบัด ี
-  ผู้เรียนมีนสิัย
รักการอ่านและ
แสวงหาความรู้
ได้เป็นอยา่งด ี
-  ผู้เรียนสามารถ
เรียนรู้ร่วมกัน
เป็นกลุม่
แลกเปลีย่น 
ความคดิเห็นเพื่อ
ค้นคว้า หา 
ความรู้เพิ่มเตมิได้
เป็นอย่างดี  
-  ผู้เรยีนสามารถ
เรยีนรูส้ิ่งตา่งๆ
รอบตัว 
ไดด้ีและมีความสขุ
กับการเรยีนรู ้
-  ผูเ้รยีนมคีวาม
กระตือรือรน้ 
สนใจใฝรู่้และมี
ส่วนร่วมในการ
เรยีนรูอ้ย่างดี
ผู้เรียนสามารถ 
เลน่และท างาน
ร่วมกบัผู้อื่นได้
อย่างดแีละมี
ความสขุ 

 
    

 

    

  



แผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนอนุบาลบญุเกื้อวิทยา พ.ศ.  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ๖๙ 
 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา    ต าบลเสาไห้    อ าเภอเสาไห้    จังหวัดสระบุร ี

 

กลยุทธ์ที่  ๔  เพิ่มศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนได้อย่างมีคุณภาพ 

เป้าหมาย 
ปี ๒๕๖๔ 

ตัวชี้วัด 
ความส าเร็จ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(ของเป้าหมายรายปี) 

โครงการ
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ/ตัวบ่งชี)้ 

ฝ่าย
รับผิดชอบ 

ปี๒
๕๖

๑ 

ปี 
๒๕

๖๒
 

ปี 
๒๕

๖๓
 

ปี 
๒๕

๖๔
 

ปี๒
๕๖

๑ 

ปี 
๒๕

๖๒
 

ปี 
๒๕

๖๓
 

ปี 
๒๕

๖๔
 

ด้านปริมาณ 
-  ครูและ
บุคลากรทุก
คนมีความรู้ 
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการ
จัดการเรียนรู้
ในทศวรรษท่ี 
๒๑ ตาม
แนวทางปฏิรูป
การศึกษาใน
ทศวรรษท่ีสอง
เพิ่มขึ้น 
-  ครูและ
บุคลากรทุก
คนได้ศึกษาดู
งาน เทียบ 
เคียงคุณภาพ
กับสถาน 
ศึกษาที ่
บริหารจดัการ 
ได้อย่างม ี
ประสิทธิภาพ 
- ร้อยละ ๙๕ 
ครูและบุคลกร 
ได้แลกเปลีย่น 
เรียนรู้ แนว 
ทางการจัดการ 
เรียนรู้ที่ประสบ 
ผลส าเร็จ 

-  ครูและ
บุคลากรมี
ความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
การจัดการ
เรียนรู้ ตาม
แนวทาง
ปรัชญาและ  
หลักการปฏิรูป
การศึกษา 

๙๐ ๙๒ ๙๔ ๙๕ โครงการ
พัฒนา
ศักยภาพ
ครูและ
บุคลากร
ทางการ
ศึกษา 
 

๓๘
๑,

๐๐
๐ 

๓๘
๖,

๐๐
๐ 

๓๙
๑,

๐๐
๐ 

๓๙
๖,

๐๐
๐ มฐ. ๒ 

มฐ. ๓ 
ฝ่ายวิชาการ 

-  ครูและ
บุคลากรได้
ศึกษาดูงาน 
เทียบเคียง
คุณภาพกับ
สถานศึกษาท่ี
บริหารจดัการ
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๙๐ ๙๒ ๙๔ ๙๕ 

-  ครูและบุคล
การได้
แลกเปลีย่น
เรียนรู้ แนว
ทางการจัดการ
เรียนรู้ที่ประสบ
ผลส าเร็จ 

๙๐ ๙๒ ๙๔ ๙๕ 

-  ครูสร้าง 
ความสัมพันธ์
อันดีระหว่างคร ู
และบุคลากร 

๙๐ ๙๒ ๙๔ ๙๕ 



แผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนอนุบาลบญุเกื้อวิทยา พ.ศ.  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ๗๐ 
 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา    ต าบลเสาไห้    อ าเภอเสาไห้    จังหวัดสระบุร ี

 

เป้าหมาย 
ปี ๒๕๖๔ 

ตัวชี้วัด 
ความส าเร็จ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(ของเป้าหมายรายปี) 

โครงการ
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ/ตัวบ่งชี)้ 

ฝ่าย
รับผิดชอบ 

ปี๒
๕๖

๑ 

ปี 
๒๕

๖๒
 

ปี 
๒๕

๖๓
 

ปี 
๒๕

๖๔
 

ปี๒
๕๖

๑ 

ปี 
๒๕

๖๒
 

ปี 
๒๕

๖๓
 

ปี 
๒๕

๖๔
 

-  ร้อยละ ๙๕ 
ครูสร้าง
ความสัมพันธ์
อันดีระหว่างครู
และบุคลากร
ทางการศึกษาใน
ศูนย์พัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา 
-  ร้อยละ ๙๕ 
ครูวิจัยและ
พัฒนาการ
จัดการเรียนรู้
ที่ตน
รับผิดชอบ
และใช้
ผลการวิจัย
ปรับเปลีย่น
การจัดการ
เรียนรู ้
ด้านคุณภาพ 

-  ครูและ
บุคลากร
ทางการศึกษา
ทุกคนมี
ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
การจัดการ
เรียน การสอน
ได้อย่างมี
คุณภาพ 

ทางการศึกษา
ในศูนย์พัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา     

 

    

  

-  ครูวิจัยและ
พัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ที่
ตนรับผดิชอบ
และใช้ผลใน
การปรับการจัด
ประสบการณ ์

๙๐ ๙๒ ๙๔ ๙๕ 

 

 

 



แผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนอนุบาลบญุเกื้อวิทยา พ.ศ.  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ๗๑ 
 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา    ต าบลเสาไห้    อ าเภอเสาไห้    จังหวัดสระบุร ี

 

กลยุทธ์ที่  ๕  พัฒนาสื่อ แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสนับสนุนการเรียนรู้ 

เป้าหมาย 
ปี ๒๕๖๔ 

ตัวชี้วัด 
ความส าเร็จ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(ของเป้าหมายรายปี) 

โครงการ
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ/ตัวบ่งชี)้ 

ฝ่าย
รับผิดชอบ 

ปี๒
๕๖

๑ 

ปี 
๒๕

๖๒
 

ปี 
๒๕

๖๓
 

ปี 
๒๕

๖๔
 

ปี๒
๕๖

๑ 

ปี 
๒๕

๖๒
 

ปี 
๒๕

๖๓
 

ปี 
๒๕

๖๔
 

ด้านปริมาณ 
-  ร้อยละ ๙๕ 
ของนักเรียน
สามารถใช้งาน
อินเตอร์เนต็ใน
การสืบค้น
ข้อมูลความรู้
ได ้
-  ครู และ
บุคลากรทุก
คนสามารถใช้
งานอินเตอร ์
เน็ตในการ
สืบค้นข้อมูล
ความรู้ได ้
-  ร้อยละ ๙๕ 
ของครูและ
บุคลากร 
สามารถใช้ ICT 
ท าสื่อประกอบ 
การสอน 
ด้านคุณภาพ 
-  โรงเรยีน
อนุบาลบญุเกื้อ
วิทยา ม ี
ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ที่
มีระบบ
อินเตอรเ์นต็ที่มี
ประสิทธิภาพ
สูง 

-  นักเรียน 
สามารถใช้งาน
อินเตอร์เนต็ใน
การสืบค้น
ข้อมูลความรู้ได ้

๙๐ ๙๒ ๙๔ ๙๕ โครงการ
พัฒนา
ระบบ ICT 
เพื่อการ
เรียนรู ้
 

๑๘
๕,

๐๐
๐ 

๑๙
๐,

๐๐
๐ 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 ๑

๙๕
,๐

๐๐
 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
๒๐

๐,
๐๐

๐ มฐ. ๑ 
มฐ. ๒ 
มฐ. ๓ 

ฝ่ายอาคาร
สถานท่ี 

-  ครูและ
บุคลากร
สามารถใช้งาน
อินเตอร์เนต็ใน
การสืบค้น
ข้อมูลความรู้ได ้

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

-  ครูและ
บุคลากร 
สามารถใช้ ICT 
ท าสื่อประกอบ 
การสอน 

๙๐ ๙๒ ๙๔ ๙๕ 

-  โรงเรียน
อนุบาลบุญเกื้อ
วิทยา มี
ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ที่มี
ระบบ
อินเทอร์เน็ตที่มี
ประสิทธิภาพ
สูง 

- - - - 

-  มีตัวกระจาย 
สัญญาณ WIFI 
ครอบคลมุทั่ว 
ทั้งโรงเรียน 
 
 

- - - - 



แผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนอนุบาลบญุเกื้อวิทยา พ.ศ.  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ๗๒ 
 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา    ต าบลเสาไห้    อ าเภอเสาไห้    จังหวัดสระบุร ี

 

เป้าหมาย 
ปี ๒๕๖๔ 

ตัวชี้วัด 
ความส าเร็จ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(ของเป้าหมายรายปี) 

โครงการ
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ/ตัวบ่งชี)้ 

ฝ่าย
รับผิดชอบ 

ปี๒
๕๖

๑ 

ปี 
๒๕

๖๒
 

ปี 
๒๕

๖๓
 

ปี 
๒๕

๖๔
 

ปี๒
๕๖

๑ 

ปี 
๒๕

๖๒
 

ปี 
๒๕

๖๓
 

ปี 
๒๕

๖๔
 

-  มีตัว
กระจาย
สัญญาณ WIFI  
ครอบคลมุทั่ว
ทั้งโรงเรียน 

 
    

ด้านปริมาณ 
-  ร้อยละ ๙๕ 
ของผู้เรียนมี
ทักษะในการ
แสวงหาความรู้
ด้วยตนเองและ
เรียนรู้ร่วมกัน
เป็นกลุ่มเพื่อ
แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น
เพื่อการเรียนรู้
ระหว่างกัน 
- ร้อยละ ๙๕
ของสถาน 
ศึกษาและ
ชุมชนมีส่วน
ร่วมในการ
พัฒนาสถาน 
ศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ
และเกดิ
ประสิทธิผล 
ด้านคุณภาพ 
-  สถานศึกษา
มีการเชื่อมโยง
และ
แลกเปลีย่น

