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คำนำ  

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.  2546 ในมาตรา  13 และ มาตรา  14  

ได้กำหนดให้คณะรัฐมนตรีต้องมีจัดให้มีแผนการบริหารราชการแผ่นดินครอบคลุมระยะเวลา  4  ปี  โดยนำคำ

แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภามาพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับ แนวนโยบายพื้นฐาน

แห่งรัฐตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและแผนพัฒนาประเทศ ด้านต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง   

และในมาตรา  16  แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546  ยังได้กำหนดว่า  

เมื่อมีการประกาศใช้บังคับแผนการบริหารราชการแผ่นดินแล้วให้มีการ พิจารณาจัดทำแผนนิติบัญญัติ  โดยมี

รายละเอียดเกี่ยวกับกฎหมายที่จะต้องจัดให้มีขึ้น หรือกฎหมายที่ จะต้องมีการแก้ไขเพ่ิมเติมหรือยกเลิกให้

สอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน นอกจากนี้ ในมาตรา  16  ก็ยังได้กำหนดเพ่ิมเติมให้ส่วนราชการ

ต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการนั้น โดยจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  5  ปี และแผนปฏิบัติ

ราชการประจำปีงบประมาณ  ซึ่งจะต้องให้มีความสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน  โรงเรียน บ้าน

ระเริง ในฐานะที่เป็นส่วนราชการในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3   

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จึงได้จัดทำแผนพัฒนา คุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะ 5 ปี 

(ปีงบประมาณ 2562 - 2566) เพ่ือใช้เป็นกรอบทิศทางการ ดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษาประจำปีของสถานศึกษา 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ระยะ  5  ปี  (ปีงบประมาณ 

2562 - 2566) ของโรงเรียนบ้านระเริง จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของหน่วยงานและส่วนราชการที่

เกี่ยวขอ้ง เพ่ือร่วมกันขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาในความรับผิดชอบ ให้บรรลุผลสำเร็จ ต่อไป 
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ส่วนที่ 1 

บทนำ 
ประวัติโรงเรียน  

เริ่มเปิดทำการสอนครั้งแรกในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2510 โดยชาวบ้านได้สงวนไว้สร้างโรงเรียน

โดยเฉพาะ (ที่ราชพัสดุ) มีที่ดินจำนวนเนื้อที่ 24 ไร่ 73 ตารางวา และเปิดในนามของโรงเรียนบ้านระเริงน้อย 

อาคารหลังแรกเป็นศาลาชั่วคราว ขนาด 7×7 เมตร ซึ่งชาวบ้านร่วมกันสร้างโต๊ะครู กระดานดำ และหาไม้               

มาทำเป็นตอม่อ เปิดสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 43 คน หลังจากนั้นในปี พ.ศ. 

2513 ได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “โรงเรียนบ้านระเริง” และได้รับอนุมัติให้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น                    

เมื่อปี พ.ศ. 2534 ต่อมาได้ขยายชั้นเรียนและเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อปี พ.ศ. 2552  

 ปัจจุบันโรงเรียนบ้านระเริง  เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีจำนวน

นักเรียนทั้งสิ้น 291 คน ข้าราชการครู 21 คน พนักงานราชการ 1 คน ครูอัตราจ้าง 1 คน ลูกจ้างชั่วคราว 3 คน

รวม 14 ห้องเรียน มีอาคารเรียน 4 หลัง อาคารเอนกประสงค์ 1 หลัง โรงฝึกงาน 1 หลัง อาคารประกอบ 6 หลัง 

บ้านพักครู 3 หลัง มีเนื้อที่ 24 ไร่ 73 ตารางวา มีเขตพ้ืนที่บริการ จำนวน 14 หมู่บ้าน ได้แก่  

1. บ้านระเริง 

2. บ้านคลองก่ี 

3. บ้านคลองหินร่อง 

4. บ้านซับปลากั้ง 

5. บ้านคลองกุ่ม 

6. บ้านหนองไม้สัก 

7. บ้านไทรงาม 

8. บ้านโป่งตาลาด 

9. บ้านคลองสมบูรณ์ 

10.  บ้านหนองกระจง 

11.  บ้านโป่งค่าง 

12.  บ้านคลองดินดำ 

13.  บ้านวังสับปะรด 

14.  บ้านวังขอน 



ข้อมูลด้านการบริหาร 
 ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน 

1.  นายไผ่  จอมสระน้อย  ดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่  ตั้งแตป่ี พ.ศ. 2510  จนถึงปี พ.ศ. 2512 
2.  นายนิรันดร์  นามปัญญา  ดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่  ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2512 จนถึงวันที่  30  

กันยายน  2547 และเกษียณอายุราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน   
3.  นายเมธี  คอบตะขบ  ดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียน  ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2547                   

จนถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2554 
4.  นายไพบูลย์  อินเม้  ดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียน  ต้ังแตว่ันที่ 25 มีนาคม 2554                        

จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2560  
            5. นายสินประเสริฐ  เวหา  ดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียน  ตั้งแตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2560           
จนถึงปัจจุบัน             
          โครงสร้างการบริหาร 

1.  นางนิศากร  ขำโชติ     หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ  วุฒิการศึกษาปริญญาตรี 
2.  นางพุทธมนต์  นามปัญญา   หัวหน้ากลุ่มงานงบประมาณ วุฒิการศึกษาปริญญาโท    
3.  นางวนิดา  ใช้คง         หัวหน้ากลุ่มงานการบริหารทั่วไป วุฒิการศึกษาปริญญาโท 
4.  นายปริฉัตร  สัจจา     หัวหน้ากลุ่มงานบริหารบุคคล วุฒิการศึกษาปริญญาตรี 
 

ข้อมูลพื้นฐาน 
1.ที่ตั้ง 
โรงเรียนบ้านระเริง  ตั้งอยู่เลขท่ี 137 หมู่ที่ 1 ตำบลระเริง  อำเภอวังน้ำเขียว  จังหวัดนครราชสีมา                   

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต 3  หมายเลขโทรศัพท์ 04 443 0121                 
email : braroeng@gmail.com Website : Raroeng.ac.th สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ    

 
2.ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา                                                                                                   

  ข้อมูลครู จำแนกตามอันดับ 

ตำแหน่ง 
อันดับ 
ค.ศ.4 ค.ศ.3 ค.ศ.2 ค.ศ.1 ครูผู้ช่วย รวม 

ผู้อำนวยการโรงเรียน - 1 - - - 1 
คร ู - 11 1 3 6 21 
รวม - 12 1 3 6 22 
 

mailto:braroeng@gmail.com


ข้อมูล  ลูกจ้างชั่วคราว/ลูกจ้างประจำ  จำแนกตามตำแหน่ง/หน้าที่ 
ตำแหน่ง ชาย หญิง รวม 

พ่ีเลี้ยงเด็กพิการฯ - 1 - 
ลูกจ้างชั่วคราว 3 1 4 

รวม 3 2 5 
จำนวนบุคลากร  จำแนกตามระดับคุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 

ตำแหน่ง 
ระดับคณุวุฒิการศึกษาสูงสดุ 

ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตร ี ต่ำกว่าปริญญาตร ี รวม 

ผู้อำนวยการโรงเรียน - 1 - - 1 
คร ู - 6 15 - 21 
ลูกจ้างชั่วคราว - - 2 3 5 

รวม - 7 17 3 27 
 
ข้อมูลด้านอัตรากำลังครู 
โรงเรียนบ้านระเริง  มีบุคลากร  รวมทั้งสิ้น  จำนวน  21  คน  ดังนี้ 

เลขที่ตำแหน่ง
ตำแหน่ง 

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อันดับ วุฒิ
การศึกษา
การศึกษา 

วิชาเอก 
10815 นายสุวิท  ภู่ขวัญ ครูชำนาญการพิเศษ ค.ศ.3 ค.บ. คหกรรมศาสตร์ 
10820 นางปาณิศา  เคนม ี ครูชำนาญการพิเศษ ค.ศ.3 ค.บ. นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีการศึกษา 16067 นางวนิดา  ใช้คง ครูชำนาญการพิเศษ ค.ศ.3 ค.บ. วิทยาศาสตร ์
    ค.ม. เทคโนโลยีและ

สื่อสารการศึกษา 16069 นางพุทธมนต์  นามปัญญา ครูชำนาญการพิเศษ ค.ศ.3 ค.บ. 
 
 
 

การศึกษาปฐมวัย/
เทคโนโลยีการศึกษา     ค.ม. เทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา 16071 นางสาวลัดดาวัลย์  กาญจนะ ครูชำนาญการพิเศษ ค.ศ.3 ค.บ. จิตวิทยาการแนะ
แนวแนว 15163 นางสาวจามีกร  ใยเพ็ง ครูชำนาญการพิเศษ ค.ศ.3 ค.บ. คณิตศาสตร์ 

    ศษม. บริหารการศึกษา 
10814 นางนิศากร  ขำโชต ิ ครูชำนาญการพิเศษ ค.ศ.3 ค.บ. ชีววิทยา 
10607 นางนิภาพร  ไทยกิ่ง ครูชำนาญการพิเศษ ค.ศ.3 ค.บ. การประถมศึกษา 
16072 
 

นางสาวสุพรรษา  พลขุนทด ครูชำนาญการพิเศษ ค.ศ.3 ค.บ. เคม ี
    กศม. การวิจัยและ

การศึกษา 16068 นายสมมิตร  เครื่องกลาง ครูชำนาญการพิเศษ ค.ศ.3 ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์ 
    ศษม. บริหารการศึกษา 
10817 นายปริฉัตร  สจัจา ครูชำนาญการพิเศษ ค.ศ.3 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 
10582 นายวรายุทธ  บุญวงค ์ ครูชำนาญการ ค.ศ.2 วท.บ. ฟิสิกส์ 
    ศษม. บริหารการศึกษา 
10441 นางสาวรัตนาภรณ์  บุญเลี้ยง ครู ค.ศ.1 ค.บ. ภาษาอังกฤษ 
10818 นางสาวจุฬารัตน์  วงศ์อนุ ครู ค.ศ.1 ค.บ. การศึกษาปฐมวัย 



10822 นางสาวอ้อมฤทัย  พาเกล ครู ค.ศ.1 ศศ.บ. พลศึกษา 
10508 นางธัญสิริ  ลิบลับ ครูผู้ช่วย - ค.บ. คณิตศาสตร์ 
14273 นางสาวสุนันทา  โสบกระโทก ครูผู้ช่วย - ค.บ. ภาษาอังกฤษ 
18020 นางสาวขนิษฐา  กินกิ่ง ครูผู้ช่วย - ค.บ. ภาษาไทย 
10819 นายณัฐกฤษ  มณีเนตร ครูผู้ช่วย - ค.บ. ดนตรี 
10535 นางสาวฉัตรยุพา  ลาภกระโทก ครูผู้ช่วย - ค.บ. คณิตศาสตร์ 
2703 นายชยาพล  ความด ี ครูผู้ช่วย - ค.บ. พลศึกษา 
 

3. จำนวนห้องเรียนและนักเรียน  ปีการศึกษา  2561 
ระดับการศึกษา ระดับชั้น จำนวนห้อง จำนวนนักเรียน 

ปฐมวัย อนุบาล 2 1 27 
อนุบาล 3 1 25 

รวม 2 52 

ประถมศึกษาตอนต้น ป. 1 1 14 
ป. 2 1 25 

ป. 3 1 26 

ระดับการศึกษา ระดับชั้น จำนวนห้อง จำนวนนักเรียน 

ประถมศึกษาตอนปลาย ป. 4 1 28 
ป. 5 1 25 

ป. 6 1 31 

รวม 6 149 

มัธยมศึกษาตอนต้น ม. 1 1 35 

ม. 2 1 25 

ม. 3 1 27 

รวม 3 87 

มัธยมศึกษาตอนปลาย ม. 4 1 17 

ม. 5 1 4 

ม. 6 1 10 

รวม 3 31 
รวมทั้งสิ้น 14 319 

 
 



4.อาคารเรียน อาคารประกอบ 
 4.1 อาคารเรียนมีทั้งหมด 4 หลัง 

1. อาคารแบบ ป 1 ฉ. ใต้ถนุเตี้ย จำนวน  1  หลัง  4  ห้องเรียน   
    ใช้งบประมาณทางราชการ 
2. อาคารแบบ สปช. 105 / 26 จำนวน 1  หลัง   ต่อเติมชั้นล่าง  จำนวน  8  ห้องเรียน 
3. อาคารแบบ สปช 102 / 26  จำนวน  1  หลัง   จำนวน  3  ห้องเรียน 
4. อาคารเรียนอนุบาล  ( บริจาค ปี 2541 ) 

4.2 อาคารประกอบ 
1.อาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.   จำนวน  1  หลัง 
2.อาคารอเนกประสงค์  ( สร้างเอง ) จำนวน  1  หลัง 
3.อาคารเก็บครุภัณฑ์  ( บริจาค )  จำนวน  1  หลัง 
4.สหกรณ์ร้านค้า ( บริจาค )  จำนวน  1  หลัง 
5.ห้องเก็บสื่อ ( สร้างเอง )   จำนวน  1  หลัง 
6.ธนาคารเศษวัสดุเหลือใช้ ( สร้างเอง ) จำนวน  1  หลัง 
7.บ้านพักครู แบบ สปช.    จำนวน  2  หลัง 
8.บ้านพักครูเรือนแถว    จำนวน  1  หลัง  5   ห้อง 
9.ส้วม แบบ สปช. 603 / 29  จำนวน  1  หลัง  4   ห้อง 
10.ส้วม แบบ องค์การ   จำนวน  1  หลัง  4   ห้อง 
11.ส้วม แบบ สปช.    จำนวน  1  หลัง  4   ห้อง 
12.ส้วม  (  สร้างเอง   )   จำนวน  2  หลัง  8   ห้อง 
13.บ้านพักนักการ   จำนวน  1  หลัง 

5. สนามกีฬา จำนวน 5 สนาม ได้แก่ สนามฟุตบอล สนามฟุตซอล สนามวอลเลย์บอล สนามตะกร้อ   
สนามเปตอง 

6.อสังหาริมทรัพย์อื่นๆ 
1.ที่ดินของโรงเรียน   24  ไร่ 
2.ถังน้ำฝน ฝ. 30  2  ชุด      7  ถัง 
3.ถังน้ำฝน ฝ. 33  1  ชุด      6  ถัง 
4.ถังน้ำซีเมนต์  1  ถัง 
5.บ่อน้ำบาดาล  1  บ่อ 
6.เสาธงเหล็ก (ฐานคอนกรีต)  1  ชุด 
7.ฐานพระพุทธรูป 1  ชุด 

7. ที่ตั้งโรงเรียน 
-ทิศเหนือ  ติดที่ดินของราษฎร 



-ทิศใต้   ติดที่ดินของราษฎร 
-ทิศตะวันออก  ติดถนนสายวังน้ำเขียว - ปากช่อง 
-ทิศตะวันตก  ติดที่ดินของราษฎร 

8.เอกลักษณ์ของโรงเรียน 
“เป็นศูนย์กลางการบริการชุมชน” 

9.อัตลักษณ์โรงเรียน  
“วาจาดี ยิ้มง่าย กล้าแสดงออก” 

10.ปรัชญาของโรงเรียน 
“วิริเยนะ ทุกขะมัจเจติ  ความหมาย บุคคลจะล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร” 

11.คำขวัญของโรงเรียน 
“ศึกษาดี  มีวินัย  ไร้โรคา  พัฒนาชีวิต” 

12.สัญลักษณ์ของโรงเรียน 
“ ส้ม  ขาว ” 

13.สภาพชุมชน ความสัมพันธ์กับชุมชน 
สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ เป็นชุมชนขนาดกลาง โดยโรงเรียนตั้งอยู่กลาง 

ชุมชน มีประชากรประมาณ 5,000 คน หน่วยงานราชการบริเวณใกล้เคียงโรงเรียน ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริม 
สุขภาพตำบลระเริง, องค์การบริหารส่วนตำบลระเริง, วัดบ้านระเริง, ที่ทำการสายตรวจตำบลระเริง, ที่ทำการ
กำนันตำบลระเริง  

14. การประกอบอาชีพ (ผู้ปกครองนักเรียน) 
เนื่องจากสภาพภูมิประเทศเหมาะสมในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ คิดจาก 

ร้อยละ 100 หลังคาเรือน ร้อยละ 60 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 30 ประกอบอาชีพรับจ้าง และ  ร้อย
ละ 10 ประกอบอาชีพอ่ืนๆ   

15.การนับถือศาสนา 
ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีศาสนาอ่ืนบ้างได้แก่ ศาสนาคริสต์ และอิสลาม 

16.ฐานะทางเศรษฐกิจ (ผู้ปกครองนักเรียน) 
   ผู้ปกครองนักเรียนมีรายได้โดยเฉลี่ย 30,000  บาท/ครอบครัว/ปี 

17. ความสัมพันธ์กับชุมชน   
โรงเรียนได้ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาสถานศึกษา โดย 

ขอความร่วมมือ จากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เครือข่ายผู้ปกครองและครูโรงเรียนบ้านระเริง 
องค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำชุมชน และกลุ่มองค์กรต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน 

18.แหล่งเรียนรู้ 
ตารางแสดงแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน 

 



แหล่งเรียนรู้ภายใน แหล่งเรียนรู้ภายนอก 
1.อาคารเรียนต่างๆ  1.โรงเรียนต่างๆ ทั้งสายสามัญและสายอาชีพ 
2.ห้องสมุด/ICT 2.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล 
3.ห้องปฏิบัติการทางภาษา 3.ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล 
4.ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 4.วัดต่างๆ 
5.ห้องคอมพิวเตอร์ 5.สวนเกษตรกรรมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน 
6.ห้องประชุม 6.แหล่งเรียนรู้สวนดอกไม้ ดอกดาวเรือง ดอก

เบญจมาศ 
7.ห้องแนะแนว 7.แหล่งเรียนรู้สวนผัก ผักไร้สาร สวนมะละกอ  
8.ห้องดนตร-ีศิลปะ 8.สวนผลไม้ ทุเรียน ละมุด มะม่วง มะปราง  แตงโม 
9.ห้องสภานักเรียน 9.แหล่งเรียนรู้ไร่มันสำปะหลัง  ไร่ข้าวโพด ไร่อ้อย 
10.ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง 

10.แหล่งเรียนรู้การทำขนม ขนมกระยาสารท 
   ขนมกาละแม การทำไอศกรีม 

11.ห้องสหกรณ์โรงเรียน 11.แหล่งเรียนรู้การทำปลาร้า 
12.สนามเด็กเล่น 12.แหล่งเรียนรู้การจักสาน ไม้กวาดทางมะพร้าว 
13.สนามกีฬา 13.อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่  เขาแผงม้า น้ำตก 
14.บ่อปลา  
15.เลี้ยงไก่  
16.โรงอาหาร  
17.ห้องผลงานนักเรียน 
 

 

19. ผลงาน / รางวัล ของสถานศึกษา 

ผลงานที่น่าพอใจของสถานศึกษา 
ผลงานของนักเรียน – ผลงานครู 

สรุปผลการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปะหัตกรรม วิชาการและเทคโนโลยีนักเรียน  
ปีการศึกษา 2561  ระดับกลุ่มโรงเรียน 

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ ลำดับ นักเรียน ครู 
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย  

ป.1-ป.3 
94 ทอง รองชนะเลิศ

อันดับ 1 
1.ด.ญ.ลวิตรา กรอบทอง 1..น.ส.ขนิษฐา  กินกิ่ง 

2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย  
ป.4-ป.6 

85 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับ 1 

1.ด.ญ.สุพรรษา บุญอุ้ม 1..น.ส.ขนิษฐา  กินกิ่ง 

3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ 
ป.1-ป.3  

90 ทอง ชนะเลิศ 1.ด.ญ.สุพรรษา โภคา 1.น.ส.ขนิษฐา  กินกิ่ง 

4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ 
ป.4-ป.6 

66 ทองแดง รองชนะเลิศ
อันดับ 1 

1.ด.ญ.วรรณษา เกษสาคร 1.น.ส.ขนิษฐา  กินกิ่ง 

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ ลำดับ นักเรียน ครู 



5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี 
ป.1-ป.3 

26 เข้าร่วม รองชนะเลิศ
อันดับ 1 

1.ด.ญ.กานต์ธิกา ปางสุข 1.น.ส.ขนิษฐา  กินกิ่ง 

6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี 
ป.4-ป.6 

48 เข้าร่วม รองชนะเลิศ
อันดับ 1 

1.ด.ญ.กัลยกร วงษ์แสง 1.น.ส.ขนิษฐา  กินกิ่ง 

7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ 
 ป.1–ป. 3 

77 เงิน รองชนะเลิศ
อันดับ 2 

1.ด.ญ.ธัญชนก เตชะแก้ว 1.นางปาณิศา เคนมี 

8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์  
ป.4–ป. 6 

71 เงิน 5 1.ด.ญ.วริศรา ใจอุ่น 1.น.ส.สุพรรษา พลขุนทด 

9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์
โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4–ป. 6 

90 ทอง ชนะเลิศ 1.ด.ญ.พรทิพร พรมศรี 
2.ด.ช.อนุภัทร รุจิสุข 

1.น.ส.ฉัตรยุภา ลาภกระโทก 
2.นางธัญสิริ ลิบลับ 

10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4–ป. 6 56 เข้าร่วม รองชนะเลิศ
อันดับ 2 

1.ด.ช.เบ็ญจพล สุวรรณสิงห์ 1.น.ส.ฉัตรยุภา ลาภกระโทก 

11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ  ป.1–ป. 6 95 ทอง ชนะเลิศ 1.ด.ญ.จรัสทิพย์ ไปวันเสาร์ 1.น.ส.ฉัตรยุภา ลาภกระโทก 

12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ 
ป.4–ป. 6 

82 ทอง ชนะเลิศ 1.ด.ช.นพรัตน์ แคใหญ่ 
2.ด.ญ.วรรณวิษา แก้วศรี 
3.ด.ช.วัชรินทร์ แสนศรี 

1.นางนิภาพร ไทยกิ่ง 
2.น.ส.สุพรรษา พลขุนทด 

13 สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

การประกวดมารยาทไทย ป.1–ป. 3 78 เงิน 7 1.ด.ญ.กัญญารัตน์ ปรางอยู่ 
2.ด.ช.วันชนะ ฉายมณี 

1.น.ส.รัตนาภรณ์ บุญเลี้ยง 
2.น.ส.สุนันทา โสบกระโทก 

14 สุขศึกษาและ 
พละศึกษา 

การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพละ
ศึกษา ป.1–ป. 6 

85 ทอง ชนะเลิศ 1.ด.ญ.บุษยมาส วงษ์แก้ว 
2.ด.ญ.ปิยมาส ตอนกลาง 

1.นายชยาพล ความดี 
2.น.ส.อ้อมฤทัย พาเกล 

15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภท
หญิง  ป.1–ป. 6 

81 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับ 2 

1.ด.ญ.พรพรรณ วันอินทร์ 1.น.ส.ขนิษฐา  กินกิ่ง 

16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย  
ป.1–ป. 6 

90 ทอง ชนะเลิศ 1.ด.ช.อธิคม สุภเดช 1.นายนัฐกฤษ  มณีเนตร 

17 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริม 
การอ่าน ป.4–ป. 6 

90 ทอง ชนะเลิศ 1.ด.ญ.ฐิตาภา มากมูล 
2.ด.ญ.นารีรัตน์ สวาสดี 
3.ด.ญ.สตางค์  
  ขอเหนี่ยวกลาง 

1.น.ส.ขนิษฐา กินกิ่ง 
2.นางนิภาพร ไทยกิ่ง 

18 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุ
ธรรมชาติในท้องถ่ิน ป.4–ป. 6 

96 ทอง ชนะเลิศ 1.ด.ช.นครราช บุญรอด 
2.ด.ช.พงศกร เขตขุนทด 
3.ด.ช.พัชรพล ธนูศร 

1.น.ส.รัตนาภรณ์ บุญเลี้ยง 
2.นายสมมิตร เครื่องกลาง 

19 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ 
ปฐมวัย 

95 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับ 2 

1.ด.ญ.ปองทิพย ์เพ็ชรกร่อง 
2.ด.ญ.พัทธ์ธีรา ภิญโญ 
3.ด.ญ.สุวรรณี คำสี 

1.น.ส.จุฬารัตน์ วงศ์อนุ 
2.นางพุทธมนต์ นามปัญญา 

20 เรียนรวม-ภาษา 
ไทย 

การแข่งขันนักอ่านข่าวลุ่ยเยาว์ ประเภท
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้  
ป.1–ป. 6 

90 ทอง ชนะเลิศ 1.ด.ญ.จันทิมา ศรีหนู 1.น.ส.สุนันทา โสบกระโทก 

21 เรียนรวม-ภาษา 
ไทย การงาน
อาชีพและ
เทคโนโลย ี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุ
เหลือใช้  ประเภทนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1–ป. 6 

90 ทอง ชนะเลิศ 1.ด.ช.กิตติศักด์ิ เชิดชู 
2.ด.ช.ณัฐดนัย มนทชาติ 
3.ด.ช.ศุภกร จูมาพันธ์ 

1.น.ส.รัตนาภรณ์ บุญเลี้ยง 
2.น.ส.อ้อมฤทัย พาเกล 

สรุปผลการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปะหัตกรรม วิชาการและเทคโนโลยีนักเรียน  
ปีการศึกษา 2561  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 

 
ลำดับ หมวดหมู่ รายการ เหรียญ ลำดับ นักเรียน ครู 

1 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ 
ป.1-ป.3  

เงิน  1.ด.ญ.สุพรรษา โภคา 1.น.ส.ขนิษฐา  กินกิ่ง 

2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้
โปรแกรม GSP ป.4–ป. 6 

ทองแดง  1.ด.ญ.พรทิพร พรมศรี 
2.ด.ช.อนุภัทร รุจิสุข 

1.น.ส.ฉัตรยุภาลาภกระโทก 
2.นางธัญสิริ ลิบลับ 



3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ  ป.1–ป. 6 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับ 2 

1.ด.ญ.จรัสทิพย์ ไปวันเสาร์ 1.น.ส.ฉัตรยุภา ลาภกระโทก 

4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4–ป. 6 เข้าร่วม  1.ด.ช.นพรัตน์ แคใหญ่ 
2.ด.ญ.วรรณวิษา แก้วศรี 
3.ด.ช.วัชรินทร์ แสนศรี 

