
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์   
อ าเภอพรเจริญ  จังหวัดบึงกาฬ 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 

 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ –๒๕๖๘ 

 



ค าน า 

โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘ เพ่ือเป็น 

กรอบทิศทาง และแนวทางพัฒนาการศึกษา มีสาระส าคัญประกอบด้วย ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา สภาพของ

หน่วยงาน ทิศทางการพัฒนาการศึกษา กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการศึกษา และโครงการที่  สอดคล้องกับ

นโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงาน

ส่งเสริมการศึกษาเอกชน โดยเกิดจากการระดมความคิดของผู้มีส่วนได้เสีย ทุกระดับ ได้แก่ ผู้บริหาร ครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน นักเรียน โรงเรียนสตรีราชินูทิศ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘ ฉบับนี้ จะเป็นกรอบทิศทางและแนวทางในการขับเคลื่อน

พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ขั้นพ้ืนฐานได้อย่างเป็นรูปธรรม สามารถน าไปสู่เป้าหมายความส าเร็จตามที่

มุ่งหวังทุกประการ โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์  สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
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สารบัญ 
           

              หน้า 
 

ค าน า            ก 
สารบัญ            ข 
ส่วนที่ 1 สถานศึกษาในภาพรวม          
  ข้อมูลพ้ืนฐานโรงเรียนอนุบาลนวรัตน์      ๒ 
  โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนอนุบาลนวรัตน์     ๖ 
  คณะกรรมการบริหารโรงเรียนโรงเรียนอนุบาลนวรัตน์    ๗ 
  ข้อมูลด้านการบริหาร        ๘ 
  ผลงานที่ผ่านมา         ๑๑ 
  การศึกษาสถานภาพของโรงเรียนอนุบาลนวรัตน์     ๑๓ 
  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน       ๑๙ 
  สรุปผลการวิเคราะห์สถานภาพสถานศึกษา      ๒๑ 
ส่วนที่ 2 ทิศทางการพัฒนาการศึกษา        

ทิศทางการพัฒนาการศึกษา       ๒๔ 
ส่วนที่ 3 กลยุทธ์การพัฒนาการจัดการศึกษา และตัวชี้วัดความส าเร็จ 

โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์       
กลยุทธ์การพัฒนาการจัดการศึกษาและตัวชี้วัดความส าเร็จ    ๒๘ 
กรอบแผนพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนอนุบาลนวรัตน์    ๓๑ 

ส่วนที่ ๔ โครงการและกิจกรรมตามกลยุทธ์ การพัฒนาการจัดการศึกษา 
โครงการและกิจกรรมตามกลยุทธ์การพัฒนาการจัดการศึกษา    ๓๔ 

ส่วนที่ ๕ การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 
การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ       ๓๙ 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการปฏิบัติงานตามภารกิจภายใน 5 ปี ไปสู่การปฏิบัติ  ๔๑ 

ภาคผนวก            
  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาปีการศึกษา 25๖๔-256๘ ๔๓ 
  การให้ความเห็นชอบเอกสารแผนพัฒนาการจัดการศึกษาปีการศึกษา 25๖๔-256๘ ๔๔ 

 

ข 
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ส่วนที่ 1 
สถานศึกษาในภาพรวม 
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ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 
 

ข้อมูลทั่วไป 
 ชื่อโรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ ที่ตั้ง 179 หมูํ 2 ต าบลพรเจริญ อ าเภอพรเจริญจังหวัดบึงกาฬ สังกัด 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน โทร 042-487204 โทรสาร 042-487204 
e-mail : Anubannawarat@gmail.com website : www.anubannawarat.com ได๎รับอนุญาตจัดตั้งเมื่อ
21 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ เปิดสอนตั้งแตํระดับกํอนประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น เนื้อที่ ๘ ไรํ  
เขตพ้ืนที่บริการ ส านักงานศึกษาธการจังหวัดบึงกาฬ   
 
ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 

โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ ตั้งอยูํที่ 179 หมูํที่ 2 ต าบลพรเจริญ อ าเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ    
 ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งปีแรกที่เปิดโรงเรียนอนุบาลนวรัตน์เดิมเป็นสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนมีชื่อวํา 
นวรัตน์เนอร์เซอรี่โดยมีนางวิเลียน วุฒิสาร ต าแหนํงพยาบาลวิชาชีพ  เป็นผู๎ดูแลและได๎ยกฐานะเป็นโรงเรียน
เอกชนที่ได๎รับอนุญาตอยํางเป็นทางการเมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๔๙ โดยมีดาบต ารวจไพรรัตน์ วุฒิสาร  
ด ารงต าแหนํงผู๎รับใบอนุญาต/ผู๎จัดการ มีนางสาวจิราพร แวงเลิศเป็นครูใหญํ ในปีการศึกษาแรกเปิดสอนใน
หลักสูตรระดับกํอนประถมศึกษาอนุบาล ๑ - ๓ มีจ านวนนักเรียนทั้งหมด ๙๐ คน มีครูและพ่ีเลี้ยงทั้งหมด ๘  
คน มีอาคารเรียน อยูํ ๑ อาคารจ านวน ๔ ห๎องเรียนอาคารอ านวยการ ๑ อาคาร   
 ปีการศึกษา ๒๕๕๐ มีจ านวนนักเรียนเพิ่มขึ้นเป็น ๑๘๐ คน มีครู/พี่เลี้ยงทั้งหมด ๑๕ คนได๎ขยาย
อาคารเรียนเพ่ิม ๑ อาคาร จ านวน ๔ ห๎องเรียน  
 ปีการศึกษา ๒๕๕๑ ได๎เปลี่ยนให๎ดาบต ารวจไพรรัตน์ วุฒิสาร เป็นผู๎อ านวยการ และในปีเดียวกัน
ผู๎ปกครองมีความประสงค์ที่จะให๎มีการขยายระดับชั้นเรียนจากระดับกํอนประถมศึกษา อนุบาล ๑ – ๓ เป็น
ระดับกํอนประถมศึกษา ถึงระดับประถมศึกษา ในชํวงชั้นที่ ๑ – ๒ เนื่องจากมีความเชื่อมั่นในระบบการเรียน
ของโรงเรียนที่มีคุณภาพ ทางคณะกรรมการโรงเรียนจึงตกลงท าการเปิดท าการสอนในระดับกํอนประถมศึกษา 
อนุบาล ๑-๓ ถึง ระดับประถมศึกษา ปีที่ ๑ มีการกํอสร๎างอาคารเพ่ิม อีก ๒ อาคารโดยเป็นอาคารเรียน ๑ 
อาคารจ านวน ๔ ห๎องเรียน อาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๑ อาคาร มจี านวนนักเรียนเพิ่มข้ึนเป็น ๓๑๙ คน 
 ปีการศึกษา 2552 ได๎มีการเปลี่ยนนายสุวิทย์ กาญจนกัณโห มาด ารงต าแหนํงผู๎อ านวยการ
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์   
               ปีการศึกษา ๒๕๕๓ เปิดสอนในระดับกํอนประถมศึกษา อนุบาล ๑-๓  ถึง ระดับประถมศึกษา ปี
ที่ ๓ มีจ านวนนักเรียนทั้งหมด ๔๙๑ คน มีจ านวนครู/พ่ีเลี้ยงทั้งหมด ๓๒ คนมีจ านวนนักเรียนทั้งหมด ๔๙๑  
คน มีจ านวนครู/พ่ีเลี้ยงทั้งหมด ๓๒ คน ปีการศึกษา ๒๕๕๔ มีนักเรียนทั้งหมด ๖๖๙ มีจ านวนครู/พ่ีเลี้ยง
ทั้งหมด ๔๐ คน มีการกํอสร๎างอาคารเพ่ิม อีก ๑ อาคาร โดยเป็นอาคารเรียน ๑ อาคารจ านวน ๕ ห๎องเรียน   
 ปีการศึกษา 2554 มีจ านวนนักเรียนทั้งหมด 669 คน มีจ านวนครู/ครูพ่ีเลี้ยงจ านวน 22 คน 
 ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เปิดสอนในระดับกํอนประถมศึกษา อนุบาล ๑-๓  ถึง ระดับประถมศึกษาปีที่ 
๖ มีจ านวนนักเรียนทั้งหมด ๖๘๖ คน มีจ านวนครู/พี่เลี้ยงทั้งหมด ๓๕ คน 
           ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ได๎มีการสร๎างสระวํายน้ า ๒ สระ ขนาด ๖x๖ ม. และ ๖x๑๐ ม. และเปิดสอน
ในระดับกํอนประถมศึกษา อนุบาล ๑-๓ ถึง ระดับประถมศึกษาปีที่ ๖ มีจ านวนนักเรียนทั้งหมด ๖๘๒ คน มี
จ านวนครู/พี่เลี้ยงทั้งหมด ๒๗ คน 

ปีการศึกษา 2557 เปิดสอนในระดับกํอนประถมศึกษา อนุบาล ๑-๓ ถึง ระดับประถมศึกษาปีที่ ๖ มี
จ านวนนักเรียนทั้งหมด 529 คน มีจ านวนครู/พี่เลี้ยงทั้งหมด ๓๕ คน 

ปีการศึกษา 2558 มีจ านวนนักเรียนทั้งหมด 496 คน มีจ านวนครู/ครูพ่ีเลี้ยงจ านวน 35 คน มี
อาคารเรียนถาวร จ านวน 4 หลัง รวม 25 ห๎องเรียน มีเนื้อที่  51 ไรํ เปิดท าการสอนแบํงออกเป็น 2 ระดับ 
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คือ ระดับกํอนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา มีจ านวนนักเรียนทั้งหมด 582 คน ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษารวมทั้งหมด 38 คน  
 ปีการศึกษา 2559 มีจ านวนนักเรียนทั้งหมด 598 คน มีจ านวนครู/ครูพ่ีเลี้ยงจ านวน 35 คน 
 ปีการศึกษา 2560 ได๎มีการเปลี่ยนนางวิเลียน วุฒิสาร มาด ารงต าแหนํงผู๎อ านวยการโรงเรียนอนุบาล
นวรัตน์ และมีการเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น มีจ านวนนักเรียนทั้งหมด 609 คน มีจ านวนครู/ครูพ่ี
เลี้ยงจ านวน 30 คน 
 ปีการศึกษา 2561 มีจ านวนนักเรียนทั้งหมด 724 คน มีจ านวนครู/ครูพ่ีเลี้ยงจ านวน 32 คน 
 ปีการศึกษา 2562 ได๎มีการสร๎างอาคารเรียนมัธยม 1 หลัง ประกอบไปด๎วยห๎องเรียน ๓ ห๎อง และ
ห๎องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ๑ ห๎อง มีการสร๎างโรงอาหาร 1 หลัง ห๎องส๎วม 1 หลัง มีจ านวนนักเรียนทั้งหมด  
729 คน มีจ านวนครู/พี่เลี้ยงทั้งหมด ๔๑ คน 
 ปีการศึกษา 2563 ได๎มีการสร๎างสนามกีฬาอเนกประสงค์ ๑ สนาม  มีอาคารเรียนถาวร จ านวน ๖ 
หลัง รวม 2๖ ห๎องเรียน มีเนื้อที ่๘ ไรํ เปิดท าการสอน แบํงออกเป็น ๓ ระดับ คือ ระดับกํอนประถมศึกษา  
ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น มีจ านวนนักเรียนทั้งหมด 620 คน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษารวมทั้งหมด ๔๒ คน 

ปีการศึกษา ๒๔๖๔ ปัจจุบันโรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ มีอาคารเรียนถาวร จ านวน ๖ หลัง รวม 2๖ 
ห๎องเรียน มีเนื้อที ่๘ ไรํ เปิดท าการสอน แบํงออกเป็น ๓ ระดับ คือ ระดับกํอนประถมศึกษา ระดับ
ประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น มีจ านวนนักเรียนทัง้หมด ๕๑๖ คน ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษารวมทั้งหมด ๓๓ คน  
 
สัญลักษณ์ประจ าโรงเรียน 
 
ตราประจ าโรงเรียน                             มีลักษณะเป็นรูปวงกลม 2 วง ซ๎อนกัน วงนอก    
                                                         เส๎นผําศูนย์กลาง 4.5 เซนติเมตร วงในเส๎นผําศูนย์กลาง 

       ยาว 3.5 เซนติเมตร ภายในมีสัญลักษณ์ของโรงเรียน คือ   
       ดวงแก๎วสีเงิน มีประกายซึ่งมีความหมาย ความเข๎มแข็ง   

รุํงเรือง ข๎างลํางดวงแก๎วมีรวงข๎าวสีทอง 2 รวง หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ ระหวํางเส๎นรอบวงกลมทั้งสอง
เป็นชื่อโรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ อ าเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ 
 

สีประจ าโรงเรียน 
“น้ าเงิน – เหลือง” ความเจริญรุ่งเรืองเกิดจากความมีระเบียบวินัยและเข้มแข็ง 

สีน้ าเงิน   หมายถึง   ความมีระเบียบวินัยและเข๎มแข็ง 
สีเหลือง   หมายถึง   ความเจริญรุํงเรือง 
 
อักษรย่อ ของโรงเรียน อนร. 

อ = อนุบาล  หมายถึง  การดูแล คอยเลี้ยง คอยรักษาเอาใจใส่ 
น = นว        หมายถึง  ใหม่ 
ร = รัตน์       หมายถึง  ดวงแก้วที่มีค่ายิ่ง 
อนร.  มีความหมายโดยรวม คือ โรงเรียนที่ดูแลเลี้ยงดูเอาใจใส่ผู้เรียนดั่งดวงแก้วที่มีค่ายิ่งของพ่อแม่

ให้ได้รับประสบการณ์ใหม่ เก่ง ดี มีความสุข 
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ปรัชญาโรงเรียน 
“ปญฺญา  ปณฺฑิต   รตน    ปัญญาเป็นรัตนะของบัณฑิต” 

 
ค าขวัญโรงเรียน 

“พัฒนาการดี  ความคิดสร๎างสรรค์ จริยธรรมเยี่ยม” 
 
วิสัยทัศน์โรงเรียน 

“โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ส่งเสริมพัฒนาการเด่นเน้นวิชาการเลิศ เชิดชูคุณธรรม น้อมน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง สู่โรงเรียน SMT มาตรฐานสากล” 
  
อัตลักษณ์โรงเรียน 

“สะอาด  มีวินัย” 
  
สมรรถนะหลักขององค์กร 
 ๑. การดูแลเอาใจใส่ ให้ปลอดภัย ให้มีวินัย 
 ๒. การจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะ กระบวนการคิด (Thinking Classroom) 
 ๓. การจัดประสบการณ์เรียนรู้ที่เน้นภาษาอังกฤษ ภาษาจีน 
 
ค่านิยมโรงเรียน 
 N=New Creation สร้างสรรค ์
 A=Ability พัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพของบุคลากรทุกระดับ 
 W=Willful มีความมุ่งมั่นตั้งใจ ท างานอย่างเต็มศักยภาพ 
 A=Accountability มีความรับผิดชอบต่อผลส าเร็จของงานและต่อสาธารณะ 
 R=Responsibility มีความทุ่มเท มีความรับผิดชอบ มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานให้ประสบความส าเร็จอย่าง
มีประสิทธิภาพ ค านึงถึงความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรและเป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการ 
 A=Activeness กระตือรือร้น 
 T=Teamwork มีความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่และการมีส่วนร่วมในการท างาน การแก้ไขปัญหา
และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และความคิดเห็นต่าง ๆ 
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ต้นแบบของโรงเรียน 
ANR-PLC MODEL 

       A=Ability พัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพ 
ของบุคลากรทุกระดับ 

       N=New Creation สร้างสรรค์ผลงานใหม่ ๆ 
       R=Responsibility มีความทุ่มเท มีความรับผิด  

ชอบ มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานให้ประสบ
ความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ 
ค านึงถึงความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร
และเป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการ 

       PLC= Professional Learning Community  
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

MODEL ต้นแบบ,แบบอย่างที่ดี 
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โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 
 
 

กลุํมบริหารงาน 
งบประมาณและแผน 

ผู๎อ านวยการโรงเรียนผู๎อ านวยการโรงเรียนอนุบาลนวรัตน์อนุบาลนวรัตน์  
 
 
 
 
 

คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรและงานวิชาการ 
 

นักเรียน 

คณะกรรมการบริหาร
โรงเรยีน 

กลุํมบริหาร 
งานทั่วไป 

กลุํมบริหาร 
งานวิชาการ 

กลุํมบริหาร 
งานบุคคล 

ผู๎ผู๎จัดจัดการโรงเการโรงเรียนรียนอนุบาลนวรัตน์อนุบาลนวรัตน์  
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คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวกาญจนา จันบุตรดี 
กรรมการและเลขานุการ 

ร.ต.ต.ไพรรัตน์ วุฒิสาร 
ผู๎จัดการโรงเรียน 
ประธานกรรมการ 

นางวิเลียน  วุฒิสาร 
ผู๎อ านวยการโรงเรียน 
รองประธานกรรมการ 

นายอนันต์  พรมสมบัติ 
ผู๎ทรงคุณวุฒิ 
กรรมการ 

นายธงชัย  มหาชัย 
ผู๎แทนชุมชน 
กรรมการ 

นายราวี  กลิ่นหอม 
ผู๎แทนผู๎ปกครอง 

กรรมการ 

นางราวดี  รักษาบุญ 
ผู๎แทนผู๎ปกครอง 

กรรมการ 

นางสาวทิพสุคนธ์  โคตรหานาม 
ผู๎แทนครู 
กรรมการ 

นางสาวลัดดา  ชินค า 
ผู๎แทนครู 
กรรมการ 
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ข้อมูลด้านการบริหาร 
 
ข้อมูลผู้บริหาร 
 

 ๑. ผู๎รับใบอนุญาต ร๎อยต ารวจตรีไพรรัตน์ วุฒิสาร 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ดุษฎีบัณฑิต (ป.เอก) สาขา บริหารการศึกษา 
ด ารงต าแหนํงตั้งแตํ ๑  สิงหาคม  ๒๕๔๙ จนถึงปัจจุบัน  เป็นเวลา ๑๕ ป ี
 ๒. ผู๎จัดการ ร๎อยต ารวจตรีไพรรัตน์  วุฒิสาร 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ดุษฎีบัณฑิต (ป.เอก) สาขา บริหารการศึกษา 
ด ารงต าแหนํงตั้งแตํ ๑  สิงหาคม  ๒๕๔๙ จนถึงปัจจุบัน  เป็นเวลา ๑๕ ป ี

  ๓. ผู๎อ านวยการโรงเรียน นางวิเลียน  วุฒิสาร 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ดุษฎีบัณฑิต (ป.เอก) สาขา บริหารการศึกษา 
ด ารงต าแหนํงที่โรงเรียนนี้ตั้งแตํ 22  ธันวาคม  ๒๕๖0    จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา ๔ ปี 
 

 
ข้อมูลบุคลากร 

 
ข้อมูลบุคลากร 
 

ประเภทบุคลากร 
เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด 

อายุ
เฉลี่ย 

ประสบการณ์
สอนเฉลี่ย ชาย หญิง 

ต่ ากวํา 
ป.ตรี 

ป.ตรี 
สูงกวํา 
ป.ตรี 

ผู๎จัดการ 1 - - - 1 ๕๓ ๑๕ 
ผู๎อ านวยการ - 1 - - 1 ๕๒ ๔ 
รองผู๎อ านวยการ - 1 - - ๑ ๔๓ ๔ 
คร ู ๖ ๒๖ ๓ ๒๙ - 25 2 
บุคลากร - ๑ - ๑ - ๒๗ ๓ 
นักการ / ภารโรง - - - - - - - 
อ่ืน ๆ  ......... - - - - - - - 

รวม 
๗ ๒๙ 

๓ 3๐ ๓ - - 
๓๖ 

 

