
 

 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 ปีการศึกษา ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
โรงเรียนบ้านหนองคลอง 

ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
 
 



 
                            ค าน า 

 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๔ ฉบับนี้ โรงเรียนบ้านหนองคลอง  
จดัท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในระยะ ๔ ปี ทั้งนี้เป็นความพยายามของสถานศึกษา
โดยความร่วมมือของคณะคร  และบุคลากรในโรงเร ียนซ ึ่งได้มีการประช ุมและด าเนินการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา โดยการว ิเคราะห์สภาพป ัจจ ุบัน ศึกษาสถานภาพของสถานศึกษา มาก าหนดทิศทางของสถานศึกษา 
โดยกำหนดกลยุทธ ์ทีเ่ชื่อมโยงและสอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติมาตรฐานเพ่ือการประเมินคุณภาพ
ภายนอกและมาตรฐานการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือเป็นแนวทางในการจ ัดท า
แผนปฏิบ ัตกิารประจ าป ี โดยมีทิศทางการจ ัดการศึกษาตามวิส ัยท ัศน ์ พันธกิจ เป้าประสงค์และกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้
ตามบริบทและเป้าหมายชองสถานศึกษา 

โรงเรียนบ้านหนองคลอง  ขอขอบคณุผ ้มีส ่วนเกีย่วขอ้งในการจ ัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษาฉบับนี้ ซึ่งประกอบด้วยผ ้บ ริ ห า ร  คณะคร และบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานตลอดจนผ ้ปกครองและนักเร ียน ที่มีส ่วนร ่วมในการจัดทำจนส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะ
เป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้ก้าวหน้าและเป็นไปตามที่ได้ก าหนดไว้ต่อไป  

 
 
 
 

                                               โรงเรียนบ้านหนองคลอง  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

      
 
 

 ค าเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

                   โรงเรียนบ้านหนองคลอง  
       

 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นฐาน  มีมติเห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา  

๒๕๖๔-๒๕๖๗ ของโรงเรียนบ้านหนองคลอง  ซึ่งเกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ได้แก่ คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน คณะผ ้บริหาร คณะคร  ตลอดจนนักเรียนและเห็นว่ามีประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนต่อไป 
 
 
 
 

                                                                                    กองพัน  วงษ์ธานี   
  ประธานคณะกรรมการสถานศ ึกษา โรงเรียนบ้านหนองคลอง 



 
 

สารบัญ 
 

เรื่อง หน้า 
ส่วนที่ ๑ บทน า ๑ 

 ประวัติโรงเรียน ๑ 

 ข้อม ลพ้ืนฐาน ๓ 

 ภารกิจของสถานศึกษา ๖ 
ส่วนที่ ๒ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา ๗ 

 สภาพแวดล้อมภายนอก ๗ 

 สภาพแวดล้อมภายใน ๘ 

 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม/ SWOT   ๑๐ 
ส่วนที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ๑๑ 

 การบริหารจัดการศึกษา ๑๑ 

 อุดมการณ์การจัดการศึกษา ๑๒ 

 หลักการส าคัญของจัดการศึกษา   ๑๒ 

 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ๑๒ 
ส่วนที่ ๔ นโยบาย แผนงาน กลยุทธ์การจัดการศึกษาของสถานศึกษา ๑๕ 

 นโยบายหน่วยงานต้นสังกัด ๑๕ 

 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ๑๙ 

 กลยุทธ์ จุดเน้น ๒๑ 
 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้านหนองคลอง   ในระยะ  ๔ ปี (๒๕๖๔-๒๕๖๕) ๒๒ 
 สาระส าคัญของแผนงานและโครงการ ๒๙ 

ภาคผนวก ๓๗ 
  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ส่วนที่ ๑ 
บทน า 

 

ประวัติโรงเรียน 

 
         โรงเรียนบ้านหนองคลอง ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๖ ที่บ้านหนองคลอง หม ่ที่ ๗ ต าบล
โนนฆ้อง (ปัจจุบันต าบลป่ามะนาว) อ าเภอเมือง (ปัจจุบันอ าเภอบ้านฝาง) จังหวัดขอนแก่น โดยนายขุน ม ลจันทร์ 
เป็นคร ใหญ่คนแรก ร่วมกับชาวบ้านหนองคลองจัดตั้งขึ้นโดยอาศัยศาลาวัดคลองสะอาด ท าการเรียนการสอน 
ต่อมานายสมพงษ์ ธัญญลักษณ์ ได้บริจาคที่ดินเพ่ือสร้างโรงเรียน  คณะคร พร้อมชาวบ้านจึงได้ร่วมกันสร้างอาคาร
หลังใหม่เป็นเอกเทศเพ่ือเป็นอาคารเรียนชั่วคราว บนที่ดินที่ได้รับบริจาค ซึ่งเป็นโรงเรียนบ้านหนองคลองใน
ปัจจุบัน ต่อมาเม่ือวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๐ ได้สร้างอาคารเรียนหลังแรกเสร็จ และได้ย้ายโรงเรียนจากวัด
คลองสะอาดมาอย ่ที่โรงเรียนในปัจจุบัน เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๑ มีการสร้างอาคารเรียนอาคารประกอบเพิ่มเติม ดังนี้ 
          เมือ่วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๔ คณะคร และชาวบ้านหนองคลองได้ร่วมกันสร้างอาคารเรียนหลัง
ใหม่เป็นอาคารถาวร งบประมาณท้ังสิ้น ๒๖,๒๙๙.๔๐ บาท  
         ปี พ.ศ. ๒๔๙๖ได้รับจัดสรรงบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการสร้างอาคารหลังที่ ๒ เป็นอาคารแบบ 
ป.๑ก และมีนักเรียนมาเรียนร่วม  ๕ หม ่บ้านคือ บ้านหนองคลองใหญ่ - บ้านหนองคลองน้อย บ้านกระเดื่อง บ้าน
โนนตุ่น และบ้านหนองขาม  
         ปีพ.ศ. ๒๕๑๕ นายสังวร  พานิล ซึ่งเป็นคร ใหญ่ในขณะนั้น พร้อมคณะคร  และชาวบ้าน ได้ร่วมสร้าง
อาคารเรียนตามแบบ ป.๑ ก ขนาด ๓ ห้องเรียน จ านวน ๑ หลัง และเปิดสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๗    
         ในปี พ.ศ. ๒๕๒๐ ทางราชการได้สร้างอาคารแบบ ป.๑ ฉ ขนาด ๓ ห้องเรียน ครึ่งป นครึ่งไม้ 
งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท และได้สร้างบ้านพักคร แบบ ๒ ชั้น ๑ หลัง งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐บาท    
        ปี พ.ศ.  ๒๕๒๔ ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณ ๑๒๐,๐๐๐บาท   เพื่อสร้างอาคารอเนกประสงค์  
        ปี พ.ศ. ๒๕๒๕ ได้รับจัดสรรงบประมาณต่อเติมห้องเรียนชั้นล่างอาคาร ป.๑ ฉ  
        ปี พ.ศ. ๒๕๒๘ ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณก่อสร้างอาคาร แบบ สปช.๑๐๕/๒๖ งบประมาณ 
๘๐๐,๐๐๐บาท  
        ปี พ.ศ.๒๕๔๔  ชาวบ้านหนองคลองใหญ่ บ้านหนองคลองน้อยและผ ้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินต่อเติม
อาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๖ ชั้นล่าง จ านวน๔ ห้องเรียน  

ข้อมูลพื้นฐาน   

 ๑.  ที่ตั้ง 

 โรงเรียนบ้านหนองคลอง ตั้งอย ่หม ่ที่ ๗,๘ ต าบลป่ามะนาว อ าเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 
รหัสไปรษณีย์ ๒๐๔๗๐ มีเนื้อที่ ๑๘ ไร่ ๑ งาน ๕.๘ ตารางวา  โทรศัพท์ ๐๖๓-๓๙๘-๙๓๙๕  โทรสาร –  
E-mail address chutima8195@gmail.com     website :http://bnongk.kkzone1.go.th

mailto:chutima8195@gmail.com


๒ 
 
 
จัดการศึกษา  ๒ ระดับ คือ ระดับก่อนประถมศึกษา และระดับประถมศึกษา ปัจจุบันมีข้าราชการคร  ๘ คน  
พนักงานราชการ ๑ คน   คร อัตราจ้าง ๑ คน เจ้าหน้าที่ธุรการ ๑ คน โดยมีนางชุติมา  กะริอุณะ 
 เป็นผ ้อ านวยการโรงเรียน วุฒิการศึกษาส งสุด ปริญญาโท  สาขา วิชาการบริหารการศึกษา  ด ารงต าแหน่งที่
โรงเรียนนี้ตั้งแต่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑  จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา ๓ ปี ๑  เดือน 
     หม ่บ้านในเขตบริการมี ๒ หม ่บ้าน คือ หม ่ที่ ๗ บ้านหนองคลองใหญ่ , หม ่ที่ ๘ บ้านหนองคลองน้อย  
ต าบลป่ามะนาว เป็นชุมชนในชนบท ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รับจ้าง ตามล าดับ ฐานะปาน
กลางไปจนถึงยากจน การคมนาคม อย ่ในเกณฑ์ดี น้ าประปาหม ่บ้านยังไม่สะดวกเท่าท่ีควร มีถนนลาดยาง เส้นทาง
รพช.สายหัวบึง-ป่าส่าน อย ่ห่างจากอ าเภอบ้านฝาง ๑๕ กิโลเมตร ไปทางทิศใต้ อย ่ห่างจากจังหวัดขอนแก่น ๓๕ 
กิโลเมตร 
๒. จ านวนนักเรียน  (ข้อม ลวันที่  ๑๐  มิถุนายน  ๒๕๖๔) แยกตามระดับชั้นเรียน  ดังนี้ 

๒.๑  จ านวนนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๔    รวมทั้งสิ้น ๑๒๕ คน 
 

 
ชั้น 

จ านวน 
วันที่จัดการ
เรียนการ

สอน 

รายการ  
หมายเหตุ จ านวน

นักเรียน 
(คน) 

จ านวน
ห้องเรียน 
(ห้อง) 

จ านวนคร ู

ระดับปฐมวัย (๒๐๐)  คร ไม่ครบชั้น 
อนุบาล ๑  ๗ ๑ ๒ สอนรวมชั้น  

อนุบาล ๑ -๓   อนุบาล ๒  ๘ ๑ 
อนุบาล ๓  ๑๔ ๑ 

รวม  ๒๙ ๓ ๒ (คร  ๑ : เด็ก 
๑๒) 

ระดับประถมศึกษา (๒๐๐)  คร ครบชั้น 
ประถมศึกษาปีที่ ๑  ๑๕ ๑ ๑  
ประถมศึกษาปีที่ ๒  ๑๓ ๑ ๑  
ประถมศึกษาปีที่ ๓  ๑๘ ๑ ๒  
ประถมศึกษาปีที่ ๔  ๑๔ ๑ ๑  
ประถมศึกษาปีที่ ๕  ๒๒ ๑ ๑  
ประถมศึกษาปีที่ ๖  ๑๔ ๑ ๒  

รวม  ๙๖ ๖ ๘ (คร  ๑ : เด็ก 
๑๓) 

รวมทั้งสิ้น  ๑๒๕ ๙ ๑๐  
 

   



๓ 
 
 ๒.๒   จ านวนนักเรียนที่มีลักษณะพิเศษ   

รายการ จ านวน (คน ) คิดเป็นร้อยละ 
1 นักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม   ๒๗ ๒๑.๒๖ 
2 นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ   ๗ ๕.๕๑ 
3 นักเรียนปัญญาเลิศ  ๑๐ ๗.๘๗ 
4 นักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือ(ยากจน, ด้อยโอกาส ฯลฯ)   ๑๑๐ ๘๖.๖๑ 

  ๒.๓   จ านวนนักเรียนด้านอ่ืน ๆ           

รายการ จ านวน (คน) 
คิดเป็นร้อยละของจ านวน

นักเรียนทั้งหมด 
1. นักเรียนตกซ้ าชั้น  - - 
2. นักเรียนที่ขาดเรียนมากกว่า 30  วันตลอดปีการศึกษา   - - 
3. นักเรียนออกกลางคัน    - - 
4. นักเรียนที่มีความบกพร่อง ๒๗ ๒๑.๒๖ 

 4.1 ด้านการอ่าน ๒๗ ๒๑.๒๖ 
4.2  ด้านการเขียน ๒๗ ๒๑.๒๖ 
4.3 ด้านการอ่านและการเขียน ๒๗ ๒๑.๒๖ 

5. อ่ืน ๆ  (ระบุ)....................................... - - 

๓. บุคลากร  

       ๓.๑ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด ๑๒ คน แยกตามวิชาเอก/และประเภท ดังนี้ 

ที ่ ชื่อ ต าแหน่ง วุฒิการศึกษาสูงสุด/วิชาเอก 
ประจ าชั้น/ 

กลุ่มสาระที่สอน 
หมาย
เหตุ 

๑ นางชุติมา  กะริอุณะ ผ ้อ านวยการ ปริญญาโท/บริหารการศึกษา -  
๒ นางสาวมารินทร์  กัสปะ คร  ปริญญาตรี/ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่๑  
๓. นางสาวทัศนีย์  แสนเจริญสุข คร  ปริญญาตรี/วิทยาการคอมฯ ประถมศึกษาปีที่๒  
๔. นางพรรณพิมล  มีค าทอง คร  ปริญญาตรี/เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมทางการศึกษา 
ประถมศึกษาปีที่๓  