1.นางนิภาพร ไทยกิ่ง 
2.น.ส.สุพรรษา พลขุนทด 

5 สุขศึกษาและ 
พละศึกษา 

การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพละศึกษา ป.1–ป. 
6 

ทองแดง  1.ด.ญ.บุษยมาส วงษ์แก้ว 
2.ด.ญ.ปิยมาส ตอนกลาง 

1.นายชยาพล ความดี 
2.น.ส.อ้อมฤทัย พาเกล 

6 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4–ป. 6 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับ 1 

1.ด.ญ.ฐิตาภา มากมูล 
2.ด.ญ.นารีรัตน์ สวาสดี 
3.ด.ญ.สตางค์ ขอเหนี่ยว
กลาง 

1.น.ส.ขนิษฐา กินกิ่ง 
2.นางนิภาพร ไทยกิ่ง 

7 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถ่ิน  
ป.4–ป. 6 

ทอง ชนะเลิศ 1.ด.ช.นครราช บุญรอด 
2.ด.ช.พงศกร เขตขุนทด 
3.ด.ช.พัชรพล ธนูศร 

1.น.ส.รัตนาภรณ์ บุญเลี้ยง 
2.นายสมมิตร เครื่องกลาง 

8 เรียนรวม-
ภาษาไทย 

การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้  
ป.1–ป. 6 

เงิน  1.ด.ญ.จันทิมา ศรีหนู 1.น.ส.สุนันทา โสบกระโทก 

9 เรียนรวม-
ภาษาไทย  
การงานอาชีพ
และเทคโนโลย ี
 

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้  
ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้  
ป.1–ป. 6 

เงิน  1.ด.ช.กิตติศักด์ิ เชิดชู 
2.ด.ช.ณัฐดนัย มนทชาติ 
3.ด.ช.ศุภกร จูมาพันธ์ 

1.น.ส.รัตนาภรณ์ บุญเลี้ยง 
2.น.ส.อ้อมฤทัย พาเกล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปะหัตกรรม วิชาการและเทคโนโลยีนักเรียน  
ปีการศึกษา 2561  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา เขต 31 

 
ลำดับ หมวดหมู่ รายการ เหรียญ ลำดับ นักเรียน ครู 

1 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3  ทอง ชนะเลิศ 1.ด.ช.เสฏฐวุฒิ พิมสอน 1.น.ส.ขนิษฐา  กินกิ่ง 
2 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6   1.น.ส.ปาริชาต ยมสันเทีนะ 1.น.ส.ขนิษฐา  กินกิ่ง 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่  โครงสี่สุภาพ ม.4-ม.6   1.น.ส.ณัฐธิดา บุญใจ 

2.น.ส.สุชาวดี เมืองแสน 
1.น.ส.ขนิษฐา  กินกิ่ง 
2.น.ส.อ้อมฤทัย พาเกล 

4 ศิลปะ-
ทัศนศิลป ์

การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6   1.น.ส.ประกายดาว ผมหอม 1.นายณัฐกฤษ มณีเนตร 

5 ศิลปะ-
ทัศนศิลป ์

การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6   1.นายธีรภัทร บุญชน 1.นายณัฐกฤษ มณีเนตร 

6 ศิลปะ-
ทัศนศิลป ์

การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6   1.น.ส.กชกร สุไสยา 
2.น.ส.สุจินดา วังล้น 
3.น.ส.สุวรรณี จงเจนกลาง 

1.นายณัฐกฤษ มณีเนตร 
2.นายวรายุทธ บุญวงศ์ 

7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
ประเภทหญิง ม.1-ม.3 

  1.ด.ญ.ปริศนา ศรัโยธา 1.นายณัฐกฤษ มณีเนตร 

8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
ประเภทหญิง ม.4-ม.6 

  1.น.ส.จิดายุ กาบสันเทียะ 1.นายณัฐกฤษ มณีเนตร 

9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล 
ประเภทชาย ม.4-ม.6 

  1.นายนำโชค จิบสันเทียะ 1.นายณัฐกฤษ มณีเนตร 

10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล 
ประเภทหญิง ม.1-ม.3 

  1.ด.ญ.ชุติกาญจน์ เถาคำ 1.นายณัฐกฤษ มณีเนตร 

11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล 
ประเภทหญิง ม.4-ม.6 

ทอง ชนะเลิศ 1.น.ส.เนตรนภา มนทชาติ 1.นายณัฐกฤษ มณีเนตร 

12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ 
ประเภทหญิง ม.1-ม.3 

  1.ด.ญ.ภคพร กุมปรุ 1.นายณัฐกฤษ มณีเนตร 

13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ 
ประเภทหญิง ม.4-ม.6 

  1.น.ส.วรรณาพรพรามสำโรง 1.นายณัฐกฤษ มณีเนตร 

14 เรียนรวม-
ศิลปะ 

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 

ทอง ชนะเลิศ 1.ด.ญ.พิมนภา ถัดพิมาย 1.น.ส.ขนิษฐา กินกิ่ง 

15 เรียนรวม-การ
งานอาชีพและ
เทคโนโลย ี
 

การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint 
ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 

ทอง ชนะเลิศ 1.นายวรภพ ซื่อสัตย์ 
2.นายสกุลเดช ขอทับกลาง 

1.นายปริฉัตร สัจจา 
2.นายชยาพล ความดี 

 

สรุปผลการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปะหัตกรรม วิชาการและเทคโนโลยีนักเรียน  
ปีการศึกษา 2561  ระดับชาติ จังหวัดบุรีรัมย์ 

 
ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ ลำดับที่ นักเรียน ครู 

1 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติใน
ท้องถ่ิน ป.4–ป. 6 

84 ทอง 51 1.ด.ช.นครราชบุญรอด 
2.ด.ช.พงศกร เขตขุนทด 
3.ด.ช.พัชรพล ธนูศร 

1.น.ส.รัตนาภรณ์ บุญเลี้ยง 
2.นายสมมิตร เครื่องกลาง 

1 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ 
ม.1-ม.3  

16 เข้าร่วม 42 1.ด.ช.เสฏฐวุฒิ พิมสอน 1.น.ส.ขนิษฐา  กินกิ่ง 

2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล 
ประเภทหญิง ม.4-ม.6 

82 ทอง 51 1.น.ส.เนตรนภา มนทชาติ 1.นายณัฐกฤษ มณีเนตร 



3 เรียนรวม-ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 

76 เงิน 31 1.ด.ญ.พมินภา ถัดพิมาย 1.น.ส.ขนิษฐา  กินกิ่ง 

4 เรียนรวม-การ
งานอาชีพและ
เทคโนโลย ี
 

การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint 
ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 

78 เงิน 15 1.นายวรภพ ซื่อสัตย์ 
2.นายสกุลเดช 
   ขอทับกลาง 
 
 

1.นายปริฉัตร สัจจา 
2.นายชยาพล ความดี 

 

ภารกิจของสถานศึกษา 
 
1.จัดทำนโยบาย แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายและแผน ของ

กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 3 ตลอดจนความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น   
 2.  จัดตั้งงบประมาณ และรับผิดชอบการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษา   

3.  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และความ
ต้องการของนักเรียน ชุมชน และท้องถิ่น   

4.  จัดการเรียนการสอน สภาพแวดล้อม บรรยากาศการเรียนการสอนที่เหมาะสมและส่งเสริม 
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตลอดจนการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา อย่าง
ต่อเนื่อง   

5.  ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศและแนวปฏิบัติต่างๆ ตามท่ีกฎหมายกำหนด   
6.  กำกับ ติดตาม ประเมินผลตามแผนงาน/โครงการ และประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการ

พิจารณาความดีความชอบ การพัฒนา และการดำเนินการทางวินัยกับครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน
สถานศึกษาตามกฎหมายกำหนด   

7.  ระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา รวมทั้งปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้ และจัดหาผลประโยชน์จาก 
ทรัพย์สินของสถานศึกษา   

8.  จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ความร่วมมือในการประเมินคุณภาพ 
การศึกษาจากหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา รวมทั้งการรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการสถานศึกษา  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย   

9.  ส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชน และสร้างความสัมพันธ์กับสถานศึกษาและสถาบันอ่ืนในชุมชน  
และท้องถิ่น          

10.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวกับกิจการภายในสถานศึกษาหรือตามที่ได้รับมอบหมายและตามท่ี 
กฎหมายอื่นกำหนด  

 
 

  



ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและสถานภาพของสถานศึกษา 
 

  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม  เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อม

ภายนอกของโรงเรียน  โดยพิจารณาจุดแข็ง  จุดอ่อน  จากสภาพแวดล้อมภายในและโอกาส – อุปสรรคจาก

สภาพแวดล้อมภายนอก  ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานของโรงเรียนทั้งอดีต  ปัจจุบันและอนาคต  

ซึ่งปัจจัยภายนอกด้านเทคโนโลยี  มีผลต่อการดำเนินงานของโรงเรียนเป็นอย่างมาก  จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องนำมา

พิจารณาในการกำหนดทิศทาง และแนวทางการดำเนินงานของสถานศึกษา  โดยหาปัจจัยที่เอื้อต่อการ

ดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และแผนการปฏิบัติงานของโรงเรียน  ดังนั้นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมจึงมี

บทบาทท่ีสำคัญยิ่งในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์  โดยมีระบบการดำเนินงาน  ดังนี้ 

  1.  เน้นการมีส่วนร่วม โดยทางโรงเรียนบ้านระเริงมีการแต่งตั้งคณะทำงานจากบุคลากร    ใน

โรงเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ร่วมกันจัดรวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์สภาพแวดล้อม    ที่

เป็นปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อมท่ีเป็นปัจจัยภายนอกของโรงเรียน  เพื่อกำหนดเป็นนโยบายในการจัด

การศึกษา  กำหนดแผนปฏิบัติงาน  แผนงบประมาณ  ตลอดถึงบทบาทหน้าที่ของโรงเรียนจากสภาพแวดล้อม

และปัจจัยดังกล่าว 

  2.  การใช้เทคนิคและวิธีการ SWOT  เพ่ือวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก โดย

วิเคราะห์จากปัจจัยด้านต่างๆตามสภาพแวดล้อม  คือ 

   2.1  สภาพแวดล้อมภายใน  วิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อน  จากปัจจัยต่อไปนี้ 
   -  ด้านโครงสร้างและนโยบายของโรงเรียน 
   -  ด้านบริการ(S2) 
   -  ด้านบุคลากร (m1) 
   -  ด้านประสิทธิภาพทางการเงิน(m2) 
   -  ด้านวัสดุอุปกรณ์(m3) 
   -  ด้านการบริหารจัดการ(m4)  
   2.2  สภาพแวดล้อมภายนอก วิเคราะห์ว่าเป็นโอกาสและอุปสรรคจากปัจจัยต่อไปนี้ 
   -  ด้านสังคมและวัฒนธรรม(s) 
   -  ด้านเทคโนโลยี(t) 
   -  ด้านเศรษฐกิจ(e) 
   -  ด้านการเมือง และกฎหมาย(p) 
  3.  กระบวนการวิเคราะห์ ดำเนินงาน  4  กระบวนการ คือ 
   3.1  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกภายใน  เพื่อกำหนดปัจจัยเอ้ือ -  ไม่เอ้ือ 



   3.2  การประเมนิสถานภาพของโรงเรียน  นำผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
      ภายนอก และภายในมาสังเคราะห์ 

   3.3  ประมาณค่าจากปัจจัยภายนอกและภายใน แต่ละรายการลงในตารางวิเคราะห์   
                                     ประเมินค่า 
   3.4  สร้างแผนภูมิรูปภาพ หรือทิศทางยุทธศาสตร์ 
   3.5  สังเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน 
1. สภาพแวดล้อมภายนอกของโรงเรียน(step) 
 

1) ด้านสังคมและวัฒนธรรม  (Socio-cutural Factor : S) 
โอกาส  ( + )  (OPPORTUNITES) อุปสรรค  ( - )  (THREATS) 

-  ประชาชนร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีใน
ท้องถิ่น ส่งผลให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน 
-  ประชากรมีการเพ่ิมระดับมากกว่าปกติ  ทำให้มี
นักเรียนตามเกณฑช์ุมชนสามารถสนับสนุน
การศึกษาของนักเรียนอย่างเต็มที่ 
-  ชุมชนอยู่ใกล้โรงเรียนมีการแบ่งเขตชัดเจน การ
เดินทางของนักเรียนสะดวก จึงง่ายต่อการติดตาม
ดูแล และลดปัญหาการขาดเรียนของนักเรียนได้ 
-  ชุมชนมีระบบสาธารณูปโภคท่ีเหมาะสม  มี
วัฒนธรรมการรับประทานอาหารที่ถูกหลัก 
โภชนาการ และร่วมโครงการสุขภาพยั่งยืน ทำให้
นักเรียนมีสุขภาพที่ดีปลอดภัยจากโรคติดต่อ 
-  ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปญัญาท้องถิ่น ทำให้
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสืบทอดได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม 
-  ผู้ปกครองเห็นความสำคัญของการศึกษา ส่งผลให้
มีการสนับสนุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียน 
 
 

-  ผู้ปกครองส่วนใหญ่ ไม่สามารถให้คำปรึกษา 
ในเรื่องการเรียนของนักเรียนได้ 
-  การประกอบอาชีพของผู้ปกครองแตกต่างกัน  
ทำให้มีเวลาดูแลนักเรียนไม่เท่าเทียมกัน 
-  ผู้ปกครองบางส่วน ประพฤติตนเป็นตัวอย่างที่ไม่ดี
ต่อนักเรียน 
-  ผู้ปกครองส่วนใหญ่แยกกันอยู่ทำให้นักเรียนขาด
ความอบอุ่น ทำให้เกิดอุปสรรคในการเชื่อมโยง การ
เรียนรู้ของนักเรียนกับโรงเรียน 
 
 

2) ด้านเทคโนโลยี  (Technological Factor : T) 
โอกาส  ( + )  (OPPORTUNITES) อุปสรรค  ( - )  (THREATS) 

-  ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีการสื่อสารส่งผลให้
ชุมชนมีระดับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เพิ่มขึ้น  

-ชุมชนขาดความตระหนักถึงโทษภัยของเทคโนโลยี
สมัยใหม่ เช่น การปล่อยปละละเลย ให้เด็กเปิด
เครื่องเล่น ดีวีดี วีซีดี ดูในสิ่งที่ไม่เหมาะสมโดยขาด



ทำให้เข้าใจในบทบาทหน้าที่ การเมือง การปกครอง 
และสิทธิของตนได้ในระดับดี 
-  สื่อและเทคโนโลยีทางการสื่อสารทันสมัย นักเรียน
เรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา 
-  ชุมชนใช้เทคโนโลยีมาใช้ในการประกอบอาชีพ 
ประหยัดเวลาและแรงงาน ทำให้มีรายได้มากขึ้น 
เอ้ือต่อการศึกษาของนักเรียน 
-  ชุมชนสนับสนุนการศึกษาของโรงเรียน โดยการ
นำความรู้จากภูมิปัญญาชาวบ้าน ใช้ในการจัด 
การเรียนการสอนให้แก่นักเรียน 
 

คำแนะนำ ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมเสี่ยงไปในทาง
ที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน 
-  ชุมชนไม่มีระบบการป้องกันความปลอดภัยอันเกิด
จากการใช้สื่อและเทคโนโลยี ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ  แก่
นักเรียน 
-นักเรียนใช้โทรศัพท์เล่นเกม เล่นไลน์ หรือแชทคุย
กัน ในทางที่ไม่เหมาะสม ทำให้สิ้นเปลืองเวลา และ
ส่งผลไม่ดีต่อพฤติกรรมทางการเรียน 
-  สภาพแวดล้อมทางการสื่อสารไม่เหมาะสม 
นักเรียนเลียนแบบในทางที่ไม่ดี 
 

3) ด้านเศรษฐกิจ   (Economic Factor : E) 
โอกาส  ( + )  (OPPORTUNITES) อุปสรรค  ( - )  (THREATS) 

-  ผู้ปกครองบางส่วนมีรายได้จากการจ้างงานใน
ชนบท สามารถสนับสนุนการศึกษาได้อย่างเต็มที่ 
-  สภาพพ้ืนที่เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม และผู้ปกครองมีที่กินทำกินเป็นของ
ตนเองอยู่บ้าง ส่งผลให้มีรายได้มากขึ้น เอ้ืออำนวย 
ต่อการสนับสนุนการศึกษาของบุตรหลาน 
-  ชุมชนมีแหล่งท่องเที่ยวหลายอย่าง ทำให้มีรายได้
เสริมจากอาชีพหลักส่งผลให้ส่งบุตรหลานเรียนได้
มากขึ้น 
-  ชุมชนมีแหล่งเงินกู้ยืมเพ่ือประกอบอาชีพ ทำให้มี
เงนิทุนหมุนเวียนในการเพิ่มผลผลิตสามารถส่งบุตร 
หลานเรียนได้อย่างคล่องตัวและทั่วถึง 
 

-การประกอบอาชีพทางด้านการเกษตร และรับจ้าง 
ของผู้ปกครอง ทำให้ผู้ปกครองไม่มีเวลาดูแลบุตร
หลานเท่าที่ควร ส่งผลให้เด็กเกิดความว้าเหว่ และผล
การเรียนต่ำ 
- การคมนาคมไม่สะดวก การขนส่งสินค้ายากลำบาก 
ทำให้ผลผลิตเสียหาย ผู้ปกครองมีรายได้น้อยลง ทำ
ให้ขาดเงินสนับสนุนการศึกษาของบุตร 
-  ประชาชนขาดความรู้ทางด้านการใช้เทคโนโลยี 
ทำให้ผลผลิตน้อยลง ส่งผลให้มีอุปสรรคในการส่ง
บุตรหลานเข้าเรียน 
-  ชุมชนขาดตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตร 
สินคา้ราคาตกตำ่ ไม่มีการประกันราคา ทำให้ไม่มี
เงินเพียงพอต่อการสนับสนุนการเรียนของบุตร 
 

4) ด้านการเมืองและกฎหมาย  (Political and legal Factor : P) 
โอกาส  ( + )  (OPPORTUNITES) อุปสรรค  ( - )  (THREATS) 

-  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดหางบประมาณสนับสนุนการศึกษา อย่าง
ต่อเนื่อง   

-  การจัดการงบประมาณจากองค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นยังไม่เพียงพอต่อการจัดการศึกษา ทำให้
การศึกษาล่าช้า 



-  พ.ร.บ.การศึกษาสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา ทำให้การศึกษามีผลดี 
-  การปฏิรูประบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน 
ทำให้การบริหารงานมีอิสระ และคล่องตัวมากขึ้น 
 

-  ประชาชนไม่เข้าใจระบบการศึกษาตาม พ.ร.บ. 
การศึกษา ทำให้การจัดการเรียน ของนักเรียนไม่มี
ประสิทธิภาพ 
-  การจัดทำงบประมาณแบบแผนงานล่าช้า ทำให้
การบริหารงานล่าช้าและขาดการคล่องตัว 
 

         
ผลการวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมภายนอกตามปัจจัย 4 ด้าน ดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า  โรงเรียน   บ้าน

ระเริง มีปัจจัยที่เป็นโอกาสมากกว่าปัจจัยที่เป็นอุปสรรค กล่าวคือ มีความพร้อมในการจัดการศึกษา  โดยได้รับ
การส่งเสริมและสนับสนุนจากชุมชนและหน่วยงานต้นสังกัด สามารถพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้เกิดผล ตาม
เป้าหมายของโรงเรียน  แต่ก็ยังมีอุปสรรคอยู่บ้างคือ การเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมและวัฒนธรรม เทคโนโลยี
การสื่อสาร ทำให้พฤติกรรมของเยาวชนปรับเปลี่ยนตามไปด้วย 
 
 
2. สภาพแวดล้อมภายในของโรงเรียน   (2S4M) 
 

1) ด้านโครงสร้างและนโยบาย (Structure : S1 ) 
จุดแข็ง ( + )  (STRENGTHS) จุดอ่อน  ( - )(WEAKNESSES) 

-  โรงเรียนกำหนดนโยบายโดยการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรทุกฝ่ายไว้อย่างชัดเจน ทำให้ได้รับ      
ความร่วมมือ และสามารถใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างดี 
-  โรงเรียนกำหนดหน้าที่ของบุคลากรไว้ตรงกับ
คุณวุฒิและความถนัด  ส่งผลให้การเรียนการสอน 
มีประสิทธิภาพ 
 

-การแบ่งงานตามโครงสร้างการบริหารของโรงเรียน
ที่มีข้อจำกัดในด้านบุคลากร เนื่องจากบุคลากรมี
น้อยทำให้ เกิดสภาวะ“งานล้นคน” ตลอดจนต้อง 
รับผิดชอบในงานที่ไม่ตรงกับความรู้ ความสามารถ 
ส่งผลให้การดำเนินงาน เกิดความล่าช้า 
- นโยบายการบริหารไม่เป็นเอกภาพเท่าท่ีควร   
ทำให้การกำหนดทิศทางการจัดการเรียนการสอน 
ไม่ตรงตามเป้าหมายและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
- ผู้รับผิดชอบและมีส่วนเกี่ยวข้องกับนโยบายการ
บริหารงานด้านระเบียบวินัยของนักเรียนไม่เคร่งครัด
เท่าท่ีควร ทำให้นักเรียนส่วนหนึ่งขาดระเบียบวินัย 
 
 
 
 



2) ด้านผลผลิตและบริการ (Products and Service : S2 ) 
จุดแข็ง ( + )  (STRENGTHS) จุดอ่อน  ( - )(WEAKNESSES) 

-โรงเรียนสามารถให้บริการด้านการศึกษาได้อย่าง
ทั่วถึง โดยเปิดบริการทั้งในระดับปฐมวัยและระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ส่งผลให้ชุมชนในเขตบริการ
ได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษา 
-  โรงเรียนจัดบริการด้านอนามัยนักเรียนและ
โครงการอาหารกลางวัน  ตลอดทั้งอาหารเสริมนม
ให้แก่นักเรียนได้อย่างทั่วถึง 
-  โรงเรียนสามารถให้บริการด้านการศึกษาทั้งใน
และนอกสถานที่  อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
ให้บริการได้ครอบคลุมทั้งนักเรียนและชุมชน 
 

-ข้อจำกัดในด้านจำนวนและความสามารถของ
บุคลากรในการใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย ส่งผลให้
ผลผลิตมีคุณภาพไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ 
-  โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไม่ตรงกับ
ความต้องการของผู้เรียน ทำให้ผู้เรียนบางคนขาด
ความสนใจ 
-  วัสดุอุปกรณ์ทางการเรียนไม่เพียงพอทำให้การ
ปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียนไม่ได้ผลเท่าท่ีควร 
-  การผลิตสื่อการเรียนการสอนของครูยังไม่ทันสมัย 
ทำให้การเรียนของนักเรียนล่าช้า 
-  ห้องเรียนมีสภาพคับแคบแออัด  ทำให้ขาด
บรรยากาศในการเรียน 
 
 
 
 
 

3) ด้านบุคลากร (Man : M1 ) 
จุดแข็ง ( + )  (STRENGTHS) จุดอ่อน  ( - )(WEAKNESSES) 

- โรงเรียนมีบุคลากรเพียงพอตามเกณฑ์ ส่งผลให้
การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 
- บุคลากรส่วนใหญ่มีความสามารถในการจัด
กิจกรรมตามแนวปฏิรูปการศึกษา ทำให้การศึกษา 
มีผลดี 
- บุคลากรส่วนใหญ่ได้รับการอบรมพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง ทำให้มีคุณภาพในการทำงาน 
- บุคลากรประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  
ทำให้การปฏิบัติตนของนักเรียนเป็นไปในทางที่ดี 

-  บุคลากรมีสื่อไม่เพียงพอและไม่ตรงตาม ความ
ต้องการของนักเรียน ส่งผลให้การเรียนของนักเรียน 
ไม่สมบูรณ์ 
-  บุคลากรขาดความรู้ในการใช้สื่อที่ทันสมัย และ
ขาดการผลิตเทคโนโลยีที่ทันสมัย  ทำให้การจัด 
การเรียนการสอน มีผลสัมฤทธิ์ไม่น่าพอใจ 
-  บุคลากรขาดขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน 
ทำให้การปฏิบัติงานล่าช้า 
-เนื่องจากครูต้องรับผิดชอบภาระงานอ่ืน 
นอกเหนือจากงานสอนมากเกินไป ส่งผลให้
ประสิทธิภาพงานด้านการสอนลดลง ขาดความ
ต่อเนื่องเชื่อมโยงทั้งในด้านความรู้และทักษะในด้าน



งานสอน เช่นการสอนแบบโครงงาน การวิจัยในชั้น
เรียน ซึ่งต้องอาศัยเวลามากในการดำเนินกิจกรรม 
-ครูสอนไม่ตรงสาขาวิชาที่สอน ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ยังไม่บรรลุเป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 

4) ด้านประสิทธิภาพทางการเงิน (Money : M2 ) 
จุดแข็ง ( + )  (STRENGTHS) จุดอ่อน  ( - )  (WEAKNESSES) 

-  โรงเรียนได้รับงบประมาณสนับสนุนจากชุมชน  
ส่งผลให้การจัดการศึกษาเป็นไปอย่างคล่องตัว 
 
 

-  ระบบการเบิกจ่ายงบประมาณจากทางราชการ
ล่าช้า ทำให้การปฏิบัติงานล่าช้าไปด้วย 
-  งบประมาณสนับสนุนจากภายนอกมีจำนวน 
ไม่คงที่ ไม่มากพอ และเวลาคลาดเคลื่อนทำให้การ
ปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
 
 
 
 
 
 
 

5) ด้านวัสดุทรัพยากร (Material : M3 ) 
จุดแข็ง ( + )  (STRENGTHS) จุดอ่อน  ( - )  (WEAKNESSES) 

-  โรงเรียนได้รับสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์จากชุมชน
ส่งผลให้การเรียนการสอนคล่องตัว 
-  โรงเรียนใช้วัสด ุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ ที่มีอยู่อย่าง
จำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
-  โรงเรียนจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ได้ตามความต้องการ 
ส่งผลให้การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จ 
 

-  วัสดุ อุปกรณ์ ไม่ได้คุณภาพ และงบประมาณ
สนับสนุนในการดูแลรักษาซ่อมแซมมีน้อย ทำให้
ระยะเวลาในการใช้น้อยลง 
-  การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยงบประมาณทาง
ราชการมีข้อจำกัด ทำให้เกิดความล่าช้า 
-  วัสดุ อุปกรณ์ไม่ได้คุณภาพ ไม่สามารถจัด
กระบวนการเรียนการสอนได้เต็มศักยภาพ 



 
 

6) ด้านการบริหารจัดการ (Management : M4 ) 
จุดแข็ง ( + )  (STRENGTHS) จุดอ่อน  ( - )  (WEAKNESSES) 

