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การให้ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ 
 

แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ  พ.ศ.2562 – 2565 ของโรงเรียนบ้านทุ่งสมอ  
อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ที่ประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านทุ่งสมอ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2562  
ได้พิจารณาแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาดังกล่าวของโรงเรียนบ้านทุ่งสมอแล้ว  มีมติเห็นชอบและให้
ดำเนินการตามแผนกลยุทธ์การจัดการศึกษาของสถานศึกษาโรงเรียนบ้านทุ่งสมอ พ.ศ.2562 – 2565 
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คำนำ 
 

ตามบทบัญญัติในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546  กำหนดว่าการบริหารราชการจะต้องวางแผนโดยกำหนดระยะเวลา  ขั ้นตอนการปฏิบัต ิงาน  
งบประมาณ  เป้าหมายและตัวชี้วัด  จัดให้มีการประเมินและตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่  ให้มีการพัฒนา  องค์
ความรู้ภายในองค์กรอย่างสม่ำเสมอและให้ทุกส่วนราชการปฏิบัติตามแผนที่กำหนดไว้  ซึ่งโรงเรียนเป็นส่วน
ราชการตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  และ  
มีรายละเอียดภารกิจที ่ต้องปฏิบัติกำหนดไว้ในประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน   
เรื่อง การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ไปยังคณะกรรมการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  และสถานศึกษาในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พ.ศ. 2550  พร้อมขั้นตอนการปฏิบัติการจัดทำและการบริหารแผนพัฒนาการศึกษา  ประกอบกับกฎกระทรวง
ศึกษาธิการ ว่าด้วยระบบ กฎเกณฑ์ วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ข้อ 14 (2)  ได้กำหนดให้
โรงเรียนจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีมุ่งเน้นมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 

โรงเรียนวัด  จึงได้จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ระยะ 4 ปี คือ ปีการศึกษา 2562-2565 นี้ขึ้น  
เพื่อเป็นกรอบทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามภารกิจและความต้องการของผู้ปกครองและชุมชน   
โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

ขอขอบพระคุณคณะกรรมการ บุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้ ความร่วมมือในการจัดทำ
แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในครั้งนี ้จนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาฉบับนี้จะเป็นแนวทางในการผลักดันการนำกลยุทธ์ของกระทรวงศึกษาธิการ และกลยุทธ์ของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปสู่การปฏิบัติจนเกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม และเป็น
เครื่องมือในการบริหารและจัดการศึกษาของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 
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ส่วนที่ 1 บทนำ 
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  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   14 
  ข้อเสนอแนะฯ ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน      15 
ส่วนที่ 2 ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา   
  ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี       18 
  แผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)     21 
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ส่วนที่ 3 กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และตัวชี้วัดความสำเร็จ 
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การกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ       44 

ส่วนที่ 4 กลยุทธ์ระดับองค์กร ตัวชี้วัดความสำเร็จ โครงการ/กิจกรรม 

 การเชื่อมโยงกลยุทธ์ระดับองค์กร ตัวชี้วัดความสำเร็จ โครงการ/กิจกรรม  
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ส่วนที่ 1 
บทนำ 

 
1. ประวัติ/ความเป็นมาของโรงเรียน 
 ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนบ้านทุ่งสมอ ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2480  เดิมอยู่ในท้องที่ตำบลน้ำชุน  
อำเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์  ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่  93 หมู่ที่ 1  ตำบลทุ่งสมอ อำเภอเขาค้อ  จังหวัด
เพชรบูรณ์ โดยมี นายเจิม ตุลสุข เป็นครูใหญ่  การจัดการเรียนการสอนครั้งแรกได้เปิดทำการเรียนการสอนชั้น
ประถมศึกษาปี่ที่ 1 และ 2 พร้อมกัน   มีอาคารเรียนชั่วคราว 1 หลังมีพ้ืนที่ทั้งหมด 10 ไร่ 2 งาน  มีอาคารเรียน  
3  หลัง 13  ห้องเรียนอาคารเอนกประสงค์ 1 หลัง ส้วม  4  หลัง  10 ที่  ห้องประชุมพร้อมที่ประกอบอาหาร 
1 หลัง  โรงอาหาร 1 หลัง (สร้างเอง) ร้านค้าสหกรณ์  1 หลัง (สร้างเอง) อาคารพิเศษ  1 หลัง(เงินบริจาค) มีการ
บริหาร พัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่องในระดับชั้น ป.1-6  และในปีการศึกษา 2541 ขยายชั้นเรียนม.1-3 เป็น
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จนถึงปัจจุบัน  
 ตราสัญลักษณ์ 
 

                
 
 สีประจำโรงเรียน  สีม่วง-ขาว 
 ธงประจำโรงเรียน  
  
 

 
 

 อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
   มารยาทงาม  มีน้ำใจ 

 เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
   ความเป็นไทย   

 คุณธรรมอัตลักษณ์โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ 
   มีวินัย ใส่ใจรับผิดชอบ ประกอบกิจ จิตสาธารณะ 
 
 

 
 



แผนปพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา2562-2565   โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2  หน้า 2 

2. ที่ตั้ง พิกัดทางภูมิศาสตร์ ระยะทาง  แผนที่ภายในโรงเรียนแผนที่แสดงเขตบริการ  (ข้อมูลจาก DMC) 
โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ ตั้งอยู่เลขท่ี 93 หมู่ 1 ตำบล ทุ่งสมอ อำเภอ เขาค้อ จังหวัด เพชรบูรณ์  

ตั้งอยู่พิกัด ละติจูด16.7059603ลองติจูด101.0404614 
ระยะทางอยู่ในการปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสมอ 
ระยะทางจากโรงเรียน  ไปสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2  45 กิโลเมตร 
ระยะทางจากโรงเรียน ไปโรงเรียนขยายโอกาสที่ใกล้ที่สุด โรงเรียนบ้านนายาว ระยะทาง  4  กิโลเมตร 
ข้อมูลอ่ืนๆ ระยะทางจากโรงเรียนไปที่ว่าการอำเภอเขาค้อ  ระยะทาง  18  กิโลเมตร  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



แผนปพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา2562-2565   โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2  หน้า 3 

รายละเอียดแผนผัง 

1  อาคารเรียน 

2  บ้านพักครู 

3  หอประชุม 

4  อาคารอเนกประสงค์ 

5  สนามกีฬา 

6  โรงอาหาร 

7  อาคารสำนักงาน 

8  เสาธงชาติ 

9  ร้านค้าสหกรณ ์

10  ห้องดนตรี 

11  ธนาคารขยะลอยฟ้า 

12  โรงจอดรถ 

13  เรือนเพาะชำ 

14  พระพุทธรูป 

15  ศาลพระภูม ิ

16  ห้องน้ำ-ห้องส้วม 

17  โรงน้ำ 

แผนที่ภายในโรงเรียน(อาคาร สถานที่  ส่ิงก่อสร้าง สนาม) 
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แผนที่แสดงเขตบริการของโรงเรียน 

 
            
        
 
 
 
 
 
            
            
      
            
            
            
            
            
            
            
     
 
 
 
 
 
          แผนที ่: โดยสริกิานต ์ มไีทย 

 
 

 

 
 
 

หมู่ 1 บ้านทุ่งสมอ 

ชุมชนบ้านห้วยขอนหาด 

ไปบ้านบุ่งน า้เต้า และจ.เพชรบูรณ์ 

ไปอ.เขาค้อและจ.เพชรบูรณ์ 
 

 

ที่ท าการ อบต.ทุ่งสมอ 

หมู่ 10 บ้านใหม่พัฒนา 
หมู่ 11 บ้านวงศ์ปัญญา 

หมู่ 3 บ้านแก่งงอย 

 
สามแยกตลาดทุ่งสมอ 

ชุมชนบ้านทุ่งสมอ 

 

ไปพิษณุโลก 
ไปหล่มสัก 

หมู่ 4บ้านฝาย 

หมู่5บ้านโนน 

วั ด ทุ่ ง

สมอ 

วัดโคกแปก 
หมู่9บ้านโคกแปก 

รร.บ้านเหล่าหญ้า 
รร.บ้านห้วยขอนหาด 

รร.บ้านนายาว 
หมู่2บ้านนายาว 

ฟอเรสฮิลล์2 

โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ 

รพ.สต.นายาว 

7 -ELEVEn 

วัดบ้านนายาว 

วัดแคมป์สน 
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เขาค้อไฮแลนด์ 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://image.dek-d.com/24/2080662/105775217&imgrefurl=http://my.dek-d.com/moonoizap/blog/?blog_id=10113169&h=386&w=400&sz=40&tbnid=jOf0Txq0DlNtTM:&tbnh=90&tbnw=93&zoom=1&usg=__jPKwjHQCDnWpxKQlrIbpnbXfg_I=&docid=f3Awg3rGKTwdCM&sa=X&ei=NGVnUbvTFYizrAeB14GYAw&ved=0CDQQ9QEwAQ&dur=3750
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://image.dek-d.com/24/2080662/105775217&imgrefurl=http://my.dek-d.com/moonoizap/blog/?blog_id=10113169&h=386&w=400&sz=40&tbnid=jOf0Txq0DlNtTM:&tbnh=90&tbnw=93&zoom=1&usg=__jPKwjHQCDnWpxKQlrIbpnbXfg_I=&docid=f3Awg3rGKTwdCM&sa=X&ei=NGVnUbvTFYizrAeB14GYAw&ved=0CDQQ9QEwAQ&dur=3750
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://image.dek-d.com/24/2080662/105775217&imgrefurl=http://my.dek-d.com/moonoizap/blog/?blog_id=10113169&h=386&w=400&sz=40&tbnid=jOf0Txq0DlNtTM:&tbnh=90&tbnw=93&zoom=1&usg=__jPKwjHQCDnWpxKQlrIbpnbXfg_I=&docid=f3Awg3rGKTwdCM&sa=X&ei=NGVnUbvTFYizrAeB14GYAw&ved=0CDQQ9QEwAQ&dur=3750
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://image.dek-d.com/24/2080662/105775217&imgrefurl=http://my.dek-d.com/moonoizap/blog/?blog_id=10113169&h=386&w=400&sz=40&tbnid=jOf0Txq0DlNtTM:&tbnh=90&tbnw=93&zoom=1&usg=__jPKwjHQCDnWpxKQlrIbpnbXfg_I=&docid=f3Awg3rGKTwdCM&sa=X&ei=NGVnUbvTFYizrAeB14GYAw&ved=0CDQQ9QEwAQ&dur=3750
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://image.dek-d.com/24/2080662/105775217&imgrefurl=http://my.dek-d.com/moonoizap/blog/?blog_id=10113169&h=386&w=400&sz=40&tbnid=jOf0Txq0DlNtTM:&tbnh=90&tbnw=93&zoom=1&usg=__jPKwjHQCDnWpxKQlrIbpnbXfg_I=&docid=f3Awg3rGKTwdCM&sa=X&ei=NGVnUbvTFYizrAeB14GYAw&ved=0CDQQ9QEwAQ&dur=3750
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3. ข้อมูลทั่วไปของชุมชน 
(สภาพชุมชน  ไฟฟ้า ประปา แหล่งน้ำ อาชีพ  เศรษฐกิจ  การคมนาคม  ปัญหา/อุปสรรค  )  
 สภาพชุมชนบริเวณโดยรอบโรงเรียนมีลักษณะ เป็นชุมชนขนาดกลาง ใช้ภาษาพูดเป็นภาษาไทยถิ่นและ
ภาษาไทยกลาง มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,418 ครัวเรือน จำนวนประชากรที่อาศัยอยู่จริงทั้งหมด 3,879 คน 
เพศชาย จำนวน 1,944 คน เพศหญิง 1,935 คน(ขอบคุณข้อมูลจาก พัฒนาชุมชน อำเภอเขาค้อ 2560) 
สถานที่บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียนได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสมอโรงเรียนใช้น้ำประปาขององค์การ
บริหารส่วนตำบลทุ่งสมอ และน้ำประปาของโรงเรียนของกรมทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
 อาชีพหลักของชุมชน คือ  ทำการเกษตร เนื่องจาก ภูมิประเทศเป็นเนินเขาสลับกับที่ ราบระหว่างเนิน
เขา ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปคือประเพณีไหว้ศาลแม่ย่า
ซึ่งเป็นศาลที่ชาวบ้านในตำบลทุ่งสมอนับถือ 

ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่  6และ ม.3 
 -ประกอบอาชีพ           - ทำการเกษตร  ร้อยละ  40    

 - รับจ้างทั่วไป  ร้อยละ  40  
 - ประกอบอาชีพค้าขาย ร้อยละ  20 

-นับถือศาสนา     พุทธร้อยละ           99        ศาสนาอื่นร้อยละ 1         
-ฐานะทางเศรษฐกิจ /รายได้โดยเฉลี่ยต่อปี     8,000    บาท 

การคมนาคมโรงเรียนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและนักเรียนเดินทางมาโรงเรียนด้วยการเดินเท้า 
รถจักรยาน รถจักรยานยนต์ ผู้ปกครองมาส่ง และโดยสารรถรับส่งนักเรียน 
 
4. โครงสร้างการบริหารงาน

 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน

นำยชัชวำล  บุตรอำมำตย์

กำรบริหำรวิชำกำร

นำยสิริกำนต์  มไีทย

กำรบริหำรงบประมำณ

นำงมรกต  บูรณศำสตร์

กำรบริหำรงำนบุคคล

นำยวุฒิชัย  ทองจำ

กำรบริหำรทั่วไป

นำยบุญชู  แก้วอินทร์

นักเรียน/ครู/ผู้ปกครอง

กรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพืน้ฐำน กรรมกำรที่ปรึกษำ



แผนปพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา2562-2565   โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2  หน้า 6 

5. ข้อมูลด้านบุคลากร (ผู้บริหารข้าราชการครูพนักงานราชการ ครูพ่ีเลี้ยง/อัตราจ้าง ลูกจ้างประจำ  นักการภารโรง) 

ที่ ชื่อ  สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ วุฒิสูงสุด วิชาเอก/ความสามารถพิเศษ 
1 นายชัชวาล บุตรอามาตย์ ผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ กศ.ม. บริหารการศึกษา 
2 นางรัชดาพร  แสนประสิทธิ์ คร ู ชำนาญการ คบ. สังคมศึกษา 
3 นายประชัน  จีกัน คร ู ชำนาญการพิเศษ คบ. ปฐมวัย 
4  นางสาวกฤษณา มูลคำ คร ู   ชำนาญการพิเศษ ศศ.ม ภาษาไทย 
5  นายวุฒิชัย  ทองจา คร ู   ชำนาญการพิเศษ ป.บัญฑิต บริหารการศึกษา 
6  นายบุญชู  แก้วอินทร์ คร ู  ชำนาญการพิเศษ ค.บ. อุตสาหกรรมฯ 
7  นายธีรัศม์  สมสูงเนิน คร ู   ชำนาญการพิเศษ ศษ.บ. บริหารการศึกษา 
8  นางวงเดือน  โตสังข์ คร ู   ชำนาญการพิเศษ คบ. การประถมศึกษา 
9  นายเตชินท์  นันตา คร ู   ชำนาญการ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
10  นายสิริกานต์  มีไทย คร ู   ชำนาญการพิเศษ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
11  นางอุบลรัตน์ รัตนชมภู คร ู   ชำนาญการพิเศษ กศ.ม. วิจัยและประเมินผล 
12  นางสุนิภา  พงศธร คร ู   ชำนาญการพิเศษ ค.บ. ภาษาไทย 
13  นางกำไล  มีไทย คร ู   ชำนาญการพิเศษ กศ.ม. จิตวิทยาแนะแนว 
14  นางมรกต บูรณศาสตร์ คร ู   ชำนาญการพิเศษ กศ.ม. บริหารการศึกษา 
15  นางอมรรัตน์ ล้อมพิทักษ ์ คร ู   ชำนาญการพิเศษ ค.บ. คหกรรมศาสตร์ 
16  นายอัศวิน  ชุมภา คร ู   ครูผู้ช่วย คบ. คณิตศาสตร์ 
17  นายสุพัฒนพงศ์  พันธุ์สุภะ คร ู   ชำนาญการพิเศษ ศศ.บ ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
18 นายอนงค์  มาทอง ลูกจ้างประจำ

(นักการฯ) 
ช่างครุภัณฑ์ 3 ม.6 - 

19 นางสาวศิรประภา ตุลยธรวงศ ์ พี่เลี้ยงเด็กพิการ - ค.บ. ภาษาอังกฤษ 

20  นางสาวรัตนา  คำตุ้ม ธุรการ - วท.บ. คณิตศาสตร์ 
ข้อมูล ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 
6. ข้อมูลคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ที ่ ชื่อ  สกุล ตัวแทน ตำแหน่ง 
1 นายสุเทพ อวยพรชัยสกุล        ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการฯ 
2 พระครูปริยัติพัชรโกวิท                ผู้แทนภิกษุสงฆ์ กรรมการฯ 
3 นายอัครพล    แขมนก                ผู้แทน กรรมการฯ 
4 นายไวพจน์    แขม ผู้แทนศิษย์เก่า กรรมการฯ 
5 นายวิวัฒน์     วัฒนกูลโกศล          ผู้แทนองค์กรปกครองท้องถิ่น กรรมการฯ 
6 นายประจิน   น้ำฉ่ำ                     ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการฯ 
7 นายเชิง        รักหาญ                  ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการฯ 
8 นางอมรรัตน์   ล้อมพิทักษ์             ผู้แทนครู กรรมการฯ 
9 นายชัชวาล    บุตรอามาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งสมอ กรรมการและเลขานุการฯ 
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7. ข้อมูลด้านอาคาร สถานที่  แหล่งเรียนรู้ 

ลำดับที่อาคาร แบบ จำนวน งบประมาณ 
สร้างเม่ือ 

พ.ศ. 
สภาพอาคาร 

ด ี พอใช้ ชำรุด 

อาคารเรียน 
หลังที่ 1 

 

ป 1 ก 

 

4 ห้อง 

 

370,000 

 

พ.ศ.
2523 

   

/ 

หลังที่ 2 สปช. 
105/29 

6 ห้อง 827,000 พ.ศ.
2532 

/   

หลังที่ 3 สปช. 
103/26 

3 ห้อง 729,000 พ.ศ.
2538 

/   

หลังที่ 4 สปช. 
105/29 
(ปรับปรุง2ชั้น) 

4 ห้อง 3,483,10
0 

พ.ศ.
2558 

/   

โรงอาหาร สร้างเอง 1 หลัง 60,000 พ.ศ.2530   / 

หอประชุม สร้างเอง 1 หลัง 500,000 พ.ศ.2556  /  

เอนกประสงค์ 
หลังที่ 1 

 

สปช.
202/26 

 

1 หลัง 

 

230,000 

 

พ.ศ.
2525 

 

/ 

  

ส้วม 
หลังที่ 1 

หลังที่ 2 

หลังที่ 3 

หลังที่ 4 

 

ส ป ช .
601/26 
สปช.601/26 

สปช. 
สปช.604/49 

 

2 ที ่
4 ที ่
4 ที ่
4 ที ่

 

30,000 
55,000 
270,000  
243,000 

 

พ.ศ.
2529 
พ.ศ.
2532
พ.ศ.
2555

พ.ศ.
2556 

  

/ 
/ 
/ 
/ 

 

สนามวอลเลย์บอล 
สนามบาสเกตบอล 

- 
- 

1 สนาม 
1 สนาม 

80,000 
175,000 

พ . ศ .
2536 
พ . ศ .
2542 

 /  

/ 

อาคารโรงน้ำ อาคารชั้นเดียว  1,700,00 พ.ศ.2558 /   
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(รูปแบบ1)50ตร.
ม. 

0 

อาคารธนาคารขยะ   120,000 พ . ศ .
2560 

/   

บ้านพักครู 
หลังที่ 1 

หลังที่ 2 

หลังที่ 3 

หลังที่ 4 

หลังที่ 5 
หลังที่ 6 

 

กรมสามัญ 
กรมสามัญ 
กรมสามัญ 
กรมสามัญ 
สปช.
303/28
กรมสามัญ 
205/26 

 

2 ห้อง 
2 ห้อง 
2 ห้อง 
2 ห้อง 
6 ห้อง 
4 ห้อง  
 

 

45,000 

45,000 
45,000 
45,000 
80,000 
637,500 

 

พ . ศ .
2514 
พ.ศ.2518 

พ.ศ.2520 

พ.ศ.2521 

พ.ศ.2533 

พ.ศ.2559 

 

 

 

 

 

 

/ 

 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

 

 

 

หมายเหตุ   การสำรวจข้อมูล  ณ วันที่  8 กุมภาพันธ์ 2562 
8. ข้อมูลนักเรียน 

8.1. ตารางแสดงข้อมูลนักเรียน  ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561 

ระดับ/ชั้น นักเรียนทั้งหมด นักเรียนพิการ นักเรียน
ต่างชาติ ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

ระดับก่อนประถมศึกษา 
อนุบาล 1 
อนุบาล 2 

 
8 
9 

 
11 
7 

 
19 
16 

 
- 
1 

 
- 
- 

 
- 
1 

 
- 
- 

รวมระดับก่อนประถมศึกษา 17 18 35 1 - 1 - 

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

 
20 
7 
15 
15 
17 
11 

 
6 
14 
13 
10 
11 
18 

 
26 
21 
28 
25 
28 
29 

 
1 
- 
2 
4 
4 
- 

 
- 
- 
- 
- 
1 
1 

 
1 
- 
2 
4 
5 
1 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

รวมระดับประถมศึกษา 85 72 157 11 2 13 - 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 
12 
16 
13 

 
10 
17 
11 

 
22 
33 
24 

 
2 
4 
1 

 
1 
2 
- 

 
3 
6 
1 

 
- 
- 
- 



แผนปพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา2562-2565   โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2  หน้า 9 

รวมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 41 38 79 7 3 10 - 

รวมทั้งสิ้น 143 128 271 19 5 24 - 

หมายเหตุ  จำนวนนักเรียนทั้งหมด  รวมถึงนักเรียนพิการและนักเรียนติด G  ด้วย 
8.2. ข้อมูลการเข้าเรียนชั้น ป.1 

ประเภท 
จำนวน 

ชาย หญิง รวม 
1) เด็กท่ีมีชื่อใน ทร.14 ในเขตบริการเข้าเรียนในชั้น ป.1 โรงเรียนนี้ 

2) เด็กท่ีมีชื่อใน ทร.14 ในเขตบริการเข้าเรียนในชั้น ป.1 โรงเรียนอ่ืน 

3) เด็กท่ีไม่มีชื่อใน ทร.14 ในเขตบริการเข้าเรียนในชั้น ป.1 โรงเรียนนี้ 

4) เด็กท่ีไม่มีชื่อใน ทร.14 นอกเขตบริการเข้าเรียนในชั้น ป.1 โรงเรียนนี้ 

5) เด็กท่ีมีอายุถึงเกณฑ์บังคับได้รับการยกเว้นกรณีต่างๆ 

9 

5 

9 

4 

- 

5 

7 

1 

2 

- 

14 

12 

10 

6 

- 

รวม 27 15 42 

รวมนักเรียนที่เข้าเรียนชั้น ป.1 20 7 27 
 

8.3. ข้อมูลแสดงจำนวนนักเรียนขาดแคลนปีการศึกษา 2561จำแนกรายช้ัน  
 

ชั้น 
จำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

รายการขาดแคลน 
เครื่องเขียน แบบเรียน อาหารกลางวัน เครื่องแบบนักเรียน 

จำนวน % จำนวน % จำนวน % จำนวน % 

อนุบาล 2 17 17 100 17 100 17 100 17 100 

อนุบาล 3 18 18 100 18 100 18 100 18 100 

รวม 35 35 100 35 100 35 100 35 100 

ประถมศึกษาปีที่ 1 26 26 100 26 100 26 100 26 100 

ประถมศึกษาปีที่ 2 19 19 100 19 100 19 100 19 100 

ประถมศึกษาปีที่ 3 29 29 100 29 100 29 100 29 100 

ประถมศึกษาปีที่ 4 23 23 100 23 100 23 100 23 100 

ประถมศึกษาปีที่ 5 27 27 100 27 100 27 100 27 100 

ประถมศึกษาปีที่ 6 26 26 100 26 100 26 100 26 100 

รวม 150 150 100 150 100 150 100 150 100 

มัธยมศึกษาปีที ่1 19 19 100 19 100 19 100 19 100 

มัธยมศึกษาปีที ่2 27 27 100 27 100 27 100 27 100 
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มัธยมศึกษาปีที่ 3 22 22 100 22 100 22 100 22 100 

รวม 68 68 100 68 100 68 100 68 100 

รวมทั้งสิ้น 253 253 100 253 100 253 100 253 100 
หมายเหตุ สำรวจข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561 

 

8.4. ข้อมูลแสดงจำนวนนักเรียนยากจนปีการศึกษา 2561 จำแนกรายช้ัน 
 

ชั้น 

จำนวนนักเรียนระบบคดักรองนักเรียนยากจนแบบ
ออนไลน์ (ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน CCT)  