-  ผู้เรียนมี
จิตใจร่าเริง
แจ่มใส มองโลก
ในแง่ดี มีความ
มั่นใจในตนเอง 

๙๐ ๙๒ ๙๔ ๙๕ โครงการ
โลกกว้าง
ทางการ 
ศึกษา 
 

๑๒
๒,

๕๐
๐ 

๑๒
๕,

๕๐
๐ 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  ๑
๒๘

,๕
๐๐

 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  ๑
๓๑

,๕
๐๐

 มฐ. ๑ 
มฐ. ๒ 
มฐ. ๓ 

ฝ่ายวิชาการ 

-  ผู้เรียนรักใน
ศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย 

๙๐ ๙๒ ๙๔ ๙๕ 

-  ผู้เรียนมีการ
แสวงหาความรู้
ด้วยตนเองจาก
ประสบการณ์
ตรงจากแหล่ง
เรียนรู้และสิ่ง
ต่าง ๆ รอบตัว 

๙๐ ๙๒ ๙๔ ๙๕ 

-  ผู้เรียน 
สามารถเรียนรู ้
วิทยาศาสตร ์
จากการปฏิบตั ิ
จริงอย่างเข้าใจ 
และสามารถ 
เชื่อมโยงไปสู ่
การน าไป 
ประยุกต์ใช้กับ 
การเรยีนที ่
โรงเรียนและ 
ชีวิตประจ าวัน 

๙๐ ๙๒ ๙๔ ๙๕ 



แผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนอนุบาลบญุเกื้อวิทยา พ.ศ.  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ๗๓ 
 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา    ต าบลเสาไห้    อ าเภอเสาไห้    จังหวัดสระบุร ี

 

เป้าหมาย 
ปี ๒๕๖๔ 

ตัวชี้วัด 
ความส าเร็จ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(ของเป้าหมายรายปี) 

โครงการ
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ/ตัวบ่งชี)้ 

ฝ่าย
รับผิดชอบ 

ปี๒
๕๖

๑ 

ปี 
๒๕

๖๒
 

ปี 
๒๕

๖๓
 

ปี 
๒๕

๖๔
 

ปี๒
๕๖

๑ 

ปี 
๒๕

๖๒
 

ปี 
๒๕

๖๓
 

ปี 
๒๕

๖๔
 

ข้อมูลกับ
แหล่งเรียนรู้
และภมูิปัญญา
ในท้องถิ่น 
- สถานศึกษา
มีการ
ขับเคลื่อนและ
ด าเนินงานให้
บรรลผุล
ส าเรจ็ตาม
เป้าหมาย 

-  ผู้เรียนมี
ทักษะในการ
แสวงหาความรู้
ด้วยตนเองและ
พัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 

๙๐ ๙๒ ๙๔ ๙๕ 

 

กลยุทธ์ที่  ๖  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

เป้าหมาย 
ปี ๒๕๖๔ 

ตัวชี้วัด 
ความส าเร็จ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(ของเป้าหมายรายปี) 

โครงการ
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ/ตัวบ่งชี)้ 

ฝ่าย
รับผิดชอบ 

ปี๒
๕๖

๑ 

ปี 
๒๕

๖๒
 

ปี 
๒๕

๖๓
 

ปี 
๒๕

๖๔
 

ปี๒
๕๖

๑ 

ปี 
๒๕

๖๒
 

ปี 
๒๕

๖๓
 

ปี 
๒๕

๖๔
 

ด้านปริมาณ  
-  ร้อยละ ๙๐ 
ของผู้ปกครอง 
และชุมชน มี
ส่วนร่วมใน
การบริหารจัด
การศึกษา  ได้
แลกเปลีย่น
เรียนรู้  
ตลอดจนไดร้ับ
การสนับสนุน
การจัด 

-  โรงเรียนมี
เครือข่ายความ
ร่วมมือในการ
จัดการศึกษา 

๙๐ ๙๒ ๙๔ ๙๕ โครงการ
พัฒนา
เครือข่าย
ความ
ร่วมมือใน
การจัด
การศึกษา 
 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

๔๘
,๐

๐๐
 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

๕๐
,๐

๐๐
 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

๕๒
,๐

๐๐
 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

๕๔
,๐

๐๐
 มฐ. ๒ 

มฐ. ๓ 
มฐ. ๔ 

ฝ่ายบรหิาร 

-  โรงเรียนมี
การบริหาร
เครือข่ายความ
ร่วมมือในการ
จัดการศึกษาได้
แลกเปลีย่น
เรียนรู้  
ตลอดจนไดร้ับ 

๙๐ ๙๒ ๙๔ ๙๕ 



แผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนอนุบาลบญุเกื้อวิทยา พ.ศ.  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ๗๔ 
 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา    ต าบลเสาไห้    อ าเภอเสาไห้    จังหวัดสระบุร ี

 

เป้าหมาย 
ปี ๒๕๖๔ 

ตัวชี้วัด 
ความส าเร็จ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(ของเป้าหมายรายปี) 

โครงการ
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ/ตัวบ่งชี)้ 

ฝ่าย
รับผิดชอบ 

ปี๒
๕๖

๑ 

ปี 
๒๕

๖๒
 

ปี 
๒๕

๖๓
 

ปี 
๒๕

๖๔
 

ปี๒
๕๖

๑ 

ปี 
๒๕

๖๒
 

ปี 
๒๕

๖๓
 

ปี 
๒๕

๖๔
 

การศึกษา
อย่างคุณภาพ
ด้านคุณภาพ 
-  สถานศึกษา
มีเครือข่าย
ความร่วมมือที่
มีคุณภาพ ใน
การจัด
การศึกษาและ
สร้าง
ความสัมพันธ์
ที่ดีระหว่างครู 
ผู้เรยีน และ
ผู้ปกครอง 

การสนับสนุน
การจัด
การศึกษาอย่าง
คุณภาพ 

    

 

    

  

ด้านคุณภาพ 
- -  โรงเรียน

สามารถ
ด าเนินงาน
กิจกรรมต่างๆ
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- -  โรงเรียนมี
การพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา
เป็นไปอย่าง
คล่องตัวและ
สอดคล้องกับ
มาตรฐาน
การศึกษา 
 

-  โรงเรียนมี
การบริการ
จัดการของกลุ่ม
งาน
งบประมาณมี
ประสิทธิภาพ
และ
ประสิทธิผล 

- - - - โครงการ
ระบบดี
โรงเรียนมี
คุณภาพ 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  ๑
,๕

๐๐
,๐

๐๐
 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  ๑
,๕

๐๐
,๐

๐๐
 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  ๑
,๕

๐๐
,๐

๐๐
 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  ๑
,๕

๐๐
,๐

๐๐
 มฐ. ๒ 

มฐ. ๔ 
งานวิชาการ 

-  โรงเรียนมี
การพัฒนา
บุคลากรกลุ่ม
งาน
งบประมาณ
อย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง 
 

- - - - 



แผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนอนุบาลบญุเกื้อวิทยา พ.ศ.  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ๗๕ 
 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา    ต าบลเสาไห้    อ าเภอเสาไห้    จังหวัดสระบุร ี

 

เป้าหมาย 
ปี ๒๕๖๔ 

ตัวชี้วัด 
ความส าเร็จ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(ของเป้าหมายรายปี) 

โครงการ
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ/ตัวบ่งชี)้ 

ฝ่าย
รับผิดชอบ 

ปี๒
๕๖

๑ 

ปี 
๒๕

๖๒
 

ปี 
๒๕

๖๓
 

ปี 
๒๕

๖๔
 

ปี๒
๕๖

๑ 

ปี 
๒๕

๖๒
 

ปี 
๒๕

๖๓
 

ปี 
๒๕

๖๔
 

- -  โรงเรียนมี
ระบบประกัน
คุณภาพ
ภายในที่
ด าเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง
และมผีลการ
ประเมินอยู่ใน
ระดับด ี

- -  โรงเรยีนมี
ระบบสารสนเทศ
เพื่อการบรหิาร
จัดการที่
ครอบคลมุ
ภารกิจของ
สถานศึกษา 
-  โรงเรยีนมี
โครงสรา้งการ
บริหารจัดการที่
คล่องตัวและเปน็
ระบบ 

-  ครูน า
แผนการจดัการ
เรียนรูไ้ปใช้จัด
กิจกรรมการ
เรียนการสอน
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๙๐ ๙๒ ๙๔ ๙๕  

    

  

-  โรงเรียนมี
ระบบบรหิาร
และการจัดการ
ที่มี
ประสิทธิภาพ 

- - - - 

-  โรงเรียนมี
การปฏิบัตติาม
กฎหมายและ
ระเบียบ
ข้อบังคับท่ี
เกี่ยวข้อง 

- - - - 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนอนุบาลบญุเกื้อวิทยา พ.ศ.  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ๗๖ 
 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา    ต าบลเสาไห้    อ าเภอเสาไห้    จังหวัดสระบุร ี

 

ส่วนที่ ๕ 
แหล่งวิทยากรภายนอกที่ให้การสนับสนุนทางวิชาการ 

 

 
๑. สถานศึกษา  หน่วยงาน  หรือสถาบันอุดมศึกษา 

 
๑.๑   ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
๑.๒   ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี 
๑.๓   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ 
๑.๔   ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ จังหวัดสระบุรี 
๑.๕   ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี 
๑.๖   ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเสาไห้ 
๑.๗   โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 
๑.๘   ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธร ภาค ๑ 
๑.๙   สถานีต ารวจภธูรเมืองสระบุรี 
๑.๑๐  สถานีต ารวจภธูรอ าเภอเสาไห้ 
๑.๑๑  กลุ่มโรงเรียนอ าเภอเสาไห้ 
๑.๑๒  โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” 
๑.๑๓  ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระบุรี 
๑.๑๔  ธนาคารออมสิน  สาขาเสาไห้ 
  ฯลฯ 
 