๕. นางสาวพิกุลศรี  ดิษฐเจริญ คร ผ ้ช่วย ปริญญาตรี/ภาษาอังกฤษ ประถมศึกษาปีที่๓  
๖. นางนภาภรณ์  เบ้าค า คร  ปริญญาตรี/คณิตศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่๔  
๗. นางอรุณี  ฮาตแสนเมือง คร  ปริญญาโท/บริหารการศึกษา ประถมศึกษาปีที่๕  
๘. นางมะลิวรรณ  แก้วมาตย์ คร  ปริญญาโท/บริหารการศึกษา ประถมศึกษาปีที่๖  
๙. นายเพิ่ม  เบ้าค า คร  ปริญญาตรี/เกษตร ประถมศึกษาปีที่๖  

๑๐. นางสุจิตตรา  วงษ์ธานี พนักงาน ปริญญาตรี/บรรณารักษ์ศาสตร์ อนุบาล ๑,๓  



๔ 
 

ราชการ และสารนิเทศศาสตร์ 
๑๑. นางสาวกัญภร  ขันถม คร อัตราจ้าง ปริญญาตรี/คณิตศาสตร์ อนุบาล ๒  
๑๒. นางสาวธนศิริ  ภ มิแจด า ธุรการ

โรงเรียน 
ปริญญาตรี - - 

  

ประเภท 
บุคลากร 

เพศ วุฒิการศึกษา อายุเฉลี่ย ประสบการณ์ใน
ต าแหน่ง 

ชาย หญิง 
ต่ า
กว่า 
ป.ตรี 

ป.ตรี 
สูง
กว่า   
ป.ตรี 

น้อย
กว่า     

30  ปี 

30 – 
50 

มาก 
กว่า 

50  ปี 

น้อย
กว่า 
10 ปี 

10 – 
20 

 มาก 
กว่า 

20  ปี 
ผ ้อ านวยการ   - ๑ - - ๑ - - ๑ - ๑ - 
รองผ ้อ านวยการ  - - - - - - - - - - - 
ข้าราชการคร   ๑ ๗ - ๖ ๒ ๒ - ๖ ๒ - ๖ 
พนักงาน
ราชการ(คร ) 

- ๑ - ๑ - - ๑ - - ๑ - 

คร อัตราจ้าง   - ๑ - ๑ - - ๑ - - ๑ - 
พี่เลี้ยงเด็ก/ล กจ้าง - - - - - - - - - - - 
ธุรการโรงเรียน - ๑ - ๑ - ๑ - - - ๑ - 

รวม ๑ ๑๑ - ๙ ๓ ๓ ๒ ๗ ๑ ๕ ๖ 

 ๔. อาคารเรียนอาคารประกอบ 

  อาคารเรียน  มีทั้งหมด ๓ หลัง  ดังนี้ 
  ๔.๑ อาคารเรียน   ๓  หลัง  แบ่งเป็น  ๙  ห้องเรียน ๑๐  ห้องประกอบ (ห้องฝ่ายบริหาร/ธุรการ/อ่ืน ๆ) 
  ๔.๒  อาคารประกอบ/อเนกประสงค์    ๑   หลัง 
  ๔.๓  อ่ืน ๆ (ระบุ)    อาคารพัสดุ  ๑  หลัง  ห้องสมุดเอกเทศ  ๑  หลัง 
 

 ๕. สนามกีฬา จ านวน ๕ สนาม ได้แก่ สนามฟุตบอล  สนามวอลเลย์บอล  สนามตะกร้อ  สนามเปตอง 

๖. สภาพชุมชนโดยรวม 

           ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม   
สภาพชุมชนโดยรวม จ านวน ร้อยละ หมายเหตุ 

การศึกษาของผ ้ปกครอง (N=จ านวนนักเรียนทั้งหมด) 
 ประถมศึกษา ๗๐ ๖๗.๓๑  
 มัธยมศึกษา ๒๖ ๒๕.๐๐  
 อนุปริญญา ๕ ๔.๘๑  
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 ปริญญาตรี ๓ ๒.๘๘  
 ส งกว่าปริญญาตรี - -  
อาชีพหลักของผ ้ปกครอง (N=จ านวนนักเรียนทั้งหมด) 
 รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ๓ ๒.๘๘  
 ค้าขาย ๑๐ ๙.๖๒  
 เกษตรกรรม ๕๕ ๕๒.๘๘  
 รับจ้าง ๓๖ ๓๔.๖๒  
ศาสนาที่ผ ้ปกครองส่วนใหญ่นับถือ (N=จ านวนนักเรียนทั้งหมด) 
 พุทธ ๑๐๔ ๑๐๐  
 อ่ืนๆ - -  
รายได้โดยเฉลี่ยของผ ้ปกครอง (คนต่อปี) (N=จ านวนนักเรียนทั้งหมด) 
 ต่ ากว่า 50,000 บาท ๙๖ ๙๒.๓๑  
 50,001-100,000 บาท ๕ ๔.๘๑  
 100,001-200,000 บาท ๓ ๒.๘๘  
 มากกว่า 200,000 บาท - -  

 

       ๗. ความสัมพันธุ์กับชุมชน 

  โรงเรียนได้ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาสถานศึกษาโดยขอความ
ร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ผ ้ปกครองและคร โรงเรียนบ้านหนองคลอง  ผ ้น าชุมชนและกลุ่ม
องค์กรต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน  

        ๘.  แหล่งเรียนรู้ 

   ตารางแสดงแหล่งเรียนร ้ภายในและภายนอกโรงเรียน  ดังนี้  

แหล่งเรียนร ้ภายใน แหล่งเรียนร ้ภายนอก 
 ห้องสมุดโรงเรียน 
 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
ห้องจริยะ 
ห้องคอมพิวเตอร์ 
ห้องประชุมใหญ่สังวร พานิล 
โรงอาหาร 
สวนมะนาว 
สวนกล้วย 
เรือนเพาะเห็ด 
บ่อเลี้ยงปลาดุก 

 โรงเรียนต่างๆ ในเขตต าบลป่ามะนาว 
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
วัดศรีรัตนาราม บ้านหนองคลอง 
วัดคลองสะอาด บ้านหนองคลองใหญ่ 
วัดป่าจตุรคามบ ารุงบ้านหนองคลอง 
ศ นย์เรียนร ้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน นางอุมาพร เบ้าค า 
บ้านหนองคลองน้อย 
ปราชญ์ชาวบ้านนายทองค า เบ้าเที่ยง นิทานพ้ืนบ้าน 
ปราชญ์ชาวบ้านนางพุด ละลี สรภัญญะ 
ปราชญ์ชาวบ้านการทอพรมเช็ดเท้านางทองม้วน 
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บ่อเลี้ยงกบ 
สนามฟุตบอล 
สนามตะกร้อ 
สนามวอลเลย์บอล 
สนามเปตอง 
สนามเด็กเล่น 
สนามBBL 
 ร้านค้าสหกรณ์โรงเรียน 
 
 
 

ประเสริฐศรี 
                     
 

 
ภารกิจของสถานศึกษา 

 ๑.  จัดท านโยบาย แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนของ
กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต ๗  ตลอดจนความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 
 ๒.  จัดตั้งงบประมาณ และรับผิดชอบการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษา 
 ๓.  พัฒนาหลักส ตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักส ตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
และความต้องการของนักเรียน ชุมชน และท้องถิ่น 
 ๔.  จัดการเรียนการสอน สภาพแวดล้อม บรรยากาศการเรียนการสอนที่เหมาะสมและส่งเสริม
กระบวนการเรียนร ้ที่เน้นผ ้เรียนเป็นส าคัญ ตลอดจนการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
อย่างต่อเนื่อง 
 ๕.  ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศและแนวปฏิบัติต่างๆ ตามท่ีกฎหมายก าหนด 
 ๖.  ก ากับ ติดตาม ประเมินผลตามแผนงาน/โครงการ และประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ตลอดจนการพิจารณาความดีความชอบ การพัฒนา และการด าเนินการทางวินัยกับคร และบุคลากรทางการศึกษา
ในสถานศึกษาตามกฎหมายก าหนด 
 ๗.  ระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา รวมทั้งปกครอง ด แล บ ารุงรักษา ใช้ และจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินของสถานศึกษา 
 ๘.  จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ความร่วมมือในการประเมินคุณภาพ
การศึกษาจากหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา รวมทั้งการรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการสถานศึกษา
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๗  และผ ้มีส่วนได้ ส่วนเสีย 
 ๙.  ส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชน และสร้างความสัมพันธ์กับสถานศึกษาและสถาบันอ่ืนในชุมชน และ
ท้องถิ่น 
        ๑๐.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวกับกิจการภายในสถานศึกษาหรือตามที่ได้รับมอบหมายและตามที่กฎหมายอ่ืน
ก าหนด 
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ส่วนที่  ๒ 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา 

๑.สภาพแวดล้อมภายนอกสถานศึกษา 
สภาพแวดล้อมภายนอกของโรงเรียนบ้านหนองคลอง   จาก  ๔  ปัจจัย  คือ 

  ๑.๑  ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม  ผ ้ปกครองและชุมชน ให้ความส าคัญต่อการจัดกิจกรรม
การศึกษาของโรงเรียน ท าให้การด าเนินงานต่างๆ ของสถานศึกษาเป็นไปด้วยความราบรื่น ถือได้ว่าปัจจัยด้าน
สังคมและวัฒนธรรมเป็นปัจจัยที่เป็นโอกาสมากกว่าอุปสรรคต่อการด าเนินภารกิจของโรงเรียน  กล่าวคือ 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผ ้น าชุมชน ผ ้ปกครองเห็นความส าคัญของการศึกษา  สนับสนุนการจัด
กิจกรรมต่างๆ โรงเรียน จึงจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งผ ้ปกครองมีการประกอบอาชีพต่าง ๆ อย่าง
หลากหลายสามารถใช้เป็นภ มิปัญญาท้องถิ่นให้นักเรียนได้ศึกษาและเรียนร ้จากประสบการณ์จริง ส่วนปัจจัยที่เป็น
อุปสรรคในการจัดการศึกษาคือ  ที่ตั้งของโรงเรียนอย ่ในชุมชนหม ่บ้าน มีเขตบริการของโรงเรียน ๒ หม ่บ้าน และ
สภาพแวดล้อมทางกายภาพแต่ละหม ่บ้านเป็นชุมชนขนาดเล็ก  แนวโน้มของประชากรที่จะต้องได้รับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานในเขตพ้ืนที่บริการ มีจ านวนลดน้อยลง เนื่องจากอัตราการเกิดของเด็ก ท าให้เป็นอุปสรรคต่อการด าเนิน
ภารกิจของโรงเรียน  ผ ้ปกครองบางส่วนมีอาชีพที่ไม่มั่นคง  มีฐานะยากจน ครอบครัวหย่าร้าง  พ่อแม่ไปประกอบ
อาชีพที่อ่ืน นักเรียนอาศัยอย ่กับ และต้องย้ายที่อย ่เพ่ือประกอบอาชีพบ่อยๆ ท าให้นักเรียน เรียนไม่ต่อเนื่อง 
บางส่วนต้องอย ่กับญาติพ่ีน้อง ส่งผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนโดยรวม ตลอดจนปัญหาด้านสังคมที่ท าให้นักเรียนอย ่ในภาวะเสี่ยงต่อการเกี่ยวข้อง  เช่น  ปัญหายาเสพ
ติด  ปัญหาการพนัน  ปัญหาการติดเกม เป็นต้น 
  ๑.๒  ปัจจัยทางด้านเทคโนโลยี    โครงสร้างพ้ืนฐานและการแพร่กระจายของเทคโนโลยีในชุมชน
ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์ ไฟฟ้า เครือข่ายการสื่อสารและอินเทอร์เน็ต ท าให้การเข้าถึงเทคโนโลยีของนักเรียนและ
ผ ้ปกครองท าได้ง่ายและสะดวก ตลอดจนอุปกรณ์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร สามารถน ามาใช้ประโยชน์ทั้งในการบริหารจัดการ  การให้บริการและการพัฒนาการศึกษาให้มี
การเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น  สามารถช่วยลดความซ้ าซ้อนในการปฏิบัติงาน  เพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน  
ประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสาร  รวดเร็วขึ้น  โดยไม่มีข้อจ ากัดด้านสถานที่และเวลา  ส าหรับด้านการศึกษา  
สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนร ้ของนักเรียน  การให้บริการแก่ผ ้ปกครอง  ประชาชน  ชุมชนและสังคม  ให้
เกิดองค์ความร ้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต เป็นปัจจัยที่เป็นโอกาสต่อการด าเนิน
ภารกิจของโรงเรียนเป็นอย่างมาก  โดยโรงเรียนได้ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีมาพัฒนากระบวนการเรียนร ้ของ
นักเรียนให้เกิดประสิทธิภาพตอบสนองต่อความต้องการของผ ้ปกครองชุมชนและสังคม  ที่ต้องการให้นักเรียนได้
เรียนร ้และทันต่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพ่ือโอกาสที่ดีในอนาคต  ประกอบกับการน าภ มิปัญญาท้องถิ่นเข้า
มาร่วมจัดกิจกรรมการเรียนร ้ ท าให้เกิดการเรียนร ้และประสบการณ์ต่างๆอย่างหลากหลาย ส่วนปัจจัยที่เป็น
อุปสรรค คือ สื่ออุปกรณ์เทคโนโลยี และคอมพิวเตอร์บางส่วนมีการช ารุด ไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน 
นอกจากนี้ การซ่อมบ ารุง วัสดุ  อุปกรณ์ด้านเทคโนโลยี  มีราคาค่อนข้างส งท าให้การด าเนินการมีค่าใช้จ่ายเป็น
จ านวนมาก 
 