จำนวนนักเรียนยากจนที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ 

ประถมศึกษาปีที่ 1 26 22 

ประถมศึกษาปีที่ 2 19 18 

ประถมศึกษาปีที่ 3 29 25 

ประถมศึกษาปีที่ 4 23 21 

ประถมศึกษาปีที่ 5 27 26 

ประถมศึกษาปีที่ 6 26 13 

รวม 150 125 

มัธยมศึกษาปีที ่1 19 14 

มัธยมศึกษาปีที ่2 27 26 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 22 22 

รวม 68 62 

รวมทั้งสิ้น 218 187 

9. ข้อมูลค่าเฉลี่ยผลการทดสอบ NTนักเรียนชั้น ป.3 

ด้าน ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 
ด้านภาษา 38.42 54.40 
ด้านคำนวณ 27.28 47.14 
ด้านเหตุผล 45.14 36.42 

เฉลี่ย 36.95 45.99 
10. ข้อมูลแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย ผลการทดสอบ O-NET  

กลุ่มสาระฯ/ชั้น ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 
ป.6 ม.3 ป.6 ม.3 ป.6 ม.3 

ภาษาไทย 50.14 41.53 50.14 41.53 50.14 41.53 
คณิตศาสตร์ 34.55 24.80 34.55 24.80 34.55 24.80 

วิทยาศาสตร์ 34.07 31.16 34.07 31.16 34.07 31.16 

สังคมศึกษา - - - - - - 
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ภาษาอังกฤษ 27.84 26.95 27.84 26.95 27.84 26.95 
เฉลี่ย 36.65 31.11 36.65 31.11 36.65 31.11 

 
11. ผลการประเมินการอ่าน การเขียน ชั้น ป.1-ป.6 และการอ่านรู้เรื่อง(PISA) ชั้น ม.1–ม. 3  
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561ครั้งที่ 2(ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561) ที่ต่ำกว่าระดับดี  
(ข้อมูลจากระบบ E-Mes) 
 

ชั้น 
จำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

การอ่านออก
เสียง 

การอ่านรู้เรื่อง การเขียนคำ 
การเขียนเรื่อง 

คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ 
ป.1 23 8 34.78 8 34.78 8 34.78 5 21.74 
ป.2 21 3 14.29 7 33.33 6 28.57 8 38.10 
ป.3 26 0 0 12 46.15 3 11.54 0 0 

 

ชั้น 
จำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

การอ่านตาม
หลักการใช้ภาษา 

การอ่านรู้เรื่อง 
การเขียนสรุป
ใจความสำคญั 

การเขียน 
ย่อความ 

การเขียนเรื่อง
ตามจินตนาการ 

การเขียน
เรียงความ 

คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ 

ป.
4 

23 6 26.09 4 17.39 13 56.52   13 56.52   

ป.
5 

21 11 52.38 14 66.67   4 19.05 16 76.19   

ป.
6 

26 12 46.15 13 50.00   5 19.23   3 11.54 

 

 

 

ชั้น จำนวนนักเรียนทั้งหมด 
การอ่านรู้เรื่อง (PISA) 

คน ร้อยละ 
ม.1 17 12 70.59 
ม.2 26 9 34.62 
ม.3 21 18 85.71 
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12.โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านทุ่งสมอ 

โครงสร้างเวลาเรียน ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ – มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ เวลาเรียน : ชั่วโมง/ปี 

รายวิชา ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา 

กิจกรรม ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ ม.๑ ม.๒ ม.๓ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้/วิชาพื้นฐาน          
    ภาษาไทย ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑60 ๑60 ๑60 ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
    คณิตศาสตร์ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑60 ๑60 ๑60 ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๒๐ 
    วิทยาการคำนวณ       ๔๐ ๔๐  
    สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๒0* ๔0 ๔0 ๔0 ๘0 ๘0 ๘๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
    ประวัติศาสตร์   ๔0 ๔0 ๔0 ๔0 ๔0 ๔0 ๔0 ๔0 ๔0 
    พระพุทธศาสนา ๒๐*   ๔๐   ๔๐   
    สุขศึกษาและพลศึกษา ๔0 ๔0 ๔0 ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
    ศิลปะ ๒0* ๒0 ๒0 ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
    การงานอาชีพอาชีพ ๒๐* ๒๐ ๒๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
    ภาษาต่างประเทศ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
    รวมเวลาเรียน (รายวิชาพ้ืนฐาน) 8๔0 8๔0 8๔0 8๔๐ 8๔๐ 8๔๐ 8๘๐ 8๘๐ 8๘๐ 
 รายวิชาเพิ่มเติม          
    หน้าที่พลเมือง ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔0 ๔0 ๔0 ๔0 ๔0 ๔0 
    รายวิชา (ตามจุดเน้น)       ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
     รวมเวลาเรียน (รายวิชาเพ่ิมเติม) ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔0 ๔0 ๔0 ๒๐0 ๒๐0 ๒๐0 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน          
       กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔0 ๔0 ๔0 ๔0 ๔0 ๔0 
       กิจกรรมนักเรียน 

             ลูกเสือ/เนตรนารี 
             ชุมนุม* 

 
๓๐ 
๔๐ 

 
๓0 
๔๐ 

 
๓0 
๔๐ 

 
๓0 
๔๐ 

 
๓0 
๔๐ 

 
๓0 
๔๐ 

 
๓0 
๔๐ 

 
๓0 
๔๐ 

 
๓0 
๔๐ 

       กิจกรรมเพื่อสังคม 
           และสาธารณประโยชน์ 

 
๑๐ 

 
๑๐ 

 
๑๐ 

 
๑๐ 

 
๑๐ 

 
๑๐ 

 
๑๐ 

 
๑๐ 

 
๑๐ 

รวมเวลา (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ๑๒0 ๑๒0 ๑๒0 ๑๒0 ๑๒0 ๑๒0 ๑๒0 ๑๒0 ๑๒0 
รวมเวลาทั้งหมด ๑,๐๐๐ ชัว่โมง/ป ี ๑,๒๐๐ ชัว่โมง/ป ี

 

* จัดเวลาเรียนเพื่อตอบสนองจุดเน้นและนโยบายและให้สอดคล้องกับโครงสร้างเวลาเรียน  
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13. ผลการประเมินคุณภาพภายนอก / ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาจาก สมศ. 

     13.1 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 

 ระดับการศึกษาปฐมวัย 
ระดับการศึกษาปฐมวัย น้ำหนัก 

คะแนน 
คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งช้ีพื้นฐาน    

ตัวบ่งชี้ที่ 1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย 5.00 4.50 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย 5.00 4.50 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย 5.00 4.50 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย 10.00 8.50 ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ 5 เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป 10.00 9.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็น
สำคัญ 

35.00 28.00 ดี 

ตัวบ่งชี้ที่  7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา 

15.00 13.50 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 8 ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน 5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์    

ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ 
พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

2.50 2.00 ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อน
เป็น 
              เอกลักษณ์ของสถานศึกษา  

2.50 2.00 ดี 

กลุ่มตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม    

ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาท
ของ 
              สถานศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่  12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับ
มาตรฐาน  
                รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้อง
กับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 86.28 ดีมาก 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาปฐมวัย (2-5 ปี) ประเภทโรงเรียน 

ผลรวมคะแนนประเมินสถานศึกษา  86.28  คะแนน 

มีคุณภาพระดับ  ดีมาก 
การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 

• ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ตั้ง ๘๐ คะแนนขึ้นไป   ใช่    ไม่ใช่ 
• มีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับดีข้ึนไปอย่างน้อย ๑๐ ตัวบ่งชี้ จาก ๑๒ ตัวบ่งชี้  ใช่   ไม่ใช่ 
• ไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ใช่    ไม่ใช่ 

ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย 

 สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา    ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
 

 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (ประถมศึกษา) น้ำหนัก 

คะแนน 
คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งช้ีพื้นฐาน    

ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 10.00 9.38 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 10.00 9.18 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 10.00 8.90 ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น 10.00 8.23 ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 20.00 12.24 ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิทธิผลการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ 

10.00 8.00 ดี 

ตัวบ่งชี้ที่  7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา 

5.00 4.80 ดีมาก 

ตั วบ่ งชี้ ที่  8  พัฒ นาการของการประกันคุณ ภาพภายใน โดย
สถานศึกษาและต้นสังกัด 

5.00 4.89 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์    

ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ 
พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

5.00 4.00 ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น 
              เอกลักษณ์ของสถานศึกษา  

5.00 4.00 ดี 

กลุ่มตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม    
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ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาท
ของ 
              สถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่ งชี้ที่  12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับ
มาตรฐาน  
                รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้อง
กับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 83.62 ดี 
การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา 

• ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ตั้ง ๘๐ คะแนนขึ้นไป   ใช่    ไม่ใช่ 
• มีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับดีข้ึนไปอย่างน้อย ๑๐ ตัวบ่งชี้ จาก ๑๒ ตัวบ่งชี้  ใช่   ไม่ใช่ 
• ไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ใช่    ไม่ใช่ 

 

ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย 

สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา    ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
 

 13.2 สรุปข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 
 จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อแสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
โดยสถานศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัดจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อแสนอแนะจากการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสาม (22-26 ก.ค.2554) 

จุดเด่น 
 ด้านผลการจัดการศึกษาผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึง
ประสงค์มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน คิดเป็นทำเป็น ซึ่งสถานศึกษาจัดโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ หลายโครงการ เพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพกายแลสุขภาพจิตที่ดี มีร่างกายแข็งแรง ปลอดภัยจากยาเสพติด มีระเบียบวินัย เป็นลูก
ที่ดีของพ่อแม่เป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เรียนรู้ร่วมกับผู้อ่ืน 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. ด้านผลการจัดการศึกษา 

ผลการจัดการศึกษาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการทดสอบระดับชาติ  
O –Net ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยอยู่ในระดับพอใช้ ส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ การงานอาชีพ

และเทคโนโลยีอยู่ในระดับต้องปรับปรุง 
2. ด้านการบริหารจัดการ 

สถานศึกษายังขาดครูวิชาเอกตามภารกิจและขาดงบประมาณในการจัดซื้อ 
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อุปกรณ์กีฬาและสนามเด็กเล่น 
3. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

3.1 สถานศึกษาขาดการนำผลประเมินจาก ข้อ 1 – 4  ไปพัฒนาครูแต่ละคน 

 
14. จุดเด่น/รางวัล/ผลงาน/นวัตกรรมที่ประสบผลสำเร็จ/การปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษา 
ระดับสถานศึกษา 
 1. โรงเรียนต้นแบบป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพแบบบูรณาการ (โรคอาหารเป็นพิษ โรคมือเท้าปาก 
โรคไข้เลือดออก  บุหรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์) 

 2. โรงเรียนแกนนำปลอดขยะ (Zero Waste School) 

ผู้บริหาร 
 นายชัชวาล  บุตรอามาตย์ รางวัล  ครูดีศรีเขาค้อ 
ครู 
 1. นางสาวกฤษณา  มูลคำ รางวัล  ครูดีศรีเขาค้อ 
 2. นายธีรัศม์  สมสูงเนิน  รางวัล  ครูดีศรีเขาค้อ 

 3. นายสิริกานต์  มีไทยรางวัลชนะเลิศที่ 1ครูดีเด่นด้านการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาเนื่องในวันครูประจำปี 2560 

 4. นางกำไล  มีไทย รางวัลชนะเลิศที่ 1ครูดีเด่นด้านการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้

ศิลปะระดับมัธยมศึกษาเนื่องในวันครูประจำปี 2560 

 5. นายธีรัศม์  สมสูงเนินรางวัลอันดับที่ 2 ครูดีเด่นด้านการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เนื่องในวันครูประจำปี 2560 

นักเรียน 
 1. เด็กชายชนะชัย  หมดมารางวัล การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทยขลุ่ยเพียงออม.1-3  เหรียญทองแดง   

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับภาคเหนือครั้งที่67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร 

 2. เด็กชายวรุตม์  เนื่องกระโทก  รางวัลกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ 
ระดับชั้น ม.1 – ม.3 รางวัลระดับเหรียญทองแดง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ  ครั้งที่ 67                    

ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร 

 3. เด็กหญิงสุธิดา  หมู่ดวงรางวัลกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์  

ระดับชั้น ม.1 – ม.3 รางวัลระดับเหรียญทองแดง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที ่ 67          

ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร 
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 4.เด็กชายณัฐวุฒิ  พงษ์ธานีรางวัลกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ 

ระดับชั้น ม.1 – ม.3 รางวัลระดับเหรียญทองแดง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับภาคเหนือ ครั้งที่67                     

ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร 

 5. เด็กหญิงพุทธิมาศ  มัตหลารางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย ขลุ่ยเพียงออ 
ป.1-6 เหรียญทอง  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับเขตพ้ืนที่  ครั้งที่67  ปีการศึกษา 2560 สำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 

         6. เด็กหญิงณัฐวรรณ  นาบุตรดีรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทยระนาดทุ้ม ม.1-3   

เหรียญทอง  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับเขตพ้ืนที่ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 สำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 

15. จุดด้อย/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อจำกัด ในการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา (ปี 2561) 
 

1. การทำงาน ตามระบบงานที่ตั้งไว้ ไม่ต่อเนื่อง ทำให้เกิดอุสรรคต่อการทำงาน 
2. การดำเนินงาน โครงการ ล่าช้า ไม่ตรงตามห้วงเวลา 

16. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม SWOT Analysis 
 
ปัจจัยภายใน 
 

จุดแข็ง 
- บุคลากรมีความตั้งใจ 
- นักเรียนมีจิตอาสา 
- มีงบประมาณเพียงพอ 
- มีครูครบตามเกณฑ์ 
- มีอาคารสถานที่เพียงพอ 
- ครูสอนตามเอก/ความถนัด 
- บุคลากรได้รับการพัฒนาอย่าง

ต่อเนื่อง 

จุดอ่อน 
- เปลี่ยนแปลงผู้บริหารบ่อย 
- บุคลากรขาดความเข้าใจ 
- ขาดความเป็นเอกภาพในการ

ทำงาน 
- กระบวนการกำกบัติดตามอ่อนแอ

ขาดความเป็นเอกภาพและความ
ต่อเนื่อง 

- นโยบายที่มากเกินภาระกิจหลัก
ทำให้เกิดความเบื่อหน่าย 

 
ปัจจัยภายนอก 

โอกาส 
- มีหน่วยงานหลักสนับสนุน 
- มีแหล่งศึกษา สืบค้นทางวิชาการ 

อย่างหลากหลาย 
- มีการบูรณาการการเรียนรู้แก่นักเรียน 
- ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ

โครงการจากหน่วยงานภายนอก 
- มีการกำกับติดตามผลจากหน่วยงาน

ต้นสังกัดเป็นระยะ 

อุปสรรค 
- เปลี่ยนแปลงนโยบาย 
- ผู้ปกครองยากจน ชุมชนแออัด 
- เป็นสังคมกึ่งเมืองอ่อนไหวต่อการ

เปลี่ยนแปลง 
- ภาวะเศรษฐกิจมีผลต่อการให้

ความร่วมมือกับโรงเรียน 
- หน่วยงานต่างๆมุ่งให้โรงเรียน/

นักเรียนเป็นเครื่องมือในการ
ทำงานแต่ขาดความยั่งยืน 

 



 

ส่วนที่ 2 
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
1. ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชโองการโปรดเกล้าฯให้ประกาศยุทธศาสตร์ชาติ  (พ.ศ. 2561– 2580)เพ่ือ
ใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่างๆให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมาย
โดยมีคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเพ่ือรับผิดชอบในการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าวซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ชาติ
ฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยซึ่งจะต้องนาไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทย
บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคงมั่งคั่งยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” ภายในช่วงเวลาดังกล่าวเพ่ือความสุขของคนไทยทุกคนโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

วิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยมีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจาชาติว่า “มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน” เพ่ือสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ
อันได้แก่การมีเอกราชอธิปไตยการดำรงอยู่อย่างมั่นคงและยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติและประชาชนจากภัย
คุกคามทุกรูปแบบการอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและ
การมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของ
ประชาชนความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมความม่ันคงทางพลังงานและอาหารความสามารถใน
การรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความม่ันคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี 

1. ความม่ันคงหมายถึงการมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและ
ภายนอกประเทศในทุกระดับทั้งระดับประเทศสังคมชุมชนครัวเรือนและปัจเจกบุคคลและมีความมั่นคง  
ในทุกมิติทั้งมิติทางการทหารเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและการเมืองเช่นประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและ
อธิปไตยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขสถาบันชาติศาสนา
พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนมีระบบการเมืองที่มั่นคง
เป็นกลไกที่นาไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลสังคมมีความปรองดองและ
ความสามัคคีสามารถผนึกกำลังเพ่ือพัฒนาประเทศชุมชนมีความเข้มแข็งครอบครัวมีความอบอุ่นประชาชนมีความ
มั่นคงในชีวิตมีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการดำรงชีวิตมีการออมสำหรับวัยเกษียณความมั่นคงของอาหาร
พลังงานและน้ามีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

2. ความม่ังคั่งหมายถึงประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืนจนเข้าสู่
กลุ่มประเทศรายได้สูงความเหลื่อมล้ำของการพัฒนาลดลงประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับผลประโยชน์จากการ
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พัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้นและมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วนมีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานขององค์การ
สหประชาชาติไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็งขณะเดียวกันต้องมี
ความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพ่ือให้สามารถสร้างรายได้
ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพ่ือให้สอดรับกับ
บริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไปและประเทศไทยมีบทบาทที่สำคัญในเวทีโลกและมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
และการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาคเอเชียเป็นจุดสำคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการคมนาคม
ขนส่งการผลิตการค้าการลงทุนและการทำธุรกิจเพ่ือให้เป็นพลังในการพัฒนานอกจากนี้ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่
จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้ได้แก่ทุนมนุษย์ทุนทางปัญญาทุนทางการเงินทุนที่เป็นเครื่องมือ
เครื่องจักรทุนทางสังคมและทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3. ความยั่งยืนหมายถึงการพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญรายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้
เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้การรักษาและการฟ้ืนฟูฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดีไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกิน
ความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศการผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ
สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อมมี
คุณภาพดีขึ้นคนมีความรับผิดชอบต่อสังคมมีความเอ้ืออาทรเสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวมรัฐบาลมีนโยบายที่
มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือ
และปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุลมีเสถียรภาพและยั่งยืน 

โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศคือ“ประเทศชาติม่ันคงประชาชนมีความสุขเศรษฐกิจพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องสังคมเป็นธรรมฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ
พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดีเก่งและมีคุณภาพสร้างโอกาสและความเสมอ 
ภาคทางสังคมสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชน
และประโยชน์ส่วนรวมโดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติประกอบด้วย 

1) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
2) ขีดความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ 
3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
4) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
5) ความหลากหลายทางชีวภาพคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 
6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 
 
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) มี 6 ยุทธศาสตร์ดังนี้ 
1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคงมีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญคือประเทศชาติมั่นคงประชาชน 

มีความสุขเน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคงปลอดภัยเอกราชอธิปไตยและ  
มีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับตั้งแต่ระดับชาติสังคมชุมชนมุ่งเน้นการพัฒนาคนเครื่องมือเทคโนโลยีและระบบ
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ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบและทุกระดับความ
รุนแรงควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตใช้
กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการทั้งกับส่วนราชการภาคเอกชนประชาสังคมและองค์กรที่ไม่ใช่รัฐรวมถึง
ประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศทั่วโลกบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาลเพ่ือเอ้ืออานวยประโยชน์ต่อการดา
เนินการของยุทธศาสตร์ชาติด้านอื่นๆให้สามารถขับเคลื่อนไปได้ตามทิศทางและเป้าหมายที่กำหนด 

2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้น 
การยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติบนพ้ืนฐานแนวคิด  3 ประการได้แก่ (1) “ต่อยอดอดีต”  
โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจอัตลักษณ์วัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตและจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่
หลากหลายรวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้านอ่ืนๆนำมาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยี
แ ล ะ น วั ต ก ร ร ม เ พ่ื อ ใ ห้ ส อ ด รั บ กั บ บ ริ บ ท ข อ ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ สั ง ค ม โ ล ก ส มั ย ใ ห ม่  
(2) “ปรับปัจจุบัน” เพ่ือปูทางสู่อนาคตผ่านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศในมิติต่างๆทั้งโครงข่ายระบบ
คมนาคมและขนส่งโครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและดิจิทัลและการปรับสภาพแวดล้อมให้ 
เอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคตและ (3) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพ่ิมศักยภาพ
ของผู้ประกอบการพัฒนาคนรุ่นใหม่รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของตลาดผสมผสาน
กับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคตบนพ้ืนฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบันพร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุน
จากภาครัฐให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนใน
เวที โลกควบคู่ ไปกับการยกระดับรายได้และการกิน ดีอยู่ ดี รวมถึ งการเพ่ิ มขึ้นของคนชั้ นกลางและ 
ลดความเหลื่อมล้ำของคนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน 

 
3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายการพัฒนาที่

สำคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดีเก่งและมีคุณภาพโดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกายใจ
สติปัญญามีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัยมีจิตสาธารณะรับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน
มัธยัสถ์อดออมโอบอ้อมอารีมีวินัยรักษาศีลธรรมและเป็นพลเมืองดีของชาติมีหลักคิดที่ถูกต้องมีทักษะที่จำเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่สามและอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่นมีนิสัยรักการเรียนรู้และการ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตสู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูงเป็นนวัตกรนักคิดผู้ประกอบการเกษตรกรยุค
ใหม่และอ่ืนๆโดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 

 
4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้าหมายการพัฒนาที่ให้

ความสำคัญกับการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่างๆทั้งภาคเอกชนประชาสังคมชุมชนท้องถิ่นมาร่วมขับเคลื่อนโดย
การสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมทาเพ่ือส่วนรวมการกระจายอำนาจและความรับผิดชอบ
ไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเองและ
การเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพเศรษฐกิจสังคมและสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มี
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คุณภาพสามารถพ่ึงตนเองและทำประโยชน์แก่ครอบครัวชุมชนและสังคมให้นานที่สุดโดยรัฐให้หลักประกันการ
เข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 

 
5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมาย 

การพัฒนาที่สำคัญเพ่ือนาไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติทั้งด้านสังคมเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อม
ธรรมาภิบาลและความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ  
ใช้พ้ืนที่เป็นตัวตั้งในการกำหนดกลยุทธ์และแผนงานและการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในแบบ
ทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยเป็นการดาเนินการบนพ้ืนฐานการเติบโตร่วมกันไม่ว่าจะเป็นทาง
เศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตโดยให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง 3ด้านอันจะนาไปสู่ความยั่งยืนเพ่ือ
คนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 
 6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเป้าหมายการ

พัฒนาที่สำคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” 

โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจแยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐที่ทำหน้าที่ในการกำกับ

หรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันมีสมรรถนะสูงยึดหลักธรรมาภิบาลปรับวัฒนธรรมการ

ทำงานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวมมีความทันสมัยและพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

ของโลกอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการนานวัตกรรมเทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ระบบการทำงานที่เป็นดิจิทัล

เข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากลรวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้างเชื่อมโยงถึงกัน

และเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

และโปร่งใสโดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตความมัธยัสถ์และสร้างจิตสำนึก

ในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิงนอกจากนั้นกฎหมายต้องมีความชัดเจนมีเพียงเท่าที่

จำเป็นมีความทันสมัยมีความเป็นสากลมีประสิทธิภาพและนำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำและเอ้ือต่อการพัฒนาโดย

กระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติและการอำนวยความยุติธรรมตามหลัก

นิติธรรม 

 
2. แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560 - 2579) 

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดทาแผนการศึกษาแห่งชาติพ .ศ. 2560-2579 ขึ้นเพ่ือวางกรอบ
เป้าหมายและทิศทางการจัดการศึกษาของประเทศโดยมีสาระสำคัญดังนี้ 

 
วิสัยทัศน์ 
คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพดำรงชีวิตอย่างเป็นสุขสอดคล้องกับ

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
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วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดีมีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติของ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและยุทธศาสตร์ชาติ 
3. เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณธรรมจริยธรรมรู้รักสามัคคีและร่วมมือผนึก

กำลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4. เพ่ือนำประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศท่ีมีรายได้ปานกลางและความเหลื่อมล้ำภายในประเทศ

ลดลง 
 

ยุทธศาสตร์ประกอบ 6 ยุทธศาสตร์ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที ่1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
เป้าหมาย 
1. คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติและยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2. คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่พิเศษได้รับการศึกษาและ

เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
3. คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษาการดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 
แนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ 
3. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพื้นที่พิเศษ (พ้ืนที่สูงพ้ืนที่ตามแนว

ตะเข็บชายแดนและพ้ืนที่เกาะแก่งชายฝั่งทะเลทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มชน-ชายขอบและ
แรงงานต่างด้าว) 

4. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือการจัดระบบการดูแลและป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม่อาทิ
อาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบต่างๆยาเสพติดภัยพิบัติจากธรรมชาติภัยจากโรคอุบัติใหม่ 
ภัยจากไซเบอร์เป็นต้น 
 

ยุทธศาสตร์ที ่2 การผลิตและพัฒนากำลังคนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันของประเทศ 

เป้าหมาย 
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1. กำลังคนมีทักษะที่สำคัญจำเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงานและการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

2. สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตท่ีมีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 
3. การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
แนวทางการพัฒนา 
1. ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความต้องการของตลาดงานและการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
2. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 
3. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทาง

เศรษฐกิจ 
 

ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
เป้าหมาย 
1. ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทยและทักษะและคุณลักษณะที่จำเป็นในศตวรรษ

ที ่21 
2. คนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ

และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 
3. สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้อย่างมี

คุณภาพและมาตรฐาน 
4. แหล่งเรียนรู้สื่อตำราเรียนนวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐานและประชาชนสามารถ

เข้าถึงได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่ 
5. ระบบและกลไกการวัดการติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ 
6. ระบบการผลิตครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาได้มาตรฐานระดับสากล 
7. ครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 
แนวทางการพัฒนา 
1. ส่งเสริมสนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถและการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่าง

เหมาะสมเต็มตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย 
2. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้สื่อตาราเรียนและสื่อการเรียนรู้ต่างๆให้มีคุณภาพมาตรฐานและ

ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่ 
3. สร้างเสริมและปรับเปลี่ยนค่านิยมของคนไทยให้มีวินัยจิตสาธารณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
4. พัฒนาระบบและกลไกการติดตามการวัดและประเมินผลผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ 
5. พัฒนาคลังข้อมูลสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
6. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
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7. พัฒนาคุณภาพครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
 

ยุทธศาสตร์ที ่4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
เป้าหมาย 
1. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
2. การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย 
3. ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุมถูกต้องเป็นปัจจุบันเพ่ือการวาง

แผนการบริหารจัดการศึกษาการติดตามประเมินและรายงานผล 
แนวทางการพัฒนา 
1. เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย 
3. พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาที่มีมาตรฐานเชื่อมโยงและเข้าถึงได้ 

 
ยุทธศาสตร์ที ่5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เป้าหมาย 
1. คนทุกช่วงวัยมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมมีคุณธรรมจริยธรรมและนาแนวคิดตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
2. หลักสูตรแหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมคุณธรรม

จริยธรรมและการนาแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
3. การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา 
1. ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมมีคุณธรรมจริยธรรมและนาแนวคิดตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดาเนินชีวิต 
2. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้แหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการ

สร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
3. พัฒนาองค์ความรู้งานวิจัยและนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 
ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
เป้าหมาย 
1. โครงสร้างบทบาทและระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัวชัดเจนและสามารถตรวจสอบ

ได้ 
2. ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษา 
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3. ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนและพ้ืนที่ 
4. กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะที่แตกต่างกันของ

ผู้เรียนสถานศึกษาและความต้องการกำลังแรงงานของประเทศ 
5. ระบบบริหารงานบุคคลของครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรมสร้างขวัญกำลังใจ

และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
แนวทางการพัฒนา 
1. ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา 
2. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา 
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
4. ปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกับระบบการเงินเพ่ือการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพและประสิทธิภาพการจัด

การศึกษา 
5. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 

 
3.ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

วิสัยทัศน์ 
ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้คู่คุณธรรมอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึงและเสมอภาค เป็นกำลังคนที่มี

ทักษะและศักยภาพรองรับการพัฒนาประเทศ ที่ สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 
 

พันธกิจ 
1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทเทียบเท่าระดับสากล 
2. เสริมสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
3. ผลิต พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพกำลังคน 
4. พัฒนาสิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และนวัตกรรม 
5. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ 
1. การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของชาติ 
2. การผลิตและพัฒนากำลังคน รวมทั้งงานวิจัย และนวัตกรรม ที่สอดคล้องกับความต้องการของการ

พัฒนาประเทศ 
3. การพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
4. การสร้างโอกาสทางการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
5. การจัดการศึกษา เพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
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เป้าประสงค์ 

1.คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น 
2. คนไทยได้รับโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ 
3. คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศในอนาคต 
4. กำลังคนได้รับการผลิตและพัฒนาทักษะให้มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของพ้ืนที่และประเทศ 
5. คนไทยมีองค์ความรู้ สามารถสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ พัฒนางานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือ

เสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ 
6. มีระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและการกระจายอำนาจ

สู่ภูมิภาค 
 
  4. นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

วิสัยทัศน์ 
สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน 

 

พันธกิจ 
1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2.  พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ 

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

และเท่าเทียม 
5.  ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง และเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)  
6.  พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 

เป้าหมาย 
1. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะและคุณลักษณะ

ของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย  
มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง และปรับตัวต่อ เป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี 

2. ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล
ทุรกันดารได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ พร้อมก้าวสู่สากล ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
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3. ครูเป็นผู้เรียนรู้มีจิตวิญญาณความเป็นครูมีความแม่นยำทางวิชาการและมีทักษะการจัดการเรียนรู้ที่
หลากหลายตอบสนองผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมและทักษะในการใช้เทคโนโลยี 

4. ผู้บริหารสถานศึกษามีความเป็นเลิศส่วนบุคคลคิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมมีภาวะผู้นำทางวิชาการมี
สำนึกความรับผิดชอบ (Accountability)และการบริหารแบบร่วมมือ 

5. สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู้ร่วมมือกับชุมชนภาคเอกชนและ
ผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาระดับพ้ืนที่จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพื่อการเรียนรู้ในทุกมิติเป็น
โรงเรียนนวัตกรรม 

6. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการบริหารงานเชิงบูรณาการเป็นสำนักงานแห่งนวัตกรรมยุคใหม่ใช้
ข้อมูลสารสนเทศและการวิจัยและพัฒนาในการขับเคลื่อนคุณภาพกำกับติดตามประเมินและรายงานผล
อย่างเป็นระบบ 

7. สำนักงานส่วนกลางปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทำงานโดยกระจายอำนาจการบริหารงานและการจัด
การศึกษาให้สถานศึกษาบริหารเชิงบูรณาการมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพกำกับติดตาม
ประเมินผลและการรายงานผลอย่างเป็นระบบใช้วิจัยและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพ 

 
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
นโยบายที ่1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 

ประเด็นกลยุทธ์ 1.1 พัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 

ประเด็นกลยุทธ์ 1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนในเขตพ้ืนที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อย
โอกาส และกลุ่มท่ีอยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร เช่น พ้ืนที่สูง ชายแดน ชายฝั่ง
ทะเล และเกาะแก่ง ได้รับการบริการด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่มีคุณภาพ 
และเหมาะสมตรงตามความต้องการ 

นโยบายที ่2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ประเด็นกลยุทธ์ 2.1 ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา ให้เอ้ือต่อการพัฒนา

สมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 นำไปสู่การ
จัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทำ (Career Education) 

ประเด็นกลยุทธ์ 2.2 พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ี
ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกท่ีดี 
มีคุณธรรม จริยธรรม 

ประเด็นกลยุทธ์ 2.3 พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีความเป็น
เลิศด้านวิชาการ นำไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
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ประเด็นกลยุทธ์ 2.4 พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพและทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่ดีสามารถดำรงชีวิต
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

ประเด็นกลยุทธ์ 2.5 การจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) 
เพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ประเด็นกลยุทธ์ 2.6 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ  
ประเด็นกลยุทธ์ 2.7 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา นำ Digital Technology มาใช้ในการจัดการ

เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ ความต้องการ และความถนัด 
สร้างสังคมฐานความรู้ (Knowledge-Based Society) เพ่ือการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

 
นโยบายที ่3พัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ประเด็นกลยุทธ์ 3.1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันทางการศึกษาที่ผลิตครู ในการผลิตและ
พัฒนาครูให้ตรงกับสาขาวิชา และสอดคล้องกับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21 

ประเด็นกลยุทธ์ 3.2 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ให้มีสมรรถนะตาม
มาตรฐานวิชาชีพ มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 

ประเด็นกลยุทธ์ 3.3 นำ Digital Technology มาใช้ในการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาทุกประเภททั้งระบบ 

นโยบายที ่4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้าทาง
การศึกษา 

ประเด็นกลยุทธ์ 4.1 ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 

ประเด็นกลยุทธ์ 4.2 ยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับ และทุกประเภท ให้มีมาตรฐาน 
ตามบริบทของพ้ืนที่ เพ่ือให้พัฒนาผู้เรียน  มีคุณภาพ มีมาตรฐานเสมอกัน  

ประเด็นกลยุทธ์ 4.3 สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการ
จำเป็นพิเศษ 

ประเด็นกลยุทธ์ 4.4 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้เรียน และสถานศึกษาอย่างเหมาะสม เพียงพอ  
ประเด็นกลยุทธ์ 4.5 ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา หน่วยงานทุกระดับนำ Digital 

Technology  มาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน  
นโยบายที ่5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

ประเด็นกลยุทธ์ 5.1 เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 
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ประเด็นกลยุทธ์ 5.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วน
ร่วมบริหารจัดการศึกษา 

ประเด็นกลยุทธ์ 5.3 ยกระดับการบริหารงานของสถานศึกษาให้มีอิสระ นำไปสู่การกระจายอำนาจ 
4 ด้าน  ให้สถานศึกษาเป็นศูนย์กลางในการจัดการศึกษาตามบริบทของพ้ืนที่ 

ประเด็นกลยุทธ์ 5.4 ปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณเพ่ือสนับสนุนผู้เรียนและสถานศึกษาอย่าง
เหมาะสม เพียงพอ 

ประเด็นกลยุทธ์ 5.5 ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา หน่วยงานทุกระดับนำ Digital 
Technology มาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็นระบบ นำไปสู่
การนำเทคโนโลยี Big Data เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลด้านต่าง ๆ ตั้งแต่ข้อมูลผู้เรียน 

ข้อมูลครู ข้อมูลสถานศึกษา ข้อมูลงบประมาณ และข้อมูลอ่ืน ๆ ที่จำเป็นมา 
วิเคราะห์เพื่อให้สถานศึกษา สามารถจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ และความถนัด 
และสามารถวิเคราะห์เป็นข้อมูลในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศต่อไป 

  5. นโยบาย ยุทธศาสตร์ของจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

วิสัยทัศน์ : ดินแดนแห่งความสุขของคนอยู่และผู้มาเยือน 
“จังหวัดเพชรบูรณ์มุ่งส่งเสริมการเกษตรปลอดภัยพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวเพ่ือสร้างสรรค์

มูลค่าเพ่ิมพร้อมกับยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างมั่นคงของสังคมรวมทั้งรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้มีความยั่งยืนเพ่ือให้ไปสู่การเป็นเมืองแห่งความสุขของคนอยู่และผู้มาเยือน”  
 
ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ 

1. เกษตร: การพัฒนาเกษตรปลอดภัยและเกษตรมูลค่าสูง 
2. ท่องเที่ยว: ท่องเที่ยวธรรมชาติประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 
3. การค้าการลงทุน: ศูนย์กลางเชื่อมโยงผ่านแนว EWEC และ LIMEC  
4. อุตสาหกรรม: อุตสาหกรรมการเกษตรและอุตสาหกรรมสีเชียว 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่1: การส่งเสริมเกษตรปลอดภัยการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่2: ส่งเสริมพัฒนาและเชื่อมโยงการท่องเที่ยวทุกมิติเพ่ือสร้างสรรค์มูลค่าเพ่ิม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่3: ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความม่ันคงอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่4 : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่5 : ยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันและส่งเสริมอุตสาหกรรมที่เป็นมิตร 

กับสิ่งแวดล้อม 
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 6. นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 

วิสัยทัศน์การพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 “ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ รักและภูมิใจในท้องถิ่น ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก ในศตวรรษท่ี 21” 
พันธกิจ 

1. สืบสานศาสตร์พระราชาและพระราโชบายด้านการศึกษาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน 
3. สร้างโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเสริมสร้างเอกลักษณ์ของจังหวัดสู่คุณลักษณะ 

ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
4. พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาทั้งระบบและการบูรณาการในจังหวัด 

เป้าประสงค์รวม 
1.   หน่วยงานและสถานศึกษาทุกแห่งร่วมสืบสานสืบสานศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

ของในหลวงรัชการที่ 9 และพระราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชการที่ 10 
2.   ผู้เรียนมีทักษะชีวิตทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมเป็นคนดีและมีคุณธรรม 
3.   ผู้สำเร็จการศึกษามีสมรรถนะและขีดความสามารถในการแข่งขันและการประกอบอาชีพ 
4.   เพ่ิมสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาต่อมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ 
5.   ผู้สำเร็จการศึกษาข้ันพ้ืนฐานศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาเพ่ิมข้ึน 
6.   ผู้เรียนครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการติดต่อสื่อสาร 
7.   ผู้เรียนอ่าน-เขียนหนังสือได้ตามมาตรฐานและอ่านแตกตามลำดับ 
8.   ผู้เรียนมีเอกลักษณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ “ลูกพ่อขุนผาเมืองเสียสละกล้าหาญชาญฉลาด” 
9.   คุณภาพการศึกษาของจังหวัดทุกระดับทุกประเภทเพ่ิมขึ้น 
10.  ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
11.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองตามสมรรถนะที่จำเป็นของสายงาน 
12.  ระบบการบริหารจัดการศึกษาการบริหารงานบุคคลเป็นเอกภาพเชื่อมโยงการทุกภาคส่วน 

แบบบูรณาการ 
 
 
จุดเน้นการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 

1.การขยายผลศาสตร์พระราชาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิต 
รัชกาลที ่9 และพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทร 
เทพยวรางกูรรัชกาลที่ 10 ในหน่วยงานและสถานศึกษา 

2.การจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทายกระดับความสามารถในการแข่งขันของจังหวัด 
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3. พัฒนาครูและส่งเสริมการจัดการศึกษาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารตอบสนองความต้องการ
ของจังหวัด 

4. ผู้เรียนอ่านออกเขียนได้อ่านหนังสือแตกตามมาตรฐานแต่ละชั้นเรียนและศักยภาพผู้เรียน 
5.ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามเอกลักษณ์ของจังหวัดและตามหลักสูตรที่กำหนดและการบูรณาการ 

เสริมสร้างเอกลักษณ์จังหวัดเพชรบูรณ์โรงเรียนต้นแบบกศจ.เพชรบูรณ์ 
6. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนการทดสอบระดับชาติ( O-NET,V-NET,N-NET) 
7. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบท 

ของจังหวัด 
8. การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
9. พัฒนาระบบการรับนักเรียนให้สอดคล้องกับพ้ืนที่บริการ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนาทักษะชีวิต 

กลยุทธ์/แนวทาง 

1. การขยายผลศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและ พระราโชบายด้านการศึกษา 

2. ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาเสริมสร้างทักษะชีวิตของผู้เรียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนากำลังคน สร้างขีดความสามารถในการตอบสนอง 

การพัฒนาจังหวัด 

กลยุทธ์/แนวทาง 

1. ส่งเสริมการพัฒนากำลังคนสร้างขีดความสามารถการพัฒนาจังหวัด 

2. พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการศึกษาสนองความต้องการของจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคน คุณภาพชีวิตและแหล่งเรียนรู้ 

กลยุทธ์/แนวทาง 

1. พัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณลักษณะผู้เรียน 

2. ส่งเสริมการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการบริหารเพื่อบูรณาการจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมในจังหวัด 

กลยุทธ์/แนวทาง 

1. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

2. การบริหารและการบูรณาการจัดศึกษาจังหวัด 
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7. นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 

วิสัยทัศน์ 
 “เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สู่ความเป็นเลิศและเป็นสุข” 
 
พันธกิจ 

1.ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษา สำหรับประชากรวัยเรียนอย่างท่ัวถึงและ มีคุณภาพ 

2.พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างขวัญกำลังใจแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

3.พัฒนาระบบการบริหารจัดการ การบูรณาการการจัดการศึกษาที่เน้นการมีส่วนร่วมและความ

รับผิดชอบ 

4.ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา บุคคล สถาบัน และองค์กรอื่น จัดการศึกษาทุกรูปแบบ  

เป้าประสงค ์

1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามหลักสูตร มีทักษะด้านภาษาในการสื่อสาร คิดริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรม และ

ดำรงชีวิตอย่างมีความสุขในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก 

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีศักยภาพและสมรรถนะในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ 

3. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการ การกำกับติดตามนิเทศและ

ประเมินผล โดยใช้ระบบ Digital Technology และการบูรณาการกับทุกภาคส่วนตามแนวประชารัฐ

อย่างมีประสิทธิผล 

4. สถานศึกษา บุคคล สถาบัน และองค์กรอ่ืน จัดการศึกษาด้วยรูปแบบที่เหมาะสมตามหลักสูตรอย่างมี

คุณภาพ 

ยุทธศาสตร์  
ยุทธศาสตร์ที่ 1  จัดการศึกษาเพ่ือความมั่งคง 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถ 

ในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมการเข้าถึงบริการการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การจัดการศึกษาตามนโยบายและจุดเน้นการศึกษา 

 

ยุทธศาสตร์/ กลยุทธ์ /ประเด็นกลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
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กลยุทธ์ 1.1 เสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ประเด็นกลยุทธ์ 1.1.1 น้อมนำแนวพระราชดำริสืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบาย 
ด้านการศึกษา หรือ  “ศาสตร์พระราชา” มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้
อย่างยั่งยืน 

ประเด็นกลยุทธ์ 1.1.2 ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท์ สันติวิธี ต่อต้าน
ทุจริตคอรัปชั่ นและยึดมั่น ในการปกครองระบอบประชาธิป ไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ประเด็นกลยุทธ์ 1.1.3 เสริมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบัน ศาสนา พระมหากษัตริย์ผ่าน
หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และความเป็นพลเมือง 

กลยุทธ์ 1.2 ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
ประเด็นกลยุทธ์1.2.1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน ที่เอ้ือต่อการพัฒนา

คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ 

ประเด็นกลยุทธ์1.2.2 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ เช่น อาชญากรรม 
และความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ สิ่งเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ  
ภัยจากโรค อุบัติใหม่ ภัยจากไซเบอร์ ฯลฯ 

กลยุทธ์ 1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนในเขตพื้นที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส และ
กลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร เช่น พื้นที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง ได้รับการบริการด้าน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถ 
ในการแข่งขัน 

กลยุทธ์ 2.1 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการปรับหลักสูตร การ
วัดและประเมินผลที่เหมาะสม 

ประเด็นกลยุทธ์ 2.1.1 ปรับปรุงหลักสูตรในระดับปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และนำหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ และจัดการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับหลักสูตร ตามความจำเป็นและความต้องการของผู้เรียน ชุมชน 
ท้องถิ่น และสังคม 

ประเด็นกลยุทธ์ 2.1.2 ส่งเสริมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความม่ันใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
ภาษาประเทศคู่ค้า และภาษาอาเซียนอย่างน้อย 1 ภาษา 

ประเด็นกลยุทธ์ 2.1.3 พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลทุกระดับให้มีคุณภาพและมาตรฐานนำไปสู่
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ 

กลยุทธ์ 2.2 พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้ 
ประเด็นกลยุทธ์ 2.2.1 พัฒนาผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา ให้มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ 

จิตใจ สังคม และสติปัญญา ให้มีความพร้อมเข้าสู่การเรียนในระดับท่ีสูงขึ้น 
ประเด็นกลยุทธ์ 2.2.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ตามช่วงวัย 
ประเด็นกลยุทธ์ 2.2.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน 
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ประเด็นกลยุทธ์ 2.2.4 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง 
(Active Learning) เน้นทักษะกระบวนการให้เกิดทักษะการคิด วิเคราะห์ คิด
แก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ในทุกกลุ่มสาระเรียนรู้ ทั้งในและนอกห้องเรียน 

ประเด็นกลยุทธ์ 2.2.5 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ประเด็นกลยุทธ์ 2.2.6 ปลูกฝังทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
ประเด็นกลยุทธ์ 2.2.7 สนับสนุนการผลิต จัดหาและใช้สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม และ

สิ่งอำนวยความสะดวกท่ีหลากหลายรวมทั้งการพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้
ภายในสถานศึกษาในกาจัดการเรียนรู้ได้ทั้งในห้องเรียน และนอกห้องเรียน
เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ 

ประเด็นกลยุทธ์ 2.2.8 ส่งเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพ ควบคู่ไปกับวิชาสามัญ เช่น ทวิศึกษา (Dual 
Education) หลักสูตรระยะสั้น 

ประเด็นกลยุทธ์ 2.2.9 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษ (ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ) ให้เต็มตามศักยภาพด้วยรูปแบบท่ี
เหมาะสม 

กลยุทธ์ 2.3 สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ประเด็นกลยุทธ์ 2.3.1 ยกระดับผลการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA (Programme for 

International Student Assessment) 
ประเด็นกลยุทธ์ 2.3.2 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในด้านต่างๆ 
ประเด็นกลยุทธ์ 2.3.3 ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ เช่น สะเต็มศึกษา (Science 

Technology Engineering and Mathematics Education : STEM 
Education)  

กลยุทธ์ 2.4 ส่งเสริมสนับสนุนการทำ และนำผลการวิจัยไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
ประเด็นกลยุทธ์ 2.4.1 ส่งเสริมการทำวิจัยเพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา 
ประเด็นกลยุทธ์ 2.4.2 ส่งเสริมการทำวิจัยเพ่ือพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัดและ

ประเมินผลโดยเน้นให้มีการวิจัยในชั้นเรียน 
กลยุทธ์ 2.5 พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะชีวิต มีสุขภาวะท่ีดีสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข 
กลยุทธ์ 2.6 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา นำ Digital Technology มาใช้ในการจัดการเรียนรู้

ให้แก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ ความต้องการ และความถนัด สร้างสังคมฐานความรู้(Knowledge-
Based Society) เพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

กลยุทธ์ 3.1 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพในรูปแบบ
ที่หลากหลาย 

ประเด็นกลยุทธ์ 3.1.1 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพทั้ง
ระบบเชื่อมโยงกับการเลื่อนวิทยฐานะในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น  TEPE 
Online (Teachers and Educational Personnels Enhancement Based 
on Mission and Functional Areas as Majors) ชุมชนแห่งการเรียนรู้  ทาง
วิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม
ปฏิบัติจริง (Active Learning) ฯลฯ   
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กลยุทธ์ 3.2 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ประเด็นกลยุทธ์ 3.2.1 พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องในการกำหนด การกำหนดแผนอัตรากำลัง การสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง 
การประเมินและการพัฒนา การสร้างแรงจูงใจให้ครูและบุคลากรทาง 
การศึกษามีขวัญและกำลังใจในการทำงาน 

ประเด็นกลยุทธ์ 3.2.2  หน่วยงานมีการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน/การให้บริการ 
ประเด็นกลยุทธ์ 3.2.3  การบริหารงานด้านบริหารงานบุคคล 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 โอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมการเข้าถึงบริการการศึกษา 

กลยุทธ์ 4.1 เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
ประเด็นกลยุทธ์ 4.1.1 ส่งเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนให้ได้รับโอกาสในการเข้ารับบริการทางการศึกษา

อย่างทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค 
ประเด็นกลยุทธ์ 4.1.2 สร้างความเข้มแข็งของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบส่งเสริมความ

ประพฤตินักเรียน ระบบคุ้มครองนักเรียน และสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม 
กลยุทธ์4.2 ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

ประเด็นกลยุทธ์ 4.2.1 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาท่ีเหมาะสม สำหรับเด็กด้อย
โอกาส ที่ไม่อยู่ในทะเบียนราษฎร์ เช่น เด็กไร้สัญชาติ เด็กพลัดถิ่น เด็กต่างด้าว 
เด็กไทยที่ไม่เลขประจำตัวประชาชน เป็นต้น 

ประเด็นกลยุทธ์ 4.2.2 ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่อย่าง
ทั่วถึง เช่น การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(DLIT) การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม (DLTV) ฯลฯ 

กลยุทธ์ 4.3 ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษา 
กลยุทธ์ 4.4 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้เรียน และสถานศึกษาอย่างเหมาะสม เพียงพอ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

กลยุทธ์ 5.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
ประเด็นกลยุทธ์ 5.1.1 พัฒนาระบบการวางแผน การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ การกำกับติดตามตรวจสอบ

และประเมินผล เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล       
ประเด็นกลยุทธ์ 5.1.2 พัฒนาระบบ ICT เพ่ือการจัดศึกษาที่มีมาตรฐาน 
ประเด็นกลยุทธ์ 5.1.3 สร้างความเข้มแข็งและยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของพ้ืนที่และยก

ย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาและบุคลากรที่มีผลงานเชิงประจักษ์ 
ประเด็นกลยุทธ์ 5.1.4 ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง 