๒. ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
๒.๑   สาธิตการท าขนมกระยาสารท   โดยนางบุญส่ง   เทศแก่น 
๒.๒   สาธิตการท าขนมตาล   โดยนายสุจิน - นางสมพร   ทองอร่าม 
๒.๓   สาธิตการท าขนมไข่ไส้แฟนซี   โดยนางจิราภรณ์   ฑีฆะ 
๒.๔   สาธิตการท าขนมบัวลอย   โดยนางศรีสุดา   เล็กสถาน 
๒.๕   สาธิตการท าขนมวุ้นแฟนซีหลากสี   โดยนางสาวรัตนา   บัวศิลา 
๒.๖   สาธิตการท าขนมไทยโบราณ เม็ดขนุน  ฝอยทอง   โดยนางสาวรัตนา   บัวศิลา 
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๒.๗   สาธิตการตัดกระดาษลายไทย   โดยนางสาวรัตนา   บัวศิลา 
๒.๘   สาธิตการท าข้าวเกรียบเห็ดทอด   โดยนางจินดา   อินชัย 
๒.๙   สาธิตการท าข้าวเหนียวปิ้ง   โดยนางจันทรา   สุขเกษม 
๒.๑๐  สาธิตการท ากะหรี่ปั๊บ   โดยนางพรพิมล   ตามสกุล 
  ฯลฯ 
 

๓. แหล่งการเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา 
 
๓.๑    ศูนย์วัฒนธรรมพื้นบ้านไท-ยวน  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรี 
๓.๒    วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร  อ าเภอพระพุทธบาท  จังหวัดสระบุรี 
๓.๓    วัดพระพุทธฉาย  อ าเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี 
๓.๔    วัดเขาแก้ววรวิหาร   อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรี 
๓.๕    วัดสมุหประดิษฐาราม  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรี 
๓.๖    สวนพฤกษศาสตร์ภาคกลางพุแค  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสระบุรี 
๓.๗   ศูนย์สาธิตการด าเนินเกษตรพอเพียง  มูลนิธิชัยพัฒนา  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัด
สระบุรี 
๓.๘   ศาลแม่นางตะเคียน  วัดสูง   อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรี     
๓.๙   วัดจันทบุรี   อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรี   
๓.๑๐  ศูนย์ผ้าทอบ้านท่าช้าง / บ้านต้นตาล   อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรี       
๓.๑๑  สวนสัตว์เขาดิน  กรุงเทพมหานคร 
๓.๑๒  สวนสัตวโ์คราช  จังหวัดนครราชสีมา 
๓.๑๓  อุทยานประวัติศาสตร์  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๓.๑๔  บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสุพรรณบุรี 
  ฯลฯ 
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ส่วนที่ ๖ 
การก าหนดบทบาทหน้าที่บุคลากรของโรงเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

 
๔. ผู้รับใบอนุญาต / ผู้จัดการ 

 
๑.๑   ท าหน้าที่อ านวยความสะดวกเพ่ือให้การบริหารของโรงเรียนทุกด้านเป็นไปได้โดยราบรื่น 
       ๑.๑.๑   พิจารณาอนุมัติการใช้งบประมาณของโรงเรียน 
       ๑.๑.๒   อนุมัติโดยการตามแผนปฏิบัติงานของโรงเรียน 
       ๑.๑.๓   ดูแล ติดตาม ควบคุม การบริหารงานโรงเรียนให้บรรลุเป้าหมาย 

๑.๑.๔   บริหารโรงเรียนให้เปน็ไปตามนโยบายของรัฐ 
       ๑.๑.๕   เป็นผู้ให้นโยบายในการปฏิบัติงานแก่ครูในแต่ละปี 
       ๑.๑.๖   เป็นผู้เห็นชอบและอนุมัติการบรรจุบุคลากรเป็นครู 
       ๑.๑.๗   มีอ านาจออกค าสั่งเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
       ๑.๑.๘   มีอ านาจถอดถอนบุคลากรครูที่ท าหน้าที่บกพร่องจนไม่อาจแก้ไขได้ 
       ๑.๑.๙   จัดให้มีการประชุมคณะอ านวยการโรงเรียนภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
       ๑.๑.๑๐  รับผิดชอบเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียน 
       ๑.๑.๑๑  มีอ านาจแต่งตั้งคณะกรรมการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน 
       ๑.๑.๑๒  พิจารณาผลงานที่ผู้อ านวยการเสนอ เพื่อพัฒนาให้โรงเรียนมีความ
เจริญก้าวหน้า 
       ๑.๑.๑๓  ให้ความสัมพันธ์กับชุมชนตามโอกาสอันควร 

๑.๑.๑๔  พิจารณาความดีความชอบของครูเพ่ือเสนอในการพิจารณาเงินเดือนครู 
 

๕. ผู้อ านวยการโรงเรียน 

 
เป็นผู้บริหารสูงสุด สถานศึกษา  มีหน้าที่ และความรับผิดชอบบังคับบัญชาบุคลากรใน

สถานศึกษา  บริหารกิจการของสถานศึกษา การวางแผนการปฏิบัติงาน  การควบคุม ก ากับ ดูแล
เกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการงบประมาณการบริหารงานบุคคล การบริหารทั่วไปงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
และท่ีได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติคือ 

       ๒.๑   รับนโยบายจากผู้จัดการเพ่ือน าไปด าเนินการ 
       ๒.๒   บริหารงานเกี่ยวกับการเรียนการสอนให้ก้าวหน้า และทันสมัยอยู่เสมอ 
       ๒.๓   พัฒนาโรงเรียนทุกด้านให้เข้าระบบปฏิรูปการศึกษา 
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       ๒.๔   เป็นผู้ชี้แนวทางในการปฏิบัติงานให้แก่ครู 
       ๒.๕   มีอ านาจออกค าสั่งตามขอบข่ายของงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
       ๒.๖   จัดให้มีปฏิทินงานของแต่ละส่วนงานเป็นประจ าทุกปี 
       ๒.๗   จัดให้มีการประชุมครูเป็นประจ าทุกเดือน 
       ๒.๘   ตรวจการปฏิบัติงานของครูอย่างสม่ าเสมอ 
       ๒.๙   สร้างขวัญและก าลังใจแก่ผู้เข้าร่วมงานตามความเหมาะสมและยุติธรรม 
       ๒.๑๐ มีอ านาจในการพิจารณาโทษเมื่อครูกระท าผิดวินัย 
       ๒.๑๑ รายงานความเป็นไปเก่ียวกับผลงานที่ได้ปฏิบัติไปแล้วต่อที่ประชุมผู้บริหาร 
        

 

๖. ครแูละบุคลากรทางการศึกษา 
 

ผู้ที่มีบทบาทส าคัญที่สุดในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญคือครูผู้สอนดังนั้น
ครูผู้สอนจ าเป็นที่จะต้องเข้าใจเรื่องท่ีเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยเฉพาะ
เรื่องของความส าคัญความจ าเป็นทั้งนี้เพราะจะช่วยในการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการจัดการเรียนการ
สอนเมื่อแนวคิดเปลี่ยนการกระท าย่อมเปลี่ยนตามไปด้วยการกระท าหรือบทบาทของครูผู้สอนมีประเด็น
ส าคัญดังนี้ 

ครู มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมการเรียนรู้ 
พัฒนาผู้เรียน  ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา  พัฒนาตนเองและวิชาชีพ ประสานความร่วมมือ
กับผู้ปกครอง บุคคลในชุมชน และสถานประกอบการเพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้ เรียน  การบริการสังคมด้าน
วิชาการและด้านวิชาชีพ  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติดังนี้ คือ 

๑.  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน เตรียมการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนด้วยวิธีการที่ หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๒.  จัดอบรมสั่งสอน และจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๓.  ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา 
๔.  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
๕.  ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนและสถานประกอบการเพ่ือร่วมกัน

พัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
๖.  ท านุบ ารุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๗.  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินพัฒนาการผู้เรียนเพื่อน ามาพัฒนาการเรียนการสอนให้มี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
๘.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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๗. นักเรียน 
 

๔.๑   มีเครื่องแต่งกาย เครื่องเขียน แบบเรียน  และเครื่องประกอบการเรียนต่าง ๆ พร้อมที่จะ
เรียน 

๔.๒   แต่งกายและประพฤติปฏิบัติตนตามระเบียบข้อบังคับของกระทรวงศึกษาธิการและ
ข้อบังคับของโรงเรียน 

๔.๓   เชื่อฟัง และปฏิบัติตนอยู่ในโอวาทของบิดา มารดา ผู้ปกครอง และครู 
๔.๔   ประพฤติปฏิบัติตนให้สมกับสภาพการเป็นนักเรียน  ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มสุรา  ไม่เสพสิ่งเสพ

ติดให้โทษ  ไม่เล่นการพนัน และไม่มั่วสุมอบายมุขทั้งปวง 
๔.๕   ประพฤติปฏิบัติตนตามกฎหมายจารีต ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของสังคมไทย 
๔.๖   ขยัน  ประหยัด  ซื่อสัตย์  ตรงต่อเวลา  มีน้ าใจ  และยึดมั่นในหลักคุณธรรมจริยธรรมที่ดี

งาม 
๔.๗   สุภาพอ่อนโยน มีสัมมาคาระต่อบุคคลทั่วไปและปฏิบัติตนเหมาะสมตามวัย และสภาพ

แห่งตน 
๔.๘   รู้จักเสียสละเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่เห็นประโยชน์ส่วนรวม  รักษาทรัพย์สมบัติของโรงเรียน ของ

สังคม และมีความสามัคคีในหมู่คณะ  รุ่นน้องนับถือรุ่นพ่ี ที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็น
ตัวอย่างที่ดีแก่รุ่นน้อง 

๔.๙   สร้างชื่อเสียงภาพพจน์ที่ดีให้แก่โรงเรียน และไม่กระท าการใด ๆที่เป็นการท าลายชื่อเสียง
ของโรงเรียน 

๔.๑๐ พัฒนาศักยภาพและสมรรถภาพของตนตลอดเวลาทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและ
สติปัญญา 

๔.๑๑ ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน และร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นอย่างสม่ าเสมอ 

 
๘. คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
 

๕.๑   ศึกษาพระราชบัญญัติการศึกษา   พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน  แนวทางการปฏิรูป
การศึกษา  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มาตรฐานคุณภาพการศึกษา
ของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ให้
เข้าใจอย่างละเอียดลึกซึ้ง เพ่ือให้มองเห็นทิศทางในการจัดการศึกษาของชาติและของ
โรงเรียน  

๕.๒  รวมส ารวจสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการจ าเป็นของโรงเรียน จัดล าดับ 
ความส าคัญของปัญหาที่จะตอ้งด าเนินการแก้ไขปรับปรุง พัฒนา  
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โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา    ต าบลเสาไห้    อ าเภอเสาไห้    จังหวัดสระบุร ี

 