๘ 
 
  ๑.๓  ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ    ภาวะทางเศรษฐกิจและฐานะทางเศรษฐกิจ ได้แก่ รายได้ของ
ผ ้ปกครองและประชากรกลุ่มเป้าหมาย ผ ้ปกครองนักเรียนประกอบอาชีพหลากหลาย ได้แก่ เกษตรกรรม ท านา 
ท าไร่สวน ปล กพืชผัก เลี้ยงสัตว์ รับจ้างทั่วไป ค้าขาย  แหล่งทรัพยากรทางเศรษฐกิจจึงเอ้ืออ านวยต่อการจัด
การศึกษาของโรงเรียน เป็นปัจจัยที่เป็นโอกาสในการจัดการศึกษา  ประกอบกับนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี ไม่เสีย
ค่าใช้จ่ายของรัฐบาล ท าให้แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผ ้ปกครอง นักเรียนมีโอกาสมากขึ้น ผ ้ปกครองส่วนใหญ่  มี
ฐานะทางเศรษฐกิจในระดับยากจนถึงปานกลาง จึงช่วยส่งเสริมและสนับสนุนด้านสื่อ  อุปกรณ์  อาคารสถานที่  ที่
เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนและการด าเนินการของโรงเรียนได้ไม่มากนัก ส่วนอุปสรรคในการด าเนินงานคือ  
งบประมาณท่ีไดร้ับการจัดสรรจากรัฐในการจัดการศึกษามีจ านวนจ ากัดและผ ้ปกครองมีฐานะยากจน   
  ๑.๔  ปัจจัยทางด้านการเมืองและกฎหมาย  เป็นปัจจัยที่เป็นโอกาสต่อการด าเนินงานของ
โรงเรียนเป็นอย่างมากเพราะ  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ .ศ. ๒๕๔๒ ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม  พ.ศ. ๒๕๔๕  
และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.๒๕๕๓ ท าให้คร มีการพัฒนาตนเองและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย
มากขึ้น  นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  ตลอดจนการได้รับการสนับสนุนในด้านต่างๆจากองค์กรส่วน
ท้องถิ่นและชุมชน  อันเนื่องมาจากพระราชบัญญัติการกระจายอ านาจส่งผลให้เกิดก ารพัฒนาและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจัดการศึกษามากยิ่งขึ้น  ส่วนอุปสรรคในการด าเนินงานตามภารกิจ  คือ  ความไม่ต่อเนื่องของ
นโยบายจัดการศึกษาเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษาและการปฏิร ปการศึกษาที่ยัง
ไม่แล้วเสร็จ                 
  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกตามปัจจัย  ๔  ด้าน ดังกล่าวข้างต้น  สรุปได้ว่า  
โรงเรียนหนองคลองมีปัจจัยที่เป็นโอกาสมากกว่าปัจจัยที่เป็นอุปสรรค  กล่าวคือ  มีความพร้อมในการจัดการศึกษา  
โดยได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากชุมชนและหน่วยงานต้นสังกัด สามารถพัฒนาคุณภาพของผ ้เรียนให้เกิดผล
ตามเป้าหมายของโรงเรียน  แต่ก็ยังมีอุปสรรคอย ่บ้างคือ การเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมและวัฒนธรรม สื่อและ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย ท าให้พฤติกรรมของเยาวชนปรับเปลี่ยนตามไปด้วย 
๒. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา 

สภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองคลอง  พิจารณาจากจุดแข็งและจุดอ่อน จาก   ๖  
ปัจจัย  ดังนี้ 

๒.๑  ปัจจัยทางด้านโครงสร้างและนโยบาย  เป็นจุดแข็งมากกว่าจุดอ่อน  กล่าวคือ โรงเรียน 
บ้านหนองคลอง   มีการบริหารงาน  ก าหนดวิสัยทัศน์  นโยบาย  เป้าหมาย  และภารกิจที่ชัดเจน  ท าให้บุคลากร
มีการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ  เน้นการท างานเป็นหม ่คณะ  ทุกคนมีส่วนร่วมรับผิดชอบ  สร้างขวัญและก าลังใจ
ลดการขัดแย้ง  ท าให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพ  แต่ยังมีจุดอ่อนอย ่บ้างในเรื่องของการปฏิบัติตามนโยบาย
บางส่วน ยังไม่ได้ประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ เนื่องจากการมีคร จ านวนจ ากัด ไม่ครบชั้นและมีความ
จ าเป็นที่คร ส่วนหนึ่งต้องท าการสอนไม่ตรงกับสาขาวิชาเอก แต่ก็ได้รับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอย่าง
ต่อเนื่อง ตลอดจนต้องปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆไม่เกี่ยวกับการเรียนการสอนควบค ่ไปด้วย   

๒.๒  ปัจจัยด้านผลผลิตและการให้บริการ  ถือว่าเป็นจุดแข็ง มากกว่าจุดอ่อน กล่าวคือ คุณภาพ 
ของนักเรียนซึ่งถือว่าเป็นผลผลิตจากการให้บริการโดยเฉลี่ยมีคุณภาพตามมาตรฐาน นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์และ 
ผลการทดสอบระดับชาติอย ่ในเกณฑ์ที่น่าพึงพอใจ อัตราการสอบเข้าศึกษาต่อของนักเรียนในระดับที่ส งขึ้น  
ผ ้ปกครองพึงพอใจ รวมไปถึงการให้บริการทางด้านปริมาณ ถือว่า เป็นจุดแข็ง เนื่องจากสามารถให้บริการได้



๙ 
 
ครอบคลุมพ้ืนที่เขตบริการ และประชากรทุกกลุ่มเป้าหมาย  จุดอ่อนอย ่ที่จ านวนนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการมีน้อย 
เนื่องจากประชากรวัยเรียนลดลง การประกอบอาชีพและการอพยพย้ายถิ่นของผ ้ปกครอง เป็นต้น 
  ๒.๓  ปัจจัยด้านบุคลากร  เป็นปัจจัยที่มีจุดแข็งมากกว่าจุดอ่อนเนื่องจากผ ้บริหารมีวิสัยทัศน์ 
สามารถบริหารจัดการคร และบุคลากรให้จัดการเรียนการสอนแก่นักเรียนได้อย่างเต็มศักยภาพ  คร และบุคลากร
ทางการศึกษามีความร ้ความสามารถเฉพาะด้านและมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง สามารถจัดกระบวนการ
เรียนร ้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังเป็นคร ในพ้ืนที่  เป็นศิษย์เก่าของโรงเรียน  ท าให้มีความผ กพันและมีความ
มุ่งม่ัน อุทิศเวลาในการสอนเป็นอย่างดี จุดอ่อน คือ ข้าราชการคร ปฐมวัยไม่ครบชั้น  และสอนไม่ตรงวิชาเอก ท าให้
มีผลกระทบต่อการจัดเรียนการสอนพอสมควร  
  ๒.๔  ปัจจัยด้านการเงิน  เป็นปัจจัยที่มีจุดแข็งมากกว่าจุดอ่อน  กล่าวคือ  ผ ้บริหารโรงเรียน 
มีความสามารถในการบริหารงบประมาณและการเงินแบบมุ่งเน้นผลงาน  ท าให้เกิดความโปร่งใส  คล่องตัว  ตรง
ตามความต้องการของนักเรียน  ผ ้ปกครองและคร   มีการจัดท าบัญชีการเงินอย่างเป็นระบบ  ท าให้สะดวกต่อการ
ค้นหาและตรวจสอบได้  มีการระดมทรัพยากรจากทุกฝ่ายเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
  ๒.๕  ปัจจัยด้านวัสดุอุปกรณ์  มีจุดแข็งมากกว่าจุดอ่อน  คือ  การส ารวจความต้องการวัสดุ
อุปกรณ์อย่างมีระบบส่งผลให้คร ผ ้สอนได้รับวัสดุอุปกรณ์ตามที่ต้องการอย่างมีคุณภาพ การจัดสถานที่แหล่งเรียนร ้
ภายในสถานศึกษาที่พร้อมส าหรับจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นอย่างดี ส่วนที่เป็นจุดอ่อนคือ  วัสดุ  ครุภัณฑ์  
บางอย่างช ารุดทรุดโทรม ต้องใช้งบประมาณการซ่อมบ ารุง ด แลรักษาเป็นจ านวนมาก เช่น  ระบบเครือข่าย
สัญญาณอินเทอร์เน็ตเครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่องปริ๊นเตอร์ และคอมพิวเตอร์  เป็นต้น  ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง 
ท าให้การด าเนินการต่างๆไม่คล่องตัวเท่าที่ควร 
  ๒.๖  ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ  มีจุดแข็งมากกว่าจุดอ่อน  คือ  โรงเรียนมีการมอบอ านาจ
และหน้าทีท่ าให้ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีการจัดท าค าสั่งโรงเรียนมอบหมายงานที่ชัดเจน มีแผนปฏิบัติการและ
โครงการประกอบการบริหารงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว  ท าให้บุคลากรปฏิบัติงานได้ตรงตามเป้าหมาย 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดการศึกษาทุกขั้นตอน   

 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ตามปัจจัยทั้ง  ๖  ด้านข้างต้น  สรุปได้ว่าโรงเรียนบ้านหนองคลอง 
มีจุดแข็งมากกว่าจุดอ่อน  กล่าวคือ  คุณภาพของนักเรียนซึ่งถือว่าเป็นผลผลิตจากการให้บริการโดยเฉลี่ยมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์และผลการทดสอบระดับชาติอย ่ในเกณฑ์ที่น่าพึงพอใจ อัตราการสอบเข้าศึกษา
ต่อของนักเรียนในระดับที่ส งขึ้น ผ ้ปกครองพึงพอใจ มีการบริหารและปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ  บุคลากร มี
ความสามารถเฉพาะด้าน  การบริหารงบประมาณตรงตามความต้องการของการจัดการศึกษา  มีความพร้อมใน
ด้านวัสดุ  อุปกรณ์  และสามารถระดมทุนทรัพยากรต่างๆมาสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี  
แต่มีจุดอ่อนคือ จ านวนประชากรวัยเรียนลดลง  งบประมาณได้รับการจัดสรรตามจ านวนนักเรียนและคร ไม่ครบชั้น
เรียน  ไม่ตรงวิชาเอก ท าให้มีผลกระทบต่อการจัดเรียนการสอนพอสมควร  
 
๓. การประเมินสถานภาพของโรงเรียนบ้านหนองคลอง  

จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในของโรงเรียนบ้านหนองคลอง  ที่ได้น าเสนอไป 
ในเบื้องต้นแล้วนั้น กล่าวโดยสรุปว่า  โรงเรียนบ้านหนองคลอง  มีปัจจัยที่เป็นโอกาสจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่
เอ้ือต่อการด าเนินภารกิจในการจัดการศึกษาของโรงเรียนได้เป็นอย่างดี  โดยเฉพาะการส่งเสริมและสนับสนุน



๑๐ 
 
กิจกรรมต่างๆจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผ ้ปกครอง ชุมชนและองค์กรส่วนท้องถิ่น  ปัจจัยที่เป็น
อุปสรรค  คือ  การเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมและวัฒนธรรม ประชากรวัยเรียนลดลง ผ ้ปกครองมีฐานะยากจน 
ครอบครัวหย่าร้าง ส่งผลกระทบต่อการเรียนของนักเรียน  และผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในมีจุดแข็ง
มากกว่าจุดอ่อน  กล่าวคือ  นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีการบริหารและปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ  คร และ
บุคลากรทางการศึกษามีศักยภาพต่อการจัดการเรียนร ้ แต่มีจุดอ่อนคือ ข้าราชการคร ปฐมวัยไม่ครบชั้นและไม่ตรง
วิชาเอกดังนั้นสถานภาพของโรงเรียนบ้านหนองคลอง  จึงอย ่ในลักษณะ “เอื้อและแข็ง” 

๔. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม/ SWOT  โรงเรียนบ้านหนองคลอง  

จุดแข็ง  ( strengths ) 
-คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีส่วนร่วมวางแผนการจัด
การศึกษา 
- การบริหารงาน  ก าหนดวิสัยทัศน์  นโยบาย  เป้าหมาย  และ 
ภารกิจที่ชัดเจน การปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ  ท างานเป็น 
หม ่คณะ  
- มอบอ านาจหน้าที่   ลดขั้นตอนการท างาน 
 - คร มีความร ้ความสามารถเฉพาะด้าน เป็นคร ในพ้ืนที่และมุ่งม่ัน 
อุทิศเวลา 
- นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์  และผลการทดสอบระดับชาติเป็นที่น่า
พอใจ 
- มีอัตราการสอบเข้าศึกษาต่อที่ดี 
- ให้บริการครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 -ได้รับการสนับสนุนทั้งจากท้องถิ่นและชุมชน 