กลยุทธ์ 5.2 สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
ประเด็นกลยุทธ์ 5.2.1 ส่งเสริมการบริหารจัดการโรงเรียนในเขตพ้ืนที่โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานโดย

ประสานงานจัดทำแผนบูรณาการร่วมกับศึกษาธิการจังหวัด 
ประเด็นกลยุทธ์ 5.2.2 สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาคุณภาพโรงเรียน

ด้วยพลังประชารัฐอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
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กลยุทธ์ 5.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ประเด็นกลยุทธ์ 5.3.1 ส่งเสริม สนับสนุนผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให้มีความรู้ 

ความเข้าใจ สร้างความตระหนักในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การกำกับดูแล 
ตลอดจนการส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

ประเด็นกลยุทธ์ 5.3.2 ประสานสถาบันหรือหน่วยงานทางการศึกษาให้คัดเลือกผู้เรียนเข้าศึกษาต่อ 
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

กลยุทธ์ 5.4 ปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณเพื่อสนับสนุนผู้เรียน และสถานศึกษาอย่างเหมาะสม เพียงพอ  
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การจัดการศึกษาตามนโยบายและจุดเน้นการศึกษา 
กลยุทธ์ 6.1 จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต  

ประเด็นกลยุทธ์ 6.1.1 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพัฒนา
หลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และสร้างเครือข่าย ในการอนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์ 6.2 จัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายและจุดเน้นของ สพฐ. 
ประเด็นกลยุทธ์ 6.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายและจุดเน้นลงสู่การปฏิบัติโดยการมีส่วนร่วมของ

ทุกภาคส่วน 
 
 
จุดเน้นของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 

1. การอ่านออก-เขียนได้  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1  – 6 ผ่านเกณฑ์การประเมินของ 

ระบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย โครงการ และกิจกรรมของ สพฐ.(e-MES) 

ระดับดีข้ึนไป  

2. ร้อยละของผู้ เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 ที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  

ขั้น พ้ืนฐาน (O-NET) ตั้ งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป และร้อยละของผู้ เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3  

ที่มีคะแนนผลการทดสอบความสามารถพ้ืนบนของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป 

3. สถานศึกษามีผลการประเมินประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษา  

ขั้นพ้ืนฐาน ระดับดีข้ึนไป 

4. สถานศึกษามีผลการประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับดีข้ึนไป 

5. สถานศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา(สิ่งแวดล้อม ขยะ) ระดับดีข้ึนไป 

6. สถานศึกษาได้รับรางวัล หรือกระบวนการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ เป็นที่ยอมรับ 

- ระดับระดับชาติ 
- ระดับภูมิภาค/เขตตรวจราชการ 
- ระดับ สพป./สพม./จังหวัด/ศธจ. 
- ระดับอำเภอ / ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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- อ่ืน ๆ  
7. สถานศึกษามีผลงานวิจัย อย่างน้อย 1 ชิ้น 
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8. ทิศทางการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนบ้านทุ่งสมอ 

วิสัยทัศน์ (VISION) 

โรงเรียนบ้านทุ่งสมอมุ่งส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา  พัฒนานักเรียนเป็นคนดี  มีคุณธรรม  นำความรู้  

เชิดชูความเป็นไทย  รู้จักใช้เทคโนโลยี  ตามวิถีความพอเพียง 

พันธกิจ (MISSION) 

1. ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียน 

2. ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม  ปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบื้องต้น 
ของพระพุทธศาสนา 

3. ส่งเสริมด้านกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตาม 
มาตรฐานการศึกษา 

4. ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา  มุ่งเน้นการอนุรักษ์ 
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

5. ส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ 

6. ส่งเสริมให้นักเรียนนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต 

เป้าประสงค์ (GOAL) 

1. นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง 
2. นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม  ปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบื้องต้นขอพระพุทธศาสนา 
3. นักเรียนมีกระบวนการเรียนรู้  และแสวงหาความรู้อย่างหลากหลาย 
4. นักเรียนมีจิตสำนึกรัก  ภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
5. นักเรียนรู้จักใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ 
6. นักเรียนนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิตและอยู่ในสังคม 

อย่างมีความสุข 

 

ยุทธศาสตร์  

ยุทธศาสตร์ที่ 1  จัดการศึกษาเพ่ือความมั่งคง 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถ 
ในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมการเข้าถึงบริการการศึกษา 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การจัดการศึกษาตามนโยบายและจุดเน้นการศึกษา 
 

 
 
กลยุทธ์ 
 

ยุทธศาสตร์/ กลยุทธ์ /ประเด็นกลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 

กลยุทธ์ 1.1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

กลยุทธ์ 1.2 ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
กลยุทธ์ 1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนในเขตพ้ืนที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส และ

กลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร เช่น พ้ืนที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง ได้รับการบริการด้าน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
ในการแข่งขัน 

กลยุทธ์ 2.1 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการปรับหลักสูตร การวัด
และประเมินผลที่เหมาะสม 

 
กลยุทธ์ 2.2 พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ 2.3 สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
กลยุทธ์ 2.4 ส่งเสริมสนับสนุนการทำ และนำผลการวิจัยไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
กลยุทธ์ 2.5 พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่ดีสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข 
กลยุทธ์ 2.6 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา นำ Digital Technology มาใช้ในการจัดการเรียนรู้

ให้แก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ ความต้องการ และความถนัด สร้างสังคมฐานความรู้(Knowledge-
Based Society) เพ่ือการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

กลยุทธ์ 3.1 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพในรูปแบบ
ที่หลากหลาย 
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กลยุทธ์ 3.2 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 โอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมการเข้าถึงบริการการศึกษา 

กลยุทธ์ 4.1 เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
กลยุทธ์ 4.2 ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
กลยุทธ์ 4.3 ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษา 
กลยุทธ์ 4.4 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้เรียน และสถานศึกษาอย่างเหมาะสม เพียงพอ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

กลยุทธ์ 5.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ 5.2 สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
กลยุทธ์ 5.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
กลยุทธ์ 5.4 ปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณเพ่ือสนับสนุนผู้เรียน และสถานศึกษาอย่างเหมาะสม 

เพียงพอ  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การจัดการศึกษาตามนโยบายและจุดเน้นการศึกษา 

กลยุทธ์ 6.1 จัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิต  
กลยุทธ์ 6.2 จัดการศึกษาเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายและจุดเน้นของ สพฐ. 
 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย ความสอดคล้อง 
1.  เสริมสร้างความมั่นคงสถาบันหลัก ด้วย

การน้อมนำแนวพระราชดำริ “ศาสตร์
พระราชา”มาจัดกระบวนการเรียนรู้ 

ร้อยละ80 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 

2.  ปลูกฝังและเสริมสร้างวิธีประชาธิปไตยและ
ต่อต้านทุจริตคอรัปชั่นผ่านกระบวนการ
เรียนรู้ 

ร้อยละ 90 ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 

3.  ผู้เรียนได้รับการปลูกฝังด้านคุณธรรม
จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 

ร้อยละ95 ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 

4.  ผู้เรียนมีคุณภาพด้วยการปรับหลักสูตรการ
วัดประเมินผลที่เหมาะสม 

ร้อยละ 80 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 
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ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย ความสอดคล้อง 
5.  โรงเรียนจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรและมี

ระบบการวัดและประมินผลที่มีคุณภาพและ
มาตรฐาน 

ร้อยละ 90 ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 

6.  ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษาได้รับการ
พัฒนาให้มีความพร้อมเขาสู่ระดับการเรียน
ที่สูงขึ้น 

ร้อยละ 90 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 

7.  นักเรียนชั้นป.1-ม.3 อ่านออกเขียนได้ตาม
ช่วงวัย 

ร้อยละ 90 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 

8.  ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน ร้อยละ 85 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 
9.  ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง 

(Active Learning) ผ่านทักษะการคิด คิดวิ
เคราะห็ คิดแก้ปัญหา คิดสร้างสรรค์ ในทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้  

ร้อยละ 80 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 

10.ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที21 ร้อยละ 80 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 
11. ผู้เรียนได้รับสื่อและสิ่งอำนวยความ
สะดวกในการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ 
 

ร้อยละ 80 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 

12. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพสู่ความ
เป็นเลิศและยกระดับผลการประเมิน
ระดับชาติและนานาชาติ(PISA) 

ร้อยละ 80 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 

13. ผู้เรียนมีทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่ดีสามารถ
ดำรงชีวิตได้อย่างมความสุข 

ร้อยละ 80 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 

14. สถานศึกษานำDigital Technologyมาใช้
ในการจัดการเรียนรู้ เพ่ือการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

ร้อยละ 80 ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 

15. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการ
พัฒนาให้สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่าง
คุณภาพ 

ร้อยละ80 ตัวบ่งชี้ 2.4 

16. ผู้เรียนมีโอกาส ความเสมอภาคและเท่า
เทียมการเขา้ถึงบริการทางการศึกษา 

ร้อยละ 80 ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 

17. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการและ
ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด

ร้อยละ 80 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 
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ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย ความสอดคล้อง 
การศึกษา 
18. โรงเรียนมีจัดการศึกษาตามนโยบายและ
จุดเน้นการศึกษา 

ร้อยละ 80 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 
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ส่วนที่ 3 
กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและตัวชี้วัดความสำเร็จ 

 

ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านทุ่งสมอ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 - 2565  
โรงเรียนได้นำวิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์หลัก  เป็นข้อมูลในการกำหนดกลยุทธ์  เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
และ ตัวชี้วัดความสำเร็จ ในการดำเนินงาน  ดังต่อไปนี้ 

 

ตารางที ่20 การกำหนดกลยุทธ์ระดับองค์กร 

เป้าประสงค์หลัก กลยุทธ์ระดับองค์กร 

1. ครูมคีวามรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้
แผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 
2579) และตามแนวปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 
21 
 
2. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะพ้ืนฐานแผนการศึกษา
แห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) และตาม
แนวปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21 
 
3. ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 8 ประการ
ตามหลักสูตรสถานศึกษา คุณธรรมและจริยธรรม
พ้ืนฐาน 8 ประการ และค่านิยมคนไทย 12 
ประการ ของ คสช. 
 
4. ครแูละเดก็/ผู้เรียนจัดการเรียนรู้ร่วมกัน 
 
5. ผลการทดสอบระดับชาติ (NT & O-NET) สูงขึ้น
อย่างต่อเนื่องคือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ต่อปี หรือระดับ
คะแนนสูงกว่าระดับประเทศทุกรายวิชาที่สอบ 
 
6. เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษา 
 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาเด็ก/ผู้เรียนให้มีคุณภาพ 
ตามมาตรฐานสถานศึกษา  
 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา
ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี
ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน และจัดการเรียน
การสอนที่เน้นเด็ก/ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
  
กลยุทธ์ที่  4 ปลูกฝังให้ เด็ก/ผู้ เรียน เกิดเจตคติที่ดี                
รักความเป็นไทย โตไปไม่โกง ดำรงชีวิตโดยยึดหลัก
คุณธรรมและจริยธรรม รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และ
ไม่ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด 
 
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
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ตารางที ่21 การกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ 

กลยุทธ์ระดับองค์กร ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาเด็ก/ผู้เรียนให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษา  
 

ระดับปฐมวัย 
 

1. เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความ
ปลอดภัยของตนเองได ้
   1) เด็กร้อยละ 80 มีน้ำหนกั สว่นสูงเป็นไปตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข  
   2) เด็กร้อยละ 80 มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย  
   3) เด็กร้อยละ 80 สามารถดูแลสุขภาพอนามัย และความปลอดภัย
ของตนเองได้อย่างเหมาะสม 
   4) เด็กร้อยละ 80 สามารถเลือกปฏิบัติในสิ่งท่ีถูกต้องได้  
2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จติใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์
ได ้
   1) เด็กร้อยละ 80 ร่าเริง แจ่มใส มีความรู้สึกท่ีดตี่อตนเอง  
   2) เด็กร้อยละ 80 มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก    
   3) เด็กร้อยละ 80 ควบคุมตนเองได้เหมาะสมกับวัย   
   4) เด็กร้อยละ 80 ช่ืนชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และ  
รักธรรมชาติ ร้อยล 
3. เด็กมีพัฒนาการทางด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตร
ประจำวัน มีวินัยและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 
   1) เด็กร้อยละ 80 มีวินัย รับผดิชอบ เช่ือฟังคำสั่งสอน                 
ของพ่อแม่ ครูอาจารย์   
   2) เด็กร้อยละ 80 มีความซื่อสตัย์ สุจริต ช่วยเหลือ แบ่งปัน   
   3) เด็กร้อยละ 80 สามารถเล่นและทำงานกับผู้อื่นได ้  
   4) เด็กร้อยละ 80 ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทย และศาสนาท่ีตน
นับถือ    
4. เด็กมีพัฒนาการทางด้านสติปญัญา  สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพืน้ฐาน 
และแสวงหาความรูไ้ด ้
   1) เด็กร้อยละ 80 สนใจเรียนรูส้ิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และ  
รักการเรียนรูะ้   
   2) เด็กร้อยละ 80 มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ  ที่เกิดจาก
ประสบการณ์การเรียนรู้ ร้อยละ  
   3) เด็กร้อยละ 80 มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย  
   4) เด็กร้อยละ 80 มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์   
   5) เด็กร้อยละ 80 มีจินตนาการและความคิดสรา้งสรรค์  
 

กลยุทธ์ระดับองค์กร ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาเด็ก/ผู้เรียนให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษา  
 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
    1.1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิด
คำนวณ 
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       1) ผู้เรียนร้อยละ 70 มีทักษะในการอ่าน การเขียน              การ
สื่อสารภาษาไทยระดับคณุภาพดี   
       2) ผู้เรียนร้อยละ 70 มีทักษะการท่องสูตรคูณ และการคิดคำนวณ
ตามเกณฑ์มาตรฐาน  (เกณฑ์มาตรฐาน : นร. คิดเลขเร็ว / คิดเลขในใจ 
ร้อยละ 70  ขึ้นไป ประเมินความสามารถในการคิดเลขเร็ว จาก 10 ข้อ   
ผ่านเกณฑ์ 7 ข้อ) 
       3) ผู้เรียนมีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิต 
ประจำวัน  ผ่านเกณฑม์าตรฐาน  ร้อยละ 70 ข้ึนไป    
(เกณฑ์มาตรฐาน : นร. สื่อสารภาษาอังกฤษ  ร้อยละ 70  
ขึ้นไป  ประเมินทักษะการฟังและพูดภาษาอังกฤษ จาก 10 ข้อ ผ่าน
เกณฑ์ 7 ข้อ) 
   1.2 มีความสามารถในการคดิวเิคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยนคามคิดเห็น และแก้ปัญหา 
       1) ผู้เรียนร้อยละ  70  มีความสามารถในการแยกแยะ เรื่องราว
ต่าง ๆ นำเรื่องราวท่ีรับทราบมาอธิบายให้เข้าใจได้  แสดงความคดิเห็น
แลกเปลีย่นเรยีนรู้  และสรุปบทเรยีนได้กระชับ ชัดเจน 
       2) ผู้เรียนร้อยละ 70 มีผลงานท่ีแสดงถึงความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คดิสังเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และแก้ปัญหาได้  เช่น  
แผนภาพการคิด  โครงงาน 
   1.3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
       1) ผู้เรียนร้อยละ 80 สามารถสร้างนวัตกรรม (โครงงาน, 
สิ่งประดิษฐ์ ทั้งเป็นทีมและบุคคล) ตลอดจนนำเสนอเผยแพรไ่ด ้
    1.4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
       1) นักเรียนร้อยละ 80 มคีวามสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ระดับองค์กร ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาเด็ก/ผู้เรียนให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษา  

 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   1.5 มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
       1) นักเรียน ได้ระดับผลการเรียนในกลุม่สาระการเรยีนรู้ตาม
หลักสตูรสถานศึกษา ระดับ 3 ข้ึนไป ร้อยละ 70 
1.6  ผลการทดสอบระดับชาติ ( NT และ O-NET ) พัฒนาขึ้น
เมื่อเทียบกับปีการศึกษาที่ผ่านมา 
       1) นักเรียนช้ันประถมศึกษาปี่ 3 มีผลการทดสอบความสามารถ
พื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) เฉลี่ยสูงขึ้น 
ร้อยละ 3 หรือคะแนนเฉลีย่สูงกว่าระดับชาติในทุกๆ ด้าน 
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      2) นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 และ ม.3 มผีลการทดสอบ 
ทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET ) เฉลี่ยสูงขึน้ 
ร้อยละ 3 หรือคะแนนเฉลีย่สูงกว่าระดับชาติในทุกๆ รายวิชา 
   1.7 มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติทีด่ีต่องานอาชีพ 
       1) นักเรียนร้อยละ 80  ผูเ้รยีนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานใน 
การจัดการ ทักษะกระบวนการคิดโดยยดึหลักคณุธรรมและจริยธรรมเพื่อ
สร้างเจตคติที่ดีพร้อมท่ีจะศึกษาตอ่ในระดับชั้นทีสู่งขึ้น การทำงานหรือ
งานอาชีพ ระดับดีขึ้นไป 
2. คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
   2.1 การมคีุณลักษณะและค่านยิมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
       1) นักเรียนร้อยละ 92  มผีลการประเมินคุณลักษณะทีพ่ึงประสงค์ 
8 ประการตามหลักสูตร  มีคุณธรรม จริยธรรมพื้นฐาน  
8 ประการ  ในระดับดีขึ้นไป 
   2.2 ความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
       1) นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และกิจกรรม
ประเพณีของท้องถิ่น 
       2) นักเรียนร้อยละ 95 มจีติอาสาช่วยงานโรงเรียนและชุมชน  
คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติ 
   2.3 การยอมรับที่จะอยูร่่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
       1) นักเรียนร้อยละ 95สามารถอยู่ร่วมกับคณุครูและเพื่อนๆ ได้
อย่าง 
มีความสุข 
   2.4 สุขภาวะทางร่างกายและจติสังคม 
       1) นักเรียนร้อยละ 95  มสีขุภาพร่างกายแข็งแรง  
       2) นักเรียนร้อยละ95 ไม่เกีย่วข้องกับยาเสพติด 
 
 

กลยุทธ์ระดับองค์กร  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบบริหารและ                 
การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 

 

ระดับปฐมวัย 
 
1.มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้อง 
กับบริบทของท้องถิ่น 
1.1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยในระดับดี 
    
2. จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 
   2.1 การจดัครเูข้าสอน 
       1) ครูที่จบการศึกษาปฐมวัยหรือผ่านการอบรมการศึกษาปฐมวัย 
เป็นครผูู้สอนระดับปฐมวยั 
       2) จัดครูให้เพียงพอและเหมาะสมกับช้ันเรียน  
(1 ห้อง : เด็ก 30 คน) 

3. ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 

   3.1 การพัฒนาครูผูส้อนระดับปฐมวัย 
       1) ครู เข้ารับการอบรม สัมมนา ท่ีตรงความต้องการของครูและ
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สถานศึกษา  
   3.2 ครูมีการแลกเปลีย่นเรยีนรูเ้พื่อปรับปรุงการจดัประสบการณแ์ละ
พัฒนาเด็ก 
       1) ครูจัดกิจกรรม PLC  
   3.3 การประเมินพัฒนาการเดก็เป็นรายบุคคล 
       1) เด็กร้อยละ 100 ไดร้ับการประเมินพัฒนาการ 
เป็นรายบุคคล 
   3.4 การสร้างปฏสิัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก และครอบครัว   
       1) ครูทุกคนเยี่ยมบ้านเด็ก 

 4. จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างปลอดภัย และ
เพียงพอ 
   4.1 การจัดบรรยากาศห้องเรียนและสภาพแวดล้อม 
       1) จัดบรรยากาศห้องเรยีนและสภาพแวดล้อมให้สะอาด สะดวก 
ร่มรื่น สวยงาม และปลอดภัย   
   4.2 การจดัมุมประสบการณ ์
       1) จัดให้มีมุมประสบการณค์รบถ้วนตามที่หลักสตูรกำหนด 
ทีส่ามารถปลูกฝังเด็กให้มีคณุธรรมและจริยธรรม 
 
 
 

กลยุทธ์ระดับองค์กร  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบบริหารและ                 
การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 

 

ระดับปฐมวัย 
 

5. ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้ 
เพ่ือสนับสนนุการจัดประสบการณ์ 
   5.1 การบริการสื่อเทคโนโลยี เพื่อการสืบเสาะหาความรู้   
       1) จัดหาสื่อ DLTV คอมพิวเตอรส์ำหรับเด็กปฐมวยั 1 ชุด 
       2) จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ใหเ้พียงพอต่อการจัดประสบการณ ์

6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
 มีส่วนร่วม  
   6.1 กำหนดมาตรฐานการศึกษา  
      1) กำหนดมาตรฐานและค่าเปา้หมาย 2 ระดบั คือ ระดับปฐมวัย 
และ ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยการมสี่วนร่วม 

   6.2 จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา 
       1) จัดทำแผนพัฒนาสถานศกึษาระยะ 4 ปี  
โดยการมีส่วนร่วม 
   6.3 จัดทำแผนปฏิบตัิการประจำปี   
       1) จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีทุกปี โดยการมสี่วนร่วม 
   6.4 การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 
       1) ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ภาคเรยีนละ 1 ครั้ง โดยการมีส่วนร่วม 
   6.5 จัดทำรายงานผลการประเมินตนเองประจำปี   
       1) จัดทำรายงานการประเมนิตนเองเมื่อสิ้นปีการศึกษา 
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   6.6 จัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัด 
       1) ส่งรายงานการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัด 
ปีละ 1 ครั้ง (สิ้นปีการศึกษา) 
   6.7 การนำผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาเด็ก 
       1) ส่งเสริมให้ครูทุกคนนำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการ
จัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก  

กลยุทธ์ระดับองค์กร  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบบริหารและ                 
การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

1. มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ ที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 

   1) มีเป้าหมาย วสิยัทัศน์และพนัธกิจ ท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน 
สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  นโยบายหน่วยงานต้นสังกัด ความ
ต้องการของชุมชน และเป็นไปได้ในการปฏิบัต ิ

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศกึษา 

   1) โรงเรียนใช้กระบวนการ PDCA  ในการบรหิารจดัการคณุภาพของ
สถานศึกษาท่ีส่งผลต่อคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษา 
โดยความร่วมมือจากผู้เกีย่วข้องทุกฝ่าย ตลอดจนมีการนำข้อมลูมาใช้ใน
การปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง  

3. ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน 
ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

   1) ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรยีนรอบดา้น 
ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย เปดิโอกาส 
ให้ผู้ปกครองหรือชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ 
ของสถานศึกษา 
    2) โรงเรียนใช้กระบวนการของการเข้าค่ายคณุธรรมและจริยธรรม  
ในการปลูกฝังใหผู้้เรยีนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มคีุณธรรม จริยธรรม เคารพ 
ในกฎกติกา  มีค่านิยมและจติสำนึก สอดคล้องกับอัตลักษณ์ที่สถานศึกษา
กำหนดและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
 

4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
   1) ครูและบุคลากรทุกคนไดร้ับการพฒันาทางวิชาชีพ 

5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
   1) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจดัการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ  ร่มรื่น  สะอาด สวยงามและปลอดภยั 

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนนุการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ 
   1) จัดให้มีคอมพิวเตอร์และสื่อการสอนที่ใช้คอมพิวเตอร์ / ระบบ
เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับบรบิทของสถานศึกษา 
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กลยุทธ์ระดับองค์กร  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถ 
ในการปฏิบัติงาน และจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นเด็ก/ผู้เรียนเป็นสำคัญ  
 

ระดับปฐมวัย 

1. การพัฒนาบุคลากร    

   1.1 การพัฒนาครูผูส้อนระดับปฐมวัย 
       1) ครูร้อยละ 80 ได้รับการพัฒนาโดยเข้าอบรม สมัมนา ตรงตาม
ความต้องการของครูและสถานศึกษา 

2. จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้าน 
อย่างสมดลุเต็มศักยภาพ 

   2.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเด็ก 
       1) ครูร้อยละ 85 วิเคราะหข์้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล 
   2.2 การจดัทำแผนการจัดประสบการณ ์
       1) ครูร้อยละ 85 จัดทำแผนการจัดประสบการณ์                  
   2.3 การจดักิจกรรมส่งเสรมิพฒันาการเด็ก 
       1) ครูร้อยละ 85 จัดกิจกรรมส่งเสรมิพัฒนาการเด็กครบ  
4 ด้าน คือ ด้านรา่งกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ดา้นสังคม และดา้น
สติปัญญา 

3. สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงเล่นและปฏิบัติอย่างมี
ความสุข 