๕.๓  รวมตรวจสอบการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ 
๕.๔  ให้ความเห็นชอบ รับรองแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปี และแผนพัฒนาโรงเรียน  
๕.๕   รวมประชุมเพ่ือรับทราบความก้าวหน้า อุปสรรคและให้ความเห็นชอบตอผลงานของ 

โรงเรียน รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติภารกิจของโรงเรียน  
๕.๖  ให้การสนับสนุนงบประมาณทรัพยากรต่าง ๆ และเผยแพรชื่อเสียง เกียรติคุณของ

โรงเรียน  

 
๙. บิดา  มารดา  ผู้ปกครอง 

 
๖.๑   ให้การสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนพัฒนาสถานศึกษาของโรงเรียน  
๖.๒   สนับสนุนส่งเสริมให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมของโรงเรียนและชุมชนอย่างเต็มที่  
๖.๓   ดูแลเอาใจใส่ช่วยเหลือติดตามผลการเรียนของบุตรหลานให้บรรลุผลตามหลักสูตรและ

เป้าหมายของโรงเรียน  
๖.๔   ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ของโรงเรียน มีคุณธรรม 

จริยธรรม ตามคุณลักษณะ พึงประสงค์  
๖.๕   ให้ข้อเสนอแนะ และร่วมพัฒนาโรงเรียน  
๖.๖   ร่วมชื่นชมผลงานและเผยแพร่ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์โรงเรียนตามโอกาสอันควร 
๖.๗   กระตุ้นให้ผู้ปกครองและชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน 

 
 

๑๐. องค์กร  ชุมชน  และท้องถิ่น 
 

๗.๑  ช่วยสนับสนุน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ทั้งด้านความรู้และทุนทรัพย์ 
๗.๒  แสวงหาความร่วมมือกับชุมชนในสิ่งที่สามารถสนับสนุนกิจการใด ของโรงเรียนก็ได ้
๗.๓  เป็นผู้เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของโรงเรียน เพ่ือเป็นแนวทางต่าง ๆ 

ของโรงเรียน 
๗.๔  ประชาสัมพันธ์ผลงานและความส าเร็จของโรงเรียนให้ชุมชนได้ทราบ 
๗.๕  ให้ความร่วมมือกับสมาคมผู้ปกครองและครู เพ่ือช่วยเหลือในการด าเนินงานของโรงเรียน 
๗.๖  สร้างความเชื่อม่ันในการด าเนินงานของโรงเรียนแก่บุคคลทั่วไป 
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ส่วนที่ ๗ 
การก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 

 
 
ระดับการศึกษาปฐมวัย   
 
กลยุทธ์ที่  ๑  พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ สุขภาพ สุขภาพจิต และทักษะชีวิต 
 

เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(ของเป้าหมาย) 
วิธีการและ 
เครื่องมือ 

ระยะเวลา ฝ่ายทีร่ับผิดชอบ 

โครงการหนูน้อยสุขภาพดี 
ด้านปริมาณ 
-  ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ 
ของผู้เรียนมีสุขภาพ
กายและสุขภาพจิตที่ดี 
-  ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ 
มีความม่ันใจและกล้า
แสดงออกได้อย่าง
เหมาะสมตามวัย 
-  ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ 
ของผู้เรียนสามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี 
ด้านคุณภาพ 
-  ผู้เรียนมีสุขภาพกาย
และสุขภาพจิตที่ดี 
-  ผู้เรียนมีความ
มั่นใจและกล้า
แสดงออกได้อย่าง
เหมาะสมตามวัย 
-  ผู้เรียนสามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
ดี 

- ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ มีน้ าหนัก
ส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน 
- ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ มีสุขภาพ
กายและสุขภาพจิตดี 
- ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ ความ
มั่นใจและกล้าแสดงออกได้
อย่างเหมาะสมตามวัย 
- ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี 

- สังเกตพฤติกรรม 
- สอบถาม / 
สัมภาษณ์ 

พ.ค. ๖๑ – 
มี.ค. ๖๒ 

ฝ่ายกิจการ
นักเรียน 
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เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(ของเป้าหมาย) 
วิธีการและ 
เครื่องมือ 

ระยะเวลา ฝ่ายทีร่ับผิดชอบ 

โครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะพื้นฐานของเด็กปฐมวัย 
ด้านปริมาณ 
-  ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ 
มีสุขนิสัย สุขภาพกาย 
และสุขภาพจิตที่ดี  
-  ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ 
มีคุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยมที่พึง
ประสงค์  
-  ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ 
มีความสนใจใฝ่รู้  รัก
การอ่าน และพัฒนา
ตนเอง  
-  ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ 
สามารถคิดรวบยอด 
คิดแก้ปัญหาและคิด
สร้างสรรค์  
-  ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ 
มีความรู้และทักษะ
เบื้องต้น  
-  ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ 
สามารถท างานจน
ส าเร็จ ท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ 
ด้านคุณภาพ  
ผู้เรียนได้มีพัฒนาการ
ทั้งทางด้าน ร่างกาย  
อารมณ์  จิตใจ   
สังคมและสติปัญญา 
 
 

-  ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ มี
พัฒนาการทั้งด้านร่างกาย  
อารมณ์  จิตใจ  สังคมและ
สติปัญญา 
-  ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ มีการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง 
-  ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ สามารถ
ปรับตัวเข้ากับสังคมได้ 
-  ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ มี
จินตนาการและความคิด
สร้างสรรค์สมวัย 
-  ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ มี
สุนทรียภาพสมวัย 

- แบบบันทึกการอ่าน 
- แบบบันทึกความดี 
- ผลงาน/ใบงาน 
- รูปภาพ 

พ.ค. ๖๑ – 
มี.ค. ๖๒ 

ฝ่ายวิชาการ 
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กลยุทธ์ที่  ๒  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(ของเป้าหมาย) 
วิธีการและ 
เครื่องมือ 

ระยะเวลา ฝ่ายทีร่ับผิดชอบ 

โครงการหนูน้อยรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
ด้านปริมาณ 
-  ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ 
มีจิตส านึก รักชาติ  
ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ รัก
ความเป็นไทย และ
วัฒนธรรมในท้องถิ่น 
ด้านคุณภาพ 
-  ผู้เรียนประพฤติตน
ตามวัฒนธรรมใน
ท้องถิ่น และสามารถ
ด าเนินชีวิตได้อย่างมี
ความสุข 

-  ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ มีวินัย 
รับผิดชอบ เชื่อฟังค าสั่งสอน
ของพ่อแม่ ครูอาจารย์ 
-  ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือ
แบ่งปัน 
-  ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ เล่นและ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
-  ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ ประพฤติ
ตนตามวัฒนธรรมไทยและ
ศาสนาที่ตนนับถือ 

-  สังเกตการณ์เข้า
ร่วมกิจกรรมของ
นักเรียน 

พ.ค. ๖๑ – 
มี.ค. ๖๒ 

ฝ่ายกิจการ
นักเรียน 

โครงการปฐมวัยน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ด้านปริมาณ 
-  ผู้เรียนร้อยละ ๙๐  
เพ่ือให้นักเรียนน า
แนวทางหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไป 
ใช้ในชีวิตประจ าวันได้
ตามศักยภาพ 
เหมาะสมตามวัย 
-  ผู้เรียนร้อยละ ๙๐  
เพ่ือสร้างความ
ภาคภูมิใจในคุณค่า
ของวัฒนธรรม 
ค่านิยม  เอกลักษณ์
ความเป็นไทย   

- ผู้เรียนร้อยละ ๙๐  เพ่ือให้
นักเรียนน าแนวทางหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ตาม
ศักยภาพ เหมาะสมตามวัย 
- ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ เพ่ือสร้าง
ความภาคภูมิใจในคุณค่าของ
วัฒนธรรม  ค่านิยม  
เอกลักษณ์ความเป็นไทย  อยู่
ร่วมกับผู้อ่ืน  อย่าง
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่  รู้จักแบ่งปัน  
ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน 
-  ผู้เรียนร้อยละ ๙๐  เพ่ือให้
นักเรียนมีวิธีประหยัดรู้จักการ

-  แบบบันทึกการ
การออม 
-  แบบบันทึกความดี 
-  ผลงาน/ใบงาน 
-  รูปภาพ 

พ.ค. ๖๑ – 
มี.ค. ๖๒ 

ฝ่ายกิจการ
นักเรียน 
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เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(ของเป้าหมาย) 
วิธีการและ 
เครื่องมือ 

ระยะเวลา ฝ่ายทีร่ับผิดชอบ 

อยู่ร่วมกับผู้อ่ืน  
อย่างเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 
รู้จักแบ่งปัน  ไม่
เบียดเบียนผู้อ่ืน 
-  ผู้เรียนร้อยละ ๙๐  
เพ่ือให้นักเรียนมีวิธี
ประหยัดรู้จักการอด
ออม รู้จักใช้วัสดุ 
สิ่งของ  ทรัพยากร
อย่างพอเพียง 
-   ผู้เรียนร้อยละ ๙๐  
เพ่ือให้นักเรียนมีความ
ตระหนัก มีจิตส านึก
รักธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
ด้านคุณภาพ 
-  ผู้เรียนมีความรู้
ความเข้าใจในการ
ด าเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงขั้นพ้ืนฐาน
เหมาะสมตามวัย 

อดออม  รู้จักใช้วัสดุ  สิ่งของ  
ทรัพยากร อย่างพอเพียง 
-  ผู้เรียนร้อยละ ๙๐  เพ่ือให้
นักเรียนมีความตระหนัก  มี
จิตส านึก  รักธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 
กลยุทธ์ที่  ๓  พัฒนาความพร้อมด้านภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร 
 

เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(ของเป้าหมาย) 
วิธีการและ 
เครื่องมือ 

ระยะเวลา ฝ่ายทีร่ับผิดชอบ 

โครงการ English For Kids 
ด้านปริมาณ 
-  ร้อยละ ๙๐ เด็กมี
ทักษะในการใช้
ภาษาต่างประเทศ

-  เด็กมีทักษะการใช้
ภาษาต่างประเทศได้
เหมาะสมกับวัย 
-  เด็กให้มีความมั่นใจและ

-  ชิ้นงาน 
-  การสังเกต 
-  การสัมภาษณ์ 
-  การสนทนาโต้ตอบ 

พ.ค. ๖๑ – 
มี.ค. ๖๒ 

ฝ่ายวิชาการ 



แผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนอนุบาลบญุเกื้อวิทยา พ.ศ.  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ๘๖ 
 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา    ต าบลเสาไห้    อ าเภอเสาไห้    จังหวัดสระบุร ี