มีครูสอนวิชาตรงตามวิชาเอก  3๒  คน   
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ข้อมูลนักเรียน 
 
ข้อมูลนักเรียน 
       ปัจจุบันโรงเรียนมีข๎อมูลเกี่ยวกับจ านวนนักเรียน (ข๎อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน  25๖๔) ดังนี้ 
 

ชั้นเรียน 
จ านวน 

รวม จ านวนห้องเรียน 
ชาย หญิง 

อนุบาลเตรียม ๓ ๙ 1๒ 1 
อนุบาล  1 1๓ 1๙ 3๒ 2 
อนุบาล  2 ๒๓ 1๘ 4๑ 2 
อนุบาล  3 ๒๙ ๒๒ ๕๑ ๒ 

รวมระดับอนุบาล ๖๘ ๖๘ ๑๓๖ ๗ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 ๒0 ๒๔ ๔๔ ๒ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  2 ๒๖ ๒๖ ๕๒ ๒ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  3 ๒๘ ๑๔ ๔๒ ๒ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  4 ๓0 ๑๘ ๔๘ ๒ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  5 ๔๔ ๔๕ ๘๙ ๓ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 ๓๓ ๒๕ ๕๘ ๒ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ ๓ ๒ ๕ ๑ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒ ๗ ๑๒ ๑๙ ๑ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓ ๑๕ ๘ ๒๓ ๑ 

รวมระดับประถมศึกษา ๒0๖ ๑๗๔ ๓๘0 ๑๖ 
รวมทั้งสิ้น ๒๗๔ ๒๔๒ ๕๑๖ ๒๓ 

 
ข้อมูลอาคารสถานที่ 

 
 

รายการ 
จ านวน 

หลัง ห้อง 
1. อาคารเรียน 1 แบบ คสล. 1 ชั้น (สร๎าง พ.ศ. 2549) 1 4 
2. อาคารห๎องสมุดและห๎องคอมพิวเตอร์  ห๎องพยาบาล   
ห๎องประชุม แบบ ทรงปั้นหยา (สร๎าง พ.ศ. 2549) 

1 4 

3. อาคารเรียน 2 แบบ คสล. 1 ชั้น (สร๎าง พ.ศ. 2550) 1 4 
4. อาคารเรียน 3 แบบ อ.6 ชั้น (สร๎าง พ.ศ. 2551) 1 4 
5. อาคารเรียน 4 แบบ (สร๎างพ.ศ. 2553) 1 8 
6. อาคารเรียน 5 แบบ (สร๎างพ.ศ. 2555) 1 5 
7. อาคารห๎องธุรการและห๎องผู๎จัดการ (สร๎าง พ.ศ. 2556) 1 2 
๘. อาคารเรียนมัธยม 1 ชั้น (สร๎างพ.ศ. 25๖๑) 1 ๓ 
๙. ส๎วมแบบ สปช.601/26 (สร๎าง พ.ศ. 2551) 1 8 
10. ส๎วมแบบ สปช.601/26 (สร๎าง พ.ศ. 2550) 1 2 
1๑. ส๎วมแบบ สปช.601/26 (สร๎างพ.ศ. 2553) 1 4 
1๒. ส๎วมแบบ สปช.601/26 (สร๎างพ.ศ. 2555) 1 6 
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ข้อมูลแหล่งการเรียนรู้ 
แหล่งการเรียนรู้ และสถิติการใช้  

 

แหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรยีน 
สถิติการใช้ 
(ครั้ง/ปี) 

แหล่งการเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
สถิติการใช้ 
(ครั้ง/ปี) 

1. ห๎องสมุดโรงเรียน 
2. ห๎องคอมพิวเตอร์ 
3. ห๎องวิทยาศาสตร์ 
4. ห๎องพยาบาล 
5. โรงเรือนเลี้ยงหมูป่า 
6. สวนเกษตร 
7. ห๎องครัว 
8. ร๎านค๎าโรงเรียน 
9. ห๎องประชุม 
10. ห๎องดนตร ี
11. สนามเด็กเลํน 
12. สระวํายน้ า 
13. สนามฟุตบอล 
14. โรงน้ าดื่ม 
15. แปลงดอกไม๎ 
16. เวทโีรงเรียน 

40 
40 
40 
40 
40 
40 
20 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 

1. องค์การบริหารเทศบาลต าบลพรเจริญ 
2. โรงพยาบาลอ าเภอพรเจริญ 
3. ตลาดสดเทศบาล 
4. วัดเทพนิมิต 
5. ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนต าบล 
6. ที่วําการอ าเภอพรเจริญ 
7. สถานีต ารวจภูธรพรเจริญ 
8. ห๎องสมุดประชาชน 
 
 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
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ผลงานที่ผ่านมา 
 

     1. นักเรียนได๎รับถ๎วยรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดบึงกาฬ การสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ป.1- ป.6 
ประจ าปีการศึกษา 2559 ระหวําง  วันที่ 1 พฤศจิกายน  ถึง วันที่ 2 ธันวาคม 2559 
     2. นักเรียนได๎รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงินการแขํงขัน  แตํงกาพย์ยานี 11 ป.4- ป.6  งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจ าปีการศึกษา  2559 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ณ จังหวัด
หนองคาย - บึงกาฬ  ระหวําง วันที่ 7 - 9  ธันวาคม 2559 
     3. นักเรียนได๎รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองการแขํงขัน  การเลํานิทานคุณธรรม ป.4 – ป.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจ าปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ณ จังหวัดบึงกาฬ  
ระหวําง  วันที่ 10-11 ตุลาคม 2559 
     4. นักเรียนได๎รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง การแขํงขัน การเลํานิทานคุณธรรม ป.1 – ป.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจ าปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ณ จังหวัดบึงกาฬ  
ระหวําง  วันที่ 10-11 ตุลาคม 2559 
     5. นักเรียนได๎รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง การแขํงขัน ทํองบทอาขยานท านองเสนาะ ป.1 – ป.
3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจ าปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ณ จังหวัดบึง
กาฬ ระหวําง วันที่ 10-11 ตุลาคม 2559 
     6. นักเรียนได๎รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง การแขํงขัน คณิตศาสตร์การแขํงขันสร๎างสรรค์ผลงาน
คณิตศาสตร์โดยใช๎โปรแกรม GSP ป.4 - ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจ าปีการศึกษา 
2559  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ณ จังหวัดบึงกาฬ  ระหวําง  วันที่ 10-11 ตุลาคม 2559 
     7. นักเรียนได๎รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง การแขํงขัน ปะติด ป.1 - ป.3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 66 ประจ าปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ณ จังหวัดบึงกาฬ  ระหวําง  วันที่ 
10-11 ตุลาคม 2559 
     8. นักเรียนได๎รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง การแขํงขัน ท าน้ าพริกผักสดเครื่องเคียง ป.4 - ป.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจ าปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ณ จังหวัดบึงกาฬ 
ระหวําง วันที่ 10-11 ตุลาคม 2559 
    9. นักเรียนได๎รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง การแขํงขัน แอโรบิก ป.1 - ป.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 66 ประจ าปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ณ จังหวัดบึงกาฬ ระหวําง วันที่ 10-
11 ตุลาคม 2559 
     10.นักเรียนได๎รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง การแขํงขัน เพลงคุณธรรม ป.4 - ป.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจ าปีการศึกษา 2559  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ณ จังหวัดบึงกาฬ  
ระหวําง  วันที่ 10-11 ตุลาคม 2559 
     11.นักเรียนได๎รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง การแขํงขัน โครงงานคุณธรรม ป.1 - ป.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจ าปีการศึกษา 2559  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ณ จังหวัดบึงกาฬ  
ระหวําง  วันที่ 10-11 ตุลาคม 2559 
     12.นักเรียนได๎รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง การแขํงขัน สวดมนต์แปล ป.1 - ป.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจ าปีการศึกษา 2559  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ณ จังหวัดบึงกาฬ  
ระหวําง  วันที่ 10-11 ตุลาคม 2559 
   13.นักเรียนได๎รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง การแขํงขัน ประติมากรรมนูนต่ า ป.1 - ป.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจ าปีการศึกษา 2559  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ณ จังหวัดบึงกาฬ  
ระหวําง  วันที่ 10-11 ตุลาคม 2559 
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   14.นักเรียนได๎รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง การแขํงขัน เดี่ยวจะเข๎ ป.1 - ป.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 66 ประจ าปีการศึกษา 2559  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ณ จังหวัดบึงกาฬ  ระหวําง  วันที่ 
10-11 ตุลาคม 2559 
   15.นักเรียนได๎รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง การแขํงขัน เดี่ยวระนาดเอก ป.1 - ป.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจ าปีการศึกษา 2559  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ณ จังหวัดบึงกาฬ  
ระหวําง  วันที่ 10-11 ตุลาคม 2559 
   16.นักเรียนได๎รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง การแขํงขัน เดี่ยวระนาดทุํม ป.1 - ป.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจ าปีการศึกษา 2559  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ณ จังหวัดบึงกาฬ  
ระหวําง  วันที่ 10-11 ตุลาคม 2559 
   17.นักเรียนได๎รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง การแขํงขัน เดี่ยวซออ๎ู ป.1 - ป.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 66 ประจ าปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ณ จังหวัดบึงกาฬ  ระหวําง  วันที่ 
10-11 ตุลาคม 2559 
   18.นักเรียนได๎รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง การแขํงขัน เดี่ยวซอด๎วง ป.1 - ป.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจ าปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ณ จังหวัดบึงกาฬ  
ระหวําง  วันที่ 10-11 ตุลาคม 2559 
   19.นักเรียนได๎รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง การแขํงขัน เดี่ยวขิม ป.1 - ป.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 66 ประจ าปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ณ จังหวัดบึงกาฬ  ระหวําง  วันที่ 
10-11 ตุลาคม 2559 
   20.นักเรียนได๎รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง การแขํงขัน เดี่ยวฆ๎องวง ป.1 - ป.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจ าปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ณ จังหวัดบึงกาฬ  
ระหวําง  วันที่ 10-11 ตุลาคม 2559 
   21.นักเรียนได๎รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง การแขํงขัน เดี่ยวขลุํย ป.1 - ป.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 66 ประจ าปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ณ จังหวัดบึงกาฬ  ระหวําง  วันที่ 
10-11 ตุลาคม 2559 
๒๒.นักเรียนได๎รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง การแขํงขันวาดภาพระบายสีด๎วยสีเทียน ระดับการศึกษา
ปฐมวัย  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนโรงเรียนเอกชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ประจ าปีการศึกษา 25๖๒  ณ 
จังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ 1๕-1๖ กุมภาพันธ์ 25๖๒ 
๒๓.นักเรียนได๎รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง การแขํงขันการสร๎างการ์ตูนสั้น  ระดับป.๔-ป.๖  งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนโรงเรียนโรงเรียนพรเจริญ ประจ าปีการศึกษา 25๖๒  ณ จังหวัดบึงกาฬ วันที่  ๒0 
กุมภาพันธ์ 25๖๒ 
๒๓.นักเรียนได๎รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง การแขํงขันการโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภท
สิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนโรงเรียนโรงเรียนพรเจริญ ประจ าปี
การศึกษา 25๖๒  ณ จังหวัดบึงกาฬ วันที่  ๒0 กุมภาพันธ์  25๖๒ 
๒๔.นักเรียนได๎รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง การแขํงขันการโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภท
สิ่งประดิษฐ์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนโรงเรียนโรงเรียนโคกอุดม ประจ าปี
การศึกษา 25๖๒  ณ จังหวัดบึงกาฬ วันที่  ๒0 กุมภาพันธ์   25๖๒ 
๒๕. กิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.๔-๖ และ ม.๑-๓ (ได๎รับรางวัล 
ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง) ประจ าปี 2564 
๒๖. กิจกรรม การแขํงขันวาดภาพด๎วยโปรแกรม ระดับชั้น ป.๑-๓ (ได๎รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญ 
ทอง) ประจ าปี 2564 
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๒๗. กิจกรรม การแขํงขันโปรแกรมน าเสนอ ระดับชั้น ป.๔-๖ (ได๎รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง) 
ประจ าปี 2564 
๒๘. กิจกรรม การแขํงขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับชั้น ป.๔-๖ และ  
ม.๑-๓  (ได๎รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง) ประจ าปี 2564 
๒๙. กิจกรรม การแขํงขัน Spelling Bee ระดับชั้น ป.๑-๓ และ ม.๑-๓  (ได๎รับรางวัลชนะเลิศ ระดับ 
เหรียญทอง) ประจ าปี 2564 
๓๐. กิจกรรม การแขํงขันพูดเพ่ืออาชีพภาษาจีน ระดับชั้น ป.๔-๖ และ ม.๑-๓  (ได๎รับรางวัล 
ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง) ประจ าปี 2564 
๓๑. กิจกรรม การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ป.๔-๖ (ได๎รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง)  
ประจ าปี 2564 
๓๒. กิจกรรม คัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้น ป.๑-๓ ป.๔-๖ และ ม.๑-๓ (ได๎รับรางวัล 
ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง) ประจ าปี 2564 
๓๓. กิจกรรม เขียนเรียงความ ระดับชั้น ป.๔-๖ และ ม.๑-๓ (ได๎รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง)  
ประจ าปี 2564 
๓๔. กิจกรรม การแขํงขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.๑-๓ (ได๎รับรางวัลชนะเลิศ  
ระดับเหรียญทอง) ประจ าปี 2564 
๓๕. กิจกรรม การแขํงขันวาดภาพระบายสี ระดับชั้น ม.๑-๓ (ได๎รับรางวัลชนะเลิศ ระดับ 
เหรียญทอง) ประจ าปี 2564 
๓๖. กิจกรรม การแขํงขันร๎องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย หญิง ระดับชั้น ม.๑-๓ (ได๎รับรางวัล 
ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง) ประจ าปี 2564 
๓๗. กิจกรรม การแขํงขันร๎องเพลงไทยลูกทุํง ชาย หญิง ระดับชั้น ป.๔-๖ และ ม.๑-๓ (ได๎รับ 
รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง) ประจ าปี 2564 
๓๘. ได๎รับรางวัลผู๎บริหารและครูโรงเรียนเอกชนดีเดํน ประเภทครูโรงเรียนเอกชน ประจ าปี 2564 
๓๙. ได๎รับรางวัลผู๎บริหารและครูโรงเรียนเอกชนดีเดํน ประเภทผู๎บริหารโรงเรียนเอกชน ประจ าปี 2564 
๔๐. ได๎รับรางวัลผู๎บริหารและครูโรงเรียนเอกชนดีเดํน ประเภทบุคลากรโรงเรียนเอกชน ประจ าปี 2564 
 

การศึกษาสถานภาพของโรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 
การบริหารจัดการศึกษา เพ่ือน าไปสูํการพัฒนาคุณภาพการศึกษานั้นจ าเป็นอยํางยิ่งที่จะต๎องวิเคราะห์

ภารกิจ วิเคราะห์สภาพแวดล๎อมทั่วไป สภาพแวดล๎อมภายนอก และสภาพแวดล๎อมภายในของสถานศึกษา  
เพ่ือน าไปก าหนดทิศทางการพัฒนาให๎สอดคล๎องเหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน และสนองความต๎องการของผู๎มี
สํวนได๎สํวนเสียประโยชน์ในการจัดการศึกษาและค านึงถึงบริบทที่ส าคัญที่สํงผลกระทบตํอการจัดการศึกษา 
ประกอบด๎วย 
 

               1.  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
               2.  สภาพแวดลอ๎มของสถานศึกษา 
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มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 
11 มาตรฐาน   51 ตัวบ่งช้ี 

 

มาตรฐานการศึกษา ตัวบ่งชี้ 
มาตรฐานที่ 1  
เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย 

1.1 มีน้ าหนักสํวนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
1.2 มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวยั 
1.3 มีสุขนิสยัในการดูแลสุขภาพของตน 
1.4 หลีกเลี่ยงตํอสภาวะที่เสี่ยงตอํโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพตดิ 

มาตรฐานที่ 2  
เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และ
จิตใจ 

2.1 รําเริงแจมํใส มีความรูส๎ึกท่ีดตีํอตนเอง 
2.2 มีความมั่นใจและกล๎าแสดงออก 
2.3 ควบคุมอารมณ์ตนเองไดเ๎หมาะสมกับวยั 
2.4 ช่ืนชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ 

มาตรฐานที่ 3  
เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม 

3.1 มีวินัย รับผดิชอบ เช่ือฟังค าสั่งสอนของพํอแมํ ครูอาจารย ์
3.2 มีความซื่อสัตยส์ุจรติ ชํวยเหลือแบํงปัน 
3.3 เลํนและท างานรํวมกับผู๎อื่นได๎ 
3.4 ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาท่ีตนนับถือ 

มาตรฐานที่ 4   
เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา 

4.1 สนใจเรยีนรูส๎ิ่งรอบตัว ซักถามอยํางตั้งใจ และรักการเรียนรู ๎
4.2 มีความคดิรวบยอดเกี่ยวกับสิง่ตํางๆ ท่ีเกิดจากประสบการณ์การเรียนรู๎ 
4.3 มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย 
4.4 มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร ์
4.5 มีจินตนาการและความคดิสรา๎งสรรค ์

มาตรฐานที่ 5  
ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ี
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

5.1 ครูเข๎าใจปรัชญา หลักการและธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัยและ 
สามารถน ามาประยุกต์ใช๎ในการจดัประสบการณ ์
5.2 ครูจัดท าแผนการจดัประสบการณ์ทีส่อดคล๎องกับหลักสตูรการศกึษาปฐมวัยและ
สามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู๎ที่หลากหลายสอดคล๎องกับความแตกตํางระหวําง 
บุคคล 
5.3 ครูบริหารจดัการช้ันเรยีนที่สร๎างวินัยเชิงบวก 
5.4 ครูใช๎สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล๎องกับพัฒนาการของเด็ก 
5.5 ครูใช๎เครื่องมือการวดัและประเมินผลพัฒนาการของเด็กอยํางหลากหลายและสรุป
รายงานผลการพัฒนาการของเด็กแกํผู๎ปกครอง 
5.6 ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู๎ทีต่นรับผิดชอบและใช๎ผลในการปรับการจัด
ประสบการณ ์
5.7 ครูจัดสิ่งแวดล๎อมให๎เกิดการเรียนรูไ๎ด๎ตลอดเวลา 
5.8 ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก และผูป๎กครอง 
5.9 ครูมีวุฒิและความรู๎ความสามารถในด๎านการศึกษาปฐมวัย 
5.10 ครูจัดท าสารนิทัศน์และน ามาไตรํตรองเพื่อใช๎ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก 
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มาตรฐานการศึกษา ตัวบ่งชี้ 
มาตรฐานที่ 6  
ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

6.1 ผู๎บริหารเข๎าใจปรัชญาและหลักการจดัการศึกษาปฐมวัย 
6.2 ผู๎บริหารมีวสิัยทัศน์ ภาวะผู๎น าและความคิดริเริม่ที่เน๎นการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
6.3 ผู๎บริหารใช๎หลักการบริหารแบบมีสํวนรํวมและใช๎ข๎อมูลการประเมินผลหรือ 
การวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด๎านวิชาการและการจัดการ 
6.4 ผู๎บริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาให๎บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา 
6.5ผู๎บรหิารสํงเสริมและพัฒนาศกัยภาพบุคลากรให๎มีประสิทธิภาพ 
6.6 ผู๎บริหารให๎ค าแนะน า ค าปรกึษาทางวิชาการและเอาใจใสํการจัดการศึกษา 
ปฐมวัยเตม็ศักยภาพและเต็มเวลา 
6.7 เด็ก ผู๎ปกครองและชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย 