จุดอ่อน ( weekness ) 
 -จ านวนประชากรวัยเรียนลดลงและ
ผ ้ปกครองบางส่วนหย่าร้าง ปล่อย
นักเรียนอาศัยอย ่กับป ่ย่าตายาย  
- ความเจริญด้านเทคโนโลยี ท าให้
พฤติกรรม ค่านิยมในการใช้เทคโนโลยีที่
ไม่เหมาะสม เช่น การเล่นเกมออนไลน์ 
ของนักเรียนส่งผลต่อการเรียน 
- วัสดุอุปกรณ์  ด้านเทคโนโลยี  ช ารุด
ทรุดโทรมต้องใช้งบประมาณซ่อมบ ารุง
และด แลรักษาจ านวนมาก 
- การใช้เทคโนโลยีมากขึ้นท าให้ค่าใช้จ่าย
ด้านสาธารณ ปโภคส ง 

โอกาส ( opportunities ) 
-  ผ ้ปกครองประกอบอาชีพหลากหลาย / มีภ มิปัญญาท้องถิ่นและ
แหล่งเรียนร ้ที่ใช้จัดการเรียนการสอนเพียงพอ 
- นโยบายการปฏิร ปการศึกษา  ท าให้คร มีการพัฒนาตนเองและจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายมากขึ้น  นักเรียนได้รับการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพ   
- คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน ผ ้ปกครองให้ความส าคัญพร้อม
สนับสนุนการจัดการศึกษา  

อุปสรรค ( threats ) 
- ผ ้ปกครองส่วนหนึ่งมีอาชีพไม่ม่ันคง ย้าย
ที่อย ่บ่อย ครอบครัวหย่าร้าง ส่งผล
กระทบต่อการเรียนของนักเรียน
พอสมควร 
- เสถียรภาพทางเศรษฐกิจโดยรวมไม่
แน่นอน ผ ้ปกครองมีฐานะยากจน 
-  นโยบายการศึกษาเปลี่ยนแปลงบ่อย ๆ 
 

 
 
 

 



๑๑ 
 

ส่วนที่  ๓ 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

๑.  การบริหารจัดการศึกษา 

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนบ้านหนองคลอง  

 
 
 
 
 
 
 

แผนงานวิชาการ แผนงานงบประมาณ แผนบุคลากร แผนงานบริหารทั่วไป 

- การพัฒนาหลักส ตรสถานศึกษา 
- การพัฒนากระบวนการเรียนร ้ 
- การวัดผล ประเมินผล และเทียบ
โอนผลการเรียน 
- การวิจยัเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
- การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีทางการศึกษา 
- การพัฒนาแหล่งเรียนร  ้
- การนิเทศการศึกษา 
- การแนะแนวการศึกษา 
- การพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 
- การส่งเสริมความร ้ด้านวิชาการ
แก่ชุมชน 
- การประสานความร่วมมือในการ
พัฒนาวิชาการกบัสถานศึกษาอื่น 
- การส่งเสริมและสนับสนุนงาน
วิชาการแก่บุคคล ครอบครัว 
องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่น 
ที่จัดการศึกษา 
 

- การจัดท าและเสนอขอ
งบประมาณ 
- การจัดสรรงบประมาณ 
- การตรวจสอบ ติดตาม 
ประเมินผล และรายงานผล 
การใช้เงินและผลการด าเนินงาน 
- การระดมทรัพยากรและการ
ลงทุนเพื่อการศึกษา 
- การบริหารการเงิน 
- การบริหารบัญช ี
- การบริหารพัสดุและสินทรัพย ์
    
 
 

- การวางแผนอัตราก าลังและ
ก าหนดต าแหน่ง 
- การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง 
- การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ 
- วินยัและการรักษาวินยั 
- การออกจากราชการ 
 

- การด าเนินงานธุรการ 
- การพัฒนาระบบและ
เครือข่ายข้อม ลสารสนเทศ 
- การประสานและพัฒนา
เครือข่ายการศึกษา 
- การจัดระบบการบริหารและ
พัฒนาองค์กร 
- งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- การจัดสถานที่และ
สภาพแวดล้อม 
- การจัดท าส ามะโนผ ้เรียน 
- การรับนักเรียน 
- การระดมทรัพยากร 
- ส่งเสริมกิจการนักเรียน 
- การประชาสัมพันธ ์
- การส่งเสริม สนับสนุน และ
ประสานงานการศึกษาของ
บุคคล ชุมชน องค์กร 
หน่วยงานและสถาบัน สังคม
อื่นที่จัดการศึกษา 
- งานประสานราชการกับเขต
พื้นที่การศึกษาและหนว่ยงาน
อื่น 
- การจัดระบบการควบคุม
ภายในหนว่ยงาน 
- งานบริการสาธารณะ 
- งานอื่นๆที่ไม่ได้ระบุไว ้
 

เครือข่ายผ ้ปกครองนักเรยีน ผ ้อ านวยการโรงเรยีน คณะกรรมการสถานศึกษาฯ 



๑๒ 
 
๒.อ ุดมการณ ์ของการจัดการศ ึกษา 

อ ุดมการณ ์ของการจัดการศึกษา ของโรงเรียนบ้านหนองคลอง เป็นการจัดการศกึษาข ั้นพ ื้นฐาน ใน 
ระดับชั้นอนุบาล ๑ – ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  เพ่ือพัฒนาเยาวชนไทยทุกคนให้มีความร ้  มีคุณธรรม จริยธรรม มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ทั้งในฐานะท่ีเป็นพลเมืองไทย พลเมืองในประชาคมอาเซียนและพลเมืองของโลก เพ่ือ
เป็นรากฐาน ที่พอเพียงส าหรับการใฝ่เรียน ใฝ่ร ้ตลอดชีวิต มีทักษะในการท างานอาชีพที่สุจริต ตลอดจนการพัฒนา
คุณภาพชีวิต ส่วนตนและครอบครัว และเพ่ือสร้างเป็นรากฐานที่แข็งแกร่งส าหรับการสร้างสรรค์สังคมไทยให้เป็น
สังคม แห่งการเรียนร ้ เพ่ือการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนในอนาคต 
 
หลักการสำค ัญของการจัดการศ ึกษา 

ในการจัดการศึกษาขัน้พ ื้นฐาน ของโรงเรียนบ้านหนองคลอง  ได้บรหิารจัดการศ ึกษา โดย 
ยึดหลักการส าคัญ ดังนี้ 

๑.  หลักการพัฒนาผู้เร ียนอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จ ิตใจ สติปัญญา ความร ้ และคุณธรรม  
เป็นผ ้ที่มีจริยธรรมในการด าเนินชีวิต สามารถอย ่ร่วมกับผ ้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ใฝ่ร ้ มีทักษะในการแสวงหาความร ้ 
ที่พอเพียงต่อการพัฒนางานอาชีพและคุณภาพชีวิตส่วนตน สามารถเผชิญความเปลี่ยนแปลงได้อย่างเท่าทันและ
ชาญฉลาด  ตลอดจนมีความเป็นประชาธิปไตย 

๒.  หลักการจัดการศ ึกษาเพื่อความเป็นไทย ให้มีความรักและภาคภ มิใจในท้องถิ่นและประเทศชาติ มี
ความร ้และทักษะพ้ืนฐานส าหรับการประกอบอาชีพสุจริต มีความมุ่งมั่น ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด อดทน มีลักษณะ
นิสัยและทัศนคติท่ีพึงประสงค์ เพื่อเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว ชุมชน สังคมไทยและสังคมโลก 
          ๓.  หลักแห่งความเสมอภาค คนไทยทั้งปวงต ้องมีสิทธิ์เสมอก ันในการรับการศึกษาขัน้พ ื้นฐาน 
ไม่นอ้ยกว่า ๑๒ ปี อย่างทั่วถ ึงเท่าเท ียม ควบค ่ไปกับความม ีคุณภาพ โดยไม่แบ่งชนช ั้นหร ือความ
แตกต่าง ทางสังคมว ัฒนธรรม 

๔.  หลักการมีส ่วนรว่ม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการบริหารและการจัด
การศึกษา ร่วมกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา เพ่ือเสริมสร้างเอกลักษณ์ ศักดิ์ศรี และตอบสนอง
ความต้องการท้องถิ่น  

๕.  หลักแห่งความสอดคล้อง อุดมการณ์ หลักการ และมาตรฐานในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ต้อง
สอดคล้องระหว่างสาระบัญญัติในรัฐธรรมน ญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๑ พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๔๕ และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๓) 
พุทธศักราช ๒๕๕๓ นโยบายการศึกษาของรัฐบาล  สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ และสัมพันธ์
เชื่อมโยงกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาภายนอกของ สมศ. 

๓.มาตรฐานการศึกษา โรงเรียนบ้านหนองคลอง   
 

    โรงเรียนบ้านหนองคลอง  ต าบลบ้านป่ามะนาว  อ าเภอบ้านฝาง  จังหวัดขอนแก่น เป็นโรงเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต ๑  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนหลักส ตรการศึกษาข้ันพื้นฐานระดับชั้นอนุบาล ๑  – ชั้นประถมศ ึกษาปีที่ ๖   

 



๑๓ 
 
ได้ก าหนดมาตรฐานสถานศ ึกษาจ าแนกเป็น  มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย จ านวน ๓ มาตรฐาน และมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน ๓ มาตรฐาน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

๓.๑ มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของเด็ก 
๑.๑ มีการพัฒนาด้านร่างกาย  แข็งแรง  มีสุขนิสัยที่ดี  และด แลความปลอดภัยของ  
      ตนเองได ้
๑.๒ มีการพัฒนาด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุม  แลและแสดงงอออกทางอารมณ์ได้ 
๑.๓ มีการพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยแหลือตนเอง  และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 
๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา  สื่อสารได้  มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความร ้ได้ 
มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและจัดการ 
๒.๑  มีหลักส ตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน  สอดคล้องกับบริบทขอองท้องถิ่น 
๒.๒  จัดครุให้เพียงพอกับชั้นเรียน 
๒.๓  ส่งเสริมให้คร มีความเชี่ยวชาญด้านกากรรจัดประสบการณ์ 
๒.๔  จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนร ้  อย่างปลอดภัย  และเพียงพอ 
๒.๕  ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนร ้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
๒.๖  มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผ ้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
มาตรฐานที่  ๓  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคญั 
๓.๑  จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
๓.๒  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
๓.๓  จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนร ้ใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
๓.๔  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงแลละน าผลประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์
และพัฒนาเด็ก 

 
๓.๒ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
     ๑)  มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสารและการคิดค านวณ 
     ๒)  มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
และแก้ปัญหา 
     ๓)  มีความสามารในการสร้างนวัตกรรม 
     ๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการสื่อสาร 
     ๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักส ตรสถานศึกษา 
     ๖)  มีความร ้  ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 



๑๔ 
 

๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
     ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
     ๒)  ความภ มิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
     ๓)  การยอมรับที่จะอย ่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
     ๔)  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและจัดการ 
๒.๑  การมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
๒.๓  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผ ้เรียนรอบด้านตามหลักสุตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
๒.๔  พัฒนาคร และบุคลกรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนร ้อย่างมีค ณภาพ 
๒.๖  จัดระบบเทคโนโบยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนร ้ 
มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๓.๑  จัดการเรียนร ้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
๓.๒  ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนร ้ที่เอ้ือต่อการเรียนร ้ 
๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
๔.๔  ตรวจสอบและประเมินผ ้เรียนอย่างเป็นระบบ  และน าผลมาพัฒนาผ ้เรียน 
๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนร ้และให้ข้อม ลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนร ้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๑๕ 
 

ส่วนที่  ๔ 
นโยบาย แผนงาน กลยุทธ์การจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

๑.นโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 วิสัยทัศน์ “สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ส ่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน”  
  พันธกิจ 

 ๑. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองใน ระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 ๒. พัฒนาผ ้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน  

๓. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผ ้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักส ตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 
๒๑ 

 ๔. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ า ให้ผ ้เรียนทุกคนได้รับบริการทาง การศึกษา
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม  

๕. พัฒนาผ ้บริหาร คร  และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ  
๖. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจ

พอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)  
๗. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้ 

เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุ่งส ่ Thailand ๔.๐ 
 เป้าหมาย 

 ๑. ผ ้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถ กต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถ กต้อง และเป็นพลเมืองดี 
ของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผ ้อื่น 
ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม  

๒. ผ ้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา และ
อ่ืน ๆ ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ 

๓. ผ ้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนร ้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความร ้ มีทักษะ มี
สมรรถนะตามหลักส ตร และคุณลักษณะของผ ้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มี
ความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมืองพลโลกที่ดี 
(Global Citizen) พร้อมก้าวส ่สากล น าไปส ่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

 ๔. ผ ้เรียนมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ (ผ ้พิการ) กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผ ้ด้อยโอกาส และกลุ่ม ที่อย ่
ในพ้ืนทีห่่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ 

 ๕. ผ ้บริหาร คร  และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนร ้ มีความร ้และ 
จรรยาบรรณ ตามมาตรฐานวิชาชีพ 



๑๖ 
 

 ๖. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals: SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญา
ของ เศรษฐกิจพอเพียง 

 ๗. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา มี
สมดุลในการบริหารจัดการเชิงบ รณาการ มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อม ลสารสนเทศที่มี 
ประสิทธิภาพ และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อน 
คุณภาพการศึกษา 

 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ก าหนดนโยบาย ๔ ด้าน ดังนี้ 
 
 นโยบายที่ ๑ ด้านความปลอดภัย พัฒนาระบบและกลไกการด แลความปลอดภัยให้กับผ ้เรียน คร  และ