   3.1 การเชื่อมโยงประสบการณ ์
       1) ครูร้อยละ 85 สามารถจดัประสบการณ์โดยเชื่อมโยง
ประสบการณ์เดมิกับประสบการณ์ใหม่ได้  
   3.2 การสร้างโอกาสให้เด็กเลือกทำกิจกรรม  
       1) เด็กร้อยละ 85 สามารถเลือกทำกิจกรรมอย่างอิสระ ตามความ
ต้องการ ความสนใจ โดยมีการสอดแทรกเนื้อหาเกีย่วกับเรื่องคณุธรรม
และจริยธรรมลงในกิจกรรมตามความเหมาะสม 

4. จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
กับวัย    

   4.1 การจดับรรยากาศห้องเรียน 
       1) ครูและนักเรียนร่วมมือกันจัดห้องเรียนใหส้ะอาด อากาศถา่ยเท 
ปลอดภัย มีพื้นท่ีแสดงผลงานเด็ก พ้ืนท่ีสำหรับมมุประสบการณ์และการ
จัดกิจกรรม 
   4.2 การใช้สื่อและเทคโนโลยีประกอบการสอน 
       1) ครูใช้สื่อและเทคโนโลยี ที่เหมาะสมกับช่วงอายุ ระยะความสนใจ
และวิถีการเรียนรู้ของเด็ก 
 
 

กลยุทธ์ระดับองค์กร  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถ 

ระดับปฐมวัย 

5. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และนำผล 
การประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนา
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ในการปฏิบัติงาน และจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นเด็ก/ผู้เรียนเป็นสำคัญ  
 

เด็ก 

   5.1 การประเมินพัฒนาการเดก็ตามสภาพจริง 
       1) ครูร้อยละ 85 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง  
   5.2 การนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจดั
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
       1) ครูร้อยละ 85 นำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการ
จัดประสบการณ์ และพัฒนาเด็ก  

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

1. การพัฒนาบุคลากร   

   1) ครูร้อยละ 100 ได้รับการพฒันาโดยเขา้อบรม สมัมนา  ตรงตาม
ความต้องการของครูและสถานศึกษา 

2. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

   1) ครูร้อยละ 90  จัดการเรียนรู้ให้นักเรียนได้บริหารสมองได้ศึกษา
เรียนรูโ้ดยการปฏิบตัิจริง ทำงานรวมกันเป็นกลุ่มเน้นทักษะการคดิ
ระดับสูง   

3. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ 
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

   1) ครูร้อยละ 90  มีการใช้สื่อ  ICT สารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ในการ
จัดกิจกรรมเรียนการสอนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน 

4. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

   1) ครูร้อยละ 100 มคีวามรัก ความเมตตา ดูแลและให้กำลังใจหรือ
เสรมิแรงนักเรยีนในการศึกษาเรียนรู้ให้ประสบความสำเร็จ 

5. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
และนำผลการพัฒนาผู้เรียน 

   1) ครูร้อยละ 90 มีเครื่องมือในการวัดผลประเมินผลนักเรียนที่
สอดคล้องกับเปา้หมายการเรียนทัง้เชงิปริมาณและคณุภาพตรวจผลงาน
นักเรียนสม่ำเสมอและให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรยีนได้พัฒนาหรือ
ปรับปรุงวิธีการเรียนรู้ของตนเอง 

กลยุทธ์ระดับองค์กร  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถ 
ในการปฏิบัติงาน และจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นเด็ก/ผู้เรียนเป็นสำคัญ  
 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

5. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
และนำผลการพัฒนาผู้เรียน 

   1) ครูร้อยละ 90 มีเครื่องมือในการวัดผลประเมินผลนักเรียนที่
สอดคล้องกับเปา้หมายการเรียนทัง้เชิงปริมาณและคณุภาพตรวจผลงาน
นักเรียนสม่ำเสมอและให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรยีนได้พัฒนาหรือ
ปรับปรุงวิธีการเรียนรู้ของตนเอง 

6. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ 
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เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

   1) ครูร้อยละ 100  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบ PLC   
ร่วมประชุมสนทนา ให้ข้อมูลสะทอ้นกลับ เพื่อพัฒนาและปรับปรุง 
การจัดการเรยีนรู ้
 

กลยุทธ์ที่ 4 ปลูกฝังให้เด็ก/ผู้เรียน                
เกิดเจตคติที่ดี รักความเป็นไทย มี
คุณธรรมจริยธรรม โตไปไม่โกง ดำรงชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและไม่ยุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพติด 
 

1. เด็ก/ผูเ้รียน ร้อยละ 90 เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร  
ฟังธรรม ในวันธรรมสวนะ 
2. เด็ก/ผูเ้รียน ร้อยละ 90 เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีท้องถิ่น 
3. เด็ก/ผูเ้รียน ร้อยละ 90 ร่วมรณรงค์ต่อต้านการคอรัปชั่น 
4. เด็ก/ผูเ้รียน ร้อยละ 90 เข้าร่วมกิจกรรมการเขา้ค่ายคณุธรรม และ
จริยธรรม (พุทธบุตร) 
5. เด็ก/ผูเ้รียน ร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรมพบพระทุกวันพระ 
6. เด็ก/ผูเ้รียน ร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาดบรเิวณ
โรงเรียน วัด และชุมชน 
7. เด็ก/ผูเ้รียน ร้อยละ 100 ไม่ยุง่เกี่ยวกับสิ่งเสพติด 

กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องมสี่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

1. สรา้งความรู้ความเข้าใจใหผู้้มีสว่นเกี่ยวข้อง เห็นความสำคญั และ
ประโยชน์ ของการมสี่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา 
2. ประสานงานให้ทุกภาคส่วนเข้ามาช่วยเหลือ และสนับสนุนทรัพยากร
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
3. จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและผูป้กครองนกัเรียน 
อย่างน้อยภาคเรยีนละ 1 ครั้ง 
4. ประชาสัมพันธ์ผลงานของสถานศึกษาที่เกิดจากการ 
มีส่วนร่วมในการดำเนินการจากทกุฝ่าย 
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ส่วนที่ 4 
กลยุทธ์ระดับองค์กร ตัวชี้วัดความสำเร็จ โครงการ/กิจกรรม 

 
ตารางที่ 22 การเชื่อมโยงกลยุทธ์ระดับองค์กร ตัวชี้วัดความสำเร็จ โครงการ/กิจกรรม และมาตรฐาน 
               สถานศึกษาระดับปฐมวัย 

กลยุทธ ์
ระดับองค์กร   ตัวชี้วัดความสำเร็จ โครงการ/กิจกรรม 

ตอบสนองมาตรฐาน               
สถานศึกษา และ 

ประเด็นการพิจาณา 

กลยุทธ์ที่ 1 
พัฒนาเด็ก 

ให้มีคุณภาพ 
ตามมาตรฐาน 
สถานศึกษา 

 

1. เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี 
และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
   1) เด็กร้อยละ 80 มีน้ำหนกั สว่นสูงเป็นไปตามเกณฑ์
ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข  
   2) เด็กร้อยละ 80 มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย  
   3) เด็กร้อยละ 80 สามารถดูแลสุขภาพอนามัย และ
ความปลอดภัยของตนเองได้อย่างเหมาะสม 
   4) เด็กร้อยละ 80 สามารถเลือกปฏิบัติในสิ่งท่ีถูกต้อง
ได้  
2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จติใจ ควบคุม และ
แสดงออกทางอารมณไ์ด ้
   1) เด็กร้อยละ 80 ร่าเริง แจ่มใส มีความรู้สึกท่ีดตี่อ
ตนเอง  
   2) เด็กร้อยละ 80 มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก    
   3) เด็กร้อยละ 80 ควบคุมตนเองได้เหมาะสมกับวัย   
   4) เด็กร้อยละ 80 ช่ืนชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว 
และ  
รักธรรมชาติ ร้อยล 
3. เด็กมีพัฒนาการทางด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองในการ
ปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน มีวินัยและเป็นสมาชิกที่ดีของ
สังคม 
   1) เด็กร้อยละ 80 มีวินัย รับผดิชอบ เช่ือฟังคำสั่งสอน                 
ของพ่อแม่ ครูอาจารย์   
   2) เด็กร้อยละ 80 มีความซื่อสตัย์ สุจริต ช่วยเหลือ 
แบ่งปัน   
   3) เด็กร้อยละ 80 สามารถเล่นและทำงานกับผู้อื่นได้   
   4) เด็กร้อยละ 80 ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทย และ
ศาสนาท่ีตนนับถือ    
4. เด็กมีพัฒนาการทางด้านสติปญัญา  สื่อสารได้ มีทักษะ
การคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได ้
   1) เด็กร้อยละ 80 สนใจเรียนรูส้ิ่งรอบตัว ซักถามอย่าง
ตั้งใจ และ  
รักการเรียนรูะ้   
   2) เด็กร้อยละ 80 มีความคิดรวบยอดเกีย่วกับสิ่งต่างๆ  

โครงการส่งเสริม
นิสัยรักการอ่าน 

โครงการโครงการ
พัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนสู่ศตวรรษท่ี 
21 

โครงการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้
ของผู้เรียน 

โครงการพัฒนา
ทักษะศิลปะ ดนตรี 
นาฏศิลป์ 
โครงการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้สู่
ศตวรรษท่ี 21 

โครงการโรงเรียน
ต้นแบบการจัดการ
เรียนรวม 

โครงการ
สิ่งแวดล้อมศึกษา 

- โครงการประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
- โครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย 

มาตรฐานที่ 1 
ประเด็นการพิจารณา 

ข้อ 1.1 – 1.4 
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ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู ้ร้อยละ  
   3) เด็กร้อยละ 80 มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย  
   4) เด็กร้อยละ 80 มีทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์   
   5) เด็กร้อยละ 80 มีจินตนาการและความคิด
สร้างสรรค์  
 

กลยุทธ ์
ระดับองค์กร   ตัวชี้วัดความสำเร็จ โครงการ/กิจกรรม 

ตอบสนองมาตรฐาน               
สถานศึกษา และ 

ประเด็นการพิจาณา 

กลยุทธ์ที่ 2 
พัฒนาระบบ
บริหารและ                 
การจัดการ
ศึกษาใหม้ี

คุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 

 

1.มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ดา้น สอดคล้อง 
กับบริบทของท้องถิ่น 
   1.1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย 
       1) สถานศึกษามกีารประเมินและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ระดับปฐมวัย ให้ยืดหยุ่น และสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พ.ศ. 2560 และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและ
เศรษฐกิจปีการศึกษาละ 1 ครั้ง     
   1.2 การจัดการประสบการณ์ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติ 
       1) ครูผู้สอนทุกคนจัดประสบการณ์เน้นการเรียนรู้ผ่าน  
การเล่นและลงมือปฏิบัตจิริง 
   1.3 การประเมินหลกัสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย 
       1) ประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยปี
การศึกษาละ 1 ครั้ง (สิ้นปีการศึกษา) 
2. จัดครูให้เพยีงพอกับชั้นเรียน 
   2.1 การจัดครูเข้าสอน 
       1) จัดครูที่จบการศึกษาปฐมวยัหรือผ่านการอบรมการศึกษา
ปฐมวัย ร้อยละ  100 
       2) จัดครูให้เพียงพอและเหมาะสมกับชั้นเรียนร้อยละ 100 
3. ส่งเสรมิให้ครูมีความเชีย่วชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
   3.1 การพัฒนาครูผู้สอนระดับปฐมวยั 
       1) ครรู้อยล  80 เข้ารับการอบรม สัมมนา ที่ตรงความ
ต้องการของครูและสถานศึกษา  
   3.2 ครูมีการแลกเปลีย่นเรียนรู้เพื่อปรับปรุงการจัดประสบการณ์
และพัฒนาเด็ก 
       1) ครรู้อยละ  80 จัดกิจกรรม PLC  
   3.3 การประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล 
       1) เด็กร้อยละ 80 ได้รับการประเมินพัฒนาการเป็นรายบุคคล 
   3.4 การสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดกีับเด็ก และครอบครัว   
       1) ครทูุกคนเยีย่มบ้านเด็ก 
4. จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัย และ
เพียงพอ 
   4.1 การจัดบรรยากาศห้องเรียนและสภาพแวดล้อม 
       1) จัดบรรยากาศห้องเรียนและสภาพแวดล้อมให้สะอาด 
สะดวก ร่มร่ืน สวยงาม และปลอดภัย   
   4.2 การจัดมุมประสบการณ์ 
       1) จัดให้มีมุมประสบการณ์ตามทีห่ลักสูตรกำหนด 
 
 
 
 

- โครงการโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ 
 
- โครงการประกัน
คุณภาพภายใน 
- โรงเรียนคุณธรรม 
จริยธรรม 
- เรียนรู้อาเซียน 
- การจัดหาครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 
- การติดตั้งสัญญาณ
อินเตอร์เน็ตความเร็ว
สูง 
- การประชุมกรรมการ
สถานศึกษาฯและ
ผู้ปกครอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานที่ 2 
ประเด็นการพิจารณา 

ข้อ 2.1 – 2.6 



 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562 – 2565  โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2  หน้า 

 
54 

กลยทุธ ์
ระดับองค์กร   ตัวชี้วัดความสำเร็จ โครงการ/กิจกรรม 

ตอบสนองมาตรฐาน               
สถานศึกษา และ 

ประเด็นการพิจาณา 

กลยุทธ์ที่ 2 
พัฒนาระบบ
บริหารและ                 
การจัดการ
ศึกษาให้มี

คุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 

 

5. ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู ้
เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ ์
   5.1 การบรกิารสื่อเทคโนโลย ีเพื่อการสืบเสาะหาความรู ้  
       1) จัดหาสื่อ DLTV คอมพวิเตอร์สำหรับเด็กปฐมวัย 1 ชุด 
       2) จัดหาวัสด ุอุปกรณ์ ให้เพียงพอต่อการจัดประสบการณ์ 
6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้อง             
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  
   6.1 กำหนดมาตรฐานการศึกษา  
       1) กำหนดมาตรฐานและค่าเป้าหมาย 2 ระดับ คือ ระดับ
ปฐมวัย และ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการมีส่วนร่วม 
   6.2 จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา 
       1) จัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษาระยะ 4 ป ี 
โดยการมสีว่นร่วม 
   6.3 จัดทำแผนปฏิบัตกิารประจำปี   
       1) จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปทีุกปี โดยการม ีส่วนร่วม 
   6.4 การประเมินผลและตรวจสอบคณุภาพภายในสถานศึกษา 
       1) ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษาปี
การศึกษาละ 1 ครั้ง โดยการมีส่วนร่วม 
   6.5 จัดทำรายงานผลการประเมินตนเองประจำปี   
       1) จัดทำรายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง                           
(เมื่อสิ้นปีการศึกษา) 
   6.6 จัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงาน ต้นสังกัด 
       1) ส่งรายงานการประเมินตนเองให้หน่วยงาน                 
ต้นสังกัดปีการศึกษาละ 1 ครั้ง (สิ้นปีการศึกษา) 
   6.7 การนำผลการประเมินไปปรับปรงุและพัฒนาเด็ก 
       1) ส่งเสริมให้ครูทุกคนนำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุง
การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก   
 

- โครงการส่งเสริม
สุขภาพนักเรียน 
- โครงการพัฒนาครูสู่
มืออาชีพ 
- โครงการประกัน
คุณภาพภายใน 
- โครงการผลิตส่ือเพื่อ
การเรียนรู้ 
- การปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรระดับ
ปฐมวัย 
- กิจกรรม PLC 
- โรงเรียนคุณธรรม 
จริยธรรม 
- เรียนรู้อาเซียน 
- การจัดหาครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 
- การติดตั้งสัญญาณ
อินเตอร์เน็ตความเร็ว
สูง 
- การประชุมกรรมการ
สถานศึกษาฯและ
ผู้ปกครอง 

 

มาตรฐานที่ 2 
ประเด็นการพิจารณา 

ข้อ 2.1 – 2.6 

กลยุทธ ์
ระดับองค์กร   ตัวชี้วัดความสำเร็จ โครงการ/กิจกรรม 

ตอบสนองมาตรฐาน               
สถานศึกษา และ 

ประเด็นการพิจาณา 

กลยุทธ์ที่ 3 
พัฒนาครูและ

บุคลากร
ทางการศึกษา
ให้มีความรู้

ความสามารถ 
ในการ

ปฏิบัติงาน 
และจัดการ

เรียนการสอน
ที่เน้นเด็ก  
เป็นสำคญั 

 

1. การพัฒนาบุคลากร    
   1.1 การพัฒนาครูผู้สอนระดับปฐมวยั 
       1) ครูร้อยละ 85 ได้รับการพัฒนาโดยเข้าอบรม สัมมนา ตรง
ตามความต้องการของครูและสถานศึกษา 
2. จัดประสบการณ์ที่สง่เสริมให้เด็กมพีัฒนาการทุกด้าน 
อย่างสมดลุเตม็ศักยภาพ 
   2.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเด็ก 
       1) ครูร้อยละ 85 วิเคราะห์ขอ้มูลเด็กเป็นรายบุคคล 
   2.2 การจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ 
       1) ครูร้อยละ 85 จัดทำแผนการจัดประสบการณ์                  
   2.3 การจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 
       1) ครูร้อยละ 85 จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบ 4 
ด้าน คือ ด้านรา่งกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม และด้าน
สติปัญญา 
3. สร้างโอกาสใหเ้ด็กได้รบัประสบการณ์ตรงเล่นและปฏิบตัิอย่าง
มีความสุข 
   3.1 การเชื่อมโยงประสบการณ์ 

- โครงการพัฒนาครูสู่
มืออาชีพ 
- กิจกรรมการจัดการ
เรียนรู้แบบ Active 
Learning 
- กิจกรรมบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย  
- กิจกรรมลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้ 
- กิจกรรมการจัดการ
เรียนรู้ BBL 
- กิจกรรมทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้ภายนอก 

มาตรฐานที่ 3 
ประเด็นการพิจารณา 

ข้อ 3.1 – 3.5 
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       1) ครูร้อยละ 85 สามารถจัดประสบการณ์โดยเช่ือมโยง
ประสบการณ์เดิมกับประสบการณ์ใหม่ได้  
   3.2 การสร้างโอกาสให้เด็กเลือกทำกจิกรรม  
       1) เด็กร้อยละ 85 สามารถเลือกทำกิจกรรมอย่างอิสระ ตาม
ความต้องการ ความสนใจ ความสามารถ ตอบสนองต่อวธิีการเรียนรู้ 
4. จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู ้ ใช้สื่อ และเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกบัวัย    
   4.1 การจัดบรรยากาศห้องเรียน 
       1) ครูและนกัเรียนร่วมมือกันจัดหอ้งเรียนให้สะอาด อากาศ
ถ่ายเท ปลอดภัย มีพื้นที่แสดงผลงานเด็ก พื้นที่สำหรับมุม
ประสบการณ์และการจัดกจิกรรม 
   4.2 การใช้สื่อและเทคโนโลยีประกอบการสอน 
       1) ครรู้อยละ 85 ใช้ส่ือและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับช่วงอาย ุ
ระยะความสนใจและวถิีการเรียนรู้ของเด็ก 
5. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และนำผล 
การประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และ
พัฒนาเด็ก 
   5.1 การประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง 
       1) ครูร้อยละ 85 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง  
   5.2 การนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
       1) ครูร้อยละ 85 นำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุงการจัดประสบการณ์ และพัฒนาเด็ก  

 

กลยุทธ ์
ระดับองค์กร   ตัวชี้วัดความสำเร็จ โครงการ/กิจกรรม 

ตอบสนองมาตรฐาน               
สถานศึกษา และ 

ประเด็นการพิจาณา 
กลยุทธ์ที่ 4 

ปลูกฝังให้เด็ก/
ผู้เรยีน เกิด
เจตคติทีด่ี               

รักความเป็น
ไทย โตไปไม่
โกง ดำรงชีวิต
โดยยดึหลัก

คุณธรรมและ
จริยธรรม 

รับผิดชอบต่อ
สิ่งแวดล้อม 
และไม่ยุ่ง
เกี่ยวกับยา

เสพติด 

1. เด็ก/ผู้เรียน ร้อยละ 90 เขา้ร่วมกจิกรรมทำบุญตักบาตร  
ฟังธรรม ในวันธรรมสวนะ 
2. เด็ก/ผู้เรียน ร้อยละ 90 เขา้ร่วมกจิกรรมประเพณีท้องถิ่น 
3. เด็ก/ผู้เรียน ร้อยละ 90 รว่มรณรงค์ต่อต้านการคอรัปชั่น 
4. เด็ก/ผู้เรียน ร้อยละ 90 เขา้ร่วมกจิกรรมการเข้าค่ายคุณธรรม 
และจริยธรรม (พุทธบุตร) 
5. เด็ก/ผู้เรียน ร้อยละ 100 เขา้ร่วมกจิกรรมพบพระทกุวันพระ 
6. เด็ก/ผู้เรียน ร้อยละ 100 เขา้ร่วมกจิกรรมทำความสะอาด
บริเวณโรงเรียน วัด และชุมชน 
7. เด็ก/ผู้เรียน ร้อยละ 100 ไมยุ่่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติด 

- กิจกรรมพบพระทกุวัน
พระ 
- กิจกรรมวันสำคัญทาง
ศาสนาและประเพณี
ท้องถิ่น 
- กิจกรรมรณรงค์ต่อต้าน
การคอรัปชั่น 
- กิจกรรมรณรงค์การไป
ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 
- กิจกรรมรณรงค์การ
ต่อต้านยาเสพติด 
- กิจกรรมทำความ
สะอาดบริเวณโรงเรียน 
วัด และชุมชน 
 

 
 
 

มาตรฐานที่ 1 
ประเด็นการพิจารณา 

ข้อ 1.2 – 1.3 
มาตรฐานที่ 3 

ประเด็นการพิจารณา 
ข้อ 3.2 

กลยุทธ์ที่ 5 
ส่งเสริม 

สนับสนุน            
ให้ผู้มีส่วน

1. สร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เห็นความสำคัญ 
และประโยชน์ ของการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา 
2. ประสานงานให้ทุกภาคส่วนเข้ามาช่วยเหลือ และสนับสนุน
ทรัพยากรในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

-ประชุมกรรมการ
สถานศึกษาฯ และ
ผู้ปกครอง 
-ประชาสัมพันธ์ 

มาตรฐานที่ 2 
ประเด็นการพิจารณา 

ข้อ 2.6 
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เกี่ยวข้อง          
มีส่วนร่วม            
ในการจัด
การศึกษา 

3. จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
ผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
4. ประชาสัมพันธ์ผลงานของสถานศึกษาที่เกิดจากการมีส่วนรว่ม 
ในการดำเนินการจากทุกฝา่ย 
 

 

ตารางที่ 23 การเชื่อมโยงกลยุทธ์ระดับองค์กร ตัวชี้วัดความสำเร็จ โครงการ/กิจกรรม  
               และมาตรฐานสถานศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน 

กลยุทธ ์
ระดับองค์กร   ตัวชี้วัดความสำเร็จ โครงการ/กิจกรรม 

ตอบสนองมาตรฐาน               
สถานศึกษา และ 

ประเด็นการพิจาณา 

กลยุทธ์ที่ 1 
พัฒนาเด็ก 

ให้มีคุณภาพ 
ตามมาตรฐาน 
สถานศึกษา 

 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   1.5 มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
       1) นักเรียน ได้ระดับผลการเรียนในกลุม่สาระการ
เรียนรูต้ามหลักสูตรสถานศึกษา ระดับ 3 ข้ึนไป ร้อยละ 
70 
1.6  ผลการทดสอบระดับชาติ ( NT และ O-NET 
) พัฒนาขึ้นเมื่อเทียบกับปีการศึกษาที่ผ่านมา 
       1) นักเรียนช้ันประถมศึกษาปี่ 3 มีผลการทดสอบ
ความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) เฉลีย่
สูงขึ้น 
ร้อยละ 3 หรือคะแนนเฉลีย่สูงกว่าระดับชาติในทุกๆ ด้าน 
      2) นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 และ ม.3 มผีลการ
ทดสอบ 
ทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET ) เฉลี่ยสูงขึ้น 
ร้อยละ 3 หรือคะแนนเฉลีย่สูงกว่าระดับชาติในทุกๆ 
รายวิชา 
   1.7 มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติทีด่ีต่องาน
อาชีพ 
       1) นักเรียนร้อยละ 80  ผูเ้รยีนมีความรู้ ทักษะ
พื้นฐานใน 
การจัดการ ทักษะกระบวนการคิดโดยยดึหลักคณุธรรม
และจริยธรรมเพื่อสร้างเจตคติที่ดพีร้อมท่ีจะศึกษาต่อใน
ระดับชั้นที่สูงข้ึน การทำงานหรืองานอาชีพ ระดับดีขึ้นไป 
2. คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
   2.1 การมคีุณลักษณะและค่านยิมที่ดีตามที่สถานศึกษา
กำหนด 
       1) นักเรียนร้อยละ 92  มผีลการประเมิน
คุณลักษณะทีพ่ึงประสงค์ 8 ประการตามหลักสูตร  มี
คุณธรรม จรยิธรรมพื้นฐาน  
8 ประการ  ในระดับดีขึ้นไป 
   2.2 ความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
       1) นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมกิจกรรมบำเพ็ญ
ประโยชน์และกิจกรรมประเพณีของท้องถิ่น 
       2) นักเรียนร้อยละ 95 มจีติอาสาช่วยงานโรงเรียน