มาตรฐานที ่7 
 แนวการจัดการศกึษา 

7.1 มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและน าสูํการปฏิบตัิได๎อยาํงมี 
ประสิทธิภาพ 
7.2 มีระบบและกลไกใหผ๎ู๎มสีํวนรวํมทุกฝ่ายตระหนักและเขา๎ใจการจัดการศึกษาปฐมวัย 
7.3 จัดกิจกรรมเสรมิสร๎างความตระหนักรู๎และเข๎าใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย 
7.4 สร๎างการมีสํวนรํวมและแสวงหาความรํวมมือกับผู๎ปกครอง ชุมชนและท๎องถิ่น 
7.5 จัดสิ่งอ านวยความสะดวกเพือ่พัฒนาเด็กอยํางรอบด๎าน 

มาตรฐานที่ 8  
สถานศึกษามีการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาตามที่
ก าหนดในกฎกระทรวง 

8.1 ก าหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษา 
8.2 จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุํงพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
8.3 จัดระบบข๎อมูลสารสนเทศและใช๎ข๎อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ 
8.4 ติดตามตรวจสอบและประเมนิผลการด าเนินงานคณุภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 
8.5 น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช๎ในการวางแผนพัฒนา 
คุณภาพการศึกษาอยํางตํอเนื่อง 
8.6 จัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานการประกันคณุภาพภายใน 

มาตรฐานที่ 9  
สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม 
สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคม
แห่งการเรียนรู ้

9.1 เป็นแหลํงเรียนรูเ๎พื่อพัฒนาการเรยีนรู๎ของเด็กและบุคลากรในสถานศึกษา 
9.2 มีการแลกเปลีย่นเรยีนรูร๎ํวมกนัภายในสถานศึกษาระหวํางสถานศึกษากับ 
ครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกีย่วข๎อง 

มาตรฐานที่ 10  
การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์ 
และจุดเน้นของการศึกษาปฐมวยั 

10.1 จัดโครงการ กิจกรรมพัฒนาเด็กให๎บรรลตุามเปา้หมาย  ปรัชญา  วิสัยทัศน์และ
จุดเน๎นการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 
10.2 ผลการด าเนินงานบรรลตุามเป้าหมาย 

มาตรฐานที่ 11  
การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบาย
และแนวทางปฏิรูปการศกึษา เพ่ือ
ยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 

11.1 จัดโครงการ กิจกรรมสํงเสรมิสนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษา 
ปฐมวัย 
11.2 ผลการด าเนินงานบรรลตุามเป้าหมาย 
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มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2561 มีจ านวน 3 มาตรฐาน ได๎แกํ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู๎เรียน 
1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค ์

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 
แตํละมาตรฐานมีรายละเอียด ดังนี้ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู๎เรียน 
1) มีความสามารถในการอําน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอยํางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก๎ปัญหา 
3) มีความสามารถในการสร๎างนวัตกรรม 
4) มีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
6) มีความรู๎ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีตํองานอาชีพ 

1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู๎เรียน 
1) การมีคุณลักษณะและคํานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
2) ความภูมิใจในท๎องถิ่นและความเป็นไทย 
3) การยอมรับที่จะอยูํรํวมกันบนความแตกตํางและหลากหลาย 
4) สุขภาวะทางรํางกาย และจิตสังคม 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน๎นคุณภาพผู๎เรียนรอบด๎านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุํมเป้าหมาย 
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให๎มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
2.5 จัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือตํอการจัดการเรียนรู๎อยํางมีคุณภาพ 
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู๎ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

3.1 จัดการเรียนรู๎ผํานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตได๎ 
3.2 ใช๎สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลํงเรียนรู๎ที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎ 
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู๎เรียนอยํางเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู๎เรียน 
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และให๎ข๎อมูลสะท๎อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู๎ 
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การศึกษาสถานภาพของโรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 
 

โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ มีภารกิจในการจัดการศึกษาออกเป็น 3 ระดับ ได๎แกํ ระดับปฐมวัย ระดับ
ประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น จากการศึกษาถึงปัจจัยที่สํงผลกระทบตํอการพัฒนาการศึกษา ด๎วย
การวิเคราะห์สภาพแวดล๎อมภายนอกและสภาพแวดล๎อมภายใน โดยใช๎เทคนิค SWOT (SWOT Analysis) ผล
การวิเคราะห์สภาพแวดล๎อม/ประเมินสถานภาพของสถานศึกษา สรุปได๎ดังนี้ 

                                    การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
สถานภาพของสถานศึกษา 
1. ปัจจัยภายนอกต่อการจัดการศึกษา (C - PEST) 
1. ผู้รับบริการ (Customer) 
โอกาส (Opportunity) 
1. โรงเรียนมีเขตบริการหลายหมูํบ๎าน จ านวนนักเรียนมีมาก 
2. ผู๎ปกครองให๎ความส าคัญและให๎ความรํวมมือเป็นอยํางดี 
3. นักเรียนในเกณฑ์เข๎าเรียนมีมาก 

อุปสรรค (Threats) 
1. ผู๎ปกครองมีคํานิยมในการสํงบุตรหลาน
เข๎าเรียนในเมือง 

2. ด้านการเมืองและกฎหมาย (P) 
โอกาส (Opportunity) 

1.  1. พ .ร.บ.การศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก๎ไขเพ่ิมเติม 
)ฉบับที่ 2 ) พ .ศ . 2545 และฉบับที่ 3 พ.ศ.2553 เปิดโอกาส

ให๎ท๎องถิ่นมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษา 
2.  2. นโยบายกระจายอ านาจสูํเขตพ้ืนที่การศึกษาและ

สถานศึกษาท าให๎โรงเรียนมีความคลํองตัวในการท างาน 
3.   3. โรงเรียนได๎รับการสนับสนุนงบประมาณอาหารกลางวันและ

นมจากรัฐบาลอยํางตํอเนื่อง สํงผลให๎นักเรียนมีน้ าหนักและ
สํวนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานของเด็กไทย 

     4. นโยบายเรียนฟรี 15 ปี สํงผลให๎ลดคําใช๎จํายของผู๎ปกครอง 

อุปสรรค (Threats) 
รัฐบาลเปิดสอบบรรจุครูผู๎ชํวย ในชํวงเวลา
ใกล๎เปิดเทอม สํงผลให๎ครูไปสอบบรรจุ ไมํ
สามารถหาครูเข๎าสอนแทนครูที่สอบบรรจุ
ได๎ 

3. ด้านเศรษฐกิจ (E) 
โอกาส (Opportunity) 
ผู๎ปกครองสํวนมากท าอาชีพการเกษตร สวนยางพารา สํงผลให๎
มีรายได๎ดี 

อุปสรรค (Threats) 
สภาพภูมิอากาศมีผลตํอรายรับของ
ผู๎ปกครองลดลงสํงผลให๎การช าระคําเทอม
มีความลําช๎า 
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๔. ด้านสังคมและวัฒนธรรม (S) 
โอกาส (Opportunity) 
๑. สถานศึกษาตั้งอยูํในเขตชุมชนมีสภาพแวดล๎อมที่เหมาะใน
การจัดประสบการณ์เป็นแหลํงเรียนรู๎และปลูกจิตส านึกให๎
นักเรียนอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม 
๒. สถานศึกษามีเขตบริการหลายหมูํบ๎าน รวมทั้งนอกเขต
บริการสํงผลให๎จ านวนนักเรียนมีมาก 
๓. ชุมชนให๎ความรํวมมือด๎วยดีทั้งในด๎านแรงงานและก าลัง
ทรัพย์ จึงสํงผลให๎โรงเรียนได๎รับการพัฒนาด๎านวัสดุครุภัณฑ์
และสิ่งแวดล๎อม 
๔. ชุมชนสํวนใหญํยังให๎ความเคารพและเชื่อถือการตัดสินใจ
ของครูและคณะกรรมการบริหารโรงเรียน สํงผลให๎การบริหาร
จัดการศึกษาเป็นไปด๎วยความราบรื่น 

อุปสรรค (Threats) 
 ผู๎ปกครองสํวนใหญํให๎ ปู ยํา ตา และ ยาย
เป็นผู๎ดูแล บุตรหลานท าให๎เกิดอุปสรรคใน
การเชื่อมโยงการเรียนรู๎ของนักเรียนกับ
โรงเรียน 
 

๕. ด้านเทคโนโลยี (T) 
โอกาส (Opportunity) 
1. มีความเจริญทางด๎านเทคโนโลยีที่ทันสมัย ท าให๎สามารถ
สื่อสารกับผู๎ปกครองได๎อยํางทั่วถึงและรวดเร็ว 
2. ชุมชนมีภูมิปัญญาท๎องถิ่นจ านวนมากทั้งภูมิปัญญาฯ
ประเภทองค์ความรู๎ของกลุํมบุคคลท๎องถิ่น และภูมิปัญญาฯ
ประเภทงานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ๎านท าให๎นักเรียนมีแหลํงเรียนรู๎
ในท๎องถิ่น 
3. ความก๎าวหน๎าด๎านเทคโนโลยีการสื่อสารสํงผลให๎ชุมชนมี
ระดับการรับรู๎ขอ๎มูลขําวสารตํางๆเพ่ิมข้ึน  ท าให๎เข๎าใจใน
บทบาทหน๎าที่ การเมืองการปกครอง และสิทธิของตนได๎ใน
ระดับดี 
4. ทุกครัวเรือนมีเครื่องอ านวยความสะดวกทั้งในด๎านการ
อุปโภคและบริโภคท่ีทันสมัย สํงผลให๎ชุมชนได๎รับความสุข
สบายและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

อุปอุปสรรค (Threats) 
 2. 1. ชุมชนขาดความตระหนักถึงโทษภัยของ

เทคโนโลยีสมัยใหมํ เชํน การปลํอยปละ
ละเลยให๎เด็กเปิดเครื่องเลํน ดีวีดี ซีวีดี ดู
ในสิ่งที่ไมํเหมาะสมโดยขาดค าแนะน าสํง
ผลกระทบตํอพฤติกรรมเสี่ยงไปในทางท่ีไมํ
พึงประสงค์ของนักเรียน 

2.   2. หนํวยงานที่รับผิดชอบในการควบคุม
สื่อยังปลํอยให๎มีสื่อลามกแฝงมาทาง
อินเตอร์เน็ต ตลอดจนโฆษณาชวนเชื่อแฝง
มาทางวิทยุและโทรทัศน์ สํงผลกระทบตํอ
วัฒนธรรมที่ดีงามของเยาวชนไทย 
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                                    การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
 
สถานภาพของสถานศึกษา 
๒. ปัจจัยภายในต่อการจัดการศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            ปัจจัยภายใน (Internal Environment) 
S1. โครงสร้างและนโยบายของสถานศึกษา 

จุดแข็ง 
1. สถานศึกษามีการก าหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนและสอดคล๎องกับ
แนวทางของกระทรวงศึกษาธิการท าให๎การท างานบรรลุเป้าหมายอยํางมี
ประสิทธิภาพ 
2. สถานศึกษาก าหนดนโยบายโดยการมีสํวนรํวมของบุคลากรทุกฝ่าย ได๎รับความ
รํวมมือด๎วยดี 
3. มีโครงสร๎างการบริหารงานชัดเจนสํงผลให๎ระบบการบริหารมีความคลํองตัว 

จุดอ่อน 
ไมํมี 

S2. ผลผลิตและบริการ 
จุดแข็ง 
1. สถานศึกษาจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคล๎องกับหลักสูตรปฐมวัย 2546 
โดยการจัดประสบการณ์แบบ Thinking Classroom เน๎นความเป็นเลิศด๎าน
ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ภายใต๎หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สํงผลให๎ 
โรงเรียนผํานการประเมินภายนอกของ สมศ. รอบท่ี 3 อยูํใน ระดับดีเยี่ยม 
๒. สถานศึกษาสามารถให๎บริการด๎านการศึกษาได๎อยํางทั่วถึง โดยเปิดบริการ 
ตั้งแตํระดบัเนอสเซอรี่จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น สํงผลให๎ ชุมชนในเขต
บริการได๎รับสิทธิ โอกาสทางการศึกษาและผู๎ปกครองเกิดความพึงพอใจสํงบุตร
หลานเข๎ามาศึกษาที่โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์เพิ่มขึ้น 
๓. สถานศึกษา ให๎บริการรถ รับ-สํง มีบุคลากรคอยดูแลความปลอดภัยในรถ ทุก 
เขตบริการ สํงผลให๎ผู๎ปกครองมีความม่ันใจสํงบุตรหลานเข๎าศึกษาที่โรงเรียน
อนุบาลนวรัตน์เพิ่มมากยิ่งขึ้น 
๔. การบริการ ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู๎ เชํน ดนตรี วํายน้ าสวนเกษตร เป็นต๎น 
สํงผลให๎นักเรียนมีทักษะชีวิตที่ดีข้ึนผู๎ปกครองเกิดความพึงพอใจ 
5. สถานศึกษามีการบริการน้ าดื่ม ท าให๎นักเรียนได๎ดื่มน้ าที่สะอาด 

จุดอ่อน 
ไมํมี 
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                            ปัจจัยภายใน (Internal Environment) 
M1. บุคลากร 

จุดแข็ง 
๑. สถานศึกษามีการสํงเสริมให๎ผู๎บริหารมีการพัฒนาตนเอง และ 
พัฒนาบุคลากรโดยสํงเสริมครูให๎ได๎รับการอบรมพัฒนาวิชาชีพอยําง
ตํอเนื่องตามมาตรฐานวิชาชีพมุํงสูํความเป็นเลิศอยํางเป็นระบบ 
๒. สถานศึกษามีแผนพัฒนาบุคลากร 
- เพ่ิมสมรรถนะของครูปฐมวัย อยํางตํอเนื่อง สํงผลให๎บุคลากรมีทักษะใน
การจัดประสบการณ์การเรียนรู๎ที่ทันสมัย เข๎ากับนโยบายของรัฐบาล 
Thailand 4.0 
- แมํบ๎านได๎ผํานการอบรมสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน 
- มีการฝึกอบรมความปลอดภัยจากขนสํง จังหวัดบึงกาฬ ท าให๎การ รับ-
สํง นักเรียนมีความปลอดภัย ผู๎ปกครองไว๎วางใจให๎บุตรหลานขึ้นรถ รับ-
สํง ของโรงเรียนเพิ่มมากข้ึน 
๓. บุคลากรทุกคนมีการศึกษาอยูํในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเอก
ปฐมวัย สามารถจัดประสบการณ์ที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎ของเด็กได๎ดี สํงผลให๎
นักเรียนมีพัฒนาการท้ัง 4 ด๎าน อยูํในระดับดีเยี่ยม 

จุดอ่อน 
อัตราการเข๎าออกของครูและ
บุคลากร 
 
 
 
 
 
 
 
 

M2. ประสิทธิภาพการเงิน 
จุดแข็ง 
1. ผู๎บริหารมีอิสระในการบริหารเงิน ท าให๎เกิดความคลํองตัวในการ
บริหารจัดการแก๎ปัญหาได๎ตรงความต๎องการของครูและนักเรียน 
2. โรงเรียนมีการจัดการจัดท าแผนการใช๎จํายงบประมาณโดยทุกฝ่ายมี
สํวนรํวม ท าให๎ใช๎จํายตรงตามความต๎องการ 

จุดอ่อน 
ได๎รับเงินสนับสนุนจากทางรัฐน๎อย
เกินไป 

     M3. วัสดุทรัพยากร 
จุดแข็ง 
วัสดุครุภัณฑ์มีคุณภาพและตรงตามความต๎องการ ท าให๎สามารถจัด
กระบวนการเรียนการสอนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

จุดอ่อน 
ไมํมี 

     M4. การบริหารจัดการ 
1. โรงเรียนจัดท าแผนงาน โครงการและเครื่องมือในการบริหารจัดการใน
รอบปีสํงผลให๎โรงเรียนมีกรอบทิศทางในการด าเนินงาน อยํางเป็นระบบ
และบุคลากรมีความมุํงม่ันในการปฏิบัติงานอยํางเต็มประสิทธิภาพ 
นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา สอดคล๎องกับความ
ต๎องการของผู๎ปกครองและผู๎รับมอบ 
2. โรงเรียนมีการติดตํอประสานกับชุมชนและหนํวยงานตําง ๆ อยําง
สม่ าเสมอสํงผลให๎ ได๎รับความรํวมมือในด๎านตําง ๆ ที่เป็นประโยชน์ตํอ
การเรียนการสอน 
3. โรงเรียนจัดให๎มีการประเมินตนเองและเผยแพรํประชาสัมพันธ์ผลการ
ด าเนินงานทุกปีสํงผลให๎ผู๎ปกครองได๎รับทราบข๎อมูลขําวสาร ความก๎าว 
หน๎าของโรงเรียนสํงบุตรหลานเข๎ามาเรียนเพ่ิมมากข้ึน 

จุดอ่อน 
ไมํมี 
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สรุปผลการวิเคราะห์สถานภาพสถานศึกษา 
 

ตารางท่ี 1 สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (2S 4M) 

รายการปัจจัย 
สภาพแวดล๎อมภายนอก 

น้ าหนัก 
คะแนนเฉลี่ย น้ าหนักคะแนนเฉลี่ย 

สรุปผลการวิเคราะห์ 
จุดแข็ง จุดอํอน จุดแข็ง จุดอํอน 

S1 0.2 4.20 0.00 0.84 0 0.84 

S2 0.3 4.44 0.00 1.33 0 1.33 

M1 0.2 5.00 1.67 1.00 0.33 0.67 

M2 0.1 4.40 0.00 0.44 0.00 0.44 

M3 0.1 4.40 0.00 0.44 0.00 0.44 

M4 0.1 4.87 0.00 0.49 0.00 0.49 

รวม 1   4.54 0.33 2.03 

 
ตารางท่ี 2 สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

รายการปัจจัย 
สภาพแวดล๎อมภายนอก 

น้ าหนัก 
คะแนนเฉลี่ย น้ าหนักคะแนนเฉลี่ย 

สรุปผลการวิเคราะห์ 
โอกาส คุกคาม โอกาส คุกคาม 

C 0.3 4.55 1.2 1.37 0.36 1.01 

P 0.2 4.55 1.15 0.91 0.23 0.68 

E 0.2 4.20 4.80 0.84 0.96 -0.12 

S 0.15 4.55 1.20 0.68 0.18 0.50 

T 0.15 4.10 2.30 0.62 0.35 0.27 

รวม 1   4.41 2.08 2.34 

 
จากตาราง 1 และตาราง 2 สรุปการวิเคราะห์สภาพแวดล๎อมของสถานศึกษา สามารถสรุป

ความหมายได๎ดังนี้ปัจจัยภายนอก  ที่เป็นโอกาสตํอการจัดการศึกษาของโรงเรียน (+4.41) โดยเฉพาะอยํางยิ่ง 
ในด๎านพฤติกรรมลูกค๎า (+4.55) ส าหรับปัจจัยที่เป็นอุปสรรคคือการเมืองและกฎหมาย (-1.15) และเมื่อ
พิจารณาโดยภาพรวมแล๎ว  ปัจจัยภายนอก มีโอกาสมากกวํา อุปสรรค ซึ่งเอ้ือตํอการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
(+2.34)  ปัจจัยภายใน  โดยสรุปโรงเรียนอนุบาลนวรัตน์มีจุดแข็ง (+4.54) โดยเฉพาะอยํางยิ่งในด๎าน
บุคลากร(+5.00) ด๎านการบริหารจัดการ (+4.84) ด๎านผลผลิตและบริการ(+4.84) และมีจุดอํอน (-0.33) 
เมื่อพิจารณาโดยรวมแล๎ว  โรงเรียนมีจุดแข็งในการจัดการศึกษาของโรงเรียนมากกวําจุดอํอน (+2.03) เมื่อ
พิจารณาโดยรวม พบวําโรงเรียนมีปัจจัยที่เป็นโอกาสและมีจุดแข็ง  กลําวคือ  โรงเรียนมีโอกาสในการจัด
การศึกษา หรือให๎บริการการศึกษามาก เนื่องจากมีปัจจัยด๎านพฤติกรรมลูกค๎าสนับสนุน แตํยังมีอุปสรรคบาง
ประการ โดยเฉพาะอยํางยิ่งปัญหาในด๎านการเมืองและกฎหมาย  ส าหรับข๎อได๎เปรียบของโรงเรียนคือผลการ
เรียนของนักเรียนและการให๎บริการที่เข๎มแข็ง  ท าให๎โรงเรียนมีโอกาสในการขยายการบริการ 



แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘ หน๎า 22 
 

ภาพแสดงสถานภาพของโรงเรียน 

        
O โอกาส 

        
 

    STARS  ดาวรุ่ง     QUESTION  MARK เคร่ืองหมายค าถาม 
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  CASH COWS  ววัแม่ลูกอ่อน     DOGS  สุนัขจนตรอก   
 

        
T คุกคาม 

        STARS ดาวรุํง หมายถึง โรงเรียนมีสมรรถนะภายในที่เข็มแข๎งและสภาพแวดล๎อมภายนอกท่ีเอ้ือตํอ
การด าเนินการก าหนดกลยุทธ์เพื่อขยายงานและสร๎างความเจริญเติบโต    

            
จากภาพจะเห็นวําจุดแรเงาพร๎อมลูกศรจะปรากฏอยูํทางด๎านโอกาสและจุดแข็ง ซึ่งถือวําเป็น Stars  

แสดงให๎เห็นวําโรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ จังหวัดบึงกาฬ มีสภาพภายนอกเอ้ือและแข็ง คือ ภายนอกให๎การ
สนับสนุน  สํวนปัจจัยภายในสถานศึกษาดี  มีประสิทธิภาพมีการรํวมมือรํวมใจในการท างาน  สํงผลให๎โรงเรียน
ประสบผลส าเร็จ  มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไป  อยํางไรก็ตามจากภาพจะเห็นได๎วํา สถานภาพของ
โรงเรียนยังมิได๎มีความสมบูรณ์  โดยสังเกตจากรูปกราฟที่ปรากฏ จะเห็นวํามีกราฟบางสํวนล้ าเข๎าไปในสํวน
ของ  Question  Marks,  Cash  Cows  และ Dogs ซึ่งแสดงวํายังมีปัจจัยบางอยํางที่มีปัญหาเป็นอุปสรรค
และจุดอํอนอยูํ  แตํก็ยังเป็นสํวนน๎อย ซึ่งเมื่อวิเคราะห์เป็น Stars แล๎ว แสดงวําโรงเรียนต๎องรักษาสถานภาพ
ของตนเองไว๎อยําให๎ตกต่ า และต๎องพลิกวิกฤตให๎เป็นโอกาสและก าจัดหรือลดจุดอํอนที่ยังคงมีอยูํให๎หมดไปแล๎ว
โรงเรียนจะรักษาความเป็นสถานศึกษาท่ีเป็นเลิศได๎มาตรฐานมีสมรรถนะสูง 
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ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 
 
อัตลักษณ์ของโรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 
                   สะอาด มีวินัย 
 
เอกลักษณ์ของโรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 
 โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ “เน๎นการสอนภาษาอังกฤษ  ภาษาจีน น๎อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง” 
 
ปรัชญาการจัดการศึกษา 
                    โรงเรียนอนบุาลนวรัตน์ มุํงพัฒนาและจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาระยะ ๕ ปี (25๖๔ – 256๘) 
  
วิสัยทัศน์โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 

“โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์สํงเสริมพัฒนาการเดํนเน๎นวิชาการเลิศ เชิดชูคุณธรรม น๎อมน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง สูํโรงเรียนSMTมาตรฐานสากล” 

 
พันธกิจโรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 

1. สํงเสริมและพัฒนาให๎สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่เน๎น
ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนน าหลักคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสอดแทรกในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

2. สํงเสริมและพัฒนาคุณภาพผู๎บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาให๎ได๎มาตรฐานวิชาชีพได๎
มาตรฐานสากล 

3. พัฒนาระบบการบริหารการจัดการศึกษาด๎วยระบบคุณภาพของโรงเรียนให๎ได๎ตามมาตรฐานสากล 
4. พัฒนาหลักสูตรให๎มีความหลากหลายใสํใจความเป็นไทยก๎าวไกลสูํสากล 
5. สํงเสริมชุมชนและองค์กรภายนอกให๎เอ้ือตํอการเป็นองค์กรแหํงการเรียนรู๎ 
 

นโยบายโรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 
1. สํงเสริมเด็กท่ีมาศึกษาในโรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ให๎จบหลักสูตรการศึกษาอยํางมีคุณภาพทุกคน          
2. สํงเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนให๎เป็นครูมืออาชีพ  สามารถจัด
กระบวนการเรียนรู๎และกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนได๎อยํางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

          3. สํงเสริมและพัฒนาผู๎เรียนให๎มีความรู๎คูํคุณธรรมและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
          4. สํงเสริมและพัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และจุดเน๎น
ของสถานศึกษา 
          5. ปรับปรุงและพัฒนาอาคารสถานที่และแหลํงเรียนรู๎ภายในสถานศึกษาให๎มีความเหมาะสมและเอ้ือ
ตํอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและเป็นองค์กรแหํงการเรียนรู๎ 
           6. สํงเสริมการน าสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมาใช๎เพ่ือ
เป็นเครื่องมือการเรียนรู๎ 
           7. สํงเสริมการจัดระบบการบริหารจัดการแบบมีสํวนรํวมมีความชัดเจนโปรํงใส สามารถตรวจสอบได๎
ตามหลักธรรมาภิบาล ยึดคุณภาพนักเรียนเป็นเป้าหมายสูงสุดในการบริหารสถานศึกษา  
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           8. สํงเสริมความรํวมมือกับองค์กรภาครัฐ เอกชน ชุมชนและท๎องถิ่นเข๎ามามีสํวนรํวมในการระดมทุน
และทรัพยากรที่มีในท๎องถิ่นสนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
           9. สํงเสริมการระดมทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนเป็นทุนการศึกษาส าหรับนักเรียน และพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 
           10. สํงเสริมและพัฒนาศักยภาพของครแูละบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนให๎มีทักษะที่เหมาะสม 
เพ่ือเตรียมความพร๎อมในการก๎าวเข๎าสูํมาตรฐานสากล 
           11. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในให๎เข๎มแข็งและได๎รับรองจากการประเมินคุณภาพภายนอก 
ที่เก่ียวข๎อง ด๎วยความโปรํงใสและตรวจสอบได๎ 
 
เป้าหมายโรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 

นักเรียนทุกคนได๎รับการสํงเสริมพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ สูํความเป็นเลิศ มีคุณธรรม จริยธรรม มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีศักยภาพเป็นพลโลกบนพื้นฐานของความเป็นไทยตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง       

 
ภาพความส าเร็จโรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 
1. ความส าเร็จด๎านผู๎เรียน 
          ผู๎เรียนมีนิสัยใฝ่รู๎ รักการอํานและการค๎นคว๎า สามารถแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเอง เป็นคนดีมีคุณธรรม 
รู๎จักคิดวิเคราะห์ มีทักษะการด ารงชีวิตในสังคมยุคใหมํ เข๎าใจและรู๎จักใช๎ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการ
ด ารงชีวิต ใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการเรียนรู๎ สร๎างงาน สร๎างอาชีพ สามารถน าเสนอ
ผลงานได๎อยํางสร๎างสรรค์ สืบสานวิถีวัฒนธรรมไทยอยํางมั่นใจในตนเอง  
2. ความส าเร็จด๎านคร ู
           ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะวิชาชีพในการพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ โดยใช๎สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เหมาะสมกับนักเรียน มีความกระตือรือร๎น สนใจ 
ใสํใจ ดูแลชํวยเหลือ นักเรียนได๎เรียนรู๎และพัฒนาตนเองตามศักยภาพอยํางเต็มก าลังความสามารถ 
3. ความส าเร็จด๎านผู๎บริหาร 
            ผู๎บริหารสถานศึกษามีคุณลักษณะเป็นผู๎น าในการเปลี่ยนแปลงให๎โรงเรียนมีการบริหารจัดการที่ดี  
มีความรู๎ความสามารถในการพัฒนาวิชาการ หลักสูตร นวัตกรรม และกระบวนการเรียนรู๎ไปสูํการปฏิบัติอยําง
มีประสิทธิภาพและคุณภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดแกํนักเรียน โดยอาศัยการมีสํวนรํวมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข๎อง 
4. ความส าเร็จด๎านโรงเรียน 
            โรงเรียนทันสมัย มีคุณภาพ มีบรรยากาศและสภาพแวดล๎อมที่อบอุํน ปลอดภัย เอื้อตํอการเรียนรู๎มี
เอกลักษณ์โดดเดํน เป็นต๎นแบบของการปฏิรูปการศึกษาที่แท๎จริงซึ่งเกิดจากการรํวมคิดรํวมปฏิบัติรํวมพัฒนา 
รํวมสนับสนุนจากผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎อง 
5. ความส าเร็จด๎านผู๎ปกครองและชุมชน 
           ผู๎ปกครองและชุมชนให๎การยอมรับ เชื่อถือ มีความรู๎สึกรํวมเป็นเจ๎าของ และสนับสนุนการด าเนินงาน
ของโรงเรียนอยํางตํอเนื่อง 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนโรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 
1. รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์ 
    พฤติกรรมบํงชี้ 
    1.1 เป็นผลเมืองที่ดีของชาติ  
    1.2 ธ ารงไว๎ซึ่งความเป็นไทย 
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    1.3 ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 
    1.4 เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
2. ซื่อสัตย ์สุจริต 
    พฤติกรรมบํงชี้ 
    2.1 ประพฤติตรงตามความเป็นจริงตํอคนเองทั้งกาย และวาจา ใจ 
    2.2 ประพฤติตรงตามเป็นจริงตํอผู๎อื่นทั้ง กาย วาจา ใจ 
3. มีวินัย 
    พฤติกรรมบํงชี้ 
    3.1 ประพฤติตามข๎อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบข๎อบังคับของครอบครัว โรงเรียน และสังคม 
4. ใฝ่เรียนรู้ 
    พฤติกรรมบํงชี้ 
    4.1 ตั้งใจเพียงพยายามในการเรียน และเข๎ารํวมกิจกรรมการเรียนรู๎ 
    4.2 แสวงหาความรู๎รู๎จากแหลํงเรียนรู๎ตําง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนด๎วยการเลือกใช๎สื่ออยําง
เหมาะสม สรุปเป็นองค์ความรู๎ และสามารถน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎ 
5. อยู่อย่างพอเพียง 
    พฤติกรรมบํงชี้ 
    5.1 ด าเนินชีวิตอยํางพอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม 
    5.2 มีภูมิคุ๎มกันในตัวที่ดี ปรับตัวเพ่ืออยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุข 
6. มุ่งม่ันในการท างาน 
     พฤติกรรมบํงชี้ 
      6.1 ตั้งใจและรับผิดชอบในหน๎าที่การงาน 
      6.2 ท างานด๎วยความเพียรพยายามและอดทนเพ่ือให๎ส าเร็จตามเป้าหมาย 
7. รักความเป็นไทย 
      พฤติกรรมบํงชี้ 
      7.1 ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมไทยและมีความกตัญญูกตเวที 
      7.2 เห็นคุณคําและใช๎ภาษาไทยในการสื่อสารได๎อยํางถูกต๎องเหมาะสม 
      7.3 อนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาไทย 
8. มีจิตสาธารณะ 
      พฤติกรรมบํงชี้ 
      8.1 ชํวยเหลือผู๎อื่นด๎วยความเต็มใจโดยไมํหวังผลตอบแทน 
      8.2 เขา๎รํวมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ตํอโรงเรียน ชุมชน และสังคม 
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ส่วนที่ 3 
กลยุทธ์การพัฒนาการจัดการศึกษา และตัวชี้วัดความส าเร็จ 

โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
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 กลยุทธ์การพัฒนาการจัดการศึกษาและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 

       จากวิสัยทัศน์ที่วํา “โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์สํงเสริมพัฒนาการเดํนเน๎นวิชาการเลิศ เชิดชู
คุณธรรม น๎อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สูํโรงเรียน SMT มาตรฐานสากล” โรงเรียนอนุบาลนวรัตน ์ จึงได๎
ก าหนดกลยุทธ์ ซึ่งเป็นกลยุทธ์ของโรงเรียนด าเนินการโดยน าเป้าหมายมาจัดหมวดหมูํหรือกลุํมมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียนดังนี้ 
 
กลยุทธ์ระดับโรงเรียน (Strategy) 
         โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์  ก าหนดให๎มีกลยุทธ์ในการด าเนินงานของโรงเรียน ๖ กลยุทธ์ ดังนี้ 
กลยุทธ์ที ่1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ตามหลักสูตรสถานศึกษา และสํงเสริม
ความสามารถด๎านเทคโนโลยี  
จุดเน้น/แนวทางขับเคลื่อนกลยุทธ์ 

1.1 ด าเนินการพัฒนาการเรียนการสอน โดยเน๎นการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎แบบบูรณาการ  ผํานการ
เลํนและกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย ตามสาระการเรียนรู๎ซึ่งสอดคล๎องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  
พุทธศักราช ๒๕๔๖ 

1.2 ด าเนินการพัฒนาการเรียนการสอนโดยเน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญผํานการบูรณาการท่ีเป็นไปตาม
หลักสูตรการศึกษาแกนกลาง 

1.3 สํงเสริมการวิจัยในชั้นเรยีน กิจกรรมห๎องสมุด เพ่ือสํงเสริมการอํานและการเขียน 
1.4 สํงเสริมกิจกรรมการจัดการเรียนรู๎ เพ่ือพัฒนาทักษะด๎านเทคโนโลยี 
1.5 สํงเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ เข๎ารํวมกิจกรรมแขํงขันทักษะทางวิชาการ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1.1 มีการประกาศมาตรฐานการศึกษา และมีหลักสูตรสถานศึกษา 
1.2 ผู๎บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการศึกษา 
1.3 มีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
1.4 ผู๎บริหารมีความรู๎ความสามารถในการใช๎สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี 
1.5 มีระบบการประกันคุณภาพภายใน 
1.6 ชุมชนและท๎องถิ่นมีสํวนรํวมในการบริหารจัดการศึกษา 
1.7 ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีพัฒนาการ น้ าหนักสํวนสูงและสมรรถนะทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานของ

กระทรวงสาธารณสุข 
1.8 ร๎อยละของผู๎เรียนที่ไมํเกี่ยวข๎องกับสิ่งเสพติดให๎โทษ 
1.9 ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีความตระหนักและเห็นความส าคัญของกิจกรรมด๎านศิลปะดนตรี/นาฏศิลป์ 

กีฬาและนันทนาการ 
1.10 ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
1.11 ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีผลการประเมินการอําน คิดวิเคราะห์และเขียนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
1.12 ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีนิสัยรักการอําน รู๎จักใช๎เวลาวํางในการแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเอง 
1.13 ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยแตํละกลุํมสาระการเรียนรู๎เป็นไปตามเกณฑ์

ที่สถานศึกษาก าหนด 
1.14 ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
1.15 ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีทักษะในการใช๎เทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู๎ 
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กลยุทธ์ที ่2 จัดกิจกรรมสํงเสริมนักเรียนให๎มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมผู๎เรียนได๎รับ
โอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีความส านึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง   
จุดเน้น/แนวทางขับเคลื่อนกลยุทธ์ 

2.1 พัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล๎อมให๎เอ้ือตํอการพัฒนาสุขภาพ 
2.2 เฝ้าระวังในการแก๎ปัญหาสุขภาพของนักเรียนและบุคลากร 
2.3 เป็นศูนย์รวมในการพัฒนาสํงเสริมสุขภาพขององค์กร 
2.4 สํงเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิต หํางไกลยาเสพติด 
2.5 สํงเสริมจิตส านึกความเป็นไทยในสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2.6 สํงเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู๎ ประวัติศาสตร์ชาติไทย และสังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม 
2.7 สํงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ โดยเน๎นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
2.8 สํงเสริมการเรียนรู๎โดยน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบูรณาการสูํสาระการเรียนรู๎ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
2.1 ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีพัฒนาการ น้ าหนักสํวนสูงและสมรรถนะทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานของ

กระทรวงสาธารณสุข 
2.2 ร๎อยละของผู๎เรียนที่ไมํเกี่ยวข๎องกับสิ่งเสพติดให๎โทษ 
2.3 ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีความตระหนักและเห็นความส าคัญของกิจกรรมด๎านศิลปะ ดนตรี/

นาฏศิลป์ กีฬาและนันทนาการ 
2.4 ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
2.5 ร๎อยละของผู๎เรียนที่ประพฤติและปฏิบัติตนตามระเบียบของสถานศึกษา 
2.6 ร๎อยละของผู๎เรียนที่รู๎จักรักษาวัฒนธรรมและประเพณีไทย 
2.7 ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีความกตัญญูกตเวทีตํอบิดามารดาและผู๎มีพระคุณตํอตนเอง 
2.8 ร๎อยละของผู๎เรียนที่รู๎จักรักษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม 

กลยุทธ์ที ่3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให๎ทั่วถึงครอบคลุม ผู๎เรียนได๎รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
จุดเน้น/แนวทางขับเคลื่อนกลยุทธ์ 

๓.1 สํงเสริมเด็กปฐมวัย เข๎ารับการพัฒนาเตรียมความพร๎อมในระดับกํอนประถมศึกษา                         
๓.2 พัฒนาระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน จ าแนกประเภทเด็กเพ่ือแก๎ไขและให๎ความชํวยเหลือได๎รับ

การพัฒนาเต็มตามศักยภาพ โดยเน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

๓.1 มีระบบการจัดการศึกษา และมีหลักสูตรสถานศึกษาทุกระดับ 
๓.2 มีระบบพัฒนาดูแลชํวยเหลือนักเรียน 

กลยุทธ์ที่ 4 มุ่งพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 
จุดเน้น/แนวทางขับเคลื่อนกลยุทธ์ 

4.1 พัฒนาแหลํงเรียนรู๎ทั้งห๎องเรียนและนอกห๎องเรียน 
๔.๒ เสริมสร๎างความรู๎ความเข๎าใจให๎แกํนักเรียนเกี่ยวกับภูมิปัญญาท๎องถิ่นและวิถีชีวิตในชุมชน 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
4.๑ ร๎อยละของผู๎เรียนมีการพัฒนาการเรียนรู๎ด๎วยตนเอง IS 
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4.๒ จัดท าภูมิปัญญาท๎องถิ่นทุกระดับชั้น 
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให๎สามารถจัดการเรียนการสอนได๎อยํางมีคุณภาพ 
จุดเน้น/แนวทางขับเคลื่อนกลยุทธ์ 

๕.1 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ด๎วยวิธทีี่หลากหลาย  เชํน ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
ศึกษาดูงานทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ  การจัดท าแผนพัฒนาตนเอง (ID Plan)  

๕.2 สํงเสริมความก๎าวหน๎าในวิชาชีพแกํครูและบุคลากร โดยการท าวิจัยในชั้นเรียน การจัดท าผลงาน 
ทางวิชาการ เพ่ือให๎มีการศึกษาตํอในระดับที่สูงขึ้น 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