 

เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(ของเป้าหมาย) 
วิธีการและ 
เครื่องมือ 

ระยะเวลา ฝ่ายทีร่ับผิดชอบ 

เหมาะสมกบัวัย มี
ความสนใจเรียนรู้
รอบตัวและเล่นและ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีความสุข 
ด้านคุณภาพ 
-  เด็กมีทักษะทาง
ภาษาเหมาะสมกับวัย
สามารถเคลื่อนไหว
ร่างกายเล่นและ 
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีความสุข 

กล้าแสดงออก 
-  เด็กมีความสุขกับการเรียนรู้        
ร่าเริงแจ่มใส  มีความรู้สึกท่ีดี
ต่อตนเอง 
-  เด็กมีทักษะการเคลื่อนไหว
ที่ดี  เล่นและท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ 

 
กลยุทธ์ที่  ๔  เพิ่มศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนได้อย่างมีคุณภาพ 
 

เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(ของเป้าหมาย) 
วิธีการและ 
เครื่องมือ 

ระยะเวลา ฝ่ายทีร่ับผิดชอบ 

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัย 
ด้านปริมาณ 
-  ร้อยละ ๙๐ ของ
ผู้บริหารและครูมีการ
พัฒนาการเรียนการ
สอนในระดับปฐมวัย
ที่มีประสิทธิภาพ
อย่างต่อเนื่อง 
ด้านคุณภาพ 
- สถานศึกษามีการ
พัฒนาการเรียนการ
ส อ น ป ฐ ม วั ย ใ ห้ มี
คุณภาพหลักการจัด
การศึกษากิจกรรม 

-  โรงเรียนมีการพัฒนาการ
เรียนการสอนปฐมวัย 
-  ร้อยละ ๙๐ ของผู้บริหาร
และครูมีการพัฒนาการเรียน
การสอนในระดับปฐมวัยที่มี
ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องให้
บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

-  นิเทศติดตาม 
-  แบบสอบถาม 

พ.ค. ๖๑ – 
มี.ค. ๖๒ 

ฝ่ายวิชาการ 



แผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนอนุบาลบญุเกื้อวิทยา พ.ศ.  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ๘๗ 
 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา    ต าบลเสาไห้    อ าเภอเสาไห้    จังหวัดสระบุร ี

 

กลยุทธ์ที่  ๕  พัฒนาสื่อ แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสนับสนุนการเรียนรู้ 
 

เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(ของเป้าหมาย) 
วิธีการและ 
เครื่องมือ 

ระยะเวลา ฝ่ายทีร่ับผิดชอบ 

โครงการโลกกว้างทางการศึกษา 
ด้านปริมาณ  
-  ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ 
มีพัฒนาด้านอารมณ์
และจิตใจที่ดี และมี
ความมั่นใจกล้า
แสดงออก 
-  ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ 
มีระเบียบวินัย  มี
ความรับผิดชอบ  
ซื่อสัตย์สุจริตและ
ประพฤติตนตาม
วัฒนธรรมไทยและ
ศาสนา 
-  ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ 
มีความคิดเกี่ยวกับสิ่ง
ต่าง ๆ ที่เกิดจาก
ประสบการณ์การ
เรียนรู ้
ด้านคุณภาพ 
-  ผู้เรียนมีพัฒนาการ
ตรงตามมาตรฐาน
ด้านผู้ เ รี ยนทั้ งด้ าน
ร่ า งกาย   อา รมณ์  
สังคมและสติปัญญา 

-  ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ มีจิตใจ
ร่าเริงแจ่มใส มองโลกในแง่ดี 
มีความม่ันใจในตนเอง 
-  ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ มีการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
จากประสบการณ์ตรงจาก
แหล่งเรียนรู้และสิ่งต่าง ๆ 
รอบตัว 
-  สถานศึกษามีการจัด
หลักสูตรให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกับท้องถิ่น 

-  แบบสังเกต 
-  การลงมือปฏิบัติ 
-  แบบทดสอบ 
-  ตรวจสอบคุณภาพ 

พ.ค. ๖๑ – 
มี.ค. ๖๒ 

ฝ่ายวิชาการ 

 
 
 
 
 



แผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนอนุบาลบญุเกื้อวิทยา พ.ศ.  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ๘๘ 
 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา    ต าบลเสาไห้    อ าเภอเสาไห้    จังหวัดสระบุร ี

 

กลยุทธ์ที่  ๖  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
 

เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(ของเป้าหมาย) 
วิธีการและ 
เครื่องมือ 

ระยะเวลา ฝ่ายทีร่ับผิดชอบ 

โครงการระบบดีโรงเรียนมีคุณภาพ 
ด้านคุณภาพ 
-  โรงเรียนสามารถ
ด าเนินงานกิจกรรม
ต่างๆได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
-  โรงเรียนมีการ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเป็นไป
อย่างคล่องตัวและ
สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษา 
-  โรงเรียนมรีะบบ
ประกันคุณภาพ
ภายในที่ด าเนินงาน
อย่างต่อเนื่องและมี
ผลการประเมินอยู่ใน
ระดับดี 
-  โรงเรียนมีระบบ
สารสนเทศเพ่ือการ
บริหารจัดการที่
ครอบคลุมภารกิจ
ของสถานศึกษา 
-  โรงเรียนมี
โครงสร้างการบริหาร
จัดการที่คล่องตัวและ
เป็นระบบ 

-  โรงเรียนมีการบริการ
จัดการของกลุ่มงาน
งบประมาณมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
-  โรงเรียนมีการพัฒนา
บุคลากรกลุ่มงานงบประมาณ
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
-  ครูน าแผนการจัดการเรียนรู้
ไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
-  โรงเรียนมีระบบบริหารและ
การจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
-  โรงเรียนมีการปฏิบัติตาม
กฎหมายและระเบียบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

-  นิเทศการสอนและ         
ตรวจผลงาน 
-  สอบถาม / 
สัมภาษณ์ 
-  ผลงาน 
-  รูปภาพ 

พ.ค. ๖๑ – 
มี.ค. ๖๒ 

ฝ่ายวิชาการ 

 
 
 



แผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนอนุบาลบญุเกื้อวิทยา พ.ศ.  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ๘๙ 
 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา    ต าบลเสาไห้    อ าเภอเสาไห้    จังหวัดสระบุร ี

 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
กลยุทธ์ที่  ๑  พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ สุขภาพ สุขภาพจิต และทักษะชีวิต 
 

เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(ของเป้าหมาย) 
วิธีการและ 
เครื่องมือ 

ระยะเวลา ฝ่ายทีร่ับผิดชอบ 

โครงการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดของผู้เรียน 
ด้านปริมาณ 
-  ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ 
สามารถสรุป 
ความคิดจากเรื่องที่
อ่าน ฟัง และดู และ
สื่อสารโดยการพูด
หรือเขียนตาม
ความคิดของตนเอง 

-  ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ 
สามารถน าเสนอวิธีคิด  
วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษา
และวิธีการของตนเอง 
-  ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ 
สามารถก าหนด  
เป้าหมาย  คาดการณ์ 
ตัดสินใจ แก้ปัญหา 
โดยมีเหตุผล ประกอบ 

-  ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ 
สามารถมีความคิด 
ริเริ่ม และสร้างสรรค์
ผลงานด้วยความ 

ภาคภูมิใจ 
ด้านคุณภาพ 
- ผู้เรียนสามารถสรุป
ความคิดจากเรื่องที่
อ่าน ฟัง และดู และ
สื่อสารโดยการพูด

-  ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ สามารถ
สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน 
ฟัง และดู และสื่อสารโดยการ
พูดหรือเขียนตามความคิด
ของตนเอง 
-  ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ สามารถ
น าเสนอวิธีคิด  วิธีแก้ปัญหา
ด้วยภาษาและวิธีการของ
ตนเอง 
-  ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ สามารถ
ก าหนดเป้าหมาย  คาดการณ์ 
ตัดสินใจแก้ปัญหา โดยมี
เหตุผลประกอบ 
-  ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ สามารถ
มีความคิดริเริ่ม และ
สร้างสรรค์ผลงานด้วยความ
ภาคภูมิใจ 

-  ตรวจผลงาน 
-  สอบถาม / 
สัมภาษณ์ 
-  ผลงาน / ชิ้นงาน 
-  รูปภาพ 

พ.ค. ๖๑ – 
มี.ค. ๖๒ 

ฝ่ายวิชาการ 



แผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนอนุบาลบญุเกื้อวิทยา พ.ศ.  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ๙๐ 
 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา    ต าบลเสาไห้    อ าเภอเสาไห้    จังหวัดสระบุร ี

 

เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(ของเป้าหมาย) 
วิธีการและ 
เครื่องมือ 

ระยะเวลา ฝ่ายทีร่ับผิดชอบ 

หรือเขียนตาม
ความคิดของตนเอง
น าเสนอวิธีคิด  วิธี
แก้ปัญหาด้วยภาษา
และวิธีการของ
ตนเอง  ก าหนด  
เป้าหมาย คาดการณ์ 
ตัดสินใจ 

โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
ด้านปริมาณ 
-  ร้อยละ ๙๐ ของ
ผู้เรียนมีสุขภาพและ
สุขภาพจิตที่ดี 
-  ร้อยละ ๙๐ ของ
ผู้เรียนมีความสามารถ
ในการคิดอย่างเป็น
ระบบ  และตัดสินใจ
แก้ปัญหาได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ 
-  ร้อยละ ๙๐ ของ
ผู้เรียนสามารถท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ดี 
ด้านคุณภาพ 
-  ผู้เรียนมีสุขภาพกาย
และสุขภาพจิตที่ดี 
-  ผู้เรียนมีความ 
สามารถในการคิด  
และแก้ปัญหาได้
อย่างมปีระสิทธิภาพ 
-  ผู้เรียนสามรถท า 
งานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี 

-  ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียนมี
สุขภาพกายและสุขภาพจิตดี 
-  ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียนมี
ความสามารถในการคิด และ
แก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล 
-  ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียน
สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้
ดี 

- สอบถาม 
- สังเกตพฤติกรรม 
- บันทึกสุขภาพ 
- รูปภาพกิจกรรม 

พ.ค. ๖๑ – 
มี.ค. ๖๒ 

ฝ่ายกิจการ
นักเรียน 



แผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนอนุบาลบญุเกื้อวิทยา พ.ศ.  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ๙๑ 
 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา    ต าบลเสาไห้    อ าเภอเสาไห้    จังหวัดสระบุร ี