-  โรงเรียนจัดบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ได้เหมาะสม 
ตรงตามความสามารถและความถนัด ทำให้การ
ปฏิบัติงาน มีประสิทธิภาพ 
- โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการศึกษาตามแนว
ปฏิรูป โดยเน้นนโยบาย 4 ประกัน ส่งผลให้การ
ปฏิบัติงานมีคุณภาพ 
-โรงเรียนมกีารติดต่อประสานงานกับชุมชน อย่าง
สม่ำเสมอ ทำให้ได้รับการสนับสนุนทั้งอุปกรณ์
การศึกษาตลอดจนอาคารสถานที ่ซึ่งถือเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่ง ต่อการพัฒนาด้านการศึกษาของ
โรงเรียน 

-  โรงเรียนเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วม
วางแผนบริหารจัดการ  ไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติ 
งาน ทำให้การปฏิบัติงานล่าช้า 
-  การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระบบและขั้นตอน 
ส่งผลให้การทำงานขาดประสิทธิภาพ 
-  โรงเรียนขาดการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือ
การจัดการ ทำให้การปฏิบัติงานไม่ประสบผลสำเร็จ 
-  โรงเรียนขาดการประสานงานประชาสัมพันธ์ การ
จัดการศึกษาทำให้ขาดความเข้าใจอันดี ระหว่าง
โรงเรียนกับชุมชน 
-การดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการของโรงเรียน
บางครั้งต้องรับผิดชอบงานที่ไม่ตรงกับความรู้ 
ความสามารถ ส่งผลให้การดำเนินงานในภาพรวม
เกิดประสิทธิผลน้อย 
 

   
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ตามปัจจัยทั้ง  6 ด้านข้างต้น  สรุปได้ว่าโรงเรียนบ้านระเริง มีจุด

แข็งมากกว่าจุดอ่อน กล่าวคือ คุณภาพของนักเรียนซึ่งถือว่าเป็นผลผลิตจากการให้บริการ โดยเฉลี่ยมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานนักเรียน มีผลสัมฤทธิ์และผลการทดสอบระดับชาติอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพึงพอใจ อัตราการ สอบเข้า
ศึกษาต่อของนักเรียนในระดับที่สูงขึ้น ผู้ปกครองพึงพอใจ มีการบริหารและปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ  บุคลากร 
มีความสามารถเฉพาะด้าน การบริหารงบประมาณตรงตามความต้องการของการจัดการศึกษา  มีความพร้อมใน
ด้านวัสดุ อุปกรณ์ และสามารถระดมทุนทรัพยากรต่างๆมาสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน 
ได้เป็นอย่างดี แต่มีจุดอ่อนคือจำนวนประชากรวัยเรียนลดลง งบประมาณได้รับการจัดสรรตามจำนวนนักเรียน
และครู อยู่ในช่วงวัยใกล้เกษียณอายุราชการ ทำให้มีผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนพอสมควร   
 

การประเมินสถานภาพของโรงเรียนบ้านระเริง 
จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในของโรงเรียนบ้านระเริง ที่ได้นำเสนอไป         ใน

เบื้องต้นแล้วนั้น กล่าวโดยสรุปว่า โรงเรียนบ้านระเริง มีปจัจัยที่เป็นโอกาสจากสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเอ้ือต่อ
การดำเนินภารกิจในการจัดการศึกษาของโรงเรียนได้เป็นอย่างดี  โดยเฉพาะการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม



ต่างๆจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้ปกครอง ชุมชนและองค์กรส่วนท้องถิ่น ปัจจัยที่เป็นอุปสรรค  
คือการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมและวัฒนธรรม ประชากรวัยเรียนลดลง ผู้ปกครองมีฐานะยากจน ครอบครัว
หย่าร้าง ส่งผลกระทบต่อการเรียนของนักเรียน  และผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในมีจุดแข็งมากกว่า
จุดอ่อน  กล่าวคือนักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีการบริหารและปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ  ครู และ
บุคลากรทางการศึกษามีศักยภาพต่อการจัดการเรียนรู้ แต่มีจุดอ่อนคือ ข้าราชการครูส่วนใหญ่อยู่ในช่วงวัยใกล้
เกษียณอายุ ดังนั้นสถานภาพของโรงเรียน จึงอยู่ในลักษณะ  “เอ้ือและแข็ง” 
 
3. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม/ SWOT  โรงเรียนบ้านระเริง 
 
จุดแข็ง +  ( strengths )  
-คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีส่วนร่วม วาง
แผนการจัดการศึกษา  
- การบริหารงาน  กำหนดวิสัยทัศน์  นโยบาย  
เป้าหมาย  และ ภารกิจที่ชัดเจน การปฏิบัติงาน
อย่างเป็นระบบ  ทำงานเป็น หมู่คณะ   
- มอบอำนาจหน้าที่ ลดขั้นตอนการทำงาน   
- ครูมีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน เป็นครูใน
พ้ืนที่และเป็นศิษย์เก่าของโรงเรียน  
- นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ และผลการทดสอบระดับชาติ
เป็นที่น่าพอใจ 
- มีอัตราการสอบเข้าศึกษาต่อที่ดี  
- ให้บริการครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย   
-ได้รับการสนับสนุนทั้งจากท้องถิ่นและชุมชน  

จุดอ่อน - ( weekness ) 
-จำนวนประชากรวัยเรียนลดลง และผู้ปกครอง
บางส่วนมีค่านิยมในการส่งนักเรียนไปเรียนโรงเรียน
ยอดนิยม  
- ความเจริญด้านเทคโนโลยี ทำให้พฤติกรรม 
ค่านิยมในการใช้เทคโนโลยีที่ไมเ่หมาะสม เช่น  
การเล่นเกมออนไลน์ของนักเรียน ส่งผลต่อการเรียน 
- วัสดุอุปกรณ์ ด้านเทคโนโลยี ใช้งบประมาณ ซ่อม 
บำรุงและดูแลรักษาจำนวนมาก  
- การใช้เทคโนโลยีมากขึ้นทำให้ค่าใช้จ่าย ด้าน
สาธารณูปโภคสูง 

โอกาส + ( opportunities ) 
 - ผู้ปกครองประกอบอาชีพหลากหลาย/มีภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ที่ใช้จัดการเรียนการสอน
เพียงพอ  
- นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ทำให้ครูมีการพัฒนา
ตนเอง และจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่
หลากหลายมากขึ้น นักเรียนได้รับการพัฒนา 
เต็มตามศักยภาพ    
- คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน ผู้ปกครองให้
ความสำคัญ พร้อมสนับสนุนการจัดการศึกษา   

อุปสรรค - ( threats ) 
- ผู้ปกครองส่วนหนึ่งมีอาชีพไม่ม่ันคง ย้าย ที่อยู่บ่อย 
ครอบครัวหย่าร้าง ส่งผล กระทบต่อการเรียนของ
นักเรียน พอสมควร 
- เสถียรภาพทางเศรษฐกิจโดยรวมไม่แน่นอน และ
ผู้ปกครองมีฐานะยากจน  
- นโยบายการศึกษาเปลี่ยนแปลงบ่อย  
 



 

                                                                o  
สภาพแวดล้อมภายในเอ้ือต่อการจัดการศึกษา คือ
ด้านบุคลากรมีความสามารถ มีคุณภาพในการจัด 
การเรียนการสอนตลอดถึงการบริหารจัดการโดย
ปฏิบัติงานตามแนวปฏิรูปอย่างมีประสิทธิภาพ 

สภาพแวดล้อมภายนอกส่งผลกระทบในทางบวก
มากกว่าทางลบกล่าวคือ ด้านเทคโนโลยีมีปัจจัยการ
ใช้เครื่องจักรกลและเครื่องมือที่ทันสมัยตลอดถึง
โครงสร้างทางการเมืองและกฎหมายมี พ.ร.บ.
การศึกษาเอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน  ด้าน
วัฒนธรรมชุมชน มีวัฒนธรรมที่ดีงาม อยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข ทางด้านเศรษฐกิจ  มีรายได้จากการ
ประกอบการอาชีพเกษตรกรรม การจ้างงาน และ
แหล่งท่องเที่ยว 
 

S                                                            w     
  
สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเป็นอุปสรรคมากท่ีสุดคือ 

ด้านเศรษฐกิจและการเมืองมีผลต่อราคาผลผลิต 

ทางการเกษตรของชุมชน ชุมชนขาดตลาดรองรับ 

ผลผลิต สังคมและวัฒนธรรมมีความสัมพันธ์กันดี 
อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข  มีอาชีพที่คล้ายคลึงกัน 

การศึกษาอยู่ในระดับต่ำ ปัจจัยดังกล่าวมีอุปสรรค 
ต่อการศึกษา แต่น้อยมาก 
 

สภาพแวดล้อมภายใน คือ วัสดุอุปกรณ์  ไม่เพียงพอ 
ขาดคุณภาพ การผลิตและการบริการยังขาดความ
คล่องตัว ในส่วนที่เป็นจุดอ่อนและไม่เอ้ือต้อง 
ขอความสนับสนุนจากชุมชนในการช่วยกันทำให้
การศึกษาดีข้ึน 

 

 T 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

แผนภูมิสถานภาพของโรงเรียน 
 
 จากการศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในของโรงเรียน  สามารถวิเคราะห์ได้ว่า  ปัจจัยภายนอก
ทุกด้านเอ้ือต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน และท่ีสำคัญก็คือ ปัจจัยด้านเทคโนโลยีเอ้ือมากท่ีสุด ซึ่งมีผลกระทบ
ต่อการจัดการศึกษาไปในทางที่ดี ส่วนปัจจัยภายใน ด้านบุคลากรแข็งมากที่สุด จึงเห็นว่าบุคลากรของโรงเรียน
บ้านระเริงมีคุณภาพ และความสามารถในการจัดการศึกษาตามแนวปฏิรูปการศึกษาโดยเน้นนโยบาย 4 ประกัน 
จึงส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนไปในทางท่ีดี มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุด 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

            
            

   



  ตารางสังเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างตัวแปรของสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในโรงเรียน 
 

TM1 TS1 TM4 TM2 T TS2 
 

TM3 
 

SM1 SS1 SM4 SM2 S SS2 
 

SM3 
 

M1 S1 M4 M2  S2 
 

M3 
 

PM1 PS1 PM4 PM2 P PS2 
 

PM3 
 

EM1 ES1 EM4 EM2 E ES2 
 

EM3 
 

 

            
            
            
            
            
  
 
 

 
 
 
 
 

 



ส่วนที่  3 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

 
1.  การบริหารจัดการศึกษา 

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนบ้านระเริง 
 

   เครือข่ายผู้ปกครอง ผู้อำนวยการโรงเรียน                    คณะกรรมการ                            
      สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

คณะครู 
  แผนงานวิชาการ แผนงานงบประมาณ แผนงานบุคลากร แผนงานบริหารทั่วไป 

-การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา  
- การพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้  
- การวัดผลประเมินผล 
เทียบโอนผลการเรียน  
- การวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  
- การพัฒนาสื่อ    
นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
ทางการศึกษา            
- การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
- การนิเทศการศึกษา  
- การแนะแนวการศึกษา 
–การพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  
- การส่งเสริมความรู้ด้าน
วิชาการแก่ชุมชน  
-การประสานความ
ร่วมมือในการพัฒนา

- การจัดทำและเสนอขอ 
งบประมาณ  
- การจัดสรรงบประมาณ 
- การตรวจสอบ ติดตาม 
ประเมินผล และรายงาน
ผล การใช้เงินและผล
การดำเนินงาน  
- การระดมทรัพยากร
และการ ลงทุนเพ่ือ
การศึกษา  
- การบริหารการเงิน  
- การบริหารบัญชี  
- การบริหารพัสดุและ
สินทรัพย์ 

-การวางแผนอัตรากำลัง
และกำหนดตำแหน่ง  
- การสรรหาและการ
บรรจุแต่งตั้ง  
- การเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการ 
ปฏิบัติราชการ  
- วินัยและการรักษาวินัย 
- การออกจากราชการ 

-การดำเนินงานธุรการ 
-การพัฒนาระบบและ 
เครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ  
- การประสานและพัฒนา
เครือข่ายการศึกษา 
- การจัดระบบการบริหาร
และพัฒนาองค์กร  
-งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
- การจัดสถานที่และ 
สภาพแวดล้อม  
- การจัดทำสำมะโนผู้เรียน  
- การรับนักเรียน  
- การระดมทรัพยากร  
- ส่งเสริมกิจการนักเรียน  
- การประชาสัมพันธ์  
- การส่งเสริม สนับสนุน 
และประสานงานการศึกษา
ของบุคคล ชุมชน องค์กร 
หน่วยงานและสถาบัน 
สังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา  



วิชาการกับสถานศึกษา
อ่ืน  
- การส่งเสริม สนับสนุน
งานวิชาการแก่บุคคล 
ครอบครัว องค์กร 
หน่วยงานและสถาบัน
อ่ืน ที่จัดการศึกษา  

-งานประสานราชการกับ
เขตพ้ืนที่การศึกษาและ
หน่วยงานอ่ืน  
- การจัดระบบการควบคุม 
ภายในหน่วยงาน  
- งานบริการสาธารณะ  
- งานอ่ืนๆที่ไม่ได้ระบุไว้ 

2.อุดมการณ์ของการจัดการศึกษา  
อุดมการณ์ของการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านระเริง เป็นการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในระดับชั้น 

อนุบาล 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพ่ือพัฒนาเยาวชนไทยทุกคนให้มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มี 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ทั้งในฐานะท่ีเป็นพลเมืองไทย พลเมืองในประชาคมอาเซียนและพลเมืองของโลก เพ่ือ
เป็นรากฐานที่พอเพียงสำหรับการใฝ่เรียน ใฝ่รู้ ตลอดชีวิต มีทักษะในการทำงานอาชีพที่สุจริต ตลอดจนการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตส่วนตนและครอบครัว และเพ่ือสร้างเป็นรากฐานที่แข็งแกร่งสำหรับการสร้างสรรค์สังคมไทย
ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ เพ่ือการพัฒนาประเทศท่ียั่งยืนในอนาคต  
 
3. หลักการสำคัญของการจัดการศึกษา  

ในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนโรงเรียนบ้านระเริง ได้บริหารจัดการศึกษา โดยยึดหลักการ
สำคัญ ดังนี้  

1. หลักการพัฒนาผู้เรยีนอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม  
เป็นผู้ที่มีจริยธรรมในการดำเนินชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ใฝ่รู้ มีทักษะในการแสวงหา
ความรู้ ที่พอเพียงต่อการพัฒนางานอาชีพและคุณภาพชีวิตส่วนตน สามารถเผชิญความเปลี่ยนแปลงได้อย่างเท่า
ทันและ ชาญฉลาด  ตลอดจนมีความเป็นประชาธิปไตย  

2. หลักการจัดการศึกษาเพื่อความเป็นไทย ให้มีความรักและภาคภูมิใจในท้องถิ่นและประเทศชาติ มี 
ความรู้และทักษะพ้ืนฐานสำหรับการประกอบอาชีพสุจริต มีความมุ่งมั่น ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด อดทน มี
ลักษณะ นิสัยและทัศนคติที่พึงประสงค์ เพ่ือเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคมไทยและสังคมโลก            

3. หลักแห่งความเสมอภาค คนไทยทั้งปวงต้องมีสิทธิ์เสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไม่น้อย
กว่า 12 ปี อย่างทั่วถึงเท่าเทียม ควบคู่ไปกับความมีคุณภาพ โดยไม่แบ่งชนชั้นหรือความแตกต่างทางสังคม 
วัฒนธรรม  

4.  หลักการมีส่วนร่วม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการบริหารและการ
จัดการศึกษา ร่วมกับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา เพ่ือเสริมสร้างเอกลักษณ์ ศักดิ์ศรี และ
ตอบสนองความต้องการท้องถิ่น   

5.  หลักแห่งความสอดคล้อง อุดมการณ์ หลักการ และมาตรฐานในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ต้อง 
สอดคล้องระหว่างสาระบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2551 พระราชบัญญัติ



การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 3) 
พุทธศักราช 2553 นโยบายการศึกษาของรัฐบาล  สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ และสัมพันธ์
เชื่อมโยงกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาภายนอกของ สมศ. 

 
4.2 มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ. 2562 มีจำนวน  
4  มาตรฐาน ดังนี้  
 มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน  
 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
            มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  
            มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
            มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล  
โดยในแต่ละมาตรฐาน  มีรายละเอียดดังนี้  
 มาตรฐานที ่1  คุณภาพของผู้เรียน  
 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน       
   1) ความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณตามเกณฑ์ ของ 
      แต่ละระดับชั้น       
  2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน ความ 
      คิดเห็น และแก้ปัญหา       
  3) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร       
  4) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา       
  5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ       
  6) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการทำงาน  
 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน       
        1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมาย 
                               และวัฒนธรรมอันดีของสังคม       
  2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย       
  3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย       
      4) สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม  
            มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  
 1. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจทีส่ถานศึกษากำหนดชัดเจน  
 2. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา     



     2.1 การวางแผนและดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน 
                             ทุกกลุ่มเป้าหมาย และดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม     

    2.2 การวางแผนและดำเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
        2.3 การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ    

   2.4 การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้          
        อย่างมีคุณภาพ  

      3. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดรับชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มี 
คุณภาพและได้มาตรฐาน  
                4. การกำกับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา  
           มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  

     1. การมกีระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม  
     2. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น  

                3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ  
มาตรฐานที ่4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล  

                การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายใน เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น  
 
 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนบ้านระเริง   
      โรงเรียนบ้านระเริง  ตำบลระเริง อำเภอวังน้ำเขียว  จังหวัดนครราชสีมา เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   
ได้กำหนดมาตรฐานสถานศึกษาจำแนกเป็นมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย จำนวน 11 มาตรฐาน 51 ตัวบ่งชี้  
และมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จำนวน 4 มาตรฐาน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
4.1 มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  
มาตรฐาน ด้านคุณภาพผู้เรียน  
 มาตรฐานที่ 1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย    
 มาตรฐานที่ 2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ และจิตใจ  
 มาตรฐานที ่3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม  
 มาตรฐานที่ 4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา  
มาตรฐาน ด้านการจัดการศกึษา  

  มาตรฐานที่ 5 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  
  มาตรฐานที่ 6 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  มาตรฐานที่ 7 แนวการจัดการศึกษา  



  มาตรฐานที่ 8 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง          
มาตรฐาน  ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  

  มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ 
         อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล           

มาตรฐาน ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา   
  มาตรฐานที่ 10 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่ 
                     กำหนดขึ้น                  

มาตรฐาน ด้านมาตรการส่งเสริม   
  มาตรฐานที่ 11 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนา 

           และส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



ส่วนที่  4 

นโยบาย แผนงาน กลยุทธ์การจัดการศึกษา 
1. นโยบายหน่วยงานต้นสังกัด 
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงได้กำหนดนโยบายสำนักงานคณะกรรมการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะเข้าสู่ยุคของการเปลี่ยนแปลง การ
จัดการศึกษาของประเทศครั้งสำคัญท่ีจะพัฒนาประชากรในวัยเรียนทุกคนและทุกกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งหมาย 
รวมถึง กลุ่มผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่หา่งไกล 
ทุรกันดาร ให้มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคม 
และผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติและพลเมืองโลกที่ดี มี
หลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษา 
ท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยและพลโลกที่มีทักษะ 
การคิดขั้นสูง เป็นนวัตกรนักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง โดยได้ 
กำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ และแนวทางในการดำเนินการ ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ สรา้งคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตท่ียั่งยืน 
พันธกิจ  
1.จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
2.พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มี ความรู้

ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21  
3.ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ  
4.สร้างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง

และเท่าเทียม  
5.ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)  
6.พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
เป้าหมาย  
1. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะและ 

คุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการ พ่ึงพาตนเอง และ
ปรับตัวต่อ เป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี  



2. ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ ห่างไกล
ทุรกันดารได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ พร้อมก้าวสู่สากล ตาม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

3. ครูเป็นผู้เรียนรู้มีจิตวิญญาณความเป็นครูมีความแม่นยำทางวิชาการ และมีทักษะการจัดการ เรียนรู้ที่
หลากหลายตอบสนองผู้เรียนเป็นรายบุคคล เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม และทักษะในการ ใช้เทคโนโลยี                                                                                                                      
          4. ผู้บริหารสถานศึกษา มีความเป็นเลิศส่วนบุคคล คิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม มีภาวะผู้นำ 
ทางวิชาการ มีสำนึกความรับผิดชอบ (Accountability) และการบริหารแบบร่วมมือ  

5. สถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู้ ร่วมมือกับชุมชน ภาคเอกชน และ
ผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาระดับพ้ืนที่ จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพื่อการเรียนรู้ใน ทุกมิติเป็นโรงเรียน
นวัตกรรม  

6. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีการบริหารงานเชิงบูรณาการ เป็นสำนักงานแห่งนวัตกรรมยุคใหม่ ใช้
ข้อมูลสารสนเทศและการวิจัยและพัฒนาในการขับเคลื่อนคุณภาพ กำกับ ติดตาม ประเมินและรายงานผลอย่าง
เป็นระบบ  

7. สำนักงานส่วนกลาง ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทำงาน โดย กระจายอำนาจการบริหารงานและ การ
จัดการศึกษาให้สถานศึกษา บริหารเชิงบูรณาการ มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ กำกับ ติดตาม 
ประเมินผล และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้วิจัยและนวัตกรรมในการ ขับเคลื่อนคุณภาพ 
นโยบาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง  
นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา  
นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ  
                เหลื่อมล้ำทางการศึกษา  

           นโยบายที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
กลยุทธ์เชิงนโยบาย  

นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง  
1. บทนำ 
 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง จะเน้นการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในเขตพ้ืนที่พิเศษ 

เฉพาะ ที่มีความยากลำบากในการบริหารจัดการ เช่น การจัดศึกษาของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ และการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพของประชากรวัยเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ 
ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร เช่น พ้ืนที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง เพื่อสร้าง 
ความมั่งคงของประเทศในระยะยาว 

2. เป้าประสงค์  



2.1 ผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และเขตพ้ืนที่พิเศษเฉพาะ ได้รับการ
บริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพเหมาะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม  

2.2 เสริมสร้างคุณภาพประชากรวัยเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส และกลุ่มท่ีอยู่ในพ้ืนที่ ห่างไกล
สูงในถิ่นทุรกันดาร อาทิ พื้นท่ีสูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง เพ่ือสร้าง ความมั่งคงของประเทศในระยะ
ยาว  

3. ประเด็นกลยุทธ์  
3.1 พัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้  
     3.1.1 ตัวชี้วัด (1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนสูงขึ้น  
                      (2) ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้  
                           จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนโดยการบูรณาการหลักสูตรให้สอดคล้องกับสังคม  
                           วัฒนธรรม และภาษาของท้องถิ่น   
                      (3) ผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ได้รับบริการที่มีคุณภาพ  
     3.1.2 แนวทางการดำเนินการ ดำเนินการตามยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 

จังหวัดชายแดน ภาคใต้ (พ.ศ. 2560 - 2579) ของกระทรวงศึกษาธิการ 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่  
 (1) การศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคง  
 (2) การผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในการแข่งขัน  
 (3) การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
 (4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางการศึกษา  
 (5) การศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 (6) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

ทั้งนี้ดำเนินการในลักษณะบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนในเขตพ้ืนที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มท่ีด้อยโอกาส และ กลุ่มท่ีอยู่
ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร เช่น พ้ืนที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง ได้รับการบริการด้านการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความ ต้องการ  

3.2.1 ตัวชี้วัด (1) จำนวนผู้เรยีนบ้านไกลได้รับโอกาสทางการศึกษาจากการได้เข้าพัก ในโรงเรียนที่ม ี
                     หอพักนอน หรือการสนับสนุนการเดินทางจากบ้านถึงโรงเรียน อย่างปลอดภัย  
                 (2) จำนวนโรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือใช้ในการประกอบอาหาร การ 
                      พัฒนาทักษะชีวิต และการพัฒนาสภาพหอพักนอนให้มีคุณภาพท่ีดีอย่าง เหมาะสม  

       (3) จำนวนผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพทั้งด้านทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต และ  
                                 ทักษะอาชีพ ที่เหมาะสมกับบริบท  

       (4) จำนวนผู้บริหาร ครใูนสถานศึกษา/ห้องเรียนสาขา และที่ดูแลหอพักนอน ที่มี    
            นักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส กลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับ 



            การพัฒนาและสวัสดิการที่เหมาะสมกับบริบท  
       (5) จำนวนผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล         
            ทุรกันดาร ได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และเกิดจิตสำนึกรักในสถาบัน        
            ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
       (6) การบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนที่มีผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส และ     
           กลุ่มท่ีอยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารได้รับการปรับปรุงและมีรูปแบบที่มี    
           ประสิทธิภาพ  
       (7) ผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร มี 
           ผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น  

3.2.2 แนวทางการดำเนินการ  
       (1) สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในพ้ืนที่สูง ในถิ่น 
           ทุรกันดาร ชายแดน ชายฝั่ง ทะเล และเกาะแก่ง ตามความจำเป็นและ เหมาะสม 
           กับบริบท  
       (2) สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีดูแลหอพัก  
           นอน ตามความจำเป็น และเหมาะสมกับบริบท  
       (3) จัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมให้โรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนพ้ืนที่สูงในถิ่นทุรกันดาร 

นโยบาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง  

เปาประสงค  
 1. ผเูรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต และเขตพ้ืนที่พิเศษเฉพาะไดรับการ
บริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพเหมาะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม  
           2.เสริมสรางคุณภาพประชากรวัยเรียนกลุมชาติพันธุ์ กลุมทีด่อยโอกาสและกลุมที่อยูในพ้ืนที่ 
หางไกล สูง ในถิ่นทุรกันดาร อาทิ พื้นที่สูง ชายแดน ชายฝงทะเล และเกาะ แกง เพื่อสรางความม่ังคงของ
ประเทศในระยะยาว  

ประเด็นกลยุทธ  
2.1 พัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต   

      2.1.1 ตัวชี้วัด 
            (1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูของผูเรียนสูงขึ้น  

(2)รอยละของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต จัดการ                     
เรียนรูใหแกผูเรียน โดยการบูรณาการหลักสูตรใหสอดคลองกับสังคมวัฒนธรรมและภาษา 
ของทองถิ่น  
(3)ผูเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตไดรับบริการการศึกษา 

                        ขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ  



                2.1.2 แนวทางการดําเนินการตามยุทธศาสตรการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด 
                     ชายแดนภาคใต (พ.ศ. 2560 - 2579) ของกระทรวงศึกษาธิการ 6 ยุทธศาสตร ไดแก  

(1) การศึกษาเพื่อเสริมสรางความม่ันคง  
(2)การผลิตและพัฒนากําลังคนใหมีสมรรถนะในการแขงขัน  
(3)การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู  
(4)การสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางการศึกษา  
(5)การศึกษาเพ่ือเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม                
(6)การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  

ทั้งนี้ดําเนินการในลักษณะบูรณาการรวมกันของหนวยงานกระทรวงศึกษาธิการและหนวยงาน 
ที่เก่ียวของในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต  

3.2สงเสริมและสนับสนุนใหผูเรียนในเขตพ้ืนที่เฉพาะ กลุมชาติพันธุ์ กลมุที่ดอยโอกาส  
           กลมุที่ดอย โอกาสและกลุมที่อยูในพ้ืนที่หางไกลทุรกันดาร เชน พ้ืนที่สูง ชายแดน ชายฝงทะเล และ 
เกาะแกง ไดรับการบริการดานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรง ตามความตองการ  

3.2.1 ตัวชี้วัด  
(1)จํานวนผูเรียนบานไกลไดรับโอกาสทางการศึกษาจากการไดเขาพักในโรงเรียนที่มีหอพัก 

นอน หรือการสนับสนุน การเดินทางจากบานถึง โรงเรียนอยางปลอดภัย  
(2)จํานวนโรงเรียนไดรับการสนับสนุนงบประมาณ เพ่ือใชในการประกอบอาหาร การพัฒนา 

ทักษะชีวิต และการพัฒนาสภาพหอพักนอนใหมี คุณภาพที่ดี อยางเหมาะสม   
(3)จํานวนผูเรียนไดรับการพัฒนาคุณภาพทั้งดานทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต และทักษะ 

อาชีพ ที่เหมาะสมกับบริบท  
(4)จํานวนผูบริหาร ครู ในสถานศึกษา/หองเรียนสาขา และที่ดูแลหอพักนอน ที่มีนักเรียน 

กลมุชาติพันธุ กลมุที่ดอยโอกาส กลุมที่อยูในพ้ืนที่ หางไกลทุรกันดาร ไดรับการพัฒนาและสวัสดิการที่เหมาะสม
กับบริบท  

(5)จํานวนผูเรียนกลุมชาติพันธุ กลมุที่ดอยโอกาส และกลุมที่อยู่ในพ้ืนที่หางไกลทุรกันดาร 
ไดรับการสงเสริมการเรียนรูที่มีคุณภาพ และเกิดจิตสํานึกรักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย  
                     (6)การบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนที่มีผูเรียนกลุมชาติพันธุกลมุที่ดอยโอกาส และกลุม 
ที่อยูในพ้ืนที่หางไกลทุรกันดาร ไดรับการปรับปรุงและ มีรูปแบบที่มีประสิทธิภาพ 

(7)ผูเรียนกลุมชาติพันธุ กลมุที่ดอยโอกาส และกลุมที่อยูในพ้ืนที่หางไกลทุรกันดาร มี 
ผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 

      3.2.2แนวทางการดำเนินการ 
(1)สนับสนุนงบประมาณ  ในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ในพ้ืนที่สูงในถิ่นทุรกันดาร ชายแดน ชายฝง ทะเล และเกาะแกง ตามความจำเปน และเหมาะสมกับบริบท   



(2)สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ดูแลหอพักนอนตาม 
ความจําเปน และเหมาะสมกับบริบท  

(3)จัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมใหโรงเรียนในกลุมโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร ชายแดน 
 ชายฝงทะเล และเกาะแกง ใหจัดการเรียนรูที่มี คุณภาพ และเกิดจิตสํานึกรักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหา
กษัตริย  

(4)สรางเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรูในประเด็น “การพัฒนาการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับ 
สภาพบริบทของพ้ืนที่สูง ในถิ่นทุรกันดาร ชายแดนชายฝงทะเล และเกาะแกง ควรทําอยางไร” ผานชองทาง จัด
เวทีเสวนา การแสดง นิทรรศการ การติดตอสื่อสารผานชอ งทางออนไลน ตาง ๆ เชน การสราง Website 
Facebook  และ Line เปนตน 

(5)พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู สื่อการเรียนรูและการวัดและประเมินผลที่ 
เหมาะสม สําหรับการพัฒนาศักยภาพสูงสุดผูเรียนกลุมชาติพันธุกลมุที่ดอยโอกาส และกลุมที่อยูในพ้ืนที่หางไกล
ทุรกันดาร 

(6)พัฒนาครูใหมีทักษะการสอนภาษาไทยสําหรับเด็กท่ีใชภาษาไทยเปนภาษาท่ี 2 
(7)สงเสริมการจัดการเรียนรูโดยใชชุมชนเปนฐาน ในการพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต  

ทักษะอาชีพ และภาษาท่ี 3 ที่สอดคลองและเหมาะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม 
นโยบายท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียน  
เปาประสงค 

1.ผูเรียนทุกคนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติที่ถูกตองตอบานเมือง มีหลักคิดที่ถูกตองและเปนพลเมืองดีของชาติ 
และการพลเมืองโลกท่ีดี (Global Citizen)  

2.ผูเรียนทุกคนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคานิยมที่พึงประสงค มีจิตสาธารณะรับผิดชอบตอสังคมและผูอ่ืน 
มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม  

3.ผูเรียนทุกคนไดรับการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพในแตละชวงวัยอยางมีคุณภาพทักษะที่จําเปน 
ในศตวรรษที่ 21 มีความเปนเลิศทางดานวิชาการ มีทักษะสื่อสาร ภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 มีนิสัยรัก 
การเรียนรูและการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิตและมีทักษะอาชีพตามความตองการและความถนัด 

4.ผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษมีพัฒนาการตามศักยภาพของแตละบุคคลทั้งในดานที่มี 
พัฒนาการปกติและดานที่มีความบกพรองหรือความแตกตางทางการเรียนรู้ หรือความสามารถพิเศษ ตามที่ 
ระบไุวในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล หรือแผนการใหบริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว ซึ่งจัดทําข้ึน 
บนพื้นฐานความตองการจําเปนเฉพาะของผูเรียน  

5.ผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพเิศษ มีความพรอมสามารถเขาสูบริการชวงเชื่อมตอ  
(TransitionalServices)หรือการสงตอ(Referral) เขาสูการศึกษาในระดับเดียวกันและที่สูงขึ้น หรือการอาชีพ 
หรือการดําเนินชีวิตในสังคมไดตามศักยภาพของแตละบุคคล  



6.ผูเรียนทุกคนมีทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความเขมแข็งอดทน            
และสามารถพ่ึงตนเองไดในสังคมอนาคตท่ีซับซอนและการปองกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม สามารถป
องกันตนเองจากปญหายาเสพติดได  
ประเด็นกลยุทธ 

3.1 ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา ใหเอ้ือตอการพัฒนาสมรรถนะผูเรียน 
เปนรายบุคคลมีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่21 นําไปสูการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทํา(Career Education) 
 3.1.1 ตัวชี้วัด 

(1) รอยละของสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ใหสอดคลองกับทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 โดยเนนการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเปนรายบุคคล เพ่ือสงเสริม
ใหผูเรียนมีหลักคิดท่ีถูกตองรักในสถาบันหลักของชาติและยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหา
กษัตริยทรงเปนประมุข เปนพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดีมีความเปนเลิศทางดานวิชาการมีทักษะชีวิต
และทักษะอาชีพตามความตองการและมีทักษะในการปองกันตนเอง จากภัยคุกคามรูปแบบใหม 

(2) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ใหสอดคล้อง 
กับความตองการของผูเรียนและพ้ืนที่ 
 3.1.2 แนวทางการดําเนินการ 

(1) พัฒนาหลักสูตรระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ใหสอดคลองกับทักษะการ 
เรียนรูในศตวรรษท่ี 21 โดยเนนการพัฒนาสมรรถนะผูเรียนเปนรายบุคคล เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนมีหลักคิด 
ที่ถูกตองรักในสถาบันหลักของชาติและยึดม่ันการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเป
นประมุขและเปนพลเมืองดีของชาติและพลเมืองโลกท่ีดี มีความเปนเลิศทางดานวิชาการ มีทักษะชีวิต 
และทักษะอาชีพตามความตองการไดและมีทักษะชีวิตในการปองกันตนเองจากภัยคุกคาม รูปแบบใหม 

(2) ปรับปรุงหลักสูตรปฐมวัย เพ่ือใหเด็กไดรับการพัฒนา ทั้ง 4 ดาน 
สอดคลองกับทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21                                                                                                     
   (3) สงเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและ 
ปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรูใหตอบสนองตอความตองการของผูเรียน และบริบทของพ้ืนที่ 

   (4)  สงเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา จัดทําแผนการจัดการศึกษา  
เฉพาะบุคคลหรือแผนการใหบริการชวยเหลือเฉพาะครอบครัว ซึ่งจัดทําข้ึนบนพ้ืนฐานความตองการจําเป็น 
เฉพาะของผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ หรือความสามารถพิเศษ  

3.2 พัฒนาผูเรียนทุกคนใหมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครอง ระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติท่ีดีตอบานเมือง มีหลักคิดที่ถูกตอง  เปน 
พลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม  

3.2.1ตัวชี้วัด  
(1) รอยละของผูเรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบัน 



หลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  
(2) รอยละของผูเรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีตอ         

บานเมือง  มีหลักคิดที่ถูกตอง เปนพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม  
(3) รอยละของสถานศึกษาท่ีปรับปรุงหลักสูตร จัดบรรยากาศ 

สิ่งแวดลอมและจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติที่ดีตอบานเมือง มีหลักคิดท่ีถูกตอง  
เปนพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม  

(4) รอ้ยละของสถานศึกษาท่ีนอมนําพระบรมราโชบายดานการศึกษา 
ของในหลวงรัชกาลที่ 10 และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนาผู้เรียนใหมีคุณลักษณะ 
อันพึงประสงคตามท่ีกําหนดไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 3.2.2 แนวทางการดําเนินการ  

(1) สงเสริมและสนับสนุนใหสถานศึกษาปรับปรุงหลักสูตรจัดบรรยากาศ 
สิ่งแวดลอมและจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นการปกครอง 
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติที่ดีตอบานเมือง มีหลักคิดท่ีถูกตอง  
เปนพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม 

(2) สงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษานอมนําพระบรมราโชบาย ดาน 
การศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
เพ่ือพัฒนาผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามที่กําหนด 

3.1 พัฒนาคุณภาพของผูเรียน ใหมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 มีความเปนเลิศ        
ดานวิชาการ นําไปสูการสรางขีดความสามารถในการแขงขัน  
 3.3.1 ตัวชี้วัด  

(1) ดานผูเรียน  
1) รอยละของผูเรียนระดับปฐมวัย ไดรับการพัฒนารางกาย จิตใจ  

วินัย อารมณ สังคม และสติปญญา และมีความพรอมที่จะเขารับการศึกษา ในระดับที่สูงขึ้น  
2) รอยละของผูเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไดรับการพัฒนารางกาย  

จิตใจ วินัย อารมณ สังคม และสติปญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบดาน  
3) รอยละของผูเรียนที่อานออกเขียนได คิดเลขเปนและมีนิสัย                  

รักการอ่าน 
4) รอยละของผูเรียนที่มีทักษะการคิดวิเคราะห  
5) รอยละของผูเรียนที่ผานการประเมินสมรรถนะที่จําเปนดานการรู  

เรื่องการอาน (Reading Literacy)  
6) รอยละของผูเรียนที่ผานการประเมินสมรรถนะที่จําเปนดานการรู  



เรื่องคณิตศาสตร (Mathematical Literacy) 
 

7) รอยละของผูเรียนที่ผานการประเมินสมรรถนะที่จําเปนดานการ 
รเูรื่องวิทยาศาสตร (Scientific Literacy)   

8) รอยละของผูเรียนที่มีทักษะสื่อสารอังกฤษ และสื่อสารภาษาที่ 3  
ไดอยางมีประสิทธิภาพ  

9) รอยละของผูเรียนที่มีทักษะดาน Digital Literacy ในการเรียนรู  
ไดอยางมีประสิทธิภาพ  

10) รอยละของผูเรียนที่มีความรู และทักษะในการปองกันตนเองจาก  
ภัยคุกคามรูปแบบใหม  

11) ร้อยละของผูเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับ 
ชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) มากกวารอยละ 50 ในแตละวิชาเพ่ิมข้ึน จากปการศึกษาที่ผานมา  

12) รอยละ 60 ของผูเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน มีสมรรถนะการ  
เรียนรูเรื่องการอานตั้งแตระดับขั้นพ้ืนฐานขึ้นไป (ระดับ 2) ตามแนวทางการประเมิน PISA  

13) รอยละ 80 ของผูเรียนทั้งหมดไดรับการประเมินทักษะการคิด               
แกปญหาตามแนวทางการประเมิน PISA  

(2) ดานสถานศึกษา  
1) รอยละของสถานศึกษาจัดการเรียนรูที่ใหผูเรียนไดเรียนรู              

ผานกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 
  

2) รอยละของสถานศึกษาท่ีมีการจัดการเรียนรูใหผูเรียนในลักษณะ  
ของ STEM ศึกษา  

3) รอยละของสถานศึกษาท่ีการจัดการเรียนรูตามกระบวนการ 5  
ขั้นตอน หรือบันได 5 ขั้น (IS: Independent Study)  

4) รอยละของสถานศึกษาทจี่ ัดการเรียนรู และบรรยากาศ  
สิ่งแวดลอม ทีส่งเสริมสนับสนุนใหผูเรียนไดเรียนรูและฝกทักษะดานภาษาอังกฤษและภาษาท่ี 3 ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  

3.3.2 แนวทางการดําเนินการ  
(1) พัฒนาผูเรียนระดับปฐมวัยมีความพรอมดานรางกาย อารมณ สังคม  

สติปญญา เพื่อที่จะเขารับการพัฒนาการเรียนรูในระดับที่สูงขึ้น  
(2) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดสภาพแวดลอมทั้งในและนอก  

หองเรียนใหเอ้ือตอการพัฒนาการเรียนรูของเด็กปฐมวัย 



(3) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดการเรียนรูระดับปฐมวัยในรูปแบบ 
ที่หลากหลาย  

(4) สงเสริมการสรางความรูความเขาใจแกพอแมผูปกครองเก่ียวกับ 
การเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยที่ถูกตองตามหลักจิตวิทยาพัฒนาการ  

(5) จัดใหมีโรงเรียนตนแบบการจัดการศึกษาปฐมวัย ใหสามารถพัฒนา 
เด็กกอนประถมใหมีพัฒนาการความพรอม เพ่ือเตรียมตัวไปสูการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  

(6) พัฒนาผูเรียนสูความเปนเลิศทางวิชาการโดยเนนการพัฒนา 
สมรรถนะที่จําเปน 3 ดาน   

1) การรเูรื่องการอาน (Reading Literacy)  
2) การรเูรื่องคณิตศาสตร (Mathematical Literacy)  
3) การรเูรื่องวิทยาศาสตร (Scientific Literacy)   

(7) พัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะดานดิจิทัล (Digital Competence)            
และสมรรถนะดานการสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3   

(8) มีความรูละทักษะในการปองกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม  
(9) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดการเรียนรูที่ใหผูเรียนไดเรียนรู            

ผานกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)  
(10) สงเสริม สนับสนุนสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนรูใหผูเรียนใน 

ลักษณะของ STEM ศึกษา  
(11) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดการเรียนรูตามกระบวนการ 5  

ขั้นตอน หรือบันได 5 ขั้น (IS: Independent Study) 
(12) สงเสริมใหสถานศึกษาจัดการเรียนรูอยางเปนระบบมุงเนนการใช  

ฐานความรูและระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ เชน                                                                    
                   1)   ความรทูางวิทยาศาสตรและการตั้งคําถาม   

2) ความเขาใจและความสามารถในการใชเทคโนโลยี  
3) ความรูทางวิศวกรรม และการคิดเพ่ือหาทางแกปัญหา   
4) ความรูและทักษะในดานศิลปะ   
5) ความรูดานคณิตศาสตรและระบบคิดของเหตุผลและการหา  

ความสัมพันธ  
(13) สงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาประเมินสมรรถนะตามแนวทาง 

การประเมิน PISA ดวยระบบการสอบ แบบ Online ใหกับผูเรียนทุกคน ตั้งแตระดับชั้นประถมศึกษาตอน
ปลาย จนถึงมัธยมศึกษาตอนตน   

(14) สงเสริมสรางความรูความเขาใจในทางการประเมินทักษะการคิด  



แกปญหาตามแนวทางการประเมิน PISA ใหแกศึกษานิเทศกและครูผูสอน  
(15) ใหบริการเครื่องมือการวัดและประเมินอิงสมรรถนะตามแนวทาง 

การประเมินผลผูเรียนรวมกับนานาชาติ (PISA) ดวยระบบ Online Testing  
(16) สงเสริมใหสถานศึกษาจัดหลักสูตรและแผนการเรียนนําไปสูความ           

เปนเลิศในแตละดาน  
(17) สงเสริมผูเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ดานศิลปะดนตรีและกีฬา         

โดยจัดเปนหองเรียนเฉพาะดาน  
(18) พัฒนาศักยภาพของผูเรียนตามความถนัด และเปนนวัตกร ผูสราง  

นวัตกรรม  
3.4พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะอาชีพและทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่ดีสามารถดํารงชีวิต อยูใน 

สังคมไดอยางมีความสุข  
 3.4.1 ตัวชี้วัด  

(1) รอยละของผูเรียน มี ID plan และ Portfolio เพ่ือการศึกษาตอและ 
การประกอบอาชีพ  

(2) รอยละของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรู และบรรยากาศสิ่งแวดลอมที่  
เอ้ือตอการพัฒนาทักษะอาชีพตามความถนัด  

(3) รอยละของผูเรียนที่มีสุขภาวะที่ดีทุกชวงวัย  
(4) รอยละของสถานศึกษาที่มีระบบปองกันและแกไขปญหาในสถานศึกษา  

3.4.2 แนวทางการดําเนินการ  
(1) สรางกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพ่ือสงเสริม 

กระบวนการเรียนรู อิงสมรรถนะและเตรียมความพรอมสูการประกอบสัมมาอาชีพ   
(2) พัฒนารายวิชาที่สง เสริมการศึกษาตอและการประกอบอาชีพ   
(3) สงเสริมใหสถานศึกษาจัดหลักสูตรทักษะอาชีพควบคูกับวิชา 

สามัญ  เชน  ทวิศึกษาหลักสูตรระยะสั้น  
(4) สงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาจัดการเรียนรูแกผูเรียนตามความ 

สนใจ ในทักษะอาชีพที่ตนเองถนัด เพื่อเตรียมความพรอมกอนเขาสู ตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ  
(5) สงเสริมใหนักเรียนทุกคนไดรับประทานอาหารตามหลัก 

โภชนาการ และเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของอนามัย  
(6) สงเสริมการเรียนรูและพัฒนาดานอารมณและสังคม (Social and  

Emotional Learning : SEL) ในทุกชวงวัย  
(7) สถานศึกษามีระบบการปองกันและแกไขปญหาในสถานศึกษา  

3.5 การจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเปาหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน (SDGs) เพ่ือสราง 



เสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 3.5.1ตัวชี้วัด  

(1) รอยละของผูเรียนที่มีพฤติกรรมแสดงออกถึงการดําเนินชีวิตที่เปน 
มิตร กับสิ่งแวดลอม และการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

(2) รอยละของสถานศึกษาท่ีมีการจัดสภาพแวดลอมที่สอดคลองกับ  
มาตรฐานสิ่งแวดลอม สังคม และเศรษฐกิจ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Environmental Education  
Sustainable Development: EESD)  

(3) ทุกสถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือใหบรรลุเปาหมายโลกเพ่ือการ 
พัฒนาอยางยั่งยืน (Global Goals for Sustainable Development)   
 3.5.2 แนวทางการดําเนินการ  

(1) สงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียน 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

(2) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาการจัดการศึกษาเปาหมายโลก         
เพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน (Global Goals for Sustainable Development)   

(3) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาและหนวยงานทุกสังกัด  
จัดสิ่งแวดลอมสังคมและเศรษฐกิจใหสอดคลองกับหลัก Zero waste และมาตรฐานสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาที่
ยั่งยืน (Environmental Education Sustainable Development: EESD)  

(4) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดกิจกรรมการอนุรักษ์ สิ่งแวดลอม  
และการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยางตอเนื่อง  

3.6 พัฒนาคุณภาพผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ  
 3.6.1 ตัวชี้วัด  

(1) รอยละของผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ มีคุณภาพ ตาม              
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของแตละระดับ   

(2) รอยละของผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ ไดรับการพัฒนา   
ดานทักษะอาชีพ ทักษะการดํารงชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสาธารณะ  

(3) รอยละของผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษไดรับการสงเสริม  
ใหมีความสามารถพิเศษดานตาง ๆ อาทิ ดนตรี กีฬา ศิลปะ และเทคโนโลยี เปนตน  
 3.6.2 แนวทางการดําเนินการ  

(1) ใหบริการชวยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention: EI) ที่ศูนย 
การศึกษาพิเศษ หนวยบริการและท่ีบานอยางมีประสิทธิภาพ   

(2) สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาสําหรับผูเรียนที่มีความ  
ตองการจําเปนพิเศษ ดวยระบบและรูปแบบที่หลากหลาย   



(3) สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาในโรงเรียนเรียนรวมและศูนย 
การเรียนเฉพาะความพิการ   

(4) ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง  
(5) สงเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการอาน การเขียน  

การสื่อสาร การคิดคํานวณ การคิดวิเคราะห และการคิดอยางมีวิจารณญาณ   
(6) สงเสริม สนับสนุน การจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพ  

ทักษะการดํารงชีวิต ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะและการดํารงชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

(7) สงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามโครงการอันเนื่องมาจาก  
พระราชดําริฯ    

(8) สงเสริม สนับสนุน ใหผเูรียนมีทัศนคติที่ถูกตองตอการปกครอง ตาม 
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  

(9) สงเสริม สนับสนุน การใชสื่อเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร  
อยางถูกตอง เหมาะสม และสรางสรรค  

(10)  สงเสริม สนับสนุน เทคโนโลยี สิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการ  
และความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา  

(11)  สงเสริมและพัฒนาผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ ที่มีความสามารถ 
พิเศษในดานวิชาการ ดนตรี กีฬา ศิลปะ และอ่ืนๆ เพื่อ ยกระดับสูความเปนเลิศพรอมกาวสูสากล  

(12)  สงเสริมสนับสนุนการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการจัด 
การเรียนการสอน  

(13)  จัดใหมีระบบการนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา 
เชิงบูรณาการ  

(14)  จดัใหมีกลุมงานระบบประกันคุณภาพในสํานักบริหารงานการศึกษา  
พิเศษ เพ่ือสงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่ เขมแข็ง  

(15)  สงเสริม สนับสนุนใหหนวยงานและสถานศึกษา จัดทํารวบรวม ผลิต 
พัฒนา และเผยแพร สื่อ นวัตกรรม งานวิจัยทางการศึกษา  

(16)  สํารวจสภาพอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมในสถานศึกษาจัดทําผังบริเวณ  
จดัทําแบบรูป และรายการสิ่งกอสราง   

(17)  สงเสริม สนับสนุนใหมีแนวทางปฏิบัติและมาตรการรักษาความปลอดภัย 
ของสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ  

(18)  สงเสริม สนับสนุนใหเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพ และกลุมสถานศึกษา 
 ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ  



(19)  สงเสริม สนับสนุน การดําเนินงานของคณะอนุกรรรมการสงเสริม      
การจัดการศึกษาสําหรับคนพิการจังหวัด  

(20) สงเสริม สนับสนุนสถานศึกษาร่วมมือกับผูปกครอง ชุมชนและองคกร 
ปกครองในพ้ืนที่ พัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนและระบบแนะแนวใหมีประสิทธิภาพ 

(21) สงเสริม สนับสนุนการจัดสภาพแวดลอมและแหลงเรียนรู้เอ้ือตอการ 
จัดการศึกษา  

3.7  สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษานํา Digital Technology มาใชในการจัดการเรียนรู้ 
ใหแกผเูรียนเปนรายบุคคลตามสมรรถนะ ความตองการ และความถนัด สรางสังคม ฐานความรู (Knowledge-
Based Society) เพ่ือการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต  
 3.7.1 ตัวชี้วัด  

 (1)  รอยละของผูเรียนที่เรียนรูผาน Digital Platform  
(2)  รอยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรูเพ่ือใหพัฒนาตนเองผาน                      

Digital Platform  
 3.7.2 แนวทางการดําเนินการ  

(1) พัฒนาระบบคลังขอมูลองคความรู เพ่ือใหบริการ Digital Textbook  
ตามเนื้อหาหลักสูตรที่กำหนด สื่อ วิดีโอ และองคความรูประเภทตาง ๆ และใหบริการแกผูเรียนใหการพัฒนา ตน
เองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต  

(2) พัฒนา Digital Platform เพ่ือตอบสนองตอการพัฒนาการเรียนรู             
ของผูเรียนเปนรายบุคคล  

(3) สถานศึกษาสนับสนุน สงเสริมใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเองผาน Digital  
Platform  

   
นโยบายที่ 3 พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา                       
เปาประสงค  
 ผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท เปนบุคลากรที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพเปนมือ
อาชีพ และมีทักษะวิชาชีพขั้นสูง                                                                               
ประเด็นกลยุทธ  

3.1 สรางเครือขายความรวมมือกับสถาบันทางการศึกษาที่ผลิตครู ในการผลิตและพัฒนา  
ครูใหตรงกับสาขาวิชา และสอดคลองกับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21  
 3.1.1 ตัวชี้วัด  

(1)  สถานศึกษามีแผนความตองการครูระยะ 20 ป   
(2)  สถานศึกษามีกรอบสมรรถนะครูที่สอดคลองกับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21  



และสอดคลองกับบริบทของพ้ืนที่  
(3) สถานศึกษาทุกแหงมีจํานวนครูอยางเหมาะสมและพอเพียงตอการพัฒนา 