- โครงการส่งเสริมการ
อ่าน การเขียน 
และการสื่อสารและการ
คิดคำนวณ 
- โครงการพัฒนาผู้เรียน
ให้มีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ คิด อยา่งมี
วิจารณญาณ คิด
สร้างสรรค์ตัดสินใจและ
แก้ปัญหา 
- โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ 
เรียนและการพัฒนาการ
จากผลการสอบวัด
ระดับชาติ 
- โครงการการประกัน
คุณภาพภายใน 
- กิจกรรมการนิเทศ
ภายใน 
- ส่งเสริมนิสัยรักการอา่น
และพัฒนาหอ้งสมุด 
- การจัดการเรียนการ
สอนทางไกลผ่าน
ดาวเทียม 
- กิจกรรมวันสำคัญทาง
ศาสนาและประเพณี
ท้องถิ่น 
- โรงเรียนคุณธรรม 
จริยธรรม 

มาตรฐานที่ 1 
ประเด็นการพิจาณา 

ที ่1.1 – 1.2 
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และชุมชน  คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของ
ชาติ 
   2.3 การยอมรับที่จะอยูร่่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 
       1) นักเรียนร้อยละ 95สามารถอยู่ร่วมกับคณุครูและ
เพื่อนๆ ได้อย่าง 
มีความสุข 
   2.4 สุขภาวะทางร่างกายและจติสังคม 
       1) นักเรียนร้อยละ 95  มสีขุภาพร่างกายแข็งแรง  
       2) นักเรียนร้อยละ95 ไม่เกีย่วข้องกับยาเสพติด 
 

กลยุทธ ์
ระดับองค์กร   ตัวชี้วัดความสำเร็จ โครงการ/กิจกรรม 

ตอบสนองมาตรฐาน               
สถานศึกษา และ 

ประเด็นการพิจาณา 

กลยุทธ์ที่ 2 
พัฒนาระบบ
บริหารและ                 
การจัดการ
ศึกษาใหม้ี

คุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 

 

1. มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ ที่สถานศึกษากำหนดชดัเจน 
   1) มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ ที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาต ิ20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  นโยบายหนว่ยงานต้นสังกัด 
ความต้องการของชุมชน และเป็นไปได้ในการปฏิบัต ิ
2. มีระบบบริหารจดัการคุณภาพของสถานศึกษา 
   1) โรงเรียนใช้กระบวนการ PDCA  ในการบริหารจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา โดยความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  ตลอดจนมีการ
นำข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
3. ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน 
ตามหลักสตูรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
   1) ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  
ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทกุกลุ่มเปา้หมาย เปิดโอกาสให้
ผู้ปกครองหรือชุมชนเข้ามามีส่วนรว่มในกิจกรรมต่าง ๆ ของ
สถานศึกษา 
   2) โรงเรียนใช้กระบวนการของการเขา้ค่ายคุณธรรมและ
จริยธรรม ในการปลูกฝังให้ผู้เรียนมีพฤตกิรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม 
จริยธรรม เคารพในกฎกติกา  มีค่านิยมและจิตสำนึก สอดคล้อง
กับอัตลักษณ์ที่สถานศึกษากำหนดและวฒันธรรมอันดีของสังคม 
4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชีย่วชาญทางวิชาชีพ 
   1) ครูและบุคลากร รอ้ยละ 100 ไดร้ับการพัฒนาทางวิชาชีพ 
5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้ 
   1) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  ร่มร่ืน  สะอาด สวยงามและปลอดภยั 
และสามารถปลกูฝังในเรื่องของคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่นักเรียน 
ผ่านกิจกรรมต่างๆ  
6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจดัการ
และการจัดการเรยีนรู้ 
   1) จัดให้มีคอมพวิเตอร์และสื่อการสอนที่ใช้คอมพิวเตอร์ / ระบบ
เทคโนโลยีให้เหมาะสมกบับริบทของสถานศึกษา 
 
 
 

- โครงการการประกัน
คุณภาพภายใน 
- โครงการส่งเสริมเด็กดีมี
วินัยตามคุณลักษณะ
ค่านิยมที่ดี 
- โครงการปรับภูมิทัศน์
สภาพแวดล้อมและ
อาคารสถานที ่
- โครงการพัฒนาครู
100% 
- โรงเรียนคุณธรรม 
จริยธรรม 
- การพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศ 
- กิจกรรมพบพระทกุวัน
พระ 
- กิจกรรมวันสำคัญทาง
ศาสนาและประเพณี
ท้องถิ่น 
- กิจกรรมรณรงค์ต่อต้าน
การคอรัปชั่น 
- กิจกรรมรณรงค์การไป
ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 
- กิจกรรมรณรงค์การ
ต่อต้านยาเสพติด 
- กิจกรรมทำความ
สะอาดบริเวณโรงเรียน 
วัด และชุมชน 
 

 

มาตรฐานที่ 2 
ประเด็นการพิจารณา 

ที่ 2.1 – 2.6 
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กลยุทธ ์
ระดับองค์กร   ตัวชี้วัดความสำเร็จ โครงการ/กิจกรรม 

ตอบสนองมาตรฐาน               
สถานศึกษา และ 

ประเด็นการพิจาณา 

กลยุทธ์ที่ 3 
พัฒนาครูและ

บุคลากร
ทางการศึกษา
ให้มีความรู้

ความสามารถ 
ในการ

ปฏิบัติงาน 
และจัดการ

เรียนการสอน
ทีเ่น้นผู้เรยีน
เป็นสำคญั 

 

1. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชีย่วชาญทางวิชาชีพ 
   1) ครูและบุคลากร รอ้ยละ 100 ไดร้ับการพัฒนาทางวิชาชีพ 
2. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคดิและปฏบิัติจริงและสามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
   1) ครูร้อยละ 90  จัดการเรียนรู้ให้นกัเรียนได้บริหารสมองได้
ศึกษาเรียนรู้โดยการปฏบิัติจริง ทำงานรวมกันเป็นกลุ่มเน้นทักษะ
การคิดระดับสูง   
3. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู ้
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู ้
   1) ครูร้อยละ 90  มกีารใช้สื่อ  ICT สารสนเทศและแหล่งเรียนรู้
ในการจัดกิจกรรมเรียนการสอนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน 
4. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
   1) ครูทุกคนมีความรัก ความเมตตา ดูแลและให้กำลังใจหรือ
เสริมแรงนักเรียนในการศึกษาเรียนรู้ให้ประสบความสำเร็จ 
5. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
และนำผลการพัฒนาผู้เรียน 
   1) ครูร้อยละ 90 มีเครือ่งมือในการวดัผลประเมินผลนักเรียนที่
สอดคล้องกับเป้าหมายการเรียนทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพตรวจ
ผลงานนักเรียนสม่ำเสมอและให้ข้อมูลยอ้นกลับแก่นกัเรียนได้พัฒนา
หรือปรับปรุงวิธกีารเรียนรู้ของตนเอง 
6. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูแ้ละใหข้้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา
และปรบัปรุงการจัดการเรียนรู ้
   1) ครูร้อยละ 90 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบ PLC ร่วม
ประชุมสนทนา ให้ขอ้มูลสะท้อนกลับเพือ่พัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู ้

- โครงการพัฒนาครู
100% 
- โครงการพัฒนาผู้เรียน
ให้มีความรู้และทักษะที่
จำเป็นตามหลักสูตร 
- โครงการส่งเสริมผู้เรียน
มีทักษะในการแสวงหา
ความรู้จากเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร จากแหล่ง 
เรียนรู้ภายในโรงเรียน 
- โครงการส่งเสริมผู้เรียน
ให้มีสุขภาวะที่ดีและมี
สุนทรียภาพ 
- โรงเรียนคุณธรรม 
จริยธรรม 
- กิจกรรมการนิเทศ
ภายใน 
- การใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อ
การเรียนรู้ 

มาตรฐานที่ 2 
ประเด็นการพิจารณา

ข้อ 2.4 

มาตรฐานที่ 3 
ประเด็นการพิจารณา 

ข้อ 3.1 – 3.5 

กลยุทธ ์
ระดับองค์กร   ตัวชี้วัดความสำเร็จ โครงการ/กิจกรรม 

ตอบสนองมาตรฐาน               
สถานศึกษา และ 

ประเด็นการพิจาณา 
กลยุทธ์ที่ 4 

ปลูกฝังให้เด็ก/
ผู้เรยีน เกิด
เจตคติทีด่ี               

รักความเป็น
ไทย โตไปไม่
โกง ดำรงชีวิต
โดยยดึหลัก

คุณธรรมและ
จริยธรรม 

รับผิดชอบต่อ
สิ่งแวดล้อม 
และไม่ยุ่ง
เกี่ยวกับยา

เสพติด 
 
 

1. เด็ก/ผู้เรียน ร้อยละ 90 เขา้ร่วมกจิกรรมทำบุญตักบาตร  
ฟังธรรม ในวันธรรมสวนะ 
2. เด็ก/ผู้เรียน ร้อยละ 90 เขา้ร่วมกจิกรรมประเพณีท้องถิ่น 
3. เด็ก/ผู้เรียน ร้อยละ 90 รว่มรณรงค์ต่อต้านการคอรัปชั่น 
4. เด็ก/ผู้เรียน ร้อยละ 90 เขา้ร่วมกจิกรรมการเข้าค่ายคุณธรรม 
และจริยธรรม (พุทธบุตร) 
5. เด็ก/ผู้เรียน ร้อยละ 100 เขา้ร่วมกจิกรรมพบพระทกุวันพระ 
6. เด็ก/ผู้เรียน ร้อยละ 100 เขา้ร่วมกจิกรรมการอบรมโครงการ
ค่ายคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน(ค่ายพทุธบุตร) 
7. เด็ก/ผู้เรียน ร้อยละ 100 เขา้ร่วมกจิกรรมทำความสะอาด
บริเวณโรงเรียน วัด และชุมชน 
8. เด็ก/ผู้เรยีน ร้อยละ 100 ไมยุ่่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติด 

- โครงการส่งเสริมการ
อ่าน การเขียนและการ
สื่อสารและการคิด
คำนวณ 
- โครงการโรงเรียน
คุณธรรม 
- กิจกรรมตักบาตรรทกุ
วันพฤหัส 
- กิจกรรมวันสำคัญทาง
ศาสนาและประเพณี
ท้องถิ่น 
- โครงการโรงเรียนสุจริต 
- โครงการส่งเสริม
ประชาธปไตยในโรงเรียน 
- กิจกรรมรณรงค์การ
ต่อต้านยาเสพติด 
- โครงการพัฒนาอาคาร
สถานที่  กิจกรรมทำ
ความสะอาดบริเวณ
โรงเรียน วัด และชุมชน 

มาตรฐานที่ 1 
ประเด็นการพิจารณา 

ข้อ 1.2 
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กลยุทธ์ที่ 5 
ส่งเสริม 

สนับสนุน            
ให้ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง          
มีส่วนร่วม            
ในการจัด
การศึกษา 

1. สร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้มีสว่นเกีย่วข้อง เห็นความสำคัญ และ
ประโยชน์ ของการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา 
2. ประสานงานให้ทุกภาคส่วนเขา้มาชว่ยเหลือ และสนับสนุน
ทรัพยากรในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
3. จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผูป้กครอง
นักเรียน ภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
4. ประชาสัมพันธ์ผลงานของสถานศึกษาที่เกิดจากการมีส่วนรว่มใน
การดำเนินการจากทกุฝ่าย 

- การประชุมครูและ
บุคลากรโรงเรียน 
- การประชุมกรรมการ
สถานศึกษาฯ และ
ผู้ปกครอง 
-ประชาสัมพันธ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานที่ 2 
ประเด็นการพิจารณา 

ข้อ 2.2 
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ส่วนที่ 5 
เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จตามกลยุทธ์ระดับองค์กร ล่วงหน้า 4 ปี 

 

ตารางที่ 24  เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเรจ็ตามกลยุทธ์ระดับองค์กรล่วงหน้า 4 ปี ระดับปฐมวัย 

กลยุทธ์
ระดับ
องค์กร 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ข้อมูล            
ปีฐาน 

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  
ปี 

2563 
ปี 

2564 
ปี 

2565 
ปี 

2566 

กลยุทธ์ที่ 1 
พัฒนาเด็ก 

ให้มีคุณภาพ 
ตามมาตรฐาน 
สถานศึกษา 

 

1. เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง 
มีสุขนิสยัที่ดี และดูแลความปลอดภัย
ของตนเองได ้
    
2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จติใจ 
ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได ้
 
3. เด็กมีพัฒนาการทางด้านสังคม 
    
4. เด็กมีพัฒนาการทางด้านสติปญัญา 
    

80 

 

 

80 
 
 

80 
 

80 

82 

 

 

82 
 
 

82 
 

82 

85 

 

 

85 
 
 

85 
 

85 

90 

 

 

90 
 
 

90 
 

90 

 

100 

 

 

100 
 
 

100 
 

100 

กลยุทธ์ที่ 2 
พัฒนาระบบ
บริหารและ                 
การจัดการ
ศึกษาให้มี

คุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 

 

1.มีหลักสตูรครอบคลมุพัฒนาการทั้ง            
4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
    
2. จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน 
 
3. ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้าน
การจัดประสบการณ ์
         
4. จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการ
เรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ 
 
5. ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
และสื่อการเรียนรูเ้พื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ ์
 
   6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดิ
โอกาสให้ผูเ้กี่ยวข้องทุกฝ่ายมสี่วนร่วม 

1 
 
 

1 
 

1 
 
 

ปลอดภัย/ 
ไม่เพียงพอ 

 
 

ให้บริการ 
 
 
 

80 

1 
 
 

1 
 

1 
 
 

ปลอดภัย/ 
เพียงพอ 

 
 

ให้บริการ 
 
 
 

85 

1 
 
 

2 
 

2 
 
 

ปลอดภัย/ 
เพียงพอ 

 
 

ให้บริการ 
 
 
 

90 

1 
 
 

2 
 

2 
 
 

ปลอดภัย/ 
เพียงพอ 

 
 

ให้บริการ 
 
 
 

90 

1 
 
 

2 
 

2 
 
 

ปลอดภัย/ 
เพียงพอ 

 
 

ให้บริการ 
 
 
 

90 
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กลยุทธ์
ระดับ
องค์กร 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ข้อมูล            
ปีฐาน 

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  
ปี 

2563 
ปี 

2564 
ปี 

2565 
ปี 

2566 

กลยุทธ์ที่ 3 
พัฒนาครูและ

บุคลากร
ทางการศึกษา
ให้มีความรู้

ความสามารถ 
ในการ

ปฏิบัติงาน 
และจัดการ

เรียนการสอน
ที่เน้นเด็ก  
เป็นสำคญั 

 

1. การพัฒนาบุคลากร    
 
2. จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมใหเ้ดก็ 
มีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดลุ 
เต็มศักยภาพ 
    
3. สรา้งโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์
ตรงเล่นและปฏิบัต ิ
อย่างมีความสุข 
    
4. จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้  ใช้
สื่อ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย    
    
5. ประเมินพัฒนาการเดก็ตามสภาพจริง 
และนำผลการประเมินพัฒนาการเด็ก 
ไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และ
พัฒนาเดก็ 
 

80 
 

4 ด้าน 
 
 
 

85 
 
 
 

100 
 
 

85 

85 
 

4 ด้าน 
 
 
 

90 
 
 
 

100 
 
 

90 

90 
 

4 ด้าน 
 
 
 

95 
 
 
 

100 
 
 

95 
 
 
 

95 
 

4 ด้าน 
 
 
 

100 
 
 
 

100 
 
 

100 
 
 
 

100 
 

4 ด้าน 
 
 
 

100 
 
 
 

100 
 
 

100 
 
 

กลยุทธ์ที ่4  
ปลูกฝังให้เด็ก/

ผู้เรยีน เกิด
เจตคติทีด่ี               

รักความเป็น
ไทย โตไปไม่
โกง ดำรงชีวิต
โดยยดึหลัก

คุณธรรมและ
จริยธรรม 

รับผิดชอบต่อ
สิ่งแวดล้อม 
และไม่ยุ่ง
เกี่ยวกับยา

เสพติด 

1. เด็ก/ผูเ้รียน เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญ
ตักบาตร  
ฟังธรรม ในวันธรรมสวนะ 
2. เด็ก/ผูเ้รียน เข้าร่วมกิจกรรมประเพณี
ท้องถิ่น 
3. เด็ก/ผูเ้รียน ร่วมรณรงค์ต่อต้านการ
คอรัปช่ัน 
4. เด็ก/ผูเ้รียน เข้าร่วมกิจกรรมการเข้า
ค่ายคุณธรรม และจริยธรรม (พุทธบุตร) 
5. เด็ก/ผูเ้รียน เข้าร่วมกิจกรรมพบพระ
ทุกวันพระ 
6. เด็ก/ผูเ้รียน เข้าร่วมกิจกรรมทำความ
สะอาดบริเวณโรงเรียน วัด และชมุชน 
7. เด็ก/ผูเ้รียน ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติด 

90 
 
 

90 
 

90 
 

90 
 

95 
 

100 
 

100 

90 
 
 

90 
 

90 
 

90 
 

95 
 

100 
 

100 

95 
 
 

95 
 

95 
 

95 
 

100 
 

100 
 

100 

95 
 
 

100 
 

100 
 

100 
 

100 
 

100 
 

100 

95 
 
 

100 
 

100 
 

100 
 

100 
 

100 
 

100 
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กลยุทธ์
ระดับ
องค์กร 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ข้อมูล            
ปีฐาน 

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  
ปี 

2563 
ปี 

2564 
ปี 

2565 
ปี 

2566 

กลยุทธ์ที่ 5 
ส่งเสริม 

สนับสนุน            
ให้ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง          
มีส่วนร่วม            
ในการจัด
การศึกษา 

1. สรา้งความรู้ความเข้าใจใหผู้้มีสว่น
เกี่ยวข้อง เห็นความสำคัญ และ
ประโยชน์ ของการมสี่วนร่วมในการ
พัฒนาการศึกษา 
2. ประสานงานให้ทุกภาคส่วนเข้ามา
ช่วยเหลือ และสนับสนุนทรัพยากรใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
3. จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานและผู้ปกครองนักเรียน            
ภาคเรยีนละ 2 ครั้ง 
4. ประชาสัมพันธ์ผลงานของ
สถานศึกษาท่ีเกิดจากการ มสี่วนรว่มใน
การดำเนินการจากทุกฝ่าย 
 

ภาคเรียน
ละ 1 ครั้ง 

 

 
ภาคเรียน
ละ 1 ครั้ง 
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ภาคเรียน
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ภาคเรียน
ละ 2 ครั้ง 
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ตารางที่ 25 เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จตามกลยุทธ์ระดับองค์กรล่วงหน้า 4 ปี  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
              ผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบระดับชาติ NT ที่สถานศึกษากำหนด 

เป้าหมายคะแนน ผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบระดับชาติ NT ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
ด้านภาษา ดา้นคำนวณ ด้านเหตผุล 
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64 

ปี กศ.
62 

ปี กศ.
63 

ปี กศ.
64 

ปี กศ. 
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ในแต่ละปีการศึกษาเป้าคะแนน คอื คะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นอยา่งน้อยร้อยละ 3 หรือมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศท้ัง 3 
ด้าน คือ ด้านภาษา ด้านคำนวณและด้านเหตผุล 

ตารางที่ 26 เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จตามกลยุทธ์ระดับองค์กรล่วงหน้า 4 ปี  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
              ผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบระดับชาติ O-NET ที่สถานศึกษากำหนด 

เป้าหมายคะแนน ผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบระดับชาติ O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์ ภาษาอังกฤษ 
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ในแต่ละปีการศึกษาเป้าคะแนน คอื คะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 3 หรือมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศท้ัง 4 วิชาคือ ภาษาไทย, 
คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ 

ตารางที่ 27 เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จตามกลยุทธ์ระดับองค์กรล่วงหน้า 4 ปี  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กลยุทธ์
ระดับ
องค์กร 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ข้อมูล            
ปีฐาน 

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  
ปี 

2563 
ปี 

2564 
ปี 

2565 
ปี 

2566 

กลยุทธ์ที่ 1 
พัฒนาเด็ก 

ใหม้ีคุณภาพ 
ตามมาตรฐาน 
สถานศึกษา 

 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   1.1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 
       1) นกัเรียน ได้ระดับผลการเรียนในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ตามหลกัสูตรสถานศึกษา ระดับ 
3 ขึ้นไป               รอ้ยละ 70 
       2) นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปี 3            
มีผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของ
ผู้เรียนระดับชาติ (NT) เฉลีย่สูงขึ้นร้อยละ 5 
      3) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  และม.
3 มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET )เฉลี่ยสูงขึ้นร้อยละ 3 
   1.2 มีความรู้ ทกัษะพื้นฐาน และ               
เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ   
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กลยุทธ์
ระดับ
องค์กร 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ข้อมูล            
ปีฐาน 

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  
ปี 

2563 
ปี 

2564 
ปี 

2565 
ปี 

2566 

 1) นักเรียนร้อยละ 100 มีความรู้และทักษะ
พื้นฐานงานอาชีพกิจกรรม 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 
ได้เหมาะสมกับวยั 

100 100 100 100 100 

กลยุทธ์ที่ 1 
พัฒนาเด็ก 

ให้มีคุณภาพ 
ตามมาตรฐาน 
สถานศึกษา 

2. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
   2.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดตีามที่
สถานศึกษากำหนด 
       1) นกัเรียนร้อยละ 80 มีผลการประเมิน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 8 ประการตาม
หลักสูตร มีคุณธรรมและจริยธรรม 8 ประการ 
และค่านิยม 12 ประการ ในระดับ ดี 
   2.2 ความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็น
ไทย 
       1) นกัเรียนทุกคนมีส่วนร่วมกิจกรรม
บำเพ็ญประโยชน์และกิจกรรมประเพณขีอง
ท้องถิ่น 
       2) นกัเรียนร้อยละ 80 มจีิตอาสา
ช่วยงานโรงเรียนและชุมชน  คำนึงถึง
ผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาต ิ
   2.3 การยอมรับที่จะอยู่รว่มกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย 
       1) นกัเรียนทุกคนสามารถอยู่รว่มกับ
คุณครูและเพื่อน ๆ ได้อย่างมีความสขุ 
   2.4 สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
       1) นกัเรียนร้อยละ 95  มีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง  
       2) นกัเรียนทุกคนไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพ
ติด 
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กลยุทธ์ที่ 2 
พัฒนาระบบ
บริหารและ                 
การจัดการ
ศึกษาให้มี

คุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 
 

1. มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ  
ที่สถานศึกษากำหนดชดัเจน 

   1) มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ  
ที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน สอดคล้องกับ
แผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ป ี(พ.ศ.2560-
2579) มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
นโยบายหนว่ยงานต้นสังกัด ความต้องการ 
ของชุมชน และเป็นไปได้ในการปฏิบัต ิ

 

 

 

 
 

มีครบ 
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สอดคล้อง 

 
 

มีครบ 
ชัดเจน 

สอดคล้อง 
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ชัดเจน 

สอดคล้อง 
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กลยุทธ์
ระดับ
องค์กร 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ข้อมูล            
ปีฐาน 

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  
ปี 

2563 
ปี 

2564 
ปี 

2565 
ปี 

2566 

กลยุทธ์ที่ 2 
พัฒนาระบบ

2. มีระบบบริหารจดัการคุณภาพของ
สถานศึกษา 
   1) โรงเรียนใช้กระบวนการ PDCA  
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บริหารและ                 
การจัดการ
ศึกษาใหม้ี

คุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 

 

ในการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่
ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา โดยความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่าย ตลอดจนมกีารนำข้อมูลมาใช้ในการ
ปรับปรุง พัฒนางานอยา่งต่อเนื่อง 
3. ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสตูรสถานศึกษาและ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
   1) ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้าน ตามหลกัสูตรสถานศึกษาและ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองหรือ
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆของ
สถานศึกษา 
    2) โรงเรียนใช้กระบวนการของการเข้าค่าย
คุณธรรมและจริยธรรม ในการปลูกฝังให้ผู้เรียน
มีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพ
ในกฎกติกา  มีค่านิยมและจิตสำนกึ สอดคล้อง
กับอัตลักษณ์ที่สถานศึกษากำหนดและ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม 
4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชีย่วชาญ
ทางวิชาชีพ 
   1) ครูและบุคลากรทุกคนได้รับการพฒันา
ทางวิชาชีพ 
5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม
ที่เอ้ือต่อการจัดการเรยีนรู้ 
   1) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม
ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อยา่งมีคุณภาพ  ร่ม
รื่น  สะอาด สวยงามและปลอดภัย 
6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการบริหารจดัการและการจดัการ
เรียนรู้ 
   1) จัดให้มีคอมพวิเตอร์และสื่อการสอนที่ใช้
คอมพิวเตอร์ / ระบบเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับ
บริบทของสถานศึกษา 
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กลยุทธ์
ระดับ
องค์กร 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ข้อมูล            
ปีฐาน 