 

เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(ของเป้าหมาย) 
วิธีการและ 
เครื่องมือ 

ระยะเวลา ฝ่ายทีร่ับผิดชอบ 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
ด้านปริมาณ 
-  ผู้เรียนร้อยละ ๗๕  
มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ๘ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ในระดับดี
ขึ้นไป 
-  ผู้เรียนชั้นประถม 
ศึกษาปีที่ ๓ และชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๖ 
มีผลการทดสอบ
ระดับชาติเฉลี่ย เป็น
รายกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ไม่ต่ า 
กว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 
-  ผู้เรียนชั้นประถม 
ศึกษาปีที่ ๖ สามารถ
เข้าศึกษาต่อในระดับชั้น
ที่สูงขึ้นได้ทุกคน 
ด้านคุณภาพ 

-  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สูงขึ้น 
-  ผู้เรียนมีความรู้
และทักษะที่จ าเป็น
ตามหลักสูตร 
-  ผู้เรียนระดับ 
ประถมศึกษาปีที่ ๒ 
และระดับชั้นประถม 
ศึกษาปีที ่๔ - ๕ ทุก  
คนต้องได้รับการ

-  ผู้เรียนร้อยละ ๗๕ มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ใน
ระดับดี  (ระดับ ๓ – ๔ ร้อย
ละ ๗๐ ขึ้นไป) ใน  ๘ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้   
-  ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
๓ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
มีผลการทดสอบระดับชาติ
เฉลี่ยเป็นรายกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ไม่ต่ ากว่าค่าเฉลี่ย
ระดับประเทศ 
-  ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
๖  สามารถเข้าศึกษาต่อใน
ระดับชั้นที่สูงขึ้นได้ทุกคน 

-  การทดสอบ 
-  วัดผลสัมฤทธิ ์
-  ข้อมูลสารสนเทศ 

พ.ค. ๖๑ – 
มี.ค. ๖๒ 

ฝ่ายวิชาการ 



แผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนอนุบาลบญุเกื้อวิทยา พ.ศ.  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ๙๒ 
 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา    ต าบลเสาไห้    อ าเภอเสาไห้    จังหวัดสระบุร ี

 

เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(ของเป้าหมาย) 
วิธีการและ 
เครื่องมือ 

ระยะเวลา ฝ่ายทีร่ับผิดชอบ 

พัฒนาความพร้อมที่
จะสอบโดยใช้ข้อสอบ
กลางของส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน 
พ้ืนฐาน (สพฐ.) 

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านทักษะภาษาไทย 
ด้านปริมาณ 
-  ผู้เรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑ – 
๓ ร้อยละ ๘๕ สามารถ
อ่านออก เขียนได้ และ
สื่อสารได ้
-  ผู้เรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๔ – 
๖ ร้อยละ ๘๕ 
สามารถอ่านคล่อง
เขียนคล่องและ
สื่อสารได้ 
-  ผู้เรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๓ 
และ ๖ ร้อยละ ๘๕ 
มีความเข้าใจในการ
อ่าน และสามารถ
ตอบค าถามได้ 
ด้านคุณภาพ 
-   ผู้เรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑ - 
๓ สามารถอ่านออก 
เขียนได้ สื่อสารได้ มี
ความรู้และทักษะที่

-  ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่      
๑ – ๓ ร้อยละ ๘๕ สามารถ
อ่านออก เขียนได้ และสื่อสาร
ได้ 
-  ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่      
๔ – ๖ ร้อยละ ๘๕ สามารถ
อ่านคล่อง เขียนคล่องและ
สื่อสารได้ 
-  ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
๓ และ ๖ ร้อยละ ๘๕ มีความ
เข้าใจในการอ่าน และ
สามารถตอบค าถามได้ 
 

-  ทดสอบการอ่าน  
การเขียน 
-  ผลงาน 
-  สังเกตพฤติกรรม 
-  การทดสอบ 
-  วัดผลสัมฤทธิ ์
-  ข้อมูลสารสนเทศ 
 

พ.ค. ๖๑ – 
มี.ค. ๖๒ 

ฝ่ายวิชาการ 



แผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนอนุบาลบญุเกื้อวิทยา พ.ศ.  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ๙๓ 
 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา    ต าบลเสาไห้    อ าเภอเสาไห้    จังหวัดสระบุร ี

 

เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(ของเป้าหมาย) 
วิธีการและ 
เครื่องมือ 

ระยะเวลา ฝ่ายทีร่ับผิดชอบ 

จ าเป็นตามหลักสูตร 
-  ผู้เรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๔ - 
๖ สามารถอ่านคล่อง 
เขียนคล่อง สื่อสารได้ 
มีความรู้และทักษะที่
จ าเป็นตามหลักสูตร 
-  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สูงขึ้น 

 
กลยุทธ์ที่  ๒  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงชีวิต 
 

เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(ของเป้าหมาย) 
วิธีการและ 
เครื่องมือ 

ระยะเวลา ฝ่ายทีร่ับผิดชอบ 

โครงการสืบสานวัฒนธรรม 
ด้านปริมาณ 
-  ผู้เรียนร้อยละ ๙๐  
เห็นคุณค่าในตนเอง 
มีความม่ันใจและกล้า
แสดงออกอย่าง
เหมาะสม 
-  ผู้เรียนร้อยละ ๙๐  
มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
และให้เกียรติผู้อ่ืน 
-  ผู้เรียนร้อยละ ๙๐  
สามารถสร้างผลงาน
จากการเข้าร่วม
กิจกรรมด้านศิลปะ 
ดนตรีนาฏศิลป์ 
-  ผู้เรียนร้อยละ ๙๐  

-  ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม  

(มีความซื่อสัตย์ มีวินัย มีจิต
สาธารณะ) ตามเศรษฐกิจ
พอเพียง 
-  ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียนมีมี
มารยาทและปฏิบัติตนตาม
ประเพณีไทย 
-  ร้อยละ ๙๐ ผู้เรียนเห็น
คุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ
และกล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสม 
-  ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียนมี
มนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและให้
เกียรติผู้อื่นของผู้เรียนยอมรับ

-  สังเกตพฤติกรรม 
-  สอบถาม / 
สัมภาษณ์ 
-  ผลงาน / ชิ้นงาน 
-  รูปภาพ 

พ.ค. ๖๑ – 
มี.ค. ๖๒ 

ฝ่ายกิจการ
นักเรียน 



แผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนอนุบาลบญุเกื้อวิทยา พ.ศ.  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ๙๔ 
 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา    ต าบลเสาไห้    อ าเภอเสาไห้    จังหวัดสระบุร ี

 

เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(ของเป้าหมาย) 
วิธีการและ 
เครื่องมือ 

ระยะเวลา ฝ่ายทีร่ับผิดชอบ 

ยอมรับความคิดและ
วัฒนธรรมที่แตกต่าง 
-  ผู้เรียนร้อยละ ๙๐  
มีความตระหนัก รู้
คุณค่าร่วมอนุรักษ์
และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 
-  ผู้เรียนร้อยละ ๙๐  
สามารถบรรลุตาม
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ 
ปรัชญาและจุดเน้น
ของการศึกษา 
ด้านคุณภาพ 
-  ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม  รักความ
เป็นไทย  และ
สามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันให้
สอดคล้องกับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ความคิด 
และวัฒนธรรมที่แตกต่าง 
-  ร้อยละ ๙๐ ผู้เรียน มี
ความตระหนัก รู้คุณค่าร่วม
อนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 

โครงการเด็กไทยวิถีพุทธ 
ด้านปริมาณ 
-  ผู้เรียนร้อยละ ๙๐  
มีความเอ้ืออาทรผู้อ่ืน
และกตัญญูกตเวทีต่อ
ผู้มีพระคุณ 
-  ผู้เรียนร้อยละ ๙๐  
เห็นคุณค่าในตนเอง 
มีความม่ันใจ กล้า
แสดงออกอย่าง

-  ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ มีความ
เอ้ืออาทรผู้อ่ืนและกตัญญู
กตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
-  ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ ผู้เรียน
เห็นคุณค่าใน ตนเอง มีความ
มั่นใจ กล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสม 
-  ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ ผู้เรียนมี
มนุษย์สัมพันธ์ดีให้เกียรติผู้อ่ืน 

-  สังเกตพฤติกรรม 
-  สอบถาม / 
สัมภาษณ์ 
-  ผลงาน / ชิ้นงาน 
-  รูปภาพ 

พ.ค. ๖๑ – 
มี.ค. ๖๒ 

ฝ่ายกิจการ
นักเรียน 



แผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนอนุบาลบญุเกื้อวิทยา พ.ศ.  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ๙๕ 
 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา    ต าบลเสาไห้    อ าเภอเสาไห้    จังหวัดสระบุร ี

 

เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(ของเป้าหมาย) 
วิธีการและ 
เครื่องมือ 

ระยะเวลา ฝ่ายทีร่ับผิดชอบ 

เหมาะสม 
-  ผู้เรียนร้อยละ ๙๐  
มีมนุษย์สัมพันธ์ดีให้
เกียรติผู้อื่น 
-  ผู้เรียนร้อยละ ๙๐  
สามารถบรรลุตาม
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ 
ปรัชญาและจดุเน้น
ของการศึกษา 
ด้านคุณภาพ 
-  ผู้เรียนมีการพัฒนา 
ศักยภาพตาม
ความสามารถ ความ
สนใจและความถนัด 

-  ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ ผู้เรียน
สามารถบรรลุตาม เป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้น
ของการศึกษา 

โครงการเด็กไทยรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
ด้านปริมาณ 
-  ผู้เรียนร้อยละ ๙๐  
รักและเทิดทูน 
สถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 
-  ผู้เรียนร้อยละ ๙๐  
แสดงความจงรักภักดี
และส านึกในพระ
มหากรุณาธิคุณ 
-  ผู้เรียนร้อยละ ๙๐  
น้อมน ากระแสพระ
ราชด ารัสไปปฏิบัติใช้
ในชีวิตประจ าวัน 
-  ผู้เรียนร้อยละ ๙๐  
ร่วมสืบทอด
พระพุทธศาสนา 

-  ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ รักและ
เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 
-  ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ แสดง
ความจงรักภักดีและส านึกใน
พระมหากรุณาธิคุณ 
-  ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ น้อม
น ากระแสพระราชด ารัสไป
ปฏิบัติใช้ในชีวิตประจ าวัน 
-  ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ ร่วมสืบ
ทอดพระพุทธศาสนา 
-  ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ ได้รับ
การปลูกฝังด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