คุณภาพของผูเรียน 
 3.1.2 แนวทางการดําเนินการ  

(1) ประสานความรวมมือกับสถาบันการศึกษาในการวิเคราะหความขาดแคลน 
และความต้องการครู  

(2) ประสานความรวมมือกับสถาบันการศึกษาในการกําหนดสมรรถนะครู  
ใหสอดคลองกับการพัฒนาในศตวรรษท่ี 21   

(3) ประสานความรวมมือ ในการวางแผนในการผลิตครูทั้งระบบ  
(4) สถาบันการศึกษาผลิตครูตามความตองการและความขาดแคลนครูระยะ  

20 ป  
(5) ประสานความรวมมือ ติดตาม ประเมินผล การผลิตครู  

3.2  พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ใหมีสมรรถนะ                
ตามมาตรฐานวิชาชีพ มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม  
             3.2.1  ตัวชีว้ัด  

(1) ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท มีศักยภาพในการ  
ปฏิบัติงานครบตามความจําเปน ในการจัดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ  

(2) ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถพัฒนาหลักสูตร  
สถานศกึษา การจัดการเรียนรู และการวัดประเมินผลอยางมีคุณภาพ ในรูปแบบที่หลากหลายตามศักยภาพ ของ
ผูเรียนแตละบุคคล 
         3.2.2  แนวทางการดําเนินการ  
   (1)  ศึกษาวิเคราะหความตองการจําเปนในการพัฒนาตนเอง (Need  
Assessment) ของผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อวางแผนการพัฒนาอยางเปนระบบและครบ
วงจร  

(2)  กําหนดกรอบและวิเคราะหหลักสูตรเพื่อพัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากร 
ทางการศึกษา ใหเชื่อมโยงกับความกาวหนาในวิชาชีพ (Career Path)                                                      
            (3)  ประสานกบัสถาบันการศึกษา สถาบันคุรุพัฒนา หรือหนวยงานอื่น ๆ จัดทํา
หลักสูตรที่มีคุณภาพใหสอดคลองกับกรอบหลักสูตรที่กําหนด                                                             
   (4)  สนับสนุนใหผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา วางแผนและเขารับการ
พัฒนาตามหลักสูตรที่กําหนดที่เชื่อมโยงความกาวหนาในวิชาชีพ (Career Path)    
   (5)  สงเสริมและพัฒนาบุคลากรในรูปแบบชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community: PLC)                                                   



   (6)  สงเสริมและพัฒนาครูใหออกแบบการเรียนรู การจัดการเรียนรู้ใหสอดคล้อง กับ
การวัดประเมินผลที่เนนทักษะการคิดข้ันสูง (Higher Order Thinking) ผานกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active 
Learning)                                                                                     
   (7)  สงเสริมและพัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ใหมีความ
รทูักษะดาน Digital Literacy, Digital Pedagogy ทักษะ สื่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะสื่อสารภาษาท่ี 2 
                               (8)  สงเสริมพัฒนาและยกระดับความรูภาษาอังกฤษของครูที่สอนภาษาอังกฤษ โดยใช
ระดับการพัฒนาทางดานภาษา (CEFR) ตามเกณฑที่กําหนด       
  (9)  สงเสริมและพัฒนาครูใหมีความรูและทักษะในการจัดการเรียนรูสําหรับผูเรียนที่มีความ
แตกตาง (Differentiated Instruction)                                                 
  (10)  สงเสริมและพัฒนาครูใหมีความรูและทักษะในการสรางเครื่องมือการวัด และประเมินผล
การเรียนรูดานทักษะการคิดข้ันสูง (Higher Order Thinking)      
  (11)  สงเสริมและพัฒนาครูและผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก ใหมีความรู
ความสามารถจัดการเรียนรูเปนรายบุคคล และการสอนแบบคละชั้น                                                     
   (12)  สงเสริมและพัฒนาครูในการจัดการเรียนรูสําหรับผูเรียนที่มีความ ตองการ 
จําเปนพิเศษ ตามศักยภาพของผูเรียนแตละบุคคล และตาม สภาพและประเภทของความพิการ   
   (13)  สงเสริมสนับสนุนใหครูพัฒนาตนเองผานระบบ Online และแบบ                          
Face-toFace Training                                                                                                               
   (14)  ปรับเปลี่ยนกระบวนการวิธีการประเมินครู โดยเนนการประเมินสมรรถนะ         
ในการจัดการเรียนการสอนโดยผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนเปนหลัก และประเมินจรรยาบรรณของครูทุก ๆ 5 ป                    
(ประเมิน 360 องศา)                                                                                                               
  3.3 นํา Digital Technology มาใชในการพัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา         
ทุกประเภททั้งระบบ 
 3.3.1ตัวชี้วัด  

(1) สถานศึกษา และหนวยงานในสังกัดทุกแหง มีระบบฐานขอมูลผูบริหาร ครู  
และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือวางแผนการผลิตและพัฒนาครูทั้งระบบ  

(2) รอยละของบุคลากรในสังกัดท่ีพัฒนาตนเองผานระบบ Digital  
Technology   

(3) รอยละของ Digital Content เกี่ยวกับองคความรูในสาขาที่ขาดแคลน   
 3.3.2 แนวทางการดําเนินการ  

(1) พัฒนา Digital Platform เพ่ือใชในการพัฒนาผูบริหาร ครูและ บุคลากร 
ทางการศึกษาทุกประเภททั้งระบบ  

(2) พัฒนา Digital Platform ระบบบริหารจัดการผู้บริหาร ครูและบุคลากร 



ศึกษาทุกประเภท ทั้งระบบ  
(3) พัฒนา Digital Content ในองคความรูการจัดการศึกษาในสาขาที่ขาดแคลน  

เชน การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง การจัดการศึกษาสําหรับ ผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ และผูเรียนที่มี
ความแตกตาง เปนตน  

(4) สงเสริม สนับสนุน ใหผบูริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท 
พัฒนาตนเองอยางตอเนื่องผานระบบ Digital Technology  
นโยบายที่ 4  สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำ 
ทางการศึกษา                                                                                                       
เปาประสงค  
 สรางโอกาสใหประชากรวัยเรียนทุกคนเขาถึงการบริการ การเรียนรูที่มีคุณภาพมีมาตรฐานเสมอกัน และ
ลดความเหลื่อมล้ำดานการศึกษา                                                              
ประเด็นกลยุทธ                                                                                                                                                  
  3.1 รวมมือกับองคกรปกครองระดับทองถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัด
การศึกษาใหสอดคลองกับบริบทของพ้ืนที่  
 3.1.1 ตัวชี้วัด  

(1) รอยละของเด็กวัยเรียนที่เขารับการศึกษาในแตละระดับการศึกษา   
(2) รอยละของนักเรียนออกกลางคัน  
(3) รอยละของสถานศึกษาท่ีมีระบบการดูแลชวยเหลือและคุมครอง 

นักเรียนและการแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ   
(4) รอยละของสถานศึกษาท่ีมีระบบฐานขอมูลประชากรวัยเรียนและ 

สามารถนํามาใชในการวางแผนจัดการเรียนรูใหแกผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 3.1.2 แนวทางการดําเนินการ  

(1) สถานศึกษารวมกับองคกรปกครองระดับพื้นที่ ภาคเอกชนและ         
หนวยงานที่เกี่ยวของวางแผนการจัดการศึกษา ใหสอดคลองเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่  

(2) สถานศึกษารวมกับองคกรปกครองระดับพื้นที่จัดทําสํามะโนประชากร 
วัยเรียน (0-6 ป)   

(3) สถานศึกษารวมมือกับองคกรปกครอง ชุมชน เอกชน และหนวยงาน   
ที่เก่ียวของระดับพ้ืนที่จัดทําแผนการนักเรียนทุกระดับ  

(4) สถานศึกษารวมกับองคกรปกครองระดับพื้นที่ ติดตาม ตรวจสอบ   
เด็กวัยเรียนไดเขาถึงการบริการการเรียนรูไดอยางทั่วถึงครบถวน  

(5) สถานศึกษาจัดทําฐานขอมูลประชากรวัยเรียน เพ่ือเก็บรวบรวม  
เชื่อมโยงขอมูล ศึกษา วิเคราะห เพ่ือวางแผนการจัดบริการการเรียนรูใหแกผูเรียน  



  3.2  ยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับ และทุกประเภทใหมีมาตรฐานตามบริบท  
ของพ้ืนที่ เพ่ือใหพัฒนาผูเรียนมีคุณภาพ มีมาตรฐานเสมอกัน   
 3.2.1 ตัวชี้วัด  

(1) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษามีกรอบมาตรฐานสถานศึกษา  
(2) รอยละของสถานศึกษาท่ีผานการประเมินมาตรฐานสถานศึกษา                    

ตามท่ีกําหนด   
  
 3.2.2 แนวทางการดําเนินการ   

(1) จัดทํามาตรฐานสถานศึกษาโดยพิจารณาจากปจจัย หรือองคประกอบ                   
ขั้นพ้ืนฐาน เพื่อสรางโอกาสใหผูเรียนเขาถึงบริการการเรียนรูที่จะพัฒนา คุณภาพผูเรียนใหมีมาตรฐานเสมอกัน 
ตามบริบทเชิงพ้ืนที่ เชน     1) ปจจัยดานโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก เช่น  
อาคาร เรียน อาคารประกอบ หอประชุม สนามกีฬา หองเรียน หองพิเศษ วัสดุ ครุภัณฑ เปนตน   

  2) ดานครูและบุคลากรทางการศึกษา   
3) ดานการบริหารจัดการ   
4) ดานงบประมาณ   
5) ดานความปลอดภัย และ  
6) ดาน Digital Technology  

         (2) สงเสริม สนับสนุน ปรับปรุง พัฒนาสถานศึกษาใหมีมาตรฐานตามที่กําหนด  
3.3 สรางความเขมแข็งในการบริหารจัดการศึกษาสําหรับผูเรียนที่มีความตองการ           

จําเปนพิเศษ  
               3.3.1 ตัวชี้วัด  

(1) มีขอมูลสารสนเทศของการจัดการศึกษาพิเศษที่เชื่อมโยงกับหนวยงาน  
ที่เก่ียวของทุกระดับ  

(2) สํานักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ มียุทธศาสตรแผนการดําเนินงาน  
และแผนปฏิบัติการที่ตอบสนองสําหรับผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ ตามศักยภาพของผูเรียนแตละบุคคล 
และตามสภาพและประเภทของความพิการ  

(3) ทุกสถานศึกษาในสังกัดมีความพรอมทั้งระบบเพ่ือสามารถการจัดการ 
ศึกษาแบบเรียนรวม   

3.3.2 แนวทางการดําเนินการ  
(1) จัดทําระบบขอมูลสารสนเทศของการจัดการศึกษาพิเศษที่เชื่อมโยงกับ  

หนวยงานที่เกี่ยวของทุกระดับ และนํามาใชอยางมีประสิทธิภาพ  
(2) สงเสริม สนับสนุน สํานักบรหิ ารงานการศึกษาพิเศษจัดทํากลยุทธศาสตร  



แผนการดําเนินงานและแผนปฏิบัติเชิงรุกเนนการใชนวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการทํางาน           
แบบมีส่วนร่วม 

(3) สงเสริม สนับสนุน ระบบการจัดการศึกษาพิเศษ ที่ผูเรียนสามารถเขาสู  
บริการชวงเชื่อมตอ (Transitional Services) หรือการสงตอ (Referral) เขาสูการศึกษาในระดับเดียวกัน  
และท่ีสูงขึ้น หรือการอาชีพ หรือการดําเนินชีวิตในสังคม ไดตามศักยภาพของแตละบุคคล 
  

(4) สงเสริม สนับสนุน ใหทุกสถานศึกษาในสังกัดมีความพรอมทั้งระบบ เพ่ือ  
สามารถการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม   

(5) จัดใหมีศึกษานิเทศกผูรับผิดชอบการจัดการศึกษาพิเศษ ในการติดตาม  
ชวยเหลือ  และสนับสนุนให้สถานศึกษาดําเนินการจัดการศึกษาพิเศษไดอยางมีประสิทธิภาพ  

3.4 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้เรียน และสถานศึกษาอยางเหมาะสมเพียงพอ   
 3.4.1 ตัวชี้วัด  

(1) มีรูปแบบหรือแนวทางในการจัดสรรงบประมาณใหกับผู้เรียน                    
และสถานศึกษาโดยตรงอยางเหมาะสม  

(2) ผูเรียนทุกคน และสถานศึกษาไดรับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน            
การเรียนรูอยางเหมาะสมและเพียงพอตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

(3) จํานวนโครงการ/ กิจกรรมที่ไดรับความรวมมือจากกองทุนความเสมอภาค 
ทางการศึกษา  
 3.4.2 แนวทางการดําเนินงาน  

(1) ศึกษาวิเคราะหวิธีการจัดสรรงบประมาณใหกับผูเรียนและ 
สถานศึกษา ทั้งดานความเหมาะสมเพียงพอ   

(2) จัดสรรงบประมาณให้ผู้เรียน และสถานศึกษาโดยตรง   
(3) ประสานความรวมมือกับกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา              

เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเพ่ือสนับสนุนงบประมาณ เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนรูใหแกผูเรียน  
  3.5  สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษา หนวยงานทุกระดับนํา Digital Technology              
มาใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน   
   3.5.1  ตัวชี้วัด  

(1) สถานศึกษาทุกแหง มีระบบโครงขายสื่อสารโทรคมนาคมที่สามารถ  
เชื่อมตอกับโครงขายอินเทอรเน็ตไดอยางมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย  

(2) สถานศึกษามี Digital Device เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการเรียนรูของ  
ผูเรียน และเปนเครื่องมือในการจัดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ  

3.5.2 แนวทางการดําเนินงาน  



(1) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษามีโครงขายสื่อสารโทรคมนาคมที่มี  
ประสิทธิภาพ และปลอดภัย  

(2) สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศกึษามีระบบคอมพิวเตอร และอุปกรณ              
ที่ใชเปนเครื่องมือในพัฒนาทักษะดาน Digital Literacy แกผูเรียน  

(3) สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษาปรับปรุงพัฒนาหองเรียนใหเปน                
หองเรียน Digital 
  

(4) สงเสริม สนับสนุน Digital Device สําหรับผูเรียนทุกระดับ         
อยางเหมาะสม เพ่ือเปนเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนรูของตนเอง อยางตอเนื่องตลอดชีวิต  

(5) สงเสริม สนับสนุน Digital Device และพัฒนา Digital Pedagogy  
สําหรับครูอยางเหมาะสม เพ่ือเปนเครื่องมือในการจัดกระบวนการ เรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  

(6) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
(Distance Learning Information Technology: DLIT)  

(7) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล            
ผานดาวเทียม  
นโยบายที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ                    
เปาประสงค  
 สถานศึกษา และหนวยงานระดับภูมิภาคมีความอิสระในการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาผูเรียน ใหมี
คุณภาพ มีมาตรฐานสอดคลองกับบริบทของพ้ืนที่                                                              
ประเด็นกลยุทธ  
 3.1  เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษา ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา  

3.1.1  ตัวชี้วัด  
(1) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีผลการดําเนินงาน           

ผานเกณฑการประเมินสวนราชการที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกําหนด   
(2) รอยละของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาผานเกณฑการประเมิน 

คุณภาพมาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
(3) รอยละของสถานศึกษาท่ีมีผลการประเมินภายนอกในระดับดีขึ้นไป  
(4) ร้อยละของหนวยงานผานการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส      

ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA: Integrity & Transparency Assessment)  
3.1.2 แนวทางการดําเนินการ  



(1) กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อการบริหารจัดการ 
ทีมี่ประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล  

(2) สงเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาใหเขมแข็ง    
(3) ยกยองเชิดชูเกียรติสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสํานักบริหารงาน  

การศึกษาพิเศษ สถานศึกษา และองคคณะบุคคลที่มีผลงานเชิงประจักษ 
(4) กําหนดใหหนวยงานในสังกัดทุกหนวยงานใชระบบการบริหารจัดการ 

ที่มงุเนนคุณธรรมและความโปรงใสในการทํางานตามหลักการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ 
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA: Integrity & Transparency Assessment)   

3.2 สรางเครือขายความรวมมือและสงเสริมใหทุกภาคสวนของสังคมเขามามีสวนรวมบริหาร            
จัดการศึกษา  

3.2.1  ตัวชี้วัด  
       รอยละของสถานศึกษาหนวยงานมีการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม  

3.2.2 แนวทางการดําเนินงาน  
 (1)  สงเสริมการบริหารจัดการเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยใชพ้ืนที่เปนฐาน  

(Areabased Management) รูปแบบการบริหารแบบกระจายอํานาจ “CLUSTERs”  
   (2)  สงเสริม การมีสวนรวมจัดทําแผนบูรณาการจัดการศึกษาในระดับพื้นที่  
                       (3)  สรางความเขมแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือขาย   
เชน เครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนยพัฒนากลุมสาระการเรียนรู สหวิทยาเขต                   
กลมุโรงเรียน ฯลฯ  
   (4)  สงเสริมใหทุกภาคสวนของสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษาแบบ บูรณาการที่
ตอบสนองความตองการของประชาชนและพ้ืนที่  
   (5)  สงเสริม สนับสนุน ผูปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ใหมีความรู ความเข
าใจ และมีสวนรวมรับผิดชอบ (Accountability) ในการบริหารจัดการศึกษา   
   (6)  สงเสริมใหทุกภาคสวนของสังคม เขามามีสวนรวมสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือ
การศึกษา  

3.3 ยกระดับการบริหารงานของสถานศึกษา ใหมีอิสระนําไปสูการกระจายอํานาจ 4 ดาน   
ใหสถานศึกษาเปนศูนยกลางในการจัดการศึกษาตามบริบทของพ้ืนที่  

3.3.1  ตัวชี้วัด  
(1) มีรูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการของโรงเรียนใหเกิดคุณภาพ  
(2) มีขอเสนอเชิงนโยบายในการกระจายอํานาจทั้งระบบ  
(3) มีรูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กใหเกิดคุณภาพ  
(4) รอยละของสถานศึกษามีคุณภาพ และมาตรฐาน (มาตรฐานการศึกษา  



ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/ปฐมวัย/ศูนยการศึกษาพิเศษ) และพัฒนาสูระดับสากล  
(5) จํานวนโรงเรียนขนาดเล็กลดลง  
(6) รอยละของผูเรียนที่อยูในโรงเรียนขนาดเล็กมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

   3.3.2 แนวทางการดําเนินการ  
(1) ศึกษา วิเคราะห ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ระบบการบริหารงานของหนวยงาน  

บทบาทหนาที่ทั้งระดับปฏิบัติ และรับการกํากับติดตาม  
(2) ศึกษา วิเคราะห  ออกแบบ และพัฒนารูปแบบการกระจายอำนาจการจัด  

การศึกษา 4 ดาน ให้สถานศึกษา โดยในปงบประมาณ 2562 ใหศึกษานำรองรูปแบบการกระจายอํานาจ เชน 
              1) เขตพ้ืนทีน่วัตกรรมการศึกษา   

2) โรงเรียนรวมพัฒนา (Partnership School)   
3) Autonomous School   

(3) ศึกษา วิเคราะห  ออกแบบโครงสรางของสถานศึกษา (Enterprise  
Architecture) ในฐานหนวยงานระดับปฏิบัติและหนวยงานระดับกํากับติดตามใหเหมาะกับบริบท การ
เปลี่ยนแปลงของโลกปจจุบัน  

(4) ศึกษา วิเคราะห ออกแบบ พัฒนา Digital Technology ใชในการจัด  
การศึกษาท้ังระบบ (Digital Transformation)  

(5) สนับสนุนสงเสริมใหสถานศึกษาจัดหาเจาหนาที่เพ่ือปฏิบัติหนาที่  
สนับสนุนการจัดการเรียนรู เพ่ือใหครูสายผูสอนปฏิบัติหนาที่เฉพาะดานที่เก่ียวของกับการจัดการเรียนรู้ 
ใหแกผเูรียนเทานั้น 

(6) ยกระดับสถานศึกษาใหเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิต เปนศูนยกลางในการ 
พัฒนาทักษะ และคุณภาพชีวิตของชุมชน   

(7) สรางความเขมแข็ง และยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของ 
พ้ืนที่ เชน โรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนนวัตกรรม โรงเรียนรวมพัฒนา โรงเรียนประชารัฐ โรงเรียนคุณธรรม 
โรงเรียนหองเรียนกีฬา ฯลฯ  

(8) นําผลการประกันคุณภาพการศึกษามาใชในการวางแผนการปฏิบัติ               
การตรวจสอบติดตาม เพื่อการปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพและเปนไปตามมาตรฐานการศึกษา   

(9) สรางมาตรฐาน และกําหนดแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร 
จัดการโรงเรียนขนาดเล็ก  

(10) สงเสริม สนับสนุน ให้โรงเรียนขนาดเล็กมีระบบการบริหารจัดการ                  
ที่หลากหลาย เชน การบริหารจัดการแบบกลุ่มโรงเรียน การสอนแบบคละชั้น   

(11) พิจารณาแตงตัง้ผูบริหารที่มีศักยภาพในโรงเรียนขนาดเล็ก                        
พิจารณาคาตอบแทนพิเศษและสวัสดิการอื่น ๆ สําหรับผูปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดเล็ก  



(12) ปรับปรุงกฎหมายระเบียบขอปฏิบัติใหสอดคลองกับการกระจายอํานาจ  
(13) สถานศึกษามีอิสระในการบริหารงาน และจัดการเรียนรู เพ่ือพัฒนา  

ผูเรียนใหไดตามมาตรฐานคุณภาพผูเรียนสอดคลองกับความตองการทองถิ่น นําไปสูการพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะ
อาชีพของผูเรียน ไดอยางมีประสิทธิภาพ  

3.4 ปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณเพ่ือสนับสนุนผูเรียนและสถานศึกษาอยางเหมาะสมเพียงพอ  
 3.4.1 ตัวชี้วัด  

(1) มีรูปแบบหรือแนวทางในการจัดสรรงบประมาณใหกับผู้เรียน                
และสถานศึกษาโดยตรงอยางเหมาะสม  

(2) ผู้เรียนทุกคนและสถานศึกษาไดรับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน  
การเรียนรูอยางเหมาะสมและเพียงพอตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

(3) จํานวนโครงการ/กิจกรรม ที่ไดรับความรวมมือจากกองทุนความเสมอ  
ภาคทางการศึกษา  

3.4.2 แนวทางการดําเนินงาน  
(1) ศึกษา วิเคราะห วิธีการจัดสรรงบประมาณใหกับผูเรียนและสถานศึกษา  

ทั้งดานความเหมาะสมเพียงพอ   
(2) จัดสรรงบประมาณให้ผู้เรียน และสถานศึกษาโดยตรง   
(3) ประสานความรวมมือกับกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา เพ่ือลด 

ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เพื่อสนับสนุนงบประมาณเพ่ือสนับสนุน การจัดการเรียนรูใหแกผูเรียน  
 3.5  สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษา หนวยงานทุกระดับนำ Digital Technology มาใชในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารอยางเปนระบบ นําไปสูการนําเทคโนโลยี Big Data เพ่ือเชื่อมโยงขอมูลดานตางๆ    ต้ัง
แตขอมูลผูเรียน ขอมูลครู ขอมูลสถานศึกษา ขอมูลงบประมาณ และขอมูลอื่น ๆ ที่จำเปนมาวิเคราะห์ เพ่ือให
สถานศึกษา สามารถจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคลตามสมรรถนะ และความถนัด และสามารถวิ
เคราะหเป็นขอมูลในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศตอไป  
  3.5.1  ตัวชี้วัด  
   (1)  สถานศึกษาทุกแหงมีระบบขอมูลสารสนเทศท่ีสามารถใชในการวางแผน การ
จัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ  
   (2)  สถานศึกษาทุกแหงมีขอมูลผูเรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับ ขอมูลตาง ๆ 
นำไปสูการวิเคราะหเพ่ือวางแผนการจัดการเรียนรูใหผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ  
  3.5.2  แนวทางการดำเนินงาน  
   (1)  พัฒนาระบบฐานขอมูลทรัพยากรมนุษยดานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ สามารถ
เชื่อมโยง และบูรณาการขอมูลดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ระหวางกระทรวง หนวยงานที่เกี่ยวของ โดยการ
เชื่อมโยงขอมูลรายบุคคลที่เก่ียวกับการศึกษา การพัฒนาตนเอง สุขภาพและการพัฒนาอาชีพใน ตลอดชวงชีวิต



เปนฐานขอมูลการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศไทย ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถประเมิน
จุดออน จุดแข็ง และศักยภาพบุคคลของประเทศ นําไปสูการตัดสินใจระดับนโยบายและปฏิบัติ   
   (2)  พัฒนา Digital Platform ดานการเรียนรู ผูเรียนและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือ
ใหสถานศึกษา และหนวยงานในสังกัด ใชในการปฏิบัติงานตามภารกิจ  
   (3)  พัฒนา Digital Platform ดานการบริหารงานเพ่ือสนองตอบตอการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรตามภารกิจที่รับผิดชอบ นําไปสูการพัฒนาฐานขอมูลบุคลากรที่เชื่อมโยงกันทั้งระบบ ตั้งแตการ 
คัดสรร บรรจุ แตงตั้ง ตลอดจนเชื่อมโยงถึงการพัฒนาครู เพ่ือใหสอดคลองกับความกาวหนาในอาชีพ  
   (4)  พัฒนา Digital Platform ระบบขอมูลสารสนเทศของผูเรียนเปนรายบุคคล  
ตั้งแตระดับปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่สามารถเชื่อมโยงกับหนวยงานที่เก่ียวของนําไปสูการพัฒนา 
ฐานขอมูลประชากร ดานการศึกษาของประเทศ                                                                  
   (5)  พัฒนา Big Data เพ่ือเชื่อมโยง วิเคราะหขอมูลทุกมิติ นําไปสูการวางแผน  
การจัดการเรียนรูใหแกผูเรียนเปนรายบุคคล   
 

 
 
 
 

 
 
 
 

เพ่ือให้เป็นไปตามบทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนได้จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษา ระยะ 5  ปี ( พ.ศ. 2562 –พ.ศ. 2566)  โดยมีทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน 
       โรงเรียนบ้านระเริง มุ่งเน้นผู้เรียนมีคุณธรรม นำความรู้สู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา   

น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่การมีส่วนร่วมของชุมชน 
พันธกิจ 

1. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน  
2. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา  
3. ส่งเสริมครูและบุคลากรใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้  
4. ส่งเสริมการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการศึกษา  
5. ส่งเสริมการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต  



6. ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของชุมชนและองค์กรต่างๆทุกภาคส่วน   
เป้าประสงค์ 

1. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม 
ตามศักยภาพ  

2. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
3. ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาและจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ใช้สื่อเทคโนโลยี 

สารสนเทศ และนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้  
4. การบริหารจัดการศึกษาเป็นไปตามระเบียบแบบแผน มีคุณธรรม โปร่งใส มีส่วนร่วมรับผิดชอบ 

และคุ้มค่า           
5. นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือและนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ได้จริง           
6. ชุมชนและองค์กรต่างๆทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา   

กลยุทธ์  
กลยุทธ์ที่  1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ   
กลยุทธ์ที่  2  ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ   
กลยุทธ์ที่  3  เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา  
กลยุทธ์ที่  4  เสริมสร้างการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการ 
                 ดำเนินชีวิต  
กลยุทธ์ที่  5  เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง   

จุดเน้น  
1. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมพ้ืนฐาน 12 ประการของคนไทย  
2. ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระ เพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ 5 
3. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการศึกษาและแสวงหาความรู้  
4. สร้างโอกาสทางการศึกษา โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการขับเคลื่อน   
5. พัฒนาระบบประกันการคุณภาพภายในที่เข้มแข็งและมีคุณภาพ  
6. พัฒนารูปแบบการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคน  
7. สร้างเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาการศึกษาและการให้บริการ  
8. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนและท้องถิ่น 



แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้านระเริง  ในระยะ 5 ปี ( 2562 – 2566 ) 

วิสัยทัศน์  โรงเรียนบ้านระเริง มุ่งเน้นผู้เรียนมีคุณธรรม นำความรู้สู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่การมีส่วนร่วมของชุมชน 
พันธกิจ 1. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ปีฐาน เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ทรัพยากร /งบประมาณ 

  2562 2563 2564 2565 2566         
กลยุทธ์ที่1.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 

1. ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรมและ 
คุณลักษณะอันพึง 
ประสงค์ ได้รับการ 
พัฒนาอย่างเหมาะสม 
ตามศักยภาพ  

1.ร้อยละของผู้เรียน
ทีพั่ฒนาตนเองให้มี 
คุณธรรมจริยธรรม 
ตามเกณฑ์ที่โรงเรียน 
กำหนดในระดับดีขึ้น 
2. ร้อยละของผู้เรียน 
ต่อการมีส่วนร่วมใน 
กิจกรรมต่างๆของ 
โรงเรียนในระดับดีข้ึน
3. ร้อยละของผู้เรียน
ที่ มีความภูมิใจใน
ท้องถิ่น และความ
เป็นไทยในระดับดีขึ้น
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1. สอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรมในการจัดการเรียน
การสอนทุกรายวิชา  
2. ส่งเสริมการใช้หลักธรรม 
ทางพระพุทธศาสนาในการ 
พัฒนาตนเอง  
3. สร้างความตระหนักถึง 
อันตรายของสิ่งเสพติดและ 
อบายมุข  
4.ฝึกปฏิบัติกิจกรรม โรงเรียน 
วิถีพุทธ และโรงเรียนสุจริต
อย่างต่อเนื่อง  
5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน 
กิจกรรมวันสำคัญ  

แผนงานบริหารทั่วไป            
1.โครงการส่งเสริม คุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยมที่พึง
ประสงค์   
- กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ   
- กิจกรรมโรงเรียนสุจริต 
- กิจกรรมค่ายคณุธรรม   
- กิจกรรมห้องเรียนสีขาว   
- กิจกรรมวันสำคัญ   
- กิจกรรมออมทรัพย์ 
- กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี   
- กิจกรรมสหกรณร์า้นค้า   
- กิจกรรมสอบธรรมศึกษา  
2.  โครงการสุขภาพดีมีสุข   

-งบอุดหนุนค่าใช้ 
จ่าย การจัดการ
ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
-วิทยากร 
-ครู/บุคลากร  
-วัสดุอุปกรณ์  
-เทคโนโลยี  
-อาคาร สถานที่  
-ข้อมูล สารสนเทศ 



4. ร้อยละของผู้เรียน
ที่มีสุขอนามัย 
ในระดับดีขึ้น 

 
 

   
 

6. ส่งเสริมการออม และการ
ใช้จ่ายที่มีเหตุผล  
7.ส่งเสริมการดูแลรักษา 
สุขภาพอนามัย  

- กิจกรรมประกันอุบัติเหตุ   
- กิจกรรมสุขอนามัย   
- กิจกรรมอาหารเสริม(นม) 

พันธกิจ  2. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ปีฐาน เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ทรัพยากร /
งบประมาณ 

  2562 2563 2564 2565 2566         
กลยุทธ์ที่  1  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ 
1. ผู้เรียนมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

1.ร้อยละของผู้เรียน
ที่มีความสามารถ 
ในการอ่าน การเขียน 
สื่อสาร คิดคำนวณ
ตามเกณฑ์ระดับดีขึ้น  
2.ร้อยละของผู้เรียน
ที่มีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์  คิด
อย่างมีวิจารณญาณ  
อภิปราย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและแก้ 
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1.จัดกิจกรรมการเรียนการ 
สอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
เน้นการปฏิบัติจริงในรูปแบบ
ของการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมค่าย, 
โครงงาน, การบูรณาการ,PBL
และ การใช้สื่อ DLTV,DLIT  
2.เทียบเคียงมาตรฐาน 
คุณภาพผู้เรียนในระดับต่างๆ 
3.สร้างเครือข่ายการจัดการ
เรียนการสอน แลกเปลี่ยน

แผนงานวิชาการ  
1.  โครงการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา  
- การนิเทศ ภายใน   
- การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา   
- การผลิตสื่อนวัตกรรมงานวิจัย   
- การประเมินคุณภาพภายใน   
- รายงานการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา   

-งบอุดหนุนค่าใช้จ่าย 
การจัดการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน  
-วิทยากร 
-ครู/บุคลากร  
-วัสดุอุปกรณ์  
-เทคโนโลยี  
-อาคาร สถานที่  
-ข้อมูล สารสนเทศ 



ปัญหาในระดับดีขึ้น  
3. ร้อยละของผู้เรียน
ที่มีความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการ
สื่อสารในระดับดีขึ้น 
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เรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา 
 

2.  โครงการส่งเสริมศักยภาพ
ผู้เรียน   
- นิทรรศการวิชาการ   
- การเข้าร่วมแข่งขันวิชาการ   
- การอ่านคิดวิเคราะห์และ 
เขียนสื่อความ 
- กิจกรรมส่งเสริมการใช้ ICT   
-กิจกรรมศึกษาดูงาน 

พันธกิจ  2. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 

 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ปีฐาน เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ทรัพยากร /งบประมาณ 
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กลยุทธ์ที่  1  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ 

 4.ร้อยละของผู้เรียน
ที่มีความก้าวหน้าทาง 
การเรียน ระดับดีขึ้น 

5. ร้อยละของผู้เรียน
ที่มผีลสัมฤทธิ์ทาง 

การเรียนและ
พัฒนาการจากผล 
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4.ใช้สื่อและนวัตกรรมทาง 
การศึกษาเป็นเครื่องมือ 
สำคัญในการพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนอย่างต่อเนื่องและ
สม่ำเสมอ 

- กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์  
- กิจกรรมการวัดประเมินผล   
- กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่ม  
  เวลารู้   
- กิจกรรมชุมนุม จิตสาธารณะ  
- กิจกรรมกีฬาและ นันทนาการ  
- กิจกรรมประชาธิปไตย  
- กิจกรรมการปฐมนิเทศ   

-งบอุดหนุนค่าใช้ 
จ่าย การจัดการ
ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
-วิทยากร 
-ครู/บุคลากร  
-วัสดุอุปกรณ์  
-เทคโนโลยี  
-อาคาร สถานที่  



การสอบวัด
ระดบัชาติ ระดับดีขึ้น 

- กิจกรรมการปัจฉิมนิเทศ 
แผนงานวิชาการ  
3.โครงการพัฒนาศักยภาพ เด็ก
พิเศษเรียนร่วม   
- การประเมิน/วิเคราะห์ ผู้เรียน  
- แผนการศึกษาเฉพาะบุคคล   
4.โครงการพัฒนาการจัด 
ประสบการณ์ระดับปฐมวัย   
- บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย   
- ค่ายภาษาอังกฤษปฐมวัย  
- กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ 
   

-ข้อมูล สารสนเทศ 

พันธกิจ  2. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 

 
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ปีฐาน เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ทรัพยากร /งบประมาณ 

  2562 2563 2564 2565 2566         

กลยุทธ์ที่  1  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ 

        5.ห้องสมุดโรงเรียน   
- กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต   
- กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่   
- กิจกรรมโสตทัศนศึกษา   

 



- กิจกรรมสืบค้น ICT  
แผนงานบริหารทั่วไป  
6.โครงการอาหารกลางวัน  
- การจัดการอาหารกลางวัน   
- การปรับปรุงสถานที่  
  รับประทานอาหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พันธกิจ  3. ส่งเสริมครูและบุคลากรใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ 
 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ปีฐาน เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ทรัพยากร /งบประมาณ 
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กลยุทธ์ที่  2  ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ 



1. ครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาได้รบั
การพัฒนาและจัดการ
เรียนการสอนที่เน้น 

ผู้เรียนเป็นสำคัญ   
2. ครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาใช้สื่อ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และนวัตกรรมในการ 
จัดการเรียนรู้ 

1.รอ้ยละของครูและ 
บุคลากรทางการ
ศึกษา ที่ได้รับการ
พัฒนา  
2.ร้อยละของครูและ 
บุคลากรทางการ
ศึกษา ที่จัดการเรียน
การสอน ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ   
3.ร้อยละของครูและ 
บุคลากรทางการ
ศึกษา ที่ใช้สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และนวัตกรรมในการ
จัดการเรียนการสอน
4.ร้อยละของการจัด 
หาครูและบุคลากร  
ในสาขาที่ขาดแคลน 
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1.จัดกิจกรรมประชุม อบรม 
สัมมนา พัฒนา บุคลากรในจัด 
การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ   
2.ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยน
เรียนรู้  
3. สร้างเครือข่ายการจัด 

การเรียนการสอน แลกเปลี่ยน
เรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา  
4.ใช้สื่อและนวัตกรรม ทาง
การศึกษาเป็น เครื่องมือ
สำคัญในการพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนอย่างต่อเนื่องและ
สม่ำเสมอ  

5.จดัหาครูในสาขาที่ 
ขาดแคลน และวิทยากร 

ภูมิปัญญา  

แผนงานบริหารบุคคล  

1.โครงการพัฒนาบุคลากร  

- ประชุม อบรม สัมมนา   

- ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยน  

  เรียนรู้  
- ทะเบียนประวัติ  

- ความดีความชอบ  

- เครื่องราชย์อิสริยาภรณ์  

2.โครงการจัดหาบุคลากร เพื่อ
ส่งเสริมการจัดการศกึษา   
- วิทยากรภูมิปัญญาด้านต่างๆ 

- จัดหาครูและบุคลากรใน  

  สาขาที่ขาดแคลน  
 

-งบอุดหนุนค่าใช้ 
 จ่าย การจัด 
 การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
-วิทยากร 
-ครู/บุคลากร  
-วัสดุอุปกรณ์  
-เทคโนโลยี  
-อาคาร สถานที่  
-ข้อมูล สารสนเทศ 

พันธกิจ  4  ส่งเสริมการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการศึกษา 
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กลยุทธ์ที่  3  เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 

1. การบริหารจัด 
การศึกษาเป็นไปตาม 
ระเบียบแบบแผน มี 
คุณธรรม โปร่งใส มี
ส่วนร่วมรับผิดชอบ 
และคุ้มค่า  

 

1.ร้อยละของ
ความสำเร็จของ 
โครงการ กิจกรรม
ตามแผนการพัฒนา 
คุณภาพการศึกษา
และแผนปฏิบัติการ
ประจำปี ในระดับดี
ขึ้นไป  
2.ร้อยละของการมี
ส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา ของผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง  
3.ร้อยละของความ
พึงพอใจต่อการ
บริหารจัดการศึกษา
ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
4.ร้อยละของการใช้ 
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1.ส่งเสริม สนับสนุนการ
ดำเนินงานตามแผนการ 
พัฒนาคุณภาพการศึกษา   
2.สร้างเครือข่ายการมี ส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษา 
ทุกภาคส่วน  
3.แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศึกษา 
ดูงาน เพื่อการพัฒนา  
ประสิทธิภาพการบริหาร 
จัดการศึกษา  
  
 

แผนงานบริหารทั่วไป  

1.โครงการจัดทำแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา   

-การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  

-การจัดทำแผนปฏิบตัิการ 
ประจำปี  

2.โครงการพัฒนาอาคาร 
สถานที่   
-ปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า 

และประปา  

- ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคาร 
เรียน/อาคารประกอบ/ปรับปรุง 

ภูมิทัศน์   
-ห้องเรียนน่าอยู่/เขตรับผิดชอบ 

สะอาด   

แผนงานบริหารงบประมาณ  

-งบอุดหนุนค่าใช้ 
จ่าย การจัดการ
ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
-วิทยากร 
-ครู/บุคลากร  
-วัสดุอุปกรณ์  
-เทคโนโลยี  
-อาคาร สถานที่  
-ข้อมูล สารสนเทศ 



จ่ายงบประมาณตาม 
แผนพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษา 

3. โครงการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี  

4.โครงการบริหารพัสดุครุภัณฑ์  
พันธกิจ  4  ส่งเสริมการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการศึกษา 
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กลยุทธ์ที่  3  เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 

        5.โครงการดูแลรักษาระบบ 
สาธารณูปโภค   
- ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค/ 
ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ 
เชื้อเพลิง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
พันธกิจ 5 ส่งเสริมการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต 
 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ปีฐาน เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ทรัพยากร /งบประมาณ 
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กลยุทธ์ที่  4  เสริมสร้างการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต 

1.ผู้เรียนนำหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ได้จริง
และได้รบัการดูแล
ช่วยเหลือ  

 

1.ร้อยละของผู้เรียน
ในการนำหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ ใน
ระดับดีขึ้นไป  
2.ร้อยละของการมี
ส่วนร่วมในโครงการ
และกิจกรรมของ
ผู้เรียน และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง  
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1.ส่งเสริม สนับสนุน การจัด 
การเรียนการสอน โดยใช้หลัก
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เป็นแนวทางในการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน   
2.จัดกิจกรรมส่งเสริม และ 
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
3. ส่งเสริม และพัฒนาระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

แผนงานบริหารทั่วไป  

1.โครงการ การเรียนรู้หลัก  

  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
- ศาสตร์พระราชา   

- โรงเรียนปลอดขยะ/ ธนาคาร 

  ขยะ  
2.โครงการพัฒนาระบบดูแล 

  ช่วยเหลือนักเรียน   
-กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน   

- กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือ 

-งบอุดหนุนค่าใช้ 
 จ่าย การจัดการ   
 ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
-วิทยากร 
-ครู/บุคลากร  
-วัสดุอุปกรณ์  
-เทคโนโลยี  
-อาคาร สถานที่  
-ข้อมูล สารสนเทศ 



3.ร้อยละของผู้เรียน
ทีไ่ด้รับการดูแล
ช่วยเหลือ ตามระบบ
ในระดับดีขึ้นไป  
4.ร้อยละของผู้เรียน
ที่ได้รับทุนการศึกษา 
พัฒนาชีวิต 
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4.จัดหาทุนการศึกษา
สนับสนุนการเรียนรู้ ของ
ผู้เรียน  
  
 

  นักเรยีน   
แผนงานบริหารงบประมาณ  

3.โครงการทุนการศึกษาพัฒนา 

  ชีวิต   
- กิจกรรมการจัดหาและมอบ 

  การศึกษา  
  
 

พันธกิจ 6. ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของชุมชน และองค์กรต่างๆทุกภาคส่วน    
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ปีฐาน เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ทรัพยากร /งบประมาณ 

  2562 2563 2564 2565 2566         

กลยุทธ์ที่  5  เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

1. ชุมชนและองค์กร 
ต่างๆทุกภาคส่วน  มี
ส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา  

1.ร้อยละของการมี
ส่วนร่วมในการจัด 
การศึกษา ของผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง  
2. ร้อยละของความ
พึงพอใจต่อการ

70 
 
 
 

75 

80 
 
 
 

80 

90 
 
 
 

85 

100  
  
  
  
90 

100  
  
  
  

95 

1.สร้างเครือข่าย การมสี่วน
ร่วมในการจัดการศึกษา 
ทุกภาคส่วน  
2.แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศึกษาดู
งาน เพื่อพัฒนาการจัด
การศึกษา  

แผนงานบริหารทั่วไป  

1.  โครงการบริหารจัด
การศึกษาแบบมีส่วนร่วม   
- การจัดทำแผนพัฒนา 
คุณภาพการศึกษา   

- การจัดทำแผนปฏิบัตกิาร 
ประจำปี   

-งบอุดหนุนค่าใช้ 
จา่ย การจัดการ
ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
-วิทยากร 
-ครู/บุคลากร  
-วัสดุอุปกรณ์  
-เทคโนโลยี  



บริหารจัดการศึกษา
ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง   
  
 

3. ระดมทรัพยากรเพ่ือพัฒนา
การศึกษา   
 

- การประชุมคณะกรรมการ 
สถานศึกษา   
- การประชุมคณะกรรมการ 
ภาคี 4 ฝ่าย   

- การประชุมเครือข่าย
ผู้ปกครอง และครู  

- การประชุมผู้ปกครอง  

2.  โครงการระดมทรัพยากร
เพ่ือพัฒนาการศึกษา   

- การจัดหา ระดมทรัพยากร  
3.  โครงการสานสัมพันธ์ชุมชน  
- ความสัมพันธ์กับชุมชน   
- วารสาร/พัฒนาเว็บไซต์  

-อาคาร สถานที่  
-ข้อมูล สารสนเทศ 

 



สาระสำคัญของแผนงานและโครงการ 
แผนงาน  บริหารงานวิชาการ       หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ฝ่ายวิชาการ 
 
เป้าประสงค์ / วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดผลสำเร็จ 

1. ผู้เรียนมีคุณภาพ  ตามมาตรฐานการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 

1.ร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถในการอ่าน 
การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณตามเกณฑ์ 
ระดับชั้นในระดับดีขึ้นไป  
2.ร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถในการ คิด
วิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาในระดับดี  
ขึ้นไป  
3.ร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถในการ ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารในระดับดี ขึ้น
ไป  
4.ร้อยละของผู้เรียนที่มีความก้าวหน้าทางการเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษาในระดับดีขึ้นไป  
5. ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
และพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ ระดับดี
ขึ้นไป  

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา 
และจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

1.ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับ
การพัฒนา  
2.ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่จัด 
การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้สื่อ เทคโนโลยี 
สารสนเทศและนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ 

3. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ใช้สื่อ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมในการจัด 
การเรียนการสอน 

 
 
 
 
 

 
 



1. โครงการ/กิจกรรม  แผนงาน  บริหารงานวิชาการ 
 

โครงการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

1.  โครงการประกันคุณภาพ  
  ภายในสถานศึกษา   
- การนิเทศภายใน   
- การพัฒนาหลักสูตร  
  สถานศึกษา   
- การผลิตสื่อ นวัตกรรม  
  งานวิจัย   
- การประเมินคุณภาพ 
  ภายใน  
 - รายงานการประเมิน 
  ตนเองของสถานศึกษา 

1.ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ใน
ระดับดีข้ึนไป  
2.ร้อยละของการประเมินคุณภาพ 
มาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษา 
ในระดับดีขึ้นไป 

ครแูละบุคลากร 
ตามคำสั่ง
มอบหมาย 

พิจารณา
จัดสรร ตาม 
รายละเอียด
ของการจัด 
กิจกรรมที่เสนอ 

2.  โครงการส่งเสริม 
  ศักยภาพผู้เรียน   
- นิทรรศการวิชาการ   
- การเข้าร่วมแข่งขัน 
  วิชาการ   
- การอ่านคิดวิเคราะห์และ 
  เขียนสื่อความ   
- กิจกรรมส่งเสริมการใช้ICT   
- กิจกรรมทัศนศึกษา  
- กิจกรรมยกระดับ 
  ผลสัมฤทธิ์   
- กิจกรรมการวัดประเมินผล   
- กิจกรรมลดเวลาเรียน 
  เพ่ิมเวลารู้   
- กิจกรรมประชาธิปไตย  -  
  กิจกรรมชุมนุมและ 
  สาธารณะประโยชน์   
- กิจกรรมกีฬา และ 
  นันทนาการ   

1.ร้อยละของผู้เรียนที่มี ความสามารถ
ในการอ่าน เขียน สื่อสารและการคิด
คำนวณ ตามเกณฑ์ระดับชั้นในระดับดี
ขึ้นไป  
2.ร้อยละของผู้เรียนที่มี ความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและแก้ปัญหา ในระดับดี
ขึ้นไป  
3.รอ้ยละของผู้เรียนที่มีความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ในระดับดีขึ้นไป  
4. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความก้าวหน้า 
ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ในระดับดีขึ้นไป  
5.ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและพัฒนาการจาก ผล
การสอบวัดระดับชาติระดับดีขึ้นไป 

ครแูละบุคลากร 
ตามคำสั่ง
มอบหมาย 

พิจารณา
จัดสรร ตาม 
รายละเอียด
ของการจัด 
กิจกรรมที่เสนอ 



- กิจกรรมการปฐมนิเทศ 
  กิจกรรมการปัจฉิมนิเทศ 
 
 
  

โครงการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

3.โครงการพัฒนาศักยภาพ 
  เด็กพิเศษเรียนร่วม   
- การประเมิน/วิเคราะห์ 
  ผู้เรียน   
- แผนการศึกษาเฉพาะ 
  บุคคล   

1.ร้อยละของพัฒนาการเด็กพิเศษ 
เรียนร่วมตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป  
2.ร้อยละของความพึงพอใจต่อการจัด
การศึกษาของผู้ปกครองในระดับดีขึ้น
ไป  
 

ครแูละบุคลากร  
ตามคำสั่ง
มอบหมาย 

พิจารณา
จัดสรร ตาม 
รายละเอียด
ของการจัด 
กิจกรรมที่เสนอ 

4.  โครงการพัฒนาการจัด  
 ประสบการณ์ระดับปฐมวัย  
- บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  
- ค่ายภาษาอังกฤษปฐมวัย  
- กิจกรรมส่งเสริม 
  พัฒนาการ  

1. ร้อยละของพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
ตามมาตรฐานการศึกษาในระดับดี  
ขึ้นไป  
2. ร้อยละของความพึงพอใจ ของ
ผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาในระดับ
ดีขึ้นไป 

ครแูละบุคลากร  
ตามคำสั่ง
มอบหมาย 

พิจารณา
จัดสรร ตาม 
รายละเอียด
ของการจัด 
กิจกรรมที่เสนอ 

5.  ห้องสมุดโรงเรียน   
- กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต  
 - กิจกรรมห้องสมุด 
   เคลื่อนที่   
- กิจกรรมโสตทัศนศึกษา   
- กิจกรรมสืบค้น ICT 

1. ร้อยละของการมีส่วนร่วม ใน 
กิจกรรมห้องสมุดในระดับดีขึ้นไป   
2. สถิติการใช้ห้องสมุดของนักเรียน 

 พิจารณา
จัดสรร ตาม 
รายละเอียด
ของการจัด 
กิจกรรมที่เสนอ 

 

 

 

 

 

 

 

 



สาระสำคัญของแผนงานและโครงการ 
แผนงาน  บริหารงานวิชาการ       หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ฝ่ายวิชาการ 
 
เป้าประสงค์ / วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดผลสำเร็จ 

1. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะ    
อันพึงประสงค์ ได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม  
ตามศักยภาพ 

1. ร้อยละของผู้เรียนที่พัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม 
จริยธรรม ตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียนกำหนดในระดับ     
ดีขึ้นไป   
2. ร้อยละของผู้เรียนต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
ต่างๆของโรงเรียน ในระดับดีขึ้นไป  
3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความภูมิใจในท้องถิ่น และ
ความเป็นไทยในระดับดีขึ้นไป  
4. ร้อยละของผู้เรียนที่มีสุขอนามัย ในระดับดีขึ้นไป 
 

2. ผู้เรียนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ไปใช้ได้จริงและได้รับการดูแลช่วยเหลือ 

1. ร้อยละของผู้เรียนในการนำหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ ในระดับดีขึ้นไป  
2. ร้อยละของการมีส่วนร่วมในโครงการ และ 
กิจกรรมของผู้เรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  
3. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการดูแลช่วยเหลือ ตาม
ระบบ ในระดับดีขึ้นไป  
4. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับทุนการศึกษาพัฒนาชีวิต 

3. การบริหารจัดการศึกษาเป็นไปตามระเบียบ  
แบบแผน  มีคุณธรรม โปร่งใส มีส่วนร่วมรับผิดชอบ 
และคุ้มค่า  
 

1. ร้อยละของความสำเร็จของโครงการ กิจกรรม 
ตามแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ 
แผนปฏิบัติการประจำปี ในระดับดีขึ้นไป  
2. ร้อยละของการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  
3. ร้อยละของความพึงพอใจต่อการบริหาร  
จัดการศึกษาของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

4. ชุมชนและองค์กรต่างๆทุกภาคส่วน  มีส่วนร่วม 
ในการจัดการศึกษา 

1. ร้อยละของการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  
2. ร้อยละของความพึงพอใจต่อการบริหาร  
จัดการศึกษาของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

 
 



2. โครงการ/กิจกรรม  แผนงานบริหารทั่วไป 

โครงการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

1.  โครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมและ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์  
 - กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ  
- กิจกรรมโรงเรียนสุจริต    
- กิจกรรมค่ายคุณธรรม   
- กิจกรรมห้องเรียน/
สถานศึกษา สีขาว   
- กิจกรรมวันสำคัญ   
- กิจกรรมออมทรัพย์ 
- กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี  
- กิจกรรมสหกรณร์้านคา้   
- กิจกรรมสอบธรรมศึกษา 

1.ร้อยละของผู้เรียนที่พัฒนาตนเอง ให้
มีคุณธรรมจริยธรรม ตามเกณฑ์ท่ี
โรงเรียนกำหนดในระดับดีขึ้นไป   
2. ร้อยละของผู้เรียนต่อการมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน ในระดับ
ดีขึ้นไป  
3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความภูมิใจ 
ในท้องถิ่นและความเป็นไทย ในระดับ
ดีขึ้นไป 