๕.1 จ านวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานตามบทบาทหน๎าที่อยํางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
๕.2 จ านวนบุคลากรที่จัดกระบวนการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ 
๕.3 จ านวนบุคลากรที่มีการพัฒนาตนเอง 
๕.4 จ านวนบุคลากรที่มีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
๕.5 จ านวนบุคลากรที่ความรู๎ความสามารถในการใช๎สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี 

กลยุทธ์ที ่6 มุ่งพัฒนาโรงเรียน SMT สู่มาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง 
จุดเน้น/แนวทางขับเคลื่อนกลยุทธ์ 

๖.1 ด าเนินการพัฒนาการเรียนการสอน โดยเน๎นการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎แบบบูรณาการ ผําน 
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี สูํการสร๎างนวัตกรรมและชิ้นงาน 

๖.2 ด าเนินการพัฒนาการเรียนการสอนโดยเน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญผํานการบูรณาการท่ีเป็นไปตาม
หลักสูตรการศึกษาแกนกลาง 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

๖.1 สํงเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู๎ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 
๖.2  สํงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ โดยเน๎นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
๖.๓ สํงเสริมการเรียนรู๎โดยน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบูรณาการสูํสาระการ SMT 
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กรอบแผนพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 
ปีการศึกษา 25๖๔ – 256๘ 

 

กลยุทธ์ที่ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย 

25๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ 
กลยุทธ์ที ่1 พัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาทุก
ระดับ ตามหลักสูตร
สถานศึกษา และสํงเสริม
ความสามารถดา๎น
เทคโนโลยี เพื่อเป็น
เครื่องมือในการเรียนรู๎ 

1.1 นักเรียนไมํน๎อยกวํารอ๎ยละ  
๗0 มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา 
1.2 นักเรียนไมํน๎อยกวํารอ๎ยละ  
๗0 สามารถใช๎เทคโนโลยีเป็น
เครื่องมือในการเรียนรู๎ 

1.1 มีการประกาศมาตรฐาน
การศึกษา และมีหลกัสูตร
สถานศึกษา 

๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ 

1.2 ผู๎บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม 
และยึดหลักธรรมาภบิาลในการ
บริหารจัดการศึกษา 

๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ 

ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีผลการ
ประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

๗๐ ๗๒ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 

ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีผลการ
ประเมินการอําน คิดวิเคราะห์และ
เขียนตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

๗๐ ๗๒ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 

ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีนิสัยรักการ
อํานรู๎จักใช๎เวลาวํางในการแสวงหา
ความรู๎ด๎วยตนเอง 

๗๐ ๗๒ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 

ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเฉลี่ยแตํละกลุํมสาระ
การเรียนรู๎เป็นไปตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษาก าหนด 

๗๐ ๗๒ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 

ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีผลการ
ประเมินสมรรถนะส าคัญตาม
หลักสูตรตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

๗๐ ๗๒ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 

ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีทักษะในการ

ใช๎เทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือใน
การเรียนรู๎ 

๗๐ ๗๒ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 

กลยุทธ์ที ่2 ปลูกฝังให๎
นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม 
จริยธรรม และน๎อมน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูํ
การปฏิบัต ิ

2.1 นักเรียนไมํน๎อยกวํารอ๎ยละ  
๗0 มีคุณธรรม จริยธรรม 
2.2 นักเรียนไมํน๎อยกวํารอ๎ยละ  
๗0 เข๎าใจและปฏิบัติตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได ๎

ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีผลการ
ประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

๗๐ ๗๒ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 

ร๎อยละของผู๎เรียนที่ประพฤติและ
ปฏิบัติตนตามระเบียบของ
สถานศึกษา 

๗๐ ๗๒ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 

ร๎อยละของผู๎เรียนที่รู๎จักรักษา
วัฒนธรรมและประเพณีไทย ๗๐ ๗๒ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 

ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีความกตัญญู
กตเวทีตํอบิดามารดาและผู๎มี
พระคุณตํอตนเอง 

๗๐ ๗๒ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 

ร๎อยละของผู๎เรียนที่รู๎จักรักษาและ
อนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม ๗๐ ๗๒ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 
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กลยุทธ์ที่ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย 

25๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ 
กลยุทธ์ที ่3 พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทุกคน
ให๎ปฏิบัติงานตามบทบาท
หน๎าที่อยาํงมีประสิทธภิาพและ
ประสิทธิผล เกิดประโยชน์
สูงสุดตํอนักเรียน 

 

3.1 ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาไมํน๎อยกวําร๎อยละ ๗0 มี
ความรู๎ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
3.2 ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกคนมีขวญัและก าลังใจใน
การปฏิบัติงาน 
3.3 ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกคนมีคุณธรรมจริยธรรม 
และจรรยาบรรณของผู๎ประกอบ
วิชาชีพ 

จ านวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน๎าทีอ่ยาํงมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ 

จ านวนบุคลากรที่มีขวัญก าลังใจใน
การปฏิบัติงาน 

๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ 

จ านวนบุคลากรที่จัดกระบวนการ
เรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ 

๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ 

จ านวนบุคลากรที่มีการพัฒนา
ตนเอง 

๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ 

จ านวนบุคลากรที่มีความรู๎
ความสามารถในการใช๎สื่อ 
นวัตกรรม และเทคโนโลย ี

๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ 

กลยุทธ์ที ่4 พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษาให๎มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตามหลักธรรมาภิบาล และการ
มีสํวนรํวมของทุกฝ่าย โดยยึด
นักเรียนเป็นเป้าหมายสูงสุด 

4.1 ผู๎บริหารมีความรู๎
ความสามารถในการบริหารจัด
การศึกษา 
4.2 ผู๎บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม
ใช๎หลักการบริหารแบบมีสวํนรํวม
ตามหลักธรรมาภิบาล 

มีโครงสร๎างการบริหารจัดการ 
ศึกษา และมีหลักสูตรสถานศึกษา ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ 

ผู๎บริหารมีคุณธรรม  จริยธรรม 
และยึดหลักธรรมาภบิาลในการ
บริหารจัดการศึกษา 

๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ 

มีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน และแผนปฏิบัตกิาร
ประจ าป ี

๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ 

ผู๎บริหารมีความรู๎ความสามารถใน
การใช๎สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลย ี

๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ 

มีระบบการประกันคุณภาพภายใน ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ 
ชุมชนและท๎องถิ่นมีสํวนรํวมใน
การบริหารจัดการศึกษา ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ 

กลยุทธ์ที ่5 พัฒนาและปรับ 
ปรุงอาคารสถานที่แหลํงเรียนรู๎ 
ภูมิทัศน์และสภาพ แวดล๎อมให๎
มีสภาพที่เอื้อตอํการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 
และการเรียนรู๎ตามธรรมชาติ
เต็มศักยภาพ 

5.1 สภาพอาคารสถานที่
เหมาะสมสมตํอการจัดการเรียนรู ๎
5.2 สภาพภูมิทัศน์และ
สภาพแวดล๎อมเอื้อตํอการจัดการ
เรียนรู๎ 
5.3 มีแหลํงเรียนรู๎ที่หลากหลาย
และมีคุณภาพ 

จ านวนอาคารเรียน อาคาร
ประกอบที่มีสภาพเหมาะสมเอื้อ
ตํอการจัดการศึกษา 

๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ 

จ านวนหอ๎งเรียน ห๎องสมุดห๎อง
คอมพิวเตอร์ที่มีสภาพเหมาะสม
เอื้อตํอการจัดการศึกษา 

๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ 

ภูมิทัศน์และสภาพแวดล๎อมภายใน
โรงเรียนมีสภาพที่เหมาะสมเอือ้ตํอ
การจัดการศึกษา 

๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ 

จ านวนแหลํงเรียนรู๎ภายใน
โรงเรียนที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 

๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ 

กลยุทธ์ที ่6 มุํงพัฒนาโรงเรียน
SMT สูํมาตรฐานสากลอยําง
ตํอเนื่อง 

๖.1 ด าเนินการพัฒนาการเรียน
การสอน โดยเน๎นการจัดกิจกรรม
การเรียนรู๎แบบบูรณาการ  ผําน 
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี สูํการสร๎างนวัตกรรม
และชิ้นงาน 
๖.2 ด าเนินการพัฒนาการเรียน
การสอนโดยเน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ
ผํานการบูรณาการที่เป็นไป 

สํงเสริมและพัฒนากระบวนการ
เรียนรู๎ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
และเทคโนโลย ี

๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ 

สํงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ 
โดยเน๎นการปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ 

สํงเสริมการเรียนรู๎โดยน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบูรณา
การสํูสาระการ SMT 

๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ 
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ส่วนที่ 4 
โครงการและกิจกรรมตามกลยุทธ ์

การพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 
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โครงการและกิจกรรมตามกลยุทธ์การพัฒนาการจัดการศึกษา 
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 

 
เพ่ือการด าเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลนวรัตน์เป็นไปตามแผนพัฒนาการจัด 

การศึกษาของโรงเรียนที่วางไว๎จึงได๎ก าหนดโครงการและกิจกรรมตามกลยุทธ์ของโรงเรียน ดังนี้ 
 

กลยุทธ์โรงเรียน โครงการ/กิจกรรม 
ตัวช้ีวัด

ความส าเร็จ 
เป้าหมาย งบประมาณ/

ผู้รับผิดชอบ 25๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนา
คุณภาพนักเรียนทุกคน
ตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา และ
สามารถใช๎เทคโนโลยี
เพื่อเป็นเครื่องมือในการ
เรียนรู ๎
 
 

กิจกรรมเข๎าคํายวิชาการ ร๎อยละของผูเ๎รียน
ที่เข๎ารํวมกิจกรรม
แล๎วน าความรู๎ไป
ใช๎ตํอยอดได ๎

๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๐ ๙๕ 
นางสาวลัดดา  

ชินค า 

กิจกรรมรักการอําน คดิ
วิเคราะห ์

ร๎อยละของผูเ๎รียน
ที่อํานออก มี
ความสามารถใน
การคิดวิเคราะห ์

๗๐ ๗๒ ๗๕ ๗๙ ๘๒ 
นางสาวปภานัน  

ไชยพรม 

กิจกรรมแขํงขันวิชาการ ร๎อยละของผูเ๎รียน
ที่ได๎รับรางวัล
เหรียญทอง 

๘๐ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ 
นางสาว

ภาณมุาศ ทอง
สวําง 

กิจกรรมอินเตอร์เนต็เพื่อ
การเรยีนรู ๎

ร๎อยละของผูเ๎รียน
ที่ใช๎อินเตอร์เน็ต
ให๎เกิดประโยชน ์

๙๐ ๙๓ ๙๕ ๙๘ ๑๐๐ 
นางสาวกัญญา
ภรณ์ บญุเฉลียว 

กิจกรรมชุมนมุภาษาจีน ร๎อยละของผูเ๎รียน
ที่สามารถสื่อสาร
ภาษาจีนได ๎

๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๙๕ 
นางสาวชญา
นิษฐ ์ราภูม ี

กิจกรรมสํงเสริมรักการ
อํานภาษาอังกฤษ 

ร๎อยละของผูเ๎รียน
ที่สามารถอําน
ภาษาองักฤษได ๎

๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๙๕ 
นายพาสันต์ เดช

ราช 

กิจกรรมชุมนมุวํายน้ า ร๎อยละของผูเ๎รียน
ที่สามารถวํายน้ า
ได๎ถูกหลัก 

๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๙๕ 
นายวีรยุทธ  
โปะปะนม 

กิจกรรมวดัและ
ประเมินผล 

ร๎อยละของครูทีม่ี
ความรู๎การวดัและ
ประเมินผลการ
เรียนรู๎ใช๎วิธีการที่
หลากหลายขึ้น 

๗๐ ๗๕ ๗๘ ๘๓ ๘๖ 
นางสาวลัดดา  

ชินค า 

กิจกรรมทัศนศึกษา
แหลํงเรียนรู ๎

ร๎อยละของผูเ๎รียน
ที่เข๎ารํวมกิจกรรม
ทัศนศึกษา 

๙๐ ๙๕ ๙๘ ๙๙ ๑๐๐ 
นางสาวมนัญญา  

ออทอลาน 

กิจกรรมสํงเสริมการ
ทดสอบวัดผลระดับชาติ 
O-NET 

ร๎อยละของผูเ๎รียน
ที่สอบได๎คะแนน
สูงกวําระดับปร
เทศ 

๗๐ ๗๒ ๗๔ ๗๘ ๘๐ 
นางสาววนิดา  

ทองลา 
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กลยุทธ์โรงเรียน โครงการ/กิจกรรม 
ตัวช้ีวัด

ความส าเร็จ 
เป้าหมาย งบประมาณ/

ผู้รับผิดชอบ 25๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนา
คุณภาพนักเรียนทุกคน
ตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา และ
สามารถใช๎เทคโนโลยี
เพื่อเป็นเครื่องมือในการ
เรียนรู ๎
 

กิจกรรมสํงเสริมการ
ทดสอบวัดผลระดับชาติ 
NT,RT 

ร๎อยละของผูเ๎รียน
ที่สอบได๎คะแนน
สูงกวําระดับปร
เทศ 

๗๐ ๗๒ ๗๔ ๗๘ ๘๐ 
นายจงวิวัฒน์  

ผลกอง 

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร ์ ร๎อยละของผูเ๎รียน
ที่เข๎ารํวมกิจกรรม 

๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ 
นางสาวมนัญญา  

ออทอลาน 
กิจกรรมวันภาษาไทย
และวันสุนทรภู ํ

ร๎อยละของผูเ๎รียน
ที่เข๎ารํวมกิจกรรม 

๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ 
นางสาวปภานัน  

ไชยพรม 
กิจกรรมแนะแนว จ านวนโรงเรยีนที่

ออกไปแนะแนว 
๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ 

นางสาวลัดดา  
ชินค า 

กิจกรรมประเมินการ
อําน 

ร๎อยละของผูเ๎รียน
ที่มีนิสัยรักการ
อําน 

๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ 
นางสาวณัฐิดา  
แสนสรุินทร ์

กิจกรรมอาหารกลางวัน ร๎อยละของผูเ๎รียน
ที่ได๎รับประทาน
อาหารกลางวัน 

๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ 
นางสาวทิพย์สถ
คนธ์ โคตรหา

นาม 
กิจกรรมดื่มนม ร๎อยละของผูเ๎รียน

ที่มีน้ าหนักสํวนสูง
เพิ่มขึ้น 

๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ 
นางสาวอารยา  

ธระเสนา 

กิจกรรมแปรงฟัน ร๎อยละของผูเ๎รียน
ที่มีสุขภาพฟันด ี

๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ 
นางสาวนิตยา  

หารธงชัย 
กิจกรรมวันเด็กและ
แขํงขันกีฬาสีภายใน 

ร๎อยละของผูเ๎รียน
ที่เข๎ารํวมกิจกรรม 
การแขํงขันกีฬา 

๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ 
นายวีรยุทธ  
โปะปะนม 

กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังให๎
นักเรียนทุกคนมี
คุณธรรม จรยิธรรม และ
น๎อมน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสูํการ
ปฏิบัต ิ

กิจกรรมหนา๎เสาธง ร๎อยละของผูเ๎รียน
ที่ตั้งใจรํวม
กิจกรรม 

๙๐ ๙๕ ๙๖ ๙๗ ๑๐๐ 
นางสาวลัดดา  

ชินค า 

กิจกรรมไหว๎คร ู ร๎อยละของผูเ๎รียน
ที่แสดงออกถึง
ความเคารพคร ู

๘๐ ๙๐ ๙๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 
นางสาวนิตยา  

หารธงชัย 

กิจกรรมประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 

ร๎อยละของผูเ๎รียน
ทีเ่ข๎าใจการ
ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย 

๗๐ ๗๑ ๗๒ ๗๓ ๘๕ 
นายวีรยุทธ  
โปะปะนม 

กิจกรรมวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา 

ร๎อยละของผูเ๎รียน
ที่เข๎ารํวมกิจกรรม 

๙๐ ๙๓ ๙๗ ๙๙ ๑๐๐ 
นายจงวิวัฒน์  

ผลกอง 
กิจกรรมเข๎าคําย
คุณธรรม 

ร๎อยละของผูเ๎รียน
ที่เข๎ารํวมกิจกรรม
และน ามาปรับใช๎
ในชีวติประจ าวัน 

๙๐ ๙๓ ๙๗ ๙๙ ๑๐๐ 
นายจงวิวัฒน์  

ผลกอง 

กิจกรรมตักบาตร ร๎อยละของผูเ๎รียน
ที่เข๎ารํวมกิจกรรม 
 

๙๐ ๙๓ ๙๗ ๙๙ ๑๐๐ 
นายจงวิวัฒน์  

ผลกอง 
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กลยุทธ์โรงเรียน โครงการ/กิจกรรม 
ตัวช้ีวัด

ความส าเร็จ 
เป้าหมาย งบประมาณ/

ผู้รับผิดชอบ 25๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ 

กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังให๎
นักเรียนทุกคนมี
คุณธรรม จรยิธรรม 
และน๎อมน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสูํการปฏิบตั ิ

กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน
ลูกเสือ-ยุวกาชาด 

ร๎อยละของผูเ๎รียน
ที่เข๎ารํวมกิจกรรม 
มีระเบยีบวินัยและ
ผํานการประเมิน ๙๐ ๙๓ ๙๗ ๙๙ ๑๐๐ 

นายอภิสิทธ์ิ  
ฤทธิ์ประดิษฐ์ 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกคนให๎
ปฏิบัติงานตามบทบาท
หน๎าท่ีอยํางมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เกดิ
ประโยชนส์ูงสุดตํอ
นักเรียน 

กิจกรรมอบรมบุคลากร ร๎อยละของครูที่
ได๎รับการพัฒนา
ตนเอง 

๙๐ ๙๓ ๙๗ ๙๙ ๑๐๐ 
นายอภิสิทธ์ิ  
ฤทธิ์ประดิษฐ์ 

กิจกรรมสํงเสริม
คุณธรรม จรยิธรรม
ส าหรับคร ู

ร๎อยละของครูที่
เข๎ารับการอบรม ๙๐ ๙๓ ๙๗ ๙๙ ๑๐๐ 

นายจงวิวัฒน์  
ผลกอง 

กิจกรรมผลติสื่อและ
เทคโนโลย ี

ร๎อยละของครูที่ใช๎
สื่อและเทคโนโลยี
ในการจัดกิจกรรม
การเรยีนรู ๎

๙๐ ๙๓ ๙๗ ๙๙ ๑๐๐ 
นางสาวอภิญญา  

แสนศร ี

กิจกรรมสานสัมพันธ์  
บ๎าน  โรงเรียนและสํง
ความสุขสูํชุมชน 

ร๎อยละของชุมชน
ที่ให๎ความรํวมมือ
และสนบัสนุน
การศึกษา 

๘๐ ๘๔ ๘๘ ๙๐ ๙๕ 
นางสาวนิตยา  

หารธงชัย 

กิจกรรม Coaching 
Teams และ PLC 

ร๎อยละของครูทีไ่ด๎
เข๎ารับการพัฒนา
ตนเอง 

๙๐ ๙๕ ๙๕ ๙๘ ๑๐๐ 
นางสาวมนัญญา  

ออทอลาน 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนา
ระบบการบริหารจัด
การศึกษาให๎มี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตามหลัก
ธรรมาภิบาล และการมี
สํวนรํวมของทุกฝ่าย 
โดยยดึนักเรยีนเป็น
เป้าหมายสูงสดุ 

กิจกรรมประชุม
ผู๎ปกครอง 

ร๎อยละของ
ผู๎ปกครองที่เข๎า
รํวมการประชุม 

๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ 
นางสาวลัดดา  

ชินค า 

ประชุมจัดท าแผน
หลักสตูรสถานศึกษา 

ร๎อยละของความ
สมบูรณ์ในการ
จัดท าแผน
หลักสตูร 

๘๕ ๙๓ ๙๕ ๙๘ ๑๐๐ 
นางสาว

ภาณมุาศ  ทอง
สวําง 

กิจกรรมห๎องเรียนพิเศษ 
HOPE 

ร๎อยละของผูเ๎รียน
ที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ๓ 
ขึ้นไป 

๗๐ ๗๑ ๗๔ ๗๗ ๘๐ 
นางสาวอารยา  

ธระเสนา 

กิจกรรมภูมิปญัญาไทยสูํ
ห๎องเรียน 

ร๎อยละของครูที่ใช๎
แหลํงเรียนรู ๎

๙๐ ๙๓ ๙๗ ๙๙ ๑๐๐ 
ครูประจ าช้ันทุก

ทําน 
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กลยุทธ์โรงเรียน โครงการ/กิจกรรม 
ตัวช้ีวัด

ความส าเร็จ 
เป้าหมาย งบประมาณ/

ผู้รับผิดชอบ 25๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ 

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาและ
ปรับปรุงอาคารสถานท่ี 
แหลํงเรียนรู๎  ภูมิทัศน์
และสภาพแวดล๎อมให๎มี
สภาพที่เอื้อตํอการจัด
กิจกรรมการเรียนการ
สอน และการเรยีนรู๎
ตามธรรมชาติเต็ม
ศักยภาพ 

กิจกรรมแหลํงเรยีนรู๎ใน
ห๎องเรียน 

ร๎อยละของ
ห๎องเรียนที่พัฒนา ๘๐ ๘๕ ๘๙ ๙๐ ๙๕ 

ครูประจ าช้ันทุก
ทําน 

กิจกรรมสนามเด็กเลํน ร๎อยละของผูเ๎รียน
ที่พึงพอใจกับ
สนามเด็กเลํน 

๙๐ ๙๓ ๙๕ ๙๗ ๙๙ 
นางสาวอารยา  

ธระเสนา 

กิจกรรมปรับปรุงภมูิ
ทัศน์และสิ่งแวดล๎อม 

ร๎อยละของพื้นที่ท่ี
ได๎รับการพัฒนา ๙๐ ๙๓ ๙๕ ๙๗ ๙๙ 

นายวีรยุทธ โปะ
ปะนม 

กลยุทธ์ที่ 6 มุํงพัฒนา
โรงเรียน SMT สูํ
มาตรฐานสากลอยําง
ตํอเนื่อง 

กิจกรรมห๎องเรียนพิเศษ
คณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ตาม
แนวทาง สสวท. 