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  
ปี 

2563 
ปี 

2564 
ปี 

2565 
ปี 

2566 

กลยุทธท์ี่ 3 
พัฒนาครูและ

บุคลากร
ทางการศึกษา
ให้มีความรู้

ความสามารถ 
ในการ

ปฏิบัติงาน 
และจัดการ

1. การพัฒนาบุคลากร   
   1) ครูร้อยละ 100 ได้รับการพัฒนาโดยเข้า
อบรม สัมมนา  ตรงตามความต้องการของครู
และสถานศึกษา 
2. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคดิและ
ปฏิบตัิจริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได ้
   1) ครูร้อยละ 90  จัดการเรียนรู้ให้นกัเรียน
ได้บริหารสมองได้ศึกษาเรียนรู้โดยการปฏิบัติ
จริง ทำงานรวมกันเป็นกลุ่มเน้นทักษะการคิด
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เรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรยีน
เป็นสำคญั 

 

ระดับสูง  และจัดการเรียนการสอนโดย
สอดแทรกเนื้อหาที่สามารถปลูกฝังให้นกัเรียนมี
คุณลักษณะที่ดีด้านคุณธรรมและจริยธรรม  
โดยการบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรูต้่าง ๆ  
เข้าด้วยกัน 
3. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่ง
เรียนรู้ 
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู ้
   1) ครูร้อยละ 90  มกีารใช้สื่อ  ICT 
สารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ในการจัดกจิกรรม
เรียนการสอนและเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทำงาน 
4. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
   1) ครูทุกคนมีความรัก ความเมตตา ดูแล
และให้กำลังใจหรือเสริมแรงนักเรียนใน
การศึกษาเรียนรู้ให้ประสบความสำเร็จ 
5. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบและนำผลการพัฒนาผู้เรียน 
   1) ครูร้อยละ 90 มีเครื่องมือในการวดัผล
ประเมินผลนักเรียนที่สอดคล้องกับเป้าหมาย
การเรียนทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพตรวจ
ผลงานนักเรียนสม่ำเสมอและให้ข้อมูลยอ้นกลับ
แก่นักเรียนได้พัฒนาหรือปรับปรุงวิธกีารเรียนรู้
ของตนเอง 
6. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูแ้ละใหข้้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรยีนรู้ 
   1) ครูร้อยละ 100 มีการแลกเปลีย่นเรียนรู้
ในรูปแบบ PLC ร่วมประชุมสนทนา ใหข้้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู ้
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กลยุทธ์
ระดับ
องค์กร 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ข้อมูล            
ปีฐาน 

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  
ปี 

2563 
ปี 

2564 
ปี 

2565 
ปี 

2566 
กลยุทธ์ที่ 4 

ปลูกฝังให้เด็ก/
ผู้เรยีน เกิด
เจตคติทีด่ี               

รักความเป็น
ไทย โตไปไม่
โกง ดำรงชีวิต
โดยยดึหลัก

คุณธรรมและ
จริยธรรม 

รับผิดชอบต่อ
สิ่งแวดล้อม 
และไม่ยุ่ง
เกี่ยวกับยา

เสพติด 

1. เด็ก/ผู้เรียน ร้อยละ 90 เขา้ร่วมกจิกรรม
ทำบุญตักบาตร ฟังธรรม ในวันธรรมสวนะ 
2. เด็ก/ผู้เรียน ร้อยละ 90 เขา้ร่วมกจิกรรม
ประเพณีท้องถิ่น 
3. เด็ก/ผู้เรียน ร้อยละ 90 รว่มรณรงค์ต่อต้าน
การคอรัปชั่น 
4. เด็ก/ผู้เรียน ร้อยละ 90 เขา้ร่วมกจิกรรม
การเข้าค่ายคุณธรรม และจริยธรรม (พทุธบุตร) 
5. เด็ก/ผู้เรียน รอ้ยละ 100 เขา้ร่วมกจิกรรม
พบพระทุกวันพระ 
6. เด็ก/ผู้เรียน ร้อยละ 100 เขา้ร่วมกจิกรรม
การอบรมโครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม
นักเรียน(ค่ายพุทธบุตร) 
7. เด็ก/ผู้เรียน ร้อยละ 100 เขา้ร่วมกจิกรรม
ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน วัด และชุมชน 
8. เด็ก/ผู้เรียน ร้อยละ 100 ไมยุ่่งเกี่ยวกับสิ่ง
เสพตดิ 
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กลยุทธ์ที่ 5 
ส่งเสรมิ 

สนับสนุน            
ให้ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง          
มีส่วนร่วม            
ในการจัด
การศึกษา 

1. สร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้มีสว่นเกีย่วข้อง
เห็นความสำคัญ และประโยชน์ ของการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาการศึกษา 
2. ประสานงานให้ทุกภาคส่วนเขา้มาชว่ยเหลือ 
และสนับสนุนทรพัยากรในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
3. จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานและผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนละ 2 
ครั้ง 
4. ประชาสัมพันธ์ผลงานของสถานศึกษาที่เกิด
จากการมีส่วนร่วมในการดำเนินการจากทุกฝ่าย 
 
 

ภาคเรียน
ละ 1 ครั้ง 

 
ภาคเรียน
ละ 1 ครั้ง 

 
ภาคเรียน
ละ 1 ครั้ง 

 
เดือนละ 1 

ครั้ง 
 

 

ภาคเรียนละ 
2 ครั้ง 

 
ภาคเรียนละ 

2 ครั้ง 
 

ภาคเรียนละ 
2 ครั้ง 

 
เดือนละ            
1 ครั้ง 

ภาคเรียนละ 
2 ครั้ง 

 
ภาคเรียนละ 

2 ครั้ง 
 

ภาคเรียนละ 
2 ครั้ง 

 
เดือนละ           
1 ครั้ง 

ภาคเรียนละ 
2 ครั้ง 

 
ภาคเรียนละ 

2 ครั้ง 
 

ภาคเรียนละ 
2 ครั้ง 

 
เดือนละ            
1 ครั้ง 

ภาคเรียนละ 
2 ครั้ง 

 
ภาคเรียนละ 

2 ครั้ง 
 

ภาคเรียนละ 
2 ครั้ง 

 
เดือนละ             
1 ครัง้ 
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ส่วนที่ 6 
การกำกับ ติดตาม ประเมินผลและรายงาน 

 

กรอบการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามแนวคิดเชิงระบบ (System Approach)                  
สรุปได้ดังนี้ 

1) ด้านปัจจัย   
           1.1) บุคคล ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ฯลฯ ซึ่งบุคคล
เหล่ านี้ จะต้องได้ รับการพัฒ นาให้ เป็ นผู้ มี ความ รู้  ความเข้าใจ และมีทั กษะในการปฏิบั ติหน้ าที่  
มีความตระหนักและมุ่งมั่นพัฒนาอย่างมืออาชีพ โดยมีประเด็นในการติดตามตรวจสอบ เช่น จำนวนครู                  
ที่ เพี ยงพอ ครูมี วุฒิ ที่ ต รงตามที่ สอน /การสอนตามความถนั ด  คุณ ลักษณ ะและการปฏิ บั ติ ตน                             
ตามจรรยาบรรณ ภาวะผู้นำของผู้บริหารและความสามารถในการบริหารจัดการ เป็นต้น 

1.2) ทรัพยากร เทคโนโลยี และงบประมาณ ได้แก่ ห้องเรียน อาคารสถานที่ สิ่งอำนวย 
ความสะดวก หลักสูตร สภาพสิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยี งบประมาณ ฯลฯ โดยมีประเด็นในการ
ติดตามตรวจสอบ เช่น ความเหมาะสมของหลักสูตรกับผู้เรียนและท้องถิ่น ความเหมาะสมและเพียงพอ              
ของห้องเรียน อาคารเรียน สื่อ อุปกรณ์เทคโนโลยี งบประมาณ ความหลากหลายของแหล่งเรียนรู้ เป็นต้น 

2) ด้านกระบวนการ  
2.1) การบริหาร การบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน การบริหารเชิงกลยุทธ์และ 

มีส่วนร่วม เป็นต้น โดยจัดการ ได้แก่ มีประเด็นในการติดตามตรวจสอบ เช่น การบริหารจัดก ารที่เน้น                  
การมีส่วนร่วม การบริหารจัดการตามภาระงานของสถานศึกษา เป็นต้น  

2.2) กระบวนการเรียนรู้ ได้แก่ การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การจัด
บรรยากาศการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการพัฒนาผู้เรียน การใช้กระบวนการวิจัยเพ่ือพัฒนาผู้เรียน เป็นต้น โดยมี
ประเด็นในการติดตามตรวจสอบ เช่น ความสามารถของครูในการจัดการเรียนการสอนที่ เน้นผู้ เรียน                
เป็นสำคัญ ความสามารถของครูการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ที่ เอ้ือต่อการพัฒนาผู้ เรียน การทำวิจัย  
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน เป็นต้น 

2.3) การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ได้แก่ การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา การจัดระบบการบริหารและสารสนเทศ การดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา การจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน และการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

3) ด้านผลผลิต/ผลลัพธ์  
  3.1) คุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้และมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้แก่ 
อัตราการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ ซึ่งเป็นผลการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพจากด้านปัจจัยและ                 
ด้านกระบวนการดังที่กล่าวแล้ว ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีสมรรถนะสำคัญ                  
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น โดยมีประเด็นในการติดตามตรวจสอบ เช่น 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ความรู้และทักษะของผู้เรียน และสมรรถนะของผู้เรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา เป็นต้น 
  3.2) สถานศึกษามีคุณ ภาพเป็นแบบอย่างและได้ รับการยอมรับจากชุมชน  และ                  
ให้ความช่วยเหลือชุมชนและโรงเรียนอ่ืน โดยมีประเด็นในการติดตามตรวจสอบ เช่น ความพึงพอใจ                    
ของชุมชนต่อสถานศึกษา ความเป็นแบบอย่างท่ีดีของสถานศึกษา เป็นต้น 
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ตารางที่ 27 กรอบการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

องค์ประกอบ 
ประเด็นการ

ติดตามตรวจสอบ 
ตัวบ่งชี ้ ร่องรอย/หลักฐาน วิธีการตรวจสอบ 

 ทรัพยากรบุคคล 
1. ครู ผู้บริหารและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา  

1. มีจำนวนคร ู
เพียงพอ ตามเกณฑ ์

-ครูครบชั้น 
1.2 อัตราส่วนครูต่อ   

นักเรียน 1:25 

-การจัดชั้นเรียน 
-สัดส่วนครูต่อนักเรียนตาม
เกณฑ ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด 

- -สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องเช่น ครู 
ผู้บริหารสถานศึกษา เป็นต้น 
-ตรวจสอบเอกสาร 

2. มีครูสอนตรงตาม 
วิชาเอก-โท/ความ 
ถนัด 

-ครูมีวุฒิตรงวิชา ที่
สอน/ครูสอนตาม
ความถนัด 

-ทะเบียนประวัติของครู 
-แผนการจัดชั้นเรียน 
-Portfolio ของคร ู
-บันทึกการประชุม คำสั่ง
มอบหมายงาน  

-สัมภาษณ์ผู้เกีย่วขอ้ง เช่น ครู 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา  เป็นต้น 
-ตรวจสอบเอกสาร ร่องรอย
ปรากฏ  

3. ครูมีจรรยาบรรณ 
ตาม  มาตรฐาน 
วิชาชีพคร ู

-คุณลักษณะครูตาม
จรรยาบรรณ 
วิชาชีพครู 9 ข้อ ของ
คุรุสภา  
 

-Portfolio ของคร ู
-บันทึกการประชุม  
-คำสั่งมอบหมายงาน  
-ภาพถ่าย   ฯลฯ 

-สัมภาษณ ์
-สังเกต 
-ตรวจสอบเอกสาร  

4. ผู้บริหารมีภาวะ 
ผูน้ำและ มีความ 
สามารถในการ 
บริหารจัดการศึกษา 
อย่างมีประสิทธภิาพ 

-มีภาวะผู้นำทาง
วิชาการ 
-บริหารจัดการโดยใช้
หลักการ               
มีส่วนร่วมโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน 
-สามารถใช้
เทคโนโลยีช่วย 

ใน การบริหารจัดการ 
-ส่งเสริมและพัฒนา
ครูให้มี 
ความรู้ในวิชาที่สอน 
และส่งเสริม 
สนับสนุนให้ครูมีการ
วิจัยเพือ่ 
พัฒนาการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับ 
ผู้เรียน 
-มีระบบการนิเทศ 
ติดตามตรวจสอบ
การนำหลกัสูตร   
สถานศึกษาไปใช ้
ในการเรยีนการสอน  
-มีระบบการกำกับ 
ติดตามและนิเทศ 
ให้ครูนำผลการ 
เรียนรู้ไปปรับปรุง  
การสอนอย่าง 
สมำ่เสมอ 
-สร้างและเสริม 
ความสัมพันธ ์ 
ระหว่างสถาน 
ศึกษาผู้ปกครอง  
ชุมชน แหล่ง

 -คำสั่งมอบหมายงานที่
เกี่ยวขอ้งกับการบริหาร 

 งานวิชาการ งานบุคคล  
งบประมาณ  และ              
งานบริหารทั่วไป 
-รายงานการวิจยัในชั้นเรียน
ของครู 
-แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและแผน 
ปฏิบัติการประจำปีของ 
สถานศึกษา 

  -ขอ้มูลการพัฒนาครูและ
การศึกษาต่อ 
-ตัวอย่างสื่อ นวัตกรรมการ
สอน และการบริหารจัดการ 
-แผนและปฏิทินการ 
นิเทศการเรียนการสอน  
หรือนิเทศภายใน 
 

-สัมภาษณ์ครู บุคลากร 
ผู้ปกครอง   และผู้เกี่ยวข้อง 
-สังเกต 
-ตรวจสอบเอกสาร 

  -งาน/โครงการ/กิจกรรม 
ท่ีแสดงถึงความสัมพันธ์ 
และร่วมมือระหว่าง 
สถานศึกษากับชุมชน 
ฯลฯ 
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องค์ประกอบ 
ประเด็นการ

ติดตามตรวจสอบ 
ตัวบ่งชี ้ ร่องรอย/หลักฐาน วิธีการตรวจสอบ 

วิทยาการ สถาน
ประกอบการ และ
องค์กรในท้องถิ่นเพื่อ
ยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 

ทรัพยากร เทคโนโลยี และงบประมาณ 
1.บริบทโรงเรียน              
ท่ีได้มาตรฐาน 
 

1. อาคารสถานท่ี  
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติ
และสิ่งแวดล้อม 

-มีการจัดสภาพ 
แวดลอ้มท่ีสะอาด 
ร่มรื่น สวยงาม และ
เอื้อต่อการเรียนรู้
ของผู้เรียน 
-.มีอาคารท่ีมั่นคง  
มีห้องเรียน ห้อง 
ปฏิบัติการ พื้นท่ี
พักผ่อนและ                  
สิ่งอำนวยความ 
สะดวกสะดวก 
เพียงพอ อยู่ใน 
สภาพใช้การได้ดี  
ปลอดภัย 

-แผนงาน/ 
โครงการ/กิจกรรม 
พัฒนาสภาพ 
แวดล้อม ห้องสมุด  
ห้องปฏิบัติการ  
สวนหย่อม  
สิ่งอำนวย 
ความสะดวก 
-สภาพแวดล้อม 
ภายในภายนอก 
ห้องเรียน  
-แผนการควบคุม 
ดูแล ซ่อมบำรุง 
อาคารสถานท่ี 
-บันทึกการประชุม คำสั่ง
มอบหมายงาน  
-แผนการใช้ 
งบประมาณ 
ประจำปี  ฯลฯ 
 

-สอบถาม/สัมภาษณ์ 
-สังเกต 
-ตรวจสอบเอกสาร 
 

องค์ประกอบ 
ประเด็นการ

ติดตามตรวจสอบ 
ตัวบ่งชี ้ ร่องรอย/หลักฐาน วิธีการตรวจสอบ 

2.หลักสูตรเหมาะสม 
 

2. การมีหลักสูตรที่
เหมาะสมกับผู้เรียน 
และท้องถิ่น 
 

 -มีหลักสูตร 
สถานศึกษาที ่  
เหมาะสมกับผู้เรียน 
ท้องถิ่น  
และแสดงถึงอัต 
ลักษณ์ของ 
สถานศึกษา 
-มีรายวิชา/ 
กิจกรรมเพิ่มเติมที่  
หลากหลายให้ผู้เรียน
เลือกตาม                    
ความถนัด  
ความสามารถ  
และความสนใจ 
-รายวิชามีความ 
ชัดเจน ตอบสนอง   
ต่อสาระการเรียนรู ้
และมาตรฐานการ 
เรียนรู้ สะดวกต่อ 

-หลักสูตรสถานศึกษา 
และเอกสารประกอบ 
หลักสูตร 
-สารสนเทศหรือ 
ทำเนียบแหล่งเรียนรู ้
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
-บันทึกการประชุม 
คณะกรรมการบริหาร 
หลักสูตรและงาน 
วิชาการของสถานศึกษา 
ฯลฯ 

-สอบถาม/สัมภาษณ ์
-สังเกต 
-ตรวจสอบเอกสาร 
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องค์ประกอบ 
ประเด็นการ

ติดตามตรวจสอบ 
ตัวบ่งชี ้ ร่องรอย/หลักฐาน วิธีการตรวจสอบ 

การนำไปใช ้

3.งบประมาณ 3 งบประมาณ 
มุ่งเน้นผลงาน  
(การจัดงบประมาณ 
ตามมาตรฐานการ 
จัดการทางการเงิน) 
 

-วางแผนการใช ้
งบประมาณ 
-คำนวณต้นทุน 
กิจกรรม 
-จัดระบบการ 
จัดซื้อจัดจ้าง 
-บริหารและ 
ควบคุม 
งบประมาณ 
-รายงานทาง 
การเงินและผล                  
การดำเนินงาน 
-บริหารสินทรัพย ์
-ตรวจสอบภายใน 
* จัดสรร 
งบประมาณ               
ตามผลงานความ 
ต้องการและ 
จำเป็น 

 

 

-ระบบคิดต้นทุนผลผลิต  
ต้นทุน กิจกรรม และ 
ต้นทุนของหน่วยงาน 
-ระบบควบคุมและ 
บริหารความเส่ียง 
-ระบบและกลการ 
ตรวจสอบตามแผน 
ปฏิบัติการประจำป ี

-สอบถาม/สัมภาษณ ์
-สังเกต 
-ตรวจสอบเอกสาร 

องค์ประกอบ 
ประเด็นการ

ติดตามตรวจสอบ 
ตัวบ่งชี ้ ร่องรอย/หลักฐาน วิธีการตรวจสอบ 

4.สื่อ อุปกรณ์ 
เทคโนโลยีทันสมัย และ
เหมาะสม 

4. การมีส่ือ/อปุกรณ์ 
เทคโนโลยีที่ทันสมัย
เหมาะสม และเพยีงพอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-วัสดุ ครุภัณฑ์ 
สำนักงาน/เครื่อง 
คอมพิวเตอร์ เครื่อง
อัดสำเนา ฯลฯ 
เหมาะสมเพียงพอ 
-มีคอมพิวเตอร์  
(คอมพิวเตอร์เพื่อ 
การเรียนการสอน 
โรงเรียนขนาดเล็ก 
และกลาง ม ี20  
เครือ่ง/โรงเรียน  
โรงเรียนขนาด 
กลาง ใหญ่ และ 
ใหญ่พิเศษ มี 40  
เครื่อง/โรงเรียน) 
-มีสื่อ นวัตกรรม 
การเรยีนการสอน              
และให้บริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่เอื้อต่อผู้เรียนได้
เรียนรู้ด้วยตนเอง 
และหรือเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วม 

-แผนงาน/โครงการ/ 
กิจกรรมส่งเสริม  
สนับสนุนการใช้สื่อ 
เทคโนโลยีเพื่อ                      
การปฏิบัติงานและเพื่อ 
การเรียนการสอน 
-ระบบการให้บริการสื่อ 
เทคโนโลยี 
-ทะเบียนสื่อ นวัตกรรม 
การเรียนการสอน ฯลฯ 
   

-สอบถาม/สัมภาษณ ์
-สังเกต 
-ตรวจสอบเอกสาร 
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5.แหล่งเรียนรู ้ 5. แหล่งเรียนรู้ 
ภายในและภายนอก 
โรงเรียนหลากหลาย 

-มีห้องสมุดให้ 
บริการอยา่ง 
เหมาะสมเพียงพอ 
-มีการใช้แหล่ง 
เรียนรู้และภูม ิ
ปัญญาท้องถิ่นใน 
การเรียนการสอน 
-มีห้องสมุด ห้อง 
ปฏิบัติ ศูนย ์
คอมพิวเตอร์  
อินเตอร์เน็ต  
สำหรับผู้เรียน  
ชุมชนศึกษา 
ค้นคว้า 

 
 
 

-ข้อมูลสารสนเทศหรือ
ทำเนียบแหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
-แผนการจัดการเรียนรู้/ 
กิจกรรม/โครงการ 
ที่เชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้ 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
-ระบบสื่อเทคโนโลยีใน 
ห้องสมุด ห้องปฏิบัตกิาร 
ห้องคอมพิวเตอร ์

-สอบถาม/สัมภาษณ ์
-สังเกต 
-ตรวจสอบเอกสาร 

องค์ประกอบ 
ประเด็นการ

ติดตามตรวจสอบ 
ตัวบ่งชี ้ ร่องรอย/หลักฐาน วิธีการตรวจสอบ 

การบริหารจัดการ 
1.วิสัยทัศน์ และ 
พันธกิจ 
 
 

1.วิสัยทัศน์ และพันธ
กิจ 

-ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
ในการกำหนด 
วิสัยทัศน์และ 
พันธกิจ 
-นำผลการ 
วิเคราะห์ข้อมูล 
กำหนดวิสัยทัศน์ 
-พันธกิจ 
ตอบสนองและมี 
ความสอดคล้อง 
กับวิสัยทัศน์ 

-วิสัยทัศน์ พันธกิจ  
เป้าหมาย 
-บันทึกการประชุม 
-แผนพัฒนาการจัด 
การศึกษา แผนปฏิบัติ 
การประจำปี 
- คำสั่งมอบหมายงาน 
-ฯลฯ 

- สอบถาม/สัมภาษณ์ 
-ตรวจสอบเอกสาร 
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2.การบริหารจัดการ 
ดี ใช้โรงเรียนเป็น 
ฐานเน้นการมี              
ส่วนร่วม 
 

1.การบริหารจัดการ 
ที่ใช้โรงเรียน 
เป็นฐานเน้นการ 
มี ส่วนร่วม 

-มีการบริหารจัดการ
โดยใช ้
หลักการมีส่วนร่วม 
-มีการจัดกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพ 
ผู้เรียนอย่าง
หลากหลาย ส่งเสริม
และตอบสนอง
ความสามารถทาง
วิชาการ  
-มีการจัดระบบการ
ดูแลช่วยเหลือ 
ผู้เรียนที่มี
ประสิทธิภาพ และ
ครอบคลุม 
ถึงผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-แผนภูมิ โครงสร้างการ 
บริหาร 
-บันทึกการประชุม 
-สรุปรายงานผลการ 
ดำเนินงาน/ โครงการ/ 
กิจกรรม 
-คำสั่งมอบหมายงาน 
-บันทึกการนิเทศภายใน 
- ข้อมูลสารสนเทศ 
นักเรียนเป็นรายบุคคล 
-ฯลฯ 

-สอบถาม/สัมภาษณ ์
-ตรวจสอบเอกสาร 
 

องค์ประกอบ 
ประเด็นการ

ติดตามตรวจสอบ 
ตัวบ่งชี ้ ร่องรอย/หลักฐาน วิธีการตรวจสอบ 

กระบวนการเรียนรู ้
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1.การจัดกระบวน 
การเรียนรู้เน้น 
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 

1.ครูมคีวามสามารถ 
ในการจัดการเรียน 
การสอนที่ม ี
ประสิทธิภาพเน้น 
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 

-รู้จักผู้เรียนเป็น 
รายบุคคล 
-ใช้ข้อมูลผู้เรียนใน 
การวางแผน                 
การจัดการเรียนรู้ 
ที่คำนึงถึงความ 
แตกต่างระหวา่ง 
บุคคล 
-มีความสามารถ 
ออกการเรียนรู้ที่ 
ผู้เรียนพัฒนา 
ทักษะการคิด การ 
จัดการการเผชิญ 
สถานการณ์ และ 
นำความรู้ไปใช้ 
ประโยชน์ใน 
ชีวิตประจำวัน 
-มีความสามารถ 
ในการสร้างและ 
พัฒนาสื่อ  
นวัตกรรมการ 
เรียนรู้และ 
ใช้เทคโนโลยีช่วย 
ในการจัดการ 
เรียนการสอน 
ใช้วิธีการวัดและ 
ประเมินผล 
การเรียนรู้ที่ 
เหมาะสมกับ 
ผู้เรียน 
-มีการนำผลการ 
ประเมินมา 
ปรับปรุงการเรียน 
การสอน 
-มีความสามารถ 
ในการจัดการ 
ชั้นเรียน 
 