ครแูละบุคลากร 
ตามคำสั่ง
มอบหมาย 

พิจารณา
จัดสรร ตาม 
รายละเอียด
ของการจัด 
กิจกรรมที่เสนอ 

2.  โครงการสุขภาพดีมีสุข  
- กิจกรรมประกันอุบัติเหตุ  
- กิจกรรมสุขอนามัย    
- กิจกรรมทดสอบ 
  สมรรถภาพ   
- กิจกรรมอาหารเสริม(นม) 

1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีสุขอนามัย 
ในระดับดีขึ้นไป 

  

3.  โครงการอาหารกลางวัน  
- การจัดการอาหารกลางวัน  
- การปรับปรุงสถานที่ 
  รับประทาน อาหาร  
 

1. ร้อยละของการได้รับประทาน 
อาหารกลางวันครบทุกคน   
2. ร้อยละของผู้เรียน มีสุขภาพ 
สมบูรณ์แข็งแรงและมีภูมิต้านทานโรค 
ในระดับดีขึ้นไป  
3.  ร้อยละของความพึงพอใจ ของ
ผู้เกี่ยวข้องในระดับดีขึ้นไป 

ครแูละบุคลากร 
ตามคำสั่ง
มอบหมาย 

พิจารณา
จัดสรร ตาม 
รายละเอียด
ของการจัด 
กิจกรรมที่เสนอ 

4.  โครงการการเรียนรู้หลัก 
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง   
- ศาสตร์พระราชา   

1. ร้อยละของการจัดการเรียน 
การสอนโดยใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  

ครแูละบุคลากร 
ตามคำสั่ง
มอบหมาย 

พิจารณา
จัดสรร ตาม 
รายละเอียด



- โรงเรียนปลอดขยะ/
ธนาคาร ขยะ  
 

2. ร้อยละของนักเรียนที่ใช้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มา
ประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต  
3. ร้อยละของความพึงพอใจของ 
ผู้เกี่ยวข้องที่มีต่อการจัดการศึกษา 
 

ของการจัด 
กิจกรรมที่เสนอ 

โครงการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

5.  โครงการพัฒนาระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน   
- กิจกรรมการเยี่ยมบ้าน 
- กิจกรรมระบบดูแล
ชว่ยเหลือนักเรียน   

1.ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการดูแล 
ช่วยเหลือ  
2. ร้อยละของความพึงพอใจของ ผู้มี
ส่วนเกีย่วข้องที่มีต่อการจัดการศึกษา 

ครูและบุคลากร 
ตามคำสั่ง
มอบหมาย 

พิจารณา
จัดสรร ตาม 
รายละเอียด
ของการจัด 
กิจกรรมที่เสนอ 

6.  โครงการจัดทำ
แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  
- การจัดทำแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา   
- การจัดทำแผนปฏิบัติการ 
ประจำปี  

1. ร้อยละของการมีส่วนร่วมในการ 
จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
2. ร้อยละของการนำแผนปฏิบัติการไป
ดำเนินงาน ในระดับดีขึ้นไป 

ครูและบุคลากร 
ตามคำสั่ง
มอบหมาย 

พิจารณา
จัดสรร ตาม 
รายละเอียด
ของการจัด 
กิจกรรมที่เสนอ 

7.  โครงการพัฒนาอาคาร
สถานที่   
- ปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบ
ไฟฟ้า และประปา  
- ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคาร
เรียน/ อาคารประกอบ/ 
ปรับปรุงภูมิทัศน์  
- ห้องเรียนน่าอยู่/เขต
รับผิดชอบสะอาด  

1. ร้อยละของการปรับปรุงซ่อมแซม 
อาคารเรียน อาคารประกอบ และ  
ภูมิทัศน์ ให้เรียบร้อย สวยงาม  มี
ความปลอดภัย 

ครแูละบุคลากร 
ตามคำสั่ง
มอบหมาย 

พิจารณา
จัดสรร ตาม 
รายละเอียด
ของการจัด 
กิจกรรมที่เสนอ 

8.  โครงการบริหารจัด
การศึกษา แบบมีส่วนร่วม   
- การจัดทำแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา   

1. รอ้ยละของการมีส่วนร่วม ในการ
บริหารจัดการศึกษาของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง 

ครูและบุคลากร 
ตามคำสั่ง
มอบหมาย 

พิจารณา
จัดสรร ตาม 
รายละเอียด
ของการจัด 
กิจกรรมที่เสนอ 



- การจัดทำแผนปฏิบัติการ 
ประจำปี   
- การประชุมคณะกรรมการ 
สถานศึกษา   
- การประชุมคณะกรรมการ
ภาคี 4 ฝ่าย   
- การประชุมเครือข่าย
ผู้ปกครองและครู  
- การประชุมผู้ปกครอง
นักเรียน 
 
 

โครงการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

9.  โครงการระดม
ทรัพยากรเพ่ือ พัฒนา
การศึกษา   
- การจัดหา ระดมทรัพยากร 

1. ร้อยละของการมีส่วนร่วม ในการ
บริหารจัดการศึกษาของ ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง 

ครูและบุคลากร 
ตามคำสั่ง
มอบหมาย 

พิจารณา
จัดสรร ตาม 
รายละเอียด
ของการจัด 
กิจกรรมที่เสนอ 

10.  โครงการสานสัมพันธ์
ชุมชน   
- การสานความสัมพันธ์กับ
ชุมชุน   
- วารสาร/เว็บไซต์ เพื่อการ 
ประชาสัมพันธ์ 

1. ร้อยละของความพึงพอใจ ของผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องที่มีต่อการจัดการศึกษา 

ครูและบุคลากร 
ตามคำสั่ง
มอบหมาย 

พิจารณา
จัดสรร ตาม 
รายละเอียด
ของการจัด 
กิจกรรมที่เสนอ 

 

 

 
 
 
 
 

 



สาระสำคัญของแผนงานและโครงการ 
แผนงาน  บริหารงานวิชาการ       หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ฝ่ายวิชาการ 
 
เป้าประสงค์ / วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดผลสำเร็จ 

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา 
และจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

1.  ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ที่ได้รับการพัฒนา  
2.  ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ที่จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้สื่อ เทคโนโลยี 
สารสนเทศและนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ 

1. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ใช้สื่อ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมในการจัดการ 
เรียนการสอน 
  
 

 

3. โครงการ/กิจกรรม  แผนงาน  บริหารงานบุคคล 

โครงการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

1.  โครงการพัฒนาบุคลากร  
- ประชุม อบรม สัมมนา   
- ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยน
เรียนรู้   
- ทะเบียนประวัติ   
- ความดีความชอบ   
- เครื่องราชย์อิสริยาภรณ์ 

1.  ร้อยละของครูและบุคลากร ทาง
การศึกษา ที่ได้รับการพัฒนา  
2.  ร้อยละของครูและบุคลากร  
ทางการศึกษาที่จัดการเรียนการสอน 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   
3. ร้อยละของครูและบุคลากร  
ทางการศึกษาที่ใช้สื่อเทคโนโลยี 
สารสนเทศและนวัตกรรม ในการจัด 
การเรียนการสอน 

ครแูละบุคลากร 
ตามคำสั่ง
มอบหมาย 

พิจารณา
จัดสรร ตาม 
รายละเอียด
ของการจัด 
กิจกรรมที่เสนอ 

2.  โครงการจัดหาบุคลากร
เพ่ือส่งเสริมการจัด
การศึกษา   
- วิทยากรภูมิปัญญาด้าน
ต่างๆ 
- จัดหาครูและบุคลากรใน
สาขาทีข่าดแคลน  

1. ร้อยละของการจัดหาครูและ 
บุคลากรในสาขาที่ขาดแคลน  
2. ร้อยละของความพึงพอใจ ในการ
จัดการเรียนการสอนของครู ในสาขาท่ี
ขาดแคลนตั้งแตร่ะดับดีขึ้นไป 

  



 

สาระสำคัญของแผนงานและโครงการ 
แผนงาน  บริหารงานวิชาการ       หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ฝ่ายวิชาการ 
 
เป้าประสงค์ / วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดผลสำเร็จ 

1. จัดสรร ควบคุมตรวจสอบ การใช้จ่ายงบประมาณ
ได้ถูกต้อง ตรงตามวัตถุประสงค์และลำดับ
ความสำคัญ  
 

1.ร้อยละของการจัดสรรงบประมาณตามแผนงาน 
โครงการ  
2. ร้อยละของการตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน 
งบประมาณ  
3. รายงานการใช้งบประมาณ 

2. บริหารทรัพยากร  พัสดุ ครุภัณฑ์ได้ถูกต้อง ตาม
ระเบียบและงบประมาณที่กำหนด 

1. ร้อยละของการลงทะเบียน บันทึก รายงานพัสดุ 
ครุภัณฑ์ประจำปีถูกต้องเป็นปัจจุบัน  ตรวจสอบได้ 

 

4. โครงการ/กิจกรรม  แผนงาน  บริหารงบประมาณ 

โครงการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

1.โครงการจัดสรร
งบประมาณ รายจ่าย
ประจำปี    
-  การจัดสรรงบประมาณ 
ประจำปี   
-  การตรวจสอบการใช้งบฯ    
- การรายงานการใช้งบฯ 

1. ร้อยละของการจัดสรร  ควบคุม 
ตรวจสอบ การใช้จ่ายงบประมาณ ได้
ถูกต้อง ตรงตามแผนการพัฒนา 
คุณภาพการศึกษา วัตถุประสงค์ และ 
ลำดับความสำคัญ 

ครูและบุคลากร 
ตามคำสั่ง
มอบหมาย 

จัดสรร ตาม 
สัดส่วน ของ
งบประมาณ
ประจำปี 

2.  โครงการบริหารพัสดุ
ครุภัณฑ์   
- กิจกรรมการจัดหา 
ตรวจสอบ ลงทะเบียน   
บำรุงรักษา จำหน่าย 

1. ร้อยละของการบริหารทรัพยากร  
พัสดุครุภัณฑ์ได้ถูกต้องตามระเบียบ 
และงบประมาณที่กำหนด  
2. ร้อยละของการลงทะเบียน บันทึก 
รายงานพัสดุครุภัณฑ์ประจำปี ถูกต้อง
เป็นปัจจุบัน ตรวจสอบได้ 

ครแูละบุคลากร 
ตามคำสั่ง
มอบหมาย 

พิจารณา
จัดสรร ตาม 
รายละเอียด
ของการจัด 
กิจกรรมที่เสนอ 

3.  โครงการดูแลรักษา
ระบบ สาธารณูปโภค  

1.ร้อยละของการดำเนินการจ่าย  
ค่าสาธารณูปโภค 

ครแูละบุคลากร 
ตามคำสั่ง
มอบหมาย 

จดัสรร ตาม 
สัดส่วน ของ
งบประมาณ
ประจำปี 



- ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค/ 
ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ 
เชื้อเพลิง 
4.  โครงการทุนการศึกษา
พัฒนาชีวิต   
- กิจกรรมการจัดหาและ
มอบทุนการศึกษา 

1.ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับทุน 
การศึกษา 

ครแูละบุคลากร 
ตามคำสั่ง
มอบหมาย 

จัดสรร ตาม 
สัดส่วน ของ
งบประมาณ
ประจำปี 

 

กลยุทธก์ารพัฒนาโรงเรียน  

กลยุทธ์การพฒันาโรงเรียน เข้ากับแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ดังนี้ 
1.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรและ   ค่านิยมหลัก    

ของคนไทย 12 ประการ 
   - โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุข 
   - โครงการสภานักเรียนส่งเสริมประชาธิปไตย 
 
2.  เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ 
 -  โครงการพัฒนาทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย 
  -  โครงการพัฒนาระบบระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ให้เข้มแข็ง โดยใช้      
                      ผลการประเมินระดับชาติ เป็นฐานของการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
 -  โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 -  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 -  โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนต้นแบบ 
 -  โครงการส่งเสริมสุขภาพ 
 - โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 
 - โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (อนุบาล 2–มัธยมศึกษาปีที่ 6) 
 
3.  ส่งเสริมสนับสนุน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ได้รับการพัฒนาตามความต้องการ                         
    และความจำเป็นของสถานศึกษา 

- โครงการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21 
- โครงการกิจกรรมวันสำคัญ 

 
4. พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 



- โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยเด็กปฐมวัย 
 

5.  พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม 
  - โครงการพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา 
  - โครงการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี 
                       คุณภาพ     
 

 



 สรุปข้อมูลรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 
โรงเรียนบ้านระเริง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 

 

  ที่ แผนงาน/โครงการ 
จำนวน

หน่วยนับ 
จัดหา 

โดยใช้วิธี 
เงิน 

งบประมาณ 
เป็นไป

ตามแผน 
ไม่เป็นไป 
ตามแผน 

หมาย
เหตุ 

1 โครงการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย 1 โครงการ เฉพาะเจาะจง 6,000 √   
2 โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยเด็กปฐมวัย 1 โครงการ เฉพาะเจาะจง 20,000 √   
3 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็งฯ 1 โครงการ เฉพาะเจาะจง 9,000 √   
4 โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 1 โครงการ เฉพาะเจาะจง 10,000 √   
5 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 1 โครงการ เฉพาะเจาะจง 29,714 √   
6 โครงการกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัยในโรงเรียน 1 โครงการ เฉพาะเจาะจง 5,000 √   
7 โครงการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนบ้านระเริง “ระเริงเกมส์” 1 โครงการ เฉพาะเจาะจง 25,000 √   
8 โครงการพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา 1 โครงการ เฉพาะเจาะจง 10,000 √   
9 โครงการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการ

เรียนรู้ อย่างมีคุณภาพ 
1 โครงการ เฉพาะเจาะจง 38,000 

√   

10 โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุข 1 โครงการ เฉพาะเจาะจง 20,000 √   
11 โครงการวันภาษาไทยและวันต่อต้านยาเสพติด 1 โครงการ เฉพาะเจาะจง 10,000 √   
12 โครงการวันแม่แห่งชาติ 1 โครงการ เฉพาะเจาะจง 5,000 √   
13 โครงการวันวิทยาศาสตร์ 1 โครงการ เฉพาะเจาะจง 10,000 √   
14 โครงการวันขึ้นปีใหม่ 1 โครงการ เฉพาะเจาะจง 22,140 √   
15 โครงการวันไหว้ครู 1 โครงการ เฉพาะเจาะจง 5,000 √   
16 โครงการวันเด็กแห่งชาติ 1 โครงการ เฉพาะเจาะจง 9,480 √   
17 โครงกาวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 1 โครงการ เฉพาะเจาะจง 5,000 √   



สรุปข้อมูลรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 
โรงเรียนบ้านระเริง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 

 

  ที่ แผนงาน/โครงการ 
จำนวน

หน่วยนับ 
จัดหา 

โดยใช้วิธี 
เงิน 

งบประมาณ 
เป็นไป

ตามแผน 
ไม่เป็นไป 
ตามแผน 

หมาย
เหตุ 

18 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ฯ 1 โครงการ เฉพาะเจาะจง 5,000 √   

19 สภานักเรียนส่งเสริมประชาธิปไตย 1 โครงการ เฉพาะเจาะจง 10,000 √   

20 โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 1 โครงการ เฉพาะเจาะจง 12,000 √   

21 โครงการจัดซื้อวัสดุนักงาน  1 โครงการ เฉพาะเจาะจง 80,092 √   

22 โครงการเข้าค่ายคุณธรรมระดับชั้นปฐมวัย 1 โครงการ เฉพาะเจาะจง 5,000 √   

23 โครงการเข้าค่ายคุณธรรมระดับชั้นประถมศึกษา 1-6 1 โครงการ เฉพาะเจาะจง 12,000 √   

24 โครงการเข้าค่ายคุณธรรมระดับชั้นมัธยมศึกษา 1-6 1 โครงการ เฉพาะเจาะจง 20,840 √   

25 โครงการโครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ 1 โครงการ เฉพาะเจาะจง 20,660 √   

26 โครงการโครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ 1 โครงการ เฉพาะเจาะจง 30,600 √   

27 โครงการทัศนศึกษาระดับชั้นปฐมวัย 1 โครงการ เฉพาะเจาะจง 7,480 √   

28 โครงการทัศนศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 1 โครงการ เฉพาะเจาะจง 22,440 √   

29 โครงการทัศนศกึษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 1 โครงการ เฉพาะเจาะจง 42,200 √   

30 
โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

(อนุบาล2 – มัธยมศึกษาปีที่ 6) กิจกรรม A WORD A DAY 
1 โครงการ เฉพาะเจาะจง 2,000 √ 

  

31 
โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

(อนุบาล2 – มัธยมศึกษาปีที่ 6) กิจกรรม English Time 
1 โครงการ เฉพาะเจาะจง 2,000 √ 

  

 



สรุปข้อมูลรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 
โรงเรียนบ้านระเริง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 

 

ที ่ แผนงาน/โครงการ 
จำนวน

หน่วยนับ 
จัดหาโดยใช้

วิธี 
เงิน

งบประมาณ 
เป็นไป

ตามแผน 
ไม่เป็นไป
ตามแผน 

หมาย
เหตุ 

32 
โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน(อนุบาล2 – มัธยมศึกษา 
ปีที่ 6) กิจกรรมสารสนเทศ/ICT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 

1 โครงการ เฉพาะเจาะจง 4,020 √ 
  

33 
โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน(อนุบาล2 – มัธยมศึกษา 
ปีที่ 6) กิจกรรมสารสนเทศ/ICT ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 

1 โครงการ เฉพาะเจาะจง 3,560 √ 
  

34 
โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน(อนุบาล2 – มัธยมศึกษา 
ปีที่ 6) กิจกรรมสารสนเทศ/ICT ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 

1 โครงการ เฉพาะเจาะจง 3,450 √ 
  

35 
โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน(อนุบาล2 – มัธยมศึกษา 

ปีที่ 6) กิจกรรมสารสนเทศ/ICT ชั้นอนุบาล 2-3 
1 โครงการ เฉพาะเจาะจง 5,000 √ 

  

36 โครงการปัจฉิมนิเทศ 1 โครงการ เฉพาะเจาะจง 20,850 √   

37 
โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน(อนุบาล2 – มัธยมศึกษา 
ปีที่ 6) กิจกรรมค่ายคุณธรรมปฐมวัย 

1 โครงการ เฉพาะเจาะจง 5,000 √ 
  

38 
โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน(อนุบาล2 – มัธยมศึกษา 
ปีที่ 6) กิจกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย 

1 โครงการ เฉพาะเจาะจง 4,860 √ 
  

39 โครงการเดินทางไกลลูกเสือสำรอง 1 โครงการ เฉพาะเจาะจง 1,950 √   

40 โครงการวันคริสตมาส 1 โครงการ เฉพาะเจาะจง 7,000 √   

 

 



 

 
 

โรงเรียน… บ้านระเริง  (รายหัว)       

จำนวนนักเรียนของสถานศึกษา 

ชั้นเรียน 
ปีปัจจุบัน ปีท่ีขอตั้ง ปีล่วงหน้า  3  ปี 

2562 2563 2564 2565 2566 

ก่อนประถม รายหัว 1,700 บาท     
อ. 2 (คน) 17 16 20 20 20 
อ. 3 (คน) 26 17 16 20 20 

รวมนักเรียน(คน) 43 33 36 40 40 

รวมงบประมาณ(บาท) 73,100 56,100 61,200 68,000 68,000 

ประถมศึกษา รายหัว 1,900 บาท    
ป. 1 (คน) 24 26 17 16 20 
ป. 2 (คน) 15 24 26 17 16 

ป. 3 (คน) 27 15 24 26 17 
ป. 4 (คน) 26 27 15 24 26 
ป. 5 (คน) 28 26 27 15 24 
ป.6 (คน) 24 28 26 27 15 

รวมนักเรียน (คน) 144 146 135 125 118 

รวมงบประมาณ (บาท) 273,600 277,400 256,500 237,500 

 

224,200  
 



 



 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

โรงเรียน… บ้านระเริง  (รายหัว)       

จำนวนนักเรียนของสถานศึกษา 

ชั้นเรียน 
ปีปัจจุบัน ปีท่ีขอตั้ง ปีล่วงหน้า  3  ปี 

2562 2563 2564 2565 2566 

มัธยมศึกษาตอนต้น รายหัว 3,500 บาท     

ม. 1 (คน) 35 30 35 35 35 

ม. 2 (คน) 30 35 30 30 30 

ม. 3 (คน) 22 30 30 30 30 
รวมนักเรียน (คน) 87 95 95 95 95 

รวมงบประมาณ (บาท) 304,500 332,500 332,500 332,500 332,500 

มัธยมศึกษาตอนปลาย รายหัว 3,800 บาท     

ม.4 (คน) 1 15 15 15 15 

ม.5 (คน) 14 1 14 14 14 

ม.6 (คน) 5 13 1 14 14 
รวมนักเรียน (คน) 20 29 30 43 43 

รวมงบประมาณ (บาท) 76,000 110,200 114,000 163,400 163,400 
รวมทั้งสิ้น (บาท) 727,200 776,200 764,200 801,400 788,100 
รวมนักเรียน (คน) 294 303 296 303 296 



โรงเรียน… บ้านระเริง ค่าอุปกรณ์ 

จำนวนนักเรียนของสถานศึกษา 

ชั้นเรียน 
ปีปัจจุบัน ปีท่ีขอตั้ง ปีล่วงหน้า  3  ปี 

2562 2563 2564 2565 2566 

ก่อนประถม อุปกรณ์ 200 บาท/ปี     
อ. 2 (คน) 17 16 20 20 20 
อ. 3 (คน) 26 17 16 20 20 

รวมนักเรียน(คน) 43 33 36 40 40 
รวมงบประมาณ

(บาท) 12,900 9,900 10,800 12,000 12,000 

ประถมศึกษา อุปกรณ์ 390 บาท/คน    
ป. 1 (คน) 24 26 17 16 20 
ป. 2 (คน) 15 24 26 17 16 
ป. 3 (คน) 27 15 24 26 17 
ป. 4 (คน) 26 27 15 24 26 
ป. 5 (คน) 28 26 27 15 24 
ป.6 (คน) 24 28 26 27 15 

รวมนักเรียน (คน) 144 146 135 125 118 

รวมงบประมาณ 
(บาท) 56,160 56,940 52,650 48,750 

 
46,020 

 

 
 

 
 

 
 

 
     



 
มัธยมศึกษาตอนต้น 

 
อุปกรณ์ 

 
420 

 
บาท 

ม. 1 (คน) 35 30 35 35 35 

ม. 2 (คน) 30 35 30 30 30 

ม. 3 (คน) 22 30 30 30 30 
รวมนักเรียน (คน) 87 95 95 95 95 
รวมงบประมาณ 

(บาท) 36,540 42,000 39,900 39,900 39,900 

มัธยมศึกษาตอน
ปลาย อุปกรณ์ 460 บาท     

ม.4 (คน) 1 15 15 15 15 

ม.5 (คน) 14 1 14 15 15 

ม.6 (คน) 5 13 1 14 15 
รวมนักเรียน (คน) 20 29 30 44 45 
รวมงบประมาณ 

(บาท) 9,200 13,340 13,800 20,240 20,700 
รวมทั้งสิ้น (บาท) 114,800 122,180 117,150 120,890 118,620 
รวมนักเรียน (คน) 294 303 296 304 298 

      
 

 

 



 

โรงเรียน… บ้านระเริง ค่าอุปกรณ์ 

จำนวนนักเรียนของสถานศึกษา 

ชั้นเรียน 
ปีปัจจุบัน ปีท่ีขอตั้ง ปีล่วงหน้า  3  ปี 

2562 2563 2564 2565 2566 

ก่อนประถม อุปกรณ์ 200 บาท/ปี     
อ. 2 (คน) 17 16 20 20 20 
อ. 3 (คน) 26 17 16 20 20 

รวมนักเรียน(คน) 43 33 36 40 40 
รวมงบประมาณ

(บาท) 12,900 9,900 10,800 12,000 12,000 

ประถมศึกษา อุปกรณ์ 390 บาท/คน    

บาท/

คน 2562 2563 2564 2565 2566 

ป. 1 (คน) 24 26 17 16 20 
390 9360 10140 6630 6240 7800 

ป. 2 (คน) 15 24 26 17 16 
390 5850 9360 10140 6630 6240 

ป. 3 (คน) 27 15 24 26 17 
390 1050 5850 9360 10140 6630 

ป. 4 (คน) 26 27 15 24 26 
390 1010 10530 5850 9360 10140 

ป. 5 (คน) 28 26 27 15 24 
390 1090 10140 10530 5850 9360 

ป.6 (คน) 24 28 26 27 15 
390 9360 10920 10140 10530 5850 



รวมนักเรียน (คน) 144 146 135 125 118 
 56,160 56,940 52,650 48,750 46,020 

รวมงบประมาณ 
(บาท) 56,160 56,940 52,650 48,750 

 
46,020 

 

      

มัธยมศึกษาตอนต้น อุปกรณ์ 420 บาท     

บาท/

คน 2562 2563 2564 2565 2566 

ม. 1 (คน) 35 30 35 35 35 
420 14700 14700 14700 14700 14700 

ม. 2 (คน) 30 35 30 30 30 
420 12600 14700 12600 12600 12600 

ม. 3 (คน) 22 30 30 30 30 
420 9240 12600 12600 12600 12600 

รวมนักเรียน (คน) 87 95 95 95 95 
 36,540 42,000 39,900 39,900 39,900 

รวมงบประมาณ 
(บาท) 36,540 42,000 39,900 39,900 39,900 

      

มัธยมศึกษาตอนปลาย อุปกรณ์ 460 บาท     

บาท/

คน 2562 2563 2564 2565 2566 

ม.4 (คน) 1 15 15 15 15 
460 460 6900 6900 6900 6900 

ม.5 (คน) 14 1 14 15 15 
460 6440 460 6440 6900 6900 

ม.6 (คน) 5 13 1 14 15 
460 2300 5980 460 6440 6900 

รวมนักเรียน (คน) 20 29 30 44 45 
 9,200 13,340 13,800 20,240 20,700 



 

 

 