บุคลากรทางการ ศึกษา และสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกร ปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่
เอ้ือต่อการมี สุขภาวะที่ดี สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้ า  

นโยบายที่ ๒ ด้านโอกาส  
๒.๑ สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย 

อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย 
 ๒.๒ ด าเนินการ ให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจากการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อย่าง มีคุณภาพ 

ตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือการศึกษาต่อ และ ประกอบอาชีพตรง
ตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผ ้เรียนที่มีความสามารถ พิเศษ ส ่ความเป็นเลิศ 
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

 ๒.๓ พัฒนาระบบด แลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อย ่ในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือ ป้องกันไม่ให้ 
ออกจากระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษา ขั้นพ้ืนฐานอย่างเท่า
เทียมกัน  

๒.๔ ส่งเสริมให้เด็กพิการและผ ้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มีทักษะใน 
การด าเนินชีวิต มีพื้นฐานการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ตามหลัก ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  
นโยบายที่ ๓ ด้านคุณภาพ 

๓.๑ ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผ ้เรียนมีความร ้ มีทักษะการเรียนร ้และทักษะที่จ าเป็น ของโลก 
ในศตวรรษท่ี 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการ ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถ กต้องต่อบ้านเมือง  

๓.๒ พัฒนาผ ้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดชั้นส ง นวัตกรรม  
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขัน และการเลือก
ศึกษาต่อเพ่ือการมีงานท า 

 ๓.๓ ปรับหลักส ตรเป็นหลักส ตรฐานสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จ าเป็น ในแต่ละ 



๑๗ 
 
ระดับ จัดกระบวนการเรียนร ้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนร ้ที่สร้างสมดุล ทุกด้าน ส่งเสริม
การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผ ้เรียนทุกระดับ 

 ๓.๔ พัฒนาคร และบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นคร ยุคใหม่ มีศักยภาพการจัดการเรียนการสอน 
ตามหลักส ตรฐานสมรรถนะ มีทักษะการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความร ้ความสามารถในการใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล มีการ
พัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นคร   

นโยบายที่ ๔ ด้านประสิทธิภาพ  
๔.๑ พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการ  

ขับเคลื่อนบนฐานข้อม ลสารสเทศที่ถ กต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
๔.๒ พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก และ 

โรงเรียนที่สามารถด ารงอย ่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับ บริบทของ
พ้ืนที่ 

๔.๓บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาที่มีจ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑–๓  
น้อยกว่า ๒๐ คน ให้ได้รบัการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียน คุณภาพของชุมชน  

๔.๔ ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ และ สถานศึกษา 
ที่ตั้งในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ 

 ๔.๕ สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา และการ 
เพ่ิมความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 4.6 เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
๒. นโยบายการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 
พันธกิจ (Mission) 

 ๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้ผ ้เรียนมี คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์และสมรรถนะที่ส าคัญตามหลักส ตร  

๒. พัฒนาระบบด แลช่วยเหลือนักเรียนให้มีความเสมอภาคด้านโอกาสและคุณภาพอย่าง เท่าเทียมกัน  
๓. พัฒนากระบวนการเรียนร ้ให้ผ ้เรียนมีความร ้ มีทักษะในศตวรรษ ที่ ๒๑ มีความรักใน สถาบันหลักของ

ชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
๔. พัฒนาคร  และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตาม หลักส ตร มี

ความร ้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นคร   
๕. พัฒนาระบบบริหารจัดการ ระบบการเรียนการสอน และระบบการนิเทศ ก ากับ ติดตาม โดยใช้การ

วิจัยและนวัตกรรมเป็นฐาน บนพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เน้นการมีส่วนร่วม ของทุกภาคส่วน   
๖. ส่งเสริมการป้องกัน การแก้ไขปัญหา และการด แลระบบฟื้นฟ ด้านความปลอดภัยให้กับ ผ ้เรียน จัด

สภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า 
 
 



๑๘ 
 
 เป้าประสงค์  

๑. ผ ้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และสมรรถนะที่ส าคัญตามหลักส ตร 
๒. นักเรียนมีความเสมอภาคด้านโอกาสและคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน มีนโยบายในการจัดการศึกษา  
๓. ผ ้เรียนมีความร ้ มีทักษะในศตวรรษ ที่ 21 มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่น การปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
๔ โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการ ระบบการเรียนการสอน และระบบการนิเทศ ก ากับ ติดตาม โดยใช้การ

วิจัยและนวัตกรรมเป็นฐาน บนพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เน้น การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  
๕. คร  และบุคลากรทางการศึกษา มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตามหลักส ตร มีความร ้ด้าน

เทคโนโลยีดิจิทัล มีจิตวิญญาณความเป็นคร   
๖. นักเรียน คร  บุคลากรทางการศึกษา ได้รับการป้องกัน การแก้ไขปัญหา และการด แล ระบบฟ้ืนฟ ด้าน

ความปลอดภัย มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติ ใหม่และโรคอุบัติซ้ า  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ ซึ่งเป็นองค์กรชั้นน าที่จัดการศึกษา ให้ ผ ้เรียน

มีความเสมอภาคด้านโอกาสและคุณภาพ มีทักษะการเรียนร ้ในศตวรรษที่ ๒๑ ตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจ
พอเพียง จึงได้ก าหนดนโยบายส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๔ ดังนี้ 

 
นโยบายที่ ๑ ด้านความปลอดภัย 
 
  ๑. ส่งเสริมการป้องกัน การแก้ไขปัญหา และการด แลระบบฟื้นฟ ด้านความปลอดภัยให้กับ ผ ้เรียนคร และ
บุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด ให้สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และ โรคอุบัติซ้ า 

 ๒. ส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาและห้องเรียนให้เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี มีบรรยากาศ
ที่ร่มรื่น น่าด  น่าอย ่ มีความปลอดภัย 

 
นโยบายที่ ๒ ด้านโอกาส  

๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้ผ ้เรียนมี คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์และสมรรถนะที่ส าคัญตามหลักส ตร  

๒. พัฒนาระบบด แลช่วยเหลือนักเรียนให้มีความเสมอภาคด้านโอกาสและคุณภาพ อย่างเท่าเทียมกัน 
๓. ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐาน 

วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ ตรงตามศักยภาพ
และความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผ ้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ส ่ความเป็นเลิศ 

 ๔. ส่งเสริมให้เด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มีทักษะ ในการ
ด าเนินชีวิต มีพื้นฐานการประกอบอาชีพ พ่ึงตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ตามหลักปรัชญา ของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 
 



๑๙ 
 
 นโยบายที่ ๓ ด้านคุณภาพ  

๑. พัฒนาการอ่านออกเขียนได้ ส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 และพัฒนา ทักษะการคิด
วิเคราะห์ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น   

๒. พัฒนากระบวนการเรียนร ้ที่สนองการพัฒนาพหุปัญญาเพ่ือให้ผ ้เรียนมีความร ้ มีทักษะใน ศตวรรษ ที่ 
21 มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

 ๓. พัฒนาคร  และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตาม หลักส ตร มี
ความร ้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและความเป็นนวัตกรรม รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นคร  

 ๔. พัฒนาระบบการเรียนการสอน โดยใช้การวิจัยและนวัตกรรมเป็นฐาน บนพื้นฐานหลัก ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 ๕. พัฒนาผ ้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดวิเคราะห์ การคิดขั้นส ง และ
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีด ความสามารถการแข่งขัน และ
การเลือกศึกษาต่อเพ่ือการมีงานท า 

 
นโยบายที่ ๔ ด้านประสิทธิภาพ  

๑. พัฒนาระบบบริหารจัดการ และระบบการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล โดยใช้การวิจัยและ นวัตกรรม
เป็นฐาน บนพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  

๒. พัฒนาโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนที่สามารถด ารงอย ่ ได้อย่างมี
คุณภาพและยั่งยืน 

 ๓. ส่งเสริมการบริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจ านวนนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 
๑-๓ 
  
 เพ่ือให้เป็นไปตามบทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนได้จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ระยะ ๔  ปี (พ.ศ.๒๕๖๔ –พ.ศ.๒๕๖๕)  โดยมีทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 
 
 

 
วิสัยทัศน์ (VISION) 

 มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ชุมชนร่วมพัฒนา  สืบสานวัฒนธรรมไทย  สุจริตโปร่งใส   
ใช้หลักธรรมาภิบาล มีคุณธรรม น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 
 
 
 
 



๒๐ 
 

พันธกิจ (MISSION) 
 ๑.  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผ ้เรียนให้มีความสามารถตามมาตรฐานการศึกษา  

๒   ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนร ้ที่เน้นการปฏิบัติแนว Active learning และใช้สื่อเทคโนโลยี 
     นวัตกรรมที่หลากหลาย 
๓.  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนร ้ บ รณาการ “ศาสตร์พระราชา”ส ่กระบวนการเรียนร ้ 
    ผ ้เรียนได้พัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๔.  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนร ้เพื่อพัฒนาปล กฝังคุณธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
    ค่านิยม ๑๒ ประการ ห่างไกลยาเสพติด และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 ๕. ส่งเสริมการใช้กระบวนการ PLC ในการขับเคลื่อนพัฒนาการจัดท าแผนการจัดการเรียนร ้อย่าง 
              ต่อเนื่อง และระบบด แลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 

๖. สร้างโอกาสทางการศึกษาให้ผ ้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ 
๗. ส่งเสริมและพัฒนาคร และบุคลากรทางการศึกษาเป็นผ ้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ  
    เพ่ือพัฒนางานและคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

           ๘. วิจัยและสร้างนวัตกรรมพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
           ๙. พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วม 

     ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน 
 

เป้าหมาย (GOAL) 
๑. ผ ้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา   
๒. ผ ้เรียนระดับปฐมวัยได้รับการเตรียมความพร้อมทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและ 
   สติปัญญาอย่างมีคุณภาพและพัฒนาได้ ร้อยละ ๑๐๐ 
๓. นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๓ สามารถอ่านค าพ้ืนฐานผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๑๐๐ 
๔. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ผ่านการประเมินการอ่านเขียนในภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยส งกว่า 
    ระดับประเทศ 
๕. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓สามารถอ่านออกเขียนได้ในบัญชีค าพ้ืนฐานตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
๖. มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ NTและ O-NET ส งกว่าระดับประเทศ 
๗. เด็กพิการได้รับการพัฒนา ด แลช่วยเหลืออย่างเหมาะสม และเต็มศักยภาพ 
๘. ผ ้เรียนมีคุณธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักส ตร และค่านิยม ๑๒ ประการ  
๙. คร จัดกิจกรรมการเรียนร ้ด้วยวิธีการ Active learning ใช้สื่อเทคโนโลยีนวัตกรรมที่หลากหลาย  
    และใช้กระบวนการ PLC ในการพัฒนาการงานอย่างต่อเนื่อง 

          ๑๐. จัดกิจกรรมการเรียนร ้  บ รณาการ “ศาสตร์พระราชา”ส ่กระบวนการเรียนร ้ ผ ้เรียนได้พัฒนาทักษะ 
     ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
          ๑๑. จัดระบบด แลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 

๑๒. คร  และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะเต็มตามศักยภาพ และ 
     ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 



๒๑ 
 

๑๓. บริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วม 
     ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน 
 

 
กลยุทธ์(STRATITIC) 

 
 กลยุทธ์ที่  ๑   คุณภาพของผ ้เรียน 

๑. พัฒนาระดับปฐมวัยทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา เตรียม 
 ความพร้อมเพ่ือเข้ารับการศึกษาในระดับส งขึ้นไป 
๒. พัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดค านวณ การคิดวิเคราะห์และ

การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
๓. น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ และหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง บ รณาการ “ศาสตร์พระราชา”ส ่กระบวนการเรียนร ้ พัฒนา
ผ ้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

กลยุทธ์ที่  ๒   กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๑. พัฒนาผ ้บริหาร คร  และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 

ออกแบบการเรียนร ้ให้สอดคล้องกับการวัดประเมินผลอย่างมีคุณภาพในร ปแบบที่
หลากหลาย 

๒. พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วม ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน 

๓. พัฒนาหลักส ตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้สอดคล้องกับ ทักษะการเรียนร ้ในศตวรรษ
ที่ ๒๑ โดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะผ ้เรียน เป็นรายบุคคล 

 กลยุทธ์ที่  ๓   กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผ ้เรียนเป็นส าคัญ 
๑. พัฒนากระบวนการเรียนร ้ส าหรับเด็กเรียนร่วมอย่างเสมอภาค เท่าเทียม และเต็ม 

ศักยภาพ 
๒. พัฒนาการจัดการเรียนร ้ที่ให้ผ ้เรียนได้เรียนร ้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง ( Active  

learning)  ใช้สื่อเทคโนโลยีนวัตกรรมที่หลากหลาย  และใช้กระบวนการ PLC ใน
การพัฒนาการงาน อย่างต่อเนื่อง 

 
เอกลักษณ์ 

ยิ้ม ไหว้ ทายทัก 
 

อัตลักษณ์ 
สถานศึกษาพอเพียง 



๒๒ 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้านหนองคลอง ในระยะ  ๔ ปี ( ๒๕๖๔ – ๒๕๖๗ ) 
วิสัยทัศน์  โรงเรยีนบ้านหนองคลอง มีคุณภาพตามมาตรฐานการศกึษา ชุมชนร่วมพัฒนา  สืบสานวฒันธรรมไทย  สุจรติโปร่งใส   
ใช้หลักธรรมาภิบาล มีคุณธรรม น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 
 

เป้าประสงค ์ ตัวช้ีวัด 
ปีฐาน เป้าหมาย 

กลยุทธ์ 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
ทรัพยากร/
งบประมาณ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 

กลยุทธ์ที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
1.ผ ้เรียนมีคณุภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
การศึกษา   

๑.ร้อยละของนักเรยีน
ระดับก่อน
ประถมศึกษามี
พัฒนาการ ด้าน
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ 
แ ล ะ ส ติ  
ปัญญา  ที่สมดุล 
เหมาะสมกับวัย และ
เรียนร  ้อย่างมีความสุข 
๒. 