ร๎อยละของผูเ๎รียน
มีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์
อยํางเป็นระบบ มี
ความสามารถใน
การคิดสร๎างสรรค์ 
และคิดอยํางมี
วิจารณญาณ 
อภิปราย 

๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ 
นางสาวมนัญญา 

ออทอลาน 

กิจกรรมนเิทศภายใน ร๎อยละของครูที่
ได๎รับการนิเทศ 

๘๕ ๙๐ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ 
นายเจนณรงค์ 

วุฒิสาร 
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ส่วนที่ 5 
การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 
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การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 
 
 

บทบาทของผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 
 บทบาทหน๎าที่ของผู๎ที่เก่ียวข๎องกับการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือให๎การจัดการศึกษาบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ดังนี้ 
1. บทบาทของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
          1.1 รํวมวางแผนและให๎ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน  
          1.2 รํวมประเมินและรับทราบผลการดาเนินงานของสถานศึกษา  
          1.3 รํวมกาหนดระเบียบและข๎อบังคับเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาโรงเรียน  
          1.4 สํงเสริมสนับสนุนและให๎ข๎อเสนอแนะการดาเนินงานของโรงเรียน  
          1.5 ก าหนดเสนอแนะอัตรากาลังและการบริหารบุคคล 
2. บทบาทขงผู้บริหารสถานศึกษา  
              2.1 วางแผนการบริหารงานตามภารกิจของสถานศึกษา  
           2.2 นิเทศกากับติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร  
           2.3 ให๎คาชี้แนะแก๎ไขปัญหาในการปฏิบัติงานของบุคลากร  
           2.4 วางแผนการใช๎หลักสูตรให๎สอดคล๎องกับแผนพัฒนาการศึกษา  
           2.5 บริหารการใช๎อาคารสถานที่อยํางคุ๎มคําและเกิดประโยชน์สูงสุด  
           2.6 สํงเสริมสนับสนุนบุคลากรให๎มีความรู๎ความสามารถในการปฏิบัติงาน  
           2.7 ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได๎รับมอบหมายจากต๎นสังกัดหรือตามนโยบาย 
3. บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานวิชาการ 
          3.1 จัดท าหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
          3.2 วางแผนการจัดการเรียนการสอน/การจัดท าตารางสอน  
          3.3 วิเคราะห์หลักสูตรให๎สอดคล๎องกับท๎องถิ่นและความต๎องการของนักเรียน  
          3.4 รวบรวมข๎อมูลนาเสนอผลงานทางวิชาการตํอผู๎บริหาร คณะครู นักเรียน ผู๎ปกครอง  
          3.5 วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อดาเนินการปรับปรุงแก๎ไข  
          3.6 จัดกิจกรรมสํงเสริมงานวิชาการให๎กับนักเรียน  
          3.7 จัดท าปฏิทินปฏิบัติงานทางวิชาการ  
          3.8 สํงเสริมบุคลากรเข๎ารํวมประชุม อบรม สัมมนาทางวิชาการ  
          3.9 สํงเสริมสนับสนุนการนาเทคโนโลยีมาใช๎ในการจัดการเรียนการสอน  
          3.10 ประเมินผลการเรียนรู๎ของนักเรียนและรายงานผล  
4. บทบาทหน้าที่ของหัวหน้าสายช้ัน 
    4.1 ท าหน๎าที่หัวหน๎าสายชั้นและงานที่ได๎รับมอบหมาย  
             4.2 เป็นคณะกรรมการบริหารโรงเรียน  
             4.3 วางแผนปฏิบตัิงานเกี่ยวกับงานวิชาการ  
             4.4 นิเทศ ก ากับ ติดตามการปฏิบัติงานของครูตามสายชั้น  
             4.5 เสริมสร๎างความเข๎าใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสายชั้น  
             4.6 ปฏิบัติงานอื่นๆท่ีได๎รับมอบหมาย 
5. บทบาทหน้าที่ของครูผู้สอน  
             5.1 การเตรียมการสอน  
                   1) ศึกษาหลักสูตร คูํมือครู และเอกสารประกอบการสอน  
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                   2) จัดท าแผนการเรียนรู๎  
                   3) การจัดหาและการจัดท าสื่อการสอน  
                   4) การวัดผลประเมินผลการเรียนรู๎  
             5.2 การสอนซํอม/เสริม  
                   1) การวิเคราะห์ข๎อมูลนักเรียนรายบุคคล  
                   2) การเลือกวิธีการสอน  
                   3) ด าเนินการสอนซํอม/เสริม  
                   4) การวิเคราะห์ตนเอง  
              5.3 การสอนแทน 
                   1) สอนแทนครูที่ไมํมาเนื่องจากลา 
                   2) สอนแทนครูที่ไมํมาเนื่องจากไปอบรม 
              5.4 การสํงเสริมการสอน 
                   1) การตรวจผลงานนักเรียน 
                   2) การปฏิบัติงานธุรการประจ าชั้น 
              5.5 การจัดสภาพห๎องเรียนที่เอ้ือตํอการจัดการเรียนการสอน 
              5.6 การจัดกิจกรรมนักเรียน  
                   1) การดูแลชํวยเหลือนักเรียน  
                   2) การดูแลอบรมนักเรียน  
                   3) การควบคุมการปฏิบัติงานของนักเรียน  
                   4) การตรวจสุขภาพนักเรียน  
              5.7 การปฏิบัติงานอื่นที่ได๎รับมอบหมาย  
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ปัจจัยแหง่ความส าเร็จในการปฏิบัติงานตามภารกจิภายใน 5 ปี ไปสู่การปฏิบัต ิ
 

การบริหารจัดการและด าเนินงานตามภารกิจภายใน 5 ปี (พ.ศ.25๖๔ –256๘) ของโรงเรียน                 
จะประสบความส าเร็จและบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว๎ได๎หรือไมํนั้น จ าเป็นที่จะต๎องด าเนินการก ากับ
ติดตาม ประเมินผล ประกอบด๎วยปัจจัยหลักดังนี้ 
      1. ความเชื่อมโยงระหว่างโรงเรียนกับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ  
 เมื่อโรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ ได๎จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 25๖๔ –256๘ เสร็จ
เรียบร๎อยแล๎วโรงเรียนจะต๎องแจ๎งให๎ผู๎ที่รับผิดชอบในกิจกรรมโครงการตํางๆ ทราบเพ่ือเตรียมความพร๎อมและ
ด าเนินการให๎บรรลุ  เป้าหมาย และครอบคลุมตามตัวชี้วัดที่ก าหนด พร๎อมทั้งการปฏิบัติตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษา ปีการศึกษา 25๖๔ –256๘ 

2. แนวทางการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล 
 เพ่ือให๎แผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 25๖๔ –256๘ เป็นแนวทางในการน ากลยุทธ์สูํการ
ปฏิบัติอยํางเป็นรูปธรรม จึงได๎ก าหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  2.1 การติดตามความก๎าวหน๎าประจ าปี (Annual review) เป็นการติดตามความก๎าวหน๎า
ของตัวชี้วัดในแตํละกลยุทธ์ เพ่ือตรวจสอบถึงผลงานที่เกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนดอันจะ
น าไปสูํการทบทวน ปรับปรุง แก๎ไขเป้าหมายและกลยุทธ์ให๎มีความเหมาะสมตํอไป 
  2.2 การประเมินผลในระยะครึ่งแผน (Mid –term evaluation) เป็นการประเมินผลในชํวง
ปีแรกของแผน คือ เมื่อสิ้นสุดปี พ.ศ. 25๖๔ ทั้งนี้เพ่ือทบทวนผลความก๎าวหน๎าและปัญหาอุปสรรค รวมทั้ง
ทบทวนกลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย หรือการปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติราชการให๎มีความเหมาะสม  
  2.3 การประเมินผลเมื่อสิ้นสุดแผน (Summative evaluation) เป็นการประมวลผล
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เมื่อสิ้นสุดปี พ.ศ. 256๘ เพ่ือสรุปผลการปฏิบัติงานและผลสัมฤทธิ์ที่เกิดข้ึน 
      3. โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ จะต้องจัดท ารายงานประจ าปีเพื่อเปิดเผยและแสดงให้เห็นถึงข้อมูล
สารสนเทศเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ตามท่ีได้ลงมือปฏิบัติแล้ว 
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ภาคผนวก 
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ค าสั่งโรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 
ที ่อนร.๒/25๖๔ 

เรื่อง  แตํงตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
ปีการศึกษา  25๖๔ – 256๘ 

............................................................. 
เพ่ือให๎การด าเนินงานจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา  ปีการศึกษา 25๖๔ – 256๘ เป็นไปด๎วย

ความเรียบร๎อย มีการพัฒนามีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ตํองาน โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์จึงแตํงตั้ง
คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 25๖๔ – 256๘ ดังตํอไปนี้ 

 

1. คณะกรรมการอ านวยการ ประกอบด๎วย 
1.1 ร๎อยต ารวจตรีไพรรัตน์ วุฒิสาร ผู๎จัดการโรงเรียน    ประธานกรรมการ 
1.2 นางวิเลียน วุฒิสาร                    ผู๎อ านวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 
1.3 นางสาวลัดดา ชินค า          ครู   กรรมการ 
1.4 นางสาวภาณุมาศ ทองสวําง        หัวหน๎าฝ่ายวิชาการ      กรรมการและเลขานุการ 

มีหน๎าที่ ให๎ค าปรึกษา ให๎ความชํวยเหลือ รํวมมือก ากับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และวางแผนพัฒนา
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 25๖๔ – 256๘ 
 

2. คณะกรรมการด าเนินงาน ประกอบด๎วย 
2.1 นางสาวลัดดา ชินค า   หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์ ประธานกรรมการ 
2.2 นางสาวมนัญญา ออทอลาน  หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์ ฯ กรรมการ  
2.3 นางสาวกัญญาภรณ์ บุญเฉลียว หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพ กรรมการ 
2.4 นางสาวปภานัน  ไชยพรม  หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย กรรมการ 
2.5 นายอภิสิทธิ์ ฤทธิ์ประดิษฐ์  หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ กรรมการ 
2.6  นายจงวิวัฒน์  ผลกอง  หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษาศาสนา ฯ กรรมการ 
๒.๗ นายวีระยุทธ  โปะปะนม  หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎สุขศึกษา ฯ กรรมการ 
๒.๘ นายเกียรศักดิ์  อํอนคูณ  หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎ศิลปะ  กรรมการ 
๒.๙ นางสาวภาณุมาศ ทองสวําง  หัวหน๎าฝ่ายวิชาการ    เลขานุการ 

มีหน๎าที่ รวบรวมแผนงาน/โครงการ ของฝ่ายงานเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา และจัดท า
เอกสาร ประสานงาน รวบรวมแผนงาน/โครงการ จัดพิมพ์ จัดท ารูปเลํมแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปี
การศึกษา 25๖๔ – 256๘ 

ให๎คณะกรรมการได๎รับการแตํงตั้งปฏิบัติหน๎าที่อยํางเครํงครัด เต็มความรู๎ ความสามารถ เพ่ือให๎เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลแกํทางราชการตํอไป 

  สั่ง  ณ  วันที่  1  มิถุนายน  25๖๔ 
   ทั้งนี้  ตั้งแตํบัดนี้เป็นต๎นไป 
          
        
         ลงชื่อ 
          (นางวิเลียน วุฒิสาร) 
              ผู๎อ านวยการโรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 
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การให้ความเห็นชอบเอกสาร 
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 25๖๔ – 256๘ 

ของโรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 
****************************** 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ ครั้งที่ ๑/25๖๔ เมื่อวันที่ ๘ เดือน กุมภาพันธ์
พ.ศ. 25๖๔ ได๎พิจารณาแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 25๖๔ – 256๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ของโรงเรียน
อนุบาลนวรัตน์ แล๎ว  

เห็นชอบให๎ด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 25๖๔ – 256๘ ได ๎

 

                                                            
(ลงชื่อ)  
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รายงานวาระการประชุม 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน  
ครั้งที่ 1/๒๕64 

 
8 กุมภาพันธ์ ๒๕64 เวลา 09.๐๐ น. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ณ  โรงเรียนอนุบาลนวรัตน ์
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ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
ครั้งที่ 1/๒๕64 

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕64 เวลา 09.00 น. 
ณ โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 

 
ผู้มาประชุม 
      1. ร.ต.ต.ไพรรัตน์  วุฒิสาร   ผู๎รับใบอนุญาต  ประธานกรรมการ 
  2. นางวิเลียน  วุฒิสาร   ผู๎อ านวยการ  รองประธานกรรมการ 
  3. นายอนันต์ พรมสมบัติ   ผู๎ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
  4. นายธงชัย  มหาชัย   ผู๎แทนชุมชน    กรรมการ 
  5. นายราวี  กลิ่นหอม  ผู๎แทนผู๎ปกครอง  กรรมการ 
  6. นางราวดี  รักษาบุญ   ผู๎แทนผู๎ปกครอง  กรรมการ 
  7. นางสาวทิพสุคนธ์ โคตรหานาม ผู๎แทนครู  กรรมการ 
  8. นางสาวลัดดา ชินค า   ผู๎แทนครู  กรรมการและเลขานุการ 
ผู้ไม่มาประชุม 
      ไมํมี 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
      ๑. นางสาวกาญจนา  จนับุตรดี     หัวหน๎าฝ่ายธุรการ-การเงิน 
      2. นางสาวณัฐิดา แสนสรุินทร์ ครูหัวหน๎าสายชั้น ป.1               กลุํมสาระภาษาไทย 
      3. นางสาวภาณุาศ  ทองสวําง           ครูหัวหน๎าสายชั้น ป.2      กลุํมสาระวิทยาศาสตร์ 
      4. นายจงวิวัฒน ์ ผลกอง                ครูหัวหน๎าสายชั้น ป.๓   กลุํมสาระสังคมศาสตร์ 
      5. นายเจนณรงค์  วุฒิสาร             ครูหัวหน๎าสายชั้น ป.4      กลุมํสาระคณิตศาสตร์ 
      6. นางสาวเกวลิน  ละคร   ครูหัวหน๎าสายชั้น ป.5      กลุํมสาระคณิตศาสตร์ 
      6. นางสาวปภานัน ไชยพรม           ครูหัวหน๎าสายชั้น ม.๑     กลุํมสาระภาษาไทย 
      7. นางสาวมนัญญา  ออทอลาน ครูหัวหน๎าสายชั้น ม.๒     กลุํมสาระวิทยาศาสตร์ 
      8. นางสาวจารุวรรณ  อปุคุณ   ครูหัวหน๎าสายชั้น ม.3               กลุํมสาระคณิตศาสตร์    
            
เริ่มประชุม เวลา 09.๐๐ น. 
 เมื่อคณะกรรมการมาครบองค์ประชุมแล๎ว ประธานกลําวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระดังนี้ 
 
 ระเบียบวาระเรื่องที่ ๑ ประธานแจ้งในที่ประชุมทราบ 

- การเข๎ารํวมโครงการ SMT โรงเรียนคุณภาพ ตามมาตรฐาน สสวท. เพ่ือพัฒนาโรงเรียนในโครงการฯ ให๎มี
คุณภาพ ด๎านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. พัฒนานักเรียนให๎มีทักษะการเรียนรู๎
ที่เน๎นการคิดวิเคราะห์ คิดริเริ่มสร๎างสรรค์และประยุกต์ใช๎ความรู๎และแก๎ไขปัญหา ซึ่งสํงผลตํอการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน การน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน และการประกอบอาชีพ 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 ระเบียบวาระเรื่องที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 6/2563 
เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
          มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2563 โดยไมํมีข๎อแก๎ไข 
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ระเบียบวาระเรื่องที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 6/2563 เม่ือวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 
2563 
  3.1 จ านวนนักเรียน ณ วันที่ 10 ธันวาคม 2563 ที่ขอรับอุดหนุนอุปกรณ์การเรียน และกิจกรรม
พัฒนาผู๎เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ดังนี้ 

แยกตามระดับชั้น 

จ านวน
นักเรียนเต็ม
ตามบัญชี 

(คน) 

จ านวนนักเรียนที่ขอรับสิทธิอุดหนุน (คน) 

คําอุปกรณ์การเรียน (คน) คํากิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน (คน) 

กํอนประถมศึกษา 
อ.1 36 36 36 
อ.2 53 53 53 
อ.3 64 64 64 

รวมกํอนประถม 153 153 153 
ปะถมศึกษา 

ป.1 59 59 59 
ป.2 60 60 60 
ป.3 58 58 58 
ป.4 102 102 102 
ป.5 62 62 62 
ป.6 45 45 45 

รวมประถมศึกษา 386 386 386 
มัธยมศึกษาตอนต๎น 

ม.1 22 22 22 
ม.2 26 26 26 
ม.3 19 19 19 

รวมมัธยมศึกษา 67 67 67 
รวมทุกระดับ 606 606 606 

 
ภาคเรียนที่ 2 ในปีการศึกษา 2563 ขอเสนอรับเงินอุดหนุนเป็นเงินคําอุปกรณ์การเรียน และ

กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน ส าหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 
ระดับ อนุบาล    จ านวน  153 คน 
ระดับ ประถมศึกษา  จ านวน  386 คน 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น จ านวน    67 คน 