-  สังเกตพฤติกรรม 
-  สอบถาม / 
สัมภาษณ์ 
-  ผลงาน / ชิ้นงาน 
-  รูปภาพ 

พ.ค. ๖๑ – 
มี.ค. ๖๒ 

ฝ่ายกิจการ
นักเรียน 



แผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนอนุบาลบญุเกื้อวิทยา พ.ศ.  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ๙๖ 
 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา    ต าบลเสาไห้    อ าเภอเสาไห้    จังหวัดสระบุร ี

 

เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(ของเป้าหมาย) 
วิธีการและ 
เครื่องมือ 

ระยะเวลา ฝ่ายทีร่ับผิดชอบ 

-  ผู้เรียนร้อยละ ๙๐  
ได้รับการปลูกฝังด้าน
คุณธรรมจริยธรรม 
ด้านคุณภาพ 
-  ผู้เรียนรักและ
เทิดทูนสถาบันชาติ 
ศาสนา 
พระมหากษัตริย์  

โครงการวิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
ด้านปริมาณ 

 -  ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ 

มีความรู้ ความเข้าใจ

เกี่ยวกับหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

-  ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ 

สามารถปฏิบัติตาม

หลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

-  ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ 

เป็นผู้มีคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์ตาม

หลักปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียง 

-  คณะครูและ

บุคลากรร้อยละ ๙๐ 

มีความรู้และความ

เข้าใจหลักปรัชญา

-  ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ มีความรู้ 

ความเข้าใจเกี่ยวกับหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

-  ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ สามารถ
ปฏิบัติตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียง 
-  ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ เป็นผู้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจของพอเพียง 
-  คณะครูและบุคลากรร้อย
ละ ๙๐ มีความรู้และความ
เข้าใจหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 

-  สังเกตพฤติกรรม 
-  สอบถาม / 
สัมภาษณ์ 
-  ผลงาน / ชิ้นงาน 
-  รูปภาพ 

พ.ค. ๖๑ – 
มี.ค. ๖๒ 

ฝ่ายกิจการ
นักเรียน 



แผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนอนุบาลบญุเกื้อวิทยา พ.ศ.  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ๙๗ 
 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา    ต าบลเสาไห้    อ าเภอเสาไห้    จังหวัดสระบุร ี

 

เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(ของเป้าหมาย) 
วิธีการและ 
เครื่องมือ 

ระยะเวลา ฝ่ายทีร่ับผิดชอบ 

ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

ด้านคุณภาพ 

-  ผู้เรียนด าเนินชีวิต

ตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง

และด ารงชีวิตอย่างมี

ความสุข 

 
กลยุทธ์ที่  ๓  พัฒนาความพร้อมด้านภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร 
 

เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(ของเป้าหมาย) 
วิธีการและ 
เครื่องมือ 

ระยะเวลา ฝ่ายทีร่ับผิดชอบ 

โครงการส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศสู่สากล 
ด้านปริมาณ 
-  ผู้เรียนร้อยละ ๘๐  
มีทักษะในการอ่าน 
ฟัง พูดและเขียน
ภาษาต่างประเทศ
เหมาะสมตาม
ระดับชั้น 
-  ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ 
มีนิสัยรักการอ่านและ
แสวงหาความรู ้
-  ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ 
เรียนรู้สิ่งต่างๆ 
รอบตัวและมี
ความสุขกับการ
เรียนรู้ 
-  ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ 

-  ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีทักษะ
ในการอ่าน ฟัง พูดและเขียน
ภาษาต่างประเทศเหมาะสม
ตามระดับชั้น 
-  ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ มีนิสัย
รักการอ่านและแสวงหา
ความรู้ 
-  ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ สามารถ
เรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัวและมี
ความสุขกับการเรียนรู้ 
-  ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ มีความ
กระตือรือร้นสนใจใฝ่รู้และมี
ส่วนร่วมในการเรียนรู้ 
-  ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ สามารถ
เล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีความสุข 

-  สังเกตพฤติกรรม 
-  สอบถาม / 
สัมภาษณ์ 
-  ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 
-  ผลงาน / ชิ้นงาน 
-  รูปภาพ 

พ.ค. ๖๑ – 
มี.ค. ๖๒ 

ฝ่ายวิชาการ 



แผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนอนุบาลบญุเกื้อวิทยา พ.ศ.  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ๙๘ 
 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา    ต าบลเสาไห้    อ าเภอเสาไห้    จังหวัดสระบุร ี

 

เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(ของเป้าหมาย) 
วิธีการและ 
เครื่องมือ 

ระยะเวลา ฝ่ายทีร่ับผิดชอบ 

มีความกระตือรือร้น
สนใจใฝ่รู้และมีส่วน
ร่วมในการเรียนรู้ 
-  ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ 
เล่นและท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมี
ความสุข 

 
กลยุทธ์ที่  ๔  เพิ่มศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนได้อย่างมีคุณภาพ 
 

เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(ของเป้าหมาย) 
วิธีการและ 
เครื่องมือ 

ระยะเวลา ฝ่ายทีร่ับผิดชอบ 

โครงการพัฒนาศักยภาพครแูละบุคลากรทางการศึกษา 
ด้านปริมาณ 
-  ร้อยละ ๙๐ ครู
และบุคลากรมีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนรู้ใน
ทศวรรษที่ ๒๑ ตาม
แนวทางปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษ
ที่สองเพ่ิมข้ึน 

-  ร้อยละ ๙๐ ครู
และบุคลากรได้ศึกษา
ดูงาน เทียบเคียง
คุณภาพกับ 

สถานศึกษาท่ีบริหาร
จัดการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

-  ร้อยละ ๙๐ ครู
และบุคลการได้

-  ครูและบุคลากรทุกคนมี
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนรู้ ตาม
แนวทางปรัชญาและ  
หลักการปฏิรูปการศึกษา 
-  ครูและบุคลากรทุกคนได้
ศึกษาดูงาน เทียบเคียง
คุณภาพกับสถานศึกษาที่
บริหารจัดการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
-  ครูและบุคลการทุกคนได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนว
ทางการจัดการเรียนรู้ที่
ประสบผลส าเร็จ 
-  สร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในศูนย์พัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

- การนิเทศติดตาม 
- สรุปผลการ
วิเคราะห์การนิเทศ 
- บันทึกการขยายผล 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
- บันทึกการประชุม 
- สังเกตพฤติกรรม 
- งานวิจัย 
 

พ.ค. ๖๑ – 
มี.ค. ๖๒ 

ฝ่ายวิชาการ 



แผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนอนุบาลบญุเกื้อวิทยา พ.ศ.  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ๙๙ 
 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา    ต าบลเสาไห้    อ าเภอเสาไห้    จังหวัดสระบุร ี

 

เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(ของเป้าหมาย) 
วิธีการและ 
เครื่องมือ 

ระยะเวลา ฝ่ายทีร่ับผิดชอบ 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
แนวทางการจัดการ
เรียนรู้ที่ประสบ
ผลส าเร็จ 

-  ร้อยละ ๙๐ ครูสร้าง
ความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ในศูนย์พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
-  ร้อยละ ๙๐ ครู
วิจัยและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ที่ตน
รับผิดชอบและใช้
ผลการวิจัย
ปรับเปลี่ยนการ
จัดการเรียนรู้ 
ด้านคุณภาพ 
-  ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกคน
มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดการ
เรียน การสอนได้
อย่างมีคุณภาพ 

-  ครูทุกคนวิจัยและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตน
รับผิดชอบและใช้ผลในการ
ปรับการจัดประสบการณ์ 

 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนอนุบาลบญุเกื้อวิทยา พ.ศ.  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ๑๐๐ 
 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา    ต าบลเสาไห้    อ าเภอเสาไห้    จังหวัดสระบุร ี

 

กลยุทธ์ที่  ๕  พัฒนาสื่อ แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสนับสนุนการเรียนรู้ 
 

เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(ของเป้าหมาย) 
วิธีการและ 
เครื่องมือ 

ระยะเวลา ฝ่ายทีร่ับผิดชอบ 

โครงการพัฒนาระบบ ICT เพื่อการเรียนรู้ 
ด้านปริมาณ 
-  ร้อยละ ๙๐ ของ
นักเรียนสามารถใช้
งานอินเตอร์เน็ตใน
การสืบค้นข้อมูล
ความรู้ได้ 
-  ครู และบุคลากร
ทุกคนสามารถใช้งาน
อินเตอร์เน็ตในการ
สืบค้นข้อมูลความรู้
ได้ 
-  ร้อยละ ๙๐ ของครู
และบุคลากร สามารถ
ใช้ ICT ท าสื่อ
ประกอบการสอน 
ด้านคุณภาพ 

-  โรงเรียนอนุบาลบุญ
เกื้อวิทยา มี
ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ที่มีระบบ
อินเตอร์เน็ตที่มี
ประสิทธิภาพสูง 
-  มีตัวกระจาย
สัญญาณ WIFI  
ครอบคลุมทั่วทั้ง
โรงเรียน 
 
 
 

-  ร้อยละ ๙๐ ของนักเรียน 
สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตใน
การสืบค้นข้อมูลความรู้ได้ 
-  ครูและบุคลากรสามารถใช้
งานอินเตอร์เน็ตในการสืบค้น
ข้อมูลความรู้ได้ 
-  ร้อยละ ๙๐ ของครูและ
บุคลากร สามารถใช้ ICT ท า
สื่อประกอบการสอน 
-  โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อ
วิทยา มีห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ที่มีระบบ
อินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพ
สูง 
-  มีตัวกระจายสัญญาณ WIFI 
ครอบคลุมทั่วทั้งโรงเรียน 

-  สังเกตพฤติกรรม 
-  สอบถาม / 
สัมภาษณ์ / ส ารวจ 
-  ผลงาน / ชิ้นงาน 
-  รูปภาพ 

พ.ค. ๖๑ – 
มี.ค. ๖๒ 

ฝ่ายอาคาร
สถานที่ 



แผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนอนุบาลบญุเกื้อวิทยา พ.ศ.  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ๑๐๑ 
 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา    ต าบลเสาไห้    อ าเภอเสาไห้    จังหวัดสระบุร ี

 

เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(ของเป้าหมาย) 
วิธีการและ 
เครื่องมือ 