 ๘๕ ๘๘ ๙๐ ๙๒ ๑.จัดกิจกรรมการเรียนการ 
สอน ที่เน้นผ ้เรียนเป็นส าคญั 
เน้นการปฏิบตัิจริงใน ร ปแบบ
ของการเรียนร ้ที ่หลากหลาย 
๒. สอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรมในการจดัการ เรียน
การสอนทุกรายวิชา  
๓. ส่งเสริมการใช้หลักธรรม 
ทางพระพุทธศาสนาในการ 
พัฒนาตนเอง 
๔. ส่งเสริมการด แลรักษา 
สุขภาพอนามัย 
๕. ส่งเสริมและพัฒนา ระบบ
การด แลช่วยเหลือ นักเรียน  
 

๑.  โครงการพัฒนาคุณภาพ
ของเด็กตามวัย 
-  กิจกรรมส่งเสรมิสุขภาพ 
-  กิจกรรมพัฒนาด้านจติใจ 
-  กิจกรรมพัฒนาการด้าน
สังคม 
-  กิจกรรมพัฒนาการด้าน 
   สติปัญญา 
 

-งบอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายการ   
จัดการศึกษา    
ขั้นพื้นฐาน 
-วิทยากร 
-คร /บุคลากร 
-วัสดุอุปกรณ ์
-เทคโนโลย ี
-อาคารสถานท่ี  
-ข้อม ล
สารสนเทศ 

 
 
 
 
 
 



๒๓ 
 

เป้าประสงค ์ ตัวช้ีวัด 
ปีฐาน เป้าหมาย 

กลยุทธ์ 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
ทรัพยากร/
งบประมาณ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 

กลยุทธ์ที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
๑.ผ ้เรียนมคีุณภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
การศึกษา   
 

๑. ร้อยละของผ ้เรียนท่ี 
มีความสามารถในการ 
อ่าน การเขียน การ 
สื่อสารและการคิด 
ค านวณตามเกณฑ์ระดับ 
ช้ันในระดับดีขึ้นไป 
 ๒. ร้อยละของผ ้เรยีนที ่
มีความสามารถในการ 
คิดวิเคราะห์ คิดอยา่งม ี
วิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลีย่นความคดิเห็น 
และแก้ปัญหาในระดับด ี
ขึ้นไป  
๓. ร้อยละของผ ้เรียนท่ีม ี
ความสามารถในการใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารในระดับ 
ดีขึ้นไป 
๔. ร้อยละของผ ้เรียนท่ีม ี
ความก้าวหน้าทางการ 
เรียนตามหลักส ตร 
สถานศึกษาในระดับด ี
ขึ้นไป 
๕. ร้อยละของผ ้เรียนท่ีม ี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
และพัฒนาการจากผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๘๓ 
 

 
๘๓ 

 
 

๘๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๘๕ 
 

 
๘๕ 

 
 

๘๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๘๗ 
 

 
๘๗ 

 
 

๙๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๙๐ 
 

 
๙๐ 

 
 

๙๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.จัดกิจกรรมการเรียน
การ สอน ที่เน้นผ ้เรียน
เป็นส าคญั เน้นการปฏิบัติ
จริงใน ร ปแบบของการ
เรียนร ้ที ่หลากหลาย ไม่
ว่าจะเป็น กิจกรรมค่าย, 
โครงงาน, การบ รณาการ
,PBLและ การใช้สื่อ 
DLTV,DLIT  
๒. สร้างเครือข่ายการ 
จัดการเรียนการสอน 
แลกเปลีย่นเรยีนร ้เพื่อการ 
พัฒนาคุณภาพผ ้เรยีน คร  
และบุคลากรทางการ 
ศึกษา  
๓. ใช้สื่อและนวัตกรรม
ทาง การศึกษาเป็น
เครื่องมือ ส าคญัในการ
พัฒนา ศักยภาพผ ้เรียน
อย่าง ต่อเนื่องและ 
สม่ าเสมอ 
 

๑.  โครงการโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ 
๒.โครงการส่งเสรมิ
พัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน เพื่อ
ความพร้อมสมบ รณ์ตามวัย 
๓.โครงการสถานศึกษาสี
ขาว 
๔.โครงการพัฒนาระบบ
ด แลช่วยเหลือนักเรยีน 
- การนิเทศภายใน 
 - การพัฒนาหลักส ตร
สถานศึกษา 
 - การผลิตสื่อ นวัตกรรม 
งานวิจัย 
 - การประเมินคุณภาพ
ภายใน 
 - รายงานการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา 
- นิทรรศการวิชาการ 
 - การเข้าร่วมแข่งขัน
วิชาการ 
  - กิจกรรมส่งเสริมการใช้
ICT 
 - กิจกรรมทัศนศึกษา 
  - กิจกรรมยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิ 

-งบอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายการ   
จัดการศึกษา    
ขั้นพื้นฐาน 
-วิทยากร 
-คร /บุคลากร 
-วัสดุอุปกรณ ์
-เทคโนโลย ี
-อาคาร
สถานท่ี  
-ข้อม ล
สารสนเทศ 
 



๒๔ 
 

การสอบวัดระดบัชาต ิ
ทุกกลุ่มสาระหลัก 
เพิ่มขึ้น เฉลี่ยไม่น้อย
กว่าร้อย ละ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕ 
 

เป้าประสงค ์ ตัวช้ีวัด 
ปีฐาน เป้าหมาย 

กลยุทธ์ 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
ทรัพยากร/
งบประมาณ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 

กลยุทธ์ที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
๑. ผ ้เรียนมคีุณลักษณะ
อันพึงประสงค์และหลัก
ค่านิยม 12ประการ  
๒.พัฒนาผ ้เรียนให้มี
สุขภาพกายและ
สุขภาพจิตทีด่ ี
 

๑.  ร้อยละของผ ้เรยีนที่
มีสุขภาพพลานามัยที่
สมบ รณ์ ในระดับดีขึ้น
ไป 
๒.  ร้อยละของผ ้เรยีนที่
มีกิริยามารยาทท่ีดีงาม
ในระดับดีขึ้นไป 
๓. ร้อยละของผ ้เรียนท่ีมี
ความสามารถในการ
เรียนร ้ มีการพัฒนา
ตนเองในระดับดีขึ้นไป 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๘๓ 
 

 
 

๘๓ 
 

 
๘๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๘๕ 
 

 
 

๘๕ 
 

 
๘๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๘๗ 
 

 
 

๘๗ 
 

 
๙๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๙๐ 
 

 
 

๙๐ 
 

 
๙๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. สอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรมในการจดัการ 
เรียนการสอนทุกรายวิชา  
๒. ส่งเสริมการใช้
หลักธรรม ทาง
พระพุทธศาสนาในการ 
พัฒนาตนเอง 
๓. สร้างความตระหนักถึง 
อันตรายของสิ่งเสพติด
และ อบายมุข 
๔. ฝึกปฏิบัติกิจกรรม 
โรงเรียน วิถีพุทธและ 
โรงเรียนสุจริตอย่าง
ต่อเนื่อง  
๕. ส่งเสริมการมสี่วนร่วม
ใน กิจกรรมวันส าคัญ 
 ๖. ส่งเสริมการออม และ 
การใช้จ่ายที่มีเหตุผล  
๗. ส่งเสริมการด แลรักษา 
สุขภาพอนามัย 
๘. ส่งเสริมและพัฒนา 
ระบบการด แลช่วยเหลือ 
นักเรียน  
๙. จัดหาทุนการศึกษา 
สนับสนุนการเรยีนร ้ของ 
ผ ้เรยีน 

๑.โครงการส่งเสรมิคณุธรรม 
จริยธรรม คณุลักษณะและ
ค่านิยมที่ดีตามสถานศึกษา
ก าหนด 
.- กิจกรรมประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 
-  กิจกรรมหน้าเสาธง 
-  กิจกรรมยิ้ม ไหว้ ทายทัก 
-  คร พระสอนศลีธรรมใน
โรงเรียน   
-  กิจกรรมวันส าคญัทาง
พุทธศาสนา  
-  กิจกรรมวันไหว้คร  
-  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  
- กิจกรรมเข้าคา่ยล กเสือ 
- กิจกรรมแข่งขันกีฬากลุ่ม
เครือข่ายพัฒนาคณุภาพ
การศึกษาท่ี 9 
-กิจกรรมทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย 
-  กิจกรรมวันเด็กแห่งชาต ิ
-  กิจกรรมค่ายครุุชนคน
คุณธรรม 
 

-งบอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายการ   
จัดการศึกษา    
ขั้นพื้นฐาน 
-วิทยากร 
-คร /บุคลากร 
-วัสดุอุปกรณ ์
-เทคโนโลย ี
-อาคาร
สถานท่ี  
-ข้อม ล
สารสนเทศ 



๒๖ 
 
 

เป้าประสงค ์ ตัวช้ีวัด 
ปีฐาน เป้าหมาย 

กลยุทธ์ 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
ทรัพยากร/
งบประมาณ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 

กลยุทธ์ที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๑.พัฒนาหลักส ตร
สถานศึกษาและ
กระบวนการเรียนร ้โดย
เน้นผ ้เรียนเป็นส าคัญ 
ให้ผ ้เรียนไดร้ับการ
พัฒนาเต็มศักยภาพ  
อย่างเสมอภาค  มี
ความสุขและได้ตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 
๒.พัฒนาคร ให้มี
ความสามารถในการจดั
กิจกรรมการเรียนการ
สอนโดยใช้สื่อ
เทคโนโลยีที่ทันสมยั
และงานวิจัย 
๓.พัฒนาระบบการ
บริหารและการจัดการ
ตาม 
หลักธรรมาภิบาล    
๔.พัฒนาและปรับปรุง
ภ มิทัศน์และ
สภาพแวดล้อมให้รม่รื่น
สวยงามและเอื้อต่อการ
เรียนร  ้
๕.ชุมชนมีส่วนร่วมใน

๑.สถานศึกษามี
เป้าหมายวสิัยทัศน์
และพันธกิจที่
สถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน 
๒. สถานศึกษามีระบบ
บริหารจดัการคณุภาพ
ของสถานศึกษา 
๓.สถานศึกษามีการ
ด าเนินงานพัฒนา
วิชาการที่เน้นคุณภาพ
ผ ้เรยีนรอบด้านตาม
หลักส ตรสถานศึกษา
และทุกกลุม่เป้าหมาย
ใน 
๔. คร และบุคลากรทุก
คนได้รบัการพัฒนาให้
มีความเช่ียวชาญทาง
วิชาชีพ 
๕. สถานศึกษามี
สภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่
เอื้อต่อการจัดการ
เรียนร ้อย่างมีคุณภาพ 
๖. สถานศึกษามีระบบ

ระดับ 
คุณภาพ

ยอด
เยี่ยม 

 
 
 
 

ระดับ 
คุณภาพ

ยอด
เยี่ยม 

 
 
 
 

 

ระดับ 
คุณภาพ

ยอด
เยี่ยม 

 
 
 
 

ระดับ
คุณภาพ

ยอด
เยี่ยม 

 
 
 
 

ระดับ
คุณภาพ

ยอด
เยี่ยม 

 
 
 
 

๑.จัดกิจกรรมประชุม 
อบรม สัมมนา พัฒนา 
บุคลากรในจดั การ
เรียน การสอนที่เน้น
ผ ้เรยีนเป็น ส าคัญ  
๒. ศึกษาด งาน 
แลกเปลีย่นเรยีนร  ้ 
๓. สร้างเครือข่ายการ 
จัดการเรียนการสอน 
แลกเปลีย่นเรยีนร ้เพื่อ
การ พัฒนาคุณภาพ
ผ ้เรยีน คร  และ
บุคลากรทางการ 
ศึกษา 
 ๔. ใช้สื่อและ
นวัตกรรม ทาง
การศึกษาเป็น 
เครื่องมือส าคญัในการ 
พัฒนาศักยภาพผ เ้รียน 
อย่างต่อเนื่องและ 
สม่ าเสมอ 
๕.ส่งเสรมิ สนับสนุน
การ ด าเนินงานตาม
แผนการ พัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

๑.โครงการขับเคลื่อน
กระบวนการบริหารและ
การจัดการ 
- กิจกรรมทบทวนและ
ปรับปรุงหลักส ตร
สถานศึกษาพ.ศ. ๒๕๖๔ 
-กิจกรรมจดัหาและผลิตสื่อ 
เทคโนโลยี นวัตกรรม 
-กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุน
การท าวิจัย 
-กิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ที่เอื้อต่อการเรยีนร  ้
-กิจกรรมส่งเสริมและ
พัฒนาบุคลากรเป็นผ ้มี
สมรรถนะตามมาตรฐาน
วิชาชีพ  
-กิจกรรมพัฒนาระบบ
ประกันคณุภาพภายใน 
-กิจกรรมการบริหารจัดการ
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
-กิจกรรมพัฒนาการจัด
การศึกษาตามบริบทของ
พื้นที-่กิจกรรมการ
แก้ปัญหาสถานการณ์การ
แพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด  

-งบอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายการ   
จัดการศึกษา    
ขั้นพื้นฐาน 
-วิทยากร 
-คร /บุคลากร 
-วัสดุอุปกรณ ์
-เทคโนโลย ี
-อาคาร
สถานท่ี  
-ข้อม ล
สารสนเทศ 



๒๗ 
 
การวางแผน พัฒนา
และระดมทรัพยากร
การลงทุนทาง
การศึกษา           
 

เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการ
บริหารจดัการและการ
จัดการเรียนร ้ในระดบั
คุณภาพยอดเยี่ยม 

๖. สร้างเครือข่ายการม ี
ส่วนร่วมในการจัด 
การศึกษาทุกภาคส่วน 
๗. แลกเปลี่ยนเรียนร ้ 
ศึกษาด งาน เพื่อการ
พัฒนา ประสิทธิภาพ
การบริหาร จัด
การศึกษา 

๒.โครงการเสริมสรา้ง
คุณธรรม จรยิธรรมและธรร
มาภิบาลในสถานศึกษา
(โรงเรียนสุจรติ) 
- กิจกรรม เสริมสร้าง
คุณธรรม จรยิธรรมและ
ความตระหนักร ้ในการ
ป้องกันและ ปราบปราม
การทุจริต  
- กิจกรรมเสรมิสร้าง 
ธรรมาภิบาลเพ่ือเพิ่ม 
ประสิทธิภาพในการ  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๘ 
 
 

เป้าประสงค ์ ตัวช้ีวัด 
ปีฐาน เป้าหมาย 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ทรัพยากร/
งบประมาณ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 

กลยุทธ์ที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผ ้เรียนเป็นส าคัญ 
 
๑.พัฒนากระบวนการ
เรียนร ส้ าหรับเด็กเรียน
ร่วมอย่างเสมอภาค เท่า
เทียม และเต็มศักยภาพ 
๒.พัฒนาการจดัการ
เรียนร ้ที่ใหผ้ ้เรยีนได้
เรียนร ผ้่านกิจกรรมการ
ปฏิบัติจริง ( Active  
learning)  ใช้สื่อ
เทคโนโลยีนวัตกรรมที่
หลากหลาย  และใช้
กระบวนการ PLC ใน
การพัฒนาการงาน 
อย่างต่อเนื่อง 
 

๑. คร มีการจดั
กระบวนการเรียนร ้
ผ่านกระบวนการคิด
และปฏิบตัิจริงและสา
มามารถน าไปประยุกต์
ใชในชีวิตได้ 
๒.คร ใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และจัด
แหล่งเรียนร ้ที่เอื้อต่อ
การเรยีนร  ้
๓. คร มีการบรหิาร
จัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
๔.คร มีการตรวจสอบ
และประเมินผ ้เรียน
อย่างเป็นระบบ และ
น าผลมาพัฒนาผ ้เรียน 
๕.มีการแลกเปลี่ยน
เรียนร ้และให้ข้อม ล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนา
และปรับปรุงการ
จัดการเรียนร  ้
 

 ๘๐ 
 
 
 
 

๘๐ 
 
 

๘๐ 
 

๘๐ 
 
 
 

๘๐ 

๘๕ 
 
 
 
 

๘๕ 
 
 

๘๕ 
 

๘๕ 
 
 
 

๘๕ 

๙๐ 
 
 
 
 

๙๐ 
 
 

๙๐ 
 

๙๐ 
 
 
 

๙๐ 

๙๕ 
 
 
 
 

๙๕ 
 
 

๙๕ 
 

๙๕ 
 
 
 

๙๕ 

๑.ส่งเสรมิ สนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนโดย
ใช้หลักหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเป็น
แนวทางในการพัฒนา
คุณภาพผ ้เรยีน  
๒. จัดกิจกรรมการเรียนร ้
ตามแนว Active 
Learning โดยเน้น
นักเรียนเป็นส าคญั 
๓. ส่งเสริมและพัฒนา
ระบบการด แลช่วยเหลือ
นักเรียน 
๔. จัดหาทุนการศึกษา
สนับสนุนการเรยีนร ้ของ
ผ ้เรยีน 
๕.ใส่งเสริมสนับสนุนใช้สื่อ
เทคโนโลยีนวัตกรรมที่
หลากหลาย  และใช้
กระบวนการ PLC ในการ
พัฒนาการงาน อย่าง
ต่อเนื่อง 

๑. โครงการพัฒนา
กระบวนการจดัการเรียนร ้ที่
เน้นผ ้เรียนเป็นส าคัญ 
-กิจกรรมการเรยีนร ้ตามแนว 
Active Learning โดยเน้น
ฐานสมรรถนะของผ ้เรียน
รายบุคคล 
-กิจกรรมการใช้แหล่งเรียนร ้
ภายในและภายนอก
สถานศึกษา-กิจกรรมระบบ
การด แลช่วยเหลือนักเรียน 
-กิจกรรมการวัดและ
ประเมินผลผ ้เรียน ปรับปรุง
และพัฒนาด้วยวิธีท่ี
หลากหลาย 
- กิจกรรมชุมนุม  
-กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ 
สถานศึกษา 
-ผ ้บริหาร คร  และนักเรยีน ส ่
ความเป็นเลิศในด้าน ต่าง ๆ 
 

-งบอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายการ   
จัดการศึกษา    
ขั้นพื้นฐาน 
-วิทยากร 
-คร /บุคลากร 
-วัสดุอุปกรณ ์
-เทคโนโลย ี
-อาคาร
สถานท่ี  
-ข้อม ล
สารสนเทศ 

 



๒๙ 
 

สาระส าคัญของแผนงานและโครงการ 
แผนงาน  บริหารงานวิชาการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ฝ่ายวิชาการ 

เป้าประสงค์ / วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดผลส าเร็จ 
๑. ผ ้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา      
ขั้นพ้ืนฐาน 
 

๑.  ร้อยละของผ ้เรียนที่มีความสามารถในการอ่าน 
การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณตามเกณฑ์
ระดับชั้นในระดับดีขึ้นไป 
๒.  ร้อยละของผ ้เรียนที่มีความสามารถในการ 
คิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาในระดับดี  
ขึ้นไป 
๓. ร้อยละของผ ้เรียนที่มีความสามารถในการ 
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในระดับดี 
ขึ้นไป 
๔. ร้อยละของผ ้เรียนที่มีความก้าวหน้าทาง 
การเรียนตามหลักส ตรสถานศึกษาในระดับดีขึ้นไป 
๕. ร้อยละของผ ้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 
ระดับดีข้ึนไป 

๒. คร และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา
และจัดการเรียนการสอนที่เน้นผ ้เรียนเป็นส าคัญ  
 

๑.  ร้อยละของคร และบุคลากรทางการศึกษา 
ที่ได้รับการพัฒนา 
๒.  ร้อยละของคร และบุคลากรทางการศึกษา 
ที่จัดการเรียนการสอนที่เน้นผ ้เรียนเป็นส าคัญ  

๓. คร และบุคลากรทางการศึกษาใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศและนวัตกรรมในการจัดการเรียนร ้ 
 

๓. ร้อยละของคร และบุคลากรทางการศึกษาที่ใช้
สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมในการ
จัดการเรียนการสอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๐ 
 

สาระส าคัญของแผนงานและโครงการ 
แผนงาน  บริหารงานทั่วไป หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ฝ่ายงานบริหารทั่วไป/กิจการนักเรียน 

 
เป้าประสงค์ / วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดผลส าเร็จ 

๑. ผ ้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ ได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม 
ตามศักยภาพ 
 

๑. ร้อยละของผ ้เรียนที่พัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม
จริยธรรม ตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียนก าหนดในระดับ 
ดีขึ้นไป  
๓. ร้อยละของผ ้เรียนต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ต่างๆของโรงเรียนในระดับดีขึ้นไป 
๔. ร้อยละของผ ้เรียนที่มีความภ มิใจในท้องถิ่น 
และความเป็นไทยในระดับดีขึ้นไป 
๕. ร้อยละของผ ้เรียนที่มีสุขอนามัยในระดับดีขึ้นไป 

๒. ผ ้เรียนน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ไปใช้ได้จริงและได้รับการด แลช่วยเหลือ 
 

๑.  ร้อยละของผ ้เรียนในการน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้   ในระดับดีข้ึนไป 
๒. ร้อยละของการมีส่วนร่วมในโครงการและ
กิจกรรมของผ ้เรียนและผ ้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
๓. ร้อยละของผ ้เรียนที่ได้รับการด แลช่วยเหลือ 
ตามระบบในระดับดีขึ้นไป 
๔. ร้อยละของผ ้เรียนที่ได้รับทุนการศึกษา 
พัฒนาชีวิต 

๓. การบริหารจัดการศึกษาเป็นไปตามระเบียบ 
แบบแผน  มีคุณธรรม โปร่งใส มีส่วนร่วม 
รับผิดชอบ และคุ้มค่า 
 

๑.  ร้อยละของความส าเร็จของโครงการ กิจกรรม
ตามแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
แผนปฏิบัติการประจ าปีในระดับดีขึ้นไป 
๒. ร้อยละของการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ของผ ้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
๓. ร้อยละของความพึงพอใจต่อการบริหาร 
จัดการศึกษาของผ ้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

๔. ชุมชนและองค์กรต่างๆทุกภาคส่วน  มีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา 
 

๑. ร้อยละของการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ของผ ้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
๒. ร้อยละของความพึงพอใจต่อการบริหาร 
จัดการศึกษาของผ ้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

 
 
 
 



๓๑ 
 

สาระส าคัญของแผนงานและโครงการ 
แผนงาน  บริหารงานบุคคล หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ฝ่ายงานบริหารบุคคล 

 
เป้าประสงค์ / วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดผลส าเร็จ 

๑. คร และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา
และจัดการเรียนการสอนที่เน้นผ ้เรียนเป็นส าคัญ  
 

๑.  ร้อยละของคร และบุคลากรทางการศึกษา  
ที่ได้รับการพัฒนา 
๒.  ร้อยละของคร และบุคลากรทางการศึกษา 
ที่จัดการเรียนการสอนที่เน้นผ ้เรียนเป็นส าคัญ  

๒. คร และบุคลากรทางการศึกษาใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศและนวัตกรรมในการจัดการเรียนร ้ 
 

๑. ร้อยละของคร และบุคลากรทางการศึกษาที่ใช้
สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมในการ
จัดการเรียนการสอน 
 

 
 
 
 
 
 

สาระส าคัญของแผนงานและโครงการ 
แผนงาน  บริหารงบประมาณ หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ฝ่ายงานบริหารงบประมาณ 

 
เป้าประสงค์ / วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดผลส าเร็จ 

๑. จัดสรร  ควบคุมตรวจสอบ การใช้จ่าย
งบประมาณได้ถ กต้อง ตรงตามวัตถุประสงค์และ
ล าดับความส าคัญ 

๑. ร้อยละของการจัดสรรงบประมาณตามแผนงาน
โครงการ 
๒. ร้อยละของการตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ 
๓. รายงานการใช้งบประมาณ 

๒. บริหารทรัพยากร  พัสดุ ครุภัณฑ์ได้ถ กต้อง 
ตามระเบียบและงบประมาณที่ก าหนด 

๑. ร้อยละของการลงทะเบียน บันทึก รายงานพัสดุ 
ครุภัณฑ์ประจ าปีถ กต้องเป็นปัจจุบัน  ตรวจสอบได้ 

 
 
 
 
 
 



๓๒ 
 

โครงการ/กิจกรรม แผนงาน 
ระดับปฐมวัย 
 

โครงการ ตัวชี้วัดผลส าเร็จ ผ ้รับผิดชอบ งบประมาณ 
๑.  โครงการพัฒนาคุณภาพของ
เด็กตามวัย 
-  กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 
-  กิจกรรมพัฒนาด้านจิตใจ 
-  กิจกรรมพัฒนาการด้านสังคม 
-  กิจกรรมพัฒนาการด้าน 
   สติปัญญา 

๑. ร้อยละของพัฒนาการเด็กปฐมวัย
ตามมาตรฐานการศึกษาในระดับดี 
ขึ้นไป 
๒. ร้อยละของความพึงพอใจของ
ผ ้ปกครองต่อการจัดการศึกษาในระดับ
ดีขึ้นไป 

 