   รวมทกุระดับ  606 คน 
จ านวนเงินที่ขอ

เบิกแต่ละรายการ 
รายการเงินอุดหนุน 

ค่าอุปกรณ์การเรียน (บาท) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (บาท) 
104,440 154,585 

จ านวนเงินที่ขอรับอุดหนุนทั้งสิ้น (บาท)                                                                     259,025 
จ านวนเงินที่ขอรับอุดหนุนทั้งสิ้น (บาท) (เป็นตัวอักษร)                 สองแสนห๎าหมื่นเก๎าพันยี่สิบห๎าบาทถ๎วน 
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              มติที่ประชุม รับทราบ/ด าเนินการขอรับเงินอุดหนุนอุปกรณ์การเรียน และกิจกรรมพัฒนา
ผู๎เรียน ส าหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 
 3.2 สรุปผลการใช๎จํายเงินอุดหนุนเป็นคําหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียนและกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู๎เรียน ประจ าปีการศึกษา 2562 

รายการ 
จ านวนนักเรียนที่มีสิทธิ
รับเงินอุดหนุน (คน) 

ได้รับเงนิงบ 
ประมาณ (บาท) 

ใช้จ่ายไป 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

คําหนังสือ 731 407,462 407,462 0 
คําอุปกรณ์การเรียน 731 247,302 247,302 0 
คําเครื่องแบบ 731 255,181 255,181 0 
คํากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพ 

731 365,499 365,499 0 

              มติที่ประชุม เห็นชอบสรุปผลการใช๎จํายเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี ทั้ง 4 รายการ 
       3.3 เงินอุดหนุนเป็นคําอาหารเสริม (นม)  

โรงเรียนเอกชน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ประมาณการจากข๎อมูล ณ วันที่ 10 สิงหาคม 
2563 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ระดับกํอนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา 
ชั้น จ านวนนักเรียน ชั้น จ านวนนักเรียน 
อ.1 34 ป.1 60 
อ.2 52 ป.2 64 
อ.3 65 ป.3 62 

  ป.4 102 
  ป.5 65 
  ป.6 45 

รวม 151 รวม 398 
            มติที่ประชุม รับทราบ/ด าเนินการขอรับเงินอุดหนุนเป็นคําอาหารเสริม (นม) โรงเรียนเอกชน 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ประมาณการจากข๎อมูล ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2563 ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 
 
          ระเบียบวาระเรื่องที่ 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
  4.1 จ านวนนักเรียนตามประมาณการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564    

แยกตามระดับชั้น 
จ านวนนักเรียนเต็มตามบัญชี 

(คน) 
จ านวนนักเรียน 

ตามประมาณการ 
กํอนประถมศึกษา 

อ.1 34 23 
อ.2 53 23 
อ.3 64 37 
รวมกํอนประถมศึกษา 151 83 
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แยกตามระดับชั้น 
จ านวนนักเรียนเต็มตามบัญชี 

(คน) 
จ านวนนักเรียน 

ตามประมาณการ 
ปะถมศึกษา 

ป.1 59 41 
ป.2 60 41 
ป.3 58 42 
ป.4 102 40 
ป.5 62 71 
ป.6 45 43 
รวมประถมศึกษา 386 278 

มัธยมศึกษาตอนต๎น 
ม.1 22 15 
ม.2 26 15 
ม.3 19 18 
รวมมัธยมศึกษาตอนต๎น 67 48 
รวมนักเรียนทุกระดับ 604 409 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
          ระเบียบวาระเรื่องท่ี 5   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ/อนุมัติ 
  5.1 เงินอุดหนุนรายบุคคล 
  - สรุปผลการใช๎จํายรายบุคคล ประจ าปีการศึกษา 2562 ดังเอกสารแนบหมายเลข 1 
  - บัญชีรายรับ – จําย ของโรงเรียนประจ าปีการศึกษา 2562 ดังเอกสารแนบหมายเลข 2 
  - แผนการใช๎จํายเงินอุดหนุนรายบุคคล ประจ าปีการศึกษา 2563 ดังนี้ 

โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์เป็นโรงเรียนประเภทสามัญศึกษาทั่วไป ได๎รับเงินอุดหนุนรายบุคคล ตามยอด
จ านวนนักเรียน ณ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563  

- ระดับกํอนประถมศึกษา จ านวน 151 คน ๆ ละ 1,700 บาท เป็นเงิน 256,700 บาท  
- ระดับประถมศึกษา      จ านวน 398 คน ๆ ละ 1,900 บาท เป็นเงิน 756,200 บาท 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น (ม.1-3) จ านวน 67 คน ๆ ละ 3,500 บาท เป็นเงิน 234,500 บาท 

รวมจ านวน 616 คน เป็นเงิน 1,247,400 บาท 
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แผนการใช๎จํายเงินคําจัดการเรียนการสอน ประจ าปีงบประมาณ 2563 (งบเงินอุดหนุนรัฐบาล) 

ล าดับที่ รายการคําใช๎จําย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ยอดเงิน
คําใช๎จําย 
(บาท) 

คิดเป็น 

ร๎อยละ 
หมายเหตุ 

1 งบพัฒนางานวิชาการ 
 

  
 

2 งบพัฒนางานบริหารบุคคล 
 

  
 

๓ งบพัฒนางานบริหารงบประมาณ 
 

  
 

๔ งบพัฒนางานบริหารทั่วไป 
 

  
 

๕ คําจ๎างบุคลากร 
พ.ค. 63 –  
เม.ย. 64 

1,247,400 100 
 

6 
รายจํายประจ า 

(คําสาธารณูปโภค + ซํอมแซมพาหนะ + 
เดินทางฯ)  

  
 

7 งบส ารองจําย 
 

  
 

 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น . 1,247,400 100 

เงินอุดหนุนรายบุคคลไมํ
เพียงพอตํอคําจ๎างบุคลากร

ทางการศึกษาในแตํละ
เดือน 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 
  

  5.2 เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี 
5.2.1 จ านวนนักเรียนตามประมาณการที่ขอรับการอุดหนุนหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบ
นักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ประมาณการจากจ านวน
นักเรียน ณ วันที่ 10 ธันวาคม 2563 ดังนี้ 

แยกตาม
ระดับชั้น 

จ านวนนักเรียน
เต็มตามบัญชี 

(คน) 

จ านวนนักเรียนที่ขอรับสิทธิอุดหนุน (คน) 

คําหนังสือเรียน 
(คน) 

คําอุปกรณ์การ
เรียน (คน) 

คําเครื่องแบบ
นักเรียน (คน) 

คํากิจกรรม
พัฒนาผู๎เรียน 

(คน) 
กํอนประถมศึกษา 

อ.1 34 23 23 23 23 
อ.2 53 23 23 23 23 
อ.3 64 37 37 37 37 
รวมกํอน
ประถมศึกษา 

151 83 83 83 83 
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แยกตาม
ระดับชั้น 

จ านวนนักเรียน
เต็มตามบัญชี 

(คน) 

จ านวนนักเรียนที่ขอรับสิทธิอุดหนุน (คน) 

คําหนังสือเรียน 
(คน) 

คําอุปกรณ์การ
เรียน (คน) 

คําเครื่องแบบ
นักเรียน (คน) 

คํากิจกรรม
พัฒนาผู๎เรียน 

(คน) 
ปะถมศึกษา 

ป.1 59 41 41 41 41 
ป.2 60 41 41 41 41 
ป.3 58 42 42 42 42 
ป.4 102 40 40 40 40 
ป.5 62 71 71 71 71 
ป.6 45 43 43 43 43 
รวมประถม 386 278 278 278 278 

มัธยมศึกษาตอนต๎น 
ม.1 22 15 15 15 15 
ม.2 26 15 15 15 15 
ม.3 19 18 18 18 18 
รวมมัธยม 67 48 48 48 48 
รวมทุกระดับ 604 409 409 409 409 
       ในปีการศึกษา 2564 ขอเสนอรับเงินอุดหนุนเป็นเงินคําหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบ
นักเรียน และกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน ตามประมาณการส าหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
ระดับ อนุบาล    จ านวน    83 คน 
ระดับ ประถมศึกษา  จ านวน  278 คน 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น จ านวน    48 คน 
  รวมทุกระดับ  409 คน 
 

ระดับการศึกษา 
จ านวนเงินที่ขอรับอุดหนุน 

คําหนังสือเรียน 
(บาท) 

คําอุปกรณ์การ
เรียน (บาท) 

คําเครื่องแบบ
นักเรียน (บาท) 

คํากิจกรรมพัฒนา
ผู๎เรียน (บาท) 

กํอนประถมศึกษา 16,600 8,300 24,900 17,845 
ประถมศึกษา 196,448 54,210 100,080 66,720 
มัธยมศึกษา 41,697 10,080 21,600 21,120 
จ านวนเงินที่ขอรับอุดหนุนทั้งสิ้น (บาท)                                                                   579,600 
จ านวนเงินที่ขอรับอุดหนุนทั้งสิ้น (บาท) (เป็นตัวอักษร)                ห๎าแสนเจ็ดหมื่นเก๎าพันหกร๎อยบาทถ๎วน 
             มติที่ประชุม เห็นชอบจ านวนนักเรียนตามประมาณการที่ขอรับเงินอุดหนุนคําหนังสือเรียน อุปกรณ์
การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน ตามประมาณการส าหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2564 
 
5.2.2 ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการรับเงินอุดหนุนเป็นคําหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน 
เครื่องแบบนักเรียนและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน 
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แนวทางการด าเนินงานงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
  

รัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๖๐ได๎บัญญัติสาระส าคัญในหมวด ๕ หน๎าที่ของรัฐ
ด๎านการศึกษาโดยมาตรา ๕๔ รัฐต๎องด าเนินการให๎เด็กทุกคนได๎รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปีตั้งแตํกํอนวัย
เรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอยํางมีคุณภาพโดยไมํเก็บคําใช๎จํายและบัญญัติเกี่ยวกับการสนับสนุนคําใช๎จําย
วําในการด าเนินการให๎เด็กเล็กได๎รับการดูแลและพัฒนา หรือให๎ประชาชนได๎รับการศึกษา รัฐต๎องด าเนินการให๎
ผู๎ขาดแคลนทุนทรัพย์ได๎รับการสนับสนุนคําใช๎จํายในการศึกษาตามความถนัดของตน 

ในสํวนของบทบัญญัติของพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติมได๎
บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิและหน๎าที่ทางการศึกษาในลักษณะเชํนเดียวกับรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ โดยมาตรา 10 วรรคหนึ่งได๎บัญญัติไว๎วํา”การจัดการศึกษาต๎องจัดให๎บุคคลมีสิทธิและ
โอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไมํน๎อยกวําสิบสองปีที่รัฐต๎องจัดให๎อยํางทั่วถึงและมีคุณภาพโดย
ไมํเก็บคําใช๎จําย” ประกอบกับมาตรา 14 บัญญัติวํา บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน
องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน ซึ่งสนับสนุนหรือจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานมีสิทธิได๎รับสิทธิประโยชน์ตามควรแกํกรณี ดังตํอไปนี้                               

 (1) การสนับสนุนจากรัฐให๎มีความรู๎ความสามารถในการอบรมเลี้ยงดูบุคคลซึ่งอยูํในความดูแล
รับผิดชอบ  

 (2) เงินอุดหนุนจากรัฐสาหรับการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามท่ีกฎหมายก าหนด                           
 (3) การลดหยํอนหรือยกเว๎นภาษีสาหรับคําใช๎จํายการศึกษาตามที่กฎหมายก าหนด 

            ประกอบกับค าสั่งหัวหน๎าคณะรักษาความสงบแหํงชาติ เห็นวํา นโยบายจัดการศึกษาไมํเก็บคําใช๎จําย
เป็นเวลา 15 ปี สอดคล๎องกับนโยบายด๎านการศึกษาของคณะรักษาความสงบแหํงชาติ และนโยบายปฏิรูป
การศึกษาของรัฐบาล ทั้งสามารถลดความเหลื่อมล้ า สร๎างโอกาสทางการศึกษาและความเป็นธรรมในสังคม 
แก๎ปัญหาความยากจน ตลอดจนสํงเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และสอดคล๎องกับความต๎องการของ
ประชาชน จึงได๎ออกค าสั่งหัวหน๎าคณะรักษาความสงบแหํงชาติ ที ่28/2559  เรื่องให๎จัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 15 ปี โดยไมํเก็บคําใช๎จํายมีผลบังคับใช๎ ตั้งแตํ วันที่ 15 มิถุนายน    พุทธศักราช 2559 ได๎ยืนยัน
แนวทางการจัดให๎บุคคลได๎รับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไมํน๎อยกวํา 1๕ ปี โดยไมํเก็บคําใช๎จํายและพัฒนาตํอไป
ด๎วยการยกระดับจากการเป็นโครงการตามนโยบายของแตํละรัฐบาลให๎เป็นหน๎าที่ของรัฐ และ มาตรการตาม
กฎหมายเพื่อเป็นหลักประกันความยั่งยืนมั่นคง และ เพ่ือให๎สามารถจัดงบประมาณสนับสนุนได๎อยํางตํอเนื่อง 
และได๎ให๎ ความหมายของคําใช๎จํายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 15 ปี เพ่ือเสนอตามกระบวนการจัดท า
งบประมาณรายจํายประจ าปี โดยไมํมีคําใช๎จําย ได๎แกํ  

๑) คําจัดการเรียนการสอน 
๒) คําหนังสือเรียน 
๓) คําอุปกรณ์การเรียน 
๔) คําเครื่องแบบนักเรียน 
๕) คํากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน 
๖) คําใช๎จํายอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ 

ดังนั้น  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  ส านักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน ได๎รับ
งบประมาณตามโครงการสนับสนุนคําใช๎จํายในการจัดการศึกษาตั้งแตํระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  โดยได๎รับคําใช๎จํายในรายการ 
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   ๑) คําจัดการเรียนการสอน 
๒) คําหนังสือเรียน 
๓) คําอุปกรณ์การเรียน 
๔) คําเครื่องแบบนักเรียน 
๕) คํากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน 

ส านักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกสาร ได๎จัดท าแนวทางการด าเนินงานโครงการสนับสนุน
คําใช๎จํายในการจัดการศึกษาตั้งแตํระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา  ๒๕๖4 เพ่ือเป็นแนว
ทางการด าเนินงานของหนํวยงานและโรงเรียนเอกชนในสังกัด 
๑. โรงเรียนประเภทสามัญศึกษา 
คําหนังสือเรียน 
  กํอนประถมศึกษา     ๒๐๐ บาท/คน/ปี 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑      ๖๒๕ บาท/คน/ปี 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒      ๖๑๙ บาท/คน/ปี 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓      ๖๒๒ บาท/คน/ปี 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔      ๖๗๓ บาท/คน/ปี 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕      ๘๐๖ บาท/คน/ปี 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖      ๘๑๘ บาท/คน/ปี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑      ๗๖๔ บาท/คน/ปี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒      ๘๗๗ บาท/คน/ปี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓     ๙๔๙ บาท/คน/ปี 

2. ลกัษณะของหนังสือ 
กระทรวงศ ึกษาธ ิการสน ับสน ุนงบประมาณให ๎สถานศ ึกษาสน ับสน ุนค ําใช ๎จ ํายในการจ ัดการศ ึกษาขั้น

พ ื้นฐาน ตามโครงการสน ับสน ุนค ําใช๎จ ํายในการจ ัดการศ ึกษาต้ังแตํ ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขัน้พ ื้นฐาน 
ได๎แกํ 

2.1 ระดับกํอนประถมศึกษา เป ็นหน ังส ือเสร ิมประสบการณ ์ระด ับปฐมวัยทีส่อดคล ๎องตามหล ักส ูตรการศ ึกษา
ปฐมวัย พ ุทธศักราช ๒๕๖๐ 

2.2 ระดับประถมศึกษา (ป.๑ – ป.๖) 
เป็นหนังสือเรียนสาระการเร ียนรู๎พนฐาน รายว ิชาพ ื้นฐาน ๘ กลุํมสาระการเรียนรู๎ตามหลักสูตร

แกนกลางการศ ึกษาขั้นพ ื้นฐาน พ ุทธศักราช ๒๕๕๑ คือ 
1) ภาษาไทย 
2) คณิตศาสตร ์
3) ว ิทยาศาสตร์ 
4) สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
5) สุขศึกษาและพลศึกษา 
6) ศิลปะ 
7) การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
8) ภาษาตํางประเทศ (ภาษาอ ังกฤษ) 

และแบบฝ ึกห ัดในรายว ิชาพ ื้นฐาน ๓ กลุ ํมสาระการเร ียนรู ๎ตามหล ักส ูตรแกนกลาง การศ ึกษาขั้นพ ื้นฐาน 
พ ุทธศ ักราช ๒๕๕๑ ซ่ึงกระทรวงศ ึกษาธิการกำหนดให ๎มี เพ ื่อเสรมิท ักษะที่จ าเป ็นแกํน ักเร ียน เฉพาะระดับ
ประถมศึกษาเทํานั้น ได๎แก ํ 
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1) ภาษาไทย 
2) คณิตศาสตร์ 
3) ภาษาตํางประเทศ (ภาษาอ ังกฤษ) 

2.3 ระดับมัธยมศึกษา (ม.๑ - ม.3) 
เป็นหนังสือเรียน สาระการเร ียนรู๎พ ื้นฐาน รายวิชาพ ื้นฐาน ๘ กลุํมสาระการเรียนรู๎ ตามหลักสูตร

แกนกลางการศ ึกษาขั้นพ ื้นฐาน พ ุทธศกัราช  ๒๕๕๑  
3. การคัดเลือกหน ังสือเรยีนและแบบฝึกหัด  

3.1 หนังสือเสรมิประสบการณ์ระดับปฐมว ัย  
ให ๎คร ูผู ๎สอนปฐมว ัยเป ็นผู ๎ค ัดเล ือกหน ังส ือตามหล ักการจ ัดการศ ึกษาปฐมว ัย โดยผ ํานความเห ็นชอบ

จากคณะกรรมการภาคี 4 ฝ ําย (ผู ๎แทนครู ผู ๎แทนผู ๎ปกครอง ผู ๎แทนช ุมชน และผู๎แทนนักเรียน) และ
คณะกรรมการสถานศ ึกษาขั้นพ ื้นฐาน การพ ิจารณาค ัดเล ือกให ๎พ ิจารณาจากความสอดคล ๎องของหล ักส ูตร
การศ ึกษา ปฐมว ัยและหล ักส ูตรสถานศ ึกษาต ํอการส ํงเสร ิมน ิส ัยร ักการอ ําน ส ํงเสร ิมกระบวนการค ิด 
ค ุณธรรม จร ิยธรรม ร ักษ ์สิ ํงแวดล ๎อม ฯลฯ ซ่ึงสามารถด ูรายชื่อต ัวอย ํางหน ังส ือที ํผ ํานการประกวด/การ
ค ัดเล ือกจาก หน ํวยงานภาคร ัฐและเอกชนจากเว็บไซต ์สำน ักวิชาการและมาตรฐานการศ ึกษา 
http://academic.obec.go.th  หร ือเว็บไซต ์ฐานข ๎อม ูลบ ัญช ีกำหนดสื ํอการเร ียนรู ๎สำหร ับเล ือกใช ๎ในสถานศ ึกษา ตาม
หล ักส ูตรแกนกลางการศ ึกษาขั้นพ ื้นฐาน พ ุทธศักราช 2551 http://academic.obec.go.th/textbook/web/ 