 
 

-ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 
-หลักสูตรสถานศึกษา 
-หลักสุตรกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
-หน่วยการเรียนรู้และ
แผนการจัดการเรียนรู้ 
-ตัวอย่างเครือ่งมือวัดและ
ประเมินผล การเรียนรู ้
-สื่อ เทคโนโลย ีและ
นวัตกรรมการเรียนรู ้
ที่ครูใช้ช่วยในการจัด 
การเรียนการสอน 
 

-สอบถาม/สัมภาษณ ์
-ตรวจสอบเอกสาร  

 

องค์ประกอบ 
ประเด็นการ

ติดตามตรวจสอบ 
ตัวบ่งชี ้ ร่องรอย/หลักฐาน วิธีการตรวจสอบ 
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2.บรรยากาศ 
การเรียนรู้ 

2.การจัดบรรยากาศ            
การเรียนรู้ที่เอื้อต่อ 
การพัฒนาผู้เรียน 

-.มีการจัดบรรยากาศ
ภายใน ชั้นเรียนที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู ้

-สภาพอาคารสถานที ่
-แผนงาน/โครงการ/ 
กิจกรรมในการปรับปรุง 
พื้นที่และการบริการ 
-บรรยากาศในห้องเรียน 
-แบบสำรวจความพึง 
พอใจของผู้รับบริการ 
และร่องรอยการ 
ปรับปรุง 

-สอบถาม/สัมภาษณ ์
-ตรวจสอบเอกสาร 

3.การวิจยัเพื่อ 
พัฒนา 

3.การใช้ระบวนการ
วิจัยเพือ่พัฒนาการ
เรียนรู ้

มีการใช้
กระบวนการวจิัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู ้

-รายงานการวิจยั                  
ในชั้นเรียน 
-รายงานการอบรมศึกษาดู
งาน 
-สื่อ นวัตกรรม 

-สัมภาษณ์ผู้เกีย่วขอ้ง 
-ตรวจสอบอกสาร 

สถานศึกษา 
1.สถานศึกษาเป็นที ่
ยอมรับจากชุมชน 
 

1.สถานศึกษาเป็น 
แบบอย่างท่ีดี ใน 
ด้านการบริหาร 
จัดการ เป็นท่ี 
ยอมรับจากชุมชน 

-ชุมชนมีความพึง 
พอใจในการจัด 
การศึกษาของ 
สถานศึกษา 

-สรุปการประเมินผล 
ความพงึพอใจของชุมชน 
เกี่ยวกับประสิทธิภาพ 
และคณุภาพการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
-การนำผลประเมินมา 
ปรับปรุง/พัฒนาให้เกดิ 
ประสิทธิภาพและ 
คุณภาพการศึกษา 
ยิ่งๆขึ้น 
 

-สอบถาม/สัมภาษณ ์
ครู ผู้เกี่ยวข้อง 
-ประเมินจาก 
สภาพจริง 
-เอกสารสรุปผล 
ความพึงพอใจ 
-บันทึกการประชุม 

2. สถานศึกษาม ี
คุณภาพตาม 
มาตรฐานเป็น 
แบบอยา่ง และให ้
ความช่วยเหลือแก ่
ชุมชนและ 
สถานศึกษาอื่น 
 

2.โรงเรียนมีคุณภาพ 
ตามมาตรฐานเป็น 
แบบอยา่งและให ้
ความช่วยเหลือแก ่
ชุมชนและ 
สถานศึกษาอื่น 

-สถานศึกษาม ี
คุณภาพตาม 
มาตรฐานของ 
สถานศึกษา 
-สถานศึกษาให ้
ความช่วยเหลือ 
ด้านการศึกษา  
ด้านอุปกรณ์      
เทคโนโลยีแก่ชุมชน 
และ 
โรงเรียนอื่น 
 
 

-ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เฉลี่ยของผู้เรียนทั้ง 8  
กลุ่มสาระการเรียนรู ้
-ข้อมูลการให้บริการ  
เป็นแหล่งศึกษาดูงาน 
หรือช่วยเหลอืชุมชน 
และสถานศึกษาอื่น  
 

-สอบถาม/สัมภาษณ ์
ครู ผู้เกี่ยวข้อง 
-ประเมินจากสภาพ 
จริง 
-บันทึกการขอรับ 
บริการและรายงาน 
สรุปการให้บริการ 
ช่วยเหลือ 

องค์ประกอบ 
ประเด็นการ

ติดตามตรวจสอบ 
ตัวบ่งชี ้ ร่องรอย/หลักฐาน วิธีการตรวจสอบ 

ผู้เรียน 
ผู้เรียนมีคุณภาพ 
มาตรฐาน ม ี
พัฒนาการทุกดา้น  
เป็นคนดี คนเก่ง มี 
ความสุข 

1.ผู้เรียนมี 
คุณลักษณะอันพึง 
ประสงค์ และค่านิยม
หลักของคนไทย 12 
ประการ 
  

-คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตร
ของผู้เรียน  
-ค่านิยมหลกัของคน
ไทย 12 ประการ 
 

-โครงการ/กิจกรรม 
-บันทึกผลการพัฒนาผู้เรียน
ที่แสดง ถึงคุณลักษณะ 
-สรุปผลการพัฒนาผู้เรียนที่
แสดง 
ถึงคุณลักษณะ 

-สอบถาม/สัมภาษณ์
ผู้เกี่ยวข้อง 
-แผนปฏิบัตกิารประจำปี/
โครงการ/กิจกรรม  
-แผนการจัดการเรียนรู ้
-ภาพถ่าย 



 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562 – 2565  โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2  หน้า 

 
76 

 2.ผู้เรียนความรู้และ 
ทักษะตามมาตรฐาน 
ของหลักสูตร 
สถานศึกษา 

-ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของ 
ผู้เรียน  
 

-ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เฉลี่ยของผู้เรียนทั้ง 8  
กลุ่มสาระการเรียนรู ้
-ผลการทดสอบรวบยอด 
เฉลี่ยระดับชาติ  
-ผลการทดสอบรวบยอด 
เฉลี่ยระดับเขตพื้นที ่
การศึกษา 
-รายงานผลสัมฤทธิ ์
ระดับชาติ 
รายงานการทดสอบ 
(O-Net) ของ สทศ. 
 

-ตรวจสอบเอกสาร 
 

 3.ผู้เรียนมีความ 
สามารถตาม 
สมรรถนะที่จำเป็นตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 

-สมรรถนะสำคัญ 
ผู้เรียนตามหลัก 
สูตรถานศึกษา 
:ความสามารถใน 
การสื่อสาร 
:ความสามารถในการ
คิด 
:ความสามารถในการ
แก้ปัญหา 
:ความสามารถในการ
ใช้ทักษะชีวิต 
:ความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยี 
 
 
 
 
 
 
 
 

-โครงการ/กิจกรรม-แผนการ
จัดการเรียนรู ้
 
 
  
 

-สังเกต/สอบถาม/ 
สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง 
-ตรวจสอบเอกสาร 

องค์ประกอบ 
ประเด็นการ

ติดตามตรวจสอบ 
ตัวบ่งชี ้ ร่องรอย/หลักฐาน วิธีการตรวจสอบ 

การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
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การประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษามี
ประสิทธิภาพเป็นส่วน
หนึ่งของการบริหาร
จัดการในโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ  

-มีการกำหนด 
มาตรฐาน 
การศึกษาของ 
สถานศึกษา 
-มีการจัดทำแผน 
พัฒนาการจัด 
การศึกษาของ 
สถานศึกษาที่มุ่ง 
คุณภาพตามมาตร 
ฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
-มีการจัดระบบ 
การบริหารและ 
สารสนเทศ 
-มีการดำเนินงาน 
ตามแผนพัฒนา 
การจัดการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
-มีการติดตาม 
ตรวจสอบคุณภาพ 
การศึกษา 
-มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น
คุณภาพภายใน 
ตามมาตรฐาน 
การศึกษาของ 
สถานศึกษา 
-มีการจัดทำ 
รายงานประจำปีที่ 
เป็นรายงานการ 
ประเมินคุณภาพ 
ภายใน 
-มีการพัฒนา 
คุณภาพการศึกษา 
อย่างต่อเนื่อง 

 

 

 

 

 

-โครงการ/กิจกรรม 
พัฒนาระบบประกัน 
คุณภาพภายใน 
-คำสั่งแต่งต้ัง 
คณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบคุณภาพ 
การศึกษา 
-สรุปรายงานผลการ 
ติดตามตรวจสอบ 
คุณภาพการศึกษา  
-แผนพัฒนาการจัด 
การศึกษา 
-แผนปฏิบัติการประจำปี  
-ฯลฯ 

-สอบถาม/สัมภาษณ ์
-ตรวจสอบเอกสาร 
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คำสั่งโรงเรียนบ้านทุ่งสมอ 
ที ่       / ๒๕๖๒ 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา โรงเรยีนบ้านทุ่งสมอ 
( ระยะ ๔ ปี  ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕ ) 

 
 เนื่องด้วยโรงเรียนบ้านทุ่งสมอ   มุ่งพัฒนาผู้เรียน ซึ่งเป็นกำลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งทางด้าน
ร่างกาย ความรู้  คุณธรรม มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทย และพลเมืองโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้ และทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตนคติที่จำเป็นต่อการศึกษา การ
ประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวิต มุ่งเน้นผู้เรียนโดยบูรณาการสื่อเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้สามารถเรียนรู้ และ
พัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ 

ดังนั้นเพื่อให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายการจัดการศึกษาดังกล่าวโรงเรียนจึงได้
จัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ ระยะ ๔ ปีขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ ระยะ ๔ ปี  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตอบสนอง
ความต้องการของทุกฝ่าย  โรงเรียนจึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์การจัดการศึกษา ดังนี้ 

คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา ระยะ ๔ ปี 
๑. นายชัชวาล  บุตรอามาตย ์ ผู้อำนวยการโรงเรยีนบ้านทุ่งสมอ ประธานกรรมการ 
๒. นายวุฒิชัย  ทองจา        ครู  ค.ศ.๓     กรรมการ 
๓. นายสริิกานต์  มไีทย            ครู  ค.ศ.๓    กรรมการ 

   ๔. นางมรกต  บรูณศาสตร ์  ครู  ค.ศ.๓    กรรมการ 
๕. นายบุญชู  แก้วอินทร ์   ครู  ค.ศ.๓   กรรมการ 
๖. นางสุนิภา  พงศธร  ครู  ค.ศ.๓   กรรมการ 

 ๘. คณะกรรมการสถานศึกษา      กรรมการ 
 ๙. คณะกรรมการนักเรียน      กรรมการ 
   ๑๐. นางกำไล  มไีทย  ครู ค.ศ.๓    กรรมการและเลขานุการ 

 

ขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏบิัติหน้าท่ีที่ได้รับมอบหมายเต็มความสามารถ ให้เกิดประโยชน์กับทางราชการ หาก
มีปัญหา อุปสรรค ขอให้แจ้งผู้บรหิารสถานศึกษาทราบ เพื่อประสานงานและแก้ไขปญัหาที่เกิดขึ้น  

 สั่ง   ณ   วันท่ี   ๒๑  เดือน  พฤษภาคม    พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
   
 
 
 

 
                                                                                ( นายชัชวาล  บุตรอามาตย์ ) 
                    ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งสมอ 
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แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงเรียนบ้านทุ่งสมอ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 

................................................. 
 แบบสอบถามนี้ใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการ               
จัดการศึกษาของโรงเรียนวัดใหม ่ที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการของโรงเรียนวัดใหม่ แบบสอบถามมี  2 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที ่1 ข้อมลูทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย  ✓ ลงใน  ลงในช่องว่างตรงตามความเป็นจริง 
 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
    ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรยีนบ้านทุ่งสมอ 
    คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนบา้นทุ่งสมอ 
   ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งสมอ 
  นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งสมอ 
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการของโรงเรียนบ้านทุ่งสมอ   
 คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย  ✓ ลงในในช่องระดับความคิดเห็นทีต่รงตามความเป็นจริงมากที่สดุ 5 ระดับ 
  ระดับ   5 หมายถึง  เห็นด้วยมากทีสุ่ด 
  ระดับ   4 หมายถึง  เห็นด้วยมาก 
  ระดับ   3 หมายถึง  เห็นด้วยปานกลาง 
  ระดับ   2 หมายถึง  เห็นด้วยน้อย 
  ระดับ   1 หมายถึง  เห็นด้วยน้อยทีสุ่ด 
แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกบัการบริหารจัดการของโรงเรียนบา้นทุ่งสมอ 

ที ่ รายการ 

ความคิดเห็น 
เห็นด้วย
มากท่ีสุด 

5 

เห็นด้วย
มาก 
4 

เห็นด้วย
ปานลาง 

3 

เห็นด้วย
น้อย 
2 

เห็นด้วย 
น้อยที่สุด 

1 
 โอกาสด้านสังคมและวัฒนธรรม      

1 สภาพชุมชนรอบโรงเรียนมีอาชีพทำนาทำไร่                    
เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตร และระบบนิเวศ  

     

2 สภาพชุมชนรอบโรงเรียนนับถือศาสนาพุทธ      
3 ชุมชนมีการอนุรักษว์ัฒนธรรม ประเพณที้องถิ่นให้ลูกหลานได้

สืบทอด 
     

 อุปสรรคด้านสังคมและวัฒนธรรม      
4 ผู้ปกครองชุมชนบางส่วนมีความรู้น้อยไม่สามารถ                 

ให้คำปรึกษาแก่บุตรหลานดา้นการเรียนได้ 
     

5 ผูป้กครองใช้เวลาส่วนใหญ่ในการประกอบอาชีพ ส่งผลให้ไม่มี
เวลาในการดูแลบุตรหลาน 

     

6 ครอบครวันักเรียนบางส่วนหย่าร้าง แยกกันอยู่  ทิ้งบุตรหลานให้
อยู่กับผู้สูงอายุ ซ่ึงไม่สามารถดูแลนักเรียนได้อย่างเต็มที่ 

     

ที ่ รายการ 

ความคิดเห็น 
เห็นด้วย
มากท่ีสุด 

5 

เหน็ด้วย
มาก 
4 

เห็นด้วย
ปานลาง 

3 

เห็นด้วย
น้อย 
2 

เห็นด้วย 
น้อยที่สุด 

1 
 โอกาสด้านเทคโนโลยี      

7 ประชาชนในชุมชนมีเครื่องมือสื่อสาร เช่น โทรทัศน์      
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โทรศัพท์มือถือ อินเตอร์เน็ต ฯ ส่งผลให้นักเรียน                     
มีความรู้ที่ทันสมัย 

8 ชุมชนใช้เทคโนโลยีช่วยในการประกอบอาชีพทำให ้                        
มีเวลาให้กับนกัเรียนมากขึ้น 

     

9 ชุมชนมีการสื่อสารที่ทันสมัย เช่น โทรศพัท์มือถือ โทรทัศน์ 
อินเตอร์เน็ต ไลน์ เฟสบุ๊ค ส่งผลให้นักเรียน        
มีความรู้กวา้งขวางนอกเหนือจากหอ้งเรียน 

     

1
0 

ชุมชนมีพาหนะใช้ทุกบ้าน เช่น รถยนต์ จักรยานยนต์ ส่งผลให้
การเดินทางมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น 

     

 อุปสรรคด้านเทคโนโลย ี      
1
1 

สภาพแวดล้อมสื่อไม่เหมาะสม นักเรียนเลียนแบบ      
ในสิ่งที่ไม่ดี 

     

1
2 

ผู้ปกครองส่วนใหญ่ไม่มีคอมพิวเตอร์ทำให้นักเรียนขาดโอกาสใน
การใช้สื่อที่ทันสมัย 

     

 โอกาสด้านเศรษฐกิจ      
1
3 

ชุมชนมีรายได้จากการเกษตรตลอดทั้งป ีส่งผลให้มีการสนับสนุน
การจัดการศึกษาของโรงเรียนมากขึ้น 

     

1
4 

องค์การบริหารส่วนตำบลสนับสนุนงบประมาณ                  
จัดการศึกษาของโรงเรียน 

     

1
5 

รัฐบาลให้การช่วยเหลือผู้ปกครองโดยการสนับสนุนงบประมาณ
ตามโครงการเรียนฟรี 15 ป ี

     

 อุปสรรคด้านเศรษฐกิจ      
1
6 

ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีรายได้น้อยส่งผลต่อการสนับสนุนด้าน
การศึกษาแก่บัตรหลาน 

     

1
7 

การประกอบอาชพีด้านการเกษตรผู้ปกครอง ชุมชนบางครั้ง
ประสบปัญหาจากสภาพดิน ฟา้ อากาศ                 และราคา 

     

1
8 

ผู้ปกครอง ชุมชน มีหนี้สินส่งผลต่อการดูแล และสนับสนุนด้าน
การศึกษาแก่บัตรหลาน 

     

 โอกาสด้านการเมืองและกฎหมาย      
1
9 

พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2553 สนับสนุน
ให้มีการจัดการศึกษาตรงกับความต้องการของท้องถิ่น 

 

 
 
 
 
 
 
 

    

 
 

ที ่ รายการ 

ความคิดเห็น 
เห็นด้วย
มากท่ีสุด 

5 

เห็นด้วย
มาก 
4 

เห็นด้วย
ปานลาง 

3 

เห็นด้วย
น้อย 
2 

เห็นด้วย 
น้อยที่สุด 

1 
2
0 

พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 (ฉบบัที่ 3) พ.ศ.2553  กำหนดให ้
อปท. สนับสนุนการจัดการศึกษา ส่งผลให้การจัดการศึกษาของ
โรงเรียนดีขึ้น 

     

 อุปสรรคด้านการเมืองและกฎหมาย      
2
1 

นโยบายของรัฐบาลมีการเปลี่ยนแปลงบอ่ยส่งผลให้การพัฒนา
การศึกษาไม่ต่อเนื่อง 

     

2
2 

รัฐบาลคืนอัตรากำลัง(อัตราเกษยีณ)ล่าชา้และถูกลดอัตราลง 
ส่งผลต่อการจัดการศึกษาอยา่งมาก 
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2
3 

ผู้ปกครอง ชุมชน ขาดความรู้กฎหมายดา้นการศึกษา 
     

 จุดแขง็ดา้นโครงสร้างและนโยบาย      
2
4 

โรงเรียนมีการกำหนดนโยบายทีย่ึดผู้เรียนเป็นสำคัญโดยการมี
ส่วนร่วม  จากทุกภาคส่วน ทำให้ได้รับ   ความร่วมมอืในการจัด
การศึกษาเป็นอย่างด ี

     

2
5 

โรงเรียนมีโครงสร้างการบริหารงานครอบคลุมภารกิจและชัดเจน 
ส่งผลให้การบริหารงานของโรงเรียน มปีระสิทธิภาพมากขึ้น 

     

2
6 

บุคลากรในโรงเรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันทำให้ การทำงานมี
ประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย      

 จุดอ่อนด้านโครงสร้างและนโยบาย      
2
7 

นโยบายรัฐบาลและต้นสังกัด ไม่สอดคลอ้งกับ                    
การดำเนินงานและบริบทของโรงเรียน ทำให้                     
การดำเนินงานตามนโยบายไม่บรรลุวัตถุประสงค์                
และเป้าหมาย 

     

2
8 

นโยบายของรัฐบาลและหน่วยงานต้นสังกัดไม่ต่อเนื่อง ส่งผลต่อ
การปฏิบัติงานของโรงเรียน 

     

2
9 

การกระจายอำนาจไม่ชัดเจนส่งผลต่อการปฏิบัติงานของ
โรงเรียน 

     

3
0 

โรงเรียนขาดการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานตามแผนที่วางไว้ 
ทำให้การดำเนินงานขาดประสิทธภิาพและไม่บรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมาย 

     

 จดุแขง็ดา้นการให้บริการ      
3
1 

โรงเรียนมีบริการด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน  แก่นักเรียนอย่างมี
คุณภาพและเสมอภาค 

     

3
2 

โรงเรียนให้บริการอาหารกลางวันแก่นักเรียนอย่างเหมาะสม 
ทั่วถึงและสม่ำเสมอ 
 
 

     

 
 

ที ่ รายการ 

ความคิดเห็น 
เห็นด้วย
มากท่ีสุด 

5 

เห็นด้วย
มาก 
4 

เห็นด้วย
ปานลาง 

3 

เห็นด้วย
น้อย 
2 

เห็นด้วย
น้อยที่สุด

1 
3
3 

โรงเรียนได้มีการจัดแบบเรียน ชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียน 
ให้กับนักเรียนฟรีทกุคน      

 จุดอ่อนด้านการให้บริการ      
3
4 

โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ภายในน้อย ไม่เพยีงพอ                   
กับความต้องการของนักเรียน      

3
5 

นักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที ่6 มีความรู้น้อย      

3
6 

นักเรียนขาดนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง      

3
7 

นักเรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองไม่ได้หรือช้า      

 จุดแขง็ดา้นบุคลากร      
3
8 

ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง ทำให้จัดการเรียนการสอนมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น      
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3
9 

ครูและบุคลากรทางการศึกษาประพฤตปิฏิบัติตน   
เป็นแบบอยา่งที่ดีแก่นักเรียนและบุคคลทั่วไป      

4
0 

ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสามารถในการจัดการเรียน
การสอนตามหลกัสูตรสถานศึกษา        

 จุดอ่อนด้านบุคลากร      
4
1 

จำนวนครูมีน้อยไม่ครบชั้น ส่งผลต่อการจัดการศึกษา      

4
2 

ครูผู้สอน สอนไมต่รงสาขาวิชาเอกทีจ่บมา ทำให้ประสิทธิภาพใน
การจัดการเรียนรู้ลดลง      

4
3 

ครูผู้สอน ไม่ใช้ส่ือประกอบการจัดการเรยีนรู้      

 จุดแขง็ดา้นการบริหารจัดการ      
4
4 

โรงเรียนจัดครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าปฏิบัติหน้าที่ตา่ง ๆ 
ตามความรู้ความสามารถหรือความถนัด      

4
5 

โรงเรียนมีการบริหารจัดการที่ชัดเจน เปน็ระบบ      

4
6 

ผู้บริหารสถานศึกษา มีความรู้ความสามารถ มีภาวะผู้นำ และมี
วิสัยทัศน ์      

 จุดอ่อนด้านการบริหารจัดการ      
4
7 

ระบบข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนยังไม่สมบูรณ์  และไม่เป็น
ปัจจุบัน      

4
8 

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของโรงเรียน               
ยังขาดความรู้ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วม      

4
9 

การบริหารงานของโรงเรียนมีข้อจำกัดสง่ผลต่อประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการศึกษา      

 
 
 
 
 

ที ่ รายการ 

ความคิดเห็น 
เห็นด้วย
มากท่ีสุด 

5 

เห็นด้วย
มาก 
4 

เห็นด้วย
ปานลาง 

3 

เห็นด้วย
นอ้ย 
2 

เห็นด้วย
น้อยที่สุด

1 
 จุดแขง็ดา้นทรัพยากรในการจดัการศึกษา      

5
0 

โรงเรียนมีวัสดุอุปกรณ์สำหรับการจัดการศึกษา ตรงตามความ
ต้องการของครูผู้สอน 

     

5
1 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐและเอกชน  ใหก้าร
สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษาอย่างดี 

     

5
2 

โรงเรียนสามารถใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่อย่างจำกัดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ      

 จุดอ่อนด้านทรัพยากรในการจดัการศกึษา      
5
3 

วัสดุอุปกรณ์ไม่เพียงพอ ขาดคุณภาพ สง่ผลต่อการนำไปใช้
จัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธภิาพ 

     

5
4 

วัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด ไม่มีงบประมาณในการซ่อมบำรุง 
     

 จุดแขง็ดา้นงบประมาณ      
5
5 

โรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐและเอกชน    
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5
6 

โรงเรียนใช้จ่ายงบประมาณตามแผนทีก่ำหนด 
     

5
7  

โรงเรียนใชจ้่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่า 
     

5
8 

คณะกรรมการสถานศึกษา มีส่วนรว่มในการ                    
วางแผนการบรหิารงบประมาณ      

 จุดอ่อนด้านงบประมาณ      
5
9 

การบริหารงานด้านงบประมาณมีขอบเขตจำกัด                   
ทำให้ไม่ตรงกับการบริหารงานและความต้องการ               
ของโรงเรียน 
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งบประมาณสนับสนุนจากภายนอกมีนอ้ยและไม่คงที่ทำให้มีผล
ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา      

 
 ข้อเสนอแนะ / แสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม 
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