ระยะเวลา ฝ่ายทีร่ับผิดชอบ 

โครงการโลกกว้างทางการศึกษา 
ด้านปริมาณ 
-  ร้อยละ ๙๐ ของ
ผู้เรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองและเรียนรู้
ร่วมกันเป็นกลุ่มเพ่ือ
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเพ่ือการเรียนรู้
ระหว่างกัน 
- ร้อยละ ๙๐ของ
สถานศึกษาและ
ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การพัฒนา
สถานศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 
ด้านคุณภาพ 
-  สถานศึกษามีการ
เชื่อมโยงและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลกับ
แหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาในท้องถิ่น 
- สถานศึกษามีการ
ขับเคลื่อนและ
ด าเนินงานให้
บรรลุผลส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

-  ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ มีจิตใจ
ร่าเริงแจ่มใส มองโลกในแง่ดี 
มีความม่ันใจในตนเอง 
-  ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ รักใน
ศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
-  ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ มีการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
จากประสบการณ์ตรงจาก
แหล่งเรียนรู้และสิ่งต่าง ๆ 
รอบตัว 
-  ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ สามารถ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์จากการ
ปฏิบัติจริงอย่างเข้าใจ และ
สามารถเชื่อมโยงไปสู่การ
น าไปประยุกต์ใช้กับการเรียน
ที่โรงเรียนและชีวิตประจ าวัน 
-  ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ มีทักษะ
ในการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองและพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

-  สังเกตพฤติกรรม 
-  สอบถาม / 
สัมภาษณ์ 
-  ผลงาน / ชิ้นงาน 
-  รูปภาพ 

พ.ค. ๖๑ – 
มี.ค. ๖๒ 

ฝ่ายวิชาการ 

 
 
 



แผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนอนุบาลบญุเกื้อวิทยา พ.ศ.  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ๑๐๒ 
 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา    ต าบลเสาไห้    อ าเภอเสาไห้    จังหวัดสระบุร ี

 

กลยุทธ์ที่  ๖  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
 

เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(ของเป้าหมาย) 
วิธีการและ 
เครื่องมือ 

ระยะเวลา ฝ่ายทีร่ับผิดชอบ 

โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษา 
ด้านปริมาณ  
-  ร้อยละ ๙๐ ของ
ผู้ปกครอง และชุมชน 
มีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการศึกษา  
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้  
ตลอดจนได้รับการ
สนับสนุนการจัด
การศึกษาอย่าง
คุณภาพ 
ด้านคุณภาพ 
-  สถานศึกษามี
เครือข่ายความ
ร่วมมือที่มีคุณภาพ 
ในการจัดการศึกษา
และสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างครู ผู้เรียน 
และผู้ปกครอง 

-  โรงเรียนมีเครือข่ายความ
ร่วมมือในการจัดการศึกษา 
-  โรงเรียนมีการบริหาร
เครือข่ายความร่วมมือในการ
จัดการศึกษาได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้  ตลอดจนได้รับการ
สนับสนุนการจัดการศึกษา
อย่างคุณภาพ 

-  บันทึกการประชุม 
-  สอบถาม / 
สัมภาษณ์ / ส ารวจ 
-  รูปภาพ 

พ.ค. ๖๑ – 
มี.ค. ๖๒ 

ฝ่ายบริหาร 

โครงการระบบดีโรงเรียนมีคุณภาพ 
ด้านคุณภาพ 

- -  โรงเรียนสามารถ
ด าเนินงานกิจกรรม
ต่างๆได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- -  โรงเรียนมีการ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเป็นไป
อย่างคล่องตัวและ

-  โรงเรียนมีการบริการ
จัดการของกลุ่มงาน
งบประมาณมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
-  โรงเรียนมีการพัฒนา
บุคลากรกลุ่มงานงบประมาณ
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
-  ครูน าแผนการจัดการ
เรียนรู้ไปใช้จัดกิจกรรมการ

-  บันทึกการประชุม 
-  สอบถาม / 
สัมภาษณ์ / ส ารวจ 
-  รูปภาพ 

พ.ค. ๖๑ – 
มี.ค. ๖๒ 

งานวิชาการ 
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เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(ของเป้าหมาย) 
วิธีการและ 
เครื่องมือ 

ระยะเวลา ฝ่ายทีร่ับผิดชอบ 

สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษา 

- -  โรงเรียนมรีะบบ
ประกันคุณภาพ
ภายในที่ด าเนินงาน
อย่างต่อเนื่องและมี
ผลการประเมินอยู่ใน
ระดับดี 

- -  โรงเรยีนมีระบบ
สารสนเทศเพ่ือการ
บริหารจดัการที่
ครอบคลุมภารกิจของ
สถานศึกษา 

- -  โรงเรยีนมีโครงสรา้ง
การบริหารจัดการที่
คล่องตัวและเป็นระบบ 

เรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
-  โรงเรียนมีระบบบริหารและ
การจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
-  โรงเรียนมีการปฏิบัติตาม
กฎหมายและระเบียบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 
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ส่วนที่ ๘ 
การน าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนไปใช้ 

 
วิธีการน าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนไปใช้ 
 เพ่ือใหการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  
อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรี เปนไปอยางมีประสิทธิภาพบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ตามกลยุทธ์ที่
ก าหนด และให้บุคลากรทุกคนในโรงเรียนเขามามีสวนรวมอยางจริงจังในการน าวัตถุประสงค   นโยบาย  
ปรัชญาการจัดการศึกษาของโรงเรียนมาก าหนดเปนแผนปฏิบัติการ  โดยมีแผนงาน กิจกรรมและ
โครงการรองรับ   เพ่ือการด าเนินการในข้ันปฏิบัติตามวัตถุประสงค์  เปาหมาย  และตัวชี้วัดความส าเร็จ  
ด าเนินงานในชวงวันเวลาที่ก าหนด  มีทรัพยากรงบประมาณต่าง ๆ ที่ตองใช   และผูรับผิดชอบที่ชัดเจน 
น าไปสู่การด าเนินงานใหบรรลุผลส าเร็จ รวมถึงการมีสวนรวมของทุกภาคสวนที่เกี่ยวของใหเขามารวม
คิด  รวมท า  รวมติดตามตรวจสอบ  ทบทวนและประเมินผลการด าเนินงานตามกลยุทธ์ที่ก าหนด 
รวมทั้งการปรับปรุง แกไข ร่วมเสนอแนะหรือก าหนดกลยุทธ์ใหม   หากพบวามาตรการที่ก าหนดยังไม
บรรลุตามกลยุทธ์อยางมีประสิทธิผล และมีประสิทธิภาพ   โรงเรียนไดก าหนดแนวทางการน า
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาไปสูการปฏิบัติไวดังนี้  
 ๑. จัดเตรียม และพัฒนากลไกการน าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาไปสูการปฏิบัติ เริ่มจาก

การ ก าหนดมาตรการสงเสริมความรู ความเขาใจในสาระของกลยุทธ์ พรอมทั้งก าหนด
กลไกด้านต่าง ๆ ของกลยุทธ์   โดยใชกระบวนการการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของทุกระดับ 
(PDCA) 

 ๒. จัดท ากรอบและแนวปฏิบัติของกลยุทธ์ โดยสนับสนุน ส่งเสริมครูและบุคลากรภายใน
โรงเรียนให้ได้รับการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ
การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  ร่วมกันแปลงกลยุทธ์สูการปฏิบัติทุกขั้นตอนในรูปแบบ
ที่มีการเรียนรู และบูรณาการความคิดรวมกัน  สรางกรอบแนวคิดและหลักการในการ          
ท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ าปใหมีความสอดคลองกัน  

 ๓. ปรับปรุงกลไก และบทบาทของฝายตาง ๆ ในโรงเรียนใหสามารถสนับสนุนการด าเนินงาน 
รวมทั้งปรับระบบการจัดสรรงบประมาณใหสนองจุดเนนของกลยุทธ์ 

 ๔. สงเสริมการจัดท ากลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการภายใน
โรงเรียน สอดคลองกับบริบทและความตองการของชุมชน  

 ๕. พัฒนาระบบ และกลไกการก ากับ  ติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลกลยุทธ์ เริ่มตั้งแต          
การสงเสริมการจัดท าข้อมูลสารสนเทศภายในโรงเรียนอย่างเป็นระบบ เพ่ือสามารถใช           
ประโยชนจากฐานขอมูลรวมกันได พรอมทั้งพัฒนาตัวชี้วัดความส าเร็จของการด าเนินงาน
ตามกลยุทธ์  ทั้งในสวนที่เปนปจจัยตัวปอน   กระบวนการ และผลผลิตทั้งในเชิงปริมาณ             
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เชิงคุณภาพ  และผลิตผล ตลอดจนจัดระบบการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการด าเนินงานใหเปนมาตรฐานเดียวกัน เชื่อมโยงกันสามารถน าผลจากการ
ก ากับ  ติดตามมาเปนแนวทางในการปรับปรุง หรือปรับเปลี่ยนวิธีการด าเนินการอยา
งสอดคลองกับปญหาที่เกิดข้ึนในกระบวนการน ากลยุทธ์ใปปฏิบัติ  

 ๖. การประเมินผลกลยุทธ์ ประเมินขั้นเตรียมความพรอม ไดแก ประเมินความรู   ความ          
เขาใจสาระของกลยุทธ์   ความพรอมของโรงเรียน  และกลไกตามโครงสรางการบริหาร
กลยุทธ์  ระบบและกลไกการประสานงาน   เปนตน  ประเมินกระบวนการปฏิบัติ ไดแก
กระบวนการจัดท ากรอบ แนวทางพัฒนากลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ กระบวนการน ากล
ยุทธ์สูการปฏิบัติในทุกขั้นตอน ประเมินผลผลิต ผลลัพธ และผลประโยชนที่เกิดกับ
นักเรียน ครู และโรงเรียน วาเปนไปตามปรัชญา เปาหมาย และวิสัยทัศนของโรงเรียน
มากน้อยเพียงใด 

 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 



 
 

หนังสือให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔    

................................................................................................................................................. 
 
   ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการโรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑   
เมื่อวันที่  ๑๐  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑   ได้ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียน
อนุบาลบุญเกื้อวิทยา  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔  ทั้งนี้เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางและเครื่องมือ            
ในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔  ให้บรรลุปรัชญา         
เปาหมาย และวิสัยทัศน์ตามทีโ่รงเรียนก าหนดไว้ 
 

 

                                                                               ลงชื่อ 

                           ( นายถาวร   บุญเกื้อ ) 

               ผู้รับใบอนุญาต / ผู้จัดการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 