๓.๒ ส าหรับการคัดเลือกหนังสือเสริมประสบการณ์ระดับกํอนประถมศึกษา ครูผู๎สอนปฐมวัย 
เป็นผู๎คัดเลือกหนังสือตามหลักการจัดการศึกษาปฐมวัยและผํานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและ
คณะกรรมการรํวม ๔ ฝ่าย โดยพิจารณาจากความสอดคล๎องของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและหลักสูตร
สถานศึกษาตํอการสํงเสริมนิสัยรักการอนสํงเสริมกระบวนการคิดคุณธรรมจริยธรรม รักษ์สิ่งแวดล๎อม ฯลฯ ซึ่ง
สามารถดูรายชื่อตัวอยํางหนังสือที่ผํานการประกวด/การคัดเลือก จากหนํวยงานภาครัฐและเอกชน จาก
เว็บไซต์ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาhttp://academic.obec.g.th หรือเว็บไซต์ฐานข๎อมูลบัญชี 
ก าหนดสื่อการเรียนรู๎ส าหรับเลือกใช๎ในสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
๒๕๕๑ http://academic.obec.go.th/textbook/web/ 
๔. การจัดซื้อหนังสือ 

๔.๑ ให๎โรงเรียนด าเนินการจัดชื้อหนังสือ โดยถือปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริหารและ 
คณะกรรมการรํวม ๔ ฝ่าย ให๎มีการแตํงตั้งผู๎รับผิดชอบในการจัดซื้อ และผู๎รับผิดชอบในการตรวจรับ ซึ่งจะต๎อง
ไมํเป็นบุคคลคนเดียวกัน ในการจัดซื้อให๎ตระหนักถึงความคุ๎มคําและเกิดประโซนสูงสุด โปรํงใสสามารถ
ตรวจสอบได๎ จ านวนเงินอุดหนุนค าหนังสือเรียนค านวณจากราคาหนังสือเรียนที่หักสํวนลดแล๎ว ทั้งนี้ ไมํรวมถึง
หนังสือ อํานเสริมที่มีไว๎ให๎นักเรียนค๎นคว๎าในห๎องสมุด 

๔.๒ หนังสือเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัย จัดซื้อเพ่ือใช๎ส าหรับการจัดประสบการณ์การเรียนรู๎ ที่
สอดคล๎องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ควรมีหลากหลายประเภท หลากหลายในต๎านของผู๎แตํงผู๎วาด
ภาพประกอบและเนื้อหาการเรียนรู๎ และมีจ านวนเพียงพอเหมาะสมตํอการจัดประสบการณ์ในห๎องเรียนระดับ
กํอนประถมศึกษา 

๔.๓ หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ให๎
จัดซื้อ ๑๐๐ % ของจ านวนนักเรียนที่มีอยูํจริง ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ในปีการศึกษาที่ขอเบิก ในแตํละชั้นเรียน
เพ่ือให๎นักเรียนมีหนังสือเรียนครบทุกคน 

๔.๔ จัดซื้อแบบฝึกหัดรายวิชาพ้ืนฐานระดับประถมศึกษา ใน ๓ กลุํมสาระการเรียนรู๎ ได๎แกํ ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ และภาษาตํางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โดยจัดซื้อ ๑๐๐ % ของจ านวนนักเรียนที่มีอยูํจริง ณ 
วันที่ ๑๐ มิถุนายน ในปีการศึกษาที่ขอเบิก เพ่ือแจกให๎นักเรียนทุกคนโดยไมํเรียกคืน ทั้งนี้ การจัดซื้อ

http://academic.obec.go.th/
http://academic.obec.go.th/textbook/web/
http://academic.obec.go.th/textbook/web/
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แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และปีที่ ๔ ให๎พิจารณาเลือกซ้ือฉบับที่สอดคล๎องกับมาตรฐาน
การเรียนรู๎และ ตัวชี้วัด กลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
  ๔.๕ เมื่อด าเนินการจัดซื้อหนังสือเรียนเรียบร๎อยแล๎ว ให๎โรงเรียนแจกหนังสือเรียนให๎นักเรียน และ
จัดท ารายการหนังสือเรียนแยกรายชั้น แสดงรายชื่อหนังสือเรียน ชื่อส านักพิมพ์ ราคาหลังหักสํวนลด (ถ๎ามี)  
อัตราเงินอุดหนุนตามนโยบายรัฐ สํวนตํางที่ผู๎ปกครองรับผิดชอบ พร๎อมแจ๎งผู๎ปกครองรับทราบและให๎
นักเรียน/ผู๎ปกครองลงลายมือชื่อรับหนังสือเรียนไว๎เป็นหลักฐานในการตรวจสอบ และสร๎างวินัยให๎นักเรียนมี
ความรับผิดชอบและตระหนักถึงการใช๎หนังสือให๎คุ๎มคําและเกิดประโยชน์สูงสุด 

๔.๖ เงินอุดหนุนที่เหลือจาการจัดซื้อหนังสือเรียนและแบฝึกหัดกลุํมสาวะกรเรียนรู๎พ้ืนฐานรายวิชา
พ้ืนฐานให๎แกํนักเรียนทุกคนแล๎ว ไห๎น าสํงคืนส านักงานคณะกรมการสํงเสริมกาวศึกษาเอกชน/ส านักงาน
ศึกษาธิการงังหวัดส านักงานการศึกษาเอกชนงังหวัด ที่โรงเรียนตั้งอยูํภายในภาคเรียนนั้น ๆ หากเกินเวลาที่
ก าหนดจะถือวําโรงเรียนเบิกจํายโดยไมํมีสิทธิ์ และจะชะลอการเบิกจํายเงินอุดหนุนคําหนังสือเรียน อุปกรณ์
การเรียนเครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนในกาดเรียนถัดไป จนกวําโรงเรียนจะน าสํงคืน
เงินอุดหนุนพร๎อมดอกเบี้ยในอัตราร๎อยละ ๓๕ ตํอปี ของจ านวนเงินที่เบิกโดยไมํมีสิทธิ์  นับแตํวันที่ได๎รับโอน
เงินอุดหนุนจนถึงวันที่ช าระเสร็จสิ้น 
 
คําอุปกรณ์การเรียน 

ให๎โรงเรียนจํายเงินสดให๎กับนักเรียนหรือผู๎ปกครอง เพ่ือน าไปจัดหาอุปกรณ์การเรียนที่จ าเป็นตาม
กลุํมสาระการเรียนรู๎และสํงผลตํอการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนได๎แกํ สีเทียน สีน้ าดินน้ ามันไร๎สารพิษ กรรไกร
ส าหรับเด็กปฐมวัย กระดาษ สมุด ใบงาน ดินสอ ปากกา ยางลบ ไม๎บรรทัด เครื่องมือเรขาคณิต วัสดุฝึกตาม
กลุํมสาระ การเรียนรู๎ วัสดุฝึกอาชีพ วัสดุด๎าน ICT กระเป๋านักเรียน ฯลฯ ในอัตรา ดังนี้ 
  อัตราเงินอุดหนุน 

กํอนประถมศึกษา  ๑๐๐ บาท/คน/ภาคเรียน 
ประถมศึกษา   ๑๙๕ บาท/คน/ภาคเรียน 
มัธยมศึกษาตอนต๎น  ๒๑๐ บาท/คน/ภาคเรียน 
การด าเนินงาน 
๑. ให๎ผู๎จัดการและผู๎รับใบอนุญาตรํวมกันรับผิดชอบในการจํายเงินให๎กับนักเรียนผู๎ปกครอง 
๒. จํายเงินสดให๎กับนักเรียนผู๎ปกครอง เพื่อน าไปเลือกซื้ออุปกรณ์การเรียนที่จ าเป็นต๎องใช๎ใน 

การเรียนการสอนได๎ตามความต๎องการให๎เหมาะสมกับนักเรียนในแตํละระดับ 
๓ ให๎ผู๎รับเงินลงลายมือชื่อรับเงินไว๎เป็นหลักฐาน กรณีนักเรียนไมํสามารถลงลายมือชื่อรับเงินได๎ 

ให๎ผู๎ปกครองลงลายมือชื่อรับเงินแทน เพื่อเป็นหลักฐานการจํายเงินของโรงเรียน 
๔. โรงเรียนแจ๎งไห๎นักเรียน/ผู๎ปกครองจัดซื้อ จัดหาอุปกรณ์การเรียนได๎ตามความต๎องการ ได๎แกํ 

จัดซื้อจากสหกรณ์ ร๎านค๎าโรงเรียน ร๎านค๎า ชุมชน เป็นต๎น 
๕. ให๎โรงเรียนติดตามใบเสร็จรับเงิน/หลักฐานการจํายเงิน จากนักเรียนผู๎ปกครอง แยกและสรุป 

เป็นรายขั้นเรียนให๎ครบถ๎วน เพ่ือรอการตรวจสอบจากเจ๎าหน๎าที่ 
  ๖. ดูแลให๎นักเรียนมีอุปกรณ์การเรียนจริง หกตรวจสบพบวํานักเรียนไมํมีอุปกรณ์การเรียน 
โดยน าเงินไปใช๎งํายอยํางอ่ืนไมํเป็นไปตามวัตถุประสงค์ นักเรียน/ผู๎ปกครองต๎องคืนเงินให๎กับทางราชการ 
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คําเครื่องแบบนักเรียน 
            โ รง เ รี ยนแจ๎ งนั ก เรี ยนหรือผู๎ ปกครองจัดซื้ อ  จั ดหา เครื่ องแบบนั ก เรี ยน ตามระ เบียบ
กระทรวงศึกษาธิการวําด๎วยเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ.2551 หรือตามข๎อบังคับหรือข๎อก าหนดโรงเรียนวําด๎วย
การแตํงกายของโรงเรียนที่ได๎รับอนุญาต ในอัตราดังนี้  
   อัตราเงินอุดหนุน  
   กํอนประถมศึกษา   300 บาท/คน/ปี 
   ประถมศึกษา     360 บาท/คน/ปี 
   มัธยมศึกษาตอนต๎น    450  บาท/คน/ปี 
  การด าเนินงาน 

1. ให๎ผู๎จัดการและผู๎รับใบอนุญาตรํวมกันรับผิดชอบในการจํายเงินให๎กับนักเรียน/ผู๎ปกครอง 
2. จํายเงินสดให๎กับนักเรียน/ผู๎ปกครองเพ่ือน าไปซื้อเครื่องแบบนักเรียนตามความต๎องการและให๎ผู๎รับ

เงินลงลายมือชื่อผู๎รับเงินไว๎เป็นหลักฐานกรณีไมํสามารถลงลายมือชื่อรับเงินได๎ให๎ผู๎ปกครองลงลายมือชื่อรับเงิน
แทนเพ่ือเป็นหลักฐานการจํายเงินของโรงเรียน 

3. แจ๎งให๎นักเรียน/ผู๎ปกครองเลือกซื้อเครื่องแบบนักเรียนตามที่ได๎รับอนุญาตจากผู๎อนุญาตหรือตาม
ระเบียบการของโรงเรียนและหากมีเครื่องแบบเพียงพอแล๎วอาจน าเงินที่ได๎รับไปซื้อเข็มขัด ร๎องเท๎า ถุงเท๎า ชุด
ลูกเสือ /ยุวกาชาด ชุดกีฬา 

4. ให๎โรงเรียนติดตามใบเสร็จรับเงิน/หลักฐานการจํายเงินจากนักเรียน/ผู๎ปกครองแยกและสรุปเป็น
รายชั้นเรียนให๎ครบถ๎วน เพื่อรอการตรวจสอบจากเจ๎าหน๎าที่ 

5. ดูแลให๎นักเรียนมีเครื่องแบบนักเรียนจริง หากโรงเรียนตรวจสอบพบวํานักเรียนไมํมีเครื่องแบบ
นักเรียน โดยน าเงินไปใช๎จํายอยํางอ่ืนไมํเป็นไปตามวัตถุประสงค์ นักเรียน/ผู๎ปกครองต๎องคืนเงินให๎กับทาง
ราชการ 
คํากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน 
   อัตราเงินอุดหนุน 
   กํอนประถมศึกษา    215    บาท/คน/ภาคเรียน 
   ประถมศึกษา     240 บาท/คน/ภาคเรียน 
   มัธยมศึกษาตอนต๎น    440  บาท/คน/ภาคเรียน 
  ให๎โรงเรียนวางแผนก าหนดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู๎ เรียน เสนอคณะกรรมการ บริหารและ
คณะกรรมการ 4 ฝ่ายเห็นชอบโดยที่ผลการพิจารณาต๎องไมํเป็นการรอนสิทธิ์ของเด็กยากจนเด็กที่มีความ
ต๎องการพิเศษและเด็กด๎อยโอกาสที่พ่ึงจะได๎รับโดยการจัดกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนให๎โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรม
ให๎ครอบคลุมตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู๎ตามคํูมือบริหารจัดการเวลาเรียนลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู๎ โดย
วางแผนด าเนินการในแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียน และสามารถใช๎งบประมาณงบเงินอุดหนุนราย
จิตรกรรมพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนในการด าเนินการตามกิจกรรมดังกลําวได๎ 
  กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนมีสาระส าคัญดังตํอไปนี้  
           1. กิจกรรมวิชาการเป็นกิจกรรมที่สถานศึกษาจัดเพ่ิมเติมนอกจากการเรียนปกติในชั้นเรียนเพ่ือให๎
นักเรียนทุกคนได๎รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ สํงเสริมเด็กเกํงให๎มีความเป็นเลิศและแก๎ไขข๎อบกพรํองของ
นักเรียนที่เรียนอํอนให๎มีศักยภาพสูงขึ้นเน๎นกิจกรรมที่เสริมสร๎างจินตนาการให๎โอกาสนักเรียนได๎เรียนรู๎ได๎แกํ 
เข๎าคํายวิชาการ  
           2. กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมลูกเสือเนตรนารี ยุวกาชาดเป็นกิจกรรมที่ชํวยสํงเสริมนักเรียนให๎มี
คุณธรรมจริยธรรมคํานิยมที่ดีงามและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทั้งนี้กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู๎เป็นการ
ด าเนินการเพ่ือสร๎างคุณลักษณะและคํานิยมโดยปลูกฝังคํานิยมและจิตส านึกการท าประโยชน์ตํอสังคมมีจิต
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สาธารณะและการให๎บริการด๎านตํางๆที่เป็นประโยชน์ตํอตนเองและตํอสํวนรวมปลูกฝังความรักชาติศาสนา
พระมหากษัตริย์ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมมีวินัยซื่อสัตย์สุจริตเสียสละอดทนมุํงมั่นในการท างานความกตัญญู
วงเล็บปิดปลูกฝังความรักความภูมิใจในความเป็นไทยและหวงแหนสมบัติของชาติโดยมีสาระส าคัญดังตํอไปนี้ 
- กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม จิตอาสาได๎แกํเข๎าคํายธรรมะ กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อมและธรรมชาติ และ
คํานิยมหลัก 12 ประการเป็นต๎น 
- ลูกเสือ/ยุวกาชาดเป็นกิจกรรมภาคปฏิบัติการเรียนลูกเสือ ยุวกาชาดโดยให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎จาก
ประสบการณ์จริงฝึกทักษะการผจญสถานการณ์การใช๎ชีวิตรํวมกันเป็นหมูํคณะได๎แกํการเดินทางไกลการอยูํ
คํายพักแรมการผจญภัยโดยก าหนดให๎มีการด าเนินการกิจกรรมดังกลําวอยํางน๎อยปีละ 1 ครั้ง 
            3. กิจกรรมทัศนศึกษาโดยเน๎นภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ของชาติและท๎องถิ่นและทัศนศึกษาตาม
แหลํงเรียนรู๎ตํางๆเพ่ือเสริมสร๎างประสบการณ์ตรงให๎กับนักเรียนที่เพ่ิมเติมจากการเรียนในห๎องเรียนเพ่ือให๎
นักเรียนมีความรู๎และประสบการณ์อยํางกว๎างขวางโดยก าหนดให๎ด าเนินการกิจกรรมดังกลําวอยํางน๎อยปีละ 1 
ครั้ง 
             4. กิจกรรมบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร ICT เป็นกิจกรรมให๎บริการ ICT บริการ
คอมพิวเตอร์แกํนักเรียนเพ่ิมเติมจากการเรียนคอมพิวเตอร์พ้ืนฐานตามหลักสูตรปกติเชํนการให๎บริ การสืบค๎น
ความรู๎ผํานระบบอินเทอร์เน็ตและการให๎บริการคอมพิวเตอร์ในการจัดท าสื่อรายงานการน าเสนอข๎อมูลการ
ออกแบบสร๎างสรรค์ด๎วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นต๎นโดยก าหนดให๎ด าเนินการกิจกรรมดังกลําวอยํางน๎อย 40 
ชั่วโมงตํอคนตํอปี 
             มติที่ประชุม เห็นชอบ 
5.2.3 รายการหนังสือและแบบเรียน ในปีการศึกษา 2564 โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา เพื่อพิจารณาเสนอขอเงินอุดหนุนตามประมาณการเป็นเงินคําหนังสือเรียน 
และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน ณ วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕63 ขอจัดซื้อรายการหนังสือตามหัวหน๎ากลุํม
สาระได๎พิจารณาเห็นชอบตามเอกสาร แนบหมายเลข 3 
             มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 5.2.4 แผนงาน/โครงการ เพ่ือน าเงินอุดหนุนไปใช๎ ตามเอกสารแนบหมายเลข 4  

มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
  5.3 เงินอุดหนุนเป็นคําอาหารเสริม (นม)  

โรงเรียนเอกชน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ประมาณการจากข๎อมูล ณ วันที่ 10 สิงหาคม 
2563 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

มติที่ประชุม เห็นชอบจ านวนนักเรียนตามประมาณการที่รับอุดหนุนอาหารเสริม (นม)  
 
 

ระดับกํอนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา 
ชั้น จ านวนนักเรียน ชั้น จ านวนนักเรียน 
อ.1 23 ป.1 42 
อ.2 23 ป.2 42 
อ.3 36 ป.3 44 

  ป.4 43 
  ป.5 71 
  ป.6 45 

รวม 82 รวม 287 
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5.4 เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน  
รายงานผลการด าเนินงานและการพัฒนาด๎านรํางกายของนักเรียนทุพโภชนาการประจ าปีการศึกษา 

2562 ดังเอกสารแนบหมายเลข 5 
                 มติที่ประชุม เห็นชอบผลการด าเนินงานและการพัฒนาด๎านรํางกายของนักเรียนทุพ
โภชนาการ ประจ าปีการศึกษา 2562 
         5.4 ประกาศอัตราคําธรรมเนียมการศึกษาและคําธรรมเนียมอ่ืนๆ ประจ าปี 2564  
เอกสารแนบหมายเลข 6  
                  มติที่ประชุม เห็นชอบอัตราคําธรรมเนียมการศึกษาและคําธรรมเนียมอ่ืนๆ ประจ าปีการศึกษา 
2564 
 
         5.5 ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา แผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘ 

โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ ได๎เข๎ารํวมโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 
ตามแนวทางมาตรฐาน สสวท. ดังนั้นเพื่อให๎สอดคล๎องกับโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี ตามแนวทางมาตรฐาน สสวท. จึงจ าเป็นต๎องมีการปรับปรุงวางแผนระยะยาว แผนพัฒนาการ
จัดการศึกษา  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘  และมีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา วิสัยทัศน์
โรงเรียน ที่เน๎นพัฒนาผู๎เรียนให๎มีศักยภาพในด๎านวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี   
                  มติที่ประชุม เห็นชอบปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา แผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘  
 
 ระเบียบวาระเรื่องที่ 6 เรื่องอ่ืนๆ (ไมํมี) 
               
ปิดประชุมเวลา ๑6.00 น. 
             
 
 
 
                     (....................................................) 
                                                                        (นางสาวกาญจนา  จันบุตรดี) 
                                                    ผู๎บันทึกการประชุม/ผู๎ตรวจทาน 
 
                                                                              
 
                                                                 (......................................................) 
                                                                              (นางวิเลียน    วุฒิสาร) 
                                                                 ผู๎อ านวยการโรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 
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