คร และ
บุคลากร 
ตามค าสั่ง
มอบหมาย 

พิจารณา
จัดสรรตาม
รายละเอียด
ของการจัด
กิจกรรม 
ที่เสนอ 

๒.  โครงการขับเคลื่อน
กระบวนการบริหารและการ
จัดการ 
-  กิจกรรมปรับปรุงหลักส ตร
ปฐมวัย  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
- กิจกรรมอบรมพัฒนาบุคลากร 
- กิจกรรมปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ที่เอ้ือต่อการเรียน 
- กิจกรรมรายงานผลการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
- กิจกรรมแก้ปัญหาสถานการณ์
การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด 
๑๙ 
- กิจกรรมการด าเนินงานรายการ
ค่าใช้จ่ายประจ า 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.สถานศึกษามีหลักส ตรครอบคลุม
พัฒนาการทั้ง ๔  ด้าน 
๒. คร ทุกคนมีความเชี่ยวชาญด้านการ
จัดประสบการณ์  ระดับคุณภาพยอด
เยี่ยม 
๓.สถานศึกษามสีภาพแวดล้อมและสื่อ
เพ่ือการเรียนร ้ อย่างปลอดภัยและ
เพียงพอ ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
๔. มีสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อ
การเรียนร ้ เพ่ือสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ส าหรับคร  อย่างเพียงพอ 
ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
๕. มีระบบการบริหารคุณภาพท่ีเปิด
โอกาสให้ผ ้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
๖. ร้อยละของความพึงพอใจ 
ของผ ้ปกครอง  นักเรียน และ
บุคคลากรทางการศึกษา ต่อ
กระบวนการบริหารและการจัดการได้
คุณภาพระดับดีขึ้นไป 
 
 
 
 

คร และ
บุคลากร 
ตามค าสั่ง
มอบหมาย 

พิจารณา
จัดสรรตาม
รายละเอียด
ของการจัด
กิจกรรม 
ที่เสนอ 



๓๓ 
 

โครงการ ตัวชี้วัดผลส าเร็จ ผ ้รับผิดชอบ งบประมาณ 
๓.  โครงการพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผ ้เรียน
เป็นส าคัญ 
๑. กิจกรรมส่งเสริมการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ 
๒. กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนร ้
ภายในและภายนอกสถานที่ 
๓. กิจกรรมจัดท าแผน
ประสบการณ์เรียนร ้ 
๔. กิจกรรมจัดหาและผลิตสื่อ 
๕. กิจกรรมประเมินพัฒนาการ
เด็ก 
 
 

๑.  คร จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้
เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล
เต็มศักยภาพระดับคุณภาพดีเลิศ 
๒. คร สร้างโอกาสให้เด็กสร้าง
ประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่าง
มีความสุขระดับคุณภาพดีเลิศ 
๓. คร จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการ
เรียนร ้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
กับวัยระดับคุณภาพดีเลิศ 
๔. คร มีการประเมินพัฒนาการเด็ก
ตามสภาพจริง และน าผลการประเมิน
พัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็กระดับ
คุณภาพดีเลิศ 
๕. ร้อยละของผ ้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและพัฒนาการจาก 
ผลการสอบวัดระดับชาติระดับดีขึ้นไป 
 

คร และ
บุคลากร 
ตามค าสั่ง
มอบหมาย 

พิจารณา
จัดสรรตาม
รายละเอียด
ของการจัด
กิจกรรม 
ที่เสนอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๔ 
 

 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

โครงการ ตัวชี้วัดผลส าเร็จ ผ ้รับผิดชอบ งบประมาณ 
๑. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางวิชาการของผ ้เรียน 
- กิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่าน 
การเขียน  การคิดค านวณ 
- กิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องสมุด 
- กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
- กิจกรรมพัฒนาทักษะ ใน
ศตวรรษท่ี 21   (3R  8Cs) 
- กิจกรรมสร้างนวัตกรรมโดยใช้
เทคโนโลยีและดิจิทัล 
-กิจกรรมบ รณาการ “ศาสตร์
พระราชา”ส ่กระบวนการเรียนร ้ 
8. กิจกรรมฝึกทักษะอาชีพ 
 

๑.ร้อยละของนักเรียนมีความสามารถ
ในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และ
การคิดค านวณในระดับดีขึ้นไป 
๒.ร้อยละของนักเรียนมีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและแก้ปัญหาในระดับดี
ขึ้นไป 
๓.ร้อยละของนักเรียนมีความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ในระดับดีขึ้นไป 

๔. ร้อยละของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามหลักส ตรสถานศึกษา 
ก าหนด 
๕.ร้อยละของนักเรียนมีความร ้ ทักษะ
พ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพใน
ระดับดีข้ึนไป 
๖.ร้อยละของนักเรียนมีความสามารถ
ในการสร้างนวัตกรรม1 ชื้น/ ปี 

คร และ
บุคลากร 
ตามค าสั่ง
มอบหมาย 

พิจารณา
จัดสรรตาม
รายละเอียด
ของการจัด
กิจกรรม 
ที่เสนอ 

๒.โครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม คุณลักษณะและค่านิยม
ที่ดีตามสถานศึกษาก าหนด 
.- กิจกรรมประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 
-  กิจกรรมหน้าเสาธง 
-  กิจกรรมยิ้ม ไหว้ ทายทัก 
-  คร พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน   
-  กิจกรรมวันส าคัญทางพุทธศาสนา  
-  กิจกรรมวันไหว้คร  
-  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  
 
 

๑. ร้อยละของนักเรียนมีคุณลักษณะ
และค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
ก าหนดในระดับดีขึ้นไป 
๒. ร้อยละของนักเรียนมีความ
ภาคภ มิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
ในระดับดีขึ้นไป 
๓. ร้อยละของนักเรียนการยอมรับที่
จะอย ่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลายในระดับดีขึ้นไป 
๔.  ร้อยละของนักเรียนมีสุขภาวะทาง
ร่างกาย และจิตสังคมในระดับดีข้ึนไป 

คร และ
บุคลากร 
ตามค าสั่ง
มอบหมาย 

พิจารณา
จัดสรรตาม
รายละเอียด
ของการจัด
กิจกรรม 
ที่เสนอ 



๓๕ 
 

โครงการ ตัวชี้วัดผลส าเร็จ ผ ้รับผิดชอบ งบประมาณ 
- กิจกรรมเข้าค่ายล กเสือ 
- กิจกรรมแข่งขันกีฬากลุ่มเครือข่าย
พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 9 
-กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทาง
กาย 
-  กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 
-  กิจกรรมค่ายคุรุชนคนคุณธรรม 

   

๓.โครงการขับเคลื่อนกระบวนการ
บริหารและการจัดการ 
- กิจกรรมทบทวนและปรับปรุง
หลักส ตรสถานศึกษาพ.ศ. ๒๕๖๔ 
-กิจกรรมจัดหาและผลิตสื่อ 
เทคโนโลยี นวัตกรรม 
-กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการท า
วิจัย 
-กิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือ
ต่อการเรียนร ้ 
-กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา
บุคลากรเป็นผ ้มีสมรรถนะตาม
มาตรฐานวิชาชีพ  
-กิจกรรมพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายใน 
-กิจกรรมการบริหารจัดการโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน 
-กิจกรรมพัฒนาการจัดการศึกษา
ตามบริบทของพ้ืนที่ 
-กิจกรรมการแก้ปัญหา
สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติด
เชื้อโควิด ๑๙ 

๑.สถานศึกษามีเปา้หมายวิสยัทศัน์และ
พันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจนใน
ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
๒. สถานศึกษามรีะบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษาในระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม 
๓.สถานศึกษามีการด าเนินงานพัฒนา
วิชาการท่ีเน้นคุณภาพผ ้เรียนรอบด้าน
ตามหลักส ตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมายในระดับคุณภาพยอด
เยี่ยม 
๔. คร และบุคลากรทุกคนไดร้ับการพัฒนา
ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

๕. สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนร ้อย่างมีคุณภาพ 
๖. สถานศึกษามีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการจัดการเรยีนร ้ในระดับคณุภาพยอด
เยี่ยม 

คร และ
บุคลากร 
ตามค าสั่ง
มอบหมาย 

พิจารณา
จัดสรรตาม
รายละเอียด
ของการจัด
กิจกรรม 
ที่เสนอ 

๔.โครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา(โรงเรียนสุจริต) 

  
 
 
 

 



๓๖ 
 

โครงการ ตัวชี้วัดผลส าเร็จ ผ ้รับผิดชอบ งบประมาณ 
- กิจกรรม เสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมและความตระหนักร ้ใน
การป้องกันและ ปราบปรามการ
ทุจริต  
- กิจกรรมเสริมสร้างธรรมาภิบาล
เพ่ือเพ่ิม ประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการ  
- กิจกรรม การพัฒนานวัตกรรม
การป้องกัน 
 

๑. นักเรยีนมีความร ้ทักษะ                     
การป้องการทุจริตสามารถ                  
ในการเผยแพร่ความร ้  แลกเปลี่ยน
เรียนร ้ ในโรงเรียนเครือข่ายชุมชนใน
สังคม 
๒. นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและ
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา                
“ป้องกันการทุจริต” 
๓.สถานศึกษามีความโปร่ง 
 

คร และ
บุคลากร 
ตามค าสั่ง
มอบหมาย 

พิจารณา
จัดสรรตาม
รายละเอียด
ของการจัด
กิจกรรม 
ที่เสนอ 

๕. โครงการพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนร ้ที่เน้นผ ้เรียนเป็น
ส าคัญ 
-กิจกรรมการเรียนร ้ตามแนว 
Active Learning โดยเน้นฐาน
สมรรถนะของผ ้เรียนรายบุคคล 
-กิจกรรมการใช้แหล่งเรียนร ้
ภายในและภายนอกสถานศึกษา-
กิจกรรมระบบการด แลช่วยเหลือ
นักเรียน 
-กิจกรรมการวัดและประเมินผล
ผ ้เรียน ปรับปรุงและพัฒนาด้วยวิธี
ที่หลากหลาย 
- กิจกรรมชุมนุม  
-กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ 
สถานศึกษา 
 -ผ ้บริหาร คร  และนักเรียน ส ่
ความเป็นเลิศในด้าน ต่าง ๆ 

๑. คร มีการจดักระบวนการเรียนร ผ้่าน
กระบวนการคดิและปฏิบตัิจริงและสามา
มารถน าไปประยุกต์ใชในชีวิตได ้

๒.คร ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
จัดแหล่งเรียนร ้ที่เอ้ือต่อการเรียนร ้ 
๓. คร มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิง
บวก 
๔.คร มีการตรวจสอบและประเมิน
ผ ้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมา
พัฒนาผ ้เรียน 
๕.มีการแลกเปลี่ยนเรียนร ้และให้
ข้อม ลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการจดัการเรียนร  ้

คร และ
บุคลากร 
ตามค าสั่ง
มอบหมาย 

พิจารณา
จัดสรรตาม
รายละเอียด
ของการจัด
กิจกรรม 
ที่เสนอ 

 
 

 
 
 
 
 
 



๓๗ 
 

 
 

 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๓๘ 
 

โรงเรียนบ้านหนองคลอง  
ที่ ๑๕  / ๒๕๖๔ 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔-๒๕๖๗ 
----------------------------------- 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  ๒๕๔๒ ได้ก าหนดจุดมุ่งหมายและหลักการส าคัญในการ
จัดการศึกษาให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน หมวดที่ ๖  มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนั้น    
เพ่ือให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนได้ด าเนินไปอย่างมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานโรงเรียนบ้านหนองคลอง  จึง
ได้จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ ๔ ปี ระหว่างปีการศึกษา ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗ โดยมีการระดมความ
คิดเห็นข้อเสนอแนะจากคณะคร  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตลอดจนผ ้มีส่วนเกี่ยวข้อง   และเพ่ือให้การ
ด าเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ดังนี้ 

1. คณะกรรมการอ านวยการ    
๑. นางชุติมา  กะริอุณะ  ผ ้อ านวยการโรงเรียน  ที่ปรึกษา 
๒. นางกองพัน  วงษ์ธานี  ประธานกรรมการสถานศึกษา ที่ปรึกษา 

หน้าที่  ให้ค าปรึกษา ค าแนะน า  อ านวยความสะดวกตลอดจนให้ข้อม ลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ต่อการจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

2. คณะกรรมการด าเนินการ   
๑. นางอรุณี  ฮาตแสนเมือง  คร  คศ.๓       ประธานกรรมการ 
๒. นายเพิ่ม  เบ้าค า   คร  คศ.๓   กรรมการ 
๓. นางสาวมารินทร์  กัสปะ  คร  คศ.๓   กรรมการ 
๔. นางมะลิวรรณ  แก้วมาตย์  คร  คศ.๓   กรรมการ 
๕.  นางพรรณพิมล  มีค าทอง  คร  คศ.๓   กรรมการ 
๖.  นางสาวพิกุลศรี  ดิษฐ์เจริญ คร  คร ผ ้ช่วย   กรรมการ 
๗.  นางสุจิตรา  วงษ์ธาน ี  พนักงานราชการ   กรรมการ 
๘. นางสาวกัญภร  ขันถม  คร  อัตราจ้าง   กรรมการ   
๙. นางสาวธนศิริ  ภ มิแจด า     ธุรการ    กรรมการ 
๑๐.นางนภาภรณ์  เบ้าค า  คร  คศ.๓            กรรมการและเลขานุการ     
๑๑.นางสาวทัศนีย์  แสนสุขเจริญ       คร            กรรมการและผ ้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที่  ศึกษานโยบายหน่วยงานต้นสังกัดและที่เก่ียวข้อง ทบทวน วิสัยทัศน์  พันธกิจ และเป้าประสงค์  
ของโรงเรียนให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาตามนโยบายในระยะ ๔ ปี ( พ.ศ.๒๕๖๔-
๒๕๖๗)        

              ทั้งนี้  ให้ผ ้ที่ได้มอบหมายปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ  
  



๓๙ 
 

สั่ง  ณ  วันที่    ๑๙ เดือน เมษายน   พ.ศ. ๒๕๖๔ 

            

 ( นางสาวชุติมา  กะริอุณะ ) 
ผ ้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองคลอง  
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