โรงเรียน… บ้านระเริง พัฒนาผู้เรียน       
จำนวนนักเรียนของสถานศึกษา       

ชั้นเรียน 
ปีปัจจุบัน ปีท่ีขอตั้ง ปีล่วงหน้า  3  ปี       

2562 2563 2564 2565 2566       

ก่อนประถม 
พัฒนา
ผู้เรียน 215 บาท/ปี           

อ. 2 (คน) 17 16 20 20 20       
อ. 3 (คน) 26 17 16 20 20       

รวมนักเรียน
(คน) 43 33 36 40 40       

รวมงบประมาณ
(บาท) 9,245 7,095 7,740 8,600 8,600       

ประถมศึกษา 
พัฒนา
ผู้เรียน 240 

บาท/
คน    

บาท/
คน 2562 2563 2564 2565 2566 

ป. 1 (คน) 24 26 17 16 20 240 5760 6240 4080 3840 4800 

รวมงบประมาณ 
(บาท) 9,200 13,340 13,800 20,240 20,700 

รวมทั้งสิ้น (บาท) 114,800 122,180 117,150 120,890 118,620 
รวมนักเรียน (คน) 294 303 296 304 298 

      



ป. 2 (คน) 15 24 26 17 16 240 3600 5760 6240 4080 3840 
ป. 3 (คน) 27 15 24 26 17 240 6480 3600 5760 6240 4080 
ป. 4 (คน) 26 27 15 24 26 240 6240 6480 3600 5760 6240 
ป. 5 (คน) 28 26 27 15 24 240 6720 6240 6480 3600 5760 
ป.6 (คน) 24 28 26 27 15 240 5760 6720 6240 6480 3600 

รวมนักเรียน 
(คน) 144 146 135 125 118  34,560 35,040 32,400 30,000 28,320 

รวมงบประมาณ 
(บาท) 34,560 35,040 32,400 30,000 28,320 

       
มัธยมศึกษา

ตอนต้น 
พัฒนา
ผู้เรียน 440 บาท     

บาท/
คน 2562 2563 2564 2565 2566 

ม. 1 (คน) 35 30 35 35 35 440 15400 15400 15400 15400 15400 

ม. 2 (คน) 30 35 30 30 30 440 13200 15400 13200 13200 13200 

ม. 3 (คน) 22 30 30 30 30 440 9680 13200 13200 13200 13200 
รวมนักเรียน 

(คน) 87 95 95 95 95  38,280 44,000 41,800 41,800 41,800 
รวมงบประมาณ 

(บาท) 38,280 44,000 41,800 41,800 41,800       
มัธยมศึกษาตอน

ปลาย 
พัฒนา
ผู้เรียน 475 บาท     

บาท/
คน 2562 2563 2564 2565 2566 

ม.4 (คน) 1 15 15 15 15 475 475 7125 7125 7125 7125 

ม.5 (คน) 14 1 14 15 15 475 6650 475 6650 7125 7125 

ม.6 (คน) 5 13 1 14 15 475 2375 6175 475 6650 7125 



รวมนักเรียน 
(คน) 20 29 30 44 45  9,500 13,775 14,250 20,900 21,375 

รวมงบประมาณ 
(บาท) 9,500 13,775 14,250 20,900 21,375       

รวมทั้งสิ้น 
(บาท) 91,585 99,910 96,190 101,300 100,095       

รวมนักเรียน 
(คน) 294 303 296 304 298       

 

 

โรงเรียน… บ้านระเริง อาหารกลางวัน       
จำนวนนักเรียนของสถานศึกษา       

ชั้นเรียน 
ปีปัจจุบัน ปีท่ีขอตั้ง ปีล่วงหน้า  3  ปี       

2562 2563 2564 2565 2566       
ก่อนประถม อาหารกลางวัน 20 บาท/วัน 200 วัน ปีละ4000       
อ. 2 (คน) 17 16 20 20 20       
อ. 3 (คน) 26 17 16 20 20       

รวมนักเรียน(คน) 43 33 36 40 40       
รวมงบประมาณ

(บาท) 172,000 132,000 144,000 160,000 160,000       
ประถมศึกษา อาหารกลางวัน 20 บาท/คน 200 วัน   บาท/คน 2562 2563 2564 2565 2566 

ป. 1 (คน) 24 26 17 16 20 4,000 96000 104000 68000 64000 80000 



ป. 2 (คน) 15 24 26 17 16 4,000 60000 96000 104000 68000 64000 
ป. 3 (คน) 27 15 24 26 17 4,000 108000 60000 96000 104000 68000 
ป. 4 (คน) 26 27 15 24 26 4,000 104000 108000 60000 96000 104000 
ป. 5 (คน) 28 26 27 15 24 4,000 112000 104000 108000 60000 96000 
ป.6 (คน) 24 28 26 27 15 4,000 96000 112000 104000 108000 60000 

รวมนักเรียน (คน) 144 146 135 125 118  576,000 584,000 540,000 500,000 472,000 

รวมงบประมาณ 
(บาท) 576,000 584,000 540,000 500,000 

 
472,000 

       
 

มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

 
อาหารกลางวัน 

 
 
0 

 
 

บาท     
 
บาท/คน 

 
 

2562 

 
 

2563 

 
 

2564 

 
 
2565 

 
 

2566 

ม. 1 (คน) 35 30 35 35 35 0 0 0 0 0 0 

ม. 2 (คน) 30 35 30 30 30 0 0 0 0 0 0 

ม. 3 (คน) 22 30 30 30 30 0 0 0 0 0 0 
รวมนักเรียน (คน) 87 95 95 95 95  0 0 0 0 0 
รวมงบประมาณ 

(บาท) 0 0 0 0 0       
มัธยมศึกษาตอน

ปลาย อาหารกลางวัน 0 บาท     บาท/คน 2562 2563 2564 2565 2566 

ม.4 (คน) 1 15 15 15 15 0 0 0 0 0 0 

ม.5 (คน) 14 1 14 15 15 0 0 0 0 0 0 

ม.6 (คน) 5 13 1 14 15 0 0 0 0 0 0 



รวมนักเรียน (คน) 20 29 30 44 45  0 0 0 0 0 
รวมงบประมาณ 

(บาท) 0 0 0 0 0       
รวมทั้งสิ้น (บาท) 748,000 716,000 684,000 660,000 632,000       
รวมนักเรียน (คน) 294 303 296 304 298       

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประมาณการรายรับประจำปีงบประมาณ 2562-2566  

      
รายการ 2562 2563 2564 2565 2566 

รายหัว 727,200 776,200 764,200 801,400 788,100 

ค่าหนังสือ 202,510 223,936 216,394 225,387 221,092 

ค่าเครื่องแบบ 113,890 121,960 117,150 121,750 119,730 

ค่าอุปกรณ์ 114,800 122,180 117,150 120,890 118,620 

พัฒนาผู้เรียน 91,585 99,910 96,190 101,300 100,095 

รวม 1,249,985 1,344,186 1,311,084 1,370,727 1,347,637 



อาหารกลางวัน 748,000 716,000 684,000 660,000 632,000 
 

ประมาณการรายจ่ายค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ปี 2562-2566  
      

รายการ 2562 2563 2564 2565 2566 
งานบริหารจัดการทั่วไป 314,512 552,657 552,657 552,657 552,657 
ด้านพัฒนาการเรียนการสอน 364,600 586,831 586,831 586,831 586,831 
ด้านการบริหาร 
งานบุคคล 151,564 80,000 100,000 150,000 150,000 
อ่ืนๆ 419,309 124,698 71,596 81,239 58,149 

รวม ##### ##### ##### ##### ##### 
 



บทที่ 5 การกำกับ ติดตามและรายงานผล 

เพ่ือให้การดำเนินการของโรงเรียนบ้านระเริง บรรลุผลสำเร็จและเป็นไปตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ประจำปีงบประมาณ 2562-2566  จึงได้กำหนดแนวทางและมาตรการในการกำกับ ติดตามและรายงานผล ดังนี้   

1. การกำกับ ติดตาม และรายงานผล           
1.1 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบและผู้กำกับ ติดตามรายกลยุทธ์ รายโครงการ และกำหนด  

ปฏิทินในการดำเนินงานและการกำกับติดตาม รายงานผล  ดังนี้ 
ประเภทงบประมาณ ระยะเวลาที่ขอเบิก ระยะเวลาส่งใช้ ผู้รับผิดชอบ สรุปผล/ รายงานผล 

1. งบประมาณที่ได้รับ 
แจ้งจัดสรร 

วันที่ได้รับใบแจ้ง  ผู้รับผิดชอบ 
โครงการและ 
เจ้าหน้าที่ 
การเงนิ 

หลังสิ้นสุดโครงการ 
ภายใน 10 วัน 

2. งบพัฒนาการจัด 
การศึกษาตามกลยุทธ์ 
หรือโครงการใน 
แผนพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษา ปีงบประมาณ 
2562-2566 

ก่อนดำเนินการไม่ 
น้อยกว่า 7 วัน 
ทำการ 

ไม่เกิน 10 วัน
ทำ การหลัง 
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
โครงการ 

หลังสิ้นสุดโครงการ 
ภายใน 10 วัน 

3. รายงานผลการ 
ดำเนินโครงการ 

- - ผู้รับผิดชอบ 
โครงการและ
ฝ่ายแผน 

ไม่เกิน 10 วันทำ การ 

4. รายงานผลการ 
ดำเนินงานตามแผนการ 
จัดการศึกษาประจำปี 

- - ผู้รับผิดชอบ 
โครงการและ
ฝ่ายแผน 

สิ้นปีการศึกษา  
  
 

 
เมื่อได้ดำเนินการตามโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ให้ผู้รับผิดชอบโครงการทุกโครงการ จัดทำรายงานผลการ

ดำเนินงานตามแบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการทุกสิ้นปีการศึกษา เสนอต่อผู้อำนวยการโรงเรียน 
1.2 จัดทำเอกสารรายงานการศึกษาเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ 

สำนักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3   



2. การตรวจสอบและการประเมินผล แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินงานตามปฏิทิน   การปฏิบัติงาน
ของโรงเรียน จัดทำแบบประเมินผลโครงการทุกโครงการ ประเมินโครงการใน 3 ระยะ คือ ก่อนดำเนินการ  ระหว่าง
ดำเนินการ และหลังดำเนินการ   

3. นิเทศ กำกับ ติดตามผลการดำเนินงาน  นำผลการประเมินโครงการมาวิเคราะห์ สังเคราะห์      หารูปแบบความสำเร็จ 

และความคุ้มค่าในการดำเนินงาน โครงการใดควรจะดำเนินการต่อในปีงบประมาณต่อไป ควรปรับปรุงและแก้ไขอย่างไร มี 

ปัญหา อุปสรรคอย่างไร และโครงการใดไม่ควรดำเนินการต่อ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของแผนงาน (กลยุทธ์ระดับองค์กร) โครงการ/กิจกรรม และประมาณการงบประมาณ          

จำแนกตามโครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา 

การจัดสรรงบประมาณแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2562 

ที ่ งาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1 ค่าอินเทอร์เน็ต 15,408 นางพุทธมนต์  นามปัญญา  

2 ค่าไฟฟ้า 120,000 นางพุทธมนต์  นามปัญญา  

3 ค่าวัสดุสำนักงาน 80,092 นางสาวสุนันทา  โสบกระโทก  

4 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 39,000 นางสาวสุนันทา  โสบกระโทก  

 รวม 254,500   

ด้านพัฒนาการเรียนการสอน (งานพัฒนา) 

ที ่ งาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1 โครงการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์

สำหรับเด็กปฐมวัย 

6,000 นางสาวจุฬารัตน์  วงศ์อนุ วิชาการ 

2 โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยเด็กปฐมวัย 20,000 นางสาวจุฬารัตน์  วงศ์อนุ วิชาการ 

3 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน

ของสถานศึกษาให้เข้มแข็งฯ              

9,000 นางสุพรรษา  ศรีศุภโชค วิชาการ 

4 โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 10,000 นางสาวลัดดาวัลย์  กาญจนะ วิชาการ 

5 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ

ผู้เรียน 

60,400 นางสุพรรษา  ศรีศุภโชค วิชาการ 



6 โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนต้นแบบ

โรงเรียนในฝัน 

30,000 นางสาวขนิษฐา  กินก่ิง การบริหารทั่วไป 

7 โครงการส่งเสริมสุขภาพ 36,000 นางธัญสิริ  ลิบลับ การบริหารทั่วไป 

ที ่ งาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

8 โครงการพัฒนากระบวนการบริหารและการจัด

การศึกษา 

10,000 นางสุพรรษา  ศรีศุภโชค การบริหารทั่วไป 

9 โครงการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ

สังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ     

30,000 นางสาวจุฬารัตน์  วงศ์อนุ การบริหารทั่วไป 

10 โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และ

อบายมุข 

20,000 นางสาวขนิษฐา  กินก่ิง 

 

การบริหารทั่วไป 

11 โครงการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร

ทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21 

199,662 นายปริฉัตร  สัจจา การบริหารงาน

บุคคล 

12 โครงการกิจกรรมวันสำคัญ 78,722 นางนิภาพร  ไทยกิ่ง การบริหารทั่วไป 

13 สภานักเรียนส่งเสริมประชาธิปไตย 10,000 นางสาวจามีกร  ใยเพ็ง การบริหารทั่วไป 

14 โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับนักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 

20,000 นายชยาพล  ความดี การบริหารทั่วไป 

15 โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

(อนุบาล 2–มัธยมศึกษาปีที่ 6) 

199,890   นางนิศากร  ขำโชติ วิชาการ 

รวมทั้งสิ้น 739,190   

 

หมายเหตุ 
 1.  เงินอุดหนุนรายหัว ทั้งหมด     จำนวน  793,800  บาท 
  1.1  รายจ่ายประจำ    จำนวน  254,500  บาท 



  1.2  โครงการ 15 โครงการ   จำนวน  539,300  บาท 
 2.  เงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน   จำนวน  199,890  บาท 
 
  รวมทั้งสิ้น                       จำนวน  993,690  บาท 

 



บทบาทหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
1. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้  

1.1  ศึกษาความเข้าใจ วิเคราะห์การจัดการศึกษาตามแนวพระราชบัญญัติตามแนวพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ  

1.2   ให้คำปรึกษาคณะกรรมการจัดทำร่างแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
1.3   ส่งเสริม สนับสนุนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
1.4   สนับสนุน จัดหางบประมาณ ทรัพยากรต่างๆ ในการจัดการศึกษาที่เป็นปัจจัยในการพัฒนา 

โรงเรียน  
1.5   กำกับ ติดตาม การปฏิบัติงานของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในทุกด้าน  
1.6  ให้ความเห็นชอบ รว่มลงนาม  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

2. ผู้บริหารโรงเรียน  มีบทบาทหน้าที่ดังนี้  
2.1  ร่วมกำหนดวางแผนในการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  
2.2  กำกับ ดูแล ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของโรงเรียนให้เป็นไปตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2.3  สนับสนุน ส่งเสริม ให้คำปรึกษาในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในโรงเรียน  
2.4  ให้ความเห็นชอบ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
2.5  ติดต่อ ประสานงานกับผู้ปกครองและหน่วยงานภายนอก  ทั้งหน่วยงานราชการและเอกชน 

ที่เก่ียวข้อง เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของโรงเรียน  
2.6  รายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียน สู่สาธารณะชนและผู้ปกครอง  

3. ครู มีบทบาทหน้าที่ดังนี้  
3.1  ร่วมประชุมปฏิบัติการ เพ่ือทำแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ร่วมกับฝ่ายบริหาร  
3.2  ปฏิบัติตามกฎระเบียบ รักษาจรรยาบรรณ มารยาท และวินัยของข้าราชการครู  
3.3   จัดกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอน ให้เป็นไปตาม   
  ระเบียบและแนวปฏิบัติของการปฏิรูปการศึกษา  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
3.4   ปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากทางโรงเรียน เพ่ือให้เป็นไปตามแผนพฒันาคุณภาพ

การศึกษาของโรงเรียน ที่ได้วางไว้อย่างเต็มความสามารถ 
3.5  ดูแล  ควบคุม  อบรมสั่งสอนนักเรียนเกี่ยวกับระเบียบวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม  และ               

แนวปฏิบัติตัวของนักเรียนเพ่ือให้เป็นคนดีในสังคม  
3.6  สร้างความสามัคคีแก่บุคลากรภายในโรงเรียน  
3.7  นำเสนอ  รายงานผลการปฏิบัติงานต่อฝ่ายบริหารโรงเรียน 

4. นักการ ภารโรงมีบทบาทหน้าที่ดังนี้  
4.1 ให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของครู  เพ่ือให้งานเป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติของ

โรงเรียน 
4.2 ปฏิบัติงานตามหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย เต็มตามความสามารถ 



4.3 รักษาระเบียบวินัย  มีความเสียสละ และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่  
5. ผู้ปกครองและชุมชน มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้  

5.1 สนับสนุน  ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน  
5.2 ให้ข้อเสนอแนะ  แสดงความคิดเห็นในการดำเนินงานของโรงเรียน  
5.3 ให้ความสนับสนุนปัจจัยต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการศึกษา  
5.4 ให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนในการดูแล ควบคุมและแก้ไขความประพฤติของนักเรียน            

ในความปกครองให้เป็นไปตามกฎระเบียบของโรงเรียน  
5.5 ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียน  ร่วมแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้น  

6. นักเรียน  มีบทบาทหน้าที่ดังนี้  
6.1 ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลต่างๆ ในการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน  
6.2 ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ และข้อบังคับของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด  
6.3 ปฏิบัติตนให้เป็นคนดี  มีความขยันหมั่นเพียร  ซื่อสัตย์สุจริต  
6.4 เป็นผู้มีระเบียบวินัย  ปฏิบัติตนเป็นคนดีของโรงเรียนและสังคม  
6.5 ร่วมดูแลรักษาทรัพยากรและสมบัตขิองโรงเรียน  ให้มีความสะอาด เรียบร้อย ปฏิบัติงาน             

ที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จด้วยดี  
6.6 ช่วยกันรักษาและสร้างชื่อเสียงของโรงเรียน  
6.7 มีส่วนร่วมในการบริหารงานของโรงเรียน ตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปตามแนว

ทำงานของการปกครองแบบประชาธิปไตย  
6.8 สร้างความสามัคคีภายในหมู่คณะ  ไม่ก่อเหตุทะเลาะวิวาทหรือประพฤติปฏิบัติเพ่ือให้เป็นไป 

ในทางที่เสื่อมเสีย 
  
การกำกับ ติดตาม ประเมินผลและรายงาน 
การปฏิบัติงาน เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้วางไว้  นอกจากจะมกีารวางแผนที่ดี มีการนำแนวทาง

จากแผนมาปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดความสำเร็จ มีการกำกับ ตรวจสอบ การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เมื่อได้มีการ
ปฏิบัติงานสิ้นสุดแล้วจะต้องมีการประเมินผล เพ่ือให้ทราบว่าการปฏิบัติได้ผลเป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ี 
กำหนดไว้หรือไม ่ โรงเรียนได้กำหนดแนวทางการกำกับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานไว้  ดังต่อไปนี้  

1. การกำกับ ติดตาม  
1.1 โรงเรียนจัดระบบการกำกับติดตามผลของการปฏิบัติงานไว้ ตามแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน 

เกี่ยวกับวิธการปฏิบัติ บุคลากรที่รับผิดชอบ ระยะเวลาการดำเนินการและงบประมาณที่ได้กำหนดไว้  
1.2 จัดผู้รับผิดชอบในการรายงานผลการปฏิบัติงานทั้งก่อนการปฏิบัติ  ระหว่างการดำเนินการและ

หลังการปฏิบัติงาน เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าและปัญหาในการปฏิบัติงาน  
2. การตรวจสอบ  



2.1 การประเมินภายใน  โรงเรียนมีคณะกรรมการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานภายใน เพื่อ 
การตรวจสอบการปฏิบัติงาน ทั้งด้านปัจจัยด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต และการปฏิบัติงานทุกข้ันตอน
ได้แก่ การวางแผน การจัดองค์การ  การจัดสรรบุคลากร การปฏิบัติ การกำกับควบคุม การจัดสรรงบประมาณ  
การกำกับติดตาม ประเมินผล  เพ่ือนนำข้อมูลมาปรับปรุงพัฒนางานในปีต่อไป  

2.2 การตรวจสอบภายนอก  โรงเรียนได้รับการตรวจสอบภายนอกจากหลายองค์กร และได้รับ
ใบรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงาน  นอกจากนี้ยังได้ผ่านการประเมินมาตรฐานการศึกษาตามระบบประกัน
คุณภาพของสถานศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ การศึกษา (องค์กรมหาชน) ,
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3, สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ  

 
 
3. การรายงาน 
3.1 ให้ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่กำหนดในแผนจัดทำรายงาน

ตามแบบท่ีโรงเรียนกำหนดทุกสิ้นภาคเรียน  นำเสนอต่อฝ่ายประเมินผล  ผ่านฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
เสนอไปยังผู้อำนวยการโรงเรียน  เพ่ือเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ โรงเรียน  

3.2 โรงเรียนจัดทำรายงานประจำปีการศึกษาภาพรวม การดำเนินงานตามแผนเกี่ยวกับผลสำเร็จ 
ในการดำเนินงาน อุปสรรคดำเนินงาน อุปสรรค ปัญหา และแนวทางที่โรงเรียนจะดำเนินงาน ในปีการศึกษา
ต่อไป  

3.3 โรงเรียนจัดทำสรุปรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามกลยุทธ์ของโรงเรียน ระหว่าง ปี  
งบประมาณ 2562-2566 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การเสนอให้ความเห็นชอบ                                                                                                  
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 

โรงเรียนบ้านระเริง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต 3 
 
 
 ตามท่ี โรงเรียนบ้านระเริง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต 3 
ได้ประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 เพื่อพิจารณาจัดทำแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ 2562  ของโรงเรียนบ้านระเริง  แล้วมีมติ ดังต่อไปนี้ 

1) เห็นชอบในการจัดสรรงบประมาณตาม งาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
1.1 งาน/โครงการ/กิจกรรม  ตามวัตถุประสงค์การจัดสรร          จำนวน  15         โครงการ        
     งบประมาณสนับสนุนการจัดการศึกษาจากต้นสังกัด    -     บาท 

        งบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลระเริง     จำนวน  928,000  บาท 
1.2  โครงการ/กิจกรรม  ด้านบริหารจัดการทั่วไป            จำนวน  8           โครงการ    
      งบประมาณ  364,600  บาท                            คิดเป็นร้อยละ  31.81 
1.3  โครงการ/กิจกรรม ด้านพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน     จำนวน  8           โครงการ   
      งบประมาณ  314,512  บาท            คิดเป็นร้อยละ  27.44 
1.4  โครงการ/กิจกรรม ด้านการบริหารงานบุคคล                   จำนวน  1           โครงการ 
      งบประมาณ  151,564   บาท              คิดเป็นร้อยละ   13.23 
1.5  โครงการ/กิจกรรม รายจ่ายประจำ 

งบประมาณ  315,324  บาท    คิดเป็นร้อยละ   27.52 
1.6  โครงการ/กิจกรรม  ที่ใช้เงินนอกงบประมาณ     จำนวน  1            โครงการ 
       เป็นเงิน  49,500  บาท 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น    2,123,500    บาท 

2) เห็นชอบให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 ต่อไป 
 
 

(ลงชื่อ).................................................. 
       (นายธีรศักดิ์  ใช้คง) 

     ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

คำสั่ง โรงเรียนบ้านระเริง 
ที่     / 2562 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 - 2566   
.................................................... 

 
 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้กำหนดจุดมุ่งหมายและหลักการสำคัญในการ 
จัดการศึกษาให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน หมวดที่ 6  มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนั้น    
เพ่ือให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนได้ดำเนินไปอย่างมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน  โรงเรียนบ้านระเริงจึงได้
จัดทำแผนพัฒนาคณุภาพการศึกษา ระยะ 5 ปี ระหว่างปีการศึกษา 2562-2566  โดยมีการระดมความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะจากคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  และเพ่ือให้การ  
ดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ดังนี้ 
     จึงแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือดำเนินการจัดทำแผนฯ ดังกล่าว ให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตามนโยบาย   
และทิศทางการพัฒนาการศึกษา  ดังนี้ 

1.คณะกรรมการอำนวยการ    
1.1  นายสินประเสริฐ  เวหา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ที่ปรึกษา  
1.2  นายธีรศักดิ์  ใช้คง  ประธานกรรมการสถานศึกษาฯ ที่ปรึกษา 

หน้าที่  ให้คำปรึกษา คำแนะนำ อำนวยความสะดวกตลอดจนให้ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ต่อการจัดทำ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

2.  คณะกรรมการดำเนินงาน   
1.  นายสุวิท  ภู่ขวัญ  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ    

 2.  นางปาณิศา  เคนมี  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ  
 3.  นางพุทธมนต์  นามปัญญา ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ   
 4.  นางสาวลัดดาวัลย์  กาญจนะ ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 



 5.  นางสาวจามีกร  ใยเพ็ง ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ   
 6.  นางนิศากร  ขำโชติ  ครชูำนาญการพิเศษ  กรรมการ   
 7.  นางนิภาพร  ไทยก่ิง  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ   
 8.  นางสาวสุพรรษา  พลขุนทด ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ   
 9.นายสมมิตร  เครื่องกลาง ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ   
 10.  นายปริฉัตร  สัจจา  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ   
 11.  นายวรายุทธ  บุญวงค์ ครูชำนาญการ   กรรมการ   
 12.  นางสาวรัตนาภรณ์  บุญเลี้ยง  คร ู   กรรมการ   
 13.  นางสาวจุฬารัตน์  วงศ์อนุ  คร ู   กรรมการ   
 14.  นางสาวอ้อมฤทัย  พาเกล  คร ู   กรรมการ   
 15.  นางสาวธัญสิริ  ลิบลับ  คร ู   กรรมการ 
 16.  นางสาวสุนันทา  โสบกระโทก  ครูผู้ช่วย   กรรมการ   
 17.  นายณัฐกฤษ  มณีเนตร  ครูผู้ช่วย   กรรมการ   
 18.  นางสาวฉัตรยุพา  ลาภกระโทก ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
 19.  นายชยาพล  ความดี   ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
 20.  นางสาวขนิษฐา  กินก่ิง  ครูผู้ช่วย   กรรมการ  

21.  นางวนิดา  ใช้คง   ครูชำนาญการพิเศษ    กรรมการและเลขานุการ 
  

 หน้าที่  ศึกษานโยบายหน่วยงานต้นสังกัดและที่เก่ียวข้อง ทบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์  
ของโรงเรียนให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา  ตามนโยบายในระยะ 5 ปี   
พ.ศ. 2562-2566          

 ทั้งนี้  ให้ผู้ที่ได้มอบหมายปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 

     สั่ง  ณ  วันที่    31    มีนาคม   พ.ศ. 2561 

 

 

ลงชื่อ                                                                                                                                                

       ( นางสายฝน  สุวรรณรนิทร์ )                                                                                                      

       ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านระเริง 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


